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 کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستانمحترم پیام ریاست 

های تحقیقی، وضعیت حقوق بشر برنامه یاندازراهده است با کرکمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان همواره تالش 

مشکالت مربوط شناسایی وضعیت،  توضیح د. نتایج این تحقیقات در گزارشی که حاویکن مطالعه در سطح ملیرا 

 رسد. ، به نشر میاسترفع مشکالت  به منظوربه موضوع و پیشنهادهای مشخص 

ها و شرایط مربوط به ظرفیت« ی شهروندان به عدالتوضعیت دسترس»ده است با انجام تحقیق کوشیبار کمیسیون این

و  هاده، چالشکر مطالعهدر نهادهای کشفی، عدلی و قضایی،  خصوصبهدسترسی شهروندان به عدالت را 

ها و شرایط دسترسی زمینه توسعه با هدفو پیشنهادهای مشخصی را نیز های موجود در این زمینه را شناسایی سهولت

 د.کن مطرح ،برابر شهروندان به عدالت

فرهنگ  فساد در نهادهای ملی در کنار از بین بردن تبعیض و محوگفتنی است دسترسی شهروندان به عدالت و 

 بهها و مصادیق مهم حقوق بشر در نهادهای کشفی، عدلی و قضایی، از آرمان خصوصبه ،معافیت از مجازات

ی به عدالت در سطح ملی برداشته سها و شرایط دسترزمینه و توسعه آوریفراهم برایکه  یهر گامآیند. یم حساب

بگوید، و هر تالشی که برای برچیدن فرهنگ معافیت از مجازات صورت  ،شود یا هر عملی که به تبعیض نهمی

 و رعایت حقوق بشر. عدالت تأمین  در راستایقدمی است  ،گیرد، همه

ها و مشکالت موجود در نهادهای کشفی، چالش کهنیاقیق وضعیت دسترسی شهروندان به عدالت با توجه به تح

ده است، کر ارائههای مشخصی را برای رفع مشکالت یشنهادده و پکرموردی بررسی  صورتبهعدلی و قضایی را 

ها و شرایط بهتری را برای دسترسی به عدالت تواند زمینهکه می یهایها و برنامهبهبود پالیسی برای ظرفیتی است

های دسترسی وضعیت در نهادهای کشفی، عدلی و قضایی بهتر شده و زمینه ،یققد. امیدوارم با نشر این تحکنفراهم 

 د.شوبرابر شهروندان به عدالت فراهم 

قدردانی  ،انجام یافته استآنان تالش صادقانه در نتیجه  ون که این تحقیقیکمیس م دررانااز تمامی همک چنینهم

 آنان توفیق بیشتر آرزو دارم.برای و  کرده

 با احترام

 داکتر سیما سمر

 رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان
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 مقدمه

کمیسیون مستقل  هایشهروندان، یکی از وظایف و صالحیتوضعیت حقوق بشری نظارت و بررسی مؤثر و مستمر 

به  میسیونهای کصالحیت قانون تشکیل، وظایف و 21قانون اساسی و ماده  58حقوق بشر افغانستان بر اساس ماده 

 رود.شمار می

مهم حقوق بشری شهروندان بوده و در بحث رابطه دولت و مردم دارای اهمیت  قیمصاددسترسی به عدالت یکی از 

منشور سازمان ملل متحد، اعالمیه جهانی حقوق بشر  خصوصبهللی حقوق بشر، المخاصی است. بر اساس اسناد بین

ها و شرایط دسترسی سیاسی و قوانین ملی، دولت افغانستان وظیفه دارد، ظرفیتـالمللی حقوق مدنیوکنوانسیون بین

های دسترسی به چالش عدالتی مبارزه کرده،برابر شهروندان به عدالت را در سطح ملی فراهم کند. علیه فساد و بی

در نهادهای کشفی، عدلی و قضایی از بین برده و به فرهنگ معافیت از مجازات خاتمه دهد.  خصوصبهعدالت را 

 و فاصله بین مردم و دولت کاهش یابد. شدهفراهمتا از این طریق شرایط رعایت، حمایت و حفاظت از حقوق بشری 

توصیف روشنی از وضعیت دسترسی شهروندان به عدالت در سطح ملی کمیسیون کوشیده است با انجام این تحقیق 

دولت و  آدرسها و مشکالت را دریافته، و پیشنهادهای مشخصی را برای رفع مشکالت به کرده، چالش هعرض

 کند. هجامعه جهانی عرض

که  نامهپرسشدو  لهیوس بهکه در بخش روش تحقیق نیز به آن اشاره شده است،  گونههمانمعلومات این تحقیق، 

والیت کشور کامل شده است.  25والیت و دومی در مصاحبه با مسئوالن والیتی در  29اولی در مصاحبه با مردم از 

امنیتی و امکان دسترسی مستقیم با شهروندان  مسائلجامعه نمونه در این تحقیق با توجه به  عنوان بهها انتخاب والیت

های مثل والیت ناامنهای عدلی و قضایی کشور، صورت گرفته است. والیت های مسئوالن کشفی،و نیز همکاری

ها، ممکن نبود و های دوردست آنهای و قریهنورستان و ارزگان که امکان سفر همکاران کمیسیون در ولسوالی

 شوند. هایی که مسئوالن آن حاضر به مصاحبه نشده است، شامل این تحقیق نمیوالیت

جه کار صادقانه همکاران ما در دفاتر ساحوی و والیتی است به کوشش اعضای بخش تحقیق و این تحقیق که نتی

آوری معلومات و نگارش گزارش نهایی، بیشتر از و کار آن از مرحله آغاز تا جمع شده هیتهمطالعات حقوق بشر، 

 . گرفتبر دروقت را  سال کی
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تأمین  به خاطر، های امنیتیاز سوی نهاد جانبههمههای آوری معلومات از ساحه ما شاهد همکاریدر جریان جمع

های ها و همکاریها و محالت دور دست بودیم که به این دلیل از تالشامنیت همکاران ما در جریان سفر در قریه

که برای امی مسئوالن نهادهای کشفی، عدلی و قضایی کنیم. همچنین از تمصادقانه نهادهای متذکره قدردانی می

برای همه، اند، سپاسگزاریم و از این طریق معلومات، وقت گذاشته و همکاری نموده ارائهمصاحبه با همکاران ما و 

 ی حقوق بشر در سطح ملی داریم.سازنهینهادواالی آرزوی سالمتی و موفقیت بیشتر جهت رسیدن به هدف 
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 گزارشخالصه 

در قوانین ملی نیز  ،المللی مورد حمایت بوده استدر اسناد و قوانین بینکه گونه حق دسترسی به عدالت همان

 ده و مورد حمایت قرار دارد.شتسجیل 

های شهروندان به عدالت چالشبرابر ها و شرایط دسترسی دن زمینهکربراین دولت افغانستان مکلف است با مساعد بنا

 زمینه را از بین ببرد. موجود در این

 دسترسی فزیکی به نهاد پولیس 

در جریان سال  چنینهمند. افعالهای امنیه در سراسر کشور غیرکل قوماندانی %3.41 نتایج این تحقیق نشان داد که

 1997 ،والیت به ثبت رسیده است که از مجموع این قضایا 24قضیه در ادارات مربوط به پولیس  11219 ،1395

 ده است.شسفیدان حل و فصل در محاکم یا در نتیجه تفاهم بین دو طرف و وساطت موی( %17.80) هقضی

های کشف و تعقیب قضایا توسط پولیس والیت تحت پوشش این تحقیق، ظرفیت 25( از %24والیت ) 6تنها در 

های کل والیت %76ها که اما در سایر والیت. استبدون مانع وجود داشته و فرصت دسترسی مردم به پولیس فراهم 

 د.روجود دا کشف و تعقیب قضایا توسط پولیس برایهای متعددی دهند، چالشتحت پوشش تحقیق را تشکیل می

 فزیکی به نهاد سارنوالیدسترسی 

 %16.6 حد یعنیوا 50واحد اداری سارنوالی ابتدائیه  300از میان  والیت کشور 25این تحقیق نشان داده است که در 

 8944های ابتدائیه و استیناف، توانسته از سارنوالی چنینهمند. اتعطیل و تسلط مخالفان دولت، عمالً امنینابه دلیل 

ها قرار قضیه حفظ یا در مورد آن 5ند. کنرسیدگی قضیه دیگر  1103 به وقضیه را روشن  3707قضیه، تنها سرنوشت 

و به تعیین سرنوشت نگردیده  ،رسندقضیه می 4130به  و باقی قضایا که مجموعاًعدم اقامه دعوی جزایی صادر شده 

یت سارنوالی است که به تمامی مسئولاز که در حالی مطالعه و بررسی قرار دارند. تحت کشف، ،نمسئوالگفته 

 د.کند قانونی رسیدگی مطابق به میعا ،قضایا

 ه است. بود به شکنجهمربوط قضیه  49قضیه مربوط به خشونت علیه زنان و  636از مجموع قضایا 

در سطح ملی  سارنوالیلویدر این بخش نشان داده شد که از مجموع کارمندان اداری و مسکلی اداره  چنینهم

 ند.اآن زن و بقیه در مجموع مرد 9.77%
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 به محاکمدسترسی فزیکی 

در  داشته است.( محکمه ابتدائیه %81.34ولسوالی) 170 تنهاش این تحقیق والیت تحت پوش 25در  1395در سال 

باب  27عدم فعالیت از این میان رسند جواب منفی است. ( می%18.66ولسوالی ) 39که به ها مورد سایر ولسوالی

های تخار، خوست و جوزجان به دلیل ولسوالی در والیتمحکمه  12ده و شولسوالی تأیید  27محکمه ابتدائیه در 

ولسوالی در  10باب محکمه ابتدائیه در  10 نداشتنوالیت هلمند با  ه است.منتقل شد هاوالیتاین به مرکز  امنینا

 ها قرار دارد.والیتاین  فهرستصدر 

 آنان زن بوده که تقریباً  تن 15قاضی( تنها  517ها )از میان تمامی قضات شامل وظیفه در محاکم ابتدائیه ولسوالی

میان  د، همه ازندهکل قضات را نشان می %97.1رسیده و  تن 502متباقی قضات که به  .شوندمیشامل  را 2.9%

 ند.امردان

میدان وردک، کاپیسا، بدخشان، بامیان،  هایوالیت شامل والیت 11که در  ه استنتایج این بخش نشان داد چنینهم

قضیه به ثبت رسیده است. از میان قضایای  5839مجموع،  دایکندی، سمنگان، کنر، فراه، نیمروز، هرات و هلمند در

ه و متباقی قضایا تا زمان تحقیق )ماه شدحل و فصل  ،دندهرا تشکیل می قضایا %64.8قضیه که  3788به ثبت رسیده 

و  ها قرار عدم اقامه دعوی جزایی صادر شدهدر مورد آن ه و در جریان رسیدگی قرار داشته یاشد( حل ن1395جدی 

 است. هشدحفظ 

داشته است که  م استیناف وجودکقاضی در محا 402 اًمجموع 1والیت 18هد که در دمطالعات این تحقیق نشان می

 دهند.( آنان را زنان تشکیل می%4 )تقریباً تن 15و  ان( مرد%96)نزدیک به  تن 387

و حل و فصل  کرده( از قضایا رسیدگی  %50.4) قضیه 4332 اند بهوالیت توانسته 18محاکم استیناف  1395در سال 

  است. نامعلوم بوده (1395( تا زمان انجام تحقیق )ماه جدی %49.6قضیه ) 4249که سرنوشت . در حالیکنند

 وضعیت محالت سلب آزادی

های مراکز یادساختمان معیاری نبودن ها و محابس نشان داده است کهخانهها، توقیفخانهبررسی وضعیت نظارت

های صحی، و سرویس آب آشامیدنی دربارههای جدی سرنوشتی تعدادی از سلب آزادی شدگان، پرسششده، بی

                                                           
بغالن، کندز، تخار، خوست، سمنگان، کنر، فاریاب، فراه، نیمروز، هرات، بادغیس و های پنجشیر، میدان وردک، کاپیسا، بدخشان، بامیان، دایکندی، . والیت1

 هلند.
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به های محالت سلب آزادی ترین چالشماکز، از مهی در این مراههای آموزشی و حرفمشکالت مربوط به برنامه

 آیند.حساب می

 ند.ا( آن در حال حاضر مسدود%13.8باب ) 29والیت کشور،  21خانه در نظارت 210از میان 

از میعاد معینه بیشتر باقی مانده این تحقیق های تحت پوشش های والیتخانهقضیه در نظارت 32 دقیقاً 1395در سال 

 بردند.سر می به یسرنوشتبیو در حال 

ها، شامل تشکیل در این والیت یتوقیف خانه 65و  خانه وجود داشتهتوقیف 67یت کشور، وال 22در  1395در سال 

 اند.فعال بودهغیر

 . یت زابل، زندان زنانه وجود نداشته استدر وال 1395ختم سال تا 

( آنان در حالت بی%4.1) تن 24 ف قرار داشتهحبس یا توقیوالیت متذکره تحت  18از میان تمامی کسانی که در 

سرنوشتی ترین دالیل بیهای نسبتی از مهموقت دوسیهبه کامل نشدننداشتن اقارب و که  دندبرسرنوشتی به سر می

 د.آمبه حساب میو سلب آزادی شده، زنان محبوس 

 ند.دبرسر می محابس بهشان یکجا در محبوسطفل همراه با مادران  229تعداد به  1395در سال 

ند. بردسر میبه تن دیگر در توقیف  138زن در حبس قرار داشته و  439تعداد  2والیت کشور 25در  1395در سال 

زندانی و  10163 چنینهمند. دبرسرنوشتی به سر میدر حالت بی( آنان )سلب آزادی شدگان زن( %4.1) تن 24

( در حال بی%1.26)تن 162 های مردشدهو توقیف زندانیانتوقیفی مرد وجود داشته است. از میان تمامی  2649

 ند. دبرسرنوشتی به سر می

از  %8 1395که در جریان سال  داده استوالیت کشور، نشان  25بررسی وضعیت مراکز اصالح و تربیت اطفال در 

ن مسئوالاز  %60دیگر تردید وجود داشته و تنها  %32ح وتربیت اطفال نداشته و در مورد کز اصالاها مروالیت

 .اندکردهتأیید  را شانتربیت در والیت موجودیت مرکز اصالح و

دیگر را دختران تشکیل  %14.9آن را پسران و  %85.1که  بوده تن 309موجود در این مراکز تمامی محجوزین 

در  ،نداییهای مربوط به این نهاد مطابق به معیارهای قانونی نبوده و کرا( از ساختمان%66.6)ند. بخش عمده دادمی

 ها معیاری و ملکیت دولت است.از ساختمان %33.33که صرف حالی

                                                           
ب، فراه، هرات، . پنجشیر، پروان، وردک، کاپیسا، پکتیا ، بدخشان، بامیان، دایکندی، بغالن، کندز، تخار، خوست، سمنگان، جوزجان، بلخ، کنر، غور، فاریا2

 بادغیس، قندهار، زابل و هلمند.
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این بخش را نداشته و با معیارهای  دیگر %73.33که از دارند در حالیاز این مراکز محل باز یا بخش ب %26.6تنها 

 د.اندر این زمینه مغایرت داشته ونیقان

 دسترسی به عدالت در ریاست حقوق یا ریاست عدلیه

الینحل باقی مانده و با  از قضایای حقوقی عمالً %55.73کمیسیون نشان داده است که نزدیک به  یهانتیجه بررسی

ی قرار مورد رسیدگ ه وشدو فصل حل  1395قضایا در جریان سال  %17.98که صرف . در حالیندرواروبهچالش 

 است. هگرفت

، بخشی ی مدافعود دارد که دخالت زورمندان، عدم امنیت و تهدید علیه وکالهای متعددی در این زمینه وجچالش

 آیند.از این مشکالت به حساب می

 دسترسی به وکالی مدافع

ه است کردواضح  کنند،میه عرضهای حقوقی که مساعدت یوکالی مدافع و نهادهای بارههای کمیسیون دربررسی

های حقوقی جدی که تاکنون در این زمینه انجام یافته، هنوز نیازمندی شهروندان به مساعدت یرغم کارهایهکه ب

از خدمات  ،برندهای دوردست به سر میها و ولسوالیکه در والیت یخصوص مردمبه ،بوده و تعداد زیادی از مردم

. کمبود اندداشتهنرا ( fair trialیا محاکمه عادالنه )دسترسی به عدالت امکان  بوده و عمالً وکیل مدافع محروم

دسترسی شهروندان به  برایهای زیادی را تواند محدودیتاست که می یهایوکالی مدافع زن یکی از دیگر چالش

 .کندط به زنان، ایجاد بوخصوص در قضایای مربه ،عدالت

 که مساعدت حقوقینهاد  71های حقوقی نزدیک به های مساعدتاستوالیت شامل تحقیق در کنار ری 25در 

های حقوقی وکیل مدافع حضور داشته و مساعدت 258 اًمجموع. در این نهادها اند، فعالیت داشتهکننده میعرض

های پنجشیر، پروان، میدان وردک، والیت ند.ابوده آنان از میان حقوقدانان زن کشور تن 22که  نداکردهه میعرض

ها اند که هیچ وکیل مدافع زن در این والیتهایزابل، پکتیا، خوست، سمنگان، کنر، فراه، و بادغیس از والیت

 فعالیت ندارد.

 های امندسترسی به خانه

د، خانه امن وجود نداشته اناسخ دادههای همکاران کمیسیون پ( که به پرسش%23.8والیت ) 21و الیت از میان  5در 

 . است
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برند، تحت بررسی و رسیدگی قرار داشته و سر میه های امن بکه در خانه ( از کسانی%78.9) تن 247های دوسیه

 دیگر تا زمان مصاحبه مشخص نبوده است. (%21.1) تن 66سرنوشت 

 ند.اهآنان طفل و باقی آنان زن بود تن 29ند که بردسر میبه  تن 313در تمامی این مراکز به تعداد  1395در سال 

 دسترسی به عدالت در اداره طب عدلی

این اداره برای معاینات طب عدلی از میان زنان بوده و شدگان به دادهارجاع یا کنندگانمراجعهاز  ایبخش عمده

وبوده و مواردی چون لت( %17.2( و اثبات لواط)%20.7تعداد زیادی از این معاینات مربوط به معاینه پرده بکارت )

اند. در مراحل بعدی قرار داشته %3.4و اثبات زنا با  %6.9اثبات حمل با  ،%6.9 و اثبات تجاوز با %13.8کوب با 

شناس و تشخیص سموم باقی مانده به ضرب و جرح، سقط جنین، سوختگی، تعیین سن، تشخیص اجساد نا 31.1%

 4والیت 6اند تنها که به این پرسش پاسخ داده 3والیت 15از میان  شته است.ارتباط دا ،هااستفاده شده در مسمومیت

 اند که اداره خدمات طب عدلی در آن ها فعال است.تأید نموده

 مؤثریت کاری نهادهای کشفی، عدلی و قضایی

از مردم به  %11از مردم به مال امام مسجد و  %7.2 ،دولت حلبه مخالفان مس از مردم %1 1395در جریان سال 

 . اندکردهشان مراجعه های قومی برای رسیدگی به دعاوی جنایی و حقوقیجرگه

های نهادهای کشفی، عدلی و قضایی، ناراضی بوده و به آنان اعتماد نداشته و از شهروندان تا کنون از فعالیت 35.9% 

 ند.اأیوساز تأمین عدالت در این نهادها م

از شهروندان قربانی  %41 های دسترسی به عدالت بوده وترین چالشستانی یکی از مهمو رشوههم مشکل فساد هنوز

( از مراجعه کنندگان %55.8ستانی دست دارند )که به فساد و رشوهاند. بیشتر کسانیی تلخ اجتماعی بودهاین پدیده

 %3و  %15.6دن واسطه و درخواست خدمات یا انجام دادن کار، با کنند. معرفی نموخویش پول نقد درخواست می

 ند.اهحله بعدی قرار داشتدر مر

دهند از تبعیض در نهادهای کشفی، عدلی و قضایی را تشکیل می شوندگانمصاحبهاز  %44.4که  تن 1661 تعداد

 اند.شکایت داشته

                                                           
 پروان، وردک، کاپیسا، بامیان، دایکندی، جوزجان، بلخ، کنر، فاریاب، فراه، نمیروز، هرات، باغیس، و هلمند.نجشیر، پ 3 

 پروان، کاپیسا، بلخ، فاریاب، فراه و هرات. 4 
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یدگی به قضایا رنج برده عدلی و قضایی در جریان رساز مردم کشور از تبعیض قومی در نهادهای کشفی،  53.6% 

 ند.اشکایت داشته

 ند.اهای کشفی، عدلی و قضایی شکایت داشتهمردم کشور از تبعیض زبانی در نهاد 36.5% 

رد ند که تبعیض جنسیتی در برخوادهند باور داشتهرا تشکیل می شوندگانمصاحبه %85.3که  تن 3195 به تعداد

  .مطالعه وجود داشته استنهادهای مورد 

( ازموجودیت رشوه و نقش آن در رسیدگی به قضایای حقوقی و جنایی در نهادهای کشفی، عدلی %31.8) تن 1191

 و قضایی تأیید به عمل آورده است.

