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کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان
پرسش ها و مالحظه هایی درباره "توافقنامه صلح افغانستان"

26 حوت 1399

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان همیشه خواهان آتش بس و ختم جنگ از طریق مذاکره بوده و به این منظور دادخواهی 
کرده است. ما از تالش های فعال و مؤثر برای کاهش خشونت و ایجاد اجماع بیشتر منطقه  ای و ملی برای دستیابی به صلح 
استقبال می کنیم و هم چنین خواستار افزایش مشارکت فراگیر افغان ها در روند صلح ایم و از هردو طرف می خواهیم که زمینه  
مشارکت عمومی را در روند صلح  فراهم کنند و روی مجموعه  ای از اصول اساسی حقوق بشر و عدالت قربانی محور به مثابه ارزش های 

اصلی برای پایان دادن به رنج ها و تأمین زندگی باعزت برای همه افغان ها  توافق کنند.

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نسخه  ای از »پیش نویس  توافقنامه صلح افغانستان« را به تاریخ 5 مارچ دریافت کرد. 
همزمان از کمیسیون خواسته  شده بود که دیدگاه ها و واکنش های خود را درباره آن مطرح کند. کمیسیون پرسش ها و دیدگاه های 
خود را به تاریخ 8 مارچ ارائه کرد. اکنون که بحث های عمومی پیرامون پیش نویس توافقنامه مطرح است ، این نهاد می خواهد با 
نشر این بسته ای از پرسش ها و مالحظات، نگرانی های خویش را در این زمینه بیان  و از این طریق در بحث عمومی کنونی درباره 

روند صلح افغانستان شرکت کند.

در زیر مجموعه ای از پرسش ها، دیدگاه ها و موارد  مقدماتی مطرح  شده است که باید در روند صلح در نظر گرفته شود. نخست، باید 
خاطرنشان کرد که هدف پرداختن به موارد ذیل صرف  بازتاب نگرانی ها و پرسش  ها و انتقال دیدگاه هاست؛ نه تأیید پیش نویس 
یادشده از سوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان . دوم، این مجموعه پرسش ها و دیدگاه ها  جامع نیست و ممکن است 
پس از بررسی و رایزنی بیشتر، دیدگاه های بیشتری ارائه و فرستاده شود. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به  مثابه  نهادی 
ملی حقوق بشر با مجموعه ای گسترده   از فعاالن حقوق بشر همکاری می کند، بنابراین، به عنوان  نهادی پیشتاز و رهبر در حوزه حقوق 
بشر،  هنگام مشخص کردن موضع و موقف خود درباره مذاکرات صلح، با جامعه مدنی و سازمان های قربانیان مشورت می کند. 
سوم، در حالی  که پیش نویس توافق نامه با ما در میان گذاشته  شده است، اما  هنوز درباره روند مذاکره، این پیش نویس و هم چنین 
ضمانت های اجرایی  هیچ گونه وضاحتی دریافت نکرده ایم. بنابراین، پرسش ها و دیدگاه های ما شامل سه دسته از موضوعات 

است: الف( روند توافق درباره پیش نویس؛ ب( محتوای پیش نویس؛ ج( نگرانی ها و پرسش های مربوط به تطبیق و اجرای روند.

الف( روند
معیارهای گزینش شرکت کنندگان در این روند چیست؟ افزون بر مشارکت بازيگران متفاوت سياسی، در آن به مسئله . 1

همه شمولی یا فراگیر بودن  تا چه حد اهمیت داده خواهد شد؟ به گونه  مثال، آیا دست کم مشارکت  30 درصدی زنان تأمین 
خواهد شد؟ آیا این ترکیب واقعًا نشان دهنده تنوع در افغانستان از نظر جنسیت، سن،  تنوع قومی، منطقه ای و مذهبی، 

مشارکت جامعه مدنی و دیگر ذینفعان کلیدی خواهد بود؟

 خاطرنشان کنیم که مشارکت فعلی  زنان در هیئت مذاکره کننده دولت جمهوری اسالمی افغانستان، حداقلی است، ولی 
باید به 30 درصد افزایش یابد، به ویژه اگر تعداد کلی مذاکره کنندگان / شرکت کنندگان افزایش  یابد.

