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این گزارش، هش��تمین گزارش س��االنه ای اس��ت که وضعیت 
حقوق بش��ر را در س��ال 1391 در افغانستان نشان می دهد. این 
گزارش براس��اس وظایف و صالحیت های تعریف شده کمیسیون 
مستقل حقوق بشر افغانستان در ماده 21 قانون تشکیل، وظایف 
و صالحیت های کمیس��یون مس��تقل حقوق بشر تهیه و ترتیب 

می شود. 

مخاطب اصلی این گزارش ش��ورای ملی افغانستان است، ولی 
نهاده��ا و ارگان های مختلف و افراد نیز می توانند از آن اس��تفاده 
کنن��د. هدف از تهیه و نش��ر ای��ن گزارش این اس��ت که تصویر 
روش��ن تری از جنبه های مختلف وضعیت حقوق بش��ر در کشور 
ارائه کند تا در روش��نی آن، پش��توانه های حقوق و قانونی برای 
حمایت و حراس��ت از حقوق بشری ش��هروندان افغانستان ایجاد 
گردد و سیاس��ت ها و برنامه های دقیق تر و عملی تری در راستای 
بهبود وضعیت حقوق بش��ر در کش��ور طرح ریزی و تطبیق شود. 
یافته های این گزارش می تواند ادارات و نهادهای مسؤول را برای 
طرح برنامه ه��ا و راهکارهای مؤثر در راه حمایت و تأمین حقوق 

بشر در کشور کمک کند.

این گزارش یک گزارش توصیفی-تحلیلی اس��ت که براس��اس 
داده ه��ای قضایای ثبت ش��ده در بانک های اطالعات کمیس��یون 
مس��تقل حقوق بش��ر، تحقیقات و گزارش های تهیه شده توسط 
کمیسیون مستقل حقوق بش��ر و نهادهای مختلف دیگر، خبرها 
و اطالعات منتشرش��ده در نش��رات داخل��ی و خارجی در رابطه 
با قضایای نقض حقوق بش��ر در افغانس��تان و آمارها و اطالعات 
دریافت ش��ده از ادارات مختلف دولتی افغانس��تان تهیه می شود. 
اسناد بین المللی حقوق بشر از قبیل اعالمیه جهانی حقوق بشر، 
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، میثاق بین المللی حقوق 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و غیره، نیز قوانین داخلی، به ویژه 
قانون اساسی افغانستان، معیار و سنجه ای برای ارزیابی وضعیت 
حقوق بشر در کشور و تعیین مسؤولیت های دولت افغانستان، در 

این گزارش بوده است. 

در این گزارش ابتدا تصویری از وضعیت عمومی حقوق بشر در 
کش��ور ارائه شده و سپس حقوق بشری هجده گانه ی تصریح شده 
در اس��ناد حقوق بشر، به طور جداگانه مورد ارزیابی و تحلیل قرار 

گرفته اس��ت. س��اختار هربخش گزارش به گونه ای است که ابتدا 
براساس اسناد حقوق بشری و قانونی، تعریفی از حق مورد بحث 
و معیارها و موازین الزم الرعایه آن آمده اس��ت و سپس وضعیت 
عموم��ی آن حق، نیز م��وارد مختلف مربوط ب��ه آن ها، به کمک 
داده ها و اطالعات در دسترس مورد توصیف و تحلیل قرار گرفته 
اس��ت. ضمناً برای نشان دادن بهتر وضعیت و مستندساختن این 
گزارش، نمونه هایی از قضایای ثبت شده در اداره قضیه کمیسیون 
مس��تقل حقوق بشر افغانستان در جریان س��ال 1391 در کنار 
مباحث مربوطه اس��تفاده شده و شرحی مختصر از این قضایا در 

متن آورده شده است.

این گ��زارش برای م��ا از اهمیت وی��ژه برخوردار اس��ت، زیرا 
در زمانی تهیه می ش��ود که از یک س��و، افغانس��تان روند انتقال 
مسؤولیت های امنیتی از نیروهای بین المللی به نیروهای امنیتی 
داخلی را تکمیل می کند و از س��ویی دیگر، مشکالت و تهدیدات 
امنیتی توس��ط طالب��ان و دیگر گروه های مس��لح مخالف دولت، 
ضع��ف حاکمیت قان��ون، فس��اد اداری، مافی��ای اقتصادی مثل 
کش��ت و قاچاق مواد مخدر، وجود گروه های مسلح غیرمسؤول 
در مناطق مختلف کش��ور، فقر و بیکاری گس��ترده و مش��کالتی 
دیگر  دس��تاوردهای افغانس��تان در عرصه حقوق بش��ر را بیشتر 
از پیش با چالش و تهدید مواجه می س��ازد. در کنار این مسایل، 
افغانستان قرار اس��ت در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو در 
سال آینده )1393(، ش��اهد انتقال مدیریت سیاسی از حکومت 
فعلی به حکومت آینده باش��د و مرحله تازه ای از تاریخ سیاس��ی 
خود را شروع کند؛ مرحله ای که از بسیاری جهات می تواند برای 
افغانستان بسیار سرنوشت ساز باشد. وضعیت حقوق بشر و موازین 
زندگی مدنی ش��اخصی اس��ت که می تواند موفقیت افغانستان را 
در این مرحله جدید مورد سنجش و ارزیابی قرار دهد. از این رو، 
امیدواریم شورای ملی کش��ور و دیگر نهادهای مسؤول دولتی و 

غیردولتی نیز این گزارش را جدی بگیرند. 

جا دارد از همه کس��انی که در تهیه این گزارش ما را همکاری 
کرده اند سپاس��گزاری کنیم. یادآوری از همه آنان مقدور نیست. 
ولی به صورت ویژه باید از همکاران بخش نظارت بر حقوق بش��ر 
در دفاتر مختلف کمیس��یون مستقل حقوق بش��ر افغانستان در 
سراسر کشور سپاسگزاری کنیم. آن ها با تحمل سختی ها و احیاناً 

مقدمه
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تهدیدات پرشماری، تالش کرده اند داده های اولیه این گزارش و 
دیگر گزارش های کمیسیون را جمع آوری و در فرم های ویژه درج 
کنند. همچنین از آقای ش��اهین بشردوست، همکار بخش بانک 
اطالعات کمیسیون به خاطر زحمات شان در دسته بندی و تنظیم 

داده های اولیه این گزارش قدردانی می کنیم. 

امیدواریم این گزارش بتواند تالش در راستای تأمین و حراست 
از حقوق بشر را در کشور جهت دقیق تر و عملی تر بدهد و مؤثرتر 

بسازد.
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ب��ا همه پیش��رفت ها و دس��تاوردهای افغانس��تان در برخی از 
عرصه های حقوق بش��ر، از قبیل دسترس��ی ب��ه تعلیم و تربیت، 
آزادی بیان، مشارکت در فعالیت های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی 
و غیره، بررس��ی ها نش��ان می دهد که حقوق بش��ر در افغانستان 
هنوز با چالش ها و محدودیت های فراوانی مواجه اس��ت. هرساله 
م��وارد فراوانی از تلفات ملکی و دیگر اش��کال نقض حق حیات، 
رفتاره��ای خالف کرامت انس��انی همچون ش��کنجه و لت وکوب 
ش��هروندان، انواع و اقسام خش��ونت علیه زنان، نقض حق آزادی 
و امنی��ت ش��خصی، نقض حق مالکیت، نقض حق دسترس��ی به 
تعلیم و تربیت، فقدان دسترسی به خدمات صحی، نقض حق کار 
و اشتغال و غیره اتفاق می افتد و موارد فروانی از این حوادث نیز 

توسط کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ثبت می گردد. 

موارد ثبت شده نقض حقوق بشر در سال 1391 نیز بیانگر این 
چالش ها است که در بس��یاری مواردی تکان دهنده می باشد. در 
سال مورد نظر، جمعاً 769 قضیه نقض حقوق بشر تنها در بانک 
اطالعات اداره قضیه کمیس��یون مس��تقل حقوق بشر افغانستان 
ثبت گردیده است، در حالی که در سال 1390، 689 قضیه نقض 
حقوق بش��ر در بانک اطالعات اداره قضیه ثبت شده بود. این رقم 
نشان دهنده نزدیک به 12 درصد افزایش در آمار ثبت شده نقض 

حقوق بشر در سال 1391 نسبت به سال 1390 می باشد. 

بیش��ترین موارد نقض حقوق بشر در سال مود نظر، مربوط به 
حقوق آزادی و امنیت ش��خصی)227 مورد(، دسترس��ی به طی 
مراح��ل رس��یدگی قانونی )225 مورد( و کرامت انس��انی )103 
مورد( می باشد. این آمارها نش��ان دهنده وضعیت ناگوار امنیتی، 
فس��اد در دس��تگاه عدلی و قضایی و ضع��ف حاکمیت قانون در 

کشور است. 

بیش��ترین موارد نقض حقوق بش��ر از والی��ت فاریاب به ثبت 
رسیده است که به تنهایی 30.2 درصد کل قضایا و 232 مورد را 
تشکیل می دهد. پس از آن، از والیات هرات، قندهار، کابل، تخار، 

کندز و بغالن بیشترین موارد نقض حقوق بشر ثبت شده است. 

براس��اس داده های این گزارش، از می��ان گروه های اجتماعی، 
زنان و اطفال همواره از گروه های مهم آس��یب پذیر در افغانستان 
بوده اند. داده های بانک اطالعات اداره قضیه نشان می دهد که در 

س��ال مورد نظر، قربانیان حدود 12.4 درصد موارد نقض حقوق 
بش��ر، اطفال زیر س��ن 18 س��ال بوده اند. 75 درص��د نیز حاکی 
مربوط نقض حقوق افراد میان سال است که در رده سنی 18 تا 
59 س��الگی قرار داشته اند. قربانی 6.9 درصد این قضایا نیز افراد 

کهنسال بوده و سن 5.7 درصد دیگر نامعلوم است. 

هم چنی��ن از لح��اظ تفکیک جنس��یتی، بی��ش از 25 درصد 
قربانیان نقض حقوق بشر را زنان تشکیل می دهند و بقیه نزدیک 
به 75 درصد نیز قضایای مربوط به نقض حقوق مردان می باشند. 
هرچند در این آمار، بیش��تر قضایا حاکی از نقض حقوق بش��ری 
مردان اس��ت، ولی از آنجا که دسترسی زنان به نهادهای عمومی 
بس��یار مح��دود و اندک اس��ت، آن ها در ارجاع ش��کایات و ثبت 
قضایای ش��ان با محدودیت های فراوان��ی مواجه اند. به این خاطر 
بسیاری از قضایای مربوط به نقض حقوق بشری زنان به نهادهای 

عمومی ارجاع داده نشده به فراموشی سپرده می شود.

آمارها حاکی از آن اس��ت که دختران در معرض خطرات نقض 
حقوق بش��ر بیش��تری قرار دارند. چنانچ��ه نزدیک به 52 درصد 
از مجموع قضایای نقض حقوق بش��ری اطف��ال، مربوط دختران 
بوده اس��ت. ای��ن رقم 25 درصد کل قضای��ای نقض حقوق زنان 
در س��ال مورد نظر را تش��کیل می دهد. در حالی که 48 درصد 
قضایای نقض حقوق اطفال به پس��ران مربوط است که 8 درصد 

کل قضایای نقض حقوق مردان را دربر می گیرد. 

حق حیات، اولین موضوعی است که در این گزارش مطرح شده 
اس��ت. این حق در افغانستان با چالش های زیادی مواجه است و 
هرساله موارد پرشماری از نقض آن اتفاق می افتد. عمده ترین مورد 
آن تلفات ملکی است که در اثر منازعات مسلحانه، انفجار ماین و 
حمالت انتحاری در کشور اتفاق می افتد. براساس آمارهای دفتر 
نمایندگی س��ازمان ملل متحد در افغانس��تان)یوناما(، در جریان 
شش سال گذش��ته بیش از 14.728)چهارده هزار و هفت صد و 
بیست و هشت( فرد ملکی در جریان منازعات مسلحانه یا انفجار 
ماین و حمالت انتحاری کشته ش��ده اند. آمارهای بخش بررسی 
ویژه کمیس��یون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز نشان می دهد 
که در سال 1391 شمسی تلفات افراد ملکی در جریان منازعات 
به 6037 تن  می رسد که از آن جمله 2177 تن کشته و 3860 

خالصه گزارش
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تن زخمی شده اند. با این حال، این آمار بیانگر کاهش 6 درصدی 
تلفات ملکی در سال 1391 نسبت به سال قبلش است. 

عالوه براین، در جریان س��ال 1391 خورش��یدی، 55 مورد از 
قضایای نقض حق حیات در بانک اطالعات اداره قضیه کمیسیون 
مس��تقل حقوق بشر افغانس��تان ارجاع داده شده و ثبت گردیده 
اس��ت. م��وارد دیگری از نقض حق حیات نیز ثبت ش��ده اس��ت. 
مثاًل گزارش تحقیق ملی در مورد تجاوزجنس��ی و قتل ناموس��ی 
نش��ان می دهد که از شروع سال 1390 الی  پایان ماه ثور 1392 
خورش��یدی، تعداد 243 قضیه قتل ناموسی در دفاتر کمیسیون 
مس��تقل حقوق بشر افغانس��تان ثبت گردیده است. آمارهای باال 
نشان دهنده وضعیت اسفناک حق حیات و عدم مصؤونیت جانی 
ش��هروندان در افغانس��تان اس��ت. عوامل عمده نقض حق حیات 
در افغانس��تان ناامنی و منازعات مسلحانه، انفجار ماین های کنار 
جاده و عملیات انتحاری توسط طالبان و دیگر گروه های مخالف 
مس��لح دولت، وجود زورمندان محلی و افراد مسلح غیرمسؤول، 
گروه ه��ای مافیایی اقتصادی و سیاس��ی، ضعف حاکمیت قانون، 

خشونت های خانوادگی و غیره می باشد.

عامل بیش��ترین تعداد تلفات ملکی طالبان و گروه های مسلح 
مخال��ف دولت می باش��ند. از مجموع تلفات ملکی ثبت ش��ده در 
س��ال 1391، مخالفان مسلح دولت عامل کشته شدن 1257 نفر 
و زخمی ش��دن 2296 نفر)مجم��وع 3553 نفر( بوده اند. این رقم 
بالغ بر 59 درصد مجموع تلفات ملکی این س��ال )اعم از کشته و 

زخمی( می باشد. 

ارق��ام تلفات ملکی توس��ط نیروهای حامی دول��ت )نیروهای 
بین المللی و نیروهای دولتی( در س��ال 1391 ش��امل 526 تن 
کش��ته و زخمی )312 کش��ته و 214 زخمی( می گ��ردد که از 
مجم��وع تلفات ملکی 8.7 درصد را تش��کیل می دهد. در  س��ال 
1391  تلفات ملکی توس��ط نیروهای حامی دولت 52.8 درصد 
نسبت به  سال قبل کاهش داشته است. عامل حدود 32.1 درصد 
تلفات ملکی ثبت شده در آمارهای بررسی ویژه کمیسیون مستقل 

حقوق بشر افغانستان در سال 1391 نامشخص می باشد. 

یوناما نیز در گزارش س��االنه 2012 خود در مورد محافظت از 
افراد ملکی در منازعات مس��لحانه، می گوید که برای نخستین بار 
در طی ش��ش س��ال، تلفات اف��راد ملکی در منازعات مس��لحانه 
افغانس��تان کاهش یافته اس��ت. این گزارش، ح��دود 81 درصد 
تلفات ملکی به عناصر مخالف دولت نسبت می دهد. یوناما 6131 
مورد تلفات افراد ملکی )2179 کش��ته و 3952 زخمی( توسط 
عناص��ر مخالف دولت را مستندس��ازی کرده اس��ت که 9 درصد 
افزایش نسبت به سال 2011 را نشان می دهد. 8 درصد از تلفات 

غیرنظامیان به نیروهای طرفدار دولت نسبت داده شده است.

اطفال و زنان از گروه های آس��یب پذیر در منازعات اس��ت. بنا 
به بررسی سازمان ملل متحد، 21 درصد تلفات ملکی افغانستان 
را اطفال تش��کیل می دهند. براساس گزارش یوناما، تلفات ملکی 
زنان در س��ال 2012 حدود 20 درصد افزایش یافته است. یوناما 
864 مورد تلفات ملکی زنان )301 کش��ته و 563 مجروح( را در 

سال 2012 مستندسازی کرده است. 

از مجم��وع قضایای ثبت ش��ده در اداره قضیه نیز، در 13 مورد 
قربان��ی نقض حق حیات زنان ان��د و در 42 مورد دیگر نیز مردان 
قربانی این حق شده اند. در آمارهای سال های گذشته نیز چنین 
بوده است. این مس��أله البته نمی تواند بیانگر نسبت نابرابر نقض 
حق حی��ات مردان و زنان باش��د، بلکه این تفاوت باال ناش��ی از 
محدودیت زنان برای ارجاع شکایات ش��ان به دفاتر کمیس��یون و 

مراجع دیگر نیز است.

افغانس��تان در طول سال 2012 ش��اهد انتقال مسؤولیت های 
امنیتی از نیروه��ای بین المللی حافظ امنیت به نیروهای امنیتی 
افغانس��تان ب��ود که در جری��ان آن نیروهای امنیتی افغانس��تان 
رهب��ری و مدیری��ت جنگ را در مقابل گروه ه��ای مخالف دولت 
به عهده گرفت. این در حالی اس��ت که براساس تازه ترین بررسی 
سازمان ملل، میزان تلفات افراد ملکی در جریان 5 ماه اول سال 
2013 نسبت به زمان مشابه در سال گذشته، 24 درصد افزایش 
یافته اس��ت. این بررسی نشان می دهد که درگیری های مسلحانه 
در جری��ان پنج ماه اول س��ال جاری میالدی منجر به کش��ته و 
زخمی ش��دن نزدیک به 2500 غیر نظامی ش��ده اند. عامل اصلی 
افزایش تلفات ملکی، مخالفان مس��لح دولت افغانستان و افزایش 
حم��الت مس��لحانه و عملیات های انتح��اری در مناطق مزدحم 

شهری توسط آنان است.

م��وارد دیگری از نقض حق حیات نیز ثبت ش��ده اس��ت. مثاًل 
گ��زارش تحقیق مل��ی در مورد تجاوزجنس��ی و قتل ناموس��ی 
نش��ان می دهد که از شروع س��ال 1390 تا  پایان ماه ثور 1392 
خورش��یدی، تعداد 243 قضیه قتل ناموسی در دفاتر کمیسیون 
مس��تقل حقوق بشر افغانس��تان ثبت گردیده است. آمارهای باال 
نشان دهنده وضعیت اسفناک حق حیات و عدم مصؤونیت جانی 

شهروندان در افغانستان است. 

در بان��ک اطالع��ات اداره قضیه کمیس��یون مس��تقل حقوق 
بش��ر افغانس��تان، 103 مورد نقض حق کرامت انس��انی در سال 
1391 ثبت ش��ده است که از مجموع قضایای نقض حقوق بشری 
ثبت ش��ده در این بانک اطالعات، 13.4 درصد را شامل می شود. 
از این میان، 47 مورد نقض کرامت انسانی زنان است و 56 مورد 
دیگ��ر نقض کرامت انس��انی مردان می باش��د. تفکیک این قضایا 
براس��اس والیات نش��ان می دهد که بیشترین قضایای نقض حق 
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کرامت انس��انی از والیات فاریاب، کندز، هرات، بامیان و قندهار 
به ثبت رسیده است.

بیش��ترین موارد نقض حق کرامت انس��انی اف��راد در قضایای 
ثبت ش��ده در اداره قضی��ه کمیس��یون، از نوع ش��کنجه و رفتار 
ظالمانه می باش��د. از مجموع قضایای ثبت شده نقض حق کرامت 
انس��انی، نزدیک به 72 درصد آن، که ش��امل 74 مورد می شود، 
مربوط قضایای ش��کنجه و رفتار خش��ن، ظالمانه و مجازات های 

غیرانسانی می باشد. 

این رفتار ظالمانه و غیرانسانی عالوه بر این که توسط گروه ها و 
افراد غیرمسؤول صورت می گیرد، حتا در ادارات دولتی و از جمله 
ادارات عدلی و قضایی کش��ور و توس��ط مراجع مس��ؤول امنیتی 
نیز صورت می گیرد. دریافت های کمیس��یون در گزارش وضعیت 
محالت سلب آزادی در افغانستان، بیانگر این است که در بعضی 
از مراکز سلب آزادی به ویژه در توقیف خانه های مربوط به پولیس 
مل��ی و نظارت خانه های ریاس��ت عمومی امنیت ملی ش��کنجه و 
بدرفتاری با توقیف شدگان وجود دارد. در طول سال های 1390 و 
1391 خورشیدی در مجموع 113 مورد شکنجه در مراکز سلب 
آزادی توس��ط کمیس��یون به ثبت رسیده اس��ت که از این میان 
40 مورد در س��ال 1390 و 73 مورد در سال 1391 خورشیدی 
به ثبت رس��یده  که با این حساب موارد شکنجه در سال 1391 

نسبت به سال قبل، 45 درصد افزایش را نشان می دهد.

چنانچه اش��اره شد، بخش��ی عمده از رفتارهای ناقض کرامت 
انسان بر زنان اعمال می شود. نزدیک به 46 درصد مجموع قضایای 
نقض حق کرامت انسانی حاکی از نقض این حق از زنان می باشد. 
ش��مار زیادی از زنان کش��ور قربانی انواع خشونت ها می گردند و 
هرازچندگاهی م��واردی از قضایای حاّد خش��ونت علیه زنان در 
رس��انه ها منتش��ر می ش��وند. این حوادث، عالوه برعوامل دیگر، 
ناش��ی از نگرش غیرانسانی نس��بت به زنان است که در فرهنگ 
و رس��وم سنتی جامعه افغانستان و الگوهای فرهنگی و ساختارها 
و مناس��بات اجتماعی جامعه افغانس��تان ریش��ه دارد. حادترین 
قضای��ای نقض حق کرامت انس��انی زنان از نوع تجاوز جنس��ی، 
لت وکوب و ضرب و ش��تم، ازدواج بدلی، بددادن، ازدواج های قبل 
از وقت، ازدواج های اجباری و خرید و فروش دختران می باشد که 

در این گزارش به آن ها پرداخته شده است. 

اطفال نیز از گروه های آس��یب پذیر جامعه اس��ت. حق کرامت 
انس��انی اطفال نیز از موضوعاتی است که مورد بی توجهی فراوان 
قرار می گیرد و موارد زیادی از انواع نقض کرامت انس��انی اطفال 
اتفاق می افتد. 21 مورد از قضایای ثبت نقض حق کرامت انسانِی 
ثبت شده در بانک اطالعات اداره قضیه کمیسیون، مربوط کسانی 
اس��ت که به 18 س��الگی نرس��یده اند. این رقم حدود 20 درصد 

کل قضایای نقض حق کرامت انسانی می شود. عمده ترین اشکال 
نقض حق کرامت انس��انی اطفال مواردی مثل لت وکوب، تحقیر 
و توهین، تجاوز جنس��ی، به بردگی کش��اندن و امثال آن را دربر 
می گیرد. قضایای اداره قضیه کمیس��یون مس��تقل حقوق بش��ر 
افغانس��تان موارد متعددی از تجاوز جنس��ی بر اطفال، خصوصاً 

دختران را در خود دارد. 

ح��ق آزادی و امنیت ش��خصی موضوع دیگر م��ورد بحث این 
گزارش اس��ت.داده های بانک اداره قضیه در س��ال 1391 نشان 
می دهد که 227 قضیه س��لب حق آزادی و امنیت ش��خصی در 
کمیسیون مس��تقل حقوق بشر افغانس��تان ثبت شده است. این 
مقدار حدود 29.5 درصد از مجموع موارد نقض حقوق بش��ر در 
این س��ال را دربر می گی��رد که در کنار نقض ح��ق طی مراحل 
قانونی و نقض حق کرامت انس��انی، بیش��ترین نسبت را به خود 
اختصاص داده است. این آمار بیانگر وضعیت ناگوار حق آزادی و 

امنیت شخصی در افغانستان است. 

از مجموع قضایای نقض حق آزادی و امنیت ش��خصی، حدود 
47 م��ورد آن که نزدیک به 21 درصد می ش��ود، مربوط به نقض 
ح��ق آزادی و امنیت ش��خصی زنان می ش��ود و بقیه 180 مورد 
دیگ��ر که حدود 79 درصد می گردد، مربوط به نقض حق آزادی 

و امنیت شخصی مردان می باشد.

مقایسه آمارهای ثبت شده سلب حق آزادی و امنیت شخصی از 
سال 1387 تا کنون، نشان می دهد که محدودیت ها و تهدیدات 
علیه این حق ش��هروندان هرساله به طور مس��تمر افزایش یافته 
اس��ت. چنانچه در سال 1387، 103 مورد، در سال 1388، 141 
مورد، در س��ال 1389، 164 مورد، در سال 1390 199 مورد و 
در سال 1391 نیز 227 مورد نقض حق آزادی و امنیت شخصی 

در دفاتر کمیسیون به ثبت رسیده است.

از موارد مهم نقض این حق تهدید به مرگ، اختطاف و گروگان 
گی��ری، تجاوز، دس��تگیری و توقیف خودس��رانه، ناپدیدش��دن 
اجباری، نقض مصونیت منزل و حریم خصوصی می باش��د که در 

این گزارش مورد بحث قرار گرفته است. 

براس��اس داده ه��ای اداره قضیه، موارد متع��ددی از نقض حق 
آزادی و امنیت ش��خصی اطفال نیز ثبت ش��ده اس��ت. از مجموع 
قضایای ثبت ش��ده این حق، 24 قضیه مربوط کس��انی است که 
هنوز به 18 سالگی نرسیده اند. این قضایا، شامل مواردی همچون 
دستگیری یا توقیف خودسرانه، لت وکوب، ضرب و جرح، اختطاف 
و تجاوز جنسی می باشد. دستگیری و توقیف خودسرانه بیشترین 

موارد این قضایا را به خود اختصاص داده است.

حق دیگر مورد بحث در این گزارش، حق سلب آزادی شدگان 
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اس��ت. دریافت های کمیسیون نش��ان می دهد که محالت سلب 
آزادی در افغانستان مطابق این شرایط و معیارهای قانونی نیست 
و سلب آزادی شدگان از بسیاری حقوق خود محروم می شوند. در 
بانک اطالعات اداره قضیه کمیس��یون 19 مورد قضیه نقض حق 
سلب آزادی شدگان به ثبت رس��یده است. از مجموع این قضایا، 
قربانی دو مورد نقض حق سلب آزادی شدگان زنان است و قربانی 

بقیه 17 مورد مردان می باشند.

کمیسیون مس��تقل حقوق بشر افغانس��تان در گزارشی که از 
وضعیت مراکز س��لب آزادی در طول س��ال های 1390 و 1391 
خورش��یدی تهیه کرده اس��ت، نش��ان می دهد که این مراکز در 
بس��یاری مناطق وضعیت نامناس��بی دارند و افراد زیادی در این 
مراکز حقوق ش��ان نقض می شود. این گزارش، وضعیت معیشتی، 
چگونگی رفتار با متهمان، مظنونان و محکومان، وضعیت حقوقی 
آن ها و تس��هیالت و امکانات موجود در مراکز سلب آزادی را که 
به نحو مستقیم ارتباط به حقوق بشر دارد، مورد بررسی و تحلیل 
قرار می دهد. این گزارش نشان می دهد که اکثریت ساختمان های 
محابس و توقیف خانه ها مطابق معیارهای بین المللی نبوده و تعداد 
زیادی از س��اختمان های این محالت، دارای ساختمان مخصوص 
خود نمی باش��ند. بسیاری از محابس و توقیف خانه ها از خانه های 
کرایی و یا اینکه از س��اختمان ادارات دولتی اس��تفاده می کنند. 
ازدحام شدید، بدرفتاری و شکنجه، بی سرنوشت بودن مظنونان و 
متهمان، محدودیت دسترس��ی به وکیل مدافع، کمیت و کیفیت 
پایین خدمات صحی، آب و غذا و حفظ الصحه نامناسب، کمبود 
تسهیالت گرم کننده و سردکننده و شرایط ناگوار روشنی و تهویه 

از مهم ترین مشکالت مراکز سلب آزادی افغانستان می باشد. 

محدودیت دسترس��ی به حق رس��یدگی مؤث��ر و طی مراحل 
رس��یدگی قانونی مس��أله دیگر م��ورد بحث این گزارش اس��ت. 
داده های بانک اطالعات اداره قضیه کمیس��یون مس��تقل حقوق 
بش��ر افغانستان حاکی از آن اس��ت که 36 درصد این قضایا حل 
شده و مورد رسیدگی مؤثر قرار گرفته است. نزدیک به 51 درصد 
این قضایا »موکول ش��ده« گزارش ش��ده و نزدیک به 11 درصد 
قضایا نیز »بسته ش��ده« قلمداد شده اند. وضعیت حدود دو درصد 
این قضایا نامعلوم می باشند. از آنجا که بیشترین موارد ثبت شده 
نقض حقوق بش��ر مرب��وط حق آزادی و امنیت ش��خصی و حق 
طی مراحل قانونی اس��ت، بیش��ترین موارد قضایای حل ش��ده و 

موکول شده نیز مربوط به این دو حق می باشند. 

هم چنین داده ها نشان می دهد که 225 مورد دسترسی به حق 
طی مراحل قانونی در س��ال 1391 در کمیسیون به ثبت رسیده 
اس��ت. این رقم 29.3 درصد از مجموع قضایای ثبت ش��ده نقض 
حقوق بش��ر در بانک اطالعات اداره قضیه کمیسیون در این سال 
را دربر می گیرد. از مجموع این قضایا، حدود 10 درصد )مشتمل 

ب��ر23 مورد( آن مرب��وط به نقض این حق از زنان اس��ت و بقیه 
نزدیک به 90 درصد)مشتمل بر 202 مورد( دیگر حاکی از نقض 

این حق از مردان می باشد.

داده های س��ال 1390 نشان می داد که حدود 171 مورد نقض 
دسترسی به حق طی مراحل رسیدگی قانونی در آن سال در بانک 
داده های اداره قضیه کمیس��یون مس��تقل حقوق بشر افغانستان 
ثبت ش��ده بود. مقایسه آمارهای ثبت ش��ده نقض این حق نشان 
می دهد که در س��ال 1391 نقض این حق نزدیک به 32 درصد 
افزایش داش��ته است. این بدان معناس��ت که دسترسی مردم به 

حق طی مراحل قانونی محدودتر گردیده است. 

مهم ترین محدودیت ها در زمینه حق برائت ذمه تا هنگام اثبات 
ج��رم، حق تفهیم اتهام برای متهمان و اعالن حکم برای محکوم 
علی��ه، حق تجدید نظرطلبی در حکم محکمه، اصل عدم تعذیب 
و اکراه، حق رس��یدگی به ش��کایت مجنی علیه، حق رسیدگی و 
تعیین سرنوش��ت قضایا در زمان معینه وجود داش��ته که در این 

گزارش به بحث گرفته شده است.

ح��ق مالکی��ت نیز مثل حقوق بش��ری دیگر در افغانس��تان با 
محدودیت ه��ای فراوان��ی مواجه اس��ت و موارد زی��ادی از نقض 
این حق در مناطق مختلف کش��ور ص��ورت می گیرد. عمده ترین 
دالی��ل آن ضع��ف حاکمیت قانون، مافیای زمی��ن، وجود افراد و 
گروه های مسلح غیرمس��ؤول، قوماندانان و افراد زورمند محلی و 
فساد گسترده در کشور می باشد. داده های اداره قضیه کمیسیون 
مس��تقل حقوق بشر افغانستان نشان می دهد که در سال 1391 
حدود 60 مورد نقض حق مالکیت در دفاتر کمیس��یون ثبت شده 
اس��ت. این رقم 7.8 درصد کل موارد ثبت شده نقض حقوق بشر 
را در این س��ال دربر می گیرد. از مجموع این حقوق نقض ش��ده، 
25 درصد آن که ش��امل 15 مورد می ش��ود، حاکی از نقض حق 
مالکیت زنان است و بقیه 75 درصد)45 مورد( نشان دهنده نقض 

این حق از مردان می باشد.

یکی از موارد مربوط به حق مالکیت، حق مصؤونیت از مصادره 
غیرقانونی، غصب یا تخریب ملکیت اس��ت. قضایای ثبت شده در 
بانک اطالعات کمیس��یون نشان می دهد که این حق در مواردی 
زیادی نقض می شود. یکی دیگر از حقوق مربوط به حق مالکیت، 
حق مصؤونیت از س��لب مالکیت افراد می باشد. قضایای ثبت شده 
در کمیس��یون نش��ان می دهد ک��ه گاهی مالکیت افراد توس��ط 
دخالت مستقیم یا غیرمس��تقیم مقامات، افراد زورمند و یا افراد 
عادی س��لب می گردد. مواردی نیز حاکی از نقض حق مصؤونیت 

از مداخله خودسرانه در ملکیت است.

زن��ان در زمینه برخورداری از حق مالکیت نیز، همچون حقوق 
دیگ��ر، با محدودیت ه��ای فراوانی مواجه اس��ت. بنابر رس��وم و 
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هنجارهای جاری در جامعه س��نتی افغانس��تان زنان در بسیاری 
از م��وارد از حق مالکیت مس��تقل برخوردار نمی باش��ند. آن ها از 
ملکیت ها و س��رمایه های تثبیت ش��ده ش��خصی خود نمی توانند 
به صورت آزادانه استفاده کنند. چنانچه 25 درصد موارد نقض حق 
مالکیت در س��ال 1391 مربوط نقض این حق از زنان می باش��د. 
موارد زیادی از نقض حق مالکیت زنان در ضمن قضایای خشونت 
علیه زنان و یا ازدواج های اجباری اتفاق می افتد که از این طریق 
مردان خانواده ملکیت زنان را غصب می کنند. یکی از موارد حاد 
نقض حق مالکیت زنان از طریق ازدواج به منظور تصرف ملکیت 
زن ص��ورت می گیرد. این مس��أله خصوص��اً در رابطه با زنانی که 

میراث دار ارث پدر یا شوهرشان می باشند، صورت می گیرد. 

حق مس��کن مناس��ب نیز مثل بس��یاری از حق��وق دیگر در 
افغانس��تان با موارد گس��ترده نقض مواجه است. در سال 1391، 
12 مورد قضایای س��لب این حق به دفاتر کمیس��یون مس��تقل 
حقوق بش��ر افغانستان ارجاع داده شده و در بانک اطالعات اداره 
قضیه کمیسیون به ثبت رسیده است. از لحاظ تفکیک جنسیتی 
قضایای ثبت شده نقض حق مسکن مناسب، 2 قضیه مربوط نقض 
حق مس��کن مناسب زنان اس��ت و بقیه 10 قضیه دیگر حاکی از 

نقض این حق از مردان می باشد.

از مهم ترین مش��کالت حق مسکن مناسب این است که شمار 
زی��ادی از اف��راد و خانواده ها صاحب مس��کن و خانه ش��خصی 
نمی باشند. شمار زیادی از شهروندان در مغاره ها و چادرها زندگی 
می کنن��د. چنانچه در والیت بامیان حدود 120 خانواده هنوز در 
مغاره ها زندگی می کنند. ش��ماری از این مغاره نش��ینان بیش از 
30 سال در این مغاره ها زندگی می کنند. اکثر مغاره نشینان طی 
ده س��ال اخیر در این مغاره های مخروبه مس��کن گزین ش��ده اند 
ک��ه بیانگر روند صعودی مغاره نش��ینی در این والیت می باش��د. 
این مغاره نش��ینان با مش��کالت فراوانی از قبیل نداشتن سرپناه 
مناسب، محدودیت دسترسی به آب آشامیدنی صحی، محدودیت 
دسترسی اطفال به تعلیم و تربیت، ناامنی محل بودوباش آن ها و 

شرایط سخت زندگی در سرمای زمستان مواجه اند.

همچنی��ن ش��مار زیادی از ش��هروندانی که در اث��ر ناامنی ها، 
منازعات محلی یا حوادث طبیعی مثل خشکسالی و سیالب ها از 
محل زندگی شان متواری شده و به شکل بیجاشدگان داخلی، در 
کمپ ها یا چادرها زندگی می کنند. براس��اس آمارهای ثبت شده، 
تنها در زون مرکز حدود 8603 خانواده بیجاشده داخلی که شامل 
51618 تن می شوند، وجود دارد. در کابل نیز 6628 خانواده که 
ش��امل 39768 تن می ش��وند به صورت بیجاشده داخلی زندگی 
می کنند. بس��یاری از مهاجرین بازگش��ته به وطن نیز در مناطق 
مختلف کشور از مسکن مناسب برخوردار نیستند و مجبوراند در 
کمپ ها یا چادرها زندگی کنند. همینطور، شماری از شهروندان 

کوچی هنوز آواره بیابان هایند و در چادرها به سر می برند.  

در ش��هرها نیز برای ش��مار زیادی از ش��هروندان دسترسی به 
مسکن مناسب یک مشکل جدی به حساب می آید. تأمین مسکن 
مناس��ب برای افراد فقیر و گروه های آس��یب پذیر جامعه بس��یار 
دشوار و حتا ناممکن است، زیرا قیمت زمین و مسکن در شهرها 
بسیار باال است و خریدن زمین یا ساختن خانه و یا تهیه امکانات 
ضروری زندگی برای خانواده های فقیر امری تقریباً ناممکن است. 
خصوصاً که گراف فقر و بیکاری نیز در جامعه افغانس��تان بسیار 
باالس��ت و شمار زیادی از مردم با حداقل دستمزد تنها می توانند 
ضرورت های اولیه زندگی خود را تهیه کنند. آنها مجبور می شوند 
در خانه های کرایی که از حداقل امکانات رهایش��ی برخوردار اند 
و در اکثر موارد بس��یار تنک، کم ظرفیت و نامناس��ب اند زندگی 
کنن��د. گاه در یک حویلی چندین خان��واده زندگی می کنند که 
فضای زندگی آنان را بس��یار شلوغ، پرسرو صدا و آلوده می سازد. 
تطبیق غیرمعیاری پروژه های انکش��افی در ش��هرها، خشکسالی 
و ش��رایط صحی ناگوار مش��کالت دیگر دسترسی به حق مسکن 

مناسب است. 

مصؤونیت مسکن از تعرض از موارد مهم مربوط به حق مسکن 
اس��ت. موارد زیادی از نقض حق مصونیت مس��کن در افغانستان 
اتفاق می افتد. از عوامل اصلی این معضل، فس��اد گسترده، ضعف 
حاکمی��ت قان��ون، وجود مافی��ای زمین و غصب زمین توس��ط 
زمین خواران بزرگ، ناامنی و وجود گروه های مس��لح غیرمسؤول 

می باشد.

حق تعلیم و تربیت موضوع دیگر این گزارش است. هرچند به 
تناس��ب حقوق دیگر، حق تعلیم وتربیت درطي یک دهه بیش از 
همه مورد توجه و رعایت قرار گرفته است اما کاستي هاي نیز در 
زمینه تحقق این حق وجود دارد. داده های به دس��ت آمده نشان 
می دهد که از مجموع 8202 مصاحبه ش��ونده، 88.1 درصد آن ها 
گفته اند س��اختمان ثاب�تي براي مکت��ب دارند،   مابقي به ترتیب 
خانه ش��خصي، خیمه، مسجد وفضاي باز را محل هاي شمرده اند 
که در آنجاها مکتب دایر مي ش��ود. 65.1 درصد پاس��خ دهندگان 
گفته اند از صنوف ) 10 -12 ( ،  16.3 درصد، از صنوف )  7- 9 ( ، 
15.3 درصد، از صنوف )  1- 6 ( ، 1.8 درصد  دانشگاه و بقیه نیز 
گفته اند که آموزش مسلکي به عنوان خدمات تحصیلي وتعلیمي 

در منطقه شان فراهم است. 

براس��اس اطالعات به دس��ت آمده از نظارت س��احوي نش��ان 
می ده��د که 65.5 درصد فاصل��ه اي 1-2 کیلومتر، 21.9 درصد 
فاصل��ه  اي 3-4 کیلومت��ر، 2.6 درصد فاصل��ه 4.6 کیلومتر، 1.3 
درصد فاصله بیش��تر از 6 کیلومتر را براي رسیدن تا مکتب طي 
مي کند. دسترسی منظم به مکتب مسأله مهم دیگر است. 68.9 
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درصد پاسخ دهندگان گفته اند که فرزندان شان به مکتب مي روند. 
22 درصد گفته که فرزندان ش��ان به مکتب نمي رود و 5.6 درصد 
هم گفته اند که به ندرت و 1.2 درصد دیگر نیز گفته اند که گاهي 
فرزندان ش��ان به مکتب مي روند. مهم ترین دالیل نرفتن منظم به 
مکتب کیفیت پایین خدمات آموزشي، ناتواني در پرداخت فیس، 
دوري فاصله، مصروفیت درکار، حرف وکنایه مردم، ازدواج، نبود 

معلم زن، نبود تشناب ذکر شده اند. 

مش��کل دیگر ترک مکتب درصنوف مختلف اس��ت. یافته هاي 
نظارت س��احوي نش��ان مي دهند ک��ه درمجم��وع از 8202 تن 
پرسش شونده 17.2 تن آنها تلویحاً ترک تحصیل فرزندان شان را 
تأیید کرده اند. ازمجموع کساني که ترک تحصیل کرده اند 63.4 
درصد آنه��ا درفاصله صنوف دهم تا دوازده��م ) 12-10 (، 8.3 
درصد هم از صنوف هفتم تا نُهم ) 7-9 (،  و 8.1 درصد آنها نیز 

در فاصله صنف اول تا ششم )  1-6  ( مکتب را ترک کرده اند.

نبود امنیت و تهدید روز افزون مکاتب و متعلمان دختر معضل 
دیگر دسترس��ی به تعلیم و تربیت اس��ت. ازچند س��ال بدینسو 
مکات��ب دخترانه پیوس��ته مورد تهاجم مس��لحانه ی��ا به صورت 
مخفي از  طری��ق آب و فضا مورد سمپاش��ي هاي بیهوش کننده 
قرار گرفته اس��ت. گزارش رس��انه ها حاکي است که در طي سال 
1391 مکاتب دخترانه در والیات مختلف کشور چندین بار مورد 
تهاجم سم پاش��ي قرار گرفته و ده ها دختر مس��موم شده اند. این 
عمل در والیت هاي چون کاپیس��ا، تخ��ار ، غزني ووالیات متعدِد 
کشور بارها اتفاق افتاده اس��ت. عالوه براین، کمبود و نبود معلم 
زن، خش��ونت علی��ه اطفال در مکات��ب، دوري فاصله راه، ازدواج 
زودهنگام، بی توجهی والدین، ترس از تجاوزهاي جنس��ي وغیره 

موانِع  جدي فراراه آموزش زنان است. 

حق صحت مسأله دیگر مورد بحث در این گزارش است. داده ها 
نش��ان می دهد که مهمترین مش��کل م��ردم در عرصه خدمات 
صح��ی دولتی کمبود دارو و وس��ایل صحی اس��ت. 55.5 درصد 
پاس��خ دهندگان فرم های این گ��زارش گفته اند که کمبود دارو و 
وسایل صحي ازمش��کالت جدي آنها به شمار مي آید. کیفیت بِد 
دوا، نبود خدمات صحي درقریه ها،  فاصله بیش از5 کیلومتر ونبود 
کارمن��دان آموزش دیده به ترتی��ب 10.6 درصد، 9.8 درصد،  8 
درصد و  7.5 درصد مشکالت دیگري را تشکیل می دهد که مانع 

جدي تأمین حق صحت به شمار آمده اند. 

دوری مراک��ز صحی مش��کل مه��م دیگر اس��ت. 17.1 درصد 
پاس��خ دهندگان کمت��ر از ی��ک کیلومتر از مراک��ز صحي فاصله 
داش��ته اند،  29.8 درصد میان یک تا سه کیلومتر،  33.2  درصد 
میان سه تا پنج کیلومتر،  9.9  درصد از پنج تا هشت درصد ، 8.9 

درصد بیش از هشت کیلومتر از مراکز صحی فاصله داشته اند.

براساس داده های این گزارش، 58.2 درصد پاسخ دهندگان به 
کلینیک هاي دولتي،  22.4 درصد به ش��فاخانه،  125. درصد به 
خدمات صحي )به شکل بسته هاي صحي سیار یا از مجاري دیگر 
(، 3.8 درصد دایه محلي،  2.8 درصد قابله و دایه هاي آموزش دیده 

و 0.3 درصد ) وغیره(   نیز به خدمات دیگر دسترسي دارند.  

یافته هاي این گزارش نش��ان می دهد ک��ه از جمع 8202 تن 
پرسش ش��ونده،  حدوداً  2.8 درصد آنها گفته اند که درمدت یک 
سال آنها مادری  را به دلیل نبود سهولت وامکانات هنگام والدت 
از دس��ت داده اند. همچنین 4.4 درصد گفته اند که دراین س��ال 
آنه��ا اطفال خ��ود را به دلیل نبود مراقبت ه��ا وامکانات صحي از 

دست داده اند. 

حدود 32.7 درصد پرسش شوندگان گفته اند در هنگام والدت 
آخرین طفل شان، اقارب شان به آنها کمک کرده اند. 22.6 درصد 
دیگر گفته اند که دایه محل��ي آموزش دیده هنگام والدت به آنها 
کمک کرده اس��ت. 20 درصد دیگر هم گفته اند که داکتر ونرس 
هنگام والدت همکاري کرده،  13.1 درصد دیگر قابله آموزش دیده 

و با 6.9 دیگر پرسش شوندگان هیچ کس همکاري نکرده اند.

ام��ر مه��ِم دیگر ب��راي حمایت از ح��ق طفل وم��ادر تطبیق 
واکسین هاي  منظم است. مناطق ناامن یکي نقاط آسیب پذیری  
اس��ت که اکثر کودکان از این حمایت محروم شده اند. یافته هاي 
این گزارش نشان می دهد که 81 درصد مصاحبه شده ها گفته اند 
که اطفال زیر س��ن منظم واکس��ن مي ش��وند و  15 درصد دیگر 

جواب خیر داده اند.  

عالوه برهمه این مش��کالت، مش��کل آلودگی محیط زیست و 
آلودگی صوتی از مش��کالت حاد ش��هرها، به خصوص شهر کابل 
اس��ت. هرچند تالش هایی از س��وی اداره محیط زیس��ت در این 
زمینه صورت گرفته، ولی این مش��کل بسیار جدی تر از آن است 

که بشود به این سادگی حل اش کرد.

حق زندگی مناس��ب نیز در این گزارش مورد بحث قرار گرفته 
اس��ت. ناگفته پیداس��ت که  زندگی تعدادي زیادي از شهروندان 
افغانستان،  به ویژه گروه ها و اقشار آسیب پذیر اجتماعي وضعیت 
نامناسِب دارد. بررسي کیفي این وضعیت نشان می دهد که حتي 
کمترین معیارهاي تعیین ش��ده در اس��ناد، میثاق ه��ا، قوانین و 
طرزالعمل هاي ملي و بین المللي رعایت نمي ش��ود. یکي از عوامل 
اصلي ای��ن وضعیت دولت و نبود توجه ج��دي به بهبود کیفیت 
زندگي شهروندان است. فقر گسترده و نبود شغل دامن گیر شماِر 
زیادي از شهروندان مي باشد.  نبود سرپناه و مسکن مناسب،  به ویژه 
درش��هرها و مناطقی که عودت کننده ها، مهاجرین و بیجاشدگان 
داخلي را در خود جاي داده اس��ت، نامناس��ب مي باشد. نبود آب 
آشامیدني صحي وتدابیري براي رفع این مشکل از نگراني جدي 
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در اکثر مناطق به حس��اب مي آید. خشکسالي چندین سال پیاپي 
سبب شده است تا اکثر مناطق آب کافي براي  استفاده انسان ها 
، نباتات،  کش��تزارها و حتي حیوانات اهلي نداش��ته باش��د و این 
وضعیت در نهایت فقر و بدترش��دن وضعیت حق س��طح زندگي 
مناس��ب را  تش��دید مي کند.  یکي از آس��یب هاي این وضعیت 
قرارگرفتن تعدادي از کودکان درمعرض گرس��نگي و سوء  تغذیه 
اس��ت؛   به ویژه آنهایي که در مناطق دورد دس��ت و فقیر زندگي 
مي کنند. کارهاي جسمي و فیزیکي سخت کودکان در افغانستان 

به یک امر عادي تبدیل شده است.

در م��ورد فاصل��ه راه یک طرفه تا منب��ع تأمین آب 81 درصد 
پرسش ش��وندگان گفته ان��د ک��ه کمتر از ی��ک کیلومت��ر راه را 
مي پیماین��د تا به آب برس��ند و به همین ترتیب 17 درصد میان 
1-3 کیلومتر و 1 درصد هم بیش از 3 کیلومتر راه را تا رس��یدن 

به منبع آب طی می کنند. 

مش��کل دیگری ک��ه در زمینه آب آش��امیدني مطرح اس��ت، 
غیرصحي وآلوده بودن آن اس��ت. براساس داده های این گزارش، 
تعداد زیادي از شهروندان افغانستان در زمینه دسترسي وکیفیت 
آب با مش��کل ج��دي مواجه ان��د. 46.2 درصد پاس��خ دهندگان 
س��واالت این تحقیق گفته اند ک��ه خانواده هاي آنها در زمینه آب 
مش��کل دارن��د. از این میان 15.3 درصد نب��ود آب کافي، 12.4 
درص��د نبود آب صحي و پاک، 5.3 درصد منبع آب مش��ترک با 
حیوانات، 4 درصد فاصله دور، 2.7 مجبوریت براي خریداري آب، 
2.3 انتظار بیش از حد براي گرفتن آب، 2.2  خش��ک بودن چاه، 
1 درصد آب شور و 54.8 درصد دیگر مشکالِت دیگري در زمینه 

دسترسي و استفاده آب ذکر کرده اند. 

نب��ود آب زراعت��ی کافي یکي از مش��کالت دیگر ش��هروندان 
افغانس��تان است. درس��ال های اخیر که افغانستان با خشکسالي 
پیاپي مواجه بوده؛  این مش��کل تأثیر مستقیم بر زراعت، اقتصاد 
وکیفیت زندگي مردم داش��ته است. 63.5 درصد پاسخ دهندگان 

این گزارش گفته اندکه به مشکل کمبود آب زراعتی مواجه اند.

حق ازدواج وتش��کیل خانواده نیز از جمله حقوق بشري است 
که به کرات در افغانستان نقض مي شود. محدودیت ها و مشکالت 
فراراه این حق درافغانستان  فراوان است.  قربانیان اصلي این حق 
در قدم نخس��ت زنان و کودکان مي باش��ند. بانک اطالعات اداره 
قضیه کمیسیون مستقل حقوق بش��ر افغانستان در سال 1391 
نش��ان می دهد که حدوداً 53  قضیه نقض حق ازدواج و تشکیل 
خانواده ثبت ش��ده است. بیشترین موارد نقض حق ازدواج مربوط 
به س��نین زیر 30 سال اس��ت. یافته هاي بانک اطالعات خشونت 
علیه زنان در کمیسیون نشان می دهدکه در طي این سال حداقل 
118 م��ورد ازدواج زودهن��گام/ قبل از وقت )ی��ا ازدواج دختران 

زیر س��ن 18 قرار دارند( اتفاق افتاده است. هرچند میکانیزم هاي 
حقوقي مناسبي براي پیش گیري از ازدواج زودهنگام پیش بیني 
شده است اما وجود سنت ها وعنعنات درافغانستان مانع از رعایت 

قوانین مي شود.

بد و بدل از مش��کالت مهمی است که باعث نقض حق آزادای 
در ازدواج و تش��کیل خانواده می ش��ود. بانک اطالعات خشونت 
علیه زنان نش��ان می دهد که در طي سال 1391 حدوداً 9 مورد 
بد و 61 مورد بدل دادن اتفاق افتاده اس��ت. هم چنین 172 مورد 
ازدواج اجب��اري و 91  م��ورد ممانعت از حق انتخاب همس��ر در 
کمیس��یون به ثبت رس��یده اس��ت. عالوه براین، در این گزارش 
خشونت های خانوادگی، نیز حق حمایت از خانواده مورد بررسی 

قرار گرفته است. 

در افغانستان آزادي گشت وگذار واقامت نیز با مشکالت جدي 
مواجه است. نبود امنیت از موانع جدي استیفای این حق به شمار 
مي آید. هرچند ناامنی در سراس��ر افغانستان آزادي گشت وگذار 
واقامت را با مشکل مواجه کرده اما مناطِق جنوب، شرق، غرب و 
جنوب غرب بیش از جاهاي دیگر این حق را محدود کرده است. 
افراد زورمند و قومندانان محلی، افراد مسلح غیرمسؤول و طالبان 
از عوامل اصلي تخطي این حق و مانع جدي برس��ر استیفا از این 
حق به ش��مار مي آیند. به این دلیل، شهروندان کشور درمحالت 
هاي که طالبان درآن حضور بیش��تر دارند نمی توانند به راحتي و 
بدون ترس رفت وآمد ی��ا زندگي کند. همچنین مناطق مرکزی 
کشور که از امن ترین مناطق کشور به شمار می رود، از ناامنی در 
مسیر راه های شان به ش��دت رنج می برند. سربریدن ها، اختطاف، 
چپاول و اذیت وآزار عابرین این مس��یرها دالیل روشنی است بر 

تخطي از حق آزادي گشت وگذار و اقامت. 

حق کار موضوع دیگر مورد بحث در این گزارش اس��ت. بحران 
بیکاری و فقر از مش��کالت حاد مردم افغانس��تان است. براساس 
گزارش ه��ای منتشرش��ده، تقریباً نصف مردم افغانس��تان در زیر 
خط فقر زندگی می کنند. ش��کایت هاي بي شماري نسبت به نبود 
اشتغال وکار درمیان شهروندان افغانستان وجود دارد. هرچند در 
سال 1391 از مجموع 8202 پاسخ دهندگان این گزارش، 55.8  
درص��د گفته اند ک��ه مصروف کاراند. مابق��ي یعني 44.2  درصد 
دیگر گفته اندکه مطلقاً بیکار بوده وهیچ شغلي ندارند. رقم 55.8 
درص��د ظاهراً امید بخش اس��ت. اما واقعیت این اس��ت که رقم 
مذکور ش��امل کارهاي و دسته هاي کاري مختلف مي شود. یعني 
کار نامنظم کش��اورزان، کار غیررس��مي کارگران روي سرک ها و 

چوک ها نیز شامل این رقم مي باشد. 

س��ازمان بین الملل��ي کار نی��ز در گزارش 2012 خود نش��ان 
می دهد که نبود اشتغال در افغانستان یک مسأله جدي است. در 
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این گزارش آمده است که از مجموع حدوداً 11.59 میلیون نفري 
که واجد ش��رایط کاراند حدوداً 3.40 میلیون نفر مصروف کاراند. 
از این میان 60 درصد کارگران به کارهاي زراعتي اشتغال دارند. 
آنچه که در گزارش هاي قبل نیز دیده مي ش��ود دولت افغانستان 
در زمینه اش��تغال زایی و رفع بیکاری بس��یار ناتوان بوده است و 

هرساله بر میزان بیکاری و فقر در کشور افزوده می شود. 

کار کودکان مشکل جدي دیگر است. کار کودکان نه تنها نقض 
جدي حق کودک به حس��اب مي آید که در درازمدت چشم انداز 
رش��د، تکامل و رسیدن به یک جامعه با نیروهاي انساني مطلوب 
را آس��یب مي زن��د. براس��اس گزارش هاي یونیس��یف 30 درصد 
از کودکان افغانس��تان مص��روف کاراند. اتحادی��ه ملی کارکنان 
افغانس��تان درسال قبل گفته بود که  400.000 کودک در حال 
حاضر در سراسر افغانس��تان به انجام کارهای سخت مشغول اند. 

عامل اصلی این مسأله فقر و بیکاری فزاینده در کشور است. 

حق آزادی اندیش��ه، ضمیر و مذهب موضوع دیگر این گزارش 
اس��ت. هرچند بانک معلومات کمیسیون مستقل حقوق بشر در 
س��ال 1391، هیچ تخطي از حق آزادي ضمیر، اندیش��ه مذهب 
را نش��ان نمی دهد. اما حساس��یت بیش از حد دراین مورد سبب 
ش��ده اس��ت تا کس��ي در صورت نقض وتخطي آن نیز اقدام به  
ثبت وش��کایت در م��ورد آن نکند.  گ��زارش قبلي وضعیت حقو 
ق بش��ر نیز نش��ان می دهد که کمتر کسي حاضر مي شود دراین 
م��ورد صحبت کند یا نقض این حق را رس��ماً ثب��ت کرده و در 
مورد آن خواهان ش��کایت و پي گیري قانوني ش��ود. با این حال، 
نبود داده هاي ثبت شده در کمیسیون دلیل نبود تخطي یا بهبود 

وضعیت حق ضمیر، اندیشه و مذهب نمي باشد.

وضعی��ت ح��ق آزادي عقیده و بی��ان در افغانس��تان درمیان 
دس��ته هاي دیگ��ري حقوق بش��ري یک��ي از رضایت بخش ترین 
دسته های حقوق بش��ري مي باشد. وضعیت مثبت آزادي بیان را 
س��ازمان هاي جهاني نیز تأیید مي کند. به عنوان مثال س��ازمان 
جهان��ی خبرنگاران بدون مرز )ار اس اف(، اعالم کرده اس��ت که 
افغانس��تان درس��ال 1391  دربخش آزادی بیان، نسبت به سال 
گذشته 20 نمره بیشتر آورده و از مقام 148 در میان کشورهای 
جهان به مقام 128 صعود کرده اس��ت. مفهوم این نمره دهي این 
اس��ت که افغانستان در سطح منطقه نسبت به کشورهای هند و 

پاکستان جایگاهی باالتری را به خود اختصاص داده است. 

تصویر مثبت از آزادي بیان، تصویر غالب است اما در سال های 
اخیر ش��اهد اهمال و بي توجهي فروان مسؤوالن در زمینه رعایت 
و احت��رام به حق آزادي عقیده و بی��ان بوده ایم. همین طور دیده 
مي ش��ود که نبود تضمین هاي مس��تحکم حقوق��ي و امنیتي در 
زمین��ه حمای��ت از کار خبرنگاران، اهالي فرهن��گ، گوینده هاي 

رس��انه هاي تصویري،  نویس��نده ها و دیگر فعاالن رس��انه موجب 
نگراني هاي روزافزون شده است. نگراني عمده این است که مبادا 
دست آوردهاي سال های اخیر در زمینه حق آزادي عقیده و بیان 
در دوره انتق��ال یا بعداز رفتن نیروهاي خارجي حافظ امنیت، از 

میان برود. 

مورد  مش��خص از نقض حق آزادي بیان در س��ال 1391 در 
بانک اطالعات کمیس��یون مستقل حقوق بش��ر به ثبت نرسیده 
اس��ت. با این ح��ال وضعیت خبرنگاران و فعالیت هاي رس��انه اي 
چندان مطلوب نیس��ت. دیدبان رس��انه هاي آزاد افغانستان گفته 
اس��ت که سال 1391 بدترین س��ال براي خبرنگاران بوده است. 
این نهاد مدعي اس��ت که در طي این س��ال به مقایسه سال قبل 
آمار خشونت علیه خبرنگاران 9 درصد افزایش یافته است. درطي 
سال 1391 دیدبان رسانه هاي آزاد افغانستان 71 قضیه خشونت 
علیه خبرنگاران را به ثبت رس��انده اس��ت. این قضایا دربرگیرنده 
قتل، لت وکوب، بازداش��ت و تهدید بوده اس��ت ک��ه از میان آنها 
46 رویداد از س��وی حکومت 4 رویداد ازس��وی طالبان 1 رویداد 
ازس��وی نیروهای خارجی 12 رویداد از سوی افراد ناشناس و 8 

رویداد به افراد غیردولتی نسبت داده شده است.

در ط��ول س��ال 1391 هجري شمس��ي مورِد خ��اص از حق 
مش��ارکت سیاس��ي، فعالیت اجتماعي، فرهنگي و صنفي نیز در 
کمیسیون مستقل حقوق بشر به ثبت نرسیده است. اما این حق 
نیز به خاطر مشکالت امنیتی با چالش های فراوانی مواجه است. 
مي ت��وان تصور کرد ک��ه ناامني، عدم حاکمی��ت قانون، بي ثباتي 
سیاس��ي و اجتماعي موجب مي شود تا  شهروندان به چشم انداز 
فعالیت ه��اي سیاس��ي و صنف��ي بي باور ش��ده و کمت��ر به این 
فعالیت ها روي بیاورند. ازین حیث، دو سال پیش رو با آمادگي و 
برگزاري انتخاب��ات مي توان گفت که فرصت هاي بي مثال خواهد 
بود براي محک زدن رعایت حق مش��ارکت سیاسي،  فعالیت هاي 
اجتماعي،  فرهنگي و صنفي که ُگذار مسالمت آمیز از آن به بیمه 

و تضمین شدن این حق خواهد انجامید.

مورِد مشخصی از نقض حق آزادي اجتماعات نیز در کمیسیون 
به ثبت نرس��یده اس��ت.  ولی وضعیت این حق نیز کمابیش مثل 
حق مش��ارکت سیاسی است و به ش��دت متأثر از شرایط امنیتی. 
از این رو، دسترسی به حق آزادی اجتماعات نیز در اکثر مناطق 

ناامن کشور به دشت محدود است.

داش��تن تابعیت نیز از حقوق بش��ری انسان هاست. هرچند در 
بانک اطالعات کمیس��یون مستقل حقوق بشر مورِد مشخصی از 
نق��ض حق تابعیت ثبت نش��ده اما بحث هاي س��ال های اخیر در 
مورد درج مش��خصات ش��هروند در تذکره تابعیت یا ) شهروندي(  
از جنجال ه��ا و بحث ه��اي داغ محافل سیاس��ي و فرهنگي بوده 
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است. مشکل دیگري که در زمینه تابعیت در افغانستان از مجراي 
نظارت هاي حقوق بش��ر برمال شده است این است که در برخي 
از مناطق و ولسوالي هاي کشور، نام گروه هاي قومي به عمد جعل 
ش��ده و مشخصات دیگري در تذکره تابعیت آنها درج شده است. 
تداوم این مس��أله سبب ش��ده تا برخي از گروه هاي قومي کاماًل 
جعل هویت ش��وند و برخي از مش��خصات هویت��ي خویش را از 

دست دهند. 