برد قضایا در نهادهای کشفی، عدلی و قضایی، جدی و مؤثر نقش واسطه را در پیش شوندگانمصاحبهاز  33.2%

 .اندکردهارزیابی 

های پیامد ( از%16.38) تن 613و  کرده( از تأثیرات قوانین نا مناسب روی دسترسی به عدالت تأیید %16.78) تن 628 

عدم رعایت قانون یا عدول از قانون مداری روی رسیدگی به قضایای حقوقی و جنایی در نهادهای کشفی،  ناگوار

 اند.عدلی و قضایی سخن گفته
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 :نکات مهم این فصل

  73.8ان زن و تن از آن %25.5 است که تن 3742 نمونهجمعیت آماری این تحقیق کل جمعیت کشور و جمعیت% 

 ندامرد بوده

  ه است.شدوالیت نیز مصاحبه  25ن نهادهای کشفی، عدلی و قضایی والئمسدر این تحقیق با 

 ده است.شخوبی تسجیل حق دسترسی به عدالت در قوانین ملی به 

 

 

 

 

 

 فصل اول
 کلیات
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 روش تحقیق

 ازین مورده و اطالعات شدبر اساس روش کمی تحقیق، تهیه « وضعیت حق دسترسی شهروندان به عدالت» گزارش

 است. هشدی آورجمعو مصاحبه  نامهپرسش لهیوس به

 هانامهپرسشی از کی ه بود.شد یطراحهای باز و بسته سؤالمتفاوت مشتمل بر  نامهپرسشبرای انجام تحقیق دو 

دیگر در نتیجه مصاحبه با مردم عادی  نامهپرسشو  دولتی پرسیده شده استی بود که از نهادهای یهاپرسشحاوی 

 ه است. شدکامل 

مصاحبه  5والیت 29اقشار مختلف جامعه در  از تن 3742ه بود، با شدکه برای مصاحبه با مردم تهیه  اینامهپرسش در

 ی شده است. آورجمعگزارش،  ازین وردمه و معلومات شد

دولتی شامل پولیس، سارنوالی، محکمه، محالت  ربطیذن نهادهای مسئوالبعدی بر اساس مصاحبه با  نامهپرسش

ی حقوقی، ریاست حقوق یا ریاست هامساعدتی امن، ریاست هاخانهسلب آزادی، مراکز اصالح و تربیت اطفال، 

در بانک شده آوریه است. معلومات جمعشدپری مدافع و اداره طب عدلی، خانهعدلیه، انجمن مستقل وکالی 

 مورد تحلیل قرار گرفته است. spssه و با برنامه شدی بنددستهمعلوماتی دفتر مرکزی کمیسیون، توحید و 

تیجه بخش دیگری از معلومات مورد نیاز تحقیق مثل معلومات مربوط به مبانی حقوقی دسترسی به عدالت در ن

 ه است.شدآوری ی جمعاخانهتحقیقات کتاب

 کارمندان که در حال حاضر به دلیل ناامنی و جنگ رفتن به برخی از مناطق کشور، براینکته قابل تأمل این

ه است که معلومات مربوط به این مناطق را از طریق مصاحبه با مسافران شدبوده است. ولی تالش  ناممکنکمیسیون، 

 .، گرد آوری گرددآمدندناامن به شهرها میکه از مناطق 

 شناختیجمعیت

دو  وسیله به« وضعیت حق دسترسی شهروندان به عدالت»شده در تحقیق آوریجمع، معلومات شدطور که یادآوری 

ه است. در شدآوری ن نهادهای کشفی، عدلی و قضایی کشور، جمعمسئوالهای جداگانه با و مصاحبه نامهپرسش

                                                           
، قندهار، فراه، ابیفار، غوری، غزن، سمنگان، زابل، دایکندی، خوست، جوزجان، تخار، ریپنجش، کایپکت، ایپکت، پروان، بلخ، بغالن، بدخشان، انیبام، سیبادغ. 5

 هلمند، هرات، مروزین، ننگرهار، وردک دانیم، لغمان، کندز، سایکاپ، کابل
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جعیت نمونه  در والیت های شامل تحقیق

تعداد

ها و تجربیات فردی آنان در گاهده، دیشد کاملپوری و اولی که ضمن مصاحبه با شهروندان خانه نامهپرسش

والیت  29تن در  3742 با نامهپرسشنهادهای کشفی، عدلی و قضایی کشور، مورد بررسی قرار گرفته است. در این 

 مصاحبه صورت گرفته است. ،مختلف سنی زن و مرد یهاگروه کشور از

نامه پرسشه است. در این شدپوری کشور تکمیل و خانه 6والیت 25ن مسئوالدر نتیجه مصاحبه با  دومی نامهپرسش

ها و محابس، خانهها، توقیفخانهمحاکم، محالت سلب آزادی شامل نظارت پولیس، سارنوالی، ن نهادهایمسئوالبا 

های حقوقی، ریاست حقوق یا ریاست عدلیه، ساعدتاست. انجمن مستقل وکالی مدافع، ریاست م شدهمصاحبه 

 ه است.شداند که با آنان، مصاحبه مرکز اصالح و تربیت اطفال و اداره طب عدلی، نیز از نهادها و اداراتی

پوری و اولی که در نتیجه مصاحبه با شهروندان خانه نامهپرسششناختی به قابل یادآوری است که معلومات جمعیت

 اند.هتگرف شناختی قرارمورد تحلیل جمعیت نامهپرسششوندگان این ه است مربوط بوده و صرف مصاحبهشدتکمیل 

است که بیشترین تعداد در  هشد مصاحبهکشور والیت  29در  تن 3742با  نامهپرسشدر این  شد،که قبالً اشاره قسمی

دهند بوده و کمترین تعداد در والیت یرا تشکیل م شوندگانمصاحبهکل %12.8که  تن 480والیت هرات شامل 

 است. دهند، بودهرا تشکیل می شوندگانمصاحبهکل  %0.1که تن  3پکتیکا شامل 

                                                           
، فراه، ابیفار، غور، نر، کبلخ، جوزجان، سمنگان، خوست، ایپکت، تخار، کندز، بغالن، زابل، قندهاری، کندیدا، انیبام، بدخشان، سایکاپ، وردک، پروان، ریپنجش. 6

 .هلمندو  سیبادغ، هرات، مروزین
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متأهل مجرد مطلقه نامعلوم

درصد 69.3 26.1 3.9 0.7

تعداد 2595 975 146 26

حالت مدنی مصاحبه شوندگان

 شوندگانمصاحبهسن 

سال قرارداشته  80تا  19بین سنین  شوندگانمصاحبهاز لحاظ سنی 

 بندی کرد.توان به چهار گروه سنی زیر دستهاست،که می

کل  %41.5که  تن 1551سال؛ در این گروه با  30تا19گروه سنی 

  دهند، مصاحبه صورت گرفته است.را تشکیل می شوندگانمصاحبه

را تشکیل  %27که  تن 1011سال؛ در این گروه با  40تا 31گروه سنی 

 ه است.شددهند، مصاحبه می

 دهند.را تشکیل می شوندگانمصاحبهاز  %28.5است که  تن 1063سال؛ این گروه شامل  50تا 41گروه سنی 

 %1که  تن 46شود. از جامعه نمونه را شامل می %2بوده که  تن 71سال؛ این گروه دربرگیرنده  80تا 51گروه سنی 

ه شدرا به خود اختصاص داده است، از سن خویش معلومات نداده و گروه سنی آنان مشخص ن شوندگانمصاحبه

 است.

 شوندگانمصاحبهجنسیت 

ها که در این گزارش با آن ی( از شهروندان%25.5)تن 953

کل  %73.8ها که آن تن 2760ه است، زن و شدمصاحبه 

 اند. هویت جنستیگردد، مرد بودهرا شامل می شوندگانمصاحبه

، شونده را به خود اختصاص دادهافراد مصاحبه %0.7که  تن29

 ه است.شدمشخص ن

 شوندگانمصاحبهحالت مدنی 

این  شوندگانمصاحبهکل  %69.3که تن  2595

 975هل بوده و أدهند، افراد متگزارش را تشکیل می

( مطلقه و %3.9) تن 146ها مجرد. ( آن%26.1)تن 

کل  %0.7بوده و  تن 26 متباقی که

دهند، به این پرسش را تشکیل می شوندگانمصاحبه

 اند.پاسخ نداده

73.8

25.5
0.7

جنسیت مصاحبه شوندگان

مرد زن نامعلوم

41.5

27

28.5

210

سن مصاحبه شوندگان

30تا 19

40تا 31

50تا 41

80تا 51

نامعلوم
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45%

54%

1%

تعداد جمعیت شهر و روستا

شهر روستا نامعلوم

28%

21%
14%

21%

8%
7% 1%

وضعیت شغلی مصاحبه شوندگان

بیکار در حال تحصیل کارمند اداره دولتی

کارگر عادی کارمند بخش خصوصی سایر مشاغل

نامعلوم

1.3
22.7

18.8

18.7
1.4

37.1

تحصیالت مصاحبه شوندگان

باالتر از لیسانس لیسانس بکلوریا پایین تر از بکلوریا نامعلوم بی سواد

 شوندگانمصاحبهشغل 

که در این گزارش از جمع افرادی

آنان مصاحبه صورت گرفته  با

ها ( آن%27.5) تن 1028است، 

حال  ( در%20.8) تن 777کار، بی

( کارمند %14.3) تن 536تحصیل، 

( %21.1)تن 791ادارات دولتی، 

( %7.9) تن 295کارگر عادی، 

 کارهای متنوع و مختلفی مصروف بوده و صی نداشته و بهشغل خا ( دیگر%7.4) تن 278کارمند بخش خصوصی و 

 اند.شان نگفتهشغل بارهچیزی در شوندگانمصاحبه( از %1.0)تن  37

 شوندگانمصاحبهمحل سکونت 

های همکاران کمیسیون مستقل بر اساس دریافت

 تن 3742افغانستان از مجموع  حقوق بشر

ها و ( در شهر%45.1) تن 1687شونده، مصاحبه

جات ها و قریه( در روستا%53.5دیگر ) تن 2004

 شوندگانمصاحبه( %1.4)تن 51کنند. زندگی می

 اند.نگفتهشان چیزی از محل سکونت

 شوندگانمصاحبهسطح تحصیل و سواد 

مجموع  %1.3تن از مصاحبه شونده که  47

دهند، شوندگان این گزارش را تشکیل میمصاحبه

تن  705اند. تحصیالت باال تر از لیسانس داشته

دهند که ها را اشخاصی تشکیل می( آن18.8%)

ها ( آن%37.1تن )1387و  سند بکلوریا داشته
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تن  54اند. شوندگان لسانس داشته( از مصاحبه%22.7ن)ت 851تر از بکلوریا و ( پایین%18.7تن) 698سواد، بی

  اند.شوند، چیزی خاصی در این مورد، بیان نداشتهشوندگان را شامل میمصاحبه %1.4دیگرکه 

 مبانی حقوقی حق دسترسی به عدالت

المللی دارد، مورد و قوانین بین سنادگونه که ریشه در اهمان ،ق بشردسترسی به عدالت به عنوان یکی از مصادق حقو

اند که حق از جمله قوانینیقوانین جزایی و مدنی و برخی از  قانون اساسیحمایت قوانین ملی نیز قرار گرفته است. 

 اند.دادهمورد حمایت قرار را دسترسی به عدالت 

 المللیبین و مقررات دحق دسترسی به عدالت در قواع

ایجاد شرایط الزم »( ضمن عبارت 1945) 7بار در مقدمه منشور سازمان ملل متحداولینحق دسترسی به عدالت برای 

خویش از ایجاد 8 92ضمن ماده  چنینهمالمللی مورد حمایت قرار گرفته است. این سند مهم بین« برای حفظ عدالت

ی المللبینده است. دیوان کر آورییاد ،دسترسی ملل به عدالت به منظورالمللی عدالت که ظرفیتی است دیوان بین

امکان دسترسی به عدالت را در سطح جهانی  رود که عمالًی به شمار میالمللبینعدالت در حقیقت نخستین ساختار 

 .فراهم کرده است

 حمایت کردهخویش 9 11تا  7و  5های ( نیز از حق دسترسی به عدالت ضمن ماده1948) اعالمیه جهانی حقوق بشر

در برابر قانون و عدم تبعیض، رجوع مؤثر به محاکم صالحه، عدم توقیف و حبس  برابری، ننشد شکنجهاست. 

که در اعالمیه  است ترین حقوقیاز مهم ،عادالنه و علنیطرف و محاکمه ، دسترسی به محکمه مستقل، بیخودسرانه

 .سته اقرار گرفت حمایتجهانی حقوق بشر مورد 

حمایت صراحت است که از حق دسترسی به عدالت با ( سند دیگری1951پناهندگان )مربوط به وضع کنوانسیون 

با عنایت یی های عدلی و قضابه محاکم و دستگاه پناهجویان های دسترسیظرفیتبه خویش 10 14و ضمن ماده  کرده

 ده است.کرتوجه  های قانونی مربوط به آنبه سهولت

                                                           
 منشور سازمان ملل متحد، مقدمه 7 

 92منشور سازمان ملل متحد ماده 8 

 11و  7، 5اعالمیه جهانی حقوق بشر ماده های 9 

 14کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان ماده 10 
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 حمایت کردهروشنی ( نیز از حق دسترسی به عدالت به1965) 11نژادیماده پنجم کنوانسیون منع هرگونه تبعیض 

و سایر  در برابر محاکم از رفتار مساوی برخورداری حق»اند ها مکلفدولت ،بر اساس بند اول این ماده .است

 ند.کنتوجه  به آنده و کررا رعایت « دارند عهده را به عدالت اجرای که مراجعی

ز حق دسترسی به عدالت حمایت میا (1966) 12للی حقوق مدنی و سیاسیالممیثاق بین 15و  14، 10 ،7، 2های ماده

و  کرده فهرستو قضایی را های عدلی این میثاق تمامی شرایطی الزم دسترسی به عدالت در دستگاه 14. ماده کند

شده را در ساختارهای عدلی و قضای خویش ایجاد و زمینه بینیشرایط پیش کهها وظیفه سپرده است دولتبه 

 .کننددسترسی شهروندان به عدالت را فراهم 

( با جزئیات بیشتری مورد حمایت قرار گرفته و کلیه 1984حق دسترسی به عدالت در کنوانسیون منع شکنجه )

 فته است.مورد توجه قرار گر ،مصادق این حق با جزئیات بیشتر به ویژه معطوف به شکنجه

ی چهارم و چهلم ها( سند دیگری است که حق دسترسی به عدالت را ضمن ماده1989کنوانسیون حقوق اطفال )

های معقول رسیدگی به جرایم شرایط و ظرفیت ،ید قرار داده است. ماده چهلم این سند حقوقیخویش مورد تأی

های خویش را در این زمینه با گذاریت که قانوناس کردهها پیشنهاد اطفال را مورد حمایت قرار داده و به دولت

  انجام دهند. شرف و ارزش طفلاحترام به ، یحسرایط شعنایت به روند رشد، 

( نیز مورد حمایت قرار 1948) کنوانسیون جلوگیری از کشتار جمعی 7و  6های حق دسترسی به عدالت ضمن ماده

 گرفته است.

از  ،المللی حقوق بشر( وتعداد دیگری از اسناد بین2006المللی حقوق اشخاص دارای معلولیت )میثاق بین چنینهم

 است. حمایت کردهحق دسترسی به عدالت به نحوی 

 حق دسترسی به عدالت در قوانین ملی

 13قانون اساسی 32 تا 22های حق دسترسی به عدالت در قوانین ملی افغانستان نیز مورد حمایت قرار گرفته است. ماده

 134و  131 تا 128و  120،  51عالوه بر این مواد  .است کردهبرخی از مصادق حق دسترسی به عدالت را احتوا 

 است. حمایت کردهقانون اساسی از حق دسترسی به عدالت 

                                                           
 5کنوانسیون منع هرگونه تبعیض نژادی ماده 11 

 15و  14، 10، 7، 2سیاسی ماده های میثاق بین المللی حقوق مدنی و 12 

 1382قانون اساسی جمهوری اسالمی افغانستان مصوب سال 13 
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تبعیض در برابر قانون، برائت ذمه به عنوان حالت اصلی، شخصی بودن جرم و مجازات، تعریف و توصیف  عدم

دست ه ن، ممنوعیت تعذیب، عدم اعتبار اعتراف که تحت فشار و اکراه باجرم، مجرم و مجازات، عدم استرداد مجرم

 31 تا 22سترسی به عدالت ضمن مواد آید و حق داشتن وکیل مدافع از جمله مواردی است که در ارتباط به دمی

 مورد حمایت قرار گرفته است. ،قانون اساسی کشور

ترین این قانون اساسی قوانین عادی کشور نیز حق دسترسی به عدالت را مورد حمایت قرار داده است. مهم با تأسی از

سارنوالی، قانون تشکیل و و صالحیت جزایی، قانون پولیس، قانون تشکیل  اجرائاتقانون  اند ازقوانین عبارت

زنان،  حمایتیها، قانون مراکز اصالح و تربیت اطفال، مقرره مرکز خانهقوه قضائیه، قانون محابس و توقیف صالحیت

قانون وکالی مدافع، قانون رسیدگی به تخلفات اطفال، قانون منع خشونت علیه زنان، قانون منع شکنجه، اصول 

ل محاکمات عادالنه و معیارها و اصوهای حقوقی، احوال شخصیه اهل تشیع، مقرره مساعدتمحاکمات مدنی، قانون 

 کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان.های و صالحیتتشکیل و وظایف  قانون

رئیس جمهور وقت کشور، صادر و  توسط 5/5/1391تاریخ ه سند حقوقی دیگری است که ب14 45فرمان شماره 

 چنینهماست. در این فرمان  کردهف به تأمین شرایط دسترسی ساده شهروندان به خدمات نهادهای دولتی را مؤظ

های دسترسی شهروندان به عدالت مورد حمایت قرار گرفته و به نهادهای کشفی، عدلی و ها و سهولتظرفیت

ش را در یاداری خوتمامی واحدهای تا یک سال  هما 3در جریان  ت مشخص وظیفه داده شده بود کهصوربه قضایی

های دسترسی ساده شهروندان را به عدالت شرایط و زمینهو  هها را رسیدگی کرد، دوسیهکردهفعال  سراسر کشور

 .کنندفراهم 

 

 

 

 

                                                           
 1391صادره سال  45فرمان شماره 14 
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 فصل دوم

 و دسترسی فزیکی به عدالت

 مؤثریت کاری نهادهای کشفی، عدلی و قضایی
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 نکات مهم این فصل: 

 3.41% ند. افعالامنیه در سراسر کشور غیرهای کل قوماندانی 

 16.6% ند.افعالغیر های ولسوالی یا ابتدائیه، عمالً سارنوالی 

 46.17% ند.ها با سرنوشت نامعلومی گرفتارشده در سارنوالیقضایای ثبت 

 ند.اآن زن و بقیه در مجموع مرد %9.77 ،سارنوالی در سطح ملیاز مجموع کارمندان اداری و مسکلی اداره لوی 

 18.66% ند.افعالاز محاکم ابتدائیه در سراسر کشور غیر 

  نداقضات در محاکم ابتدائیه زن %2.9تنها. 

  ده استشاز قضایا تا زمان تحقیق حل  %64.8صرف.  

  اندزن ،از قضات در محاکم استیناف %4تنها. 

 اف معلوم نبوده است.در محاکم استین (1395قضایا تا زمان انجام تحقیق )ماه جدی  %49.6 سرنوشت  

 13.8% ند.ها در سطح ملی مسدودخانهاز نظارت 

  ند.افعالدر سطح ملی غیر هاخانهاز توقیف %49.2نزدیک به 

  .تا هنوز در والیت زابل، زندان زنانه وجود ندارد 

  اند.شان، تأیید نمودهمسؤوالن از موجودیت مرکز اصالح وتربیت در والیت %60تنها 

  ها مراکز اصالح و تربیت اطفال معیاری و ملکیت دولت است.از ساختمان %33.33صرف 

 20.7% به اثبات لواط ارتباط داشته است. %17.2معاینات طب عدلی به معاینه پرده بکارت و  از 
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283

10

ی فعال و غیر فعال بودن قوماندانی ها

والیت25امنیت ولسوالی ها در سطح 

فعال غیر فعال

 دسترسی فزیکی به عدالت

وابسته بوده و قضایی چیزی به موجودیت فزیکی نهادهای کشفی، عدلی و دسترسی فزیکی به عدالت قبل از هر

که مسیر طوالنی د با سهولت و بدون ایننوجود آورد که شهروندان کشور بتوان هولت شرایطی را بدکند ایجاب می

 ، به نهادهای کشفی، عدلی و قضایی دسترسی داشته باشند.کنندرا طی 

به عنوان یکی از دیگر دیگری است که  موضوع ،نهادهااین  توسطخدمات ه عرضهای ها و تواناییظرفیت

نیروی انسانی  کهباشد. در این زمینه عالوه بر اینیه عدالت در سطح ملی مورد بحث می یهای دسترسشرطپیش

ضرور است د، نهای خاص مورد نیاز را داشته باشباید شرایط و تواناییی کشفی، عدلی و قضایی هانهاد مؤظف در

معیارهای قبول شده با  نحوه رفتار آنان با شهروندان نیز و مسلکی ، سطح دانشمثل ترکیب جنسیتی که موضوعات

 باشند.برابر  المللیقوانین ملی و بیندر 

های امن و سایر نهادهای وکالی مدافع، خانهمستقل کننده شامل انجمن موجودیت نهادهای همکار و حمایت

باید بر اساس  دسترسی شهروندان به عدالت، به منظورکه  هاستالمللی، بخش دیگری از فرصتحمایتی ملی و بین

 . کنندفعالیت ه و شدمعیارهای قانونی ایجاد 

با عنایت به نهادهای کشفی، عدلی و قضایی به صورت موردی های دسترسی به عدالت ل ظرفیتدر این فص ،ینابنابر

که  های امنموضوعات مربوط به انجمن وکالی مدافع و خانه چنینهم اگانه مورد بحث قرار گرفته است.دو ج

 .ه استگرفت تفصیل مورد مطالعه قراربه ،نیز دهندرا تشکیل میاز نهادهای حمایتی  یبخش

 های امنیه پولیسها و قوماندانیحوزهالف: 

آوری فراهم براییت بزرگ و اساسی مسئولدر تأمین عدالت بوده و  مسئولترین نهادهای یکی از مهم ،پولیس

های دسترسی به عدالت برای شهروندان را به عهده دارد. شرایط و زمینه

این نهاد های یتمسئولکشف جرایم از  ،قانون اساسی 134مبتنی بر مفاد ماده 

های حمایت وظیفه دارد، با کشف به موقع جرایم، ظرفیت و پولیسبوده ملی 

در ن رفتارهای مجرمانه احقوق متضرراز صوص خبه ،از حقوق شهروندان

 توسعه بخشد.آن را  حمایت کرده سطح ملی

( 1393جزایی ) اجرائاتن قانو 82تا  80های های پولیس و منسوبین امنیت ملی ضمن مادهیتمسئولها و صالحیت

یت کشف جرایم و دستگیری مجرمان را تحت مسئولمورین امنیت ملی أه است این قانون به پولیس و مشدتسجیل 
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(شامل فعال و غیرفعال)والیت مطابق تشکیل 25کل واحد های امنیتی در 

گونه همان ،جزایی، پولیس و امنیت ملی اجرائاتشرایط خاصی داده است. بر اساس مستندات مواد متذکره قانون 

مکلفیت دارند که معیارها و اصول  چنینهم. کنندکه وظیفه دارند جرایم را کشف و مظنونان و متهمان را دستگیر 

توجهی آنان و اجازه ندهند حقی کسی در نتیجه اهمال و بی کردهق مظنون و متهم را رعایت حقوقی مربوط به حقو

 از بین برود.

های این نهاد را در رابطه به کشف جرایم و دستگیری ها و صالحیتیتمسئولخویش  75قانون پولیس نیز ضمن ماده 

 افراد متهم و مظنون توضیح داده است.

