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مقدمه 
بـه  ي  قانون اساس  ۵٨اساس حکم ماده   رون مستقل حقوق بشر ب    یسیکم
افغانـستان  ارتقاي حقوق بشر، محایـت از آن و نظـارت بـرآن در            هدف  

خـود يت هـا  یالت وصـالح  یو مطـابق بـه قـانون تـشک         است دهیاد گرد جيا
و  يهـشت دفـرت سـاحو      يون در حال حاضـر دارا     یسیکم.دیمنا يت م یفعال

قـوق  از حتیـ آن شـامل محا    يپروگرام يبوده که خبش ها    يتیچهار دفرت وال  
ــال ــان، اطف ــوق زن ــعه آنحق ــمحاو توس ــخاص دارای ــوق اش يت از حق
مات حقـوق   یتعل وها   يختط برونظارت يبررس،  عدالت انتقايل ،  تیمعلول
نـشرات، ،ترمجهي،  زیبرنامه ر ق و یچون حتق  يتیمحا يخبش ها  مهچنان،  بشر  

حتقـق   يدر راسـتا  . د  نباشيمژه  ینظارت و اعمارصلح و ،يسینوگزارش  
ر ی، وزارت هـا وسـا     يیوقـضا  عـديل  يارگان هـا  ،  ونیسیکم ياالاهداف و 

ون یسیـ فه دارند با کم  یو متام اتباع کشور وظ     دوليت ريغ،  سسات دوليت ؤم
.ندیمنايمهکار

ون مـستقل   یسیـ کم يت هـا  یف وصـالح  یوظا،  لیماده چهارم قانون تشک   
مفهوم حقوق بـشر عبـارت      ": تصریح مي كند  نيچنحقوق بشر افغانستان  

ه یاعالمي،  اتباع که در قانون اساس     ياساس يها يقوق وآزاد است از ح  
حقـوق بـشر کـه       ياملللـ  نير اسناد ب  یها وسا  پروتكل،  ثاق ها یم،  ها

ده یـ ل گرد یق آن هـا متعهداسـت ،تـسج       یـ ت وتطب یـ افغانستان به رعا  
ات تأمینـ ،  مـه هـا   یوعادالنه به ب   يمساو يدسرتسن،یبنابر ا ."باشد

افـراد   يز از مجله حقـوق بـشر      ین،  دداريکه دولت ارائه م    يوخدمات
.شوديحمسوب م

ت انـسان گذاشـته   یثیحقوق بشر بر مبنا و شالوده حق کرامت و ح         
ين حـق منـشا مـ      یاز ا  يو ذات  يه حقوق بشر  یمتعاقبًا، بق .شده است 

در . گزارنـد يد مـ  یـ أیمهـر ت   يکرامت انـسان   يند و بر ارزش ها    ريگ
"آدم و لقد کرمنابين  "يدسه ق یبه استناد آ   اسالم ن مقدس یقت، د یحق

امرب بزرگـوار   ید قرار داده است و پ     یأیرا مورد ت   يحق کرامت انسان  
احرتام بـه کرامـت     ن مثال یش هبرت یسته خو یبا کردار و اعمال شا    اسالم

وجود دارد کـه     يات متعدد یچنانچه روا . را تبارز داده است    يانسان
ان رياسـ ،  ضانیمر،امون حقوق زنان ،اطفال، کهنساالن    ريشان پ یرفتار ا 

منـع شـکنجه   . استوار بوده است  يه به اساس کرامت انسا ن     ريوغ يجنگ
توسـط  گـر یدانیـ ت منـودن احـرتام اد     یو رعا  يجنگ يها يو زمخ انرياس
. است مورد تأكید قرار گرفتهامرب بزرگ اسالم یپ

و اسناد ملـي و بـني     ، با استفاده از منابع    بشر حقوق گزارش نیا
در،برعالوه.داده شده اند  دولت افغانستان توضیح   املللي و تعهدات  

با ارائه ارقام    مورد نظر  تصویر عیين برخورداري مردم از حق      خبشهر
در .شـده انـد   ده اسـت تـشریح    یـ ون ثبت گرد  یسیکه در کم   يو قضایا 

وضعیت حقوق بشر بـا     توسعهپیشنهاداتي براي هببود و     ،  هر خبش پایان
ل حقـوق بـشر افغانـستان      قیسیون مـست  کاري کم وتوجه به جتارب عملي     

.ضمیمه شده است
رابطـه  در ،لیـ الزم است تا مـوارد ذ      گزارش،اما قبل از ارائه     

:ا در نظر گرفته شودیارقام و قضالیو حتليمجع آوريچگونگبه
    و نقـض هـر حـق، بـر       يختطـ مربوط به   ارقام و آمار ارائه شده
ا ین قـضا  یـ ا.ده اند یسون به ثبت ر   یسیاست که در کم    يیایقضااساس

.ون قرار گرفته اندیسیگرد کمیو پيطور عموم مورد بررسه ب
 قـات  یکـه از حتق  يآمـار و ارقـام     ن گـزارش مهچنـان بـه      یدر ا
ون حقوق  یسیکم.ده است یاستناد گرد  ،زین است ون به دست آمده   یسیکم
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شـهروندان  " يو اجتمـاع   ياقتـصاد حقوق  ت  یوضع"بشر، هر سال گزارش     
گـردد،  يکه در سرتاسر افغانستان اجرا م      بررسيبر اساس   افغان را   

انه یگزارش سال  ،يو اجتماع  يت اقتصاد یدر رابطه به وضع    ،ه منوده یهت
در ،ونیسیکم" يزیق و برنامه ر   یقحت"مهچنان خبش   .دیمنايه م یرا هت اش

بـه  ز  ین اسناد ن  یق منوده که از ا    یمورد حقوق بشر در افغانستان حتق     
.ده استیزارش استفاده گردن گیاخذ در أمعنوان
ز اسـتفاده یـ نن گزارش از ارقام و اعـداد دولـيت        یه ا یهت يبرا
.ده استیخذ در گزارش ذکر گردأم،صورتنیدر ااست کهشده 
مـورد "اس  یـ را بـر اسـاس مق      يحقوق بـشر   يها يختط،ونیسیکم"،
و ک حق نقض گردد     یشرت از   یتواند ب يم" مورد"ک  یدر  .دیمنايل م یحتل
.ش حمروم شودیک نفر از حق خویشرت از یب

 متـام  ،چ وجـه یبه هـ  ،ن گزارش یارائه شده در ا    يها يارقام ختط
چنانچـه  .دهنـد يرا در افغانستان نشان منـ      ينقض حقوق بشر   يایقضا

ينظـر بـه عـدم آگـاه        ،بـشر  حقوقنقض   يایاز قضا  ياریبسممکن است   
ون یسیـ ن کم یبنابرا. ون به ثبت نرسند   یسیون، در کم  یسیاز کم  عمومي
ن یـ در ا  کـه از آنچـه  ي  نقض حقوق بشر   يایکه قضا  ن باور است  یبر ا 
.شرت استی، بده اندیمنعکس گردگزارش
:گزارشدهیچک
   ين موارد نقـض حقـوق بـشر     یشرتی، نقض حق ازدواج ب    ١٣٨۶در سال

عوامل عمـده  ).نقض مورد ٢۶۵(دهد  يملیرا در رابطه به زنان تشک     
مردم از   يق قانون، عدم آگاه   یعدم تطب  :رتند از نقض حق ازدواج عبا   

ا توسـط   یت، حل و فصل منازعات و قضا      یزنان، فرهنگ معاف   يحقوق بشر 
ق قـانون باعـث     یـ عدم تطب .يفساد ادار و   يحمل يجرگه ها و شورا ها    

١۶قبـل از سـن       يازدواجهـا (قبل از وقت     يازدواج ها موارد متعدد 
افغانستان مدنی  طبق قانون   ،دخرتان يسال که حد اقل سن ازدواج برا      

.ده استی، بد و بدل دادن گردياجباري، ازدواج ها)است
   ن مـوارد  یشرتیـ که برا يحق نيمورد، دوم  ٢۴۴، با   ملكیتنقض حق
.دهـد يل م یتشک ده است یآن به ثبت رس   مورد  در   يحقوق بشر  يها يختط

نـد از   ده انـد، عبارت   یـ گرد ملكیتحق که باعث نقض   ين عوامل یمهمرت
، و  ملكیـت ن نقـض حـق      ق قانون در مورد عامال    ی، عدم تطب  يفساد ادار 
.اثريمدر مورد حق مسلم زنان درعمومييعدم آگاه

   ون بـه  یسیدر کميمورد نقض حق کرامت انسان     ١٨٨،  ١٣٨۶در سال
شـکنجه و بـد      يایانگر قـضا  یـ ن مـوارد صـرف منا     یا. ده است یثبت رس 
و  يکـ یفز ينواع خشونت هـا   ا.شوديمنان را شامل    یبا زندان  يرفتار

مهچون عدم پرداخت نفقه، لـت و کـوب زنـان توسـط            ه زنان، یعل يروح
ه زنان، شکنجه کردن زنان، بـد و        یعل يل شان، جتاوز جنس   یفام ياعضا

بدل دادن زنان که نشاندهنده عدم احرتام به حقوق زنـان و معاملـه              
ينـسان گر موارد نقض حـق کرامـت ا       یاست، د  يجتارت يزنان مانند کاال  

بـر  .ل مورد حبـث قـرار گرفتـه انـد         یاند که در خبش مربوطه به تفص      
ون یسیدر کم  ،زیه اطفال ن  یعل يو جتاوز جنس  ي  بد رفتار عالوه، موارد 
فرهنـگ   رواجق قـانون،    یـ چون عـدم تطب    يعوامل.ده اند یبه ثبت رس  

باعـث نقـض     ،يان قانون از حق کرامت انسان     یجمر يت، عدم آگاه  یمعاف
.ه انددین حق گردیا
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   ن مـوارد  یاز عمـده تـر    يکـ ی،  يمراحل قانون دسرتسي به   نقض حق
ایـن حـق   مورد نقض    ١٨٢،  ١٣٨۶چنانچه در سال    .است ينقض حقوق بشر  

ل مـدافع، عـدم     یـ به وک  يعدم دسرتس .ده است یون به ثبت رس   یسیدر کم 
حـل   يبرا يقوم يمردم به شورا ها و جرگه ها       مراجعهق قانون،   یتطب
حمدود بودن تعـداد    ،ان قانون یجمر هاي الزم ت  یظرف ، عدم يجرم يایقضا

از عوامل عمده نقض    ي  و فساد ادار   سال١٨ر سن   یحماکم خمصوص اشخاص ز   
.رونديبه مشار ميمراحل قانوندسرتسي بهحق

  در ياز موارد نگران کننده نقـض حقـوق بـشر        يکیات  ینقض حق ح
ي افـراد ملکـ   ن نقض شامل کشته شدن      یموارد ا .شته بوده است  گذ سال

محـالت  .دولت است  ان، و خمالف  ائتالفيدولت، قوا  يان محالت نظام  یدر جر 
که در سال گذشته، باعـث       است ن حق بوده  یعوامل نقض ا   يکیيانتحار

ده یـ ، هم از اطفال و زنان گرد      ينظام ريتن از افراد غ    ٣٨١تلف شدن   
ينظاماز اتباع افغانستان بر اثر محالت        يادیبرعالوه، تعداد ز  .است

ز یـ ن يخارج ينظام يدولت و قوا   ين ها، محالت نظام   ین دولت، ما  اخمالف
.ده اندیبه قتل رس

 گـر از مـوارد نقـض حقـوق       ید يکـ یبه مسکن مناسب،     يعدم دسرتس
ده یون به ثبت رس   یسیمورد آن در کم    ٢۶است که در سال گذشته،       يبشر
ط الزم  یشرا ،نان افغان یشهرنشاز يادین، تعداد ز  یگذشته از ا  .است

.ندارندراک مسکن مناسبیبراي دسرتسي به
  از مـوارد   يکی،مناسب يسطح زندگ  برخورداري از  مهچنان نقض حق

از اتباع افغانستان    يادیتعداد ز .بوده است  يمتعدد نقض حقوق بشر   
خبش یافته هاي .ندا مواجه يبه آب صح   يو عدم دسرتس   يبا فقر اقتصاد  

٥٢٠٥(١١١٨٧دهد که از جمموع تعداد    ينظارت ساحوي کمیسیون نشان م    
آا هـیچ نـوع اشـتغايل       از % ٧/٣٩،مصاحبه شونده ) مرد ٥٩٨٢زن و   

آا کمرت از   %  ١/٦١که وظیفه داشتند    از میان آایي  . نداشته اند 
منـي  دیـ ن مقـدار عا   یـ کـه ا   نده ا افغاني در یک روز عاید داشت      ٥٠

يبرا مناسب يگک زند یزمپاسخگوي نیازها و مصارف عمده و ال       تواند
مـصاحبه شـوندگان بیـان       %  ٧/٦١چنانچـه، .بوده باشـد  ل  یک فام ی

مردم به آب    يدسرتسمهچنان،  .هستند داشتند که فامیل هایشان قرضدار    
. نکـرده اسـت    يتفاوت چنـدان  ١٣٨۵سه با سال    یدر مقا  يصح يدنیآشام

ـا  آ %  ١٣نداشـته و     يدسرتسـ  يصح يدنیاز مردم به آب آشام     %  ۵٢
%  ۴٧،  برسـند  يند تا به منبع آب    یمنا يم ياده رو یک ساعت پ  یشرتاز  یب

وانـات  یشـان بـا آب ح      يمنبع آب خـوراک   داشته اند كه  ت  یشکامردم
ا حملـه   یمنازعه بر سر آب با افراد حمله خود          ريدرگ %  ۶،  مشرتك است 

.گر هستندید
    ،ون یسیـ در کمتعلـیم و تربیـت    مورد نقض حق     ٢٤در سال گذشته

و مـشکالت    ان با جتربـه   فقدان مکاتب، نبود معلم   .ده است یه ثبت رس  ب
م و  یاند که باعـث نقـض حـق تعلـ          ياز مجله عوامل   ،به مکاتب  يدسرتس
را دار   يسیط تدر یحم الزم يت مکاتب سهولت ها   یاکثر.گردنديم تیترب

مناسب از مجلـه     ريگرفته تا صنف و تعم     ياز فقدان مواد درس   .ستندین
د به آا توجه    یبا تیم و ترب  یحق تعل  تأمنييد که برا  ان يیچالش ها 

صـنف هـا در     مناسب نداشـته و    رياکثر مکاتب کشور تعم   مهچنان  .گردد
.گردندير میداا در آفتابیو ه درختانیر سایمه ها، زیر خیز

  ون بـه  یسیـ مورد نقض حق صـحت در دفـاتر کم        ٢١در سال گذشته
ان یـ در جر  کـساني کـه   از  %  ٩٢بـًا   یبا آنکه تقر  .ده است یثبت رس 

زن  ٥٢٠٥(نفر  ١١١٨٧با آا صحبت صورت گرفته     ونیسیکم ينظارت ساحو 
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شـفاخانه و کلینیـک     (اظهار داشته اند که خدمات صحي       )مرد ٥٩٨٢و  
اما در رابطـه بـه اینکـه        ،  در حمالت شان وجود دارد    ) دوليت و خصوصي  

دم است جـواب    براي مر  ياین خدمات چقدر قابل استفاده و قابل دسرتس       
.هاي ارائه شده در تفاوت اشـکار بـا رقـم ذکـر شـده قـرار دارد                 

طـور  ه  ن مراکز بـ   یست که ا  ین ن معين یبد يت مراکز صح  یچنانچه موجود 
دالیـل عمـده عـدم       .باشـند يمـ  يض قابل دسرتسـ   یو بدون تبع   برابر

شامل عدم دسرتسي فزیکـي، کیفیـت       استفاده از تسهیالت صحي به ترتیب     
زن داكـرتان ، فقر و عدم توانایي پرداخت مصارف، نبـود          پایني خدمات 

از يتوانـد باعـث گـردد تـا بعـض         يم زنداکرتاننبود  خمصوصًا.است
.حمـروم گردنـد    ياز خدمات صـح   ي  فرهنگ مسایلزنان، نظر به رسوم و      

ده است  یاد گرد جيا يمرکز صح  ،مناطقاز ين موارد، در بعض   یبراعالوه  
.وجود ندارنديصحكارمنداناما داکرتان و 

  باشـند ياز اتباع افغانستان، شاغل منـ      يالحظه ا تعداد قابل م.
يکه کار م   اعظمي از آن عده   د، قسمت   یگرد باال یاد آوري  چنانچه در   

ن خود باعث   یدر روز است که ا     يافغان ٥٠کنند، در آمد شان کمرت از       
،د با کـار   یزان درآمد با  یل که م  یدل به این گردد،  ينقض حق کار م   

فـساد  .دیرا بنما  يه زندگ یمصارف اول  يد تکافو یمتناسب بوده و با   
به حق کار بـه      ياز مجله عوامل عدم دسرتس     يو نبود بازار کار    يادار

.مشار مي آیند
            ان دریـ بيمهچنان در سال گذشته مـوارد متعـدد نقـض حـق آزاد

د و  یـ ، هتد يريقتل و گروگان گ   .سرتاسر افغانستان اتفاق افتاده است    
ون از موارد نقـض     یزیو و تلو  یراد يال فشار، محله به دستگاه ها     اعم

زم نشان  یژورنال يامللل نيارقام ومعلومات مرکز ب   .ن حق بوده اند   یا
مورد لت وکـوب خربنگـاران صـورت         ١٣حداقل   ١٣٨٦سال   يدهد که ط  يم

ک یـ تن ازخربنگاران بـه مشـول        ٦د که   یگو ين منبع م  یا. گرفته است   
، مورد بازداشت  ٢٤. کشته شده اند     ١٣٨٦سال   يط يیایتالیخربنگار ا 

ن سـال   یا يمورد زخم برداشنت خربنگاران ط     ٢د به مرگ و     یمورد هتد  ١٩
سوء قصد ازمـوارد    مورد  ٥مورد اختطاف و     ٢،در ضمن . رخ داده است    

د یـ ن هتد یعـالوه بـرا   . ن سال صورت گرفته اسـت       یا يست که ط  ا يگرید
انتشار اخبار و   خاطر بازداشنت آا از   هعمدتًا ب خربنگارانوسوء قصد   

.صورت گرفته استنشرات 
    و مـذهب در  ريضم،شهیاند يک مورد نقض حق آزاد    یدر سال گذشته
يچ مورد ختطـ   یه ١٣٨۵که در سال    ده است در حايل   یون به ثبت رس   یسیکم

.ده بودین حق به ثبت نرسیاز ا
   ه هـا در  یدر احتاد مشارکتي  زادک مورد نقض حق آ    ی١٣٨۶در سال
يه معلـوم مـ    ین قـض  یـ که چنانچه از ا   .ده است یون به ثبت رس   یسیکم

.ده استین حق گردیت باعث نقض ایض بر اساس جنسیگردد، تبع
       ون بـه ثبـت   یسیـ ت درکم یدر سال گذشته چهار مورد نقض حق تابع
اتفاق  کارمندان دوليت  ياثر سهل انگار  ن موارد بر  یده است که ا   یرس

.افتاده اند
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افراد در سراسـر افغانـستان      يک موارد نقض حقوق بشر    یتفک يبرا
: دییتوجه منالیذمنوداربه،ت حقیبر اساس نوع

ت، یـ عـدم امن  :عبارتند از  يجمموع، عوامل عمده نقض حقوق بشر      در
فرهنگ  رواجق قانون،   یاز جنگ، عدم تطب    يناش يمنازعات و خشونت ها   

شهروندان افغان از حقوق شـان، فقـدان         ت در کشور، عدم اطالع    یمعاف
ي، سهل انگار  در ایت و   فیان قانون، اقتصاد ضع   یجمر الزم يت ها یظرف
خبش ها و قـسمت     ن موارد هر کدام در      یا.ذیربطاز مقامات    يبعض يها

،ن گـزارش  یثبت شده در ا    يایو با استناد به آمار و قضا       خمتلفهاي
.به حبث گرفته شده اند
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اتیححق
بـه شـدت    انیـ اديمتام از سوي خیات در طول تار   یت از حق ح   یحمروم

از اسـناد    يات و حفاظـت از آن در مشـار        یت حق ح  یامه. حمکوم شده است  
حـق  نقـض افته است و دولـت هـا از         یز انعکاس   ین يامللل نيب نيوقوان

وجود دارد که    ياما موارد متعدد  . افراد به شدت منع شده اند      اتیح
.نقش داشته اندافراد ات ینقض حق حدولت ها در

يزنـدگ " يقانون اساس ماده بیست و سوم     ز، طبق   یدر افغانستان ن  
از  يوز قـانون  چ شخص بدون جمـ    یه.انسان است  يعیو حق طب   يموهبت اهل 

مهچنـان، دولـت    ."گـردد ين حق حمروم منـ    یا
ات افـراد   یـ ت ح یمـصون  افغانستان متضمن 

لـت  نکـه تـا چـه انـدازه دو        یاما ا . است
ن راستا موفق بوده اسـت      یافغانستان در ا  

خمتـصر   ين خبش به آن نگاه    یاکه در است يحبث
.م داشتیخواه

-يسـاحو دفـاتر بر بنیاد گزارش هـاي    
مـــستقل حقـــوق بـــشر کمیـــسیون يتیـــوال

موارد متعددسال گذشتهيافغانستان، در ط
ن یـ کـه ا   وجود داشـته اسـت    ات  ینقض حق ح  

بر .ننده اند ش و نگران ک   یآمار قابل تشو  
ون، در  یسیـ ات راجع شده بـه کم     یشکااساس

مـورد نقـض ایـن حـق در        79سال گذشته  يط
د خـاطر   یـ با. سراسر کشور، ثبت شده اسـت     

" مـورد ثبـت شـده     "نشان ساخت که اصـطالح      
ات شـان   یـ که حق ح   يتعداد افراد " مفهوم  

ل یدلنیه ا ب. رسانديرا من " نقض شده است  
است نقض حـق    ک مورد ثبت شده ممکن      یکه در   

ــح ــات گروی ــو يه ــرادی ــدي ا انف . باش
يلـ یتوانـد خ  يک مـورد مـ    ین در   یبنابرا

شـامل  " اتیـ ح حـق  نقض"فقره  کیشرت از   یب
يبــه آن مــكــه در ادامــهمثــايل.باشــد
:سازدين نکته را واضح تر میا،ميپرداز

ون یسیـ بـه کم يمـرد ت کنـدهار،    یدر وال 
يتن اعـضا  ٧اظهار داشت که   ،عه منوده جمرا
به  تين درولسوايلي  واده اش ازجانب شخص   خان

،ن شـخص  یمطابق اظهارات ا  .استده  یقتل رس 
به سـرقت   ،جابر بوده و ظامل"قاتل مذکور   

يدسـت مـ    يقـ یچپاول اموال وقطاع الطر   و
ــد ــض . زن ــه ق ــا آنک ــاکم  یب ــل درحم ه قت

نـامربده   اماه درج است،  یامن يوقوماندان
در حـايل كـه    د  یـ منايمـ گذارآزاد گشت و  

يو يرينـد و از دسـتگ     یمنا ياقـدام منـ    وي يريبه دستگ  يتیامن ياارگا
قرار  يسرون مورد بر  یسیموضوع به طور عاجل از طرف کم      ".عاجزهستند

.گرفت
در اتیـ نقـض حـق ح    " مـورد کیـ "ث  یبه ح ه صرف ین قض ینکه ا یبا ا 

. دهـد يفقـره قتـل را نـشان مـ         ٧ده اسـت،    یون بـه درج رسـ     یسیکم

تثبیت اینکه آیـا    
ختطي از حـق حیـات      
به عمل آمده اسـت     

ا دولت  ییا خري و آ   
نـــه ین زمیـــادر
ل قـرار داده   ؤومس

ريا خـ  یـ و   مي شود 
ل یـ شامل مـوارد ذ   

:است
ات و یـــســـلب ح.١

ــرانه  ــشتار خودس ک
ن مــامور کـه در آ 

دولت دخالت داشته   
شدبا
و يســهل انگــار.٢

ــه و  ــدم توجــ عــ
توانایي دولـت در    

.حفظ حق حیات
يضــعف ونــاتوان.٣

دولــت در تعقیــب  
کـه   يعديل قـضایای  

در آن حــق حیــات  
.صدمه دیده باشد

ناکامي دولت در   .٤
ــا ــدامات اجنـ م اقـ

ضروري براي جـربان    
و یا تعقیب    تخسار

ي که در آن    اقضیه  
ختطي از حـق حیـات      

رسديبه مشاهده م
ني هرزما بنابراین

یا  که دولت در یک   
چند مورد فـوق در     
رابطه به ختطـي از     
ــل   ــات دخی ــق حی ح

،باشد، در مقابـل   
مکلف به جوابـدهي    
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نکـه در هـر مـورد چنـد         یق راجع به ا   یدقسفانه اعداد و ارقام     أمت
در بـه مهـه مـوارد      هات وجود داشته است، در رابطـ      یفقره نقض حق ح   

.باشديون منیسیدسرتس کم
١٠( کنـدهار در والیـات     ،ن حـق  یـ بیشرتین موارد ثبت شده نقض ا     

د یـ امـا با .ده استیمورد به ثبت رس٨هلمند و خوست هرکدام )مورد
ات کـه در    یمتام موارد نقض حق ح     ۀندريدربرگ ن ارقام یتوجه داشت که ا   

ون مستقل حقـوق    یسیل که کم  ین دل یبد نیست افغانستان واقع شده است   
يات را بـه ثبـت مـ       یـ عده از موارد نقض ح    آن ،صرف افغانستان بشر

ياد، بسا موارد  یبه احتمال ز  .ون راجع شده اند   یسیرساند که به کم   
ۀه شـد  ین در آمار هت   ینابراب ،ون راجع نشده  یسیوجود دارند که به کم    

.افته اندیانعکاس نگزارشن یا
شـامل  ميپردازيبه آن م   گزارشن  یاات، که در  یحق ح موارد ختطي از  

كشنت،ياثر عملیات نظامي، محالت انتحار     رقتل هاي انفرادي، تلفات ب    
و هتدید به مرگ     يناموس ي، قتل ها  يگخانواد يزنان بر اثر خشونت ها    

لزومـًا   به تفصیل روي آن حبث مي گـردد       ل  یکه در ذ   يموارد. باشديم
و در فـوق بـه آن       انـد   ده  یون به ثبت رس   یسیکه در کم   يشامل ارقام 
آمار و ارقام ارائه شده در خبش        کهيمهانطور. باشديد من یاشاره گرد 

بـه ون  یسیـ ده است بعضًا کم   یگرد ين از منابع موثق مجع آور     یریز يها
به صـورت واضـح     خذأن صورت م  یاکه در  تاس استناد منوده  منابع دوليت 

.ده استیذکر گرد
ل در  وؤاز عدم جدیت وتوجـه ارگـان هـاي مـس          لیت دولت بیشرت  وؤمس

چنانچه.شود  يم ي، ناش مورد پیگريي قضایایي که اتفاق افتاده است      
توسـط  افته انـد،  یانعکاس   گزارشن  یاکه در  يیت تعداد قضایا  یاکثر

ش ین، افـزا  یـ ا افزون بـر  . استرفته  دولت مورد بررسي جدي قرار نگ     
عـدالت و    تـأمني دولت در    تیعدم موفق از   يحاک ،اتید نقض حق ح   موار
ب ینه تعق یدولت در زم   يتوجه يب.ت اتباع افغانستان بوده است    یامن
ت و جـسارت    یـ افگسرتش فرهنـگ مع   باعث ،اد شده یموارد   یيو قضا  عديل

ي ف از قـانون منتـه     موارد ختل  دایجه به ازد  یدر نت  ،خالف کاران شده  
يش در رابطه بـه ختطـ  یموارد مشخص و قابل تشول، یدر ذ.ده استیگرد

است وست  یسال گذشته در افغانستان به وقوع پ       يات را که ط   یاز حق ح  
.ميريگيات به حبث میبا جزئ

:منازعات مسلحانه
سه به چنـد سـال گذشـته      یمقا درنيخون ياز سال ها   يکی١٣٨۶سال  

منازعات  جهیدر نت ١٣٨۶سال  آمار وزارت داخله، در     طبق  .بوده است 
ن آمـار   یـ که ا . ده اند یبه قتل رس   ينظام ريغ ١٢٢٠تعداد   ،مسلحانه

دولـت و    مـسلح  يو ها رين يبر اثر محالت نظام    يافراد ملک تلفاتشامل
ن هـا در    یائتالف، خمالفان دولت،مبباردمان ها، انفجـار مـا        يو ها رين

.استيالت انتحارو محکنار سرک هاو جاده ها
:يمحالت انتحار
سـال   يطـ ،  ميدار در دسـت  از منـابع موثـق دولـيت       هکيطبق آمار 

يجـه محـالت انتحـار     یدر نت  ينظام ريد غ افرااز تن ٣٨١تعداد   ،١٣٨۶
يز مـ  یـ ن تعـداد شـامل اطفـال و زنـان ن          یکه ا .اندده  ید گرد یشه

.باشند
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ءسـو ويه انتحار سال گذشته، محل   ين موارد در ط   یدتریاز شد  يکی
ت بغالن بود که موجب کشته شدن       یدر وال  جرگه يولسياعضابه جان  قصد

ون مستقل حقوق بشر افغانستان در مـوارد        یسیکم. طفل شد  ۶٠حد اقل   
و  يش خود را در رابطه به تلفات افـراد ملکـ          یاعرتاض و تشو   ،متعدد

بـر  هعـالو ون مستقل حقوق بشر     یسیکم. استابراز ًابه خصوص اطفال رمس   
بـه  حمکـوم منـود،   را يان محله انتحار  یطفل در جر   ۶٠نکه تلف شدن    یا

ل سـاخنت   از وزارت معارف تقاضا منـود کـه از شـام           يله مکتوب رمس  یوس
خـود   رتبـه جـداَ   مقامات عـايل   از یيرایپذاطفال در مراسم و حمافل      

ه ین قـض  یـ بـه ا   يدگیرسـ  يبرا يکه اقدامات آن  نیباا. ندیمنا يدار
ت از  یـ ن معارف آن وال   الوؤن به مشول مس   الوؤاز مس  يتعدادصورت گرفت و    

عـامالن یيو قضا  ب عديل یتعق يبرا ياقدام جد  ،کار برکنار شدند اما   
. ن حادثه صورت نگرفته استیاقتل اطفال در

اتفــاق ١٣٨۶کــه در اواخــر ســال يگــریمــورد تکاندهنــده د
در  يسگ جنگـ   قهک مساب یان  یبه قصد جان متاشاچ    يافتاد، محله انتحار  

شرت از  یـ ن حادثه منجر به کشته شـدن ب       یکه ا . باشديت قندهار م  یوال
.دیگردينظامرينفر غ١٠٠

،وانـات یت حیاد آور شد که آزار و اذ    ید  ین موضوع با  یل ا یدر حتل 
نکـه  یگذشـته از ا   . افغاـا اسـت    يو فرهنگ اخالق   يخمالف احکام شرع  

د، یـ منا تـأمني فغـان را    ت شـهروندان ا   یت دارد تا امن   یلودولت مسئو 
سـامل و آموزنـده را       يهـا  ينه سرگرم یل است تا زم   ؤودولت مهچنان مس  

.دیفراهم منازینش یاتباع خويبرا
:يمحالت نظام

توسـط  ي ان محـالت نظـام    یـ هـا در جر    ينظام ريغ تلفاتموارد متعدد   
ده یبه ثبت رسـ    يامللل نيب يو ها ريا ن یو   دوليتيوهارينخمالفان دولت،   

ن ها در کنار جاده ها و سرک هـا         ین موارد شامل انفجار ما    یا.است
هدف گلوله قرار   تقیمبه طور مس  ،  ان شده است  ینظام ريکه باعث قتل غ   
يقرباني  ان محالت نظام  یم در جر  یمستق ريطور غ ه  بو يدادن افراد ملک  

ون، در  یسیـ طبق آمار ثبت شده در کم     .باشديم ينظام ريشدن اشخاص غ  
يو هـا  ريها بر اثـر محـالت نـ        ينظام ريعداد تلفات غ  سال گذشته، ت   يط

ن عـدد   یـ د خاطر نشان ساخت که ا     یبا.رسديم ٣٧٣به و دوليت  يخارج
ن یـ از ا  يادیـ باشد و ممکـن تعـداد ز      يشامل متام تلفات واقع شده من     

چنانچه تعـداد تلفـات     .ده باشند یون به ثبت نرس   یسیکمتوسطوقایع
.دهديتن گزارش م٨۶۶ليترا یك منبع موثق دوها ينظامريغ

يله محالت نظـام یوسه ب ،اتیاز موارد نقض حق ح     يکیطور مثال   ه  ب
مطـابق  .گردديم يل بررس یده است، در ذ   یون به ثبت رس   یسیکه در کم  
ک فـرد   یخانه   يشبانه باال  يهنگام تالش  يخارج يون، قوا یسیراپور کم 

نفـر را    ١١،منـوده محله  ت کندهار یوالکوت   شاويلمنطقه  در   ينظام ريغ
.به مشول مال امام مسجد به قتل رساندند

به موارد   يدگیون مستقل حقوق بشر افغانستان به منظور رس       یسیکم
، دولـيت  يوهـا ريمـسلحانه ن   يبرخورد ها  يدر اثنا  يتلفات افراد ملک  

اد جيـ ژه ا یـ را حتت نام نظارت و     يخبش ،ناو هم خمالف   يامللل نيب يوهارين
ات وقـوع  یئکامل از جز   گزارشک  یان سال گذشته    یر جر ن خبش د  یا. منود

در  یيکـا یامر يو ها ريله ن یوسه  بي،  بسنت افراد ملک   به گلوله حادثه  
ول ارائه  ؤه و به مقامات مس    یهتدر اواسط ماه حوت سال قبل     ،  کندهار
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از عمـوم اسـتفاده    يبـرا گـزارش ن  یا قابل یاد آوري است،   . دیگرد
. باشديرتس مون قابل دسیسیکمانرتنيتسایت

)هارکندمب باران در در اثرات ینقض حق ح(

:ان تظاهراتیدر جريقتل افراد ملک
يتیامنـ  يوهـا رين)٢٠٠٧يمـ  ٢٨( ١٣٨۶ي    خ هفتم جـوزا   یبه تار 

ک دسته ازمظاهره کنندگان که در خمالفت بـه ادامـه           یافغانستان بر   
ًا آتـش   میمـستق ،ختـه بودنـد   تظاهرات به راه اندا    جوزجانکار وايل 

ون یسیـ کم.١نفر مظاهره کنندگان کشته شدند     ٩اثر آن    برگشودند که   
را به  ها  ک سلسله سفارش  یمنوده و  يمستقل حقوق بشر موضوع را بررس     

ن قـانون   اناقـض  ب عـديل  ین سفارشات تعق  یاز ا  يکی .ارائه منود دولت  
ن بـوده  یـ ن ا ایقربان خانواده هاي ياز خواسته ها   يکیمهچنان  . است
از  شـده  لیت جوزجان تبد  یوال جه وايل یدر نت . ل شود یتبد که وايل  است

