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کمیسیون	مستقل	حقوق	بش��ر	افغانستان	بر	اساس	حکم	ماده	58	
قانون	اساسی		به	منظور	نظارت	بر	رعایت	حقوق	بشر	در	افغانستان،	
بهب��ود،	حمایت	و	ترویج	آن	فعالیت	می	نمای��د.1	یکی	از	مهمترین	
فعالیت	های	کمیس��یون	بررسی	وضعیت	حقوق	بشری	شهروندان	و	
مشکالت	و	چالش	های	موجود	برای	تطبیق	حقوق	بشر	در	کشور	و	
نش��ر	نتایج	حاصله	در	قالب	گزارش	های	ساالنه	کمیسیون	در	مورد	
وضعیت	حقوق	بشر	در	افغانستان	می	باشد	که	در	ماده	بیست	و	یکم	
قانون	تش��کیل،	وظایف	و	صالحیت	های	کمیس��یون	تصریح	شده	
اس��ت.	این	فعالیت	مطابق	با	برنامه	استراتژیک	و	برنامه	عمل	ساالنه	
کمیس��یون	تهیه	و	ترتیب	داده	می	شود.	مهمترین	هدف	از	نشر	این	
گزارش	ها	ارزیابی	وضعیت	حقوق	بش��ری	ش��هروندان	افغانستان،	
انتش��ار	موارد	نقض	حقوق	بش��ر	و	چالش	های	عمده	موجود	برای	
تطبیق	حقوق	بشر	در	افغانستان	و	از	همه	مهمتر	جلب	توجه	نهادها	و	

سازمان	های	ملی	و	بین	المللی	به	این	مسئله	مهم	می	باشد.	

	افغانس��تان	بس��یاری	از	میثاق	ها	و	معاه��دات	بین	المللی	را	امضا	
و	به	رس��میت	ش��ناخته	و	موظف	به	تطبیق	آنها	می	باشد.	کمیسیون	
می	کوش��د	تا	چگونگی	تطبیق	میثاق	های	بین	المللی	حقوق	بشر	که	
افغانستان	به	آنها	ملحق	شده	نظارت	نماید.	هم	چنین	کمیسیون	طبق	
الیح��ه	وظایف	خود	در	این	گزارش	تالش	نم��وده	تا	با	نظارت	بر	
عملکرد	دولت	و	با	درنظرداش��ت	اصل	شفافیت	و	پاسخگویی	و	به	
صورت	کامال	بی	طرفانه	گزارش	های	خود	را	تهیه	و	به	نش��ر	برساند	
تا	ضمن	انتشار	دستاوردهای	عمده	دولت	در	زمینه	تطبیق	و	رعایت	
اص��ول	و	موازین	حقوق	بش��ری،	با	ارائه	معلوم��ات	مفید	و	تحلیل	
قضایای	حقوق	بش��ری	بر	اس��اس	قوانین	و	اصول	پذیرفته	شده	ملی	
و	بین	المللی،	س��طح	آگاهی	عامه	را	از	حقوق	بش��ر	افزایش	داده	و	
در	نتیجه	باعث	افزایش	مس��ئولیت	پذیری	و	پاس��خگویی	دولت	و	
نهادهای	مربوطه	گردد.گزارش	حاضر	یازدهمین	گزارش	س��االنه	
»وضعیت	حقوق	بش��ر		در	افغانستان«	اس��ت	که	از	سوی	کمیسیون	
مستقل	حقوق	بش��ر	افغانس��تان	برای	مخاطبان	آن	از	جمله	شورای	
ملی	افغانستان،	نهادها	و	سازمان	های	مرتبط	با	حقوق	بشر،	محققین	

و	سایر	عالقمندان	و	عامه	مردم	تهیه	و	نشر	می	گردد.	

از	لحاظ	زمانی،	این	گ��زارش	از	اول	قوس	1393	الی	اول	قوس	
1394	و	در	برخ��ی	بخ��ش	ها	آمارهای	مربوط	به	کل	س��ال	1394	

1. كميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان، قانون تشكيل، صالحيت  ها و و ظايف 
722/http://www.aihrc.org.af/home/law   كميسيون

را	شامل	می	ش��ود.	قس��مت	اعظم	معلومات	و	آمارهای	مندرج	در	
این	گزارش	بر	اس��اس	یافته	ها	و	مشاهدات	مستقیم	ناظران	ساحوی	
کمیس��یون	در	ساحات	و		والیات	تحت	پوشش	کاری	کمیسیون	و	
معلومات	و	داده	های	موجود	در	بانک	معلومات	کمیسیون	می	باشد.	
ع��الوه	بر	آن	از	معلومات	و	آمارهای	دریافتی	از	وزارت	خانه	ها	و	
نهادهای	مربوطه	نیز	اس��تفاده	شده	اس��ت.	گزارش	شامل	سه	فصل	
اس��ت	که	در	فصل	اول	آن	راجع	به	کلیات	گزارش	بحث	شده	که	
ش��امل	معرفی	گزارش	و	تحلیل	حقوقی	اس��ت.	فصل	دوم	گزارش	
حاض��ر	تحلیل	داده	های	آماری	اس��ت	که	نش��ان	دهنده	بخش	های	
مختلف	وضعیت	حقوق	بش��ر	در	افغانستان	است.	فصل	سوم	شامل	
جمع	بندی	و	پیشنهادهاس��ت	که	در	آن	پیش��نهادهای	مشخصی	در	

راستای	بهبود	وضعیت	حقوق	بشر	پیشکش	شده	است.

این	گزارش	بر	مبنای	معیار	و	اصول	اس��ناد	بین	المللی	حقوق	بشر	
و	قوانین	نافذه	کشور		تهیه	شده	است	و	سازمان	ها	و	نهادهای	حقوق	
بش��ری	می	توانند	ب��ا	مطالعه	آن	درک	روش��نی	از	وضعیت	حقوق	
بش��ر	در	افغانس��تان	بدس��ت	آورده،	برنامه	های	متناسب	با	واقعیت	
ها،	مش��کالت	و	چالش	های	موجود،	طراحی	و	گام	های	اساسی	و	
عملی	برای	رفع	آنها	و	حمایت	جدی	از	حقوق	بش��ر	و	توس��عه	آن	

در	افغانستان	بردارند.

هرچند	گزارش	حاضر	که	حاصل	تالش	بی	وقفه	و	صادقانه	بخش	
تحقیق	و	س��ایر	همکاران	کمیسیون	می	باشد	و	علیرغم	دقت	باال	در	
اس��تفاده	از	آمار	و	معلومات	متعدد،	بدیهی	است	که	عاری	از	خطا	
نب��وده	و	ب�ه	تنهایی	نمی	تواند	بازتاب	دهنده	وضعیت	کامل	حق�وق	
بش�ر	در	افغانستان	محس�وب	ش�ود.	ب�ا	این	ح�ال	می	توان	ادعا	کرد	
این	گ��زارش	تالش	ورزیده	که	از	وضعیت	حقوق	بش��ر	معلومات	
دقیق	و	جامع	را	ارائه	نماید.	کمیس��یون	امیدوار	است	که	اطالعات	
این	گزارش	مورد	استفاده	سازمان	ها	و	فعالین	و	مدافعین	حقوق	بشر	
برای	درک	بهتر	وضعیت	حقوق	بشر	افغانستان،	چالش	ها	و	فرصت	

های	پیشروی	قرار	بگیرد.

جا	دارد	از	همه	کس��انی	که	در	این	گزارش	ما	را	یاری	کرده	اند،	
همکاران	و	ناظران	س��احوی	در	دفاتر	ساحوی	و	والیتی	و	هم	چنین	
هم��کاران	بخش	بان��ک	معلومات	که	در	تهی��ه	و	تحلیل	معلومات	

زحمت	کشیده	اند،	سپاسگزاری	کنیم.	

مقدمه
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کلیات: 
گزارش	حاضر	وضعیت	حقوق،	چالش	ها	و	مشکالت	در	راستای	
تأمین	و	تحقق	حقوق	بش��ر	و	موارد	نقض	آن	و	هم	چنین	پیش��رفت	
ها	و	اجراات	دولت	درباره	حقوق	بشر	در	افغانستان	را	بیان	می	کند.	
این	گ��زارش	بر	مبنای	بان��ک	معلوماتی	اداره	قضی��ه،	تلفات	افراد	
ملکی،	ثبت	شکایات،	خشونت	علیه	زنان	و	وضعیت	کودکان	تهیه	

گردیده	است.	

بربنیاد	بانک	معلومات	اداره	قضیه	در	س��ال	1394	خورشیدی،	به	
تعداد	746	قضیه	نقض	حقوق	بش��ر	به	ثبت	رسیده	که	از	این	جمله	
66	درص��د	تحت	پیگیری	بوده،	30	درصد	حل	و	فصل	ش��ده	و	4	
درصد	قضایا	بسته	شده	اس��ت.	از	لحاظ	جنسیتی	حدود	72	درصد	
قضایا	مربوط	به	مردان	و	28	درصد	قضایا	مربوط	به	زنان	می	باشند.	
از	لحاظ	س��نی	26	درصد	قضایا	زیرهجده	سال	و	بقیه	باالی	هجده	
س��ال	اند.	این	گزارش	نشان	می	دهد	که	از	لحاظ	تفکیک	نوع	حق،	
بیشترین	نقض	قضایای	حقوق	بش��ر	مربوط	به	حق	آزادی	و	امنیت	
شخصی	است	که	حدود	200	قضیه	را	تشکیل	می	دهد.	نقض	حق	طی	
مراحل	قانونی	در	مرحله	دوم	قرار	دارد	که	نش��ان	دهندۀ	موجودیت	
مش��کالت	و	کاستی	ها	از	جمله	فس��اد	اداری	در	نهادهای	عدلی	و	
قضایی	اس��ت.	از	لحاظ	پوشش	جغرافیایی	این	گزارش	29	والیت	
را	شامل	می	شود.	برخی	مناطق	به	دلیل	محدودیت	های	امنیتی	مورد	
پوش��ش	این	تحقیق	قرار	نگرفته	اس��ت.	هم	چنین	کمیسیون	مستقل	
حقوق	بشر	افغانستان	در	نظارت	ساحوی	سال	1394	با	5145	نفر	در	
26	والیت	از	طریق	پرسشنامه	مصاحبه	انجام	داده	است	که	جز	منبع	

این	تحقیق	قرار	گرفته	است.	

حق حیات: 
حق	حیات	یکی	از	بنیادی		ترین	حقوق	انسانهاس��ت.	در	افغانستان	
همه	س��اله	به	اش��کال	مختلف	قضایای	مربوط	به	نقض	حق	حیات	
اتف��اق	می	افتد.				ترور،		قتل	ناموس��ی،	تلفات	ملکی،	قتل	ناش��ی	از	
منازعه،	حوادث				ترافیکی	به	عنوان		بارز		ترین	انواع	نقض	حق	حیات	
مطرح	اس��ت.	دریافت	های	کمیس��یون	نش��ان	می	دهد	که	در	سال	
1394	خورش��یدی	در	مجموع	3387	نفر،	حیات	ش��ان	را	از	دست	
داده	اند	که	از	این	میان	3129	تن	آنها	در	جریان	منازعات	مسلحانه	

کشته	شده	اند.	

بر	مبنای	آمار	و	معلومات	مندرج	در	بانک	اداره	قضیه	کمیسیون	
مستقل	حقوق	بشر	افغانستان،	از	اول	قوس	سال	1393	الی	اول	قوس	
1394	به	تعداد		68	قضیه	در	مورد	نقص	حق	حیات	به	ثبت	رس��یده	
اس��ت.	از	مجموع	این	68	مورد،	13	مورد	ش��ان	مرب��وط	به	اطفال	
زیر	18	سال	است.	گزارش	کمیسیون	مستقل	حقوق	بشر،	در	مورد	
وضعیت	خشونت	علیه	زنان	نشان	می	دهد	که		ازآغاز	سال	1394	تا	
پایان	سنبله	همین	سال	به	تعداد	190	مورد		قضیه	قتل	مربوط	به	زنان	
توس��ط	دفاتر	ساحوی	و	والیتی	کمیس��یون	به	ثبت	رسیده	است.	از	
مجموع	آمار	متذکره	101	مورد	آن	قتل	ناموس��ی	است	که	حیثیت	
قتل	عمد	را	داش��ته	و	مانند	قتل	های	هدفمن��د	از	روی	قصد	و	اراده	

انجام	شده	است.	

هم	چنین	اداره	قضیه	کمیسیون	مستقل	حقوق	بشر	افغانستان	نشان	
می	دهد	که	از	مجم��وع	68	مورد	قضیه	نقص	حق	حیات،	24	مورد	
شان	که	35	درصد	قضایا	را	تشکیل	می	دهد	مربوط	به	زنان	است.	

تلف��ات	ملکی	یکی	از	م��وارد	دیگر	نقض	حق	حیات	به	ش��مار	
می	رود.	در	افغانس��تان	همه	س��اله	افراد	ملک��ی	از	جریان	منازعات	
مسلحانه	متضرر	می	شوند.		براساس	دریافت	های	کمیسیون	در	طول	
سال	1394	تعداد	9431	تن	تلفات	ملکی	ثبت	شده	است.	از	مجموع	
این	تعداد،	3129	تن	کشته	و	6302	تن	زخمی	شده	اند.	براساس	این	
آمار،	تلفات	ملکی	در	سال	1394	حدود	17.8	درصد	نسبت	به	سال	
1393	افزایش	داشته	است.	72	درصد	تلفات	ملکی	توسط	مخالفین	
دولت	انجام	ش��ده،	19	درصد	توس��ط	عوامل	نامشخص،	9	درصد	
توسط	نیروهای	دولت	و	1	درصد	توسط	نیروهای	بین	المللی	انجام	

شده	است.

حق کرامت انسانی:
کرامت	انس��انی،	از	مفاهیم	اساس��ی	در	حوزه	حقوق	بشر	شمرده	
می	ش��ود.	بربنیاد	اداره	قضیه	کمیسیون	مستقل	حقوق	بشر	افغانستان	
در	بخش	کرامت	انس��انی	به	تعداد	101	قضیه	به	ثبت	رسیده	است.	
بیش��تر	این	قضایا	شامل	خش��ونت	های	فزیکی،	اهانت	و	بدرفتاری	
بوده	اس��ت.	از	لحاظ	جنس��یتی	حدود	21	قضیه	مربوط	زنان	و	80	
قضیه	مربوط	مردان	میباشد.		یافته	های	کمیسیون	مستقل	حقوق	بشر	
افغانس��تان	نشان	می	دهد	که	بیش��ترین	نقض	حق	کرامت	انسانی	از	

سوی	پولیس	و	قوماندانان	مسلح	صورت	گرفته	است.	

خالصه گزارش
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از	مجموع	قضایای	نقض	حق	کرامت	انس��انی،	حدود	80	درصد	
قضی��ه	در	پیون��د	با	ش��کنجه	و	رفتار	ظالمانه	و	خش��ن	اس��ت.	این	
قضایا	ش��امل	مردان	و	زنان	می	باشد.	بررس��ی	قضایا	نشان	می	دهد	
که	ش��کنجه	و	رفتار	ظالمانه	بیش��تر	از	س��وی	پولیس،	قوماندانان	و	
زورمندان	غیرمسؤول	صورت	گرفته	است.	حق	کرامت	انسانی	زنان	
بیشتر	در	معرض	تهدید	قرار	دارد.	تجاوز	جنسی	یکی	از	گونه	های	
خشونت	است	که	حق	کرامت	زنان	را	نقض	می	کند.	گزارش	شش	
ماه	اول	سال	1394	خشونت	علیه	زنان	که	از	سوی	کمیسیون	حقوق	
بش��ر	تهیه	ش��ده	نش��ان	میدهد	که	حدود	18	مورد	تجاوز	جنسی	به	
ثبت	رسیده	اس��ت.	هم	چنین	بر	اساس	اداره	قضیه	کمیسیون	حقوق	
بش��ر	به	تعداد	9	مورد	خشونت	جنسی	در	بخش	نقض	حق	کرامت	
انسانی	به	ثبت	رسیده	اس��ت.	اطفال	نیز	قشر	آسیب	پذیر	جامعه	اند	
که	در	افغانس��تان	کمتر	به	رش��د	ش��خصیت	آنان	توجه	شده	است.	
هرگونه	برخورد	غیر	انسانی	حق	کرامت	اطفال	را	نقض	می	کند.		از	
مجموع	101	حق	مربوط	کرامت،	به	تعداد	21	مورد	شان	مربوط	به	
افراد	زیر	سن	هجده	س��ال	بوده	است	که	شامل	لت	وکوب،	تجاوز	

و	تحقیر	می	باشد.	

حق آزادی و امنیت شخصی: 
ح��ق	آزادي	و	امنیت	ش��خصي	پس	از	حق	حی��ات	از	مهمترین	
حقوق	بش��ري	به	ش��مار	مي	رود	که	در	اعالمیه	جهاني	حقوق	بشر	
و	همین	طور	در	قانون	اساس��ي	کشور	بر	آن	تأکید	شده	است.	حق	
آزادي	و	امنیت	شخصي	داراي	چندین	حقوق	فرعي	مي	باشد:	حق	
مصؤنیت	از	سلب	آزادي	و	توقیف		هاي	خودسرانه،	حق	مصؤنیت	از	
ض��رب	و	جرح،	حق	مصؤنیت	از	تهدید	به	مرگ،	حق	مصؤنیت	از	
کار	اجباري،	حق	مصؤنیت	از	ناپدید	ش��دن	اجباري،	حق	مصؤنیت	
از		اختطاف	و	گروگان	گیري	و	حق	رهایي	از	ش��کنجه	و	رفتارهاي	
غیرانساني.	تمام	ش��هروندان	افغانستان	در	سایه	قوانین	و	کنوانسیون	
هاي	بین	المللي	و	همچنین	قانون	اساس��ي	کشور	داراي	حقوق	یاد	
شده	هستند	و	دولت	مکلف	است	تا	زمینه	دسترسي	تمام	شهروندان	

افغانستان	را	به	آن	فراهم	نماید.

در	این	دوره	)اول	قوس	1393	الي	اول	قوس	1394(	کمیس��یون	
تعداد	200	قضیه	در	مورد	حق	آزادي	و	امنیت	ش��خصي،	13	قضیه	
در	مورد	حق	سلب	آزادي	ش��ده		ها	و	5	قضیه	در	مورد	حق	آزادي	
گش��ت	و	گذار	در	بانک	معلومات	خود	ثبت	نموده	که	از	آن	میان	
84	قضیه	حل	ش��ده	اس��ت	و	بقیه	تحت	پیگیري	قرار	دارد.	بیشترین	
قضایاي	ثبت	ش��ده	مربوط	به	نقض	حق	آزادي	و	امنیت	ش��خصي	

مردان	بوده	است	که	شامل	72	درصد	کل	قضایا	مي	شود.	

طبق	یافته		هاي	گزارش	س��احوي	وضعیت	حقوق	بشر	41	درصد	
اشتراک	کنندگان	در	این	تحقیق	وضعیت	امنیتي	را	در	طول	12	ماه	
گذش��ته	)قوس	1393	الي	قوس	1394(	بهتر	توصیف	کرده	اند	اما	

17	درصد	گفته	اند	که	وضعیت	امنیتي	بدتر	شده	است،	آنان	عوامل	
بدتر	ش��دن	وضعی��ت	امنیتي	را	به	مخالفین	مس��لح	دولت،	پولیس،	
قوماندانان	و	افراد	مس��لح	غیرمسئول	نس��بت	مي	دهند.	اداره	قضیه	
کمیس��یون	نش��ان	مي	دهد	که	در	این	مدت	تعداد	114	مورد	نقض	
حق	مصؤنیت	از	دس��تگیري	و	توقیف	خودس��رانه	به	ثبت	رس��یده	
اس��ت.	درتعدادي	از	این	قضایا	از	نیروهاي	موظف	دولتي	و	پولیس	
به	عنوان	ناقضان	حق	مصؤنیت	از	دستگیري	و	یا	توقیف	خودسرانه	

شکایت	شده	است.

بررسي	قضایاي	ثبت	شده	در	بانک	معلومات	کمیسیون	نیز	حاکي	
از	نارضایت��ي	مردم	و	احس��اس	ناامني	در	برخي	مناطق	کش��ور	مي	
باش��د؛		در	این	مناطق	قوماندانان،	افراد	مسلح	غیرمسئول	و	مخالفین	
مس��لح	دولت	با	تهدید	اف��راد	و	ایجاد	رعب	و	وحش��ت	بین	مردم	
باعث	نقض	حق	مصؤنیت	ش��هروندان	از	تهدید	به	مرگ،	اختطاف	

و	ضرب	و	شتم	شده	اند.

بر	اساس	آمارهاي	موجود	در	بانک	معلومات	کمیسیون	در	طول	
این	دوره	)قوس	1393	الي	قوس	1394(	تعداد	35	مورد	قضیه	نقض	
حق	مصونت	از	ضرب	و	جرح	افراد	به	ثبت	رس��یده	اس��ت.	ضرب	
و	جرح	به	ش��یوه		هاي	مخلتف	صورت	گرفته	اس��ت؛	لت	و	کوب،	
اس��تفاده	از	چاقو،	سالح		هاي	گرم	نظیر	تفنگچه	و	غیره.	عامل	بیشتر	
این	قضایا	اعضاي	فامیل	یا	قوماندانان	محلی،	افراد	مسلح	غیرمسئول	

و	مخالفان	مسلح	دولت.

اختطاف	و	گروگان	گیري	نیز	از	لحاظ	قانون	جرم	انگاش��ته	مي	
ش��ود	و	براي	عامالن	آن	مجازات	در	نظر	گرفته	شده	است.	اما	این	
قانون	از	ضمانت	اجرایي	کافي	برخوردار	نیس��ت	و	مسئله	اختطاف	
و	گروگان	گیري	از	دیرباز	یکي	از	چالش		هاي	اساسي	نقض	حقوق	
ش��هروندان	افغانستان	به	حساب	مي	آید.	بررسي	قضایاي	ثبت	شده	
در	کمیسیون	نش��ان	مي	دهد	که	افراد	مسلح	غیرمسئول	و	نیروهاي	
مس��لح	مخالف	دولت	براي	کس��ب	امتیازات	مادي	و	یا	رسیدن	به	
منافع	ش��خصي	و	یا	اهداف	سیاس��ي	با	اختطاف	و	گروگان	گیري	

افراد	باعث	نقض	حق	آزادي	و	امنیت	شخصي	افراد	مي	شوند.

طبق	قوانین	حقوق	بشري،	افرادي	که	براساس	قانون	مجرم	شناخته	
ش��ده	و	آزادي	از	آنان	س��لب	گردیده	نیز	داراي	حقوقي	هستند	از	
جمله	حق	مصؤنیت	از	بدرفتاري	و	شکنجه،		حق	دسترسي	به	آب	و	
غذاي	صحي،	حق	داش��تن	ارتباط	با	فامیل	و	اعضاي	خانواده	و	حق	

دسترسي	به	وکیل	مدافع.

حق	آزادي	گش��ت	و	گذار	که	ش��امل	حق	تابعیت،	حق	داشتن	
ملکیت،	اصل	عدم	تبعیض	و	حق	حمایت	علیه	بیجا	ش��دن	اجباري	
مي	باشد	در	افغانس��تان	باچالش	هاي	فراوان	روبروست؛	نبود	امنیت	
در	بین	راههاي	مواصالتي	شهرها	و	قریه	جات	و	اختطاف	مسافران	
در	بین	راهها	توس��ط	مخالفان	مس��لح	دولتي	به	منظور	دس��تیابي	به	
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مقاصد	سیاسي	و	یا	دزدي	و	چپاول	توسط	زورمندان	و	افراد	مسلح	
غیرمس��ئول	حق	آزادي	گشت	و	گذار	را	از	شهروندان	سلب	نموده	
اس��ت.	حتي	در	برخي	شهرها	از	جمله	کابل	نیز	تعدادي	از	مقامات	
دولت��ي	و	یا	اف��راد	زورمند	با	مس��دود	کردن	کوچه		ه��ا	و	راههاي	
عموم��ي	حق	آزادي	گش��ت	و	گذار	را	از	مردم	س��لب	نموده	اند.	
در	برخ��ي	والیات	نیز	نف��وذ	فرهنگ	مردس��االرانه		و	دیدگاه		هاي	
سنتي،	محدودیت		هاي	بس��یاري	براي	گشت	و	گذار	و	فعالیت		هاي	
اجتماع��ي	زنان	ایجاد	کرده	اس��ت.	با	این	وج��ود	در	مناطق	تحت	
پوش��ش	این	تحقی��ق،	36		درصد	مصاحبه	ش��وندگان	گفته	اند	که	
فامیل	آنها	همیش��ه	از	حق	آزادي	گشت	و	گذار	برخوردار	بوده	اند	
و	کمتر	از	یک	درصد	گفته	اند	که	فامیل	آنها	هیچ	وقت	از	این	حق	

برخوردار	نبوده	اند.

ح��ق	مالکیت:	حق	مالکیت	جز	بخش	حقوق	اقتصادی	به	ش��مار	
میرود.	مصؤونیت	ملکیت	از	مصادره	غیرقانونی،	مصؤونیت	از	سلب	
مالکیت،	مصؤونیت	خان��ه	و	ملکیت	از	تعرض،	مصؤونیت	امالک	
عمومی	و	نقض	حق	مالکیت	زنان	از	مباحثی	است	که	در	این	بخش	
به	آن	پرداخته	شده	است.		در	قضایای	سال	1394	به	تعداد	74	قضیه	
مرب��وط	به	حق	ملکیت	می	باش��د.	از	این	جمله،	ب��ه	تعداد	66	قضیه	
تحت	کار	اس��ت،	7	قضیه	حل	و	یک	قضیه	بسته	شده	است.	قضایا	
نش��ان	می	دهد	که	در	مواردی	مختلف	حق	مالکیت	افراد	به	اشکال	
گوناگون	نقض	ش��ده	است.	بر	اساس	این	قضایا،	زورمندان	محلی،	
افراد	دولتی،	قوماندانان	مسلح	غیر	مسوول	عمده	ترین	عاملین	نقض	

حق	ملکیت	افراد	بوده	اند.	

حق برخورداری از سطح مناسب زندگی: 
حق	رف��اه	یا	حق	برخورداری	از	س��طح	مناس��ب	زندگی	بخش	
مهمی	از	حقوق	بش��ر	محسوب	می	گردد.	داش��تن	مسکن	مناسب،	
دسترس��ی	به	آب	صحی	و	غذای	کافی،	حمایت	در	برابر	آس��یب	
پذیری	و	حمایت	در	برابر	فقر	و	بیکاری	از	مواردی	است	که	تحت	
این	عنوان	مطرح	شده	اس��ت.	در	اداره	قضیه	کمیسیون	حقوق	بشر	
افغانس��تان	به	تعداد	19	قضیه	در	رابطه	به	حق	سطح	مناسب	زندگی	
به	ثبت	رس��یده	که	از	آن	جمله	15	قضیه	تحت	کار	و	4	قضیه	حل	

گردیده	است.	

بررسی	های	ساحوی	کمیسیون	مستقل	حقوق	بشر	افغانستان	نشان	
می	دهد	که	از	مجموع	مصاحبه	ش��وندگان	که	5145	نفر	هس��تند،	
تع��داد	30	نفر	ک��ه	0.6	درصد	مجموع		ارقام	را	تش��کیل	می	دهد،	
گفته	ان��د	که	در	زیر	خیم��ه	زندگی	می	کنن��د.	77	درصد	مصاحبه	
ش��وندگان	گفته	اند	که	در	خانه	میراثی	یا	خانه	پدری	شان	زندگی	
می	کنند.	دسترس��ی	به	آب	صحی		از	ضرورت	های	اساسی	زندگی	
بش��ر	اس��ت.	مس��ئولین	آبرس��انی	وزارت	احیا	و	انکش��اف	دهات	
افغانس��تان	می	گوید	که	در	سال	2012	و	2013	براساس	آماری	که	

اداره	مرکزی	احصاییه	افغانس��تان	داده	بود،	میزان	دسترسی	به	آب	
آش��امیدنی	در	سطح	ملی	45	درصد	بوده	است.	میزان	دسترسی	در	
روس��تاها	به	آب	صحی	39	درصد	اس��ت.	هرچند	گزارش	سازمان	
صحی	جهان	دسترس��ی	ش��هروندان	را	به	آب	آشامیدنی	صحی	در	
ش��هر	را	64	درصد	و	در	روس��تاهارا	58	درصد	اعالم	کرده	است،	
اما	مس��ؤولین	آبرسانی	وزارت	احیا	و	انکشاف	دهات	آنرا	غیر	واقع	
بینانه	عنوان	کرده	و	گفته	اند	که	میزان	دسترسی	به	آب	صحی	کمتر	
از	این	است.	درهمین	حال	نظارت	ساحوی	کمیسیون	مستقل	حقوق	
بشر	افغانستان	نشان	می	دهد	که	از	مجموع	مصاحبه	شوندگان	حدود	
13	درصد	ش��ان	گفته	اند	که	به	آب	آش��امیدنی	صحی	دسترس��ی	
ندارند.	در	این	تحقیق	حدود	30	درصد	مصاحبه	شوندگان	گفته	اند	
که	آب	آشامیدنی	شان	را	از	طریق	چاه	عمیق	تهیه	می	کنند.	سیستم	
کانالیزاس��یون	و	خدمات	آبرس��انی	یکی	از	ضروریات	اساسی	در	
شهرها	محسوب	می	شود،	اما	نبود	چنین	یک	سیستم	فراگیر	آبرسانی	
باعث	شده	که	اکثر	شهروندان	از	خدمات	آب	نل	محروم	باشند.	در	
این	گزارش	تنها	حدود	11	درصد	مصاحبه	شوندگان	گفته	اند	که	از	
آب	نل	استفاده	می	کنند.	بربنیاد	نظارت	ساحوی	کمیسیون،	حدود	
48	درصد	مصاحبه	شوندگان	گفته	اند	که	فامیل	شان	با	مشکل	آب	
مواجه	اند.	دور	بودن	فاصله	منبع	آب،	انتظار	طوالنی	در	صف	آب،	
منازع��ه	باالی	آب	و	هزینه	برای	تهیه	آب	مانند	حفر	چاه	و	غیره	از	
مواردی	اس��ت	که	به	عنوان	عمده	ترین	چالش	در	این	زمینه	مطرح	
شده	اس��ت.	هم	چنین	برخی	چالش	های	جدی	مانند:	شوربودن	اب	
چاه،	آلوده	شدن	چاه،	استفاده	از	منبع	مشترک	با	حیوانات	مثل	آب	
جوی	و	غیره،	مانع	دسترس��ی	ش��هروندان	به	آب	آشامیدنی	صحی	

شده	است.	

بازگش��ت	کنندگان	و	بیجاش��دگان	داخل��ی	در	بیش��تر	موارد	از	
دسترس��ی	به	س��طح	مناسب	زندگی	محروم	می	ش��وند	و	از	این	رو	
برای	دس��ت	یافتن	به	س��طح	مناس��ب	زندگی	نیازمند	حمایت	اند.	
یافته	های	کمیس��یون	حقوق	بشر	نشان	می	دهد	محدودیت	دسترسی	
به	کار	و	نداش��تن	مسکن،	از	مشکالت	عمده	بازگشت	کنندگان	و	
بیجاشدگان	داخلی	بوده	اس��ت.	نظارت	ساحوی	کمیسیون	حقوق	
بشر	افغانس��تان	نشان	می	دهد	که	در	س��ال	1394	حدود	20	درصد	
مصاحبه	ش��وندگان	گفته	اند	که	مهاجرت	نموده	اند.	از	مجموع	این	
20	درصد،	در	پرس��ش	بعدی	حدود	21	درصد	ش��ان	گفته	اند	که	
از	بازگش��ت	شان	راضی	نیس��تند.		حدود	57	درصد	نبود	کار	و	34	
درصد	نبود	امنیت	را	عمده		ترین	دالیل	عدم	رضایت	از	بازگش��ت	
عنوان	ک��رده	اند.	در	تحقیق	حاضر،	نظارت	س��احوی	کمیس��یون	
مستقل	حقوق	بشر	افغانس��تان	نشان	می	دهد	که	از	مجموع	مصاحبه	
شوندگان		به	تعداد		235	نفر	از	مصاحبه	شوندگان	که	4.6	درصد	را	
تشکیل	می	دهند	گفته	اند	که	بیجاشده	هستند.	یافته	های	تحقیق	نشان	
می	ده��د	که	عوام��ل	مختلفی	نظر		به	منطق��ه	و	موقعیت	جغرافیایی	
باعث	بیجاش��دگی	افراد	و	فامیل	ها	شده	اس��ت.	نبود	کار،	نداشتن	
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خانه،	نبودامنیت	و		حوادث	طبیعی	از	عمده		ترین	دالیل	بیجاشدگی	
عنوان	شده	است.	

حق صحت: 
ح��ق	برخورداری	از	س��المتی	یا	صحت	یکی	از	حقوق	بش��ری	
افراد	به	ش��مار	می	رود.	در	س��ال	1394	به	تع��داد	10	قضیه	مربوط	
به	نقض	حق	صحت	در	اداره	قضیه	کمیس��یون	مس��تقل	حقوق	بشر	
افغانس��تان	به	ثبت	رس��یده	است.	بیش��تر	این	قضایا	در	رابطه	به	نبود	
امکانات	الزم	در	مراکز	صحی	و	یا	دور	بودن	مراکز	صحی	میباشد.	
با	اینکه	دسترسی	به	خدمات	صحی	در	افغانستان	نسبت	به	سال	های	
گذشته	س��هولت	هایي	را	داشته	اس��ت،	اما	از	لحاظ	کیفیت،	معیار	
و	امکان��ات	هنوز	هم	با	مش��کالت	متعددی	مواجه	اس��ت.	کمبود	
و	بی	کیفیت	ب��ودن	ادویه،	نبود	خدمات	درس��ت	و	اساس��ی،	نبود	
امکانات	و	س��هولت	های	کافی،	نبود	داکتران	مسلکی	و	متخصص،	
هنوزهم	به	عنوان	چالش	های	عمده	در	بخش	صحت	مطرح	اس��ت.	
در	این	تحقیق،	51	درصد	مصاحبه	کنندگان،	کمبود	وسایل	صحي	
و	ادویه،	7	درصد	دوربودن	مراکز	صحی،	6	درصد	نبود	کارمندان	
مس��لکی،	7	درص��د	کیفیت	خراب	ادویه،	ح��دود	2	درصد	قیمت	
بودن	ادویه	و	یک	درصد	نب��ود	کارمند	زن	را	از	جمله	چالش	هاي	

عمده	در	عرصه	خدمات	صحی	یاد	کرده	اند.	

حمایت	از	طفل	ومادر	یک	امر	حیاتی	و	مهم	اس��ت.	از	مجموع		
مصاحبه	شوندگان		در	جریان	این	تحقیق،	حدود	33	درصد	گفته	اند	
که	در	زمان	والدت	آخرین	طفل	ش��ان	اقارب	ش��ان	به	آنها	کمک	
کرده	اند.	هم	چنین	23	درصد	داکتر	یا	نرس،	17	درصد	دایه	محلی،	
14	درص��د	قابله	یا	دایه	مس��لکی	در	جری��ان	والدت	کمک	نموده	
ان��د	و	حدود	6	درصد	ه��م	گفته	اند	که	هیچ	ک��س	کمک	نکرده	
است.		در	این	تحقیق	به	تعداد	45	نفر	که	حدود	0.8	درصد	مجموع	
مصاحبه	ش��وندگان	را	تش��کیل	می	دهند	گفته	اند	که	در	یک	سال	
اخی��ر	یک	مادر	را	در	جریان	والدت	از	دس��ت	داده	اند.	در	همین	
حال	حدود	100	نفر	که	1.9	درصد	از	مصاحبه	شوندگان	را	تشکیل	
م��ی	دهند	گفته	اند	که	در	طول	یکس��ال	اخیر	ی��ک	طفل	را	هنگام	

والدت	از	دست	داده	اند.	

معتادی��ن	نی��ز	در	جمع	افراد	مریض	به	ش��مار	می	رون��د	که	باید	
در	قس��مت	بازیابی	صحت	شان	تالش	ش��ود.	وزارت	صحت	عامه	
افغانستان	در	برج	ثور	سال	1394	اعالم	نمود	که	در	افغانستان	حدود	
3	میلیون	معتاد	وج��ود	دارد.	معتادین	هنوز	به	صورت	همه	جانبه	و	
اساس��ی	تحت	درمان	قرار	نگرفته	و	باید	در	این	زمینه	توجه	خاص	

شود.	

