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 خالصه گزارش
 نتایج بررسی و پیگیری، ساحوی اناز مشاهدات مستقیم ناظر آمدهدستبه اطالعات در تهیه این گزارش از

در مورد تلفات ملکی  شدهیآورجمعبانک معلومات خشونت علیه زنان و ارقام شکایات و قضایا نقض حقوق بشر، 

از تحقیق جداگانه کمیسیون حقوق بشر افغانستان که با استفاده از  هاحقدر مورد برخی از است.  شدهاستفاده

ر افغانستان شدیگر کمیسیون مستقل حقوق ب ز تحقیقاتهمچنین ات، اس آمدهدستبهنفر  3329مصاحبه و گفتگو با 

 است. شدهز بهره برده نی المللیبینسایر نهادهای ملی و  یهاگزارش و

رخی و سپس ب شدهانیب وارفهرستبشری  یهاحق نیترمهممندی از برخی از در خالصه گزارش وضعیت بهره

 خواهد شد.تشریح  حقوق بشر اصلی مسائلاز موضوعات و 

جدی  صورتهبحق زندگی  ،هاخشونترار وضعیت جنگی و گسترش استم در افغانستان به دلیل حق زندگی:

 یهاتلقبه اشکال مختلف مانند تلفات ملکی در اثر حمالت انتحاری، ترور،  در معرض تهدید بوده و این حق مهم

بر اساس آمارهای  .شوندیمقربانی  از شهروندان یناشی از منازعات نقض شده و تعداد زیاد یهاقتلناموسی، 

 شدهثبتمورد نقض حق حیات  2860به تعداد  درمجموع 1395در طول سال  مستقل حقوق بشر افغانستان یونکمیس

، ترور، قتل ناموسی، هبدون محاکم یهااعداممورد دیگر شامل  37و مورد آن شامل تلفات ملکی  2823است که 

 ت.اخته اسنپرد هاآنکه دولت طبق قانون به بررسی  ی استیهاقتلمحاکمات صحرایی و 

مورد نقض حق آزادی و امنیت شخصی  203در کمیسیون  1395 در سال حق آزادی و امنیت شخصی:

بر مبنای رسید. مورد می 168به  1393مورد و در سال  199 به 1394این رقم در سال  کهیدرحالاست.  شدهثبت

ق آزادی و امنیت شخصی که از نقض ح ادعا کرد که توانیمقل حقوق بشر تدر کمیسیون مس شدهثبتقضایای 

ر گیرد، در جریان سه سال اخیمحلی و مخالفین مسلح دولت صورت می قدرتمندمسلح دولت، افراد  نیروهایطرف 

 رو به افزایش بوده است.

حفظ  در راستای مورد ممنوعیت شکنجه که تأکیداتتمام  باوجود حق رهایی از شکنجه و بدرفتاری:

 که جهت بهبود اجراآت هاتالشملی صورت گرفته است و با همه  و المللیبین انینکرامت و عزت انسان در قو

 کرامت انسانی شهرونداناز طریق اعمال شکنجه و بدرفتاری،  هنوز هم متأسفانهاست،  شدهانجام یادارات دولت

 شکنجه و بدرفتاریارتکاب  در مورد قضیه 82، 1395. طبق آمار کمیسیون در سال گیردمیقرار  احترامیبیمورد 

قضیه  101 قبل از آن،است. در سال  شدهثبتنادیده گرفته شدن کرامت انسانی شهروندان در دفاتر کمیسیون و 

نادیده گرفتن کرامت  ،بدرفتاری ارتکاب شکنجه، ارقام قضایای که دهدیمنشان  آمارهامقایسه  و بود شدهثبت

 کمتر شده است. %10.3انسانی نسبت به سال قبل 
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وق مورد نقض حق 183بر مبنای آمار موجود در دیتابیس کمیسیون، تعداد  حقوق متهمان و محکومان:

مورد مربوط به آن دسته  90 یعنی یتخطاست که از این میان بیشترین  شدهثبت 1395در سال  متهمان و محکومان

 49.1سیدگی نشده است. این تعداد ر ربطذیقانونی توسط مراجع  ینهای شان در میعاد معاست که دوسیهی انمتهم

مورد نقض  34، 1395در جریان سال  .دهدمیرا تشکیل  دسته از حقوقی مربوط به این هاتخطیدر صد کل موارد 

متهمان و  به حقوقنسبت  هاتخطیاز  %18.5است.  شدهثبتدر دیتابیس کمیسیون  غیرقانونیرهایی از توقیف  حق

 .دهدمیخالف قانون تشکیل  یهافیتوقو  هابازداشترا  محکومان

ی، موانع سنتی و فرهنگ ورسومآداببه دلیل حاکمیت برخی  در افغانستان حق ازدواج و تشکیل خانواده:

اجباری، بد دادن،  هایازدواجدر قالب  متعدد هایناهنجاریجدی در راستای انتخاب آزادانه همسر وجود دارد و 

 .کندمیرا از حق آزادی در انتخاب همسر محروم  جوان دختران خصوصبهجوانان  دختران، خریدوفروشبدل، 

قضیه نقض حق آزادی در ازدواج و انتخاب همسر در بانک معلومات کمیسیون  27تعداد  1395در طول سال مالی 

واج و مورد مربوط به آزادی ازد 13تعداد  بین ازاین. مورد آن مربوط به زنان و دختران بوده است 16که  شدهثبت

 .شودمیمربوط  در طفولیت ازدواجمصونیت از  حقبه مورد 3و  و ممنوعیت ازدواج اجباری است انتخاب همسر

لکیت ثبت گردیده است امورد نقض حق م 59 مستقل حقوق بشر طی سال گذشته در کمیسیون حق مالکیت:

بین والیاتی که قضایای نقض حق . در است مورد مربوط به مردان 43متعلق به زنان و  %27حدود  مورد 16که 

 دو والیتی است که نزدیک به نیمی از موارد ،قضیه 12قضیه و تخار با  15است، فاریاب با  دادهیرولکیت در آن ام

 است. اتفاق افتاده نقض حق مالکیت در آنجا شکایت از

افزایش شغل  ینهیدرزمتی پیشرف تنهانهکه دولت  دهدمیکمیسیون در دو سال اخیر نشان  هاییافته حق کار:

 %48، 1395بر اساس نتیجه تحقیق ساحوی کمیسیون در سال  .نیز داشته است گردعقبنداشته بلکه 

اخیر  دو سالمقایسه آمار  .دیرسیم %46 به 1394رقم بیکاران در سال  کهیدرحال .اندبودهبیکار  شوندگانمصاحبه

که ساالنه هزاران  توجه به این واقعیت .بیشتر شده است %2گذشته  نسبت به سال نرخ بیکاریبه این معنا است که 

 سازدیمار ، آشکشوندمیشده وارد بازار کار  لیالتحصفارغو مراکز علمی کشور  هادانشگاهاز  کردهلیتحصجوان 

 .یک مشکل باقی خواهد ماند عنوانبهآینده نیز  هایسالکه نرخ بیکاری در 

 نیاست. ا افتهیکاهش %3حداقل  1394نسبت به سال  1395مردم در سال  یزراعت مددرآکه  دهدمیآمار نشان 

 شتریکه ب یبه اقتصاد محل درازمدتدر  و شدهخارجاز  یمواد خوراک شتریمردم و واردات ب بیشتر سبب فقر کاهش

رادی که ز میان افا دهدمیتحقیق ساحوی کمیسیون نشان  هاییافته خواهد زد. یبه زراعت وابسته است، ضربه جد

 غیر مسلکی که روزمزد، کارگران اندداشتهوظیفه ثابت  شانای %14.7به مشاغل غیر زراعتی مصروف هستند، تنها 

 .را نیز همین قشر از کار گران دارند یریپذبیآسبیشترین  و دهدمیتعداد کارگران را تشکیل  نیادتریز
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تالش جدی برای تهیه امکانات آموزشی و تأمین شرایط  اخیر دولت هایسالاینکه در  رغمیعل حق آموزش:

جود و تعداد زیادی از اطفال در مناطق مختلف کشور به دلیل ، هنوزبرای آموزش فراگیر در کشور داشته است

که در  اندداشتهنفر( اظهار  826) هاشوندهمصاحبهاز  %12.5 از حق آموزش محروم هستند. مشکالت و موانع جدی

 یافاصلهطفل( مجبورند  897) شوندگانمصاحبهاز  %14حل زندگی ساختمان مکتب وجود ندارد. حدود منطقه یا م

کیلومتر راه از خانه  6بیش از  یافاصلهنفر(  48) %7تعداد  کیلومتر راه را طی کنند تا به مکتب برسند و 3بیش/ از 

عالوه بر بروز تهدیدات جدی برای اطفال،  واندتمی. فاصله طوالنی خانه تا مکتب کنندیمتا مکتب را روزانه طی 

دختران یکی  برای مخصوصاًاز کیفیت یادگیری آنان کاسته و فرایند آموزش را مختل نماید. مسئله دوری مکاتب 

منظم به  صورتبه شوندهمصاحبهاطفال  %70که  دهدمیتحقیق نشان  هاییافته است.از موانع اصلی ترک مکتب 

 منظم در مکتب حاضر باشند. صورتبه توانندنمیدیگر  %10و  به مکتب بروند توانندنمی %20 ،روندیممکتب 

کیلومتر  8بیشتر از  یافاصلهکه  اندداشتهاظهار  (%13نفر ) 426 شوندهمصاحبهنفر  3329از بین  حق صحت:

انداردهای دسترسی به خدمات است کهیدرصورت. شفاخانه یا کلینیک برسند نیترکینزدراه را باید طی کنند تا به 

 از خانه تا مرکز فاصله لومتریکتا دو  های نیم تا یک کیلومتر و در برخی از کشورهامکانی فاصله ازلحاظ ،صحی

خطر برای بیمار، هزینه تداوی را نیز  شیافزا برفاصله طوالنی تا مراکز صحی عالوه  .صحی را در نظر گرفته است

از خدمات صحی، کمبود ادویه و  یبرخوردار مشکل و چالش در نیترمهمتحقیق  ایهیافتهطبق  .دهدمیافزایش 

کمبود ادویه و امکانات  هاآنچالش برای  نیتربزرگکه  اندداشتهنفر اظهار  1616 درمجموع .استامکانات صحی 

پرسونل  ص وصکیفیت پایین ادویه، فاصله زیاد تا مرکز خدمات صحی و نبود داکتران متخ بعدازآنو  استصحی 

 .قرار دارد از مشکالت موجود برای برخورداری از خدمات صحی دهیدآموزش

 16،765در کمیسیون  شدهثبتض حقوق بشر مجموع نق 1395در سال  وضعیت کلی نقض حقوق بشر:

 زخمی(، 7785ته و کش 2823نفر ) 10608تلفات افراد ملکی شامل  موارد نقض حقوق بشر، ازجمله. مورد است

که با شکایات شهروندان در دیتابیس بشر )و قضایای خاص نقض حقوق  مورد 5575یای خشونت علیه زنان قضا

 مورد است. 582شامل  (شودمیجداگانه در کمیسیون ثبت 

خورشیدی نسبت به سال قبل  1395های این گزارش تلفات افراد ملکی در سال بر اساس یافته تلفات ملکی:

کشته و  2823نفر ) 10608خورشیدی آمار تلفات افراد ملکی به  1395. در طول سال است افتهیشیافزا 12.48%