مقام های شرکت کنندگان از هر دو طرف )جمهوری اسالمی افغانستان و گروه طالبان( در چه سطحی خواهد بود؟ آیا . 2
هیئت های فعلی مذاکره کننده متشکل از شرکت کنندگان اصلی یا کلیدی هر دو طرف خواهند بود؟

نقش جامعه مدنی چیست و میزان مشارکت پیش بینی شده در چه حد است؟. 3

نقش رسانه های مستقل افغانستان چیست و سطح دسترسی آن  ها به محتوای بحث ها به چه میزان است؟. 	

دیدگاه ها و پیشنهاد های جنبش حقوق زنان، سازمان های حقوق بشری و سازمان های قربانیان  به چه پیمانه در دستور کار . 5
گفتگوها و مذاکرات در نظر گرفته می شود؟

نقش ناظران مستقل )ملی و بین المللی ( چیست و سطح دسترسی آن ها به بحث ها در چه حد است؟. 6

چه کسی به عنوان ناظر مستقل در گفتگوها حضور خواهد یافت؟ . 	

آیا میانجی  و یا تسهیل کننده مستقلی وجود خواهد داشت؟. 8

آیا میانجی از سازمان ملل خواهد بود؟ و اگر چنین است، سازمان ملل در تعیین نماینده خود با چه کسی یا کسانی . 9
مشورت می کند؟

آیا یک جدول زمانی برای بحث و گفتگو در نظر گرفته  شده است؟   تأکید می کنیم که الزم نیست  جدول زمانی مشخص . 10
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تعیین شود؛ زیرا طول یا دوام بحث و بررسی  به پیشرفت گفتگوها بستگی دارد.

نقش ایاالت متحده امریکا  به طور مشخص چیست؟. 11

گفتگوها و نشست های جانبی صلح )Track 2( تا چه حدی سازماندهی و هماهنگ می شو د؟ به ویژه درباره مسائل حقوق . 12
بشری از جمله حقوق زنان و حقوق قربانیان؟

و تعیین می شوند؟ . 13 انتخاب  برای حکومت صلح  غیره  و  کمیته های مشترک  اعضای کمیسیون ها،  زمانی  و چه  چگونه 
چه سازوکاری در این زمینه وجود دارد و چگونه با توافق متقابل در مورد سایر جنبه های این پیش نویس؛ یعنی مقررات 
ـ چه در معرفی اعضای  عمومی، آتش بس و غیره انطباق می یابد؟ این سازوکار تا چه حد برای نمایندگان جامعه مدنی 

کمیسیون ها  و چه در انتخاب آن ها ـ باز و فراهم خواهد بود؟

ب( پرسش ها و دیدگاه ها در مورد محتوا و مفاد:

درباره   حضور معنادار زنان در کلیه موارد،  پیشنهاد می کنیم که اصطالح »معنا دار« دقیق تعریف شود و یا دست کم »30 . 	1
درصد مشارکت« به عنوان یک معیار معین شود.

بند اول توافق نامه تعداد ماه های دوره انتقال را نامشخص می گذارد. آیا در مورد حداقل و حداکثر ماه ها و چگونگی تطبیق . 15
آن با سایر عواملی مانند حضور نیروهای بین المللی، طول و دوام تعهدات/کمک های فعلی به افغانستان و غیره  فکری 
شده است؟ چه عواملی مدت زمان انتقال را تعیین می کنند؛ یعنی شرایطی که نشان  دهد دوره انتقال می تواند پایان یابد؟

بخش 1 )اصول راهنما(، نکته 1، به ایجاد شورای عالی فقه اسالمی اشاره دارد. پیشنهاد می کنیم که درباره صالحیت و . 16
اختیارات شورا وضاحتی بیشتر داده شود. باید بازتاب دهنده تنوع مذهبی / مذاهب موجود در افغانستان )سنی، شیعه، 

اسماعیلی( باشد. باید شامل زنان نیز باشد. به لحاظ صالحیت ها نسبِت آن با سایر نهادها روشن باشد.