در افغانس��تان شناس��نامه یا تذکره تابعی��ت،  ورقه یا کتابچه 
رس��مي اس��ت که در آن معموالً  نام صاحب تذک��ره ، نام پدر و 
پدر کالن و دیگر مش��خصات متمایزکننده درج مي شود. تذکره 
تابعیت در واقع نش��ان دهنده هویت ملي شخص حامل است که 
به موجب آن از تمامي حقوق و امتیازات شهروندي، مطابق قانون 

ناف��ذه، برخوردار مي گردد. ازس��ویي در صورت نداش��تن تذکره 
هویت، اف��راد  فرصت ه��اي بهره مندي از حقوق ش��هروندي در 
اکثر زمینه هاي زندگي به ویژه در مواردي چون داش��تن مالکیت، 
آموزش و پرورش، ازدواج، کار، سفرهاي خارج از کشور، مجازات 
و مکافات، دسترسي به عدالت قضایي و غیره محروم مي شوند. با 
وجود اهمیت تذکره، درافغانس��تان اما توجهي کمتري نسبت به 

داشتن و گرفتن آن وجود دارد.

مش��کل دیگر در زمینه اس��تیفاء  حق تابعیت گروه هاي قومي 
چون جوگي هاست که از 100 سال به این سو در افغانستان زندگي 
داش��ته اند، ولی از گرفتن تذکره تابعیت محروم شده اند. نداشتن 

تذکره بیش از همه براي جوگي ها مشکل ساز شده است. 
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در یک نظر کلی، افغانس��تان همچنان ب��ا چالش ها و تهدایت 
جدی علیه حقوق بش��ر مواجه است. هنوز موارد زیادی از نقض 

حقوق بشر در کشور اتفاق می افتد 
و ش��هروندان زی��ادی را قربان��ی 
می س��ازد. هرساله ش��مار زیادی 
از قضای��ای نقض حقوق بش��ر در 
کمیس��یون  مختلف  بخش ه��ای 
مس��تقل حقوق بش��ر افغانستان 
ثب��ت می گردد. برخ��ی نهادهای 
دیگر نیز از موارد پرشمار این گونه 
قضای��ا گزارش می دهن��د.  بانک 
اطالعات اداره قضیه کمیس��یون 
مس��تقل حقوق بش��ر افغانستان 
قضایای نقض حقوق بش��ر در بخش��ی از اطالع��ات مرب��وط به 

کش��ور را به طور ساالنه ثبت و دس��ته بندی می کند. اگر قضایای 
ثبت ش��ده در این بانک را مبنا و نمونه ای برای این ترس��یم این 
تصویر کلی قرار دهیم، داده های این بانک نش��ان می دهد که در 
س��ال 1391، جمعاً 769 قضیه نقض حقوق بش��ر در این بانک 
ثبت گردیده اس��ت. این در حالی است که در سال 1390، 689 
قضیه نقض حقوق بش��ر در بانک اطالعات اداره قضیه ثبت ش��ده 
بود. این رقم نش��ان دهنده نزدی��ک به 12 درصد افزایش در آمار 
ثبت شده نقض حقوق بشر در سال 1391 نسبت به سال 1390 

می باش��د. هرچند در س��ال 1389 این رقم 852 مورد ثبت شده 
بود. مقایسه این آمارها در نمودار زیر نشان داده شده است:

بیش��ترین موارد نقض حقوق بشر در سال مود نظر، مربوط به 
حقوق آزادی و امنیت ش��خصی)227 مورد(، دسترس��ی به طی 
مراحل رسیدگی قانونی)225 مورد( و کرامت انسانی)103 مورد( 
می باشد.  این آمارها نش��ان دهنده وضعیت ناگوار امنیتی، فساد 
در دس��تگاه عدل��ی و قضایی و ضعف حاکمیت قانون در کش��ور 
اس��ت. پس از آن، حق مالکیت)60 مورد(، حق حیات)55 مورد( 
و حق ازدواج و تش��کیل خانواده)53 مورد( را به خود اختصاص 
می دهن��د. جزئیات کامل این مس��أله در نمودار زیر نش��ان داده 

شده است:

نظری کلی به وضعیت حقوق بشر
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بیش��ترین موارد نقض حقوق بش��ر از والیت فاریاب ثبت شده 
است که ش��امل 232 مورد می ش��ود که به تنهایی 30.2 درصد 
کل موارد ثبت ش��ده نقض حقوق بش��ر س��ال 1391 را تشکیل 
می ده��د. پس از آن، هرات، کنده��ار، کابل، تخار، کندز و بغالن 
بیش��ترین موارد نقض حقوق بش��ر را ثبت کرده ان��د. نمودار زیر 

جزئیات موضوع را نشان می دهد:

زنان و اطفال همواره از گروه های مهم آسیب پذیر در افغانستان 
بوده اند. داده های بانک اطالعات اداره قضیه نشان می دهد که در 
س��ال مورد نظر، قربانیان حدود 12.4 درصد موارد نقض حقوق 

بش��ر، اطفال زیر س��ن 18 س��ال بوده اند. 75 درص��د نیز حاکی 
مربوط نقض حقوق افراد میان س��ال اس��ت که در رده سنی 18 
تا 59 س��الگی قرار داشته اند که بیشترین موارد نقض حقوق بشر 

را شامل می شود.

 قربانی 6.9 درصد این قضایا نیز افراد کهنس��ال بوده و س��ن 
5.7 درصد دیگر نامعلوم است. نمودار زیر نشان دهنده این مسأله 

است.
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همچنی��ن از لح��اظ تفکیک جنس��یتی، بی��ش از 25 درصد 
قربانیان نقض حقوق بشر را زنان تشکیل می دهند و بقیه نزدیک 
به 75 درصد نیز قضایای مربوط به نقض حقوق مردان می باشند. 

نمودار زیر نشان دهنده این موضوع است:

آمارهای  هرچند 
از نقض  باال حاکی 
حق��وق  بیش��تر 
مردان اس��ت، ولی 
نمی تواند  آمار  این 
باش��د  آن  بیانگ��ر 
که حق��وق زنان از 
مصؤونیت بیشتری 

برخوردار است. 

زیرا ای��ن آمار از 
می��ان قضای��ی به 
که  آم��ده  دس��ت 
ش��اکیان  توس��ط 
این قضایا به دفاتر 

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ارجاع داده شده و ثبت 
گردیده اس��ت. می دانیم که دسترس��ی زنان به نهادهای عمومی 
بس��یار محدود و اندک است، از این رو، در ارجاع شکایات و ثبت 
قضایای شان نیز با محدودیت های فراوانی مواجه اند. به این خاطر 
بسیاری از قضایای مربوط به نقض حقوق بشری زنان به نهادهای 
عمومی ارجاع داده نمی شود و در متن جامعه کتمان گردیده، به 

فراموشی سپرده می شود.

با وجود این محدودیت ها، تفکیک همزمان جنس��ی و س��نی 
این قضایا نش��ان می دهد که از میان اطفال، دختران در معرض 

خطرات نقض حقوق بشر بیشتری قرار دارند. چنانچه نزدیک به 
52 درصد از مجموع قضایای نقض حقوق بش��ری اطفال، مربوط 
دختران اس��ت. این مقدار بی��ش از 25 درصد کل قضایای نقض 
حقوق زنان در سال 1391 است و 6.4 درصد کل قضایای نقض 
حقوق بش��ر در سال مذکور را 
تش��کیل می دهد. درحالی که 
حدود 48 درصد بقیه قضایای 
نق��ض حقوق اطف��ال مربوط 
پسران می باشد که مشتمل بر 
8 درصد قضایای نقض حقوق 
م��ردان و 6 درص��د مجم��وع 
بش��ری  نقض حقوق  قضایای 

سال مورد نظر است. 

زی��ر  ج��دول  و  نم��ودار 
نش��ان دهنده جزئی��ات ای��ن 
مس��أله با ذکر درصد و تعداد 

موارد است:

فراوانی نقض حقوق بشر در سال 1391 با تفکیک سن و جنس

مجموعمردزن

494695کمتر از 18 سال

141436577از 18 تا 59
44953از 59 باالتر

14344نامعلوم
195574769مجموع

رده بندی جنسی
تفکیک جنسی
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برخورداری از همه حقوق بشری موکول و منوط به برخورداری 
از حق حیات می باشد. یعنی اول انسان ها باید از حیات برخوردار 
باش��ند تا بقیه حقوق بش��ری در مورد او قابل طرح باشد. با این 
حس��اب، حق حیات اساس��ی ترین حق بش��ری هر فرد به شمار 
می رود. از این رو، بر حق حیات در اس��ناد حقوق بشری و قانون 

اساسی افغانستان تأکید صورت گرفته است. 

ح��ق حیات مثل دیگر حقوق بش��ری، یک ح��ق ذاتی هرفرد 
انسان است که هرفرد، به خاطر انسان بودن خود از آن برخوردار 
می باشد. ماده سوم اعالمیه جهانی حقوق بشر بسیار صریح حکم 
می کند: »هرکس��ی حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد.« 
بند اول ماده شش��م میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز 
صراح��ت دارد که: »حق زندگی از حقوق ذاتی ش��خص انس��ان 
اس��ت. این حق باید به موجب قانون حمایت شود. هیچ فردی را 
نمی توان خودس��رانه)بدون مج��وز( از زندگی محروم کرد.« ماده 
23 قانون اساس��ی افغانستان نیز حکم می کند: »زندگی موهبت 
الهی و حق طبیعی انسان است. هیچ شخصی بدون مجوز قانونی 
از این حق محروم نمی گردد.« مجوز قانونی نیز موارد مش��خص 
و محدودی اس��ت که توس��ط قانون تعیین شده و تطبیق آن نیز 
مستلزم رعایت شرایط و ترتیبات خاص حقوقی می باشد که بسیار 

سختگیرانه است و در صالحیت محاکم ذی صالح می باشد. 

علی رغم ای��ن تأکیدات، موارد زی��ادی از نقض حق حیات در 
کشور وجود دارد که به اشکال مختلف ارتکاب می یابد. داده های 
ثبت شده از موارد نقض حق حیات حکایت از وضعیت ناگوار حق 
حیات در کش��ور دارند.  براساس قانون اساسی، دولت افغانستان 
مس��ؤول و مکلف اس��ت که از حق حیات ش��هروندان این کشور 
به ص��ورت جدی، پیگیر و پیوس��ته پاس��داری و حراس��ت کند. 
مس��ؤولیت دولت ها در حفظ حق نامب��رده، تنها به خودداری از 
کش��تارها و س��لب این حق محدود نمی ش��ود، بلکه دولت ها در 

موارد زیر نیز مسؤول پنداشته می شوند:

سلب حق حیات و کشتار خودسرانه که در آن منسوبان دولت 
دخالت داشته باشند؛

سهل انگاری و عدم توجه و ناتوانی دولت در حفظ حق حیات؛

ضع��ف و ناتوانی دولت در تعقیب عدلی-قضایی که در آن حق 
حیات صدمه دیده باشد؛

ناکامی دولت در انجام اقدامات ضروری برای جبران خس��ارت 
ی��ا تعقیب قضیه ای که در آن تخطی از حق حیات به مش��اهده 

می رسد.1

حق حیات در افغانس��تان با چالش های زیادی مواجه اس��ت و 
هرساله موارد پرشماری از نقض این حق اتفاق می افتد. عمده ترین 
مورد آن تلفات ملکی اس��ت که در اثر منازعات مسلحانه، انفجار 
ماین و حمالت انتحاری در کشور اتفاق می افتد. براساس آمارهای 
دفتر نمایندگی س��ازمان مل��ل متحد در افغانس��تان)یوناما(، در 
جریان شش سال گذشته بیش از 14.728)چهارده هزار و هفت 
صد و بیست و هشت( فرد ملکی در جریان منازعات مسلحانه یا 
انفجار ماین و حمالت انتحاری کش��ته شده اند.2 آمارهای بخش 
بررسی ویژه کمیس��یون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز نشان 
می دهد که در سال 1391 شمسی  تلفات افراد ملکی در جریان 
منازعات به 6037 تن  می رسد که از آن جمله 2177 تن کشته 

و 3860 تن زخمی شده اند.

عالوه براین، در جریان س��ال 1391 خورش��یدی، 55 مورد از 
قضایای نقض حق حیات در بانک اطالعات اداره قضیه کمیسیون 
مس��تقل حقوق بشر افغانس��تان ارجاع داده شده و ثبت گردیده 
اس��ت. م��وارد دیگری از نقض حق حیات نیز ثبت ش��ده اس��ت. 
مثاًل گزارش تحقیق ملی در مورد تجاوزجنس��ی و قتل ناموس��ی 
نش��ان می دهد که از شروع س��ال 1390 تا  پایان ماه ثور 1392 
خورشیدی، به تعداد 243 قضیه قتل ناموسی در دفاتر کمیسیون 
مس��تقل حقوق بشر افغانستان ثبت گردیده است.3  آمارهای باال 
1. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، وضعیت حقوق بشر در افغانستان 
)سال 1390ه�.ش.(، جمعی از نویسندگان، نشر کمیسیون مستقل حقوق بشر 

افغانستان، سال 1391، ص. 7
2. خبرگزاری بخدی، نصیح؛ نجیب اهلل، سازمان ملل: تلفات ملکی در افغانستان 
12 درصد کاهش یافته است. 1 حوت 1391، برگرفته به تاریخ 5 سرطان 1392 

/http://www.bokhdinews.com/social :از
3. رجوع کنید به: کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، عوامل و زمینه های 
تجاوزجنسی و قتل ناموسی در افغانستان )بهار 1392(، نشر کمیسیون مستقل 

حقوق بشر افغانستان، ص 68. دریافت شده در 5 سرطان 1392 از: 
http://www.aihrc.org.af/media/files/Research%20Reports/
Dari/1392/National%20Inquiry%20on%20Rape%20and%20

1.حق حیات
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نشان دهنده وضعیت اسفناک حق حیات و عدم مصؤونیت جانی 
ش��هروندان در افغانس��تان اس��ت. عوامل عمده نقض حق حیات 
در افغانس��تان ناامنی و منازعات مسلحانه، انفجار ماین های کنار 
جاده و عملیات انتحاری توسط طالبان و دیگر گروه های مخالف 
مس��لح دولت، وجود زورمندان محلی و افراد مسلح غیرمسؤول، 
گروه ه��ای مافیایی اقتصادی و سیاس��ی، ضعف حاکمیت قانون، 

خشونت های خانوادگی و غیره می باشد. 

آمارهای اداره قضیه کمیس��یون مستقل حقوق بشر افغانستان 
یکی از منابع تحلیل وضعیت حق حیات در این گزارش می باشد. 

هرچند این آمارها نمی تواند به تنهایی تمامی جنبه های وضعیت 
نقض حق حیات در سراس��ر کشور را نشان دهد، زیرا این آمارها 
براس��اس شکایات متضرران و شاکیان، در دفاتر کمیسیون جمع 
آوری و ثب��ت می گردد. اما این داده ها می تواند گوش��ه هایی از 
وضعیت حق حیات را نش��ان دهد. تفکیک جنس��یتی و والیتی 
این آمارها، در عین حالی که نش��ان دهنده نقض حق حیات در 
والیات مختلف کشور است، همچنین نشان می دهد که بعضی از 
والیات فرصت مس��اعدتری برای ارجاع شکایات شاکیان به دفاتر 
کمیس��یون دارند. براس��اس این آمارها، والیت فاریاب بیشترین 
م��وارد ش��کایات نقض ح��ق حی��ات ثبت ش��ده در اداره قضیه 
کمیسیون مس��تقل حقوق بشر افغانس��تان را به خود اختصاص 
داده اس��ت. پس از آن نیز کندز، تخار و هرات قرار گرفته اس��ت. 
در گزارش س��ال 90 وضعیت حقوق بش��ر افغانستان نیز والیات 
فاری��اب، غور، قندهار و کندز بیش��تر آمار نقض حق حیات را به 

خود اختصاص داده بود. 
Honor%20killing%20in%20Afghanistan.pdf

همچنین در این آمارها ش��مار م��وارد نقض حق حیات مردان 
نسبت به زنان بسیار بیشتر است. از مجموع قضایای ثبت شده در 
اداره قضی��ه، در 13 م��ورد قربانی نقض حق حیات زنان اند و در 
42 م��ورد دیگر نیز مردان قربانی این حق ش��ده اند. در آمارهای 
سال های گذشته نیز چنین بوده است. این مسأله البته نمی تواند 
بیانگر نس��بت نابرابر نقض حق حیات مردان و زنان باش��د، بلکه 
این تفاوت باال ناشی از محدودیت زنان برای ارجاع شکایات شان 
به دفاتر کمیسیون و مراجع دیگر نیز است. مجموع این آمارها با 

تفکیک والیت و جنس در گراف زیر نشان داده می شود: 

آمارهای تلفات ملکی در جریان منازعات مسلحانه:
چنانچه اش��اره ش��د، بنا به دالی��ل متعددی ح��ق حیات در 
افغانس��تان به صورت گس��ترده نقض می ش��ود. خصوصاً ناامنی و 
جنگ در مناطق مختلف کشور، به خصوص مناطق جنوبی کشور، 
باعث ش��ده که تلفات ملکی هرس��اله آمار تکان دهنده ای داشته 
باشد. جنگ ها و حمالت انتحاری طالبان و دیگر گروه های مخالف 
مسلح دولت، انفجار ماین های جاسازی شده در مناطق پررفت و 
آمد ش��هری و کنار جاده ها، منازعات مسلحانه کوچی ها با مردم 
مح��ل، جنگ ها و منازعات گروه ها و افراد مس��لح غیرمس��ؤول، 
حم��الت هوایی نیروهای امنیتی دولت و حامیان بین المللی آنان 
در مقاب��ل طالبان و مخالفان مس��لح از عمده ترین دالیل تلفات 

ملکی در کشور به شمار می رود. 

براساس آمارهای بررس��ی ویژه کمیسیون مستقل حقوق بشر 
افغانس��تان، در سال 1391 شمسی  تلفات افراد ملکی به 6037 
تن  می رس��د. از آن جمله 2177 تن کش��ته و 3860 تن زخمی 
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ش��ده اند. آمارهای تلفات ملکی در س��ال 1390 شمس��ی نشان 
می ده��د که تلفات ملک��ی بالغ بر 6429 ت��ن  بوده اند که از آن 
جمله  2516 تن کش��ته و3913 تن زخمی ش��ده اند. این ارقام 
نش��ان می دهد که تلفات ملکی در افغانس��تان در س��ال 1391 
نس��بت به سال قبل 6 درصد کاهش داشته است. نمودار زیر این 

مسأله را نشان می دهد:

عامل بیش��ترین تعداد تلفات ملکی طالبان و گروه های مسلح 
مخالف دولت می باشند.

 براس��اس آمارهای بررسی ویژه کمیسیون مستقل حقوق بشر 
افغانس��تان، از مجموع تلفات ملکی ثبت ش��ده در س��ال 1391، 
مخالفان مسلح دولت عامل کشته شدن 1257 نفر و زخمی شدن 

2296 نفر)مجموع 3553 نفر( بوده اند. 

این رقم بالغ بر 59 درصد مجموع تلفات ملکی این س��ال)اعم 
از کش��ته و زخمی( می شود. آمار ثبت ش��ده تلفات ملکی توسط 
مخالفان مس��لح دولت در سال 1390 مشتمل بر 1591 کشته و 
2641 زخمی)مجموع 4232 نفر( بوده اس��ت که نزدیک به 66 
درصد مجموع تلفات ملکی س��ال 1390)اعم از کشته و زخمی( 

را دربر می گیرد.

ارق��ام تلفات ملکی توس��ط نیروهای حامی دول��ت )نیروهای 
بین المللی و نیروهای دولتی( در س��ال 1391 ش��امل 526 تن 
کش��ته و زخمی )312 کش��ته و 214 زخمی( می گ��ردد که از 

مجموع تلفات ملکی 8.7 درصد را تشکیل می دهد. 

ای��ن رقم در  س��ال 1390 هجری شمس��ی 1116 تن )491 
کش��ته و 625 زخم��ی( ثبت گردیده بود  ک��ه از مجموع تلفات 

ملکی آن س��ال 17.3 درصد را دربر می گرفت. مقایس��ه ارقام دو 
س��ال نش��ان می دهد که در  س��ال 1391  تلفات ملکی توسط 
نیروهای حامی دولت 52.8 درصد نس��بت به  سال قبل کاهش 

داشته است.

عام��ل حدود 32.1 درصد تلفات ملکی ثبت ش��ده در آمارهای 

بررس��ی ویژه کمیسیون مستقل حقوق بش��ر افغانستان در سال 
1391 نامش��خص می باش��د. ای��ن مق��دار ب��ر 1938 تن )598 
کش��ته و 1340 زخمی( بالغ می ش��ود. در س��ال 1390 هجری 
شمس��ی عامل تلفات حدود 16.8 درصد تلفات ملکی ثبت شده 
در کمیس��یون مستقل حقوق بشر افغانس��تان نامشخص بود که 
مش��تمل بر 1081 تن)434 کش��ته و 647 زخمی( بود. مقایسه 
آمار این دوس��ال نش��ان می دهد که در سال 1391 تلفات ملکی 

توسط عامالن نامشخص 44.2 درصد افزایش یافته است. 

یکی از مش��کالت عمده امنیتی در سال 1391 حمالت راکتی 
نیروهای پاکس��تان بر برخی مناطق مرزی افغانستان با پاکستان 

بود.

 در اثر این حمالت نیز ش��ماری از افراد ملکی کشته یا زخمی 
ش��دند. ارقام ثبت ش��ده تلفات ملکی در اثر این حمالت در سال 
1391 مشتمل بر کش��ته و زخمی شدن 20 تن افراد ملکی)10 
کش��ته و 10 زخمی( می باشد. جزئیات تلفات ملکی ثبت شده در 
دو سال 1390 و 1391 با تفکیک عامالن آن، در جدول و نمودار 

زیر آمده است:
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هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان )یوناما( نیز در گزارش 
س��االنه 2012 خود در مورد محافظت از افراد ملکی در منازعات 
مسلحانه، می گوید که برای نخستین بار در طی شش سال، تلفات 
افراد ملکی در منازعات مس��لحانه افغانستان کاهش یافته است. 
ای��ن گزارش، کاهش در تلفات افراد ملکی در س��ال 2012 را به 
کاهش در کش��ته و مجروح شدن غیر نظامیان در درگیری میان 
طرفی��ن منازعه، کاه��ش در حمالت انتحاری به وس��یله عناصر 
مخال��ف دولت، کاهش در تعداد حم��الت هوایی و دیگر اقدامات 
اخذش��ده توس��ط نیروهای طرفدار دولت برای کاهش آسیب به 

غیر نظامیان نسبت می دهد.1

این گزارش، حدود 81 درص��د تلفات ملکی به عناصر مخالف 
دولت نس��بت می دهد. گ��زارش می ن��گارد: درحالی که مجموع 

افراد ملکی  تلفات  )یوناما(،  افغانستان  1. هیأت معاونت سازمان ملل متحد در 
در سال 2012 در افغانستان کاهش یافته است. 19 فبروری 2013. برگرفته به 
http://www.unamanews.org/dari/index. از:   2013 جون   26 تاریخ 

 /php/news
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حوادث تلفات افراد ملکی در س��ال 2012 کاهش یافته اس��ت، 
عناصر ضد دولت��ی به طور روزافزونی غیرنظامیان را در سراس��ر 
کش��ور هدف قرار داده و حمالت را بدون در نظر گرفتن زندگی 

انسان ها انجام دادند. 

یوناما 6131 مورد تلفات افراد ملکی )2179 کش��ته و 3952 
زخمی( توس��ط عناصر مخالف دولت را مستندسازی کرده است 
که نُه درصد افزایش را نس��بت به سال 2011 نشان می دهد. در 
مجم��وع 81 درصد تلفات افراد ملکی در س��ال 2012 به عناصر 
مخالف دولت نس��بت داده ش��ده است. هش��ت درصد از تلفات 
غیرنظامیان به نیروهای طرفدار دولت نس��بت داده ش��ده است 
و 11 درص��د مجموع تلف��ات افراد ملکی نیز نامش��خص بوده و 
به طرف مش��خصی نس��بت داده نشده اس��ت. یوناما 587 مورد 
تلفات غیر نظامیان )316 کشته و 271 زخمی غیر نظامی( قابل 
انتس��اب به نیروهای طرفدار دولت در سال 2012 را ثبت کرده 
اس��ت که کاهش 46 درصدی نس��بت به س��ال 2011 را نشان 
می دهد. تلفات افراد ملکی ناشی از عملیات های هوایی به وسیله 
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نیروه��ای بین المللی نیز در مقایس��ه با س��ال 2011، 42 درصد 
کاهش داشته و باعث 204 مورد تلفات )به شمول 126 کشته و 

78 زخمی( بود.1

افغانس��تان در ط��ول س��ال 2012 ش��اهد انتقال مس��ؤولیت 
ه��ای امنیت��ی از نیروهای بین المللی حاف��ظ امنیت به نیروهای 
امنیتی افغانس��تان بود. دور پنجم و نهای��ی این روند در جوزای 
س��ال 1392 آغاز ش��د. در نتیجه این برنامه، قرار است نیروهای 
امنیتی افغانستان رهبری و مدیریت جنگ را در مقابل گروه های 
مخالف دولت را به عهده بگیرند به طور مستقل به انجام عملیات 
و حفظ امنیت افغانستان بپردازند. از دیگر سو، تالش های دولت 

افغانستان برای مصالحه با طالبان همچنان ادامه دارد.

این در حالی اس��ت که براس��اس تازه ترین بررس��ی سازمان 
ملل، میزان تلفات افراد ملکی در جریان 5 ماه اول س��ال 2013 
نس��بت به زمان مشابه در سال گذشته، 24 درصد افزایش یافته 
اس��ت. این بررسی تازه س��ازمان ملل متحد نش��ان می دهد که 
درگیری های مسلحانه در افغانستان در جریان پنج ماه اول سال 
جاری میالدی منجر به کش��ته و زخمی ش��دن نزدیک به 2500 
غیر نظامی شده اند.2  عامل اصلی افزایش تلفات ملکی، همچنان 
مخالفان مس��لح دولت افغانس��تان و افزایش حمالت مسلحانه و 
عملیات های انتحاری در مناطق پرازدحام ش��هری توس��ط آنان 
می باش��د. این حمالت از آغاز سال 1392 خورشیدی در مناطق 
مختلف کش��ور افزایش یافته اس��ت. بررسی س��ازمان ملل نشان 
می ده��د که 74 درص��د تلفات غیرنظامیان در پنج ماه نخس��ت 
س��ال جاری میالدی توسط مخالفان مسلح صورت گرفته و تنها 
9 درصد این تلفات به نیروهای طرفدار دولت افغانس��تان نسبت 
داده ش��ده اس��ت. این بررسی همچنین نش��ان می دهد که رقم 
تلف��ات غیرنظامیان در اثر حمالت هوایی نیروهای طرفدار دولت 

30 درصد پایین آمده است.3

انفجار ماین های کنار جاده و حمالت انتحاری:
طالب��ان و دیگر گروه های مخالف مس��لح دول��ت از کارگزاری 
ماین ه��ا در کنار جاده های عموم��ی، نیز انجام عملیات انتحاری 
ب��رای مقابله با دول��ت و نیروهای بین الملل��ی، و نیز ایجاد رعب 
و وحش��ت در میان مردم اس��تفاده می کنند. این گونه عملیات ها 
در هدف گی��ری اهداف معین دقیق نیس��تند و چون در مراکز و 
مح��الت عمومی و پررفت و آمد اتف��اق می افتند، معموالً تلفات 
باالیی را بر غیرنظامیان و افراد ملکی تحمیل می کنند. بیشترین 

 1. همان.
2. رادیو آزادی، بها؛ سید فتح محمد، یان کوبش: تلفات افراد ملکی در افغانستان 
از:   1392 سرطان   5 تاریخ  به  برگرفته   .1392 جوزا   21 است.  یافته  افزایش 

html.25013568/http://da.azadiradio.org/content/article
3. همان.

تلفات ملکی در افغانس��تان در سال های اخیر در اثر انفجار ماین 
های کنار جاده و حمالت انتحاری بوده است. 

چنانچه گزارش نمایندگی س��ازمان ملل متحد در افغانس��تان 
)یوناما( خاطر نش��ان می س��ازد که م��واد انفجاری تعبیه ش��ده 
)IEDs(  که به وس��یله عناصر ضد دولتی اس��تفاده می ش��ود، 
کم��اکان به تنهایی بزرگترین تهدید علیه غیر نظامیان در س��ال 
2012 ب��وده که منجر به 2531 مورد تلفات افراد ملکی، با 868 

کشته و 1663 زخمی، در 782 حادثه جداگانه شده است.4

آمارهای نظارت ویژه کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان 
نیز نش��ان می دهد که ماین های جاسازی ش��ده در کنار جاده ها 
نه تنها مانند س��ال های گذش��ته موجب بیش��ترین تلفات ملکی 
ش��ده، بلکه نسبت به سال گذش��ته افزایش یافته است. در سال 
گذش��ته تلفات ملکی توس��ط انفجار ماین های کنار جاده 2058 
نفر را قربانی کرده اس��ت که مش��تمل بر784 کش��ته و 1274 
زخمی می باش��د. ای��ن ارقام 32 درصد از مجم��وع تلفات ملکی 
ثبت ش��ده در سال 1390 را نش��ان می دهد. تلفات ملکی ناشی 
از انفج��ار ماین ها در س��ال 1391 به 2171 نفر بالغ گش��ت که 
مشتمل بر806 کشته و 1365 زخمی بود. این ارقام 36 درصد از 
مجموع تلفات ملکی ثبت ش��ده در سال 1391 می باشد. مقایسه 
آمارهای این دو س��ال بیانگر 5.2 درصد افزایش در سال 1391 

می باشد.

دومین ش��یوه مخالفان مسلح دولت که باعث بیشترین تلفات 
ملکی می گردد، انجام حمالت انتحاری می باشد. در سال 1391 
مجموع تلفات ملکی در اثر حمالت انتحاری به 1355 تن رسید 
که ش��امل363 کشته و 992 زخمی می گردید. این رقم در سال 
1390 بالغ بر 1456 تن، مشتمل بر 414 کشته و 1024 زخمی 
بود. مقایسه آمارهای این دو سال بیانگر کاهش 6.9 درصدی در 

تلفات ملکی ناشی از حمالت انتحاری است. 

گام به گام قدرتمندترش��دن و مجرب ترش��دن نیروهای امنیتی 
افغانس��تان، طالبان وگروه های مسلح مخالف دولت در سال های 
اخیر از شیوه های تازه در انجام عملیات انتحاری استفاده می کنند 
ت��ا خود را از چش��م نیروه��ای امنیتی پنهان کنن��د و به اهداف 
مورد حمله ش��ان نزدیک سازند. آن ها از سنت های رایج و محترم 
در بی��ن مردم برای فرار از بازرس��ی و نظارت نیروهای امنیتی یا 
اختفای شان استفاده می کنند. مثاًل از لباس های زنانه و چادری 
در هنگام اجرای حمالت انتحاری استفاده می کنند، زیرا تفتیش 
و تالش��ی زنان در س��نت های جامعه افغانستان ناپسند پنداشته 
می شود. چنانچه در یک حادثه، در تاریخ 22 حمل 1391 مطابق 
10 آپریل 2012 صبح روز سه شنبه دو حمله کننده انتحاری، که 

4. هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان)یوناما(، همان.
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یکی شان چادری زنانه برسر داشت سوار بر موتر سراچه خواهان 
داخل ش��دن به محوطه تعمیر اداری ولسوالی گذره والیت هرات 
بودند که س��ربازان مانع ورود آنها به محوطه می گردند. س��پس 
انتحارکنندگان خودش��ان را منفجر کرده و سبب کشته شدن 9 
فرد ملکی به شمول یک زن و یک دختر هفت ساله و مجروح شدن 

54 فرد دیگر می شوند.

در م��واردی نی��ز انتحارکنن��دگان، موادهای انفج��اری را در 
می��ان لنگی خود جاس��ازی می کنند، زیرا لنگ��ی نیز از حرمت 
س��نتی برخوردار اس��ت. حتا مواردی بوده ک��ه انتحارگران مواد 
انفجاری را در ش��رمگاه و یا حتا درون بدن خود کارگذاش��ته اند 
تا از بازرس��ی های امنیتی عبور کنن��د. همچنین آن ها در موارد 
متعددی از لباس نیروهای امنیتی استفاده کرده اند. این شیوه ها 
ب��ه آن ها کمک می کرده تا در بین نیروهای امنیتی و در مراکز و 
ادارات بس��یار حساس دولتی نفوذ پیدا کنند و عملیات انتحاری 
را انجام دهند. ش��یوه دیگری که توسط آن ها استفاده شده انجام 
همزمان حمله انتحاری و حمله مس��لحانه بوده است. یعنی ابتدا 
با حمله انتحاری و گاه انفجارهای پیاپی فضا را ملتهب و آش��فته 
می سازند و سپس به جنگ مسلحانه می پردازند. گاه این جنگ ها 
تا ساعات طوالنی ادامه پیدا کرده و باعث رعب و وحشت در میان 

مردم شده است.

ترور و قتل های هدفمند:
یک��ی از چالش های عم��ده حق حیات در افغانس��تان، ترور و 
قتل های هدفمند افراد سرش��ناس از قبیل کارمندان برجس��ته 
ادارات دولت��ی، نماین��دگان پارلمان، فعالین سیاس��ی و مدنی، 
تجاران برجسته و در مواردی نیز افراد عادی می باشد. این معضل 
خصوصاً در س��ال های اخیر شیوع بیش��تری یافته و نشان دهنده 
وضعی��ت ناگ��وار امنیتی در جامعه اس��ت. بخش عم��ده ترور و 
قتل های هدفمند نیز توس��ط طالبان و دیگ��ر گروه های مخالف 
مس��لح دولت ص��ورت می گیرد. خصوصاً مس��ؤولیت ترور و قتل 
کارمندان دولتی بیش��تر به عهده آن ها انداخته شده است. اما در 
موارد زیادی افراد مس��لح غیرمسؤول و قوماندانان و افراد متنفذ 
محلی، باندهای مافیایی و حتا افراد مس��ؤول دولتی نیز دس��ت 
ب��ه ت��رور و قتل افراد زده اند که آمار دقیقی از آن ها ثبت نش��ده 

است.  

داده های ثبت شده تحقیق ویژه کمیسیون مستقل حقوق بشر 
افغانس��تان نشان می دهد که در س��ال 1391 شمسی 434 تن 
توس��ط مخالفان مسلح دولت هدف ترور و قتل های هدفمند قرار 
گرفته اند که در اثر آن ها 309 نفر کشته و 125 تن دیگر زخمی 
گردیده اند. در س��ال 1390 شمسی نیز 440 تن توسط مخالفان 
مس��لح دولت هدف ترور قرار گرفته بود که در اثر آن ها 328 نفر 

کشته و 112 نفر دیگر زخمی شده بودند. 

اما گزارش یوناما حاکی اس��ت که تلفات غیرنظامیان ناشی از 
قتل های هدفمند در س��ال 2012 توس��ط عناصر ضد دولتی در 
مقایس��ه با سال 2011، 108 افزایش داشته و به 1077 مورد)به 
شمول 698 کشته و 379 مجروح(رسیده است. بنابراین گزارش، 
به خص��وص تروره��ای هدفمن��د مأمورین ملکی دول��ت به طور 

شگفت انگیزی 700 درصد افزایش یافته است.1

تلفات ملکی در اثر بی توجهی نیروهای امنیتی دولت و 
حامیان بین المللی آنان:

در جریان جنگ ها و عملیات هایی که در مقابل مخالفان مسلح 
دولت از سوی نیروهای امنیتی دولت افغانستان انجام می شود، نیز 
شماری از افراد ملکی جان خود را از دست می دهند. خوشبختانه 
در س��ال 1391 آم��ار تلفات ملکی که توس��ط نیروهای امنیتی 
دولت اتفاق افتاده بسیار کاهش یافته است. آمارهای نظارت ویژه 
از تلفات ملکی نش��ان می دهد که تلفات ملکی توس��ط نیروهای 
دولتی و حامیان بین المللی آن در س��ال 1391 نس��بت به سال 
1390 نزدیک به 53 درصد کاهش یافته اس��ت. بنابراین آمارها، 
در  س��ال 1391 هجری شمسی 526 تن کشته و زخمی )شامل 
312 کش��ته و 214 زخمی( ثبت گردیده اس��ت که مس��ؤولیت 
آن ها به دوش نیروهای دولتی و حامیان بین المللی ش��ان اس��ت. 
این رقم از مجموع تلفات ملکی 8.7 درصد را تش��کیل می دهد. 
در حالی که در  سال 1390 هجری شمسی تلفات ملکی توسط 
دول��ت و حامیان آن به 1116 تن )ش��امل 491 کش��ته و 625 
زخمی( می رس��ید که از مجم��وع تلفات ملکی آن س��ال 17.3 

درصد را دربر می گرفت. 

هیأت معاونت س��ازمان ملل متحد در افغانس��تان )یوناما( نیز 
در گ��زارش خود می نویس��د که 587 مورد تلف��ات غیرنظامیان 
)مش��تمل بر 316 کشته و 271 زخمی غیرنظامی( قابل انتساب 
ب��ه نیروهای طرفدار دولت در س��ال 2012 را ثبت کرده اس��ت 
که کاهش 46 درصدی نس��بت به سال 2011 را نشان می دهد. 
بنابراین گزارش، تلفات افراد ملکی ناش��ی از عملیات های هوایی 
به وس��یله نیروهای بین المللی نیز در مقایسه با سال 2011، 42 
درصد کاهش داش��ته و باعث 204 مورد تلفات )به شمول 126 

کشته و 78 زخمی( بود. 

این نکته نشان دهنده دقت و تسلط نیروهای امنیتی افغانستان 
و حامی��ان بین المللی آنان بر عملیات جنگی در مقابل دش��من 
اس��ت، هرچن��د هنوز هم ش��مار زی��ادی از افراد ملک��ی در اثر 
بی توجهی و عدم دقت کافی در انجام عملیات ها توسط نیروهای 

دولتی و حامیان بین المللی آنان کشته می شوند. 
1. هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان)یوناما(، همان.
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نقض حق حیات زنان و اطفال:
زنان و اطفال از اقش��ار آسیب پذیر جامعه افغانستان می باشند. 
در بس��یاری از حوادث تروریستی از قبیل انفجارهای کنار جاده 
و عملیات های انتحاری در مناطق پررفت و آمد ش��هری بخشی 
از قربانیان را زنان و اطفال تش��کیل می دهن��د. به عنوان نمونه، 
در تاریخ 12 حوت 1391 در س��احه کاروان سرای مربوط شهر 
خوس��ت، یکتن از حمله کنندگان انتح��اری در محلی که اطفال 
در آنجا گردهم جمع ش��ده بودند و عس��اکر دول��ت و نیروهای 
بین الملل��ی پی��اده از نزدیک��ی این تجمع می گذش��تند، خود را 
در جمع اطفال منفجر س��اخته و س��بب کشته ش��دن 7 طفل و 

زخمی شدن 3 طفل دیگر گردید. 

در حادث��ه ای دیگ��ر، در تاری��خ 14 
حمل س��ال 1391 در ولسوالی بغالن 
مرک��زی والیت بغ��الن انفج��ار ماین 
تعبیه ش��ده در یک مارکی��ت در جوار 
کورس آموزشی باعث کشته شدن 18 
غیر نظامی به ش��مول 14 تن از اطفال 
که شاگردان یک دوره آموزشی و 2 تن 

ازاستادان آن دوره گردید. 

گاه��ی اطفال ب��ه اتهام جاسوس��ی 
ی��ا ارتباط ب��ا نیروهای دولتی توس��ط 
طالبان به ش��کل بس��یار فجیع به قتل 
می رس��ند. چنانچه در یک حادثه یک 
پسر 12 ساله به تاریخ 8 سنبله 1391 
در ولس��والی ژری والی��ت قنده��ار به 
اتهام جاسوسی به دولت سر بریده شد. 

مسأله دیگری که باعث تلفات اطفال می شود حمله بر مکاتب 
از س��وی مخالفین مس��لح دولت می باش��د. چنانچه در گزارش 
تلف��ات ملکی آمده اس��ت، تحقیق نش��ان می دهد ک��ه مخالفان 
مس��لح دولت مستقیماً مکاتب و ش��اگردان مکاتب را در منطقه 
هدف قرار می دهند، شاگردان را مسموم می کنند و مانع فعالیت 
مکاتب می ش��وند که در اثر آن بیشتر مکاتب در مناطق مختلف 

کشور بسته اند.

همچنین مواردی از اختطاف اطفال نیز وجود دارد که منجر به 
قتل آنان می شود. در مجموع تلفات اطفال رقم باالیی از مجموع 
تلفات ملکی را شامل می شود و بنابه جدیدترین آمارهای سازمان 
ملل متحد، این تلفات افزایش نیز یافته اس��ت. بنا به جدیدترین 
بررس��ی س��ازمان ملل متحد، 21 درصد تلف��ات ملکی را اطفال 

تشکیل می دهند.1

1. رادیو آزادی، همان.

چنانچه گفته شد، زنان نیز قربانیان نقض حق حیات است. در 
بس��یاری از عملیات انتحاری و انفجار ماین های کنار جاده زنان 
و اطفال قربانی می ش��وند. عالوه براین، در موارد متعددی فعاالن 
اجتماع��ی زن هدف اعمال تروریس��تی و قتل های هدفمند قرار 
می گیرن��د. چنانچه در یک مورد، به تاریخ 24 جدی 1391 افراد 
مسلح مخالف دولت یک زن فعال اجتماعی را که در یک کلنیک 
صحی نیزکار می کرد، در ولسوالی چک والیت میدان وردک بعد 
از اختط��اف، تیرباران کرده و س��پس برای مدت یک س��اعت به 

درخت آویزان کردند.  

گ��زارش یوناما از تلفات ملکی نش��ان می دهد که تلفات ملکی 
زنان در س��ال 2012 حدود 20 درصد افزایش یافته است. یوناما 
864 مورد تلفات ملکی زنان )301 کش��ته و 563 مجروح( را در 

سال 2012 مستندسازی کرده است.2

ع��الوه بر تلفات زن��ان در جریان منازعات مس��لحانه، یکی از 
مسایل دیگر نقض حق حیات آنان قتل زنان در درون خانواده ها، 
به خصوص پدیده قتل ناموس��ی است. کمیسیون مستقل حقوق 
بش��ر افغانس��تان در س��ال 1391 اولین برنام��ه تحقیق ملی در 
افغانستان را در مورد قتل ناموسی و تجاوز جنسی به راه انداخت. 
این تحقیق که س��ال های 1390 و 1391 را به ش��مول دو ماه 
اول سال 1392 پوشش می داد، نشان داد که مسأله قتل ناموسی 
یکی از موارد بسیار حاد خشونت علیه زنان است و در جریان این 
دو س��ال و دو ماه، 243 قضیه قتل ناموس��ی در دفاتر کمیسیون 

2. هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان )یوناما(، همان.
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ثبت شده اس��ت. این درحالی است که بس��یاری از قضایای قتل 
ناموس��ی به دلیل حساس��یت های سنتی، کتمان شده و از نشر و 
پخش آن جلوگیری می گردد.1  از مجموع قضایای ثبت ش��ده در 
اداره قضیه نیز، در 13 مورد قربانی نقض حق حیات زنان اند و در 

42 مورد دیگر نیز مردان قربانی این حق شده اند. 

مردم  و  کوچی  میان  منازعات  در  حیات  حق  نقض 
محل:

یکی از معضالتی که هرساله باعث سلب حق حیات از شماری 
از شهروندان می ش��ود، منازعه کوچی ها با ساکنان محالت برسر 
علفچرها می باشد. بیشترین مواردی از این معضل در ولسوالی های 
حصه اول و حصه دوم بهس��ود و دایمیرداد والیت میدان وردک 
و ولس��والی ناه��ور والیت غزنی اتفاق افتاده اس��ت که در اثر آن 
هرس��اله شماری از ش��هروندان جان خود را از دست می دهند و 
خانه های شان به آتش کشیده می شوند و بازماندگان شان مجبور 

به ترک خانه های شان می گردند.

کمیس��یون مستقل حقوق بشر افغانس��تان، همه ساله با انجام 
مأموریت ه��ای نظارتی به مح��ل منازعه، از رون��د این منازعات 
نظارت کرده و گزارش های تحقیقی، دقیق، مس��تند و بی طرفانه 

تهیه وترتیب کرده است. 

در سال 1391 نیز این مشکل طبق معمول بروز کرد و هزاران 
نفر کوچی به مناطق مختلف بهس��ود حمله کردند که در جریان 
جنگ از سالح های س��نگین و خفیف نظیر راکت، توب 82 ملی 
متری، دهش��که، پیکا وکالشینکوف استفاده کرده اند.  در اثر این 
منازعات در س��ال 1391 چهار نفر از مردم محل کشته شدند و 
چهار نفر دیگر نیز زخمی گردیدند. همچنین در اثر این منازعات، 
7 نفر از نیروهای اردوی ملی کشور در اثر انفجار دو ماین کشته 
ش��ده و 8 نفر دیگر زخمی ش��دند. عالوه براین، درمجموع تعداد 
یک باب کلینک، یک مدرس��ه و تکیه خانه، یک باب مسجد، 35 
دربند خانه مسکونی)109اطاق(، 14 باب دکان )33 اطاق( ویک 

باب دواخانه به صورت کامل حریق گردیده است.2

اما در سال 1391 بعد از آغاز این منازعات، یک هیأت متشکل 
از نهاده��ای مختلف دولت��ی به منطقه اعزام ش��دند و به کمک 
نیروه��ای اردوی مل��ی و پولیس ملی افغانس��تان ب��ه ایجاد یک 
خط حایل در منطقه منازعه پرداختند که توانس��ت از گسترش 
1. رجوع کنید به »عوامل و زمینه های تجاوز جنسی و قتل ناموسی در افغانستان 

)گزارش تحقیق ملی(«، بهار 1392. قابل دریافت از:
http://www.aihrc.org.af/media/files/Research%20Reports/
Dari/1392/National%20Inquiry%20on%20Rape%20and%20
Honor%20killing%20in%20Afghanistan.pdf

2. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان)1391(، گزارش از منازعه کوچی ها 
اول وحصه دوم بهسود والیت  ومردم محل در سال 1391)ولسوالی های حصه 

وردک(.

دامنه ه��ای منازعه جلوگیری کن��د. در تاریخ 14 و 15 ماه جوزا 
) دوروز بع��د از جن��گ( تعداد120 نف��ر از اردوی ملی و38 نفر 
از پولی��س ملی ب��ه منظور ایجاد خط حای��ل وجلوگیری از بروز 
منازعات مسلحانه بیشتر، در منطقه میرهزار ولسوالی حصه دوم 
بهسود و60 نفر از اردوی ملی با 20 تن از پولیس ملی در منطقه 

تیزک ولسوالی حصه اول بهسود مستقر شدند.3

در م��ورد هوی��ت افرادی که ب��ه نام کوچ��ی در منطقه حمله 
می کنند همواره تردید ش��ده است. این خطر همواره مطرح شده 
که طالبان و دیگر گروه های مس��لح مخالف دولت از نام کوچی ها 
برای ناامن کردن مناطق مرکزی سوء استفاده می کنند. از جمله 
جنرال محمدهاش��م که در رأس هیأت اعزامی دولتی در منطقه 
قرار داشت گفته است که »ازدید هیئت اعزامی حکومت مرکزی، 
کس��انی که به نام کوچی وارد ولس��والی های بهس��ود شده و بر 
این مردم یورش برده اند، کوچی نمی باش��ند بلکه مخالفان مسلح 
دولت، طالبان و القاعده بوده که قصد دارند هزاره جات را ناامن و 
راه مواصالتی شمال را مسدود کنند.« یکی از دالیلی که در این 
مورد مطرح ش��ده این اس��ت که مهاجمان با تعداد پرشمار افراد 
مس��لح و مجهز با اس��لحه و تجهیزات پیشرفته در منطقه حمله 
می کنن��د. مثاًل در س��ال 1391 مهاجمان متش��کل از 1500 تا 
2000 نفر نیروی مس��لح و مجهز با اسلحه و تجهیزات پیشرفته 
بودند از قبیل راکت، توپ 82 ملی متری، دهشکه، پیکا و ماین، و 
درحدود 40 عراده موتر دادسن و بیشتر از 150 موتر سایکل در 
اختیار داشتند، که یقیناً این لشکر وامکانات درحد توان کوچی ها 

نمی باشد.4

3.همان.
4. همان.
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کرامت از مفاهیم اساسی حقوق بشر است. در ساده ترین معنا، 
کرامت به معنای آن اس��ت که انس��ان موج��ودی محترم، مکّرم 
و ب��اارزش اس��ت و هرکس باید این حرم��ت و کرامت را برای او 
احترام و رعایت کند. از آن جا که انسان موجودی معناجو است، 
برخ��ورداری از حق کرامت زندگی انس��ان را معنادار، لذت بخش 
و ارزش��مند می س��ازد. به خاطر همین نقش ارزش دهی کرامت 
به زندگی انس��ان است که گاهی انس��ان ها برای حفظ حرمت و 
کرامت خود حاضر می شود سختی ها و مشکالت فراوانی را تحمل 
کند و حتا گاهی حاضر می ش��ود حیات خ��ود را مایه حفظ آبرو 
و عزت خود س��ازد و به عبارتی دیگر، حق حیات خود را در پای 
حق کرامت خود قربانی کند. در حقیقت کرامت داش��تن ویژگی 
منحصربه فرد انسان هاس��ت که آن ها را از موجودات دیگر متمایز 

می سازد. 

این حق نیز، مثل دیگر حقوق بش��ری، یک حق ذاتی و فردی 
اس��ت. یعنی انسان محض به خاطر انس��ان بودن خود از کرامت 
برخوردار اس��ت و هیچ دلیلی دیگر باعث آن نیس��ت. از این رو، 
این حق نیز »سلب ناپذیر«، »غیرقابل تفکیک« و »تقسیم ناپذیر« 

است. 

کرامت مفهومی بس��یار س��یال اس��ت. در حقیقت کرامت در 
روابط و مناس��بات متقابل انس��ان ها با همدیگر بروز می یابد و از 
این رو، می تواند در هریک از گفتار، رفتار و کنش های انس��ان ها 
نس��بت به همدیگر بروز و ظهور پیدا کند و مرتبط به این مسأله 
اس��ت که انس��ان ها با این اعمال و کنش های خ��ود چه معنای 
ضمن��ی یا صریحی را به طرف مقابل القا می کند. اگر این رفتار و 
اعم��ال، چه به صورت صریحی و چه به صورت ضمنی یا تلویحی، 
ح��اوی مواردی از بی حرمت��ی، توهین، تحقی��ر و امثال آن بود، 
می تواند به خدشه دارش��دن کرامت انس��ان ها منجر شود. از این 
رو، کرامت ظریف ترین و حساس ترین مسأله در زندگی اجتماعی 
و روابط متقابل انس��ان ها با همدیگر است و می تواند در هر مورد 
از رفتار متقابل آن ها مطرح شود. با این حال، موارد صریح نقض 
کرامت انسانی مواردی از قبیل شکنجه، مجازات ظالمانه، برخورد 

غیرانسانی و رفتارهای موهن و تحقیرکننده می باشد. 

کرامت انس��انی در اس��ناد حقوق بش��ری مکرراً ذکر شده و بر 

رعایت آن برای انس��ان ها تأکید گردی��ده و مواردی که منجر به 
نقض کرامت انس��انی می ش��ود، ممنوع قرار داده اس��ت. اعالمیه 
جهان��ی حقوق بش��ر در ماده اول خود تصری��ح می کند که همه 
افراد بش��ر آزاد به دنی��ا می آیند و از لح��اظ حیثیت و کرامت و 
حقوق با هم برابراند.1  بند دوم ماده 24 قانون اساسی افغانستان 
نی��ز صراحت دارد که »آزادی و کرامت انس��ان از تعرض مصؤون 
اس��ت. دولت به احترام و حمایت آزادی و کرامت انس��ان مکلف 

می باشد.«2

وضعی��ت حق کرامت انس��انی نیز در افغانس��تان تکان دهنده 
اس��ت. م��وارد زیادی از نقض این حق در گوش��ه و کنار کش��ور 
اتفاق می افتد. عوامل مختلف��ی همچون ناامنی، ضعف حاکمیت 
قانون، فس��اد و سوء اس��تفاده از قدرت در نهادها و ادارات دولتی 
به ویژه در نهادهای امنیتی و مراکز س��لب آزادی، وجود گروه ها 
و افراد مس��لح غیرقانونی در محالت، رواج خش��ونت و رفتارهای 
غیرانس��انی با زنان در درون خانواده ها، نگرش غیرانسانی نسبت 
به زنان در س��نت ها و الگوهای فرهنگ��ی رایج در جامعه و غیره 
از عوامل مهم این مس��أله به شمار می رود. این مسایل نقض حق 

کرامت را به یک امر عادی در کشور تبدیل کرده است. 

با وج��ود این، حق کرامت انس��انی یکی از حقوقی اس��ت که 
بع��د از ح��ق آزادی و امنیت ش��خصی و حق دسترس��ی به طی 
مراحل رسیدگی قانونی، بیشترین آمار نقض حقوق بشر در بانک 
اطالعات اداره قضیه کمیس��یون مستقل حقوق بشر افغانستان را 
به خود اختصاص داده است. داده های این بانک نشان می دهد که 
103 مورد نقض حق کرامت انسانی در سال 1391 ثبت گردیده 
اس��ت که از مجموع قضایای نقض حقوق بشری ثبت شده در این 
بانک اطالعات، 13.4 درصد را ش��امل می شود. این رقم در سال 
1390، 101 م��ورد ب��ود و 14.6 درصد کل م��وارد نقض حقوق 

بشری ثبت شده در آن سال را دربر می گرفت. 

از مجم��وع موارد نقض حق کرامت این س��ال، 47 مورد نقض 
کرامت انس��انی زنان اس��ت و 56 مورد بقیه نقض کرامت انسانی 

1. مجمع عمومی سازمان ملل متحد)1948(، اعالمیه جهانی حقوق بشر، ماده 
.1

2. قانون اساسی افغانستان)1382(، مندرج در مجموعه قوانین، چاپ کمیسیون 
مستقل حقوق بشر افغانستان، 1390.

2.حق کرامت انسانی
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مردان می باشد. تفکیک این قضایا براساس والیات نشان می دهد 
که بیشترین قضایای نقض حق کرامت انسانی از والیات فاریاب، 
کندز، هرات، بامیان و قندهار به ثبت رس��یده اس��ت. در س��ال 
1390 نیز بیش��ترین آمار نقض حق کرامت انس��انی به ترتیب از 
والیات کندز، فاریاب، کندهار، تخار و هرات به ثبت رس��یده بود. 
البت��ه باید دقت کرد که این قضایا ش��امل همه موارد نقض حق 
کرامت انسانی نمی ش��ود، بلکه صرفاً قضایایی را پوشش می دهد 
که در دفاتر کمیس��یون مس��تقل حقوق بش��ر افغانستان، ضمن 

شکایت رسمی شاکیان، به ثبت رسیده است.

نمودار پایین نشان دهنده موارد نقض کرامت انسانی به تفکیک 
والیت و جنیست قربانیان است:

شکنجه و بدرفتاری:
ش��کنجه از رفتارهای ناقض کرامت انس��انی و خالف حیثیت 
و حرمت انس��ان اس��ت. ش��کنجه اعمالی اس��ت که در اثر آن بر 
جسم، روان یا وجدان انسان فشار وارد کند و موجب درد، رنج و 
مشقت جسمی و روانی انسان شود. شکنجه در اسناد بین المللی 
حقوق بشر، از جمله در کنوانسیون منع شکنجه و رفتار ظالمانه، 
غیرانسانی و تحقیرکننده به صورت واضح تعریف شده است. ماده 

اول این کنوانسیون می نگارد:

»هرعم��ل عمدي که بر اثر آن درد یا رنج ش��دید جس��مي یا 
روحي علیه فردي به منظور کس��ب اطالعات ی��ا گرفتن اقرار از 
او و یا ش��خص س��وم اعمال مي شود، ش��کنجه نامیده می شود. 
)همچنین( مجازات فردي به عنوان عملي که او یا ش��خص سوم 
انجام داده اس��ت ی��ا احتمال مي رود که انج��ام دهد، با تهدید و 
اجبار و بر مبناي تبعیض از هرنوع و هنگامي که واردش��دن این 
درد و رن��ج و یا به تحریک و ترغیب یا با رضایت و عدم مخالفت 

مأمور دولتي یا هر صاحب مقام دیگر انجام گیرد، ش��کنجه تلقي 
مي شود.«1

بناب��ر حکم اس��ناد حقوق بش��ری و قوانین داخلی، ش��کنجه 
ممنوع اس��ت. ماده 5 اعالمیه جهانی حقوق بشر تصریح می دارد 
که: »هیچ کس نباید ش��کنجه ش��ود یا تحت مجازات یا رفتاری 
ظالمان��ه، ضد انس��انی یا تحقیرآمیز قرار گی��رد.«2  همچنین در 
ماده 7 میثاق حقوق مدنی و سیاس��ی آمده اس��ت: »هیچ کس را 
نمی توان مورد آزار و شکنجه و یا مجازات ها یا رفتارهای ظالمانه 

یا خالف کرامت انسانی یا ترذیلی قرار داد.«3
کنوانسیون منع ش��کنجه و رفتار ظالمانه... دولت های عضو را 
مکلف به ممانعت از اعمال ش��کنجه در قلمروش��ان می س��ازد و 

هیچ گونه شرایط استثنایی یا حکم مافوق را مجوز آن نمی شمارد. 
ماده دوم این کنوانسیون چنین تصریح می کند:

»1- هر دولت عضو این کنوانسیون، موظف است اقدامات الزم 
و مؤث��ر قانوني، اجرایي، قضایي و دیگر امکانات را جهت ممانعت 

از اعمال شکنجه در قلمرو حکومت خود، به عمل آورد.

2- هیچ وضعیت اس��تثنائي کش��وری، مانند جنگ و یا تهدید 
به جنگ، بي ثباتي سیاس��ي داخلي یا هرگونه وضعیت اضطراري 

دیگر، مجوز و توجیه کننده اعمال شکنجه نمي باشد.

3- دس��تور و حکم مقام مافوق )حکومتي( ی��ا مرجع دولتي، 

1. مجمع عمومی سازمان ملل متحد )1984(، کنوانسیون منع شکنجه و رفتار 
یا مجازات خشن، غیر انساني یا تحقیرکننده، ماده اول، دریافت شده به تاریخ 23 
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نمی تواند توجیه کننده عمل شکنجه باشد.«1

قانون اساسی افغانستان نیز در ماده 29 خود شکنجه و تعذیب 
انس��ان را ممنوع قرار می دهد: »تعذیب انسان ممنوع است. هیچ 
ش��خصی نمی تواند حتا به مقصد کش��ف حقایق از شخص دیگر، 
اگرچه تحت تعقیب، گرفتاری یا توقیف یا محکوم به جزا باش��د، 

به تعذیب او اقدام کند یا امر دهد.«2

با وجود این تأکیدات، قضایای ثبت شده نقض حقوق بشر نشان 
می ده��د که افراد زیادی در کش��ور قربانی ش��کنجه و رفتارهای 
ظالمانه و غیرانسانی می گردند. بیشترین موارد نقض حق کرامت 
انس��انی افراد در قضایای ثبت ش��ده در اداره قضیه کمیسیون، از 
نوع شکنجه و رفتار ظالمانه می باشد. از مجموع قضایای ثبت شده 
نقض حق کرامت انسانی، نزدیک به 72 درصد آن، که شامل 74 
مورد می ش��ود، مربوط قضایای شکنجه و رفتار خشن، ظالمانه و 

مجازات های غیرانسانی می باشد. 

این رفتار ظالمانه و غیرانسانی عالوه بر این که توسط گروه ها و 
افراد غیرمسؤول صورت می گیرد، حتا در ادارات دولتی و از جمله 
ادارات عدلی و قضایی کش��ور و توسط مراجع مسؤول نیز صورت 

می گیرد. چنانچه یک نمونه آن در قضیه زیر آمده است:

قضیه: »شاکی می گوید: آمریت جنایی ولسوالی ورس، بنده را 
با دوتن دیگر به اتهام اختطاف یک دختر س��اکن تگابشه گرفتار 

1. مجمع عمومی سازمان ملل متحد)1984(، همان، ماده 2
2. قانون اساسی افغانستان)1382(، همان.

کرد و همین که به مرکز منتقل کردند با حضور داش��ت سارنوال 
ابتدائیه ورس مرا با دنده، لگد و سیلی مورد لت وکوب و شکنجه 
ق��رار داد، تا جرمی را که انجام نداده ام اعتراف کنم. اثر زخمی را 
که در سرم موجود است نشانه همان ضربتی است که آمر جنایی 
توس��ط دنده بر س��رم وارد کرده است. س��پس آنچه را نوشته اند 
برایم نخوانده و با جبر واکراه بند دستم را گرفته و با زور، شست 

کرده است.« 

سلب  مراکز  در  و  پولیس  توسط  بدرفتاری  و  شکنجه 
آزادی:

چنانچه اش��اره ش��د، ش��کنجه و لت وکوب در ادارات دولتی، 
از جمل��ه در مراک��ز س��لب آزادی نیز وج��ود دارد. دریافت های 
کمیسیون در گزارش وضعیت محالت سلب آزادی در افغانستان، 
بیانگر این اس��ت که در بعضی از مراکز س��لب آزادی به ویژه در 
توقیف خانه های مربوط به پولیس ملی و نظارت خانه های ریاست 

عمومی امنیت ملی ش��کنجه و بدرفتاری با توقیف شدگان وجود 
دارد. در طول س��ال های 1390 و 1391 خورشیدی در مجموع 
113 مورد ش��کنجه در مراکز س��لب آزادی توسط کمیسیون به 
ثبت رسیده است که از این میان 40 مورد در سال 1390 و 73 
مورد در سال 1391 خورشیدی به ثبت رسیده  که با این حساب 
موارد ش��کنجه در س��ال 1391 نسبت به س��ال قبل، 45 درصد 
افزایش را نشان می دهد. براساس دریافت های کمیسیون در 12 
مرکز س��لب آزادی موارد شکنجه توسط کمیسیون مشاهده و به 
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اثبات رسیده است. بیش��ترین موارد شکنجه در توقیف خانه های 
پولی��س مل��ی و نظارت خانه ه��ای امینت ملی والی��ات قندهار، 

ارزگان، کابل و هرات صورت گرفته است.

