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 دمهقم

 

است که در افغانستان وضعیت حقوق اقتصادی و اجتماعی  یها گزارشاز سلسله  شمارههفتمین این گزارش، 

نظارت  یها داده برمبنای قبلی، های شمارهنیز، همانند  . این گزارشدهد میپوشش را  1393و  1392 های سال

در نقاط مختلف افغانستان با اقشار براساس فرم های آن، ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تهیه شده که 

تحت پوشش تحلیل و بررسی شده و  های سالبا تفکیک گزارش  ی اینها دادهمختلف مصاحبه صورت گرفته است. 

 های سالی این دو سال، با ها یافتهدر مواردی نیز صورت مقایسوی  نتایج این سال ها با همدیگر مقایسه شده است. 

 . ده است تا روند تحوالت وضعیت حقوق بشر را روشن تر نشان بدهدقبل از آن نیز نشان داده ش

 از منابع ثانوی در ترسیم تصویر وضعیت حقوق اقتصادی و اجتماعی در کشور، و وضاحت بیشتر ها یافته برای تقویت

کمیسیون ین نهادهای مختلف، تحقیقات چاپ شده مسؤولنیز استفاده شده است. این منابع شامل مصاحبه های ویژه با 

 یها گزارشو  المللی بینملی و  غیردولتیدولتی و  نهادهای نشر شده یها گزارشمستقل حقوق بشر افغانستان، 

 . باشد میهمگانی   های رسانهخبری 

ی آن تا حد امکان تالش شده از مناطق مختلف کشور ها دادهو  دهد میاین گزارش تمام والیات کشور را پوشش 

کشور،  مناطقبه دلیل وجود برخی مشکالت امنیتی و عدم دسترسی کامل به تمام  شود. با این حال، آوری جمع

 از کند میتالش  این گزارش هرحال. به دسترسی به تمامی مناطق کشور برای همکاران ما ناممکن بوده است

 ترین عمدهکند و امیدواریم به کمک آن بتوان  ارائهعمومی حقوق اقتصادی و اجتماعی کشور تصویری وضعیت 

 حقوق بشر را در سطح کشور  درک کرد.  های چالش

قبلی این مجموعه گزارش ها تنظیم شده است. ابتدا معرفی نامه ای کوتاه از  های شمارهساختار این گزارش همانند 

و خالصه ای از گزارش درج شده و  کمیسیون، تعهدات حقوق دولت افغانستان در قبال حقوق اقتصادی و اجتماعی

شده و سرانجام نیز پیشنهادات کمیسیون به نهادهای  ارائهبه دنبال آن بخش های اصلی گزارش در هفت قسمت مجزا 

حقوقی آن بر بنیاد  های چارچوبراجع به اصول و  در ابتدا مطرح شده است. در هر بخش اصلی گزارش، مسؤول
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شده  ارائهی آن ها یافتهحقیق، مورد تحلیل قرار گرفته است و ت آمارهایه و سپس، بحث شد المللی بیناسناد ملی و 

  است. 

از  این گزارش همکاری کرده اند اظهار سپاس و امتنان شود. و تدوین که در راستای تهیه کسانیجا دارد از 

ی اولیه ها داده آوری جمعهمکاران خود در دفاتر ساحوی و والیتی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به خاطر 

ی آماری این گزارش ابراز ها دادهو تنظیم  بندی دستهاین گزارش و از کارمندان بانک اطالعات کمیسیون به خاطر 

اطالعات  ارائهبه خاطر همکاری در  غیردولتیاز کارمندان ادارات مختلف دولتی و  چنین هم. کنیم میقدردانی 

رییس  ،سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی و حفیظ سعادت ،علی افتخاریخصوص از  شان، به ادارات مربوطه

که از خانم زهرا یوسفی دانشجوی  دانیم می. الزم کنیم میبخش مالی وزارت صحت عامه، اظهار سپاس و امتنان 

ابع از و در یافتن و ترجمه برخی من ندکه برای یک دوره کارآموزی با ما همکاری داشت، 1واشنگتن و لیدانشگاه 

 ، تشکر و قدردانی شود.ندزبان انگلیسی در این گزارش نقش بازی کرد

تصویری قابل درک و قرین واقعیت از وضعیت حقوق اقتصادی و اجتماعی در  ارائهامیدواریم این گزارش بتواند در 

هادهای مختلف حقوق بشر برای ن های فعالیتهای عملی در راستای  افغانستان نقش بازی کند و برای طرح برنامه

 اندرکار مفید و راهگشا واقع شود. دست

 

                                                           
1. Washington and Lee.  
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 درباره کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

 

 16/3/1381افغانستان، به تاریخ  جمهور رئیسفرمان  براساس توافقنامه بن و بشرافغانستانکمیسیون مستقل حقوق 

  .شد تأسیسبه صورت رسمی  1382درآن، در سال  58تسجیل ماده  با تصویب قانون اساسی و کار کرد.ه آغاز ب

بوده شماری  ها و مصائب بی بی عدالتی ها، نابسامانیشصت و هفتاد، کشور ما شاهد  های دههبویژه طی  در گذشته،

صورت  و رسیدگیمکرر نقض شده و هیچگونه باز پرسی  طور بهاساسی شهروندان  های آزادیحقوق بشر و  است.

رسمی در قانون  طور بهنگرفته است. بنابر این، ضرورت بود که برای تضمین حقوق بشری شهروندان کشور، نهادی 

 تأسیسقانون اساسی را به  58جرگه قانون اساسی، ماده  اساسی  پیشبینی می گردید. با درک این نکته مهم، لوی

دولت به منظور نظارت بر رعایت حقوق »کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان اختصاص دادند. بر مبنای این ماده، 

.هرشخص کندمی  تأسیسمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را بشر در افغانستان و بهبود و حمایت از آن، ک

مواردنقض حقوق  تواند می.  کمیسیون کنددر صورت نقض حقوق بشری خود، به این کمیسیون شکایت  تواند می

. تشکیل و طرز فعالیت این کندمساعدت  ها آنبشری افراد را به مراجع قانونی راجع سازد ودر دفاع ازحقوق 

 2«.گردد میط قانون تنظمیم کمیسیون توس

قانون  58بر مبنای ماده « کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان های صالحیت تشکیل، وظایف و »قانون  1384در سال 

کمیسیون در آن تعریف  های صالحیترسید و مبنای عمل، تشکیل، وظایف و  جمهور رئیساساسی، به توشیح 

کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان در چوکات دولت جمهوری اسالمی »براساس ماده دوم این قانون،  گردید.

کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان در انجام فعالیتهای خویش  .کندو طور مستقل فعالیت می  تأسیسافغانستان 

 3".دهد میقوانین نافذه کشور را مالک عمل قرار  احکام قانون اساسی، این قانون وسایر

                                                           
 1382. دولت جمهوری اسالمی افغانستان، قانون اساسی، مصوب سال 2
، تاریخ نشر: 16افغانستان، شماره . وزارت عدلیه جمهوری اسالمی افغانستان، قانون تشکیل، وظایف و صالحیتهای کمیسیون مستقل حقوق بشر3

 ، نشر مطبعه کمیسیون.22/2/1384
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که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یک نهاد ملی است که در  گردد میاز ماده دوم قانون متذکره استنباط 

د.  کن مستقالنه و در محدوده قوانین نافذه کشور فعالیت می طور بهچاچوب دولت جمهوری اسالمی افغانستان، 

کلی در  طور بهنتیجه گرفت که این نهاد  توان یمکمیسیون  های صالحیتوظایف و  قانون تشکیل، 5از ماده  چنین هم

بشری، توسعه و تعمیم حقوق   های آزادیسه حوزه ی نظارت بر رعایت حقوق بشر و دسترسی افراد به  حقوق و 

 4.دهد می. این سه نکته اهداف اساسی کمیسیون را تشکیل کند بشر و حمایت از حقوق بشر، فعالیت می

ی استراتژیک خویش، ها برنامهکمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بر مبنای اهداف فوق و در چارچوب 

در حوزه های مختلف داشته که سهم بزرگی در تحقق این  ای مالحظهو قابل  گیر چشم های فعالیتکارکردها و 

 اهداف داشته است. 

صا ً حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در محالت دور به حقوق بشری خصو ها خانوادهدسترسی افراد و  برنظارت 

از سال  مند نظامی است که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به صورت گیر چشم های فعالیتدست یکی از 

ده است. نظارت از این دسته حقوق، توسط تیم نظارت ساحوی حقوق بشر با استفاده از کرآغاز  خورشیدی 1383

واطالعاتی که از  ها داده. گیرد مییک پرسشنامه معیاری در سراسر کشور،  خصوصا ً در محالت دور دست صورت 

تی دفتر مرکزی ، در بانک معلوماآید میدست ه و مصاحبه مستقیم با شهروندان ب ها پرسشنامهاین  پری خانه

. کمیسیون مستقل حقوق گردد میی مستند و تحلیلی منتشر ها گزارششده و پس از تحلیل به صورت  آوری جمع

بشر افغانستان تا کنون توانسته شش گزارش مستند و دقیق را در مورد میزان دسترسی شهروندان افغانستان به حقوق 

و اطالعات دقیق، حاوی پیشنهادات مشخص به  ها دادهعالوه بر  ها گزارشاقتصادی و اجتماعی به نشر برساند. این 

ی جامعه مدنی جهت بهبود وضعیت حقوق اقتصادی ها آندولت جمهوری اسالمی افغانستان، تمویل کنندگان و سازم

 .گردد می. گزارش حاضر، هفتمین گزارشی از این دست است که اینک منتشر استواجتماعی 

 

 

 

 

                                                           
 . همان4
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 دولت افغانستان در قبال حقوق اقتصادی و اجتماعی المللی بینتعهدات ملی و 

 

شامل فهرستی از حقوق ضروری برای برآوردن  بزرگی از حقوق بشری است که بخش ،حقوق اقتصادی و اجتماعی

حق تعلیم وتربیه، حق آزادی ازدواج حق سطح مناسب زندگی، حق صحت، . حق کار، استی اساسی انسان نیازها

 ازمصادق حقوق اقتصادی و اجتماعی است.نیت اجتماعی و، حق مصؤخانوادهوتشکیل 

آور است که حقوق متذکره در  الزام المللی بینحقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مهمترین سند  المللی بینمیثاق 

عمومی  م توسط مجمع1966حقوق بشری افراد رسمیت یافته است. این میثاق در سال  آن تسجیل شده و به عنوان

. دولت افغانستان نیز به اند پیوستهکشور به آن  156میالدی  2007آپریل  تا سازمان ملل متحد به تصویب رسیده و

 ملحق شده است.  المللی بینبه این میثاق مهم  1983آپریل  24تاریخ 

. هرکشور طرف این میثاق 1 »که؛  دارد میحقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مقرر  المللی بینماده دوم میثاق 

 اقتصادی و فنی، با های طرح ویژه در ه ب المللی بینبه سعی و اهتمام خود و از طریق همکاری و تعاون  گردد میمتعهد 

در این میثاق  با کلیه  شده شناختهتدریجی اعمال کامل حقوق  تأمینمنابع موجود خود به منظور  حداکثراستفاده از 

که اعمال  شوند می.کشورهای طرف این میثاق متعهد 2. کنداقدام  گذاری قانونص اقدامات وسایل مقتضی به خصو

حقوق مذکور در این میثاق را بدون هیچ نوع تبعیض از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده، سیاسی یا 

 «.کنندملی یا اجتماعی، ثروت، نسب یا هروضعیت دیگر تضمین  منشأهرگونه عقیده دیگر، اصل و 

ی عضو را ها دولتتمام  حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  المللی بینکه میثاق  آید میچنین بر  از ماده متذکره

با حداکثر منابع موجود و با همه ابزار مناسب در  المللی بینبا همکاری و کمک  یا و تنهایی که به سازد میمکلف 

باید قدمهای فوری،  ها دولت. یعنی کندجهت نیل تدریجی به تحقق کامل حقوق مندرج در این معاهده اقدام 

، تحقق حداقل سطوح کم دست، ها آنآگاهانه، عینی و هدفمند برای تحقق این حقوق بردارند. الزم است که 

خاص بر  تأکیدمندی از این حقوق، با  ین حد ممکن بهرهتر گستردهمین کنند و باید برای ضروری این حقوق را تض
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در عین حال رعایت اصل برابری و منع تبعیض در برخورداری شهروندان  5.کنندجامعه کوشش  پذیر آسیباعضای 

یک امر فوری  شرط تحقق این دسته حقوق است. رعایت این اصل از حقوق اقتصادی و اجتماعی، مهمترین پیش

  رعایت و تطبیق کنند. باید بدون تعلل آنرا ها دولتاست که بستگی به امکانات هم ندارد و 

کشوری که در آن تعداد قابل توجهی از  "از نظر کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل متحد هم

افراد از مواد غذائی ضروری، مراقبت های اولیه صحی ضروری، سرپناه و مسکن اساسی و اساسی ترین اشکال تعلیم 

این حداقل مکلفیت ها قطع نظر از موجودیت منابع در . شود میو تربیه محروم باشند، آشکارا ناقض این میثاق شمرده 

قرار گرفته،  تأکیدنکته مهم دیگر که دراین ماده مورد  6.باشد میکشور مربوطه وسایر عوامل و مشکالت قابل تطبیق 

برای رعایت،  االجرا الزمقانونی  های ضمانتجهت تضمین این حقوق و ایجاد  ها دولتاتخاذ اقدامات قانونی 

 و تطبیق این حقوق است.حمایت 

دولت افغانستان در قبال حقوق اقتصادی و اجتماعی، ماده ششم قانون اساسی  المللی بینبا درنظرداشت تعهدات 

دولت به ایجاد یک جامعه مرفه و مترقی براساس عدالت اجتماعی، حفظ کرامت »افغانستان مقرر داشته است که؛ 

وحدت ملی، برابری بین همه ی اقوام وقبایل وانکشاف متوازن  تأمینانسانی، حمایت حقوق بشر، تحقق دموکراسی، 

 "رعایت  به همین ترتیب به موجب ماده هفتم قانونی اساسی، دولت مکلف به «است.در همه مناطق کشور، مکلف 

که افغانستان به آن ملحق شده واعالمیه جهانی حقوق  المللی بینی ها میثاق، الدول بینمنشور ملل متحد، معاهدات 

براساس مواد متذکره قانون اساسی، دولت افغانستان مکلف به رعایت و تطبیق موازین حقوق بشر  7شده است. "بشر

شده که به  المللی بینی ها میثاقدولت مکلف به رعایت آن عده  چنین همازجمله حقوق اقتصادی و اجتماعی است. 

 المللی بینحقوق بشر، از جمله میثاق  المللی بین، اسناد ها میثاقآن ملحق گردیده است. بدون تردید در راس این 

ن ملحق که قبال به آ المللی بیندولت افغانستان هم به موجب معاهدات  ،حقوق اقتصادی و اجتماعی است. بنابراین

شده و هم براساس اصول قانون اساسی، مکلف به رعایت، حمایت، تطبیق و تحقق حقوق اقتصادی واجتماعی است 

 .کندحقوق بشری شهروندان افغانستان اقدام  و باید با تمام امکانات در جهت تحقق این دسته از

حقوق اقتصادی و  تأمینکه چارچوب حقوقی مکلفیت دولت افغانستان در  کردنتیجه گیری  توان میهمرفته  روی

حقوق اقتصادی، اجتماعی  المللی بیندو منبع اساسی  که عبارت از قانون اساسی افغانستان و میثاق  براساساجتماعی 

ان و ( برای افغانستMDGs. به عالوه آن اهداف توسعه هزارساله )گردد می( است، طرح ICESCRو فرهنگی )

                                                           
 223، ص 1387. مایکل فریمن، حقوق بشر، مترجم: محمد کیوانفر، نشر هرمس، چاپ اول 5
 10، ص 1388. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، گزارش چهارم وضعیت حقوق اقتصادی و اجتماعی در افغانستان،سال 6
 ، مواد ششم و هفتم.1382دولت جمهوری اسالمی افغانستان، قانون اساسی، مصوب سال . 7
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حقوقی دیگر در قبال حقوق اقتصادی و  های چارچوب( از جمله ANDSاستراتژی انکشاف ملی افغانستان )

حقوق اقتصادی  تأمین، دولت افغانستان مکلف است تا در ها استراتژی.  به موجب همین اسناد حقوقی و اند اجتماعی

 از این حقوق تمام شهروندان را بدون تبعیض مورد حمایت قرار دهد. مندی بهرهو اجتماعی بکوشد و در راستای 
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 خالصه گزارش

 

این هفتمین گزارش وضعیت حقوق اقتصادی و اجتماعی است که از سوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان 

. در این گزارش میزان دسترسی شهروندان گیرد میرا در بر  1393و  1392 های سالاست. گزارش حاضر  شدهتهیه 

به حقوق اقتصادی و اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته و در اکثر موارد به صورت مقایسوی بررسی شده است. 

 خالصۀ این گزارش قرار ذیل است: 

اساسی  به عنوان یکی از مشکالتزمینه های کاری در افغانستان همواره  محدود بودن فرصت ها وکار و اشتغال:  

مقامات وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین افغانستان تعداد افراد بیکار در این   .و جدی مطرح بوده است

که از  گوید میسخنگوی وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین  .اند هزار نفر اعالم کرده 800کشور را حدود 

هزار نفر به صورت مطلق  800ن نفر بیکار اند که از این میان، حدود میلیو 4میلیون نفر واجد شرایط کار، حدود  10

گذشته تعداد  های سالین وزارت کار، در مسؤولکند. به گفته  ساعت کار می 40ای کمتر از  هفته د و بقیه درنبیکار

نفر کاهش  میلیون 4رسید ولی اکنون به  میلیون نفر می 6افراد بیکار و کسانی که دارای کار موقت بودند به 

که بیکار اند.  اند گفتهدرصد مردم  47، حدود گیرد میتحقیق حاضر که والیت های مختلف را دربر  .است یافته

بدتر  91و  1390 های سالنسبت به  93و  1392. وضعیت کار در سال که کار دارند اند گفتهدرصد دیگر  53حدود 

 55که  دهد مینشان  91و  1390 های سالی ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر در گزارش ها بررسیبوده است. 

درصد از دسترسی به کار  53در گزارش حاضر  حالی کهدرصد مردم گفته بودند که به کار دسترسی دارند، در 

ر آمدن دولت و روی کا 1393. پس از انتخابات سال دهد میدرصد کاهش را نشان  2. این ارقام، اند گفتهسخن 

جدید، وضعیت سیاسی و امنیتی بیشتر متشنج بوده و این امر تأثیر مستقیم بر وضعیت کار داشته است. شماری از 

خود را توقف دادند که بر بلند رفتن آمار بیکاری تأثیر مستقیم داشته  های فعالیتی خصوصی ها شرکتموسسات و 

 93و  92 های سالکار و بار طی وضعیت ی مختلف راجع به ها شرکتکه با افغانستان  و صنایع اتاق تجارتاست. 

در مجموع  1392نسبت به سال  1393که وضعیت کار در سال  آید میه است، از نتیجه عمومی چنین بر کرد مصاحبه

بد  وضعیت کار کامالً 93در ربع دوم سال ی اتاق تجارت و صنایع افغانستان، ها بررسیبراساس بدتر بوده است. 
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برای بهبودی وضعیت کار باال رفته  ها امیدواریحکومت جدید، تا حدودی  گیری شکلپس از است.  توصیف شده

نگرانی  ترین عمدهاز  ناامنیاین گزارش،  براساس کاهش یافته است. ها امیدواریدوباره  93در ربع آخر سال  و اما،

شده است. در این گزارش آمده است که ناامنی و کاهش از کشور خروج سرمایه  که منجر بهصاحبان کار بوده 

از آینده مبهم ابراز  ها شرکتاست. بیشتر  ها شرکتموانع موجود برسر راه کار و بار  ترین عمدهمارکیت و تقاضا از 

 ند. توان میهای بزرگ اقدام ن گذاری سرمایهنگرانی کرده و به 

. نبود بیمه صحی، عدم امنیت شغلی، پایین بودن سطح مزد اند مواجهمتعددی  های چالشکارگران در افغانستان با 

کاری، سالم نبودن محیط کار، عدم امکانات کافی در ساحه کاری از مواردی است که به عنوان مشکل اصلی در 

ادی را از لحاظ اقتصادی با مشکالت زی ها فامیلنبود اشتغال ثابت و میزان پائین درآمدها، عرصه کار مطرح است. 

 شان فامیلکه  اند گفته کنندگان مصاحبهدرصد از  50که حدود  دهد می. این گزارش نشان سازد میمواجه 

  قرضداراند.

که در  باشد می ها فامیلدلیل عمده کار اطفال، فقر و تنگدستی  کار اطفال از لحاظ قانونی منع قرار داده شده است.

شماری از اطفال در افغانستان به خاطر تهیه مصارف . شوند میفامیل محسوب  آور خرجبیشتر موارد اطفال کارگر،  

. اند مصروففروشی  گری، دست ، مستریپزی خشتهای  به کار های شاقه مانند: موتر شویی، کره شان فامیلروزانه 

به سن درحدود یک میلیون کودک درکشور پیش ازرسیدن ین وزارت کار و امور اجتماعی می گویند که مسؤول

درصد از کودکان  30براساس اعالم صندوق حمایت از کودکان افغانستان، در حدود  .کنند می قانونی دربازارها کار

در گزارش حاضر نشان ی ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ها بررسینظارت و   .کنند میافغان کار 

اطفال در جریان کار با مشکالت  .کنند میکار  شان اطفالکه  اند گفته شدگان مصاحبهدرصد  22حدود  که دهد می

، نبود محیط کار سالم، کار های سخت و مضر، تحقیر و توهین توسط کارفرما، مزد پایین، اند مواجهزیادی 

 است.محرومیت از تعلیم و تربیه و غیره از مواردی است که متوجه اطفال کارگر 

رعایت جندر در ادارات دولتی و  داشته باشند. مؤثرند نقش توان می زنان در پیشبرد امور اقتصادی و اجتماعی

ی حمایوی برای مشارکت زنان در بازار کار از ضرورت هایی است که دولت باید در این ها برنامهو ایجاد  غیردولتی

، از 1393اداره مرکزی احصائیه، در ربع اول سال  گزارش. مطابق کندی مشخصی را طرح و تطبیق ها برنامهزمینه 

بر بنیاد آماری را که اتاق تجارت  چنین هم. ندا زنان درصدشان 22درصد مرد و  78مجموع کارکنان خدمات ملکی، 

درصدشان مردان  84اند و  درصد از مالکین یا سهم داران شرکت، زنان 16کرده، حدود  ارائهو صنایع افغانستان 

 . باشند می
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حق مسکن، حق دسترسی به غذای کافی و مناسب، حق دسترسی به حق دسترسی به سطح مناسب زندگی: 

شده است. گزارش حاضر مباحثی  است که در چوکات حق سطح مناسب زندگی مطرح  ترین عمدهآب صحی از 

درصد و در  0.5حدود  1392در سال  چنین هم. کنند میدرصد مردم در خانه میراثی زندگی  75که  دهد مینشان 

 شود می. در بسیاری از موارد دیده کنند میکه زیر خیمه زندگی  اند گفته کنندگان مصاحبهدرصد  0.8حدود  93سال 

نفر  48حدود  1392.  در این تحقیق در سال شود میی مافیایی غصب باندهاکه ملکیت های افراد توسط زورمندان یا 

درصد کل  0.3نفر که  17حدود  1393و در سال  دهند میرا تشکیل  شدگان بهمصاحدرصد کل  0.7که 

از مجموع کسانی که  1392غصب شده است. در سال  شان خانهکه  اند گفته، دهند میرا تشکیل  شدگان مصاحبه

که توسط  اند گفتهنفر دیگر  15که توسط قومندان،  اند گفتهنفر  10غصب شده، حدود  شان زمینخانه یا  اند گفته

از مجموع  1393که توسط مقام دولتی غصب صورت گرفته است.  در سال  اند گفته شان تنمتنفذ قومی و دو 

که توسط همسایه  اند گفتهنفر  5توسط قومندان،  اند گفتهنفر  8غصب شده، به تعداد  شان خانهی که کنندگان مصاحبه

 49حدود  1392در سال  چنین همی غصب صورت گرفته است. که توسط مقام دولت اند گفتهنفر  2و متنفذ قومی  و  

 جریان دارد.  شان زمینکه دعوا باالی خانه یا  اند گفته کنندگان مصاحبهتن از  13حدود  1393تن و در سال 

که  دهد میی ساحوی کمیسیون حقوق بشر نشان ها بررسیدسترسی به آب صحی، از نیازهای اساسی زندگی است. 

که به آب صحی  اند گفته کنندگان مصاحبهدرصد از  85حدود  1393درصد و در سال  73حدود  1392در سال 

درصد  12، کنند میکه در یک سال اخیر میزان کسانیکه از آب صحی استفاده  دهد میدسترسی دارند. این نشان 

در  رسد می، به نظر آورند میچاه به دست  شان را از که بیشتر مردم آب آشامیدنی ییافزایش یافته است. از آنجا

منبع آب آشامیدنی یکی از  تافاصله راه ی بیشتری برای به دست آوردن آب حفر شده است. ها چاهیکسال اخیر 

. این دور بودن فاصله راه، در زمستان مشکالت شود میمشکالتی دیگری است که در اکثر روستاها و محالت دیده 

 3درصد( بیشتر از  1.5)  ها فامیلکه برخی  دهد میگزارش حاضر نشان . کند میخلق  ها خانوادهبیشتر را برای 

منبع  تاکه کمتر از یک کیلومتر  اند گفتهدرصد  84الی  80منبع آب فاصله دارند. در این تحقیق حدود  تاکیلومتر 

 آب فاصله دارند. 

و  1392 های سالدر این تحقیق طی . اند مواجهی نیز های چالشدر مورد به دست آوردن آب صحی اغلب با  ها فامیل

؟ پاسخ اند در برابر این پرسش که آیا فامیل تان با مشکالت آب مواجه کنندگان اشتراکدرصد  52حدود  1393

 کنندگان مصاحبهدرصد  43حدود  1393درصد و در سال  42حدود  1392. تحقیق حاضر، در سال اند دادهمثبت 

که مشکالت عمده آبی  اند گفتهدرصد مردم  12الی  10که آب زراعتی شان به حد کافی نیست.  حدود  اند گفته

 . باشد میشان در بخش زراعت 
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. در افغانستان به دلیل فقر و استحق دسترسی به غذای مناسب و کافی بخشی مهم از حقوق اقتصادی و اجتماعی 

وزارت صحت عامه افغانستان،  های ارزیابیمناسب برای خود تهیه کنند.  ند غذایتوان مین ها فامیلبیکاری، بسیاری از 

که نزدیک  دهد میاین رقم نشان   .اند تغذیهوءدرصد کودکان در افغانستان س 40.9که  دهد مینشان  1393در سال 

 97نزدیک به  1392در سال  دسترسی به غذای کافی و مناسب ندارند. در گزارش حاضر، ها فامیلدرصد  41به 

  .خورند میساعت، سه بار غذا  24که در  اند گفته کنندگان مصاحبهدرصد  98حدود  1393درصد و در سال 

که افراد به خدمات صحی  گردد میبرخورداری از صحت، حق هرفرد است. این حق زمانی تضمین  حق صحت: 

درصد از  95حدود  1393درصد و در سال  90حدود  1392در این گزارش در سال  مناسب دسترسی داشته باشند.

متعددی نیز در زمینه  های چالشبا این وجود،  که به خدمات صحی دسترسی دارند. اند گفته، شدگان مصاحبه

موقع دسترسی به خدمات صحی وجود دارد. کمبود داکتران مسلکی، نبود تعمیر برای تعدادی از مراکز صحی و به 

، کمبود چنین همامکانات صحی یاد شده است.  های چالش ترین عمدهنرسیدن اکماالت، نبود امبوالنس از جمله 

ادویه، کمبود وسایل طبی، نبود امکانات تسهیالت در مراکز صحی، قیمت باال و غیره از چالش دیگریست که 

دور بودن مراکز صحی هنوزهم به عنوان یک معضل محسوب  اند.  هکرداین تحقیق از آن یاد  کنندگان مصاحبه

  کیلومتر نیز گفته شده است. 8مرکز خدمات صحی، بیشتر از  تاها فاصله  . در روستاها و دوردستشود می

که به  اند گفته کنندگان مصاحبهدرصد  47حدود  1393درصد و در سال  51حدود  1392در تحقیق حاضر، در سال 

که در یکسال اخیر میزان کسانی که به امبوالنس  شود میامبوالنس دسترسی ندارند. هرچند در این مقایسه دیده 

درصد افزایش یافته، اما در مجموع رقم کسانی که به امبوالنس دسترسی ندارند، در حد باال  4 اند داشتهدسترسی 

 قرار دارد. 

مسئولین صحت عامه به این باوراند که . استمرگ و میر اطفال و مادران از مباحث قابل توجه در بخش صحت 

 براساسکاهش یافته است.  ای مالحظهگذشته به صورت قابل  های سالمرگ و میر زنان و اطفال نسبت به 

مادر در اثر زایمان حدود صورت گرفته بود، از هرصد هزار  1381ی سازمان صحی جهان که در سال ها بررسی

مادر جان  327اکنون از هرصد هزار مادر در هنگام زایمان  حالی کهند، در داد میمادر جان خود را از دست  1600

ین مسؤول. به گفتۀ دهد میدرصد کاهش را نشان  5سال قبل حدود  14. این رقم نسبت به دهند میخود را از دست 

ل دسترسی مردم به خدمات صحی و افزایش تعداد قابله ها صورت گرفته وزارت صحت عامه، این کاهش به دلی

 براساسافزایش یافته است.  4600قابله در کشور فعالیت داشتند که این رقم اکنون به  467تنها  1381است. در سال 

و در سطح  27سازمان صحی جهان، افغانستان از لحاظ مرگ و میر مادران به سطح جهان در ردیف  یها گزارش

نشان داده که در هر نیم  1381منطقه در ردیف اول قرار دارد. براساس گزارش صحت عامه، مطالعات در سال 
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ن در هنگام والدت و اکنون در هر دو ساعت یک ز داد میساعت یک زن در اثر زایمان جان خود را از دست 

. این دهند میزن در اثر مشکالت ناشی از زایمان جان خود را از دست  12حدود  روز شبانه. یعنی در یک میرند می

ی ها ازدواج. عدم دسترسی به قابله و مراکز صحی، دهد میقبل، کاهش قابل مالحظۀ را نشان  های سالرقم نسب به 

در گزارش . شود میدالیل مرگ و میر مادران در افغانستان، خوانده  ترین عمدهوقت، کم خونی مادران، از  قبل از

، به کنندگان مصاحبهاز مجموع  1392حاضر، که از سوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تهیه شده، در سال 

 شان فامیلکه در یک سال اخیر در  اند گفته، دهند میرا تشکیل  کنندگان مصاحبهدرصد کل  2.2تن که  162تعداد 

 دهند میدرصد را تشکیل  0.6تن که حدود  35تنها  1393. اما در سال اند دادهیک مادر را در اثر والدت از دست 

، میزان دهد میی این تحقیق نشان ها یافته. اند دادهکه در یکسال اخیر یک مادر را هنگام والدت از دست  اند گفته

 درصد کاهش یافته است. 1.6حدود  1392ل نسبت به سا 1393مرگ و میر مادران در سال 

 2002سازمان صحی جهان در سال  یها گزارشقبل، کاهش یافته است.  های سالمرگ و میر اطفال نیز در مقایسه با 

و اکنون وزارت  داد میطفل زیر پنج سال، یک طفل جان خود را از  5، حاکی از آن است که در هر  1381یا 

طفل یک طفل قبل از رسیدن به سن پنج سالگی جان خود را از دست  11صحت عامه اعالم کرده است که از هر 

 شان تن 97سال  5. وزارت صحت عامه، در گزارشی گفته است که در حال حاضر از هریک هزار طفل زیر دهد می

میر اطفال و دالیل عمده مرگ می میرند.   شان تن 77د و در هر یک هزار طفل که زیر یکسال قرار دارن  میرند می

تغذیه وءعبارت است از: نارسایی هنگام تولد، کاهش وزن هنگام تولد، عدم رعایت بهداشت توسط خانواده، س

اطفال، عدم دسترسی به داکتران متخصص، معلولیت درونی مانند سوراخ قلب، محرومیت از واکسین، و غیره 

 . باشد می

که میزان مرگ و میر اطفال در سال  دهد میی کمیسیون حقوق بشر در این گزارش نشان ها یافتهحال، در همین 

، در برابر این پرسش شدگان مصاحبهدرصد  3.7حدود  1392کاهش داشته است. در سال  1392نسبت به سال  1393

از مجموع  1393، اما، در سال اند دادهکه آیا در طول سال کدام طفل را هنگام والدت از دست داده اید؟ پاسخ مثبت 

بوده اند.  شان فامیلکه در طول سال شاهد از دست دادن یک طفل در  اند گفته درصدشان 1.4فقط  شدگان مصاحبه

 22حدود  1393. در گزارش حاضر،  در سال دهد میدرصد کاهش را در مقایسه با سال قبل نشان  2.3با این حال 

درصد  13، داکتر و یا نرس کمک کرده است و شان طفلکه در والدت آخرین  اند گفته شدگان مصاحبهدرصد 

درصد مادران را داکتر و یا قابله در هنگام والدت  35ه است که در مجموع حدود کردکه قابله کمک  اند گفته

 31تعداد مجموعی کسانی را که قابله یا نرس و داکتر کمک کرده به  1392این درحالیست که سال  .کند میکمک 

ی کمیسیون مستقل حقوق بشر با گزارش وزارت صحت عامه نیز مطابق دارد. در سال ها یافته. این رسد میدرصد 
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این کشور به کمک قابله  درصد والدت ها در 34ه که نزدیک به کردوزارت صحت عامه در گزارشی اعالم  1392

 . شود میها انجام 

عفونی جلوگیری  های بیماریتوان از ابتالء به  می آن به وسیلهمهم و با ارزشی است که  واکسیناسیون اقدام بسیار

که بیش از هشتاد درصد  دهد مینظارت های ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، نشان  کرد.