حق کار: 
معضل	بیکاری	در	افغانس��تان	به	یک	مس��أله	نگران	کننده	تبدیل	
ش��ده	است	و	نرخ	بیکاری	همه	روزه	افزایش	می	یابد.	این	موضوع	

باعث	شده	است	که	تعدادی	از	شهروندان	اقدام	به	مهاجرت	نمایند.	
گسترش	ناامنی،	خروج	نیروهای	خارجی،	محدودشدن	کمک		ها،	
نبود	برنامه	عملی	اش��تغال	زایی	از	سوی	حکومت	باعث	شده	است	
وضعی��ت	کار	در	افغانس��تان	بدتر	ش��ود.	بربنیاد	بان��ک	اطالعاتی	
کمیسیون	مس��تقل	حقوق	بشر	در	س��ال	1394	از	مجموع	مصاحبه	
ش��وندگان	حدود	46	درصد	ش��ان	گفته	اند	که	کار	نمی	کنند.	طبق	
آماره��ای	دریافت	ش��ده	از	وزارت	کار	و	امور	اجتماعی	در	س��ال	
1394	عالوه	بر	اینک��ه	800هزار	نفر	بصورت	مطلق	بیکار	بوده	اند،	
حدود	40	درصد	از	10	میلیون	افراد	واجد	شرایط	کار	نیز	فاقد	کار	

دائمی	بوده	اند.

منابع	عایداتی	یکی	از	مباحث	مهم	در	قس��مت	کار	اس��ت.	منابع	
عایداتی	می	تواند	بیانگر	نوعیت	شغل	در	جامعه	باشد.	بررسی	های	
س��احوی	کمیسیون	مستقل	حقوق	بش��ر	افغانستان	نشان	می	دهد	که	
از	مجم��وع	اش��تراک	کنندگان	این	تحقیق،	ح��دود	31.4		درصد	
گفته	اند	که	منابع	عایداتی	ش��ان	زراعتی	و	66.6	درصد	گفته	اند	که	
منابع	عایداتی	شان	غیرزراعتی	است.	خشکسالی	ها	و	مدرنیزه	نبودن	
سیستم	زراعتی	باعث	شده	اس��ت	که	در	بیشتر	موارد	منابع	زراعتی	
قادر	به	تأمین	مصارف	زندگی	فامیل	ها	نباشد.	از	این	رو	برای	اکمال	
مخارج	شان	از	روش	هاي	غیر	زراعتی	مانند	تجارت،	بافندگی،	کار	
در	ادارات	و	غیره	کمک	بگیرند.	از	آنجائیکه	مصاحبه	ش��وندگان	
این	تحقیق	عمدتا	از	مناطق	ش��هری	و	اطراف	ش��هر	بوده	اند،	بدین	
لحاظ	نمی	توان	ادعا	نمود	که	منابع	عایداتی	در	تمام	نقاط	کش��ور	

عمدتا	غیر	زراعتی	است.

در	ای��ن	تحقیق،	ح��دود	17	درصد	مصاحبه	ش��وندگان	گفته	اند	
ک��ه	درآم��د	روزانه	ش��ان	کمت��ر	از	50	افغانی	اس��ت،	37	درصد	
گفته	ان��د	که	بیش��تر	از	50	افغانی	و	حدود	45	درص��د	گفته	اند	که	
میزان	درآمدش��ان	نامشخص	است.	پایین	بودن	میزان	درآمد،	باعث	
ش��ده	اس��ت	که	فامیل	های	زیادی	قرضدار	ش��وند.	از	میان	پاس��خ	
دهندگان	به	پرسشهای	این	تحقیق	50	درصد	گفته	اند	که	فامیل	شان	
قرض	داراند.		دالیل	مختلفی	برای	قرضداری	ذکر	ش��ده	است،	اما	
بیش��ترین	دلیل	قرضداری	مصارف	ابتدایی	زندگی	مثل	خوراک	و	
پوشاک	می	باشد	که	حدود	55	درصد	کل	قرضداری	ها	را	تشکیل	
می	ده��د.	ح��دود	14	درصد	مخارج	عروس��ی،	9.5	درصد	تداوی	
مری��ض،	7.7	درصد	اعم��ار	خانه	و	6.2	بیکاری	ب��ه	عنوان	عوامل	

قرضداری	ذکر	شده	است.

کار	کودکان	طبق	اسناد	بین	المللی	ممنوع	است.	اما،	فقر	اقتصادی	
باعث	شده	اس��ت	که	در	افغانستان	تعدادی	از	کودکان	برای	تأمین	
مصارف	فامیل	ش��ان	مجبور	به	کار	کردن	ش��وند.	براس��اس	اعالم	
صن��دوق	حمایت	از	کودکان	افغانس��تان،	در	ح��دود	30	درصد	از	
ک��ودکان	افغان	کار	می	کنند.	از	می��ان	30	درصد	کودکان	کارگر	
تعداد	زیادی	آن	به	کارهای	ش��اقه	و	دشوار	مصروف	اند.	حدود	22	
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درصد	از	مصاحبه		ش��وندگان	در	این	تحقیق	گفته	اند	که	اطفال	شان	
کار	می	کنند.	کار	در	مزرعه،	چوپانی،	دستفروش��ی،	موترش��ویی،	
کفاش��ی،	ش��اگرد	هوتل	و	قالی	بافی	از	جمله	کارهایی	اس��ت	که	
کودکان	به	آن	رو	می	آورند.	هرچند	نوعیت	کار	اطفال	روس��تایی	
با	اطفالی	که	در	ش��هر	هس��تند	متفاوت	است	اما	بررسی		ها	نشان	می	
دهد	که	اطفال	کارگر	در	بیش��تر	موارد	کارهای	ش��اقه	و	سنگین	را	

متحمل	می	شوند.

حق دسترسي به تعلیم و تربیه:
حق	تعلیم	و	تربیه	یکي	دیگر	از	مهمترین	حقوق	بش��ري	است	که	
مي	تواند	از	طریق	یاددهي	ارزش��هاي	بشري،	ارتقاء	توانمندي		هاي	
بش��ري	و	تحول	در	فرهنگ	جامعه،		نقش	مهمي	در	توس��عه	کشور	

ایفا	نماید.	

بر	اس��اس	یافته		هاي	این	تحقیق	96.3	درصد	افراد	شرکت		کننده	
اظهار	داش��ته	اند	که	به	آموزش	و	پرورش	دسترسي	دارند.	البته	این	
تحقیق	تنها	مناطقي	از	کشور	را	تحت	پوشش	قرار	داده	که	از	لحاظ	
امنیت��ي	امکان	مصاحبه	و	بررس��ي	دیدگاه	ها	و	نظرات	ش��هروندان	
وجود	داشته	اس��ت	لذا	مناطق	ناامن	شامل	محدوده	کار	این	تحقیق	

نمي	شود.

معلومات	بدس��ت	آمده	از	وزارت	معارف	نشان	می	دهد	که	در	
س��ال	1394	تعداد	9490771	ش��اگرد	به	ش��مول	3726988	دختر	
و	5763783	پس��ر	در	مکاتب	مش��غول	تحصیل	ب��وده	اند	و	تعداد		
203.535	معل��م	از	جمل��ه		65.663	معلم	ان��اث	و	137.872	معلم	
ذکور	در		16800	مکتب	مش��غول	تدریس	ب��وده	اند.	در	حالی	که	
تع��داد	714	مکت��ب	نیز	به	دالی��ل	مختلف	امنیتی	و	غیره	مس��دود	
بوده	اس��ت.	اما	با	همه	اینها	یونیسف	اعالم	کرده	است	که	هنوز	در	

افغانستان	40	درصد	از	اطفال	از	حق	آموزش	محروم	هستند.

با	آنکه	حق	دسترس��ي	به	آموزش	و	پرورش	یکي	از	حقوق	مهم	
بش��ري	و	نیازهاي	اصلي	زنان	و	دختران	محس��وب	مي	ش��ود	هنوز	
تعداد	زیادي	از	زنان	و	دختران	در	نقاط	مختلف	کش��ور	از	این	حق	
محروم	هستند؛	وجود	باورهاي	س��نتي	در	جامعه	و	هم	چنین	ناامنی	
از	موان��ع	مهم	نقض	حق	دسترس��ي	دختران	ب��ه	آموزش	و	پرورش	
مي	باش��د.	در	برخي	والیات	ناامن	کش��ور	از	جمله	لوگر،	سرپل	و	
تعدادي	از	ولس��والي		هاي	هرات	مکاتب	دخترانه	پیوس��ته	از	سوي	
مخالف��ان	دولت	و	برخي	افراد	س��نتي	و	متعصب،	مورد	تهدید	واقع	
ش��ده	اس��ت؛	تعدادي	از	مکاتب	دخترانه	به	آتش	کشیده	شده	و	یا	
دختران	در	مکاتب	به	ش��یوه		هاي	مختلف	در	معرض	خطر	و	آسیب	
جدي	قرار	گرفته	اند.	تع��دادي	از	مکاتب	دختران	نیز	بر	اثر	تهدید	

مخالفین	دولت	و	مخالفین	آموزش	دختران،	مسدود	شده	است.

به	طور	کلي	در	طول	سال	2015		ناامني،	فقر	و	مشکالت	اقتصادي	

و	مصروفیت	اطفال	به	کار،	دوري	مکاتب،	کمبود	کتاب	و	امکانات	
آموزشي،	کمبود	معلم	و	یا	استخدام	معلمان	کم	سواد،	نبود	تعمیر	و	
فضاي	مناس��ب	آموزشي،	ازدواج	اطفال	و	نفوذ	باورها	و	سنت		هاي	
مخالف	آموزش	و	پ��رورش	در	برخي	مناطق،	از	چالش		هاي	عمده	

براي	برخورداري	از	حق	آموزش	و	پرورش	بوده	است.

87		درص��د	افراد	مصاحبه	ش��دگان	در	این	تحقی��ق	گفته	اند	که	
در	قریه	آنها	س��اختمان	مکتب	وجود	دارد؛	ام��ا	تعدادي	دیگر	در	
مکان		هایي	از	جمله	مسجد	و	یا	در	فضاي	باز	تحصیل	مي	کرده	اند.	
78.7	درصد	از	مصاحبه	ش��وندگان	روزانه	فاصله	اي	بین	یک	الي	
دو	کیلومت��ر	را	طي	مي	کنند	تا	به	مکتب	برس��ند	و	0.8	درصد	هم	
راهي	طوالني			تر	از	6	کیلومتر	از	خانه	تا	مکتب	را	مي	پیمایند.	حدود	
67	درصد	آنها	گفته	اند	که	دسترس��ي	به	تعلیم	و	تربیه	تا	صنف	12	
ب��راي	آنها	امکان	پذیر	اس��ت.	اما		6	درصد	از	اش��تراک	کنندگان	
در	ای��ن	تحقیق	گفته	ان��د	که	خدمات	تعلیم��ي	صنف		هاي	1-6		از	
س��وي	مکاتب	دولتي	در	قریه	آنها	ارائه	نمي	شود،	و	آنها	براي	بهره	
مندي	از	خدمات	تعلیمي	مجبور	به	ثبت	نام	در	مکاتب	خانگي	و	یا	

مکاتب	خصوصي	هستند.

نتایج	این	تحقیق	نش��ان	مي	دهد	که	کیفیت	پایین	تعلیم	و				تربیه،	
ناتواني	در	پرداخت	مصارف	مکتب،	دیدگاه	منفي	مردم	نس��بت	به	
مکتب،	ضرورت	کار	اطف��ال،	ازدواج	اطفال،	وضعیت	بد	مکتب،	
دوري	راه	و	از	همه	مهمتر	ناامني	باعث	مي	شود	تا	اطفال	مکتب	را	
ترک	کنند.	همچنین	آمارهاي	موجود	در	بانک	اطالعات	کمیسیون	
نش��ان	مي	دهد	که	کمبود	ی��ا	عدم	وجود	معلمی��ن	اناث	در	برخي	
مکاتب	باعث				ترک	تحصیل	دختران،	بخصوص	در	صنف		هاي	11	
و	12	م��ي	ش��ود.	ممانعت	از	ادامه	تحصیل	دخت��ران	در	صنف		هاي	
11	و	12،	ش��مار	فارغین	اناث	را	کاهش	داده	درنتیجه	دسترسي	به	
معلمین	اناث	نیز	کاهش	پیدا	کرده	اس��ت؛	تع��داد	دختراني	که	در	
دوره		هاي	بعد	از	حق	آموزش	محروم	مي	ش��وند،	بیشتر	و	بیشتر	مي	

شود.

حق ازدواج و تشکیل خانواده:
رضای��ت	و	داش��تن	آزادي	در	انتخاب	همس��ر	نق��ش	مهمي	در	
ازدواج	دارد،	تا	آنجا	که	در	اس��ناد	بین	المللی	حقوق	بش��ر	و	قانون	
اساس��ي	و	سایر	قوانین	کش��ور	نیز	آن	را	از	حقوق	مسلم	شهروندان	
خوانده	اس��ت،	اما	متاسفانه	در	کش��ور	ما	با	وجود	قوانین	و	احکام	
حمایت��ي	باز	هم	تضمیني	براي	برخ��ورداري	از	این	حق	بخصوص	
براي	زن��ان	وجود	ندارد	و	چالش		هاي	بس��یاري	مانع	تحقق	آن	مي	
ش��ود؛	از	جمله	ازدواج	های	اجباری	و	سنتي،	بد	دادن،	بدل	و	خرید	
و	فروش	دختران.	در	س��ال	1394	تعداد	60	قضیه	نقض	حق	آزادي	
در		ازدواج	و	انتخاب	همس��ر	در	بانک	معلومات	کمیسیون	به	ثبت	
رسیده	اس��ت.	از	آن	تعداد	18	قضیه	مربوط	به	اطفال	)7-18	سال(	
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مي	باش��د.	طبق	یافته		هاي	این	تحقیق	حدود	3	درصد	)134	نفر(،	از	
کل	اش��تراک	کنندگان	)5145	نفر(	گفته	اند	ک��ه	در	خانواده	آنها	
اطفال	پسر	از	حق	مصؤنیت	از	ازدواج	زیر	سن	برخوردار	نیستند،	و	
اطفال	پسر	در	خانواده	آنها	مجبورند	قبل	از	سن	18	سالگي	ازدواج	
کنن��د،	و	10	درص��د	)519	نفر(	ه��م	گفته	اند	که	اطف��ال	دختر	در	
خانواده	آنها	از	این	حق	بش��ري	محرومند،	و	دخت��ران	در	خانواده	

آنها	مجبورند	قبل	از	سن	قانوني	ازدواج		کنند.	

بروز	انواع	خش��ونت		هاي	فزیکي،	جنس��ي	و	سپس	خودسوزي،	
خودکشي،	طالق،	مشکالت	روحي	و	رواني،	فرار	از	منزل	و	مرگ	
و	میر	مادران	و	اطفال	ش��ان	درهنگام	تولد	از	آسیب	هاي	ازدواج	در	
طفولیت	به	ش��مار	مي	رود.	طبق	یافته	هاي	این	تحقیق	حق	مصؤنیت	
دختران	بیش	از	پس��ران	نقض	مي	ش��ود،	و	دختران	بیش��تر	قرباني	
ازدواج		هاي	قبل	از	وقت	مي	ش��وند.	همچنین		فقر	اقتصادي،	وجود	
س��اختارهاي	مردساالرانه	و	دیدگاه	س��نتي	در	خانواده	ها،	بد	دادن	
و	ب��دل	اطفال	از	دالی��ل	اصلي	نقض	حق	مصؤنی��ت	از	ازدواج	در	

طفولیت	به	شمار	مي	رود.	

یافته	هاي	این	تحقیق	نش��ان	مي	دهد	ک��ه	عمده			ترین	دلیل	نقض	
حق	مصؤنیت	دخت��ران	از	ازدواج	در	طفولیت،	بدل	دادن	و	پس	از	
آن	حل	مش��کالت	اقتصادي	خانواده	مي	باشد؛	اما	در	مورد	پسران	
بدل	دادن	دلی��ل	عمده	نقض	حق	مصؤنیت	پس��ران	از	ازدواج	زیر	

سن	است.

طویان��ه	و	خرید	و	فروش	دختران	یکي	از	چالش	هاي	ازدواج	در	
افغانس��تان	محسوب	مي	ش��ود.	تعیین	طویانه		هاي	سنگین	براي	عقد	
نکاح	دختر	خالف	ارزش		هاي	بش��ري	اس��ت،	و	کرامت	انساني	را	
خدش��ه	دار	مي	کند.	عالوه	بر	آن	گاه��ي	پیامدهاي	وخیمي	نیز	به	
دنب��ال	دارد	از	جمله	تن	دادن	ش��وهر	به	کارهاي	ش��اقه	در	خارج	
از	کش��ور،	رو	آوردن	به	م��واد	مخدر،	ایجاد	فش��ارهاي	روحي	و	
خودکش��ي،	طالق،	بهم	خوردن	مناسبات	فامیلي	و	اعمال	خشونت	
علیه	زنان.	کمترین	تهدید	موجود	اعمال	خشونت	علیه	زنان	در	این	

قضایا	مي	باش��د.	تعیین	طویانه		هاي	سنگین	موجب	بروز	خشونت	و	
رفتارهاي	انتقام	آمیز	از	س��وي	شوهر	و	یا	خانواده	وي	بر	علیه	دختر	

پس	از	ازدواج	آنها	مي	شود.

حق طی مراحل قانونی: 
رسیدگی	مؤثر	به	موارد	نقض	حقوق	بشر	و	صدور	حکم	عادالنه	
در	مورد	آن	ها	جزو	حقوق	کس��انی	اس��ت	که	قربانی	نقض	حقوق	
بش��ر	و	یا	متهم	به	نقض	حقوق	دیگران	ش��ده	اند.	هم	ش��اکی	و	هم	
مته��م	حق	دارند	که	قضایای	مربوطه		ش��ان	در	موعد	معینه	قانونی	و	
با	طی	مراحل	قانونی،	به	صورت	ش��فاف	و	عادالنه	مورد	رسیدگی	
ق��رار	بگیرن��د.	در	این	گزارش	ب��ه	تعداد	746	قضی��ه	که	در	بانک	
اطالعات	اداره	قضیه	کمیسیون	مستقل	حقوق	بشر	افغانستان	به	ثبت	
رسیده	مورد	بررسی	قرار	گرفته	است.	از	مجموع	قضایای	ثبت	شده	
نقض	حقوق	بشر،	حدود		30درصد	آن	حل،	66	درصد	تحت	کار	

و	4	درصد	آن	بسته	شده	است.	

در	ای��ن	گزارش	به	تعداد	177	قضیه	در	رابطه	به	حق	طی	مراحل	
قانونی	یا	رس��یدگی	موثر	به	ثبت	رس��یده	اس��ت.	از	لحاظ	تفکیک	
جنسیتی،	به	تعداد	20	قضیه	مربوط	زنان	و	157	قضیه	مربوط	مردان	
می	باشد.		حق	رسیدگی	قانونی	بخش	مهم	و	اساسی	مباحث	حقوق	
بشری	را	تشکیل	می	دهد.	هرفرد	حق	دارد	که	قضایای	مربوطه	شان	
به	صورت	مؤثر	مورد	رسیدگی	قرار	بگیرد	و	مراحل	قانونی	را	طی	

نماید.		

داده	های	اداره	قضیه	کمیسیون	مستقل	حقوق	بشر	افغانستان	نشان	
می	دهد	که	در	بیشتر	موارد	حق	رسیدگی	مؤثر	و	طی	مراحل	قانونی	
توسط	مراجع	مربوطه	نقض		گردیده	است.	نقض	حق	رسیدگی	مؤثر	
و	طی	مراحل	قانونی	عبارت	از	عدم	رس��یدگی	مؤثر	به	قضایا،	عدم	
رعایت	قوانین	مربوط	به	جرایم	و	مجازات،	دستگیری	و	نگهداشت	
در	توقیف	به	صورت	غیرقانونی،	ممانعت	از	حق	اس��تیناف	طلبی	و	

عدم	رسیدگی	به	قضایا	در	میعاد	معینه	می	باشد.	
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1. درباره این گزارش:
بر	اساس	ماده	بیس��ت	و	یکم	قانون	تشکیل	وظایف	و	صالحیت	
های	کمیسیون	مستقل	حقوق	بشر	افغانستان،	این	کمیسیون	موظف	
است	که	هر	سال،	یک	گزارش	ساالنه	در	مورد	وضعیت	حقوق	بشر	
تهیه	و	نش��ر	نماید.	گزارش	های	ساالنه،	به	رییس	جمهور	و	پارلمان	
کشور	ارائه	می	شود.1		برهمین	اساس،	کمیسیون	مستقل	حقوق	بشر	
افغانستان	هرساله	گزارش	ویژه	در	باره	وضعیت	عمومی	حقوق	بشر	

در	کشور	تهیه	و	به	پارلمان	و	ریاست	جمهوری	تقدیم	می	کند.	

گزارش	حاضر	یازدهمین	گزارش	از	این	سلسله	گزارش	ها	است،	
که	وضعیت	حقوق	بش��ر	را		عمدتا	در	س��ال	1394	مورد	بررسی	و	
تحلیل	قرار	داده	اس��ت.	این	گزارش	از	اول	قوس		س��ال	1393	الی	
اول	ق��وس	1394	را	در	بر	میگرد.		یافته	های	این	گزارش	ش��امل	4	
ماه	آخر	سال	1393	و	هشت	ماه	اول	سال	1394	است،	که	مجموعا	
12	ماه	را	ش��امل	می	شود.	بر	اساس	سال	میالدی،	از	20	نوامبر	سال	
2014	الی	20	نوامبر	س��ال	2015،		را	تحت	پوشش	قرار	داده	است.	
یافته	های	گزارش	بر	اس��اس	12	ماه،	بررسی	و	تحلیل	شده	است.	از	
آنجائیکه	گزارش	حاضر	ربع	آخر	س��ال	1394	را	شامل	نمی	شود،	
از	این	رو	ارقام	و	آمار،	با	یافته	های	س��ال	گذشته	مورد	مقایسه	قرار	

نگرفته	است.	

گزارش	حاضر	تقریبا	سراس��ر	کش��ور	)32	والیت(	را	پوش��ش	
می	دهد	و	داده	های	آن	توس��ط	دفاتر	س��احوی	و	والیتی	کمیسیون	
مس��تقل	حقوق	بشر	افغانس��تان،	از	همه	مناطق	کش��ور	جمع	آوری	
ش��ده	اس��ت.	با	این	حال،	بنابر	معضالت	متعدد	امنیتی،	جغرافیایی،	
سردی	زمستان	و	محدودیت	امکانات،	دسترسی	به	برخی	از	مناطق	

و	روستاهای	کشور	امکان	پذیر	نبوده	است.

این	گزارش	یک	گزارش	توصیفی-تحلیلی	اس��ت	که	براساس	
جمع	آوری،	تحلیل	و	جمع	بندی	داده	ها	و	معلومات	به	دس��ت	آمده	
از	روش	ها	و	منابع	مختلف	تهیه	ش��ده	است.	این	گزارش	در	نتیجه	
اطالعات	به	دس��ت	آمده	از	بانک	معلومات	ثبت	ش��کایات،	اداره	
قضایا،	نظارت	س��احوی،	نظارت	س��احوی	اطفال	و	خشونت	علیه	
زنان	می	باش��د.	کلیه	معلومات	در	بانک	معلومات	کمیس��یون	جمع	
بشر  حقوق  مستقل  كميسيون  های  صالحيت  و  وظايف  تشكيل،  قانون   .1

افغانستان)1384(. ماده 21.

		SPSS	جمله	از	مختلف	های	برنامه	توسط	و	ش��ده	توحید	و	آوری
تجزیه	و	تحلیل	ش��ده	در	نهایت	یافته	های	بدست	آمده	در	تهیه	این	

گزارش	مورد	استفاده	قرار	گرفته	است.

الزم	است	یادآوری	شود	که	نام	های	افراد	در	قضایای	مندرج	در	
ای��ن	گزارش،	به	خاطر	محرمیت	قضایا	و	مصؤونیت	افراد	یا	حذف	
شده	و	یا	به	جای	آن	ها	عالمت	»....«	گذاشته	شده	است.	در	مواردی	
هم	که	حذف	نام	در	قضایا	ابهام	ایجاد	می	کرد،	از	نام	های	مس��تعار	

استفاده	شده	است.

2. پشتوانه های حقوقی و قانونی تعهدات دولت افغانستان 
درباره حقوق بشر:

براس��اس	اصول	حقوق	بین	الملل،	دولت	ها	مکلف	اند	که	حقوق	
بش��ر	را	رعایت	ک��رده	و	از	اجرای	آن	ضمان��ت	کنند،	و	در	جهت	
انکش��اف	آن	اقدام��ات	مؤثر	انج��ام	دهند.	مکلفی��ت	دولت	ها	در	
رعای��ت	و	احترام	به	حقوق	بش��ر	و	مس��ؤولیت	آن	ها	برای	حمایت	
و	انکش��اف	آن،		ناشی	از	جایگاهی	است	که	این	حقوق	در	جامعه	
بین	الملل��ی	برخوردار	اس��ت.		»ماهیت	تعه��د	دولت	ها	به	ترغیب	و	
تضمین	رعایت	حقوق	بنیادین	بشر	از	ماهیت	خود	حقوق	بین	الملل	
بش��ر	و	حقوق	بین	الملل	بشردوس��تانه	وام	می	گیرد	و	به	لحاظ	اینکه	
عمده	مقررات	آن	از	قواعد	آمره	بین	المللی	محس��وب	می	ش��وند،	
تعهد	نامبرده	نیز	موجد	مجموعه	ای	از	روابط	عام	الشمول	و	همگانی	

خواهد	بود.«2

مکلفیت	دولت	ها	در	قبال	حقوق	بشر	در	اسناد	و	کنوانسیون	های	
معتبر	بین	المللی	درباره	حقوق	بشر،	نیز	تصریح	شده	است.	براساس	
این	اسناد،	دولت	ها	مکلفیت	دارند	که	ارزش	ها	و	معیارهای	حقوق	
بشر	را	در	کشورشان	رعایت	و	حقوق	مندرج	در	این	اسناد	را	برای	
شهروندان	ش��ان	تأمین	کنند.	این	اس��ناد	از	دولت	ها	می	خواهند	که	
ارزش	های	حقوق	بش��ر	را	در	قوانین	داخلی	ش��ان	نی��ز	بگنجانند	و	
قوانین	داخلی	خود	را	مطابق	معیارهای	حقوق	بشر	تعدیل	و	اصالح	

کنند.	

دولت	افغانس��تان	نیز	براس��اس	قواعد	حقوق	بش��ر	و	نیز	تصریح	

تهران،  بشر.  بنيادين  اجرای حقوق  اميرساعد)1390(. ضمانت  دكتر  وكيل،   .2
نشر بنياد حقوقی ميزان. ص 371.

فصل اول
کلیات
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اسناد	بین	المللی	حقوق	بشر	و	البته	تصریح	قانون	اساسی	کشور،	در	
زمینه	رعایت	و	حمایت	حقوق	بش��ر	مسؤولیت	های	مشخصی	دارد.	
براین	اساس،	دولت	افغانستان	مکلفیت	دارد	که	برای	تأمین	و	حفظ	
حقوق	و	آزادی	های	ش��هروندانش	تالش	پیگیر	و	مؤثر	انجام	دهد.	
در	این	جا	ب��ه	مهم	ترین	موارد	این	تصریحات	در	اس��ناد	بین	المللی	
حقوق	بشر	و	قوانین	افغانستان	به	صورت	مختصر	اشاره	می	شود.	

اعالمیه	جهانی	حقوق	بش��ر	که	در	سال	1948	در	مجمع	عمومی	
س��ازمان	ملل	متح��د	به	تصویب	رس��ید،	مجموع��ه	ای	از	حقوق	و	
آزادی	های	اساسی	را	برای	انسان	مطرح	کرده	است.	مجمع	عمومی	
س��ازمان	ملل	در	مقدمه	این	اعالمیه،	آن	را	آرمان	مش��ترکی	برای	

تمام	مردم	و	کلیه	ملل	اعالم	کرده	است.1

این	اعالمیه	بر	کرامت	و	حیثیت	ذاتی	انسان	تأکید	می	کند	و	همه	
انسان	ها	را	از	جهت	برخورداری	از	حقوق	و	کرامت	انسانی	با	هم	برابر	
می	داند.	براس��اس	تأکیدات	این	اعالمیه،	هیچ	گونه	تمایزی	از	قبیل	
»نژاد،	رنگ،	جنس،	زبان،	مذهب،	عقیده	سیاسی	یا	هرعقیده	دیگر	
و	هم	چنین	ملیت	و	وضع	اجتماع��ی،	ثروت،	والدت	یا	هرموقعیت	
دیگر«،	نباید	در	برخورداری	افراد	از	حقوق	بش��ر	خلل	ایجاد	کند.	
هم	چنی��ن	اعالمیه	تصریح	می	کند	ک��ه	در	برخورداری	افراد	از	این	
حقوق	»هیچ	گون��ه	تبعیضی	به	عمل	نخواهد	آمد	که	مبتنی	بر	وضع	
سیاس��ی،	اداری،	قضایی	یا	بین	المللی	کش��ور	یا	سرزمینی	باشد	که	
ش��خص	به	آن	تعلق	دارد،	خواه	این	کشور	مستقل،	تحت	قیمومیت	
یا	خودمختار	بوده	یا	حاکمیت	آن	به	شکلی	محدود	شده	باشد.«2	

اعالمیه	جهانی	حقوق	بشر،	لحن	توصیه	آمیز	دارد	و	از	این	طریق،	
تالش	می	کند	کش��ورها	را	به	رعایت	و	حمایت	آن	تشویق	کند.	اما	
حقوق	تصریح	ش��ده	در	آن	را	دو	کنوانسیون	مهم	و	اساسی	حقوق	
مدنی	و	سیاس��ی،	و	حقوق	اقتصادی	اجتماعی	و	فرهنگی	)مصوب	
سال	1966	در	مجمع	عمومی	سازمان	ملل	متحد(	با	تفصیالت	بیشتر	
مورد	تأکید	قرار	می	دهد،	و	دولت	ها	را	مکلف	به	رعایت	و	حمایت	

از	آن	ها	می	سازد.		

در	ماده	دوم	کنوانسیون	حقوق	مدنی	و	سیاسی	آمده	است	که:	»1.	
دولت	هاي		طرف		این		میثاق		متعهد	مي	شوند	که		حقوق		شناخته	شده		
در	این		میثاق		را	درباره		کلیه		افراد	مقیم		در	قلمرو	تابع		حاکمیت	شان		
ب��دون		هیچگونه		تمایزي		از	قبیل		نژاد،	رنگ	،	جنس	،	زبان،	مذهب	،	
عقیده		سیاسي		یا	عقیده		دیگر،	اصل		و	منشأ	ملي		یا	اجتماعي	،	ثروت،	

نسب		یا	سایر	وضعیت	ها	محترم		شمرده		و	تضمین		کنند.

	2.	هردول��ت		طرف		این		میثاق		متعهد	مي	ش��ود	که		بر	طبق		اصول		
قانون		اساس��ي		خود	و	مقررات		این		میث��اق		اقداماتي		در	زمینه		اتخاذ	

1. مجمع عمومی سازمان ملل متحد)1948(. اعالميه جهانی حقوق بشر، مقدمه. 
نشر كميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان.

2. همان، ماده 1 و 2.

تدابیر	قانونگذاري		و	غیرآن		به		منظور	تنفیذ	حقوق		ش��ناخته		ش��ده		
در	ای��ن		میثاق		ک��ه		قباًل	به		موج��ب		قوانین		موجود	ی��ا	تدابیر	دیگر		

الزم	االجرا	نشده		است		به	عمل		آورد.«3

ماده	دوم	کنوانسیون	حقوق	اقتصادی،	اجتماعی	و	فرهنگی	نیز	برا	
تعهد	و	الزام	کش��ورها	به	رعایت	حقوق	مندرج	در	این	کنوانسیون	

تأکید	می	کند:

»1.	هرکش��ور	طرف	این	میثاق	متعهد	می	گردد	به	سعی	و	اهتمام	
خ��ود	و	ازطریق	همکاری	وتعاون	بین	الملل��ی	به	ویژه	در	طرح	های	
اقتصادی	و	فنی،	بااس��تفاده	از	حد	اکثر	منابع	موجود	خود	به	منظور	
تأ	مین	تدریجی	اعمال	کامل	حقوق	ش��ناخته	ش��ده	در	این	میثاق	با	
کلیه	وس��ایل	مقتضی	به	خص��وص	با	اقدام��ات	قانون	گذاری	اقدام	

کنند.

2.	کش��ورهای	طرف	این	میثاق	متعهد	می	شوند	که	اعمال	حقوق	
مذکور	دراین	میثاق	را	بدون	هیچ	نوع	تبعیض	از	حیث	نژاد،	رنگ،	
جنس،	زبان،	مذهب،	عقیده	سیاس��ی	یا	هرگونه	عقیده	دیگر،	اصل	
و	منش��أ	ملی	یا	اجتماعی،	ثروت،	نسب	یا	هروضعیت	دیگر	تضمین	

کنند.

3.	کشورهای	در	حال	رش��د	با	توجه	الزم	به	حقوق	بشر	و	وضع	
اقتصاد	مل��ی	خود	می	توانن��د	تعیین	کنند	که	تا	چ��ه	اندازه	حقوق	
اقتصادی	شناخته	ش��ده	در	این	میثاق	را	درب��اره	اتباع	بیگانه	تضمین	

خواهند	کرد.«4

بنابراین،	این	دو	کنوانس��یون،	رعایت	و	حمایت	مجموعه	حقوق	
بشری	مندرج	در	این	دو	کنوانسیون	را	برای	دولت	ها	الزامی	می	سازد	
و	آن	ها	را	متعهد	به	رعایت	و	حمایت	این	حقوق	می	سازد،	و	ترویج	
و	انکشاف	این	حقوق	را	جزو	مکلفیت	های	دولت	ها	می	شمارد.	

ای��ن	دو	کنوانس��یون،	در	ماده	ه��ای	جداگان��ه	ای،	بر	م��وارد	و	
مصداق	های	حقوق	مدنی	و	سیاسی	و	حقوق	اقتصادی،	اجتماعی	و	
فرهنگی	به	صورت	جداگانه	تأکید	می	کند	و	آن	ها	را	برای	تک	تک	
انس��ان	ها	تضمین	می	کند.	هم	چنین	در	ماده	سوم	هریک	از	این	دو	

کنوانسیون،	بر	تساوی	حقوق	مردان	و	زنان	تأکید	شده	است.5

عالوه	براین	دو	کنوانس��یون	مهم	و	اعالمیه	جهانی	حقوق	بش��ر،	
اس��ناد	متعدد	دیگری	نیز	به	تصویب	مجموع	عمومی	س��ازمان	ملل	
متحد	رسیده	است	که	یا	بر	شاخه	های	مشخص	حقوق	بشری	تأکید	

3. مجمع عمومی سازمان ملل متحد)1966(. كنوانسيون حقوق مدنی و سياسی، 
ماده 2، فقره 1 و 2. نشر كميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان.

اقتصادی،  حقوق  كنوانسيون  متحد)1966(.  ملل  سازمان  عمومی  مجمع   .4
اجتماعی و فرهنگی. ماده 2. نشر كميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان.

5. رجوع كنيد به: مجمع عمومی سازمان ملل متحد)1966(. كنوانسيون حقوق 
كنوانسيون  متحد)1966(.  ملل  سازمان  عمومی  مجمع  نيز  سياسی.  و  مدنی 

حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
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می	کند،	یا	به	حقوق	افراد	و	گروه	های	آس��یب	پذیر	جامعه	از	قبیل	
زنان،	کودکان،	اش��خاص	دارای	معلولیت،	مهاجران،	بیجاشدگان	
داخلی،	س��المندان	و	غیره	تأکید	می	کند	یا	وضعیت	های	اضطراری	
از	قبی��ل	جنگ،	مریضی،	حوادث	طبیعی	و	غیره	را	مورد	توجه	قرار	
می	دهد	و	حقوق	افراد	و	گروه	های	انس��انی	را	در	این	شرایط	مورد	

حمایت	و	تأکید	قرار	می	دهد.	

پروت��کل	اختیاري	کنوانس��یون	حقوق	ک��ودک	در	مورد	عدم	
ش��مولیت	اطفال	در	منازعات	مس��لحانه،	25	م��ی	2000	در	مجمع	

عمومی	سازمان	ملل	متحد.

