










 1399 تابستان، دومسال اول، شماره 
 

حقوق بشر  یپژوهش-یعلم فصلنامه | 1  

حقوق برش و تعهدات دولت افغانستان به تأمین    املللی بین بررسی اسناد  
 حق بر صحت افراد با تأکید بر ویروس کرونا

    .   حسین رضایی داکت ذاکر   

 چکیده 
سازمان جهانی بهداشت، حق بر صحت    نامه اساس حقوق بشی است. در مقدمه    ترین از بنیادی حق بر صحت  

حقوق اقتصادی، اجتامعی    املللی بین میثاق    ۱2ماده    ۱ترین حقوق هر انسانی تلقی شده است. بند  اساسی از  
الحصول شهروندان  کشورهای عضو را مکلف به تأمین بهتین حال سالمت جسمی و روحی ممکن   و فرهنگی 

را ملزم به تعهداتی در    ها دولت   کمیته حقوق اقتصادی، اجتامعی و فرهنگی   ۱4ه است. نظریه کلی شامره  کرد 
پیشگیری، کنتل و درمان بیامری واگیر    ها دولت های تعهدات  اند. یکی از حوزه قبال تحقق حق بر صحت کرده 

کرونا  مرسی  وسائ و  تأمین  به  ملزم  را  دولت  افغانستان،  حقوقی  نظام  و  ست.  امراض  درمان  پیشگیرانه،  ل 
اند. لذا پیشگیری، کنتل و درمان  سازی تسهیالت صحی رایگان، برای متام افراد مقیم در کشور کرده فراهم 

دولت افغانستان بوده و بایستی متام اقدامات الزم    های امراض ناشی از ویروس کرونا از جمله وظایف و مکلفیت 
را به منظور پیشگیری از شیوع و گستش ویروس کرونا و کنتل و درمان این بیامری اتخاذ کند. چرا که در غیر  
آن، نقض تعهدات حقوق بشی، حقوق اساسی جدیدی از جمله حق جربان خسارت را برای قربانیان نقض به 

 آورد.   وجود می 
 

 لیدواژگان ک 
 حقوق بش.   املللی بین حق بر صحت، ویروس کرونا، تعهدات دولت افغانستان، جربان خسارت قربانیان و اسناد  

  

 
    ؛  نشگاه بلخ استاد داzaker_rezaiy@yahoo.com 
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 مقدمه 
افتاد. با  تحرک و ساکن بودند و آمیختگی جوامع با هم کمت اتفاق می چندان دور، مردم کم های نه در گذشته 

های های انتقال بیامری و مطمنئ و آگاهی بیشت از راه   های ارتباطی رسیع گذشت زمان، ضمن کشف نظام 
را در زمینه سالمت بیش از پیش فراهم کرد. سابقه   املللی بین های  دار و عفونی، اهمیت نقش همکاری واگیر 

  املللی بین پس از آن قانون بهسازی  1. گردد می میالدی باز   ۱85۱باره سالمت به سال در  املللی بین همکاری 
تصویب شد. تا اینکه پس از   رهای فرانسه، پرتغال و ساردینی بخاطر مقابله با وبا، طاعون و تب زرد توسط کشو 

بهداشت عمومی، سازمان بهداشت جامعه ملل و اداره رفاه   املللی بین امریکن، اداره  تأسیس دفت بهسازی پان 
بهداشت رسید  تأسیس سازمان جهانی  به  نوبت  بازتوانی سازمان ملل متحد،  (  28- 27:  ۱۳۹5. )فالحی،  و 

با تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد تشکیل یافته و در سال   ۱۹45سازمان بهداشت جهانی در سال 
 به اجرا گذاشته شد.   ۱۹48اپریل    7خودرا تصویب کرد و از    نامه اساس   ۱۹46

ین آن مکلفیت دارد یا خیر؟  مثابه حق بشی مطرح است یا خیر؟ و دولت در تأم به   2اما اینکه آیا صحت یا سالمت 
گذاری دانسته و در  مثابه رسمایه چهار نگرش کلی مطرح شده است. طوری که در نگرش نخست، »سالمت را به 

به اهداف رسمایه این صورت سالمت وسیله  برای دستیابی  تلقی می ای  را  گذاری  شود. نگرش دوم، سالمت 
ن دیدگاه، هرچند سالمت برای افراد مهم است، ولی دولت  مثابه کاالی مرصفی تعریف کرده است. مطابق ای به 

مراقبت  کیفیت  تضمین  به  محدود  دولت  وظیفه  بلکه  ندارد،  آن  تأمین  در  خاصی  سایر  مسئولیت  مانند  ها 
های سالمت را  در برابر دستسی عادالنه به خدمات سالمت ندارد. نگرش سوم، مراقبت   ای ست و وظیفه ها کاال 

های سالمت، هدف اصلی بوده و دستسی به مراقبت  داند. یعنی دستسی عادالنه به مراقبت به مثابه حق می 
ود. نگرش  ش تراز برابری در دستسی به غذا، مسکن و سایر حقوق بش مرتبط با سالمت تلقی می سالمت هم 

داند که کلیه موانع دستسی به سالمت را از میان  داند و دولت را موظف می مثابه حق می چهارم، سالمت را به 
 ( ۱۹:  ۱۳۹5)فالحی،    بردارد و رشایط الزم برای تأمین و حفظ سالمت آحاد جامعه را فراهم کند.« 

،  کمیته اقتصادی  ۱4ظریه کلی شامره تر است. یعنی مطابق ن رسد نگرش چهارمی دقیق و منطقی به نظر می 
های بشی  حق بر سالمت از جمله حقوق بنیادین بشی است و برای اعامل سایر حق   اجتامعی و فرهنگی 
است.    پذیر توجیه ناپذیر است. چه اینکه حق بر صحت از لحاظ حیات و حیثیت ذاتی انسان  رضوری و اجتناب 

  وقبا اذعان به اینکه حق صادی، اجتامعی و فرهنگی آمده است: » اقت   املللی بین طوری که در مقدمه میثاق  
توان حقی بنیادین قلمداد  بنابراین حق بر سالمت را می   .« مذکور ناشی از حیثیت ذاتی شخص انسان است 

مندی از سایر  شود که برای تحقق و بهره حقوق بش به حقی اطالق می  املللی بین کرد. حق بنیادین در نظام 

 
 شد، برگزار شد. صورت متفاوت عمل می سازی قرنتینه که در کشورهای گوناگون به یعنی در آن سال کنفرانسی به منظور ترتیبات و یکسان .  1
ار گرفته . واژه صحت در لغتنامه دهخدا و فرهنگ فارسی معین متادف کلمه سالمت ذکر شده است. طوری که در قوانین افغانستان بیشت از واژه صحت ک 2

املللی حقوق مدنی و میثاق بین  ۱2ماده  ۳اعالمیه جهانی حقوق بش، بند   25ماده  ۱املللی حقوق بش نظیر بند شده است. اما در ترجمه اسناد بین 
مانند مواد  نیز  املللی حقوق مدنی و سیاسی به زبان فارسی، از واژه سالمت استفاده شده است. لذا در این تحقیق نگارنده میثاق بین  ۱2سیاسی و ماده 

 قانون اساسی افغانستان از هردو واژه استفاده کرده است.   54و    52
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ای  ها رضورت دارد. حال اگر محتوای حق بر سالمت را با این تعریف بسنجیم، به چنین نتیجه آزادی ها و  حق 
معنا خواهند بود.  ها بدون برخورداری از سالمت و بهداشت، بی ها و آزادی خواهیم رسید که بسیاری از حق 

انسانی صحبت بنابراین چگونه می  از کرامت  بود و  بهداشت محروم  از حداقل  طور کرامت  کرد. همین   توان 
بنابراین سالمت یکی از   1ای جسم و روان سامل معنای حقیقی خود را به دست خواهد آورد. انسانی در دامنه 

حقوق بش به رسمیت شناخته شده است. به این معنا که سالمت    املللی بین حقوق بنیادین بشی در نظام  
باید از سالمت برخوردار باشند و عواملی که سالمت را به    ها هاست و همه انسان یکی از حقوق ثابت همه انسان 

اندازد برای همه باید کاسته شود و انسان بیامر در زمان بیامری نیز باید بتواند از خدمات متناسب با  خطر می 
 مند شوند.  نوع و شدت بیامری بهره 

کردند. )ایده و  المت مردم اتخاذ می منظور بهبود س های نخستین تاریخ بشی، اقداماتی را به حاکامن، از دوره 
نیز  ۱75:  ۱۳۹0همکاران،   امروزه  دارای  به   ها دولت (  حق  این  تضمین  و  تأمین  با  ارتباط  در  کلی  طور 
افراد را    و مطلوب بودن سالمت   صورت کامل سالمت ند به توان منی   ها دولت ند. هرچند  ا های معینی مسئولیت 

افراد مورد حامیت قرار گیرد و    ایطی را فراهم آورند که در آن سالمت توانند رش می   ها دولت تضمین کنند، اما  
 برای افراد ممکن شود.    دستیابی به سالمت 

حق بر سالمت در پیوند ناگستنی با حق حیات )نسل اول حقوق بش( قرار دارد و از سوی دیگر با نسل سوم  
ت سامل که در نسل سوم حقوق بش قرار دارد  حقوق بش نیز ارتباط تنگاتنگی دارد. چرا که حق بر محیط زیس 

های توان حلقه ارتباط نسل شود. به این ترتیب، حق بر سالمت را می سیراب می   نیز از رسچشمه حق بر سالمت 
حقوق بش از حق بر سالمت حامیت و پاسداری کرده و این    املللی بین مختلف حقوق بش قلمداد کرد. اسناد  

اند. به عبارت دیگر، از میان حقوق اقتصادی، اجتامعی  شمرده دوم حقوق بشی بر   حق را در شامره حقوق نسل 
های بینادین بشی شناخته شده در نظام  از حق یا حق بر سالمت    و فرهنگی، حق به برخورداری از سالمت 

حقوق اقتصادی، اجتامعی و فرهنگی،    املللی بین میثاق  ۱2حقوق بش است. به گونه مثال، ماده   املللی بین 
تأمین سالمت جسمی و روحی ممکن  به    4۳اند. و ماده  الحصول شهروندان کرده کشورهای عضو را مکلف 

ی که سالمت عموم را  اند که در هنگام بروز خطرات اجازه داده   ها دولت ( به  2005)   املللی بین مقررات بهداشتی  
ماده   کنند.  اتخاذ  مقتضی  اقدامات  کنند،  وسایل    52تهدید  تأمین  به  ملزم  را  دولت  کشور،  اساسی  قانون 

طور  اند. همین سازی تسهیالت صحی رایگان، برای متام اتباع کشور کرده پیشگیرانه، درمان امراض و فراهم 
قوق اقتصادی، اجتامعی و فرهنگی را تصویب کرده  ح   املللی بین سند میثاق    ۱۹8۳دولت افغانستان در سال  

قانون اساسی آمده است که دولت ملزم به تأمین حق صحت شهروندان است. لذا باید متامی    7است. در ماده  
اقدامات الزم را به منظور پیشگیری از شیوع و گستش ویروس کرونا، درمان و کنتل این بیامری اتخاذ کنند.  

حقوق بشی، حقوق اساسی جدیدی از جمله حق جربان خسارت را برای قربانیان    چه اینکه نقض تعهدات 
 آورد.  می   نقض به وجود 

 
اند )با اذعان به اینکه این حقوق  املللی حقوق اقتصادی، اجتامعی و فرهنگی حق سالمت را ناشی از حیثیت ذاتی انسان دانسته . درمقدمه میثاق بین 1

 ناشی از حیثیت ذاتی شخص انسان است(.   
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پرسش  به  دادن  پاسخ  صدد  در  نظام  تحقیق حارض  در  جایگاهی  چه  بر صحت  اینکه حق  قبییل  از  هایی 
افغانستان در قبال این  ویژه دولت  و به   ها دولت حقوق بش و حقوق داخلی افغانستان دارد؟ تعهدات    املللی بین 

حق چیست؟ درصورتی که دولت افغانستان اقدامات الزم را برای پیشگیری از شیوع و گستش ویروس کرونا،  
درمان و کنتل این بیامری اتخاذ نکند، آیا قربانیان نقض تعهدات حقوق بشی، حق مطالبه جربان خسارت از  

همین  دارد؟  را  اقت دولت  ضعف  و  ناتوانی  آیا  کردن  طور  برآورده  در  افغانستان  دولت  اجتامعی  و  صادی 
قصور دولت باشد؟ از این رو بررسی و پاسخ دادن به این   کننده تواند توجیه استانداردهای مورد نظر میثاق می 

بندی کرده است که در گفتار یکم، مفهوم حق  ای دسته ها، نگارنده تحقیق خویش را به دو گفتار به گونه پرسش 
حقوق بش و   املللی بین را بر تأمین حق بر صحت در اسناد  ها دولت در گفتار دوم، جایگاه و تعهد بر صحت و 

 گیرد.   قوانین افغانستان، بشح ذیل مورد بحث و بررسی قرار می 

 گفتار یکم: مفهوم حق بر صحت 
عیار متعالی نقش اساسی  ها در نیل به این م کدام از آن ای را به هم پیوند زده که هر حق بر صحت مسائل گستده 

میرهای ناشی از این  و کنند. یکی از این موضوعات، پیشگیری از شیوع و گستش ویروس کرونا و مرگ می  ایفا 
ها و نیازهای  توان گفت که دامنه حق بر صحت امروزه گستش یافته و انواع بیامری ویروس است. از این رو می 

ا باتوجه به اینکه مفهوم حق بر صحت، به مرور زمان متحول و موسع  شود. لذ درمانی و سالمت بش را شامل می 
 دهیم.  ، در ذیل مفهوم و محتوای این حق را به ترتیب در جزء یکم و دوم مورد بحث و بررسی قرار می اند شده 

 جزء یکم: مفهوم   
تبیین حق بر صحت یا سالمت کار بسیار دشوار و پیچیده است. مشکل تعریف دقیق از »حق بر سالمت« منوط  
به عدم تعریف دقیق از واژه »سالمت« است، چرا که اگر »سالمت« را به فقدان بیامری تعریف کنیم، مشکل در  

د به حق بر سالمت  توان منی باشد، دیگر  ناپذیر عالج ماند یا اگر فردی مبتال به بیامری تعریف بیامری باقی می 
صورت موسع یعنی »وضعیت  سازمان جهانی صحت اگر سالمت را به   نامه اساس کامل استناد کند. اما مطابق  

رفاه کامل جسمی، روانی و اجتامعی نه رصفاً فقدان بیامری یا نا توانی تعریف کنیم«،  بازهم دچار مشکل  
، طبق این تعریف حقی برای ادعای خدمات  ناپذیر عالج چند فرد مبتال به بیامری شویم. بدین معنا که هر می 

کند، اما عبارت »رفاه کامل جسمی، روانی و اجتامعی« گسته وسیع و آرمانی  پزشکی مناسب و دارو را پیدا می 
وجود شود،  کند. بدین معنا که اگر پذیریم که توافقی نسبی در مورد سالمت جسمی ممکن است م را بیان می 

طور مثال، شاید اختالفی نباشد در اینکه شخص ممکن  اما توافق بر رس دیگر ابعاد سالمت بسیار دشوار است. به 
است از نظر جسمی، فردی مقاوم، قوی و در برابر ابتالء به بیامری و سازگاری جسمی و دیگر ابعاد محیط  

ناسامل دانسته شود، در حالی که معیار واحد و    فیزیکی خود توانا باشد و در عین حال از نظر وضعیت روحی 
یم مشخص کنیم  توان منی روشنی برای سالمت روانی وجود ندارد. لذا در صورت نبود ضوابط و معیار مشخص، 

شان چه تکالیف  در قبال ارائه خدمات برای ارتقای سالمت شهروندان   ها دولت که افراد چه استحقاقاتی دارند و  
 نهاد.  ها دولت توان عدم ایفای این تکالیف را به اثبات رساند و مسئولیتی بر دوش  نه می گو مشخصی دارند و چه 
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کمیته اقتصادی، اجتامعی و فرهنگی، با توجه به عدم    ۱4در نتیجه مطابق پاراگراف نهم نظریه کلی شامره  
ه حق بر سالمت  توان گفت ک گذاری عوامل متعدد بر آن، می های موجود در تعریف »سالمت« و تأثیر قطعیت 

مندی از انواع تسهیالت، کاالها، خدمات و رشایط رضوری برای تحقق باالترین سطح  عبارت است از »حق بر بهره 
»انواع   عبارت  نخست،  است:  بررسی  و  بحث  قابل  نکته  سه  تعریف  این  در  است«.  از سالمتی  قابل حصول 

میثاق    ۱4نظریه کلی شامره    ۱7در پاراگراف    تسهیالت، کاالها و خدمات است. طوری که منظور از این عبارت 
دوم، عبارت »رشایط و عنارص رضوری برای حق بر   1حقوق اقتصادی و اجتامعی تبیین شده است.  املللی بین 

یادشده تبیین و تشیح شده    ۱4نظریه کلی شامره    ۱2تفصیل در پاراگراف  سالمت« است. این عبارت نیز به 
ماده    ۱سطح قابل حصول از سالمتی« است که باتوجه به محتوای یادشده در بند    سوم، عبارت »باالترین   2است. 
اند. از این رو الزم است که  حقوق اقتصادی، اجتامعی و فرهنگی قابل بحث و بررسی   املللی بین میثاق    ۱2

دیگر، برای  بررسی کنیم. به عبارت  حقوق بش، در ذیل    املللی بین محتوای این حق را با توجه به احکام اسناد  
در قبال  ها دولت موجب این حق و تعهدات پی بردن به حدود و محتوای حق بر سالمت و استحقاقات افراد به 

گونه  حقوق بش، به   املللی بین این حق الزم است، در ذیل محتوای حق بر سالمت را با توجه به احکام اسناد  
 مطالعه و بررسی کنیم.  ذیل  

 جزء دوم: محتوا
از قبیل    املللی بین ضعف معنای سالمت در تبیین حق بر سالمت و حوزه تحت شمول این حق، اسناد  باتوجه به  
کلی شامره    املللی بین میثاق   نظریه  و  فرهنگی  و  اجتامعی  اقتصادی،  اقتصادی،    ۱4حقوق  کمیته حقوق 

 شود.  می بررسی  اجتامعی و فرهنگی  

 
موقع به خدمات  ، بدین معنا که منظور از تسهیالت، کاال و خدمات سالمتی، تضمین دستسی برابر و به ۱4نظریه عمومی شامره  ۱7بق پاراگراف . مطا 1

دواهای    ها و دیگر تسهیالت مربوطه برای درمان بیامری و احیای سالمت، تهیه ها و کلینک بخشی و آموزشی،  ایجاد شفاخانه پیشگیرانه و درمانی و توان 
 شود.  کافی در مراکز درمانی و غیره می   دیده رضوری که سازمان بهداشت جهانی تعیین کرده است، تالش برای وجود داکتان متخصص و آموزش 

ت، کاالها و  ، بدین معنا که عنارص در اختیار بودن، در دستس بودن، پذیرفتنی بودن و کیفیت به تسهیال ۱4نظریه عمومی شامره  ۱2. مطابق پاراگراف 2
ست. در اختیار بودن به این معناست که این  ها گردد که فرد، مستحق برخورداری از آن خدمات مربوط به سالمت عمومی و مراقبت از سالمتی باز می 

ب عوامل متعدد از جمله  باید به مقدار و کمیت کافی در داخل کشور عضو آماده باشد. هرچند نوع دقیق این امکانات بر حس تسهیالت، کاالها و خدمات  
نظیر آب آشامیدنی سامل، تسهیالت کافی نظافت،    توسعه اقتصادی دولت عضو، تفاوت خواهد داشت، اما در اختیار بودن عوامل اصلی مؤثر در سالمت 

معناست که تسهیالت، کاالها و   است. در دستس بودن به این  دیده پزشکی حتمی ها و سایر اماکن مربوط به سالمت، پرسنل آموزش ها، کلینک شفاخانه 
به  باید در دستس همگان،  ابعاد  پذیرترین قش جمعیت و بدون هیچ ویژه آسیب خدمات مربوط به سالمت  قرار گیرد. در دستس بودن  تبعیضی  گونه 

فیزیکی )امکانات، تسهیالت و کاالهای    ای نظیر عدم تبعیض )خدمات، امکانات و کاالها باید بدون تبعیض برای همه در دستس باشد(، دستسی چهارگانه 
های قومی، زنان، کودکان، افراد مسن، افراد دارای معلولیت، قرار  پذیر جامعه، اقلیت ویژه اقشار آسیب بهداشتی باید بصورت فیزیکی در اختیار شهروندان به 

پذیر بودن اطالعات  دستس ناسب در دستس همگان باشد( و  گرفته باشند(، دستسی اقتصادی )تأسیسات، امکانات و خدمات بهداشتی باید با قیمت م 
  های سالمت است. اما به حق محرمانه بودن داده   های مربوط به سالمت مربوط به سالمت )شامل حق تحقیق کردن، دریافت و گستش اطالعات و اندیشه 

انات و خدمات بهداشتی باید با قواعد اخالقی جامعه متناسب باشد و  پذیرفتنی بودن به این معناست که تأسیسات، امک کند(. خصوصی آسیبی وارد منی 
در سطح مناسب    در تقابل با اخالق پزشکی و اصول رازداری نباشند. کیفیت به این معناست که کلیه امکانات، کاالها و خدمات باید از لحاظ دارویی و علمی 

علمی و دارای تاریخ مرصف   شده پزشکی، داروهای تأیید  امر از جمله مستلزم پرسنل کارآزموده خوردار باشند. این قرار داشته باشد و از کیفیت مناسبی بر 
 معترب است.  
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ترین بیان در زمینه حق بر سالمت در  و فرهنگی، جامع حقوق اقتصادی، اجتامعی    املللی بین میثاق    ۱2ماده  
کشورهای طرف  کند: » این ماده در بیان این حق ترصیح می   ۱حقوق بش است. طوری که بند    املللی بین نظام  

ممکن  روحی  و  جسمی  سالمت  حال  بهتین  از  متتع  به  را  هرکس  حق  میثاق  رسمیت  این  به  الحصول 
( بنابراین از این نگاه، حق بر سالمت، حق بر رفاه کامل جسمی و روانی  84:  ۱۳86)ارجمند،    .« شناسند می 

گذارد که وضعیت و کیفیتی  گیرد، بلکه فرض را بر این می نیست و بعد اجتامعی سالمتی را هم در بر منی 
تواند  ن وضعیت می مندی از آن است. هرچند ای وجود دارد که هر فرد، مستحق بهره  الحصول از سالمت ممکن 

مندی از آنچه که ممکن  الحصول بودن« داللت بر بهره باتوجه به اوضاع و احوال متغیر باشد، اما عبارت »ممکن 
الحصول«، حق بر سالمت را  است، دارد. به عبارت دیگر، »متتع از بهتین حال سالمت جسمی و روحی ممکن 

تر را به حق بر سالمت  تر و واقعی تقلیل نداده و محتوای عینی به حق بر حداقلی از آنچه برای سالمتی الزم است،  
 1بخشد. می 

کند: »حق بر سالمت به  حقوق اقتصادی، اجتامعی و فرهنگی، ترصیح می   کمیته   ۱4اما نظریه کلی شامره  
هایی که جزئی معنای حق داشنت سالمتی نیست، بلکه حق بر سالمت شامل آزادی و حق است.« یعنی  آزادی 

جسم و جان او ای از اختیارات عمل، فارغ از مداخله برای فرد در زمینه  زنند، حوزه ماهیت این حق را رقم می از  
می  )شجاعیان:  ترسیم  پاراگراف  ۱8:  ۱۳88کند.  اساس  بر  شامره    ۹و    8(  کلی  حقوق   کمیته   ۱4نظریه 

جسم خود و تولید مثل و    ها شامل حق شخص بر کنتل سالمت و اقتصادی، اجتامعی و فرهنگی این آزادی 
شود. در مقابل  حق بر آزادی از مداخله نظیر حق آزادی از شکنجه، در مکان و آزمایش پزشکی بدون رضایت می 

دهد شامل حق آنان به یک سیستم یا نظام حامیت از سالمت هایی را که حق بر سالمت به افراد می استحقاق 
الحصول  مند شدن از بهتین حال سالمت جسمی و روحی ممکن ه باشد که فرصت برابر را برای مردم در بهر می 

یا »بهتین حال سالمت جسمی و روحی   برخوردار شوند. اما »باالترین سطح قابل دستیابی برای سالمتی« 
و اجتامعی و اقتصادی و منابعی است که هر کشوری در   های بیولوژیک رشط مستلزم پیش  2الحصول«، ممکن 

کامل را تضمین کند و در برابر هر علت محتمل فقدان    د سالمت توان منی طور خاص دولت  ی به اختیار دارد. یعن 
  آن را تضمین کرد یا سالمت   توان منی وضعیت و حالتی است که    ، حامیت ارائه دهد. چرا که سالمت سالمت 

، آب و  تورهای ژنتیک افراد مثل فاک   چیزی نیست که بتوان آن را به کسی داد، بلکه عوامل مختلفی بر سالمت 
گذارند که خارج از کنتل  سامل اثر می خطر و نا های زندگی پر هوا، مستعد بودن فرد در برابر بیامری و سبک 

گیرد. مثل استعامل  طور از دست دادن سالمتی گاه با اعامل ارادی خود فرد صورت می دولت است. همین 
آید نباید آن را  رو وقتی سخن از حق بر سالمت به میان می   اعامل دیگران است. از این دخانیات و گاه نتیجه 

حق بر سامل بودن، مریض نبودن، ناتوان نشدن و امثال آن تعریف کرد، بلکه حق بر سالمت را باید به حق بر  

 
کند. یعنی  ذکر می املللی حقوق اقتصادی، اجتامعی و فرهنگی، اقدامات متنوع و رضوری را از باب منونه برای تحقق این حق  میثاق بین   ۱2ماده    2. بند  1

سالمت عمومی برای    اذ تدابیری نظیر مراقبت قبل و بعد از زایامن، مراحل رشد کودک، بهداشت محیط صنعتی، تالش در حوزه ها ملزم به اتخ دولت 
 باشند.  های واگیر، تأمین و تدارک مراقبت و خدمات پزشکی و غیره، می پیشگیری، درمان و کنتل بیامری 

 عی و فرهنگی.   املللی حقوق اقتصادی، اجتام میثاق بین   ۱2ماده    ۱. بند 2



 1399 تابستان، دومسال اول، شماره 
 

حقوق بشر  یپژوهش-یعلم فصلنامه | 7  

مندی از تسهیالت، کاالها، خدمات و رشایط متنوع رضوری برای تحقق بهتین حال سالمت جسمی و بهره 
 ول دانست.  الحص روحی ممکن 

 گفتار دوم: جایگاه دولت افغانستان بر تأمین حق بر صحت  
ای و داخلی به رسمیت شناخته شده است. این  ، منطقه املللی بین حق بر صحت در اسناد مختلفی در سطح 

هریک از زوایای مختلف به بررسی و جایگاه این حق پرداخته است. در این گفتار، نخست، جایگاه حق  اسناد  
و سپس تعهدات دولت افغانستان بر تأمین حق بر صحت    و قوانین افغانستان   املللی بین بر صحت را در اسناد  

 کنیم.  بررسی می را با تأکید بر ویروس کرونا  
 حقوق برش و حقوق افغانستان    املللی بین در اسناد  جزء یکم: جایگاه حق بر صحت 

اند که  ، حق بر صحت را به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشی به رسیمت شناخته املللی بین بسیاری از اسناد  
میثاق    ۱2اعالمیه جهانی حقوق بش، ماده    25منشور سازمان ملل متحد، ماده    55توان به ماده  مخترصاً می 

کمیته حقوق اقتصادی، اجتامعی و    ۱4اقتصادی، اجتامعی و فرهنگی و  نظریه کلی شامره    حقوق   املللی بین 
کمیته    ۱4حقوق اقتصادی، اجتامعی و فرهنگی و نظریه کلی شامره    املللی بین اشاره کرد. اما میثاق    فرهنگی 

امللل در  حقوق بین است که توجیه  املللی بین آور ترین سند الزام حقوق اقتصادی، اجتامعی و فرهنگی عمده 
حقوق اقتصادی، اجتامعی    املللی بین تفصیل مقرر کرده است. به این معنا که میثاق  دفاع از حق بر صحت را به 

شده توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد در شانزدهم دسامرب  تصویب   و فرهنگی به عنوان ضمیمه قطعنامه 
وسیع سند محوری حامیت از حق بر صحت است.    طور به صورت رسمی پدیدار شد. این سند به   ۱۹66سال 

بند   که  به  به   میثاق   ۱2ماده    ۱طوری  را حق هر شخص  بر سالمت  و مشخص حق  رصاحت، شکل قطعی 
این ماده   2بند    1الحصول به رسمیت شناخته است. برخورداری از بهتین حال سالمت جسمی و روحی ممکن 

ین میثاق برای تأمین استیفای کامل این حق اتخاذ خواهند  ی عضو ا ها دولت اقدامات و تدابیری رضوری که  
نیز حق بر سالمت   ۱4طور کمیته حقوق بش در پاراگراف اول نظریه کلی شامره  همین   2کرد را اعالم کرده است. 

ناپذیر  های بشی دیگر، رضوری و اجتناب را به عنوان حق بشی بنیادی تلقی کرده و این حق را برای اعامل حق 
 اند.   نسته دا 

از   را در سال    املللی بین کشورهایی است که سند میثاق  افغانستان  حقوق اقتصادی، اجتامعی و فرهنگی 
ملزم به رعایت احکام آن است. در حالی    ۱۳82و تصویب کرده و مطابق ماده هفتم قانون اساسی    امضا   ۱۹8۳
حق بر سالمت اشاره نکرده است، اما حق    قانون اساسی کشور، هرچند به صورت مستقیم به   54تا    52که مواد 
مندی از انواع تسهیالت، کاالها و خدمات صحی رایگان را برای همه اتباع کشور به رسمیت شناخته و از  بهره 

 
 شناسند.  الحصول به رسمیت می کس را به متتع از بهتین حال سالمت جسمی و روحی ممکن . کشورهای طرف این میثاق حق هر 1
: الف:  بود   . تدابیری که کشورهای طرف این میثاق برای تأمین استیفای کامل این حق اتخاذ خواهد کرد شامل اقدامات الزم برای تأمین امور ذیل خواهد 2

میر کودکان و رشد سامل آنان؛ ب: بهبود بهداشت محیط و بهداشت صنعتی از جمیع جهات؛ ج: پیشگیری و  و تقلیل میزان مرده متولد شدن کودکان، مرگ 
رای تأمین مراجع پزشکی و  ها؛ د: ایجاد رشایط مناسب ب علیه این بیامری چنین پیکار  ها و هم ای و سایر بیامری گیر، بومی، حرفه های همه معالجه بیامری 

 به بیامری.    های پزشکی برای عموم در صورت ابتال کمک 
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با پیروی    1اند. شود، حامیت و پاسداری کرده ی که برای تأمین استیفای کامل این حق رضوری تلقی می تدابیر 
کند: »این قانون در  ( ترصیح می ۱۳88قانون صحت عامه )مصوب سال    ۱سی، ماده  از این احکام قانون اسا 

و عالج امراض   چهارم قانون اساسی به منظور وقایه و سوم و پنجاه و دوم، پنجاه و روشنی احکام مندرج مواد پنجاه 
و فراهم منودن تسهیالت صحی رایگان برای همه اتباع کشور، تأمین و توسعه خدمات طبی و مراکز صحی  

های مؤثر صحی در ساحات مختلف صحت عامه، اعم از عرضه مناسب خدمات طبی  خصوصی، اجرای برنامه 
ع امراض ساری، کنتل و امحای  الصحه فردی و محیط زیست، جلوگیری از شیو وقایوی و معالجوی، بهبود حفظ 

آن، حامیت صحت طفل و مادر و فراهم کردن رشایط مناسب صحی کار در مؤسسات تولیدی و خدماتی کشور  
وزارت صحت عامه برای اتباع کشور، وسایل پیشگیری و عالج    این قانون   2وضع شده است. و مطابق ماده  

معالجوی را در محدوده امکانات مالی دولت طبق سند    امراض کتلوی، وقایع طبیعی و خدمات اولیه و ثانویه 
الصحه  ، حفاظت از صحت فردی و حفظ 4کند. بنابراین بر اساس ماده  تقنینی مربوط به صورت رایگان تأمین می 

محیطی از وظایف اساسی وزارت صحت عامه است. طوری که وزارت صحت عامه به منظور تأمین صحت اتباع  
 کند.  قانون صحت عامه می   5در ماده  این تدابیر  کشور، اقدام به اتخاذ  

در نتیجه، افغانستان از جمله کشورهایی است که در قانون اساسی خود اصولی را به حق بر سالمت یا حقوق 
رسد تبیین  اند. اما به نظر می شمرده مربوط به آن اختصاص داده و تعهدات دولت در حوزه حق بر سالمت را بر 

 نیز است:  قوق افغانستان دچار این نواقص  حق بر سالمت در ح 
فرد را تضمین کند یا اینکه فرد به بهتین    نخست: در مورد اینکه آیا دولت مکلف است که به صورت کامل سالمت 

الحصول دست یابد، در احکام قانون اساسی و قانون صحت عامه مشخص  حال سالمت جسمی و روحی ممکن 
رشط منابعی که دولت در اختیار دارد یاد  قانون صحت عامه رصف از پیش   2ده  ما   ۱نشده است. چرا که در بند  
کامل را تضمین کند و در برابر هر علت محتمل    د سالمت توان منی طور خاص دولت  کرده است. در حالی که به 

  سالمت آن را تضمین کرد یا    توان منی حامیت ارائه دهد. زیرا سالمتی وضعیت و حالتی است که    فقدان سالمت 
، آب و  افراد نظیر فاکتورهای ژنتیک   چیزی نیست که بتوان آن را به کسی داد، بلکه عوامل مختلف بر سالمت 

گذارند که خارج از کنتل  سامل اثر می خطر و نا های زندگی پر هوا، مستعد بودن فرد در برابر بیامری و سبک 
و کرامت ذاتی شهروندان، اصل را بر این    سالمت   گذار به خاطر حامیت از دولت است. اگر بگوییم که قانون 

کامل شهروندان است، مگر در صورتی که منابع مالی کفاف    گذاشته است که دولت ملزم به تضمین سالمت 
  ۱4حقوق مدنی و سیاسی و نظریه کلی شامره  املللی بین میثاق  ۱2ماده  ۱نکند. باز هم بر اساس حکم بند 

الحصول مطرح است. چرا که  ممکن   بحث دستیابی به سالمت   ی و سیاسی، اول حقوق مدن   املللی بین میثاق  
به کمک   اگر سالمت  توجه  با  افغانستان  باشد، دولت  نظر  های ملی و  های میلیون دالری سازمان کامل مد 

 
کند. دولت تأسیس و توسعه خدمات طبی  . دولت وسال وقایه و عالج امراض و تسهیالت صحی رایگان را برای همه اتباع مطابق به احکام قانون تأمین می 1

قانون اساسی(. دولت به منظور تنظیم خدمات طبی و مساعدت مالی    52کند )ماده  ق و حامیت می و مراکز صحی خصوصی را مطابق به احکام قانون تشوی 
ید  منا گیری فعال آنان در جامعه، مطابق به احکام قانون، تدابیر الزم اتخاذ می توانی معلولین و معیوبین و سهم برای بازماندگان شهدا و مفقودین و برای باز 

لت به منظور تأمین سالمت جسمی و روحی خانواده، باالخص طفل و مادر، تربیت اطفال و برای از بین بردن رسوم مغایر با  قانون اساسی(. دو  5۳)ماده 
 قانون اساسی(.    54کند )ماده  احکام دین مقدس اسالم تدابیر الزم اتخاذ می 
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و معالجه امراض ناشی از این ویروس صورت گرفته، حداقل    که درباره پیشگیری از شیوع ویروس کرونا   املللی بین 
گزارش    تن   ۳5.22۹کرد. در حالی که آمار مبتال به این بیامری امروزه به  از شیوع این ویروس جلوگیری می 

مندی از بهتین حال  بهره   دوم   1شود. بالغ می تن   ۱.۱47میرهای ناشی از این ویروس به تعداد  و شده و مرگ 
، اجتامعی، اقتصادی و منابعی است  های بیولوژیک رشط الحصول مستلزم پیش جسمی و روحی ممکن سالمت  

 که کشورها در اختیار دارد.  
پذیرفتنی  های تسهیالت، کاالها و  خدمات که شامل در اختیار بودن، در دستس بودن،  دوم: رشایط و ویژگی 

ویژه وزارت صحت  است. از این رو مسئوالن دولت و به ند، در قوانین افغانستان مشخص نشده  ا بودن و کیفیت 
ترین توجهی  های قانونی، کوچک عامه کشور و کمیته اضطراری مبارزه با ویروس کرونا، با استفاده از این خالیگاه 

ندارد. بنابراین در صورتی که دولت افغانستان اقدامات الزم را برای پیشگیری از شیوع و  به این رشایط و ویژگی  
ستش ویروس کرونا، درمان و کنتل این بیامری اتخاذ نکند، آیا قربانیان نقض تعهدات حقوق بشی، حق  گ 

طور آیا ناتوانی و ضعف اقتصادی و اجتامعی دولت افغانستان در  مطالبه جربان خسارت از دولت را دارد؟ همین 
می  میثاق  نظر  مورد  استانداردهای  کردن  توجیه برآورده  چه    کننده تواند  نهایت،  در  باشد؟  دولت  قصور 

بین راهکاری  حقوق  در  مؤثری  توامنند های  برای  این  ها دولت سازی  امللل  تحقق  و  اجراء  برای  ناتوان  ی 
 کنیم.  بررسی می ها را در جزء دوم  استانداردها وجود دارد؟ پاسخ این پرسش 

 س کرونا جزء دوم: تعهد دولت افغانستان در تأمین حق بر صحت با تأکید بر ویرو 
به انجام اقدامات مقتضی در جهت حق مورد نظر است.    ها دولت شان، متعهد بودن  دستیابی افراد به حق   الزمه 
، زمینه تحقق حق را فراهم کنند و با اتخاذ رویکرد حقوق  شان های باید باتوجه به رشایط خاص کشور   ها دولت 

آسیب  به  و بشی  اجتامعی  اقتصادی،  کنوانسیون حقوق  مطابق  کنند.  توجه خاص  جامعه  اقشار  پذیرترین 
  3، تعهد به حامیت 2های بشی از جمله حق بر سالمت مستلزم سه نوع تعهد )تعهد به احتام حق   فرهنگی همه 

 
 ، ساعت یک بعد از ظهر.  ۱۳۹۹رسطان سال   27. روزنامه اطالعات روز، جمعه  1
ها در مسیر  کند. درباره حق بر سالمت، تعهد به احتام به معنای آن است که دولت ه احتام، دولت را به خودداری از مداخله در آزادی افراد ملزم می . تعهد ب 2

را مرتفع سازند. یعنی    های جاری هایی از افراد ایجاد نکند یا موانع موجود و محدودیت هایی برای افراد یا دسته مندی از این حق، موانع و محدودیت بهره 
شهروندان بدون تبعیض انواع تسهیالت، وسائل و خدمات مبارزه با   اند برای همه خصوص مسئوالن بخش مبارزه با ویروس کرونا ملزم دولت افغانستان و به 

هروندان برای دستسی به خدمات پیشگیرانه،  ویروس کرونا را فراهم ساخته و به صورت برابر در اختیار شهروندان قرار دهند. و از خودداری و محدودیت ش 
مربوط به ویروس کرونا احتاز کنند. البته تعهد به احتام در رشایط استثنایی برای جلوگیری از شیوع این بیامری و حفظ سالمت   دهنده درمانی و تسکین 

رود. باید توجه کرد که این اقدامات  ردن او رضورت دارد، از بین می کند و در نتیجه قرنتینه ک اش خودداری می عمومی در مورد فردی که از درمان بیامری 
 پذیر باشد.  توجیه دولت باید موقتی و کاماًل    کننده محدود 

،  کند. طبق این نوع تعهد، حقوق افراد محتم است افراد دیگر در حقوق افراد اشاره می  . تعهد به حامیت، به تکلیف دولت مبنی بر جلوگیری از مداخله 3
اشخاص ثالث در حقوق افراد نیز جلوگیری کند. بنابراین دولت و مسئوالن کمیته اضطراری مبارزه با   تنها دولت نباید مداخله کند، بلکه باید از مداخله نه 

یت از حق بر سالمت مردم  ناشی از ویروس کرونا را به حداقل برسانند و اقدامات رضوری برای حام  سالمت  کننده ویروس کرونا، تالش کنند خطرات تهدید 
به عنوان ابزار سیاسی و اقتصادی  های دارو و تجیهزات پزشکی جلوگیری کنند و این اقالم  در برابر مداخله اشخاص ثالث انجام دهند. یعنی از بلند رفنت نرخ 

 مورد استفاده قرار نگیرد.    



 یدوب ۱۳۹۹ ه، ګڼکال، دوميه  ړیلوم 
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در مورد حق بر سالمت، تعهد به    ها دولت شود که تعهد  ند. اکنون پرسش مطرح می ا ( برای دولت 1و تعهد به ایفا 
نتیجه؟  به  تعهد  نظریه کلی شامره  در پاسخ می   2وسیله است یا  کمیته حقوق    ۱4توان گفت که هرچند در 
شان، اقدامات  کشور را اجازه داده است که با توجه به رشایط خاص    ها دولت اقتصادی، اجتامعی و فرهنگی  

به انجام عمل در    ها دولت به عبارت دیگر، تعهد    3شان را در مورد حق بر سالمت اتخاذ کنند. متناسب با تعهدات 
درباره حق بر سالمت، تعهد به نتیجه است. یعنی    ها دولت صورت توان است. در حالی که به نظر نگارنده تعهد  

ه کارگیرند تا امکانات الزم را برای انجام تعهدات خود فراهم کنند. چرا  ند که متام تالش خود را ب ا ملزم  ها دولت 
ی  ها دولت کمیته حقوق اقتصادی، اجتامعی و فرهنگی آمده است: »   ۱4نظریه کلی شامره    ۳0که در پاراگراف  

اش و حتی با یعنی هر دولت رصف نظر از سطح توسعه   عضو نسبت به حق بر سالمت تعهدات فوری دارند«. 
در تعریف تعهدات    ۳۱طور در پاراگراف  همین   4باشد. د محدودیت مالی شدید، ملزم به ایفای تعهداتش می وجو 

زمان، به معنای رها شدن دولت از تعهداتش نیست، بلکه به  اند که حق بر سالمت در یک مدت تدریجی آورده 
ممکن در جهت تحقق کامل    ست که دولت تعهد خاص و مداومی برای حرکت رسیع و مؤثر و تا حد این معنا 

ی عضو متعهدند که تالش حداکرث داشته باشند تا هرچه بیشت به سوی  ها دولت یعنی    حق بر سالمت دارند. 
گام بردارند. اما اگر دولتی    جسم و روان افراد مقیم در کشورشان   یافتنی سالمت ترین استاندارد دست عالی 
اصلی که در پس    او را مسئول دانست. چرا که فلسفه   توان منی باشد،  راستی ناتوان از تأمین این استاندارد  به 

وی خارج    به انجام کاری که از عهده   توان منی تعهد به رفتار یا وسیله نهفته است، این است که هیچ شخصی را  
ما پذیرش  است، مکلف دانست، بلکه انجام یک تکلیف با داشنت ابزارهای الزم و قدرت بر انجام آن مالزمه دارد. ا 

ناتوانی دولت    این استدالل در حوزه  تردید همراه است. بدین معنا که مطلق  با قدری    توان منی حقوق بش 
حقوق  املللی بین حقوق بشی از جمله تعهدات ناشی از میثاق  املللی بین مجوزی برای عدم اجابت تعهدات 

ین در صورتی که دولت افغانستان ادعا داشته  اقتصادی، اجتامعی و فرهنگی در مورد حق بر سالمت باشد. بنابرا 
باشد که به علت محدودیت یا فقدان منابع و امکانات، نتوانسته تعهدات ناشی از میثاق را در مورد پیشگیری،  

گیری  های خود را برای بهره کنتل و درمان امراض ناشی از ویروس کرونا اجرا کند، باید ثابت کند که کلیه تالش 

 
کند. یعنی در این اقدامات و تصمیامت باید به نیازهای فقرا و  یازهای افراد متعهد می ، دولت را به اتخاذ تصمیامت رضوری برای تضمین ن . تعهد به ایفا 1

است  پذیر و محروم جامعه اولویت داده شود. بنابراین برای مبارزه با ویروس کرونا دولت افغانستان و کمیته اضطراری مبارزه با کرونا، یک سی های آسیب گروه 
داروهای رضوری و تجهیزات پزشکی و انتشار اطالعات مقتضی را برای شهروندان تدوین و تهیه   ل این بیامری، تهیه ملی در مورد پیشگیری، درمان و کنت 

 کنند.   
حق خواهد بود. اما تعهد  وسیله و امکانات خاص، متعهد به تدارک محتوای حق برای ذی   کارگیری . منظور از تعهد به وسیله آن است که متعهد و مکلف با به 2

باشد. این تعهد قطعی بود، بنابراین معطوف و مقید به وسیله و یا امکانات خاصی نشده است. برای کسب  حق می به نتیجه متعهد مکلف به تدارک حق ذی 
حقوق بش در جهان معارص، دفت یکم، درآمدی بر مباحث نظری: مفاهیم، مبانی، قلمرو و منابع،   اطالعات بیشت، نک: قاری سید فاطمی، سید محمد، 

 . 42، چاپ دوم، ص  ۱۳88تهران، انتشارات شهردانش، سال  
شوری به کشور  ای، اقتصادی، سیاسی، اجتامعی، فرهنگی و بهداشت کشورها، تحقق کامل حق بر سالمت از ک . چرا که با توجه به رشایط متفاوت توسعه 3

 دیگر متفاوت است. 
تی که  . منظور از تعهدات فوری، تأمین حداقل استانداردهای رضوری حق بر سالمت، جلوگیری، اجتناب یا متوقف کردن تبعیض، ممنوعیت اتخاذ اقداما 4

امات سنجیده، دقیق و مثبت در جهت تحقق  کند، اتخاذ اقد مستقیم حق بر سالمت را نقض یا در برخورداری از آن مداخله می به صورت مستقیم یا غیر 
 شان تأثیر بگذارد.  گیری که ممکن است بر سالمت های تصمیم تدریجی حق بر سالمت، تضمین مشارکت مردم در پروسه 
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ی که در اختیار داشته به عمل آورده است، لیکن به دلیل محدودیت منابع، از اجرای کامل تعهدات  از کلیه منابع 
  پذیر توجیه بازمانده است. لذا تا زمانی که قصور خود را به فقدان منابع منتسب نکند، قصور و انفعال دولت  

که تالش حداکرث داشته باشند تا  ی عضو متعهدند  ها دولت ،  این کمیته   ۳۱چرا که بر اساس پاراگراف    1نیست. 
دست یابند. از این رو دولت افغانستان باید متام    ترین استاندارد قابل حصول سالمت هرچه بیشت به سوی عالی 

به احکام میثاق در مورد حق بر  توان و تالش خود را به کار گیرند تا امکانات الزم را برای انجام تعهدات خود  
ویژه در امر مبارزه و پیشگیری از شیوع و گستش ویروس کرونا فراهم کنند. زیرا هر دولتی که به  سالمت و به 

امللل عام، متعهد است  سازد، بر اساس اصول حقوق بین پیوندد و خود را به کل مفاد آن ملتزم می ای می معاهده 
بگذا  اجرا  به  را  آن  و  مندرجات  کند.  توان منی رد  استناد  قوانین داخلی خود  به  معاهد  اجرای  از  افرار  برای  د 

و تصویب    حقوق اقتصادی و اجتامعی را امضا   املللی بین ( یعنی دولت افغانستان میثاق  ۱20:  ۱۳84  )بیگدلی، 
که شامل   قانون اساسی ملزم به اجرای متام مفاد و مندرجات این میثاق است   7کرده و بر اساس حکم ماده  

. در صورتی که دولت افغانستان، متام تالش و توان خود را برای مهار ویروس  شود نیز می   ۱4نظریه کلی شامره  
کرونا به کار نگیرند و اینکه اقدامات الزم را برای پیشگیری از شیوع و گستش ویروس کرونا، درمان و کنتل این  

حقوق بشی، حق مطالبه جربان خسارت از دولت را دارد؟ در  بیامری اتخاذ نکند، آیا قربانیان نقض تعهدات  
توان گفت که حق بر سالمت و حق درمان از حقوق اساسی و نیازهای اصلی در یک  پاسخ به این پرسش می 

  25جامعه است که دولت به عنوان مناینده ملت در قبال این نیاز دایمی و اصلی جامعه، مسئولیت دارد. ماده  
از جمله اسناد    2حقوق اقتصادی، اجتامعی و فرهنگی   املللی بین میثاق    ۹قوق بش و ماده  اعالمیه جهانی ح

های اند که تأمین اجتامعی را از جمله وظایف دولت دانسته و به موجب این اسناد »یکی از شاخص املللی بین 
قانون    52( ماده  ۹4:  ۱۳۹8مهم تأمین اجتامعی، بهداشت و درمان مناسب مورد نیاز انسانی است.« )هاشمی،  

اساسی افغانستان در گسته داخلی، حق بر تأمین وسائل و تسهیالت صحی رایگان را برای همه اتباع مطابق  
قانون صحت حق درمان یا عالج امراض،   ۱به احکام قانون به رسمیت شناخته است. بنابراین مطابق ماده  

مصادیق آن است( و کنتل و امحای آن از جمله  پیشگیری از شیوع امراض ساری )که ویروس کرونا یکی از  
ترین حق انسانی است که دیگر  چراکه حق حیات از جمله بنیادی   باشد. می   حقوق اساسی و بنیادین شهروندان 

مانند حق درمان  ای دیگر  بینی شده در قوانین متوقف بر آن است و این حق نیازمند حقوق پایه حقوق پیش 
جسمی و روانی انسان دارد، دارای    ه واسطه ارتباطی مستقیم که با حفظ جان و سالمت است. از این رو درمان ب 

در این ارتباط تعیین شده و تضمین آن از    ها دولت ترین وظایف  بیشتین اهمیت است و همواره یکی از مهم 
و گستش ویروس    کارگیری اقدامات الزم برای پیشگیری از شیوع بوده است. بنابراین به   ها دولت تکالیف بدیهی  

شود. اما در صورتی که این موارد  کرونا، درمان و کنتل این بیامری از جمله مسئولیت دولت افغانستان تلقی می 
چرا که    3باشد. قانون اساسی مستحق جربان خسارت می   5۱از سوی دولت نقض گردد، شهروندان طبق ماده  

 
ین اقدامات را از  کمیته حقوق اقتصادی، اجتامعی و فرهنگی، تعیین و تشخیص مناسب بودن ا   ۳نظریه کلی شامره    ۱. درخور یادآوری است که پاراگراف  1

    صالحیت کمیته حقوق اقتصادی، اجتامعی و فرهنگی دانسته است. 
 شناسد.  های اجتامعی به رسمیت می . کشورهای طرف این میثاق حق هر شخص را به تأمین اجتامعی از جمله بیمه 2
 صول آن در محکمه دعوا اقامه کند.  تواند برای ح باشد و می . هرشخص از اداره بدون موجب مترضر شود مستحق جربان خساره می 3
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اداره عام بوده و شامل متام ادارات از جمله وزارت صحت    قانون دستسی به اطالعات ، واژه   ۳ماده    6طبق بند  
طور واژه  همین   1شود. کنند می عامه، کمیته اضطراری مبارزه با کرونا و سایر اداراتی که در این راستا فعالیت می 

ورتی شود. بنابراین در ص قانونی می بدون موجب نیز عام بوده و شامل متام اقدامات و رفتارهای خودرسانه و غیر 
که دولت افغانستان، تسهیالت، خدمات و وسائل الزم را برای پیشگیری از شیوع و گستش ویروس کرونا، درمان  
و کنتل این بیامری فراهم نکند و اقدامات الزم را در این زمینه اتخاذ نکند، مسئول تلقی شده و قربانیان ویروس  

طور در صورتی که ادارات مرتبط به امر مبارزه با ویروس  ین کرونا، حق مطالبه جربان خسارت از دولت را دارد. هم 
بیامران   به وضعیت  توجه کامل  با ویروس کرونا،  از جمله وزارت صحت عامه و کمیته اضطراری مبارزه  کرونا 
نداشته باشند، خدمات مناسب به شهروندان ارائه نکنند، تجهیزات بهداشتی را در اختیار عموم شهروندان به  

 ر قرار ندهند، مرتکب تقصیر شده و مسئول جربان خسارات وارده بر قربانیان ویروس کرونایند.    صورت براب 

 گیری و پیشنهادها  نتیجه 
کند و باید  تعریف حق بر صحت باتوجه به معنای لغوی سالمت به علت شمول آن بر ابعاد مختلف کفایت منی 

کمیته حقوق    ۱4رجوع کنیم. نظریه کلی شامره    اند به اسنادی که سالمت را به عنوان حق شناسایی کرده 
بهره  به عنوان حق  را  بر سالمت  از تسهیالت، کاالها،  اقتصادی، اجتامعی و فرهنگی، حق  تنوعی  از  مندی 

خدمات و رشایط رضوری برای تحقق سالمت، تعریف کرده است. بنابراین براساس این تعریف، حق بر سالمت  
 کان یک زندگی سامل را برای افراد فراهم کند.  گیرد که ام رشایطی را در بر می 

حقوق بش از جمله    املللی بین های بشی است. این حق در اسناد  ترین حق حق بر سالمت از جمله بنیادی 
حقوق اقتصادی، اجتامعی و فرهنگی به رسمیت شناخته شده   املللی بین اعالمیه جهانی حقوق بش و میثاق 

کمیته    ۱4حقوق اقتصادی، اجتامعی و فرهنگی و نظریه کلی شامره    املللی بین میثاق    2ماده    ۱است. بند  
را ملزم به تأمین رشایط الزم برای حامیت از حق بر سالمت    ها دولت حقوق اقتصادی، اجتامعی و فرهنگی،  

اسناد  کرده  این  هرچند  حو   ها دولت اند.  در  سالمت  بر  مورد حق  در  دانسته   های زه را  متعهد  اما  ان متعدد  د. 
اند، حوزه پیشگیری، کنتل و درمان امراض ناشی از ویروس  ای که امروزه جهان را متأثر ساخته ترین حوزه اساسی 

کارگیری متام  تسهیالت، کاالها و خدمات متنوع بهداشتی رایگان و با به   با تدارک   ها دولت کروناست. یعنی  
 وس کرونا را بگیرند.  اقدامات الزم، جلو شیوع و گستش بیامری ناشی از ویر 

حقوق اقتصادی، اجتامعی و    املللی بین افغانستان از جمله کشورهایی است که ضمن تصویب سند میثاق  
قانون اساسی کشور خود را ملزم به تحقق کل مفاد میثاق های    7فرهنگی و مندرجات آن، بر اساس ماده  

  ها دولت یته حقوق اقتصادی، اجتامعی و فرهنگی  کم   ۱4اند. بنابراین طبق نظریه کلی شامره  کرده   املللی بین 
به احکام میثاق فراهم  باید متام توان و تالش خود را به کارگیرند تا امکانات الزم را برای انجام تعهدات خود  

 
ولسوالی و قریه و  ـ های دولتی، ادارات قوای ثالثه کشور، ادارات محلی و شوراهای والیتی های عمومی مستقل، کمیسیون ها، ریاست . ادارات شامل وزارت 1

طور  قانون دستسی به اطالعات(. همین   ۳ماده   6شد )بند با های دولتی و مختلط و سایر ادارات می ها و رشکت ها و تصدی ها، مجالس شاروالی شاروالی 
قانون مبارزه علیه ارتشا و فساد اداری )مصوب سال    ۳ماده    ۱( و بند  ۱۳67مقرره جربان خسارت رضر صحی مرتبط به کار )مصوب سال    2ماده    5نک، بند  
۱۳8۳ .) 
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کنند. از این رو در صورتی که دولت افغانستان ناتوانی و فقدان منابع خویش را در امر مبارزه با ویروس کرونا 
کننده کوتاهی و قصور دولت نیست. در نتیجه، در  ازد، ضعف اقتصادی و فقدان منابع رصف، توجیه ثابت نس 

صورتی که دولت افغانستان اقدامات الزم را برای پیشگیری از شیوع و گستش ویروس کرونا، درمان و کنتل  
  در کشور شود، این قربانیاناین بیامری اتخاذ نکند و چنین امری منجر به ایراد رضر و خسارت بر افراد مقیم  

شود که دولت افغانستان از جمله  بنابراین پیشنهاد می   کنند. حق مطالبه جربان خسارت از دولت را پیدا می 
اقدامات مهم، شاخص و رضوری که باید همواره انجام دهد، تنظیم و تدوین سیاست و نظام درست مراقبت از  

حقوق اقتصادی،    املللی بین ه ملی، متام مفاد مندرج در میثاق  سالمت است. یعنی در این سیاست و برنام 
اجتامعی و فرهنگی و ملحقات آن در نظر گرفته شود، حقوق شهروندان و تکالیف دولت و نهادهای صحی  
مشخص شود، ضامنت اجراهای الزم در موارد نقض حق درمان و سالمت توسط دولت و نهادهای صحی اعم از  

و    سازی دولت به منظور اجرا های رابط برای توامنند های بیمه و کمیته شود، رشکت دولتی و خصوصی تبیین 
حقوق بش تأسیس شود. چرا که حق بر سالمت از هامن بدو پیدایش بش به    املللی بین تحقق استانداردهای  

یافته امری ی توسعه ها دولت وجود آمده و جهانی است. بنابراین تعامل و همکاری با سازمان جهانی بهداشت و  
های اساسی  رضوری است. یعنی از یک طرف، دولت به منظور احتام جهانی و رعایت واقعی حقوق بش و آزادی 

باید با سازمان ملل متحد همکاری و در راستای تحقق اصول و اهداف مندرج در منشور سازمان ملل، به تعهدات  
جهانی سالمت اهمیت دهد و از سوی دیگر، با  خود عمل کند و با حسن تفاهم مشتک به تحقق کامل حقوق  

شان در امر ارتقای  توجه به دالیل معقول و منطقی، سازمان جهانی بهداشت و سایر کشورها را در مورد تعهدات 
 سالمت مردم جهان ترغیب کنیم.  
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 کرونا ویروس او پر کورين تاوتریخوايل یې اغېز 
   .     جواد تیموري   

 
 کروناويروس، کورنی تاوتريخوالی، نړۍ، افغانستان   کليدي ټکي: 

 مقدمه 
ز کال له پیل رسه هممهاله د چین د هويب والیت په ووهان ښار کې د یوه وژونکي ویروس د    2020د روان  

شو، د سلګونو زره   خپرېدو راپورونه خپارل شول. دغه ویروس په ډېرې چټکۍ رسه د نړۍ ګوټ ګوټ ته خپور 
انسانانو ژوند یې واخیست، په نږدې ټوله نړۍ کې په میلیونونو انسانان پرې اخته دي. د دې ترڅنګ یې د نړۍ 
ټولنیز، اقتصادي، سیاس، کلتوري او نورو نظمونو ته ټکان ورکړ. دا ویروس یوازې د چین تر پولو محدود پاتې  

اسیا، اروپا، افریقا او اسټرالیا ته ورسېد، ګڼ انسانان پرې اخته شول   نه شو، په چټکۍ رسه د نړۍ نورو لویو وچو؛ 
په نوم یادېږي،    ۱۹  – او له دې ډلې یې ډېرو انسانانو خپل ژوند له السه ورکړ. دا ویروس د کرونا ویروس یا کووېډ  

ېر یې مړه کړي او  زرو ډ  45میلیونه زيات انسانان پرې اخته دي، له یو میلیون او  ۳6الهم په ټوله نړۍ کې له 
میلیونه ترې بېرته رغېدل دي. ترڅنګ یې نړۍ له اقتصادي، ټولنیز، سیاس او فرهنګي اړخه هم    27شاوخوا  

سخته وځپله چې له همدې کبله ورته د وبا نوم هم ورکړل شو. کورنی او ګډ ژوند چې د بشي ژوند رسچینه هم  
شو، د ویروس په خپرېدو رسه په نړۍ او په ځانګړې توګه   ګڼل کېږي، د دغه ویروس له زیانونو خوندي پاتې نه 

په افغانستان کې د بشي حقونو د نقض او کورن تاوتریخوال پېښې هم ډېرې شوې. په دې مقاله کې غواړم  
چې د کرونا او د کرونا ویروس له کبله د رامنځته شوي کرنتین په اوږدو کې د کورن تاوتریخوال پر ډېرېدو او  

 حقونو د رسغړونې د پېښو د ګراف پر زیاتېدو بحث وکړم.    له بشي 

 په افغانستان کې د کورين تاوتریخوايل فیصدي  
کال کې په افغانستان کې د کورن تاوتریخوال او په ځانګړې توګه له ښځو رسه د تاوتریخوال په اړه    2006په  

فغان مېرمنې په یوه ډول له کورن  سلنه ا   87چې  یوه رسوې شوې وه، په دې رسوې کې په ډاګه شوې وه  
تاوتریخوال رسه مخ دي، چې په دې کې فزیکي او روان تاوتریخوالی هم شامل و. د یادې رسوې له مخې،  

سلنه افغان مېرمنې بیا له څو ډوله تاوتریخوال رس مخ وې. په دې رسوې کې ویل شوي چې تر ټولو ډېر    62
دي، کورنی تاوتریخوالی دی. له کوره بهر د تګ اجازه نه ورکول، وهل    تاوتریخوالی چې افغان مېرمنې وررسه مخ 

ټکول، ښوونځي او زده کړو ته اجازه نه ورکول، په لږ عمر کې په زور ودول، درانه کارونه او ډېر داسې نور کارونه  
مخ دي.    په افغانستان کې له ښځو رسه د کورن تاوتریخوال لویې بېلګې دي چې ډېری افغان مېرمنې وررسه 

 
     پوهنتون له پښتو څانګې څخه د ليسانس په کچه فارغ شوی او اوسمهال له مسري ورځپاڼې رسه  کال کې د کابل ښوونې او روزنې    ۱۳۹8تيموري په  جواد

 د خربيال او اېډېټر او د چني نړيوالې راډيو له پښتو برخې رسه د پروډيورس په توګه کار کوي. 
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خو پوښتنه دا ده چې د کورن تاوتریخوال په اړه نړیوال تعریف څه دی؟ ملګري ملتونه په دې اړه څه وايي؟ د  
 بشي حقونو مدافع بنسټونه یې په تړاو څه وايي؟  

هر هغه عمل چې ښځو ته په فزیکي، روان او نورو الرو چارو زیان ورسېږي چې په دې    ملګري ملتونه وايي، 
ور دننه او بهر د بنسټي ازادیو اخیستل هم شامل دي. نو کورنی تاوتریخوالی که هغه له ښځو رسه وي،  کې په ک 

یا له نارینه وو او یا هم ماشومانو رسه وي، د دوی پر روان ناوړه اغېز کوي. دوی په وېره کې ژوند کوي، د رشم  
حساس ورته پیدا کېږي، غوسه کېږي، ان په  احساس کوي، پر خپل ځان او وړتیاوو باور له السه ورکوي، د ګناه ا 

ځينو حالتونو کې د کورنیو د بېلوال المل هم کېږي، جرئت له السه ورکوي، ځان پړ ګڼي چې ګواکې دا زما  
ګناه ده چې تاوتریخوالی رارسه کېږي، ځان ګوښه کوي او په دې رسه د اضطراب په ګډون په ژور خپګان،  

زړه په ناروغۍ او ګڼو نورو ناروغیو اخته کېږي. دا تاوتریخولی یوازې له ښځو    رسطان ناروغیو، شکرې ناروغۍ، د 
رسه نه کېږي، بلکې په ډېرو حالتونو کې یې نارینه هم قربان کېږي. دا تاوتریخوالی په ځینو حالتونو کې د  

و او نارینه وو ترمنځ  ځان وژنې او یا د نورو د وژنې المل هم کېږي.  دغه راز په کورنیو کې ماشومان چې کله د ښځ 
تاوتریخوالی ویني، دوی هم ترې اغېزمن کېږي. د ارواپوهانو له نظره، کم جرئتي، وېره، خپګان، ګوښه والی،  
غوسه، د شپې په خوب کې ګډوډي او وېره ټول هغه عالیم دي چې د کورن تاوتریخوال له کبله په ماشومانو  

نیو کې د تاوتریخوال د رامنځته کېدو په صورت کې باید څه  کې راپیدا کېږي. خو پوښتنه دا ده چې په کور 
 ويش؟ ایا داسې کومه مرجع شته چې مراجعه ورته ويش؟  

په افغانستان کې د کورن تاوتریخوال د له منځه وړلو او له عاملینو رسه یې د قانون چلن په اړه بېالبېلې ادارې  
حقونو خپلواک کمېسیون دی، چې اوسمهال په افغانستان    شته چې د هغو له ډلې یو هم د افغانستان د بش د 

ساحوي او والیتي دفتونه لري او ترڅنګ یې د ګرځنده ټلیفون شمېرې فعالې کړي، وېبپاڼه لري او    ۱4کې  
او دوی د دغو   له دوی رسه خپل شکایتونه رشیک کړي  نور داسې ادرسونه شته چې خلک کولی يش  ګڼ 

د قربانیانو په خوښه دا شکایتونه لویې څارنوالۍ او د افغانستان بېالبېلو محاکمو    شکایتونو له مستندولو وروسته 
ته لېږي. په ورته وخت  کې د افغانستان په اساس قانون کې هم له اتباعو رسه هر ډول تبعیض او تاوتریخوالی  

 منع شوی دی.  
ارنوال، محکمه، د ښځو چارو وزارت  د افغانستان د بش د حقونو له خپلواک کمېسیون رسبېره، پولیس، لویه څ 

او ګڼې نورې ادارې شته چې د تاوتریخوال پېښې ثبتوي او بیا یې عاملین د عدل او قضایي ارګانونو له الرې  
تر قانون تعقیب الندې راول، مدافع وکیالن ورته ټاکل کېږي او په بېالبېلو برخو کې مشورې ورکول کېږي او  

خپل قانون حقونه ترالسه کړي. د افغانستان د بش د حقونو خپلواک کمېسیون    مرسته وررسه کېږي، تر څو 
وايي، کله چې له دوی رسه د تاوتریخوال کومه پېښه ثبت يش، دوی یې په پیل کې مستندوي، شواهد راټولوي  

ان ستونزې  او بیا یې د قربانیانو په خوښه او رضایت رسه له عدل او قضایي ارګانونو رسه رشیکوي او که قرب 
ولري، دوی ورته په وړیا ډول مدافع وکیل نیيس او تر هغې یې چې خپل حق نه وي ترالسه کړی او دوسیې ته  

 یې رسیده ګي نه وي شوې، دوی وررسه همکار دي او نظارت پرې کوي.  
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 د کرونا ویروس او د کورين تاوتریخوايل زياتوالی 
نو د روغتیا نړیوال سازمان په ګډون د نړۍ ګڼو نورو سازمانونو،  کله چې کرونا ویروس د نړۍ ګوټ ګوټ ته ورسېد،  

هېوادونو او ادارو په ټوله نړۍ کې د الک ډون یا ګرځبندیز د رامنځته کېدو غوښتنه وکړه. له دغه اعالن وروسته   
  په نږدې ټوله نړۍ کې کارونه، دولتي ادارې، خصويص سکټور، عامه ځایونه، ښوونځي، پوهنتونونه، ورزيش
لوبغال او سیالۍ، سوداګریز مارکېټونه او ټول د ګڼې ګوڼې ځایونه بند شول او له ډېرې شدیدې اړتیا پر ته د  
انسانانو پر تګ راتګ بندیز ولګول شو. خلک ټول په کورونو کې پاتې شول چې له دې رسه هممهاله د بشي  

که څه هم په افغانستان کې تر کرونا ویروس  حقونو د نقض او رسغړونې پېښې او کورنی تاوتریخوالی هم ډېر شو.  
وړاندې هم د ګڼو نړیوالو ادارو او سازمانونو له خوا د تاوتریخوال په اړه راپورونه خپاره شوي وو، خو د کرونا ویروس 
او کرنتین په نافذېدو رسه دا کچه نوره هم لوړه شوه، چې په ځانګړې توګه ترې مېرمنې ډېرې مترضرې شوې.  

ازې په افغانستان کې نه وو، بلکې د نړۍ په نورو هېوادونو کې هم د کرونا او کرنتین له نافذېدو رسه  دغه څه یو 
 سم د کورن او په ځانګړې توګه له ښځو رسه د تاوتریخوال د ډېرېدو په اړه راپورونه خپاره شول.  

میاشتې    گوتریش   انتونیو   منش   عمومي   ملتونو   ملګرو   د  وري  د  کال  ملریز  روان  وویل چې   ۱8په  د    د   مه 
  وړاندې   پر   ښځو   د   تړل کېدو له امله   ښارونو د  د   او   کېدو  د کرنتین   کې   کورونو   په   لپاره   مخنیوي   د   کروناویروس 

  د   چې   له خلکو وغوښتل  کې   پیغام   ویډیویي   یوه   په   گوترېش   ښاغل   .دی   شوی  زیات   تاوتریخوالی خورا   کورنی 
  زیاتې   شمیر   »یو :  وویل   هغه   .وګرځوي   برخه   یوه   کمپاین   ضد   کروناویروس   د   باید   ختمول   تاوتریخوال   کورن 
 « .دي   مخامخ   رسه   ګواښ   زیاتېدونکي   پر   مخ   له   وي،   کې   امن   په   باید   چې   چېرته   کې   کورونو   په   ښځې   او   نجونې 
  تاوتریخوالی   کورنی   کې   مالیزیا   او   لبنان   په   کې   لړ   په   خپرېدو   د   وبا   د   کروناویروس   د   چې   ورکړی   رپوټ   ملتونو   ملګرو 
  فرانسه   په   .دی   شوی   چنده   درې   ده،   منبع   خپریدو   د   کروناویروس   د   ته   نړۍ   چې   کې   چین   په   او   شوی   چنده   دوه 
  رستارسي   د   کې   افریقا   جنويب   په   وینا،   په   د چارواکو .  دی   شوی   زیات   تاوتریخوالی   کورنی   کې   افریقا   جنويب   او 

 .دي   شوې   رپوټ   پېښې   زره   ۹0  تاوتریخوال   کورن   د   وړاندې   پر   ښځو   د   وروسته   بندیز 
  له  چې   وکړه  سپارښتنه   یې   ته  ښځو   او   کړ   پیل  کمپاین  جنجال   یو   کې   پیل   په   خپرېدو   د   کروناویروس   د   مالیزیا 
  نه   ونډې   د  کې  کارونو  کورنيو  په   ته  هغوی   او   وکړي  ډډه   کولو  تریو   له   تندي  د   ، وکړي   چلند   ښه   رسه   مېړونو   خپلو 

 .ودروي   کمپاین   دغه   چې   شو   مجبور   حکومت   ژر   ډېر   خو   ورنه کړي،   پېغور   وجه   په   اخیستلو 
  ته   مخنیوي   تاوتریخوال   کورن   د   ډالر   میلیون   ۹۱  کې   مبارزې  کروناویروس رسه   له   حکومت   چې   کې   اسټرالیا   په 

  لوړه   فیصده   75  غوښتنه   مرسته   آنالین   وړاندې   پر   تاوتریخوال   کورن   د   مخې   له   رپوټ   د   ګوګل   د   کړي،   ځانګړي 
راپه    ۱۱  له   مارچ   د   وژنه   مېرمنو   د   واسطه   په   مېړونو   د   چې   ویل   فعاالنو   کې   ترکیه   په   جوخت،   رسه   له دې   .ده   شوې 
 . ده   شوی   زیاته   خورا   شوی،   صادر   فرمان   کېدو   کرنتین   د   کې   کورونو   په   چې   دېخوا 

 د کرونا له کبله په افغانستان کې د کورين تاوتریخوايل ډېرېدل
  وړاندې   پر   ښځو   رسه د   کېدو   په وضع   کرنتین   د   امله   له   مخنیوي   د   خپرېدو   ال   د   ویروس   کرونا   د   کې   افغانستان   په 
  پر   کرنتین   د   وایي،   کمېسیون   خپلواک   حقونو   د بش   افغانستان   اندېښنې ډېرې شوې. د   اړه   په   تاوتریخوال   د 
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  کمېسیون   دغه   د   .شوي دي   راکم   سلنه   50  ثبتېدل   پېښو   د   تاوتریخوالی ډېر شوی، خو   وړاندې   پر   ښځو   د   مهال 
  شبنم   .وي   شوی   زیات   تاوتریخوالی   کې   موده  دې   په   يش  کېدای   وایي  صالحي  شبنم  کمېشرنه   برخې   ښځو   د 

  قضایي او  عدل  او  کمېسیونونه  اکرثیت  امله  له   کرنتین  د  چې  وویل،   درېیمه  غويي په  د  کال  ۱۳۹۹د  صالحي 
  له   مهال   پر   کرنتني   »د :  کړه   زیاته   هغې   .دى   کړى   کم   الرسس   يې ته   کچې   ثبتېدو   د   پېښو   د   چې   دي   تړل   ادارې 
  چې   دا   خو   شوې،  راکمه  سلنه   50  کې  هېواد   ټول   په   لړۍ   ثبتېدو   د   تاوتریخوال   د   وړاندې   پر   ښځو  د   رسه   موږ 
  د   ته   عدالت   مهال   دا   خو   وي،   شوې   لوړه   کچه  زیات   زور   د   وړاندې   پر   ښځو   د   ښایي   دي،   کرنتین   کورنۍ   ټولې 
  چې  ګرځېدل  المل  دې   د  کېدل  تړل  کمېسیونونو  حقونو  بش  د  او  ادارو  قضایي  او  عدل  د  او  الرسسی نه  ښځو 
 « .يش   راټیټه   کچه   لړۍ   د   ثبتېدو   د   تاوتریخوال   د 
  میالدي   20۱8  په   خو   ، 46۹۳  کې   کال   میالدي   20۱۹  په   خربه،   په   کمېسیون   خپلواک   حقونو   بش   د   افغانستان   د 

 ښیي.   لوړالی   سلنه   8،4  چې   وې   شوې   ثبتې   پېښې   اړوند   تاوتریخوال   د   وړاندې   پر   ښځو   د   4۳2۹  بیا   کې   کال 
په افغانستان کې د کورن تاوتريخوالو زياتوالی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د مرستندويه پالوي  

واليټونو    ۱2کورن تاوتريخوال د کولو لپاره په  )يوناما( لپاره هم د اندېښنې وړ موضوع وه. يوناما په هيواد کې د  
 کې د پوهاوي ورکولو راډيويي پروګرامونه خپاره کړل.  

  خو  لري،  فعالیت  هم  مهال  پر  کرونا او کرنتین   د   دوی  چې  دې  له  رسه  وایي  بیا  وزارت  چارو  ښځو   د  افغانستان  د 
  »په :  وویل   دادرس   رویا   ویاندې   ارت وز   دغه   دي. د   شوې   پېښې   څو   کې   والیت   هرات   په   یوازې   کې  موده   دې   په 

  کېږي،   ورته   رسېدنه   او   ثبتېږي   پېښې   اړوند   ښځو   د   کې   والیتونو   ۳4  په   هېواد   د   مهال   دا   کوو   کار   موږ   هم   کې   کرونا 
  چې  شوي  ثبت  پېښې  څو  زیات  زور  د  وړاندې  پر  ښځو  د  کې  والیت  هرات  په  یوازې  خو  نه،  کې  والیتونو  نورو  په 
  پر   ښځو   د   دادرس   مېرمن «، خو  .کېږي   بلل   المل   اصل   یې شتون   وو نارینه   د   کې   کورونو   په   امله   له   کرنتین   د 

 .کړل ورنه   جزئیات   زیات   اړه   په   شمېرو   د   تاوتریخوال   د   وړاندې 
  پر  ښځو  د  کې  کورنیو  او  کور  په  دې  نارینه  توګه  ځانګړې په   کورنۍ  وایي،  موحد  زینب  فعاله  افغان  چارو  ښځو  د 

  کې  ټولنه  به په  ترڅنګ  خپرېدو  ال  د  ویروس  کرونا  د  يې، خربه  په  نو  نه  که  واخل،  الس  تاوتریخوال  له  وړاندې 
 . يش   زیاتې   ال   ستونزې   لحاظه   روان   او   روحي   له 

  اوسمهال   چې   دی،   مستي   موټرو   د   يې   خاوند .  لري   زامن   دوه   او   لوڼې   څلور   چې   ده،   مېرمن   کندهارۍ   هغه   زبیده 
  مېړه   د   کرونا،   چې   وايي   هغه   .وي   ناست   کې   کور  ډېری وخت په    موخه   په   ساتنې  ځان   د   څخه   ویروس   کرونا  له 

  نوموړې .  دی   کړی   تریخ   يې   ژوند   مېرمنو   زیاتو   د   ډول   په   دې   د   چي   دي   څه   هغه   شورماشور   ماشومانو   د   او   وزګارتیا 
  او   دردېږي   ژر   خاطر   په   شور   د   کوچنیانو   د   او   وي   ناست   کې  کور   په   ورځ   د کرونا له کبله ټوله   یې   مېړه   چې   وايي 
  ځینې   خو   کړی،   يې   صرب   ډېر   چې   وايي   زبیده   .سړوي   ټکولو   او   وهلو   ویلو،   سپورو   سپکو   په   ته   دې   غوسه   خپله 
  څخه   نامه   له   کرنتین   او   کرونا   د   مې   اوس   خدای   په : » وکړي   څه   چي   پوهیږي،   نه   هېڅ   او   ورکړي   السه   له   زغم   وخت 
  زه  او  والړې  ته   مکتب  به  نجون  او  هلکان  والړ،  ته  مستیخانې  وختي  سهار  مي  به  خاوند . وو   ښه   پخوا . راځي  بد 
 راباندې کال   لکه  ورځ  هره  اوس  مګر . وه  تېره  ورځ به  بیا  چې  پوهېدم  نه   به  وخت  په . وم  اخته  کارونو  په  کور  د  به 

  يې   هلته   چې   لري   نه   ځای   ځانګړی   لپاره   کوچنیانو   د   او   دی   کوچنی   يې   کور   چې   وايي   « نوموړې .س   اوږده 
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 چي  کړي   جال   ځای   ته   خاوند   هلته   چې   شته   ځای  داسې   هم   نه  او   يش   نه   قهر   په   يې  خاوند   ترڅو   کړي،   خوندي 
  مخنیوي   د   ناروغۍ   کرونا   د   چې د بلخ والیت اوسېدونکې ده، هم   مېرمن   یوه   بیا   نامه   په   مینا   د   .يش   غمه   بې   هغه 
  چې   يش   تنګ   نفس   دومره   يې   وخت   اکرثه   وايي   او   کوي   شکایت   څخه   جګړو   ورځې   هري   د   خاوند   د   موخه   په 

  خوابدیږي   ده   د   نارو   پر   کوچنیانو   د   دی،   کار   ده   د   کې   پخل   په .  دی   ناست   راته   ورځ   ټوله : » واچوي   اور   ته   ځان   وايي، 
  شړلې   کوره   له   چې   وو   نږدې   ماتېدو   پر   ګیالس   یو   د   يې   ورځ   هغه   خو   کړې،   ده   نه  چاته   اوسه   تر   مې   خربه   دا   او 

 « .وای 
  پر   کرنتین   د   کې   کورونو   په   موخه   په   مخنیوي   د   ویروس   کرونا   د   هم   اڅکزۍ،   رقیعه   رييسه   چارو   ښځو   د   کندهار   د 

  په   تراوسه   ته   دوی   هم   څه   که   چي   وايي   او   مني   خربه   زیاتېدو   د   تاوتریخوال   د   رسه   ښځو   له   لخوا   وو   نارینه   د   مهال 
  ژوند  ښځو   د  کرنتین  چې  خربیږي  خولې  له  بل  او  یو  د  ورځ  هره  خو  شوې،  وړاندې  ده  نه  قضیه  ځانګړې  اړه  دې 
  کورنیو  د  ښارکې  او  ولسوالیو  په  ترڅو   دی  کړی   جوړ  پالن  ځانګړی  يې  اړه  دې  په  چې  وايي  هغه  .دی   کړی  تریخ 

  د   کندهارکې   په   چې   منم   خربه   دا : » کړي   پیل   پروګرامونه   پوهاوي   عامه   د   همکارۍ   په   امامانو   مال   د   ته   مشانو 
  ځکه   رسه   ښځو   خپلو   له   وو   نارینه   اکرثو   مهال   پر   کرنتین   د   کې   کورونو   په   موخه   په   مخنیوي   د   ویروس   کرونا 

  دې   د .  کېږي   غوسه   په   ورته   خربه   هره   پر   او   وي   ناست   ورته   کې   کور   په   وزګار   ورځ   ټوله   چې   کړی   زیات   تاوتریخوالی 
  کچه   تاوتریخوال   د   کي   کورنیو   په   يې   به   رسه   کېدو   عمل   په   چې   دی  کړی   جوړ   پالن   مو   لپاره   حل   د   ستونزې 
 « .يش   مهار 

  کورونو   له   ګاونډیانو   شمېر   یو   د   ال   يې   کې   کوڅه   خپله   په   ان   وايي،   هم   هغه .  دی   کارپوه   چارو   ټولنیزو   د   امین افغان 
  خوا   بل   خوا کرونا، له   یوې   له   خربه،   افغان په   دي. د   اورېدل   غږونه   زیاتېدو   د   تاوتریخوال   کورن   د   وخت   اکرثه 

 پاتې ورځ  ټوله  کې  کور  په  ځای  پر  کار  د  مش   کور  د  او  کوچنیان  زیات  کي  کور  کوچني  یو  په  اقتصاد،  کمزوری 
 .کیږي   اچول   ښځې   پر   کې   کورنۍ   یوې   په   يې   زور   ټول   چې   دي   څه   کېدل هغه 

  کورنۍ  یوې   د   کې   حاالتو   حساسو   دغسې   په   ډول   ځانګړي   په   خو   مهال   هر   چې   ده   دا   خربه   ښه   چي   زیاتوي   دی 
  ډول   سم   په   ورځې   ناروغۍ   نړيوالې   د   دغه   او   واخل   کار   څخه   زغم   ډېر   له   ښځې   او   نارینه   ډول   خاص   په   غړي   تول 
  راپورته   غږونه   نارو   او   ژړاوو   د   ښځو   د   کوره   له   يې   ورځ   هره   چي   یم،   شاهد   ګاونډیانو   خپلو   د   زه : » کړي   تېرې   رسه 

 .« دي   کېدل   پاته   کې   کور   په   وو   نارینه   د   همدغه   يې   علت   ټول .  کېږي 

 ده؟   حلالره څه 
که څه هم چې د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنيوي لپاره د روغتیا نړیوال سازمان او روغتیايي متخصصین پر  
کور د پاتې کېدو او بیرون پر نه وتلو ټینګار کوي، خو دې مسئلې ځینې د کورن تاوریخوال په ګډون ډېرې  

اقتصادي څرخ په ټپه والړ دی، خو پر دې رسبېره  نورې ستونزې هم رامنځته کړې دي. وزګاري زیاته شوې،  
روغتیا بیا تر دې ټولو لومړیتوب ده. خلک باید هڅه وکړي چې خپل کارونه تر ډېره له کوره وکړي، ځان ته منظم  
مهالوېش جوړ کړي، ورزش ته وخت ورکړي، له خپلو ماشومانو او د کورنۍ له نورو غړو رسه ښه چلن وکړي، ژر او  

نه غوسه کېږي، د کور په کارونو کې دې ونډه واخل، مطالعې ته دې وخت ورکړي، د خپلې  په هر يش دې  
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پوهې او وړتیا د کچې لوړولو لپاره دې پر ځان کار وکړي، انالین پروګرامونه او کورسونه دې تعقیت کړي او د  
 خپل ځان او خپلې کورنۍ روغتیا ته دې تر هرڅه ډېر لومړیتوب ورکړي.  

 پایله 
نړۍ کې د کرونا ویروس له خپرېدو رسه هممهاله د افغانستان په ګډون په ټوله نړۍ کې د کورن تاوتریخوال  په  

د پېښو ګراف هم ډېر لوړ شو. خلک وزګار شول، له اقتصادي ځوړ رسه مخ شول، ورځني کارونه یې ګډوډ شول  
یو کې د تاوتریخوال کچه هم لوړه شوه  او له ګڼو نورو ستونزه رسه مخ شول. د همدغو علتونو له کبله په کورن 

چې په ځانګړې توګه ماشومان او ښځې ترې تر ډېره اغېزمن شول، د بشي حقونو د نقض کچه هم لوړه شوه،  
 چې د مخنیوي لپاره یې ګڼو هېوادونو او نړیوالو ادارو ځینې انالین کمپاینونه هم پیل کړي. 

ام نشته چې د کورن تاوتريخوال کچه څومره لوړه شوې ده،  زموږ په هيواد کې هم، رسه له دې چې دقيق ارق 
خو په دې کې هيڅ شک نشته چې د کرونا د اقتصادي او روان فشارونو له امله په ټول هيواد کې کورنی  

 تاوتريخوالی زيات شوی او په کورنيو کې ښځې او ماشومان ترې خورا ډېر زيامنن شوي دي. 
 

 ماخذونه:  
1 - https://www.facebook.com/bbcnewspashto/videos 
2 - https://www.pashtovoa.com/a/coronavirus-violence-against-women 
3 - https://pa.azadiradio.com 
4 - https://www.dw.com 

 د افغانستان اساس قانون  - 5
   

  

https://www.facebook.com/bbcnewspashto/videos
https://www.pashtovoa.com/a/coronavirus-violence-against-women
https://pa.azadiradio.com/
https://www.dw.com/
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 گیری ویروس کرونا وضعیت حقوق برشی کودکان در بحران همه 
   .   مژگان میرمست   

 چکیده 
.  اند بوده محروم    خود   همواره از حقوق اساسی و حقوق بشی   و افغانستان    ر جامعه ا قش ا پذیرترین  کودکان از آسیب 

ها و با انواع خشونت   گیری ویروس کرونا بدتر از گذشته از حقوق اساسی و اولیه زندگی، محروم شده پس از همه 
ت متأثر  ها و اقشار جامعه از این وضعی گیری ویروس کرونا همه بخش در جریان بحران همه .  اند شده مواجه  

تبیینی انجام یافته    . در پژوهش حارض که به شیوه اند شده تر از همه متأثر  شدند؛ ولی در این میان کودکان بیش 
گیری ویروس کرونا  وضعیت حقوقی کودکان  بررسی شود. در  است، تالش شده است که در جریان بحران همه 

ها چه تأثیری  و این محرومیت   اند شده محروم  گونه  ه ها و چ کودکان از کدام حق   که پژوهش حارض به بررسی این 
با آن  بر کودکان خواهد گذاشت پرداخته شده است.  از را  بدون کرونا هم  افغانستان در دنیای  که کودکان 

حق حیات، صحت، آموزش، حامیت در برابر آزار جسمی و روانی، حامیت در برابر  شان ) ترین حقوق اساسی 
نیازی مربم به  کنند. پس  ، اما در جریان این بیامری واگیر بدترین رشایط را سپری می د ان بوده خشونت( محروم  

 شود. پژوهش و بررسی ژرف و مؤثر برای حفظ حقوق بنیادی و اساسی کودکان احساس می 
 

 واژگان کلید 
 کودک، حقوق، بحران، ویروس کرونا، حقوق بشی.

 
  

 
     فارغ ( الحتصیل حقوق و علوم سیاسی دانشگاه بلخMuzhgan.khawari1@gmail.com ) 
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 مقدمه 
 هادولت ها و تک افراد، گروه بر زندگی تک  رو شده است که تأثیری ناگوار روبه ی ا سابقه جهان با یک بحران بی 

به حامیت و  گذاشته است. در این میان، در جریان همه  بیشت  از همه  گیری جهانی این ویروس، کودکان 
  گیری مسئولیت همه این شان نیاز دارند. به طوری کلی و خاص، در جریان این همه حفاظت از حقوق بشی 

ها حامیت و ها را تضمین و از حقوق اساسی آن است که شخصیت کودکان را رشد داده، پیشفت سامل آن 
برکودکان گذاشته و تأثیرات آن ممکن است    مستقیم تأثیری مستقیم یا غیر   ۱۹- پاندمی کووید   حفاظت کنیم. 

 گیری نیز در کودکان به شکلی باقی مباند. که پس از پایان همه 
سال از    افغانستان    آن  کودکان  که  است  نا کشورهایی  و  جنگ  با  و  ها  مراقبان  دادن  دست  از  فقر،  امنی، 

خشونت رسپرستان  بهره ،  و  جنسی  سوءاستفاده  روانی،  و  جسمی  فشارهای  و  زندگی  ها  و  آشنایند  کشی 
اده است که امروز  شان را شکل د کودکانه   دنیای   انگیز بوده و چنین رویدادهای غم شان مدام مملو از کودکانه 

بیلیون    ۱.5را بیشت از پیش کرده است. در حال حارض در جهان بیشت از    ها پذیری  آن بحران کرونا شدت آسیب 
کودک خارج از مکتب بوده، از دست دادن  شغل و درآمد، ناپایداری اقتصادی و فقر سبب افزایش میزان کودکان  

نواده  . فشار خا شود های زودهنگام و حاملگی دختان کودک می برداری جنسی از کودکان، ازدواج کارگر، بهره 
 افزایش یابد.  ها  شود که خشونت بر کودکان در خانواده ه سبب می و تأثیرات قرنتین 

گیری کرونا ویروس  خواهد، با ارزیابی وضعیت حقوق بشی کودکان در جریان همه در پژوهش حارض نگارنده می 
 دست یابد: در افغانستان، به این اهداف  

 گیری کرونا در افغانستان. ر جریان همه ارزیابی وضعیت حق حیات و حق صحت کودکان د  - ۱
 ارزیابی وضعیت حق آموزش و حق حامیت از کودکان در برابر آزار جسمی و روانی کودکان  - 2

گیر ویروس کرونا در  در این تحقیق نگارنده، با بررسی چگونگی وضعیت حقوق بشی کودکان در جریان همه 
 هاست: به این پرسش   دادن   افغانستان، در پی پاسخ 

زندگی خویش مانند حق حیات و حق    گیری ویروس کودکان افغانستان از حقوق اولیه جریان همه   در  - ۱
 اند؟صحت  چگونه برخوردار 

در جریان شیوع کرونا در افغانستان به حق آموزش و از حق حامیت کودکان در برابر آزار جسمی و روانی   - 2
 توجه صورت گرفته است یا خیر؟ 

گیری این بیامری  طور در جریان همه و همین   اند بوده پذیرترین قش جامعه  نستان آسیب باز در افغا کودکان از دیر 
. بنابراین، نیاز است درباره این موضوع به صورت  اند شده شان محروم  و حیاتی   بیشت از پیش از حقوق اولیه 

 سازد.  و این به اهمیت این تحقیق افزوده و آن را برجسته می   د شو   جدی تحقیق 
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 پیشینه تحقیق 
باشد. اطالعات دانشمندان نیز  ها می ویروس و از جدیدترین نوع ویروس از خانواده کرونا   سابقه کرونا ویروس بی 

ویژه ، به هنوز روی آن این ویروس جدید و ناشناخته است،  تا هنوز از این ویروس کامل نیست. به این دلیل که  
 است.   جانبه صورت نگرفته در افغانستان، تحقیقات همه 

 های تحقیق چالش 
در  عمده  یا  منابع  کمبود  تحقیق،  این  چالش  به ترین  است.  آن  درباره  کافی  منابع  نبودن  در    ویژه دستس 

افغانستان که تا کنون هیچ تحقیقی در این زمینه صورت نگرفته است. بنابراین، این تحقیق خالی از چالش  
یادآوری دیگر برای این تحقیق شیوع همین بیامری است. وضعیتی که سبب شده   نبوده است. چالش درخور 

 پرداخت.   به تحقیق   و   گذار کرد و آزادانه و راحت گشت است به دلیل ترس از ابتال به این ویروس نتوان  
 روش تحقیق 

و بررسی قرار گرفته    ای گردآوری شده مورد تحلیل ها به روش کتابخانه این تحقیق تبیینی بوده اطالعات و داده 
 است. 

 ی تحقیق ها افته ی 
ها را به عنوان افرادی صاحب حقوق مورد توجه قرار  تلقی سنتی از کودکان هرگز این طور نبوده است که آن 

به عنوان اشخاصی که باید مورد حامیت قانونی قرار گیرند  دهند، بلکه تلقی موجود این است که به کودکان 
  ی ق برای رشد کامل و هامهنگ دهنده کرامت انسانی کودک بوده و این حقو . حقوق کودک نشان نگاه شود 

(. بر اساس آمار اداره ملی احصائیه و  ۳2:  ۱۳۹4  )امیری و همکاران، است  رضوری    شخصیت کودک کاماًل
  ۳2( کشور، حدود % 58.55تن )  7۳4هزار و   6۹میلیون و  ۱8 کل جمعیت از هـ.ش  ۱۳۹8معلومات در سال 

دهند. یعنی بیشت از نصف نفوس کشور تشکیل می   ۱۹سن  را افراد زیر    ها تن از آن   560هزار و    225میلیون و  
جمیعت  از  و  آسیب کودک  جامعه های  افغانستان،  پذیر  بش  حقوق  مستقل  )کمیسیون  در  4:  ۱۳۹8اند   .)

تر از پیش  گیری ویروس کرونا بیش و پس از همه   اند بوده پذیرترین قش جامعه  افغانستان کودکان همواره آسیب 
. در حال حارض، کودکان افغانستان افزون بر  اندشده شان محروم  اساسی و حقوق بشی   از حقوق اولیه، حقوق 

و تأثیرات منفی آن با مشکالتی بیشت نیز   COVID-19گیر برند، با بیامری همه امنی و فقر رنج می که از  نا این 
  8.۱2و    ماندن نیاز داشته میلیون کودک به کمک برای زنده    ۳شوند. در سال روان میالدی، بیشت از  مواجه می 

کمک  به   نیز  کودک  ) میلیون  داشت  خواهند  نیاز  اضطراری  جریان   در   (. Save the children: 2020های 
بهره   ، بیامری به مواردی چون:  کودکان  گیری ویروس کرونا  همه    از  برداری جنسی، محرومیت سوءاستفاده و 

، عدم   خشونت در خانواده   ها، محرومیت از آزادی اطالعات و مشارکت   ، 1( ENOC, 2020: 1-3و تحصیل )   آموزش 
،  هنگام زود   های شان، فقر، کار کودک، ازدواج از دست دادن خانواده و مراقبان داشنت سطح زندگی مناسب،  
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گونه توضیح  توان این (. بنابراین، می ۱:  2020،  1مواجه خواهند شد )چادوری   کودکی دوران  محرومیت از آزادی  
،  اند بوده شان محروم  داد که کودکان در افغانستان با اینکه قبل از شیوع ویروس کرونا از حقوق اساسی و بشی 

گیری کرونا با کساد شدن رونق بازار کار که تعداد زیادی از کودکان از طرق کارهای  اما در جریان بحران همه 
تری را از نگاه حقوق بشی و حقوق اتب وخیم مر چند اندک هم بودند، حاال اوضاع به آمد هر شاقه صاحب در 

 شود. حقوق پرداخته می   شان خواهند داشت که در ذیل به تعدادی از این اساسی 
 حق حیات کودکان 

.«  گردد ی »زندگی موهبت الهی و حق طبیعی انسان است. هیچ شخصی بدون مجوز قانونی از این حق محروم من 
شود از حق طبیعی حیات به  هنگامی که کودک زنده تولد می   ( ۱۳82قانون اساسی افغانستان،    2۳)ماده  

برخوردار می الهی  موهبت  طفل،    باشد. عنوان  نا سال   ( ۱۳۹7)قانون حامیت حقوق  فقر  ها جنگ،  و  امنی 
کشور را فرا گرفته است.    گیری کرونا تقریباً شش ماه است که بحران همه   گیر کودکان کشور ما بوده و حاال دامن 

افراد  های دیگر  ه را نسبت به گرو   تری پایین   میر و آمار مرگ  شوند معمواًلکودکان با کرونا مواجه می هنگامی که 
آورد که  وارد می رد دیگر ویروس کرونا تأثیرات ویرانگری را بر اطفال  ا ولی در هزاران مو ،  باشند دارا می جامعه  

 ( ۱:  2020،  چادوری ) ادامه خواهد داشت.    دت م تأثیرات منفی آن تا دراز 
شود که کودکان پیش از تولد یا بعد از امنی سبب می در افغانستان افزون بر بیامری کرونا مشکالت جنگ و نا   

روزانه    ، صندوق حامیت از کودکان سازمان ملل متحد شان محروم شوند. بنا بر گزارش  تولد از حق بنیادی حیات 
در  کودک  معلو   کشور   های بخش   ترین ناامن  ُنه  یا  و  می کشته  )طلوع شوند ل  در  هم   ( ۱۳۹8نیوز،  .  چنین، 

( ولی در جریان  ۱۳۹8صد کاهش یافته )تلویزیون نور،  در   8میر نوزادان در کشور  و که مرگ های اخیر با این سال 
.  اند شده کودک مرده در مزار رشیف تولد    5۱های حمل و ثور سال جاری،  گستش بحران کرونا تنها در ماه 

گیری  شان در جریان بحران همه ترین حق کودکان یعنی حق زندگی بنابراین، اساسی   ( ۱۳۹۹)طلوع نیوز،  
 کرونا بیشت از پیش در خطر است. 

  حق صحت کودکان 
عی بوده و تنها به نبود بیامری یا ناتوانی صحت یا سالمت عبارت از حالت رفاه کامل جسمی، روحی و اجتام 

که حق دستسی به خدمات صحی  چنان   ( ۱:  ۱۹48،  2سازمان جهانی بهداشت   نامه اساس شود. ) خالصه منی 
در حقیقت فرصتی برای دستسی به حق زندگی و در نهایت رشط اساسی برخورداری از سایر حقوق بشی 

ها باید، حق کودک را برای  ( و حکومت 20:  ۱۳۹۹بش افغانستان،  شود. )کمیسیون مستقل حقوق  پنداشته می 
امکانات برای سالمت ماندن، بهبودی و درمان بیامری را تضمین کنند.    داشنت سالمتی و استفاده از همه 

ها و  و »مادران و کودکان حق دارند که از کمک  ( ۱۹8۹)کنوانسیون ملل متحد در مورد حامیت حقوق طفل، 
و دولت افغانستان مسئولیت تأمین    ( ۱۹48مند شوند.« )اعالمیه جهانی حقوق بش،  ی مخصوص بهره ها مراقبت 
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که باید تدابیر الزم را اتخاذ مناید. )قانون   خصوص  مادر و کودک را دارد سالمتی جسمی و روانی خانواده و به 
ع صحی و نظام درمانی در جهان  افغاستان از لحاظ صحی در شامر کشورهایی با بدترین اوضا   ( ۱۳82اساسی،  

نبودن واکسین و سهولت  تولد،  از  توجه قبل  با فقدان  )بانک جهانیهای صحی مواجه می است و  ،  1باشد. 
هزار و    5تحقیقی که سال قبل، کمیسیون مستقل حقوق بش افغانستان انجام داده است، از میان    ( 20۱۳
مصاحبه   248 تسهیالت حفظ   شونده تن  قبیل الصحۀ شخصی  تحقیق،  تشناب   از  پاک،  بدرفت  حامم  های 

ها و و صحت و سالمتی انسان را که از اهمیت خاصی برخوردار  مناسب، صابون و آب پاک برای شسنت دست 
چنین  د  ان اند و بقیه گفته ها داشته آن   % ۳6.5تن، یعنی    ۹۱۳هزار و    ۱  شوندگان تنها از میان همه مصاحبه است  

که در حال حارض مراعات  با این   ( 26: ص  ۱۳۹8تسهیالتی را در خانه نداریم. )کمیسیون مستقل حقوق بش،  
های افغانستان  باشد، خانواده ترین رشایط الزم برای مقابله با بیامری کرونا میاز اساسی الصحۀ شخصی  حفظ 

شود که کودکان  همه سبب می ندارند و این   شان به این خدمات دستسی مندی به شمول کودکان برای صحت 
 گیری ویروس کرونا بدترین اوضاع صحی را سپری کنند. افغانستان در بحران همه 

میلیون کودک واجد رشایط در رسارس    ۳احتامل دارد    در سال جاری،   گوید افغانستان می   عامه   وزارت صحت 
دولت از تطبیق واکسن فلج اطفال )پولیو(    ایجاد شده از سوی مخالفان مسلح   افغانستان به دلیل مامنعت 

از دو ساعت    سوم ( و یک 2020سی فارسی،  بی . )بی مبانند باز  با فاصله کمت  نفوس کشور به مراکز صحی 
ساله، فقر و از دست دادن نزدیکان براثر جنگ یا بیامری سبب های چندین دستسی ندارند. افزون بر این جنگ 

بحران همه   شود می  با  ) گیری کرونا روحیه ضعیف  که مردم در مقابله   Humanitarianاز خود نشان دهند 
Response Plan Afghanistan, 2020: 6 شود که کودکان افغانستان در  ها سبب می سامانی ( و متام این نابه

  نند از حق زندگی و رشد توا گیری کرونا به حق حیاتی و بنیادی صحت، که با واسطه آن می بحران جهانی همه 
 ند. ا سامل هم برخوردار شوند، محروم 

 حق آموزش کودکان   
شود و شامل دستسی به آموزش، معیار و کیفیت  به کلیه سطوح آموزش و انواع آن اطالق می   « آموزش » اصطالح  

  (۱:  ۱۹60،  . )کنوانسیون مبارزه با تبعیض در آموزش باشد شود، می آن و رشایطی که تحت آن آموزش ارائه می 
توانند  سختی می ها ارائه نشود، به اگر کودکان از آموزش و پروش محروم شوند و یا اگر آموزش و پرورش کافی به آن 

واقع اگر انسان در مسیر رشد خود، از سوی  در  . شود ها دریغ می ی زندگی از آن ر های رضو فرصت و  رشد کنند 
از این رو آموزش   ( 2۳:  ۱۳۹4  )امیری و همکاران، .  کند مه پیدا می خوبی ادا اش به دیگران آموزش ببیند، زندگی 

شود و دولت باید برای حضور منظم کودکان در مدرسه تالش  ترین حقوق بشی کودکان دانسته می از اساسی 
های روانی و جسمی کودکان را  اقدامات الزم را انجام بدهد و تالش کند تا شخصیت، استعداد و توانایی منوده  

به همین ترتیب، دولت افغانستان در قوانین ملی از    ( ۱۹8۹قویت و شکوفا کند. )کنوانیسون حقوق اطفال،  ت 
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قانون اساسی دستسی به آموزش را به عنوان یک حق برای متام شهروندان    4۳حق آموزش حامیت کرده و ماده  
 ( 22:  ۱۳۹۹  کشور بدون تبعیض تسجیل کرده است. )کمیسیون مستقل حقوق بش افغانستان، 

مارچ    ۱4به دلیل گستش ویروس کرونا، دولت برای جلوگیری از گستش این ویروس، متام مراکز آموزشی را از  
کودکان که در سنین    % 42میلیون کودک،    ۳.7سال روان تعطیل اعالم کرده است و این در حالی است که  

بودن    شان تحصیلی  ناپسند، امینت، دور  بنابر دالیل مختلف )کار، عرف  بحران کرونا هم  از  قرار دارند، قبل 
محروم   آموزش  و  مکتب  از  و...(  ازدواج  متحد اند بوده مکاتب،  ملل  سازمان  کودکان  از  حامیت  )صندوق   .  