که در ولسوالی  365از  1395مشاور حقوقی وزارت امور داخله، در سال  ،الحق فضلسراجهای اساس صحبتبر

که در اختیار طالبان های قندز، هلمند، سرپل، فراه و بدخشان، والیتولسوالی  9صرف در  ،سراسر کشور وجود دارد

ها در مجموع سایر ولسوالیفعال بوده است. به این معنی که در منیه غیراهای انیدقومان ،قرار داشته است

 اند.فعال بودهمنیه اهای قوماندانی
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دست ه ب 15والیت کشور 25ن امنیتی مسئوالدر نتیجه مصاحبه با که مستقل حقوق بشر افغانستان تحقیقات کمیسیون 

 های تحت پوششوالیتقوماندانی در  293ازکل قوماندانی امنیه  10یعنی  %3.41دهد کهآمده است، نشان می

مانده باقی هایاز قوماندانی%96.56 تقریباًد. اما انبودهها،فعال نو تسلط مخالفان دولت بر آن امنینا، به دلیل تحقیق

با توجه به از مردم  %3.41این بربناند. اا داشتهبه مردم ر خدمت عرضهفعال بوده و ظرفیت  الً( عمقوماندانی 283)

ان و امک های امنیتی محروم بوده و زمینهها و قوماندانیاز دسترسی به حوزه ،فعالواحدهای امنیتی غیرنسبت تعداد 

 د. انهاد را نداشتهدادخواهی در این

های یمگان و وردوج، یک قوماندانی های غیر فعال شامل دو قوماندانی در والیت بدخشان و در ولسوالیقوماندانی

قوماندانی در والیت زابل ولسوالی خاک افغان و شش قوماندانی  در والیت بغالن و در ولسوالی دهنه غوری، یک

 د.انبوده شویو د نیقلعه، نوزاد، ناوه، خانشیموس بغران، هایدر والیت هلمند ولسوالی

های امنیه به دلیل ها برخی از قوماندانیدهد که در برخی از والیتآوری شده در این تحقیق نشان میمعلومات جمع

آباد و های ناری، غازیدر والیت کنر سه قوماندانی در ولسوالی د. مثالًشونفعال میو به صورت موقت غیر امنینا

 گردد. از این جمله بوده و گاهی با مشکل مواجه می درهچپه

های پولیس در تمامی روزهای هفته و به های امنیه و حوزهن پولیس تمامی قوماندانیمسئوالبر اساس اظهارات 

 است.بوده روی شهروندان باز ه ساعت فعالیت داشته و ب 24ورت ص

 مؤثریت کاری پولیس

 قضیه اعم از قضایای جنایی و حقوقی در 11219به تعداد  1395مطابق به نتایج تحقیقات کمیسیون، در جریان سال 

اند، کمیسیون قرار دادهشان را در اختیار همکاران که معلومات تحت پوشش این تحقیق 16والیت 25 والیت از 24

نخواسته است که معلومات خود را  گانه شامل تحقیق بوده،25های والیت زابل که یکی از والیت ه است.شدثبت 

 اختیار همکاران کمیسیون قرار دهد. در این زمینه در

                                                           
فراه، هرات،  . پنجشیر، پروان، وردک، کاپیسا، کابل، بدخشان، بامیان، دایکندی، بغالن، کندز، تخار، خوست، سمنگان، جوزجان، بلخ، کنر، غور، فاریاب،15

 باغیس و هلمند.
فراه، هرات،  . پنجشیر، پروان، وردک، کاپیسا، کابل، بدخشان، بامیان، دایکندی، بغالن، کندز، تخار، خوست، سمنگان، جوزجان، بلخ، کنر، غور، فاریاب،16

 باغیس و هلمند.
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سفیدان حل و وساطت مودر محاکم یا در نتیجه تفاهم بین دو طرف و  (%17.80) قضیه 1997از مجموع این قضایا 

های حقوق مثل سارنوالی و ریاست مسئول( دیگر پس از ارجاع به نهادهای %65.48قضیه ) 7347ه است. شدفصل 

حل رسند تحت بررسی قرار داشته و در مرا( می%16.71قضیه ) 1875در حال رسیدگی قرار دارد و بقیه قضایا که به 

 .تکمیل مستندات و کشف قرار داشته است

 پولیس در کشف و تعقیب قضایا راههای فرا الشچ

های پولیس در تأمین های سر راه فعالیتترین چالشو حضور مخالفان دولت در برخی از مناطق کشور از مهم امنینا

قانونی و آیند. دخالت زورمندان محلی، موجودیت افراد مسلح غیرنظم و امنیت عامه وکشف قضایا به حساب می

ن پولیس از اصول و معیارهای قانونی که روابط بین مردم و پولیس را امنسوببرخی آگاهی ناقانون،  نبودن حاکم

ها و احزاب سیاسی کند اعم از قوانین، معیارهای اخالقی و عرف حاکم در این زمینه، اختالفات بین جریانتنظیم می

سارنوالی با پولیس و نکردن کاری همپولیس، مردم با نکردن همکاری آگاهی مردم از قوانین و مقررات، ناکشور، 

ن پولیس ملی به عنوان مسئوال توسطاند که بوده ییهاچالش نیترهای امنیتی نیز از مهمپوسته ها ووزهکمبود ح

 اند.های پولیس تذکر داده شدههای اساسی سر راه فعالیتچالش

پایه دولتی و ه است، دخالت زورمندان یا مقامات بلندشدها مصاحبه که با آنی والیت 25 ن پولیسمسئوالمورد در سه 

والن دخالت ئمساین به گفته  .اندکردهپولیس، عنوان  اجرائاتقانون و به عنوان چالش اساسی تطبیق  را افراد قدرتمند
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خویش های یتمسئوله و پولیس نتواند شدقضایای جنایی و حقوقی به درستی مستند ن کهد شوسبب می زورمندافراد 

 انجام دهد. مسئولخصوص در زمینه کشف جرایم و ارجاع آن به نهادهای را به

های خویش در زمینه یتمسئولن پولیس نتوانند مسئواله شدسبب  والیت کشور 7چالش دیگری است که در  امنینا

 خوبی انجام دهند.تأمین امنیت و کشف و ارجاع قضایای جرمی به مراجع مربوطه را به

و ه است که پولیس شدهای کشور سبب های تروریستی نیز در برخی از والیتالفان مسلح دولت و گروهحضور مخ

که در  یوالیت 5س ن پولیمسئوالفته گهای خویش موفق باشند. به یتمسئولآن نتوانند در انجام وظایف و  منسوبین

های مخالف دولت بهو تسلط گروه ها تحت تصرفهای مربوط به آنند، تعدادی از ولسوالیااین تحقیق شامل

 کهند. در مواردی نیز عالوه بر اینیستفعال ن ها عمالًهای امنیته این ولسوالیخصوص طالبان بوده و قوماندانی

دست به ها و مناطق دورهای امنیه فعال بوده و حاکمیت دولتی در مرکز ولسوالی وجود دارد، ولی درقریهقوماندانی

 .نداودهیروههای جدی روبکشف و دریافت قضایای جرمی با مشکالت و چالش ،ن مسلح دولتدلیل تسلط مخالفا

ن از مسئوال ،ش تحقیقوالیت تحت پوش 25در یک والیت از ه است که شدمشخص  چنینهمدر این تحقیق 

. اندکردهسر راه کشف جرایم یادآوری  شآگاهی منسوبان پولیس از قوانین و مقررات مربوط خویش به عنوان چالنا

کشف  فراراهترین چالش پولیس از قوانین و مقررات مهم عدم آگاهی منسوبیناین والیت،  مسئولبه گفته مقامات 

گویی آگاهی از قوانین و مقررات در مواردی زیادی پاسخعدم  چنینهمآید. جرایم و قضایای جنایی به حساب می

 .ساخته استدار و خدشه کردهرا با مشکل مواجه  ن و کسانی که مشکالت حقوقی دارنددگاکننپولیس به مراجعه

به ،به قوانین و مقرراتآگاهی مردم عدم ن پولیس از مسئوالهای تحت پوشش این تحقیق در یکی از والیت

کنند، به عنوان چالش سر راه کشف های پولیس را تعریف میها و صالحیتیتمسئولخصوص قوانین و مقررات که 

گردد آگاهی مردم نسبت به قوانین و مقررات سبب مینان مسئوالاست. به گفته این  کردهو دریافت قضایا یادآوری 

 کهباعث خواهد شد  ،وجود آورده شان بهاییتمسئولکه مانع جدی در برابر پولیس در زمان اجرای که عالوه بر این

 د.نسازی نشوه و مستندشدن و در نهایت قضایای جرمی کشف کردهمردم با پولیس همکاری ن

از های این نهاد، ها و صالحیتیتمسئولآگاهی مردم از قوانین و مقررات مربوط به پولیس و عدم ند به یودر پ

ش این تحقیق تحت پوش هایوالیت نمسئوالیکی از  توسطمردم نیز به عنوان یک چالش نکردن همکاری 

مردم با پولیس و نهادهای امنیتی، سبب مخفی ماندن نکردن همکاری  ،شدگونه که اشاره ه است. همانشد آورییاد
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ریت و مؤث کردههای دسترسی به عدالت را برای شهروندان محدود ه و در نتیجه زمینهشدجرایم و قضایای جنایی 

 .استکاری پولیس را کاهش داده 

ها از عدم حاکمیت قانون به عنوان چالشی در برابرکار پولیس، یکی از قوماندانان پولیس در یکی از والیت چنینهم

گردد که هم پولیس و هم مردم است. به گفته این مقام پولیس حاکمیت قانون باعث می کرده یادآوری

ویش به حقوق دیگران احترام گذارند. ولی در حال های خهای خود را انجام داده و با شناخت از صالحیتیتمسئول

های جدی های خویش چندان موفق نبوده و با چالشیتمسئولحاضر به دلیل عدم حاکمیت قانون، پولیس در انجام 

 .استرو هروب

 مسئولدو والیت از حضور افراد مسلح غیرن مسئواله است، شدن پولیس مصاحبه مسئوالکه در آن با  یوالیت 25از 

عالوه بر  مسئولغیر حضور افراد مسلح، مقامات پولیساین های اساس گفته ر. باندکردهبه عنوان مشکل یادآوری 

 ، در مواردکنندپولیس ایستادگی  اجرائاتقدرت نظامی این افراد در برابر  تعدادی با استفاده ازه شداینکه سبب 

با نیز متأسفانه پولیس که  اندکردهن یادآوری مسئوال .زنندزیادی خود این افراد دست به تخطی و جرایم می

ن پولیس این دو والیت مسئوالهای رو است. بر اساس گفتهههای زیادی در برخورد با رفتار این افراد روبمحدودیت

می یشوند از تعقیب پولیس جلوگیرخود آنان می به در قضایای که مربوط کهعالوه بر این مسئولافراد مسلح غیر

رب و دوستان آنان انجام یافته شوند که ممکن توسط اقا، گاهی سبب اخالل در کشف و تعقیب قضایای میکنند

 .باشد

لی با پولیس در تعقیب اش تحقیق از عدم همکاری سارنوت پوشهای تحن پولیس در یکی از والیتمسئوالاز یکی 

توسط  یب آنقهای این افسر پولیس قضایای وجود دارد که کشف و تعاست. بر مبنی گفته کردهصحبت  قضایا

ید باشد نیست. و اعضای سارنوالی سارنوالی است. ولی این همکاری آنگونه که با پولیس نیازمند همکاری نزدیک

 .کنندخودداری میی با پولیس در کشف و تعقیب قضایا ارهمک زا
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21.43

چالش های فراراه فعالیت پولیس

ناامنی

وجود مخالفان مسلح

حضور افراد مسلح غیرمسئول

ناآگاهی منسوبین پولیس

ناآگاهی شهروندان

عدم همکاری مردم

عدم حاکمیت قانون

عدم همکاری سارنوالی

عرف و عنعنات

گرایش های حزبی

کمبود حوزه امنیتی

هیچ مشکلی وجود ندارد

که  ایدر مصاحبه آید.های کاری پولیس در کشف و تعقیب قضایا به حساب میاز چالشعرف و عنعنات نیز یکی 

در جامعه را  سنتاند، یکی از این افراد حاکمیت عرف و والیت کشور انجام داده 25ن مسئوالهمکاران کمیسیون با 

خصوص در به ،م پولیسهای این مقااساس گفته راست. ب کردهبه عنوان مشکل اساسی سر راه کار پولیس عنوان 

ه است که شدمحلی در قضایای جرمی و حقوقی سبب  سنتاساس رسم و  رسفیدان بدخالت مو ،جامعه روستایی

 صورت نگیرد.رسیدگی عادالنه به آنها  د کشف و تعقیب قرار نگرفته وخوبی مورقضایا به

ه است. بر اساس شدایا شناسایی ها و اختالف حزبی نیز از موانع کار پولیس در کشف و تعقیب قضگرایش

به ،ها گفته است که گاهی کشف و تعقیب قضایان پولیس در یکی از والیتمسئوالهای این تحقیق یکی از دریافت

د. این مقام شورو میهدر نتیجه دخالت رهبران حزبی به نفع هوادارانش با مشکل روب ،خصوص قضایای جرمی

های سیاسی کشور از تعقیب یانوجود دارد که در نتیجه دخالت جر است که قضایای زیادی کردهپولیس تأکید 

 بازمانده و مورد رسیدگی عادالنه قرار نگرفته است.

های عمده های امنیتی مربوط به پولیس نیز یکی از چالشه است که کمبود حوزهشدمشخص  چنینهمدر این تحقیق 

های تحت پوشش تحقیق به ن پولیس در یکی از والیتمسئوالاظهارات یکی از اساس  ر. باستسر راه کار پولیس 
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کنند و بدون تردید با ا زندگی میجا توجه به جمعیت زیادی که در آنخصوص در شهرهای کالن کشور، ب

اکز را های پولیس کافی نبوده و ایجاب توسعه این مراست، تعداد حوزهری نیز مواجهتهای امنیتی و جنایی بیشچالش

 .کندمی

ها هیچ مشکلی خاصی در برابر کار پولیس در این والیت 17والیت 6ن پولیس مسئوالهای گفته اساس ردر نهایت ب

 اند.گونه اظهار نظری در این مورد نداشتهن پولیس سه والیت هیچمسئوالوجود نداشته و 

 :نتیجه

در  چنینهمند. ابوده فعالغیر رهای امنیه در سراسر کشوقوماندانیاز کل  %3.41 که ه استنتایج این بخش نشان داد

ز مجموع این که اوالیت به ثبت رسیده است  24پولیس مربوط به قضیه در ادارات  11219 تعداد 1395جریان سال 

ه شد ان حل و فصلسفیدمودر محاکم یا در نتیجه تفاهم بین دو طرف و وساطت  (%17.80قضیه) 1997 صرف قضایا

 است.

های کشف و ( ظرفیت%24والیت ) 6تنها در  که ه استوالیت کشور نشان داد 25ن پولیس مسئوالبا  مصاحبه نتایج

اساس  رب .استبوده تعقیب قضایا توسط پولیس بدون مانع وجود داشته و فرصت دسترسی مردم به پولیس نیز، فراهم 

قادر است در هر نقطه تحت پوشش خویش قضایا را مورد کشف و ها نهاد پولیس ن پولیس این والیتمسئوال تأیید

دهند، های تحت پوشش را تشکیل میکل والیت %76ها که . اما در سایر والیتکندسازی بررسی قرار داده و مستند

 های متعددی در راستای کشف و تعقیب قضایا وجود داد.چالش

 سارنوالی ب:

دسترسی فزیکی به ساختارهای ملی دادرسی شرط اساسی دسترسی به عدالت بوده و در این میان سارنوالی با توجه به 

یت دارند مسئولها . به همین دلیل دولتاستجایگاه و اهمیت جدی  دارای ،ها و وظایفی که به عهده داردیتمسئول

د و زمینه دسترسی مردم به عدالت را به صورت همگانی شان ایجاهای دادرسی عادالنه را در سراسر قلمروظرفیت

 .کنندفراهم 

( قانون اساسی وظیفه دارد  59تا  22های و مواد فصل دوم )ماده 7،  6های دولت افغانستان نیز با توجه به مفاد ماده

 .کندو ساختارهای مورد نیاز را ایجاد  شهروندان به عدالت را فراهمهای دسترسی که زمینه

                                                           
 های بامیان، دایکندی، خوست، سمنگان، جوزجان و بلخ.. والیت17
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یت تحقیق و تعقیب قضایا را به عهده مسئولهای دادرسی در سطح ملی بوده و ترین ساختارنوالی یکی از مهمسار

 اقامه دعوی علیه متهم از وظایف سارنوالی وجرایم  سازیمستند، تحقیق قانون اساسی 134دارد. مبتنی بر ماده 

های یتمسئولبه روشنی بیشتر به این مورد پرداخته و  سارنوالی و صالحیتقانون تشکیل  4و  3 ،2هایمادهباشد. می

تحقیق عموم ». ماده سوم این قانون وظایف اساسی این نهاد را در دو مورد سارنوالی را با جزئیات توضیح داده است

تنفیذ نظارت از جرایم و اقامه دعوی جزایی و تعقیب آن علیه متهم در محاکم و نظارت از جریان تحقیق جرم، 

 18است. کردهخالصه  محالت سلب آزادینظارت از ام قطعی محاکم و احک

انگاری اشتباه یا سهل دادرسی بوده و اندک ترین مراحلقضایا یکی از مهم سازیمستندتردیدی نیست که تحقیق و 

تواند شرایط میی گونه که دقت در پیگیربار خواهد آورد. همانه ناپذیری را بنتایج جبران ،در این مقطع از دادرسی

 . کندرا فراهم عدالت  تحقق بهتر

 فزیکی به سارنوالی دسترسی

های رفیتظ کردهبه عدالت، تالش  نندادسترسی شهرو به منظورتحقیق حاضر نیز با توجه به اهمیت نقش سارنوالی 

 ئیات بیشتر مورد بررسی قرار دهد.زج مربوط به این نهاد را با

 : سارنوالی ابتدائیه1

این برآید. بنا، دسترسی فزیکی به سارنوالی شرط نخست دسترسی به عدالت به حساب میشدگونه که اشاره همان

قانون تشکیل و صالحیت سارنوالی در سطح  5و  4های محلی این نهاد مطابق به مفاد ماده موجودیت ساختار

های از ظرفیت افغانستان رهای کشور یک ضرورت اساسی است. تحقیقات کمیسیون مستقل حقوق بشولسوالی

هجری در  1395دهد که در سال دسترسی شهروندان به سارنوالی و موجودیت ساختارهای محلی این نهاد نشان می

ها و های ابتدائیه ولسوالیواحد اداری اعم از سارنوالی 300والیت که تحت پوشش این تحقیق قرار داشت  25

 امنینا( به دلیل %16.6( واحد )50) هه است که از این میان پنجاشدریف های اختصاصی تعنواحی شهری و سارنوالی

های فعال بوده یا در ولسوالیهای که عمدتا تحت تصرف مخالفان دولت قرار دارند، غیرو جنگ در ولسوالی

و والیت زابل  ولسوالی 9ولسوالی، والیت قندهار با  12. والیت هلمند با اندوار نقل مکان داده و فعالیت داشتههمج

                                                           
 15/17/1392مورخ  1117ارنوالی، جریده رسمی سصالحیت  قانون تشکیل و 4و  3، 2ماده  .18
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976

30

ترکیب جنسیتی سارنوالی

مرد زن

 تعدادی زیادی از و در این زمینه داشته اند که بیشترین میزان مشکالت رای بوددهیهاوالیتولسوالی از  8با 

 ند.ابوده فعالهای ابتدائیه آنان غیرسارنوالی

با مشکل و  1395در سال ها از مردم کشور در دسترسی فزیکی به سارنوالی %16.6 که گفت توانبراین میبنا

 .ندابودههای همجوارنوالیبه سارناچار به مراجعه های جدی مواجه بوده و برای دادخواهی محدودیت

 : سارنوالی استیناف2

های که تمامی سارنوالی والیت شامل تحقیق نشان داده است 25 های استینافتحقیقات کمیسیون از سارنوالی

ها ممکن به در مواردی با توجه به وخامت اوضاع امنیتی در برخی از والیت ند. اماابوده ها فعالاستیناف این والیت

 کنند.های استیناف فعالیتش را متوقف و با بهتر شدن اوضاع دوباره به فعالیت آغاز میصورت مقطعی سارنوالی

 اوقات کاری

های شامل تحقیق به استثنای والیت دهد که تمامی ادارات مربوط به سارنوالی درنتایج تحقیقات کمیسیون نشان می

والیت بدخشان در روزهای رسمی مطابق قانون کار و جدول کاری که از سوی وزارت کار، امور اجتماعی و شهدا 

 ،سارنوالی مسئولاساس اظهارات مقامات  رند. ولی در والیت بدخشان باگردد، فعالو معلولین اعالن می

دلیل این مشکل تعامل  ند.اساعت فعال 6 تا 5 روزانه استیناف هایسارنوالی ساعت و 6ابتدائیه روزانه  هایوالیسارن

 ه است که از دیرباز در این والیت و در دفاتر دولتی معمول بوده است.شدذکر 

 ترکیب جمعیتی

بر اساس تحقیقات کمیسیون، از 

های ابتدائیه کشور، جمعیت سارنوالی

 1006به  سارنواالن شامل خدمت در این نهاد

 تن 30آنان مرد و  تن 976. که رسدمی تن

های ند. گفتها( از میان زنان%2.9باقی مانده)

های سارنوالی در والیت مسئولمقامات 

دهد که از تحت پوشش تحقیق نشان می

 فعالیت دارند. 2و  3نیز در بست  و تعداد اندکی 4از زنان سارنوال در بست لحاظ رتب اداری بخش عمده 
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3707

1102

4130

3 2

رسیدگی به قضایا

حل شده در حال رسیدگی در حال کشف و تعقیب حفظ مسترد

خشونت علیه زن شکنجه سایر موارد

تعداد 636 49 8259

درصد 7.1 0.5 92.4

636
49

8259

7.1 0.5 92.4

وضعیت قضایا

 مؤثریت کاری سارنوالیکیفیت یا 

همکاران کمیسیون گویای این  توسطشده آوریمعلومات جمع

والیت مورد  25قضیه در  8944هجری  1395است که در سال 

 636مطالعه تحقیق به ثبت رسیده است. از مجموع این قضایا 

( مورد به %0.5مورد ) 49ن و زه خشونت علیه ( ب%7.1مورد )

قضیه( که  8259ضایا )اقی قمتب شکنجه ارتباط داشته است.

  به قضایای دیگر ارتباط داشته است. دهندرا تشکیل می 92.4%

 1395قضیه در سال  8944میان  است که از کردهن نهاد سارنوالی واضح مسئوالهمکاران کمیسیون با  نتایج مصاحبه

قضیه( حل  3707قضیه ) %41.3نزدیک به 

حال ( در قضیه1102قضایا ) %12.3شده و

 4130( یعنی %46) رسیدگی بوده حدودا

قضیه تحت کشف و تعقیب قرار داشته 

قضیه( حفظ شده و  3از قضایا ) 0.03%

ه شدقضیه( مسترد  2قضایا ) %0.02 تقریباً

 است.