بخش 1، نکته 3: ما به دولت افغانستان به صراحت پیشنهاد می کنیم که به تعهدات بین المللی خود درباره رعایت حقوق . 	1
بشر و حمایت از آن احترام بگزارد و پایبند  باشد . ما به صراحت پیشنهاد می کنیم که حقوقی مانند: آزادی بیان، آزادی 
مطبوعات و دیگر آزادی های رسانه  ای، آزادی گشت وگذار و اجتماعات )از جمله برای زنان( و آزادی انتخاب رهبران سیاسی ، 

در طول حکومت صلح تضمین  و در قانون اساسی آینده درج شود.

نکته 	: مبنای حمایت از حقوق زنان چیست؟ پیش از امضای توافق، دو طرف  چگونه درباره مفهوم این اصطالح  به توافق . 18
می رسند؟ ما پیشنهاد می کنیم، »حقوقی که در سطح بین المللی برای زنان به رسمیت شناخته  شده« اضافه شود تا در آینده 

ق ـ جلوگیری شود. ـ با استفاده از  تفسیری مضیَّ از ایجاد هرگونه محدودیت برای حقوق زنان  

نکته 6: ارج گزاری به قربانیان و حمایت از آن ها به چه معناست؟ آیا جبران خسارت انجام می شود؟ ما هم چنین پیشنهاد . 19
می کنیم، پاسخگویی به حقیقت یابی، مصالحه و غیره  اضافه شود. 

برخی از پرسش هایی مشخص که کمیسیون می خواهد مطرح کند:

چه کسی پالیسی ملی عدالت انتقالی را تدوین می کند؟	. 

آیا زخم ها و آالم قربانیان  التیام خواهد یافت؟ و خسارت های واردشده بر آن ها جبران خواهد شد؟ آیا حمایت ب. 
مشخصی از افراد دارای معلولیت در درازمدت وجود خواهد داشت؟

قربانیان چگونه در روند تدوین پالیسی ملی عدالت انتقالی شرکت خواهند کرد؟ت. 

در چه زمانی دو طرف  منازعه به خواسته های قربانیان گوش خواهند داد؟ چه زمانی قربانیان فرصت خواهند یافت 	. 
در حضور طرف ها شهادت دهند؟ آیا این اتفاق پیش از توافق رخ خواهد داد؟ دیدگاه های آن ها چگونه در این سند 

درج خواهد شد؟

آیا دو طرف  منازعه به حق فردی و جمعی قربانیان برای تعیین  مسئولیت آن ها در مورد چگونگی پرداخت جبران ج. 
خسارت و التیام  رنج های قربانیان احترام خواهند گزارد؟

آیا تحقیقات مستقلی برای تثبیت تخلفات و موارد نقض حقوق بشر توسط نیروهای بین المللی، از جمله ایاالت متحده ح. 
انجام خواهد شد؟

چه حمایت های مالی و فنی برای تحقیقات مستقل درباره جنایات جنگی و سایر جنایات و آسیب هایی واردشده بر خ. 
افغان ها  وجود خواهد داشت؟

نکته 9: »الگو یا نمونۀ اولیه« در اشاره به قانون اساسی 	200 به چه معناست؟ آیا بازنگری قانون اساسی مطابِق  قانون . 20
اساسی فعلی خواهد بود یا از قانون اساسی 	200 به عنوان  طرحی کلی  استفاده  خواهد شد؟ ضمانت حمایت از حقوق 
بازنگری   این  افغان ها  چیست؟ چگونه می توان  اطمینان حاصل کرد که  اقوام و در کل همه  اقلیت های مذهبی،   زنان، 

موجب تضعیف حقوق نمی شود؟

نکته 12: نقش مشورتی شورای عالی فقه اسالمی در ارائه مشورت  به قوه قضائیه، دقیقًا چیست؟ به نظر می رسد این . 21
موضوع با اصل استقالل قضایی مغایرت دارد. باید به وضوح بیان شود که توصیه های شورای عالی الزم االجرا نیست.