براس��اس دریافت های کمیس��یون 42 مورد ش��کنجه توسط 
پولیس و 67 مورد ش��کنجه توسط کارمندان امنیت ملی ارتکاب 
یافته است. آمارهای کمیسیون نشان می دهد که شکنجه توسط 
پولیس ملی در سال 1390 خورشیدی 12 مورد و در سال 1391 
خورشیدی 30 مورد صورت گرفته است. هم چنین شکنجه توسط 
کارمندان امنیت ملی در س��ال 1390 خورشیدی 28 مورد و در 
س��ال 1391 خورش��یدی 31 مورد ارتکاب یافته است. این ارقام 
بیانگر این اس��ت که شکنجه در سال 1391 نسبت به سال قبل 
افزایش داشته و کارمندان امنیت ملی بیشتر از پولیس ملی افراد 

بازداشت شده را مورد شکنجه قرار می دهند.

براساس تحقیقات کمیسیون مس��تقل حقوق بشر افغانستان، 
لت وکوب بیش��تر از همه معمول بوده، اما سایر شیوه ها نیز مانند 
آویزان کردن از س��قف به صورتی که س��ر مظنون به طرف پایین 
باش��د، تاب دادن و کش کردن اعضای تناسلی، تهدید به کشتن 
و آزار جنس��ی و تجاوز جنس��ی، لت کردن با چ��وب، کیبل برق 
و پایپ، ضربه زدن با مش��ت و لگد، کنداق تفنگ، ایس��تادکردن 
اجباری برای مدت طوالنی، ولچک کردن دس��ت طوری که یک 
دس��ت از روی شانه و یک دس��ت دیگر از زیر بغل به هم ولچک 
ش��ود و استفاده از زوالنه و س��ایر انواع شکنجه نیز گزارش شده 

است.1

نمونه های زیر بیانگر این مسأله است:

قضی�ه 1: »فوزی�ه س�ادات حمکنی، س�ناتور مش�رانو 
جرگه افغانس�تان ش�کایت نموده اس�ت که ب�رادرش به 
تاری�خ 4 دلوی 1390 به اته�ام اختطاف از طرف پولیس 
ریاس�ت جنای�ی والی�ت کاب�ل از مربوط�ات ناحی�ه 11 
ش�هرکابل دستگیر گردیده و در ریاست تحقیقات جنایی 
ب�ی رحمانه مورد ش�کنجه قرار گرفته اس�ت و یک ناخن 
پایش نیز کشیده شده و فعاًل در بالک 6 محبس پلچرخی 

تحت توقیف گرفته است.«

قضیه 2: »شاکی می گوید: حوالی ساعت 9 بجه شب در 
تاریخ 1391 - 04 - 12 پولیس س�رحدی افراد قوماندان 
].....[ 2 که قوماندان پوسته مقام والیت است به منزل ].....[ 
وارد شده بودند، که بعد از تالشی منزل هیچ نوع اسناد 

1. برگرفته از: کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، »گزارش وضعیت محالت 
سلب آزادی در افغانستان«. این گزارش تا هنوز منتشر نشده است.

2. در بسیاری از قضایا هرجا که نظر به نوع قضیه، محرمیت ایجاب می کرد، نام 
های افراد، که در بیشتر موارد شامل قربانیان اند، حذف شده و به جای آن از 

عالمت »].....[« استفاده شده است.

و مدارک را دریافت نکردند. بعداً پدر و برادر 16 س�اله ام 
را با خود به مقام والیت بردند. آن ها مدت س�ه ش�ب در 
آن ج�ا ماندن�د و در این مدت مورد لت وکوب و ش�کنجه 
ش�دید ق�رار گرفته ان�د. بعدآ به تاری�خ 16 - 04 - 1391 
ب�ه نظارتخان�ه امنیت ملی انتقال داده ش�دند که در انجا 
نی�ز مدت سه ش�بانه روز تحت لت وکوب و ش�کنجه قرار 
گرفته بود که اثار شدید لت وکوب و شکنجه در وجودش 

می باشد.«

قضیه 3: »شاکی می گوید: من یک کارگر روزمزد هستم 
و همه روزه س�رپل غور درواز ب�ه دنبال کار مي روم. در 
تاریخ 90/10/10  مثل هرروز سر پل مذکور استاد بودم 
و س�ربازان پوس�ته پل غور درواز، م�را مورد لت وکوب 
قرار دادند که چرا اینجا ایس�تاد مي ش�وي. من به آمریت 
ح�وزه 5 مراجع�ه کردم ول�ی وي نیز مرا با س�یلي زد و 
رخص�ت ک�رد. به قوماندان�ي امنیه عرض ک�ردم. وي به 
ح�وزه 5 حکم جلب داد. حکم جل�ب را آنجا بردم. جلب را 
آم�ر حوزه گرفت و بعد م�را رخصت کرد، بدون اینکه به 

شکایت من رسیدگی شده باشد.« 

قضیه 4: »ش�اکی می گوید: کارمندان امنیت ملی والیت 
قندهار حوالی س�اعت 7 صبح وارد قریه ما شدند بعد از 
تالش�ی خانه که هیچ اسناد و مدارک به دست نیاوردند. 
برادرم ].....[ )25 س�اله( را که در باغ مصروف کار بود با 
خود برده و از مدت )40( روز بدین س�و تحت بازداش�ت 
ق�رار دارد. در مالقات�ی که با وی در نظارتخانه و محبس 
داش�تم، موصوف اظهار داش�ت که در نظارتخانه امنیت 
ملی مدت دو ش�ب در هوای س�رد زمس�تان در بیرون از 
نظارتخانه به طور ایستاده سپری نموده و توسط پایپ 

مورد لت وکوب قرار گرفته است.« 

لت وکوب توسط افراد مسلح غیرمسؤول:
وجود گروه های مس��لح غیرمسؤول یکی از مشکالت جدی در 
افغانس��تان است که مرتکب انواع نقض حقوق بشر نیز می گردند. 
این گروه ها تحت نظارت مراجع قانونی قرار ندارند و گاه توس��ط 
اف��راد زورمندی ک��ه در حکومت از قدرت زی��ادی برخورداراند، 
حمایت می ش��وند. بنابراین، یکی از عوامل اصلی نقض حاکمیت 

قانون در کشور نیز وجود این گروه ها می باشند. 

گروه ها و افراد مسلح غیرمسؤول امنیت شماری از شهروندان 
را با خطر مواجه ساخته است. این افراد با استفاده از زور و سالح، 
م��ردم را م��ورد آزار و اذیت ق��رار می دهن��د و گاه آن ها را مورد 
لت وکوب و ش��کنجه قرار داده و حتا باعث قتل ش��ان می ش��وند. 
این افراد گاه در جنایت های س��ازمان یافته ای همچون اختطاف و 
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قاچاق نیز دست دارند. دو قضیه زیر یکی از این نمونه هاست:

قضیه1: »ش�اکی ای از والیت کندز می گوید: من راننده 
لین اش�کمش و خان آباد مي باشم. در تاریخ 1391/7/15 
درجریان حرکت از ولس�والي اش�کمش، ب�ا انجنیر ].....[، 
انجنیر س�اختماني برخوردم که در هنگام فرار از دس�ت 
اختطاف گ�ران، م�ورد اصاب�ت مرمی آنان ق�رار گرفته و 
ش�دیداً مجروح گردی�ده بود. بنابر حس بشردوس�تي و 
نجات وی از مرگ، وي را به موتر س�وار کردم. در حصه 
ع�رب قدق قوماندان ].....[ قوماندان امنیه ولس�والي خان 
آب�اد موت�رم را توق�ف داد. قبل از اینکه موتر را تالش�ي 
کن�د مرا بي رحمانه مورد لت وکوب قرارداد. من پرس�یدم 
که گناه من چیست؟ گفت مواد مخدر را چه کردي؟ سپس 
تمام�ي موتر را تالش�ي کردند ولی چی�زي نیافتند. بعداً 
بهان�ه گرفتن�د که انجین�ر را به چه علت ب�ه موتر انتقال 
دادی؟ در پاس�خ گفت�م ک�ه ب�ه خاط�ر بشردوس�تي و 
ب�رای تجات�ش از مرگ. ماج�را را به مق�ام والیت کندز و 
قواندان�ي امنیه گزارش دادم. آن ها از بدنم عکس برداري 
کرده و دوس�یه را به بخش امنیت محول کردند اما دیگر 
هی�چ توجه�ی به خاطر رس�یدگی به قضی�ه من صورت 

نگرفت.« 

قضی�ه 2: »ش�اکی ک�ه وظیف�ه موتروان�ی دارد مدعی 
اس�ت که با اسامی ].....[ مس�کونه قریه غلبیان ولسوالی 
گرزیوان به صفت موتروان ایفای وظیفه می کنم. بیس�ت 
روز قبل موقعی که به قریه غلبیان رس�یدم، اسامی ].....[، 
ک�ه باطالبان هم�کاری دارد، علیه بنده دسیس�ه کرده و 
ب�ا دو نفرطالب مس�لح به قریه آمده و بنده را دس�تگیر 
ک�رده، به ق�رارگاه خویش انتقال دادند. م�ن مدت پانزده 
روز در چن�گ آن�ان زندان�ی ب�ودم. در جری�ان این مدت، 
بی رحمانه مرا ش�کنجه می کردند تا مرا مجبور سازند که 
بگویم صاحب موتر با من لواط می کند و من با فامیل اش 
روابط نامش�روع دارم. از بس که شکنجه کردند، مجبور 
شدم آن چه را می خواستند گفتم. بعد از پانزده روز، یکی 
از اف�راد طالب که خود را قاضی طالب�ان معرفی می کرد، 

بعد از گفت وشنود مرا رها کرد.«

نقض کرامت انسانی زنان:
بخش��ی عمده از رفتارهای ناقض کرامت انسان بر زنان اعمال 
می ش��ود. نزدیک به 46 درصد مجموع قضایای نقض حق کرامت 
انس��انی حاکی از نق��ض این ح��ق از زنان می باش��د. تحقیقات 
کمیس��یون نشان می دهد که ش��مار زیادی از زنان کشور قربانی 
انواع خش��ونت ها می گردند و هراز چندگاهی مواردی از قضایای 
حاّد خشونت علیه زنان در رسانه ها منتشر می شوند. این حوادث، 

عالوه برعوامل دیگر، ناش��ی از نگرش غیرانس��انی نسبت به زنان 
اس��ت که در فرهنگ و رسوم سنتی جامعه افغانستان و الگوهای 
فرهنگی و ساختارها و مناسبات اجتماعی جامعه افغانستان ریشه 
دارد. این الگوها و هنجارهای فرهنگی، برداش��ت ویژه ای از زنان 
ارائه می کنند که براس��اس آن زن��ان موجوداتی نادان، خطاکار و 
غیرقابل اعتماد پنداشته می شوند که قادر به انجام کارهای درست 
نیستند و همیشه به گمراهی می روند. بنابراین، باید همواره تحت 
س��لطه مردان باش��ند.1  این نگرش نس��بت، هم به خودی خود 
غیرانس��انی و خالف کرامت انس��انی اس��ت و هم موجبات رفتار 
خش��ونت آمیز و خالف کرامت انسانی را با زنان مهیا می سازد. در 
زیر به مواردی از رفتارهای خالف کرامت انس��انی با زنان اش��اره 

می کنیم:

1. تجاوز جنسی و قتل ناموسی: 
تجاوز جنسی و قتل ناموسی از اشکال حاد خشونت علیه زنان 
اس��ت که به شدت به حرمت و کرامت انسانی قربانی را خدشه دار 
می سازد. حساس��یت های سنتی جامعه نسبت به مسایل جنسی 
معموالً قربانی تجاوز جنسی و قتل ناموسی و حتا خانواده وی را 
در معرض آسیب های فراوانی قرار می دهد. به عنوان مثال، قربانی 
تجاوز جنس��ی از جایگاه و حرمت اجتماعی خود محروم می شود 
و معموال با دید تحقیرآمیز به وی نگریس��ته می ش��ود و حتا گاه 
وابس��تگان و اعضای خانواده، وی را مای��ه ننگ خانواده می دانند 
و اق��دام به قتل وی می کنن��د که در این ص��ورت، قربانی تجاوز 

جنسی، قربانی قتل ناموسی نیز می شود. 

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در سال 1391 اولین 
برنام��ه تحقیق ملی در کش��ور را در مورد تجاوز جنس��ی و قتل 
تجاوزجنسی  زمینه های  و  عوامل  افغانستان،  بشر  1. کمیسیون مستقل حقوق 
در  دریافت شده  ملی)1392(،  تحقیق  افغانستان/گزارش  در  ناموسی  قتل  و 
http://www.aihrc.org.af/fa/research- از:   1392 سرطان   22 تاریخ 
national-inquiry-on-rape-and-honor- /1584 /reports

killing-in-afghanistan-.html
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ناموس��ی ب��ه راه انداخت ک��ه دو س��ال 1390 و 1391 را مورد 
بررس��ی قرار می داد. براس��اس نتایج این تحقیق، از شروع سال 
1390 تا پایان ثور 1392 تعداد 406 قضیه قتل  ناموسی و تجاوز 
جنسی از سراس��ر کشور در دفاتر کمیسیون مستقل حقوق بشر 
افغانس��تان به ثبت رسیده است که تعداد 243 مورد آن قضایای 
قتل ناموس��ی و 163 مورد دیگر قضایای تجاوز جنسی  می باشد. 
هرچند حساسیت های شدید سنتی و محدودیت های ناشی از آن 
باعث می ش��ود که موارد زیادی از این قضایا کتمان ش��وند و به 
اطالع عموم نرس��ند، با این حال، آمار باال نش��ان دهنده وضعیت 

تکان دهنده تجاوز جنسی و قتل ناموسی در افغانستان است.1

تجاوز جنسی و قتل ناموسی، عوامل و زمینه های فراوانی دارد 
که از جمل��ه می توان به ضعف حاکمیت قانون، عدم رس��یدگی 
به قضایای تجاوزجنس��ی و قتل ناموسی از سوی مراجع عدلی و 
قضایی، دسترسی محدود زنان به عدالت، جایگاه نابرابر زن و مرد 

در جامعه و نگرش جنسی نسبت به زنان اشاره کرد.2

قضیه زیر نمونه هایی از تجاوز جنسی است:

قضیه 1: نظر به اظهارات ش�اکی که یک زن اس�ت، وی 
در یکی از روزهای پنج ش�نبه ماه حمل 1391 هنگامی که 
بعد از ختم رس�میات ساعت 1 بجه عازم خانه اش بوده، 
در مسیر راه خانه اش در نزدیکی میدان هوایی توسط دو 
نفر از افس�ران پولیس والی�ت دایکندی به نام های دوهم 
س�اتنمن ].....[ و س�اتنمن ].....[ مجبور به سوارش�دن در 
موتر رنجر آن ها می ش�ود و سپس توسط آنان در میان 
س�نگ های اطراف میدان هوایی مورد تجاوز جنسی قرار 
می گی�رد. ای�ن زن در تاری�خ 13/ 2/ 1391 به مقام والیت 
عارض ش�ده و از س�وی والی اح�کام پی گی�ری قانونی 
قضی�ه باالی قوماندانی امنیه راجع ش�ده، ولی تا تاریخ 
18/ جوزا/ 1391 از س�وی قوماندانی در زمینه اجرائاتی 
ص�ورت نگرفته و با وجودی که اکثر اعضای قوماندانی 
از جری�ان مطل�ع ب�وده و کوشش ش�ان بر این ب�وده تا 
قضیه را با دادن پول و رش�وت از راه مصالحه حل کند. 
وقتی متجاوزان از حامله شدن این زن مطلع می شوند  او 
را وادار به سقط جنین کرده که این یک عمل غیرقانونی 
دیگ�ر اس�ت. در این قضیه رس�یدگی مؤث�ر و به موقع از 

سوی قوماندانی امنیه صورت نگرفته است.

چنانچه  تجاوز جنسی توسط گروه های مسلح غیرمسؤول: 
قانون  حاکمیت  ضعف  تجاوزجنسی  عوامل  از  یکی  شد،  گفته 

1. همان.
2. برای شرح جزئیات بیشتر این مسأله رجوع کنید به: کمیسیون مستقل حقوق 
افغانستان، عوامل و زمینه های تجاوزجنسی و قتل ناموسی در افغانستان/ بشر 

گزارش تحقیق ملی.

است. گروه ها و افراد مسلح غیرمسؤول از ضعف حاکمیت قانون 
استفاده می کنند و با استفاده از زور و سالح مرتکب جنایت تجاوز 
جنسی می شوند. این گروه ها و افراد، چون تحت نظارت و کنترل 
قرار ندارند و کمتر مورد پیگرد قرار می گیرند، به راحتی و گاه 
به طور علنی دست به این جنایت می زنند. موارد زیر نمونه هایی 

از این گونه قضایا می باشد:

قضی�ه 1: »ش�اکی ای از والیت جوزجان ادع�ا دارد: که 
در ش�ب 15 ب�ر 16 ث�ور 1391 به آم�ر چ�اری قوماندان 
یک�ی از قوماندان ه�ای اربکی اس�امیان هری�ک پایمراد و 
موس�ی ولدان حاجی قیوم، پنجی ولد عبدالحق، بسم اهلل 
ولد حاجی س�یف اهلل، حم�زه ولد نصی�ر، فقیرمحمد ولد 
عادالدی�ن، صحبت اهلل ول�د چاری و نعمت اهلل ولد رحمت 
اهلل س�اکنین قری�ه مغل ولس�والی درزآب داخ�ل خانه ما 
ش�ده ب�رادرم را لت وک�وب کرده ب�ا خود بردن�د و چند 
لحظ�ه بعد دوباره آمده پدرم وم�ادرم را لت وکوب کرده 
و باالی من تجاوز کردند و به مدت 4 س�اعت تمامی شان 
ای�ن فعل نامش�روع را با من انجام دادن�د. فردای آن روز 
به قوماندانی ولس�والی درزآب عارض ش�دم ولی مدیر 
جنایی از اربکی ها پشتیبانی کرده و مرا جهت معاینه به 
داکتر معرفی نکرده و خواست که تمامی آثار و عالیم از 
بین برود. بعداً به مشکالت زیاد خود را به مرکز جوزجان 
رس�اندم و در آنج�ا ع�ارض ش�دم. از جمل�ه متج�اوزان 
صرف دوتن ش�ان به اس�م پنجی ولد عبدالحق و موسی 
ول�د حاج�ی قیوم دس�تگیر گردیده و یک ت�ن از آن ها به 
اس�م نعمت اهلل ولد رحمت اهلل کش�ته شده و دیگران شان 
آزاد گش�ت وگذار می کنند و تا هنوز دستگیر نشده اند. و 
مدیر جنایی که م�را جهت معاینه به داکتر معرفی نکرده 

تحت باز پرس قرار نگرفته است.« 

قضیه 2: »در والیت کندز، در تاریخ 1391/2/28 حوالي 
س�اعت 5 صبح سخیداد و یک تعداد افراد اربکي، ].....[ را 
ب�ا رنجر ب�ه زور از خانه کش�یده که ب�رادرش ].....[ نیز 
شریک جرم بوده است. این افراد در خانه مذکور به ].....[ 
تجاوز جنس�ي کرده اس�ت. ولِّی دختر ک�ه ].....[ نام دارد، 
جریان را به قومانداني امنیه اطالع داده، ولي قومانداني 
امنی�ه والی�ت چن�دان توجه نک�رده اس�ت. از جمله چهار 
نف�ر متهمان ای�ن قضیه صرف یکنفر را دس�تگیر و باقی 
آن�ان را قوماندان امنیه والیت کندز نادیده گرفته اس�ت. 
قضی�ه نقض حقوق بش�ر بوده و دالیل اثب�ات جرم نزد 
جنایي موجود است و ابراز نظر شفاخانه نیز آن را تأیید 

می کند.«
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لت وکوب و ضرب و شتم:
یکی از موارد رایج خشونت علیه زنان، که به شدت خالف کرامت 
انس��انی زن می باش��د، لت وکوب کردن آنان اس��ت. خشونت های 
جس��می از قبیل زدن با چوب، س��یلی، مشت و لگد، و امثال آن 
از ش��یوه های رایج خش��ونت های خانوادگی در افغانستان است. 
هرس��اله م��وارد فراوانی از لت وک��وب زنان در دفاتر کمیس��یون 
مستقل حقوق بشر افغانس��تان ثبت می گردد. یکی از عوامل آن 
عدم رسیدگی به قضایای خشونت علیه زنان و عدم تطبیق قانون 
منع خشونت علیه زنان بر این گونه قضایاست. از این رو، خشونت 
علی��ه زنان، به یک امر ع��ادی و روزمره در خانواده های س��نتی 
افغانس��تان تبدیل شده است. اکثر موارد خشونت های خانوادگی 
توسط شوهر صورت می گیرد. قضیه زیر یکی از موارد آن است:

قضیه 1: »شاکی ادعا دارد که شوهرش به نام ].....[، که 
وابس�ته به طالبان اس�ت، وی را همیشه مورد لت وکوب 
قرار داده و رفتار غیرانسانی با وی می کند. شاکی که دو 
سال می شود به اجبار ازدواج کرده، می گوید بار اخیر که 
از طرف ش�وهرش مورد لت وکوب ق�رار گرفته برادرش 
وی را ب�ا خ�ود ب�رده و از طریق جنایی طی اس�تعالمی 
به ش�فاخانه جهت معاینات فرس�تاده است. بعداً دوسیه 
در س�ارنوالی طی مراحل ش�ده و فعاًل دوسیه در محکمه 
می باشد. چون ش�وهرش طالب است به گفته خودش به 
محکمه رشوه می دهد تا از توقیف رها شود و قاضی نیز 
به وی وعده داده که آزاد می گردد. شاکی خواهان تأمین 
عدالت بوده و از رهایی شوهرش هراس دارد زیرا در آن 

صورت حیاتش را با خطر مواجه می داند.«

قضیه 2: »ش�اکی می گوید که دامادم ب�ه نام ].....[ دایما 
با دخترم که خانم اش می باش�د، خش�ونت کرده و وی را 
مورد لت وکوب قرار می دهد. وقتی من علت لت وکوب وی 
را جویا ش�دم فردی به نام ].....[ که یکی از اقارب نزدیک 
دامادم اس�ت، از وی حمایت کرده بنده را با دختر دیگرم 
که نه س�ال عمر دارد، با بیل مورد لت وکوب قرار داد که 
در اث�ر آن لب دختر خردس�الم پاره ش�د و در ش�فاخانه 
چندی�ن ک�وک خورده اس�ت. همچنین تم�ام اعضای بدن 

خودم نیز کبود گشته است.«

گاه بقیه اعضای فامیل، حتا برادر نیز دس��ت به لت وکوب زنان 
می زنند. قضیه زیر شاهد این مدعاست:

قضیه 1: »شاکی مدعی است که بنده از برادرم ].....[، که 
آمرجنایی ولس�والی خواجه س�بزپوش می باشد مقداری 
پول قرض دارم و موصوف از من طلب می کرد ولی من در 
آن وقت پول نداش�تم تا قرض وی را پرداخت کنم. از این 

رو وی روزش�نبه مورخ 1391/11/8 حوالی ساعت شش 
و نیم شام در خانه ام آمده و مرا مورد لت وکوب قرارداده 
ک�ه از اثر آن بدنم جراحت برداش�ته اس�ت. در خصوص 
موض�وع ب�ه مدیری�ت جنایی عارض ش�دم، ام�ا تاهنوز 
رس�یدگی نش�ده اس�ت و مدیریت جنایی دنب�ال تعقیب 
بخ�ش حقوقی قضیه که قرض داری من اس�ت، می باش�د. 
مدیریت جنایی دخترجوانم را تحت جلب قرارداده است، 
ح�ال آنک�ه من اق�رار دارم که پ�ول را من گرفت�م و من از 

برادرم قرض دارم.«

گاه افراد بیرون از خانواده نیز دست به لت وکوب زنان می زنند. 
این به معنای آن اس��ت که خش��ونت علیه زن��ان نه تنها یک امر 
خانوادگی، بلکه یک سنت رایج در جامعه افغانستان است. قضیه 
زیر، که لت وکوب منجر به س��قط جنین می ش��ود، یکی از موارد 

آن است: 

قضیه 1: »به تاریخ 1391/3/11 شوهرم ].....[ در مزرعه 
کار می کرد و بنده س�ر زمین برای وی غذا بردم. موقعی 
که آن جا رس�یدم، دیدم اسامیان ].....[ و ].....[ پسران ].....[ 
با شوهرم منازعه کرده و شوهرم را مورد لت وکوب قرار 
داده ان�د. زمانی که من خواس�تم مانع لت وکوب ش�وهرم 
ش�وم ].....[ با بیلی که در دست داش�ت، به شکم ام حواله 
ک�رد که در اثر آن طفل ش�ش ماهه ای که در بطن داش�تم 
س�قط ش�د. من به ولس�والی عارض ش�دم که در اثر آن 
موصوف دس�تگیر و دوسیه محول محکمه شد و محکمه 
بدون در نظرداش�ت تصدیق صحی با گرفتن رشوه وی 

را برائت داده و رها کرد.«

بدل
ب��دل، یکی از الگوهای س��نتی ازدواج در خانواده های س��نتی 
افغانستان است. براساس این الگو، خانواده ها با هم دیگر موافقت 
می کنند که دختران ش��ان را به منظور ازدواج با فردی از خانواده 
تبادله کنند. این ازدواج ها به گونه ای اتفاق می افتد که یک فامیل 
دختر خود را به پسر فامیل دیگر )یا یکی دیگر از اعضای خانواده 
وی( داده و در بدل وی، دختری از خانواده طرف را برای خود یا 
پسرش می گیرد. در حقیقت در این شیوه ازدواج، دختران مانند 
جنس با همدگیر تبادله می ش��وند. این ش��یوه ازدواج معموالً با 
نارضایتی از ازدواج و خش��ونت های خانوادگی همراه اس��ت، زیرا 
ازدواج برمبنای رضایت طرفین به عنوان شریکان زندگی صورت 
نمی گی��رد. ازدواج بدل، ب��ه دلیل همین برخورد ش��ئ انگارانه با 
دختران، اهانت آمیز و خالف کرامت انسانی زنان است. قضیه زیر 
نمونه ای از این گونه ازدواج هاس��ت که با توهین و تحقیر و س��وء 

استفاده همراه است:
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قضی�ه 1: »ش�ش ماه قب�ل در ی�ک تبادله با ف�ردی به 
ن�ام ].....[ ول�د ].....[ نامزد گردی�دم و در تاریخ 1391/4/4 
عروس�ی کردی�م. ش�ب 4 ب�ر 5  م�اه س�رطان 1391 ک�ه 
ش�ب زفاف بود، ش�وهرم با من هم بستر ش�دم و بعد از 
زایل ک�ردن پرده بکارتم، بر من اته�ام وارد کرد که باکره 
نب�وده ام. ش�وهرم م�را از منزل اخراج ک�رد. در حالی که 
من باکره بودم و بنا به رس�م و رواج محیطی نشانهایی 
از باکره بودنم نیز در دس�ت دارم و شوهرم به من اتهام 
ناروا بسته و حیثیت و کرامت انسانی ام را در بین مردم 
و جامعه زیر پا کرده اس�ت. ب�رای تثبیت باکره بودنم از 
طری�ق مدیریت جنایی به طب عدلی معرفی ش�دم و طب 
عدل�ی نی�ز تأیید ک�رد که  پ�رده بکارتم تازه زایل ش�ده 
اس�ت. بنابراین، شوهرم برمن تهمت ناحق بسته و آبرو 

و عزت مرا در خانواده و جامعه خدشه دار کرده است.«

بد
بد دادن نیز از الگوهای غیرانسانی ازدواج در میان بعضی قبایل 
افغانس��تان اس��ت. بد دادن از موارد خشونت علیه زن است و در 
ماده س��وم قانون منع خشونت علیه زن چنین تعریف شده است: 
»بد دادن به شوهردادن زن است در بدل دیت یا صلح به ارتباط 
قتل، تجاوز جنس��ی یا س��ایر احوال به پیروی از رس��وم، عرف و 
عادات ناپس��ند.«1  ازدواج در اثر بددادن نیز ازدواج بی ثبات است 
و دخت��ری که از ای��ن طریق به ازدواج داده می ش��ود، از حرمت 
و موقف انس��انی پایینی در خانواده برخوردار اس��ت و معموالً با 
چش��م حقارت به وی نگریسته می ش��ود و مورد توهین و تحقیر 
ق��رار می گیرد. انواع خش��ونت های خانوادگی نی��ز در اکثر موارد 

دامنگیری وی می شود. قضیه زیر نمونه ای از آن است: 

قضیه 1: »ش�اکی می گوید: 15 س�ال قبل کاکایم ].....[ با 
دختر مورد عالقه اش به قصد ازدواج از ولسوالی پنجاب 
به ولسوالی یکاولنگ فرار کرده و در آنجا با وی ازدواج 
کرد. در آن وقت موی س�فیدان و متنفذین منطقه فیصله 
کردن�د که، ب�رادرم ].....[ که در آن وقت 15 س�اله بود، یا 
خواهر خود)یعنی من را که در آن زمان 7 ساله بودم( به 
عن�وان بد ب�ه برادر دختر به نام ].....[ ب�ه ازدواج دهد، یا 
زمین یا شش لک افغانی به خانوده دختر بدهد. فعاًل ].....[ 
و خانواده اش من را چندین بار تهدید کرده که به اس�اس 
فیصل�ه موی س�فیدان تو زن من هس�تی و ب�ه هرقیمتی 
که باش�د با تو عروس�ی می کنم و پول و زمین هم قبول 

نداریم.«

نشر  قوانین،  مجموعه  در  مندرج  زن)1388(،  علیه  خشونت  منع  قانون   .1
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، 1390

ازدواج قبل از وقت: 
ازدواج ه��ای قب��ل از وقت نی��ز از الگوه��ای رای��ج ازدواج در 
خانواده های افغانس��تان اس��ت. براس��اس حکم م��اده 70 قانون 
مدنی افغانستان، س��ن اهلیت ازدواج برای دختران تکمیل شدن 
16 س��الگی تعیین ش��ده و ماده 71 حکم می کن��د که عقد نکاح 
صغی��ره کمتر از 15 س��ال به هیچ وجه جواز ن��دارد. اما قضایای 
فراوانی از به ازدواج دادن دختران در س��نین خوردسالی در دفاتر 
کمیسیون ثبت می شود که حکایت از رواج این رسم ناپسند دارد. 
ازدواج های قبل از وقت معموالً با خش��ونت، تحقیر و توهین های 
گوناگون همراه اس��ت. نمونه زی��ر، یکی از قضایای ازدواج قبل از 

وقت است:

قضی�ه1: »ش�اکی می گوی�د: دو س�ال قب�ل که در س�ن 
دوازده س�الگی قرار داش�تم، پدرم زمین�ه نامزدی ام را با 
ف�ردی ب�ه ن�ام ].....[ فراهم ک�رد. و یک هفته قب�ل نامزدم 
خواهان عروس�ی ام ش�د و عقد و نکاح فراهم و عروسی 
م�ا انجا م پذیرفت. بعد از اینکه ش�وهرم با من همبس�تر 
شد، برایم اظهار داشت که به پدرم بگویم که مهریه ات را 
ببخش�د و من اظهار کردم که پ�درم حرف مرا نمی پذیرد. 
اما ش�وهرم مرا تهدید کرد که اگ�ر پدرت را قناعت ندهی 
ب�ه ت�و اتهام می بن�دم که باک�ره نب�ودی و در بین مردم 
رسوایت می کنم. من هرچه التماس کردم قبول نکرد و در 
بین مردم به من اتهام بس�ت که باکره نبوده ام. ش�وهرم 
به خاطر شیربها آبرو و عزتم را در بین مردم خدشه دار 

کرد.«

ازدواج اجباری:
ازدواج اجب��اری م��ورد دیگ��ری از رفتارهای خ��الف کرامت 
انس��انی زنان اس��ت که در عرف جامعه یکی از الگوهای س��نتی 
ب��ه ازدواج دادن دختران اس��ت. مطابق حکم م��اده 5 قانون منع 
خشونت علیه زنان، ازدواج اجباری مصداقی از خشونت علیه زنان 
شمرده می شود و بنابر حکم ماده 26 این قانون، »هرگاه شخص، 
زنی را که س��ن قانونی ازدواج را تکمیل کرده بدون رضایت وی 
نامزد یا به عقد نکاح درآورد، حسب احوال به حبس متوسط، که 
از دو سال کمتر نباش��د محکوم می گردد و نامزدی نکاح مطابق 
اح��کام قانون فس��خ می گ��ردد.«2  با این ح��ال، در قضیه زیر از 
والی��ت تخار قربانی اوالً در هنگام کودکی به قید کس��ی درآمده 
که اوالً خود این عمل خالف قانون است، و ثانیاً رضایت دختر در 
انتخاب همسر از بین می رود. دختر وقتی به سن قانونی می رسد 
این نامزدی را رد می کند، ولی توسط خویشاوندان طرف نامزدی 

مورد اختطاف قرار گرفته و جبراً نامزد می شود:

2. قانون منع خشونت علیه زن)1388(، ماده 5 و 26. مندرج در مجموعه قوانین، 
نشر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، 1390
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قضیه 1: »ش�اکی که پدر دختر قربانی است، می گوید: 
دخت�رم به نام ].....[ را مامایش در س�ن 4 س�الگي به نام 
پس�ری به اس�م ].....[ قید کرده بود. وقتي دختر به س�ن 
قانون�ي خ�ود رس�ید و فامی�ل پس�ر تقاضاي عروس�ي 
کردند، دخترم رد کرده و گفت، من نامزدي را قبول ندارم. 
آن زمان من طفل بودم، حاال نامزدي خود را فسخ مي کنم. 
س�پس در تاری�خ 1391/08/17 ].....[ پدر پس�ر مذکور با 
تعداد زیادی از خویش�اوندان خود به منزل مس�کوني ام 
حمله ورش�ده و دخترم را اختطاف کردن�د و قرار معلوم 
جبراً وی را برای پس�ر خود نکاح کرده اس�ت. حاال هم از 

دخترم کدام احوالی ندارم.«

خرید و فروش:
یک��ی از رس��م های ناپس��ند و اهانت آمیز در فرهنگ س��نتی 
افغانستان خرید و فروش زنان است. این رسم به شدت توهین آمیز 
و تحقیرکننده، و نقض صریح کرامت انسانی زن می باشد؛ زیرا زن 
را همچون اجن��اس و اموال فرض کرده و در مقابل پول معاوضه 
می کنند. خرید و فروش��ن زنان معموالً با ه��دف ازدواج صورت 
می گیرد و این گونه ازدواج ه��ای معموالً با تداوم توهین و تحقیر 
زن در خانواده ش��وهر همراه اس��ت و منجر به انواع خشونت های 

خانوادگی می گردد. قضیه زیر نمونه ای از این گونه قضایاست:

قضیه 1: »ش�اکی می گوید: سه سال قبل زمینه ازدواج 
دخت�رم ].....[ را با کس�ی به ن�ام ].....[ فراهم ک�ردم. اما از 
مدت یکسال به این طرف در بین شان ناسازگاری به میان 
آمده و به همدیگر عالقه نداش�تند. دخترم از اینکه مورد 
بی مهری و خش�ونت ش�وهرش قرار داش�ت اشتباهی را 
مرتکب ش�ده و با یک پس�ر به اس�م ].....[ ارتباط برقرار 
کرده و چند ماه قبل با موصوف فرار می کند و در کمربند 
امنیتی شهر میمنه توسط موظفین امنیتی دستگیر و به 
آمری�ت جنایی و لس�والی قیص�ار انتقال داده می ش�ود. 
آمری�ت جنای�ی بع�د از تحقیق�ات ابتدائی�ه آن ه�ا را ب�ه 
س�ارنوالی معرف�ی کرد و دوسیه ش�ان را به س�ارنوالی 
مح�ول کرد. در عین حال ش�وهر دخت�رم از این وضعیت 
بهره ب�رداری کرده و در صدد برداش�ت م�ادی از قضیه 
ش�ده و خواهان مبلغ هنگفتی ش�د. سرانجام با وساطت 
محاسن س�فیدان، پس�ری را که با دخترم ف�رار کرده بود 
فش�ار داده تا در برابر عملی که انجام داده پول پرداخت 
کند. پسر مذکور حاضر شد که مبلغ هفتصد هزار افغانی 
به آن فرد بدهد. وی)ش�وهر دخترم( با اخذ مبلغ متذکره 
ب�ه م�ن خب�رداد که دخت�رت را دیگ�ر کار ن�دارم و آن را 
خل�ع می کنم ول�ی باید مبلغ پنجصد ه�زار افغانی برایم 
بپ�ردازی در غی�ر آن دخترت هم بی سرنوش�ت می ماند. 

وی همچنی�ن م�را تهدی�د کرد که به س�ارنوالی ش�کایت 
می کن�م ک�ه دخترت را ب�ه زندان روان کن�د. من به خاطر 
اینکه دخترم مجازات نش�ود در حضور محاسن س�فیدان 
تعه�د ک�ردم که مبلغ پنجص�د هزارافغان�ی را می پردازم 
تا دخترم راخلع کنی. اکنون موعد پرداخت پول رس�یده 

است اما من پول ندارم که به وی پرداخت کنم.«

قضی�ه 2: »ش�اکی مدع�ی اس�ت که از مدت س�ه س�ال 
ب�ه این ط�رف ک�ه اهلی�ت ازدواج ام تکمیل ش�ده اس�ت و 
می خواس�تم ازدواج کن�م ام�ا فامیلم به خواس�تگارها به 
خاط�ر اینک�ه مرا ب�ه قیمت هنگفت�ی به فروش برس�اند 
مخالف�ت می ک�رد تا اینکه مجبور ش�دم با ش�خص مورد 
نظ�رم توافق کرده و جهت عقد و نکاح به محکمه مراجعه 
کردیم. اما قاضی محکمه بنا به حساسیت های محیطی از 
عقد و نکاح ما خودداری کرده و به ما مش�وره داد که به 
حقوق بش�ر مراجعه کنم. از طرف دیگر محاسن س�فیدان 
قریه رفتنم به محکمه را عار و ننگ دانس�ته و اکنون مرا 
تهدید به مر گ می کند و من دیگر نمی  توانم به خانه پدرم 

برگردم.«

نقض کرامت انسانی اطفال:
اطفال نیز از گروه های آس��یب پذیر جامعه اس��ت. حق کرامت 
انس��انی اطفال نیز از موضوعاتی است که مورد بی توجهی فراوان 
قرار می گیرد و موارد زیادی از انواع نقض کرامت انس��انی اطفال 
اتفاق می افتد. 21 مورد از قضایای ثبت نقض حق کرامت انسانِی 
ثبت شده در بانک اطالعات اداره قضیه کمیسیون، مربوط کسانی 
است که به سن 18 سالگی نرسیده اند. این رقم حدود 20 درصد 
کل قضایای نقض حق کرامت انسانی می شود. عمده ترین اشکال 
نقض حق کرامت انس��انی اطفال مواردی مثل لت وکوب، تحقیر 
و توهین، تجاوز جنس��ی، به بردگی کش��اندن و امثال آن را دربر 

می گیرد. 

قضایای اداره قضیه کمیس��یون مستقل حقوق بشر افغانستان 
م��وارد متع��ددی از تجاوز جنس��ی بر اطفال، خصوص��اً دختران 
را در خ��ود دارد. در بس��یاری موارد مراجع مس��ؤول به این گونه 
قضایا رس��یدگی نمی کند و مرتکب مورد محاکمه و مجازات قرار 
نمی گی��رد. قضی��ه زیر یکی از این موارد اس��ت که در آن بر یک 
طفل دختر تجاوز صورت گرفته، سپس بنابرحکم قاضی به ازدواج 

فرد متجاوز درآمده است:

قضیه 1: »قربانی که یک دختر صغیره است، در تاریخ 
1391/5/28 م�ورد تج�اوز ق�رار می گی�رد و مرتک�ب این 
قضیه فوراً توسط پولیس ولسوالی شهرستان دستگیر 
می ش�ود. دختر نیز ب�ا لباس خون آلودش به ش�فاخانه 



وضعیت حقوق بشر در افغانستان در سال 1391

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

ولس�والی شهرستان منتقل می ش�ود. پرونده این قضیه 
از س�وی پولیس به سارنوالی محول می شود. سارنوال 
موظ�ف بر طبق م�اده هفدهم قانون منع خش�ونت علیه 
زنان برای متهم در حضور محکمه خواهان جزا می ش�ود، 
ول�ی محکمه به جای اینکه متج�اوز را، که متأهل بوده و 
دارای چن�د فرزند نیز اس�ت، مجازات کن�د، قربانی را به 
عق�د نکاح وی درم�ی آورد. قاضی مربوطه با اس�تناد به 
م�اده 39 قان�ون منع خش�ونت علیه زن، مبن�ی بر اینکه 
اگر ش�اکی از ش�کایتش منصرف شد رس�یدگی به دعوا 
و تطبیق جزا متوقف می ش�ود، قضی�ه را مختومه اعالن 
کرده است. این درحالی است که بنابر تصریح این ماده، 
این حکم ش�امل قضیه تجاوز جنسی نمی و جرایم نسبتاً 
خفیف ت�ر را درب�ر می گی�رد. از طرف دیکر ای�ن دختر به 
س�ن قانونی ازدواج نرس�یده و قانون مدنی کشور نکاح 
صغی�ره کمت�ر از س�ن 15س�ال را ب�ه هیچ وج�ه اجازه 
نمی ده�د. ولی قاضی محکمه شهرس�تان ای�ن کار خالف 

قانون را طور آشکارا انجام داده است.« 

قضیه 2: »دو طفل به نام های ].....[ و ].....[ در ولسوالی 
خواجه سبزپوش والیت فاریاب توسط دو نفر که یکی از 
آن ها فیروز نام دارد، مورد لواط قرار گرفته بود. عامالن 
این قضیه دستگیر شده بود، ولی بعد از سپری کردن یک 
ش�ب در نظارت خانه به ش�کل پنهانی از نظارت خانه رها 
شده اس�ت. پدر این اطفال قربانی به مقام والیت فاریاب 
ش�کایت کرده و مق�ام والیت نیز موضوع را به ریاس�ت 
سارنوالی استیناف ارجاع کرده است. ریاست سارنوالی 
هیأتی را که مرکب از آمریت جنایی، س�ارنوالی و امنیت 
ملی می باش�د، موظف ساخت تا موضوع را بررسی کند. 
ام�ا هی�أت متذک�ره قضیه را ت�ا هنوز بررس�ی نکرده و 

تالش می کند که این قضیه را کتمان کند.«

فس��اد و ضعف حاکمیت قانون یکی از دالیل اصلی این مشکل 
است. 

ع��الوه براین، فقر باعث می ش��ود ک��ه اطفال مجب��ور به کار 
ش��وند. کار اطفال، عالوه برآنکه فرصت های آموزش و رشد سالم 
ش��خصیت را از آن ها می گیرد، آن ها را در معرض خطرات فراوان 

قرار می دهد. قضیه زیر نشان دهنده این مسأله است:

قضیه: »ش�اکی می گوید: به تاریخ 1391/5/17  حوالی 
س�اعت هشت صبح پس�رم ].....[ و دخترم ].....[ که هشت 
س�ال عمر دارد، به خاط�ر جمع آوری کنجد باالی زمین ها 
رفت�ه و مصروف جمع آوری کنجد ش�ده بودن�د. در این 
ح�ال، دو نفر به نام های عبدالرؤوف ولد اهلل نور و فیض 
اهلل ولد بای خان مس�لحانه باالی زمین آمده و پس�رم را 
م�ورد لت وکوب ق�رارداده و بر دختر هشت س�اله ام نیز 
تج�اوز می کنن�د. دخت�رم در اث�ر ای�ن حادث�ه خونریزی 

داشته و در حالت بدی قرار دارد.«

فقر و بی کاری در کش��ور باعث شده که اطفال فراوانی مجبور 
به کارهای ش��اقه شوند. دست فروشی، خش��ت پزی، هیزم کشی، 

چوپانی از موارد کار شاقه اطفال اند. 

همانطوری که گفته شد، کار شاقه هم فرصت آموزش و تعلیم 
را از اطفال می گیرد، هم آن ها را در معرض خطرات فراوانی قرار 

می دهد. 



وضعیت حقوق بشر در افغانستان در سال 1391

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

آزادی و امنیت ش��خصی از مهم ترین موارد ارزش های حقوق 
بش��ری است. این حق ضامن زندگی آبرومندانه و توأم با آسایش 
ش��هروندان است. این حق به معنای آن است که همه شهروندان 
ح��ق دارند در چهارچوب حمایت ه��ای قانونی از آزادی و امنیت 
برخوردار باش��ند و این حق آن ها توسط هیچ کسی و هیچ نهادی 
مورد تعرض واقع نش��ود. حق آزادی و امنیت ش��خصی در اسناد 
حقوق بش��ری به صراحت مورد تأکید قرار گرفته است. ماده سوم 
اعالمیه جهانی حقوق بش��ر تصری��ح می کند که: »هر فردی حق 
زندگی، آزادی و امنیت ش��خصی دارد.«1  بند اول ماده 9 میثاق 
بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز صراحت دارد که: »هرکسی 
حق آزادی و امنیت شخصی دارد. هیچ کس را نمی توان خودسرانه 
)بدون مجوز قانونی( دس��تگیر یا بازداش��ت کرد. از هیچ کس��ی 
نمی توان سلب آزادی کرد، مگر به جهات و طبق اصول محاکمات 
 عادالنه مقرر به حکم قانون.«2  ماده 24 قانون اساسی افغانستان 
نی��ز تصریح می کند که »آزادی حق طبیعی انس��ان اس��ت. این 

1. مجمع عمومی سازمان ملل متحد)1948(، اعالمیه جهانی حقوق بشر، ماده 
.3

2. مجمع عمومی سازمان ملل متحد)1968(، میثاق بین المللی حقوق مدنی و 
سیاسی، ماده9.

حق ج��ز آزادی دیگران و مصالح عامه که توس��ط قانون تنظیم 
می گردد، حدودی ندارد.«3  در این حکم قانون اساس��ی تصریح 
ش��ده که اصوالً هیچ گونه محدودیتی برای آزادی انس��ان وجود 
ندارد. محدودیت هایی هم که فرض ش��ده به خاطر این است که 
این حق برای دیگران نیز رعایت شود. یعنی آزادی یکی نباید به 
آزادی فردی دیگر ضربه وارد کند. همچنین هیچ کسی نمی تواند 
به بهان��ه مصالح عامه یا هربهانه دیگ��ری آزادی افراد را محدود 

سازد، مگر آن که توسط قانون مشخص شده باشد. 

ب��ا این حال، این حق ب��ا چالش ها و محدودیت ه��ای فراوانی 
در افغانس��تان مواجه اس��ت و به اش��کال مختلف نقض می شود. 
گس��ترش روزاف��زون ناامن��ی در مناطق مختلف کش��ور، وجود 
گروه های مس��لح غیرمس��ؤول و افراد زورمند در مناطق مختلف 
کش��ور، ضعف حاکمیت دولت، وجود زندان های ش��خصی، فساد 
 وضع��ف حاکمیت قانون، وج��ود گروه های مافیای��ی، فرهنگ و 

3. قانون اساسی افغانستان)1382(، مندرج در مجموعه قوانین، نشر کمیسیون 
مستقل حقوق بشر افغانستان، سال نشر 1390

3. حق آزادی و امنیت شخصی
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سنت های آزادی ستیز در جامعه از دالیل مهم سلب یا محدودیت 
حق آزادی و امنیت شخصی در کشور به شمار می رود.

داده های بانک اطالعات اداره قضیه کمیس��یون مستقل حقوق 
بش��ر افغانستان در س��ال 1391 نش��ان می دهد که 227 قضیه 
س��لب حق آزادی و امنیت شخصی در کمیسیون مستقل حقوق 
بشر افغانس��تان ثبت شده است. این مقدار حدود 29.5 درصد از 
مجموع موارد نقض حقوق بش��ر در این سال را دربر می گیرد که 
در کنار نقض حق طی مراحل قانونی و نقض حق کرامت انسانی، 
بیشترین نس��بت را به خود اختصاص داده است. این آمار بیانگر 
وضعیت ناگوار حق آزادی و امنیت شخصی در افغانستان است. 

از مجموع قضایای نقض حق آزادی و امنیت ش��خصی، حدود 
47 م��ورد آن که نزدیک به 21 درصد می ش��ود، مربوط به نقض 
حق آزادی و امنیت شخصی زنان می شود و بقیه 180 مورد دیگر 
که حدود 79 درصد می شود، مربوط به نقض حق آزادی و امنیت 
شخصی مردان می باشد. از لحاظ تفکیک والیات، بیشترین موارد 

نق��ض حق  ثبت ش��ده 
آزادی و امنیت شخصی 
فاریاب  والی��ت  مربوط 
می باش��د که به تنهایی 
94 مورد نقض این حق 
در آن ثبت ش��ده است. 
به تنهایی  مق��دار  ای��ن 
بی��ش از 41 درصد کل 
موارد سلب این حق را 
درب��ر می گی��رد. بعد از 
آن، والی��ات قندهار )با 
30 م��ورد(، بغ��الن )با 
17 مورد(، هرات )با 12 
م��ورد( و کاب��ل )با 11 
م��ورد( بیش��ترین آمار 
ثبت ش��ده س��لب حق 
آزادی و امنیت شخصی 
را ب��ه خ��ود اختصاص 

داده است. نمودار گذشته نشان دهنده جزئیات نقض حق آزادی 
و امنیت شخصی به تفکیک والیت و جنسیت می باشد.

در سال 1390 نیز از مجموع 689 مورد نقض حقوق بشر، 199 
مورد آن که ش��امل 28.8 درصد مجموع قضایای ثبت شده نقض 
حقوق بشر می شود، مربوط به نقض حق آزادی و امنیت شخصی 
ش��هروندان بود. که ح��دود 16 درصد آن)32 م��ورد( مربوط به 
نقض حق آزادی و امنیت ش��خصی زنان، و بقیه 84 درصد دیگر 
آن )167 مورد( مربوط به نقض این حق از مردان بوده است. در 

س��ال 1390 نیز بیشترین موارد سلب این حق از والیات فاریاب 
)43 م��ورد(، قندهار )36 مورد(، ننگرهار )22 مورد(، کندز )17 
مورد( و کابل )14 مورد( به ثبت رس��یده است. مقایسه آمارهای 
این دوس��ال، افزایش را در س��لب حق آزادی و امنیت ش��خصی 
ش��هروندان در س��ال 1391 نش��ان می دهد. همچنین آمارهای 
س��ال 1391 سلب حق آزادی و امنیت شخصی زنان نیز افزایش 
داشته است. آمارهای سال 1391 خصوصاً نشان دهنده وضعیت 

تکان دهنده والیت فاریاب است.

مقایس��ه آمارهای ثبت شده سلب حق آزادی و امنیت شخصی 
از سال 1387 تا کنون، نشان می دهد که محدودیت ها و تهدیدها 
علیه این حق ش��هروندان هرساله به طور مس��تمر افزایش یافته 
است. چنانچه در سال 1387، 103 مورد، در سال 1388، 141 
مورد، در س��ال 1389، 164 مورد، در سال 1390 199 مورد و 
در سال 1391 نیز 227 مورد نقض حق آزادی و امنیت شخصی 
در دفاتر کمیسیون به ثبت رسیده است. نمودار زیر نشان دهنده 

این مسأله است:

مصؤونیت از تهدید به مرگ
برخورداری از امنیت شخصی به معنای این است که هیچ کسی 
توسط هیچ فردی به قتل نرسد )مگر در موارد بسیار محدود نظر 
ب��ه حکم قانون( و یا به مرگ تهدید نش��ود. ام��ا قضایایی وجود 
دارد که نشان می دهد افراد توسط زورمندان محلی، افراد مسلح 
غیرمس��ؤول و حتا مسؤوالن حکومتی به مرگ تهدید می شوند. 
ضع��ف حاکمیت قانون و ع��دم پی گیری و مج��ازات مجرمین، 
وجود گروه های مس��لح غیرمس��ؤول، قوماندان��ان محلی و افراد 
زورمن��د از دالیل مهم این معضل اس��ت. قضی��ه زیر نمونه ای از 



وضعیت حقوق بشر در افغانستان در سال 1391

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

این گونه تهدیدهاست:

قضی�ه 1: »ش�اکی می گوید: م�دت تقریباً 23 س�ال قبل 
اس�امی س�لطان، رجب و غفور فرزندان عبدالحي س�اکن 
ش�هر کهن�ه بغ�الن مرک�زي ش�ب هنگام مس�لحانه داخل 
حویل�ي ما ش�ده و در پی�ش روي تمام اعض�اي فامیل و 
خ�ودم ک�ه در آن وق�ت طفلی شش س�اله بودم پ�درم را 
ب�ه قتل رس�انیدند. بع�د از آن ما از منطقه مهاجر ش�دیم 
و هم�راه فامیل�م ابتدا به پاکس�تان و بعداً به عربس�تان 
سعودي رفتیم. حاال مدت شش سال مي شود که دوباره به 
وطن برگشته ایم و همراه فامیل در منطقه خویش زندگی 
می کنی�م. ول�ي از مدت چند س�ال مي ش�ود ک�ه بازهم به 
تحریک س�لطان باالي خانه ما از طرف شب سنگ اندازي 
صورت گرفته و به ش�یوه هایی مختلف مورد تهدید قرار 
می گیریم. اخیراً باالیم با کالشینکوف فیر صورت گرفت 
ک�ه قضیه را به ح�وزه اطالع دادم. قضی�ه متذکره بنابر 
عرای�ض بن�ده تحت بررس�ي س�ارنوالي والی�ت بغالن 
ق�رار دارد، ولی تاکن�ون افراد مذکور که پ�درم را به قتل 
رس�انیده اند و م�ن و خانواده ام را نیز م�ورد تهدید قرار 
مي دهند، مورد بازپرس�ی قرار نگرفته ان�د و ما بازهم از 
ت�رس آنها از منطقه اصلي خود مهاجر ش�ده و در ش�هر 

پلخمري زندگي مي کنیم.« 

گاه حساسیت های س��نتی-فرهنگی نیز باعث تهدید به مرگ 
و حت��ا منجر به قت��ل افراد می گردد. این حساس��یت ها خصوصاً 
در موارد مربوط به مس��ایل ناموسی بس��یار شدید می باشد. این 
حساسیت ها خصوصاً زنان و دختران را آسیب پذیر می سازد. مثاًل 
در قضیه زیر، دختری که خواس��ته به میل خود با کس��ی ازدواج 

کند، با تهدید به مرگ توسط افراد قبیله مواجه شده است:

قضی�ه 2: »ش�اکی مدع�ی اس�ت که از مدت س�ه س�ال 
ب�ه اینط�رف ک�ه اهلی�ت ازدواج�م تکمیل ش�ده اس�ت و 
می خواس�تم ازدواج کن�م ام�ا فامیلم به خواس�تگارها به 
خاط�ر اینک�ه مرا ب�ه قیمت هنگفت�ی به فروش برس�اند 
مخالف�ت می ک�رد تا اینکه مجبور ش�دم با ش�خص مورد 
نظ�رم توافق کرده و جهت عقد و نکاح به محکمه مراجعه 
کردیم. اما قاضی محکمه بنا به حساسیت های محیطی از 
عقد و نکاح ما خودداری کرده و به ما مش�وره داد که به 
حقوق بش�ر مراجعه کنیم. از طرف دیگر محاسن سفیدان 
قریه رفتنم به محکمه را عار و ننگ دانس�ته و اکنون مرا 
تهدید به مرگ می کند و من دیگر نمی  توانم به خانه پدرم 

برگردم.«

طالبان و گروه های مس��لح غیرمس��ؤول دیگر نیز عامل شمار 
زیادی از تهدیدها علیه جان مردم اس��ت. این تهدیدها گاه باعث 
بیجاشدگی و آوارگی مردم می ش��ود. قضیه زیر یکی از این گونه 

موارد است:

قضیه 3: »].....[ مس�کونه قریه خواجه گوهر ولس�والی 
المار مدعی است که در محل زندگی شان طالبان حاکمیت 
دارند و یکی از سرگروه  های طالبان از دخترم خواستگاری 
کرد، اما دخترم آن را نپذیرفت و لذا قوماندان مذکور به ما 
اخطاریه صادر کرد. شاکی می گوید که در اثر آن مجبور 
شدیم محل را ترک کرده و به شهر میمنه سکونت اختیار 

کنیم. فعاًل نمی توانیم به زادگاه خویش برگردیم.«

مصؤونیت از اختطاف و گروگان گیری:
اختط��اف و گروگان گی��ری نی��ز ارتباط مس��تقیمی با ضعف 
حاکمیت��ی قان��ون، وجود افراد و گروه های مس��لح غیرمس��ؤول 
و گروه ه��ای مافیای��ی قاچاق انس��ان دارند. در س��ال های اخیر 
قضایای زیادی از اختطاف و گروگان گیری گزارش می ش��ود که 
بخش عمده آن توس��ط طالبان و گروه های مسلح مخالف دولت 
ص��ورت می گیرد. عالوه براین، حلق��ات مافیایی اقتصادی نیز در 
گروگانگی��ری و اختطاف نقش دارند و موارد متعددی از اختطاف 
و گروگان گیری توس��ط این حلق��ات مافیایی در مناطق مختلف 
کش��ور، به خصوص در والیت هرات گزارش شده است. همچنین 
بعضی از افراد و حلقات وابسته به قوماندانان و گروه های جهادی 
نیز در بعضی مناطق کش��ور از قدرت ش��ان سوء استفاده کرده و 

دست به اختطاف و گروگان گیری می زنند.

اختطاف و گروگان گیری آزادی و امنیت شهروندان را به شدت 
محدود می س��ازد و باعث می شود که کس��ی دیگر آزادانه گشت 
و گ��ذار نتواند و فعالیت ه��ای آزادانه آنان را نیز به ش��دت متأثر 
می سازد. قضیه زیر از والیت دایکندی یکی از نمونه های اختطاف 
توسط افراد مسلح غیرمسؤول است که وابسته به یکی از گروه های 

دوران جنگ های داخلی است:
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قضی�ه 1: »فردی به نام باقر پس�ر ان�ور مبلغ از جمله 
قوماندانان جهادی حزب حرکت اسالمی افغانستان است 
ک�ه تا حال هم س�الح در اختی�ار دارد. وی، با وجودی که 
یک برادرش به نام حمید مبلغ عضو کمیته صلح والیتی 
والی�ت دایکندی اس�ت، ش�یخ احم�د را اختط�اف کرده و 
مدت 24 س�اعت در زندان شخصی اش نگهداشته و مورد 
لت وکوب قرار داده اس�ت. تا اینکه ب�ا مداخله ارگان های 
امنیت�ی و میانجیگ�ری فردی به نام غالم حس�ین اخالقی 
از چنگ اختطاف گران رها ش�د. ولی عامل قضیه از سوی 
پولیس و دیگر ارگان های امنیتی مورد تعقیب قرار گرفته 

و به عدالت کشانیده شده است.«

قضیه زیر نمون��ه دیگر از گروگان گیری افراد به خاطر دریافت 
پول از یک مهاجر تازه برگشته به وطن است:

قضیه 2: شاکی مدعی است که: »همراه فامیل در ایران 
مهاجر بودیم. وقتی تصمیم برگش�ت ب�ه وطن را گرفتم، 
با خانم برادرم که طفل ده ماهه هم داش�ت به افغانستان 
آمدیم. در مس�یر راه در ولس�والی بلچراغ والیت فاریاب 
رسیدیم و شب در منزل یکی از آشنایان مان به نام اکبر 
در قری�ه کولیان رفتیم. از طرف ش�ب یک نفرمس�لح به 
نام قاری لعل محمد که از جمله افراد اربکی می باشد، ].....[ 
صاحب خانه را بیرون کشیده و با وی گفت که قوماندان 
صاحب دادی به شهر رفته و تا آمدن وی مهمانانت جایی 
رفت�ه نمی تواند. بعد صاحب خان�ه را با خود برده و یک 
ش�ب زندانی ک�رد. ف�ردای آن روز یکتن از افراد مس�لح 
دیگر به نام مجید ملنگ آمده من و خانم برادرم و میزبان 
م�ا را با خود به هوتل ب�رد و از ما تقاضای دو صد هزار 
افغانی را کرد. اما ما پول نداش�تیم و آخراالمر اکبر مبلغ 
ده ه�زار افغان�ی ب�ه وی تس�لیم ک�رد. بعد وی م�ا را به 
قری�ه کولیان آورده و ش�ب هنگام من و خان�م برادرم را 
در ق�رارگاه خوی�ش برده و آن جا نگه�داری کرد. حوالی 
س�اعت یک بجه شب مجید ملنگ مسلح به اطاق مان آمد 
و م�را تهدی�د به مرگ کرد. می خواس�ت م�را از نزد خانم 
ب�رادرم دور س�ازد. اما من تض�رع و زاری کردم و مبلغ 
هف�ت ه�زار افغانی برای�ش دادم. بعد موصوف ب�ه ].....[ 
میزب�ان م�ا تلفون کرد که ب�ه قرارگاه بی�ا. زمانی که وی 
به قرارگاه آمد ما را تس�لیم وی کرد و ما مجدداً به خانه 
وی رفتی�م. فردای آن روز قومان�دان این اربکی ها به نام 
دادی آمد و یک عراد موتر را به مبلغ هش�ت هزار افغانی 
باالی ما کرایه کرده گفت که از محل خارج شوید. تصادفاً 
زمانی ک�ه ما حرک�ت کردیم موتر در گِل والی نشس�ت و 
برآمده نتوانست. بعد مجید ملنگ و قاری لعل محمد آمده 
به ما گفت که شما قصد فرار داشتید. ما گفتیم نه، قوماندان 
ت�ان به ما گفت بروید. ام�ا وی حرف ما را نپذیرفت و دو 

ست طالی خانم برادرم را جبراً از ما گرفت. بعد ما را نزد 
محاس�ن سفیدان برد که از ما در نزد آن ها قول بگیرد که 
کسی ما را آزار و اذیت نکرده است. ما هم از ترس آن ها، 
نزد محاسن س�فیدان آن را اظهار کردیم. بعد یک موتر را 
به مبلغ شش هزارافغانی باالی ما کرایه کرده و ما را به 
طرف مزارشریف حرکت دادند. ماهم آن جا را ترک کرده 
به مزارشریف رفتیم و از آن جا دوباره به میمنه آمده و 

از حقوق بشر فاریاب کمک خواستیم.«

مصؤونیت از تجاوز 
تجاوز جنس��ی یکی از مشکالت حاد حقوق بشر در افغانستان 
اس��ت. چنانچه نتایج تحقیق ملی کمیسیون مستقل حقوق بشر 
افغانس��تان در سال 1391 نش��ان داد، موارد زیادی از تجاوزات 
جنسی در کشور اتفاق می افتد. این مسأله امنیت و آزادی زنان و 
دختران را به شدت متأثر ساخته و حتا فرصت های کار و آموزش 

را برای آنان بسیار محدود می سازد. 