 اند.کودک بوده هاآنتن  2980زن و  هاآنتن  1137مرد،  هاآنتن  5681زخمی( رسید که از این میان  7785

گروه  %6.23 و گروه طالبان %61.2دولت )مخالف مسلح  هاگروهاز عامالن تلفات افراد ملکی  %67.50 درمجموع

 وده( بیالمللنیبی روهایندولتی و  تلفات ملکی نیروهای حامی دولت )نیروهای %14.13داعش( بوده است. عامل 

 اند.دیگر تلفات افراد ملکی افراد نامعلوم بوده %18.2و عامل 
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تلفات  %25.61سال در اثر انجام حمالت انتحاری اتفاق افتاده است. در این  1395بیشترین تلفات ملکی در سال  

اند. تن کشته و زخمی شده 2717 درمجموعاین نوع حمالت  جهیدرنتملکی در اثر حمالت انتحاری بوده که 

هوایی به ترتیب  و حمالتهای کنار جاده و حمالت راکتی ی، ترور و قتل، مایننیزمی هایریدرگ، ازآنپس

 بیشترین تلفات را در پی داشته است.

اوم صحرایی تد هخودسرانه و محاکم مجازاتعلیه زنان از طریق  هاخشونتدر این سال  خشونت علیه زنان:

به  ونیسیدر کممورد خشونت علیه زن  5575 درمجموع 1395سال  انیدر جر. اشته و همچنان قربانی گرفته استد

که ارقام  دهدمی نشان شدهثبت. مقایسه آمار دیرسیممورد  5132به  1394رقم خشونت در سال  ثبت رسیده است.

 1591مورد خشونت ثبت رسیده،  5575از  است. افتهیشیافزا %( 8.6) 1394جاری نسبت به سال  در سال هاخشونت

جنسی  هایخشونتمورد دیگر شامل انواع  361، تعداد دهدمیزیکی و جسمی تشکیل یف هایخشونتمورد آن را 

مورد دیگر  615و است اقتصادی  هایخشونتمورد  1121و لفظی و روانی  هایخشونتمورد شامل  1887بوده و 

 .بستگی دارد در کشورکه به نحوی با عرف و عنعنات ناپسند  استشامل سایر موارد خشونت علیه زنان 

شکایت در دفاتر کمیسیون به  2290به تعداد  درمجموع 1395در جریان سال  شکایت از نقض حقوق بشر:

 161بوده است. به تعداد  مربوط مورد به مردان 1491شکایت مربوط به زنان و  799ثبت رسیده که از این تعداد 

 موضوع حقوق بشری هاتیشکاتمام البته  .ارتباط داشته است سال 18کمتر از دختران و پسران  به دیگر نیز شکایت

 شدهثبتشر قضیه نقض حقوق ب 582در سال جاری است، مورد  2290تعداد شکایات  کهیدرحال ت؛نداشته اس

توسط مسئولین  حق 13، یموردبررسحق بشری  18دهد که از میان ارقام بانک معلومات کمیسیون نشان میاست. 

مورد(،  203) نقض گردیده است. حق آزادی و امنیت شخصی قدرتمندامور، مراجع صاحب صالحیت و افراد 

رد( سه حقی است که به ترتیب بیشتر از مو 59مورد( و حق ملکیت ) 165) قوق مربوط به متهمان و محکومانح

 .است سایر حقوق نقض شده

یباق ندهکننگرانگذشته همچنان  هایسالوضعیت حقوق بشری اطفال نیز در این سال مانند  حقوق اطفال:

 و کاررفت را پذی یبازبچهکمیسیون مبنی بر جرم انگاری  یهاسفارش نیترمهماگرچه دولت یکی از  است. مانده

علیه کودکان جریان  هاخشونت 1395مربوطه همچنان جریان دارد؛ اما در طول سال  قانون بیو تصوتدوین  برای

 ست.ا شدهاستفادهمالت انتحاری نیز بلکه در منازعات و ح یبازبچهدر  تنهانهداشته و از اطفال 

مرکز یک  1395اسط سال در او دولت در راستای تالش برای مبارزه با فساد اداری در کشور، فساد اداری:

که در جای خود اقدام امید بخش  کرد سیتأسکالن فساد اداری  یهاهیدوسرا جهت رسیدگی به  ییو قضاعدلی 

 است که هشدانیبدر افغانستان در گزارش ساالنه وزارت خارجه امریکا در مورد وضعیت حقوق بشر  و مثبت است.

 بر. نیز شده است المللیبین کنندگانبخش نظامی و تمویل ریگدامنو  افتهیگسترشعموم در جامعه  طوربهفساد به 
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نفوذ  مناطق برخی خوب باعث شده است که گروه طالبان در یدارحکومتوجود فساد و نبود مبنای این گزارش 

 .بیشتر داشته باشند کنترل و

 ، اماخلق نکرده است نآزادی بیا ی برایسیستماتیک مانع طوربهدولت  تظاهرات:آزادی  آزادی بیان و

 خبرنگارانسال خونین برای  1395سال موفق نبوده است.  هارسانهو کارکنان  خبرنگارانامنیت  نیتأم یهنیدرزم

مورد خشونت علیه  415 نی نهاد آمار بر اساس. انددادهازدسترا  جانشانسال  در اینای رسانه کارمند 14 و بود

 .شودیمو آزادی بیان در کشور محسوب  یارسانه بر جامعهت ضربه جدی است. این وضعی شدهثبتخبرنگاران 

 عنوانبه. موفق نبوده است کنندگانمظاهرهامنیت  نیتأم دولت افغانستان در انجام مکلفیت خویش نسبت به 