 (OCHA )1  ،2020 ) 
آموز افغانستان  میلیون دانش   ۹ی بیش از  آمده ناشی از بحران کرونا، روند آموزش و پرورش را برا وضعیت پیش 

است و بدیل آن آموزش دیجیتال و از راه دور قرار  مکتب را بسته    ۱8000های  در حالت تعلیق قرار داده و دروازه 
، ریاست رادیو تلویزیون تعلیمی و تربیتی توانست برای تعداد محدود از مضامین درسی  گرفت که در ماه مارچ 
د. این مواد درسی از  کن ( مواد آموزشی دیجیتالی برای آموزش از راه دور تهیه 12- 1وف  تعلیامت عمومی )صن 

 (2020سی فارسی،  بی . )بی ند ا دستس در    افغانستان نیز   طریق کانال یوتیوب و صفحه اینتنتی وزارت معارف 
صد  در   55نت دارند و  درصد مردم افغانستان دستسی کافی به انت ۱4گیرد که تنها  اما این در حالی صورت می 

نتنت یا دیگر وسایل  های افغانستان توان پرداخت هزینه ا کنند. خانواده مردم افغانستان زیر خط فقر زندگی می 
سوادند، کمکی برای تحصیل کودکان در خانه  در صد مردان با   55% زنان و    ۳0را ندارند. در حالی که فقط  

در هشت والیت افغانستان )کابل، بلخ، ننگرهار، کندهار، بدخشان،    پژوهشی که   ( 2020بهرامی ، وجود ندارد. ) 
آموزان  دانش   % 4دهد که در جریان قرنتینه و تعطیلی مکاتب تنها  نشان می   تخار، کندز و لوگر( صورت گرفته 

 Warشود که به انتنت دستسی نسبی دارند و دارای کامپیوتراند ) ند، یعنی شامل کسانی می امشغول درس 
child Canada, 2020 ) 

آشنایی با  دستسی داشنت به انتنت، نرخ باالی خدمات انتنتی و نا فقر، افزایش بیکاری در زمان قرتطینیه،   
ند  توان منی ، آموزش از راه دور را برای کودکان و نوجوانان دشوار ساخته که اکرثیت مطلق  آموزان تکنالوژی دانش 

است که شیوع کرونا بر ما و نظام و آموزشی تحمیل کرده    این از تأثیراتی منفی از این سیتسم استفاده کنند. 
 است.  

 حق حامیت کودکان در برابر آزار جسمی و روانی
یا تهدید سالمت جسم و روان و یا سعادت و رفاه و بهزیستی  زدن  آسیب  »   آزاری را سازمان جهانی بهداشت کودک 

داند. یا به عبارت دیگر هرگونه آسیب جسمی،  می   « ند ا کودک به دست والدین یا افرادی که نسبت به او مسئول 
و   غفلت  آزا   نکردن   رسیدگی روانی، جنسی،  کودک،  اساسی  نیازهای  کودکان  به  روانی  و    دانسته ر جسمی 

( که مطابق قانون حامیت حقوق کودک افغانستان، اعامل هر نوع آزار و اذیت ۱۳۹7  ، توان درمان ) .  شود می 
جسمی یا روانی   روحی،   د سبب آزار و اذیت، توان منی و هیچ شخص    بوده جسمی و روانی علیه کودک ممنوع  
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  ۳4و    ۱۹های  چنین کنوانسیون حقوق اطفال در ماده هم و    ( ۱۳۹7  )قانون حامیت حقوق طفل، .  کودک گردد 
بنابر   ولی   ( ۱۹8۹ )کنوانسیون حقوق اطفال، . هر نوع خشونت و سوءاستفاده اطفال را ممنوع قرار داده است 

  ها و اختالفات درو قرنتینه، ماندن در محیط بسته به مدت طوالنی سبب افزایش تنش   افزایش بحران کرونا 
  دار بیکاری و ترس از ابتال به بیامری واگیر   هراس از آینده،   شده است و نگرانی از وضعیت معشیت،   ها خانواده 

 (. 2020بهرامی،    باشند.  ها می ها در خانواده عامالن بعدی برای افزایش خشونت 
  در   کودکان د،  شو شود و رفت و آمد محدود می شوند، خدمات اجتامعی مختل می هنگامی که مکاتب بسته می 

گیرند. به گونه مثال، بسته شدن مکاتب در هنگام  استفاده قرار می معرض خطر بیشت استثامر، خشونت و سوء 
،  ها آن افزایش در کار کودکان، غفلت در برابر    سبب میالدی    20۱6تا    20۱4شیوع ایبوال در غرب افریقا از سال  

در خانه   ، ند ا با آن مواجه  کودکان ت که ترین شکل خشون د. معمول ش استفاده جنسی و حاملگی نوجوانان سوء 
گیرند.  آمیز اولیای خود قرار می سوم اطفال مورد تأدیب خشونت کشورها بیش از دو  بیشت گیرد. در صورت می 

چه    ، ن، دوستان یا خدمات حفاظتی ارتباط نداشته باشند از خانه بیرون شوند، با معلام نتوانند    این کودکان اگر  
تکنالوژی دیجیتالی رو    کودک ها  که میلیون   ؟ و طوری داد خواهد    رخ  به  با جهان خارج  ارتباط  تأمین  برای 
پیامد آورند، چگونه آن می  از خطرات و  را  نگهداریم؟ های زیان ها  ارتباطات آنالین مصون  بالقوه  )صندوق    آور 

که    1جنگ کودک کانادا ، بنابر پژوهش میدانی نهاد  افزون بر این   ( 2020حامیت از کودکان سازمان ملل متحد، 
شده  انجام  افغانستان  والیت  هشت  در  کرونا  ویروس  گستش  دوم  ماه  می   ، در  از    % 45که    دهد نشان 

ها افزایش  گیری ویروس کرونا در جامعه آن همه   دلیل به    کودکان گویند، خشونت علیه  شوندگان می مصاحبه 
این  باشد. بنابر دست دادن معیشت و فقر می   ز ها ا اند که سبب اصلی خشونت ها گفته آن %  ۱00یافته است و 

برابر    که حق حامیت در است  ، پاندمی کرونا سبب افزایش خشونت  و آزار و جسمی و روانی کودکان شده  دالیل 
 ( Canada war child, 2020. ) آزار جسمی و روانی کودکان مختل شده است 

 گیرینتیجه 
ها وجود داشته، از  در کشورهایی که منازعات مسلحانه در آن مانده و  کودکان از هر لحاظ در کشورهای عقب 

مانده است و هم  ویژه در افغانستان که هم در شامر کشورهای عقب . به اند بوده پذیرترین اقشار جامعه  آسیب 
و یا به عبارت دیگر    اند بوده باورهای سنتی بر آن حاکم است، از هر نگاه کودکان از حقوق اساسی خویش محروم  

توانی به کارهای شاقه وادار شده، از آموزش و تحصیل  . به دلیل فقر و نا اند شده شان محروم حقوق اساسی   از 
ایم.  گیری ویروس کرونا نیز مواجه گشته اند. با این وضع ما با بحران همه بازمانده و مورد آزار و خشونت قرار گرفته 

مشکالت ما را مضاعف کرده است. فقر و تنگدستی بیشت شدت یافته و حیات مردم را   گیری کرونا بحران همه 
پذیرترین  با تهدید مرگ مواجه کرده است. زمانی که حیات همه با تهدید مواجه شود، کودکان به عنوان آسیب 

شت از پیش از  شوند. در رشایط حارض کودکان به دلیل شیوع کرونا بی قش جامعه با مشکالتی بیشت مواجه می 
حقوق اساسی زندگی مانند حق حیات، حق برخوداری از صحت، حق آموزش و حق حامیت از آزار جسمی و 

 
1. War Child Canada 
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ماندن است. در  ای نان برای زنده ای فعلی مردم دغدغه اند و این طبیعی نیز است، زیرا دغدغه روانی محروم 
ها پایامل رود،حقوق اساسی آن ن باال می ویژه خشونت علیه کودکا های خانوادگی، به حالی که آمار خشونت 

گیرد. اکنون بر محققان و پژوهشگران است که وضعیت را مورد ارزیابی قرار شود، اما توجه جدی صورت منی می 
 برسانند.   املللی بین داده و سمع نهادهای حقوق بشی و نهادهای  

 
 فهرست منابع: 
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 د کرونا چټکه خپرېدا؛ برش د یوه سرت اروايي ناورین په درشل کې 
  الدین عظيمي رشف   

 لڼدیز
 ده چې د کرونا لۀ امله منځته راغل وي. د دې مقالې لۀ لیکلو مو موخه د هغو اروایي ستونزو څېړنه  

پۀ دې څېړنه کې لۀ کتابتون، تجربوي او تحلیل الرې څخه ګټه اخستل شوې تر څو منځته راتلونکی اروایي  
 ناورین پۀ اسانه وپېژنو. 

لۀ کرونا    پۀ بېالبېلو برخو کې زموږ تجروبو، بېالبېلو هېوادونو کې څېړنو، او منطقي تحلیل دا ثابته کړه چې بش به 
 وروسته لۀ ست اروایي ناورین رسه مخ يش، او یاد ناورین به تر ډېره د وګړو پۀ غاړه کې پروت وي. 

تر هر اړخیزې څېړنې وروسته موږ دې پایلې ته رسېږو چې لۀ کرونا څخه منځته راغلې اروایي ستونزې به تر ډېرو  
 دمهاله ذهني بوختیاوې رامنځته کړي. د انسان ذهن بوخت کړي او ټولیزې او جزيئ اغېزې به یې اوږ 

 
 کرونا، بشي ژوند، وېره، وسواس، پر خواله رسنیو روږدتیا، د یوازیتوب احساس.   کلیدي مفاهیم: 

  

 
    پوهنتون استاد   پوهنمل رشف الدين عظيمي، ارواپوه او د 
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 رسیزه 
انسان ژوند لۀ پیله تر پایه لۀ بېالبېلو ګواښونو رسه مخ دی کله یې جګړه ننګوي، کله طبعي پېښې او کله  

بېالبېلو پټو او ښکاره پدیدو، د څو لسیزو پۀ بهیر کې د میلیونونو انسانانو ژوند واخیست، خو بیا  ناروغۍ، همدې  
هم دومره زړۀ بوږنوونکي نۀ وو، ځکه د نړۍ نفوس لږ وو او داسې پېښو پرې ډېر اغېز نشو کوالی، یوازې جکړه  

ډېر کسان جګړې وژل، او لۀ همدې  هغه مهال خطرناکه بلل کېده، ځکه لکه څرنګه چې موږ پۀ تاریخ کې لولو  
امله د جګړې ځان زیانونه تر نورو پېښو ډېر وو، خو دا ځل یوې ساري ناروغۍ نۀ یوازې دا چې د ډېرو خلکو  
ژوند وګواښۀ بلکې ډېر خلک یې پرته لۀ نیولو ووژل، دا هر څۀ ځکه وشول چې لومړی خو د نړۍ نفوس ډېر  

ي ناروغي ډېره پراختیا ومومي عامه يش او تر اکرثو خلکو پورې ور  شوی او دا د دې المل شو چې یاده سار 
ورسیږي، دویم دا چې د ملتونو اړتیاوې ورځ پۀ ورځ ډېریږي، سوداګري پۀ پراخېدو ده او همدا پراخوالی یاد ډول  

و عاطفي  کوچني ویروس نه خطرناکه بال جوړه کړه او د نړۍ هر وګړی یې پرې وګواښه، درېیم دا چې ټولنیز ژوند ا 
غوښتنې تر ډېره پراخې شوې، خلکو د زړۀ خواله او خواخوږي ته تر پخوا ډېره اړتیا احساس کړه، مشاوره عامه  
شوه او خلکو د احساساتو تشولو لپاره بېالبېلو ټولنیزو الرو ته مخه کړه، پر دې ټولنیزو باورونو باندې یو يۀ یو بندیز  

نو ته د نۀ پاملرنې لۀ امله د یاد ويروس لۀ خپرېدو رسه مرسته وکړه او  اسانه نۀ دی، لۀ همدې امله ډېرو بندیزو 
ویروس نور هم فعال شو او څلوروم دا چې د یاد ویروس پر وړاندې د هر ډول درملو او واکسین ناکمېدل هم هغه  

د اوږد مهال  المل دی چې ویروس ته یې د ال پرمختګ الره هواره کړه، کرونا به الړه يش خو اروایي اغېزې به یې  
 لپاره د ټولنې پر ملن پاتې وي او د دې ستونزو لۀ مینځه وړل به اوږد مهال او پراخې بودجې ته اړتیا ولري. 

کرونا یوه ساري ناروغي ده او پۀ ډېره اسانه یوبل ته لېږدیږي، هغو پرمختللو هېوادونو چې ملت ته یې د روغتیایي  
رسه په مبارزه کې لۀ ستونزو رسه مخ شول او پۀ ځینو هېوادونو    ۱۹ېډ چوپړ پۀ برابرولو کې لوی الس درلود له کو 

کې خو د اخته او مړو کسانو شمېر زړه بوږنوونکی و. نړۍ تر دې مهاله دې ناروغۍ ته د درملو پر جوړولو نه ده  
ګڼل  لپاره د واکسین جوړولو او د دې ویروس د درملو تر موندلو پورې جدي    ۱۹بریالۍ شوې. اوسمهال د کوېډ 

او لۀ دې ناروغۍ څخه د مخنیوي تګالرې پلې کول غوره چارې ګڼل کیږي. خو پۀ ریښتیا لۀ دې جدي ګڼلو  
موخه څۀ ده؟ دا چې د کرونا ویروس او ناروغۍ شتون ومنو او قبوله کړو چې دا تریخ حقیقت د ټولو ژوند ګواښي،  

ه ورکه نه يش؛ نو باید د دې پۀ لټه کې و اوسو چې  خو کرونا به ژر او د دوو راتلونکو اونیو په بهیر کې لۀ نړۍ څخ 
ناروغۍ لپاره د   ۱۹څنګه د کرونا پۀ شتون کې ژوند ته دوام ورکړو او پۀ دې هیله اوسو چې اخر به بش د کوېډ 

درملو پۀ جوړولو بریالی کیږي. ځان او نورو ته ارزښت ورکول؛ یانې د روغتیا د نړیوالې ادارې او روغتیا وزارت  
نو ته پاملرنه وکړو او په ډېر احتیاط یې عمل کړو. فردي پاکول ته پام، واټن نیول، ټولنیزو مراسمو ته  سپارښت 

لۀ ورتګ ډډه کول، لۀ الس ورکولو، ښکلولو او غېږ ورکولو نه ځان ساتل او پۀ ځان کې د کرونا نښو لۀ لیدلو  
 ته ارزښت ورکول ګڼل کیږي. وروسته کورناستی او پۀ بېله خونه کې اوسېدل ټول، ځان او نورو  

د څېړنو لۀ مخې افغانستان د نورو هېوادونو په پرتله ښه ځای کې دی، هغه هم هغه پرتله چې پۀ دې وروستیو  
دوو میاشتو کې شوې، خو بیا هم باید وویل يش چې ډېرې د خوشالۍ خربې نشته او باید خپل آرامښت او  
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الی شو کرونا مهار کړو، پر همدې هیله، راځئ پر دې را تم شو  هوساینه په قرنتین کېدو کې ونغاړو تر څو وکو 
 چې کرونا ولې سخته شوه او ولې یې جدي وګنو؟ 

په دې اړوند څرګند دلیلونه شته، چې له مخې یې موږ کوالی شو ووایو چې کرونا جدي ده. کرونا یو ویروس دی  
یر واکسین دی، ځکه چې یو ساري موجود دی  او د ویروس لپاره ډېر ځله د طبي ارزونو له مخې تر ټولو ښه تدب 

او هر څوک پرې اخته کېدای يش، نو ښه خربه دا ده چې ټول خلک واکسین او په امن کې يش، دا چې د کرونا  
نوي ویروس، په چټکۍ رسه پراختیا ومونده، له طبي موسسو یې الره ورکه کړه، واکسین ورته جوړ نشو او ډېر  

وهل. نو دا چې واکسین نه لري او واکسین جوړول یې هم د خپلې پروسې پر    خلک یې د مرګ کندې ته ورټیل 
بنسټ وخت نیيس، بله خربه دا ده چې کرونا ته که واکسني جوړ هم يش پل کېدل، پېرل، لومړیتوب او ورته  

یسه  نور مسایل خو پکې شته، چې د درېیمې نړۍ وګړي، په ځانګړي ډول افغانان باید پرې فکر وکړي، د درملو ک 
هم همداسې درواخلئ، هر ډول درمل هم لوی وخت ته اړتیا لري، چې مالومه يش د یادو درملو جانبي زیانونه  
به څه وي؟ آیا دا به پخپله یوه ازموینه نه وي چې نړۍ او افغانستان به وررسه مخ يش؟ بېوزل، خواري او غریبي 

واکسین او درملو وروسته تر ټولو اړینه او د پام وړ    د افغان ولس لپاره یوه بله اندېښنه بللی شو، چې ښایي له 
مسأله همدا وي، ځکه په اقتصادي ستونزو کې راګېر او ښکېل وګړي به د کرونا د درملو او واکسین تر جوړېدو  

 ( ۱۳۹۹پورې سخت زیانونه وګال )میتا، 
ده او هغو ټولنو کې چې ټوکې ټکالې ګڼل    ټوکې ټکالې نه، بلکې وژونکې ناروغي   ۱۹بله خربه دا ده، چې کوېډ 

کېده، ښه ورته ثابته شوه او اوس یې دردونه ګال، بله ستونزه د کرونا په اړوند هغه نوې څېړنې دي چې لۀ مخې 
ډېرې ورځې د انسان    20ورځو ته رسېدلی، یانې شونې ده چې لۀ    20ورځو    ۱4یې د دې ناروغۍ وخت هم له  
ورځې او هغه څرګندې نښې هم ډېرې د باور وړ نه دي، ځکه څېړنې دا هم   ۱4ه بدن کې پاتې يش او نور هغ 

وايي چې په ځینو کسانو کې د کرونا نښې نه دي لیدل شوې، خو وروسته له مرګه یې څرګنده شوې چې یادو  
او دا ښایي  ورځو پورې ځان نه ښيي    ۱0پیل بیا تر    2مړو کرونا هم درلوده،  بله مساله دا ده چې کرونا ډېرځله له  

د دې المل يش چې ناروغ ګڼ شمېر وګړي او شاوخوا خلک پر کرونا اخته کړي، بل دا چې چې کېدای يش  
واکسني جوړ يش، درمل هم جوړ يش خو آيا افغانستان او زموږ ټولنه به نړۍ ته لومړیتوب ولري؟ آیا موږ به ژر تر  

زموږ ټولنه او کلتوري حاکم ذهنیتونه دې ته چمتو دي  ژره وکولی شو چې دا ستونزه حل او له منځه یوسو؟ او آیا  
پر دې اعالمیه باور وکړي چې افغانستان هم تر ګواښ الندې دی؟ بل    WHOچې د روغتیا نړیوال سازمان یا  

ګواښ زموږ د هېواد د تړاو ستونزه ده، په سختو حاالتو کې دا ستونزه هم لویېدای او پراخېدالی يش، یعنې که  
زموږ پر مخ خپلې پولې وتړي موږ کولی شو په هیواد کې دننه شته د یوې اوږدې مودې لپاره    زموږ ګاونډیان 

 وکاروو؟ دا او دې ته ورته ډېرې اندېښنې او پوښتنې شته چې موږ وراخطا کوي. 
له په همدې دلیل ويلی شو، چې مخنیوی تر درملنې ګټور دی او زموږ هر هېوادوال باید دا ستونزه په خپل ذهن  

وسات، چې دا هر څه به کنټرول يش، دا پوښتنې به یو پر بل پسې حل يش او موږ به وکولی شو په خپلو  کې 
تدابیرو خپل ځان، خپله کورنۍ او خپله ټولنه خوندي وساتو او په خپلو بدبختیو به نورې بدبختۍ ور اضافه  

 کړو، په همدې هیله چې کرونا جدي وګڼو او ورته ماته ورکړو. نه 
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 برشي ژوند  کرونا او 
کرونا بش له یوه نوي ژوند او حالت رسه مخ کړی او دا حال او ژوند بېل فکر او بېل پالن ته اړتیا لري، نو دلته  
اجازه راکړئ چې په پالن هم لږ خربې وکړو؛ پالن هغه پړاوونه دي، چې په ترڅ کې یې تاسې خپلو موخو ته  

ږدمهاله وي، د هغو وګړو لپاره چې د پرمختګ غوښتونکي وي  رسېږئ. پالنونه ښایي لنډ مهاله، منځمهاله او او 
او غواړي ژوند یې تر نورو خوښ او خوږ وي نو په ژوند کې پالنونو ته ډېر ارزښت ورکوي او تل خپل منظم پالنونه  
  په یاد لري، خو ډېرځله زموږ د پالنونو پر وړاندې خنډونه او رشایط د هغو پل کېدل ټکني کوي او کله کله خو 
یې آن لۀ مینځه هم وړي، چې پالن جوړونکي هم پر ستونزو کې غورځوي، پۀ هر حال، د دې ستونزې حل  
ناشونی نه دی او موږ کوالی شو پر خپلو تدبیرونو له داسې ستونزې، خڼدونو او رشایطو رسه د مخامخ کېدو  

، د الرو چارو پېژندل، پرېکړې، انځورونې،  وړاندوینه وکړو او پۀ پوره پام مخته والړ شو، په پالنونو کې د موخو موندل 
 طرحې، کړنې او د کړنو رسته رسوونکي ټول یو پر بل پسې ټاکل کېږي. 

د کرونا ډېر چټک پرمختګ دا هرڅه چې ما پورته وویل ګډوډ کړي او باید ووايم چې داسې خڼدونه لکه د کرونا  
ارو پوهان داسې خنډونه هم وسنجوي او  ناورین، کله کله له وړاندې سنجول کیږي، خو وروسته ښایي د چ 

وړاندوینه یې وکړي، په هر حال خربه دا ده چې کرونا له هر چا الره ورکه کړه او موږ اړ یو چې دا هر څه د شونتیا  
تر کچې مدیریت کړو. یوه لویه ستونزه چې د کرونا ویروس له امله راغاړې وتې، ستړیا او سستي ده همدا په  

ن دي چې باید تدابیر ورته ونیسو او کمې یې کړو، څو له مینځه والړې يش، د دې کار لپاره  قرنتین کې خورا اړی 
وړاندیز دا دی چې هرڅومره چې کوالی شئ له بدن اړخه فعال اوسئ او وګرځئ، بله ستونزه له کور څخه وتل  

هله شونی دی، چې موږ  دي چې ښایي موږ په تنګ او بیا په جنګ کړي، نو دې ته هم باید پام وکړو او دا کار 
قرنتین ته د یوه لنډ مهاله ګوښه وال په ستګه وګورو او تر خپلې وسې مو چارې روانې وساتو، د اړتیاوو پوره کولو  
مسأله هم پر خپل ځای یوه لویه ستونزه ده چې ګڼ شمېر وګړي وررسه الس او ګریوان دي او له نیکه مرغه په  

کې ځیني اسانتیاوې په پام کې نیولې دي، بل دا چې موږ کوالی شو  دې برخه کې افغان دولت په ښارونو  
خپلې پاتې هېلې او پالنونه پر مخ بوځو، زه په دې باور لرم چې موږ او تاسې ټول په خپل ژوند کې ډېرې داسې  
هېلې او موخې لرلې چې پر خپل وخت کې نیمې را څخه پاتې وې او اړتيا ده چې پوره يش، نو د هغو پاتې  

نونو پل کېدو لپاره تر ټولو ښه موقع همدا د کرونا قرنتین دی، چې باید ګټه ورڅخه واخیستل يش. د قرنتین  پال 
په لړ کې یوه لویه ستونزه سټرس او اضطراب یا پټه وېره ده چې هره شېبه موږ ځوروي، د دې ستونزو د حل لپاره  

دي، چې باید وخت ورکړو، ځکه د قرنتین پر  تر ټولو ښې کړنې ورزش، سم خواړه، منظم خوب او مجازي اړیکې  
مهال ګټه کوي او د سټرس، اضطرابونو او وېرې په کمېدو کې مرسته رارسه کوالی يش، کیدای يش ځینې  
کسان په قرنتین کې اندېښمن او په دوو کې حیران وي، چې څه وکړي او څه نه، له بده مرغه کرونا، د کرونا  

ل، له ډېرو یې الره ورکه کړه، که تاسې هم له همدې ډلې څخه یاست نو تر ټولو  کړکېچ او قرنتین یو ناڅاپه راغل 
لوی کار دا وکړئ چې هر څومره ژر کوالی شئ ژوند او پالنونه مو پر خپل حال وساتئ، د السته راوړلو الرې یې 

تر لږه د هرې  بدلې کړئ او خپلې ذهني هوساینې او خوښۍ ته هراړخیز مهالوېش جوړ کړئ، د دې کار لپاره لږ  
ورځې لپاره درې داسې کارونه وټاکئ چې خوښي درکوي او پام مو په بله کوالی يش، زه په دې باور یم چې  
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قرنتین د ځينو نوښتګرو انسانانو لپاره یوه ښه موقع ده، څو وکوالی يش خپلې مفکورې او خیالونه په عمل کې  
 پل او خپل او د نورو ژوند پرې بدل کړي. 

غواړم ووایم چې د قرنتین پر مهال ژوند او چارې بدلېږي او موږ اړ یو چې خپل تدابیر بدل، پالنونه   په پایله کې 
سم او پر خپل ټول بدن یې عمل کړو، چې هسې نه پخپله قرنتین د کومې ستونزې او بدمرغۍ المل نش،  

شته او روان دی، د بېلګې په    موږ څلور اړخیز ژوند لرو چې یو له هغو زموږ فردي ژوند دی. چې ال تر اوسه هم 
توګه موخه، انرژي، پر ځان باور او داسې نور ټول پر خپل ځای دي، یوازي ټولنیزې، کورنۍ او کاري چارې مو  

 (   ۱۳۹8بدلې شوي، چې هغه به هم ډېر ژر سمې او خپل لومړن حالت ته را وګرځي. الهام ) 

 کرونا او وېره 
د ګواښ پر وړاندې لۀ ځانه ښیي، دا هم باید ووایم چې یاد ګواښ    وېره یو عاطفي غربګون دی، چې انسان یې 

باید بهرنی شتون ولري، خیال نه وي، انسان ته نېغ په نېغه خطر متوجه کړي او په کړنو او چلند یې پوره اغېز  
ولري. ډېری تیوریسن لکه جان برودس واټسن او پال اکمن په دې باور ؤ چې وېره یو فطري احساس دی او د  

 پيښو پر وړاندې انسان کې را څرګندېږي. 
په هر حال، وېره دوه ډوله اغېز لرالی يش، هم مثبته او ګټوره او هم منفي، ورانونکې او وژونکې ده، یانې کله  
مرسته کوي او موږ له خطره ژغوري او کله مو خطر او بدبختيو ته ورټیل وهي، کله نا کله دا هم سختېږي چې  

 یو له بله بېلې کړو، سمې یې له ځانه رسه وساتو او ناسمې یې مدیریت او کنټرول کړو.   موږ دا دوه ډوله وېرې 
خو دومره پوهېږو چې هره وېره چې ډېره او لویه يش منفي ده لکه له کرونا وېره او ډار چې کوالی يش الندې  

 زیانونه ولري:
ورته هواره کړي. وېره کوالی يش انسان تېښتې    هره وېره کوالی يش د ګڼو نورو وېرو او ناروغیو المل يش او یا الر 

ته اړ کړي، داسې غربګونونه مو په افغانستان کې د کرونا په لومړیو خربونو کې واورېده چې زموږ ګڼ شمېر  
هیوادوال له روغتونه وتښتېدل. وېره کله کله برعکس اغېز کوي او ښایي موږ ستونزو، ګواښ او مرض ته ور وکاږي،  

له کرونا وېره کوالی يش ځینې کسان د معاينې په موخه روغتونونو ته ور رس کړي، او ښایي   د بېلګې په ډول 
هلته په کرونا اخته او ناروغ يش. د ارواپوهانو څېړنې ښیي چې وېره د انسان په درملنه کې ځڼد رامنځته کوي  

لې وېرې کنټرول کړئ، وېره  او درملنه ټکنۍ کوي، پر همدې بنسټ خپلو ټولو هیوادوالو ته واړندیز کوم چې خپ 
کوالی يش د انسان انرژي وسېځي، په مغزونو او بدن کې ورانوونکي هورمونونه ډېر کړي او په دې کار رسه د  
بدن ځواک او وړتیا کمزورې کړي، له همدې امله ډاکټران، څېړنې، ارزونې او وړاندوینې دا وايي چې د کرونا پر  

نو که ووېرېږو د بدن مقاومت مو کمیږي او دا بیا زیان راته رسوالی يش.  وړاندې باید د بدن مقاومت لوړ وي،  
وېره د دې المل هم ګرځي چې انسان خپلې پلټنې ډېرې کړي، مالومات رسچ کړي او په دې لټون او پلټون  
  کې ښایي له ګڼو شایعاتو، جعل خربونو او افراط رسه مخ يش، چې دا په خپله یو لوی مصیبت دی. وېره کوالی 
يش شته هیجانونه منفي کړي او نور منفي هیجانونه هم منځته راوړي چې باید مخه یې ونیول يش. وېره کوالی  
يش د انسان د ذهن ځواک کم کړي او د ښه او بد د پرتلنې وړتیا ورڅخه واخل، د ښه او بد بېلول خورا پيچلی  

 پړاو دی چې باید پام ورته وکړو ترڅو زیان ورته ونه رسېږي. 
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ټولو ښه الره او د وېرې کمولو لپاره مناسبه طریقه دا ده چې ټول روغتیایي واړندیزونه په پام کې ولرو او پر ځان  تر  
او کورنیو یې پل کړو، منفي هیجانونه باید کنټرول کړو تر څو د وېرې او وېرې ته ورته نورو منفي هیجانونو المل  

ې په کمولو کې مرسته کوي که موږ وکولی شوو، چې په  نه يش، مخنیوی یو بل مورد دی، چې د کرونا د وېر 
سمه او مناسبه توګه د کرونا ویروس مخنیوی وکړو او دا محدودیتونه وساتو، له موږ رسه مرسته کولی يش چې  
وېره هم کمه او کنټرول کړو، یوه خربه هم د اضطراب یا پټه وېره ده چې که موږ یې ولرو نو باید په لومړي رس کې  

ټې وېرې چې یو اروايي اختالل یا ګډوډي ده غم وکړو، چې د وېرې د ال ډېرېدو او په ناروغۍ د اخته  د هغې پ 
 کېدو المل نه يش. 

ناهیل یو بل مورد دی، چې په ډېری مواردو کې د وېرې او ډار المل ګرځي، نو دا هم مرسته کولی يش چې  
نزو المل نه يش، په ورته وخت کې د وېرې په زیانونو  موږ خپل امید او هیله له السه ور نه کړو، چې دا مو د ستو 

خربېدل هم کولی يش له موږ رسه مرسته وکړي، یعنې که موږ په دې پوه شوو، چې وېره د ناروغۍ د جذب المل  
ګرځي، زموږ دفاعي سیسټم کمزوری کوي، د شایعو د منلو المل هم ګرځي، زموږ روان دفاعي سیسټم هم  

مل دا دی چې ډېری وګړي یې جدي نه نیيس او دا په خپله کولی يش، چې د کرونا کمزوری کوي، بل لوی ال 
اړوند وېره پراخه او ډېره يش، آن تر دې چې په ناروغۍ یعنې فوبیا بدله يش، چې دا بیا تر هر څه سخته او  

تان کې ډېری  ناشونې کېږي، رسنۍ او انټرنټ هم په دې ورستیو کې د کرونا اړوند د وېرې المل شوی، په افغانس 
رسنۍ او خواله رسنۍ په واقعي معنا د رسنیو رسالت نه تررسه کوي او کله د نورو په خوله او کله د خپلو رسنیو د  
مطرح کولو لپاره نامناسب راپورونه او رپوټونه خپروي، چې په خلکو کې د وېرې او وحشت المل ګرځي چې باید  

روستی مورد هم کیدای يش دا وي چې موږ نه پوهېږو چې د وېرې  پام ورته وکړو او ځان او خپله کورنۍ وساتو،  
المل مو څه دی او موږ د څه لپاره او څله وېرېږو چې دا هم د وېرې المل ګرځي او باید پام ورته وکړو او د ډېری 
م و  وېرو المل زموږ فکرونه دي، چې زموږ له چاپیریال څخه خړوبیېږي، نو اړینه ده چې خپل شاوخوا ته دقیق پا 

کړو او هر هغه څه چې زموږ د وېرې المل ګرځي ومومو او له منځه یې يوسو او خپله وېره کنټرول کړو، ځکه چې  
 د اخته کیدو المل يش.   ۱۹د وېرې کنټرول کولی يش د ډېرو نورو منفي هیجانونو، اروايي ناروغیو او په کوید 

 کرونا او وسواس 
م پراخ شوی او د قرنتني په ورځو کې زموږ د وسواس کچه ال ډېره  د کرونا ویروس په راتګ رسه وسواس ال نور ه 

شوې، خو که خپل وسواس اداره او درملنه نه کړو زموږ اروایي ستونزې او ګډوډۍ به ال ډېرې يش او د وسواس  
تر څنګ به نورې اروایي ګډوډۍ لکه اضطراب او ژورخپګان هم منځته راوړي، چې وروسته به یې له مهارولو هم  

 سه شو. بېو 
وسواس فکرونه ځورونکي او وخت نیونکي دي او ډېرځله د دې المل ګرځي چې اخته کس غیر عادي او ناروغ  

 ډوله کړنې او چلند له ځانه وښیي. 
وسواس او له حده ډېرې اندېښنې د دې المل ګرځي چې د ځینو چلندونو کنټرول له السه ورکړو، د بیلګې په  

ر کول چې خطر له کچې ډېر لوی دی(، پرته له دې چې له کوم مشکوک  توګه پۀ ذهن کې لویول )داسې فک 
څيز رسه ولګول يش يا چا رسه په الستونو روغرب ويش بيا بيا السونه وينځل، پر کرونا ویروس د اخته کېدو فکرونه،  



 1399 تابستان، دومسال اول، شماره 
 

حقوق بشر  یپژوهش -یعلم فصلنامه | 37  

ېوالتیا. رسبېره  پر بې بنسټه او ناسمو خربونو باور کول، خوب او ګوښه والی، راتلونکي ژوند ته ناهیله مندي او نال 
پر دې ستاسو وسواس کړنې د دې المل ګرځي چې ستاسې کورنۍ او شاوخوا خلک هم پر وسواس اخته يش،  
نو کله چې ټوله کورنۍ وسواس او بې پالنه يش نو د کورنۍ د غړو تر منځ اړیکې ګډوډيږي، د کورنۍ فضا له  

ي. وسواس ګډوډۍ په لومړیو پړاوونو کې ډېرې  خورا ستونزو ډکیږي او د قرنتني موده نوره هم وررسه سختیږ 
ساده او اسانه درملنه او مدیریت کیږي، خو که پام ورته و نه يش له کنټروله وځي او د دې المل ګرځي چې کس  
د خپل راتلونکي په اړوند اندېښمن او بېوسه يش، آن شونې ده پر هغه کچه اندېښمن، وسواس او ستړی يش  

وغورځوي او قانون تر پښو الندې کړي. نو راځئ چې د کرونا د جدي ګڼلو تر څنک د   چې محدودیتونه له پامه 
 کرونا او قرنتني ورځو څخه منځته راغلی وسواس مدیریت کړو او درملنه یې هم جدي ونیسو.  

 کرونا او د یوازيتوب احساس 
څنګ دي. خو رسه لۀ دې،  د کرونا او کور ناستې پۀ ورځو کې ډېری خلک پر کور مېشت او د خپلو کورنیو تر  

چې کاري او رسمي فشارونه کم شوي او موږ د هوساینې او آرامښت لپاره پوره وخت لرو؛ بیا هم د یوازیتوب 
 احساس کوو، ولې؟ 

ناروغۍ پرمختګ او د دې ناروغۍ درملو   ۱۹تر نا مالومې مودې پورې د قرنتین او محدودیتونو غځېدو، د کوېډ 
 هیل کړي او دا د دې المل شوي چې د ګوښه وال او یوازیتوب احساس وکړي. ته د بش نه الرسس خلک نا 

کۀ لږ ژور فکر وکړو نو پوه به شو، چې بیا بیا ځلې د کرونا ویروس د ناروغانو د شمېر او مړینې خربونه اورېدل او 
ته مو ورکشوي. بله ستونزه    په بې ځایه اوازو او تبلیغاتو باور کول تر ډېره زموږ ذهن ګډوډوي او نهیلۍ او يوازیتوب 

چې قرنتین ورځ پۀ ورځ سختوي د اوسنیو رشایطو رسه نۀ جوړجاړی او د کورنیو شخړو او ناخوالو پۀ مدیریت کې  
پاتې راتلل دي، ډېر ځله خو د ځینو فردي توپريونه، وړتیاوې، غوښتنې او ازادي په پام کې نه نیول کیږي، او  

ي. یو پر بل امرونه، بندیزونه او پر نورو د خپلو غوښتنو ټپ کول د انسان حوصله  همدا بيا ناجوړجاړي ته الر هوارو 
او زغم پای ته رسوي او آن کله کله خو د تاوتریخوال او شخړو المل ګرځي. د دې تر څنګ لۀ ماشومانو، تنکیو  

ل بله ستونزه ده چې کورنیو  ځوانانو او د کورنۍ لۀ نورو غړو رسه د سم چلند او اړیکو پۀ اړوند ناخربي او لږ پوهېد 
 ناخوالو ته یې الر هواره کړې. 

پورته ذکر شوي الملونه پۀ یو ډول رسه کور او کورنۍ کې جنجالونه مینځته راوړي، کۀ څۀ هم د کورنۍ ټول غړي  
تر یوۀ چت الندې ډله یز ژوند لري خو بیا هم د یوازیتوب احساس کوي. دې او دې ته د ورته د نورو ستونزو د  

پۀ موخه لۀ اوسنيو رشایطو رسه د جوړجاړي مهارتونه زده کړئ، د کورنیو شخړو او جنجالونو الملونه پيدا او   حل 
د لۀ منځه وړلو پۀ پار یې هڅې پیل کړئ، لۀ دې ټولو رسه رسه د خپلې کورنۍ، ماشومانو او تنکيو ځوانانو لپاره  

 ښۀ ملګري و اوسئ. 
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 کرونا او پر خواله رسنیو روږدتیا 
قرنتین ورځې، کورناستی او د دې ورځو لپاره منظم پالن نه لرل د دې المل ګرځېدل چې ډېری خلک بېالبېلو  د  

 چارو ته مخ واړوي تر څو په دې ستړو ورځو کې ځانته بوختیا پیدا کړي. 
د مخامخ اړیکو کمېدل، کور پاتې کېدل او له ريښتنې نړۍ څخه لرې والی، د دې المل شوی چې خلک په  

طي بڼه ټولنیزو شبکو او مجازي نړۍ ته مخه کړي، څو هغه یوازیتوب، عاطفي او احساس تشه ډکه کړي  افرا 
 چې پۀ ریښتینې نړۍ کې پر تګ راتګ د بندیز او اړیکو د کموال له امله منځته راغلې. 

ستاینې وړ دی، خو  ټولنیزې شبکې د اړیکو نیولو ډېر ښه پلونه دي چې د ژوند په بېالبېلو برخو کې یې رول د 
له کچې ډېر او افراطي کارول یې روږتیا منځته راوړي، چې د داسې روږتیا له منځه وړل او درملنه بیا پر نشه یي  

 توکو تر روږتیا هم ډېره سخته او ستونزمنه ده. 
هغه کسان چې پر خواله رسنیو روږدي وي د ریښتنې نړۍ نه یې واټن ډېرېږي او پر مجازي نړۍ پورې تړل  
کېږي، په هغه کچه مجازي نړۍ کې ډوب وي، چې له کور او کورنۍ څخه په ډېر لرې واټن رسه ګوښه وال ته  
مخ اړوي چې همدا یې ډېر ځله سخت اندېښمن کوي. دوی ډېرځله د هغو کسانو پېښې کوي، چې پر مجازي  

هېروي، هغوی تل  نړۍ کې ډېر فعاله وي، همدا یې عادت ګرځي او لۀ همدې امله خپل ریښتينی شخصیت 
خپل ځان د ټولنیزو شبکو له نورو کارکونکو رسه پرتله کوي او تل هڅه کوي چې له هغوی نه مخته يش، که هر  

 څو په ریښتني ژوند کې ډېر شاته پاتې هم وي. 
دا روږتیا رسبېره پر دې چې انسان ته اروایي زیانونه اړوي جسمي زیانونه هم له ځان رسه لري، چې ستړیا، بې  

  او فزیکي دردونه یې ښې بېلګې دي. نو ډېر پام وکړئ چې قرنتین مو پر ټولنيزو شبکو د روږتیا المل نش. وس 
 (https://corona.af/read-post?id ) 

 کرونا او انالین زده کړې 
د    ښوونیز او اکاډميک مرکزونه د هغو ادارو لۀ ډلې څخه دي، چې نۀ یوازې پۀ افغانستان بلکې پۀ ټوله نړۍ کې 

بېړنیو حاالتو د اعالن پر مهال تر ټولو ژر بندیږي، لوی المل یې د زده کونکو او محصالنو ډېروالی دی، چې د  
زده کړې لپاره اکاډمیکو مرکزونو ته ځي او کۀ چېرې دې مرکزونو ته کوم زیان ورسیږي نو نور خلک به هم سخت  

 زیامنن کړي. 
لږ واټن کې لۀ یو کس نه بل ته لېږدول کېږي؛ کوالی يش پۀ ډېرې  کرونا ویروس چې ډېر اسانه او له یو مت پۀ  

تېزۍ رسه په ښوونځيو او پوهنتونونو کې خپور يش، لۀ همدې امله د دې مرکزونو بندېدل ډېر اړین دي. خو په  
خواشینۍ رسه چې دا ځل رخصتي تر بل هر وخته ډېره اوږده شوه، او لۀ امله یې زموږ په هېواد کې هم د نورو  

ولنو په څېر د آنالین يا لۀ لرې الرې زده کړو، لړۍ پيل شوه. خو ټول پوهېږو چې زموږ زده کړيیزو او تحصیل  ټ 
بنسټونو د لومړي ځل لپاره آنالین درس ورکول پيل کړي او له الکتونيکي وسایلو، انټرنټ او اپلیکېشنونو رسه د  

 نزو المل شوې. ښوونکو او استادانو نابلدي په آنالین زده کړو کې د ستو 
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انټرنټ ته د ډېری زده کړیاالنو او ښوونکو نۀ الرسسی بله ستونزه ده چې کوالی يش دا لړۍ ګډوډه کړي او هغه  
زده کوونکي چې په هر دلیل انټرنټ ته الس رسی نۀ لري پۀ درس کې وروسته پاتې يش، همدارنګه د انټرنټي  

 ین زده کړو لړۍ ورو او ستړې کوونکې کړي. شبکو د رسعت کموالی هم تر یوې کچې کوالی يش د آنال 
اوس مهال د کرونا کړکېچ او لۀ زده کړو پاتې کېدو دواړو د زده کړیاالنو او زده کوونکو پر اروایي روغتیا ناوړه اغېز  
کړی او پر کرونا رسبېره؛ د آنالین زده کړو لړۍ د دې المل ګرځېدلې چې زموږ ډېری زده کوونکي او زده کړیاالن  

 س، سټرس، ژورخپګان او زړۀ خوړل تجربه کړي او کرار کراره پر همدې ګډوډیو اخته يش. وسوا 

 پایله 
په علمي بحثونو کې تیت و پرک څېړنې او بحثونه د ګڼو اروايي ناروغیو د راپیدا کېدو المل ګرځي، پر همدې  

چې د کرونا پر مهال د اروايي ګډوډيو  موخه مو په پورتنیو پرګرافونو کې ځینو ناروغيو ته اشاره وکړه او باید ووایم،  
او له کرونا څخه د رامنځته شويو وحشتونو درملنه ځنډول د نۀ جربانېدونکو ستونزو او ناخوالو المل ګرځي. اوس  
مهال موږ ټول باید پۀ ډېرې هوښیارۍ د کرونا پر وړاندې مبارزه وکړو تر څو د دې ناوړې پدیدې خطر زموږ فردي  

ګواښي. پۀ هوښیارۍ مبارزه کول هوسا ذهن او ښۀ اروایي حالت ته اړتیا لري، څو په پوره    او ټولنیز ژوند ونۀ 
 فکري ځواک رسه پیاوړې پرېکړې او سم عمل وکړو. 

ښکاره خربه ده چې بدن او اروایي روغتیاوې دواړه اړینې دي. پۀ ټوله کې ناروغي او اروایي ګډوډۍ د ذهن  
چاریو رسه مخ کوي. د ذهني هوساینې نشتوالی د دې المل ګرځي،  چارې ګډوډوي او اخته کس لۀ ذهني نا 

چې موږ د خپل چاپېریال د کنټرول او مدیریت وړتیا لۀ السه ورکړو او دا مو فردي ژوند، کورنیو او ټولنیزو اړیکو  
ر ته زیان واړوي، کله کله خو موږ د عاطفې لۀ کموال رسه هم مخ کوي او دا په خپله احساس ستونزو ته ال 

 هواروي. 
په کور کې د قرنټین تر څنګ، د کرونا لۀ امله د خلکو د مړینې وېره، د ژوند پۀ عادي بهیر کې بدلونونه او پۀ 

خپرېدل د دې المل شوي، چې پۀ بېالبېلو کچو د سټرس، وسواس، اضطراب او ژورخپګان    ۱۹چټک ډول د کوېډ 
اعي سیسټم کمزوری کوي او د هرې ناروغۍ لپاره الر  پۀ څېر اروایي ګډوډیو شاهد و اوسو، دا ګډوډۍ د بدن دف 

هواروي، او دې ګډوډیو ته پر وخت پام کول او ژر درملنه لۀ موږ رسه مرسته کوي چې لۀ اروایي اړخه هوسا شو  
او شته رشایط پۀ سم ډول مدیریت کړو. لۀ بل اړخه د کرونا لۀ امله منځته راغلو ګډوډیو ته نۀ پاملرنه پر نورو  

باندې اخته کېدو ته الر هواروي. د دې تر څنګ کۀ پۀ لومړیو کې د اروایي ګډوډیو درملنه ونۀ يش،  ګډوډیو  
سختیږي، او کله کله خو آن العالجه کیږي. اوس مهال د ارواپوهنې سالمشورې او آنالین مشاوره د اروایي 

له دې ناورین څخه خالصون    ګډوډیو د درملنې ښه الره ده، چې ښایي موږ ټول پرې اخته اوسو، که وغواړو چې 
 ومومو نو اړینه ده، چې را روان ست بشي ناورین ته چې اروايي ناروغۍ دي، جدي پاملرنه وکړو. 
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 بودوباِش شهروند در داِم کرونا و بندِی ارگ   
   .   محسن خلیلی   

 چکیده 
های ژرف  دچار  دگرگونی   منوده است. سیاست نیز آشکار    دگردیسی« را های جهان  »در حال  نشانه  کروناویروس 

کرونا  از  پیش   برآمده  پذیرش   با  نگارنده،  است.  بهره   انگاره شده  با  و  لویاتان«  دولت   گزاره »پابرجایی   از    گیری 
این انگاره را    ممکن است«، کوشیده است ـ همراه  روش »چگونه »حکومت در جایگاه  دشمن و دوست، هردو«  

های مدنی، حقوق مدنی( در دام )دستکش/  شهروند )آزادی / حقوق بشی  باشنده   گانه ار و پایا سازد که دو پدید 
نام  گری به از حکومت  ی تازه ا افزوده است. اکنون با کرونا، گونه  قدرت دولت  الکل/ ماسک( افتاده و به گسته 

  »دستگاه حکومت در مقابل مخاطرات زندگی«، به   ره که از گزا گرفنت است »دولت  فرانگاهبان« در حال ریخت 
 برد. راندن »دولت  نگهبان  شب« بهره می حاشیه سود به 

 

 کلیدواژگان 
 کروناویروس، دولت، شهروند/باشنده، دولت  فرانگاهبان. 

  نگرد.« تو را می   »ناظر کبیر 
 ( ۱7:  ۱۳86)اورول،  

  

 
   ( استاد علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهدkhalilim@um.ac.ir) 
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 پیشامت 
میدان   پرآوازه( هم پا به  ْ آور و فوتبالیستی کامبیش ساز نام کریستیانو رونالدو )بدن مگر کرونا چیست که حتی  
که »در خانه مبانید، زندگی را نجات دهید«؟ کرونا، با زندگی بش کاری کرده    گذاشته و سفارش کرده است 

کنند،  ها که منی کرونا، چه   بحران/آشوب    در هنگامه   ها دولت دید که  بود و می که کارل اشمیت اگر زنده می   است 
تا چه می  »فرمان گفت دیدید که »وضعیت استثنایی«  به  اندازه درست و واقعی است؛ زیرا،  نام منفعت  روایان 

می  قانون«  از  فراتر  را  پا  » همگانی،  و  قانون  گذارند  هرگونه  مشخص   به   کنند می تعلیق  قلمرو  قصد  ساخنت 
مانم« چه پیوندی دارد؟ شعار   شهروندگرای  »من در خانه می   د« با گزاره «. دستور دولتی  »در خانه مبانی حاکمیت 

دولت    دار  ؟ پرسش  »کرونا، دوست پشتیبان  شهروند/باشنده است یا حکومت   1»در خانه مبانید، زندگی زیباست« 
اند برای  کن آماده و زمینه   2گرمی دست، دستْ هایی از این است یا هوادار شهروند«، پاسخی آشکار ندارد. پرسش 

« حقوق شهروندان چه امکان  دیگری را برای »بندی   کرونا   که درک کنیم این  در اختیار  »ارگ« قرار داده    کردن 
 است.   

 درآمد
ا  الکل  و  است  دستکش  کرونا،  پست مناد  زامبی   کروناویروس،  ماسک.  و  دام  ست  با  و  است  مدرن 
سازی آدمیان، به  توان سازی و بی توان گان/شهروندان آمده و در کم )دستکش/الکل/ماسک( به جنگ باشنده 

جهانگیر شده  ای هراسناک، همه آور و گسته با شتابی شگفت   پروبال داده و پروارشان کرده است. کرونا   ها دولت 
محافل پنهان    در ووهان چین( کوشش بسیار شد که پای توطئه   20۱۹رچه از هامن آغاز )دسامرب  . اگ است 

و جنگ چین علیه دنیا و ویروس آزمایشگاهی و ویروس    ها آخرالزمان و نربد بیولوژیک ابرقدرت جهانی و فرارسیدن  
وهراسی فراگیر، پویش چرخ زندگی  بیم   شتابی هولناک، در سایه بارز آن بود که به    نکته   میان آید؛ ولی چینی، به  

در دنیا زیر چیرگی  رفتار ویروس )که هم ریخت  تاج داشت و هم شکل  هاله( ُکند شد و در بسیاری از جاها،  
درآوردن  تعلیق که مباند؛ مانند به نشان داد که ویروس آمده است   های مواجهه با رفتار کرونا نشانه   یستاد. سپس ا 

های متوازن، خسارت  های مسافربری، ناتوانی کشورها از حفظ بودجه ها، بازایستادن پرواز طیاره تولید کارخانه 
ها و مدارس  شدن دانشگاه های گردشگری، تعطیل اذبه ها و ج شدن بسیاری از جشنواره شدید توریسم و تعطیل 

رفنت سهام و سقوط بازار بورس، افزایش بسیار زیاد درخواست و قیمت  ها، ازدست ها و مهد کودک و آموزشگاه 
تجهیزات حفاظتی شخصی، تعطیلی بسیاری از خطوط ترابری مسافر و بار )طیاره، متو، اتوبوس، تاکسی،  

کننده و متیزکننده )دستکش جراحی، ماسک جراحی، لباس  ی لوازم و مواد ضدعفونی کشتی(، کمیابی و نایاب 
 ...(.  کننده و محافظ، مواد شوینده، دستکش معمولی، ماسک معمولی، ژل ضدعفونی 

تکرار چندین  با  افتاد؛  دولت  دام  در  دوباره  باشنده/شهروند  که  بود  کرونا  »دستکش    وچندباره با  دولتی   شعار 
نام  خیر  مردان کنتل جامعه را دگرباره در دست گرفتند و به  کل بزنید، ماسک بزنید«، دولت و دولت بپوشید، ال 

 
1. Stay Home, Life is Beautiful. 
2. Warming Up Questions  
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انسان  نگاه  که  شدند  سبب  همگانی،  کم عمومی/منافع  به توان های  دگربار  و  ترازپیش،  دوخته  دولت  سوی 
پیش حکومت دست  نشان   ها شان   و  جهان  در  کرونا  ویروس  گستش  با  »همزمان   که نشان  ن آ به  دراز شود. 

 کرونا  سنگین  ی سایه  و  کرد  فروکش  هم  سیاسی  های اعتاض  ارتباطات،  سابقه رویدادها و کاهش بی  تعطیلی 
نیروهای  حکمفرما  بود،  اختیار معتضان   روزی در  که  هایی بر خیابان   با  درگیری  با  در فرانسه،  امنیتی  شد. 
 تجمع  ممنوعیت  و  وآمد رفت  محدودیت  به طرح  ها اعتاض  و  های اولیه مقاومت آور،  اشک  گاز  شلیک  و  معتضان 
 مداخله  با  نیز  عراق  در  دار دامنه  اعتاضات  شکستند.  های ماکرون را مخالفان سیاست  و  زردها جلیقه  توسط 

 اعالم کردند  دولت  جدی  منتقدان  و  شد  کنتل  های پیشگیرانه وسخت سیاست سفت  و اعامل  نظامی  نیروهای 
 خود  های خانه  به  الحساب آن، علی  از  ناشی  و کاهش خطرات  کرونا  ویروس  انتشار  از  جلوگیری  جهت که به 
 حاال  بود،  دیگر  مطالبه  چهار  و  مظنونین  استداد   رس الیحه  بر  ها درگیری  صحنه  که  کنگ هنگ  گردیم. بازمی 
گستش  روبه  روند  در حقیقت،  نیست.  های معتضان راهپیامیی و  شلوغ  های از خیابان  خربی  که  هاست هفته 

 شد؛  2020 سال  ای وارد دهنده تکان  با انرژی  گرفت،  گذشته اوج  سال  که  مدنی  نافرمانی  و  سیاسی  های اعتاض 
 حداقل  تا  بود  ها دولت  ناجی  کرونا  انگار ویروس  را گرفت.  اش پیشوی  جلو  جدی  مانعی  عنوان به  کرونا  ویروس  اما 
اعتاضات  از  موقت  صورت به  خود خالص خشونت  بعضاً  و  دار دامنه  دست  مخالفان  )مظلوم  بار  زاده،  شوند« 

و اپیدمی به پاندمی تغییر   بیرون از مرزهای چین گذاشته شد (. زمانی که پای کرونا از ووهان به  ۱78: ۱۳۹۹
هداشت و سالمتی شهروندان، بازگشتی دوباره  نام حامیت از جان و ب کشورها، به    ی همه ها دولت چهره داد،  

سبب،  صورت تئوریک از آن برخوردار شده بودند. از این  هابز، به   هایی که در زمانه داشتند به هامن کارویژه 
 گام این  و خطیرترین  نخستین  در  بهداشت  و  کند: »اصحاب سالمت دست، بخردانه جلوه می گفتارهایی از این 

 دارد.  نیاز  و هامهنگ  جامع  یک تالش  به  که الجرم است  فرابخشی  امری  بحران  مدیریت  ما ا  دارند.  قرار  مواجهه 
و  و نبایدها  بایدها  بیشت  اما  دارند  وظایفی برعهده  نیز  ملت  و  مردم  بغرنج،  رشایط  این  با  مواجهه  در  هرچند 
 و آن  ساده   دلیل  یک  به  باشد؛ تنها   گیر تصمیم  ساز و تصمیم  نهادهای  و  حاکمیت  متوجه  باید  ها گذاری سیاست 

تصمیم این  قابل به  دو  این  که  است  قدرت  و  منابع  نیازمند  آن  اجرای  و  گیری که  ید   در  تنها  توجهی  صورت 
بنابراین ۱02:  ۱۳۹۹)بیانی،   است«  حاکمیت  نه   (.  دولت  کرونا،  نگه با  اجتامعی    دارنده تنها  انضباط  و  نظم 

نحوی همدالنه، حامی و حافظ  شهروند هم شناخته شد؛ شهروندی که فقط این دولت  شود، بلکه به دانسته می 
توانست  ، کدام نهاد دیگر می ها دولت جز  توانست برای مبارزه با کرونا به او کمک کند. درواقع به بود که می 

افزار  استفاده از نرم ،   ها مراقبت از بیامران توسط ربات ،  ویدیویی   تشخیص از راه دور با استفاده از کنفرانس » 
کاهش ترس بیامران از کرونا با استفاده از  ،  برای شناسایی الگوهای مرتبط با ویروس کرونا در سوابق پزشکی 

 هم آورد؟ « را فرا استفاده از تجهیزات الکتونیک پوشیدنی برای نظارت بر بیامران مبتال به کرونا ، و  ها بات چت 
گیرشدن  )پاندمی( کروناویروس، کشورهای گوناگون دنیا،  جهان همه  گیرشدن )اپیدمی( و سپس از آغاز همه 

  ،جنوبی  ای ی کر   ، آمریکا  ، بریتانیا  ، فرانسه  ، اسپانیا  ، ایران  ، تر )مانند ایتالیا معرض خطر  بیش  ویژه کشورهای در به 
گیری کردند: یکی،  شدگی  کروناویروس، از دو راهربد بهره ش برابر  پخ   زیل( در ا و بر   جرمنی   ، سنگاپور   جاپان، 
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)ایمنی جمعی( بر این پایه    ای . ایمنی گله 3، و دیگری، راهربد رسکوب 2ای ایمنی گله   برپایه   1راهربد تسکین 
و    بر مبنای انتخاب طبیعی است   استوار بود که در تاریخ جوامع بشی و اجتامعات حیوانی، مرگ و زندگی 

حیوانات، بر اثر بیامری    ها و گله روند. بنابراین با نابودشدن بخشی از جمعیت انسان آیند و می ها می بیامری 
رسعت مورد  ویژه در ایران و بریتانیا، به شده، به گرفته   ای در پیش ایمنی گله شوند.  منتششده، دیگران ایمن می 
پاسخی کارآمد    راهربد رسکوب که در چین و  تایوان و کریای جنوبی و تایلند   و   انتقاد قرار گرفت و حذف شد 
های  شتاب و با اقدام که باید به به این معناست   کاربسته شد. راهربد رسکوب به   داده بود، توسط دیگر کشورها 

  گیری اجتامعی و آزمایش بسیار پردامنه گزینی و فاصله رضبتی، بیامری را از چرخش بازایستاند؛ از راه دوری 
قرنتینه  و  قرنتینه بیامران  راهربد رسکوب،  در  درواقع  بیامری.  و حامالن  بیامران  راه    کردن  اجباری،  و  کامل 

ها  دولتی   4شود. »دستور در خانه مبانید« الف به ب، متوقف    وس از نقطه شکست  کروناویروس است تا انتشار ویر 
« و »در خانه می    قرمز )قرنتینه   شکل درنظرگرفنت  منطقه گون داشت؛ گاهی به های گونه ریخت   شهروندان   5مانیم 

مدارس،  تعطیلی   و    اجتامعی و ورزشی های  نارنجی )تعلیق فعالیت   حالت  منطقه   کل جمعیت در منزل(، گاه به 
های  گیری در مکان اقدامات ایمنی و پیش زرد )تبلیغ    ( و گاهی نیز در شکل  منطقه ها و سینامها تئاترها، کلوپ 

پنداری   راهربد ُخردشامری و هیچ   (. البته ونقل عمومی ضدعفونی به شکل ویژه در حمل مواد    و توزیع   عمومی 
 خیال بود و توهم.    بر پایه   که   رفت؛ چون کرونا هم نیامده، از میان  

انجام گیرد: خودداری از متاس    های گوناگون تواند به روش قرنتینه )چه خودخواسته و چه دگرخواسته( می 
دومتی با    های رودررو، حفظ فاصله ندادن مالقات شدن افراد، انجام نزدیک با دیگران، نرفنت به مکان جمع 

افراد ضعیف    سو گیرد که از یک ر از منزل. متام این ترفندها برای آن صورت می رفنت  ناچا دیگران در هنگام بیرون 
  سو جلوگیری شود، از دیگر   گرفنت رسایت ویروس به دیگران حفاظت شوند و از شتاب   در برابر ویروس   جامعه 

نظام درمانی کشور زیر فشار انبوه بیامران دچار فروپاشی نشود و فرصتی فراهم شود تا واکسن مبارزه با کرونا  
گیری کروناویروس از سوی مقامات  هایی که در دوران همه اگر نگاهی انداخته شود به سفارش   کشف گردد. ولی 

  کننده طرزی نگران جانبه، شهروندان را به شود، نومیدی مطلق و یأس همه و نهادهای مسئول به شهروندان می 
زیاد از همکاران بنشینید؛ ارتباطات اجتامعی در محل    برد: دورکاری کنید؛ در محل کار، با فاصله درخود فرو می 

قید شب  کنید؛  کم  را  غذاخوری کار  به  بزنید؛  را  دورهم نشینی  نروید؛  عمومی  به  های  است؛  ممنوع  نشینی 
ها نروید؛ مسافرت  ها و باشگاه ها و کافه ها و سینام و تئاتر و رستوران ها و جشنواره نرست های ورزشی و ک سالن 

ها و مراکز تفریحی نربید و  های بزرگ نروید؛ پارک نروید؛ کودکان را برای گردش به بوستان نکنید؛ به فروشگاه 
نخورید دسته  را  که سامل هستم«  »من  فریب   کوتاه،  کالْم  نروید.  دستامد چنین سفارش جمعی جایی  های  . 

ناراحتی کننده، پیدایش و اوج امرونهی  بیامری گیری  انزوا و های روحی و افرسدگی و  های روانی و احساس 

 
1. Mitigation Strategy  
2. Herd Immunity  
3. Suppression Strategy 
4. Stay at Home Order  
5. We Stay at Home  



 1399 تابستان، دومسال اول، شماره 
 

حقوق بشر  یپژوهش -یعلم فصلنامه | 45  

گریز را در  طردشده و اجتامع   باشنده/شهروند  منزوی  افرسده   گریزی است؛ پدیداری که طردشدگی و اجتامع 
که »در  ویژه این ؛ به 1کند تر می ضعیف   ازپیش رمانروا و امردهنده، بیش آقاباالرس و چیره و ف برابر یک دولت همیشه 

قدرت بود؛ لکن امروزه با گستش    قرون گذشته، بُعد مسافت و مشکل ارتباطات، عماًل یکی از موانع توسعه 
های گروهی  تر نفوذی که دولت بر رسانه مهم های موحش و از همه  جمعی و اختاع سالح وسائل ارتباط   سابقه بی 

وپرورش کشور دارد، مقاومت و پایداری افراد در برابر یک دولت  جمعی و مطبوعات و آموزش و وسائل ارتباط 
به دولت چنان قدرتی بخشیده است  تواند  که می   خودکامه دشوار گردیده است. پیشفت تکنولوژی جدید، 

که  میان بردارد؛ و همین امر سبب شده است   ز را ا آسانی بر هرگونه مقاومت و مخالفت افراد چیره شود و آن به 
پیچیده و مهمی   ها دربرابر دولت به صورت یک مسأله های عمومی و چگونگی تضمین آن حفظ حقوق و آزادی 

 از خواب برخاسته و دوباره بیدار شده است.   (. غول لویاتانی  دولت ۱۹۱:  ۱۳80  درآید« )طباطبایی مؤمتنی 
  هادولت ناکی  بزرگ هم اگر در میان باشد که دیگر کسی حریف  اََبربحران و یک آشوب پای یک    در روزگار کنونی 

رفت که پدیدار شود و  نامیده شده بود و انتظارش می   2»بیامری ایکس«   هم کرونایی که از پیش شود؛ آن منی 
نشستی در سازمان  ، در  20۱8ناپذیر نبود. در اوایل سال  بینی پیش ۱۹- طومار جهان را درهم بپیچد: »کووید 

نویس تحقیق و توسعه( اصطالح بیامری ایکس را باب  بهداشت جهانی در ژنو، گروهی از متخصصان )پیش 
گیر بعدی را پاتوژنی ناشناخته و جدید، که هنوز وارد جمعیت  بینی کردند که بیامری عامل ها پیش کردند: آن 

ایجاد می  است،  نشده  ناش بش  احتامالً  ایکس  بیامری  است کند.  ویروسی  از  در  ی  و  دارد  منشأ حیوانی  که 
دهد. بیامری  سوی هم سوق می اقتصادی، مردم و حیات وحش را به   آید که توسعه زمین پدید می   ای از کره نقطه 

رسعت و در سکوت گستش  شود و به ها اشتباه گرفته می ایکس احتاماًل در ابتدای شیوع خود با سایر بیامری 
ها برای مهارکردن  رسد و تالش برد و به چندین کشور می های سفر و تجارت بشی بهره می یابد؛ از شبکه می 

های  ها و نظریه نگرش   که همه   در چنان وضعیتی، آشکار است   ( ۹2:  ۱۳۹۹کند.« )رابرتز،  خود را خنثی می 
  د دولت )حکومت( در عرصه که وجود نها وحدت و مرکز ثقل دارند و آن این   کم یک نقطه »دست   پیوند با دولت هم 

ترین نظریات نسبت به وجود دولت، نظیر  اجتامعی جوامع سیاسی، رضوری است. حتی بدبینانه ـ حیات سیاسی 
توزیع    ها برپایه گرایانة دولت مخالف و نگرش آن گرایان که سخت با حاکمیت متمرکز و وحدت نظریات کرثت 

کم وجود  شد، در تحلیل نهایی خود، بر این نکته اذعان دارند که دست با ها استوار می قدرت و اقتدار بین گروه 
غیر از دولت نخواهد  که هیچ نهاد دیگری به   سیاسی از مسلامتی است   دولت و حاکمیت واحد، در هر جامعه 

کروناویروس، جانی دوباره به دولت و حکمرانان    ( 68:  ۱۳۹۱توانست جایگزین آن شود.« )امامی و موسوی،  
 جامعه  تنها در اوضاع بحرانی بلکه در اوضاع عادی نیز ید و نشان داد که نظم و امنیت اگر برقرار نباشد، نه بخش 

آشوب برخاسته از کرونا و در هنگام     شود. در هنگامه می   ناپذیر کنتل هایی که دارد، انسانی با متام  پیچیدگی 

 
عنوان  کروناساخته، چگونه زندگی کنند. به   نشین بیاموزاند که در قرنطینه که به مردم کاشانه اندازی شده است هایی راه . در برخی کشورهای دنیا، درگاه 1

 هایی است: ه کنید که شامل  چنین بخش نگا   https://www.stayhometakecare.comمنونه به  
I want to take care of my mental health; I want to feel comforted; I want to be entertained; I want to entertain my kids; I want to 
connect with others; I want to help others; I want to take care of myself. 
2. Disease X  

https://www.stayhometakecare.com/
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زدن و دعواکردن و از  دادن و چنگ زده و نگران و »هل هراسناک  انسان  بیم های بزرگ، خرید  خرید از فروشگاه 
نگهبان شب« هم    دست  به حضور  »دولت   بر    پایان و نشان داد که هنوز   1قاپیدن«  وضعیت شهروند  سطحی 

دی  عنوان یک رشِّ رضوری« است و در شهرون »دولت به   در شهروندی سطحی   غلبه دارد؛ زیرا   شهروندی عمیق 
شامر است.  ( به 2۱:  ۱۳8۱عنوان بنیان  زندگی خوب« )فالکس،  سیاسی و نه لزوماً دولت، به   عمیق، »جامعه 
 ازپیش آشکار ساخت و دو برابر کرد. دولت، بیش   نیاز  بش را به حضور  رسارسبینانه   کروناویروس 

 پژوهش    پیشینه 
ها را هم در  پژوهش در مقاله   حتی شیوة نگارش  پیشینه   که   جا دار  تازة روزگار است؛ تا آن کروناویروس، دیهیم 

  آور و دهشتناک دامنهایهام و ابهام  خود فرو برده است. شتابناکی  رسعت  پخش ویروس و گستدگی شگفت   هاله 
ای  واره های ماه ها و شبکه های الکتونیک و خربگزاری ها و درگاه و ماهیت کروناویروس، چنان بود که متام نشیه 

اینتنتی،   ننویسند. توان منی و  و  نگویند  کرونا  از  دست   2ستند  پیشینه بنابراین  نوشنت   درباره   کم    پژوهش 
شود نتوان  بسیارتازگی  کروناویروس و شامر  بسیار زیاد  نوشتارها، سبب می   کروناویروس، نادرست است؛ زیرا 

ولی   پیشینه  نوشت.  بی   پژوهش  در  نوشتارها  درباره پ برخی  نوشتاری  نگارش  در  نگارنده  و    رواشدن   »کرونا 
تهدید ویرانگر و احساس خطر و اضطراب  جهانی،    گیری از دو گزاره حکومت«، کارساز بودند. کیسینجر، با بهره 
  دادن آن نیست. فوکویاما تنهایی قادر به شکست که هیچ کشوری به از تبعات فرامرزی  کرونا سخن گفته است 

  هادولت ، بلکه منوط به میزان اعتامد به  ها دولت با کرونا را نه به شکل و ظرفیت استبدادی یا دموکراتیک    مواجهه 
باید اختیارات کامل را به  نظام   که همه داند و بر این باور است وابسته می  های سیاسی، در موقعیت بحرانی 

بحران  ؛ اما با دو  نا نهایت برطرف خواهد شد کرو که  ر این باور است ب نهادهای اجرایی واگذار کنند. چامسکی  
ای و  جنگ هسته   : یم ی رو ه دارد روب میان برمی   تر که هستی بش را به یکباره از تر و جدی خطرناک   می بسیار ی دا 
یا بر تعداد    رو خواهد شد ه محتمل روب   جهان با دو گزینه   ، گرفنت بحران کرونا زمین. بعد از پایان   ه شدن کر گرم 
تر  د و یا یک بازسازی بنیادین با رشایط انسانی شو تر افزوده می مراتب ددمنش ه خواه و مستبد ب های متامیت نظام 

شیوع کرونا به جهان ثابت کرد که باید از جهل آشکار  که  هابرماس بر این باور است در جوامع ایجاد خواهد شد.  
های دانشمندان  مبنای توصیه  شان بر ی ها دولت بینند که  ختلف می ای که مردم کشورهای م گونه عبور کند؛ به 

این ویروس    مورد   که این دانشمندان بر ناآگاهی خود در   حالی   در ؛  کنند شناس تصمیامتی اتخاذ می ویروس 
جان آلن، نیکالس برنز، الری گرت، ریچارد هاس، جان    چنین ت. هم غیرعادی اس   ای تجربه ند و این  ا معتف 
ی، کیشور محبوبانی، شیوشانکار منون، روبین نیبلت، جوزف نای، شانون اونیل، کوری شیک و استفن  ایکنرب 

والت، همگی به این باورند که دنیا پس از پاندمی کروناویروس، برای همیشه تغییر خواهد کرد و ناهامنند خواهد  
(، طحان  ۱۳۹۹های غاممی ) مقاله   ه نیز منتششد در میان نوشتارهای تازه    3چه پیش از این بوده است. شد با آن 

 
1. Night Watchman State  

  پیوند با کروناویروس های هم وجوی آگاهی ای را برای جست که بخش بسیار پُربار و جداگانه   www.sid.irآور   عنوان منونه بنگرید به سایت ایرانی و نام . به 2
 اختصاص داده است. 

 ها را در زیر آورده است: نشانی سایت   منظور آگاهی خواننده از نوشتارهای نامربدگان، برداشتی آزاد داشته و تنها به   که نگارنده . شایان یادآوری است 3

http://www.sid.ir/
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در حال   در پی  بحران کروناویروس، سیاست را   ( از آن رو که ۱۳۹۹( و حقیقت ) ۱۳۹۹(، بیانی ) ۱۳۹۹نظیف ) 
تا زمان نگارش نوشتار کنونی،    ترازهمه مرکزی نوشتار کنونی را تقویت کرده است. تازه   اند، ایده دگردیسی دانسته 

نام  که به  ( است ۱۳۹۹زاده( در متنی الکتونیک از گروه نقد اقتصاد سیاسی ) برخی از نوشتارها )رابرتز و مظلوم 
استوار است بر    نوشتار کنونی   مایه که هست کرونا از منظر اقتصاد سیاسی منتش شد. شایان یادآوری است 

کردن   کردن  او، مطیع است: »دولت همیشه یک هدف دارد: محدودکردن فرد، رام برداشت ماکس اشتیرنر از سی 
   ( ۱28:  ۱۳8۹انقیاددرآوردن  او.« )هیوود،  او، به 

 روشی/نظری نوشتار  پایه  
( »دولت  )مفروضه   انگاشته پذیرش  پیش   روشی  مقاله، دوبخشی است: بخش  دولت در نوشتار کنونی، برپایه   پایه 

شدن است.« )هیوود،  یافنت و بزرگ مند به بسط « ریخت گرفته است؛ »غولی خودخواه که سخت عالقه لویاتان 
ها  حقِّ انسان  پایه های باشنده/شهروند در نوشتار، بر پذیرش  دو بخش  حقوق و آزادی  چنین هم  ( ۱۳8: ۱۳8۹

»آزادی  )رنی،  یعنی  مدنی«  حقوق  و  مدنی  است. 484:  ۱۳74های  استوار شده  »حقوق،    گزاره   چنین هم   ( 
های شهروندی  مقاله است،  بخش  حقوق و آزادی   انگاشته ای است برای حامیت علیه قدرت«، دیگر پیش وسیله 
شود، حداقل تضمینی علیه  کند که اگر در خدمت قدرت واقع می معنا که: »ماهیت حقوق ایجاب می به این  

های  کند و جلوی خودکامگی های قدرت حامیت می روی رابر زیاده آید؛ یعنی فرد را درب شامر می قدرت نیز به  
  که تر آن افزون   ( 25:  ۱۳82پناهی،  گیرد.« )قاضی رشیعت ای ضدحقوق است می فطری قدرت را که پدیده 

  محدودیت، نظریه   های عمومی )نظریه نوشتار  کنونی، از میان  چهار برداشت  گوناگون از حقوق فردی و آزادی 
پذیرفته    نظری   مایه عنوان  بن مشارکت را به   آزادی صوری/آزادی واقعی( نظریه   مشارکت، و نظریه   ، نظریه مقاومت 

بندی  معنای مقاومت وی دربرابر قدرت نیست، بلکه مشارکت وی در صورت است. بر این پایه: »آزادی فرد به 
شود  قرارداد اجتامعی به دولت داده می قدرت است... بر این اساس، سهم حاکمیت هریک از افراد طبق یک 

عام،    کند ... در برابر این اراده و حکومت که مظهر ملت و تجسم حاکمیت است با داشنت قدرت کامل عمل می 
از آن اطاعت منایند.« )قاضی اراده  باید رس خم کنند و  ای  انگاره   ( ۱42:  ۱۳82پناهی،  رشیعت   های فردی 

مندتر ساخته یا شهروندان را؟( و با  را توان   ها دولت رسش  نوشتار )کروناویروس،  ای( که در پاسخ به پ )فرضیه 
( برساخته شده، چنین است: بحران  برآمده از بیامری  ۱۳85ممکن است« )لیتل،  ـ گیری از روش »چگونه بهره 

گشت  است  کروناویروس،  )به   ها دولت که  گاهی  دستاوردهای را  از  اجبارآمیز  نگاهبانی   با  هم   منظور  پیوند 
بردارتر از پیش، دگرگون  هایی فرمان مندتر از پیش کرده و شهروندان را به سوژه آزادی/عدالت/رفاه/امنیت(، توان 

 
https://fararu.com/fa/news/435584 
https://donya-e-eqtesad.com   
http://khaneh-azarbaijan.ir/News/200 
https://engare.net/about-the-epidemic/ 
https://engare.net/corona-neoliberalism / 
https://www.farsnews.ir/news/13990201000716   
https://foreignpolicy.com/2020/03/20/world-order-after-coroanvirus-pandemic 
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های  پرسش   تبیین  دوم،   نوع .  « است   ممکن ـ چگونه »   پژوهشی  نوشتار، تبیینی است؛ از نوع   مایه کرده است. بن 
  پیچیده،   مصنوعات   مانند   اند پیچیده   های سیستم   رفتار   متوجه    ها سؤال   این .  هستند   « است   ممکن ـ چگونه » 

  سیستمی  در   را   توانی  در آغاز،   معنا که ین به ا .  اقتصادی   نهادهای   و   اجتامعی   های عصبی، سازمان   های شبکه 
کنیم.    ه ئ ارا   توانایی   آن   ایجاد   برای   سیستم   آن   درونی   سازوکار   از   توضیحی   کوشیم می   سپس   کنیم و می   مشاهده 
   ( 7  و   6:  ۱۳85)لیتل،  
»حکومت در مقام دشمن    از مفهوم  »حکومت در مقام دشمن« و پذیرفنت  مقوله فراتررفنت    نظری نوشتار نیز   پایه 

مفهوم  حکومت در مقام  دشمن  حقوق بش، چنین است:    مایه ( است. درون 487:  ۱۳74و دوست، هردو« )رنی،  
ها درواقع تنها توجیه اخالقی ترین حکومت بش، فرد  بش است و هدف بزرگ   عه قدرترین ارزش در کل جام »گران 

ها  که در طول قرن دسته قیود اقتصادی، سیاسی، مذهبی و اخالقی است  رهاساخنت افراد از آن  ها موجودیت آن 
بهتین راه برای  اند. و  آنان را ناگزیر به اطاعت از پادشاهان مطلقه، اقتصادهای فئودالی و مذاهب رسمی کرده 

ای  گونه شان به هایی که قدرت های مبتنی بر قانون است، حکومت گذاری حکومت دستیابی به آن هدف، پایه 
آزادی توان منی محدود شده که   از  بکاهند و چنین منی ند  )رنی،  های فردی    اما   ( 485- 484:  ۱۳74کنند.« 

»مخاطرات    مقوله   منی داند؛ بلکه   حقوق بش   دیدکننده نوشتار کنونی، دستگاه حکومت را تنها عامل ته   نگارنده 
سبب  را  مخاطره زندگی«  »وضعیت  پیدایش  انسانی ساز   جوامع  در  بش  زندگی  در  می   آمیز«  بنابراین  داند. 

»مخاطراتی قدیمی چون بیکاری، فقر، پیری، بیامری، و برترازهمه نادانی... اغلب شهروندان امروزی چشم به  
دوخته دستگاه حکوم  آن ت  مقام دشمن  در  نه  که  به اند،  بلکه  اصلی ها،  امید  این  عنوان  بر  غلبه  راه  شان در 

نامربده،    شده فراتر از مخاطرات  کامبیش کهنه   وانگهی   ( 48۹:  ۱۳74شان بشتابد.« )رنی،  مخاطرات به یاری 
جهانی  بحران   شده دنیای  گیرودار  در  )گرم امروزین،  گوناگون  ذ های  هوا،  یخ وب شدن  قطبی،  شدن  های 

سیالب جاری  به شدن  زمین زیرآب ها،  شدت رفنت   غذایی،  مواد  کمبود  کشاورزی،  مهاجرت های  ها،  گرفنت  
درخواست افزون  افزایش  بیکاری،  پناهندگی، گستش سالح شدن  کشتار جمعی، گستده های  ترشدن  های 

افزون  افزون تروریسم،  بیوتروریسم،  خطر  فاجعه شدن   ط شدن  و های  فقر  گستش  و  بیعی،  شده  گرفتار   )...
بدل شده و    ها رو شده است. کروناویروس هم که به بحران  بحران با دشواری روبه   های انسانی یابی جامعه سامان 

که  سبب، بدیهی است افزون کرده است. به این    آمیز و مخاطره   1افزایانهای هم گونه به   ها را پیامدهای دیگر بحران 
شان؛ زیرا،  از منظر لیربالیسم قرن هژدهم و نوزدهم دید و دشمن  حقوق بش، دانست   ها دولت به    توان منی دیگر  
گان  به شهروندان/باشند  ها دولت بیش از نیاز    ها دولت های آشوب و بحران، نیاز شهروندان به  در هنگامه  ویژه به 

 است. 

 ها رسی داده بر 
پندارند که دولت ذاتاً یک موجود بینانه وجود دارد: »بسیاری می های بدبینانه و خوش دیدگاه   وجود دولت   درباره 

نیرویی است  نباشد، و  باشد یا  به رشیر است، چه موجودیّت آن الزم  سوی فساد گرایش پیدا کرده، مانع  که 

 
1. Synergistic  
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می   های پیشفت  تهدید  را  بش  آزادی  دایامً  و  گردیده  اقتصادی  و  فکر  اجتامعی  دیگر چنین  بسیاری  کند. 
  اش عدالت شاخص  باالترین نیروهای تحّرک انسانی بوده و هدفش حامیت از اخالق، نشانه   کنند که دولت می 

مررودی، جیمز آندرسن،  و جوهرش قانون بوده و بر مبنای دلیل صحیح و رضایت عمومی قرار گرفته است.« )کالی 
اند. جین همپنت در پاسخ به پرسش   پذیرفته  این تعبیر را همپنت و میلر، جداگانه نیز  ( 46: ۱۳55کریستول، 

برای   »این ادعا که دولت  ارائه منوده:  اما دترمینیستی،  نیاز داریم؟«، پاسخی کارکردگرایانه  به دولت  »آیا ما 
که تصویری که از زندگی  بدون حکومت  های رضایت است نظریه   همه   های ثابت همگان مطلوب است از ویژگی 
گیرند که مردم به این  کنند، تصویری تیره از زندگی پر از مشکل است، و نتیجه می و در »حالت طبیعی« ارائه می 

ه  راه عالجی برای این مشکالت است؛ حال این عالج، چه بهتین عالج باشد، چ   رسند که داشنت دولت نظر می 
به موضوع فرمانروایی سیاسی نگریسته    میلر هم از منظری تاریخی   ( ۱۳6:  ۱۳80رصفاً یک عالج.« )همپنت،  

در کنار یکدیگر    کنیم چه ترتیباتی برای زندگی خودمان را چگونه اداره می   است: » اگر کسی بپرسد که ما امروزه 
ای برای سابقه کنند که قدرت بی یی اداره می ها دولت  ما را  در جامعه داریم ـ جواب ما باید این باشد که امروزه 

کنند، هم ما را  مان محافظت می و مال هم ما را دربرابر حمله به جان   ها دولت تأثیرگذاشنت بر زندگی ما دارند. 
مان را تأمین  معاش   ها آورند، و هم معیارهایی را که ما بر اساس آن های متعّددی تحت انضباط درمی به شیوه 

تعیین    را کنیم و امثال آن مان را بزرگ می کنیم، کودکان کنیم، سفر می کنیم، با یکدیگر ارتباط برقرار می می 
آورند. از خدمات بهداشتی و درمانی و  امکانات فراوانی هم برای ما فراهم می   ها دولت   حال کنند. در عین می 

های ورزش و چیزهایی از این دست. گزافه نیست اگر  زمین   ها، ها، موزه ها، پارک ها، خانه آموزشی گرفته تا جاده 
آیند، اما  این وظایف برمنی   عهده  به یک اندازه از   ها دولت   بگوییم که امروزه ما مخلوق دولت هستیم. مسلامً همه 

   ( ۳6:  ۱۳87« )میلر،  .دولتی باشد که از انجام وظایفش عاجز است   خواهد تبعه کس منی هیچ 
مفهوم وستفالیایی آن، این ایده پذیرفتنی است: »اگرچه این  شدن  دولت به اکنش به باور  سست بنابراین در و 

ترین  ، هنوز، مهم ها دولت ماند که  عقیده ممکن است جدید و جذاب باشد، از توضیح این حقیقت ناکام می 
تر از  شان بیش کمیت دهند، حتی اگر حا بازیگران هستند و هنوز اعامل حاکمیت بر رسزمین خود را ادامه می 

سوی  ، عمدتاً به املللی بین ، محدود و مشوط شده باشد. حتی تروریسم املللی بین گذشته، از سوی نیروهای 
های دولتی فراملی  که سازمان چنین قابل توجه است شوند. هم گیری می شان نشانه های و منایندگی   ها دولت 

و مرزها،    اند شده بهت تثبیت    ها دولت جا،  گر هستند که در آن ترین بازی ی اروپا در مناطقی قوی همچون اتحادیه 
. بر این  اند شده ، درحد گستده پذیرفته  املللی بین اند و نهادهای حکومتی  روشنی تعریف و رسمیت یافته به 

طور خالصه،  به دهند.  به کار خود ادامه می   املللی بین شان و روابط  با قدرت برتر در درون مرزهای   ها دولت   اساس 
كه چرا شهروندان   است  پرسش اساس اين   ( 4۱:  ۱۳۹0دث،  « )نیوتون و ون .مانند اهمیت باقی می با   ها دولت 

اند به دولت احتام بگذارند و از بايد براي پذيرش اقتدار  حكومت، احساس  تكليف كنند؟ آيا شهروندان موظف 
فرانسه، اشاره کرد که    ۱78۹حقوق بش و شهروند    م اعالمیه دو   قوانني آن اطاعت كنند؟ شاید بتوان به ماده 

اند از  آزادی، مالکیت،  ناپذیر افراد است. این حقوق عبارت سیاسی، حفظ حقوق طبیعی و زوال   هدف  هر جامعه 
ای  هرگاه ستم معادل دولت/نظام سیاسی/حکومت دانسته شود، دشواره   امنیت و مقاومت در مقابل ستم؛ اما 

موجب قانون در مقابل افراد تکالیف  زیان  فرد است: »دولت به   سود دستگاه زمامداری و به شود که به  می   پدیدار 
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معنی که در برخی از امور  افراد، حق  دخالت ندارد و در برخی دیگر، موظف به    سلبی و ایجابی دارد؛ بدین 
عنوان  مادی، فکری و اخالقی افراد به   دانه های آزا سو، نسبت به تالش اساس، دولت از یک دخالت است. بر این  

دیگر، برای دولت این تکلیف وجود دارد که برای افراد،  باشد؛ اما از سوی دخالت می موظف به عدم   حق طبیعی 
که دولت  هایی را همراه با ضامنت اجرا ا عامل کند تا به حقوق دیگران، لطمه وارد نشود و رسانجام این محدودیت 
های مادی، معنوی و اخالقی نایل شوند.«  ایی را فراهم سازد تا از طریق آن، افراد بتوانند به خواسته ه باید زمینه 
که اوضاع جوامع زیر چیرگی  هم این بوده است  ها دولت )هابیتوس(  واره عادت  ( 2۹۱- 2۹0: ۱۳۹0)هاشمی، 

ها و  آزادی   دهند تا همیشه بتوانند   زده نشان آمیز و اضطراری و آشوبناک و بحران استثنایی و مخاطره   خود را 
 در تنگنا قرار دهند.    نظم عمومی و امنیت جامعه و مصلحت جمعی   پاسداشت   نفع   حقوق فردی را به 

حارض  لویاتانی، هیچ زمانی را زمان عادی و صلح و  رسد دولت  ناظر و رسارسبین و همیشه نظر می بنابراین به  
از  منی آرامش،   بتواند  تا  بندی   مقوله داند  برای  اضطراری«  آزادی »زمان  و  افراد،  ساخنت  حقوق  های عمومی  

کند در  گیری کند: »در زمان جنگ و مواقع بحرانی، مقتضیات نظم عمومی و حفظ امنیت کشور ایجاب می بهره 
آزادی  ها مانند  شود، محدود شوند و برخی آزادی های افراد مرض تشخیص داده می حدودی که اعامل و فعالیت 

موقع وآمد، آزادی گفتار و آزادی مطبوعات زیر نظارت دولت قرار گیرند. نظاماتی که استثنائاً در این زمان به رفت 
های دموکراتیک  ها در رژیم شود. این نوع محدودیت شود مقررات زمان اضطراری نامیده می اجرا گذاشته می 

شایان    ( ۱07:  ۱۳70باشد.« )طباطبایی مؤمتنی،  ماژور( می قاهره )فورس    هم وجود دارد که درواقع ناشی از قوه 
پایان  که پاسخ  این پرسش که چه زمانی، وضعیت استثناء و تعلیق و اضطرار و آشوب و بحران، به  یادآوری است 

، دراختیار دولت و زمامداران است.  گردد می وضع عادی بر های و حقوق افراد، به رسد و چه زمانی وضع آزادی می 
گیر« )پاندمیک( شود که دیگر  جهان اگر اوضاع آشوبناک شود و بحران پدیدار گردد و بحران هم »همه   که تر آن بد 

 باز  باز است.   ها دولت دست   
هاي  پرسش   تغيري يافته؛ زيرا   پيوند با چرايي  فرمانربي از دستورهاي حكومت نوع و محتواي پرسش  هم   امروزه 

دوگونه بوده است: الف( چه كيس بايد حكومت كند؟ در اين پرسش،   ظ تاريخي لحا به  سياس  اساس فلسفه 
در   مردم يا فرمانربان، حّقي ندارند كه تعيني كنند چه كيس بايد فرمانروا باشد؛ ب( چگونه بايد حكومت كرد؟ 

م امروزين  و بهنگا   نند زمامدار چگونه بايد حكومت كند. پرسش  درست یک اند كه تعيني م اين پرسش، شهروندان 
توانيم بکنيم  کار می چه دیگر سخن، » حكومت بد، خالص شد؟«؛ یا به    یک توان از رّش  كه »چگونه مي   اين است 

کردن حکمرانان بد و نااليق را که فراوانند  وارد صورتی سازمان دهيم که امکان زيان به   تا نهادهای سياسی خود را 
فرض استوار است: خاصيت  پيش  ک بر ي  پرسش و پاسخي از اين سنخ  ( 5۱: ۱۳8۹؟« )پوپر، به حداقل برساند 

شود )حفظ(، و  داشته مي   نگه   و قدرت   آيد )كسب( دست مي   به   شدن است. پس اگر قدرت ذات  قدرت، هژمون 
مي   قدرت  هژمون افزون  ويژگي  )افزايش(،  قدرت یک شود  است    شدگی  آن  نظام بیانگر  و  كه  سياس  هاي 

نظم آهنگ تطويل  عمر خود و دراز   وجوی مدام در جست   ها ولت د ها و  حكومت  هر  »به  ند كه  ا وانتظامي شدن  
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  2تر از مشوعيت مهم  ی ، پديدار 1ی نظام سياس  یک عمر  ی و بقا  ی برساخته شده است. پس پاياي  دليل«، اكنون 
سخ به حذف انجيل و كتاب  است در پا  واکنشی قانون دارد )پيدايش قوانني اساس( و  ی ا كه رصفاً پايه است 

قابل    هاي سياس ها و نظام در مورد حكومت   چه . بنابراين، آن ی و حقوق   ی سپهر سياس زيست   مقدس از عرصه 
 ست.  ها و دوام و طول عمر  آن   ی ست، ديرپاي اعتنا 
بسا   علوم سیاسی   دانشواژه . در  5ی ، و كارآمد 4، قانونيت3حقانيت  حكومت، مشتمل است بر سه مؤلفه  ی پابرجای 

اقتدار    کار رفته است. گاهی   جای همدیگر به به    چون قدرت و اقتدار و مشوعیت اوقات بوده که واژگانی هم 
  که در آن مشوعیت یا قانونیت اعامل قدرت، توسط دیگر بازیگران موجود در صحنه  قدرتی دانسته شده است 

توانایی تأثیرگذاری بر رفتار دیگران و اقتدار، حق    قدرت   (؛ و گاهی 74:  ۱۳7۹پذیرفته شده باشد. )تنسی،  
از منظر علوم    چه ها، آن ( دانسته شده است. در این گوناگونی تعریف ۱7:  ۱۳87انجام چنین کاری )هیوود،  

از    متایل به اطاعت   مشوعیت است؛ یعنی   شناختی به واژه اهمیت یافته هامن نگاهی جامعه   ها خوان سیاسی 
این  به  توجه  بدون  به    که این حکومت یک سیستم حکومتی  از این منظر چگونه  استدالل    وجود آمده است. 

وقرارهای رصیح میان شهروندان نیستند  ظاهراً »مخلوق  قول   ی واقعی ها دولت که    همپنت و هورتن درست است 
قول  فرضی  و  قراردادهای   در  اعطاء توان منی وقرارهای خیالی  )همپنت،    ه کنند ند  باشند.«  :  ۱۳80فرمانروایی 
قدرت در دو سطح است: از راه    گرفته از مقوله نشأت   فرمانروایی و فرمانربی   ( 26۳و    262:  ۱۳84؛ هورتن،  ۱47

اندیشند  مردم می   چه کاری در آن گیری؛ از راه توانایی به دست گیری یا نفوذگذاشنت بر تصمیم توانایی به تصمیم 
عنوان دستگاه زمامداری  سیاسی  قدرت، حکومت به   گانه وجوه سه   (. در همه 224:  ۱۳8۳هیوود،  خواهند ) و می 

  ای است اصلی مقوله   تام و کامل و منونه   جامعه، حضور کامل دارد و از آن گریزی نیست؛ »دستگاهی که مناینده 
حقق سازمان سیاسی است و  ترین شکل ت لحاظ سیاسی شکل گیرد، دستاورد عالی و کامل که قرار است به 

روشن از سازمان سیاسی است، از هر نوعی که باشد.«    رشط الزم برای هر منونه   که وجود آن   ای است مقوله 
ی مشوعیت باشد، نه عبارت از  رسد روایتی درست از واژه نظر می به   چه (. حال، آن ۱44:  ۱۳8۳کالوم،  )مک 
قانونی   جنبه  و  فرایند حقانی  به  بلکه   بخشیدن  است؛  به    اطاعت  اعتقاد  فقط  که  از مشوعیت  است  تعریفی 

که سه رشط وجود داشته باشند:  توان گفت قدرت مشوع است مشوعیت را دربرنداشته باشد: »فقط وقتی می 
های غیررسمی به  قوانین رسمی یا موافقت   صورت مجموعه نخست، قدرت طبق قواعد موجود و مستمر، خواه به 

بر حسب اعتقادات مشتک حکومت و حکومت کار رود. د  باید  را  این قواعد  شوندگان توجیه کرد. سوم،  وم، 
رسد بتوان  نظر می به    ( 2۱0:  ۱۳8۳شوندگان نشان داد.« )هیوود،  مشوعیت را باید با بیان رضایت حکومت 

گرفت: »فرمانروایی هرچه باشد عین قدرت محض نیست.    کار نحوی باژگونه، به به   ماهیت  استدالل  همپنت را 
شایستگی حکم  به  مربوط  نیست.«  فرمانروایی  کافی  شایستگی  این  تأمین  برای  و قدرت رصف  است  راندن 

 
1. Longevity  
2. Legitimacy    
3. Rightfulness  
4. Lawfulness  
5. Effectiveness  
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داری مد نظر آورد.  معنای  تطویل زمام   راندن را به توان مفهوم  شایستگی حکم بنابراین می   ( 2۳:  ۱۳80)همپنت،  
خواهد  می  دهد؛ بلکه برای آزمایش دانش  طبابت پزشک، تن به این کار منی  کند جوع می کسی که به پزشک ر 

 بیشت پی بربد.    به راز ماندگاری بیشت خود 
رضایت  همگانی    که بتواند با کارآمدی  خود   تر تر و حقانی تر و قانونی دیرپاتر است و نه مشوع   دولتی   سبب از این  

گیری از عبارت  »کاهش  عنوان منونه و با بهره از محیط اجتامع کسب کند. به   درازتری بیشتی را برای دوران  
های  برای کسب دستمزدهای باالتر، حفظ مشاغل در بخش   های اجتامعی گروه   توان گفت همه می   متکین« 

:  ۱۳78 )هلد،  های باال و قیمت   های پایین های سود پایین، قیمت های سود باال، نرخ افول، نرخ صنعتی  روبه 
مندی حاصل  عمل کرد، رضایت   درست و خوب   اگر دولت   گذارند و در این مرحله ( دولت را تحت فشار می ۳52

وای به   کاری ندارد. اما  ذهنی حقانیت  دولت و فرمانروایان  کسی به مبنای نظری اطاعت و به پایه  است و دیگر 
گیرد که  در اذهان مردم  فرمانرب، این ذهنیت شکل می   که   گاه است رفتار کند، آن   زمانی که دولت، نادرست و بد 

ماندگاری نیست و شاید هم از هامن آغاز،    دولتی که نتوانسته است رضایت همگانی را جلب کند، شایسته 
  جا با ستیزه همراه است؛ یعنی رو که »سیاست در همه   از آن   نبوده است. اما   دولتی حقانی و مشوع و قانونی 

های متضادی را برآورند«  های متفاوتی دست یابند و خواسته کوشند به هدف نوعی کشمکش بین افرادی که می 
آرزوطلب 4۱:  ۱۳74)رنی،   مردمان   همگانی   رضایت   جلب  بنابراین  می   (،  از  سبب  گوناگونی  درجات  شود 

که اصاًل »حکومت برای    است   یادآور این پرسش   شونده مطرح شود. این مسأله میان مردمان حکومت   رضامندی 
اند، برای تأمین  ها برای حفظ ثبات و نظم ( و از اتفاق، پاسخ همو که حکومت 587: ۱۳8۹چیست؟« )هیوود، 

ساخنت  و برای منضبط  اند اند، برای تنظیم قواعد مربوط به شهروندی و تنسیق پیوند فرد و دولت آسایش مادی 
.  اند شده ( پدیدار  5۹5  -   587:  ۱۳8۹های دموکراتیک )هیوود،  جه گیری بر مبنای سن و تعمیم  اصل تصمیم 

  یبر چه مبناي   نظام سياس   یک آغاز تشكيل و تأسيس     كه نقطه   گردد می در پاسخ به اين پرسش مطرح    حقانيت 
خود را   زمامدارانه اوامر  حكومت يا نظام سياس  یک كه   گردد می در پاسخ به اين پرسش مطرح  است. قانونيت 

تواند  ی حكومت چگونه م   یک كه    گردد می در پاسخ به اين پرسش مطرح    دهد. كارآمدي چگونه رواج مي   در جامعه 
تحت  امر خود را    درستي برآورده کند و جامعه به و عدالت( را   ، امنيت، رفاه ی مربع نيازهاي جامعه انسان )آزاد 

های  های دولت و احتام به حقوق و آزادی پیوند میان  کارویژه   شفت برساند. ولی به پي   ها در قياس با ديگر جامعه 
بودن اوضاع،  ست. در هنگام  عادی و طبیعی فردی، ایستا نیست و بسته به وضعیت و موقعیت، متفاوت و پویا 

از دولت را در    ای مقبول و مهربانانه های فرد است، زیرا چهره پاسداشت  حریم حقوق و آزادی   ها دولت کوشش  
ازخود    ها دولت نظمی،  آشوب و بحران و بی   در هنگامه   نفع زمامداران است. اما به   دهد و این جامعه بازتاب می 

حتی از سوی    پاشد و از دیگرسو می امور از هم    شتاب شیرازه به   سو از یک   دهند؛ زیرا جو نشان منی مساملت   چهره 
 یابد.زوال می   شان شوند و مقبولیت فتور می شهروندان نیز متهم به سستی و  

پذیرفته   های برآمده از زیست جمعی در بسیاری از قوانین اساسی، امروزه حق به برخورداری شهروندان از بهره 
 آموزش،  بر  حق  رسنوشت،  تعیین  بر  سالمت، حق  بر  حق  غذا،  بر  حق  دارد:  بسیار  بنیادین   حقوق  شده است. بش 

 دادگاه  بر  حق  پناهندگی،  بر  آب، حق  بر  حق  توسعه،  بر  حق  صلح،  بر  حق  زیست،  محیط  بر حق   حق بر کار، 
 امنیت  بر  حق  مشوع،  بر دفاع  حق  اعتاض،  بر  حق  شخصی،  حریم  بر  حق  عادالنه،  بر دادخواست  حق  عادالنه، 
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 بر  حق  زندگی،   ی استانداردها  داشنت  بر  حق  سندیکا،  داشنت  بر  حق  منصفانه،  گرفنت  مزد  بر  حق  فردي، 
 د توان منی غیردولتی،  یا  دولتی  مقام  از  اعم  کسی، که »هیچ   طور عام این نظریه پذیرفتنی است ... به و  مسکن، 

های غیرعادی  در هنگامه   اما   ( ۳06:  ۱۳۹۹یا تعلیق کند.« )غاممی،   محدود  را ...  شهروندان  حقوق قانونی 
 خود  محدودكنندگی  های صالحیت  از  نظمی و آشوب و بحران(، »اگر دولت بی   و   ماژور و اضطرار و استثنا )فورس 
سالمتی   بحث  پای  زیرا که  شود، كاری می كم  به  متهم  صورت،  این  در  نكند كه  استفاده  اوضاع بهبودی  برای 

 همگان  روزها  این  از آن نیست.  باالتر  ریزی  هیچ  طبعاً  و  است  در میان  مردم  روانی  و  روحی  حتی  و  جسمی 
دولت  محدودكردن  و  محدودشدن  مطالبه  سوی  دستورالعمل  كسانی  محدودكردن  از  دارند؛  را  از   های كه 

 شیوع  آن   كه مثره  هستند  توجه بی  عمومی  حق  یك  به  نسبت  موجه  دلیل  بدون  و  كنند مراعات منی  را  بهداشتی 
 دروغ،  با اخبار  كه  كسانی  محدودكردن  تا  است  افراد جامعه  از  بیشتی  تعداد  درخطرقرارگرفنت  و  بیامری  بیشت 
 به  ناپذیری لطامت جربان  ها، آن  عمل  كه  محتكرانی  با  روند؛ از برخورد را نشانه می  روانی جامعه  و  روحی  سالمت 
 كه  در رشایطی  دولت  از سوی  مردم  اساسی  و  نیازهای رضوری  و  اقالم  تأمین  تا  كند می  وارد  اجتامع  سالمت 
 خصوصاً افراد  و  بیامران كرونا  درمانی  و  ای بیمه  های هزینه  دارد. از تأمین  نیاز  آرامش  به  هرچیزی از    بیش  جامعه 
رشایط   این  خاطر   به  كه  وكارهایی كسب  برای  تسهیالت جربانی  و  كمك  اعطای  تا  بیامری  این  به  مبتال  نیازمند 
زده،  ناک و بحران های آشوب یت کم در وضع بنابراین دست   ( ۳۱۳:  ۱۳۹۹.« )طحان نظیف،  اند شده  مشكل  دچار 

ها و حقوق خود  گریزد و آزادی زند و از اختیار  خود می تن می   ها از پذیرش مسئولیت   طرزی خودخواسته بش به  
ماند تا نظم و امنیت برقرار مباند. بنابراین درواقع این خود  باشنده/شهروند  انتظار  دولت می نهد و چشم را وامی 
رها شود و آسوده    های پذیرش  آزادی و حقوق  توأم با مسئولیت کند تا از دشواری ندی  ارگ« می که خود را »ب   است 
 گردد.  