که  اند گفتهدرصد مردم  15از خدمات واکسین مستفید شده اند. حدود  شان اطفالکه  اند گفته شدگان مصاحبه

  اند. کرده، اظهار بی خبری شان فامیلاز واکسین اطفال  شدگان مصاحبهواکسین نشده اند و برخی  شان اطفال

المللی  یک تحقیق تازه که توسط بخش امور بین یکی از معضالت عمده جهانی در حال حاضر مسئله اعتیاد است.

عامه و   های صحت مبارزه با مواد مخدر و تنفیذ قانون وزارت امور خارجه ایاالت متحده امریکا با همکاری وزارت

درصد از مجموع نفوس افغانستان از مواد مخدر  11دهد که  مبارزه با مواد مخدر افغانستان انجام شده است، نشان می

میالدی منتشر شد، شمار معتادان به مواد مخدر در افغانستان به  2005براساس تحقیقی که در سال  .کنند میه استفاد

میلیون  3میالدی به  2014به بیش از یک میلیون و در سال  2009رسید. این رقم در سال  وبیست هزار نفر می صد نه

های آن از موارد دیگری است که در افغانستان به صورت گسترده  هاستفاده از تنباکو و فرآورد .نفر رسیده است

ی ها بررسی براساسجسمی و روانی در پی دارد.  های آسیببوده و  اعتیادآور. استفاده از تنباکو نیز گیرد میصورت 

درصد از مردان باالی پانزده سال  35که از سوی وزارت صحت عامه در شهر کابل صورت گرفته است، حدود 

 ن در این شهر، سیگار می کشند. ساک

و قابل مالحظه بوده است.  گیر چشماخیر  های سالمیزان رشد نفوس در افغانستان طی حق آموزش و پرورش:  

. این روند، نیازمند شوند میهمه ساله هزاران طفل به سن مکتب می رسند و واجد شرایط شمولیت در مکتب شناخته 

کرده است، در حال  ارائهآمارهای که وزارت معارف  براساس . باشد میتوسعه تعداد مکاتب و افزایش آموزگاران 

ان توسط بیش از آموز دانشدر مکاتب مشغول درس خواندن هستند. این تعداد  آموز دانشمیلیون  11حاضر حدود 

. تعداد ندا 14درصد این آموزگاران مسلکی، یعنی حد اقل فارغ  50که حدود  شوند میهزار آموزگار تدریس  203

 های سالساله رو به افزایش بوده است.  میزان دسترسی دختران به تعلیم و تربیه در  جدیدالشموالن در مکاتب همه

در  آموز دانشکه هم اکنون از یازده اعشاریه پنج میلیون  گوید میوزارت معارف داشته است.  گیر چشماخیر رشد 

های کشور در مقایسه با  ان دختر در مکتبآموز دانشکشور چهار اعشاریه پنج میلیون نفر آن دختران هستند و شمار 

در زمان طالبان که  گوید می سخنگوی وزارت معارف ،محمدکبیر حقمل درصد افزایش یافته است. 3سال گذشته 

تحقیق .  دهند�را دختران تشکیل می ها�درصد شامالن مکتب 42حضور دختران به مکتب صفر درصد بود؛ امروز 

 اند گفته کنندگان مصاحبهدرصد  95حدود  1393درصد و در سال  92، حدود 1392که در سال  دهد میحاضر نشان 
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 اند گفته کنندگان مصاحبهدرصد  97به تعلیم و تربیه دسترسی دارند. از این میان طی هردو سال بیش از  شان اطفالکه 

که مکاتب خصوصی،  اند گفتهشان  که خدمات آموزشی در منطقه شان توسط مکاتب دولتی فراهم شده است. بقیه

آموزشی خدمات دسترسی به آموزش را فراهم ساخته است. سطح مکاتب در افغانستان در  نهادهایخانگی  یا سایر 

. در برخی مناطق تنها دوره استنهایی یا لیسه  سه دوره تقسیمات شده که شامل دوره ابتداییه، دوره متوسطه، و دوره

 12حدود  1393درصد و در سال  15حدود  1392که در سال  دهد میابتدایی مکتب وجود دارد. تحقیق حاضر نشان 

درصد  16حدود  1393که در منطقه شان مکتب ابتداییه وجود دارد، اما، در سال  اند گفته کنندگان مصاحبهدرصد 

درصد مردم از  15حدود  1392در سال  حالی کهه در قریه شان مکتب متوسطه وجود دارد، در ک اند گفتهمردم 

درصد موجودیت لیسه را  68.8حدود  1393در سال  چنین هم اند. کردهموجودیت مکتب متوسطه در قریه شان یاد 

لیسه وجود دارد. با این حال که در قریه شان  اند گفتهدرصد  67حدود  1392در قریه شان تأیید کرده اند و در سال 

 براساس. شود میی یک درصدی، در زمینه ارتقای سطح مکتب دیده ها تفاوتکه طی این دوسال  شود میدیده 

درصد کاهش یافته است و اما  3حدود  1393ی این تحقیق، دسترسی اطفال به مکاتب دوره ابتداییه در سال ها یافته

 . دهد میی متوسطه و لیسه، هرکدام حدود یک درصد افزایش را نشان ها دورهدر 

متعدد مواجه است. نبود نظام آموزشی معیاری،  های چالشبا  یبخش آموزش و پرورش افغانستان از نظرهای مختلف

، کمبود معلمین مسلکی، کمبود ساختمان ها ولسوالیکمبود کتاب های درسی در بسیاری از مکاتب در سطح 

ی آموزشی و مواد درسی، کیفیت پایین تعلیم و تربیه، پایین بودن معاشات ها صنفب، معیاری نبودن مکات

آموزگاران، دور بودن فاصله مکتب، مسدود بودن برخی مکاتب در مناطق نا امن و غیره از مشکالت عمده اند که 

وده و اما در سطح قریه ها و هنوز هم در بخش مکاتب افغانستان وجود دارد. این مشکالت در شهرها کمتر ب

بیشتر مشهود است. درحال حاضر نبود مکان مناسب آموزشی یکی از مشکالت مهم به شمار می رود.  ها ولسوالی

ی درسی شان، در زیر خیمه، ها صنفدرصد از شاگردان مکاتب،  15که حدود  دهد میی تحقق حاضر نشان ها یافته

 اند گفته کنندگان مصاحبهدرصد  85حدود  چنین هم. شود میخانه های شخصی،  فضای باز و یا در مساجد برگزار 

کیلومتر تا  6که بیش از یک درصد شاگردان بیشتر از  دهد میکه مکتب شان ساختمان دارند. در این تحقیق نشان 

که فاصله راه تا مکتب، حدود یک الی دو  اند گفته کنندگان مصاحبهدرصد  79 تا 75مکتب فاصله دارند. حدود 

. برای ترک دهند میو ادامه تحصیل ن کنند میکیلومتر است. تقریبا همه ساله، تعدادی از شاگردان، مکتب را ترک 

: کیفیت پایین تدریس، ناتوانی در تهیه مصارف ها آنن مکتب دالیل متعددی ذکر شده است که مهمتر ین کرد

ی این ها یافته. بربنیاد باشد میمکتب، کارکردن، دوری راه، ازدواج، نبود معلم اناث، عدم امکانات کافی درمکاتب 

، کیفیت پائین تعلیم و کنندگان مصاحبهدرصد  31حدود  1393درصد و در سال  27، حدود 1392تحقیق، در سال 

. با این حال دیده دهد میدرصد تفاوت را نشان  4این رقم  اند. کردهعنوان  شان اطفالل ترک مکتب تربیه را دلی
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در حالت بدتر قرار داشته است و  1392وضعیت مکاتب از لحاظ کیفیت، نسبت به سال  1393که در سال  شود می

درصد  70که بیش از  دهد میی این تحقیق نشان ها بررسیاست.   شدهمنتج به ترک مکتب شماری از شاگردان 

که  اند گفته کنندگان مصاحبهدرصد  30. نزدیک به کنند می(  ترک 12 تا 10اطفال مکتب را در دوره لیسه )صنف 

. اما اینکه چرا بیشتر شاگردان پسر و دختر، در دوره لیسه کنند میپائین تر از دوره لیسه، مکتب را ترک  شان اطفال

دختران و پسران در این دوره از  در این امر دخیل باشد. معموالً تواند میمل مختلف ، عواکنند میمکتب را ترک 

. شود می شان درسو ازدواج مانع ادامه  کنند میقرار دارند که برخی شان ازدواج  22الی  18لحاظ سنی در سنن 

 . کنند میکه از این رو مکتب را ترک  گیرد مییت خانه و فامیل به عهده شان قرار مسؤولتعدادی هم 

 حق ازدواج و تشکیل خانواده:

ویژه برای  متعدد مواجه است. محدودیت های این حق به های چالشدسترسی به حق ازدواج و تشکیل خانواده نیز با 

ی اجباری، ناخواسته و ها ازدواجزنان و دختران جوان افغان بسیار حادّ است. شمار قابل توجهی از دختران قربانی 

ی ها خشونت. شوند میی سنتی از قبیل بدل و حتا خرید و فروش به ازدواج داده ها شیوهو یا با  شوند میزودهنگام 

خانوادگی نیز از چالش ها و مشکالت رایج فراروی زنان افغان است که اکثراً به صورت بسیار شدید بر زنان اعمال 

 . شود می

سیون مستقل حقوق بشر افغانستان، هرساله در یک دیتابیس اختصاصی قضایای خشونت میک خشونت علیه زنان:

شاکی خشونت علیه زنان به دفاتر  2159، بالغ بر 1392در طول سال  .کند میو تحلیل  آوری جمععلیه زنان را 

را به ثبت رسانده بودند که مجموع موارد  شان قضایایکمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان مراجعه کرده و 

شاکی   2026، بالغ بر 2014در طول سال است. اما  شده میمورد  6611خشونت علیه زنان در این قضایا بالغ بر 

بودند را به ثبت رسانده  شان قضایایخشونت علیه زنان به دفاتر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان مراجعه کرده و 

. مورد خشونت علیه زنان در آن سال در دفاتر کمیسیون به ثبت رسیده بوده است 4873ضایا مجموعاً که ضمن این ق

ه بودند کردرا ثبت  شان قضایایتعداد شاکیان خشونت علیه زنان که به دفاتر کمیسیون مراجعه کرده و  1391در سال 

 دهنده تکانارقام باال نشان دهنده آن است که میزان خشونت علیه زنان در افغانستان بسیار  مورد می رسید. 1750به 

  است. 
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مورد آن ها را، که مشتمل بر  1468، بالغ بر 2014خشونت علیه زنان در جریان سال  شده ثبتاز مجموع آمارهای 

.  بالغ بر دهند میی فزیکی و جسمی تشکیل ها خشونت، شود میخشونت علیه زنان  شده ثبتدرصد کل موارد  30.1

درصد کل موارد خشونت علیه زنان در این مدت را تشکیل می دهند، شامل انواع  8.5مورد دیگر نیز که حدود  412

، شوند میدرصد کل موارد خشونت علیه زنان  30.4مورد دیگر نیز که حدود  1482ی جنسی بوده و ها خشونت

درصد کل موارد خشونت علیه زنان   21مورد، که شامل  1024 چنین هم. باشند میانی ی لفظی و روها خشونتشامل 

، دهد میدرصد مجموع موارد را تشکیل  10مورد دیگر، که   487ی اقتصادی بوده است. بقیه ها خشونت، شود می

 است.مشتمل بر سایر انواع خشونت علیه زنان 

را، که مشتمل  ها آن مورد  2039  به ثبت رسیده،که  علیه زنان خشونت هایمارآ از مجموعنیز  1392در جریان سال 

بالغ  . دهد میی فزیکی و جسمی تشکیل ها خشونت، شود میخشونت علیه زنان  شده ثبتدرصد کل موارد  30.8بر 

شامل  ،دهد میرا تشکیل خشونت علیه زنان در این مدت کل موارد درصد  6.9حدود  کهدیگر نیز مورد  453بر 

را تشکیل  خشونت علیه زنان کل موارددرصد  25.3که دیگر نیز مورد  1673بوده و  جنسی یها خشونتانواع 

درصد کل موارد انواع   20.3شامل که  ،مورد 1340 چنین هم. است لفظی و روانی یها خشونت ، شاملدهد می

مجموع موارد  درصد 16.7 دیگر، که مورد 1106 ی اقتصادی بوده است. بقیهها خشونت، شود میخشونت علیه زنان 

 است.علیه زنان  سایر موارد خشونت ، مشتمل بردهد میرا تشکیل 

بسیار شدید و سخت بر زنان اعمال  ها خشونتکه در بسیاری موارد این  دهد میقضایای خشونت علیه زنان نشان 

و   مورد خشونت جسمی  1468که از مجموع  دهند مینشان  2014در سال  ی جسمیها خشونت. آمارهای شوند می

مورد است. این رقم حدود  1290که بالغ بر  باشد میفزیکی، بیشترین موارد آن شامل لت و کوب به اشکال مختلف 

مورد دیگر این قضایا  87.  بالغ بر شود میی جسمی و فزیکی علیه زنان را شامل ها خشونتدرصد موارد  88

مورد  11. در شود میمورد را شامل  13ی جسمی است که ها خشونترد دیگری از مجروحیت است. آتش زدن مو

 دیگر قطع اعضای بدن قربانی صورت گرفته است.

لت و کوب با ، زدهن لیی، سزدن با لگد ،شامل لت و کوب ی جسمیها خشونتنیز، بیشترین موارد  1392در سال 

ی جسمی را شامل ها خشونتمورد  1613بوده که حدود و حتا قنداق تفنگ  گ و کلوخنساستفاده از سیم، چوب، 

 157.  در باشد میی جسمی و فزیکی علیه زنان در آن سال ها خشونتدرصد موارد  79. این رقم بالغ بر شوند می

مورد دیگر نیز کارد، چاقو و سالح به عنوان ابزارهای خشونت استفاده  60مورد نیز موهای قربانی کشیده شده و در 
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 نیز مورد 8 مورد نیز مجروح کردن ذکر شده و 49در  و آتش زدن بوده، شامل سوختاندن  نیز مورد 29 شده است. 

 .صورت گرفته استقطع اعضای بدن  دیگر نیز مورد 5 بوده است. در ساختن مسموم

خشونت علیه زنان قتل و به ویژه قتل ناموسی است که اغلب در  دهنده تکانیکی از موارد  قتل و قتل ناموسی:

کمیسیون در سال نظارت ساحوی . براساس آمارهای گیرد میدرون خانه ها و به اشکال بسیار دلخراش صورت 

مورد خشونت منجر به  19نیز در  2014در سال مورد قتل زنان در اثر خشونت گزارش شده است.  15، بالغ بر 1392

به صورت مجزا نیز قضایای قتل زنان را مستند سازی کرده  2014، کمیسیون در سال ها این . عالوه بره استقتل شد

 که به اشکال مختلف اتفاق افتاده بوده است. شوند میقتل را شامل قضیه  70بود. این مستندات بالغ بر 

تر است که با توجیهات حیثیتی و ناموسی و اغلب در اثر یک  دهنده تکانی ناموسی اما بسیار ها قتلآمارهای 

تحقیق ملی ای را در  1391. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در سال گیرد میسوءتفاهم یا بدگمانی صورت 

مورد از قضایای  243در جریان تحقیق متذکره، به نشر رسید.  1392این زمینه به راه انداخت که گزارش آن در سال 

 اتفاق افتاده بودند. 1392تا پایان ثور  1390بود که در فاصله زمانی آغاز سال  شدهتل ناموسی مستند ق

 شدهی ناموسی که در دفاتر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ثبت و مستند ها قتلنیز موارد  1392در جریان سال 

نیز   2014در سال آباد و گردیز اتفاق افتاده بودند.  که بیشتر آن در والیات هرات، جالل رسد میمورد  120است، به 

مناطق تحت پوشش دفتر ساحوی هرات کمیسیون بیشترین موارد قتل  به ثبت رسیده بود.قضیه قتل ناموسی  92

مورد آن به والیت هرات اختصاص  44قضیه قتل ناموسی،  92از مجموع  کهشاهد بوده   2014ی را در سال ناموس

مورد قتل ناموسی قرار دارد. جالل  9و  13، 14ز هرات، والیات بلخ، قندهار و گردیز به ترتیب با داشته است. پس ا

 آباد، فاریاب، هلمند، کندز و ارزگان موارد دیگر قتل ناموسی را شاهد بوده است.

تجاوز جنسی از دیگر موارد خشونت علیه زنان است که جزو زیرمجموعه های خشونت جنسی  تجاوز جنسی:

 .گردند می. در موارد زیادی قضایای تجاوز جنسی منجر به قتل دختران و زنان شود می بندی تهدس

اگر مقاربت جنسی اجباری و اجبار به عمل لواط را نیز جزو موارد تجاوز جنسی به شمار آوریم، از میان مجموع 

درصد از مجموع   30.7آن تجاوز جنسی بوده است که حدود  مورد 139 ،1392موارد خشونت جنسی در سال 

 27مورد رسیده بود که  109آمار تجاوز جنسی به  1391. در سال شود میموارد خشونت جنسی علیه زنان را شامل 
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. مقایسه ارقام تجاوز جنسی در این سال با سال شد میدرصد از مجموع موارد خشونت جنسی علیه زنان را شامل 

 .دهد مینشان  1392درصد افزایش را در سال  27.5گذشته، 

مورد آن تجاوز جنسی بوده است. این رقم از مجموع  179از مجموع موارد خشونت جنسی،  اما، 2014در سال 

 . دهد میدرصد را تشکیل  43بیش از  در سال متذکره قضایای خشونت جنسی

ناشی از ضعف  تواند میتجاوز جنسی است. این روند  شده ثبتمقایسه ارقام باال بیانگر سیر صعودی قضایای 

 در مناطق مختلف باشد.  مسؤولی مسلح و زورمند غیرها  گروهحاکمیت قانون، گسترش ناامنی و وجود 

بالغ بر  1392اجبار در نکاح و ازدواج از معضالت مهم حقوق زنان در افغانستان است. در سال  ازدواج اجباری:

مورد ازدواج اجباری در دفاتر کمیسیون به ثبت رسیده است. در هریک از  114،  حدود 2014مورد، و در سال  214

مستقل حقوق بشر افغانستان به ثبت  مورد ازدواج اجباری در دفاتر کمیسیون 172نیز بالغ بر  1391و  1390 های سال

 است. بوده رسیده

ازدواج زودهنگام هرچند در مورد پسران نیز وجود دارد، ولی قربانی اصلی آن را دختران  ازدواج زودهنگام:

قبل از  دخترشاندر مورد ازدواج پسر و  دهندگان پاسخ. در آمارهای نظارت ساحوی حقوق بشر از دهد میتشکیل 

درصد  2، حدود 1392در آمارهای سال  کننده اشتراکنفر  7381قانونی پرسیده شده است. از مجموع رسیدن به سن 

ولی این رقم در  اند. کردهسالگی ازدواج  18قبل از سن  پسرشانکه اطفال  اند گفته، شود مینفر  146آنان که بالغ بر 

. آمارهای سال رسد می، شود میمورد  505 درصد که بالغ بر 6.8سالگی، به  16مورد ازدواج دختران قبل از سن 

 اند گفتهنفر( آنان  112درصد)مشتمل بر  2.1، حدود کننده اشتراکنفر  5393که از مجموع  دهند مینیز نشان  1393

درصد آنان در مورد ازدواج دختران شان قبل از  8.5سالگی ازدواج کرده اند و اما  18قبل از سن  پسرشانکه اطفال 

 .اند دادهسالگی جواب بلی  16سن 

قبل از سن قانونی بیان کرده اند، حل مشکالت اقتصادی  شان اطفالبرای ازدواج  دهندگان پاسخین دالیلی که تر مهم

ی زودهنگام ذکر شده است. بد دادن)یا بد گرفتن( ها ازدواجانگیزه های دیگر  است. حل منازعات به عنوان دالیل و

 .  آیند می معموالً دختران در سنین خردسالی از این طریق به قید نکاح دری دیگر است که ها رسماز 
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ند. براساس که در هریک از این دالیل و انگیزه ها، دختران قربانی اصلی ا دهد میتفکیک جنسیتی این آمارها نشان 

ی فقیر به ازدواج دختران بیشتر به عنوان یک راه حل برای رفع مشکالت اقتصادی نگریسته ها خانوادهاین آمارها، در 

و در نتیجه  آیند مین شان بر ی فقیر از پس مخارج ازدواج فرزندانها خانواده. فقر عامل بدل نیز است. چون شود می

 .آورند میآنان را از طریق بدل به قید ازدواج در

اما دلیل اصلی ازدواج زودهنگام پسران، براساس این آمارها، ازدواج از طریق بدل کردن دختران است که یکی از 

، به ندکن می. یعنی پسرانی که در سنین کودکی ازدواج باشد میی افغان ها خانوادهی سنتی ازدواج در میان ها شیوه

. در این مورد نیز دختران خانواده نقش استشان،  خاطر بدل کردن دختران خانواده با همدیگر برای ازدواج پسران

. آمارهای ازدواج دختران از طریق بدل نیز ندا وسیله ای برای ازدواج پسران خانواده دارند و قربانی اصلی این رسم

 بیانگر این مسأله است. 

است. عالوه بر موارد دیگر  پذیر آسیبزنان در حریم خانه نیز بسیار  مصؤونیتامنیت و  اخراج از منزل:

ی خانوادگی، یکی از موارد رایج خشونت علیه زنان اخراج آنان از منزل است. این عمل معموالً به دنبال ها خشونت

ه اتفاقات بعد از آن واقع . اکثر این گونگیرد میصورت  آید میاختالفاتی که میان زن و خانواده همسرش پیش 

مورد خشونت از قبیل دشنام و تحقیر و لت و کوب و غیره قرار گرفته اند و سرانجام از منزل  شدت بهکه زن  شود می

 .شوند مینیز اخراج 

. زیرا گاهی خانه پدر و یا وابستگان دهد میخطرناکی قرار  پناهی بیاخراج از منزل، گاه زنان قربانی را در وضعیت 

پدری وی در دسترس نیست و یا در فاصله بسیار دوری قرار دارد. در این وضعیت این زنان ممکن است مورد آزار و 

 اذیت دیگران قرار بگیرد  یا حتا قربانی تجاوز جنسی شود.

مورد  243، 1390مورد اخراج از منزل در دفاتر کمیسیون به ثبت رسیده بود. در سال  265بالغ بر  1392در سال 

 مورد افزایش یافته بود. 303به  1391بود. این رقم در سال  شده ثبتخراج از منزل ا
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 اجتماعی: مصؤونیتحق 

گسترده مواجه است که زندگی و رفاه آنان را با خطر  های چالشاجتماعی اقشار مختلف جامعه با  مصؤونیتحق 

 . سازد میمواجه 

. باشند میجامعه است که نیازمند حمایت های ویژه اجتماعی پذیر آسیبسالمندان یکی از اقشار  سالمندان:

و هیچگونه سیستم حمایتی از آن ها وجود  کشور تنها از حمایت های خانواده خود برخوردار اند سطحسالمندان در 

در شرایط بسیار سخت کار کنند.  شوند میی فقیر سالمندان مجبور ها خانوادهدر  ندارد. شماری از سالمندان

که در بسیاری از مناطق کشور سالمندانی هستند که مجبور اند به خاطر امرار معیشت خانواده  دهد میدات نشان مشاه

شان، به کارهای سختی از قبیل حمالی، کراچی وانی، چوپانی، دست فروشی و امثال آن تن بدهند. شماری از این 

 .دهند میسالمندان را زنان تشکیل 

 539درصد) 10، کننده اشتراکتن  5393، از مجموع 1393در بانک اطالعات نظارت ساحوی کمیسیون در سال 

 . باشند میافراد سالمند  شان فامیلکه سرپرست  اند گفتهتن( آنان 

که ی است های چالشنبود مصروفیت و کار مطابق توانایی سالمندان، نبود خانه سالمندان، فقر و بی سرپناهی از جمله 

که بیان کرد  2013در گزارشی در سال  صندق جمعیت سازمان ملل متحد در برابر سالمندان این سرزمین قرار دارد.

 «سن جهانی شاخص» به که گزارش این . دراست سالمندانکشور، بدترین کشور برای زندگی  91افغانستان در بین 

 گرفته نظر در قانونی های حمایت و آموزش بهداشتی، شغلی، وضعیت درآمد، میزان چون معیارهایی ،شده میمس

  است. شده

در افغانستان آمار دقیق از تعداد سالمندان در دست نیست. اما بنا به گفته وزارت کار و امور اجتماعی، در حال حاضر 

که  یدگو میهزار شان معاش می گیرند. وزارت کار و امور اجتماعی  95هزار متقاعد وجود دارد که  184حدود 

 ی اساسی فراهم شده است.ها سهولت بازنشستگانبربنیاد پالیسی جدید این وزارت، برای 

اما  سرشماری دقیقی از تعداد اشخاص دارای معلولیت در افغانستان وجود ندارد. اشخاص دارای معلولیت:

صد هزار  8یی که چند سال قبل صورت گرفته است حدود ها بررسی براساس گوید میوزارت کار و امور اجتماعی 

ی مختلف ها دوره. این وزارت طی دهند میهزار شان را اطفال تشکیل  190معلول در افغانستان وجود دارد که 
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ه است. اما معلولین هنوز هم با کردشماری از معلولین را آموزش های فنی و حرفه ای داده و وارد بازار کار 

 .اند مواجهاز جمله با تبعیض در جامعه  مشکالت مختلف

نفر مصاحبه صورت  7381با  1392در بانک اطالعات نظارت ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در سال 

که در خانه حداقل یک نفر معلول دارند. از این  اند گفتهنفر(  381درصد آنان) 5.2گرفته است که از این میان، 

تن آنان دو نفر معلول در خانه  17که یک تن معلول در خانواده آن ها وجود دارد.  اند گفتهنفر  354مجموعه 

نفر معلول در خانواده  5نفر معلول در خانه دارند و دو تن دیگر نیز از وجود  3که  اند گفتهتن آنان نیز  8. اند داشته

  اند. کردهشان یاد 

 شان خانهکه در  اند گفتهنفر(  227درصد آنا) 4.2حبه شونده، حدود مصا 5393نیز از مجموع  1393ی سال ها دادهدر 

 15که یک تن از اعضای خانواده آنان معلول است.  اند گفتهنفر  204. از این میان، باشد میحداقل یک نفر معلول 

نفر  2تن آنان سه عضو خانواده خود را معلول معرف کرده و  5. اند گفتهنفر از دو عضو معلول در خانواده شان سخن 

 . اندعضو فامیلش معلول بوده  5معلول بوده و یک تن آنان نیز  شان فامیلعضو  4نیز 

که سرپرست  اند گفتهتن آنان  28، کننده اشتراک 5393از مجموع  1393در فرم های این بانک در سال  چنین هم

 معلول است.  شان فامیل

. از این رو آیند مینوزادان نیز همانند افراد بزرگسال شهروندان کشور به شمار  تصدیق والدی و تذکره تابعیت:

که متأسفانه بسیاری از  دهد میی نظارت ساحوی نشان ها دادهباید اسناد تأیید هویت آنان از هنگام تولد تهیه شوند. 

 دهد میکمیسیون مستقل حقوق بشر نشان  1392ی سال ها داده. کنند میدر گرفتن تصدیق والدی توجهی ن ها خانواده

درصد  86.4که کودکان شان تصدیق والدی دارند.  اند گفتهتن(  811درصد آنان) 11تن، تنها  7381که از مجموع 

 . اند دادهتن( به این مسأله جواب منفی  6375آنان)

 اند گفتهتن(  439درصد آنان) 8.1، تنها کننده اشتراک 5393نیز بیانگر این است که از مجموع  1393ی سال ها داده

که کودکان شان تصدیق والدی  اند گفتهتن(  4843درصد آنان) 89.8که کودکان شان تصدیق والدی دارند. 

و یا جواب بی ربط  اند دادهندارند. در آمارهای هردو سال شماری از اشتراک کنندگان به این موضوع یا جوابی ن

 . اند داده
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 43.6، حدود 1392که از مجموع اشتراک کنندگان در فرم مصاحبه های سال  دهد میارهای این تحقیق نشان آم

 1393که کودکان شان تذکره تابعیت دارند. در آمارهای سال  اند گفته، شوند میتن  3216درصد آنان که مشتمل بر 

تن( در  4018درصد) 54.4ت گرفته اند. هنوز که فرزندان شان تذکره تابعی اند گفتهتن(  2317درصد) 43نیز حدود 

 که فرزندان شان تذکره تابعیت ندارند.  اند گفته 1393تن( در سال  2969درصد) 55.1، و 1392سال 

اسناد و عدم تقاضای این از اهمیت این  شهروندان ناآگاهی نداشتن تصدیق والدی و تذکره تابعیت دلیل ترین عمده

 است.  در توزیع آن ها مسؤولاهمال مراجع  نیز و اسناد توسط آن ها،

برخورداری از بسیاری مصادیق حقوق بشر مثل حیات، آزادی، آموزش و پرورش، سفر و سیاحت، کار،  امنیت:

 برخورداری از رفاه و سطح مناسب زندگی، مشارکت سیاسی و اجتماعی و غیره  وابستگی شدید به امنیت دارد.

چالش ها و نگرانی های امنیتی به خصوص با تکمیل خروج نیروهای  ستان است.امنیت از معضالت همیشگی افغان

یت های امنیتی به نیروهای داخلی، بیشتر از پیش مسؤولو واگذاری کامل  2014از افغانستان در طول سال  المللی بین

 گسترش تلفات ملکی یکی از پیامدهای مهم گسترش ناامنی است. شده است.

ی از تلفات ملکی در اثر جنگ ها و انفجارها و عملیات یها گزارشبشر افغانستان هرساله کمیسیون مستقل حقوق 

نفر  5710به  1392این گزارش ها، آمار تلفات ملکی در سال  . براساسکند میشور تهیه و منتشر های انتحاری در ک

نفر بود که  5540این رقم  1391بودند. در سال  شده مینفر زخ 3426نفر کشته و  2284می رسید که از این میان 

 درصد افزایش داشته است. 3نسبت به سال قبل از آن  1392براین اساس تلفات ملکی در سال 

 1391درصد از تلفات ملکی طالبان و مخالفین مسلح دولت بوده اند، در حالی که در سال  82.4عامل  1392در سال 

 لح معرفی شده بود.درصد تلفات ملکی طالبان و دیگر مخالفین مس 63عامل 

افزایش نگران کننده ای داشته است. در طول یازده ماه سال متذکره)از اول حمل تا  1393آمار تلفات ملکی در سال 

این رقم در بودند.  شده میتن زخ 4754تن کشته و  2899نفر رسیده بود که  7653پایان دلو( آمار تلفات ملکی به 

تن زخمی ثبت  3174کشته و  2084که از آن جمله  بودهتن  5258 بالغ بر 1392یازده ماه )حمل الی دلو( سال 

نسبت  1393سال که تلفات ملکی در  دهد میمقایسه ارقام یازده ماهه تلفات ملکی در این دو سال نشان گردیده بود. 

 .داشته استدرصد افزایش  31 حدود به سال قبل از آن
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تلفات گزارش یوناما . دهد میه و گزارش کردتلفات ملکی را ثبت گی سازمان ملل متحد)یوناما( نیز آمار کنند

این  .آن زمان بودتا  2009از سال  رقمکه بلند ترین  بودتن گزارش داده  10548 بالغ بر، 2014غیرنظامیان را در سال 

 نشان دهنده که در مجموع باشد میدرصد ازدیاد(  21زخمی ) 6849درصد ازدیاد( و  25کشته ) 3699ارقام، شامل 

 .باشد می،  2013در مقایسه با سال  تلفات غیرنظامیاندرصد ازدیاد در شمار  22

، انفجارها و عملیات های انتحاری و مسلحانه طالبان در 1393همزمان با تشکیل حکومت وحدت ملی در میزان سال 

ی تروریستی و ها  گروهاکنون  افزایش یافت و نگرانی های گسترده ای را خلق کرد. شدت بهمناطق مختلف کشور 

ی مسلح مخالف دولت بسیاری از مناطق کشور را با تهدید مواجه ساخته اند. در ها  گروهدهشت افکن طالبان و دیگر 

ی والیات جنوبی، جنوب غربی، شرقی و شمالی افغانستان طالبان حضور چشمگیر یافته است. ها ولسوالیبسیاری از 

در ماه های اخیر، دامنه های ناامنی در والیت های شمالی کشور گسترش یافته و طالبان در بعضی مناطق، از جمله در 

ی والیات بدخشان، قندز ها ولسوالی شماری از اند. کردهایجاد « ادارات موازی»ی والیت کندز ها ولسوالیشماری از 

 و فاریات با خطر سقوط مواجه است.