ماده	هفتم	قانون	اساس��ی	افغانستان	بر	رعایت	تعهدات	بین	المللی	
دول��ت	افغانس��تان	در	زمینه	حقوق	بش��ر	تأکید	می	کن��د.	این	ماده	
حکم	می	کند	که:	»دولت،	منش��ور	ملل	متحد،	معاهدات	بین	الدول،	
میثاق	ه��ای	بین	المللی	که	افغانس��تان	به	آن	ها	ملحق	ش��ده	اس��ت	و	

اعالمیه	جهانی	حقوق	بشر	را	رعایت	می	کند.«1

فصل	دوم	قانون	اساس��ی	افغانس��تان،	حاوی	موارد	مش��خصی	از	
حقوق	اس��ت	که	آن	ها	را	برای	تک	تک	شهروندان	کشور	تضمین	
کرده	اس��ت.	این	حقوق	ش��مار	زیادی	از	مهم	ترین	حقوق	بش��ری	
تصریح	ش��ده	در	اس��ناد	حقوق	بش��ر	را	در	بر	می	گی��رد.2		آخرین	
ماده	قانون	اساس��ی	کش��ور)ماده	162(	تصریح	می	کند	که	»با	انفاذ	
این	قانون	اساس��ی،	قوانین	و	فرامین	تقنین��ی	مغایر	احکام	آن	ملغی	
	می	باش��د.«3		بنابراین،	همه	قوانین	و	فرامین	تقنینی	افغانس��تان	که	با	

1. قانون اساسی افغانستان)1382(، ماده 7، فقره 1.
2. رجوع كنيد به: قانون اساسی افغانستان)1382(. فصل دوم: حقوق اساسی و 

وجايب اتباع.
3. قانون اساسی افغانستان)1382(. ماده 162، فقره 2.

احکام	قانون	اساس��ی	مغای��رت	دارند	یا	نمی	توانن��د	اهداف	آن	را	
برآورده	س��ازند،	باید	مطابق	احکام	قانون	اساس��ی	تعدیل	شوند	و	
براس��اس	تصریح	قانون	اساس��ی،	با	موازین	و	معیارهای	حقوق	بشر	
همخوان	شوند.	براین	اساس،	دولت	افغانستان	نیز	مکلف	به	رعایت،	

تضمین	و	انکشاف	حقوق	بشر	است.

براس��اس	ش��رح	باال،	دولت	بنابر	س��ه	دلیل،	مکلف	است	که	در	
جهت	رعایت،	تضمین	و	حمایت	حقوق	بشر	تالش	های	مؤثر	انجام	

دهد:
1.	قواع��د	حقوق	بش��ر	در	حق��وق	بین	الملل،	ج��زو	قواعد	آمره	
بین	المللی	است	که	عام	الشمول	بوده	و	غیرقابل	تعلیق	است	و	دولت	

در	هرشرایط	مکلف	به	رعایت	و	حمایت	آن	اند.

2.	اسناد	بین	المللی	حقوق	بشر	رعایت،	تضمین	و	انکشاف	حقوق	
بشر		را	جزو	مکلفیت	های	دولت	ها	می	شمارد.

3.	قانون	اساس��ی	افغانستان	دولت	را	مکلف	به	رعایت	و	تضمین	
حقوق	بشر	برای	شهروندانش	می	سازد.

4.	سایر	قوانین	از	جمله	قانون	جزا،	قانون	اجراات	جزایی	و	قانون	
تش��کیل،	وظایف	و	صالحیت	های	کمیس��یون	مستقل	حقوق	بشر	
افغانس��تان	نیز	دولت	افغانستان	را	مکلف	می	سازد	تا	موازین	حقوق	
بشر	را	رعایت	نموده	و	در	راستای	تأمین	و	تحقق	آن	اقدامات	موثر	

انجام	بدهد.
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این  در  بشر  حقوق  نقض  شده  ثبت  آمار  به  کلی  نگاه 
گزارش: 

وضعی��ت	حقوق	بش��ر		در	افغانس��تان	هن��وز	ه��م	باچالش		های	
پرش��ماری	مواجه	است.	همه	ساله	موارد	متعدد	نقض	حقوق	بشری	
در	این	کش��ور	به	اش��کال	مختل��ف	صورت	می	گی��رد.	نقض	حق	
حیات،	نقض	حق	آزادی،	عدم	دسترس��ی	به	کار	و	اش��تغال،	عدم	
دسترس��ی	به	سطح	مناسب	زندگی،	عدم	رسیدگی	موثر	به	قضایا	از	
عمده		ترین	مواردی	است	که	به	عنوان	نقض	حقوق	بشری	و	یا	عدم	

برخورداری	از	حقوق	بشری	در	این	گزارش	مطرح	شده	است.	

در	گزارش	ساالنه	وضعیت	حقوق	بشر	در	سال	2015	که	از	سوی	
وزارت	خارجه	آمریکا		منتشر	شد	به	موارد	متعدد	نقض	حقوق	بشر	

در	افغانستان	نیز	اشاره	شده	است.	

در	ای��ن	گزارش	ک��ه	54	صفحه	آن	به	بررس��ی	وضعیت	حقوق	
بش��ر	در	افغانستان	اختصاص	داده	شده،	گسترش	انواع	خشونت	ها،	
به	ش��مول	حمالت	بر	مردم	ملکی	توس��ط	شورشیان	مسلح،	کشتن	
کارمندان	دولتی،	شکنجه	و	بدرفتاری	با	بازداشت	شدگان	از	طرف	
نیروهای	دولتی	را	از	جمله	تخطی	های	بسیار	مهم	حقوق	بشری	در	

افغانستان	در	سال	گذشته	نام	برده	است.	

ع��دم	توجه	به	حاکمی��ت	قانون	و	عدم	موجودیت	پاس��خگویی	
کافی	برای	کس��انی	که	از	حقوق	بش��ر	تخطی	ک��رده	اند	و	بالخره	
خش��ونت	و	تبعیض	در	برابر	زن��ان	از	دیگر	م��وارد	مهم	تخطی	از	

حقوق	بشر	ذکر	شده	است.1

در	بان��ک	معلوماتی	اداره	قضیه	در	مجم��وع	به	تعداد	746	قضیه	
نقض	حقوق	بشر	به	ثبت	رسیده	است.	از	لحاظ	جنسیتی	539	قضیه	
که	72	درصد	مجموع	قضایا	را	تش��کیل	می	دهد،	مربوط	به	مردان	
و	207	قضی��ه	ک��ه		28	درصد	کل	قضایا	می	ش��ود،	مربوط	به	زنان	
می	باش��د.	نمودار	ذیل	درصدی	قضایا	را	به	تفکیک	جنسیتی	نشان	

داده	است:	

1.    U.S DEPARTMENT of STATE, Country Reports on Hu-
man Rights Practices for 2015, Afghanistan  http://www.state.
gov/documents/organization/253169.pdf  26 تاریخ  در  شده   برگرفته 
،ثور 1395

اطفال	قشر	آسیب	پذیر	جامعه	هستند.	در	افغانستان	حقوق	اطفال	
در	عرصه	ه��ای	مختلفی	با	تهدید	مواجه	اس��ت.	در	این	گزارش	نیز	
دیده	می	ش��ود	که	قضایای	متعددی	در	زمینه	نقض	حقوق	بش��ری	

اطفال	به	ثبت	رسیده	است.	

از	لحاظ	س��نی	به	تعداد	193	قضیه	ک��ه	26	درصد	کل	قضایا	را	
تش��کیل	می	ده��د	مربوط	به	اطف��ال،	و	553	قضیه	مرب��وط	به	افراد	
باالتر	از	س��ن	هجده	سال	است.	این	رقم	26	درصدی	نشان	می	دهد	
که	حقوق	بش��ری	اطفال	از	س��وی	اجتماع	و	ی��ا	خانواده		ها	رعایت	
نمی	ش��ود	و	مورد	نقض	قرار	می	گیرد.	نقض	حقوق	بش��ری	اطفال	
در	عرصه	های	مختلف	مانند:	بهره				کشی	اقتصادی	از	اطفال،	ازدواج	
اجب��اری،	محرومی��ت	از	تعلیم،	نقض	حق	حی��ات	و	غیره	صورت	
گرفته	است.		نمودار	زیر	درصدی	قضیه		ها	را	به	تفکیک	سنی	نشان	

می	دهد:

فصل دوم 
بررسی وضعیت حقوق بشر
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نوعی��ت	حقوق��ی	قضای��اي	
نقض	حقوق	بش��ر	نش��ان	دهندۀ	آن	اس��ت	که	کدام	نوع	از	حقوق	
بش��ري	افراد	در	جامعه	با	تهدید	مواجه	اس��ت	و	م��ورد	نقض	قرار	
می	گیرد.	با	درنظرداش��ت	این	موضوع	می	توان	عوامل	و	زمینه	های	
آن	را	شناس��ایی	و	تحلیل	نمود.	در	این	گزارش	دیده	می	ش��ود	که		

از	لحاظ	تفکیک	نوع	حق،	بیش��ترین	موارد	قضایای	ثبت	شده،	در	
رابطه	به	نقض	حق	آزادی	و	امنیت	شخصی	می	باشد	که	مشمول	بر	
200	قضیه	است.		حق	طی	مراحل	قانونی	که	شامل	177	قضیه	است	
در	مرحل��ه	دوم	قرار	دارد.	این	نش��ان	می	دهد	ک��ه	آزادی	و	امنیت	
ش��خصی	افراد	در	این	جامعه	با	تهدید	بیشتر	مواجه	است.	هم	چنین	
بلن��د	بودن	نقض	ح��ق	طی	مراحل	قانونی	نش��ان	دهن��دۀ	عملکرد	
ضعیف	نهادهای	عدلی	و	قضایی	اس��ت	که	رسیدگی	مؤثر	به	قضایا	
صورت	نگرفته	و	در	نتیجه	ش��کایت	بیش��تری	در	این	زمینه	به	ثبت	
رس��یده	است.	نمودار	باالی	صفحه	فیصدی	قضایای	ثبت	شده	را	به	

تفکیک	نوع	حقوق	بشری	نقض	شده	نشان	می	دهد.

تفکی��ک	 لح��اظ	 از	
والیت��ی،	در	این	گزارش	
قضیه		ها	 تع��داد	 بیش��ترین	
مرب��وط	به	والیت	فاریاب	
می	باشد	که	به	تعداد	159	
قضیه	را	ش��امل	می	ش��ود.	
و	 کنده��ار	 والیت	ه��ای	
کن��دز	به			ترتی��ب	در	رده	
دوم	و	س��وم	ق��رار	دارند.	
هرچن��د	در	ای��ن	تقس��یم	
قضای��ا	 تع��داد	 بن��دی،	
ص��ورت	 ب��ه	 نمی	توان��د	
نقض	حقوق	 میزان	 قطعی	
تفکی��ک	 ب��ه	 را	 بش��ری	
والیات	بیان	نمای��د.	ممکن	در	والیت	هایی	ک��ه	ظاهرا	میزان	ثبت	
قضایا	پایین	اس��ت،	اما	نقض	حقوق	بشر	بیش��تر	از	آن	باشد	که	در	
اینجا	به	ثبت	رسیده	است.		نمودار	ذیل	تعداد	قضایاي	نقض	حقوق	

بشر	را	به	تفکیک	والیات	مشخص	کرده	است:

هم	چنین	کمیس��یون	مس��تقل	حقوق	بش��ر	افغانس��تان	در	نظارت	
س��احوی	س��ال	1394	با	5145	نفر	در	26	والیت	کش��ور	مصاحبه	
انجام	داده	اس��ت.	مصاحبه	کنندگان	ش��امل	47	درصد	زنان	و	53	
درص��د	مردان	ب��وده	اند.	در	گ��زارش	حاضر	از	بان��ک	اطالعاتی	
نظارت	س��احوی	کمیسیون	مس��تقل	حقوق	بشر	افغانس��تان	نیز	در	
بخش	های	مختلف	استفاده	شده	است.	در	این	گزارش	به	تعداد	10	
حق	بش��ری	که	در	اداره	قضیه	و	بانک	اطالعات	کمیس��یون	حقوق	
بشر	آمار	و	معلومات	وجود	داشته	است	مورد	بررسی	و	تحلیل	قرار	
گرفته	است.	براي	روشن	تر	شدن	مطلب	نیز	به	برخی	از	عنوان	های	

فرعی	حقوق	بشری	اشاره	شده	است.	
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1- حق حیات و مصؤونیت زندگی: 
	ح��ق	حیات	یا	زندگی	یکی	از	بنیادی		ترین	حقوق	انسانهاس��ت.	
از	آنجای��ي	که	حقوق	بش��ر	منوط	به	زنده	بودن	بش��ر	اس��ت،	حق	
زندگي	بر	حقوق	دیگر	اولویت	دارد.	بر	اساس	اصول	حقوق	بشري	
هیچ	کس	را	نمي	توان	به	صورت	خودس��رانه	از	حق	حیات	محروم	
نم��ود.	یکی	از	مباحث	جدی	مربوط	به	فلس��فه	حقوق	بش��ر	تعیین	
نس��بت	میان	حقوق	بش��ر	و	معناداری	حیات	است.	از	این	منظر	حق	
حیات	از	مهمترین	و	اساس��ی		ترین	حقوق	بش��ری	به	شمار	می	رود.	
حق	حیات	در	کشورهای	درحال	جنگ	و	جوامع	سنتی	و	خشونت	
زده	بیش��تر	نقض	می	شود.	در	افغانستان	همه	ساله	به	اشکال	مختلف	
قضای��ای	مرب��وط	به	نقض	حق	حی��ات	اتفاق	می	افتد.				ت��رور،		قتل	
ناموس��ی،	تلفات	ملکی،	قتل	ناش��ی	از	منازعه،	حوادث				ترافیکی	از	
بارز		ترین	گونه	هایی	اس��ت	به	عنوان	نقض	حق	حیات	مطرح	است.	
دریافت	های	کمیسیون	نشان	می	دهد	که	در	سال	1394	خورشیدی	
در	مجموع	3387	نفر،	حیات	ش��ان	را	از	دس��ت	داده	اند	که	از	این	

میان	3129	تن	آنها	در	جریان	منازعات	مسلحانه	کشته	شده	اند.

بر	اساس	آمار	و	معلومات	مندرج	در	اداره	قضیه	کمیسیون	مستقل	
حقوق	بشر	افغانستان،	از	اول	قوس	سال	1393	الی	اول	قوس	1394	
به	تعداد		68	قضیه	در	مورد	نقص	حق	حیات	به	ثبت	رس��یده	است.	
از	مجموع	این	68	مورد،	13	مورد	ش��ان	مربوط	به	اطفال	زیر	س��ن	
18	س��ال	اس��ت.		از	مجموع	این	قضایا	تعداد	48	قضیه	تحت	کار،	
12	مورد	حل	و	8	قضیه	بس��ته	شده	است.	نمودار	ذیل	حالت	قضایا	

را	نشان	می	دهد:

ترور و قتل های هدفمند:	عمل				ترور	یک	پدیده	دهشت		افگنانه	
به	ش��مار	می	رود.	در	تعریف				ترور	گفته	ش��ده	است	که				ترور	یک	
عمل	س��ازمان	یافته	و	از	پیش	طرح	شده	اس��ت	که	توسط	گروه	و	
یا	افرادی	به	منظور	دس��ت	یافتن	به	اهداف	سیاس��ی	ش��ان	صورت	
می	گی��رد.	عمل				ترور	و	قتل	های	هدفمند	به	هرش��کلی	که	صورت	
گیرد	خالف	ارزش	های	بشری	است.	عمل				ترور	نقض	آشکار	حق	
حیات	به	ش��مار	می	رود.	بربنیاد	قوانین	ملی	واس��ناد	بین	المللی	هیچ	

ف��رد	حق	ندارد	که	حی��ات	دیگری	را	نقض	کند	و	ی��ا	آنرا	از	حق	
زندگی	محروم	س��ازد.	قتل	های	هدفمند	در	افغانس��تان	همه	ساله	به	
اش��کال	مختلف	صورت	می	گیرد.	در	طول	ای��ن	دوره	)اول	قوس	
سال	1393	الی	اول	قوس	1394(	قضایای	متعددی	در	مورد				ترور	و	
قتل	های	هدفمند	در	بانک	اطالعات	کمیسیون	مستقل	حقوق	بشر	به	

ثبت	رسیده	است	که	دو	نمونه	به	عنوان	مثال	ذکر	مي	شود:

قضی�ه: »ننگره�ار-  ی�ک تن ش�اکی به دفت�ر ننگرهار 
شکایت  نموده است که پسرش توسط گروه اختطافچیان، 
اختطاف و بعد به قتل رس�یده اس�ت. قضی�ه متذکره در 
ارگانه�ای ذیربط تحت تعقیب ق�راردارد؛ تاکنون یک تن 
ازاین گروه دس�تگیر ولي متباقی آنها دستگیر نشده اند. 
همچنی�ن اختطاف چیان از طریق تلفن ش�اکي را به مرگ 
و اختط�اف اعض�ای فامیل�ش تهدید کرده ت�ا از پیگیری 
ای�ن قضی�ه دس�ت ب�ردارد. در این رابط�ه ب�ه ارگانهای 
ذیرب�ط ع�ارض ش�ده اما ب�رای امنی�ت وی و فامیلش و 
همچن�ان برای دس�تگیری افراد متباقی اج�راات صورت 
نگرفته است.  بنابراین از کمیسیون مستقل  حقوق بشر 

افغانستان خواهان همکاری میباشد.« 

قتل ناموس�ی:	قتل	ناموسی	در	افغانس��تان	به	عنوان	یک	مسأله	
نگران	کننده	محس��وب	می	شود.	نگرش	های	سنتی	حاکم	بر	جامعه	
باعث	شده	اس��ت	که	زنان	به	اش��کال	مختلف	مورد	خشونت	قرار	
گیرن��د	که	در	برخی	م��وارد	منجر	ب��ه	قتل	آنان	می	ش��ود.	اما	قتل	
ناموس��ی	وحشیانه		ترین	خشونتی	است	که	علیه	زنان	در	افغانستان	از	

سوی	فامیل	های	شان	صورت	می	گیرد.	

گزارش	کمیسیون	مستقل	حقوق	بشر،	در	مورد	وضعیت	خشونت	
علیه	زنان	نش��ان	می	دهد	که		ازآغاز	سال	1394	تا	پایان	سنبله	همین	
س��ال	به	تعداد	190	م��ورد		قضیه	قتل	مربوط	به	زنان	توس��ط	دفاتر	
س��احوی	و	والیتی	کمیسیون	به	ثبت	رس��یده	است.	موارد	متذکره	
در	بانک	اطالعات	کمیس��یون	ثبت	نگردیده،	اما	توسط	کارمندان	
بخش	حمایت	و	توس��عه	حقوق	زنان	مستند	شده	است.	از	مجموع	
آمار	متذکره	101	مورد	آن	قتل	ناموسی	است	که	حیثیت	قتل	عمد	
را	داش��ته	و	مانند	قتل	های	هدفمند	از	روی	قصد	و	اراده	انجام	شده	
اس��ت.	همچنان	این	نوع	قتل	با	توجیهات	حیثیتی-	ناموس��ی	بوقوع	
پیوس��ته	و	ب��ا	ادع��ای	حفاظت	از	نام��وس	صورت	گرفته	اس��ت.1		
هم	چنین	اداره	قضیه	کمیس��یون	مس��تقل	حقوق	بشر	افغانستان	نشان	
می	دهد	که	از	مجم��وع	68	مورد	قضیه	نقص	حق	حیات،	24	مورد	
ش��ان	که	35	درصد	قضایا	را	تشکیل	می	دهد	مربوط	به	زنان	است.	
نمودار	ذیل	قضایای	نقض	حق	حیات	را	به	تفکیک	جنس��یت	نشان	

می	دهد.	

افغانستان، گزارش شش ماهه خشونت عليه  1. كميسيون مستقل حقوق بشر 
زنان. 1394
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چند	نمون��ه	از	قضایاي	قتل	ناموس��ي	که	در	کمیس��یون	به	ثبت	
رسیده	است:

قضی�ه: فاری�اب- »دخت�ری به تاری�خ 1394/2/10  ب�ا 
تعدادی از خانم های قریه سوار بر موتر شده و به مرکز 

ق�رار  آمدن�د.  ولس�والی 
اطالع که وی با شخصی 
دیگ�ری از قریه کیکاوس 
تم�اس تیلفون�ی برقرار 
نم�وده و موص�وف نیز 
به مرکز ولس�والی آمده 
ت�ا ه�ردو ف�رار نماین�د. 
ام�ا درآن موق�ع پولیس 
از موض�وع خبر ش�ده و 
جلوگی�ری  وی  ف�رار  از 
ب�ه   را  ک�رده و  دخت�ر  
پدرش تس�لیم م�ی دهد. 
موص�وف دخترش را به 
خان�ه برده و ف�ردای آن 
 1394/2/11 م�ورخ  روز 
حوالی ساعت هشت بجه 

به قتل می رساند.« 

قضیه: کندهار- »مدت سه ونیم سال قبل دختر 2۵ سال هام 
به عقد نکاح  فردي از ولسوالی.....قرار گرفت. در یک سال اخیر 
دخترم مورد خش�ونت و لت وکوب شوهرش قرار می گرفت. 
ش�وهرش  او را به  تاری�خ 0۷/19/ 1393 غرض زیارت و دعا 
ب�ه زی�ارت ابراهیم خلیفه بابا واقع در ریگ ولس�والی دند با 
خود برده است و بعداً موصوفه را خفه کرده و سپس با چاقو 
در قسمت سینه اش زده و مجروح ساخته است. بعداً توسط 
مردم محل موضوع کشف و به پولیس موضوع را اطالع داده 
ان�د. پولیس به محل حادثه رفته و قاتل را باالفعل در محل در 
نزدیک�ی زی�ارت ابراهیم خلیفه بابا گرفت�ار  و به قوماندانی 

امنیه ولسوالی دند انتقال داده است.«  

تلفات ملکی: 
افغانستان	در	حال	حاضر	درگیر	منازعه	مسلحانه	داخلی	میباشد	و	
افراد	ملکی	بیش��ترین	قربانیان	این	منازعه	مسلحانه	می	باشند.	بربنیاد	
اص��ول	حقوق	بشردوس��تانه	بین	المللی،	افرادی	ک��ه	درگیر	جنگ	

نیستند	در	جریان	مخاصمات	مسلحانه	نباید	آسیب	ببینند.	

اما	متاس��فانه	در	افغانستان	همه	س��اله	در	جریان	منازعات،	عالوه	
بر	نقض	بس��یاری	از	حقوق	بشری	افراد،	بروز	خشونت	ها،	تخریب	
خانه	ها	و	وسایل	زندگی	و	اموال	مردم،	افراد	ملکی	بسیاری	از	نظر	

جانی	متضرر	می	شوند.	

طوریکه	در	طول	س��ال	1394	تعداد	9431	نف��ر	با	عنوان	تلفات	
ملکی	در	دفاتر	کمیس��یون	به	ثبت	رس��یده	اس��ت؛	این	آمار	شامل	

3129	تن	کشته	و	6302	تن	زخمی	می	باشد.

در	جدول	زیر	معلوم��ات	کاملی	در	مورد	تلفات	ملکی	در	طول	
سال	1394	ارائه	شده	است.	

بررسی	های	کمیسیون	مستقل	حقوق	بشر	افغانستان	نشان	می	دهد	
که	علیرغم	تالش	های	کمیسیون	و	دیگر	نهادهای	ملی	و	بین	المللی	
مدافع	حقوق	بش��ر	در	افغانس��تان	مبنی	بر	حمای��ت	و	ترویج	اصول	
و	حقوق	بشردوس��تانه	بین	المللی	و	حفاظت	افراد	ملکی	در	جریان	
منازع��ات	و	جنگ	ه��ای	داخلی،	تلفات	ملکی	در	س��ال	1394	در	
مقایس��ه	با	س��ال	1393	حدود	17.8	درصد	افزایش	داش��ته	است.	

جدول	زیر	این	معلومات	را	در	مقایسه	با	هم	نشان	میدهد.

مجموعزخمیکشتهسال
1393289947547653
1394312963029431
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افزایش	آم��ار	تلفات	ملکی	بیانگر	افزایش	نقض	حقوق	بش��ری	
افراد	در		جریان	منازعات	می	باشد.	

وجود	شمار	زیادی	از	اطفال،	زنان	فعال،	روزنامه	نگاران،	فعالین	
حقوق	بش��ر	و	کارمندان	دولتی	در	بین	تلفات	ملکی	نشان	می	دهد	
که	طرفهای	درگیر	بویژه	مخالفی��ن	دولت	به	اصول	و	قوانین	نافذه	
کش��ور	به	شمول	حقوق	بشر	توجه	نداشته	و	در	برخی	موارد	دست	

به	شیوه	های	می	زنند	که	سبب	گسترش	رعب	و	وحشت	
میان	مردم	ش��ده	و	آس��یب	ها	و	خس��ارات	جنگ	بیشتر	

متوجه	افراد	غیر	نظامی	می	شوند.

عاملین تلفات ملکی
تفکیک	آمار	تلفات	ملکی	بر	اساس	عاملین	آن	نسبت	
به	س��ال	1393	خورش��یدی	تغییری	زیادی	داش��ته	است.	
بررسی	های	کمیسیون	نشان	می	دهد	که	حدود	72	درصد	
تلفات	ملکی	توسط	مخالفین	مسلح	دولت	صورت	گرفته	

است.	
نم��ودار	ذیل	این	ارق��ام	را	به	تفکی��ک	عاملین	تلفات	

ملکی	نشان	می	دهد.	

عاملین	تعدادی	از	تلفات	ملکی	نامعلوم	و	یا	نامش��خص	است	به	
علت	اینکه	کمیس��یون	نتوانس��ته	بخاطر	وضعیت	امنیتی	به	ساحات	
ناامن	سفر	کاری	داشته	باشد	تا	بتواند	عاملین	را	مشخص	نمایند	و	یا	
اینکه	از	طرف	هیچ	جناح	درگیر	در	منازعه	مسلحانه	مسئولیت	این	

تلفات	پذیرفته	نشده	است.	

در	س��ال	1394	تعداد	تلفات	ملکی	توس��ط	عاملین	نامش��خص	

2898	نفر	از	جمله	806	کش��ته	2092		ز	خمی	ثبت	ش��ده	است	که	
تعداد	آن	با	سال	1393	تغییر	چندانی	نداشته	است.

در	س��ال	1394	تعداد	کشته	و	زخمی	ها	توسط	نیروهای	مخالف	
دولت	تقریبا	هش��ت	برابر	تعداد	کشته	و	زخمی	ها	توسط	نیروهای	
دولتی	ثبت	ش��ده	اس��ت.	در	جدول	زیر	ارقام	آن	در	مقایسه	با	هم	

ارائه	شده	است.

تلفات	ملکی	توسط	
حامی��ان	 نیروه��ای	
)نیروه��ای	 دول��ت	
بین	الملل��ی	و	نیروهای	
دولت(	در	سال	1394	
تن		 	880 مجم��وع	 در	
ش��امل	268	کش��ته	و	
ثب��ت	 زخم��ی	 	612
این	 که	 اس��ت	 ش��ده	
رقم	در	مقایسه	با	سال	
از	دوبرابر	 بیش	 	1393
افزای��ش	را	نش��ان	می	
صورتیک��ه	 در	 ده��د	
ملکی	 تلف��ات	 آم��ار	
توسط	مخالفین	دولت	
در	 	1394 س��ال	 در	
مقایس��ه	با	سال	1393	

به	میزان	18.67	افزایش	داشته	است.

از	لحاظ	نوعیت	حوادث	،	حمالت	انتحاری	بیش��ترین	تلفات	را	
درپی	داش��ته	اس��ت.	جدول	ذیل	تلفات	ملکی	در	سال	1394	را	به	

تفکیک	نوعیت	حمالت	مشخص	کرده	است:	
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تلفات	ملکی	توسط	حمالت	راکتی	نیروهای	پاکستانی	در	مناطق	
سرحدی	در	یازده	ماه	سال	1393	شمسی	جمله	101	کشته	و	زخمی	
)21	کش��ته	و	80	زخم��ی(	ثبت	ش��ده	بود		اما	در	س��ال	1394	این	
رقم	افزایش	پیدا	کرده؛	در	همین	رابطه	تعداد	1224	تن	شامل	270	
کشته	و	954	زخمی	توس��ط	ناظران	ساحوی	در	دفاتر	کمیسیون	به	

ثبت	رسیده	است.

در	مجموع	معلومات	و	آمارهای	فوق	وضعیت	بس��یار	ش��کننده	
امنیتی	در	افغانس��تان	را	بخوبی	به	تصویر	می	کش��د	که	ضرورت	به	
یک	برنامه	ریزی	فوری	و	تعیین	سیاس��ت	های	جدی	و	قابل	تطبیق	
برای	حمایت	از	حقوق	بش��ر	بخص��وص	حق	حیات	افراد	ملکی	در	

افغانستان	دارد.

2- حق کرامت انسانی
کرامت	انس��انی،	از	مفاهیم	اساسی		در	حوزه	حقوق	بشر	شمرده	
می	ش��ود.	دکترین	حقوق	بشر	کرامت	انس��انی	را	به	عنوان	»حیثیت	
ذاتی«	بش��ر	تعبیر	نموده	است.	هیچ	فردی	حق	ندارد	کرامت	انسانی	
دیگری	را	مورد	تعرض	قرار	دهد.	احترام	به	کرامت	انسانی	و	رعایت	
آن	بنیاد	مباحث	حقوق	بش��ر	را	تشکیل	می	دهد.	بسیاری	از	حقوق	
بشری	افراد،	مانند	حق	سطح	مناسب	زندگی	و	رفاه	به	منظور	حفظ	
کرام��ت	مطرح	میگردد.	در	این	بخش	گزارش	در	مورد	قضیه	های	
ثبت	ش��ده	در	کمیس��یون	که	بیانگر	نقض	کرامت	انسانی	می	باشد	
پرداخته	ش��ده	اس��ت.	بربنیاد	اداره	قضیه	کمیس��یون	مستقل	حقوق	
بش��ر	افغانستان	در	بخش	کرامت	انسانی	به	تعداد	101	قضیه	به	ثبت	
رس��یده	است.	بیشتر	این	قضایا	ش��امل	خشونت	های	فزیکی،	اهانت	
و	بدرفتاری	بوده	اس��ت.	از	لحاظ	جنسیتی	حدود	21	قضیه	مربوط	
زنان	و	80	قضیه	مربوط	مردان	میباش��د.		یافته	های	کمیسیون	مستقل	

حقوق	بش��ر	افغانستان	نشان	می	دهد	که	بیشترین	نقض	حق	کرامت	
انسانی	از	سوی	پولیس	و	قوماندانان	مسلح	صورت	گرفته	است.	

ال�ف: ح�ق مصؤونی�ت از ش�کنجه و بدرفتاری:	ش��کنجه	و	
بدرفتاری	یکی	از	ناپسندترین	رفتارهایی	است	که	سبب	نقض	حق	
کرامت	انس��انی	افراد	می	گردد.	ش��کنجه	و	رفتار	نامناس��ب	در	هر	
حالت	ممنوع	اس��ت	.	کمیسیون	حقوق	بشر	افغانستان	گزارش	ویژۀ	
را	تحت	عنوان	»ش��کنجه	و	بدرفتاری	در	محالت	سلب	آزادی«	در	
س��ال	1394	تهیه	نموده	است.	در	بخشی	از	این	گزارش	آمده	است	
ک��ه:	»	در	جریان	س��ال	1393	بالغ	بر	305	واقعه	ش��کنجه	در	زندان	
های	32	والیت	کشور	به	ثبت	رسیده	است	که	این	رقم،	در	مقایسه	
با	س��ال	1392،	231	مورد	بیش��تر	و	چهار	برابر	افزایش	را	نشان	می	
ده��د.	نظارت	خانه	ها	و	توقیف	خانه	ه��ای	پولیس	و	امنیت	ملی	و	
هم	چنین،	مراکز	مربوط	به	اردوی	ملی	و	نیروهای	خارجی،	محالتی	
اند	که	در	آن،	افراد	تحت	نظارت	و	تحت	توقیف،	مورد	ش��کنجه	
و	بدرفت��اری	قرار	گرفته	اند.	کس��ب	اعتراف	و	اق��رار	از	قربانیان،	
عمده	ترین	انگیزه	ارتکاب	ش��کنجه	در	محالت	یاد	ش��ده	می	باشد	
و	هم	چنی��ن،	اکثریت	قربانیان	ش��کنجه	را	که	به	ناظران	کمیس��یون	
شکایت	کرده	اند،	مظنونان	و	متهمان	به	جرایم	علیه	امنیت	داخلی	و	
خارجی	تشکیل	می	دهند	که	توسط	پولیس،	کارمندان	امنیت	ملی،	
منسوبین	اردوی	ملی،	نیروهای	بین	المللی	و	سارنوالی،	حین	تحقیق	

و	بازجویی	شکنجه	شده	است.

	یافته	های	کمیس��یون	مس��تقل	حقوق	بش��ر	افغانس��تان	نشان	می	
ده��د	که	از	مجم��وع	305	مورد	ثبت	ش��ده،	171	قضیه	آن	که	59	
درصد	مجموع	قضایای	شکنجه	را	تشکیل	می	دهد،	توسط	پولیس	
در	نظ��ارت	خانه	ها	و	توقیف	خانه	ها	ارتکاب	یافته	اس��ت.	این	در	
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حالی	اس��ت	که	قضایای	ارتکابی	شکنجه	توس��ط	پولیس	در	سال	
1392،	تعداد	55	مورد	بوده	و	در	س��ال	1393	سه	برابر	افزایش	یافته	
اس��ت.	عالوه	براین،	مطابق	با	یافته	های	کمیس��یون	تعداد	سه	تن	از	
مجموع	قربانیان،	در	اثر	ش��کنجه	در	توقی��ف	خانه	های	پولیس	در	
والیات	قندهار	جان	داده	و	متأس��فانه،	دوسیه	های	آنان	مورد	توجه	
و	رس��یدگی	مؤثر	نهادهای	مسئول	قرار	نگرفته	است.	لت	وکوب	با	
مشت	و	لگد،	قنداق	تفنگ،	چوب	و	پیپ	های	آب،	آویزن	کردن	
از	سقف	دیوار،	کندن	ریش،	شوک	برقی	و	غرق	مصنوعی	از	شیوه	
های	معمول	شکنجه	در	نظارت	خانه	ها	و	توقیف	خانه	های	پولیس	

می	باشد.«1

در	اداره	قضیه	کمیس��یون	حقوق	بشر،	از	مجموع	قضایای	نقض	
حق	کرامت	انس��انی،	حدود	80	درصد	قضیه	در	پیوند	با	شکنجه	و	
رفتار	ظالمانه	و	خشن	است.	این	قضایا	شامل	مردان	و	زنان	می	باشد.	
بررس��ی	قضایا	نشان	می	دهد	که	ش��کنجه	و	رفتار	ظالمانه	بیشتر	از	
س��وی	پولیس،	قوماندانان	و	زورمندان	غیرمس��ؤول	صورت	گرفته	
اس��ت.	از	میان	قضایای	مربوط	به	ش��کنجه	در	مراکز	سلب	آزادی،	

این		قضیه	به	عنوان	نمونه	انتخاب	شده	است:	

قضیه: »کندهار- شاکی می گوید که مدت ۸ ماه قبل من 
توسط پولیس حوزه ششم امنیتی به اتهام داشتن سالح 
غیر مجاز گرفتار و س�پس در پوسته امنیتی شنه کاریز 
که توس�ط پولیسی بنام ..... به مدت دوشب و یکروز به 
ش�کل غیر قانونی در پوس�ته متذکره نگه�داری و مورد 
لت وک�وب و ش�کنجه ش�دید ق�رار داده ش�ده ام که تمام 
بدنم از ناحیه لت وکوب و ش�کنجه آس�یب شدید دیده و 
از س�وی دیگر پای چپم به اثر ش�کنجه و ضرب و ش�تم 

شدید دچار معلولیت شده است.« 

ب: ح�ق مصؤونی�ت از توهی�ن و تحقی�ر:	هرگون��ه	رفتاری	
که	باع��ث	تحقیر	و	توهین	افراد	گردد،	خالف	ارزش	های	بش��ری	
محس��وب	می	ش��ود	و	س��بب	نقض	حق	کرامت	افراد	م��ی	گردد.	
هیچ	کس	حق	ندارد	کسی	دیگر	را	مورد	تحقیر	و	توهین	قرار	دهد.2	
متأس��فانه	رفتارهای	تحقیر	کننده	و	اهانت	آمیز	در	افغانستان	به	یک	
امر	معمول	و	همگانی	تبدیل	ش��ده	است.	این	رفتارهای	تحقیر	آمیز	

در	فامیل		ها	و	اجتماع	به	اشکال	مختلف	صورت	می	گیرد.	