 فرجام
حاشیه راند.  مالیست  لیربتارین« را به  دولت  »مینی   و   دولت  لویاتانی را دگرباره بیدار کرد   کروناویروس، غول خفته 
های بحران و  تنهایی توانست متام دنیا را متوجه خود سازد. در هنگامه به  بود؛ زیرا  ها کروناویروس  بحران  بحران 

دولت   ها دولت نظمی،  بی  همیشه   مردان و  انتظام   که  سخت حقِّ  به بخشی  منحرصبه   گیرانه  را  خود  جامعه 
رخ  به   ت و زمامداری ترین نهاد سیاس مثابه عالی یابند تا دوباره قدرت دولت را به دانند، فرصتی طالیی می می 

سیاست  تخت   و  دولت  تاج   بکشند.  جامعه  هاله مردمان  در  جهان   ورزی  است.  گرفته  قرار  در    کروناویروس 
های  رفنت  زمین   زیر آب ها، شدن سیالب های قطبی، جاری شدن یخ شدن هوا، ذوب های گوناگون )گرم بحران 

شدت  غذایی،  مواد  کمبود  مهاجرت کشاورزی،  افزون گرفنت   درخواست ها،  افزایش  بیکاری،  های  شدن 
سالح  گستش  گستده پناهندگی،  جمعی،  کشتار  افزون های  تروریسم،  بیوتروریسم،  ترشدن  خطر  شدن  

با دشواری    های انسانی یابی جامعه های طبیعی، گستش فقر و ...( گرفتار شده و سامان شدن فاجعه افزون 
این  روبه  از  است.  گشته  تنهاوظیفه   در   سبب رو  که  شب«  »نگهبان  به  نامربدار  دولت   پساکرونا،  اش  دوران 



 یدوب ۱۳۹۹ ه، ګڼکال، دوميه  ړیلوم 

 څېړنيزه فصلنامه-حقوق بش علمي  | 54

را که    1مینارشیسم   شد. در این معنا، کروناویروس، این گزاره زدن برای هشدار به دزدان« بود، ناکارکرد  »سوت 
  کند و کارویژه برداری« نگاهبانی  »حکومت بایست باشد و از افراد در برابر تجاوز و دزدی و نقض قرارداد و کاله 

راه  سازوکارهایی هم  از  افراد و مالکیت خصوصی آدمیان  از قراردادها میان  چون  حکومت »تضمین حفاظت 
دادگاه« است و هیچ »اقتدار و صالحیت و اختیاری برای استفاده از انحصار زور خود برای دخالت در کردارهای  

به    آزادانه  ندارد«،  به  مردم  و  کشاند  رسارسبین   دوباره   آن جای  حاشیه  لویاتانی   دولت   برفرازنشسنت  
پس همیشه  ساخت.  موجه  را  به    باشنده   حارضوناظر  دام     بهانه شهروند،  در  نظم،  و  امنیت  از  نگاهبانی 

« دولت و »ارگ« گشته است. دولتی که فراترازنگهبان  شب است   )دستکش/الکل/ماسک( افتاده و اسیر و »بندی 
»اوشی  به    ۱۹84چیزدراختیارگیر که داستان  خواه و همه ست؛ دولتی متامیت نیا« و یادآور  را  اورول  یاد جورج 

 آورد. می 
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 زې ې اغ   ۱۹  –   ډ پر جنسیتي برابرۍ د کوی 
 Titan Alon, Matthias Doepke, Jane Olmstead- Rumsey, Michele Tertilt 

   .   ل ې مهتخ   حسین ژباړونکی: محمد   

 رسیزه    ي د ژباړونک 
مخکې هم ډول ډول وايروسونه چې د کورونا وايروس په کورنیو کې شامل دي د حیوان نارغیو په   و موږ انسانان 

. د مثال په توګه په  ي وغیو المل کیږ یروسونه تر اوسه د انسانانو د ځېنې نار ا و   ياد چې    ي، د   ي نامه تجربه کړ 
. دغه  ي د   ي کال کې د مارس وايروسونه تجربه کړ   ي ( میالد   20۱۱کال کې د سارس او  په )   ي ( میالد   2002) 

چې   پيدا شوی ه کې ن ټول  په انسان المل کیږي. خو اوس یو بل وايروس  ۍ یروسونه د انسانانو د سابند ا دواړه و 
په نامه یادیږي. دغه وايروس د    ۱۹  – روغۍ چې ورڅخه پیدا کيږي، د کويډ  نا   ې او بیا کوم   ی، د   COV2نوم یې   

المل کیږي چې ډېر ژر د اعصابو    ۍ مخکنیو سارس او مارس وايروسونو په پرتله څو برابره زیات د انسانانو د سابند 
ه کورنیو  ړي، او عصبي سیسټم خرابوي. دغه وايروس هم د کورونا وايروسونو ل و په سیسټم کې ګډوډي منځته را 

په بڼه ښکاري نو ځکه ورته    اغزي . څرنګه چې د  ه د   ې شو   ه برخه یې د یو پوښ په واسطه پټ   ۍ څخه دی چې بهرن 
دی او کله چې وجود ته داخلیږي نو ډېر ژر بهر نه راوځي. خو یوازې   رسيښناک کورونا وايروس وايي. دغه وايروس  

پوښ وران شو نو خپله وايروس هم  يې وړای يش، کله چې د دغې وايروس پوښ له منځه  ه ب و ا  ې مایعات او ګرم 
 له منځه ځي.  

 داشیانو له الرې د انسانانو وجود ته داخلیږي. دا چې    يو دغه وايروس د هوا له الرې او همدارنګه د وايروس شو   
چې دغه    وايروس د ګرمۍ په موسومونو کې انتقال مومي که نه، په دې اړه تر اوسه کوم علمي نظر نشته. څرنګه 

  ې کوم پر  چې  ډېر سخت متاميږي  المل کیږي نو کېدای يش چې هغو ناروغانو ته    ۍ وايروس د ناروغانو د سابند 
ې وايروس د مخنوي لپاره تل باید  د  . څرنګه چې ډاکټران الرښوونه کوي او وایي چې د د وي ناروغۍ اخته  ې بل 

وژغورئ. یو بل رسه السونه او غیږه مه ورکوئ.  څخه ځانونه په کلکه   ې ګوڼ   ې نځئ، له ګڼ وي خپل مخ او السونه و 
نو موږ او تاسو هم باید د ډکټرانو له الرښوونو رسه سم عمل وکړو او ځانونه مو د کورونا وايروس له آپت څخه  

ه کې دغه قاعده مراعات کړي نو موږ ټول به د  ن کورونو او په ټول  و وژغورو. که چېرې زموږ هېوادوال هر یو په خپل 
 . وي   نارغیو له زیانونه څخه ځانونه ساتل   ۱۹  – کويډ  

نارغیو د اغیزو په هلکه  او همدارنګه  د کويډ    ۱۹  – چې د کويډ    ، ده   ې اړل ب پښتو ته ژ   ، انګليس   له دلته ما یوه مقاله    
کې د ټولڼې د جنسیتي نابرابرۍ په هکله ځینې بیانونه لري او د مقالې په پای کې د جنسیتي    بحران په    ۱۹  – 

، چې زه هېله لرم دغه وړاندیزونه زموږ په ټولنه کې  راغل دي امنځته کولو لپاره څو وړاندیزونه پکې  برابرۍ د ر 
 يش.     ه متام   ه مثبت اغیز ولري او دغه مقاله ګټور 

  کابل افغانستان (  ۱۳۹۹/    7/    ۱۹) محمدحسین  
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 د لیکوال رسیزه 
 زې ې اغ   ۱۹  – پر جنسیتي برابرۍ د کويډ  

 Fabrizio   له رس کې    ي ده. موږ په لومړ   ې شو يې  ستاینه  ه  نسخه ده چې ډېر   ۍ هغه لومړ دا مقاله د یوې پروژې  
Zilibotti   دي  چې زموږ    ي او د دې المل شو   ، څخه مننه کوو چې خربې  او بحثونه یې موږ ته ډېرې ګټورې

 اندونه رامنځته يش. موږ د هغه ویناوې په لنډه توګه دلته لیکو.   ي زهنونه روښانه او نو 
)   هغه   له  بنسټ  د جرمني علمي  بیا   ) CRC-TR-224ورسته   له   )A3 ( له  او  پروژې   )Gottfried  Wilhelm 

Leibniz  څخه او همدارنګه د )SES    مل علمي بنسټ له مرستې څخه هم مننه کوو. کوم نظرونه چې دلته
ادارې نظرونه   دي ټول یې د دې مقالې په لیکواالنو پورې اړه لري او د مل اقتصاد د څېړنې د   ي وړاندې شو 

کاري سندونه هم د دغې خپرونې د مدیرانو    NBER. همدا راز د  ي لیکل شو   نه دي   بلکل په دغه لیکنه کې 
 کاري سندونه د دغو غړو د بحثونو نتیجه ده.     NBER. نو د  ي څانګې لخوا په ځري رسه نه دي کتل شو 

   Michele Tertiltاو  ,Titan Alon, Matthias Doepke, Jane Olmstead- Rumsey  سندونه د     C-  2020د   
څخه زیات نه يش  په دې    نو پراګرافو   و دي. ټول حقونه یې خوندي او کوم منت چې له دو   ي په واسطه ترتیب شو 

 رشط اجازه ده چې د منت اعتبار او رسچینه یې خوندي وساتل يش.  

 يز:نډ ل 
د بحران    ۱۹– ډ ده،  هم د کوی   ې رامنځته شو   ناروغیو له امله   ۱۹– ډ ه کې د کوی ن اقتصادي ستونزه چې په ټول   ه کوم 

  و د ښځ   رانو کې ن   جنسیتي برابرۍ اغیزې ولري. د تېرو عادي اقتصادي ستونزو په لړ   پر وروسته  به  او هم    پر مهال 
لېدل  زیانونه  ډېر  پرتله  کوی په  د  خو  لړ   ۱۹– ډ .  په  د    ستونزو  ښځینه    نرانو کې  سکتورونه چې  هغه  پرتله  په 

 . زيامنن شوي دي دي، ډېر    ې زیات پکې    ې کارکوونک 
  ه یا هم زیات ت د ماشومانو د ساتنې اړ  ، نو په موده کې ښوونځي ټول وتړل شول  د خپرېدو  ۱۹ – ډ بل دا چې د کوی 

نابرابره اغیزه چې اوس د میندو پر کارونو   ه پخپله د میندو پر کارونو باندې ناوړه اغېزه وکړه. کوم  ې ، چې د ه شو 
ستونزو  د    ۱۹– ډ کې د کار په بازار کې تل پاتې يش. د کوی   ي یله یې په راتلونک ، کېدای يش چې پا شوې باندې  

ترڅنګ ځینې نور بلقوه ځواکونه هم شته چې ممکن په ټولڼه او د کار په بازار کې د جنسیتي برابرۍ د رامنځته  
  ي ر اوسه شو ، دغه دوه کارونه ت ي د   ي په لړ کې حس کړ   ۱۹– ډ کېدو المل يش. له هغو ټولو اغیزو چې موږ د کوی 

 دي.  
( مدیریت غواړي او ډېر  منونکی )انعطاف    رسه په چوکاټ کې برابر   چټکتيا   ې او سکتورونه په ډېر   ې ـ کارخان   ۱

 .  يږي ټینګار هم ورباندې ک 
  د ولیتونه پرغاړه اخل،  ئ ماشومانو د روزلو په برخه کې ډېرمس  و چې د خپل  شته اوس په ټولڼه کې ډېر پلرونه  – 2

ه کې د ښې  ن ه کوي او د کور په کارونو کې هم ونډه اخل، چې دا کار پخپله په ټول ن نه او پال ماشومانو سات   و خپل 
بالخره اوسنۍ نابرابره کارویشنه په  فرهنګي بدلون رايش او  کوي. او دا امکان شته، چې    ي اغیزې ښکارندوي 

 يش.   ه هوار   ه ه کې جنسیتي برابرۍ ته الر ن کورونو کې له منځه الړه يش او په ټول 
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 پېژندنه  
د نړۍ  اقتصاد ته هم لوی   ې نه یوازې په نړۍ کې روغتیا ته ګواښ دی بلک  ۱۹ – ټولو ته معلومه ده چې کويډ 

يش. د دغې څېړنې په پای کې ځینې نتیجې زموږ السته راځي، چې    ی ګواښ کېدای يش او هم  زیانونه رسول 
  پر مهال کې به   ي او په راتلوونک  ي اغیزه لر  ده، دغه وايروس څومره پر ښځو او نارینه و باندې  ې پکې ښودل شو 
 .   باندې څه اغېزې او پايلې ولري   ۍ جنسیتي برابر 

رسه يو  د مخکنیو اقتصادي ستونزو   ې ستونز  ۍ اوسن  چې  ې موږ له هغو سندونو څخه پیلوو چې پکې ښودل شو 
دي. د تېرو ورستیو ستونزو    ول هم ډېر زیانونه رس يې  چې یوازې نارینه و ترینه زیانونه  نه لیدل بلکه ښځو ته    ځای 
وه.  لېدل کیږي چې په هغو ستونزو کې   ې ( مېالدي کال کې راپېښه شو   2008څخه چې یو یې په )  ې له ډل 
زیاتره په  و د ښځو په پرتله ډېر زیانونه لېدل. یوازینی لوی المل یې دا و چې په هغو وختونو کې نارینه  و  نارینه 

بالعکس ښځو په هغو ځایونو کې چې اقتصادي دوران  پکې دومره زیات نه و    خو   ، صنعتي کارخانو کې کار کاوه 
نه یوازې دا چې پر    ۱۹  – لکه د روغتیا او زده کړې په برخو کې ډېر کار کاوه او هملته بوختې وې. خو اوس کويډ  

خپرېدو  وايروس له    ې . ځکه د د ي د  ې ال ډېرې بدې اغېزې کړ يې  پر ښځو باندې    ې بلک   ښندلی، اغیز   و   نارینه 
ډېره ده، تر یوه وخته پورې باید  پکې  هغه مرکزونه چې  ګڼه ګونه    اعالن وکړ،   هيوادونو   و رسه سم یو شمېر زیات 

نه، ښوونځي،  نو همدا و چې ټول پوهنتو   وتړل يش او هیڅوک  په دغه وخت کې د کار او فعالیت حق نلري. 
چې یا   ې شو  ې ونو کې ډېر کار کاوه نو مجبور نه  وتړل شول. څنګه چې ښځو په دغه مرکز نو لونه او مېلمستو ټ هو 

 پاتې يش.  ې  څخه خپل کارته  دوام ورکړي او یا هم په کور کې وزګار   له کور 
څرنګه چې ښوونځي وتړل شول، نو ټول ماشومان مجبور شول چې په خپلو کورنو کې پات يش، په ټوله نړۍ 

يش. دا کار د دې المل شو    ې کې پات   چې په کور ماشومان د ورځې لخوا مجبور شول    ه میلیون   ۱.5کې تقریبا  
له بلې خواه خپلو ماشومانو ته    او   ي مخ بوځ   چې له یوې خوا مېندې او پلرونه د ورځې لخواه خپلې دندې پر 

  ی واټن قاعده اعالن شوه، کله چې دا کار وشو، ډېر   ټولو بده به دا وه چې په ټولنه کې د ټولنیز   تر ورسیږي.  خو  
 کاره وشړل.         له خپلو کارکوونکو کاري ساعتونه کم کړل او یا حتا خپل کارکوونکي یې  د    و فاریک 

يش   ې کسانو حق نه درلودل چې ماشومانو ته نږد  د ډېر عمر لرونکو ، ه کله چې د ټولنیز واټن قاعده اعالن شو 
سخت متام شو او حتا ځینې  ېر  ډ   لپاره   عمر خوړليو ماشومانو او    د او یا وررسه په یوه کوټه کې ژوند وکړي. دا کار  

 روحي نارغۍ اخته شول.   ر کسان پ   عمر خوړل 
.  درلوده کورنیو کې مور او پالر بې له دې چې د خپلو ماشومانو ساتنه او پالنه وکړي بله کومه الره یې نه    ډېری په  

متحده ایاالتو   دي. خو په  ۍ بریال  ې ډېر  و خو دا څرګنده خربه ده چې میندې د ماشومانو په ساتنه کې تر پلرون 
ماشومانو رسه په یو کور کې ژوند کوي او زیاتره یې له اقتصادي    و ښځې دي چې په یوازې رس له خپل   ی کې ډېر 

مشکالتو رسه مخامخ دي.  دغسې خلک په یوازې رس باید هم خپله دنده پرمخ بوځي او هم د خپلو ماشومانو  
 قرنتین په دوران کې ورته ډېرسخت دی.   روزنې او پالنې ته په سمه توګه ورسیږي. خو دا کار د  

بله مهمه موضوع دا ده چې هغه کارکونکي چې له کارڅخه وزګاریږي د هغو سندونه به تل پاتې يش او په  
راتلونکی کې هم کاري امنیت نه لري. خو که چېرې دغه ستونزه او قرنتین دوام پیدا کړي.  نو د دوی وضعیت  
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کار ته داخلیږي هم ښه پایله    ي هغو کسانو ته چې نو   ې ه پای ته نه رسیږي، بلک به ډېر خراب يش. دا زیانونه دلت 
 نه لري.  

ستونزه  په ټولنه کې د اقتصادي    ۱۹  – رسه له دې چې ستونزې ډېرې دي خو بیا هم موږ هېله لرو چې د کويډ  
کور په کارونو کې    نابربرۍ د ی  څنګ فرهنګي ګټه هم وکړي. په دې معنا چې، اوس په ټولنه کې ډېر   تر   زيانونو 

  ، مېړونو په پرتله ډېر کار کوي، ماشومانو ته خواړه برابروي   و دي.  د مثال په توګه: اوس ښځې په کورونو کې د خپل 
کورنو    و غاړه لري.  خو که چېرې هر یو په خپل   پاکوي او د ماشومانو ساتنې دنده هم پر   کور   ، جامې یې پریمنځي 

کې    ي شیانو څخه پیل کړو نو کېدای يش چې دا کار په راتلونک   و واخلو او له وړ کې واړه  واړه مسؤولیتونه پر غاړه  
شنې موضوع ده. چې له  ې له اغېزو څخه یو هم د ماشومانو د ساتنې لپاره د وخت و   ۱۹  – ښه پایله ولري. د کويډ  

ماشومانو د ساتلو او روزلو په برخه  تر څنګ پلرونه د خپلو    و نو او کورنیو کې اوس د میند و مرغه په  زیاتره کور ه  نیک 
دودونو باندې ښه    و کې ونډه اخل.  که چېرې دا کار دوام  پیدا کړي،  کېدای يش چې  په ټولنه کې پر ناوړ 

 لپاره زمنیه برابره يش.   ۍ اغېزه وکړي او د جنسیتي برابر 
موږ کوالی شو،    ي، د  ي ته کړ ستونزه په ټولنه کې ډېر په چټکتیا رسه بدلونونه رامنځ  ۱۹  – څرنګه چې د کويډ  

چې دوه طریقې د مثبتو بدلونونو د رامنځته کولو لپاره وټاکو. لومړی: په فابریکو او کارخانو کې د مدیریت چلند  
  ۍ باید په چوکاټ کې برابر )انعطاف پذیر او نرم( يش. دویم: په کورنو کې د کار ویشنې عمل تررسه يش. د لومړ 

ښه وي چې د کارخانو د کارخاوندان خپل کاري سیاست نرم او بدل کړي، د    ه طریقې په برخه کې دا به ډېر 
پوه کړي چې د فابریکې کارکوونکي    ې د   ر رسه چلند وکړي او خپل ځان پ   ۍ وړاندې په نرم   ر کارکونکو پ   و خپل 

ن  ي. که چېرې ممک تر رسه کړ کورونو کې هم څه نا څه ځینې کارونه    و کېدای يش د چا مور و پالر وي او په خپل 
  ی ماشومانو د ساتنې دنده پرغاړه لري، اجازه ورکړي چې هغو  و وي هغو کارکوونکو ته چې په کورونو کې د خپل 

خاوندان په دې   کورنو څخه په آنالین توګه تررسه کړي. کېدای يش، تر اوسه ځینې د کار   و خپل کارونه له خپل 
څوک به وررسه مرسته کوالی يش؟  که دا  کې څه اړتیا لري؟  او   هم وي چې ماشومان په کور  ي باندې پوه شو 

  شته او په کورونو کې د میندو  و پلرونو تر منځ     ورکړي کار ويش نو د رشکتونو مدیران به هم خپل چلند ته بدلون  
 حل يش.    ه  ډېر تر  ستونزې به  

هر یو یې خپلې    ویش او   و   توګه   برابره په  منځونو کې    و دویم: که چېرې مور و پالر په کور کې خپل کارونه په خپل 
دندې په سمه توګه تر رسه کړي، کېدای يش چې په ټولنه کې ناوړه دودونه له منځه الړ يش. اوس چې کتل  

مواردو کې ښځې له ماشومانو څخه ساتنه کوي او د کور د ننه ټول مسؤولیتونه پرغاړه لري. خو   و کېږي په زیاتر 
دنده له کور څخه پر مخ بیایي او یا هم ځینې    ه پل په اوږدو کې ځینې سړي شته چې خ   ۱۹  – بیا هم د کويډ  

  و سړي دي چې له خپلې دندې نه کوښه شوي دي  او ښځې یې د باندې کار کوي او مسؤولیتونه لري. د ښځ 
یا نرسان دي او یا هم په   ې کارکوونکو له ډلو څخه چې ستونزمنې دندې پرغاړه لري یا په دې معنا چې ډاکټران 

. دوی د ورځې لخوا په کور کې نش پاتې کیدای نو په هغه کورنیو کې نارینه ګان  په  درملتونونو کې کار کوي 
چې له کور څخه کار   ي ښځې مېړه  وزګار يش او یا وغواړ   ې کې باید ډېره ونډه واخل. خو که چېرې د کوم   کور 

له کور څخه پر    ښځې رسه ډېره مرسته هم کوالی يش،  په دې معنا چې هم خپل کار   ې وکړي نو هغه بیا له خپل 



 1399 تابستان، دومسال اول، شماره 
 

حقوق بشر  یپژوهش-یعلم فصلنامه | 61  

مخ بوځي او هم د خپلو ماشونو په ساتنه کې ونډه اخستالی يش. که چېرې په ټولنه کې دا کار عام يش او  
نارینه د خپلو ماشومانو د ساتنې او روزنې په برخه کې ونډه واخل، نو کېدای يش چې پایله یې ښه وي او تل  

دودونو ته ورکړي. که دا کار ويش نو د    و ه خپل ځای ښ دغه بدلونونه په ټولنه کې پاتې يش. او ناوړه دودون 
 برابرې يش.     زمينې لپاره به ښې    ۍ جنسیتي برابر 

څېړنه کې د ښځنیه او نارینه په هکله ډول ډول موجود نظرونه د رقمونو پر بنسټ راټول کړي دي.    ې موږ په د 
څومره ښځې او مېړونه یې د ماشومانو په  ، چې ی نظر اچولی د مو منځ کارونو ته  تر   و او مېړون  و همدارنګه د ښځ 

اندازه ښودل    او په هغه کې د هر یو د کار   ی روزنه او ساتنه کې ونډه اخیستالی يش. دلته موږ یو جدول جوړ کړ 
ته ګټور    شوې ده. په پای کې د کارونو د ویشنې لپاره څو وړاندیزونه هم لرو او هېله لرو چې دغه وړاندیزونه ټولو 

 متام يش.  

 ز  ې اغ   ۱۹  – نده او کارونو باندې د کويډ  پر د 
د خلکو پر دندو، کارونو او   ي، شو   ه خلکو وضع   ځینې قاعدې چې د کورونا وايروس د خپرېدو د مخنوي لپاره پر 

هم ډېره اغیزه وکړه. په آمریکا او د نړۍ په یو شمېر نورو هېوادونو کې اعالن شو چې خلک  يې  اقتصاد باندې  
اعات کړي، که چېرې رضوري کار ونه لري باید په خپل کورونو کې پاتې يش او بهر ونه  باید ټولنېز واټنونه مر 
کورونو څخه په آنالین بڼه رسته    و یوړل او کارونه یې له خپل ته  کورنو    و خپل دفتي کارونه خپل   و وځي. ځینې خلک 

به  السه ورکړل. دلته  خپل کارونه له    و کولو نه رخصت شول او حتی ځینې کسان   د کار   ي رسول.  ځینې کارکوونک 
زموږ بحث دا وي چې دغه وايروس څومره پر نارینه کارکوونکو باندې او څومره پر ښځینه کارکوونکو باندې اغېزه  

؟ همدارنګه  ي د   ي ه څه پایله ولري؟ د ژوند کوم درسونه مو ورڅخه اخیست ن ټول   ر پ به  وايروس    ا ده؟  او د   ې کړ 
زیان رسوونکی دی؟  او بالخره له نورو اقتصادي ستونزو رسه کوم  وړاندې څومره  ر دمخکنیو اقتصادي ستونزو پ 

 توپیرونه لري؟  
 ستونزو کې    و عادي سوداګریز   ه جنسیتي توپیرونه پ    ۲.    ۱

  ي، خو په دغو رشایطو کې نارینه کارکوونک ه شو   ه کې اقتصادي ستونزه راپيښ   ونو (  میالدي کل 200۹  -   2008په )  
( میالدي کال کې ښيي چې    20۱6څېړنه په )      Tetiltاو     Doepke   ل. د  و زيامنن ش ډېر    و تر ښځینه کارکوونک 

   (پېښېدالی يش. د  یې بدلونونه ډېر کې کوي او په کوم یو  ي کوم کارونه نارینه او کوم کارونه ښځینه کارکوونک 
Doepke   اوTetilt  )   ( میالدي ک  20۱4( تر )  ۱۹8۹څېړنې پر بنسټ چې له ) ښودل   ، ې تررسه شو  کې  لونو

بدله  وخت کې دا کچه    ي کې سړي د ښځو په پرتله درې برابره زیات دي. خو په اوسن   شوې ده چې  په کارخانو 
 دي.     ې زیاتې شو   ې اوس په کارخانو کې ښځې کارونک   شوې او 

( میالدي کال پورې    20۱4  –   ۱۹42شکل کې ښودل شوې ده چې له )    2.    ۱څیړنه په     Tetiltاو     Doepkeد  
. خو کله چې دوی واده کاوه بیا د ښځو کاري  ؤ کارکوونکو کاري ساعتونه تر ښځينه کارکوونکي  ډېر    د نارینه 

 ساعتونه ال کمېدل.  
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دا چې ولې په کارخانو کې ښځینه کارکوونکي د نارینه کارکوونکو په پرتله ډېر بدلونونه رامنځته کوي او بیا ولې  
المل یې    ، یو ي د   ي ډېر الملونه ښودل شو يې  منت کې    ې همد دلته په    نارینه کارکوونکي ډېر زیانونه مومي. 

یعني کله چې واده کوي د کار فشار پر مېړه   ، خوا بیمه کیږي ه  کېدای يش دا وي چې ښځینه زیاتره د کور ل 
باندې راځي او که ښځه کار هم وکړي خپل معاش له ځان رسه سات او د بدو رشایطو لپاره چمتو ده. د هغو له  

  ېمنربجدول کې ښودل شوې ده او هلته لېدل کېږي چې واده شوې ښځې د ځوان   ۱هم په     بېلګو څخه یو 
قتصادي ستونزه نه لري. د کور بیمه یوازې او یوازې   ه پېغلې په پرتله ډېر کار نه کوي، خو بیا هم په ژوند کې کوم 

  اقتصادي ستونزه یوازې پرد ښځو او نرو ترمنځ په ښکاره ډول لېدل کیږي چې    ې یوه وینا یا نظریه نه ده، بلک 
 نارینه ډېره اغیزه کوي. 

   ې او مدين حالت له مخ   ت ی د جنس   دنه ې د کاري ساعت کم   االتو ی د متحده ا   کا ی د امر   ۱جدول  
 مجرد                                                                 متاهل                                                                               ټول

          ښځینه                                                    نارینه            ښځینه                                   نارینه          ښځینه        مجموعه
 نارینه 

1962–2014 
کموالی ټول   1.25 1.04 1.46 1.04 1.25 1.33 2.33 

 1.68 0.74 1.01 0.67 1.18 0.72 0.99 دوران کموالی 
 14.20 14.19 47.71 23.90 61.91       38.09  ګډ ساعتونه 
 24.17 10.64 48.98 16.20 72.78         27.22  ګډه کمېدنه 

1962–1988 
 2.44 1.37 1.36 1.26 1.48 1.19 1.35 ټول کموالی 
 1.65 0.79 1.09 0.87 1.19 0.87 1.08 دوران کموالی 
 11.00 11.72 55.29                 21.99 66.29 33.71  ګډ ساعتونه 
 17.02 8.67 56.29                 18.02 72.86 27.14  ګډ کموالی 

1989–2014 
 2.25 1.30 1.16 0.79 1.47 0.87 1.15 ټول کموالی 

 1.82 0.70 0.95 0.38 1.23 0.51 0.91 دوران  کموالی 
 17.53             16.75 39.83 25.89 57.36 42.64  ګډ ساعتونه 
 34.81            12.88 41.51 10.80 76.32 23.68  ګډ کموالی 
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 ساعتونو بدلونونه  منرب جدول:  د آمریکا په متحده ایاالتو کې د جنیست او مدين حالت له مخې د کاري  ۱
 مجرد                                                  متآهل                                                                     ټول                                                           

 نارینه        ښځینه                                          نارینه           ښځینه                              نارینه        ښځینه        ټول                                               
1962–2014 

 2.33 1.33 1.25 1.04 1.46 1.04 1.25 ټول بدلونونه 
 1.68 0.74 1.01 0.67 1.18 0.72 0.99 بدلونونه دوران  

 14.20 14.19 47.71 23.90 61.91       38.09  ګډ ساعتونه 
 24.17 10.64 48.98 16.20 72.78         27.22  ګډ بدلونونه 

1962–1988 
 2.44 1.37 1.36 1.26 1.48 1.19 1.35 ټول بدلونونه 
 1.65 0.79 1.09 0.87 1.19 0.87 1.08 دوران بدلونونه 
 11.00 11.72 55.29                 21.99 66.29 33.71  ګډ ساعتونه 
 17.02 8.67 56.29                 18.02 72.86 27.14  ګډ بدلونونه 

1989–2014 
 2.25 1.30 1.16 0.79 1.47 0.87 1.15 ټول بدلونونه 
 1.82 0.70 0.95 0.38 1.23 0.51 0.91 دوران بدلونونه 
 17.53             16.75 39.83 25.89 57.36 42.64  ګډ ساعتونه 
 34.81            12.88 41.51 10.80 76.32 23.68  ګډ بدلونونه 

څرنګه چې نارینه زیاتره په هغو صنعتي فابریکو او کارخانو کې چې اقتصادي دوران یې هم ډېر غټ دی کار  
زیات دي. بالکعس ښځې زیاتره په هغو کارخانو یا ستکورونو کې کار کوي چې اقتصادي  کوي نو تاوانونه یې هم  

دوران یې لږ دی. لکه د روغتیا او زده کړې په برخه کې. له همدې کبله ښځینه د اقتصادي ستونزو په اوږدو کې  
 لږ زیانونه مومي.  

)روغتیا او    دوو ستکورونو دې پوهیږي چې د  دې   ر پ   ې څېړنه ښيي چې ښځ   ( Coskun And Dalic 2020 )د  
ه ښيي چې  ن ثابت والړ دي.  دا څېړ ډېر  وخت  او دغه دوه سکتورونه    ی زده کړه( اقتصادي دوران  دومره زیات نه د 

خو بیا په صنعتي کارخانو کې د    ، کوي   % نارینه  کار 20% ښځینه او یوازې  40د زده کړې او روغتیا په برخه کې   
نارینه    ې چې پکې یواز   شته داسې کارخانه ن ه  . بیا هم هیڅ یو ی %  د 46% او د نارینه شتون  24شتون    وو   ښځینه 

ه کې داسې هم ده چې ښځینه او نارینه زیاتره وخت یو له بل رسه په ډیرو  ن یا ښځینه کارکوونکي وي. خو په ټول 
ه توګه پورته کړي. نو د همدغې  یو بل ته اوږه ورکوي چې د ژوند بار او مسؤولیتونه په سم   ، کارونو کې مرسته کوي 

مېړونه یې په صنعتي کارخانو کې کار وکړي، نو بیا همدغه    ي مرستې او تعاون له کبله ځینې ښځې دي چې غواړ 
ځانونو لپاره داسې دندې پیدا کړي    و خپل   وټاکي او د   ې مرسته د دې المل کيږي چې ښځې خپلې دندې ثابت 

نه وي.  خو بیا هم څرګنده ده چې په تېرو اقتصادي ستونزو کې   ېرې لېرې ډ وي او له کور څخه یې   ې ثابت  ې چ 
 د ښځینه کارکوونکو په پرتله ډېر زیانونه لېدل دي.      وو   نارینه 
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 په لړ کې د جنسیتي توپیرونو اغیزې    ۱۹  – پر کاري سکتورونو باندې د کويډ  
له امله د راوالړو شويو    ۱۹  –   دې بحث کوو چې کوم توپیرونه د مخکنیو اقتصادي ستونزو او د کويډ   ر اوس پ 

  ، دي   د پخوا په پرتله ډېر زیات زیانونه لېدل   و ؟ یو توپېر خو به دا وي، چې اقتصادي سکتورون ه ستونزو ترمنځ شت 
:  د صادراتو په برخه کې غوښتنه ټيته ده. ځکه چې ډېری  ۱يش.     ی څیزونه کېدال   ه د دغې زیانونو المل دو 

چېرته چې سوادګري نه وي څرګنده    ، او په کارخانو کې تولیدات نه کيږي کورنو کې پاتې دي    و خلک په خپل 
نه وي نو بیا تولیدات هم نه کیږي. نو ویلې شو چې دغه   تقاضا نه وي او که چېرې  تقاضا خربه ده چې هلته به  

ه برخه  ، په دې معنا چې د کار پ دی   طبیعت   :  د کار   2الملونه اقتصادي سکتورونو ته زیات زیانونه رسولی يش.  
 ېاو د سکتورونو طبیعت دا اجازه راکوي چې د اړوند  ې کې باید دا پوښتنه ويش چې آیا د کارخانې، فابریک

کارخانې یا سکتور کارونه له لېرې واټنه څخه تررسه يش که نه؟ لکه:  )د تولېدي صنایعو فابریکې یا هم د لوړو  
د ستونزو په لړ کې ښځینه او نارینه د کار په بازار   ۱۹ – زده کړو کارونه(. د دې لپاره چې وپوهیږو چې د کويډ 

کې څومره زیانونه لېدل دي، دویم منرب جدول ته ځیر شئ. دویم منرب جدول دا ښيي چې د ښځینه او نارینه  
  و کوم  د  ه تر رسه يش ڼ کارکوونکو لپاره دا چې له خپل کورنو څخه د دفت لپاره کار وکړي، یعني کار په آنالین ب 

اړتیا ده او څومره بیا دغه شیان مهم دي.  د دې لپاره چې وپوهیږو، کوم بدلونونه د ښځینه او نارینه    و شیان 
% نه  50دغه څېړنه به په جوته کړي چې د ټولو کارکوونکو له ډلو څخه د    کې رامنځته شوي، دندو    ه کارکوونکو پ 

او نور بيا نش کوالی له کور    بڼه کار کوالی يش   څخه په آنالین   لېرې واټن یا کور بیا کم کارکوونکي دي چې له  
 . څخه کار وکړي 
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 ستونزو له پیل څخه تر آنالین کارونونه وروسته   ۱۹  – د کار زور د کويډ  

 دنده 
د اضايف  
مصارفو  
 وړتيا 

اغېزناک  
کلني  
اضايف 
 مصارف 

په کار  
بوخت  
 سړي 

په کار  
بوختې  
 ښځې 

 حيات دنده 

 C %2 %10 1 %3 راوړل ټرانسپورټ او د توکو وړل  
 %6 %4 2 %4 د خواړو چمتو کول او خدمت کول 
 %3 %4 4 %4 د ودانۍ او ځمکو پاکول او ساتنه 

 %3 %8 4 %4 توليد 
 C %4 %1 13 %8 د روغتيا ساتنې مالتړ 

 %0 %8 4 %10 ودان 
 C %0 %1 1 %11 کرنه ، کب نیونه او ځنګلوان
 C %0 %6 10 %11 نصب ، ساتنه او ترمیم 

 %0 %0 1 %13 استخراج 
 %6 %2 21 %13 شخيص پاملرنه او خدمت 
 C %1 %3 4 %14 محافظوی خدمت 

 C %10 %3 17 %16 د روغتیا پاملرنې معالجین او تخنیکران 
 %0 %0 3 %18 تخنيکران 

 %19 %7 24 %26 د دفت او اداري مالتړ 
 %10 %10 35 %33 پلور او اړوند 

 %10 %3 36 %37 ، روزنه، او کتابتون ښوونه 
 %2 %1 46 %46 ټولنه او ټولنیز خدمات 

 %1 %1 24 %54 ژوند ، فزیکي او ټولنیز ساینس 
 %2 %2 45 %57 هرنونه، ډیزاین، ساتیري، سپورټ، او رسنۍ 
 %9 %13 44 %63 مدیریت، کاروبارونه، ساینس او هرنونه 

 %1 %1 35 %64 قانون
 %3 %2 60 %66 عملیاتو متخصصین د سوداګرۍ  

 %1 %3 36 %67 معامري او مهندس 
 %3 %2 37 %68 مال متخصصین 
 %2 %4 66 %78 کمپیوټر او ریاضیات 

دي.  ځکه    په پرتله ډېر زیانونه لېدل   رانو د ن   و ښځ   مهال   ر پ   د ستونزو او بحران   ۱۹  – دغه څېړنه ښيي چې د کويډ  
. یو هغه کارونه  دي کار کاوه، وتړل شول.  موږ ټول کارونه په دوو برخو ویشل   ټول هغه مرکزونه چې  دوی پکې 

: د روغتیا وزارت کارکوونکي  کارکوونکي مجبور دي  چې کار وکړي لکه يې    مهال   ر ستونزو پ د    ۱۹  – چې د کويډ  
يش. لکه د پوهنې  ته ور   و کارون   و مجبور نه و چې خپل   ر مهال ستونزو پ د  چې کار کوونکي یې    ه او دویم هغه مرکزون 

% او نارینه  ۱7ښځېنه    مهال   ر ستونزو پ د    ۱۹  – کارکوونکي. بیا هم لېدل کیږی چې د کويډ  و زده کړ   و لوړ د  او  
 کارکوونکي جوړوي. په لنډه توګه ویلی شو چې ښځینه د کار په بازار کې کم لېدل کیږي.    24%
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 اغیزه او د ماشومانو د ساتلو اړتیا   ۱۹  – د کويډ  
رامنځته شو، نو ټول ښوونځي، پوهنتونونه او کورسونه د زده  بحران  ۱۹ – څرګنده خربه ده، کله چې د کويډ دا 

کورنو کې پاتې يش او که    و کوونکو او ماشونو پرمخ وتړل شول. دغه ماشومان او زده کوونکي اوس باید په خپل 
  ته کارونو    و خپل هم  انو مېندې او پلرونه باید  ماشوم   ې و پالر څخه درسونه زده کړي. د د ا خپل مور    له ،  امکان ولري 

چې دوی د    دی کسانو  لپاره ډېر سخت    و دا کار د هغ   ، ماشومانو ساتنه او روزنه وکړي خپلو    د ورسیږي او هم باید  
روزنې دنده هم پر غاړه لري، ځکه  د  ماشومانو    و یوازې ژوند کوي او د خپل   ي وي، خپل مېړه یا ښځې څخه جال شو 

دا کار د هر چا    ، ته ورسیږي   ماشومانو   و دنده تررسه کړي او هم خپل   ه دي د ورځې لخوا هم خپل چې دوی مجبور  
او مېړونو لپاره دومره سخت نه متامیږي چې رسه یو ځای ژوند کوي. دوی   و ښځ  و هغ د   خو  په وس پوره نه دی، 

چې خپل    ي مدیرانو څخه وغواړ منځونو کې د کور کارونه وویش او یا هم  له خپلو    و کوالی يش چې په خپل 
ته هیڅ ډول    او کارونه وویش نو دواړو   ي ي. که چېرې په خپلو منځونو کې ښه چلند وکړ ړ ه تررسه ک ر کارونه له کو 

 ستونزه نه پيښږي.   
خپلو ماشوومانو سواتنه    د د ښووونییو دروازې تړل او د هغو ښویو د ژوند نظم چې په یوازې رس  

 کوي.  
او نظم وي،   ی کې یووال  ۍ که چېرې په یوه کورن  : و الملونو له امله ډېر مهم دی. لومړی په کورنیو کې نظم د دو   

دنده    ه ستونزې حل وي. د بېلګې په توکه، که په یوه کورنۍ کې چې نظم ولري او بیا  یو کس خپل   ې هلته به ډېر 
ري او کار وکړي.  شته چې دنده ول  کې پ  س ځکه چې دویم ک  ، زیامننيږي نه له السه ورکړي، هغه کورنۍ دومره 

د کورنیو نظم او یو بل رسه مرسته ډېره اړینه ده. نو بیا که    مهال   ر توګه د اقتصادي زیانونو او ستونزو پ   ې په ځانګړ 
په کورنۍ کې یوازې یو کس دنده ولري او خپله دنده له السه ورکړي، نو ژوند به ورته ډېر سخت يش. دویم: د  

ماشومان    توګه هغه کورنیو ته چې ډېر   ې په ځانګړ   ، و کورنیوته سخت متامیږي ښوونځیو او پوهنتونو دروازې تړل ټول 
ولري. بیا هم که په کورنیو کې دوه کسان ښځه او مېړه رسه یو ځای ژوند وکړي نو ستونزه به  تر حده پورې حل  

ه وکړي.  ماشومانو ساتن  و خپل  ورسیږي او هم د   ته يش چې هم خپل کار   ه سخت   ه یو کس ته به ډېر  نو که نه  وي، 
یم او څلورم منرب  ې ، در ي د  ې شو   ې له ستونزو څخه زیامنن   ۱۹ – د دې لپاره چې وپوهیږو، څومره کورنۍ د کويډ 
. له دې  ه کورنۍ شت  ه میلیون   ۱۳0ده چې په آمریکا کې تقریبا    ې جدول ته ځیر شئ. په جدول کې ښودل شو 

وي. )کېدای يش ماشوم ولري که ونه لري(.  څخه تقریبا له نیامیي څخه کم ښځه او مېړه په یوه کور کې ژوند ک 
کسان    ه % هغ ۳5کورنۍ دي چې په کور کې یو کس )ښځه یا مېړه په یوه کور کې یوازې( ژوند کوي.    ه % هغ   ۱7

میندې په    ه میلیون   ۱5خو په یو کور کې جال او یوازې رسه ژوند کوي. په آمریکا کې تقریبا    لري، دي چې واده نه  
 یوازې ژوند کوي.  

 منر جدول: په آمریکا کې د کورنیو ډولونه     ۳
 د کورنیو ټول شمېر   100% 128,579
 ه ړ متأهل  جو   48%  61,959
 رسپرستي کوي.   يې  کورنۍ چې نارینه    هغه   5%  6,480

 رسپرستي کوي  يې  کورنۍ چې ښځینه    هغه   12%  15,043
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 کوي  یوازې ژوند نه دي او په    ي ( چې واده کړ ران )ن   ه هغ   17%  21,582
 او په یوازې ژوند کوي    ي نه د   ي چې واده کړ   ې مېرمن   ه هغ   18%  23,515

 US Census Bureau, Table HH-1 منبع:  
  و له ټولو کورنیو څخه نیامیي یې دغه وړتیا لري چې خپل   مهال   ر نو ویلی شو چې د عادي اقتصادي ستونزو پ 

چې کار وکړي.    وي کېدای يش چې په کورنۍ کې یو کس )ښځه یا مېړه(  ځکه    ، ستونزو ته په سمه توګه ورسیږي 
.  ی چې دغه وايروس ټولو کورنیو ته زیان رسولی د  ، ستونزو کې توپیر کوي  دا دی  په ۱۹ – کويډ د خو څه چې 

نه ښځینه او نه نارینه د باندې کار کولی يش. له بله خوا د    مهال   ر ستونزو پ د    ۱۹  – په دې معنا چې د کويډ  
دغه حالت ټولو کورنیو ته زیان رسولی يش. په متحده ایاالتو کې )    وي، رنۍ ټول ماشومان هم په کور کې  کو 

دغه خلک بیا په ژوند کې له ډېرو ستونزو    ، مېړونو څخه جال ژوند کوي   و له خپل يې    چې ښځې    ، ( کورنۍ دي   ۱7%
  ې په پرتله ډېر   وو   ، چې د نارینه ږي اوسي یوازې    ې ښځ   ه میلیون   8،5هېواد کې  دې  رسه مخامخ دي. همدارنګه په  

 .  ي د   ې زیات 
 څلورم منرب جدول  

 کلن څخه ټېټ ماشومان په متحده ایاالتو کې   ۱8له   100% 73,525
 ښځې او میړونه چې رسه یو ځای ژوند کوي   70% 51,561
 ښځې چې جال او په یوازې ژوند کوي 21% 15,764
 ژوند کويمېړونه چې جال او په یوازې   4% 3,234
 کسان   ي نورخپلوان لرونک  3% 2,319

 بې له نورو خپلوانو رسه   1% 647

ماشومان ژوند کوي چې   ه میلیون  75،5لپاره ویلی شو چې اوس د امریکا په متحده ایاالتو کې  ي د ال ښه پوهاو 
ژوند کوي چې  کورنیو کې  و % په هغ 70څخه   ې منرب جدول (.  له د  4. ) ی څخه ټیټ د  ونو کل  ۱8یې له   عمر 

چې   شته ماشومان   ی ېر ډ میندې او پلرونه یې رسه یو ځای او په یو کور کې ژوند کوي. په داسې حال کې چې 
میندو رسه   و % هغه ماشومان دي چې له خپل 2۱له دغو ډلو څخه بیا  ، میندې او پلرونه یې رسه جال ژوند کوي 

ځای ژوند کوي. نو په لنډه توګه ویلی شو چې    پلرونو رسه یو   و % هغه ماشومان دي چې له خپل 4  او   ژوند کوي 
بیا هم بند پاتې يش، کومې میندې چې د    ي ده. که چېرې ښوونځ   ې و باندې ډېره اغیزه کړ ځ وايروس پر ښ   ې د 

%   2۱کوره د باندې کار نش کوالی. نو ویلی شو چې د  له کورنۍ مسوؤلیت په یوازې رس پر مخ بیايي،  ې خپل 
ستونزو کې د ماشومانو د ساتنې او  و  ګواښونو رسه مخامخ دی. په عادي سوداګریز   او   ماشومانو ژوند له بې وزلیو 
 ستونزو په وخت  دغه مرکزونه هیڅ کوم مسؤولیت نه لري.  د    ۱۹  – غاړه وه خو د کويډ    روزنې  دنده د ښوونیځو پر 

 د ماشومانو ساتنه په هغو کورنیو کې چې ښیې او مېړونه یې  یوځای رسه ژوند کوي 
  ې و په ټولنه کې د ورځې لخوا ښځې زیاتره له ماشومانو څخه ساتنه او روزنه کوي که مېړونه یې؟   د د ستاس 

مېړونو په پرتله   و لخوا د خپل  ې او هم د شپ  ې چې په ټوله نړۍ کې ښځې هم د ورځ  ی، پوښتنې ځواب څرګند د 
. خو د ماشومانو د سمې روزنې لپاره درې ست  ماشومانو د ساتنې او روزنې په برخه کې زیاته ونډه اخل   و د خپل 

ه ويش.   ن ماشومانو ساتنه او پال  په سمه توګه د کارونه باید تررسه يش. چې هم په کور کې نظم جوړ يش او هم 
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د ماشومانو  نو    ، سم ورسیږي   ته کارونو    و منځ نظم. که چېرې مور او پالر منظم وي او خپل   لومړی؛ د مور او پالر تر 
وټاکل  ستونزه نه رامنځته کیږي. دویم؛ د ماشومانو د ساتلو لپاره د مور او پالر تر منځ باید مهال ویش    ه کوم لپاره  
روزنې    ې . مور او پالر باید د ماشومانو د ساتلو لپاره داسې مهال وېش ځانته جوړ کړي چې د ماشومانو د سم يش 

جوړه کړي چې ډېر  وختونه يې د ماشومانو    لپاره هیڅ ډول خڼد پيښ نه يش. هر یو یې باید ځانته داسې برنامه 
  ي یم؛ که چېرې په یوه کورنۍ کې هم ښځه او هم مېړه یې عایدات ولري، په لومړ ې د ساتلو لپاره پاتې يش. در 

  ې برنامه جوړه کړي. په ځانګړ   ه ته سم   ځان   او   کې باید داسې وکړي چې یو له بل رسه کښني، خربې وکړې   رس 
  د څخه کار کوالی يش باید په کور کې پاتې يش او    کوم یو له کور   مهال چې   ر پ ستونزو  د   ۱۹  – توګه د کويډ  

وکړي. دا چې ښځه او مېړه څومره له کور څخه کار کوالی يش او څه پایلې به ولري دلته به    هم   ماشومانو ساتنه 
 په وار ورباندې وغږیږو.  

  د په بېالبېلو کورنیو کې څنګه او څومره    رانو او ن   و جدول: دغه جدول ښیي چې په متحده ایاالتو کې ښځ   منرب   5
ستونزو  د    ۱۹  – د کويډ    و خلک   ې % یې ماشوم لري.  د 44خلکو څخه    و ټولو متاهل   له ده.    ې ماشومانو ساتنه کړ   و خپل 

دي. په کومو کورنیو کې چې د پخوا په څیر په کور کې کارویشنه نشته د   تر ټولو زیات زیانونه لېدل  پر مهال 
  کوره د   له کورنیو کې مېړه متامه ورځ    ې يش، ځکه چې په د   ې هم زیات   ې ستونز به يې  و رسه  ښوونځیو په تړل کېد 

له کارڅخه وزګار يش نو  ژوند به ورته ډېر سخت    مهال   ر نو که چېرې د ستونزو پ   وي، باندې په کار کې اخته  
خو بیا هم که د کويډ    ، % ته رسیدلی دی 25، د دغسې کورنۍ شمېر  ي يش. څنګه چې په جدول کې ښودل شو 

% هغه کورنۍ لیدل  5سخت يش. له بله پلوه   خورا ژوند به د دغسې کورنيو لپاره  ، ستونزه  دوام پیدا کړي  ۱۹ – 
متامه ورځ د باندې کار کوي او د کورنۍ د غړو لپاره د ژوند    ې او ښځ   ي کیږ   ې په کور کې پات يې  کېږي چې نارینه  
ساتنه کې هم خورا    تر نرو زیات زیانونه مومي او د ماشومانو په روزنه او بیا هم وینو چې ښځې    ، وسایل چمتو کوي 

 ونډه اخل. 
 پنځم منرب جدول :  

 د ښیو او ميړونو له خوا د ماشومانو ساتنه
 
 
 

   ميړونه 

 ښځې  ني متأهل 
 بشپړ وخت   نیم وخت  وزګار  

 %5 %۱ %4 وزګار 
 %2 %۱ %۱ نیم وخت کارلرونکي 

 %44 %۱5 %25 ي لرونک   متام وخت کار 

همداسې    مهال    ر د ستونزو  پ   ۱۹  – نه دا چې یوازې د کويډ    ې، د کار ویشنه چې په پنځم جدول کې ښودل شو 
ده بلکه په ټولو عادي وختونو کې هم دغه نابربرۍ شتون لري. دا په دې معنا ده چې ښځې د نارینه په پرتله د  

 ماشومانو د روزنې لپاره ډېره ونډه اخل.  
پلرونه په ټوله ورځ کې     ، ونډه اخل   ه د ماشومانو په ساتلو کې ډېر   و څېړنې ښيي چې میندې تر پلرون    ATUSد      

  2۳،۳حال دا چې میندې په ټوله ورځ کې    ، خپل وخت د ماشومانو د ساتلو لپاره ورکوي   ه ساعت   7،5یوازې  
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توپیر د دې لپاره وي چې میندې زیاتره په  خپل وخت د ماشومانو په روزلو او ساتلو کې تیروي. البته دا  ه ساعت 
کيږي او پلرونه زیاتره د باندې کار کوي. که چېرې بیا ښځه او میړه دواړه له کور څخه بهر کار کوي    ې کور کې پات 

ساعت د خپلو ماشومانو د ساتلو په    ۱0،۳ساعت او ښځه    7،2په دغه حالت کې مېړه    ، دغه حالت بیا فرق کوي 
 .  وي چوپړ کې  
ده. د    ې شو  ه ویشنې له کبله ستونزه زیات  کار  د نابرابر  مهال  ر د ستونزو  پ  ۱۹ – لیدل کیږي چې د کويډ داسې 
  ۱2څخه ښځې    ونو ساعت   20ساعت ساتنې ته اړتیا لري، له دغه    20ماشومان    مهال   ر د ستونزو پ   ۱۹  – کويډ  

% د   40% او نارینه  60 چې د فیصدي په لحاظ ښځې  ، خپلو ماشومانو ساتنه کوي  د ساعته  8ساعته او سړي 
ښکاره منونه او مثال دی. ځینې وخت د    ۍ تي نابرابر ي ماشومانو په ساتنه کې ونډه اخل، چې بیا هم د جنس 

ته    ې څو د ماشومانو روزن   ، څخه باید یو یې خپله دنده خوشې کړي   نو دې اړتیا پیدا کيږي چې د ښځو او میړو 
 پله دنده د خپلو ماشومانو لپاره خوشې کړي.   حارضیږي خ   ې معلومه خربه ده، چې میند   ، ورسیږي 

 ښیې او سړي څومره په آنالین بڼه له کور څخه کار کوالی يش؟  
کورونو کې پاتې يش، د دوی د ساتنې لپاره    و کله چې ښوونځي وتړل شول، نو ماشومان مجبور شول چې په خپل 

میالدي کال کې یوه څېړنه د    20۱8  –   20۱7  لخوا پاته يش. په   ې مور یا پالر یو یې باید په کور کې د ورځ 
American Time    منرب جدول ته ځیر    6.  چې په پایله کې دغه رقمونه الس ته راغل   ې تر رسه شو  له خواه

 شئ.  
 منرب جدول    ۶

 له کور څخه د نارینه او ښځینه کارکوونکو د کاري  وړتیا درلودل  
رسه  تر  څخه  کور  له  چې   کارونه  کوم 

 کیږي.  
  له کور څخه کار کوالی يش   کور څخه کار کړی دی له  

 مجرد نارینه  15 14% 17%
 مجرده ښځینه  19 18% 21%
 واده کړی سړی  30 39% 45%
 ښځه   ې واده شو  41 38% 42%

یو    څخه   لې له کوره په آنالین بڼه کار نش کوالی، ډېر الملونه لري. د هغو الملونه له ډ   ران او ن   ې دا چې ولې ښځ 
  کارونو   و ماشومانو ته پاملرنه وکړي او یا خپل   و کیږي یا باید خپل   ې هم د ماشومانو روزنه ده. کله چې په کور کې پات 

چې ښځې او نارینه د   ي داسې نه کیږي چې دواړو ته یو ځای ورسیږي. په اووم منرب جدول کې ښودل شو  ، ته 
 کار نش کوالی.    کومو الملونو له امله له کور څخه په آنالین بڼه 

 خلکو دلیلونه    له کورڅخه کار کول او د 
 ښځې   ې واده شو  سړي   ي واده کړ  ښځینه مجرد  نارینه مجرد   

 %2۳ %20 %2۳ %۱4 ته رسیدل   و کارون 
 %۱4 %۱۳ %۱2 %۱۱ غوښتنه  
 %۳0 %25 %26 %2۱ ځانګړنې   ې ځانګړ 

 %۹ %8 %4 %۱4 له بلېت رسه سفرونه  
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 %۱۳ %۱۹ %۱5 %۱۹ ورکول په کارکې لومړیتوب  
 %۱ %2 %4 %4 اوبو او هوا

 %۱ %2 %۱ %۱ نور 
څرنګه چې لېدل کیږي نارینه د ښځینه په پرتله د ماشومانو د روزنې او همدارنګه د کور د کارونو په رسته رسولو  

ډېر اقتصادي  نارغیو پر مهال    ۱۹  – همدا المل دی چې ښځینه د نارینه په پرتله د کويډ    ، کې لږ ونډه اخل 
خپلو ماشومانو    د زیانونه کوي. ځکه چې دوی خپلې دندې ته په سمه توګه نه يش رسیدالی او مجبور دي چې  

ه وکړي. نو بیا هم که چېرې ښځینه او نارینه د کور په کارونو کې او همدارانګه د ماشومانو د روزنې  ن ساتنه او پال 
هېله کېدای يش چې جنسیتي برابرۍ ته زمینه برابره يش او په    په برخه کې په برابره اندازه ونډه واخل، د دې 
 انسان ټولنه کې مثبت بدلونونه رامنځته يش.  

 مثبت بدلون    کې دودونو  ه  او پ   ۱۹  – کويډ  
اغیزه لري. په ډېرو هېوادونو کې دا دود دی    ه ې فرهنګ او دودونه پر جنسیتي نابرابرۍ باندې ډېر ن د یوې ټول 

کارونو او    ه پ   ې جګړ   ې نړیوال   ې انو ساتنه کوي. د انسانانو د تاریخ په اوږدوکې دویم ماشوم   و خپل   د چې ښځې  
  ، د باندې کار نه کاوه   و ښځ   و . مخکې له دویمې نړیوالې جګړې ډېر ي د   ي ډېر بدلونونه رامنځته ته کړ   کې دودونو  

ماشومانو لپاره په بېالبیلو    و چې د خپل   ې شو   ې خو د دویمې نړېوالې جګړې په اوږدو کې ډیرې ښځې مجبور 
ښځې    ې اوس په ټولنه کې ډېر   او   ښه پایله تر ننه پورې دوام لري   بدلون   ې د د   چې   ، کارخانو کې کار وکړي 

 دي.    ې کارکوونک 
ې په نظام  ن که څه هم دغه وايروس د ټول   ه، اوس هم بشي ټولنه له یوې ستې جکړې ) کورونا ( رسه مخامخ د   

ه  ته راوړې ده. لکه: د زده کړې ټول مرکزونه، همدارنګه سفرونه او سوادګري بند او سیسټمونو کې ګډوډي منځ 
  ی، د   ی خپل خوږ ژوند له السه ورکړ   و انسانان   و ډېر   ، وايروس له خلکو څخه ډېر شیان وړي دي   ۱۹  – او د کويډ    ده 

لرونه رسه له  د ماشومانو میندې او پ   ، ماشومان ټول په کورونو کې بندي دي   ، خلک له بیوزلیو رسه مخامخ دي 
کورنۍ کې    ې يش. خو که چېرې په یو   ې مخ بیايي، باید له خپلو ماشومانو رسه هم پات   دې چې خپلې دندې پر 

په کور کې کارونه ټول د کورنیو   ، ماشومانو ساتنه او روزنه وکړي  د میندې او پلرونه ټول په کور کې کار وکړي او 
به  ښه پایله ولري او ناسم دودونه    ه لپاره ډېر   ي کار به د راتلونک   ويش، بیا په زغرده ویلی شو چې دا   غړیو تر منځ و 
زمینه برابره يش. په یوه څېړنه کې لپاره  د جنسیتي برابرۍ  به  په ټولنه کې  او    دودونو ته وسپاري   و خپل ځای سم 

  کې یو له بل رسه ښه چلند ولري ماشومان هم   ۍ کورن   ې چې څومره چې میندې او پلرونه په یو   ي د   ي ښودل شو 
 . ترې جوړيږي کې ښه هلکان او نجونې    ي کوي او په راتلونک   کړه   ورڅخه زده 

وړاندې له نیکو خربو او نیک چلند څخه   ر په آخر کې یو ځل بیا له ټولو انسانو نه دا هېله کيږي چې د یو بل پ 
سوله کې خوښ دي. په    روغه جوړوي او ټول انسانان په او    کار واخلئ. ځکه انسانیت ته لومړیتوب ورکول سوله  

 پاملرنه وکړي.  جدي  اندیزونو ته  ړ پای کې د دولت لپاره هم څو وړاندیزونه لرو چې هېله مند یو دغې و 
 وزګار شوي دي.   مهال    ر نارغیو پ   ۱۹  – کارکوونکو معاشونه ورکړي، چې د کويډ    و هغ د  دولت باید   - ۱
 ه وکړی.  ن ه په سمه توګه ساتنه او پال هم نارینه او هم  ښځینه باید له خپلو ماشومانو څخ   ، ټول خلک  - 2
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 وخت ورته ژوند سخت نه يش.    ر د اقتصادي ستونزو پ   ، چې ټول کارکوونکي باید د دولت لخوا بیمه يش  - ۳
 ته ورسوي.    کې باید کارونه وویشل يش، نارینه او ښځینه باید خپل مسؤولیتونه په سمه توګه رس   په کور  - 4
په لړ کې یو بل رسه انسان چلند ولري او یو بل رسه مرسته    ۱۹  –   ټول خلک باید هڅه وکړي چې د کويډ  - 5

 وکړي.   

 پایله  
په اوږدو کې او وروسته بیا په عادي رشایطو کې د وګړو ترمنځ  د یوې مهمې    ۱۹  – د کويډ    به   کموالی   ۍ سوداګر 

د    ي کارکوونک کې زیاتره نارینه    موضوع په توګه پاتې يش. ځینې څېړنې ښيي چې په تېر سوداګریز کموال 
  له کبله هغه رشکتونه او فابریکې  ځوړتيا اقتصادي  د    ۱۹  – خو د کويډ    ، دي   ي ښځینه کارکونکو په پرتله زیامنن شو 

ځکه چې زیاتره ښځې په هغو ځایونو کې چې ډېره   ، دي   ي پکې ډېرې دي زیامنن شو  ې چې ښځینه کارکوونک 
ېز واټن  ن . خو دغه ځایونه د ټول پر کار بوختې دي و کې ځایون  و عام  و ګڼه ګوڼه ده لکه ښوونځي، وړکتونونه او نور 

شوې. له بله پلوه په کورونو کې د ميندو کارونه او مسؤولیتونه    ې له قاعدې رسه سم بند شول او زیاتره ښځې وزګار 
  د ورځې او د شپې ځکه هغه ماشومان چې ښوونځي یې وتړل شول، نو دوی د مجبورتیا له امله    ، ډېر زیات شول 

. څرنګه چې مور په دغه موده کې ډېر وختونه په کور  شوه غاړه    کې پاتې شول او ساتنه یې د مور او پالر پر   په کور 
کیږي، نو په کور کې هم د پالر په پرتله ډېر کار کوي او د خپلو ماشومانو په ساتنه کې ډېره ونډه اخل.    ې کې پات 

کې تل    بازار   ه پایله به یې د کار پ ه، چې  بده اغیزه وکړ باندې ډېر    و د میندو پر دند دې اقتصادي رکود  له بله اړخه  
کېدای يش داسې نه يش او ټول کارونه د ښځو او نرو    ، پاتې يش. که داسې ويش نو ښځې به ډېر زیانونه وکړي 

ده چې په کور کې ښځې او مېړونه دواړه د ماشومانو په روزلو او ساتلو    ې کیدونک   هغه وخت په ګټه متام يش. دا  
کېدای يش دوه    څخه   حالتونو   د ناوړه حالتونو په اږدو کې او وروسته د ناوړو   ۱۹  – برابره ونډه واخل. د کويډ  کې  

ټولې فابریکې    به   کارونه د خلکو ترمنځ بدلون ومومي او بیا په ټولنه کې تل پاتې يش.  لومړی:  له دې نه وروسته 
ي او ورباندې به ټینګار وکړي. دویم: په  ن یریت( وم او کارخانې په چوکات کې برابر مدیریت )انعطاف پذیر مد 

که    ، له خپلو ښځو رسه د ماشومانو په روزنه او ساتنه کې برابره ونډه واخل   ي ټولنه کې ډېر مېړونه دي چې غواړ 
ه له منځه الړه يش او مساوات به رامنځته يش. که چېرې په کورنیو کې د  ب   ي بر ا تي نابر ي دا کار عام يش نو جنس 

 رامنځته يش.    خپله   ي نې قاعده ومنل يش نو په ټولنه کې به جنسیتي برابر کار ویش 
 : لیکواالن 

۱ - Titan Alon    اقتصاد  دیپارمتنت   پوهنتون،    سانتیاگو 
2 - Mattthias Doepke     پوهنتونNorthwestern     د اقتصاد دیپارمتنت 
۳ - Jan Olmstead – Rumsey      پوهنتونNorthwestern     د اقتصاد ديپارمتنت 
4 - Michele Tertilt       پوهنتونMannheim    د اقتصاد دیپارمتنت 
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 به خدمات صحی در بحران کرونا   حق دسرتسی برابر زنان 
 .   .     حسین حیدری مختار   

 چکیده 
همه  بحران  به در  زنان  برای  به خدمات صحی  برابر  بر دستسی  کرونا، حق  گروه گیری  از  یکی  های  عنوان 

در قبال    ها دولت است. هدف اصلی این تحقیق آن است که تعهدات    های حیاتی جامعه، یکی از حق   پذیر آسیب 
امللل حقوق بش بیان شده و در پرتو آن کارنامه دولت افغانستان  این حق بشی بر اساس معیارهای نظام بین 

بشی  حقوق  تعهد  به  عمل  همه در  دوران  در  تحق اش  این  در  شود.  بررسی  کرونا  روش  گیری  از  یق 
داده ـ توصیفی  که  معنا  این  به  است؛  شده  استفاده  اسناد    از ی موردن های  تحلیلی  موضع املللی بین از  گیری  ، 

گزارش  و  اکادمیک  منابع  بشی،  حقوق  رسانه نهادهای  از  منتششده  مدنی  های  نهادهای  و  معترب  های 
حق بر دستسی به    ی از آن است که های تحقیق حاک ی شده و مورد تحلیل قرار گرفته است. یافته آور جمع 

عنوان بخشی از حق بر صحت، یکی از مصادیق حقوق اقتصادی و اجتامعی و فرهنگی است  خدمات صحی به 
، تدریجی و وابسته به منابع موجود است،  له ی وس به ها، تعهد  از حق   در قبال این دسته   ها دولت و هرچند تعهدت  

تبعیض جنسیتی مستلزم آن است که خدمات برابر صحی در    جمله   از اما حق شهروندان به رهایی از تبعیض  
در برخورداری زنان از خدمات صحی، تبعیض قانونی و    هرچند دولت افغانستان    دستس شهروندان قرار بگیرد. 

تبعیض  اما  است،  نداشته  روا  افغانستان م   شکلی  زنان  کرونا  بحران  در  و عماًل  داشته  واقعی وجود  یا  اهوی 
توان گفت دولت افغانستان در عمل به تعهد به  می   جه ی نت   در .  اند داشته دستسی کمتی به خدمات صحی  

های موجود در این  برخورداری برابر زنان از خدمات صحی ناکام بوده است و باید کاستی   ه ن ی زم   در اجرا/ایفا  
 وص جربان شود. خص 

 

 کلیدواژگان 
 حق دستسی به خدمات صحی، تبعیض، تبعیض جنسیتی، تعلیق تعهدات، افغانستان. 
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 مقدمه 
های ناشی از حوادث ناگوار طبیعی مانند سیل، زلزله، طوفان و سیالب یا  های بحرانی اعم از وضعیت وضعیت 

های بشی فراهم برای نقض حقوق و آزادی   را   وقایع اجتامعی مانند انقالب، شورش و جنگ، بستی آماده 
از  می  بسیاری  معمولی  وضعیت  در  وجهه    ها دولت کند.  حفظ  مقررات    املللی بین برای  دارند  تالش  خود 
 اماحقوق بش را رعایت کنند یا حداقل از میزان نقض آشکار این مقررات بکاهند. در مواقع بحرانی    املللی بین 

کند تا با خیال  ها فراهم می ضعیت بحرانی دستاویزهای الزم را برای حکومت مالحظات معمولی کنار رفته و و 
ها را توجیه کنند. در بحران  این نقض  اضطراری   های بشی را نقض کرده و با استناد به وضعیت تر حق آسوده 

های  خود در مورد نقض حقوق و آزادی   های های حقوق بشی نگرانی گیری کرونا، نهاد کنونی ناشی از همه 
کرونا    روس ی هرچند و   بیان داشت که   عنوان منونه دبیرکل ملل متحد اند. به بشی را به اَشکال مختلف ابراز کرده 

  روسی و   وع ی ش و لذا    را فراهم کند   ض ی تبع   نه ی زم   تواند ی آن م   رات ی تأث   شود، ی قائل من   ض ی در مبتال کردن مردم تبع 
( کمیشرن عالی حقوق بش  www.un.org)   شود.   ل بد ی  به بحران حقوق بش   را با خود دارد که   خطر   ن ی کرونا ا 

نیز در پیامش   بحران استثنا »   : ه است کرد   ح ی ترص سازمان ملل  با  کرونا، مستلزم    ی ر ی گ همه   یی اگرچه مبارزه 
ممکن    ، نقض شود   « ون قان   ت ی حاکم »   ن ی اد ی چه اصل بن است اما چنان   ها دولت   ی العاده برا فوق   ارات ی داشنت اخت 

ی  باق  ۱۹- د ی کوو  ر ی گ همه  ی امر ی بعد از مهار ب  ی رخ دهد که آثار آن در درازمدت حت  ی« است »فاجعه حقوق بش 
 ( www.ohchr.orgمباند.« ) 

های بشی فراهم است، توجه بیشت به مسائل های کافی برای نقض حقوق و آزادی در چنین رشایطی که بهانه 
های نظارتی و آموزشی و هم در قالب  صورت فعالیت این توجه هم باید به   و حقوق بشی یک رضورت است  

احتامل  در این بست آماده برای نقض حقوق بش،  که رو  آن  از ای به این مسائل باشد. پرداخنت علمی و رسانه 
، کارگران  ان ی جو پناه ، پناهندگان و  ها شده هایی مانند کودکان، زنان، زندانیان و بازداشت گروه  اینکه حقوق بشی 

مهاجر و بیجاشدگان نقض شود، بیشت از دیگران است، باید وضعیت حقوق بشی آنان بیش از دیگران موضوع  
تسهیالت   سو ک و فقیر از جمله افغانستان که از ی   افته ی ن توسعه نظارت و بحث قرار گیرد. در این میان در جوامع  

شان فراهم نیست و از سوی دیگر فرهنگ سنتی مردساالر  روندان از حقوق بشی کافی برای برخورداری همه شه 
تواند مسئله شایسته بررسی باشد.  در جامعه حاکمیت دارد، حق بر دستسی برابر زنان به خدمات صحی می 

  چه تعهداتی در قبال حق دستسی برابر زنان به خدمات صحی   ها دولت این تحقیق آن است که    موردنظر مسئله  
گیری کرونا در چند ماه اخیر در عمل به تعهدات  و امکانات طبی دارند و آیا دولت افغانستان در بحران همه 

 خود در این زمینه موفق بوده است یا خیر.   املللی بین 
عنوان یکی از ابعاد حق بر صحت صورت کلی و حق بر دستسی به خدمات صحی به در مورد حق بر صحت به 

به  انجام شده است. چنان صورت مستقل  هم  که  و هم در قالب متون علمی یا آموزشی، تحقیقات مختلفی 
های  در قبال حق بر رهایی از تبعیض و از جمله رهایی از تبعیض جنسیتی، موضوع نوشته   ها دولت تعهدات  

است،  گیری کرونا یک پدیده جدید تحقیقی بسیاری بوده است. اما به دلیل اینکه بحران کنونی ناشی از همه 
درباره وضعیت کنونی زنان در افغانستان، موضوعی نیست   هم آن حق بر دستسی برابر زنان به خدمات صحی  
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که در مورد آن پژوهشی انجام شده باشد. لذا پرداخنت به این موضوع از زاویه نگاه حقوق بشی، نیاز آشکار  
ق دستسی برابر زنان به خدمات است. ویژگی این تحقیق در تازگی موضوع و نگاه تطبیقی آن است ک ح 

  در زمینه های بشی مورد بحث قرار گرفته و کارنامه دولت افغانستان  های حق عنوان یکی از مصداق صحی به 
 خود در قبال این حق بشی ارزیابی شده است.   املللی بین رعایت تعهد  

ی اولیه تحقیقی  ها داده ن معنا که تحلیلی استفاده شده است؛ به ای ـ در این نوشتار تحقیقی، از روش توصیفی 
اسناد   کتاب املللی بین از  بشی،  نهادهای حقوق  از سوی  موضع  ا عالم  گزارش ،  و  مرتبط  مقاالت  و  های  ها 

ی، تلخیص و توصیف شده و سپس مورد تحلیل قرار گرفته است. بخش مربوط به بررسی کارنامه  آور جمع ها  رسانه 
ه تعهد حقوق بشی خود در قبال حق دستسی برابر زنان به خدمات صحی،  رعایت ب   در زمینه افغانستان    دولت 
نامه از جامعه منونه،  ی اطالعات از طریق پرسش آور جمع توانست با مراجعه مستقیم به واقعیت موجود و  می 

نبود امکان چنین تحقیقات میدانی  به دلیل  اما  برای    ای انجام شود،  بحرانی کنونی،  ی  آور جمع در وضعیت 
های معترب، نهادهای حقوق بشی و ادارات دولتی استفاده شده است. هدف  های الزم از گزارش رسانه ده دا 

در قبال حق دستسی به خدمات    ها دولت   املللی بین اصلی این تحقیق آن است که ضمن بررسی تعهدات  
کاری  ت افغانستان به کم صحی، کارنامه دولت افغانستان در رعایت این حق بررسی شود و از این طریق توجه دول 

شود و بعد ماهیت  احتاملی موجود در این زمینه جلب شود. در این راستا ابتدا مفاهیم کلیدی توضیح داده می 
  املللی بین در قبال حق بر دستسی به خدمات صحی بررسی خواهد شد. در ادامه تعهدات  ها دولت  تعهدات 
بحث قرار گرفته و سپس کارنامه دولت افغانستان در عمل به  در قبال ممنوعیت تبعیض جنسیتی مورد    ها دولت 

شده  های تحقیق، از کل مباحث ارائه بعد از بیان یافته  در پایان  شود. تعهد خود در این خصوص پرداخته می 
 ی خواهد شد. بند جمع گیری و  نتیجه 

 توضیح مفاهیم اساسی 
خود این مفهوم توضیح   چیز باید بل از هر موضوع این نوشتار، »حق دستسی به خدمات صحی« است و لذا ق 

همه شهروندان از جمله زنان از این حق، موضوع    برخورداری   در زمینه برابری    که رو    آن   از داده شود. در مرحله بعد  
  که »تبعیض« و »تبعیض جنسیتی« نیز مورد بررسی قرار گیرد. در پایان به این دلیل   های بحث است، باید واژه 

العاده کنونی ناشی از گستش ویروس کرونا مربوط مسئله دستسی برابر زنان به خدمات صحی به وضعیت فوق 
 شود. است، بهت است مفهوم »تعلیق« تعهدات در وضعیت اضطراری نیز تبیین  

شود،  های حقوق بشی به کار برده می که در گزاره  Rightواژه حق  ه خدمات صحی: حق دسرتسی ب  الف: 
شود به معنای  توصیف می   Humanبش =  / این واژه با صفت بشی   که ی وقت .  است   و بهره   ار ی اخت   امتیاز،   ی به معنا 

برخوردار باشد. )حیدری،  ای است که هر انسان به دلیل انسان بودن باید از آن  بهره ، اختیار و  امتیاز، استحقاق 
سالمت  ( 2۹:  ۱۳۹6  / به   صحت  فارسی  زبان  در  بهداشت  معادل  /  است.    Healthعنوان  شده  استفاده 
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،  نامه اساس اساس مقدمه این   است. بر  کرده  ارائه  تعریف عامی  صحت  از  1صحت  جهانی  سازمان  نامه اساس 
 ی. ناتوان اجتامعى است و نه رصفاً نبود بیامری یا   و  روحى  جسمى،  رفاه کامل  المت، وضعیت ناشی از 

بر سالمت  نخستین Right to Health)   حق  سال  (،  در  به    نامه اساس در    ۱۹46بار  سازمان جهانی صحت 
،  پذیر دستس  سالمت  میزان مندی از باالترین بهره ، نامه اساس رسمیت شناخته شد. در جمله دوم مقدمه این 

اعالمیه جهانی حقوق بش با عنوان حق بر سطحی    25محسوب شده است. در ماده  نسان  هر ا   بنیادین   از حقوق 
اش کافی باشد، به این حق اشاره شده و در کنار عنارص دیگر،  و رفاه خود و خانواده  از زندگی که برای سالمت 

شمرده  زندگی بر های الزم برای داشنت چنین سطحی از  عنوان یکی از مؤلفه ( به Medical Careمراقبت طبی ) 
 شده است. 
مندی  عنوان »حق بهره حقوق اقتصادی، اجتامعی و فرهنگی از حق بر سالمت به   املللی بین میثاق    ۱2در ماده  

  تحقق   ی برا   د ی با   ها دولت که    ی ر ی تداب ذیر صحت جسمی و روانی« یاد شده است.  پ ی دستس از باالترین سطح 
باید کامل   عبارت   این حق  کنند،  از اتخاذ  اقدامات الف:  :  اند  مرده   ی انجام  نوزادان  میزان  کاهش  منظور    به 
در متام ابعاد محیطی و صنعتی    بهبود بهداشت رشد سامل کودک، ب:    و   نوزادان   ر ی وم مرگ شده، کاهش نرخ  زاده 

ایجاد رشایطی    ها، و د: واگیر، واگیر بومی، شغلی و سایر بیامری   ی ها ی امر ی معالجه و کنتل ب   ی، ر ی شگ ی پ آن، ج:  
( تضمین شود.  Medical Attention( و مواظبت طبی ) Medical Serviceکه در زمان بیامری خدمت طبی ) 

عنوان تعریف حق بر صحت تلقی کرده  میثاق را به   ۱2ماده    ۱کمیته حقوق اقتصادی اجتامعی و فرهنگی بند  
کمیته،    نظر   از مند بودن فهمیده شود.  کند که حق بر صحت نباید به معنای حق صحت ن بیان می و در توضیح آ 

ها عبارت است از حق بر کنتل صحت و بدن خود  ست. آزادی ها ها و استحقاق حق بر صحت مشتمل بر آزادی 
از شکنجه، درمان یا  از جمله آزادی جنسی و تولیدی )تناسلی( و حق بر رهایی از مداخله مانند حق بر رهایی 

ها عبارت است از حق بر نظام حامیت صحی که برابری در  آزمایش طبی بدون رضایت. در مقابل استحقاق 
 CESCR, 2000, Paraفراهم سازد. )   ی سالمت اب ی دست قابل مندی از باالترین سطح  فرصت را برای مردم در بهره 

 که  است  شده  عنوان وضعیتی تعریف به  صحت  بر  حق  یک منبع اکادمیک نیز تعریف مشابه ارائه شده و  در  ( 8
 اجتامعی  و  روانی  جسمی،  سالمت  حفظ  های فرصت  و  رشایط  به  تبعیض  بدون  اعضای جامعه  متام  آن  در 

 ( ۱7۳:  ۱۳8۹باشند. )ایده و همکاران،   داشته  دستسی 
، حق بر صحت، حق فراگیر و دارای عنارص مختلف است. این عنارص اساسی  شود بیان شد آشکار می  آنچه  از   

فتنی بودن  ر ی پذ (،  Accessiblity(، در دستس بودن ) Availabilityوابسته عبارت است از: فراهم بودن ) هم و به 
 (Acceptability ( و کیفیت )Quality برخی تسهیالت و اجناس موردنیاز. به دلیل گستدگی ابعاد و عن )  ارص

  رصفاً این حق بشی در یک مقاله تحقیقی ممکن نیست و لذا در این نوشتار،    جانبه همه حق بر صحت، بررسی  
میثاق به آن    ۱2ماده    2به یکی از ابعاد این حق یعنی دستسی به خدمات صحی/طبی که در قسمت )د( بند  

 اشاره شده، پرداخته خواهد شد. 

 
1.  World Health Organization (WHO) 
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تر از خدمات  لغوی داللت گستده   نظر   از (  Health Servicesشتی ) اصطالح خدمات صحی/بهدا   رسد ی م به نظر  
این دو اصطالح    ظاهراً و ملی    املللی بین ( داشته باشد، ولی در متون حقوقی  Medical Services)   طبی/ پزشکی 

  ۱7  پاراگراف کمیته حقوق اقتصادی، اجتامعی و فرهنگی در    مثال   عنوان به عنوان متادف به کار رفته است.  به 
بار از واژه خدمات صحی  چند   میثاق،   ۱2، در توضیح خدمت طبی و مواظبت طبی در ماده  ۱4تفسیر عام شامره  

قانون صحت عامه افغانستان نیز در عنوان ماده، اداره خدمات طبی آمده است    6استفاده کرده است. در ماده  
 ولی در منت ماده از خدمات صحی سخن گفته شده است. 

برای هر فرد ساکن در    ست که تسهیالت، اجناس و خدمات صحی کمیته به این معنا   نظر   از »در دستس بودن«  
دستسی خود از چهار بُعد تشکیل شده است که    ی باشد و اب ی دست قابل بدون تبعیض    موردنظر قلمرو دولت  

 CESER, 2000, Paraاز: عدم تبعیض، دستسی فیزیکی، دستسی اقتصادی، دستسی اطالعاتی. )   اند عبارت 
از    موقع به استفاده  »   ی عن ی کرد که دستسی به خدمات صحی ی بند جمع توان  ( با توجه به آنچه بیان شد، می 12

 ( نتایج صحی«.  بهتین  به  دستیابی  برای  از خدما   ( Millman, 1993خدمات صحی  متام   ت صحی منظور 
کنند. بنابراین حق بر دستسی به  ها نیاز پیدا می خدماتی است که شهروندان بعد از ابتال به بیامری به آن 

ست که شهروندان به امکانات و تسهیالت طبی و بهداشتی از قبل شفاخانه، کلینیک،  خدمات صحی به این معنا 
بی که برای عالج بیامری و کسب دوباره سالمتی الزم است،  دارو، داکت، پرستار، آمبوالنس و سایر ابزارهای جان 

 مند شوند. این امکانات و خدمات الزم بهره   موقع به دستسی داشته و بتوانند  
آلود  در زبان انگلیسی است. تفاوت گذاشنت متعصبانه و غرض   Discriminationتبعیض معادل   ب: تبعیض: 
رفتار متفاوت و نابرابر  » (  Maddex, 2002: 112-113های مختلف، ) ها و نژاد مردمانی با رنگ   خصوص به بین مردم  
،  اند شده ها که ترجیح داده ن و آن   اند شده   داده هایی که ترجیح  هیچ تفاوت متعارفی بین آن   که ی  حال   در با افراد  

ن یک  عنوا به  هایی است که از تبعیض ارائه شده است. تبعیض تعریف از  (  Gorner, 2002: 145وجود ندارد« ) 
. کمیته  اند پرداخته های ناظر به تعریف تبعیض  اصطالح در هیچ سند حقوق بشی تعریف نشده است، اما کمیته 

های مختلف  حقوق بش معتقد است، واژه تبعیض، بر هر متایز، استثنا محدودیت یا ترجیحی که مبتنی بر زمینه 
کمیته حقوق    نظر   از (  HRC, 1989: para 7ند. ) ک مانند نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، دین و...، باشد، داللت می 

اقتصادی، اجتامعی و فرهنگی، تبعیض رفتار متامیزی است که مبتنی بر موقعیت یا وضعیت خاص افراد یا 
 (CESCR, 2005: para 10)  ها مانند نژاد، رنگ، جنسیت، دین،... باشد. گروه 

شناختی و  ی زیست ( انگلیسی، مقوله (Sexو  (Gender)جنسیت و جنس معادل واژه  ج: تبعیض جنسیتی: 
شود،  صورت متادف به کار برده می ها به های مردانه و زنانه است. گاهی این واژه ی به معنای ویژگی شناخت روان 

های زیستی و طبیعی  به معنای تفاوت   (Sex)شود، به این معنا که جنس  ها متایز گذاشته می اما گاهی میان آن 
شود. )خانی،  های فرهنگی و اجتامعی میان مردان و زنان استعامل می به معنای تفاوت   (Gender)و جنسیت  

شناختی است، اما جنسیت تفاوتی است که در شکل فرهنگی  ، سکس مقوله زیست دیگر عبارت  به  (  ۱:  ۱۳85
ید طبق آن رفتار  ی که زنان با ی که مردان باید طبق آن رفتار کنند و شیوه زنانه شود و بر شیوه مردانه بیان می 

 ( 628،  6ج  : ) ۱۳8۹کنند، داللت دارد. )رامین و دیگران،  
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ها  های مختلفی ارائه شده که به برخی از آن تعریف   (Gender Discrimination)جنسیتی معادل    ض ی از تبع 
ه  هاست و زمانی ک میان انسان   ر ی ناپذ ه ی توج ی، مفهوم لغوی تبعیض، تفاوت گذاشنت  طورکل به شود: » اشاره می 

می  اطالق  جنسیتی  تبعیض  تبعیض،  این  به  باشد،  تبعیض  مورد  فرد  جنسیت  تبعیض،  این  شود.«  مبنای 
صورت اعتقاد به برتری جنس مذکر و  ها، تبعیض جنسیتی به بیشت منونه  ( »در ۱2:  ۱۳88)رواسیان کاشی،  

شود.« )رامین و  می   گر جلوه تر از مرد است  ی پست و جسم ی، روانی  از نظر فکر موجودی که    منزله به تلقی زن  
کنوانسیون رفع متام اشکال تبعیض علیه زنان، از »تبعیض علیه زنان«   ۱در ماده   ( 7۱۹، 5ج : ۱۳8۹دیگران، 

  هرگونه   شدن   قائل   ای معن   به   زنان   عليه   : تبعيض ، عبارت كنوانسيون   از نظر اين تعریف شده است: »   گونه ن ی ا 
  هايو آزادي   زنان   ی بش   حقوق   شناخنت   رسميت   بر به   كه   است   جنسيت   ساس بر ا   يا محدوديت   متايز، استثنا 

  ها، در متام آن   تأهل   نظر از وضعيت ، رصف با مردان   برابر   ه ی ، بر پا حقوق   آن   و اعامل   مندي ها و بهره آن   اساس 
  از بني   دارد يا اصوالً هدفش   اثر مخرب ها  و ديگر زمينه   ، مدن ، فرهنگي ، اجتامعي ، اقتصادي سياس   هاي زمينه 
 .« است   وضعيت   اين   بردن 

که در رشایط  ابند ی ی م اجازه  ها دولت  Derogationبر مبنای نهاد تعلیق =  د: تعلیق در وضعیت اضطراری: 
  هایها و آزادی افتد، اجرای تعهد خود نسبت به برخی از حق العاده که حیات ملت به خطر می اضطراری و فوق 

به حقوق قابل  بش  تعلیق، مصادیق حقوق  نهاد  بر اساس  تعلیق درآورند.  به حالت  را  تعلیق و حقوق  بشی 
در خصوص حق بر    ها دولت به اینکه موضوع این نوشتار تعهدات    با توجه .  شود ی م بندی  تعلیق دسته غیرقابل 

ست، ارائه هر نوع بحث  دستسی برابر زنان به خدمات صحی در وضعیت بحرانی ناشی از گستش ویروس کرونا 
تواند با استناد به وضعیت بحرانی، ناکامی  مفید مستلزم آن است که از قبل بررسی شود که آیا دولت خاص می 

 حقوق بشی امللل ن ی ب یه کند یا چنین توجیه در نظام رعایت این حق بشی را توج  در زمینه کاری خود یا کم 
 پذیرفتنی نیست. 

 در قبال حق بر دسرتسی به خدمات صحی   ها دولت ماهیت تعهدات 
که حق به   ی ا ی است و در گزاره ضلع سه ی حقوق بشی است، مفهوم نسبی و ها گزاره حق داشنت که موضوع 

دار  وجود دارد که عهده  حتامً این معنا به کار رفته باشد، افزون بر موضوع حق و صاحب حق، طرف سومی هم 
ی افراد در برابر دولت  ها متضمن حق »حقوق بش معارص نظام هنجاری است که    تعهد یا تکلیف بوده است. 

ادعا    توان ی م بنابراین  ؛  برابر افراد است است. کارکرد اصلی این نظام هنجاری، محدود کردن قدرت دولت در  
ها  به تضمین این حق   ها دولت ادعاها هستند و  - ، ماهیتاً از نوع حق ها دولت های بشی در ارتباط با  کرد که حق 

سید  )قاری  دارند.«  تعهد  افراد  تعهد  4۱:  ۱۳۹6فاطمی،   برای  از  قبال حق   ها دولت (  های بشی چند  در 
بر دستسی    حق به نسبت    ها دولت ها، ماهیت تعهد  بندی دامه، ضمن بیان این دسته ی وجود دارد. در ا بند دسته 

 شود. به خدمات صحی مشخص می 
اما در تعهد مثبت    تعهد سلبی و ایجابی:  باشد،  نداشته  تعهد منفی، طرف تعهد موظف است مداخله  در 

ی  بند دسته   بی نیز داشته باشد. کافی نیست، بلکه طرف تعهد تکلیف حقوقی دارد تا اقدامات ایجا   مداخله عدم 
  هادولت است که تعهد    شده   گفته های بشی صورت گرفته و  بندی حق تعهد به سلبی و ایجابی بر اساس دسته 
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ست، اما در حوزه نسل دوم حقوق  ها دولت  مداخله عدم در قبال حقوق مدنی و سیاسی، تعهد منفی و مقتضی 
، دست به اقدامات عملی بزنند. به  شان باید برای انجام تعهد  ها دولت ، بلکه کند ی من کفایت  مداخله عدم بش، 

در آن انعکاس یافته است.    ی بشی ها حق رسد که این سخن کلیت ندارد، اما ویژگی اغلب دو دسته از  نظر می 
ان ندارد  است، اما امک   مداخله عدم ی مدنی و سیاسی،  ها حق هرچند وظیفه دولت در قبال اغلب    دیگر عبارت  به  

ی ساختار قضایی، شهروندان بتوانند از حق محاکمه  ر ی گ شکل یی برای  ها نه ی هز که بدون دخالت دولت و رصف  
ی زیاد از اغلب حقوق دسته  ها نه ی هز بدون رصف    ند توان منی شوند. برعکس هرچند شهروندان    برخوردار عادالنه  

 است.   راحت سی به غذا بدون مداخله دولت  ، دست وهوا آب دوم استفاده کنند، اما در برخی از مناطق خوش  
هرچند اصل حق بر صحت به تعبیر کمیته حقوق اقتصادی،    توان گفت که در مورد حق موضوع این تحقیق می 

عنوان  ی به خدمات صحی به بر دستس ست، اما حق  ها ها و استحقاق اجتامعی و فرهنگی مشتمل بر آزادی 
نسب به آن تعهد مثبت است، به این معنا    ها دولت ایی است که تعهد  ه یکی از ابعاد حق بر صحت، از جمله حق 

شود و برای اینکه شهروندان از این حق  تأمین منی   مداخله عدم ی است که با رصف  ا گونه به که ماهیت این حق  
ات  های مالی، امکانات، تسهیالت و خدم باید دست به اقدام مثبت زده و با رصف هزینه   ها دولت برخوردار شوند،  

 ها فراهم کنند. مردم را در زمان بیامری   از ی موردن 
نتیجه:   له ی وس به تعهد   به  تعهد  یک    و  تعهد  بند م ی تقس در  به  تعهد  دیگر،  نتیجه   1له ی وس به ی  به  تعهد    2و 
خاص،    ل ی وسا این است که مکلف با استفاده از امکانات و    له ی وس به ی شده است. منظور از تعهد  بند م ی تقس 

ی حق برای  محتوا  است، اما در تعهد به نتیجه، متعهد وظیفه دارد  حق ی ذ متعهد به تدارک محتوای حق برای 
یا امکانات خاص    له ی وس به ز است، مقید  منج این تکلیف و تعهد قطعی و    که یی ازآنجا را فراهم سازد و    صاحب حق 
در    ها دولت شود که تعهد  های بشی منطبق شده و گفته می بندی حق این تقسیم نیز بر دسته نشده است.  

قبال حقوق مدنی و سیاسی تعهد به نتیجه است، اما تعهد نسبت به حقوق اقتصادی، اجتامعی و فرهنگی از  
 کرد.   توان با مقایسه مواد دو میثاق مستدل و مستند است. این تفاوت را می   له ی وس به نوع تعهد  

ی عضو این  ها دولت میثاق حقوق مدنی و سیاسی بیان شده است که »   2ماده    ۱توضیح مطلب اینکه در بند  
در این میثاق را ... محتم شمرده و تضمین کنند.« در اینجا، هم    شده شناخته که حقوق    شوند ی م میثاق متعهد  

  مداخله عدم تواند اشاره به تعهد منفی و  می   شده سخن به میان آمده است که به حقوق شناخته   ها دولت از احتام  
توان آن را به تعهد مثبت و اتخاذ اقدامات  تأکید شده است که می   ها دولت باشد و هم بر تضمین حقوق از سوی  

شده در این  به این نکته پرداخته شده است که در صورت نقض حقوق شناخته   ۳ایجابی تفسیر کرد. در بند  
  حقشانی کنند تا از سوی قربانیان، امکان احقاق  ن ی ب ش ی پ های جربان و دادخواهی را  مکانیزم   ها دولت میثاق،  

ی عضو در قبال این دسته  ها دولت دهد که تعهد  در این ماده نشان می   کاررفته به فراهم باشد. مجموعه عبارات  
خواهد  می   ها دولت ، از  ها، تعهد به نتیجه است و میثاق با قاطعیت و بدون وابسته کردن به عوامل بیرونی از حق 

 که حقوق مدنی و سیاسی را محقق سازند. 
 

1. Obligation of means 
2. Obligation of result 
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میثاق حقوق اقتصادی، اجتامعی و فرهنگی بیان شده است: »هر دولت عضو این میثاق   2در مقابل در ماده 
با )استفاده از( حداکرث منابع موجود... در جهت دستیابی تدریجی به تحقق کامل حقوق    که ...   گردد می متعهد  
صورت  متناسب به منابع موجود و به   ها دولت « در اینجا از اقدامات  .شده در این میثاق، اقدام مناید شناخته 

استنباط کرد که   توان دهنده رویکرد منعطف است. بنابراین می تدریجی سخن به میان آمده است و این نشان 
است و با توجه به تفاوت    له ی وس به ها نه تعهد به نتیجه، بلکه از نوع تعهد  در مورد این دسته از حق   ها دولت تعهد  

میان   که  دارد،    ها دولت فاحشی  اقتصادی وجود  منابع  به  از    ها دولت از جهت دستسی  متفاوتی  سطوحی 
 تعهدات در قبال حقوق دسته دوم خواهند داشت. 

های بشی، در مسئله تعلیق تعهدات نیز باعث تفاوت شده است؛ به این دلیل  فرق میان دو دسته از حق  این 
این میثاق    4که تعهد در حوزه حقوق مدنی و سیاسی، تعهد مطلق، فوری و تعهد به نتیجه است، در ماده  

یثاق حقوق اقتصادی،  از تعلیق تعهدات و رشایط تعلیق سخن به میان آمده است. برعکس در م   رصاحت به 
اجتامعی و فرهنگی اصاًل به موضوع تعلیق پرداخته نشده است و علت این سکوت جز این است که ماهیت  

، تدریجی و وابسته به منابع است. بنابراین  له ی وسبه های بشی، از نوع تعهد  در این حوزه از حق   ها دولت تعهدات  
العاده  عیت الزم را ندارد تا در زمان وقوع رشایط اضطراری و فوق ذاتاً فوریت و قط  ها دولت این دسته از تعهدات 

 صورت موقت باشد. نیاز به اجازه خاص برای تعلیق و توقف به 
چون حق بر دستسی به خدمات صحی از جمله حقوق اقتصادی،    به آنچه بیان شد، واضح است که   با توجه 

، تدریجی و وابسته به منابع  له ی وس به از نوع تعهد  در قبال این حق،    ها دولت اجتامعی و فرهنگی است، تعهد  
و فقیر هامن سطحی از توقع را داشت که از   افته ی ن توسعه و نباید از یک دولت    توان منی اقتصادی است و لذا  

تعهد در قبال حق بر دستسی به خدمات صحی،    که آن رو    از رود. در ضمن  یک دولت مدرن و توسعه انتظار می 
است، تعلیق تعهدات در قبال این حق منتفی به انتفاء موضوع است و   از ی موردن ید به منابع تعهد تدریجی و مق 

العاده رصفاً در حد منابع موجود خود باید برای تحقق  وضعیت فوق   ی عضو چه در زمان عادی و چه در ها دولت 
 عملی این حق برای شهروندان تالش کنند. 

ی حقوق بشی، به معنای اعالن  ها ون ی کنوانس در  ها دولت یت بندی عضو ای: طبق این تقسیم تعهد سه مرحله 
نوع  شامل سه  است و این    تشان ی صالح ی حقوق بشی در قلمرو  ها ارزش و رعایت    ها آن تعهد به تطبیق مفاد  

این   شود ی م تعهد   که عبارت است از تعهد به احتام، تعهد به حامیت و تعهد به اجرا/ ایفاء. ویژگی خاصی 
های بشی تعلق دارد،  بندی اول و دوم که هر نوعش به بخشی از حق دسته برخالف  بندی آن است که  دسته 

های بشی، سه  حق   شود. به این معنا که در هر یک از ی بشی مربوط می ها حق بندی به همه  انواع این دسته 
است و انجام کامل تعهد از سوی دولت مستلزم این است که آن دولت هم    تصور قابل   ها دولت مرحله از تعهدات  

حق بشی خاص احتام داشته باشد، هم حامیت کند و هم در واقعیت آن حق بشی را محقق    به آن نسبت  
حقوق    املللی بین توان گفت هر دولتی که به میثاق  ی سازد و تعهد خود را ایفا مناید. با توجه به این ویژگی م 

اقتصادی، اجتامعی و فرهنگی ملحق شده باشد، در قبال حق شهروندان نسبت به دستسی به خدمات صحی  



 1399 تابستان، دومسال اول، شماره 
 

حقوق بشر  یپژوهش -یعلم فصلنامه | 81  

تعهد و تکلیف دارند و این تعهد شامل سه مرحله و سطح است. کمیته حقوق اقتصادی، اجتامعی و فرهنگی  
 صورت جداگانه تبیین کرده است. را به   ها دولت سطح از تعهدات    سه نیز در تفاسیر عام خود هر  

 در قبال مبارزه با تبعیض جنسیتی   ها دولت تعهدات  
انسان  همه  که  است  استوار  این فرض  بر  بش  دارند که  اندیشه حقوق  اساسی چندی    در آن ها خصوصیت 

عضای گروه خاص نگریست. شناسایی این ند و در نتیجه آنان را باید به دیده اعضای نژاد انسانی و نه ا ا رشیک 
شود که مستلزم آن است که با همه اشخاص با احتام برابر رفتار  خصوصیات مشتک به اصل برابری منتهی می 

قرار بگیرد و اصل عدم    موردتوجه ایجابی یا سلبی    نظر   از شوند. دستیابی به رفتار یکسان و برابر ممکن است  
برخی ( CESRC, 2005: Para 10نگرد. ) برابری را از زاویه سلبی می  مسئله  ه و تبعیض، نتیجه اصل برابری بود 

از    که   اند کرده ترصیح    نظران از صاحب  به لحاظ حقوقی، اجتناب  ایجاد مفهوم عدم تبعیض  از  هدف اصلی 
وح  ابهامات مفهوم برابری بوده است و مالحظه اساسی به سود رویکرد سلبی، دستیابی به میزان بیشتی از وض 

است  برابری  به  رسیدن  در  قطعیت  )کریون،  و  نوع  206- 208:  ۱۳87.  هر  تبعیض،  عدم  اصل  طبق   )
  در از جمله: نژاد، جنسیت، رنگ، دین و زبان ممنوع است.    ها ی ژگ ی و گذاری ناموجه میان افراد بر اساس  تفاوت 

یکی از مصادیق آن  شود و ممنوعیت تبعیض جنسیتی  اصل عدم تبعیض، به انواع مختلفی تقسیم می   جه ی نت 
 است. 

 یت ی جنس در قبال عدم تبعیض    ها دولت الف: سطوح مختلف تعهدات  
در  ی عضو ها دولت برداشت کرد که تعهد  توان ی م از تفسیر عام کمیته حقوق اقتصادی، اجتامعی و فرهنگی، 

ای معروف یعنی تعهد  ممنوعیت تبعیض جنسیتی مانند دیگر موضوعات حقوق بشی، از هامن سه مرحله   مورد 
ی عضو  ها دولت برخوردار است. تعهد به احتام به این معنا است که  به احتام، تعهد به حامیت و تعهد به اجرا 

ی  خوددار شود، ابر زنان و مردان می منجر به رد حقوق بر  م ی رمستق ی غ آمیز که مستقیم یا های تبعیض از عملکرد 
ها و اقدامات اداری را که با حقوق ها، برنامه کند که قوانین، سیاست ی عضو را ملزم می ها دولت کنند. این تعهد  

ها را ملغی کنند. تعهد به حامیت، مستلزم  ها همخوانی ندارد، تصویب نکنند یا آن میثاق   ۳شده در ماده  حامیت 
است که   را    ها دولت آن  تبعیض   امً ی مستق اقداماتی  محو  دیگر  با هدف  و  در عملکردهای عرفی  موجود  های 

ای برای زنان و مردان  های کلیشه ها و نقش ها انجام دهند تا مفهوم پست یا واال بودن هر یک از جنسیت عملکرد 
و زنان، ممنوعیت    ن برابر مردا را برای همیشه محو سازد. این تعهد شامل تصویب مقررات قانونی در مورد حقوق  

های مندی از حقوق برابر و تصویب اقدامات و برنامه ره به   در تبعیض جنسیتی، مامنعت از دخالت اشخاص ثالث  
تبعیض،  از زنان در مقابل  برای حامیت  نهادها  تأسیس  نیازمند اقدامات  نیز می   اداری و  به اجرا  تعهد  شود. 