گسترش نفوذ شاخه های گروه موسوم به دولت اسالمی یا داعش از معضالت تازه امنیتی در کشور است. داعش در 

های ی وحشیانه تری را به نمایش گذاشته اند که شامل گروگان گیری و سربریدن ها خشونتمناطق تحت نفوذ شان 

. در شماری از مناطق کشور تعدادی از دهشت افکنان منصوب شود میدسته جمعی و قتل و کشتار زنان و کودکان 

 . افراد این گروه، در مواردی با افراد طالبان نیز درگیر شده اند.اند پیوستهبه طالبان به داعش 

ی زند و آن ها را نسبت به حکومت افغانستان تشدید ناامنی، هراس و ناامیدی را در میان مردم بیشتر از پیش دامن م

. پیامدهای ناگوار ناامنی برای اقشار مختلف جامعه بسیار گسترده است. اما زنان و کودکان بیشتر سازد میبی اعتماد 

خود را در شرایط ناامنی بیشتر از دیگران از  مصؤونیت. آن ها شوند میاز دیگر اقشار جامعه از گسترش ناامنی متأثر 

 .شود میمحدود  شدت بهو دسترسی آنان به صحت، آموزش و کار  دهند میست د

میلیون افغان با مدرک و فاقد مدرک در ایران و  6که بیش از  دهد مینشان  (UNHCR) آمار های: مهاجران

میلیون  2،6که حدود  گوید مینادر فرهاد سخنگوی سازمان امورپناهنده گان در افغانستان،  .پاکستان پناهنده اند

 70و هم چنان در کنند میافغان همین اکنون با مدرک پناهنده گی در دو کشور ایران و پاکستان زنده گی 

 های سالی ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، طی ها بررسیدر گزارش حاضر،  .کشوردنیاحضوردارند
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این مهاجرت ها  اند. کردهکه مهاجرت  اند تهگف کنندگان مصاحبهدرصد از  20که حدود  دهد مینشان  1393و  1392

سال را دربر گرفته است و در برخی موارد مهاجرت شان حتی بیش از یک دهه را نیز در بر  10معموال از یکسال الی 

 شدگان مصاحبهدرصد  73حدود  1393درصد و در سال  64حدود  1392در این تحقیق در سال گرفته است. 

 ذیل این ارقام را مشخص کرده است:  نمودار اند. کردهکه در کشور پاکستان مهاجرت  اند گفته

 ادارهکه پس از مدتی مهاجرت، دوباره به کشور اصلی خود بازگردند.  شود میبه کسانی اطالق  کنندگانعودت 

(UNHCR) نادر  اند. کردهمیلیون پناهنده دوباره به افغانستان عودت  6سال گذشته حدود  12که در طول  گوید می

براه انداخته شده  (UNHCR ) توسط اداره 2002از سال  ها آنبرنامه عودت داوطلبانه افغ": دارد میفرهاد اظهار 

افغانستان عودت میلیون افغان که بیشترین شان از ایران و پاکستان بوده اند، دوباره به  5،7بود که از آن زمان تا اکنون 

تازه ترین گزارش ها، حاکی از آن است که . دهد میدر صد نفوس افغانستان را تشکیل  25کرده اند که تقریبآ 

نزدیک به هفده هزار مهاجرافغان طورداوطلبانه  11/10/1393الی  11/10/1392میالدی مطابق  2014درجریان سال 

شنری عالی سازمان ملل متحد درامورپناهنده گان که بریاست یمبه اساس گزارش واصله ک اند. کردهبه کشور عودت 

نفرافغان درمدت یک سال ازبرخی کشوهای جهان  16957 ، حدودمهاجرانوزارت  اطالعات وارتباط عامه

درگزارش گفته شده است که بادرنظرداشت رقم عودت کننده ها ،میزان  اند. کردهطورداوطلبانه به کشور عودت 

 . کمتر است %65ه بودند ،حدود کردنفردرآن سال عودت  38766که  2013نسبت به سال  2014برگشت درسال 

درصد کسانی که عودت کرده اند،  34حدود  1393درصد و در سال  25حدود  1392در تحقیق حاضر، در سال 

درصد نسبت به  9حدود  1393که میزان نارضایتی در سال  شود میاز عودت شان راضی نیستند. دیده که  اند گفته

 1393درصدی، نشان دهنده بدتر شدن وضعیت امنیتی و شغلی در سال  9افزایش یافته است. این تفاوت  1392سال 

 .     باشد می

که بیشترین عوامل نارضایتی  دهد مین ذکر شده است، اما ارقام نشان کردعوامل متعددی برای نارضایتی از عودت 

 1393درصد و در سال  50حدود  1392. در این تحقیق، در سال باشد مین، نبود کار و نبود امنیت کرداز عودت 

درصد  46حدود  1392در سال  چنین هم اند. کردهدرصد، دلیل نارضایتی شان را نبود کار و اشتغال عنوان  58حدود 

که به دلیل نبود امنیت از بازگشت شان رضایت ندارند. با این حال در ارقام  اند گفتهدرصد  36حدود  93و در سال 

از نبود اشتغال شاکی بوده اند و این  کنندگاندرصد عودت  58حدود  1393که در سال  شود میذکر شده مشخص 

و وضعیت سیاسی به صورت  1393. انتخابات سال دهد میدرصد افزایش را نشان  8حدود  92رقم نسبت به سال 

 عموم روی کار و اشتغال تأثیرات منفی داشته است. 
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ه و در یکی از کردکه به دالیل مختلفی مسکن اصلی شان را ترک  شوند میبه کشانی گفته  داخلی شدگانبیجا 

 دهد مینشان  شود می ارائه مهاجرانارقامی که از جانب دفتر سازمان ملل متحد برای نقاط کشور مسکن گزین شوند 

، به دالیل مختلف از جمله جنگ و دهند میهزار نفر که حدود ده هزار خانواده را تشکیل  630که در افغانستان 

در  22 شدگیدر روند بیجا  2013که در سال  دهد میاین آمار ها نشان  .قرار دارند شدگیآفات طبیعی، در بیجا 

میزان بیچا  .اند پیوسته شدگان بیجا جماعت به �هزار تن دیگر 124صد افزایش رونما شده و در این سال حدود 

کمیشنری عالی سازمان ملل متحد   2014طی سه سال اخیر به ترتیب رو به افزایش بوده است. در اواخر سال  شدگی

نزدیک به هشت صد هزار تن بنابر عوامل مختلف از جمله  گفته است که (UNHCR ) در امور پناهنده گان

ین عوامل تر مهماند. در تحقیق حاضر موضوع نبود اشتغال و نبود امنیت به عنوان  بیجا شدهافغانستان ناامنی ها در 

نبود  ، مسألهشدگاندرصد بیجا 47حدود  93درصد و در سال  45حدود  1392یاد شده است. در سال  شدگیبیجا

به دلیل بدترشدن امنیت عمومی،  درصدشان 32الی  31در  چنین هم اند. کردهشان عنوان  شدگیاشتغال را عامل بیجا 

به خاطر تهدید و نداشتن امنیت شخصی بیجا شده اند. نداشتن خانه و زمین و  درصدشان 3الی  2بیجا شده اند. حدود 

 .گردد می ها فامیلبرخی  دگیشخشکسالی ها از عوامل دیگری است که باعث بیجا
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 روش و جامعه آماری

 

را در بر  1393و  1392 های سالکه  باشد میاین گزارش هفتمین گزارش وضعیت حقوق اقتصادی و اجتماعی 

 های سال. این گزارش بر مبنای بانک اطالعاتی کمیسیون مستقل حقوق بشر تهیه شده که اطالعات آن طی گیرد می

و شامل  آوری جمعمتذکره ، به صورت جداگانه توسط  کارمندان نظارت ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر 

تحقیقی کمیسیون مستقل حقوق بشر،  یها گزارشدیتابیس گردیده است.  در ضمن برای معلومات تکمیلی، از سایر 

 استفاده شده است.  المللی بینملی و  هاینهاد یها گزارشین و مسؤولی ساالنه ادارات دولتی، مصاحبه با یها گزارش

 جامعه آماری:  

به صورت جداگانه از طریق   1393و  1392 های سالمؤظفین دفاتر ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر طی 

در این گزارش تالش شده است که اقشار مختلف جامعه از  اند. کردهپرسشنامه با اقشار مختلف شهروندان مصاحبه 

طق مختلف تحت پوشش این تحقیق قرار گیرد. در این تحقیق جامعۀ آماری به شکل تصادفی انتخاب بخش ها و منا

تن مردم  3757تن زن و  3624تن که از این میان  7381با 1392. در سال باشند میشده است که شامل مرد و زن 

 2652زن و   2741تن مصاحبه صورت گرفته که از این میان، به تعداد  5393در مجموع با  1393.  در سال باشند می

 : دهد میرا با درنظرداشت جنسیت نشان  شدگان مصاحبهزیر تعداد  نمودار. باشد میمرد 
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پوشش این تحقیق هرچند تالش های وسیع در این زمینه صورت گرفته است تا تمام والیات و مناطق کشور تحت 

قرار گیرد. اما به دلیل ناامنی ها و تهدید مخالفین مسلح در بعضی نقاط افغنستان باعث گردیده تا بعضی والیت ها و 

  26در 1393والیت و در سال  30این مصاحبه در  1392مناطق کشور خارج از پوشش این تحقق قرار گیرد.  در سال 

 والیت انجام شده است. 

 : دهد میر والیت های زیر پوشش و تعداد مصاحبه ها را نشان زی هاینمودار
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 والیت های زیر پوشش و تعداد مصاحبه ها
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. در این تحقیق تالش شده است تا نمونه آماری از تمام اقوام و مذاهب کنند میدر افغانستان اقوام متعددی زندگی 

ده که کشور انتخاب گردد. افراد برای مصاحبه به شکل تصادفی انتخاب شده و پرسش نامه برای شان توزیع گردی

  اند. کردههر مصاحبه کننده قومیت خود را نیز در آن ذکر 

 .  دهد میرا نشان  شدگان مصاحبهزیر قومیت  نمودار 

 

 

در هیچ یکی از مراکز تعلیمی و آموزشی نرفته اند.  شدگان مصاحبهکه حدود هفتاد درصد  دهد میاین تحقیق نشان  

حاکی از آن است که تعداد  ها یافتهتا سطح دانشگاه و تعدادی هم در سطح مکتب سواد دارند.  ها آنتعداد کم 

اخیر زمینه  های سالزیادی از مردم افغانستان در روستاها و قریه ها از سواد کافی برخوردار نیستند. هرچند طی 

از لحاظ سنی، بخش های  کنندگان مصاحبهدسترسی به مکاتب و تعلیم برای جوانان فراهم بوده است، از آنجائیکه 

 درصد اند.  30، شمار با سواد آن در این تحقیق کمتر از گیرد میمختلف جامعه را در بر 
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 : دهد میرا نشان  شدگان مصاحبهذیل سطح سواد و تعلیمات  نمودار
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 بخش اول

 حق کار و اشتغال

 

، سترسی به کار و اشتغالد حق کار به عنوان یکی از مهمترین حقوق اقتصادی و اجتماعی افراد به شمار می رود. 

اعالمیه جهانی حقوق بشر  23حق آزادانه انتخاب شغل و حمایت در برابر بیکاری، از مواردی است که در ماده 

حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، که افغانستان  المللی بینماده های ششم و هفتم میثاق شده است.  تأکیدصراحتا 

» نیز عضو این میثاق است، پیرامون حق کار توضیحات داده است.  در ماده ششم این میثاق آمده است که: 

و کاری که  به وسیلهکشورهای طرف این میثاق حق کارکردن را که شامل حق هر کس است به این که فرصت یابد 

کند، به رسمیت می شناسند و اقدامات مقتضی برای این حق معمول  تأمین، معاش خود را کندقبول می  آزادانه یا

را دارد. بنابر این معیار های قانونی  در رابطه با کار المللی بینی متعدد ها میثاقافغانستان عضویت  8«.خواهند داشت

کار حق هر افغان » قانون اساسی افغانستان:  48ماده .  مطابق یافته استکار در قوانین ملی افغانستان نیز وضاحت 

قانون اساسی تنظیم شده است را جع به اصول و قوانین کار  48قانون کار افغانستان که به تأسی از ماده   9«.است

حق مساوی کار و حمایه از حقوق کارکنان،  تأمینمشخص پرداخته است. در ماده دوم قانون کار افغانستان،  طور به

بهبود سازماندهی کار و تولید، رشد بازدهی کار، استفاده معقول از نیروی بشری و منابع کار،  به عنوان اهداف عمده 

   10این قانون یاد شده است.

 وضعیت کار در افغانستان

وان یکی از مشکالت اساسی و جدی مطرح به عنزمینه های کاری در افغانستان همواره  محدود بودن فرصت ها و

متمادی منتج به مهاجرت پرشمار شهروندان کشور شده است.  هرچند در  های سالمعضل بیکاری، طی   .بوده است

                                                           
 4، ازنشرات کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان. ص 1966دسامبر  16میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، مصوب 8
 26، ص 1390اساسی، سال قانون اساسی افغانستان، کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون 9

 1ص  1387قانون کار، از نشرات وزارت عدلیه، سال 10
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برای کار و فرصت های شغلی بیشتر  ها امیدواریدهه هشتاد وضعیت کار در افغانستان تاحدودی بهتر بوده است و 

 به صورت مقطعی و کوتاه مدت بوده است. بود. اما اکثر این کارها 

 

مقامات وزارت کار، امور  دولت افغانستان در قسمت فراهم ساختن زمینه اشتغال زایی دوامدار، موفق نبوده است.

سخنگوی  .اند هزار نفر اعالم کرده 800اجتماعی، شهدا و معلولین افغانستان تعداد افراد بیکار در این کشور را حدود 

میلیون نفر  4میلیون نفر واجد شرایط کار، حدود  10که از  گوید میوزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین 

ساعت کار  40ای کمتر از  هزار نفر به صورت مطلق بیکارهستند و بقیه درهفته 800بیکار اند که از این میان، حدود 

گذشته تعداد افراد بیکار و کسانی که دارای کار موقت بودند به  های سالین وزارت کار، در مسؤولکند. به گفته  می

.است میلیون نفر کاهش یافته 4رسید ولی اکنون به  میلیون نفر می 6
تحقیق حاضر که والیت های مختلف را دربر   11

                                                           
، آدرس: 1394بی بی سی، وضعیت کار و کارگر در افغانستان، ثور   11

/afghanistan/2014/05/140502_k05_afghan_whttp://www.bbc.co.uk/persian 

  

http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2014/05/140502_k05_afghan_worker_day_law
http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2014/05/140502_k05_afghan_worker_day_law
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ذیل این  نمودارکه کار دارند.  اند گفتهدرصد دیگر  53که بیکار اند. حدود  اند گفتهدرصد مردم  47، حدود گیرد می

  رقم را مشخص کرده است:  

 

ی ساحوی کمیسیون ها بررسیبدتر بوده است.  91و  1390 های سالنسبت به  93و  1392وضعیت کار در سال 

درصد مردم گفته بودند که به کار دسترسی  55که  دهد مینشان  91و  1390 های سالمستقل حقوق بشر در گزارش 

درصد کاهش را  2. این ارقام، اند گفتهدرصد از دسترسی به کار سخن  53در گزارش حاضر  حالی که دارند، در

و روی کار آمدن دولت جدید، وضعیت سیاسی و امنیتی بیشتر متشنج بوده  1393. پس از انتخابات سال دهد مینشان 

 و این امر تأثیر مستقیم بر وضعیت کار داشته است. 

 گوید میعلی افتخاری سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی در مصاحبه با کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان 

هزار  400بر وضعیت کار تأثیرات منفی داشته است و پس از خروج این نیروها حدود  المللی بینکه خروج نیروهای 

پایدار باعث شده است که بسیاری از سرمایه گذاران  به گفته وی نبود امنیت. 12اند دادهی خود را از دست ها شغلتن 

داخلی و خارجی عالقه مند به سرمایه گذاری در کشور نباشند و این امر فرصت های اشتغال را برای مردم محدود 

خود را توقف دادند که بر بلند  های فعالیتی خصوصی ها شرکتشماری از موسسات و  1393در سال  ساخته است. 

ی مختلف راجع به ها شرکتکه با افغانستان  و صنایع اتاق تجارترفتن آمار بیکاری تأثیر مستقیم داشته است. 

که وضعیت کار در  آید میه است، از نتیجه عمومی چنین بر کرد مصاحبه 93و  92 های سالکار و بار طی وضعیت 
                                                           

 1394وزارت کار و امور اجتماعی، گفتگوی اختصاصی با علی افتخاری، سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی، تاریخ: اول سرطان   12
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در ی اتاق تجارت و صنایع افغانستان، ها بررسی براساسمجموع بدتر بوده است. در  1392نسبت به سال  1393سال 

حکومت جدید، تا حدودی  گیری شکلپس از است.  وضعیت کار کامال بد توصیف شده 93ربع دوم سال 

 کاهش یافته است. ها امیدواریدوباره  93در ربع آخر سال  و اما،برای بهبودی وضعیت کار باال رفته  ها امیدواری

شده از کشور سرمایه مقداری خروج  که منجر بهنگرانی صاحبان کار بوده  ترین عمدهاز  ناامنیاین گزارش،  براساس

( روند 1393حاکی از آن است که در سه ماه اخیر )ربع آخر سال  ها یافته» است. در گزارش اتاق های تجارت آمده: 

در این گزارش آمده است که ناامنی و کاهش مارکیت و تقاضا از «. تخروج سرمایه بسیار افزایش یافته اس

از آینده مبهم ابراز نگرانی کرده و به  ها شرکتبیشتر  13است. ها شرکتموانع موجود برسر راه کار و بار  ترین عمده

 ند. توان میهای بزرگ اقدام ن گذاری سرمایه

 های بخش در گذاری سرمایه  در کارایی که است آمده شده منتشر جهانی بانک سوی از که گزارشی در همین در

 اما ،مانده باقی مثبت فروش  آمارهای هرچند .است نبوده بخش رضایت بعد به 2008 سال از  افغانستان در خصوصی

 کشورهای مقایسه به صادرات بازار در افغانی  خصوصی های بخش  اشتراک سطح  است. شده کمتر اقتصادی رشد

 میان تفاوت ،شود بررسی افغانستان کشور مستقیم صادرات وقتی است. مانده پایین مراتب به هخشک به نحصرم

 های فعالیت که است این بیانگر چنین هم و دیابم افرایش مراتب به خشکه، به محصور یها کشور دیگر و افغانستان

 با جواز گرفتن برای شرکت مدیران که دهد می نشان ها بررسی  است. کم خیلی دیگر کشورهای با افغانستان تجاری

 را ماه سه از بیش اداری مراحل طی و جواز گرفتن چنین هم و شوند می مواجه اداری فساد جمله از مختلف مشکالت

  .گیرد می بر در

حساب   دیگر کمترین ی کشورهای ها شرکتی افغانی به مقایسه ها شرکتکه  دهد میی بانک جهانی نشان ها یافته

در  درصد 44 به  2008در سال  درصد 73که فاقد حساب بانکی اند از  ی افغانیها شرکت درصدیبانکی را دارند. 

. بی ثباتی باشد میبی اعتباری شهروندان افغانستان نسبت به بانک ها بیانگر کاهش یافته است. این امر  2014سال 

  14.شود میدر افغانستان شمرده  گذاری سرمایهسیاسی از دالیل از بزرگترین چالش ها برای 

در مناطق  ، از موارد دیگری است که در گزارش حاضر، به آن پرداخته شده است. منبع عایداتها فامیل نوع عایدات

که بیشتر مردم عایدات شان  دهد میی این گزارش نشان ها یافتهاز هم متفاوت باشد. در مجموع  تواند میمختلف، 

                                                           
 از سایت این اداره به آدرس:   1394ثور  13، دریافت شده به تاریخ  1393اتاق تجارت و صنایع افغانستان، سروی وضعیت کار و بار، قوس   13

http://www.acci.org.af/da/ss.html 
14. World Bank(2014). Retrieved at June 21, 2015 from: http://www-wds.worldbank.org/external/ 
default/...fghanistan02014.pdf 

http://www.acci.org.af/da/ss.html
http://www-wds.worldbank.org/external/%20default/...fghanistan02014.pdf
http://www-wds.worldbank.org/external/%20default/...fghanistan02014.pdf
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غیر زراعتی اند. هرچند افغانستان یک کشور زراعتی است اما، خشکسالی های اخیر و نبود وسایل و امکانات مجهز 

 دهد میی گزارش حاضر نشان ها یافتهو عصری زراعتی، باعث شده است که توجه کمتر به زراعت صورت گیرد. 

که منابع عایداتی  اند گفته نندگانک مصاحبهدرصد  66حدود  93درصد و در سال  68حدود  1392در سال که 

 : درصد تفاوت داشته است 2حدود  غیر زراعتی است. این رقم طی هردو سال شان فامیل

 

 

 

 

 

 

 : دهد میذیل نوع عایدات فامیل را نشان  نمودار
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 1392-93 گزارش هفتم ،وضعیت حقوق اقتصادی اجتماعی

 کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

 

 کاری در افغانستان:  های چالش

صحی، عدم امنیت شغلی، پایین بودن سطح مزد . نبود بیمه اند مواجهمتعددی  های چالشکارگران در افغانستان با 

کاری، سالم نبودن محیط کار، عدم امکانات کافی در ساحه کاری از مواردی است که به عنوان مشکل اصلی در 

 عرصه کار مطرح است. اخیرا در قانون کار افغانستان بازنگری صورت گرفته است که به گفته مسولین وزارت کار،

 اخراج و استخدام چگونگی ٬کاری اضافه ٬کار زمان مدت ٬مشکالتی نظیر بیمه صحی در قانون جدید درباره

علی افتخاری سخنگوی وزارت کار و »  .است شده وارد مشخصی احکامی   ٬بود مبهم قبلی قانون در که کارگران

اجرا خواهد شد و در صورت عملی  غیردولتیکه قانون جدید کار در تمام ادارات دولتی و  گوید میامور اجتماعی 

 یها شغل که اشخاصی ٬طبق قانون جدید  شدن آن، بسیاری از مشکالت کارگران از لحاظ قانونی، حل خواهد شد. 

 ٬و یا هم کارگران ساختمان سازی در صورت وقوع حادثه  یا خبرنگاران  ان معادنکارگر مانند دارند «کخطرنا»

 15«.بپردازد  نیز را ها آن درمان مصارف باید کارفرما ٬کند پرداخت باید را شان حقوق اینکه بر عالوه کارفرما

. این سازد میرا از لحاظ اقتصادی با مشکالت زیادی مواجه  ها فامیلنبود اشتغال ثابت و میزان پائین درآمدها، 

ذیل میزان  نمودارقرضدار اند.  شان فامیلکه  اند گفته کنندگان مصاحبهدرصد از  50که حدود  دهد میگزارش نشان 

 : دهد میرا نشان  ها فامیلضداری قر

 

مسأله خوراک و پوشاک که از ضروریات اولیه زندگی به شمار می رود، در این گزارش دلیل عمده قرضداری 

که مصارف خوراک و پوشاک دلیل قرضداری  اند گفته، کنندگان مصاحبهدرصد از  30عنوان شده است. نزدیک به 

                                                           
 یخبرگزاری بخدی، مصاحبه با سخنگوی وزارت کار و امور اجتماع  15
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 1392-93 گزارش هفتم ،وضعیت حقوق اقتصادی اجتماعی

 کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

 

. در دیتابیس این اند گفته، مخارج عروسی را دلیل قرضداری شان شدگان مصاحبهدرصد  7شان بوده است.  حدود 

  اند. کردهدلیل قرضداری شان را به صورت مشخص بیان ن کنندگان مصاحبهگزارش، بیشتر 

 : دهد میرا نشان  ها فامیلذیل دالیل قرضداری  نمودار

 

 

 کار اطفال:  

کنوانیسیون حقوق اطفال، دول طرف  32 براساس ماده لحاظ قانونی منع قرار داده شده است.کار اطفال از 

کنوانیسیون باید حق طفل را به حمایت دربرابر استثمار وانجام هرکاری که میتواند،مشقعت بارباشد، ویابه تحصیل 

ه رسمیت بشناسد.  در ماده ویابه رشدجسمی، ذهنی، روحی، معنوی یااجتماعی طفل ضرربرساند ب کندطفل تداخل 

واداشتن کودکان  بربنیاد قانون کارکشور، قانون اساسی افغانستان آمده است که تحمیل کار بر اطفال جواز ندارد. 49

صورت گرفته  المللی بینات که در قوانین ملی و تأکیدبا این همه  . کمتر از هژده سال به کار اجباری منع شده است

که در افغانستان این معیارها کمتر رعایت شده و اطفال به کارهای دشوار و شاقه گماشته  شود میاست، بازهم دیده 

 . شوند می
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 1392-93 گزارش هفتم ،وضعیت حقوق اقتصادی اجتماعی

 کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

 

 

فامیل محسوب  آور خرجکه در بیشتر موارد اطفال کارگر،   باشد می ها فامیلدلیل عمده کار اطفال، فقر و تنگدستی 

به کار های شاقه مانند: موتر شویی،  شان فامیلشماری از اطفال در افغانستان به خاطر تهیه مصارف روزانه . شوند می

: » گوید میزارت کار و امور اجتماعی و سخنگوی. اند مصروف، مستری گری، دست فروشی پزی خشتکره های 

میلیون کاهش یافته است. در حال حاضر از  3داشتیم و اکنون این رقم به  پذیر آسیبمیلیون اطفال  6قبال حدود 

وی می افزاید که وزارت کار  «16میلیون شان اطفال کارگر هستند. 1.9حدود  پذیر آسیبمیلیون طفل  3مجموع 

صت های ی جداگانه، فرها دورهگذشته طی  های سالندارد، امادر  پذیر آسیببودجه کافی برای حمایت تمام اطفال 

به گفته وی بخشی از اطفال بی سرپناه، از طریق  آموزش فنی و حرفه یی را برای تعدادی از اطفال فراهم کرده است.

وزارت کار و امور اجتماعی استیراتیژی را برای حمایت از اطفال . شوند میپرورشگاه های دولتی حمایت 

از حقوق اطفال و فقر و  ها فامیلنبود بودجه، هنوز عملی نشده است. عدم آگاهی ساخته است که به دلیل  پذیر آسیب

کار های شاقه  ها خانوادهاز این رو در بسیاری از ی اطفال به شمار می رود. پذیر آسیبعامل  ترین عمدهبیکاری از 

درصد از کودکان  30د براساس اعالم صندوق حمایت از کودکان افغانستان، در حدو. گیرد میباالی اطفال صورت 

                                                           

1394وزارت کار و امور اجتماعی، مصاحبه اختصاصی با علی افتخاری، سخنگوی وزارت کار. تاریخ مصاحبه. اول سرطان   16  
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 1392-93 گزارش هفتم ،وضعیت حقوق اقتصادی اجتماعی

 کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

 

در گزارش حاضر نشان ی ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ها بررسینظارت و   .کنند میافغان کار 

ذیل این رقم را نشان  نمودار. کنند میکار  شان اطفالکه  اند گفته شدگان مصاحبهدرصد  22حدود  که دهد می

 : دهد می

 

، نبود محیط کار سالم، کار های سخت و مضر، تحقیر و توهین اند مواجهاطفال در جریان کار با مشکالت زیادی 

 .باشد میتوسط کارفرما، مزد پایین، محرومیت از تعلیم و تربیه و غیره از مواردی است که متوجه اطفال کارگر 

 

 زنان و حق کار: 

 المللی بینحقوق زنان در اکثر معاهدات  داشته باشند. مؤثرند نقش توان میزنان در پیشبرد امور اقتصادی و اجتماعی 

حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و میثاق  المللی بینمیثاق ، مانند: پیوسته است ها آنحقوق بشر که افغانستان به 

صراحت  حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون رفع هر نوع تبعیض علیه زنان و اعالمیه جهانی حقوق بشر  المللی بین

هر نوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع  »افغانستان نیز آمده است: قانون اساسی  22یافته است. در ماده 

با در نظرداشت مفاد  .«باشند میرای حقوق، وجایب مساوی . اتباع افغانستان اعم از زن و مرد در برابر قانون داباشد می

، باید برای زنان فرصت انتخاب آزادانۀ شغلی داده شود و در برابر المللی بینقانون اساسی کشور  و اسناد  22ماده 

قابل  غیردولتیبیکاری از آنان حمایت صورت گیرد. هرچند حضور زنان طی یکنیم دهه اخیر در ادارات دولتی و 
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 1392-93 گزارش هفتم ،وضعیت حقوق اقتصادی اجتماعی

 کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

 

 شدت بهو در روستاها حضور زنان  شود میتوجه بوده است، اما این امر تنها در پایتخت و برخی شهرهای کشور دیده 

وابستگی های اقتصادی زنان، یکی از معضل های کمرنگ بوده که زنان را از لحاظ اقتصادی وابسته کرده است. 

 از. خشونت اقتصادی یکی گردد میزیکی یا روانی ی فها خشونتاساسی به شمار می رود که این امر گاهی منجر به 

خشونت  که زنان این کشور، به ویژه زنانی که از داشتن سواد محروم هستند، با آن روبه رو اند. یی استها خشونت

مطابق ارزیابی سازمان  .شود میاقتصادی به عدم استقاللیت اقتصادی زنان و وابستگی مالی آنان به مردان اطالق 

دلیل پایین بودن سطح آموزش و تخصص، موانع فرهنگی و اجتماعی، مصروفیت  جهانی کار، اکثریت زنان کشور به

از  ،های قانونی حمایتی های ناچیز شغلی، نبود امنیت، و فقدان چارچوب ، زمینهاطفالدر بزرگ کردن  دایمی

اند. در یک ررسی که از سوی یوناما  پذیر آسیببیوه بیش از همه زنان شوند.  مشارکت در بازار کار محروم می

زنان در افغانستان پس از کشته شدن شوهران شان با مشکالت جدی اقتصادی مواجه که  دهد میصورت گرفته نشان 

. 17و مورد سؤ استفاده قرار می گیرند شوند میمختلف مواجه  ها خشونت. در بسیاری از موارد زنان با شوند می

هزار زن بیوه  500شده از سوی وزارت کار و امور اجتماعی در سراسر افغانستان حدود  ارائهبراساس آمارهای 

تقریبا زیر خط فقط زندگی  ها آنکه همه  اند دادهت که به دالیلی مختلفی شوهر خود را از دس کند میزندگی 

 . 18کنند می

ی حمایوی برای مشارکت زنان در بازار کار از ضرورت ها رنامهبو ایجاد  غیردولتیرعایت جندر در ادارات دولتی و 

وزارت کار امور اجتماعی . کندی مشخصی را طرح و تطبیق ها برنامههایی است که دولت باید در این زمینه 

مطابق کیل دهند اما این عملی نشده است. کارمندان شان را زنان تش 30ادارات دولتی باید حد اقل که  گوید می

 22درصد مرد و  78، از مجموع کارکنان خدمات ملکی، 1393اداره مرکزی احصائیه، در ربع اول سال  گزارش

 16کرده، حدود  ارائهبر بنیاد آماری را که اتاق تجارت و صنایع افغانستان  چنین هم 19.باشند میزنان  درصدشان

 . باشند یممردان  درصدشان 84درصد از مالکین و یا سهم داران شرکت، زنان اند و 

 

                                                           

  http://unama.unmissions.org/Portals/UNAMA/human%20rights/2015/2014- بیوه. زن 60 با مصاحبه یوناما، 17 
 ، آدرس: 2015بی بی سی، بیوه زنان افغان، چالش ها و موفقیت ها، نشر جون   18

http://www.bbc.com/persian/afghanistan/2015/06/150623_k05_afghanistan_widows 
 . 4، ص 1393اداره مرکزی احصائیه، راپور ربع اول سال   19

http://unama.unmissions.org/Portals/UNAMA/human%20rights/2015/2014-Annual-Report-on-Protection-of-Civilians-Final.pdf
http://www.bbc.com/persian/afghanistan/2015/06/150623_k05_afghanistan_widows
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 1392-93 گزارش هفتم ،وضعیت حقوق اقتصادی اجتماعی

 کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

 

 :دهد میهای ذیل این ارقام را نشان نمودار
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 1392-93 گزارش هفتم ،وضعیت حقوق اقتصادی اجتماعی

 کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

 

 

 

 

 بخش دوم

 حق دسترسی به سطح مناسب زندگی

 

براساس میثاق بین الملی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، برخورداری از سطح مناسب زندگی حق هر فرد 

ی عضو مکلف اند تا زمینه دسترسی به این حقوق را برای افراد فراهم سازند. حق سطح مناسب ها دولت. باشد می

زندگی، بخشی  از حقوق اقتصادی و اجتماعی بوده که شامل حق مسکن، حق دسترسی به آب و غذا و سایر حقوق 

اعی آمده است که . در ماده یازدهم میثاق حقوق اقتصادی و اجتمباشد میمرتبط به نیازهای اساسی زندگی 

کشورهای طرف این میثاق حق هرکس را به داشتن سطح زندگی کافی برای خود و خانواده اش شامل خوراک، 

بهبود مداوم شرایط زندگی به رسمیت می شناسد. این حق در قانون اساسی افغانستان نیز  چنین همپوشاک و مسکن، 

یت دارد تا در زمینه بهبود شرایط مسؤولافغانستان، دولت تصریح شده است.  براساس ماده چهاردهم قانون اساسی 

.  دسترستی به امکانات و نیازهای اساسی کنداقتصادی، اجتماعی و تهیه مسکن برای افراد مستحق، تدابیر الزم اتخاذ 

زندگی نیازمند یک طرح و پالیسی مشخص از سوی دولت است تا آنانی که به دالیل مختلف از سطح مناسب 

برخوردار نیستند، حمایت شوند. حق مسکن،  حق دسترسی به غذای کافی و مناسب، حق دسترسی به آب زندگی 

 .  شود میمباحثی  است که در چوکات حق سطح مناسب زندگی مطرح  ترین عمدهصحی از 

 

 حق مسکن

د نیاز برای بهتر زیستن خانواده است. در واقع مور ضروری تسهیالت و خدمات کلیه �شامل مناسبمفهوم مسکن 

به عبارت دیگر ��.گردد میتعریف و مفهوم عام مسکن یک واحد مسکونی نیست بلکه کل محیط مسکونی را شامل 

مسکن چیزی بیش از یک سرپناه صرفاْ فیزیکی است و کلیه خدمات و تسهیالت عمومی الزم برای بهتر زیستن 

دسترسی به مسکن مناسب  .باید حق تصرف مطمئن برای استفاده کننده آن فراهم باشدو  شود میانسان را شامل 
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 1392-93 گزارش هفتم ،وضعیت حقوق اقتصادی اجتماعی

 کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

 

از لحاظ قانونی دولت مکلفیت دارد تا در زمینه ایجاد مسکن برای افراد . شود مییکی از حقوق بشری افراد محسوب 

دولت به منظور تهیه »... که : قانون اساسی افغانستان آمده است 14ی مشخصی را داشته باشد. در ماده ها برنامهمستحق 

مسکن و توزیع ملکیت های عامه برای اتباع مستحق مطابق به احکام قانون و در حدود امکانات مالی تدابیر الزم 

قیمت زمین و خانه به تراکم نفوس در شهرهای افغانستان منتج به بلند رفتن نرخ مسکن ها شده است. «. کنداتخاذ می 

ند مسکن توان میاز این بابت بخشی از شهروندان ن  .داشته است ای مالحظهفزایش قابل شمول کرایه ملکیت ها ا

. در قریه ها و روستاها نیز بیشتر مردم صاحب یک سرپناه با امکانات پایین هستند. کنندمناسب برای خود ایجاد 

و شماری هم در زیر خیمه  کنند میمردم در خانه میراثی زندگی درصد  75حدود که  دهد میگزارش حاضر نشان 

 : دهد میرا به مسکن نشان  ها فامیلذیل میزان دسترسی  نمودارها و یا در خانه های کرایی به سر می برند. 
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 حق امنیت ملکی: 

، افرادی المللی بینملکیت افراد باید از غصب، تصرف و تخریب در امان باشد. بربنیاد قوانین ملی و  از لحاظ قانونی

. در ماده کند، هیچ کس حق ندارد ملکیت آنرا تصرف و یا تخریب باشد میکه صاحب اصلی ملک، خانه یا زمین 

براساس ماده «. کردخودسرانه از حق مالکیت محروم  توان میاحدی را ن»اعالمیه جهانی حقوق بشر آمده است:  17

در ماده چهلم قانون اساسی افغانستان آمده است که  چهلم قانون اساسی افغانستان، ملکیت از تعرض مصؤن است.