ج: نقض حق کرامت انس�انی زنان:	زنان	در	افغانستان	عمدتا	
آسیب	پذیر	اند	و	به	اشکال	مختلف	حق	کرامت	انسانی	آنان	نقض	
می	گردد.	بی	س��وادی	و	دیدگاه	سنتی	نس��بت	به	زنان	عامل	عمده	
چنین	مش��کالتي	بوده	اس��ت.	در	جامعه	افغانس��تان	زنان	به	اشکال	
مختلف	مورد	خش��ونت	قرار	م��ی	گیرند	و	خش��ونت	به	نوع	خود	
1. كميسيون حقوق بشر افغانستان، گزارش شكنجه و بدرفتاری در محالت سلب 

آزادی، 1394
2. براساس ماده هفتم ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي و همچنين ماده 

بيست و چهار قانون اساسي افغانستان

نقض	کننده	حق	کرامت	انسانی	است.	در	قضایای	ثبت	شده،	نقض	
حق	کرامت	انس��انی	زنان	شامل	تجاوز	جنسی،	لت	وکوب	و	تحقیر	

و	توهین	است.	

به	عنوان	نمونه	خش��ونت	علیه	زنان	که	نقض	حق	کرامت	انسانی	
محسوب	می	شود،	قضیه	ذیل	چنین	شرح	داده	می	شود:

قضیه: » کندز- شاکی مدعی است که دوسال قبل فامیلم 
م�ن را در عقد نکاح ش�خصي بنام .... ول�د .... در آورد در 
طول این مدت همواره از طرف ش�وهر ، خس�ر و خش�و 
مورد خشونت فزیکی قرار می گرفتم چنانچه ده روز قبل 
نیز از طرف آنان مورد لت وکوب قرار گرفتم که در اثر آن 
از ناحیه س�ر و دس�تانم صدمه دیدم. انان میخواهند که 
من حق میراث خود را از پدرم اخذ نمایم لذا ادامه زندگی 
همراه شوهرم نه تنها دشوار و حتی ناممکن است از این 

جهت میخواهم طالقم را بطور قانونی اخذ نمایم.« 

- تج�اوز جنس�ی:	تجاوز	جنس��ی	یکی	از	بدترین	خشونت	هایی	
اس��ت	که	متأس��فانه	همه	س��اله	موارد	متعددی	رخ	میدهد.	به	دلیل	
نگرش		س��نتی	در	جامعه،	ش��ماری	از	این	رخدادها	از	سوی	قربانی	
مخفی	نگهداشته	می	شود	و	تنها	شماری	از	این	قضایا	به	ثبت	میرسد.	
گزارش	ش��ش	ماه	اول	سال	1394	خش��ونت	علیه	زنان	که	از	سوی	
کمیس��یون	حقوق	بشر	تهیه	شده	نش��ان	میدهد	که	حدود	18	مورد	
تجاوز	جنس��ی	به	ثبت	رسیده	اس��ت.	هم	چنین	بر	اساس	اداره	قضیه	
کمیس��یون	حقوق	بش��ر	به	تعداد	9	مورد	خشونت	جنسی	در	بخش	
نقض	حق	کرامت	انس��انی	به	ثبت	رس��یده	است.	مس��ؤولین	دفاتر	
س��احوی	کمیسیون	حقوق	بشر	همه	س��اله	تالش	کرده	اند	که	این	

قضایا	را	پیگیری	و	دادخواهي	نمایند.	

  1394/4/10 به تاری�خ  ک�ه  خانم�ی  فاری�اب-  قضی�ه: 
میخواس�ته به منزل کاکایش برود در مس�یر راه توسط 
افراد ناشناس اختطاف و مدت چهار شبانه روز نگهداری 
و به وی تجاوز جنس�ی مي ش�ود. به تاریخ 1394/4/14 
درحالیکه مس�موم ب�وده و در یک باغچه  انداخته ش�ده 
توس�ط اق�ارب پیدا و ب�ه پدرش تس�لیم داده می ش�ود. 
جری�ان واقعه به اطالع ش�وهرش ک�ه در ایران بوده مي 
رس�د. موص�وف به افغانس�تان آم�ده  و خانم�ش را به 
منزل ب�رده و لت وکوب  می نماید. به تاریخ  1394/4/2۸ 
ش�وهرش وی را ب�ا تع�دادی محاس�ن س�فیدان به منزل 

پدرش آورده و می گوید:» دیگر این را کار ندارم«. 

قضی�ه: » فاری�اب- یکتن از متنفذین منطق�ه اطالع داد 
ک�ه روز پنجش�نبه مورخ 1394/1/6  ش�خصي به نام ....  
ولد سرور  باالی  طفل 12 ساله اي تجاوز جنسي و عمل 
ش�نیع لواط انجام داده اس�ت. اقارب متض�رر به امریت 
جنای�ی ع�ارض اما ازاینکه ولس�وال ولس�والی از اقارب 
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نزدی�ک عامل قضیه اس�ت در قضیه مداخل�ه نموده و با 
مداخله موصوف مبلغ یک صد و پنجا هزار  افغانی برای 
م�ادر متض�رر پرداخت نم�وده و وی را از تعقیب دعوی 

منصرف ساخته است.« 

- لت وکوب:	لت	وکوب	از	گونه	های	دیگر	خش��ونت	است	که	
س��بب	نقض	حق	کرامت	انساني	می	گردد.	در	افغانستان	زنان	بیشتر	
قربانی	این	گونه	خش��ونت	اند.	این	نوع	خش��ونت		ها	غالباً	از	سوی	
فامیل	و	ارق��ارب	زنان	صورت	می	گیرد.	هرچند	در	بیش��تر	موارد	
چنین	قضایا	افش��ا			نمی	گ��ردد	اما	تنها	موارد	مح��دودی	از	آن	ثبت	
می	شود	که	خود	نش��ان	دهنده	وضعیت	نابس��امان	زنان	در	خانواده	
است.	گزارش	شش	ماهه	خش��ونت	علیه	زنان	نشان	می	دهد	که	به	
تعداد	731	قضیه	شامل	خشونت	های	فزیکی	بوده	است.1	در	برخی	
موارد	این	خشونت		ها	از	سوی	زن	علیه	زن	صورت	گرفته	است.	

قضیه: » کندز- خانمی چنین شکایت دارد: »دخترم بنام 
بی بی .... را به شخصی بنام ..... ولد .... مسکونه قریه.....  
ولسوالی خواجه بهاوالدین مدت دو ماه قبل به ازدواج در 
آورده بودم و موصوفه در این مدت از س�وی خش�ویش 
دو ب�ار به طور ب�ی رحمانه مورد لت وک�وب قرار گرفته 
اس�ت. به قوماندانی امنیه عارض ش�دم ولی بازخواست 

نکردند در رابطه خواهان همکاری شما می باشم.« 

- توهی�ن و تحقی�ر زن�ان:	هرگونه	رفتاره��ای	اهانت	آمیز	جز	
خش��ونت	های	روانی	محسوب	می	ش��ود.	اهانت	و	تحقیر	به	مفهوم	
نقض	حق	کرامت	انساني	است.	زنان	بیشتر	از	همه	در	معرض	چنین	

رفتار		هایي	قرار	دارند.	

دش��نام،	تمسخر	و	هرنوع	خش��ونت	زبانی	باعث	تحقیر	و	اهانت	
میگ��ردد	که	این	امر	خ��الف		اخالق	و	ارزش	های	حقوق	بش��ری	

محسوب	می	شود.	

قضیه:» بلخ- به تاریخ 1394/1/23 ساعت 12ظهر باالی 
ملکی�ت خویش مصروف کار بودیم که اس�امیان .... و..... 
با مواش�ی ش�ان باالی زمین زراعتی من آمدند و مواشی 
خ�ود را باالي زمین رها ک�رد.  زمانیکه ممانعت کردم به 
من دش�نام دادند و س�پس با بی رحمی مورد لت وکوب 
ش�ان قرار  گرفتم. موضوع به ارگان مربوطه ولس�والی 
راجع س�اختیم متاس�فانه در زمینه ب�ی توجهی صورت 

گرفته است، خواهان همکاری کمیسیون می باشم.« 

نقص کرامت انس�انی اطفال:	اطفال	به	عنوان		قش��ر	آینده	ساز	
جامعه	باید	بیش��تر	مورد	توجه	و	حمایت	ق��رار	گیرند.	هرعملی	که	
باعث	نقض	حق	کرامت	انس��انی	اطفال	گ��ردد	در	واقع	تأثیر	فوق	

افغانستان، گزارش شش ماهه خشونت عليه  1. كميسيون مستقل حقوق بشر 
http://www.aihrc.org.af/home/research-reports :زنان. آدرس

الع��اده	منفی	روی	روان	و	رفتار	آن	خواهد	داش��ت.	متأس��فانه	در	
افغانس��تان	اطفال	از	توجه	کمتر	برخوردار	بوده	اند.	بی	س��وادی	و	
نداشتن	شناخت	علمی	از	اطفال	باعث	شده	است	که	اطفال	از	سوی	
فامیل	و	اجتماع	به	اش��کال	مختلف	مورد	جبر	و	تهدید	قرار	گیرند.	
رفتار	تحقیر	آمیز	با	اطفال،	لت	وکوب	و	تجاوز	جنسی	از	موارد	عام	
و	مشخص	آن	است	که	همه	ساله	موارد	بسیاري	از	آن	صورت	می	
گیرد.	از	مجموع	101	حق	مربوط	کرامت،	به	تعداد	21	مورد	ش��ان	
مربوط	به	افراد	زیر	سن	هجده	سال	بوده	و	80	مورد	مربوط	به	افراد	
باالی	سن	هجده	سال	می	باشد.	نمودار	ذیل	نقض	حق	کرامت	را	به	

تفکیک	سن	نشان	داده	است:	

قضیه:» کندز- ش�اکی ادعا دارد که ما اهالی حلقه کول 
ولس�والی ام�ام صاح�ب از ظلم و اس�تبداد افراد مس�لح 
غیر مس�ؤول به س�رکردگی قوماندان..... ولد ... به ستوه 
آمده ایم. افراد مذکور درمنطقه باالی اطفال تجاوز جنسی 

می کنند و از مردم به اجبار پول میگیرند.« 

3- حق آزادی و امنیت شخصی: 
ح��ق	آزادي	و	امنیت	ش��خصي	پس	از	حق	حی��ات	از	مهمترین	
حقوق	بش��ري	محسوب	مي	ش��ود	که	در	ماده	سوم	اعالمیه	جهاني	
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حقوق	بش��ر	و	ماده	نهم	میثاق	حقوق	مدني	و	سیاسي	به	آن	پرداخته	
شده	اس��ت.1	همچنین	در	ماده	بیست	و	چهارم	قانون	اساسي	کشور	

نیز	آزادي	را	حق	طبیعي	انسان	خوانده	است.	

	حق	داش��تن	آزادي	و	امنیت	ش��خصي	زیربناي	دستیابي	به	سایر	
حقوق	بشري	مي	باشد.	در	سایه	قانون	اساسي	کشور	و	سایر	قوانین	
و	کنوانس��یون		هاي		حقوق	بش��ري	که	دولت	افغانس��تان	با	امضاي	
آن	موظف	به	رعایت	و	تطبیق	آن	مي	باش��د،	ش��هروندان	افغانستان	
داراي	حق	مصؤنیت	از	سلب	آزادي	و	توقیف		هاي	خودسرانه،	حق	
مصؤنی��ت	از	ضرب	و	جرح،	حق	مصؤنیت	از	تهدید	به	مرگ،	حق	
مصؤنی��ت	از	کار	اجباري،	حق	مصؤنیت	از	ناپدید	ش��دن	اجباري،	
حق	مصؤنیت	از		اختطاف	و	گروگان	گیري،	حق	رهایي	از	شکنجه	

و	رفتارهاي	غیرانساني	مي	باشند.	

در	طول	دوره	گذشته	)	قوس	1393	الي		قوس	1394(	کمیسیون	
تعداد	200	قضیه	در	مورد	حق	آزادي	و	امنیت	ش��خصي،	13	قضیه	
در	مورد	حق	سلب	آزادي	ش��ده		ها	و	5	قضیه	در	مورد	حق	آزادي	
گش��ت	و	گذار	در	بانک	معلومات	خود	ثبت	نموده	اس��ت	که	بعد	
از	بررس��ي	این	قضایا	تعداد		84	قضیه	حل	ش��ده	است	و	بقیه	تحت	
پیگی��ري	قرار	دارد.	طب��ق	آمارهاي	ثبت	ش��ده	در	بانک	معلومات	
کمیسیون	بیشترین	قضایاي	ثبت	شده	مربوط	به	والیت	فاریاب	بوده	
اس��ت.	هم	چنین	بیش��ترین	قضایاي	ثبت	ش��ده	مربوط	به	نقض	حق	
آزادي	و	امنیت	ش��خصي	مردان	بوده	اس��ت.	جدول	زیر	معلومات	

کامل			تري		در	این	رابطه	ارائه	مي	دهد.

یافته		هاي	گزارش	ساحوي	وضعیت	حقوق	بشر	نشان	مي	دهد	که	
از	میان	5145	نفر	اش��تراک	کننده		در	این	تحقیق،	41	درصد	آنان	
اظهار	داش��ته	اند	که	در	طول	12	ماه	گذشته	)قوس	1393	الي	قوس	
1394(	وضعیت	امنیتي	بهتر	ش��ده	اس��ت	اما	17	درصد	گفته	اند	که	
وضعیت	امنیتي	بدتر	ش��ده	اس��ت،	آنان	عوامل	بدتر	شدن	وضعیت	
امنیتي	را	به	مخالفین	مسلح	دولت،	پولیس،	قوماندانان	و	افراد	مسلح	

غیرمسئول	نسبت	مي	دهند.

بر	اس��اس	معلومات	موج��ود	در	اداره	قضیه	کمیس��یون،	توقیف	
خودس��رانه	بیش��ترین	موارد	نقض	حق	آزادي	و	امنیت	شخصي		را	
ش��امل	مي	شود.	تعداد	موارد	نقض	حق	آزادي	و	امنیت	شخصي	به	

تفکیک	حقوق	فرعي	آن	در	جدول	زیر	ارائه	شده	است.
1. اعالميه جهاني حقوق بشر، مصوب 10 دسامبر 1948 ميالدي، ماده سوم 

ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي، مصوب 16 دسامبر 1966، ماده نهم

طبق	کنوانسیون		هاي	ملي	و	بین	المللي	مدافع	حقوق	بشر	که	دولت	
با	امضاي	آن	موظف	به	رعایت	و				ترویج	آن	در	کش��ور	مي	باش��د،	
هم	چنین	بر	اس��اس	ماده	بیست	و	چهار	قانون	اساسي	کشور،	دولت	
مکلف	اس��ت	تا	آزادي	و	امنیت	شخصي		شهروندان	را	تأمین	و	از	
آن	حمای��ت	کند	ولي	به	دلیل	ضع��ف	حاکمیت	قانون،	اهمال	و	یا	
عدم	ظرفیت	کافي	در	نیروهاي	پولیس	و	س��ارانوالي،	س��لطه	افراد	
مسلح	غیرمس��ئول	و	مخالفین	مسلح		دولت	در	طول	12	ماه	گذشته	
)قوس	1393	الي		قوس	1394(	در	بس��یاري	از	مناطق	کش��ور،	حق	

آزادي	و	امنیت	ش��خصي	شهروندان	به	ش��یوه		هاي	گوناگون	نقض	
شده	اس��ت.	در	ادامه	حقوق	فرعي	حق	آزادي	و	امنیت	شخصي	به	

همراه	چند	قضیه	به	بررسي	گرفته	شده	است.

حق مصؤنیت از دستگیري و توقیف خودسرانه: 
هم��ه	افراد	بط��ور	ذاتي	ح��ق	دارن��د	آزاد	باش��ند	و	ازتوقیف	و	
دستگیرش��دن	مصؤن	هس��تند،	مگر	در	موارد	استثنایي	آنهم	توسط	
کارمند	رس��مي	و	واجدشرایط	و	طبق	احکام	قانون	اساسي	کشور	.	
اما	متاسفانه	آمارهاي	موجود	در	بانک	معلومات	کمیسیون	نشان	مي	
دهد	در	طول	12	ماه	گذش��ته	تعداد	114	مورد	نقض	حق	مصؤنیت	
از	دس��تگیري	و	توقیف	خودسرانه	به	ثبت	رسیده	است.	درتعدادي	
از	این	قضای��ا	از	نیروهاي	موظف	دولتي	و	پولیس	به	عنوان	ناقضان	
حق	مصؤنیت	از	دس��تگیري	و	یا	توقیف	خودس��رانه	شکایت	شده	

است.	به	عنوان	مثال:

مجموعنامعلومطفل	پسرطفل	دخترزنمردجنسیت
14537863199تعداد	قضایا

99%1%3%4%19%72%درصد

تعدادنوع قضیه

2حق	رجوع	مؤثر)صرف	دولت(
حق	عدم	مس��ئولیت	در	برابر	اعمال	ارتکاب	شده	

توسط	دیگران
3

3حقوق	دیگر
7حق	مصؤنیت	از	اختطاف	و	گروگان	گیري

10حق	مصؤنیت	منزل	و	حریم	خصوصي
10حق	مصؤنیت	از	ناپدید	شدن	اجباري

حق	مصؤنیت	از	تهدید	به	مرگ،	اختطاف،	ضرب	
و	شتم	و	غیره

15

35حق	مصؤنیت	از	ضرب	و	جرح
114حق	مصؤنیت	از	دستگیري	یا	توقیف	خودسرانه
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قضی�ه: » دایکن�دي-  قربانی  روز جمع�ه مورخه 13-
12-1393  از بازار محل سکونتش توسط پلیس به اتهام 
دس�ت داشتن در اختطاف یک خانم گرفتار شده و سپس 
ب�ه توقیف خان�ه مردانه مرک�ز والیت انتقال داده ش�ده 
است. دوسیه به تاریخ 22-1-1394 محول محکمه شهری 
ش�ده و در جلس�ه قضایی به تاریخ 1-2-1394 ش�خص 
نامبرده از محکمه برائت حاصل نمود. شخص قربانی با 
آنکه تاکنون س�ند یا مدرکي علیه وي ارائه نش�ده است، 
از ای�ام نظارت ت�ا زمان ثبت این قضیه م�دت 4۸ روز را 
به صورت غیر قانونی و خودسرانه از جانب سارنوالی 
در توقیف به س�ر برده و حق مصؤنیت از دس�تگیري و 

توقیف خودسرانه علیه وي نقض شده است«

قضی�ه: » کن�دز- متهم مذک�ور به اتهام طال�ب بودن از 
م�دت ۵ م�اه قبل در محب�س کندز تحت توقیف میباش�د. 
محمک�ه ابتدائی�ه وي را م�دت 13 ماه محک�وم اما محکمه 
اس�تیناف به برائ�ت وي حکم صادر نم�ود. تا زمان ثبت 
ای�ن قضی�ه نزدی�ک یک ماه اس�ت ب�ا آنک�ه ضمانت هم 
دارد بدون سرنوش�ت در محبس به س�ر م�ي برد و حق 
مصؤنیت از دستگیري و توقیف خودسرانه از وي سلب 
ش�ده اس�ت.«)این قضیه بعدا بر اثر پیگیري  هاي قانوني 

کمیسیون حل شده است.(

در	مواردي	هم	چ��ون	قضایاي	مذکور	الزم	اس��ت	که	نیروهاي	
موظ��ف	پولیس	و	مأموران	س��ارانوالي	با	تحقیق��ات	همه	جانبه،	و	
پس	از	کس��ب	معلومات	موثق	و	جمع	آوري	اسناد	معتبر	و	قانوني،	
نسبت	به	دستگیري	و	یا	توقیف	افراد	اقدام	نموده،	و	در	موعد	معین	
ب��ا	رهایي	آنان	حق	بش��ري	مصؤنیت	افراد	از	دس��تگیري	و	توقیف	

خودسرانه	را	رعایت	نمایند.	

س��ازمان	قضایي	کشور	باید	با	ارتقاء	ظرفیت	کارمندان	خویش	و	
افزایش	توانمندي		هاي	آنان	در	تحلیل	و	بررس��ي	حقوقي	و	به	موقع	

قضایا،	مانع	نقض	حقوق	شهروندان	شوند.	

حق مصؤنیت از تهدید به مرگ، اختطاف و ضرب و شتم:
طبق	ماده	بیس��ت	و	چهارم	قانون	اساسي	کشور	و	هم	چنین	قوانین	
حقوق	بشري،	همه	افراد	حق	دارند	آزادانه	زندگي	کنند	و	در	سایه	
امنیت	ش��خصي	از	هرگونه	تهدید	به	م��رگ،	اختطاف	و	ضرب	و	
ش��تم	بدور	باش��ند.	ولي	در	تعدادي	از	قضایاي	ثبت	شده	در	بانک	
معلومات	کمیس��یون،	قوماندانان،	افراد	مسلح	غیرمسئول	و	مخالفین	
مس��لح	دولت	با	تهدید	اف��راد	و	ایجاد	رعب	و	وحش��ت	بین	مردم	
باعث	نقض	حق	مصؤنیت	ش��هروندان	از	تهدید	به	مرگ،	اختطاف	

و	ضرب	و	شتم	شده	اند.	

چند	مثال:

قضیه: » میمنه- اهالی قریه گلم باف مدعی اند که آنها 
مالدار وزراعت پیشه هستند. اما قوماندانان غیرمسؤول 
منطقه از مدت سی سال به اینطرف زمین  هاي زراعتی و 
علفزارهاي آنان را غصب نموده اند. هرچند دراین اواخر 
از طرف همبس�تگی ملی به فاصله شانزده کیلومتر لوله 
کش�ی و ب�رای مردم محل آب آش�امیدنی فراهم ش�د، اما 
قوماندانان با س�الح  هاي سبک و سنگین به طرف منازل 
و محالت مس�کوني فیر نموده و زندگي آنان را با تهدید 

و خطر مواجه ساخته اند.«

قضیه: »کندز- فردي با ش�کایت به دفتر ساحوی کندز 
مدعی است که به تاریخ 1393/11/1۷ ساعت 9 بجه شب 
طی تماس تلفني تهدید به مرگ شده است. آن شخص در 
تماس تلفني خود را طالب معرفی نموده و پس از تالوت 
چند آیت قرآن کریم و حدیث شخص مدعي و فامیلش را 
کاف�ر و واج�ب القتل خوانده و چند دقیقه بعد این پیام را 
برایش ارسال کرده است: "السالم علیکم نور آغا انگریز 
اس�المی امارت بغالن مجاهدین�و حو حلی خبر کری چی 
مجاهدینو س�ره کمک و همکاری وک�ری جهاد د خدای په 

الرکی جرم نه دی.« 

حق مصؤنیت از ضرب و جرح:
ضرب	و	جرح	باعث	آس��یب	رس��اندن	به	جس��م	اش��خاص	مي	
ش��ود	و	همه	انس��ان		ها	حق	دارند	که	در	برابر	آن	مصؤن	باش��ند	اما	
آمارهاي	موجود	در	بانک	معلومات	کمیس��یون	نش��ان	مي	دهد	که	
در	ط��ول	این	دوره)قوس	1393	الي	ق��وس	1394(	تعداد	35	مورد	
قضی��ه	نقض	حق	مصؤونیت	از	ضرب	و	جرح	افراد	به	ثبت	رس��یده	
اس��ت.	در	حین	بررسي	این	قضایا	معلوم	شده	که	ضرب	و	جرح	به	
ش��یوه		هاي	مخلتف	صورت	گرفته	اس��ت؛	لت	و	کوب،	استفاده	از	
چاقو،	س��الح		هاي	گرم	نظیر	تفنگچه	و	غیره.	عامل	بیشتر	این	قضایا	
اعضاي	فامیل	از	جمله	شوهر	بوده	است	و	یا	قوماندانان،	افراد	مسلح	
غیرمسئول	و	مخالفان	مسلح	دولت.	به	عنوان	مثال	چند	قضیه	در	زیر	

آمده	است:

قضیه: » میمنه- ش�اکي مدعي است مورخ 1394/3/2۸ 
درحالیکه شوهرش درخانه نبود، صاحب حویلی با خانم 
اش ب�ه منزل وي امده و کرایه حویلی را طلب کرده، وي 
به آنها گفته که به شوهرش در مورد کرایه حویلي اطالع 
م�ي دهد. زمانیکه ش�وهرش به منزل ام�د موضوع را با 
وی درمیان گذاشت. اما شوهر با شنیدن ماجرا برآشفته 
ش�ده و به عل�ت اینکه خود را به آنها نش�ان داده، زن را 
لت وکوب کرده و س�پس موضوع ختم گردید، اما حوالی 
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س�اعت دو بج�ه ش�ب در حالي ک�ه زن مص�روف غذای 
س�حری ب�وده، ش�وهرش مج�ددا از موضوع ی�ادآوری 
نم�وده و بع�د با س�یم ب�رق وي را مورد ض�رب و جرح 
قرارداده، ط�وري که تمام اعضای بدنش زخم برداش�ته 
و راه�ی ش�فاخانه گردید و ت�ا زمان ثبت ای�ن قضیه در 

شفاخانه بستر بوده است.« 

قضی�ه: » دایکندي- قربانی این قضیه به همراه 40 تن 
دیگر بعد از دیدن ولس�وال جدید زمانی که می خواستند 
بط�رف خانه های ش�ان برون�د، در مس�یر راه بین کوتل 
س�راب و چکه غوچان بغل کندو توس�ط افراد مسلح که 
تعداد ش�ان به 23 نفر می رسید، متوقف گردیدند. هشت 
عدد موتور سایکل، تلفن  ها و پولشان را گرفتند و سپس 
قربان�ي را به باالي کوه بردند، بعد از گرفتن مش�وره و 
دس�تور به سویش تیراندازي کردند که در اثر شلیک دو 

گلوله از ناحیه پا مجروح شده است.« 

قضیه: »میمنه- تعدادی از اهالی قریه یکاب ولس�والی 
پش�تونکوت مدع�ی هس�تند ک�ه از مدت دو س�ال به این 
ط�رف مجب�ور ب�ه خری�داري پنج می�ل کالش�ینکوف با 
تمام تجهیزات آن براي نیروهاي اربکي منطقه ش�ده اند. 
هم چنی�ن تم�ام هزینه ب�ود و باش نیروه�اي اربکي نیز 
بدوش آنهاس�ت. مدت چهارماه اس�ت ک�ه مخالفین دولت 
منطقه را اش�غال کرده و در سمت ش�رق محل نیروهای 
اربکی مس�تقر ش�ده اند. در حین جنگ بین این دو گروه، 
به سوي مواشي اهالي قریه در چراگاه ها نیز تیراندازي 
مي ش�ود، تاکنون بیست رأس مواش�ي در اثر تیراندازي 
از بی�ن رفت�ه عالوه بر آن یکي از اهال�ي قریه نیز بر اثر 
تیراندازي مجروح ش�ده و فعال در شفاخانه تحت تداوي 
اس�ت. از س�وي دیگر منازل اهالي قری�ه نیز بارها مورد 

هدف پیکا و راکت قرار گرفته اند.« 

بررسي	قضایاي	مذکور	نشان	مي	دهد	که	در	این	مناطق	حاکمیت	
قانون	از	بین	رفته	و	دولت	هیچ	تسلطي	نداشته	و	حق	آزادي	و	امنیت	

افراد	ساکن	در	این	مناطق	نیز	نقض	شده	است.	

مصؤنیت از ناپدید شدن اجباري:
ناپدید	شدن	اجباري	یا	ناخواسته	پدیده	اي	است	که	همزمان	مي	
تواند	ناقض	چندین	حق	بشري	شود؛	حق	حیات،	حق	آزادي	و	امنیت	
ش��خصي،	حق	برخورد	انس��اني	با	فرد	و	غیره.	مخفي	نگه		داشتن	و	
یا	ناپدید	س��اختن	افراد	بصورت	اجباري	طبق	قانون	جرم	محسوب	
مي	شود.	در	ماده	اول	کنوانسیون	بین	المللي	حمایت	ازناپدید	شدن	
اجباري	تأکید	ش��ده	اس��ت	که	"هیچ	کس	نباید	در	معرض	ناپدید	
ش��دن	اجباري	قرار	بگیرد".	بر	اس��اس	مفاد	این	کنوانس��یون،	هیچ	

موقعیت	اس��تثنایي	اعم	از	حالت	جنگ،	بي	ثباتي	سیاسي	داخلي	یا	
هر	حالت	اضطراري	عمومي	دیگر	نمي	تواند	وس��یله	توجیه	ناپدید	

شدن	اجباري	باشد.

	ناپدید	ش��دن	اجباري	افراد	یکي	دیگر	از	چالش		هاي	موجود	در	
افغانستان	اس��ت	که	پیوس��ته	حق	آزادي	و	امنیت	شخصي	افراد	را	
تهدید	مي	کند،	و	کمیس��یون	نیز	در	این	دوره	چندین	قضیه	ش��امل	
نقض	حق	مصؤنیت	افراد	از	ناپدید	شدن	اجباري	را	ثبت	و	پیگیري	

نموده	است.	

مصؤنیت از اختطاف و گروگان گیري:
اختطاف	و	گروگان	گیري	یکي	از	مصادیق	جرائم	علیه	آزادي	و	
امنیت	شخصي	به	شمار	مي	رود	و	مصؤنیت	از	اختطاف	و	گروگان	
گیري	حق	همه	شهروندان	افغانستان	است،	اما	گزارش		ها	و	آمارهاي	
ثبت	ش��ده	در	کمیسیون	بیانگر	نفوذ	و	تسلط	افراد	مسلح	غیرمسئول	
و	نیروهاي	مس��لح	مخالف	دولت		در	بس��یاري	از	مناطق	کشور	مي	
باشد.	بررس��ي	قضایاي	ثبت	شده	در	کمیس��یون	نشان	مي	دهد	که	
آنها	براي	کس��ب	امتیازات	مادي	و	یا	رس��یدن	به	منافع	ش��خصي	و	
یا	اهداف	سیاس��ي	با	اختطاف	و	گ��روگان	گیري	افراد	باعث	نقض	
حق	آزادي	و	امنیت	ش��خصي	افراد	مي	ش��وند؛	ای��ن	کار	از	لحاظ	
قانون	جرم	انگاش��ته	مي	ش��ود	و	براي	عامالن	آن	مجازات	در	نظر	
گرفته	ش��ده	است.1	اما	متاسفانه	این	قانون	از	ضمانت	اجرایي	کافي	
برخوردار	نیست	و	مسئله	اختطاف	و	گروگان	گیري	از	دیرباز	یکي	
از	چالش		هاي	اساس��ي	نقض	حقوق	شهروندان	افغانستان	به	حساب	
مي	آید	و	دولت	هنوز	نتوانس��ته	است	بر	آن	فائق	آید.	مثال		هاي	زیر	

شاهدي	بر	این	مدعاست:

قضی�ه: » میمن�ه- ش�اکي از قری�ه غلبی�ان ولس�والی 
گرزی�وان مدعی اس�ت:" بر اثر ظلم وس�تم افراد مس�لح 
طالب�ان به کش�ورایران رفته بودم. اما آنها بازهم دس�ت 
از آزار واذیت فامیلم برنداشتند. برادرم در پوسته محل 
توس�ط دولت گماشته ش�ده بود و مشغول دفاع ازمردم 
ب�ود تا اینکه به تاریخ 1393/12/9 یکتن ازافراد پوس�ته، 

1. فصل هفتم قانون جزاي افغانستان، ماده 417-425
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ب�ا طالب�ان هماهنگي کرده و ش�بانه طالب�ان را به داخل 
پوس�ته هدایت نمود. طالبان تمام افراد پوسته به شمول 
برادرم را دس�تگیر و بعد اطراف پوس�ته را ماین گذاری 
و مح�ل را    ت�رک کردن�د. صب�ح آن روز ش�ایع می ش�ود 
پوس�ته س�قوط کرده به همین علت تع�دادی از اعضای 
فامیل�م سراس�یمه به طرف پوس�ته می دوند ولي زمانی 
که به نزدیکي پوس�ته می رس�ند ماین  ها منفجر ش�ده و 
در اثر آن مادرم، دو تن از خواهرانم، زن برادرم و پس�ر 
ش�ش ساله ام کش�ته و دو خواهر و دو تن دیگر مجروح 
م�ی ش�وند. طالبان ب�رادرم را اختطاف ک�رده و خواهان 

پرداخت پول هستند«.

قضیه: » بامیان- ش�اکی عارض اس�ت:"پنج تن بر اثر 
خصومت های قبلی به تاریخ 22 عقرب 93 مي خواس�تند 
زمین ما را غصب نمایند که از طرف پس�رانم منع شدند. 
آنها پس�رانم را به شدت لت وکوب کرده و یک پسر پنج 

ساله ام را یا اختطاف کرده و یا به قتل رسانده اند.« 

قضیه: »کابل- ش�اکی مدعی اس�ت:" دو برادرزاده 1۸ 
و 12 س�اله ام در تاریخ اول جوالی 2014 توسط دو نفر 
از اهالي قریه نوبهار ولس�والی پل حصار اختطاف شده 
و بعد از 3 روز جس�د یک�ي از برادرزاده  هایم در حالیکه 
ب�ه او تجاوز ش�ده و آث�ار فیر مرمی ه�م در بدنش بود، 
را از ولس�والی ده صالح تس�لیم ش�دم. اما یکي دیگر از 

برادرزاده  هایم تا کنون الدرک مي باشد.« 

قضی�ه: » هرات- در جری�ان مصاحبه هایي که با تعداد 
زی�ادی از م�ردم قری�ه جات مختل�ف ولس�والی غوریان 
ص�ورت گرفت آن�ان از وضعیت بد امنیتی ش�اکی بوده 
ان�د، طوریکه در طول س�ال ج�اری تعداد 4 ت�ن از اطفال 
شان از راه مکتب اختطاف شده اند. آنان ناامنی را مشکل 
بزرگی ب�راي تعلیم و    تربی�ه دراین قریه ج�ات میدانند. 
مدیر معارف ولسوالی نیز نبود امنیت دانش آموزان در 
این ولسوالی را تائید می کند و این ناامنی را مانع اصلي 
ب�رای تعلی�م و    تربی�ه اطف�ال قریه ج�ات این ولس�والی 

میداند« 

اختطاف	و	گروگان	گیري	ناقض	حقوق	و	آزادي		هاي	اساس��ي	
بش��ر	و	مخل	ثبات	و	امنیت	شهروندان	مي	باش��د.	لذا	دولت	باید	با	
جدی��ت	قضایاي	مربوط	به	اختطاف	و	گروگان	گیري	را	بررس��ي	
و	پیگی��ري	نماید	تا	بتوان��د	از	حق	آزادي	و	امنیت	ش��خصي	افراد	

حمایت	نماید.

حقوق سلب آزادي شدگان:
افرادي	که	بر	اس��اس	قانون	مجرم	ش��ناخته	ش��ده	و	آزادي	آنان	
طبق	احکام	قانون	س��لب	مي	ش��ود	و	در	توقیف	به	سر	مي	برند،		از	
حق��وق	و	امتیازاتي	برخوردارند	از	جمل��ه	مصؤنیت	از	بدرفتاري	و	
ش��کنجه،		دسترس��ي	به	آب	و	غذاي	صحي،	حق	داش��تن	ارتباط	با	
فامیل	و	اعضاي	خانواده	و	حق	دسترسي	به	وکیل	مدافع.	کمیسیون	
بر	اس��اس	الیحه	وظایف	خود	بطور	منظم	بر	مراکز	س��لب	آزادي	
نظارت	نموده	و	بر	رعایت	حقوق	س��لب	آزادي	شدگان	تاکید	مي	

نماید.	

قضیه: » قندوز- ش�اکی ادعا دارد:"پس�رم صنف هفتم 
مکت�ب بوده که ب�ه اتهام قت�ل تحت توقیف ق�رار گرفت. 
گرچه پس�رم 16 س�اله اس�ت ولی چون جان�ب مقابل ما 
ش�خص زورمند اس�ت، موصوف را 19 ساله تعیین سن 
نم�وده و در محب�س با بزرگ س�االن تح�ت توقیف قرار 

داده اند.« 

طبق	ماده	س��ي	و	هفت	کنوانس��یون	حقوق	اطفال،	هر	طفلي	که	
از	آزادي	محروم	مي	ش��ود	باید	از	بالغین	جدا	نگهداري	ش��ود.	اما	
در	قضیه	فوق	این	حق	طفل	16	س��اله	نقض	ش��ده	و	وي	در	محبس	

بزرگ	ساالن	در	توقیف	به	سر	مي	برد.