مرد   ها دولت  و  زنان  که  است  امر  این  تضمین  بهره   در عمل ان  برای  برابر  مبنای  با  شوند.  از حقوقشان  مند 
 (CESRC, 2005: Para 18,19, 21 )    صورت کلی از جمله برابری جنسیتی بر دو نوع ، برابری به دیگر عبارت  به
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در تأمین حقوق    ها دولت شود و تعهدات  تقسیم می   2و برابر ماهوی یا عملی/واقعی   1یعنی برابر شکلی و حقوقی
مندی  نان و مردان شامل هر دو نوع است. طبق دیدگاه کمیته حقوق اقتصادی، اجتامعی و فرهنگی، بهره برابر ز 
جامع درک شود. تعهدات و تضمینات منع تبعیض    طور به باید    و مردان های بشی بر مبنای برابر بین زنان  از حق 

دارد. در  م برابری حقوقی را مقرر می حقوق بش، هم برابری عملی و ه  املللی بین و تأمین برابری در معاهدات 
طرفانه رفتار کند، برابری  شود که اگر یک قانون یا سیاست با زنان و مردان بی انگاشته می   طور ن ی ا برابری شکلی  

ها و عملکردها را نیز شامل  به دست آمده است. برابری ماهوی افزون بر موارد یادشده، تأثیر قوانین، سیاست 
نابرابری ادامه منی شود و تضمین می می  بین زنان و مردان  کند که  برابری ماهوی  از طریق  سادگ به یابد.  ی 

داشت که    در نظر باید    ۳ی ماده  در اجرا آید.  طرفانه به دست منی بی   ظاهراً ی  گذار است ی س تصویب قوانین یا  
ن را همیشگی سازد.  و اعامل ممکن است نارسا بوده و حتی نابرابری بین زنان و مردا   ها چنین قوانین، سیاست 

 (CESRC, 2005: Para 7 and 8 ) 
 ناپذیری و فوریت تعهد به اصل تبعیضب: تعلیق 

بیان شده است، بر این نکته که تدابیر    ها دولت در منت میثاق حقوق مدنی و سیاسی که امکان تعلیق برای  
بر اساس نژاد، رنگ، زبان، اصل و منشأ مذهبی یا اجتامعی نشود«،    منجر به تبعیض منحرصاً » ،  ها دولت تعلیقی  

شده است. در میثاق حقوق اقتصادی، اجتامعی و فرهنگی که به دلیل ماهیت تدریجی و مشوط به    د ی تأک 
  هادولت منابع بودن آن، رضورت به بیان امکان و رشایط تعلیق نبوده است، اما در منت میثاق به فوری بودن تعهد  

ی عضو این  ها دولت » میثاق بیان شده است:   2ماده    2حوزه اصل عدم تبعیض ترصیح شده است. در بند    در 
در این میثاق را بدون هیچ نوع تبعیض... تضمین منایند.« استفاده    شده اعالم گردند که حقوق  میثاق متعهد می 
این    از نظر دهد که  ، نشان می ۱بند  پذیر  عبارات کلی و انعطاف   برخالف   2در بند    Guaranteeاز واژه تضمین =  

در مورد هر نوع تبعیض بیان    2ماده  2در این دو بند تفاوت دارد. آنچه در بند  ها دولت میثاق ماهیت تعهدات 
در این ماده از    کاررفته به های دیگر در مورد تبعیض جنسیتی بیان شده است. واژه  بار ک ی  ۳شده بود، در ماده 

میثاق حقوق مدنی و سیاسی است و این    ۳در ماده    مورداستفاده عین عبارت    Ensureجمله واژه تضمین =  
در قبال تأمین حقوق    ها دولت ها، در خصوص تعهد  تفاوت کلی میان دو دسته از حق   رغم کند که به ثابت می 

کمیته    برابر زنان و مردان، تعهد در هر دو حوزه به یک اندازه فوری و قطعی خواهد بود. این برداشت از سوی 
حقوق اقتصادی، اجتامعی و فرهنگی نیز تأیید شده و این نهاد ترصیح کرده است که حقوق برابر زنان و مردان  

(  CESRC, 2005: Para 7 and 8مندی از این دسته حقوق، یک تعهد الزامی، اجباری و فوری است. ) برای بهره 
در حوزه حقوق اقتصادی،   ها دولت ریجی تعهد توان با قاطعیت بیان داشت که برخالف ماهیت تد بنابراین می 

شود، ممنوعیت تبعیض مرصح  اجتامعی و فرهنگی که از جمله شامل حق بر دستسی به خدمات صحی نیز می 
های را در بر  فوری و مطلق، متام زمینه   طور به میثاق، نه تدریجی و نه وابسته به منابع است، بلکه    2ماده  در  
 ها ممنوع است و تبعیض جنسیتی نیز یکی از مصادیق بارز آن است. ی آن مبنا   گیرد که تبعیض بر می 

 
1. FORMAL OR DE JURE EQUALITY 
2. SUBSTANTIVE OR DE FACTO EQUALITY 
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به تعهدات    2  در ماده مفاد کنوانسیون رفع متام اشکال تبعیض علیه زنان نیز اشاره شود که    در پایان الزم است به 
اجرا   تعقیب بدون درنگ سیاست رفع تبعیض علیه زنان، وضع ضامنت  رضورت به پرداخته است. اشاره  ها دولت 
های صالح ملی و این واقعیت که در این سند هیچ  منظور جلوگیری از تبعیض جنسیتی، حامیت مؤثر دادگاه به 

در قبال مبارزه    ها دولت هامن ادعایی باشد که تعهد    د یی تأ تواند  سخنی از تعلیق به میان نیامده است، همه می 
غیرمشوط به منابع و امکانات است و در این زمینه،  و تأمین حقوق برابر زنان، تعهد فوری و    با تبعیض جنسیتی 

این   ۱2هیچ فرقی میان حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتامعی و فرهنگی وجود ندارد. در ماده 
کنوانسیون به منع تبعیض در مورد حق بر سالمت و حق بر دریافت خدمات صحی پرداخته شده است. طبق  

  بهداشتي   هاي مراقبت   زمينه   در   زنان   عليه   تبعيض   رفع   را براي   الزم   عضو بايد اقدامات   ي ها دولت این ماده، »   ۱بند  
  به  مربوط   صحی   خدمات   از جمله   صحی   خدمات   به   و مرد دستس   زن   بني   تساوي   آورند و بر اساس   عمل   به 

(، از واژه  Health Care Services)   ی صح « اینکه در خصوص خدمات مراقبت  منايند.   را تضمني   خانواده   تنظيم 
در مورد رفع    ها دولت دیگر بر فوریت و عدم وابستگی تعهدات    بار ک استفاده شده است، ی   Ensureتضمین =  

لیل  از رضورت اعامل تبعیض مثبت و توجه ویژه به زنان به د   رصاحت به همین ماده،    2در بند   تبعیض اشاره دارد. 
 ی عضو قرار بگیرد. ها دولت   مدنظر ها اشاره دارد که باید  نیازهای خاص آن 

 حق دسرتسی برابر زنان به خدمات صحی در افغانستان 
نظام حقوقی   در  تبعیض جنسیتی  ممنوعیت  و  به خدمات صحی  بر دستسی  ابتدا حق  در  بخش  این  در 

ی بحران  ر ی گ شکل بعد از    انستان از این حق بشی بیان شده و بعد وضعیت عملی برخورداری زنان افغ   افغانستان 
 کرونا بررسی خواهد شد. 

 الف: ممنوعیت تبعیض جنسیتی و حق بر دسرتسی به خدمات صحی در قوانین افغانستان 
ادامه یافت،   200۱دسامرب    5تا    نوامرب   2۱بن آملان که از تاریخ    در کنفرانس شالوده نظام جدید افغانستان  

در    ، حقوق بش، قانون اساسی و اقتصاد معارف   شد. در این کنفرانس، شش محور عمده: امنیت، زنان،   ریزی پی 
بر نبود تبعیض جنسیتی و حضور فعاالنه زنان در    از جمله ه و  قرار گرفت   موردبحث بازسازی افغانستان    ان ی جر 

  ۱۳82  جرگه یه لو   در و    تدوین   قانون اساسی جدید   بر اساس توافقنامه بن، حکومت آینده افغانستان تأکید شد.  
، پس از موضوع جایگاه اسالم، دومین موضوعی که  جرگه یه لو تصویب این قانون در    ان ی در جر شد.    تصویب 

مورد آن انجام شد، مسئله حقوق و جایگاه زنان در نظام سیاسی افغانستان بود.   بیشتین گفتگو و مناقشه در 
های زنان با قید در  آن بودند که حقوق و آزادی   درصدد   جرگه یه لو برخی از اعضای    ( ۳26:  ۱۳8۳)علیزاده،  

هایی که از سوی منایندگان سازمان ملل متحد،  حامیت   جه ی نت   در چهارچوب رشیعت اسالمی پذیرفته شود، اما  
 تصور به ی حقوق بشی  ها ارزش قانون اساسی    ن ی در ا جامعه جهانی و برخی نهادهای مدنی صورت گرفت،  

ی که  ا حقوق زنان از جایگاه ممتازی برخوردار شده و حتی در مواردی با توجه به ستم گستده  از جمله کلی و 
 شده بود، قانون اساسی درباره حقوق زنان رویکرد جربانی اتخاذ کرده است. بر زنان    ها گذشته   در 

بش نیز کرامت و حقوق انسانی   جهانی حقوق   ه ی و اعالم منشور ملل متحد    ت ی بر رعا قانون اساسی    در مقدمه 
شده   برشمرده از حقوق بش از تکالیف حکومت  ت یو حام ، حفظ کرامت انسانی 6شده است و در ماده   تأکید 
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و اعالمیه جهانی    املللی بین های  این مطلب که دولت منشور ملل متحد، معاهدات و میثاق   7است. در ماده  
هر نوع   قانون اساسی،  22 در ماده قرار گرفته است.  د أیی ت مورد  بار دیگر حقوق بش را رعایت خواهد کرد، یک 

اتباع افغانستان اعم از زن و مرد   است که  شده ان ی ب  حاً ی رص شده و تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع 
تکالیف مساوی  و  دارای حقوق  قانون  برابر  ماده ا در  این  تفسیر  در  از حقوقدانان  اساسی   ند. یکی  قانون    از 

قوانین    طبق اصل پیروی   جه ی نت   در نویسد: »در این ماده به برابری زن و مرد در برابر قانون ترصیح شده است.  می 
تصویب شود که بین زن و مرد تبعیض    در افغانستان د  توان منی هیچ قانونی    نده ی در آ اساسی،    از قانون عادی  
ی مختلف برای شهروندان با  ها ی آزاد فصل دوم این قانون اساسی، حق و    در   ( 72:  ۱۳87شود.« )عالمه،    قائل 

قانون اساسی افغانستان به    52استفاده از ادبیات روشن حقوق بشی گنجانده شده است. از جمله در ماده  
حق بر صحت و دستسی به خدمات صحی پرداخته شده و تأمین تسهیالت صحی برای همه اتباع افغانستان  

 تکالیف دولت افغانستان دانسته شده است. صورت رایگان، از  به   هم آن و مرد    اعم از زن 
در قانون اساسی، در قوانین عادی مربوط به صحت نیز بازتاب یافته است. از جمله    شده گنجانده ی  ها ارزش 
ب آن،  اشاره کرد. در ماده اول این قانون، منظور از تصوی  ۱۳88توان به محتوای قانون صحت عامه مصوب می 

  ۱»وقایه و عالج امراض و فراهم منودن تسهیالت صحی رایگان برای همه اتباع کشور« اعالم شده است. در بند  
در جریده رسمی منتش شد، بیان شده است که: »وزارت    ۱۳۹4این قانون که در سال    شده ل ی تعد   2ماده  

الت صحی و خدمات اولیه صحی رایگان  تسهی   صحت عامه برای اتباع کشور، وسایل وقایه و وسایل عالج امراض، 
نیز از »خدمات طبی برای همه مردم«    ۱6از واژه »متام اتباع کشور« و در ماده    6.« در ماده  د ی منا ی م را تأمین  

  ۱8مندی از خدمات صحی داللت دارد. عالوه بر آن در ماده ها بر برابری در بهره این واژه  استفاده شده است. 
رسد با توجه به اینکه فصل چهار به طفل و مادر  بعیض تأکید شده است. به نظر می بر ممنوعیت ت   رصاحت به 

 ی به رضورت توجه خاص به برخی از زنان نیز وجود دارد. نگاه م ی ن اختصاص یافته است، در این قانون  
 ب: رعایت عملی حق زنان بر دسرتسی به خدمات صحی 

دهد دولت افغانستان  ی مدنی و ادارات دولتی نشان می های معترب، نهادها های منتششده توسط رسانه گزارش 
توان در ضمن چند  در تأمین حقوق زنان در حوزه خدمات صحی برای زنان ناکام بوده است. این ناکامی را می 

 نکته بیان کرد: 
نخستین نکته شایسته یادآوری  . ناکامی دولت افغانستان در ارائه خدمات صحی به عموم شهروندان:  ۱

افغانستان در فراهم   این است  نیز دولت  بحران کنونی  از  برای عموم  که قبل  سازی خدمات مناسب صحی 
شهروندان از جمله زنان ناموفق بوده است. بر اساس گزارش تحقیقی کمیسیون مستقل حقوق بش افغانستان  

از یک مرکز صحی    دهندگان در فاصله بیشت از دو کیلومت از پاسخ   % 5۳.7تازگی منتششده است، حدود  که به 
ند.  ا های جدی مواجه کنند و به خاطر دوری از مرکز صحی در دستسی به خدمات صحی با چالش زندگی می 

رضایت    % 44.5چنین  هم  مراکز صحی  در  ارائه خدمات  به  نسبت  مردن  نارضایتی    اند نداشته از  بیشتین  و 
لوازم    48.۱% و  امکانات  کمبود  از  است.    از ی موردن نیز  زمینه گفته   شوندگان مصاحبه از    % 28بوده  در  که    اند 

  مورداستفاده ها از کیفیت ادویه  از آن   % 4۳،  اند بوده در منطقه خویش با مشکل مواجه    از ی موردن دستسی به ادویه  
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نارضایتی   محل    اند گفته   % 56.6و    اند کرده ابراز  است.    اعتامد قابل آزمایشگاه    شان ی زندگ در  نداشته  وجود 
 ( 8و    7:  ۱۳۹۹)بشارت و یوسفزی،  

های کارآمد در حوزه صحت  رسد در اثر نبود زیرساخت گیری کرونا، به نظر می همه   گیری بحران بعد از شکل 
عمومی، کمبود منابع مالی، فساد گستده اداری، پایین بودن ظرفیت منابع انسانی و گستدگی بحران موجود،  

ی فراوانی که در این  ها گزارش بدتر هم شده است. از   از ی موردن م شهروندان به خدمات  وضعیت دستسی عمو 
های گزارش نظارتی کمیسیون مستقل حقوق کرده و فقط به یافته   نظر رصف های منتششده،  مورد در رسانه 

منتش شده    ۱۳۹۹ثور    2شود. بر اساس این گزارش که در تاریخ  چاپان، اکتفا می ـ بش در مورد شفاخانه افغان 
است، در این مرکز مشکالت جدی چون کمبود کادر و کارمند، غیبت و تعهد نداشنت برخی از کارمندان، کمبود  
وسایل محافظتی و مواد بهداشتی رضوری، ضعف مدیریت و کمبود آمبوالنس برای انتقال بیامران وجود داشته  

  گونه باشد، مراکز اگر وضعیت مرکز اصلی مبارزه با ویروس کرونا در پایتخت این ( www.aihrc.org.af) است. 
ند  ا از امکانات و تسهیالت کمت برخوردار   مراتب به ها  ها و ولسوالی در والیت   خصوص به صحی دیگر در پایتخت و  

 حی است. ص   ت ی ف ی باک پیامد حتمی این وضعیت، کاهش میزان دستسی شهروندان به خدمات    و 
کند  شده توسط نهادهای نظارتی آشکار می های انجام تحقیقات و گزارش   . مشکالت مضاعف زنان باردار: 2

گیری کنونی، زنان از خدمات صحی  که هم در دوران قبل از شیوع ویروس کرونا و هم در دوران بحران همه 
ن  برخوردار  خود  خاص  نیازهای  با  مرتبط  بش  یافته .  اند بوده کافی  حقوق  مستقل  کمیسیون  تحقیقی  های 

های جمعیت از زنان خانواده   % 46،2دهد که  افغانستان در مورد حق بر صحت شهروندان افغانستان نشان می 
  % 56.7،  اند بوده منونه، در زمان بارداری به کلینیک یا مراکز صحی مراجعه نکرده و زیر نظر داکت متخصص ن 

درصد از    ۱۱.6اند و  را رعایت نکرده   ها والدت ی حداقل سه سال بین  ها فاصله نواده آن اند که زنان خا آنان گفته 
ها  ( این یافته ۹:  ۱۳۹۹کنند. )بشارت و یوسفزی،  زنان، هنوز در خانه و بدون حضور داکت با قابله والدت می 

غانستان فاقد امکانات اولیه  کند که حتی قبل از بحران کرونا حدود نصفی از زنان باردار در اف ی ثابت می خوب به 
 انداخته است. و این وضعیت سالمتی خود و نوزادانشان را به خطر می   اند بوده 

رسد در اثر محدودیت ناشی از گستش کرونا وضعیت زنان باردار بدتر از قبل شده است و این نکته  به نظر می 
  سازمان   کودکان   از   حامیت   عنوان منونه صندوق ها نیز بازتاب یافته است. به در گزارش نهادهای حامیتی و رسانه 

  شوند و مادران کودک در افغانستان متولد می   ون ی ل ی م ک ی   اوج بحران کرونا،   در   که   کرده   ی ن ی ب ش ی ( پ یونیسف ملل ) 
  و   مواد   کمبود   صحی،   مراکز   در   خدمات   عرضه  روی   ازحد ش ی ب   فشار   قبیل   از   های محدودیت   با   جدید   نوزادان   و 

  اساس بر  (  (www.unicef.orgبود.  مواجه شده و در معرض خطر خواهند    ماهر   های قابله   کمبود   و   تجهیزات 
 با  خانه   در   و   ندارند   دستسی   داکت   و   شفاخانه   به   ها قریه   و دوردست    مناطق   در   زنان   از   گزارش دیگر، بسیاری 

  جان   صحی   مرکز   به   رسیدن   از   قبل   ها قریه   گذر مسیرهای دشوار   در   کنند یا می   زایامن   امکانات   ترین ابتدایی 
و افرسدگی ناشی از آن    قرنتین در افغانستان، مشکل زنان باردار در دوران کرونا تنها کمبود امکانات،    .دهند می 

  .را بیشت کرده است   مادران   های ماهانه دلهره ترس ابتال به ویروس در هنگام زایامن یا وقت آزمایش   بلکه   نیست 
 ( ۱۳۹۹نوا،  ) 

http://www.aihrc.org.af/
http://www.unicef.org)/
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از    بر اساس   . تبعیض عملی علیه زنان در برخورداری از خدمات صحی: ۳ معلومات وزارت صحت عامه 
دهند. از  % را زنان تشکیل می 28را مردان و  % 72 ، ۱۳۹۹رسطان  20تا  مجموع افراد مبتال به ویروس کرونا 

دهد که نسبت  این آمار نشان می   .درصدشان زنان هستند   22نیز    این بیامری مجموع موارد فوتی ناشی از  
بر مبنای آن نتیجه گرفت که زنان به خدمات    توان منی ها در میان زنان کمت از مردان است، اما  مبتالیان و فوتی 

های زنان نسبت به  . کمت بودن آمار مبتالیان و فوتی اند داشته صحی بیشت یا حتی برابر با مردان دستسی  
به میزان تحرک یک فرد و ارتباط او با   ۱۹- د یکوو فوت در اثر بیامری    جه ی درنت . ابتال و  ۱دو علت دارد:    مردان 

ند،  ا در جامعه افغانستان مردان بیشت از زنان بیرون رفته و با دیگران در متاس   که رو    آن   از دیگران، بستگی دارد و  
به و طبیعی است که در ماه  بیشتشان  های اول، جمعیت مردان مبتال  باشند که  از زنان  بیشت  یروس کرونا 

شده در وزارت صحت عامه است نه آمار واقعی کرونا و در  . این آمار، آمار ثبت 2  . ارتباطات بیرونی کمت دارند 
تر بیشت از بقیه و مردان بیشت از زنان از دستسی به آزمایش  جامعه سنتی افغانستان، ساکنان شهرهای بزرگ 

برخوردار   جه ی ت ن   در کرونا و   ند. به دلیل فرهنگ سنتی مردساالر که در آن کمتین حضور  ا ثبت بیامری خود 
  در اثر ویروس کرونا، در  شده فوت بیرونی زنان یک ارزش است، طبیعی است که درصد بیشتی از زنان مبتال و  

این ادعا است که در    ه دکنند یی تأ های نهادهای نظارتی نیز  آمار رسمی گنجانده نشده باشند. گزارش و یافته 
تبعیض   قربانی  زنان  کرونا،  بحران  در  از خدمات صحی  بش .  اند بوده برخورداری  کمیسیون مستقل حقوق 

که   افغانستان  است  داشته  دوران    بیان  و  نقض حقوق بشی، خشونت   قرنتین در  زنان  برابر  در  های خانگی 
به دنبال شیوع کرونا تبعیض در برابر زنان در    امور زنان سخنگوی وزارت   به گفته  است. یافته، کودکان افزایش 

ت.  یافته اس ها بیشت شده و نسبت به مردان خانواده، میزان دستسی زنان به امکانات صحی کاهش  خانواده 
 (https://www.etilaatroz.com/ ) 

 های تحقیق یافته 
 : برشمرد های این نوشته تحقیقی  یافته   عنوان به توان  ان شد، موارد ذیل را می با توجه به آنچه بی 

ی  ها حق های زیرمجموعه حق بر صحت، از جمله  عنوان یکی از حق حق بر دستسی به خدمات صحی به   الف: 
های بشی برخوردار است.  های مربوط به این دسته از حق اقتصادی، اجتامعی و فرهنگی بوده و از ویژگی 

به انجام   ها دولت ، تعهد مداخله عدم ها، تعهد مثبت دارند و با رصف در قبال این دسته از حق  ها دولت  رچند ه 
تدریجی و نسبی است. به همین دلیل نباید    جه ی درنت رسد، اما این تعهد وابسته و مشوط به منابع موجود و  منی 

رود.  یافته انتظار می اشت که از یک دولت توسعه نیافته و فاقد منابع الزم هامن توقعی را د از یک دولت توسعه 
توانند  با استناد به سطح متفاوت زیرساخت و منابعی که در اختیار دارند، می   ها دولت طبیعی است که این  

نظام   در  توجیه  این  و  کنند  توجیه  را  ارائه خدمات صحی  در  حقوق    امللل ن ی ب تفاوت  حوزه  در  بش  حقوق 
 فتنی است. ر ی پذ ی  اقتصادی، اجتامعی و فرهنگ 

در قبال ممنوعیت و رهایی هر نوع تبعیض از جمله تبعیض جنسیتی، از ماهیت متفاوت   ها دولت تعهدت  ب: 
است، تعلیق تعهدات نباید    پذیر یق تعل   برخوردار است. در حوزه حقوق مدنی و سیاسی که برخی از مصادیق آن 

،  هرچند مبتنی بر نوع تبعیض از جمله تبعیض جنسیتی باشد و در حوزه حقوق اقتصادی، اجتامعی و فرهنگی  

https://www.etilaatroz.com/
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تدریجی و مشوط به منابع موجود است، تعهد در قبال ممنوعیت تبعیض جنسیتی یک    ها دولت اصل تعهد  
ند نابرابری موجود در دستسی شهروندان به  توان منی   ها دولت   ن ی بنابرا ناپذیر است.  و تعلیق   تعهد فوری، مطلق 

در قبال حق بر رهایی    ها دولت خدمات صحی را با استناد به کمبود منابع توجیه کنند. طبق تعهد فوری و مطلق  
 از تبعیض، خدمات موجود باید بدون هر نوع متایز ناموجه توزیع شود. 

حقوقی، باید برابری ماهوی و  / زون بر تأمین برابری شکلی های حقوق بشی اف ی عضو کنوانسیون ها دولت  ج: 
آن، در عمل و واقعیت همه شهروندان از حقوق برابر    جه ی نت   در و وضعیتی ایجاد کنند که  واقعی را نیز تأمین  

صورت برابر با مردان به خدمات صحی الزم گیری کرونا، زنان به در وضعیت بحران همه   از جمله مند باشند و  بهره 
خاص مراجعه به مقررات قانون    در زمان بررسی کارنامه حقوق بشی یک دولت   ن ی بنابرا ستسی داشته باشند.  د 

کننده برابری  تواند اثبات فقط می   ها آن کافی نیست، چون همه    شده اعالم های  اساسی و قوانین عادی و سیاست 
های خاص نیز پرداخته  عه در حوزه حق یا حق های عینی جامها باید به واقعیت شکلی و قانونی باشد. در کنار آن 

آن بتوان در مورد موفقیت یا عدم موفقیت یک دولت خاص در انجام تعهداتش در قبال تأمین    جه ی نت   در شود تا  
 برابری ماهوی و واقعی نیز قضاوت کرد. 

ی در  گذار قانون   حوزه دهد که دولت افغانستان در  بررسی قانون اساسی و قوانین عادی افغانستان نشان می   د: 
حق بر رهایی شهروندان از هر    حق بر دستسی به خدمات صحی و   از جمله ی بشی  ها حق قبال حامیت از  

تبعیض قانونی و شکلی    نوع تبعیض از جمله تبعیض جنسیتی موفق بوده و در نظام حقوقی فعلی افغانستان 
 وجود ندارد. 

دهد  برابر زنان از خدمات صحی در افغانستان نشان می   ها و آمارهای منتششده در مورد برخورداری گزارش   ه: 
  ی واقع در تأمین برابری ماهوی و    که دولت افغانستان هم در ارائه خدمات صحی الزم برای عموم شهروندان و هم 

زنان از خدمات صحی    گیری کرونا موفق نبوده است. در دوران عادی قبل از بحران همه   میان شهروندان   در 
 یافته است. گیری کرونا افزایش و این محرومیت در بحران همه   اند بوده موردنیازشان محروم  

 گیرینتیجه 
یکی از مصادیق مربوط   عنوان به در قبال حق بر دستسی به خدمات صحی    ها دولت تعهد    که ن ی ا نتیجه نهایی  

بر   حال   ن ی ع   در به فراهم بودن منابع الزم است.    مشوط به نسل دوم حقوق بشی، تعهد تدریجی، نسبی و  
نباید در حد امکانات    ها دولت در قبال اصل عدم تبعیض،    ها دولت ناپذیر  یق تعل اساس تعهد مطلق، فوری و  

شوند.    قائل موجود خود اعم از اینکه زیاد یا کم باشد، میان شهروندان از جمله بر مبنای جنسیت، تفاوت ناموجه  
شکلی و برابری ماهوی/واقعی  برابری قانونی/   ن ی تأم مهم است که بین    ها دولت رنامه حقوق بشی  در ارزیابی کا 

شود. دولت افغانستان نیز در دوره جدید در تأمین برابری قانونی موفق و در تأمین برابری ماهوی و   ک ی تفک 
 عملی ناکام بوده است. 

و مردساالر حاکمیت دارد    ز ی ست زن   ورسوم آداب گ و  علت ناکامی در حوزه دوم این است که در افغانستان، فرهن 
انواع مختلف تبعیض و خشونت علیه زنان است. دولت افغانستان تعهد دارد    کننده ه ی توج و سلطه این فرهنگ  

تبعیض جنسیتی    ر گ ه ی توج   ورسوم آداب ی به این افکار و  ساز فرهنگ ی، از طریق آموزش و  گذار قانون افزون بر  
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افزون   کند.  ماده  مبارزه  در  دیگر،  اسناد  اهمیت    5بر  بر  زنان،  علیه  تبعیض  اشکال  همه  رفع  کنوانسیون 
  به   منظور دستيايب به   و زنان   مردان   و فرهنگي   اجتامعي   رفتاري   تغيري الگوهاي   در جهت  های فرهنگی فعالیت 

 نسبت  جنس   یک   بيني   يا برتر   نگري   بر طرز تفكر پست   كه   عمل   ی ها و ديگر روش   ، عادات تعصبات   برانداخنت 
انکارناپذیر کنونی جامعه  واقعیت    ، تأکید شده است. است   مبتني   و مردان   زنان   اي كليشه   ديگر يا نقش   جنس   به 

این   نداشته و هنوز هم  افغانستان در این حوزه تالش منظم و سیستامتیک  افغانستان این است که دولت 
کننده محدودسازی زنان در چهاردیواری خانه است.  ولیت اجتامعی داشته و توجیه مردساالر مقب   ورسوم آداب 

ی شد و طبق آن، مردی در  ا رسانه یک مثال بسیار گویای این وضعیت خربی است که همین چند وقت پیش 
ده بود.  نوشته بود، با او درگیر ش  اش نسخه به این دلیل که داکتی نام همرس بیامر او را در  رصفاً والیت غزنی 

کنند، معلوم است  تلقی می   ننگ ی که مردان نگاه مالکانه به زنان دارد و حتی به زبان آوردن نام زن را  ا جامعه در  
کمت به خدمات صحی الزم برای   محض   بردار فرمان جنس دوم و    عنوان به که در وضعیت بحرانی کرونا، زنان  

 ی خود دستسی داشته باشند. ها ی امر ی ب عالج  
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 د بیان آزادۍ او معلوماتو ته د الرسيس پر حقونو د کورونا اغېز 
 .   تحلیل او لېکنه: عادل عزیزي   

 
 کورونا، د بيان آزادي، معلوماتو ته الرسسی، حقونه   کليدي ټکي: 

 مقدمه 
نه یوازې د انسان مهم حق ) ژوند( ته یې زیان ورساوه، په سلګونو زره انسانان  جې  وبا    ، هغه رونا؛ ویرونکی نوم و ک 

، فابریکې وتړل شوې، د نړۍ اړیکې یې پیکه کړې، فقر،غربت  ل په ټپه ودرو زيامنن او یې  ونه یې ووژل، کاروبار 
 ه اغیزې درلودې. او بیکارۍ یې وزیږولې، ترڅنګ یې د وینا پر آزادۍ او معلوماتو ته د الرسس پر حق هم ناوړ 

معلوماتو ته الس رسۍ او د وینا آزادي د انسان مهمو بشي حقونو څخه شمیرل کیږي، چې پرته له دې حقونو  
 انسان نش کوالی خپل نور اساس او بشي حقونه ترالسه کړي. 

 حث کوو. په دې ليکنه کې د کورونا له امله د بيان آزادۍ او معلوماتو ته د الرسس د حق پر زيامننېدو ب 
 او معلوماتو ته د الرسيس حقوقي مبنا   ۍ د بيان آزاد 

دا د انسان يو روا حق دى چې خپله عقيده، نظر او رايه په ازادانه ډول څرگنده کړي، د خپل ايډيال او ارمان د  
عقيده،   ترالسه کولو لپاره روا مبارزه وکړي. د وينا ازادي بايد په دې مانا ونه گڼو، چې يوازې دې يو انسان خپله 

ترالسه کړي. د    او اطالعات  رايه او نظر څرگند کړي، بلکې انسان دا حق هم لري چې په همدې کچه معلومات 
يوې انسان ټولنې د جوړېدو لپاره دا يو ډېر رضوري رکن هم دى، ځکه چې خلک د وينا او چوپتيا په حالتونو  

ځان او نورو ته گټه ورسوي، خو که چېرې د    کې مسوولني دي، که چېرې وينا وکړي، ښايي د ښې هغې له کبله 
وړاندې غل کېني، بيا هم يو وجدان مسووليت ورته راجع کېږي. خو انسان هغه وخت چوپتيا غوره    ر جرب پ 

کوالى يش، چې وينا يې زيان رسوونکې متامه يش، گنې هېڅوک هم حق نه لري چې يو انسان په زوره د ځينو  
. کله چې په ناقانون ډول د يو کس د وينا مخه نيول کېږي او بنديز ورباندې  اطالعاتو افشا کولو ته اړ باس 

لگول کېږي، په حقيقت کې يوازې د هغه شخص پر حق تېرى نه دى شوى، بلکې د هغو اشخاصو پر حق هم  
  تېرى شوى، چې دا معلومات ترالسه کوي. حکومتونه دا مسووليت لري چې د وينا ازادۍ ته وده ورکړي، گني په 

 زيان به يې متام يش، ځکه چې په دې برخه کې دوى هم ځانگړى مسووليت لري. 
دغه راز اطالعاتو ته د الرسس حق هم د انسان له مهمو حقونو شمیرل کیږي، چې د حق غوښتنې او د نورو د  

موږ نشو کوالی    حقونو لپاره په مبارزه ، څېړنه او پلټنه کې ترې کار اخیستل کیږي. پرته له معلوماتو ترالسه کولو 

 
    کال کې  فارغ شوی. د ګزارش ليکنې او د بش حقونو د عامه    ۱۳۹0ليکوال او ژورناليست دی، د خوست شیخ زاید پوهنتون له ژورنالیزم پوهنځي څخه په

، دنیا( رسه يې  پوهاوي په برخو کې د افغانستان د بش د حقونو خپلواک کمیسیون رسه د کار تجربه لري، له یو شمیر ورځپاڼو لکه )رسنوشت، مسیر، ویسا 
 هم قلمي همکاري کړې او په ځينو ویبپاڼو کې يې هم لیکنې خپرې شوې دي. 
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د بیان آزادي او معلوماتو ته دالرسس حق په نړیوالو اسنادو او مل   د څيړنه، پلټنه او دقیق اسناد ترالسه کړو. 
 شمیرل شوي دي. څخه  د انسان له مهمو بشي او فطري حقونو  او  شوی    په رسميت پيژندل قوانینو کې  

 کورونا څنګه اطالعاتو ته پر الرسيس غېز کړی؟ 
یښې، بدلونونه او نور بیالبیل غیر متوقعه حالتونه بیا د انسان د نورو حقونو ترڅنګ دغه دوه مهم حقونه  طبعي پ 

رونايي  و چې له امله یې د نورو حقونو خوندیتوب هم پیکه او حتی ناممکن دی. د ډار او وهم په ک  ، هم زیامنوي 
له دې ناروغۍ ډار او ویرې په    فضا کې که څه هم کوښښ شوی چې خلکو ته معلومات ورسیږي، خو بیاهم 

مستقیمه او غیر مستقیمه توګه اطالعاتو ته د الرسس پر حق ناوړه اغیز کړی او ژورنالیستان نه دي توانیدل د  
 ي. و عادي حالت په پرتله خلکو ته پر وخت معلومات ورس 

حاالتو او په بیړنیو حاالتو کې  که څه هم له یوې خوا د رسنیو او ژورنالیستانو دا مسئولیت وي، چې په سختو  
او د نویو السته راوړنو او پرمختګونو    ي خلکو ته پر وخت او دقیق معلومات ورسوي، له راتلونکو خطرونو یې خرب کړ 

ناروغۍ د ټولنې پر هیڅ یوې ډلې رحم ونه کړ، سلګونه ژورنالیستان   ې خربونه ورته ورسوي، خو د کورونا بدمرغ 
ه شول، ځینو یې ژوند له السه ورکړ او ځینو نورو یې دندې له السه ورکړې او تر فقر  په نړۍ کې په کورونا اخت 

 الندې ژوند کوي. 
په داسې حال کې چې، رسنۍ هم د پولیسو او ډاکتانو ترڅنګ له کورونا رسه د مبارې په لومړۍ کرښه کې  

دې رسه رسه   له کارکوونکو دندې وځنډوي.  رسنۍ مجبورې شوې د خپلو  ی ه کمه وه او ډیر ت وې، خو پاملرنه ور 
چې کورونا په نړۍ کې د اړیکو برخه زیامننه کړې وه، خو بیاهم ژرونالیستانو او رسنیو خپل فعالیتونه تررسه کول  

 او خلکو ته یې د دې ناروغۍ او پیښو ګواښونو په اړه خربونه رسول. 
حقونه متاثر کړي وو او پر رسنیو یې هم ناوړه اغیزې    له هرڅه وړاندې باید وویل يش، چې کورونا د انسانانو ټول 

درلودې. کورونا د دې باعث شوه، چې د رسنیو د چټک کار مخه ونیيس او دوی هم یوازې تر ټولنیزو رسنیو  
 محدود يش او یا هم څو اړخیزې خپرونې له منځه یوس. 

  پر معلوماتو پر اساس په افغانستان کې  نېټې د افغانستان د روغتیا وزارت د    ۱5کال د تلې میاشتې تر   ۱۳۹۹د  
ته رسېدلی دی. د روغتیا وزارت د وروستیو معلوماتو له مخې، تر اوسه    486زره او    ۳۹کورونا د اخته کسانو شمېر  

تنه نور بیا بېرته روغ شوي    ۹77زره او    ۳2تنه مړه شوي او    467زر او    ۱په هېواد کې له کورونا ناروغۍ څخه  
 دي. 

ډیر ژورنالیستان    70کې د بې رسحده ژورنالیستانو ټولنې د وروستیو معلوماتو له مخې، دلته هم تر  په افغانستان  
د    کورونا وبا اخته شول. د یاد راپور له مخې دا په ټوله نړۍ کې پر کورونا د اخته ژورنالیستانو ډیره شمیره ده.   ر پ 

و ډیره شمیره یې ښځېنه خربیاالنې وې. د دغه  راپور پر بنسټ په افغانستان کې پر کورونا د اخته ژورنالیستان 
 .شوي دي   مړه راپور له مخې د کورونا له امله دوه تنه د رسنیو کارکوونکي په افغانستان کې  

کورونا د اخته ژورنالیستانو د زیات شمیر دلیل کار ته ژمنتیا ښودل شوې او د بې  ر دغه راز په افغانستان کې پ 
اطالعات ورسوي او د کورونا لپاره په ادارو کې    ؤ ه مخې دا چې ژورنالیستان مکلف  رسحده ژورنالیستانو د راپور ل 
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، د معلوماتو ترالسه کولو په وخت کې له کورونايي ناروغ رسه مخامخ شوي او د کورونا ښکار شوي  ؤ الزم تدابیر نه  
 .دي 

هم وړاندې هم ټولیزې    د کارولو له اړخه هم رسنۍ زیامنې شوې او خپل مخاطبین یې له السه ورکړل،که څه 
رسنۍ د مخاطب له اړخه تر تاثیر الندې وې، خو واقعیت دا دی چې کورونا رسنۍ له دې اړخه له زیاتو ستونزو  

 ځوړ کړې.   ر عروج نه یې مخ پ   له رسه الس او ګریوان کړې او  
ولیزو رسنیو خپره  له بله اړخه رسنۍ په کورونايي حالت کې مجبورې شوې، خپله محتوا یوازې په چټکه توګه له ټ 

 ، څو د خلکو وفا او مالتړ ترالسه کړي. ي کړ 
لیکوال او ژورنالیست محمد شفیق امیرزی وايي، کورونا نه یوازې دا چې د خربیاالنو فعالیتونه یې محدود کړل،   

 له ګواښ رسه مخ وو.    ۱۹او له بله اړخه په مستقیمه توګه د کوید    ې رسچینې یې محدودې کړ 
ورونا طبعا یوه داسې وبا وه چې د نړۍ او انسان ژوند هره برخه یې زیامننه کړه. د خرب رسونې  ک » نوموړی وايي:  

او بیان د ازادۍ برخه هم زیامننه شوه. کرنټین شو، د خربیاالنو پر فعالیتونو محدودیتونه رامنځ ته شول، رسچینې  
خطر و، چې خربیاالنو    ۱۹مستقیم د کوید . یو  راغلل فشارونه    و محدودې شوې، له څو اړخونو پر رسنیزو فعالیتون 

. حکومتونو محدودیت وضع کړی و، نو ځکه خربي  ؤ باید ځان خوندي کړی وی او بل د خلکو د ساتنې اقدامات  
. ددې تر څنګ د  ؤ او خربي موضوعات هم کم شوي  ؤ راتګ محدود و، خلک په کورونو کې  پوښښ کم و، تګ 

 . حالت کې ؤ« نینګونه او رسنیز فعالیتونه په ټپه والړ  ، ځکه ټر ع ظرفیت جوړونې لپاره موکه نه و 
ګڼې هم درلودې او په وینا یې ځان کاروبار مخ ته وړلو لپاره یې خلک نوي  ې د نوموړي په وینا کورونا یو شمیر ښ 

 فکر کولو ته مجبور کړل او په رسنیزه برخه کې انالین مرکې زیاتې شوې. 
ځينې ښېګڼې هم لرلې، لکه رسنیو د خپل کار د مخ ته بېولو لپاره  ښاغلی امیرزی وايي: )) ددې تر څنګ یې 

نوو الرو چارو فکر وکړ. انالین مرکې ډېرې شوې، خربیاالنو له خپلو کورونو راپورونه وړاندې کول، انالین   پر 
فعالیتونه ډېر شول چې رسنیزه برخه یې له نوښتونو رسه مخ کړه. افغانستان کې بیا اقتصادي مشکالت ددې  
المل شول چې ګڼ خربیاالن بېکاره يش، ځينې رسنۍ د سقوط له ګواښ رسه مخ يش او په چارو کې یې 

 ستونزې جوړې يش((. 
استاد خالد حبیب بیا کورونا د بیان آزادۍ او معلوماتو د الرسس په برخه کې محدودیت    ي د ژورنالیزم پوهنځ 
پیکه او د رسنیو مال بسنټونه    ی کړه، معلوماتو ته الرسس دغه وبا مو د ژورنالیزم اصل بڼه بدله    ګڼي او وايي چې 

یې ونړول. د نوموړي په خربه په دې ناوریني حالت کې ژورنالیستانو تر خپله حده کوښښ وکړ چې له خپلو یادو  
و  حقونو ګټه پورته کړي او خپل مسئولیتونه ادا کړي، خو په باور یې د ټولو لپاره دې ناوړه حالت په خپلو خپلو برخ 

 او مسلکونو کې زیانونه واوړل او دغه حقونه یې متاثره کړل. 
دې باعث شو  د  له ازدو رسنیو د مالتړ بنسټونو د راپور له مخې د کورونا له امله ډیرۍ رسنۍ وتړل شوې، او دا  

 .وليږل يش   چې زیات شمیر ژورنالیستان بې دندو يش او پرته له معاش په رخصتیو 
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رسنیو خپل عواید او کارکوونکي له السه ورکړل او ال هم له زیات شمیر مال ستونزو  په داسې حاالتو کې چې 
رسه الس او ګریوان دي، معلومه نه ده چې څومره رسنۍ له مال زیانونو رسه مخ شوې دي او څومره شمیر  

  ی ډیر  پر بنسټ   خربیاالنو بیا خپلې دندې له السه ورکړې دي، خو د ښځینه ژرونالیستانو د مالتړ مرکز د راپور 
تنه ښځینه    2۳0والیتونو کې  28قربان وې او د دوی له منځه د افغانستان په    ې د کورونا ښځینه ژورنالېستان 

، چې د کورونا وبا تر پیکه کیدو پورې په خپلو کورونو کې پرته  ؤ خربیاالنې بې کاره شوې او هغوی ته ویل شوي  
 .له معاش څخه کیني 

) نۍ( د راپور له مخې د دې اټکل   ران کې د افغانستان د ازادو رسنیو د مالتړ بنسټ په دو  قرنتین ورته مهال د 
او له خپلو دندو به رخصت يش،    ، کیږي چې دغه شمیر بې کاره شوي ژورنالیستان به بیا په دنده ونه ګامرل يش 

  له  .عاش ورکړي ځکه په وینا یې رسنۍ له مال بحران رسه مخ دي او نش کوالی زیات شمیر خربیاالنو ته م 
دې رسه رسه الهم نه دولت او نه له رسنیو د مالتړ کوم بنسټ حارض شوی چې د بې دندې شوو ژورنالیستانو د  

 .کار غمه وخوري او یاهم په مال برخو کې رسنۍ متول کړي او دغه حالت ال هم روان دی 
یری هغه خربیاالن چې دندې یې له  د کورونا دې ناوړه حالت خربیاالنو راتلونکی هم له ګواښ رسه مخ کړ، ډ 

او په غیر مستقیمه توګه د هر ژورنالیست او خربیال کورنۍ د دوی د دندې    ؤ السه ورکړې د کورنو رسپرستان  
 .ختمیدو له امله زیامنن او متاثره شول 

الیستانو  له رسنیو د مالتړ بنسټونه په دې باور دي چې، په افغانستان کې د رسنیو او په ځانګړې توګه د ژورن 
خربیاالنو راتلونکی تضمین نه دی د نوموړي په وینا ژورنالیستان باید د دولتي مامورینو په څیر یو شمیر قانون  

 .مصئونیتونه ولري، څو د دندې له خوندیتابه رسه رسه یې راتلونکی هم تضمین وي 
امنیت نشتون او په عادي رشایطو  له دې ور هخوا په افغانستان رسنۍ له یو شمیر نورو لویو ستونزو رسه لکه د 

کې هم له مال ستونزو رسه مخ دي، چې دا هم د دې باعث شوي چې یا رسنۍ خپل فعالیت پریږدي او یاهم  
 یو شمیر کارکوونکي له دندو برطرف کړي. 

که څه هم د خربیاالنو د مصئونیت کمېټې له رسنیو څخه د مالتړ په برخه کې دولت طرحه وړاندې کړې وه او  
ه هغه کې غوښتل شوي څو د کورونايي وضعیت پر مهال له رسنیو او ژورنالیستانو رسه مرسته ويش او د دوی  پ 

اړینه ده په    . ډير کوچني کارونه تررسه شول   کې   لپاره یو مال حساب پرانیستل يش، خو په وینا یې په دې برخه 
سټونه الس په کار يش او پرینږدي چې د بش داسې بیړنیو حالتونو کې دولتونه او له رسنیو د مالتړ نړیوال  بن 

کلونو دغه سته السته راوړنه کمزورې او    20دغه ستحقونه رسنۍ او د وینا آزادۍ ته زیان ورسیږي او د تیرو  
له کورونا رسه د مبارزې یو شمیر بهرنۍ او کورنۍ چې  اړتیا وه  د دې  يش.   ه یاهم په غیر مستقیمه توګه له منځه الړ 

نشو. دولتونه باید په هر حالت کې له    و ی، چې له بده مرغه دا کار  ا الیستانو لپاره ځانګړې شوې و مرستې د ژورن 
رسنیو مالتړ وکړي . دولتونه باید د بیړنیو حاالتو راتګ ته له وړاندې تدابیر ونیيس او د رسنیو او خربیاالنو په برخه  

تو کې هم د دوی ژوند متاثر نش او که پوره  کې داسې مالتړي قوانین او مقررات وضع کړي، څو په سختو حاال 
 نه وي د نسبي مصئونیت څخه برخمن وي. 



 1399 تابستان، دومسال اول، شماره 
 

حقوق بشر  یپژوهش -یعلم فصلنامه | 95  

 پايله 
د کورونا له امله د ډېری بشي حقونو د زيامننېدو تر څنګ، د بيان آزادۍ او معلوماتو ته د الرسس حق هم د  

 پاملرنه نه ده شوې.   پام وړ زيان ليدلی، چې لکه څنګه چې پکار وه، د ژورناليستانو، رسنيو وضعيت ته 
د بيان آزادي او معلوماتو ته الرسسی له يو بل رسه نږدې اړيکه لري، کله چې د بيان حق زيان ومومي دا په دې  

 معنا چې معلوماتو ته الرسسی هم زيامننيږي. 
رسنۍ او خربياالن هم له کورونا رسه د مبارزې په کار کې د لومړۍ کرښې مبارزين ګڼل کيږي، چې ډېری  

ياالن په دې ناروغۍ خته شوي، خپل ژوند يې له السه ورکړی او ډېری خربياالنو دندې له السه ورکړي او  خرب 
 ډېری رسنۍ له مال ستونزو رسه مخامخې شوې دي. 

د خربياالنو د مصئونيت کمېټې د خربياالنو او رسنيو ناوړه وضعيت ته په پام رسه دولت ته يوه طرحه ورکړې وه  
رناليستانو لپاره د مرستې صندوق پرانستل يش او د کورونا په ناوړه وضعيت کې د رسنيو او  چې د رسنيو او ژو 

 خربياالنو السنيوی ويش، چې د يادې کمېټې په وينا پام ورته و نشو. 
همدا راز د رسنيو د مالتړ بنسټونه د خربياالنو د نامعلوم راتلونکي او د دندې د مصئونيت نه لرلو خربه کوي او  

کوي چې ژورناليستانو ته يو شمېر قانون مصئونيتونه رامنځته يش او ژورناليستان په نسبي توګه د دندو    غوښتنه 
 خونديتوب ولري او پر خپل راتلونکي ډاډه وي. 

 
 رسچینې: 

 له رسنیو د مالتړ ادارې) نۍ( ویب پاڼه  - ۱
https://nai.org.af/fa/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C/ 

 https://www.bbc.com/persian/afghanistan-53237541د بی بی س راډیو راپور، لینک   - 2
   https://moph.gov.af/psد روغتیا وزارت ویب پاڼه،   - ۳
 ګڼه، )د کورونا اړوند ځانګړی( خرب نېټې    ۱۳کال د میزان میاشتې د    ۱۳۹۹د مسیر ورځپاڼې د   - 4
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در بحران    ی طب و ی به امکانات بهداشت   ض ی بدون تبع   ی حق دسرتس 
 کرونا   روس ی و   ی ر ی گ همه 

  .   ی م ی رح   مرسل   

 ده ی چک 
و بهت شدن    ی شدن عمر انسان   تر ی مسبب طوالن   ، ی امر ی از ب   رنده ی شگ ی که پ   ند ی گو   ی هر آن علم و روش   بهداشت 

 یموارد حقوق بش   گر ی ا عامل د   ی برا   ی انسان   ه ی انسان باشد، و به عنوان حق اول   ی و اجتامع   ی روان   ، ی وضع جسم 
در ارتباط    ی با رفاه و کرامت انسان   م ی ق به گونه مست   ی به امکانات بهداشت   ی ست. بهداشت و دستس االجرا الزم 

و   اصل است  ارز   ی عامل  م   ی افتگ ی توسعه   ی اب ی در  دانسته  انسان شود ی جوامع  هر    یزندگ داشنت    ی برا   ی . 
باالتر   ی برخوردار   ت ی قابل   ی مند، دارا منزلت  تبع   ر ی پذ ی دستس سطح    ن ی از  بدون  بر    ض ی بهداشت  است. حق 
که در   د، ی آ ی حقوق به شامر م  ن ی و از نسل دوم ا  شده شناخته  ی ش حقوق ب به بهداشت از   ی دستس  ا ی سالمت 

گونه برابرانه  به  هر انسان  ی برا  ی حقوق بش  املللی بین و  ی ا اسناد منطقه  گر ی و د  ها ون ی کنوانس   ، ی داخل  ن ی قوان 
  ها است ی بهداشت با طرح س   ی حق، سازمان جهان   ن ی رو به منظور تحقق ا   ن ی شده است. از ا   شناخته   ت ی به رسم 
پژوهش را    ن ی ا   ی . محور اصل کند ی م   ت ی مرتبط فعال   ی اسناد حقوق   ب ی و تصو   ن ی و تدو   ی بهداشت   ی ها و برنامه 
کرونا    روس ی و   ی ر ی گ در بحران همه   ژه ی و به   ی طب ـ ی به امکانات بهداشت   ض ی بدون تبع   ی حق دستس   ی ، بررس نخست 
  مانند   املللی بین در اسناد    ت، ی نها   ر و د   ی عاد   ن ی و قوان   ی آن در قانون اساس   ی بررس   دوم،   دهد، ی م   ل ی تشک 
  ل ی و منشور سازمان ملل متحد تشک   ی و فرهنگ   ی اجتامع   ، ی حقوق اقتصاد   ثاق ی حقوق بش، م   ی جهان   ه ی اعالم 
 . دهد ی م 

عامه افراد بش شناخته شده    ی حق برا   ک ی به بهداشت چگونه    ی است که دستس   ن ی ا پژوهش    ن ی ا   ی اصل   پرسش 
  ن ی در ا وجود دارد.    ی نداشته باشند، چه راهکار افراد    ی حق را برا   ن ی ا رساندن    یی توانا   ها دولت اگر  است، و  
برا   افنت ی صدد  در پژوهش   انسان   ن ی ا فرض    را ی ز   م، ی ا مسئله   ن ی ا   ی پاسخ  برخوردار   ی است که هر  بدون    ی حق 

حقوق    ر ی کننده سا کامل حق    ن ی ا   را ی است. ز   گان ی را دار عرضه  را دارد که دولت عهده   ی از امکانات بهداشت   ض ی تبع 
بر روش   ی اطالعات مبتن  ی است و نحوه گردآور  ی ل ی تحل ـ ی ف ی پژوهش از نوع توص  ن ی ا  ق ی است. روش تحق  ی بش 

 . باشد ی م   ی ا کتابخانه 
 

 واژگان د ی کل 
مکلف   ی دستس   حق  بهداشت،  تبع ها دولت   ت ی به  عدم  اسناد    ض ی ،  بش،   ، املللی بین )مساوات(،  حقوق 

  . املللی بین   ی ها ی همکار 

 
   التحصیل رشته حقو ق و علوم سیاسی فارغ 
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 مقدمه 
و    ی ا است که در اسناد مختلف منطقه   ی حقوق بش   ر ی از سا   ی صحت و بهداشت دو عامل مهم در برخوردار 

از    ی حقوق بش بر صحت و بهداشت هر انسان تا درجه برخوردار   ل ی دل   ن ی . به هم ذکر شده است   املللی بین 
  ن ی اد ی بن   ی حق   توان ی را م   مت اشاره دارد. حق بر داشنت صحت، بهداشت، درمان و سال   ی و روان   ی سالمت جسم 
  ر ی از سا  ی مند تحقق و بهره  ی که برا  شود ی اطالق م  ی در نظام حقوق بش به حق  ن ی اد ی حق بن  را ی قلمداد کرد، ز 

از صحت    ی بدون برخوردار   ها ی از حقوق و آزاد   ی ار ی از آن رو که بس   ل ی دل   ن ی باشد. به هم   ی رضور   ها ی ها و آزاد حق 
 . شود ی دانسته م   ن ی اد ی بن   ی ، بهداشت و درمان حق حق بر سالمت   خواهند بود،   ی معن   ی و بهداشت ب 

است،    ض ی بدون تبع   ی طب ـ ی هر انسان از امکانات بهداشت   ی برخوردار تر  مهم حق،   ن ی بودن ا   ن ی اد ی بر بن   افزون 
. عدم کرونا   روس ی و   ی ر ی گ بحران همه   ی کنون   ط یمانند رشا   ی شمول و همه   متقبه ر ی غ   ی ها و بحران   ط ی در رشا  ژه ی و به 
و قانون   ی قانون اساس   مانند   ی داخل   ن ی است که در قوان   ی مورد   ی از امکانات بهداشت   ی در برخوردار   ض ی تبع 

  التی عالج امراض و تسه   رانه، ی شگ ی پ   ل ی بر عرضه وسا   ی مبن   ها دولت   ت ی شده است و بر مسئول   ان ی صحت عامه ب 
سازمان جهاىن صحت که    نامه اساس   مانند   املللی بین متام اتباع کشور اشاره دارد. اسناد    ی برا   گان ی را   ی صح 

  ن ی تر ی اد ی از بن   ی ک ی قابل دستس    ی سالمت   ی استانداردها   ن ی از باالتر   ی مند در مقدمه آن آمده است: »... بهره 
در  بدون  انسان  هر  تفاوت نظر حقوق  و   ی اقتصاد   ط ی رشا   ا ی   ی اس ی س   ی باورها   ، ی مذهب   ، ی نژاد   ی ها گرفنت 

  نوان همه افراد« را به ع   ی برا   ی سطح ممکن صح   ترین عالی »تحقق    ز ی آن ن   ک ی   ماده   چنین هم است.«    ی اجتامع 
از   ی خود به حق برخوردار   25در ماده    ز ی حقوق بش ن   ی جهان   ه ی . اعالم کند ی م   ی سازمان معرف   ی رسالت اصل 

اش  و رفاه خود و خانواده   ی سالمت   ، ی گ حق دارد که سطح زند   : »هرکس د ی گو ی ماده م   ن ی پرداخته است. ا   سالمت 
 طی از رشا  ی برخوردار  کند« و بر   ن ی تأم  ی و خدمات الزم اجتامع  ی هاي طب خوراك و مسکن و مراقبت  ث ی را از ح 
به حق    گر ی د   املللی بین اسناد  از    ی ار ی بس   ن ی چن کرده است. هم   و... اشاره   ی امر ی آبرومند در هنگام ب   ی زندگ 
 پرداخت.   م ی خواه اسناد مفصل    ن ی از ا   ک ی پرداخته است که به هر    ض ی بدون تبع   ی به امکانات بهداشت   ی تس دس 

 مبحث اول: تعاریف و مفاهیم 
 سالمت: 

  اجتامعی   روانی،   جسمی،   کامل   آسودگی   حالت   از یک   است   عبارت   سالمتی   سازمان جهاىن صحت،   تعریف   طبق 
  صلح  به   یابی دست   برای   است اساسی   امری   ها انسان   سالمتی   .شود منی   اطالق   ناتوانی   یا   نبود بیامری   به   تنها   و 
  سازمان  نامه اساس   طبق   چنین هم   .است   وابسته   ها دولت   و   مردم   همکاری بین   میزان   باالترین   به   که   امنیت   و 

  ترین حقوقاساسی   از و    سالمتی پذیر  دستسی   های استاندارد   از باالترین   مندی بهره سالمت،    بهداشت،   جهانی 
  .است  او  اجتامعی  موقعیت  یا  اقتصادی  سیاسی، رشایط  اعتقادات  مذهب،  نژاد،  گرفنت درنظر  بدون  انسان  هر 

تفکیک    2و حق بر سامل بودن   1حق بر سالمت   میان دو مفهوم از بیان مفهوم و اصطالح دیگر الزم است    پیش 

 
1. Right to Health. 
2. Right to be Healthy. 
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یست. سامل بودن به فقدان بیامری داللت دارد، اما حق  به معنای حق بر سامل بودن ن   ، زیرا حق بر سالمت کرد 
فراتر از رصف نبود بیامری است و دارای ابعاد مختلف جسمی، روانی و اجتامعی است؛ حقی است    بر سالمت 

های برابر برای همه است تا بتوانند از امکانات، تسهیالت، خدمات و رشایط  که مستلزم برخورداری از فرصت 
است و   حداقلی از حق بر سالمت  ی برداشت سامل بودن   این استاندارد برخوردار شوند. در واقع الزم برای تحقق 

لزامات را در بر دارد که الزمه  ا ها و  رشط ای از پیش ، مجموعه « ترین استاندارد سالمتی مندی از عالی حق بر بهره » 
 اند. تحقق آن 

 بهداشت: 
تر کردن عمر متوسط بش و بهبود وضع سالمت جسمى،  طوالىن علم و روش پیشگیرى از بیامرى،    بهداشت؛ 

شود، اما در هر حال، هدف بهداشت  صورت فردى و جمعى مطرح مى رواىن و اجتامعى او است. بهداشت به 
.  ها هاى مرتبط با پیشگیرى از بیامرى رفاه فردى و اجتامعى و متام فعالیت   برای عبارت است از تأمین رشایط الزم  

مى   اىن صحت سازمان جه  تعریف  را چنین  از  بهداشت  پیشگیرى  فن  و  علم  از  است  عبارت  بهداشت  کند: 
  منظور   به ی  پرستار   و ی  پزشک   خدمات   ها، افزایش طول عمر، آموزش بهداشت فردى به اشخاص، ارائه بیامرى 
زندگى    و تأمین وسایل   مردم   هاى نیازمندى   رفع   جهت ی  اجتامع   خدمات   تکمیل   و   توسعه   درمان، ی  فور   تشخیص 

د. بهداشت، حالت بهبود و سالمت کامل  شو نحوى که هر فرد بتواند از سالمت و طول عمر بیشتى برخوردار    به 
 شود. جسامىن و رواىن و اجتامعى است و تنها به فقدان بیامرى یا عدم نقص عضو محدود منى 

 درمان: 
منظور بازگردان  ه بیامرى جسامىن یا رواىن، به ب   شود که در رشایط پس از ابتال به کلیه اقداماىت اطالق مى   درمان 

سالمت پیشین و از بین بردن عوامل مؤثر بر کاهش متوسط عمر بش، با فراهم آوردن امکانات افزایش طول عمر  
 .گیرد انسان انجام مى 

 تبعیض: 
یا انکار حقوق مرسوم و معمول افرادی به خاطر    منصفانه آمیز و غیر رفتار تبعیض   ال در فرهنگ بالک   مفهوم تبعیض 

گونه دلیل موجهی برای برتری دادن  عدم رفتار مساوی با کلیه افرادی که هیچ   و   نژاد، سن، ملیت یا مذهب 
دادن امتیازاتی به گروهی از افراد مربوط به هیأت    و   [ ]دانسته شده   ها وجود ندارد دیگر در بین آن   عده   بر   ای عده 
رفتار  به    سیاسی، تبعیض   علوم   که در فرهنگ  از مردم بدون هرگونه دلیل موجه معنا شده است. چنان   تری وسیع 

مثل نژاد، زبان،    لی ی هایی از مردم، خواه دوستانه و خواه دشمنانه، به دال نایکسان و خالف عدل و انصاف با گروه 
افراد نداشته باشد یا ارتباط اندکی داشته    ها که ارتباطی به رفتار بالفعل آن ملیت، مذهب، عقیده و جز این 

های افغانستان  ه مسأله تبعیض و ممنوعیت آن در بسیاری از قوانین و مقرر چنین هم   تعریف شده است.   ، باشد 
 مورد توجه قرار گرفته است؛ از جمله قانون اساسی در موارد مختلف به این مسأله پرداخته است: 

  خشونت و مبتنی بر  ایجاد جامعه مدنی عاری از ظلم، استبداد، تبعیض و »   به در بخشی از مقدمه قانون اساسی  
و در    « اشاره حقوق اساسی مردم   ها و تأمین آزادی   مندی، عدالت اجتامعی، حفظ کرامت وحقوق انسانی و قانون 
امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع است. اتباع افغانستان اعم از   هرنوع تبعیض و » :  کند ی دیگر مسجل می ا ماده 
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در ماده دیگری ضمن بیان مکلفیت دولت   1« باشند. وجایب مساوی می  قانون دارای حقوق و  زن و مرد در برابر 
فغانستان  اتباع ا » :  ده است آم چنین  ،  طرفانه، دستسی اتباع به اطالعات از ادارات به تحقق اداره سامل، اجراآت بی 

در نهایت 2شوند. موجب احکام قانون به خدمت دولت پذیرفته می گونه تبعیض و به بدون هیچ   اساس اهلیت و   بر 
اساس عدالت اجتامعی،    دولت به ایجاد یک جامعه مرفه و متقی بر » دارد:  یکی دیگر از مواد این قانون بیان می 

قبایل    دموکراسی، تأمین وحدت ملی، برابری بین همه اقوام و حفظ کرامت انسانی، حامیت حقوق بش، تحقق  
 3« باشد. همه مناطق کشور مکلف می   و انکشاف متوازن در 

 های بنیادین حق بر بهداشت مبحث دوم: مؤلفه 
 : است اساسی    دارای چهار مؤلفه   و شناخته شده    4« نسل دوم حقوق بش »   از حق بر بهداشت  

ین و  نخست شود،  هرگاه از سالمتی صحبت می   : است   شمول همه   و  فراگیر   حقی   بهداشت،   بر   حق  الف( 
های صحی و مراکز صحی و درمانی شود، دستسی به مراقبت ترین مفهومی که از آن به ذهن متبادر می ابتدایی 

های درمانی و صحی اولیه و رضوری و در اختیار داشنت این امکانات برای متام افراد  است. بدون شک مراقبت 
 اند. بش، عنرصی مهم در تحقق حق بر سالمت 

یک   بهداشت   بر   حق  ب(  آزادی دربرگیرنده  از  که    هاست: رسی  معناست  این  به  آزادی  مفهوم  این  در 
های علمی  ها یا معالجات طبی اجباری قرار گیرد. پیشفت کس نباید بدون رضایت خود تحت انجام آزمایش هیچ 

  تواند آثاری منفی بر سالمت گیرد، در کنار منافع آن، می طبی صورت می  صحی و درمان و مسائل  که در زمینه 
های بالینی برای ارزیابی میزان  گاه که انسان، موضوع انجام انواع آزمایش ویژه آن انسان نیز داشته باشد؛ به 

ممنوع شمرده    د ای ب گیرد. هرگونه آزمایش و تحقیق طبی اجباری  های درمانی جدید قرار می کارآیی داروها و شیوه 
میثاق حقوق مدنی و سیاسی که    7شود. با استناد به ماده    گرفته شده و رضایت فرد در هر مورد باید از قبل  

که  ویژه این کس نباید به شکنجه و رفتارها و مجازات ظاملانه و غیرانسانی محکوم شود، به اشاره داشته »هیچ 
توان گفت که  تحت آزمایش علمی و طبی قرار گیرد«، می هیچ فردی نباید بدون رضایت خود محکوم شود که  

آزمایش  یا  به اقدامات  تحمیلی  و  اجباری  طبی  و  های  ظاملانه  غیرانسانی،  رفتارهای  دیگر  یا  شکنجه  سان 
های  آموزه  توان منی روند. در نتیجه واضح است که به نام پیشفت علم و دانش طبی، تحقیرکننده به شامر می 

 نادیده گرفت.   چون حیات و سالمتی انسان را )که ریشه در حیثیت ذاتی او دارند( ی هم بنیادین حقوق بش 
سامل و امن   ای انسان حق دارد که در محیط و جامعه  : است  فردی   استحقاقات  شامل  بهداشت  بر  حق  ج( 

  هادولت زندگی کند، چرا که برخورداری از محیط زندگی و اجتامع سامل، الزمۀ رشد و بالندگی انسان است.  

 
 22قانون اساسی، جریده رسمی، ماده    .1
 50قانون اساسی، جریده رسمی، ماده    .2
 6ه رسمی، ماده  قانون اساسی، جرید   .3
اند که بر  و در واقع هامن حقوق اقتصادی، اجتامعی، و فرهنگی   معطوف به اصل »برابری«  اند بندی شده حقوقی که در نسل دوم حقوق بش دسته   .4

تأکید می  از خدمات دولت  از جنگ جهانی اول ) برخورداری مساویانه و شایسته شهروندان  این حق بعد  های  ایدئولوژی   ( توسط ۱۹۱4- ۱۹۱8کنند. 
 سوسیالیستی در قالب حقوق اقتصادی، اجتامعی و فرهنگی مانند حق کار و حق آموزش مطرح شد. 
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ها بتوانند در چنین محیطی، حیاتی همراه  ند تا حد امکان محیطی سامل را فراهم کنند تا شهروندان آن ا موظف 
مکلف است برای تحقق صحی و سالمت همگانی سیستم  با سالمتی و رفاه داشته باشند. به بیان دیگر، دولت  

د، البته این سیستم صحی همگانی باید به  کن را در سطح ملی تأسیس    چه شده، مؤثر و یکپار ریزی صحی برنامه 
  ترین سطح سالمت مندی از عالی بهره   به منظور های برابر  ای استقرار یابد که همگان بتوانند از فرصت گونه 

های درمانی  توان به دستسی به داروهای اساسی، خدمات و مراقبت ها می از جمله این فرصت   برخوردار باشند. 
 ها اشاره کرد. و صحی اساسی، پیشگیری، درمان و کنتل بیامری 

این امر نقش    : صحی   خدمات   و   امکانات   عادالنه   و   مناسب   توزیع   در   انصاف   و   تبعیض   عدم   اصل   رعایت  د( 
حقوق   املللی بین دارد. اصل منع تبعیض، از اصول بنیادین در نظام  مهمی در نیل به استاندارد باالتر سالمت 

ی عضو باید حقوق مندرج در میثاق  ها دولت میثاق هم اشاره شده است،  2گونه که در ماده بش است و هامن 
ند  ا ها مستحق رفتار ترجیحی نیز این میان برخی گروه را بدون تبعیض از هر حیث برای همه تضمین کنند. در 

 . دارای معلولیت خورده و  از جمله زنان، کودکان، افراد سال   . ها باید مورد توجه خاص قرار گیرد و نیازهای آن 

طبی از منظر  و مبحث سوم: بررسی حق دسرتسی بدون تبعیض به امکانات بهداشتی 
 املللی بین اسالم، قوانین ملی و اسناد  

امکانات بهداشتی از نظر دین مقدس اسالم،  حق دستسی به  به    به صورت خالصه   در این مبحث قرار است 
سازمان    نامه اساس   مانند   املللی بین اسناد  ن  ی چن قوانین داخلی از جمله قانون اساسی و قانون صحت عامه و هم 

  املللی بین وق بش و سایر اسناد  صحی جهان، میثاق اجتامعی، اقتصادی و فرهنگی و اعالمیه جهانی حق
 . بپردازم 

 گفتار اول: حق صحت و بهداشت از منظر اسالم 
 آیه )   قرآن  در   خداوند  که  طوری  .دارد  زیادی های تأکید  نیز  اسالم  مقدس  دین  بهداشت،  و  صحت  حق  در مورد 
:  كند می   معرفی   زمین   هاى فراورده   از   انسان   مندی اساس در بهره   رشط   را   بودن   سامل   و   پاکیزگی (  بقره   سوره  ۱68

يطان  »  بدان    این   « . ُمبنين   َعُدو    َلُكم   إ نَّهُ   ۚ    يا أَيُّهَا النّاُس ُكلوا م اّم يف  األَرض  َحالاًل َطيِّبًا َوال تَتَّب عوا ُخُطوات  الشَّ
  تنفر   و   انزجار   غیربهداشتی چیزهای    از   و   است   بهداشتی   و   پاك   چیزهای   به   متامیل   تنها   انسانی   طبع   كه   معناست 

 باشد.   رفته   طبیعی بیرون   حالت   از   و   شده   آلوده   انسانی   طبع   كه   مگر ،  دارد 
  دعوت  ایامن   به   نظافت   است:   آمده او    از   دیگری   روایت   در   است.   ایامن از    فرماید: نظافت می   پیامرب اسالمص 

  اند، مکلف   ها دولت   دینی،   ارشادات   و   املللی بین   ملی،   قوانین   مطابق   .است   جنت   در   صاحبش   با   ایامن   و   کند می 
دهند   کشور   رسارس   در   را   صحی   خدمات   سطح   شهروندان،   بهداشت   و   صحت   تأمین حق   برای    هر   تا   ارتقا 

  صحت   حق   تأمین   در   افغانستان   ترتیب، حکومت   این   به   باشد.   برخوردار   کامل   سالمت   و   صحت   از   شهروندی، 
  دارند  حق  بخشند. مردم  تحقق  را  آن  اختصاصی  و  عمومی  اتخاذ تدابیر  با  باید  و  است  ول ئ مس  کشور  شهروندان 

  .شود   انجام   تبعیض   هرگونه   بدون   باید   صحت   حق   به   دستسی   .باشند   داشته   کیفیت دستسی با   خدمات   به   که 
 بامریضان  نیک   و برخورد   محرمیت   حفظ   صحی،   تسهیالت   موجودیت   رایگان،   تداوی   به   دستسی   چون:   مسائلی 



 یدوب ۱۳۹۹ ه، ګڼکال، دوميه  ړیلوم 

 څېړنيزه فصلنامه-حقوق بش علمي  | 102

  توجه   مورد   طبابت   عرصۀ   ن وال ئ مس   و   توسط دولت   باید   که   است   بشی   و حقوق   دینی   قانونی،   الزامات   جمله   از 
 .1گیرند   قرار 

 طبی در قوانین ملی و گفتار دوم: بررسی حق دسرتسی بدون تبعیض به امکانات بهداشتی 
نون اساسی و قانون  قا   در پرتو حق دستسی بدون تبعیض به امکانات بهداشتی  به  در این بخش قرار است  

 نظر گرفته شده است. در  شده چگونه  یاد که این حق در قوانین  بپردازم و این صحت عامه  
 حق بهداشت و صحت در قانون اساسی   ( الف 

قوانین در   مثابه به قانون اساسی   و    دولت وسایل وقایه » :  گفته است این حق چنین    باره مادر  و عالج امراض 
تأمین می  به احکام قانون  اتباع مطابق  برای همه  را  توسعه    مناید. تحصیالت صحی رایگان  تأسیس و  دولت 

 کند. خدمات طبی و مراکز صحی خصوصی را مطابق به احکام قانون تشویق و حامیت می 
 2« مناید. زم اتخاذ می های ملی و محلی تدابیر ال دولت به منظور تقویت تربیت بدنی سامل و انکشاف ورزش 

وسایل پیشگیری و معالجه امراض و    کرده است که دولت را مکلف    قانون اساسی   52ماده  آشکار است که  
و  کند  مؤسسات صحی خصوصی را تشویق    نیز د.  کن طور رایگان برای شهروندان تأمین  تسهیالت صحی را به 

از رشایط مساعد خدمات  د کند، حق دار گی می زند  ای جامعه که در   مورد حامیت قرار دهد، چون هر شخصی 
و  صحی،   شو بهره   پیشگیرانه درمانی  ب مند  ب از  دیگر    ت عبار ه  د.  که شهروند  دارد   ر حقوقی  حق  یکی    ، دولت 

ند از سایر حقوق  توان منی از حق صحت برخوردار نباشند،  که افراد    تا زمانی   برخورداری از صحت است. بنابراین 
حامیت   یعنی راگراف دوم  ا در این ماده قانون اساسی پ   دیگر   از مواردی   3ند. شو ی مستفید  های بش و آزادی 
که به اشخاص حکمی و حقیقی اجازه داده شده تا مؤسسات صحی، مراکز    است سیس مراکز صحی  أ دولت از ت 
ند. اما در این قسمت بیشت وزارت صحت عامه  کن و معالجوی را به شکل خصوصی و شخصی تأمین    درمانی 
 آن بحث خواهیم کرد. به    و در بخش مربوط   است موظف  

 حق بهداشت و صحت در قانون صحت عامه   ( ب 
  چهارمو پنجاه   و   وسوم پنجاه   دوم، و پنجاه   مواد   احکام   روشنی   که در   است قوانین عادی کشور  صحت عامه از    قانون 
  کشور،   اتباع   همه   برای   رایگان   صحی   تسهیالت   دن کر   فراهم   و   امراض   عالج   و پیشگیری    منظور   به   اساسی   قانون 
  صحت   مختلف   ساحات   در   صحی   مؤثر   های برنامه   اجرای   خصوصی،   صحی   مراکز   و   طبی   خدمات   توسعه   و   تأمین 
  زیست،   محیط   و   فردی   الصحه حفظ   بهبود   معالجوی،   و پیشگیرانه    طبی   خدمات   عرضه مناسب   از   اعم   عامه 

  مناسب   رشایط   دن کر   فراهم   و   مادر   و   طفل   صحت   حامیت از   آن،   امحای   و   ساری   امراض   شیوع   از   جلوگیری 
 .4است   ده ش   وضع   کشور   خدماتی   و   تولیدی   مؤسسات   در   کار   صحی 

 
 http://www.samamos.com:  . مراجعه شود به ۱۳۹۹جوزا    24  های قرآنی. زمان دستسی به مطلب . منصوری، خلیل، بهداشت در آموزه 1
 52. قانون اساسی، جریده رسمی، ماده  2
 452، ص  ۱۳82. محسنی، نورالله، قانون اساسی افغانستان،  3
 ۱. قانون صحت عامه، جریده رسمی، ماده  4
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 کند: قانون صحت عامه، کشور در مورد عرضه رایگان خدمات طبی چنین بیان می 
  اولیه  خدمات   و   طبیعی   وقایع   کتلوی،   امراض   عالج   و   وقایه   وسایل   کشور،   اتباع   برای   عامه   صحت   وزارت  .۱

 . مناید می   تأمین   را   رایگان   صحی 
  سند   طبق   معین   اجرت   بدل   در   دولت   مالی   امکانات   محدوده   در   معالجوی،   ثانویه   خدمات   عرضه  .2

 .گیرد می   صورت   مربوط   تقنینی 
 افغانستان  اسالمی   جمهوری   مقیم   تابعیت   بدون   اشخاص   و   خارجی   اتباع   برای   طبی   خدمات   عرضه  .۳

 1گیرد. می   صورت   کشور   اتباع   مانند 
ده، در مورد  ش ه خدمات بهداشتی به صورت رایگان و بدون تبعیض  ئ بر اینکه در قوانین داخلی تأکید بر ارا   افزون 

 کند: اداره خدمات طبی چنین بیان می 
  عرضه  ارزیابی  و   مراقبت   ی، ی هنام ا ر   اداره،   مسئولیت   والیات   عامه   صحت   ادارات   و   عامه   صحت   وزارت  .۱

  در  کتلوی   صورت ه ب   که   اشخاصی   خاصتاً   کشور   اتباع   متام   به   را   کیفیت با   و   جانبه همه   صحی   خدمات 
  و   محابس   ها، کودکستان   صنعتی،   تأسیسات   تحصیلی،   و   تعلیمی   مؤسسات   های لیلیه   و   اماکن 
 .دارند   عهده ه  ب   منایند، می   زندگی   ها خانه توقیف 

  وزارت   صحی   رهنمودهای   و   دساتیر   از   اند، مکلف   ماده   ( این ۱)   فقره   مندرج   تأسیسات   و   اماکن   متصدیان  .2
 .2منایند   پیروی   عامه   صحت 

های عمومی  عرضه خدمات صحی و آغاز پالیسی   ه استاتژی وزارت صحت عامه و تغذیه نیز متعهد ب   لحاظ ن  ه ای ب 
خدمات   ه ن ب ا و مجروح   افراد دارای معلولیت دستسی    آوری به منظور فراهم   مرتبط های  در همکاری با سایر نهاد 

تسهیالت صحی به    ای و معالجه   پیشگیرانه، زمینه این است که وسایل  این  در  درخور یادآوری  نکته  .  است صحی  
ب  تأمین می   رای طور رایگان  از طرف دولت  با در شو همه شهروندان  تأمین رایگان این خدمات  داشت  نظر د و 

د که دولت در زمینه اجرای  ده توضیح می قانون  این    گیرد. از طرف دیگر ی دولت صورت می امکانات و توان مال 
 3کند. خود، چگونه تدابیر اتخاذ و آن را عملی می   وظیفه این  

 املللی بین طبی در اسناد  و گفتار دوم: بررسی حق دسرتسی به امکانات بهداشتی 
  حیثیت   و   حیات   دید   زاویه   از   را   سالمتی   بر بهداشت و   حق   از   برخورداری   اجامل به که    شود می   تالش   بخش   این   در 

،  و سیاسی   ی مدن   های حق   ویژه به ،  بشی   های حق   گفت   کنیم. باید   توجیه   املللی بین در اسناد    انسان   ذاتی 
  و   حیات   ارزش   از   رو ما   این   از شوند.  دانسته می   5اخالقی  هایی ارزش   باشند، 4قانونی  هایی حق   که آن   از   پیش 

  از  شوند، می   موضوعه  حقوق   قلمرو   وارد   که   گاه آن   انسانی  های ارزش   این   کنیم. می   صحبت   انسانی  حیثیت 

 
 2. قانون صحت عامه، جریده رسمی، ماده  1
 6. قانون صحت عامه، جریده رسمی، ماده  2
 45۳، ص  ۱۳82. محسنی، نورالله، قانون اساسی افغانستان،  3

4. Legal Rights 
5. Moral Values 
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  این   در   سیاسی   و   مدنی   حقوق   که   اندازه   هامن   یابند. به مطالبه می   و   ادعا   قابلیت   و   رفته   فراتر قی  اخال   های جنبه 
اقتصادی   دارند،   اهمیت   زمینه  برخورداری   . ند ا اهمیت   دارای   نیز   اجتامعی   و   حقوق    هایحداقل   از   پس 

در   املللی بین به بیان چند سند از اسناد اکنون  شوند. تلقی می  انسان  ذاتی  حیثیت  و  حیات  بهداشتی، الزمه 
 در ۱۹46 سال   در   بار ین نخست   بشی ی  حق   عنوان   به   سالمت   که   است شایسته یادآوری  پردازم:  می   این مورد 
حالت  » به    نیل   را   سالمت   بر   حق   ، نامه اساس   مقدمه   .شد   شناخته   رسمیت   به   بهداشت   سازمان جهانی   نامه اساس 

  چنین ماده است. هم   کرده   توصیف   « کامل بهزیستی جسمی، روانی و اجتامعی و نه رصفاً نبود بیامری یا ضعف 
را به عنوان رسالت اصلی سازمان معرفی   « افراد  ترین سطح ممکن بهداشت برای همه تحقق عالی » آن نیز   م یک 
  سالمت » کار  برنامه و دستور   ۱۹۹8توجه است که مجمع سازمان جهانی بهداشت در سال    شایسته کند.  می 

 را تدوین کرد:   1« یکم و افراد در قرن بیست   برای همه 
را به عنوان بخشی از استاندارد مناسب زندگی تلقی کرده   جهانی حقوق بش، سالمت اعالمیه   ۱۹48در سال 
بهداشتی مراقبت »   خود   25  ماده   ۱و در بند   را در کنار خوارک، پوشاک، مسکن و خدمات اجتامعی   « های 
رد مناسب زندگی و رفاه و سالمتی هر فرد دانسته  رشایط حداقلی اقتصادی و اجتامعی برای استاندا   از رضوری،  

( است.  ۱۹66در این زمینه، میثاق حقوق اقتصادی، اجتامعی و فرهنگی )   املللی بین ترین سند  است. اما مهم 
 : کند بیان می پردازد و  خود به موضوع حق بر سالمت می   ۱2  میثاق در ماده 

بهره   های کشور  .۱ به  از عالی عضو این میثاق حق هر فرد را  ترین سطح قابل حصول سالمتی  مندی 
 شناسند. جسمی و روانی به رسمیت می 

ی عضو این میثاق باید برای حصول کامل این حق اتخاذ کنند، شامل اقدامات  ها دولت اقداماتی که   .2
 رضوری برای تأمین امور ذیل خواهد بود: 

 میر کودکان و رشد سامل آنان؛ و ولد شدن نوزادان و مرگ تقلیل میزان مرده مت   الف( 
 بهبود بهداشت محیط و بهداشت صنعتی از جمیع جهات؛   ب( 
 ها؛ های فراگیر، بومی، شغلی و دیگر بیامری پیشگیری، معالجه و کنتل بیامری   ج( 
 « ایجاد رشایط مناسب برای تأمین خدمات طبی در مواقع ابتالی به بیامری.   د( 

  حق بر سالمت ای دیگری نیز به فراخور موضوع خود به مقوله و منطقه  املللی بین سناد و معاهدات چنین ا هم 
 2اند. پرداخته 

 
ها متمرکز است و اهدافی مثل آموزش  ها و درمان آن پیشگیری و مقابله با بیامری   های بهداشتی اولیه در زمینه این برنامه بر نیازهای اساسی بش به مراقبت .  1

سازی در  واکسیناسیون و ایمن کنتل و پیشگیری از بیامری، تأمین غذای سامل و کافی، آب آشامیدنی سامل و بهداشتی مربوط به مادران و کودکان،    درباره 
 کند. های اساسی را دنبال می محلی و تأمین دارو ـ های شایع بومی برابر بیامری های عفونی و واگیردار، کنتل و پیشگیری از بیامری 

(،  ۱2ماده    2ض علیه زنان )بند  امحای کلیه اشکال تبعی   ۱۹7۹(، کنوانسیون  5قسمت ماده    4اشکال تبعیض نژادی )بند    امحای کلیه   ۱۹65. کنوانسیون  2
 ۱۹۹6(، منشور اصالحی اجتامعی اروپایی 25حقوق افراد دارای معلولیت )ماده  2006(، کنوانسیون  24ماده  ۱حقوق کودک )بند  ۱۹8۹کنوانسیون 

سالوادور  حقوق بش معروف به پروتکل سان (، پروتکل الحاقی به کنوانسیون آمریکایی ۱۱)ماده  ۱۹48(، اعالمیه آمریکایی حقوق و تکالیف بش ۱۱)ماده 
 ( ۱7)ماده    ۱۹۹0( و اعالمیه حقوق بش اسالمی  ۱0)ماده   ۱۹88
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حقوق بشی، هم به لحاظ مفهومی    املللی بین رفته در اسناد  کار توجه است که در برخی موارد مفاهیم به   درخور 
بروز مشکل    سبب تواند در عمل  می   امر نیستند. همین  شفافیت کافی    دارای   شمول   و هم به لحاظ قلمرو و حوزه 

های نظارتی  تفاسیری که از سوی نهاد   از این رو   و ی عضو شود ها دولت و اختالف نظر در اجرا و تفسیر در میان  
توانند به روشن شدن مفهوم  شوند، می صادر می   2« مالحظات نهایی » یا    1« ومی تفاسیر عم » این اسناد در قالب  

 ند. کن در قبال آن کمک    ها دولت شمول تعهدات    هر حق و دامنه 
 گیری ویروس کرونا طبی در بحران همه و مبحث سوم: حق دسرتسی به امکانات بهداشتی 

طبی را در بحران  ـ ستسی به امکانات بهداشتی حق د  ، دیم کر بیان  پیشت در این مبحث با توجه به مواردی که 
 یم: کن بررسی می گیری ویروس کرونا  همه 

شود که  حقی قلمداد می  اجتامعی بش، به منزله ـ حق بر بهداشت و سالمت به عنوان یکی از حقوق اقتصادی 
مداخله  مستلزم  رضورتاً  آن  ماده    که چنان   . ست ها دولت   تحقق  از  زمینه    52قباًل  در  کشور  اساسی  قانون 

ویژه  به   ، ها دولت امللل حقوق بشبرای  دیم. اما به صورت کل در نظام بین کر ها و وظایف دولت صحبت  مکلفیت 
  به   تعهد و    تعهد به حامیت   ، تعهد به رعایت   ، سه دسته تعهد کلی قابل شناسایی است: حق بر سالمت   باره در 
 . اجرا 
به رعای  - ۱ این تعهد  بهداشت مستلزم  بر  به حق  به   طور به   ها دولت ست که  ا   ت و احتام  طور  مستقیم یا 

 اجتناب کنند.    مندی از حق بر سالمت ه غیرمستقیم از مداخله در بهر 
-مندی از حق بر سالمت در برابر مداخالت و مزاحمت ه کند که از بهر تعهد به حامیت، دولت را ملزم می  - 2

 مل آورد. ای طرف ثالث حامیت به ع ه 
اجرا و پیشربد حق بر    برای طیف وسیعی از اقدامات قانونی، قضایی، مالی    تعهد به اجرا در بردارنده  - ۳

 سالمت است. 
  هادولت حداکرثی از منابع در دستس    با این حال تحقق حق بر صحت رضورتاً به صورت تدریجی و با استفاده 

پذیرفت.   تالش ها دولت صورت خواهد  که  متعهدند  به سوی    ی عضو  بیشت  تا هرچه  باشند  داشته  حداکرث 
اما  عالی  بردارند.  بدون تبعیض گام  ترین استاندارد قابل حصول سالمت جسم و روان میان شهروندان خود 
  در   منابع   محدودیت   ند، ا به گریبان   دست   آن   با   میثاق   از   ناشی   تعهدات   اجرای   در   ها دولت   که   اصلی   مشکل 
  میثاق   نظر   مورد   استانداردهای   یافنت   تحقق   و   اجرا   واقعیت که   این   به   توجه   است. با   آن   فقدان و    ها دولت   دستس 
  که  زمانی  ست، ها دولت  اختیار  تحت  منابع  از   حداکرثی  استفاده  فرهنگی نیازمند  و  اجتامعی ـ اقتصادی  حقوق 
  سایر   با   املللی بین   های همکاری   طریق   از   کنند   تالش   باید   ند، امواجه   داخلی   کفایت منابع   عدم   با   ها دولت 

بگیرند، در واقع    بهره   خود   ضعف   نقاط   ن کرد   طرف   بر به منظور    ها دولت   این   استعدادهای   و   ها توانایی   کشورها، از 
  حقوق   ن کرد  محقق   و   اجرا   در   تکمیلی   راهکاری   را به عنوان   « املللی بین   مساعدت   و   همکاری   به   تعهد »   میثاق 

 
1. General Comment 
2. Concluding Observation 
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  و   همکاری   ارائه   که   سازد می   متبادر   ذهن   به   را   له أ مس   این   این تعهد   به   اشاره   است.   داشته   مقرر   آن   در   مندرج 
  اجرای  منزله   به   ناتوان،   و   ضعیف   کشورهای   به   یافته توسعه   و   ثرومتند   سوی کشورهای   از   املللی بین   مساعدت 

 2. باشد   میثاق   از   ناشی   تعهدات   1« فرارسزمینی » 
مهم این است که دولت مطابق قانون اساسی، قانون صحت عامه و    شد، داشت آنچه بیان  نظر با در   ، در کل 

ه امکانات  ئ دارد، به وظیفه خود که هامنا ارا   املللی بین داشت اسناد  نظر امللل با در تعهدات که در سطح بین 
برای شهروندان است  بدون تبعیض  اتک   ، بهداشتی  از  ا  با  با استفاده  به منابع داخلی و یا در صورت رضورت 

ه خدمات  ئ گیری ویروس کرونا( ارا های جهانی باید در رشایط بحرانی مانند رشایط کنونی )بحران همه کمک 
استفاده    ای به گونه ه خدمات بهداشتی  ئ برای ارا خود    منابع از  در حقیقت مکلفیت دولت است که    . د کن بهداشتی  

دیگر از مواردی که میثاق حقوق د. اما یکی  شو ن   املللی بین شکن در سطح  د که مسئول در سطح ملی و عهد کن 
ماهیت کلی تعهدات    باره میثاق در   2  ماده   ۱  اقتصادی، اجتامعی و فرهنگی به آن توجه کرده این مورد است: بند 

شوند که با سعی و اهتامم خود و از طریق  ی عضو میثاق متعهد می ها دولت »   : دارد ی عضو مقرر می ها دولت 
های اقتصادی و فنی و با استفاده از حداکرث منابع موجود به منظور  در زمینه   ویژه به   املللی بین همکاری و تعاون  

با اقدامات    ویژه به   ، وسایل مقتضی   شده در این میثاق با کلیه حصول تدریجی و اعامل کامل حقوق شناخته 
منابع، در تحقق حق  رسد که اگر دولتی به دلیل فقدان ابزار و  بنابراین به نظر می   « اقدام منایند.   ، گذاری قانون 

  را  او  توان منی  باشد،  ترین استاندارد قابل حصول سالمت جسم و روان بر صحت و درمان ناتوان از تأمین عالی 
  ناتوانی  مطلق    که   چرا   است؛   همراه   تردید   با   توجیه   این   پذیرش   بش،   حقوق   حوزه   در   این   وجود   با .  دانست   مسئول 
  میثاق  از  ناشی  تعهدات  جمله  از  بشی  حقوق   املللی بین  نشدن تعهدات   اجابت  برای  مجوزی  د توان منی  دولت 
اگر دولتی ادعا داشته باشد که به علت محدودیت یا فقدان    واقع اشد. در ب   فرهنگی   و   اجتامعی   اقتصادی،   حقوق 

منابع و امکانات، نتوانسته تعهدات ناشی از میثاق در زمینه تحقق حق بر صحت، درمان و سالمت را به صورت  
های خود را به کار گرفته  تالش   د، باید ثابت کند که کلیه کن ترین استاندارد قابل حصول سالمت، اجرا  عالی 
 لیکن به دلیل محدودیت منابع، از اجرای کامل تعهدات بازمانده است. است،  

 گیرینتیجه 
  توجه   شایسته  دارد،   انسان   حیات   با   نزدیک ی  پیوند این دلیل که    طبی به ـ حق دستسی به امکانات بهداشتی 
  ترین عالی   شده و   قانون صحت عامه ذکر   6و    2قانون اساسی و مواد    5۳  و   52است. تحقق مواردی که در مواد  

  و طی   ها دولت   دستس   در   منابع   حداکرث   رصف   نیازمند ،  املللی بین میثاق با سایر اسناد    نظر   مورد   استاندارد 
  بزرگ  چالشی   شمردیم،   سالمت   برای   که   ای کننده تعیین   بنیادهای   به   توجه   با   استاندارد،   این   تحقق   .است   زمان 
  عالی  استاندارد  به  نیل  الزم  بنیادها مقدمه  این  تحقق  که  ست ا  این  نیز آن   . دلیل شود دانسته می  ها دولت  برای 

وضعیتی که امروزه ما قرار داریم یعنی رشایط و بحران ویروس کرونا که حیات    در  اما  است،  سالمت  و  بهداشت 

 
1. Extraterritorial Application 

 ۱5حقوق بش، ص    املللی در نظام بین   . قلمرو حق  سالمت ۱۳۹2. جاوید، احسان،  2
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  در   است، زده    کلید   را   انسان   بوم زیست   مرگ   روزشامر  نوعی به   کند و بشی متام کشورهای جهان را تهدید می 
  سالمت   که   است   ده سبب ش   غذایی، در کشور و جهان   امنیت   فقدان   و   خشکسالی   و   قحطی   افزایش   کنار ناامنی، 

  سالمت   استاندارد   ترین عالی   از   صحبت   شاید   رشایط   این   گیرد. در   قرار   خطر   معرض   در   پیش از بیش   انسان 
از   بینانه واقع   چندان  برنامه   و   ها دولت   اختیار   تحت   منابع   محدودیت   دیگر   سوی   نباشد.    و  صحیح   ریزی نبود 
  املللی بین   همکاری   است. تعهد به   کرده   چندبرابر   را   محدود   منابع   مشکل   منابع،   تقسیم   و   تخصیص   در   اصولی 
  در   ها دولت   فنی   و   اقتصادی   های باالبردن ظرفیت   و   سازی توامنند به منظور    تکمیلی   سازوکاری   عنوان   به   که   هم 

  آورالزام   املللی بین   سند   یک   در   هرچند ،  حقوقی   تعهدی   ماند تا می   توصیه   یک   به   بیشت   است،   ده ش   مطرح   میثاق 
  انجام   به   نسبت  الزم،   امکانات   از   برخورداری   وجود  با   دولت یا دولتی   اگر   نیست که   است. مشخص   شده   ذکر 

 حامیت  اولیه   مسئولیت   که این   به   توجه   شد. با   خواهد   او   متوجه   مسئولیتی   چه   نشان دهد،   توجهی بی   تعهداتش 
  عاجز   مسئولیت اولیه   این   انجام   از   ناتوانی،   دلیل   به   دولت   این   اگر   است،   ملی   دولت   عهده   بر   بش   اجرای حقوق   و 

  و  تفاوت بی   مسئولیت   این   به   نسبت   های جهانی، کافی داخلی یا کمک   منابع   از   مندی بهره   وجود   با   یا   باشد 
  دارد؟  حامیت وجود   (Responsibility to Protect) مسئولیت  تئوری  باب  از  مداخله  امکان  آیا  باشد،  متایل بی 

  این   است. هرچند   نظرهای بسیاری   اختالف   محل   هنوز   امللل بین   حقوق   در   تئوری   این   جایگاه   مناند   ناگفته 
  و زدایی قوم  بشیت،  علیه  جنایات  جنایات جنگی،  برابر  در  شهروندان  اساسی  حقوق  از  حامیت  مورد  در  تئوری 

  این  به   استناد اما    داند، می   ملی   دولت   عهده   بر  نیز   را   این کار   اولیه   مسئولیت   و  رود می   کار   به   قومی   کسازی پا 
حق  » نقض    اما   .است   رو روبه   تردید   با   کشور   یک   شهروندان   اجتامعی   و   حقوق اقتصادی   از   حامیت برای    تئوری 

  شدت از  باالیی  آستانه دارای  اگر  دارد،  انسان  حیات  با  که  وثیقی  پیوند  جهت  « دستسی به امکانات بهداشتی 
  انجام   نحوه   به   راجع   مشکالت   حال   این   د. با کن   توجیه   را   حامیت   مسئولیت   باب   از   مداخله   شاید بتواند   باشد، 
  قوت   به   چنان هم   تئوری   این   باره در   هنجاری   مسائل   سایر   و   اقدامات   دامنه   و   آن   تجویز   برای   قانونی   مقام   و   مداخله 
 . ست ا   باقی   خود 

 : ها پیشنهاد 
برنامه  با  اختیار  تحت  ملی  منابع  از  اهداف  استفاده  به  رسیدن  برای  موجود  منابع  اصولی  و  ریزی، صحیح 

 د. شو ترین راه برای استفاده از این منابع مشخص  رصفه چنین مقرون بودن به شده، و هم تعیین 
سطح امکانات بهداشتی بدون تبعیض در رشایط بحرانی مثل رشایط کرونایی   ترین برای اینکه شهروندان به باال 

  حقوق،  این   تحقق   با   تا   د شو فقر هم توجه    نفی   با   مرتبط   حقوق   تحقق   ند، رضور است به کن حارض، دست پیدا 
  هرگونه  ی نف   با   مستقیمی   ارتباط   نیز   تأمین اجتامعی   بر   حق   که این   به   توجه   شود. با   متوقف   بیامری ـ فقر   نامراد   دور 
  تأمین   سالمت و بهداشت،   بر   حق   از   حامیت رو    این   یابد. از می   مستقیم   ارتباط   سالمت   بر   حق   با   طبع ه ب   دارد،   فقر 
 .داشت   خواهد در پی    را   تأمین اجتامعی بر    حق واسطه  بی   توسعه   و 
از سوی سازمان   ی های ها و کمک کارگیری مساعدت به  جهان در رشایط کنونی    مند های ثروت ها و کشور که 

بر این تبیین و    افزون ریزی،  ها و برنامه گیری ها، تصمیم های بهداشتی، اولویت رضورت   : نظر به   ، گیرد صورت می 
 های بهداشتی با اصول عدم تبعیض. اجرای این برنامه 
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ملی بهداشت با اصول پاسخگویی، شفافیت و استقالل قوه قضاییه شکل بگیرد، یعنی این   های باید استاتژی 
 داری سامل موجود باشد. مگر اینکه حکومت   ، های مردمی نخواهد بود ها پاسخگوی نیاز استاتژی 

 
 منابع: فهرست 

 هاالف( کتاب 
 بلخ.  یف: دانشگاه رش   مزار   جلداول،   افغانستان،   اساسی   قانون   (. رشح ۱۳۹۳)   نورالله.   محسنی،  - ۱
 امللل، جلد اول، تهران: نش احسان، چاپ سوم. سالمت در اسالم و حقوق بین   (. جایگاه حق بر ۱۳88عبدی، یاسین. )  - 2
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 اغېز   ۱۹- د کوويډ باندې    (WPS)  کړنالرې پر  او امنيت    ه ، سول و د ښی 
 .    * کاري ايم. اوسالنډ، ماريا ګيلني رايسمب او جيني نارتويډت   

 .    ژباړن: محمداسامعيل عندليب   

 : مهمې نکتې 
 ې دي څخه اغيزمنې شو   ۱۹- له کوويډ   داسې بريښي چې مېرمنې په نامتناسب ډول  ▪
 وړاندې د نړيوالې ژمنتيا مخ ته وړل   ر د جنسيتي برابرۍ پ  ▪
يا د    SDGاو بشي پرمختګ يو له بل رسه تړل دي: پر جنسيتي برابرۍ ترکيز به پر    ي جنسيتي برابر  ▪

 اغيز وکړي   تلپاتې پراختيا پر موخو باندې 
اجنډا    پر   WPS- ښځو، سولې او امنيت ونکی فشار د  شونې ده چې د سولې د فعاليتونو په اړه زياتيد  ▪

 منفي اغيز وکړي 
پرېکړه ليک د  ګڼه    ۱۳25  د کال د مېرمنو، سولې او امنيت په اړه د ملګرو ملتونو د امنيت شورا لخوا    2020

وبا له کبله، د دې کليزو په    ۱۹- د روانې کوويد  (. UNSC 2000)   ، شلمې کليزې رسه برابر دی له  (  SCRتصويب  ) 
، پايلې يې په  ې دي ټولې سيمې اغيزمنې کړ   ۱۹- دي. رسه له دې چې کوويډ   ې اسبت ناستې ځنډول شو من 

څرګندوي چې مېرمنې په   له هغې زده کړه . د پخوانيو وبايي ناروغيو په اړه څېړنې او وې نابرابر ډول محسوسې 
رانونو وختونه دا خاصيت  دي. که په عموم ډول وغږيږو، د بح  ې څخه اغيزمنې شو  ۱۹- نامتناسب ډول له کوويډ 

ي  و ټولنيزې نابرابرۍ راڅرګندوي او پياوړې کوي، او په ټولنو کې د ځواک ويش منعکس - لري چې اقتصادي 
(. د اوسني  Wilèn 2020(. د رسچينو کمښت د نارينه په نسبت عموماً پر ښځو زيات تاثري کوي ) 2020)ويلني  
او جنسيتي تاوتریخوال،    قرنتني  پ پر مهال، د جنيس  نجونو  او  وړاندې د کورن    ر په ځانګړي ډول د ښځو 

  ۱۹- (. ملګرو ملتونو په وروستيو کې اعالن کړی چې د کوويډ UN 2020b:2تاوتریخوال راپورونه زيات شوي ) 
بحران، دا ګواښ رامنځته کوي چې د جنسيتي مساوات په برخه کې محدودې السته راوړنې پر شا بوځي، او د 

  وضعيت   مساوي ګډون د  او په کاري ځواک کې د ښځو    و انۍ تر تاوتريخوال الندې راتلل ، په اس ۍ بې وزل د  ښځو  
 (. UN 2020a:8; UN Women 2020bال پسې خراب کړي ) 

 :اغيز   ۱۹- جنسيت د کوويډ   پر 
  يز تجريد ي خپرېدل کم کړي، ډېرو هيوادونو پر ګرځېدو محدوديتونه، او د سيمه    ۱۹- د دې لپاره چې د کوويډ 

اقداماتو له کبله    قرنتني د % کاري ځواک د  8۱اقدامات وضع کړي. د يو تخمني تر مخې همدا اوس د نړۍ  
(. د هغو مېرمنو لپاره چې مخ پر اقتصادي وده هيوادونو کې ژوند کوي، په  OECD 2020اغيزمن شوی دی ) 

د ايبوال وايرس د خپريدو    ستونزې لري. په اليبرييا کې   ې د مخنیوي اقدامات پراخ   ۱۹- ځانګړي ډول د کوويډ 
% مېرمنې دي، د ايبوال د بنديزونو اقداماتو  85تجربې دا ښودلې ده، چرته چې د ورځني بازار سوداګران تقريباً  

 
 *   Kari M. Osland, Maria Gilen Røysamb and Jenny Nortvedt 
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په سفر بنديزونه يې . ( UN Women 2014; UN 2020b:4)  کړ  اغېزمن د ښځو ژوند او اقتصادي امنيت سخت 
 یو المل و. 