، مگر در حدود احکام قانون. اما در افغانستان غصب شود میهیچ شخصی از کسب ملکیت و تصرف در آن منع ن

که ملکیت های افراد توسط  شود می. در بسیاری از موارد دیده ملکیت به عنوان یک معضل اساسی وجود دارد

. در برخی موارد، دعوا بر سر ملکیت ها منجر به منازعه و تنش های شود میی مافیایی غصب اباندهزورمندان و یا 

و  دهند میرا تشکیل  شدگان مصاحبهدرصد کل  0.7نفر که  48حدود  1392. در این تحقیق در سال شود میجدی 

غصب شده  شان خانهکه  دان گفته، دهند میرا تشکیل  شدگان مصاحبهدرصد کل  0.3نفر که  17حدود  1393در سال 

که توسط  اند گفتهنفر  10غصب شده، حدود  شان زمینخانه یا  اند گفتهاز مجموع کسانی که  1392است. در سال 

که توسط مقام دولتی غصب صورت  اند گفته شان تنکه توسط متنفذ قومی و دو  اند گفتهنفر دیگر  15قومندان، 

ی کنندگان مصاحبهاز مجموع  1393گرفته است. بقیه این افراد به صورت مشخص از غاصب نام نبرده اند. در سال 

 2که توسط همسایه و متنفذ قومی  و   اند گفتهنفر  5توسط قومندان،  اند گفتهنفر  8غصب شده، به تعداد  شان خانهکه 

 1393تن و در سال  49حدود  1392در سال  چنین هممقام دولتی غصب صورت گرفته است.  که توسط اند گفتهنفر 

 جریان دارد.  شان زمینکه دعوا باالی خانه یا  اند گفته کنندگان مصاحبهتن از  13حدود 

 

 حق دسترسی به آب صحی

دسترسی به آب صحی، از نیازهای اساسی زندگی و تضمین کننده صحت انسان است. از لحاظ حقوق بشری، 

مکلفیت دارند تا زمینه دسترسی به آب صحی را برای  ها دولتدسترسی به آب آشامیدنی صحی حق هر فرد است. 

. کمبود کندجلوگیری  گردد می شهروندان فراهم سازد و از هرگونه اقدامی که منتج به آلوده شدن آب آشامیدنی

اخیر مشکالت متتعدی را به بار آورده است. در برخی  های سالآب آشامیدنی صحی در بعضی نقاط افغانستان در 

مناطق کشور به دلیل خشکسالی ها، آب های چشمه و یا کاریزها خشکیده اند و تعدادی مردم از آب های جوی و یا 

خطر آلوده شدن آب . از سوی دیگر باشد میکه از لحاظ صحی، تضمینی ن کنند میذخیره های سرپوشیده استفاده 

های آشامیدنی در نقاط مزدحم شهرها بویژه در پایتخت از نگرانی های جدی به شمار می رود. نبود سیستم 



11     
 1392-93 گزارش هفتم ،وضعیت حقوق اقتصادی اجتماعی
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بنـی ین در برابر تخطی های شهروندی ممسؤولکانالیزاســـیون، فرهنــگ نادرست استفاده از آب، بـی توجهـــی 

 سیستم نکردن رعایــــت و ها منزل بلند اعمار �برپاک نگهداشتن آب، گسترش خانه های خودسر در شهرها،

ایجاد فابریکه های تولیدی، عدم مدیریت ، سپتیک و سرباز کننده، جذب خودسر یها چاه ازدیاد فاضالب، درست

خطر باشد و از جانب دیگر وغیره سبب شده است تا از یک سو آب های سطحی کشور در معرض آب 

 .سازد مواجه �جدی های تهدید بـــا را شهروندان و برده بلند �میزان آلوده گی آب را  سطح

 

. این آورند میی شخصی به دست ها چاهدر کابل و دیگر شهرهای افغانستان برخی مردم آب آشامیدنی خود را از 

امکان آلوده شدن آب آشامیدنی به مواد فاضله انسانی ی بدرفت قرار دارند و ها چاهی آب در نزدیکی ها چاه

را در  آلودگی آبها  ین  اداره مستقل آب رسانی و کانالیزاسیون افغانستان مشکل اصلیمسؤولپیش از این . باالست

تا سیستم آبرسانی و ساختن سیستم فاضالب از ضرورت هایی است که باید در  اند. کردهنبود ماستر پالن شهری 

شهرها عملی شود. براساس برآورد مقام های اداره آب رسانی و کانالیزاسیون، هشت میلیارد دالر برای اعمار سیستم 
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.کانالیزاسیون در افغانستان نیاز است
 یها گزارشه است. آبهای آلوده پیامد ناگوار را برصحت شهروندان داشت 20

که ساالنه هزاران انسان به خصوص کودکان با استفاده از آب های ناسالم  دهد میتوسعه انسانی سازمان ملل نشان 

می میرند. این گزارش بحران کمبود آب و استفاده از آب های ناسالم را یکی از جدی ترین چالش ها در مقابل 

افغانستان منابع سرشار آبهای طبیعی دارد. اما نبود مدیریت سالم  .آید یمتوسعه در کشورهای توسعه نیافته به حساب 

حدود  1392که در سال  دهد میی ساحوی کمیسیون حقوق بشر نشان ها بررسی. باشد میآب، از مشکالت اساسی 

که به آب صحی دسترسی دارند. این نشان  اند گفته کنندگان مصاحبهدرصد از  85حدود  1393درصد و در سال  73

درصد افزایش یافته است. از  12، کنند میکه در یک سال اخیر میزان کسانیکه از آب صحی استفاده  دهد می

ی ها چاهدر یکسال اخیر  رسد می، به نظر آورند میآنجائیکه بیشتر مردم آب آشامیدنی شان را از چاه به دست 

ذیل میزان دسترسی شهروندان به آب صحی را نشان  نمودارآب حفر شده است. بیشتری برای به دست آوردن 

 : دهد می

 

. این شود میفاصله راه الی منبع آب آشامیدنی یکی از مشکالتی دیگری است که در اکثر روستاها و محالت دیده 

که  دهد میگزارش حاضر نشان . کند میخلق  ها خانوادهدور بودن فاصله راه، در زمستان مشکالت بیشتر را برای 

درصد  84الی  80کیلومتر الی منبع آب فاصله دارند. در این تحقیق حدود  3درصد( بیشتر از  1.5)  ها فامیلبرخی 

 که کمتر از یک کیلومتر الی منبع آب فاصله دارند.  اند گفته

                                                           
از  2014یل ، برگرفته شده، اپر2014منتشر شده ، جنوری  -افغانستان به هشت ملیارد دالر برای اعمار سیستم کانالیزاسیون نیازدارد -دویچویله، دری20

 http://www.dw.de/AF/a-17353546سایت این رسانه، آدرس: 
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 زیر در این زمینه وضاحت داده است:  نمودار

 

منابع آب آشامیدنی در شهرها و روستاها تاحدودی متفاوت است. در روستاها اکثرا از چشمه، کاریز و یا دریاچه ها 

. اما کنند می تأمیندر شهرها بیشتر مردم از چاها و یا از نل، آب مورد ضرورت خود را  حالی که. درکنند میاستفاده 

تاها و محالت نیز داشته است و دسترسی به چشمه و کاریز را خشکسالی های چند سال اخیر، تأثیرات منفی در روس

 . کنندمردم ناگزیر اند که بیشتر از آب چاه استفاده  برای مردم محدود ساخته است.

  : دهد میذیل منابع آب آشامیدنی را نشان  نمودار
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 اساسی در رابطه به دسترسی به آب  های چالش

و  1392 های سالدر این تحقیق طی . اند مواجهی نیز های چالشدر مورد به دست آوردن آب صحی اغلبا با  ها فامیل

در برابر این پرسش که آیا فامیل تان با مشکالت آب مواجه هستند؟، پاسخ  کنندگان اشتراکدرصد  52حدود  1393

استفاده از منبع مشترک با حیوانات، خشک ، شوربودن آب، عدم صحی بودن آب، . نبود آب کافیاند دادهمثبت 

این تحقیق از آن به  کنندگان اشتراکانتظار طوالنی در صف آب؛ از مسایلی اند که ، منازعه باالی آب و شدن چاه

. در این شود میمنازعه باالی آب در برخی موارد منجر به دعواهای طوالنی  اند. کردهعمده یاد  های چالشعنوان 

باالی آب منازعه وجود دارد. این منازعات اکثرا توسط  اند گفته کنندگان اشتراکدو درصد  تحقیق نزدیک به

  . شود میعدلی و قضایی مراجعه  نهادهایو دربرخی موارد به  گردد میشوراهای قومی حل و فصل 

کشور  حالی کهخشکسالی های اخیر، مردم را از ناحیه آبهای زراعتی نیز با دشواری های مواجه ساخته است. در 

افغانستان منابع سرشار آب دارد اما ضعف مدیریت در آب باعث شده است که بیشتر مردم این کشور از دسترسی به 

میلیارد متر مکعب  75که ذخایر آبی افغانستان به  دهد میوزارت انرژی و آب نشان  های ارزیابیآب محروم بمانند. 

درصد  30و  کنند میرهای همسایه به خصوص ایران و پاکستان استفاده درصد آن را کشو 70که از این میان  رسد می

 43حدود  1393درصد و در سال  42حدود  1392در تحقیق حاضر، در سال  .شود میآن به مقاصد داخلی استفاده 

 اند گفتهدرصد مردم  12الی  10که آب زراعتی شان به حد کافی نیست.  حدود  اند گفته کنندگان مصاحبهدرصد 

 . باشد میکه مشکالت عمده آبی شان در بخش زراعت 
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 حق دسترسی به غذای مناسب 

که در ماده یازدهم این  باشد میحق دسترسی به غذای مناسب و کافی بخشی مهم از حقوق اقتصادی و اجتماعی 

تا  کند تأمینکه بتواند نیازمندی های بدن را  شود میمیثاق به آن اشاره شده است. غذای مناسب به غذایی گفته 

انسان باسؤتغذیه مواجه نگردد. امنیت غذایی از مسایل اساسی زندگی بوده و از اهمیت خاصی برخوردار است. به 

اکتبر را به منظور جلب توجه جهانیان، به عنوان روز جهانی غذا  16روز   1945همین دلیل سازمان ملل در سال 

. مبارزه با کند می.  امروزه در گوشه و کنار مختلف دنیا میلیون ها انسان را خطر گرسنگی تهدید ندکردانتخاب 

در افغانستان به دلیل فقر و  .باشد مییت های اساسی دولت و کشورها مسؤولتهدید گرسنگی و فقر غذایی از 

وزارت صحت عامه افغانستان،  های رزیابیاند غذای مناسب برای خود تهیه کنند. توان مین ها فامیلبیکاری، بسیاری از 

که  دهد میاین رقم نشان   21درصد کودکان در افغانستان سؤتغذیه هستند. 40.9که  دهد مینشان  1393در سال 

نزدیک به  1392در سال  دسترسی به غذای کافی و مناسب ندارند. در گزارش حاضر، ها فامیلدرصد  41نزدیک به 

. خورند میساعت، سه بار غذا  24که در  اند گفته کنندگان مصاحبهدرصد  98حدود  1393درصد و در سال  97

 : دهد میذیل این رقم را توضیح  نمودار

 
                                                           

 آدرس:  1393درصد کودکان افغان با سؤتغذیه مواجه اند. منتشر شده:  41بی بی سی، نزدیک به   21

http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2014/07/140715_k04_survey_ 
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ی فوق نشان داد که دسترسی مردم به غذای کافی تا حدود زیادی رضایت بخش است، اما غذای مناسب از ها بررسی

درصد  43ند آن را تهیه کنند. در این گزارش، حدود توان میموضوعات دیگری است که تعداد زیادی از شهروندان ن

که  دهد می. این نشان شود میکه در بازار نزدیک شان، میوه، گوشت و سبزیجات پیدا ن اند گفته کنندگان مصاحبه

و با غذاهای ساده و ابتدایی، زندگی شان را  ندک میوضعیت اقتصادی مردم خریدن چنین مواد غذایی را تقاضا ن

 :  دهد میذیل این ارقام نشان  نمودار. کنند میسپری 
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 بخش سوم

 حق صحت

 

که افراد به خدمات صحی مناسب  گردد میبرخورداری از صحت، حق هر فرد است. این حق زمانی تضمین 

در منشور سازمان صحی جهان چنین تصریح گردیده  دسترسی داشته باشند. برخورداری از صحت و دسترسی به آن،

تمطع وبرخوردار شدن از معیارات عالی صحت حق اساسی انسان بوده که بدون هر نوع تبعیض وامتیاز در »است:

افغانستان عضو سازمان صحی جهان بوده و مطابق منشور این سازمان،  22«.ودقرار داده ش خدمت هر یک از افراد بشر

منشور سازمان صحی  . مطابقکنندکشورهای عضو مکلف اند تا در راستای توسعه خدمات صحی اقدامات عملی 

. 23«کنند تأمینحکومت ها در برابر صحت مردم خویش مسئول اندکه با اتخاذ تدابیر عمومی واختصاصی آنرا »جهان:

اعالمیه جهانی حقوق بشر، صراحت دارد  25ماده حق صحت در اعالمیه جهانی حقوق بشر نیز تصریح شده است. 

که هرکس از حق صحت برخوردار است. در بند دوم این ماده آمده است که مادران و کودکان حق دارند که از 

 24کمک و مراقبت مخصوص بهره مند شوند.

قانون اساسی افغانستان  52شده است. مطابق ماده  تأکیداساسی افغانستان نیز  دسترسی به خدمات صحی در قانون

 24افغانستان به تاریخ  25. کنددولت تسهیالت صحی رایگان را برای همه اتباع، مطابق به احکام قانون فراهم می 

میثاق  12ماده در حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ملحق گردیده است.  المللی بینبه میثاق  1983اپریل 

از بهترین  مندی بهرهمکلف اند تا حق هرکسی را به  ها دولتحقوق اقتصادی اجتماعی، آمده است که  المللی بین

کامل این حق اتخاذ  تأمینحال سالمت، جسمی و روحی ممکن الحصول به رسمیت بشناسد و تدابیری را برای 

                                                           
22. World Health Organization: http://www.who.int/about/en/ 
23. Ibid.   

 از نشرات کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، 1948دسامبر  10اعالمه جهانی حقوق بشر، مصوب 24

1390چاپ  -قانون اساسی افغانستان، از نشرات کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی 25 

http://www.who.int/about/en/
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تبصره عمومی کمیته حقوق اقتصادی و اجتماعی، حق دسترسی به صحت، باید بدون تبعیض برای  براساس 26.کند

 خدمات و تسهیالت صحی، برای تمام اقشار جامعه میسر باشد. چنین همهمه گان قابل دسترسی باشد. 

 

 دسترسی به خدمات صحی در افغانستان

ه اند که در قسمت های مختلف کردین تالش مسؤولاخیر قابل توجه بوده است.  های سالتوسعه خدمات صحی طی 

گذشته، اکنون بیشتر مردم از دسترسی به خدمات صحی بهره  های سال. در مقایسه با کنند ارائهکشور خدمات صحی 

تن  28837تعداد کارکنان صحی جامعه، به  1393گزارش وزارت صحت عامه افغانستان، در سال  براساسمند اند. 

پوسته صحی خدمات  14500. این کارکنان صحی از طریق دهند میدرصد آنرا زنان تشکیل  49رسیده اند که 

 باشد میهر پوسته صحی که شامل یک زن و یک مرد  ابتدایی صحی را در تمام بخش های کشور عرضه می دارند.

در همین حال آمار و ارقامی که از سوی اداره مرکزی احصائیه . 27کنند میخانواده خدمات صحی عرضه  150برای 

در رابطه به وضعیت صحی در افغانستان منتشر شده رشد قابل توجه را در تعداد مراکز صحی و دواخانه ها نشان 

شفاخانه های دولتی  149به تعداد  1393بخش صحت نشان میدهد مه در سال شده در  آوری جمعارقام : » دهد می

 ته است. شفاخانه های خصوصی وجود داش 253

مراکز صحی  398جمله  باب بالغ میگردد که از آن  2106تعداد مجموعی مراکز صحی جمعابه  1392در سال 

 1392تعداد البراتوار های دولتی در سال  است.  و مراکز صحی فرعی بوده 765مراکز صحی اساسی  943جامع، 

 8،14بوده است که به مقایسه سال قبل در تعداد البراتوارهای دولتی  787و البراتوارهای خصوصی  657 حدود

در   فیصد افزایش را منعکس میسازد. 1،25البراتوارهای خصوصی  به اندازه  حالی کهقیصد کاهش بوجود آمده در 

هر کدام  باب میرسد که 11473خصوصی به  داواخانه هایباب و تعداد  155دولتی به  واخانه هایتعداد د 1392سال 

ارقام سال  ،متخصصین صحیدر مورد   .قیصد افزایش را نشان میدهد 5،2قیصد و  4،8نسبت به سال قبل به ترتیب 

فارمسست وجود داشت  1607متخصصین متوسطه طبی و  16382داکتر،  9184نشان میدهد که جمعا به تعداد  1392

ست که عدم موجودیت ۀ آن اارقام نشان دهنداست. بوده  845و 13527، 7521بالترتیب  1391که این رقم در سال 

                                                           

7از نشرات کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان. ص – 1996دسامبر  16میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، مصوب  26 
 18، صفحه 1393ساله ریاست عمومی طب وقایوی، منتشر شده  12عامه، گزارش عمومی، پیشرفت  وزارت صحت  27
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 10000بستر برای هر  3،5نفر فارمسست و  9متخصصین متوسطه طبی  4داکتر،  3،3منابع مناسب بشری باموجودیت 

ارقام موجودنشان میدهد که  چنین هم   .یک محدودیت عمده محسوب میگردد،  1392نفر در شفاخانه ها در سال 

28میباشد که پایین ترین رقم در جهان است 1392ماه سال  9دالرفی نفرطی  2،1ی دولت صرف سرمایه گذار
.» 

 95حدود  1393درصد و در سال  90حدود  1392در سال  تحقیق کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، براساس

ذیل میزان دسترسی به خدمات  نمودارکه به خدمات صحی دسترسی دارند.  اند گفته، شدگان مصاحبهدرصد از 

 : دهد میصحی را نشان 

 

متعددی نیز در زمینه دسترسی به خدمات صحی وجود دارد. کمبود داکتران مسلکی، نبود  های چالشبا این وجود، 

 های چالش ترین عمدهتعمیر برای تعدادی از مراکز صحی و به موقع نرسیدن اکماالت، نبود امبوالنس از جمله 

، کمبود ادویه، کمبود وسایل طبی، نبود امکانات تسهیالت در مراکز صحی، چنین همحی یاد شده است. امکانات ص

یاد  های چالشزیر  نمودار اند. کردهاین تحقیق از آن یاد  کنندگان مصاحبهقیمت باال و غیره از چالش دیگریست که 

 . دهد میشده را نشان 

                                                           
 از:  1394جوزا  25. دریافت شده به تاریخ 1393اداره مرکزی احصائیه. سالنامه احصایوی . 28

http://cso.gov.af/Content/files/..../Education%20Part%20One.pdf 
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. در روستاها و دوردست ها فاصله الی مرکز شود میدور بودن مراکز صحی هنوز هم به عنوان یک معضل محسوب 

کیلومتر نیز گفته شده است. در برخی قریه ها نبود راه های مواصالتی نیز این مشکل را  8خدمات صحی، بیشتر از 

طوالنی الی مرکز خدمات صحی، دشوار و طاقت . در فصل های گرما و سرما، پیمودن راه های سازد میچند برابر 

 فرسا است. 

 : دهد میذیل فاصله یک طرفه راه، را الی مرکز خدمات صحی نشان  نمودار
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امبوالنس از لوازم  اولیه یک یک مرکز صحی به شمار می رود که باید مراجعین به آن دسترسی داشته باشند. اما 

به عنوان یک معضل باقی مانده و مردم از این ناحیه  چنین همه ها، کمبود امبوالنس، در کلنیک ها و شفاخان

در تحقیق ند به مراکز صحی انتقال دهند. توان میبادشواری های مواجه بوده و مریضان عاجل خود را در سروقت ن

که به امبوالنس  اند گفته کنندگان مصاحبهدرصد  47حدود  1393درصد و در سال  51حدود  1392حاضر، در سال 

که در یکسال اخیر میزان کسانی که به امبوالنس دسترسی  شود میدسترسی ندارند. هرچند در این مقایسه دیده 

درصد افزایش یافته، اما در مجموع رقم کسانی که به امبوالنس دسترسی ندارند، در حد باال قرار دارد. با  4 اند داشته

در قسمت تهیه امبوالنس برای مراکز صحی، راهکارهای عملی را طرح و ین مسؤولتا  کنداین حال، ایجاب می 

. توسعه خدمات صحی نیز از ضروریات اساسی است تا تمام شهروندان به آن دسترسی داشته باشند. طی کنندتطبیق 

ه در نقاط مختلف کشور کردیی را برای شهروندان فراهم ها سهولتاخیر بیمارستان های خصوصی نیز  های سال

بیمارستان خصوصی  319. به گفته وزیر صحت عامه، در سراسر افغانستان کنند میبیمارستان های خصوصی فعالیت 

بیمارستان  185بیمارستان شان در شهر کابل فعالیت دارند. به گفتۀ وی عالوه بر این،  124وجود دارد که از این میان 

بیمارستان فعالیت دارند که  500با این حساب در سراسر کشور بیش از  29دولتی نیز در سراسر کشور فعالیت دارند.

                                                           
 ، آدرس:  1394بیمارستان خصوصی مسدود شد، منتشر شده حمل  9بی بی سی،   29

http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2015/05/150509_k05 
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. عالوه از این بیمارستان ها، مراکز صحی دیگر نیز در بخش های کنند میخدمات صحی را برای شهروندان عرضه 

عمومی و تخصصی در کشور فعال اند. وزارت صحت عامه در گزارش ساالنۀ خویش تعداد مجموعی مراکز صحی 

 مرکز عنوان کرده است.  2170را 

 

 و اطفال مرگ و میر مادران

. کنده تا در زمینه کاهش مرگ طفل و مادران، تدابیر الزم  اتخاذ کردو قوانین ملی، دولت را مکلف  المللی بیناسناد 

حقوق اقتصادی و اجتماعی، کشور های عضو مکلف اند، تدابیر الزم برای تقلیل مرگ و  المللی بینمیثاق  براساس

سالمت جسمی و  تأمیندولت به منظور » قانون اساسی افغانستان آمده است:  54. در ماده میر کودکان اتخاذ کنند

 30«کند میروحی خانواده، باالخص طفل و مادر ... تدابیر الزم اتخاذ 

گذشته به صورت قابل  های ساله به این باور اند که مرگ و میر زنان و اطفال نسبت به مسئولین صحت عام

صورت گرفته بود، از هر  1381ی سازمان صحی جهان که در سال ها بررسی براساسکاهش یافته است.  ای مالحظه

اکنون از هر صد هزار  حالی کهند، در داد میمادر جان خود را از دست  1600صد هزار مادر در اثر زایمان حدود 

درصد  5سال قبل حدود  14این رقم نسبت به  31.دهند میمادر جان خود را از دست  327مادر در هنگام زایمان 

ین وزارت صحت عامه، این کاهش به دلیل دسترسی مردم به خدمات صحی مسؤول. به گفتۀ دهد میکاهش را نشان 

قابله در کشور فعالیت داشتند که این رقم اکنون  467تنها  1381سال و افزایش تعداد قابله ها صورت گرفته است. در 

سازمان صحی جهان، افغانستان از لحاظ مرگ و میر مادران به  یها گزارش براساس 32افزایش یافته است. 4600به 

براساس گزارش صحت عامه، مطالعات در  33و در سطح منطقه در ردیف اول قرار دارد. 27سطح جهان در ردیف 

و اکنون در هر دو  داد مینشان داده که در هر نیم ساعت یک زن در اثر زایمان جان خود را از دست  1381سال 

زن در اثر مشکالت ناشی از زایمان  12حدود  روز شبانهیعنی در یک  34.میرند میساعت یک زن در هنگام والدت 

. عدم دسترسی به دهد میقبل، کاهش قابل مالحظۀ را نشان  های سال. این رقم نسب به ددهن میجان خود را از دست 

                                                           
 54قانون اساسی افغانستان، ماده   30

 http://tkg.af/dari/report/health/13545، آدرس: 1393کلید گروپ، عوامل عمده مرگ و میر مادران، ثور  31 
 ، آدرس: 1394، تدویر محفل پیرامون اهمیت حضور قابله ها، منتشر شده ثور یوناما  32

http://www.unamanews.org/dari/index.php/component/content/article/80 
http://tkg.af/dari/afghanistan-، آدرس: 1393ول مرگ و میر مادران در منطقه. حوت کلید گروپ، افغانستان در ردیف ا 33 

news/kabul/16148 
 http://da.azadiradio.org/content/article/25223852، آدرس: 1392رادیو آزادی، فاصله میان والدت ها در افغانستان،  34 

http://tkg.af/dari/report/health/13545
http://www.unamanews.org/dari/index.php/component/content/article/80
http://tkg.af/dari/afghanistan-news/kabul/16148
http://tkg.af/dari/afghanistan-news/kabul/16148
http://tkg.af/dari/afghanistan-news/kabul/16148
http://da.azadiradio.org/content/article/25223852
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دالیل مرگ و میر مادران در  ترین عمدهی قبل ازوقت، کم خونی مادران، از ها ازدواجقابله و مراکز صحی، 

هزار زن در سراسر جهان از اثر عوارض مرتبط به بارداری جان های  287بیش از . ساالنه شود میافغانستان، خوانده 

در گزارش حاضر، که از سوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تهیه شده، در سال   35.دهند میشان را از دست 

، دهند میرا تشکیل  کنندگان مصاحبهدرصد کل  2.2تن که  162، به تعداد کنندگان مصاحبهاز مجموع  1392

تن  35تنها  1393. اما در سال اند دادهیک مادر را در اثر والدت از دست  شان فامیلکه در یک سال اخیر در  اند گفته

. اند دادهکه در یکسال اخیر یک مادر را هنگام والدت از دست  اند گفته دهند میدرصد را تشکیل  0.6که حدود 

درصد  1.6حدود  1392نسبت به سال  1393مرگ و میر مادران در سال ، میزان دهد میی این تحقیق نشان ها یافته

 کاهش یافته است.

 2002سازمان صحی جهان در سال  یها گزارشقبل، کاهش یافته است.  های سالمرگ و میر اطفال نیز در مقایسه با 

و اکنون وزارت  داد میطفل زیر پنج سال، یک طفل جان خود را از  5، حاکی از آن است که در هر  1381یا 

طفل یک طفل قبل از رسیدن به سن پنج سالگی جان خود را از دست  11صحت عامه اعالم کرده است که از هر 

 شان تن 97سال  5. وزارت صحت عامه، در گزارشی گفته است که در حال حاضر از هریک هزار طفل زیر دهد می

دالیل عمده مرگ میر اطفال   36می میرند. شان تن 77د و در هر یک هزار طفل که زیر یکسال قرار دارن  میرند می

عبارت است از: نارسایی هنگام تولد، کاهش وزن هنگام تولد، عدم رعایت بهداشت توسط خانواده، سؤتغذیه 

اطفال، عدم دسترسی به داکتران متخصص، معلولیت درونی مانند سوراخ قلب، محرومیت از واکسین، و غیره 

 . باشد می

که میزان مرگ و میر اطفال در سال  دهد میی کمیسیون حقوق بشر در این گزارش نشان ها یافتهدر همین حال، 

، در برابر این پرسش شدگان مصاحبهدرصد  3.7حدود  1392کاهش داشته است. در سال  1392نسبت به سال  1393

از مجموع  1393، اما، در سال اند دادهمثبت  که آیا در طول سال کدام طفل را هنگام والدت از دست داده اید؟ پاسخ

بوده اند.  شان فامیلکه در طول سال شاهد از دست دادن یک طفل در  اند گفته درصدشان 1.4فقط  شدگان مصاحبه

 22حدود  1393. در گزارش حاضر،  در سال دهد میدرصد کاهش را در مقایسه با سال قبل نشان  2.3با این حال 

درصد  13، داکتر و یا نرس کمک کرده است و شان طفلکه در والدت آخرین  اند گفته شدگان مصاحبهدرصد 

درصد مادران را داکتر و یا قابله در هنگام والدت  35ه است که در مجموع حدود کردکه قابله کمک  اند گفته

                                                           
 یوناما، همان  35
 رادیو آزادی، همان  36
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 31کمک کرده به تعداد مجموعی کسانی را که قابله یا نرس و داکتر  1392این درحالیست که سال  .کند میکمک 

ی کمیسیون مستقل حقوق بشر با گزارش وزارت صحت عامه نیز مطابق دارد. در سال ها یافته. این رسد میدرصد 

درصد والدت ها در این کشور به کمک  34نزدیک به »ه که: کردوزارت صحت عامه در گزارشی اعالم  1392

هنوز هم، خانم را در هنگام والدت  ها فامیلدر افغانستان به دالیل نگرش های سنتی، برخی . 37«شود میقابله ها انجام 

. در برخی موارد عدم کنند مینزد داکتر نمی برند و به دایه های محلی و یا اقارب شان برای کمک، مراجعه 

ذیل  نمودار. کنندش دیده مراجعه ناگزیر اند که به دایه های محلی غیر آموز ها فامیلدسترسی به قابله و یا داکتر، 

 این ارقام را وضاحت داده است: 

 

 

 

                                                           
درصد زنان افغان به کمک قابله زایمان می کنند: آدرس:  34بی بی سی،   37

http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2013/06/130612_k04_notinal_mother_safety_day 
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 واکسین

. با اجرای برنامه واکسیناسیون همگانی کند میعفونی جلوگیری  های بیماریء به از ابتال واکسین در دوره طفولیت،

خطرناک دربین شیرخواران، کودکان و بالغین کاهش بارزی پیدا کرده است  های بیماریدر جهان، شیوع بسیاری از 

خطیری چون سیاه سرفه، سرخک و فلج کودکان با واکسیناسیون همگانی با  های بیماریبطوریکه اکنون شیوع 

افغانستان طی در صحی  نهادهایاست.  موفقیت کنترل و در بسیاری از کشورها عمال به حداقل میزان خود رسیده

سرتاسری خدمات واکسین تالش هایی را داشته است. با آنهم در برخی نقاط نا امن و یا  ارائهاخیر برای  های سال

ی صحی ها برنامهیت اجرایی مسؤولکه دور دست هنوز هم اطفال از واکسین محروم مانده اند.  وزارت صحت عامه 

در گزارش ساالنه  اطفال از خدمات واکسین بهره مند شده اند. درصد 90که بیش از  اند گفتهرا به عهده دارد، 

مرض کشنده  9ضد  وزارت صحت عامه واکسین» ریاست عمومی طب وقایوی وزارت صحت عامه آمده است: 

شامل توبرکلوز، سیاسرفه، دیفتری، تیتانوس، فلج اطفال، سرخکان، سینه بغل، انفلونزا و زردی  دوره طفولیت راه که

واکسین پولیو یا فلج اطفال یکی از  .«کندبه صورت مجانی در تمام نقاط کشور از طریق عرضه می  باشد میسیاه 

ی مختلف برای اطفال زیر پنج سال در افغانستان تطبیق ها دورهواکسین های مهم و ضروری است که همه ساله طی 

افغانستان، پاکستان و نایجریا تنها سه کشوری هستند که  گفته است که: در گزارشیوزارت صحت عامه . شود می

های جهانی برای  تالش به گفتۀ مسؤلین این وزارت،کن نشده است.  تاکنون بیماری پولیو از این کشورها ریشه

در  افزوده  است که چنین هموزارت صحت  کن ساختن بیماری پولیو در این سه کشور متمرکز شده است.  ریشه

کنر، ننگرهار، ارزگان،  ،های لغمان میالدی، بیست و هشت مورد واقعه مثبت پولیو در والیت 2014جریان سال 

در همین حال نظارت های ساحوی  38خوست، فراه، پکتیکا، کندهار، غزنی، زابل و هلمند گزارش شده است.