 سارنوالیلویترکیب نیروی انسانی اداره 

اساس اسناد دریافتی از این  رر مجموع بد هادر مرکز و والیت سارنوالیلویاداره ترکیب جمعیت یا نیروی انسانی 

 باشد.زیر میدو جدول قرار با تفکیک زن و مرد و سویه تحصیلی آنان اداره 

ها به در مرکز و والیت 1395در سال  سارنوالیلویدهد که کل کارمندان مسلکی و اداری این جدول نشان می

مرد  تن 806( و تن 80( و مسکلی )تن103ی )ارزن در دو بخش اد 183آنان شامل  تن 989د که نیدرسمی تن 2917

ند. ابوده ها شامل وظیفهدیگر در والیت تن 1928در مرکز و ( تن 472( و مسلکی )تن 334های اداری )شامل بخش

 تن 102( و تن 1354( و مسلکی )تن 472مرد در دو بخش ادرای ) تن 1826ها شامل کارمندان این اداره در والیت

 باشند.می( تن 71( و مسلکی )تن 31زن شامل دو بخش اداری )
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دوکتورا ماستری لیسانس فوق بکلوریا بکلوریا

مرد مسلکی 2 22 440 8 0 472

مرد اداری 0 2 110 30 192 334

زن مسلکی 0 1 78 1 0 80

زن اداری 0 0 19 3 81 103

مجموع 2 25 647 42 273 989
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کارمندان اداری و مسلکی لوی سارنوالی در مرکز

آنان ( %9.77) تن 285 هجری شمسی1395در سال  هابر این از مجموع کارمندان اداره سارنوالی در مرکز و الیتبنا

زن( در کل کارمندان  %53) تن 151از مجموع کارمندان زن  چنینهم باشند.( آنان مرد می%90.23) تن 2632زن و 

 د.انکل کارمندان زن( در بخش ادرای مصروف کار بوده %47) تن 134بخش مسلکی و 

درجه  (%0.1) تن 2کارمند مسلکی مرد  تن 1826دهد که ازمیان مینشان  سارنوالیلویاداره  توسطشده هئاسناد ارا

( %20) تن 357و  ( فوق بکلوریا%5) تن 89( لیسانس، %72.2) تن 1330ماستری،  (%2.7) تن 48را، دکتتحصیلی 

 تن 81( لیسانس، %33) تن 265، ماستری( %0.3) تن 3ی مرد، راکارمند اد تن 806از میان  چنینهم اند.داشتهبکلوریا 

 .ندا( بکلوریا داشته%56.7) تن 457( فوق بکلوریا و 10%)

یک ، کارمند مسلکی زن تن 151دهد که ازمیان می ننشا سارنوالیلویاداره  توسطشده هئاسناد ارابه همین ترتیب 

 16و  ( فوق بکلوریا%2) تن 3( با درجه تحصیلی لیسانس و %86.7) تن 131با درجه تحصیلی ماستری و (%0.8) تن

 27ی در اداره سارنوالی در سراسر کشور، ارکارمند زن بخش اد 134از میان  همچنین .ندابوده ( بکلوریا%10.5) تن

 .ندا( بکلوریا داشته%76.15) تن 102( فوق بکلوریا و %3.7) تن 5( لیسانس، %20.15) تن
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دوکتورا ماستری لیسانس فوق بکلوریا بکلوریا

مرد مسلکی 0 26 890 81 357 1354

مرد اداری 0 1 155 51 265 472

زن مسلکی 0 0 53 2 16 71

زن اداری 0 0 8 2 21 31

مجموع 0 27 1106 136 659 1928
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کارمندان اداری و مسلکی لوی سارنوالی در والیت ها

( داراری مدرک %0.06) تن 2ی اداره سارنوالی در سراسر کشور راکارمند مسلکی و اد تن 2917در نهایت از میان 

( %6.15) تن 178( داراری مدرک لیسانس، %60.09) تن 1753( داراری مدرک ماستری، %1.80)  تن 52دکترا، 

 .اندبودهدهند دارای مدرک بکلوریا را تشکیل می %31.9 که تن 931دارای مدرک فوق بکلوریا و 

 

 :نتیجه

به دلیل  ی ولسوالی یا ابتدائیههاسارنوالی %16.6والیت کشور  25 و در 1395سال  است که دراین تحقیق نشان داده  

قضیه  8944های ابتدائیه و استیناف، توانسته از سارنوالی چنینهمند. ابوده تعطیل عمالً ،و تسلط مخالفان دولت امنینا

و باقی  هشدقضیه حفظ و مسترد  5قضیه دیگر را تحت رسیدگی قرار دهند.  1103قضیه را روشن و  3707سرنوشت 

مطالعه  تحت کشف، نمسئوالگفته  سرنوشت نامعلومی گرفتار بوده و به هرسند بقضیه می 4130به  قضایا که مجموعاً

 ند. بررسی قرار داشتهو 

 قضیه به شکنجه ارتباط داشته است.  49قضیه مربوط به خشونت علیه زنان و  636از مجموع قضایا 

در سطح ملی  سارنوالیلویی و مسکلی اداره اردر این بخش نشان داده شد که از مجموع کارمندان اد چنینهم

 باشند.آن زن و بقیه در مجموع مرد می 9.77%

 تن 178لیسانس،  تن 1753ماستری،  تن 52مدرک علمی دکترا و  تن 2از میان تمامی کارمندان این اداره  چنینهم

 اند.بکلوریا داشته تن 932فوق بکلوریا و 
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 ج: محاکم

قانون  8و ماده  19قانون اساسی 120ساس ماده رسیدگی به دعاوی و قضایای حقوقی و جنایی در مجموع بر ا

ن تشکیل و وقان 123بنیاد ماده  قوه قضائیه از صالحیت قوه قضائیه یا محاکم است. بر و صالحیت تشکیالت

این صالحیت محاکم به هیچ عنوان و تحت هیچ شرطی قابل انتقال نبوده و نهاد بدیلی  ،صالحیت قوه قضائیه کشور

های مورد نیاز را اعم از ظرفیتها وظیفه دارند براین دولتبرای قوه قضائیه در سطح ملی وجود نخواهد داشت. بنا

قانون تشکیل و  5. بر اساس ماده دکننآماده  ،های ساختاری، تأسیسات، بودجه و نیروی انسانی توانا و مسلکیظرفیت

های کشور دارای یک محکمه ابتدائیه بوده و در تمامی ولسوالی ،صالحیت قوه قضائیه جمهوری اسالمی افغانستان

 چنینهمکشور قرار دارد.  محکمه که در پایتختسترهاعالوه بر مرکز هر والیت یک محکمه استیناف وجود دارد. 

ی شهروندان کشور حق دارند در صورت داشتن شکایت و قضیه به محاکم مکره تماقانون متذ 6بر اساس ماده 

 .کنندو دادخواهی  کردهمراجعه 

 دسترسی فزیکی به محاکم

ها و شرایطی است که بتواند شهروندان کشور را در طرح آوری زمینهدولت مکلف به فراهم شدطوریکه اشاره 

های دسترسی فزیکی آنان را به نهادهای و زمینه کردهدعوی و دسترسی به عدالت از طریق اقامه دعوی کمک 

 .کندفراهم  یا ستره محکمه قضایی اعم از محاکم ابتدائیه، استیناف و محکمه عالی

ترین شرط دسترسی شهروندان به این بودن ادارات قضایی یا محاکم در هر ولسوالی و والیت نخستین و مهمفعال 

 آوری شرایط دسترسی به عدالت خواهد بود.نهاد بوده و اولین گام در زمینه فراهم

ط به محاکم های دسترسی فزیکی شهروندان به محاکم در دو بخش مربوها و زمینهظرفیت ،تحقیقبخش از در این 

 بررسی قرار گرفته است. درابتدائیه و محاکم استیناف مو

 : محاکم ابتدائیه1

این بدون برولسوالی وجود دارد. بنا 209والیت مورد مطالعه این تحقیق  25دهد که در تحقیقات کمیسیون نشان می

داشت محاکم اختصاصی شامل محکمه ابتدائیه تجارتی، محکمه ابتدائیه احوال شخصیه، محکمه ابتدائیه اطفال نظردر
                                                           

علیه در پیشگاه ، به شمول دولت به حیث مدعی یا مدعیصالحیت قوه قضائیه شامل رسیدگی به تمام دعاویی است که از طرف اشخاص حقیقی یا حکمی. 19

 قانون اساسی(  120ماده ) .دادگاه مطابق به احکام قانون اقامه شود
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502 1515

ابتدائیهترکیب جنسیتی قضیات محاکم

مرد زن

های تحقیق وجود داشته باشد. اما بر اساس دریافت والیت شامل 25محکمه ابتدائیه در  209 و محاکم نواحی شهری

( توسط %81.34والیت تحت پوشش این تحقیق ) 25ولسوالی  170محکمه ابتدائیه در  170این تحقیق تنها از فعالیت 

فعالیت محاکم ابتدائیه  ،رسندمی (%18.66) ولسوالی 39ها که به سوالیه و در مورد سایر ولشدتأیید  مسئولمقامات 

 ولسوالی تأیید 27باب محکمه ابتدائیه را در  27مورد تردید قرار دارد. از این میان مطالعات این تحقیق، عدم فعالیت 

را به مرکز  امنیناهای تخار، خوست و جوزجان نیز به دلیل ولسوالی در والیت 12و انتقال محاکم ابتدائیه  کرده

 فهرستولسوالی در صدر  10باب محکمه ابتدائیه در  10 نداشتن. والیت هلمند با اندکردهی متذکره، تأیید هاوالیت

 های شامل این تحقیق قرار داشته است.یتوال

باشند، در تمامی در این تحقیق نشان داده شده است که آن عده از ادارات مربوط به قوه قضائیه )محاکم( که فعال می

روزهای کاری رسمی و مطابق جدول زمانی که از سوی وزارت کار، امور اجتماعی و شهدا و معلولین اعالن 

 باشند. های کشور، فعال میگردد، در مرکز و والیتمی

 قضاتتعداد 

قاضی فعالیت  3قوه قضائیه در هر محکمه ابتدائیه ولسوالی باید  قانون تشکیل و صالحیت 69اد ماده بر اساس مف

که تحقیقات د. در حالینقاضی وجود داشته باش 627 تحقیق، والیت شامل 25ولسوالی  209این در بربنا د.نداشته باش

 . استخالی  ها عمالًها فعالیت داشته و متباقی بستاین والیتقاضی در  517دهد که در مجموع کمیسیون نشان می

 ترکیب جنسیتی قضات

 توسطترکیب جنسیتی قضات در محاکم ابتدائیه  بارهبه پرسشی که در

پاسخ داده و ن ده والیت مسئوال ،ه استشدطرح همکارن کمیسیون م

محاکم ابتدائیه ولسوالی در هیچ خانمی  1395در سال که  اندکردهتأیید 

والیت به شمول کابل و قندهار  8، در وجود نداشته به عنوان قاضی

ن به این پرسش پاسخ نداده و در سه والیت وجود زنان را در مسئوال

اند که تمامی زنان قضات در مرکز شهر کابل به صورت خدمتی انتقال داده ولی گفته .اندکردهساختار محکمه تأیید 

قاضی زن  15ن چهار والیت از حضور مسئوالدر نهایت  ند.ااین جملهوالیت دایکندی، خوست و هرات از  اند.شده

 اند.کردهه ولسوالی و شهری تأیید یدر ساختار محاکم ابتدائ
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341

6

1

تحصیالت قضات محاکم ابتدائیه

لیسانس 14صنف  تحصیالت خصوصی

ناامنی
جدیداالحداث 
بودن محکمه

کمبود وکیل 
مدافع

دلیل نیاورده 
است

تعداد 3 1 2 19

درصد 12 4 8 76

0
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40
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80

هدالیل عدم رسیدگی به قضایا در محاکم ابتدائی

آنان زن بوده که  تن 15از میان تمامی قضات شامل وظیفه در محاکم ابتدائیه ولسوالی، تنها که  گفت توانمیبراین بنا

 د، همه ازندهکل قضات را نشان می %97.1رسیده و  تن 502و متباقی قضات که به  شوندمیشامل  را %2.9 تقریباً

 ند.ابوده میان مردان

نشان  چنینهممطالعات همکاران کمیسون 

داده است، زنان که در محاکم ابتدائیه 

در  کنند عمدتاًها کار میولسوالی

بوده و موارد محدودی  3و  4های بست

های باالتر، است که زنان توانسته در بست

 تا بست اول کار کنند. 

 محاکم ابتداییه تحصیالت قضات

های تحقیق دسترسی به عدالت دریافت

والیت شامل  25دهد که از میان نشان می

سخی مشخصی در باقی مانده هیچ پاوالیت  10ن مسئوالاند. والیت به این پرسش پاسخ داده 15ن مسئوالتحقیق تنها 

 .اندکردهه نعرضاین زمینه 

( آنان %97.9) تن 341که  ه استدکردیقاضی تأیید  348پانزده والیت که به این پرسش پاسخ داده از وجود  در

 تن 6سانس رشته حقوق و شرعیات را داشته، یل

درس خوانده و یکی ازآنها  14( تا صنف 1.72%)

( تحصیالت خصوصی داشته است. 0.28%)

 دینیت )هدف از تحصیالت خصوصی تحصیال

 ( .بوده است

 مؤثریت کاری محاکم ابتدائیه

والیت که مورد مطالعه این تحقیق  25از میان 

والیت دیگر به  14همکاران ما قرار داده است. ولی رسیده خود را در اختیار ثبتوالیت آمار به 11ن مسئوالاند بوده

 .کننده است که معلومات خویش در زمینه را با همکاران ما شریک شدشمول والیت کابل، حاضر ن
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تینافترکیب جنسیتی قضات محاکم اس

مرد زن

های؛ میدان وردک، کاپیسا، بدخشان، بامیان، دایکندی، سمنگان، کنر، فراه، نیمروز، والیت شامل والیت 11در 

 %64.8قضیه که  3788رسیده ثبتقضیه به ثبت رسیده است. از میان قضایای به 5839هرات، و هلمند درمجمموع، 

در جریان رسیدگی و ه شد( حل ن1395ه و متباقی قضایا تا زمان تحقیق )ماه جدی شددهد حل را تشکیل می قضایا

تحقیق برای عقب ماندن های مورد ن قضایی در والیتمسئوالاند. دلیلی که از سوی هشدقرار داشته یا مسترد و حفظ 

در  و کمبود وکیل مدافع در یک موردجدیداالحداث بودن محکمه در سه مورد، است عدم امنیت شده کار آورده 

دهد، شامل تحقیق را نشان می یهاکل والیت %76شامل تحقیق کهوالیت  19گفتنی است در بوده است. دو مورد 

 . استه شدعنوان ن هیچ دلیلی برای عقب ماندن کار

 : محاکم استیناف2

یید أخود از تشکیل یک محکمه استیناف در مرکز هر والیت ت 52قوه قضائیه ضمن ماده  ن تشکیل و صالحیتوقان

های و ظرفیت کردهاین دولت وظیفه دارد تا در مرکز هر والیت یک محکمه استیناف ایجاد براست. بنا کرده

 . کندالزم را تأمین  ساختاری، بودجه و نیروی بشری

 چنینهم. اندکردهگانه شامل تحقیق از وجود و فعالیت محکمه استیناف در سطح والیت تأیید 25های تمامی والیت

است که محاکم استیناف مطابق با تقسیم اوقات کاری  کردهن محاکم استیناف تأیید مسئوال توسطشده هعرضاسناد 

ه شدشهدا و معلولین، اعالم  وزارت کار، امور اجتماعی و توسطکه 

 د.ااست، فعالیت داشته

 تعداد و ترکیب جنسیتی قضات

 18دهد که تنها والیت شامل تحقیق نشان می 25مطالعات کمیسون در 

والیت معلومات خویش را که مربوط به تعداد قضات شامل وظیفه در 

شده در جریان سال هئبا توجه به معلومات ارا .اندکردهگردد، با کمیسیون شریک ها میمحاکم استیناف این والیت

( %4 )تقریباً تن 15( مرد و %94)نزدیک به  تن 873داشته است که  قاضی وجود 402ه دیادش 20والیت 18در  1395

و در مواردی نادری در  5و  4 هایدر بست محاکم استیناف عمدتاً . زنان شاملآنان را زنان تشکیل داده بود

 د.کردنکار می 2و  3های بست

                                                           
و  پنجشیر، میدان وردک، کاپیسا، بدخشان، بامیان، دایکندی، بغالن، کندز، تخار، خوست، سمنگان، کنر، فاریاب، فراه، نیمروز، هرات، بادغیس های. والیت20

 هلند.
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43324249

رسیدگی به قضایا در محاکم 

استیناف

حل شده است نامعلوم

296

3

103

تحصیالت قضات محاکم استیناف

لیسانس 14صنف  نامعلوم

 تحصیالت قضات محاکم استیناف

های اداری آمده از بخشدستهمعلومات ب

که به  یوالیت 19محاکم استیناف 

های همکاران کمیسیون پاسخ پرسش

 402دهد که از میان نشان می ،اندداده

( مدرک %73.7ها )آن تن 296قاضی 

از دانشکده حقوق و  لیسانستحصیلی 

باقی مانده معلوماتی  (%25.6)تن 103 ( فارغ صنف چهارده بوده و از تحصیالت%0.7دیگر ) تن 3شرعیات داشته و 

  خاصی داده نشده است.

 مؤثریت کاری محاکم استیناف

 توسطوالیت شامل تحقیق که به درخواست معلومات  25والیت از  18های این تحقیق در بر اساس دریافت

لی است ه است. این در حاشدقضیه ثبت  8581اند، کمیسیون پاسخ داده

 به این پرسش نداده و ازمانده هیچ پاسخ مشخصی که هفت والیت باقی

 .اندکردهه معلومات به کمیسیون خودداری ئارا

صرف  اندکردهه ئوالیت که آمار ثبت قضایای دریافتی را ارا 18از میان 

که به خشونت علیه  اندکرده ارائهاد قضایای را رقم یا تعد 21والیت 11

ن این مسئوال توسط شدهمعلومات ارائهزنان ارتباط داشته است. بر اساس 

قضیه  112از میان است. ها به ثبت رسیدهوالیت قضیه خشونت علیه زنان در محاکم استیناف این 112ها والیت

قضیه در استناد به قانون منع خشونت علیه زنان مورد رسیدگی قرار گرفته و حکم  83مربوط به خشونت علیه زنان 

 ه است.شدن ارائهاین محاکم،  توسطه است. ولی در مورد سایر قضایا، هیچ معلومات مشخصی شدصادر 

ه مورد توجه این گزارش قرار گرفته است. در این رسیدگی به قضایای مربوط به شکنجه موضوعی دیگری است ک

والیت هیچ قضیه که به شکنجه ارتباط داشته باشد در آن ها به ثبت  11زمینه بر اساس مستندات محاکم استیناف 

                                                           
 مند بامیان، دایکندی، بغالن، کندز، تخار، خوست، کنر، فراه، نیمروز، هلهای کاپیسا، . والیت21
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قضیه مربوط  13والیت دیگر هیچ پاسخی مشخصی در این رابطه نداده و در سه والیت باقی مانده  11نرسیده است. 

 ثبت رسیده است. به شکنجه به

عداد ت ،است والیت به ثبت رسیده 18قضیه که در محاکم استیناف  8581تحقیقات نشان داده است که از مجموع 

رسد، تا هنگام ( می%49.6قضیه ) 4249اما سرنوشت سایر قضایا که به  .ه استشدو حل  ( نهایی%50.4قضیه ) 4332

در توجیه  مسئولمقامات  توسطوادامه جنگ یکی از دالیلی است که  امنینااجرای این تحقیق معلوم نبوده است. 

گان ندنمایخصوص مقامات دولتی بهه است. دخالت شد ارائهقضایا بدون رسیدگی  نماندمانی کار و باقیعقب

 ه است.شدمحاکم استیناف یادآوری  مسئولمقامات  توسطمانی کار است که عقب پارلمان نیز به عنوان دلیل دیگر

های ها، کمبود وکیل مدافع، عدم آگاهی مردم از اصول دعوی در محاکم، چالشکمبود قضات و خالی بودن بست

ها به عنوان عوامل عقب مانی کار، یادآوری ن برخی از والیتمسئوالاز دالیلی دیگری است که توسط  جغرافیایی،

 ه است.شد

 :نتیجه

توسعه ساختارهای اداری  با هدفکه  یرغم اقدامات وسیعهاست که بمطالعات کمیسیون در این زمینه نشان داده 

 هنوز مشکالتی جدی در این زمینه وجود دارد. ،های گذشته انجام یافته استمحاکم در جریان سال

( وجود محکمه ابتدائیه توسط %81.34ولسوالی) 170والیت تحت پوشش این تحقیق تنها در  25در  1395در سال 

. رسند جواب منفی است( می%18.66ولسوالی ) 39ها که به ه و در مورد سایر ولسوالیشدتأیید  مسئولمقامات 

ولسوالی در  12انتقال محاکم ابتدائیه از ه و شدولسوالی تأیید  27باب محکمه ابتدائیه در  27عدم فعالیت  همچنین

است. والیت های متذکره خبر داده شده امنی به مرکز والیتناهای تخار، خوست و جوزجان نیز به دلیل والیت

 های شامل این تحقیق قرار دارد.والیت فهرستولسوالی در صدر  10باب محکمه ابتدائیه در  10 نبودهلمند با 

بوده  آنان زن تن 15تنها  1395در سال قاضی(  517ها )از میان تمامی قضات شامل وظیفه در محاکم ابتدائیه ولسوالی

محتکم کل قضات  %97.1رسیده و  تن 502که به محاکم ابتدائیه و متباقی قضات  شوندمیشامل  را %2.9 که تقریباً

 ندابوده دهد، همه ازمیان مردانرا نشان میابتدائیه 

 های؛ میدان وردک، کاپیسا، بدخشان، بامیان،والیت شامل والیت 11چنین نتایج این بخش نشان داد که در هم

به ثبت رسیده در محاکم ابتدائیه قضیه  5839دایکندی، سمنگان، کنر، فراه، نیمروز، هرات، و هلمند درمجموع، 

دهد حل شده و قضایا را تشکیل می %64.8قضیه که  3788 در محاکم ابتدائیه است. از میان قضایای به ثبت رسیده
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جریان رسیدگی قرار داشته یا مسترد و حفظ شده  ( حل نشده و در1395متباقی قضایا تا زمان تحقیق )ماه جدی 

 است.

م استیناف کقاضی در محا 402والیت در مجموع  18دهد که در مطالعات این بخش از تحقیق نشان میهمچنین 

 دهند.( آنان را زنان تشکیل می%4)تقریبا  تن 15( مرد و %94)نزدیک به  تن 387داشته است که  وجود

از قضایا (  %50.4قضیه ) 4332 اند بهتوانستهوالیت  18محاکم استیناف  1395که در سال  ه شدنشان داد چنینهم

( تا زمان انجام تحقیق )ماه جدی %49.6) قضیه 4249که سرنوشت . در حالیکنندو حل و فصل  کردهرسیدگی 

  معلوم نبوده است. (1395

 مراکز سلب آزادی د:

ترین مراکز و از مهم و مراکز اصالح و تربیت اطفال محابس، هاخانهتوقیفها، خانهمراکز سلب آزادی شامل نظارت

وجودداشته و ها لب آزادی شده در آنآیند که امکان تعدی به حقوق و امتیازات افراد سنهادهای به حساب می

ری و وجود آید که بتواند از حقوق بشبیری خاصی سنجیده شده و وضعیتی بهادشرایط و تکند که ایجاب می

های یتمسئولدسترسی شهروندان به عدالت در این مراکز حمایت و ضمانت کند. دولت افغانستان همانگونه که 

قانونی در زمینه ایجاد این مراکز دارد، وظیفه دارد تا تمامی این مراکز را عالوه براین که مطابق با معیارهای 

های معیشتی، صحی، آموزشی و تفریحی را ، شرایط و سهولتکندایجاد  قانونی شدهردهای قبولانداالمللی و استبین

یکی از محالت سلب آزادی، به صورت جداگانه تا هر هشداین بخش از تحقیق تالش  در د.نیز در نظر داشته باش

  مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد.

 خانه: نظارت1

ن پولیس وقان 25جزایی افغانستان و ماده  اجرائاتون قان 4ماده  27تواند بر بنیاد بند وزارت امور داخله افغانستان می

وظیفه دارد مطابق به  ،قانون پولیس 10و  9بر اساس مفاد ماده  چنینهمافراد مظنون را تحت نظارت قرار دهد. 