ونکو د هغه سکتور نامتناسبه سلنه جوړوي څوک چې له کم ټولنيز خونديتابه  رسبېره پر دې، مېرمنې د کارکو 
% ښځې په غري رسمي سکتور  70(. په مخ پر وده اقتصادونو کې،  Care International 2020aڅخه برخمن دي ) 
له دندې څخه د لرې  ، چې دوی هم له دندې څخه د لرې کېدو يا د پيسو په بدل کې  ې دي کې استخدام شو 

(. همدارنګه بې له معاوضې څخه په کور کې د کار غري يقيني  UN 2020bوړاندې ډېر کم اقدامات لري )   پر   کولو 
- (. کله چې په نړۍ کې ښوونځي او وړکتونونه وتړل يش، لکه چې د کوويډ Ramo 2020حالت هم مخ ته راځي ) 

جګړو له کبله اغيزمنو شويو سيمو  ته کيږي. د  ې  مخ   په توګه را   خادمانو ، مېرمنې د اصل  چې ؤ په بحران کې    ۱۹
وړاندې    ر د اغيزو پ   ۱۹- کې، په ځانګړي ډول د کډوالو په پنډغالو کې، ښځې او ماشومان په خاص ډول د کوويډ 

نه وي، او په لومړۍ لیکه کې ډېر    انتخاب   د   واټن نيول   (. ډېر ځله ټولنيز UNHCR 2020زيان ليدونکي دي ) 
 کورنيو پام کوي.   ر مسئوليت ښځې ته متوجه کيږي، چې پ 

 ته د نړيوالې ژمنتيا کمزورې کېدل؟:   جنسيتي برابرۍ 
د پولو تړل کېدل، او د لومړۍ کرښې روغتيايي مسئولينو لپاره د لومړنيو وسايلو کمښت، دا څرګنده کړه چې  
هيوادونو د داسې وبا لپاره څومره کمزوری چمتوالی درلود. په داسې حال کې چې هيوادونه د دې وايرس د  

اقتصادي تحريک  - خنيوي لپاره د اقداماتو په تررسه کولو کې زياته پانګونه کوي، او خپلو خلکو ته د ټولنيز م 
)اجنډا(    ښځې، سوله او امنيت جه، د  ي کڅوړې وړاندې کوي، په همدې اساس دا خطر شته چې د مرستې بود 

ډون، مرستندويه بوديجه کمه يش  د بوديجې په ګ  فعاالنو متويلوونکې بوديجې، او د دې د پرمخ بيوونکو مدن 
 (OECD 2020  .) و ته  وال رسبېره پر دې دا خطر هم رامنځته کېدای يش چې ممکنه ده دا چاره ملتپالو سياست

تګالرو د دوام لپاره وکاروي، حتی له هغه    و او ملتپال   ژغورونکو وسله په الس ورکړي، چې هغوی به دا فرصت د  
وړاندې د نړيوالې ژمنتيا په ګډون، د ارزښتونو    ر چې د جنسيتي برابرۍ پ   وروسته چې بحران پای ته ورسيږي، کوم 

 . اړخ کمزوری کوي پر اساس د سياستونو او ګڼ اړخيزو همکاريو  
له خپريدو وړاندې ال د ملګرو ملتونو ځينې مخ پر وده غړيو هيوادونو د ښځو د حقوقو لپاره د ټاکل    ۱۹- د کوويډ 

برابرۍ په موخه د پخوانيو اساس قوانينو په عمل کولو رسه، پوښتنې پيل  شويو معيارونو په اړه، د جنسيتي  
(. د يو تازه راپور تر مخې، "د ښځو د حقوقو په برخه Taylor and Baldwin 2019; OHCHR 2020کړې وې ) 

کې د څو لسيزو پرمختګ رسه رسه، په ځينو هيوادونو کې د جنسيتي برابرۍ پر ضد تعصب مخ پر زياتېدو دی،  
برابرۍ ته د مشانو په نسبت    غالباً ؛ ځوان نارينه  له شتون رسه رسه د نارينه او ښځو په چلند کې د منفي غربګون  

(.  همدا راز د جنسيتي برابرۍ او بشي  Human Development Report Office 2020:9)   لږه ژمنتيا ولري 
نابرابرۍ څخه د رامنځته شويو زيانونو له کمولو  پرمختګ تر منځ اړيکې د پام وړ دي: "هيڅ هيواد د جنسيتي  

 (. ibid:2پرته، په بشي پرمختګ کې د نه برابرۍ ټيتې کچې ته نه دی رسېدلی" ) 
چې په دې وروستيو کې دایمي غړيو    کله د ملګرو ملتونو په امنيت شورا کې هم د منفي غربګون نښې شته،  

ړه ګډ اساسات پيدا کړي، په ځانګړي ډول د جنيس او  )اجنډا( په ا  ښځې، سوله او امنيت د هڅه کړې څو د 
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کال په سپتمرب کې، د ملګرو ملتونو    20۱۹(. د  Aoláin 2019)   د ژبې کارولو په اړه توليدي روغتيايي حقوقو اړوند  
لومړی قرارداد شو چې د ټولو په توافق   WPSقرارداد د   2467امنيت شورا د جګړو اړوند جنيس تاوتريخوال  

 (. Taylor and Baldwin 2019شوی ) نه و منل  
وړاندې خطر پېښوالی    ر د واقعي عمل کيدلو پ   WPS  -   )اجنډا(  ښځو، سولې او امنيت همدا راز اوسنۍ وبا د  

  منځ   په   برخو   او همدا راز د حرفه يي او اکاډمييکو   ، کې د ملګرو ملتونو د سوله ساتونکو   عملياتو په    سولې يش. د  
وموندل شوه چې ځواب ويونکو د امنيت شورا    بنسټ د يوې نظر پوښتنې پر    مارچ مياشتې کال د    2020د    کې 

نه کتل    ستګه د يو لومړيتوب په    خو خامخا ورته (،  ی % مثبت ځواب ورکړ ۹۱)   د اهميت لپاره قرارداد    ۱۳25
% له  ۱4% ځواب ويونکو ويل چې دا تګالره د دوی د ماموريت په لومړيتوب کې ځای لري، او يوازې  55کيږي:  

په دې برخه  (.  Osland, Nortvedt and Røysamb 2020)   دي،   پورې تر ټولو لوړې منرې ورکړې   6څخه تر    ۱
تګالرې )اجنډا( ته شوې توجه د ماموريتونو تر منځ نسبتاً توپري لري    WPSچې د    کړی ځواب ويونکو ټينګار    کې 

ښودلې ده کله چې جنسيتي برابري  او دا چې د منت د سياق و سباق عوامل مهم رول لوبوي. موندنو همدا راز  
ې لیکې موضوع  مي د نورو فشار راوړونکو موضوعاتو په مقابل کې ايښودل شوې، جنسيتي برابري ډېر ځله د دو 

موخو ته د لومړيتوب ورکولو، او د سولې په روانو کارونو کې د اهدافو غوراوی    ۱۹- بلل شوې. ممکنه ده چې کوويډ 
 ال پسې ستونزمن کړي. 

 :ګندونې وروستۍ څر 
قرارداد د ملګرو ملتونو لومړی قرارداد و چې له سولې او امنيت رسه د مرستې په برخه کې    ۱۳25د امنيت شورا  

(. د جنسيتي برابرۍ او بشي UN 2020bيې د ښځو مرکزي رول د بدلون د عامل په توګه په رسميت وپېژاند ) 
تلپاتې  په جنسيتي برابرۍ کې پانګونه به د    ، و پرمختګ تر منځ پورته يادې شوې خپلمنځي اړيکې ته په کت 

کې روښانه اغيز ولري.   ته په رسېدو   (SDA)تګالرې  کال د تلپاتې پراختيا  20۳0( او د SDGsموخو )  پراختيا 
نړيوالو ژمنتياوو د مخالفت  نښو نښانو ته په کتنې رسه، د جنسيتي برابرۍ  د  نن ورځ، د جنسيتي برابرۍ په اړه   

کلونو    20کې د ملګرو ملتونو او غړيو هيوادونو له کارونو څخه په دوامدار مالتړ رسه، د تېرو    ه په الر   د تر السه کولو 
 له السته راوړنو څخه دفاع له بل هر وخت څخه زیاته مهمه شوې ده. 

 
 اخستنې: 

 https://www.nber.org/papers/w26947.pdf  اغيز. په دې تړون کې شته:   ۱۹- د جنسيت په برابرۍ د کوويډ  - ۱
 کې شته:   د جنيس تاوتريخوال په اړه د امنيت شوری د اصل له منځه وړل. په دې تړون  - 2
۳ -   https://www. justsecurity.org/63750/gutting-the-substance-of-a-security-council-resolution-on-sexual-

violence/   اخستل شوی(. کې    2020،  5)د مۍ مياشتې په 
 /https://www.care-international.orgلپاره د جنسيت نړيواله چټکه شننه. دې تړونې کې شته:    ۱۹- د کوويډ  - 4

files/files/Global_RGA_COVID_RDM_3_31_20_FINAL.pdf      کې اخستل شوی(.   2020،  4)د مۍ مياشتې په 
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-https://www.careداللتونه. په دې تړونې کې شته:    د خپريدو جنسيتي   ۱۹- په پرمختګ او بشي جوړښتونو کې د کوويډ  - 5
international.org/files/files/Gendered_Implications_of_COVID-19-Full_Paper.pdf   4ۍ مياشتې په )د م    ،

 کې اخستل شوی(.   2020
 https://effectivepeaceops.net/#aboutد سولې فعاليتونو د شبکې اغيزمنتيا. دې تړونې کې شته:   - 6
  ئ ين ډي پي. دا ځای وګور له ټولنيزو دودونو رسه معامله کول. د جنسيت د نابرابرۍ لپاره لوبه بدلوونکی. نيويارک: يو ا  - 7

http://hdr.undp.org/sites/default/files/hd_perspectives_gsni.pdf 
شوی چې ښځې او نجونې د    او راتلونکو مسايئلو په اړه د دې لپاره راغوښتل   ۱۹- د ښځينه رهربانو واقعي ګردی ميز د کوويډ  - 8

 ځواب ويلو د هڅو مرکزيت ته راول. 
-http://www.oecd.org/newsroom/women-leaders-virtual-roundtable-on-covid-19- andدې تړون کې شته:   - ۹

the-future-issues-call-to-put-women-and-girls-at-the-centre-of-response-efforts.htm   5په    )د مۍ مياشتې  ،
 کې اخستل شوی(.   2020

 زيد. دې تړون کې شته:   - د ښځو د حقوقو پر ضد غربګون موږ ټولو ته درد رسوي  - ۱0
۱۱ - https://www.ohchr.org/EN/ NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21305    5)د مۍ مياشتې په  ،

 کې اخستل شوی(.   2020
په موخو کې يووالی، په ماناوو کې اختالف. د ملګرو ملتونو د سولې په فعاليتونو کې د جنسيت مساوات او ښځو ګډون. اين يو   - ۱2

 پي ایۍ تګالرې لنډ معلومات، اوسلو: اين يو پي ايۍ )راتلونکي(. 
 /https://blogs.lse.ac.ukجنسيتي کول: د ښځو، سولې او امنيت لپاره يې ممکنه اغيزې. دې تړون کې شته:    ۱۹- د کوويډ  - ۱۳

wps/2020/04/01/gendering-covid-19-implications-for-women-peace-and-security /     5مۍ مياشتې په  )د  ،
 کې اخستل شوی(.   2020

لفت: د ښځو، سولې او امنيت اجنډا حالت. د سولې نړيوال انستيتيتوت. دې تړون کې  د ښځو د حقوقو په اړه نړيوال مخا  - ۱4
پريل مياشتې په  )د ا   https://www.ipinst.org/wp-content/uploads/2019/09/1909_Global- Pushback.pdf  :  شته 
 کې اخستل شوی(.   2020،  7

 وروسته. اوسلو: پي ار ايۍ او.    2020له    ۱۳25#د ډبليو پي ايس اجنډا او د کرونا وايرس وبا. پي ار ايۍ او بلوک پوسټ،   - ۱5
اقتصادي اغيز ته ځواب ويل. په دې تړونې کې شته:  - ټولنيز   ۱۹- ګډ مسئوليت، نړيوال يووالی: د کوويډ  - ۱6

https://unsdg.un.org/sites/default/files/2020-03/SG-Report-Socio-Economic-Impact-of-Covid19.pdf 
کې شته:    اغيز. د يو اين تګالرې لنډ معلومات. په دې تړون   ۱۹- ښځو د کوويډ   ر پ  - ۱7

https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/policy_brief_on_covid_impact_on_women_9_april_2020.pdf  
 کې اخستل شوی(.   2020،  28)د اپريل مياشتې په  

او جنسيت په اړوند د پر ليکه مقالو نقشه بندي. په دې تړون کې شته:    ۱۹- د کوويډ  - ۱8
https://en.unesco.org/news/mapping-online-articles-covid-19-and-gender    کې    2020،  2۹)د اپريل مياشتې په

 اخستل شوی(. 
وتريخوال تر ټولو لوړ خطر  د کرونا وايرس وبا پر مهال بې ځايه شوې، او بې هيواده ښځې او انجونې د جنسيت پر اساس د تا  - ۱۹

-https://reliefweb.int/report/world/displaced-and-stateless-women-and-girlsکې دي. دې تړون کې شته:  
heightened-risk-gender-based-violence    کې اخستل شوی(.   2020،  5)د مۍ مياشتې په 

په اليبرييا کې، سيار بانکي سيستم تر څو له ايبوال څخه اغيزمنو شويو سوداګرو ښځو رسه مرسته وکړي. په دې تړون کې   - 20
-https://www.unwomen .org/en/news/stories/2014/11/in-liberia-mobile-banking-to-help-ebolaشته:  

affected-women-traders    کې اخستل شوی(.   2020،  5)د مۍ مياشتې په 

https://www.care-international.org/files/files/Gendered_Implications_of_COVID-19-Full_Paper.pdf
https://www.care-international.org/files/files/Gendered_Implications_of_COVID-19-Full_Paper.pdf
https://effectivepeaceops.net/#about
http://hdr.undp.org/sites/default/files/hd_perspectives_gsni.pdf
http://www.oecd.org/newsroom/women-leaders-virtual-roundtable-on-covid-19-%20and-the-future-issues-call-to-put-women-and-girls-at-the-centre-of-response-efforts.htm
http://www.oecd.org/newsroom/women-leaders-virtual-roundtable-on-covid-19-%20and-the-future-issues-call-to-put-women-and-girls-at-the-centre-of-response-efforts.htm
https://www.ipinst.org/wp-content/uploads/2019/09/1909_Global-%20Pushback.pdf
https://unsdg.un.org/sites/default/files/2020-03/SG-Report-Socio-Economic-Impact-of-Covid19.pdf
https://en.unesco.org/news/mapping-online-articles-covid-19-and-gender
https://reliefweb.int/report/world/displaced-and-stateless-women-and-girls-heightened-risk-gender-based-violence
https://reliefweb.int/report/world/displaced-and-stateless-women-and-girls-heightened-risk-gender-based-violence
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ورځې: د جنسيت نظر. په دې تړون کې شته:    ۱00لومړۍ    ۱۹په اسيا او ارامه سيمه کې د کوويډـ  - 2۱
https://reliefweb.int /sites/reliefweb.int/files/resources/ap_first_100%20days_covid-19-executive-

summary.pdf    کې اخستل شوی(.   2020،  4)د مۍ مياشتې په 
، فربوري. بروکسل:  2۹د نارينه سوله ساتو اضافه شوی ارزښت څه دی؟ ايګمونټ افريقا تګالرې لنډ معلومات، شمېره   - 22

 ايګمونټ انسټيټيوټ.

 : ملنليکونه 
( د منلو له پنځه  ۱۹۹5اعالميې او د کار الرې) د  همدا راز د ښځو په اړه د څلورم نړيوال کنفرانس او د بيجينګ  کال    2020   - ۱

 ويشتمې کليزې رسه سم دی. 
په داسې حال کې چې منظم اقتصادي رکود نارينه کارمندان ال زيات اغيزمنوي، داسې ښکاري چې د حتمي ټولنيزې   - 2

 (. 2020مخالف اغيز لري. )الون ايټ ال.   ۱۹- فاصلې تدابريو له کبله کوويډ 
په مال کې د ملګرو ملتونو د سولې فعاليتونو د يوې پېښې د مطالعې پر مهال د سولې د فعاليتونو د اغيزناکتيا )اي پي او   - ۳

 دې ته د ورته متايالتو ښودنه کوي. د  اين( شبکې موندنې  

 : د ليکوالو په اړه 
کې د څېړنې مشه ملګرې، چې د سولې، جګړې او پرمختګ    NUPIه  پ   : Kari M. Osland/    کاري ايم. اوسالنډ 

ډلې مشي پر غاړه لري. د "اوسالنډ" کار تر ډېره بريده د جګړو پر محرکاتو، بغاوتونو، سولې فعاليتونو او سولې  
 راوستلو باندې مترکز کوي. د هغې د مترکز جغرافيوي سيمې بالکان او ساحل دي. 

ا  د  او پرمختګ څيړنې په ډله کې کشه څيړونکې.  ماريا ګيلني روياسمب،  يو پي ايۍ د سولې، جګړې  ين 
روياسمب د اوسلو له پوهنتون څخه د سياس علومو ماستي لري. هغې خپله رساله د حکومت مخنیوی او  

 مدن ټکر مخنيوی. 
رې. نارتويډت  جیني نارتويډت، د اين يو پي ايۍ د سولې، جګړې او پرمختګ څيړنې ډله کې کشه د څيړنې ملګ 

د اوسلو له پوهنتون څخه په سیاس علومو کې ماستي لري او خپله رساله يې د ملګرو ملتونو په امنيت شوری  
 کې د کوچنيو هیوادونو پر اغيز ليکلې. 

 يادونه: 
و  دا پروژه د ملګرو ملتونو د سولې فعاليتونو د پروګرام لخوا متويل شوې، کوم پروګرام رسه چې د ناروی د بهرني 

 ( QZA-16/0426)د پروژې شمېره    ې چارو وزارت لخوا مال مرسته شو 
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 افغانستان  ها در جلوگیری از ابتال به ویروس کرونا در جامعه نقش رسانه 
 نگاران فعال کشور های استادان دانشگاه و روزنامه بررسی دیدگاه 

  .     * عبدالبصیر مصباح   پوهنیار سید   

 چکیده 
های افغانستان و خربنگاران   تن از استادان ژورنالیزم دانشگاه   ۱4عمیق با    طریق انجام مصاحبه این پژوهش از  

از روش  با استفاده  ب   کشور و  نقاط قوت و ضعف رسانه ا  »تحلیل مضمون«  افغانستان و  هدف شناسایی  های 
ارچوب نظری  ه کل گرفته است. چ جلوگیری از ابتال به بیامری کرونا در کشور ش   برای ای  رسانه   های مبارزه روش 
میر ناشی از  آن و آفرینی ویروس کرونا و مرگ سازی تشکیل داده و اهمیت تحقیق در بحران برجسته   را نظریه آن 

 .  گردد می های انسانی بر ها در مواقع بروز بحران بدیل رسانه بی   در جهان و نقش 
ها در جلوگیری از ابتال  نقش رسانه   مورد ر اصلی در  شوندگان روی پنج محو دهد که مصاحبه ها نشان می یافته 

گذاری به منافع عامه  دهی، مدیریت بحران و اولولیت رسانی دقیق، آموزش اند. اطالع به بیامری کرونا سخن گفته 
روش  مبارزه از  مهم  به رسانه   های  اول ای  محور  عنارص  اطالع آگاه   ؛ عنوان  جامعه،  م سازی  ایجاد  و رسانی  ثق، 
  ؛ محور دوم   حیث عنارص ها به های تحقیقی از جمله نقاط قوت رسانه گزارش   ، القای امید به جامعه، تهیه گفتامن 

از رسانه  به رسانه تقلید  با سیاست، عدم کسب اعتامد مردم  بیامری  ارتباط دادن  ها، موجودیت  های غربی، 
پروژه تجارتی،    مثابه به وجه به کرونا  ای، نداشنت پالن تخصصی، پخش مکرر اخبار منفی و ت حرفه خربنگاران غیر 

گرایانه، توجه به ژورنالیزم  م؛ اتخاذ رویکرد واقع سو محور    به عنوان های افغانستان  از جمله نقاط ضعف رسانه 
های  ای وتأکید بر مدیریت بحران انسانی از مسئولیت بحران، کاهش اضطراب جامعه، تغییر در پالیسی رسانه 

ن فاکتورهای محور چهارم؛ و در نهایت حامیت از خربنگاران، توجه به ابعاد اقتصادی و  عنوا ها به صاحبان رسانه 
از جمله عنارص دست   ، کاکردهای دولت   بر یک واقعیت اجتامعی و نظارت  مثابه به سیاسی کرونا، نگاه به کرونا 

 آیند. شامر می اول محور پنجم به 

 
 کلیدواژگان 

 . گیری نگاری بحران، کارکرد، جهت روزنامه رسانه، بحران کرونا،  

  

 
 ( baseer.mesbah@gmail.comعضو کادر علمی دانشکده ژورنالیزم دانشگاه بغالن )   * 
 



 یدوب ۱۳۹۹ ه، ګڼکال، دوميه  ړیلوم 

 څېړنيزه فصلنامه -حقوق بش علمي  | 116

 مقدمه 
ها  و مهم برای رسانه   گیر چشم آفرینی آن در سطح جهان، یکی از موضوعات بزرگ،  دلیل بحران ویروس کرونا به 

میر و ایجاد تحول در زندگی  و دلیل افزایش در مرگ هانی انسانی به که نفس بحران جایی رود. از آن شامر می به 
ای،  لحاظ دانش رسانه کنند. به ها را به خود بیشت جلب می ند، توجه کارورزان و مدیران رسانه ساز بش، خرب 

گی وجود داشته باشند، از جمله  طبیعی که در آن عنارص دربرگیری، کشمکش و تازه رویدادهای طبیعی و یا غیر 
 گیرند.  اند که در صدر اخبار قرار می وقایع خربسازی 
میر ناشی  و و میزان مرگ  که حیات، آینده و حقوق بش را تحت تأثیر قرار داده  ۱۹- امری کووید با این تأکید، بی 

کند، لزوم توجه ژورنالیستان و  ای را در جوامع انسانی خلق می از آن بسیار زیاد است و هر روز تحوالت تازه 
 شود. ای بیش از پیش تأکید می لحاظ حرفه ها به این ویروس به مدیران رسانه 

های انسانی نظیر کرونا به نقش  های علمی توجه خربنگاران به بحران اند که ریشه علامی ارتباطات به این باور 
دهی افکار عامه و در نهایت جایگاه  های طبیعی و انسانی، توانایی مطبوعات در جهت ها در مقابله با بحران رسانه 

بحران  افزایش و کاهش  ارتباط جمعی در خلق،  بر های  وسایل  به گردد می اجتامعی  برجسته .  سازی  عبارتی، 
  ها پدیده این  ها در امر مبارزه با  های انسانی، موقف رسانه منایی عوامل بحران ایجاد امید و کوچک   ها و یا بحران 

 ه است.  کرد را چندبرابر  
های  میان بحران   ه رابطه ها در کشور این است ک ارتباطات و رسانه   های متفکران عرصه بنابراین، یکی از مسئولیت 

ها بر  دهی از تأثیرگذاری عمیق چنین بحران های مطبوعاتی را مشخص کنند و در کنار آگاهی انسانی و فعالیت 
ای را مشخص  ای کارورزان رسانه های حرفه فرایند زندگی اجتامعی، اقتصادی و سیاسی انسان امروز، مسئولیت 

- ش حارض این است که باتوجه به وجود و گستش بیامری کووید ند. با این وصف، مسأله اساسی در پژوه کن 
توان با استفاده  ها چه جایگاهی در مقابله فرهنگی با شیوع این ویروس دارند و چگونه می در کشور، رسانه  ۱۹

 ای، جلو ابتال به این بیامری را گرفت.  از ابزارهای نوین رسانه 

 اهمیت و رضورت پژوهش 
دلیل کمبود    ل شده است و مردم افغانستان به بد ترین بحران انسانی در سطح جهان  بزرگ   که کرونا به از آنجایی 

نهادهای مسئول و هم امکانات صحی، ضعف در آگاهی  از سوی دولت و  این  دهی  به  باورمندی  چنین عدم 
مقابله با    برای ا  ه دالیل داشنت عقاید افراطی، مورد صدمه بیشت قرار دارند؛ اهمیت توجه به رسانه   بیامری به 

 است.   ویژه   ی این ویروس و جلوگیری از ابتالی بیشت شهروندان به این بیامری، دارای اهمیت 
زدایی در کشور های فرهنگی بحران از طرفی، تحقیق اکادمیک از سوی نهادهای حقوق بشی که بتواند زمینه 

د. واقعیت این است که  شو می   دانسته سواد افغانستان  کم   های اساسی جامعه را فراهم کنند، یکی از رضورت 
جامعه مهم  اطالعات  بحران ترین  و  کرونا  حوزه  در  افغانی  و  ی  )روزمره(  روتین  منابع  از  آن،  با  همسو  های 
های علمی و  ها، فعالیت که برای جلوگیری از گستش این نوع ویروس   آید؛ در حالی دست می   اکادمیک به غیر 

 انند کارسازتر و مفیدتر واقع شوند.  تو تحقیقی می 
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 اهداف تحقیق 
رسانه   - ۱ نقش  بررسی  پژوهش حارض،  اهداف  از  جامعه  یکی  در  کرونا  ویروس  شیوع  از  مقابله  در  ها 

 افغانستان است. 
مبارزه با ویروس کرونا، از    به منظور های افغانستان  هدف دیگر آن، شناسایی نقاط ضعف و قوت رسانه   - 2

 . است نگاران این کشور  های روزنامه دیدگاه منظر  
  به منظور نگاری ی ممتاز روزنامه عنوان چهره   هدف سوم این پژوهش، بررسی نقش ژورنالیزم بحران به   - ۳

 . است های انسانی نظیر کرونا در افغانستان  مقابله با بحران 

 پیشینه تحقیق 
رسانه   درباره  بحران نقش  با  مبارزه  در  مقاال ها  انسانی  نوشته شده های  بسیاری  به است   ت علمی  اما  شکل  ، 

  بیشت هنوز صورت نگرفته است و افغانستان  های علمی در جامعه ها و کرونا« پژوهش مشخص در حوزه »رسانه 
که از آن    ست های صورت گرفته ا . اما در بیرون از کشور، برخی پژوهش است   ای داشته روزنامه   مقاالت جنبه 
کاهش اضطراب کرونا« توسط    انتنت بر   رفتاری به واسطه ـ وهش علمی »تأثیر درمان شناختی توان به پژ جمله می 

در فصلنامه علمی فناوری اطالعات و ارتباطات علوم    ۱۳۹۹در شامره دهم تابستان  او ستاره جانی و همکاران 
انتنت بر کاهش اضطراب  رفتاری به واسطه  ـ تربیتی اشاره کرد. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر درمان شناختی 

مراقبت  کارکنان  در  درمان  کرونا  که  است  داده  نشان  پژوهش  نتایج  است.  بوده  درمانی  و  بهداشتی  های 
های بهداشتی و درمانی  انتنت، موجب کاهش اضطراب کرونا در کارکنان مراقبت   واسطه  رفتاری به ـ شناختی 

 باشد. بود عالیم اضطراب کرونا مؤثر می رفتاری توسط انتنت، در به ـ شده و درمان شناختی 
پژوهش دیگر در این عرصه با عنوان »نقش سبک زندگی در سالمتی و پیشگیری از بیامری کرونا« توسط علی  

شناسی  در فصلنامه مطالعات راهربدی در علوم اجتامعی و جامعه   ۱۳۹۹بیرقی فرد و فاطمه کارگر در بهار  
این  به  پژوهشگران  است.  گرفته  یافته   صورت  دست  زندگی نتیجه  سبک  که  قرن ا اند  که  را  ها ی  آن  ست 

 های رفتاری خود را تغییر دهیم.  های علمی را بپذیریم و ویژگی شناسیم، مدیریت کنیم و تغییر دهیم؛ یافته می 

 تحقیق   های پرسش 
 جلوگیری از ابتال به بیامری کرونا یاری رسانند؟   توانند مردم را در می   ی های ها از چه راه رسانه  - ۱
 ند؟ ی ها کدام   ۱۹- های افغاستان در عرصه مقابله با بیامری کووید نقاط ضعف رسانه  - 2
 ند؟ ی ها کدام   ۱۹- های افغانستان در عرصه مقابله با بیامری کووید نقاط قوت رسانه  - ۳
 ای صاحبان رسانههای حرفه مسئولیت با توجه به تأثیرات منفی و مخرب بیامری کرونا بر افکار عمومی،   - 4

 چیست؟ 
 آفرینی کرونا، توجه به ژورنالیزم بحران چگونه و چقدر مؤثر است؟ توجه به بحران   با  - 5
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 مبانی نظری
 سازی نظریه برجسته 

ای بر افکار عمومی، از سوی  های رسانه بررسی تأثیرگذاری پیام  برای های گوناگونی در دنیای ارتباطات، نظریه 
های اجتامعی انسانی، با  به موضوعات و پدیده که  کند  ها به ما کمک می . این نظریه است مطرح شده    متفکران 
توان انتشار اطالعات  سازی است که می ها، نظریه برجسته وری ئ . یکی از این ت بنگریم ارچوب علمی  ه چ دید و  

 کنکاش قرار داد.   علمی مورد   ویروس کرونا را در قالب این نظریه   ای درباره محتوای رسانه 
های ذهنی آنان از طریق  ها بر شناخت و نگرش مردم و تعیین اولویت سازی مدعی تأثیر رسانه برجسته   نظریه 

سازی بعضی از موضوعات و رویدادها در قالب خرب و گزارش خربی است. به این معنا که  انتخاب و برجسته 
برجسته  رسانه  با  از موضوع کرد ها  بعضی  بر آگاهی و اطالعات مردم  ها و رویدا ن  گرچه  ا گذارند.  می   اثر دها، 
چه« بیندیشند. منظور    توانند تعیین کنند که »درباره ند تعیین کنند که مردم »چگونه« بیندیشند، اما می توان منی 

ین  های مستند، ا های خربی و برنامه ویژه در اخبار و گزارش ها، به ها این است که رسانه سازی رسانه از برجسته 
ای از مسائل و موضوعات معین و محدود معطوف سازند و از مسائل قدرت را دارند که توجه عموم را به مجموعه 

شود که بعضی از مسائل خاص توسط بسیاری از مردم  پوشی کنند. حاصل کار این می و موضوعات دیگر چشم 
حالی که به مسائل و موضوعات دیگر   شود، در ها به بحث گذاشته می در سپهر عمومی و خارج از قلمرو رسانه 

 (. 26:۱۳85)سولیوان، هارتلی، ساندرز و فیسکف    شود توجه منی 
ها در  نویسند: »رسانه ای می ند. آنان در مقاله ا سازی برجسته   دونالد شاو و مکسول مک کومبز واضعان نظریه 

کنند. این تأثیر وسایل  مهم را تعیین می  های ای اهمیت موضوع طور قابل مالحظه های خربی، به قالب گزارش 
سازی  کارکرد برجسته   ـ قابلیت اثرگذاری بر تغییر شناخت و ادراک  مخاطبان و ساخت تفکر آنان ـ  ارتباط جمعی 

ترین تأثیر ارتباط جمعی در ا عامل این کارکرد، ایجاد نظم فکری برای شود. مهم وسایل ارتباط جمعی نامیده می 
که به ما بگویند چگونه فکر کنیم،  ها ممکن است در این ادن به دنیای پیرامون ماست. رسانه مخاطبان و نظم د 

آن  اما  نباشند؛  این موفق  گفنت  در  چه ها  درباره  موفق که  بسیار  کنیم،  فکر  کومبز،  ا چیزی  مک  و  )شاو  ند« 
8:۱۳8۳-۱۳7 .) 
گیرد.  بین این سه شکل می  اسی و رابطه سازی از سه اولویت  رسانه، اولویت عموم و اولویت سی فرایند برجسته 

پوشش یک   شامرند: مشهود بودن )میزان و جلوه ها را چنین برمی یک از این اولویت سورین و تانکارد، ابعاد هر 
)پوشش مثبت    موضوع(، موضوع برجسته از نظر مخاطب )تناسب محتوای خربی با نیازهای مخاطب( و ارزش

)میزان آگاهی عمومی از یک موضوع معین(،   ویت عموم عبارتند از: آشنا بودن یا منفی یک موضوع(. ابعاد اول 
)قضاوت مثبت یا منفی    )عالقه یا تناسب متصور با خود شخص( و مطلوب بودن   موضوع برجسته از نظر شخص 

بیش مطلوب نسبت به یک موضوع معین(،  و درباره موضوع(. ابعاد اولویت سیاسی عبارتند از: حامیت)کنش  کم 
  موضوع دست به واکنش بزند( و آزادی عمل)گسته  اه دولتی درباره گ )احتامل این که یک دست   احتامل کنش 

 (. ۳56:۱۳8۱اقدامات احتاملی دولتی( )سورین و تانکارد،  
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برجسته  فرایندهای  »محققان  بنابراین،  توجه  جلب  برای  موضوعات  میان حامیان  در  تکوینی  رقابتی  سازی، 
های ذهنی  سازی را بپذیریم که اولویت و »نخبگان سیاسی« است. اگر فرض اصلی برجسته ای«، »عموم« رسانه 

و می  دارند  توجه  بدان  عامه  که  رویدادهایی  و  موضوعات  یا  برجسته مردم  از عملیات  تابعی  سازی  اندیشند، 
چیست؟ یا به  ها  سازی رسانه شود این است که عوامل تأثیرگذار بر برجسته هاست، پرسشی که مطرح می رسانه 

 کند؟ ها را تعیین می عبارتی، چه کسی اولویت رسانه 
 اند: ها را به ترتیب مطرح کرده اصلی از اثر بر محتوای رسانه   ( پنج دسته ۱۹۹۱( ) ۱۱( و ریز) ۱0)   شومیکر 
 ؛ اثرهای ناشی از فرد فرد کارکنان رسانه  .۱
 ؛ های رسانه اثرهای مربوط به رویه  .2
 ؛ سازمانی بر محتوا   نفوذهای  .۳
 ؛ ای بر محتوا رسانه های برون اثر و نفوذ سازمان  .4
 (. ۳5۳- 4:۱۳8۱اثر ایدئولوژی )سورین و تانکارد،   .5

 مفاهیم اصلی 
   رسانه 

پیامی را ارسال و    توان شود که از طریق آن می ای گفته می است، به وسیله   medium  رسانه که ترجمه واژه   
ای که اخبار و اطالعات را به دریافت کرد. فرهنگ بزرگ سخن چنین تعریفی از رسانه ارائه کرده است: وسیله 

باشند  ها، ویدئو و... می دی های کامپیوتری، سی ، مجله، شبکه رساند؛ مانند رادیو، تلویزیون، روزنامه مردم می 
 (. ۳6۱5:  ۱۳8۱)انوری،  

های  که ما شاهد حضور رسانه امروز، مفهوم و شکل رسانه گستش یافته است؛ طوری   شده ای انه اما در دنیای رس 
ها بر فرایند  های عمیق رسانه سنتی، الکتونیک و دیجیتال در زندگی بشیم. تفاوت در اشکال و تأثیرگذاری 

ها داشته  ی به رسانه فرد های منحرص به ها و نگاه شده است که علامی ارتباطات، تعریف   سبب حیات بشی  
های انسانی نگاه  آوری، انتقال و دریافت پیام گرد عنوان مرکز و یا ابزار ها به باشند. شامری از متفکران به رسانه 

پرتی، رسگرمی و  تولید عاید  پندارند که کار آن ایجاد حواس صنعت بزرگی می   مثابه به ها را  کنند. برخی رسانه می 
و برای رسمایه  است  رسانه شامر   داران  هم  فعالیت ی  بر  نظارتی  ابزار  را  زمینه های جمعی  و  دولتی  ساز  های 

داند و ادموند  لوهان کانادایی رسانه را پیام می کنند. برای منونه، مک های دموکراتیک در جامعه عنوان می ارزش 
 شامرد. های دموکراتیک می ها را قوای چهارم نظام برک انگلیسی، رسانه 

های گروهی یک  »رسانه   های جمعی چنین تعریف شده است: دانشنامه علوم اجتامعی رسانه به هر روی، در  
پردازد و دارای  ای فراتر از کلامت می دهند که به تولید و توزیع دانش در حیطه نهاد اجتامعی را تشکیل می 

کوئیل،  ند« )مک ی ها وری پیشفته در تولید و پخش پیام ا های برجسته و بارزی چون استفاده نسبی از فن مشخصه 
۱۳82 .) 
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تکنولوژیک توان گفت، رسانه صورت خالصه می به  از طریق آن می ا های جمعی فناوری  پیام ند که  های  توان 
آن، نظم جدیدی را در جهان ایجاد    وسیله تأثیرگذاری بر افکار عمومی ارسال کرد و به   برای متفاوت و مختلف را  

 د.  کر 
 ژورنالیزم بحران
کننده برای نوع اقدام و عمل در برابر بحران  ترین عامل تعیین ساز، مهم بحران و موضوع بحران  ه نگرش به مقول 
بحران محسوب می  رویکرد  سه  شامل  بحران  به  رویکردها  بحران شود.  بحران گریزی،  و  است.  ستیزی  پذیری 

ستیز رسانه  اما رویکرد بحران کنند. ای بحران گریز، وجود هرگونه بحرانی را به کلی نفی می های رسانه سازمان 
جای انکار و ندیدن، به مواجهه با آن برخیزد و در جهت مدیریت دارد که پس از روی دادن بحران به را بر آن می 

 (. ۱57:  ۱۳۹0)صلواتیان و روشندل اربطانی،    بحران تالش کند 
ای جا باز کند، تا  در فعالیت رسانه نام »ژورنالیزم بحران«    شده است که ژانری به   سبب   ستیز رسانه رویکرد بحران 

 های طبیعی و یا انسانی مقابله کرد.  نگاری با بحران بتوان از طریق کاربرد این سبک روزنامه 
نگاری پس از واقعۀ واترگیت  عنوان یک مکتب پیشو و تأثیرگذار روزنامه  به   « نگاری تحقیقی روزنامه »   چنان که هم 

ای نگاری باز کرد و برجستگی ویژه میالدی، جای خود را در مبانی نظری و عملی روزنامه   ۱۹70اول دهه    در نیمۀ 
بحران نیز پس از حمله به برج یافت، روزنامه  های دوقلوی مرکز تجارت جهانی در نیویارک، اهمیت و  نگاری 
هایی نیز از دل ها قرار گرفت و رویه سانه نگاری و ر ای یافت و بیش از پیش مورد توجه مدارس روزنامه جایگاه ویژه 

 نگاری تجربی این دوره بروز کرد. روزنامه 
نگاری بحران را به رشح  های روزنامه مهدی فرقانی استاد علوم ارتباطات در نگاهی اجاملی، کارکردها و ویژگی 

 کند: زیر، محوربندی می 
 یاری رسانند.   دیدگان وضعیت مصیبت توانند به ترسیع در عملیات نجات و رسیدگی به  ها می رسانه  ▪
 ها باید به خوانندگان خود، تصویر بزرگی از حس تداوم زندگی را القا کنند. در هنگام بحران، روزنامه  ▪
زدگی دوری کنند و  منتظره باید عاقالنه رفتار کرده، از هیجان ها در جریان وقوع رویدادهای غیر رسانه  ▪

بیان  برای  که  واژگانی  و  کلامت  به   مراقب  آن  تحلیل  و  تجریه  یا  واقعه  باشند  کار می جزئیات  برند، 
 نحوی که خصومت، بدبینی، و تنفر در مردم، اقوام، نژادها و مذاهب نسبت به یکدیگر ایجاد نکنند(. به ) 
ای  توانند بهتین عملکرد را در واکنش به حوادث بزرگ داشته باشند که از دانش پایه ها وقتی می رسانه  ▪

 های نادرست خودداری کنند. رد حادثه برخوردار باشند و از ارائه گزارش کافی در مو 
گذاردن اطالعات، پیوندی میان شهروندان برقرار  های خود و با اشتاک گاران با اخبار و گزارش روزنامه  ▪

جامعه را حفظ    تواند شیرازه ند که می ایاهای مشتکی ؤ ها و ر ها حامالت اصلی ارزش کنند... آن می 
روزنامه   کند  بدهد.  ادامه حیاب  و  آوردن  تاب  توان  به کشور،  به نگاران می و  نقش  در  توانند  سزایی 

 (. 52- 5۱:  ۱۳87بازسازی و تقویت بافت اجتامعی، هنگام بروز بحران داشته باشند )فرقانی،  
بحران هرچند کار حرفه  بروز  نوع رویداد  انسانی،  های طبیعی و یا  ای یک ژورنالیست در مواقع  به ماهیت و 
رویدادها ماهیت و در نتیجه اقتضایی یکسان نخواهند داشت، اما یک خصیصۀ مشتک در    بستگی دارد و همه 
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نگاری را از مسیر عادی و روزمره خارج  همه این رخدادها قابل ردیابی است، اینکه، این رویدادها، فعالیت روزنامه 
همین دلیل، علامی ارتباطات، به ژورنالیستان بحران چنین    ند. به بخش ن می ه آ ارچوبی خاص ب ه کنند و چ می 

ریزی جهت پوشش دادن حوادث غیرمتقبه نباید منتظر ماند تا این حوادث رخ  »برای برنامه   : کنند خطاب می 
های هر  اکنون آغاز کرد. وظیفۀ همۀ اعضای تحریریه باید مشخص باشد. حوزه دهند. این کار را باید از هم 

  اعزام  برای  اشخاصی  و  برنامه  حتامً  دارید  پوشش  قصد  که  حوزهایی  برای  … شگر و عکاس را تعیین کنید،  گزار 
 (. 2۱:  ۱۳8۳نگاری بحران،  روزنامه )   باشید.«   داشته 

 ها در مواقع بحرانی کارکردهای رسانه 
سو و تأثیرپذیری جوامع از  طبیعی و انسان بر روان افکار عمومی از یک   های توجه به تأثیرگذاری عمیق بحران   با 

توان  می   به همین دلیل ها و بحران ایجاد کرد.  توان ارتباطی میان رسانه ای از سوی دیگر، می های رسانه پیام 
ل محور و مهمی در مواقع مختلف بحرانی دارند؛آموزش عمومی حو   های متفاوت ها کارکردها و نقش گفت رسانه 

بحران  افراد  از  انتقال اطالعات جدید و موثق  بحران،  از  ناشی  از خطرات  به جامعه،  بحران، هشداردهی  زده 
های جمعی در  نهادهای دولتی و نهادهای خیریه و پاسخگو کردن مسئوالن از جمله کارکردهای کلی رسانه 

 د. شو می   دانسته رشایط بحرانی  
 الف: مدیریت اطالعات در بحران

ها در کنتل رشایط بحرانی و هدایت آن به وضعیت مطلوب  ترین وظایف رسانه یت اطالعات، یکی از مهم مدیر 
صورت جدی  که در زمان وقوع و گستش بیامری کرونا، مردم به اطالعات دقیق و دست اول به است. از آنجایی 

اطالع  نحوه  به  توجه  دارند؛  رسانه نیاز  سوی  از  مؤلفه ها،  رسانی  می مهم  های  از  از  شود دانسته  بسیاری   .
می  بحران  به  مربوط  اطالعات  و  اخبار  انتشار  به  معطوف  بیشت  را  اطالعات  مدیریت  دانند.  کارشناسان، 

ها و نیز  رسانی و خربی رسانه کنند که در مرحله وقوع بحران، کارکرد اطالع پردازان ارتباطی تأکید می نظریه 
ند و به منظور هدایت  ا ها آبسنت شایعات برخوردار است؛ زیرا بحران جلب مشارکت همگانی از اهمیت بیشتی 

ترین و  رسانی و خربدهی روشن رسانی شوند. بدون شک، اطالع اطالع   ی مدبرانه ا افکار عمومی باید به شیوه 
ندل  نقل از صلواتیان و روش : به ۱۹۹۱های جمعی در مقابله با بحران است )کوارانتلی،  ترین نقش رسانه اصولی 

 (. ۱6۱:  ۱۳۹0اربطانی،  
آنجایی  رسانه از  کرونا،  ویروس  شیوع  نظیر  بحرانی،  نابسامان  رشایط  در  قوی که  جمعی  قابل های  و  ترین 

به  دقیق  و  اطالعات حیاتی  نش  و  ابزار پخش  در حوزه    اعتامدترین  اثربخش  مدیریت  است،  افکار عمومی 
 رسانی باید بر اصول زیر استوار باشد: اطالع 
 . اند شده ی به اطالعات حق افرادی است که دچار بحران  دستس  .۱
 دهد. اطالعات مفید، ظرفیت جامعه را برای مدیریت بحران افزایش می  .2
 موقع، رسیع و واقعی باشد و در متام سطوح جامعه انتشار یابد. اطالعات باید به  .۳
دوره  .4 در  باید  اطالعات  بحرانی  رشایط  اس در  رضوری  شوند.  تکرار  متناسب،  در  های  اطالعات  ت 

ها، تغییر و تجدید شوند. ارائه اطالعات یکنواخت  های مختلف و بر مبنای وقایع و اتفاقات و گزارش دوره 
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را مخدوش  به  رسانه  اعتبار  مردم شود،  باعث خشم  است  آنکه ممکن  صورت طوالنی مدت، ضمن 
 دهد. کند و اعتامد مردم به آن را کاهش می می 

رویکرد اصلی در ارائه اطالعات باید کمک به بهبود وضعیت باشد، بنابراین، نباید اطالعاتی ارائه کرد   .5
 د. کن تر  که وضعیت را از آنچه هست، وخیم 

 کننده آن دارد.  شده رابطه تنگاتنگی با اعتبار منبع و میزان مقبولیت ارائه اعتبار اطالعات ارائه  .6
انگاری در دقت و ، بنابراین هرگونه سهل د شو دانسته می ربخش های اث گیری اطالعات مبنای تصمیم  .7

 در پی داشته باشد.   ء سو   پیامدهایی تواند  ها می صحت آن 
 گیرد. بر را در   ، پردازش و نحوه انتشار آن آن آوری  گرد مدیریت اطالعات باید فراگیر باشد و فرایند   .8

هم نیازهای مراکز و مراجع مسئول، مدیران و عوامل  زده را تأمین کند و اطالعات باید هم نیازهای افراد بحران 
 (. ۱0۳:  ۱۳87درگیر در مدیریت بحران را پاسخ دهد )رضایی بایندر و احمدی،   

 ها در مواقع بحرانی گیری رسانه ب: جهت 
توانند رویکردهای متفاوت را اتخاذ  گیری ویروس کرونا، می های انسانی نظیر همه ها در زمان وقوع بحران رسانه 

توانند دارای رویکرد سنتی،  ها در چنین مواقع می صورت کلی رسانه اند که به کند. علامی ارتباطات به این عقیده 
 تعاملی و موافقت با بحران و یاهم قانون طبیعی باشد. 

اگر رویکرد رسانه به بحران سنتی و مخالفت با بحران و استاتژی آن نیز واکنشی یا انفعالی باشد، به بحران و  
گیری رسانه نیز حامیتی خواهد بود. برعکس اگر رویکردها به  ... جهت توجه و نیاز مخاطبان در این زمینه بی 

فرصت  و  مثبت  رسانه  استاتژی  باشد،  بحران  با  موافقت  و  تعاملی  و جهت بحران  و  طلبانه  گیری آن مستقل 
های رقیب  را پوشش دهد و از رسانه   انتقادی خواهد بود و رسانه سعی خواهد کرد ابعاد زوایای مختلف بحران 

چنین اگر رویکرد رسانه به بحران از نوع قانون طبیعی باشد، نوع عمل رسانه  نیز در این زمینه پیشی گیرد. هم 
گیری رسانه و چگونگی پوشش خربی  ها واکنشی خواهد بود. بنابراین، نوع رویکرد و استاتژی، جهت در بحران 

رسانی، انتشار جامع( گونگی پوشش خربی بحران )ترسیع در انتشار، تحدید اطالع کند و چ بحران را تعیین می 
 (. ۱54۹:  ۱۳۹۱دارد )نرصالهی،    انکارناپذیر   ی های ناهشی از آن تأثیر نیز بر روند آتی بحران و خسارت 

 ها در رشایط بحران کرونایی ج: نقش آموزشی رسانه 
  شناسان وظیفه ند. برخی جامعه ا امعه، دارای رأی مشتک ها در جدهی رسانه علامی ارتباطات بر نقش آموزش 

رسانه  می آموزشی  عنوان  موازی«  »آموزش  را  مقاله ها  در  ارتباطات،  متفکر  السول  هارولد  عنوان  ا کنند.  با  ی 
»ساخت و کارکرد ارتباطات در جامعه، در کنار نظارت بر محیط، ایجاد و توسعه همبستگی اجتامعی توسط  

  زند. مراد السول از نقش سوم، وظیفه ها در جامعه سخن می انتقال میراث فرهنگی توسط رسانه   ها، از رسانه 
 ست.  ها آموزشی رسانه 

ای گونه اما این نقش در رشایط گوناگون، دارای اشکال متفاوت است. »آموزش عمومی در خصوص بحران باید به 
ها، میراث فرهنگی ...  منظور حفاظت از مردم، دارایی باشد که منجر به دستیابی و استفاده از دانش بومی به 

 (. ۱60:  ۱۳۹0و روشندل اربطانی،  : به نقل از صلواتیان  200۹شود )کاکالئوسکا، آمارتونگا و هیگ،  
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های قابل پذیرش در امر مبارزه با کرونا در سطح جهان است.  ای، یکی از راه دهی توسط نهادهای رسانه آموزش 
آوری و انتقال اطالعات مربوط به مناطق  »آموزش عمومی پیرامون بحران، هشداردهی در خصوص خطرات، جمع 

های امدادی، فراهم آوردن  و سازمان   تی نهادهای دول   دیده به ردم آسیب دیده، خربدهی از نیازهای خاص م آسیب 
پاسخ  و  شیوه صحیح آمادگی  درباره  گفتگو  از  امکان  در سطح جامعه، همگی  بحران  وقوع  هنگام  در  دهی 

 (. ۱۹۹4ها در مدیریت بحران بر عهده دارند )گیت،  کارکردهای مهم و اساسی است که رسانه 
ها و اطالعات مرتبط، آمادگی  توانند از طریق انتشار دستورالعمل ها می بحران، رسانه   خالصه اینکه در هنگامه 

متقبه  مردم را برای رویارویی با وضعیت پیش آمده باال بربند و حامل آموزش عمومی برای مقابله با حوادث غیر 
متقبه، از میزان اضطراب  غیر  توانند با انتشار اطالعات صحیح درباره شدت و میزان رویداد ها می باشند. رسانه 

 (. 52- 5۱:  ۱۳87)فرقانی،    های مضطربانه مردم در این زمینه بکاهند و پرسش 
 گیری ویروس کرونا ها در رشایط همه د: نقش نظارتی رسانه 

 توان خالصه کرد: ها در اوضاع بحرانی را در چند مورد زیر می نقش نظارتی رسانه 
به  بحران  که  وضعیتی  می در  رسانه وقوع  اجرایی  و  رهربی  هیئت  بر  استاتیژی  پیوندد،  بر  که  است  الزم  ها 

شان را به مسأله بحران بیشت معطوف کنند. تأکید عوامل  شان تجدید نظر کرده و توجه رسانی و نظارتی اطالع 
هم درون  و  آن  با  مقابله  بحران جهت  مسأله  بر  م سازمانی  ارائه  گزارش،  چنین  نظیر خرب،  مختلف  حتواهای 

برخورد دولت  نوع  از  تبلیغات تجارتی و...  نظارتی   مصاحبه،  برجسته نقش  از جمله عنارص  بحران  با  و مردم 
 باشد. ها می رسانه 
کنندگی دراماتیک حوادث  رسگرم   ها در هنگام بحران برخالف روال معمول نباید توجه خود را به جنبه رسانه 

آمیز از  منایی مشکالت نیز منجر به ارائه تصاویر اغراق آنها باید بدانند که گرایش به بزرگ   فزون بر ا متمرکز کنند.  
چنین در یک حادثه بزرگ، گرایش همه گزارشگران اعزامی این است که اطالعاتی را که به  شود. هم رویداد می 
 (. 52- 5۱:  ۱۳87)فرقانی،    اند، با یکدیگر به اشتاک بگذارند دست آورده 

توانند بیشت بر چگونگی  و راپورتاژهای تلویزیونی و یا مطبوعاتی را دارند، می   تهیه گزارش   ژورنالیستان که وظیفه 
ادای مسئولیت، عملکرد و همکاری دولت با مردم آسیب دیده توجه و مترکز کنند. تهیه گزارش از چگونگی  

صحت عامه در رشایط بحران کرونایی، یکی از وجوه های دوامدار و روزانه نهادهای مسئول نظیر وزارت  فعالیت 
 د. شو می   دانسته ممتاز نظارت مطبوعات بر عملکرد دولت  

 روش تحقیق 
ساختاریافته استفاده شده است. در روش  عمیق فردی، نیمه  در این پژوهش از روش تحقیق کیفی و مصاحبه 

هده مشارکتی، تاریخچه زندگی و مصاحبه  های مختلفی از جمله مشاهده عمومی، مشا تحقیق کیفی از تکنیک 
استفاده می  نیمه عمیق  و  از مصاحبه عمیق  تحقیق حارض  در  و  گرد   برای ساختاریافته  شود.  اطالعات  آوری 

منونه هم  روش  از  هدف چنین  از  گیری  محدودی  تعدادی  معمواًل  روش  این  در  است.  شده  استفاده  مند 
دف مطالعه است و موجب بیشتین تنوع در تجربیات و نگرش و  پاسخگویان با توجه به رشایط که مبتنی بر ه 
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خود به    های پرسش . سپس پژوهشگر در جستجوی یافنت پاسخ  اند شده همراه دارد، انتخاب  اعتبار نتایج را  
 مصاحبه با پاسخگویان پرداخته است.  

 مصاحبه عمیق 
گر( دیگران را  عمقی »در بهرتین شکل آن عبارت است از رویدادی که در آن یک شخص )مصاحبه   مصاحبه 

لحاظ نفوذ عمیق و گسرتده  کند تا آزادانه عالیق و تجربیات خود را واگو کنند. قابلیتی که مصاحبه به تشویق می 
تباطی و دیگر علوم اجتامعی  شونده دارد، آن را به روشی برتر در مطالعات ار های ذهنی مصاحبه در واقعیت 

 (. 22۳:  ۱۳88تبدیل کرده است« )لیندلف و تیلور،  
 روش تجزیه و تحلیل اطالعات

ها از تکنیک تحلیل مضمون استفاده  آمده از مصاحبه دست در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل اطالعات به 
( موجود درون داده است. این روش  ها تحلیل مضمون روشی برای تعیین، تحلیل و بیان الگوها )تم   شده است. 

 کند.  ها را سازماندهی و در قالب جزئیات توصیف می در حداقل خود، داده 

 روش تحلیل مضمون 
های ساده و کارآمد تحلیل کیفی، تحلیل مضمون است. »تحلیل مضمون روشی برای شناخت،  یکی از روش 

های متنی  روش، فرایندی برای تحلیل داده   های کیفی است. این الگوهای موجود در داده   تحلیل و گزارش 
م، مبین اطالعات  کند. ... مضمون یا ت  ل می بد های غنی و تفصیلی  داده   های پراکنده و متنوع را به است و داده 
ای از  تحقیق است و تا حدی، معنی و مفهوم الگوی موجود در مجموعه   های پرسش ها و  باره داده مهمی در 

(. تحلیل  ۱5۹  - ۱5۳:  ۱۳۹0؛ به نقل از جعفری و دیگران،  Braun&Clarke,2006)   دهد ها را نشان می داده 
های کیفی به کار  روش   بیشت تواند در  بلکه فرایندی است که می   ، مضمون رصفاً روشی کیفی خاصی نیست 

 طور کلی تحلیل مضمون، روشی است برای: رود. به 
 دیدن منت؛  ▪
 مرتبط؛ نا برداشت و درک مناسب از اطالعات ظاهراً   ▪
 تحلیل اطالعات کیفی؛  ▪
 مند شخص، تعامل، گروه، موقعیت، سازمان و یا فرهنگ؛ م مشاهده نظا  ▪
:  ۱۳۹0؛ به نقل از جعفری و دیگران،  Boyatzis, 1998,p. 4های کمی ) های کیفی به داده تبدیل داده  ▪

۱5۳  .) 
توان در  وابسته نیست، و از آن می   ـ که از قبل وجود داشته باشد ـ   بنابراین، تحلیل مضمون به چارچوب نظری 

 های نظری متفاوت و برای امور مختلف استفاده کرد.  ارچوب ه چ 
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 مضمون چیست؟ 
دهنده درک و تجربه  طور کلی، مضمون ویژگی تکراری و متامیزی در منت است که به نظر پژوهشگر، نشان به 

؛ به نقل از جعفری و دیگران،  King& Horrocks. 2010.p. 150تحقیق است )  های پرسش با  پیوند خاصی در 
ای از  مراتب، عده لحاظ جایگاه و سلسله (. برخی محققان مضامین را به لحاظ ماهیت، شامری به ۱5۹:  ۱۳۹0

نقش مضمون در تحلیل منت آن را تقسیم کنند. برای منونه، هرگاه مضمونی   ظ منظر منشأ و برخی هم به لحا 
  چنین درصورتی آن را به اولیه و یا نهایی تقسیم کرد. هم  توان نوع بندی شود، می به لحاظ زمان شناخت طبقه 

ای  لحاظ ماهیت تقسیم کرد، هدف توجه به جنبه توصیفی بودن، تفسیری بودن و یا رابطه که مضمونی را به 
مراتب تقسیم کنیم، هدف اصلی یا  لحاظ سلسله که مضمون را به  صورتی  گونه، در بودن مضمون است. همین 

 ودن مضمون است. فرعی ب 

 های تحلیل مضمون روش 
افزارهای کمپیوتری، استفاده  توان به کاربرد نرم های گوناگونی برای تحلیل مضمون وجود دارد. از جمله می روش 

 و شبکه مضامین اشاره کرد.   از قالب مضامین، ماتریس مضمون 
بر  ب   تحقیق حارض  انجام شده است. »شبکه مضامین  راساس روندی مشخص،  اساس روش شبکه مضامین 

آمده از ترکیب و تلخیص  دست دهنده )مضامین به مضامین پایه )کدها و نکات کلیدی منت(، مضامین سازمان 
نظام  را  مثابه کل(  به  بر منت  اصول حاکم  دربرگیرنده  عالی  فراگیر )مضامین  و مضامین  پایه(  مند  مضامین 

ا، رسم و مضامین برجسته هریک از این سه سطح  های شبکه تارمن صورت نقشه کند؛ سپس این مضامین به می 
 (. ۱70:  ۱۳۹0شود )جعفری و دیگران،  ها نشان داده می همراه با روابط میان آن 

 جامعه آماری 
رسانه  در  شاغل  ژورنالیستان  را  حارض  پژوهش  آماری  روزنامه جامعه  رشته  استادان  و  مختلف  و  های  نگاری 

  ۱4تحقیق حارض،  های پرسش دهند؛ یعنی برای پاسخگویی به مختلف افغانستان می  های ارتباطات دانشگاه 
کردند که در زیر به برخی از موضوعات مهم مربوط  رشکت تن از استادان دانشگاه و ژورنالیستان برحال کشور 

ر کابل  کنندگان این پژوهش را استادان دانشگاه دولتی و خصوصی د رشکت به جامعه آماری اشاره شده است.  
دهند. در  های کشور شکل می ها و خربگزاری چنین برخی از ژورنالیستان در تلویزیون های کشور و هم و والیت 
 ند. ا نفر دیگر مرد   ۱0تن زن و    4ها،  کننده رشکت میان  

 گیری و حجم منونه روش منونه 
از میان جامعه آماری و تعیین حجم   مند گیری نااحتاملی با تکنیک هدف گیری این پژوهش، منونه روش منونه 

 باشد.  منونه است و مالک تعیین حجم منونه نیز اشباع نظری می 
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 بررسی روایی و پایایی تحقیق 
 های تحقیق یافته 

تن از استادان ژورنالیزم    ۱8ها و اهداف تحقیق، پس از انجام مصاحبه عمیق با  در این بخش متناسب با پرسش 
ها  ایم. یعنی مشخص شد که هر مضمون کدام جنبه از داده های تحقیق رسیده ه یافته و خربنگاران فعال کشور، ب 

 . پردازیم گیری مضامین می دهد. بنابراین به معرفی و شکل را پوشش می 
اصلی   ضعف   ها قوت مضمون  کووید رسانه   های و  بیامری  شیوع  با  مبارزه  در  افغانستان  جامعه    ۱۹- های  در 

 افغانستان
 مضمون
 اصلی 

ن مضمو 
 کدگذاری اولیه فرعی 

شامره 
 کدگذاری 

ش 
رو

های مبارزه رسانه 
ای علیه بیامری کرونا
 

رسانی  اطالع 
دقیق و  
 شفاف 

دقیق از وضعیت بیامران، مردم را از روند و شدت    دهی توانند با گزارش ها می رسانه 
 P1A شیوع ویروس باخرب کنند. 

های مقابله با آن  باره این ویروس و راه توانند با متخصصان و پزشکان در ها می رسانه 
 P1D مصاحبه کنند. 

کشورهای دیگر در امر مبارزه با این بیامری را با مردم    های توانند تجربه ها می رسانه 
 افغانستان رشیک کنند. 

P1E 

کوتاه، پرمحتوا و اثرگذار، مردم را از شیوع و    های توانند از طریق نش پیام ها می رسانه 
 P2A چگونگی این ویروس آگاه کنند. 

ها،  توانند اطالعات دقیق از تعداد مبتالیان، بهبودیافتگان، آمار فوتی ها می رسانه 
 P2B وجود تجهیزات و لوازم صحی را به دست آورند و به مردم انتقال دهند. 

دهی، پخش اخبار معترب و موثق  توانند از مجراهای تبلیغات، آگاهی می ها  رسانه 
 P91 مرتبط به بیامری، مردم را در امر جلوگیری از بیامری یاری کنند. 

رسانان واقعی در جامعه، مردم از خطرات ناشی از این  عنوان پیام خربنگاران به 
 P10A اند. ویروس کشنده باخرب ساخته 

 دهی آموزش 

 P1B باال بربند.   ۱۹- توانند آگاهی مردم را نسبت به خطرات بیامری کووید ها می رسانه 
 P1C گزینی به جامعه آموزش دهند. های دوری توانند روش ها می رسانه 
با ارائه تبلیغات در مورد شناسایی بیامری مردم را آموزش دهند و نظریات    ها رسانه 

 P11A کارشناسان در این عرصه با جامعه رشیک کنند. 

پخش 
اعالنات و  
های  راهنامیی 
 پزشکی 

به    های طبی را در قالب اعالن صورت رایگان بعضی از توصیه توانند به ها می رسانه 
 P4A . مردم ارائه کنند 

سوی یک جامعه  توانند جامعه از بحران به ها از طریق آگاهی صحی می رسانه 
 P7A سالمت جهت دهند. 

مدیریت  
 مدبرانه بحران

ترین نقش را در مدیریت  توانند مهم دهی می ها با بازمنایی اطالعات و آگاهی رسانه 
 P6A بحران کرونا بازی کنند. 

توانند  مندانه و با درنظرداشت منافع جامعه می دهی رسالت ها از راه آگاهی رسانه 
 P6B این بحران را مدیریت کنند. 
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  اولولیت 
گذاری به 
 منافع عامه 

رسانی، از نخستین  اند و برای اطالع شان گذشته خربنگاران از منافع شخصی 
 P10B روند.شدگان این ویروس به شامر می مصاب 

قوت 
های  

رسانه 
های افغانستان در مبارزه با کرونا 
 

سازی  آگاه 
 جامعه 

صورت رایگان یکی از نقاط  سازی اجتامع به های آموزشی به منظور آگاه پخش پیام 
 P1F رود. شامر می ها به قوت رسانه 

 P1G شود. دهی از خطرات کرونا از دیگر نقاط قوت آن دانسته می آگاهی 
 P1H اند. خوبی بازتاب داده های کشورهای دیگر را به افغانستان تجربه   های رسانه 

رسانی  اطالع 
 موثق 

رسانی موثق از آمار مبتالیان و شیوع  ایستادگی خربنگارن در کنار پزشکان و اطالع 
 P4B ست. ها این ویروس، از نقاط مثبت و قوت رسانه 

  ایجاد گفتامن 
 ای رسانه 

ای با  کشور جهت کنکاش ابعاد مختلف موضوع، گفتامن های رسانه   های رسانه 
 P3A اند. حضور کارشناسان برگزار کرده 

القای امید و  
آرامش به  
 جامعه 

ها، هر روز جامعه را به سوی  رسانی از آمار فوتی های افغانستان در کنار اطالع رسانه 
 P2C اند. ده آرامش دعوت کرده و تعداد بهبودیافتگان را نیز ارائه کر 

دهی مردم ایجاد  تا الاقل فضای بهتی را برای روحیه   اند شده ها بسیج  بیشت رسانه 
 کنند. 

P81 

تهیه گزارش  
 تحقیقی 

های تحقیقی از  ها در رشایط فعلی، نوشنت گزارش یکی از نقاط قوت رسانه 
 مفسدان است.   های شده و افشا کردن چهره چگونگی استفاده از بودجه تعیین 

P11B 

تهیه  
های برنامه 
 ویژه 

های  های تلویزیونی، از قوت های ویژه شبکه ها، انتشار برنامه در کنار اخبار و گزارش 
 P5A اند. های کشور رسانه 

 P7B های جامعه شده است. ها از طریق برگزاری میزگردها سبب تأثیر بر نگرش رسانه 

ضعف 
های رسانه 

های 
  

افغانستان 
 

تقلید از  
های  رسانه 
 غربی 

های غربی، آمار مصاب به کرونا را به صورت  های افغانستان به تبعیت از رسانه رسانه 
 P1I اند.آمیز گزارش داده مبالغه 

ارتباط دادن  
بیامری با  
 سیاست 

های سیاسی  افغانستان خواسته یا ناخواسته این بیامری را وارد بازی   های رسانه 
 P2D اند. کشور کرده 

عدم کسب  
اعتامد مردم  

 ها به رسانه 

باره مبتالیان کرونا، اعتامد به  رویه در واقعی یا انتشار آمارهای بی نش اخبار غیر 
 ها را کاهش داده است. رسانه 

P1J 

های صحی، انتشار اخبار جعلی و تکثیر  ها از جدی نگرفنت توصیه اعتامدی بی 
 P7C گیرد. ها رسچشمه می خرافات از سوی برخی از رسانه 

موجودیت  
خربنگاران  

 ایحرفه غیر 

ای بدون توجه به اصول ژورنالیستی، خربهای منتش  حرفه برخی از ژورنالیستان غیر 
 P4C کند. وارد می   کنند که به روان جامعه آسیب می 

نام متخصص    ها با افرادی به ای سبب شده است که رسانه حرفه وجود افراد غیر 
باره بیامری و این بحران، بیشت از شهروندان معلومات نداشته  مصاحبه کنند که در 

 باشند. 
P6E 

  نبود گزارش 
 تحقیقی 

گیری  افغانستان در پیوند به چگونگی شیوع و پیامدهای بیامری و شکل   های رسانه 
 P5B اند.ها، گزارش تحقیقی ارائه نکرده فساد اقتصادی ناشی از کمک 

ها نداشنت طرحی مشخص و تخصصی در امر مدیریت این  ترین ضعف رسانه مهم 
 بحران بوده است. 

P6C 
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نداشنت طرح  
مشخص و  
 تخصصی 

دهی  آگاهی   های صحی منظم در زمینه ها، نداشنت برنامه یکی از نقاط ضعف رسانه 
 P92 از خطرهای این بیامری است. 

پخش مکرر 
 اخبار منفی 

گذارد منتش  هم خربهای که بر روان مردم تأثیر می های افغانستان پی رسانه 
 P6D کند. از امید خربی نیست. می 

  توجه به کرونا 
به عنوان یک  
 پروژه تجارتی 

مثابه یک کاالی بازرگانی  ها این است که به بحران کرونا به های رسانه یکی از ضعف 
 P6 کنند. املنفعه منتش منی کنند و بدون پول یک تبلیغ عام نگاه می 

نش و پخش    های ها در زمان دشوار کرونایی این است که برنامه از نکات ضعف رسانه 
 ای است.ها پروژه شده از سوی شامری از رسانه 

P8B 

آمار ضد و  
 نقیض 

ها، نش آمار ضد و نقیض و ناموثق از میزان مبتالیان به این  های رسانه یکی از ضعف 
 شدگان است. بیامری و تلف 

P9C 

نداشنت  
 P11C ست. ، نداشنت بودجه کافی برای مبارزه با کرونا ها های بزرگ رسانه از ضعف  بودجه کافی 

مسئولیت صاحبان رسانه 
رشایط کرونایی و تأکید بر بژورنالیزم بحران 

ها در 
 

اتخاذ رویکرد  
 گرایی واقع 

گرایی و روراست بودن، نقش موثر را  توانند با اتخاذ رویکرد واقعی ها می مدیران رسانه 
 P1K در مدیریت بحران داشته باشند. 

واقعی  ای نباید روحیه مبارزه با کرونا را از طریق انتشار اخبار غیر مسئوالن رسانه 
 P1L خراب کند. 

 P1M به جامعه یک کابوس بسازد   ۱۹- ها نباید از بیامری کووید مدیران رسانه 
برای خربنگاران تفهیم کنند تا آنچه حقیقت است را    اند ها موظف مدیران رسانه 

 P11D بنویسند و به مردم پیشکش کنند. 

ژورنالیزم  
 بحران 

های مانند  های مقابله با بحران تواند میزان واقعی بحران و راه ژورنالیزم بحران می 
 P1N کرونا را به جامعه نشان دهد. 

کاهش  
 اضطراب 

 شود از اضطراب جامعه کاسته شود. بحران سبب می   کاربرد ژورنالیزم 
 P3B 

 P4D شود که روحیه جامعه تقویت شود و بحران کاهش یابد. سبب می 
انتخاب خربهای بد، به ارائه اطالعات از رویدادهای مثبت    جای توانند به ها می رسانه 

 P9D بپردازند. 

اعتامدی ها و... ناشی از هراس کرونایی مدیریت  ها، بی ها، اضطراب اگر استس 
 P7D گذارد. ها تأثیر می نشود، پس از کرونا بر مجموع فعالیت 

اقدام  
 دیرهنگام 

بعد از گذشت چندماه از شیوع ویروس کرونا، به اضطراب ناشی از    ها مدیران رسانه 
 P5C اند. و در حال حارض به این مسأله توجه کرده   اند شده ها واقف  گزارش 

تغییر در  
پالیسی  
 ای رسانه 

زندگی بش را تهدید کرده است، الزم است که به    باتوجه به اینکه عرص کرونایی 
ها  های مبارزه با چنین بحران اش را تغییر دهند و راه ها نیز پالیسی موازات آن رسانه 
 را بیشت بسازند. 

P8D 

پیشنهاد به  
رسانه 

عدم   ها 
ناامیدسازی  

 جامعه 

ها  ه که مردم امیدوار به مثبت بودن دستگاه صحی کشور نیستند، رسان از آنجایی 
روز امید را به این جامعه تزریق  به جامعه را در مضیقه و ناامیدی قرار ندهد؛ بلکه روز 

 کند. 
P1O 
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  جای ها روی طرحی کار کنند که در رفتارهای اجتامعی تغییر بیاورد و مردم به رسانه 
 P10D ترس و فرار، به مبارزه و مقابله بلند شوند. 

کاربرد  
ژورنالیزم  
 بحران 

عنوان یکی از ژانرهای مهم برای  نگاری بحران به ها باید به روزنامه مسئوالن رسانه 
 P3D های انسانی توجه کند. مبارزه با بحران 

حامیت از  
 خربنگاران 

سهولت بیشت به خربنگاران فراهم کن و هزینه معالجه آن عده از    ها رسانه 
 شوند، بپردازند. ژورنالیستانی را که به این بیامری مبتال می 

P4E 

توجه به ابعاد  
اقتصادی و  
 سیاسی 

ها در قالب اخبار، به جوانب سیاسی و  های افغانستان در کنار تبارز واقعیت رسانه 
 ر نیز بپردازند. اقتصادی ویروس کرونا در کشو 

P5D 

 P6G مبارزه با فساد در مراکز درمان بیامری کرونا. 

 

سازی  برجسته 
کمت اخبار  
 کرونایی 

 P6F ها اخبار کرونایی را بیش از اندازه برجسته نکنند. رسانه 

 P6F ای به منظور مقابله با این مریضی؛ های حرفه تولید برنامه 

  توجه به کرونا 
به عنوان یک  

واقعیت  
 اجتامعی 

حیث  بازرگانی، به   ی یک برنامه جای نگاه به این معضل به مثابه ها به مسئوالن رسانه 
 P6H یک واقعیت اجتامعی نگاه کنند. 

سو دهند تا از  و ها هوشیارانه و به شکل مؤثر افکار عمومی را سمت کارگزاران رسانه 
از ترس مبتال شدن به ویروس کرونا،    میزان استس و اضطراب شهروندان ناشی 

 شان نسبت به کرونا را از دست بدهند. باوری بکاهد و از طرف دیگر بی 
P7E 

هامهنگی با  
 علام و دولت 

  های توانند بسیاری از پیام ها می اند، رسانه که مردم افغانستان سنتی از آنجایی 
 علامی روشنفکر به جامعه انتقال دهند. 

P9E 

ها در همکاری با  نیست، رسانه   ۱۹- کسی حارض به رفنت در شفاخانه کووید هیچ 
ها بهت از قرنتین در خانه  صحت عامه کشور باید به مردم قناعت دهند که تجریدگاه 

 است. 
P10C 

نظارت بر   
 P11E نظارت کنند.   ۱۹- رسانی دولت به بیامران کووید کمک ها بر روند  رسانه  کارکرد دولت 

 
شده از کدهای اولیه استادان ژورنالیزم و خربنگاران شبکه مضامین اصلی و فرعی استخراج  ۳جدول شامره  

 کشور 
 مضمون فرعی شامره مضمون فرعی مضمون اصلی  شامره

ای علیه  های مبارزه رسانه روش  ۱
 بیامری کرونا

 رسانی دقیق و شفاف اطالع  ۱-۱
 دهی آموزش  ۱-2
 های پزشکی پخش اعالنات و راهنامیی  ۱-۳
 مدیریت مدبرانه بحران ۱-4
 گذاری به منافع عامه اولولیت  ۱-5

های  های مثبت رسانه سویه  2
 افغانستان در مبارزه با کرونا 

 سازی جامعه آگاه  ۱-2
 رسانی موثق اطالع  2-2
 ای های رسانه ایجاد گفتامن  2-۳
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 القای آرامش و امید به جامعه  2-4
 های تحقیقی تهیه گزارش  2-5
 ها مصاحبه با بیامران و تهیه گزارش از آن  6-2

۳ 
های افغانستان در  های رسانه ضعف 

 مبارزه با کرونا 

 های غربی تقلید از رسانه  1-3
 ارتباط دادن بیامری با سیاست  2-۳
 ها عدم کسب اعتامد مردم به رسانه  ۳-۳
 ایحرفه موجودیت خربنگاران غیر  4-۳
 های تحقیقی نبود گزارش  5-۳
 نداشنت طرح مشخص و تخصصی  6-۳
 پخش مکرر اخبار منفی  7-۳
 توجه به کرونا به عنوان پروژه تجارتی 8-۳
 ارائه آمارهای ضد و نقیض  ۹-۳
 بودجه کافی نداشنت   ۱0-۳

4 
ها در  مسئولیت صاحبان رسانه 

رشایط کرونایی با تأکید بر ژورنالیزم  
 بحران 

 گرایی اتخاذ رویکرد واقع  ۱-4
 رضورت جدی توجه به ژورنالیزم بحران  2-4
 کاهش اضطراب جامعه  ۳-4
 اند. اقدام دیرهنگام کرده  4-4
 ای تغییر در پالیسی رسانه  5-4
 توجه به فرایندها به جای رویدادها  6-4
 تأکید بر مدیریت بحران انسانی  7-4

5 
ها به  کننده پیشنهاد مشارکت 

 ها رسانه 

 عدم ناامیدسازی جامعه  ۱-5
 کاربرد ژورنالیزم بحران  2-5
 حامیت از خربنگاران  ۳-5
 توجه به ابعاد اقتصادی و سیاسی کرونا  4-5
 سازی کمت اخبار کرونایی برجسته  5-5
 مثابه یک واقعیت اجتامعی توجه به کرونا به  6-5
 ها با علام و دولت هامهنگی رسانه  7-5
 نظارت بر کاکردهای دولت  8-5

 
 کنندگان رشکت تعریف مضامین مشرتک میان  

مضمون اصلی   5های افغانستان، به و خربنگاران فعال رسانه  های استادان ژورنالیزم بعد از کدگذاری مصاحبه 
به   ۳6و   مضامین  میان  از  که  یافتیم  دست  فرعی  محور  دست مضمون  بر  میان    4آمده،  فرعی  مضمون 

شوندگان روی مضمون فرعی  این پژوهش، اختالف نظر وجود دارد. به عبارت دیگر، مصاحبه   گان کنند رشکت 
- 2( یعنی پخش مکرر اخبار منفی و مضمون ) 5- ۳مید به جامعه و مضمون فرعی ) ( یعنی القای آرامش و ا 2-4) 
گزارش 5 تهیه  یعنی   ) ( فرعی  مضمون  و  تحقیقی  گزارش 5- ۳های  نبود  نظر  (  اختالف  باهم  تحقیقی  های 

 اند.  داشته 
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 های تحقیق گزارش نهایی از یافته 
با استادان ژورنالیزم و خربن یافته  برمبنای مصاحبه  برحال رسانه های تحقیق  دریافت    برای های کشور،  گاران 

شود؛  ها و آزادی بیان در جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، بر پنج محور اساسی خالصه می فهمی از نقش رسانه 
ای با ها و راهکارهای مبارزه رسانه ها، فرصت یعنی پاسخگویان این پژوهش بر محور پنج سطح، جایگاه، چالش 

 اند. ا خالصه کرده کرونا در افغانستان ر 
را »روش  این  های مبارزه رسانه نخستین محور  برای  بیامری« شکل داده است. پاسخگویان تحقیق  ای علیه 

این فرایند کمک می   مؤلفه   5فاکتور،   نظر گرفته فرعی که در تکمیل و تحقق  اند. یعنی استادان  کنند، در 
توان علیه  اند که با عبور از پنج مرحله زیر می اند، به این باور ژورنالیزم و خربنگاران که با پژوهشگر مصاحبه داشته 

 : اند ها مبارزه کرد. این پنج فاکتور قرار ذیل کرونا از طریق رسانه 
 رسانی دقیق و شفاف اطالع  ▪
 دهی آموزش  ▪
 های پزشکی پخش اعالنات و راهنامیی  ▪
 مدیریت مدبرانه بحران  ▪
 گذاری به منافع عامه اولولیت  ▪

  ۱۹- ی مقابله با بحران کووید های افغانستان در عرصه را، گفتامن درباره نقاط قوت رسانه   محور دوم پژوهش 
آماری  های پژوهش نشان می دهد. یافته تشکیل می  نقاط قوت    6دهد که جامعه  از جمله  را  عنرص اساسی 

می  بیامری  این  با  مبارزه  در  کشور  »آگاه مطبوعات  »اطالع دانند.  جامعه«،  موثق سازی  »ایجاد  رسانی   ،»
و »مصاحبه با بیامران    « های تحقیقی های گزارش ، »تهیه « ، »القای آرامش و امید به جامعه « ای های رسانه گفتامن 

از آن  گزارش  تهیه  مثبتی مؤلفه   6ها«  و  وژورنالیستان کشور آن ی  دانشگاه  استادان  که  ممتاز  اند  از وجوه  ها 
 اند.  های در مقابله با این ویروس عنوان کرده رسانه 

های افغانستان در مبارزه با کرونا« تشکیل داده است.  های رسانه سومین محور دیدگاه پاسخگویان را »ضعف 
تر از قوت آن  ها را برجسته ی از رسانه ا شوندگان عنارص این جنبه لحاظ کمیت، مصاحبه نکته قالب توجه اینکه به 

بی، ارتباط دادن بیامری با سیاست، عدم کسب اعتامد مردم  های غر تقلید از رسانه  اند که دانند و به این باور می 
مشخص و تخصصی،    طرح های تحقیقی، نداشنت  ای، نبود گزارش حرفه ها، موجودیت خربنگاران غیر به رسانه 

پروژه تجارتی، ارائه آمارهای ضد و نقیض و نداشنت بودجه کافی   به عنوان پخش مکرر اخبار منفی، توجه به کرونا  
 . شود دانسته می های افغانستان  های رسانه عف از جمله ض 

ها در مبارزه با کرونا اختصاص یافته است عباراتی  محور چهارم سخنان آنان به مسئولیت و جایگاه صاحبان رسانه 
گرایی، رضورت جدی توجه به ژورنالیزم بحران،  کاهش اضطراب جامعه، تغییر در  چون اتخاذ رویکردهای واقع 

 دهد. افغانی تشکیل می   وتأکید بر مدیریت بحران انسانی در جامعه ای  پالیسی رسانه 
ها  شوندگان به کارورزان و صاحبان رسانه آخرین محور سخنان پاسخگویان را راهکارها و پیشنهادهای مصاحبه 

می  علمی  تشکیل  مشخص  پیشنهاد  هشت  پاسخگویان  رسانه   برای دهد.  با    ها توسعه  مبارزه  راستای  در 
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سوم بحران  و  دوم  پیشنهادهای  و  جامعه  ناامیدسازی  عدم  را  آنان  پیشنهاد  نخستین  دارد.  انسانی  های 
همین    ست. به ها اول رسانه ها، کاربرد ژورنالیزم بحران و حامیت از خربنگاران توسط مدیران رده شونده مصاحبه 

یک    به عنوان سازی کمت اخبار کرونایی، توجه به کرونا  ، برجسته منوال، توجه به ابعاد اقتصادی و سیاسی کرونا 
رسانه  هامهنگی  اجتامعی،  نظارت  واقعیت  نهایت  در  و  دولت  و  علام  با  جمله   بر ها  از  دولت    کاکردهای 

ای پیشنهاد  رسانه   وار از سوی استادان دانشگاه و خربنگاران کشور به جامعه شکل فهرست ند که به ا ی ی ها طرح 
 . اند شده 

عنوان »قالب  توان قالب زیر را به و خربنگاران کشور می  براساس مصاحبه با استادان دانشگاه  قالب مضامین: 
 ها در مبارزه با بحران کرونا در افغانستان« ارائه کرد. مضمون نقش رسانه 

نقش رسانه ها در مبارزه با  بحران کرونا در افغانستان

پینشهاد 
مشارکت کنند ها 

عدم ناامیدسازی جامعه

کاربرد ژورنالیزم 
بحران

حمایت از خبرگارن

ی توجه به ابعاد اقتصاد
و سیاسی کرونا

برجسته سازی کمتر 
اخبار کرونایی

ان توجه به کرونا به عنو
یک واقعیت اجتماعی

هماهنگی رسانه ها با 
دولت و علما

نظارت بر کارکردهای 
دولت

توجه مسئوالن رده
اول رسانه ها

اتخاذ رویکرد واقع 
گرایی

توجه به ژورنالیزم 
بحران

کاهش اضطراب جامعه

اقدام دیرهنگام

تغییر در پالیسی 
رسانه ای

توجه به فرایندها به 
جای رویدادها

تأکید بر مدیریت 
بحران انسانی

ضعف های رسانه ها

تقلید از رسانه های 
غربی

ارتباط دادن بیماری با 
سیاست

عدم کسب اعتماد 
مردم

خبرنگاران غیرحرفه ای

نبود گزارش های 
تحقیقی

نداشتن طرح های 
مشخص و تخصصی

پخش مکرر اخبار 
منفی

توجه به کرونا منحیث
پروژه تجارتی

ارائه آمارهای ضد و 
نقیض

نداشتن بودجه کافی

قوت های رسانه ها 

آگاه سازی جامعه

اطالع رسانی موثق

ایجاد گفتمان های 
رسانه ای

القای آرامش و امید به 
جامعه

تهیه گزارش های 
تحقیقی

مصاحبه با بیماران

روش های مبارزه 
رسانه ای

اطالع رسانی دقیق و 
شفاف

آموزش دهی

پخش اعالنات و 
راهنمایی های پزشکی

مدیریت مدبرانه بحران

اولویت گذاری به منافع 
جامعه
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 گیرینتیجه 
در جلوگیری از ابتال به بیامری  ها  نقش رسانه   باره این پژوهش با رویکرد تحلیلی و با روش تحلیل مضمون در 

های کشور شکل  های استادان دانشگاه و ژورنالیستان فعال و برحال در رسانه از طریق بررسی دیدگاه   ۱۹- کووید 
 باشد. مشخص می   های علمی آنان در پنج عرصه گرفت که بیانگر نظریه 
ل مفهوم رسانه، بحران، ژورنالیزم بحران  سازی استفاده شد و موضوعاتی از قبی برجسته   در این پژوهش از نظریه 

د. در این  ش شکل مخترص ارائه  ها در رشایط بحرانی در قالب ادبیات پژوهش به ای رسانه های حرفه و مسئولیت 
کردند و   رشکت های افغانستان نگاری و ژورنالیستان مسلکی در رسانه روزنامه  تن از استادان رشته  ۱4پژوهش 

ی آماری در دسرتس محقق قرار گرفت و پس از کاربرد تحلیل  مصاحبه عمیق با جامعه نتیجه تحقیق از طریق 
عنوان برایند  ها در جلوگیری از ابتال به بیامری کرونا به ن، پنج محور اساسی در ارتباط به نقش رسانه مضمو 

ای  بارزه رسانه های م شوندگان را بر محورهای »روش های علمی مصاحبه پژوهشگر، پاسخ  دست آمد.   پژوهش به 
کووید  بیامری  » ۱۹- علیه  »ضعف رسانه   های قوت «،  افغانستان«،  رسانه های  و  های  »جایگاه  افغانستان«،  های 

رسانه  صاحبان  به  مسئولیت  پاسخگویان  علمی  »پیشنهاد  و  بحران«  ژورنالیزم  کاربرد  و  کرونا  با  مبارزه  در  ها 
 تحلیل و بررسی کرده است.   مطبوعات«   بهبود و توسعه   برای ها  کارورزان رسانه 

بنیاد   بر  از طریق مصاحبه عمقی نشان می گرد نتیجه پژوهش  رسانی دقیق و  دهد که اطالع آوری اطالعات 
گذاری به منافع  های پزشکی، مدیریت مدبرانه بحران و اولولیت دهی، پخش اعالنات و راهنامیی شفاف، آموزش 

 .  شود دانسته می علیه شیوع ویروس کرونا در جامعه    ای رسانه   های مهم مبارزه عامه از جمله روش 
»آگاه  ادامه،  عنارصی چون  »اطالع در  گفتامن سازی جامعه«،  »ایجاد  موثق«،  رسانه رسانی  »القای  « ای های   ،

ها« از جمله  و »مصاحبه با بیامران و تهیه گزارش از آن   « های تحقیقی های گزارش ، »تهیه « آرامش و امید به جامعه 
های غربی، ارتباط دادن بیامری با سیاست، عدم کسب اعتامد مردم به  ها و تقلید از رسانه رسانه   های قوت 
غیر رسانه  موجودیت خربنگاران  گزارش حرفه ها،  نبود  نداشنت  ای،  تحقیقی،  تخصصی،    طرح های  و  مشخص 

پروژه تجارتی، ارائه آمارهای ضد و نقیض و نداشنت بودجه کافی   به عنوان فی، توجه به کرونا  پخش مکرر اخبار من 
 .  شود دانسته می های افغانستان  رسانه   های ضعف از جمله  

مصاحبه هم  اعتقاد  به  واقع چنین  رویکردهای  تحقیق  این  ژورنالیزم  شوندگان  به  توجه  گرایی، رضورت جدی 
جامعه   بحران،  اضطراب  رسانه کاهش  پالیسی  در  تغییر  و ،  جمله    ای  از  انسانی  بحران  مدیریت  بر  تأکید 

 ها توجه کنند.   ها باید به آن اند که صاحبان رسانه های مهمی مسئولیت 
، توجه به ابعاد اقتصادی  ها اول رسانه در نهایت کاربرد ژورنالیزم بحران، حامیت از خربنگاران توسط مدیران رده 

یک واقعیت اجتامعی، هامهنگی    به عنوان سازی کمت اخبار کرونایی، نگاه به کرونا  و سیاسی کرونا، برجسته 
  آماری به جامعه های پیشنهادی جامعه کاکردهای دولت از طرح  بر ها با علام و دولت و در نهایت نظارت رسانه 
 . شود دانسته می ای  رسانه 
های دیگر  در این نکته نهفته است که این تحقیق با استفاده  با تحقیق   پژوهش حارض در مقایسه   باره هم در م   نکته 

ای و فعاالن مطبوعاتی کشور شکل  های متخصصان رسانه از روش تحلیل مضمون و با تحلیل و بررسی نظریه 
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را    گرفته است و نسخه  تقویت روزنامه   برای علمی  ارائه کرده است؛ در    بحران   نگاری در قبال توسعه و  کرونا 
های متفاوت تر و با استفاده روش تحقیق پیامیشی انجام شده و بر تأثیر  های دیگر از جنبه که پژوهش حالی 

بر بعد اجتامعی زندگی  انتنت برکاهش اضطراب کرونا اشاره کرده است و یا   رفتاری به واسطه ـ درمان شناختی 
های  و پیشگیری از بیامری کرونا« تأکید شده است. هرچند پژوهش   ی در سالمت ها و »نقش سبک زندگ انسان 

  متفاوت  ی اند، اما هرکدام با روش خاص و با هدف کرونا و مبارزه با این ویروس شکل گرفته  فوق همگی در حوزه 
 .  اند شده نگاشته  

 ها: پیشنهاد 
 : کند پیشنهاد می ای  زیر را به نهادها و کارورزان رسانه   موارد های پژوهش، نویسنده  باتوجه به یافته 

ژورنالیزم    ای به رود که نهادهای رسانه های مختلف انسانی در کشور، انتظار می باتوجه به ظهور بحران  ▪
 را تقویت کنند. گذار توجه و آن اثر عنوان یک ژانر رضوری، مهم و  بحران به 

و تأثیرات آن نگاه فرایندمدارانه داشته    ۱۹- بیامری کووید شود که  به ژورنالیستان کشور پیشنهاد می  ▪
 باشند و به ابعاد مختلف تأثیر این ویروس بپردازند. 

،  شود دانسته می نگاری ترین ارکان اخالق روزنامه که ارائه اطالعات دقیق و صحیح از اصلی آنجایی از  ▪
ط به کرونا دقت و صحت را در نظر  شود که در ارائه اطالعات مربو به ژورنالیستان کشور پیشنهاد می 

 بگیرند. 
از نیازهای اساسی  نگاری علم در این عرصه  که بیامری کرونا جنبه علمی دارد، توجه به روزنامه از آنجایی  ▪

 . شود دانسته می افغانستان  
 

 : منابع فهرست 
 (. فرهنگ بزرگ سخن، ج چهارم، تهران: انتشارات سخن.  ۱۳8۱انوری، حسن )  - ۱
(. تحلیل مضمون و شبکه مضامین؛ روشی ساده و کارآمد برای تبیین الگوهای  ۱۳۹0دی و دیگران ) جعفری، حسن عاب  - 2

 . ۱0های کیفی، فصلنامه اندیشه مدیریت راهربدی، سال پنجم، شامره دوم، شامره پیاپی  موجود در داده 
شناختی ناشی از بحران و  ان های گروهی در کاهش عوارض رو (. نقش رسانه ۱۳87رضایی بایندر، محمدرضا و ثریا احمدی )  - ۳

 . 56های ارتباطی، سال پانزدهم، شامره  ایجاد آرامش در جامعه، فصلنامه پژوهش 
های ای بحران؛ رویکردی پیشگیرانه، فصلنامه پژوهش (. مدیریت رسانه ۱۳۹0صلواتیان، سیاوش و طاهر روشندل اربطانی )  - 4

   . 2ارتباطی، سال هجدهم، شامره  
 . 2نگاری بحران؛ دو تصویر ملی، فصلنامه رسانه، سال نوزدهم، شامره  (. روزنامه ۱۳87فرقانی، محمدمهدی )  - 5
 . ها (، مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ۱۳8۳نگاری بحران ) روزنامه  - 6
های کیفی در علوم ارتباطات، ترجمه عبدالله گیویان، تهران: انتشارات  (، روش ۱۳88لیندلف، تامس و برایان تایلور. )  - 7

 .همشهری 
   . (. درآمدی بر نظریه ارتباطات جمعی، ترجمه پرویز جاللی، تهران: انتشارات ۱۳82یل، دنیس ) کوئ مک  - 8
وسیله رسانه و عوامل مؤثر بر کارکرد آن، فصلنامه رسانه، سال  چگونگی مدیریت بحران به (.  ۱۳۹۱نرصالهی، اکرب )  - ۹

 . ۱سوم، شامره  و بیست 
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 اغېز   ۱۹- د کويډ   د تاوتريخوايل وبا؟ پر شخړه 
   Sara M.T. Polo  سارا م.ټ. پولو   

 .    ژباړه: نرصت الهام   

 لنډيز
ناروغۍ اغیزې او پایلې مطالعه    COVID-19دا مقاله په ټوله نړۍ کې د وسله والې جګړې پر بېلګو باندې د  

د شخړې په وړتيا    ۱۹- کويډ   کوي او استدالل کوي چې دوه عمده الملونه شته چې د شخړې کمولو پر ځای 
( د شخړې پر اصل  ۱لرونکو او جګړه ځپلو هيوادونو کې شخړه ال پراخه او ال نور تاوتریخوالی يې رامنځته کړی. ) 

(  د دولتونو او غیر دولتي فعالینو او لوريو لخوا د کورونا کړکیچ  2ناروغۍ پراخه اغېزې، )   ۱۹- الملونو باندې د کويډ 
د سیاس ګټو او ځمکني کنټرول ترالسه کولو لپاره يې د کورونا ويروس بحران کارولی دی.  ناوړه کارول شوی او  

( او د جانز  ACLEDمقاله په اصل وخت او موقعيت کې د وسله والو شخړو معلومات، د پیښو د ډیټا پروژې ) 
و حوادثو تصوير  هاپکینز پوهنتون معلومات کاروي، چې له دې وبا مخکې او وروسته په شخړه کې د پېښو شوي 

وښيي او بيا يې د افغانستان، ناجرييا او ليبيا د شخړو له قضيو رسه وتړي. تشيحي شواهد ښيي چې څه ډول  
  ۱۹- په تاوتريخوال کې کمی رانغلو يا هم د کرونا په لومړيو پينځو مياشتو کې ال زيات شو او څه ډول له کويډ 

 هاخوا خپره شوه. رسه تړلې بې ثبات له شخړې ځپلو هيوادونو ور  
 ، وبا، تاوتريخوالی ۱۹- کورنۍ جګړه، شخړه، کويډ   کليدي ټکي: 
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 پېژندنه
ناروغۍ د راپورته کېدو پر مهال، د ملګرو ملتونو رس منش د نړيوال    ۱۹- مه د کويډ   2۳کال د مارچ پر    2020د  

ې متمرکزې يش، هغه څرګنده  اوربند غږ وکړ، او زیاته يې کړه چې ټولې هڅې دې له دې ګډ دښمن رسه پر مقابل 
 .   “1د دې ويروس قهر د جګړې حامقت په ډاګه کوي ”کړه چې څه ډول  

 .ACLED Raleigh et alوبا څخه مخکې وسله والې جګړې )چپ لور ته(، وروسته )ښي لور ته(، )د شخړې ډاټا له    ۱۹- : له کويډ شکل   ۱
 ( Dong et al. 2020سيستمونو، ساينس او انجيرنۍ مرکز،  ډاټا د جون هوپکنز پوهنتون د    ۱۹- څخه؛ د کويډ    2010

همکاري زياته کړي او په شخړه کې به د بشدوستانه وقفې  يو تر بله  د لومړنۍ هيله مندۍ رسه رسه چې دا وبا به  
له امله د شخړې په اوسني تصوير   ۱۹- لپاره انګېزه پيدا کړي، خو تاوتريخوال او شخړې دوام وموند، او د کويډ 

ځپلو هيوادونو کې د تاوتريخوال زور کم نشو يا حتا زيات شو. د  - ډېر لږ بدلون وليدل شو. په ډېری شخړه  کې 
)په آيب رنګ    2وبا مخکې او روسته رسه پرتله کوي   ۱۹- لومړي ګراف شمېرې د وسله والې شخړې بېلګې له کويډ 

يې ښيي. دا روښانه ده، چې نړۍ په  مخ پر ډېرېدو قض   ۱۹- کې(، رسه رنګونه په يو ميليون نفوس کې د کويډ 
وبا له راتلو مخکې له تاوتريخوال ډک ځای و، او له وبا وروسته هم همداسې پاتې    ۱۹- کال کې د کويډ   20۱۹

، دغه بېلګې د وخت او د پېښې د ډل له مخې ويش، او د ورځني تاوتريخوال نړيوال جريانات شکل شوه. دويم  
. له تاوتريخوال د ډکو اعتاضونو برعکس، چې  په ګوته کوي جون پورې  تر    2020له جنوري څخه د    20۱۹د  

د قرنتني په ورځو کې کم شول، د وبا په لومړيو پينځو مياشتو کې په وسله والو شخړو کې هيڅ کمښت ښکاره  
 نه شو. 

چې    ، ږ وينو رسبېره پر دې، په مشخصو زمينو کې د تاوتريخوال د بهري د دې جرياناتو د نورې تجزيې پر مهال مو 
ځپلو هيوادونو )د ليبيا او ناجرييا په شمول( د تاوتريخوال زياتېدل تجربه کړل، چې په ځانګړي  - ډېری شخړه 

 ډول يې د زيامننونکو خلکو وضعيت ال خراب کړ. 

 
1. https://www.un.org/en/un-coronavirus-communications-team/fury-virus-illustrates-folly- war 

پروژه په افريقا،    ACLEDڅخه ترالسه شوي،   پروژې  (ACLED)و شخړو د موقعيت او اطالعاتو له د وسله ولو شخړو د اړوندو پيښو معلومات د وسله وال  . 2
و اعتاضونو د واقعي اسيا، ختيځه او سويل اروپا، التني امريکا او د کرابني سمندر له هيوادونو څخه د ځای، نېټې، عامل، تلفاتو او د سياس تاوتريخوال ا 

نړۍ په کچه د سياس تاوتريخوال او اعتاضونو معياري معلومات وړاندې کوي او په واقعي مهال کې پراخې رسچينې کاروي  مهال ډاټا راټولوي. دوی د 
 (https://www.acleddata.com   .)وګورئ 

https://www.un.org/en/un-coronavirus-communications-team/fury-virus-illustrates-folly-war
https://www.un.org/en/un-coronavirus-communications-team/fury-virus-illustrates-folly-war
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په موقت ډول د نښتو په درولو کې پاتې راغله، لکه څنګه  حتا وبا  ۱۹- دا بېلګې څه تشيح کوي؟ او ولې کويډ 
  اغېز په ښکاره توګه څو   ۱۹- ملګرو ملتونو د رسمنش له خوا پرې خربې وشوې؟ د شخړې پر بهري د کويډ چې د  

 اړخيز دی. 
دا ليکنه دوه مهم الملونه ارزوي چې ولې دې وبا شخړه د کمولو پر ځای ال زياته کړه او د شخړې وړتيا لرونکو  

 هيوادونو کې يې تاوتريخوالی ال نور زيات کړ: 
د    ۱۹- د کويډ   اړخه له    خواوو ( د هيوادونو او غري دولتي  2اغېز او )   ۱۹- پر بنسټي ريښو د کويډ   ( د شخړې ۱) 

چې    ، بحران سياس او پوځي استعامل. د مقالې دوميه برخه د افغانستان، ناجرييا او ليبيا قضيې مطالعه کوي 
لوبولی    خواوو و او غري دولتي  او شخړې تر منځ اړيکه وڅيړي، او پکې به د دولتونو ا   ۱۹- په مشخص ډول د کويډ 

 نقش وارزول يش. 

 څخه(   ACLEDپه ورځني حساب له تاوتريخوال ډکې پېښې )ډاټا له    د وبا پر مهال وبا مخکې او    ۱۹- کويډ   له چارټ:    2

 او د وسله والې شخړې الملونه   ۱۹- کويډ   
. د دې پر ځای چې په نړيواله کچه  وبا غالباً د وسله والو شخړو ډېری الملونه ال پسې پياوړي کړل   ۱۹- کويډ 

او اقتصادي نابرابرۍ يې په ديفکتو يا عمل ډول تشديد او ژورې کړې، چې د    ې برابري رامنځته کړي، ټولنيز 
 e.g. Blattman and Miguel 2010; Cederman, Weidmann, and Gle- ditsch)شخړې خطر يې زيات کړ  

چې په معمول ډول  ، بې کاره کېدل د قرنتني د پايلې په توګه په نامتناسب ډول ځوانان اغېزمن کړل    .(2011
متزلزلې دندې درلودې. د ځوانانو بې کاره کېدل لوی خطر دی، ځکه چې بې روزګاره ځوانان په    دغو ځوانانو 

ته   ډلو  وسله والو  د     .(e.g. low opportunity costs, Collier and Hoeffler 2004)جذبيږي اسانۍ رسه 
 e.g. Hendrix)کېدل د نارضايتۍ او بې ثباتۍ بله رسچينه ده   ۍ خوراکي توکو د بيو لوړېدل او نړيواله عرضه ټکن 

and Haggard 2015),    په ځانګړي ډول په افريقايي هيوادونو کې، چې د خالصو خوراکي توکو واردوونکې ده
 او د خوراکي توکو د امنيت په برخه کې له ستونزو رسه مخامخ ده. 

  ځپل هيوادونه اغېزمنوي، په ځانګړي ډول - وبا پراخ اقتصادي عواقب په اسانه شخړه   ۱۹- رسبېره پر دې، د کويډ 
او د اوږدې مودې لپاره. يواځې دا نه چې دې وبا له سخت اقتصادي رکود وروسته )دا اقتصادي    ه توګه سخت په  
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ژپاړن( تر ټولو بد اقتصادي    –   پېژندل شوی کلونو کې مشهور لوی اقتصادي رکود    ۱۹۳0رکود په امريکا کې په  
زياتوالی رامنځته کړی دی. نړيوال بانک بحران رامنځته کړ، بلکې په بېکارۍ، فقر او لوږه کې يې ډراماتيک  

ميليونه سخت زياتوالی راول، او دا به په    ۱70به د سختو فقريو وګړو په شمېر کې    ۱۹- تخمني کوي چې کويډ 
 1دي. ښکېل  هغو هيوادونو کې وي چې د فقر د کچې د ټيټولو هڅې کوي او په شخړه کې  

و تر یوې اندازې پورې ناوړه ګټه هم ترې پورته شوې.  مګر دې وبا د جنسيتي نابربرۍ وضعيت ال خراب کړ ا 
شخړه په ټیټ عاید لرونکو هیوادونو متمرکزه ده، چیرې چې ښځې تر نارینه وو ډیر احتامل لري چې په غیر  

ډیری وختونه د نغدي معاش په توګه له رسمي څارنې پرته    - رسمي سکتور کې و ګامرل يش. غیر رسمي دندې  
 برخمنې نه دي او  ه  ، د کار قانون له مالتړ ترالسه کوي ټیټ معاش    ې په دې دندو کې میرمن   – معاوضه کیږي  

د بحران   COVID- 19د غیر رسمي کارګرانو معیشت د    2تقاعد او د روغتیا بیمه(.   لکه هیڅ ډول امتيازات نلري ) 
بندېدو له امله د ښځو    له امله خورا ډیر اغېزمن شوی. د مثال په توګه، په کوملبیا کې د اقتصادي فعاليتونو د 

دې، کورنی تاوتریخوالی، چې ښځې يې لومړنۍ قربان دي، د    (. رسبیره پر IMF Dataزيات شو )   %3.3غربت  
قرنتني په جریان کې د پام وړ زیاتوالی موندلی، په داسې حال کې چې عام تاو تریخوالی په دې دوران کې کم  

نابرابري نه یوازې د وسله والو شخړو له زیاتیدونکي خطر رسه  څیړنې ښودلې چې جنسيتي   . (ACLED)   شوی 
 (. Nagel 2020کم کړی ) هم  تړاو لري، بلکې د خربو اترو او د بې تاوتريخوال حلالرو امکان يې  

ظرفیت کولی يش عامه روغتیا ته د ناکايف ځواب المل يش، چې    کم په ډیری جنګ ځپلو هیوادونو کې د دولت  
په جنګ ځپلو هیوادونو    ، لکه ګرځبنديز   ، منځ اړيکې زيامننوي. د ویروس د کنټرول پالیيس   د دولت او ټولنې تر 

ځواکونه چې    ي تورې په څیر ثابت شوی، او امنیت   ې د دوه اړخیز   ، دی   کم کې چیرې چې د خلکو باور په حکومت  
خلکو    ي ره دي. د ځای د عامې روغتیا لپاره د ځواب کولو لپاره کارول کیږي، هم همدومره په پراخه کچه بې باو 
نایج  کینیا،  )لکه  هیوادونو  څو  په  اوس  ردول همدا  مقررات  ټاکل شوي  دولت  د  له  ري لخوا  کې  عراق(  او  یا، 

تاوتریخوال د ډکو نښتو المل شوي او ممکن ال نور په دولت ضد جوړښتونو واوړي، ځکه ورته نښې د ايبوال د  
 (.  Gonzalez-Torres and Esposito 2016ليدل شوې دي )   هم   بحران پر مهال 

، د وبا ناروغي په هغو ډلو ناوړه اغیزې لري چې همدا اوس ګوښه او زيان منونکي دي، او له همدې امله  باالخره 
ې کوروناویرس د مهاجرینو او  چ  داسې شواهد هم شته توګه اقلیتونه او مهاجرین. ځینې  ې په ځانګړ  يږي، ځور 

 (. ICG 2020ړې ده ) پناه غوښتونکو پر وړاندې کرکه زیاته ک 
لګولو  ټاپه  ناروغۍ"  "چینایي  یا  ناروغۍ"  "بهرنۍ  د  وايروس  دې  او    هم   په  هسپانويان،  افریقایان،  آسیاییان، 

 مهاجرين قربان کړي دي او پر خالف يې په نړيواله کچه د تعصب او تبعيض څپه راپورته شوې. 
ميليونه جربي    70ل هيوادونه د نړۍ تر ټولو زيات  رسبیره پردې، په افریقا، آسیا، او سویل امریکا کې شخړه ځپ 

 بې ځايه شوي لري. 