حق آزادي گشت و گذار:
در	بند	اول	ماده	دوازدهم	میثاق	بین	المللي	حقوق	مدني	و	سیاسي	
بیان	ش��ده	که	هر	ف��ردي	که	به	طور	قانوني	در	داخل	یک	کش��ور	
زندگ��ي	مي	کند،	در	آن	س��رزمین	از	حق	آزادي	گش��ت	و	گذار	
و	انتخاب	محل	بود	و	باش	برخور	دار	اس��ت.	این	حق	ش��امل	حق	
تابعیت،	حق	داش��تن	ملکیت،	اصل	عدم	تبعیض،	حق	حمایت	علیه	
بیجا	ش��دن	اجباري	نیز	مي	شود.	بر	این	اس��اس	هر	کس	حق	دارد	
که	آزادانه	گش��ت	و	گذار	نماید،	مگر	اینک��ه	در	مواردي	خالف	
قانون	باش��د.	اما	دسترس��ي	به	این	حق	در	افغانس��تان	با	چالش		هاي	
بس��یار	جدي	از	جمله	ناامني	روبروست.	نبود	امنیت	در	بین	راه	هاي	
مواصالتي	ش��هرها	و	قریه	جات	مانع	گش��ت	و	گذار	آزادانه	افراد	
شده	است،	اختطاف	مس��افران	در	بین	راه	ها	توسط	مخالفان	مسلح	
دولتي	به	منظور	دس��تیابي	به	مقاصد	سیاس��ي	و	ی��ا	دزدي	و	چپاول	
توس��ط	زورمندان	و	افراد	مس��لح	غیرمس��ئول	حق	آزادي	گشت	و	

گذار	را	از	شهروندان	سلب	نموده	است.

در	طول	س��ال	1394	گزارش	های	متع��ددی	مبنی	بر	اختطاف	و	
گروگان	گیری	در	جاده	های	بین	ش��هرها	نش��ر	گردید.	گروههای	
تروریس��تی	با	گروگان	گیری	افراد	ع��ادی	و	یا	کارمندان	دولتی	و	
خارجی	با	اهداف	سیاس��ی	و	یا	کس��ب	منابع	مالی،	شمار	زیادی	را	
در	ط��ول	س��ال	1394	به	گروگان	گرفتن��د.		از	جمله	چندین	مورد	
گروگان	گی��ری	در	والیات	غزنی	و	زابل	ک��ه	در	مجموع	83	نفر	
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ب��ه	گروگان	گرفته	ش��دند	ک��ه	از	بین	آنها	22	نفر	کش��ته	و	بقیه	به	
سرنوش��ت	نامعلوم	گرفتار	
شدند،	گروگان	گیری	31	
ش��اهراه	کابل- در	 مسافر	
قنده��ار	که	19	نف��ر	آنها	
آزاد	ش��دند	ام��ا	5	نفر	به	
ش��مول	2	زن	و	یک	دختر	

9	ساله	را	سر	بریدند.1	

م��وج	عظیم	 این	حادثه	
در	 را	 خواه��ی	 عدال��ت	
کش��ور	ب��ه	راه	انداخت	و	
مدافع��ان	حقوق	بش��ر	در	
کنار	م��ردم	به	خونخواهی	
ش��ده	 نق��ض	 حق��وق	 از	
قربانیان	برخواس��تند.	آنان	
نس��بت	به	ناامنی	های	موجود	و	پیگرد	خواهان	پاسخگویی	دولت	

ناقضین	حقوق	بشر	و	مجازات	آنها	شدند.

	هم	چنین	ربوده	شدن	63	ماین	روب	در	طول	سال	2015	میالدی	
نیز	موجب	نگرانی	جدید	س��ازمان	ملل	ش��د.	بنا	بر	گزارش	ها	سال	
2015	خونین	بارترین	سال	برای	ماین	روب	ها	بوده	است،	در	طول	
این	س��ال	در	اثر	حوادث	امنیتی	تعداد	8	ماین	روب	کشته	و	34	تن	

دیگر	زخمی	شدند.2

ع��الوه	بر	وجود	ناامن��ی	و	نقض	حق	آزادی	گش��ت	وگذار	در	
راههای	مواصالتی	بین	ش��هرها	و	قریه	جات،	ش��هروندان	حتي	در	
داخل	ش��هرها	از	جمل��ه	کابل	نیز	با	محدودیت		ه��اي	امنیتي	مواجه	
ان��د؛	تعدادي	از	مقامات	دولتي	و	یا	افراد	زورمند	با	مس��دود	کردن	
کوچه		ها	و	راه	هاي	عمومي	باعث	ش��ده	اند	تا	ش��هروندان	نتوانند	به	
راحتي	در	سطح	ش��هر	گشت	و	گذار	نمایند.	در	برخي	والیات	نیز	
نفوذ	فرهنگ	مردس��االرانه		و	دیدگاه		هاي	س��نتي،	محدودیت		هاي	
بس��یاري	براي	گش��ت	و	گذار	و	فعالیت		هاي	اجتماعي	زنان	ایجاد	

کرده	است.	

طبق	یافته	هاي	نظارت	ساحوي،	از	تعداد	5145	نفر	مصاحبه	شوند	
در	در	این	تحقیق،	36		درصد	گفته	اند	که	فامیل	آنها	همیشه	از	حق	
آزادي	گش��ت	و	گذار	برخوردار	بوده	ان��د	و	کمتر	از	یک	درصد	
گفته	ان��د	که	فامیل	آنها	هیچ	وق��ت	از	این	حق	برخوردار	نبوده	اند.	
 ،   1395 ثور   26 تاريخ  در  شده  برگرفته  فارسی،  سی  بی  بی  سايت  وب   .1
_151121/11/2015/http://www.bbc.com/persian/afghanistan
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افزايش چشمگير شمار قربانيان مين در كشور، برگرفته  2. خبرگزاری شفقنا، 

شده در تاريخ 26 ثور 1395
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جدول	زیر	معلومات	کامل			تري	در	این	رابطه	ارائه	مي	دهد.	

آمارهاي	مذکور	حاکي	از	این	مس��ئله	اس��ت	که	افراد	در	ساحه	
تحت	پوش��ش	این	تحقیق،	از	حق	آزادي	گشت	و	گذار	برخوردار	
ب��وده	و	مي	توانند	به	راحتي	گش��ت	و	گذار	نماین��د.	با	همه	این	ها	
در	این	دوره	کمیس��یون	چندین	قضی��ه	مربوط	به	نقض	حق	آزادي	
گشت	و	گذار	را	ثبت	و	بررسي	نموده	و	یا	به	مراجع	مربوطه	ارجاع	

داده	است.	یک	مثال:

قضیه: » غور- ش�اکي به نمایندگی از 120 فامیل بیجا 
ش�ده از س�ه قری�ه جوره - امروتک و اس�پیزو ش�کایت 
ک�رده اس�ت که آنها ش�امل 120 فامیل هس�تند که بر اثر 
ظلم و س�تم  چند تن از قوماندانان مس�لح غیر مس�ئول 
مجبور به فرار از قریه های خود ش�ده اند. این قوماندانان 
ش�ب هنگام باالی قریه های آنها حمل�ه نموده، مرد و زن 
را م�ورد لت وک�وب ق�رار داده و مواش�ی آنه�ا را با خود 
برده اند. با رعب و وحشتي که این قوماندانان در منطقه 
ایجاد کرده اند آنها مجبور به فرار ش�ده و فعال در مرکز 
ولسوالی شهرک مستقر ش�ده اند، اما در این فصل سرما 
هی�چ امکاناتي براي زندگي ندارند.« )این قضیه توس�ط 

کمیسیون پیگیري و حل شده است.(

حق آزادی بیان
در	م��اده	34	قانون	اساس��ی	آمده	اس��ت:	»آزادی	بیان	از	تعرض	
مصئ��ون	اس��ت.	هر	افغان	ح��ق	دارد	فکر	خود	را	به	وس��یلۀ	گفتار،	
نوش��ته،	تصویر	و	یا	وس��ایل	دیگر،	اظهار	نماید.	هر	افغان	حق	دارد	
مطابق	به	احکام	قانون،	به	طبع	و	نشر	مطالب،	بدون	ارائه	قبلی	آن	به	

مقامات	دولتی،	بپردازد.«	

این	حق	در	برخی	قوانین	و	معاهدات	بین	المللی	نیز	تاکید	ش��ده	
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است	و	افغانستان	با	امضای	آن	معاهدات	مکلف	به	رعایت	و	تطبیق	
آنها	می	باشد.	

در	ماده	19	میثاق	بین	المللي	حقوق	مدني	و	سیاسي	نیز	از	آزادی	
بیان	ب��ه	عنوان	یکي	از	مهمترین	اس��ناد	بین	الملل��ي	در	حمایت	از	

حقوق	بشر	و	آزادي	هاي	اساسي	یاد	شده	است.	

این	حق	یکی	از	معیارهای	اساس��ی	جامعه	دموکراتیک	می	باشد	
ک��ه	ارتباط	نزدیکی	با	حق	آزادی	عقی��ده،	مذهب	و	فکر	دارد.	اما	
متاس��فانه	در	افغانس��تان	با	چالش	های	بس��یاری	روبرو	بوده	اس��ت.	
خبرگ��زاری	»نی«	اعالم	کرد	س��ال	1394	خونبارترین	س��ال	برای	
خبرنگاران	افغانس��تان	بوده	اس��ت	بطوریکه	در	این	سال	116مورد	
خش��ونت	علیه	خبرنگاران	افغانستان	اعمال	شده	است،	12	خبرنگار	
و	کارمند	رسانه	یی	به	شهادت	رسیده	اند،	23	خبرنگار	دیگر	زخمی	
شده،	2	خبرنگار	از	سوی	طالبان	به	گروگان	گرفته	شده	و	یک	تن	
دیگر	از	سوی	حکومت	بازداشت	شد.	15	خبرنگار	لت	وکوب	شده	
و	یا	با	سوء	قصد	مواجه	شدند.	63	خبرنگار	دیگر	در	طول	این	سال	

اهانت	و	تهدید	شدند.1

روزنامه	افغانس��تان	در	گزارش	خود	در	همی��ن	رابطه	عواملی	از	
جمله	عدم	شکل	گیری	س��اختار	اجتماعی	بصورت	متعادل،	پایین	
بودن	س��طح	سواد	و	آگاهی	جامعه،	عدم	اس��تقالل	کامل	و	واقعی	
رسانه	ها	از	وابستگی	حامیان	مالی	شان،	و	روش	های	استبدادگرایانه	
در	نگ��رش	و	روش	حکومتگران	را	از	چالش	های	عمده	تحقق	این	

حق	در	افغانستان	برشمرد.2

4- حق مالکیت: 
حق	مالکیت	جز	بخش	حقوق	اقتصادی	بی	شمار	میرود.	از	لحاظ	
قانون��ی	هر	فرد	ح��ق	تصرف	و	مالکیت	بر	ام��وال	خویش	را	دارد.	
دارای��ی	و	اموال	افراد	از	هرگونه	تعرض	و	تصرف	مصؤن	اس��ت	و	

کسی	حق	ندارد	حق	مالکیت	هیچ	فردی	را	سلب	کند.	

مصؤونیت	ملکی��ت	از	مصادره	غیرقانونی،	مصؤونیت	از	س��لب	
مالکیت،	مصؤونیت	خان��ه	و	ملکیت	از	تعرض،	مصؤونیت	امالک	
عمومی	و	نقض	حق	مالکیت	زنان	از	مباحثی	است	که	در	این	بخش	
به	آن	پرداخته	می	ش��ود.		در	قضایای	سال	1394	به	تعداد	74	قضیه	
مرب��وط	به	حق	ملکیت	می	باش��د.	از	این	جمله،	ب��ه	تعداد	66	قضیه	
تحت	کار	اس��ت،	7	قضیه	حل	و	یک	قضیه	بسته	شده	است.	نمودار	

ذیل	حالت	قضایا	را	نشان	میدهد.	

1. سال 1394 خورشيدی، خونبارترين سال برای خبرنگاران افغانستان، سايت 
نی ، برگرفته شده در 26 ثور 1395،

/http://nai.org.af/dr
برگرفته  افغانستان،  روزنامه  سايت  آن،  فراروی  های  چالش  و  بيان  آزادی   .2
http://dailyafghanistan.com/opinion_ ،1395 شده در تاريخ 26 ثور

132363=detail.php?post_id

مصؤونی�ت از س�لب مالکیت:	س��لب	مالکیت	ب��ه	حالتی	گفته	
می	ش��ود	که	فرد	یا	گروهی	به	اجبار	فرد	دیگ��ر	را	از	حق	مالکیت	
محروم	س��ازد.	هرفرد	بربنیاد	قانون	از	س��لب	مالکیت	مصؤن	است.	
در	افغانس��تان	به	لحاظ	موجودیت	فس��اد	اداری	و	عدم	حاکمیت	به	
صورت	اساس��ی	آن،	در	موارد	متعددی	باعث	ش��ده	است	که	حق	
مالکیت	افراد	س��لب	ش��ود.	در	اداره	قضیه	کمیس��یون	حقوق	بشر	
قضایای	در	بخش	حق	مالکیت	به	ثبت	رسیده	که	نشان	می	دهد	در	

مواردی	حق	مالکیت	افراد	توسط	دیگران	سلب	شده	است.	

قضی�ه: بل�خ - »ش�اکی ادع�ا دارد ک�ه م�دت زی�اد در 
کش�ور اسالمی ایران مهاجر بودند. حاال که باز گشته اند 
زمین های موروثی ش�ان از طرف یک�ی از اقارب زورمند 
شان س�لب گردیده و ایشان را حتی تهدید به مرگ کرده 
اس�ت. موضوع چند بار به ولسوالی ش�ولگر و مدیریت 
حقوق آن ولس�والی طی قطعه عریضه ای مطرح گردیده 
ولی از این که طرف شان شخص زورمند و زور گو است 

مراجع ذیربط موفق به احضار وی نشده اند.

مصؤونیت امالک اشتراکی و سهامی:	بیشتر	منازعات	و	دعواهای	
مربوط	به	مالکیت	موضوع	اشتراکی	و	سهامی	اموال	و	دارایی	است.	
در	برخی	موارد	امالک،	میان	چند	ش��خص	مش��ترک	بوده	و	همه	
حق	مالکیت	دارند.	س��هیم	بودن	در	امالک	از	طریق	شریک	شدن	
در	خری��داری	و	یا	به	صورت	میراث��ی	یک	امر	معمول	و	قانونی	در	
مالکیت	است.	اما	گاهی	یکی	از	شرکا	با	توسل	به	زور	حق	مالکیت	

دیگری	را	نقص	کرده	و	منجر	به	منازعه	و	دعوا	شده	است.			

قضیه: » قندهار- ش�اکی مدعی اس�ت که : خانه پدری 
ام واق�ع در ناحیه اول ش�هر قندهار اس�ت. ما س�ه برادر 
و چه�ار خواه�ر هس�تیم و پدرم فوت نموده اس�ت، ولی 
اکنون برادرانم از حق میراث مرا محروم نموده اند و حق 
میراث مرا که حق شرعی من است به من نمی دهند. و از 
س�وی دیگر مبلغ دو لگ و بیس�ت هزار کلدار پاکستانی 
ک�ه جهت آب�ادی خانه ب�ه ب�رادرم داده بودم نی�ز برایم 
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نمیدهند. آنها مرا از خانه بیرون کرده و ش�وهرم را نیز 
لت وکوب نموده اند.« 

مصؤونی�ت خانه و ملکیت از تعرض و مص�ادره غیرقانونی: 
بربنی��اد	قوانین	مل��ی	و				بین	المللی،	خانه	و	ملکی��ت	افراد	از	غصب،	
تعرض	و	مصادره	غیرقانونی	مصؤن	است.	اما	متأسفانه	در	افغانستان	
همه	ساله	قضایای	متعددی	در	پیوند	به	غصب	و	مصادره	غیر	قانونی	
خان��ه	و	ملکیت	رخ	می	دهد.	در	بیش��تر	موارد	تع��رض	بر	ملکیت	
و	خانه	توس��ط	افراد	مس��لح	غیرقانونی	یا	زورمندان	محلی	صورت	

می	گیرد.	

قضیه: » فاریاب-  ش�اکی مدعی اس�ت که اسامیان ..... 
و..... به من هشدار داده بودند که دخترم را به عقد کسی 
در نی�اورم، ام�ا دخترم مطابق خواس�ت مان با ش�خص 
م�ورد نظ�رش ازدواج ک�رد. به ای�ن دلیل اف�راد نامبرده 
عقده به دل گرفتند و  دامادم احمدش�اه ولد غالم جان را 
اختطاف نمودند، اما به آنهم اکتفا نکرده مورخ 1394/4/6  
درحالیکه م�ن درخانه نبودم وبه ش�هرمیمنه امده بودم 
موصوفین خانه ام را آتش زده و تمام اموال ان را حریق 

و از بین برده اند.« 

قضی�ه: » کن�دز- بن�ده یک ش�خص غری�ب و بیچاره 
هستم. به جز یک اندازه زمین در این ولسوالی دیگر هیچ 
چی�زی ندارم. تقریبا 14 س�ال قبل مهاجر ش�دم، زمانیکه 
امدم تمام جایدادي که داش�تم از طرف دولت غصب شد. 
به تمام ارگان های دولتی عارض شدم ولی کسی به دادم 
رس�یدگی نکرد. تم�ام اهالی منطق�ه ملکیت  جای�دادم را 
تصدیق نموده اند و س�ند زمین در دست خودم میباشد، 
ولی ولسوال و شاروال  همراه بنده دعوی دارد و زمینم 
را غص�ب نموده اند. خواهان رس�یدگی و پیگیری قضیه 

می باشم .« 

نقض حق مالکیت زنان: 
از	لحاظ	قانونی	زنان	نیز	مانند	مردان	از	حق	مالکیت	برخورداراند	
و	کس��ی	حق	ندارد	اموال	و	یا	ملک	ش��خصی	آن��ان	را	به	صورت	
غیرقانون��ی	تص��رف	و	حق	مالکیت	را	از	آنان	س��لب	کند.	اموال	و	
ملکیت	چه	به	ش��کل	میراثی	به	زن	تعلق	گرفته	باش��د	یا	خودش	به	
دس��ت	آورده	باشد،	حق	ملکیت	ش��ان	محفوظ	است.	در	افغانستان	
نقض	حق	مالکیت	زنان	بیشتر	توسط	اقارب	و	فامیل	های	شان	مانند	

برادر،	شوهر	و	کاکا	صورت	می	گیرد.	

قضی�ه: » کندهار- خانمی مدعی اس�ت ک�ه : یک دربند 
حویلی واقع در ناحیه اول ش�هر قندهار با تملیک خط از 

طرف ش�وهرم دارم هم چنین حق میراث در مال شوهرم 
دارم اما پس�ران اندرم برایم نمی دهند. آنها حویلی را در 
حیات ش�وهرم برایم تملی�ک نموده بود از م�ن گرفته و 
می خواهند به فروش برس�انند و حق میراث را هم از من 
بگیرند. اکنون خواهان حقوق خویش در میراث و تملیک 

می باشم.

عدم رسیدگی مؤثر به قضایای منازعه ملکیت:  
منازعه	و	دعوا	بر	س��ر	ملکیت	میان	افراد	و	یا	فامیل		ها	همه	س��اله	
م��وارد	پرش��ماری	رخ	می	دهد.	برای	حل	آن	معم��وال	به	نهادهای	
عدلی	و	قضایی	مراجعه	می	شود.	مراجع	عدلی	و	قضایی	مسؤولیت	
دارند	تا	در	این	زمینه	با	دقت	و	تالش	تمام	به	قضایا	رسیدگی	کنند.	
در	قضایایی	که	در	بانک	اطالعاتی	کمیس��یون	مس��تقل	حقوق	بشر	
افغانستان	به	ثبت	رسیده،	در	بیشتر	موارد	از	عدم	رسیدگی	شفاف	و	
فساد	اداری	ش��کایت	داشته	و	گفته	اند	که	به	قضایای	آنان	از	سوی	

مراجع	مسؤول	رسیدگی	اساسی	نشده	است.	به	عنوان	مثال:

قضی�ه: بلخ - ش�اکی اظه�ار می دارد که: م�دت 22 ماه 
بدی�ن طرف باالی زمین موروثی  ش�ان اس�امی اش�رف 
)نام مس�تعار( دعوا نموده، در حالیکه اشرف، افسر زون 
س�رحدی می باش�د از موقف وظیفوی خود سؤ استفاده 
نموده و پس�ران عارض�ه را تهدید می نماید. دوس�یه در 
محکمه ولسوالی چاربولک قرار دارد و هر روز دو طرف 
دع�وا را طل�ب می نماید ام�ا کدام اقدام ت�ا هنوز صورت 

نگرفته است.«  

قضیه: کندز- ش�اکی ادعا دارد مدت ۸ سال می شود که 
یک قطعه زمین آبی که حدود تقریبا 10 جریب می شود از 
نزد ارباب حکیم خریداری نموده بودم و مدت شش سال 
می ش�ود زمین را کش�ت نموده  و حاصلش را می گرفتم. 
وقتی که ارباب حکیم وفات کرد پسر های وی زمین را پس 
گرفتند. من که قباله عرفی نیز بدس�ت دارم و چندین بار 
به مدیریت حقوق درقد عارض ش�دم هیچ گونه رسیدگی 

نکردند. دررابطه خواهان همکاری می باشم .«

5- حق برخورداری از سطح مناسب زندگی:
حق	رف��اه	یا	حق	برخورداری	از	س��طح	مناس��ب	زندگی	بخش	
مهمی	از	حقوق	بش��ر	محسوب	می	گردد.	بربنیاد	کنوانسیون	حقوق	
اقتص��ادی	و	اجتماعی،	هرک��س	حق	دارد	که	در	رفاه	و	آس��ایش	
زندگی	کند	و	این	حق	شامل	برخورداری	از	امکانات	الزمه	زندگی	
اس��ت.	در	جوامعي	نظیر	افغانس��تان	تعداد	زیادی	از	فامیل		ها	و	افراد	
از	سطح	مناس��ب	زندگی	برخوردار	نیستند.	رسیدن	به	سطح	رفاه	و	
زندگی	مناس��ب	نیازمند	خدمات	اساس��ی	دولت	است	تا	فرصت		ها	
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و	زمینه		ها	را	برای	رفاه	مردم	فراهم	س��ازد.	داش��تن	مسکن	مناسب،	
دسترس��ی	به	آب	صحی	و	غذای	کافی،	حمایت	در	برابر	آس��یب	
پذیری	و	حمایت	در	برابر	فقر	و	بیکاری	از	مواردی	است	که	تحت	
این	عنوان	مطرح	می	گردد.	در	اداره	قضیه	کمیس��یون	حقوق	بش��ر	
افغانس��تان	به	تعداد	19	قضیه	در	رابطه	به	حق	سطح	مناسب	زندگی	
به	ثبت	رس��یده	که	از	آن	جمله	15	قضیه	تحت	کار	و	4	قضیه	حل	

گردیده	است.	

داش�تن مسکن مناسب:		داش��تن	مسکن	مناسب	از	اولویت	های	
زندگی	به	ش��مار	می	رود.	هرکس	حق	دارد	که	به	مس��کن	مناسب	
دسترس��ی	داشته	باشد.	در	تعریف	مسکن	مناس��ب،	مواردی	مانند:	
اس��تحکام	مسکن،	تس��هیالت	مس��کن،	محیط	مصؤن	و	صحی	به	
عنوان	مشخصه	های	یک	مسکن	مناسب	یاد	شده	است.	در	افغانستان	
به	دلیل	فقر	و	کمبود	امکانات،	خانواده	های	زیادی	از	دسترس��ی	به	
مسکن	مناسب	محروم	اند.	عدم	استحکام	الزم	در	ساخت	مسکن	ها	
در	برخی	موارد	باعث	آن	می	گردد	که	در	اثر	حوادث	طبیعی	مانند	
زمین	لرزه	و	سیالب،	بس��یار	آسیب	پذیر	باشد.	خانواده	هایي	هستند	
که	به	دلیل	فقر	زیاد،	به	ابتدایی		ترین	س��رپناه	نیز	دسترسی	ندارند	و		

هنوز	هم	در	مغاره	ها	یا	در	خیمه	ها	زندگی	می	کنند.	

دولت	افغانس��تان	تاکنون	نتوانس��ته	در	جهت	حل	معضل	مسکن	
و	کاهِش	آن	اقدام	مناس��بی	انجام	ده��د.	برای	کنترل	وضع	موجود	
باید	س��االنه	به	مقدار	الزم	واحد	مس��کونی	اس��تاندارد	در	کش��ور	
س��اخته	ش��ود.	افزایش	جمعیت،		رو	آوردن	مردم	به	ش��هرها	منجر	
به	بی	خانگی	گس��ترده	و	سبب	س��کونت	مردم	در	اماکن	نامناسب	
ش��ده	اس��ت.	بررسی	های	س��احوی	کمیسیون	مس��تقل	حقوق	بشر	
افغانستان	نشان	می	دهد	که	از	مجموع	مصاحبه	شوندگان	که	5145	
نفر	هس��تند،	تعداد	30	نفر	که	0.6	درصد	مجموع		ارقام	را	تشکیل	
می	دهند،	گفته	اند	که	در	زیر	خیمه	زندگی	می	کنند.	بیشتر	مصاحبه	
ش��وندگان	گفته	اند	که	در	خانه	میراثی	یا	خانه	پدری	شان	زندگی	

می	کنند.	توضیح	بیشتر	در	نمودار	ذیل	آمده	است:

قضیه: کندز- اس�امی .....  که ب�ا تعداد 6 خانواده بیجا 
ش�ده در قری�ه قلعچ�ه گورتیپ�ه والی�ت کندز ک�ه از اثر 
جنگ ه�ای داخل�ی بی�ن دول�ت و مخالفین مس�لح،  تمام 
ام�وال منازل ش�ان  حریق ش�ده و از بین رفت�ه در قریه 
زرخرید لغمانی قش�الق در خانه ه�ای بدون دروازه بود 
وب�اش میکنن�د.  ولی تا کنون از هیچ نوع کمک مس�تفید 

نشده اند.« 

دسترسی به آب آشامیدنی صحی:	دسترسی	به	آب	صحی		از	
ضرورت	های	اساسی	زندگی	بشر	است	که	بربنیاد	اسناد	حقوق	بشر	
هرفرد	حق	دارد	که	به	آن	دسترسی	داشته	باشد.	دولت	مکلف	است	
تا	زمینه	دسترس��ی	به	اب	آشامیدنی	صحی	را	برای	همه	شهروندان	
فراهم	س��ازد؛	اما	موضوع	آب	آشامیدنی	صحی	در	افغانستان	کمتر	
مورد	توجه	بوده	است.	خشکسالی	های	متمادی	باعث	ته	نشین	شدن	
آب	های	زیر	زمینی	و	خشکیدن	
چشمه	ها	گردیده	است.	از	همین	
رو	در	بیشتر	نقاط	کشور	مردم	از	
چاه	های	عمیق	و	نیمه	عمیق	برای	
آب	آشامیدنی	استفاده	می	نمایند.	
مس��أله	آب	آشامیدنی	صحی	در	
شهرها	بویژه	در	شهر	کابل	بیشتر	
با	چالش	مواجه	اس��ت.	در	شهر	
کاب��ل	به	دلیل	ازدح��ام	نفوس	و	
آبرس��انی	 کافی	 خدم��ات	 نبود	
باعث	شده	تا	آب	های	آشامیدنی	
در	مع��رض	آلودگی	قرار	گیرد.	
و	 جهان��ی	 بهداش��ت	 س��ازمان	
از	کودکان	 صن��دوق	حمای��ت	
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س��ازمان	ملل	گزارش	مشترکی	را	
در	ارتباط	به	دسترس��ی	شهروندان	
به	آب	صحی	آش��امیدنی	منتش��ر	
نم��وده	و	گفته	ان��د	که	افغانس��تان	
با	توج��ه	به	ش��اخص	های		اهداف	
ملل	دستاوردهای	 هزاره	س��ازمان	
زی��ادی	در	زمینه	دسترس��ی	مردم	
به	آب	آش��امیدنی	داش��ته	اس��ت.	
اما	ب��ه	تعقیب	آن	واح��د	ارزیابی	
)AREU( افغانس��تان	 تحقی��ق	 و	
که	یک	نهاد	تحقیقی	اس��ت	راجع	
به	ای��ن	گ��زارش	مش��ترک	ابراز	
تردید	نموده	و	آن	را	غیرواقع	بینانه	
افغانس��تان	 دولت	 اس��ت.	 خوانده	

نیز	از	عدم	دسترس��ی	بخش	عمده	از	ش��هروندان	به	آب	آشامیدنی	
صحی	ابراز	نگرانی	کرده	و	گزارش	جدید	سازمان	بهداشت	جهانی	
و	یونس��یف	را	غیرواقع	بینانه	عنوان	کرده	است.	غالم	قادر،	مسئول	
آبرس��انی	وزارت	احیا	و	توسعه	روس��تاهای	افغانستان	می	گوید	که	
در	س��ال	2012	و	2013	براساس	آماری	که	اداره	مرکزی	احصائیه	
افغانستان	داده	بود،	میزان	دسترسی	به	آب	آشامیدنی	در	سطح	ملی	
45	درصد	بود؛	در	حالی	که	در	گزارش	جدید	که	در	س��ال	2014	
انجام	شده،	این	مقدار	در	سطح	ملی	64.8	درصد	اعالم	شده	است.	
او	گفت	که	در	س��طح	روس��تاها	نیز	این	آمار	قبال	39	درصد	اعالم	
شده	بود،	اما	در	گزارش	جدید	این	دو	نهاد	سازمان	ملل،	این	مقدار	
58.4	درص��د	اعالم	ش��ده	که	کمی	غیر	واقعی	به	نظر	می	رس��د.	به	
گفته	مسئول	آبرس��انی	وزارت	احیا	و	توسعه	روستاهای	افغانستان،	
در	دو	س��ال	گذش��ته	هم	بودجه	به	قدر	کافی	نبود	و	هم	کار	نسبت	

به	سال	های	گذشته	به	دلیل	برگزاری	انتخابات	و	مشکالت	سیاسی	
کمتر	صورت	گرفت؛	ولی	میزان	پیش��رفت	ها	بیشتر	نشان	داده	شده	
است.1		نظارت	س��احوی	کمیسیون	مس��تقل	حقوق	بشر	افغانستان	
1. بی بی سی،   ترديد يک نهاد تحقيقی از دستيابی افغانستان به يكی از اهداف هزاره 
سازمان ملل. نشر شده 6 دلو 1394، برگرفته شده 9 دلو 1394 از اين  آدرس: 
_160126/01/2016/http://www.bbc.com/persian/afghanistan

نش��ان	می	دهد	که	از	مجموع	مصاحبه	شوندگان	حدود	13	درصد	
ش��ان	گفته	اند	که	به	آب	آشامیدنی	صحی	دسترسی	ندارند.	نمودار	

ذیل	این	رقم	را	نشان	داده	است:

مناب��ع	آب	آش��امیدنی	نظر	به	تفاوت	های	محیط��ی	و	جغرافیایی	
مختلف	اس��ت.	در	روس��تاها	منبع	تهیه	آب	معموال	کاریز	و	چشمه	
اس��ت.	اما	در	ش��هرها	آب	نل	و	آب	چاه	به	عن��وان	منبع	تهیه	آب	
آشامیدنی	اس��تفاده	می	شود.	هرچند	خشکسالی	های	متمادی	باعث	
خشک	شدن	بسیاری	از	کاریزها	طی	سال	های	اخیر	گردیده	و	این	
باعث	شده	که	در	اکثر	روستاها	نیز	مردم	به	حفر	چاه	روی	بیاورند.		
براس��اس	یافته	های	این	گزارش،	بیشتر	شهروندان	از	طریق	چاه	هاي	
عمیق	آب	آش��امیدنی	خود	را	تهیه	می	کنند.	در	این	تحقیق	حدود	
30	درصد	مصاحبه	ش��وندگان	گفته	اند	که	آب	آش��امیدنی	شان	را	
از	طریق	چاه	عمیق	تهیه	می	کنند.	سیس��تم	کانالیزس��یون	و	خدمات	
آبرس��انی	یکی	از	ضروریات	اساسی	در	شهرها	محسوب	می	شود،	
اما	نبود	چنین	یک	سیس��تم	فراگیر	آبرس��انی	باعث	ش��ده	که	اکثر	
ش��هروندان	از	خدمات	آب	نل	محروم	باشند.	در	این	گزارش	تنها	
حدود	11	درصد	مصاحبه	شوندگان	گفته	اند	که	از	آب	نل	استفاده	
می	کنند.	نمودار	باالی	صفحه	منبع	تهیه	آب	آش��امیدنی	را	توضیح	

داده	است.

دس��ت		یافت��ن	ب��ه	آب	آش��امیدنی	صح��ی	در	برخی	م��وارد	با	
چالش	های��ی	نیز	همراه	بوده	اس��ت.	نظارت	س��احوی	کمیس��یون	
مستقل	حقوق	بشر	افغانستان	نشان	می	دهد	که	شهروندان	در	قسمت	
دسترسی	به	آب	آش��امیدنی	صحی	با	مشکالت	زیادی	مواجه	اند.	
بربنی��اد	نظارت	س��احوی	کمیس��یون،	حدود	48	درص��د	مصاحبه	
ش��وندگان	گفته	اند	که	فامیل	ش��ان	با	مش��کل	آب	مواجه	اند.	دور	
بودن	فاصله	منب��ع	آب،	انتظار	طوالنی	در	صف	آب،	منازعه	باالی	
آب	و	هزینه	برای	تهیه	آب	مانند	حفر	چاه	و	غیره	از	مواردی	است	

areu_report_uicef_who_k05
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ک��ه	به	عنوان	عمده	ترین	چالش	در	این	زمینه	مطرح	ش��ده	اس��ت.	
هم	چنین	برخی	چالش	های	جدی	مانند:	شوربودن	آب	چاه،	آلوده	
ش��دن	چاه،	استفاده	از	منبع	مش��ترک	با	حیوانات	مثل	آب	جوی	و	
غیره،	مانع	دسترسی	شهروندان	به	آب	آشامیدنی	صحی	شده	است.	

قضیه: » فاریاب- اهالی قریه گلم باف مدعی هستند که  
دراین اواخر از طرف همبس�تگی ملی به فاصله ش�انزده 
کیلومتر لوله کش�ی و برای ش�ان آب آش�امیدنی جریان 
پی�دا نموده بود، اما قوماندانان مس�لح غیر مس�ؤول  با 
استفاده ازقدرت شان نل را برروی ما قطع نموده و فعال 

بدون آب آشامیدنی می باشیم.« 

حق دسترسی به غذای کافی و مناسب:		غذا	از	ابتدایی		ترین	
ضرورت	های	زندگی	اس��ت	و	بربنیاد	اس��ناد	حقوق	بشر،	دسترسی	
به	غذای	کافی	و	مناس��ب	جز	حقوق	بش��ری	افراد	شمرده	می	شود.	
غذای	کافی	و	مناسب	تضمین	کننده	صحت	و	سالمت	انسان	است.	
دسترس��ی	به	غذای	کافی	و	مناسب	در	تمام	جوامع	بستگی	به	سطح	
اقتصاد	آنان	دارد.	دولت	ها	مکلفیت	دارند	تا	زمینه	رش��د	اقتصادی	
شهروندان	خود	را	فراهم	س��ازند	تا	از	این	طریق	زمینه	دسترسی	به	
سطح	مناس��ب	زندگی	فراهم	گردد.	در	افغانستان	بیشتر	خانواده		ها	
با	فقر	ش��دید	مواجه	اند	و	از	ای��ن	رو	غالبا	قادر	به	تهیه	غذای	کافی	
و	مناسب	نمی	باش��ند.	هرچند	بررسی	س��طح	زندگی	در	افغانستان	
مس��تلزم	تحقی��ق	اختصاصی	و	همه	جانبه	اس��ت،	اما	بررس��ی	های	
ابتدایی	نشان	می	دهد	که	بسیاری	از	افراد	و	فامیل	ها	در	افغانستان	از	

سطح	مناسب	زندگی	برخوردار	نیستند.	

در	این	تحقیق	حدود	98	درصد	مصاحبه	ش��وندگان	گفته	اند	که	
روزان��ه	3	بار	غذا	م��ی	خورند.	هم	چنین	به	تع��داد	73	نفر	که		1.5		
درصد	را	تش��کیل	می	دهند	گفته	اند	که	روزانه	2	بار		و		11	نفر	که	
0.2	درصد		مصاحبه	ش��وندگان	را	تش��کیل	می	دهند	گفته	اند	که		

روزانه	فقط	یکبار	غذا	می	خورند.	
در	این	گزارش	حدود	50	درصد	
از	مصاحبه	شوندگان	گفته	اند	که	
در	بازار	نزدیک	شان	مواد	غذایی	
مناس��ب	مانند	گوش��ت،	میوه	و	
س��بزی	وجود	دارد.	از	این	میان	
حدود	5	درصد	شان	گفته	اند	که	
هفته	دو	الی	س��ه	بار	از	این	مواد	
استفاده	کنند.	در	واقع	 می	توانند	
فقر	و	اقتصاد	ضعیف	تعدادي	از	
فامیل	ها	را	از	دسترس��ی	به	غذای	
کافی	و	مناس��ب	محروم	ساخته	

است.	