گاه تجاوز جنسی توس��ط اقارب دختران نیز صورت می گیرد. 
ای��ن معضل امنیت دختران را حتا در روابط خانوادگی ش��ان نیز 
از بین می برد. قضیه زیر ش��اهدی بر این معضل است: قضیه زیر 
یکی از نمونه های این معضل در جامعه اس��ت و توسط پسر یک 

سارنوال برحال در والیت فاریاب اتفاق افتاده است: 

قضیه 1: »ش�اکی به نام ].....[ مدعی است که در تاریخ 
1391/8/10 دخت�رم، که متعلم صنف نهم لیس�ه نس�وان 
افغ�ان ک�وت ب�ود، از مس�یر راه مکت�ب و خانه توس�ط 
ف�ردی به ن�ام حاجی بهم�ن ولد س�ارنوال مقی�م و فرید 
تابش اختطاف ش�د و مدت یک هفته در مهمان خانه ش�ان 
نگهداری می ش�د. آن ه�ا در آن جا بعد از خوردن ش�راب، 
دخت�رم را مورد تجاوز جنس�ی ق�رار داده بودند. دخترم 
ابت�دا الدرک ب�ود. بع�داً از ش�ماره 0793368810 به من 
تیلفون می ش�د و مبلغ دو ملیون و پنجصد هزار افغانی 
در بدل رهاساختن دخترم از من مطالبه می کرد. سرانجام 
دخترم توس�ط پولیس نجات داده شد، اما عامالن قضیه 
دس�تگیر نش�ده اس�ت. از طرف دیگر عامل قضیه پس�ر 
سارنوال مقیم سارنوال برحال سارنوالی استیناف است 
و از قضیه آگاهی هم داش�ته است. اما چرا به سارنوالی 

خبر نداده است؟«

قضیه 2: »ش�اکی مدعی اس�ت که به تاریخ 1391/3/1 
هنگام�ی که در مکتب بودم، پس�ر خال�ه ام ].....[ با موتور 
س�ایکل در پی�ش مکتب آم�ده و مرا به بیرون خواس�ت. 
به من گفت که مادرت در ش�فاخانه بس�تری ش�ده و بیا 
هرچه عاجل برویم. من هم در عقب وی به موتورسایکل 
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س�وار ش�دم. در مسیر راه وی مس�یر را تغیر داده و مرا 
ب�ه خراب�ه ای برده و در آن جا بر من تجاوز جنس�ی کرد 
ک�ه متعاقب آن هردوی مان توس�ط کارمندان امنیت ملی 
دس�تگیر و به سارنوالی معرفی ش�دیم. اکنون سارنوال 
بنده را که هم اختطاف ش�دم و هم بر من تجاوز جنس�ی 
ش�ده اس�ت، نیز تحت توقیف گرفته است درحالی که من 

بی گناهم.«

مصؤونیت از دستگیری و توقیف خودسرانه:
دس��تگیری و بازداش��ت خودس��رانه، یکی از مواردی است که 
آزادی شخصی افراد را محدود می کند. براساس معیارهای حقوق 
بشری و احکام قانونی، توقیف و بازداشت باید مجوز قانونی داشته 
باش��د و بنا به حکم قانون و توس��ط مراجع قانونی و با صالحیت 
صورت گی��رد. چنانچه در م��اده 9 اعالمیه جهانی حقوق بش��ر 
تصریح شده اس��ت: »هیچ کس��ی را نمی توان خودسرانه توقیف، 
حب��س یا تبعید کرد.«1  بند اول ماده 9 میثاق بین المللی حقوق 
مدنی و سیاس��ی نیز صراحت دارد که: »هرکس��ی حق آزادی و 
امنی��ت ش��خصی دارد. هیچ کس را نمی توان خودس��رانه )بدون 
مجوز قانونی( دس��تگیر یا بازداش��ت کرد. از هیچ کسی نمی توان 
س��لب آزادی کرد، مگر به جهات و طب��ق اصول محاکمات مقرر 
به حکم قانون.«2  ماده 27 قانون اساس��ی افغانس��تان نیز حکم 
می کند که »هیچ شخصی را نمی توان تعقیب، گرفتار و یا توقیف 

نمود، مگر بر طبق احکام قانون.«3

با وج��ود این احکام صریح، قضایای ثبت ش��ده در اداره قضیه 
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان حکایت از موارد پرشمار 
نقض این حق بش��ری از ش��هروندان کشور دارد. از مجموع 227 
مورد قضایای ثبت شده سلب آزادی و امنیت شخصی، 139 مورد 
آن قضیه دس��تگیری و توقیف خودسرانه اس��ت که بیش از 61 
درصد قضایای ثبت ش��ده نقض حق آزادی و امنیت ش��خصی را 
ب��ه خود اختصاص می دهد. تحقیق کمیس��یون مس��تقل حقوق 
بشر افغانس��تان در مورد وضعیت محالت سلب آزادی نیز نشان 
می دهد که تعداد موارد بازداش��ت های غیرقانونی و خودس��رانه 
زیاد بوده و در طول دو س��ال گذش��ته کاهش نیافته اس��ت. در 
اثر نظارت های کمیسیون از مراکز سلب آزادی و دادخواهی های 
ناظرین کمیس��یون، س��االنه حدود 300 تن از افرادی که به طور 
خودس��رانه و غیرقانونی بازداشت می شوند و یا مدت حبس شان 
تکمیل می گردد، ولی رها نمی شوند. کمیسیون توانسته است در 
طول سال های 1390 و 1391 خورشیدی 557 تن از افرادی را 
1. مجمع عمومی سازمان ملل متحد)1948(، اعالمیه جهانی حقوق بشر، ماده 

.3
2. مجمع عمومی سازمان ملل متحد)1968(، میثاق بین المللی حقوق مدنی و 

سیاسی، ماده9.
3. قانون اساسی افغانستان)1382(، ماده 27، بند 2.

که به طور غیرقانونی بازداش��ت شده بودند و یا مدت حبس شان 
تکمیل ش��ده بود ولی رها نش��ده بودند، از مراکز س��لب آزادی، 
آزاد کند. گزارش ها نش��ان می دهد که بعضاً مسؤوالن امنیتی به 
قضایای حقوقی مداخله کرده و طرفین قضیه را به طور غیرقانونی 
بازداش��ت می کنند. عوامل اصلی بازداشت های غیرقانونی، فساد 
اداری در ارگان ه��ای امنیتی و زورگوی��ی افراد قدرتمند گزارش 

شده است.4

قضایای زیر نمونه هایی از بازداشت های خودسرانه در افغانستان 
است:

قضیه 1 از والیت غ�ور: »به خاطر منازعه اي که فردی 
به نام محمدجواد با فردی به نام محمدعیسي باالي زمین 
داشته است، محمدعیسي در لوي سارنوالي عارض شده 
و لوي س�ارنوالي دستور جلب محمدجواد را صادر کرده 
اس�ت. متعاقباً س�ارنوالي و قومانداني امنیه ولس�والي 
لعل و سرجنگل غور محمدجواد را بازداشت کرده و تحت 
الحف�ظ به مرکز والیت غور فرس�تاده اس�ت. محمدجواد 
ب�ه مدت یک م�اه در نظارتخان�ه قوماندان�ي امنیه تحت 
نظارت بوده و اکنون نیز بدون موجودیت جواز قانوني 
و فرم توقیفي، بیش از یک ماه است  که در محبس مرکز 
والیت غور بدون داش�تن دوس�یه و اس�ناد در حبس به 

سر مي برد.«

ب�ر  نظ�ارت  »درجری�ان  تخ�ار:  والی�ت  از   2 قضی�ه 
توقیف خان�ه س�ارنوالي امنیت ملي، ف�ردی به نام جمعه 
خ�ان مدعي ش�د ک�ه چندي قب�ل خواه�رزاده ام ب�ه دلیل 
خصومت ش�خصي م�را متهم به اختطاف پس�رش کرده 
ب�ود که به همین اس�اس 15 روز تح�ت توقیف بودم. در 
خ�الل ای�ن مدت پس�رش، که ب�ه والیت کندز رفت�ه  و به 
یک�ي از هوت�ل های آنجا ب�ه صفت ش�اگرد کار می کرد، 
پیدا ش�د. پسر مذکور اظهار کرد که خودش در آنجا رفته 
بوده اس�ت. بعدا من درخواست اعاده حیثیت کردم، مگر 
س�ارنوال برآش�فته ش�د و مرا ب�ه توقیف خان�ه معرفي 

کرد.«

قضیه 3 از والیت بلخ: »به تاریخ 1391/04/12 افرادی 
ب�ه نام ه�ای ].....[)م�رد( و ].....[)زن( س�اکنین ولس�والی 
کش�نده والیت بلخ طی قطع�ه عریضه ای ادعا کردند که 
با هم دیگر ازدواج کرده اند. ولی دو تن از اهالی منطقه به 
ولسوالی عارض ش�ده که ].....[)مرد( مذکور، ].....[)زن( را 
جبراً به خانه اش برده است. ولی ].....[)زن( اظهار می دارد 
که خودش به رضایت کامل ازدواج کرده اس�ت. از اینکه 

در  آزادی  محالت سلب  وضعیت  افغانستان،  بشر  مستقل حقوق  کمیسیون   .4
افغانستان. )این گزارش هنوز منتشر نشده است.(
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ب�رای حل مش�کل، موصوفان ب�ه ادارات دولت�ی مراجعه 
نکرده بودند دفتر ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر 
در والیت بلخ، به آن ها مشوره داد که به ادارات ذی ربط 
ع�ارض ش�وند و رضایت خ�ود را اظهار دارن�د. بعداً به 
تاری�خ 1391/04/10 یکی از اق�ارب ].....[)مرد( طی تماس 
تلفون�ی اظه�ار داش�ت که وی توس�ط پولیس دس�تگیر 
گردی�ده و در قوماندانی امنیه ولس�والی بندی اس�ت. از 
اینک�ه مذک�ور در ی�ک دع�وی حقوقی و فامیل�ی از طرف 
پولیس دستگیر و سلب آزادی شده بود این عمل پولیس 
را بخ�ش نظ�ارت و بررس�ی دفتر س�احوی کمیس�یون 
غیرقانون�ی تلق�ی کرده و بع�د از مداخل�ه و تماس های 
مج�دد با ولس�وال و قوماندانی امنیه آن ولس�والی، فرد 

مذکور از حبس رها شد.«

مصؤونیت از ناپدیدشدن اجباری:
ضعف حاکمیت دولت و وجودگروه های قدرتمند غیرمسؤول و 
ش��بکه های مافیایی گاه منجر به ناپدید ش��دن اجباری افراد نیز 

می شود. قضایای زیر نمونه هایی از این معضل است:

قضیه 1: »ش�اکی می گوید: برادرم 35 س�اله و س�اکن 
قری�ه حاجی�ان ولس�والی ارغنداب ش�هر قندهار اس�ت. 
س�اعت 11 بجه ش�ب اف�راد قومان�دان نیازمحم�د بعد از 
تالش�ی خانه، ب�رادرم را همرای خود بردن�د. فردا که من 
به ولس�والی رفتم از طرف قوماندان برایم گفته ش�د که 
برادر ت�ان را به قوماندانی امنیه ش�هر انتقال دادیم. یک 
روز بع�د به قوماندانی امنیه ش�هر قنده�ار آمدم و برای 
مس�ؤول نظارتخان�ه قوماندانی امنیه ش�هر ن�ام برادرم 
را ی�ادآوری کردم. موص�وف برایم گفت که نزد ما وجود 
ندارد. بعداً به ریاست امنیت ملی مراجعه کردم. آن ها هم 
اط�الع نداش�تند. مدت 24 روز می ش�ود ک�ه از وی اطالع 

نداریم و خواهان پیدا کردن وی می باشیم.«

قضیه زیر نیز یکی از قضایایی اس��ت ک��ه در آن فردی به طور 
مشکوک ناپدید شده است.

قضی�ه 2: »].....[ ب�ا خانم�ش ].....[ از مدت ه�ا قب�ل بی�ن 
خ�ود جنجال خانوادگی داش�تند. تقریب�اً دو ماه قبل، یک 
ش�ام روز خانم�ش ب�ا همراهی س�ه ت�ن افراد ناش�ناس 
س�وار یک عراده موتر ک�روال آمده و وی را به چاقو زده 
اس�ت و افراد ناش�ناس همرای خانمش فرار کرده اس�ت. 
].....[ در ش�فاخانه اب�ن س�ینا انتقال داده ش�ده و بعد از 
فراغ�ت از آنج�ا در خانه خود رفته اس�ت. م�دت دو و یا 
س�ه روز از اف�راد مته�م که با خانمش همدس�ت بوده در 
والیت کابل شکایت کرده است. فعاًل دوسیه شان در زون 
 حن�وب می باش�د، اما خ�ود ].....[ فعاًل مدت 20 روز اس�ت 

که مفقوداالثر می باش�د. ].....[ خانم مذکور، با وجودی که 
تحت نکاح ش�رعی شوهرش می باش�د، همراه یک جنرال 

اردوی ملی به نام ].....[ نکاح کرده است.«

مصؤونیت منزل و حریم خصوصی:
یکی از چالش های حقوق بش��ر نقض مصؤونیت منزل و حریم 
خصوصی است. مصؤونیت حریم خصوصی از مسایل مهم حقوق 
بشر می باش��د. این حق در ماده 38 قانون اساسی افغانستان نیز 
تصریح شده اس��ت: »مسکن شخص از تعرض مصون است. هیچ 
ش��خص، به ش��مول دولت، نمی تواند بدون اجازه س��اکن یا قرار 
محکم��ه با صالحی��ت و به غیر از حاالت و ط��رزی که در قانون 
تصریح شده است، به مسکن شخص داخل شود یا آن را تفتیض 
نماید.« براس��اس حکم این ماده قانون تنه��ا در حالتی که جرم 
مشهودی اتفاق افتاده باشد »مأمور مسؤول می تواند بدون اجازه 
قبلی محکمه به مسکن شخص داخل شود یا آن را تفتیش کند. 
ام��ا مامور مذکور مکلف اس��ت که بعد از داخل ش��دن یا اجرای 
تفتیش، در خالل مدتی که قان��ون تعیین می کند، قرار محکمه 

را حاصل نماید.«1

ب��ا این ح��ال، قضایای زیادی در کمیس��یون مس��تقل حقوق 
بش��ر افغانستان ثبت شده است که نش��ان می دهد منزل و حریم 
خصوص��ی افراد مصؤونیت ن��دارد. دو قضیه زی��ر نمونه این گونه 

قضایاست:

قضی�ه 1: »ش�اکی ب�ه ن�ام ].....[ مس�کونه قریه فریش 
ولس�والی گرزی�وان، مدع�ی اس�ت ک�ه روز پنجش�نبه 
مورخ 1391/3/25 اس�امیان محمداس�لم ولد محمدس�لیم 
با پس�رانش خیراهلل و محمداهلل با همراهی امراهلل ولد گل 
م�راد بدون موج�ب داخل منزلم ش�ده و خانم و دخترانم 
را ش�دیداً مورد ض�رب و جرح قرارداده اس�ت که در اثر 
آن تمام اعضای بدن ش�ان، مخصوصاً خانمم کبود گشته 
است. در خصوص موضوع به قوماندانی امنیه گرزیوان 
عارض ش�دم، اما قوماندان امنی�ه عاملین قضیه را تحت 

تعقیب عدلی قرار نداده است.«

قضیه 2: »ش�اکی به نام ].....[ بنت ].....[ مدعی اس�ت که 
دو ماه قبل س�هراب نام پسر حاجی اشرف در یک سرقت 
مسلحانه با نیروهای امنیت ملی درگیر شد و از بین رفت. 
اما حاجی اشرف، که در شهر میمنه یک شخص ماجراجو 
و قدرتمند می باش�د، به لوی سارنوالی علیه برادرم ].....[ 
عارض شده  و ادعا کرده که زمینه قتل پسرش را فراهم 
کرده است. به این دلیل برادرم تحت تعقیب پولیس بوده  

1. قانون اساسی افغانستان)1382(، ماده 38. مندرج در »مجموعه قوانین«، نشر 
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، 1390
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و مورخ 1391/4/6  قوماندان گدای سرپرس�ت حوزه اول 
امنیتی مش�ترکاً با حاجی اشرف و پسرش به نام رستم، 
برادرم را تعقیب کرده و داخل خانه اش شده است. خانم 
شاکی مدعی است که برادر شوهرش را در درون حویلی 
ب�ه زمی�ن انداخته و دس�ت هایش را بس�ته ک�رده و بعد 
حاجی اش�رف ب�ا واردکردن ضربه چاق�و وی را مجروح 
کرده اس�ت. موصوف خود را ب�االی وی انداخته که وی 
را نیز لت وکوب کرده اند. فعاًل برادر ش�اکی در شفاخانه 

شهر میمنه بستری است.«

حق آزادی و امنیت شخصی اطفال:
براساس داده های بانک اطالعات اداره قضیه کمیسیون مستقل 
حقوق بشر افغانستان، موارد متعددی از نقض حق آزادی و امنیت 
شخصی اطفال نیز ثبت ش��ده است. از مجموع قضایای ثبت شده 
این حق، 24 قضیه مربوط کس��انی اس��ت که هنوز به س��ن 18 
سالگی نرسیده اند. این قضایا، شامل مواردی همچون دستگیری 
یا توقیف خودس��رانه، لت وکوب، ضرب و جرح، اختطاف و تجاوز 
جنسی می باشد. دس��تگیری و توقیف خودسرانه بیشترین موارد 
این قضایا را به خود اختصاص داده اس��ت. قضیه زیر نمونه ای از 
این گونه قضایا اس��ت ک��ه در آن دختری بدون توجه به س��ن و 
انگی��زه فرار از منزل، به اتهام فرار از من��زل و زنا در توقیف خانه 

بزرگ ساالن تحت توقیف قرار گرفته است:

قضی�ه 1 از والی�ت دایکن�دی: »].....[)یک دخت�ر(، که در 
اثر خش�ونت های خانوادگی توسط مادراندرش از منزل 
فرار کرده و در قریه سیاه ریگ ولسوالی اشترلی توسط 
زن ای�وب در ب�دل 2000 افغان�ی به احمد ولد قاس�م، که 
ساکن اصلی ولسوالی ورس والیت بامیان بوده فروخته 
شده اس�ت. دختر مذکور مدعی اس�ت که من اجازه نکاح 
خود را با فردی به نام احمد ولد قاس�م نداده بودم، ولی 
نمی دانم که نزد کدام مال نکاح را بسته است. بعد از مدتی 
 ب�رادر دختر به ولس�والی ورس خبر می ده�د و پولیس 

دختر را جس�تجو ک�رده از یک خانه پی�دا می کند. بعد از 
تحقیق، بدون واردکردن هیچ نوع اتهامی، وی را به مقام 
ولس�والی شهرس�تان والیت دایکندی که محل س�کونت 
اصل�ی او ب�وده اس�ت در تاری�خ 14/ 03/ 1391 تس�لیم 
می ده�د. در تاریخ 16/ 03/ 1391 دختر مذکور از س�وی 
س�ارنوالی اطفال به امضای رئیس سارنوالی استیناف، 
بدون توجه به س�ن او و دلیل و انگیزه فرار او از منزل، 
ب�ه اتهام ف�رار از منزل و زنا م�دت 15 روز تحت توقیف 
ق�رار داده میش�ود. هرچند در تاری�خ 18/ 03 /1391 وی 
از ط�رف ش�فاخانه والی�ت دایکن�دی بین 16 تا 17 س�ال 
تعیین سن گردید، با وجود این از طرف سارنوالی توجه 
صورت نگرفته و مثل بزرگ س�االن در محل توقیف کالن 

ساالن وی را نگهداشته اند.«
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در قضی��ه زیر نیز، قربانی که یک طفل اس��ت در نظارت خانه 
قوماندانی امنیه والیت فاریاب با لگد به گوش��ش زده می شود که 

در اثر آن پرده گوشش نیز پاره می شود:

قضیه 2: »ش�اکی که یک پسر 16 س�اله است، به اتهام 
لواط در تاریخ 1391/10/21 توسط پولیس در ولسوالی 
خان چارباغ دستگیر شده و از طریق محکمه ابتدائیه به 
دو س�ال و چهار ماه حجز محکوم به جزا ش�ده است. وی 
مدعی اس�ت که موقعی که دس�تگیر ش�د در نظارت خانه 
قوماندان�ی امنیه انتقال داده ش�د و در آنجا یک پولیس، 
که بوت عس�کری به پا داش�ت، با لگد به گوش�ش حواله 
کرده و گوشش به شدت درد داشته و از آن خون و چرک 
جاری ش�ده اس�ت. طف�ل مذک�ور در این اواخر ش�نوایی 
گ�وش خویش را از دس�ت داده اس�ت. خ�ودش می گوید: 
چن�د روز قبل که مدیریت مرکز اص�الح مرا جهت تداوی 
به ش�فاخانه ش�هر میمن�ه معرفی کرد که بع�د از معاینه 
معلوم ش�د که پرده گوشم پاره شده و امکان تداوی وی 

در این محل میسر نیست.«

اطفال در معرض اختطاف، س��وء اس��تفاده و تجاوز جنسی نیز 
قرار دارند. 

افراد و گروه های مس��لح غیرمس��ؤول و قوماندانان و زورمندان 
محل��ی در این گونه قضایا بس��یار نقش دارن��د. قضیه زیر یکی از 
نمونه های این معضل اس��ت که در آن یک دختر هشت ساله مود 

تجاوز جنسی افراد مسلح قرار گرفته است:

قضیه 3: »شاکی می گوید: در تاریخ 1391/5/17  حوالی 
س�اعت هشت صبح پس�رم ].....[ و دخترم ].....[ که هشت 
س�ال عمر دارد، به خاطرجمع آوری کنجد باالی زمین ها 
رفت�ه و مصروف جمع آوری کنجد ش�ده بودن�د. در این 
ح�ال، دو نفر به نام های عبدالرؤوف ولد اهلل نور و فیض 
اهلل ولد بای خان مس�لحانه باالی زمین آمده و پس�رم را 
م�ورد لت وکوب ق�رارداده و بر دختر هشت س�اله ام نیز 
تج�اوز می کنن�د. دخت�رم در اث�ر ای�ن حادث�ه خونریزی 

داشته و در حالت بدی قرار دارد.«
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س��لب آزادی شدگان، کسانی اند که بنابر احکام قانون و توسط 
مراجع و مقامات مس��ؤول در مراکز سلب آزادی و توقیف خانه ها 
قرار دارند. هرچند آن ها متهم به ارتکاب جرم اند و یا حتا توسط 
محاکم باصالحیت محکوم شناخته شده اند، ولی از حقوق خاصی 
برخورداران��د که باید رعایت ش��ود. این حقوق دس��تاورد نگرش 
جهانی حقوق بش��ر در زمان ماست و قوانین داخلی کشورها نیز 
آن ها را به رس��میت شناخته اس��ت. دولت افغانستان نیز نظر به 
تعهدات خود در عرصه حقوق بش��ر و مکلفیت های قانونی خود، 
مکلف به رعایت این حقوق برای س��لب آزادی شدگان می باشد. 
مثاًل شکنجه و رفتار ظالمانه، غیرانسانی و توهین آمیز با زندانیان 
ممنوع اس��ت. هیچ کس��ی نباید به خاطر گرفتن اقرار یا شهادت 
م��ورد جبر و اکراه ق��رار بگیرد. تعیین مجازات های غیرانس��انی 
و خالف کرامت انس��انی نیز جواز ندارد. ش��رایط زندان نیز باید 
مناس��ب کرامت و حرمت انسانی باشد. و امثال آن ها... این موارد 
هم در اس��ناد حقوق بش��ری، ه��م در فصل دوم قانون اساس��ی 
افغانس��تان، که حقوق اساس��ی و وجایب اتب��اع اختصاص دارد، 

تذکر یافته است.

ب��ا ای��ن ح��ال، دریافت ه��ای 
کمیس��یون مس��تقل حقوق بشر 
افغانس��تان نش��ان می ده��د که 
محالت سلب آزادی در افغانستان 
مطابق این ش��رایط و معیارهای 
قانون��ی نیس��ت و س��لب آزادی 
شدگان از بسیاری از حقوق خود 
محروم می ش��وند. کمیسیون در 
گزارش��ی که از وضعی��ت مراکز 
س��لب آزادی در طول س��ال های 
1390 و 1391 خورشیدی تهیه 
کرده است، نشان می دهد که این 
مراکز در بسیاری مناطق وضعیت 
نامناسبی دارند. براساس آمارهای 
ای��ن تحقیق، تع��داد زندانیان در 
س��ال 1391 حدود 25000 نفر 

ب��وده اس��ت. تعداد زیادی از ای��ن زندانیان با مش��کالت فراوانی 

مواجه اند و به اش��کال مختلف حقوق انسانی آنان نقض می شود. 
ای��ن گزارش، وضعی��ت معیش��تی، چگونگی رفتار ب��ا متهمین، 
مظنونی��ن و محکومی��ن، وضعیت حقوقی آن ها و تس��هیالت و 
امکان��ات موج��ود در مراکز س��لب آزادی را که به نحو مس��تقیم 
ارتباط به حقوق بش��ر دارد، مورد بررسی و تحلیل قرار می دهد. 
بخش��ی از مشکالت و موارد نقض حقوق بشر با افرادی که سلب 
آزادی شده اند، بدرفتاری و شکنجه، بی سرنوشتی، عدم دسترسی 
به وکیل مدافع، کیفیت پایین خدمات صحی و محیط و ش��رایط 
نامناس��ب زندگی در زندان می باش��د که به آن ها در این گزارش 

پرداخته شده است.1

در دیتابیش اداره قضیه کمیس��یون نیز 19 مورد قضیه نقض 
حق س��لب آزادی شدگان به ثبت رسیده اس��ت. از مجموع این 
قضایا، قربانی دو مورد نقض حق سلب آزادی شدگان زنان است 
و قربان��ی بقیه 17 مورد مردان اند. بیش��ترین تعداد این ارقام از 
والیات فاریاب، کابل و قندهار به ثبت رس��یده است. نمودار زیر 

نشان دهنده نقض این حق به تفکیک والیت است. 

1. شرح مفصل این مسایل در متن کامل گزارش آمده است.)این گزارش هنوز 
منتشر نشده است.(

4. حق سلب آزادی شدگان
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وضعیت عمومی محابس و توقیف خانه ها:
گزارش »وضعیت مراکز س��لب آزادی در افغانس��تان« نش��ان 
می دهد که اکثر س��اختمان های محابس و توقیف خانه ها مطابق 
معیارهای بین المللی نبوده و تعداد زیادی از س��اختمآن های این 
محالت، دارای س��اختمان مخصوص خود نمی باشند. بسیاری از 
محابس و توقیف خانه ها از خانه های کرایی یا اینکه از س��اختمان 
ادارات دولتی اس��تفاده می کنند. در طول چهار سال گذشته 18 
محبس در 17 والیت کشور جدیداً اعمار گردیده که به طور نسبی 
دارای امکان��ات بهتراند. در س��ال 1391 خورش��یدی 3 محبس 
و 4 توقیف خان��ه نیز جدیداً اعمار ش��ده اند. نظ��ر به دریافت های 
کمیسیون، در پروسه نوسازی و بازسازی محابس و توقیف خانه ها 
روند روبه رشد تعداد محبوسان و توقیفی ها در نظر گرفته نشده و 
باجود اعمار ساختمان های جدید، اکثریت محابس و توقیف خانه ها 
با کمبود جای به دلیل ازدحام زندانیان مواجه می باشند. ازدحام 
زیاد باعث شده که بعضی از امکانات و تسهیالت )مانند تشناب ها 
و حمام ها( محابس و توقیف خانه هایی که از نو س��اخته شده، به 
علت کثرت استفاده دچار مشکل شده و حتا از کار افتاده است. 

ازدحام شدید:
تع��داد زندانیان و ش��مار آنان نس��بت به دوره گ��زارش قبلی 
کمیس��یون )1389 خورش��یدی( افزایش یافته اس��ت. در سال 
1389 مجم��وع زندانیان به 16000 تن می رس��ید در حالی که 
این رقم در سال 1391 به 25000 می رسد. بنا بر این، ازدحام و 
کمبود جای در محابس و توقیف خانه ها، یکی از مشکالت جدی 
و عمده محسوب می شود. ازدحام شدید در تعداد زیادی از مراکز 
س��لب آزادی باعث ش��ده که زندگی زندانیان در این محالت به 
حالت اسفبار تبدیل شده و مشکالت متعددی را خلق نماید. بنابر 
دریافت های کمیس��یون محابس و توقیف خانه های والیات کابل 
)پلچرخی(، بلخ، هرات و پروان با ش��دیدترین نوع ازدحام مواجه 
بوده و در برخی از اتاق های این محابس به طور اوسط برای هرنفر 
محب��وس 0.5 متر مربع اختصاص یافته اس��ت. در 12 محبس و 
توقیف خانه دیگر از جمله محابس والیات هلمند، س��رپل، تخار، 
کاپیسا، کندز، نیمروز، غور، کندهار، بدخشان، ارزگان، ننگرهار و 
فاریاب برای هر محبوس و توقیفی به طور اوس��ط 1.5 متر مربع 
مساحت اتاق اختصاص یافته است. در 10 محبس و توقیف خانه 
دیگ��ر برای هرنفر محبوس و توقیفی 2 متر مربع و در 4 محبس 
و توقیف خان��ه دیگ��ر برای هرمحبوس و توقیف��ی 2.5 متر مربع 

اختصاص یافته است. 

بررس��ی های کمیس��یون نش��ان می ده��د که می��زان ازدحام 
و کمب��ود جای در محاب��س و توقیف خانه ها باوجود نوس��ازی و 
بازس��ازی تعدادی از محابس و توقیف خانه ها در طول س��ه سال 
گذش��ته تغییری نکرده و حتا ش��دت ازدحام در چندین محبس 

و توقیف خانه بیش��تر از قبل شده است. از نظر کمیسیون ازدحام 
ش��دید در این مراکز س��لب آزادی به اندازه ای است که می توان 
آن��را بیرحمی نامید؛ زیرا که ازدحام موجب ناآرامی های روحی و 
آزار و اذیت س��لب آزادی ش��دگان می شود. از دحام شدید باعث 
ش��ده که در اکثریت این مراکز، محبوسان و توقیفی ها بر اساس 
سن، نوعیت جرم و حالت جسمی، اعتیاد و مریضی تقسیم بندی 
و جداسازی نشده و ارائه خدمات صحی، آموزش و پرورش را نیز 

با مشکالت رو به رو کند.

براس��اس دریافت های کمیس��یون جداس��ازی محبوس��ان از 
توقیفی ه��ا تنها در 9 مرکز س��لب آزادی مانن��د والیات فاریاب، 
بادغیس، سمنگان، کندز، ننگرهار، لغمان، کنرها، پکتیا و هلمند 
صورت گرفته اس��ت. در سایر محابس و توقیف خانه ها، محبوسان 
و توقیفی ه��ا از ه��م جدا نیس��تند و یکجا در یک س��اختمان و 
در اتاق ها نیز یکجا نگهداری می ش��وند. جداس��ازی محبوسان و 
توقیفی ها بر اساس سن نیز در بسیاری از محابس و توقیف خانه ها 
صورت نمی گیرد. بنابر دریافت های ناظران کمیسیون، محبوسان 
و توقیفی ها که دارای س��ن 18 تا 25 سال می باشند در محابس 
و توقیف خانه های 15 والیات به طور جداگانه نگهداری می ش��وند 
و در س��ایر والیات این اش��خاص یکجا با بزرگساالن در یک اتاق 
نگهداری می ش��وند. جداسازی براس��اس نوعیت جرم تنها در 5 
محبس مانند س��رپل، جوزجان، هلمن��د، پکتیا و قندهار صورت 
گرفته اس��ت؛ اما در س��ایر محابس و توقیف خانه ها جداسازی بر 

اساس نوعیت جرم صورت نگرفته است.

بدرفتاری ها و شکنجه در مراکز سلب آزادی: 
دریافت های کمیس��یون بیانگر این است که در بعضی از مراکز 
س��لب آزادی به ویژه در توقیف خانه های مربوط به پولیس ملی و 
نظارت خانه های ریاست عمومی امنیت ملی شکنجه و بدرفتاری 
با توقیف ش��دگان وجود دارد. در طول س��ال های 1390و 1391 
خورشیدی در مجموع 113 مورد شکنجه در مراکز سلب آزادی 
توس��ط کمیسیون به ثبت رسیده است که از این میان 40 مورد 
در س��ال 1390 و 73 مورد در س��ال 1391 خورشیدی به ثبت 
رس��یده  که با این حس��اب موارد شکنجه در سال 1391 نسبت 
به س��ال قب��ل، 45 درصد افزایش را نش��ان می دهد. براس��اس 
دریافت های کمیس��یون در 12 مرکز سلب آزادی موارد شکنجه 
توس��ط کمیسیون مش��اهده و به اثبات رس��یده است. بیشترین 
موارد شکنجه در توقیف خانه های پولیس ملی و نظارت خانه های 
امین��ت ملی والیات کندهار، ارزگان، کابل و هرات صورت گرفته 

است.

براساس دریافت های کمیسیون 42 مورد شکنجه توسط پولیس 
و 67 مورد ش��کنجه توس��ط کارمندان امنیت ملی ارتکاب یافته 
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کمیس��یون  آمارهای  اس��ت. 
نش��ان می دهد که ش��کنجه 
توس��ط پولیس ملی در سال 
1390 خورش��یدی 12 مورد 
و در سال 1391 خورشیدی 
30 مورد صورت گرفته است. 
هم چنی��ن ش��کنجه توس��ط 
کارمندان امنیت ملی در سال 
1390 خورش��یدی 28 مورد 
و در سال 1391 خورشیدی 
31 مورد ارتکاب یافته است. 
این ارق��ام بیانگر این اس��ت 
که ش��کنجه در سال 1391 
نسبت به س��ال قبل افزایش 
امنیت  داش��ته و کارمن��دان 
مل��ی بیش��تر از پولیس ملی 
افراد بازداش��ت شده را مورد 

شکنجه قرار می دهند.

دریافت ه��ای  مطاب��ق 
کمیس��یون اکثریت کس��انی ک��ه در مراکز س��لب آزادی مورد 
ش��کنجه و بدرفتاری قرار گرفته اند، کس��انی بوده اند که به ظن 
همکاری و یا عضویت گروه طالبان گرفتار ش��ده اند. ش��کنجه به 
منظ��ور گرفتن اعتراف بوده و به مجرد اعتراف، ش��کنجه متوقف 
شده است. دریافت های کمیسیون بیانگر این است که شیوه های 
مختل��ف ش��کنجه در مراکز مختلف س��لب آزادی مروج اس��ت. 
لت وکوب بیش��تر از همه معمول بوده؛ اما سایر شیوه ها نیز مانند 
آویزان کردن از س��قف به صورتی که سر مظنون به طرف پایین 
باش��د، تاب دادن و کش کردن اعضای تناس��لی، تهدید به کشتن 
و آزار جنس��ی و تجاوز جنس��ی، لت کردن با چ��وب، کیبل برق 
و پایپ، ضربه زدن با مش��ت و لگد، کنداق تفنگ، ایس��تادکردن 
اجباری برای مدت طوالنی، ولچک کردن دس��ت طوری که یک 
دس��ت از روی شانه و یک دس��ت دیگر از زیر بغل به هم ولچک 
شود و استفاده از زوالنه و سایر انواع شکنجه گزارش شده است. 
یافته های کمیسیون نشان دهنده این است که در 16 مرکز سلب 
آزادی در 12 والیت کشور استفاده از ولچک و زوالنه مروج است 
و این امر غیرقانونی، نسبت به سال های قبل افزایش داشته است.

دریافت های کمیس��یون نشان می دهد که شکنجه و بدرفتاری 
در توقیف خان��ه پولی��س قندهار و نظارت خان��ه امنیت ملی این 
والی��ت به یک رویه تبدیل ش��ده و به طور گس��ترده ادامه دارد. 
هم چنین کمیس��یون دریافته است که در طول سال های 1390 
و 1391 خورش��یدی 13 تن از کس��انی که ب��ه ظن همکاری با 

گروه طالبان توس��ط پولیس والیت کندهار گرفتار شده اند، پس 
از گرفتاری ناپدید ش��ده اند. این ارقام را خانواده های قربانیان به 
کمیسیون گزارش داده و شکایت شان را ثبت کرده اند. گزارش ها 
بیانگر این اس��ت که تعداد ناپدیدش��دگان به ده ها تن رسیده و 

هیچ کسی از زنده بودن یا مرده بودن آن ها خبر ندارد.

بی سرنوشتی مظنونان و متهمان:
گزارش های کمیس��یون بیانگر این اس��ت که تع��داد زیادی از 
مظنونان و متهمان در مراکز سلب آزادی در حالت بی سرنوشتی 
به س��ر می برند. این گزارش نشان می دهد که تا حال 3554 تن 
از زندانیان در حالت بی سرنوش��تی بوده که در حدود 2000 تن 
آنه��ا در زندان پلچرخی کابل نگهداری می ش��وند. با وجودی که 
تضمین های قانونی برای رسیدگی به قضایا در مدت معینه قانونی 
وج��ود دارد؛ اما تعداد کثیری از زندانیان از حالت بی سرنوش��تی 
رن��ج می برند. عالوه برآن، باوجودی فرمان ش��ماره 45 ریاس��ت 
جمهوری حدود ش��ش ماه پیش صادر ش��د و در این فرمان قوه 
قضاییه و س��ایر ارگان های عدلی و قضایی را دس��تور داد تا روند 
قضایی را س��هل تر س��اخته و به قضایای بی سرنوش��ت رسیدگی 
عاج��ل کنن��د؛ اما در عمل دیده می ش��ود که ای��ن فرمان کمتر 

تطبیق شده است.
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عدم دسترسی به وکیل مدافع:
دریافت ه��ای کمیس��یون نش��ان می ده��د که تع��داد زیادی 
از مظنون��ان و متهمان در مراکز س��لب آزادی ب��ه وکیل مدافع 
دسترس��ی ندارند. این مش��کل بیش��تر در مراحل تحقیق بوده و 
ع��ده ای نیز در تمام  ط��ول مراحل محاکماتی ب��ه وکیل مدافع 
دسترس��ی ن��دارد. دالیل زیادی برای این عدم دسترس��ی وجود 
دارد، ام��ا عمده تری��ن آن می تواند نبود و یا کمبود وکالی مدافع 
باش��د. گزارش های کمیسیون نش��ان می دهد که در مجموع در 
سراس��ر کش��ور 1185 تن به عنوان وکیل مداف��ع جواز فعالیت 
را دریاف��ت کرده ان��د. از این میان 119 نفر آنه��ا زن و 986 نفر 
آنها مرد می باش��ند. این آمار بیانگر این است که تعداد مجموعی 
وکالی مداف��ع با تعداد زندانیان به هیچ وجه تناس��ب نداش��ته و 

اکثریت زندانیان به وکیل مدافع دسترسی ندارند. 

زی��را که تعداد مجموعی محبوس��ین و اف��راد تحت توقیف به 
بیش از 2500 نفر می رس��د. از سوی دیگر بررسی ها نشان داده 
است که 74 درصد وکالی مدافع در کابل و دو شهر بزرگ هرات 
و مزارش��ریف فعالیت داشته و تنها 26 درصد آنها در 31 والیت 
دیگ��ر فعالیت می کنن��د. در والیات فراه، نورس��تان و زابل هیچ 
فردی به نام وکیل مدافع حضور ندارد و حتا کس��ی جواز فعالیت 
نیز دریافت نکرده اس��ت. در والی��ات قندهار و ارزگان صرفاً یک 
یک وکیل مدافع و در والیات دایکندی، نیمروز، س��رپل و پکیتا 
صرفا دو دو نفر به حیث وکیل مدافع یا مس��اعد حقوقی فعالیت 
دارن��د. جالب تر اینک��ه در 55 درصد والی��ات )19 والیت( هیچ 

وکیل مدافع زن حضور ندارد.

کیفیت پایین خدمات صحی:

خدم��ات صحی نی��ز در اکثریت مراکز س��لب آزادی به صورت 
بسیار ابتدایی و با کیفیت پایین ارائه می شود. زندانیان از خدمات 
صحی بی کفیت ش��کایت دارند. در بعضی از مراکز س��لب آزادی 
کلنیک صحی وجود دارد؛ اما داکتر مس��لکی و متخصص در آنجا 
نیس��ت یا در برخی از مراکز سلب آزادی داکتر موظف است؛ اما 

دوا و تسهیالت و امکانات موجود نیست. 

یافته های کمیسیون نشان می دهد که در محبس و توقیف خانه 
بادغیس هیچ داکتری در این مرکز سلب آزادی وجود ندارد و در 
مراکز سلب آزادی والیات تخار، بغالن، کندز، سرپل، بلخ، خوست، 

قندهار، بامیان و سمنگان داکتر مسلکی موجود نیست. 

تقریب��اً تمام��ی مراکز س��لب آزادی ب��ا کمبود ادویه، بس��تر 
و تجهی��زات صح��ی مواجه می باش��ند. در برخ��ی از محابس و 
توقیف خانه ها اش��خاص که مبتال به امراض س��اری اند، به دلیل 

کمبود جای از سایر زندانیان قرنطین نمی شوند.

آب، غذا و حفظ الصحه)بهداشت(:
دریافت های کمیس��یون نش��ان می دهد که دسترس��ی به آب 
آش��امیدنی صحی در مراکز سلب آزادی نسبت به سال های قبل 
بهبود یافته است. براس��اس گزارش های دفاتر ساحوی و والیتی 
کمیسیون، اکثریت مراکز سلب آزادی به آب آشامیدنی دسترسی 
دارند؛ ولی در م��ورد صحی بودن آب به هیچ وجه اطمینان وجود 
ندارد. بنابر دریافت های کمیس��یون، دسترسی به آب در محابس 
والیات دایکندی، غور و کاپیسا با مشکالت جدی مواجه می باشد. 
در این محابس آبی که مورد اس��تفاده قرار می گیرد، اصال صحی 
نبوده و حتا زندانیان در دسترسی به آب برای شست وشو مشکل 

دارند.

تع��داد زیادی از زندانیان از کیفیت پایین غذا در مراکز س��لب 
آزادی ش��کایت کرده اند. مطابق فیصله ش��ورای وزیران در طول 
س��ال های 1389 تا 1391 برای هر زندان��ی مبلغ 75 افغانی در 
24 س��اعت به خاطر غذای آنها اختصاص یافته است. قرار است 
ای��ن مبلغ ب��رای آینده ب��ه 80 افغانی افزایش یاب��د. در محبس 
دایکندی 70 افغانی صرف غذای 24 س��اعت هر زندانی می شود؛ 
زیرا که 5 افغانی آن را مستوفیت به عنوان مالیه اخذ می کند. در 
توقیف خان��ه پولیس ملی این والیت هر توقیفی باید 230 افغانی 
را بابت غذای 24 س��اعت خود بپ��ردازد؛ زیرا که غذای آنها را از 

رستورانت محل تهیه می کنند.  

ع��دم رعایت نظافت و پاک��ی در مراکز س��لب آزادی نیز یک 
مشکل جدی بوده و فضای مزدحم مراکز سلب آزادی اغلب آلوده 
بوده و تعداد از زندانیان به امراض مانند اس��هال مصاب می شوند. 
یکی از مشکالت جدی مراکز سلب آزادی عدم تناسب تشناب ها 
و حمام ها با تعداد زندانیان اس��ت. اکثریت مراکز سلب آزادی با 
این مش��کل مواجه بوده و باید یک شخص ساعت ها منتظر بماند 
تا به تشناب دسترس��ی یابد. در بعضی از محابس مانند محابس 
والیت بغالن، خوست، هلمند و کندز وضعیت بدتر است و به طور 
اوسط برای هر 100 نفر یک تشناب اختصاص یافته است که در 

این صورت، وضعیت خیلی اسفبار پنداشته می شود. 

نبود تسهیالت گرم کننده و سرد کننده:
دریافت های این گزارش نشان می دهد که یکی دیگر از مشکالت 
جدی مراکز سلب آزادی که تقریباً در تمام والیات عمومیت دارد، 
نبود تس��هیالت و وسایل برای گرم کردن اتاق ها می باشد. تقریبا 
در همه مراکز سلب آزادی، زندانیان از نبود بخاری و سایر وسایل 
و تس��هیالت برای گرم کردن اتاق های زندانیان شکایت کرده اند. 
دریافت های کمیس��یون نش��ان می دهد که  اکثریت زندانیان در 
فصل زمس��تان از شدت سردی هوا در اتاق های شان به شدت رنج 
می برند. نبود وس��ایل گرم کننده در فصل زمس��تان به اندازه ای 
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آزاردهنده اس��ت که می توان این وضعیت را بیرحمی تلقی کرد. 
بنابر گزارش های دفاتر س��احوی و والیتی کمیسیون، در نتیجه 
نبود وس��ایل گرم کننده در فصل زمس��تان 1391 خورش��یدی 
زندانی��ان در محابس و توقیف خانه های والیات غور، نیمروز، فراه، 
بادغیس، کاپیس��ا و هرات به امراض س��رما خوردگی، سوزاک و 
برخی از آنها به س��ینه بغل مبتال شده اند. در بعضی از این مراکز 
سلب آزادی، زندانیان مریض در اثر سرماخوردگی به شفاخانه ها 
انتق��ال یافته اند. ریاس��ت عمومی محاب��س و توقیف خانه ها این 
مش��کالت را می پذیرد؛ اما می گوید که بنابر طرزالعمل محابس و 
توقیف خانه ها انتقال اجناس و مواد انفالقی و آتش��زا در اتاق های 
مراکز سلب آزادی ممنوع است. از نظر کمیسیون این طرزالعمل 
مذکور غیرعادالنه بوده و باید در مورد تجدید نظر صورت گیرد.

شرایط روشنی و تهویه:
براساس یافته های کمیسیون، تقریباً در تمامی اتاق  های محابس 
و توقیف خانه ها مشکل کمبود نور و روشنی کمتر وجود داشته و 

خصوصاً ساختمان های جدیدی که برای محابس و توقیف خانه ها 
س��اخته ش��ده، دارای کلکین های نس��بتاً بزرگتر است و مشکل 
کمبود روش��نی را ندارند؛ اما در بعضی از توقیف خانه های مربوط 
ب��ه پولیس خصوص��ا در توقیف خانه های پولی��س والیت پکتیا و 
فاریاب مشکل کمبود نور و روشنی وجود دارد. این توقیف خانه ها 
اصاًل کلکین نداش��ته و در نبود برق کاماًل تاریک اند. برعالوه، در 
نظارت خانه های پولیس ولسوالی های پشتونکوت، قرمقول، قرغان 
و اندخوی والیت فاریاب تش��ناب ها در داخل اتاق ها ساخته شده 
ک��ه هوای اتاق ه��ا را کاماًل آلوده کرده اس��ت. بعضی از اتاق های 
محابس و توقیف خانه های والیات پنجشیر، بلخ، جوزجان، بغالن، 
نیمروز، پلچرخ��ی کابل، دایکندی، تخار، کندز، غور، کاپیس��ا و 
ارزگان رطوب��ت دارند. بعضی از اتاق های ای��ن محابس خصوصاً 
اتاق هایی که در سمت شمالی ساختمان موقعیت دارند و نزدیک 
به تشناب و حمام می باشند، نمناک بوده و زندانیان از نور آفتاب 

نیز محروم اند.



وضعیت حقوق بشر در افغانستان در سال 1391

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

رس��یدگی مؤثر به قضایا و دسترسی شهروندان به طی مراحل 
رسیدگی قانونی از حقوق مهم و اساسی شهروندان است. منظور 
از این حق این اس��ت ک��ه به قضایای مرتبط با آن ها رس��یدگی 
ص��ورت گیرد ی��ا در صورت متهم ی��ا محکوم ب��ودن، به مراحل 
قانونی رس��یدگی به قضایای ش��ان دسترسی داشته باشند. هدف 
این حق این اس��ت که از حقوق ش��هروندان در برابر محرومیت 
غیرقانون��ی از حقوق و آزادی های آن��ان محافظت صورت بگیرد 
و در ص��ورت متهم بودن، مراحلی که در قانون پیش بینی ش��ده 
اس��ت، برای رس��یدگی به قضیه رعایت ش��ود و فرد به ناحق از 
حقوق و آزادی های خود محروم نگردد و یا در صورت اثبات جرم، 
سرنوشت محکوم علیه براساس احکام قانون و رعایت مراحل الزم 
االجرا، مشخص شود.1 این حق در بند سوم ماده دوم کنوانسیون 

حقوق مدنی و سیاسی چنین تصریح شده است:

»هر دولت طرف این میثاق متعهد می شود که: 
الف- تضمین کند برای هرش��خصی که حق��وق و آزادی های 
شناخته ش��ده در این میثاق درباره او نقض ش��ده باش��د، وسیله 
مطمئ��ن احقاق حق فراهم بش��ود، هرچند ک��ه نقض حقوق به 
وسیله اشخاصی ارتکاب یافته باشد که در اجرای مشاغل رسمی 

خود عمل کرده باشند.
ب- تضمی��ن کنند که مقامات صال��ح قضایی، اداری، یا مقننه 
یا ک��دام مقام دیگری ک��ه به موجب مقررات قانونی آن کش��ور 
صالحیت دارد درباره ش��خص درخواست دهنده )عارض( احقاق 

حق بکنند و امکانات تظلم به مقامات قضایی را توسعه بدهند.
ج- تضمی��ن کنند که مقامات صالح نس��بت ب��ه تظلماتی که 

حقانیت آن محرز شود ترتیب اثر صحیح بدهد.«2
قانون اساسی افغانستان نیز در فصل دوم، تحت عنوان »حقوق 
اساس��ی و وجایب اتباع« در مورد مراحل و جنبه های مختلف آن 
احکام مش��خصی دارد. رعایت این حق برای شهروندان منوط به 
این است که محاکم کشور از فساد پاک باشند و بتوانند به صورت 
مس��تقل و بدن هیچ گونه اعمال نفوذ از س��وی افراد و گروه های 

1. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، وضعیت حقوق بشر در افغانستان در 
سال 1390، نشر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، ص 33

و  مدنی  حقوق  بین المللی  میثاق  بشر،  حقوق  بین المللی  اسناد  ویژه   .2
سیاسی)مصوب 16 دسامبر 1966 مجمع عمومی سازمان ملل متحد(، از نشرات 

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، بدون تاریخ، صص 18-17

مختلف وظایف خود را انجام دهند. براس��اس گزارش ها، محاکم  
و ارگان ه��ای عدلی و قضایی کش��ور، از این جهت با مش��کالت 
فراوان��ی مواجه اند. همچنین وجود ناامن��ی و اعمال نفوذ افراد و 
گروه های غیرمسؤول بر جریان وظایف محاکم، به ویژه در والیات 
و ولس��والی های دوردست و ناامن، استیفای این حق را با مشکل 
مواجه می س��ازد.3   مسأله مهم دیگر که در تأمین حق رسیدگی 
مؤثر نقش اساسی دارد مسلکی بودن قضات در محاکم می باشد، 
زیرا صدور حکم قانونی منوط به تخصص و تسلط مسلکی قضات 
می باش��د. اما آمارها نشان دهندۀ غیرمسلکی بودن تعداد زیادی از 
قضاتی است که در امر قضاوت مشغول اند در حالی که از آگاهی 
و دانش مس��لکی الزم برخوردار نمی باش��ند. غیرمس��لکی بودن 
قضات، یکی از مش��کالتی اس��ت که به صورت مداوم زمینه های 
نقض حقوق بشر و صدور احکام غیرعادالنه را فراهم کرده است. 

حق رسیدگی مؤثر به موارد نقض حقوق بشر:
داده های بانک اطالعات اداره قضیه کمیس��یون مستقل حقوق 
بش��ر افغانستان حاکی از آن اس��ت که 36 درصد این قضایا حل 
ش��ده و مورد رس��یدگی مؤثر ق��رار گرفته اس��ت. نزدیک به 51 
درصد این قضایا »موکول ش��ده« گزارش ش��ده و نزدیک به 11 
درصد قضایا نیز »بسته ش��ده« قلمداد شده اند. وضعیت دو درصد 
این قضایا نامعلوم می باش��ند. نمودار زیر شرح این قضیا را نشان 

می دهد.

3. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، همان.

5. حق رسیدگی مؤثر و دسترسی به طی مراحل رسیدگی قانونی
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از آنجا که بیش��ترین موارد ثبت شده نقض حقوق بشر مربوط 
ح��ق آزادی و امنیت ش��خصی و حق طی مراحل قانونی اس��ت، 
بیشترین موارد قضایای حل شده و موکول شده نیز مربوط به این 
دو حق می باشند. وضعیت قضایای نقض حقوق بشر را با تفکیک 

انواع حقوق در نمودار باال نشان داده شده است:

 گزارش کمیس��یون مس��تقل حقوق بش��ر افغانستان در مورد 
وضعیت حقوق بشر در س��ال 1390 نشان می داد که از مجموع 
689 مورد قضایای نقض حقوق بش��ر ثبت شده در بانک اطالعات 
اداره قضیه آن س��ال، حدود 57 درصد مورد رسیدگی مؤثر قرار 
گرفته و بقیه حدود 43 درصد مورد رس��یدگی مؤثر واقع نش��ده 
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ب��ود. در حالی که در س��ال 1389 ح��دود 56.5 درصد قضایای 
ارجاع شده به کمیسیون مستقل حقوق بشر مورد رسیدگی مؤثر 
قرار نگرفته بوده اس��ت.  این در حالی اس��ت که در سال 1388 
تنها 20 درصد قضایای ثبت ش��ده در کمیسیون از سوی محاکم 
مورد رس��یدگی قرار نگرفته بود و ب��ه بقیه نزدیک به 80 درصد 

قضایا به طور مؤثر رسیدگی شده بود. 

براس��اس این آمارها، هرچند وضعیت حق رس��یدگی مؤثر در 
س��ال 1390 نسبت به س��ال قبل حدود 14 درصد بهبود یافته 
بود، ولی نس��بت به سال 1388 هنوز حدود 23 درصد بدتر بوده 
است. بیشترین موارد عدم رسیدگی مؤثر در حق آزادی و امنیت 

شخصی )33 درصد(، 
دسترس��ی  ح��ق 
مراح��ل  ط��ی  ب��ه 
قانون��ی  رس��یدگی 
درص��د(،   21.8(
انس��انی  کرامت  حق 
)12.9 درص��د(، حق 
تش��کیل  و  ازدواج 
 10.5( خان��واده 
ملکیت  حق   درصد(، 
)8.2 درص��د( و حق 
حی��ات )7.8 درصد( 

بوده است که در نمودار قبلی نشان داده شده است.1

حق دسترسی به طی مراحل رسیدگی قانونی:
حق دسترس��ی به طی مراحل رس��یدگی قانونی در افغانستان با 
مشکالت و محدودویت های فراوانی مواجه است. شمار زیادی از 
ش��هروندانی که یا به عنوان ش��اکی یا به عنوان متهم کارشان به 
مراجع عدلی و قضایی ارجاع ش��ده، در مراحل مختلف دسترسی 
به طی مراحل رسیدگی قانونی با محدودیت هایی مواجه شده اند. 
حق رس��یدگی و تعیین سرنوش��ت قضایا در زمان معینه قانونی 
یکی از این موارد اس��ت. براس��اس یافته های کمیسیون مستقل 
حقوق بشر افغانستان در گزارش دسترسی شهروندان به عدالت، 
14 درص��د از مجم��وع زندانیان کش��ور، که مش��تمل بر 3554 
زندانی می شود، هنوز در محابس و توقیف خانه ها بی سرنوشت اند 
و دوسیه های ش��ان نهائ��ی نگردی��ده و رون��د رس��یدگی به این 
دوس��یه ها در مراحل مختلف تحقیق و محاکمه به صورت ناموجه 
به تأخیر افتاده اس��ت.2 گزارش وضعیت مراکز س��لب آزادی نیز 

1. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، وضعیت حقوق بشر در سال 1390، 
نشر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، صص 34-33

2 کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان )1391(. گزارش دسترسی شهروندان 
http://www.aihrc.org.af/media/files/...pdf :به عدالت. برگرفته از

نش��ان می دهد که 73 مود ش��کنجه و بدرفتاری در مراکز سلب 
آزادی در س��ال 1391 خورش��یدی به ثبت رسیده است که این 

رقم 45 درصد نسبت به سال 1390 افزایش را نشان می دهد.3

همچنین در سال 1391 خورشیدی 225  قضیه نقض دسترسی 
به ح��ق طی مراح��ل قانون��ی در بان��ک اطالع��ات اداره قضیه 
کمیس��یون مستقل حقوق بشر افغانس��تان به ثبت رسیده است. 
این رقم 29.3 درصد از مجموع قضایای ثبت ش��ده نقض حقوق 
بشر در بانک اطالعات اداره قضیه کمیسیون در این سال را دربر 
می گیرد. از مجموع این قضایا، حدود 10 درصد )مش��تمل بر23 
م��ورد( آن مربوط به نقض این حق از زنان اس��ت و بقیه نزدیک 

به 90 درصد )مش��تمل بر 202 م��ورد( دیگر حاکی از نقض این 
حق از مردان می باشد. والیات فاریاب، کابل، بغالن، تخار، هرات 
و بدخش��ان بیش��ترین آمار ثبت ش��ده نقض این حق را به خود 
اختصاص داده اند. نمودار باال نش��ان دهنده جزئیات این مس��أله 

است.
به نظر می رس��د که حق دسترسی به طی مراحل قانونی در سال 
1391 نسبت به سال گذشته محدودتر شده است. داده های سال 
1390 نشان می داد که حدود 171 مورد نقض دسترسی به حق 
طی مراحل رس��یدگی قانونی در آن سال در بانگ داده های اداره 
قضیه کمیس��یون مستقل حقوق بش��ر افغانستان ثبت شده بود.4  
مقایس��ه آمارهای ثبت ش��ده نقض این حق نشان می دهد که در 
س��ال 1391 نقض این حق نزدیک به 32 درصد افزایش داشته 
اس��ت. این بدان معناست که دسترسی مردم به حق طی مراحل 

قانونی محدودتر شده است. 
گزارش دسترس��ی به عدالت کمیسیون نیز نشان می دهد که از 

در  آزادی  سلب  مراکز  وضعیت  افغانستان،  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون   .3
افغانستان )1391(. )این گزارش هنوز منتشر نشده است.(

در  بشر  حقوق  وضعیت  افغانستان)1391(،  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون   .4
افغانستان، ص  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون  نشر   ،1390 سال  در  افغانستان 

.34
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آغاز س��ال 1391 تا پای��ان ماه جدی 1311 در دفاتر س��احوی 
و والیتی کمیس��یون مستقل حقوق بش��ر افغانستان، 165 مورد 
نقض اصول محاکمات عادالنه در مراحل متعدد کشف، تحقیق و 
محاکمه ثبت و به بانک اطالعات)دیتابیس دفتر مرکزی( گزارش 

شده است.1

در س��ال 1390 نیز بیش��ترین موارد نقش حق دسترسی به طی 
مراحل رسیدگی قانونی در والیات فاریاب )27 مورد(، کابل )21 
م��ورد(، هرات )20 مورد( و بغالن )19 مورد( ثبت ش��ده بود که 

جزئیات آن در نمودار زیر نشان داده شده است. 

اصل برائت ذمه تا هنگام اثبات جرم
برائت ذمه یک اصل حقوقی ثابت و پذیرفته شده است و قانون 
اساسی افغانستان نیز در ماده 25 خود آن را تسجیل کرده است: 
»برائت ذمه حالت اصلی اس��ت و متهم ت��ا وقتی به حکم قطعی 
محکمه ب��ا صالحیت محکوم علیه قرار نگیرد، بی گناه ش��ناخته 
می ش��ود.«2  در بند اول ماده چهارم قانون جزای افغانس��تان نیز 
تصریح شده که: »برائت ذمه حالت اصلي است. متهم تا وقتي که 
به حکم قطعي محکمه باصالحیت محکوم علیه قرار نگرفته باشد 
بي گناه ش��ناخته می ش��ود.«3  هدف این اصل حمایت از حقوق 
متهمان در برابر محاکم می باشد تا بدون اثبات جرم در محکمه، 

به طور غیرقانونی، مورد مجازات قرار نگیرند. 

اص��ل مهم دیگر »قانونیت جرایم و جزاها« اس��ت که همچون 
پش��توانه اصل »برائت ذم��ه« عمل می کند. براس��اس این اصل 
»هیچ عملی جرم ش��مرده نمی شود، مگر به حکم قانونی که قبل 

به  شهروندان  دسترسی  افغانستان)1391(،  بشر  حقوق  مستقل  1.کمیسیون 
 http://www.aihrc.org.af/media/files/...pdf :عدالت، برگرفته از

2. قانون اساسی افغانستان)1382(، ماده 25
3. قانون جزای افغانستان، ماده 4، بند 1

از ارتکاب آن نافذ گردیده باش��د.«4  بنابراین، »هیچ ش��خص را 
نمی ت��وان تعقیب، گرفتار و یا توقیف نم��ود، مگر بر طبق احکام 
قانون. هیچ ش��خصی را نمی ت��وان مجازات نم��ود مگر به حکم 
محکم��ه باصالحیت و مطابق به احکام قانونی که قبل از ارتکاب 

فعل مورد اتهام نافذ گردیده باشد.«5

این اصل در بند 1 م��اده 15 میثاق بین المللی حقوق مدنی و 
سیاس��ی این گونه تصریح شده اس��ت: »هیچ کس به علت فعل یا 
ترک فعلي که در موقع ارتکاب بر طبق قوانین ملي یا بین المللی 
جرم نبوده محکوم نمی شود و همچنین مجازاتي شدیدتر از آنچه 

در زمان ارتکاب جرم قابل اعمال بوده تعیین نخواهد شد.«6

مهم ترین هدف اصل قانوني بودن جرایم و جزاها عبارت اس��ت 
از مشروع س��اختن نظام حقوقي حاکم بر کشور از طریق محدود 
س��اختن مداخالت دول��ت در عرصه جزایي نس��بت به حقوق و 
آزادي هاي مردم، صرفا بًه مواردي که اعمال ممنوعه پیش��اپیش 

از سوي قانون به مردم اعالم شده و توصیف شده باشد.7

با این حال، داده های کمیس��یون مس��تقل حقوق بش��ر نشان 
می دهد که موارد زیادی از نقض اصل برائت ذمه در کشور اتفاق 
می افتد. قضیه زیر از نمونه قضایایی اس��ت که بدون آنکه مراتب 
قضای��ی اثبات و صدور حکم طی ش��ده باش��د، متهم محکوم به 

مجازات شناخته می شود:

4. قانون اساسی افغانستان)1382(، ماده 27، بند 1
5. همان، بند 2 و 3.