 
1. https://www.worldbank.org/en/topic/poverty/brief/projected-poverty-impacts-of-COVID-19 
2. https://blogs.imf.org/2020/07/21/the-covid-19-gender-gap/   

https://www.worldbank.org/en/topic/poverty/brief/projected-poverty-impacts-of-COVID-19
https://blogs.imf.org/2020/07/21/the-covid-19-gender-gap/
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چې "داخل بې ځایه شوي   ه وړاندې زیان منونکي دي او د دې خطر شت   ر توګه د ناروغۍ پ   ې دا نفوس په ځانګړ 
ناروغۍ رسه ډېر مخ دي،   COVID-19( او هغه کډوال چې د ګډوالۍ په کمپونو کې اوسيږي له IDPsوګړي ) 
د تاوتريخوال د    دا   ، چې په تنګ کړي کن د امنیت خوندي کولو لپاره مخور ځایي وګړي یا چارواکي دوی  او مم 

 .  (ICG 2020: 5)رامنځته کوي  هم  راوالړېدو وېره  

 څخه(   ACLEDمخکې او د دې ناروغۍ پر مهال د ټولنې ترمنځ شخړه )ډاټا له    ۱۹- درېيم شکل: له کويډ 

روښانه شوې، داسې ښکاري چې د دې وبا پر مهال د ټولنې تر منځ شخړه  شکل کې    ۳  په   لکه څنګه چې 
د اغېز په برخه کې او د ډلو تر منځ د اړيکو د راتلونکي په اړه   ۱۹- راښکاره کيږي او دا پر ټولنيز يووال د کويډ 

 پوښتنې راوالړوي. 

 د عامې روغتيا له بحران څخه سيايس او پوځي ګټه اخستنه 
له خپرېدو څخه   ۱۹ – رژميونو د کويډ  - ه سويل اسيا څخه تر افريقا او التني امريکا پورې ل  – په ټولې نړۍ کې 

پر خپلو منتقدينو د بريد او د هغوی د نيولو لپاره ګټه پورته کړه، بش حقونه يې نقض کړل او سخت خپلرسي،  
ه ګټه اخستنه نوې پديده  ناوړ   له بحران څخه د دولتونو   1بيړن قوانني يې تحميل کړل چې خپل قدرت وساتی. 

چې ځينې يې ممکن له دې وبا وروسته هم دوام  – . تر اوسه، د بنسټي سياس او مدن حقونو محدوديت  نه ده 
متایالت ال نور هم    شته دیکتاتورۍ په رشایطو کې واقع کیږي، په دې توګه    ې د نړۍ په کچه د ډیریدونک   – ولري  

،  Lhrmann، Edgelll)   اکه الره کې ال ډیر هیوادونه ښکيلوي یک پرشاتګ په خطرن ټ غښتل کوي او د ډیموکرا 
and Maerz 2020  .)  دا ډېره له وخته مخکې ده چې په راتلونکي کې د دې پرشاتګ د اغېز اټکل ويش. په هر

منلو وړ وضعیت رامنځته    حال، موږ له دې څېړنې پوهيږو چې استبداد کيدای يش د شکایتونو د زیاتوال او د نه 
په ټوله کې، داسې ښکاري  (.  e.g. Young 20۱۳اغېزې ولري. )   ې او تشديدونک   ې هڅوونک - کولو رسه شخړه 

 لږه ډميوکراټيکه او لږه آزاده وي.   پخوا چې له وبا څخه وروسته نړۍ به له  

 
1. https://blogs.prio.org/2020/06/coronavirus-and-the-wannabe-dictators/ 
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چې   ، کارول شوې   نو دواړو ډولو ینو لخوا په نظامي او سیاس  ناروغي د وسله والو غیر دولتي فعال   COVID-۱۹د  
شخړه ځپلو هيوادونو کې دولتونه هڅه کوي د روغتيا    ی خپل قلمرو پراخ او د خلکو مالتړ ترالسه کړي. په ډېر 

دي چې رسچينې له شورش ضد هڅو څخه واړوي. وسله والې ډلې دې ته د موقع    شوي   بحران مهار کړي او اړ 
چې پر کمزوري حريف بريدونه وکړي، د روغتونونو او روغتيا پاالنو په نښه کولو رسه د روغتيا په   په ستګه ګوري 

برخه کې د دولت هڅې کمزورې کړي، او په هغو سيمو کې چې د دوی په واک کې دي د ګرځبنديز په پل  
د حاکميت په سیالۍ  (  see Section 5 for some examplesد روغتيايي خدماتو په وړاندې کولو ) کولو او حتا  

 (. Asal, Flanigan, and Szekely 2020کې دخيل يش ) 
نکي ځواک په نشتون کې راپورته شوي. نړيوال رهربان دا  و د حکومت او یاغیانو غربګونونه د نړیوال مقاومت کو 

شخړې او د سولې پروسې ته وباس. د بېلګې په توګه، په    او نش کوالی خپل وخت ډېر لږ وخت لري  مهال  
اوربند په لوړه کچه  دغه جنوري کې په ليبيا کې اوربند ټينګول د برلني په کنفرانس کې لومړيتوب و، خو اوس 

چې د بش حقونو    ه شوې و خپریدو رسه د دوی وړتیا محدود   COVID-۱۹پاملرنه نه جلبوي. په کور د ننه د  
وکړي. د ملګرو ملتونو د شخړو د مديريت او سولې  رسغړوونکو ته سزا ورکړي یا د ډميوکراټ پلوه حرکتونو مالتړ 

  د بني امللل (.  ICG 2020) ساتنې ماموريتونه هم بيا بيا د وبا د مخنيوي د اقداماتو له امله له خنډ رسه مخ دي  
 د اغېزو مخنيوی ويش.   ۱۹- ړې د کويډ خ چې پر ش   وي ناممکنه  به  پرته    او پياوړې کېدو   همکارۍ له تازه کېدو 

 اغېز  ۱۹- له شخړه ځپلو هيوادونو ور هاخوا د کويډ 
که څه هم دا ليکنه په شخړه کې پر ښکېلو هيوادونو يا پر هغو هيوادونو چې د شخړې د پيښيدو خطر پکې شته  

په هغو هيوادونو کې هم په لوړه کچه    ۱۹- ېزو مترکز کوي، خو دا د يادونې وړ ده چې کويډ پر اغ   ۱۹- د کويډ 
ټولنيزه نارامي رامنځته کړه چې په نږدې تېر وخت کې يې وسله والې شخړې نه درلودې. لکه څنګه چې په  

او دغه    (ACLED)او د دې ناروغۍ د اختالالتو تر منځ اړيکه شته    ۱۹- څلورم شکل کې ښودل شوې، د کويډ 
اختالالت په هغو هيوادونو کې ډېر پيښ شوي چې کومه لويه وسله واله شخړه پکې نشته )لکه، الجريا، برازيل،  

د سياس بې ثباتۍ اغېزې ښيي، چې دا   ۱۹- ايران، مراکش، پريو، رسبيا، سويل افريقا، وينزويال(. دا د کويډ 
ته د دولتونو د  دې وبا  وبا او    ۱۹- اله ټولنه بايد له کويډ اغېزې په شخړه ځپلو هيوادونو کې ال پراخې دي، نړيو 

په کمه ستګه و  يې  او بسيج کيدو ته    يو او نارضايت   و ګيل   يو يا له دې  امله تشديد شو   يو شو   و ځواب ويلو څخه راوالړ 
 نه ګوري. 

 
کويډ  د  شکل:  د    ۱۹- څلورم 

  ۱۹- اختالالتو پېښې له کويډ 
 رسه اړيکه لري.
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 مطالعات   د قضيو 
 افغانستان: په خطر کې د سولې پروسه 

  ې په ورځو شپو معامل د طالب تر منځ  - د دوه لسيزو اوږدې جګړې په منځ او د امريکا  ۱۹- په افغانسان کې کويډ 
د امريکا د ډېر شمېر    ه مه السليک شو 2۹کال د فربوري پر    2020کې راپيدا شو، په دې معامله کې چې د روان  

چې طالبان    اعالن شوه پسې اووه ورځې د تاوتريخوال د کمښت اونۍ  د دې توافق  ل دي،  ځواکونو وتل هم شام 
د مل ځواکونو پر ضد د تاوتريخوال کمولو لپاره خپله ژمنه وښي. خو په ورپسې ورځو کې د طالبانو ډلې په  

و امنيتي ځواکونو د  داخل اهدافو خپل بريدونه بريته ډېر ژر پيل کړل، په ځانګړي ډول پر افغان مل دفاعي ا 
لومړۍ قضيه يواځې څو ورځې   ۱۹- پام وړ بريدونه زيات شول )پينځم شکل وګورئ(. په افغانستان کې د کويډ 

په قضيو کې کرار کرار زياتوالی راغی، که    ۱۹- ې له معاملې وروسته ثبت شوه او له اپريل وروسته د د کويډ ح د دو 
له امله د واقعي قضيو شمېر تر رسمي ارقامو لس برابره زیات    څه هم چې د معايناتو د اسانتياوو د محدوديت 

وژونکې اغېزې ال زياتې شوې، د    ۱۹- د هيواد د ماتيدونکي روغتيايي سيستم له امله د کويډ   1تخمني شوی. 
، له ګڼې ګوڼې ډک زندانونه، د روغتيا ساتنې په برخه کې د ښځو لپاره ستونزې،  زياتوالی کورنيو بې ځايه شويو  

يې نورې ستونزې دي چې د ناروغۍ له ال زياتو خپرېدو رسه مرسته  د ټولنيزې ساتنې او تضمني نشتوالی  او  
 2. کوي 

په دې ، خورا اړين دی، الره پرانيزي د خلکو د ژوند د خوندي کولو لپاره د تاوتريخوال کمښت، چې اوربند ته 
خپلې  به وکوالی يش  ته يش او افغان حکومت  د بني االفغان مذاکراتو لپاره مناسب چاپرييال رامنځ   رسه به 

هڅې پر روغتيايي بحران متمرکزې کړي. په هر حال، په افغانستان کې د تاوتريخوال کچه کمه نشوه. طالبانو  
موازي چارو په تررسه کولو يې  رسه د دولت  له دغه وبا پر دولت د بريدونو زياتولو لپاره ښه موقع وګڼله، همدا راز  

د بېلګې په توګه روغتيايي معلومات خپرول او له بهره پر راستنيدونکو د قرنتني وضعه کول؛ د  الس پورې کړ،  
طالبانو ډلې همدا راز د عامې روغتيا د معلوماتو ورکوونکو ډلو او د قرنتني د مرکزونو د رامنځته کولو اعالن وکړ  

(Jackson 2020) ولو ناوړه بريد په کابل  ټ دونه زیات شول. تر  . د وبا پر مهال د روغتيا ساتنې پر کارکوونکو هم بري
  ښځې، ماشومان او نوزيږي پکې ووژل شول.  24کې پر يو زيږنتون و، چې په اپريل مياشت کې تررسه شو، او  

د قضيو له زياتېدو رسه تاوتريخوالی هم زيات شو، کم تر    ۱۹- پينځم شکل ښيي چې په می مياشت کې د کويډ 
د دې  چې د دولت له خوا    ، د ست اخت په درې ورځو کې د اوربند اعالن وکړ   کمه تر هغه وخته چې طالبانو 

 . منل شو هرکلی وشو او و  اوربند  

 
1. https://theconversation.com/afghanistans-covid-19-crisis-has-been-fuelled-by-armed-con-flict-141924 
2. https://www.v-dem.net/en/analysis/PanDem 

https://theconversation.com/afghanistans-covid-19-crisis-has-been-fuelled-by-armed-conflict-141924
https://theconversation.com/afghanistans-covid-19-crisis-has-been-fuelled-by-armed-conflict-141924
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 قضيې   ۱۹- پينځم شکل: په افغانستان کې شخړه او د کويډ 

په راتلونکي کې د دولت او طالبانو تر منځ د اړيکو اړوند ډېره لږه هيله مندي    نو   ، داميي نه وي دا چې اوربند  
  ۍ همکار د  بنديانو په خوشې کولو د تاوتريخوال په کموال کې د طالبانو    ۹00ل کيږي. افغان حکومت د  ليد 

او د طالبانو د تاوتريخوال د دوام رسه رسه يې د اوربند ساتلو ته ژمنتيا ښودلې ده. رسبېره پر دې،   مته درلوده 
ويلو لپاره يې ډميوکراټيک معيارونه نه دي  دا په سيمه کې لومړی حکومت دی چې د بيړن وضعيت د ځواب  

کورونا ويروس د افغانستان حکومت او طالبانو ګډ دښمن دی، چې ايډيالوژيک او د فرقې توپري نه   1نقض کړي. 
او آيا نړيواله ټولنه به د الزم مالتړ او    ؟ . اصل پوښتنه دا ده چې دوی به دې ننګونې ته څنګه ځواب ورکړي مني 

 ولري چې را مخکې يش او د تلپاتې سولې د پروسې د اړتيا وړ ضامنتونه برابر کړي.  امنيت ليوالتيا  

 قضيې   ۱۹- شپږم شکل: په ناجرييا کې شخړه او د کويډ 

 نايجرييا: پر ملکي خلکو د تاوتريخوايل زیاتېدل 
کړه. دې  سهاران کې د کورونا ويروس لومړۍ قضيه رپوټ  - د افريقا په سب   هيواد   مه نايجرييا 25د فربوري پر  

د ناجرييا څو ښارونو ته خپور شو    ۱۹- ه دوو مياشتو کې کويډ پ يواځې    خو   قضيې په نړيوال سفر پورې اړه درلوده، 

 
1. https://institute.global/policy/how-boko-haram-responding-covid-19 
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وبا له   ۱۹- او د دې هيواد د روغتيا ماتيدونکی سيستم يې تر سخت فشار الندې ونيو. په عني وخت کې، کويډ 
ګړې توګه يې په دې هيواد کې امنيتي وضعيت ترينګلی  عامې روغتيا ور هاخوا نورې اغېزې هم وښندلې او په ځان 

کړ. بوکوحرام، چې يوه وژونکې جهادي ډله ده، له ډېره وخته د ناجرييا او ګاونډيو هيوادونو امنيت ګواښي. دې  
   1ډلې وښوده چې د تاوتريخوال او د خپلو فعاليتونو د پراخولو لپاره د وبا کارولو ته د ښې موکې په ستګه ګوري. 

ناجرييايي رستريي ووژل شول. دې او ورته بريدونو د    47په مارچ کې د بوکوحرام په يو بريد کې کم تر کمه  
پر ضد جګړې ته پام وکړي، او    يادې ډلې ناجرييا پوځ اړيست چې د ګرځبنديز له پل کولو خپل پام واړوي او د  

 په کمو رسچينو په دوو جبهو کې وجنګيږي. 
چې په شپږم شکل کې څرګنده ده، ملکيان د شخړې اصل قربانيان دي، چې د    رسبېره پر دې، لکه څنګه 

  فالند  ې افريقا اسالمي دولت او  ځ بوکوحرام او نورو غري مسئولو وسله والو ډلو له خوا په نښه شوي، لکه د لويدي 
وبا په دوران کې پر  قومي مليشه. په دې اړوند، په ناجرييا کې تر ټولو انديښمنوونکې موضوع د کورونا د  په نوم 

 ملکي خلکو د تاوتريخوال زياتېدل دي. 
که نورې ډيټا ته الرسسی پيدا يش، دا به ډېره مهمه وي چې د ملکي خلکو پر ضد د تاوتريخوال زياتېدو او  
کورونا ويروس ته د جګړه مارو ډلو د ځواب تر منځ اړیکه وسپړل يش. که څه هم پر ملکي خلکو ډېری بريدونه د  

مسئولو وسله والو له خوا تررسه شوي، د ناجرييا حکومت هم د ځينو پېښو مسئول دی، لکه د ګرځبنديز د  غري 
   2. ل کسانو وژ   ۱8پل کولو پر مهال د ناجرييايي امنيتي ځواکونو لخوا د  

 قضيې.   ۱۹- اووم شکل: په ليبيا کې تاوتريخوالی او د کويډ 

په داسې حال کې چې پر دولت د خلکو باور کم    څرګندوي چې   دا پېښې په ناجرييا کې حريانوونکې نه دي، او 
وي د عامې روغتيا مقررات پل کول خطرناکې پايلې لري. رسبېره پر دې، پر دولت د خلکو اعتامد بوکوحرام او  

جرييا د حکومت د ځواب ويلو  ي خراب کړی دی، چې د کورونا بحران ته د نا هم  ې افريقا اسالمي دولت  ځ د لويدي 

 
1.https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-nigeria-security/nigerian-security-forces-killed-18-people-
during-lockdowns-rights-panel-idUSKCN21Y272 
2.https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-nigeria-security/nigerian-securityforces-killed-18-people-during-
lockdowns-rights-panel-idUSKCN21Y272 

https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-nigeria-security/nigerian-security-forces-killed-18-people-during-lockdowns-rights-panel-idUSKCN21Y272
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-nigeria-security/nigerian-security-forces-killed-18-people-during-lockdowns-rights-panel-idUSKCN21Y272
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-nigeria-security/nigerian-security-forces-killed-18-people-during-lockdowns-rights-panel-idUSKCN21Y272
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ګوي، د بېلګې په توګه، لکه تبليغات او ناسم معلومات خپرول چې وښيي ګرځبنديز او نور د عامې  هڅې ونن 
 1روغتيا مقررات او هڅې د اسالم ضد دي او يواځې په شامل کې د خاص مسلامن نفوس پر ضد وضعه کيږي. 

 ليبيا: هغه شخړه چې کورونا هيڅ کمه نه کړه 
راتګ د جګړې له زياتېدو رسه هممهاله و، چې د نړيوال اوربند لپاره د    ۱۹- ته د کويډ   په جګړه کې ښکېلې ليبيا 

د    ۱۹- ملګرو ملتونو د عمومي منش د غوښتنې برعکس پېښ شو. لکه څنګه چې اووم شکل ښيي، د کويډ 
تفکيکه  قضيو د زياتېدو تر څنګ په ليبيا کې شخړه روانه وه، تر دې چې مخامخ جګړې، هوايي بريدونه او بې 

ډزې نورې هم سختې شوې. روغتونونه هم په ډزو کې ولګېدل او د پام وړ زيانونه يې وليدل. پر روغتونونو دا ډول  
بريدونه د عامې روغتيا وضعيت ال خرابوي، په داسې حال کې چې کلونو جګړې د ليبيا د روغتيا ساتنې سيستم  

 حرانونو ته ځواب ووايي. بې امکاناتو کړی او نش کوالی د عامې روغتيا پراخو ب 
د روغتيا نړيوالې ادارې په سيمه کې ليبيا د ډېرو خطرناکو هيوادونو په کتار کې راوستې. رسه له دې چې روانې  
شخړې روغتيا ساتنې ته د عامو خلکو الرسسی محدود کړی، او د خطر پر مهال کله چې خلک مرسته غواړي  

 داسې ښکاري چې ال خرابېدونکی دی. هغوی ته د پاملرنې نه کولو له امله وضعيت  
. لومړی، دواړه په جګړه کې ښکېلې  ي په ليبيا کې د تاوتريخوال زياتېدل د دوو پديدو په رڼا کې د پوهېدنې وړ د 

وی د مل وحدت حکومت او د ليبيا مل پوځ چې د جرنال  ش د ملګرو ملتونو له خوا په رسميت پيژندل    – غاړې  
د بهرنيو مالتړو له خوا په لويه پيامنه مالتړ ترالسه کوي، په ځانګړي ډول د   - رهربي کيږي خليفه افتار له خوا  

د مالتړ لپاره   2ترکيې، روسيې او د متحده عريب اماراتو له خوا، او ډېرې عرصي او وژونکې وسلې ورليږل کيږي. 
اوربند غوښتنو ته يې ځواب پيکه  د بهرنيو رسچينو شتون پر ځايي رسچينو د دوی تکيه کمه کړې ده او د نړيوال  

دی، کم تر کمه تر هغې وخته به همداسې وي چې د دوی بهرن مالتړي دوی ته وسلې او امکانات ور رسوي  
 (Weinstein 2007    دويم، دې وبا په ليبيا کې د شخړې د مديريت هڅې زيامننې کړې او د ملګرو .)وګورئ

د ملګرو ملتونو د شخړې د هواري فعاليتونو کې پرشاتګ له شته    ملتونو په مشۍ خربې اترې يې په ټپه ودرولې. 
پوځي جوړښت رسه اړيکه لري او د ژور بهرن دخالت له امله دواړه ښکېلې غاړې غواړي خپلې جګړه ييزې هڅې  

 پراخې کړي او په شخړه کې خپل موقعيت پياوړی کړي. 
او کورنيو بې ځايه شويو وضعيت دی. کله هم په    زره مهاجرينو او پناه غوښتونکو   400000بله لويه انديښنه د  
ه مرکزونو کې پراته خلک لومړن روغتيايي خدمات هم نه لري، دا د هغو خلکو له جملې  پ کمپونو او د څارنې  

 څخه دي چې يواځې له تاوتريخوال نه، بلکې د عامې روغتيا د بحران پر وړاندې هم ډېر رضر منونکي دي. 
يوداتو له امله چې پر اروپايي هيوادونو وضعه شوي و، د انسان قاچاق شبکې يې زيامننې  رسبېره پر دې، د هغو ق 

ګانو د ژغورونکو چارو په نشتوال کې، په  NGOکړې او د مديتانې د کډوالو الرې د ليبيا په سمندر کې د  
% کم  5د کډوالو راتګ    زياتيدونکې توګه خطرناکې شوې. په اټاليا کې، د دې وبا پر مهال، يواځې له ليبيا څخه 

 
1. https://www.cfr.org/blog/boko-harams-shekau-labels-anti-covid-19-measures-attack-islamnigeria 
2. https://news.un.org/en/story/2020/05/1064422 

https://news.un.org/en/story/2020/05/1064422
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په دې رسه له سياس بنديزونو څخه د انسان قاچاق لپاره نسبي آزادي رامنځته شوه، خو له ګډوالو څخه    1شو. 
د چاپېريال د پرېښودو غوښتنه زیاته شوه چې بايد )کمپونو يا کوم بل ځای( ته الړ يش، چې هلته دوی له بې  

 ل کيږي، توقيفيږي او زورول کيږي. توپريه تاوتريخوال رسه مخ کيږي او نيو 

 پايله: 
وبا اغېز مطالعه شو. په دې مقاله کې    ۱۹- په دې مقاله کې د نړۍ په کچه د وسله والو شخړو پر بڼو د کويډ 

( ځکه  د شخړې  ۱دې وبا له تاوتريخوال ډکې شخړې د کمېدو پر ځای ال پسې زیاتې کړې  )   ې استدالل وشو چ 
( د هيوادونو او د نامسئوله وسله والو  2وغۍ له امله په ناوړه توګه اغېزمنې شوې ) نار  ۱۹- بنيادي ريښې د کويډ 

ډلو له خوا له دې بحران څخه سياس او پوځي ناوړه ګټه واخستل شوه، چې د نړيوالو مخه نيوونکو ځواکونو د  
 کچه کمه  د ډيټا پر بنسټ ښکاره شواهد ښيي چې د تاوتريخوال  ACLEDنشتوال ښکارندويي يې کوله. د  

رسه تړلې ټولنيزه ګډوډي له شخړه    ۱۹- نشوه او يا حتا د وبا په لومړيو څلورو مياشتو کې ال زياته شوه او له کويډ 
وبا وروسته ډېره له   ۱۹- ځپلو هيوادونو ور هاخوا هم خپره شوه. په ټوله کې، داسې بريښي چې نړۍ به له کويډ 

ولې او ثبات په برخه کې د کورنيو او بني امللل لوريو تر منځ تازه  تاوتريخوال ډکه او کمه ډميوکراټيکه وي. د س 
 د اغېزو د مهارولو په برخه کې خورا حيات بللی شو.   ۱۹- شوې او پاييدونکې همکاري پر شخړه د کويډ 
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به تأمین حق صحت شهروندان بر اساس اسناد    ها دولت تعهدات  
 حقوق برش   املللی بین 

  ابراهیم محمدی  

 چکیده 
شوند. سازمان ملل  مند می شان از آن بهره که بنابر انسان بودن    است افراد بش    از حقوق ذاتی همه حق صحت  

  ها دولت و بر   ده کر متعدد، حق صحت را تبیین و تضمین   املللی بین متحد و سازمان جهانی صحت در اسناد  
که، امروزه قلمرو مفهوم حق صحت  چه مسلم است این اند. البته آن ده کر تأمین این حق وضع    مورد تعهداتی را در  

حقوق اقتصادی، اجتامعی و فرهنگی    تر شده است. کمیته ه چه که در اسناد فوق تسجیل یافته، گستد از آن 
»حق باالترین سطح قابل دستس  بهداشت«    حقوق بش را   املللی بین سازمان ملل مفهوم حق صحت در اسناد  

نه   کند تفسیر می  مراقبت و  هم تنها حق  بر    کمیته این  ن  ی چن های صحی.  را    ها دولت   عهده تعهدات وسیعی 
شامل  تعهدات  این  ند.  های آن منابع خویش متعهد به اجرای    ها در حد توان و نیز در محدوده ن گذاشته است که آ 

تحقق حق صحت  به  تعهد  و  محافظت  به  تعهد  احتام،  به  براین،  ا تعهد  افزون  تعهدات  دارای    ها دولت ند. 
افراد مترضر ناشی از    ن ی چن ند. هم ا تحقق حق صحت   به منظور نیز در همکاری با سایر کشورها  ای املللی بین 

 و خواهان جربان خسارت شوند.   کنند توانند به مراجع مسئول شکایت  نقض حق صحت نیز می 
پاسخ دهد:    پرسش  اساسی این  به    که است  صدد  نگاشته شده و در   تعهدات این  بررسی تفصیلی    برای اثر حارض  

حقوق بش چه تعهداتی را دارند؟    املللی بین تأمین حق صحت شهروندان بر اساس اسناد   به منظور   ها دولت 
ن اطالعات   ی چن . هم است تحلیلی  ـ رفته در این مقاله، روش کیفی و کاربردی با وصف توصیفی کار روش تحقیق به 
 . اند شده آوری  گرد ای  خانه کتاب   آن نیز با شیوه 

 

 کلیدواژگان 
حقوق بش،    املللی بین ، اسناد  ها دولت های بهداشتی، حقوق شهروندی، تعهدات  حق صحت، حق مراقبت 
 . سازمان جهانی صحت 

 

 
   گروه تحقیقی جوانان  وزارت احیاء و انکشاف دهات افغانستان حقوق و علوم سیاسی دانشگاه بلخ و عضو    التحصیل از دانشکده فارغ 

(Emohammady24@gmail.com)  
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 مقدمه 
های وقار،  شان مبتنی بر ارزش که بنابر انسان بودن    است افراد    های اساسی همه حقوق بش، حقوق و آزادی 

عمده حقوق بش، حقوق   . یک دسته (Hunt, 2017, p. 11)باشند  انصاف، عدالت و برابری متعلق به آنان می 
مصداق بارز  این دسته حقوق نیز، حق صحت است که ارتباط ناگسستنی    و   ند ا اقتصادی، اجتامعی و فرهنگی 

 . (Carmalt & Zaidi, 2004, p. 4)با سایر عنارص، نظیر  آب آشامیدنی، محیط زیست و مسکن دارد  
که هر فرد بنابر شأن  انسانی خویش از    است حقوق جهانی    جایی که حقوق بش، مخصوصاً حق صحت، از از آن 

ند،  ا های سازمان ملل و سازمان جهانی صحت آور که مصوبه الزام   املللی بین ، بنابراین، اسناد  است مند  آن بهره 
خالف تصور عمومی، حق صحت  ،  اسناد این اند. البته امروزه در به تعریف این حق و تعیین جایگاه آن پرداخته 

، بلکه ابعاد متعدد جسمی، روحی و اجتامعی را دربر دارد  یست های بهداشتی ن فاً محدود به حق مراقبت رص 
(CESCR, 2000, para. 4) .   بر  ی چن هم نیز  را  تعهداتی  اسناد  این  منظور   ها دولت ن  صحت    به  حق  تأمین 

 . (Rutherford, 2018, p. 3)اند  ده کر شهروندان تعیین  
بر اساس اسناد  به منظور    ها دولت :  شود مطرح می   اساسی پرسش  این  اکنون   تأمین حق صحت شهروندان 
تعهداتی    املللی بین  بش چه  هم دارند حقوق  واژه ی چن ؟  پرسید:  باید  تفصیلی  به صورت  اسناد  صحت    ن  در 
خوردار  حقوق بش از چه جایگاهی بر   املللی بین حقوق بش چه مفهومی دارد؟ این حق در اسناد    املللی بین 

 ند؟ ی ها به تأمین حق صحت شهروندان کدام   ها دولت است؟ انواع تعهدات  
ف   تر از مفهوم متعاَر ، حق صحت مفهوم گستده املللی بین توان گفت، امروزه در اسناد  در یک پاسخ اجاملی می 

اند.  گذاشته   ها دولت   ن این اسناد به تعیین جایگاه این حق پرداخته و تعهدات فراوانی را بر ذمه ی چن آن دارد. هم 
  مبحث نخست عنوان  ، تحقیق حارض طی دو مبحث نگاشته شده است:  ها پرسش این  پاسخ قطعی به    به منظور 

به تأمین    ها دولت »تعهدات    مبحث دوم  آن عنوان  حقوق بش« و    املللی بین »حق صحت و جایگاه آن در اسناد  
 باشد. حق صحت شهروندان« می 

 پیشینه تحقیق 
به تأمین حق صحت شهروندان بر    ها دولت وی منابع متعدد به زبان انگلیسی در مورد »تعهدات  وج با جست 

بررسی    در ادامه   یافت شد که   « حق صحت »   در حوزه   یی ها ها و مقاله کتاب حقوق بش«    املللی بین اساس اسناد  
 . شوند می 

 Social Rights Are)عنوان    با نیز    اثری  او .  است سازمان ملل    نویس  گزارش   ،   Paul Hunt    از نخستین اثر  
Human Rights: But the UK System is Rigged)    حقوق اقتصادی،  اثر  این  نگاشته است.    20۱7در سال

ه  کرد بررسی  و نظام حقوقی انگلستان    املللی بین اجتامعی و فرهنگی را به حیث حقوق نسل دوم بش در اسناد  
هایی  یکی از مصادیق حقوق نسل دوم بش نیز اشاره   مانند  ترتیب، در برخی از موارد، به حق صحت  ن ی ه ا است. ب 

  که بر ذمه را  داشته است. اما بدیهی است که تنها به معرفی حق صحت به طور خالصه پرداخته و تعهداتی  
 ده است. کر تفصیل بررسی ن ، به ست ها دولت 
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توان مالحظه  می   The Human Right to Equal Access to Health Careان  عنو   با این، کتابی را نیز    افزون بر 
تألیف شده است. این کتاب به صورت    20۱2در سال   X. M. San Giorgiنام   بریتانیایی به   نویسنده د که کر 

حقوق بش    املللی بین و جایگاه آن را در اسناد    داده حق صحت به عنوان حق بشی معلومات    درباره مفصل  
مانند تعهد به احتام، تعهد به محافظت و تعهد به تحقق    ها دولت   گانه ن تعهدات سه ی چن ه است. هم کرد بررسی  

بررسی جایگاه حق صحت  معترب در عرصه  ی اثر کتاب  این که این ده است. با کر حق صحت را تجزیه و تحلیل 
در   ها دولت  املللی بین و تعهدات  ها دولت ماهیت تعهدات  مانند مباحث مهمی ، اما  است  املللی بین در اسناد 

 از قلم انداخته است.   مورد حق صحت را 
  The International Rights to Health Care: A Legal and Moral Defenseعنوان    با ای  عالوه براین، مقاله 

های حق صحت پرداخته است و  تر به مؤلفه به نش رسیده که بیش  20۱8در سال  Michael Da Silvaتوسط  
دارند. از  افراد بش بدون درنظرداشت هرگونه متایز، حق دستسی به خدمات بهداشتی    ده که همه کر تأکید  
  تأمین حق   در عرصه   ها دولت محور داشته و به صورت جامع و کامل راجع به تعهدات  تر رویکرد حق رو، بیش این 

 صحت نپرداخته است. 
  A Human Rights Approach to Health Care in Conflictعنوان   پژوهشی دیگری را نیز به   نهایت، مقاله   در 
است.    تألیف شده   K. H. A. Footer, & L. S. Rubensteinتوان مالحظه کرد که توسط نویسندگان هریک  می 
های مسلحانه پرداخته است. اما  به محافظت از حق صحت در جریان جنگ   ها دولت به بررسی تعهدات  اثر  این  

 شود. تنها در این مقطع زمانی به تأمین حق صحت شهروندان خالصه منی   ها دولت پرواضح است که تعهدات  
به تأمین حق صحت شهروندان    ها دولت که تعهدات    ی شود که اثر جامع و مانع ، دیده می مطالب این  با بررسی  

ن اغلب منابعی که در این زمینه  ی چن ده باشد، به صورت وافر وجود ندارد. هم کر جانبه بررسی  صورت همه   را به 
بیش اند شده نگاشته   مراقبت ،  و  معرفی حق صحت  به  پرداخته تر  بهداشتی  رویکرد حق   های  محور  و عمدتاً 
را در قبال تأمین حق   ها دولت اند. با توجه به این امر، مقاله حارض به صورت مشخص و مفصل تعهدات داشته 

اسناد   اساس  بر  می   املللی بین صحت شهروندان  بررسی  متعدد  زوایای  از  بش  هم کن حقوق  تعهد  ی چن د.  ن 
  ی که این موضوع از مباحث   کرد بررسی خواهد  گویی در قبال نقض حق صحت شهروندان را نیز  به پاسخ   ها دولت 
 جدید در حوزه حقوق بش است.   نسبت به 

 یق روش تحق 
آوری  گرد ن ی چن هم است. حلیلی ت ـ ی رفته در این اثر، روش کیفی و کاربردی با وصف توصیف کار روش تحقیق به 

 ای صورت گرفته است. خانه اطالعات نیز با استفاده از روش کتاب 
 حقوق برش   املللی بین مبحث اول: حق صحت و جایگاه آن در اسناد  

دارد. این حق    املللی بین در اسناد    ویژه   ی که جایگاه   شود می   شمرده های اساسی بش  از حق حق صحت  
افراد بش است. در این مبحث، نخست مفهوم حق صحت و سپس    نظر از مسائل تبعیضی، متعلق به همه رصف 

 شود. می بررسی  حقوق بش    املللی بین جایگاه آن در اسناد  
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 1گفتار اول: مفهوم حق صحت 
شوند. اگرچه در تصور عمومی، حق صحت رصفاً به  یادین هر انسان شمرده می حقوق بن از    3و بهداشت   2صحت 

تر  گستده   ی شود؛ اما در اصطالح حقوقی و طبی، صحت مفهوم های درمانی و بهداشتی گفته می حق مراقبت 
ده است.  کر سازمان جهانی صحت نیز تعریفی از حق صحت ارائه    نامه اساس .  (OHCHR, 2008, p. 3)دارد  
چنین رصاحت دارد: »صحت یک حالت رفاه  کامل جسمی، روحی و اجتامعی است و   نامه اساس این    مقدمه 

 . (CESCR, 2000, para. 4)تنها نبود بیامری یا ناتوانی«  نه 
؛ طوری که حاالت روانی، مانند  است ، حق صحت دارای ابعاد جسمی، روحی و اجتامعی  تعریف این  بر اساس  

ها نیز  و برخی از بیامری  نهند می جا  سوء بر  ی ندوه بر سالمت جسم و آسایش، آثار عصبانیت، افرسدگی، غم و ا 
نهایت، این عوامل منجر به روابط اجتامعی نامطلوب برای    گذارند. در انسان تأثیر منفی می   بر نشاط و روحیه 

 شود. انسان می 
است   شده  تعریف  روانی  و  جسمی  بهداشت   دستس  قابل  سطح  باالترین  حق  صحت،  حق  امروزه،  اما 

(Leaning, 2013, p. 6) چنان ماده  .  میثاق  ۱)   ۱2چه  فرهنگی    املللی بین (  و  اجتامعی  اقتصادی،  حقوق 
و    ده است: »کشورهای طرف این میثاق حق هرکس را به متتع از بهتین حالت سالمت جسمی کر تسجیل  

 شناسد.« الحصول به رسمیت می روحی ممکن 
سازمان جهانی    نامه اساس حقوق اقتصادی، اجتامعی و فرهنگی سازمان ملل، تعریف    به همین دلیل، کمیته 

صحت را نپذیرفت و با توجه به تعریف جدید اذعان داشت که، »باالترین سطح قابل دستس سالمت جسمی و  
مراقبت  به  محدود  بهداشتی منی ها روحی« رصفاً  طیف گستده ی  برعکس حق صحت،  عوامل  شود.  از  ای 

از قبیل    زندگی سامل، توسعه عوامل مؤثر بر سالمت   ی که منجر به ارتقا چنان گیرد؛  اقتصادی را دربرمی ـ اجتامعی 
و    خوراک و تغذیه، مسکن، دستسی به آب سامل و آشامیدنی و فاضالب مناسب، رشایط کاری امن و صحی 

 . (CESCR, 2000, para. 4)یست صحی شوند  محیط ز 
البته حق صحت، رصفاً به عنوان حق سامل بودن درنظر گرفته نشده است؛ بلکه حق آزادی و استحقاق را نیز  

د. مثاًل،  کر گیرد. حق آزادی شامل آن است که بدون رضایت فرد، نباید به امور بهداشتی وی دخالت  دربرمی 
ی و دواهای طبی انسان باشد، نباید بدون رضایت قبلی وی، او را مورد آزمایش  های بالین هرگاه موضوع آزمایش 

در مقابل، حق استحقاق   4شود. می  دانسته . زیرا، این نوعی شکنجه Kloss, 2005, pp. 56)-(58طبی قرار داد 

 
1. The Right to Health 

 تنها نبود بیامری یا نقض عضو. شود و نه صحت، به داشنت یک حالت کامل سالمت جسمی، روانی و اجتامعی اطالق می .  2
شود که برای بهبود و ارتقای  ها و اقداماتی گفته می . بهداشت، به معنای حفظ صحت است. در اصطالح طبی و تخصصی، بهداشت به مجموعه فعالیت 3
 کند. هایی است که به حفظ سالمت فرد و جامعه کمک می ها و روش رو، بهداشت شامل همه دانش یا جامعه انجام شود. از این درسی و توانایی یک فرد  تن 
های طبی را، یکی از مصادیق شکنجه  ی اجباری و بدون رضایت از انسان به حیث موضوع آزمایش املللی حقوق مدنی و سیاسی، استفاده . میثاق بین 4

ویژه کسی  انسانی و وحشیانه قرار گیرد. به کس نباید در معرض شکنجه یا رفتار تحقیرآمیز و مجازات غیر : »هیچ این میثاق   7بر اساس مادة    قلمداد کرده است. 
 های طبی و علمی قرار داد.« را نباید بدون رضایت آزادانه وی در معرض آزمایش 
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فراهم    سانی برای مردم که امکانات یک   ای گونه حفظ سالمت، به    برای شامل حق برخورداری از سیستمی است  
 . (Asher, 2010, p. 18)برخوردار شوند    شود تا از باالترین سطح قابل دستس سالمت 

 حقوق برش   املللی بین گفتار دوم: جایگاه حق صحت در اسناد  
اند  ده کر های صحی مناسب را تضمین  حقوق بش حق صحت و دستسی به خدمات و مراقبت   املللی بین اسناد  

(Silva, 2018, p. 348) 1ترین سندی که به ترصیح حق صحت پرداخته، منشور سازمان ملل تین و کلی . نخس  
امللل اقتصادی،  ده است: »سازمان ملل... ب( حل مسائل بین کر این منشور که بیان    55است. طبق ماده  

آن  به  مربوط  مسائل  و  صحی  همکاری  اجتامعی،  و  می املللی بین ها  تشویق  را  هم ...  مقدمه ی چن کند.«    ن 
ه است: »صحت، عبارت است از برخورداری از رفاه  کامل جسمی،  کرد سازمان جهانی صحت بیان    نامه اساس 

 . (CESCR, 2000, para. 4)تنها نبود بیامری و نقض عضو«  روانی و اجتامعی و نه 
( خویش رصاحت دارد: »هرکس حق دارد که سطح زندگی،  ۱)   25نیز در ماده    2اعالمیه جهانی حقوق بش

های طبی و خدمات الزم اجتامعی  خویش را از حیث خوراک و مسکن و مراقبت   و رفاه خود و خانواده   صحت 
چنین حق دارد که در موقع بیکاری، بیامری، نقض اعضاء، بیوگی، پیری یا در متام موارد  تأمین کند، و هم 

ی زندگی برخوردار  ایط آبرومندانه دیگری که خارج از اراده انسان، وسائل امرار معاش از بین رفته باشد، از رش 
 شود.« 

تر به عنوان یکی از معیارهای زندگی  جا صحت نه به عنوان حق، بلکه بیش شود، در این طوری که دیده می 
ی اخالقی داشته و تعهد  تر جنبه آبرومندانه به رسمیت شناخته شده است. اما باید گفت که اعالمیه مذکور بیش 

 سازد. رد منی وا   ها دولت آوری بر  الزام 
، و  3حقوق مدنی و سیاسی   املللی بین آور دیگری مانند میثاق  با توجه به این مسئله، پس از اعالمیه، اسناد الزام 

هایی را در عرصه تأمین  تدوین شدند که مسئولیت   4حقوق اقتصادی، اجتامعی و فرهنگی،   املللی بین میثاق  
 . (Kinney, 2008, 339)دند  کر وضع    ها دولت حق صحت بر  

و    7حق آزادی و امنیت فردی   6حق بر آزادی از شکنجه،   5حیات،   حقوق مدنی و سیاسی، حق   املللی بین میثاق  
د. حقوق فوق، ارتباط ناگسستنی با حق صحت دارند. مثاًل، ممنوعیت از  کن را تضمین می   8حق انتخاب مسکن 

 
1. UN Charter 
2. Universal Declaration of Human Rights 
3. International Covenant on Civil and Political Rights 
4. International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 

 ( میثاق: »هر انسانی به طور ذاتی حق حیات دارد...« ۱)   6  ه . ماد 5
ویژه نباید کسی را بدون رضایت آزانه  یر انسانی و وحشیانه قرار گیرد. به کس نباید در معرض شکنجه یا رفتار تحقیرآمیز و مجازات غ میثاق: »هیچ   7 ه . ماد 6

 های طبی و علمی قرار داد.« وی در معرض آزمایش 
 ( میثاق: »هرکس حق آزادی و امنیت فردی دارد...« ۱)   ۹  ه . ماد 7
 خاب آزادانه محل اقامت خود را داشته باشد.« ( میثاق: »هرکس به طور قانونی باید در قلمرو کشور، حق رفت و آمد آزاد و انت ۱)   ۱2  ه . ماد 8
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. زیرا، درصورتی که فرد تحت شکنجه، از  (Sen, 2005, p. 1)شود شکنجه یکی از حقوق ذاتی بش قلمداد می 
 شود. هر نوع آن، قرار گیرد، صحت و سالمت وی با خطر مواجه می 

حقوق   املللی بین حقوقی که به تبیین و تضمین حق صحت پرداخته، میثاق    املللی بین مرکزی اسناد    هسته 
میثاق مذکور    ۱2. بر اساس ماده  (Footer & Rubenstein, 2013, p. 178)اقتصادی، اجتامعی و فرهنگی است  

 که رصاحت داده است: 
الحصول  ( کشورهای طرف این میثاق حق هرکس را به متتع از بهتین حالت صحت جسمی و روانی ممکن ۱») 

( تدابیری که کشورهای طرف این میثاق برای استیفای کامل این حق اتخاذ خواهند  2شناسد. ) به رسمیت می 
 اقدامات الزم برای تأمین امور ذیل خواهد بود:   کرد، شامل 

 ومیر کودکان و رشد سامل آنان. تقلیل میزان مرده متولد شدن کودکان، مرگ   الف( 
 بهبود بهداشت محیط و بهداشت صنعتی از جمیع جهات.   ب( 
پیکار علیه این  چنین  ها و هم ای و سایر بیامری گیر، بومی، حرفه های همه گیری و معالجه بیامری پیش   ج( 

 ها. بیامری 
 به بیامری.«   صورت ابتال   های طبی برای عموم در ایجاد رشایط مناسب برای تأمین مراجع طبی و کمک   د( 
حق  این  ها  ده که با اتخاذ آن کر ( آن، اقداماتی را بیان  2)   ۱2( به تعریف حق صحت پرداخته و ماده  ۱)   ۱2ماده  

( میثاق، حق »باالترین سطح قابل دستس  ۱)   ۱2صحت را در ماده    د. در قدم نخست، کمیته حق شو تأمین می 
 . (CESCR, 2000, para. 9)کند  بهداشت« تفسیر می 
بلکه به   ، اند صحت  خوب را برای شهروندان تضمین کنند مکلف  ها دولت نیست که  ا معن  ه آن البته این تفسیر ب 

امکانات و منابع خویش به تأمین حق صحت    حدوده تعهد دارند تا در حد توان و م   ها دولت این مفهوم است که  
  ها دولت گذارند، از کنتل مستقیم  شهروندان بپردازند. زیرا، برخی از عوامل دیگری که بر صحت افراد تأثیر می 

ها  سان، برخی . بدین (OHCHR, 2008, p. 5)اجتامعی  ـ ند، مانند  ساختار بیالوژیکی و وضع اقتصادی ا خارج 
یا وضع بد  اقتصادی با مشکالت صحی مواجه شوند، که این عوامل خارج از    نتیک ژ اثر عوامل    است بر ممکن  

 ند. ی ها دولت کنتل مستقیم  
و    موقع های بهداشتی به کند، نه فقط حق مراقبت این، کمیته حق صحت را حق فراگیر نیز تفسیر می   بر   افزون 

 ,Equal Rights Trust, 2014)ي آن شده است  ی تر از مفهوم ابتدا مناسب. زیرا، امروزه مفهوم حق صحت گستده 
p. 7)  بنابراین، عوامل مؤثر  دیگری از جمله دستسی به آب سامل و قابل رشب و فاضالب مناسب، عرضه کافی .

ار، دستسی به آموزش و اطالعات مرتبط  مواد غذایی صحی، تغذیه و مسکن، ایجاد ایمنی در محیط و محل ک 
 ,Asher, 2010)سازد  چون بهداشت جنسی و باروری را نیز شامل مفهوم حق صحت در میثاق می بهداشتی، هم 

p. 18) . 
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چنان  گیرند.  قرار  همگان  دستس  به  تبعیض،  هرنوع  درنظرداشت  بدون  باید  حقوق  این  ماده  البته    5چه 
های نژادی، رنگ، ملیت  نیز بدون درنظرداشت تبعیض   1اشکال تبعیض نژادی   محو کلیه   املللی بین کنوانسیون  

ده است: »...حقوق اقتصادی و اجتامعی و فرهنگی  کر و قوم تأمین حقوق بش از جمله حقوق ذیل را تضمین 
 های طبی...« ویژه: حق مسکن، حق استفاده از بهداشت عمومی و مراقبت به 
به زنان، نابرابری جنسیتی و کودکان را نیز مورد توجه قرار داده و در امحای  ن این کمیته مسائل مربوط  ی چن هم 

. زیرا، زنان بنابر رسوم اجتامعی و فرهنگ  (CESCR, 2000, paras. 21-22)کامل تبعیض علیه زنان تأکید دارد 
عی و سیاسی موجود در جوامع و رشایط اقتصادی، همواره در وضعیت دشواری قرار داشته و خدمات اجتام 

 . (Ahmed & Bulmer, 2017, p. 14)  اند شده شان عرضه  تناسب برای صحی به صورت بی 
ها چنان بر حقوق آنان تأکید داشتند که جربان خسارت نقض حقوق در مورد کودکان نیز باید گفت که، برخی 

نه  را  اتخاذ اقدامات اضافی  کودکان  بلکه  بازپرداخت،  آنا   برای تنها  بهبود وضع صحی  نیز دانسته ترویج  اند  ن 
(UNICEF, & ICJ, 2015, p. 54) ای  ند و نیاز است تا مقررات ویژه ا پذیر جامعه . زیرا، اطفال از جمله اقشار آسیب

 در قبال تأمین حق صحت آنان وضع شود. 
کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض    ۱2با توجه به موارد فوق، در مورد حق صحت زنان، ماده    ترتیب،   ین ه ا ب 
ها علیه زنان  های الزم را در مورد محو تبعیض ی عضو کلیه اقدام ها دولت نیز چنین رصاحت دارد: »   2لیه زنان ع 

های مراقبت بهداشتی آنان به عمل خواهند آورد تا دستسی به خدمات بهداشتی از جمله خدماتی که  در زمینه 
  25ن و مردان تضمین گردد.« سپس ماده شود بر اساس رعایت مساوات میان زنا به تنظیم خانواده مربوط می 
کودک حقوق  می   3کنوانسیون  و  ترصیح  خود  رفاه  و  سالمتی  و  زندگی  سطح  که  دارد  حق  »هرکس  دارد: 

این    24های طبی و خدمات الزم اجتامعی تأمین کند.« ماده  اش را از حیث خوراک و مسکن و مراقبت خانواده 
 ده است. کر حت طفل مکلف  را به تأمین حق ص   ها دولت نیز  کنوانسیون  

 به تأمین حق صحت شهروندان   ها دولت مبحث دوم: تعهدات  
در  اسناد این جایی که اغلب اند. از آن حقوق بش به تضمین حق صحت شهروندان پرداخته  املللی بین اسناد 

تأمین    در عرصه   ها دولت ی شوند، پس تعهداتی را بر همه تصویب و تدوین می  املللی بین های  مجامع سازمان 
، سپس  ها دولت . در این مبحث، نخست ماهیت تعهد  (Rubenson, 2002, p. 15)ند  کن حق صحت وضع می 

به تأمین    ها دولت   املللی بین نهایت، تعهدات   ، و در ها دولت ن انواع تعهدات ی چن ، هم ها دولت تعهدات عمومی  
 شود. می بررسی  چهار گفتار    در حق صحت شهروندان  

 
1. Convention on the Elimination of all forms of Racial Discrimination 
2. Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women 
3 . Convention on the Rights of Child 
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 1ها دولت تار اول: ماهیت تعهد  گف 
شوند  متعهد می   ها دولت : تعهد به نتیجه و تعهد به وسیله. در تعهد به نتیجه،  است دو نوع    ها دولت ماهیت تعهد  

ند. حقوق مدنی و سیاسی از این دسته  کن ی کار را تضمین می کنند و نتیجه که به حقوق مردم دخالت منی 
موجب سلب نکنند. در مقابل، تعهد به وسیله،  های مردم را بی شوند که آزادی می متعهد    ها دولت   ند؛ مثاًل احقوق 

کنند که در  تعهد می  ها دولت کنند. به بیان دیگر، فعل، سعی و تالش خود را تضمین می  ها دولت آن است که 
ه کنند و  امکانات خویش به شهروندان خدمات اقتصادی، اجتامعی و فرهنگی را عرض   حد توان و نیز محدوده 

 . (San Giorgi, 2012, pp. 42-43)ند  کن این دسته از حقوق آنان را تأمین  
امکانات خود،    اند در محدوده مکلف   ها دولت ، تعهد به وسیله است. زیرا،  ها دولت در مورد حق صحت نیز، تعهد  

از این ند  کن تالش   بپردازند.  تأمین حق صحت شهروندان  ندارد،  به  از دولتی که وضع اقتصادی مناسب  رو، 
( میثاق  ۱)   2ه ماده  ک د. چنان کن توقع داشت تا رفاه  کامل اجتامعی و صحی را برای شهروندان عرضه    توان منی 

به سعی و    گردد می ده است: »هرکشور طرف این میثاق متعهد  کر حقوق اقتصادی، اجتامعی و فرهنگی ترصیح  
های اقتصادی و فنی، با استفاده از حد اکرث  ویژه در طرح به   املللی بین اری و تعاون  اهتامم خود و از طریق همک 

ل مقتضی  ی شده در این میثاق با کلیه وسا منابع موجود خود به منظور تأمین تدریجی اعامل کامل حقوق شناخته 
 گذاری اقدام منایند.«  خصوص با اقدامات قانون به 

 ها دولت گفتار دوم: تعهدات عمومی  
ده است، به دو صورت، تدریجی  کر یاد    2نام »تعهدات قانونی عمومی« که کمیته از آن به   ها دولت تعهدات عمومی  
ند: تعهد  ا به چهار نوع   تعهدات این  ،  املللی بین . طبق اسناد  (CESCR, 2000, para. 30)شوند  و فوری، انجام می 

گونه تبعیض، تعهد بر برداشنت اقدامات  بر تحقق تدریجی حق صحت، تعهد بر اجرای حق صحت بدون هیچ 
 تحقق کامل حق صحت، و تعهد محوری حداقلی.   برای 

 3الف: تعهد بر تحقق تدریجی 
گردند که مفاد اسناد مصوب را در حیطه صالحیت  ها مکلف می ، آن ها دولت توسط    املللی بین با تصویب اسناد  

حقوق اقتصادی، اجتامعی و فرهنگی    املللی بین . میثاق  (OHCHR, 2008, p. 23)ند  کن خویش تطبیق و پیاده  
ده است: »هرکشور طرف این میثاق  کر ( میثاق که تسجیل  ۱)   2نیز از این حکم مستثنی نیست. طبق ماده  

های اقتصادی و  ویژه در طرح به  املللی بین خود و از طریق همکاری و تعاون  به سعی و اهتامم  گردد می متعهد 
شده در این  فنی، با استفاده از حد اکرث منابع موجود خود به منظور تأمین تدریجی اعامل کامل حقوق شناخته 

 گذاری اقدام منایند.« خصوص با اقدامات قانون میثاق با کلیه وسائل مقتضی به 

 
1. The Nature of State Obligations 
2. General Legal Obligations 
3. Obligation on the Progressive Realization 
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تحقق    به منظور انتظار دارد که    ها دولت حقوق بش از    املللی بین ی حق صحت، نظام  در زمینه طبق این میثاق،  
کارگیری و تخصیص حداکرث امکانات خود و با اتخاذ اقدامات مشتک و جداگانه،  تدریجی و کامل این حق، با به 

حق صحت، در طول    . البته تحقق تدریجی (San Giorgi, 2012, p. 34)به حصول کامل حق صحت بپردازند  
شان شود. در عوض،  دوره زمانی، نباید حمل بر کوتاهی کشورهای عضو نسبت به انجام متام تعهدات اصلی 

تر و مؤثرتر  تحقق تدریجی به این معناست که کشورهای عضو تعهد ویژه و مداومی دارند که تا حد ممکن رسیع 
 . (CESCR, 2000, para. 31)گام بردارند    ۱2برای تحقق کامل ماده  

 1گونه تبعیضب: تعهد بر اجرای حق صحت بدون هیچ 
به همه حق صحت، یک حق جهان  از این شمول و متعلق  افراد بش است.  بدون درنظرداشت  ی  رو، هرکس 

( میثاق حقوق اقتصادی، اجتامعی و فرهنگی  2)   2ه ماده  ک مند شود. چنان تواند از آن بهره هرگونه متایز می 
شوند که اعامل حقوق مذکور در این میثاق را بدون  »کشورهای طرف این میثاق متعهد می ده است:  کر تسجیل  

ی دیگر، اصل یا  ی سیاسی یا هرگونه عقیده هیچ نوع تبعیض از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده 
 منشاء ملی یا اجتامعی، ثروت، نسب یا هر وضعیت دیگر تضمین منایند.« 

زمان جهانی صحت نیز حق برخورداری از باالترین سطح قابل دستس بهداشت را بدون  سا   نامه اساس ن  ی چن هم 
به همه  نژاد، مذهب، دیدگاه سیاسی، اقتصاد و رشایط اجتامعی، متعلق  افراد بش می درنظرداشت  داند  ی 

(Asher, 2010, p. 17) . 
 2ج: تعهد بر برداشت اقدامات جهت تحقق کامل حق صحت 

اتخاذ اقدامات مختلف است. هم هایی  برداشنت گام  ن حداکرث  ی چن جهت تحقق کامل حق صحت، مستلزم 
سان نیستند.  یک   ها دولت اقدامات قابل اجراء از کشوری تا کشور دیگر تفاوت دارد؛ زیرا، منابع موجود و امکانات  

ه این  . ب (OHCHR, 2008, p. 24)کند  نهاد منی مجموعه مقررات واحدی را پیش   املللی بین رو، اسناد  از این 
ه  ک ند. چنان کن ند که با وضع قوانین ملی، مقررات خود را در این عرصه تدوین می ی ها دولت ترتیب، این خود  

متعهد  ۱)   2ماده   میثاق  این  »هرکشور طرف  دارد:  فرهنگی رصاحت  و  اجتامعی  اقتصادی،  میثاق حقوق   )
ل متقضی  ی شده در این میثاق با کلیه وسا شناخته ... به منظور تأمین تدریجی اعامل کامل حقوق  گردد می 
 گذاری اقدام منایند.« خصوص با اقدامات قانون به 

های  تأمین حق صحت شهروندان شامل اقدامات تقنینی، متهید جربان   برای طبق این ماده، اقدامات مناسب  
مانند  که،  مسلم است این   چه شوند. البته آن ي می ی ي مؤثر و اقدامات مالی، آموزشی و اجرا ی قضايئ و غیرقضا 

گرا در رابطه به حق صحت مجاز  دیگر حقوق مندرج در میثاق، این استنباط قاطع وجود دارد که اقدامات واپس 
گرایانه برداشته شود، کشور عضو باید اثبات کند که این اقدام پس از  نیستند. اگر عمداً هرگونه اقدام واپس 

طور با توجه به مجموعه حقوق مطرح شده در میثاق به  ام شده و همین های دیگر انج بررسی دقیق متام گزینه 

 
1. Obligation on the Exercising the Right to the Health Without Discrimination of any Kind 
2. Obligation on the Taking Steps to Realize the Right to health 
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ید شده  ی منظور استفاده حداکرثی از متام منابع موجود در کشور عضو، این اقدام با رعایت تشیفات قانونی تأ 
 . (CESCR, 2000, para. 32)باشد  

 1د: تعهد محوری حداقلی 
مان ملل این نوع از تعهدات را، »تعهدات اصلی« نامیده و تأکید  حقوق اقتصادی، اجتامعی و فرهنگی ساز   کمیته 
ترین حد قابل قبول هریک از کم پایین کند که تعهد اصلی کشورهای عضو اطمینان حاصل کردن از دست می 

های بهداشتی اولیه است. اسناد  ، از جمله مراقبت (OHCHR, 2008, p. 25)حقوق ترصیح شده در میثاق  
جمعیت و توسعه، اعالمیه آملاآتا که   املللی بین چون برنامه عمل مصوب کنفرانس تری هم ش معارص مربوطه بی 

حقوق اقتصادی، اجتامعی و   املللی بین میثاق    ۱2رهنامیی فراوان در مورد تعهدات اصلی منطبق بر ماده  
 دهند. فرهنگی ارائه می 

کمیته  نظر  از  تع   بنابراین،  فرهنگی،  و  اجتامعی  اقتصادی،  آن حقوق  کمیته  را  هدات محوری حداقلی که  ها 
 ند: ا تعهدات اصلی نامیده است، از این قرار 

-یک( اطمینان حاصل کردن از حق دستسی به تجهیزات، کاالها و خدمات بهداشتی، بدون هیچ  .۱
 نشینان؛ پذیر یا حاشیه خصوص برای قش آسیب ونه تبعیضی، به گ 

غذایی رضوری که به حد کافی مقوی و سامل باشد، و  دو( اطمینان از دستسی به حداقل مواد   .2
 ماند؛ کس گرسنه منی که هیچ اطمینان از این 

 سه( اطمینان از دستسی به رسپناه، مسکن و فاضالب اصولی، و ارائه کافی آب سامل و قابل رشب؛ .۳
داروهای رضوری« سازمان   .4 »برنامه عمل  توسط  مرتب  به طور  که  داروهای رضوری،  تأمین  چهار( 

 شوند؛ هانی صحت مشخص می ج 
 پنج( اطمینان از توزیع عادالنه متام تجهیزات، کاالها و خدمات صحی؛  .5
شش( تصویب و اجرای استاتژی ملی صحی و برنامه عمل، بر اساس مستندهای فراگیر که سالمت   .6

کل جامعه را مدنظر بگیرد؛ استاتژي و برنامه عمل باید بر اساس یک فرآیند مشارکتی و شفاف،  
ها و معیارهایی جهت  شاخص   مانند هایی  ها باید شامل روش راحی و به طور مرتب بازبینی شود؛ آن ط 

نظر قرار داد؛ فرآیندی  ها بتوان میزان پیشفت را به دقت تحت سنجش حق صحت باشند تا توسط آن 
را برعهده دارد، باید توجه خاصی نسبت به متام  که طراحی استاتژي و برنامه عمل، و محتوای آن 

. البته تعهدات فوق را  (CESCR, 2000, para. 43)نشینان داشته باشد  پذیر و حاشیه اقشار آسیب 
 ند. ا باید در ارسع وقت انجام دهند و از جمله تعهدات آنی یا فوری   ها دولت 

 
1. Core Minimum Obligation 
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 1ها دولت گفتار سوم: انواع تعهدات  
ای دارند.  جانبه تعهدات سه   ها دولت ورت عام، و در قبال حق صحت به طور خاص،  در قبال حقوق بش به ص 

  . کمیته (San Giorgi, 2012, p. 45)ند ا شامل تعهد به احتام، تعهد به محافظت و تعهد به تحقق تعهدات  این 
نامیده  خاص«  قانونی  »تعهدات  را  تعهدات  این  ملل  سازمان  فرهنگی  و  اجتامعی  اقتصادی،  است    حقوق 

(CESCR, 2000, para. 34) شوند. می بررسی  به صورت جداگانه  تعهدات  این    کنون . ا 
 2الف: تعهد به احرتام 

از دخالت مستقیم یا غیرمستقیم به حقوق شهروندان    ها دولت تعهد به احتام حقوق بش، مستلزم آن است تا  
. به عبارت دیگر، این  (OHCHR, 2008, p. 25)ی حق صحت نیز این تعهد الزم است  ند؛ در عرصه کن خودداری  

هایی برای آنان  مندی شهروندان از حق صحت، مانع و محدودیت سازد تا در بهره را مکلف می   ها دولت تعهد  
 . (San Giorgi, 2012, p. 45)ایجاد نکنند  

ها  محدودیت سان مردم به خدمات صحی جلوگیری نکرده و به وضع  باید از دستسی یک   ها دولت این،    افزون بر 
پالیسی  در  و  نپردازند  آنان  انکار حقوق  تبعیض یا  اعامل  به های صحی خویش  را  نربند  آمیز   & Footer)کار 

Rubenstein, 2013, p. 179) ،نباید قیمت داروها را به سطحی بلند بربند که افراد فقیر نتوانند   ها دولت . مثاًل
شود. در  آمیز علیه قش فقیر جامعه قلمداد می ز پالیسی تبعیض ند؛ زیرا، این نوعی ا کن هزینه خرید آن را تأمین  

نباید قوانینی را وضع کنند که دستسی زنان متأهل به خدمات صحی را    ها دولت توان گفت،  مثال دیگر می 
 . (Asher, 2010, p. 35)ند  کن ی قبلی شوهر، ممنوع  بدون اجازه 

 3ب: تعهد به محافظت 
از دخالت اشخاص ثالث به حقوق شهروندان، مخصوصاً حق    که د  کن را ملزم می   ها دولت تعهد به محافظت،  

شوند که به حقوق شهروندان  هایی می متعهد به منع فعالیت   ها دولت رو،  ند. از این کن صحت آنان، جلوگیری  
  که کنند  طبق این اصل تعهد می   ا ه دولت ترتیب،    ین ه ا . ب (San Giorgi, 2012, p. 46)ند  کن ها لطمه وارد  آن 

ها در مطابقت با اصول و ند که اعامل آن کن های غیردولتی و سکتور خصوصی را تضمین  های شخصیت فعالیت 
باید تضمین کنند که کارفرمایان    ها دولت . مثاًل،  (WHO, 2002, p. 15)شوند  های حقوق بشی انجام می ارزش 

با خطر مواجه  کارگران  این  سازند تا سالمت بهداشتی  گران فراهم می خصوصی رشایط کاری مناسبی را برای کار 
 . (Asher, 2010, p. 36)نشود  
گذاری یا سایر اقدامات، باید تضمین کنند که سکتور صحی خصوصی  با عمل قانون   ها دولت این،    بر   افزون 

ها باید  رو، آن از این .  (OHCHR, 2008, p. 26)ند  کن خدمات بهداشتی معیاری را برای شهروندان عرضه می 
سازی بخش صحی و معالجه، تهدیدی برای مقبولیت، دستسی، پذیرش و  اطمینان حاصل کنند که خصوصی 

 
1. Types of State Obligations 
2. The Obligation to Respect 
3. The Obligation to Protect 
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ها باید خرید و فروش تجهیزات طبی و  شود. آن کیفیت تجهیزات، کاالها و خدمات بهداشتی محسوب منی 
طح استندارد مناسب آموزشی، مهارتی و  شود را کنتل کنند؛ و از س دوایی که توسط شخص ثالث انجام می 

 . (CESCR, 2000, para. 35)نامه اخالقی طبیبان و متخصصان امور صحی اطمینان حاصل کنند  نظام 
های حق صحت شهروندان  اند تا خدمات صحی و بهداشتی که یکی از مؤلفه ملزم   ها دولت که،  نهایت این   در  

به   گردد می محسوب   ن و  بدون    املللی بین ظام حقوقی  طور گستده در محدوده  را  به رسمیت شناخته شده، 
 . (Toebes, 2015, pp. 314-315)اتباع خویش قرار دهند    تبعیض به دستس همه 

 1ج: تعهد به تحقق 
و    ي ی ای، قضاي، بودجه ی گذاری، اجرا با اتخاذ تدابیر مناسب قانون   که د  کن را ملزم می   ها دولت تعهد به تحقق  

مثال،    . به گونه (Footer & Rubenstein, 2013, p. 180)سایر اقدامات الزم، به تحقق کامل حق صحت بپردازند  
بهداشتی، نهادهای دولتی و    ای ملی صحی یا یک برنامه اند تا با اتخاذ پالیسی ملزم   ها دولت طبق این اصل، 

 . (OHCHR, 2008, p. 27)صحی را داشته باشند[  ها توان ارائه خدمات  سکتور خصوصی را پوشش دهند ]تا آن 
شود: تعهد به تسهیل، تعهد به تأمین  به تحقق حق صحت شهروندان عمدتاً به دسته تقسیم می  ها دولت تعهد 

ی حقوق اقتصادی، اجتامعی و  کمیته   ۱4. طبق نظریه تفسیری شامره  (Asher, 2010, p. 36)و تعهد به ارتقاء  
برخورداری    سبب کند که د به تسهیل، کشورها را ملزم به انجام اقدامات مثبتی می فرهنگی سازمان ملل، تعه 

کنند؛ هنگامی که  را ملزم به مداخله می  ها دولت ن تعهد به تأمین، ی چن افراد و جوامع از حق صحت شوند. هم 
ق خود نیستند،  افراد یا گروهی، با همه استطاعتی که دارند، به دالیلی خارج از کنتل خود قادر به وصول ح 

  که کند  نهایت، تعهد به ارتقاء حق صحت، کشورها را ملزم می   ند. در شو مکلف به تأمین این حق می   ها دولت 
 . (CESCR, 2000, para. 37)ایجاد، حفظ و بازپروری سالمت مردم انجام دهند    برای اقداماتی  

 2ها دولت   املللی بین گفتار چهارم: تعهدات  
شان تعهد دارند، در سطح  قلمرو خویش به تأمین حق صحت شهروندان   که در محدوده این   بر   افزون   ها دولت 
یک بین  اجرای  به  مکلف  نیز  تعهداتی امللل  همکاری  ا سلسله  و  مساعدت  به  تعهد  شامل  تعهدات  این  ند. 
 ند. ا ، تعهد به احتام و تعهد به شناسایی املللی بین 

های مختلف، مخصوصاً در بخش صحت،  در عرصه   املللی بین ای  ه متعهد به همکاری   ها دولت در سطح جهان،  
در حل مسائل    املللی بین های  ( منشور سازمان ملل متحد »حصول همکاری ۳)   ۱ه ماده  ک ند. چنان ا دیگر با یک 
د و تشویق احتام  رب های اقتصادی، اجتامعی و فرهنگی یا بش دوستی است و در پیش که دارای جنبه   املللی بین 

های اساسی برای همگان بدون متایز از حیث نژاد، جنس، زبان یا مذهب« را از اهداف و  بش و آزادی   به حقوق 
منشور  این  )ب(    55  دانسته که بر جهانی بودن حق صحت اشاره دارد. متعاقباً، ماده سازمان  این  مقاصد تأسیس  

 
1. The Obligation to Fulfil 
2. International State’s Obligations 
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مسائل    ها دولت  »حل  به  مسائل   املللی بین را  و  صحی  اجتامعی،  آن   اقتصادی،  به  همکاری  مربوط  و  ها 
 ده است. کر فرهنگی و آموزش« تشویق    املللی بین 

د: »هرکشور طرف این  کن ( میثاق حقوق اقتصادی، اجتامعی و فرهنگی نیز بیان می ۱)   2این، ماده    افزون بر 
متعهد   تعاون    گردد می میثاق  و  از طریق همکاری  و  اهتامم خود  و  در طرح به   املللی بین به سعی  ی  ها ویژه 

 شده در این میثاق... اقدام مناید.« اقتصادی و فنی... به منظور تأمین تدریجی اعامل کامل حقوق شناخته 
هایی  خود نسبت به این میثاق، به گام   ۳اجتامی در نظریه تفسیری شامره  ـ متعاقباً، کمیته حقوق اقتصادی 

و توجه می  مجزا  به صورت  آن  برداشنت  به  متعهد  که کشورهای عضو  و همکاری کند  از طریق کمک  های  یا 
، مخصوصاً اقتصادی و فنی، برای تحقق کامل حقوقی که در میثاق به رسمیت شناخته شده، مانند  املللی بین 

اتخاذ تدابیر الزم در این عرصه، به اعالمیه    به منظور ی عضو را  ها دولت ن این کمیته  ی چن ند. هم ا حق صحت 
یافته و درحال  نابرابری فاحش در حوزه حق صحت میان کشورهای توسعه کند که آملاآتا ارجاع داده و بیان می 

 . (CESCR, 2000, para. 38)است    ناپذیرفتنی توسعه،  
بودن حقوق اقتصادی،    شمول و فرارسزمینی سو با تئوری جهان که، آراء محاکم جهانی نیز هم نهایت این   در 

مشورتی خود   عدالت در نظریه  املللی بین  ه محکمه ک باشد. چنان ویژه حق صحت، می اجتامعی و فرهنگی، به 
  املللی بین د: »میثاق  کر اظهار    2004ساخت دیوار حائل در اراضی مورد منازعه فلسطین در سال    در قضیه 

د. میثاق، حقوقی کن ی آن را مشخص  ی ندارد که قلمرو اجرا   ای حقوق اقتصادی، اجتامعی و فرهنگی هیچ مقرره 
ند. با وجود این، نباید از این مسئله غافل شد که میثاق هم نسبت به  ا کند که اساساً رسزمینی را تضمین می 

ها حاکمیت دارد و هم نسبت به قلمروهایی که این دولت عضو صالحیت  هایی که دولت عضو برآن رسزمین 
 . (ICJ, 2004, para. 112)«  گردد می کند، اجراء  ]بر آن[ اعامل می رسزمینی خود را  
متعهد به احتام و شناسایی حق صحت شهروندان  سایر کشورها در قلمرو    ها دولت ،  املللی بین درکنار مساعدت  

که رضر   نباید اقدامی را در قلمرو خود انجام دهند  ها دولت کند تا  رو، اصل احتام ُحکم می ند. از این ا خود نیز 
دهند، باید حفظ صحت  هر اقدامی که انجام می   ها دولت ن  ی چن آن به صحت شهروندان سایر کشورها برسد. هم 

هایی را منعقد  نامه ها موافقت افراد بش در سطح جهان را نیز مدنظر داشته باشند؛ مثاًل، اگر آن  و سالمت همه 
 .CESCR, 2000, para)ی به حق صحت افراد وارد سازد  ه ها نباید صدم نامه سازند، اجرای مفاد این موافقت می 
39) . 

 گو بودن گفتار پنجم: تعهد بر پاسخ 
رو، هر فرد یا  گو باشند. از این این است که در قبال نقض حق صحت افراد، پاسخ  ها دولت یکی از تعهدات عام 

حل مناسب دیگری چه در  اه گو یا هر ر ي پاسخ ی گروهی که قربانی نقض حق صحت باشد، باید به دستگاه قضا 
دستسی داشته باشد. متام قربانیان و اشخاص مترضر از نقض این حق،    املللی بین سطح ملی و چه در سطح  

باید حق برخورداری از جربان خسارت که ممکن است به شکل جربان کردن، اعاده، غرامت، رضایت یا تضمین  
تفتیش  بهره بربد.  باشد،  تکرار  کنندگان،  های مرصف های حقوق بش، انجمن کمیسیون کنندگان ملی،  عدم 

 . های حقوق مریضان، یا هر نهاد مشابه دیگری باید به این امور توجه خویش را مبذول بدارند انجمن 
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  (CESCR, 2000, para. 59) 

 گیری مناقشه و نتیجه 
توانند از آن  می   ه و هم   است افراد بش    شمول مربوط همه های بشی جهان حق صحت به عنوان یکی از حق 

سازمان جهانی صحت، عبارت است از برخورداری از رفاه کامل جسمی،    نامه اساس مند شوند. صحت، طبق  بهره 
ترتیب، صحت ابعاد متعدد جسمی، روحی و  تنها نداشنت بیامری و نقض عضو. بدین روحی و اجتامعی و نه 

حقوق اقتصادی، اجتامعی و   د. کمیته شو منی اجتامعی را دربر دارد که تنها به مریض نبودن شخص منحرص  
 کند. بهداشت تفسیر می   پذیر دستس فرهنگی سازمان ملل، حق صحت را، حق باالترین سطح  

ه  ک حقوق بش دارد. چنان  املللی بین ای در اسناد با توجه به این مطلب، حق صحت جایگاه بس مهم و ارزنده 
ده و  کر را تشویق و ترغیب به همکاری در حل مسائل صحی و بهداشتی    ها دولت منشور سازمان ملل متحد  

مرکزی این اسناد    شمول پذیرفته است. اما هسته اعالمیه جهانی حقوق بش نیز آن را به حیث یک حق جهان 
(  ۱)   ۱2ی است که در ماده  حقوق اقتصادی، اجتامعی و فرهنگ   املللی بین حقوقی در مورد حق صحت، میثاق  

خویش بیان داشته است: »کشورهای طرف این میثاق حق هرکس را به متتع از بهتین حال صحت جسمی و 
تنها ابعاد جسمی و روحی،  طور که بحث شد، صحت نه شناسد.« اما هامن روحی ممکن الحصول به رسمیت می 

  شود. کمیته تر از این ماده میثاق منایان می ه تفسیر گستده ین، نیاز ب ا بر . بنا ست که بُعد اجتامعی را نیز دارا بل 
میالدی راجع   2000حقوق اقتصادی، اجتامعی و فرهنگی سازمان ملل با نش نظریه تفسیری خویش درسال  

 د. کر میثاق، این مسئله را نسبتاً حل    ۱2به ماده  
آن  که  از  تدوین   ها دولت جایی  به    حقوق   املللی بین اسناد    کننده خود  متعهد  فوق  اسناد  پس طبق  بشند، 
امکانات و تجهیزات خویش، به تأمین   ند که در حد توان و در محدوده متعهد  ها دولت ند. ا سلسله تعهداتی یک 

ای  سان و برابر برای متامی حق صحت شهروندان بپردازند. خدمات و کاالهای صحی و بهداشتی را به صورت یک 
 ند. کن شهروندان فراهم  

  ند. افزون بر ا این تعهدات شامل تعهد به احتام، تعهد به محافظت و تعهد به تحقق کامل حق صحت   درکل، 
ی دیگر در عرصه تأمین حق صحت و ارائه خدمات  ها دولت امللل نیز، با  ند که در سطح بین متعهد   ها دولت این،  

ن با اقدامات خویش، حتی با  ی چن صحی یاری رسانند؛ حقوق آنان را محتم شمرده و به رسمیت بشناسند. هم 
نهایت، هرگاه فردی از نقض حق صحت مترضر    ها، به حق صحت بش صدمه وارد نسازند. در نامه انعقاد موافقت 

 د. شو ده و خواهان جربان خسارت  کر تواند به مراجع مسئول شکایت  شود، می می 
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 و يې اغېز افغان ماشومان کورونا، او پر  
 .   حنیفي   الله امان   

 مقدمه: 
میالدي کال په ډسمرب میاشت کې د چین هېواد په ووهان ښار کې    20۱۹یروس د لومړي ځل لپاره د  ا کورونا و 

یروس په ډېرې چټکۍ رسه  ا خپور شو، هغه ښار کې چې د نړۍ په کچه د لویو رشکتونو او کمپنیو مرکز دی. دا و 
ه اقتصادي پلوه سخته وځپله؛ بلکې د ژوند  یروس نه یوازې دا چې نړۍ یې ل ا د نړۍ ګوټ ګوټ ته ورسېد. دې و 

کړې په ټپه ودرېدې، پر  ر په هر اړخ او هر چا یې ډېر اغېز وکړ. د کاروبار کچه را ټیټه شوه، سوداګريزي راکړې و 
وتړل    او ښوونځي   سیاحت بندیز ولګېد، له یوه  ځایه بل ته سفرونه  لغوه اعالن شول، ښوونیز او اکاډمیک مرکزونه 

 شول. 
افغانستان کې یې تر ډېره ماشومان وځپل او اغېزمن يې کړل؛ له زده کړو یې لرې کړل، درندو کارونو ته  خو په 

یې اړيستل، د غریبو او شتمنو ماشومانو تر منځ شته واټن ال هم زیات شو، غریب ماشومان د درندو کارونو تر  
ربې کوو. خو ښه ده چې له هرڅه  څنګ د جنيس ځورونې ښکار هم شول؛ موږ په دې مقاله کې په همدې اړه خ 

 مخکې په لنډ ډول کورونا وایروس په اړه معلومات وړاندې کړم. 

19-COVID  څه شی دی؟ 
کورونا وایروس د وایروسونو یوه لویه کورنۍ ده، چې په انسانانو او څارویو کې د ناروغیو سبب ګرځي. په انسانانو  

روم، میرس او شدید تنفيس سینډروم یا سارس پورې د  کې له ساه لنډي نیولې د منځني ختیځ تر تنفيس سنډ 
په نوم د کورونا   COVID-۱۹ډېرو جدي ناروغیو سبب کیږي. د کورونا دغه وروستی کشف شوی وایروس د  

 .ناروغۍ سبب شو 
یوه ساري ناروغي ده چې د وروستي کشف شوي کورونا وایروس له کبله رامنځ ته شوې. دغه نوی    ۱۹- یډ و کو 

 .کال په ډسمرب کې د چین په ووهان ښار کې تر خپریدو وړاندې نه وه پیژندل شوې   20۱۹او ناروغي د    وایروس 
تر ټولو عامې نښې تبه، ستړیا او وچ ټوخی دی. ځینې ناروغان کیدلی يش رس درد، ځان درد،    ۱۹- یډ و د کو 

ږي. ځینې کسان پر کورونا  پرنجی، د ستون درد ولري او پوزه یې وبهیږي. دغه نښې معمول او تدریجي پیلی 
په سلو    80اخته شوي وي، خو هیڅ ډول نښې نه پکې ښکاري او ناسم احساس هم نه کوي. ډېر خلک شاوخوا  

اخته یو    ۱۹- کسانو کې پر کوویډ   6کې له کومې ځانګړې درملنې پرته له دې ناروغۍ روغ شوي دي. په هرو  
شوی دی. د پاخه عمر پر خلکو او هغو کسانو چې   کس شدید ناروغ شوی او د ساه کښلو ستونزې رسه مخامخ 

د شکرې، د وینې فشار او د زړه ناروغۍ لري، دغه ناروغي سخته شوې. هغه کسان چې تبه، ټوخی لري او په  
 .سختۍ رسه ساه اخل، باید تر روغتیایي درملنې الندې ونیول يش 

 
   ملریز کال کې فارغ شوی. اوسمهال په سپوږمۍ راډيو کې کار کوي او ترڅنګ یې د هیواد د روانو   ۱۳۹6پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي څخه په د کابل

 حاالتو په اړه لیکنې کوي. 
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کو یا زرو پر مټ د خولې، پوزې یا ستګو  دغه وایروس پر دغه ناروغۍ له اخته کس څخه بل شخص ته د وړو څاڅ 
له الرې د ټوخیدا یا پرنجي له کبله انتقالېږي. دغه کوچني زرات د اشخاصو په شاوخوا کې پر شیانو او سطحو  

وایروس اخل او د خپلې خولې،    ۱۹- غورځیږي، وروسته نور کسان د دغو شیانو یا سطحو پر ملس کولو د کوویډ 
 لو رسه پرې ککړیږي.  پوزې او ستګو په ملس کو 

کې خپره شوې، دا    ه د دې نوي وایروس د خپراوي په اړه وروستۍ څېړنه چې د امریکا د روغتیايي ټولنې په خپرن 
څېړنه پر هغو ناروغانو شوې کوم چې د چین په ووهان کې د جین یین تان په روغتون کې وو، هغه ښار چې د  

 .دې وایروس له امله ډېر زیامنن شوی دی 
او لس سلنه یې   عمر درلود کلونو  5۹تر  40په دې روغتون کې له نیمو ډېر اخته کسان له  چې  ړنه ښیي دا څې 
 "."نادره وه چې په ماشومانو کې دې دا ناروغي وي   ، خو دا کلنۍ ټیټ عمر درلود   ۳۹له  

 کورونا په ماشومانو کې 
کمه موندل کېږي، خو متخصصان  څو نظریې شته چې ولې په ماشومانو کې د دې وایروس له امله دا ناروغي 

 .پرېکنده ځواب نه لري 
په ردینګ پوهنتون کې ویروس پیژندونکی پروفیرس ایان جونز وايي، هغه الملونه چې روښانه دي، داسې ښکاري  

 چې ماشومان له دې عفونته تښتي او یا یې هم نه نیيس. 
ري. په پایله کې روغتون یا هم ډاکټر  که څه هم ماشومان پرې کم اخته کېږي، خو داسې خاص نښې نښانې نه ل 

فریمن زیاتوي، د دې احتامل   .ته د ورتلو اړتیا نه ور ته پېښېږي، نو ځکه یې په اړه رپوټ هم نه ورکول کېږي 
 نشته چې د کورونا د نوي وایروس له امله به ماشومان خوندي وي. 

او نویو زملکیو د بدن دفاعي سیسټم د    د پنځو کلنو ماشومانو "د لندن د کالج ښوونکې ناتال مک بیا وايي:  
عفونتي ویروسونو پر وړاندې بشپړ چمتو دی. دوی ښايي په ویروس اخته يش، خو ناروغي یې ډېره کمزورې وي  

 ".  چې د عفونت نښې یې نه لیدل کېږي 
ې په  دا موضوع بې مخینې نه ده، د سارس ناروغۍ له امله هم ماشومان کم ناروغېږي، د سارس ناروغي المل چ 

زره تنه اخته شوي وو او    8کال کې خپره شوه، د کورونا وایروس یوه بله بېلګه وه. پر دې ناروغۍ    200۳  - 2002
 .ؤ تنو ژوند یې واخیست چې )لس سلنه مړینه( یې لرله، خو په دې کې ماشومان کم    800د شاوخوا  

وښود، خو    ۱۳5اخته ماشومانو شمېر    کال کې پر سارس ناروغیو د   2007د امریکا د ناروغیو د کنټرول مرکز په  
 ".ویې ویل "په ماشومانو او زملکیو کې د هېڅ یوه د مرګ راپور نه دی خپور شوی 

له دې رسه چې په    . پوهان وايي، ښايي دا ناروغي په لویانو کې زیاته، خو په ماشومانو کې کمه ولیدل يش طب  
ي، څېړونکي فکر نه کوي چې المل به یې دا وي چې  ماشومانو کې د کورونا نوی وایروس ډېر په ندرت لیدل کېږ 

ماشومان به پر دې ناروغۍ نه اخته کېږي، ښايي دا ناروغي په لویانو کې زیاته، خو په ماشومانو کې کمه ولیدل  
 .يش 
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د کاردیف پوهنتون د عفون ناروغیو څېړونکی اندرو فریمن وايي، د دې احتامل نشته چې د کورونا د نوي  
ښايي المل یې دا وي چې په ماشومانو کې یې نښې نه "له به ماشومان خوندي وي. هغه زیاتوي:   وایروس له ام 

 ".ښکاري 
دې وایروس که ماشومان په جسمي لحاظ دومره اغېزمن نه کړل، خو په روحي لحاظ یې بیا سخته رضبه ورکړه.  

اتې شول او تر ډېره یې هغه  د دې رضبې یو علت هم دا و چې دوی له ښوونځیو راوګرځول شول. په کور کې پ 
 څه له السه واخیستل شول چې دوی به پرې ساعت تیري کوله. 

له ښوونځیو د ماشومانو د راګرځېدو چارو تر ډېره افغان ماشومان سخت وځپل؛ ځکه افغان ماشومان ال په هغه  
 ی لري. او یا هغوی ورته الرسس   سطحه کې نه دي کوم چې د نورو هیوادونو ماشومان ورته رسېدل  

ماشومانو څخه    ۱0د ماشومانو نړیوال مالتړ دفت )سیف د چلدرن( په خپل وروستي راپور کې ښیي، چې له هرو  
 ي. زده کړ   نه دي هیڅ    هم او یا یې    ه کړې زده کړ   ه لږ ډېره  د کورونا ویروس له خپریدو را وروسته  ماشومانو     8

راپدیخوا کورونا ناروغي له ټولو ډېر د بېوزلو ماشومانو پر   د راپور د څرګندونو له مخې، له تېرو تقریباً نهو میاشتو 
 .شوی دی   زيات او د بډایه او بېوزلو هلکانو او نجونو تر منځ واټن نور هم    دی   روزنې ناوړه اغېز کړی 

په لویه کچه زدکړې،   او ټولو ډېر  تر د تېرو نږدې نهو میاشتو په بهیر کې چې د دې وایروس له خپرېدو تېرېږي؛ 
په داسې حال کې چې د ګواښونو پر وړاندې د دوی   محدود شوی دی، الرسسی د ماشومانو ا او خوړو ته  روغتی 

 رالوېدلې. ساتنه ټیټې کچې ته  
؛  دی   %( د کورونا وایروس د بندیزونو پر مهال یو ډول تاوتریخوالی تجربه کړی ۳0څخه درې ماشومانو )    ۱0له  

 .%( ته رسیږي 26یا )   4/ ۱لري، چې تر پاملرنې الندې دي  البته دا احصائیه له هغه چا رسه توپیر  
په لرې پرتو سیمو کې په هرو دریو کورنیو کې یوې د ښوونځي توکو ته په ستونزه الرسسی موندلی؛ خو په ښارونو  

 .دی   کې دا شمېر په هرو پنځو کورنیو کې یوې ته رسیدلی 
ته وایي: »کورونا ویروس مې ژوند بدل کړی دی او ښوونځي    کلنه مینه په دې اړه ازادي راډیو   ۱۱په ننګرهار کې  

ته له تګ پرته تېریږي. د لومړي ځل لپاره ما ښوونځي ته د تګ وخت وموند؛ خو کورونا ناروغۍ هرڅه بدل کړل.  
زمونږ پر کورن ژوند د دې ناروغۍ اغېزه خورا ژوره وه. مونږ په یو ستونزمن حالت کې ژوند کوو. مونږ د ژوندي  

تې کیدو لپاره سم خواړه او درمل نه لرو. د دې وبا له پیل راپدیخوا مونږ په ورځ کې درې ځله خواړه نه دي  پا 
خوړل؛ ځکه چې پالر مې دومره پیيس نه لري، چې پوره خواړه چمتو کړي. کله چې ناروغه شو؛ نشو کولی د  

 « .بېوسۍ له کبله ډاکت ته والړ شو 
ته ځپلې ده. که څه هم په وروستيو کلونو کې په دې اړه پرمختګ راغلی او  په افغانستان کې جګړې پوهنه سخ   

الرسسی تضمینوي؛ خو په دې   ماشومانو ماشومانو روزنې ته د ټولو د تصویب شوی، چې  هم  د ماشومانو قانون 
 .دي   ډېرې اړه اوس هم ننګونې  
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له ښوونځي پاتې وو، خو کله چې    میلیونه ماشومان   ۳.7له کورونا ناروغۍ مخکې په افغانستان کې لږ تر لږه  
میلیون نور ماشومانو هم ښوونې او روزنې ته له الرسس    ۱0ښوونځي د ناروغۍ له کبله وتړل شول؛ نو نږدې   

 .پاتې شول 
په افغانستان کې د ماشومانو نړیوال مالتړ د دفت مش کریستوفر نیاماندي وايي، د ماشومانو د هغه نسل د ساتلو  

و باثباته راتلونکی یې له ګواښ رسه مخ دی؛ نړۍ باید سمدالسه له افغانستان څخه مالتړ وکړي.  لپاره چې سامل ا 
 .له تعلیم پرته له افغان ماشومانو څخه د خپل هېواد د ودانولو حق اخیستل شوی دی 

خه یې باید  هغه زیاته کړې: »د ماشومانو اړتیاوې او د دوی نظریات باید د هر پروګرام زړه راکښونکې برخه وي، مو 
 « .د هغه څه تر السه کول وي، چې افغانستان په وروستیو میاشتو کې له السه ورکړي دي 

  ۱۳.8سلنه ماشومان د ټلویزیون،    28.6د یاد بنسټ رسوې ښیي چې د افغانستان په شپږو والیتونو کې یوازې  
 .سلنه د انټرنیټ له الرې زدکړو ته الرسسی لري   0.2د راډیو له الرې او  

والیتونو یوازې په شپږو او بیا د دې شپږو والیتونو هم یوازې د مرکزونو مېشت زده کوونکي    ۳4لنه له ټولو  دا س 
سلنه د ښوونځیو زده کوونکي نه انټرنیټ ته الرسسی لري    ۹5ورته الرسسی لري. له دې شپږو والیتونو پرته نږدې  

يش چې هغوی به د راډیو له الرې زده کړو ته    او نه هم ټلویزیون ته. ډېره کمه سلنه به داسې ماشومان پيدا 
الرسسی ولري. کورونا وایروس د ښاري زده کوونکو په پرتله د لرې پرتو او کلیوال سیمو زده کوونکي له زدکړو  
ډېر لرې وساتل، هغوی تر ډېره بزګرۍ ته اړ شول او یا هم نظامي لیکو ته جذب شول. د بش حقونو د قانون پر  

چې باید مخه    نقض دی، ماشومان نظامي لیکو ته جذبول د بش حقونو    لرونکي لنۍ د ټيټ عمر  ک   ۱8بنسټ، له  
 یې ونیول يش؛ خو له بده مرغه په افغانستان کې دې اصل ته هېڅ پاملرنه نه کېږي.  

ي  سلنې ماشومانو څخه چې له ښوونځ   ۳.7د هلکانو په پرتله له کورونا ویروسه ډېرې اغېزمنې شوې؛ له    بيا   نجونې 
 سلنه یې نجونې دي.   60پاتې دي؛  

په خپل تازه رپوت کې ويل، چې د اقتصادي رکود له کبله   «Save the Childen » د ماشومانو د مرستې ټولنې 
میلياردو ډالرو له نشتوال    77مياشتو کې د زدکړو په برخه کې لږ تر لږه د    ۱8د نړۍ بې وزله هېوادونه په راتلونکو  

 .رسه مخ دي 
لې مرستندويه ټولنې وېره څرگنده کړې ده چې که وضيعت بدتر يش او زدکړو ته ځانگړې شوې بودجه دې نړيوا 

  ۱۹2م کال کې  202۱له کورونا رسه پر مبارزه مرصف يش، نو ښايي د پیسو دغه تشه نوره هم پراخه يش او په  
 .ميلياردو ډالرو ته اړتيا وي 

تړل کيدو اغیزې ډېرې پراخې دي. پر نورو رسبېره، په دې  د »سيف دې چلدرن« ټولنې په حواله، د ښوونځيو د  
موده کې ماشومان له يوې داسې ډاډمنې رسپناه څخه محروم شوي چیرې چې یې له دوستانو رسه ساعت تیري  

 .کولی شوای او په ځينو سیمو کې یې لږ تر لږه د يوه وخت ډوډۍ او روغتيايي خدماتو ته الرسسی درلود 
خپرېدو رسه ډېر مهاجر ماشومان افغانستان راستانه شول. د حکومت د نه پاملرنه له امله نه  د کورونا وایروس په  
نه شوه؛ بلکې د رس پناه او حفظ الصحې په اړه عامه    او ځانګړې پاملرونه ورته و   قرنتین یوازې دا چې هغوی  
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واره شول او هغوی چې  پوهاوی او لومړن توکي هم ورته ونه رسېدل. هغوی خپلرسي په ټول افغانستان کې خ 
 د کورونا پر ناروغۍ اخته شوي وو، د هیواد  هر والیت ته ورسېدل، چې له امله یې دا ناروغي نوره هم پراخه شوه. 
همدا راز يو بل مهم فکټور چې په دې ترڅ کې له منځه تللی او باید کنټرول يش، هغه د ماشومانو په واسطه د  

ه زياتره قضيو کې ښوونکي هغه لومړي کسان وي چې پوهيږي چې يو  درندو کارونو تر رسه کول دي؛ ځکه پ 
 ماشوم خو له کورن تاوتريخوال رسه مخ نه دی؟ 

پر کورونا وبا رسبېره، پر دې ماشومانو د کار، ځانگړی زور زياتی او د کم سنۍ د حامله دارۍ د خطرونو شيطان  
 .لرې پاتیږي، هومره دغه خطرونه ډېرېږي   حلقه ال پسې قوي کړې ده او څومره چې ماشومان له ښوونځي 

افغانستان چې له لسیزو راهیسې د جګړې پر ډګر بدل شوی او بیا تر هرچا زیات ماشومان پکې له خپلو حقونو  
بې برخې شوي دي، دوی ته د کور رسپرستي ور تر غاړې شوې ده او مجبور دي چې د یوې مړۍ ډوډۍ د پيدا  

ه کړي. دې چارې نه یوازې دا چې دوی له زده کړو بې برخې کړې دي؛ بلکې  د  کولو لپاره درانده کارونه تر رس 
دي. دوی د دردندو کارونو په تر رسه  هم  دردندو کارونو تر څنګ دوی ډېری وخت د جنيس ځورونې ښکار شوي  

خت  کولو رسه په ټولنه کې یو بې وسه قش پېژندل شوی او د هر چا وس پرې بر وي. هامغه دي چې بیا ډېر و 
 ې د اشباع په خاطر له ځان رسه وړل شوي دي. ز د نورو لخوا د خپلې جنيس غری 

دې چارې نه یوازې دا چې د ماشومانو پر جنيس ودې یې ډېر بد اغېز کړی دی، د هغې تر څنګ یې هغوی  
روحاً هم سخت ځپل دي. هغه ماشومان چې د دې عمل قربان شوي دي، هغوی نه د ژوند په اړه ښه نظر  

او نه هم د راتلونکي لپاره ښه اقدام کوالی يش. دوی ته ځان بې ارزښته ښکاري، له خلکو نفرت کوي او نه  لري  
 غواړي چې د نورو په منځ کې ژوند وکړي. 