 . برکندایجاد  ،هاخانهی نظارتالمللبینساختارها و تأسیسات مناسب را با شرایط و معیارهای قانونی و  نیازمندی

ها و شرایط یت دارد تا زمینهمسئولدولت  ،هاخانهن پولیس و مفاد مقرره تنظیم امور نظارتوقان 25اساس مفاد ماده 

 . کندمناسب زندگی برای کسانی که تحت نظارت قرار دارند را فراهم 
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 هاخانهتعداد نظارت

 21ت پوشش این تحقیق قرار دارند، والیت که تح 25دهد که از میان تحقیقات کمیسیون در این زمینه نشان می

ها وجود دارد. خانه در آننظارت 210خانه ها جواب داده است که در مجموع به پرسش مربوط به نظارت 22والیت

ها خانهتعدادی از این نظارت که عمالًخانه صرف در تشکیل وجود دارد در حالینظارت 210نکته قابل تأمل اینکه 

غیر( آن در حال حاضر %13.8باب ) 29والیت کشور،  21خانه در نظارت 210وجود خارجی نداشته و از میان 

 ند. افعال

 هاچالش

  :گرددشامل موارد زیر می ها عمدتاًخانههای فراروی نظارتچالش

، کمبود نور و نبود برق از شوندگانمصاحبه %17.5، نداشتن تعمیر مناسب از دید شوندگانمصاحبه %25از دید  امنینا

 نبود، تعفن و شوندگانمصاحبه %7.5، نبود آب سالم صحی، از دید شوندگانمصاحبهاز  %10دید نزدیک به 

 %2.5دید نل اداری و نواقص تشکیالتی از و، کمبود پرسشوندگانمصاحبه %12.5های صحی مناسب از دید سرویس

،کمبود داکتر و مراکز صحی و دوای شوندگانمصاحبه از %2.5یا ازدحام جمعیت از دید  ،تراکمشوندگانمصاحبهاز 

، شوندگانمصاحبه %2.5ها از دید ، طوالنی بودن زمان طی مراحل دوسیهشوندگانمصاحبهاز  %5مورد نیاز از دید 

از  %2.5، وضعیت بد جوی از دید شوندگانمصاحبهاز  %7.5 از دیدکمبود وسایل معیشتی و لوازم مورد نیاز زندگی 

ها در برابر ترین چالشمهم ،شوندگانمصاحبهاز  %5و کمبود فرش و تخت خواب از دید  شوندگانمصاحبه

  ند.آمدبه حساب می 1395جریان سال ها در خانهنظارت

(آن  %86.2باب ) 181 ر تشکیل وجود داشتهخانه که دنظارتباب  210دهد که ازمیان مطالعات این تحقیق نشان می

 ند.انداشته استاندارد( دیگر ساختمان معیاری و %13.8باب ) 29بوده و  استانداردمعیاری و 

                                                           
ه، نیمروز، های پنجشیر، پروان، میدان وردک، کاپیسا، بدخشان، بامیان، دایکندی، زابل، کندز، تخار، سمنگان، جوزجان، بلخ، ننگرهار، کنر، غور، فرا. والیت22

 هرات، بادغیس و هلند.
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نه ها مشکالت نظارت خا

های های والیتخانهقضیه در نظارت 32، 1395تحقیق دسترسی شهروندان به عدالت نشان داده است که در سال 

 برند.سر می ی بهسرنوشتبیینه بیشتر باقی مانده و در حال تحت پوشش از میعاد مع

 

 خانه: توقیف2

جزایی و  اجرائات)معطوف به حبس( قانون  329تا  321مواد  چنینهم )معطوف به توقیف( 104تا  99بر بنیاد مواد 

آن، دولت وظیفه دارد تا شرایط مناسب برای توقیف  5 تا 1ها به خصوص مواد خانهمفاد مواد قانون محابس و توقیف

یت کشور، وال 22در  1395وجود آورد. معلومات ما در این تحقیق نشان داده است که در سال به زندانیانها و شده

والیت که به سوال  16والیت در  25که از میان  تحقیقات نشان داده چنینهم. استخانه وجود داشتهتوقیف 67

والیت  22خانه که در قیفتو 67از میان  .فعال بوده استخانه غیرتوقیف 65ان کمیسیون پاسخ داده اند، همکار

را ها خانهکل توقیف %88باب دیگر که تقریباً  59ها یعنی خانهباب آن معیاری بوده و سایر توقیف 8تنها  وجود داشته

 .المللی اعمار نگردیده استهای بینرداندااستدر مطابقت با و بوده دهد، غیر معیاری تشکیل می
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خانه وجود ندارد در محابس و های که توقیفشده در مناطق و ولسوالیآوری است که افراد توقیفیاده الزم ب

 شوند.های پولیس نگهداری میخانهنظارت

 : زندان یا محبس3

های زنان و مردان از هم جدا نهاختوقیف ها ضروری است که محابس ونهاخقانون محابس و توقیف 9بر اساس ماده 

های محابس مردانه و زنانه یکجا و به صورت که بتوانیم از مشکالت و چالشاین در این تحقیق برای اینبرباشند. بنا

و  کی از این دو مرکز تهیهیهای جداگانه را به آدرس هرنامهپرسشدست آوریم همکاران کمیسیون ه دقیق اطالع ب

 . انددهکرتکمیل 

 محبس زنانه: الف

که صرف  ه استدداوالیت تحت پوشش تحقیق نشان می 25شده از وضعیت محابس زنانه در آوریمعلومات جمع

 24های که به به این معنی که در سایر والیت یت زابل، زندان زنانه وجود نداشته استها یعنی والدر یکی از والیت

والیت وجود  24زندان زنانه که در  24. از میان زندان زنامه وجود داشته استر والیت یک رسد در هوالیت می

ها که شده قانونی فعالیت داشته و سایر زندانهای قدیمی و خارج از معیارهای قبولها در ساختمانباب آن 8دارد 

 گفته شده است. رداندااند، معیاری و استهشدتازه احداث  عمدتاً

 شدگان اناثیهو توقیف زندانیانتعداد 

زن در حبس  439تعداد  1395والیت نشان داده است که در سال 25اناثیه در  زندانیانتحقیقات کمیسیون از تعداد 

 24ند ایا توقیف قرار داشتهبرند. از میان تمامی کسانی که در حبس سر می تن دیگر در توقیف به 138قرار داشته و 

های نسبتی از به وقت دوسیه یلمند. نداشتن اقارب و عدم تکدبری به سر میسرنوشتبی( آنان در حالت %4.1) تن

 ند.آمدسرنوشتی زنان محبوس به حساب میترین دالیل بیمهم

برند. سر می شان یکجا در محابس به محبوسطفل همراه با مادران  229نشان داده است که  1395این تحقیق در سال 

و تربیتی این کودکان نیز وجود های آموزش شرایط و زمینه نبود بارههای جدی درکه شکایت ستلی ااین در حا

 .داشته است

 هاچالش

، کمبود شوندگانمصاحبهاز  %17.65، نداشتن تعمیر معیاری، از دید شوندگانمصاحبهاز  %17.65 کمبود جای به نظر

، کمبود شوندگانمصاحبهاز  %11.76،کمبود دوا از دیدشوندگانمصاحبهاز  %11.76از دید  پرسنل صحی زنانه
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از  %11.76چپرکت از دید مشکالت زندان زنانه

، نبود برق از دید شوندگانمصاحبه

، کمبود مواد شوندگانمصاحبهاز  5.88%

از  %5.88مورد نیاز از دید خوراکی 

، نبود یا کمبود کارمند شوندگانمصاحبه

، شوندگانمصاحبهاز  %5.88اناثیه از دید

از  %5.88نبود کودکستان از دید 

، نداشتن سرویس شوندگانمصاحبه

از  %5.88صحی و حمام مناسب از دید 

 د.آمدنهای شامل این تحقیق به حساب میهای زندان یا محبس زنانه در والیتترین چالش، از مهمشوندگانمصاحبه

 محبس مردانه: ب

والیت شامل  25ها نشان داده است که در تمامی خانهقیفهای همکاران کمیسیون از ریاست محابس و توپرسش

باب  11المللی برابر بوده و های بیناستانداردوالیت با  25زمحابس باب ا 11 تحقیق محبس مردانه وجود داشته است.

 اند.باب دیگر در حال اعمار قرار داشته 3المللی و قانونی را نداشته و دیگر معیارهای بین

 مرد زندانیانتعداد 

 2649زندانی و  10163 23والیت کشور 25در  1395مطالعات تیم تحقیق کمیسیون نشان داده است که در سال 

ی به سر سرنوشتبی( در حال %1.26)تن 162ها شدهو توقیف زندانیانتوقیفی مرد وجود داشته است. از میان تمامی 

 ند. دبرمی

 :قرار زیر بوده است ی این افراد عمدتاًسرنوشتبیدالیل 

 ؛های نقدیعدم توانایی پرداخت جریمه .1

 ؛دارهاکاری کارمندان این انگاری و کمسهلدر نتیجه  ستره محکمهطوالنی شدن طی مراحل دوسیه در  .2

 ؛انتقال دوسیه از یک محکمه به محکمه دیگری .3

                                                           
وست، سمنگان، جوزجان، بلخ، کنر، غور، فاریاب، فراه، هرات، . پنجشیر، پروان، وردک، کاپیسا، پکتیا ، بدخشان، بامیان، دایکندی، بغالن، کندز، تخار، خ23

 باغیس، قندهار، زابل و هلمند.
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مشکالت زندان مردانه

نداشتن تعمیر مناسب نبود آب صحی نبود برق 

کمبود جای کمبود داکتر و دوا مشکل امنیتی

نداشتن حمام نداشتن تشناب کمبود وسایل رفاهی

طوالنی شدن زمان رسیدگی به دوسیه کمبود افراد مسلکی اداری فاصله زیاد زندات تا سایر ادارت

نبود جای و وسایل تفریحی کمبود دفاتر اداری زندان کمبود وسایل گرم و سردکننده اتاق ها

 ؛راسی اداری به خصوص در محاکمبروک .4

 ؛ستینافتوجهی در رسیدگی به قضایا در محکمه ابی .5

 .یمشکالت امنیتو  .6

 هاچالش

آب صحی آشامیدنی،  ( کمبود%25، )استانداردبود تعمیر های زندان یا محبس مردانه شامل نترین چالشمهم

( مشکل امنیتی %7.14( کمبود یا نبود داکتر و دوا )%7.14جای یا اتاق، ) ( کمبود%12.5( نبود برق )14.29%)

( کمبود وسایل رفاهی )تقریباً %5.36تشناب صحی )تقریباً  کمبود ( نبود یا%7.14( نداشتن حمام معیاری )7.14%)

ایواز اسب برای مالقات پ( نبود محل من%5.36های نسبتی )تقریباً ( طوالنی شدن زمان رسیدگی به دوسیه5.36%

ها و ( نبود زمینه%1.79های عدلی و قضایی )( فاصله محبس از ارگان%1.79( کمبود افراد مسلکی خدماتی )1.79)

( %1.79ها )کننده اتاقهای گرم و سرد( کمبود مواد و دستگاه%1.79( کمبود دفاتر اداری )%1.79وسایل تفریحی )

 د.یگردمی
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 :نتیجه

مراکز یاد  هایساختمان معیاری نبودن ها و محابس نشان داده است کهخانهها، توقیفخانهبررسی وضعیت نظارت

های های جدی در رابطه به آب آشامیدنی، و سرویستعدادی از سلب آزادی شدگان، پرسش یسرنوشتبیشده، 

های موجود به حساب ین چالشترهای آموزشی و حرفوی در این مراکز، از مهمصحی، مشکالت مربوط به برنامه

 د.آمدنمی

( آن در سال %13.8باب ) 29کشور،  24والیت 21خانه در نظارت 210در این بخش تحقیق نشان داده شد که از میان 

 ند.مسدود بوده 1395

های تحت پوشش از میعاد معینه بیشتر باقی مانده و در حال های والیتخانهقضیه در نظارت 32 ،1395در سال 

 ند.دبرسر می ی بهسرنوشتبی

 خانهتوقیف 65 ارد وخانه وجود دتوقیف 67والیت کشور،  22در  1395این تحقیق نشان داده است که در سال 

 د.انغیرفعال بوده دیگر

از میان  چنینهم. زندان زنانه وجود نداشته است ابل،در والیت ز 1395تا آ]ر سال این بخش نشان داد که  معلومات

ند. نداشتن اقارب و دبری به سر میسرنوشتبیآنان در حالت  تن 24تمامی کسانی که در حبس یا توقیف قرار دارند 

به های شامل تحقیق در والیتسرنوشتی زنان محبوس ترین دالیل بیهای نسبتی از مهمعدم تکمیل به وقت دوسیه

 ند.آمدحساب می

سر  طفل همراه با مادران محکوم شان یکجا در محابس به 229به تعداد  1395در سال نتیجه تحقیقات نشان داد که 

 برند.می

زن در حبس قرار  439تعداد  25والیت کشور 25در  1395در سال ن بخش از تحقیق روشن ساخت که ر نهایت اید

( آنان )سلب آزادی شدگان زن( در حالت %4.1) تن 24 برند وسر می تن دیگر در توقیف به 138داشته و 

توقیفی مرد وجود داشته است. از میان  2649زندانی و  10163 در این سال چنینهمبرند. ی به سر میسرنوشتبی

 ند. دبری به سر میسرنوشتبی( در حال %1.26)تن 162 ی مردهاشدهو توقیف زندانیانتمامی 

                                                           
ه، نیمروز، های پنجشیر، پروان، میدان وردک، کاپیسا، بدخشان، بامیان، دایکندی، زابل، کندز، تخار، سمنگان، جوزجان، بلخ، ننگرهار، کنر، غور، فراوالیت24

 هرات، بادغیس و هلند.
ه، هرات، یر، پروان، وردک، کاپیسا، پکتیا ، بدخشان، بامیان، دایکندی، بغالن، کندز، تخار، خوست، سمنگان، جوزجان، بلخ، کنر، غور، فاریاب، فرا. پنجش25

 باغیس، قندهار، زابل و هلمند.
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 مراکز اصالح و تربیت اطفال :4

شرایطی را در سطح ملی قانون اساسی و کنوانسیون حقوق طفل وظیفه دارد  54دولت افغانستان با توجه به مفاد ماده 

خوبی فراهم باشد. های آموزشی، تربیتی و دسترسی به سایر حقوق کودکان بهها و فرصتوجود آورد که زمینهه ب

ند از ابا مشکالت روحی و روانی نیز دست به گریبان کودکان محجوز که عمدتاً بارهیت دولت درمسئولاین 

 .کندتری را میهای دقیقگذاریها و پالنریزیمهحساسیت بیشتری برخوردار بوده و ایجاب برنا

المللی اعمار بینهای مربوط به مراکز اصالح وتربیت اطفال را بر اساس معیارهای ضرور است که دولت ساختمان

 .کندفراهم  مفادات قانونو شرایط آموزشی و تربیتی کودکان محجوز را مطابق با نموده 

 تعداد مراکز اصالح و تربیت اطفال 

است که مرکز اصالح و تربیت  کردهتأیید  (%60) 26والیت 15والیت شامل تحقیق،  25ها در اساس دریافت رب

که مرکز اصالح وتربیت اطفال در  اندکرده( شامل پکتیا و خوست تأیید %8والیت ) 2فعال است.  هااطفال در آن

 ( هیچ پاسخی به این پرسش نداده است.%32ت دیگر )والی 8باشد. ها فعال نمیآن

مصاحبه اختصاصی با همکاران  ردمومی مراکز اصالح و تربیت اطفال این در حالی است که صدیق صدیقی رئیس ع

والیت فعال بوده و تنها در والیت نورستان  33بخش تحقیق اظها رداشته است که مراکز اصالح و تربیت اطفال در 

 این مرکز وجود ندارد. امنینابه دلیل 

 تعمیر مراکز اصالح و تربیت اطفال 

باشد در ها مرکز اصالح و تربیت اطفال فعال میوالیت که در آن 15( از %66.6والیت)نزدیک به  10 نمسئوال

بوده و  ارداستاندغیر که ساختمان مربوط به این مراکز کرایی و عمدتاً اندکردهمصاحبه با همکاران کمیسیون تأیید 

 اند.ساخته نشده المللیمطابق با معیارهای بین

( به شمول هرات، پنجشیر، میدان وردک، سمنگان و بلخ، تعیمر مربوط %33.33اما در پنج والیت دیگر )نزدیک به 

باشد. به استثنای مراکز اصالح و تربیت اطفال برابر می المللیهای بینه و تا حدودی با معیاربه این مراکز دولتی بود

ن این نهاد با مسئوالگفته  باشد ولی بهتعمیر مرکز اصالح و تربیت اطفال در والیت میدان وردک که دولتی می

 برابر نیست. المللیمعیارهای بین

                                                           
 اه، هرات و باغیس.. پنجشیر، پروان، وردک، کاپیسا، پکتیا ، بامیان، دایکندی، بلخ، جوزجان، کنر، فاریاب، نیمروز، فر26
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 فعالیت بخش باز در مراکز اصالح و تربیت اطفال 

خصوص برای اطفال و کودکانی به 27مراکز اصالح و تربیت اطفال داشتن بخش باز یکی از معیارهای قانونی در

والیت که به  15باشد. تحقیقات کمیسیون در این زمینه نشان داده است که از میان محجوز در سنین پایین می

بخش را در  س کنر و بلخ، اینهای هرات، بادغشامل والیت (%26.6والیت) 4 صرف اند،های ما پاسخ دادهپرسش

دهند( شامل را تشکیل می %73.33والیت که 11ها )ند. در سایر والیتامراکز اصالح و تربیت اطفال داشته

این بخش  پنجشیرروز، جوزجان، سمنگان، دایکندی، بامیان، کاپیسا، وردک، پروان و یمهای فراه، فاریاب، نوالیت

 وجود ندارد.

باز در این مراکز تذکر داده شده است و تربیت اطفال برای نداشتن بخش ن مراکز اصالحمسئوال توسطدالیلی که 

 :گرددشامل موارد زیر می

ن این مراکز در حال حاضر با توجه به شرایط بد امنیتی و نیز مسئوالهای گفته براساسمشکالت امنیتی؛  -1

بخش باز در مراکز پذیری کودکان محجوز، این فرصت مساعد نیست که فضای باز یا های آسیبظرفیت

سر  که در آن به اطفالتأمین امنیت این مراکز و  اصالح و تربیت اطفال فعال گردد. زیرا در این صورت

 ن امنیتی این مراکز خارج خواهد بود.مسئوالبرند دشوار بوده و از توان می

امکانات و وسایل  ن مراکز اصالح و تربیت اطفال در حال حاضرمسئوالامکانات؛ به گفته برخی از نبود  -2

 ه است که بخش باز نداشته باشیم.شدمورد نیاز بخش باز در این مراکز وجود نداشته و این امر سبب 

که موجودیت بخش باز، نیازمند حکم محکمه  اندکردهن استدالل مسئوالحکم محکمه؛ برخی از  نبود -3

باشد در این مراکز  ، داشتهاز بازاست. در حال حاضر هیچ موردی که حکم محکمه را معطوف به داشتن امتی

 است. لذا نیاز به ایجاد بخش باز نبوده است. کردهمواصلت ن

که برای  اندکردهن مراکز اصالح وتربیت اطفال در والیت کاپیسا تأیید مسئوالریاست عدلیه؛  یتوجهبی -4

کنون هیچ توجهی نسبت  . ولی تاکنداین بخش را فعال بار از ریاست عدلیه خواستیم ایجاد بخش باز چندین

 ه است.شدبه درخواست ما نشده و به این دلیل است که تا کنون بخش باز در این مرکز، فعال ن

                                                           
کتبی مبنی . بخش باز محلی است که اطفال متخلف از قانون در آن از طرف روز نگهداری و تحت آموزش و تربیه قرار گرفته و از طرف شب بر اساس ضمانت 27

که اطفال متخلف از قانون شب و روز غرض آموزش و شوند. در مقابل بخش بسته محلی اس شان، تسلیم داده میها به اولیا یا ممثل قانونیآن روزهبر احضار همه

 (1387شوند. )ماده هفتم قانون مراکز اصالح و تربیت اطفال تربیه در آن نگهداری می
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 تعداد محجوزین

طفل به مراکز  2554 مجموعاً 1393اصالح وتربیت اطفال در جریان سال  بر اساس معلومات ریاست عمومی مراکز

در این مراکز  در زمان مصاحبه تن 789ه است که از این میان صرف شداصالح و تربیت در سراسر کشور معرفی 

از محجوزین را اطفال دختر تشکیل  (%11.78) تن 93است که  کردهاین منبع تأیید  چنینهمحضور داشتند. 

 دهند.می

این ربیت ، نشان داده است که در مراکز اصالح و ت28گانه متذکره15های های همکاران ما در والیتمصاحبه

 تن 46( آنان پسر و %85.1) تن 263د. که انقرار داشته 1395زمان مصاحبه ماه جدی در  طفل 309 ها مجموعاًوالیت

 .اندمانده دختر بوده( باقی14.9%)

های دهد که در تمامی والیتریاست عمومی مراکز اصالح و تربیت اطفال نشان می توسطشده ارائهمعلومات 

(( 82.35والیت ) 28به  هاکه تعداد آن ییهااطفال فعالیت دارند و سایر والیت اختصاصیمحکمه  6صرف  ،کشور

 . انداین محکمه را نداشته 1395در سال  عمالً ،رسدمی

 طفلره هیچ والیت متذک 15ن این مراکز در مسئوال توسط شدهمعلومات ارائه اساس برکه الب توجه اینجنکته 

تحت بررسی  جدول زمانی تعیین شدههای مربوط به آنان مطابق با سرنوشت نبوده و دوسیهتحت حجزی تا کنون بی

ها دن مشکالت و چالشفهرست کرگام هنکه در  ستلی احا است. این دره شده و حل و فصل تفو رسیدگی قرارگر

به عنوان یکی را ها، عدم تعیین سرنوشت محجوزین در وقت معینه تربیت این والیت ن مراکز اصالح ومسئوال توسط

 ه است.یادآوری کرد ها در مراکز اصالح و تربیت اطفال،ترین چالشاز مهم

 هاچالش

های را در ن این مراکز و نهادهای که در این زمینه وظیفه دارند، همکاران کمیسیون پرسشمسئوالدر مصاحبه با 

موارد  شوندگانمصاحبهکه  اندکردهها و مشکالت سرراه فعالیت مراکز اصالح و تربیت اطفال مطرح به چالش رابطه

 :اندکردهآتی را به عنوان چالش یادآوری 

عدم تعیین  شداشاره  گونه که قبالً قانونی؛ همان عدم تعیین سرنوشت محجوزین مطابق به وقت معین -1

ه شد نعنوا ن این نهادمسئوالها در این مراکز از سوی چالش نیترمهم ت به موقع محجوزین یکی ازرنوشس

                                                           
 . پنجشیر، پروان، وردک، کاپیسا، پکتیا ، بامیان، دایکندی، بلخ، جوزجان، کنر، فاریاب، نیمروز، فراه، هرات و باغیس.28
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چالش های مرکز اصالح و تربیت اطفال

تعداد

ترین که این مشکل در حال حاضر به عنوان یکی از مهم اندکردهتأیید  شوندگانمصاحبهاز است. هفت تن 

 آید؛مشکالت مراکز اصالح وتربیت اطفال به حساب می

اند که تعمیر مورد اظهار داشته شوندگانمصاحبهاز هفت تن ؛ در این مورد نیز استانداردنداشتن تعمیر  -2

استفاده مراکز اصالح و تربیت اطفال با معیارهای قانونی برابر نبوده و این خود یک مشکل جدی در مراکز 

 آید؛اصالح وتربیت اطفال به حساب می

 توسطل برق؛ نداشتن برق مشکلی دیگری است که در رابطه به مراکز اصالح وتربیت اطفا نداشتن -3

نبود برق سبب  شوندگانمصاحبهاز دو تن های گفته براساسه است. شدیادآوری  شوندگانمصاحبه

 هایخصوص سرویسهای خدماتی و صحی بهگردد که عالوه بر مشکالت بوجود آمده در زمینهمی

 خوبی پیش برده نشود.موزشی این مراکز نیز بهآهای بهداشتی و صحی، برنامه

 کرده آورییاد، به عنوان یک مشکل شوندگانمصاحبهاز  دو تناز دید  نداشتن وسایط نقلیهکمبود یا  -4

های ه است که ظرفیتشدوسایط نقلیه در این مراکز سبب  نکه نبود اندکرده. این تعداد تأیید است

 آید. وجود هاین نهاد با سایر نهادها بای در ارتباطات مده و مشکالت جدیپایین آ زخدماتی در این مراک

 نبودهای آموزشی معیاری، نبود برنامه فی، عدلی و قضایی با این مراکز،نهادهای کش نکردن همکاری -5

های بخش زنانه برای دختران محجوز، کمبود جای یا اتاق، کمبود استاد برای برنامه نبودکارمندان مسلکی، 
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اندسرنوشت قضایایی که در ریاست حقوق ثبت شده

حل شده به محاکم ارجاع داده شده سرنوشت نامعلوم حل نشده 

باال بودن سن برخی از کسانی که به ، امنینا، نداشتن محل مالقات برای پایواز، آموزشی، نبود آب صحی

های مراکز نبود سلمانی و نبود حمام نیز از چالش ،داکتر ننبود ،کمبود دوا ،شوندمیعنوان محجوز معرفی 

 ه است.شدیادآوری  ن این مراکزمسئوالام توسط یکی از است که هر کد اصالح و تربیت اطفال

 :نتیجه

از  %8 1395نشان داد که در جریان سال والیت کشور،  25در بررسی وضعیت مراکز اصالح و تربیت اطفال 

ن از مسئوالاز  %60دیگر تردید وجود داشته و تنها  %32تربیت اطفال نداشته و در مورد  ها مرکز اصالح ووالیت

 .اندکردهشان، تأیید موجودیت مرکز اصالح وتربیت در والیت

دیگر را دختران تشکیل  %14.9آن را پسران و  %85.1بوده است که  تن 309محجوزین موجود در این مراکز تمامی 

المللی نبوده و به صروت بینهای مربوط به این نهاد مطابق به معیارهای ( از ساختمان%66.6د. بخش عمده )داده بو

 است.بوده و ملکیت دولت  ها معیاریاز ساختمان %33.33که صرف در حالی کرایه بوده است.