مـورد  ن نقض قانون را     نشد تا عامال  کامل  يدگیه رس یطرف دولت به قض   
.بدهدقرار یيوقضاگرد عديلیپ

:رانیاطفال در بندا
از اصـول  يکـ ی،به خصوص در رابطه بـه اطفـال        انكشافحق بقا و    

از مـوارد تکـان      يکی. گرددياطفال حمسوب م  حقوق تأمنييبرا ياساس
ات، یحق ح  نيسال گذشته در رابطه به تضم      يش در ط  یدهنده و قابل تشو   

ران یـ در کـشور ا    ،ست که به اهتام قاچاق مـواد خمـدر        ا ت اطفايل یوضع
را در رابطـه بـه       يون در سال گذشته آمـار     یسیکم. ندو حمبوس  ريدستگ

شـده   ريران دسـتگ  یچاق مواد خمدر در ا    که به اهتام قا    يطفل ٢١تعداد  
اطفـال نـشان    نین آمار و مصاحبه با والد     یا. بودند به نشر رساند   

يایتا زمان مصاحبه با اول    (ن اطفال از مدت هفت ماه       یادهد که   يم
در مورد شان معموال    یيم قضا یبرند و تصام  يدر حبس به سر م     )اطفال

ممكن اسـت   جهیکه در نت  ت  اسافتادهقیبه تعو  يمدت زمان طوالن   يبرا
در مورد  د مثل اعدام    یرسند جمازات شد  يم يسالگ ١٨که به سن     يزمان

1- http://www.aihrc.org.af/dar_rep_27_june_2007_sheberghan.htm
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ون مستقل حقوق بشر افغانستان اقـدامات       یسیکم ٢.گردديم اجراآنان
ل یـ نه به عمل آورده که موارد عمده آن قـرار ذ          یزم این را در  يجد

:است
ياسـام ست یـ مهـراه بـا ل     ،ن اطفـال  یـ ت ا ینه وضع یدر زم  گزارش

اطفال مذکور به مقامات خمتلف دولت افغانستان به مشول وزارت کار و            
.استهم داده شدیو وزارت امور خارجه تسليامور اجتماع

 ران در یـ ک دولـت ا   یـ پلوماتید يهـا  ينـدگ یبا منا  يرمس يمتاس ها
اجنـام  م  یق وزارت امور خارجه و هم به صورت مستق        یافغانستان از طر  

.استیافته
 متـاس هـا بـا دفـرت      ؛سفیونیبا دفرت    گزارش ک ساخنت یشرق  یاز طر

ن یـ ا يحقـوق اساسـ    تأمنينهیران برقرار شد تا در زم     یسف در ا  یونی
.ل مدافع اقدام صورت گرفتیبه وکياطفال از مجله دسرتس

بـا  ،ن اطفـال یـ ت از ا یـ نه محا یدر زم  حتول و تغیريي  سف  أاما با ت  
ابطه به موضوع قاچاق مواد     ران در ر  یا نيد قوان یتوجه به برخورد شد   

ن مورد در رابطه به نقض حـق        یآنچه در   . امده است یان ن یبه م  ،خمدر
شرت قابـل   یـ ن اطفـال ب   یـ ات ا ید به نقض حق ح    یا حد اقل هتد   یات و   یح

از اسـتفاده از اطفـال       يرياقدامات در رابطه بـه جلـوگ       ،توجه است 
نـه  یزم ایـن  قاچاق مواد خمدر اسـت کـه دولـت افغانـستان در            يبرا
ن اطفال با استفاده از پاسپورت      یاز ا  يادیتعداد ز . ت دارد یلؤومس
ت را متوجـه    یلوؤوضـاحت مـس    هشوند که بـ   يران م یوارد ا  يجعل يها

.سازديدولت افغانستان م
:يدسته مجعيهاگوریيشناسا
کـشف و  يدسته مجعـ  يمورد گور ها   ۶٢ان سال گذشته در حدود      یدرجر
ون یسیـ توسط مهکـاران کم    معلومات کايف درمورد   این دکهیگرد یيشناسا

يک گور دسـته مجعـ     ییيشناسا ،ن موارد یاز ا  يکی. شده است  يمجع آور 
. دیگرد یيتن در آن شناسا    ١٢٠ت بدخشان بود که اجساد حدود       یدر وال 

نکه اصل عمل نقض حـق      یبا ا . ان دارد یرابطه جر این  شرت در یقات ب یحتق
فته بود امـا احـرتام بـه        قبل صورت گر   ين افراد در سال ها    یات ا یح

ت یلوؤدر رابطه از مـس     يو مسلک  ين افراد و برخورد قانون    یکرامت ا 
ن، در مـوارد متعـدد      یگذشته از ا  . روديدولت به مشار م    ياساس يها

بـه طـور    . بوده است  يمسلک ريموارد غ نیل با ا  وبرخورد مقامات مسو  
شرت یـ ب بیـ صورت گرفته است که باعث ختر      ين گور ها طور   یمثال، حفر ا  

يدگیاجـساد و رسـ     یيباعث مشکالت در شناسا   ،جهیاجساد شده و در نت    
.ده استیگردن مواردیبه ا

يدسـته مجعـ    يهـا گور از ون در قـسمت حمافظـت     یسیـ کم يهـا  ينگران
: عبارتند از

  دسـته  يحفاظت از گـور هـا     يبرا ذیربطمقامات   عدم توجه الزمه
يگورهـا (يکـ یزیهد ف رفـنت شـوا    نيباعث ازب  ين سهل انگار  یکه ا ي  مجع

؛ده استیگرد) يدسته مجع
 توسـط حـوادث   ي جنگـ  ميو ثبـوت جـرا     يکیزیرفنت شواهد ف   نياز ب
؛)ها يالب ها و بارندگیس(يعیطب

.قاچاق مواد خمدر اعدام استيایران جمازات در مورد قضایانيبر اساس قوان. 2

http://www.aihrc.org.af/dar_rep_27_june_2007_sheberghan.htm
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گور ها اعمـار  يا يکیو ختن  يمسلک ريبه شکل غ   يوحفار يکندنکار
مـذکور   يدسـته مجعـ    يکه گور ها   يدر حمالت  يو شخص  دوليت يساختمان ها 

؛ندموجود ا
    يبـرا الزمه کارمنـدان طـب عـديل      يت ها یفقدان مهارت ها و ظرف

عـدم توجـه   و   يدسـته مجعـ    ياجساد مدفون شده در گـور هـا        يیشناسا
ایـن  کارمنـدان در     يت هـا  یـ بلنـد بـردن ظرف     يبرا مقامات طب عديل  

؛رابطه
ر ی، اسـکچ، تـصو    يیند شناسـا  یادر فر  يتیامن يت چالش ها  یموجود

از يدر بعـض   يدسـته مجعـ    ياز گور هـا   )GPS(ي، و نقشه بردار   يبردار
؛و کندهارپکتیاچون اتیوال

کـه گـور     يدر منـاطق  ي  و خـارج   يداخلينظاميگاه ها یاد پا جيا
ن یکه ا . ت آن متصور است   یموجود ا امکان یند و   موجود يدسته مجع  يها

به طـور   .اد کرده است  جين گور ها ا   یرفنت ا  نياز ب  يبرا يامر خطر جد  
جا بـه جـا      يدر حال حاضر قطعات نظام     يچرخ يگون پل  مثال، در پويل  

وجود  يدسته مجع  ين منطقه گور ها   یاست که در  ا ن در حايل  یا. شده اند 
؛دارد
ز در یـ ت گرد یدر وال ي  تلفونيشبکه ها  يخمابرات يه ها یعمار پا ا

،در صـورت عـدم توجـه دولـت        .وجود دارد  يدسته مجع  يکه گورها  يلحم
مـذکور بـه صـورت       ياجساد را از گـور هـا       انیبعضًا خانواده قربان  

. دهنـد يش انتقال مـ   یخو يیآبا يون آورده به مقربه ها    ريب انهخودسر
يک گـور دسـته مجعـ      یـ ندهار، بعد از کـشف      کت  یطور مثال، در وال   ه  ب

ل یتبـد  يانفـراد  ين گور را بـه گـور هـا        یان ا یبازماندگان قربان 
دسـته   يب گور هـا   یررفنت شواهد و خت    نين امر باعث از ب    یکه ا ؛منودند

؛گردديميمجع
  نيدولـت بـه زمـ   يتوجهين گورها به اثر ب    یا مواقع يدر بعض و
.شده اندلیتبدزراعيتيها

:ه زنانیخشونت عل
از مـوارد   يکـ ی،يخانوادگ يات زنان در اثر خشونت ها     ینقض حق ح  

براساس ارقـام ثبـت     . ده است یون به ثبت رس   یسیست که در کم   ا يگرید
ات زنان مشاهده   یفقره نقض حق ح    ١٣٨٦،٥٩ون، در سال    یسیشده در کم  

يشـامل متـام قتـل هـا        ن ارقـام  یـ اد آور شد که ا    ید  یبا. شده است 
يمنـ  -يخـانوادگ  -يدر اثر خـشونت هـا      ات زنان یو نقض حق ح    يناموس

ون، ممکـن  یسیبه کم  يت امکان دسرتس  یاثر عدم موجود   ربراکهیباشد، ز 
ده یون بـه ثبـت نرسـ      یسیـ در کم  ويل از موارد واقـع شـده      يلیخ است

. باشند
يات زنـان مـ   یـ ح حـق  که باعث نقض  يکسان یيوقضا عديلگرد  یعدم پ 

از  انـد قدرت برخوردار   قتل از  نعامالاکثرا نکهیل ا یشوند، به دل  
:به طور مثال. ده استیثبت رسون بهیسیست که در کمايمجله موارد

بـا  ور منـدان اسـت  ز لهخامني در شهر هرات توسط شوهرش که از مج        "
كه قاتل یك فـرد زورمنـد و         به این دلیل  .رسد  فري مرمي به قتل مي    

امـا بـا    . دريگـ  يقرار من  یيوقضا عديل گردیب و پ  یحتت تعق ،  مسلح است 
يتیون، فرد مذكور توسـط مقامـات امنـ        یسیکم کارمندانتالش و پیگريي    

یـت  وال رنـوايل ا در   يو دوسـیه شـد و    و به پنجه قانون سپرده     ريدستگ
اما با وصف تـصدیق داكـرت مـبين بـر           . قرار گرفت  مورد رسیدگي هرات
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،هتام وارده برائت حاصـل منـوده      امظنون توانست از    عمدي بودن قتل،  
."ف رها گرددیازتوق

ق قـانون در  یـ هـت تطب  جون مستقل حقوق بـشر در       یسیبا آنکه کم  
اقدامات الزم را به عمل آورد امـا بـر قاتـل            ،ه فوق یرابطه به قض  

باعث تلف شدن حق مقتـول و        ،ن امر خود  یکه ا .دیق نگرد یجمازات تطب 
مقامـات   عـدم توجـه   آن،  افـزون بـر     .گردديمشابه م  يایگسرتش قضا 

،دهیـ ف موضـع قـانون و حکومـت در اجتمـاع گرد           یباعـث تـضع    ذیربط
.سازديش جسور میش از پیکاران را بخالف

انـست تـا    ون مـستقل حقـوق بـشر تو       یسیـ گـر، کم  یاما در موارد د   
ات زنان اجرا   ینقض حق ح   يایقضا يريگیپ نهیرا در زم   ياقدامات اساس 

:دهديل نشان میمنونه ذ. دیمنا
ت یون مستقل حقوق بشر شـکا     یسیز به دفرت کم   یت گرد یوال ساكنيشخص"

خـواهرش  ده و جـسد   یقتـل رسـ   ه  شوهر و خسرش ب   ط  منود که خواهرش توس   
ه را  یقـض  رنوايلا ه و یامن يقوماندان. بعدًا درچاه انداخته شده است    

بوده و در اثـر افتـادن در چـاه صـورت             نکه مرگ تصاديف  یل ا یبه دل 
ون یسیـ از کم  )بـرادر زن مقتـول    (يشاک. نکردندي  ريگیپگرفته است، 
ياریـ را   ين قتل خـواهرش، و    دن عامال یکشانحماکمه درتا  تقاضا منود 

ه مطـرح   یـ امن يون موضوع را با قومانـدان     یسیکم يدفرتساحو. رسانند
. نـد یاقـدام منا   يابیـ قـت   یحق نهیازآا تقاضامنود تا درزم   ،  ساخته

خواهان ابـراز   منوده،   ه جسد را به شفاخانه منتقل       یامن يقوماندان
دربـدن   مياز آثار وعال   نات طب عديل  یکه بعداز معا  دیگرد داكرتاننظر  
ه بعـدًا بـ   و دهیقتـل رسـ   ه  ن خامن ب  ید که خنست ا   ی،روشن گرد  يقربان

يريگیاثر پ  رجه، ب یدر نت . ر کتمان جرم درچاه انداخته شده است      خاط
ه گرفتار وازجانب حمکمه حمکـوم      ین قض عامال ،يقانون يازجمرا يدفرتساحو

."به جزاشدند
نـه نقـض حـق     یدر زم  ،زیـ ن يگریب موارد تکاندهنده د   یترت نيبه مه 

١۶۵وسـته اسـت کـه شـامل         یسال گذشته به وقوع پ     يات زنان در ط   یح
) در صـد  ٩٠(هـا  ين خودسـوز  یـ ت ا یه اکثر باشد ک يم يخود سوز مورد  

س یتوسـط پـول    يچ مورد خـود سـوز     یاما ه . ده است یمنجر به مرگ گرد   
ن که باعث شده بودند زنان خود را بسوزانند         ده و عامال  یب نگرد یتعق

.قرار نگرفتند يگرد قانونیمورد پ
:ان قانونیات در اثر تعلل جمرینقض حق ح

يمـ يول تلقـ ؤات مسینه نقض حق ح   یکه دولت در زم    ياز موارد  يکی
وظایف يتعلل دولت در اجرا    جهیات در نت  یحق ح گردد، عبارت از نقض   

مورد نقـض حـق      ١٥سال گذشته  يدر ط . باشديم قانوني اش  و تكالیف 
انگر یـ منا ،لیه ذ یقض.ان قانون ثبت شده است    یرات بر اثر تعلل جم    یح
:ن موضوع استیا

ت یـ کابل تثب  ياز حمبس پلچرخ  ون  یسیکارمندان کم ان نظارت یدر جر "
١٣خیتـار ندهار بهکدر ياهتام شراب نوشبهک نفر حمبوسید که یگرد
وان یـ د١٣٨٤/ ٤/ ٦مـورخ  ٢٢صله یـ گرفتار و قرار ف١٣٨٤سال محل

. دیـ حمکـوم گرد   يقـ یبس تعل حکسال به   یندهار به مدت    کعموميت  یامن
يناف مرکـز  یاسـت  رنوايلا اش به    یهدوسده با   یاما نامربده رها نگرد   

رنـوايل ا از   دوسـیه ٥/١٣٨٥/ ١٣خ  یبـه تـار    ،دهیکابل ارسال گرد  
خ یناف کابل فرسـتاده شـده و از تـار         یبه حمکمه است   يناف مرکز یاست

ون حقـوق   یسیـ ن کم اخ نظارت نـاظر   یتار(١٣٨٦/ ٣/ ٣خ  یتار تافوق  
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مدقق حمکمـه    يضنزد قا ي  و دوسیهکه  در حايل . سر نوشت ماند   يب )بشر
. بـرد  يسـر مـ   ه  بود، شخص موصوف در زندان بدون سرنوشت ب       یاد شده 

سرنوشت نـامربده بـه      نيیون مستقل حقوق بشر افغانستان جهت تع      یسیکم
ن فـرد   یـ نکـه ا  یارسال منود، اما قبل ازا     يحمکمه نامه رمس   سرتهمقام  

ردوسال و سه ماه، بـ      رغ ب شدن بال  يازسپر دسرنوشت گردد، بع   نيیتع
بـه   مهـان زمـان   در  موضـوع ،  وفـات منـود    يدر حمبس پلچرخ   يضیاثر مر 

".ز خرب داده شدینجرگهيولسیيوقضاون عديلیسیکم
از زنـان  يکـ یطفـل   ،  کابـل  يپلچرخدر حمبس    ١٣٨٦برعالوه در سال    

. در زندان جان داده استکايفريو نبود شيضیبر اثر مريزندان
:يات در مناقشات قومینقض حق ح

هـا ومـردم حـصه دوم       يکـوچ  نيمنازعه بـ  ١٣٨۶جوزا   ١۵تاریخ  به  
تـوأم   هـنگفيت  ومـايل  ين واقعه با خسارات جـان     یکه ا هبسود آغاز شد  

حـصه دوم    بـه ولـسوايل    ١٣٨۶سـرطان    ١٣خ  ین منازعه تا تار   یا. بود
حـصه   به ولـسوايل   منازعه خ به بعد  ین تار یاهبسود حمدود ماند اما از    

سـال ل مـاه اسـد      یتا اوا  منطقهدرهردو  و  اول هبسود هم گسرتش یافت      
هیـأت هـایي     رن منازعـه چهـار بـا      یـ ان ا یدرجر. افتیادامه  ١٣٨۶

در مـورد   يق وبررسـ  یـ حتق برايون مستقل حقوق بشر افغانستان      یسیکم
آن هـا در مـورد       يهـا  افتـه ید کـه    یه به ساحه اعزام گرد    ین قض یا
يشـرح مـ    نبه ایـ  ده است   یکه به مردم رس    ومايل يجان زان خسارات یم

:باشد
ون مــستقل حقــوق  یسیــکارمنــدان کميد هــایدبراســاس چــشم 

ائه شواهد توسـط مـردم و مهچنـان         ار،  اظهارات مردم ،  بشرافغانستان
نفر به قتل    ١١در این منازعات  مربوطه،   يهاید مقامات ولسوال  ییتا
د شـده   یـ یحـصه اول هبـسودهم تا      ک طفل در ولسوايل   یقتل  . ده اند یرس

درمـورد کـشته    . شده انـد   يفر به مشول چهار زن زمخ     ن ١۵مهچنان.است
به شکل   افرادن  یت ا یظهارداشته اند که اکثر   ا ينیشاهدان ع  ،شده ها 

.ده اندیبه قتل رسيعانه ایفج
يرياقدامات الزم را جهـت جلـوگ       تتوانستنها ن ه  دولت افغانستان ن  

ن منازعـات و    ین ا ، بلکه با عامال   به عمل آورد  ها   ين ناهنجار یاز ا 
صـورت  يز برخـورد قـانون    یـ ند ن دیات گرد یکه باعث نقض حق ح     يکسان

يدگیون مستقل حقوق بـشر خواسـتار توجـه و رسـ           یسیکم.است نگرفته
ن منازعات  یرود که ا  ين موضوع است چنانچه احتمال آن م      یدولت به ا  

از  يگـر ید يات عـده ا   یـ و باعث تلف شدن حق ح      فتدیدوباره اتفاق ب  
.مهوطنان ما گردد

:شنهاداتیو پيريگجهینت
ات خمتلـف افغانـستان    یـ ات را در وال   یر موارد نقض حق ح    یمنودار ز 

نـدهار شـاهد    کداست خوست و    ین منودار پ  یچنانچه از ا  .دهدينشان م 
جمددًا خـاطر نـشان      دیاما با .باشنديماتین موارد نقض حق ح    یشرتیب

ات را کـه بـه      یـ ن آمار صرف تعـداد مـوارد نقـض حـق ح           یساخت که ا  
ک یـ نـها، در    یگذشـته از ا   . دهـد يع شده است، نشان م    جون را یسیکم

مـوارد  . ات حمروم شده باشد   یک نفر از حق ح    یش از   یتواند ب يمورد م 
ع جون را یسیاد اتفاق افتاده اند که به کم      یز به احتمال ز   ین يگرید

توانـد  يات در سال گذشته م    یموارد نقض حق ح    براین،بنا.نشده اند 
. ا ذکر شده استجنیباشد که در ايو ارقامشرت از عداد یبيلیخ
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ده یـ ات گردین تعداد حق ح  یشرتیکه باعث تلف شدن ب     ياز عوامل  يکی
ان یـ در جر  ستاناتباع افغان تلف شدن   و   ياز محالت انتحار  است عبارت 
ضـعف و بـي تـوجهي هـاي        نشان دهنده ن نکته یکه ا . است يمحالت نظام 

توان گفت کـه    يملذا  . ستا يانتحار از محالت  يريجلوگ نهیدولت در زم  
کـه   يو اجتماع  ياسیس ن معضل یدولت در مقابله با ا     يفعل يژیاسرتات

گردد ناموفق بوده اسـت و      يشهروندان افغان م   يباعث نقض حقوق بشر   
تـأمني يبرعالوه برا . دید نظر منا  ینه جتد یزماین  الزم است تا دولت در    

: ل توجه کندید ذد به مواری، دولت باكشورات اتباع یحق ح
  گـرد  يات را مـورد پـ     یـ ن نقض حق ح   عامالدیدولت افغانستان با
.دیمنايقانونيبا آا برخورد جد،قرار دادهیيوقضاعديل
  ا بر ا  یيو رها  اتین حق ح  اعدم بازداشت ناقضن اسـاس کـه   یآ

يا قدرت نظـام   یبوده و    و نفوذ  شخص متخلف صاحب رسوخ   
متخلفانبا   يافغانستان است و عدم برخورد قانون      يساسخالف قانون ا  

د یت با یفرهنگ معاف  براینبنا. ت ها شود  یج جنا یتواند باعث ترو  يم
؛برده شودنياز ب
 يريه زنـان جلـوگ  یـ د تـا از خـشونت هـا عل        ید تالش منا  یدولت با
؛دیمنا

 ان قـانون  یـ ت جمر یـ رفظو   يهاسـطح آگـ    يارتقا يد برا یدولت با
ان قـانون   یـ ات بـر اسـاس تعلـل جمر       یـ موارد نقض حق ح   بکوشد تا از    

. گردديريجلوگ
ات یـ باعث نقض حق ح يان قانون که با سهل انگار     یعده از جمر  آن

؛ندريقرار گيگرد قانونید مورد پیگردند بایشخص م
 مربوطه که در رابطه بـه    يمقام ها  يت ساز ید جهت ظرف  یدولت با

.ند یشرت منایتوجه بند ت داریفعاليه مجعدستيگور هایيشناسا
   د یـ د اقدامات الزم به عمل آ  یبا يدسته مجع  يجهت مراقبت گور ها

؛گردديريجلوگيدسته مجعيب گور هایو از ختر
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  توسـط  يجعلـ  يد مانع استفاده از پاسپورت ها     یمهچنان، دولت با
به  يريق مواد خمدر جلوگ   قاچا ن اطفال به  یاطفال گردد و از اشتغال ا     

.دیو حماکمه مناريپاسپورت را دستگن جعلامالعمل آورد و ع

يحق کرامت انسان
،هدف از حق   ياسیو س  يحقوق مدن  ياللملل نيثاق ب یهفتم م  ۀطبق ماد 

ا یـ نع هر نـوع شـکنجه، جمـازات ظاملانـه         عبارت از م   يکرامت انسان 
احرتام بـه کرامـت      ،نیبنابرا.کننده است  ريو حتق  يانسان ريبرخورد غ 

.باشـد يک شخص م  یاز مجله حقوق الزم    يو روان  يت جسم یو متام يانسان
را کـه خمـالف کرامـت        یـي هر جزا  ینيز تع یافغانستان ن  ياساسانونق

حاليت بـراي    چی، حتت ه  نيطبق قوان . باشد ممنوع اعالم منوده است     يانسان
٣.هیچ مامور اجازه تعذیب متهم داده نشده است

:حکم مي کندقانون جزاي کشور ٢٧٥مهچنان ماده 
متـهم را بـه منظـور گـرفنت          عمـومي هرگاه موظـف خـدمات      . ١

.گردديل حمکوم مید به حبس طویمنااعرتاف، شکنجه
يشکنجه به قتل برسد مرتکب بـه جـزا         جهیاگر متهم در نت   . ٢

.گرددين قانون حمکوم میشده قتل عمد در اينیش بیپ

داد قـرار  هیچ کسي را مني توان حتت شکنجه یا جمازات یا رفتاري          
. که خالف انسانیت و شئون بشري یا موهن باشد

) سیاسيومیثاق بني املللي حقوق مدني٧ماده (
، مـوارد نقـض    يد قانون بر احرتام به کرامت انـسان       یکأبر خالف ت  

. اد بوده اسـت   یز ١٣٨٦در افغانستان در طول سال       يحق کرامت انسان  
یات واصله به کمیـسیون،     که صورت گرفته و شکا     يبر اساس نظارت های   

بیشرتین تعداد  . بت گردیده است  ث ١٣٨٦مورد نقض این حق در سال       ١٨٨
٢٠و  ،  ت ننگرهـار  یـ مورد در وال   ٢٣اب ، یت فار یدر وال )مورد ٢٥(آن

. ده استیت هرات ثبت گردیمورد در وال

.افغانستانيقانون اساس٢٩مادة : د بهیرجوع کن- 3
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شکنجه 
موارد چشمگري نقض ایـن حـق، شـکنجه، حتقـري و جمـازات ظاملانـه،غري                

شود و  اعمال مي  حمبوساندرمورد   ̋ي و حتقري کننده است که اکثرا      انسان
.اب ثبت شده استین موارد در والیت فاریبیشرتین ا

بـا  باشـد، يمـ  رایـج هـا    يبه طور عموم، شکنجه در مورد زندان      
طور مثال در   ه  ب. ده است یب و شکنجه توسط قانون منع گرد      یآنکه تعذ 

ند ريگيو ضرب و شتم قرار م      جهن آنچنان مورد شکن   ااوقات متهم  يبعض
يناظر ساحو ،لامثبه عنوان  .کننديدا م یپ ياز به درمان صح   یکه ن 

ه معلومات از جانـب     ئبه منظور ارا   يدهد که شخص  يم گزارش ونیسیکم
چنان مورد لت و کوب قرار گرفته بـود کـه غـرض              و مأموران  ناموظف

گر عبارت  ید يامنونه ه .ک آورده شده بود   ینیبه کل  يپانسمان و تداو  
:است از

ست که حني اجنام وظیفه رمسي درحمضرعام به دسـتورجنرال         ا شاکي مدعي 
معـاون قومانـداني امنیـه      ن شـخص توسـط    یـ بعدًا ا .دستگري شده است  

، ن آمرامنیت مورد لت وکوب    اسربازان وحمافظ  تن از  و چند وآمرامنیت
.توهني وحتقريقرارگرفته است

گـر مـوارد   یز از دیـ هـا ن   يکوب زندان ز و لت و     یآم نيرفتار توه 
:کنديمابرازنيها چنياز زندانيکی. نقض کرامت انسان است

خاطر تکلیف ومریضي که دارم شبانه جمبورم چندین بار تـشناب         ه  ب"
به ک شب یاما  . مرا بريون مي برد   هرشب دو سه بار، زندانبان    . بروم
در عه بعد هر چند     باز منود، دف   را یکبار در وازه   ٥/١١/١٣٨٦خ  یتار

الخره نزدیکي هاي صبح وقـيت در را بـاز          وازه را زدم باز نکردند با     
قهر شدند که چرا ایـن قـدر بـريون مـي             رسرمکردند کارمندان حمبس ب   

بعد از گفتگـوي انـدک بـا مـشت بـرومي            . من گفتم تکلیف دارم   .روي
یلي حمبس دستم را بـه      سرماي شدید صبح در داخل حو      بعدا در . . زدند

دستهامي ولچک بود تا این      درخيتدرحدودًا دوساعت   . رخت بسته کردند  د
ن صـحنه   یـ که متام هم اتاقي هـامي شـاهد ا         ا رها منود  حمبس مر مر  که آ 
قرار  يو برس  يريگیون مورد پ  یسیموضوع توسط کامندان کم   این  .بودند
."گرفت

کـه از   " قـانون  يجمر يعلل شکنجه در اد ها    "يقاتیحتق گزارشطبق  
ريغ يکه شکنجه و رفتارها    ي، علت اساس  است دهیه گرد یهتونیسیکم طرف

طور گسرتده  ه  قانون ب  يجمر يز در ادها  یآم ريا حتق یو ظاملانه    يانسان
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ات یشـکنجه و شـکا     يایقـضا  يريگیعبـارت از عـدم پـ      ،  باشديج م یرا
ا ین قـضا  یگردد ا يکه باعث م   يموانع. ن ارتباط است  یاان در یقربان
عـدم  : عبارتنـد از   ؤوالنمـس  يانشوند بر اساس جواهب    يريگیو پ  يبررس
نـه یزمایـن   ، عدم صراحت قـانون در       ؤوالناز طرف مس   يت قانون اآاجر
اثبات جرم، مداخله افراد پرقدرت و       يگر برا ی، نبودن امکانات د   ها
و وجـود روابـط و       يکادر مـسلک   نبود،  يگر موارد چون رشوه ستان    ید

شـکنجه   يایقضا يريگیل عدم پ  یدال لهادارات که در مج    نيمصلحت ها در ب   
ن مـورد   الؤودرصد از مـس    ٩٩ک به   یکه نزد یطور. ده است یگرد يادآوری

يريگیپ ،ل فوق ینظر به دال   ،شکنجه يایباورند که قضا   به این مطالعه  
درت و  ، مداخله افـراد پرقـ     يت قانون اآن مجله عدم اجر   یااز. شوديمن

.قرار دارندار جواهباثبات جرم در صديگر برایامکانات دنبود
نکـه  یبـا وجـود ا    در حماکم، ان شکنجه، یقربان پاسخ هاي براساس  

له شکنجه صورت گرفته است از طرف       یوسه  ن ب ااعرتاف و اقرار از متهم    
در  دخیلگر  یعلت د  ابراینبن. دريگيصورت من  به این امر   يقضات توجه 

يطـور  .باشـد  يشان م  يان از حقوق بشر   یقربان يه عدم آگاه  ین قض یا
از شکنجه شدن    يچ ارگان یان به ه  ین قربان یادرصد از  ۵۶شرت از   یکه ب 

مـورد   ينفر قربان  ٣٩٨تن از    ٣۴۶چون حدود   . ت نکرده اند  یشان شکا 
.نداشته انديصورت درست آگاهه شان بياز حقوق بشر،مطالعه

)که توسط پولیس کابل جمروح گردیده استیک نفر قرباني(

يکرامت انسانزنان و نقض حق
ل یرا تـشک   يان نقض حق کرامـت انـسان      ین تعداد قربان  یشرتیزنان ب 

در  ياد نقض حق کرامت انسان    یست که تعداد ز   ا ن در حايل  یا. دهنديم
رایجدهیناپسند چنانچه رسوم و عنعنات   . رسديمورد زنان به ثبت من    

کـه آـا     يدهد کـه در صـورت     ياز زنان من   يارین را به بس   یاجازه ا 
نکه شـکنجه گردنـد بـه کـدام         یا ا یند و   ريقرار گ  ريو حتق  نيرد توه مو

ن، نقـض حـق کرامـت       یبنـابرا .ندیکمک طلب منا   و ت منوده یشکا يمرجع
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نجـا  یست که در ا   ا يشرت از ارقام  یب يلیزنان افغان خ   نيدر ب  يانسان
.ده استیبه ثبت رس

ه زنانیخشونت عل
وب، ممانعـت از   ه زنـان، چـون لـت و کـ         یعل يخانوادگ يخشونت ها 

بـدن  ي، اخراج از منزل، سوختاندن، شکسنت اعضا      ياجتماع يت ها یفعال
.زنان استينقض حق کرامت انساناز موارديو جتاوز جنس

لت و کوب زنان
واقعه لت و کـوب زنـان      ٨۴۵، به تعداد    ١٣٨۶در سال   طبق آمار، 

٣٣٨(ت کندز   یدر وال  آنن تعداد   یشرتیون راجع شده است که ب     یسیبه کم 
ًا مورد لـت و کـوب       مياز زنان دا   ياریبس.ده است یبه ثبت رس  ) واقعه

از هـزاران منونـه     يکـ یر،  یـ ه ز یقـض . گردنديم نيتوه ،قرار گرفته 
:ه زنان استیخشونت عليایقضا
گاو به نکـا  ٧انه  یدر بدل طو  ت به پسر خاله اش    یدر طفول ي  خامن"

رسـند دخـرت    يمـ  يونبه سن قان  بعدًا که دخرت وپسر   .ح داده شده بود   
شوهر بوده،   يف صح یه تکل یقض يکه مشکل اساس  درحايل. گردديحامله من 

را افشا نکرده باشد، سـر       ين خامن راز زن و شوهر     ینکه ا یخاطر ا ه  ب
ز یـ اش را ن   ينیتراشد و نوک ب   يش م را خسرش به مصلحت خشو وشوهر      يو
."برديم

: " دارديظهار مـ  ا استمراجعه منوده   ونیسیبه کم  يگریپدر خامن د  
شوهرش انگشتان دخـرتم    .به عقد شخصي در آوردم    دو ماه قبل دخرتم را      

زنانـه   يتیشهرا توسط   
ون مـورد   یسیـ موضـوع از طـرف مهکـاران کم       ."برديسر م ه  شفاخانه ب 

.قرار گرفت يريگیپ
را حتمـل  يميـ دادر نظرداشت که هـزاران زن لـت و کـوب            دیاما با 
.شكایت منـي كننـد    ت شان   یجهت هبرت شدن وضع    يبه کدام ارگان   منوده ويل 

ن ارگــان یـ کـه توســط ا يزنــ%۵٧٠٠  Global Rights٨٧٫٢”"گـزارش طبـق 
گـزارش را  ک نوع خـشونت در مـورد شـان        یمصاحبه شده اند، حد اقل      

ن مـوارد   یـ ا ،شرت اوقـات  یبدهد که يا نشان م  یل قضا یحتل.داده اند 
که لت و   گردند در حايل  يند که ثبت م   ه زنان یخشونت عل  ةظاملان يلیخ

قبـول   منـاطق  اكثردر يک امر عاد  یکوب روزانه زنان ممکن به عنوان       
.شده باشد

:به زنانيجتاوز جنس
است کـه  ي ه زنان و اطفال، جتاوز جنس     ین مورد خشونت عل   ید تر یشد

يوارد م  قربانيبر  را   يو جسم  ين ضربه روح  یشرتیست ب ین عمل ناشا  یا
زنـان در    يمـورد جتـاوز جنـس      ۵١بـه تعـداد     ،  ١٣٨۵در سـال    .سازد

:مثال.ده استیون به ثبت رسیسیکم
بـه  دخـرتم را    ": داردياظهار مـ   ،ون مراجعه منوده  یسیبه کم  يشخص

دخـرتم را   ،جتاوز منوده دخرتم باالي او    شوهر برادر.عقد كسي در آوردم   
."ه استبه قتل رسانید

: داردياظهار منيچنيگریديشاک
. باالمي تعرض منود ه از من تقاضاي عمل نا مـشروع را منـود           ورمیا"

موضـوع را   ،  چون من حاضر نگردیدم او مرا مورد لت وکوب قـرار داد           
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بـه  کـسي  به این جهـت    و به ولسوال پول داد    به ولسوايل عرض منودم ا    
."رسیدگي نکردقضیه