6. ویژه اسناد بین المللی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی 
نشرات  از  متحد(،  ملل  سازمان  عمومی  مجمع   1966 دسامبر   16 )مصوب 

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، بدون تاریخ، ص 24
7. دکتر غالم حیدر عالمه، نقدی بر قانون جزای افغانستان، منتشرشده در سایت 

وزارت عدلیه افغانستان، دریافت شده در تاریخ 10 ثور 1391 از:
 http://www.moj.gov.af/Content/files/Article%202.pdf
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قضی�ه 1: »فردی به نام ].....[ باش�نده قریه گمین مرکز 
والی�ت لغم�ان ب�ه دفتر س�احوي حق�وق بش�ر ننگرهار 
ش�کایت ک�رده که چن�دي قبل ب�ا کاکایم دع�وي حقوقي 
ملکیت داش�تیم. در این اواخ�ر خانم کاکایم در ارگان هاي 
عدل�ي و قضائي عارض ش�ده و باالی�م تهمت فعل زنا را 
ب�ا دخت�رش وارد کرده اس�ت. به همین اس�اس از طرف 
س�ارنوالي گرفتار و از طرف محکمه شهري لغمان بدون 
شواهد و دالیل به مدت 17 سال محکوم به حبس شده ام. 
ب�راي روشن ش�دن قضیه و ب�راي جلوگیري از رش�وت 
و فس�اد اداري در ادارات مربوطه از کمیس�یون خواهان 

همکاري مي باشم.«

برای  حکم  اعالن  و  متهمین  برای  اتهام  تفهیم  حق 
محکوم علیه:

براساس اصل حقوقی تفهیم اتهام، متهم باید به مجرد گرفتاری 
تفهیم اتهام ش��ود و در موع��د مقرر قانونی م��ورد محاکمه قرار 
بگی��رد. منظور از تفهیم اتهام آن اس��ت که هرمتهمی از ماهیت 
اتهام جزایی خود قبل از ش��روع تحقیق��ات مطلع گردد تا بدین 

وسیله بتواند وسایل دفاع مناسب را تهیه نماید.1

ای��ن نکت��ه را نیز باید دقت کرد که یک��ی از اجزاء مهم تفهیم 
اتهام، تفهیم دالیل اتهام نیز است. یعنی به متهم باید هم موضوع 
اتهام و هم دالیل اتهام به روش��نی فهمانده ش��ود.  این حق در 
اسناد حقوق بشر بین المللی به صراحت آمده است. مثاًل بند دوم 
م��اده 9 میثاق بین الملل��ی حقوق مدنی و سیاس��ی مصوب 16 
دس��امبر1966 مجمع عمومی سازمان ملل متحد، مقرر می دارد 
که: »هرکس دس��تگیر می ش��ود باید در موقع دستگیرش��دن از 
جهات)علل( آن مطلع ش��ود و در اس��رع وق��ت اطالعیه ای دایر 
به هرگونه اتهامی که به او نس��بت داده می شود، دریافت دارد.«2   
همچنی��ن در بند س��وم م��اده چهاردهم میثاق حق��وق مدنی و 
سیاسی آمده اس��ت که »هرکس متهم به ارتکاب جرمی شود در 
اسرع وقت به تفصیل به زبانی که او می فهمد، از نوع و علل اتهامی 

که به او نسبت داده می شود، مطلع شود.«3

بند دوم ماده 31 قانون اساس��ی افغانستان نیز تصریح می دارد 
که: »متهم حق دارد به مجرد گرفتاری، از اتهام منس��وب اطالع 
یاب��د و در داخل میع��ادی که قانون تعیی��ن می کند در محکمه 

حاضر گردد.«

قضایایی که در بانک اطالعات اداره قضیه کمیسیون ثبت شده 
http://uninlaw. ،1. حقوق متهم در اسناد بین المللی، سایت مقاالت حقوقی

270/blogfa.com/post
و  مدنی  حقوق  المللی  بین  میثاق  بشر،  حقوق  المللی  بین  اسناد  ویژه   .2
سیاسی)مصوب 16 دسامبر 1966 مجمع عمومی سازمان ملل متحد(، از نشرات 

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، بدون تاریخ، ص 21.
3. همان، ص 23

اس��ت، مواردی را نش��ان می دهد که در آن ها حق تفهیم اتهام، 
رسیدگی به موقع و ابالغ به موقع حکم نقض شده است. به عنوان 

نمونه: 

قضی�ه: »اینجان�ب همراه پس�ر خال�ه ام بعدازتماس با 
یکی از انجنیران موظف در یک ش�رکت خصوصی، واقع 
ولس�والی خ�اش والی�ت بدخش�ان، از والیت کن�ر عازم 
والیت بدخش�ان شدیم. در مسیر راه، در نزدیکی دروازه 
دخولی شهر فیض آباد، در پوسته تالشی توسط پولیس 
گرفتار ش�دیم. بعداً به ریاس�ت امنیت انتقال داده شدیم، 
در حالیکه هیچ گونه دالیلی مبنی بر ارتکاب اعمال جرمی 
علی�ه م�ا  پی�دا نکرده اند. ولی ت�ا هن�وز در نظارت خانه 

ریاست امنیت ملی به سر می بریم.« 

این افراد از دفتر والیتی بدخش��ان کمیس��یون مستقل حقوق 
بش��ر تقاضای کمک کرده اند. به تاری��خ 2011/4/25  در نتیجه 
پی گی��ری قضیه توس��ط بخش نظ��ارت دفتر والیتی بدخش��ان 
کمیس��یون در سارنوالی امنیت و مدیریت هفدهم ریاست امنیت 
ملی والیت بدخشان، اشخاص متذکره به اثراستدالل قانوني عماًل 
از نظارت خانه ریاس��ت امنیت ملی رها ش��ده و عازم والیت کنر 

شدند.

همچنی��ن در م��ورد صدور حک��م، ماده 274 قان��ون اجرائات 
جزایی افغانستان مقرر می دارد که: »صدور حکم در جلسه علنی 
صورت می گیرد، ولو رس��یدگی به دعوی در جلس��ه سری انجام 

شده باشد.«4

حق تجدیدنظر طلبی در حکم محکمه:
ح��ق تجدید نظر طلبی در حقیقت عدم رضایت متهم از حکم 
محکم��ه در مورد او و ش��کایت از آن در محکمه عالی تر اس��ت. 
تجدی��د نظر طلبی حق متهم اس��ت که ب��رای دفاع از حق او در 
مقابل محکمه مطرح می ش��ود. تجدی��د نظر طلبی در دو مرحله 
صورت می گیرد. یکی مرحله استیناف طلبی است و دیگر مرحله 
تمیز. اس��تیناف طلبی حقی اس��ت که بر مبنای آن محکوم علیه 
یا محکوم له بر حکم صادره محکمه ابتدائیه به پیش��گاه محکمه 
اس��تیناف مراجعه می کن��د.5 دیگر مرحله تمیز اس��ت که حکم 

محکمه استیناف را به دادگاه عالی ارجاع می دهد. 

قضایای ثبت شده در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان 
بیانگر آن اس��ت که این حق نیز در موارد متعددی نقض ش��ده 

است. قضیه زیر نمونه ای از این گونه قضایاست. 
4. قانون اجرائات جزایی افغانستان، ماده 274.

5. استانکزی؛ نصراهلل و دیگران، قاموس اصطالحات حقوقی، پوهنحی حقوق و 
اول 1387، مدخل »استیناف طلبی«، ص  علوم سیاسی پوهنتون کابل، چاپ 
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قضایای ثبت شده در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان 
بیانگر آن اس��ت که این حق نیز در موارد متعددی نقض ش��ده 

است. قضیه زیر نمونه ای از این گونه قضایاست.

قضیه 1: »شاکی مدعی است که در خصوص یک مقدار 
زمین واقع قریه دهن دره با ریاست معارف والیت فاریاب 
دع�وی حقوق�ی داش�تم. س�رانجام محاکم ثالث�ه به نفع 
ریاس�ت معارف فیصله نمود و زمین در اختیار ریاس�ت 
معارف قرارگرفت. برادرم عبدالعزیر به ش�هرکابل رفته 
و آن ج�ا تجدی�د نظرخواه�ی کرده اس�ت. محکمه تجدید 
نظ�ر خواس�تار کاپی فیصله محاکم ثالثه ش�ده اس�ت و 
برادرم برایم تلفون کرد که یک کاپی از فیصله محاکم را 
از ارگان های ذی ربط دریافت کرده و ارسال کنم. بنده از 
م�دت تقریباً یکماه می ش�ود که در آمریت قضایای دولت 
و ریاست معارف مراجعه می کنم، اما ایشان نه تنها کاپی 
فیصل�ه را نمی دهند، بلکه بامن خش�ونت ک�رده و اظهار 

می دارند که دیگربه آنجا مراجعه نکنم.«

اصل عدم تعذیب و اکراه:
براس��اس این اصل، هیچ کس��ی را نباید مورد تعذیب قرار داد. 
اگر اقرار یا ش��هادت به وس��یله اکراه یا اجبار به دست آید اعتبار 
حقوقی ندارد. ماده بیس��ت ونهم قانون اساس��ی افغانستان مقرر 
می دارد: »تعذیب انس��ان ممنوع اس��ت. هیچ شخصی نمی تواند 
حتا به مقصد کشف حقایق از شخص دیگر، اگر چه تحت تعقیب، 
گرفتاری یا توقیف و یا محکوم به جزا باش��د، به تعذیب او اقدام 

کند یا امر بدهد.«

ماده س��ی ام قانون اساس��ی تصریح می کند: »اظه��ار، اقرار و 
ش��هادتی که از متهم یا ش��خص دیگری به وسیله اگراه به دست 

آورده شود، اعتبار ندارد.«

قضایای اداره قضیه کمیس��یون مستقل حقوق بشر افغانستان 
نشان می دهد که در مواردی، برای اثبات جرم از تعذیب و اجبار 
استفاده شده اس��ت. گاه حکم قضایی مبتنی بر اقرار یا شهادتی 
بوده اس��ت که با جبر و تهدید به دس��ت آمده اس��ت یا متهم با 
ش��هادت جبری یک فرد به زندان انداخته ش��ده اس��ت. گزارش 
کمیس��یون  در مورد وضعیت مراکز س��لب آزادی در افغانستان 
نیز نش��ان می دهد که 73 مورد از اعمال شکنجه و بدرفتاری در 
مراکز س��لب آزادی در س��ال 1391 در دفاتر کمیسیون به ثبت 
رس��یده است. این رقم در س��ال 1390، 40 مورد بوده است که 
مقایس��ه این ارق��ام بیانگر افزایش 45 درصدی ش��کنجه در این 
مراکز می باش��د. این گزارش نشان می دهد که در 12 مرکز سلب 
آزادی مواردی از ش��کنجه توسط کمیس��یون مشاهده شده و به 
اثبات رسیده است. بیش��ترین موارد شکنجه در توقیف خانه های 

پولیس ملی و نظارت خانه های امنیت ملی والیات قندهار، ارگان، 
کابل و هرات صورت گرفته است.1  دو قضیه زیر به عنوان نمونه 

قضایای شکنجه، تعذیب و اکراه آورده می شود:

قضی�ه 1 از والی�ت قنده�ار: »ش�اکی مدع�ی اس�ت که 
کارمندان امنیت ملی والیت قندهار ساعت 7 صبح برادرم 
].....[ را که 26 س�ال س�ن دارد، هنگامی که در دوکان قریه 
نشس�ته بود، و بعد از تاالشی خانه، موصوف را با خود 
برده اند. از مدت ) 40 ( روز بدینسو تحت بازداشت قرار 
دارد. ش�اکی از نظارتخان�ه امنی�ت ملی ش�کایت دارد که 
ب�رادر ش را مورد لت وکوب و ش�کنجه ق�رار داده اند که 
آثار لت وکوب و ش�کنجه در کمر و پاهایش به مش�اهده 
می رسد، هم در لباس هایش آثارخون موجود می باشد.«

قضیه 2 از والیت هرات: »شاکی می گوید که عبدالعزیز 
و آق�ادل، ب�رادر و ب�رادرزاده ام به اته�ام طالب بودن، به 
اس�اس یک گزارش غلط توسط نوراحمد، آصف و ناصر 
به مدیریت جنایي جلب کردند و توسط سید رسول، مدیر 
جنایي ولس�والي چشت لت وکوب ش�ده و مورد شکنجه 
قرار گرفتند و نیز شوک برقی داده شده اند. از کمیسیون 
حقوق بش�ر مي خواهم قضیه فوق را م�ورد پیگیرد قرار 
ده�د. قضیه تحت پي گیري بخش نظارت و بخش نظارت 

پولیس قرار دارد.«

حق رسیدگی به شکایت مجنی علیه
مراجع مس��ؤول عدلی و قضایی مس��ؤولیت دارند که قضایای 
رس��یده را به اسرع وقت مورد رس��یدگی قرار دهند. اما اطالعات 
کمیس��یون مستقل حقوق بشر نشان می دهد که مراجع مسؤول 
به شکایات ارجاع شده به آنان رسیدگی نمی کنند یا در رسیدگی 
به آن ها اهمال به خرج می دهند. قضایای زیر نمونه هایی از نقض 

این حق است:

قضی�ه 1: در قضی�ه ای ک�ه در دفت�ر س�احوی ه�رات 
کمیس�یون ثبت شده است، شاکی مدعی است که 14 سال 
قبل با ش�خصي بنام عبدالعل�ي ازدواج کردم که از همان 
ابت�دا تا حال م�را مورد لت وکوب ق�رار می دهد که در اثر 
آن پرده گوش�م پاره ش�ده اس�ت. همچنین ش�وهرم مرا 
نمی گ�ذارد ک�ه بخان�ه پ�درم ب�روم. در اداره پولیس هم 
ش�کایت کردم ولي پولیس شخص فوق را جلب نمي کند. 
قضیه بکمک بخش نظارت بر علمکرد پولیس کمیس�یون 

پی گیری شد و شخص فوق  دستگیر گردیده است.

مراکز  وضعیت  گزارش   .)1391( افغانستان  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون   .1
سلب آزادی در افغانستان. )این گزارش هنوز منتشر نشده است.(
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قضی�ه 2: در قضیه ای دیگر از دفتر س�احوی ننگرهار، 
ش�اکی مدعی اس�ت که »چن�دی قبل جهت عق�د ازدواج و 
اخذ نکاح نامه با همسرم به دفتر کمیسیون مستقل حقوق 
بش�ر مراجعه کردیم که به همکاری ای�ن اداره به محکمه 
معرف�ی ش�دم. محکمه مربوط�ه اوراقم را به س�ارنوالی 
مربوط�ه احاله ک�رده ولی از طریق س�ارنوالی مربوطه 

دوسیه  طی مراحل نمی گردد.«  

حق رسیدگی و تعیین سرنوشت قضایا در زمان معینه:
براس��اس این حق، قضایا باید توسط مراجع عدلی و قضایی در 
زمان معینه قانونی تعیین تکلیف شود و به اطالع مراجع مسؤول 
و شخص متهم رسانده شود. ماده 36 قانون اجراآت جزایی موقت 
حکم می کند که به صورت عموم ش��خص دس��تگیر شده بیش از 
15 روز و ب��ه اجازه محکمه ذی ص��الح به بیش از 31 روز، بدون 

اقامه دعوا توقیف شده نمی تواند. 

هدف این حق حمایت از حقوق متهم یا مجرم اس��ت که نباید 
فراتر از حکم قانون مجازات ببیند و یا بی سرنوش��ت باقی بماند. 

این حق در موارد زیادی در محاکم رعایت نمی شود.

براس��اس گزارش دسترسی ش��هروندان به عدالت، نظارت های 
مس��تقیم و مداوم کارمندان کمیس��یون در والیات کشور نشان 
می ده��د ک��ه 3554 زندانی هن��وز در محاب��س و توقیف خانه ها 
بی سرنوش��ت اند و دوس��یه های نسبتی ش��ان نهایی نشده و روند 
رس��یدگی به این دوسیه ها در مراحل مختلف تحقیق و محاکمه 
به صورت ناموجه به تأخیر افتاده است. این رقم 14 در صد مجموع 
زندانیان در کشور را تش��کیل می دهد. اکثریت این دوسیه ها در 
مرحل��ه تمیز، برخی دیگر در مرحله اس��تینافی و تعدادی هم به 
دلیل تنازع صالحیت حوزوی و ماهوی محاکم، در بی سرنوش��تی 
به سر می برند. براساس یافته های دفتر ساحوی کمیسیون مستقل 
حقوق بش��ر افغانستان در کابل، تنها در محبس پلچرخی 2111 
دوهزار توقیفی در انتظار محاکمه بوده و دوسیه های ش��ان نهایی 
نشده اس��ت. از این جمله 811 متهم جرایم علیه امنیت داخلی 
و خارجی یا اختطاف که مربوط به اداره 41 ریاس��ت امنیت ملی 
است، در حالت بی سرنوشتی به سر می برند و مشکل شان جدی تر 

به نظر می رسد.1

نق��ض این حق یکی از موارد حاد نقض حق رس��یدگی قانونی 
و حق دسترس��ی به طی مراحل رس��یدگی قانونی در افغانستان 
اس��ت. چنانچه داده های اداره قضیه نشان می دهد که از مجموع 
 قضایای مربوط به نقض حق دسترس��ی به طی مراحل قانونی در 

به  شهروندان  دسترسی  گزارش  افغانستان،  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون   .1
http://www.aihrc. :عدالت)1391(، دریافت شده به تاریخ 1 اسد 1392 از

org.af/fa/research-reports

این س��ال، بیش از 57 درصد آن که ش��امل 129 مورد می شود، 
مربوط به عدم رسیدگی و تعیین سرنوشت قضایا در زمان معینه 
می باشد. این مسأله ناشی از عوامل متعدد، از قبیل فساد گسترده 
در دس��تگاه عدلی و قضایی، عدم صالحی��ت تخصصی برخی از 
قاضی��ان، اعمال نفوذ برخی از اف��راد متنفذ و زورمند در قضیه و 

غیره می باشد. قضایای زیر نمونه هایی از این دست می باشند:

قضی�ه 1 از والیت بامیان: »ش�خصی در والیت بامیان 
به اتهام سرقت گرفتار شده است، دوسیه وی یکبار طی 
مراحل کرده و از اس�تره محکمه نقض ش�ده است. قضیه 
دوباره به محکمه ابتدائیه ورس فرس�تاده شده که مدت 
بی�ش از 5 م�ا ب�ه این دوس�یه رس�یدگی مج�دد صورت 
نگرفته بود، با تالش بخش نظارت به دوس�یه رس�یدگی 
ش�د و نامبرده به 6 س�ال حب�س محکوم ش�د. هم اکنون 
دوس�یه در تاری�خ 16 / 9 / 1390 ب�ه دیوان جزاء محکمه 
استیناف والیت بامیان فرستاده شده ولی این محکمه تا 
زمان دریافت در زمینه تصمیم نگرفته است و موعدی که 

جهت رسیدگی قانونی معین کرده منقضی شده است.«

قضیه 2 از والیت بدخش�ان: »حی�ن نظارت هیات دفتر 
والیتي کمیس�یون از توقیف خانه ولسوالي خاش، فردی 
به نام ضراب الدین فرزند غالم محي الدین متهم به قضیه 
قتل فردی به نام قاري نادر، فرزند سلطان محمد، باشنده 
قری�ه تاجیک های ولس�والي فوق ش�رح ح�ال خویش را 
چنین ابراز مي دارد: در تاریخ 1390/5/17 توسط پولیس 
ب�ه اتهام قضی�ه قتل قاری نادر دس�تگیر ش�دم و بعد از 
س�پري نمودن مدت هفت روز در نظارت خانه قومانداني 
امنیه آن ولس�والي به س�ارنوالي ابتدائیه معرفي شدم. 
ازینکه مدت تقریباً هشت ماه مي شود که دوسیه نسبتي 
بن�ده در س�ارنوالي ابتدائی�ه و مرافعه ملت�وي گردیده 
اس�ت. از جان�ب دیگ�ر پولیس ولس�والي ف�وق الذکر در 
قس�مت احضار شاهدان و مدعیان قضیه به سارنوالي از 
اثر اختالفات ذات البیني در بین قریه شهران و تاجیک ها 
اظه�ار عج�ز و ناتوان�ي مي کنند. ب�ه این خاطر دوس�یه 
ناق�ص مان�ده و در همین م�دت به حالت بي سرنوش�تي 

به سر مي برم.«

قضی�ه 3 از والیت تخار: »در جری�ان نظارت ازمحبس 
والی�ت تخ�ار فردی به نام ].....[ مدعي ش�د ک�ه در تاریخ 
1390/9/10 از کش�ور پاکس�تان با دختری به اس�م ].....[ 
ب�ه قص�د ازدواج فرار ک�ردم. در والیت بغ�الن عقد نکاح 
کردیم. بعداً غرض مهماني به خانه یکي از خویشاوندانم 
عازم ولسوالي ینگي قلعه شدیم. در آنجا به اثر عریضه 
پدر دختر به جرم اختطاف دس�تگیر ش�دم. س�ارنوال با 
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اخذ رش�وه دختر را به پدرش تس�لیم کرد، اما من در این 
مدت ش�ش ماه بدون سرنوش�ت در محبس والیت تخار 

به سر مي برم.«

قضایایی نیز وجود دارد که نش��ان می دهد فرد محکوم به جزا 
دوران حبس خود را به سر رسانده است، ولی همچنان در حالت 
بی سرنوش��تی قرار دارد و از حبس رها نشده است. دو قضیه زیر 

نمونه ای از این گونه قضایاست:

قضی�ه 4 از والی�ت فاری�اب: »موص�وف ک�ه ب�ه اتهام 
س�رقت مس�لحانه، مجروحی�ت و ادع�ای قت�ل در تاریخ 
1387/5/23 دس�تگیر و تحت توقیف قرار داده می ش�ود. 
در رابطه به س�رقت مس�لحانه و مجروحیت قرار فیصله 
نمبر 13 مورخ 1387/6/14 محکمه ابتداییه به چهارس�ال 
حب�س محک�وم می گ�ردد ک�ه ای�ن فیصل�ه ق�رار فیصله 
نمب�ر232 مورخ 1391/8/7 نیز مورد تایید قرار می گیرد. 
دوس�یه به استره محکمه ارس�ال می گردد که مورد تأیید 
استره محکمه نیز قرار گرفته است. اما در مورد ادعای قتل 
دوس�یه نقض می گردد و به س�ارنوالی استیناف والیت 
فاریاب ارس�ال می ش�ود. اما به نس�بت غفلت، دوسیه از 
مدت دو س�ال به اینط�رف در س�ارنوالی در التوا مانده 
و به محکمه اس�تیناف ارس�ال نمی ش�ود، ح�ال آنکه وی 
بیش�تر از چهارسال را در حبس گذشتانده و یکسال نیز 

از فرمان عفو مستفید شده است.«

قضیه 5 از والیت جوزجان: »در جریان نظارت از محبس 
جوزجان دریافت شد که فردی به نام محمداسماعیل، ولد 
چاری س�اکن ولس�والی درزآب والیت جوزجان به اتهام 
قضی�ه س�رقت در تاریخ 1390/09/26 دس�تگیر ش�ده و 
براس�اس حک�م قطعی محاک�م ثالثه به هش�ت ماه حبس 
تنفیذی و مبلغ 15000 هزار افغانی جریمه نقدی محکوم 
ب�ه مجازات ش�ده ب�وده که م�دت محکومی�ت وی تکمیل 
ش�ده اس�ت. محبس جوزجان قباًل ذریعه صادره شماره 
1006مورخ 1391/5/26 و صادره 1023 مورخ 1391/6/4 
خویش دوباره محبوس مذکور را جهت رهایی و اطمینان 
از تکمی�ل حبس به س�ارنوالی اس�تیناف فرس�تاده ولی 
سارنوالی مربوط محبوس مذکور را تسلیم نشده و رها 
نکرده است. در مورد با سارنوالی و آمریت رژیم محبس 
صحبت ش�د. آنها وعده کردند که مشکل را به زوری حل 
می کنن�د و محب�وس را ره�ا می کنند . بع�داً محبوس بر 
اس�اس مداخله کمیس�یون توس�ط ص�ادره 1034 مورخ 
1391/6/6 محب�س ب�ه س�ارنوالی اس�تیناف جوزج�ان 

معرفی شده و محبوس مذکور از حبس رها شد.«
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ح��ق مالکیت نیز یکی از حقوق بش��ری افراد اس��ت. این حق 
ام��کان تصرف و اس��تفاده از دارایی های فرد ب��ه او می دهد. حق 
مالکیت یکی از مصداق های حقوق اقتصادی بش��ر است. این حق 
برای همه افراد بش��ر، بدون درنظرداش��ت تعلقات شان، در اسناد 
حقوق بش��ری و قوانین افغانس��تان مورد تأکید قرار گرفته است. 
بند دوم ماده دوم میثاق حق��وق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
دولت های عضو را مکلف می س��ازد که »اعمال حقوق مذکور در 
ای��ن میثاق را بدون هیچ نوع تبعیض از حیث نژاد، رنگ، جنس، 
زب��ان، مذهب، عقیده سیاس��ی یا هرگونه عقی��ده دیگر، اصل و 
منشأ ملی یا اجتماعی، ثروت، نسب یا هر وضعیت دیگر تضمین 
می نماید.«1  قانون اساس��ی افغانستان نیز این حق برای تمامی 
ش��هروندان به رسمیت ش��ناخته اس��ت. ماده 40 قانون اساسی 
افغانس��تان حکم می کند: »ملکیت از تعرض مصئون است. هیچ 
ش��خصی از کسب ملکیت و تصرف در آن منع نمی شود، مگر در 

حدود احکام قانون.«2

ح��ق مالکی��ت نیز مثل حقوق بش��ری دیگر در افغانس��تان با 

محدودیت های فراوانی مواجه اس��ت و موارد زیادی از نقض این 
حق در مناطق مختلف کشور صورت می گیرد. عمده ترین دالیل 
1. مجمع عمومی سازمان ملل متحد )1966(، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، 

اجتماعی و فرهنگی، نشر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان
2. قانون اساسی افغانستان )1382(، ماده 40

آن ضع��ف حاکمیت قانون، مافیای زمین، وجود افراد و گروه های 
مس��لح غیرمس��ؤول، قوماندان��ان و افراد زورمند محلی و فس��اد 
گسترده در کشور می باش��د. داده های کمیسیون مستقل حقوق 
بشر افغانستان نشان می دهد که در سال 1391 حدود 60 مورد 
نقض حق مالکیت در دفاتر کمیس��یون ثبت شده است. این رقم 
7.8 درصد کل موارد ثبت ش��ده نقض حقوق بشر را در این سال 
شامل می شود. از مجموع این حقوق نقض شده، 25 درصد آن که 
شامل 15 مورد می شود، حاکی از نقض حق مالکیت زنان است و 
بقیه 75 درصد )45 مورد( نش��ان دهنده نقض این حق از مردان 
می باشد. براس��اس آمارهای ثبت شده کمیسیون، از نظر تفکیک 
والیتی، در این س��ال، دفتر والیتی فاریاب کمیس��یون مس��تقل 
حقوق بشر بیشترین موارد ثبت شده نقض حق مالکیت را گزارش 
داده اند که ش��امل 26 مورد می باشد. پس از آن والیات تخار )8 
م��ورد(، هرات )7 م��ورد(، پکتیا )5 مورد( و ننگرهار )5 مورد( به 
ترتیب موارد بیش��تر نقض این ح��ق را ثبت کرده و گزارش داده 

اند. جزئیات این مسأله در نمودار زیر نشان داده شده است:

داده های کمیس��یون در سال 1390 نش��ان می داد که حدود 
64 مورد نقض حق مالکیت در دفاتر کمیس��یون ثبت ش��ده بود 
که مش��تمل بر 9.3 درصد مجموع قضایای نقض حقوق بشر آن 
س��ال بود. از این می��ان، 16 درصد آن مربوط نقض حق مالکیت 

6. حق مالکیت
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زن، و 84 درص��د بقی��ه آن مربوط نقض این ح��ق از مردان بود. 
در س��ال 1390 نیز بیشترین موارد نقض حق مالکیت از والیات 
فاریاب )9 مورد(، هرات )8 مورد(، تخار )7 مورد(، غور )6 مورد( 
و ننگرهار )5 مورد( ثبت ش��ده بود. مقایسه آمارهای این دوسال 
نشان می دهد که نقض حق مالکیت زنان در سال 1391 افزایش 

داشته است.

حق مصؤونیت از مصادره غیرقانونی، غصب یا تخریب 
ملکیت

یکی از موارد مربوط به حق مالکیت، حق مصؤونیت از مصادره 
غیرقانونی، غصب یا تخریب ملکیت اس��ت. قضایای ثبت شده در 
بانک اطالعات کمیس��یون نشان می دهد که این حق در مواردی 

زیادی نقض می شود. چنانچه در قضیه زیر آمده است:

قضیه 1 از والیت فاریاب: »ش�اکیان به نام های حاجی 
محم�د ایوب ولد باب�ه خان، حاجی عبدالقی�وم ولد محمد 
نعی�م و عبدالقادر ولد حاجی محمدعلی باش�ندگان قریه 
بازارج�ای ولس�والی قیصار مدعی اند که درس�ال 1350 
نم�رات زمین از طرف ش�اروالی وقت ب�رای مردم بعد از 
طی مراحل قانونی توزیع یا به فروش رس�انیده شد. ما 
نی�ز از جمله خریداران آن وق�ت بودیم که هرکدام ما یک 
یک نمره زمین را خریداری کردیم که پارچه خاکی)س�ند 
خرید( آن را اخذ کردیم. اما اکنون ش�اروال قیصار دست 
به اس�تمالک این محالت زده است و بدون اینکه اقناع ما 
را فراهم کرده باش�د یا هم جبران خس�اره کرده باش�د، 

مجدًد به استمالک آن پرداخته است.

چنانچه در قضیه باال آمده است، استمالک زمین های شخصی 
اف��راد بدون جلب رضای��ت و یا جبران خس��ارت، صورت گرفته 
اس��ت، درحالی که براس��اس حکم صریح بند سوم و چهارم ماده 
40 قانون اساسی افغانس��تان »ملکیت هیچ شخص، بدون حکم 
قانون و فیصله محکمه باصالحیت، مصادره نمی ش��ود. استمالک 
ملکیت شخص، تنها به مقصد تأمین منافع عامه، در بدل تعویض 

قبلی و عادالنه، به موجب قانون مجاز می باشد.«1

حق مصؤونیت از سلب مالکیت
.یک��ی دیگر از حقوق مربوط به ح��ق مالکیت، حق مصؤونیت 
از س��لب مالکیت افراد می باشد. قضایای ثبت شده در کمیسیون 
نش��ان می دهد که گاهی مالکیت افراد توسط دخالت مستقیم یا 
غیرمس��تقیم مقامات، افراد زورمند یا افراد عادی سلب می شود. 

چنانچه در قضیه زیر آمده است:

1. قانون اساسی افغانستان)1382(، ماده 40.

قضی�ه: »در تاریخ 1390/11/16 اهالی کارته س�جادیه 
و عل�ی چوپ�ان ب�ا تقدی�م عریضه ای ب�ه این دفت�ر ادعا 
می کنند که در قضیه تظاهرات ش�هرک سجادیه در همان 
س�ال دوتن کش�ته و هفت تن دیگر زخمی ش�دند. اکنون 
قوماندان�ی امنی�ه والی�ت بلخ و س�ارنوالی حس�ب نظر 
هیأت اعزام�ی از مرکز می خواهند که به طور غیرقانونی 
قضیه را به نفع طرف مقابل )جنرال غالم رسول( فیصله 
نمایند. عالوه براین، اهالی شهرک سجادیه را تحت جلب 
ق�رار داده اند تا مردم مجبور ش�دند از حق مالکیت ش�ان 
منصرف ش�وند و قضیه قتل دو تن و مجروح شدن هفت 
تن را نادیده بگیرند. بنابر ادعای اهالی کارته سجادیه و 
علی چوپان در سال 1374 برای بیشتر از 2000 خانواده 
از س�وی ریاست شاروالی والیت بلخ در کارته سجادیه 
زمین توزیع ش�ده بود. آویز بانکی و تکت خاکی)س�ند(  
جن�رال   1390 درس�ال  اس�ت.  موج�ود  اهال�ی  ن�زد  آن 
غالم رس�ول مذکور ادعا کرد که زمین های کارته سجادیه 
ملکی�ت ش�خصی وی اس�ت. موصوف خواه�ان پرداخت 
دوباره قیمت زمین از اهالی می باش�د. باش�ندگان کارته 
مذک�ور موافق به پرداخت دوباره پول نبوده و به خاطر 
احقاق حق ش�ان در تاریخ 1390/7/29 دست به تظاهرات 
زدن�د که در نتیجه دو تن کش�ته و هف�ت تن دیگر زخمی 

شدند.«

دفتر س��احوی کمیس��یون مستقل حقوق بش��ر افغانستان در 
والیت بلخ این قضیه را پی گیری کرد و در صحبتی که با جنرال 
غالم رس��ول، مالک فعلی شهرک سجادیه صورت گرفت، موصوف 
با ارائه اس��ناد ملکیت اش که مربوط به شهرک سجادیه می باشد 
اظهار کرد که »زمین های متذکره بنابر مسایل سیاسی و پروتکل 
که بین شاروالی و قوماندان سید حسین شاه مسرور )از قوماندانان 
محلی حزب حرکت اسالمی( صورت گرفته برای شماری از مردم 
به طور غیرقانونی توزیع شده بود و فعاًل من شهرک سجادیه را از 
مالکان اصلی آن، که فعاًل در خارج از کش��ور می باشند، خریده ام. 
از این خاطر حق مس��لمم می باش��د که از ساکنان آن کارته پول 
اخ��ذ کنم، زیرا برای هر متر آن ش��هرک پ��ول داده ام. لذا مردم 

به ناحق تظاهرات کرده و بر دفترم حمله کردند.

بعداً در رابطه به قضیه با ریاست سارنوالی استیناف والیت بلخ، 
ش��اروالی، آمریت حوزه های اول، دوم و هشتم پولیس و مدیریت 
تروری��زم قوماندانی امنیه والیت بلخ و وارثان مقتوالن صحبت به 
عمل آمد. آمران حوزه های فوق الذکر اظهار کردند که اشخاصی 
را ک��ه از می��ان مظاهره کننده ها فیر کردند شناس��ایی نکرده اند. 
در نتیجه معلوم ش��د که ریاست س��ارنوالی استیناف والیت بلخ، 
بدون اینکه قضیه را با جدیت مورد بررس��ی قرار دهد، با اکتفا به 
قرار رهنمودی مورخ 1390/9/30 هیأت اعزامی لوی سارنوالی از 
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مرکز، عامالن اصلی قضیه را از بند رها کرده و افرادی را که حین 
فیر، بنابر ادعای سارنوالی که از سوی پولیس شناسایی شده بود، 

دستگیر نکرده اند.

بررس��ی هایی ک��ه از س��وی هیئت های��ی از پارلمان کش��ور، 
لوی سارنوالی و بعضی مراجع دیگر که از کابل آمده بودند، صورت 
گرفت، هرکدام روایتی متفاوت از قضیه داش��تند که البته نتیجه 

کتبی بررسی هیأت انتشار نیافت. 

در نتیج��ه، پیگیری قضیه در مراجع مربوطه، صحبت با اهالی، 
نیز گفته های مردمی و رسانه ها، چنین برداشت شد که اشخاص 
قدرت من��د چون مقاماتی در والیت بلخ، وکالی پارلمان، رهبران 
احزاب سیاس��ی و وکالی شورای والیتی بلخ به نحو غیرمستقیم 
در قضی��ه دخیل می باش��ند و لذا جنبه سیاس��ی قضیه بر جنبه 

حقوقی قضیه غالب شده و قضیه الینحل باقی ماند.

از جمله چند تن که به سازمان دهی تظاهرات متهم بودند فقط 
یکتن بنام »عبدالمؤمن طلوع « از باشندگان آن شهرک گرفتار و 
از س��وی محاکم والیت بلخ به »هشت« سال زندان محکوم شده 
که دوس��یه اش فعاًل در مرحله تمیز می باش��د. اما هیچ کس��ی به 
اتهام قتل »دوتن« و زخمی ش��دن »هفت تن« باز داشت، متهم 
یا محکوم نشد. حتی خانواده های مقتوالن از ساحه سجادیه کوچ 
کرده به جاهای دیگر رفتند و نسبت فشارهایی که باالی شان بود 
به هیچ مرجعی ش��کایت نکردند، حتی به کمیسیون حقوق بشر. 
وقت��ی قبل از ک��وچ فامیل های مقتوالن، با یک��ی از این خانواده 
صحبت شد، گفت برای شان از طرف بزرگان و مسؤوالن مقداری 

پول پرداخت شده و گفته شده است که شکایت نکنند. 

عامالن کش��ته و زخمی ش��دن افراد فوق الذکر از طرف ادارات 
تحقیق مش��خص نش��د. در حقیقت به دلیل دخیل ب��ودن افراد 
بلندپای��ه دولتی و غیردولت��ی، نهادهای تحقیقی نتوانس��تند یا 

نخواستند در زمینه تحقیق دقیق و جدی کنند.«

در قضی�ه دیگر، ش�اکي ادعا دارد که پ�درش قباًل فوت 
ش�ده و محکم�ه راجع ب�ه ملکیت مورثي پ�دري اش مادر 
رمزیه را وصي تعیین کرده و ترتیب وصایت داده است 
ول�ي عبدالمل�ک کاکاي رمزی�ه خ�ود دختر را که 9 س�ال 
عمر دارد براي پس�رش عبدالرزاق اجب�اراً نامزد کرده و 
جایداد مورثي وی را تصرف کرده است. قضیه در تاریخ 
1390/04/16 به وقوع پیوس�ته و فعاًل دوسیه در محکمه 

بوده و محکمه به شکایت عارض رسیدگي نمی کند.«

مصؤونیت از مداخله خودسرانه یا غیرقانونی در ملکیت 
شخصی

براساس احکام قانونی، که در ماده 40 قانون اساسی هم تذکر 

داده ش��د، هیچ کسی حق مداخله خودس��رانه و غیرقانونی را در 
ملکیت شخصی افراد ندارد. اما گاهی مواردی حاکی از نقض حق 
مصؤونیت از مداخله خودسرانه در ملکیت گزارش می شود. قضیه 

زیر یکی از نمونه های این گونه قضایاست:

قضیه 1: »شاکي به نمایندگي 7 تن ادعا دارد که موازي 
2 جری�ب و 19 بس�وه زمی�ن ملکی�ت موروث�ي ازمدخ�ل 
قبال�ه ش�رعي 198/40 مورخ 1350/1/25 ازورثه اس�تاد 
میرویس ولد س�ید میرزا معلم لیس�ه ابوعثمان تالقاني 
و حمیداهلل خان معل�م ابوعثمان تالقاني خریداري نکرده 
بودیم و زمین مذکور را مدیریت محبس تخار ضم ملکیت 
محبس س�اخته اس�ت که محکمه ابتدائیه و اس�تیناف ما 
را ذي حق اعالم کرده ولی مقام اس�تره محکمه دوس�یه را 
نقض نکرده که فعاًل اوراق آن در ریاست قضایاي دولت 

قرار دارد.«

نقض حق مالکیت زنان
زن��ان در زمینه برخورداری از حق مالکیت نیز، همچون حقوق 
دیگ��ر، با محدودیت ه��ای فراوانی مواجه اس��ت. بنابر رس��وم و 
هنجارهای جاری در جامعه س��نتی افغانس��تان زنان در بسیاری 
از م��وارد از حق مالکیت مس��تقل برخوردار نمی باش��ند. آن ها از 
ملکیت ها و س��رمایه های تثبیت ش��ده ش��خصی خود نمی توانند 
به صورت آزادانه اس��تفاده کنند. در حال��ی که حق مالکیت حق 
فردی هر ش��خص اس��ت، بدون آن که مسایلی مثل جنسیت در 
آن تأثیری داش��ته باش��د. چنانچه در م��اده 17 اعالمیه جهانی 
حقوق بش��ر ای��ن حق به صورت مطل��ق برای همه اف��راد، بدون 
درنظرداش��ت تعلقات شان، به رسمیت ش��ناخته شده است. این 
ماده تصریح می کند: »هرش��خص، منف��رداً یا به طور جمعی حق 
مالکیت دارد. هیچ شخصی را نمی توان خودسرانه از حق مالکیت 

محروم نمود.«1

چنانچه در آمارهای کمیس��یون مستقل حقوق بشر ذکر شد، 
25 درصد موارد نقض حق مالکیت در س��ال 1391 مربوط نقض 
این حق از زنان می باشد. موارد زیادی از نقض حق مالکیت زنان 
در ضمن قضایای خشونت علیه زنان یا ازدواج های اجباری اتفاق 
می افتد ک��ه از این طریق مردان خان��واده ملکیت زنان را غصب 
می کنن��د. یکی از م��وارد حاد نقض حق مالکی��ت زنان از طریق 
ازدواج به منظور تصرف ملکیت زن صورت می گیرد. این مس��أله 
خصوص��اً در رابطه با زنانی که میراث دار ارث پدر یا شوهرش��ان 
می باشند، صورت می گیرد. چنانچه قضیه زیر حاکی از این مسأله 

است:

1. مجمع عمومی سازمان ملل متحد)1348(، اعالمیه جهانی حقوق بشر، ماده 
17
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قضیه 1: »ش�اکی مدعی است که 13 سال قبل فردی به 
نام متان ولد جمعه برادر ش�وهرم، بعد ازفوت ش�وهرم، 
ب�ا تهدی�د و زور تفن�گ مرا مجب�ور به عروس�ي با خود 
نم�ود. بع�دا در ط�ول همین س�ال  ها چه�ار دخت�رم را با 
طویانه)قلین( زیاد به ش�وهر داد و تمام طویانه ش�ان را 
حیف و میل کرد. همچنین دو س�ال مي ش�ود در حالي که 

من مریض مي باشم، مرا از خانه بیرون کرده است.«

قضی��ه زیر نیز یکی از موارد نقض حق مالکیت زنان اس��ت که 
توسط برادر زن صورت گرفته است:

قضیه 2: »ش�اکی مدعی است که ملکیت مورثی اش که 
توس�ط شورای ولس�والی کامه نیز تأیید شده، از ظرف 
برادرش غصب ش�ده است. همچنین ش�اکی مدعی است 
که برادرش وی را مورد لت وکوب قرار داده است. شاکی 
می گوید به ولس�والی و قوماندانی امنیه ولسوالی کامه 
والی�ت ننگرهار مراجع�ه کرده، اما تاهن�وز از طرف این 

مرجع کدام اقدام قانونی صورت نگرفته است.«
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برخورداری از مسکن مناس��ب نیز از حقوق بشری شهروندان 
است. این حق عالوه بر داشتن مسکن، شامل شرایط و زمینه هایی 
که برای زندگی س��الم و مناس��ب انس��ان ها ضروری اس��ت، نیز 
می گردد. بنابراین مسکن در صورتی مناسب دانسته می شود که 
دسترس��ی به خدمات صحی در آن ممکن باش��د، سهولت های 
دسترس��ی به تعلیم و تربیت در آن وجود داش��ته باش��د، زمینه 
های اش��تغال در آنجا فراهم باشد و عالوه برآن، از لحاظ شرایط 
محیط زیستی و رهایش��ی و دسترسی به آب صحی نیز مناسب 
باش��د. نکته مهم دیگر در حق مسکن مناس��ب، حق مصؤونیت 

مسکن است.1

ش��رایط حق مسکن مناسب در اس��ناد حقوق بشری نیز مورد 
تأکی��د قرار گرفته اس��ت. در ماده 11 میث��اق بین المللی حقوق 
اقتص��ادی، اجتماعی و فرهنگی تصریح ش��ده که »کش��ورهای 
طرف این میثاق حق هرکس را به داش��تن س��طح زندگی کافی 

برای خود و خانواده اش 
شامل خوراک، پوشاک 
کاف��ی،  مس��کن  و 
مداوم  بهبود  همچنین 
ب��ه  زندگ��ی  ش��رایط 
رسمیت می شناسند.«2  
ای��ن م��اده دولت های 
عض��ور را ب��رای تأمین 
ش��رایط و زمینه ه��ای 
به  ممک��ن دسترس��ی 
حق مس��کن مناس��ب 
مکلف  شهروندان  برای 
می سازد و دولت ها نیز 
بای��د ب��رای تأمین این 

حق تالش ورزند. 

با این حال، حق مسکن مناسب نیز مثل بسیاری از حقوق دیگر 

1. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، وضعیت حقوق بشر در افغانستان در 
سال 1390، نشر کمیسیون مستقل حقوق بشر، ص 43

2و مجمع عمومی سازمان ملل متحد )1966(، میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی 
و فرهنگی، ماده 11. نشر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان.

در افغانستان با موارد گسترده نقض مواجه است. در سال 1391، 
12 مورد قضایای س��لب این حق به دفاتر کمیس��یون مس��تقل 
حقوق بش��ر افغانستان ارجاع داده شده و در بانک اطالعات اداره 
قضیه کمیس��یون به ثبت رسیده اس��ت. در سال 1390 نیز 15 
مورد نقض این حق در کمیس��یون ثبت ش��ده بود. روش��ن است 
که این رقم، مقدار بس��یار اندکی از نقض حق مس��کن مناس��ب 
را در افغانستان ش��امل می شود و تنها موارد ارجاع داده شده به 

کمیسیون می باشد. 

از لحاظ تفکیک جنسیتی قضایای ثبت شده نقض حق مسکن 
مناس��ب، 2 قضیه مربوط نقض حق مسکن مناسب زنان است و 
بقیه 10 قضیه دیگر حاکی از نقض این حق از مردان می باش��د. 
ای��ن قضایا از دفاتر کندهار)3 مورد(، کندز)2 مورد(، بدخش��ان، 
تخار، دایکندی، فاریاب، کابل، لغمان و وردک )هرکدام 1 مورد( 

گزارش شده است. نمودار زیر شرح مسأله است:

در س��ال 1390 نیز قضایای ثبت ش��ده نقض این حق مربوط 
والی��ات قنده��ار)5 مورد(، ه��رات )3 مورد(، بدخش��ان و کابل 
)هرک��دام 2 مورد(، کندز، وردک و دایکندی )هرکدام یک مورد( 

بود.3 
3. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، وضعیت حقوق بشر در افغانستان در 

7. حق مسکن مناسب
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ترین مش��کالت  از مه��م 
ح��ق مس��کن مناس��ب این 
اس��ت که ش��مار زی��ادی از 
اف��راد و خانواده ه��ا صاحب 
و خان��ه ش��خصی  مس��کن 
نمی باش��ند. ش��مار زی��ادی 
از ش��هروندان در مغاره ها و 
می کنند.  زندگ��ی  چادره��ا 
چنانچ��ه در والی��ت بامیان 
ح��دود 120 خان��واده هنوز 
در مغاره ها زندگی می کنند. 
تحقیق��ی که دفتر س��احوی 
بامیان کمیس��یون مس��تقل 
حقوق بش��ر افغانس��تان در 
این رابطه انجام داده نش��ان 
می دهد که ش��ماری از این 

مغاره نش��ینان بیش از 30 سال در این مغاره ها زندگی می کنند. 
اکثر مغاره نشینان طی ده س��ال اخیر در این مغاره های مخروبه 
مس��کن گزین ش��ده اند که بیانگر قوس صعودی مغاره نشینی در 
این والیت می باشد. مهم ترین عوامل مغاره نشینی در این تحقیق 
رش��د جمعیت در روستاها، بحران بی کاری و خشکسالی دانسته 
شده است. این مغاره نشینان با مشکالت فراوانی از قبیل نداشتن 
س��رپناه مناسب، محدودیت دسترس��ی به آب آشامیدنی صحی، 
محدودیت دسترس��ی اطفال به تعلیم و تربیه و ش��رایط سخت 

زندگی در سرمای زمستان مواجه اند.1

همچنی��ن ش��مار زیادی از ش��هروندانی که در اث��ر ناامنی ها، 
منازعات محلی یا حوادث طبیعی مثل خشکسالی و سیالب ها از 
محل زندگی شان متواری شده و به شکل بیجاشدگان داخلی، در 
کمپ ها یا چادرها زندگی می کنند. براس��اس آمارهای ثبت شده، 
تنها در زون مرکز حدود 8603 خانواده بیجاشده داخلی که شامل 
51618 تن می شوند، وجود دارد. در کابل نیز 6628 خانواده که 
ش��امل 39768 تن می ش��وند به صورت بیجاشده داخلی زندگی 
می کنند.  بس��یاری از مهاجرین بازگشته به وطن نیز در مناطق 
مختلف کشور از مسکن مناسب برخوردار نیستند و مجبوراند در 
کمپ ها یا چادرها زندگی کنند. همین طور، شماری از شهروندان 

کوچی هنوز آواره بیابان هایند و در چادرها به سر می برند.  

در ش��هرها نیز برای ش��مار زیادی از ش��هروندان دسترسی به 
مسکن مناسب یک مشکل جدی به حساب می آید. تأمین مسکن 
مناس��ب برای افراد فقیر و گروه های آس��یب پذیر جامعه بس��یار 
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دش��وار و حت��ا ناممکن 
اس��ت، زیرا قیمت زمین و مس��کن در ش��هرها بسیار باال است و 
خریدن زمین یا س��اختن خانه یا تهی��ه امکانات ضروری زندگی 
ب��رای خانواده های فقیر امری تقریباً ناممکن اس��ت. خصوصاً که 
میزان فقر و بیکاری نیز در جامعه افغانس��تان بس��یار باالس��ت 
و ش��مار زی��ادی از مردم ب��ا حداقل دس��تمزد تنه��ا می توانند 
ضرورت های اولیه زندگی خود را تهیه کنند. هرچند آمار دقیقی 
از بیکاری در کش��ور وج��ود ندارد، ولی  براس��اس آمارهایی که 
اتحادیه ملی کارکنان افغانس��تان در س��ال گذش��ته داده بود از 
میان نزدیک به 10.5 ملیون نفر واجدین ش��رایط کار، حدود 40 
درصد آنان بی کار می باشند. این نسبت آمار بیکاران را در حدود 
4.2 ملیون نفر نشان می دهد. وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و 
معلوالن نیز واجدین ش��رایط کار درکشور را 9 میلیون نفر اعالم 
ک��رده بود که از آن می��ان، بنابر آمارهای آن ه��ا، 3 میلیون نفر 
بیکاراند. فقر رابطه مس��تقیمی با بیکاری دارد. براساس آمارهای 
اداره مرکزی احصائیه، 36 درصد از نفوس کش��ور، که حدود 10 
میلیون نفر می شود، روزانه فقط یک دالر)معادل 50-55 افغانی( 
درآم��د دارند. این ها، بنابر معیاره��ای بانک جهانی، زیر خط فقر 
ش��دید قرار دارند. اداره احصائیه مرک��زی همچنین می گوید که 
حدود 15 درصد دیگر از نفوس کشور در فقر متوسط قرار دارند 
ک��ه هرلحظه ام��کان آن وجود دارد که زیر خ��ط فقر بروند و به 
ای��ن ترتیب 50 درصد از نفوس افغانس��تان زیر خط فقر زندگی 
می کنند.2  این آمارهای تکان دهنده بیکاری و فقر، نش��ان دهنده 
ناتوانی بس��یاری از مردم افغانستان در دستیابی مسکن مناسب 
و امکانات و ش��رایط مناس��ب زندگی را نیز نشان می دهد. از این 
در  بشر  حقوق  وضعیت  گزارش  افغانستان،  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون   .2
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رو، بس��یاری از مردم افغانس��تان در شرایط بسیار ناگوار از لحاظ 
معیارهای مسکن مناسب زندگی می کنند. 

فقر، بیکاری و کمبود مس��کن باعث ش��ده که تعداد زیادی از 
ش��هروندان از داشتن مسکن محروم بمانند. آنها مجبور می شوند 
در خانه های کرایی که از حداقل امکانات رهایشی برخورداراند و 
در اکثر موارد بسیار تنک، کم ظرفیت و نامناسب اند زندگی کنند. 
گاه در ی��ک حویلی چندین خان��واده زندگی می کنند که فضای 
زندگی آنان را بسیار شلوغ، پرسرو صدا و آلوده می سازد. شماری 
از ش��هروندان نیز امکان تهی��ه خانه کرایی را نیز ندارند و مجبور 

می شوند در کنار جاده ها و یا در چادرها به سر ببرند. 

مش��کل دیگر شهروندان در دسترس��ی به مسکن مناسب این 
اس��ت که پروژه های انکش��افی در بس��یاری مناط��ق، به ویژه در 
ش��هرها،  بدون رعایت معیارهای دسترس��ی به مس��کن مناسب 
تطبیق و اجرا ش��ده است. این مسأله امکان فراهم آوری امکانات 

زندگی مناسب را بسیار محدود ساخته است. 

مشکل خشکسالی مزید بر علت شده است. به خاطر خشکسالی 
تعداد بی ش��ماری از ش��هروندان از دسترس��ی به آب آشامیدنی 
صحی، که جزو لوازم ش��رایط مناس��ب زندگی اس��ت، دسترسی 
ندارند. این معضل در  بسیاری از مناطق شهری، از جمله در شهر 

کابل نیز شهروندان را با مشقت مواجه ساخته است. 

همه این مش��کالت باعث می ش��ود که ش��رایط صحی محیط 
زندگی آنان نیز بسیار خراب شود. این مسأله باعث شیوع امراض 
گوناگون می ش��ود. خصوصاً در فصل تابس��تان که هوا بسیار گرم 
می شود، شیوع مریضی های ناشی از محیط زیست ناسالم و آلوده 

نیز بسیار بیشتر می شود.

اجرائات و اقدامات مراجع مس��ؤول دولتی نیز در امر دسترسی 
مردم به مسکن مناسب، در موارد زیادی، بسیار نامناسب و آلوده 
با فس��اد اس��ت. چنانچه در قضیه زیر نمونه ای از آن را مشاهده 

می کنیم:

قضی�ه 1: »ش�اکی مدع�ی اس�ت ک�ه م�ا چن�د فامی�ل 
عودت کنن�ده  ب�رای اخذ نمره رهایش�ی در والیت لغمان  
پ�ول را تحوی�ل بان�ک کردیم و آویز آن را نیز در دس�ت 
داری�م. ول�ی ریاس�ت مهاجرین والی�ت لغم�ان در مورد 
مشکل تراش�ی کرده و نمره رهایشی مارا برای ما توزیع 

نمی کند.«

مصؤونیت مسکن
مصؤونیت مسکن از تعرض از موارد مهم مربوط به حق مسکن 
اس��ت. این حق در ماده 38 قانون اساسی افغانستان تصریح شده 

اس��ت: »مسکن ش��خص از تعرض مصئون اس��ت. هیچ شخص، 
به ش��مول دولت، نمی تواند بدون اجازه س��اکن ی��ا قرار محکمه 
باصالحیت و به غیر از حاالت و طرزی که در قانون تصریح شده 

است، به مسکن شخص داخل شود یا آن را تفتیش کند.«1

ب��ا این حال، م��وارد زی��ادی از نقض حق مصؤونیت مس��کن 
در افغانس��تان اتفاق می افتد. از عوامل اصلی این معضل، فس��اد 
گس��ترده، ضعف حاکمیت قانون، وجود مافی��ای زمین و غصب 
زمین توس��ط زمین خ��واران ب��زرگ، ناامنی و وج��ود گروه های 
مس��لح غیرمسؤول می باشد. قضایای زیر نمونه هایی از نقض حق 

مصؤونیت مسکن است:

قضی�ه 1: »ش�اکي ادع�ا دارد که در س�ال 1388 در یک 
جن�گ مغلوب�ه نجیب اهلل ول�د مولوي عبداله�ادي به قتل 
رس�ید. مولوي مذک�ور ب�رادر مولوي عبدالولي منش�ي 
مشرانوجرگه و سناتور والیت بغالن و مولوي عبدالباقي 
عض�و محکمه ولس�والي خوس�ت ب�ا اس�تفاده از قدرت 
دولت�ي و صالحیت وظیف�وي، مرا من حیث ش�ریک جرم 
زنداني ساختند. به ارتباط قتل نجیب اهلل خودم و برادرم 
ش�فیق اهلل، عبدالغی�اث و زلم�ي مامایم حس�ب فیصله 7 
مورخ 1391/1/30 محکمه ابتدائیه هریک به مدت سه سه 
س�ال حبس محکوم به جزا ش�دیم و محکمه استیناف آن 
را تاید کرده و دوسیه جهت فیصله تمیز به مرکز ارسال 
ش�د. اما عالوه براین دو دربند حویلي و تمامي امالک ما 

توسط جانب مقابل ما تخریب شده است.«

قضیه 2 از والیت کندز: شاکی می گوید: اسامیان هریک 
جمعه خان ولد حاجي محمد، عبدالسالم ولد بلند،  عبیداهلل 
ول�د عثمان، جم�ال ولد کمال، ظریف ولد میده گل، ش�رف 
الدی�ن ولد ش�ادوک و گل رحمن ولد س�رور بدون موجب 
خان�ه و تم�ام اجناس منزل�م را حریق کرده ان�د. بنده به 
محکم�ه چهاردره ع�ارض ش�دم، ولی رس�یدگي قانوني 
ص�ورت نگرفت. به محکمه اس�تیناف در دی�وان جزا نیز 
عارض ش�دم، ولی از س�وی آن ها نیز تا هنوز کدام اقدام 

قانوني در مورد قضیه ام صورت نگرفته است.«

1. قانون اساسی افغانستان)1388(، ماده 38.
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یک��ي از حق��وق بش��ري افراد، دسترس��ي به تعلی��م و تربیت 
می باش��د. حق تعلی��م وتربیت یا آموزش و پ��رورش دربرگیرنده 
فراگیري معلومات و آموزش ابتدایي، عمومي، حرفه اي وتخصصي 
می باش��د. درجهان امروز این نیاز به دلیل موکول به نهادی مثل 
دولت و سازمان هاي حکومتي می شود که نهاد خانواده به تنهایي 
قادر نیست تا تمام نیازمندي هاي آموزشي افراد را فراهم کند. از 
این رو اس��ت که به صورت طبیعي این مسؤولیت متوجه دولت ها 
می ش��ود و دولت هاس��ت که ملزم ب��ه تهیه خدم��ات اجتماعي 

مي شوند.

قوانین، میثاق ها وکنوانس��یون هاي بین الملل��ی بر حق تعلیم 
وتربی��ت تأکید ج��دي دارند. چنانکه در اعالمی��ه جهاني حقوق 
بش��ر،  بند اول ماده¬ي 26  تصریح ش��ده اس��ت که :  »هرکس 
ح��ق دارد از آموزش و پرورش بهره مند ش��ود. آموزش و پرورش 
الاقل تاحدودي که مربوط به تعلیمات ابتدایي و اساس��ي اس��ت 
باید مجاني باشد. آموزش ابتدایي اجباري است. آموزش حرفه اي 
بای��د عمومیت پیدا کند و آموزش عالي باید با ش��رایط تس��اوي 
کامل، به روي همه باز باش��د، همه بنا به استعداد خود بتوانند از 

آن بهره مند شدند. همچنان در ماده 13 میثاق حقوق اقتصادي، 
اجتماعي و فرهنگي نیز به این اصل تأکید شده است«. 1

قوانی��ن بین المللی زیادي درحوزه حقوق بش��ر وجود دارد که 
ب��ر حق تعلیم وتربیت تأکید دارند. به عنوان نمونه میثاق حقوق 
مدني و سیاس��ي، اعالمی��ه  آمریکایي حقوق بش��ر، پروتکل اول 
کنوانس��یون اروپایي حقوق بشر و منش��ور آفریقایي حقوق بشر 
را مي توان ذکر کرد. همین طور در مواد یک و چهار کنوانس��یون 
مبارزه با تبعیض در آموزش مصوب 14 دس��امبر 1960 یونسکو 
نی��ز بر ح��ق تعلی��م و تربیت 

تأکید صورت گرفته است.2

نی��ز  افغانس��تان  قوانی��ن 
تعهدات و الزامات مش��خصی 
را ب��راي دول��ت پیش بین��ي 
کرده تا براساس آن به اجراي 
مس��ؤولیت ها وخدم��ات خود 
بپردازند. م��واد 43، 44، 45 
و 46 قان��ون اساس��ي و قانون 
مع��ارف کش��ور، تعه��دات و 
و  گس��ترده  مکلفیت ه��اي 
اساسي را براي عمومیت دادن 
و فراهم ک��ردن خدمات تعلیم 
و تربیت در کش��ور پیش بیني 
مي کند که دول��ت مي باید به 

اجراي آن ها بپردازند. 

نظارت��ي  یافته ه��اي   
کمیسیون مستقل حقوق بشر نشان می دهد که حق تعلیم وتربیه 
و در کل وضعیت این حق در افغانستان آنگونه که ازطرف مقامات 
مسؤول نش��ان داده می شود مطلوب نیس��ت. هرچند به تناسب 
حقوق دیگر، حق تعلیم وتربیت یکي از حقوق انساني شهروندان 
اس��ت که درطي یک دهه بیش ازهمه م��ورد توجه و رعایت قرار 

بشر  حقوق  مستقل  میسیون  نشرات  از  بشر  حقوق  بین المللي  اسناد  ویژه   .1
افغانستان سال نشر ندارد.