 شان اطفالکه  اند گفته شدگان مصاحبهکه بیش از هشتاد درصد  دهد میکمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، نشان 

واکسین نشده اند و برخی  شان اطفالکه  اند گفتهدرصد مردم  15از خدمات واکسین مستفید شده اند. حدود 

ذیل میزان مستفید شدن از خدمات  نمودار اند. کرده، اظهار بی خبری شان فامیلاز واکسین اطفال  شدگان مصاحبه

  : دهد مینشان  1393و  1392 های سالواکسین را در 

                                                           

virus-http://8am.af/2015-، آدرس: 1393رشده: حوت باید سال توقف پولیو در افغانستان باشد، منتش 2015روزنامه هشت صبح،  38 

afghanistan-children/  

  

http://8am.af/2015-virus-children-afghanistan/
http://8am.af/2015-virus-children-afghanistan/
http://8am.af/2015-virus-children-afghanistan/
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 اعتیاد

یکی از معضالت عمده جهانی در حال حاضر مسئله اعتیاد است. اعتیاد عامل بروز بسیاری از آسیبهای اجتماعی و 

ی داشته است. گیر چشمدر افغانستان افزایش اخیر،  های سالپدیدۀ اعتیاد طی است. نابسامانیهای خانوادگی و فردی 

، باعث از هم پاشیدن آید میاعتیاد به مواد مخدر عالوه از اینکه تهدید جدی برای زندگی شخص معتاد، به حساب 

  داشته باشد. تواند میکه این امر تأثیر مستقیم روی سرنوشت زنان و کودکان خانواده  گردد میخانواده ی شان نیز 

یک تحقیق تازه که توسط بخش  .باشد میتکاندهنده ی در مورد معتادین وجود دارد که قابل نگرانی  یها گزارش

های  المللی مبارزه با مواد مخدر و تنفیذ قانون وزارت امور خارجه ایاالت متحده امریکا با همکاری وزارت امور بین

درصد از مجموع نفوس  دهد که یازده ن میعامه و مبارزه با مواد مخدر افغانستان انجام شده است، نشا  صحت

جات نشان  نتایج ترکیبی سروی شهری و قریه»در این گزارش آمده است:  .کنند میافغانستان از مواد مخدر استفاده 

درصد رسیده و یکی از باالترین رقم در سطح جهان  11دهد که میزان استفاده از مواد مخدر در سطح ملی به  می

باشد.  کنندگان در مناطق شهری می جات افغانستان سه برابر بیشتر از استفاده است. میزان استفاده از مواد مخدر در قریه

 کهحالی ، در کنند میهای این سروی، سیزده درصد جعیت روستاها افغانستان از مواد مخدر استفاده  براساس یافته

تریاک و مشتقات آن بیشترین مورد »در این گزارش آمده است:  39«.رسد این رقم در شهرها به پنج درصد می

                                                           

drug-afghanistan-of-population-the-of-percent-http://8am.af/eleven-. روزنامه هشت صبح، آمار معتادین: آدرس: 39 
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دهد که مشتقات تریاک در سطح ملی به میزان هفت درصد  باشد. سروی نشان می در افغانستان را دارا می  استفاده

کنندگان  گوید که شمار استفاده  صحت عامه، میحال، داکتر فیروزالدین فیروز، وزیر  در همین رسد. مصرف آن می

صورت دایمی  شان به صد هزار تن وشش میلیون رسد که از این رقم یک مواد مخدر در افغانستان به سه میلیون نفر می

کنندگان مواد  . آقای فیروز افزود که در میان استفادهکنند میای از مواد مخدر استفاده  صورت وقفه شان به و متباقی

میالدی منتشر  2005خدر در افغانستان، بیش از یک میلیون کودک نیز شامل هستند. براساس تحقیقی که در سال م

به بیش از  2009رسید. این رقم در سال  وبیست هزار نفر می صد شد، شمار معتادان به مواد مخدر در افغانستان به نه

40است میلیون نفر رسیده 3میالدی به  2014یک میلیون و در سال 
افغانستان در میان  که شود میبا این حساب دیده  .

. فقر، بیکاری، بی سرنوشتی،  ناامنی، دهد میکشورهای دیگر، بلند ترین آمار معتادین را به خود اختصاص 

این درحالیست ی خانوادگی، مهاجرت، کارهای شاقه، بی سوادی همه از عوامل اعتیاد به شمار می رود. ها خشونت

بستر  1470مرکز بستر تداوی معتادین وجود دارد که دارای  103ین، در سراسر افغانستان به تعداد مسؤولکه به گفته 

اما، تعدادی از این معتادین پس از خارج شدن . 41شوند میروز در این مراکز بستری  45. هر مریض به مدت باشد می

که در مقایسه به  شود میدیده . در مجموع آورند میاز بستری به دلیل فقر و سرگردانی، دوباره به مواد مخدر رو 

تحت پوشش تداوی قرار نمی  ها آنبیشتر کافی نبوده و  ها آنارقام معتادین، این مراکز و خدمات صحی برای 

 گیرند.

. گیرد میاستفاده از تنباکو و فرآوردهای آن از موارد دیگری است که در افغانستان به صورت گسترده صورت  

ی که از سوی ها بررسی براساسجسمی و روانی در پی دارد.  های آسیببوده و  اعتیادآوراستفاده از تنباکو نیز 

درصد از مردان باالی پانزده سال ساکن در این  35وزارت صحت عامه در شهر کابل صورت گرفته است، حدود 

 شهر، سیگار می کشند. 

 

 

                                                           
 ، آدرس: 1394.  بی بی سی، استفاده کننده گان مواد مخدر در افغانستان به سه میلیون رسید. نشر : ثور  40

http://www.bbc.com/persian/afghanistan/2015/05/150512_k05 
  5، صفحه 1393.  وزارت صحت عامه، شاخص های ملی و فعالیت های عمده ریاست طب وقایوی، نشر  41

http://www.bbc.com/persian/afghanistan/2015/05/150512_k05
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 بخش چهارم

 حق آموزش و پرورش

 

ی پیچیده و بزرگ اجتماعی در هر ها آنبه ضرورت تغییرات اجتماعی یکی از سازم امروزه آموزش و پرورش بنا

و با رشد و توسعه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی پیوندی ناگسستنی دارد و بتدریج از یک  شود میکشوری محسوب 

ثمربخشی آموزش و پرورش از یکسو تبدیل کردن  حالت ساده ابتدایی به یک حالت پیچیده درآمده است. 

کننده نیازهای نیروی  تأمیننده، متعادل و رشد یافته است و از سوی دیگر ی سالم، بالها آنی مستعد به انسها آنانس

 انسانی جامعه در بخشهای متفاوت فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است. 
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پرداختن به آموزش و پرورش مردم خود را در ، ی جهانیها دولتبه چنین اهمیتی است که در عصر کنونی، همه  نظر

دانند و برای همگانی، سراسری و حتی اجباری کردن آن، تعهدات سنگینی در قانونهای  شمار وظایف اساسی می

گنجانند و درصد زیادی از تولید ناخالص ملی و بودجه جاری و عمرانی کشور را به این امر  اساسی و بنیادی خود می

 ند. ده مهم اختصاص می

آوری و پیشرفتهای صنعتی، گرایش به  به دلیل گسترش علوم و تجارب بشری و توسعه فن در عصر حاضر

ی آموزش و پرورش امری فراگیر و جهانی شده است. به حدی که یکی از شاخصهای مهم رشد هر جامعه ها آنسازم

با توجه به اهمیت آموزش و  42.دانند که آموزش و پرورش آن به عهده گرفته است را وسعت دامنه وظایفی می

ین تر مهمآن در جامعه، مجمع عمومی سازمان ملل متحد، موضوع آموزش و پرورش را جز  مؤثرپرورش و نقش 

براساس  ند و این امر به عنوان یک حق، در اعالمیه جهانی حقوق بشر گنجانده شد. کردحقوق بشری افراد عنوان 

دارد که از آموزش و پرورش بهره مند شود. در ماده بیست و ششم اعالمیه اعالمیه جهانی حقوق بشر، هرکس حق 

آموزش و پرورش الاقل تا حدودی که مربوط به تعلیمات ابتدایی و اساسی است باید »جهانی حقوق بشر آمده است: 

همه اتباع نیز مسأله آموزش و پرورش را به عنوان یک حق اساسی، برای . قانون اساسی افغانستان 43«مجانی باشد

در ماده چهل و سوم قانون اساسی افغانستان آمده است که دولت مکلف است به افغانستان در نظر گرفته است. 

طرح و تطبیق  مؤثرتعلیمات متوسطه اجباری، پروگرام های  تأمینمنظور تعمیم متوازن معارف در تمام افغانستان، 

حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی؛ کشورهای طرف این میثاق، حق هرکس را به  المللی بین. مطابق میثاق 44«کند

آموزش و پرورش به رسمیت می شناسد. در بند دوم ماده سیزدهم این میثاق آمده است که آموزش و پرورش 

حقوق  کنوانسیون 29و  28ماده های  چنین هم. 45ابتدایی باید اجباری باشد و رایگان در دسترس عموم قرار گیرد

را مکلف دانسته است تا زمینه های آموزشی را تا حدی  ها دولته و کرد تأکیداطفال، روی تعلیم و تربیه اطفال 

ی ها سهولتکیفیت و  لحاظ، امکانات،در مقایسه با سایر کشورها از  افغانستان. 46امکان برای اطفال فراهم سازد

نوز با چالش متعددی مواجه است و دولت نتوانسته که برای معارف این کشور ه آموزشی، در سطح پائین قرار دارد.

مستلزم حمایت ها و تقویه هایی بیشتر در زمینه  افغانستانی معیاری و الزمی را فراهم سازد. ها سهولتشاگردان در 

 . باشد میآموزش و پرورش 

                                                           
  7و اصول مدیریت آموزشی، ص (. مبانی 1381، دکتر علی). عالقه بند 42

7از نشرات کمیسیون حقوق بشرافغانستان، ص.  -1948دسامبر  10. اعالمیه جهانی حقوق بشر، مصوب  43 

23، از نشرات کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی. ص 1390. قانون اساسی افغانستان، چاپ  44 

7، از نشرات کمیسیون حقوق بشر، ص1966دسامبر  16. میثاق بین المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی، مصوب  45 

17، از نشرات کمیسیون حقوق بشر 1989نوامبر  20. کنوانیسیون حقوق اطفال، مصوب  46 
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 و پرورش دسترسی به آموزش

و قابل مالحظه بوده است. همه ساله هزاران طفل به سن  گیر چشماخیر  های سالمیزان رشد نفوس در افغانستان طی 

. این روند، نیازمند توسعه تعداد مکاتب و شوند میمکتب می رسند و واجد شرایط شمولیت در مکتب شناخته 

 11 بیش ازکرده است، در حال حاضر  ارائهآمارهای که وزارت معارف  براساس . باشد میافزایش آموزگاران 

هزار  200ان توسط بیش از آموز دانشدر مکاتب مشغول درس خواندن هستند. این تعداد  آموز انشدمیلیون 

  .باشند می 14درصد این آموزگاران مسلکی، یعنی حد اقل فارغ  50که حدود  شوند میآموزگار تدریس 

به اساس سروی : » کرده آمده است که ارائهدر رابطه به آموزش و پرورش  اداره احصائیه مرکزی و ارقامی که آمار

باب بوده  14969مکاتب در سطح کشور  توسط وزارت معارف صورت گرقته تعداد مجموعی  1392که در سال 

شاگرد آن را اناث تشکیل میدهد. ارقام  3436765نفر میرسد که از جمله  8764627است. مجموع شاگردان به تعداد 

مجموعه معلمین در سال   .افته استیفیصد افزایش  10حدود  1391به مقایسه شاگردان اناث سال  1392اناث سال 

کورسهای  1392آنرا اناث تشکیل میدهد.در سال  64364نفر معلم میباشد که از آن جمله  212386به تعداد  1392

نفر  308150و تعدادفارغان نفر میرسد.  567913باب و تعداد مجموعی شاگرداد آن به  23962سواد آموزی به 

   .«47میباشد

سروی جدید که در سال  براساس:» دهد میچنین رقمی را نشان  1393آمار اداره مرکزی احصائیه در سال  چنین هم

( باب بوده است. 15479توسط وزارت معارف صورت گرفته، تعداد مجموعی مکاتب در سطح کشور، ) 1393

( شاگرد آن را اناث تشکیل 3552306که ازجمله ) رسد مینفر  (9056369مجموع شاگردان معارف به تعداد، )

لیسه، مسلکی، لیسه های شبانه، تربیه معلم، انیستیوت های . این ارقام در بر گرنده مکاتب ابتدایی، متوسطه، دهد می

در . رسد می( معلم 201088)به تعداد  1393مجموع معلمین در سال . باشد میتخنیکی و مسلکی و تعلیمات دینی 

  « 48.رسد می( باب 20825تعداد کورس های سواد آموزی به ) 1393سال 

تعداد جدید الشموالن در مکاتب همه ساله رو به افزایش بوده است.  میزان دسترسی دختران به تعلیم و تربیه در  

که هم اکنون از یازده اعشاریه پنج میلیون  گوید میوزارت معارف داشته است.  گیر چشماخیر رشد  های سال

                                                           
 از:  1394جوزا  25. دریافت شده به تاریخ 1393. اداره مرکزی احصائیه. سالنامه احصایوی 47

http://cso.gov.af/Content/files/..../Education%20Part%20One.pdf  

  /:cso.gov.af/fa/page/1500/12570/12574http/اداره مرکزی احصاییه، شاخص های ربع وار. آدرس:  48 

http://cso.gov.af/Content/files/..../Education%20Part%20One.pdf
http://cso.gov.af/fa/page/1500/12570/12574
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های  ان دختر در مکتبآموز دانشستند و شمار در کشور چهار اعشاریه پنج میلیون نفر آن دختران ه آموز دانش

 گوید می محمدکبیر حقمل سخنگوی وزارت معارف درصد افزایش یافته است. 3کشور در مقایسه با سال گذشته 

را دختران تشکیل  ها�درصد شامالن مکتب 42در زمان طالبان حضور دختران به مکتب صفر درصد بود؛ امروز که 

   49.دهند�می

گزارشی که در سایت وزارت خارجه امریکا در رابطه به وضعیت آموزش و پرورش در افغانستان نشر شده، آمده 

کرزی و وزیر آموزش و پرورش از دستاوردهای قابل توجهی در آموزش و  جمهور رئیس 2014در اوایل » است: 

شاریه پنج عگفتند یازده ا ها آنسال گذشته  تجربه شده اظهاراتشان را منتشر کردند.  12پرورشه در افغانستان در طول 

به  2001ه در سال برابر تعداد کسانی است ک 10میلیون کودکان  در سراسر کشور به مدارس میروند که این بیش از 

با این حال، تعداد دقیق  میلیون نفر دختر بودند. 7اشاریه  4ان، آموز دانشمیلیون  11.5مکتب میرفتند.  از این 

 وزارت معارفانی که ثبت نام کرده اند، و یا که در واقع حضور در مدرسه میروند ناشناخته است چرا که آموز دانش

  «.50ی دقق و قابل اعتماد به اندازه کافی  نداردها داده آوری جمعی زیرساخت و ظرفیت سازمانی کافی برا

 کنندگان مصاحبهدرصد  95حدود  1393درصد و در سال  92، حدود 1392که در سال  دهد میتحقیق حاضر نشان  

 کنندگان مصاحبهدرصد  97به تعلیم و تربیه دسترسی دارند. از این میان طی هردو سال بیش از  شان اطفالکه  اند گفته

که مکاتب  اند گفتهکه خدمات آموزشی در منطقه شان توسط مکاتب دولتی فراهم شده است. بقیه شان  اند گفته

 آموزشی خدمات دسترسی به آموزش را فراهم ساخته است. نهادهایخصوصی، خانگی و یا سایر 

 : دهد میذیل میزان دسترسی اطفال را به مکاتب نشان  نمودار 

                                                           
 ، آدرس: 1393حوت  18، برگرفته شده 1393دلو  28درصدی دختران در مکاتب، نشر شده به تاریخ  3طلوع نیوز، افزایش   49

http://www.tolonews.com/fa/afghanistan/18254-three-percent  
50. Department of Defence of US Government(2014). Progress Toward Sicurity and Stability in 

Afghanistan. Retrieve at June 28, 2015 from: www.defense.gov/pubs/April_1230_Report_Final.pdf  

http://www.tolonews.com/fa/afghanistan/18254-three-percent
http://www.defense.gov/pubs/April_1230_Report_Final.pdf


10     
 1392-93 گزارش هفتم ،وضعیت حقوق اقتصادی اجتماعی

 کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

 

 

سطح مکاتب در افغانستان در سه دوره تقسیمات شده که شامل دوره ابتداییه، دوره متوسطه، و دوره نهایی یا لیسه 

حدود  1392که در سال  دهد می. در برخی مناطق تنها دوره ابتدایی مکتب وجود دارد. تحقیق حاضر نشان باشد می

که در منطقه شان مکتب ابتداییه وجود دارد،  اند هگفت کنندگان مصاحبهدرصد  12حدود  1393درصد و در سال  15

در سال  حالی کهکه در قریه شان مکتب متوسطه وجود دارد، در  اند گفتهدرصد مردم  16حدود  1393اما، در سال 

  اند. کردهدرصد مردم از موجودیت مکتب متوسطه در قریه شان یاد  15حدود  1392

 67حدود  1392درصد موجودیت لیسه را در قریه شان تأیید کرده اند و در سال  68.8حدود  1393در سال  چنین هم

ی یک ها تفاوتکه طی این دوسال  شود میکه در قریه شان لیسه وجود دارد. با این حال دیده  اند گفتهدرصد 

 . شود میدرصدی، در زمینه ارتقای سطح مکتب دیده 

درصد کاهش یافته  3حدود  1393تحقیق، دسترسی اطفال به مکاتب دوره ابتداییه در سال  ی اینها یافته براساس

 . دهد میی متوسطه و لیسه، هرکدام حدود یک درصد افزایش را نشان ها دورهاست و اما در 
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 ذیل این ارقام را مشخص کرده است:  نمودار

 

 

 اساسی:  های چالش

متعدد مواجه است. نبود نظام آموزشی  های چالشبخش آموزش و پرورش افغانستان از نقطه نظر های مختلف با 

، کمبود معلمین مسلکی، کمبود ها ولسوالیمعیاری، کمبود کتاب های درسی در بسیاری از مکاتب در سطح 

تعلیم و تربیه، پایین بودن معاشات ی آموزشی و مواد درسی، کیفیت پایین ها صنفساختمان مکاتب، معیاری نبودن 

آموزگاران، دور بودن فاصله مکتب، مسدود بودن برخی مکاتب در مناطق نا امن و غیره از مشکالت عمده اند که 

هنوز هم در بخش مکاتب افغانستان وجود دارد. این مشکالت در شهرها کمتر بوده و اما در سطح قریه ها و 

 بیشتر مشهود است.  ها ولسوالی

ند بیشتر توان می. شاگردان در ساختمان مکتب شود میمکان آموزشی یکی از مسایل مهم برای شاگردان محسوب 

و زیرسقف مکتب با خاطر آسوده درس بخوانند. درحال حاضر نبود مکان مناسب آموزشی  کننداحساس مصؤنیت 

درصد از شاگردان  15ه حدود ک دهد میی تحقق حاضر نشان ها یافتهیکی از مشکالت مهم به شمار می رود. 

. شود میی درسی شان، در زیر خیمه، خانه های شخصی،  فضای باز و یا در مساجد برگزار ها صنفمکاتب، 
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ذیل مکان آموزشی  نمودارکه مکتب شان ساختمان دارند.  اند گفته کنندگان مصاحبهدرصد  85حدود  چنین هم

 : دهد میشاگردان را نشان 
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. دور بودن فاصلۀ راه خصوصا اند مواجهدور بودن راه یکی از مشکالت دیگری است که تعدادی از شاگردان به آن 

که همه روزه طی کردن آن برای یک شاگرد خسته  آید میبرای شاگردان دوره ابتدایی یک مشکل اساسی به شمار 

که بیش از یک درصد  دهد میق نشان . در این تحقیشود میکننده است و گاهی سبب دلسردی شان از مکتب 

که فاصله راه  اند گفته کنندگان مصاحبهدرصد  79الی  75کیلومتر تا مکتب فاصله دارند. حدود  6شاگردان بیشتر از 

 : دهد میذیل فاصله یک طرفه راه را الی مکتب، نشان  نمودارتا مکتب، حدود یک الی دو کیلومتر است. 

 

 

 ترک مکتب: 

ن مکتب کرد. برای ترک دهند میو ادامه تحصیل ن کنند میتقریبا همه ساله، تعدادی از شاگردان، مکتب را ترک 

: کیفیت پایین تدریس، ناتوانی در تهیه مصارف مکتب، کارکردن، ها آندالیل متعددی ذکر شده است که مهمتر ین 

ی این تحقیق، در سال ها یافته. بربنیاد باشد میدوری راه، ازدواج، نبود معلم اناث، عدم امکانات کافی درمکاتب 

ل ، کیفیت پائین تعلیم و تربیه را دلیکنندگان مصاحبهدرصد  31حدود  1393درصد و در سال  27، حدود 1392

که در  شود می. با این حال دیده دهد میدرصد تفاوت را نشان  4این رقم  اند. کردهعنوان  شان اطفالترک مکتب 

در حالت بدتر قرار داشته است و منتج به ترک  1392وضعیت مکاتب از لحاظ کیفیت، نسبت به سال  1393سال 

 مکتب شماری از شاگردان گردیده است.  
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 : دهد مین مکتب را به صورت مشخص نشان کردذیل دالیل ترک  نمودار 

 

 

(  ترک 12الی  10درصد اطفال مکتب را در دوره لیسه )صنف  70که بیش از  دهد میی این تحقیق نشان ها بررسی

پائین تر از دوره لیسه، مکتب را ترک  شان اطفالکه  اند گفته کنندگان مصاحبهدرصد  30. نزدیک به کنند می

 تواند می، عوامل مختلف کنند می. اما اینکه چرا بیشتر شاگردان پسر و دختر، در دوره لیسه مکتب را ترک کنند می

قرار دارند که برخی  22الی  18در این امر دخیل باشد. معموال دختران و پسران در این دوره از لحاظ سنی در سنن 

یت خانه و فامیل به عهده شان قرار مسؤولتعدادی هم . شود می شان درسو ازدواج مانع ادامه  کنند میشان ازدواج 

. در برخی قریه های دور دست، مردم با نگرش های سنتی زندگی کنند میکه از این رو مکتب را ترک  گیرد می

درصد  10که حدود  شود میباال دیده  نمودارو رفتن دختران جوان را به مکتب کار نادرست می پندارند در  کنند می

از این رو  اند. کردهرا، حرف زدن مردم، عنوان  شان اطفالن مکتب کرداین مصاحبه، دلیل ترک  کنندگان اشتراک

  . گردد میدر بسیاری از موارد، سنت های ناپسند مانع ادامه تعلیم دختران 
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 بخش پنجم

 حق ازدواج و تشکیل خانواده

 

حق ازدواج از حقوق اساسی هر فردی است که به سن بلوغ رسیده باشد. آزادی در انتخاب همسر و ازدواج مطابق 

رضایت از اساسات این حق بشری است. این حق، همانند دیگر حقوق بشری، مبتنی بر اصل برابری میان زن و مرد 

 است و هیچ گونه تبعیضی در آن روا نیست. 

ی عضو مکلف ها دولتقرار گرفته است. براساس تصریح این اسناد،  تأکیدحقوق بشر مورد  لیالمل بیناین در اسناد 

اعالمیه جهانی حقوق بشر در این رابطه آمده  16. در ماده باشند میبه رعایت و حمایت این حق برای شهروندان شان 

 است که: 

هر زن و مرد بالغی حق دارد بدون هیچ گونه محدودیت از نظر نژاد، ملیت، تابعیت، یا مذهب با همدیگر زناشویی »

کنند و تشکیل خانواده دهند. در تمام مدت زناشویی و هنگام انحالل آن، زن و شوهر در کلیه امور مربوط به ازدواج 

  51«امل و آزادانه زن و مرد صورت گیرد.. ازدواج باید با رضایت کباشند میدارای حقوق مساوی 

چنانچه در این ماده تصریح شده، رضایت کامل و آزادی در ازدواج شرط قطعی و مسلم ازدواج است و زن و مرد 

 باید در امر ازدواج شان بتوانند با رضایت کامل و آزادانه تصمیم بگیرند. 

 دارد:  تأکیدحمایت از خانواده توسط جامعه و دولت  ازدواج تهداب گذار خانواده است. بند دیگر این ماده، بر

 52«خانواده رکن طبیعی و اساسی جامعه است و حق دارد از حمایت جامعه و دولت بهره مند شود.»

                                                           
 . نشر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان. 16(. مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد. ماده 1948. اعالمیه جهانی حقوق بشر)51
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 در ماده پنجم اعالمیه اسالمی حقوق بشر نیز آمده است:

ن، مردان و زنان حق ازدواج دارند و . بنابرایباشد میخانواده پایه ساختار جامعه است و زناشویی اساس ایجاد آن »

از این حق جلوگیری کند. جامعه و دولت موظف  تواند میهیچ قید و بندی که بر پایه نژاد یا رنگ یا قومیت باشد، ن

  53«اند موانع را از سر راه ازدواج برداشته و راه های آن را آسان سازد و از خانواده حمایت به عمل آورد.

نیز  وفرهنگی اجتماعی اقتصادی، حقوق المللی بین میثاق  دهم و تشکیل خانواده در مادهحق آزادی در ازدواج 

تصریح شده است. این ماده خانواده را عنصر طبیعی و اساسی جامعه می داند و بر حمایت و مساعدت آن در 

ازدواج »نگارد:  و می کند می تأکیداصل رضایت در ازدواج  چنین هماین ماده  54.کند می تأکیدحداعالی ممکن 

  55«باید با رضایت آزادانه دو طرف صورت گیرد.

تساوی میان زن و مرد در امور مربوط به   در ازدواج، رضایت مشتمل بر مواردی همچون حق آزادی در ازدواج

باشد. حمایت از  می آن انحالل و ازدواج در زنان و مردان حقوق تضمین کودکان و ازدواج ممنوعیت ازدواج،

خانواده نیز دربرگیرنده مسایلی همچون حمایت از مادران در هنگام پیش از زایمان و بعد از آن در طی یک مدت 

معقول، به رسمیت شناختن مرخصی با حفظ حقوق و امتیازات اجتماعی برای مادران کارگر، حمایت از نوزادان و 

دی، اجتماعی، سیاسی، نظامی، جنسی و غیره که خالف کرامت اطفال در برابر هرگونه بهره برداری های اقتصا

، فراهم ساختن شرایط آموزش و تعلیم برای آنان و سازد میانسانی است و یا سالمتی و رشد طبیعی آن ها را مختل 

  56.باشد میغیره 

                                                                                                                                                                                           
 . همان. 52
(. مصوب اجالس وزرای امور خارجه سازمان کنفرانس اسالمی در قاهره. نشر کمیسیون مستقل حقوق بشر 1990. اعالمیه اسالمی حقوق بشر)53

 افغانستان. 
. نشر کمیسیون 1391-1390گزارش ششم -(. وضعیت حقوق اقتصادی و اجتماعی در افغانستان1393. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان)54

 36حقوق بشر افغانستان. ص مستقل 
. نشر کمیسیون مستقل حقوق 10(. مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد. ماده 1966. میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی)55

 بشر افغانستان.
 (. همان. 1393. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان)56



02     
 1392-93 گزارش هفتم ،وضعیت حقوق اقتصادی اجتماعی

 کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

 

علیه زنان با تفصیل و کنوانسیون رفع کلیه تبعیضات  16برابری در امور مربوط به ازدواج و تشکیل خانواده در ماده 

 شرح جزئیات آمده است:

  خانوادگی  روابط و  ازدواج  به  مربوط امور  همه در  زنان  علیه  تبعیض  رفع  برای را  الزم  اقدامات باید عضو  یها دولت»

 :کنند  تضمین را زیر امور  زن و مرد  حقوق  تساوی  برپایه مخصوصاً و آورند  عمل  به

  ازدواج انعقاد  برای  یکسان  حق:  الف 

 . طرفین  کامل و آزاد  رضایت  براساس  ازدواج انعقاد و همسر  آزادانه  انتخاب  برای  یکسان  حق:  ب 

 . آن  انحالل  هنگام و  ازدواج  دوران در  یکسان  های مسئولیت و  حقوق.  ج 

  به  مربوط  موضوعات در ،ها آن  زناشویی  وضعیت از نظر  قطع ، والدین  عنوان  به  یکسان  مسئولیتهای و  حقوق: د 

 . است  اولویت در  کودکان  منافع موارد،  تمام در ، فرزندان

  به  دسترسی و  بارداری  زمانی  فاصله و  فرزندان تعداد  زمینه در  مسئوالنه و  آزادانه  گیری تصمیم  برای  مساوی  حقوق:  ه 

 .سازند قادر  حقوق  این  اعمال  برای را ها آن  که  وسایلی و ، آموزش ، اطالعات

 و  عناوین  گونه هر یا  فرزندخواندگی و  کودکان  قیومت ، حضانت ، والیت با  رابطه در  یکسان  مسئولیت و  حقوق: و 

 . است  اولویت در  کودکان  منافع موارد،  تمام در. دارد وجود  داخلی  قوانین در  که  مشابهی  مفاهیم

 . شغل و  حرفه ، خانوادگی  نام  انتخاب  حق  جمله از  زن و شوهر  عنوان  به  یکسان  شخصی  حقوق: ز 

 در و  برداری بهره ، سرپرستی ، مدیریت ، اکتساب ، مالکیت با  رابطه در  زوجین از  یک هر  برای  یکسان  حقوق:  ح 

  57«. هزینه  داشتن با یا و  مجانی  خواه  اموال  داشتن اختیار

کنوانسیون حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آمده  10در رابطه با حمایت از مادران در هنگام زایمان، در ماده 

مادران در مدت معقولی پیش از زایمان و پس از آن باید از حمایت خاص برخوردار گردند. در آن مدت »است که 

                                                           
. برگرفته از سایت نمایندگی سازمان ملل 16(. مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد. ماده 1979. کنوانسیون رفع کلیه تبعیضات علیه زنان)57

  women.htm-ir.org/hr/convenantion-http://www.unicمتحد در تهران: 

http://www.unic-ir.org/hr/convenantion-women.htm
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اجتماعی کافی برخوردار گردند. تدابیر خاص  تأمینستفاده از حقوق و امتیازات مادران کارگر، باید از مرخصی با ا

در حمایت و مساعدت به نفع کلیه اطفال غیرممیز و ممیز بدون هیچ گونه تبعیض به علت نسب یا علل دیگر باید 

شوند. واداشتن اطفال  اتخاذ شود. اطفال غیرممیز و ممیز باید در مقابل بهره برداری های اقتصادی و اجتماعی حمایت

به کارهایی که از جهات اخالقی و برای سالمت آن ها زیان آور باشد و یا زندگی آن ها را به مخاطره می اندازد، یا 

 58«باید به موجب قانون قابل مجازات باشد. گردد میمانع رشد طبیعی آن ها 

 افغانستان اساسی قانون 54 کرده است. ماده کیدتأقوانین افغانستان نیز بر حق آزادی در ازدواج و تشکیل خانواده 

 روظنم هب تلود .دراد رارق تلود تیامح دروم و دهد می تشکیل را جامعه اساسی رکن خانواده» که است داشته مقرر

 اب ریاغم  موسر ندرب نیب زا یارب و لافطا تیبرت ،ردام و لفط صخالاب ،هداوناخ یحور و یمسج تمالس نیمأت

این قانون بر موقف و شأن برابر زن و مرد در برابر  چنین هم             59«.دنک یم ذاختا مزال ریبادت مالسا سدقم نید ماکحا

هرنوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع است. اتباع »که  کند میتصریح  22. ماده کند می تأکیدقانون 

                                     60.«باشند میافغانستان اعم از زن و مرد در برابر قانون دارای حقوق و وجایب مساوی 

زیادی در افغانستان مواجه است.  های چالشات، حقوق مربوط به ازدواج و تشکیل خانواده با تأکیدعلی رغم این 

 . شود میزنان و دختران قربانیان اصلی این چالش هاست، هرچند که در مواردی این حق از مردان نیز سلب 

 

 خشونت علیه زنان:

عمده در برابر حقوق زنان است. بسیاری از دختران مجبور به ازدواج قبل از وقت یا  های چالشخشونت علیه زنان از 

 . گردند میی متنوعی مواجه ها خشونتو بسیاری دیگر بعد از ازدواج با  شوند میاجباری 

ی عضو را مکلف ها دولتو  کند می تأکیداعالمیه جهانی محو خشونت علیه زنان، بر محو خشونت علیه زنان 

 و هکرد محکوم را زنان علیه خشونت باید ها دولت»که در زمینه مبارزه با خشونت علیه زنان تالش کنند:  سازد می

                                                           
 (. همان. 1966فرهنگی). میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و 58
 . برگرفته از مجموعه قوانین، نشر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان.  54(. ماده 1382. قانون اساسی افغانستان)59
 . 22. همان. ماده 60
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 با باید ها دولت. کنند بهانه آن حذف با رابطه در خود وظیفه برای را مذهبی مالحظات یا سنت رسم، هیچ نباید

  61«کنند دنبال آن پایان تا را زنان علیه خشونت حذف سیاست یک تاخیر بدون و مناسب یها شیوه تمام از استفاده

 محل در ندارد حق کس هیچ بوده، جرم خشونت» :جرم دانسته استزن نیز خشونت را  علیه خشونت منع قانون

 در. شود آن مرتکب محالت، سایر یا نقلیه، وسایط عامه، محالت موسسات، ،غیردولتی و دولتی اداره سکونت،

                                62«.دوش می مجازات قانون مطابق ارتکاب صورت

ی جسمی و ها خشونتکه حادترین اشکال آن ها  گیرد میی مختلف صورت ها شیوهخشونت علیه زنان به اشکال و 

. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، هرساله در یک دیتابیس اختصاصی قضایای خشونت علیه باشند میجنسی 

نان در و براساس آن ها یک گزارش ساالنه از وضعیت و میزان خشونت علیه ز کند میو تحلیل  آوری جمعزنان را 

. این قضایا معموالً توسط شاکیان خشونت علیه زنان در دفاتر کمیسیون ثبت کندسطح کشور تهیه و نشر می 

 که میزان خشونت علیه زنان بسیار باال است.  دهد می. این آمارها نشان گردند می

بشر افغانستان مراجعه شاکی خشونت علیه زنان به دفاتر کمیسیون مستقل حقوق  2159، بالغ بر 1392در طول سال 

مورد  6611را به ثبت رسانده بودند که مجموع موارد خشونت علیه زنان در این قضایا بالغ بر  شان قضایایکرده و 

شاکی خشونت علیه زنان به دفاتر کمیسیون مستقل حقوق بشر   2026، بالغ بر 2014در طول سال اما  63است. شده می

مورد خشونت علیه  4873بودند که ضمن این قضایا مجموعاً را به ثبت رسانده  شان قضایایافغانستان مراجعه کرده و 

تعداد شاکیان خشونت علیه زنان که به  1391در سال  64.زنان در آن سال در دفاتر کمیسیون به ثبت رسیده بوده است

  65رسید.مورد می  1750ه بودند به کردرا ثبت  شان قضایایدفاتر کمیسیون مراجعه کرده و 

                                                           
 از:  1393ثور  23. برگرفته به تاریخ 4(. مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد. ماده 1994. اعالمیه محو خشونت علیه زنان)61

http://vekalat.info/post/464  
 ، نشر کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان.ینمجموعه قوان. برگرفته از کتاب 4(. ماده 1388. قانون منع خشونت علیه زن)62
 . 16. نشر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان. ص 1392سال -(. خشونت علیه زنان در افغانستان1393. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان)63
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان. خالصه  . نشر2014(. خشونت علیه زنان در افغانستان در سال 1393. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان)64

  http://www.aihrc.org.af/home/daily_report/4172این گزارش از سایت کمیسیون مستقل حقوق بشر قابل دریافت است: 
 16. نشر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان. ص 1392سال -نت علیه زنان در افغانستان(. خشو1393. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان)65

http://vekalat.info/post/464
http://www.aihrc.org.af/home/daily_report/4172
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را به ثبت رسانده  شان قضایایزیر، میزان شاکیان خشونت علیه زنان را که به دفاتر کمیسیون مراجعه کرده و  نمودار

 :دهد میبه صورت مقایسه یی نشان  2014و سال میالدی  1392، 1391اند، براساس آمارهای سه سال 

 

 

موارد خشونت ن در افغانستان بسیار باال است. در حالی که ارقام باال نشان دهنده آن است که میزان خشونت علیه زنا

است، زیرا بسیاری از قضایای خشونت علیه زنان ثبت نشده و در درون  شده ثبتعلیه زنان، بسیار بیشتر از موارد 

که در دفاتر  دهند میرا نشان . ارقام باال، تنها مواردی از خشونت علیه زنان شوند میو قبایل کتمان  ها خانواده

 کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به ثبت رسیده اند.