ار انفج جهیدرنت د.کن نیتأم 1395جنبش روشنایی را در دوم اسد  کنندگانمظاهرهنمونه دولت نتوانست امنیت 

از شهروندان ملکی کشته و زخمی شدند. نفر  400، حدود وقوع پیوسته ب کنندگانمظاهرهکه در بین بزرگ 

روز هر نوع تظاهرات را در کابل ممنوع اعالم کرد که مصداق نقض  10حادثه وزارت داخله به مدت  نیازاپس

 یرهایمس)دیوار کانتنری( در  رمعمولیغو استفاده از ابزار  ایجاد موانع آزادی تظاهرات و اجتماعات است. حق

 اجتماعات بزرگ مدنی است.دولت جهت اداره  ربطذی نهادهای، نشانگر نبود ظرفیت الزم در کنندگانمظاهره

آخرین آمار به نشر رسیده از سوی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان،  وضعیت مهاجران و بیجاشدگان:

میلیون آنان  2.6از این میان  که رسدنفر می 5،538،259پناهندگان افغان به دهد که مجموع مهاجران و نشان می

به  هاافغان روند مهاجرت ند.ت هستدارای مدرک قانونی اقامت و پناهندگی بوده و بقیه فاقد مدرک قانونی اقام

یر ت و خطرات مسبوده است. عالوه بر مشکال که در چند سال گذشته ادامه داشت، با مشکالت زیادی همراه اروپا

ترین گردد، از مهمها تحمیل میهای هنگفت اقتصادی که از این بابت به دوش خانوادهراه تا کشور مقصد، هزینه

اخراج اجباری  افغان در کشورهای مختلف و انیجوپناهآید. آزار و اذیت می حساببههای این روند چالش

 است. شده کنندهنگران های اخیره در سالگری است کایران و پاکستان موضوع دی مهاجران از

که  یاست. بر اساس تحقیقات در کشورتداوم جنگ و خشونت  ان داخلی نیز یکی از پیامدهای عمدهبیجاشدگ

رسید ولی در حال حاضر آمار میلیون می 1.2داخلی به  جاشدهیبانجام داده بود، رقم افراد  1394یسیون در سال مک

 رسد. این آمار( نفر می1517292میلیون ) 1.5دهد که این رقم به ودت کندگان نشان میوزارت امور مهاجرین و ع

ه دهد کتحقیقات کمیسیون همچنین نشان می .نفر بیجاشده داخلی است 300،000افزایش نزدیک به  دهندهنشان

 و درآمد بهتری های شغلیظرفیت معموالًاز بیجاشدگان داخلی در شهرهای بزرگ و مناطقی که  %40نزدیک به 

 ه است.شدگی داخلی انجام ندادبرای جلوگیری از بیجا قدام مؤثریدولت افغانستان تاکنون ا. اندشدهرا دارد ساکن 
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 مقدمه
حقوق  وضعیت هرسالهخود  یهاتیصالحکمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بر اساس الیحه وظایف و 

ین گزارشی به ریاست محترم جمهوری، پارلمان کشور و سایر بشری شهروندان کشور را بررسی و در قالب چن

همین گزارش کمیسیون است که وضعیت عمومی حقوق بشر در ددوازاین گزارش  .دینمایمارائه  مندانعالقه

 یالمللنیب ینهادهامسئوالن دولتی،  است تا به بررسی گرفته مختلف یهاحوزهرا در  1395در سال مالی  را افغانستان

ک تصور و در ،پیش رو یهاچالشو  شدهحاصلؤسسات داخلی از وضعیت حقوق بشر در کشور، دستاوردهای و م

 لحاظ کنند. موجود را یهاتیواقعآینده  یهابرنامهدرست و واقعی به دست آورده و در پالیسی ها و 

 1394)اول جدی  شمسی 1395زمانی، این گزارش وضعیت حقوق بشر در افغانستان را در سال مالی  ازلحاظ

قبلی  یهادوره یهاگزارش. ردیگیم( به بررسی میالدی است 2017منطبق بر سال  تقریباً که  1396 قوس آخریال

 ماه سال مالی 12شامل  در این گزارش شدهارائهآمارهای مطالب و  کمیسیون بر اساس سال کامل شمسی بوده اما

ی مستقل حقوق بشر افغانستان معرف کمیسیون فصل اول: کلیات: : درشودیمفصل  چهار گزارش شاملاین  .شودیم

لیل و روش تحقیق و تح شدهانیبچارچوب حقوقی تحقیق  عنوانبهبشر  حقوق در قبال هادولت ، تعهداتشودیم

 یهاحق نیترمهمشهروندان افغانستان از برخی از  یمندبهرهوضعیت  تشریح خواهد شد. در فصل دوم: هاداده

ختصر بیان م صورتبهمسائل حقوق بشری  نیترمهمبه بررسی گرفته خواهد شد. در فصل سوم: برخی از بشری 

 ارائه خواهد شد.ادهای مربوط نه کمیسیون به یشنهادهایپو  یریگجهینتشد. در فصل چهارم  خواهد

وق بشر قمستقل حسایر همکاران کمیسیون  مطالعات حقوق بشر و بخش تحقیق و گزارش حاصل تالشاین 

و مشکالت فراروی تحقیق معیاری در  هاتیمحدودبرخی  رغمیعلدر آن تالش شده است  و استافغانستان 

 یهاافتهی که رودیمامید آن  شود. بشر در افغانستان ارائه دقیق و واقعی از وضعیت حقوق نسبتاًافغانستان، تصویر 

 ه مردمو عام مندانعالقهن، محصال ،نان حقوق بشر، محققاعن و مدافنهادهای دولتی، فعاال مورداستفاده این گزارش

و سپس  پیش روی یهافرصتو  هاچالشوضعیت حقوق بشر افغانستان،  از درک بهتر آن جهیدرنت قرار بگیرد و