نکته 13: آیا طرف های مذاکره کننده دارایی ها، مشارکت و معاونت در تولید و عرضه مواد مخدر  و سایر صنایع فساد زا را . 22
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فاش می کنند؟ آیا درباره مقدار و منبع اسلحه ای که در اختیار دارند، معلومات را علنی خواهند کرد؟ چه تدابیر مشخصی 
برای اطمینان یافتن از مبارزه با فساد در مقامات، اتخاذ خواهد شد و اینکه اعمار مجدد و بازسازی نه تنها به نفع یک گروه 

کوچک از نخبه ها، بلکه به نفع همه افغان ها خواهد بود؟

در مورد احکام عمومی، نکته »د«(  الزم می دانیم که فصل دوم قانون اساسی در مورد حقوق و تعهدات اساسی شهروندان . 23
برای دوره حکومت صلح هم چنان قابل اجرا باشد و هیچ جنبه ای از این توافق نامه، این ضمانت مهم )ضمانت اجرایی بودن 

فصل دوم قانون اساسی ( را نقض نکند.

در مورد نکته »ذ« )پیگرد قانونی جرایم( بر اساس سیستم حقوقی فعلی، ما جرایم »سیاسی« نداریم. جرایم »سیاسی« . 	2
به چه چیزی اشاره دارد؟ آیا درک مشترکی از این اصطالح وجود دارد؟ سپردن تعریف این اصطالح به دو طرف   مذاکره  

مشکل ساز خواهد شد.

در مورد بخش اداره اجرایی:. 25

به ویژه عدالت 	.  اعضای کمیته های مشترک،  تأکید پیشنهاد می کنیم که معیارهای گزینش  با  کمیته های مشترک: 
انتقالی، قرار ذیل باشد: افراد باید تجربه حرفه ای مرتبط و استقالل سیاسی داشته باشند؛ از لحاظ سیاسی  به عنوان 
اعضای  به عنوان  زنان و هم چنین مردان  به معرفی  ملزم  باید  باشند. هر دو طرف  افرادی مستقل شهرت داشته 
کمیته  های مشترک باشند.  شمولیت یا فراگیر بودن از لحاظ اقلیت ها و جوانان نیز ضروری است. اقلیت های مذهبی؛ 

یعنی هندوها و سیک ها  نباید فراموش شوند و باید در ترکیب کمیته ها شرکت داده شوند.

ما نیازی به کمیته مشترک )6(  سازوکارهای حل اختالف سنتی نمی بینیم؛ زیرا بیشتر سازوکارهای سنتی حل اختالف ب. 
یا با قوانین بین المللی حقوق بشر و یا با شریعت و یا با هر دو مغایرت دارند )به گونه  مثال، بد دادن و بدل، به عنوان 
سازوکارهای حل اختالف هم با شریعت و هم با حقوق بشر مغایرت دارند(. به عنوان یک گزینه دیگر، ما یک کمیته 

مشترک را در مورد مسکن، زمین و حق مالکیت  پیشنهاد می کنیم.

کمیسیون مستقل حقوق بشر : در مورد شمار اعضای کمیسیون مستقل حقوق بشر، می خواهیم توجه شما را به ت. 
این نکته جلب کنیم که: 1( سازوکار انتخاب کمیشنرها باید از اصول پاریس سازمان ملل در مورد نهادهای ملی 
پیروی کند. در غیر آن ممکن است کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان مقام و اعتبار »A« و بودجه فعلی 
خود را از دست بدهد. اصول پاریس، کمیشنرها را ملزم می کند که از گروه های سیاسی، بازیگران دولتی، نیروهای 
مسلح و نهادهای وابسته مستقل باشند و با چنین استقاللی، عمل کنند و نظر به شخصیت، صالحیت حرفه ای، 
صداقت، دانش و تعهد به حقوق بشر بین المللی انتخاب شوند. 2( تعداد کمیشنرها توسط قانون تشکیل، وظایف 
و صالحیت های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تعیین می شود و تغییر در تعداد آن مستلزم تغییر در 

قانون است.

در مورد پارلمان یا شورای ملی: روند تغییرات در اعضا چگونه خواهد بود؟ چگونه اراده عمومی را منعکس خواهد کرد؟ . 26
درصدی اعضای طالبان در چه حد خواهد بود؟

در مورد IV. قوه قضائیه: قوه قضائیه افغانستان باید غیر سیاسی و مستقل باشد. روند انتخاب اعضای ستره محکمه باید . 	2
یک روند غیر سیاسی و جدا از میز مذاکره باشد. 