د کورونا وایروس په خپرېدو رسه په افغانستان کې د بې کارۍ کچه خپل لوړ حد ته ورسېده او دې چارې بیا تر  
 و ژوند اغېزمن کړ. ټولو ډېر د غریبو ماشومان 

د »سيو دي چلدرن« د آملان د برخې مشه سوزانه کروگر د نړۍ له ټولو حکومتونو غوښتنه کوي، چې د ښوونځيو  
د شمري د کمولو پر ځای دې په چټکه توگه د زده کړو د برخې بودجې لوړې کړي، څو د شتمنو او بې وزلو او  

 .نجونو او هلکانو تر منځ توپیر زيات نه يش 
، تر ټولو ډېر اغیزمنيږي، ځکه دغه ماشومان د  ؤ کروگر ټينگار وکړ: »هغه کوچنيان چې ال دمخه ډېر بې برخې 

   ».انټرنېټ له الرې انالین صنفونو او يا د زده کړو نورو ډولو ته الرسسی نه لري 

 پایله 
څه ته ټکان ورکړ او بیا هغو  کورونا وایروس هغه وبا وه چې په رامنځ ته کېدو یې ټوله نړۍ ولړزېده، دې لړزې هر 

هيوادونو یې ټکان ډېر حس کړ، چې وار له مخه یې پښه له خپل ځایه ختلې وه او په دې هيوادونو کې بيا هغه  
اقشار چې تر نورو ډېر رضر منونکي ؤ. له دې ډلې یو هم افغانستان و، چې له هر پلوه یې سخته رضبه ولیده؛  

ش ماشومان چې ډېر رضر منونکی قش دی، تر نورو ډېر وځپل شول. د دوی  خو په افغانستان کې بیا تر بل هر ق 
پر مخ ښوونیز مرکزونه وتړل شول، شاکه کارونو ته مجبور کړل شول او ان هغه ماشومان چې د ورځې یوه ګوله  
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ډوډۍ ورته رسېده، کورونا وایروس او د حکومت غفلت ترې دا مړۍ هم واخیسته. دوی د دې پر ځای چې د 
ونا وایروس د خپراوي په وخت د ځان او خپلې روغتیا خیال وسات، د یوې ګولې ډوډۍ د پيدا کولو په پار  کور 

په ښارونو کې کوڅه په کوڅه وګرځېدل. افغان حکومت نه یوازې له دوی رسه د خپل مسوولیت له مخې پر خپل  
س رسه  د مبارزې په موخه له غریبو  وخت مرستې ونه کړې، بلکې هغه مرستې چې د نړیوالو لخوا د کورونا وایرو 

او اړمنو کسانو رسه شوې وې، هغه هم د فساد ښکار شوې، یوازې یوه منایش بڼه یې تر یو یونیم چا ورسېده او  
نورې ټولې د چارواکو جیبونو ته ولوېدې. د حکومت  د غفلت له وجې ماشومانو ته په انالین ډول د زده کړو  

ې چې اړتیا وه، پر مخ یو نه وړل شو. په انالین ډول زده کړې کول د افغانستان  سیسټم هم پر خپل وخت او هغس 
په څېر یو غریب هیواد کې چې تر نیاميي زیات وګړي یې انټرنیټ ته الرسسی نه لري، بیخي ناشونی دی. پکار  

و ماشومانو  وه چې افغان حکومت د دې پر ښه بدیل فکر کړی وی، هغه الره یې پيدا کړې وی چې له مخې یې ټول 
زدکړې تر السه کړې وای. ښوونیز مرکزونه یې په وخت بیرته پرانیستي وای او د بیا پیل پر مهال یې ټول روغتیايي  
تدابیر هغوی ته مهیا کړي وای؛ خو له بده مرغه چې دا هېڅ هغسې چې اړتیا وه، ونه شول او یوازې د رسنیو له  

 .     یوه نیمه منایش بڼه خپره شوه   - الرې یې یوه 
 
 خذونه أ م 

 امریکا غږ )ماشومانو ته د روغتیا نړیوال سازمان سپارښتنې(  - ۱
 ازادي راډيو )کورونا ناروغي د کارګرو ماشومانو ژوند او روغتیا دواړه ګواښي(  - 2
 يب يب س )ولې ماشومان پر کورونا لږ اخته کېږي؟(  - ۳
 يب يب س )کورونا لس میلیونه ماشومان له زده کړو بې برخې کړي دي(  - 4
 )سیف د چلډرن( اعالمیه    - 5
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  تأمین کاالهای اولیه صحی و غذایی   افغانستان بر   تعهد و تکالیف دولت 
 املللی بین اساس اسناد ملی و    بر   قرنتین آستانه    برای شهروندان در 

 حقوق برش 
 .  یار محمدرسول حسن   

 چکیده 
دارد  شهروندان    برابر    و تکالیفی   ات تعهد   ، جامعه   برای پیشربد امور   شده به عنوان سازمان و اداره شناخته   ها دولت 

مبنی    ها دولت تعهد    . هاست آن از  ، حراست از حق حیات و به تبع آن حق صحت  ها آن که تأمین حقوق اساسی  
ن   بر رعایت حقوق اساسی شهروندان  بر قوانین ملی  ها،  در سازمان   ها دولت بلکه عضویت    یست، تنها مبتنی 

میثاق وانسیون کن  و  اجر   املللی بین   های ها  می   ای ضامنت  بیشت  را  حقوق  اساسی   د. کن این    ۱۳82  قانون 
ترین قوانین اساسی در منطقه است که بیشتین مزایای حقوقی را برای شهروندان  افغانستان از جمله دموکرات 

تعهد سپرده که ا   . در نظر گرفته است  عالمیه جهانی حقوق بش،  طبق این قانون اساسی، دولت افغانستان 
چنین  هم   . آمده است، رعایت کند را که افغانستان به عضویت آن در   ی های منشور سازمان ملل متحد و کنوانسیون 

که حق حیات از  ی  آمده است. از آنجای در   حت عضویت سازمان جهانی ص   به   2004از سال  پس  افغانستان  
شود  ترین حقوق  قلمداد می نیز از اساسی   حق صحت یا حق بر سالمت   ، رود شامر می   بش به   ترین حقوق بنیادی 

ست. با وجود این در این  ها دولت از تکالیف  ، ویژه در رشایط شیوع امراض واگیردار به  ، سازی لوازم آن که فراهم 
آنیم   پی  در  افغانستان به   ، ها دولت تعهد    که نوشته  دولت  تکلیف که   ، ویژه  این  پذیرش  بر  مبنی  از  عب   را  ارت 

ست، بر اساس اسناد  سازی کاالهای اولیه صحی و غذای برای شهروندان در آستانه شیوع بیامری کرونا فراهم 
 . بررسی کنیم   املللی بین ملی و  

 

 واژگان کلید 
 . ، افغانستان املللی بین ، اسناد ملی، اسناد  قرنتین تعهدات دولت، حق صحت،  

 

  

 
   املللماست روابط بین 
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 مقدمه

تأمین    ه های حقوق معطوف ب . حق صحت و سایر زیرشاخه اهمیت حق حیات است   به دلیل اهمیت حق صحت  
 ناپذیریفسخ ،  ناپذیری سلب های آن  از ویژگی   باشد. می   ی بش   ترین حق اساسی هرچه بهت حق حیات است که  

و این حقوق فرازمانی، فرامکانی   از آن برخوردار است   است انسان    آن رو که است و انسان از    ناپذیری آن انتقال و  
وجود   به مند انسانی منوط (. تداوم حیات و داشنت زندگی رشافت 5 ، ص ۱۳۹6)جاوید،  شمول است و جهان 

 است.  شناسایی حق صحت و بهداشت برای شهروندان    ه منوط ب   چنین سالمت فزیکی، روانی و بهداشتی، هم 
  طبیعی   حق   و   الهی   موهبت   »زندگی   : ی افغانستان آمده است قانون اساس   2۳  در ماده   باره اهمیت حق حیات در 

اعالمیه جهانی    ۳چنین در ماده  هم   .« گردد ی من   محروم   حق   این   از   قانونی   مجوز   بدون   شخص   هیچ   انسان است. 
جا هویدا  حق... زندگی دارد«. با این حال ارزش و اهمیت حق صحت از این   »هرکس   : حقوق بش آمده است 

  ها دولت   و   ها ت حق حیات برای انسان از سوی انسان ی که احتام و رعا چنان   . د که الزمه حق حیات است شو می 
ی  چون تحقق حق حیات برا   . شود می   دانسته   الزم   ی امر   شناسایی حق صحت و بهداشت نیز   ، الزمی است   ی امر 

ناگسستنی با    از اینکه حق صحت در پیوند   ست. ا یافتنی  ن بش بدون اهتامم به حق صحت و بهداشت دست 
چنین  هم  ، است  حق حیات )نسل اول حقوق بش( قرار دارد و از سوی دیگر با حق تأمین اجتامعی گره خورده 

های  توان حلقه وصل نسل می را    آن   ، دارد اتنگ  گ تن   پیوند با حقوق محیط زیست که نسل سوم حقوق بش است  
، اما مصادیق  است   صورت ضمنی همزمان با حق حیات مطرح بوده   مفهوم حق صحت به   د. کر حقوق بش قلمداد  

همزمان بوده  است،    گرفته و در زمره حقوق موضوعه درآمده قانونی این حق که جنبه اسنادی و امضایی    و موارد 
 در زمینه حامیت و شناسایی حق صحت و بهداشت.   املللی بین ملی و    ها و اسنادهای با صدور اعالمیه 

با این حال رویکرد ما نیز در این مقاله رویکرد حقوقی و پوزیتویستی است و با بررسی اسناد و مکتوبات قانونی  
پی   در  بهداشت،  و  زمینه حق صحت  در  حقوقی  به  و  داده  که پاسخ  پرسشیم  و    براساس   این  ملی  اسناد 

تبع آن تأمین کاالهای اولیه  به چه تعهدات و تکالیفی در زمینه تأمین حق صحت ـ دولت افغانستان    ، للی امل بین 
بر    این است که تحقیق مطرح    فرضیه   و دارد؟  چون کروناـ    ی غذایی و صحی در آستانه شیوع امراض واگیردار 

سازی حق صحت و  ت را در زمینه فراهم از تعهدا  ی دولت افغانستان میزان باالی   املللی بین اساس اسناد ملی و 
  نداشنت   دستسی اما در عمل آنچه که مشهود و معلوم است    ، بهداشت برای شهروندان به عهده گرفته است 

های  و داده   نگاشته شده فی  ی توص ـ این مقاله با روشی تحلیلی   اقل امکانات صحی و بهداشتی است. به حد   ها آن 
که در مبحث اول به بررسی مفهوم حق   آوری شده است ی و اسنادی جمع ا نه آن با استفاده از منابع کتابخا 

بهداشت،   بررسی اسناد ملی در ب در م صحت و  به  و    باره حث دوم  تأمین حق صحت  بر  تعهدات دولت مبنی 
حقوق    املللی بین به بررسی اسناد  بحث سوم م بهداشت و حامیت از شهروندان در حاالت شیوع امراض و در  

 پردازیم. ی م   املللی بین حق صحت و بهداشت نظر به این اسناد  تأمین  به  هدات دولت افغانستان  بش و تع 
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 تعریف مفاهیم 
 تعریف صحت و حق صحت 

است. از    مصداق صحت و سالمت   کشد، مفهوم و حق صحت را به چالش می   درباره ل که بحث  ی یکی از مسا 
تلقی کرد؟   به مثابه فقدان صحت و سالمت  توان و چه حاالتی و رشایطی را می  چیست نگاه علوم طبی صحت 

برای ما تا حد    که مفهوم صحت و سالمت   یافت دست  تعریف جامع و کاملی از حق صحت    توان به زمانی می 
  نسبی است که از مکان تا مکان، نظر به احوال و   ی مفهوم   با وجود این صحت و سالمت   . زیادی روشن شود 

کامل جسامنی و روانی را شامل    کند و دامنه آن از نبود امراض گرفته تا وجود سالمت رشایط مصادیق آن فرق می 
 شود. می 

  و   درستی تن   عافیت،   مستمر،   بیامری   فقدان   بیامری،   فقدان   ، سالمت   درستی، تن   معنی   به   لغت   در   صحت 
 (. ۱۳78دهخدا، ص  )   است   درستی آمده 

 حالت  از   عبارت   سالمت   یا   : صحت شده است  تعریف چنین  صحت   جهانی   سازمان   نامه اساس   مقدمه   در صحت  
سازمان    نامه اساس )   شود خالصه منی ی  ناتوان   یا ی  بیامر   نبود   به   تنها   و   بوده ی  اجتامع   و ی  روح   جسمى،   کامل   رفاه 

تعریف چند مسئله مهم مطرح می  این  با درنظرداشت  صحت و اینکه    نخست   : د شو جهانی صحت، مقدمه( 
شود، بلکه باالترین میزان ممکن از رفاه روانی و جسمی را  نبود بیامری و امراض محدود منی   ه تنها ب   سالمت 

یکی بخش جسمی و دیگری بخش    ، در دو بخش مطرح است   ها مد نظر دارد. دوم صحت و سالمت برای انسان 
با وجود این دامنه تعریف صحت و    که   است   ر داده تأمین رفاه اجتامعی را در دایره تعریف صحت قرا   . و روانی 

د. با این  کن می   ه مشکل مواج   ا ب را    مندی و سالمت خیلی وسعت پیدا کرده و دریافت مصادیق از صحت   سالمت 
سلبی که عبارت از نفی هرگونه بیامری و عارضه    بخش   : شود دو بخش را شامل می   وصف تعریف صحت و سالمت 

ممکن یا حد کامل از رفاه جسمی،    گری بخش ایجابی که عبارت از وجوب حداکرث روانی است و دی ـ جسمی 
 ست. ها روانی و اجتامعی برای انسان 
نظر طبی شاید محل اشکال قرار نگیرد، اما زمانی که ما از حق صحت صحبت  از  این تعریف صحت و سالمت 

شود. وقتی ما از مفهوم حق به  می   مشکل مواجه   ا ب   در تشخیص معیار صحت و سالمت دان  ق کنیم، حقو می 
عامل آن به  و ا    ده گیرد که استفا در برابر تکلیف قرار می   کنیم، این حق دقیقاً عنوان کاربرد اسمی آن یاد می 

که ما از آن به عنوان حق    ی حق هم چنین    . هردو   یا   فرد باشد یا دولت و   تواند می که    عهده جانب مکلف است 
مصادیق و    ، معیار و میزان آن معین   ، مشخص داشته باشد   ی غور ث   باید حدود و   ، صحت و بهداشت یاد کردیم 

که در این تعریف وجود    ی باشد. با این وصف اشکال   پذیر فهم   سقاط آن عامل و ا  رشایط ا  و    مقدار آن قابل سنجش 
به آن صورت    ها دولت ه جسامنی و روانی است که اعامل آن از طرف  دارد یکی در نظر گرفنت باالترین حد رفا 

مشخص    ی رسد، دیگر اینکه تشخیص صحت روانی انسان کار سخت و مشکلی است، چون معیار بعید به نظر می 
 نظر روانی وجود ندارد.برای فهم انسان سامل و انسان بیامر از  

تعریف مندرج در تفسیر عمومی    ، ارائه شده   املللی بین   ناد که از حق صحت در اس   ی ترین تعریف با این حال معترب 
کار توسعه  دستور   مورد   ملل متحد، در سازمان  اجتامعی و فرهنگی مجمع عمومی    ، کمیته اقتصادی   6شامره  
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ب   20۱5در سال    20۳0پایدار   بهداشت عمومی   ، اساس این سند   ر است.  برسالمت و  »حق صحت یا حق 
 minimumcoreای بهداشتی کافی و در دستس بوده و تعهدات محوری حداقلی  ه گیرنده حق بر مراقبت دربر 

obligations    تعهدات به نتیجه فوری  تفسیر این  اقلی در  کند.« تعهدات حد ی عضو تبیین می ها دولت را بر ،
ی برای  گونه عذر چ رود و هی ی عضو انتظار می ها دولت که اجرای دقیق و مطلق این تعهدات از    ا ین معن ه ا است. ب 
(. در مجمع  ۱8۳، ص ۱۳۹7)باقری حامد، ذاکریان امیری،  پذیرفتنی نیست  ها دولت آن از سوی  نشدن  اجرا 

وضعیت یا حالتی تعریف کرد که در آن متامی اعضای جامعه توان  ، حق صحت را می موارد این با درنظرداشت 
بشارت،  )   ی داشته باشند س های حفظ سالمت جسمی، روانی و اجتامعی دست بدون تبعیض، به رشایط و فرصت 

ص  ۱۳۹6 کارویژه ۱6،  و  تکالیف  از  و  اجتناب (.  حد های  که  است  دولت  و    ی اقل ناپذیر  صحی  امکانات  از 
د، که این مسئولیت  کن اجتامعی شهروندان فراهم    برای حفظ سالمت جسمی، روانی و   های بهداشتی را مراقبت 

 شود. بدل می شیوع امراض واگیردار به وظایف حیاتی دولت    مانند در حاالت اضطراری  
 افغانستان   های قانونی آن در اسناد ملی حق صحت و حامیت 

چنین تعهداتی گستده  اجرای  امکان    . ست ها لت دو حق صحت،  به تأمین  ترین متعهد و مکلف   ترین و مؤثر اصلی 
برای شهروندان،    تأمین   برای  برای حق صحت  ا   ها دولت   تنها  بر میرس  حقوق    املللی بین اساس میثاق    ست. 

  صحی   خدمات   به   دستسی   حق ،  آن   ۱2سند و تفسیر ماده    این   مفاد   اساس   بر   اقتصادی، اجتامعی و فرهنگی و 
 درباره  ها دولت   تعهدات   و   مکلفیت   است.   شمول جهان  و بوده    بشی   بنیادی   و   ابتدایی   از حقوق   یکی   کیفیت،   با 

  املللی بین   اسناد   به   نسبت   آنان   تعهدات دلیل    به   تنها نه ،  کیفیت با   صحی   خدمات   به   دستسی   حق   و   صحت   حق 
  الینفک   حقوق   جزء   کیفیت با   صحی   خدمات   به   دستسی   حق   و   صحت   حق   که  دلیل   این   به   بلکه   بش،   حقوق 
هر   متامی  در  بشی  هر    زمان   اعضای  ب   محتم است،    مکان و  ماده    ر است.  تفسیر  میثاق    ۱2اساس  این 
تعهد به  : شود گانه زیر خالصه می به تعهدات سه  ، به حق صحت و بهداشت عمومی  ها دولت ، تعهد املللی بین 

تعهد به ایفا یا  و   commitment to supportتعهد به حامیت یا شناسایی ؛ commitment to respect احتام 
که افغانستان    ، ی عضو این میثاق ها دولت   ، املللی بین با درنظرداشت این سند  .   commitment to fulfilعامل ا  

و در اسناد ملی و    بدانند حق صحت و بهداشت شهروندان را محتم    که   اند شده متعهد    ، نیز شامل آن است 
  ها دولت با شناسایی این حق،  اینکه  نهایت  در    کنند. حامیت  مسلم انسانی    حق مکتوبات حقوقی از آن به عنوان  

   ند. ن این حق را برای شهروندان فراهم ک تأمین  لوازم    آن شده   اجرای متعهد و مکلف به  
به حق    احتام به منظور    ، کشور   گانه در اسناد ملی و قوانین تعهدات سه این  جایگاه    این در این بخش بنابر 

 . شود بررسی می   جرای آن و ا از آن  ، حامیت  شهروندان به صحت و بهداشت عمومی 
 قانون اساسی افغانستان 

که در منت آن حق صحت و بهداشت    ترین قوانین است قانون اساسی جمهوری اسالمی افغانستان از دموکرات 
اسی و حامیت قرار گرفته است. بند  ترین ضامنت اجرایی حقوقی، مورد احتام، شناس عمومی، همراه با قوی 

محیط زیست سامل برای همه ساکنان این    »به منظور تأمین زندگی مرفه و   : کند دهم مقدمه چنین بیان می 
 . رسزمین« 
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قانون، هم  این  ماده ششم  بیان    چنین  اساسی شهروندان چنین  از حقوق  برابر حامیت  در  را  دولت  تکالیف 
اساس عدالت اجتامعی، حفظ کرامت انسانی و حامیت  مرفه و متقی بر »دولت به ایجاد یک جامعه   کند: می 

 « . حقوق بش... مکلف است 
حق صحت و بهداشت عمومی شهروندان را مورد حامیت و    این قانون رصیحاً   54و    5۳،  52مواد    چنین هم 

د و  کن خدمات رایگان صحی را به متام شهروندان کشور فراهم   که داده و دولت را مکلف ساخته   شناسایی قرار 
شود، حق  کیفیت صحی که شامل تدابیری پیشگیرانه و درمانی می دستسی به خدمات با   اساس این قانون،   بر 

 هر شهروند است که باید بدون تبعض از آن مستفید شود. 

گان را برای همه اتباع، مطابق به  : دولت وسایل وقایه و عالج امراض و تسهیالت صحی رای52ماده 
 مناید.احکام قانون تأمین می

به احکام قانون تشویق و حامیت  تأسیس و توسعه خدمات طبی و مراکز صحی خصوصی را مطابق  دولت 
 کند. می 

 مناید. های ملی و محلی تدابیر الزم اتخاذ می دولت به منظور تقویت تربیت بدنی سامل و انکشاف ورزش 
اتخاذ تدابیر    م یک   : اشت این ماده دولت از حق صحت و بهداشت عمومی در سه بعد حامیت کرده است نظرد با در 

اب شدن به امراض و تقویت سیستم دفاعی بدن  ص های ملی و محلی برای جلوگیری از م الزم و حامیت از ورزش 
به منظور وقایه و تداوی    ی سازی وسایل و امکانات طب های جسمی و روانی. دوم فراهم در برابر امراض و ناتوانی 

های صحت  برنامه   برگزاری ها، ایجاد مراکز صحی و درمانی و  که تأسیس شفاخانه   امراض به صورت رایگان است 
پولیو، هیپاتیت، ایذز و غیره شامل این    : چون   ی های معافیتی برای جلوگیری از امراض عامه و تزریق واکسین 

خصوصی برای عرضه خدمات طبی در بازار آزاد است که شامل  شود. سوم هم حامیت و تشویق بخش  بخش می 
 . شود ها و مراکز صحی خصوصی می تأسیس شفاخانه 

: دولت به منظور تنظیم خدمات طبی و مساعدت مالی برای بازماندگان شهدأ و مفقودین و 5۳ماده
قانون، تدابیر الزم   برای بازتوانی معلولین و معیوبین و سهم گیری فعال آنان در جامعه مطابق به احکام

 مناید.اتخاذ می 

کهن  برای  منوده،  تضمین  را  متقاعدین  حقوق  بی دولت  زنان  ایتام  ساالن،  و  معلولین  و  معیوبین  رسپرست، 
 آورد. بضاعت مطابق به احکام قانون کمک الزم به عمل می بی 

حامیت کرده است. مفاد این    این ماده به شکل دیگری، از حق صحت و سالمتی افراد خاص و محروم جامعه 
شود که دولت  یابان جامعه می توان چنین قش باز ها و هم ، مفقودین حوادث، جنگ ا ماده متوجه بازماندگان شهد 

های مالی و مساعدتی رایگان را به منظور حامیت از تعهد سپرده که برای این افراد خدمات صحی و حامیت 
سال  چنین افراد کهن ا که عالج و تداوی اشخاص معلول، معیوب و هم از آنج   . ها در نظر بگیرد حقوق اساسی آن 

ممکن نیست، در عوض دولت با ارائه خدمات صحی، مالی و غذایی رایگان خود شخص و خانواده آن را مورد  
 دهد. حامیت قرار می 



 یدوب ۱۳۹۹ ه، ګڼکال، دوميه  ړیلوم 

 څېړنيزه فصلنامه-حقوق بش علمي  | 174

 دهد و مورد حامیت دولت قرار دارد.ل می ی: خانواده رکن اساسی جامعه را تشک54ماده
منظور تأمین سالمت جسمی و روحی خانواده، باالخص طفل و مادر، تربیت اطفال و برای از   دولت به

 کند. بین بردن رسوم مغایر با احکام دین مقدس اسالم تدابیر الزم اتخاذ می 

اساس مفاد این    ر ب   . دهد حامیت دولت از رکن خانواده است که اساس جامعه را تشکیل می   گر این ماده بیان 
قرار گرفته   ، ند ا محروم   ی شان که قش و مادران   کودکان   ماده  تعهد سپرده تا سالمت    ند. ا مورد حامیت  دولت 

تدابیر  ر داده  های قانونی قرا شان را مورد حامیت جسمی و روحی خانواده و به صورت خاص اطفال و مادرن 
های متام شفاخانه   رو ین  ا از    . روی دست گیرد   ها آن سازی زندگی سامل برای  اجرایی طبی را به منظور فراهم 

به    ( ۱۳88) و حتی فصل چهارم قانون صحت عامه افغانستان    ند ا « صحت خانواده » نام ه  کشور دارای بخشی ب 
 است.   یافته اختصاص    کودک صحت مادر و  

 ۱۳85به سال  قانون صحت عامه مصو 
از    بعد   ، ۱۳88به تصویب رسید که در سال    ۱۳85اساس فرمان تقنینی رئیس جمهور در سال    ر این قانون ب 

ترین سند حقوقی ، مهم و هشت فصل   ماده   ۳4  با . این قانون  منتش شد جراید رسمی    در مثابه قانون  به   ، توشیح 
 :  کند هدف از تصویب آن را چنین بیان می . ماده اول این قانون  است در زمینه حق صحت و بهداشت عمومی  

قانون اساسی به منظور وقایه و عالج امراض و  54و  5۳، 52این قانون در روشنی احکام مندرج مواد 
تسهیالت صحی رایگان برای همه اتباع کشور، تأمین و توسعه خدمات طبی و مراکز صحی خصوصی، 

عامه، اعم از عرضه مناسب خدمات طبی  های مؤثر صحی در ساحات مختلف صحت اجرای برنامه
الصحه فردی و محیط زیست، جلوگیری از شیوع امراض ساری و  وقایوی و معالجوی، بهبود حفظ

یه طفل و مادر و فراهم منودن رشایط مناسب صحی کار در مؤسسات تولیدی و  امحای آن، حام
 خدماتی کشور وضع گردیده است. 

صورت کلی موارد زیر را دربر  ه  که ب   داده شده است رشح  این قانون وظایف اساسی وزارت صحت عامه    5  در ماده 
معالجوی،    برای تدابیر    : گیرد می  و  وقایوی  طبی  اولیه  خدمات  عرضه  واگیردار،  امراض  کاهش  و  جلوگیری 

و دوای باکیفیت،    ی ای های آبرسانی، مواد غذ شبکه  بر و نظارت  از  رسانی صحی برای شهروندان، مراقبت  اطالع 
نظرداشت مواد متعدد این قانون، چند مورد  در با    کادر متخصص طبی.   ت تربی   و   ها ایجاد مراکز صحی و شفاخانه 

 خواند:   ، ویژه وزارت صحت عامه به   ، چنین از وظایف اساسی حکومت و هم   آن توان از نکات برجسته  را می 
 الف: عرضه خدمات رایگان طبی به شهروندان 

 : کند چنین بیان می   ، مورد تجدید نظر قرار گرفت ۱۳88شده این قانون که در سال  تعدیل   ماده دوم 
  ه ثانوی  و  خدمات اولیه  وقایع طبیعی و   عالج امراض کتلوی،  وسایل وقایه و  وزارت صحت عامه برای اتباع کشور، 

 .مناید مین می أ سند تقنینی مربوط به صورت رایگان ت   در   معالجوی را 
و ضمنی به ارائه خدمات رایگان  ، و سایر مواد این قانون به صورت رصیح 25، 2۳، ۱8، ۱6د افزون بر آن موا 

  این خدمات   . صورت عادالنه از سوی سکتور صحی دولت اشاره کرده است ه  طبی برای متام شهروندان کشور ب 
کسب    به منظور واکسین    های رستارسی برای زرق دار، اتخاذ برنامه وقایوی برای جلوگیری از امراض واگیر   یر تداب 
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دیدگان حوادث جنگی و طبیعی، حامیت از صحت  امراض ساری، حامیت از آسیب   برابر  ت شهروندان  ی معاف 
مواد این قانون اجرای آن از سوی    الی د که در البه شو چنین سایر خدمات صحی را شامل می طفل و مادر و هم 

 دولت تضمین شده است. 
 دولتی و خصوصی در زمینه صحت و سالمت ی  کارکرد نهادها   بر ب: نظارت  

تدابیر    ، بخش دیگری از تعهدات دولت برای تأمین حق صحت و بهداشت شهروندان   ، طبق مواد این قانون 
بخش نهادهای صحی   بر رویژه هم شامل نظارت این کا  . بخش صحت و نهادهای مرتبط با آن است  در نظارتی 

ها و  های صحی، دواخانه ها، کلینک خانه ها، معاینه که شفاخانه است  بخش خصوصی    بر دولتی و هم نظارت  
   : کند . ماده سوم و ماده هفتم  قانون صحت افغانستان چنین بیان می گیرد بر می سایر مراکز صحی را در 

از امور   در عرضه خدمات صحی فراهم و ین خصوصی راثفعالیت متشب : وزارت صحت عامه زمینه ۳ماده 
 مناید.مربوط مراقبت می

  های صحی غیردولتی و سازمان  های سایر ادارات دولتی و: وزارت صحت عامه پیشربد برنامه 7ماده
انتانی   جلوگیری از امراض ساری و معالجوی و عرضه سامل خدمات وقایوی و سکتور خصوصی را از نظر

 .منایدکشور مراقبت می  رد

های صحی و اجتامعی  رسان در بخش دولتی کمک دارد که نهادهای غیر این قانون بیان می   4ماده    این افزون بر  
این    ۹اساس ماده    پیش بربند. بر شان را های چون هالل احمر باید به همکاری با وزارت صحت عامه فعالیت 

شود که تحصیالت عالی طبی داشته و دارای  های صحی برای اشخاصی داده می زمینه قانون اجازه فعالیت در  
و سایر مواد این    28و    22،  ۱4  ، ۹اساس ماده    چنین بر هم  . اسنادهای معترب از مراکز تحصیالت عالی باشند 

ه انجام خدمات خصوصی صحی در کشور، صدور جواز  ین قانون صالحیت صدور جواز به اشخاص خارجی در زم 
های صحی از اختیارات وزارت صحت  ها و کلینک های دواسازی و دواخانه های خصوصی، رشکت خانه به معاینه 

 عامه دولت افغانستان است. 
 بهداشت   ج: ارائه اطالعات و بلند بردن سطح آگاهی مردم در مورد صحت و 

اطالعات و آگاهی مردم درباره  بلند بردن سطح    ، ویژه وزارت صحت عامه طبق این قانون از دیگر وظایف دولت، به 
به  ها  ها و تشویق آن ن مردم از فایده واکسین کرد   آگاه   دار، ویژه امراض واگیر ه ب   ، امراض، پیشگیری از امراض 

طبی در زمینه    آگاهی   مانند واکسین پولیو و هیپاتیت، ارائه   کودکان برای    های معافیتی انجام واکسین   منظور 
به این امر    5ماده    ۱0و    ۹،  8،  5ر وظایف دولت در این زمینه است که بند  از سای   کودکان صحت خانواده و  

چنین  هم   . در زمینه شده است پرداخته و خواستار همکاری نهادهای معارف، حج و اوقاف و اطالعات و فرهنگ  
ا و  ه این قانون نهادها و مؤسسات که در زمینه صحت فعالیت دارند باید از طرزالعمل   6  طبق بند دوم ماده 

باال    وازرت صحت عامه افغانستان   ، دهی های آگاهی در کنار اتخاذ برنامه   رهنمودهای وزارت صحت پیروی کند. 
روزسازی امکانات و تجهیزات طبی را در مراکز صحی، جز از تکالیف  بردن ظرفیت دانش تخصصی کارمندان و به 

 قانون صحت عامه(.   ۱2ماده  )اشاره به    های دولت و وزارت صحت قلمداد کرده است و مسئولیت 
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تعهدات دولت افغانستان برای تأمین حق سالمت شهروندان بر اساس اسناد 
 املللی بین 

تعهدات    . رود شامر می ه  ترین منبع حقوقی برای ضامنت اجرا حق صحت و سالمتی ب املللی بزرگ اسناد بین 
اعامل حق صحت و بهداشت شهروندان    برای ا  تدابیر بیشتی ر   که کند  را وادار می   ها دولت وارده در این اسناد،  

های های سازمان نامه اساس ها و  ها، میثاق که بیشت در قالب اعالمیه   املللی بین د. در اسناد  ن روی دست گیر 
  حق صحت و دستسی به خدمات صحی باکیفیت   درباره روشن  ی رویکرد  ، شود ی منتش می ا جهانی و منطقه 

در این بخش به    . دارد و در متامی این اسناد حق صحت به نحوی مورد شناسایی و تأکید قرار گرفته است 
 : پردازیم می   املللی بین ترین اسناد  مهم 

 منشور سازمان ملل متحد  
به صورت رصیح مورد شناسایی قرار نگرفته است، اما در    هرچند که در منشور سازمان ملل متحد حق صحت 

بن  و  ماده  مقدمه  ب  ضمنی   55د  طور  به  متحد  ملل  تذکر   ، منشور  رفاه   با  و  ثبات  چنین  هم   ، ایجاد رشایط 
ب فراهم  از حق صحت    ، الترین سطح زندگی و حل مشکالت اقتصادی، اجتامعی و صحی شهروندان ا سازی 

بوط به  هایی برای حل مشکالت مر کار راه  به اتخاذ  مکلف  ها دولت طبق این ماده،  . حامیت صورت گرفته است 
رعایت منشور    ه قانون اساسی دولت افغانستان متعهد ب   7اساس ماده    . بر اند شده شان  در کشورهای   سالمت 

 شده که عضویت آن را پذیرفته است.   ی های ملل متحد، اعالمیه جهانی حقوق بش و سایر کنوانسیون 
 سازمان جهانی صحت   نامه اساس 
  نامهاساس   ، ترین و معتربترین نهاد در عرصه صحت و سالمتی است که سازمان جهانی صحت تخصصی رو    از آن 
  شود. دانسته می در حوزه صحت و سالمت  ها دولت جرا برای اال مثابه معتربترین سند حقوقی الزم نیز به  آن این 
سال    این سازمان در   نامه اساس   از طریق   بشی   ی حق به عنوان    بار صحت و سالمت ین نخست چنین برای  هم 

»رفاه کامل فیزیکی، روحی و   سازمان   نامه اساس به رسمیت شناخته شد. در مقدمه    ۱۹46 جهانی صحت 
»بهره  و  است  شده  تعریف  ناتوانی«  و  بیامری  هرگونه  وجود  عدم  رصفاً  نه  و  باالترین  اجتامعی  از  مندی 

های  ین حقوق هر انسان بدون در نظر گرفنت تفاوت تر قابل دستس، یکی از بنیادی   استانداردهای سالمت 
باورهای سیاسی یا رشایط اقتصادی و اجتامعی است.« هم  نیز »تحقق    چنین ماده نژادی، مذهبی،  یک آن 

همه عالی  برای  می   ترین سطح ممکن صحی  معرفی  سازمان  اصلی  رسالت  عنوان  به  را  این    کند. افراد«  در 
  نامه اساس کند، این  ل متحد صلح را بر نبود جنگ و مخاصمه خالصه منی که منشور مل   چنان هم   نامه اساس 

شهروندان را   بلکه حق صحت و سالمت  ، داند صحت و سالمتی را بر نبود بیامری و فقدان امراض منحرص منی 
ایجابی که عبارت از رفاه و زندگی سامل است،   ی وضعیت از حالت منفی و سلبی که نبود امراض است، به سوی  

دور از  ها بتواند به که در آن انسان   کند تحقق رشایط باالیی از زندگی و رفاه می   ه را مکلف ب   ها دولت کشاند و  ی م 
 . ها و مشکالت صحی زندگی سامل و مرست بخش را سپری کند نارسایی 

 : شود سالمتی موارد زیر را شامل می   های اولیه صحت و مراقبت   نامه اساس اساس مواد این    بر 
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 ها. های پیشگیری و کنتول آن خصوص مسائل و مشکالت رایج مربوط به صحت و راه   آموزش در  ▪
 گستش عرضه تأمین مطمنئ و کافی غذا و تغذیه درست برای مردم.  ▪
 . اولیه   سازی رشایط حامیت از نظافت عرضه کافی آب آشامیدنی صحی و فراهم  ▪
 . کودکان مراقبت از سالمت مادران و   ▪
 دار. های واگیر برابر بیامری ها  خانوداه سازی  ایمن  ▪
 های محلی. پیشگیری و کنتول بیامری  ▪
 درمان درست و مناسب بیامرها و جراحات شایع، تأمین دواهای اساسی و مورد نیاز.  ▪
 : بینی کرده دو اصل است که سازمان جهانی صحت برای رسیدن به این اهداف پیش   ی کار ترین راه مهم 

 نه منابع صحت و سالمت میان کشورها. اصل توزیع منصفا   الف( 
اصل هامهنگ کردن توسعه صحت و سالمتی با توسعه اقتصادی و استفاده بهت از منابع جهان برای   ب( 

 . ( ۱8، ص  ۱۳۹6)بشارت،    ارتقا سالمت و توسعه 
بود   به بعد به حیث عضو ناظر این سازمان  2004 نوامرب  2۱افغانستان با درخواست عضویت به این سازمان از 

متامی قوانین تجارتی خود و تطابق آن با    ول اصالح ئ مس   ، باشد که عضو فعال و دایمی این سازمان می   اکنون و  
سال  در  سازمان  این  است. معیارهای  آینده  کنون   های  جهانی    ۱۹4  تا  سازمان  عضو  است. کشور    صحت 

(https://8am.af/review-date-afghanistan-wto) 
 اعالمیه جهانی حقوق برش 

به حق برخورداری از صحت به صورت رصیح پرداخته و آن را به    . م ۱۹48اعالمیه جهانی حقوق بش مصوبه  
حق بر تأمین زندگی شایسته    کس این منشور، هر   25ده است. طبق  ماده  کر شناسایی  حق مسلم بشی  عنوان  

این ماده از حق داشنت زندگی آبرومند    . دارد های طبی و خدمات اجتامعی  از حیث خوراک، مسکن، مراقبت 
صحی و    تأمین نیازهای اولیه   ، یکی از اسباب داشنت زندگی شایسته و آبرومند   و زند  ها سخن می برای انسان 

 کند: می   ن یه حقوق بش چنین بیا اعالم   25ماده    بهداشتی برای یک انسان است. 
اش را از حیث خوراک و مسکن و  هرکس حق دارد که سطح زندگی او، سالمتی و رفاه خود و خانواده  .۱

بیکاری،  ار چنین حق د های پزشکی و خدمات الزم اجتامعی تأمین کند و هم مراقبت  د که در مواقع 
انسان، وسایل   که به عللی خارج از اراده  رسپرستی، پیری یا متام موارد دیگری بیامری، نقص اعضا، بی 

 امرار معاش از دست رفته باشد، از رشایط آبرومندانه زندگی برخوردار شود. 
مند شوند. کودکان چه بر اثر ازدواج و چه  مادران و کودکان حق دارند از کمک و مراقبت مخصوص بهره  .2

ز حامیت اجتامعی برخوردار شوند )ماده  نوع ا   بدون ازدواج به دنیا آمده باشند، حق دارند که همه یک 
 اعالمیه جهانی حقوق بش(.  25

 حقوق اقتصادی، اجتامعی و فرهنگی   املللی بین میثاق  
حقوق اقتصادی، اجتامعی و فرهنگی    املللی بین میثاق    ۱2حق برخورداری از صحت و سالمت عمومی در ماده  

ه  ین در زم   املللی بین از سندهای معترب    رسیده به تصویب    ۱۹66این میثاق که در سال    . نیز ذکر شده است 

https://8am.af/review-date-afghanistan-wto
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افغانستان که    رود. بهداشت عمومی به شامر می   چنین حق صحت و حقوق اقتصادی، اجتامعی، فرهنگی و هم 
آن چنین    ۱2ماده    . این میثاق است در    به این میثاق ملحق شده مکلف به رعایت متام موارد مندرج   . م ۱۹8۳در  

 د: کن بیان می 
بهره ی عضو میثاق حارض، حق هر ها دولت  .۱ به  را  باالترین سطح قابل وصول از سالمت کس  از    مندی 

 شناسند؛  ی و روانی به رسمیت می م جس 
  ، ی عضوی میثاق حارض باید برای دستیابی به تحقق کامل این حق اتخاذ کنند ها دولت اقداماتی که   .2

 : شود شامل اقدامات رضوری ذیل می 
 رشد و توسعه سامل کودک. میر کودکان نو و زایی و مرگ کاهش نرخ مرده   بینی برای پیش   الف( 

 محیطی و صنعتی. بهبود متام ابعاد بهداشت زیست   ب( 
ایجاد رشایطی که  و    ها دار، بومی، شغلی و سایر بیامری های واگیر گیری، درمان و کنتول بیامری پیش   ج( 
 میثاق(.   ۱2)ماده    ای همگان تضمین کند ات پزشکی و مراقبت پزشکی در صورت بیامری را بر م خد 

نظریه تفسیری    ماده دوازدهم میثاق   باره از طرف کمیته اقتصادی، اجتامعی و فرهنگی در   . م   2000می    ۱۱در  
اساس این    ر ب   . ارائه شد   سالمت   حق صحت و حق دستی به باالترین سطح قابل وصول   ا در پیوند ب   ۱4شامره  

ب   ، نظریه تفسیری  باید  را  بهر ا ه معن حق صحت  از تسهیالت، کاالها، خدمات و رشایط متنوع  ه ی حق  مندی 
چهار عنرص را برای حق  این  طبق این نظریه    . قابل وصول سالمت دانست   ح رضوری برای تحقق باالترین سط 

  فتنی پذیر در اختیار بودن خدمات صحی،  در دستس بودن خدمات صحی،    : ده است کر سالمت رضوری تعریف  
 (. ۱۹  ، ص ۱۳8۹6بشارت،  )   صحی است   کیفیت بودن خدمات با   و   بودن خدمات صحی 

روانی  و  جسمی  حالت  بهتین  از  متتع  به  را  هرکس  حق  میثاق  طرف  کشورهای  میثاق،  این  اساس  بر 
به    تدابیری را برای دستسی کامل مردم   که سازد  ا موظف می ر   ها دولت شناسد و  الحصول به رسمیت می ممکن 

مکلف    عضویت این میثاق را پذیرفته   ۱۹84حق صحت و بهداشت عمومی اتخاذ کنند. افغانستان که در سال  
 در این میثاق است.   یت و ا عامل حقوق مندرج ا به رع 

 کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان 
  خود، حق بر   ۱۱کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان را نام برد که در ماده  توان  خاص می   املللی بین از اسناد  

چنین حامیت از وظیفه تولید مثل برای مادران را به رسمیت  و رعایت ایمنی در محیط کار و هم  حفظ سالمت 
به عنوان  بارداری و تولید مثل را    به آن ملحق شده   200۳    شناسد. این کنوانسیون که افغانستان در ماه مارچ می 

این کنوانسیون هرگونه تبعض را در زمینه تأمین حق صحت و بهداشت بین    . کند یکی از ابعاد سالمت تلقی می 
و   دانسته  مردود  زنان  و  فراهم   ها دولت مردان  به  موظف  الز را  خدمات  و    م سازی  مادران  صحت  زمینه  در 

 کند. شان می کودکان 
  



 1399 تابستان، دومسال اول، شماره 
 

حقوق بشر  یپژوهش-یعلم فصلنامه | 179  

 :  ۱۲ماده  
آنان به    الزم را در مورد رفع تبعیض علیه زنان در زمینه حفظ صحت و سالمت دول عضو کلیه اقدامات   .۱

  شود، بر عمل خواهند آورد تا دستسی به خدمات صحی از جمله خدماتی که به خانواده مربوط می 
 پذیر باشد.  اساس رعایت مساوات بین مردان و زنان، امکان 

م را در دوران بارداری، هنگام زایامن و در دوران  دول عضو عالوه بر مفاد بند یک این ماده خدمات الز  .2
د گذاشت و نیز  ن ها خواه در صورت لزوم خدمات رایگان را در اختیار آن   ، ن ارائه خواهند کرد ام پس از زای 

بهره آن  شیردهی  دوران  و  بارداری  دوران  در  مناسب  غذای  از  را  ساخت ها  خواهند    ۱2)ماده    مند 
 . کنوانسیون( 
متعهد به ارائه خدمات مناسب در هنگام بارداری، در بست قرار    ها دولت این کنوانسیون،    ۱2طبق بند دوم ماده  

ارائه   از زایامن و در موارد الزم  برای استاحت مادران در دوران پس  انجام عمل زایامن، تدابیر  برای  گرفنت 
ن کنوانسیون محو تبعیض  بر ای   افزون ند.  ا شان کودکان خدمات مناسب و مقوی غذایی برای مادران شیرده و  

نامه  عنوان زنان و سالمت را تصویب کرد. از نکات مهم این توصیه   با ای  نامه ، توصیه ۱۹۹۹علیه زنان در سال  
توان به ممنوعیت تبعیض علیه زنان در دستسی به خدمات درمانی و صحی، توجه خاص به نیازها و حقوق  می 

روستایی و تضمین دستسی زنان به اطالعات و آموزش مربوط به پذیر و محروم و زنان  های آسیب زنان، گروه 
 اشاره کرد.   ها دولت سالمت جنسی و تولید مثل از سوی  

 رفع همه اشکال تبعیض نژادی   املللی بین کنوانسیون 
این    . رفع همه اشکال تعبیض نژادی ملحق شده است   املللی بین ون  ی به کنوانس   ۱۹84افغانستان در جوالی  

اما دامنه مفاد مواد آن شامل    است،   ده ش گونه اشکال تبعیض نژادی تصویب  رفع هر   ه منظور ب   ماً و کنوانسیون لز 
این    5طبق ماده    شود. حاد بش نیز می آ ض در زمینه تأمین حق صحت و بهداشت عمومی برای  ی رفع هرگونه تبع 

و با آن مبارزه کنند و حق    شکل و صورتی ممنوع تبعیضات نژادی را در هر   اند شده کنوانسیون، دول عضو متعهد  
و بدون متایز از لحاظ نژاد، رنگ،    برشمرده   ، ویژه در متتع از حقوق انسانی به   ، هر فرد را به مساوات در برابر قانون 

عمومی و    این ماده به حق استفاده از صحت   4چنین بند  ملیت و یا قومیت این حقوق را تضمین کند. هم 
 . ( 45، ص  ۱۳۹6جاوید،  )   های اجتامعی و خدمات  اجتامعی اختصاص دارد بیمه های طبی،  مراقبت 

 کنوانسیون حقوق کودک 
کنوانسیون حقوق کودک است که    در زمینه حامیت از حق صحت و بهداشت عمومی،   املللی بین از دیگر اسناد  

حقوق کودک را   نسیون این کنوا  24به عضویت آن درآمده است. در ماده   ۱۹۹4افغانستان در ماه اپریل سال 
درمان و   در برخورداری از باالترین سطح استاندارد سالمت و تسهیالت الزم صحی برای پیشگیری از بیامری، 

باید    ها دولت کند. طبق مفاد این ماده،  را متعهد به ا عامل آن می   ها دولت بخشی به رسمیت شناخته و  توان 
های  های عامه صحی برای زرق واکسین دان و کودکان، اتخاذ برنامه میر نوزا و های را در زمینه کاهش مرگ برنامه 

شان در زمینه  بلند بردن سطح اطالعات   با هدف ها  های مشاوره برای خانواده امه ن معافیتی چون پولیو، ارائه بر 
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های  رنامه ب   و   از زایامن برای مادران پس  و    پیش های  مراقبت   به منظور ، تدابیر  از کودکان و مراقبت    درمان تغذیه،  
 ها روی دست گیرد. و  تحت حامیت قراردادن آن   ه تغذی وء س دچار    کودکان باره  اساسی در 

 افراد دارای معلولیت کنوانسیون حقوق  
یب رسیده است، به موضوع حق  و به تص   2006که در سال   اشخاص دارای معلولیت کنوانسیون حقوق    25ماده  

ماده،   این  موجب  به  دارد.  اختصاص  متعهد  ها دولت صحت  عضوکنوانسیون  استاندارد  باال   اند شده ی  ترین 
  بشناسند و باید برای را برای اشخاص دارای معلولیت، بدون تبعیض بر اساس معلولیت، به رسمیت    سالمت 

اساس مفاد این    چنین بر هم   . کنند ه برای افراد دیگر فراهم می را ارائه کنند ک   خدماتی اشخاص دارای معلولیت  
باید خدمات الزم را برای تشخیص اولیه و درمان و برای پیشگیری و به حداقل رساندن    ها دولت   ، ماده کنوانسیون 

نواحی    و   روستاها   به   ، تدارک خدمات صحی   زمینه ناتوانی در میان کودکان و اشخاص مسن فراهم کنند و در  
کرده    عضویت این کنوانسیون را از آن خود   20۱2دست توجه خاصی داشته باشند. افغانستان در سال  دور 

 مفاد این کنوانسیون را به منصه اجرا قرار دهد.   است که   است که براین اساس متعهد شده 
 کنوانسیون حامیت از حقوق کارگران مهاجر 

اعضای خانواده   املللی بین کنوانسیون   و  مهاجر  کارگران  از حقوق  در سال  های حامیت  که  به    ۱۹۹0شان 
.  است   حق صحت پرداخته   به است که    املللی بین گر اسناد  از دی   تصیوب مجمع عمومی سازمان ملل رسیده 

های طبی که  شان از حق دریافت مراقبت های ن، کارگران مهاجر و اعضای خانواده و این کنوانسی   28طبق ماده  
این حق باید به صورت عادالنه بدون تبعیض و  ند.  ا برخوردار  های شغلی برای حفظ حیات یا جلوگیری از آسیب 

ن اعطا شود و این حقوق نباید به هیچ دلیلی از کارگران مهاجر  ا وندان متبوع کشور میزبان، به مهاجر برابر با شهر 
شان به  اعضای خانواده   ترتیب از حق دستسی کارگران مهاجر و به   45و    4۳مواد    این فزون بر  ا سلب شود.  

 ه است. ی برابر با شهروندان دولت متبوع حامیت کرد ا خدمات اجتامعی و صحی به گونه 
 املللی بین صلیب رسخ و هالل احمر و حقوق برشدوستانه    املللی بین نهضت   

که به نام و نشان صلیب   نام هرنی دونان سازمانی را برای حامیت از قربانیان جنگ بنا نهاد ه تاجر سوئیسی ب 
ل  نشان هال  نام و ا ب شبیه صلیب رسخ توسط دولت عثامنی  ی نهاد  ه ده از یک . پس رسخ در دنیا معروف است 

  د که امروز هردو نشان در متامی کشورهای اسالمی از احتام و اعتبار باالیی برخوردار است. ش   احمر ایجاد 
این   و  های الحاقی آن است و پرتکل  ا های چهارگانه جینو کنوانسیون  صیلب رسخ  املللی بین کار کمیته  ی مبنا 

مسئله حق صحت   این افزون بر  . تأکید دارد  املللی بین به صورت اختصاصی به حقوق بشدوستانه  کنوانسیون 
ود  ش می  دانسته از مباحث مهم این کنوانسیون  شدگان جنگی یم ل و بهداشت برای مجروحان، بازماندگان و تس 

 است.    د متعدد به آن پرداخته ر که در موا 
جروحان و بیامران نیروهای مسلح در میدان جنگ تأکید دارد. طبق  در مورد بهبودی رشایط م   ا معاهده اول جینو 

های  معاهده سوم جینوا که به مداوای اسیران جنگی اختصاص دارد، ارسای جنگی فقط باید در مکان   22ماده  
نگهداری شوند. طبق ماده  مشخصی که ضامن صحت و سالمت آن  باشد،  به    ۳0ها  باید مجهز  هر اردوگاه 

مواد این   سالمت ارسای جنگی توجه شود. طبق  ب باشد که در آن به اندازه کافی به درمان و درمانگاهی مناس 
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های درمان، از جمله  د. هزینه شو شان مامنعت  درمان داکت و  مجرحان جنگی به    ها، نباید از مراجعه کنوانسیون 
باید حداقل  ۳۱اس ماده کننده متقبل شود. بر اس را باید دولت بازداشت ، حفظ سالمت اسیران جنگی  هزینه 
تغدیه    و   د. هدف از این بازدید نظارت بر وضعیت عمومی سالمت شو بار در ماه از ارسای جنگی بازدید طبی  یک 

 های مرسی و مقاربتی است. اسیران و تشخیص بیامری 
ی، منشور  اعالمیه اسالمی حقوق بش، منشور اجتامعی اروپا، منشور حقوق بش امریکای   ، اسناد این  افزون بر  

  SDGآفریقایی حقوق بش،گزارشگر خاص کمیسیون حقوق بش سازمان ملل متحد، سند اهداف توسعه پایدار  
مورد پذیرش قرار گرفته، به صورت رصیح و ضمنی بر حق صحت   ها دولت که از طرف   املللی بین و سایر اسناد 

 . ( ا ینو ج گانه  های چهار منت کنوانسیون )   د ساز را مکلف بر ایفا آن می   ها دولت ده و  کر و بهداشت عمومی تأکید  

 گیرینتیجه 
از آن جهت اهمیت دارد که حق حیات اهمیت دارد. تداوم حیات و داشنت زندگی رشافت  مند  حق صحت 

شناسایی حق صحت و    ه چنین منوط ب وجود سالمت فزیکی، روانی و بهداشتی، هم   ه انسانی منوط و مشوط ب 
برای شهروندان یک جامعه است  حق صحت    ، شد بررسی  که در این مقاله    ی طبق اسناد و منابع   . بهداشت 

ها  ، انسان آن بلکه بر اساس   رد، این حق تنها جنبه سلبی ندا یعنی   . فقدان بیامری نیست   ه منحرص و محدود ب 
چنین  هم   تأمین کند. شان  د زندگی مرفه و سامل را برای شود که بتوان مندی از امکانات و رشایطی می ه بهر   ه محق ب 

 . تضمین و تأمین کنند صورت کامل  ه  این حق را ب   که این است    ها دولت از وظایف  
در بررسی اسنادی که در این مقاله گذشت، بخش اول شامل مطالع اسناد ملی در زمینه حامیت از حقوق بش 

اساسی افغانستان و قانون صحت عامه، دولت افغانستان از حق  قانون    مانند اساس اسناد ملی    ر شد که ب می 
صحت و دستسی به خدامت صحی، به باالترین ضامنت اجرایی حامیت کرده و این حق را برای شهروندان  

دولت    این ن این امر است. افزون بر  ی این قانون مبی   54و    5۳،  52کشور مورد شناسایی قرار داده است که مواد  
اساس فرمان تقنینی رئیس جمهور به   ر قانون صحت عامه را توسط شورای وزیران ب  ۱۳85سال افغانستان در 

این   شود. دانسته می ترین منبع حق صحت و بهداشت عمومی برای شهروندان کشور تصویب رساند که معترب 
صحی  رعایت حق صحت و عرضه خدمات رایگان   ه فصل است، دولت را موظف ب  8ماده و  ۳4قانون که دارای 
 ده است. کر برای شهروندان  

چنین به معاهدات و  هم   . زیادی را دارد   املللی بین های  در کنار اسناد ملی، دولت افغانستان عضویت سازمان 
تأمین حق صحت و بهداشت    ه را مکلف ب که هرکدام به نحوی دولت است های زیادی ملحق شده  کنوانسیون 

قانون اساسی، دولت افغانستان تعهد رعایت منشور ملل متحد، اعالمیه جهانی    7کند. طبق ماده  برای مردم می 
کنوانسیون  سایر  و  بش  کاًل  ی های حقوق  افغانستان  است. دولت  ملحق شده  آن  به  که  پذیرفته  به هشت   را 

صورت رصیح و ضمنی بر تأمین حق صحت و بهداشت عمومی  ملحق شده که هرکدام به    املللی بین کنوانسیون  
با درنظرداشت این مطالب    ها دولت توسط   نگاه منابع معترب حقوق    گفت توان  می تأکید دارد.  از  افغانستان 
امللل و حقوق داخلی، از حق صحت و داشنت زندگی سامل برای شهروندان با باالترین ضامنت اجرایی  بین 
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عامل قانون و ا    دهد، مشکل در اجرا نقض این تعهدات را نشان می ، اما آنچه  کرده است ی  شناسای آن را  حامیت و  
 غفال از تعهدات در صحنه عملی است. و ا  
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 مردم  روانی   سالمت   بر   ۱۹- اثرات اعالم شیوع کووید 
  سی جیا لی، یلین وانگ، جیا شاو، نان ژائو و تینگ شائو ژاو  

  متجم: محمد محقق  

 چکیده 
( به گونه جدی منجر به پیامدهای گستده روانی شده است. هدف  20۱۹بیامری ویروس کرونا  )   ۱۹- کووید 

های  تدوین پالیسی   در گذاران  به سیاست بر سالمت روانی مردم است تا    ۱۹- ید و اثرات کو   بررسی این تحقیق  
یاری  امل کارکنان اجتامعی، روانپزشکان وروانشناسان  چنین به کارمندان کلینیکی ش و هم کمک کند  عملی  
گان  کنند پست استفاده   ۱7865ما تعداد    ند. کن ه  ئ ارا موقع  های بیامران خدمات به بتوانند برای گروه تا   رساند 

بینی  های پیش اساس مدل   بر   ( را با استفاده از شیوه تشخیص اکولوژیکی آنالین و Weibo)   شبکه اجتامعی ویبو 
شده، تکرار کلامت، تعداد  آوری گرد های یم. ما با استفاده از داده ا ه د کر تحلیل   گذاری و ری ماشینی منونه یادگی 

های شناختی  چنین شاخصه هم   و   1شادی اکسفوردی   های هیجانی مانند اضطراب، افرسدگی، خشم و شاخصه 
  T2ایم. تحلیل احساس و تست منونه ترکیبی رضایت از زندگی را محاسبه کرده  مانند قضاوت خطر اجتامعی و 

آزمایش کند.    2020جنوری    20در    ۱۹- وید و بعد از اعالم ک   انجام گرفت تا تفاوت در یک گروه مشابه را قبل و 
زایش  حساسیت به خطرات اجتامعی اف   و   خشم ،  اضطراب، افرسدگی نتیجه نشان داد که هیجانات منفی مانند  

زندگی کاهش یافته است.    و رضایت از   3مثبت مانند شادی اکسفوردی   ی که تعداد هیجانات   حالی   در   ، یافته است 
شان داشتند.  شان بودند وکمت توجه به اوقات فراغت و دوستان های خانواده  و  مردم بیشت نگران سالمت خود 

رشایط روانی افراد پس از شیوع بیامری را نشان    مدت در زمینه تغییرات کوتاه   دانش   نبود آمده  دست ه نتایج ب 
- وید و ریزی برای مبارزه با ک برنامه   به منظور گذاران  تواند به عنوان مرجعی برای سیاست دهد. این تحقیق می می 
دن  کر کنندکان خدمات طبی برای فراهم  ه ئ دن رسیع ارا کر احساس عمومی و آماده    طریق بهبود ثبات در   از   ۱۹

 استفاده شود.   مردم بیامر   های خطر و نی متناسب گروه زیربناهای درما 
 رشایط اضطراری صحت عامه، تحلیل تکرار کلامت، سالمت روانی، هیجان، شناخت.   : کلیدواژگان 

  

 
   جا به دست آورید: توانید از این اصل این مقاله را به زبان انگلیسی می 

Int. J. Environ. Res. Public Health 2020, 17, 2032; doi:10.3390/ijerph17062032   
شناسان مایکل آریگل و پیت هیلز در دانشگاه آکسفورد ابداع شده که شامل تعداد مشابهی از موارد است که  . پرسشنامه خوشبختی آکسفورد توسط روان 1

.  ۳. نسبتاً مخالفم  2شدت مخالفم  . به ۱شود:  ها می یکنواختی به شش نکته پاسخ دهند. شامل این پرسش   دهندگان ممکن است در مقیاس لیکرت پاسخ 
 گیرد.  . کاماًل موافقم. این پرسشنامه برای ارزیابی درجه شادی و رضایت مورد استفاده قرار می 6. نسبتاً موافقم  5. کمی موافقم  4کمی مخالفم  

2. Paired Sample T-Test 
3. Oxford happiness  
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 مقدمه 
شدید   سندروم مزمن و )  2ماندگاری بلندمدت است که توسط سارس کرونا  بیامری با رسایت باال و  ۱۹- وید و ک 

  به دلیل مسافرت صدها میلیون مسافر در   ۱۹- ید و تعداد بیامران کو   [ ۱] شود  ( ایجاد می 2تنفسی ویروس کرونا  
تا اینکه    کم گرفته شده بود افزایش یافت. شدت این بیامری دست العاده  های بهاری به صورت فوق زمان جشنواره 

و اقدامات مبارزه با آن    بندی های ساری طبقه بیامری   « ب » نوع    را به صورت رسمی در   کمیسیون صحت ملی آن 
آن زمان به بعد، پیشگیری از شیوع به صورت جامع افزایش یافت که    د. از کر آغاز    2020جنوری    20را از تاریخ  

 .  است های جهانی و اثرات گستده آن  نشانگر رشوع واقعی نگرانی 
تنها سالمت جسمی مردم  نه  ۱۹- وید و نی ضعیف بیامری ک ها، نامعین بودن و پیشبی اساس بسیاری از نظریه  بر 

تهدید می  ت بلکه هم   ، کند را  ب صحت روانی آن   بر   ی ثیرات أ چنین موجب  شناخت    در زمینه هیجانات و   ویژه ه ها 
مردم احتامل دارد دچار هیجانات منفی مانند نفرت،    ( 2) ( BIS)   اساس نظریه سیستم ایمنی رفتاری   د. بر شو می 

  . ( 5.6خود گردند)   یا اینکه دچار ارزیابی منفی شناختی برای حفاظت از   ند و شو موارد    ایر س  و   ( ۳.4) اضطراب 
به رفتارهای پرهیزانه دارند و   در  بیامری، مردم متایل  بالقوه  تهدید  با  افرادی که دارای    مواجهه  با  از متاس 

سینه نشانه  مشابه  می ی پهلو های  پرهیز  و 7کنند) ند  اجتامعی    (  هنجارهای  و از  منوده  همسان    پیروی 
(، رشایط اضطراری صحت عامه موجب  ۱0مفروض)   نظریه خطر   ( و ۹اساس نظریه استس)   (. بر 8شوند) می 

از  چنین هیجانات منفی مردم را بالقوه   . سازد ثر می أ های شناختی را نیز مت ارزیابی  بروز هیجانات منفی شده و 
مدت ممکن است کارکرد سیستم ایمنی )بدن(  نفی بلند دارد. هرچند هیجانات م زا دور نگه می عوامل بیامری 

صورت نبود    عین حال، در   (. در ۱۱د) شو های روانی  بین رفنت تعادل در میکانیزم   موجب از   را کاهش داده و 
بیامری واکنش بیش از حد نشان  برابر هر   های مناسب از جانب مقامات مسئول، افراد ممکن است در راهنامیی 

(. بنابراین، رضوری است تا تغییرات  8جر به رفتارهای پرهیزگرانه افراطی وتطابق کور گردد) تواند من دهند که می 
آنجایی که تغییرات روانی    د. از کر شود را در وقت مناسب درک  ایجاد می   ۱۹- ید و ای را که توسط کو روانی بالقوه 

شناخت ایجاد  و  هیجانات  در  مستقیم  صورت  به  عامه  صحت  اضطراری  رشایط  توسط  منعکس    شده 
  هیجانات منفی و )   های هیجانی طریق شاخصه   زمان مناسب از   را در   ی چنین تغییرات   توان ( می ۳،6شود) می 

 .  کرد زندگی( نظارت    رضایت از   اجتامعی و   قضاوت خطر )   مثبت( و شناختی 
های شادی  پرسشنامه ( مانند  retrospectiveمحور) های گذشته هیجانات و شناخت معمواًل توسط پرسشنامه   

(، میزان رضایت از  SCL-90 ()۱۳)   ۹0لیست  های چک ( نشانه Oxford Happiness Inventoryآکسفوردی ) 
زمان    (. با توجه به اینکه در Likert Type Attitude Scale ()۱5،۱6)   گیری نوع رفتار الیکرد ( و اندازه ۱4زندگی) 
فاده از پرسشنامه، رسوی را به صورت سنتی در مناطق  در چین، بسیار دشوار بود تا با است   ۱۹- ید و شیوع کو 

کنندگان است. البته دشوار است  رشکت های آنالین نیز وابسته به همکاری آلوده به بیامری انجام داد و رسوی 
آورد.  کنندگان رسوی به بار می رشکت مشکالت فراوانی را نیز برای    د و کر مین  أ ها را در وقت مناسب ت نیازمندی   که 
ناممکن است که شناخت و احساسات  مردم را  را منی   ۱۹  - وید و که ما زمان اعالم ک   جایی آن   از  دانیم، تقریباً 

زمان بیشت  یا مدت   جریان یک هفته و   د. ممکن است وقتی از افراد خواسته شود که در کر گیری  پیشاپیش اندازه 
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حال   های برگرفته از ویبو در داده   به صورت معین خلف وعده صورت گیرد.   ، را گزارش دهند   وضعیت روانی خود 
به  بد  شدن  و ل  آنالین  کلیدی  شیوه    ابزار  به  اجتامعی  موضوع  این  درک  برای  محققان  برای  داده  منبع 

روزانه در    کننده میلیون استفاده   426( با تعداد  Sina Weibo)   ( است. سینا ویبو non-invasiveغیرتهاجمی ) 
کنندگان ویبو با استفاده از  شود. استفاده آنالین در چین محسوب می   های پیشتاز یکی از شبکه   20۱۹سال  

یکدیگرمتاس می  با   @ و کارکرد عالمت  دادن  و شیوهای جواب  داده   گیرند  ایجاد  رفتار موجب  از    های غنی 
سالمت    بر   ۱۹- وید و اضطراری صحت عامه ک ثیرات رشایط  أ ت   بررسی شوند. هدف این مطالعه  کننده می استفاده 

تا   است  مردم  سیاست روانی  کمک  به  ت کن گذاران  تدوین  پالیسی د  را  عملی  و کن های  به  هم   ند  چنین 
های  د تا برای گروه کن روانشناسان کمک    کنندگان خدمات صحی مانند کارکنان اجتامعی، روانپزشکان و عرضه 

 آورند.    بیامر خدمات صحی را در زمان مناسب فراهم 

 روش تحقیق   مواد و 
 ها آوری داده گرد کنندگان و  رشکت   

مجموع    و   ( ۱7( ویبو است) Original)   های اصلی شده از میان مجموع داده جامعه آماری این مطالعه گرفته 
یک محل    شبکه اجتامعی ویبو   باشد. کننده فعال شبکه ویبو می میلیون استفاده   ۱.۱6های ما دربرگیرنده  داده 

چنین  های افراد عادی و هم و فعالیت   معلومات   درباره و گفتگو معلومات  گذاری  درمیان مجازی مشهور برای به 
می چهره  چینی  رسشناس  داده ۱8باشد) های  گرفته (.  شامل های  افراد   ؛ معلومات   شده  رفتارهای  ؛  پروفایل 
صورت دقیق  حریم خصوصی افراد با توجه به   جریان تحقیق به   است. در   های مربوط به ویبو پیام   ای و شبکه 

را    H15009حسن سلوک    جریان تحقیق، ما تأیید کمیته اخالق و   (. در ۱۹اصول اخالقی رعایت شده است) 
های  گی ویژ  ( از Data pool)  ها میان مجموع داده  گان فعال ویبو از کنند برای انتخاب استفاده  دریافت کردیم. 

 2020جنوری    26تا    20۱۹دسامرب    ۳۱گان از  کنند . نخست اینکه استفاده شمولیت ذیل استفاده شده است 
شامل   نهادی نیست و  [ هویت ] تصدیق   نوع  اند. دوم اینکه ده کر منتش   پست اصلی را در شبکه ویبو  50حدود 
مربوط به چین است   [ جامعه آماری ]  موقعیت جغرافیایی  مشابه آن است. سوم اینکه  گان فردی و کنند استفاده 

ده  کر کننده ویبو را گزینش استفاده  ۱7865نهایت ما  شود. در این قلمرو و یا موارد دیگر منی  شامل خارج از  و 
که در جریان دو هفته نش شده است    2020جنوری    26جنوری تا    ۱۳زمان  مدت   که در را  های آنها  و متام پست 

 ایم.  ده کر برای تحلیل انتخاب  
 ها های روانی و رویه نشانه   گیری اندازه 

( استفاده  Online Ecological Recognition ()OER ( )20این مطالعه ما از تشخیص اکولوژیکی آنالین )   در 
شده از ویبو، اشاره  های رفتاری اکولوژیکی گرفته اساس داده   بر   بینی و های پیش ایم که با استفاده از مدل ده کر 

 مانند اضطراب، سالمتی و دیگر موارد دارد. ما از سیستم حافظه متنی   به تشخیص اتوماتیک پروفایل روانی 
 (Text Mind system  که توسط ) شناسی آکادمی علوم چین  شناسی اینتنتی انستیتوت روان روان   آزمایشگاه

(. این سیستم شامل ابزار  22یم) کن دیم تا مشخصات محتوای متون را استخراج  کر استفاده    ، ساخته شده است 
بندی  (. ما از ابزار بخش 2۳( است) Psychoanalyticدیکشرنی تحلیل روانی )   ( و ۱7بندی کلامت چینی) بخش 
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مایکروبالگ  محتوای  تفکیک  افعال،    1هایبرای  شامل  عبارات تشیحی  کلامت،  به  و ها اسم اصلی  قیدها   ،  
استفاده  فاعل  و 24ایم) ده کر ها  ر   (  معانی  آن وان سپس  ب شناختی  را  چینی  ه  ها  دیکشرنی    LIWC2وسیله 

 های ما برای تحلیل تکرار کلامت است. های لغوی مبنای داده (. چنین ویژگی 25استخراج کردیم) 
شناسی که از دوره آموزشی مقدماتی پروفایل  بینی روان ها، با استفاده از مدل پیش پس از استخراج چنین ویژگی 

کننده ابزارهایی هستند  بینی های پیش این مدل   بینی شده است. ننده فعال ویبو پیش ک شناسی استفاده روان 
تحقیق    به منظور (  deep learning technologies)   های یادگیری عمیق های بزرگ وتکنولوژی اساس داده   که بر 

شادی    س و أ هیجانی مانند اضطراب، افرسدگی، ی   های که شامل شاخصه   اند شده شناسی ساخته  آنالین روان 
  ۱شود. شکل شامره  رضایت زندگی می   اجتامعی و   های شناختی مانند قضاوت خطر آکسفوردی و شاخصه 

طور  بینی به های پیش شناسی است. کلیه مدل ها تا تشخیص شاخصه روان گی دهنده پروسه استخراج ویژ نشان 
بینی به صورت تکراری نشان داده شده  های پیش سنجی مدل ند. امکان ا ها متناظر متوسط با منرات پرسشنامه 

 (. 28- 26است) 

 های سیال. گی شده توسط ویژ بینی شاخصه روانی پیش   های آنالین ویبو و ها از داده گی . پروسه استخراج ویژ ۱ل  شک 

های  چنین شاخصه هم  س و أ منفی هیجانی شامل اضطراب، افرسدگی و ی  های ما تکرار کلامت تعداد شاخصه 
خطر اجتامعی و رضایت زندگی را از    مانند های شناختی  شاخصه   هیجانات مثبت مانند شادی آکسفوردی و 

را    ۱۹- وید و بعد از اعالم شیوع ک   های روانی قبل وگی ایم. سپس تفاوت ویژ ده کر شده محاسبه  آوری گرد های  پیام 
وسیله  ه  دیم که ب کر بررسی    SPSS  افزار ( با نرم T-Testتوسط منونه ترکیبی تست تی )   2020جنوری    20در  

 د. منتش ش ( در نیویارک ایاالت متحده آمریکا  IBMام ) بی رشکت آی 

 
های فوری و تولید محتوا برای  های کوتاه برای برقراری ارتباط رسیع بین طرفین ارتباط است. مایکروبالگ ترکیبی از پیام ( منت microblogمایکروبالگ )   .1

 برقراری ارتباط است. 
 (  Language inquiry and word countجستجوی زبان و تعداد لغات )   .2
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 نتایج 
 ترکیب جمعیتی 

ین منطقه  مندتر از رشق چین بودند که ثروت   % 77.۹5مرد و    % 25.2۳کننده فعال ویبو  استفاده   ۱7865میان    از 
 = n)   اند کنندگان که تاریخ تولدشان را در پروفایل خودشان ثبت کرده شود. سن استفاده چین محسوب می 

ترکیب جمعیتی در جدول    سال است. پروفیل   ۳۳ها هستند که متوسط سن آن   56تا  8( بین 23.26% ,4156
 شامره یک ذیل به منایش گذاشته شده است. 

 شده کنندگان انتخاب رشکت های ترکیب جمعیتی  . ویژگی ۱جدول شامره  
  N=(%) 

 ( 25.23) 4507 مردان  جنسیت 

 ( 74.77) 13358 زنان 

 ( 0.62)   110 9-  سن 

10-19 20   (0.11 ) 

20-29 2035   (11.39 ) 

30-39 1598   (8.94 ) 

40 - 393   (2.20 ) 

 ( 76.74)   13709 شده های گم داده 

 ( 77.95)   13925 شرق چین  منطقه جغرافیایی 

 ( 9.20)   1644 مرکز چین 

 ( 12.85)   2296 غرب چین 

 17865 جمع کل 

 تفاوت زبانی 
ایم  ده کر جنوری را مقایسه  20بعد از تست  این مطالعه، ما تقسیامت مختلف زبانی را در فاصله زمان قبل و  در 

( دریافت زبان و  LIWC)   بندی شامل دو دسته از نشان داده شده است. این تقسیم   2که در جدول شامره  
کلامت هیجانی شامل    شامرش حرف است که دربرگیرنده کلامت هیجانی و کلامت ابرازکننده نگرانی است. 

شامل  )   حسادت، اضطراب   هیجانات منفی شامل نگرانی، شک و   رکت و هیجانات مثبت مانند باور، قناعت، ب 
کننده شامل سالمت مانند  معقول( و خشم مانند شکایت کردن است. کلامت نگران   ناراحتی، عصبی بودن و 

خانه( دوست    خانواده و )   خوابی، داکت ومترین( اوقات فراغت شامل )آشپزی، گفتگو وفیلم( خانواده شامل بی ) 
خاکسپاری، قتل  )   قرض دادن/گرفنت( مرگ مانند  حساب، پول نقد و صورت )  مهامن( پول مانند  آشنا و )  شامل 

دهنده توجه  نوعی انعکاس معبد( که به  کلیسا، مسجد و )   شده( مذهب مانند مراسم تعذیت برای شخص فوت  و 
 مردم است. 

 
 
 



 یدوب ۱۳۹۹ ه، ګڼکال، دوميه  ړیلوم 

 څېړنيزه فصلنامه-حقوق بش علمي  | 188

 جنوری   ۲0بعد از    . تحلیل تکرار کلامت قبل و ۲  جدول شامره 

 

T    قبل از تست T   بعد از تست 

t df  درجه

 آزادی 
p < 0.001 M   حد  

 وسط 

SD  

انحراف  

 معیار 

M    حد

 وسط 

SD    انحراف

 معیار 

 کلمات هیجانی 

 0.000 17747 -24.411 1.47 2.86 1.46 2.58 هیجان مثبت 

 0.000 17747 -15.273 0.59 0.79 0.63 0.71 هیجان منفی 

 0.000 17747 -15.294 0.17 0.12 0.17 0.09 اضطراب 

 0.792 17747 -0.347 0.23 0.19 0.26 0.19 خشم 

 کننده کلمات نگران 

 0.000 17747 -72.392 0.63 0.72 0.43 0.37 سالمت 

 0.000 17747 21.693 1.19 1.60 1.28 1.77 اوقات فراغت 

 0.000 17747 -12.571 0.30 0.25 0.30 0.22 خانواده 

 0.000 17747 6.202 0.16 0.10 0.20 0.11 دوست

 0.176 17747 1.353 0.75 0.71 0.77 0.71 پول 

 0.000 17747 - 6.707 0.24 0.15 0.27 0.14 مرگ 

 0.000 17747 - 13.816 0.45 0.32 0.46 0.28 مذهب 

T-  دهد،  نشان می  2020جنوری  ۱۹- ۱۳قبل از تست تکرار کلامت را بین تاریخT  از تست تکرار کلامت   بعد
انحراف معیار را   SDدهد و حد وسط را نشان می  Mگذارد، به منایش می  2020جنوری  26- 20را بین تاریخ 
 دهد. درجه آزادی را نشان می   df  دهد و نشان می 
از   مثبت    20بعد  هیجانات  کلامت  تعداد  منفی (t (17,747) = −24.411, p <0.001)جنوری   t)، هیجانات 

(17,747) = −15.273, p < 0.001) اضطراب   ، و(t (17,747) = −15.294, p < 0.001)    .افزایش یافت 
نگرانی  دسته  در  کلامت  اندازه تکرار  به  شامل صحت  اندازه  ( (t (17747)=-72.392,p<0.05  ها  به  خانواده   ،
t(17747=-12.571,p<0.001)  اندازه به  مرگ   ،)t(17747)=-6.707,p<0.001) اندازه به  مذهب  -=t(17747)(؛ 

23.816,p<0.001) شاخصه اوقات فراغت   در  ( افزایش یافت وt(1747(=21.963,p<0.001)  و شاخصه دوستی )
 ( کاهش یافته است. (t(17747)=6.202,p<0.001  به اندازه 

 های هیجانی شاخصه 
و   2020جنوری  ۱۹- ۱۳های هیجانی قبل از تست مورخ دهنده تفاوت عمده در شاخصه نتیجه مطالعه نشان 

جنوری    20منایش داده شده است. پس از    ۳است که در جدول شامره    2020جنوری    26- 20بعد از تست  
 های هیجانی منفی روانی شامل اضطرات به اندازه  شاخصه 
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t(17747)=-35.962,p<0.001)  افرسدگی  ،)t(17747=-10.717,p<0.001) و خشم  )   (indignation  اندازه به   )
t(17747)=5.500,p<0.001) های روانی مثبت مانند شادی آکسفوردی به  حالی که شاخصه   در   ، ( افزایش یافت

 ( کاهش یافته است.  (t(17747)=3.120,p<0.01اندازه  
 جنوری   ۲0بعد از    و های هیجانی قبل  . شاخصه ۳جدول شامره  

 
 بعد از تست  قبل از تست 

t df p 
M SD M SD 

 هیجانات منفی 

 0.000 17747 - 35.692 4.66 12.79 4.61 11.69 اضطراب 

 0.000 17747 -10.717 5.08 15.27 4.81 14.87 افسردگی 

 0.000 17747 -11.415 0.45 1.86 0.43 1.83 خشم 

 احساسات مثبت 

شادی  

 آکسفوردی 
89.91 9.48 89.71 8.84 3.120 17747 0.002 

T   کند،  بینی می پیش   2020جنوری    ۱۹- ۱۳های هیجانی را در تاریخ  قبل از تست شاخصهT    بعد از تست
دهنده حد وسط است،  نشان   Mکند، بینی می را پیش   2020جنوری    26- 20زمان    های هیجانی در شاخصه 

SD   و    انحراف معیارdf   دهنده درجه آزادی است.  نشان 

 بحث 
دسته ب بیامری عفونی قرار داد، این    را به صورت رسمی در   ۱۹- وید و هنگامی که کمیسیون ملی صحت ک 

کنندگان فعال ویبو  ثیر گذاشت. این مطالعه معلومات استفاده أ بیامری بر وضعیت روانی مردم در رسارس چین ت 
تحلیل احساسی را انجام داده است. ما برای    2020جنوری    26- ۱۳زمان  مدت   در   ده است و کر آوری  گرد را  

صورت  کنندگان ویبو به دیم و متوجه شدیم که رشایط روانی استفاده کر استفاده    OERدریافت وضعیت روانی از  
 تغییر کرده است.    ۱۹- وید و عمده در زمان شیوع ک 

می یافته  نشان  نگرانی ها  که  از    های دهد  پس  به   20مردم  است.  جنوری  تبیین شده  زبانی  عبارات  صورت 
و  در شاخص صحت  افزایش  ما  می   مشاهدات  نشان  را  دوستان  و  فراغت  اوقات  در  کاهش  و    دهد. خانواده 

ایجاد احساس ناراحتی    سبب   شود و عدم امنیت می   نامشخص بودن وضعیت آینده موجب  ناهنجاری شناخت و 
ارتباط   مین امنیت صحت و أ ت  کاهش ناهنجاری و  معطوف به فعالیت ویبو  که  گردد می موجب  د و شو روانی می 

ارتباط کمتی   ، معرض تهدید بیامری قرار بگیرند   وقتی مردم در   BISاساس نظریه    (. بر 2۹خانوادگی شود) 
های  کنار اعضای خانواده و کاهش فعالیت   دن در خانه در (.  بنابراین، مان ۳0شوند) کار می محافظه   گیرند و می 

این نکته داللت دارند   چنین بر ها هم باشد. یافته رسد که راه امنی برای کاهش بیامری می تفریحی به نظر می 
جای اینکه با دوستان خودشان  ه  شوند و به احتامل خیلی زیاد ب که مردم بیشت متوجه سالمتی خودشان می 

دهنده این است که  ند. این موضوع نشان کن دریافت می   ت اجتامعی را از اعضای خانواده خود باشند، حامی 
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دولت    ای که توسط مقامات صحی و کننده مقررات منزوی   سفرها و   عالقه و توجه مردم با وضع محدودیت بر 
 .  گردد می ثر  أ مت   ، د شو مرکزی وضع می 

درجه    ها شود. گزارش منایان می   ۱۹- وید و به خاطر اثرات ک مذهب    مرگ و   ا های مرتبط ب جنوری پیام   20پس از  
رشایط    کند که مردم متایل دارند در تحقیق تأیید می   دهد. را نشان می   ۱۹- ومیر بالقوه کووید مرگ   شدت و 

های مثبت  زیرا موجب راحتی وآوردن هیجان  ، اضطراری مانند استس و یا مرگ به شیوه مذهبی پاسخ دهند 
  کنند و سایر باورها برای کشور دعا می   (. به همین دلیل است که مردم با توسل به مذهب و ۳۱) گردد می بیشت  

 به صورت تکراری در اینتنت به منایش گذاشته شود.    « د کن خداوند چین را حفظ  » شود تا عبارت  موجب می 
کمت   شان دادند و را ن  خشم  اضطراب، افرسدگی و  مردم هیجانات منفی فراوانی مانند  ۱۹- پس از اعالم کووید 

کند،  نیز این وضعیت را تأیید می   BISهیجانات مثبت مانند شادی آکسفوردی را به منایش گذاشتند. نظریه  
های  (. این نتایج با یافته 4و ۳دهند) یعنی اینکه مردم برای حفاظت خودشان هیجانات منفی بیشتی را بروز می 

  ( مجموعه SARSطراری صحت عامه مانند بیامری سارس) رشایط اض   داد در قبلی نیز سازگاراست که نشان می 
  (. در ۳۳و ۳2دیگر هیجانات منفی بودند)   راه افتاد که دربرگیرنده درجه باالیی از اضطراب و های هیجانی  پاسخ 

  های تواند از فرد به فرد منتقل شود که با گزارش می   ۱۹- جنوری تأیید این نکته که کووید   20تاریخ    عین زمان، در 
نداش   قبلی  نادرست  ت تطابق  اطالعات  به  نسبت  مردم  که  والیتی ها دولت ، موجب شد  هوبی( )   ی   و  والیت 

ناراضی باشند. اگرچه، خالی از ارزش نخواهد بود که    ، د ش ثر که سبب افزایش خشم  ؤ اقدامات تنظیمی غیرم 
  سانی ندارد. در هم  BISجنوری افزایش یافت که با نظریه  20تکرار کلامت دربرگیرنده هیجانات مثبت پس از 

دهنده  برکت بیش از آنکه به صورت خالص انعکاس   و   خیر   حقیقت هیجان مثبت شامل مواردی چون ایامن و 
باشند،   شخصی  پژوهشگران  هیجانات  شادی.  شاخصه  مانند  دارند  گروهی  یکپارچگی  انعکاس  به  گرایش 

ها را به اجتامعاتی دارای عالقه  دریافتند که تهدیدهای گروهی مانند بالیای طبیعی و شیوع بیامری، گروه 
الی  شود که منایانگر همبستگی با یکپارچگی اجتامعی می   منتج به رفتارهای انتفاعی و   د و کن ل می بد مشتک  

از والیات مانند شی ۳4گروهی است)  بسیاری  به عنوان مثال،  تیم   دونگ و چوان، شان (.  را  غیره  های طبی 
ند. بسیاری از مردم برای  کن کمک    ، دند تا به والیت هوبی که بیشتین آسیب را دیده است کر دهی  سازمان 

 دند.  کر غیره مالی    مالی و   های این والیت به صلیب رسخ آن کمک   در   ۱۹- حامیت از کنتل بیامری کووید 
  سطح باالیی قرار داشت و رضایت از زندگی نیز در   اجتامعی در   قضاوت خطر   ۱۹- بنابراین، پس از اعالم کووید 

اساس این نظریه وقتی رسدرگمی اجتامعی    سانی دارد، بر نیز هم   BISسطح پایین بود. این موضوع با نظریه  
یا دگرگونی نامشخص افزایش یابد، مردم دست به ارزیابی    و   ته های یک بیامری ناشناخ مانند دریافت ریشه 
توانستند منابع  ای که آنها می زنند مثل حساسیت باال در قضاوت خطر یا تصورخطر، به گونه منفی شناختی می 

تنها اینکه  نه  (. ۳5و 2ند) کن بالقوه بیامری ساری را در زمان معین تشخیص داده و از رسایت بیامری جلوگیری 
که نظریه خطر ادعا   طور د، هامن ش ایجاد  ۱۹- مردم از خطر بالقوه و عدم قابلیت کنتل که توسط کووید  ترس 

بود)  قضاوت    ( سبب خطر ۱0کرده  در  پالیسی ش باال  از  برخی  بلکه   پیشگیری   و ها  د،  مانند  مقررات  کننده 
 کیفیت زندگی را کاهش داد که نشانگر رضایت پایین از زندگی است.   انزوای خودخواسته   محدودیت در سفرها و 
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ریزی کارمندان بخش صحی  گذاران، برنامه قبال سیاست   ذیل به صورت خالصه برخی از نتایج این مطالعه در   در 
با کووید هم   روانشناسان و   مانند کارکنان اجتامعی، روانپزشکان و  برای  را نشان می   ۱۹- چنین مبارزه  دهد. 

شده بیامری، میزان  دهی آخرین موارد تأیید های گزارش رویه   ایجاد سیاست همسان و   ( در ۱) گذران یاست س 
در   به عنوان مثال، افزایش موارد ابتال  کند. دیگر معلومات پیرامون وضعیت شیوع کمک می  ومیر جدید و مرگ 
است   ۱2تاریخ   شده  خارج  کنتل  از  بیامری  که  نیست  معنی  این  به  ب   ، فربوری  دلیل  به  کارگیری  ه بلکه 
ها آگاهی  باشد. مهم است که به مردم اجازه داده شود به گونه کامل از داده های جدید تشخیصی می گی ویژ 

دیگر موارد گردد   ، افرسدگی و های استسی مانند اضطراب ند تا موجب کاهش بیش از اندازه پاسخ کن حاصل 
ب  می   وسیله تصور ه  که  ایجاد  در 2) شود. نامناسب  عامه  آگاهی  افزایش  اقدامات    (  در  تدریجی  افزایش  قبال 

ناراحتی معمواًل بیشاز خطاها و ناکارآمدی در پیشگیری وکنتل شیوع    که خشم و  گیری. از آنجایی تصمیم 
موضوع شوند به صورت مؤثر خشم    شود، بنابراین اگر به مردم آگاهی داده شده و شامل در بیامری ایجاد می 

شود. بسیار مهم است تا برای درمان  ( موجب تضمین در تهیه وتدارک خدمات درمانی می ۳) . کاهد آنان را فرومی 
صورت آسان به آن دستسی داشته  به مردم اطالع داده شود که چطور به  بیامری خدمات صحی تدارک یابد و 

تواند به مردم  ها کمک شود. این می ی به بیامری در زمان مناسب به آن صورت ابتال  ای که( در به گونه باشند، ) 
ها از  آن  نتیجه موجب کاهش بیش از اندازه تصور  در  د و کن خطرات کمک  ها بر زمینه بهبود حس کنتل آن  در 

ن  رسگرمی در درون خانه به منظور مورد توجه قرار داد  آوری خدمات تفریحی و ( فراهم 4) د. شو اجتامعی  خطر 
های زندگی  ند وقتی که نیازمندی کن کیفیت خوب زندگی. مردم ممکن است متایل داشته باشند بهت همکاری  

 شود. دیگر موارد برآورده می   ها مانند خرید آنالین، رسگرمی و های آن و رسگرمی 
وران  سطح ملی وکمک به یکدیگر. مشا  ای در ( تنظیم سیستم مشاوره ۱آورندگان خدمات صحی: ) برای فراهم 

ه مشاوره آن را  ئ زمان ارا  در  ده و کر راجع به شیوع بیامری معلومات را به صورت دقیق دریافت  د بای شناسی  روان 
ه راه حل به مشکالت عملی در زندگی کمک  ئ توانند در زمینه ارا به مردم انتقال دهند.کارکنان اجتامعی می 

ه  ئ ( ارا 2افرسدگی شود.)   وجب کاهش اضطراب و تواند حس ثبات را تقویت کرده و م ند. این اقدامات می کن 
در عمل  د بای های گوناگون. با درنظرگیری ویژه انزوای خودخواسته اجتامعی رضوری به شیوه ـ های روان درمان 
 گرفته شود.    نظر   های آنالین در مشاوره   های تلفنی ویژه و طریق اختصاص خط   های مرتبط از مشاوره 

  نظر گرفته شود. نخست، از آنجایی  سایر موارد نیز در  د بای شود این تحقیق تعمیم داده می  های وقتی که یافته 
ی جانبدارانه  ا تواند تا اندازه به همین دلیل نتیجه تحقیق می  ، ند ا گان شبکه ویبو اکرثاً جوانان کنند که استفاده 

( و  granularityهای گوناگون ) ه این، تحلیل کنونی به صورت هفتگی است که دارای زیرشاخ   باشد. افزون بر 
زمان انعکاس  به صورت  اجتامعی  روان  تغییر گرایش  در بندی شده می دهنده  بیشت   باشد.  تالش    مطالعات 

یم.  کن بینی  های روانی آن را با جزئیات بیشت پیش گرایش   سن را توسعه دهیم و   خواهیم کرد تا دامنه جنسیت و 
  ، ند کن داوری  پیش   آمیز داشته باشند و رفتارهای اغراق گرایش دارند  مطالعات قبلی نشان داده است که مردم  

وقتی  ه ب  آسیب احساس می که  خصوص  بیامری  انتقال  برابر  در  الهام ۳6ند.) ا پذیر کنند  ما  به  موضوع  این   )
  که بتواند رفتارها و باورهای مردم را در   ای به گونه   ، کننده تالش کنیم بینی دهد تا برای ساخت مدل پیش می 
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ثیرات روانی رشایط اضطراری  أ از ت   بیشت   ی د تا درک کن بینی  های آنالین ویبو پیش طریق داده   قبال ویروس از 
 صحت عامه داشته باشیم. 

 گیرینتیجه 
دیم. ما  کر مقایسه  های روانی گی ویژ  های زبانی و جنوری بر دسته  20بعد از  این تحقیق، ما تفاوت را قبل و  در 

از اعالم کووید کر دریافت     خشم  و   چین، هیجانات منفی مانند اضطراب، افرسدگی و   در   ۱۹- دیم که  پس 
رضایت   مثبت مانند شادی آکسفوردی و  ی چنین حساسیت در خطرهای اجتامعی افزایش یافته و هیجانات هم 

  خانواده خود   نگرانی در قبال صحت و   ، دهند از خودشان بروز می   از زندگی کاهش یافته است. آنچه مردم بیشت 
های اجتامعی ممکن است  های رسانه شان توجه دارند. استفاده از داده دوستان   کمت به اوقات فراغت و   است و 
 موقع از اثرات رشایط اضطراری صحت عامه را بر سالمت روانی مردم در زمان شیوع بیامری نشان دهد. درک به 

برای آن    ایده این تحقیق را مطرح و  T.S.Zو   S.J.Lاند عبارتند از:  تحقیق سهم داشته   نویسندگانی که در این 
ها را  داده    T.S.Zتحقیقی قبلی را مرور کردند.   تحقیق را انجام داده آثار   T.L.Wو     .S.J.Lریزی کردند. برنامه 
ده  کر تحقیق را تدوین     .S.J.Lنتیجه   ده و در کر آن را تحلیل    .Y.L.Wو    .S.J.L  ده است و کر فراهم    آوری و گرد 

  . همه نویسندگان است   ده کر را ویراستاری   آن   کرده و بازخوانی  تحقیق را   T.S.Zچنین  هم   و   N.Zو    J.Xاست.  
 (S.J.L  ،Y.L.W  ،J.X.  ،N.Z.    وT.S.Z. این تحقیق را از )    جهت محتوای مهم علمی آن به صورت انتقادی اصالح
آن    داده و   ( نسبت به نسخه نهایی تحقیق نظر .T.S.Zو    .S.J.L  ،Y.L.W  ،J.X.  ،N.Zاند. همه نویسندگان ) ده کر 

شده تحقیق را  ند. متام نویسندگان نسخه چاپ ی های این اثر پاسخگو در قبال همه جنبه   اند و ه کرد را تأیید  
 اند. ده کر با آن موافقت    خوانده و 
 متویل شده است.   ۳۱700۹84تحقیق: این تحقیق توسط بنیاد علوم طبیعی ملی چین تحت شامره    متویل 

 تضاد منافع: نویسندگان هیچ تضاد منافعی با یکدیگر ندارند. 
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ی  ر ی گ همه در بحران    شدگان ف ی توق وضعیت حقوق برشی زندانیان و  
 ویروس کرونا

    عبدالله فکرت   
 . 

 چکیده 
یکی از اهداف مهم و رسالت اساسی محالت سلب آزادی، اصالح و بازپروری توأم با رعایت و صیانت حقوق 

شدگان است. رعایت و تأمین حقوق بشی افراد سلب آزادی شده همواره مورد حامیت  توقیف   بشی زندانیان و 
نظر از ارتکاب رفتار مجرمانه  رار گرفته است. زندانیان نیز رصف و نهادهای حقوق بشی ق   املللی بین اسناد ملی و  

اهمیت این    دلیل   مانند سایر افراد دارای حقوق ذاتی و بشی است. به شان،  و بدون توجه به وضعیت قضایی 
شدگان پرداخته و حقوق بشی آنان  موضوع، نوشته حارض به بررسی وضعیت حقوق بشی زندانیان و توقیف 

های برای تأمین و رعایت حقوق بشی حل مورد مطالعه قرار گرفته و در نهایت راه   املللی بین ناد ملی و  مطابق اس 
 زندانیان در محالت سلب آزادی ارائه شده است.  

تحلیلی که با استفاده از ابزار کتابخانه و منابع مکتوب است،  ـ یابی به نتایج تحقیق از روش توصیفی برای دست 
توقیف استفاده شده اس  از آن که حقوق بشی زندانیان و  نتایج مطالعه حاکی  شدگان در اسناد ملی و  ت. 

اما محالت سلب آزادی در افغانستان در بیشت موارد ناقض حقوق   رصاحت تبیین شده است، به   املللی بین 
کانات بهداشتی  زیرا عواملی مانند دستسی نداشنت به عدالت، نبود ام   بوده است؛   بشی افراد سلب آزادی شده 

اسفبار   وضعیت  مناسب،  معیشتی  زندان،  ها ساختامن و  مناسب،  ی  غذای  به  نداشنت  دستسی  دستسی 
برنامه  نبود  مناسب،  به خدمات صحی  تفریحی نداشنت  برنامه ـ های  نبود  و  وزرشی،  تربیت  و  تعلیم  مؤثر  های 

ی بارز نقض حقوق انسانی زندانیان  ها مصداق ها  رسنوشتی دوسیه های غیرقانونی در اثر بی آموزی و توقیف حرفه 
 در محالت سلب آزادی است.  
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 مقدمه 
اساسی    از ابزارهای مهم و ترین هدف و رسالت نظام عدالت جزایی است. حبس  اصالح و بازپروری مجرمان مهم 
زیرا افزایش جرم و جنایت نظم    دست آوردن این هدف و تحقق این رسالت است،   نظام عدالت جزایی برای به 

و برای کنتل برخی از این    عمومی را برهم زده و موجبات تشویش و نگرانی افراد جامعه را فراهم آورده است 
نظر از اما باید توجه داشت که زندانیان نیز رصف   رسد. مجرمان، زندان تنها راه حل مقطعی و ممکن به نظر می 

کند حقوق مستقل از  ها را دارای حقوق می ند و نفس انسان بودن آن ا ارتکاب رفتارهای مجرمانه خود انسان 
ایت حقوق انسانی زندانیان در هر رشایطی یک موضوع مهم و اساسی  شان. رع ها به جرم ارتکابی انتساب آن 

بنابراین اگر    و نهادهای حقوق بشی قرار گرفته است.   املللی بین   که همواره مورد حامیت اسناد ملی و   است 
توجه به    شان محروم سازیم؛ مجرمان را به برای تحمل مجازات وارد زندان کنیم، نباید آنان را از حقوق بشی 

های اساسی مسئوالن مراکز سلب آزادی  یت مسئول از    املللی بین و  حقوق انسانی زندانیان مطابق اسناد ملی  
ا ها مصداق از  است.   به خدمات صحی  بش، حق دستسی  بارز حقوق  ملی    ست ی  اسناد  در  مهم  این  و  و 
چنین مقرر کرده است:    52ه قانون اساسی افغانستان در ماده  ک رصاحت تبیین شده است. چنان به   املللی بین 
دولت وسایل وقایه و عالج امراض و تسهیالت صحی رایگان را برای همه اتباع مطابق به احکام قانون تأمین  » 

 مناید.«  می 
شدگان نیز از این حق محروم نبوده و مطابق قانون اساسی کشور و سایر قوانین  یف توق در این میان، زندانیان و  

شدگان باید از این حق  یف توق ن ملحق شده است، زندانیان و دولت افغانستان به آ   که   املللی بین ملی و اسناد 
بنابراین وزارت صحت عامه و وزارت داخله باید تدابیری جدی را به منظور جلوگیری از شیوع    برخوردار شوند. 

ترین  ی اساس د.  یرند تا از تلفات ناشی از این مرض جلوگیری شو گ دست ویروس کرونا در محالت سلب آزادی روی  
و این امر در رشایط    سالمت جسامنی و روانی زندانیان است   تأمین ی کشور  ها زندان رسالت نهادهای صحی  

گیرد بیشت از  ی م و هر روز هزاران قربانی  کند می را در جهان تهدید  فعلی که مرض مهلک کرونا جامعه بشی 
 خور توجه است.  قبل مهم و در 

ای با مراجعه به کتب، مقاالت علمی معترب،  تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ـ ی پژوهش حارض با روش توصیف 
گیرد. در این مقاله سعی شده است وضعیت حقوق بشی  های تحقیقی انجام می نتنتی معترب و گزارش مراجع ا 

ن هدف، الزم است  بررسی شود. برای رسیدن به ای یری ویروس کرونا گ همه شدگان در بحران یف توق زندانیان و 
شدگان از چه حقوقی برخوردار است؟ و دولت  باشیم که زندانیان و توقیف   ها پرسش به دنبال پاسخی برای این  

شدگان انجام داده است؟ فرض ما این است که  یف توق چه اقدامات عملی را برای رعایت حقوق بش زندانیان و  
چند احکام رصیح قانونی در  یان ناکام بوده است. هر حقوق بشی زندان   تأمین دولت افغانستان در رعایت و  

رسد که عواملی چون نبود حاکمیت قانون، موجودیت تأمین حقوق بشی زندانیان وجود دارد، اما به نظر می 
از موارد نبود امکانات مناسب سبب شده است که به حقوق بشی افراد سلب    ای فساد و ضعف مدیریت و در پاره 
 آزادی شده توجه جدی نشود.  
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های نظارتی و دادخواهانه  های اخیر، کمیسیون مستقل حقوق بش افغانستان طی فعالیت با وجودی که در سال 
خور  ها در رسارس کشور، پیشنهاد   شدگان در خود برای تأمین و بهت شدن وضعیت حقوق بشی زندانیان و توقیف 

ارائه کرده  آزاد  به مسئوالن محالت سلب  را  به دلیل  توجهی  آزادی  بیشت محالت سلب  اما هنوز هم در  اند، 
 انجام نشده است.    گیر مشکالت و موانع جدی، برای تأمین حقوق بشی زندانیان اقداماتی چشم 

به عبارت    شود. ی م اشاره    ها آن م شده است که به برخی از  های بسیاری در زمینه حقوق زندانیان انجا پژوهش 
 از:   اند عبارت مرتبط    نسبتاً ی  ها پژوهش دیگر،  
است که در مورد وضعیت حقوق    گیر ی کمیسیون مستقل حقوق بش افغانستان از تحقیقاتی چشم ها گزارش 

 بشی در محالت سلب آزادی در افغانستان ارائه شده است.  
( »گزارش وضعیت حقوق بش در محالت سلب آزادی«. این گزارش که معلومات آن  ۱۳۹8)  یا جو مصطفی غالم 

یت نظارتی کارمندان کمیسیون مستقل حقوق بش افغانستان بر محالت سلب آزادی در  مأمور   ۱245به وسیله  
س  شدگان را در ابتدا بر اسا یف توق به دست آمده است، مصادیق حقوق بش زندانیان و    ۱۳۹7- ۹8ی  ها سال 

و مشکالت دستسی به آن حق را به صورت دقیق و جامع   ها چالش بیان داشته و بعد  املللی بین و اسناد ملی 
یت حقوق بشی  وضع تبیین کرده است. نویسنده در ختم تحقیق پیشنهادهای فراوان و سودمندی را برای بهبود  

 خوردار خواهد بود. یی خوبی بر کارا زندانیان ارائه کرده است که در صورت توجه به آن از  
در قلمرو سیاست جنایی سازمان    حق زندانیان بر تحصیل عنوان » ( در پژوهشی با  ۱۳۹4پور ) نیاز   حسن یر ام 

نشان داد که حق تحصیل با رویکرد اصالح و بازپروری در سیاست جنایی سازمان ملل متحد    « ملل متحد و ایران 
حق    تأمین ق بیان داشته است که دولت ایران به منظور  است. این تحقی   برخوردار و ایران از جایگاهی ویژه  

 در زندان ارائه کرده است.   تحصیل زندانیان امکانات آموزشی و تحصیلی مناسب 
باره حقوق بهداشتی، روانی و آموزش پزشکی زندانیان با  ( پژوهشی را در ۱۳8۹همکاران ) سودابه رضوانی و  
ان محبوس انجام داده است. در این تحقیق بیان شده است که مطابق قوانین جمهوری  معتاد تأکید بر حقوق 

اسالمی ایران معتادان مادامی که برای درمان و ترک مواد اقدام نکند مجرم است. محقق در پژوهش مذکور  
چنین تضمین  م درمانی و آموزشی در مانی و ه ـ ی پزشکی ها مراقبت باید برای ارائه    ها دولت تأکید کرده است که  

 بر سالمت زندانیان و معتادان در حبس توجه کنند.   حق   کیفری ـ حقوقی 
بررسی تطبیقی حقوق زندانیان در ایران   هدف  با ( تحقیقی را ۱۳۹6)  ی حسن  محمدحسن یان و داوود احسان 

ن تحقیق  . ای اند گرفته   قرار پرداخته است. حقوق زندانیان در این دو منبع مورد مقایسه    املللی بین در سطح  
برای شخصی زندانی در نظر گرفته شده است، در    املللی بین دهد که بعضی از حقوق که در اسناد  ی م نشان  

 نشده است.   پرداخته اسناد داخلی ایران به آن  
  ها آن کالم از پرداخنت به  اطاله   به خاطر مرتبط با این موضوع انجام شده است که    نسبتاً تحقیقات دیگری نیز  

یری کرونا پژوهش  گ همه شدگان در بحران  یف توق شود. ولی درباره وضعیت حقوق بش زندانیان و  ی م   نظر رصف 
علمی جدیدی نگاشته نشده است. بر این اساس، موضوع مقاله، تحقیق تازه و نوی در عرصه پژوهش است که  

 رسد. ی م به آن رضوری به نظر    نظر به رشایط و وضعیت موجود در جامعه پرداخنت 
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 مفاهیم 
به مدت محدود و معین از متهم   آن هم در متام کشورها حبس به عنوان یک مجازات فقط قادر است آزادی را 
توان ادعا کرد مخالف رصیح  ی م جاست که  سلب کند و اگر حبس نافی ارزشی بیش از آزادی انسان باشد، این 

و کارگزاران نظام عدالت جزایی باید   ها گاه و توقیف  ها زندان مجریان امور رود و ی م موازین حقوق بش به شامر 
 را با موازین حقوق بشی آمده سازند.   ها زندان ها و  گاه در تالش باشند تا توقیف 

 بررسی کند:  کلیدی تحقیق را به رشح زیر    ابتدا مفاهیم در نوشتار حارض، نگارنده سعی کرده است  
 آزادی محالت سلب  

درباره مفهوم محالت سلب آزادی چنین  (  ۱۳84های افغانستان مصوب ) خانه ماده ششم قانون محابس و توقیف 
 خانه.« توقیف   - 2محبس    - ۱اند از:  محالت سلب آزادی به مفهوم این قانون عبارت » مقرر کرده است:  
 زندان/ محبس 

خاص    محلی   در ز دستگیری و بازداشت الزاماً باید  پس ا   بزهکار یا    متهم فرد  زندان جای نگهداری بزهکاران است.  
 د. نگاهداری شود که این محل زندان نام دار   افراد و جدای از  
از   بنابراین  اعم  شاکی  و رعایت حقوق  اجتامعی  امنیت  منظور حفظ  به  را  است که محکومان  زندان محلی 

شده است و به منظور اصالح و  خصوصی و یا عمومی و رعایت سایر حقوق زندانی، به جز آنچه در حکم قید  
  کنند تربیت به واسطه جلوگیری از تکرار جرم با مجوز قضایی و به تشخیص مسئوالن زندان در آن نگهداری می 

 (. 44، ص  ۱۳88  ، )خالقی 
ها زندان را با عنوان »محبس« چنین تعریف  خانه گذار افغانستان در ماده هفتم قانون محابس و توقیف قانون 

نهایی محکمه محکوم علیه قرار گرفته مح » کرده است:   به حکم  اند،  بس محلی است که در آن اشخاص که 
 شوند.« نگهداری می 

ی  ها ارزش گیرد. یکی از ی م نظر به حکم رصیح قانون، مجازات حبس به قصد سلب آزادی فرد مورد حکم قرار 
افراد  این ارزش است.  آزادی است و مجازات حبس سالب  بش،  انسانی در هر    مورد حامیت حقوق  جامعه 

یدگاه حقوق بشی این مجازات نباید  از د رشایطی مستحق رعایت حقوق بشی و انسانی است. با این وصف، 
ای وارد کند، در غیر آن با فلسفه وضع آن مخالف  ی مورد احتام بش و سایر حقوق وی لطمه ها ارزش به سایر  

 رود. ی م است و ناقض حقوق انسانی به شامر  
 اه گ توقیف 
کتبی سارنوالی تا اتخاذ تصمیم نهایی از سوی محاکم به   گاه محل نگهداری متهامنی است که با قرار توقیف 

می  نگهداری  قانون آنجا  ) شوند.  فقره  در  افغانستان  توقیف ۱گذار  و  محابس  قانون  هفتم  ماده  ها،  خانه ( 
اص متهم در حال انتظار محاکمه در  خانه: محلی است که اشخ توقیف » خانه را چنین تعریف کرده است:  توقیف 

 شوند.« آن نگهداری می 
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 حقوق برش 
توان حقوق بش را به عبارت دیگر می   ناپذیر و غیرقابل اعراض است. حقوق بش، حقوق ذاتی، معنوی، سلب 

های اعتقادی،  ها، جدا از وابستگی تک انسان اخالقی دانست که به تک ـ های واالی انسانی ای از ارزش مجموعه 
ها و نیز وضعیت اجتامعی، سیاسی و اقتصادی و رشایط اجتامعی نژادی، تابعیتی، جنسی، زبانی و امثال آن 

 ( 4۱  ، ص ۱۳۹2)بیگدلی،    کند پیرامون او، اختیارات و امتیازات خاصی اعطا می 
ه  دربار   ۱۳84های کمسیون مستقل حقوق بش افغانستان مصوب  ماده چهارم قانون تشکیل، وظایف و صالحیت 
 مفهوم حقوق بش چنین بیان داشته است:  

اساسی،   قانون  در  که  اتباع  اساسی  های  آزادی  و  حقوق  از  است  عبارت  قانون  این  مفهوم  به  بش  »حقوق 
حقوق بش که افغانستان به رعایت و تطبیق    املللی بین ها و سایر اسناد  ها، پروتکل ها، قرارداد ها، میثاق اعالمیه 

 متعهد است، تسجیل گردیده باشد.«   ها آن 
شوند و از لحاظ حیثیت و کرامت و  که آزاد آفریده می   حقوق بش یعنی حقوق ذاتی و طبیعی متام افراد بش 

سیاسی و اقتصادی باهم برابرند  ـ مذهبی و نژادی و وضعیت اجتامعی ـ های دینی حقوق بدون توجه به وابستگی 
مورد حامیت قرار گرفته    املللی بین یر نیست. چنین حقی در اسناد ملی و  پذ و نقض آن به هیچ دلیلی توجیه 

 است. 