 خشونت علیه زنان: بندی دسته

را به چهار دسته کالن  شده ثبتی ها خشونتفُرم های بانک اطالعات کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان 

. از میان این کند می بندی دستهروانی، اقتصادی و دیگر اشکال خشونت -ی جسمی، جنسی، زبانیها خشونت

. با توجه به دهند میروانی تشکیل -ی جسمی و زبانیها خشونتها، بیشترین موارد خشونت علیه زنان را  بندی دسته
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گفت که خشونت علیه زنان در  توان میی جسمی از شدیدترین گونه های خشونت علیه زنان است، ها خشونتآنکه 

  66.باشد میافغانستان بسیار حاد و برهنه 

 

مورد آن ها را، که مشتمل بر  1468، بالغ بر 2014خشونت علیه زنان در جریان سال  شده ثبتاز مجموع آمارهای 

.  بالغ بر دهند میی فزیکی و جسمی تشکیل ها خشونت، شود میخشونت علیه زنان  شده ثبتدرصد کل موارد  30.1

درصد کل موارد خشونت علیه زنان در این مدت را تشکیل می دهند، شامل انواع  8.5مورد دیگر نیز که حدود  412

، شوند میدرصد کل موارد خشونت علیه زنان  30.4مورد دیگر نیز که حدود  1482ی جنسی بوده و ها خشونت

درصد کل موارد خشونت علیه زنان   21ورد، که شامل م 1024 چنین هم. باشند میی لفظی و روانی ها خشونتشامل 

، دهد میدرصد مجموع موارد را تشکیل  10مورد دیگر، که   487ی اقتصادی بوده است. بقیه ها خشونت، شود می

  67.باشد میمشتمل بر سایر انواع خشونت علیه زنان 

آن را، که مشتمل  مورد  2039  رسیده،به ثبت که  علیه زنان خشونت هایمارآ از مجموعنیز  1392در جریان سال 

بالغ  . دهد میی فزیکی و جسمی تشکیل ها خشونت، شود میخشونت علیه زنان  شده ثبتدرصد کل موارد  30.8بر 

                                                           
. نشر کمیسیون 1391-1390گزارش ششم -(. وضعیت حقوق اقتصادی و اجتماعی در افغانستان1393. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان)66

 .40مستقل حقوق بشر افغانستان. ص 
 . نشر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان. 2014(. خشونت علیه زنان در افغانستان در سال 1393فغانستان)کمیسیون مستقل حقوق بشر ا. 67
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شامل  ،دهد میرا تشکیل خشونت علیه زنان در این مدت کل موارد درصد  6.9حدود  کهدیگر نیز مورد  453بر 

را تشکیل  خشونت علیه زنان کل موارددرصد  25.3که دیگر نیز مورد  1673بوده و  جنسی یها خشونتانواع 

درصد کل موارد انواع   20.3شامل که  ،مورد 1340 چنین هم. باشد می لفظی و روانی یها خشونت ، شاملدهد می

مجموع موارد  درصد 16.7 دیگر، که مورد 1106 ی اقتصادی بوده است. بقیهها خشونت، شود میخشونت علیه زنان 

 68.باشد میعلیه زنان  سایر موارد خشونت ، مشتمل بردهد میرا تشکیل 

 1391و  1392 های سالدر مقایسه با  2014زیر مجموع آمارهای انواع خشونت علیه زنان را در سال  نمودارجدول و 

 :دهد مینشان 

درصد به نسبت مجموع آمار سال 

 مربوطه
 انواع خشونت فراوانی

 2014سال  1392سال  1391سال 
سال 

1391 
 1392سال 

2014سال   

 

 خشونت جسمی 1468 2039 1672 30.1% 30.84% 29.33%

 خشونت جنسی 412 453 407 8.5% 6.85% 7.14%

 خشونت زبانی و روانی 1482 1673 1423 30.4% 25.31% 24.96%

 خشونت اقتصادی 1024 1340 1074 21.0% 20.27% 18.84%

 سایر انواع خشونت 482 1106 1125 10.0% 16.73% 19.73%

 مجموع  1803 1199 5701  933% 933033%  933033%

 

                                                           
 .17. نشر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان. ص 1392سال -(. خشونت علیه زنان در افغانستان1393. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان)68
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نسبت به دو سال قبل  2014خشونت علیه زنان در سال  شده ثبتباال نشان دهنده کاهش آمارهای  نمودارجدول و 

 شده ثبتآمارهای  صرفاً این آمارها 69است. اما این به معنای آن نیست که واقعاً خشونت علیه زنان کاهش یافته باشد.

و چه بسا مواردی از خشونت علیه زنان که  خشونت علیه زنان در دفاتر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است

 .شوند میاصالً ثبت ن

 

 لت و کوب، مجروحیت: 

که در  دهد می. قضایای خشونت علیه زنان نشان گیرد میخشونت فزیکی و جسمی به اشکال مختلف صورت 

در سال  ی جسمیها خشونت. آمارهای شوند میبسیار شدید و سخت بر زنان اعمال  ها خشونتبسیاری موارد این 

و فزیکی، بیشترین موارد آن شامل لت و کوب به   مورد خشونت جسمی  1468که از مجموع  دهند مینشان  2014

ی جسمی و فزیکی ها خشونتدرصد موارد  88مورد است. این رقم حدود  1290که بالغ بر  باشد میاشکال مختلف 

                                                           
 . نشر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان. 2014(. خشونت علیه زنان در افغانستان در سال 1393ان). کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانست69
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مورد دیگر این قضایا مجروحیت است. آتش زدن مورد دیگری از  87.  بالغ بر شود میعلیه زنان را شامل 

مورد دیگر قطع اعضای بدن قربانی صورت گرفته  11. در شود میمورد را شامل  13ی جسمی است که ها خشونت

 است. 

لت و کوب با ، زدهن لیی، سزدن با لگد ،مل لت و کوبشا ی جسمیها خشونتنیز، بیشترین موارد  1392در سال 

ی جسمی را شامل ها خشونتمورد  1613و حتا قنداق تفنگ بوده که حدود  گ و کلوخنساستفاده از سیم، چوب، 

 157.  در باشد میی جسمی و فزیکی علیه زنان در آن سال ها خشونتدرصد موارد  79. این رقم بالغ بر شوند می

مورد دیگر نیز کارد، چاقو و سالح به عنوان ابزارهای خشونت استفاده  60مورد نیز موهای قربانی کشیده شده و در 

 نیز مورد 8 مورد نیز مجروح کردن ذکر شده و 49در  و آتش زدن بوده، شامل سوختاندن  نیز مورد 29 شده است. 

 70.صورت گرفته استطع اعضای بدن ق دیگر نیز مورد 5 بوده است. در ساختن مسموم

که لت و کوب زنان از انواع رایج خشونت علیه زنان در کشور است که به خودی خود بسیار  دهد میارقام باال نشان 

. اما موارد خشن تر و وحشیانه تر خشونت علیه زنان از قبیل قتل، مجروح کردن با استفاده از باشد می دهنده تکان

چاقو، کارت و احیاناً سالح های گرم و حتا قطع اعضای بدن، نشان دهنده وضعیت اسفناک خشونت جسمی علیه 

 منجر به مرگ قربانی شود. تواند میی در موارد زیادی ها خشونتزنان است. این 

 

 ل و قتل ناموسی:قت

خشونت علیه زنان قتل و به ویژه قتل ناموسی است که اغلب در درون خانه ها و به اشکال  دهنده تکانیکی از موارد 

مورد قتل زنان در اثر خشونت  15، بالغ بر 1392. براساس آمارهای کمیسیون در سال گیرد میبسیار دلخراش صورت 

عالوه براین، کمیسیون در  72.مورد خشونت منجر به قتل شده است 19نیز در  2014در سال  71گزارش شده است.

                                                           
-18. نشر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان. ص 1392(. خشونت علیه زنان در افغانستان در سال 1393. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان)70

19. 
 .19. نشر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان. ص 1392(. خشونت علیه زنان در افغانستان در سال 1393ان). کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانست71
 . نشر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان.2014(. خشونت علیه زنان در افغانستان در سال 1393. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان)72
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قتل را قضیه  70به صورت مجزا نیز قضایای قتل زنان را مستند سازی کرده بود. این مستندات بالغ بر  2014سال 

 که به اشکال مختلف اتفاق افتاده بوده است.  شوند میشامل 

تر است که با توجیهات حیثیتی و ناموسی و اغلباً در اثر یک  دهنده تکانی ناموسی اما بسیار ها قتلآمارهای 

تحقیق ملی ای را در  1391. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در سال گیرد میسوءتفاهم یا بدگمانی صورت 

د از قضایای مور 243در جریان تحقیق متذکره، به نشر رسید.  1392این زمینه به راه انداخت که گزارش آن در سال 

  73اتفاق افتاده بودند. 1392تا پایان ثور  1390قتل ناموسی مستند گردیده بود که در فاصله زمانی آغاز سال 

 

 

 

 

 

 

 

 

ی ناموسی که در دفاتر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ثبت و مستند ها قتلنیز موارد  1392در جریان سال 

که بیشتر آن در والیات هرات، جالل آباد و گردیز اتفاق افتاده بودند. در حالی  رسد میمورد  120گردیده است، به 

مناطق تحت پوشش دفتر ساحوی  به ثبت رسیده بود.قضیه قتل ناموسی  92در مجموع  2014کمیسیون، در سال که 

 44قتل ناموسی،  قضیه 92شاهد بوده است. از مجموع   2014هرات کمیسیون بیشترین موارد قتل ناموسی را در سال 

                                                           
، عوامل و زمینه های تجاوز جنسی و قتل ناموسی در افغانستان(، 1392. برای معلومات بیشتر، رجوع کنید به: کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان)73

 نشر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان. 
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 9و  13، 14مورد آن به والیت هرات اختصاص داشته است. پس از هرات، والیات بلخ، قندهار و گردیز به ترتیب با 

مورد قتل ناموسی قرار دارد. جالل آباد، فاریاب، هلمند، کندز و ارزگان موارد دیگر قتل ناموسی را شاهد بوده 

  74است.

 :دهد میزیر این مسأله را نشان  نمودار

 

 

 

 

 

 

 

 

 تجاوز جنسی: 

. شود می بندی دستهتجاوز جنسی از دیگر موارد خشونت علیه زنان است که جزو زیرمجموعه های خشونت جنسی 

. هرچند بسیاری از قضایای تجاوز گردند میدر موارد زیادی قضایای تجاوز جنسی منجر به قتل دختران و زنان 

. با این حال ارقام و شوند میو اساساً ثبت و گزارش ن شوند میجنسی به دلیل حساسیت های حیثیتی و ناموسی کتمان 

 نشان دهنده وضعیت اسفناک این مسأله در کشور است.  شده ثبتآمارهای 

                                                           
 نشر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان.. 2014(. خشونت علیه زنان در افغانستان در سال 1393. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان)74
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رد تجاوز جنسی به شمار آوریم، از میان مجموع اگر مقاربت جنسی اجباری و اجبار به عمل لواط را نیز جزو موا

درصد از مجموع   30.7آن تجاوز جنسی بوده است که حدود  مورد 139 ،1392موارد خشونت جنسی در سال 

 27مورد رسیده بود که  109آمار تجاوز جنسی به  1391. در سال شود میموارد خشونت جنسی علیه زنان را شامل 

. مقایسه ارقام تجاوز جنسی در این سال با سال شد میت جنسی علیه زنان را شامل درصد از مجموع موارد خشون

 75.دهد مینشان  1392درصد افزایش را در سال  27.5گذشته، 

مورد آن تجاوز جنسی بوده است. این رقم از مجموع  179از مجموع موارد خشونت جنسی،  اما، 2014در سال 

 . دهد میدرصد را تشکیل  43بیش از  در سال متذکره قضایای خشونت جنسی

ناشی از ضعف  تواند میتجاوز جنسی است. این روند  شده ثبتمقایسه ارقام باال بیانگر سیر صعودی قضایای 

زیر  نموداردر مناطق مختلف باشد.  مسؤولی مسلح و زورمند غیرها  گروهحاکمیت قانون، گسترش ناامنی و وجود 

 :دهد میروند صعودی قضایای تجاوز جنسی در طول سه سال اخیر را نشان 

 
 

                                                           
 . 21. نشر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان. ص 1392(. خشونت علیه زنان در افغانستان در سال 1393. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان)75
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 ازدواج اجباری:

چنانچه قبالً هم تصریح شد، رضایت از شرایط اساسی ازدواج است. این نکته در اسناد حقوق بشری به تکرار مورد 

ازدواج باید با رضایت کامل و »که  کند میاعالمیه جهانی حقوق بشر حکم  16قرار گرفته است. بند دوم ماده  تأکید

 مقرر    وفرهنگی، اجتماعی اقتصادی، حقوق المللی بین میثاق 10 همینطور، ماده 76«آزادانه زن و مرد واقع شود.

                         77.تسا دقع لباق «فرطود هنادازآ تیاضر اب» اهنت جاودزا هک  دراد می

قوانین داخلی افغانستان نیز تسجیل شده است. چنانچه در ماده پنجم قانون منع خشونت اصل رضایت در ازدواج در 

جزو موارد خشونت علیه زنان تعیین شده و « ممانعت از حق ازدواج یا حق انتخاب زوج»و « نکاح اجباری»علیه زن 

 نیز تشییع اهل شخصیه احوال قانون 95 ماده چنین هم 78جزا تعیین شده است. 27و  26برای مرتکبان آن مطابق ماده 

                        .تسین ذفان یو تیاضر نودب رتخد حاکن ینعی «.دشاب می وی رضایت به منوط دختر نکاح نفوذ»که  کند میحکم 

 افغانستان مدنی قانون 66 رضایت طرفین مراحل مشخص قانونی دارد. چنانچه ماده تأمینانعقاد عقد ازدواج به خاطر 

 مجلس در وقت قید بدون کند افاده را استمرار و فوریت که صریح قبول و ایجاب با ازدواج عقد»که  کند میحکم 

                       79«.دریگ می صورت واحد

اما اجبار در نکاح و ازدواج از معضالت مهم حقوق زنان در افغانستان است. موارد نکاح و ازدواج اجباری در بانک 

است. عالوه  شده ثبتاطالعات کمیسیون تحت عناوین مختلف مثل ازدواج اجباری، نکاح اجباری، نامزدی اجباری 

نیز جزو  ها اینخاطر ازدواج نیز ثبت گردیده که  براین، موارد دیگری همچون بدل، بد و خرید و فروش دختر به

مورد، و در سال  214بالغ بر  1392مصادیق ازدواج اجباری اند. با محاسبه آمارهای مجموعی این موارد، در سال 

                                                           
 ستقل حقوق بشر افغانستان.. نشر کمیسیون م16(. مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد. ماده 1948اعالمیه جهانی حقوق بشر). 76
. نشر کمیسیون مستقل حقوق 10(. مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد. ماده 1966. میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی)77

 بشر افغانستان.
 کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان.، نشر مجموعه قوانین. برگرفته از کتاب 27و  26، 5(. ماده های 1388. قانون منع خشونت علیه زن)78
 66. قانون مدنی افغانستان. ماده 79
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و  1390 های سالدر هریک از  80مورد ازدواج اجباری در دفاتر کمیسیون به ثبت رسیده است. 114،  حدود 2014

 مورد ازدواج اجباری در دفاتر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به ثبت رسیده است.  172غ بر نیز بال 1391

نیز در بانک اطالعات خشونت علیه زنان « سلب حق انتخاب همسر»، مورد دیگری تحت عنوان ها اینعالوه بر

واج اجباری نیست، ولی است. هرچند سلب حق انتخاب همسر به صورت مستقیم به معنای ازد شده ثبتکمیسیون 

مورد سلب حق  116حدود  1392به ازدواج اجباری منجر شود. در آمارهای کمیسیون در سال  تواند میتداوم آن 

 مورد از سلب این حق ذکر گردیده است.  123نیز  2014انتخاب همسر درج گردیده و در سال 

و امری رایج است. به این خاطر بسیاری از  یردگ میازدواج اجباری براساس فرهنگ سنتی قبایل افغانستان صورت 

بسیار بیشتر از  تواند می. از این رو، موارد ازدواج اجباری گردد میموارد ازدواج اجباری اطالع داده نشده و ثبت ن

 این باشد. 

حاکمیت قانون و قانونمندسازی امر  تأمینحق رضایت در ازدواج مستلزم  تأمینجلوگیری از ازدواج اجباری و 

   81.باشد میو همزمان با آن ها، آگاهی دهی در این زمینه  ها ازدواجازدواج، ثبت رسمی 

 

 ازدواج زودهنگام)قبل از وقت(:

ازدواج قبل از وقت در حقیقت به ازدواج دادن دختران قبل از رسیدن به سن قانونی است. قانون منع خشونت علیه 

  82جزو موارد خشونت علیه زنان آورده و جرم دانسته است.« نکاح قبل از اکمال سن قانونی»ت عنوان زن آن را تح

سالگی است. قبل  18سن قانونی ازدواج در اسناد حقوق بشری و عرف رایج حقوقی برای پسر و دختر رسیدن به سن 

ار بیاید. در قانون مدنی افغانستان سن مصداقی از ازدواج اجباری به شم تواند میاز آن نکاح جواز ندارد، و حتا 

عقد »حکم قطعی دارد که  71سالگی ذکر شده و در فقره دوم ماده  16اهلیت ازدواج برای دختران تکمیل شدن 

                                                           
 . 2014و  1382. مراجعه کنید به گزارش های اختصاصی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در رابطه با خشونت علیه زنان در سال های 80
. نشر کمیسیون 1391-1390گزارش ششم -اعی در افغانستان(. وضعیت حقوق اقتصادی و اجتم1393. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان)81

 . 42مستقل حقوق بشر افغانستان. ص 
 ، نشر کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان.مجموعه قوانین. برگرفته از کتاب 5(. ماده 1388. قانون منع خشونت علیه زن)82
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قانون احوال شخصیه اهل تشیع نیز سن ازدواج را  94ماده « سال به هیچ وجه جواز ندارد. 15نکاح صغیره کمتر از 

  83تعیین کرده است.« سال مکمل شمسی 18ای پسر سال و بر 16برای دختر 

. در دهد میازدواج زودهنگام هرچند در مورد پسران نیز وجود دارد، ولی قربانی اصلی آن را دختران تشکیل 

قبل از رسیدن به سن قانونی  دخترشاندر مورد ازدواج پسر و  دهندگان پاسخآمارهای نظارت ساحوی حقوق بشر از 

 146درصد آنان که بالغ بر  2، حدود 1392در آمارهای سال  کننده اشتراکنفر  7381پرسیده شده است. از مجموع 

ولی این رقم در مورد ازدواج  اند. کردهسالگی ازدواج  18قبل از سن  پسرشانکه اطفال  اند گفته، شود مینفر 

نیز نشان  1393. آمارهای سال رسد می، شود میمورد  505درصد که بالغ بر  6.8 سالگی، به 16دختران قبل از سن 

که اطفال  اند گفتهنفر( آنان  112درصد)مشتمل بر  2.1، حدود کننده اشتراکنفر  5393که از مجموع  دهند می

 16ن قبل از سن درصد آنان در مورد ازدواج دختران شا 8.5سالگی ازدواج کرده اند و اما  18قبل از سن  پسرشان

 .  اند دادهسالگی جواب بلی 

 18که پسران شان قبل از سن  اند گفتهنفر(  151درصد آنان)شامل  1.8نیز،  1391در سال  دهندگان پاسخاز مجموع 

نفر(  511درصد)شامل  6.2سالگی، به  16ولی این رقم در مورد ازدواج دختران قبل از سن  اند. کردهسالگی ازدواج 

   84است.می رسیده 

 

 

 

 

 

                                                           
تجاوزجنسی و قتل ناموسی در افغانستان. نشر کمیسیون مستقل حقوق بشر (. عوامل و زمینه های 1392. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان)83

 .61افغانستان، ص 
. نشر کمیسیون 1391-1390گزارش ششم -(. وضعیت حقوق اقتصادی و اجتماعی در افغانستان1393. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان)84

 .42مستقل حقوق بشر افغانستان. ص 
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 :دهد میزیر صورت مقایسه ازدواج قبل از وقت پسران و دختران را در سه سال اخیر نشان  نمودار

 

که اوالً ازدواج  دهد می، اما ارقام باال نشان سازد میهرچند سنت ازدواج زودهنگام هم دختر و هم پسر را قربانی 

.  ثانیاً، مقایسه ارقام باشند میزودهنگام در مورد دختران بسیار بیشتر اتفاق می افتد و قربانی اصلی این مسأله دختران 

، ولی این روند صعودی در ارقام دهد میاین سه سال، هرچند افزایش اندکی را در ازدواج زودهنگام پسران نشان 

 ختران بسیار بیشتر است. مربوط به ازدواج زودهنگام د

قبل از سن قانونی  شان اطفالبرای ازدواج  دهندگان پاسخین دالیلی که تر مهماست.  ها ازدواجنکته مهم در دالیل این 

که فقر و مشکالت اقتصادی از عوامل تأثیر  دهد میبیان کرده اند، حل مشکالت اقتصادی است. این مسأله نشان 

 ی فقیر بیشتر در معرض آن قرار دارند. ها خانوادهگذار بر ازدواج زودهنگام اطفال است و تبعاً کودکان 

به عنوان یکی از دالیل « بدل»فرم های نظارت ساحوی حقوق بشر، در کنار مشکالت اقتصادی، به  دهندگان پاسخ

یعنی بدل کردن یکی از دالیل اصلی ازدواج زودهنگام است، زیرا  اند. کردهشان اشاره  ازدواج زودهنگام کودکان
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.  بد دادن)یا بد گرفتن( و نیز ازدواج به خاطر آیند میمعموالً دختران در سنین خردسالی از این طریق به قید نکاح در

 شده است. ی زودهنگام ذکر ها ازدواجحل منازعات به عنوان دالیل و انگیزه های دیگر 

که در هریک از این دالیل و انگیزه ها، دختران قربانی اصلی اند. براساس  دهد میتفکیک جنسیتی این آمارها نشان 

ی فقیر به ازدواج دختران بیشتر به عنوان یک راه حل برای رفع مشکالت اقتصادی نگریسته ها خانوادهاین آمارها، در 

. فقر دهند میی این دختران، آنان را در مقابل دریافت پول به ازدواج ها وادهخان. این سخن بدان معنا است که شود می

و در نتیجه آنان را از  آیند میی فقیر از پس مخارج ازدواج فرزندان شان برنها خانوادهعامل بدل نیز است. چون 

 .آورند میطریق بدل به قید ازدواج در

اما دلیل اصلی ازدواج زودهنگام پسران، براساس این آمارها، ازدواج از طریق بدل کردن دختران است که یکی از 

، به کنند می. یعنی پسرانی که در سنین کودکی ازدواج باشد میی افغان ها خانوادهی سنتی ازدواج در میان ها شیوه

. در این مورد نیز دختران خانواده باشد میپسران شان، خاطر بدل کردن دختران خانواده با همدیگر برای ازدواج 

. آمارهای ازدواج دختران از باشند مینقش وسیله ای برای ازدواج پسران خانواده دارند و قربانی اصلی این رسم 

 طریق بدل نیز بیانگر این مسأله است. 

 :دهد میزیر جزئیات این مسأله را نشان  نمودارجدول و 

های ازدواج زودهنگام با تفکیک جنسیت، براساس آمارهای سه سال دالیل و انگیزه 

 اخیر

های  دالیل و انگیزه

 ازدواج زودهنگام

 9393سال  9392سال  9399سال 
 مجموع

 دختر پسر دختر پسر دختر پسر

 12 4 1 2 1 3 1 بد 

 815 179 59 230 83 178 86 بدل

برای حل مشکالت 

 اقتصادی
24 280 23 226 5 198 756 

 33 5 0 7 7 5 9 برای حل منازعه

 186 56 40 25 21 23 21 موارد دیگر

 1802 442 105 490 135 489 141 مجموع
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. براساس این کند میباورهای سنتی رایج در مورد ازدواج زودهنگام دختران در میان قبایل افغانستان آن را تقویت 

که ازدواج برای دختران در مقابل  شود میباورها، دختر هرچه زودتر به ازدواج داده شود، بهتر است، زیرا تصور 

. این نگرش ناشی از نوع رابطه ای است که در افکار سنتی کند میخلق  مصؤونیت« نگاه های بیگانه و غرض آلود»

که زن باید همیشه در تحت  شود مید دارد. براساس آن، تصور جامعه نسبت به زن و نوع رابطه زن و مرد وجو

کنترول و ملکیت مرد زندگی کند. نگاه نهفته در پشت ازدواج دختران نیز در حقیقت همین نکته است که دختران با 

 که شود میمی یابد. از این رو گفته  مصؤونیتو در مقابل نگاه های بیگانه  کند میپیدا « صاحب»ازدواج کردن 

 85«دختر هرچه زودتر به ازدواج داده شود، بهتر است.»

                                                           
(. عوامل و زمینه های تجاوزجنسی و قتل ناموسی در افغانستان. نشر کمیسیون مستقل حقوق بشر 1392افغانستان) . کمیسیون مستقل حقوق بشر85

 .61افغانستان، ص 
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 دختر پسر  دختر پسر دختر پسر

 1393سال  1392سال  1391سال 

 های ازدواج زودهنگام، با تفکیک جنسیت، براساس آمارهای سه سال اخیر دالیل و انگیزه

 موارد دیگر برای حل منازعه برای حل مشکالت اقتصادی بدل بد 
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بسیار بیشتر از این باشد، اما از آنجایی که این مسأله یک  تواند میی زودهنگام ها ازدواجواقعیت این است که تعداد 

 و لذا به دفاتر شود میامر سنتی رایج در بسیاری مناطق افغانستان است، کمتر به عنوان نقض حقوق بشر دیده 

  86.شود میکمیسیون و یا نهادهای دیگر به عنوان نقض حقوق زنان و یا خشونت علیه آنان ارجاع داده ن

پیامدهای ناگوار متعددی در زندگی فردی و خانوادگی دختران داشته باشد. این  تواند میی زودهنگام ها ازدواج

ی خانوادگی گردد. گاه ممکن ها خشونتانواع ممکن است بعداً منجر به نارضایتی از ازدواج، افسردگی و  ها ازدواج

 جسمی دختران گردد.  های آسیباست منجر به 

و تقویت آگاهی های عمومی در مورد پیامدهای منفی آن  ها ازدواجقانونمند ساختن امر ازدواج، ثبت رسمی 

این زمینه، مراکز ثبت ازواح یت داشته باشد. از این رو، باید عالوه بر ترویج آگاهی در مؤثردر کاهش آن  تواند می

  87در مناطق مختلف کشور ایجاد شود و ثبت آن نیز به صورت جدی پیگیری گردد.

 

 اخراج از منزل:

ی خانوادگی، ها خشونتاست. عالوه بر موارد دیگر  پذیر آسیبزنان در حریم خانه نیز بسیار  مصؤونیتامنیت و 

یکی از موارد رایج خشونت علیه زنان اخراج آنان از منزل است. این عمل معموالً به دنبال اختالفاتی که میان زن و 

مورد  شدت بهکه زن  شود می. اکثر این گونه اتفاقات بعد از آن واقع گیرد میصورت  آید میخانواده همسرش پیش 

 .شوند میب و غیره قرار گرفته اند و سرانجام از منزل نیز اخراج خشونت از قبیل دشنام و تحقیر و لت و کو

. زیرا گاهی خانه پدر و یا وابستگان دهد میخطرناکی قرار  پناهی بیاخراج از منزل، گاه زنان قربانی را در وضعیت 

مورد آزار و پدری وی در دسترس نیست و یا در فاصله بسیار دوری قرار دارد. در این وضعیت این زنان ممکن است 

                                                           
. نشر کمیسیون 1391-1390گزارش ششم -(. وضعیت حقوق اقتصادی و اجتماعی در افغانستان1393. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان)86

 .43تان. ص مستقل حقوق بشر افغانس
 . همان. 87
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، افسردگی و دیگر مشکالت روانی نیز ها ایناذیت دیگران قرار بگیرد و یا حتا قربانی تجاوز جنسی شود. عالوه بر

  88جزو پیامدهای اخراج از منزل است که ممکن است گاهی منجر به خودکشی زنان قربانی شود.

ت علیه زنان هرساله موارد زیادی از اخراج بانک اطالعات کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در زمینه خشون

 1392است. در سال  ها خانوادهزنان در  پناهی بیکه نشان دهنده وضعیت نامصوون و  رسد میزنان از منزل را به ثبت 

مورد اخراج از منزل  243، 1390مورد اخراج از منزل در دفاتر کمیسیون به ثبت رسیده بود. در سال  265بالغ بر 

 مورد افزایش یافته بود.  303به  1391بود. این رقم در سال  شده ثبت

دسترسی زنان قربانی اخراج از منزل به حمایت های قانونی و مراجع عدلی و قضایی و نیز گسترش شبکه های  تأمین

یری از این یکی از راه ها برای جلوگ تواند می، شوند میخانه های امن برای پناه دادن به زنانی که قربانی این مسأله 

  89معضل و حمایت از قربانیان باشد.