 آینده فراهم شود. مناسب برای میتصماتخاذ 

ساحوی در دفاتر ساحوی و  ناظران اند، همکاران وکه در این گزارش ما را یاری کرده یکسانهمهجا دارد از 

 یهارگاناو سایر عزیزان از  انددهیکشزحمتهمکاران بخش بانک معلومات که در تهیه و تحلیل معلومات  ،والیتی

 ، سپاسگزاری کنیم.اندکردهدولتی و غیردولتی که در تهیه آمارها با ما همکاری 

 



 

 

 کلیات :فصل اول

 غانستاندرباره کمیسیون مستقل حقوق بشر اف

 مفاد توافقنامه مبنای بر 16/3/1381تاریخ  درنهاد ملی حقوق بشر،  عنوان یککمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به

یک ماده آن  اختصاص و 1382افغانستان تأسیس گردید. با تصویب قانون اساسی در سال  جمهورسیفرمان رئ لهیوسبه بن

ون اساسی جدید قان شد. برخوردار مبنای محکم قانونی حقوق بشر افغانستان از مستقل ونیسیکم به این نهاد حقوق بشری،

سیون بهبود و حمایت از آن، کمی منظور نظارت بر رعایت حقوق بشر در افغانستان ودولت به»بیان داشته است:  58در ماده 

 .«دینمایمستقل حقوق بشر افغانستان را تأسیس م

مبنای عمل، ، «کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یهاتیکیل، وظایف و صالحقانون تش»با تصویب  1384 سال در

قانون مذکور:  5بر اساس ماده  و مشخص شد. تعریف واضح صورتبه ت کمیسیونال، وظایف و تشکیهاتیاهداف، صالح

به سترسی افراد نظارت از وضعیت و چگونگی د -3تعمیم و حمایت از حقوق بشر،  -2نظارت بر رعایت حقوق بشر،  -1

منظور بهبود و انکشاف وضعیت حقوق بشر اتخاذ تدابیر به -5بررسی تخلفات و موارد نقض حقوق بشر و  -4بشری،  حقوق

 کمیسیون است. اهداف ازجمله ،در کشور

ن . رئیس کمیسیون از میاشوندیمجمهور تعیین از سوی رئیس که برای پنج سال است )کمیشنر( عضو 9کمیسیون دارای 

ن یگردد. همچنانتخاب می هاآنتوسط خود  ا،از میان اعض کمیسیون معاوناما  شودیجمهور تعیین ماعضا از طرف رئیس

 .قرار داردیه که در رأس آن رئیس اجرائاست امور اداری، دارای داراالنشاء  شبردیمنظور پکمیسیون به

 . بر اساس مادهشودیتنظیم م آن و برنامه عمل کیاستراتژمه برنا قانون، توسط این نهاد ملی، مستقل بوده وهای عالیتف

دولت جمهوری  در چوکات ، این کمیسیونکمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستانی هاتیصالحتشکیل، وظایف و  قانون 2

ساسی، قانون خویش، احکام قانون ا یهاتیو در انجام فعال دینمایطور مستقل فعالیت مو به شدهسیمی افغانستان تأساسال

 کیاستراتژبرنامه  ،تاکنون سیتأساز آغاز  تقریباً ونیسیکم .دهدیک عمل قرار مکشور را مال مذکور و سایر قوانین نافذ

ساالنه  نیز دهد. برنامه عمل کمیسیونرا تحت پوشش قرار می 1397-1393های سال ،برنامه استراتژیک فعلیداشته است. 

 گردد.یه میته کیاستراتژبر اساس برنامه 

نظارت و بررسی  -2، آموزش حقوق بشر -1ی ذیل فعالیت دارد: هابخشی حمایتی، کمیسیون در هابخشعالوه بر 

حمایت و انکشاف  -5اطفال، حمایت و انکشاف حقوق  -4، حمایت و انکشاف حقوق زنان -3،های حقوق بشریتخطی

 بخش نظارت ویژه )رعایت حقوق -8آمبودزمن،  -7،رتحقیق و مطالعات حقوق بش-6، حقوق اشخاص دارای معلولیت

توسط دفتر مرکزی در کابل، هشت دفتر  هاتیفعال و هابرنامه. این یدهگزارشبخش نظارت، ارزیابی و  -9( و بشردوستانه

 شود.ساحوی و شش دفتر والیتی در سطح کشور اجرا می

های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، یف و صالحیتقانون تشکیل، وظا 21قانون اساسی و ماده  58ماده  بر اساس

کیل یافته خاصی به این منظور تش یهابخش این کمیسیون بوده و اصلی یهاتیصالحوضعیت حقوق بشر یکی از  نظارت بر



 13بشری ............................................................... مندی از برخی از حق هایفصل دوم: وضعیت بهره

 

. این بخش کندیمنظارت  کلی صورتبه وضعیت حقوق بشر حقوق بشری، بر یهایتخطاز  است. بخش نظارت و بررسی

. این کندیمتالش  هاآنیدگی به قرار داده و برای رس یموردبررسات را دریافت نموده و قضایای نقض حقوق بشر را شکای

قوق وضعیت ح خاص بر طوربهحقوق مدنی و سیاسی، اجتماعی و  ادی ووضعیت حقوق اقتص بخش، عالوه بر نظارت بر

 محابس نیز نظارت دارد. بشر در

در ساختار تشکیالتی خود بخش تحقیق و مطالعات حقوق بشر را دارد که کمیسیون ، یو بررسعالوه بر بخش نظارت 

وق کلی و موضوعات خاص و برجسته حق صورتبهیکی از وظایف آن تهیه گزارش تحقیقی در مورد وضعیت حقوق بشر 