ينان و دخرتان نه تنها قربـان     دهد، ز يچنانچه موارد فوق نشان م    
ه بـ  ،ز حق شان را نقض کرده     یان قانون ن  یبلکه جمر  اند دهیگرد ميجرا

به جتاوز   يدگیرس.ندیمنايرفتار من  ين جتاوز جنس  ابا جمرم  يطور قانون 
ان یقربان.گردديا من یقضا یيو قضا  گرد عديل ی، تنها حمدود به پ    يجنس

رایـ ز.نـد ريقرار گ  يت تداو حت يوجسم يد از نظر روان   یبا يجتاوز جنس 
.سازديوارد ميز به قربانیرا نينیسنگيضربه روحيجتاوز جنس

:بد دادن
زنـان  زنان، بـه بـد دادن      يگر نقض آشکار کرامت انسان    یمورد د 

ده یبه ثبت رس   ونیسیکمدر  " بد دادن "مورد   ٥٠،  در سال گذشته  . است
يست بـرا  یکه آغاز نبوده بل  يک نوع حق بشر   ینقضصرف  بد دادن   .است

ل خـانواده،   ین حق مسلم زنان، مهچون نقض حق ازدواج و تشک         ینقض چند 
يکه به بد داده مـ      يچنانچه زنان (يمراحل قانون  دسرتسي به  نقض حق 

مرد خانواده مرتکـب شـده       ياز اعضا  يکیاست که    يشوند در بدل جرم   
يالخره بد دادن نقـض حـق کرامـت انـسان          ا، و ب  )است نه شخص خود زن    

ل معامله  یدو فام  نيبي  جتارت ين زنان مهچون کاال   یچنانچه ا .نان است ز
ت یا عدم رضا  یت و   یل شوهر از رضا   یا فام یل پدر و    یده، نه فام  یگرد

زن را   ،نکـرده  ياش نظـر خـواه     يدر مورد زنـدگ    يريم گ یزن جهت تصم  
ل حق عام و تام هـر نـوع معاملـه بـا آن را               یکه فام  يیمانند کاال 

قانون  ٥١٧طبق ماده   ست که ا ن در حايل  یا.رساننديدارد به مصرف م   
ل یرا تکم  يرا که سن هجده سالگ     يا دخرت یوه و   یکه زن ب   يشخص"جزا،  

به شوهر دهد حسب احوال به حـبس         يمنوده باشد به خالف رضا و رغبت و       
ده یـ ن قانون نقض گرد   یا ياما در موارد متعدد   ."گردديحمکوم م  ريصق

اگر جرم مندرج فقـرة     ) "٥١٧(وم این ماده    و مهچنان طبق فقرة د     است
فوق به شكل بد دادن باشد مرتكب به حبس متوسط كه از دو سال بیشرت               

."نباشد حمكوم مي گردد
:عدم پرداخت نفقه

يجه نقـض حـق کرامـت انـسان      یه زنان و در نت    یک نوع خشونت عل   ی
يدر کشور .له عدم پرداخت نفقه است    یوسه  زنان، شکنجه کردن زنان ب    

ياز زنان کار و در آمد      يلیسواد بوده و خ   یت مطلق زنان ب   یکه اکثر 
يتوانـد باعـث گرسـنگ     يندارند، عدم پرداخت نفقه از طرف شوهر، م       

مورد عدم   ٢٤٥به تعداد   ١٣٨٦در سال   .دن خود زن و اطفالش گردد     یکش
ن یشرتیـ کـه ب  .ده اسـت  یگرد يون راجع و بررس   یسیپرداخت نفقه در کم   

.بوده است)مورد٩٣(در کابلن مواردیتعداد ا
اخراج از منزل

در سـال گذشـته    .زنان است  ريو حتق  نيتوهاز يخراج از منزل نوع   ا
ن یشرتیـ ده است که ب   یون به ثبت رس   یسیمورد اخراج از منزل در کم      ٢٩

مواقـع، خـشونت     يدر بعـض  .باشـد يم )مورد ٢٧(تعداد آن در کابل     
ن نکتـه را    یـ ل ا یـ مثال ذ .شدبايبا اخراج از منزل مهراه م      يکیفز

:سازديروشن م
اصـلي باشـنده بـا شخـصي    ١٣٧٩دارد که درسـال     ياظهار م  يخامن"

ن خامن دوطفـل دارد و ازاوایـل        یا.ازدواج منوده است  قریه حسن خیل  
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لت وکوب وبدرفتاري شـوهروخانواده شـوهر       ،  عروسي مهیشه مورد خشونت   
ن یـ راوقات باکیبـل ا   شوهرش معتاداست و اکث   .ش قرار گرفته است   یخو

دراین اواخـر دوطفلـش را از       . مورد لت و كوب قرار مي دهد      خامن را   
."گرفته و او را ازخانه بريون کرده استيو

شکنجه زنان
از شـکنجه شـدن زنـان توسـط         يوجود دارد کـه حـاک      يگریموارد د 

از موارد شکنجه زنان است که       يکیل  یه ذ یقض.شان است  يها خانواده
:ده استیگردين بررسویسیتوسط کم
نيسـاله چـن   ٢٣يدر مورد دخرت   هون مراجعه منود  یسیبه دفرت کم   يخامن

: داردياظهار م
ده یکـش ريبه زجنـ پدر این دخرت پاهاي دخرتش را     شود که   يسه سال م  "

او را اجازه تـشناب رفـنت        دخرتپدر  .ها را قفل زده است     رياست و زجن  
ده یـ موفـق نگرد   کـرده ويل   يودکشن دفعه قصد خ   یچند دخرت.دهديهم من 
ن یـ بـازهم از ا   زده کـه     يکبار دست بـه خودسـوز     یدخرتمهچنان  .است

يش را به حنـو    یت خو یوضع دخرتالخره  اب.حادثه جان سامل بدر برده است     
ون مراجعه  یسیه مذکور به کم   یکه مهسا  ه اش رسانده است   یبه اطالع مهسا  

ت موضـوع، حمتاطانـه     یون با در نظر داشت حساس     یسیکارمندان کم . منود
ف منود که او از مکتب رفنت       یتعر دخرت.د به عمل آوردند   یبازد دخرتاز

يگدیخانـه رسـ    يرا جمبور بوده تا به کـار هـا        یده بود ز  یحمروم گرد 
بـه   دخـرت مـادر    خواستگار آمـده، ويل    دخرتيش برا یچند مدت پ  .دیمنا

واهرش ور خـ  یـ بـا ا   دخـرت خواستگاران جواب رد داده و گفته است که         
ند، ه ا را ترک کرد   دخرتبعد از آنکه خواستگاران خانه      .نامزاد است 

کـه   يد که تو با مهان پـسر      یگويش هتمت زده م   یپدرش باال  دخرتاز قول   
بعدًا پدرش خـواهران    . يآمده ارتباط نامشروع دار    يت خواستگار یبرا

دخرت.ز از مکتب رفنت منع کرده است      یرا که معلم بوده ن     دخرتو مادر   
ينـات صـح   یرا مـورد معا    يد که او از پدرش خواسته است تا و        یگویم

رابطـه نامـشروع نداشـته       يبا کس  دخرتقرار دهد تا مطمئن گردد که       
ده و  یکش ريپدرش او را به زجن    .ننموده است  ياقدام نيپدرش چن  است ويل 

. حتت شکنجه و لت و کوب قرار داده است
د تـا بعـد   یـ گرد يرت راض پدر دخ  ،ونیسیاد کم یز يبعد از تالش ها   

.رها سازدريدخرتش را از زجنيسال پاها٣از 
اطفالينقض حق کرامت انسان

در  يمورد نقض حق کرامت انـسان     ٢٥ون،یسیطبق آمار و گزارشات کم    
ه اطفـال در    یعلخشونت.ده است یون به ثبت رس   یسیمورد اطفال در کم   

يکیه فز ینت و تنب  خشو.است معمولتب، خانه و جمموعًا در اجتماع       مکا
چنانچـه،  .اسـت  رایجز  یط مکتب ن  یط خانه بلکه در حم    ینه تنها در حم   

اصالح شـاگردان متوسـل بـه خـشونت و           يبرا كاتبم مسؤوالنو   معلمان
ي، حـق کرامـت انـسان      يه بـدن  یبر تنب عالوه  .گردنديم يه بدن یتنب

ريو حتقـ   نيتـوه  يمثاهلـا .گـردد ينقض م  يلفظ ياطفال توسط خشونت ها   
اد یـ ن مورد وجـود نـدارد، ز      یاطفال، اگرچه که آمار و ارقام در ا       

.است
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بر اطفاليجتاوز جنس
ا اسـتفاده   یـ وجود دارد که اطفـال مـورد جتـاوز         يموارد متعدد 

:مثال.ندريگيقرار ميجنس
خـواهر زاده   : " دیـ گويم نيچن ،ون رجوع کرده  یسیبه دفرت کم   يشخص

ه یـ ه ما به طـرف قر     یدارم، از قر   را به عهده  اش که من سرپرسيت   ام
خـواهرزاده ام را توقـف داده       ي  راه، شخص  ريدر مس .روان بود  يگرید

کـه  . استداده  عمل لواط را اجنام      يو يباالاد،  یبعد از لت و کوب ز     
نکـه بـه    یبـاوجود ا  .ده است یق گرد یز تصد ین واقعه توسط داکرت ن    یا

راياسـت، بـ    يلرنـوا ا در   دوسـیه گـزارش داده ام و       يتیمقامات امنـ  
موضـوع توسـط    این  ." صورت نگرفته است   يچ اقدام ین شخص ه  یا يريدستگ

.گرد قرار گرفته است یون مورد پیسیمهکاران کم
ون بـه ثبـت     یسیـ کارمنـدان کم   يان بررس یل در جر  یمهچنان، مورد ذ  

: ده استیرس
سـاله در   ٣طفل  ٠٨/٠٧/٢٠٠٧بعد از ظهر مورخ      ٣٠:١٢به ساعت   "
وي ،سـاله  ١٨پـسري    مشغول بوده يباز به خودش خانه   که در پی  حايل

را به حموطه چهار دیواري خانه برده و مورد جتاوز جنسي قـرار داده              
دوان خـود را بـه       مادر طفل وقیکه صداي وي را مي شنود دوان        .است

طفـل  از آجنا .وي را به قومانداني امنیه مي برد       احمل رسانیده فور  
و داکرت بعد از معاینه نظر مي       مي كرد  را به شفاخانه ولسوايل معريف    

مرتکـب  مربوط ولـسوايل بـا     رنوالا چون  . دهد که موضوع حقیقت دارد    
موضـوع  .عمل ارتبا ط داشته موضوع را مورد پي گريي قرار مني دهـد              

."گرد قرار گرفته استیون مورد پیسیتوسط مهکاران کم
د و فروش اطفالیخر
و احرتام نگذاشـنت بـه اطفـال،        ياز موارد نقض کرامت انسان     يکی

از  اي ر منونـه  یـ مثـال ز  .است يجتارت يکاال منحیثمعامله با اطفال    
.اطفال استدر موردينقض حق کرامت انسان

يسـر مـ  ه ت بـ  یـ سا در مرکز اصالح و ترب     یساله از کاپ   ١٤يدخرت"
اه بـا مـادر و دو       مهـر  و ما درش شوهر کرده ،موصوف     پدرش فوت .برد

ن طفل توسط پـدر     یا. کرده است يمي  پدر اندر زندگ   انهخواهرش در خ  
دالـر   ٢٠٠٠مبلغ  به   ،ت بلخ یوال هشتاد ساله و ساكن   ي  اندرش به شخص  

بعدًا شخص مذکور طفـل     .گردد يسپس عقد م   ،دهیرسبه فروش  يیکایامر
يزمـان . رساند يدالر به فروش م    ۵٠٠٠به مبلغ    يگریشخص د  يرا برا 
دهد طفل به حالـت کومـا       ياجنام م يجنسمقاربت  طفلبان شخص یکه ا 

يتان منتقل مـ   ريدر شهرک ح   يبه شفاخانه ا   يرود وبعدَا غرض تداو   يم
. گردد

يا ن موضوع آگاه شـده، موضـوع حتـت بررسـ          یاز جر  يتیامن يارگاا
ند وطفل مدت   یمنا يپدر اندر ومادر طفل از حمل فرار م       . دريگيقرار م 

يف مـ  یـ تـان در توق   ريه ح یـ ان امن گارد قوماند یباد سه روز در خانه   
ک هفته  یمدت  شود،يارجاع م  رنوايلا ه به   یبعد از سه روز قض    .ماند

يه به حمکمه شور تپه حمول م      یباالخره قض ،  بوده رنوايلا ف  یطفل در توق  
يمـ  ف به مرکز اصالح بلخ معريف     یگردد وحمکمه شورتپه طفل را غرض توق      

يمـ  يدر مرکـز اصـالح بـاق       سرنوشت بيم ماه   یطفل مدت سه ون   . دیمنا
د به خانه شـخص     ین دخرت با  یورزد که ا  يمربوطه اصرار م   يوقاض ماند
قـت،  یدر حق . ده اسـت بـرود    یدالر خر  ۵٠٠٠به مبلغ   او را   که   يدوم
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چ گونه پرسش قرار داده     یه مورد است منوده يداریکه طفل را خر    يفرد
."شوديمن

طفـل   ده،یه حل گرد  یضق ،ونیسیمهکاران کم  يريگیتالش و پ  جهیدر نت 
. سپرده شدیشایمذکور به اول

حـق مـسلم   تـأمني دهد که نـه تنـها دولـت در          يه نشان م  ین قض یا
ن یکه ا يشان، موفق نبوده است بلکه زمان      ياطفال، حق کرامت انسان   

طـور  ه  بـ  —کننـد يمراجعه مـ   دوليت ير به ارگان ها   یب پذ یاطفال آس 
بـه  تواننـد کـه     يمن دوليت ياارگا باز هم  —رنوايلا ه فوق   یقض مثال
بر عالوه در   .داشته باشند رسیدگي  کامل به وضع طفل راجع شده        صورت
در بازداشـتگاه هـا توسـط        ،موارد اطفال متخلف از قانون     از يبعض
.س مورد شکنجه قرار گرفته اندیپول

دهد کـه  يده است، نشان م   یگرد يون بررس یسیکه در کم   يگریه د یقض
ن اطفـال شـان    یگردد که والد  يموارد باعث م   يعضدر ب  يفقر اقتصاد 

.را به فروش برسانند
بـه  باشـند يت مـ  یـ معلول يکه هر دو اشـخاص دارا      يپدر و مادر  "

ه خانه خود را    یکراقادر نبودند  نکهیل ا یو بدل  يضعف اقتصاد خاطر  
طفـل   هطـ ااعاشه واب  یينکه توانا یل ا یوهم به دل   ندیرا پرداخت منا  

٩، دخـرت    یـي کرا نـه شنهاد خامن مالک خا   ینا بر پ  بند،را نداشت  خود
کـه  .فروختندبه صاحب خانه  ي  افغان۵٠٠ماهه خود را در بدل مبلغ       
.دنـد ین امر گرد  یامتوجهنوالؤون، مس یسیبر اساس تالش کارمندان کم    

س یـی ت ر یت کنـدز، طبـق هـدا      یـ ه وال یقومندان امن  يبنا بر گفته ها   
داده بـه کابـل انتقـال     شـان مـاه    ٩ل مهراه دخـرت     ین فام یا ،مجهور
."شدند
اتشنهادیو پيريجه گینت

و ده یـ نقـض گرد   يوجود دارد که حق کرامـت انـسان        يموارد متعدد 
، شکنجه و انواع خـشونت هـا        ري، حتق نيو مردان مورد توه    اطفال، زنان 

د، زنـان   یـ ل حبـث گرد   ین خبـش بـه تفـص      یچنانچه در ا  .ندريگيقرار م 
اطفـال  .گردنـد يرا متحمل مـ    يانسان ن تعداد نقض حق کرامت    یشرتیب

يند که مهواره مورد انواع خشونت ها قـرار مـ          ریب پذ یگروه آس دیگر  
کـه در   يان و کـسان   یز بـا زنـدان    ین بر عالوه، مقامات دوليت   .ندريگ

ان را مـورد    یزنـدان  ،برند برخورد مناسب ننمـوده    يسر م ه  ف ب یتوق
:ابراینبن؛دهنديضرب و شتم قرار م

 مقامـات مربوطـه اقـدام       يسـطح آگـاه    يهت ارتقـا  د ج یدولت با
يسـر مـ   ه  ف بـ  یـ که در توق  يان و کسان  یاز شکنجه شدن زندان    ،منوده

؛به عمل آورديريبرند جلوگ
 د ريصـورت گـ  يبرخورد قـانون   يطور جد ه  د ب ین شکنجه با  با عامال

؛دیبه عمل آيريکار جلوگنیتا از تکرار ا
 مـسؤوالن يسطح آگـاه   يتقاد جهت ار  یالزم با  يآموزش يبرنامه ها

بـه   يريدر مکاتـب جلـوگ     يکیه فز یمکاتب طرح گردد تا از فرهنگ تنب      
نيکـه از قـوان     يشـاگردان  يبـرا  يمتفـاوت  يراه حل هـا    ،عمل آمده 

؛ق گرددیشنهاد و تطبیند پیمنايميچیسرپ
 در مورد حـق کرامـت      عمومييسطح آگاه  يد جهت ارتقا  یدولت با

بـه عمـل     يريه زنـان جلـوگ    یـ شونت ها عل  از خ  ،دهیزنان کوش  يانسان
؛آورد
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   ل یقانون جزا تعـد    ۵١٧ۀماد ٣د متوقف وفقره    یرسم بد دادن با
ز خودشـان   یـ ق ن یـ کـشف وحتق   يارگاا ،ت متضرر یگردد تا عالوه برشکا   

ند؛یاقدام منا
 يمـ  يکه موجب خـشونت خـانوادگ     يت در مقابل کسان   یفرهنگ معاف

؛برودنيد از بیگردند با
عـديل گـرد  ید مـورد پ  یه زنان و اطفال با    یعل ياوز جنس جت نعامال
؛ندريقرار گیيوقضا
ا    يدسرتسد در مهـه نقـاط    یـ ق قـانون با   یـ تطب يبه حماکم و ارگا

دسـت گـرفنت    ه  افغانستان فراهم باشد تا جرگه ها و شورا هـا از بـ            
.نگردنديقانون ابا ورزند و باعث نقض حق بشر

   و رياز حتقـ گذاشته شده  احرتام  د  یاطفال با  يبه حق کرامت انسان
.گردديشان خودداریانيتوه

يت شخصیوامنيحق آزاد
دولـت متـضمن و   . آزادي و مصونیت در زندگي حق هر انسان اسـت           

تـأمني کـشور مـصونیت و امنیـت را          اتبـاع ول است تا براي متام      ؤمس
ن گـر ارگـا   یپولیس و د  ار گردد تا  یع يد طور یدولت با قوانني. مناید

اي د که آزادي هـ    نعمل کن ي  ند به گونه ا   نحراست از قانون نتوا    يها
و  يشخـص  يحـق آزاد  . یا سـلب منایـد     قانوني افراد را حمدود ساخته      

ز ذکـر شـده     یـ حقوق بشر ن   جهانی هیون ها و اعالم   یت در کنوانس  یامن
. است

هیچ کسي را منـي تـوان       .هر کسي حق آزادي و امنیت شخصي دارد       "
کـرد، هـیچ    ) زنـداني (دستگري یا بازداشت    ) دون جموز ب( خود سرانه 

طبق آئني دادرسي مقرر به     کسي را مني توان سلب آزادي کرد مگر به        
."حکم قانون

)کنوانسیون حقوق سیاسي و مدني٩ماده (

توجه به مواد قـوانني     اما با   .دارد يعیوس يمفهوم ،يکلمه آزاد 
کـه  را در بـر مـي گـريد         قي  حقوو ملي و بني املللي آزادیهاي عمومي     

را در عرصـه هـاي خمتلـف         سنديپخودک نوع استقالل و     یبراي هر فرد،    
شخـصیت انـساني    و این حقوق از حلاظ      . مي دارد تأمنيزندگي اجتماعي   

ن حقـوق   یـ نکه ا یبر ا عالوه  دولت ها   .ضروري پنداشته مي شود   الزم و 
تـالش   يت شخص یو امن  يحق آزاد  تأمنيد در   یشناسند با يبه رمسیت م  را
ت یـ محا يشخـص  ياز حق آزاد  افغانستان يبا آنکه قانون اساس   .ندیمنا

:دارديان میباستمنوده

آزادي حق طبیعي هر انسان است ایـن حـق جـزء آزادي دیگـران و              "
".که توسـط قـانون تنظـیم مـي گـردد، حـدودي نـدارد               عموميمصاحل  

: داردیان میبنيچنيبرعالوه، قانون اساس
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و کرامت انساني از تعرض مصئون است دولـت بـه احـرتام و            آزادي  "
. ٤"محایت آزادي و کرامت انسان مکلف مي باشد

ين نوع نقـض حقـوق بـشر      یاز متداولرت  يکیياما تلف شدن حق آزاد    
ين موضـوع مـ    یـ ل بـه ا   ین خبش بـه تفـص     یدر افغانستان است که در ا     

.ميپرداز
از يمـوارد ختطـ   ،يللـ امل نيبا استناد به اسناد بـ      گزارشن  یدر ا 

:د استیل درج گردیف ذیبر اساس تعريت شخصیو امنيآزاد
ک یـ ونـدد کـه   یپ يمـ  عبـه وقـو    يزمان يفرد ياز حق آزاد   يختط"

قـرار داشـته     يکـه در مقـام رمسـ       يگریدا هر شخص  یکارمند دولت و    
با حـبس    يل موجه از آزاد   یرا بدون دل   يفرد یا دوليت ريباشد، شخص غ  
ا او را   یـ د  یـ گر، حمـروم منا   یف گاه د  یا در توق  یزندان  منودن او در    

ن، هـر   یانـابر ب.دیـ شده اقامت منا   نيیک حمل تع  یوادار سازد که د ر      
باشـد و در مطابقـت بـا احکـام قـانون             يد قانون یبا يريمورد دستگ 

." ( شده در قـانون باشـد      نيیتع يف طبق طرزالعمل ها   یو توق  يريدستگ
حقـوق   ياملللـ نيثاق بـ  یم ٩ر و ماده    حقوق بش  يه جهان یاعالم ٣ماده  

)ياسیو سيمدن
طبق آماري که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانـستان ثبـت منـوده             

ثبت گردیده  ١٣٨٦سال  مورد نقض حقوق بشر که در      ١٣٢٩است از جمموع  
. دهـد آنرا نقض حق آزادي شخصي و امنیت تشکیل مـي         مورد١٥٧،است

ون یسیـ در حوزه مربوط دفرت کم    ) ردمو ٣٠(بیشرتین موارد نقض این حق      
يارزگان و کند هار م    ،  هلمند ،زابل  يت ها یکه شامل وال  ( در کندهار 

يت شخـص  یو امن  يگر نقض حق آزاد   یموارد د .ده است یبه ثبت رس  )باشد
نـر ،جـالل آبـاد، نورسـتان و         مورد در ک   ١٩( ننگرهار  ي  در دفرت ها  

ت یـ ون در وال  یسیـ دفـرت کم   بـه  مورد در در حوزه مربوط    ١١و   )لغمان
الزم به تذکر اسـت     . به مشاهد رسیده است   ) بغالن، ختار و کندز   (کندز
ون مراجعـه کـرده     یسیباشند که به کم   يم يآمار تنها موارد  نیکه ا 
را که به    يت شخص یو امن  ين اعداد از ارقام نقض حق آزاد      یو ا .اند
اسـت  ن، ممکن یبنابرا.کننديمنيگندیمناون مراجعه نشده است،   یسیکم

.ده اندیون به ثبت نرسیسیوجود داشته باشد که در کميگریموارد د
درآنازيو ختطـ   ایـن حـق    دهد نقض ينشان م ن ارقام یکه ا  يطور

.افتـه اسـت  یل یـ تقلي اطـور قابـل مالحظـه   ه بسال قبلبا سه یمقا
به تعـداد    ١٣٨٦مورد و در سال      ٧٢٢به تعداد    ١٣٨٥چنانچه در سال    

ده یـ ون ثبت گرد  یسیدر دفاتر کم   يت شخص یو امن  يادمورد نقض آز   ١٥٧
و حراسـت از     يتیامنـ  يآن است که ار گان ها     انگرین امر منا  یا. است

يآگـاه  يحقـوق بـشر    نيمقررات و قـوان   ،  تأمنيشرت در مورد    یب ،قانون
شرفت قابل  ین پ یکه ا . اجرا قرار داده اند    موردرا  آن ،حاصل منوده 

.حقوق اتباع افغانستان استمنيتأدولت جهت ياز سويمالحظه ا
يت شخـص یـ و امن يحـق آزاد  ، مهمرتین نوع ختطي ها از     ١٣٨٦در سال   

که توسط دولـت    است   وحبس غري قانوني بوده    عبارت از دستگريي، توقیف   
افراد براي مدت طوالني     ي از تعداد به مهني ترتیب  . ه است اعمال گردید 

در مورد شان اعـالن منـي       برند و حکم ایي حمکمه    ميدر توقیف به سر   
ثبـت   يل با ارائه منونه هـا     یدر ذ .گردد که خود نقض حق آزادي است      

:مورد حبث قرار مي دهیمن موارد را یا،شده
قانون اساسي افغانستان٢٤ماده " 4
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ف خودسرانهیا توقیيرياز دستگيآزاد
تـوان   يچ شـخص را منـ     یهـ ": يقـانون اساسـ    ٢٧ۀمـاد  ١ۀطبق فقر 

مهچنـان  ."احکام قـانون  ف منود مگر بر طبق      یا توق یگرفتار و ،  بیتعق
..."آمـده اسـت کـه        يومدن ياسیحقوق س  يامللل نيثاق ب یم ٩ۀدر ماد 

"...ف کردیا توقیريتوان خودسرانه دستگيچکس رامنیه
دولـيت يارگـان هـا    يوجود دارد که افراد از سـو       يموارد متعدد 

ن موارد  یاز ا  يکیل  یمثال ذ .حبس شده اند   بدون مدرک و شواهد کايف    
.ده استیون به ثبت رسیسیدر کماست که
ادعـا   نيون مراجعـه و چـن     یسیـ منه به دفـرت کم    یت م یوال ساكنيشخص

درحالیكه هیچگونـه شـواهد ودالیـل        ام مهراه برادرزاده  پسرم": منود
اب یـ ت فار یصاروالیق ک نفر در ولسوايل   یالزامي ندارند به اهتام قتل      

سرنوشـيت  يرحالـت بـ   شود که د  يشرتازهشت ماه م  یده ومدت ب  یگردريدستگ
. "اب قراردارندیت فاریدرحمبس وال
ابتــدا مــشكل را بــارئیس حمكمــه ونیسیــجــه، مهکــاران کمیدر نت

ن اخواسـتاررفع مـشكل متـهم      ،استیناف والیت فاریاب درمیان گذاشته    
دومرتبه طي سفرخویش بـه     ونیسین، مهکاران کم  یگذشته از ا  .گردیدند

كمـه ابتدائیـه ولـسوايل قیـصار        ولسوايل قیصار موضوع را با رئیس حم      
مطابق قانون دراسرع وقت     ،ناخواستارتعیني سرنوشت متهم  ،  منودهمطرح  

خـالف اصـول ومـوازین      ،  ن بیش ازاین بـدون موجـب      اگردیدند تا متهم  
مهکـاران  درنتیجـه بعـدازتالش   . قانوني حتت توقیف قـرارداده نـشوند      

ف یـ ازتوقشـده بودنـد    رياشخاص فوق که خالف قـانون دسـتگ        ،ونیسیکم
.وستندیش پیخويل هایبه فام،رهاگردیده

يد شدن اجباریاز ناپديآزاد
: ياجبـار  يد شدن هـا   یه ناپد یت متام افراد عل   یه محا یمطابق اعالم 

ا یو ريوندد که اشخاص دستگ   یپ يبه وقوع م   يزمان يد شدن اجبار  یناپد
از يگریبه شکل د  ا هم یخالف اراده شان ربوده شده و     ،  دهیف گرد یتوق

در سطوح خمتلف، توسط گروپ      ر دوليت یش توسط مقامات دوا   یخو يهایآزاد
-ت  یـ ا محا یيندگیکه به منا   يفرادا اشخاص ان  یو ،افتهیسازمان   يها
يحمروم م ،  ا موافقت دولت  یت  یدر رضا  -میمستق ريا غ یم  یطور مستق  به

. ٥گردند
گـرد  یپ. دیـ منا تـأمني را   خودت اتباع   یفه دارد تا امن   یدولت وظ 

ز از مجلـه    یـ گردنـد ن  يت مـ  یـ که باعث برهم زدن امن    يکسان يقانون
اتفـاق افتـاد کـه       يموارد١٣٨٦اما در سال    .باشديف دولت م  یوظا

.دهـد يت نشان مـ   یامن تأمنييو ضعف دولت را در در راستا       یينارسا
:دهديتر نشان من نکته را واضحین ایریمنونه ز

ت هـرات یـ از مکاتب وال  يکیمتعلم صنف دهم در      ،ست ساله یب يدخرت"
را  يوبه  نده قصد جتاوز  یربا درحايل كه راه مکتب ربوده شده      رياز مس 

ن عمـل  یـ موفـق بـه ا    ،  شخص اختطاف گر  ،  اما خوشبختانه .داشته است 
سـپس بـه ولـسوايل      ،فرار منـوده   ندهیرباچنگدخرت از   .ده است ینگرد

يف قربـان  شخص مذکور از طر    با وجود این كه   . گردديمربوطه عارض م  
زور اما چون شخص مذکور از مجله     دیگرد یير دخرتان مهراهش شناسا   یوسا

ص در برابر ناپدید شدن اجباري، قطعنامة ااعالمیه محایت از متام اشخ. 
١٩٩٢١٣٣/٤٧دمسرب١٨اسامبلةعمومي ملل متحد،  5
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يموضوع رمس ،  گردد  يرها م  يدوشب بعد از گرفتار   ،  مندان منطقه است  
.گردديب منیهم ترتدوسیهده وینگرد

کیـ حدودًا  ده است تا  یگردباعث ،داد در منطقه  یرواین  جهیدر نت 
مورد  است ز از طرف شخص مذکور ممکن     ین صد طفل دخرت از ترس آنکه آا      

بـه رسـم     دخرتانهل منوده ودر مکتب     یند، ترک حتص  ريمحله و تعرض قرار گ    
يز مثـره ا   ین تظاهرات ن  یاما ا . کردندي  راه انداز  ياعرتاض تظاهرات 

.دیمتخلف نگرديگرد قانونینداشته و باعث پ
منطقـه  به  کرد،ون از موضوع اطالع حاصل    یسینکه کم یاما بعد از ا   

ريد متهم را دسـتگ    یس جمبور گرد  یپول،  مسؤوالنرفته وبعد از صحبت با      
از نفـوذ    يريبـه منظـور جلـوگ     . قرار دهـد  ي  گرد قانون یحتت پ ،  منوده

در . دیـ ت منتقـل گرد   یـ ق به مرکز وال   یجهت حتق  اش دوسیهاو و   متهم،  
.برگشتيدر مکاتب دخرتانه آن منطقه به حالت عاد، شرایطجهینت

  ادهاي حراست از قانون بـه عـوض اینکـه متـضرر را کـه              چنانچه
و امنیت فردي وي در معرض خطر اشکار قـرار گرفتـه، مـورد               مصونیت

محایت قرار بدهند، از متهم که ناقض قانون است محایت منـوده بودنـد              
. که در نتیجه پیگريي کمیسیون، قضیه مورد بررسي قرار گرفت

يدر بعـض يت شخـص  یـ امنحقدهد که   يه به و ضاحت نشان م     ین قض یا
صـورت   يتـوجه  يلت ب دو ياز سو  در این زمینه،   ده و یموارد نقض گرد  

اختطاف اطفال و تـاجران در غـرب افغانـستان در سـال             ،  گرفته است 
يد که از طرف دولت واکنش الزمـ       یگرد يعموم يها يگذشته باعث نگران  

. صورت نگرفتدر اسرع وقت 
شنهادات یو پيريجه گینت
انگر اوضـاع  یبيت شخص یو امن  يموم، موارد نقض حق آزاد    طور ع ه  ب

يت م یمردم کمرت احساس امن   .افغانستان است  برحاکم   يتینامناسب امن 
ک تعداد از مـردم     ی .ن امر توجه الزم را ندارد     یبه ا ند و دولت  یمنا

ند و در   یترک منا  يتیل امن یشان را به دال    يده اند خانه ها   یجمبور گرد 
شهروندان  يدر موارد متعدد  نند و یمسکن گز دیگر  م  مناطق نسبتًا آرا  

: نیبنابرا.ده اندیگردريا دستگیف و یطور خودسرانه توقه افغان ب
دیمناتأمنيت اتباع افغانستان را ید امنیدولت با.
  کـردن مـردم بـدون جمـوز       ريا دستگ یف کردن و    یاز خودسرانه توق

. دیبه عمل آيريد جلوگیبايقانون
يگـرد قـانون  ید مـورد پ   یـ با يت شخـص  یو امن  يض آزاد ن نق عامال

.ندريقرار گ
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مراحل قانونيدسرتسي به حق 
بوده کـه  يحقوق بشر يک اصل اساس  ی،  يمراحل قانون دسرتسي به    حق  

و خودسـرانه    يقانون ريت غ یحمروم ت از افراد در برابر    یبه منظور محا  
باشـد  يمـ  يآزادات و   ین آا حق ح   یکه باالتر  يیهایاز حقوق و آزاد   

ه یـ مراحـل قـانون در اعالم      دسرتسـي بـه    حق.در نظر گرفته شده است    
.ان شده استیبحبه صورت واضحقوق بشر يجهان

حـق  هر کس " : صراحت دارد  نياعالمیه جهاني حقوق بشر چن     ١٠ماده  
با مساوات کامل به وسیله داد گـاه مـستقل،           دارد كه به دعواي او    

داد گاهي در باره حقوق     رسیدگي شود و چنني    طرف، منصفانه و علين   بي
ي کـه بـه او منـسوب شـده باشـد،            یو الزامات ا و یا هر اهتام جزا       

."بگريدتصمیم 
دسرتسي بـه امون حق ريمیثاق حقوق مدني و سیاسي پ      ١٤مهچنان ماده   

:کند یحکم ميمراحل قانونيط
هـر  . مهه در مقابل دادگاه ها و دیوان هاي قضایي مساوي هـستند          "

کسي حق دارد که به داد خواهي او منصفانه و علـين در یـک دادگـاه                 
آن داد گـاه در     . گي شـود  مستقل و بي طرف طبق قـانون رسـید         صاحل و 

و باره حقانیت اهتامات جزایي علیه او یا اختالفات راجع بـه حقـوق            
."بگريدالزامات او در امور مدني تصمیم 