2. http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID= 
43698#_ftn16

8. حق تعلیم و تربیت
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گرفته است اما کاس��تي هاي نیز در زمینه تحقق این حق وجود 
دارد که به ترتیب اش��اره می شود. مصاحبه هایي که حین نظارت 
از والیات ومناطق مختلف کش��ور درس��ال 1391 به دست آمده 
است نش��ان می دهد که از مجموع 8202 مصاحبه شونده، 88.1 
درصد آنها گفته اند س��اختمان ثاب�تي براي مکتب دارند،   مابقي 
به ترتیب خانه ش��خصي، خیمه، مسجد وفضاي باز را محل هاي 

شمرده اند که در آنجاها مکتب دایر می شود. 

یگر  س��ِش د پر ر د
پرسیده شده که خدمات 
تعلیم��ي و تحصیل��ي تا 
چه س��طح در قریه شما 
اس��ت که  فراهم ش��ده 
در ج��واب 65.1 درصد 
گفته ان��د از صنوف ) 10 
-12 ( ،  16.3 درص��د از 
صن��وف )  7- 9 ( ، 15.3 
درصد از صنوف )  1- 6 
( ، 1.8 درصد  دانش��گاه 
و مابقي آموزش مسلکي 
را ب��ه عن��وان خدم��ات 

تحصیل��ي وتعلیم��ي در منطقه خ��ود ذکر کرده ان��د. نمودار زیر 
نشان دهنده این مسأله است:

مجري و ارائه کننده و نوع نهاد آموزشي مسئله اي دیگري است 
که در حوزه خدمات تعلیمي از اهمیت به سزایی برخوردار است. 

یافته هاي نظارت س��احوي کمیس��یون نش��ان می دهد که از 
مجموع 8202 پرسش شونده، اکثریت آنها ) 94.9 درصد (  اظهار 

داش��ته اند که خدمات آموزشي خودرا از طریق مکاتب دولتي به 
دست مي آورند. 

به این مفهوم که بخش��ي وس��یعي از مکاتب که شهروندان از 
آن اس��تفاه مي کند توسط دولت س��اخته شده است. 1.1 درصد 
مکات��ب خصوص��ي ومابقي به ترتی��ب مدارس، مکت��ب خانگي 
و نهاده��اي دیگ��ر را به عنوان تهیه کننده خدمات آموزش��ي نام 

گرفته اند. نمودار زیر نشان دهنده این موضوع است:
موض��وع مه��م دیگري ک��ه در فراهم ک��ردن و توزیع خدمات 
ویژه  ب��ه  آموزش��ي 
س��اختن مکاتب مد 
نظر ق��رار مي گیرند، 
اس��ت.  آنها  فاصل��ه 
براس��اس اطالع��ات 
از  به دس��ت آم��ده 
س��احوي  نظ��ارت 
نش��ان می ده��د که 
65.5 درص��د فاصله 
1-2 کیلومتر، 21.9 
 4-3 فاصله  درص��د 
کیلومتر، 2.6 درصد 
فاصله 4.6 کیلومتر، 
1.3 درصد فاصله ای 
کیلومتر   6 از  بیشتر 
را براي رس��یدن تا مکتب ط��ي می کند. مابقي که به 8.7 درصد 

مي رسد پاسخ هاي غیرقابل استفاده اي ارائه کرده اند.

 نمودار صفحه بعدی این مسأله را نشان می دهد:
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یافته هاي دیگر نظارت س��احوي حقوق بش��ر نش��ان می دهد 
که اکثریت ش��هروندان افغانس��تان، آنگونه ک��ه از نمونه 8202 
تن پرسش ش��ونده پیداس��ت، گفته اند که فرزندان شان منظم به 
مکت��ب مي روند. به این مفهوم که  68.9 درصد پاس��خ دهندگان 
گفته اند که فرزندان ش��ان به مکتب مي روند. 22 درصد گفته که 
فرزندان ش��ان به مکت��ب نمي رود و 5.6 درصد ه��م گفته اند که 
به ن��درت و 1.2 درصد دیگر نیز گفته اند که گاهي فرزندان ش��ان 
ب��ه مکتب مي روند. مابقي )  2.7 درصد (  دیگر گزینه نمي دانم را 
در پاس��خ انتخاب کرده اند. نمودار زیر به روشني ترتیب رفتن به 

مکتب را نشان می دهد.

در میان دالیلي ذکر ش��ده در م��ورد نرفتن به مکتب؛  کیفیت 
پایی��ن خدمات آموزش��ي در ص��در و به این ترتی��ب ناتواني در 
پرداخ��ت فی��س، دوري فاصله، مصروفی��ت درکار، حرف وکنایه 
مردم، ازدواج، نبود معلم زن، نبود تش��ناب و دالیلي ازین دست 
ذکر ش��ده اند. این ها درکل، دالیلي اند که س��بب نرفتن متعلمان 

پسر ودختر به مکتب شده اند.  

مش��کل دیگر در زمینه تعلیم وتربیت، ترک مکتب در صنوف 
مختلف اس��ت. ای��ن امر زمانی مسئله س��از اس��ت ک��ه حداقل 
زمینه هاي رفتن و دسترس��ي به خدمات آموزشي فراهم است اما 
دالیلي مختلف سبب می ش��ود تا متعلم ها در صنف هاي مختلف 
از ابتدایي گرفته تا لیس��ه مکتب را رها و ترک تحصیل ) آموزش 
وپروش( کنند. دالیلي فراوان در پس این تصمیم نهفته است که 
این ش��باهت فراوان با دالیل��ي دارد که در مورد نرفتن به مکتب 
ذکر کردی��م. اما مورد دیگري که در ت��رک مکتب حایز اهمیت 
اس��ت، صنوِف که درآن متعلمان مکتب را رها می کند. یافته های 
نظارت س��احوي نش��ان مي دهند ک��ه درمجم��وع از 8202 تن 

پرسش شونده 17.2 درصد آنها تلویحاً ترک تحصیل فرزندان شان 
را تایید ودالیلي گوناگون ) دالیلي که قباًل توضیح ش��د(  را براي 
آنها ذکر کرده اند. مورد دیگر مرتبط به این امر،  صنوف مختلفی 
اس��ت که درآن ترک تحصیل صورت مي گیرد. از مجموع کساني 
که ترک تحصیل  کرده اند 63.4 درصد آنها درفاصله صنوف دهم 
ت��ا دوازدهم )10-12(، 8.3 درصد ه��م از صنوف هفتم تا نُهم ) 
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7-9 (،  و 8.1 درصد آنها نیز در فاصله صنف اول تا ششم ) 6-1( 
مکتب را ترک کرده اند.1 نمودار زیر تصویر واضح تري به دس��ت 

مي دهند. 

ع��الوه برآنچه تذکر رفت؛  یکي از مش��کالت ج��دي دیگر در 
زمینه معارف افغانس��تان نبود امنیت و تهدید روزافزون مکاتب و 
متعلمان دختر می باشد. کمبود و نبود معلم زن، دوري فاصله راه، 
ازدواج زودهنگام، ترس از تجاوزهاي جنسي وغیره موانعی جدي 
فراراه آموزش زنان است. نبود امنیت وبدتر از همه تهدید طالبان 

مشکل جدي را در راه آموزش دختران به وجود آورده است.  

 ازچند س��ال بدینس��و مکاتب دخترانه پیوس��ته مورد تهاجم 
مسلحانه یا به صورت مخفي از  طریق آب و فضا مورد سمپاشي هاي 
بیهوش کننده قرار گرفته اس��ت. گزارش رسانه ها حاکي است که 
در طي س��ال 1391 مکاتب دخترانه در والیات مختلف کش��ور 
چندین بار مورد تهاجم سم پاشي قرار گرفته و ده ها دختر مسموم 
ش��ده اند. ای��ن عمل در والیت هاي چون کاپیس��ا، تخار ، غزني و 

والیات متعدد کشور بارها اتفاق افتاده است.2

8. 1 نبود معلمان زن در مکاتب
نبود معلمان زن براي متعلمان دختر، یکي از مش��کالت عمده 
به حس��اب مي آید. این معضل زمانی به یک مسئله جدي مبدل 
مي ش��ود که در برخي از والیات ومناطق کشور تعلیم و تحصیل 
دخت��ران را منوط به تدریس معلم��ان زن می کند. یعني اگر در 

تحصیل  افغانستان   در  است.  وپرورش  آموزش  ترک  تحصیل،  ازترک  مراد   .1
مفهومی است که بیشتر براي مقطع نیمه عالي و عالي به کار بُرده مي شود.

http://www.bbc.co.uk/   1392 حمل   2 تاریخ  در  گرفته شده   .2
af_takhar_girl__k01_120417/04/2012/persian/afghanistan

poisoning.shtml

یک مکتب و نهاد آموزش��ي معلم زن وجود نداش��ته باشد، کمتر 
کسي اجازه مي دهد دختران شان به تحصیل بپردازند. براساس 
گزارش وزارت معارف در س��ال 1391  هشت میلیون و شش صد 

هزار ش��اگرد شامل مکاتب مي باشند.3 آنگونه که گزارش قبل نیز 
نش��ان می دهد بیش��تر از 40 درصد متعلمان مکاتب را دختران 

تشکیل می دهند.4

براساس گزارش رسانه هاي افغانستان،  در نیمی از ولسوالی های 
افغانستان یک معلم زن هم وجود ندارد. از مجموع 450 ولسوالی 
و ناحیه کش��ور در 233 ولسوالی آن حتا یک معلم زن هم وجود 
ندارد.5 مش��کل معلمان زن در مناطق جنوبي و ش��رقي کش��ور 

به مراتب ییشتر از جاهاي دیگر می باشد. 

8. 2 خشونت علیه اطفال در مکاتب
خشونت در مکاتب، یکي از موضوعات جدي به حساب مي آید. 
نگراني از گس��ترش خش��ونت در مکاتب و بي توجهي نس��بت به 
این پدیده س��بب شد تا کمیسیون مستقل حقوق بشر تحقیقات 
ساحوي را در این زمینه در والیات ومناطق مختلف به راه اندازد. 
یافته های به دس��ت آم��ده از این تحقیق که در س��ال های قبل 
صورت گرفته بود نش��ان مي داد که شکنجه به معیار وسیعي در 

مکاتب وجود دارد. 

خش��ونت درحالی در مکاتب صورت مي گی��رد که این پدیده 
توس��ط قوانین و میکانیزم هاي حقوقي چه درسطح جهاني و چه 

در سطح ملي کشورها منع شده است. 
3. http://moe.gov.af/Content/files/Moe%201391%20Report.pdf

4. گزارش وضعیت حقوق بشر )1390(.
http://bostnews.com/details_  1392 2 حمل  بتاریخ  شده  دریافت   .5

14087=id&56=dr.php?cid
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در میثاق بین المللی حقوق طفل، ماده   28 آن آمده اس��ت که 
همه کودکان، بي هیچ اس��تثنایي، از ح��ق آموزش برخوردارند و 
اینکه تربیت در مکتب باید به کرامت انساني کودکان منجرشود. 
قوانین داخلي افغانس��تان نیز ش��کنجه و خش��ونت در مکاتب را 
منع می کند. قانون جدید معارف افغانس��تان، هرگونه خش��ونت 
در برابر اطفال را منع قرار داده اس��ت: »هرنوع تعذیب جس��مي 
و روحي ش��اگردان، حتي به منظور تأدیب و اصالح آن ها ممنوع 
مي باشد. متخلفان مطابق به احکام قانون مورد تعقیب عدلي قرار 

مي گیرند.«1

 آنگون��ه که در گزارش های قبلي نیز آمده بود، تعلیم و تربیت 
یک عنوان ترکیبي است و در کل گویاي این مطلب است که در 
جنب تعلیم باید به پرورش اخالق و فکري و ش��خصیتي کودک 
نیز پرداخته شود. در همان جایي که باید شخصیت کودک شکل 
گیرد، ش��خصیت کودک ب��ا برخوردهاي نادرس��ت و بیمارگونه، 
آس��یب جدي مي بین��د. چنانکه گزارش قبل نیز نش��ان مي داد، 
عالوه بر صدمات روحي، صدمات جس��مي نی��ز به دانش  آموزان 
وارد مي ش��ود. به گونه مثال اطفالي که تنبیه جس��مي مي شوند، 
به گونه منظم به مکتب نمي روند، به مکتب بي عالقه مي ش��وند و 
در نهای��ت یا از طرف اداره مکتب، اخراج مي گردند یا خود طفل 

از رفتن به مکتب خوداراي مي کنند.2

1. قانون معارف افغانستان، ماده 39.
2. گزارش وضعیت حقوق بشر ) 1390( .

زودهنگام  ازدواج   3  .8
از  و ممانعت خانواده ها 

رفتن به مکتب
ازدواج زودهن��گام یک��ي 
از معض��الت عموم��ي براي 
زن��ان ب��ه حس��اب مي آید. 
ادواج زودهنگام به ازدواجي 
طرفین  که  مي گردد  اطالق 
سن قانوني خویش را یعني 
دختر سن 16 سالگي و پسر 
سن 18 س��الگي را تکمیل 

نکرده باشند.

آنگون��ه ک��ه در ب��اال نیز 
ازدواج  ش��د،  مش��اهده 
زودهنگام س��بب می ش��ود 
تا خت��ران نتوانند به صورت 
عادي به ادامه آموزش خود 
بپ��ردازد.  هرچن��د موانع��ي 
قانوني فراوان دربرابر این ش��کِل از ازدواج وجود دارد اما با آنهم 
به ک��رات درجامعه اتفاق مي افتد. قانون منع خش��ونت علیه زنان 
ازدواج قب��ل از وقت،  نیز جلوگیري دختران از آموزش و پرورش 
را خش��ونت علیه زنان به حساب مي آورد و در صورت وقوع، آن را 

قابل پیگرد قانوني مي داند.3

8. 4 نبود امنیت در راه مکتب و خانه
مش��کل امنیت یک مش��کل عمومي درسراس��ر افغانستان به 
حس��اب مي آید. ناامنی نه تنها زمین��ه خدمات تعلیمي را محدود 
کرده که مش��کل ج��دي را در تمام حوزه ه��اي زندگي به وجود 
آورده اس��ت. نبود امنیت بیش از همه مسیر رفت وآمد متعلمان 
را مختل کرده است. مزید برآن بمب گذاري ها، عملیات انتحاري 
وحتي حمله با س��م و موادهاي کش��نده دیگر بر چاه هاي آب و 

ساختمان مکاتب ازمشکالت امنیتي به حساب مي آید.

هرچند قانون اساسي و قانون پولیس، دولت افغانستان را مکف 
کرده  اس��ت تا  امنیت فیزیکي اتب��اع خود را تأمین کند، از این 
لحاظ، مي توان گفت که اطفال حق دارند در فضاي مصون درس 
بخوانند و به گونه مطمئن از خانه تا به مکتب رفت و آمد کنند.4  

3. مادۀ پنجم قانون منع خشونت علیه زنان، جریده رسمي ، نشریه وزارت عدلیه 
جمهوري اسالمي افغانستان، شماره مسلسل: 989.

دوم  مادۀ   3 فقره  و  کشور  اساسي  قانون   75 مادۀ   3 فقره  به  کنید  رجوع   .4
قانون پولیس، جریده رسمي، وزارت عدلیه جمهوري اسالمي افغانستان، شماره 

مسلسل، 862، 1384/6/31ه�. ش.
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8. 5 بي توجهي والدین
بارها اتفاق افتاده که بي توجهي و بي مهري والدین اطفال مانع 
آم��وزش و پرورش آنها ش��ود. این رویه ک��ه درکل مغایر منافع 
علیاي طفل تلقي ش��ده و نقض صریح حق تعلیم و تربیت اطفال 

به حساب مي آید. 

مثال��ی ک��ه از گزارش قبل��ي دراینجا مي بینیم هن��وز یکي از 
نمونه هاي روشنگر در توصیف وضعیت کنوني به حساب مي آید.  

»طفلي که در سه سال اول مکتب اول نمره بوده اما در 
صنف چهارم اول نمره نمي شود، وي توسط پدرش مورد 
خش�ونت و بي رحمي قرار مي گیرد طوري که دس�ت هاي 
آن توس�ط آهن، س�یخ داغ )س�وختانده( مي ش�ود، طفل 
مذکور از خانه )شهر کابل( فرار کرده راهي والیت بامیان 
مي گردد، در آن والیت بي سرنوش�ت و سرگردان به سر 
مي برد، تا اینکه کارمندان کمیس�یون وي را شناسایي و 
سپس به کمک طفل مذکور با پدر طفل تماس گرفته شده 
از او تقاض�ا مي گردد ت�ا به دفتر س�احوي بامیان بیاید، 
بعد از اینکه پدر طفل به دفتر کمیسیون آمد، از وي تعهد 
گرفته شد تا در آینده مرتکب چنین عمل زشت و ناپسند 
نگردد، ش�خص مذکور طفل خود را تس�لیم و راهي خانه 

خود شد«.1

8. 6 مشکل تعلیم اطفال اقلیت ها
اقلیت های دینی و قومی نظیر هندوها و سک در جمع مشکالت 
متعدد، یکي هم با مش��کالت ج��دي در زمینه آموزش و پرورش 
مواجه اس��ت. هندوها و س��ک بارها با بد رفتاري و مش��کالت از 
جانب ش��هروندان دیگر مواجه شده است. اذیت و آزار و تبعیض 
سیس��تماتیک سبب شده اس��ت تا هندوها،  سک و جوگي ها از 
امتیازات وحقوق پیش بینی ش��ده در قوانین کشور، به ویژه از حق 

تعلیم و تربیت محروم شوند.  

یک��ي از ک��ودکان هن��دو مي گوید که وی یک م��اه در مکتب 
عمومی درس خوانده،  و عالقه داشت تامانند دیگر پسران مکتب 
عمومی را تمام کرده و وارد دانش��گاه ش��ود، اما ب��ه دلیل آزار و 
اذیت از س��وی پسران غیر هندو مکتب را ترک کرده است. یکي 
از کودکان دیگر هندو مي گوید: »هم درسی هایم مرا کافر، کچالو 
و هندو گفته و بعضی وقت ها لت وکوب )ضرب و شتم( می کردند. 
به همین دلیل دیگر مکتب نرفته، تنها در درمسال درس مذهبی 

می خوانم.«2

هرچند وزارت محترم معارف وعده داده است تا در والیاتي که 

1. گزارش وضعیت حقوق بشر ) 1390( .
2. http://www.kabulnath.de/Salae_Panchoum/Shoumare_102/
Sarmaqala%20Najib%20Amiri.html

هندوها و سک ها زندگي مي کنند مکتب هاي مخصوص هندوها 
س��اخته شود، اما مشکالت پي گیر به ویژه مشکل تعلیم و تربیت 
براي فرزندان هندوان و س��ک هاي افغانستان سبب شده تا تعداد 

زیادي از آنها به کشورهاي خارجي پناهنده شوند.3

3. گزارش وضعیت حقوق بشر )1390(.
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حق صحت و برخورداري از س��المتي؛ نخستین نیاِز زندگي و 
از مهم ترین حقوق بش��ري انسان ها به حس��اب مي آید. این حق 
در میثاق ها و اس��ناد بین المللی حقوق بشر نیز به عنوان یکي از 
کلیدي ترین حقوق بشري افراد در نظر گرفته شده ومسجل شده  
است.  چنانکه در میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و 
فرهنگی، ماده دوازدهم به وضوح بیان می کند که: »کش��ورهای 
طرف این میثاق حق هرکس را به تمتع از بهترین حال س��المت 
جس��می و روان��ی ممکن الحصول به رس��میت می شناس��ند1«.  
همین ط��ور مي بینی��م که فق��ره دوم این ماده دولت ه��ا را ملزم 
به اتخاذ تدابیر مش��خص ومؤثری می کند ت��ا از مجراي آن حق 
برخورداري از صحت رعایت ش��ده و افراد بتوانند به صورت کامل  
آن را اس��تیفاء  کنند. به این ترتیب که: )تدابیری که کش��ورهای 
ط��رف ای��ن میثاق برای تأمین اس��تیفای کامل ای��ن حق اتخاذ 
خواهند کرد ش��امل اقدامات الزم ب��رای تأمین امور ذیل خواهد 

بود(:
ال��ف- تقلیل می��زان مرده متولدش��دن ک��ودکان، مرگ ومیر 

کودکان و رشد سالم آنان؛  

ب- بهب��ود بهداش��ت محیط و بهداش��ت صنعت��ی از جمیع 
جهات؛ 

ج- پیشگیری و معالجه بیماری های همه گیر، بومی، حرفه ای و 
سایر بیماری ها، و همچنین پیکار علیه این بیماری ها؛  

د- ایج��اد ش��رایط مناس��ب برای تأمی��ن مراجع پزش��کی و 
کمک های پزشکی برای عموم در صورت ابتال به بیماری.«2

در قانون اساس��ي، قوانین داخلي و استراتژي هاي تدوین شده 
ملي نیز سازوکارهاي مش��خص براي حمایت و استیفاء  این حق 
پیش بیني شده است. به عنوان مثال،  قانون اساسی افغانستان نیز 
در ماده 52 خود به صراحت براي تأمین و رعایت این حق تأکید 
مي ورزد: )دولت وس��ایل وقایه و عالج امراض و تسهیالت صحی 
رای��گان را برای همه اتباع مطابق به احکام قانون تأمین می کند. 

1. ویژه اسناد بین المللی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی 
از  متحد(،  ملل  سازمان  عمومی  دسامبر 1966 مجمع  )مصوب 16  فرهنگی  و 

نشرات کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، بدون تاریخ، ص 7.
2. همان.

دولت تأسیس و توسعه خدمات طبی و مراکز صحی خصوصی را 
مطابق به احکام قانون تشویق و حمایت می کند3( . 

ب��ه همی��ن ترتیب، اس��تراتژی انکش��اف ملی افغانس��تان نیز 
اهداف و نتایجي را به منظور تأمین و برآورده ش��دن حق صحت 
ش��هروندان کش��ور از س��ال 1389 )2010( و 1393 )2014( 
پیش بیني و تعیین کرده است.  هرچند سه سال از عمر اهداف و 
پیش بیني هاي این استراتژي مي گذرد و از لحاظ زماني در مرحله 
آخ��ر آن قرار داری��م اما با آنهم اه��داف و برنامه هاي را که براي 
تأمین حق صحت پیش بیني کرده؛ قابل توجه اس��ت. استراتژی 
انکشاف ملي در آوان تدوین پیش بیني کرده است که 90 درصد 
نفوس کش��ور تا سال 1389 خورش��یدی،  دسترسی نزدیک به 
خدمات و مراقبت های اولیه صحی خواهند داشت. همین طور در 
مورد  میزان مرگ ومیر مادران درطي س��ال ذکرشده پیش بیني 
کرده اس��ت که تا  15 درصد کاهش می یابد و مرگ ومیر اطفال 

زیر سن پنج سال حدود 02 درصد کاهش خواهد یافت.

براساس پیش بیني این استراتژی 09 درصد نفوس کشور تحت 
پوشش واکسن های سرخکان در اطفال خورد سال تر از یک سال 

و واکسن DPT  قرار می گیرند.

هم چنین اهداف انکشافی هزاره )MDG(، نیز پیش بیني هاي 
مشخصي براي  دسترسي شهروندان افغانستان به خدمات صحي 
و مآالً تأمین این حق در فاصله زماني معین دارد. به عنوان مثال 
براي مدت زماني که قباًل ذکر ش��د، دراین س��ند آمده است که 
90 درصد مردم افغانس��تان دسترسی نزدیک به خدمات صحی 
خواهند داش��ت، هم چنین میزان مرگ ومیر مادران تا 15 درصد 
و مرگ ومیر اطفال زیر س��نین یک س��ال و 5 سال به اندازه 20 
درص��د کاهش خواهد یافت. اهداف انکش��افي ه��زاره پیش بیني 
می کند که، میزان مرگ ومیر مادران تا س��ال 1393 خورشیدی 
ح��دود 21 درصد کاهش خواه��د یاف��ت  .  گزارش هایی که از 
طرف وزارت صحت و نهادهاي صحي دیگر به نش��ر مي رس��ند؛ 
پیوسته از تأمین و توزیع خدمات صحي و برخورداري شهروندان 
ب��ه آن صحب��ت مي کنند. با این ه��م اما مش��اهدات و یافته های 
نظارت منظم کمیس��یون از این حق در والیات و ولس��والي هاي 

3. قانون اساسی افغانستان)1382(، ماده 52.

9. حق صحت
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متعدد کش��ور نش��ان مي دهند که واقعیت به گونه نیست که در 
گزارش ه��اي وزارت صحت ادعا می ش��ود. از ای��ن رو با اذعان به 
وجود دس��ت آوردهای فراوان در طي سال های اخیر،  شهروندان 
افغانس��تان براي دسترس��ي مطلوب به خدمات صحي واستیفاء  
این حق کماکان با مش��کالت وچالش هاي فراوان مواجه اند. حق 
صح��ت جزئیات و عناصری دارد که عمدتاً به ترتیب زیراند و در 
گزارش حاضر به تفصیل به هریکي از آن ها پرداخته شده است:  

 حق دسترسي به تسهیالت و خدمات صحي،
حق حمایت طفل و مادر، 

حق محیط زیست طبیعي ) گزارش وضعیت حقوق بشر.

حق دسترسی به خدمات صحی:
مطاب��ق قوانین و میثاق های بین الملل��ی و ملي؛  دولت ها ملزم 
به اجرای تعهدات و الزامات معین و پیش بیني ش��ده در راستاي 
تهیه خدمات صحي و تأمین حق صحت مي باشند. میثاق حقوق 
اقتص��ادی و اجتماع��ی دولت ه��ا را مکلف می کند ت��ا خدمات و 
تسهیالت صحی را براي همه مردم، به خصوص گروه های محروم 
و آسیب پذیر اجتماعي تهیه وتأمین کنند. به رغم این مکلفیت ها 
و تعهداتی که از ناحیه پیوستن به این میثاق ها وکنوانسیون هاي 
بین المللی براي دولت افغانس��تان شده اس��ت،  با آنهم مشکالت 
زیادي در مورد اس��تیفای این حق وتأمین آن براي ش��هروندان 

وجود دارد. یافته های گزارش پنجم اقتصادي واجتماعي که قباًل 
نشر ش��ده است کماکان صادق است. مهمترین مشکالتی که در 

یافته های این گزارش به وضوح نش��ان داده شده است عبارت اند 
ازکیفیت پایین خدمات،  کمبود ادویه و وس��ایل،  دوری و فاصله 
زی��اد مراکز صحی، کمبود داکت��ران زن و برخورد تبعیض آمیز با 

مردم.

یافته های نظارت س��احوی کمیس��یون مس��تقل حقوق بش��ر 
افغانس��تان نشان می دهد که مهمترین مش��کل مردم در عرصه 
خدم��ات صح��ی دولتی کمبود دارو و وس��ایل صحی اس��ت. از 
مجموع 8202 تن ازشهروندانی  که به پرسشنامه نظارت ساحوی 
کمیس��یون مستقل حقوق بشر پاس��خ داده اند، 55.5 درصد آنها 
گفته اند که کمبود دارو و وس��ایل صحي ازمش��کالت جدي آنها 
به ش��مار مي آید. کیفیت بِد دوا، نبود خدمات صحي در قریه ها،  
فاصله بیش از 5 کیلومتر و نبود کارمندان آموزش دیده به ترتیب 
10.6 درصد، 9.8 درصد،  8 درصد و  7.5 درصد مشکالت دیگري 
را تش��کیل مي ده��د که مانع جدي تأمین حق صحت به ش��مار 
آمده ان��د. همانگونه که درگراف زیر دیده می ش��ود قیمت باالي 
خدمات صحي،  نبود کارمندان صحي زن،  وجود تبعیض درمراکز 
وکلینیک هاي صحي وعوام��ل متعدد دیگر درُکل 8.6 درصد را 
تشکیل داده و از جمله مشکالت مي باشند که در رده هاي پاییني 
نم��ودار قرار گرفته اند. هرچند این مش��کالت در رده هاي پاییني 
قرار گرفته اما به نوبه خود مانعي در راس��تاي تحقق وتأمین حق 

صحت به شمار مي آیند.

مقایسه سال های 1390 و 1391 به روشني نشان مي دهند که 
مش��کالت مردم درزمینه کمبود ادویه و وسایل صحي مورد نیاز 
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در طي س��ال زیر پوشش این گزارش یکي از موانع جدي تأمین 
حق صحت شهروندان بوده اس��ت.  هرچند مشکل کمبود ادویه 
و وسایل صحي در طي س��ال 1391 نشان دهنده افزایش نسبي 
می باش��د اما در مشکالت دیگر تغییر مثبت اندکي به وجود آمده 

است.

ف�ردی مدعي اس�ت ک�ه پس�رش ) در جری�ان درگیري(  
ازطرف  پولیس زخمي شده است. هرچند دلیِل  درگیري 
و آس�یب دیدن فرزند این مدعي، معلوم نیست اما پدرش 
مي گوید که پول کافي براي تداوي فرزندش ندارد. از این 
رو وي ب�ا طرح این مش�کل با کمیس�یون مس�تقل حقوق 
بش�ر خواستار این اس�ت که عامالن زخمي کردن پسرش 
بای�د هزین�ه وامکانات تداوي پس�رش را فراه�م کند. با 
پي گیري  این قضیه و ارجاع آن به قومانداني امنیه،  فرد 

زخمي به ش�فاخانه انتقال داده ش�ده و زمینه تداوي اش 
فراهم شده است.

مش��کل دوری راه، چنانچ��ه در نمودار باال نش��ان داده ش��ده 
اس��ت، یکی از مشکالت اصلی دسترسی به خدمات صحی است. 

براساس داده های نظارت ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر 
افغانستان، بیش��تر از 21 درصد پاسخ دهندگان فورم های نظارت 
س��احوی در س��ال 1390 عامل دیگري که می تواند برخورداري 
ش��هروندان به حق صحت را نش��ان دهد درواقع دوري ونزدیکي 
آنها از مراکز صحي می باشد. به این مفهوم که فاصله شهروندان از 
مراکز صحي،  شفاخانه ها و کلینیک ها به روشني میزان دسترسي 
منظم وحل مش��کل صحي آنها نش��ان می دهد. از این رو نمودار 
زیرین نش��ان می دهد که فاصله هایي که شهروندان در مراجعه و 
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با  حل مشکل صحي شان 
مراکز و شفاخانه داشته اند 
به چه ترتیب بوده است: 

 8202 مجم��وع  از 
ک��ه  پرسش ش��ونده اي 
نظارت ه��اي  طری��ق  از 
بش��ري  حق��وق  منظ��م 
ب��ه پرس��ش هاي ناظران 
کمیسیون مستقل حقوق 
گفته اند؛17.1  پاسخ  بشر 
درصدآنه��ا کمت��ر از یک 
کیلومت��ر از مراکز صحي 
فاصله داش��ته اند،  29.8 
درص��د میان یک تا س��ه 

کیلومتر،  33.2  درصد میان س��ه تا پنج کیلومتر،  9.9  درصد از 
پنج تا هشت درصد ، 8.9 درصد بیش از هشت کیلومتر و مابقي 

گفته اند که فاصله میان خانه و مراکز صحي را نمي دانند.  

نمودار زیر نیز فاصله راه را تا نزدیک ترین مرکز صحي نش��ان 
می دهد که مقایس��ه آن با نمودار پیش��ین ) 1390(   به روش��ني 
حاکي از مشقت ها و مشکالتی است که شهروندان براي دریافت 

خدمات صحي و دسترسي به آنها تحمل مي کنند.

رهنمودی که س��ازمان جهانی صحت، یونیسف و یو اِن اف پی 
اِ ) UNFPA ( در س��ال 1997 تهی��ه و نش��ر کردند، برای هر 
500/000 نف��ر نفوس، چهار مرکز صحی  همراه با  مراقبت های 
ابتدایی و ی��ک مرکز که مراقبت های جام��ع والدی فراهم آوری 
مي کنن��د، در نظر گرفتن��د.1  همین طور ُم��دل خدمات صحی 

1. گزارش وضعیت حقوق بشر در افغانستان،  )1390ه-ش ( ، صفحه 55.

اساس��ی که وزارت صحت عامه افغانس��تان تعریف کرده  است، 
ش��امل چندین نوع مرکز صحی است که حداقل کارمندان مورد 
ضرورت و تعداد نفوس تحت پوشش را در آن مشخص می کند.2 

جدول باال نشان می دهد.

هرچن��د تعین ای��ن معیارها گویاي نظام مندش��دن خدمات و 
برنامه هاي صحي براي ش��هروندان می باشد اما گزارش هاي قبلي 
کمیس��یون نش��ان مي دهند که در بخش هایی از مناطق کش��ور 

توجهي کمتر به این معیارها و رهنمودها صورت گرفته است.

2. همان،

برگرفته از کتاب راهنمایي وزارت صحت:
 )www.moph.gov.af( 
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همانط��وري که در نمودار باال مالحظ��ه مي کنید ؛ این نمودار 
نوعیت خدمات صحي شهروندان از آن برخورداراند نشان می دهد. 
یعني آنعده ازشهروندان که به خدمات صحي دسترسي دارند در 
پرسشي که نوع خدمات صحي و راه های دسترسي به این خدمات 
را نش��ان می دهد پاس��خ گفته اند. 58.2 درص��د به کلینیک هاي 
دولتي،  22.4 درصد به شفاخانه،  12.5 درصد به خدمات صحي 
) به شکل بسته هاي صحي سیار ویا از مجاري دیگر(، 3.8 درصد 
دایه محلي،  2.8 درصد قابله ودایه هاي آموزش دیده و 0.3 درصد 
) وغیره(   نیز به خدمات دیگر دسترسي دارند.  این درحالي است 
که در س��ال قبل  نظارت ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر 
)که یافته های آن کماکان صادق اس��ت( نشان مي داد که حدوداً 
60.3 درص��د کس��انی که به خدمات صحی دسترس��ی دارند، از 
کلینیک هایی که توس��ط دولت یا مؤسس��ات غیردولتی ساخته 
ش��ده، بهره منداند. 19.1 درصد آنان نیز به شفاخانه ها دسترسی 
دارند و 10.3 درصد دیگر نیز از خدمات صحی خصوصی استفاده 

می کنند.1

یکي از ن��کات دیگري که براي تأمین ح��ق صحت در جامعه 
افغانس��تان براي تأمین حق صحت مشکل جدي ایجاد می کند؛ 
کمبود یا نبود  کارمندان صحی زن می باش��د. بنابر اطالعاتی که 
به نقل از ریاس��ت کادر و پرسونل وزارت صحت عامه در گزارش 
1388 وضعیت حقوق بشر آمده است ، 1.183 داکتر مرد و 517 

داکتر زن در مراکز صحی دولتی ایفای وظیفه می کنند.  

همچنین از میان 5368 پرس��تاری که در مراکز صحی دولتی 
مصروف می باش��ند، 4563 تن آن ها)85 درصد( مرد و 805 تن 

1. گزارش وضعیت حقوق بشر در سال 1390 ه- ش، صفحه 56.

آن ها)15 درصد( زن می باشند.2

ای��ن یافته ها واطالعات هرچن��د درگزارش های قبلي وضعیت 
حقوق بش��ر نش��ر ش��ده اس��ت اما  کمیت نامتوازن میان تعداد 
داکتران و پرس��تاران زن  )به  ویژه تعداد پرستاران زن پنج برابر 
کمتر از پرس��تاران مرد می باش��د( کم��اکان در وضعیت کنوني 
خدمات صحي نیز صدق می کند.3  در چند س��ال اخیر در حوزه 
خدم��ات صح��ي اغلب وضعیت حاک��م بوده ک��ه در آن در برابر 
هر داکتر یک پرس��تار وجود داش��ته اس��ت ؛ وضعیت ِکه مغایر 
پیش بیني ها ومعیارهاي  بین المللی ) در برابر هر داکتر باید چهار 

پرستار وجود داشته باشد(  می باشد.4

ش�رح قضیه یکي از خانم هایی که از  بدرفتاري وعدم 
توج�ه ش�وهر و خان�واده ش�وهرش ش�کایت دارد. این 
خانم در یکي از دوردس�ت ترین مناطِق  بدخشان زندگي 
مي کند. این خانم 20  س�اله،  3 سال قبل با فرزندِ مالامام 
ازدواج  ای�ن  ازدواج مي کن�د. دلی�ل اصل�ي  منطق�ه اش 
فق�ر و  بي سرپرس�تي وي بوده اس�ت. با ازدس�ت دادن 
پدرومادردرهن�گام کودک�ي، ای�ن خانم مجبور مي ش�ود 
ب�ه خانه مامایش پن�اه ببرد. آنجا هم جایي امِن  نیس�ت 
وس�رانجام مامایش اورا در کودکي به عقد فرزند مالامام 
منطق�ه درم�ي آورد. ای�ن خان�م ک�ه زن دوِم ش�وهرش 
ب�وده مي گوی�د که رفتار ش�وهرش با زن اول�ي عادي و 
 بي خش�ونت بوده اس�ت. اما بگفته خانم شاکي،  شیطنت 

2. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان )1391(. گزارش وضعیت حقوق بشر 
در افغانستان در سال 1390. ص 55

3. همان.
4. گزارش وضعیت حقوق بشر در افغانستان ) 1388( .
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ه�ا و دخال�ت ه�اي زن اول�ي س�بب ش�ده ت�ا او م�ورد 
لت وک�وب قرار گرفته وحت�ي از خانه بزور بیرون رانده 
ش�ود. بدرفت�اري تا حدی ادامه پیدا مي کند که س�رانجام 
یک اطاق تاریک وسرد، محِل براي نگهداري و زندگي وي 
ق�رار مي گی�رد. یک پارچه نان خش�ک و کمي آب تدبیري 
براي جلوگیري مرگ ناش�ي از گرس�نگي وي بوده است.  
مجموعه این رفتارها ومش�قت ها س�بب مش�کالت صحي 
ج�دي براي این خانم ش�ده اس�ت. نه تنها مش�کل صحي 
فیزیک�ي ک�ه تکالیف بي ش�ماِر روان�ي نیز عای�د حالش 
ش�ده اس�ت. وضعی�ت صحي ای�ن خانم بگون�ه اي بوده 
اس�ت که وي قادر نشده تا به مرکز والیت بیاید. داکتران 
س�یار بخ�ش صحي دفتر مرلی�ن به دیدار ای�ن خانم مي 
رود ت�ا اوراغ�رض تداوي ب�ه مرکز والیت انتق�ال دهند. 
در پي رسانه اي ش�دن این قضیه، تع�دادي زیادي از نهاد 
هاي حقوق بش�ري و مدافعان حقوق زنان به مش�کل این 
خان�م توجه نش�ان مي دهن�د. وضعیت صح�ي این خانم 
ویگانه طفل نوزادش به دلیل سوء  تغذیه شدید پیوسته 
روبه وخامت بوده و هردو به یکس�ان از مشکالت صحي 

ورواني پیش آمده رنج مي برند.

حق حمایت طفل و مادر
حق حمایت طفل و م��ادر یکي از عناصر اصلي حق صحت به 
حساب مي آید. قوانین ملي و اسناد بین المللی حقوق بشر به ویژه 
کنوانسیون حقوق اطفال بر حمایت از اطفال وآنچه که به صحت، 
رش��د وآموزش کودکان ارتباط مي گیرد تأکید کرده و دولت ها را 
مکلف س��اخته است  تا براي اس��تیفاء این  حق، به  مسؤولیت ها 

وتعهدات خویش توجه  کنند.

قانون اساس��ی افغانس��تان در ماده 54 تصری��ح می دارد که » 
خانواده رکن اساس��ی جامعه را تش��کیل می دهد و مورد حمایت 
دولت قرار دارد. دولت به منظور تأمین س��المت جسمی و روحی 
خان��واده، باالخ��ص طفل و م��ادر، تربیت اطفال و ب��رای از بین 
بردن رس��وم مغایر با احکام دین مقدس اسالم تدابیر الزم اتخاذ 

می کند.«1

همین طور، کنوانس��یون حقوق اطفال در ماده سوم اش تأکید 
می کند: »دول طرف کنوانسیون متعهد می شوند که آن حمایت 
و مراقبت��ی را ک��ه الزمه بهب��ود زندگی طفل اس��ت،  با در نظر 
گرفتن حقوق و مکلفیت های والدین طفل، سرپرس��تان قانونی و 
دیگر افرادی که قانوناً در قبال وی مس��ؤولیت دارند، تأمین کنند 
و به این منظور باید کلیه اقدامات قانونی و اداری الزم را به عمل 
آورند.«2  همین طور در ماده 6 این کنوانس��یون آمده اس��ت که:  

1. قانون اساسی افغانستان )1382(، ماده 54
2. کنوانسیون حقوق طفل ؛  ویژه اسناد بین المللی حقوق بشر.

»دول طرف کنوانس��یون باید تا آخرین سرحد ممکن بقا و رشد 
طفل را تضمین کنند.«3

اسناد بین المللی دیگر نیز دولت ها را مکلف به خدمات مرتبط 
ب��ه حق حمایت از طفل می کند. به همی��ن ترتیب مي بینیم که 
کنوانسیون رفع کلیه تبعیضات علیه زنان در ماده دوازدهم خود 
نیز دولت را مکلف دانسته است که : » خدمات الزم را در دوران 
ب��ارداری، هنگام زایم��ان و در دوران پس از زایمان ارائه کند. در 
صورت لزوم خدمات رایگان در اختیار آن ها قرار دهد،  نیز آن ها 
را از غذای مناس��ب در دوران بارداری و دوران شیردهی بهره مند 

سازد.«4

هرچند آماره��ا وگزارش هاي بین المللی وداخلي قبلي نش��ان 
مي داد که  افغانستان، یکی از خطرناک ترین کشورها براي  زنان 
و کودکان به ش��مار مي آید. نب��ود خدمات صحي، حمایت منظم  
از ک��ودکان و مرگ ومی��ر ب��االي زنان وکودکان هن��گام والدت،  
افغانس��تان را درصدر کشورهاي قرار داده بود که زنان وکودکان 
در آن به ش��دت آس��یب پذیراند. گزارش هاي قبلي وزارت صحت 
عامه نیز نش��ان می دهد که  می��زان مرگ ومیر مادران 1400 در 
هر 100.000 والدت زنده می باشد و از هر شش طفل که متولد 
می شود، یک طفل قبل از رسیدن به سن 5 سالگی فوت می کند.5  
این آمارها به مقایس��ه س��ال های قبلي بهبود نس��بی وضعیت را 
نش��ان می دهد. اماگزارش هاي بین المللی و ملي  در س��ال تحت 
پوش��ش این گزارش،  از این حیث جایگاه بهتري براي افغانستان 
قایل شده است. س��ازمان نجات کودکان در گزارش مدعي شده 
است که مراقبت هاي صحي و شمولیت بیشتر دختران درمکاتب 
جای��گاه افغانس��تان به مثابه بدترین مکان براي م��ادران را تغییر 
داده اس��ت. یافته های این س��ازمان نش��ان می ده��د که در طي 
این س��ال شمار بیش��تر مادران نجات داده می شود؛  و مرگ ومیر 
کودکان روبه کاهش می باش��د؛  از این رو جایگاه افغانستان اندکي 
تغییر کرده اس��ت. با این حال این سازمان مدعي شده است که 
ش��صت)60( درصد کودکان افغانستان از سوء تغذیه رنج بُرده و 

تعدادي هم به این دلیل روزانه از بین مي روند.6

در همین حال، یافته های نظارت س��احوی کمیسیون مستقل 
حقوق بش��ر در سال 1391 نشان می دهد که از جمع 8202 تن 
پرسش ش��ونده،  حدوداً  2.8 درصد آنها گفته اند که درمدت یک 
سال آنها مادری  را به دلیل نبود سهولت وامکانات هنگام والدت 
از دس��ت داده اند. این رقم در گزارش سال قبلي 3.7 درصد بود. 

3. همان،
4. کنوانسیون رفع کلیه تبعیضات علیه زنان، از نشرات کمیسیون مستقل حقوق 

بشر افغانستان ،  ص 16-15
5. گزارش وضعیت حقوق اقتصادی و اجتماعی در افغانستان؛ گزارش پنجم، سال 

نشر 1390، ص 49
6. http://da.azadiradio.org/content/article/24576050.html
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مقایس��ه این دو رقم نشان دهنده بهبود نسبی 
وضعیت می باشد. برعالوه عین پرسش در مورد 
از دس��ت دادن طفل در همی��ن مدت مطرح 
ش��ده اس��ت که 4.4 درصد پرسش شوندگان 
پاس��خ مثبت داده و گفته اند که در این س��ال 
زیر پوش��ش این گزارش آنها اطفال خود را به 
دلیل نبود مراقبت ها و امکانات صحي از دست 

داده اند. 

س��احوي  نظ��ارت  دیگ��ري  یافته ه��ای 
نش��ان می ده��د ک��ه ح��دود 32.7 درص��د 
پرسش ش��وندگان گفته ان��د در هنگام والدت 
آخرین طفل ش��ان، اقارب ش��ان به آنها کمک 

کرده اند. 22.6 درصد دیگر گفته اند که دایه محلي آموزش دیده 
هن��گام والدت به آنها کم��ک کرده اس��ت. 20 درصد دیگر هم 
گفته اند ک��ه داکتر ونرس هنگام والدت هم��کاري کرده،  13.1 

درص��د دیگر قابله آموزش دیده و با 6.9 دیگر پرسش ش��وندگان 
درواق��ع هیچ کس همکاري نکرده و مابقي به این س��وال پاس��خ 

نداده اند. جزئیات این یافته را در نمودار باال مي بینید. 

ام��ر مه��ِم دیگر ب��راي حمایت از ح��ق طفل و م��ادر تطبیق 
واکسین هاي  منظم است. مناطق ناامن یکي نقاط آسیب پذیری 
اس��ت که اطفال زیادی ازی��ن حمایت محروم ش��ده اند. آنگونه 
که گزارش هاي قبلي نیز نش��ان 
مناط��ق  در  اطف��ال  مي دهن��د 
ناامن و دوردست یا هیچ واکسن 
نمی ش��وند یا به ط��ور منظم به 

واکسین دسترسی ندارند.

 یافته ه��ای نظارت س��احوي 
کمیس��یون آنگونه که در نمودار 
زیر نش��ان داده ش��ده،  گویایي 
خوشبینانه  نس��بتاً  واقعیت  یک 
اس��ت؛  به ای��ن ترتی��ب که 81 
درصد مصاحبه ش��ده ها گفته اند 
که اطفال زیر سن منظم واکسن 
مي ش��وند،  15 درص��د ج��واب 
خی��ر و 4 درصد دیگر جواِب مش��خصی را ارائه 

نکرده اند.

حق داشتن محیط زیست سالم
دسترسي وداشتن محیط زیست سالم نه تنها 
نیازمندي نخستین انسان ها که حق بشري افراد 
نیز به حساب مي آید. سازوکارهاي زیادي در این 
رابطه در اس��ناد بین المللی حقوق بشر و قوانین 
ملي کش��ورها وج��ود دارد اس��ناد ومیثاق هاي 
بین المللی حقوق بش��ر که دس��ته  هاي مختلف 
حقوق بش��ري را حم��ل مي کنن��د،  به صورت 
واضح بر حق برخورداري از محیط زیس��ت سالم تأکید کرده اند. 
حق مس��کن مناسب، حق س��طح زندگي مناس��ب و حق کار و 
ش��رایط کاري مناس��ب از جمله حقوقی اند که رابطه مستقیم با 
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حق برخورداري از محیط زیس��ت سالم پیدا می کنند. در قوانین 
مل��ي نیز به این حق توجهي خاص نش��ان داده می ش��ود. قانون 
اساس��ي افغانستان در ماده پانزده خود به صراحت دولت را مکلف 
کرده اس��ت تا برای حفظ و بهبود محیط زیس��ت س��الم تدابیر 
الزم را اتخ��اذ کن��د.1  در قوانی��ن عادي دیگر نی��ز بر حفاظت و 
رعایت این حق تأکید صورت گرفته اس��ت. در بند اول ماده 27 
قانون محیط زیس��ت به صراحت بیان ش��ده است که: هیچ  کسي 
نمي تواند مواد آلوده کننده اي را در محیط تخلیه کرده یا س��بب 
آلوده کردن محیط زیس��ت گردد یا اجازه دهد محیط زیس��ت به 
حدي آلوده ش��ود که تأثیرات سوء آن بر محیط یا صحت انسان 
ج��دي ش��ود.2  عالوه بر قانون اساس��ي و قوانین عادي کش��ور؛ 
اداره ملي حفاظت محیط زیس��ت نیز در تالش اس��ت تا با طرح 
قوانین،  لوایح و طرزالعمل ها براي حفاظت از محیط زیست سالم 
و صحي مس��ؤولیت و وظایف محوله خویش را انجام دهد. درطي 
س��ال 1391 به تهیه پیش نویس مقرره کنت��رل آلودگي صوتي 
و همین ط��ور مقرره نظ��ارت و تنظیم زباله ه��اي کلینیکي اقدام 
کرده اس��ت. عالوه براین دو مقرره، اداره یادشده،  طرزالعمل هاي 
دیگري براي نظارت و تفتیش محیط زیست و نیز تجارت حیات 
وحش در طي سال زیر پوشش این تحقیق تهیه کرده است. این 
تالش ها درُکل امیدوارکننده اس��ت اما اراده عمومي و اجتماعي 
کاف��ي براي رعایت محیط زیس��ت وجود ندارد. ای��ن واقعیت را 
بیش ازهمه با مش��اهده عیني و روزانه در مسیرهاي رفت-آمد در 

شهرهاي بزرگ کشور به وضوح مي توان دید. 

آنگون��ه ک��ه یادآوري ش��د،  با وج��ود ضمانت ه��ای قانوني و 
حقوق��ي در این مورد، ب��ا آنهم براي حراس��ت و بهبود وضعیت 
محیط زیس��ت در افغانس��تان توجهي چندانی صورت نمي گیرد. 
س��رک ها، جویچه ه��ا وکوچه هاي ناپاک وحت��ي فرهنگ زندگي 
ش��هري درافغانس��تان نش��انه هاي آش��کاری  از ب��ي توجهي به 
محیط زیس��ت س��الم مي باش��ند.  رعایت نکردن و بي توجهي به 
حفظ محیط زیس��ت س��الم در ش��هرهاي کالن به دلیل تراکم 
نفوس بیش از روس��تاها می باشد. به گونه مثال در شهر کابل، در 
بخش ها ومناطِق زیاِد  این ش��هر،  روزانه ش��اهِد  انباِر  مواد فاسد 
و زباله ه��اي مواد غذایي و مصرفي هس��تیم ک��ه موجب آلودگي 
فراوان محیط اطراف خود مي شوند. همین طور نبود کانالیزاسیون 
و نبود سیس��تم فاضالب هاي استتندرد، رعایت نکردن معیارهاي 
مدرن خانه سازي، سبب شده تا گنداب ها و فاضالب ها به کوچه ها 
سرازیر شده  و به این ترتیب آلودگي و مشکالت فراوان صحي را 

براي  شهروندان به بار مي آورند.  

آنگونه که در گزارش سال قبل نیز اشاره شده بود، خاکی بودن 
1. قانون اساسی افغانستان )1382( ، ماده 15
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کوچه ها نیز در آلودگی محیط زیس��ت سهم دارد. این امر به گونه 
عمل می کند که از یک سو هوا را خاکي و آلوده کرده و از سویي 
با ش��روع برف و باران  ب��ا کمترین بارندگ��ی موجب ِگل و الی 
زیادي در کوچه ها می گردد. با عبور و مرور وس��ایل نقلیه، بخش 
زی��ادي ازین خ��اک وِگل کوچه ها  روی س��رک ها می آیند و به 
این ترتی��ب دوران آالیندگي کوچه-س��رک-فضا تکمیل ش��ده 
وادامه پیدا می کند.3 هرچند شاروالي ها برخي از شهرهاي بزرگ، 
حتي االمکان تالش کرده تا در مورد حفاظت شهرک ها و کوچه ها 
تدابیري روي دس��ت گیرند. به عنوان مث��ال به منظور دورکردن 
زباله ها از مناطق مس��کوني،  زباله دانی های کالن و یا مکان های 
مش��خص براي جمع و انبارکردن زباله ها و موادهاي مصرف شده 
در نظر گرفته ش��ده؛  اما نبود فرهنگ و رفتار ش��هري در نهایت 
س��بب اهمال و بي توجهي ش��هروندان در رعایت نظافت و پاکي 

شهر، سرک و کوچه شده است.  

جنگ و ادامه منازعات در طي چندین دهه درافغانستان عامل 
دیگ��ري تخریب و بي توجهي به محیط زیس��ت تلقي می ش��ود. 
قطع پیوسته جنگالت و محیط های سبز، شکار بي رویه حیوانات 
وحش��ي و پرندگان کمیاب در طي س��ال های جنگ ادامه یافته 
اس��ت.  جنگالت قطع ش��ده به کشورهاي همس��ایه انتقال پیدا 
کرده و به فروش مي رس��د. این امر به وضوح عامل اصلي تخریب 
جنگالت و محیط هاي سیر می شود یکي از جدي ترین آسیب بر 

محیط زیست به حساب مي آید. 

شکار بی رویه پرندگان و حیوانات وحشی که برخي از گونه هاي 
آنها در منطقه و حتي جهان نادر وکمیاب اند،  آسیب جبران ناپذیر 
بر محیط زیس��ت تلقي مي ش��وند. والیت هاي چون بدخش��ان، 
بامیان، غور،  و والیات  ش��مالي کش��ور چون  پنجش��یر، پروان 
و کاپیس��ا از جمل��ه مناطقي اند که در آن  آهوه��اي مارکوپولو، 
پرنده ها وانواع حیوانات وحشي دیگر بطور منظم و بي رویه شکار 
می شود. مناطِق شمالي کشور ش��کارگاه خطرناک انواع پرنده ها 
به حس��اب می آید؛  به گونه که نسل برخي از عادي ترین پرنده در 
حال انقراض اند و به راحتي کوچ و از میان رفتن پرنده ها را در این 
مناطق مي توان مش��اهده کرد.  هرچند طرزالعمل ها و رویه هاي 
قانوني مش��خصی در این رابطه وجود دارد اما  نهادهاي مسؤول 

در این زمینه توجهی جدی و کارآمد نشان نمي دهد.

3. گزارش وضعیت حقوق بشر درافغانستان 1390. انتشارات کمیسیون مستقل 
حقوق بشر.
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حق سطح زندگی مناسب یکي از حقوق بشري انسان ها 
ب��وده؛  وحقوق وموضوع��ات را دربر مي گی��رد  تا زمینه 
تأمین سطح وکیفیت مناسب زندگي فراهم شود. تحقق 
وتأمین حق زندگي مناس��ب وابسته به تأمین مجموعه 
از حقوق بش��ري دیگري است. حق مسکن مناسب، حق 
دسترس��ي به آب وغذاي مناسب،  حق صحت، نبود فقر 
و امنیت کامل در برابر گرس��نگي، محیط زیس��ت پاک 
و س��الم و حقوق دیگر از جمله پیش ش��رط تأمین حق 
س��طح زندگي مناس��ب به حس��اب مي آیند. از آنجایي 
که حق س��طح زندگي مناس��ب، بی��ش از همه معطوف 
به وضعیت  زندگی اقش��ار و افراد آس��یب پذیر اجتماعي 
چون اطفال، زنان، کهن س��االن، افراد بي شغل، اشخاص 
داراي معلولیت، معتادان، بیجاشدگان، عودت کنندگان و 
مهاجرین می باش��د،  توجه وحمایت دولت ها براي تأمین 

این حق الزمي و مهم پنداشته می شود. 

به منظور حمایت و تحقق این حق، ضمانت ها و الزامات 
زیادي از طریق اسناد وکنوانسیون هاي بین المللی حقوق 
بشر بر دولت ها وضع شده است.  براساس ماده 11 میثاق 
بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دولت ها 

ملزم به اجراء  تدابیر زیر مي باشند: 

»1. کش��ورهای ط��رف این میثاق ح��ق هرکس را به 
داشتن سطح زندگی کافی برای خود و خانواده اش شامل 
خوراک، پوش��اک و مسکن کافی، هم چنین بهبود مداوم 
شرایط زندگی به رسمیت می شناسند. کشورهای طرف 

ای��ن میثاق به منظور تأمین تحقق این حق تدابیر مقتضی اتخاذ 
خواهند کرد و از این لحاظ اهمیت اساس��ی همکاری بین المللی 

براساس رضایت آزاد را قبول دارند. 

2. کشورهای طرف این میثاق با اذعان به حق اساسی هرفرد؛  
اینکه از گرس��نگی  فارغ باش��ند، جداگانه ی��ا از طریق همکاری 
بین الملل��ی تدابیر الزم، از جمله برنامه های مش��خصی قرار ذیل  

اتخاذ خواهند کرد:

ال��ف- بهبود روش های تولی��د و حفظ و توزیع خ��وار و بار با 
اس��تفاده کامل از معلومات فنی و علمی با اش��اعه اصول آموزش 

تغذی��ه و با توس��عه یا اصالح نظام زراعت��ی به نحوی که حداکثر 
توسعه مؤثر و استفاده از منابع طبیعی را تأمین کنند.

ب- تأمی��ن توزیع منصفان��ه ذخایر)منابع( خوار و بار جهان بر 
حسب حوایج با توجه به مسایل)مبتالبه( کشورهای صادرکننده 

و واردکننده مواد اولیه غذایی.«1

حق سطح زندگی مناسب در قوانین داخلي افغانستان وتعهدات 
دولت افغانس��تان نیز مورد تأکید قرار گرفته است.  قانون اساسی 
و استراتژی انکش��اف ملی افغانستان  بر تأمین ورعایت این حق 
1. میثاق بین المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي،؛   ویژه اسناد بین المللي 

حقوق بشر،  ص 7-6

10. حق سطح زندگی مناسب
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تأکید کرده است.  در ماده 14 قانون اساسي کشور،  حقوِق  بشري 
چون حق مس��کن و بهبود زندگی مردم  تس��جیل یافته و دولت 
را ملزم به » اتخاذ تدابیر در حدود امکانات مالی خود، به منظور 
تهیه مس��کن و توزیع ملکیت هاي عامه براي شهروندان مستحق 
مي کند.«  هدف از عملي ش��دن این امر مواردی چون »انکشاف 
زراعت و مالداری، بهبود ش��رایط اقتصادی، اجتماعی و معیشتی 
دهقانان و مالداران، اسکان و بهبود زندگي کوچی ها می باشد«. 

سند معتبري دیگر در راستاي تأمین ورعایت حق سطح زندگي 
مناسب، استراتژی انکش��اف ملی افغانستان است. این استراتژي  
بر تأمین س��طح زندگی مناسب ش��هروندان کشور تأکید ورزیده 
و براي بهبود  ش��رایط زندگی ش��هروندان افغانستان، یک سلسله 
اهداف واقدامات را پیش بینی و تعیین کرده اس��ت. در استراتژي 

انکشاف ملي به وضوح پیش بینی شده است که :  

»افرادی که با کمتر از یک دالر در روز زندگی می کنند، ساالنه 
3 درصد و نس��بت افرادی که از گرسنگی رنج می برند، ساالنه 5 

درصد کاهش خواهد یافت« .1

ناگفت��ه پیداس��ت که  زندگی تع��دادي زیادي از ش��هروندان 
افغانستان،  به ویژه گروه ها و اقشار آسیب پذیر اجتماعي وضعیت 
نامناسِب دارد. بررسي کیفي این وضعیت نشان می دهد که حتي 
کمترین معیارهاي تعیین ش��ده در اس��ناد، میثاق ه��ا، قوانین و 
طرزالعمل هاي ملي و بین المللی رعایت نمی ش��ود. یکي از عوامل 
اصلي ای��ن وضعیت دولت و نبود توجه ج��دي به بهبود کیفیت 
زندگي شهروندان است. فقر گسترده و نبود شغل دامن گیر شماِر 

زیادي از شهروندان می باشد.

 نبود س��رپناه و مسکن مناسب،  به ویژه درش��هرها و مناطقی 
ک��ه عودت کننده ها، مهاجرین و بیجاش��دگان داخلي را در خود 
جاي داده اس��ت، نامناسب می باشد. نبود آب آشامیدني صحي و 
تدابیري براي رفع این مشکل از نگراني جدي در اکثر مناطق به 
حساب می آید. خشکسالي چندین سال پیاپي سبب شده است تا 
اکثر مناطق آب کافي براي  استفاده انسان ها، نباتات،  کشتزارها و 
حتي حیوانات اهلي نداش��ته باشد و این وضعیت در نهایت فقر و 
بدترشدن وضعیت حق سطح زندگي مناسب را  تشدید می کند. 

یکي از آسیب هاي این وضعیت قرار گرفتن تعدادي از کودکان 
در معرض گرس��نگي و سوء  تغذیه اس��ت؛    به ویژه آنهایي که در 
مناطق دوردس��ت وفقیر زندگ��ي می کنند. کارهاي جس��مي و 
فیزیکي س��خت کودکان در افغانس��تان به یک امر عادي تبدیل 

شده است. 

پنجم،  گزارش  افغانستان؛  در  اجتماعی  و  اقتصادی  حقوق  وضعیت  گزارش   .1
) 1390( ص 37

گزارش ه��ای بي ش��ماري در م��ورد کار اطف��ال نش��ر و تولید 
مي ش��وند و همه بر فقر ونبود اش��تغال تأکید دارد که در نهایت 
سبب کشاندن کودکان به خیابان ها، کارگاه ها ومحیط هاي کاري 

سخت می شود.  

براس��اس گزارش یونام��ا و به نقل از یافته ه��ای اداره مرکزي 
احصائیه افغانس��تان در مورد وضعیت ک��ودکان بخش زیادي از 
کودکان ش��هري و دهاتي مص��روف کاراند. از می��ان اطفالی که 
در رده س��نی 6 س��اله تا 11 س��اله قرار دارند، حدود 550000 
)پنج ص��د و پنجا هزار( ت��ن مصروف کاراند  و از میان اطفالی که 
در سنین  12 ساله تا 14 ساله قرار دارند 459000 )چهارصد و 
پنجا و نه هزار( تن و از اطفالی که در رده سنی  15 ساله تا 17 
ساله قرار دارند 174000 )صد و هفتاد و چهار هزار( تن مصروف 
کاران��د. در مجموع، بالغ بر یک میلی��ون و یک صد و هفتادوچهار 
هزار کودک در جاده ها، مزارع، بازارها و اماکن دیگر مصروف کار 

می باشند.2

برعالوه مشقتی که کودکان به دلیل کارفیزیکي سخت تحمل 
می کنن��د،  موارد چون فس��اد اداری گس��ترده، وج��ود مافیای 
اقتص��ادی قدرتمن��د، نبود  نظ��ارت  دولت بر پدی��ده »انحصار 
واحتکار در عرضه اموال مورد نیاز مردم در بازار«، نیز بر کیفیت 
زندگی ش��هروندان و برخورداري آنها به ل��وازم و نیازمندی های 

اساسی زندگی  تأثیر مي گذارند. 