ش را نداشته و با معیارهای دیگری این بخ %73.33که در حالی ن مراکز محل باز یا بخش باز داشتهاز ای %26.6تنها 

 د.انیرت داشتهادر این زمینه مغ المللیبین

 ریاست حقوق: هـ

ها و شرایطی را فراهم ریاست وظیفه دارد زمینهاین  است.اهمیت زیادی  دارایدر دعاوی مدنی نقش ریاست حقوق 

های حقوقی نیز ریاست مساعدت ،در کنار این ریاست د.باشآورد که دسترسی به عدالت برای طرفین دعوی، مساعد 

 حقوقی نقش ارزنده دارد. هایدر زمینه فراهم آوری مساعدت

ها و شرایط این موضوع اشراف داشته و ظرفیت های حقوقی بهقانون مدنی، قانون وکالی مدافع و مقرره مساعدت

بینی دسترسی به عدالت را در این زمینه، پیش

 .اندکرده

 هاتعداد قضایا و رسیدگی به آن

تحقیقات کمیسیون نشان داده است که در 

قضیه  16236در مجموع  1395جریان سال 

از  29والیت 15 حقوق هایتآمریحقوقی در 

                                                           
 ک، کاپیسا، بدخشان، بامیان، دایکندی، خوست، سمنگان، جوزجان، بلخ، کنر، غور، فاریاب و فراه.. پنجشیر، پروان، ورد29
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دالیل حل نشدن قضایای ثبت شده در ریاست

حقوق

کامل نبودن اسناد ترک خصومت مداخله زورمندان

عدم مراجعه عارض نبود امنیت و حاکمیت

قضیه  4343ه و شد( رسیدگی %18قضیه ) 2920ه است. از این میان به شدوالیت تحت پوشش این تحقیق، ثبت  25

دهند معلوم را تشکیل می %45.6( که قضیه 7406است. سرنوشت سایر قضایا )( به محاکم ارجاع داده شده 26.7%

 نیست. 

ه است. دالیلی که شددهند حل نرا تشکیل می %9.7که قضیه  1567اند هشداز مجموع قضایای که ثبت  چنینهم

 :گرددشامل موارد زیر می اند، عمدتاًسبب عدم حل و فصل این قضایا بوده

ترین دالیلی که برای عدم رسیدگی و حل و فصل قضایای حقوقی توسط کامل نبودن اسناد؛ یکی از مهم -1

است که بتواند اثبات حق  یود نبودن اسناداین تحقیق تذکر یافته است، موج شوندگانمصاحبهاز  10%

 ینحل باقی بمانند.تعدادی زیادی از دعاوی حقوقی ال ه تاشد. این دلیل سبب کنند

 شوندگانمصاحبهاز  %30های صحبت براساسترک خصومت؛ ترک خصومت موردی دیگری است که  -2

به این معنی که در برخی از  .ها همچنان حل ناشده باقی بمانده و دوسیهشدسبب عدم رسیدگی به قضایا 

 و دوسیه بدون رسیدگی بسته شده است. کردهخصومت ها مدعی دوسیه

ن ریاست حقوق، مسئوالاز  %20 توسط شدهمعلومات ارائهمداخله زورمندان و اصحاب قدرت؛ بر اساس  -3

و مورد رسیدگی برخی از قضایای حقوقی به دلیل دخالت افراد قدرتمند و صاحب نفوذ الینحل باقی مانده 

 گیرند.قرار نمی

از  %20عدم مراجعه عارض؛  -4

ن ریاست حقوق مسئوالیا  شوندگانمصاحبه

اند که برخی از قضایا در نتیجه معلومات داده

قرار عدم مراجعه عارض، رسیدگی نشده و 

 ه است.شدترک خصومت صادر 

نبود امنیت و حاکمیت قانون؛ بر  -5

، نشوندگامصاحبهاز  %20اساس نظریات 

ه شدنبود امنیت و حاکمیت قانون نیز سبب 

است که برخی از قضایای حقوقی الینحل 

 باقی بمانند.
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25

18.7531.25

25

دالیل عدم تعیین وکیل مدافع در دعاوی حقوقی

ناامنی ناآگاهی و عدم همکاری مردم

کمبود معاش و سفریه کمبود تشکیل و کمبود وکیل

 زنان و اطفال بی بضاعت در دعاوی مدنی خدمات مساعدت حقوقی

تواند برای اثبات حق خویش در دعاوی مدنی وکیل مدافع داشته قانون وکالی مدافع هرکسی می 2بر اساس ماده 

های مقرره مساعدت  18ماده  2بند  2و فقره  17ماده  6فقره ، 13ماده  3، فقره 4ماده  3فقره باشدو همچنین بر اساس 

نتایج حقوقی ارایه نماید.  هایمساعدتبی بضاعت اطفال و زنان  دولت وظیفه دارد در دعاوی مدنیحقوقی 

 قضیه 2874برای  1395، نشان داده است که در جریان سال های حقوقین ریاست مساعدتمسئوالؤسا و احبه با رمص

، از سوی این نهاد وکیل دهندرا تشکیل می به ثبت رسیده استکل قضایای را که  %17.7مدنی زنان و کودکان که 

خدمات وکالی مدافع تا  ارائهه است که شده است. مشکالتی نیز در این زمینه وجود داشته و سبب شدمدافع تعیین 

ترین این رو باشد. که مهمهبا مشکل روب حدودی

 گردد:مشکالت شامل موارد زیر می

از  %25و تهدید؛ به باور  امنینا -1

و تهدید علیه وکالی مدافع  امنینا شوندگانمصاحبه

وکیل مدافع  توسطخدمات  ارائهترین عامل عدم مهم

در سطح ملی است. زیرا در این وضعیت وکیل 

 یت خویش را انجام دهد.مسئولتواند با اطمینان و اعتماد نمی

ر آگاهی و دعدم اند که باور داشته شوندگانمصاحبهاز  %18.75مردم؛  نکردن یهمکار عدم آگاهی و -2

خدمات وکال در دعاوی  ارائهتواند تأثیر جدی روی مردم با وکالی مدافع مینکردن همکاری نتیجه 

 حقوقی داشته باشد.

 %31.25، سفریه و امکانات ترانسپورتی نیز از دید و امکنات ترانسپورتی؛ کمبود معاش کمبود معاش، سفریه -3

 کامل نبوده و با مشکل مواجه باشد. ت وکالی مدافعاماست که خد هشدباعث  شوندگانمصاحبهاز 

ها، و کوتاه برای تکمیل دوسیه کها و زمان اندخصوص در والیتکمبود تشکیل، کمبود وکیل مدافع به -4

در  خدمات وکیلمدافع ارائهسبب اشکال در ، شوندگانمصاحبهاز  %25 اند که به نظرترین دالیلینیز از مهم

 ه است.شددعاوی حقوقی 
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 :نتیجه

الینحل باقی  از قضایای حقوقی عمالً %55.73کمیسیون در این زمینه نشان داده است که نزدیک به  یهابررسی نتیجه

دگی یه و مورد رسشدحل  1395قضایا در جریان سال  %17.98که صرف . در حالیندارو بودهروبهمانده و با چالش 

 اند.هتفگرقرار 

که دخالت زورمندان، عدم امنیت و تهدید علیه وکال، بخشی از این ود دارد جهای متعددی در این زمینه وچالش

 آیند.مشکالت به حساب می

 وکالی مدافع :و

مجرد تواند برای دفع اتهام بهقانون تشکیل و صالحیت قوه قضائیه افغانستان، هر شخصی می 16مبتنی بر ماده 

. دسترسی به وکیل مدافع یکی از حقوق مسلم هر شهروند کندگرفتاری یا اثبات حق خود وکیل مدافع انتخاب 

دولت وظیفه دارد  قانون وکالی مدافع، 3قانون اساسی و  31و ماده  بر اساس مفاد این ماده قانون چنینهمباشد. می

 .کنددر قضایای جنایی برای کسانی که توانایی پرداخت هزینه وکیل مدافع را ندارند وکیل مدافع تعیین 

های کشور وجود دارد در حقیقت نهادی است که دولت های حقوقی که در تمامی والیتمساعدتریاست 

است. در کنار این نهاد وکالی مدافع که به صورت آزاد فعالیت دارند و نهادهای  کردهافغانستان به این هدف ایجاد 

خصوص و به کرده ارائههای حقوقی دتاند که مساعهایند همه از ظرفیتای که در این زمینه فعالالمللبینملی و 

 .کنندرا فراهم می مدافع خدمات وکیل ارائههای ظرفیت

 کنندمی ارائههای حقوقی نهادها و افراد که به صورت آزاد مساعدت

های حقوقی مساعدت ارائه های کشور امکانبسیاری از والیتدهد که در تحقیقات کمیسیون در این زمینه نشان می

 د.باشمیجه اشرایط دسترسی به وکیل مدافع با مشکل مومحدود بوده و 

خدمات وکالت مدافع را  های حقوقی کهریاست مساعدته در والیت پنجشیر هیچ نهادی به غیر از به عنوان نمون

ع صرف دو وکیل مدافهای حقوقی در ریاست مساعدت. استوجود نداشته 1395در سال  کند ارائهبرای شهروندان 

 .استشامل وظیفه بودده

ضمن  که نیز صرف دو وکیل مدافع حضور داشته در والیت پروان نیز وضعیت مشابه وجوددارد. در این والیت

 .اندهای حقوقی فعال بودهت مساعدتساختار ریاس
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های حقوقی های مساعدتوالیت شامل تحقیق عالوه بر ریاست 25تحقیقات کمیسیون نشان داده است که در 

های والیت ند.ابوده ان از میان حقوقدانان زنآن تن 22. که افع حضور داشته استوکیل مد 258نهاد و  71نزدیک به 

 اند که هیچ وکیلهایپنجشیر، پروان، میدان وردک، زابل، پکتیا، خوست، سمنگان، کنر، فراه، و بادغیس از والیت

 ها فعالیت ندارد.زن در این والیت مدافع

این تعداد براست که والیت کابل هیچ گونه اطالعاتی را در اختیار کمیسیون قرار نداده است. بنا آوریادیالزم به

ه است شامل نهادها و افراد فعال در شدست قبال ل نهادها و افراد مستقل که به صورت آزاد به عنوان وکیل مدافع

که معلومات الزم در این زمینه را در اختیار همکاران والیت زابل نیز نخواسته است  چنینهمگردد. والیت کابل نمی

والیت شامل تحقیق بوده و دو والیت کابل و  25والیت از  23کمیسیون قرار دهد. بنا بر این آمار متذکره مربوط به 

 گردد. زابل را شامل نمی

ها نیز یکی از موضوعات مهم و جالب توجه است مساعدت حقوقی بین والیت ارائههای تفاوت بین ظرفیت چنینهم

که در ندارد در حالی وجود کند ارائهی ها مثل والیت کنر هیچ نهاد که مساعدت حقوقکه در برخی از والیت

 رسد.وضعیت کمی بهتر به نظر میهای مثل بلخ، هرات و بادغیس والیت

های پنجشیر، کنر و بامیان به استثنای مرکز در سه والیت، شامل والیت که درمطالعات کمیسیون نشان داده است 

 هیچ ولسوالی آنها وکیل مدافع و امکانات دسترسی به آنان وجود ندارد.

مشکل کمبود که است  کردهت پوشش تحقیق ثابت والیت تح 25ن مسئوالنتیجه مصاحبه همکاران کمیسیون با 

 ی بوده و نتایج بسیار بدی را روی دسترسی به عدالت داشته است.جد وکیل مدافع در سراسر کشور،

 هاچالش

، قرار داردحقوقی  ر برابر وکالی مدافع و نهادهای مساعدها و مشکالت که دمطالعات کمیسیون در مورد چالش

آگاهی عدم نشان داده است که عدم امنیت، کمبود معاش و امکانات ترانسپورتی و تسهیالت معیشتی وکال، 

شهروندان از نقش وکیل مدافع در دادخواهی، عدم همکاری نهادهای دولتی با نهادها و افراد که مساعدت حقوقی 

های های موجود در این زمینه بوده و نقش بسیار جدی را در پایین آوردن ظرفیتترین چالش، از مهمکنندمی ارائه

 دسترسی به عدالت داشته است.
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است.  کرده، در برابرکار وکالی مدافع محدودیت ایجاد شوندگانمصاحبهاز  %16.7 یت به نظرامن نبودیا  امنینا

های که کمبود معاش ومشکالت ترانسپورتی و سهولت اندکردهتأکید  شوندگانمصاحبهدیگر %16.7 چنینهم

 ه است.دروجود آوه و محدودیت ب کردهایجاد  زندگی وکالی مدافع در برابر کار آنان مشکل

واند در زمینه دسترسی تبر عدم آگاهی مردم نسبت به نقش وکیل مدافع و کمک که می شوندگانمصاحبهاز  12.5%

 . اندکرده، تأکید کندبه عدالت 

، عدم حمایت و همکاری نهادهای کشفی، عدلی و قضایی را در برابر وکالی مدافع و شوندگانمصاحبه دیگر 12.5%

 د.انگذار دانسته، مهم دانسته و تأثیرکندمی ارائهنهاد که مساعدت حقوقی 

، %8.3تهدید افراد زورمند ازدید  %8.3از دید  کندساختارهای حقوقی که بتواند از وکالی مدافع حمایت  نبود

از  %8.3و نیز ضعف اقتصادی شهروندان در استخدام وکیل از دید  %8.3کمبود تعداد وکالی مدافع از دید  چنینهم

 آیند.های وکیل مدافع به حساب میراه فعالیت های سره است، از چالششداحبه ا آنان مصکسانی که ب

از  %4.2 اند که هر کدام از دید تقریباًنبود حاکمیت قانون و پایین بودن سواد حقوقی وکال نیز مواردی

 اند.هشدبه عنوان چالش در این زمینه مطرح  شوندگانمصاحبه
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 :نتیجه

ه است کردواضح  کنند،می ارائههای حقوقی که مساعدت یوکالی مدافع و نهادهای بارهکمیسیون درهای بررسی

های حقوقی جدی که تاکنون در این زمینه انجام یافته، هنوز نیازمندی شهروندان به مساعدت یرغم کارهایهکه ب

برند از خدمات دوردست به سر می هایها و ولسوالیخصوص مردم که در والیتبوده و تعداد زیادی از مردم به

کالی ند. کمبود واشتهامکانات کمتری برای دسترسی به عدالت را در اختیار دا وکیل مدافع محروم بوده و عمالً

های زیادی را در برابر دسترسی شهروندان به تواند محدودیتاست که می یهایلشمدافع زن یکی از دیگر چا

 .کندط به زنان، ایجاد بوعدالت به خصوص در قضایای مر

نهاد فعالیت دارند که در این  71های حقوقی نزدیک به های مساعدتوالیت شامل تحقیق در کنار ریاست 25در 

ن از میان آنا تن 22که  کنندمی ارائههای حقوقی وکیل مدافع حضور داشته و مساعدت 258نهادها در مجموع و 

 اند.حقوقدانان زن بوده

 های امن زنانخانه :ز

زادی و کرامت انسانی آدولت داده است تا  خود این وظیفه را به 54و  24قانون اساسی افغانستان ضمن مواد 

د. زنان به عنوان اسی جامعه حمایت الزم را به عمل آورو از خانواده به عنوان رکن اس کردهشهروندانش را محافظت 

های فزیکی خویش، بیشتر از با توجه به شرایط فرهنگی، اجتماعی و توانایییکی از ارکان اساسی جامعه و خانواده 

باشند. شرایطی که مواجه می ،تری در روابط اجتماعی و خانوادگیهای جدیپذیر بوده و با چالشمردان آسیب

عه بتوانند ورد که زنان جاموجود آه اتخاذ و شرایطی را ب حمایت از آنان کند دولت تدابیری خاصی درایجاب می

ادامه داده و با اطمینان و در وضعیت برابر و مساوی با مردان، راس زندگی اجتماعی و خانوادگی خویش را بدون ه

 .کنند اعتماد در روابط اجتماعی و خانوادگی نقش خویش را ادا

ها و شرایط رفیتوظیفه داده است تا ظبه وزارت امور زنان خود  8ماده  3قانون منع خشونت علیه زنان ضمن بند 

های و با همکاری سایر نهادهای دولتی و سازمان کردهخصوص زنان قربانی خشونت را فراهم حمایت از زنان به

های راسی از تهدید و چالشهو  کردهی گمعاونتی این فرصت را بوجود آورد تا زنان قربانی خشونت با اطمینان زند

 باشند. ه باشد، نداشتهشدکه ممکن برای آنان ایجاد 
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یا مراکز امن  حمایتیهای امن با عنوان مراکز خویش از ایجاد خانه 5و  2زنان در ماده  حمایتیمقرره مراکز  چنینهم

های کشور ایجاد به وزارت امور زنان وظیفه داده است تا این مرکز را در تمامی والیت و کردهرهایشی زنان یاد 

 وجود آورد.ه و ظرفیت حمایت از زنان قربانی را ب کرده

ه است که دولت شدوالیت کشور مورد مطالعه قرار گرفته و روشن  25 های امن دردر این بخش از تحقیق خانه

 باشد.های موجود در این زمینه از چه قرار میافغانستان تا چه اندازه در این راستا موفق بوده و چالش

 های امندسترسی فزیکی به خانه

 16دهد که در نشان می 1395در سال  والیت کشور 25وسط همکاران کمیسیون از شده تآوریمعلومات جمع

والیت دیگر در این مورد چیزی خاصی  4ه و شدهای امن تأیید خانه نبودوالیت  5والیت خانه امن وجود دارد، در 

های امن دارند در والیت والیت که خانه 16. از میان اندکردهن ارائهگران کمیسیون نگفته و معلومات با مصاحبه

والیت کشور  16خانه امن. یعنی در هر والیت دو خانه امن وجود دارد. بنابراین در حال حاضر در  4هرات و فاریاب 

 وجود دارد. زنان قربانی یا خانه امن حمایتیمرکز  18عمال 

 برندسر می های امن بهتعداد اشخاص که در خانه

سر  و طفل به زن تن 313رکز متذکره به تعداد م 18ه توسط همکاران کمیسیون در شدآوریمعلومات جمع براساس

 دهند.آن را کودکان تشکیل می تن 29برند که می

 برندسر می های امن بههای قضایی مربوط به کسانی که در خانهسرنوشت دوسیه

آنان تحت بررسی و  (%78.9) تن 247های مطالعات کمیسیون دراین زمینه نشان داده است که دوسیه چنینهم

 .دیگری مشخص نشده بود (%21.1) تن 66رسیدگی قرار داشته و سرنوشت 

 های امنهای فراراه فعالیت خانهچالش

  :است کرده فهرستهای امن، های سر راه فعالیت خانههای کمیسیون مواردی زیر را از چالشبررسی

های امن سر راه فعالیت خانه هایترین چالشو جدی نیرتیکی از مهم امنینا شوندگانمصاحبهاز  %3.4؛ به نظرامنینا

های امن تحت تأثیر قرار گرفته و سبب خواهد شد تا امنیت خانه امنینا شوندگانمصاحبهآید به گفته به حساب می

 .کنندبرند را تأمین سر می مراکز بهن قادر نخواهد بود تا شرایط اعتماد و اطمینان اشخاص که در این مسئوال

های امن معرفی های است که به خانهدومین چالش یا مشکل نداشتن تذکره تابعیت تعدادی زیادی از خانم

های امن خانه های سر راه فعالتیدیگر چالش زابه این مشکل به عنوان یکی  شوندگانمصاحبهاز  %21.7شوندمی
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چالش سر راه فعالیت خانه های امن

تعداد

به سرنوشتی که زنان قربانی خشونت داشته و این واقعیت که اکثر زنان کشور هنوز . با توجه اندکردهیادآوری 

ی را ندارند و این مورد این سند مهم مل شوندمیهای امن معرفی کسانی که به خانه تذکره تابعیت ندارند، معموالً 

 وجود آید.ه مشکل ب شانهایدر رسیدگی به قضایای مربوط به آنان و طی مراحل دوسیه سبب گریدیده است که

های امن یادآوری از نداشتن تعمیر به عنوان یک مشکل در برابر فعالیت خانه شوندگانمصاحبهاز  %8.7نداشتن تعمیر 

زنان  حمایتی. تعدادی زیادی از مراکز اندکرده

های امن، تعمیر مناسب و قربانی خشونت یا خانه

تعدادی از  توسطندارند. موردی که  استاندارد

ه شدبه عنوان چالش یادآوری  شوندگانمصاحبه

 است.