يمراحل قانون  دسرتسي به اما در افغانستان موارد متعدد نقض حق      
مراحـل   دسرتسـي بـه    حـق مـورد نقـض    ١٣٨٦،182در سـال    .وجود دارد 

بیشرتین تعداد موارد نقـض در      . در کمیسیون ثبت گردیده است     يقانون
يبـرا .باشـد مـي ) مـورد  ١٩(يکنـد یو دا ) مورد (27ت بدخشان یو ال 

. دییل توجه منایشرت به منودار ذیمعلومات ب
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،گسرتده و آشکار نقض حق دسرتسي به مراحـل قـانوني         یکي از موارد  
ني که  اتعداد زیادي از متهم   .ن است امتهم از يبعضبي سرنوشت بودن  

ت جزایي موقـت و     آبرند برخالف احکام قانون اجرا    در حمابس به سر مي    
انتظـار  . شان صادر نشده است    قانون حمابس، حکم قطعي حمکمه در مورد      

موارد سال ها را در بر       يیي حماکم در بعض   ن براي صدور حکم ا    امتهم
ت جزایـي موقـت     آکه نظر به احکام قـانون اجـرا       گرفته است در حايل   

ها باید در ظرف مدت دوماه در حماکم ابتداییـه، دو مـاه در               دوسیه
کـه  در حايل . حمکمه فیصله گردد   سرتهحماکم استیناف و ايل پنج ماه در        

منتظر فیصله   سالشرت از دو    یبتنها در حمبس پلچرخي    زندانيها نفر صد
و حکم قطعي حمکمه در مـورد       تعیني سرنوشت نشده اند    ،حمکمه بوده  سرته

.شان صادر نشده است
مطرح اسـت،  يمراحل قانوندسرتسي به   که در حبث حق      يگریموضوع د 

.باشديل مدافع میبه وکيدسرتس
:ه مناسبیوکیل مدافع و نقض حق دفاعبهيعدم دسرتس

مراحـل  دسرتسي به  نقض حق باعثل مدافع ین به وک  امتهم يدسرتس عدم
قانون  ٣١بر اساس ماده    .گردديه مناسب م  یو خبصوص حق دفاع    يقانون
هر متهم حق   ي،  اسیس-يمدن يامللل نيثاق ب یم ١٤کشور و ماده     ياساس

توان مايل که يکند و در صورت    نيیخود تع  يبرا يل مدافع یدارد تا وک  
يت ها یاز مکلف  يو يل مدافع برا  یو استخدام وک   نيی، تع نداشته باشد 

و بـاز    ريدسـتگ  دوليت يکه متهم از طرف ارگان ها      يهنگام.دولت است 
.سازندن حق آگاه یند تا متهم را از امکلفمسؤوالن، شوديداشت م

از از جامعـه  ینمورد میزانمدافع به    يگر نبود وکال  یاز طرف د  
يمـ  يمراحـل قـانون    دسرتسـي بـه    حق يرو يمنف رياند که تاث   يعوامل

ل مدافع ضرورت دارنـد،     یکه متام افراد متهم به وک     در حايل . گذارند
رونـد ير بـه مشـار مـ      یب پذ یآس يزنان و اطفال که از مجله دسته ها       

داشـته   يل مـدافع دسرتسـ    یـ از دارند تـا بـه وک      یگران ن یشرت از د  یب
امكـان نقـض    ،دافعل م ین دسته به وک   یا يدر صورت عدم دسرتس   . باشند

اسـت بـر     يدیـ کأر ت یزمثال  .بیشرت از سایرین متصور است    حقوق شان   
:ن نکتهیا
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.کنـد يمـ يگبا مادر کالنش زند   ت سر پل  یوالدر يساله ا  ١٢طفل  "
ک نفـر   یـ ياساس ادعا  رب. فل فوت ومادرش شوهر منوده است     ن ط یپدر ا 
ن دخـرت   یا: "ممي خوانی ه ولسوايل یحمکمه اتبدائ  يعنوان ولسوايل ساكن

١٠کـه فعـال     پـسرم  يتوسط پدرش بـرا    يک سالگ یدر سن    ١٣٧۶در سال   
."استباشد، عقد گردیدهيساله م

ازبعــد از اســتماع شــهادت دو نفــرابتدائیــه ولــسوايلحمکمــه
دخرت را از نزد مادر کالنش به       ،یيقرار قضا  ي، ط يشاکطرفداران شخص 

بـا  طفـل موصـوف را     يپس و س.دیمنايم يم طرف دعو  یتسل،  فتهزور گر 
ن شـخص مـدت    یـ ا.ربدیموتربه خانه اش م   توسط يقاضپنج نفر به مشول   

يچ کس ید و ه  یمنايمک اطاق قفل  یدر   را دخرت مذکور روزش از هفت  یب
.دهديمنرااجازه مالقات

ک یـ شرت از  یـ ون، طفل مذکور مـدت ب     یسیکم يطبق گزارشات دفرت ساحو   
که، بیشرت  در حايل . برديسرمه  د ب یو در ق  ط نا مساعد  یدر شرا هفته

در ولـسوايل ومركـز والیـت سـرگردان         ن طفـل  یاز صد نفر از اقوام ا     
.بودنديب قضیه ویتعق
جـه  یدر نت  يطفل قربـان  ،  رمراجعیسون وسا یالخره، بر اثرفشارکم  اب

يقانون توسـط ارگاـا     يبر عدم اجرا   مبين تالش فراوان و اسناد کايف    
و احکام  ياست مجهور یت مقام ر  یهداجهیدر نت و   حراست از قانون   يحمل

."م داده شدیتسلبه مادر کالنش،حمکمهسرته

ل یـ به وکيدهد که در صورت عدم دسرتس    يمثال فوق نه تنها نشان م     
مستقل ن حمکمه یگردد، بلکه بر قرار شواهد، ا     يمدافع حق شخص نقض م    

مراحـل   دسرتسـي بـه    از نقـض حـق     يگرید منونه. طرف نبوده است   يو ب 
ز یـ ، ن با اطفال كه در ادامه توضیح داده مي شود        در رابطه    يقانون
جـه  یل مـدافع در رابطـه بـه نت        یبه وک  يفقدان دسرتس  يمنف ريثأبر ت 
.داللت مي كندراجع شده به حماکميایقضا

ولـسوايل ازيکیكه ساكن دخرت هشت ساله     هب يت غزن یدر وال  يشخص" 
بـه   يل قربـان  یـ فام. منوده است  يز جنس باشد، جتاو يت م ین وال یا يها

بعد از مـدت     ويلند  شد جتاوز گرفتار  فاعالنعارض و  ولسوايل يقوماندان
.دندیف رها گرد  یاز توق  شوندمعريف رنوايلا نکه به   یروز به عوض ا   ۶

بعـد از   . دیـ صله گرد یف يه جتاوز توسط جرگه حمل با بد دادن دخرت        یقض
و  رنـوايل ا يل منود به مقام لـو     حاص يگاهآون از موضوع    یسینکه کم یا

، هیقـض  يريگیجه پ یارسال منود، که در نت     يوزارت امور داخله نامه ا    
ق قـرا ر   یـ حتت حتق  رنوايلا در   يودوسیهجتاوز گرفتار و   نياز فاعل  يکی

." گرفت
د، یـ اي ، در منونه  يبه مراحل قانون   يعدم دسرتس 

يچنانچه، اگر که دخرت   .ده است یردگ يگریگناه د یباعث نقض حق شخص ب    
ت نداشته باشد، پـس در      ین موضوع رضا  یا بهکه به بد داده شده است       

ت در برابر اعمـال ارتکـاب       یولؤحق عدم مس  "ن صورت، ختلف از اصل      یا
شخص "قانون جزا،    ٢٧طبق ماده   .صورت گرفته است  " گرانیشده توسط د  

".شـود يناخته منـ  ول شـ  ؤاو نباشد، مس   يجه عمل جرم  یکه نت  ياز جرم 
کـه بـه     يآن حبث صورت گرفت، دخرت     يل رو یکه به تفص   اي هیاما در قض  

که خود مرتکـب نـشده بـود جمـازات           يبه جرم قتیبد داده شد، در حق    
.دیگرد
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ق حمکمه اطفال یاز طر١٨ر سن یحق حماکمه اشخاص ز
در مورد   يمراحل قانون  دسرتسي به  مورد نقض حق   ٢۵،  ١٣٨۶در سال   

ت اطفال در   یت مراکز اصالح وترب   یعدم موجود .داشته است وجود  اطفال  
مراحـل   دسرتسـي بـه    است که باعث نقـض حـق       يسراسر کشور مورد دیگر   

باوجود تذکر صریح   . گردديماطفال متخلف از قانون    از سوي  يقانون
رسیدگي به ختلفات اطفال در زمینـه اینکـه قـضایاي اطفـال              ،قانون

در حـال حاضـر بیـشرت        ،حل و فـصل گـردد      باید در یک حمکمه اختصاصي    
و بـرخالف    اري به نام حمکمه اختصاصي اطفالند     والیات کشور فاقد ساخت   

اطفال در حماکم بزرگـساالن مـورد        ،نورم هاي قبول شده قانون مذکور     
ین صورت منافع علیاي طفل به حیـث یـک          اکه در . گريندحمکمه قرار مي  

بر عالوه، در والیـاتي    . گريداصل اساسي مورد بررسي و توجه قرار مني       
به نام مرکز اصالح و تربیت وجود نـدارد اطفـال مهـراه بـا                حمليکه  

شوند که در مغایرت آشکار با مواد       بزرگساالن در یک حمل نگهداري مي     
.قانون یاد شده قرار دارد

حمـدود يدسرتسـ ،  این حق  تأمنيبراي   ت امکانات و سهولت   یعدم موجود 
، عـدم آگـاهي     زن قـضایي  –عـديل   كارمندان  قضات و ،  به وکیل مدافع  

از مجلـه   ي  املللـ  نيو بـ   يکیفي کارمندان عديل و قضایي از قوانني ملـ        
باید مورد توجه قرار    این حق    تأمنيدر راه    ي است كه  چالش هاي دیگر  

:دارديان مین حبث را واضحرت بیل ایذهیقض.داد
/ ۴/ ۶خ  یان، بـه تـار    یـ ت بام یـ وال سـاكن يطفل شش ساله ا   

طفل را   يمادر و . دريگيمورد جتاوز قرار م    يپسربچه ا  از جانب  ١٣٨۶
او را بـه     و کنـد  يدا مـ  یـ پ يهوشـ  يدر حمل ارتکاب جرم درحالت بـ      

يهـوش مـ    ين ساعت درشفاخانه ب   یطفل چند . دهند يشفاخانه انتقال م  
دهد که دراثرعمل جتـاوز دخـرت بـه شـدت            يه داکرت نشان م   ینظر. ماند

،جراحـت وارده   بـه خـاطر    ن روز یکـه چنـد    يطـور ،  تده اسـ  یب د یآس
س یمتهم درمهان روز اول توسط پـدردخرت بـه پـول          .داشته است  يزیخونر

ق در یاعرتاف از متهم و حتق     گرفنتپس از    يیت جنا یآمر. شود يسپرده م 
بـدون  رنـوايل ا اما . سازديحمول م رنوايلارا به    دوسیه،  نهیزماین  

.سازد يعلما راجع م   يرا به شورا   سیهدو،  درنظر داشت احکام قانون   
بـه   يدوصد هزار افغان  کند که پدر بچه مبلغ     يصله م یعلما ف  يشورا

ش یـ بـا چنـد ر    خانواده متهم ،  خانواده دخرت بدهد و متهم آزاد شود      
شـده   ینيرود که مبلـغ تعـ      يعلما به خانه دخرت م     يد و مهان شورا   یسف
دخرت برائت داده و دو صـد       پدر  سراجنام. ده شود یث جربان خسارت خبش   یحب

.خبشديز میرا نيهزار افغان
يک مرجـع قـانون    یـ به عنوان رنوايلا دهد که يه فوق نشان م   یقض

بوده  یيه را که جنا   یصورت موجه اجرا ننموده و قض     ه  را ب فه اش یوظ
دسرتسـي بـه    ن امر خود نقض حـق     یکه ا .علما فرستاده است   يبه شورا 

اجازه حل و    ،ان قانون نبوده  یجمر يحمليشورا ها .است يمراحل قانون 
ه مذکور توسـط کارمنـدان      یب قض یتعق.را ندارند  یيجنا يایفصل قضا 

مراحـل   دسرتسي به  دهد که نقض حق   يون مستقل حقوق بشر نشان م     یسیکم
:استنيه فوق چنیادامه قض.ده استینجا متام نگردیدر ايقانون

رابطـه   ایـن در سوايلول يون با قاض  یسیبعد از آنکه کارمندان کم    
درضـمن متـاس   به کارمنـدان خبـش نظـارت       ولسوايل يبه متاس شدند، قاض   
د حمکمـه   یـ د وبا ريگـ  يارتبـاط منـ    يه بـه و   ین قـض  یاظهار داشت که ا   

را  دوسـیه ن  یـ ا ،ين، قاض یصله کند بنابرا  یرا ف اطفال آن  ياختصاص
درمهـان زمـان مکتـوب      کهدرحايل.ان ارسال خواهد کرد   یبه مرکز بام  
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حمکمه آمده بـود کـه تازمـان         سرتهبه متام حماکم از جانب       ملايلاحدمت
به توانند   يهام ولسوايل يیاطفال، حماکم ابتدا   يل حماکم اختصاص  یتشک
را غـرض    دوسـیه ولـسوايل  يامـا قاضـ   . ندیمنا يدگیرس اطفال يایقضا

ون و  یسیـ احنراف آن بـه مرکـز ارسـال کـرد وسـراجنام بامداخلـه کم              
ان صورت گرفت، حمکمـه     یت بام یس حمکمه مرافعه وال   یئکه با ر   يدارهاید

ه یـ را در حمکمـه ابتدائ     دوسیهبه   يدگیان امر رس  یت بام یمرافعه وال 
درمرکـز  متـهم   صله نشده اسـت و فعـال        یه ف ین قض یصادر کرد وهنوز ا   

. برديان به سر میت بامیه اطفال والیاصالح وترب
اکم خمـصوص اطفـال،    ، در فقدان حم   مي سازد  ه آشکار ین قض یا هچچنان

، در حـايل كـه    .شـوند يفرستاده م  يیمربوطه به حماکم ابتدا    يایقضا
١٨ر سـن    یـ اشـخاص ز   يایبه قـضا   يگدیاز رس  يیحماکم ابتدا از  يبعض

یيقـوه قـضا    بي تـوجهي وضـعف    صورت،  که در هر    .ندیمنايم يخوددار
.گرددیميمراحل قانوندسرتسي بهباعث نقض

بـه  ف مگر مطـابق   یا توق یدر نظارت    ينگهدارا  یحق عدم بازداشت    
قانون

يقـانون ريطـور غـ  ه  بدون اثبات جرم ب    يشخص ،موارد از يدر بعض 
ن موضوع را بـه     یا ،نیریچنانچه منونه ز  .برديسر م ه  در بازداشت ب  
.دهديوضاحت نشان م

ا یـ ت پکت یـ وال زنـدان د از یـ بازد نيون ح یسیکم يأت نظارت وبررس  یه
ت یـ باشـنده وال   يافتند که شخص  ین در اومتهم دانیانزنومالحظه سوابق   

ه قطع درختـان    یبه اهتام دست داشنت درقض     ٢٧/۵/١٣٨۶خ  یا به تار  یپکت
١٠خ  یتـار  و تـا  ت گرفتـار    یـ گان آن وال  از باشـند   يکیق منزل   یوحر

يودوسیهو) با پنج ماه  یتقر(قرارداشت سرنوشيت يدرحالت ب ١١/١٣٨۶/
زنـدان ةه را با ادار   ین قض یون ا یسیکم. ده بود ینگرد حمول حمکمه به

حمکمـه  ، بـه    متـهم  دوسـیه جـه   یمنود که در نت    تعقیبرنوايلا س  یو رئ 
. دیگردحمولایت پکتیه والیابتدائ

از بازداشـت و    يز وجـود دارد کـه حـاک       یـ ن يگـر یموارد متعدد د  
ضه یضمن عر ي  طور مثال، خامن  ه  ب. باشدياشخاص م  يقانون ريغ ينگهدار

:نگاشته استشده،ز عارض وت کندیون دروالیسیکميوبه دفرت ساحيا
. اوردیـ بدرميمرا به عقـد پـسرکاکا      خواست يک سال قبل پدرم م    ی
تگار که خواس  يگریبا پسر د   خوشم مني آمد  ميپسر کاکا  از نکه من یازا

فـرار و   ز آمده بـود   ین يما خواستگار  من بود وپنج مرتبه به خانه     
وقيت. ن پسر رفتم  یا يماما هعين خان ی ز  وکنديهااز ولسوايل  يکیبه  

ک یمن   پسر مورد نظر  ل  یاز فرار من اطالع حاصل منود از فام       که پدرم 
به بد گرفت وبعد از آن نکاح مرا با پـسر مـورد نظـر مـن                 دخرت را 

من و پسري را كـه بـاوي نكـاح منـوده بـودم زنـداني                 هکردندبسته
.كردند

وان جـزا   یـ س د یفعه و رئ  مرا رنوالا ه با   یامون قض ريکه پ يهنگام
صـحبت بعمـل آمـد،       ين دو زنـدان   یاسرنوشت ینيدر رابطه به عدم تع    

صله در مـورد    یت نداشته و ف   ین مورد صالح  یحمکمه اظهار داشت که در ا     
مکرر با   يمالقات ها  يط.دريمتذکره صورت بگ   د در ولسوايل  ین با امتهم
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م یحمکمـه تـصم   باالخره   ،يجد يها يريگیاثر پ  رحمکمه مرافعه و ب    سیرئ
که موضـوع   .سرنوشت گردند  ینين تع امتهمو شده لیتکم دوسیهتا   گرفت

.دهديکشور نشان منافذنيرا از قوانمسؤوالنيفوق عدم آگه
شنهادات یو پيريجه گینت

ع جـ اريایاز قضا  يادیدهد که تعداد ز   ينشان م  ين بررس یج ا ینتا
بعضًا .گردديفصل م  ل مدافع حل و   یت وک یشده به حماکم در عدم موجود     

ل یـ حتل.ننـد يعادالنه و مطابق قانون قضاوت منـ       ،٦حماکم مستقل نبوده  
مراحـل   يون در رابطـه بـه حـق طـ         یسیبه کم  ارجاع داده شده  موارد  

١٨ر  یـ ت حمکمه اطفال، اشخاص ز    یهد که با عدم موجود    يمهچنان نشان م  
در .ارجـاع داده مـي شـود      یيمربوطه به حماکم ابتدا    يه ها یقض سال
يا خـود دار   یقـضا  نينچنیا ياز بررس  یيحماکم ابتدا  ،موارد از يبعض

بـرعالوه،  .برنـد يسر م ه  سرنوشت ب  يجه اشخاص متهم ب   یدر نت  ،منوده
مـسؤوالن ،م، در بـسا مـوارد     ین خبش به آن پرداخت    یکه در ا  يمهانطور

و  نيباعث نقـض قـوان     ،در کشور نداشته   موجود نيکامل از قوان   يآگاه
:جهیدر نت.گردندياشخاص ميقانونمراحليطسرتسي بهدنقض حق

     تعـداد کـايف وکیـل      تـأمني بـراي    تـسهیالت الزم است تا امکانات
اشخاص متهم آماده گردديمدافع برا

 هیقـوه قـضائ   يسـوا  ،اجـع بـه مر   ایاقض ارجاعد از   یدولت با،
د قـدرت   یـ هـا نبا  شورا ها، جرگه ها و مرکه     .به عمل آورد   يريجلوگ
. ندريدست گبهرا یيجنايایدر مورد قضايريگمیتصم
  يایو قـضا ادجيافغانستان ا  يت ها ید در متام وال   یحماکم اطفال با

.گردندين حماکم بررسیدر اسال١٨ر سن یاشخاص ز
 کارمندان قـوه   يت ها یرفظيجهت ارتقا  توجه الزم را   دیدولت با
.معطوف دارده یقضا
   ل مـدافع   یـ وک خوديواند برا که متهم نت  يطبق قانون، در صورت
ینيتعـ  ل مـدافع  یـ وک،هر متهم  يول است تا برا   ؤکند، دولت مس   ینيتع
.دیمنا

ملكیتحق
انواع ختطي ها در جریـان سـال   نیترمعمولیکي از ملكیتنقض حق 

بیـشرتین مراجعـات و شـکایات مـردم بـه           چنانچـه   .بوده اسـت   ١٣٨٦
تشکیل مـي   حق این نقض ١٣٨٦کمیسیون مستقل حقوق بشررا در طي سال        

. دهد
شــده بــه کمیــسیون، غــصب ارجــاع دادهبــا در نظرداشــت مــوارد 

طبـق آمـار    . هاي شخصي رو به افـزایش اسـت        ملكیتزمینهاي دوليت و    
شکایت ها در رابطـه بـه       ) ١٣٨٥تا١٣٨٢(سال گذشته  ٤ون، طي   یسیکم

، دهــديش را نــشان مــیافــزا%  ٤٠بــه%  ٨از ملكیــتنقــض حــق 
%  ١٩سـال قبـل،    بـا  سهیـ مقا درن رقـم،    یـ ا١٣٨٦انه در سال    خوشبخت

مورد حبث قرار باالدر والیت سرپل که در ايساله١٢
6گرفت
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آمار ثبت شـده در کمیـسیون مـستقل          ١٣٨٦در سال   . کاهش یافته است  
دهد کـه   را نشان مي   ملكیتمورد نقض حق   224،حقوق بشر درسطح کشور   

ت ختـار  یمورد آن در وال    ٢٦اب و   یت فار یدر وال ،مورد٢٧،ن آن یشرتیب
در ،  ده است یمورد ثبت گرد   ٢٤ک  یهر ،زوکند ف و یات مزارشر یو در وال  

زابـل و   ،  ريپنجـش ،  کـا یپکت،  نورسـتان ،  لغمـان ي،  غزن،  ات فراه یوال
موجودیت رشوه و فـساد اداري       .ده است یثبت نگرد  يچ مورد یارزگان ه 

و  و ارگااي عديل و قـضایي      ملكیتژه در شاروايل ها، دفاتر ثبت       یبو
ارگـان هـا از مجلـه عوامـل          به وسیله ایـن   عدم اختاذ تدابري مناسب   

انواع معمول قضایاي نقض حـق      . شونداساسي در نقض این حق مشرده مي      
فـردي اسـت کـه       ملكیـت شامل ختریـب منـازل مـسکوني و غـصب            ملكیت

.ن دوليت صورت مي گريدالؤوبیشرتاوقات توسط اشخاص قدرمتند و مس
دون هیچکس را مني توان بـ   . دارد ملكیتشخص، منفرد یا مجعي حق      هر  

حمروم کردملكیتجموزقانوني از حق 
)١٧اعالمیه جهاني حقوق بشر در ماده (

يفردملكیتغصب
و يانفـراد  ملكیـت افغانستان حق    يمل نيو قوان  يامللل نيب نيقوان

قانون اساسي   ٤٠ماده  .شناسنديت م یگران را به رمس   یدر شراکت با د   
: کنديچنني حکم مملكیتدر مورد حقکشور

و تـصرف دران   ملكیتهیچ شخص از کسب     . از تعرض مصون است    یتملك"
هیچ شخص بدون حکـم      ملكیت. منع مني شود، مگر در حدود احکام قانون       

شخص،  ملكیتاستمالک. قانون و فیصله حمکمه با صالحیت مصادره مني شود        
، در بدل تعویض قبلـي و عادالنـه،         عموميمنافع   تأمنيتنها به مقصد    

تفتیش و اعالن دارایي شخص، تنها بـه        . از مي باشد  به موجب قانون جم   
."گريدحکم قانون صورت مي

ون بـه ثبـت   یسیدر کم ١٣٨۶ن حق در سال     یاما موارد متعدد نقض ا    
ه را کـه در نتیجـه       یچنـد قـض   به گونه مثال مي تـوان     .ده است یرس

:جلوگريي به عمل آمد تذکر دادملكیتمداخله کمیسیون، از غصب 
ن بـار بـه   یبا آنکـه چنـد     —چند سال    يز ط یشهرگردباشنده   يشخص
غصب شده   ملكیتنتوانسته بود که     —مراجعه منوده بود     دوليت يارگاا

نــامربده بــه .دســت آورده از زورمنــدان بــيکــیش را ازنــزد یخــو
غـصب شـده     ملكیتدراسـرتداد  يعارض وخواهان مهکار  ون  یسیکميدفرتساحو
يه وصحبت ها  یدرقض يبزرگان قوم ک ساخنت   یباشر يدفرتساحو. دیخود گرد 
مورد منازعه را    نيزمه را قانع ساخت که    یعل يخره مدع باال ،دوامدار
.دیمسرتد منايبه شاک

، ون مراجعـه منـوده    یسیـ ان بـه دفـرت کم     یت بام یدر وال  يشخصمهچنان  
مـا در حمکمـه      يدعـوا . دارم يحقـوق  يدعوا يمن باشخص ":ت منود یشکا
ه یـ امن يدو روز قبـل قومنـدان     . اردان د یـ ان جر یـ ت بام یـ وال يشهر

يمهراه با طرف مقابل من به منطقه رفته و خانـه شخـص             ،ربیش ولسوايل
. ست، مهـر والک منـوده اسـت       یـ ل ن یـ موجوده دخ  يمرا که اصال در دعوا    

خانـه  . ستیـ من است و حتت دعوا هم ن       يشخص ملكیتکه آن خانه    درحايل
مـا در    يگر دعوا یب د مهر والک نشده است، واز جان      که حتت دعواست   يا

نـه وجـود    ین زم یـ احمکمـه در   يیوـا  يصله قطعـ  یان است وهنوز ف   یجر
." ندارد



36

ملكیـت را بر یـ ز. انگر وقوع نقض حقوق بشر بود     یب ياظهارات شاک 
نيوبـ  ين ملـ  یت وبدون در نظرداشت مواز    یبدون امر مراجع با صالح     يو

خانـه را    ونیسیمهکاران کم .حقوق بشر، تعرض صورت گرفته بود      يامللل
مـذکور صـحبت     ه ولـسوايل  یـ ک مشاهده سپس بـا قومنـدان امن       یاز نزد 
اظهار داشت ما بدون جموز     ،  هن کار اعرتاف منود   یبه اجنام ا   يو،  منودند
بـودن   يقـانون  ريدرمورد غـ  . ميرا مهر والک منوده ا     يخانه شاک ،  حمکمه

که در   ن ولسوايل یر حقوق ا  یه ومد ین عمل با ولسوال، قومندان امن     یا
ن مقامـات بـه عمـل       یـ ا يمتـام ،  ح داده شـد   یجلسه حاضر بودند، توض   

يشـاک  يشیـ منزل رها  يیرهاي  براشان اذعان کردند وفوراً    يقانونريغ
.ت دادندیهدا

زنانملكیتنقض حق 
در  ملكیـت از مـوارد نقـض حـق         )مورد٢۵(يه ا ظتعداد قابل مالح  

ت سـت کـه دولـ     ا ن در حـايل   یـ ا. گرفتـه اسـت   رابطه به زنان صـورت    
نيه زنان، شـامل تـضم     یض عل یون رفع هر نوع تبع    یکنوانس ،افغانستان

.را امـضا منـوده اسـت       ملكیـت زنان در رابطه به داشـنت        يبرا یيها
متام اتبـاع افغانـستان      ملكیتدولت مکلف است تا حق       ،گذشته از آن  

ک گـروه   یكه ، زنان ملكیتاما در رابطه به نقض حق       . دیمنا تأمنيرا  
يشان مواجه مـ    ملكیتغصببا  متعدد  موارد   و ر بوده یب پذ یآسبیشرت  
.شوند

.سازديتر من نکته را واضحیل ایذيمنونه ها
ک یـ ملكیـت يدهداد آباد ولسوايل  ريه ش یواقع در قر   نيب زم یدو جر "

ده کـه بعـدًا خـامن       یـ ن حمل غصب گرد   یاز متنقذ  يکی توسط خامن بوده و  
يوخواهان اعاده حقـوقش مـ      دیمنايت م یشکا ذیربطبه ادارات   مذکور
ياسـت حمکمـه دهـداد     یمرا حل بـه ر     يبعد از ط  دوسیهسراجنام  . گردد

ش یخـو  ٧/١٢/١٣٨۵مـورخ   ٣٣٧مکتوب مشـاره     يت بلخ رفته وحمکمه ط    یوال
بـه   ملكیـت يم ده یخواهان تسل ،  را از آن خامن مذکور دانسته      ملكیت
امهـال  و هـم    اما به نسبت متنفذ بودن شـخص مـذکور        . شود يم موصوف

، مانـد  يمـ مهچنان حتت تصرف غاصـب     یادشدهنيزم ،ذیربطادارات   يکار
."دیمنايت میون شکایسیبه کمصوفومنکهیتاا

بـه مالـک   نيزم يم ده یتسل بر مبين،ق حکم حمکمه  یتطبون جهت   یسیکم
ه آن  یـ وقومانـدان امن  ر حقـوق    یو مـد   يبا ولسوال دهداد  اش،   ياصل

يولـسوال دهـداد    ون،یسیجه فشارکم یتکه در ن   دیمنا يمصحبت  ولسوايل
کدسرت،  تیریمده،  یاست حمکمه ابتدائ  یر گانندیمرکب از منا   هیآتي،با  
و  ه آن ولـسوايل   یـ امن ينـده قومانـدان   یر امالک، منا  یمد،  ر حقوق یمد
بـه   نيزمـ  يمیجهت تـسل   ،افغانستانون مستقل حقوق بشر   یسینده کم یمنا

رمسًا بـه مالـک     ١٣٨٦/ ٠٩/٠٢خ  یتاره  را ب  یاد شده نيزم،  ساحه رفته 
.بر گرداندنداشياصل

:گریک مورد دیدر 
شـده بـه زور غـصب    يکندیت دا یدر وال ي  نش توسط شخص  یکه زم ي  خامن"

بعد از  . ون مراجعه منود  یسیساخته بود، به کم    آن يبرا يواسناد جعل 
امون ريون مستقل حقوق بشر پ    یکمس يتیمستمر ومداوم دفرت وال    يها يريگیپ
."ده شدیش بازگردانیخامن براآننيسراجنام زمه ین قضیا

.گـردد يزنـان نقـض مـ      ملكیـت ، حـق    يمعموال در اثر عدم آگـاه     
بیـشرتین  ،  ملكیتقضایاي راجع شده به کمیسیون در رابطه به نقض حق           

زنـان  . دهـد تشکیل مي  زنان در رابطه به اعاده حق مرياث     موارد را 
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تـا  ،  شوندمي نت وادار خشو ژه به وسیله هتدید و    یبه انواع خمتلف بو   
.از حق مرياث خود صرف نظر منایند

:دییل توجه منایبه مثال ذ
کـه عایـد     بیمـاري اثـر  بـر ١٣٨٥شوهر شاکي در ماه جوزا سال       "

بـاب دو ،یليحودربند  یک  امتوفحالش گردیده بود وفات منوده و از        
پـسراندر ن آن به مرياث مانده اسـت امـا        امال آن به وارث   با  دکان  

یـک دخرتویـک    کـه   بـراي مـادر انـدر خـود          شوفات پدر شاکي بعد از  
جهـت حـل     يشـاک .ستقایل نگردیده ا   يقهیچ گونه حق وحقو   ،  پسردارد

اش  دوسـیه ماه ٥مدت یک سال و      ،به ریاست حماکم عارض گردیده    مشکل
ياماهیچ توجـه و اقـدام      است قرارداشتهي  د گ یرسدر حمکمه شهري حتت   

يالخره و ابـ مدعي از طرف آا صورت نگرفتـه         در ارتباط به حل مشکل    
کمیـسیون  و الیـيت  جمبور گردیده است تا در جهت حـل مـشکل بـه دفـرت             

."مراجعه مناید
شنهاداتیوپيريجه گینت

در ملكیـت مـورد نقـض حـق        ٢٢٤به تعداد ١٣٨٦سال  ي  ط در جمموع 
دهـد کـه    يون نشان م  یسیج آمار کم  ینتا. ده است   یون ثبت گرد  یسیکم

در بسا موارد حـق      ،ن حق بوده  یر در رابطه به ا    یب پذ ین قشر آس  زنا
،بر اساس عرف و سـنتهاي رایـج       چنانچه،.گرددينقض م  آنان ملكیت

شـان مـساعد     يبـرا  حق طلـيب  و   ينه دادخواه یزنان کمرت از مردان زم    
يش دراین زمینـه آگـاه     یحقوق مسلم خو  اززنان افغان ،اکثرا. است

ارد،نقض حـق   در بـسیاري از مـو      دلیـل  مهـني  به. کامل و الزم ندارند   
از موارد بـسیار مـشهود      . شودارش داده مني  زدر مورد زنان گ    ملكیت

.حمروم ساخنت آا از حق مرياث میباشد، زنانملكیتدر نقض حق 

:تیک والیبا تفکملكیتمنودار نقض حق 
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1

حق ملکیت 

يسـ ررا بر ملكیـت حق   يکه کمیسیون مستقل حقوق بشر قضایا      يزمان
مشکالت اساسي  . گردديرو م ه  روب يجد يک سلسله چالش ها   یکند با   يم

، ت قـانون  یـ عدم حاکم : عبارتند از  ملكیتنقض حق    يایقضاي  ريگیدر پ 
برخورد ،  نيعاد مع یم درایبه قضا  يدگیعدم رس ي،  ت فساد ادار  یموجود

از  يعـده ا   يو عـدم مهکـار     ملكیـت ن  ابا غاصـب   يوالنه و سطح  ؤمس ريغ
. افغانستان ون مستقل حقوق بشریسیکمناظرانبا امور مسؤوالن
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جـدًا توجـه    ملكیـت از نقض حق     يريد جهت جلوگ  ین، دولت با  یبنابرا
يرو مثـبيت  ريثأتواند تـ  يل م یذ ينه ها یاقدامات دولت در زم   .دیمنا

: داشته باشدملكیتکاهش موارد نقض حق 

  ،اث ريو حـق مـ  ملكیـت خبصوص زنان در مورد حق       توسعه آگاهي مجعي
.زنان 
يفساد ادارهیعلنظام مندو يمبارزه جد.
ت قانون یم حاکمیحتکدر راستايشتال.
 يمـ ملكیـت که باعث نقض حـق      يبا افراد  يقانونو  يبرخورد جد
.شوند

:مناسبا سرپناه یحق مسکن 
. اسـت يضـرور مناسب براي هر شـخص     سرپناه  ا  یدسرتسي به حق مسکن     

حـق دسرتسـي    . باشديو عزت م   در صلح  يشامل حق زندگ   ناسبحق مسکن م  
از اجـزاي حـق مـسکن مناسـب     زینمناسبساملبه آب صحي آشامیدني و

. شودمييتلق
دول متعهد به این کنوانسیون حق هر فرد و فامیل او را به مسکن مناسـب                

ا ههببود دوامدار وضعیت زندگي آن     تأمنيبه مشول غذاي مناسب، لباس و مسکن و         
اقدامات مقتضي را براي تـضمني شناسـایي         ،دول متعهد . شناسدرا به رمسیت مي   