عدم دسترسی به آب و غذای صحی و کافی
آنگون��ه که قباًل تذکر رفت، برخورداري و دسترس��ی به آب و 
غذای صحی، مناسب و کافی از ابتدایي ترین شرایط براي داشتن 
یک زندگی مناسب به حساب می آید. دسترسی به آب آشامیدنی 
صحي مش��کل جدي ش��هروندان افغانس��تان به حساب می آید. 
یافته های نظارت س��احوی کمیسیون نیز نشان می دهد که عدم 
دسترسي یا دوري منابِع آب آشامیدني مناسب یکي از مشکالت 

جدي شهروندان به حساب می آید.  

در پرسشی که فاصله راه یک طرفه تا منبع تأمین آب را نشان 
می دهد آمده اس��ت که 81 درصد پرسش شوندگان کمتر از یک 
کیلومتر راه را مي پیمایند تا به آب برسند و به همین ترتیب 17 
درص��د میان 1-3 کیلومتر و 1 درص��د هم بیش از 3 کیلومتر و 
درنهای��ت 1 درصد دیگر نی��ز گفته اند نمي دانند که فاصله آنها تا 
منبع آب مورد اس��تفاده آنها چقدر می باشد. نمودار زیر به وضوح 

این فاصله ها و درصدي را نشان می دهد. 

دلو   23( یوناما  وبسایت  از  برگرفته  کودکان،  ویژه  نهادها  فاقد  افغانستان   .2
http://www.unamanews.org/dari/index.php/news/   )  1391

-154/acticles
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برعالوه دوري فاصله رس��یدن تا منبع آب و نوع منبع آب نیز 
مهم اند. ازین رو در پرسش دیگر این سوال مطرح شده است که 
شهروندان افغانس��تان از چه گونه منابعي ، آب آشامیدني خودرا 

تأمین می کنند.

 همانطوري که در نمودار زیرین مشاهده مي کنید، چاه عمیق،  
چاه ساده،  دریا،  چشمه ، نل،  مخزن آب سرپوشیده  و آب جوي 
به ترتیب بیش��ترین مورد اس��تفاده به مثابه منبع آب آشامیدني 

براي شهروندان تلقي می شود.

مقایس��ه نم��ودار قبل��ي با نم��ودار زیر ک��ه مربوط به س��ال 
قبل)1390( می باشد نشان دهنده تفاوتی اندک می باشد. هرچند 

از لحاظ وضعیت عمومي تفاوِت اندکي میان س��ال جاري وسال 
قبلي در زمینه فراهم ش��دن س��هولت ها و امکانات بیش��تر براي 
گس��ترش منابع آبي به مالحظه مي رس��د، اما با آنهم درسال زیر 
پوش��ش این گزارش 9.3 درصد از پرسش شدگان گفته اند که از 

آب نل استفاده می کنند.
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مش��کل دیگری ک��ه در زمینه آب آش��امیدني مطرح اس��ت، 
غیرصحي وآلوده بودن آن اس��ت. یافته های نظارت کمیس��یون 
مستقل حقوق بشرنش��ان می دهد که تعداد زیادي از شهروندان 
افغانس��تان در زمینه دسترس��ي و کیفیت آب با مش��کل جدي 
مواجه اند.  پرسش��ی در این زمینه با 8202 پرسش شونده به این 
شکل مطرح ش��ده که آیا خانواده شما در رابطه با آب مشکالتی 
دارد یا خیر  که 46.2 درصد آنها پاس��خ مثبت داده وگفته اند که 
خانواده ه��اي آنها در زمینه آب مش��کل دارن��د. 48.8 درصد نیز 
گفته اند که در زمینه آب با مش��کلي مواجه نیستند و مابقي هم 
به این پرس��ش جواب نداده اند. از جمله کس��اني که پاسخ مثبت 
داده اند، 15.3 درصد نبود آب کافي، 12.4 درصد نبود آب صحي 
و پاک، 5.3 درصد منبع آب مشترک با حیوانات، 4 درصد فاصله 
دور، 2.7 مجبوری��ت براي خریداري آب، 2.3 انتظار بیش از حد 
براي گرفتن آب، 2.2 خشک بودن چاه، 1 درصد آب شور و 54.8 
درصد دیگر مش��کالِت دیگري در زمینه دسترسي و استفاده آب 

ذکر کرده اند. نمودار زیر شرح این مسأله است:

این درحالي اس��ت که مش��کالت ذکر ش��ده در گزارش قبلي 
با اندکي تفاوت، بر وجود مش��کالت در رابط��ه به آب مهر تأیید 
مي گ��ذارد. آنگون��ه که در نمودار صفحه بعد مش��اهده مي کنید، 
بخش��ی از مشکالت ذکر شده در گزارش کنوني، در سال گذشته 

نیز وجود داشته است.
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نب��ود آب زراعتی کافي یکي از مش��کالت دیگري ش��هروندان 
افغانس��تان است. در س��ال های اخیر که افغانستان با خشکسالي 
پیاپي مواجه بوده؛  این مش��کل تأثیر مستقیم بر زراعت، اقتصاد 
وکیفیت زندگي مردم داش��ته  اس��ت. آنگونه ک��ه در نمودار زیر 
مي بینید از 8202 پرسش ش��ونده، 63.5 درصد آنها گفته اند که 
به مش��کل کمبود آب زراعتی مواجه اند 36.5 درصد دیگر نیز از 
نبود مش��کل در زمینه کم آبي س��خن گفته اند. کم آبي مش��کل 
چندین ساله افغانستان است. آسیب خشک سالی هاي پیاپي چند 
س��ال اخیر به بیجاشدن تعداِد  زیادي شهروندان در داخل کشور 

منجر شده است. 

نهادهاي مس��ؤول و رس��انه هاي افغانس��تان نی��ز کمبود آب 
وخشک س��الي را یکي از مشکالت جدي ش��هروندان افغانستان؛  
به ویژه دهقانان مي شمارند. به گفته وزیر زراعت » نبود بارندگی ها 
در چهار ماه گذشته و بلندرفتن قیمت مواد خوراکی در بازارهای 
جهان وضعیت مصؤونیت غذایی را به چالش کش��انیده اس��ت«.1   
وضعیت کم آبي ناش��ي از خشک س��الي درطي سال زیر پوشش 
این گزارش درحدی ش��دید بوده است که 14 والیت افغانستان 
را به ش��دت متاأثر کرده اس��ت. والیت هاي متأثر شده از کم آبي 
عبارت اند از :   بلخ، س��منگان، تخار، س��رپل، ه��رات، بادغیس، 
فاری��اب، جوزجان، بغالن، کندز، بدخش��ان، بامی��ان، دایکندی 
و غ��ور. به گفت��ه وزیر زراعت،  آبیاري و مالداري افغانس��تان نیاز 
است تا دس��ت کم 61 درصد از باشندگان چهار والیت ذکر شده 
زیر پوش��ش کمک هاي عاجل قرار بگیرند تا حد اقل براي شش 
ماه آینده نیازهاي اولیه آنها مرفوع ش��ود. ب��ه گفته این وزارت، 
حدوداً 7 میلیون نفر در افغانستان زیر خط فقر زندگي می کنند؛ 
ولي نگراني بیش��تر در مورد 1.4 میلیون نفري است که به دلیل 
خشکسالي هاي پیاپي سال های اخیر در وضعیت حاد و نامناسب 

http://bostnews.af/details_   ،)1392 1 1
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به س��ر مي برند. برعالوه آنچه گفته ش��د،  در ح��دود 2.6 ملیون 
کس��اني دیگري از خشکسالی متضرر ش��ده اند،  از برنامه  توزیع 
رایگان م��واد غذایی، خوراکه حیوان��ی، برنامه های کار در مقابل 
غ��ذا، کمک های صحی و خدمات دسترس��ی به آب آش��امیدنی 

مستفید خواهند شد.2

کمبود غذا، گرسنگي و فقر مفرط از مشکالت جدي شهروندان 
افغانس��تان به حس��اب می آید. همانگونه که درباال یادآوري شد،  
نهادهاي مس��ؤول در تالش اند تا براي رفع این مش��کل به توزیع 
م��واد مورد ضرورت بپردازند. بر اس��اس گفته ه��اي وزیر وزارت 
زراع��ت، این وزارت به توزیع 40 هزار تن گندم، 5 هزار تن برنج 
و 20 هزار تن خوراکۀ متراکم حیوانی را آغاز کرده تا به حل این 
مش��کل رسیدگي نماید.3 مشکل کمبود مواد غذایي نه تنها دامن 
گیر شهروندان افغانستان که حتي خشک سالی و عوامل طبیعي 
و انس��اني دیگر موجب شده است تا حیوانات اهلي نیز به کمبود 
علوفه و مایحتاج غذایي دیگر دچار ش��وند. براي رفع این مشکل، 
وزارت زراع��ت به توزیع 21 هزار تن علوف��ه حیواني اقدام کرده 

است تا براین معضل؛  حداقل براي کوتاه مدت غلبه کند. 

افغانستان از جمله کشورهایی به حساب می آید که به شدت با 
کمبود مواد غذایی و گرس��نگی دچار است. گزارش برنامه غذای 
جهانی وابس��ته به س��ازمان ملل متحد)WFP(  حاکي از خطر 
مواجه بودن  7.3 میلیون نفر درافغانستان با گرسنگي است.  رقم 
7.3 میلی��ون نفر درواقع حدوداً یک چهارم نفوس افغانس��تان را 
تش��کیل مي دهد. هرچند این گزارش نشان دهنده وضعیت سال 
قبل می باش��د، اما یافته ه��ای آن در توصیف وضعیت کنوني نیز 
صادق می باش��د. گزارش برنامه غذاي جهاني نش��ان می دهد که 
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وضعیت حقوق بشر در افغانستان در سال 1391

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

زنان و کودکان بیشتر در معرض گرسنگی و کمبود غذا مي باشند 
و بیش از نیمی از کودکان زیر 5 سال افغان با سوء تغذیه مواجه 

هستند.1

مصؤونیت در برابر حوادث طبیعی
یکي از ابتدایي ترین پیش ش��رط هاي زندگي مناسب این است 
که افراد و شهروندان یک کشور در برابر حوادث طبیعي مصئون 
باش��ند. حوادث طبیعي از قبیل خشکسالی، سیل، زلزله، سرما و 
گرمای شدید،  حوادثي اند که بیرون از مدیریت و توانایي انسان ها 
قرار نمي گیرد. از این رو است که مدیریت،  تدبیر سنجي و اتخاذ 
سیاس��ت هاي پیش گیران��ه می توان��د نقش به س��زایی در نفي یا 
کاهش خطر و آسیب هاي پیش بینی شده ایفا کنند. درافغانستان 
ام��ا کمبود امکانات،  خدمات و نبود مس��ؤولیت پذیري نهادها و 
ارگان هاي ذي ربط نیز س��بب شده اس��ت تا  از افراد وشهروندان 
افغانس��تان حمایت جدي صورت نگیرد. خشکسالی که سال های 
قبل دامن گیر بس��یاری از مناطق افغانس��تان بوده است کماکان 
وجود دارد وس��بب شده است تا در طي س��ال های اخیر هزاران 
خان��واده را از والیات دایکندی، بامیان و میدان وردک آواره کرده 
است. خشک س��الی و کمبود آب تنها به مناطق مرکزي محدود 
نمی شود؛  مناطقی دیگر نیز از این معضل رنج مي برد. براساس نقل 
قول اداره ملي مبارزه با حوادث طبیعي،  باش��ندگان 27 روستاي 
والی��ت تخار به دلیل خشکس��الي و نب��ود آب احتماالً مجبور به 
ترک مناطق ش��ان مي باش��ند. برخي از خانواده ها تالش کرده اند 
ت��ا در نزدیکي هاي رودخانه پناه بگیرند و به این ترتیب مش��کل 
آب ش��ان را رفع کند. سرماي زمستان از حوادث طبیعي دیگري 
است که س��االنه جان چندین شهروند افغانستان؛  به ویژه کودک 
وکهنس��ال این کش��ور را مي گیرد. هرچند س��ال قبل گزارش ها 
مبني بر مرگ ده ها طفل بود اما براساس گزارش های رسانه ها در 
این سال ) 1391(  نیز سرماي زمستان جان چندین تن را گرفته 
است.2 برادر هشت ساله یک کودک سه ساله که قرباني سرما شده 
اس��ت مي گوید :  »برادرم تنها پیراهن و تنبان کتان نازک به تن 
داش��ت. یک جوره جوراب پاره  با س��رپایي که تنها کفش اش بود 
و انگش��تان پایش از آن بیرون زده در آن روز به شدت می لرزید. 
مصروف بازی در س��رما و برف بود. بعد از آن مریض ش��د،  تب 

کرد و مرد«.3

خانمي دیگري که نوزاد هش��ت ماهه اش به دلیل سرماي بیش 
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عنوان )خشکسالي شدید وکمبود آب آشامیدني در تخار( 

از حد مریض ش��ده است می گوید: »نه تنها نگران کودکم هستم 
که نگران بچه هاي دیگر نیز مي باش��م.  آن ها همه در دل شب از 
سرما گریه می کنند. ما تالش می کنیم تا آن ها را با هر چیزی که 
داریم بپوشانیم، اما هنوز گریه می کنند«. کمي آن سوتر،  مردی 
55 س��اله قرار دارد که فردین، طفل ش��ش ماهه اش در میان 17 
کودکی بود که در در زمس��تان پار از شدت سرما دراین اردوگاه 
مردند. مرد مزبور با خانواده هفت نفره اش از هلمند گریخته است، 
می گوید: »می ترسم طفل سه ساله ام اسماعیل هم تلف شود، وی 

از اثر سرما و تب ده روز می شود که مریض است«.4

فقر و بیکاری
فقر، نبود اش��تغال و بي توجهي مس��ؤوالن در این زمینه یکي 
از مش��کالت جدي شهروندان افغانستان به حس��اب می آید. بنا 
ب��ه گزارش های مختلف و نظرس��نجي س��ازمان هاي بین المللی 
افغانس��تان یکی از فقیرترین کش��ورهای جهان به شمار می رود. 
براس��اس یافته ه��ای گزارش های که ش��اخص فق��ر،  به ویژه فقر 
چندجانبه )محرومیت از خدمات اساس��ي اجتماعي نظیر تعلیم 
و تربی��ت،  صحت،  آب صح��ی(  را در نظر می گیرند، افغانس��تان 
مدام درصدر قرار داشته است. سروي هاي مختلف صورت گرفته 
که افغانس��تان را شامل لیس��ت فقیرترین کشورهای جهان قرار 
می دهد. در یکي از این س��روي ها، افغانستان در میان 20 کشور 
فقی��ر،  مقام دوازده��م را اتخاذ کرده اس��ت.5 یافته های گزارش 
قبلي نیز کماکان صادق است که بر اساس آن حدوداً  36 درصد 
نفوس افغانس��تان زیر خط فقر زندگي می کنند که به صورت ُکل 
ش��امل  9 میلیون نفر مي باش��د. از این جمله حدود 3.4 میلیون 
از خانواده های س��اکن در افغانستان به مشکالت جدي اقتصادي 

رو به رویند.6

زنان و کودکان 
زن��ان وکودکان در اکث��ر جوامع به ویژه در کش��ورهاي درگیر 
منازعه اي چون افغانس��تان از آس��یب پذیرترین گ��روه اجتماعي 
به حس��اب می آید. برعالوه آس��یب هاي دیگر، زنان وکودکان از  
فق��ر و ناامنی نیز رنج مي برند.  نخس��تین خط��ری  که درجوامع 
درگی��ر منازعه و ناامن زن��ان را تهدید می کند،  محرومیت آنها از 
حق تعلیم و تربیت می باش��د. زنان  در وضعیت نامساعد امنیتی 
به س��ختی می توانند به حق آموزش و تحصیل دسترس��ی داشته 
باش��ند. درافغانستان تهدیدات امنیتی از سوی طالبان،  به ویژه در  
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مناطق جنوب وش��رق کشور سبب شده تا زنان از حق آموزش و 
تحصیل و حق کار کردن نیز محروم شوند.1

فقر عامل س��وء  تغذیه، رشد نامناسب جسمي وفیزیکي وحتي 
اختالل در یادگی��ري وقواي ذهني کودکان می ش��ود. اولین اثرِ  
این مش��کالت محرومیت کامل یا نس��بي کودکان از حق تعلیم 
و تربیت می باش��د. فقر گس��ترده در افغانس��تان از سویي سبب 
می شود تا کودکان اکثر خانواده های فقیر  براي رفع نیازمندهاي 
معیش��تي خ��ود درس، تحصیل و دنیاي کودک��ي خویش را رها 
و ب��ه کار بپردازن��د. هرچند کار اطفال وآن هم کار ش��اقه مغایر 
تعهدات و مفادکنوانسیون هاي بین المللی است اما با آنهم اطفال 
درافغانستان به کارهاي ش��اقه مي پردازند. این امر هرچند ناشي 
از ناگزی��ري و رفع نیازمندي معیش��تي خانواده هایی اس��ت که 
مجبوراند اطفال ش��ان را به کارهاي فیزیکي و ش��اقه بگمارند اما 
نبود نظارت، حمایت و سیاس��ت هاي مشخص ارگان هاي مسؤول 
به پیچیدگي مسئله کار شاقه کودکان افزوده است.  بدون نظارت 
دقیق ارگآن هاي مس��ؤول  شرایط کاری برای این کودکان اکثراً 
بسیار سخت و طاقت فرساس��ت. کار روي مزرعه، دست فروشي، 
جمع آوري زباله در کنار س��رک ها، موترشویي، جمع آوري هیزم، 
چوپاني، دست فروشي در س��رک ها، آب آوردن، گدایي و کار در 
ورکشاب هاي موتر از جمله گونه هاي رایج کار کودکان به حساب 
می آیند. اصول وظایف و تقسیم کاري مشخص براي کار کودکان 
وج��ود ندارد. به دلیل ناگزیري و عدم مقاومت کودکان آنها اغلب 
از صبح تا ش��ام براي صاحب��ان کار یا براي خانواده هاي خود کار 
می کنن��د. محیط کار و ش��رایط صحي ب��راي کار کودکان اغلب 

نامساعد بوده و از این رهگذر نیز آسیب هاي جدي مي بینند. 

برعالوه کار ش��اقه و اجبار کودکان براي ت��رک تعلیم،  ازدواج 
اجباري و زیر سن ازمشکالت دیگري است. یکي از عوامل ازدواج 
کودکان فقط و تنگدستي خانواده هاي آنهاست. این امر  براساس 
برخ��ي منابع و نهادهایی که درزمینه کودکان فعال اند در مناطق 

شمالي کشور نسبت به جاهاي دیگر حادثر است.2

یافته های نظارت س��احوی کمیس��یون حقوق بشر نیز  نشان 
می دهد ک��ه از مجموع 8202 پرسش ش��ونده، 24.6 درصد آنها 
گفته اند که کودکان ش��ان کار می کنند. مابقي )  75.4 درصد (  یا 
به پرسش جواب نداده یا پاسخ هاي بي ربط داده اند.  همین طور 
دیده می شود که از مجموع کس��اني که اطفال شان مصروف کار 
اس��ت، 8.9 درص��د آنها از   محی��ط کاری غیرصحي و نامصئون 
ش��کایت دارند. مابقي هرچند محیط کار را غیر صحي و پُرخطر 
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تلق��ي ک��رده اما گفته ان��د که خط��ر بالفعل و مس��تقیم متوجه 
کودکان ش��ان نیس��ت. محیط نامناس��ب کاري کودکان خطرات 
بالقوه فراوان را متوجه ک��ودکان می کند که از جمله مي توان به 
اس��تفاده هاي جنسي، اختطاف و اعتیاد اشاره کرد.  کار کودکان 
و محیط کاري نامناس��ب در جمع عوارض و پیامدهاي منفي که 
ب��راي کودکان دارد، یکي هم این اس��ت که مانع رش��د طبیعي 
کودکان ش��ده و سبب می شود تا با کاس��تي هاي بدني، ذهني و 

رواني فراوان دست وپنجه نرم کنند. 

عودت کنندگان و بیجاشدگان داخلی
منازع��ه، خشک س��الی، نب��ود اش��تغال و عوامل دیگر س��بب 
بیجاش��دن هزاران خانواده و ش��هروندان افغانس��تان شده است. 
بر عالوه بیجاش��دن خانواده ها که خود زمینه س��از آسیب پذیري 
آنهاس��ت، عوامل دیگري نیز در عودت مهاجرین و بیجاش��دگان 
داخلي نقش دارند. کس��اني که از خارج کشور عودت می کنند و 
ش��هروندان که از یک والیت به والیت دیگر بنا به عوامل مختلف 
کوچ می کنند، هردو به یک نس��بت آس��یب پذیر تلقي شده و از 

سطح زندگي پایین تري برخوردار مي شوند.

براس��اس گزارش قبلي وضعیت حقوق بش��ر از سال 2002 به 
این س��و، بیش��تر از 5 میلیون مهاجر به کش��ور بازگشتند. اغلب 
این عودت کننده ها از دوکش��ور ایران و پاکس��تان بوده اس��ت.3  
نظارت س��رحدي بر حقوق بشر نش��ان می دهد که تعداد زیادي 
از مهاجرینی که از ایران برگش��ته اند، بیش��تر به صورت اجباري 
و بدون رضایت ش��ان رد مرز شده اند. نیروی انتظامي ایران بدون 
هیچ آگاهي و اخطار پیش��یني به اطاق ه��ا وخانه هاي مهاجرین 
افغ��ان یورش بُرده یا آنها را از روي س��رک ها جمع آوري کرده و  
بع��د از لت وکوب اقدام به اخراج اجباري آنها می کنند. مهاجرین 
اخراج شده اغلب مدت هاي طوالني را در ایران و پاکستان زندگي 
کرده اند و در صورت بازگش��ت از  پناهگاه، س��هولت ها و امکانات 
حداقلي زندگی برخوردار نیستند. آنگونه که گزارش پنجم حقوق 
اقتصادي و اجتماعي نشان می دهد مهاجرین اخراج شده به دلیل 
اخ��راج اجباري،  از هیچ گونه همکاري ه��اي نهادهاي بین المللی 
کمک کنن��ده به��ره نمي برند. نداش��تن س��رپناه، اش��تغال عدم 
برخورداري از امنیت و عدم مصونیت غذایی س��بب می ش��ود که 
مهاجران عودت کننده به زندگي جدید خود را س��امان بخشیده 
و ی��ک تجربه ع��ادي زندگي را آغاز کنند. گزارش س��ال 1391 
س��ازمان بین المللی مهاجرت نشان می دهد که در طي این سال 
حداق��ل 94000  تن از مهاجران افغانس��تان زیر نظر برنامه این 
س��ازمان به وطن برگش��ته اند. افرادی که به ص��ورت داوطلبانه و 
براس��اس این برنامه به کشور بر مي گردند اکثراً از امتیازات مالي، 
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مشوره اي و رفع نیازمندهاي اولیه زندگي برخوردار مي گردند.1

برع��الوه مهاجری��ن که در بی��رون از مرزهاي کش��ور زندگي 
می کنند؛  تعدادی ازش��هروندان کش��ور به دالیل مختلف از یک 
والی��ت به والیت هاي دیگ��ر جابه جا مي ش��وند. گروه ها وافرادی 
که به دلیل فقر، نبود اش��تغال، عدم امنیت و دالیل بي ش��ماري 
دیگر از یک والیت به والیت هاي دیگر کوچ می کنند بیجاشدگان 
داخلي نامیده مي ش��وند. رنج و مشکالت که مهاجرین افغانستان 
در بیرون از مرز تجربه می کنند، بیجاش��دگان داخلي نیز با آنها 

مواجه اند. 

جنگ، ناامني، خشکسالی، س��یالب ها، فقر، بیکاري، منازعات 
محلي، منازعات میان م��ردم محل و کوچي ها و حوادث طبیعی 

دیگر از دالیل مهِم بیجاش��دگان 
داخل��ي ب��ه ش��مار م��ي رود. به 
دلی��ل ادام��ه جن��گ و پایداري 
بیجاس��ازي،  زمینه س��از  عوامل 
اکثر  بیجاش��دگان نمي خواهند 
ی��ا نمی توانن��د به مح��ل اصلي 
زندگي شان برگردند. بیجاشدگان 
داخلي در وضعی��ت ناگواری به 
س��ر می برند؛ از حق مس��کن و 
دسترس��ی  بی بهره اند،  س��رپناه 
آنان به حق صحت بسیار محدود 
اس��ت، به تعلیم و تربیت بسیار 
ک��م دسترس��ی دارن��د، معموالً 
آب آش��امیدنی صح��ی ندارند و 
فرصت ه��ای اش��تغال و کار نیز 

برای آنان میسر نیست. 

از این رو با مش��کل گرسنگی 
و ع��دم امنیت غذایی نیز مواجه اند. اکثر خانواده های بیجاش��ده 
در خیمه ها زندگی می کنند و از ش��رایط محیط زیس��تی بسیار 

نامناسب  برخورداراند. 

در هنگام س��ردی زمس��تان ده ها نفر از این افراد بی س��رپناه 
ب��ه اثر س��رمای ش��دید جان خ��ود را از دس��ت دادن��د.2  بیش 
از هم��ه خانواده ه��اي بیجاش��ده ب��ا زمس��تان هاي مرگب��اری 
مواجه ان��د ک��ه در آن کودکان و کهن س��االن بی��ش از دیگران 
آسیب پذیراند. در زمستان سال 1391 نیز گزارش هایی مبني بر 
 قرباني ش��دن  چندین تن از کودکان از س��وي رسانه ها نشر شده 

1. (Retrieved in 1391- 3 – 12)   http://www.unhcr.org/51b1d63e0.
html

2. گزارش وضعیت حقوق بشر ) 1391 (  صفحه 64

است.3 گزارش های شوراي پناهندگان ناروي و سازمان مهاجرت 
وابس��ته ملل متحد نش��ان می دهد که در میزان افراد بیجا شده 
داخلي درافغانستان درسال 1391 تقریباً بالغ بر نیم میلیون نفر 

شده است.4

یافته های نظارت س��احوي کمیس��یون مس��تقل حقوق بشر 
افغانستان نش��ان می دهد که از مجموع 8202 تن از شهروندان 
افغانس��تان که تحت نظارت و پرس��ش هاي منظ��م تیم نظارت 
س��احوي قرار گرفته ان��د، 6.1 درصد آنها گفته اندکه بیجا ش��ده 
مي باش��ند. عوامل بیجاش��دن را به ترتیب نبود اش��تغال، جنگ، 
خشکس��الي، نداش��تن خانه،  زمین، نبود امنیت، نب��ود تعلیم و 

تربیت و نداشتن امنیت شخصي ذکر کرده اند. 

در این حال دیده می ش��ود که گزارش های بین المللی در مورد 
دالیل بیجاش��دن داخلي نقش منازعه جاري را خیلي برجسته تر 

از عوامل ذکر شده باال مي دانند. 

8am.af/oldsite.//:http)  1392 ثور  تاریخ8  در  برگرفته   (  .3
29210: =php?option=com_content&view=article&id
-55 -04 -18 -11 -110:1389 =catid &52 -48 -15 -10 -10 -1391

562=Itemid&07
4. Challenge of IDP Protection: Research study on the protection 
of IDP in Afghanistan ( November 2012 )

Challenge of IDP برگرفته از گزارش
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یکي از بنیادي ترین حقوق بش��ري افراد، حق ازدواج و تشکیل 
خانواده می باش��د. این حق از حقوق اساسی افراد شمرده شده و 
مورد احترام قانون و ضوابط قانوني می باشد. حق ازدواج و تشکیل 
خانواده در اس��ناد بین المللی حقوق بشر نیز به رسمیت شناخته 
ش��ده و به صورت واضح بر رعایت آن تأکید شده است. در اسناد 
حقوق بشر شرایط اساس��ی احقاق این حق را »رضایت آزادانه و 
کامل طرفین« پنداش��ته اس��ت.  میثاق بین المللی حقوق مدنی 
و سیاس��ی در م��اده 23 اش به صراحت بی��ان می کند: »خانواده 
عنصر طبیعی و اساس��ی جامعه است و استحقاق حمایت جامعه 
و حکوم��ت را دارد. ح��ق نکاح و تش��کیل خانواده ب��رای زنان و 
مردان از زمانی که به س��ن ازدواج می رسند، به رسمیت شناخته 
می ش��ود. هیچ نکاحی بدون رضایت آزادان��ه و کامل طرفین آن 
منعقد نمی ش��ود.«1  کنوانس��یون رفع کلیه تبعیضات علیه زنان 
نی��ز این حق را در ماده 16 ام مورد تأکی��د قرار داده  و هرگونه 
تبعیض جنس��یتي را در زمینه اس��تیفاء  حق ازدواج و تش��کیل 

خانواده مردود دانسته است. 

در قوانی��ن داخل��ي افغانس��تان نی��ز بر اس��تیفاء ای��ن حق با 
درنظرداش��ت شرایط پیش بینی ش��ده تأکید صورت گرفته است. 
قانون مدني کش��ور س��ن اهلیت قانوني ازدواج براي دختر 16 و 
براي پسر 18 سال را در نظر گرفته است. قانون مدني افغانستان 
معی��ن کرده اس��ت که هرگاه دختر 16س��الگي را تکمیل نکرده 
باش��د، عقد ازدواج وي تنها توسط پدر صحیح  التصرف یا محکمه 
باصالحیت صورت گرفته مي تواند. این قانون همچنین عقد نکاح 

پایین تر از 15 سال را به طور مطلق منع اعالم کرده است.2

حق ازدواج وتش��کیل خانواده از جمله حقوق بشري است که 
به کرات و به ش��کل سیس��تماتیک در افغانس��تان نقض می شود. 
محدودیت ها و مش��کالت ف��راراه این حق درافغانس��تان  فراوان 
اس��ت.  قربانیان اصلي این حق در قدم نخس��ت زنان و کودکان 
مي باش��ند. بانک اطالعات اداره قضیه کمیسیون مستقل حقوق 
بش��ر افغانستان در س��ال 1391 نش��ان می دهد که حدوداً 53  

بین المللی حقوق مدنی و سیاسی)مصوب 16 دسامبر 1966 مجمع  میثاق   .1
نشرات  از  بشر،  حقوق  بین المللی  اسناد  ویژه  متحد(،  ملل  سازمان  عمومی 

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، ص 26
2. وضعیت حقوق بشر در افغانستان )1390( ص 66.

قضیه نقض حق ازدواج و تشکیل خانواده ثبت شده است.  هرچند 
این رقم به درخواس��ت قربانیان و ثبت ش��کایت رس��مي آنها به 
کمیس��یون شامل بانک اطالعات شده اس��ت اما واقعیت نقض و 
تخطي ازین حق بیش از انچه اس��ت ک��ه قربانیان مایل به ثبت 

آن ها در نهادهاي ذیربط مي باشند.  

بیش��ترین موارد نقض ح��ق ازدواج مربوط به س��نین زیر 30 
سال اس��ت و رقم ازدواج زیر س��ن نیز به کرات در طي سال زیر 
پوش��ش این گزارش اتفاق افتاده اس��ت. یافته های کمیسیون در 
زمینه خش��ونت علیه زنان نش��ان می دهدکه در طي این س��ال 
حداقل 118 مورد ازدواج زودهنگام )یا ازدواج دختران زیر س��ن 
18 قرار دارند( اتفاق افتاده اس��ت. هرچند میکانیزم هاي حقوقي 
مناس��بي براي پیش گیري از ازدواج زودهنگام پیش بینی ش��ده 
اس��ت اما وجود س��نت ها و عنعنات در افغانستان مانع از رعایت 
قوانین می شود. مطابق گزارش قبلي؛ در نکاح نامه جدید ازدواج،  
ش��رایط عقد  واضح اس��ت وحتي زوجه نیز مي تواند ش��رط هاي 
را  آن بگنجاند.  اما آنگونه که دیده ش��ده است، به دست آوردن 
نکاحنامه و ثبت آن در محکمه مربوطه وقت گیر اس��ت و نیازمند 
طي مراحل پیچیده اي می باش��د. اکثر زوج هایی که تازه عروسي 
مي کنند اگر ضرورت قانون��ي و حقوقي به گرفتن نکاحنامه پیدا 
نکنند میل کمتري در گرفتن و ثبت نکاحنامه نشان مي دهند. 

حمایت از اطفال در برابر ازدواج قبل از وقت
ازدواج ه��ای زودهنگام یا ازدواج های قبل از وقت معضل جدي 
ف��راراه رعایت حقوق زنان درافغانس��تان به حس��اب می آید. این 
مش��کل نه تنها به نقض حق ازدواج وتش��کیل خانواده مي انجامد 
که در اکثر موارد مصداق واضح خشونت علیه زنان نیز به حساب 
می آید.  قربانیان نخستین ازدواج های قبل از وقت دختراني است 
زیر 18 س��ال قرار داش��ته و هنوز س��ن قانونی ازدواج را تکمیل 
نکرده اند. وجود س��نت ها و عنعنات اجتماعي گسترده در جامعه 
افغانس��تان سبب می ش��ود تا این گونه ازدواج بدون هیچ واکنش 

جمعي کماکان وجود داشته و ادامه پیدا کند. 

برعالوه وجود س��نت ها و عنعنات فراگیر اجتماعي و فرهنگي، 
دالیلي متع��دِد دیگری نیز براي تداوم چنین ازدواج ذکر ش��ده 
است. تنگدس��تي، فقر و مقروض بودن خانواده ها،  بد و بدل دادن 

11. حق ازدواج و تشکیل خانواده
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و حتا قماربازی بر س��ِر  دختران خرد س��ال از عوامل ازدواج های 
اجباري به حس��اب مي آیند. ازدواج اجب��اري اغلب به گونه اتفاق 
می افت��د که در آن معموالً مش��ورت  و رضای��ت دختران در نظر 
گرفته نمی شود و بدون میل و اراده آنها این گونه ازدواج با توافق 
اولیاي کودکان اتفاق می افتد .1 قانون منع خشونت علیه زنان، در 
ماده هاي 5  و 26 و 28 ، نکاح قبل از وقت و ازدواج اجباری را  از 
مصادیق جرم خشونت علیه زن مي داند. به موجب قانون این گونه 
ازدواج ها فس��خ گردیده و مرتکب آن مس��تحق مجازات حداقل 
دو س��ال زندان شناخته می ش��ود.2 با این حال، ازدواج اجباری و 
نکاح قبل از وقت از جمله شایع ترین امر و یکي از رایج ترین نوع 

خشونت علیه زنان در کشور می باشد.  به عنوان نمونه:

س�ن  س�ال   13 ک�ه  قربان�ي  دخت�ر  کاکاي    :1 قضی�ه 
دارد جزیی�ات قضی�ه دختر ب�رادرش را این گونه ش�رح 
می دهد:  درس�ال 1381  که در منطق�ه ما اکثراً قوماندانان 
غیرمس�ؤول حکوم�ت می کرد. یک�ي ازی�ن قومندان ها به 
بهان�ه اي ک�ه گویا ب�االی منزل همس�ایه ام رفت�ه ام مبلغ 
هش�تصد هزارافغان�ی پول نق�د، دو رأس گاو قلبه یی و 
شیرده را از من گرفت. بعد از آن دخترم که در آن هنگام 
حدوداً یک ونیم س�ال داشت را خواست به نام همسایه ام 
کن�م. مرا با تهدید وارعا ب واداش�ت که ای�ن کار را قبول 
کنم. اما حال همس�ایه ام  فش�ار آورده اس�ت ک�ه دخترم 
نامزاد پسرش هست و مي خواهد دخترم را براي پسرش 
نکاح کرده و عروس�ي کند. دخترم که س�یزده س�ال سن 

دارد نمي خواهد ازدواج کند.

قضی�ه 2:  دخت�ري که هش�ت س�ال س�ن دارد مي گوید 
که س�ال گذش�ته پدراش س�ید اعظم که س�ه خان�م دارد 
موصوف�ه را تبادل�ه ک�رده و ب�ه نام�زدی زبی�ح اهلل ولد 
غالم س�خی درآورده اس�ت. پ�در این دخترقرار اس�ت با 
م�ادر ذبیح اهلل که بیوه می باش�د ازدواج کن�د که این در 
واق�ع چهارمین زنش به حس�اب می آی�د. دختر که اکنون 
در خان�ه ب�رادرش در ولس�والي پش�تون کوت زندگ�ي 
می کند مي گوید که تاحال نتوانسته شکایتش را به جایي 
برس�اند. وي معتقد است که پدر اش همانگونه که وي را 
به نامزاد ک�رده، همانطور می تواند وي را وادار نماید تا 
با ذبیح اهلل عروسي کند. وي مي گوید که امیدوارم جلوي 
این کار را قبل از عروسي بگیرد تا آینده با آینده ناگوار 

مواجه نشود. 

1. وضعیت  حقوق بشر ) 1390 (  صفحه 67 ،
2. مجموعه قوانین، قانون منع خشونت علیه زن، از نشرات کمیسیون مستقل 

حقوق بشر افغانستان، حوت 1390، صص 57-51

بد و بدل
ب��د وبدل به عنوان یکی از رواج هاي گس��ترده و ضد انس��انی 
کماکان در افغانستان وجود دارد. این سنت ناپسند وضد انساني 
س��االنه از میان زنان قربانیان زیادي مي گیرد. دختران خردسال 
ظاهراً  قرباني اصلي این سنت و عنعنه افغاني به شمار می آیند. 

هرچن��د پدیده بد و ب��دل به عنوان یک ام��ر ممنوع در نظام 
حقوقي افغانس��تان به حس��اب می آید. با این حال دیده می شود 
ک��ه زن ها ودختران به کرات و به صورت منظم به بدل و بدل داده 

مي شوند.

 آنگونه که در ماده 69 قانون مدني کش��ور تصریح ش��ده است 
این دو پدیده  از لحاظ قانونی جرم شمرده می شود. در ماده 69 
این قانون آمده است که :  »زن، بدل زن دیگری قرار نمی گیرد.«3 
همین طور در ماده قانون منع خشونت علیه زنان در ماده 25اش 
به وضوح تصریح کرده اس��ت که  »ش��خصی ک��ه زن را به نام بد 
دادن ب��ه نکاح بده��د یا بگیرد، مرتکب حس��ب احوال به حبس 

طویل که از ده سال بیشتر نباشد، محکوم می گردد.«4

بد دادن درجامعه س��نتي افغانستان اغلب من حیث یک شیوه 
مصالحه و حل منازعه تلقي می ش��ود. گروه ه��ا،  افراد،  قبیله ها  
و خانواده ه��اي مختلف دختران را معم��والً برای حل منازعات و 
به گون��ه وجه المصالحه ب��ه بد مي دهند. در ای��ن میان به وضوح 
پیداس��ت که نه کرامت انساني زنان و نه ش��یوه عقالني ُگذار از 
منازع��ه و حل اختالف به میان آمده مد نظر قرار داده می ش��ود. 
آنچه قابل درک است این است که در مناسبات سنتي و قبیله اي 
به جاي حل منطقي وقانوني مش��کل پیش آمده از قبیل مسئله 
قتل، تجاوز جنس��ي یا امور جرمي دیگري که مصداق بي عزتي و 
بي عفتي در افغانس��تان تلقي می ش��ود به بد و بدل دادن دختران 

روي مي آورند.

 در قضایاي چون قتل، تجاوز جنس��ی ی��ا کارهاي دیگري که 
مص��داق تخطي از عزت و عفت تلقي ش��ود، دختران به بد وبدل 
داده می ش��ود تا هم مش��کل پیش آمده حل شود، هم بر جرمی 
که عامل آن کس��ي دیگري می باشد سرپوش گذاشته شود. این 
امر س��االنه در افغانس��تان به کرات اتف��اق می افتد و مصداق ضد 
حقوق بش��ري ترین خشونت علیه زنان به ش��مار می آید. آنگونه 
که نظارت ها ویافته های کمیس��یون مس��تقل حقوق بش��ر نشان 
می ده��د بد و بدل دادن تنه��ا محدود به قضای��اي قتل و تجاوز 
جنسي نمی شود بلکه فرار از منزل و کارهاي دیگري که مصداق 
بي عفتي به حساب می آیند نیز سبب بد و بدل داده شده است. 

3. قانون مدنی، جلد اول، ماده 69، ص 20
4. مجموعه قوانین، قانون منع خشونت علیه زن، از نشرات کمیسیون مستقل 

حقوق بشر افغانستان، حوت 1390، ص 57
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قضیه بد:

دوسال قبل که درسن یازده سالگي قرارداشتم برادرم با 
دختری ارتباط نامشروع برقرار کرده بود. این موضوع 
که بعد از مدتي افش�ا شد س�بب منازعه میان خانواده ما 
و خانواده دختر ش�د. موسفیدان  قریه به خاطرخاموش 
کردن این منازعه دست به کارشده  و سرانجام مرا به عقد 
نکاح برادر دختر درآوردند یعني مرا به بد دادند.  بعد از 
ازدواج روزگار بدي داش�تم و همواره مورد،   بي مهري،  
لت وکوب  شوهر و خانواده شوهر قرار مي گرفتم. زمینه 
دی�د و بازدیدم  با پدر وم�ادرم را  قطع کردند. روزي که 
مادرم به دیدنم آمده بود توسط خسرم مادرم لت وکوب 
ش�د. اول مي خواس�تم به موضوع رسیدگي ش�ود اما از 
اینکه حال فهمیده که  اگر قضیه پیگیري ش�ود پدرم نیز 
مقصرش�ناخته مي ش�ود. بنابراین حاال خواهان پیگیري 

قضیه ام که زیرسن قانوني به بد داده شده ام نیستم.

قضیه بدل : 

موصوف مدعی اس�ت که س�ه س�ال پی�ش دختر خود 
را ب�ا دخت�ر برادرم به خاط�ر ازدواج با پس�ران مان بدل 
نمودم. اکنون پس�ر م�ن و دختر برادرم به س�ن قانونی 
رس�یده اند ولی دختر من و پسر وی در بین سنین 6 و 7 
س�ال قرار دارند. ب�رادرم می خواهد که هر دو طفل خورد 
سال ازدواج کنند و من مخالف این کار هستم. در مورد از 

کمیسیون حقوق بشر خواهان همکاری می باشم.

بانک اطالعات خش��ونت علیه زنان نش��ان می دهد که در طي 
سال 1391 حدوداً 9 مورد بد و 61 مورد بدل دادن در کمیسیون 
ثبت ش��ده است. هرچند کمیسیون مس��تقل حقوق بشر تالش 

می کند تا رقم واقعي این 
دو پدیده ضد انس��اني را 
ثبت و نش��ان ده��د اما 
دور از انتظار نیس��ت که 
در برخي از مناطق ناامن 
بیشتر  واقعیت  و سنتي، 
از آنچه باش��د که ظاهراً 
بیرون داده ش��ده است.  
تصویر  روب��ه رو  نم��ودار 
روش��ن تر از موارد اتفاق 
افتاه در طول یک س��ال 

را نشان می دهد.

حق آزادی در ازدواج و انتخاب همسر
آزادي در انتخ��اب همس��ر و رضایت از پیوند ازدواج ش��رایط 
کلیدي احقاق و اس��تیفاء  حق ازدواج به شمار می آید. معیارهای 
حقوق بش��ر و نظام حقوقي حاکم در افغانس��تان ایجاب می کند 
که ازدواج باید به ش��کل آزادانه و با رضایت کامل طرفین صورت 
گی��رد.  ازدواج اجب��اری از نظر قوانین داخلي افغانس��تان مردود 
اس��ت و عامل فرِد وادارشده به ازدواج اجباري را به عنوان مجرم 
و حداقل دو سال زندان براي چنین عمل پیش بینی شده است. 

میثاق ها و کنوانس��یون هاي بین المللی حقوق بشر نیز بر شرط 
آزادي و رضایت طرفین تأکید مي ورزد. میثاق بین المللی حقوق 
مدن��ی و سیاس��ی تصریح کرده اس��ت که: »هی��چ نکاحی بدون 
رضای��ت آزادانه و کام��ل طرفین آن منعقد نمی ش��ود.«   قانون 
منع خش��ونت علیه زن نیز ماده 26  به صراحت آورده اس��ت که: 
»هرگاه شخص، زنی را که س��ن قانونی ازدواج را تکمیل نموده، 
بدون رضایت وی نامزد کند یا به عقد نکاح درآورد، حسب احوال 
به حبس متوسط، که از دو سال کمتر نباشد محکوم می گردد، و 

نامزدی و نکاح مطابق احکام قانون فسخ می گردد.«  

افغانس��تان از این نظر پیشینه و وضعیت کاماًل نامطلوب دارد. 
دخت��ران حق ندارند یا کمتر حق دارند در مورد ش��ریک زندگي 
تصمیم بگیرد و از گزینش فردی  به عنوان همس��ر آینده ش��ان 
حرف بزنند. پدرها، مادرها و اغلب بزرگ خانواده در مورد ازدواج 
و انتخاب ش��ریک زندگي دختران تصمیم مي گیرند. سنتي بودن 
و رواج هاي پیر وپدرساالر به تعمیق و پهناي این وضعیت افزوده 
اس��ت.  ان��دک خانواده هایی وج��ود دارد که در م��ورد انتخاب، 
تصمیم گیري و رضایت ازدواج به دختران حق ابراز نظر مي دهند. 
بانک اطالعات خش��ونت علیه زنان در کمیس��یون نشان می دهد 
که در طي سال 1391 حد اقل 172 مورد ازدواج اجباري و 91  



وضعیت حقوق بشر در افغانستان در سال 1391

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

مورد ممانعت از حق انتخاب همس��ر آنگونه که در نمودار زیر نیز 
مشاهده می شود، به ثبت رسیده است. 

قضیه ازدواج اجباري و منع انتخاب همسر: 

خانمی مدعی است که در سن حدوداً یک سالگی پدرش 
را از دس�ت داه اس�ت. سپرس�تی این دختر بع�د از مرگ 
پدرش به پدر کالن مادری اش سپرده مي شود. بعداً درسن 
یازده س�الگی کاکاي این دختر وي را به عنوان میراث به 
خان�ه اش مي برد و بدون رضای�ت و انتخاب وحتي نکاح 
رس�مي به م�دت هفت س�ال در قی�د نکاح پس�ر کاکایش 
مي باش�د. بعد ازگذش�ت هفت س�ال این دختر را دوباره 
از منزل ش�ان اخراج کرده و بعد از دعوي و ش�کایت به 
محکم�ه، این د ختر مجدداً به پدرکالن مادری اش س�پرده 
مي شود. وي مي گوید زمانی که دوباره تصمیم به ازدواج 
گرفته و مي خواهد با ش�خص م�ورد نظرخویش ازدواج 
کن�د از طرف کاکای�ش با ممانعت روبه رو مي ش�ود. وي 
مي گوی�د ک�ه هرچند هیچ محکمه و م�ال ازدواج وي  را با 
پسر کاکایش تایید نکرده اما وي را من حیث میراث تلقي 

کرده و مانع ازدواج وي با فرد مورد نظرش مي شود.

خشونت خانوادگی
خش��ونت خانوادگ��ي علیه زن��ان، رایج ترین نوع خش��ونت در 
افغانس��تان به حس��اب می آید. با وجود تالش ه��ا و فعالیت هاي 
نهاده��اي حقوق بش��ر و حقوق زن، با آنهم خش��ونت خانوادگي 
علیه زنان به ش��کل گسترده اي وجود دارد. تداوم وگستردگي این 
نوع  از خشونت سبب نگراني جدي فعاالن حقوق زن وحقوق بشر 
شده است. خش��ونت خانگي علیه زنان به اشکال و انواع مختلف 
اتفاق می افتد که از خشونت اقتصادي گرفته تا خشونت فیزیکي، 

جنسي،  و حتي انواع خشونت هاي دیگر ادامه پیدا می کند. 

همانطورک��ه در ب��اال آم��د، مصادیق خش��ونت های خانوادگی 
بي ش��مار اس��ت. از این حیث نمي توان هریکي از خشونت هایي 

که زیر نام خش��ونت خانوادگي قرار مي گیرند را درجه بندي کرد. 
درای��ن میان اما  لت وکوب، ممانع��ت از تحصیل،  ممانعت از کار 
در بی��رون از خانه،  ممانعت از انتخاب همس��ر، بارداري اجباري، 
اهانت،  تمسخر، تهدید به طالق و غیره گونه هاي آشکار خشونت 
خانوادگ��ي اس��ت.  زنانی که خ��الف میل خود ب��ه ازدواج وادار 
مي ش��وند یا آنهایي که به بد و بدل داده می شود در واقع تا آخر 
عمر با مش��قت و مشکالت دست وپنجه نرم می کنند. زنانی که به 
بد وبدل داده مي شوند وضعیت نامناسب در خانواده شوهران شان 
دارن��د،  و اغلب م��ورد اهانت و نق��ض حق کرامت انس��اني قرار 

مي گیرند. 

قضیه:  »18 س�اله ام و سه س�ال قبل درسن 15 سالگي 
با فردی  که باش�نده قریه دره جیم ولسوالي کشم است 
ازدواج کردم. حاصل ازدواجم، دو پس�ر؛  یکي دوس�اله و 
دیگري 5 س�اله اس�ت. ش�وهرم مرد بي باک بوده، اخالق 
ورفت�ار س�الم نداش�ت.  ضم�ن اینک�ه با خان�م برادرش 
س�یدنام روابط نامش�روع داش�ت اما مرا هم همیشه، به 
بهانه ه�اي مختل�ف آزار اذیت مي کرد. ضم�ن لت وکوب ، 
تهمت هاي ناروا  و اهانت هاي بي ش�ماري از س�وي وي 
دیدم. حتي به من تهمت مي بست که گویا با مردان نامحرم 
روابط نامش�روع دارم و از طریق موبایل با مردان دیگر 
در تماس�م. یک روز زماني که مي خواس�تم ب�ا برادرم در 
والی�ت نیمروز که ازخاک ایران رد مرز ش�ده بود تماس 
بگی�رم، دیدم که ش�وهرم ناگهان باالیم حمله ور ش�ده  و 
بعد از لت وکوب همراه با تعدادی از اعضاي خانواده اش 
م�را داخ�ل کاهدان داخل نمود، دس�تانم را بس�ته و موي 
س�رم را توس�ط قیچي کل کردند. حال  درخانه پدراندرم 

زندگي مي کنم و خواهان مجازات شوهرم مي باشم«.
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قضیه:  »خانمي مدت 15 س�ال قبل با فردي که مسکونه 
ولسوالی چهاربولک قریه نوآباد می باشد ازدواج می کند. 
از آغاز زندگي مش�ترک، این خانم با لت وکوب، پرهیز از 
دادن نفق�ه، من�ع دی�د و بازدید اقارب و دوس�تان مواجه 
بوده اس�ت. لت وکوب خانم  و حتي عقیم بودن شوهرش 
از ط�رف داکت�ران تأیید ش�ده و خانم مذک�ور به آرزوي 
اصالح ش�دن ش�وهرش از پي گی�ري قضای�ا در محکم�ه 
ص�رف نظر ک�رده اس�ت. بع�د از ادامه لت وک�وب، خانم 
قربان�ي مي خواه�د قضیه اش را از طریق محاکم رس�مي 
ش�هري و قوماندان�ی امنی�ه ولس�والی مح�ل زندگي اش 
پي گیري کند. بعد از این اقدام، شوهر این خانم فرار کرده 
و مح�ل را ت�رک می کند ک�ه حتي بع�د از مراجعه مقامات 
مس�ؤول ب�ه قری�ه دار منطق�ه ) به دلیل خویش�اوندي و 
رابط�ه قومي قریه با عامل خش�ونت(  موفق به گرفتاري 
و حل موضوع خش�ونت نمي شوند. س�رانجام در نتیجه 
تالش های کمیس�یون مش�کالت خانم حل ش�ده و محکمه 

مربوطه در مورد فسخ نکاح حکم کرده است«.

حق حمایت از خانواده
س��ال های جنگ، منازعه و نبود اشتغال س��بب مهاجرت ها و 
جابه جایي هاي زیادي ش��ده اس��ت. دراین میان، س��نت رایج در 
خانواده ه��اي کم بضاعت و نیازمند ای��ن بوده تا مردان خانواده به 
مهاجرت هاي اقتصادي روي بیاورند و مدت هاي طوالني از خانم ها 

و خانواده هاي خود دور باشند. از این 
رو، غیبت طوالنی مدت شوهران یکي 
از شایع ترین مشکل است که کانون 
خان��واده را به مش��کالت عدیده اي 
مواجه می کند. ع��دم پرداخت نفقه 
و مهریه مش��کالت دیگري است که 

به کرات اتفاق مي افتند.  

قضی�ه: »خانمی ام که در س�ن 
11 س�الگی ب�ه اجب�ار توس�ط 
م�ادرم با پس�ر خال�ه ام ازدواج 
ک�ردم. از آغاز زندگي مش�ترک 
ب�ا لت وک�وب و انواع مش�کالت 
دیگر مواجه بوده ام. شوهرم که 
همواره در مس�افرت اس�ت سه 
بار به افغانستان آمده است. یکبار بعداز 5 سال، بار دیگر 
بعد از 3 س�ال و دفعه آخر بعد از دو س�ال وصرف برای 
یکم�اه  ب�ه افغانس�تان می آید تا من حامله ش�وم. در این 
مدت از من و وضعیت زندگی ام خبر ندارد. وقتی  از سفر 
ب�ر مي گردد مرا لت وکوب می کند و تمام کاروبار خانه را 
به من محول می کند. وقتي مریض ش�وم کس�ی نیست تا 
مرا به داکتر ببرد. خس�رم باالیم قصد خراب دارد،  وقتی 
حمام می کنم کوش�ش دارد تا اندامم را ببیند. همیش�ه از 
م�ن خواس�ت رواب�ط جنس�ی دارد،  وقتی خواس�تش را 
قب�ول نمی کنم مرا لت وکوب می کن�د. وقتي این وضعیت 
را ب�ه ش�وهرم  در میان مي گ�ذارم او حرف هاي مرا باور 

نمی کند«.

حرف هایی که در قضیه باال آمده اس��ت بروشني نشان می دهد 
که کانون خانواده براي زنان نه جایي براي آرامش، رفا، آس��ایش 
که بیشتر ش��باهت به ش��کنجه گاه دارد که پیوسته روان وجان 
زن ها مورد خشونت و ش��کنجه قرار مي گیرد.  خشونت هایی که 
در خانواده ه��ا اتف��اق می افتد، به مراتب وس��یع تر از آنچه که در 
رس��انه ها بازتاب مي یابد. این وضعیت به صورت طبیعي به بنیان 
خانواده آس��یب زده و مانع رش��د، پایایي و تداوم بنیان خانواده 
می باش��د. این وضعیت درواقع مغایر اصول و ارزش هایی اس��ت 
ک��ه در آن حمایت از خانواده یکي از اصول بنیادین رش��د، رفا و 

آرامش انسان ها به شمار می آید. 
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یکي از ابتدایي ترین حقوق بش��ري افراد، آزادی گشت وگذار و 
اقامت می باشد. موضوع حق آزادي گشت وگذار ،  آزادي عمل در 
رفتن،  س��فرکردن، زندگي کردن و انتخاب محل زندگي اس��ت. 
کنوانس��یون هاي بین المللی حقوق بش��ر، قانون اساسي و قوانین 
عادي افغانستان بر جایگاه و اهمیت این حق تأکید کرده است. 

اعالمیه جهاني حقوق بشر در ماده 13 اعالمیه جهانی تصریح 
می کند که: »هر ش��خصی حق دارد در داخل هر کش��ور آزادانه 
رفت و آمد کند و اقامت گاه خود را برگزیند. هرشخصی حق دارد 
هرکش��وری، از جمله کشور خود را ترک کند یا به کشور خویش 

بازگردد.«

در قانون اساس��ي افغانستان بر حق آزادي گشت وگذار واقامت 
تأکی��د صورت گرفته اس��ت. در ماده 39  ای��ن قانون به صراحت 
آمده است که: »هر افغان حق دارد به هر نقطه کشور سفر نماید 
و مس��کن اختیار کند، مگ��ر در مناطقی که قان��ون ممنوع قرار 
داده اس��ت. هر افغان حق دارد مطابق به احکاک قانون به خارج 

افغانستان سفر نماید و به آن عودت کند.«1

در افغانستان اما آزادي گشت وگذار و اقامت با مشکالت جدي 
مواجه است. نبود امنیت از موانع جدي استیفاء  این حق به شمار 
می آید.  هرچند ناامنی در سراس��ر افغانستان آزادي گشت وگذار 
و اقامت را با مش��کل مواجه کرده اما مناطِق جنوب، شرق، غرب 
و جنوب غ��رب بیش از جاهاي دیگر محدودیت هاي جدي در راه 
استیفای حق آزادي گشت وگذار و اقامت ایجاد کرده است. ناامني 
عمومي عامل اصلي است اما افراد زورمند محلي، قومندان، افراد 
مس��لح غیرمس��ؤول و طالبان از عوامل اصلي تخطي این حق و 
مانع جدي برسر استیفا ازین حق به شمار می آیند. به این دلیل، 
شهروندان کشور در محالتی که طالبان درآن حضور بیشتر دارند 

نمي توانند به راحتي بدون ترس رفت وآمد یا زندگي کند. 

در س��ال های اخیر به ویژه در سال زیر پوشش گزارش حاضر، 
امنیت راه ها وش��اهراه هاي کشور به شدت در معرض سوال است. 
راه ها و شاهراه کابل – قندهار – هرات و راه هاي منتهي به لوگر، 
گردیز و راه هاي منتهي به نورستان وکنر اغلب ناامن بوده  است. 
1. مجموعه قوانین، قانون اساسی افغانستان، از نشرات کمیسیون مستقل حقوق 

بشر افغانستان، حوت 1390، ص 10

ناامني در این مس��یرها س��بب ش��ده تا مردم یا از مسافرت هاي 
ضروري بپرهیزند یا مس��افرت هاي با ریسک خیلي باال را انتخاب 
کنند. س��ربریدن ها، اختطاف، چپاول و اذی��ت وآزار عابرین این 
مس��یرها دالیل روشنی است بر تخطي از حق آزادي گشت وگذار 

و اقامت. 

مش��کل ناامن��ي راه هاي مواصالت��ي کابل و والی��ات هم جوار 
شهروندان را به دش��واري   جدي مواجه کرده است.  این مشکل 
حتي در عالي ترین سطح امنیتي نیز مورد بحث قرار گرفته است. 
چنان در یکي از این جلس��ات وضعی��ت امنیتي والیت هاي لوگر 
و میدان وردک ناامن توصیف ش��ده که این امر به صورت مستقیم 
می تواند حق آزادي گش��ت وگذار و اقامت ش��هروندان را آسیب 

بزند.2

گش��ت وگذار ورف��ع نیازهاي صح��ي، خرید و ب��رآورده کردن 
مایحتاج اولیه از مراکز شهرها و یا شهر کابل شهر سبب می شود 
تا ش��هروندان از والیات مختلف به کابل ویامراکز والیات آمده و 
به این ترتیب در رفت وآمد باش��ند. حین گش��ت وگذار از طرف 

طالبان مورد آزار واذیت قرار مي گیرند. 

شهروندان والیات میدان وردک، غزني، بامیان، غور و دایکندي 
از ناامن ب��ودن مس��یر منتهي به کابل به کرات ش��کایت کرده اند. 
اختطاف، قتل، توقف، تالشي و انواع مختلف آزار و اذیت از جمله 
مواردی اند که مانع ش��هروندان به منظور سفر، رفت وآمد وحتي 
حل مش��کل ضروري شان شده است. مش��کل راه هاي مواصالتي 
برخ��ي از والیات با کابل و والیات دیگر چنان حاد ش��ده که این 
امر حتي منجر به تظاهرات و گردهمایي برخي ش��هروندان شده 
اس��ت.چنان که به دلیل مشکل راه ها و قتل شماري از شهروندان 
بامی��ان، صدها تن از س��اکنان این والی��ت در اعتراض به ناامني 
راه هاي منتهي به بامیان دست به تظاهرات زدند. ناامني، رهزني 
و قتل مسافران درمنطقه جلریز والیت میدان وردک و نیز منطقه 

غوربند دروالیت پروان سبب خشم مردم بامیان شده است. 

بر اساس گزارش ها، در چند هفته اخیر سال 1391 بیش از ده 
تن از مسافران در منطقه والیت میدان وردک از سوی شورشیان 
http://da.azadiradio.com/ )  1392 حمل   1 بتاریخ   شده  دریافت   (  .2
24891072=html?id.2118/1090/20130202/archive/local_news

12. حق آزادی گشت و گذار و اقامت
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به قتل رسیده اند. یک تن از سازماندهندگان تظاهرات شهروندان 
بامیان به خبرگزاري بی بی سی گفته است که »مردم بامیان واقعاً 
به ستوه آمده اند. جوان های این مردم در والیت میدان وردک سر 
بریده می ش��وند، راه های این مردم بسته اند. مواد غذایی به مردم 

نمی رسد«.1

درگ��زارش باال به وضوح دیده می ش��ود که ناامني راه ها، قتل و 
سربریدن مسافران چه به دلیل وحشت افگندن یا منع شهروندان  
از اس��تفاده از حق آزادي گش��ت وگذار، مانع جدي بر سر حقوق 
بش��ر و رفع نیازمندي هاي اساس��ي ش��هروندان به شمار می آید. 
شهروندانی که نتواند مشکل صحي، کار، شغل، تحصیل یا مقاصد 
دیگر خود را از طریق س��فر و گش��ت وگذار در والیات و مناطق 
دیگر رفع کند، نش��ان می دهد ک��ه بي توجهي جدي در رابطه به 

رعایت حقوق اساسي و بشري شهروندان وجود دارد.  