 یهاگزارش ن ومختلف کاری کمیسیو یهابخشدریافتی  یهاگزارشبر اساس  تاکنونبشری است. از سیزده سال پیش 

 یکل صورتهب، بخش تحقیق در پایان سال گزارش مفصل در مورد وضعیت حقوق بشر هارسانهدولتی افغانستان و  ینهادها

رش دهمین گزادواز عنوانبهرش این گزا و دهدیمقرار  هارسانهو  یالمللنیب ینهادهاو در اختیار مسئوالن دولتی،  کردههیته

 .شودیممنتشر  1395نستان در مورد وضعیت حقوق بشر در سال کمیسیون حقوق بشر افغا

 در قبال حقوق بشر هادولتتعهدات چارچوب حقوقی؛ 
آن هر  موجببهکه  تلقی شده است المللنیب نظام حقوق ریناپذییجدایکی از لوازم وجود قواعد مسئولیت 

اعضای  عضوی از عنوانبهدولت  ست. هرا مستلزم مسئولیت ناقض تعهد و جبران صدمات ناشی از آن ،نقض تعهدی

المللی نیک سری تعهدات بی ،المللیالمللی و چه در قبال قواعد آمره بینالمللی چه در قبال معاهدات بینجامعه بین

 تخلف نی. االمللی آن دولت استموجب مسئولیت بین ،دولت از سوی یک المللیبین تخلفهر  بنابرایندارد. 

المللی خود امتناع باشد. یعنی هرگاه دولتی از تطبیق تعهدات بین فعل تواند اعم از فعل و ترکمی المللی دولتبین

 .گرددمیالمللی خود را نقض نماید، مسئول تلقی بورزد و یا با انجام عملی تعهدات بین

به  هالتدوریت المللی حقوق بشر وجود دارد که اکثمهم بین هایکنوانسیونالمللی، معاهدات و در سطح بین

نظام جهانی  در .گرددمیبرخی از مصادیق حقوق بشر جزو قواعد آمره نیز محسوب  حالدرعینآن ملحق شده و 

ویت عض ، تعهدشان در قبال موازین حقوق بشر است.هادولتالمللی مهم تعهدات بین هایعرصهیکی از  ،کنونی

 ی حقوقهاارزشو رعایت  هاآنن تعهد به تطبیق مفاد ی حقوق بشری، به معنای اعالهاونیکنوانسدر  هادولت

 رکدامه ی مشهور، تعهد کشورهای عضو در قبال رعایتبندمیتقسبر اساس یک  است. تشانیصالحبشری در قلمرو 

 :شودیمنوع تعهد شامل سه  ،ی بشریهاحقاز 

ترام اح یفاد مقررات حقوق بشردارد به م فهیهر دولت عضو، وظ ،تعهد به احترام بر اساس :1به احترام تعهد

دارد و  تعهد به احترام، ماهیت منفینقض نکند.  ی بشری راهاحق میرمستقیو غ میصورت مستقو خود به گذاشته

                                            
1. Obligation to respect. 
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و  یسیقانون، پالمنفی نداشته و  ریتأثی مردم از این حقوق دخالت و مندبهرهتا در  کندیمدولت عضو را وادار 

 نشود.نقض حقوق بشر  زسانهیزمو سبب  ،دولت عملکرد

 به تکلیف دولت در جلوگیری از مداخله افراد و گروهای دیگر ،تعهد به حفاظت/حمایت :1فاظتبه ح تعهد

احترام و عدم دخالت  بودن، طرفیصرفاً ب برای انجام تعهد به حفاظت، .شودیممندی از حقوق بشر مربوط در بهره

عهد، طبق این ت انجام دهد. مثبت نیز اقداماتاز حقوق بشر  در حمایت دیبلکه دولت با ست،ین یکاف ،دولت

، دولت وظیفه دارد از شودیم شانیبشرمندی مردم از حقوق ی دیگر، مانع بهرههاو گروهاشخاص  کهیدرصورت

 تضییع قرار دارد، حمایت کند. در معرضیا  شدهعیضاافرادی که حق آنان 

 شان،یمردم از حقوق بشر یمندکه بهرهتالش کند  دیدولت با یفاء،بر اساس تعهد به اجرا/ا :2به اجرا تعهد

 کند،یمن تیکفا و حمایت صرف احترام فه،یوظ نیانجام ا یشود. برای تسهیل، فراهم و تضمین صورت عملبه

 ردم باشد.م یحقوق بشر ملیع تیرعاآن،  جهیکه نت ردیصورت بگات مثبت دار اقدامدوام صورتبه دیبلکه با

کنوانسیون وین  ازجمله داردیمالمللی را مقرر ها در قبال معاهدات بینه بر قواعد عامی که مسئولیت دولتعالو

المللی حقوق بشر نیز تدابیر خاص برای اجرایی ی بینهاونیکنوانس، در متن 1969 معاهدات مصوبدر مورد حقوق 

 منشور سازمان ملل متحد 1 ماده طبق ، برمثالعنوانبهاست.  شدهینیبشیپشدن آن و مسئولیت دولت عضو 

ی حقوق المللبین هایکنوانسیون بشر ملزم هستند. هایآزادی وحقوق  رعایت م واحترا ،به ترویج های عضودولت

های عضو را با وضع رعایت حقوق بشر توسط دولت فرهنگی وو حقوق اقتصادی، اجتماعی  سیاسی ومدنی 

المللی نبی هایمیثاق سایر و هاکنوانسیوناصول مندرج در این  موجببه. ه استاجرائی، تضمین نمود هایضمانت

 های عضو، مکلف به رعایت، حمایت و توسعه حقوق بشر هستند.، تمامی دولتربطذی

ر و اعالمیه جهانی حقوق بشر د هاونیکنوانسمفاد  کشورهاالمللی حقوق بشر، برخی از عالوه بر معاهدات بین