."آورنداین حق به عمل مي
بنــد اول کنوانــسیون حقــوق اقتــصادي، اجتمــاعي و ١١مــاده (

)فرهنگي

، تیـ ام بیکـاري، مریـضي، معلول     یاین حق مهچنان شامل محایت در ا      
قانون  ٣٩ماده  .گردديگي، کهولت و سایر حاالت آسیب پذیري م       ه  بیو

: دیحکم مینمانياساسي کشور درمورد حق مسکن چن

هر افغان حق دارد به هر منطقه کشور سفر مناید و مسکن اختیـار           "
هر افغان حـق    .کند، مگر در مناطقي که قانون ممنوع قرار داده است         

،دارد مطابق به احکام قانون به خـارج از افغانـستان سـفر منـوده              
دولت از حقوق اتباع افغانستان در خارج       . کشورعودت کند دوباره به   

" از کشور محایت مي مناید

ون راجـع  یسیـ مورد نقض حق مسکن مناسـب بـه کم        ٢٦،  ١٣٨٦در سال   
چـون  موارد نقض حق مسکن مناسب در نقاط خمتلـف کـشور          .ده است یگرد
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شرت نقـض   یـ ات ب یجزئ يبرا.ده است یاب ثبت گرد  یفارو کندهار،  کابل
:دییل توجه منایلطفًا به منودار ذ،اتیک والیکن به تفکحق مس
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د، دو مـورد  یـ نجـا ذکـر گرد   یاز مجله آمار نقض حق مسکن که در ا        
٢٣(ه  یـ و بق در رابطه به اطفـال      ک مورد ی،در رابطه به زنان   نقض

.در رابط به مردان بوده است)نقض حق مسکن

از شهر وندانيکیيشیخانه رها

کنوانسیون رفع کلیه اشـکال    ١٤به مسکن مناسب در ماده      حق زنان   
دول متعهـد مشخـصآ     ".تبعیض علیه زنان به وضاحت تذکر یافته است       

روستاهاباید تبعیض در برابردسرتسي زنان به حق مسکن مناسب را در            
به رمسیت بشناسند و اطمینان حاصل منایند که این دسته از زنـان از              

برخوردار مي )، آب صحي  مناسب حمل زیست (سبمنا مسکن برابر داشنت  حق
،ون بـوده  ین کنوانـس  یـ د ا هـ ک عـضو متع   یـ ز  یافغانستان ن ".گردند

ا یـ شـهروندان زن مه    يبـرا  ت دارد تا مسکن مناسيب    یولؤن مس یبنابرا
ياز اتبـاع افغانـستان بـه مـسکن مناسـب دسرتسـ             ياما بعـض  .دیمنا

.ندارند
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حـق مـسکن مناسـب کـه      همربوط ب  يه ها یاز قض  يکیبه طور مثال،    
. گرددينجا ذکر میده است، در ایگرديون بررسیسیتوسط کم

وجود دارد کـه در آن دو    ت وردک منزيل  یوال يه ها یاز قر  يکیدر  "
پدر . کننديم يزندگ يیچهار ساله و هشت ساله به تنها       نيدخرت در سن  

اثـر جنـگ هـا از دسـت         ربل خود را  یفام يه اعضا ین دو طفل ،بق   یا
دوطفل چهار سـاله     هکه داشته مهرا  با وجود مشکل عصيب   ي  و.داده است 

قه یبا چهل دق  یتقر ،گریاز منازل د  که يوهشت ساله خودش در کلبه ا     
ين دو طفل وضع صـح     یپدر ا .دیمنايم يفاصله دارد زندگ   ،ياده رو یپ

وشبها اکثرا در خانه    متواتر نامعلوم است   يروزها،  دارد نا مناسيب 
در منزل بـا شـکم       يیبه تنها ي  دو طفل و  . رود يممناطقگر  یها و د  

طفل بزرگرت  . کننديم يزندگ يار نا هنجار  یت بس یگرسنه وبا وضع   يها
ک مقـدار نـان     یـ گران رفته   ید يروزها در خانه ها   ،  ساله است  ٨که  

هـم   يورد وگاه آ يم خواهرش رايخود ب  بايمقدار،  وغذا خودش خورده  
ون را  ريبـ  بـه ر کوچکرتش که توان رفـنت       خواه. گردديبرم با دست خايل  

جـه  یدر نت .مانـد يگرسـنه در خانـه مـ       يیبه تنـها  روزها  ارندند
ن اطفال به خانه اقوام     یدان، ا یش سف یون، با مشوره ر   یسیکم يتالشها

."پدر شان به کابل انتقال داده شدند
ست، یـ ندر دسـت ن رابطـه    یـ ق در ا  یـ بر عالوه، با آنکه آمـار دق      

ط یا حمـ  یـ مـه هـا و      ین برگـشت کننـده در خ      یمهاجر از يادیتعداد ز 
ن یـ ر در ا  یب پذ یافراد آس ي از گریگروه د .برنديسر م ه  نامناسب ب 

از آـا از داشـنت      اي  ک عـده    یکه  .اشخاص داراي معلولیتند   ،نهیزم
با .نشده است  تأمنيشان   ين حق بشر  یهبره اند و ا    يمسکن و سرپناه ب   
ق مظـاهرات و راه     یاز طر  رياخ ياساهل يت ط یمعلول يآنکه اشخاص دارا  

دنـد  ینـه گرد  یزمایـن   در   مسؤوالنها، خواهان توجه دولت و       يیمایپ
برداشته نـشده    يثرؤشان قدم م   ين حق بشر  یا تأمنيياما تا حال برا   

به ملزمدولت ،قانون اساسي  ١٤ست که طبق ماده     ا ن در حايل  یا.است
ملكیته مسکن و تو زیع      در جهت هتی   خود، اختاذ تدابري در حد توامنندي    

.براي شهروندان استعموميهاي 
و عدم امکانـات    افغانستان ياد نفوس در شهرها   یبا توجه به ازد   

، عــدم كانالیزاســیون، يصــحيدنیآشــاممهچــون آب يشــهریيربنــایز
يمانند برق آبـ   (هوا نگردند  يکه باعث آلودگ   يت منابع برق  یموجود

ده اسـت کـه     یـ باعث گرد ،)يباديها نيد شده توسط تورب   یو برق تول  
ند از حق مـسکن     یمنايم يگکه در شهر ها زند    ياز کسان  يادیتعداد ز 

ن موضوع، مناطق خمتلف شـهر کابـل        یمنونه بارز ا  .گردندمناسب حمروم 
ده یشهر کابل مسکن گز    ياز شهروندان، در کوه ها     يادیتعداد ز .است
و  ، برق يبود آب صح  ، مهچون ن  يادین عده از مردم با مشکالت ز      یا.اند

.باشنديک مسکن مناسب مواجه میامکانات الزمگر یفقدان د
شنهاداتیو پيريجه گینت

جـه گرفـت   یتوان نتين خبش آمده است م    یکه در ا   يل موارد یاز حتل 
از اتباع افغانستان از حق مسکن مناسب برخـوردار          يادیکه تعداد ز  

،بـوده  يتاندارد شـهر  افغانستان فاقد امکانات اس    يشهرها.ستندین
ن یده اند که ا   یکو ه ها مسکن گز     ينان در دامنه ها   یاز شهرنش  يبعض
ي و آب صح   كانالیزاسیونامکانات مهچون    از ياریاز بس  ،مردم از عده

:نیبنابرا.باشنديحمروم م
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 متام اتبـاع کـشور خبـصوص      يه مسکن مناسب برا   ید جهت هت  یدولت با
يو اشخاص دارا   سرپرست ي، اطفال ب  زنان،  ر مهچون یب پذ یآس يگروه ها 

. دیمنايت توجه جدیمعلول
الزم را داشته باشنديامکانات رفاهدیشهر ها با.
 د توسـط  یـ ندارند با  يزندگ يکه مسکن مناسب برا    يیخانواده ها

.دولت مساعدت شوند

تعلیم و تربیهحق 
کـه  اسـت سـي و مهـم بـشري      مجله حقـوق اسا    از هحق تعلیم و تربی   

و  رياش را در راه خـ      يسازد تا توامنند  يآن انسان را قادر م     ياجرا
:قانون اساسي کشور٤٣طبق ماده .دريکار گه بجامعه بشريصالح 
تعلیم حق متام اتبـاع افغانـستان اسـت کـه تـا درجـه لیـسانس                 "

. مي گـردد   تأمنيموسسات تعلیمي دوليت به صورت رایگان از طرف دولت          
متوازن معارف در متـام افغانـستان،        تأمنيدولت مکلف است به منظور      

پرو گرام موثر طرح و تطبیق مناید و زمینه         تعلیمات متوسط اجباري،  
تدریس زبان هاي مادري را درمناطقي که بـه اـا تکلـم مـي کننـد                 

٧." فراهم کند

۴٣ي افغانستان، ماده قانون اساس7
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ن، هببود  دولت مکلف است به منظور اجياد توازن و انکشاف تعلیم براي زنا           "
تعلیم کوچیان و احماي بیسوادي در کشور، پروگرام هاي مـوثر طـرح و تطبیـق                

".مناید 
)افغانستانقانون اساسي ٤٤ماده (

ن سـطح سـواد را     یتـر نیاست که پا   يیاز کشور ها   يکیافغانستان  
و سطح سواد زنـان بـه        ٨نفوس کشور باسواد بوده    %  ٢٨صرف  .داراست

وزارت  بررسـي طبق  . باشديتر م ینيمردان پا طور جمموع از سطح سواد      
مـتعلم   ۵۵متعلم پـسر، صـرف       ١٠٠هر   اسه ب یدر مقا  تیم و ترب  یتعل

يت فـرق مـ    یزان نظر به وال   ین م یا.دخرت در مکاتب کشور حضور دارند     
ند تـا بـراي     دولت ها متعهد   ،مطابق اهداف توسعه هزار ساله    .٩دیمنا

کار و تـالش     تتربیتعلیم و   رسیدن به استندرد هاي جهاني در زمینه        
یـن مـورد برنامـه ریـزي        اهم براي تساوي جنـسیيت در      )٢هدف  (منایند

دارد این هدف براي افغانستان بیـان مـي        ٣شاخصه  ). ٣هدف  (منایند  
که هـستند   افغانستان در هرجایي  افغان متام اطفال  ٢٠٢٠که تا سال    

که در حايل .١٠را تکمیل منایند   در خواهند شد تا تعلیمات ابتدایي     قا
م یبه تعلـ   يباعث نقض حق دسرتس    سنيت فرهنگ، و الگوهاي موجود   ،رسوم

م یکـه از تعلـ    يکـسان  ي از ادیـ گردند، تعـداد ز   يزنان م  تیو ترب 
.به مکاتب بوده استيل عدم دسرتسیند به دلحمروم

را در   ي، افغانستان راه طـوالن    اهداف توسعه دن به یرس ياما برا 
که باعث نقض حق     يیها و کاسيت  نارسایي ها ه  ن خبش ب  یدر ا .ش دارد یپ

:ميپردازيگردد میم میتعل

ط مناسب یفقدان حم
ــاکثر ــبی ــا،ت مکات ــهولت ه ــدرالزميس ــط تدریحم ارا داريسی

مناسب از مجلـه     ريگرفته تا صنف و تعم     ياز فقدان مواد درس   .ستندین
ا توجه  د به آ  یه با یم و ترب  یحق تعل  تأمنيياند که برا   يیچالش ها 

مه یر خ یصنف ها در ز   مناسب نداشته و   رياکثر مکاتب کشور تعم   .گردد
٣۴۴٧از مجلـه      .گردندير م یداا در آفتاب  یه درختان یر سا یها، ز 

مورد پرسش قـرار    ون در سرتاسر افغانستان     یسیکه توسط کم   يشاگردان
.نـدارد  رياظهار داشته اند که مکتـب شـان تعمـ          %  ٢۵،  گرفته اند 

در تابـستان    حمافظ ط باز و بدون کدام چرت     ین اطفال در حم   یااز   يبعض
يبـام مـ    يآـم بـاال    ر درس در آفتاب سـوزان     یتدو.خواننديدرس م 

.داشته باشديرا در پيصحقابل جربان ريتواند عواقب ناگوار و غ

8 National Risk and Vulnerability Survey
9 Ministry of Education: Department of Planning: “School Survey 1386, Summary Report”
10 Afghanistan National Development Strategy
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)بام و آن هم درآفتاب سوزانيآموزش باال(

چ اسـتاندارد  یهـ ابـ  اسـت کـه    يیاز صنف ها   يکین عکس منونه    یا(
تأملقابل   ،نيیامکان سقوط اطفال از ارتفاع به پا      . ندارند مطابقت

.)استياملللنيو بين ملیو موازاستانداردو خمالف متام 
دسرتسـي  حـق    تـأمني مشکالت فراواني را در زمینـه        ،از مکاتب يبعض

:منوده استمشاهدهتمساویانه به تعلیم و تربی
اتببه مکيمشکالت دسرتس
سـاحوي کمیـسیون مـستقل حقـوق بـشر افغانـستان در             نظارت هاي 

زمینه دسرتسي مردم به حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي نـشان مـي            
، بنـابر   مکاتب ابتداییه در بیشرت حمالت موجود است       کهي، باوجود دهد
دخرتان و پسران از حضور دوامدار و منظم در مکاتب          ،مشکالت از يبعض

جمموع ،١١ونیسیکم ياجتماع يت اقتصاد یطبق گزارش وضع   دگردنحمروم مي 
آا  %  ٨٨/٢١)مرد ٥٩٨٢زن و    ٥٢٠٥(١١١٨٧تعداد مصاحبه شوندگان  

بیان منودند که پـسران شـان از رفـنت بـه مکتـب بـه طـور مـنظم و                     
بیان داشتند که دخرتان شـان بـه         %  ١٤/٣٢دوامدارحمروم شده اند و     

مشکالت دخرتان در دسرتسي مـنظم       یل عمده دال. روندظم مکتب مني  صورت من 
به مکاتب به ترتیب شامل مواردي مثل دور بـودن راه مکتـب، نبـود               
مکاتب نسوان، کار منودن دخرتان، فقر و عدم توانـایي متویـل مـصارف              

دالیـل  ،به مهني ترتیب  . مکتب، ازدواج هاي طفولیت وزیر سن بوده است       
ب شـامل کـار اطفـال، دور        دسرتسي نا منظم پسران به مکاتب به ترتی       

.و فقر تذکر یافته استتبودن مساف

٢٠٠٧بشروضعیت اقتصادي و اجتماعي در افغانستان،کمیسیون مستقل حقوق -١١
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:تیک والیبا تفکتعلیم و تربیتمنودار نقض حق

ھرات ; 1

کنر;   1

فراه;   1

فاریاب;   1

بدخشان;   6

کابل;   7

نورستان;   1

پروان;   3

پکتیا;   1

غور;   1

کاپیسا;   1

0

1

2

3

4

5

6

7

حق تعلیم و تربیھ

:دییر توجه منایبطور مثال به مورد ز
مکتب دخرتانه وجود نـدارد      ،خانريش څکه  یدر قر  يدر ولسوايل سروب  "

کننـد   يط ببراي رسیدن به مكت    را يد راه طوالن  یو اطفال پسر هم با    
ا یـ کـه در     يا قرار دارد و هنگام    یگر در یدر طرف د  مکتب پسرانه . 

يا پل یدر يتوانند چون باال   يآب داشته باشد اطفال به مکتب رفته من       
."وجود ندارد

آموزش و پرورش باید طوري هدایت شود که شخصیت هر انسان را بـه           
را تقویـت   برساند و احرتام به آزادي هاي بشر و حقوق بشر            كمالحد  

ت و احرتام به عقایـد      گذش ،کند، آموزش و پرورش باید با حسن تفاهم       
و مهچـنني   خمتلـف   مجعیت هاي نـژادي یـا مـذهيب         با  متام ملل    میانخمتلف  

پدر و  .توسعه فعالیت هاي ملل متحد را در راه حفظ صلح تسهیل مناید           
مادر در انتخاب نوع آموزش و پرورش فرزندان خود نسبت به دیگـران             

.ولویت داردا
میثاق بـني املللـي حقـوق اقتـصادي اجتمـاعي و            ١٣بر اساس ماده    

:فرهنگي
حق هر کس را به آموزش و پرورش به رمسیت مـي             ،کشورهاي طرف این میثاق   "

ل شخـصیت   رشد كام شناسد، کشورها موافقت دارند که هدف آموزش و پرورش باید           
. شر و آزادیهاي اساسي باشد    حقوق ب  به ویت احرتام او،انساني و احساس حیثیت     

ایـن حـق اختـاذ       تـأمني کشورهاي طرف این میثاق باید اقـدامات الزم را جهـت            
".یدیمنا

توافقنامه افغانستان شاخص هاي کلیدي را براي رسـیدن بـه هـدف             
کند که در خـتم سـال       این توافقنامه پیشبیين مي   . کندفوق اجياد مي  

مشولیـت در    ،له افغانستان در مطابقت به اهداف توسعه هزار سا       ٢٠١٠
خواهـد   %  ٧٥و   %  ٦٠مکتب براي دخرتان و پسران حد اقل به ترتیب          

نصاب جدید معارف براي متام مکاتب متوسطه مورد استفاده قرار          . بود
%  ٧٠افـزایش خواهـد یافـت،        %  ٥٠زنمعلمـان خواهد گرفت، تعـداد     
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خواهنـد   مهارت را سـپري   ارتقاي   هاي رشد    دورهافغانستان   معلمان
یش میزان یاد گريي شاگردان در سطح ملـي اجيـاد           نظام آزما منود و یک    
.خواهد شد

:سهیا لیمتوسطه نبود مکاتب 
عادالنـه اطفـال بـه    يدسرتس ريکه در مس   ياز چالش ها و مشکالت     يکی

.ت مکاتب بـا صـنوف باالسـت       یعدم موجود  ،موجود است تعلیم و تربیت  
نقاط کشور وجـود    در بسیاري  تو تربی حق تعلیم    تأمنيتسلسل در امر    

مکاتـب لیـسه بـه       ،ن معين که در تعداد زیادي از والیات       یبد.ندارد
تناسب متوسطه و مکاتب متوسطه به تناسـب مکاتـب ابتداییـه وجـود              

عده زیـادي از اطفـال از تکمیـل         گرددندارد که این امر باعث مي     
بته این مـشکل    ال. دروس شان برخالف خواست شان باز نگه داشته شوند        

پسران به مـشاهد رسـیده      در رابطه به مکاتب دخرتان بیشرت از مکاتب         
.است

)شاگردانياز صنوف در سيریتصو(

:ميپردازيل میذيطور مثال به منونه هاه ب
ک مکتـب پـسرانه     یـ ت کابـل    یـ واليسروب ولسوايل يندیه خو یدر قر "

خواننـد  يمکتـب درس مـ     وجود دارد و اطفال دخرت تا صنف سوم در آن         
."شونديمنيعلت نبود مکتب دخرتانه خانه نشه بعدا ب

ک مکتـب متوسـطه     یـ صـرف   ،ت کابـل  یـ والگلدره   مهچنان، در ولسوايل  
جمبور هـستند   ،  دخرتانه وجود دارد و اطفال بعد از امتام دوره متوسط         

.نندیخود بنشيل کنند و به خانه هایکه ترک حتص
از زبـان  يکـ یدر صـرف   مکاتب   ،ناطق کشور م از يبر عالوه در بعض   

کننـد از   يصحبت مـ   يگریکه به زبان د   يوجود دارد و کسان    يرمس يها
کـه بـه     يگلدره اطفال قوم ناصر    ولسوايلدر.ماننديالت حمروم م  یحتص

درسـت ندارنـد بـه       دري آشنایي زبان  کنند وبا يزبان پشتو صحبت م   
.از درس باز مانده اندشان يت مکتب به زبان مادریعلت عدم موجود
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ينیديت هایاقليت مکاتب برایعدم موجود
يمـ يت افغانستان زندگیکه در چند وال   سك ها   اطفال اهل هنود و     

از  مکـتيب ،کـشور  منطقه از چ  یهدر. ل بدور مانده اند   یکنند از حتص  
ن اطفـال   یـ ن ا یبنابرا.ن اطفال ساخته نشده است    یا يطرف دولت برا  
مواقع از طرف اطفال مـسلمان       ي از اریته و در بس   رف يبه مکاتب عاد  

دسته دیگري  ن اطفال یا. ندريگيت قرار م  یدر مکاتب مورد آزار و اذ     
در تشان به تعلـیم و تربیـ       برابرند که دسرتسي متوازن و      از اطفال 

.دوامدار مورد نقض قرار گرفته استافغانستان به صورت
س و موارد خشونتیشیوه تدر

در اسـت کـه    توهني و حتقري از مـواردي     ي،  روح،  فزیکياعمال جمازات   
رونـد مـانع    ،ن مـوارد  یا.خوردياد به چشم م   یمکاتب افغانستان ز  
در  تیـ م و ترب  یتعلـ  مـسؤوالن . رددگ اطفال مي  تعادي تعلیم و تربی   

وب بـه ادارات    ن عمل به ارسـال مکتـ      یاز ا  يريکشور به منظور جلو گ    
ين خـشونت قـدم هـا      یـ ز ا ا يريگجلـو  يعمال بـرا   ،مکاتب اکتفا منوده  

طـور  ه  بـ .است يش و نگران  یه تشو ین روند ما  یکه ا شود يداشته من بر
: مثال
بـا اطفـال     يزیـ برخورد خـشونت آم   ت کابل   یواليسروب در ولسوايل "

بـا   معلمـان از   يکـ ، ی ن ولسوايل یاز مکاتب ا   يکیدر  . دريگيصورت م 
کند و طفل به علت     يرا جمروح م  او  ک دخرت خورد سال     یضرب چوب به سر     

."دیمنايل میت خشونت ترک حتصیموجود
گـر  یخمتلـف از د    يسـتفاده هـا   ؤا، س ريو حتقـ   نيتـوه  ،برعالوه خشونت 

.وندريک چالش به مشار م    یمنحیثنظام آموزش و پرورش   ند که در    موارد
:داردياظهار منيچنيشاگرديایاول، ریکي از مکاتب والیت لوگرد

ن یـ ن ا والؤاز مـس   يکـ ی. درس اسـت   يريفرا گ مصروف   مکتيبپسرم در "
شاگردان مکتـب را   در وقت درس     ،استفاده منوده ؤازموقف خود س  مکتب  

مجـع   يو ملخ ها  فرستديخاطر شکار ملخ، به مزارع اطراف مکتب م       ه  ب
مهچنـان از   . نـد دبريخود مـ  )جل(يخانگ يشده را به پرنده ها     يآور

يخواهد وبه شـاگردان مـ     يومسکه م  ريدارند ش  يکه مالدار  يشاگردان
وي مهچنان کنم  يد من مشارا ناکام م    یاوریومسکه ن  ريش ميد اگر برا  یگو

."دکنيخود استفاده مي شخصيهاخاطر کاره ن مکتب بااز مستخدم
مواد درسي کمبود

درسـي  اب و سـایر مـواد     کشور، شاگردان به کتـ     مناطق تیدر اکثر 
،کلمات و عبارات نا مناسب     وجود عالوه براین .کامل ندارند ،دسرتسي

گـر  یکنـد از د   مـي که خود فرهنگ خشونت را در ذهـن شـاگردان حـک           
بـا وجـود اینکـه      .شود يگدید به آن توجه و رس     یاست که با   يموارد

هنـوز   ،سفانه مشکالت فوق  أي درسي جتدید چاپ شده است اما مت       کتاب ها 
رت هـاي   به مهني ترتیب در جریان نظـا      .هم در منت کتاب ها موجود است      

و شاگردان از مغلـق بـودن مـواد گنجانیـده شـده              معلمانکمیسیون  
ادعـا داشـتند کـه      معلمـان از يبعـض . درکتب درسي شکایت داشـتند    

با در نظرداشـت تناسـب ظرفیـت و          يدرس يکتاب ها  از يموضوعات بعض 
ک تعـداد   یده شده که    یهم د  ياستعداد شاگردان هتیه نشده است و گاه      

تـر   بـاال مهان مضمون    معلمانحرفه اي ت  یو ظرف از موضوعات از توان     
.است
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جمرب ومسلکيمعلمانکمبود 
رو انـد، عـدم   ه  که مکاتب با آن روب     يمشکالتنیاز عمده تر   يکی
از  يتعـداد . بـاال اسـت    يسیـ ت تدر ی، با ظرف  يمسلک معلمانت  یموجود
الت یحتـص  يبکلـ  يعـده ا   احتـ  بـوده  يیالت ابتـدا  یحتص يدارا ،نامعلم

در  .ه جـات دارنـد    یـ در سـطح مـساجد قر     ابتدایي  الت  یحتص ایندارند
اطفـال  ي  نگهـدار بـه منظـور   نان معلم یتوان ادعا کرد ا   يقت م یحق

سیتـدر  يشان توامننـد  یچون ا ،  سیشوند نه به منظور تدر     ياستخدام م 
.را كه در چنني مكاتيب مي روند، ندارنديشاگردانيبرا

مشکالت امنیيت
سـر راه  بـر شیچالش بس عمده و قابـل تـشو       ک  یث  یحب يتیمشکالت امن 

ين چالش ها باعـث مـ      یا.اطفال قرار دارد   تعلیم و تربیت  حق   تأمني
حمروم گردنـد   تیم و ترب  یاز حق تعل  از اطفال  يادیگردد تا تعداد ز   

عالوه بـر ایـن      .جنوب شرق و جنوب غرب کشور     ،  ات جنوب یژه در وال  یبو
ا فرصت هـاي مناسـب بـراي        مشکالت امنیيت موجب گردیده است ت      ،موارد

جلب تعداد بیشرت دخرتان به مکاتب از طریـق ازدیـاد تعـداد مکاتـب               
زمینه و فـضاي شـوق       هیچابتداییه، متوسطه و لیسه از دست برود و         

.وامثال آن فراهم نگرددبرانگیزي براي معلمان زن 
نبود مراکزآموزشي براي اطفال داراي معلولیت

.دیـ افزاياطفال م  يریب پذ یبر آس  است که  يگریمعلولیت مشکل د  
ت در  یمعلول ياطفال دارا آموزش براي  برابرزمینه دسرتسي متوازن و     

نقـض   يایبرگذاري جلسات و تعقیب قـضا      .فراهم نشده است  افغانستان
اسـت  ياز مجله کار های    تیم و ترب  یت به تعل  یمعلول يحق اطفال دارا  
ن دسته از   یا مشکالت ا  ام،  نه اجنام داده است   یزم این که کمیسیون در  

يتوجهـات و مالطفتـها    و  دهیدا تا حال رفع نگرد    یاطفال به گونه هو   
خـاص  ياد مکتـب هـا    جيـ ا.است اجياب منوده  زمینهاین   جدي تري را در   

يز سوي ارگان هـا    ااین ناشنوا و ناگو   ژه معلوال ین به و  معلوال يبرا
.استضروري یك امرذیربط

معارف و مکاتبيهاملكیتغصب 
است کـه دولـت   يیاز مجله مشکل ها   رياخ يسال ها  يط دوليت يها نيمز

ده یـ ب د ین جهت آسـ   یمکاتب هم از ا    يها ملكیت.رو است ه  با آن روب  
: طور مثاله ب. اند
خ یا به تـار   یت پکت یوال کين شاگردان مکتب حصارک ولسوايل    يایاول"
ب حصارک  مکت ملكیتنيت منوده اند که زم    یشکا يبه دفرتساحو  ٣/١٣٨۶/١۴

يداخلـ  يان جنگها یافراد زورمند درجر   از ک تعداد یرا   کينولسوايل
ن بـار   یگرچه چنـد  ":داشتند شاگردان اظهار  يایاول. غصب منوده اند  
ات ما گوش   یهم به شکا   يحمل ياماارگاا ميمراجعه منود  به مراجع دوليت  

يار غاصـبان بـاق    یـ مکتـب دراخت   ملكیتنداده و توجه نکرده اند و       
است یر،  تیبامقام وال  يومستند ساز  يموضوع بعد ازبررس  ."نده است ما

کـين  ن ولسوايل والؤا ومس یت پکت یناف وال یاست رنوايلاڅ،  دو لت  یيایقضا
ون حقـوق بـشر     یسینده کم یمنا حضور در٢٧/۴/١٣٨۶خ  یبه بتار  باالخره

رمعارف آن  یبه مد کين مکتب حصارک ولسوايل   ملكیت،  ظف دوليت وأت م یوه
. "م داده شدیتسلوايلولس
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شنهاداتیو پيريجه گینت
يبـر مـ  نين خبش به حبث گرفته شد چـن     یکه در ا   يل موضوعات یاز حتل 

استفاده اتباع افغانستان از حـق       برابردر   يد که مشکالت فراوان   یآ
خـشونت در مکاتـب، عـدم       .وجـود دارد   تیم و ترب  یمسلم شان به تعل   

و بـا جتربـه، فقـدان کتـب          يکن مسل ات مکتب ها، فقدان معلم    یموجود
از  يدر بعـض   يو فرهنـگ رشـوه خـور       يمکتب و مواد درس    ري، تعم يدرس

شنهادات یـ ون پ یسین، کم یبنابرا.عمده اند  يمکاتب از مجله چالش ها    
: دیمنايل را در رابطه مطرح میذ

مناسب بـه  ريد تعم یند، با ريتعمکه فاقد    عده از مکاتيب  آن يبرا
.د گردداجيتعداد نفوس مناطق ا

دیمناين توجه جدامعلميت هایبردن ظرفباالد جهتیدولت با.
 بـه  ،بـوده  يمتام شهروندان افغان قابل دسرتس     يد برا یمکاتب با

يد مـواد درسـ    یشوند با يکه در مناطق خمتلف صحبت م      يیمتام زبان ها  
.س گردندیبه مهان زبان شاگردان تدر،دهیآماده گرد

س گرددیسأتيد مکاتب خمصوصیبامذهيبيت هایاقليبرا.
  س مکاتـب خمـصوص   یسـ أزمان ت  تا را يد توجه جد  یوزارت معارف با
ت یـ ت اطفـال اقل   یـ رفع آزار و اذ    به ، معطوف مذهيب يت ها یاقل يبرا
.دیمنامذهيبيها

و توسـعه    يط زمـان  یمطـابق شـرا   يد کتب درس  یگردان با شا يبرا
.ه گرددیعلوم هت

دريصورت گيتريد توجه جدیاتب باجهت مشول اطفال دخرت به مک .
 م و یدر مـورد تعلـ     عمومييسطح آگه  يارتقا ي براي یبرنامه ها
گرفتـه شـود تـا پـدران و          در نظر دولت   يد از سو  یاطفال با  تیترب

. ق گردند که اطفال شان را به مکتب بفرستندیمادران تشو
   يبـرا . د از مکتب بـر انداختـه شـود       یبا نيفرهنگ خشونت و توه

د یـ نـه با  ین زم یـ ن مکاتب در ا   والؤن و مس  امعلم يبردن سطح آگه   االب
وادار منـودن    ين بتوانند برا  والؤر گردد تا مس   یدا يآموزش يها دوره

ش یپـ در  را   اي سازنده يروش ها ،مکتب نيقواناز  شاگردان به اطاعت    
.ندريگ

 اسـتفاده از قـدرت در مکاتـب       ؤو سـ   ي، فساد ادار  يرارشوه خو
صـورت   يقـانون  اتاقدام ،نادر مقابل مرتکب  .ه شود برد نيد از ب  یبا
.دريگ

 مکتـب   يهـا  ملكیـت ينـه نگهـدار   یدر زم  يد اقدام جد  یدولت با
گـرد  ید مـورد پ   یند، با یمنايمغصب  مکتب را    ملكیتکهيکسان ،منوده

.ندريقرار گيقانونيجد
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مناسبيحق سطح زندگ
تعـداد  ن حق یو ا دسرتسي به سطح زندگي مناسب حق هر انسان بوده          

حـق غـذا، صـحت، آب،        .دیـ منايرا احتـوا مـ     يدیگري از حقوق انسان   
دولـت هـا   .گـردد ين حق مـ یلباس و خانه شامل اات اجتماعي،تأمین

وضعیت و   شرفتیپوسته در هببود و   ین حق به طور پ    یا تأمنييد برا یبا
.درا روي دست بگرينمناسيبالزم وسطح زندگي مردم اقدامات

توانـد مـردم را از      ي  ها من در سیاست کشور   يحرکت و تغیري   هیچ نوع 
حـق  . را وضع مناید  یي  یا حمدودیت ها   ساختههبره   يدسرتسي به این حق ب    

, کنوانسیون حقوق اقتـصادي    ١١دسرتسي به سطح زندگي مناسب در ماده        
ز درج  یـ اعالمیه جهـاني حقـوق بـشر ن        ٢٥اجتماعي و فرهنگي و ماده      

.ده استیگرد
:صراحت داردنيچن٢٥جهاني حقوق بشر در ماده اعالمیه 

زندگي، سالميت و رفـاه خـود و خـانواده اش را از حیـث                تأمنيهر کسي حق    "
مهچنني هر  . باشدخوراک،مسکن، و مراقبتهاي طيب و خدمات الزم اجتماعي دارا مي         

گي، پـريي یـا در      بیکاري، بیماري، نقص اعضا، بیـو      فرد حق دارد که در موقع     
وسایل امـرار معاشـش از       ،ارد دیگر که به علل خارج از اراده انسان        متام مو 

مـادران و   . از شرایط آبرو مندانـه زنـدگي برخـوردار شـود          . بني رفته باشد  
کودکـاني کـه    . کودکان حق دارند که از کمک و مراقبت معنوي هبره مند گردند           

ایت هـاي  به اثر ازدواج و یا غري آن به دنیا آمده باشند حق دارند از مهه مح               
اجتمـاعي و   در میثاق بني املللـي حقـوق اقتـصادي        ." اجتماعي برخوردار شوند  

فرهنگي آمده است که هر کس حق داشنت سطح زندگي کامل براي خـود و خـانواده                 
. اش شامل خوراک،پوشاک و مسکن کايف مهچنني هببود مداوم شرایط زنـدگي را دارد             

حق باید تدابري مقتضي را اختـاذ        این تأمنيکشورهاي طرف این میثاق به منظور       
"منایند

يمـورد مـ  ٢٥، بـه   ١٣٨٦ون در سال    یسیشده به کم   ارجاعموارد  
ده یدر بلخ به ثبـت رسـ       )مورد٥(ن ارقام   ین تعداد ا  یشرتیرسد که ب  

سـاحوي کمیـسیون مـسقل      موارد، یافته هاي نظارت    عالوه براین . است
دهـد کـه مـردم      نـشان مـي    ١٣٨٦حقوق بشر افغانستان در طـي سـال         

سطح بسیار پایني تسهیالت براي برخـورداري از زنـدگي           درافغانستان  
میزان برخورداري از   شاخص هاي ممکن براي بررسي    .مناسب قرار دارند  