ح��ق اقامت نیز ش��بیه آزادي گش��ت وگذار ش��هروندان مورد 
بي توجه��ي وتخطي قرار مي گیرد. نبود امنی��ت، وجود نیروهاي 
خودسر و غیرمسؤول سبب می شود تا برخي از شهروندان ترجیح 
بدهن��د از مناطق مس��کوني خویش به جاه��اي دیگر نقل مکان 
کنند. آنگونه که در مورد بیجاشدگان داخلي گفته شد،  تعدادي 
زیادي از ش��هروندان افغانس��تان به دلیل ناامني، خشک س��الی 
وح��وادث طبیعي از مناطق اصلي ش��ان کوچ ک��رده و به مناطق 
دیگر پناه مي گیرند. هرچند ای��ن امر به دلیل رخدادهاي صورت 
مي گیرد که قاب��ل پیش گیري و مدیریت اند و در کل مي توان با 
برنامه ریزي و دقت از کوچ و جابه جایي اجباري تعدادي زیادي از 

شهروندان جلوگیري کرد. 

گزارش شوراي پناهندگان ناروي نشان می دهد که 76 درصد 
از بیجاشدگان داخلي به دلیل منازعه و نبود امنیت خانه وکاشانه 
خویش را ترک و به مناطق دیگر مس��کن گزیده اند.2  چنانچه در 
شهر کابل براساس گزارش یکي از خبرگزاري ها در یکي از مناطق 
ش��هرکابل به تعداد 35 هزار در اردوگاه هاي تعبیه ش��ده زندگي 
می کنند. اردوگاه های این افراد ثبت نشده و دولت می خواهد که 
باشندگان این اردوگاه ها را به خانه های شان بازگرداند؛ اما بیشتر 
آن ها از مناطق جنگی، به ویژه والیت هلمند، آمده اند و می گویند 
ک��ه والیت آن ها برای بازگش��ت، امن نیس��ت.3  مناطق جنوبی، 
غربی، شمالی و شرقی کش��ور به دلیل ناامنی و منازعات دوامدار  

بیش از مناطق دیگر در معرض خطر قرار دارد. 
http://www.bbc.co.uk/persian/ .) 1392 1. )دریافت شده بتاریخ 2 حمل

bamian-demo.shtml-k02_120812/08/2012/afghanistan
2. Challenge of IDP Protection: Research study on the protection 
of IDP in Afghanistan ( November 2012)
8am.af/oldsite.//:http    )1392 حمل   1 بتاریخ  شده  )برگرفته   .3
29210: =php?option=com_content&view=article&id
-55 -04 -18 -11 -110:1389 =catid &52 -48 -15 -10 -10 -1391

562=Itemid&07

بحران کوچي و منازعاتی که از رهگذر رفتن کوچي ها به برخي 
از مناطق افغانس��تان بوجود آمده است س��بب مشکالت زیادي 
براي مردم محل و ده نش��ین می شود. این مش��کل اما در برخي 
از مناطق مرکزی کش��ور، حاد و جدي اس��ت. بحران کوچي ها از 
س��ال های دور به این سو وجود داش��ته اما از سال 1386 به این 
طرف س��االنه  هزاران نفر از س��اکنین ولس��والی های دایمیرداد، 
بهسود وجاهاي دیگر والیت میدان وردک و ولسوالی ناهور والیت 
غزنی در اثر حمله کوچی های مس��لح آواره شده، زمین هاي شان 
ویران  و خانه های ش��ان به آتش کشیده شده است. گزارش های 
سال های قبل نیز نشان مي دهند که در سال 1386 حدود 1900 
خانواده از ولس��والی های بهسود و دایمیرداد والیت میدان وردک 
در اث��ر این منازعات آواره ش��دند. در س��ال 1387 این منازعات 
منجر به آواره ش��دن بیش از 6000 هزار خانواده از مردم محل از 
خانه های خود و حریق 84 باب خانه ی مس��کونی ش��د. در سال 
1389 در اثر حمالت کوچی ها 2791 فامیل از سه ولسوالی حصه 
اول و حصه دوم بهس��ود و دایمیرداد مجبور به ترک مناطق شان 
ش��دند که ش��مار بیش��تر آن ها در کابل پناه گزین شد. در سال 
1390 نیز در اثر این منازعات، در ولس��والی ناهور والیت غزنی، 
36 قریه به ش��دت آسیب دیده و 782 فامیل متواری و مجبور به 
کوچ اجباری ش��ده اجناس، اموال و ل��وازم زندگی آنان به تاراج 

رفته است.4

منازعه کوچی و مردم محل بدون اینکه یک راه حل ساختاري 
از جانب دولت افغانس��تان برایش در نظر گرفته شود سال هاست 
که ادامه  پیدا کرده اس��ت. این بحران یکي از مش��کالت جدي 
فراراه تحقق حقوق بشري افراد می شود. ازین رو، خوب است که 
راه حال دایمي هم به منظور حل مش��کالت کوچي و هم  مردم 

محل پیدا شود. 

4. گزارش وضعیت حقوق بشر ) 1390 ( ، صفحه 70 – 71
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یکي از حقوق بش��ري انسان ها، حق 
کار اس��ت. حق کار،  حق اس��ت که در 
دس��ته حق��وق اقتص��ادي، اجتماعي و 
فرهنگي انسان ها قرار مي گیرد. این حق 
نشان می دهد که انسان ها هم براي  رفع 
نیازمندی های معیشتي و اقتصادی، هم 
نش��ان دادن توانایي، خالقی��ت و یافتن 
نقش هاي دلخ��واه جمعي باید کار کند.  
به عبارت دیگر،  کار معرف ش��خصیت، 
توانایي، خالقیت و نشان گر ویژگي هاي 
انس��اني یک فرد است. درصورت غیابت 
کار و خالقیت انسان فاقد نقش مشخص 
اجتماعي و جمعي است. از این رو است 
که حق کار هم ابزار معیش��ت است هم 
معرف شخصیت و توانایي انساني افراد. 
اندیش��مندان نسبت انس��ان را با کار یا 

ح��ق کار اینگون��ه توضی��ح داده اند که:  
»ممکن است نداشتن کار، موجب تزلزل اطمینان آدمی به ارزش 

اجتماعی خویش شود.«1 

اس��ناد بین المللی حقوق بشر و قوانین ملي افغانستان نیز حق 
کار نیز به صراحت بر حق کار تأکید کرده است. میثاق بین المللی 
حق��وق اقتصادی و اجتماعی درماده در ماده 6اش تأکید می کند 
ک��ه:  »دولت های عضو این میثاق، حق کار کردن را، که ش��امل 
حق فرصت داش��تن در انتخاب آزاد یا قبول شغلی جهت تأمین 
معاش خود است، به رسمیت می شناسند و اقدامات مناسب را در 
این جهت به عمل خواهد آورد. اقداماتی که به وسیله دولت های 
عض��و این میثاق جهت دس��تیابی و تحقق کام��ل این حقوق به 
عمل می آید، ش��امل راهنمایی، تربیت فن��ی و حرفه ای، طرح و 
برنامه ها، روش ها و تدابیر فنی جهت دستیابی به توسعه مستمر 
و مداوم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و اشتغال کامل و سودآور 
و تحت ش��رایطی که آزادی های سیاس��ی و اقتصادی افراد حفظ 

گردد، می باشند.«2
1. جامعه شناسی )گیدنز، 1387  (  ، ویراست چهارم، چاپ دوم، ترجمه حسن 

چاوشیان، نشر نی، ص 540
 1966 دسامبر   16 اجتماعی)مصوب  و  اقتصادی  حقوق  بین المللی  میثاق   .2

قوانین ملي به ش��مول قانون اساسي افغانستان نیز بر حق کار 
واس��تیفاء   بهینه شهروندان ازین حق تأکید کرده است. در ماده 
48 قانون اساس��ی افغانستان آمده است که: »کار، حق هر افغان 
است.« 3 همین طور در قانون کار وقانون خدمات ملکي، جزئیات 
و ش��رایط اس��تفاده از حق کار توضیح شده اس��ت. ضمن اینکه 
حق کار در قانون اساس��ي به رس��میت ش��ناخته شده،  جزئیات 
اس��تفاده و کاربُرد آن در روابط جمعي، سیاسي و اقتصادي بیان 

شده است. 

داده های ثبت ش��ده در کمیسیون توسط ش��اکیان و قربانیان 
نق��ض حق کار نش��ان می دهد که حداقل 4 قضیه درطي س��ال 
زیر پوش��ش این گزارش در دتابس مربوط به اداره قضایاي نقض 
ثبت شده اس��ت. این رقم هیچگاهي نشان دهنده وضعیت واقعي 
نیس��ت و بیشتر بر مي گردد به خواست و تمایل شهروندان براي 

ثبت و پي گیري حقوق نقض شده خویش. 

به همین ترتیب، یافته های نظارت کمیس��یون مستقل حقوق 

http://www.arsehsevom. :مجمع عمومی سازمان ملل متحد(، برگرفته از
245/net/fa/archives

3. قانون اساسي افغانستان)1382(، ماده 48

13. حق کار
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بشر نیز نش��ان می دهدکه شکایت هاي بي شماري نسبت به نبود 
اش��تغال و کار در میان شهروندان افغانستان وجود دارد. هرچند 
در سال 1391 از مجموع 8202 پرسش شونده که به پرسش هاي 
ناظران ساحوي پاسخ گفته اند 55.8  درصد گفته اند که مصروف 
کاران��د. مابقي یعني 44.2  درص��د دیگر گفته اندکه مطلقاً بیکار 
ب��وده و هی��چ ش��غلي ندارند. رق��م 55.8 باال ش��امل کارهاي و 
دسته هاي کاري مختلف می ش��ود. یعني کار نامنظم کشاورزان، 
غیررس��مي کارگران روي س��رک ها و چوک ها، نیز کار رس��مي 
کارمندان دولت همه شامل این رقم می باشد. از این رو، وضعیت 

کار و اشتغال در افغانستان بسیار ناگوار است.

اس��تیفاي حق کار شرایط و جزئیاتی دارد که در قوانین عادي 
افغانس��تان پیش بینی شده است. تنها مصروفیت در یک شغل به 
مفهوم اس��تیفاء  حق کار نیست.  شرایطي چون محیط مصئون، 
دستمزد عادالنه، نبود تبعیض در پرداخت پاداش و غیره از موارد 
مهم اند که برآورده ش��دن حق کار را تضمین می کند. چنانکه در 
اس��ناد و کنوانسیون هاي بین المللی حقوق بشر نیز شرایط کار و 
جزئیات مرتبط به این حق به روش��ني اشاره شده است.  یکي از 
مهم ترین ش��رایط این است که هرکس مي باید از شرایط عادالنه 
و مس��اعد کار برخوردار باشد و دس��تمزد منصفانه و شایسته را 
دریاف��ت کند. همین طور عدم تبعی��ض در پرداخت پاداش برای 
کارگران در برابر کارهایی با ارزش مس��اوی، به ویژه عدم تبعیض 
میان زنان و مردان در دریافت دس��تمزد و شرایط و مزایای کار، 
محیط ایمن و بهداش��تی کار، فرصت مساوی برای هرکس برای 
ارتقای موقعیت شغلی بدون هیچ گونه مالحظه ای به جز سابقه و 
شایستگی، اس��تراحت، فراغت و محدودیت معقول ساعات کار و 
مرخصی های متناوب با حفظ حقوق و دستمزد کاری شرایطی اند 

که در رابطه با هرکسی باید رعایت شود.1

 1966 دسامبر   16 )مصوب  اجتماعی،   و  اقتصادی  حقوق  بین المللی  میثاق   .1
مجمع عمومی سازمان ملل متحد(، ماده 7

مشکل اش��تغال و کار درمیان  ش��هروندان افغانستان؛  به ویژه 
درسال های اخیر به یک مسئله جدي مبدل شده است.  هرچند 
هی��چ آم��ار و رقم دقیقي درافغانس��تان وجود ن��دارد اما با آنهم 
گزارش رس��انه هاي افغانس��تان حاکي اس��ت که حداقل 11.59 
میلیون نفر در افغانس��تان واجد ش��رایط کار اند که هش��ت صد و 
بیست و س��ه هزار تن آنان بی کاراند. اکثر فرصت ها و زمینه های 
ش��غلی در این کش��ور موقتی و ناپایدار تلقي شده است. در این 
حال نبود اش��تغال نه تنها یک مشکل بزرگ فراراه تأمین حقوق 
بش��ري افراد که یک چالش جدي فرا روی دولت افغانس��تان نیز 

توصیف شده است.2

سازمان بین المللی کار نیز 
در گزارش 2012 خود نشان 
می دهد که نبود اش��تغال در 
افغانس��تان یک مسئله جدي 
اس��ت. در این گ��زارش آمده 
اس��ت که از مجم��وع حدوداً 
نف��ري که  11.59 میلی��ون 
کاراند حدوداً   واجد ش��رایط 
3.40 میلی��ون نف��ر مصروف 
کاراند. از این میان 60 درصد 
کارگران ب��ه کارهاي زرعتي 
اش��تغال دارند. این امر نشان 
می ده��د ک��ه بي ثبات��ي در 
اش��تغال، نبود میکانیزم وسیاس��ت مشخص براي اشتغال زایي و 
مواردی از این دست مشکالت جدي فراراه حق کار در افغانستان 

تلقي می شود.3 

از سویي آنچه که در گزارش های قبل نیز دیده می شود دولت 
افغانستان در زمینه اشتغال زایی و رفع بی کاری بسیار ناتوان بوده 
اس��ت و هرساله بر میزان بیکاری و فقر در کشور افزوده می شود. 
آمارهاي که ازسوي وزارت کار، امور اجتماعی و شهدا و معلولین 
حاکی از آن است که بخشي وسیعي از نیروهاي افغانستان بیکار 
اس��ت. هرچند این آمار به گونه نش��ان داده مي ش��ود که میزان 
بی��کاران را کم جلوه مي دهد اما واقعیت هاي روزمره به روش��ني 
نش��ان می دهد که  بخش وسیعي از شهروندان افغانستان از نبود 

اشتغال وکار رنج مي برند. 
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جدي حق کودک به حس��اب می آید که در درازمدت چشم انداز 
رش��د، تکامل و رسیدن به یک جامعه با نیروهاي انساني مطلوب 
را آس��یب مي زن��د. مادامي که کودکان از  ح��ق تعلیم و تربیت،  
تغذیه و زندگي طبیعي محروم شوند؛  چشم انداز  خوبي در آینده 
ندارند. کار طاقت فرس��ا و فیزیکي نه تنها تن وجس��م کودکان را 
آس��یب مي زن��د که ش��خصیت وروان آنها را نی��ز متأثر می کند. 
براس��اس گزارش های یونیسیف، 30 درصد از کودکان افغانستان 
که جوان ترین کشور درمنطقه به حساب می آید، مصروف کاراند. 
آنگونه که در گزارش های قبلي نش��ان داده ش��ده است کماکان 

صادق است.
 فقر کماکان گس��ترده اس��ت و عامل اصل��ي اجبارکودکان به 
کارهای سخت و شاقه.  اتحادیه ملی کارکنان افغانستان در سال 
قب��ل گفته بود که  400.000 کودک در حال حاضر در سراس��ر 
افغانستان به انجام کارهای سخت مشغول اند.1  این وضعیت هنوز 
پا برجاس��ت، نه تنها که تغییري در این وضعیت به وجود نیامده 
که بیش��تر هم شده اس��ت.  بنیاد »فریدریش ایبرت« آلمان نیز 
در گزارش��ي نشان داده اس��ت که نزدیک به 50 هزار کودک که 
 میان 5-9 س��ال سن دارند در داش های خشت پزی اطراف کابل 

1. http://www.infoafghan.com/content/view/2729/9/

مصروف کارهای ش��اقه اند. این کودکان ب��ه خانواده های فقیری 
تعل��ق دارند و مجبوراند همه روزه از س��اعت 7 صبح تا 7 ش��ام 
در داش های خش��ت  پزی کار کنند که عمدتاً در ولس��والی »ده 
س��بز« کابل قرار دارند.2  این گزارش متعلق به س��ال قبل است 
اما واقعیتی که در آن نش��ان داده شده است کماکان بدون هیچ  

تغییري وجود دارد. 
محی��ط کاري ب��راي ک��ودکان ش��رط عم��ده اي اس��ت ک��ه 
نادیده انگاش��تن آن خطرات جدي را متوجه اطفال کار می کند. 
نه تنه��ا از لحاظ صح��ي که خطرات تجاوز جنس��ي،  اختطاف و 
استفاده هاي دیگري نیز ناشي از محیط هاي غیرمصئون و پُرخطر 
متوجه اطفال می ش��ود. وق��ت کار، گونه و ش��کل کار،  برخورد 
کارفرما و جزئی��ات دیگر همه در یک محیط کاري از اهمیت به 
سزاي برخورداراند. آنچه که یافته های کمیسیون مستقل حقوق 
بشر نشان می دهد معمول ترین نوع کار کودکان،  کارهاي از قبیل 
جمع آوری هیزم، آب آوردن، کاري روي سرک ها، جمع آوري زباله، 
جمع آوري فلزات، کار در مزرعه، دست فروش��ي،  چوپانی، انتقال 

بار سنگین، کار ساختمان، شاگردان هوتل وغیره می باشد.

2. http://www.dw.de/dw/article/0,,15688874,00.html
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یکي از بنیادي ترین حقوق بشري انسان ها حق آزادي اندیشه، 
ضمیر و مذهب مي باش��د. اس��ناد، نوانس��یون هاي بین المللي و 
قوانین ملي کشورهاي بر وجود و اهمیت این حق تأکید کرده اند. 
حق آزادي ضمیر، اندیش��ه ومذهب در قانون اساس��ي افغانستان 

نیز مورد احترام و تأیید قرار گرفته است. 

اس��ناد بین المللی حقوق بش��ر بر حق آزادي اندیش��ه، ضمیر 
ومذهب به ص��ورت جدي تأکید ورزیده اس��ت. این حق در واقع 
پیش ش��رط تحقق حقوق بش��ري دیگر تلقي شده است. مادامي 
که کسي قادر به انتقال اندیشه و باورش باشد و به همین ترتیب 
به ص��ورت آزاد بتواند در م��ورد نگرش هاي مذهبي و فکري خود 
گفتگ��و کند،  به راحتي مي توان ادعا کرد که جامعه و افراد جامعه 
در حدي از بالندگي وتساهل رسیده اند که تکثر باورها و نگرش ها 

را به راحتي مي پذیرد. 

آنگونه که گفته شد، اسناد بي شماِر بین المللی براین حق تأکید 
مي ورزد. چنانکه تفسیر عمومي شماره 22 کمیته حقوق بشر ملل 
متحد در رابطه به این حق بیان مي دارد که حق آزادي اندیش��ه، 
ضمیر و مذهب در فقره یکم ماده هجد هم اعالمیه جهاني حقوق 
بشر، همه جانبه و فراگیر بوده و استثنایي را دربر نمي گیرد. از این 
رو است که حق آزادي اندیشه، شامل عقاید، باورهاي شخصي و 
تعهد به مذهب است که به طور فردي یا گروهي اظهار شده باشد. 
مذهب چه به مثابه آیین رس��مي در یک کشور یا به  گونه بخشي 
از آیین س��نتي و عنعنوي در یک جامعه باش��د ی��ا پیروان یک 
دین بیش��تر از ادیان دیگر باشد به هیچ وجه به تضعیف گروه ها و 

اقلیت هاي مذهبي و اعتقادي منجر نمي شود.1

قوانی��ن داخلي افغانس��تان نیز بر اهمیت ح��ق آزادي ضمیر، 
اندیشه و مذهب تأکید کرده اس��ت. قانون اساسي افغانستان در 
م��اده دوم اش بی��ان می کند که:  »دین رس��مي دولت جمهوري 
اسالمي افغانستان دین مقدس اس��الم است، پیروان سایر ادیان 
در پی��روي از دین و اجراي مراس��م دیني ش��ان در حدود احکام 
قانون، آزاد مي باشند.«2  در این قانون به صراحت در مورد احترام 
و رعایت ادیان و مذاهب مختلف اش��اره ش��ده اس��ت. این ماده 
1. حقوق بشر در افغانستان:  معیارهاي ملي وبین المللي )  1385 (   کابل، صفحه 
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2. ماده دوم  قانون اساسي افغانستان

به س��ادگي مستعد یک تفس��یر پلورال از وجود و حضور مذاهب، 
فرهنگ ه��ا و دیدگاه هاي مختلف دارد. همین طور در قانون جزاء 
آمده اس��ت که: براي اشخاصي که برگزاري شعایر و مراسم دیني 
مذاه��ب و ادیان دیگ��ر را اخالل مي کنند یا معابد و نش��انه هاي 
مق��دس یکي از ادیان را خ��راب مي کنند به حبس متوس��ط یا 

مجازات نقدي محکوم مي گردند.3

هرچند بانک معلومات کمیس��یون مستقل حقوق بشر در سال 
1391، هیچ تخطي از حق آزادي ضمیر، اندیشه مذهب را نشان 
نمي دهد. اما حساس��یت بیش از حد در این مورد س��بب ش��ده 
اس��ت تا کس��ي در صورت نقض و تخطي آن نیز اقدام به  ثبت و 
شکایت در مورد آن نکند.  گزارش قبلي وضعیت حقو ق بشر نیز 
نشان می دهد که کمتر کسي حاضر می شود در این مورد صحبت 
کند یا نقض این حق را رس��ماً ثبت کرده و در مورد آن خواهان 
ش��کایت و پي گیري قانوني شود. س��نت هاي حاکم و جامعه به 
شدت مذهبي  افغانس��تان، کمتر اجازه مي دهد تا این تخطي ها 
علني ش��ود.. در برخي از گزارش هاي گذش��ته دیده می شود که 
ش��کایت هایي چون  ممانعت از اجراي مناس��ک مذهبي، ساخت 
محالت عبادت گاه ها و غیره درج شده و قرباني این حق به صورت 

قانوني در صدد پي گیري شده اند.  

نبود داده هاي ثبت ش��ده در کمیس��یون دلی��ل نبود تخطي یا 
بهبود وضعیت حق ضمیر، اندیشه و مذهب نمی باشد. سنتي بودن 
جامعه، گستردگي و وجود هنجارها و ارزش هاي مذهبي که چون 
و چرا نمي پذیرند مانع از بروز مباحث و موضوعات مربوط به حق 
ضمیر، اندیشه ومذهب مي شوند. به مقایسه کشورهاي همسایه، 
افغانس��تان کشوری  است که در آن تساهل مذهبي میان  میان 
ش��هروندان قابل س��تایش اس��ت. اما در این میان دیده می شود 
که نامس��لمانان افغانستان نظیر پیروان اهالي سکه و هندو کمتر 
می تواند به صورت آزاد به اجراي مناسک دیني و مذهبي خویش 
بپردازند یا بحث هاي آزاد فکري و اندیش��گي در مورد مذهب ره 

بیاندازند. 

3. قانون جزاي افغانستان،  مادۀ سه صد وچهل وهفتم

14. حق آزادي اندیشه، ضمیر و مذهب
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ح��ق آزادي عقیده و بیان یکي از بنیادي ترین حقوق بش��ري 
افراد به ش��مار م��ی رود. رعایت واحترام ب��ه آزادي عقیده و بیان 
و اج��راي آن در عم��ل محک اس��ت براي یک جامع��ه تکثرگرا 
وپذیرنده تس��اهل و تسامح. از این نظر، رعایت حق آزادي عقیده 
و بیان نش��انگر یک جامعه اس��ت که در آن تکثرگرایي، تس��امح 
و تس��اهل به فرهنگ و ارزش هاي جاافتاده جمعي مبدل ش��ده 
اس��ت. آزادي عقیده وبیان زماني دریک جامعه محقق می ش��ود 
ک��ه در آن حضور اندیش��ه هاي مختلف  و همین طور جریان آزاد 
اطالعات تضمین شده باشد. در جامعه که در آن صاحبان اندیشه 
و باورهاي مختلف بتوان��د بي هیچ پي گرد و واکنش اجتماعي به 
طرح و ارائه نظریات خود بپردازد، می توان مدعي ش��د که آزادي 
عقیده و بیان رعایت می ش��ود. ح��ق آزادي عقیده و بیان درواقع 
دو مؤلفه دارد که نخس��تین  آن برخورداري از عقیده واندیش��ه 

متفاوت و مؤلفه دوم بیان و طرح آن عقاید است. 

یکي از دس��ت آوردهایي که در س��ال های اخیر درافغانس��تان 
مدام از آن یاد مي  ش��ود، گس��ترش قابل مالحظه رسانه هاست. 
در طي سال های اخیر شاهد رشد چشم گیر رسانه هاي تصویري، 
صوتي و چاپي مي باش��یم.  وجود رس��انه هاي آزاد در یک کشور 
به روشني دلیل است بر احترام و توجِه جدي نسبت به حق آزادي 
عقیده و بیان. باورهاي عمومي نش��ان می دهد که در س��ال اخیر 
امیدواري هاي زیادي در افغانس��تان نس��بت به بهبود و استیفاء  

بهینه از حق آزادي عقیده و بیان به وجود آمده است. 

آنگون��ه که نقد و نظرهاي جدي نس��بت به سیاس��ت مدارها و 
وضعیت سیاس��ي رشد و ازدیاد رس��انه ها در طي سال های اخیر 
نشان می دهد، وضعیت حق آزادي عقیده و بیان در افغانستان در 
میان دس��ته هاي دیگري حقوق بشري یکي از رضایت بخش ترین 
دس��ته حقوق بش��ري می باش��د. وضعیت مثب��ت آزادي بیان را 
س��ازمان هاي جهاني نیز تأیید می کند. به عنوان مثال س��ازمان 
جهانی خبرنگاران بدون مرز )ار اس اف(، با انتشار گزارشی اعالم 
کرده اس��ت که افغانستان درس��ال 1391  دربخش آزادی بیان، 
نسبت به س��ال گذشته 20 نمره بیشتر آورده و از مقام 148 در 
میان کش��ورهای جهان به مقام 128 صعود کرده اس��ت. مفهوم 
این نمره دهي این اس��ت که افغانستان در سطح منطقه نسبت به 
کشورهای هند و پاکستان جایگاهی باالتری را به خود اختصاص 

داده اس��ت.1 تصویر مثبت از آزادي بیان، تصویر غالب اس��ت اما 
در س��ال های اخیر ش��اهد اهمال و بي توجهي فراوان مس��ؤوالن 
در زمین��ه رعایت و احترام به ح��ق آزادي عقیده و بیان بوده ایم. 
همین طور دیده مي ش��ود که نبود تضمین هاي مستحکم حقوقي 
و امنیت��ي در زمین��ه حمایت از کار خبرن��گاران، اهالي فرهنگ، 
گوینده هاي رسانه هاي تصویري،  نویسنده ها و دیگر فعاالن رسانه 
موجب نگراني هاي روزافزون شده است.2 نگراني عمده این است 
که مبادا دس��ت آوردهاي س��ال های اخی��ر در زمینه حق آزادي 
عقی��ده و بی��ان در دوره انتقال یا بعداز رفت��ن نیروهاي خارجي 

حافظ امنیت، از میان برود. 

موردی مش��خص از نقض حق آزادي بیان در س��ال 1391 در 
بانک اطالعات کمیس��یون مستقل حقوق بش��ر به ثبت نرسیده 
است. ازآنجاییکه کمیسیون مستقل حقوق بشر قوه اجرایي ندارد،   
ش��هروندان تمایل کمتري نش��ان مي دهند تا شکایت هاي نقض 
حق آزادي و بیان را در کمیسیون ثبت کند. با این حال مي بینیم 
وضعیت خبرنگاران و فعالیت هاي رسانه اي آنگونه که نشان داده 
می ش��ود هم مطلوب نیست.  دیدبان رس��انه هاي آزاد افغانستان 
گفته اس��ت که سال 1391 بدترین س��ال براي خبرنگاران بوده 
اس��ت. این نهاد مدعي اس��ت که در طي این س��ال به مقایس��ه 
س��ال قبل آمار خش��ونت علیه خبرنگاران 9 درصد افزایش یافته 
اس��ت. این نهاد گفته است که در طي س��ال 1391، 71 رویداد 
خشونت آمیز در برابر خبرنگاران از سوي دیدبان رسانه ها به ثبت 
رسیده که بیشترین عامل آن نهادهاي دولتي به حساب می آیند. 
قتل، لت وکوب، تهدید به مرگ، بازداش��ت از جمله انواع خشونت 
اس��ت که علیه خبرنگاران در طي این س��ال اعمال ش��ده است. 
ناامني عامل زمینه س��از دیگري براي وخیم شدن وضعیت آزادي 
بیان در افغانس��تان.  درطي سال 1391 دبدبان رسانه هاي آزاد 
افغانستان  71 قضیه خشونت علیه خبرنگاران را به ثبت رسانده 
اس��ت. این قضایا دربرگیرنده قتل، لت وکوب، بازداش��ت و تهدید 
بوده است که از میان آنها 46 رویداد از سوی حکومت 4 رویداد 
از س��وی طالبان 1 رویداد از س��وی نیروهای خارجی 12 رویداد 
از س��وی افراد ناشناس و 8 رویداد به افراد غیردولتی نسبت داده 
http://www.dailyafghanistan. ) 1391 1. .) دریافت شده بتاریخ اول حمل

126866=com/opinion_detail.php?post_id
2. گزارش وضعیت حقوق بشر ) 1391 ( ، صفحه  76

15. حق آزادي عقیده و بیان
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شده است. 

یک دهه اخی��ر در زمینه حمایت و رعایت حق آزادي عقیده و 
بیان و همین فعالیت هاي رس��انه اي یکي از ماندگارترین دوره به 
حس��اب می آید. نگراني عمده اي که اکنون مطرح اس��ت اینست 
که غفلت و بي توجهي نسبت به   دست آوردهاي چند سال اخیر،  
نیز نبود سیاس��ت هاي مش��خص در قبال حفظ و مراقبت از این 
دست آورد،  به س��ادگي مي توان آزادي عقیده و بیان را به مخاطر 
بیان��دازد. آنچه که بیش ازهمه ب��ر این نگراني مي افزاید، وخامت 
اوض��اع امنیتي و چش��م انداز نامعلوم دوره انتق��ال و تحول براي 
آزادي بیان  اس��ت که بیش��تر فعاالن رس��انه اي و حقوق بشر را 

متأثر کرده است. 

تأمین امنیت پیش شرط حفظ و حراست از حق عقیده و بیان 
در افغانستان به شمار می آید. امنیت سبب می شود تا خبرنگاران، 
نویس��ندگان و فعاالن رس��انه ها بدون هیچ نگران��ي اي  به کار و 
فعالیت خود ادامه دهند. نبود فش��ار، خش��ونت و سرکوب سبب 
می ش��ود تا خبرنگاران،  نویس��ندگان وفعاالن رسانه به پخش و 
نشر باورها، افکار، حرف ها و تولیدات خود بپردازند. به این ترتیب 
واقعیت هاي خفته و ناگفته   اجتماعي، سیاس��ي و فرهنگي از این 

طریق به صورت آزاد بازتاب یافته و به سمع همگان مي رسد. 
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سیاسي،  فعالیت هاي  مشارکت 
اجتماعي،  فرهنگي و صنفي یکي 
از مهم ترین حق بش��ري افراد به 
حس��اب می آید.  حق مش��ارکت 
اجتماعي،  سیاس��ي،  فعالیت هاي 
 فرهنگ��ي و صنف��ي از جمل��ه اي 
بش��ري  حق��وق  بنیادي تری��ن 
انسان ها می باشد و حوزه گسترده  
فعالیت هاي جمع��ي افراد را دربر 
دس��ته بندي هاي  در  می گی��رد. 
سیاسي،  مشارکت  بشري،  حقوق 
 فعالیت هاي اجتماعي،  فرهنگي و 
صنفي از زمره حقوق سیاس��ي  و 
مدني انس��ان ها به شمار می آید و 
رعایت آن س��بب کیفیت زندگي 
جمعي، نیز  آزادي،  آسایش و رفاه 

اجتماعي افراد می شود. 

اس��ناد، میثاق ه��ا وکنوانس��یون های بین المللي حقوق بش��ر 
حمایت از حق مشارکت سیاسي،  فعالیت هاي اجتماعي، فرهنگي 
و صنف��ي م��ورد تأکید ق��رار داده  و دولت ه��اي را ملزم کرده تا 

نسبت به رعایت و احترام این حق  بي توجهي نکنند. 

به صورت عموم، حق آزادي مش��ارکت سیاس��ي، فعالیت هاي 
اجتماع��ي، فرهنگي و صنفي دربرگیرنده  حق آزادي مش��ارکت 
در انتخابات عادالنه و آزاد، همه پرسي و نظرخواهي و سهم گیري 
در دول��ت، مش��ارکت در اتحادیه هاي صنف��ي و نهادهاي جامعه 
مدني؛  همچنین ایجاد چنین نهادها و اتحادیه هایي بدون در نظر 
داش��ت هرنوع تبعیض بر مبناي نژاد، رنگ، جنس، زبان، عقیده 
سیاس��ي، ملکیت، نس��ب یا موقف دیگر مي باشد.1 قانون اساسي 
افغانستان تصریح کرده است »اتباع افغانستان حق انتخاب کردن 

و انتخاب شدن را دارا مي باشند.«2

قانون اساس��ي افغانس��تان در ماده 35 تضمین حقوقي الزم را 

1. گزارش وضعیت حقوق بشر ) 1389 ( 
2. قانون اساسي جمهوري اسالمي افغانستان، مادۀ 33

براي احترام ورعایت حق آزادي مش��ارکت سیاسي، فعالیت هاي 
اجتماع��ي، فرهنگي و صنفي فراهم ک��رده و از این رهگذر هیچ 
مشکل ومانع قانوني در نظام حقوقي افغانستان وجود ندارد. قانون 
اساسي افغانستان در ماده 35  بیان می کند که: »اتباع افغانستان 
ح��ق دارند به منظ��ور تأمین مقاصد مادي ی��ا معنوي، مطابق به 
احکام قانون، جمیعت ها تأس��یس نمایند. اتباع افغانس��تان حق 

دارند، مطابق به احکام قانون، احزاب سیاسي تشکیل دهند.«3

در ط��ول س��ال 1391 هجري شمس��ي مورِد خ��اص از حق 
مش��ارکت سیاس��ي، فعالیت اجتماع��ي، فرهنگ��ي و صنفي در 
کمیسیون مستقل حقوق بشر به ثبت نرسیده است. اما سال های 
قبل که به ترتیب دو مورد نقض در س��ال 1390 و 4 مورد نقض 
در 1389 ه���  را نش��ان می دهد گویاي وضعیت نامناس��ب این 
حق در کش��ور می باش��د. هرچند نقض این حق رابطه مستقیم 
با برگزاري انتخابات و فرصت هاي مش��ابه دارد که در طي سال 
1391 به ص��ورت طبیعي می توان تص��ور کردکه قضیه نقض این 

حق نباشد زیاد محتمل باشد.  
3. ماده 35  قانون اساسي افغانستان

16. حق مشارکت سیاسي، فعالیت هاي اجتماعي، فرهنگي و صنفي
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از منظ��ر قانون��ي تضمینات حقوقي و ش��رایط  الزم در قانون 
اساسي و قوانین عادي افغانستان پیش بینی شده تا با تکیه بر آن 
بتوان حق مشارکت سیاس��ي،  فعالیت هاي اجتماعي، فرهنگي و 
صنفي را رعایت کرد.  با این حال نبود امنیت، مسؤولیت ناپذیري، 
ع��دم حاکمیت قانون موجب بي توجه��ي و درنهایت تخطي این 
حق می ش��ود.  آنگونه که در گزارش های قبلي مش��ابه نیز دیده 
ش��ده، آمار و ارقام قابل مالحظه اي از تخطي این حق گزارش در 
دس��ت نیس��ت، این امر اما هیچگاهي به مفهوم وضعیت مناسب 
ای��ن حق و رعایت کامل آن نمی باش��د. حتي می توان تصور کرد 

ک��ه ناامني،  عدم حاکمیت قانون، بي ثباتي سیاس��ي و اجتماعي 
موجب می شود تا  شهروندان به چشم انداز فعالیت هاي سیاسي و 
صنفي بي باور ش��ده و کمتر به این فعالیت ها روي بیاورند. از این 
حیث، دو س��ال پیش رو با آمادگي و برگزاري انتخابات می توان 
گف��ت که فرصت هاي بي مثال خواهد بود براي محک زدن رعایت 
حق مش��ارکت سیاسي،  فعالیت هاي اجتماعي،  فرهنگي و صنفي 
ک��ه ُگذار مس��المت آمیز از آن به بیمه و تضمین ش��دن این حق 

خواهد انجامید. 
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حق آزادي اجتماعات یکي از حقوق بش��ري افراد به حس��اب 
می آید. این حق در دسته بندي حقوق مدني سیاسي جاي گرفته 
و ش��رط استیفا آن برگزاري اجتماعات مسالمت ودور از خشونت 
می باشد.  میثاق ها،  قوانین بین المللي حقوق بشر و قوانین عادي 
کش��ورهاحق آزادي اجتماعات مس��المت آمیز را مورد تأیید قرار 
داده و به این ترتیب ضمانت حقوقي و میکانیزم مستحکم قانوني 

براي تحقق آن پیش بینی شده است.  

حق آزادي اجتماعات مسالمت جزئیات وشرایطي دارد که تنها 
با توجه به آن قابل حمایت و رعایت می باش��د. نخس��تین شرط 
استفاده از حق آزادي اجتماعات پرهیز از خشونت و برگزاري آن 
به شکل مس��المت آمیز می باشد. شهروندان یک کشور زماني که 
بخواهند حرف ها، خواس��ت ها و ش��کایت هاي خویش را به گوش 
مقامات و مس��ؤوالن دول��ت و حکومت برس��انند اغلب از طریق 
مس��المت آمیز دس��ت به تجمعات و تظاهراتي مي زنند تا بتوانند 
مسؤوالن ذي ربط را متوجه خواست ها و حرف هاي خود کنند. از 
این رو، حرکت هاي مدني، تجمعات دور از خش��ونت و تظاهرات 
مسالمت آمیز زمینه ها و ش��رایط برآوردن و استیفاء  حق آزادي 

تجمعات به حساب می آید. 

آنگونه که در باال دیده شد،  تضمین هاي حقوقي فراوانی وجود 
دارد ت��ا زمین��ه تحقق این حق را فراهم س��ازد. ای��ن تضمین ها 
ه��م در رویه ه��اي بین المللی حقوق بش��ر، ه��م در قوانین ملي 
کش��ورها وجود دارد تا آزادي تجمعات و اعتراضات مسالمت آمیز 
ش��هروندان را حمایت کند. حق آزادي اجتماعات؛  آنهم بش��رط 
رعایت خش��ونت پرهیزي و مس��المت آمیزي آن، ابزار و شیوه اي 
تلقي می ش��ود تا از مجراي آن کاستي ها، نارسایي ها و ناتواني ها 
نهادهاي دولتي و حکومتي یک کشور را شناسایي و در نهایت راه 
حل ها و پیشنهادهاي  را به منظور حل وُگذار از آن براي نهادهاي 
مس��ؤول ارائه کرد.  بانک اطالعات کمیس��یون نشان می دهد که 
در سال 1391 موردی مشخص از نقض حق آزادي اجتماعات به 
ثبت نرس��یده است.  نبود رقم و قضیه مشخص از نقض این حق 
به مفهوم وضعیت مطلوب حق آزادي اجتماعات نمی باش��د بلکه 
دالیلي امنیتي، هراس از زورمندان محلي، نیروهاي غیرمس��ؤول  
و بي اعتمادي نس��بت به پي گیري دقیق آن  شهروندان کمتر به 

ثبت و رسانه اي کردن آن اقدام می کنند. 

17. حق آزادي اجتماعات
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حق ش��هروندي یا آنگونه ک��ه در ادبیات حقوقي افغانس��تان 
معمول اس��ت از حقوق بش��ري افغانستان به ش��مار می آید. این 
حق از لحاظ کنوانسیون ها و رویه هاي بین المللی حقوق بشر حق 
مسلم بشري افراد تلقي می شود اما به دست آوردن وبرخورداري 
از آن تابع نظام ها و رویه هاي حقوقي مختلف کش��ورها می باشد. 
حق ش��هروندي گاهي از طریق تولد در یک کشور وگاهي هم از 
مجراي رابطه خوني با اس��الف شهروند در یک کشور یا به شکل 
مرکب از این دو ش��یوه به دست می آید. سیستم خاک، سیستم 
خون و سیس��تم مختلط از  سیس��تم هاي رایج در زمینه اعطاي 

حق شهروندي وبرخورداري ازین حق به حساب می آید. 

میثاق ها، قوانین بین المللی حقوق بشر، نیز قوانین ملي کشورها 
همانطوری که اعطاي تابعیت را حق مس��لم افراد مي دانند ترک 
این رابطه را نیز از حقوق مس��لم بشري افراد به حساب مي آورند. 
آنگونه که در گزارش های قبلي نیز آمد، قوانین ملي و بین المللی 
یاد ش��ده پیش بینی می کند تا ش��هروند که در یک کش��ور زاده 
ش��ده، حق دارد تا ت��رک تابعیت کند و به تابعیت کش��وری که 
دوس��ت دارد درآید ی��ا )در کش��ورهایی چون آمری��کا، اروپا، و 
بس��یاری از کش��ورهای جهان که تابعیت دوگانه را قبول دارند( 
با حفظ تابعیت کش��ور زادگاهش، تابعیت سرزمین دیگری را هم 

بپذیرد.1

اعالمیه جهاني حقوق بش��ر به عنوان مرجع نخستین  اسناد و 
قوانین بین المللی حقوق، به صورت روش��ن بر حق تابعیت تأکید 
کرده و داش��تن تابعیت را حق انساني افراد شمرده است. چنانکه 
م��اده پانزدهم اعالمیه جهاني حقوق بش��ر چنین صراحت دارد: 
» هرک��س ح��ق دارد داراي تابعیت باش��د، اح��دي را نمي توان 

خودسرانه از تابعیت خود یا از حق تغییرتابعیت محروم کرد.«

قوانین ملي افغانس��تان به ش��مول قانون اساسي حق تابعیت 
را برس��میت ش��ناخته وآن را یکي از حقوق اساس��ي شهروندان 
به حس��اب آورده اس��ت. در فقره اي از ماده چهارم قانون اساسي 
کش��ور به صراحت چنین آمده است که : »ملت افغانستان عبارت 
از تمام افرادي که تابعیت افغانس��تان را دارا باشند.« از این نظر، 
مباني حقوقي مس��تحکم چه در  رویه هاي بین المللی حقوق بشر 
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و چه در نظام حقوقي افغانستان در زمینه اعطاي حق تابعیت به 
ش��هروندان واجد شرایط وجود دارد اما مشکالت عملي متعددي 

فراراه این حق وجود دارد. 

هرچند در بانک اطالعات کمیس��یون مستقل حقوق بشر هیچ 
مورِد مش��خصی از نق��ض حق تابعیت ثبت نش��ده اما بحث هاي 
سال های اخیر در مورد درج مشخصات شهروند در تذکره تابعیت 
یا )ش��هروندي(  از جنجال ها و بحث هاي داغ محافل سیاس��ي و 
فرهنگي بوده اس��ت. مش��کل دیگري که در زمین��ه تابعیت در 
افغانستان از مجراي نظارت هاي حقوق بشر برمال شده است این 
اس��ت که در برخي از مناطق و ولسوالي هاي کشور، نام گروه هاي 
قومي به عمد جعل ش��ده و مشخصات دیگري در تذکره تابعیت 
آنها درج شده است. تداوم این مسئله سبب شده تا برخي از گروه 
هاي قومي کاماًل جعل هویت شوند و برخي از مشخصات هویتي 

خویش را براي همیشه از دست دهند. 

در افغانس��تان شناس��نامه یا تذکره تابعی��ت،  ورقه یا کتابچه 
رس��مي اس��ت که در آن معموالً  نام صاحب تذک��ره ، نام پدر و 
پدر کالن و دیگر مش��خصات متمایزکننده درج مي شود. تذکره 
تابعیت در واقع نش��ان دهنده هویت ملي شخص حامل است که 
به موجب آن از تمامي حقوق و امتیازات شهروندي، مطابق قانون 
ناف��ذه، برخوردار مي گردد. ازس��ویي در صورت نداش��تن تذکره 
هویت، اف��راد  فرصت ه��اي بهره مندي از حقوق ش��هروندي در 
اکثر زمینه هاي زندگي به ویژه در مواردي چون داش��تن مالکیت، 
آموزش و پرورش، ازدواج، کار، سفرهاي خارج از کشور، مجازات 
و مکافات، دسترسي به عدالت قضایي و غیره محروم مي شوند.2 
با وجود اهمیت تذکره، درافغانستان اما توجهي کمتري نسبت به 

داشتن و گرفتن آن وجود دارد.

نظارتی که سال قبل در مورد برخورداري شهروندان افغانستان 
از تذک��ره تابعیت صورت گرفته بود نش��ان مي داد که از   6314 
مصاحبه ش��ونده تنه��ا  اطف��ال 6.8 درصد آنه��ا تصدیق والدي 
)گواه��ی تولد( دارند. ازین میان تع��دادي زیادي از اطفال زیر 5 
سال مصاحبه شوندگان یعني 93.2 تصدیق تولد ندارند. آنچه که 
در این ارقام دیده می ش��ود کماکان صادق اس��ت ودر این مورد 

2. گزارش وضعیت حقوق بشر )  1390 (  صفحه 80.
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تغییرات اندکي صورت گرفته اس��ت.  مشکل دیگري که در مورد 
برخ��ورداري از تذکره تابعیت را س��خت تر کرده اس��ت؛  وضعیت 
امنیتي کش��ور اس��ت. گرفتن وداش��تن تذکره و به ا ین ترتیب 
ش��هروند حقیقي افغانس��تان به حس��اب آمدن  یکي از ابزارها و 
دالیلي است که از مجراي آن می توان به صفوف نیروهاي دفاعي، 
امنیتي وحتي ادارات دولتي و س��ازمان هاي مدني نفوذ کرد. این 
نگراني تا حِد  زیادي مش��روع اس��ت و بارها قضایاي درخواست 
ش��هروندان کش��ورهاي دیگر  زیر نام افغان براي گرفتن تذکره 
اتفاق افتاده به ولسوالي ها و والیت هاي مختلف مراجعه کرده اند. 
این مش��کل تا حدي جدي شده است که موضوع بحِث نهادهاي 
کالن ملي قرار گرفته اس��ت. به ویژه اخذ تذکره تابعیت از س��وی 
اتباع خارجی و وگرفتن تذکره جعلي از طرف شماري از مخالفین 
مس��لح در بدل پول، از جمله مشکالتی جدي است که نهادهاي 
مس��ؤول باره��ا روي آن بحث کرده اند. بگفته اي اعضاي ولس��ی 
جرگه مخالفین مسلح می توانند با استفاده از تذکره های جعلی 

تابعیت، ثبات و امنیت در کشور را برهم بزنند.1

مش��کل دیگر در زمینه اس��تیفاء  حق تابعیت گروه هاي قومي 
چ��ون هندوها و جوگي اس��ت که از 100 س��ال به این س��و در 
افغانس��تان زندگي کرده اند ولی از داشتن تذکره تابعیت محروم 
ش��ده اند. نداش��تن تذکره بیش از همه براي جوگي ها مشکل ساز 

شده است. 

نداش��تن تذکره در نهایت به محرومیت از حقوق ش��هروندی 
دیگ��ر این گ��روه اجتماعي منجر می ش��ود. چنانکه جوگي ها در 
این اواخر توجه ش��ده اند که مس��افرت به خارج از کش��ور، رفتن 
اطفال ش��ان به مکاتب و داش��تن ملکیت نیازمن��د برخورداري از 
تذکره تابعیت می باش��د. مشکالت اداری و بروکراسي سنگین در 
دارات دولتی سبب شده اس��ت که جوگي ها هنوز هم نتوانند به 

تذکره دسترسی پیدا کنند.2

یافته ه��ای گزارش های قبلي درزمینه حق تابعیت هنوز صادق 
است ومشکالت که در آن پیش بینی شده بود کماکان پا برجاست. 
به عنوان مثال در زمینه جوگي ها، نبود در آمریت احصائیه ادارات 
مناطق که این گروه قومي در زندگي می کنند س��بب شده است 
تا آنها از گرفتن تذکره محروم ش��وند. جوگي ها سال هاس��ت که 
در والیات ش��مال افغانستان زندگي می کنند و عدم دسترسي به 
تذکره تابعیت، مش��کالت زیادي براي آنان به وجود آورده است. 
کمیسیون مستقل حقوق بشر نیز مدتي است که تالش هاي خود 
را به منظور رفع این مشکل شروع کرده است. جلسات مشترکی 

http://da.azadiradio.org/  ) تاریخ 12 جوزا 1392  در  ) دریافت شده   .1
  html.24663302/content/article

http://www.dw.de/dw/   : از   1392 حمل   12 تاریخ  در  برگرفته    .2
html.16251674.00..0/article

که سال های قبل با اداره ثبت و احوال نفوس والیت بلخ، دفتر یو 
ان اچ س��ي آر، یونیسف، یوناما و NRC  شروع گردیده و نتیجه 
آن با مقام هاي مس��ؤول در میان گذاشته شده اما مجموعه این 

تالش ها هنوز نتیجه ای ملموس در پي نداشته است.3

تذکره تابعیت که در س��ال های اخیر توزیع می شود صرف یک 
ورق ساده است. ضمن آسیب پذیري فیزیکي به دلیل پاره شدن و 
فرسودگي زودهنگام از لحاظ محتوایي نیز به سادگي قابل جعل 
وتقلب اس��ت. وعده هایی که در زمینه توزی��ع تذکره برقي داده 
شده اس��ت، می تواند درصورت عملي شدن آن مشکل یادشده را 
حل کند. هرچند بحث ها وحرف ه��اي زیادي در موارد اطالعات 
درج ش��ده در تذکره برقي از سوي رسانه ها مطرح شده اما توجه 
به نظرات ش��هروندان افغانس��تان و رفع کاستي هاي  محتوایي و 
ش��کلي تذکره برقي و دسترس��ي بي ش��رط و عمومي شهروندان 
ب��ه آن می توان گفت که یکي از مش��کالت جدي در زمینه حق 

تابعیت مرفوع خواهد شد.

3. گزارش وضعیت حقوق بشر ) 1390(  از نشرات کمیسیون مستقل حقوق بشر،  
صفحه 80،
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در طول چند س��ال اخیر، افغانس��تان در عرصه حقوق بشر دس��تاوردهای فراوانی داشته و حقوق بش��ر به یک معیار برای ارزیابی 
وضعیت زندگی و نوع مناس��بات انس��انی در جامعه تبدیل ش��ده اس��ت. چنانچه می دانیم، بنابر حکم قانون اساسی، دولت افغانستان 
مکلف به رعایت حقوق بش��ر و متعهد به تالش در راس��تای بهبود وضعیت حقوق بش��ری شهروندانش است. در بسیاری از موارد، این 
تعهدات اگر به طور کامل اجرا نمی ش��ود، ولی به عنوان یک س��نجه و شاخص برای ارزیابی وضعیت انسانی و عملکرد افراد و نهادهای 

مختلف در جامعه مطرح است. 

با این حال، حقوق بش��ر با چالش ها و محدودیت های فراوانی مواجه می باش��د که منجر به موارد گسترده ای از نقض آن ها می شود. 
هرس��اله ش��مار زیادی از این موارد به دفاتر کمیس��یون مس��تقل حقوق بشر افغانستان ارجاع داده می ش��ود و در بانک اطالعات این 

کمیسیون ثبت می شود. این آمارها همچنان وضعیت حقوق بشر را ناگوار نشان می دهد. 

ناامنی و منازعات مس��لحانه یکی از عوامل این معضالت اس��ت. چنانچه می دانیم، طالبان و مخالفان مسلح دولت بسیاری از مناطق 
کش��ور را ناامن س��اخته و تقریباً هرروز اتفاقاتی که منجر به دامن زدن ناامنی و کشته و زخمی شدن شهروندان افغانستان می شود، در 

گوشه و کنار کشور اتفاق می افتد. 

ناامنی و جنگ پیامدها و تأثیرات گسترده ای در موارد مختلف حقوق بشری شهروندان افغانستان به جا می گذارد. به عنوان نمونه، 
حقوق حیات، آزادی و امنیت ش��خصی، دسترس��ی به ارگان های عدلی و قضایی و رس��یدگی مؤثر به قضایا، مالکیت، مسکن مناسب، 
تعلیم و تربیت، صحت، آزادی گش��ت وگذار، کار و غیره در اثر ناامنی و منازعات به ش��دت آس��یب می بیند و بسیار از شهروندان در اثر 
آن از دسترسی به حقوق بشری شان محروم می گردند. چنانچه در این گزارش نشان داده شده است، آمار باالی تلفات ملکی، وضعیت 
ناگوار آزادی و امنیت ش��خصی، و دسترس��ی محدود به صحت، آموزش و مشارکت در فعالیت های سیاسی و اجتماعی در بسیاری از 

مناطق کشور از پیامدهای تلخ این جنگ ها و منازعات می باشد. 

 عالوه براین، ضعف حاکمیت قانون، فس��اد گس��ترده در ادارات دولتی، سوء اس��تفاده از موقف وظیفه ای، وجود گروه های مافیایی 
قدرت و اقتصاد، وجود افراد مس��لح غیرمس��ؤول و قوماندانان و افراد زورمند محلی، فقر و بیکاری و غیره عواملی اس��ت که دسترسی 
ش��هروندان افغانس��تان را به حقوق بشر بسیار محدود ساخته است. چنانچه ش��مار زیادی از افراد از حق کرامت انسانی، دسترسی به 
حق رسیدگی مؤثر به قضایای شان، حق آزادی و امنیت شخصی، حق مالکیت، حق صحت، حق آزادی گشت وگذار و اقامت، حق کار 

و غیره محروم می گردند. 

بعضی از الگوهای فرهنگی-س��نتی و رس��وم و هنجارهای سنتی ضدبش��ری رایج در جامعه مشکل دیگری است که منجر به نقض 
حقوق بشر در کشور می شود. چنانچه بسیاری از موارد محرومیت از حق آزادی در ازدواج و تشکیل خانواده، رفتارهای خالف کرامت 
انسانی از قبیل خشونت های خانوادگی، ازدواج های اجباری، ازدواج های قبل از وقت، قتل ناموسی، لت وکوب و غیره، نیز محرومیت از 
حق آزادی گش��ت و گذار، آزادی عقیده و بیان، آزادی اندیش��ه، ضمیر و مذهب، عالوه برعوامل دیگر، ریشه در این سنت های ناپسند 

اجتماعی و فرهنگی نیز دارد. 

زنان و اطفال همواره از گروه های عمده آسیب پذیر در جامعه می باشند و موارد گسترده ای از نقض حقوق بشری آنان در کشور اتفاق 
می افتد. عواملی که در باال از آن ها یادآوری شد، می تواند زمینه نقض حقوق بشری زنان و اطفال را بیش از دیگر گروه های اجتماعی 
مساعد سازد. شمار زیادی از تلفاتی ملکی، قربانیان نقض حق کرامت انسانی، حق دسترسی به عدالت و طی مراحل رسیدگی قانونی، 
حق مالکیت، حق تعلیم و تربیت، حق ازدواج و تش��کیل خانواده، حق آزادی گش��ت وگذار و اقامت را زنان و اطفال تشکیل می دهند. 
زنان به ویژه در مقابل الگوها و هنجارهای س��نتی مردساالر و زن ستیز بسیار آسیب پذیر می باشند. آمار باالی خشونت های خانوادگی، 

جمع بندی و پیشنهادات
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ازدواج های اجباری و قبل از وقت شاهد این مدعاست. 

اقلیت های مذهبی و قومی نیز با محرومیت های زیادی در دسترسی به حقوق بشری شان مواجه اند. خصوصاً گروه های اقلیت هندو، 
سک و جوکی از دسترسی به بسیاری از موارد حقوق شهروندی محروم می شوند. 

ب��ا وجود ضعف حاکمیت قانون و فس��اد گس��ترده در ادارات دولتی، و در آس��تانه خ��روج نیروهای بین المللی از کش��ور و انتقال 
مس��ؤولیت های امنیت��ی از آن ها به نیروهای امنیتی داخلی، ای��ن نگرانی به طور روزافزونی مردم افغانس��تان را رنج می دهد که مبادا 
دس��تاوردهای آنان در راس��تای حقوق بشر با چالش های بیشتری مواجه شود و دسترسی آنان به حقوق اساسی شان محدودتر از قبل 

گردد. 

با توجه به این وضعیت نابس��امان، که گزارش حاضر نیز تصویری از آن ارائه می کند، ضرورت اس��ت که ارگآن های مختلف دولتی 
در راس��تای حفظ و حراس��ت از حقوق بشری ش��هروندان تالش های گس��ترده تری انجام دهند و دولت افغانستان با تکیه بر تعهدات 
و مکلفیت های مندرج در قانون اساس��ی، میثاق های بین المللی و اس��ناد حقوق بش��ری، اس��تراتژی انکشاف ملی و سایر اسناد ملی و 
بین المللی خود، اقدامات مؤثر و عملی را برای جلوگیری از نقض حقوق اساسی شهروندان و بهبود وضعیت حقوق بشر در کشور روی 
دست بگیرند. این اقدامات نیازمند هماهنگی و رابطه مداوم با جامعه جهانی، سازمآن های ملی و بین المللی مدافع حقوق بشر، جامعه 
مدنی، رسانه های مستقل و آزاد می باشد و همکاری آن ها را می طلبد. دولت افغانستان باید با تعهد به ایجاد یک فضای سالم مدنی و 

عقالنی، این هماهنگی و همکاری را جلب کند.

کمیس��یون مس��تقل حقوق بشر افغانستان به عنوان یک نهاد ناظر و حامی حقوق بش��ر، با ارایه این گزارش به شورای ملی کشور، 
ضمن ارائه یک تصویر روش��ن از وضعیت حقوق بش��ر در کش��ور، خواهان توجه جدی این نهاد محترم به موارد زیر است تا بتوان در 
روش��نی آن ها به طرح و اجرای راهکارهای مؤثر در راس��تای بهبود وضعیت حقوق بش��ر و تأمین حقوق ش��هروندان کشور نایل آمد. 

کمیسیون از شورای محترم ملی کشور می خواهد که در زمینه تحقق این پیشنهادها با جدیت هرچه بیشتر تالش ورزند. 

پیشنهادها:

• چنانچه این گزارش و گزارش های دیگر در مورد حقوق بش��ر در افغانس��تان روش��ن می سازد، الزم است که شورای محترم ملی 
کشور با تکیه بر تعهدات قانونی و حقوق بشری دولت افغانستان در قانون اساسی کشور، در زمینه بهبود وضعیت حقوق بشر، قوانینی 
را که متضمن احترام و رعایت حقوق بشر، کرامت انسان و عدالت اجتماعی باشد، طرح و تصویب کرده برای حقوق بشری شهروندان 

حمایت هاي قانوني را ایجاد کنند. هم چنین قوانین فعلی کشور باید مطابق معیارهای و موازین حقوق بشری تعدیل شوند.

ش��وراي محترم ملي مي تواند با تصویب قانون خانواده که خود مطابق حکم قانون اساس��ي و مفاد کنوانسیون هاي بین المللي  	•
حقوق بش��ر مي باش��د، زمینه احترام به کرامت انساني و برابري جنسیتي را فراهم سازد که با تضمین این ارزش ها، بدون تردید وضع 

حقوق بشري زنان در کشور بهبود مي یابد.

• شورای محترم ملی باید با نظارت منظم و پی گیر، کارآیی نظام عدلی و قضایی کشور را در زمینه دسترسی شهروندان به عدالت 
و بهبود وضعیت حقوق بشر بیشتر سازد. همچنین شوراي ملي باید در جهت به  وجود آوردن میکانیزم هاي دولتي فراگیر و بنیادین، 
براي بخش عدلي و قضایي و مساعدساختن شرایط و زمینه هاي تأمین حاکمیت قانون، فیصله ها و مصوبه هاي مناسبي را صادر کند، 
همچنین از تطبیق آن نظارت کند تا ظرفیت هاي کاري ادارات عدلي و قضایي ارتقا یافته و به ش��کایات مردم در وقت و زمان معین 

رسیدگي صورت گیرد.

• ش��وراي محترم ملي کش��ور، با طرح و ایجاد راهکارهاي مؤثر نظارتي و قانوني بر ارگان هاي کش��في، امنیتي و دفاعي کش��ور، 
به منظور حراست از جان و زندگي اطفال، زنان، شهروندان و افراد غیرنظامي، محافظت از مکاتب، شفاخانه ها و سایر محالت خدمات 

عامه مي تواند نقش بي بدیلي ایفا کنند و به این ترتیب به تأمین ثبات، امنیت و آرامش در کشور کمک کنند.

• چنانچه این گزارش نش��ان می دهد، فس��اد گس��ترده در ادارات دولتی افغانستان از عوامل مهم نقض حقوق بشر در کشور است. 
ش��ورای ملی باید با نظارت جدی و پی گیر خود بر اجراآت ادارای حکومتی و نیز طرح و تصویب قوانین، با فس��اد گس��ترده اداری در 
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کش��ور مبارزه کند و از این طریق زمینه نقض حقوق بش��ری شهروندان را محدودتر سازد و رعایت قانونیت را بیشتر از پیش تضمین 
کند.

• چنانچه در این گزارش نیز آمده است، بی کاری و فقر یکی از مشکالت جدی فراروی کشور است. دولت افغانستان باید در زمینه 
رفع بی کاری و ایجاد فرصت های اش��تغال مناس��ب تالش های جدی به خرج داده و زمینه دسترسی شهروندان به حق کار را بیشتر از 

پیش مساعد سازد.

• ایجاد هماهنگی با جامعه جهانی، نیز جامعه مدنی افغانس��تان می تواند زمینه نظارت و بهبود وضعیت حقوق بش��ر را در کش��ور 
بیش��تر سازد. ش��ورای ملی می تواند با طرح و تصویب برنامه ها الزم، در توسعه روابط افغانستان با جامعه جهانی و ایجاد هماهنگی با 

جامعه مدنی کشور نقش مؤثر برای بهبود وضعیت حقوق بشر بازی کند.

• شوراي ملي باید به آزادي بیان و نظارت بر اعمال دولت توسط ارگان هاي جامعه مدني ارج بگذارد و در مورد تدابیري بیاندیشد 
که بر اس��اس آن دولت به صداي مردم گوش بدهد و به مش��کالت ش��هروندان و مشکالت در دس��تگاه دولت، غور کرده و آن را رفع 

کند.

• شورای محترم ملی باید بودجه الزم و کافی را برای برنامه های مبارزه با نقض حقوق بشر، ترویج و تبلیغ ارزش های حقوق بشری، 
آموزش های حقوق بشر و نظارت بر رعایت حقوق بشر، زمینه ترویج و بهبود وضعیت حقوق بشر در کشور را بیشتر سازد.
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