 شدگانف ی توق حقوق برش زندانیان و  
و سایر اسناد    املللی بین های  رعایت و صیانت از حقوق بشی زندانیان در اعالمیه جهانی حقوق بش، میثاق 

ملزم به رعایت حقوق   ها دولت   املللی بین د مهم  مورد تأکید قرار گرفته است. بر مبنای همین اسنا   املللی بین 
و    املللی بین شدگان قرار گرفته است. قوانین نافذه افغانستان نیز به تبعیت از اسناد  بشی زندانیان و توقیف 

ند به عنوان اعضای خانواده بشی اشدگان را جدا از اینکه زندانی احکام اسالمی، حقوق ذاتی زندانیان و توقیف 
ه  ک ربط الزامی دانسته است. چنان داده است و رعایت آن را به متام مسئوالن ذی   یت و صیانت قرار مورد حام 

 های افغانستان در این خصوص چنین مقرر کرده است: خانه ماده سوم قانون محابس و توقیف (  ۱)   فقره 
توقیف »  و  محابس  ان خانه کارکنان  از  نحوی  به  که  اشخاصی  سایر  و  سارنواالن، قضات  و  ها،  با محبوسان  حا 

اند حین اجرای وظایف، با محبوسان و اشخاص تحت توقیف،  اشخاص تحت توقیف رس و کار دارند، مکلف 
داشت قوم، تابعیت، مذهب، دین، نژاد، رنگ،  نظر ها بدون در دساتیر اسالم و حقوق بش را رعایت منوده، با آن 

 خورد منایند.« طرفانه بر بعیضی، طور بی جنسیت، زبان، موقف اجتامعی یا سیاسی و سایر مالحظات ت 
 حق صحت 

آوری رشایط دستسی به این حق در هر حالت و وضعیتی  حق صحت، جزء حقوق بنیادین بشی بوده و فراهم 
کند. بنابراین  های مهم دولت است و زندانی بودن تغییری در رعایت این حقوق ایجاد منی از جمله مسئولیت 

درمان از جمله حقوق اساسی افراد است که محکومیت، عقیده و وضعیت    حق دستسی به خدمات صحی و 
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مطابق قوانین و مقررات ملی و    ها دولت کند و  قضایی زندانی تفاوتی در دستسی برابر افراد به آن ایفا منی 
 ند. ا مکلف به تأمین این حق   املللی بین 

سی که در مقابله با شیوع این ویروس باید  همزمان با شیوع ویروس کرونا در سطح جهان، یکی از موضوعات اسا 
های چون زندانیان، کودکان،  های خاص است. گروه مورد توجه جامعه جهانی قرار گیرد، حامیت از افراد و گروه 

هایند. نظر به  هایی از این گروه برند و... منونه پذیر، اطفال که در مراکز اصالح و تربیت به رس می افراد آسیب 
رسد  ها سخت و دشوار به نظر می گذاری و ایزوله در زندان ها وجود دارد، امکان فاصله ه در زندان تراکم جمعیت ک 

های دیگر کمت است از این  ها نسبت به محیط و از طرف دیگر دستسی به دارو و امکانات درمانی نیز در زندان 
یوع ویروس و درمان بیامران  های خاصی به منظور پیشگیری از ش کند که دولت حامیت رو رضورت ایجاب می 

 . 1کرونای در زندان و حامیت از افراد زندانی در مقابل بیامری انجام دهد 
صیانت و حامیت از حقوق اساسی همه اتباع است که حق صحت از مصادیق    ها دولت های مهم  یکی از رسالت 

ل بش است که بر مبنای آن  املل بارز حقوق اساسی و ذاتی افراد است. مبنای این رسالت و تعهد حقوق بین 
به حق صحت یا حق بر سالمت باید اقدامات الزم را در پیشگیری از  خود   املللی بین در راستای تعهد  ها دولت 

ماده  بدهند.  انجام  تحت خطر  افراد  از  و حامیت  افراد  درمان  و  میثاق    بیامری  حقوق   املللی بین دوازدهم 
مصادیق حقوق اساسی بش دانسته و در این مورد چنین  اقتصادی و اجتامعی، دستسی به خدمات صحی را از  

 دارد:    رصاحت 
الحصول  کشورهای طرف این میثاق حق هرکس را به متتع از بهتین حال سالمت جسمی و روحی ممکن   - ۱» 

تدابیری که کشورهای طرف این میثاق برای تأمین استیفای کامل این حق اتخاذ    - 2.  شناسد به رسمیت می 
 خواهند کرد شامل اقدامات الزم برای تأمین امور ذیل خواهد بود:  

 ومیر کودکان و رشد سامل آنان؛ تقلیل میزان مرده متولد شدن کودکان، مرگ   الف( 
 ت؛ بهبود بهداشت محیط و بهداشت صنعتی از جمیع جها   ب( 
چنین پیکار علیه این  ها و هم ای سایر بیامری گیر، بومی، حرفه های همه پیشگیری و معالجه بیامری   ج( 

 ها؛ بیامری 
 ایجاد رشایط مناسب برای تأمین مراجع پزشکی برای عموم در صورت ابتال به بیامری.«   د( 

مصادیق بارز حقوق ذاتی  و حق دستسی به خدمات صحی از    این ماده حق برخورداری از سالمت   اساس   بر 
رشایطی این حق را    اند که در هر مکلف   ها دولت شود. بر مبنای این احکام  شدگان دانسته می زندانیان و توقیف 

های  برای متام شهروندان تأمین کنند و به منظور عرضه خدمات پزشکی مناسب، پیشگیری و معالجه بیامری 
 نجام دهند. ا   ساری و سایر امراض اقدامات رضوری و مؤثر 

 
 http://www.irdiplomacy.ir/faامللل بش از زندانیان در وضعیت شیوع ویروس کرونا. بازیابی از:  (. حامیت حقوق بین ۱۳۹۹)   پروا، امیر بی .  1
 

http://www.irdiplomacy.ir/fa
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مجموعه قواعد حداقل استاندارد در رفتار با زندانیان مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد، درباره    24ماده  
پزشک باید زندانی را بالفاصله پس از پذیرش و پس از آن به  » حق صحت زندانیان چنین مقرر کرده است:  

ا روحی، مورد معاینه قرار دهد و تدابیر الزم را  ویژه به منظور کشف بیامری جسمی ی دفعاتی که الزم باشد، به 
های مرسی یا عفونی را از سایر زندانیان جدا کند؛ به نواقص جسمی و  اتخاذ کند؛ بیامران مشکوک به بیامری 

 ... .«  روحی که مانع بازپروری زندانی است پی بربد 
داند و جسمی و روحی زندانی می  ت ، پزشک را مسئول مراقبت از سالم این مجموعه قواعد  25چنین ماده هم 

کند که پزشک باید هر روز از بیامران و زندانیانی که از بیامری شکایت دارند و نیز افرادی که خود  تأکید می 
تأکید کرده است که برای بیامران که نیاز به  ها به بیامری است، عیادت کند. این قاعده مشکوک به ابتالی آن 

بینی شود.  های شخصی پیش های تخصصی یا شفاخانه باید امکان انتقال آنان به زندان های ویژه دارند  مراقبت 
های طبی باشد تا  آالت و فراورده باید مجهز به ابزار گیرد، این زندان  مان در داخل زندان صورت می زمانی که در 

ای الزم را کسب  رت حرفه امکان مراقبت و معالجه مناسب برای زندانیان فراهم آید و کارکنان پزشکی نیز مها 
 ( ۱۹77  مصوب   مجموعه قواعد حداقل استاندارد در رفتار با زندانیان،   22ماده    2بند  )   کرده باشند. 

 های پزشکی چنین مقرر کرده است: در مقام توصیه این مجموعه قواعد    26( ماده  ۱جزء ) 
 های الزم را به مدیر زندان ارائه دهد. از زندان بازدید به عمل آورد و در موارد زیر توصیه   پزشک باید منظامً » 

 کمیت و کیفیت غذا و نحوه تهیه و توزیع آن؛   الف( 
 بهداشت و پاکیزگی زندان و زندانیان؛   ب( 
 زندان؛ تأسیسات بهداشتی، گرما، نور، تهویه    ج( 
 مناسب و پاکیزه بودن پوشاک و رختخواب؛   د( 
ای  مراقبت از قواعد مربوط به ترتیب بدنی و ورزش، هنگامی که این مقررات توسط شخصی غیرحرفه   ه( 

 دهی شده باشد.« سازمان 
رصاحت حق برخورداری از  به   خویش   24در ماده    املللی بین اعالمیه جهانی حقوق بش به عنوان یک سند مهم  

اش تأکید کرده است و ماده شش آیین نامه  انواده فرد از افراد بش و خ   سالمتی جسمی و روحی را برای هر 
انضباطی سازمان ملل متحد برای مسئوالن اجرای قانون هم ترصیح کرده که مسئوالن اجرای قانون باید مراقب 

های پزشکی  ویژه اینکه تدابیری اتخاذ کنند که مراقبت طور کامل رعایت شود و به باشند که بهداشت زندانیان به 
از مجموعه اصول اساسی مربوط به معالجه زندانیان   ۹زم باشد در اختیار زندانیان قرار گیرد. اصل بار که ال هر 

زندانیان باید به خدمات بهداشتی موجود در داخل کشور دستسی داشته باشند بدون آنکه  » دارد:  نیز بیان می 
 ( ۱۳8۹پور،  )احمد   1به خاطر وضعیت قضایی خود دچار تبعیض شوند.« 

 
 irani.blogfa.com-http://pishgamane(، حقوق زندانیان. بازیابی از:  ۱۳8۹)   احمدپور، زهرا .  1
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خدمات پزشکی در زندان در انجام خدمات پزشکی در منت موسوم به سوگندنامه آتن چنین    املللی بین شورای  
در آتن    ۱۹7۹سپتامرب    ۱0کنیم در  ما شاغلین در امور بهداشتی که در زندانها فعالیت می » تعهد سپرده است:  

های پزشکی را در اختیار  ن مراقبت نامه بقراط متعهد شویم که بهتی گرد هم آمدیم تا مطابق روح حاکم بر سوگند 
ها تأثیری در این انجام وظیفه نخواهد داشت، ما بدون پیش  زندانیان قرار خواهیم داد و دلیل زندانی شدن آن 

حرفه  اخالق  چهارچوب  در  و  برای  داوری  شده  زندانی  افراد  حق  ما  پرداخت.  خواهیم  مراقبت  به  خود  ای 
 شناسیم... .« کی ممکن را به رسمیت می های پزش برخورداری از بهتین مراقبت 

حقوق اساسی افراد است که در هیچ رشایطی  مان از  حق در   املللی بین بنابراین بر مبنای قواعد و مقررات  
د  توان منی سیاسی، عقیده، محکومیت و وضعیت قضایی زندانی  ـ نیست و وضعیت و رشایط اجتامعی   شدنی سلب 
 رصاحت بیان کرده است.  گونه تفاوتی در آن ایجاد کند. این مهم را قوانین نافذه افغانستان نیز به هیچ 
ات مربوط را مکلف کرده  های افغانستان درباره حق صحت زندانیان، ادار خانه قانون محابس و توقیف  24ماده 

و محیط آن را با بهداشت مناسب نگهداری    خانه را با وسایل صحی مناسب تجهیز است که محابس و توقیف 
ها باید برای هر زندانی و شخص تحت توقیف تخت خواب  خانه ادارات محابس و توقیف کنند. بر مبنای این ماده  

هامن ماده، وزارت داخله و وزارت صحت عامه را موظف   ۳فقره چنین و بست خواب جداگانه را تهیه کنند و هم 
ها و امور مربوط به تهویه و تسخین زندان و  کرده است که در مورد مساحت، محل بودوباش، روشنایی اتاق 

 (. 24ماده    ، ۱۳86  ها، مصوب خانه قانون محابس و توقیف )   ها تدابیر الزم را اتخاذ منایند خانه توقیف 
توقیف   27ماده  تر  از همه مهم  را در مورد درمان زندانیان و  خانه قانون محابس و  ها احکام رصیح و روشنی 

های ساری و نگهداری آنان  شدگان بیان داشته است. این قانون بر جداسازی زندانیان مبتال به بیامری توقیف 
خانه باید دارای یک  ف ، هر محبس و توقی این قانون   27در محالت جداگانه تأکید کرده است. بر اساس ماده  

مرکز صحی مجهز با امکانات بهداشتی و درمانی باشد. این مرکز صحی باید توسط پزشکان و متخصصان صحی  
پزشکان را موظف کرده است که از صحی بودن غذا به صورت روزمره کنتول به عمل آورده  اداره شود. این ماده  

ها از خانه های محابس و توقیف بار غذای محبوسان و اتاق  و بس را نظارت کند و حداقل هفته د محا های  و اتاق 
 ( 27هامن، ماده  )   لحاظ اصول بهداشتی و در مانی بررسی و معاینه کند. 

از سوی شورای وزیران به تصویب رسیده است،    ۱۳86ها که در سال  خانه مقرره تنظیم امور محابس و توقیف 
وزارت صحت عامه برای تداوی و معالجه زندانیان و اشخاص  وزارت عدلیه را مکلف کرده است که به همکاری  

توقیف  و  محابس  در  را  مراکز صحی  مریض  توقیف  مقرره  خانه تحت  این  کنند.  ایجاد  که  ترصیح می ها  کند 
شده، حداقل هرماه  ها، افزون بر معاینه افراد مریض محبوس و توقیف خانه مسئوالن مراکز صحی زندان و توقیف 

مبنای مقرره یادشده، اداره زندان و    حبوسان و اشخاص تحت توقیف را معاینه صحی کند. بر بار متام م یک 
خانه مکلف است تدابیری صحی را طوری اتخاذ کند که احتیاجات معالجه و تداوی مریضان در داخل  توقیف 

در داخل  خانه تأمین شود. در صورتی که معالجه و تدوای زندانیان و اشخاص تحت توقیف  محبس و توقیف 
ها را در مراکز صحی  موظف است که زمینه تداوی آن خانه ممکن نباشد، این ادارات  مراکز صحی زندان و توقیف 
کند که زندانی یا شخص تحت توقیف  بیان می چنین این مقرره  خانه فراهم کنند. هم خارج از محبس و توقیف 
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مقرره تنظیم امور  )   گیرد. انی تحت تداوی قرار می اصول درم در صورتی که به امراض ساری مبتال باشد، مطابق  
 ( ۱7، ماده  ۱۳86  ها، مصوب خانه محابس و توقیف 

اند،  اساس تحقیقات کمسیون مستقل حقوق بش افغانستان، متامی مراکز سلب آزادی دارای مرکز صحی   بر 
داکت و امکانات  خصوص محابس زنانه کمبود  دهد که در محالت سلب آزادی به نشان می ولی این گزارش  

)جویا،    پزشکی، یک مشکل مستمر بوده و حتی در بعضی از این محالت هیچ داکت متخصص وجود ندارد. 
 ( 27  ، ص ۱۳۹8

در گزارش تحقیقی کمسیون مستقل حقوق افغانستان در مورد وضعیت دستسی به خدمات صحی در مراکز  
وردک و  های پروان، کاپیسا، میدان نانه والیت در محابس ز » سلب آزادی افغانستان چنین نگاشته شده است:  

ها تنها یک پرستار و جود  غزنی، داکتان زن وجود ندارند، در مرکز صحی محبس والیت دایکندی در بخش زن 
،  گردد می دارد و در محبس والیت رسپل نیز ارائه خدمات صحی برای کل زنان محبوس، توسط یک قابله ارائه 

و دو قابله زن و جود دراد و در محبس والیت بلخ فقط یک داکت انجام وظیفه    در محبس پلچرخی سه داکت 
 ( 27  )هامن، ص   کند.« می 

های فراه، بادغیس، پکتیکاه، بدخشان، سمنگان، ننگرهار، لغامن و کرن  یت وال در مراکز سلب آزادی مربوط به 
و   سیاه    شدگان یف توق زندانیان  زردی  و  توبرکلوز  مانند  ساری  امراض خطرناک  اساس  اند بوده دارای  بر  اما   ،
برای  شده انجام تحقیقات   از دیگر زندانیان و  جداساز ،  آنان  نگرفته  ه شدگان  یف توق ی  یچ توجه جدی صورت 

 ( 28  )هامن، ص   است. 
انستان، دولت افغانستان ملزم است که  و قوانین نافذه افغ   املللی بین بیان شد، مطابق قواعد و مقررات  که  چنان 

  کرونا، زردی سیاه، ایدز و توبرکلوز( )   های ساری یامری ب اقدامات پزشکی و درمانی را به منظور پیشگیری از شیوع  
این امراض مهلک مصاب    ها گاه توقیف و    ها زندان در   به  از سایر زندانیان    اند شده انجام دهند و زندانیان که 

دهی  ربط باید آگاهی ی ذ ها مساعد سازند. ادارات  یامرستان ب نه تداوی و درمان آنان را در  ی کرده و زمی جداساز 
 ی بهداشتی و پیشگیر از شیوع این ویروس، در بین زندانیان انجام دهند.  ها مراقبت الزم را به منظور  

مبارزه با این ویروس،  ها و تدابیر الزم را برای ی آمادگ هرچند دولت افغانستان در بعضی از محالت سلب آزادی 
حوزی والیت خوست   شفا خانه بست در    ۱6؛ مانند اختصاص یک مرکز صحی  اند گرفته برای زندانیان روی دست  

چنین محابس کابل و زابل نیز  ، اقدامات درمانی در آن انجام شود. هم آزادشده تا در صورت ابتالی هر فرد سلب  
. از  اند داده از زندانیان که به بیامری کرونا مصاب شوند، اختصاص  ی جداگانه به منظور تداوی و مراقبت  ها اتاق 
که قرار ذیل    باشد می   توجه قابل اقدامات اداره زندان پلجرخی کابل در مقابله با شیوع ویروس کرونا    تر مهم همه  
 است: 
 منع موقت مالقاتی زندانیان،  ▪
 بست برای اشخاص مصاب به کرونا،   25اختصاص   ▪
 های زندانیان، ینده منا و    زندانبانان دهی برای  برگزاری دو سمینار آگاهی  ▪
 دهی به زندانیان، توظیف سه داکت در هر بالک زندان به منظور آگاهی  ▪
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 های زندان، داکت موظف در بالک   ۱2متامی زندانیان توسط    دار دوام معاینه   ▪
 در صورت نیاز،   ها خانه شفا به کرونا به  برای انتقال بیامران مصاب    آمبوالنس اختصاص دو عراده موتر   ▪
 1، به دلیل حساس بودن این کار. خانه شفا توظیف یک تیم امنیتی دایمی برای انتقال این بیامران به   ▪

های کمیسیون مستقل حقوق بش افغانستان در بیشت والیات کشور، مانند پکتیا، بادغیس، فرا،  بر اساس یافته 
، سمنگان، هلمند، میدان وردک، لوگر، غزنی، پروان، کاپیسا، پنجشیر، غور و  نیمروز، بدخشان، ننگرها، بلخ 

از طرف ریاست های صحت عامه و ادارات محابس این والیات  برای جلوگیری و  فاریاب  ، اقدامات رضوری 
پیشگیری از شیوع ویروس کرونا و نیز ارائه خدمات صحی مناسب صورت نگرفته است. گزارش نظارتی کمیسیون  

قندهار،    های پکتیا، غور، یت وال های صحت عامه در  یاست ر دهد که  ی م تقل حقوق بش افغانستان نشان  مس 
اند، هیچ اقدامی  دهی بسنده کرده بامیان، ننگرهار و هلمند در محالت سلب آزادی رصف به اقدامات آگاهی 

 2. اند نداده نجام  شدگان ا یف توق برای پیشگیری از شیوع بیامری کرونا در بین زندانیان و    دیگر 
ی  ها مراقبت دولت وظیفه دارد اقدامات درمانی و  املللی بین با توجه به آنچه گفته شد، بر اساس قوانین ملی و 

  ها آن شدگان بدون توجه به وضعیت قضایی و محکومیت  یف توق یفیت را برای زندانیان و  باک بهداشتی الزم و  
  از حقآید، یک زندانی به مانند دیگر افراد جامعه  ی م بر   املللی بین که از قوانین داخلی و    هامن طور فراهم کند.  

مکلف به رعایت این حق است. توجه    ها گاه و توقیف زندان    مسئوالن شود و    مند بهره درمان و رسیدگی صحی باید  
یر کرونا به عنوان یک  گ همه شدگان در رشایط که بیامری  یف توق به حق برخورداری از صحت برای زندانیان و  

  متأسفانه دهد،  ی م اما آنچه تحقیقات نشان    معضل جهانی مطرح شده است بیشت از پیش الزم و رضوری است. 
درمانی و بهداشتی را برای محالت سلب آزادی انجام نداده است و این   دولت افغانستان تاکنون اقدامات الزم 
را سخت    ها زندان ی و ایزوله در  گذار فاصله امکان    ها گاه و توقیف   ها زندان در حالی است که تراکم بیش از ظرفیت  

پذیر و  ب ی آس و دشوار ساخته و از طرف دیگر محالت سلب آزادی نظر به تراکم جمعیت که دارند یکی از محالت  
موقع را به منظور پیشگیری از شیوع ویروس  ی که دولت اقدامات به در صورت خطر در برابر ویروس کروناست. پر 

کرونا در محالت سلب آزادی انجام ندهد، مهار مشکالت به وجود آمده ناشی از شیوع بیامری کرونا در بین  
 شدگان، بسیار دشوار خواهد بود. یف توق زندانیان و  

حقوق بشی    تأمین به منظور رعایت و    املللی بین ن برای اجرای احکام قوانین نافذه ملی و اجرای تعهدات  بنابرای 
شدگان و به منظور پیشگیری از شیوع بیامری کرونا در محالت سلب آزادی، موارد ذیل پیشنهاد  یف توق زندانیان و  

 شود: ی م 
پیشگیرانه برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در  عمومی مراکز سلب آزادی و انجام اقدامات    قرنتینه اعامل  

 محالت سلب آزادی. 

 
افغانستان .  1 بش  مستقل حقوق  از:  ۱۳۹۹)   کمیسیون  بازیابی  آزادی.  سلب  در محالت  کرونا  ویروس  شیوع  از  جلوگیری  برای  دادخواهی  گزارش   .)

https://www.aihrc.org.af/home/all-dailyreports 
 dailyreports-https://www.aihrc.org.af/home/allبازیابی از:  . هامن،  2

https://www.aihrc.org.af/home/all-dailyreports
https://www.aihrc.org.af/home/all-dailyreports
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و در   ها گاه و توقیف  ها زندان بهداشتی مانند ضدعفونی کردن روزانه و مستمر محیط  العاده فوق انجام اقدامات 
 دستس بودن دارو و امکانات صحی در محیط زندان. 

از   ز تأس استفاده  به  اعطای مرخصی  مانند  کیفری  مجازات یسات  از  استفاده  تبدیل  ندانیان،  های جایگزین، 
، باید به عنوان یک اقدام فوری برای حفظ  ها زندان مجازات و تعلیق مجازات به منظور کاهش جمعیت کیفری 

 به اجرا گذاشته شوند.   مسئول شدگان از طرف مراجع  یف توق سالمت عمومی زندانیان و  
برای    ها زندان های صحی در  مراقبتی و تشکیل تیم نیان برای خود ی الزم به زندا ها آموزش دهی و  ارائه آگاهی 

 مراقبت از وضعیت سالمت زندانیان. 
سال، کودکان، زنان و زندانیانی که  ویژه زندانیان کهن ی زندانیان به گذار فاصله کردن امکان  و فراهم ی جداساز 
 . به بیامری   ها آن ، به منظور پیشگیری از ابتالی  ند ا خطرناک های  یامری ب دارای  

 ی آموز حرفه حق دسرتسی به آموزش و  
مسجل    املللی بین شدگان است که در اسناد ملی و  یف توق حقوق اساسی زندانیان و  حق دستسی به آموزش از  

کرده و از رایگان    اعالمیه جهانی حقوق بش، فراگیری تعلیم و آموزش را برای همگان تأکید   26شده است. ماده  
میثاق    ۱۳های اساسی و اجباری بودن تعلیم و تربیت در دوره ابتدائیه سخن گفته است. ماده  بودن آموزش 

کنوانسیون حقوق کودک نیز از حق دستسی به   28حقوق اقتصادی، اجتامعی و فرهنگی و ماده  املللی بین 
 ودن تعلیم و تربیت تا دوره ابتدائیه تأکید کرده است. آموزش حامیت کرده و بر متوازن بودن، رایگان و اجباری ب 

چنین بر  بر همگانی بودن و عدم تبعیض در آموزش و هم   ماده دوم و سوم کنوانسیون عدم تبعیض در آموزش 
،  ۱۳۹۹ی،  ز )بشارت و یوسف   از بین بردن تبعیض در تعلیم و تربیت تأکید کرده است.   ینه زم های دولت در  مکلفیت 

 ( 24  ص 
، مجموعه قواعد حداقل استاندارد در رفتار با زندانیان، مجموعه قواعد سازمان ملل متحد در  افزون بر این اسناد 

و قواعد سازمان ملل متحد در زمینه حامیت نوجوانان   ۱۹85زمینه عدالت جزایی کودکان و نوجوانان مصوب 
اند که بر مبنای آن  املللی بین سناد  ین ا تر شاخص از جمله    ۱۹۹0  آزادی مصوب   کننده سلب مشمول تدابیر  

که حق زندانیان در برخورداری از تعلیم و تربیت و تهیه امکانات مناسب برای آموزش و   اند شده ملزم    ها دولت 
 شدگان فراهم کنند. یف توق ی در محالت سلب آزادی را برای زندانیان و  آموز حرفه 
مق   گذار قانون  و  قوانین  از  تبعیت  به  نیز  و  املللی بین ررات  افغانستان  زندانیان  برای  را  تربیت  و  تعلیم  ، حق 
این حق مکلف کرده    تأمین را در    مسئول شدگان در محالت سلب آزادی به رسمیت شناخته و ادارات  یف توق 

یسانس برای همه  ل قانون اساسی افغانستان، حق دستسی به تعلیم بدون تبعیض را تا دوره    4۳است. ماده  
خویش، ادارات مربوط    28در ماده    ها خانه چنین قانون محابس و توقیف شهروندان به رسمیت شناخته است. هم 

ی،  ا حرفه ه مطالعه، عبادت، کار و تعلیم و تربیت، آموزش  یس و زمین تأس تا کتابخانه مجهز را   اند ده را مکلف کر 
 ی الزم را برای محبوسان و اشخاص تحت توقیف فراهم کنند. ها سهولت های تفریحی و سایر  یت فعال 
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ماهیت حق برخورداری از تعلیم و تربیت را برای همه افراد    املللی بین بیان شد، قوانین و مقررات ملی و    ه ک چنان 
و   بزهکار باشند یا نباشند. از این رو همه شهروندان   بزهکار شناخته است؛ خواه شامری از آنان بش به رسمیت 

شدگان مانند سایر شهروندان از حق  یف توق بنابراین زندانیان و    نابزهکار از حق بر آموزش و تحصیل برخوردارند. 
زیرا   نیست؛  پذیر توجیه از حق آموزش آموزش و تعلیم و تربیت برخوردارند و هیچ مانعی برای محروم کردن آنان 

یر است. مطابق  ناپذ امکان ی بنیادین بشی بوده و سلب آن  ها حق حق آموزش و تعلیم و تربیت از مصادیق  
و   ملی  شخصیت املللی بین اسناد  و  رایگان  فراگیر،  صورت  به  باید  حق  این  و  ،  زندانیان  دستس  در  پرور 

 ( 2۳  ، ص ۱۳۹4،  پور یاز ن )   شدگان قرار گیرد. یف توق 
  ی اجرا شوند؛ زیرا آموز حرفه ی آموزشی در محالت سلب آزادی، در دو حوزه آموزش علمی و  ها برنامه الزم است که  

توامنندی   ها برنامه این   و  با  زندانیان  و عملی  علمی  به دست ی مشوع  ها فرصت شدگان،  یف توق سازی  یابی 
ی، در پیشگیری از جرایم مؤثر است. از  شناس جرم منظر ای از یه رو دهند. چنین ی م  ها آن اهداف را در دستس 
ی آموزش و  ها فرصت گستش    که هدف آن   کند می از اقداماتی پشتیبانی    شناسان جرم نظر پیشگیری از جرم،  

دیگر   و  استخدام  و  ها فرصت تحصیل،  آموزش  به  توجه  بنابراین  است.  اجتامعی  منظر  آموز حرفه ی  از  ی 
 ( ۹۹- ۹8  ، صص ۱۳۹4ی و حسینی،  کامل یر م )   . کند می جلوگیری    بزهکاران از تکرار جرم    شناسان جرم 
ی به منظور رشد و کسب  آموز حرفه شدگان از دو بعد دارای اهمیت است؛ یکی  یف توق ی زندانیان و  آموز حرفه 
ف وقت زندانیان  ی برای زندانیان دارای اهمیت است و در بعدی دیگری، برای جلوگیری از اتال ا حرفه ی  ها مهارت 

گرفته  یف توق و   به کار  آموزش یک  ی م شدگان  این  بر  افزون  در  ی رشافت ا حرفه شود.  زیادی  اندازه  تا  مندانه 
امدی  ، محل در تواند می ی که در دوران مجازات آموخته  ا حرفه جلوگیری از تکرار جرم مؤثر است؛ زیرا همین  
 ( ۱02  هامن، ص )   باشد تا در آینده زندگی خود را با آن بگذراند. 

یر است. در این حال زندانیان  پذ امکان در برخی از کشورها برای زندانیان ادامه تحصیل به مدارج عالیه نیز  
توانند در امتحانات متفرقه رشکت کنند و در صورت موفقیت به تحصیالت عالی خود ادامه دهند. در صورتی  ی م 

آزادی ممکن   به  که تحصیالت عالی در داخل محالت سلب  از زندان    ها آن نباشد،    مأمور همراه  اجازه خروج 
 ( 20۱- 200  ، صص ۱۳85)صالحی،    مراقب، برای اشتاک در جلسات امتحانی داده خواهد شد. 

ی  ا حرفه ی، باید توجه داشت که ایجاد امکانات آموزشی و آموز حرفه با توضیحات اهمیت نقش تعلیم و تربیت و 
شدگان  یف توق کنار اینکه از مصادیق بارز حقوق بشی آنان است، زندانیان و  شدگان در یف توق برای زندانیان و 

انگیزه  امیدوار  را  آینده  به  را  آنان  و  کرده  و  کند می مند  آموزشی  تسهیالت  و  ارائه خدمات  منظور  به  تالش   .
که با سایر افراد جامعه تفاوتی    کند می شدگان ثابت  یف توق ی در محالت سلب آزادی به زندانیان و  آموز حرفه 

جلوگیری   نیز،  آنان  خود  توسط  منفی  برچسب  ایجاد  از  لذا  و  نهایت  کند می ندارند  در  های  ی کاست . 
در مسیر صحیح زندگی از ناحیه   ها آن طرف شده و قرار دادن شدگان بر یف توق اجتامعی زندانیان و ـ شخصیتی 

پیش  از درمانی و تربیتی نظام عدالت جزایی بیش ـ یکرد اصالحی رو شود و به این ترتیب  ی م تعلیم و تربیت میرس  
 شود. ی م منایان  
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دهد که در برخی محالت سلب آزادی  ی م تحقیقات کمیسیون مستقل حقوق بش افغانستان نشان    متأسفانه اما  
در محابس  شدگان وجود ندارد. کودکانی که  یف توق ی مؤثر برای زندانیان و  آموز حرفه مراکز آموزشی و    افغان 

برند و در سن آموزش قرار دارند در اکرث موارد از مراکز تعلیمی و تربیتی مانند  ی م همراه مادران خود به رس  
مکتب   و  ص ۱۳۹8)جویا،    . اند محروم کودکستان  و  حال   در   ( 28  ،  محابس  قانون  احکام  مطابق  که  ی 

ی ها برنامه در متامی مراکز سلب آزادی مکتب و  ، باید  ها خانه و مقرره تنظیم امور محابس و توقیف   ها خانه توقیف 
 ی به صورت مؤثر و مستمر و جود داشته باشد.  آموز حرفه 

های این  گونه برنامه آموزشی وجود ندارد. یافته های پکتیکا، بدخشان و پکتیا هیچ در محالت سلب آزادی والیت 
و از   ست کودکستان و مکتب فعال ا  های بلخ، هرات و جوزجان یت وال دهد که در محابس ی م نشان کمیسیون  

از طرف وزارت معارف به فعالیت آغاز کرده است    ۱۳۹۱ی در سال  چرخپل یک باب لیسه در زندان    تر مهم همه  
چنین در گزارش  ند. هم ا مرصوف فراگیری آموزش   ۱2از صنف اول تا صنف    آموز دانش   ۹45تعداد  که در آن  
های سمنگان، هرات و جوزجان و محابس  یت وال مستقل حقوق بش آمده است که در محابس    گروه تحقیقی  

)جویا،    ی وجود دارد. آموز حرفه ی آموزشی و ها برنامه های بلخ، کابل، قندها، فاریاب، هرات و هلمند یت وال زنانه 
 ( 2۹و    28  صص 

 حق تفریح و ورزش  
ورزشی برای اصالح و بازپروری زندانیان مؤثر  ـ ی تفریحی ها مه برنا یعی بش است. طب یازهای ن از تفریح و ورزش 

است. ورزش و تفریح سامل در بهداشت و سالمت و جسمی و آموزش اخالقی و اجتامعی نقش اساسی دارد. به  
را برای تربیت بدنی و ورزش زندانیان و    یژه و در کشورهای مختلف جایگاهی    گذاران قانون همین دلیل است که  

بین زندانیان و  بینی کرده است. هم یش پ دگان  ش یف توق  برگزاری مسابقات ورزشی در  شدگان،  یف توق چنین 
افزایش سطح   رقابت، خودباوری،  روحیه  تقویت  انگیزه   نفس اعتامدبه سبب  آنان  و سبب    شود. ی م مند شدن 

 ( ۱۱۱  ، ص ۱۳۹4ی و حسینی،  کامل یر م ) 
ماده   اساس  استاندارد    2۱بر  حداقل  قواعد  یا  مجموعه  و  کار  محل  در  که  زندانیانی  زندانیان،  با  رفتار  در 

کم یک ساعت در فضای باز  ، در صورت مساعد بودن هوا، باید روزانه دست شوند می های بسته نگهداری  یط مح 
شان  ی جسامن که نوجوانان و زندانیانی که سن و رشایط    کند می بیان  این ماده    2ی و ورزش کنند. فقره  هواخور 
 برخورداری ورزشی و تفریحی  ها آموزش های ورزشی داشته باشند، باید از  یت فعال و متایل به    دهد ی م اجازه  

این مجموعه    78چنین ماده  شوند. به این منظور زمین و تجهیزات الزم باید به آنان اختصاص داده شود. هم 
برای حفظ سالمت   کند می بیان  قواعد   و    که  ورزش  تفریحات سامل،  و  وسایل  باید  زندانیان،  روانی  تعادل  و 
 تا زندانیان بتوانند در اوقات فراغت از آنان استفاده کنند.   وجود داشته باشد   ها زندان های هرنی، در  یت فعال 

احت رص ی افغانستان، حق برخورداری از ورزش و تفریح سامل را برای محبوسان به ها خانه و توقیف   محاسب قانون  
آزاد    کم دو ساعت در فضای محبوسان حق دارند روزانه دست این قانون    26مقرر کرده است. بر مبنای ماده  

یا  و گشت  و  کنند  کنند.  ها برنامه گذار  اجرا  ورزشی  و    گذار قانون ی  حاالت خاص  در  را  این حق  از  استفاده 
 بینی کرده است. یش پ اقل یک ساعت در روز  استثنایی به حد 
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شدگان نیز به  یف توق و رعایت این حق برای زندانیان و    تأمین در    افغانستان دهد که دولت  ی م ت نشان  تحقیقا 
. محابس  اند مواجه امکانات تفریحی و ورزشی    با کمبود صورت موفق عمل نکرده و بیشت محالت سلب آزادی  

چنین  یح ندارند. هم و تفر ش  مکان و فضای برای ورز   اصاًلهای بلخ، هلمند، قندهار، بدخشان و ارزگان  یت وال 
دهد که در برخی از محالت سلب آزادی  ی م گزارش ناظران کمیسیون مستقل حقوق بش افغانستان نشان  

توانند از هوای آزاد صحن محبس استفاده کرده،  ی م دستسی به هوای آزاد در حد قانونی آن وجود دارد و افراد  
ی بغالن، زابل، هرات، کابل، پکتیا و جوزجان به لحاظ تسهیالت  ها یت وال گردش یا تفریح کنند. از جمله محابس  

ی ورزشی  ها برنامه ی مناسبی برای  ها محل یگاه بهتی داشته و  جا و امکانات ورزشی نسبت به سایر محابس  
 ( ۳0  ، ص ۱۳۹8)جویا،    دارند. 

 حق برخورداری از امکانات معیشتی مناسب 
مندانه  رشافت   بازگشت به منظور اصالح و تربیت و    آزادشده سلب  رسالت سنگین ادارات محابس، نگهداری افراد  
ی در محالت سلب آزادی کشور به عنوان  استانداردساز که  کند می آنان به جامعه است. به همین دلیل ایجاب 

 ی روی دست گرفته شود.  راهرُبد مهم و    هدفی 
بینی کرده است. فقره  یش پ شدگان را  یف توق ، حقوق بش زندانیان و  ها خانه ماده سوم قانون محابس و توقیف 

کر  مکلف  را  مربوط  ادارات  یادشده،  ماده  که اول  است  و    ده  زندانیان  بشی  حقوق  و  اسالم  دستورات 
نظرداشت قوم، تابعیت، مذهب، دین، نژاد، رنگ، جنسیت، زبان،  بدون در   ها آن شدگان را رعایت کنند و با  یف توق 

در مورد  این ماده    2طرفانه برخورد کنند. فقره  ی ب طور  تبعیضی به   مالحظات سیاسی و سایر  ـ اجتامعی موقف  
رشایط  » شدگان است، چنین مقرر کرده است:  یف توق رشایطی معیشتی که از مصادیق حقوق بشی زندانیان و  

شود که  ری فراهم می ها طو خانه معیشتی محبوسین و اشخاص تحت توقیف از طرف ادارات محابس و توقیف 
 خانه نگردد.« ها در محبس و توقیف تأثیرات جانبدارانه نداشته باشد و باعث ضیاع حقوق و جلوگیری آزادی آن 

شدگان حق دارند که از امکانات معیشتی مناسب برخوردار باشند، به  یف توق مطابق احکام قانون زندانیان و  
مربوط   موارد شوند. در ذیل به    مند بهره بهداشتی مناسب نیز    غذای مناسب دستسی داشته باشند و از امکانات 

 شدگان پرداخته خواهد شد. یف توق به حق برخورداری از معیشت زندانیان و  
 حق دسرتسی به غذای مناسب 

شدگان بوده و مطابق احکام قانون  یف توق دستسی به غذای مناسب از مصادیق بارز حقوق بشی زندانیان و 
ادارات  » دارد که  ی م رصاحت بیان  به   ها خانه قانون محابس و توقیف   25آن است. ماده    ین تأم دولت مکلف به  
خصوص داشت سن، حالت صحی، به ها، برای محبوسین و اشخاص تحت توقیف با درنظر خانه محابس و توقیف 

این ماده   2منایند.« بر اساس فقره حالت بارداری و والدت، کار و موسم، آب و غذای صحی و مناسب تهیه می 
شده از طرف شورای وزیران  کمیت و کیفیت غذا از طرف وزارت عامه نظارت شده و مطابق مینوی منظور بر  

 شود. ی م تثبیت  
که اداره زندان باید در    کند می مجموعه قواعد حداقل استاندارد در رفتار با زندانیان بیان    20چنین ماده  هم 

و نیروی وی مناسب    که باید از ارزش غذای الزم و برای حفظ سالمت ساعات معمول رصف غذا، خوراک زندانی را  
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که زندانی باید در لحظه نیاز، آب    کند می باشد، به طرزی شایسته تهیه و ارائه کند. فقره دوم هامن ماده ترصیح  
 آشامیدنی در اختیار داشته باشد. 

شدگان است و تخلف از آن نقض  یف توق مطابق احکام قانون دستسی به غذای مناسب حق بشی زندانیان و 
شدگان  یف توق اما در بیشت محابس افغانستان خدمات غذایی ضعیف است و زندانیان و    شود، ی م قانون دانسته  

)جویا،    بخش بوده است. یت ضا ر از پایین بودن کیفیت غذا شکایت دارند، ولی در بعضی از محابس کیفیت غذا  
 ( 22  ، ص ۱۳۹8

مناسب   به غذای  پاندمیک جهانی، دستسی  در سطح  کرونا  ویروس  شیوع  با  ی ها مراقبت با    توأم همزمان 
شدگان اهمیت اساسی دارد. ادارات محابس مطابق قانون مکلف  یف توق بهداشتی و کیفیتی برای زندانیان و  

عیت صحی زندانیان در نظر بگیرند و وزارت صحت عامه نیز مطابق به  ی باکیفیت را مطابق با وض تا غذا است  
یر کرونا  گ همه قانون ملزم است که از کیفیت، کمیت و اصول بهداشتی غذا به منظور جلوگیری از شیوع بیامری  

 در بین زندانیان، نظارت جدی کند. 
یفیت و بهداشتی  باک غذای مناسب    شیوع بیامری کرونا(، دستسی به )   مدیریت محابس باید در موارد اضطراری 

و   سالمت  تأمین اداره زندان مکلف است غذای الزم برای  املللی بین را تضمین کند، زیرا مطابق قوانین ملی و 
اداره زندان و  یف توق نیروی جسامنی زندانیان و   تهیه کند.  از شیوع    مسئوالن شدگان  برای جلوگیری  صحی 

بهداشتی ال  باید اقدامات  را در مخازن آب زندان و  ویروس کرنا  به صورت مشتک  یردان ش زم  ها که زندانیان 
 یرند. گ   دست کنند، روی  ی م استفاده  

 محیط مناسب زندان( ) حق برخورداری از محل اقامت مناسب  
زندانیان   و محیطی  روانی  بهبود جسمی،  و  زندانیان در  سالمت  نگهداری  نحوه  است.  اساسی  مهم و  امری 

و آغاز قرن بیستم با تحوالت   ۱۹اما در پایان قرن  یرقابل تحمل بوده است، غ یرانسانی و غ  العاده فوق  ها گذشته 
فرهنگی، سیاسی، اجتامعی و اقتصادی که در کشورهای جهان به وقوع پیوست تغییرات و تحوالت زیادی در  

گهداری آنان  ی ن چگونگ نیز به وجود آمد که سبب توجه جدی و واقعی به مجرم، شکل و    کشورها نظام کیفری  
تقویت و گستش یافت و در    ها زندان شد. در حقیقت پس از جنگ جهانی دوم است که جنبش اصالح نظام  

به وجود آمد. در واقع کارگزاران عدالت جزایی    نحوه نگهداری و اصالح و تربیت زندانیان تغییرات و تحوالتی مهم 
  ش و اصالح و بازپروری زندانیان توجه جدی کنند. تالش کردند که محیط زندان را انسانی کرده و به حقوق ب 

 ( 46  ، ص ۱۳88)خالقی،  
ات زیادی بر رسنوشت زندانیان و بر حفظ عزت نفس و حیثیت آنان دارد. برای تأثیر   رشایطی محیطی زندان 

بش   حقوق  اسناد  ملی،  قوانین  که  است  سا همین  قوانین  و  کر   املللی بین یر  و    اند ده تأکید  زندانیان  که 
انات  امک   تأمین زندان ملزم به    مسئوالن از محیط مناسب و بهداشتی برخوردار باشند و  شدگان حق دارند  یف توق 

 ند. ا مناسب محیطی برای زندانیان 
  ها خانه محابس و توقیف   اند مکلف   ها خانه ادارات محابس و توقیف   ها خانه قانون محابس و توقیف   24مطابق ماده  

رصاحت  به این ماده    2چنین فقره  را با وسایل مجهز و محیط آن را به صورت پاک و بهداشتی نگهداری کنند. هم 
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برای هر زندانی و شخص تحت توقیف، چپرکت و بست خواب   ها خانه که ادارات محابس و توقیف  کند می بیان 
 . کند می جداگانه را تهیه  

ی حبس  ها مکان که در کلیه    کند می بیان    ۱0با زندانیان در ماده    ر رفتا اقل استاندارد در  مجموعه قواعد حد 
ویژه در  ی خواب باید اصول بهداشتی با توجه رشایط آب و هوای منطقه باید رعایت شود، به ها مکان   خصوصاً 

یه متناسب باید اقدامات جدی در نظر گرفته شود.  و تهو یی، سیستم گرمایی روشنا زمینه حجم هوا، مساحت، 
ی برای زندگی یا کار زندانی اختصاص داده شده است، باید  هر مکان در این مجموعه قواعد   ۱۱اس ماده بر اس 

 رشایط زیر رعایت شود:  
یی با وسعت کافی که امکان مطالعه و کار در نور طبیعی را برای زندانی مهیا کند و به  ها پنجره وجود    الف( 

بود دستگاه تهویه مصنوعی به داخل سلول جریان پیدا  طریقی تهیه شده باشد که هوای بتواند در صورت ن 
 کند. 
، به مطالعه و  اش یدن به قوه بینایی رس آسیب وجود نور مصنوعی کافی برای اینکه زندانی بتواند بدون  ب( 

 کار بپردازد. 
یازهای طبیعی زندانی ن  تأمین برای  یسات بهداشتی پاکیزه و متناسب تأس باید  ها خانه ادارات محابس و توقیف 
قرار دهد. دوش و حامم باید به تعدادی موجود باشد که هر زندانی بتواند    شان دستس در مواقع رضوری، در  

در دمای متناسب آب با محیط، به دفعات الزم برای حفظ بهداشت عمومی با توجه به فصول سال و رشایط آب  
  بار در هفته باشد در آب و هوای معتدل، باید حداقل یک   و هوای منطقه استحامم کند، تعداد دفعات استحامم، 

 (. ۱۳و    ۱2مجموعه قواعد حداقل استاندارد در رفتار با زندانیان، مواد  ) 
مناسب بودن   شوند می شان سپری ی ها سلول شدگان در خوابگاه یا  یف توق از آن رو که بیشت اوقات زندانیان و 

مجموعه قواعد حداقل استاندارد در رفتار    ۹دارد. ماده    نقشی مهم ها در سالمت جسمی و روانی آنان  یط مح این  
ها با دقت  شوند باید، انتخاب زندانی هایی که از خوابگاه استفاده می در زندان کند » می با زندانیان چنین بیان 

اه باید در  صورت گیرد و افراد که ظرفیت سازگاری با رشایط خوابگاه همگانی را دارا باشند انتخاب شوند. خوابگ 
ی  رفتارها زیرا امکان  طول شب تحت مراقبت منظم قرار گیرد، نحوه مراقبت باید متناسب با نوع زندان باشد«؛ 

 جنسی و خشونت از طرف زندانیان متصور خواهد بود.    سوءاستفاده خالفی مانند  
زیرا در    کننده است؛ تأثر م استفاده از امکانات معیشتی برای زندانیان و محیط محالت سلب آزادی در افغانستان  

و حتی در بعضی والیات محالت   اند شده ن ی محابس به صورت استاندارد ساخته  ها ساختامن بسیاری والیات  
یخنت آن وجود دارد،  فرور ی کهنه و قدیمی که امکان ها ساختامن سلب آزادی ساختامن مخصوص ندارند و از 

نگرهار، نورستان، غزنی، پروان، بلخ، هرات، بادغیس،  های ن یت وال کنند. محالت سلب آزادی در  ی م استفاده  
از   نیستند و  از  ها ساختامن گردیز و پکتیکا دارای ساختامن  ی اجاره استفاده  ها خانه ی قدیمی دولتی و یا 

نبوده و در استفاده از نور    برخوردار چنین در بیشت والیات محالت سلب آزادی از امکانات برقی  کنند. هم ی م 
شدگان  یف توق در بیشت والیات زندانیان و    تر مهم یز مشکالت جدی وجود دارد. از همه  ها ن اتاق در داخل    آفتاب 

 ( 24و    2۳، صص  ۱۳۹8)جویا،    برند. ی م رنج    ها اتاق معیاری بودن  از رطوبت، تعفن و غیر 



 1399 تابستان، دومسال اول، شماره 
 

حقوق بشر  یپژوهش-یعلم فصلنامه | 211  

قات، زمین ورزشی،  ی امروزی، ادارات مربوط به تهیه کتابخانه مجهز، اتاق مال ها زندان که در بعضی  ی حال   در 
ی  ها زندان ی نیز توجه خاص کرده است. باید دانست که در  ا حرفه ی مختلف فنی و  ها کارگاه استخر رسپوشیده،  

های عمومی زندان  ی مربوط به نگهداری زندانیان و ادارات زندان، رسویس ها ساختامن مدرن امروزی، افزون بر  
  واقعدر داخل حیات زندان    تگاه حرارت مرکزی و غیره ی خانه، حامم، دوش، دس شو رخت ،  آشپزخانه مانند  
 ( 246و    245، صص  ۱۳85)صالحی،    . اند شده 
رویند نبود امکانات و کمبود وسایل  با آن روبه   آزادشده یکی از مشکالت اساسی که افراد سلب    افغانستان اما در  
و ضعف مدیریت در آن محالت،   ی محابس ها ساختامن معیاری نبودن و به دلیل   است  رسدکننده و  کننده گرم 

،  ۱۳۹8)جویا،    یند. رو ه روب زندانیان برای استفاده از حامم و تشناب و سایر امکانات بهداشتی با مشکالت جدی  
 ( 25ص  

هیچ دلیل    آزادشده با توجه به مشکالتی که بیان شد، باید یادآور شد که برای نقض حقوق بشی افراد سلب  
امکانات مناسب بهداشتی و معیشتی برای   تأمین ام قانون دولت مکلف به  قابل توجیه نیست و مطابق احک 

 دستسی نداشنت به این امکانات نقض فاحش قوانین و حقوق بشی زندانیان است. ند و  ا آنان 
به   باید  آزادی  سلب  کسب  توامنندساز محالت  و  ها مهارت ی،  حقوق  حفظ  و  یت مسئول ،  زندانیان  پذیری 

گونه جدی  ی عملی بردارد و به وضعیت معیشتی زندانیان که از حقوق بشی آنان است به ها گام شدگان  یف توق 
 انجام دهد. و عملی اقداماتی مناسب  

های  یت جمع که به کنتول و اداره کردن  بیشت از آن   ها زندان در نظام کیفری کشورها، هدف از مدیریت در  
یجاد تغییر در افراد زندانی اقداماتی  و ا حی، تربیتی، بازپروری  زندانی معطوف باشد؛ اداره زندان در جهت اصال 

لذا با توجه به اهمیت اصالح و بازپروری زندانیان رضوری است که    ( 4۳  ، ص ۱۳88)خالقی،    دهند. ی م را انجام  
ی محالت سلب آزادی و ارائه امکانات معیشتی استانداردساز دولت به منظور رعایت حقوق بشی زندانیان،  

 انجام دهند. شده جهانی، اقداماتی رضوری  یرفته پذ یارهای  مع سب برای زندانیان در مطابقت با  منا 
 حق دسرتسی به عدالت 

از جمله حقوق بشی افراد سلب آزاد شده است. اصول    املللی بین ی به عدالت مطابق اسناد ملی و  دستس 
قبل  )   علیه در متام فرایند اجراآت جزایی م که افراد مظنون، متهم و محکو   کند می عادالنه نیز ایجاب    محاکمه 

یت  بنا بر اهم ند.  ا حق دستسی به عدالت و    ناپذیر نقض دارای حقوق    محاکمه، جریان محاکمه و بعد از محاکمه( 
 شود. ی م بررسی  این موضوع، در این بخش از تحقیق مصادیقی از حق دستسی به عدالت  

 ز ی رآم ی تحق و    ی رانسان ی غ ممنوعیت شکنجه، رفتار خشن،  
مجازات و رفتار    هر نوع مدنی و سیاسی، شکنجه و    املللی بین میثاق    7اعالمیه جهانی حقوق بش و ماده    5ماده  

و  غ خشن،   است. تحق یرانسانی  کرده  ممنوع  را  سیاسی    املللی بین میثاق    ۱0ماده    یرآمیز  و  مدنی  حقوق 
با احتام به حیثیت    توأم فرد که از او سلب آزادی شده باید به طور انسانی و    باهر که    کند می رصاحت بیان  به 

چنین ادارات محابس باید طوری با محکومان رفتار کنند که هدف آن اصالح و بازپروری  انسان رفتار شود و هم 
 اجتامعی آنان باشد. 
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کنوانسیون مبارزه علیه شکنجه    ۱  یرآمیز در ماده تحق یرانسانی و  غ ی خش،  رفتارها چنین شکنجه، مجازات و  هم 
کنوانسیون    ۳کنوانسیون آمریکای حقوق بش و ماده    5ماده    منشور آفریقای حقوق بش،   5، ماده  ۱۹84مصوب  

  از همه کمیته حقوق بش سازمان ملل متحد در بند تفسیری   تر مهم اروپای حقوق بش ممنوع اعالم شده است.  
یرآمیز را به عنوان یکی از اصول  تحق یرانسانی و  غ ی  رفتارها دیگر    ، ممنوعیت شکنجه و ۱۹۹2( مصوب  44) - 2۱

شود و ارتباطی به منابع مادی  ی م شمرده است که اجرای آن از اقدامات حداقل دانسته  »اساسی و جهانی« بر 
 ند. شدگان احتام بگزار یف توق خواهد که کشورها به حیثیت زندانیان و  ی م   ها دولت از  کشورها ندارد. این کمیته  

توقیف  و  محابس  قانون  افغانستان،  اساسی  منع شکنجه،  قانون  قانون  اجراآت جزای  کد جزا  خانه،  قانون  و 
قانون اساسی افغانستان درباره ممنوعیت شکنجه چنین    2۹افغانستان، شکنجه را ممنوع کرده است. ماده  

د کشف حقایق از شخص  د حتی به مقص توان منی تعذیب انسان ممنوع است. هیچ شخص  » مقرر کرده است:  
 چه تحت تعقیب، گرفتاری یا توقیف یا محکوم به جزا باشد، به تعذیب او اقدام کند یا امر بدهد.« دیگر، اگر 

مطابق این ماده، شکنجه ه در مراحل گرفتاری، تحقیق و تعقیب و هم در مرحله اجرای مجازات منع قرار داده  
است.  اساس ح   ( ۱44  ، ص ۱۳۹6)عالمه،    شده  و  بر  قانون شکنجه  این  با غ ی  رفتارها کم رصیح  یرانسانی 
بوده و عمل شکنجه و دیگر  یف توق زندانیان و     ی جزا یرانسانی را کد  غ یرآمیز و  تحق ی  رفتارها شدگان ممنوع 
 بینی کرده است. یش پ و برای مرتکب آن مجازات  انگاری  ( جرم 452و    45۱،450)مواد افغانستان  

با   متأسفانه در مورد ممنوعیت شکنجه بیان داشته است، اما  املللی بین با همه احکام رصیح که قوانین ملی و 
شدگان گزارش ارائه شده  یف توق با زندانیان و    مسئوالن ی بد و تحقیرآمیز  رفتارها ی از  آزاد آن هم در محالت سلب  

ده تن از زنان محبوس    ۱۳۹7جریان سال    است. بر اساس گزارش کمیسیون مستقل حقوق بش افغانستان، در 
  ۱۳۹8. در جریان سال اند داشته آمیز مسئوالن این محبس شکایت ین توه در محبس والیت ننگر از رفتار بد و 

محابس   بد یت وال در  از  محبوس  زنان  سمنگان،  و  بلخ  تقاضاهای  های  و  تحقیر، خشونت   نامشوعرفتاری، 
:  اند ه ن چنین بیان کرد مسئوال زنان محبوس از رفتار بد . در این گزارش  اند داشته و کارمندان شکایت  مسئوالن 

مشوع، رفتار بد با محبوسان از  ما در داخل محبس با مشکالت زیادی مواجهیم؛ مشکالتی مثل تقاضای نا » 
 ( ۱4  ، ص ۱۳۹8)جویا،    ها توسط باشی.« کوب آن و طرف آمریت و کارمندان و لت 

به عدالت است. مطابق قوانین ملی    « ، فراهم کردن »دستسی قربانیان شکنجه ها ت دول ی مهم  ها رسالت یکی از  
که ممنوعیت    دستسی به عدالت یکی از مصادیق بارز حقوق بش است. شایسته یادآوری است   املللی بین و  

ی اعتبار مطلق  آمره دارا   ای قاعده است. منع شکنجه به عنوان    املللی بین از قواعد آمره در اسناد ملی و  شکنجه،  
طور  شود. مطلق بودن این قاعده به این معناست که تحت هیچ رشایطی، حتی به ی م یر دانسته  ناپذ تخلف است و  
تصور کرد که   توان منی به عبارت دیگر، هیچ رشایطی و اوضاع و احوالی را  آن را اعامل کرد.   توان منی محدود، 

 1یر است. ناپذ در نتیجه منع شکنجه یک قاعده استثنا .  شکنجه در آن روا باشد 

 
  http://problematicaa.com/tortureقربانیان شکنجه. بازیابی از: (. دستسی به عدالت برای  ۱۳۹8)   سامیی، مهدی .  1
 

http://problematicaa.com/torture%20/
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 ها موقع به دوسیه رسیدگی قانونی و به 
به  و  دوسیه رسیدگی رسیع  به  و  موقع  آزادی شده  افراد سلب  اساسی  از حقوق  مقررات  و  قوانین  مطابق  ها 

یاسی چنین  و س حقوق مدنی  املللی بین میثاق  ۹ماده  ۳ چنین از جمله اصول دادرسی عادالنه است. بند هم 
د، باید او را فوراً در محرض قاضی یا  زندانی( شو داشت ) هرکس به اتهام جرمی دستگیر یا باز » بیان کرده است: 

موجب قانون صالح برای رسیدگی باشد، حارض کنند و باید در مدتی معقول محاکمه یا  هر مقام دیگری که به 
 .« آزاد شود 

متهم حق دارد به مجرد گرفتاری، از اتهام منسوب،  » چنین مقرر کرده است:    ۳۱قانون اساسی افغانستان در ماده  
 کند، در محکمه حارض شود.« اطالع یابد و در داخل میعادی که قانون تعیین می 

سپری کند و به    ین زمان ممکن فرایند قانونی را تر کوتاه که دوسیه در   کند می اصل دستسی به عدالت اقتضا  
قانون اجراآت جزایی چنین ترصیح   ۱00ماده   ۱محکمه برسد و در آنجا به جرم اتهامی وی رسیدگی شود. بند 

ونهم نود ماده   ۳تواند بعد از تسلیمی مظنون، در صورت موجودیت دالیل مندرج فقره سارنوال می » کرده است: 
روز   ۱5روز و در جرم جنایت حسب احوال برای مدت    7این قانون امر توقیف او را در جرم جنحه برای مدت  

 صادر مناید.« 
تا    تواند می در صورت که زمان اکامل تحقیق و ترتیب صورت دعوی از طرف سارنوالی کافی نباشد، سارنوال  

روز در جرم جنایت، پیشنهاد متدید توقیف را به محکمه ابتدائیه مربوطه ارائه    ۳0و    روز در جرم جنحه   ۱0مدت  
در جرم جنحه   مجموعاً وجه از طرف محکمه ابتدائیه یچ ه مدت توقیف متهم به این ماده   6کند. بر اساس فقره 

مدت توقیف  قانون این  ۱0۱مطابق بند یک ماده  . د و ش  صادر بیشت  60روز و جرم جنایت از  20د از توان منی 
 در نزد محاکم ثالثه قرار ذیل است: 

 ( روز، ۳0در جریان رسیدگی قضیه در محکمه ابتدائیه الی )  -۱
 ( روز، ۳0در جریان رسیدگی قضیه در محکمه استیناف الی )  -2
 ( روز. 60)   الی   استه محکمه در جریان رسیدگی قضیه در   -۳
استه  توقیف در متام مراحل محاکمه )ابتدائیه، استیناف و  مجموع مدت  : » کند می ماده یادشده بیان    ۳بند  

 د.« توان منی ( روز بیشت بوده  ۱20( از ) محکمه 
تروریستی، در    م ی جراعلیه امنیت داخلی و خارجی و    م ی جرااین قانون درباره    ۱در ضمیمه شامره    گذار قانون اما  

 راهای بیشتی یف توق و یرانه پیروی گ سخت و از یک سیاست جنایی افتاقی  م ی جرا این  مظنونان مورد توقیف 
در صورت موجودیت   تواند می ، سارنوال موظف این ضمیمه  6برای این افراد تعیین کرده است. بر اساس ماده 
روز و در جرم    ۳0یید سارنوال مافوق در جرم جنجه تا مدت  تأ دالیل کافی الزام، امر توقیف مظنون را بعد از  

 روز صادر کند.    60جنایت تا مدت  
  ند: محکمه ابتدائیه برای رسیدگی قضیه تا مدت ا ضمیمه مدت توقیف در محاکم ثالثه قرار ذیل   8بر اساس ماده  

تا مدت   60 به منظور رسیدگی استینافی  به    استه محکمه   روز و   60  روز، محکمه استیناف  برای رسیدگی 
 روز.   ۹0ی تا مدت  خواه فرجام 
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ابتدائیه، استیناف  )   ماده هشت ضمیمه یادشده مجموع مدت توقیف در متام مراحل محاکمه   2بر اساس فقره  
 . د روز بیشت باش   2۱0د از  توان منی   تروریستی   م ی جرا علیه امنیت داخلی و خارجی و    م ی جرا ( در  استه محکمه و  
 ۹7تعداد    ۱۳۹7ل  های ناظران کمیسیون مستقل حقوق بش افغانستان، در سا بر اساس یافته   متأسفانه اما  

یر  تأخ های مختلف به دالیلی چون  یت وال دوسیه افراد سلب آزادی شده در    6۳5تعداد    ۱۳۹8دوسیه و در سال  
رسنوشتی قرار  یر در فیصله متیز، التوای دوسیه و تطبیق نکردن فیصله اعدام در حالت بی تأخ در رسیدگی،  

دوسیه به مدت چهار    2تعداد  که در محبس والیت تخار  دهد  ی م نشان  تر از همه این گزارش  داشته است و مهم 
، صص  ۱۳۹8)جویا،    رسنوشتی باقی مانده است. بی رسیدگی نشدن در مرحله متیز  شود که به دلیل  ی م سال  
 ( ۱۹و    ۱8

افرادی زیادی به دالیلی مانند ضعف مدیریت در مراجع عدلی و قضایی و    ساله همه مطابق گزارش یادشده،  
برند و از همه بد تر در  ی م رسنوشتی به رس بی خانه در قانون در آن مراجع، در محابس و توقیف  نبود حاکمیت 

رسنوشتی قرار دارند، افزایش یافته است.  دوسیه که در حالت بی   5۳8تعداد    ۱۳۹7نسبت به سال    ۱۳۹8سال  
ند  توان منی خانه  والن توقیف که مسئ  کند می رصاحت بیان  اجراآت جزایی به   قانون   ۹۹ماده    2که بند    ی حال   در 

 خانه نگهداری کنند. ین در توقیف مع افراد را بیشت از میعاد  
ی حقوق بش،  ها ارزش های افراد سلب آزادی شده خالف  رسنوشتی دوسیه بی   املللی بین مطابق قوانین ملی و  

عادالنه و نقض فاحش حقوق بشی افراد سلب آزادی شده است و این مهم در رشایط که مرض    محاکمه اصول  
خصوص محالت سلب آزادی که از امکانات کم و تراکم  مهلک کرونا به عنوان یک تهدید برای متام جهان به 

تان باید به  بنابراین دولت افغانس   است.   برخوردار است از اهمیت اساسی و حیاتی    برخوردار جمعیت بیشتی  
حقوق بشی، اقداماتی را    ناپذیر نقض ی ها ارزش منظور اجرای احکام قانون و رعایت اصول محاکمه عادالنه و  

  یرقانونی افراد و جلوگیری از نقض حقوق بشی آنان در محالت سلب آزادی غ منظور جلوگیری از سلب آزادی  به 
 انجام دهند.  

 ی و خودرسانه رقانون ی غ منع توقیف 
بیان شده است. سلب آزادی بدون    املللی بین ی و امنیت شخصی به عنوان حق بشی افراد در اسناد ملی و  آزاد 

  ها دولت   املللی بین شود. مطابق قوانین ملی و  ی م موجب و گرفتاری خودرسانه افراد، نقض حقوق بشی دانسته  
 . ست مکلف به رعایت و پاسداری از این حق بشی افراد ا 

کس حق آزادی و امنیت شخصی  هر » :  کند می حقوق مدنی و سیاسی مقرر    املللی بین ثاق  می   ۹ماده    ۱بند  
بر اساس    شود مگر شود. آزادی هیچ شخص سلب منی دارد. هیچ شخص خودرسانه دستگیر یا توقیف منی 

بیان  رصاحت  اعالمیه جهانی حقوق بش نیز به   ۹بینی شده است.« ماده  دالیل و طبق اجراآتی که در قانون پیش 
چنین اصل منع گرفتاری و توقیف  رسانه توقیف، حبس یا تبعید شود.« هم د خود توان منی کس  هیچ » که    کند می 

های ی آزاد و منطقه دیگری مانند کنوانسیون اروپای حامیت از حقوق بش و    املللی بین در اسناد    خودرسانه 
(؛ قواعد  ۱6آفریقای حقوق بش )ماده  (؛ منشور  7ماده  )   (؛ کنوانسیون امریکای حقوق بش 5اساسی )ماده  

(؛ قواعد حداقل استاندارد سازمان  ۱۳ماده  )   حداقل استاندارد سازمان ملل برای اجرای عدالت در مورد نوجوانان 
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سلب    ها آن ( و قواعد سازمان ملل برای حامیت از نوجوانانی که آزادی  6ماده  ) بازداشتی  ملل برای اقدامات غیر 
 (، مورد حامیت قرار گرفته است. ۱7ماده  )   شده است 

جز حقوق دیگران و  قانون اساسی افغانستان، آزادی را حق طبیعی انسان دانسته و محدودیتی را به   24ماده  
را مکلف به احتام به آزادی و حامیت از آن کرده است. ماده  مصالح عامه برای این پذیرفتنی ندانسته و دولت 

  توان منی هیچ شخص را  » است:    ده کر مقرر  یرقانونی و خودرسانه چنین  غ درباره ممنوعیت توقیف  این قانون  
مجازات منود مگر به حکم    توان منی تعقیب، گرفتار ویا توقیف منود مگر بر طبق احکام قانون. هیچ شخص را 

 الحیت و مطابق به احکام قانونی که قبل از ارتکاب آن نافذ گردیده باشد.« محکمه با ص 
هامن ماده ترصیح    2قانون اجراآت جزایی، توقیف باید مطابق به احکام قانون باشد. بند    ۹۹ماده    ۱مطابق بند  

ین  مع ت از میعاد  دار و بیش یت صالح ی مقامات  قرارها ند بدون اوامر و  توان منی   ها خانه که مسئوالن توقیف   کند می 
 نگهداری کند.   ها خانه افراد را در توقیف 

افراد در    خودرسانه یرقانونی و  غ با توجه به مطالب قانونی که بیان شد، آزادی حق بشی افراد است و توقیف  
صورت خودرسانه بدون موجب و به   افراد پذیر نیست. سلب آزادی  و دفاع   توجیه هیچ حالت و تحت هیچ رشایطی  

ی  ها چالش یکی از    متأسفانه اما    است؛   املللی بین رعایت احکام رصیح قوانین ملی و  احش حقوق بش و  نقض ف 
راحتی قانون  شود که در این مراجع به ی م اساسی در مراجع عدلی و قضایی نبود حاکمیت قانون است. دیده 

و   و  ها ارزش نقض شده  زندانیان  گرفته  یف توق ی حقوق بشی  نادیده  دلیل سبب    شود ی م شدگان  و همین 
شان سلب شوند. مطابق گزارش کمیسیون  ی آزادخالف قانون  شامری از شهروندان بدون موجب و  شود که  ی م 

 اندبوده   ها زندان و    ها خانه تن از شهروندان بدون موجب و دلیل در توقیف   2۱0تعداد    ۱۳۹7حقوق بش در سال  
 ( 20  ، ص ۱۳۹8)جویا،    . اند شده رها   افغانستان که در اثر پیگیری و دادخواهی کمیسیون مستقل حقوق بش  

مطابق اصول محاکمه عادالنه، در موارد قانونی توقیف در فرایند اجراآت جزایی امری استثنایی و آخرین راه چاره  
کاهش جمعیت کیفری در محالت سلب آزادی  یا تدبیر احتیاطی است. الزم است برای    تأمین یدترین قرار  شد و  

در   و قضایی  سارنوال  ها راه اهمیت  کم   م ی جرا مراجع عدلی  قانون  مطابق  و  را جستجو کرده  توقیف  بدیل  ی 
 ( ۱60  ، ص ۱۳۹6)عالمه،    از قرار رهایی موقت استفاده کند.   تواند می 

 حق داشت وکیل مدافع 
قرار گرفته است. مطابق احکام قانون حق    املللی بین و    حق دستسی به وکیل مدافع مورد تأکید اسناد ملی 

دستسی به وکیل مدافع یکی از حقوق اساسی مظنون، متهم و محبوس است که وکیل از ابتدای دستگیری از  
  ۳۱ماده    ( ۳6  ، ص ۱۳86)عالمه،    حضور داشته باشد.   ها مرحله در همه    تواند می یان محاکمه  تا پا سوی پولیس  

از وکیل مدافع در فرایند اجراآت جزایی چنین مقرر کرده  قانون اساسی افغ  انستان در مورد حق برخورداری 
تواند برای دفع اتهام به مجرد گرفتاری و یا برای اثبات حق خود، وکیل مدافع تعیین کند.  هرشخص می » است:  

کند در  ون تعیین می متهم حق دارد به مجرد گفتاری، از اتهام منسوب اطالع یابد و در داخل میعادی که قان 
بضاعت در قضایی جنایی  ی ب که دولت برای متهم   کند می ترصیح  چنین این ماده دادگاه حارض گردد...«. هم 
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. قانون اجراآت جزای نیز از حق داشنت وکیل مدافع در فرایند اجراآت جزای احکام  کند می وکیل مدافع تعیین  
 ( ۱52، ماده  ۱۳۹۳  قانون اجراآت جزایی، )   رصیح را بیان داشته است. 

علیه حق داشنت متجم که برای رعایت رشوط انصاف رضوری است و یکی از حقوق مظنون، متهم و محکوم 
قضایی است. این حق ارتباط مستقیم با دفاع دارد  های آن مطابق احکام قانون وظیفه همیشگی ارگان  تأمین 

خوبی درک کند  به   آن را نباشد و نتواند اتهامات و اسناد مربوط به    مسلط زیرا اگر متهم به زبان کاری دادگاه  
  املللی بین . حق داشنت ترجامن در اسناد ملی و  1از خود دفاع مناسبی در پیشگاه محکمه ارائه دهد   د توان منی 

 . شود منی پرداخته    ها آن یری از اطاله کالم به  جلوگ   به خاطر د قرار گرفته است که  مورد تأکی 

 حق جداسازی زندانیان
است جهت اصالح و درمان زندانیان و کاهش جرم و از سوی دیگر   سو راهکاری ی زندانیان از یک بند طبقه 

ی حقوق  ها آموزه و    املللی بین شدگان که در اسناد  یف توق تدبیری است برای رعایت حقوق بشی زندانیان و  
 بشی ریشه دارد. 

جموعه  م   8، ماده  ۱۹66مدنی و سیاسی    حقوق   املللی بین میثاق    ۱0ماده    ۳موجب بند  جداسازی زندانیان به 
قواعد سازمان ملل متحد در زمینه عدالت کیفری    26و ماده    ۱۹55قواعد حداقل استاندارد در رفتار با زندانیان  

 رصاحت تسجیل یافته است. به عنوان حقوق زندانیان به   ۱۹85کودکان و نوجوانان  
بینی کرده است.  یش پ ی و تفکیک زندانیان را  بند طبقه ی افغانستان نیز اصل  ها خانه قانون محابس و توقیف 

باشد.  های طبقه زنان از مردان جدا می خانه محابس و توقیف   - ۱: » قانون یادشده چنین مقرر داشته است   ۹  ماده 
خانه از همدیگر ممکن نباشد، طبقه زنان از مردان در بخش های  در صورتی که جدایی محابس و توقیف   - 2

( سال  25( سال باالتر و از ) ۱8تهمین که سن ایشان از ) محبوسین و م   - ۳شوند.  جداگانه ای آن نگهداری می 
( این ماده در  2( و ) ۱احکام مندرج فقره های)  - 4شوند. ها نگهداری می خانه کمت باشد، در محابس و توقیف 

 باشد.« مورد جدا نگهداشنت اطفال و نوجوانان از بزرگ ساالن نیز قابل رعایت می 
، جنس، وضعیت سالمتی، نوع جرم، علل ارتکاب جرم و... در جداسازی  یارهایی از جمله سن مع در نظر گرفنت  

دهد، امکان مدیریت و اجرای هرچه بهت و  ی م ی مشابه خود قرار  ها گروه که زندانیان را در  زندانیان، افزون بر آن 
  ، ص ۱۳۹5،  پور یاز ن )   مناید. ها را نیز تأمین می مندی مجازات یده فا مؤثر اقدامات اصالحی را میرس ساخته و  

۱76 ) 
محالت سلب آزادی، جداسازی بر معیار    در همه گزارش کمیسیون مستقل حقوق بش افغانستان،    بر اساس 
چنین این  هم .  ی زندانیان رعایت نشده است جداساز که در سایر موارد  ی حال   در ( و جود دارد  و مرد زن  ) جنسیت  
بلخ، سمنگان، لغامن، ننگرهار، پروان، پنجشیر و   های یت وال دهد که در محالت سلب آزادی ی م نشان گزارش 

،  ۱۳۹8)جویا،    . شوند منی شدگان جدا نگهداری  یف توق کندز افراد بیامری وجود دارند که از دیگر زندانیان و  

 
 املللی حقوق بش. بازیابی از: (. محاکمه عادالنه در پرتو حقوق داخلی و اسناد بین ۱۳۹5)   ایثار، خالد .  1
  https://www.aihrc.org.af/files/education-section 

https://www.aihrc.org.af/files/education-section
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در مورد نحوه نگهداری محبوسان معلول، زنان    ها خانه قانون محابس و توقیف   ۱۱که ماده  ی حال   در   ( ۱5  ص 
ن مقرر کرده است: »محبوسان و اشخاص تحت توقیف مصاب به امراض روانی و جسمی، حامله و مریض چنی 

ها نگهداری شوند. در صورت نبود مراکز صحی،  خانه زنان باردار و معلولین در مراکز صحی محابس و توقیف 
 چنین اشخاصی در قسمت خاص نگهداری شوند.« 
را  این قانون  27، باید ماده ها خانه ن زندان و توقیف مسئوال همزمان با شیوع ویروس کرونا و پاندمیک جهانی، 

تر در امر جداسازی زندانیان در چنین رشایطی اضطراری  اجرایی کند و از همه مهم   جانبه همه به صورت دقیق و  
را در قسمت مریضان ساری و افراد مشکوک ابتال به کرونا اعامل   27ماده  4)شیوعی بیامری کرونا( معیار بند 

محبوسین و اشخاص تحت توقیف مشکوک از  » قانون مزبور چنین ترصیح کرده است:    27ماده    4ند  کند. ب 
به امراض ساری، در قسمت  توقیف لحاظ صحی یا مبتال  و جداگانه محابس و  نگهداری خانه های خاص  ها 

 شوند.« می 
به  تر از همه  آنان و مهم   ی و رعایت حقوق بشی بازپرور با توجه به اهمیت جداسازی زندانیان در امر اصالح و  

ن محالت  مسئوال که    کند می شدگان، ایجاب  پیشگیری از شیوع بیامری کرونا در بین زندانیان و توقیف   خاطر 
سلب آزادی تدابیر و اقدامات کاربردی را مطابق احکام قانون و رعایت اصول بهداشتی و درمانی در محابس و  

 ها در نظر بگیرند. خانه توقیف 

 و پیشنهادها   ی ر ی گ جه ی نت 
با رعایت حقوق بشی افراد سلب آزادی    توأم ی مهم محالت سلب آزادی، اصالح و بازپروری  ها رسالت یکی از  

شدگان جزء  حقوق بشی زندانیان و توقیف   تأمین دهد که  ی م نشان    املللی بین و  شده است. بررسی اسناد ملی  
که مجازات زندان به دلیل فضای    دولت است، ولی در نتیجه این تحقیق مشخص شد   های وظایف و مکلفیت 

و رسالت اصلی اجرای    باهدف یامدهای که زندان دارد  پ زیرا آثار و  ؛  باری که دارد، ناقض حقوق بش است رقت 
 متفاوت است.    کاماًلها  مجازات 

ی شخصیت متهم و  بازپرور تنها کمکی به  ت نه حاکم اس   ها گاه و توقیف   ها زندان باری که در محیط  رشایط اسف 
او  گردان باز علیه و  محکوم  بلکه سبب  کند منی آغوش جامعه و خانواده    به دن  های روحی و روانی وی  یب آس ، 
دهد که عوامل چون  ی م ی کمیسیون مستقل حقوق بش در این تحقیق نشان  ها گزارش . مراجعه به  گردد می 

رعایت نکردن  نیان، نحوه نگهداری زندانیان، فساد اخالقی و رفتاری در زندان،  سوء رفتار مسئوالن زندان با زندا 
تنها  که نه   و کمبود جا عواملی است   ها زندان ی صحی، رشایط اسفباری ساختامن  ها دستورالعمل بهداشت و  

نقض حقوق  ی بارز ها مصداق پروری زندان و  زایی و مجرم تأثیری در اصالح مجرمان ندارد، بلکه از موجبات جرم 
 بشی زندانیان است. 

بار  دستسی نداشنت به عدالت، نبود امکانات بهداشتی و معیشتی مناسب، وضعیت اسف عوامل چون    چنین هم 
دستسی نداشنت به خدمات صحی مناسب، نبود  دستسی نداشنت به غذای مناسب،  ی زندان، ها ساختامن 

یرقانونی در اثر  غ های  یف توق ی و  آموز حرفه ی مؤثر تعلیم و تربیت و  ها برنامه وزرشی، نبود  ـ ی تفریحی ها برنامه 
 ی بارز نقض حقوق انسانی زندانیان است.  ها مصداق ها  رسنوشتی دوسیه بی 
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بر اساس   نتیجه این تحقیق مشخص شد که جداسازی زندانیان  نگرفته است.  مع در  یارهای قانونی صورت 
جداسازی نکردن زندانیان بر اساس  وجود دارد،    ها زندان د جمعیت که در  نظر به تراکم بیش از ح   متأسفانه 

به مع  و  قانونی  زندانیان،  جداساز خصوص  یارهای  سایر  از  مریضان  نکردن  روحی  پ ی  و  جسمی  یامدهای 
های ساری را در بین سایر  یامری ب داشته و نیز احتامل شیوع  یری را برای افراد سلب آزادی شده  ناپذ جربان 
 دهد. ی م یان افزایش  زندان 

یدنظر کرده و  تجد کارگزاران عدالت جزایی در افغانستان الزم است در چنین رشایطی در سیاست جزای خود 
حقوق انسانی زندانیان و جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در بین زندانیان روی    تأمین های را برای  ی راهکار 
یت حقوق بشی زندانیان و جلوگیری از شیوع ویروس  یرند. به این منظور پیشنهادهای ذیل برای رعا گ دست 

 خواهد بود:   گیر مهلک کرونا در محالت سلب آزادی چشم 
شدگان در قوانین ملی و اسناد  پیش به حق برخورداری از سالمت زندانیان و توقیف از دولت باید بیش  -۱

، اصالح و بازپروری زندانیان  توجه کنند، چرا که بدون اعامل این تدابیر در محالت سلب آزادی   املللی بین 
   نخواهد شد. تأمین  

و   عامه  امکانات  مسئوال وزارت صحت  به  مجهز  مراکز صحی  آزادی  محالت سلب  در  باید  محابس  ن 
شیوع   از  پیشگیری  منظور  به  و  فراهم کنند  زندانیان  برای  را  درمانی  و  های مرسی  یامری ب بهداشتی 

 را مطابق احکام قانون از سایر زندانیان جداسازی کنند.   ساالن کهن مریضان، کودکان و  
های جایگزین، تبدیل  یسات کیفری مانند اعطای مرخصی به زندانیان، استفاده از مجازات تأس استفاده از   -2

، باید به عنوان  ها زندان مجازات، آزادی مشوط، عفو و تعلیق مجازات به منظور کاهش جمعیت کیفری 
برای ح  از طرف  بشی زندانیان و توقیف   حقوق فظ سالمت عمومی و رعایت  یک اقدام فوری  شدگان 

 به اجرا گذاشته شوند.   مسئول مراجع  
و پیشگیری از ارتکاب جرم    ها زندان سو برای کاهش جمعیت کیفری  از یک یسات  تأس استفاده از این  

های ساری  یامری ب وع و پیشگیری از شی  های زندان ینه هز جویی در زندانیان و از سوی دیگر برای رصفه 
، ایزوله و جداسازی  ها زندان چنین در اثر کاهش جمعیت کیفری در محالت سلب آزادی مؤثر است. هم 

 یر است. پذ امکان راحتی  زندانیان به 
خانه باید در جهت رفع مشکالت معیشتی، صحی، آب صحی آشامیدنی،  ریاست عمومی محابس و توقیف  -۳

شدگان اقدامات  اب و سایر امکانات مورد رضورت زندانیان و توقیف محل نگهداری زندانیان، حامم، تشن 
 مؤثری را در نظر گرفته و به رعایت حقوق بشی آنان توجه جدی کند. 

توقیف  -4 و  محابس  از    ها خانه ریاست عمومی  منظور جلوگیری  به  را  اقداماتی  قانون  احکام  مطابق  باید 
و  بی  از شکنجه  جلوگیری  و  متهامن  توقیف تحق ی  ا رفتاره رسنوشتی  و  زندانیان  با  روی  یرآمیز  شدگان 

 یرند و عامالن آن را به مراجع عدلی و قضایی معرفی کند. گ دست 
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The Human Rights Situation of Prisoners and Detainees in the 
Covid-19 Crisis  

 Abdullah Fikrat 
.   

Abstract 
Reform and rehabilitation are one of the detention center's main priorities and obligations 
regarding respect and protection of the human rights of prisoners and detainees. Respect and 
protection of the human rights of individuals deprived of their rights to liberty has always 
been supported by national and international instruments and human rights institutions. 
Prisoners, like others, have inherent and human rights, regardless of their judicial status or 
criminal activity. With regard to the importance of this issue, this article investigates the 
human rights situation of prisoners and detainees, studies their human rights according to 
national and international documents, and finally offers solutions to ensure respect for the 
human rights of prisoners in detention centers. 
 
A descriptive analytical method using library tools and written sources was used to obtain 
research results. These findings show that national and international documents clearly 
support the human rights of detainees, but places of deprivation of liberty in Afghanistan 
almost always violate the human rights of detainees. Factors such as lack of access to justice, 
unavailability of adequate health and living facilities, poor condition of prison buildings, lack 
of access to adequate food, lack of access to adequate medical services, lack of access to 
recreational and education programs, lack of effective educational programs and vocational 
training, and illegal detentions are clear examples of human rights violations in the places 
where prisoners are deprived of their freedom. 
Keywords: Human Rights, Prison, Detention Center, Coronavirus, Detention facilities, 
Prisoners' rights 
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Effects of Covid-19 Pandemic on People's Mental Health 
 Si Jia Li, Yilin Wang, Jia Shao, Nan Zhao and Ting Shao Zhao . 

 Translator: Mohammad Mohaghegh . 

Abstract 
COVID-19 (Corona Virus Disease 2019) has significantly resulted in a large number of 
psychological consequences. The aim of this study is to explore the impacts of COVID-19 on 
people's mental health, to assist policy makers to develop actionable policies, and help clinical 
practitioners (e.g., social workers, psychiatrists, and psychologists) provide timely services to 
affected populations. We sample and analyze the Weibo posts from 17,865 active Weibo users 
using the approach of Online Ecological Recognition (OER) based on several machine-
learning predictive models.  
We calculated word frequency, scores of emotional indicators (e.g., anxiety, depression, 
indignation, and Oxford happiness)1 and cognitive indicators (e.g., social risk judgment and 
life satisfaction) from the collected data. The sentiment analysis and the paired sample t-test 
were performed to examine the differences in the same group before and after the declaration 
of COVID-19 on 20 January, 2020. The results showed that negative emotions (e.g., anxiety, 
depression and indignation) and sensitivity to social risks increased, while the scores of 
positive emotions (e.g., Oxford happiness) and life satisfaction decreased. People were 
concerned more about their health and family, while less about leisure and friends. The results 
contribute to the knowledge gaps of short-term individual changes in psychological 
conditions after the outbreak. It may provide references for policy makers to plan and fight 
against COVID-19 effectively by improving stability of popular feelings and urgently prepare 
clinical practitioners to deliver corresponding therapy foundations for the risk groups and 
affected people. 
Keywords: cognition; emotion; mental health; public health emergencies; word frequency 
analysis. 

 
1. The Oxford Happiness Questionnaire was developed by psychologists Michael Arigel and Peter Hills at the University of Oxford 
and includes a similar number of cases in which respondents may answer six points on a Likert scale. These questions include: 1. 
strongly disagree 2. Moderately disagree 3. Slightly disagree 4.  Slightly agree 5. Moderately agree 6. Strongly agree. This 
questionnaire is used to assess the degree of happiness and satisfaction. 
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Commitment of the Government of Afghanistan to Provide 
Citizens with Basic Health and Food Items on the Verge of 
Quarantine in Accordance with National and International 

Human Rights Instruments   
 Mohammad Rasool Hasanyar  . 

Abstract 
As an administration responsible for promoting social affairs, states have a duty and obligation 
to guarantee basic human rights, including the right to life and health. The responsibility of 
states to protect the constitutional rights of individuals is supported not only by national 
legislation, but also by government membership in international organizations, conventions 
and treaties, which provides additional guarantees for the implementation of that right. 
Afghanistan's 1382 Constitution is one of the most democratic constitutions in the region, 
offering the most legitimate rights and privileges. According to the Constitution, the 
Government of Afghanistan is committed to comply with the Universal Declaration of Human 
Rights, the Charter of the United Nations, and treaties to which Afghanistan is a party. 
Afghanistan has also been a member of the World Health Organization since 2004. 
Since the right to life is one of the most fundamental human rights, as a result, the right to 
health is also considered to be one of the most important rights, the upholding of which is the 
duty of governments, particularly in the face of epidemics. Therefore, this article aims to 
investigate the government's compliance with the provisions of national and international 
instruments and the extent to which Afghanistan has fulfilled its duty to provide Afghans with 
basic health and food services during the COVID-19 pandemic. 
Keywords: Government Obligations, Right to Health, Quarantine, National Documents, 
International Documents, Afghanistan. 
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Corona and its Impact on Afghan Children 
 Amanullah “Hanifi” . 

Abstract: 
Covid-19 was first spotted in Wuhan City of China, a major business hub for several 
international companies, in December 2019 and spread all over the world very quickly. This 
virus not only affected the world’s economy, but it also posed great challenges to all facets of 
life including, industries, global transaction, tourism, education, academic centers and human 
health.  
In Afghanistan coronavirus affected children so badly that they were deprived of their 
education and were forced to hard labor, the gap between rich and poor children widened and 
poor children were forced to sexual exploitation. 
In this article I will discuss the impact of Covid-19 on the Afghan children.  
But first of all, I'd like to give you brief information about coronavirus. 
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State Responsibilities in Ensuring the Right of Citizens to Health 
Based on International Human Rights Law 

 Ebrahim Mohammady . 

Abstract 
The right to health is an inherent right of every human being who enjoys it as human beings. 
The United Nations and the World Health Organization have codified and guaranteed the 
right to health in a number of international instruments and have committed states to 
guarantee this right. Of course, today the scope of the concept of the right to health has 
expanded far beyond that envisaged in the documents described above. The United Nations 
Committee on Economic, Social and Cultural Rights defines the right to health as “the highest 
attainable standard of physical and mental health”, not just the right to health care. 
The committee also places large responsibilities on the states and the states are committed to 
use their potential and resources in the best possible way. These responsibilities include 
respecting, protecting and upholding the right to health. In addition, states have an 
international responsibility to work with other countries to achieve the right to health. 
Meanwhile, victims of a violation of the right to health can also lodge a complaint with the 
concerned authorities and seek compensation. 
This article seeks to articulate these commitments in detail and answer the fundamental 
question: What is the responsibility of states to ensure the right to health for the citizens in 
accordance with International Human Rights Law? The research method used in this article is 
a qualitative and applied method with a descriptive and analytical approach. Information is 
also obtained based on the library research process.  
Keywords: Right to health, Right to health care, Citizenship rights, Commitments of states, 
International human rights instruments, World Health Organization. 
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A Pandemic of Violence? The Impact of COVID-19 on Conflict 
  Sara M.T. Polo*   

  Translation: Nasrat ILHAM   
 
Abstract: This article examines the impact and repercussions of the COVID-19 pandemic on 
patterns of armed conflict around the world. It argues that there are two main ways in which 
the pandemic is likely to fuel, rather than mitigate, conflict and engender further violence in 
conflict-prone countries: (1) the exacerbating effect of COVID-19 on the underlying root causes 
of conflict and (2) the exploitation of the crisis by governments and non-state actors who have 
used the coronavirus to gain political advantage and territorial control. 
The article uses data collected in real-time by the Armed Conflict Location & Event Data 
Project (ACLED) and the Johns Hopkins University to illustrate the unfolding and spatial 
distribution of conflict events before and during the pandemic and combine this with three 
brief case studies of Afghanistan, Nigeria, and Libya. Descriptive evidence shows how levels 
of violence have remained unabated or even escalated during the first five months of the 
pandemic and how COVID-19-related social unrest has spread beyond conflict-affected 
countries. 
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The Role of the Media in the Prevention of Coronavirus 
Pandemics in Afghan Society  

 The views of university professors and active journalists in the country . 
 Associate Professor Said Abdul Basir Mesbah . 

Abstract 
The study is conducted through in-depth interviews with 14 journalism professors of Afghan 
universities and journalists from across the country, using the "content analysis" methodology 
to identify the strengths and weaknesses of the Afghan media and the media methods of 
prevention of Coronavirus disease in the country.   Its theoretical framework consists of an 
agenda-setting theory, and the significance of this research lies in the special role of the media 
in times of the Coronavirus pandemic crisis and its consequent death across the world. The 
results show that respondents talked about five key pillars of the role of the media in the 
prevention of COVD-19 pandemic. 
Accurate information, education, crisis management and public interest priorities (as the most 
important strategy of media activities) are elements of the first pillar; Public awareness, 
accurate information, development of dialogue, inspiring hope in society, preparation of 
research reports (as media strength/power) are the components of the second pillar; 
Mimicking the Western media, linking Covid-19 pandemic to politics, lack of people's trust in 
the media, involvement of non-professional journalists, lack of professional strategy, regular 
coverage of negative news, and looking on Covid-19 pandemic as a business project ( as 
weaknesses of  Afghan media) are elements of the third pillar; adopting a realistic approach, 
focusing on the crisis of journalism, reducing public fear, improving media policy, and 
emphasizing the management of the human crisis (as the duty of media owners) are the 
components of the fourth pillar. Finally, support for journalists, focusing on the economic and 
political aspects of coronavirus, viewing coronavirus as a social reality, and monitoring the 
government functions are the first-hand components of the fifth pillar. 
Keywords: media, corona crisis, crisis journalism, function, taking a stance. 
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The impact of Covid-19 on the Women, Peace and Security 
Agenda 

  Kari M. Osland, Maria Gilen Røysamb and Jenny Nortvedt   
  Translation: Ismail Andalib   

The year 2020 marks the 20th anniversary of the adoption of UN Security Council Resolution 
(SCR) 1325 on Women, Peace and Security (WPS) (UNSC 2000).1 Due to the ongoing Covid-
19 pandemic, meetings to mark these anniversaries have been put on hold. Although all 
regions are affected by Covid-19, the consequences are unevenly felt. Emerging research and 
lessons from previous pandemics indicate that women are disproportionately affected by 
Covid-19. Generally speaking, times of crisis tend to reveal and reinforce socio-economic 
inequalities, reflecting the distribution of power in societies (Wilèn 2020). Lack of resources 
generally impacts women more than men (Tryggestad 2020);2 during the current lockdown, 
reports of sexual and gender-based violence, particularly domestic violence against women 
and girls, have spiked (UN 2020b:2). The UN has recently announced that the Covid-19 crisis 
threatens ‘to push back the limited gains on gender equality and exacerbate the feminizing of 
poverty, vulnerability to violence, and women’s equal participation in the labour force’ (UN 
2020a:8; UN Women 2020b). 
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The research method used in this research is descriptive-analytical and the method of 
collecting information is based on the library method. 
Keywords: Right of access to health, obligation of governments, non-discrimination (equality), 
human rights international instruments, international cooperation. 
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The Right to Access Health Services without Discrimination 
during Covid-19 Pandemic 

  Morsel Rahimi   

Abstract 
The word "health" refers to a state of complete emotional and physical well-being, and also to 
any science and method that prevents disease and premature aging, improving the physical, 
mental and social condition of human beings, and contributing to the exercise of other 
fundamental human rights. 
Health and access to health services as a crucial factor in determining community 
development are directly linked to human well-being and dignity. Every human being has the 
right to enjoy the highest attainable level of health without discrimination in order to have a 
dignified life . The right to health and access to health services is recognized as equal rights for 
all human beings (second generation); this right is enshrined in all domestic laws, treaties and 
other regional and international human rights instruments. Therefore, the realization of this 
right involves several functions such as development of health policies, implementation of 
health programs designed by the World Health Organization and the approval of relevant 
legal documents. 
The main focus of this study is, firstly, the study of the right to health services, which should 
be accessible to all without discrimination, especially during Covid-19 pandemic; secondly, 
the study of this right in the Constitution and national laws; finally, the study of this right in 
international human rights instruments such as: the Covenant on Economic, Social and 
Cultural Rights and the Charter of the United Nations. 
The main question of the present study is how access to health services is recognized as a 
public right and what is the solution if governments fail to provide this right to members of 
society . In this study, we will seek to answer this question, because it is presumed that every 
human being has the right to enjoy free health services that is provided without discrimination 
by the government; and on the other hand, this right is also complementary to other human 
rights. 
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Coronavirus Affected the Rights to Freedom of Speech and  
Access to Information 

 Adil Azizi . 

Abstract 
Coronavirus, a frightening pandemic disease that not only affected the right to life and killed 
thousands of people, damaged businesses and industries, affected world relations, brought 
hunger, unemployment and displacement, it also affected freedom of speech and the right to 
information. Access to information and freedom of speech is an important human right, and 
without access to these rights, man cannot exercise his/her other basic human rights. In this 
article, we will discuss the effects of the coronavirus on freedom of speech and access to 
information. 
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Women's Equal Access to Health Services during the 
Coronavirus Crises 
 Mukhtar Husain Haidari . 

Abstract 
The right of women, one of the most vulnerable groups in society, to equal access to health 
care is a fundamental right during the Covid-19 pandemic crisis. The main objective of this 
study is to highlight the Government’s human rights responsibilities based on the 
international human rights principles and to analyze, in this context, the extent to which the 
Government of Afghanistan has fulfilled its human rights obligations during the Coronavirus 
pandemic. 
A descriptive analytical method was used in this research; this means that the required data 
has been obtained and analyzed from international documents, attitudes of human rights 
organizations, educational sources and reports from trusted media and civic organizations. 
The results of the study show that the right to access health services as part of the right to health 
is an example of an economic, social and cultural right. However, the government's 
commitment to these rights is gradual and largely dependent on available resources. The right 
to non-discrimination, including on the basis of gender, on the other hand, requires the 
governments to provide people with equal health care. The Afghan government has not 
substantially discriminated against women when it comes to have access to health services, 
while in practice Afghan women have had little access to medical care during the Covid-19 
pandemic crisis. 
Finally, we can conclude that the Afghan government has failed to live up to its promise to 
ensure equal rights for women, even in health care. The government needs to be held 
accountable for its shortcomings and weaknesses. 
 Keywords: Right to Health Services, Discrimination, Gender-based Discrimination, 
Suspension of Commitments, Afghanistan. 
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THE IMPACT OF COVID-19 ON GENDER EQUALITY 
  Titan Alon, Matthias Doepke, Jane Olmstead-Rumsey, Michèle Tertilt   

  Translation: M Husain Mehtarkhil   
 

ABSTRACT 
The economic downturn caused by the current COVID-19 outbreak has substantial 
implications for gender equality, both during the downturn and the subsequent recovery. 
Compared to “regular” recessions, which affect men’s employment more severely than 
women’s employment, the employment drop related to social distancing measures has a large 
impact on sectors with high female employment shares. In addition, closures of schools and 
daycare centers have massively increased child care needs, which has a particularly large 
impact on working mothers. The effects of the crisis on working mothers are likely to be 
persistent, due to high returns to experience in the labor market. Beyond the immediate crisis, 
there are opposing forces which may ultimately promote gender equality in the labor market. 
First, businesses are rapidly adopting flexible work arrangements, which are likely to persist. 
Second, there are also many fathers who now have to take primary responsibility for child 
care, which may erode social norms that currently lead to a lopsided distribution of the 
division of labor in house work and child care. 
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The Citizens of the Country Have Been Caught in the  Trap of 
Coronavirus and the Presidential Palace 

 Mohsen Khalili  . 

Abstract 
The coronavirus has revealed signs of global change and development. There have also been 
profound changes in politics since the coronavirus outbreak. By accepting the presumption of 
"perpetuation of the Leviathan government" and using statements of "government in the 
position of enemy and friend", with the method "how is it possible", the author has attempted 
to explain this statement that the dual expression of human rights of resident / citizen (civil 
freedoms, civil rights) have fallen into the trap of (gloves/alcohol/masks) and have added to 
the scope of government power. With Coronavirus pandemic, a new form of government is 
now emerging under the name of the “extra-guardian  state/nanny state”, using the term 
“Government apparatus against life's hazards” to downplay the “night-watchman state”. 
Keywords: Coronavirus, Government, Citizen / Resident, Extra-Guardian State. 
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The Rapid Spread of the Coronavirus, Humanity on the Verge of 
a Great Psychological Disaster 

 Sharafuddin Azimi . 

Abstract 
The purpose of this article is to examine the psychological problems caused by the coronavirus 
pandemic. 
Methodology: Library, experimental and analytical methods have been used in this research 
to easily determine the possible consequence of psychological crises. 
Achievements: Our experience in various fields, research and scientific analysis in different 
countries have shown that after the coronavirus pandemic, people will face a severe 
psychological crisis and this crisis will mainly affect the general public. 
Conclusion: After a thorough investigation, we conclude that the mental problems caused by 
coronavirus affect the human brain the most, and that its overall and partial effects will lead to 
long-term mental disorders. 
Key words: Coronavirus, human life, fear, hallucination, social media addiction, feeling of 
loneliness. 
  



First Year, 2nd Issue, Summer 1399 

236   Quarterly Journal of Human Rights Research  |   

The Human Rights Situation of Children in Covid-19 Crisis 
 Muzhgan Mermast . 

Abstract 
Children are one of the vulnerable groups in Afghan society who have always been deprived 
of their basic rights. After the coronavirus outbreak, they lost their basic rights, including the 
right to life, and suffered all kinds of violence. During the corona virus pandemic crisis, all 
groups in society, including children, were infected with the virus. The present study, which 
is conducted using an explanatory method, attempts to assess the legal status of children 
during the Covid-19 crisis. 
This study explores which rights have been violated, how children have been deprived, and 
what impact these deprivations may have on children. Although Afghanistan's children have 
always been deprived of their most basic rights (the right to life, health, education, protection 
from physical and psychological exploitation, protection from violence), and they experienced 
the worst conditions during the Covid-19 infectious disease. Therefore, an effective research is 
urgently needed to protect the fundamental rights of children. 
Keywords: child, rights, crisis, coronavirus, human rights. 
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Corona Virus and its Effects on Family Violence 
 Jawad Taimori . 

Abstract 
In early 2020, a deadly virus was reported in Wuhan city, Hubei province, China. The virus 
spread rapidly throughout the world, infecting millions of people and hundreds of thousands 
of human beings died from the virus. Moreover, it damaged the world’s social, economic, 
political and cultural systems. The virus spread very quickly through China’s borders, across 
the continents of the world; many people were infected, and many people died from the virus. 
The virus, known as Covid-19, has infected more than 36 million people around the world, 
more than one million and 45 thousands have died and about 27 million have been recovered. 
In addition, this virus has not only affected families, but has also caused economic, political 
and cultural problems around the world. Therefore, this virus is called a pandemic disease. 
With the spread of this virus, human rights violations including, family violence have also 
increased worldwide, especially in Afghanistan. In this article, I would like to focus on the 
increasing trend of family violence and human rights violations caused by the coronavirus 
pandemic during quarantine. 
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Review of International Human Rights Documents and the 
Government of Afghanistan's Commitment to Human Rights 

with a Focus on the Coronavirus 
 Dr. Zakir Husain Rezaee  . 

Abstract 
The right to health is one of the most fundamental human rights. In the preamble to the Statute 
of the World Health Organization, the right to health is considered one of the most 
fundamental human rights. Article 12, paragraph 1 of the International Covenant on 
Economic, Social and Cultural Rights require Member States to ensure the best possible 
physical and mental health of their citizens. General Theory No-14 of the Committee on 
Economic, Social and Cultural Rights requires states to commit themselves to the 
implementation of citizens' right to health. One of the Government's commitments is the 
prevention, control and treatment of Coronavirus infectious and pandemic disease. The 
Afghan legal system requires the government to provide preventive measures, treat the 
patients and provide free health care to all people living in the country. Therefore, prevention, 
control and treatment of diseases caused by coronavirus is one of the duties and 
responsibilities of the Afghan government and the government must take all necessary steps 
to fulfill its responsibilities in this regard, otherwise violation of human rights obligations will 
result in new constitutional rights, including the right to compensation for the victims of 
human rights abuses. 
Keywords: Right to health, Coronavirus, Government’s commitments, Compensation to 
victims and International human rights instruments. 
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