این حق سطح عواید خانواده و درجه قرضداري آا انتخاب شـده اسـت              
.گرددين نکات حبث میايل رویکه در ذ
يت نامناسب اقتصادیوضع
دهـد کـه از جممـوع       افته هاي نظارت ساحوي کمیسیون نـشان مـي        ی
آـا %  ٣/٦٠مـصاحبه شـونده     ) مرد ٥٩٨٢زن و    ٥٢٠٥(١١١٨٧تعداد

آا هیچ نـوع اشـتغايل     از  %  ٧/٣٩که  داراي شغل بوده اند در حايل     
آا از% ٤/١٠که وظیفه داشتند تنها     از میان آایي  . نداشته اند 

از طریـق کـار شخـصي یـا وظیفـه دراز مـدت              ن  ئعاید مستمر و مطمـ    
از ١/٦١کـه وظیفـه داشـتند       به مهني ترتیب از میان آایي     . داشتند

از % ٧/٦١برعالوه  .افغاني در یک روز عاید داشتند      ٥٠آا کمرت از    
.مصاحبه شوندگان بیان داشتند که فامیل هایشان قرضدار است

تـوان از   يمـ  مناسـب را   يگزنـد  حـق سـطح    ینها، نقض گذشته از ا  
جا شدن و ترک حمل بود و باش به خـاطر عـدم امکانـات               یچون ب  يشاخص
.دیسنجيزندگ
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)دودخرت چهار و هشت ساله بدون سرپرستيحمل زندگ(
يگان داخلا شدجیب

از شهروندان افغان نظر به فقـدان اشـتغال، عـدم            يادیتعداد ز 
ه اند تا به نقاط    دیجمبور گرد  ،به آب  يبه سرپناه، عدم دسرتس    يدسرتس

يو اجتمـاع   ياقتـصاد  گزارشطبق آمار   . یجا گردند از کشور ب   يگرید
ل یرا تشک  يگان داخل یجا شد ب،خانواده ١٣٨۶،١١۵٠ون در سال    یسیکم
ل یـ اظهار داشته اند که آا بـه دل        % ٧۵که از آن مجله،     .دادنديم

ل یـ بـه دل   % ۴٣.ده انـد  یش گرد ینداشنت سرپناه جمبور به ترک حمل خو      
ها جمبور به ترک حمـل بـود و          ل نا امين  یبه دل  % ٢١٫۵عدم اشتغال و    

.ده اندیش گردیباش خو
و خانوادهيبه آب به منظور استفاده شخصيحق دسرتس

توافقنامـه  ،  دیـ هزاره جد  با وجود آنکه دولت در اهداف انکشايف      
منوده ن مورد یرا در ا   يتعهدات ،يانکشاف مل  يژیافغانستان و اسرتات  

تفـاوت  ١٣٨۵سه با سال    یدر مقا  يصح يدنیمردم به آب آشام    يدسرتس ويل
يدسرتسـ  يصـح  يدنیاز مـردم بـه آب آشـام        % ۵٢. نکرده است  يچندان

ند تا به   یمنا يم ياده رو یک ساعت پ  یشرتاز  یآا ب از  % ١٣نداشته و   
منبـع آب   ت از مـشرتک بـودن     یشـکا مـردم از  % ۴٧،  ي برسند منبع آب 

منازعه بر سر آب با      ريدرگ % ۶وانات داشتند،   یب ح شان با آ   يخوراک
١٢گر هستند یا حمله دیافراد حمله خود 

يکـه مـردم در حـال حاضـربرا         يباتوجه به تعهدات دولت و مشکالت     
جـه گرفـت    ینت نيتوان چن  ي، م ي با آن مواجهند   دنیبه آب آشام   يدسرتس

اسـت   ممکـن  ،ین راستا اجنام نداده   را در ا   يثرؤکه دولت کدام کار م    
.ز موفق نگرددین٢٠١٠تعهدات خود تا سال يبه اجنام و اجرا

حقوق اقتصادی و اجتماعی در افغانستان ٢گزارش12
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شرت از  یـ ب ياجتمـاع  يگـروه هـا    ين نکات، بعـض   یبا در نظرداشت ا   
.ميپردازين نکته میل به ایرند که در ذیب پذیگران آسید

ت یمعلولياطفال، زنان، و اشخاص دارا
عمـده در    مناسـب یکـي از مـشکالت       يگرچه عدم دسرتسي به حق زنـدگ      

کشور است اما با توجه به اینکه سطح آگاهي از مکلفیت هـاي دولـت               
مـورد نقـض حـق       ٢٥صـرف در این مورد پایني است؛ درطي سال گذشـته        

دسرتسي به سطح زندگي مناسب در دفاتر کمیسیون حقوق بشر افغانستان           
.ثبت شده است

ر یب پـذ  یآسـ  يت گـروه هـا    یـ معلول ياطفال، زنان و اشخاص دارا    
یون در  سیـ شده به کم   ارجاعات  یچنانچه دو مورد از شکا    .جامعه اند 

ن مـوارد   یاز ا  يکی .مناسب در رابطه به اطفال است      يگمورد حق زند  
:دگرديل حبث میل به تفصیثبت شده در ذ

ت لغمـان بـه     یوال اهايلاز يکیند از طرف    که باهم برادر  دو طفل "
طالبان ت لغمان توسط  ین دو طفل در وال    یپدر ا .ندورده شد آون  یسیکم

، ت منانـده  ین وال آشان در   یل ا یچ کس از فام   یو ه . یده است به قتل رس  
ريون از کـشور    و قاچاق به ب    يجتاوز جنس  به دیهتد در معرض ن اطفال یا

جـواب رد    آن هـا  رش  یدر مورد پذ   يوزارت کار وامور اجتماع    .بودند
آنـان ،  نوشيتسر ين اطفال از ب   یون به منظور جنات ا    یسی، کم داده بود 

ون یسیـ و مهکـاران کم    منوده معريف" افغانستان فردا "را به پرورشگاه    
."دنیمناين اطفال نظارت میايوضع زندگبر

دهد که به علت مشکالت زیادي که در رابطه بـه           این قضیه نشان مي   
يبعـض وجود دارد؛  ،اطفال يژه برا یدسرتسي به حق زندگي مناسب به و      

کننده مصارف زنـدگي بـه مشـار مـي          تأمنيو   اطفال نان آور خانه    از
.ندريگيمناسب قرار م   ياطفال بدون سرنوشت و زندگ     از يروند و بعض  

يدر بعض  دوليت ذیربطيدهد که ارگان ها   يه به وضوح نشان م    ین قض یا
ستند و از   یشان در قبال اطفال ن     يقانون يت ها یولؤموارد متوجه مس  

ب یسـ آشرت  یـ اطفـال را ب    ین امـر  زنندکه ا يسر باز م  تیحق محا  تأمني
.سازدير میپذ

اطفـال ممنـوع     يافغانستان، کار اجبار   يبا آنکه طبق قانون اساس    
از اطفال، چون نان     يادیاما تعداد ز  ). يقانون اساس  ۴٩ماده  (است  

ت خـانواده را    یمعـش  ،باشند، جمبورند تا کـار منـوده      يل م یآور فام 
% ۴٨،  یونسیـ کم يو اجتماع  يدت اقتصا یوضع گزارش طبق.ندیمنا تأمني

ن یا.کار کرده اند   ١٣٨۶در سال ) طفل ١۴٠١(ل مصاحبه شده    اطفا از
آن کـار    از يکیطور اوسط از هر دو طفل       ه  دهد که ب  يارقام نشان م  

ا و مواد   ی، در معرض اش   يصح ريغ يط ها ین اطفال در حم   یاکثر ا  .نديم
ا در هنگـام شـب      یـ و   يطوالن يساعت ها  يبرا ،قرار داشته یان آور ز

يمصروف مجـع آور    ،کننديکه کار م   اطفايلاز  % ٢٠٫۶.کار منوده اند  
حبه شـده گفتـه     اطفال مصا از  % ١۵٫٧.باشنديآشغال و کثافات م   
ار سـرد  یا بـس  یـ ار گـرم و     یبـس  يند در آب و هوا    اند که آا جمبور   

ین اطفال از   دهد که ا  ين نکات نشان م   یمهه ا  .کار باشند  به مشغول
يزنـدگ  يط ناگوار یستند و در شرا   یمناسب برخوردار ن   يگحق سطح زند  

.ندیمنايم
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یر ب پــذیآســيز از مجلــه گــروه هــایــت نیــمعلولياشــخاص دارا
گـران  یشرت از د  یب است که دارند ممکن   يتیمعلول وجودند که با    اجتماع

اشـخاص  از  % ۵۵ون،  یسیـ قـات کم  یطبـق حتق  .با مشکالت مواجه گردنـد    
، در  ننـد ك يکه کار مـ    از آنان % ۵٢کار بوده و    یت ب یمعلول يدارا

اشـخاص   يکه بـرا   يمعاش.در ماه است   يافغان ٣۵٠٠آمد شان کمرت از   
۵٠٠شود، ماهانـه کمـرت از       يم ت پرداخت ت از طرف دول   یمعلول يدارا

يم يمنف ريثأت آنانيسطح زندگ  ين امر خود رو   یکه ا باشديم يافغان
را اي  نگران کننـده     يریز تصو ید زنان ن  ل موضوع در مور   یحتل.گذارد

شرت زنـان   یـ ب ينه کار بـرا   ینکه زم یبا در نظرداشت ا    .دهدينشان م 
زنان اجازه کار کردن در خـارج از خانـه را            از يا نبوده، بعض  یهم

ند ريگيخشونت ها قرار م    ي از مورد انواع  ،از زنان  يندارند، و بعض  
آن).ه حبـث گرفتـه شـد      ل ب یگر به تفص  ید ين موضوع در خبش ها    یکه ا (

ن تعداد شـان بـه      یشرتیکنند، ب يکه خارج از خانه کار م      يعده زنان 
شـود  ين شغل پرداخته م   یا يکه برا  يباشند و معاش  يس مشغول م  یتدر

.دیرا رفع منا   معلمانياجات زندگ یند احت توايت موارد، من  یدر اکثر 
ي زنـدگ  از زنان از حـق     ياریتوان گفت که در جمموع بس     ين م یبنابرا

.ندمناسب حمروم

ي مـ  يخواهر هشت سـاله اش زنـدگ       طفل چهار ساله که حتت سر پرسيت      (
)کند
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حق سطح زندگی مناسب

شنهادات یو پي ريجه گینت
گـردد، تعـداد    يکه از موارد حبث شده فـوق معلـوم مـ          يمهانطور

شان یا يندارند، دسرتس  مناسيب ياز اتباع افغانستان سطح زندگ     يادیز
ي اشـتغال مواجـه    فقدان فرصت هـا    اب ، مهچنان حمدود بوده  يبه آب صح  

مواقـع   يند، در بعض  که به کار مشغول   يعده کسان بر عالوه، آن  .ندا
يز منـ  یـ روزمـره را ن    يخمارج عـاد   يدارند که تکافو   يکم يلیمعاش خ 

د از طرف مقامـات جـدًا در نظـر          یبا زیر شنهاداتیپ ابراینبن.کند
:گرفته شود

 يشهروندان افغان اقدام جـد    يزندگسطح   يد جهت ارتقا  یدولت با
يحـد اقـل معـاش را بـرا         ،ي را مساعد ساخته   ابینه کار   یزم: دیمنا

.دیمناینيشهروندان تع
   ي کـه  خـانواده هـا   .دآیـ به عمـل     يريد جلوگ یاز کار اطفال با
د از طرف   یبه کار اطفال توسل ورزند با      ي،ادامه زندگ  يند برا جمبور

يسطح زندگ برخوردار از   ال بتوانند   گردند تا اطف   دولت مساعدت مايل  
.و آموزش مشغول باشندم ی، به تعلبودهمناسب 

       گـردد  ینيد توسط قانون تعـ یبا ،حد اقل سن کار و حد اقل معاش
يريدر قبال شهروندان شاغل و اطفال شاغل جلـوگ         يتا از ختلفات حقوق   

.دیبه عمل آ
  ن یـ کـه ا  يطور ؛شوند د مساعدت مايل  یبا اشخاص داراي معلولیت

. دیمناتأمنيرا آنانيمساعدت بتواند تا اندازه امکانات رفاه
ل گرددیمتام اتباع افغان تسهيد برایبايبه آب صحيدسرتس.

حق صحت
ن یتـر عـايل زن، مرد و طفل حق دارند تا از    مهه انسان ها اعم از      

و جسمي(حق صحت    تأمنيبراي  قابل دسرتس وي  قابل حصول صح   يار ها یمع
از ایـن حـق     د شـدن  یهر نوع تبعیض در مستف    . هبره مند شوند  )وانير

اساس و پیش زمینـه     ،  دسرتسي مساویانه مهه به حق صحت     .باشدممنوع مي 
حـق   چنانچـه، وقـيت   . دیآ يبراي دسرتسي به سایر حقوق به حساب م        يا

تعلـیم و   شود او قادر خواهد بـود تـا از حـق           تأمنيک انسان   یصحت  
حـق  .د  یصورت هبرت استفاده منا   ه  ش ب یگر حقوق خو  ی، حق کار و د    تربیه

ا بـودن   یصحت، دسرتسي به حمیط کار سامل و محایت از زنان بار دار، مه            
يت دسرتسـ  یـ شرایط مناسب براي رشد اطفال، قابل      تأمني،  خدمات هبداشيت 



54

يز شـامل مـ    یمناسب را ن   حمیط زیست  و داشنت    به خدمات هبداشيت   يکیفز
. شود

گذشـته از آن    .وجود ندارد  ينقاط کشور، مراکز صح   از ياریدر بس 
ک کشور مـستحق    یکه اتباع   ،  به حق صحت   يدسرتس در مورد عمومييآگاه

ش معلومات کامـل    یخو يحمدود است و مردم از حقوق اساس       بسیار،  ندآن
مورد شکایت از نقض این حـق        ٢١به تعداد    ١٣٨٦سال  ي  ط.را ندارند 

مـورد نیـز     ٢د آن شـامل زنـان و        مور ٢است که    رسیدهبه کمیسیون   
يتیـ والن حـق در دفـرت       یبیشرتین مورد نقض ا   . شودمربوط به اطفال مي   

امـا  .استدهیثبت گرد زوکند کابل و  يسپس در دفاتر ساحو   ،  بدخشان
حق صـحت    ازها يشامل متام ختط  ،د خاطر نشان ساخت که موارد فوق      یبا

را  يتنـها مـوارد    ون مستقل حقوق بشر   یسیکم.باشدیدر افغانستان من  
ن یبا استناد به ا   .ون راجع شده اند   یسیرساند که به کم   يبه ثبت م  

له یسیوه  که ب ،يو اجتماع  ياقتصاد گزارشمهچون  يیق ها یو حتق  موارد
ل بـه حبـث     یل بـه تفـص    یـ در ذ  صحتون صورت گرفته است نقض حق       یسیکم

.شوديگرفته م
يخدمات صحيت دسرتسیت و قابلیموجود
، "يو فرهنگـ   ي، اجتمـاع  يحقـوق اقتـصاد    ياملللـ  نيق ب ثایم"طبق  
ب یآسـ  يمتام گـروه هـا     يد برا ی، با ي، لوازم و خدمات صح    يمراکز صح 

و نان، اطفال، نوجوانان، بزرگساالن   ، ز يقوم يت ها یر مانند اقل  یپذ
.باشديقابل دسرتسنالولمع

نظارت هاي ساحوي کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان کـه بـه           
بررسي دسرتسي مردم به حقوق اقتصادي اجتماعي و فرهنگي صورت           منظور

گريد، معلومات مشخصي را در رابطه به کیفیت دسرتسي مردم به صحت            مي
اکثریت مطلق کساني که با آـا صـحبت صـورت گرفتـه            .کندبیان مي 

اظهار داشته اند که خـدمات صـحي        )مرد ٥٩٨٢زن و    ٥٢٠٥(نفر  ١١١٨٧
ن یکه ا .در حمالت شان وجود دارد    ) وليت و خصوصي  شفاخانه و کلینیک د   (

ت یـ موجودرقـم .دهـد يل مـ  یرا تـشک  گانمصاحبه شوند % ٩١٫٧رقم  
يش را نـشان مـ     یافـزا  ١٣٨٥نسبت به سـال      ١٣٨٦در سال    يمراکز صح 

.دهد
اما در رابطه به اینکه این خدمات چقدر قابل اسـتفاده و قابـل            

شکار با رقم   آشده در تفاوت     براي مردم است جواب هاي ارائه      يدسرتس
ست که  ین ن معين یبد يت مراکز صح  یچنانچه موجود .ذکر شده قرار دارد   

.باشـند يم يدسرتسض قابل   یانه و بدون تبع   یطور مساو ه  ن مراکز ب  یا
شامل عدم دسرتسي   ،دالیل عمده عدم استفاده از تسهیالت صحي به ترتیب        

و یي پرداخـت مـصارف    فقر و عدم توانـا     فزیکي، کیفیت پایني خدمات،   
توانـد باعـث    يمـ زن  داکـرتان نبود  خمصوصًا.است زنان داکرتاننبود  

حمروم  ياز خدمات صح  نان، نظر به رسوم و عنعنات     زاز يگردد تا بعض  
ده یـ اد گرد جيا يمناطق مرکز صح  ي  ن موارد، در بعض   یبرعالوه ا .گردند

.وجود ندارنديصحكارمنداناست اما داکرتان و 

:ون استیسیدرج شده در کمياز منونه هايکیل یذمثال 
ب پـالن   یـ ت بدخـــشان به تعق   یگان وال ميمرکزولسوايل يه غرم یدرقر"

بـاب  ک  ، یـ  سـسه پـت کـو     ؤم يدولت به مهکـار   ،  وزارت صحت  يمل توسعه
تیـ موجود ازعـدم  یادشـده ه  یـ قر اهـايل .بسرت اعمارمنود  ٢٠شفاخانه  
و از نبـود     زنان و مردان  قه  به صورت عموم اعم ازطب     يصح كارمندان
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فعال دروازه  موجود اثر مشکالت بر  .اندي  شاک از اهايل یه مورد ن  یادو
ن یـ ت مـردم ا   یـ مهچنـان اکثر  .باشـد  يبسته مـ   یادشدهشفاخانه   يها

يمذکور شـاک   اهايل.زمبتالهستندین يبه امــــراض طرق تنفس   ولسوايل
گـردد،  يمکمکیادشدهک  ینیســـسات به کل  ؤه که ازطرف م   یادو،  اند

ن یمردم ا مشکالت، نيبنابر مه  .گردديع م یزآن به مردم توز   یمقدارناچ
ایـ ومهجوار يها به ولسوايل ادهیپ يدساعت ها با پا   یبامــــنطقه

."ندیمنامراجعهيجهت تداو)ض ابادیشهرف(ت بدخـــشان یوالمرکز
ن یـ در متاس شـد مـشکالت ا     ذیربطون با مقامات    یسیبعد از آنکه کم   

اسـتخدام   یادشـده ک  یـ نیدر کل  يصـح  كارمندانده و   یمهوطنان حل گرد  
.شدند

قانون اساسي دولـت افغانـستان مکلـف اسـت تـا             ٥٢مطابق ماده   
مطـابق   ،مهه اتباع  يگان را برا  یرا يالت صح یعالج امراض و تسه   لیوسا

يگـان بـرا   یرا يخدمات صـح   يدسرتساما.دیمنا تأمنيبه احکام قانون    
نظـارت بـرعالوه،   .ده اسـت  ینگرد تأمنيروندان افغان   از شه  ياریبس

ک هـا  یـ نیژه شـفاخانه هـا و کل      یبو يمراکز صح  بر ونیسیمهکاران کم 
سات بعدازعقد قـرارداد بـه طـور        ؤسک تعداد از م   یدهد که   ينشان م 

از یـ ه مورد ن  یادو ،و به وقت وزمان   پردازند يالزم به امور حموله من    
.سازديتر من نکته را واضحین ایریزمنونه .ندیمنايه منیرا هت
بـسرت ولـسوايل    ١٢شـفاخانه    ياز وضع صـح   منطقه از اهايل  يتعداد"
تیگل شکا یه وا یله ارنس وقر  یب يک ها ینیت نورستان وازکل  یگل وال یوا

را  يصـح  ين اد ها  یا ه و پرسونل طيب   یاکمال ادو  IMCمؤسسه  .داشتند
ن شـفاخانه   یـ ه ا یوادو يومسلک طيب كارمندانقرارداد منوده است اما     

شـان غـذا     يضان داخل بسرت ازپول شخص    یبر عالوه مر  ورااکمال نکرده 
." ن بابت دچارمشکالت بودندیو مردم ازا. منودنديه میهت

س صـحت   یبـارئ  ،امـون موضـوع   ريپ ،ونیسیـ کارمنـدان کم  بنابراین، ٌ 
مـذکور سـسه ؤزون شـرق م يس دفرتسـاحو یو رئـ ت نورسـتان یوالعمومي

نـه حـل مـشکل      یشان را در زم    يتوجه جد  ،صحبت منوده ل آباد درشهرجال
، ونیسیمبذول داشتند که به اثر تالش مهکاران کم

بـه  ه را یـ ادومقـدار کیو   نیازمورد   كارمنداناد شده   یسه  مؤس
. دیرفع گرداز مشکالت اهايلشفاخانه مذکور ارسال داشته که قسميت

کمیـسیون مـستقل     سایر یافته هاي تیم نظارت سـاحوي حقـوق بـشر          
فامیـل هـا    در صد  ٥٠دهد که بیشرتاز  حقوق بشر افغانستان نشان مي    

ن یـ کـه ا  .دسرتسي ندارنـد  ستان به منبع آب صحي آشامیدني     در افغان 
.شوديگوناگون و نقض حق صحت ميهايماریوع بیامر خود باعث ش

زنان و حق صحت
خـدمات   منيتأو  .باشندير م یپذب  یآس مجعیتزنان در افغانستان،    

س یسـ أت.دريقـرار گـ    ين جهت حتت بررسـ    ید از چند  یزنان با  يبرا يصح
تأمنيزنان به مثابه     يبرا يمراکز صح 

که به فرهنـگ و عـرف جامعـه         الزم است د،تواند داشته باش  يثر من ؤم
عـدم درک   ،  افغانستان موقت انکشاف يژیطبق اسرتات .توجه الزم گردد  

زنـان توسـط داکـرتان       يتـداو ،  مقوله فرهنگ در افغانستان    از درست
با فقدان کارمندان    يصح يمراجع اساس  % ۴٠. مواجه است با مانع مرد
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اد زنـان   یگردد که تعداد ز   ين امر باعث م   یکه ا ،  ١٣ندا اناث مواجه 
.حمروم گردنديبه خدمات صحياز حق دسرتس

انـستان، دولـت بـه      طبق ماده پنجاه و چهارم قانون اساسـي افغ        
طفل و مادر، تربیـت      بویژهسالمت جسمي و روحي خانواده       تأمنيمنظور  

اطفال و براي از بني بردن رسوم مغایر با احکام دیـن مقـدس اسـالم                
.  کنداختاذ ميراتدابري الزم

کنوانسیون بني املللـي رفـع هـر گونـه تبعـیض علیـه              ١٢طبق ماده 
الزم را در زمینه حفظ سالميت زنان       است که اقدامات    مکلفزنان، دولت 

به عمل آورد تا دسرتسي به خدمات صحي از مجله خدماتي که به برنامه              
بـني مـردان و      برابـري ریزي خانواده مربوط مي شود بر اساس رعایت         

ون را  ین کنوانـس  یـ ز ا یدولت افغانستان ن  ." زنان امکان پذیر باشد   
ه یـ ض عل یهت رفع تبعـ   ن مکلف است تا در ج     یو بنابرا  است امضا منوده 

ن اسـاس کـه     یبر ا  يحمروم ماندن زنان از خدمات صح     .دیزنان تالش منا  
زنـان صـحت   نشانه نقـض حـق      وجود ندارند  يزن در مراکز صح    داکرتان

زنان را بـا توجـه بـه         يبرا يد خدمات صح  یجه دولت با  یدر نت .است
.از رسوم و عنعات افغانستان آماده سازديمشکالت ناش

در رایـج ده و  یناپسندرسوم و عنعنات    از   يتعدادن،  یاگذشته از   
رت ین اسالم مغا  ینافذه در کشور و احکام د      نيافغانستان، که با قوان   

نيصـحت در بـ     دسرتسـي زنـان    توانند باعث تلف شدن حق    يز م یدارند ن 
قبـل از    ياز ازدواج هـا   موارد عبارت نیمثال بارز ا  .زنان گردند 

سـامل  ل از وقت، عدم آگاهي از باروري      ازدواج هاي قب  .باشديوقت م 
زنـان و اطفـال را بیـشرت         ،و مراقبت هاي دوران والدت و بعد از آن        

طبق .گردديآسیب پذیر ساخته باعث افزایش مرگ و مري طفل و مادر م           
نيتعسال  ١٦دخرتاني  ازدواج برا  يافغانستان، سن قانون   يمدنقانون  

وقـت در افغانـستان قابـل       اما موارد ازدواج قبل از      . ده است یگرد
ق از  یـ آمـار دق  ستم ثبت ازدواج ها،   یل نبود س  یبه دل .است ينگران

قـات  یامـا حتق  .ستیدر دست ن  در سال گذشته  از وقت   قبل   يازدواج ها 
زنان افغـان در     اي از  دهد که تعداد قابل مالحظه    يون نشان م  یسیکم
ياجبـار ي  هاآمار ازدواج جمموع. سال ازدواج منوده اند    ١٦ر  یز نيسن

.رسديمورد م٢٦٥به ١٣٨٦سالي طونیسیثبت شده در کم
باعـث رجـوع   يو درمان  يبه مراکز صح   يعدم دسرتس  ،نیگذشته از ا  

ن یـ بـه ا   ادامـه گردد کـه در     يم يناسامل درمان  يوه ها یزنان به ش  
.ميپردازيمموضوع
ان زنان افغانیاد در میاعت

، ي، تعـداد قابـل مالحظـه ا       ون در سال گذشـته    یسیقات کم یطبق حتق 
ث دارو یــزنــان معتــاد در افغانــستان از مــواد خمــدر حباز) % ٢٧(

ي تـداو  يبـرا دهد که زنـان   يق نشان م  ین حتق یا.ندیمناياستفاده م 
جـه  یکه در نت  ،  ندیمناياک استفاده م  یاز تر از امراض  يادیتعداد ز 

يشرت مـ  یـ ب يباعث بروز مشکالت صح   ادیده و اعت  ین زنان معتاد گرد   یا
ز یمعتاد شدن اطفال شان ن     يرو اي قابل مالحظه  ريثأت ،برعالوه .گردد

برابري جنسیت –۶فصل -اسرتاتیژي موقت انکشاف ملي افغانستان13
۴ص –مسائل و موانع –) جندر(اجتماعي 
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خواهنـد تـرک    يعده از زنان معتاد که مـ      ن، آن یگذشته از ا  .دارد
ن اقدام شان اکثـرا    یا يند، به خاطر نبود مراکز درمان     یاد منا یاعت

دوباره  آنان ن زنان یا به يدر صورت عدم کمک مسلک     ،جه بوده ینت يب
ه خمدر ن از مواد  جه استفاده طيب  یدر نت .آورنديم ياد خمدر رو  به مو 

گـردد کـه    يخبشد بلکه باعث مـ    يمننين عده زنان را تسک    یتنها درد ا  
.رو گردنده روبيشرتیبيو اجتماعيزنان با مشکالت صح

از جامعه انـد     يگریقشر د  ،تیمعلول يافراد دارا بر زنان، عالوه  
ين موضوع مـ   یبه ا  بعديند که در خبش     ریذب پ یآس انگریشرت از د  یکه ب 
.ميپرداز

اشخاص داراي معلولیتيبرايخدمات صح
ــاده  ــورد٥٣در م ــي د رم ــانون اساس ــق ــحي و يدسرتس ــدمات ص خ

: ت چنني آمده استیمعلولياشخاص دارابرايتوانبخشي
دولــت بــه منظــور تنظــیم خــدمات طــيب و مــساعدت مــايل بــراي   «

بــازتواني معلــولني و معیــوبني و ین وبازمانــدگان شــهدا و مفقــود
فعال آنان در جامعه، مطابق به احکام قـانون، تـدابري الزم            سهمگريي

.اختاذ مینماید
دولت حقوق متقاعدین را تضمني منوده، بـراي کهنـساالن، زنـان بـي              

مطـابق بـه احکـام      بي بـضاعت  سرپرست، معیوبني و معلو لني و ایتام      
».قانون کمک الزم بعمل میآورد

گان از پاسـخدهند  % ۴۵صرف  دهد که   يون نشان م  یسیقات کم یاما حتق 
يبرا،دهید گرد یباشد مستف يم يکه شامل خدمات صح    دوليت ياز کمکها 

دوليت ريغ يارگان ها  ياز سو  يت خدمات صح  یمعلول يافراد دارا  يمابق
تـأمني در صـورت عـدم      .رددگـ  يارائه مـ   يو خصوص  يا مراجع شخص  یو  

یيت توانا یمعلول ياز افراد دارا   يادیان، تعداد ز  گیرا يخدمات صح 
جهـت رفـع مـشکالت شـان         ،پـويل  يرا ندارند تا از خدمات صح     آن مايل

ت از حـق   یمعلول يعده از افراد دارا   کیجه  یدر نت .ندیاستفاده منا 
.گردنديحمروم مي به خدمات صحيدسرتس

اطفال و حق صحت
ياطفـال ضـرور    يعـ یطب كوفایيشـ رشد و    يبرامطلوب صحت و سالميت  

ض نباشد، در رشـد     یاگر عمال مر   حيت طفل حمروم از صحت و تندرسيت     .است
قات اجنام شـده   یج حتق ینتا.عقب مانده خواهد بود    يو جسم  ذهين يو منو 

از % ٧٢٫٧دهـد کـه     ينشان مـ   ،طفل٢٩٤١در مورد ون  یسیکماز سوي 
% ٤٧٫٢د دارد امـا   وجـو  يدانند که در حمالت شان خدمات صح      ياطفال م 

ين خدمات صـح   یبه ا  يدسرتس ياظهار داشته اند که برا    اطفالنیاز ا 
: ند ازمشکالت ذکر شده عبارت.ندامشکل مواجهاب

٥٢٫٦: يدور بودن مراکز صح %
١٢٫٤: دوابدت یفیک %
٨٫٤نه، یپرداخت هز %
١٦٫٧ل، یه و وسایکمبود ادو %
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سـت کـه طبـق   ا طفـال در حـايل    ا يبـرا  يحمدود بودن خـدمات صـح     
اتبـاع  % ٩٠خدمات اولیه صـحي    ٢٠١٠تا ختم سال     ،توافقنامه لندن 

% ١٥مري در اثر محـل       و قرار خواهد داد؛ مرگ   افغانستان را حتت پوشش   
سال واکسن خواهند شـد کـه       ٥اطفال حتت سن    کاهش خواهد یافت و متام    

.گردیدکاهش در مرگ و مري اطفال خواهد % ٢٠باعث این امر

باعث )ت بغالنیوال(يدرشهر پلخمري دنیآشاميت آب صحیعدم موجود
گردیده تا این اطفال آب را از مناطق دور دست و با استفاده از 

مواشي به خانه هاي شان انتقال دهند

زان مـرگ و  یاطفال سازمان ملل متحد، م     از تیطبق آمار صندوق محا   
مهچنان .نوزاد است  ١٠٠٠طفل در هر    ١٦٥ان نوزادان افغان    یدر م  ريم

تلف  يسالگ پنجدن به سن    یقبل از رس   ها آن از يکی،  طفل پنجاز هر   
ؤ از س  % ٦٫٧ر پنج سال،    یاطفال ز  نينها، در ب  یگذشته از ا  .شوديم

.برنديمزمن رنج میهتغذؤاز س% ٥٤حاد، و هیتغذ
ب حبـث   مناسـ  يدر رابطه به حـق زنـدگ      کهيطورمهانافزون براین،   

طبـق .باشديبه کار مشغول م    ها آناز يکید، از هر دو طفل،      یگرد
اطفـال مـصاحبه     % ۴٨،  ونیسیـ کم يو اجتماع  يت اقتصاد یوضع گزارش
ين ارقام نـشان مـ     یا.کار کرده اند   ١٣٨۶در سال )طفل ١۴٠١(شده  

.کننـد يکـار مـ   ها  آن   از يکیطور اوسط از هر دو طفل       ه  دهد که ب  
ان یـ ا و مـواد ز    ی، در معرض اش   يصح ريغ يط ها یدر حم ن اطفال   یاکثر ا 

ا در هنگام شب کار منـوده       یيطوالن يساعت ها  يبرا ،آور قرار داشته  
آشـغال و    يکنند مـصروف مجـع آور     يکه کار م   اطفايلاز % ٢٠٫۶.اند

حبه شده گفته اند که آا      اطفال مصا  از % ١۵٫٧.باشنديکثافات م 
مـشغول کـار    ار سـرد  یا بـس  یـ گـرم و     اریبس يند در آب و هوا    جمبور

ن اطفال در معرض خطر     یا سالميتدهد که   ين نکات نشان م   یمهه ا .باشند
. گردندير میب پذی، آسياز نگاه صحقرار گرفته
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ک یـ بـه تفک  ،  ارجاع شده به كمیـسیون     نقض حق صحت  منودار موارد   
: اتیوال
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حق صحت 

شنهاداتیو پيريجه گینت
و  ، نبـود داکـرتان    يبـه مراکـز صـح      يچون عدم دسرتسـ    يعوامل

ياتباع افغانـستان مـ     در مورد  باعث نقض حق صحت    يخدمات صح  نهیهز
ست که دولت افغانستان مکلف اسـت تـا خـدمات           ا ن در حايل  یا.گردند

در سـال    يموارد متعدد .متام افغاا قابل دسرتس بسازد     يرا برا  يصح
دولـت   ناكار آمدي از   يکه حاک است  ده  یون به ثبت رس   یسیدر کم  ١٣٨۶

يگـر اجتمـاع   یاد مشکالت د  جين امر باعث ا   یا.باشدينه م یزم این در
است دهیباعث گرد  يبه مراکز صح   يعدم دسرتس  ،طور مثال ه  ب.گردديم

دارو اسـتفاده    منحیـث از زنان افغانستان از مواد خمدر        اي تا عده 
،هدیـ ردمـواد خمـدر گ    به  ن زنان خود معتاد     یجه، ا یکه در نت  ندیمنا

: نیبنابرا.ز معتاد ساخته اندیرا نبعضًا اطفال شان
 کـشور متـام اتبـاع   يقابل دسرتس را بـرا     يد خدمات صح  یدولت با
، ر مهچـون  یب پـذ  یآسـ  يبه گـروه هـا     يگدیرس يخبصوص برا  ،منوده تأمني

.دیمنايت توجه جدیمعلوليو افراد دارازنان، اطفال
رايائـه خـدمات صـح    د موضـوع ار   یزنان، دولت با  ر رابطه به    د

را در دسرتس زنان    خدماتن  یاآن   متناسب با ،قرار داده  يمورد بررس 
، مـرد  داکـرتان از زنان افغان نـزد       يطور مثال، بعض  ه  ب.قرار دهد 