عدم همکاری نهادهای کشفی، عدلی و 

بروکراسی حاکم  شوندگانمصاحبهاز  %13قضایی

های جدی در ادارات دولتی و عدم همکاری

نهادهای کشفی، عدلی و قضایی را به عنوان یک 

سر های امن بههای کسانی که در خانهاین افراد دوسیه. به گفته اندکردههای امن یاد چالش در برابر فعالیت خانه

در  گیرد.ه و نسبت به سرنوشت این افراد با حساسیت جدی، برخورد صورت نمیشدبرند در زمانش طی مراحل نمی

 گونه قضایا بر اساس مفاد قانون منع خشونت حتمی است.در رسیدگی به این حالیکه استعجالیت

فع در تفاوتی وکالی مدابی های امن،روانی تعدادی زیادی از زنان موجود در خانه نداشتن کودکستان، بیماری

ط به این زنان،پایین بودن سطح آگاهی مردم به خصوص از حقوق بشری افراد، عدم وبهای مرتعقیب قانونی دوسیه

زمینه مثل نگاه افراد  های اجتماعی موجود در اینهای امن و چالشن خانهمسئوالهای قربانی با همکاری خانواده

که در مجموع  شوندگانمصاحبهیکی از  به نظر دامهرک برند،سر میهای امن بهجامعه نسبت به کسانی که در خانه

 ه است.شدهای امن شناسایی خانه تیاند که در برابر فعالیهایز چالشا دهندرا تشکیل می 52.2%

 :نتیجه

رسیم که هنوز به این نتیجه می ،برندسر می کسانی که در این مراکر به های امن و سرنوشتاز بررسی وضعیت خانه

اند، خانه امن اسخ دادههای همکاران کمیسیون پ( که به پرسش%23.8والیت )نزدیک به  21و الیت از میان  5در 
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پیامدهای ه و شدچیزی که سبب خواهد شد امنیت زنان قربانی خشونت، بیشتر با تهدید مواجه . وجود نداشته

 بار آورد.ه تری را بجدی

 ند.اهآنان طفل و باقی آنان زن بود تن 29برند که سر می به تن 313تعداد در تمامی این مراکز  1395در سال 

برند سر میه های امن ب( از کسانیکه در خانه%78.9) تن 247های نشان داد که دوسیه چنینهممعلومات این بخش 

 دیگر تا زمان مصاحبه مشخص نبوده است. (%21.1) تن 66قرار داشته و سرنوشت  تحت بررسی و رسیدگی

سرنوشتی و های نظیر بیدر این مراکز عمدتا با چالش گیریم که یک تعداد زیادی از افراد موجودنتیجه می اینبربنا

گیرد. مشکالت بر میهای نسبتی آنان، زمان زیادی را دررو بوده و طی مراحل دوسیهعدم تعیین تکلیف، روبه

های امن قرار ر فعالیت خانهاند که در برابی بودههایمعیشتی و تعمیر نامناسب و سایر مشکالت متذکره نیز از چالش

 .داشته است

 : خدمات طب عدلیح

 ارا ب وظیفه دارد که تسهیالت الزم طب عدلی قانون طب عدلی اداره خدمات طب عدلی، 2ی بر مفاده ماده نتبم

هدف کشف واقعیت در اختیار نهادهای عدلی و قضایی قرار دهد. نقش این نهاد در اثبات ادعا و جرایم بسیار مهم و 

این ایجاد ساختارها و بر. بناکنداین نهاد در دسترسی شهروندان به عدالت کمک زیادی می تیفعالاساسی بوده و 

ها، یکی از اقداماتی مهمی خواهد بود که دولت تأسیسات مورد نیاز و تربیت نیروی بشری متخصص در سطح والیت

 تواند در این زمینه انجام دهد. افغانستان می

 ب عدلیدسترسی فزیکی به اداره خدمات ط

والیت کشور، مصاحبه صورت گرفته است. از  25ن مسئوالدر این تحقیق با  شدطوری که در مباحث قبلی اشاره 

اند که به پرسش مربوط به موجودیت اداره طب عدلی در سطح ن دولتی حاضر شدهمسئوال 30والیت 14این میان در 

ن اداره طب عدلی این مسئوالوالیت کابل نیز شامل مصاحبه بود ولی متأسفانه هیچ یکی از والیت، پاسخ دهند. 

ه شدها روشن شده در این مصاحبهبر اساس معلومات دریافت .شدن نیووالیت حاضر به مصاحبه با کارمندان کمیس

اند که این اداره گفته دیگر والیت 9اداره خدمات طب عدلی را فعال دارند و  31والیت 6والیت تنها  15است که از 

 ندارند. را به صورت فعال در سطح والیت خویش

                                                           
 پروان، وردک، کاپیسا، بامیان، دایکندی، جوزجان، بلخ، کنر، فاریاب، فراه، نمیروز، هرات، باغیس، و هلمند.. پنجشیر، 30
 . پروان، کاپیسا، بلخ، فاریاب، فراه و هرات.31
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معاینه پرده 

بکارت

اطتتثبیت لو تشخیص 

لت وکوب

ز اثبات تجاو

جنسی

معاینه 

جراحت

اثبات حمل تعیین سن تشخیص 

مسمومیت

سقط جنین تشخیص 

سوختگی

شناسایی 

اجساد

اثبات زنا

زنان برای چه نوع معاینه ها یی به طب عدلی معرفی می شوند

تعداد

 تعداد کارمندان

ها فعالیت والیت که اداره خدمات طب عدلی در آن 6این تحقیق نشان داده است که در  آمده دردستهمعلومات ب

که  %20مرد،  اندهد داکتررا تشکیل می تن 15آنان که  %60دارد. از این میان  کارمند وجود تن25دارد، در مجموع 

را شامل  تنباقی مانده که یک  %4گردد نرس و را شامل می تن 4که  %16زن،  انگردد، داکترمی تن 5شامل 

 باشند.گردد، البرانت میمی

 د شونمی داده که به اداره طب عدلی ارجاع یقضایای گونگیچه

نهادهای عدلی و قضایی در مورد آنان  توسطه و شداز کسانی که به اداره طب عدلی معرفی  ایبخش عمده

این بخش عمده از معاینات از نوع معاینات خواهد بود برند. بنااگردد، زنان و دختران جواندرخواست معلومات می

از زنانی که برای  %20.7 1395ر سال های این تحقیق دگردد. بر اساس دریافتکه مربوط به زنان و دختران جوان می

به اثبات لواطت،  %17.2اند، مربوط به معاینه پرده بکارت بوده است. هشدمعاینات طب عدلی به این اداره معرفی 

به تعیین سن،  %9.6به اثبات حمل،  %9.6به معاینه جراحت،  %9.6به اثبات تجاوز جنسی،  %9.6کوب، وبه لت 13.8%
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به تثبیت و شناسایی  %3.4 به سوختگی، %3.4 به سقط جنین، %3.4ها و استفاده از دواها، به تشخیص مسمومیت 9.6%

 اند.به اثبات زنا ارتباط داشته %3.4 اجساد و

 نده قضایادهعارجانهادهای 

قضیه(  8) %33.3پولیس،  توسطقضیه(  8) %33.3این نهاد به همکاران کمیسیون  توسط شدهمعلومات ارائهبر اساس 

محکمه،  توسطقضیه( 6) %25سارنوالی،  توسط

 1) %4.17ریاست امور زنان و  توسط قضیه( 1) 4.17%

ارجاع  ریاست امنیت ملی به این اداره توسطقضیه( 

 . داده شده است

 معاینات طب عدلی

دلی سیون از اداره خدمات طب عیمعلومات کم 

در اداره طب عدلی  معاینات %75که  کندواضح می

توسط کمیسیونی از داکتران که متشکل از سه داکتر 

نه مانده گفته شده است که معایباقی %12.5توسط یک داکتر انجام یافته و در مورد  %12.5شود. باشد، انجام میمی

 یابد. توسط چند داکتر انجام می

 هاچالش

 ارائههای این اداره در ترین مشکالت و چالشاداره خدمات طب عدلی مهم توسط شدهمعلومات ارائهبر اساس 

 :باشدخدمات طب عدلی، شامل موارد زیر می

ترین چالش که مهم اندکردهتأکید  شوندگانمصاحبهاز  %26.3؛ آزمایشگاهکمبود وسایل و مواد مورد نیاز  -1

 در این اداره است. آزمایشگاهاداره خدمات طب عدلی، نبود یا کمبود وسایل تشخصیه و مواد موردنیاز 

ترین مشکل این اداره کمبود و در مواردی نبود اند که مهمگفته شوندگانمصاحبهاز  %15.8نبود داکتر زن؛  -2

صوص در مواردی خه است. ای مشکل بهشدادی داکتر زن در این اداره است که باعث بروز مشکالت زی

 شوند از جدیت خاصی برخوردار است.ات طب عدلی فرستاده میننان برای معایزکه 

بیرون اداره در امور کاری این اداره، مشکلی  مند ازمداخالت افراد بیرون از اداره؛ دخالت افراد قدرت -3

 یید قرار گرفته است.مورد تأ شوندگانمصاحبهاز  %15.8 توسطاست که  دیگر
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از  %15.8 توسطنبود جای مناسب؛ نبود معاینه خانه مناسب یا محل مناسب برای معاینات طب عدلی نیز  -4

 ه است.شد آورییادبه عنوان یک مشکل  شوندگانمصاحبه

دولت افغانستان نتوانسته امکانات و  شوندگانمصاحبهاز  %10.5سازی؛ به باور ظرفیت هاینبود برنامه -5

 .کندموزشی و تقویت دانش مسلکی کارمندان این اداره را فراهم آهای فرصت

اند که در اداره طب عدلی افراد ، ابراز داشتهشوندگانمصاحبهاز  %10.5 چنینهمکمبود کارمندان مسلکی،  -6

 باشد.رو میمهمی روبهمسلکی کمتری وجود دارد. لذا این اداره از این جهت با چالش 

از  %5.3ه به باور کو تهدید علیه داکتران این نهاد، موضوعی دیگری است  امنیناو تهدید؛ در نهایت  امنینا -7

 دارد. به عنوان یک مشکل در برابر فعالیت این اداره وجود شوندگانمصاحبه

 
 :نتیجه

 وده و تعداد زیادی از این معایناتعدلی از میان زنان بدگان این اداره برای معاینات طب نکنبخش عمده از مراجعه

و  %13.8کوب با وبوده و مواردی چون لت ( زنان%17.2( و اثبات لواطت )%20.7مربوط به معاینه پرده بکارت )

 د.انشتهدر مراحل بعدی قرار دا %6.9 اثبات تجاوز با

5

3

3

3

2

2
1

چالش های اداره طب عدلی

کمبود وسایل و مواد آزمایشگاهی نبود یا کمبود داکتر زن مداخله افراد زورمند

نبود جای مناسب معاینات نبود برنامه ظرفیت سازی کمبود کارمند مسلکی

ناامنی و تهدید
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یابد ولی در مواردی این معاینه داکتر، انجام می تنکل از سه متشطب عدلی عمدتا توسط یک کمیسیون  معاینات

مواردی  های جدی این اداره بوده و درگیرد. کمبود داکتر زن، یکی از چالشنیز صورت میتوسط یک داکتر 

 درستی انجام نیابد.معاینات طب عدلی بهگردد ب میبدخالت افرادی از بیرون اداره، س

  



64 
 

 :نکات مهم این فصل

 1% های قومی برای رسیدگی به دعاوی به جرگه %11به مال امام مسجد و  %7.2به مخالفان مسلح دولت  از مردم

 ند. کنجنایی و حقوقی شان مراجعه می

 35.9% د.نهای نهادهای کشفی، عدلی و قضایی، ناراضی بوده و به آنان اعتماد ندارمردم از فعالیت 

 41% باشندمیرشوه در نهادهای کشفی، عدلی و قضایی  شهروندان مجبور به دادن. 

 44.4% .مردم از تبعیض در نهادهای کشفی، عدلی و قضایی شکایت دارند 

 53.6%  از تبعیض جنسیتی در برخورد نهادهای کشفی،  %85.3از تبعیض زبانی  %36.5مردم از تبعیض قومی

 عدلی و قضایی شکایت دارند.

 

 

 

 فصل سوم
 های دسترسی به عدالتچالش
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 های دسترسی به عدالتچالش

نسبت به نهادهای کشفی، عدلی و  های شهروندان عادی کشورفصل سوم این تحقیق حاوی نظریات و دیدگاه

ه است که شداست. در این فصل روشن  کردهها و معلومات آنان در این نهادها بحث قضایی بوده و از تجربه

برای دادخواهی به کجا ه و کشفی، عدلی و قضایی معلومات داشت شهروندان کشور تا چه اندازه نسبت به نهادهای

 کنند. مراجعه می

های نهادهای کشفی، عدلی و قضایی بحث دیگری است که در این فصل بررسی میزان رضایت مردم از فعالیت

چه رضایت دارند و  ی متذکرهنهادها تعداد از مردم نسبت به کارکرده است که چه شدمشخص  وصورت گرفته 

های مردم نسبت به وجود فساد و رشوت در در این فصل دیدگاه چنینهمباشند. تعدادی شکایت داشته و ناراضی می

دسترسی شهروندان به عدالت  به منظورهای از این نوع ه و چالششدآوریهای کشفی، عدلی و قضایی جمعدستگاه

 ه است.شد فهرست

به نیز و قضایی با شهروندان  برخورد منسوبین نهادهای کشفی، عدلیهای مربوط به رفتار و در این فصل چالش

از دید تبعیض قومی، زبانی، حزبی، و ... وجودیت تبعیض شاملمه و شدصورت جداگانه و موردی بررسی 

 ه استشدشهروندان ارزیابی 

 آگاهی عامهالف: 

ه است لذا شهروندان کشور عالوه شدپایین بودن سطح سواد در کشور باعث تنزیل سطح آگاهی حقوقی شهروندان 

 ،ندارند را های خویش در برابر مراجع کشفی، عدلی و قضاییکه آگاهی الزم نسبت به حقوق و مکلفیتبر این

های مراجع متذکره در رسیدگی به قضایای حقوقی و جنایی نیز اطالعات چندانی ها و مکلفیتنسبت به صالحیت

ه و سبب عدم دسترسی آنان به حقوق و آزادی های شدان حقوق شهروندبه نقض که در نهایت منتج ندارند. چیزی

های نهادهای کشفی، عدلی و گردد. روشن است که آگاهی مردم نسبت به حقوق و مکلفیتشان میاساسی و اولیه

رمندی از های بهشرطترین پیششان، یکی از مهمهای فردیآگاهی آنان نسبت به حقوق و مکلفیت چنینهمقضایی، 

 وسعه عدالت در سطح ملی خواهد شد.آنان بوده و سبب ت حقوق بشری

پرسیده شده است که وقتی مشکل حقوقی داشتید به کجا مراجعه  شوندگانمصاحبهبه همین دلیل در این تحقیق از 

یعنی  ٪26.7 شوندهمصاحبه تن 3742های این تحقیق از مجموع اید؟ در پاسخ به این سوال بر اساس دریافتکرده

از  %11.2که  تن 420سارنوالی،  اند که بهگفته است ٪13.4 که نشاندهنده تن 501پولیس، به اند اظهار داشته تن 997
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گر که نمایان تن 392کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان،  اند که بهگفته گرددرا شامل می شوندگانمصاحبه

محکمه،  اند که بهگفته تن 495یعنی  ٪13.2ریاست عدلیه،  اند که بهگفتهباشند می شوندگانمصاحبه مجموع 10.5٪

 413مال امام مسجد و  اند که بهگفته( این جمعیت ٪7.5) تن 280مخالفین مسلح دولت،  اند که بهگفته (%1.1)تن 41

گیری های قومی برای پیجرگه اند که بهگفتهاست  %11.0دهنده شونده که نشاناز کل افراد مصاحبه تن

دهند از نهاد خاصی نام نبرده و را تشکیل می شوندگانمصاحبهاز  %3.8که  تن 143 .اندکرده مراجعهشان مشکالت

گردد به این مصاحبه را شامل می %1.6که  تن 59. در نهایت اندکردهاند که به سایر نهادها مراجعه اظهار داشته

 اند.پرسش پاسخ مشخصی نداده

 

 
 :نتیجه

نشان داد که در مواردی مردم به نهادهای مراجعه  و قضایی کشفی، عدلیتجارب شهروندان از مراجعه به نهادهای 

ها را دارند و نه ظرفیت حل قضایا را به صورت قانونی و کنند که نه جایگاه حقوقی و قانونی رسیدگی به شکایتمی

حقوقی خویش به آنان مراجعه جنایی و از مردم برای حل مشکالت  %1که نزدیک به نه. مخالفان مسلح دولت العاد

ظرفیت استناد به  بدون تردید، کنندبه آنان مراجعه میاز مردم  %7.2که بر اساس تحقیقات یا مراجع دینی  کنندمی

به از مردم  %11 . هنوزگرفتنی عدالت را در نظر نخواهد نداشته و در رسیدگی به قضایا مبنای قانورا قوانین ملی 

 باشد. ی رسیدگی به قضایا مینعدم آگاهی عامه از مراجع قانو در مجموع ناشی ازدهندکه های قومی اعتبار میجرگه
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2340

1343

59

اییرضایت مردم از مراجعه به نهادهای کشفی، عدلی و ققض

رضایت دارند رضایت ندارند جواب نداده اند

1111

2631

رسیدگی به قضایا جدول شماره یک

درست رسیدگی شده است درست  رسیدگی نشده است

 عدلی و قضایی ی کشفی،هانهادهای رضایت شهروندان از کارکردب: 

ی کشفی، عدلی و قضایی پرداخته شده ست. هانهاداین قسمت از گزارش به میزان رضایت مردم از مراجعه به  در

ها و مشکالت مردم ارزیابی گردد تا از این طریق موثریت کاری این نهادها را در پاسخگویی به نیازمندیتالش می

این تحقیق پرسیده شده است که آیا  شوندگانمصاحبه. برای این منظور از رسی گرددرو مؤثریت کاری آنان ب دهش

 ی عدلی و قضایی رضایت دارید؟هانهاد تان بهاز مراجعه

به نهادهای متذکره  از مراجعه است ٪62.5ها که نشاندهنده آن تن 2340مصاحبه شونده  تن 3742از مجموع 

از  %35.9دیگر که  تن 1343اند. رضایت داشته

به  از مراجعه دهندرا تشکیل می شوندگانمصاحبه

در این و مشکالتی را  رضایت نداشته متذکرهنهادهای 

( در %1.6مانده )باقی تن 59. اندکردهیادآوری زمینه، 

رابطه به رضایت یا عدم رضایت خویش حرفی خاصی 

 .اندنگفته

 :نتیجه

های کشفی، محور دستگاهمداری و رفتار عادالنه و حقبررسی میزان رضایت مردم در حقیقت بررسی میزان قانون

که تا کنون بخش زیادی از مردم نسبت به دهداز شهروندان نشان می %35.9ت دم رضایباشد. ععدلی و قضایی می

 باشند.فعالیت نهادهای کشفی، عدلی و قضایی، اعتماد نداشته و از تأمین عدالت در این نهادها مأیوس می

 به قضیه نهادهای کشفی، عدلی و قضایی رسیدگی ج:

و عدلی و قضایی کشفی، های ثریت کاری نهادؤبه عدالت، به میزان م د که میزان دسترسی شهروندانکرباید اذعان 

ه بوده و اقدامات مؤثر توابسوقت و مؤثر رسیدگی درست، به

نهادهای متذکره در رسیدگی به قضایای حقوقی و جنایی 

های دسترسی به عدالت را برای شهروندان توسعه رفیتظ

خواهد داد. در این بخش از تحقیق برای روشن شدن این 

 ه است: شدموضوع سوالی به شرح ذیل مطرح 
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652
546

423

182

523

1111

305

17.4 14.6 11.3 4.9 14.0 29.7 8.2

محکمه سارنوالی پولیس ریاست عدلیه همه هیچ کدام جواب نداده 

است

رسیدگی به قضایا جدول شماره دو

تعداد درصد

مصاحبه  تن 3742قضیه شما در کدام نهاد عدلی و قضایی بهتر رسیدگی نشده است؟ در پاسخ به این سوال از میان 

درست  مربوط به آنان ، به قضایایاند که در تمامی نهادهای کشفی، عدلی وقضاییگفته( %29.7)تن 1111شونده 

 اند.راضی نبوده الذکر در رسیدگی به قضایای فوقهانهاد( از پاسخگویی %14.0)تن 523 اما رسیدگی شده است.

 :باشدقرار زیر می شوندگانمصاحبهتر در این زمینه دراستناد به نظریات توضیحات جزئی

شان ناراضی بودهگیری قضیهشونده به صورت مشخص از کارکرد محکمه در پی( جمعیت مصاحبه%17.4)تن 652

پولیس را تأیید  ( کارکرد%11.3)تن 423( ازکارکرد سارنوالی ناراض بودند، به همین ترتیب %14.6) تن 546اند.

 اند.و از آن ناراض بوده کردهن

( از شهروندان %4.9)تن 182 نظریات

که با آنان مصاحبه صورت گرفته 

است، در مورد کارکرد ریاست 

عدلیه خوب نبوده و از این اداره 

 تن 523 چنینهماند. ناراض بوده

تمامی نهادهارا نا ( در این مورد 14٪)

تشکیل  ٪8.2که  تن 305برده و

دهند به این پرسش پاسخ نداده می

 اند.( از کارکرد نهادهای عدلی و قضایی راضی بوده%29.7) تن 1111است در نهایت 

ی کشفی، عدلی و قضایی بوده است که هانهادگی بهتر قضایا در پرسش بعدی در رابطه به این موضوع از نحوه رسید

 :باشدبر شرح ذیل می شوندگانمصاحبهپاسخ 

ی کشفی، عدلی و هانهادکدام از گویی هیچاند که پاسخ ( گفته٪34.9) تن 1306شونده مصاحبه 3742از میان 

اند که ( از افراد بیان داشته٪14.2)تن 532نبوده است، اما  آنها مناسب و مطابق به نیاز قضایی در رسیدگی به قضایای

 گیری شده است.ی متذکره قضایای ایشان درست پیهانهاددر تمامی 

 :باشدقرار زیر می شوندگانمصاحبهت استناد به نظریا تر در این زمینه درتوضیحات جزئی
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محکمه سارنوالی پولیس
ریاست 

عدلیه
همه سکوت

راضی 17.7 8.4 10.9 7.1 14.2

ناراضی 35

سکوت 6.7
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از  شوندگانمصاحبه( ٪17.7) تن 663پاسخگویی نهادهای کشفی، عدلی و قضایی

پاسخگویی محکمه در رسیدگی به قضایای 

( ٪10.9)تن 409شان راضی بوده اند؛ 

پاسخگویی پولیس را در رسیدگی به 

 تن 267. اندکردهقضایای شان کامل ازریابی 

ه از پاسخگویی ( افراد مصاحبه شوند7.1٪)

گیری قضایای شان ابراز عدلیه در پیریاست 

( ٪8.4) تن 314 چنینهم، اندکردهرضایت 

مشخصا از پاسخگویی سارنوالی در رسیدگی 

ود و راضی بوده اند. به قضایای شان خوشن

 .اندکردهن ارائهپاسخی مشخصی در این مورد  شوندگانمصاحبه( از ٪6.70) تن 251که درحالی

 گانکنندهمراجعهی کشفی، عدلی و قضایی با هانهادبرخورد)رفتار( منسوبین د: 

شونده، مصاحبه 3742مصاحبه کارمندان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با افراد نشان داده است که از میان 

(آنها از %10.1)تن 378

 برخورد بد یا ناشایسته

آور کارمندان محکمه یاد

 463که در حالی .اندشده

( آنها از %12.4)تن

برخورد ناشایسته 

 731کارمندان سارنوالی، 

( از برخورد %10.3) تن 385( از برخورد کارمندان ریاست عدلیه، %3.2) تن 118( از برخورد بد پولیس، %19.5) تن

کل  %40.9که  تن 1531که اند. در حالیتمام نهادهای کشفی، عدلی و قضایی ناراضی بودهکارمندان 

را تشکیل  %3.6که  تن 136اند.و راضی بوده کردهدهند از هیچ نهادی شکایت نرا تشکیل می شوندگانمصاحبه

 اند.دهند پاسخ مشخصی در این زمینه ندادهمی

378 463
731

118
385

1531

136

محکه سارنوالی پولیس ریاست عدلیه همه هیچ کدام پاسخ نداده است
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1536

2206

آیا از شما درخواست رشوت شده است؟

بلی خیر

 

 

 موجودیت فساد در نهادهای کشفی، عدلی و قضاییهـ: 

در این گزارش عالوه بر برسی میزان آگاهی عامه نسبت به مراجع قانونی رسیدگی به قضایای حقوقی و جنایی،  

ی، یی عدلی و قضاهانهادنهادهاو ظرفیت های دسترسی شهروندان به رضایت و عدم رضایت مردم از مراجعه به این