 

                                                           
 . 45. همان. ص 88
 . همان. 89
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 بخش ششم

 اجتماعی مصؤونیتحق 

 

اجتماعی اقدامات، تدابیر و سازوکارهای حمایتی است که انسان ها را در برابر وضعیت ها،  مصؤونیتمنظور از 

ببخشد. توجه اصلی  مصؤونیت، حمایت کند و کند میحوادث و اتفاقاتی که زندگی، سالمت و رفاه آنان را تهدید 

جامعه است و از سوی دیگر بر وضعیت هایی  پذیر آسیباجتماعی از یک سو بر افراد و اقشار  مصؤونیتدر بحث 

ین اقشار تر مهم. سازد میرا بیشتر  پذیر آسیبی افراد و اقشار اجتماعی، به خصوص اقشار پذیر آسیبکه میزان 

، عودت کنندگان و بیجاشدگان مهاجرانعبارتند از سالمندان، اشخاص دارای معلولیت، کودکان و زنان،  پذیر آسیب

ی به مسایلی همچون امنیت، فقر و بی کاری، حوادث و اتفاقات پذیر آسیبداخلی، اقلیت ها و غیره، و وضعیت های 

 می پردازد.  گیرد میطبیعی که شرایط و زمینه های زندگی عادی و آسوده را از انسان ها 

و آن ها را در برابر  کند میاجتماعی، حق رفاه و سطح مناسب زندگی انسان ها را تضمین  مصؤونیتاز آنجا که 

می بخشد، یک حق بشری و از مصادیق حقوق اقتصادی، اجتماعی و  مصؤونیتحوادث و اتفاقات آسیب زننده 

اعالمیه جهانی حقوق بشر  22بشر تصریح شده است. در ماده است. این حق نیز در اسناد حقوق  شده شناختهفرهنگی 

با استفاده از مساعی ملی و  تواند میهرکس به عنوان عضو اجتماع  حق امنیت اجتماعی دارد و »آمده است که 

، در هماهنگی با تشکیالت و منابع کشور خود، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را که المللی بینهمکاری های 

اعالمیه جهانی حقوق بشر  25در ماده  چنین هم 90«حفظ کرامت و رشد آزاد شخصیت او است به دست آورد. الزمه

سالمتی و رفاه خود و خانواده اش از حیث  تأمینهرکس حق دارد که از سطح زندگی مناسب برای »آمده است: 

حق دارد که در موقع  چنین همخوراک، مسکن  و مراقبت های طبی و خدمات الزم اجتماعی برخوردار گردد و 

                                                           
 . 22(. ماده 1948. اعالمیه جهانی حقوق بشر)90
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بیکاری، بیماری، معلولیت، بیوگی، پیری یا در تمام موارد دیگری که به دالیل خارج از اراده انسان وسایل امرار 

  91«معاش را از دست داده باشد، از شرایط آبرومندانه زندگی برخوردار شود.

ی طرف ها دولت»شده است.  تأکیدحقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز بر این حق  المللی بیندر ماده نهم میثاق 

حق مصؤنیت اجتماعی در قانون اساسی  92«اجتماعی به رسمیت می شناسند. مصؤونیتاین میثاق حق هرشخص را به 

یم خدمات طبی و دولت به منظور تنظ»قانون اساسی افغانستان،  53ماده  براساسافغانستان نیز تصریح شده است. 

مساعدت مالی برای بازماندگان شهدا و مفقودین، برای بازتوانی معلولین و سهم گیری فعال آنان در جامعه، مطابق 

ه، برای کهنساالن، زنان بی کردرا تضمین  بازنشستگان. دولت حقوق کنداحکام قانون تدابیر الزم اتخاذ می 

   93«کام قانون کمک الزم به عمل می آورد.سرپرست، معلولین و ایتام بی بضاعت مطابق اح

جامعه در نظر گرفته است. در  پذیر آسیبدولت افغانستان در استیراتیژی انکشاف ملی برنامه حمایتی را برای قشر 

دولت به پیشبرد سیاست های پایدار، در زمینه عواید از طریق اصالحات و »... بخشی از این استیراتیژی آمده است: 

ی منسجم در زمینه های اشتغال زایی و مصؤنیت ها برنامهمتمرکز بر فقیرترین اقشار جامعه و راه اندازی  یها برنامه

دولت افغانستان برای عملی ساختن این بخش استراتیژی انکشاف ملی، ستکوری را تحت  94«اجتماعی متعهد است.

سکتور مصئونیت اجتماعی حاوی مجموعه ای از پالیسی ها و نام سکتور مصؤنیت اجتماعی ایجاد کرده است. 

افزایش ظرفیت، فرصت ها و امنیت برای افغان های فقیر و بی بضاعت از طریق  ها آناقدامات عامه است که هدف 

کمک  . این پالیسی ها معطوف به کاهش فقر، افزایش خود کفایی، ارائه کمک به فقرا، باشد میروند رشد اقتصادی 

و کمک به معلولین  پذیر آسیب، کمک به جوانان بازنشستگانبشری هنگام وقوع حوادث غیر مترقبه، حمایت های 

   95.است تا خطرات بهتر مدیریت شود

 تأمیناست که باید این حق را برای شهروندان خود  ها دولتاجتماعی از وظایف اساسی  مصؤونیتفراهم آوری 

یت های خود را در مسؤولات و تعهداتی که در این زمینه شده است، دولت افغانستان نتوانسته تأکیدکند. علی رغم 

پایینی  مصؤونیتمتعدد از  های آسیبجامعه در مقابل  پذیر آسیباین زمینه به خوبی انجام دهد. افراد و اقشار 

                                                           
 . 25. همان. ماده 91
 .9(. ماده 1966. کنوانسیون حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی)92
 .  53(. ماده 1382. قانون اساسی افغانستان)93

  94. استراتیژی انکشاف ملی افغانستان 
)برگرفته از:  http://www.budgetmof.gov.af/index.php?option=comمالیه، معرفی سکتور مصؤنیت اجتماعی: . وزارت 95

 .(24گزارش ششم، ص  -(. وضعیت حقوق اقتصادی و اجتماعی1393کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان)

http://www.budgetmof.gov.af/index.php?option=com
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ی رفع آن ها اقدامات بسیار ی نیز به ندرت تحت کنترول درآمده و براپذیر آسیببرخوردار اند و وضعیت های 

 . گیرد میاندکی صورت 

 

 سالمندان:

. آن ها نیازمند اقدامات و تدابیر حمایتی مشخصی هستند آیند میجامعه به شمار  پذیر آسیبی ها  گروهسالمندان از 

کمک » ارائهقانون اساسی به  53شود. دولت افغانستان در ماده  تأمینتا آسایش و سطح مناسب زندگی برای آنان 

 به سالمندان متعهد شده است. « های الزم

اما این کمک های الزم در بسیاری موارد عملی نشده و اقدامات ویژه برای حمایت از سالمندان صورت نگرفته 

ی ها خانوادهاست. از این رو سالمندان در بسیاری مناطق کشور تنها از حمایت های خانواده خود برخوردار اند و در 

که در بسیاری از مناطق  دهد میدر شرایط بسیار سخت کار کنند. مشاهدات نشان  شوند میسالمندان مجبور فقیر 

کشور سالمندانی هستند که مجبور اند به خاطر امرار معیشت خانواده شان، به کارهای سختی از قبیل حمالی، کراچی 

 . دهند میوانی، چوپانی، دست فروشی و امثال آن تن بدهند. شماری از این سالمندان را زنان تشکیل 

 539درصد) 10، کننده اشتراکتن  5393، از مجموع 1393سال در بانک اطالعات نظارت ساحوی کمیسیون در 

 . باشند میافراد سالمند  شان فامیلکه سرپرست  اند گفتهتن( آنان 

ی است که های چالشنبود مصروفیت و کار مطابق توانایی سالمندان، نبود خانه سالمندان، فقر و بی سرپناهی از جمله 

که بیان کرد  2013در گزارشی در سال  صندق جمعیت سازمان ملل متحد رد.در برابر سالمندان این سرزمین قرار دا

 «سن جهانی شاخص» به که گزارش این . دراست سالمندانکشور، بدترین کشور برای زندگی  91افغانستان در بین 

 گرفته نظر در قانونی های حمایت و آموزش بهداشتی، شغلی، وضعیت درآمد، میزان چون معیارهایی ،شده میمس

  96است. شده

در افغانستان آمار دقیق از تعداد سالمندان در دست نیست. علی افتخاری سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی 

از میان کسانیکه کارمندان که هنوز کدام بررسی مشخصی در زمینه آمار سالمندان صورت نگرفته اما  گوید می

                                                           
 از:  1394جوزا  13برگرفته به تاریخ  آیا افغانستان بدترین کشور برای کهنساالن است؟(.  1392میزان  22. بی بی فارسی)96

http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2013/10/131014_k04_elderly_life_in_afghanistan  

http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2013/10/131014_k04_elderly_life_in_afghanistan
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وزارت کار و هزار شان معاش می گیرند.  95د که متقاعد وجود دارهزار  184ود دولتی بوده اند در حال حاضر حد

ی اساسی فراهم شده است. ها سهولت بازنشستگانکه بربنیاد پالیسی جدید این وزارت، برای  گوید میامور اجتماعی 

از  بازنشستگانمعرفی شخص متقاعد از سوی اداره مربوطه از طریق ثبت نام آنالین، بانکی شدن سیستم معاشات 

زمینه فساد اداری و رشوه را محدود  چنین همفراهم شده است و  بازنشستگانیی است که برای ها سهولتجمله 

 37هزار نفر شامل سیستم جدید شده اند و  55به گفته سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی، تاحال ساخته است. 

دید وزارت کار و امور اجتماعی، کسانیکه سه سال بربنیاد قانون ج. 97هزار شان عمال از طریق بانک معاش می گیرند

و  کنند میمامور خدمات ملکی بوده و تقاعد کرده باشد، پس از تقاعد آخرین معاش دوره کاری خود را دریافت 

برابر معاش دوره کاری  7مامور خدمات ملکی بوده اند که شامل رتب معاشات نشده اند، قبل  های سالکسانیکه 

 . کنند میتقاعد اخذ  خود را در جریان

اخیر عمر شان در فامیل با مشکالت  های سالسالمندان در افغانستان کمتر مورد توجه قرار گرفته اند. برخی آنان در 

حمایت سالمندان باشد، اما سخنگوی وزارت  مؤثریکی از راه های  تواند می. ایجاد خانه سالمندان اند مواجهمتعددی 

که  شوند میحاضر ن ها خانوادهنظر به عرف و عنعنات که در کشور رایج است،  گوید میکار و امور اجتماعی 

سالمندان شان را به خانه سالمندان معرفی کنند. تا هنوز وزارت کار و امور اجتماعی سه خانه سالمندان را در والیت 

   98اند. کردهاز معرفی سالمندان شان به این خانه خود داری  ها خانوادهکه ه کردهای کابل، هرات و قندهار ایجاد 

 

 اشخاص دارای معلولیت 

در افغانستان است که نیازمند اقدامات و تدابیر حمایتی ویژه  پذیر آسیبعمده  دیگر اقشاراشخاص دارای معلولیت از 

دارای نقایص طوالنی »تعریف کنوانسیون حقوق معلولین، کسانی اند که:  براساس. اشخاص دارای معلولیت باشند می

 مؤثرمختلف، ممکن است از نظر مشارکت کامل و و در تعامل با موانع  باشند میمدت فزیکی، ذهنی یا حسی 

فزیکی و  با این حال، معلولیت در افغانستان بیشتر به معلولیت های« اصول مساوی بادیگران دچار تأخیر شوند براساس

��.باشد می. معلولیت های ذهنی و حسی کمتر مورد توجه شود میجسمی اطالق 

                                                           
 .1394وزارت کار و امور اجتماعی، مصاحبه اختصاصی با علی افتخاری سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی. تاریخ مصاحبه اول سرطان . 97
 . همان. 98
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اما علی افتخاری سخنگوی وزارت  سرشماری دقیقی از تعداد اشخاص دارای معلولیت در افغانستان وجود ندارد.

صد هزار معلول  8یی که چند سال قبل صورت گرفته است حدود ها بررسی براساس گوید میکار و امور اجتماعی 

ی مختلف شماری از ها دورهاین وزارت طی . دهند میهزار شان را اطفال تشکیل  190در افغانستان وجود دارد که 

ه است. اما معلوین هنوز هم با مشکالت مختلف کردمعلولین را آموزش های فنی و حرفه ای داده و وارد بازار کار 

  99.اند مواجهاز جمله با تبعیض در جامعه 

و دولت برای  شوند میمعلولیت عوامل متعددی دارد و اما نظر به قانون تنها معلولین جنگی مستحق معاش شناخته 

قبل از این انتقادهای از وجود فساد در توزیع معاش  آنان با در نظرداشت درجه معلولیت شان معاش می پردازند.

پالن جدید وزارت کار،  براساسکه  گوید میمعلولین وجود داشت، اما سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی 

 144والیت کشور تا هنوز عملی شده و حدود  30و این سیستم در  شود میمعاشات معلولین از طریق بانک اجرا 

 های دههشمار زیادی از اشخاص دارای معلولیت در جریان جنگ های طوالنی   100.می گیرندهزار معلول معاش 

در مناطق مختلف به این مشکل مبتال شده اند. اما تداوم ناامنی و جنگ  ها اینگذشته در این کشور و کارگذاری م

اخیر پس از سقوط طالبان، به خصوص انفجارها و حمالت انتحاری که در مناطق مزدحم از سوی  های سالدر طول 

که بر شمار معلولین همواره  شود می، باعث گیرد میی تروریستی و مخالف دولت صورت ها  گروهطالبان و دیگر 

  . وجود بیماری پولیو نیز باعث شده تا تعدادی از کودکان فلج شوندافزوده شود. 

نفر مصاحبه صورت  7381با  1392در بانک اطالعات نظارت ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در سال 

که در خانه حداقل یک نفر معلول دارند. از این  اند گفتهنفر(  381درصد آنان) 5.2گرفته است که از این میان، 

تن آنان دو نفر معلول در خانه  17که یک تن معلول در خانواده آن ها وجود دارد.  اند گفتهنفر  354مجموعه 

نفر معلول در خانواده  5نفر معلول در خانه دارند و دو تن دیگر نیز از وجود  3که  اند گفتهتن آنان نیز  8. اند داشته

  اند. کردهشان یاد 

 شان خانهکه در  اند گفتهنفر(  227درصد آنا) 4.2ه، حدود مصاحبه شوند 5393نیز از مجموع  1393ی سال ها دادهدر 

 15که یک تن از اعضای خانواده آنان معلول است.  اند گفتهنفر  204. از این میان، باشد میحداقل یک نفر معلول 

نفر  2تن آنان سه عضو خانواده خود را معلول معرف کرده و  5. اند گفتهنفر از دو عضو معلول در خانواده شان سخن 

 عضو فامیلش معلول بوده است.  5معلول بوده و یک تن آنان نیز  شان فامیلعضو  4نیز 

                                                           
 .1394امور اجتماعی. تاریخ مصاحبه: اول سرطان  وزارت کار و امور اجتماعی، مصاحبه اختصاصی با علی افتخاری سخنگوی وزارت کار و. 99

 . همان. 100
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که سرپرست  اند گفتهتن آنان  28، کننده اشتراک 5393از مجموع  1393در فرم های این بانک در سال  چنین هم

 معلول است.  شان فامیل

  

  تصدیق والدی و تذکره تابعیت:

. از این رو باید اسناد تأیید هویت آنان از هنگام آیند مینوزادان نیز همانند افراد بزرگسال شهروندان کشور به شمار 

تصدیق والدی است که باید در هنگام تولد به  کند میتولد تهیه شوند. اولین سندی که به تثبیت هویت آنان کمک 

 در مراحل بعدی برای دریافت تذکره هویت نیز سهولت ایجاد کند.  تواند مینوزادان داده شود. این سند 

. کنند میدر گرفتن تصدیق والدی توجهی ن ها خانوادهکه متأسفانه بسیاری از  دهد میی نظارت ساحوی نشان ها داده

ند است. در توزیع و اخذ این س مسؤولدلیل آن ناآگاهی از اهمیت این سند و جدی نگرفتن مراجع  ترین عمدهشاید 

شفاخانه ها نیز در صدور این سند برای نوزادان اهمال می ورزند. از این رو برای بسیاری از نوزادان سند تصدیق 

 . شود میوالدی صادر ن

 811درصد آنان) 11تن، تنها  7381که از مجموع  دهد میکمیسیون مستقل حقوق بشر نشان  1392ی سال ها داده

 . اند دادهتن( به این مسأله جواب منفی  6375درصد آنان) 86.4صدیق والدی دارند. که کودکان شان ت اند گفتهتن( 

 اند گفتهتن(  439درصد آنان) 8.1، تنها کننده اشتراک 5393نیز بیانگر این است که از مجموع  1393ی سال ها داده

شان تصدیق والدی که کودکان  اند گفتهتن(  4843درصد آنان) 89.8که کودکان شان تصدیق والدی دارند. 

و یا جواب بی ربط  اند دادهندارند. در آمارهای هردو سال شماری از اشتراک کنندگان به این موضوع یا جوابی ن

 . اند داده

تصدیق والدی ندارند.  شان اطفالگفته بودند که  درصدشان 84.1نیز از مجموع اشتراک کنندگان،  1391در سال 

  اند. کردهرا تأئید  شان اطفالداشتن تصدیق والدی  درصدشان 12تنها 

شفاخانه ها و « ندادن»اولیای نوزاد و یا « تقاضا نکردن»برای این مسأله  ها دادهدلیل ذکر شده در این  ترین عمده

ز ، یکی از دالیل مهم این مسأله این است که در بسیاری اها اینمراکز تولد نوزادان ذکر شده است. اما عالوه بر

در مناطق قبایلی و روستاها، معتقد اند که نوزاد شان باید در  ها خانواده. بسیاری از شوند مینوزادان در خانه متولد 

 خانه متولد شوند و از مراجعه به زایشگاه ها اکراه می ورزند. 
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رخورداری از ین سند تشخیص هویت است که هرشهروند باید داشته باشد. این سند زمینه بتر مهمتذکره تابعیت 

. مثالً رفتن به مکتب و یا مراکز آموزشی نیازمند سازد میبسیاری حقوق شهروندی و خدمات اجتماعی را فراهم 

داشتن تذکره است. همینطور مسافرت، شرکت در انتخابات و غیره نیز تنها از طریق داشتن تذکره تابعیت امکان پذیر 

یت ملی مشخص، و به تبع آن، از حقوق شهروندی تصریح شده در است. در حقیقت تذکره تابعیت افراد را از هو

 . سازد میقوانین کشور برخوردار 

 43.6، حدود 1392که از مجموع اشتراک کنندگان در فرم مصاحبه های سال  دهد میآمارهای این تحقیق نشان 

 1393که کودکان شان تذکره تابعیت دارند. در آمارهای سال  اند گفته، شوند میتن  3216درصد آنان که مشتمل بر 

تن( در  4018درصد) 54.4که فرزندان شان تذکره تابعیت گرفته اند. هنوز  اند گفتهتن(  2317درصد) 43نیز حدود 

 که فرزندان شان تذکره تابعیت ندارند.  اند گفته 1393تن( در سال  2969درصد) 55.1، و 1392سال 

 

 

 43.5و  اند داشتهتذکره تابعیت ن شان اطفالکه  اند گفتهدرصد مردم  54نیز بیانگر این بود که تقریبا   91سال آمارهای 

 . باشند میدارای تذکره تابعیت  شان اطفالکه  اند گفته کنندگان مصاحبهدرصد 

3216 

4018 

147 

2317 

2969 

107 

 نمی دانم/ بی ربط/ بی جواب نخیر بلی

 آیا اطفال شما تذکره تابعیت دارند؟

 1393سال  1392سال 
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است. این  شان اطفاله برای به این مسأله و تقاضا نکردن تذکر ها خانوادهدلیل اصلی در این زمینه نیز اهمیت ندادن 

 چنین همکه در زمینه اهمیت تذکره و تصدیق والدی آگاهی مردم بسیار اندک است. این مسأله  دهد میآمارها نشان 

ی انجام نشده است. اما مؤثرکه در زمینه توزیع اسناد تثبیت هویت به شهروندان از سوی دولت نیز کار  دهد مینشان 

 باشد.  مؤثراین امیدواری وجود دارد که توزیع تذکره الکترونیکی و تطبیق ثبت احوال و نفوس در رفع این نقیصه 

 

 امنیت: 

برخورداری از بسیاری مصادیق حقوق بشر مثل حیات، آزادی، آموزش و پرورش، سفر و سیاحت، کار، 

مشارکت سیاسی و اجتماعی و غیره  وابستگی شدید به امنیت دارد.  برخورداری از رفاه و سطح مناسب زندگی،

 بندی دسته، صلح، توسعه و حکومت داری خوب، که در نسل سوم حقوق بشر در جمع حقوق جمعی ها اینعالوه بر

 شده است، در گرو برخورداری از امنیت است. از این رو امنیت خود به عنوان یک حق اساسی مطرح است. 

اساسی افغانستان از اوایل اداره جدید نیز  های چالشمعضالت همیشگی افغانستان است. چنانچه یکی از امنیت از 

. این معضل شد میی هراس افگن مخالف دولت دامن زده ها  گروهمسأله ناامنی بوده است که از سوی طالبان و دیگر 

اخیر به یک مشکل بسیار حاد برای دولت و شهروندان  های سالهرساله روند رو به افزایش را طی کرده و در 

از  المللی بینافغانستان تبدیل شده است. چالش ها و نگرانی های امنیتی به خصوص با تکمیل خروج نیروهای 

 یت های امنیتی به نیروهای داخلی، بیشتر از پیش شده است. مسؤولو واگذاری کامل  2014افغانستان در طول سال 

ی دهشت افکن معموالً در راه ها و یا مناطق ها  گروهعملیات های انتحاری و مسلحانه طالبان و دیگر  انفجارها و

و تبعاً بیشترین تلفات و خسارات آن را مردم عادی کشور متحمل  گیرد میمزدحم و پررفت و آمد شهرها صورت 

 . شوند می

فات ملکی در اثر جنگ ها و انفجارها و عملیات ی از تلیها گزارشکمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان هرساله 

نفر  5710به  1392. براساسن این گزارش ها، آمار تلفات ملکی در سال کند میهای انتحاری در کشور تهیه و منتشر 
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نفر بود که  5540این رقم  1391بودند. در سال  شده مینفر زخ 3426نفر کشته و  2284می رسید که از این میان 

  101درصد افزایش داشته است. 3نسبت به سال قبل از آن  1392تلفات ملکی در سال  براین اساس

 1391درصد از تلفات ملکی طالبان و مخالفین مسلح دولت بوده اند، در حالی که در سال  82.4عامل  1392در سال 

  102درصد تلفات ملکی طالبان و دیگر مخالفین مسلح معرفی شده بود. 63عامل 

افزایش نگران کننده ای داشته است. در طول یازده ماه سال متذکره)از اول حمل تا  1393ملکی در سال آمار تلفات 

این رقم در بودند.  شده میتن زخ 4754تن کشته و  2899نفر رسیده بود که  7653پایان دلو( آمار تلفات ملکی به 

تن زخمی ثبت  3174کشته و  2084جمله  که از آن بودهتن  5258 بالغ بر 1392یازده ماه )حمل الی دلو( سال 

نسبت  1393سال که تلفات ملکی در  دهد میمقایسه ارقام یازده ماهه تلفات ملکی در این دو سال نشان گردیده بود. 

  103.داشته استدرصد افزایش  31 حدود به سال قبل از آن

تلفات گزارش یوناما . دهد میه و گزارش کردگی سازمان ملل متحد)یوناما( نیز آمار تلفات ملکی را ثبت کنند

این  .آن زمان بودتا  2009از سال  رقمکه بلند ترین  بودتن گزارش داده  10548 بالغ بر، 2014غیرنظامیان را در سال 

 نشان دهنده که در مجموع باشد میدرصد ازدیاد(  21زخمی ) 6849درصد ازدیاد( و  25کشته ) 3699ارقام، شامل 

  104«.باشد می،  2013در مقایسه با سال  تلفات غیرنظامیاناد در شمار درصد ازدی 22

 1392سال  یازده ماهتلفات ملکی توسط مخالفین دولت در که  دهد میگزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر نشان 

در یازده ماه سال  لی زخمی ثبت گردیده بود و 2666کشته و  1660که از آن جمله  بودهتن  4326شمسی جمله 

 1970که از آن جمله  ی مسلح مخالف دولت بودهها  گروهتلفات ملکی طالبان و تن  5429 در مجموع عامل 1393

                                                           
. نشر کمیسیون مستقل حقوق بشر خورشیدی 1392وضعیت حقوق بشر در افغانستان در سال (. 1393. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان)101

 .13افغانستان. ص 
 . همان. 102
خورشیدی. منتشر شده در سایت کمیسیون مستقل  1393شر در افغانستان در سال (. وضعیت حقوق ب1394. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان)103

 جوزا از:  17حقوق بشر افغانستان. برگرفته به تاریخ 

http://www.aihrc.org.af/media/files/Research%20Reports/Dari/1393/Situation%20on%20Human%20Ri
ghts%20in%20Afghanistan%201393.rar  

 ، آدرس:  1393حوت  9، برگرفته شده 1393دلو  29طلوع نیوز، گزارش یوناما در مورد تلفات ملکی، منتشر شده  .104

http://www.tolonews.com/fa/afghanistan/18261-ground-fighting-causes-22 -     

http://www.aihrc.org.af/media/files/Research%20Reports/Dari/1393/Situation%20on%20Human%20Rights%20in%20Afghanistan%201393.rar
http://www.aihrc.org.af/media/files/Research%20Reports/Dari/1393/Situation%20on%20Human%20Rights%20in%20Afghanistan%201393.rar
http://www.tolonews.com/fa/afghanistan/18261-ground-fighting-causes-22%20-
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که عاملیت طالبان و دیگر مخالفین مسلح در  دهد می. مقایسه این ارقام نشان زخمی ثبت گردیده است 3459کشته و 

 105.داشته استش در صد افزای 20نسبت به سال قبل  1393سال 

، انفجارها و عملیات های انتحاری و مسلحانه طالبان در 1393همزمان با تشکیل حکومت وحدت ملی در میزان سال 

ی تروریستی و ها  گروهافزایش یافت و نگرانی های گسترده ای را خلق کرد. اکنون  شدت بهمناطق مختلف کشور 

ی مسلح مخالف دولت بسیاری از مناطق کشور را با تهدید مواجه ساخته اند. در ها  گروهدهشت افکن طالبان و دیگر 

ی والیات جنوبی، جنوب غربی، شرقی و شمالی افغانستان طالبان حضور چشمگیر یافته است. ها ولسوالیبسیاری از 

ی مناطق، از جمله در در ماه های اخیر، دامنه های ناامنی در والیت های شمالی کشور گسترش یافته و طالبان در بعض

ی والیات بدخشان، ها ولسوالیشماری از  106اند. کردهایجاد « ادارات موازی»ی والیت کندز ها ولسوالیشماری از 

 قندز و فاریات با خطر سقوط مواجه است. 

گسترش نفوذ شاخه های گروه موسوم به دولت اسالمی یا داعش از معضالت تازه امنیتی در کشور است. داعش در 

ی وحشیانه تری را به نمایش گذاشته اند که شامل گروگان گیری و سربریدن های ها خشونتمناطق تحت نفوذ شان 

طق کشور تعدادی از دهشت افکنان منصوب . در شماری از مناشود میدسته جمعی و قتل و کشتار زنان و کودکان 

 . افراد این گروه، در مواردی با افراد طالبان نیز درگیر شده اند.اند پیوستهبه طالبان به داعش 

تشدید ناامنی، هراس و ناامیدی را در میان مردم بیشتر از پیش دامن می زند و آن ها را نسبت به حکومت افغانستان 

. پیامدهای ناگوار ناامنی برای اقشار مختلف جامعه بسیار گسترده است. اما زنان و کودکان بیشتر سازد میبی اعتماد 

خود را در شرایط ناامنی بیشتر از دیگران از  مصؤونیت. آن ها شوند میاز دیگر اقشار جامعه از گسترش ناامنی متأثر 

. زنانیکه شوهران شان را در اثر شود میمحدود  شدت بهو دسترسی آنان به صحت، آموزش و کار  دهند میدست 

گی سازمان ملل کنند. براساس گزارشی که گردند می ها خشونت، قربانی انواع دهند میناامنی ها از دست 

شان مورد خشونت قرار ان بعد از مرگ شوهر انزنچهارم  یکمنتشر کرده است،  2014متحد)یوناما( در سال 

ازدواج مجدد، مجبور کردن آنان به ، منزل زبانی، اخراج ازی ها خشونتها، خشنونت . بیشترین موارد این گرفتند

چند روز بعد  ها خشونتدر اکثر موارد، این گونه . بوده اندوکوب و طردشدگی اجتماعی ت اجباری،  ل بهره برداری

بیشتر که  دده میاین گزارش نشان . و بیشتراز طرف خانواده شوهر اتفاق می افتد شود میشروع از مرگ شوهر 
                                                           

 خورشیدی. همان. 1393(. وضعیت حقوق بشر در افغانستان در سال 1394. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان)105
جوزا  17. برگرفته در گسترش ناآرامی ها در والیات شمال افغانستان(. 1393عقرب  2آشنا)به نقل از نیویورک تایمز(.) -. سایت صدای امریکا106

of-north-northeast-kondoz-taliban-tp://www.darivoa.com/content/afghanistanht-از:  1394

afghanistan/2494639.html  

http://www.darivoa.com/content/afghanistan-taliban-kondoz-northeast-north-of-afghanistan/2494639.html
http://www.darivoa.com/content/afghanistan-taliban-kondoz-northeast-north-of-afghanistan/2494639.html
http://www.darivoa.com/content/afghanistan-taliban-kondoz-northeast-north-of-afghanistan/2494639.html
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شان دیگر ان بخاطریکه شوهر. ی زنان بعد از مرگ شوهران شان دارداقتصاد وضعیت نابسامان ریشه در ها خشونت

شان  زنان و فرزنداناین هم نمی خواهند  آن ها کنند، خانواده شوهر حمایت آن ها را از لحاظ مالی زنده نیستند که

به خاطر مسایل مالی و اقتصادی اصرار دارند که دختران آن  این زنان شوهرخانواده . تحت حمایت مالی قرار دهندرا 

  107ها را به ازدواج دهند.

 

 :داخلی شدگانو بیجا  کنندگان، عودت مهاجران

طی سه دهه  پرشماری در کشورهای مختلف دارد. مهاجرانافغانستان یکی از کشورهایی است که  :مهاجران ؛الف

اخیر، نابسامانی ها و نبود کار و اشتغال و مشکالت امنیتی باعث شده است که شهروندان این کشور به کشورهای 

که بیش  دهد مینشان  (UNHCR) آمار های .کنندو مهاجرت های متعددی را تجربه  پناهنده شوندجهان مختلف 

نادر فرهاد سخنگوی سازمان امورپناهنده  .کستان پناهنده اندمیلیون افغان با مدرک و فاقد مدرک در ایران و پا 6از 

میلیون افغان همین اکنون با مدرک پناهنده گی در دو کشور ایران و  2،6که حدود  گوید میگان در افغانستان، 

 .کشوردنیاحضوردارند 70و هم چنان در کنند میپاکستان زنده گی 

هزار افغان بدون مدرک زنده گی  400در ایران یک میلیون و  اند گفتهمقامات ایران به سازمان امور پناهنده گان 

ه اند که تا یک میلیون افغان بدون مدرک در آن کشور زنده گی کردو مقامات پاکستان نیز اظهار  کنند می

108کنند می
به کمیسیون مستقل حقوق بشر فرستاده، گفته شده که  1391در سال  مهاجرانآماری را که وزارت امور  .