د با درنظـر    یپس دولت با  .کنندينظر به رسوم و عنعنات، مراجعه من      
.از را فراهم سازدیداشت عنعنات و رسوم، خدمات مورد ن

يدارا اشـخاص يبـرا  يه خـدمات صـح    یـ د جهـت هت   یمهچنان با  دولت
.بکوشدت و اطفالیعلولم

 ياطفـال اقـدام جـد      يبـرا  مناسب يزندگ تأمنيبراي دیدولت با
يصـح که عواقب نا مطلوب    يید و از کار کردن اطفال در مکان ها        یمنا
شرتیـ کـه ب  نیاد با درنظرداشـت     یبا .کند يريبه مهراه دارد جلوگ    را

شان هـستند،   یـ کنند تنها نان آوران خـانواده ها      يکه کار م  اطفايل
ط یدر حم شاقه يکه به کار ها    اطفايل يخانواده ها به  د  ین با یبنابرا

د تا اطفـال جمبـور     ريصورت گ  مايل يند، مساعدت ها  مشغولنامناسب يها
.ندريقرار گيدر معرض خطرات صحساعات متوايل،نشوند
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  صـحت  يرويات ناگوار ريثأز ت ین يش نرخ مواد خوراک   یفقر و افزا
برخـوردار   يخوب مايل يیکه از توانا  يخبصوص آنان  ،اتباع افغانستان 

صـورت   الزم بایـد   جهت کاهش فقر اقدامات   گذاشته است لذا،   ،ستندین
.د ريبگ

    اطفال و مـادران  ريزان مرگ وم  یمآوردن نيیجهت کاهش فقر و پا،
اده از طرف وزارت صـحت      م خانو یدر رابطه به تنظ    يو ضرور  يتوجه جد 

.دريصورت گعمومي
:ازدواج و تشکیل خانوادهحق 

یکي از حقوق اساسي بشر حق ازدواج و تشکیل خانواده است و ایـن           
ختطـي از حـق   ،است کـه عـدم تطبیـق آن   سلسله شرایطيحق مستلزم یک

ني این موارد شامل اصل رضایت در ازدواج، تعی       . شودازدواج مشرده مي  
براسـاس   .باشدميبه گونه رمسي   آنراي ازدواج و ثبت     حد اقل سن ب   

سال  ١٨و براي پسر     ١٦سن ازدواج براي دخرت     قانون مدني افغانستان  
١٥بر این قـانون عقـد ازدواج دخـرت          عالوه. در نظر گرفته شده است    

دهد و عقد   ساله را به رضایت پدر ومنظوري حمکمه با صالحیت جواز مي          
١٣٨۶در سـال     .کنـد اعالم مي  نوعسال را مم   ١٥تر از   ازدواج پایان 

قـانون   يساز یيا يتالش برا  ه،به چاپ سند ازدواج اقدام منود      دولت
۵۴ه زنان مهچنان ادامه دارد و بـا توجـه بـه مـاده               یحمو خشونت عل  
ت دولـت   یـ جامعه و مورد محا    يکه خانواده را رکن اساس     يقانون اساس 

نون خـانواده کـه فعـال کـار         الزم است که قـا     است بنابراین  دانسته
ت نافـذ   یـ در ا  شـده، ب  یان دارد هر چه زود تر تـصو       ین آن جر  یتدو

.مورد اجرا قرار گريدتا در جامعه گردد

در . توانـد ازدواج صرف به رضایت کامل طـرفني صـورت گرفتـه مـي            
١٤.. نتیجه مردان و زنان در انتخاب مهسر حق مشابه و مساوي دارند

مورد شـکایت از     265،  ١٣٨٦در سال   در کشور،  نين قوان یبا وجود ا  
کمیـسیون   يتیو وال  يساحو ل خانواده در دفاتر   ینقض حق ازدواج و تشک    

.استثبت گردیده
قبل از وقتيازدواج ها

هـاي قبـل از   ازدواج ،یکي از عام ترین موارد ختطي از این حـق           
ت از تعداد ازدواج هاي قبـل از وقـت در دسـ            يآمار دقیق . وقت است 

شود و بـر عـالوه      زیرا بیشرتازدواج ها در افغانستان ثبت مني      . نیست
وجـود نـدارد تـا سـن         بعیت و اسناد مربوط به ثبت تولـد       تذکره تا 

مـورد   ١٦١٥امـا در سـال گذشـته      . آن تثبیـت شـود     ازدواج بر اساس  
راثرات نـاگوا  .ده است یبت رس ون به ث  یسیازدواج قبل از وقت در کم     

، خـود سـوزي،     شامل فرار از منزل، خودکشي     ازدواج هاي قبل از وقت    
یـزان مـرگ و     رواني، افزایش م   مسایل و مشكالت  ، احنرافات جنسي،    قتل

باشـد  مي تحمرومیت دخرتان از تعلیم و تربی      و مري مادران و نوزادان   

14 کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان١۶مفهوم خمتصر ماده -١٣
یون مستقل حقوق بشر کمیسبانك معلوماتارقام ارائه شده از -١٤

افغانستان 
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نقش زنان در حیات سیاسي و اجتماعي و اقتصادي          بر که در دراز مدت   
.باشداثر گذار مي

جمبور بـه ازدواج    يل خمتلف یرا به دال  ها دخرتان شان  بعضًا خانواده   
ت سرپرست از مجلـه     ی، عدم موجود  يفقر، گرسنگ .ندیمنايقبل از وقت م   

نيچـن  هون مراجعـه منـود    یسیـ به کم  يطور مثال، خامن  ه  ب. ندلین دال یا
:داردياظهار م

شـخص  بـه عقـد   يمرا در سن هشت سالگ     ميحدود هشت سال قبل، کاکا    "
اکنـون  . ران بـود  یـ ن وقـت در ا    یـ پدرم در ا  .در آورد يساله ا  ٦٥

." شوهرم ناتوان است و توان نفقه دادن را ندارد
ياجبارهايازدواج

ون مـستقل   یسیـ در کم  يمورد ازدواج اجبـار    ٢٦٥١٦در سال گذشته    
ازدواج هاي اجباري و قبل از وقت کـه         .ده است   یحقوق بشر ثبت گرد   

کنـد نیـز بـه گونـه        نقـض مـي   را در حـق ازدواج       نياصل رضایت طرف  
این ازدواج ها به    . فتدادوامدار و معمول در افغانستان اتفاق مي      

اشکال خمتلف به مشول بد دادن، بدل کردن، ازدواج اجبـاري زن بیـوه              
يبا اقارب شوهر، ازدواج براي پرداخت قروض و امثـال آن صـورت مـ              

ياملللـ  نيو ب يمل نيعت و متام قوان   ین ازدواج ها خمالف باشر    یکه ا دريگ
:دییل توجه منایطور مثال، به منونه ذه ب. باشديم

سـاكن يبـا شخـص   است که خواهرم   يشاک ،ابیت فار یوال ساكنيخامن"
، فوت منود  يقبل از عروس   ت نامزد بود ويل   ین وال ین تگاب ا  یريش ولسوايل

ا او بامن نامزد بـوده اسـت و         یاکنون شخص مذکور ادعا دارد که گو      
،يمن ادعا .دیمنا يمن عروس  خواهد با يم

کسال اسـت   یش از یکه ب يبا وصف . ميازدواج منا  يت ندارم که با و    یرضا
رفع مشکل من    يه حمل است اما برا    یمن درحمکمه ابتدائ   نسبيت دوسیهکه  

."دريگيصورت منيچ اقدامیه

: دیگویمنيچنيگریخامن د
ويل.نـامزد شـده ام    ميکه با پسر کاکـا    شود  يمدت دوازده سال م   "

نـامزادم  .به من نداشته است    يچ گونه توجه  ین مدت ه  ینامزادم در ا  
را فـسخ کـنم ويل     ام يخـواهم نـامزاد   يم.باشديدر کشور هالند م   

پـدرم  .دهنـد يمرا مورد لت و کـوب قـرار مـ          ميو کاکا  پدر، برادر 
اگر که با پـسر     .دکر يمنود و بعدًا تداو    يکبار مرا با تفنگچه زمخ    ی

."ترسم پدرم مرا به قتل برساند ينکنم، ميعروسميکاکا
فرار از منـزل   .دارد يناگوار يهامدایعواقب و پ   يازدواج اجبار 

ن یـ ل ا یـ منونه ذ .اند يازدواج اجبار  يامد ها یاز مجله پ  ي  و خودسوز 
: سازديمترواضحنکته را 

ن وصـلت   یهر و مادرم با ا    خوا.منود يورم از خواهرم خواستگار   یا"
اک به ولسوال منطقه    یبا دادن تر  ) خسرم(ورمیپدر ا .موافق نبودند 

خواست از ولسوال کمک گرفته و به زور خواهرم را به عقد نکـاح              يم
آمدنـد،  ولسوال به خانه خـواهرم     يکه نفر ها   وقيت.در آورد ورم  یا

."ل سوزاندیاو خودرا با ت

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستانبانك معلوماتارقام مو جود در 16
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،تنها خانواده هـا ه د که بعضًا ن   یآيبر م  نيفوق چن  ياز مثال ها  
ز باعـث نقـض حـق       یـ ن دوليت يبلکه وجود فساد و رشوه در دستگاه ها       

مستضعف نه   يچنانچه، خانواده ها  . گردديازدواج شهروندان افغان م   
ان قانون  یاشخاص قرار گرفته بلکه جمر     یيتنها مورد خشونت و زور گو     

.کنديمنيت و طرفداریشان محایز از این
د و بدلب

اند که باعث نقـض  گریدمواردي  از مجله    کردنبد دادن و بدل     به  
: طور مثاله ب.گردنديل خانواده میحق ازدواج و تشک

دارد که دخـرتش را بـر      ياظهار م  ،دهیون عارض گرد  یسیبه کم  يخامن
سـاله   ١٢ه قتل به پسر     یحل قض  يدان،برایش سف یر يصله شورا یاساس ف 

.ده اندل مقتول به بد دایفام
:ن قرار استیده از ایگردارجاعونیسیکه به کميگریه دیقض

دَا یل شـد یساله است توسط ب   ٣٥که  را يگریمرد د  ،هیاز قر  يمرد"
ن مـرد را    یـ ساله ا  ٥ه دخرت   یدان و مال امام قر    یش سف یر.جمروح ساخت 

.به بد دادند  ) ساله است  ٣٥مرد مذکور   (که جمروح شده بود      يبه مرد 
."دیگرديز به مدت دو ماه زندانیمتهم نشخص 
وقـایع ایـن    از   يريجلوگ ون مستقل حقوق بشر افغانستان جهت     یسیکم
يدهـ  يآگاه يها كارگاهيبه برگزار  رياخ يسال ها  يدر کشور ط   چنیين
مهچنان با   ،ر اقشار جامعه اقدام منوده    یمال امامان مساجد و سا     يبرا

تـا از    اسـت  صورت گرفته  يت ها حج و اوقاف صحب   اجد و مس يااست ه یر
و مهچنـان بـا      ادامـه دهنـد   را   يمهگان يده يآگاه برنامهق  ین طر یا

. براي جلوگريي از آن تالش منایدياطالع از کدام واقعه ا
از يکه بعـض ون راجع شده اند   یسیبد دادن به کم   به  موارد متعدد   

ل یـ و حتل  يبررسـ  مـورد ز  یـ ن گزارش ن  یگر ا ید ين موارد در خبش ها    یا
ن مـوارد معلـوم اسـت، زنـان         یکه از ا  يطورمهان.قرار گرفته اند  

نیـ کـه ا  . گردنديجمازات م ده اند، یکه خود مرتکب نگرد    يجرم يبرا
ن موضـوع در حبـث      یا(.کشور است  نافذ نيو قوان  ينیخمالف اصول د   خود،

.)ده استیل گردیز حتلینيمراحل قانون
عمومـًا  .ه مهـراه دارد   بـ  يز مـشکالت  یـ ، بدل کـردن ن    افزون براین 

:به طور مثال. زنان هستند،ن رسم ناپسندیان ایقربان
ش بـدل کـرده و نـامزد      یکاکـا  يرا بـرا   ي، و يدخرت يپدر و کاکا  "

در ولـسوايل   يو دوسیه. ت نداشت ین وصلت رضا  یدخرت از ا  .کرده بودند 
دخـرت را جمبـور    ،يقـانون  اآتبا عدم اجـر    بود اما ولسوال   درجریان
."م دهدیدش تسلنامزيست تا دخرت را براساخته ا

ان قـانون در   یـ گردد، باز هـم جمر    يچنانچه از مثال فوق معلوم م     
ل خـانواده   یباعث نقض حق ازدواج و تشک      ن حق نقش داشته   یا يها يختط

.ده اندیگرد
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:تیک والیبا تفکل خانوادهیازدواج و تشکمنودار نقض حق 
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حق ازدواج و تشکیل خانواده

:شنهاداتیو پيريجه گینت
ازدواج و تــشکیل حــق تــأمنينــع و مــشکالتي کــه در راســتاي موا

ن یشرتیـ ب،دخـرتا ن و زنـان  ده است کهیوجود دارد باعث گردخانواده
توانازمجله عمده ترین این موانع مي     ن حق حمسوب گردند   یقربانیان ا 

، حاکم بودن رسوم ورواج هاي منفـي        عموميپایني بودن سطح آگاهي      از
، رایج نبودن ثبت ازدواج در مراجع رمسـي و          در تنظیم امور خانواده   

قانوني، فقر، بیکاري، تبعیض علیه زن، قانون گریزي، ضـعف جمریـان            
ولؤوجود گروه هاي مـسلح غريمـس       و استفاده ازمقام دوليت  ؤ  قانون، س 

: نیبنابرا.را نام برد
 ١٧ياملللـ  نيت تعهدات ب  یو رعا  يمل نيق قوان ید جهت تطب  یدولت با

يريقبل از سن جلـوگ     ياز ازوداج ها   ،دًا اقدام منوده  جن راستا   یدر ا 
.به عمل آورد

د حمـاکم دولـيت  یـ بد دادن، دولت با   به بردن فرهنگ  نياز ب  يبرا
از  يجرم ياید و مطمئن سازد که قضا     یاد منا جيکشور ا  قاطرا در متام ن   

. گردنديحل و فصل ميق حماکم رمسیطر
حـل و فـصل   ويرسـ د توسط شورا هـا و جرگـه هـا بر          ینبا ميجرا
.گردد
 در مـورد حـق ازدواج و      يدهـ ي  هاآگـ  يد برنامـه هـا    یدولت با
را در   قبل از وقت   يناگوار ازوداج ها  ي  امد ها یو پ خانوادهلیتشک

داشته و حق ازدواج بـر      کامل ين مورد آگه  ید تا مردم در ا    رينظر بگ 
. نقض نگرددياثر عدم آگه

ازدواج اطفـال    و دنبـد دا  بـه  ي،اجبـار  ين ازدواج ها  امرتکب
.ند ريقرار گيقانونيريگید مورد پیبا

کنوانسیون رفع کلیه تبعیض -١۶اعالمیه جهاني حقوق بشر ماده 17
قانون جزا ۵١٧و ماده ٨٩ايل ۶٠ماده –۶قانون مدني -علیه زنان
افغانستان
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 شه یـ رازيرا بـرا   يد برنامـه دراز مـدت و منـسجم        یـ دولت با
يد و برا  ريبد دادن و بدل در نظر گ       به چون يبرکندن رسوم و عنعنات   

.دیق آن تالش منایتطب
حق ازادي گشت و گذار و اقامت

ي اسـ یو سيحقوق مـدن   يللامل نيثاق ب یم بند اول  ،ماده دوازدهم 
ک کشور  یدر داخل    يطور قانون ه  که ب  يدارد که هر فرد   يان م یب نيچن

گشت و گذار و انتخاب حمل       ياز حق آزاد   نيکند، در آن سرزم   يم يزندگ
ت، حـق داشـنت     یـ ن حق شـامل حـق تابع      یا.بود و باش برخور دار است     

يز مـ  یـ نيجا شدن اجبـار   یه ب یت عل یض، حق محا  ی، اصل عدم تبع   ملكیت
افغانستان  يخمتلف قانون اساس   يدر ماده ها  ن حقوق یکه متام ا  .گردد

ز بعـضًا بـه آـا اشـاره         یـ ن گـزارش ن   یگر ا ید يذکر و در قسمت ها    
فرصـت و امكـان     ،امابا توجه به مشکالت موجود امنـیيت      .ده است یگرد

.حمدود تر شده است١٣٨٦استفاده از این حق درسال 
شـده  ارجاع دادهون یسین حق به کم   ینقض ا مورد   ٨در سال گذشته،    

ون یسیـ کمدرن حق   یااز  يچ مورد ختط  یه ١٣٨٥که در سال    در حايل  ،است
. ده بودیثبت نگرد

شاكي اند كه راه عبور و مرور شـان  ت بلخیوالرمغزاقریهاهايل"
مسدود شده است مـردم     امرخ كه در سرراه شان قرار دارد      توسط قریه   

بـه قـول   .ندکیبوده و مردم امرخ از قوم تاج       مغزار از قوم هزاره   
مسایل قومي در حـل     نظر به   مقامات دولت ،  هین قر یايشاکباشندگان
."كننداهايل قریه مغزار كمرت توجه ميتیشکاقضیه به 

تواند باعث نقـض    يم يداست، اختالفات قوم  یه پ ین قض یچنانچه از ا  
بر عالوه، ظلم و    . شهروندان افغان گردد   يگشت و گذار بعض    يحق آزاد 

از اتبـاع افغـان      يده که بعض  یان باعث گرد  یزورمندان و زورگو   يختط
ناچار بـه تـرک      لذاند  یمنا يش زندگ ینتوانند در حمالت بود و باش خو      

ده یـ ون راجـع گرد   یسیل که به کم   یه ذ یقض. گردنديش م یخو خانه هاي 
:سازدين نکته را آشکار میاست، ا

کتـه   از قومانـدانان منطقـه     يکی ١٣٨٦زان سال یخ اول م  یتاره  ب
د بـه   یـ ه لت وکوب وهتد   یاب به تعداد شش نفررا درقر     یت فار یقلعه وال 
بـر  ل  یـ شـصت فام  دحـدو در  ده و یگردي  زمخک نفر به شدت   ی .مرگ منود 

منه یا شـهرم  یـ گر منـاطق و   یازخانه وکاشانه به د    يو ياثرظلم وتعد 
دارمردم را ودارونـ  متـام هـسيت   ن قومانـدان  یـ ا.شـده انـد    يمتوار

ون صـلح   یسین رابطه کم  یدر ا . غما برد ه است   یچوروچپاول منوده وبه    
هوارد عمـل شـد    ،  ت آن را داشـته    یون حقوق بشر عضو   یسیکه کم  و آشيت 

را از   یادشـده نـدان ات قوم یند و در ا   منود يريگ يه را پ  یو قض  است
ت دوبـاره در    یب امن ین ترت یو به ا   ت انتقال داد  یه به مرکز وال   یقر
.دیحاکم گردجاآن

اسـت  يگان اجبـار جا شد یه ب یت عل یاز نقض حق محا    يمثال فوق، حاک  
.دیمنايريجلوگيگجا شدیت دارد تا از حاالت بیولؤدولت مسو

گـشت و گـذار و     يت باعث نقض حـق آزاد     ی، فقدان امن  افزون براین 
ن اکـه خمالفـ    يدر منـاطق   دوليت ريو غ  کارمندان دوليت .گرددياقامت م 
زن . توانند يکرده من جود دارند به شکل آزادانه گشت و گزار       دولت و 

يتیشرت بـه مـشکالت امنـ      یکه شغل رمسي داشته اند ب     ي  ها به خصوص آای   
به خصوص در    را، ، حضور زنان  ناامين مربوط به  يچالش ها . ندا مواجه

بـرعالوه، محـالت بـاالي      . فعالیت هاي ساحوي خمتل و حمـدود کـرده اسـت          



65

بـر  از عـواملي بـوده کـه       خربنگـاران ت غري دوليت و     سساؤکارمندان م 
.اقامت اثر گذاشته استگشت و گذار و يآزاداستفاده از حق

از يجا شـدن عـده ا   يباعث ب  ١٣٨٦ز در سال    ین یيهوا يمحالت نظام 
يآمار درست آن در دست منـ       ويل است دهیمردم در نقاط خمتلف کشور گرد     

.باشد

هـا و مـردم  يکـوچ  نيان جنگ بـ   یدر جر  ١٣٨٦ته  مهچنان در سال گذش   
ه شـد   یختل ١٨هبسود ه از هر دو ولسوايل    یقر ١٨٦هبسود به تعداد     ولسوايل

ه دولـت   ین قـض  یدر ا  گر مهاجر شده اند   یخانواده به نقاط د    ١٩٠٠و  
س مجهـور در امـور      یـی مـشاور ر   د اهللا سباوون  یوح ت را به سرپرسيت   أیه

کشته شده هـا و      يخانواده ها  يبرا به حمل اعزام منودو مهچنان     ،يقوم
ون مـستقل   یسیـ کم.صورت گرفته است     يک مقدار کمک نقد   یشده ها    يزمخ

د از حمـل و     یرا جهت بازد   يتأیز چهار بار ه   یحقوق بشر افغانستان ن   
يت اعزامـ  أیـ مهچنـان دو بـار ه      ،ان واقعـه فرسـتاده    یگزارش از جر  

منوده اند   يسع ،را اجنام داده   يیها نشست ها   يون با سران کوچ   یسیکم
.ندیرفع منازعه منانيطرفنيتا ب
شنهادات یو پيريجه گینت

ون یسیـ گـشت و گـذار در کم     يهشت مورد نقض حـق آزاد     ١٣٨٦در سال   
شیسه با سال قبل افزا    یکه در مقا   است دهیمستقل حقوق بشر ثبت گرد    

و  يتیل مشکالت امنـ   یدلن راپور به    یارقام ارائه شده در ا     افته ويل ی
قـایع تواند نـشان دهنـده متـام و        يمردم از حقوق شان من     يگاهعدم آ 
از قومنـدانان    يدولت و بعض   نيخمالف گزارشن  یمهچنان در ا  .باشد ١٣٨٦

تنها مانع حق گشت    ه  روند که ن  ين حق به مشار م    یعمده ا انناقض يحمل
ز یـ ر مـردم ن   یبلکه سا اند  ده  یگرد و گذار کارمندان و اشخاص دوليت     

دو  ،ينظـام  یيواقعه هبسود و محـالت هـوا      . باشند يمن حق حمروم    یاز ا 
.دهدينشان م١٣٨٦گشت و گذار را در يمورد عمده نقض حق آزاد

:تیک والیبا تفکگشت وگزار و اقامتيآزادمنودار نقض حق 

خانواده بیجا شده ١٠٠٠ریه ختلیه شد و ق١١۶ولسوايل حصه اول هبسود 18
خانواده ٩٠٠قریه ختلیه و ٧٠اند، مهچنان در ولسوايل حصه دوم هبسود 

.بیجا شده اند
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حق آزادی گشت و گذار و اقامت      

 حق گشت و گذار و اقامـت اتبـاع افغـان        تأمنيد جهت   یدولت با،
.دیمناياقدام جد

تـأمني باشد جهـت    تواند گام مثبيت  يم يقومضات  یاز تبع  يريجلوگ
سـطح   يد جهـت ارتقـا    یـ با يده يآگه ين برنامه ها  یبنابرا. ن حق یا

ا یـ ت، مـذهب    یـ ض و خشونت بر اسـاس قوم      یدر مورد تبع   عمومييهاآگ
.ت در نظر گرفته شودیمل

 د برخـورد  یـ گردنـد با  ين حـق مـ    یـ که باعث نقـض ا    يبا کسان
.دريصورت گيقانون

حق کار
وهـا فعال جامعـه در شـهر     يمتام نريو  يها وظیفه دارند برا   دولت

ورند که از حق کـار و       به وجود آ   يشرایط؛صرف نظر از جنس   ه ها یقر
این حق به گونـه وسـیع بـا         .شغل برخورددار باشند   نهانتخاب آزاد 

و افراد بیکار را نیز به حیث یـک         پردازد،يکار م موضوع حق داشنت  
حق کـار یکـي از اولـني و عمـده           .دهدقرار مي نگراني مورد بررسي    

ترین حقوقي است که در کنوانسیون حقوق اقتصادي اجتماعي و فرهنگي           
. د شده استیآن تاکيباال

.ارتباط میگريدحق کار به دو موضوع اساسي 
حق دسرتسي به کار) ١(
ن حق شامل احرتام بـه کرامـت        یا:حقوق کارگران در حمیط کار    ) ٢(
سـاعات   نيتعـ ،  حق داشنت مـزد مناسـب     ،  انتخاب آزادانه کار  ي،  انسان

. طرخيبيط کاریض و حمیبرخورد بدون تبع، کار

:کند کهيکشور در ماده چهل و هشتم حکم مقانون اساسي
تعیني ساعات کار، رخـصيت بـا مزد،حقـوق         . کار حق هر افغان است    "

م مـي  کار و کارگر و سایر امور مربوط بـه آن توسـط قـانون تنظـی               
."انتخاب شغل و حرفه، در حدود احکام قانون، آزاد مي باشد. گردد
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با صـحه گذاشـنت    حقوق بشر نیز در ماده بیست سوم       ياعالمیه جهان 
در یافـت   ومنـصفانه دهد کـه شـرایط    توضیح مي براین حق انساني،  

اجرت مساوي در برابر کار مساوي بدون هر نوع تبعیض حق هر انـسان              
. است

تا سـر ازمورد شکایت در مورد نقض حق کـار       ١٤مجعا ١٣٨٦طي سال   
ه آمار ارائه شده بـ .سر افغانستان به کمیسیون مواصلت ورزیده است

يون حقـوق بـشر منـ      یسیشان به کم   يمردم وعدم دسرتس   يل عدم آگاه  یدل
کـه در    يمـوارد .ن حق باشـند   یمتام موارد نقض ا    هندريتوانند دربرگ 

، يت فساد ادار  یدهند که موجود  ينشان م ده اند   یون به ثبت رس   یسیکم
باعث نقض حق    دوليت ياز ارگاا  يبعض يسهل انگار  و يشخص يخصومت ها 
. ده استیکار گرد

:گردديذکر مادامها به طور منونه در یاز قضايخالصه بعض
خواستم بـه صـفت خدمـه درریاسـت شـاروايل درخبـش تنظیـف               من مي "

٢٠٠٠گفـت اگـر مبلـغ        ان به مـن   ن ارگ یاز مقامات ا   يکی. مقررشوم
ش یبرامبلغ دوهزارافغاني  من.کنمافغاني بدهي من تو را مقرر مي      

ن شـخص از مـن      یـ ا حـاال .پرداخت کردم و او مرا به کار مقرر کـرد         
ش پول نـدهم مـرا     ید که اگر برا   یگويپول کرده و م    يدوباره تقاضا 

کـه در    يو رشـوه خـور     يگر فساد ادار  یدي  منونه ها ."کندبرطرف مي 
: طور مثاله ب.ز وجود داردیده است نیون به ثبت رسیسیکم

بـر يون مراجعه منوده اظهـار داشـته اسـت کـه و           یسیبه کم  يشخص"
پـست   رايون اصـالحات اداري بـ     یکمیـس درابت آزاد   رق و اساس امتحان 

ويل در آن پـست شـخص        .دیگرد کامیابکابل يهالیسهاز   يکیمدیریت  
مکتب در کابل    وي را به دورترین    ،دهیگرد دیگري بدون امتحان تعیني   

."فرستاده اند
، مقررات و قـانون    دوليت ياز مقامات ارگان ها    يبعض افزون براین 

يشخـص  يقه هـا  یشان بر اساس سـل     يرا مراعات ننموده و عملکرد کار     
:دريگيصورت م
بـه خـاطر   ،سـت ست که کارمند ریاست زراعـت پکتیا      شاکي مدعي ا  "
رئیس جدید زراعت وي را ازبست منفک و        ه اي، ات سلیق اختالف از بعضي

که امرار حیات فامیل خود را مي منود حمـروم گردیـده اسـت               يازمعاش
ازدفرتسـاحوي خواهـان مهکـاري      این شخص  وحق کار را ازوي گرفته است     

."زمینه شده استاین ومساعدت حقوقي در
شـده،   نفـر مـصاحبه    ١٠٤٤٨دهد، که از    يون نشان م  یسیقات کم یحتق

يدهنـدگان بـه کـار مـشغول منـ         ه پاسـخ  یند و بق  یمنايکار م  % ٦٠
يافغان ٥٠کمرت از    يدیعا % ٣٦٫٢ند،  که شاغل  ياز مجله کسان  .باشند

اسـتنتاج منـود کـه تعـداد         نيتوان چـن  يم ابراینبن. در روز دارند  
.نـد ا مواجـه  از شهروندان افغان به مـشکل فقـر و تنگدسـيت           يادیز

مـصارف مـسکن و غـذا        يد تکـافو  یدر باال ذکر گرد    که يدستمزد اندک 
نيشاغل از يکه بعض  يد بدون شک در مقابل کار     ین عا یو ا . دیمنا يرامن

.ز استیدهند ناچياجنام م
اشـخاص داراي   بنیـادي عدم دسرتسي به کار مناسب یکـي از مـشکالت           

مناسـب   ين موضوع در حبث حق زندگ     یا(دهدمعلولیت را نیز تشکیل مي    
ه و  اعاشـ  تأمنياکثریت این افراد که مکلف به        ).دیل گرد یحتل مشخصًا

دسرتسـي   يبـه شـرایط مناسـب کـار        ،اباطه خانواده هاي شان هـستند     
دورهوزارت کار و امور اجتماعي، شهدا و معلو لني هر سال            . ندارند

ن اجيـاد مـي    الظرفیت و مهارت هاي معلـو      يي ارتقا را برا  يهاي خمصوص 
:لخمتلف از قبیکالتمشاما بنابر . مناید
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زمینـه هـاي اشـتغال      به تناسـب     اشخاص داراي معلولیت  تعداد  )١
خیلي زیاد است

امکان کاریابي در ادارات دوليت بـا توجـه بـه سـطح مهـارت               )٢
که این افراد به آن آشنایي دارند حمدود است يهای
راي معلولیـت   خصوصي در قسمت اجياد اشتغال براي اشـخاص دا         خبش) ٣

له کاریابي اشخاص داراي معلولیت یکـي       أمسو  جدي نداشته است  توجه  
.گردداز چالش هاي جدي حمسوب مي

در حال کارمعلويلتصویر

اشـخاص  عدم موجودیت فرصت هاي شغلي و حمـیط مناسـب کـاري بـراي              
که حق کار آا عمآل نقض گـردد         است و زنان سبب شده    داراي معلولیت 

.آورنـد یب يشـاقه رو   يکار ها آا به  ازي  و در نتیجه تعداد زیاد    
بر عالوه موارد ثبت شده در کمیسیون موارد زیادي در رابطه به نقض             
این حق در افغانستان به طـور روز افـزون وجـود دارد کـه در طـي                  

. مشاهدات کمیسیون شناسایي گردیده است
ند گونـاگون مـشغول    يکه در افغانستان به شـغل هـا        يگریگروه د 
کنوانسیون حقوق طفل که افغانـستان       ٣٢اده  م. اطفال است عبارت از   

دارد کـه اطفـال حـق       پذیرفته است تـصریح مـي      ١٩٩٤را در سال    آن
تعلـیم و    جریـان ان خطـر دارد،     دارند تا در برابر کاري که برایش      

سازد یا ضرري را از نظر فزیکـي یـا روانـي            شان را خمتل مي    تتربی
نورمال اجتماعي و معنوي طفـل       رشد جریانسازد و در    متوجه طفل مي  
طلبـد  این کنوانیسون از کشورها مي    . کند، محایت شوند  خلل اجياد مي  

بـراي اشـتغال و      يتا قوانیين را تصویب منایند که در آن سن حد اقل          
يحق زندگ "که در حبث    ياما طور .شده باشد  مشخص ساعات و شرایط کار   

و  يت اقتـصاد  یوضـع  گـزارش نيد، طبـق دومـ    یـ گرد ياد آور یـ " مناسب
در سـال   )طفـل  ١۴٠١(اطفال مـصاحبه شـده      % ۴٨ون،یسیکم ياجتماع

معرض ، در   يصح ريغ يط ها ین اطفال در حم   یاکثر ا .کار کرده اند   ١٣٨۶
ا در  یو   يطوالن يساعت ها  يبرا ان آور قرار داشته،   یا و مواد ز   یاش
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سـازمان بـني     ١٨٢مقاوله نامـه     ٣ماده  . .١٩هنگام شب کار منوده اند    
اسـتفاده فزیکـي،     ؤللي کار فعالیت هاي که اطفال را در معرض س         امل

دهد، کار در زیرزمیين ها و جـا هـاي خطـر            جنسي یا معنوي قرار مي    
ناک،کاري که به صحت طفل اثر منفي وارد کند مثل کار براي سـاعات              

را، به حیث بدترین اشکال کار براي اطفال اعالم         طوالني و امثال آن   
.جلوگريي صورت گريددًا مناید که از آا باید جميدارد و تاکید مي

بیکـاري  ،از موارد مشهود دیگـر در رابطـه بـه نقـض حـق کـار               
فزاینده به نسبت برگشت مهاجرین و کمبود زمینه هاي اشتغال بـراي            

و  يت اقتـصاد  یوضـع  گـزارش نيطبق دومـ  .باشدمي به طور عموم   مردم
دهـد  و اجتماعي نشان مي    کمیسیون در زمینه حقوق اقتصادي     ياجتماع

.که رقم بیکاري در بني مردم و مشکالت ناشي از آن در حال گسرتش است              
است  يف آن عبارت از کار    ینها، کار مناسب بر اساس تعر     یگذشته از ا  

حـق  "مورد که در يطوراما مهان .ز داشته باشد  یکه دستمزد مناسب ن   
کـه   دستمزد کـايف  ت کارمندان دوليت  ید، اکثر یحبث گرد " مناسب   يزندگ

. کننديافت منید دریمناتأمنيرا مناسب يک زندگیبتواند

:تیک والیبا تفککارمنودار نقض حق 
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حق کار

شنهادات یو پيريجه گینت
بـه کـار    ياز شهروندان افغان به مشکل عدم دسرتسـ        يادیتعداد ز 

.نـد ه شان را بکنـد مواجه     یمصارف اول  يکه تکافو  يمناسب و دستمزد  
يد، زنـان، اطفـال و اشـخاص دارا        یـ ن خبش حبث گرد   یکه در ا  يرمهانطو
ر در رابطه به حق کـار بـوده،        یب پذ یآس يت از مجله گروه ها    یمعلول

را بـه    يصـح  يط ناسامل که انواع ضـرر هـا       یاطفال شاغل عمومًا در حم    
اشخاص شاغل  از   يکه بعض  يبرعالوه دستمزد .ندیمنايمهراه دارد کار م   

باشـد  يز م یدهند ناچ يکه اجنام م   ير مقابل کار  ند د یمنايافت م یدر
ل را  یشنهادات ذ یون پ یسیکم ابراینبن.ن خود نقض حق کار است     یکه ا 