حمایت در برابر فقر و بیکاری:	دولت	مکلف	اس��ت	که	افراد	
را	در	براب��ر	فقر	و	بیکاری	مورد	حمایت	ق��رار	دهد.	فقر	و	بیکاری	
س��بب	محرومیت	از	دسترسی	به	سطح	مناس��ب	زندگی	می	گردد.	
امروزه	در	افغانستان	مسأله	فقر	و	بیکاری	یکی	از	چالش	های	جدی	
و	اساس��ی	است.		فقر	و	بیکاری	سبب	بس��یاری	از	مشکالت	دیگر	
مانند	مهاج��رت	اجباري،	خش��ونت	های	خانوادگی،	محرومیت	از	
تعلیم	و	تربیه	و	محرومیت	از	دسترس��ی	به	س��طح	مناس��ب	زندگی	
گردیده	اس��ت.	در	این	گزارش	در	رابطه	به	موضوع	فقر	و	بیکاری	
در	بخش	»حق	کار«	توضیحات	مفصل	داده	شده	است.	بیشتر	مردم	
از	وضعیت	کار	ش��کایت	دارند	و	خواهان	ایجاد	فرصت	های	شغلی	

اند.	

قضی�ه: کن�دز- در جری�ان نظ�ارت از وضعیت حقوق 
اقتص�ادی و اجتماع�ی  در چندین موارد ش�اکیان از فقر 
و تنگدس�تی ش�کایت نم�وده و گفته اند که ب�ه هیچگونه 
نعم�ات مادی دسترس�ی نداش�ته ان�د. ش�اکیان خواهان 
همکاری و کمک مؤسس�ات و دول�ت اند. آنان می خواهند 

که دولت زمینه کار را فراهم نماید. 

حمای�ت در براب�ر حوادث طبیع�ی:	افرادی	ک��ه	از	حوادث	
طبیعی	مانند	زلزله،	سیالب،	رانش	زمین	و	غیره	آسیب	می	بینند	باید	
مورد	حمایت	های	اساسی	قرار	گیرند.	در	اثر	حوادث	طبیعی	ممکن	
است	که	مس��کن	و	دارایی	های	افراد	در	معرض	خطر	قرار	گیرد	و	
یا	نابود	ش��ود.	در	این	صورت	آنان	از		دسترسی	به	زندگی	مناسب	
محروم	می	ش��وند	و	نیازمند	حمایت	و	کمک	می	باش��ند.		حوادث	
طبیعی	همه	س��اله	افراد	زیادی	را	در	سراس��ر	دنیا	متضرر	می	س��ازد	
و	از	آن��ان	قربان��ی	می	گیرد.	در	افغانس��تان	نیز	اف��راد	و	فامیل	های	
زیادی	س��االنه	از	حوادث	طبیعی	متضرر	می	ش��وند.	در	سال	1394	
	چندین	مورد	زلزله	به	وقوع	پیوس��ت	که	مرکز	آن	والیت	بدخشان	



وضعیت حقوق بشر در افغانستان در سال 1394

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

تش��خیص	گردید.	ای��ن	زمین	لرزه		ها	در	واق��ع	فامیل	های	زیادی	را	
متضرر	س��اخت.	اما	دولت	افغانستان	نتوانست	به	صورت	اساسی	به	
آس��یب		دیدگان	کمک	نماید.	از	این	رو	در	این	حوادث	شماری	از	
فامیل	ها	مس��کن	و	یا	دارایی	ش��ان	را	از	دست	دادند.	خشکسالی	ها	
جز	حوادث	طبیعی	به	شمار	می	آید	که	فامیل	های	زیادی	را	متضرر	
ساخته	است.	خشکسالی	در	بیش��تر	موارد	سبب	بیجاشدگی،	فقر	و	

عدم	دسترسی	به	اب	صحی	شده	است.		

قضیه:»  هرات- به اس�اس مصاحبه 
 های نظارت س�احوی اهالي قریه جات 
مختلف ولس�والی گلران کاری�ز هزار ، 
احمد گل، از نبود آب ش�یرین شاکی اند 
و می گوین�د که آب چاه های این مناطق 
همه ش�ور اس�ت و در اثر خشک سالی 
چش�مه  ها نیز خشک شده است و مردم 
مجب�ور ان�د دو س�اعت راه را با مرکب 

طی کنند تا آب نوشیدني تهیه کنند.« 

حمایت از بازگشت کنندگان:	بازگشت	
کنندگان		از	جمله	اقشار	آسیب	پذیر	جامعه	به	
شمار	می	آیند.	بازگشت	کنندگان	به	کسانی	

اطالق	می	ش��ود	که	پس	از	چندم��دت	مهاجرت	دوب��اره	به	وطن	
اصلی	خویش	بازگردد.	در	این	صورت	برای	برخورداری	از	سطح	
مناسب	زندگی	باید	مورد	حمایت	قرار	گیرد.	بازگشت	کنندگان	در	
قدم	اول	نیاز	به	مس��کن	دارند.	دولت	باید	زمینه	دسترسی	به	مسکن	
را	برای	بازگش��ت	کنندگان	فراهم	س��ازد.	اما	عدم	دسترس��ی	اکثر	
بازگش��ت	کنندگان	به	مسکن	مناسب	یکی	از	چالش	های	همیشگی	

بوده	است.	
براساس	معلومات	وزارت	مهاجرین	و	عودت	کنندگان	،	تا	اکنون	
حدود	62	شهرک	در	29	والیت	کشور	به	عودت	کنندگان	اختصاص	
داده	ش��ده	اس��ت.	بربنیاد	یافته		های	کمیس��یون	مس��تقل	حقوق	بشر	
افغانستان	تعداد	کمی	از	این	شهرک	ها	قابل	استفاده	است.	دوربودن	
شهرک	ها	از	مرکز	شهر،	نبود	خدمات	اساسی	و	زیربنایی	باعث	شده	
که	در	حال	حاضر	کمتر	از	سه	صدهزار	بازگشت	کننده	از	آن	مستفید	
شوند،	درحالی	که	طی	14	سال	اخیر	حدود	5.8	میلیون	نفر	به	کشور	
بازگشته	اند.1		محدودیت	دسترسی	به	کار	یکی	از	چالش	های	دیگر	
فراراه	بازگش��ت	کنندگان	است.	بربنیاد	یافته	های	سازمان				بین	المللی	
کار،	حدود	77	درصد	از	بازگش��ت	کنندگان	در	افغانس��تان،	امنیت	
شغلی	ندارند.	کمیشنر	عالی	امور	پناهندگان	تأیید	کرده،	که	برخی	از	
عودت	کنندگان	به	دلیل	نبود	کار	در	کشور	دوباره	به	مهاجرت	رفته	

1. كميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان. گزارش وضعيت بازگشت كنندگان، 
منتشر شده: 1394

اند.2		نظارت	س��احوی	کمیسیون	حقوق	بشر	افغانستان	نشان	می	دهد	
که	در	س��ال	1394	حدود	20	درصد	مصاحبه	شوندگان	گفته	اند	که	
مهاجرت	نموده	ان��د.	از	مجموع	این	20	درصد،	در	پرس��ش	بعدی	
حدود	21	درصد	ش��ان	گفته	اند	که	از	بازگشت	شان	راضی	نیستند.		
ح��دود	57	درصد	نبود	کار	و	34	درصد	نب��ود	امنیت	را	عمده		ترین	
دالیل	عدم	رضایت	از	بازگش��ت	عنوان	ک��رده	اند.	نمودار	ذیل	این	

ارقام	را	در	مقایسه	با	هم	نشان	می	دهد.

حمای�ت از بیجاش�دگان داخلی:		بیجاش��دگان	داخلی	بیشتر	
از	هم��ه،	در	معرض	مش��کالت	و	چالش	های	زندگ��ی	قرار	دارند.	
مشکالت	طبیعی	یا	امنیتی	از	عمده		ترین	دالیل	بیجاشدگی	محسوب	
می	ش��ود.	بااین	حال	افراد	و	فامیل	های	بیجاشده	برای	ایجاد	زندگی	
نوین	و	دسترس��ی	به	س��طح	مناس��ب	زندگی	مانند	مسکن،	آب	و	

غذای	مناسب	نیازمند	حمایت	می	باشند.		
روند	رو	به	افزایش	بیجاش��دگی	داخلی	در	دو	سال	اخیر	تسریع	
ش��ده	اس��ت.	آمارها	نش��ان	می	دهد	که	در	پایان	سال	2014	تعداد	
بیجاش��دگان	داخلی	به	حدود	828.000		نفر	افزایش	یافته	است.	از	
این	می��ان	در	حدود	166.000	نفر	در	جریان	س��ال	2014	به	خاطر	
جنگ		ها	و	خش��ونت	های	مسلحانه	از	محل	زندگی	شان	آواره	شده	
بودند.	سرعت	افزایش	آمارهای	بیجاشدگی	داخلی	در	سال	2014	

بسیار	بیشتر	شده	است.	
مرکز	نظارت	بر	بیجاش��دگی	داخلی	و	شورای	مهاجرت	ناروی	
تعداد	بیجاش��دگان	این	جنگ		ها	و	خشونت		ها	را	در	ماه	جون	سال	
جاری	948.000	نفر	تخمین	کرده	بود.	کمیش��نری	عالی	س��ازمان	
ملل	متحد	در	امور	پناهن��دگان)UNHCR(	نیز	در	گزارش	خود	
آمار	بیجاشدگی	داخلی	ناش��ی	از	منازعات	را	که	توسط	این	اداره	
تا	ماه	جوالی	2015	مش��خص	ش��ده	ح��دود	980.324	نفر	اعالم	
می	کند.	این	ارقام	بیجاشدگی	های	ناشی	از	حوادث	طبیعی	را	شامل	

2. همان.
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نمی	شود.	1

در	تحقیق	حاضر،	نظارت	س��احوی	کمیس��یون	مس��تقل	حقوق	
بش��ر	افغانستان	نش��ان	می	دهد	که	از	مجموع	مصاحبه	شوندگان		به	
تع��داد		235	نفر	از	مصاحبه	ش��وندگان	که	4.6	درصد	را	تش��کیل	
می	دهن��د،	گفته	اند	که	بیجاش��ده	هس��تند.	یافته	های	تحقیق	نش��ان	
می	ده��د	که	عوام��ل	مختلفی	نظر		به	منطق��ه	و	موقعیت	جغرافیایی	
باعث	بیجاش��دگی	افراد	و	فامیل	ها	شده	اس��ت.	نبود	کار،	نداشتن	
خانه،	نبودامنیت	و		حوادث	طبیعی	از	عمده		ترین	دالیل	بیجاشدگی	

عنوان	شده	است.

بيجاشدگان داخلی. نشر  افغانستان، وضعيت  1. كميسيون مستقل حقوق بشر 
شده: خزان سال 1394

آماره��ا	و	ارزیابی		ها	نش��ان	می	دهد	که	مس��اعدت	های	صورت	
گرفته	برای	بیجاشدگان	بسیار	اندک	بوده	و	نتوانسته	نیازمندی	های	
اساس��ی	و	اولیه	آن		ها	را	پاس��خ	بگوید.	براس��اس	آماره��ای	ارایه	
شده	از	س��وی	وزارت	امور	مهاجرین	و	عودت	کنندگان،	در	سال	
1393	خورش��یدی	در	مجموع	102.626	فامیل	در	س��طح	کش��ور	
مورد	مس��اعدت	ق��رار	گرفته	اند.	این	رقم	نش��ان	م��ی	دهد	که	از	
مجموع	142.385	خانواده	بیجاشده	در	سال	متذکره،	حدود	72.1	
درصد	آن		ها	از	مس��اعدت		ها	بهره	مند	شده	اند	و	بقیه	27.9		درصد	

بیجاشدگان	به	مساعدتی	دست	نیافته	اند.

مس��اعدت	های	ص��ورت	گرفته	
به	بیجاش��دگان	مش��تمل	اس��ت	بر	
م��واد	غذایی	از	قبی��ل	آرد،	گندم،	
برنج،	روغن،	نخ��ود،	لوبیا	و	غیره،	
مواد	س��وختی	از	قبی��ل	گاز	و	بالن	
و				 خیم��ه	 و	 کمپ��ل	 لب��اس،	 گاز،	
ترپال،	برخی	وس��ایل	آشپزخانه	و	

کمک	های	نقدی.

ب��ه	 اغل��ب	 ای��ن	کمک		ه��ا	 در	
ف��وری	 و	 آن��ی	 نیازمندی	ه��ای	
بیجاشدگان	توجه	داش��ته	و	مقدار	
آن	بسیار	محدود	بوده	است.		مقدار	
کمک	های	نقدی	از	ح��د	50	دالر	
تا	200	دال��ر	آمریکای��ی	برای	هر	
خان��واده	ب��وده	و	کمک	های	غذایی	نیز	در	حد	ی��ک	یا	دو	بوجی	
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آرد	و	برن��ج	و	مقداری	نخود	و	لوبی��ا	و	روغن	و	امثال	آن	برای	هر	
خانواده	بوده	اس��ت.	این	مقدار	کمک	برای	هر	خانواده	بیجاشده،	
که	حداوس��ط	6	نفر	عضو	دارند،	تنها	می	تواند	اقدام	حمایتی	بسیار	

آنی	و	کوتاه	مدت	به	حساب	آید	نه	بیشتر.	

عالوه	براین،	به	نیازمندی	های	درازمدت				بیجاشدگان	از	قبیل	حق	
مس��کن،	حق	دسترس��ی	به	آموزش	و	پرورش،	حق	صحت	و	حق	

محیط	زیست	و	امنیت	توجه	جدی	صورت	نگرفته	است.1

قضیه: کندز- » مایان اهالی قریه باغ ش�رکت که تعداد 
م�ا ب�ه 4۷6 خانه وار بی جا ش�ده می رس�د از ن�ور برق 
ب�ی بهره هس�تیم. به مقام والیت ریاس�ت ب�رق مراجعه 
نمودیم حدود ۵ ماه می ش�ود تا حال در رابطه به مش�کل 
مای�ان از ط�رف دولت  هیچ اقدام صورت نگرفته اس�ت، 

خواهشمندیم در رابطه ما را همکاری نماید.«

6- حق صحت:
حق	برخورداری	از	سالمتی	یا	صحت	یکی	از	حقوق	بشری	افراد	
به	شمار	می	رود.	براساس	اسناد	حقوق	بشر،	همه	افراد	حق	دارند	به	

خدمات	صحی	دسترس��ی	داشته	
باش��ند.	در	س��ال	1394	به	تعداد	
10	قضی��ه	مربوط	ب��ه	نقض	حق	
صحت	در	اداره	قضیه	کمیسیون	
مس��تقل	حقوق	بش��ر	افغانس��تان	
به	ثبت	رسیده	اس��ت.	بیشتر	این	
قضای��ا	در	رابطه	به	نبود	امکانات	
الزم	در	مراک��ز	صحی	و	یا	دور	

بودن	مراکز	صحی	میباشد.	

دسترسی به خدمات صحی 
در افغانس�تان:	مراک��ز	خدمات	
صح��ی	ط��ی	س��ال	های	اخی��ر	
تاحدودی	زیادی	در	افغانس��تان	
توس��عه	یافت��ه	اس��ت	از	لح��اظ	

کمیت	بر	اس��اس	گزار	ش	ه��ای	دریافت��ی	از	وزارت	صحت،	در	
افغانس��تان	به	تعداد	14798	مرا	کز	صحی	از	جمله	شفاخانه	ها،	تیم	
های	س��یار	و	دیگر	مراکز	صحی	بصورت	فع��ال	به	مردم	خدمات	
صحی	ارائه	می	کنند.	هم	چنین	تعداد	880	داکتر	و	متخصص	زن	و	
3393	داکتر	و	متخصص	مرد	در	سراس��ر	افغانستان	مشغول	خدمت	
هستند.	اما	بیشتر	خدمات	صحی	در	شهرهای	بزرگ	متمرکز	است	
و	مردم	در	بس��یاری	ساحات	و	والیات	به	خدمات	صحی	دسترسی	
کم��ی	دارند؛	به	طور	مثال	در	والیت	پکتی��کا،	با	حدود	نیم	میلیون	
نفوس	تنها	یک	داکتر	متخصص	زن	مش��غول	ارائه	خدمات	صحی	

1. همان.

به	زنان	و	مادران	می	باش��د.	به	احتمال	زیاد	سایر	والیات	دور	افتاده	
و	ناامن،	عین	وضعی��ت	را	دارند.	کمبود	امکانات	صحی	و	ادویه	و	
هم	چنین	وضعیت	تعمیر	مراکز	بهداشتی	نیز	اصال	پاسخگوی	شمار	
زیاد	بیماران	در	این	والیت	نمی	باشد.	هم	چنین	وجود	ناامنی	دراین	
س��احات	باعث	ش��ده	تا	داکتران	و	متخصص	نتوانن��د	جهت	ارائه	

خدمات	صحی	به	این	مناطق	بروند.2

مش�کالت و چالش های دسترسی به خدمات صحی:	با	اینکه	
دسترسی	به	خدمات	صحی	در	افغانستان	نسبت	به	سال	های	گذشته	
سهولت	هایي	را	داشته	است،	اما	از	لحاظ	کیفیت،	معیار	و	امکانات	
هنوز	هم	با	مش��کالت	متعددی	مواجه	اس��ت.	کمبود	و	بی	کیفیت	
ب��ودن	ادویه،	نبود	خدمات	درس��ت	و	اساس��ی،	نب��ود	امکانات	و	
س��هولت	های	کافی،	نبود	داکتران	مس��لکی	و	متخصص،	هنوزهم	
به	عنوان	چالش	های	عمده	در	بخش	صحت	مطرح	اس��ت.	در	این	
تحقیق،	51	درصد	مصاحبه	کنندگان،	کمبود	وسایل	صحي	و	ادویه،	
7	درص��د	دوربودن	راه،	6	درصد	نب��ود	کارمندان	آموزش	دیده،	7	
درصد	کیفیت	خ��راب	ادویه،	حدود	2	درصد	قمیت	بودن	ادویه	و	
یک	درصد	نبود	کارمند	زن	را	از	جمله	چالش	هاي	عمده	در	عرصه	

خدمات	صحی	یاد	کرده	اند.	

موجودیت	امبوالنس	در	ش��فاخانه		ها	جز	ضروری		ترین	خدمات	
صحی	محس��وب	می	گردد.	اما	در	بیشتر	مراکز	صحی	دولتی	نبود	
امبوالن��س	و	یا	کافی	نبودن	آن	به	عنوان	یک	مش��کل	اساس��ی	در	
عرصه	خدمات	صحی	محس��وب	می	گردد.	در	این	تحقیق	حدود	
51	درصد	مصاحبه	شوندگان	گفته	اند	که	در	مرکز	خدمات	صحی	

که	آنها	دسترسی	دارند	امبوالنس	وجود	ندارد.	

2. پكتيكا؛ حدود نيم ميليون جمعيت و يک دكتر متخصص زنان، بی بی سی 
http://www.bbc.com/persian/ 1395 فارسی، برگرفته شده در 1 جوزا
paktiaka_women_health_k05_160509/05/2016/afghanistan
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حمایت از طفل و مادر: 
	بربنیاد	اسناد	ملی	و				بین	المللی	حقوق	بشر،	دولت	مکلفیت	دارد	تا	
طفل	و	مادر	را	مورد	حمایت	قرار	دهد.	فراهم	نمودن	زمینه	دسترسی	
ب��ه	خدمات	صحی	برای	مادران	یکی	از	ضرورت	های	اساس��ی	در	
بخش	صحت	است.		در	صورت	عدم	توجه	به	این	امر	مهم،	در	واقع	
زندگی	طفل	و	مادر،	هردو	در	معرض	خطر	قرار	خواهند	گرفت.	از	
همین	رو	حمایت	از	طفل	و	مادر	از	مس��ایل	مهم	و	اساسی	در	بخش	
صحت	مطرح	اس��ت.	مس��ؤوالن	وزارت	صحت	عامه	در	سال	های	
اخیر	از	توس��عه	خدمات	و	ایجاد	س��هولت	برای	طفل	و	مادر	سخن	
گفته	اند.	هرچند	حمایت	از	طفل	و	مادر	در	سال	های	اخیر	با	ازدیاد	
قابله	های	آموزش	دیده	و	ایج��اد	مراکز	خدمات	صحی	تا	حدودی	
مفید	و	مؤثر	بوده	است؛	اما	در	برخی	روستاها	و	قریه	جات	هنوزهم	
مسأله	والدت	به	عنوان	یک	مشکل	جدی	و	اساسی	وجود	دارد.	

بررس��ی	های	ساحوی	کمیس��یون	مستقل	حقوق	بش��ر	افغانستان	
نش��ان	می	دهد	که	از	مجموع		مصاحبه	شوندگان،	حدود	33	درصد	
گفته	اند	که	اقارب	آنان	در	زمان	والدت	آخرین	طفل	ش��ان،	به	آنها	
کمک	کرده	اند.	هم	چنین	23	درصد	داکتر	یا	نرس،	17	درصد	دایه	
محل��ی،	14	درصد	قابل��ه	یا	دایه	آموزش	دی��ده	در	جریان	والدت	
کم��ک	نموده	اند.	حدود	6	درص��د	گفته	اند	که	هیچ	کس	کمک	

نکرده	است.		نمودار	ذیل	این	پرسش	را	توضیح	می	دهد:	

در	این	تحقی��ق	به	تعداد	45	نفر	که	ح��دود	0.8	درصد	مجموع	
مصاحبه	ش��وندگان	را	تش��کیل	می	دهند	گفته	اند	که	در	یک	سال	
اخی��ر	یک	مادر	را	در	جریان	والدت	از	دس��ت	داده	اند.	در	همین	
حال	ح��دود	100	نفر	ک��ه	1.9	درص��د	از	مصاحبه	ش��وندگان	را	

تش��کیل	می	دهند	گفته	اند	که	در	طول	یک	سال	اخیر	یک	طفل	را	
هنگام	والدت	از	دس��ت	داده	اند.	کمبود	داکتر	و	یا	افراد	متخصص	
و	آم��وزش	دی��ده	و	هم	چنین	کمبود	یا	عدم	دسترس��ي	به	امکانات	
صح��ي	از	دالیل	اصلي	مرگ	و	میر	مادران	و	اطفال	محس��وب	مي	

شود.

طبق	قانون	اساسی	افغانستان	جدایی	اجباری	طفل	از	مادر،	ممنوع	
است.	طفل	نباید	به	صورت	اجباری	از	مادر	جدا	شود.	جدایی	طفل	
از	م��ادر	پیامدهای	منفی	روانی	برای	طف��ل	و	مادر	در	پی	دارد.	در	
صورت	ب��روز	چنین	اتفاقی،	طفل	و	مادر	بای��د	مورد	حمایت	قرار	
گیرند.	در	ماده	249	قانون	مدنی	افغانس��تان	آمده	است	که:	»مدت	
حضانت	پس��ر	در	س��ن	7	و	دختر	در	س��ن	9	س��الگي		خاتمه	پیدا	
میکن��د«.1		با	توجه	به	اینک��ه		نگهداري	و	تربی��ت	اطفال	ازاهمیت	
خاص	برخوردار	اس��ت	قانون	مدني	در	ماده	250	تذکرداده	اس��ت	
ک��ه	نظر	به	حکم	محکمه	باصالحیت	مدت	حضانت	طفل	مي	تواند	
طویل	گردد،	اما	مشروط	براینکه	این	مدت	از	دوسال	تجاوز	ننماید.	
هم	چنین	در	ماده	243	قانون	مدني	آمده	اس��ت	که	هرگاه	شخصي	
نظربه	عواملي	حق	حضانت	را	ازدس��ت	بدهد	با	از	بین	رفتن	عوامل	
و	اس��باب	مي	تواند	این	ح��ق	را	دوباره	اعاده	کند.اما	متأس��فانه	در	
افغانس��تان	در	برخی	م��وارد	طفل	به	صورت	اجب��اری	از	مادر	جدا	
می	ش��ود.	این	جدایی	ی��ا	در	اثر	طالق	ص��ورت	می	گیرد	یا	عوامل	

متعدد	دیگر.

قضی�ه: » بل�خ- در جری�ان نظ�ارت از محب�س زنان�ه 

1. قانون مدنی افغانستان. ماده 249
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والی�ت بل�خ دریافت گردید ک�ه بانویی بنام  ..... بیش�تر 
از چهار ماه اس�ت که از طفل یک نیم س�اله اش جدا شده 
اس�ت. قرار بوده که ش�وهرش ه�ر پان�زده روز طفل را 
ب�ه دیدن مادرش بی�اورد، اما در این چهار م�اه وي را از 
دیدن طفلش محروم س�اخته به همین علت وی در حالت 
روحی بدي به س�ر می برد و خواهان همکاری کمیسیون 

می باشد.« 

واکسین شدن اطفال:
واکس��ین	نم��ودن	طف��ل	یک��ی	از	م��وارد	مهم	اس��ت	که	حق	
برخورداری	طف��ل	از	صحت	را	تضمین	می	کند.	با	این	حال	دولت	
مکلف	اس��ت	تا	تمام	اطفال	کش��ور	را	تحت	پوشش	واکسین	قرار	
دهد.	در	افغانس��تان	همه	ساله	برنامه	واکسین	طی	دوره	های	مختلف	
از	س��وی	مس��	ؤولین	صحی	اجرا	می	گ��ردد.	بر	اس��اس	معلومات	
دریافتی	از	وزارت	صحت،	در	س��ال	1394	خدمات	واکسیناسیون	
از	طریق	بیش	از	1650	مرکز	صحی	به	شکل	مصون،	معتبر	و	مجانی	
برای	تمام	اطفال	و	زنان	واجد	ش��رایط	)اطفال	کمتر	از		پنج	سال	و	
خانمهای	15-45	ساله(	بدون	در	نظر	داشت	قومیت،	نژاد،	جنسیت،	
محل	زیست	و	وابستگی	های	سیاسی		آنها،	ارائه	شده	است.	نظارت	

س��احوی	کمیسیون	مستقل	حقوق	بشر	افغانس��تان	نیز	حاکی	از	آن	
اس��ت	که	حدود	80	درصد	از	مصاحبه	ش��وندگان	در	این	تحقیق	

گفته	اند	اطفال	شان	به	صورت	منظم	واکسین	شده	اند.	
ام��ا	در	برخی	قریه	های	دوردس��ت	و	یا	مناط��ق	ناامن	و	درحال	
جنگ	برنامه	واکسین	به	صورت	اساسی	تطبیق			نمی	گردد.	کودکان	
در	مناط��ق	ناامن	و	یا	صعب	العبور	در	بس��یاری	م��وارد	از	خدمات	

واکسین	محروم	می	شوند.	به	عنوان	مثال:

قضی�ه: » هرات- به اس�اس مصاحبه های ک�ه با مردم 
قری�ه جات کاریز ه�زاره ، احمدکل ، قلعه نعمت و س�ایر 
قریه جات ولسوالی گلران صورت گرفت مردم قریه جات 
فوق ش�اکی اند که دوس�ال اس�ت واکس�ین پولیو براي 

اطفال این قریه جات داده نش�ده اس�ت  و این کار صرف 
در مرکز ولسوالی انجام مي شود که دو ساعت راه است 

و همه مردم دسترسی به خدمات صحی ندارند .«

وضعیت معتادان:	پدیده	اعتیاد	در	افغانستان	یکی	از	معضل	های	
جدی	به	شمار	می	رود.	وزارت	صحت	عامه	افغانستان	در	برج	ثور	
سال	1394	اعالم	نمود	که	در	افغانستان	حدود	3	میلیون	معتاد	وجود	
دارد.1		ای��ن	رق��م	نگران	کننده	اس��ت.	از	آنجائیکه	معتاد	به	صفت	
یک	مریض	می	باش��د،	دولت	مکلف	است	تا	زمینه	تداوی	معتادین	
را	فراهم	س��ازد.	دسترس��ی	به	خدمات	صحی	و	درمان	حق	هر	فرد	
اس��ت	و	معتادین	نیز	از	این	امر	مستثنا	نیستند.	با	اینکه	چندین	مرکز	
برای	تداوی	معتادین	در	کش��ور	فعال	است	اما	رسیدگی	اساسی	به	
آنها	صورت	نمی	گی��رد.	وزارت	صحت	عامه	به	تعداد	115	مرکز	
در	نقاط	مختلف	کشور	ایجاد	کرده	که	مجموعاً	دارای	2500	بستر	
می	باش��د	و	به	ش��کل	داوطلبانه	معتادین	را	در	یک	دوره	40	روزه	

مورد	تداوی	قرار	می	دهد.2

اخی��را	کمپ	»فنیکس«	که	قبال	بخش��ی	از	نیروه��ای	ناتو	در	آن	
بودند،	از	س��وی	حکومت	ب��رای	تداوی	معتادی��ن	اختصاص	داده	
ش��د	که	وزارت	صحت	عامه	حدود	صد	معتاد	را	جمع	آوری	و	به	
این	کمپ	انتقال	داد.	اما	در	مقایس��ه	
ب��ا	ارق��ام	معتادین،	زمین��ه	خدمات	
صحی	و	تداوی	بسیار	محدود	است.	
ادارات	مس��ؤول	تاحال	نتوانس��ته	اند	
که	به	ت��داوی	معت��ادان	به	صورت	
همگانی	و	اساس��ی	بپردازند.	در	این	
رابطه	تع��دادي	از	مراکز	خصوصي	
از	جمله	»کمپ	مادر«	طی	دوره	های	
مختلف	شماری	از	معتادین	را	تحت	
پوشش	تداوی	با	روش	خاص	خود	
ق��رار	داده	اند.	از	آنجایی	که	معضل	
اعتیاد	یک	تهدید	جدی	برای	جامعه	
شمرده	می	ش��ود،	ایجاب	می	کند	که	دولت	افغانستان	راهکارهای	
اساس��ی	را	ب��رای	جلوگیری	از	گس��ترش	اعتیاد	و	فراهم	س��اختن	
فرصت	تداوی	آن	را	در	نظر	بگیرد.	فقر	و	بیکاری،	خش��ونت	های	
خانوادگی	و	اجتماعی	از	دالیل	عمده	توس��عه	و	گسترش	اعتیاد	به	

شمار	میرود.

7- حق کار: 
هر	فرد	برای	پیش��برد	امور	زندگی	نیازمند	کار	کردن	اس��ت.	از	
1. وزارت صحت عامه، گزارش شش ماه اول سال 1394 ، نشر شده در سايت 
اين وزارت، تاريخ نشر، 25 ميزان 94، برگرفته شده، 25 جدی 1394 . آدرس: 
http://moph.gov.af/fa/news/minister-of-public-health-

presents-report-of-past-six-month-performances
2. همان
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ای��ن	رو		اعالمیه	جهانی	حقوق	بش��ر	و	
کنوانسیون	حقوق	اقتصادی	و	اجتماعی	
موض��وع	کار	را	یک��ی	از	حقوق	مهم	و	
اساس��ی	افراد	عنوان	کرده	است.	سطح	
اقتصادی	هرفرد	وابس��ته	به	نوعیت	کار	
و	شغل	آن	اس��ت.	دسترسی	به	کار	می	
تواند	نیازهای	اولیه	افراد	و	خانواده		ها	را	
که	همان	خوراک،	پوش��اک	و	مسکن	
اس��ت	تأمین	کن��د.	برخی	کارشناس��ان	
حقوق	بش��ر	موضوع	کرامت	انسانی	را	
مرتبط	با	نیازهای	اساس��ی	بش��ر	دانسته	
و	معتقدن��د	که	کرامت	انس��ان	محفوظ	
نیس��ت	مگر	اینکه	در	قدم	اول	نیازهای	

اساسی	زندگی	شان	تأمین	گردد.	نیازهای	اساسی	از	طریق	دسترسی	
به	کار	می	تواند	تأمین	ش��ود،	از	این	رو	می	توان	گفت	که	دسترسی	
به	کار	می	تواند	فرصت	های	برخورداری	از	بس��یاری	حقوق	بشری	
افراد	مانند	سطح	مناسب	زندگی	و	غیره	را	برای	افراد	فراهم	سازد.	

وضعیت عمومی دسترسی به حق کار در افغانستان
معضل	بیکاری	در	افغانس��تان	به	یک	مس��أله	نگران	کننده	تبدیل	
ش��ده	است	و	نرخ	بیکاری	همه	روزه	افزایش	می	یابد.	این	موضوع	
باعث	شده	است	که	تعدادی	از	شهروندان	اقدام	به	مهاجرت	نمایند.	
گسترش	ناامنی،	خروج	نیروهای	خارجی،	محدودشدن	کمک		ها،	
نبود	برنامه	عملی	اش��تغال	زایی	از	سوی	حکومت	باعث	شده	است	

وضعیت	کار	در	افغانستان	بدتر	شود.

بربنیاد	بانک	اطالعاتی	کمیس��یون	مس��تقل	حقوق	بش��ر	در	سال	
1394	از	مجموع	مصاحبه	شوندگان	حدود	46	درصد	شان	گفته	اند	

که	کار	نمی	کنند.

	بر	اس��اس	آماره��ای	وزارت	کار	و	امور	اجتماع��ی،	فعاًل	از	27	
میلی��ون	کل	جمعیت	تخمیني	افغانس��تان	حدود	800	ه��زار	نفر	به	
ص��ورت	مطلق	بیکارند	هم	چنین	از	میان	حدود	10	میلیون	نفر	افراد	
واجد	ش��رایط	40	درصد	آنان	فاقد	کار	دایمی	اند.	براس��اس	قانون	
کار	افغانس��تان	ساعت	کار	رسمی	40	ساعت	در	هفته		است	بنابراین	
افرادی	که	فاقد	کار	دایمی	اند،	در	هفته	کمتر	از	40	س��اعت	کار	به	

دست	می	آورند.1

همه	ساله	هزاران	جوان	تحصیل	یافته	در	سطح	لیسانس	و	یا	فوق	
بکلوریا	آماده	ورود	به	بازار	کار	می	شوند.	اما	نبود	زمینه	های	کاری	
یکی	از	مشکالت	اساسی	برای	جوانان	تعلیم	یافته	به	شمار	می	رود.	
در	س��ال	1393	به	تعداد	19535	دانش��جو	در	س��طح	لیسانس	فارغ	

سنبله  اجتماعی.  امور  و  كار  وزارت  سخنگوی  افتخاری،  علی  با  مصاحبه   .1
1394

شده	اند.	

انتظار	بیش��تر	آنان	این	اس��ت	که	در	ادارات	دولتی	جذب	شوند،	
اما	فرصت	و	زمینه	برای	ش��امل	شدن	آنان	در	ادارات	وجود	ندارد.	
کارکنان	خدمات	ملکی	بخش��ی	از	نیروی	کار	کش��ور	را	تش��کیل	

می	دهند.	

بر	اساس	ارقامی	که	اداره	مرکزی	احصائیه	منتشر	کرده،	مجموع	
کارکنان	خدمات	ملکی	تا	آخر	س��ال	1393	به	تعداد398195		نفر	
بوده	ان��د.	در	حالیکه	در	س��ال	1392	به	تع��داد	388056	نفر	بوده	
اند.	دیده	می	ش��ود	که	حدود	10	هزار	نفر	در	س��ال	1393	ش��امل	
بس��ت	های	خدمات	ملکی	ش��ده	اند	و	این	رقم	در	مقایس��ه	با	میزان	
فارغ	التحصیالن	بس��یار	اندک	است.	الزم	است	تا	دولت	افغانستان	
راهکارهای	موثر	و	اساسی	را	برای	ایجاد	فرصت	های	شغلی	در	نظر	
بگیرند	تا	زمینه	دسترس��ی	به	کار	برای	شهروندان	فراهم	گردد	و	یا	
با	ایجاد	تغییرات		در	سیس��تم	آموزش	عالي	کشور،	بصورت	کنترل	
ش��ده	افراد	متخصص	به	تع��داد	کافي	در	زمینه	ه��اي	الزم	تربیت	

نماید.