  :ه استشدیر مطرح زو قضایی به شرح ی کشفی، عدلی هانهادستانی در فساد و رشوه بارهپرسشی نیز در

آیا در جریان رسیدگی به 

از شما درخواست  ،تانقضیه

 ه است؟ شدقانونی غیر

( از %41.0، )تن 1536پاسخ 

گان بلی شوندمجموع مصاحبه

بوده است که موارد متعدد و 

ها را به مختلفی از درخواست

های غیرعنوان درخواست

ی هانهادمنسوبین  توسط قانونی

کشفی، عدلی و قضایی یاد 

 تن 2206که . در حالیاندکرده

 اند.دیگر به این پرسش جواب منفی داده 59%

)نزدیک تن 240واسطه؛  دهد،تشکیل میرا  کسانیکه به این پرسش پاسخ مثبت داده اند،از  %55.9که  تن 859پول؛  

را تشکیل  %3.9که  تن 61دهد، پول و دادن خدمات؛ را تشکیل می %3 که تقریباً تن 46، دادن خدمات؛ %15.6به 

( دادن خدمات و %4، )تن 70( پول و معرفی واسطه؛ %0.2، )تن 14دهد، پول، دادن خدمات و معرفی واسطه؛ می

 ( پول و سایر موارد که%0.0، )تن 1( پول، دادن خدمات، معرفی واسطه و سایر موارد؛ %0.1، )تن 2معرفی واسطه؛ 

 (%0.1، )تن 2ه است؛ شددر باال ذکر ن
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قانونی منسوبین نهادهای های غیرکه به موجودیت فساد و درخواست کل کسانی را %15، که نزدیک به تن 241

 اند.ی متذکره نداشتههانهاداند، هیچ اشاره مشخصی به نوع درخواست از سوی متذکره جواب مثبت داده

 
 

 :نتیجه

های دسترسی به ترین چالشستانی یکی از مهمتحقیق نشان داد که هنوز هم مشکل فساد و رشوهمطالعه این بخش از 

ستانی دست که به فساد و رشوهاند. بیشتر کسانیاز شهروندان قربانی این پدیده تلخ اجتماعی بوده %41 عدالت بوده و

دن واسطه و درخواست خدمات کررفی کنند. مع( از مراجعه کنندگان خویش پول نقد درخواست می%55.8دارند )

 در مرحله بعدی قرار دارند. %3و  %15.6یا انجام دادن کار، با 

 ی کشفی، عدلی و قصاییهانهادعیض در و: تب

این، تمامی برقانون اساسی افغانستان هر نوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع است. بنا 22بر اساس ماده  

ونه گعدلی و قضایی وظیفه دارند در برابر شهروندان برخورد مناسب و عاری از تبعیض داشته، هیچنهادهای کشفی، 

مذهب، زبان، و جنس  امتیاز و برتری را نسبت به کسی قایل نگردند و افرادی مشخصی را به دالیل نسبتش به قوم،

هم مردم های این تحقیق هنوزدریافتس اسا و ازحق دسترسی به عدالت محروم نسازند. بر کردهتوهین و تحقیر ن

پول واسطه خدمات
پول و 

خدمات

پول خدمات 

و واسطه
پول و واسطه

خدمات و 

واسطه

پول، 

خدمات، 

واسطه و سایر 

موارد

سایر موارد نامعلوم

درصد 56 16 3 4 0.9 4 0.1 0 0 16

تعداد 859 240 46 61 14 70 2 1 1 241
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چه چیزی به عنوان رشوت خواسته شده است؟
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1661

1977

104

آیا تبعیض وجود دارد؟

بلی 

خیر

سکوت

415

179174

121

772

ی به تأثیرات تبعیض قومی بر روند رسیدگ

قضایا

بسیار زیاد زیاد کم بسیار کم هیچ تأثیری نداشته است

اکنون انجام یافته است از بین بردن آن ت ایهای که در راسترغم تالشهبرند. این مشکل بافغانستان از تبعیض رنج می

 گردد.به عنوان یک مشکل در نهادهای کشفی، عدلی و قضایی گزارش می هنوز هم

ته نان مصاحبه صورت گرفآکه با  تن 3742از مجموع 

را  شوندگانمصاحبه مجموع%44.4که  تن 1661است 

دهند، به سوال مربوط به موجودیت تبعیض تشکیل می

 جمعیت %52.8که  تن 1977اند. جواب مثبت داده

به این  ،شونده را به خود اختصاص داده استمصاحبه

( باقی مانده هیچ %2.8)تن 104پرسش، پاسخ منفی داده و 

 .اندکردهن ارائهپاسخی در جواب این سوال 

، مصادیق مشخصی از تبعیض اندکردهیید أی عدلی و قضایی تهانهادموجودیت تبعیض را در که  از میان کسانی

 اند. قومی، زبانی و جنسیتی را نام برده

 تبعیض قومی

اند که در جریان رسیدگی ها گفته( آن25)%تن 415 ،اندکردهاز میان کسانی که تبعیض در نهادی متذکره را تأیید 

ثیر بسیار زیاد بر نتیجه رسیدگی و أبه قضیه آنان تبعیض قومی نقش جدی را در روند رسیدگی به قضیه داشته و ت

 فیصله داشته است.

ثیر تبعیض روی أاند که تگفته ( آنها%10.8) تن 179

 اندکرده( تأیید %10.5، )تن 174قضیه زیاد بوده و 

که تبعیض قومی تا حدودی روی قضیه آنان تأثیر 

 گذاشته است.

اند که اظهار داشته شوندگانمصاحبه (%7.3) تن 121

ثیر بسیار کم روی قضیه آنان داشته أتبعیض قومی ت

 است.

تبعیض  ثیری در جریان رسیدگی به قضایای آنان نداشته است. اماأهیچ ت اند که قومیتمانده گفتهباقی %46) تن 772

 اند.و از سایر انواع تبعیض سخن گفته کردهدر نهادهای مورد مطالعه را رد ن
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بسیار زیاد زیاد کم بسیار کم
هیچ تأثیری نداشته 

است

تعداد 168 151 172 116 1054

درصد 10.1 9.09 10.4 7.0 63.5

جدول تبعیض زبانی

 نتیجه:

از مردم کشور از تبعیض قومی در نهادهای کشفی، عدلی و قضایی در جریان  %53.6 گیریم کهاین نتیجه میبربنا

 قضایا رنج برده شکایت دارند.رسیدگی به 

 تبعیض زبانی

که به تبعیض در  تن 1661از میان 

نهادهای کشفی، عدلی و قضایی 

 تن 168جواب مثبت داده بودند 

اند که زبان نقش ( گفته10.1%)

بسیار جدی در رسیدگی به قضایا 

در نهادهای کشفی، عدلی و 

عیض زبانی بقضایی داشته و ت

روند رسیدگی را بسیار زیاد متأثر 

راکم  یگذاری تبعیض زبانثیرأ( ت%10.4) تن 172اند که این تأثیر زیاد بوده و ( گفته%9.1) تن 151 است. کرده

 است.  کردهارزیابی 

ضایا داشته اند که تبعیض زبانی بسیار تأثیر کم روی رسیدگی به قاظهار داشته شوندگانمصاحبه( از %3.1) تن 116

لی از وجود ثیر روی رسیدگی به قضایا نداشته است وأاند که زبان هیچ ت( گفته%63.5) تن 1054درنهایت  است.

 .اندکردهسایر انواع تبعیض در این نهادهای تأیید 

 نتیجه:

قضایی مردم کشور از تبعیض زبانی در نهادهای کشفی، عدلی و  %36.5 نتایج مطالعات این بخش نشان داد که

 شکایت دارند.

 و نقش آن در رسیدگی به قضایا تبعیض جنسیتی

توجه به حساسیت موضوع و اهمیت آن در دسترسی به عدالت، به صورت جدا گانه و بدون  تبعیض جنسیتی با

 تن 3742از میان  خ به این پرسشسدر پاارتباط به سایر انواع تبعیض در این تحقیق مورد پرسش قرار گرفته است. 

دهدتأیید را تشکیل می شوندگانمصاحبه( کل %50.6که ) تن 1892 دهندرا تشکیل می شوندگانمصاحبهکه کل 
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1892
1226

75
15

13
521

به مشکالت زنان زودتر رسیدگی می گردد یا مردان؟

به قضایای زنان زودتر رسیدگی می شود به قضایای مردان زودتر رسیدگی می شود

به صورت برابر رسیدگی می شود نمی دانم

به هیچ کدام زود رسیدگی نمی شود پاسخ نداده است

177
197

202

137

499

2530

امیزان تأثیر جنسیت بر روند رسیدگی به قضای

بسیار زیاد زیاد کم بسیار کم هیچ تأثیری نداشته است پاسخ نداده است

که به مشکالت و قضایای  اندکرده

مربوط به زنان زودتر رسیدگی 

( اظهار %32.8) تن 1226شود، می

اند که به قضایا و مشکالت داشته

مربوط به مردان زودتر رسیدگی 

( درصد %2.0) تن 75شود، می

به  صورت مساویانهه اند که بگفته

رسیدگی مشکالت هر دو جنس 

شان ( پاسخ%0.4) تن 15گردد. می

 شود. کدام زودتر رسیدگی نمیاند که به مشکالت هیچ( گفته%0.3) تن 13بوده است و  «دانیمنمی»

 ( به این سوال بی ربط بوده است.%0.1) تن 2 و پاسخ کردهنه ارائه( هیچ پاسخی به این پرسش %13.9) تن 519

 ازمیان کسانیکه نقش تبعیض جنسیتی

رسیدگی به قضایا جدی در را 

( %4.7) تن177، اندکردهارزیابی 

ثیر تبعیض جنسی را در رسیدگی أت

( %5.3) تن 198به قضایا خیلی زیاد، 

 تن 137( کم، %5.4) تن 202زیاد، 

. اندکرده( بسیارکم، عنوان 3.7%)

 2530ثیری روی رسیدگی به قضایا ندارد. در نهایت أاند که جنسیت هیچ ت( گفته%13.3) تن 499ها وه بر اینعال

 .اندکردهن ارائه( پاسخ مشخصی به این سوال %67.6)تن

 نتیجه:

که  تن 3195 گردد کهدر تحلیل نهایی از موجودیت تبعیض جنستی در نهادهای کشفی، عدلی و قضایی روشن می

جنسیتی در برخورد نهادهای مورد مطالعه وجود تبعیض دهند باور دارند که را تشکیل می شوندگانمصاحبه 85.3%

  دارد.
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832

239
76

44

315

2236

ا داشته ندادن رشوت چه تأثیری روی رسدگی به قضای

است؟

بسیار زیاد زیاد کم بسیار کم هیچ تأثیری نداشته است پاسخ نداده است

24.6

6.4

1.40.7
7.9

58.9

نقش واسطه زورمند در رسیدگی به قضایا

بسیار زیاد زیاد کم بسیار کم هیچ تأثیری نداشته است پاسخ نداده است

 ندادن رشوهز: 

م کشور به وجود فساد و رشوت در نهادهای کشفی، عدلی و دراز م %41این تحقیق نشان داد که  مطالعه مباحث قبلی

این واقعیت  قضایی اذعان داشته و عمدتاً 

. در اندکردهدردناک اجتماعی را تجربه 

این بخش و در پاسخ به پرسشی در مورد 

به نقش ندادن رشوت در روند رسیدگی 

( کل %22.3که ) تن 833قضایا 

نقش  ،دهدرا تشکیل می شوندگانمصاحبه

 تن 76زیاد گفته و  را ت( نقش رشو%6.4) تن 239. اندکردهرشوه را در رسیدگی به قضایا بسیار زیاد ارزیابی 

( را %8.4) دیگر که تن 315، اندکردهش رشوت را بسیار کم عنوان ق( ن%1.2) تن 44( نقش رشوت را کم، 2.0%)

 تن 2236وجنایی نداشته است.  یدر رسیدگی به قضایای حقوق ثیریأاند که رشوت هیچ تگفته ،شوندشامل می

 .دانر رسیدگی به قضایا، در نهادهای کشفی، عدلی و قضایی سخنی به زبان نیاوردهنقش رشوت د باره( در59.7%)

 نتیجه:

موجودیت رشوه و نقش آن در رسیدگی به قضایای حقوقی و جنایی  ( از%31.8) تن 1191که  شددر نتیجه واضح 

 در نهادهای کشفی، عدلی و قضایی تأیید به عمل آورده است. 

 نداشتن واسطهح: 

های گذشته واسطه یکی از سالدر 

های دادخواهی و رسیدگی به قضایا چالش

در نهادهای کشفی، عدلی و قضایی بوده 

این موضوع ضمن  است. در حال حاضر

پرسشی از دید شهروندان کشور ارزیابی 

از مجموع  تن 297ه است. شد

را تشکیل  %7.9که  شوندگانمصاحبه

ثیری در جریان رسیدگی به قضایای حقوقی و جنایی نداشته أورمند هیچ تاند که نداشتن واسطه زگفته دهند،می
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بسیار زیاد زیاد کم بسیار کم
تأثیری نداشته 

است

پاسخ نداده 

است

درصد 7.3 3.9 3.6 1.7 14.3 69.2 100

تعداد 274 145 134 63 534 2592 3742

نقش وابستگی های جزبی در دسترسی به عدالت

را در رسیدگی به قضایا از سوی نهادهای کشفی، عدلی و قضایی بسیار  دنقش واسطه زورمن (%24.6) تن 919است. 

 ارزیابی( بسیار کم، %0.7) تن 28( نفش واسطه را کم و %1.4) تن 52 ( نقش واسطه را زیاد،%6.4) تن 241زیاد، 

( در رابطه به این موضوع حرفی خاصی %58.9ها که)آن تن 2206شونده مصاحبه تن 3742از  چنینهم. اندکرده

 .اندنگفته

 نتیجه:

برد قضایای حقوقی و جنایی پیش نقش واسطه دربه  شوندگانمصاحبهاز  %7.9مطالعات این بخش نشان داد که تنها 

از  %33.2هیچ پاسخی به این سوال نداده و  %58.9جواب منفی داده است. در نهادهای مورد مطالعه، 

جدی و مؤثر ارزیابی  ،در نهادهای کشفی، عدلی و قضایی برد قضایانقش واسطه را در پیش شوندگانمصاحبه

 .اندکرده

 وابستگی حزبیط: 

در این کشور مورد اذعان  از دیرباز افراد از سوی اعضای حزبو پشتبانی  حمایت های حزبی در زمینهنقش وابستگی

بوده است. افرادیکه در این تحقیق 

نقش وابستگی حزبی را در 

رسیدگی به قضایای حقوقی و 

جنایی در نهادهای کشفی، عدلی 

و قضایی بسیار زیاد ارزیابی 

که  تن 274شان به ، تعداداندکرده

را  شوندگانمصاحبه( کل 7.3%)

( نقش %3.6) تن 134به قضایا زیاد،  یگید( نقش وابستگی حزبی را در رس%3.9) تن 145رسند. دهند، میتشکیل می

اند که گفته شوندگانمصاحبه( از %14.3)  تن 534. اندکردهعنوان  ،( بسیار کم%1.7) تن 63وابستگی حزبی را کم و 

عدلی و قضایی نداشته  وابستگی حزبی هیچ تاثیری در رسیدگی به قضایای حقوقی و جنایی در نهادهای کشفی،

 .اندکردهن ارائهگردد در این مورد پاسخ مشخصی را شامل می شوندگانمصاحبه( کل %69.2) تن 2592است. 
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226 133
165

104
5342580

رسیدگی پیامدهای قوانین نامناسب در تعقیب قضایا و

به آنها

بسیار زیاد زیاد کم  بسیار کم تأثیری نداشته است پاسخ نداده است

بسیار زیاد زیاد کم بسیار کم تأثیری ندارد
پاسخ نداده 

است

درصد 10.3 3.6 1.6 0.9 11.8 71.8

تعداد 384 136 59 34 442 2678

ه قضایاتأثیر رعایت نکردن قانون در روند رسیدگی ب

درصد تعداد

 نتیجه:

را در روند رسیدگی به قضایا  نقش واسطه شوندگانمصاحبه %14.3در این بخش از تحقیق نشان داده شد که صرف 

 .اندکرده( نقش واسطه را در رسیدگی به قضایای جدی معرفی %16.46) تن 616نادیده گرفته و 

 نقش قوانین در رسیدگی به قضایاک: 

ع زمانی مربوط به دوره زندگی آنان بوده و هر ملتی در ها در مقاطنتیجه تجربه و درک انسان قوانین موضوعه عمدتاً

با وضع قوانین در تنظیم امور های زمان خویش را مختلف با توجه به شرایط و امکانات موجود، نیازمندی یهادوره

کند. فرهنگ، دانش جدید برآورده می

اند های مکتبی، از عواملیعمومی و گرایش

که روی وضع قوانین تأثیرگذاشته و این 

آورد که برخی از وجود می امکان را به

مان به قوانین نامناسب و قوانین در مرور ز

یق از شهروندان کشور نباشد. در این بخش از تحق ی ضروری زمان خود،هاگوی نیازمندیه و پاسخشدناکارا تبدیل 

آوری های آنان در این زمینه جمعبحث شده و دیدگاه ،مناسب روی رسیدگی به قضایاگذاری قوانین نامیزان تأثیر

 بسیار زیاد، ( این نقش را%6.0)تن 226شونده مصاحبه تن 3742ه است. تحقیقات کمیسون نشان داده است که از شد

 2580. این در حالی است که اندکرده( بسیار کم ارزیابی %2.8) تن 104( کم و %4.4) تن 165( زیاد، %3.6)تن 133

 ثیری نداشته است.أاند که هیچ تها گفته( آن14.3)تن 534( در این مورد نظری نداشته و %68.9مصاحبه شونده ) تن

 قوانیننکردن رعایت ل: 

روشن است که عدم رعایت قوانین 

های دسترسی شهروندان به ظرفیت

و سبب نقض  کردهد وعدالت را محد

. در این شدحقوق بشری افراد خواهد 

ها و نظریات شهروندان تحقیق نیز دیدگاه

نسبت به پیامدهای بد عدم رعایت قانون 

ه است. شددر دسترسی به عدالت ارزیابی 
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قضایا  اند که عدم رعایت قوانین تاثیر بسیار زیاد در رسیدگی به( گفته%10.3) تن 384این ارزیابی در نتیجه 

( این %0.9) تن 34( نقش عدم رعایت قانون راکم و %1.6) تن 59اند این تأثیر زیاد بوده، ( گفته%3.6) تن 136دارد،

ثیری در رسیدگی به أاند که عدم رعایت قوانین هیچ ت( گفته%11.8) تن 442. اندکردهنقش را بسیار کم ارزیابی 

 .اندکردهظر ن( در مورد این موضوع ابراز ن%71.8) تن 2687 قضایا نداشته است.

 نتیجه:

مناسب روی دسترسی به عدالت ( از تأثیرات قوانین نا%16.78) تن 628 نتیجه مطالعات ما در این بخش نشان داد که

های بد عدم رعایت قانون یا عدول از قانون مداری روی رسیدگی به ( از پیامد%16.38) تن 613و  کردهتأیید 

 اند.قضایای حقوقی و جنایی در نهادهای کشفی، عدلی و قضایی سخن گفته

 ار در رسیدگی به قضایاذگثیرأد تسایر موارم: 

را نیز یاد  دیگری شده برخی از عواملعالوه بر موارد یاد ،اندکه در این تحقیق مورد مصاحبه قرار گرفته یشهروندان

 .اندکردهبه قضایا را متأثر  یگیدکه روی دسترسی به عدالت تأثیر داشته و روند رس اندکرده

اند که های فامیلی از دیگر عواملیها و وابستگیهای شخصی، فقر و ناداری، قرابتآزار و اذیت جنسی خصومت

 ه است.شدبه عدالت یادآوری  یروندان به عنوان عوامل تأثیرگذار روی دسترستوسط برخی از شه
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 :لیک نتیجه

تأمین عدالت و ایجاد  به منظورهای بلند و مهمی که تا کنون دهد که عالوه بر گامتحلیل نهایی این گزارش نشان می

های جدی در این راستا وجود داشته و است، هنوز چالش برداشته شدههای دسترسی شهروندان به عدالت ظرفیت

 برند.شهروندان کشور از مشکالت موجود در این زمینه رنج می

دسترسی کامل به نهاد پولیس وجود نداشته و در بخش از کشور سارنوالی و محکمه ابتدائیه وجود نداشته و  ظرفیت

 وجود آورده است. هعدالت ب هسترسی بد ایجدی را در راست ، مشکالتیهادهانعدم فعالیت این 

دسترسی شهروندان به عدالت  هایکننده شرایط و فرصتحمایت وسعه ساختارهایایجاد و ت توجه کمتری در زمینه

های ، محدودیتکنندمی ارائههای حقوقی که خدمات و مساعدتمسلکی صورت گرفته و کمبود ساختارها و افراد 

 وجود آورده است. هدسترسی شهروندان به عدالت ب برایجدی را 

را در  شساختار و پرسنل مورد نیاز های امن هنوز کمتر از حد نیاز بوده و اداره طب عدلی نتوانسته استخانه ظرفیت

 .کندفراهم  سطح ملی

های جدی از موجودیت فساد در نهادهای کشفی، عدلی و قضایی وجود داشته و شهروندان کشور از هنوز شکایت

شان در رسیدگی به قضایای حقوقی و جنایی تی در فرایندیبانی، حزبی، و جنسقومی، ز واسطه و تبعیض ی،نستارشوه

 نهادهای کشفی، عدلی و قضایی شکایت دارند.

کارمندان زن و مرد در ناسب بین تزن در نهادهای کشفی، عدلی و قضایی کافی نبوده و هنوز تعدادکارمندان 

 وجود نیامده است. هب ،باال ایهدسترسی به بست

نگرفته مورد رسیدگی قرار  ،تعداد زیاد از قضایای جنایی و حقوقی بر رغم ثبت در نهادهای کشفی، عدلی و قضایی

 .ه استدمانسرنوشت باقی میبیو 

نهادهای کشفی، عدلی و قضایی فعالیت دفاتر ها ه است که در برخی از ولسوالیشدو تداوم جنگ سبب  امنینا

 اند.را از دست دادهدسترسی به عدالت ها و شرایط فرصتاز مردم  زیادینداشته و تعداد
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 :شنهادهاپی

خواری در نهادهای کشفی، عدلی و مبارزه با فساد و رشوه این و مؤثر برهای ساختاری مطمئایجاد ظرفیت -1

 قضایی؛

ل ینهادهای وک. شامل کنندمی ارائههای حقوقی ها و مساعدتتوسعه ساختارها و نهادهای که حمایت -2

 حمایتی زنان و اطفال متهم و محجوز؛ و ساختارهای مدافع

هادهای کشفی، عدلی و قضایی را افزایش های علمی و مسلکی منسوبین نکه توانایی یهایتوسعه برنامه -3

 ؛دهدمی

هدف ایجاد  اافزایش نیروی انسانی زن در نهادهای کشفی، عدلی و قضایی ب برایایجاد راهکارهای مناسب  -4

 ؛تناسب بین جمعیت زن مرد در این نهادها

 در رسیدگی به تمامی دعاوی حقوقی و جنایی مطابق به موعد معین براید راهکارهای مناسب و مؤثر اایج -5

 ها؛سرنوشتی دوسیهجلوگیری از بی برایاتخاذ تدابیر  و قوانین

 ها؛های ساختاری نهادهای عدلی و قضایی در تمامی ولسوالیتوسعه ظرفیت -6

 فیت از مجازات.ارزه جدی در برابر فرهنگ معبامو  -7
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