.نه استین زمیدولت در ايخواستار توجه جد،مطرح منوده

حتقیقي عقرب گزارش(بررسي وضعیت عمومي اطفال در افغانستان -١
)کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان١٣٨۶



70

          دولت افغانستان مکلف است به موارد نقض حق کار به گونه جـدي
ه رنامه هاي آموزش حرف   براي تدویر ب  دولت باید زمینه را     .عمل مناید 

.ي و سایر خدمات براي اشتغال مساعد گرداندا
              از تبعیض در برابر کارمندان به مشـول تبعـیض جنـسیيت کـه بـر

گردنـد؛ براي اشتغال حمروم مـي     برابراساس آن افراد از فرصت هاي       
. جلوگريي به عمل آورددیدولت با

اجياد گردددیبااشتغال زنان فرصت هاي بیشرتيبرا.
گرددینيد تعیحد اقل سن کار و حد اقل معاش با.
و ذكـر شـود  د در قانون کـار    یو عدم آن با    يکار ط مناسب یشرا

. گرددینيتعيط کاریشراياستاندارد ها
فـراهم  تعلـیم و تربیـت    مناسـب    ينه ها یاطفال کارگر زم   يبرا
.گردد

مذهبوريشه ،ضمیانديحق آزاد
نیـ ا،از حقوق اساسي بـشري بـوده      هب یکي شه و مذ  یاند يحق آزاد 

بادر نظـر داشـت مـاده        ينیمراسم د  يو اجرا  مات مذهيب یشامل تعل  حق
ن حـق  یـ تواند از ايميهرکس.باشديکشور ميدوم و سوم قانون اساس

ا یـ يطـور عمـوم   ه  بـ ،  گرانیا در اجتماع بـاد    یو   يطور انفراد ه  ب
. برخوردار باشديخصوص

: کند کهيکم مکشور حيقانون اساسماده دوم 
وانرين مقدس اسالم است و پـ     یافغانستان د  ياسالم ين دولت مجهور  ید"
شـان در حـدود      ينیـ مراسـم د   ين و اجـرا   یاز د  يوريان در پ  یر اد یسا

."باشندياحکام قانون آزاد م

د، نـ در کشورهاي که اقلیت هاي نژادي، مذهيب و یازباني وجود دار         
مذبور را مني توان از ایـن حـق         یت ها اقلکه متعلق به این      شخاصيا

حمروم منود که جمموعا با سایر افراد گروه خود شان از فر هنـگ خـاص                
متمتع شوند و به دین خود متدین بوده و بر طبق آن عمل کنند، یـا                

. به زبان خود تکلم منایند 
)سیاسيوحقوق مدنيمیثاق بني امللليماده بیست وهفتم (

و مـذهب    ريشه، ضـم  یـ اند يچ مورد نقض آزاد   یههـ ش ١٣٨٥در سال 
هــ ش  ١٣٨٦در سال   سفانهأده بود، اما مت   یون به ثبت نرس   یسیدر کم 

از  يچنانچـه عـده ا    . ده اسـت  یگرد ارجاعون  یسیبه کم ک مورد نقض  ی
ت بدخـشان   یـ پس کران وال   و لسوايل و رباط  ميویقلعه آ يه ها یقر اهايل

:عارض شده اندنيون چنیسیبه کم
وان مـذهب   ريکـران منجـان را پـ       ولـسوايل  اهايلدر صد   ٣٧دوددرح"
رسـوم  ن مــــــردم نتوانسته اند کـه       یا.دهديل م یه تشک یلیامساع
ن ولسوايل یا سين ل مداخالت اهايل  یبه دل ش رابه شکل آزادانه   یخو مذهيب

مـداخالت وفـشار     نيمهچـنان آـا اظهارداشـتند بنـابر مهـ        . ندیادامنا
. نـد یزاعمارمناین اي خودمجاعت خانـه   ياند که برا  تاهنوز نتوانسته   

چــــــند مرتبه که اقدام به اعمارمجاعت خانه منودندبه شدت توسـط           
مراسـم  ي  ده تاهـــــنوزهم قادر به اجرا    یمذهب ممانعت گرد   سين اهايل
."ستندینخودرابه طورعلينمذهيب
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ضـوع  ت غرض حل مویاست حج و اوقاف و مقام وال      یق ر یون از طر  یسیکم
ت بـه ولـسوال مـذکور       یـ است حج و اوقاف و مقـام وال       یر.اقدام منود 

خوشـبختانه بـه اسـاس      ،  دیـ ت دادند تاجهت حل مشکل اقـدام منا       یهدا
.ده است ین مشکل مردم رفع گردیون ایسیکميريگیپ

: هاشنهادیو پيريجه گینت
توانـد  يمـ  گردد، اختالفات مـذهيب   يه فوق آشکار م   یچنانچه از قض  

ن یـ با توجـه بـه ا     .شه و مذهب گردد   ی، اند ريضم يحق آزاد  نقضباعث
اتبـاع افغـان    ي  از حقوق اساس   يکیشه  یو اند  ريضم ياصل که حق آزاد   

دولـيت  ذیـربط ل را جهـت توجـه مقامـات         یون نکات ذ  یسیکمباشد،يم
:دارديارائه م

 و مات مـذهيب ینه تعل یش، زم یها تیولؤد با توجه به مس    یدولت با
.دیشهروندان را فراهم مناينیدمراسمياجرا
  مـذهيب و  ينیـ ديت هـا  یـ د تـا اقل   ريد صـورت گـ    یاقدامات الزم با

.ندیاجرا مناو هراسش را بدون ترس یخومذهيبو ينیدبتوانند مراسم 
 شهیـ انديدر مـورد حـق آزاد      يده يگهآو   يآموزشيبرنامه ها ،
و  ينیـ ديهات  یت اقل ید اجرا گردد تا از آزار و اذ       یو مذهب با   ريضم

. دیبه عمل آيريجلوگمذهيب
 مـذهيب و ينیـ ديت هـا  یه اقل یخشونت عل ض  یتبعهر نوع    نبا عامال
.دريصورت گيقانونيد برخورد جدیبا

حق آزادي بیان
ي از شاخـصه هـا  يکیزادي بیان یکي از حقوق اساسي فردي است و          آ

زادانـه  هرکس حق دارد تا مفکوره خـود را آ .باشدميحتکیم دموکراسي
آزادي بیان تنها حمدود بـه آزادي بیـان در اجتماعـات            . بیان مناید 

ایـن حـق در     . گرددنیست بلکه شامل هرنوع سانسور و جمازات نیز مي        
و  جـستجوي معلومـات    ،حق ابراز نظر و حق ارائه، دریافت      بر گرينده   

.گرددابراز نظر نیز مييت برایمصون
آزادي ":داردتان بیان مي  ماده سي و چهارم قانون اساسي افغانس      

.بیان از تعرض مصون است
نوشته،تـصویر  هر افغان حق دارد فکر خود را به وسـیله گفتـار،           

ویا وسایل دیگر، با رعایت احکام مندرج این قانون اساسـي اظهـار             
هر افغان حق دارد مطابق به احکـام قـانون بـه طبـع و نـشر                 .مناید

."بپردازدمطالب، بدون ارایه آن به مقامات دوليت
نيوت ب یتیو انست ٢٠له کابل پرس  یمنتشره به وس   يارش ها زبراساس گ 

يآزاد يپر خماطره برا   ياز سال ها   يکیسال گذشته   ا،رسانه ه  يامللل
تـوان بـه مـوارد      يکه از مجله م    گردديان در افغانستان حمسوب م    یب
:ل اشاره منودیذ

يريگانگقتل و گرو
یکـي از فرمانـدهان      ،دادالـه  مردان مـسلح مـال    ١٣٨٥حوت   ٢٧در  
سـاله روزنامـه نگـار       ٢٥يسـید آقـا راننـده و راهنمـا        ،  طالبان

ــل  ــایي دانی ــرتجیاکومو و درایتالی ــاریخ ماس ــل ١٩ت ــل ١٣٨٦مح امج
حماکمـه  "جاسوسي"ساله افغان را به اهتام ٢٥روزنامه نگار ينقشبند

20 www.kabulpress.org
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ده منطقـه هلمنـد ربـوده شـ    حوت در١٥هرسه نفر روز .و گردن زدند
افغانستان بدون توجه به هشدار طالبـان        ياسالم يدولت مجهور . بودند

امهال وغفلت  ي  و يمنظور آزاد ه  وتالش ب  يدن امجل نقش بند   یبرسربر مبين
ين هشدارقبل یت ندادن به ا   یوامه خربنگارانبرخورد با    نيکه چن د  یورز
ــدرا ــ ین زمی ــه نگران ــين ــق آزاد يفراوان ــورد ح ــبيرا درم ان ی

یيایـ تالیست که خربنگارا  ا ن درحايل یا. دنبال دارد ه  ب درافغانستان
در . صـورت نگرفـت    يچ تـوجه  یه يامجل نقشبند  يزادآ ينه  یرها ودرزم 
–يه ذکـ  یـ صـلح خـامن ذک     يصدا يویول راد ؤشته مس ذسال گ  يماه جوزا 

ت پروان در منزلش توسط افراد ناشناس در مقابـل          یدروال يحمل يویراد
تـن را بـه      ٦نکه  یس باا یپول. دیل رس چشمان طفل دو ساله اش به قت      

ل نبودن مـدارک    یتن آنان را به دل     ٤منود   ريدستگ ياهتام قتل خامن ذک   
نـده  یگوهــ ش    ١٣٨٦سـال    يل ماه جـوزا   یدر اوا مهچنان،.آزاد ساخت 

.دیدر منزلش به قتل رس"آماجه گانس"با یون مششاد خامن شکیزیتلو
د و اعمال فشاریهتد

د یـ مـورد هتد  انیـ ب يآزاد يوارد متعـدد  سال گذشته در مـ     يدر ط 
سـرته ي،  ت ملـ  یـ امن( دولـيت  يارگان ها ،  ناشناس يافراد و گروه ها   

تنـها  ها د ین هتد یالبته ا . قرار گرفت ٢١)رنوايلا يلو،  سیپول،  حمکمه
يموا قع فعـاالن ـاد هـا        يبعضنبوده بلکه در   خربنگارانمربوط به 
د هـا   یهتد نيمورد چن  ٦قلحد ا . ز در برگرفته است   یرا ن  يجامعه مدن 

دات و اعمال   یهتدروند روز افزون  . شده است ارجاع داده ون  یسیبه کم 
و و  لفون و در چند مـورد بـه شـکل رو در ر            یتوسط ت  ًاکه اکثر  فشار

تـأمني يتـازه را بـرا     يش ها یتشو و فرستادن نامه صورت گرفته است    
. ان آورده استیان در کشور به میبيآزاد

، يتیامنـ  ياد ها  توسطدر موارد متعدد     خربنگاران،افزون براین 
وافراد خمالف دولت   ي  حمل يقومندان ها ،  زورمندان،  يامللل نيب يو ها رين

ب یـ ا ختر یـ بط و   ضل شان   یو وسا د و خشونت قرار گرفته اند     یمورد هتد 
ب قرار  یمورد بازداشت و تعق    خربنگارانهم   يدر موارد . ٢٢ده است یگرد

ارقـام   .ده انـد  یـ گردجمبور بـه تـرک کـشور       يبعض گرفته اند و حيت   
١٣٨٦سـال    يدهد که ط   يزم نشان م  یژورنال يامللل نيومعلومات مرکز ب  

ين منبع مـ   یا. مورد لت وکوب خربنگاران صورت گرفته است         ١٣حداقل  
سـال   يطـ  یيایـ تالیک خربنگار ا  یتن ازخربنگاران به مشول      ٦د که   یگو

٢د به مرگ و     یمورد هتد  ١٩،  تمورد بازداش  ٢٤. کشته شده اند     ١٣٨٦
مورد  ٢ضمنًا. ن سال رخ داده است      یا يمورد زخم برداشنت خربنگاران ط    

ن سال صـورت    یا يست که ط  ا يگریمحله سوء قصد ازموارد د     ٥اختطاف و   
خاطر بازداشنت آـا    ه  عمدتًا ب خربنگاراند وسوء قصد    یهتد. گرفته است 

مطابق گـزارش نـشرشده     . صورت گرفته است    انتشار اخبار و نشرات     از
ع هفته نامه مشعل در کندهار،     یمنع توز  ،ت کابل پرس سانسور   یدر سا 

از اجنام   خربنگاران، منع   له مقامات دوليت  یجمله کنر به وس   ع  یمنع توز 
د یـ ، هتد يشـان در رابطـه بـه محـالت انتحـار          يخربنگـار يت هـا  یفعال

ني محایت کننده رسانه هاي –٢٠٠٧گزارش دیدبان رسانه ها سال -
21آزاد 

والن مرکز بني املللي ژورنالیزم ؤیکي از مس-بومیا مصاحبه با ضیا-
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وقـوع  هکـه بـ   بـوده    يله افراد ناشناس از موارد    یبه وس  خربنگاران
.وسته استیپ

ان یـ ده وبیـ عق يحـق آزاد   يکه به مثابه ختطـ     يدادهاید بر رو  یمز
واقعـه مثبـت    ٤٥،  شـود  ين حق مشـرده مـ     یا تأمنيدرراه يومشکالت جد 

زه گـرفنت   ین مـوارد شـامل جـا      یا. ن سال وجود داشته است      یا يزطین
، ان ورسانه ها  یب يمدافع آزاد  يامللل نيب يخربنگاران افغان ازادها  

ت گرفنت خربنگاران   یعضو،  يروچاپیتصو يت رسانه ها  یاد وجواز فعال  جيا
يان ورسـانه مـ    یـ ب يمدافع آزاد  يامللل نيبه ادها ومراکز ب    يداخل
يتـوان ازدسـت آوردهـا      يمورد مثبت را م    ٤٥ن  یمهرفته ا يرو. باشد

ان یده وب یعق يحق آزاد به  شرت  یوتوجه هرچه ب   تأمنيفراراه   ،د خبش یام
.٢٣ذکر کرد

ارتدادبه خربنگارک یمتهم شدن 
زم اسـت  یکه حمصل رشـته ژورنـال     ز کامبخش   یسال گذشته پرو   يدر ط 

ضد اسـالم    ياز مهصنفانش به اهتام پخش نوشته ها       يتعداد يبنابر ادعا 
ده یـ ه به اعدام حمکـوم گرد     ییصله حمکمه ابتدا  یبازداشت و بر اساس ف    

ه در بازداشت بـ   سو نیبد١٣٨٦عقرب   ٥از تاریخ    ز کامبخش یپرو.است
در اختیـار داشـنت و  " متـهم بـه   رنـوال ا ياز سويو. سر مي برد

جلسه  نيدردوم ز کامبخش یپرو. است شده" کفر آمیز    يانتشار مقاله ا  
ت بلـخ بـا زور      یوال يت مل یناف درکابل اظهارمنوده که امن    یحمکمه است 
را  يانشر مقالـه    ه و یت هت یولؤاعرتاف گرفته است تا مس     يوفشار ازو 

د یس،  ن جلسه یدرا. دريبه عهده گ  ،  شود يم يتلق يو یيکه سند کفر گو   
ل مـدافع خـود     یـ را به صـفت وک     يحممد افضل نورستان  ،  ز کامبخش یپرو

ز یـ د پرو یسـ  هیقـض .برد   يسرمه  ف ب یکرده اما تاهنوز بالتکل    معريف
اسـت دنبال داشته ه  حقوق بشر را ب    يامللل نيب يکامبخش واکنش ادها  

 .
يونیزیو تلویيویراديبه دستگاه هامحله

ات خمتلـف کـشور بـه     یـ ن مـورد در وال    یسال گذشـته در چنـد      يدر ط 
توسط افـراد مـسلح محلـه صـورت          يحمل يونیزیو تلو  یيویسات راد یسأت

يمـ از مجلـه  . ده انـد  یـ ب گرد یمذکور ختر  يگرفته است و دستگاه ها    
وبه آتش   انیامو ب یق راد یحر،ون لوگر یزیبه تلو  توان از محله راکيت   

.کردياد آوریدان وردکیت میو دروالیراد٢دن یکش
قانون رسانه ها

وابـسته بـه    يفـراوان ـاد هـا      يقانون رسانه با وجود تالش هـا      
يب مباحثات دوامدار و جـد     ی؛ به تعق  يجامعه مدن نو فعاال  خربنگاران

ب یتـصو بـار دوم     يبـرا تـا اکنـون      يمل يشوراون از   ريدر داخل و ب   
.ه استدینگرد

ن خربنگــارايبیدأتــجمــازات ١٣٨٦ب در اواخــر ســال یــترتنيبــه مهــ
له مقامـات وزارت اطالعـات و       یت بلـخ بـه وسـ      یدر وال  يون مل یزیتلو

ان ارائه خـرب    یدر جر  يعدم استفاده از مصطلحات مل     يفرهنگ بر مبنا  

ضیا بومیا یکي ازمسؤوالن مرکز بني املللي ژورنالیزم و مصاحبه با -
مهچنان گزارش دیدبان رسانه ها 23
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رونـد سـامل اطـالع       ،زیشد ن  يمل يشورااد در   یز يکه منتج به حبث ها    
. سوال قرار دادرا مورديرسان

مـردم را بـه     يحـق دسرتسـ    ي،ريار چـشمگ  یع مذکور به گونه بس    یوقا
حمـدود سـاخته     به مشار مي آیـد،    بشر   ياطالعات که از مجله حقوق اساس     

ينـه را بـرا    یزم خربنگـاران د  یـ رسانه ها، قتـل و هتد      رمحله ب . است
خمـاطره مواجـه     ارا بـ   يحمدود ساخته و رونداطالع رسـان      انیب يآزاد

.خته استسا
: اتشنهادیو پيريجه گینت

ن خبـش گـزارش صـورت    یدر ا  ،انیب يکه در مورد حق آزاد     يلیاز حتل 
ان در افغانستان هنوز با مشکالت      یب يد که آزاد  یآيبر م  نيچن ،گرفت

يدولـت باعـث مـ      انک سو، خمالفـ   یاز  .رو است ه  ها روب  يو ناهنجار 
آزادانـه نـشرات    طـور   ه  مناطق مردم نتوانند بـ     يگردند تا در بعض   

ياز سـو   را بـه نـشر برسـانند       يا مطبوعـات  یيونیزی، تلو يیویراد
به آن اشاره    باالکه در   يطور، مهان دوليت يارگان ها  از يگر، بعض ید

،ونیسیـ ن کم یبنـابرا .گردنـد ين حق م  یاستفاده از ا  د، مانع یگرد
ل ین مـسا  یـ ل را مطرح منوده، خواهان توجه دولت به ا        یذ يهاشنهادیپ

:است
 رسـانه هـا باشـد      يقانون مـشخص بـرا     يد دارا یافغانستان با .

يمل يشورايت کار یلووب قانون رسانه ها در ا     ید تصو ین، با یبنابرا
.دريقرار گ

 دريصـورت گـ   يد برخـورد قـانون    یان با یب ينقض آزاد  نبا عامال .
گردنـد،  يت خربنگـاران مـ    یـ ، آزار و اذ   ري، حتق نيکه باعث توه  يوکسان

.قانون جمازات گردندله ید بوسیبا
 توجـه  خربنگـاران و  ت رسـانه هـا      یـ امن تـأمني يد برا یدولت با
بـه   يريجلوگخربنگارانو  از محالت مسلحانه به مراکز رسانه ها         ،منوده

.عمل آورد
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حق آزادي مشارکت در احتادیه ها
ه بـه حـق    و پنجم قانون اساسي افغانستان در رابطـه بـ         ماده سي 

: صراحت داردنيمشارکت در احتادیه ها چنآزادي
مقاصـد مـادي و یـا       تأمنياتباع افغانستان حق دارند به منظور       "

.معنوي،مطابق به احکام قانون مجعیت ها تأسیس منایند
اتباع افغانستان حق دارنـد،مطابق بـه احکـام قـانون، احـزاب             

."سیاسي تشکیل دهند
ه جمامع و مجعیت هـاي مـساملت آمیـز تـشکیل          هر کس حق دارد آزادان    

.دهد
)اعالمیه جهاني حقوق بشر ماده بیستم فقر ه یک (

تـذکر  ،جهـاني حقـوق بـشر      مهچنان، در ماده بیست و دوم اعالمیـه       
یافته است که هر کس حق دارد براي دفاع از منافع خود با دیگـران               

اسـتفاده از   . ایـد احتادیه تشکیل دهد و در احتادیه ها نیز شـرکت من          
خبـشي از   . اسـت  ياسیات س یمشارکت در ح  ،  ابزار دموکراتیک و قانوني   
ق راه اندازي انتخابـات در سـطوح خمتلـف          یاین حق توسط دولت از طر     

مـردم مـي   . گرددمي تأمنيحق انتخاب شدن و انتخاب کردن      تأمنيچون
توانند از طریق تأسیس احزاب سیاسي، اجنمن هـاي فرهنگـي، احتادیـه            

قانون سـازمان   . از این حق هبره مند شوند     هاي صنفي، اد هاي مدني    
هاي اجتماعي که از سوي دولت با در نظرداشت مفادات قانون اساسـي             

حقوق و آزادي هاي فراواني را براي        ؛افغانستان تصویب گردیده است   
امـا در سـال     .استفاده از این حق در اختیار مردم قرار داده است         

ن حـق را    یاز ا  يون، ختط یسیشده به کم   ارجاع داده یتک شکا یگذشته،  
:ل استین مورد از قرار ذیا.دهدينشان م

نـد  یمنا )ت ننگرهـار  یـ وال(،  يمصرخیاز باشند گان کمپ ش     يتعداد"
نيدر بـ  .انتخـاب منودنـد   شیان گذاشنت مشکال ت خو    یدر م جهت را يگان

ز حـضور   یـ ن يخـامن ،  نـد ده بود یـ نامزد گرد  يندگیمنا يکه برا يکسان
اظهار داشتند   ،ن موضوع خمالفت منوده   یگان با ا  ندیگر منا ید ويل.داشت

داننـد وبـه او     ينده خامن را ننگ وعـار مـ       یک منا یت  یموجودکه آا 
يکه با تالش ها   .نده نامزد گردد  یث منا یتواند به ح  يمنکهگفته اند 
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ینيعـ نـده ت  ییله حل گرد  أن مس یون ا یسیکم
.٢٤ده استیگرد

اوقات شـهروندان افغـان بـا       از يدهد که بعض  يه فوق نشان م   یقض
ه هـا   یمشارکت در احتاد   يهنگام استفاده از حق آزاد     ،يجد يچالش ها 

يمنـ ده و یـ رو گرد ه  روب يض جنس یچنانچه زنان با تبع   .رو اند ه  روب
سه، زنـان حـضور    یـ در مقا . ندیش استفاده منا  ین حق خو  یتوانند از ا  

که در رابطه به زنان است،       يه ها و جمامع   یدر احتاد  ينسبتًا گسرتده ا  
ط مـساعد باشـد     یکه شـرا  يدهد در صورت  ين امر نشان م   یدارند که ا  

ه یل و مشارکت در احتاد    یدر تشک  يثرؤتوانند حضور فعال و م    يزنان م 
.ها داشته باشند

ون یسیـ ک مورد ثبـت شـده در کم     یکه   کردد مهچنان خاطر نشان     یبا
ک مـورد نقـض     یـ قت صرف   یسال گذشته در حق    يست که در ط   ین ن معين یبد
ز یـ گـر ن  ید ياد، موارد ختطـ   یبه احتمال ز  .ن حق صورت گرفته است    یا

ون راجع  یسین حق به کم   یمردم از ا   يوجود دارد که به خاطر عدم آگه      
.استدهینگرد
:اتشنهادیو پيريجه گینت

هــ  ١٣٨۶د، در سـال    یحبث گرد ل  ین خبش به تفص   یکه در ا  يطورمهان
ون بـه   یسیه ها در کم   یو مشارکت در احتاد    يک مورد نقض حق آزاد    ی،  ش

ک مورد نقـض حـق      یست که صرف    ین ن معين ین بد یاما ا .ده است یثبت رس 
اتفـاق افتـاده     ١٣٨۶ه ها در طـول سـال        یو مشارکت در احتاد    يآزاد
د بـه ثبـت     ن موار یاز ا  ي، بعض يل عدم آگه  یچنانچه ممکن به دل   .است

.نرسند
بـه زنـان اختـصاص     ي  مل يشورايها يکرس درصد ٢۵با وجود آنکه    

اسـت  یدهنـدگان انتخابـات ر     يأراز  درصد ۴۴و زنان    است داده شده 
يلـ یه هـا خ   یور زنان در احتاد   ضبازهم ح  ،دادنديل م یرا تشک  يمجهور

کـه در افغانـستان      يسـازمان اجتمـاع    ٩٠۶از  .کمرت از مردان است   
.٢٥باشـد    يمربوط به زنان م    يسازمان اجتماع  ١٣٨ارد، صرف وجود د 

س أد ه درکشور، زنان صرف در ر      یبه ثبت رس   ياسیحزب س  ١٠٠مهچنان از   
مـشکالت متعـدد   ،  ت ها یظرف يت جد یعدم موجود . چهار حزب قرار دارند   

يرهـرب  ،يفرهنگ يت ها یو حمدود  يتیامن يدهایهتدي،  نظر به عوامل داخل   
يدسرتسـ ن امر به نوبـه خـود      یا٢٦.سازد يحمدود م  زنان را در جامعه   

کـه   يه ها یشان را در احتاد   یو مشارکت ا   يزنان را به خدمات اجتماع    
:نیبنابرا.کنديزنان باشد حمدود موقتوانند مدافع حقيم

 و يآزاددر رابطـه بـه    قـانون   مـواد   م  ید جهـت حتکـ    یـ دولت با
ض یاز هر نـوع تبعـ      ،به عمل آورده   يمشارکت در اجتماعات اقدام جد    

به  يريابند جلوگ ین اجتماعات حضور    یخواهند در ا  يکه م يه کسان یعل
.عمل آورد

کمپ شیخ مصري براي برگشت کنندگان و بي جا شدگان داخلي در -24
خانواده در این کمپ ۵٠٠٠والیت ننگرهار تأسیس گردیده است که حدود 

.زندگي مي منایند
25 -www. Moj.gov.af/pdf/socialorglist.pdf
برابري جنسیت –۶فصل -اسرتاتیژي موقت انکشاف ملي افغانستان-26

۵ص –مسائل و موانع –) ندرج(اجتماعي 
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تیحق تابع
ت او اسـت کـه   یـ اسـاس حـق تابع     رک شهروند ب  یت  یقت، عضو یدر حق 

نـه  ید تـا زم   یـ منا يمـ تـأمني ک فـرد و دولـت       ینيرا ب  يرابطه حقوق 
و خـدمات    آموزش و پـرورش   به مشول حق     عموميخدمات   تأمنيو   يابیکار
کـشورش   يیقـضا نظـام م و به    یسه ياسیس رونددر   و مند گردد هبر يصح

. داشته باشدبرابريدسرتس
:کنديحکم منيافغانستان در ماده چهل وهفتم چنيقانون مدن

ت درج ودر صـورت مطالبـه      یـ ک شخص در ورقه خمصوص هو     یيمدنحالت  "
ي، لیا اسـم فـام    یـ ختلص  ،  اسم يت حمتو یورقه هو . شوديمش داده   یبرا
خ یاسم مهسر و اوالد با تار     ،  حمل اقامت ،  تیتابع،  فهیخ تولد و ظ   یتار

."باشديو حمل تولد شان م
ت یـ حقوق بـشر در مـورد تابع       يه جهان یمهچنان ماده پانزدهم اعالم   

: صراحت داردنيچن
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.باشدتابعیتيهر کس حق دارد که دارا-١
ا از حـق  یـ ت خـود   یـ توان خود سرانه از تابع     يچ کس را من   یه-٢
.ت حمروم کردیتابعريیتغ

ن حـق بـه دفـاتر    یـ به تعداد چهار مورد نقض ا      ١٣٨۶سال   ياما ط 
:به طور مثال. ده استیون ثبت گردیسیکم

کـه جهـت اخـذ      ادعا داشتند وقـيت    يکندیت دا یوال ساكنسه برادر   
کـه  يبا وجود . روند يت م ین وال یا ت ثبت احوال نفوس   یتذکره به آمر  

ت یرید سه نفر از کارمنـدان مـد       یأیت وت یکه احکام مقام وال    يضیعرا
يمهراه داشـته انـد، بـرا       راتیت وشخص یبر داشنت اهل   را مبين  يیجنا

.منوده بودنديمشکل تراش، ت تذکره داده نشدهیشان از طرف آن آمر

:افزون بر آن
جهت اخـذ   يدارد که و  ياظهار م  ،ودهون مراجعه من  یسیبه کم  يخامن"

ويل منـوده اسـت    ت ثبـت احـوال نفـوس مراجعـه        یریت به مد  یتذکره هو 
ش را  ید تذکره شـوهر خـو     یگفته اند که خامن مذکور با      ين به و  والؤمس
يماه اسـت کـه مفقـود مـ         ۶مدت   يشوهر خامن مذکور برا    ويل.وردایب

ن خامن،  یا يفته ها اما طبق گ  .از شوهر خود ندارد    ياطالع يباشد و و  
يش تذکره من  یاداره ثبت احوال نفوس، شاهد را هم قبول نکرده و برا          

."دهند
شنهاداتیو پيريجه گینت

از شـهروندان    يت بعض یدهد، حق تابع  ين موارد نشان م   یچنانچه ا 
ن امـر   یده که ا  ینقض گرد  ذیربطمقامات   يافغان بر اساس سهل انگار    

ت ندارنـد   یکه تذکره تابع  يکسان يبرا يادیتواند باعث مشکالت ز   يم
: دريد توسط دولت مورد توجه قرار گیل باین موارد ذیبنابرا. گردد
    ت یـ متام شـهروندان کـشور تـذکره تابع       يدولت موظف است تا برا

.دیه منایهت
ا  يکسانيفه سـهل انگـار    یوظ يجهت اجرا  ،مربوطه يکه در ارگا

گـرد  ید مـورد پ   یـ دنـد با  گريت مـ  یـ ند و باعث نقض حق تابع     یمنايم
.ندريقرار گيقانون

:يسفارشات عموم
بر امور و مـسایل مربـوط      جهت نظارت    ،ون مستقل حقوق بشر   یسیکم

اذهان ه است تا  وتالش منود  يشه سع یدرکشور مه  و هببود آن   حقوق بشر  به
ن و  یدر رابطه به مواز   را  ن امور دوليت  والؤمردم ومس  عموميو افكار 
.سـازند روشـن    يآموزشـ  يهـا  برنامـه ق  یاز طر ي  حقوق بشر  يارزشها
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از  يرين بوده است که به منظـور جلـوگ        یمهواره ا ونیسیمهچنان تالش کم  
کنـد وبـا    نظـارت  دولـيت  يارگان ها  يت ها یفعالبر ،نقض حقوق بشر  

در  ياملللـ  نيوتعهدات بـ   يمل نيکه با قوان   يوقانون يحقوق ياستدالهلا
وجـود   يحقوق بـشر   ه سازي فرهنگ و ارزش هاي     توسعه و ادین   يراستا

ازحقـوق اتبـاع کـشور      است  ت آن مکلف    یق ورعا یت در تطب  دارد و دول  
ن والؤومـس  يون مهچنان به افراد شاک    یسیکم.اوردیت به عمل ب   ی

يارهایمعها و   چارچوب  با  ، مطابق   يالزم حقوق  يهات  مشور امور دوليت 
يمگرباوجود تـالش هـا    .دهديمي  للامل نينافذ و تعهدات ب    يمل نيقوان

حقـوق بـشر     تـأمني و تیـ رعا،  قیـ کرد دولت در امر تطب    عمل،  ونیسیکم
ت یـ ده که امن  یباعث گرد  يتیمشکالت فراوان امن  .خبش نبوده است  ت  یرضا
مردم از حقوق و    گردد و د مواجه یوهتدچالش   اشهروندان ب  يوفرد يمجع

از يمثـال در بعـض     بـه گونـه    .شان حمروم مباننـد    ياساس يها يآزاد
مکاتب شان   ،حمروم شده اند   آموزش و پرورش  ات کشور اطفال از حق      یوال

.ده استیب گردیخمالفان دولت خترا از طرفیبه علل خمتلف مسدود
درخبـش   بـویژه بـا مـردم      ن دوليت والؤبرخورد مس وضعیت و چگونگي    

ده م با فـساد بـو     أمواقع تو  يدر بعض قانون از وحراست يایوقض عديل
خـود ادامـه     يتـالش هـا   به  نه  یزماین   در رنوالا يباآنکه لو .است

يشرتشده م یبمردم يشود نگران يده م یکه عمال د  يداده است، اما طور   
سـطح   برخـورد داري از    حـق ،  اتیـ ححق  شته، نقض ذسال گ  يدر ط .رود

يدرطـ .ده اسـت  یـ سال قبل گسرتده ترگرد    با سهیمقا درمناسب يزندگ
صورت گرفت که تعداد     ،خمتلف يهادرزون   يله انتحار محنیندن سال چ  یا
يهـا لـه   ن آن مح  یمرگبـارتر . ساخت يد وزمخ یازمهوطنان مارا شه   يادیز

.کندهار و هلمند رخ داده است، قند بغالنكارخانهدر يانتحار
شنهادات یـ ون پ یسین گزارش صورت گرفت، کم    یکه در ا   يلیبنابر حتل 

تـر در   خصشنهادت مش یپ.دیمنايح م دارد مطر  يل را که جنبه عموم    یذ
.ده استیآن حق مطرح گردبهمورد هر حق در حبث مربوط

 ي، دسرتسـ آموزش و پـرورش  نه  یش در زم  ید به تعهدات خو   یدولت با
و  يسـطح زنـدگ    يه مـسکن و ارتقـا     یـ ، هت يشهر توسعه،  يبه مراکز صح  

. دیاقتصاد شهروندان افغان عمل منا
 برنامـه  درد و  یـ منا تأمنيش را   یوت شهروندان خ  ید امن یدولت با
د یـ موارد ناموفق بـوده اسـت جتد       از ياریش که در بس   یخو يتیامن يها

.دريدست گيرا رويثر ترؤميبرنامه ها،نظر منوده
     شه کـن منـوده  یت را در کشور ر   یدولت مکلف است تا فرهنگ معاف،

.بیشرتین تالش خویش را معمول داردق قانون یدر تطب
 مـورد  ي فـساد ادار  عامالنرده شود و    ب نيد از ب  یبايفساد ادار

.ندريقرار گيگرد قانونیپ
  ير چـون زنـان، اطفـال و اشـخاص دارا        یب پـذ  یآس يبه گروه ها

.دريحقوق شان صورت گتأمنيجهت يشرتید توجه بیت بایمعلول
را در متــام نقــاط و متعــادلمتــوازنتوســعهت یولؤدولــت مــس

ه بـ  يريجداجلوگ دوليت يز ارگان ها  یض آم یاز برخورد تبع  . کشوردارد  
.شرت سازدینه اعتماد مردم را نسبت به دولت بیتازم؛دیعمل آ