منابع عایداتی و میزان درآمد:  
منابع	عایداتی	یکی	از	مباحث	مهم	در	قس��مت	کار	اس��ت.	منابع	
عایدات��ی	می	توان��د	بیانگر	نوعیت	ش��غلی	در	یک	جامعه	باش��د.	
بررسی	های	ساحوی	کمیسیون	مس��تقل	حقوق	بشر	افغانستان	نشان	
می	دهد	که	از	مجموع	اش��تراک	کنندگان	این	تحقیق،	حدود	31.4		
درص��د	گفته	اند	ک��ه	منابع	عایداتی	ش��ان	زراعت��ی	و	66.6	درصد	

گفته	اند	که	منابع	عایداتی	شان	غیرزراعتی	است.	
خشک	سالی	ها	و	مدرنیزه	نبودن	سیستم	زراعتی	باعث	شده	است	
که	در	بیش��تر	موارد	منابع	زراعتی	قادر	ب��ه	تأمین	مصارف	زندگی	
فامیل	ها	نیس��ت.	از	این	رو	برای	اکمال	مخارج	شان	از	روش	هاي	
غیر	زراعتی	مانند	تجارت،	بافندگی،	کار	در	ادارات	و	غیره	کمک	
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بگیرند.	از	آنجائیکه	مصاحبه	شوندگان	این	تحقیق	عمدتا	از	مناطق	
شهری	و	اطراف	شهر	بوده	اند،	بدین	لحاظ	نمی	توان	ادعا	نمود	که	
منابع	عایداتی	در	تمام	نقاط	کشور	عمدتا	غیر	زراعتی	است.	نمودار	

ذیل	این	ارقام	را	نشان	می	دهد:
تحقیق	حاضر	نشان	می	دهد	که	میزان	درآمد	تعدادی	از	کارگران	
در	مقایس��ه	ب��ه	نرخ	بازار	و	قیم��ت	مواد	اولیه،	تقریباً	ناچیز	اس��ت.	
گزارش	بانک	جهانی	نش��ان	می	دهد	ک��ه	بیش	از	36	درصد	مردم	
افغانس��تان	زیر	خط	فقر	زندگی	می	کنند.1	خط	فقر	عبارت	اس��ت	
از	میزان	درآمدي	که	ش��خص	بتواند	به	وس��یله		آن	نیازهاي	اساسي	
مادي	خ��ود	را	تأمین	نماید	و	با	این	میزان	درآمد	فقیر	گفته	نش��ود	
و	اف��رادي	که	از	نظر	میزان	درآم��د	پایین	تر	از	آن	قرار	بگیرند	فقیر	

محس��وب		ش��وند.	از	آنجایي	که	نیازهاي	
اساس��ي	مادي	بس��ته	به	تنوع	زمان،	مکان	
و	جوامع	متفاوت	اس��ت،		خط	فقر	در	هر	
کشور	متفاوت	است	و	به	میزان	توسعه	و	
ارزش	هاي	اجتماعي	آن	جامعه	بس��تگي	

دارد.	

	در	ای��ن	تحقی��ق،	ح��دود	17	درصد	
مصاحبه	ش��وندگان	گفته	ان��د	که	درآمد	
روزانه	ش��ان	کمت��ر	از	50	افغانی	اس��ت	
و	37	درص��د	گفته	ان��د	که	بیش��تر	از	50	
افغان��ی	و	ح��دود	45	درص��د	گفته	ان��د	
که	میزان	درآمدش��ان	نامش��خص	است.	
پایین	ب��ودن	می��زان	درآمد،	باعث	ش��ده	
اس��ت	که	فامیل	ه��ای	زی��ادی	قرضدار	

ش��وند.	یافته	های	ساحوی	کمیس��یون	حقوق	بشر	نشان		می	دهد	که	
50	درصد	اش��تراک	کنندگان	این	تحقیق	گفته	اند	که	فامیل	ش��ان	

قرض	داراند.		

1. دويچويله- وزارت اقتصاد افغانستان: كمک های جهانی فقر را كاهش نداده: 
نشر شده 8 نوامبر 2015 ، برگرفته شده: 7 جنوری 2016 . آدرس: 

18835083-AA/a%http://www.dw.com/fa-af/%D9

دالیل	مختلفی	برای	قرض	داری	ذکر	ش��ده	است،	اما	بیشتر	دلیل	
قرض��داری	مص��ارف	ابتدایی	زندگ��ی	مثل	خوراک	و	پوش��اک	
می	باش��د	ک��ه	ح��دود	55	درص��د	کل	قرض	داری	ها	را	تش��کیل	
می	دهن��د.	حدود	14	درصد	مخارج	عروس��ی،	9.5	درصد	تداوی	
مری��ض،	7.7	درصد	اعم��ار	خانه	و	6.2	بیکاری	ب��ه	عنوان	عوامل	
قرضداری	ذکر	شده	است.	نمودار	پایین	صفحه	عوامل	قرض	داری	

را	با	تعیین	درصدی	مشخص	کرده	است.

حق بهره مندی از شرایط عادالنه کار: 
بهره	مندی	از	شرایط	عادالنه	کار	یکی	از	حقوق	بشری	افراد	در	
عرصه	کار	است.	در	افغانستان	چالش	های	فراوان،		فراراه	کارگران	
وجود	دارد.	افغانس��تان	اس��ناد	متعدد	بین	المللی	درباره	کار	را	امضا	
کرده	است،	اما	معیارها	و	اصول	این	کنوانسیون	ها	کمتر	عملی	شده	
است.	هرچند	اصول	بین	المللی	کار،	در	قانون	کار	افغانستان	رعایت	
شده	اما	در	عمل	به	آن	توجه		نشده	است.	عدم	شفافیت	در	استخدام،	
نبود	محیط	کار	سالم،	عدم		امنیت	شغلی،	پایین	بودن	سطح	معاشات	
کارگران	از	جمله	چالش	های	عمده	در	عرصه	کار	اس��ت.	براساس		
بانک	اطالعات	کمیس��یون	مستقل	حقوق	بش��ر	افغانستان،	تعداد	8	
مورد	نقص	حق	کار	به	ثبت	رس��یده	.	قضایا	در	رابطه	به	نقض	حق	

کار	و	نبود	شرایط	عادالنه	در	زمینه	کار	بوده	است.	

قضی�ه: »  م�ن مدتی در ش�فاخانه به عن�وان اجیر کار 
م�ی کردم. ی�ک روز وقتی س�ر وظیف�ه رفتم ک�ه نام من 

را از حاض�ری ح�ذف نموده بود و نام کس�ی دیگر را به 
جایم نوشته بود. وقتی پرسیدم گفتند که از اول این ماه 
دیگر ش�ما نمی توانید ش�امل کار باشید. بعد از جستجو 
دریافتم که یکی از مس�ؤولین شفاخانه اقارب خود را به 

جای من موظف نموده است.«

کار ک�ودکان:	کار	کودکان	طبق	اسناد	بین	المللی	ممنوع	است.	
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اما،	فقر	اقتصادی	باعث	ش��ده	اس��ت	که	در	افغانستان	
تع��دادی	از	کودکان	برای	تأمین	مصارف	فامیل	ش��ان	
مجبور	به	کار	کردن	ش��وند.	براس��اس	اعالم	صندوق	
حمای��ت	از	کودکان	افغانس��تان،	در	حدود	30	درصد	
از	ک��ودکان	افغ��ان	کار	می	کنند.	از	می��ان	30	درصد	
کودکان	کارگ��ر	تعداد	زیادی	آن	به	کارهای	ش��اقه	
و	دشوار	مصروف	اند.	بررسی	های	ساحوی	کمیسیون	
مس��تقل	حق��وق	بش��ر	نش��ان	می	دهد	که	ح��دود	22	
درصد	از	مصاحبه		ش��وندگان	گفته	اند	که	اطفال	ش��ان	
کار	می	کنن��د.	کار	در	مزرعه،	چوپانی،	دستفروش��ی،	
موترش��ویی،	کفاش��ی،	ش��اگرد	هوتل	و	قالی	بافی	از	
جمله	کارهایی	است	که	کودکان	به	آن	رو	می	آورند.	
نوعیت	کار	اطفال	روس��تایی	با	اطفالی	که	در	شهر	اند	
متفاوت	است.	اما	بررس��ی		ها	نشان	می	دهد	که	اطفال	

کارگر	در	بیشتر	موارد	کارهای	شاقه	و	سنگین	را	متحمل	می	شوند.	
اطفالی	که	در	خیابان	کار	می	کنند	بیش��تر	در	معرض	خطرات	چون	
اختطاف،	سؤاس��تفاده	جنسی،	اس��تفاده	به	منظور	حمالت	انتحاری	
و	غیره	قرار	دارند.	مس��ؤولین	باید	در	حمای��ت	از	اطفال	خیابانی	و	

کارگر	برنامه	های	مؤثر	و	عملی	روی	دست	گیرند.	

محی��ط	ناس��الم	کاری	از	مش��کالت	دیگری	اس��ت	که	صحت	
ک��ودکان	را	تهدید	می	کند.	نبود	امکان��ات	الزم،	در	محالت	کار	
مانند	وس��ایل	س��رد	کننده	یا	گ��رم	کننده،	آب	صحی،	س��ایبان	و	
مصؤن	بودن	از	نورآفتاب،	بهداش��ت	و	پاکی	محیط	کاری	و	غیره	
از	مس��ایلی	اس��ت	که	اطفال	کارگر	از	آن	محروم	اند.	در	گزارش	
حاضر	ح��دود71	درصد	مصاحبه		ش��وندگان	گفته	ان��د	که	محیط	

کاری	اطفال	شان	صحی	و	مصؤون	نیست.	

8- حق دسترسی به آموزش و پرورش:  
آموزش	و	پرورش	در	ذات	خود	یکي	از	مهمترین	حقوق	بشري	
اس��ت	.	تحقق	این	حق	زیربناي	تحقق	سایر	حقوق	بشري	مي	باشد.	
دراعالمیۀ	جهانِی	حقوِق	بش��ر	آمده	اس��ت	که	آموزش	و	پرورش	
باید	در	جهِت	رشد	و	تقویِت	باورهای	هم	پذیری،	تسامح	و	دوستی	
بیِن	ملِل	مختلف	و	دس��تیابي	به	صلح	پایدار،	برنامه	ریزي	و	هدایت	
ش��ود.1	آموزش	و	پ��رورش	مي	تواند	از	طریق	یاددهي	ارزش��هاي	
بش��ري،	ارتقاء	توانمندي		هاي	بش��ري	و	تحول	در	فرهنگ	جامعه،		

نقش	مهمي	در	توسعه	کشور	ایفا	نماید.

حق	دسترسي	به	آموزش	و	پرورش	به	قدري	از	اهمیت	برخودار	
اس��ت	که	ن��ه	تنها	در	اعالمیۀ	جهانی	حقوق	بش��ر،	بلک��ه	در	پیماِن	
			بین	المللی	حقوِق	اقتص��ادی،	اجتماعی	و	فرهنگی2	نیز	به	آن	تأکید	

بشر مصوب 10 دسامبر 1948  اعالميه جهاني حقوق  بيست و ششم  ماده   .1
ميالدي

2. ماده 13 ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، مصوب 16 

ش��ده	است.	دولت	افغانس��تان	نیز	طبق	قانون	اساسي	کشور	موظف	
اس��ت	تا	زمینه	تحصیل	را	براي	ش��هروندان	مهیا	س��اخته	و	تضمین	

نماید.3

راه	رس��یدن	به	توسعه،	گسترش	و				ترویج	حق	آموزش	و	پرورش	
مي	باش��د.	دولت	براي	پیش��رفت	و	توس��عه	جامعه	ناگزیر	از	برنامه	
ریزي	دقیق	و	س��رمایه	گذاري	کافي	در	بخش	آموزش	و	پرورش	
مي	باشد.	آموزش	در	س��طوح	ابتدایي	پایه		هاي	فکري،	فرهنگي	و	
ارزش	هاي	بش��ري	را	در	ذهن	اطفال	اس��توار	مي	کند	و	در	سطوح	
باالت��ر	با	پرورش	نیروي	انس��اني	ماهر	و	ارتقاء	س��طح	علمي	و	فني	
اف��راد،	زمینه	را	براي	توس��عه	اقتصادي	و	اجتماعي	کش��ور	فراهم	

مي	نماید.			

دسترسي عمومي به آموزش و پرورش
دیدگاه	طوالني	مدت	س��کتور	آموزش	و	پرورش	این	است	که	
تمام	شهروندان	افغانستان	بدون	هیچ	گونه	تبعیضي	بطور	مساوي	به	
آموزش	و	پرورش	با	کیفیت	دسترس��ي	خواهند	داشت.4	بر	اساس	
یافته		هاي	این	تحقیق	96.3	درصد	افراد	شرکت		کننده	اظهار	داشته	
اند	که	به	آموزش	و	پرورش	دسترس��ي	دارند.	البته	این	تحقیق	تنها	
مناطقي	از	کش��ور	را	تحت	پوش��ش	قرار	داده	ک��ه	از	لحاظ	امنیتي	
ام��کان	مصاحبه	و	بررس��ي	دیدگاه	ها	و	نظرات	ش��هروندان	وجود	
داش��ته	است	لذا	مناطق	ناامن	ش��امل	محدوده	کار	این	تحقیق	نمي	

شود.	

معلومات	بدس��ت	آم��ده	از	وزارت	معارف	نش��ان	می	دهد	که	
مجموع	شاگردان	در	سال	1394	تعداد	9490771	شاگرد	به	شمول	

دسامبر 1966 ميالدي
3. ماده چهل و سوم قانون اساسي افغانستان، وب سايت رسمي وزارت عدليه 

1684/http://moj.gov.af/fa/page
4. دولت جمهوری اسالمی افغانستان- استيراتيژی انكشاف ملی- سكتور تعليم 

و تربيه. 1386
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3726988	دختر	و	5763783	پس��ر	بوده	اس��ت	و	تعداد		203.535	
معل��م	از	جمله		65.663	معل��م	ان��اث	و	137.872	معلم	ذکور	در		

16800	مکتب	مشغول	تدریس	به	آنها	بوده	اند.	

در	این	س��ال	هرچند	وزارت	معارف	تالش	های	بس��یاری	برای	
بازگش��ایی	مکاتب	مس��دود	نمود	اما	همچنان	به	تعداد	714	مکتب	
به	دالیل	مختلف	از	جمله	گس��ترش	و	شدت	ناامنی	ها	مسدود	بوده	

است.	

با	این	حال	در	خبرها	به	نقل	از	یونیس��ف	اعالم	شده	است	که	در	
افغانستان	40	درصد	از	اطفال	از	حق	آموزش	محروم	هستند.1

دسترسي دختران به آموزش و پرورش
حق	دسترسي	به	آموزش	و	پرورش	یکي	از	حقوق	مهم	بشري	و	
نیازهاي	اصلي	زنان	و	دختران	محسوب	مي	شود.	گسترش	دسترسي	
دخت��ران	به	حق	آموزش	جزء	برنامه		هاي	اصلي	دولت	افغانس��تان	و	
جامع��ه	بین	المللي	ق��رار	دارد؛	چرا	که	یک��ي	از	معیارهاي	تغییر	و	
مقدمات	توس��عه	در	افغانستان،	گس��ترش	دسترسي	دختران	به	حق	
آموزش	مي	باش��د.	با	این	وجود	هنوز	هم	تع��داد	زیادي	از	زنان	و	

دختران	در	نقاط	مختلف	کشور	از	این	حق	محروم	هستند.

نف��وذ	باوردهاي	س��نتي	یکي	از	موانع	مهم	نقض	حق	دسترس��ي	
دختران	به	آموزش	و	پرورش	مي	باش��د.	براي	روش��ن	ش��دن	این	

مطلب	یک	مورد	به	عنوان	مثال	ذکر	شده	است:

قضیه: » بر اساس مصاحبه  هاي بخش نظارت ساحوي 
در والی�ت هرات با قریه جات کاریز عثمان، کاریز هزاره 
و احم�د کل�ی ولس�والی گل�ران، هی�چ طف�ل دخت�ري به 
مکت�ب نم�ي رود؛ باوره�اي س�نتي و نف�وذ مالهایي که 
مخالف آموزش هس�تند، مانع رفت�ن دختران به مکتب و 
برخورداري دختران از حق آموزش مي ش�ود تا جائیکه 
مکتب دخترانه قریه سلما تا کنون دو بار به آتش کشیده 

شده است.«

ناامني	هم	یکي	دیگر	از	دالیل	محرومیت	دختران	از	حق	آموزش	
و	پرورش	مي	باش��د؛	در	برخي	والیات	ناامن	از	جمله	لوگر،	سرپل	
و	تعدادي	از	ولس��والي		هاي	هرات	مکاتب	دخترانه	پیوسته	از	سوي	
مخالف��ان	دولت	و	برخي	افراد	س��نتي	و	متعصب،	مورد	تهدید	واقع	
ش��ده	اس��ت؛	تعدادي	از	مکاتب	دخترانه	به	آتش	کشیده	شده	و	یا	
دختران	در	مکاتب	به	ش��یوه		هاي	مختلف	در	معرض	خطر	و	آسیب	
جدي	قرار	گرفته	اند.	تع��دادي	از	مکاتب	دختران	نیز	بر	اثر	تهدید	

افغانستان به آموزش دسترسي  1. كليد گروپ، يونسيف: چهل درصد كودكان 
http://  :ندارند. نشرشده: 22 جدی 1394. برگرفته شده: 20 دلو1394 آدرس

18601/tkg.af/dari/afghanistan-news/kabul

مخالفین	دولت	و	مخالفین	آموزش	دختران،	مسدود	شده	است.2

مشکالت و چالش  هاي موجود در محرومیت از حق آموزش 
و پرورش

هنوز	چالش		هاي	بس��یاري	براي	فراگیر	شدن	آموزش	و	پرورش	
و	برخورداري	عموم	ش��هروندان	از	حق	تحصیل	در	کش��ور	وجود	
دارد.	در	ط��ول	س��ال	2015		ناامني،	فقر	و	مش��کالت	اقتصادي	و	
مصروفیت	اطفال	به	کار،	دوري	مکاتب،	کمبود	کتاب	و	امکانات	
آموزش��ي،	کمبود	معلم	و	یا	استخدام	معلمان	کم	سواد،	نبود	تعمیر	
و	فضاي	مناسب	آموزشي،	ازدواج	اطفال	و	نفوذ	باورها	و	سنت		هاي	
مخال��ف	آموزش	و	پرورش	در	برخ��ي	مناطق	از	چالش		هاي	عمده	

براي	برخورداري	از	حق	آموزش	و	پرورش	بوده	است.

یک	مثال:

قضی�ه: هرات- اهالی قریه جات آب میهن ، ش�یش یار، 
چش�مه یزادان و بغند س�فلی ولس�والی فارس�ی والیت 
هرات از نداشتن مکتب شاکی اند؛ فقط یک مکتب در مرکز 
ولس�والی وجود دارد که بسیار دور است و اطفال از این 
قریه جات نمي توانند به آن مکتب بروند درنتیجه از حق 
آم�وزش محروم م�ي مانند. در قریه ج�ات کاریز عثمان، 
کاری�ز هزاره ، احمد کلی ولس�والی گلران نی�ز کمبود یا 
نبود کتاب  هاي درسي و معلم نیز باعث شده تا اطفال به 

حق آموزش دسترسي نداشته باشند.

س��ازمان	مل��ل	نیز	در	گزارش	خ��ود	به	تازگی	اع��الم	کرده	که	
دسترس��ی	کودکان	ب��ه	آموزش	و	درمان	در	طول	س��ال	گذش��ته	

محدود	شده	است.	

بر	اس��اس	این	گزارش	بر	اثر	257	مورد	خش��ونت،	بیش	از	139	
هزار	دانش	آموز	در	س��ال	2015	از	تحصیل	محروم	ش��ده	اند.	این	
خش��ونت	ها	ش��امل	تهدید	به	مرگ،	حمله	به	کارمندان	بهداشت	و	
آموزش،	بستن	اجباری	مکاتب	و	ارسال	نامه	های	مبنی	بر	ممنوعیت	

مکتب	رفتن	بخصوص	برای	دختران	بوده	است.3

"آیا در قریه شما ساختمان مکتب وجود دارد؟"
در	نتیج��ه	ای��ن	تحقیق	ک��ه	5145	نفر	در	مصاحبه	آن	اش��تراک	
کردند،	87	درصد		در	جواب	به	س��وال	فوق	گفته	اند	که	ساختمان	
مکتب	در	قریه	شان	وجود	دارد.	اما	تعدادي	دیگر	در	مکان		هایي	از	
2. آژانس خبري پژواك، طالبان در دو ولسوالي لوگر، مكاتب دختران را مسدود 

/27/06/2015/http://www.pajhwok.com/dr .كرده اند
3. سازمان ملل: دسترسی كودكان افغانستان به آموزش و درمان محدود شده 

است. بی بی سی فارسی. برگرفته شده در 1 جوزا 1395
_160418/04/2016/http://www.bbc.com/persian/afghanistan

afghan_childern_lack_of_health_service_k05
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جمله	مسجد	و	یا	در	فضاي	باز	تحصیل	مي	کرده	اند.	

ب��ر	اس��اس	معلومات	
وزارت	 از	 دریافت��ی	
مجم��وع	 از	 مع��ارف،	
سال	 در	 مکتب	 	16800
	8544 تع��داد	 	1394
تعمی��ر	 دارای	 مکت��ب	
ب��وده،	329	مکت��ب	در	
برای	 و	 س��اخت	 دست	
7037	مکتب	دیگر	هیچ	
نداش��ته	 تعمیری	وجود	
این	حس��اب	 با	 اس��ت.	
موجود،	 مکات��ب	 	%41
س��اختمان	ندارد.	عالوه	
	714 	 تع��داد	 آن	 ب��ر	

مکتب	نیز	به	دالیل	مختلف	از	جمله	مس��ائل	امنیتی	در	طول	س��ال	
1395	مسدود	بوده	است.

همانگونه	که	در	نمودار	باال	نش��ان	داده	ش��ده	اس��ت	42	درصد	
مکات��ب	فاقد	تعمیر	می	باش��ند	در		حالیکه	وجود	فضاي	مناس��ب	
آموزش��ي	و	س��اختماني	به	عنوان	مکتب	از	مهم	ترین	نیازهاي	اولیه	
براي	آموزش	و	پرورش	مي	باش��د.	فضاي	آموزشي	مناسب	باعث	
بهبود	کیفیت	آموزش	مي	شود	و	انگیزه	شاگردان	را	براي	تحصیل	
و	فراگی��ري	علم	افزایش	مي	دهد.	در	جریان	این	تحقیق	نیز	15	نفر	
گفته	اند	که	س��اختمان	مکتب	در	قریه	آن	ها	سوختانده	شده	و	609	

نفر	هم	گفته	اند	که	ساختمان	مکتب	وجود	ندارد.

فاصل��ه	خانه	تا	مکتب	هم	از	عوامل	موث��ر	در	بهره	مندي	از	حق	
آموزش	و	پ��رورش	و	خدمات	تعلیمي	مي	باش��د.	78.7	درصد	از	
اش��تراک	کنندگان	روزانه	فاصله	اي	بین	1	ال��ي	2	کیلومتر	را	طي	
مي	کنند	تا	به	مکتب	برس��ند	و	0.8	درصد	هم	راهي	طوالني			تر	از	6	

کیلومتر	از	خانه	تا	مکتب	را	مي	پیمایند.	

در	حالي	که	مس��یرهاي	طوالني	مي	تواند	براي	اطفال	آسیب	زا	
باشد	و	مشکالتي	براي	آنها	بوجود	آورد	این	اطفال	مجورند	روزانه	
مس��یرهاي	طوالني،	صعب	العبور	و	گاهي	خطرناک	را	طي	کنند	تا	

به	مکتب	برسند.

	خستگي	و	استرس	ناشي	از	خطرهاي	احتمالي	در	طول	راه	خانه	
تا	مکتب	قطعا	بر	میزان	یادگیري	اطفال	تأثیر	دارد.	

البته	مسئله	دوري	مکتب	براي	دختران	بیشتر	چالش	برانگیز	بوده	
اس��ت	و	به	همین	دلیل	تعدادي	از	خانواده		ه��ا	مانع	رفتن	دختران	به	

مکتب	مي	شوند.1
ب��راي		دسترس��ي	به	حق	آم��وزش	و	پرورش،	بعد	از	س��اختمان	

مکتب،	امکانات	تحصیل	از	جمله	معلم،	کتاب	درس��ي	و	قرطاسیه	
کافي	و	غیره	از	نیازهاي	اساسي	به	شمار	مي	رود.	

در	جری��ان	این	تحقیق	1.5	درصد	اظهار	داش��ته	اند	که	در	قریه	
آنه��ا	امکانات	و	زمینه	تحصیل	تا	س��طح	دانش��گاه	نیز	وجود	دارد.	
نمودار	زیر	نش��ان	مي	دهد	که	چه	س��طح	از	تعلیم	برای	پس��ران	در	

قریه	جات	فراهم	است:	

الزم	است	ذکر	ش��ود	که	93.7	درصد	از	اشتراک	کنندگان	در	
این	تحقیق	گفته	اند	که	خدمات	تعلیمي	صنف		هاي	1-6		از	س��وي	
مکاتب	دولتي	در	قریه	آنها	ارائه	مي	ش��ود	و	در	بقیه	موارد	مکاتب	

خانگي	و	مکاتب	خصوصي	این	خدمات	را	ارائه	مي	کنند.

1.  UNICEF: http://www.unicef.org/education/files/Litera-
tureReview_InterventionsToReach_OOSC_UNICEF-RO-
SA.pdf Effective Interventions Aimed at Reaching Out-of-
School Children  
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"چرا اطفال مکتب را    ترک مي کنند و یا تمایلي به مکتب 
رفتن ندارند؟"

در	ای��ن	تحقیق	در	مورد	علت				ترک	مکتب	یا	عدم	حضور	منظم	
اطفال	در	مکتب	نیز	س��وال	ش��ده	اس��ت.	آنها	دالیل	متعددي	ذکر	
کرده	ان��د	که	عمده			ترین	آنها	ش��امل	کیفیت	پایی��ن	تعلیم	و				تربیه،	

مص��ارف	 پرداخ��ت	 در	 ناتوان��ي	
مکتب،	دیدگاه	منفي	مردم	نس��بت	
اطفال،	 به	مکت��ب،	ض��رورت	کار	
ازدواج	اطف��ال،	وضعیت	بد	مکتب	
باش��د.	هرچن��د	 م��ي	 و	دوري	راه	
از	 جمله			ت��رس	 از	 دیگ��ر	 مس��ائل	
سوءاس��تفاده		هاي	جنس��ي	نیز	یکي	
از	دالیلي	بوده	اس��ت	که	مانع	ادامه	
تحصی��ل	اطف��ال	در	برخ��ي	مناطق	
شده	اس��ت.	جدول	زیر	دالیل			ترک	

مکتب	اطفال	را	نشان	مي	دهد.

اگرچ��ه	دول��ت	براس��اس	قانون	
اساسي	و	دیگر	معاهدات	بین	المللي	

از	جمله	برنامه	GPE	1			)	مش��ارکت	جهاني	ب��راي	تعلیم	و				تربیه(	
موظف	به	فراهم	آوري	زمینه	دسترس��ي	عادالنه	شهروندان	به	حق	
آم��وزش	و	پرورش	مي	باش��د،	اما	یافته		هاي	این	تحقیق	نش��ان	مي	
دهد	که	دسترس��ي	عادالنه	ش��هروندان	به	ح��ق	آموزش	و	پرورش	
با	کیفیت،	رویایي	اس��ت	که	راه	طوالني	ب��راي	تحقق	آن	در	پیش	
1. وزارت معارف، مشاركت جهاني براي تعليم  و   تربيه ، برگرفته شده در تاريخ 

15 ثور 1395
http://moe.gov.af/fa/page/gpe/gpe-program---afghanistan/  

gpe-program

روست.

طبق	یافته		هاي	این	تحقیق	دسترس��ي	به	حق	بشري	آموزش	براي	
برخي	خانواده		ها	میس��ر	نیست؛	تعدادي	از	خانواده		ها	از	حق	داشتن	
کار	و	سطح	مناسب	زندگي	محرومند	و	توانایي	پرداخت	مصارف	

و	هزینه		ه��اي	تعلیمي	اطفال	خود	را	ندارن��د	درنتیجه	اطفال	در	این	
خانواده		ها	مجبور	به	کارکردن	و	کس��ب	معاش	براي	تأمین	زندگي	
هس��تند،	در	بس��یاري	موارد	حق	مصؤنی��ت	از	ازدواج	در	طفولیت	
در	ای��ن	خانواده		ها	نقض	مي	ش��ود	و	اطفال	در	س��نیني	که	باید	به	
مکتب	بروند	و	از	حق	آموزش	و	پرورش	برخودار	ش��وند،	مجبور	
به	ازدواج	مي	ش��وند	بنابراین	دسترس��ي	به	حق	آموزش	براي	آنان	
دشوار	خواهد	شد.	این	چالش		ها	در	مورد	زنان	و	دختران	سخت			تر	
ش��ده	بطوریکه	حت��ي	در	برخ��ي	خانواده		هایي	ک��ه	توانایي	مالي	
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کافي	ه��م	دارند،	زنان	و	دختران	از	حق	آم��وزش	محروم	اند	چرا	
که	هنجارهاي	غلط	فرهنگي	و	س��نت		هاي	مخالف	آموزش	زنان	و	
دختران،	محدودیت		هاي	فراواني	براي	دسترسي	آنان	به	حق	آموزش	
ایجاد	مي	کند.	آمارهاي	موجود	در	بانک	اطالعات	کمیسیون	نشان	
م��ي	دهد	که	کمبود	یا	عدم	وج��ود	معلمین	اناث	در	برخي	مکاتب	
باعث				ترک	تحصیل	دختران	بخصوص	در	صنف		هاي	11	و	12	مي	
ش��ود.	ممانعت	از	ادامه	تحصیل	دخت��ران	در	صنف		هاي	11	و	12،	
ش��مار	فارغین	اناث	را	کاهش	داده	درنتیجه	دسترسي	به	معلمین	زن	
نیز	کاهش	پیدا	کرده	تع��داد	دختراني	که	در	دوره		هاي	بعد	از	حق	

آموزش	محروم	مي	شوند،	بیشتر	و	بیشتر	مي	شود.

	عالوه	بر	همه	اینها،	در	حال	حاضر	مسئله	امنیت	چالشي	است	که	
تمام	موارد	یاد	ش��ده	را	تحت	الش��عاع	قرار	مي	دهد؛	حق	آزادي	و	
امنیت	شخصي	پیش	شرط	اساسي	براي	برخورداري	از	حق	آموزش	
مي	باش��د	چراکه	هیچ	طفلي	نمي	تواند	از	ح��ق	آموزش	برخودار	

باشد	مگر	اینکه	حق	داشتن	امنیت	و	آزادي	او	تأمین	شده	باشد.

9-  حق ازدواج و تشکیل خانواده:
ازدواج	ازیک	سو	پدیده	اي	اس��ت	اجتماعي	با	ابعاد	پیچیده	آن	
و	از	سوي	دیگر	رابطه	اي	است	حقوقي	که	پس	از	عقد	مخصوص	
بین	زن	و	مرد	ایجاد	مي	ش��ود.	انس��ان		ها	از	طریق	ازدواج	و	تشکیل	
خان��واده	مي	توانند	بخش��ي	از	نیازهاي	جس��مي	و	روحي	خود	را	
برطرف	و	در	رشد	و	شکوفایي	جامعه	سهیم	شوند.	در	واقع	ساختار	
جامعه	بر	بنیان	خانواده	ش��کل	گرفته	اس��ت	به	همین	خاطر	این	امر	
یکي	از	حقوق	بش��ر	شمرده	مي	ش��ود1		و	دولت	به	اساس	تعهدات	
خود	موظف	است	تا	دسترسي	تمام	شهروندان	به	این	حق	را	تسهیل	

نماید.	

حق آزادي در ازدواج و تشکیل خانواده
از	آنج��ا	که	ازدواج	ایجاد	یک	رابطه	دوطرفه	اس��ت،	رضایت	و	
داشتن	آزادي	در	انتخاب	همس��ر	نقش	اصلي	را		داراست.	چنانچه	
طبق	ماده	16	اعالمیه	جهانی		حقوق	بش��ر	"...ازدواج	باید	با	رضایت	
کامل	و	آزادانه	زن	و	مرد	واقع	ش��ود." این	مسئله	بقدري	از	اهمیت	
برخوردار	اس��ت	که	در	میثاق				بین	المللی	حقوق	مدنی-	سیاسی	نیز	
در	ماده	23	آمده	اس��ت	" ...	هی��چ	نکاحی	بدون	رضایت	آزادانه	و	
کامل	طرفین	آن	منعقد	نمی	شود." همچنین	در	ماده	16	کنوانسیون	
رف��ع	کلیه	تبعیض��ات	علیه	زنان	نیز	ب��ر	ح��ق	آزادي	در	ازدواج	و	
انتخاب	آزادانه	براي	زن		و	مرد	تاکید	شده	است.	کمیسیون	مستقل	
حقوق	بش��ر	افغانستان	نیز	به	عنوان	یگانه	نهاد	ملي	مدافع	حقوق	بشر	
در	کش��ور	آزادي	در	ازدواج	و	انتخاب	آزادانه	همسر	را	حق	تمام	
ش��هروندان	افغانستان	به	ش��مول	زنان	دانسته	و	آن	را	به	عنوان	یکي	
از	حقوق	مهم	بش��ري			ترویج	مي	نماید.	اما	متاس��فانه	در	کشور	ما	با	
http://www.un.org/ :   1. اعالميه جهاني حقوق بشر، وب سايت سازمان ملل

Overview/rights.html

وجود	قوانین	و	اح��کام	حمایتي	باز	هم	تضمیني	براي	برخورداري	
از	این	حق	بخصوص	براي	زنان	وجود	ندارد	و	چالش		هاي	بسیاري	
مانع	تحقق	آن	مي	ش��ود؛	از	جمله	ازدواج	های	اجباری	و	سنتي،	بد	

دادن،	بدل	و	خرید	و	فروش	دختران.	

کمیسیون	موارد	مختلف	قضایاي	نقض	حق	آزادي	در	ازدواج	را	
ثبت	نموده	است	که	در	ذیل	به	چند	نمونه	اشاره	شده	است:

قضیه : »مزا رشریف- "حدود ۸ سال قبل  دخترم را با 
جبر و زور نامزد کردند اما وقتي دخترم به س�ن قانوني 
رس�ید، حاض�ر ب�ه ازدواج ب�ا نام�زدش نش�د. نامزدش 
فرزندم پس�رم را اختطاف و مدت 40 روز نزد خود نگاه 
داشت تا سرانجام به اجبار با دخترم ازدواج نمود، آنگاه 
پس�رم را ره�ا نمود. حاال وي تم�ام فامیلم را که در ایران 

هستند، تهدید به مرگ نموده است".

قضی�ه: » قن�دوز- خانم�ي ادع�ا ک�رده دو س�ال قب�ل 
ش�وهرش فوت کرده، اکنون وي یک فرزند دو ساله دارد 
و در خان�ه پ�درش زندگ�ي مي کن�د، اما برادران ش�وهر 
مرحوم�ش وي را تهدی�د ک�رده اند ک�ه یا با آنه�ا و یا با 
برادرزاده آنها ازدواج کند و در صورت ازدواج با کس�ي 

دیگر، هم او و هم شوهرش را مي کشند.

آمار	موج��ود	در	بان��ک	معلومات	کمیس��یون	ش��اهدي	بر	این	
مدعاس��ت؛	در	س��ال	1394	تعداد	60	قضیه	نق��ض	حق	آزادي	در		
ازدواج	و	انتخ��اب	همس��ر	در	بان��ک	معلومات	کمیس��یون	به	ثبت	
رس��یده	اس��ت.	از	میان	آن	در	22	قضیه،	حق	آزادي	در	ازدواج	و	
انتخاب	همسر	نقض	شده	اس��ت.	این	قضایا	پس	از	ثبت	و	بررسي،	
جهت	رسیدگي	به	نهادهاي	مربوطه	ارجاع	داده	و	از	راه	هاي	قانوني	

پیگیري	شده	است.

ازدواج اطفال
متاسفانه	از	بین	قضایاي	ثبت	شده	تعداد	18	قضیه	مربوط	به	اطفال	
)7-18	س��ال(	مي	باش��د.	هرچند	در	قانون	اساس��ي	افغانستان	سن	
ازدواج	براي		دختران	16	و	براي	پسران	18	سال	درنظر	گرفته	شده،	
اما	با	این	همه	آمارهاي	مندرج	در	بانک	معلومات	کمیس��یون	نشان	
مي	دهد	هنوز	هم	در	مناطق	مختلف	افغانس��تان	اطفال	و	بخصوص	

دختران	در	سنین	پایین	مجبور	به	ازدواج	مي	شوند.	