با انستان دولت افغ مثالًی کرده است. نیبشیپ آن رای مهم برای اجرای هاضمانتسی خویش گنجانیده و قوانین اسا

 :( قانون اساسی افغانستان مقرر داشته است6در قبال حقوق بشر، ماده ششم ) خود المللیتعهدات بین داشت نظردر 

حفظ کرامت انسانی، حمایت حقوق بشر، عدالت اجتماعی،  اساس بردولت به ایجاد یک جامعه مرفه و مترقی »

شور، مناطق ک یهمهمتوازن در  و انکشاف قبایل واقوام  یهمهتحقق دموکراسی، تأمین وحدت ملی، برابری بین 

ل متحد، منشور مل»ماده هفتم قانونی اساسی، دولت مکلف به رعایت  موجببههمین ترتیب  به.« باشدمکلف می

 است. دهش« جهانی حقوق بشر اعالمیه والمللی که افغانستان به آن ملحق شده بین ایهمیثاق، الدولبینمعاهدات 

                                            
1. Obligation to protect. 

2. Obligation to fulfill. 
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شود، ماده می 38و شامل  یافتهاختصاص« و وجایب اتباع  به حقوقبه همین ترتیب فصل دوم قانون اساسی که 

انون اساسی، ق مذکورمواد  اساس بر بنابراینفهرستی از حقوق بنیادین بشر را رسمیت داده و تضمین نموده است. 

دولت  بنابراین .است یالمللنیب یهاونیکنوانسو تطبیق مفاد  دولت افغانستان مکلف به رعایت موازین حقوق بشر

کلف به سی، مبه آن ملحق شده و هم بر اساس اصول قانون اسا قبالًالمللی که معاهدات بین موجببهافغانستان هم 

 در جهت تحقق آن اقدام نماید. حالتی هره و باید با تمام امکانات و در و تحقق حقوق بشر بود رعایت، حمایت

 هادادهو تحلیل  روش تحقیق
 است: شدهیآورجمعآن از چند طریق  در مورداستفاده تحلیلی است که معلومات-این گزارش یک گزارش توصیفی

 روزههمه یون:سیتوسط شاکیان نقض حقوق بشر در دفاتر ساحوی و والیتی کم شدهثبتقضایای  .1

. تمام کنندیمراجعه و شکایت خود را ثبت نقض حقوق بشر به دفاتر کمیسیون م هروندان افغانستان به دلیلتعدادی از ش

بانک  یهاداده. در این گزارش از شودیم یبنددستهتوسط بانک معلومات دفتر مرکزی توحید و  شدهثبتشکایات 

 نیترهممدر بانک اطالعات از  شدهثبتمعلومات  درواقعست و ا شدهفادهاست شدهثبتلومات مبنی بر شکایات مع

 مستندات این گزارش است.

متعدد برای  یهاسیتابیددر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان،  اطالعاتی کمیسیون: یهابانکدیگر  .2

رت ویژه زی اطفال، نظاخشونت علیه زنان، نظارت ساحوی اطفال، نظارت مر معلومات در مورد و ثبت یآورجمع

 ت.اس شدهاستفادهاطالعاتی نیز  یهابانکوجود دارد و در تهیه این گزارش از معلومات این  تلفات ملکی هدربار

در خصوص برخی از دفتر ساحوی و والیتی  14همکاران نظارت ساحوی در  نظارت ساحوی و مصاحبه با افراد: .3

ط به مربو نامهسؤال، هامصاحبهبه و گفتگو انجام دادند. ضمن این در ساحات مختلف مصاحفراد ابا  بشری یهاحق

ن طریق شده و از ای ، خانه پریشوندگانمصاحبهو جواب با  سؤالوضعیت حقوق بشری شهروندان از طریق گفتگو و 

 است. شدهحاصل شانیبشرشهروندان از حقوق  یمندبهرهاطالعات الزم در مورد 

 یهاگزارش هرسالکمیسیون ه مختلف: یهاسازمانشده توسط کمیسیون و نشر  یهاگزارشتحقیقات و  .4

رای تهیه این گزارش ب است. شدهاستفادهنیز  هاآنکه در این گزارش از  رساندیمتحقیقی و موضوعی مختلفی را به نشر 

ی بیشتر برای تکمیل و غنا است. شدهاستفادهو داخلی نیز  یالمللنیبو نهادهای معتبر  هارسانهدر برخی مواد از گزارش 

 دولتی و غیردولتی نیز معلومات الزم دریافت گردیده است. یهاارگاناز  ، گاهیگزارش

دسترسی به  یناامنبه دلیل  از طرفی است؛ سخت یافغانستان کارنکته آخر آنکه انجام کار تحقیق معیاری در 

ام و از سوی دیگر ظرفیت انسانی برای انج است ناممکنکارمندان کمیسیون حقوق بشر  برخی از مناطق برای

کامل  دهندهبازتابانتظار داشت که گزارش حاضر  توانینممعیاری هنوز وجود ندارد. بنابراین  کامالًتحقیقات 

تالش شده است با استفاده از منابع مختلف وضعیت  حالنیدرعوضعیت حقوق بشر در افغانستان باشد، اما 

شیده شود.به تصویر ک که امکان دارد ییتا جانسبی و  صورتبه ستان از حقوق بشرشهروندان افغان یمندبهره



 

 

 بشری یهاحقبرخی مندی از عیت بهرهوض دوم:فصل 
 .شودیمحقوق بشری پرداخته  نیترمهمشهروندان افغانستان از برخی از  یبرخورداردر این فصل به وضعیت 

 حق زندگی
است که حق  استفادهقابل کهیدرصورت تمام حقوق دیگر و استانی یکی از حقوق بنیادین انس، حق زندگی

که در شرایط اضطراری نیز نباید نادیده گرفته شود. حق دارد  اهمیت یقدربهاین حق  زندگی رعایت شده باشد.