تن می  2,655,363، تعداد شان به کنند میافغان که با مدرک قانونی در کشورهای مختلف زندگی  مهاجران

 1393و  1392 های سالی ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، طی ها بررسی. در گزارش حاضر، 109رسند

این مهاجرت ها معموال از  اند. کردهکه مهاجرت  اند گفته کنندگان مصاحبهدرصد از  20که حدود  دهد مینشان 

سال را دربر گرفته است و در برخی موارد مهاجرت شان حتی بیش از یک دهه را نیز در بر گرفته  10یکسال الی 

، به همین دلیل رقم کسانی که مهاجرت شود میاست. در تحقیق حاضر، نمونه آماری شامل اقشار مختلف جامعه 

مطرح شود، بدون شک ارقام کسانی که  ها فامیلین مسؤول، اگر این پرسش در میان رسد میدرصد  20کرده اند، به 

                                                           
107. UNAMA(2014). AFGHANISTAN ANNUAL REPORT 2014 PROTECTION OF CIVILIANS IN 
ARMED CONFLICT, Retrived at June 25, 2015 from: 
http://unama.unmissions.org/Portals/UNAMA/human%20rights/2015/2014-Annual-Report-on-
Protection-of-Civilians-Final.pdf  

، آدرس: 1394، برگرفته شده، جوزا 1392ترین پناهنده در جهان، جوزای یوناما، افغانستان تولید کننده بیش  108

86.html-http://www.unamanews.org/dari/index.php/news/acticles/296 
  31، نشر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان: ص1393ق اقتصادی و اجتماعی در افغانستان، اسداهلل پژمان و محمد حسین سرامد، وضعیت حقو 109

http://unama.unmissions.org/Portals/UNAMA/human%20rights/2015/2014-Annual-Report-on-Protection-of-Civilians-Final.pdf
http://unama.unmissions.org/Portals/UNAMA/human%20rights/2015/2014-Annual-Report-on-Protection-of-Civilians-Final.pdf
http://www.unamanews.org/dari/index.php/news/acticles/296-86.html
http://www.unamanews.org/dari/index.php/news/acticles/296-86.html
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در بیشتر موارد مهاجرت  ها فامیلین مسؤولمهاجرت کرده اند خیلی بیشتر از این خواهد بود. در افغانستان بسیاری از 

نشان  اند داشتهذیل رقم افراد تحت پوشش این تحقیق را که تجربه مهاجرت  نمودار اند. کردهتجربه های متعددی را 

 : دهد می

 

 مهاجرانکه بیشترن رقم  شود میکشورهای پاکستان و ایران از جمله کشورهای همسایه برای افغانستان محسوب 

افغان را در خود دارند. تعداد زیادی از شهروندان این کشور، به صورت فردی یا همراه فامیل طی سه دهه اخیر در 

ند، اما کرداین کشورهای ایران و پاکستان مهاجر بوده اند و شماری شان در یک دهه اخیر دوباره به وطن عودت 

که در کشور  اند گفته کنندگان مصاحبهر نیز بیشترین مهاجر باقی مانده اند. در تحقیق حاض چنین همبیشتر شان 

درصد  73حدود  1393درصد و در سال  64حدود  1392در این تحقیق در سال  اند. کردهپاکستان مهاجرت 

 کرده است:  ذیل این ارقام را مشخص نمودار اند. کردهکه در کشور پاکستان مهاجرت  اند گفته شدگان مصاحبه
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که پس از مدتی مهاجرت، دوباره به کشور  شود میبه کسانی اطالق  کنندگانعودت   :کنندگانعودت  ؛ب

شصت و هفتاد باعث گردید که شمار زیادی از  های دههاصلی خود بازگردند. جنگ ها، ناامنی، فقر و بیکاری طی 

هشتاد، با آمدن شهروندان افغانستان در کشورهای مختلف، خصوصا پاکستان و ایران مهاجر شوند. اما، در دهه 

حکومت جدید، فصل تازه در افغانستان آغاز گردید و این رخداد، امیداوری های زیادی را به وجود آورد. از همین 

 (UNHCR) ادارهند.  کرداز کشورهای مختلف دوباره به وطن برگشتند و عودت  مهاجرانرو شماری زیادی از 

نادر فرهاد اظهار  اند. کردهمیلیون پناهنده دوباره به افغانستان عودت  6سال گذشته حدود  12که در طول  گوید می

براه انداخته شده بود که از آن  (UNHCR ) توسط اداره 2002از سال  ها آنبرنامه عودت داوطلبانه افغ": دارد می

و پاکستان بوده اند، دوباره به افغانستان عودت کرده اند که میلیون افغان که بیشترین شان از ایران  5،7زمان تا اکنون 

برای  المللی بینبا اینکه دولت افغانستان و ادارات مختلف  110".دهد میدر صد نفوس افغانستان را تشکیل  25تقریبآ 

  .اند مواجه زیادی ، اما برگشت کننده در افغانستان با مشکل هایکنند میتالش  کنندگانبهبود زنده گی عودت 

در  60 کنندگانکه از میان عودت  گوید می کنندگانو عودت  مهاجرانت سخنگوی وزارت امور أاسالم الدین جر

 .صد شان دو باره اسکان مجدد در افغانستان نیافته اند و کار های که در گذشته داشتند را دوباره به دست نیاورده اند

 11/10/1393الی  11/10/1392میالدی مطابق  2014رجریان سال دتازه ترین گزارش ها، حاکی از آن است که 
                                                           

 یوناما، همان.  110
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 ایران پاکستان

 در کدام کشور مهاجرت کرده اید؟
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شنری عالی یبه اساس گزارش واصله کم اند. کردهنزدیک به هفده هزار مهاجرافغان طورداوطلبانه به کشور عودت 

نفرافغان  16957 ، حدودمهاجرانوزارت  سازمان ملل متحد درامورپناهنده گان که بریاست اطالعات وارتباط عامه

درگزارش گفته شده است که  اند. کردهمدت یک سال ازبرخی کشوهای جهان طورداوطلبانه به کشور عودت در

نفردرآن سال  38766که  2013نسبت به سال  2014بادرنظرداشت رقم عودت کننده ها ،میزان برگشت درسال 

 2014به اساس گزارش یادشده ،ازمجموع عودت کننده های سال  . کمتر است %65ه بودند ،حدود کردعودت 

به ساحات جنوبی ومتباقی به  %9،13% به نقاط مرکزی ،27،2به ساحات شمال وشمال شرق ، ها آن% 2،31 حدود

دراین گزارش دلیل میزان پائین برگشت مهاجر نسبت به یک سال قبل . سایرمحالت کشور رهسپارشده اند

ازناحیه وضعیت  مهاجرانونگرانی  2015دسامبر  31درپاکستان الی تاریخ  مهاجرانمدید کارتهای معیادیادشده را ،ت

بخاطر وضعیت نامناسب اقتصادی وعدم دسترسی به  مهاجرانعده  امنیتی خوانده شده وعالوه گردیده است که یک

ی تازه دوباره به ها امیدواریبا  مهاجرانکه  شود میدیده   .111 کنند میعودت  داوامدارخدمات اجتماعی ،بطور 

ند که به شغل و مسکن توان می، اما به دلیل نابسامان بودن شرایط کشور، بیشتر آنان نکنند میاین کشور عودت 

 25حدود  1392. در تحقیق حاضر، در سال شوند میمناسب دسترسی پیداکنند و از این رو با مشکالت زیادی مواجه 

که از عودت شان راضی نیستند. دیده  اند گفتهرصد کسانی که عودت کرده اند، د 34حدود  1393درصد و در سال 

 9افزایش یافته است. این تفاوت  1392درصد نسبت به سال  9حدود  1393که میزان نارضایتی در سال  شود می

 .     باشد می 1393درصدی، نشان دهنده بدتر شدن وضعیت امنیتی و شغلی در سال 

 
                                                           

 http://morr.gov.af/fa/faq/41528وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان، اعالمیه خبری، آدرس:  111 
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که بیشترین عوامل نارضایتی  دهد مین ذکر شده است، اما ارقام نشان کردعوامل متعددی برای نارضایتی از عودت 

 1393درصد و در سال  50حدود  1392. در این تحقیق، در سال باشد مین، نبود کار و نبود امنیت کرداز عودت 

درصد  46حدود  1392در سال  چنین هم اند. کردهن درصد، دلیل نارضایتی شان را نبود کار و اشتغال عنوا 58حدود 

که به دلیل نبود امنیت از بازگشت شان رضایت ندارند. با این حال در ارقام  اند گفتهدرصد  36حدود  93و در سال 

از نبود اشتغال شاکی بوده اند و این  کنندگاندرصد عودت  58حدود  1393که در سال  شود میذکر شده مشخص 

و وضعیت سیاسی به صورت  1393. انتخابات سال دهد میدرصد افزایش را نشان  8حدود  92سال  رقم نسبت به

ذیل مشخص  نمودارعموم روی کار و اشتغال تأثیرات منفی داشته است. جزئیات عوامل نارضایتی از بازگشت در 

 شده: 

 

 

که به دالیل مختلفی مسکن اصلی شان را  شوند میداخلی به کشانی گفته  شدگانبیجا  :داخلی شدگانبیجا  ؛پ

گردد؛  بیجاشدگی در کشور بیشتر به دو عامل مهم برمیه و در یکی از نقاط کشور مسکن گزین شوند. کردترک 

 یکی بیجاشدگی ناشی از حوادث طبیعی و دیگری ناشی از جنگ و ناامنی. 
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برف حادثات متعددی مانند:  1393. در سال شود میدر بیشتر موارد این دو مسأله اصلی باعث بیجا شدن شهروندان 

سه هزار نفر نزدیک به  ها آنسیالب بغالن و رانش زمین در بدخشان که شمار بیجاشدگان ناشی از ، کوچ پنجشیر

پس از مدتی دوباره به مسکن اصلی شان برگشتند و به ساخت و ساز  ها خانواده، به وقوع پیوست. شماری این دیرس 

روند بیجاشدگان اما،  ند. کردمجدد پرداختند و اما برخی دیگر شان در شهرها و مناطق مختلف کشور مسکن اختیار 

ادی از خسارتهای مالی زی ،جنگهای فرسایشی دشمن عالوه بر تلفات انسانی .رو به افزایش بوده استناشی از جنگ 

 .گردد میاز خانه و کاشانه شان  ها فامیلو باعث آوارگی  مردم گرفته است

هزار نفر  630که در افغانستان  دهد مینشان  شود می ارائه مهاجرانارقامی که از جانب دفتر سازمان ملل متحد برای   

قرار  شدگی، به دالیل مختلف از جمله جنگ و آفات طبیعی، در بیجا دهند میکه حدود ده هزار خانواده را تشکیل 

در صد افزایش رونما شده و در این سال  22 شدگیدر روند بیجا  2013که در سال  دهد میاین آمار ها نشان  .دارند

112اند پیوسته شدگان بیجا جماعت به �هزار تن دیگر 124حدود 
.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
، آدرس: 93یوناما، کمک به بیجا شده گان، سرطان   112

http://www.unamanews.org/dari/index.php/%D8%A2%D8%B1%D8%B4%D8%A7.html 

http://www.unamanews.org/dari/index.php/%D8%A2%D8%B1%D8%B4%D8%A7.html
http://www.unamanews.org/dari/index.php/%D8%A2%D8%B1%D8%B4%D8%A7.html
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کمیشنری عالی سازمان   2014طی سه سال اخیر به ترتیب رو به افزایش بوده است. در اواخر سال  شدگیمیزان بیچا 

نزدیک به هشت صد هزار تن بنابر عوامل مختلف از  گفته است که (UNHCR ) ملل متحد در امور پناهنده گان

.بیجا شده اندافغانستان جمله ناامنی ها در 
، با آن گیرد میرا دربر  1393و  1392 های سالهرچند تحقیق حاضر   113

طی دوماه  دهد میآمار های تازه در دست است که نشان  1394داخلی از دوماه اول سال  شدگانهم در زمینه بیجا 

 مهاجرانوزارت امور والیت کشور، بیجا شده اند.  24ها در  ناامنیی زیادی در اثر تداوم ها خانواده 1394اول سال 

 13خانواده را از نیمه ماه حمل الی  15557والیت کشور ،  24در  ناامنی» ک گزارش نوشته است: افغانستان، طی ی

به اساس معلومات ریاست رسیده گی به وضعیت بی  ه است .کرداز محالت شان بی جا  (1394) ثور سالروان

و برخورد ها میان نیرو های دولتی و مخالفین مسلح دولت از نیمه ماه حمل و  ناامنیداخلی افزایش  شدگانجا

والیت و به ویژه در والیات کندز ، بادغیس ، بدخشان ، تخار ، بغالن ،  24به بعد در  1394بخصوص از آغاز ماه ثور 

گزارش مذکور بیشترین  براساس سرپل و کاپیسا ، باعث بی جاشدن هزاران خانواده از محالت اصلی شان شده اند .

که به  UNHCRبه اساس معلومات جدید ، چنین هم  114«.بوده استخانواده از والیت کندز  10510بی جاشده ها ، 

از  باشند مینفر 241641خانواده که شامل  34918به نشر رسیده ،  2015اپریل  8مطابق  1394حمل 19تاریخ 

امنیت، اشتغال زایی در والیت ها، و حمایت  تأمین  115.وزیرستان شمالی به والیات خوست و پکتیکا بی جاشده اند

یت دارد تا در مسؤولرا کاهش دهد. دولت  شدگانمیزان بیجا تواند میاز افراد آسیب دیده در مقابل حوادث طبیعی، 

یی را که بی جا شده ها فامیل چنین همو  کند، جلوگیری شود می شدگیاز عواملی که باعث بیجا  کندقدم اول تالش 

. در تحقیق حاضر موضوع نبود اشتغال و نبود امنیت کنداند مورد حمایت قرار داده  و امکانات الزم برای شان فراهم 

صد در 47حدود  93درصد و در سال  45حدود  1392یاد شده است. در سال  شدگیین عوامل بیجاتر مهمبه عنوان 

به دلیل  درصدشان 32الی  31در  چنین هم اند. کردهشان عنوان  شدگی، مسأله نبود اشتغال را عامل بیجا شدگانبیجا

به خاطر تهدید و نداشتن امنیت شخصی بیجا شده  درصدشان 3الی  2بدترشدن امنیت عمومی، بیجا شده اند. حدود 

. گردد می ها فامیلبرخی  شدگیی است که باعث بیجااند. نداشتن خانه و زمین و خشکسالی ها از عوامل دیگر

 ذیل این ارقام را مشخص کرده است.  نمودار

                                                           

 http://da.azadiradio.org/content/article/26839283.html: ، آدرس1393رادیو آزادی، استراتیژی بیجا شده گان، نشر  113 
، آدرس: 2015می  6وزارت امور مهاجرین، آمار بیجا شده گان، تاریخ نشر،   114

http://morr.gov.af/fa/page/13090/13096/13120 
 وزارت امور مهاجرین،  115

http://da.azadiradio.org/content/article/26839283.html
http://morr.gov.af/fa/page/13090/13096/13120
http://morr.gov.af/fa/page/13090/13096/13120
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. در برخی والیت ها به دلیل خشکسالی ها و دهد میهمه ساله در والیت های مختلف کشور رخ  شدگیبیجا 

. در گردد میشماری از مردم  شدگیها منتج به بیجا ناامنیحوادث طبیعی و در برخی والیت های دیگر،  افزایش 

 458حدود  93تن و در سال  531حدود  1392، در سال کنندگان مصاحبهکه از مجموع  دهد میاین گزارش نشان 

که طی هردو سال  شود میشامل والیت های مختلف  شدگاناند. این بیجا  شدگانکه از جمله بیجا  اند گفتهتن 

 شدگانارقام بیجا  ذیل نموداردر . باشد میبیشترین بیجا شده، از والیت های غور، بادغیس، فاریاب، سرپل و غزنی 

 . مشخص شده است به تفکیک والیت
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: دهد مینشره شده نشان  مهاجرانجدول ذیل ارقام مشخص را که از سوی وزارت   
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 بخش هفتم

 امیدواری نسبت به آیندهاولویت ها و 

 

 اولویت ها: .9

اولویت بندی حقوق بشر توسط شهروندان هم نشان دهنده وضعیت کلی حقوق بشر در جامعه است، و هم بیانگر 

. از این رو، از طریق تشخیص اولویت باشد میاساسی ترین خواست ها و نیازمندی شهروندان در عرصه حقوق بشر 

و اقدامات عملی در راستای رفع  ها برنامهوضعیت حقوق بشر داشت و هم  هم درک روشن تری از توان میها 

 تشخیص داد.  توان مینیازمندی های شهروندان را بهتر 

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان هرساله، ضمن بررسی وضعیت حقوق اقتصادی و اجتماعی شهروندان، اولویت 

گذشته، اولویت اصلی برای مردم  های سالنیز همانند  1393. در سال دهد میهای اصلی آنان را نیز مورد سوال قرار 

در سال  اند. کردهدرصد شهروندان اولویت اصلی خود را کار عنوان  24.3کار بوده است. در آمارهای سال مذکور، 

، 1390درصد اولویت ها به خود، در راس اولویت های مردم قرار داشت. در سال  23.8نیز، کار با اختصاص  1391

 116.داد میفرم های نظارت ساحوی حقوق بشر را کار تشکیل  دهندگان پاسخدرصد اولویت  22اولویت نزدیک به 

روندان به خود، اولویت اصلی شهروندان را درصد اولویت های شه 20،  کار با اختصاص حدود 1389در سال 

چنانچه می بینیم، کار اولویت رو به افزایشی داشته است. این مسأله قابل درک است، زیرا  117ه است.داد میتشکیل 

 فزاینده محدود شده است.  طور بهاز یک سو فقر روند رو به افزایشی داشته و از سوی دیگر فرصت های شغلی 

                                                           
. نشر کمیسیون 1391-1390گزارش ششم -(. وضعیت حقوق اقتصادی و اجتماعی در افغانستان1393کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان). 116

 .65-64بشر افغانستان، ص مستقل حقوق 
گزارش پنجم. نشر کمیسیون مستقل حقوق بشر -(. وضعیت حقوق اقتصادی و اجتماعی در افغانستان1390. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان)117

 .87افغانستان، ص 
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مداوم رو به افزایش بوده و در حد یک بحران  طور بهالت اساسی افغانستان است که متأسفانه بی کاری یکی از معض

، گسترش روزافزون ناامنی در مناطق مختلف کشور، خشکسالی های المللی بینخروج نیروهای  118رسیده است.

ت ملی و فساد اداری در ساختار حکومت وحد-انتخاباتی در کشور، اختالف سیاسی-مداوم، بحران های سیاسی

 گسترده در ادارات بر عمق این بحران افزوده است.  

 

درصد شهروندان  16.4، حدود 1393پس از کار، اولویت بعدی شهروندان آب عنوان شده است. در آمارهای سال 

درصد اولویت  11.3درصد و  13.2آب به ترتیب با  1390و  1391در سال اند. کردهتعریف « آب»اولویت خود را 

ناشی از  تواند می 1393وم شهروندان بوده است. دلیل عمده قرار گرفتن آب در دومین اولویت شهروندان در سال س

اخیر از یک سو و متکی شدن شماری از مردم به فراورده های زراعتی به دلیل  های سالخشکسالی های شدید 

گسترش بی کاری و فقر از سوی دیگر باشد. آنچه مسلم است این است که کمبود آب یکی از معضالت اساسی 

                                                           
 در این گزارش توضیح داده شده است. « حق کار». وضعیت کار و بحران بی کاری و فقر در افغانستان در بخش 118
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الی خ شدت بهمحسوس است. مثالً ذخیره های آبی در شهر کابل  شدت بهشهروندان است. این معضل در شهرها نیز 

شده و سطح آب بسیار پایین رفته است. رفع بحران کمبود آب، خصوصاً در شهرها، نیازمند تدابیر کارشناسانه جدی 

 از سوی دولت است. 

سقوط کرده است که  1393قبل، به اولویت سوم در سال  های سالخدمات صحی از اولویت دوم شهروندان در 

، دسترسی به مواد خوراکه، آموزش و 1393ه است. آمارهای سال درصد اولویت ها را به خود اختصاص داد 14.9

.  در دهد میپرورش کودکان، دسترسی به برق و مواد سوختی و امنیت اولویت های بعدی شهروندان را نشان 

 قبلی نیز اولویت های سوم به بعد کمابیش همین ترتیب را داشته است.  های سال

 :دهد میرا نشان  1393زیر اولویت شهروندان در سال  نمودار

 

 امیدواری نسبت به آینده: .2

امیدواری شهروندان نسبت به آینده ربط مستقیمی به وضعیت فعلی آنان و میزان دسترسی آنان به حقوق بشر در 

زندگی آنان و نیز وضعیت سیاسی، امنیتی و اقتصادی کشور  مصؤونیتجریان چند سال گذشته، بهبود کیفیت و 
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در درک دورنمای وضعیت حقوق بشر در کشور از دید  تواند میامیدواری نسبت به آینده  دارد. از این رو،

  119شهروندان کمک کند.

امیدواری نسبت به آینده در دو سطح از مخاطبین فرم های نظارت ساحوی حقوق بشر پرسیده شده است؛ یکی 

 80.5، حدود 1393ی سال ها دادهامیدواری به آینده فامیل آنان، و دیگر خوش بینی نسبت به آینده کشور. براساس 

که این امید را ندارند. در  اند گفتهدرصد  10.9و ابراز امیدواری کرده اند  شان فامیلاز آینده  دهندگان پاسخدرصد 

درصد  14.9نسبت به آینده خانواده شان امیدوار بوده اند و  دهندگان پاسخدرصد  73.6، حدود 1392سال  ها داده

 که امیدوار نیستند.  اند گفتهدیگر 

درصد این  15.9امیدوار اند و  نشا فامیلدرصد شهروندان نسبت به آینده  73.3که  داد مینشان  1390ی سال ها داده

درصد به  73.1نیز نتایج تقریباً شبیه سال قبل از آن است. در آن سال  1391ی سال ها داده. در اند داشتهامیدواری را ن

را از دست  شان فامیلکه امیدواری نسبت به آینده  اند گفتهدرصد نیز  15.4 اند. کردهابراز امیدواری  شان فامیلآینده 

 . اند داده

 :دهد میزیر جزئیات این مسأله را در طول چهار سال اخیر نشان  نمودار

 
                                                           

. نشر کمیسیون 1391-1390گزارش ششم -(. وضعیت حقوق اقتصادی و اجتماعی در افغانستان1393. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان)119

 . 67مستقل حقوق بشر افغانستان، ص 
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اما شهروندان نسبت به بهبود وضعیت آینده کشور نسبت به آینده خانواده شان خوش بینی کمتری دارند. در 

 1392در سال  د.ان کردهدرصد شهروندان نسبت به آینده کشور ابراز خوش بینی  72.1حدود  1393ی سال ها داده

که در مورد آینده کشور خوش  اند گفتهدرصد  16.1حدود  1393درصد بوده است. در سال  68.2این خوش بینی 

درصد  67.9نیز حدود  1390ی سال ها دادهدرصد بوده است. بنابر  15.4این رقم  1392بین نیستند و در سال 

آینده کشور ابراز خوش بینی کرده بودند. این خوش فرم های نظارت ساحوی حقوق بشر نسبت به  دهندگان پاسخ

و  1390این فرم ها در سال  دهندگان پاسخدرصد  17.3درصد بوده است. حدود  68.8حدود  1391بینی در سال 

 . اند دادهگفته بودند که نسبت به بهبود آینده کشور خوش بینی خود را از دست  1391درصد در سال  16.7

 :دهد میزیر این موضوع را در طی چهار سال اخیر نشان  نمودار
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سطح پایین تر خوش بینی نسبت به آینده کشور، ناشی از گسترش روزافزون بی کاری، فقر، ناامنی،  رسد میبه نظر 

  بی ثباتی و فساد باشد.
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 پیشنهادها

 

 : حق کار و اشتغال

 : کند میکمیسیون مستقل حقوق بشر موارد زیر را در مورد حق کار و اشتغال پیشنهاد 

این  ،شود میی گزارش حاکی از آن است که نرخ بیکاری در افغانستان باگذشت هرسال بیشتر ها یافته -1

در این زمینه باید تدابیر جدی  حکومت مکلف است که اخیر به اوج خود رسیده است. های سالچالش در 

 فراهم گردد.  جامعهکار و اشتغال برای اقشار مختلف  و اساسی بگیرد تا زمینۀ

ی دولتی یا خصوصی تحت آموزش های کوتاه مدت فنی و حرفوی ها آنتعداد از افرادی که از سوی ارگ -2

قرار گرفته اند، پس از ختم دوره آموزشی، زمینه های شغلی برای آنان فراهم نبوده است. طرح های جامع 

 به منظور ایجاد فرصت های شغلی برای این دسته افراد روی دست گرفته شود. 

، دولت باید برای حمایت اطفال کارگر تدابیر کنند مینرم کودکان باکارهای مختلف و شاقه دست و پنجه  -3

، ایجاد زمینه اشتغال برای بزرگان فامیل باشد تا کودکان مجبور به تواند میاساسی بگیرد و یکی از تدابیر 

 تهیه مصارف فامیل نگردند. 

ارهای شاقه ومضر دولت باید قوانین الزم را درمورد ممنوعیت وجرم انگاری استخدام واستفاده اطفال درک -4

 .کندبه سالمت جسمی وروان انان تصویب ودرمقام عمل با جدیت انرا اعمال 

زنان هنوز هم با محدودیت های شغلی مواجه بوده و از عدم محیط مصؤن کاری رنج می برند، از اینرو،  -5

ان در دولت باید فرصت های شغلی را در بخش های مختلف با در نظر داشت ایجاد فضای مصؤن برای زن

 نظر بگیرد.  

ی این ها یافتهافغانستان یک کشورزراعتی است و باید در زمینه رشد و انکشاف زراعت توجه اساسی شود.  -6

 . شود می تأمینکه بیشتر مردم عایدات شان از منبع غیر زراعتی  دهد میتحقیق نشان 

 

 حق دسترسی به سطح مناسب زندگی: 

که تعدادی زیادی از شهروندان ضرورت جدی به خانه و مسکن دارند،  دهد میی تحقیق نشان ها یافته -7

 دولت باید برای دسترسی شهروندان به مسکن، تدابیر الزم روی دست گیرند. 
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ین باید از تصرف و مسؤولعدم امنیت ملکیت های شخصی، گاهی منجر به منازعه های جدی شده است.    -8

 . کندغصب ملکیت ها توسط زورمندان جلوگیری 

ین به شکل مسؤولمنازعه های که در قریه ها و محالت، برای دعوای ملکیت به وجود میاید باید، از سوی  -9

 عادالنه رسیده گی صورت بگیرد. 

 دولت باید موضوع تسهیل وتوسعه اسناد شرعی ملکیت هارا روی دست گیرد.  -10

آبرسانی در شهر  و حفر  آب آلوده و غیر صحی از مشکالت اساسی است. دولت باید در زمینه خدمات -11

 .کنند ارائهی مشخص ها برنامهچاهای عمیق و حفر کاریز ها طرح و 

 سرزمین باید به صورت این و مردمان مناطق تمام برای خدمات عمومی ارائهملی و  های توزیع ثروت -12

مناطق دولت برای  انکشافی یها برنامهدر  و بودجه کافی و بدون هیچ گونه تبعیض صورت گیرد عادالنه

  محروم تر در نظر گرفته شود.

  

 حق صحت: 

اساسی است که در این تحقیق به آن پرداخته شده  های چالشنبود امکانات کافی در مراکز صحی یکی از  -13

 است. دولت باید در زمینه تهیه امکانات و تجهیزات شفاخانه ها و کلنیک ها توجه الزم داشته باشند. 

 کندکسانیکه در روستاهای دور دست قرار دارند، دسترسی شان به مراکز صحی محدود است. ایجاب می  -14

که کلنیک های بیشتر در محالت دوردست ایجاد گردد و در قسمت امکانات و تجهیزات آن  نیز توجه 

 شود. 

دان از آن نبود داکتران مجرب و متخصص در بیشتر از مراکز صحی یکی از مشکالتی است که شهرون -15

ه و در قسمت بلند بردن کیفیت صحی طرح کرد. دولت باید در این قسمت توجه اساسی اند داشتهشکایت 

 های مناسب روی دست گیرد. 

در این تحقیق در موارد متعددی دیده شده است که نبود داکتران زن در بعضی کلنیک های محلی، باعث  -16

 اند. کردهاز مراجعه کردن به آن کلنیک ها خود داری  شده است که زنان با وجود وضعیت نامناسب صحی،

 از اینرو گماشتن داکتران زن در مراکز صحی که در مناطق دور دست قرار دارند، یک امر ضروری است.  

کلینیک وشفاخانه های خصوصی زمینه ایجاد وگسترش آنرا  های فعالیتضمن نظارت جدی ومستمر از  -17

 سهولت بخشد. 
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فنی و متخصص در مراکز صحی والیتی از مشکالت اساسی به شمار می رود. این امر کمبود قابله های  -18

که تعدادی زنان، در هنگام والدت با خطرات مختلف مواجه باشند. بنأ تعداد قابله های  شود میباعث 

 متخصص باید بیشتر شوند و در کلنیک های والیتی، گماشته شوند. 

وارد شدن دارو های بی کیفیت عوارض مختلفی را در پی داشته است. داواها کنترول شود و از تطبیق  -19

 دواهای بی کیفیت جلوگیری گردد. 

بعضی مناطق نا امن و دور افتاده از خدمات واکسین محروم بوده اند. خدمات واکسین در محالت نا امن و  -20

 دور افتاده نیز باید تطبیق شود

ی اساسی در ها برنامهفزون معتادین و عدم توجه به تداوی آنان یک امر نگران کننده است. افزایش روز ا -21

 مورد تداوی معتادین باید روی دست گرفته شود. 

، باید زمینه های شغلی برای شان فراهم گردد تا دوباره به اعتیاد رو شوند میآنعده معتادینی که تداوی  -22

 نیاورند. 

 

 حق آموزش: 

یک تعداد شان غیر مسلکی بوده، تدریس و برخورد  کنند میتدریس  ها ولسوالیر محالت و معلمینی که د -23

. دولت باید در قسمت استخدام معلمین مسلکی در مکاتب روستاها باشد میشان با شاگردان غیر معیاری 

 . کندتوجه جدی 

 دولت باید در زمینه امنیت معلمین و شاگردان اناث طرح مشخص روی دست گیرد.  -24

 چنین همکیفیت درسی در مکاتب باید بلند برده شود در قسمت امال و انشاء کتاب ها توجه صورت گیرد.  -25

 موضوعات حقوق بشری شامل متن درسی شود. 

کمبود کتابها از مشکالت اساسی است، باید کتابها و لوازم درسی و تخنیکی در مکاتب به شکل عادالنه  -26

 توزیع گردد. 

، باید در قسمت ساختمان مکاتب توجه اساسی شود و در باشند میدارای ساختمان نتعداد زیادی از مکاتب  -27

 مناطقی که بیشتر شاگرد دارد ساختن مکاتب بیشتر در نظر گرفته شود. 

استادان اناث باید بیشتر در مکاتب اسختدام شوند تا دختران در محالت و روستاها بدون احساس کدام  -28

 مشکل بتوانند به مکتب بروند. 
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 حق آزادی در ازدواج و تشکیل خانواده:

 قانون منع خشونت علیه زنان و نظارت دقیق از اجرای آن در محاکم؛ -29

 ایجاد شعبات محاکم فامیلی در تمام والیات؛ -30

جنسی از طریق ایجاد  هایهای ناموسی و تجاوز و مجازات مجرمین قتل از قانون  از بین بردن سیستم معافیت -31

 ؛سیستم نظارت و مدیریت سیستم قضائی کشور توسط ستره محکمه

 هایهای ناموسی و تجاوز زنان و به خصوص زنان قربانی قتل حقوق بشریکه با  یبازنگری و اصالح قوانین -32

 سیداو؛ المللی حقوق بشر، به خصوص ، در مطابقت با قانون اساسی و اسناد بینجنسی در مغایرت قرار دارند

طویانه گزاف و اخذ های قانونی در امر ازدواج با از بین بردن رسوم و عنعنات نادرست مثل  ایجاد سهولت -33

 ؛موارد شبیه به آن

های اجباری، مصلحتی و قبل از وقت و رعایت شرط رضایت در ازدواج و انتخاب  جلوگیری از ازدواج -34

 آزادانه همسر برای دختران؛

م برای ثبت و راجستر ازدواج و طالق در سراسر کشور و نظارت از اجرای دقیق آوری تسهیالت الز فراهم -35

 این امر؛

 سازی اجتماعی و امحای فرهنگ خشونت از زندگی خانوادگی و اجتماعی مردم کشور؛ فرهنگ -36

ترویج و تبلیغ نگرش انسانی نسبت به زنان برمبنای برابری در شأن و حیثیت انسانی میان زن و مرد و مبارزه  -37

آمیز و تحقیر کننده نسبت به زنان توسط نهادهای دولتی، مراکز  ها و باورهای اهانت برای از بین بردن کلیشه

های همگانی و نهادهای جامعه مدنی و تالش برای پرهیز از کاربرد  ها، رسانه آموزشی و دانشگاه

 آمیز و ناپسند نسبت به زنان توسط مردم؛ ها و گفتارهای توهین المثل ضرب

دوین و اجرای یک سیاست جنایی، تقنینی، قضایی و اداری توسط دولت به خاطر حمایت، احیا، بازتوانی، ت -38

 های آنان؛ جبران خساره و اعاده حیثیت قربانیان تجاوز جنسی و خانواده

  

 حق مصؤنیت اجتماعی: 

آنعده کهنساالنی که سرپرستی فامل را به عهده دارند، برای شان زمینه های کاری مطابق توان شان فراهم  -39

 گردد. 

یت فامیل به عهده شان است و یا بی سرپرست است، باید از مسؤولکهن ساالنی که توانایی کاری ندارند و  -40

 سوی دولت برای شان مساعدت های کافی صورت گیرد. 
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که  پرورشگاهای  گردد می. پیشنهاد باشند میاطفال خیابانی و بی سرپرست نیازمند حمایت های اساسی  -41

بیشتر به منظور حمایت از اطفال بی سرپرست، از سوی دولت ایجاد گردد و تمام مصارف شان تا ختم دوره 

 مکتب از سوی دولت پرداخت شود. 

یت زندگی و توانایی کاری آنان، زمینه های شغلی فراهم برای بازمانده گان شهدا، با درنظر داشت وضع  -42

 شود. 

 مطابق توان آنان در نظر گرفته شود.  برای معلولین زمینه های شغلی -43

 در قسمت رخصتی والدی باید با زنانی که مستحق این رخصتی اند، همکاری صورت گیرد.  -44

ین باید برای خانم هایی که والدت مسؤولتصدیق والدی از مسایلی است که کمتر به آن توجه شده است،  -45

 ، تصدیق والدی نیز بدهند. کنند می

تذکره تابعیت حق هرشهروند است. باید تسهیالتی را در زمینه دادن تذکره تابعیت فراهم سازد تا هرشخص  -46

 مستحق بتواند تذکره به دست بیاورد. 

ا از مسایلی است که برخی زندگی کردن در فضای امن حق هر شهروند است. عدم امنیت در شاهراه ه -47

ین باید در قسمت ایجاد امنیت در مسیر راه ها مسؤول. اند داشتهاین تحقیق از آن شکایت  کنندگان مصاحبه

 توجه اساسی داشته باشند. 

 

 : شدگانو بیجا  کنندگان، پناهنده گان، عودت مهاجران

افغان در بیشتر از کشورها خصوصا در ایران و پاکستان، در وضعیت خوبی قرار ندارند و با  مهاجران -48

 مهاجرانباید توجه جدی صورت گیرد و  مهاجران. در قسمت وضعیت اند مواجهمحدودیت های جدی 

 افغان باید از حقوق و امتیازات بشری شان برخوردار باشند. 

که  دهد مینشان  ها بررسیسر می برند باید به وضعیت آنان توجه شود. پناهنده گانی که در حالت انتظار به  -49

برخی پناهنده گان در کشورهای مختلف، چندین سال در حالت انتظار به سر می برند و سرنوشت شان 

 مشخص نشده است. 

ی کافی برای زندگی ندارند، در قسمت زمینه اشتغال ها سهولت گردند میی که به کشور برکنندگانعودت  -50

 و کاریابی برای آنان به شکل اساسی در نظر گرفته شود. 

داخلی ایجاد  شدگانداخلی تدابیر اساسی گرفته شود و شهرک هایی مشخص برای بیجا  شدگانبرای بیجا  -51

 در نظر گرفته شود. زمینه های شغلی برای آنان  چنین همو با هزینه کمتر به آنان داده شود. 

 اصل برابری و دوری از هرنوع تبعیض در توزیع و تخصیص این گونه تسهیالت رعایت گردد.
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