طب��ق	یافته		ه��اي	این	تحقی��ق134	نفر،	حدود	3	درص��د،	از	کل	
اش��تراک	کنندگان	)5145	نفر(	گفته	ان��د	که	در	خانواده	آنها	طفل	
پسر	از	حق	مصؤنیت	از	ازدواج	در	طفولیت	برخوردار	نبوده	است،	
ام��ا	در	مورد	اطفال	دختر	این	آمار	به	519	نفر	مي	رس��د	که	حدود	

10	درصد	را	تشکیل	مي	دهد.	
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ازدواج	در	سنین	خردسالي	بخصوص	براي	دختران	عواقب	بسیار	
خطرناک��ي	دارد؛	به		دلیل	عدم	بلوغ	فکري	و	اختالف	س��ني	زیاد	
با	ش��وهر	و	همچنین	عدم	آگاهي	کافي	از	مس��ئولیت		هاي	زندگي،	
زمینه	بروز	انواع	خشونت		هاي	فیزیکي،	جنسي	و	سپس	خودسوزي،	
خودکش��ي،	طالق،	مش��کالت	روحي	و	رواني	و	ف��رار	از	منزل	را	
مهیا	مي	س��ازد.	عالوه	بر	آن	در	مواردي	باعث	مرگ	و	میر	مادران	
خردس��ال		در	هنگام	تولد	طفل	ش��ده	و	یا	حق	حیات	آنان	با	خطر	
مواجه	مي	ش��ود.	در	اثر	اینگونه	ازدواج		هاي	قب��ل	از	وقت،	اطفال	
از	حق	تحصیل	محروم	و	به	جاي	آن	مس��ئولیت	سنگین	زندگي	بر	

دوش	آنها	نهاده	مي	شود.

مثال:

قضی�ه: » غ�ور- قربان�ي زمانیک�ه 14 س�اله ب�وده از 
س�وي پدرش مجبور به ازدواج با مرد 30 س�اله اي ش�د 
ک�ه خواهر وي نی�ز ب�ه ازدواج برادر بی ب�ی گل درآمد. 
ب�ي ب�ي گل بعد از یک س�ال زندگي مش�ترک دیگر تحمل 
خشونت  هاي شوهر و خانواده شوهر را از دست داده و 
به خانه برادر خود مي رود. مدت س�ه س�ال اس�ت که در 
خان�ه برادر زندگي مي کند و تقاضاي طالق کرده اس�ت 
ام�ا پ�درش همچنان اصرار دارد که باید به خانه ش�وهر 

برگردد.

قضیه : » فاریاب- قرباني دختر 11 س�اله اي اس�ت که 
پ�درش زمینه ازدواج وي را با پس�ر 10 س�اله اي فراهم 
ازدواج خان�واده ش�وهر خش�ونت  هاي  از  نم�ود. بع�د 
فیزیکي از جمله جراحت بر اثر س�یخ داغ و چاقو بر وي 

اعمال و سپس او را از خانه اخراج نمودند. 

قضی�ه: » قن�دوز- در جری�ان نظ�ارت از والی�ت تخار 
اطالع حاصل ش�د که قومنداني امنیه ولس�والي  درقد در 
بدل 300 س�یر گندم دختري 13 س�اله اي را با اس�تفاده 

از فق�ر و تنگدس�تي پ�درش، ب�ه 
عقد ازدواج پس�ر خود که پولیس 
س�رحدي ش�یرخان بن�در ب�وده،  
درآورد. بعد از سه ماه زندگي در 
خانه آنها، پس�رش شهید شده اما 
قومن�دان با اس�تفاده از زور خود 
مي خواهد دختر را به عقد ازدواج 

پسر دیگر خود درآورد.

دلی��ل	 ب��ه	 مذک��ور،	 قضای��اي	 در	
فق��ر	اقتص��ادي	و	وجود	س��اختارهاي	
مردساالرانه	و	دیدگاه	سنتي	در	خانواده	

ه��ا،	حق	مصؤنیت	اطف��ال	از	ازدواج	در	طفولی��ت	و	همچنین	حق	
آزادي	در	انتخ��اب	همس��ر	نقض	ش��ده	اس��ت.	در	ای��ن	تحقیق	از	
اش��تراک	کنندگان	سوال	ش��ده	بود	که	آیا	اطفال	شما	قبل	از	سن	
هجده	ازدواج	کرده	اند؟	نمودار	زیر	جواب	این	پرس��ش	را	نش��ان	

میدهد:	

مقایس��ه	آمارهاي	فوق	نش��ان	مي	دهد	که	حق	مصؤنیت	دختران	
بیش	از	پسران	نقض	مي	ش��ود	و	دختران	بیشتر	قرباني	ازدواج		هاي	

قبل	از	وقت	مي	شوند.

عوامل ازدواج اطفال
مطالعه	قضایاي	ثبت	شده	در	بانک	معلومات	کمیسیون	نشان	مي	
دهد	که	حل	مش��کالت	اقتصادي،	بد	دادن،	ب��دل	و	حل	منازعات	
از	مهمتری��ن	عوامل	نقض	حق	مصؤنیت	از	ازدواج	در	طفولیت	مي	

باشد.

طبق	سنت		هاي	رایج	در	افغانستان	تعدادي	از	خانواده		ها	در	مقابل	
مقداري	پول	با	عناوین	ش��یربها	و	گله،	دختران	خردسال	را	به	عقد	
ازدواج		در	م��ي	آورن��د،	اما	در	برخي	موارد	نیز	وجود	مش��کالت	
اقتصادي	باعث	مي	ش��ود	تا	دختران	در	ازاي	پول	مجبور	به	ازدواج	

شوند.	

البته	وجود	ساختارهاي	سنتي	حاکم	در	بسیاري	مناطق	افغانستان	
نیز	باعث	ش��ده	تا	اطفال	از	طریق	بد	دادن	قرباني	منازعات	قومي	و	
قبیلوي	ش��وند؛	در	این	خانواده		ه��ا	با	بد	دادن	اطفال	و	در	واقع	براي	
خاتم��ه	دادن	به	منازعات	قومي	و	قبیل��وي،	طفل	خود	را	مجبور	به	
ازدواج	ب��ا	قوم	یا	قبیله	ش��اکي	مي	کنند.	در	زیر	ب��ه	یک	نمونه	از	
همین	قضایا	که	در	دفاتر	کمیسیون	ثبت	گردیده،	اشاره	شده	است.

قضی�ه: » قن�دوز- ش�اکي ادع�ا دارد وقت�ي 11 س�اله 
بوده به علت مش�کالت اقتصادي و نداشتن  کرایه خانه، 
مادرش مجبور مي شود تا با نامزدي وي موافقت کند اما 
بعد از یکس�ال نام�زدش این نامزدي را فس�خ مي کند و 
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پدرنامزدش در حضور محاس�ن سفیدان شاکي را تهدید 
مي کند که با او  ازدواج کند. خانواده ش�اکي نیز از  امام 
صاحب فرار کردند و به قندوز آواره ش�دند. باز هم آنها 

ب�ه قن�دوز آمدند ولي م�ردم مح�ل مانع بردن ش�اکي و 
مادرش شدند.

در	جریان	این	تحقیق	اشتراک	کنندگان	دالیل	متعددي	را	براي	

نق��ض	حق	مصؤنیت	عنوان	کرده	اند	که	در	نمودار	زیر	به	تفکیک	
نشان	داده	شده	است:

همانگونه	که	در	جدول	نش��ان	داده	ش��ده	است	عمده			ترین	دلیل	
نق��ض	حق	مصؤنیت	دخت��ران	از	ازدواج	در	طفولیت،	بدل	دادن	و	

پس	از	آن	حل	مشکالت	اقتصادي	خانواده	مي	باشد.

در	ای��ن	تحقیق	بدل	دادن	پس��ران،	عمده			تری��ن	دلیل	نقض	حق	

مصؤنیت	آنها	از	ازدواج	زیر	س��ن	عنوان	ش��ده	است.	در	بدل	دادن	
دختران	و	پس��ران	دو	حق	بش��ري	آنه��ا	نقض	مي	ش��ود؛	اول	حق	
مصؤنی��ت	از	ازدواج	در	طفولی��ت	و	دوم	حق	آزادي	در	ازدواج	و	
انتخاب	همس��ر.	ع��الوه	بر	آن	در	
قانون	مدني	افغانستان،	ماده	شصت	
و	نهم	نیز	بدل	دادن	رد	شده	است:	
"در	عق��د	ازدواج،	زن،	ب��دل	زن	
دیگر	ق��رار	نگرفته	و	برای	هریک	
از	زوجه		ه��ا	مه��ر	مث��ل	الزم	می	
گردد".	به	عب��ارت	دیگر	اینگونه	
باعث	 اجباري	ک��ه	 ازدواج		ه��اي	
نقض	حقوق	بشري	افراد	گردیده،	
خالف	قانون	اساس��ي	کش��ور	نیز	
محسوب	مي	شود	و	باید	با	عامالن	

آن	طبق	قانون	برخورد	شود.	

عمده			تری��ن	دلی��ل	نق��ض	حق	
آزادي	در	ازدواج		از	طریق	ازدواج		هاي	بدل،		ضروریات	اقتصادي	
مي	باشد	)اسمیت.	1387(.	با	اینکه	بسیاري	از	خانواده		ها	از	عواقب	
چنی��ن	ازدوج		هایي	نیز	آگاهي	دارند	ول��ي	آن	را	به	عنوان	یکي	از	

عرف		ه��اي	مورد	قبول	جامعه	براي	ازدواج	فرزندانش��ان	عملي	مي	
کنند.	

طویانه و خرید و فروش دختران
یکي	از	چالش		هاي	موجود	در	فرهنگ	و	رسوم	مربوط	به	ازدواج	
دختران،	مسئله	طویانه	یا	شیربهاست.	تعیین	طویانه		هاي	سنگین	براي	
عقد	نکاح	دختر	خالف	ارزش		هاي	بشري	است	و	کرامت	انساني	را	

خدشه	دار	مي	کند.
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	ع��الوه	بر	آن	گاهي	پیامدهاي	وخیمي	نیز	به	دنبال	دارد	از	جمله	
تن	دادن	به	کارهاي	ش��اقه	در	خارج	از	کش��ور،	رو	آوردن	به	مواد	
مخدر،	ایجاد	فش��ارهاي	روحي	و	خودکش��ي،	طالق،	بهم	خوردن	
مناسبات	فامیلي	و	اعمال	خش��ونت	علیه	زنان.	در	زیر	چند	قضیه	به	

عنوان	مثال	ذکر	شده	است:

قضی�ه: قنده�ار- خانم�ي م�دت یک س�ال قبل ب�ا ....... 
عق�د نکاح نم�ود و مبلغ یک میلیون کلدار پاکس�تاني به 
عن�وان طویانه از س�وي پدرش بر داماد قرار داده ش�د. 
مبلغ س�یصد هزار کلدار هنگام ش�یریني خ�وري و عقد 
ن�کاح به پدر دختر پرداخت گردید. بعد از س�پري ش�دن 
ش�ش ماه پدر دختر باقي مبلغ را عل�ي رغم مخالف  هاي 
خان�م مذکور مطالبه  نمود، اما داماد از پرداخت آن عاجز 
بود. س�رانجام این دختر بدون اجازه پدر شبانه به خانه 
شوهر رفت. هرچند پدر اظهار خرسندي نمود، اما پس از 
گذش�ت 1۵ روز باز مس�ئله پول را مطرح و پیگیري کرد 
ت�ا جاییکه داماد از جانب پولیس محلي مورد لت و کوب 

قرار گرفت.

قضی�ه: مزارش�ریف-" از طری�ق تم�اس تلفني قضیه 
فروش دختر 10 ساله بنام .....  توسط پدرش در دفتر به 
ثبت رس�ید. در پیگري  هاي بعدي معلوم شد که دختر در 
برابر 300000 افغاني به ش�خصي بنام ..... براي ازدواج 
به فروش رس�یده و ش�خص دیگري که وس�اطت نموده 
نی�ز مبلغ 30000 افغاني از پدر پس�ر و 20000افغاني از 
پ�در دختر اخذ نموده. پس از پیگیري این قضیه ش�وهر 
و پ�در ش�وهر ..... تحت توقیف قرار گرفت�ه، پدر دختر و 
ش�اهدان جل�ب ش�دند و دختر نی�ز به خانه ام�ن معرفي 
گردید تا قضیه در س�ارانوالي منع خش�ونت علیه زنان 

حل و فصل شود.

فاری�اب- یکي از مراجعین اطالع داد که ش�خصي بنام 

دختران�درش را که 16 س�ال دارد در بدل شش�صد هزار 
افغاني با پیرمرد ۸0 ساله اي نامزد نموده و بزودي علي 

رغم مخالفت دختر، ازدواج خواهند نمود.

در	تم��ام	قضای��ا	و	موارد	باال	که	در	مورد	نق��ض	حق	آزادي	در	
ازدواج	ذک��ر	ش��ده،	کمترین	تهدید	موجود	اعمال	خش��ونت	علیه	
زنان	در	این	قضایا	مي	باشد.	تعیین	طویانه		هاي	سنگین	موجب	بروز	
خشونت	و	رفتارهاي	انتقام	آمیز	از	سوي	شوهر	و	یا	خانواده	وي	بر	

علیه	دختر	پس	از	ازدواج	آنها	مي	شود.

10- حق رسیدگی مؤثر و طی مراحل قانونی: 
رسیدگی	مؤثر	به	موارد	نقض	حقوق	بشر	و	صدور	حکم	عادالنه	
در	مورد	آن	ها	جزو	حقوق	کس��انی	اس��ت	که	قربانی	نقض	حقوق	
بش��ر	و	یا	متهم	به	نقض	حقوق	دیگران	ش��ده	اند.	هم	ش��اکی	و	هم	
مته��م	حق	دارند	که	قضایای	مربوطه		ش��ان	در	موعد	معینه	قانونی	و	
با	طی	مراحل	قانونی،	به	صورت	ش��فات	و	عادالنه	مورد	رسیدگی	
قرار	بگیرند.	رس��یدگی	مؤثر	از	س��وی	نهاده��ای	عدلی	و	قضایی،	
تضمین	کننده	عدالت	و	ش��فافیت	در	حل	قضیه	است.	عدالت	یکی	
از	بنیادهای	حقوق	بش��ر	شمرده	می	شود.	در	افغانستان	شکایت		ها	از	
وجود	فس��اد	در	دس��تگاهای	عدلی	و	قضایی	همواره	وجود	داشته	
است.	موجودیت	فس��اد	باعث	حق	تلفی	در	حل	قضایا	می	گردد	و	
این	مسأله	در	نوع	خود	نقض	حقوق	بشر	به	شمار	می	رود.	کمیسیون	
مس��تقل	حقوق	بش��ر	افغانس��تان	در	فیصله	قضایا	صالحیت	اجرایی	
ندارد،	اما	همواره	تالش	کرده	است	که	قضایای	حقوقی	را	پیگیری	
نماید	و	از	نهادهای	مس��وول	خواهان	رسیدگی	مؤثر	و	حل	عادالنۀ	
آن	شود.	همه	ساله	قضایاي	متعدد	حقوقی	که	در	کمیسیون	مستقل	
حقوق	بش��ر	افغانس��تان	به	ثبت	می	رسد	در	بیش��تر	موارد	شاکی	ها	
از	عدم	رس��یدگی	مؤثر	از	س��وی	نهادهایی	عدلی	و	قضایی	سخن	
می	گویند.	کمیسیون	حقوق	بشر	تالش	می	کند	که	از	طریق	پیگیری	
قضایا	و	نظارت	از	جریان	فیصله	قضیایا	خواهان	تأمین	عدالت	و	طی	

مراحل	قانونی	آن	گردد.	

حالت حقوقی قضایای نقض حقوق بشر:
در	ای��ن	گزارش	به	تعداد	746	قضیه	که	در	بانک	اطالعات	اداره	
قضیه	کمیسیون	مستقل	حقوق	بش��ر	افغانستان	به	ثبت	رسیده	مورد	
بررسی	قرار	گرفته	است.	از	مجموع	قضایای	ثبت	شده	نقض	حقوق	
بش��ر،	حدود		30درصد	آن	ح��ل،	66	درصد	تحت	کار	و	4	درصد	
آن	بس��ته	ش��ده	اس��ت.	جدول	و	نمودار		زیر	این	موضوع	را	نشان	

می	دهد:	

حالت قضایای نقض حقوق بشر در سال 1394

درصدفراوانیحالت	قضیه

4	%28بسته	

66	%492موکول

30	%226حل

100	%746مجموع
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حالت قضایای نقض حقوق بشر با تفکیک موارد حقوق بشر

فراوانیحالتموارد حقوق بشر

حق	حیات

8بسته

48موکول

12حل	شده

کرامت	انسانی

1بسته

71موکول

29حل	شده

آزادی	و	امنیت	شخص

8بسته

116موکول

75حل	شده

حق	سلب	آزادی	شده	ها

2بسته

3موکول

8حل	شده

حق	طی	مراحل	قانونی

5بسته

109موکول

63حل	شده

حق	مالکیت

1بسته

66موکول

7حل	شده

حق	تعلیم	و			تربیه

1بسته

9موکول

حل	شده

حق	صحت

بسته

8موکول

2حل	شده

در	جدول	زیر،	حالت	قضایای	نقض	حقوق	بشر	با	تفکیک	موارد	حقوق	بشر	درج	شده	است:
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طی مراحل قانونی و رسیدگی مؤثر به قضایا:
در	ای��ن	گزارش	به	تعداد	177	قضیه	در	رابطه	به	حق	طی	مراحل	
قانونی	یا	رس��یدگی	مؤثر	به	ثبت	رس��یده	اس��ت.	از	لحاظ	تفکیک	
جنسیتی،	به	تعداد	20	قضیه	مربوط	زنان	و	157	قضیه	مربوط	مردان	
می	باشد.		حق	رسیدگی	قانونی	بخش	مهم	و	اساسی	مباحث	حقوق	
بشری	را	تشکیل	می	دهد.	هرفرد	حق	دارد	که	قضایای	مربوطه	شان	
به	صورت	مؤثر	مورد	رسیدگی	قرار	بگیرد	و	مراحل	قانونی	را	طی	

نماید.		

مشخصه رسیدگی مؤثر و طی مراحل قانونی:
	قضایای	نقض	حقوق	بش��ر	باید	در	میع��اد	معینه	قانونی	مورد	

رسیدگی	قرار	بگیرند.

	اصول	و	ارزش	های	حقوق	بشری	باید	در	نظر	گرفته	شود.	

	مراحل	و	لوازم	قانونی	در	جریان	رس��یدگی	به	این	قضایا	باید	
جداً	رعایت	شوند.

	در	جریان	رس��یدگی	به	قضایا	در	عی��ن	آنکه	حقوق	قربانیان	
نقض	حقوق	بش��ر	باید	از	ناقضان	ستانده	ش��ود،	مجرمان	نیز	باید	به	
مجازات	قانونی	محکوم	شوند	و	حقوق	متهمان	و	محکومان	مطابق	

احکام	قانون	رعایت	گردد.	

	اطمین��ان	حاصل	گ��ردد	که	عدالت	در	جریان	رس��یدگی	به	
قضایا	تأمین	شده	است.	

داده	های	اداره	قضیه	کمیسیون	مستقل	حقوق	بشر	افغانستان	نشان	
می	دهد	که	در	بیشتر	موارد	حق	رسیدگی	مؤثر	و	طی	مراحل	قانونی	
توس��ط	مراجع	مربوطه	نقض		گردیده	اس��ت.	نقض	حق	رسیدگی	
مؤثر	و	طی	مراحل	قانونی	عبارت	از	عدم	رس��یدگی	مؤثر	به	قضایا،	
عدم	رعایت	قانونیت	جرایم	و	مجازات،	دستگیری	و	نگهداشت	در	
توقیف	به	صورت	غیرقانونی،	ممانعت	از	حق	استیناف	طلبی	و	عدم	
رس��یدگی	به	قضایا	در	معیاد	معینه	می	باش��د.	در	ذیل	چند	قضیه	به	

عنوان	نمونه	از	نقض	حق	رسیدگی	مؤثر	نقل	می	شود:	

حق طی مراحل قانونی به تفکیک نوع حق: 
1. حق رس�یدگی مؤثر:		نهادهای��ی	عدلی	و	قضایی	مکلف	اند	
که	ب��ه	قضایا	به	صورت	مؤثر	و	اساس��ی	رس��یدگی	نمایند.	هرفرد	
حق	دارد	که	به	قضیه	ش��ان	رسیدگی	صورت	گیرد.	قضایایی	ثبت	
شده	در	کمیسیون	نش��ان	می	دهد	که	در	موارد	متعددی	به	قضایای	

مراجعین	رسیدگی	صورت	نگرفته	است:		

قضی�ه: » بلخ- ش�اکی اظهار می دارد ک�ه مدت 22 ماه 
بدین طرف باالی زمین موروثی  ش�ان با  محمد ش�ریف 
دع�وا دارد، از اینک�ه ط�رف دع�وا یک قومندان می باش�د 

محکم�ه به قضیه رس�یدگی نمی کند.  دوس�یه در محکمه 
ولس�والی چاربولک ق�رار دارد، هیچگونه اق�دام تا هنوز 

صورت نگرفته است .«

2. حق تعیین سرنوش�ت:	افرادی	که	به	هر	اتهامی	در	توقیف	به	
س��ر	می	برند	حق	دارند	که	سرنوشت	شان	از	سوی	مسؤولین	عدلی	
و	قضایی	مش��خص	ش��ود.	در	افغانستان	دیده	می	ش��ود	در	بسیاری	
موارد	افراد	تحت	توقیف	سرنوش��ت	شان	معلوم	نبوده	و	در	حالت	

بی	سرنوشتی	به	سرمی	برند.	

قضی�ه: »کاب�ل- ش�خص ب�ه اته�ام اختط�اف وتجاوز 
جنس�ی از ط�رف ارگان های کش�فی گرفتار گردی�ده، اما  
مدت 9 ماه می شود که تاهنوز در مورد اتهام وارده حکم 
صادر نگردیده اس�ت. متهم اکنون خواهان اصدار حکم و 

تعیین سرنوشت از طرف  محاکم می باشند. «

3. حق مصؤونیت از توفیف خودسرانه:	هر	فرد	از	توقیف	خود	
س��رانه	مصؤن	است.	کسی	حق	ندارد	که	به	صورت	غیر	قانونی	فرد	
را	تحت	توقیف	قرار	دهد.	زمانی	که	فرد	مدت	حبس	ش��ان	تکمیل	
گ��ردد	باید	مطابق	قانون	رها	ش��ود.	اما	در	مواردی	دیده	می	ش��ود	
که	افراد	با	تکمیل	ش��دن	وق��ت	معیینه	همچنان	در	توقیف	به	س��ر	

می	برند.	

قضیه: » خوست- اس�امی عبداهلل باشنده مرکز والیت 
خوس�ت به اته�ام اخالل امنیت توس�ط ارگانه�ا ی عدلی 
وقضائ�ی ب�ه مدت ش�انزده س�ال حبس تنف�ذی محکوم 
گردی�ده اکنون مدتی اس�ت ک�ه معیاد حب�س مو صو ف 
تکمی�ل گردیده اما از جانب س�ارنوالی مربوط در زمینه 

رهایی مو صو ف اقدامی صورت نگرفته است« 

4. حق اس�تماع عادالنه:	اس��تماع	عادالنه	یکی	از	موارد	مهم	و	
اساس��ی	در	جریان	مسایل	قضایی	است.	مس��ؤولین	باید	قضایا	را	به	
صورت	دقیق،	شفاف	و	عادالنه	بررسی	و	سپس	حکم	نمایند.	قضایا	
نش��ان	می	دهد	که	در	برخی	موارد	حق	استماع	عادالنه	افراد	نقض	

شده	است.	

قضیه: » هرات- شاکی مدعی است که یک شب در خانه 
تنها بوده و به همین خاطر در خانه همس�ایه خود برای 
خوابیدن رفته است.  در حالیکه هیچ ادعایی بر علیه وی 
وجود نداش�ته اما به اتهام زنا گرفتار شده است. به قول 
ش�اکی، در حالیکه  نظریه ط�ب عدلی در رابطه به اثبات 
رابطه جنس�ی منفی میباش�د اما  محکمه ابتدایی قلعه نو 
وی را  محکوم به دوسال حبس نموده است. وی خواهان 

استماع عادالنه است.« 
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اصل عدم تبعیض:	هرنوع	تبعیض	علیه	بش��ر	ممنوع	اس��ت.	ماده	
دوم	اعالمیه	جهانی	حقوق	بش��ر	هرگونه	تبعیض	را	منع	کرده	است.	
در	قضایای��ی	که	در	رابطه	به	حق	رس��یدگی	مؤثر	به	ثبت	رس��یده	
نشان	می	دهد	که	در	برخی	موارد	متهمین	مورد	تبعیض	سیاسی	و	یا	

تبعیض	جنسیتی	قرار	گرفته	اند.	

قضیه: »کندز-  شاکی ادعا داردکه مدت چند ماه قبل با 
اس�امی .... که افسر پولیس اس�ت در والیت کابل ازدواج 
نمودم از  آنجا به محل اصلی شوهرم آمدیم.  مدت 4 ماه 
ب�ا هم بودیم بعدا ش�وهرم به وظیفه رف�ت و من همرای 
مادر و برادر شوهرم ماندم. بعداز مدت یک ماه، خشویم 
و ایورم س�رو صدا دربین م�ردم پخش نمودند که من با 
.....  که پس�ر کاکای شوهرم است، رابطه نامشروع دارم. 
روی این اتهام هردو توقیف شدیم، ولی پس از چند روز 
...... پس�رکاکای شوهرم  رها شده و من بدون سرنوشت 
در توقیف قرار دارم. موصوفه از بیگناهی و توقیف غیر 

عادالنه و تبعیض شکایت مینماید.« 

طوریکه	در	قضایا	دیده	می	ش��ود	در	بیشتر	موارد	رسیدگی	الزم	
و	مؤثر	صورت	نگرفته	اس��ت.	ضعف	عملکرد	دستگاهای	عدلی	و	
قضایی	در	موارد	زیادی	نشان	می	دهد	که	این	ادارات	با	چالش	های	

فراوان	مواجه	است.

		فساد	و	سطح	پایین	تخصص	در	این	دستگاه،	ضعف	استقالل	این	
نهادها	و	اعمال	نفوذ	گروه	ها	و	افراد	زورمند	و	متنفذ	بر	این	نهادها،	
ناامنی	و	وجود	گروه	ها	و	افراد	مس��لح	غیرقانونی	و	غیرمس��ؤول	در	
مناطق	مختلف	کشور،	فقدان	نظارت	مؤثر	بر	این	نهادها	از	مهم	ترین	
مواردی	است	که	باعث	ضعف	و	عدم	شفافیت	در	دستگاهای	عدلی	

و	قضایی	کشور	گردیده	است.	

این	مس��أله	نیازمند	تأمین	اس��تقالل،	اصالح،	تخصصی	س��ازی	و	
فس��ادزدایی	این	نهادها	و	در	عین	حال،	برای	تأمین	حاکمیت	قانون	
و	رس��یدگی	قانونی	به	این	قضایا	تأمین	امنیت	و	کنترول	بر	نیروهای	

ذی	نفوذ	بر	این	نهادها	می	باشد.
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1. جمع بندی:
فعالیت	ها	در	راستای	تأمین	و	تقویت	حقوق	بشر	در	افغانستان،	طی	یک	و	نیم	دهه	اخیر	چشم	گیر	و	ارزنده	بوده	است.	پیشرفت	های	نسبتاً	
خوبی	در	راستای	تأمین	حقوق	بشر	صورت	گرفته	است.	اما	در	کنار	این	دست	آوردها،	مشکالت	و	چالش	هایی	نیز	فرا	راه	حقوق	بشر	در	
افغانستان	وجود	دارد.	بررسی	و	مطالعه	وضعیت	حقوق	بشر	در	افغانستان	نشان	می	دهد	که	بخش	های	مختلف	حقوق	بشر	هنوز	باچالش	های	
فراوان	مواجه	اس��ت.	جنگ	و	ناامنی،	فقر	و	بیکاری،	فس��اداداری	و	عدم	تطبیق	قانون	از	چالش	های	عمدۀ	است	که	بر	وضعیت	حقوق	بشر	

در	افغانستان	سایه	افگنده	است.	

فقر	و	بیکاری	در	افغانستان	به	یک	مسألۀ	نگران	کننده	تبدیل	شده	و	باعث	آن	گردیده	تا	فامیل	ها	و	شهروندان	زندگی	پرمشقت	را	سپری	
نمایند.	با	اینکه	همه	س��اله	به	میزان	نیروی	کار	افزوده	می	ش��ود،	اما	بستر	و	زمینه	کار	به	حد	کافی	فراهم	نیست	و	این	باعث	مهاجرت	های	پر	

خطر	و	دشوار	گردیده	است.	

جنگ	و	ناامنی،	در	واقع	حقوق	بش��ری	افراد	را	با	تهدید	مواجه	می	کند.	نبود	امنیت	مواردی	مانند	دسترس��ی	به	آموزش،	دسترس��ی	به	
صحت،	آزادی	و	مصؤونیت	افراد	را	با	خطر	مواجه	می	کند	و	س��بب	می	گردد	که	افراد	از	حقوق	بش��ری	خود	محروم	ش��وند.	با	این	حال	
می	توان	گفت	که	جنگ	یکی	از	عوامل	فراهم	کنندۀ	زمینه	نقص	حقوق	بشر	است.	قتل،	ترور،	اختطاف،	عدم	مصؤونیت	و	امنیت	شخصی	
از	موضوعاتی	اس��ت	که	طی	سال	گذش��ته	موارد	متعددی	از	آن	رخ	داده	است.	فساد	اداری	و	عدم	تطبیق	قانون	در	سطوح	مختلف	دولت	
به	ویژه	نهادهای	عدلی	و	قضایی	از	چالش	های	دیگری	اس��ت	که	در	بس��یاری	موارد	حقوق	ش��هروندان	نقص	می	گردد	و	رس��یدگی	مؤثر	
صورت	نمی	گیرد.	عدم	اجرای	عدالت،	حق	تلفی،	خشونت	و	زورگویی	ها	همه	ناشی	از	عدم	تطبیق	قانون	است	که	در	عرصه	های	مختلف،	

شهروندان	از	آن	رنج	می	برند.	

حقوق	و	آزادی	های	زنان	در	افغانس��تان،	هنوزهم	با	چالش	ها	و	موانع	متعددی	مواجه	اس��ت.	زنان	هنوز	به	اشکال	مختلف	مورد	خشونت	
قرار	می	گیرند	و	حقوق	شان	نقض	می	گردد.	فقر	و	بی	سوادی،	نگرش	های	سنتی	و	قبیلوی	نسبت	به	زنان،	عدم	تعهد	اخالقی	و	اجتماعی	از	

عوامل	اساسی	و	عمده	نقض	حقوق	زنان	به	شمار	می	رود	.	

اطفال	نیازمند	توجه	و	حمایت	های	اساس��ی	می	باشند.	امروزه	اطفال	درکشورهای	مترقی	از	توجه	خاص	برخورداراند.	ایجاب	می	کند	تا	
فرصت	ها	و	بسترهای	مناسبی	برای	رشد	و	انکشاف	اطفال	فراهم	گردد.	اما،	در	افغانستان	علی	رغم	اهمیت	مسأله،	کودکان	اغلب	از	حقوق	
خود	محروم	بوده	و	به	امکانات	کافی	دسترسی	نداشته	اند.	خشونت	و	بدرفتاری	با	کودکان	در	فامیل	و	اجتماع،	محروم	بودن	تعداد	زیادی	
از	کودکان	از	نعمت	آموزش،	سوء	اس��تفاده	جنس��ی	و	انجام	کار	شاقه	توسط	کودکان	از	مواردی	است	که	در	این	کشور،	هنوزهم	وجود	

دارد.	

با	درنظرداش��ت	وضعیت	حقوق	بشر	در	افغانس��تان،	دولت	افغانستان	مکلف	است	تا	زمینه	های	مناس��ب	را	برای	تأمین	و	نهادینه	ساختن	
حقوق	بشر	فراهم	سازد.	دولت	باید	برنام	های	مشخص	و	عملی	را	در	راستای	تأمین	حقوق	بشر	طرح	و	اجرا	نماید.	ایجاد	فرصت	های	شغلی،	

تأمین	امنیت،	ارایه	خدمات	مؤثر،	حمایت	از	حقوق	و	آزادی	های	فردی	از	عمده	ترین	مواردی	است	که	دولت	به	آن	توجه	نماید.

کمیس��یون	مس��تقل	حقوق	بشر	افغانستان،	به	عنوان	یک	نهاد	ناظر	و	حامی	حقوق	بشر،	این	گزارش	را	درباره	وضعیت	حقوق	بشر	تهیه	و	
به	ش��ورای	محترم	ملی	کش��ور	ارائه	می	کند.	این	گزارش	یک	تصویر	شفاف	را	که	بیان	کننده	چگونگی	وضعیت	حقوق	بشر	در	افغانستان	
اس��ت،	بیان	کرده	است.	با	درنظرداشت	یافته	های	این	گزارش،	پیشنهادات	ذیل	ارائه	می	شود	تا	مسؤوالن	محترم	در	راستای	تحقق	و	تأمین	

حقوق	بشر	اقدامات	مؤثر	و	اساسی	را	طرح	و	در	راستای	عملی	شدن	آن	تالش	نمایند.	

فصل سوم
جمع بندی و پیشنهادها



وضعیت حقوق بشر در افغانستان در سال 1394

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

2. پیشنهادها:  
	گس��ترش	ناامنی	ها	در	مناطق	مختلف	کش��ور،	برای	شهروندان	به	یک	امر	نگران	کننده	تبدیل	ش��ده	است.	ترور	و	آدم	ربایی،	قتل	و	
اختطاف	از	مواردی	اس��ت	که	در	این	گزارش	نگران	کننده	توصیف	ش��ده	اس��ت.	ش��ورای	محترم	ملی	باید	راهکارهای	مؤثر	نظارتی	از	

عملکرد	نیروهای	کشفی	و	امنیتی	را	به	منظور	حمایت	و	حراست	از	حقوق	شهروندان	طرح	نمایند.	

	فقر	و	بیکاری،	از	چالش	های	اساس��ی	اس��ت	که	وضعیت	اقتصادی	فامیل	ها	را	با	رکود	مواجه	س��اخته	است.	شورای	محترم	ملی	باید	
برای	بیرون	رفت	از	معضل	فقر	و	بیکاری،	برنامه	های	مؤثری	را	طرح	و	حکومت	را	وادار	به	ایجاد	فرصت	های	شغلی	نماید.	

	فس��اد	اداری	در	نهادهای	حکومتی	و	عدلی	یکی	از	چالش	هایی	اس��ت	که	حل	ناشده	باقی	مانده	است.	عدم	رسیدگی	مؤثر	به	قضایا،	
همه	ساله	در	صدر	جدول	نقص	حقوق	بشر	قرار	دارد.	بنابراین،	شورای	محترم	ملی	باید	به	منظور	شفافیت،	تأمین	عدالت	و	رسیدگی	مؤثر	

در	نهادهای	عدلی	و	قضایی،	راه	حل	های	مؤثر	را	طرح	و	عملکردهای	نهادهای	مربوطه	را	تحت	نظارت	قرار	دهند.	

	اقشار	آسیب	پذیر	جامعه	که	شامل	اطفال،	کهنساالن،	معتادین	و	معلولین	می	باشند	باید	مورد	حمایت	های	اساسی	قرار	گیرند.	شورای	
محترم	ملی	باید	برای	حمایت	از	آنان	برنامه	های	مفید	و	مؤثر	را	در	نظر	گیرند.		

	دسترس��ی	به	خدمات	صحی	و	آموزش��ی	در	مناطق	دور	دست	و	ناامن	هنوز	با	مش��کالت	مواجه	است.	شورای	ملی	باید	از	مسؤولین	
خواهان	رسیدگی	به	این	مشکل	شوند.	

	عدم	دسترسی	به	آب	صحی،	خصوصا	در	پایتخت	بخشی	از	مشکالت	شهروندان	محسوب		می	شود.	سنجیدن	راهکارهای	عملی	برای	
نجات	از	این	معضل	یک	امر	ضروری	است	که	شورای	محترم	ملی	به	آن	توجه	نماید.	

	ازدواج	های	اجباری	و	خش��ونت	علیه	زنان	یکی	از	چالش	های	عمده	در	کش��ور	اس��ت	که	همه	ساله	زنان	زیادی	قربانی	آن	می	شوند.	
شورای	محترم	ملی	باید	در	زمینه	راهکارهای	عملی	را	طرح	نمایند.	

	شورای	محترم	ملی	باید	بودجه	الزم	و	کافی	را	برای	برنامه	های	مبارزه	با	نقص	حقوق	بشر،	ترویج	و	تبلیغ	ارزش	های	حقوق	بشری،	
آموزش	های	حقوق	بشر	و	نظارت	بر	رعایت	حقوق	بشر،	زمینه	ترویج	و	بهبود	وضعیت	حقوق	بشر	در	کشور	را	بیشتر	سازد.	
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