در مورد V. شورای عالی فقه اسالمی: بر شمولیت زنان و رعایت تنوع مذاهب اسالمی در ترکیب آن تأکید می شود.  . 28

در مورد V11. ساختار حکومت محلی، شورای والیتی، روند نام گذاری اعضای طالبان چگونه خواهد بود؟ خواست و اراده . 29
مردم را چگونه منعکس خواهد کرد؟ چند درصد از اعضای طالبان در آن شامل می شود؟

در مورد VIII: قانون اساسی جدید: باید حداقل تعداد زنان در کمیسیون تهیه قانون اساسی جدید روشن باشد. کمیسیون . 30
باید به گونه گسترده و سیستماتیک با دست اندرکاران مختلف از جمله جامعه مدنی، سازمان های زنان و رهبران زنان، همه 

گروه های قومی و زبانی، جوانان و سایر دست اندرکاران مهم مشورت کند.

در بخش سوم: آتش بس دایمی و جامع. در مورد تحریکات خشونت آمیز. این فهرست باید از طریق مشورت گسترده با . 31
زنان و جوامع مورد بازنگری و گسترش قرار گیرد. در مورد آزار و اذیت افراد، باید واضح شود که محدود کردن گذشت و گذار 
زنان و تعامالت اجتماعی آن ها، مداخله در حقوق فردی افراد باید به عنوان اختالل امنیت شخصی و تحریکات ممنوع 
از  به محافظت و حراست  به  جای تخریب و آسیب رساندن، متعهد  باید  امنیتی  نیروهای  این،  بر  افزون  تلقی شود. 
میرا	 فرهنگی افغانستان  ـ  رسمی و غیررسمی، شامل موسیقی، بناهای تاریخی، مجسمه ها، هنر و غیره و هم چنین همه 
عبادتگاه ها )یعنی عبادتگاه های هندوها و سیک ها( باشد. در طول دوره آتش بس، در مناطق تحت کنترل طالبان از نظر 
آزادی گشت وگذار برای زنان، دسترسی برابر به حقوق و غیره چه اتفاقی خواهد افتاد؟ احکام مربوط به مناطق مورد مناقشه 
چیست؟ در مورد ادغام نیرو، آیا این وظیفه   بورد مشترک نظامی و پولیس است؟ چه مقرراتی برای خلع سالح کامل و 
عمومی ازجمله ادغام شبه نظامیان محلی وجود دارد؟ آیا این خلع سالح نظامی بعد از گذار به یک دولت دایمی اتفاق 

خواهد افتاد؟ آیا در مورد مأموریت حافظ صلح سازمان ملل برای نظارت بر آتش بس فکری شده است؟ 

ج( تطبیق/اجرا:

آیا آن ها امضاکننده توافق خواهند بود یا سازوکاری . 32 ایاالت متحده چیست؟  نقش سازمان ملل و کشورهای منطقه و 
جداگانه  برای حمایت از توافق و نظارت بر اجرای آن خواهند داشت؟

صفحه 3 
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نقض ساختار / چارچوب قانون اساسی، به ویژه در زمینٔه حقوق بشر، چه عواقب / پیامدهایی خواهد داشت چه کسی . 33
اجرا خواهد کرد؟ به گونه  مثال، آیا حکومت صلح می تواند جدایی محل کار زنان از مردان را اعالم کند؟ زنان را از مشاغل 
یا مشاغل خاص منع کند؟ از حضور زنان در جلسات و اجتماعات مشترک جلوگیری کند؟ آزادی گشت وگذار یا سایر حقوق 

اساسی و آزادی های زنان را به عنوان اقدامی موقت یا طوالنی مدت  محدود کند؟

چه تدابیر و تضمین های مشخصی برای محافظت از جو و فضای مدنی الزم برای یک روند قوی و فراگیر بازنگری قانون . 	3
اساسی تحت حکومت صلح وجود خواهد داشت؟ مسئله حمایت از رسانه های مستقل، جامعه مدنی و سازمان های تحت 

رهبری زنان؟ این تدابیر محافظتی چگونه اجرایی خواهد شد؟

صفحه 	 