 اساس بر. حکومت است ایف اصلیوظ ازشهروندان  قانون حمایت شود و تأمین امنیت جانی موجببه باید حیات

 صورتبه توانینمرا  کسیهیچ ، حق زندگی باید مورد احترام قرار بگیرد وحقوق بشری المللیبینرات مقر

 د.کر ممحرو زندگیخودسرانه از حق 

عرض جدی در م صورتبهحق زندگی  ،هاخشونتاستمرار وضعیت جنگی و گسترش  در افغانستان به دلیل

اموسی، ن یهاقتلتلفات ملکی در اثر حمالت انتحاری، ترور،  به اشکال مختلف مانند تهدید بوده و این حق مهم

ل حقوق مستق بر اساس آمارهای کمیسیون .گیردمیقربانی  را یناشی از منازعات نقض شده و تعداد زیاد یهاقتل

مورد  2823است که  شدهثبتمورد نقض حق حیات  2860به تعداد  درمجموع 1395در طول سال  بشر افغانستان

، ترور، قتل ناموسی، محاکمات صحرایی و هبدون محاکم یهااعداممورد دیگر شامل  37و ل تلفات ملکی آن شام

 .شودمینپرداخته است  هاآنکه دولت طبق قانون به بررسی  یهاقتل

نقض حق زندگی که  مورد 37از مجموع  اما ،بیشترین بخش نقض حق حیات در قالب تلفات ملکی بوده است

. استمورد مربوط به اطفال  8از این تعداد  ومورد مربوط به زنان و دختران بوده  16 است، شدهتثبدر کمیسیون 

 است. شدهثبتدر والیات بغالن، بلخ، فاریاب و کابل  نیز بیشترین قضایای نقض حق حیات

 .دشویمبه بحث گرفته  دهدمیدر ادامه تلفات ملکی که قسمت اعظم از نقض حیات در کشور را تشکیل 

 تلفات ملکیالف: میزان 

های گذشته تشدید و گسترش یافت. در خورشیدی بیشتر از سال 1395منازعات مسلحانه در افغانستان در سال 

قیم متأثر ساخته طور مستقیم و یا غیرمستدر ناامنی بسر برده و زندگی اکثریت مردم را به این سال بیشتر مناطق کشور

های کمیسیون مستقل های شدیدی به افراد ملکی وارد گردید و بر اساس یافتهاست. در این دوره زمانی آسیب

ر طول این د خورشیدی بیشترین میزان تلفات افراد ملکی به ثبت رسیده است. 1395حقوق بشر افغانستان، در سال 

یسه با سال زخمی( به ثبت رسیده است که در مقا 7785کشته و  2823نفر ) 10608سال مجموع تلفات افراد ملکی 

 9431خورشیدی  1394های کمیسیون در سال دهد. بر اساس دریافتافزایش نشان می %12.48خورشیدی  1394
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رسد نفر زخمی بود. با این حساب به نظر می 6302نفر کشته و  3129نفر کشته و زخمی شده بودند و از این جمله 

 ارد.که تلفات افراد ملکی در افغانستان هم چنان سیر صعودی د

 .داردیمارقام تلفات ملکی در سه سال اخیر را با جزئیات بیشتر بیان  این نمودار

 
 

 مجموع زخمی کشته سال

1393 2899 5754 7653 

1394 3129 6302 9431 

1395 2823 7785 10608 

راد ملکی میالدی مجموع تلفات اف 2016بر اساس اطالعاتی که در گزارش یوناما انعکاس یافته است، در سال 

 باوجود. 1تن دیگر مجروح گردیده است 7920فرد ملکی کشته و  3498تن رسیده است که از این میان  11418به 

کلی  شود، اما وضعیتهایی دیده میتفاوت شدهارائههای مختلف که در آمار تلفات افراد ملکی که توسط ارگان

سال برای افراد ملکی بوده و تا اکنون بیشترین  نیترنینخو 1395سال  ریاخبیانگر این است که در یک و نیم دهه 

 آمار تلفات ملکی در این سال به ثبت رسیده است.

                                            
 یوناما. گزارش اولصفحه  .1
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 ب: تلفات ملکی بر اساس سن و جنس

 هاآنتن  5681اند، نفر غیرنظامی که کشته و زخمی شده 10608دهد که از میان جزییات بیشتر آمارها نشان می

نفر دیگر نامشخص بوده است. این  810اند و سن و جنس کودک بوده هاآنتن  2980زن،  هاآنتن  1137مرد، 

ها کشته ارقام بیانگر آن است که مردان بیشتر از زنان و کودکان قربانی منازعات مسلحانه بوده و در جریان جنگ

توجه ابلدارند. نکته قشوند. پس از مردان، کودکان بیشترین تلفات را داشته و زنان در مرحله سوم قرار و زخمی می

ارهای تواند ازجمله به خاطر شدت انفجاینکه آمار کسانی که سن و جنسشان نامشخص بوده نیز بلند است و این می

 حمالت تروریستی و عدم دسترسی به مشخصات کامل قربانیان منازعات باشد.

تن  440زنان،  هاآنتن  292مردان  هاآنتن  1829اند، شدهتن از کسانی که کشته 2823به همین ترتیب از میان  

تن  3852 مجروح، 7785چنین از میان تن دیگر مشخص نشده است. هم 262اند و سن و جنس کودکان بوده هاآن

 تن دیگر نامعلوم بوده است. 548اند و سن و جنس کودک بوده هاآنتن  2540زن،  هاآنتن  845مرد،  هاآن

تعداد بیشتری اطفال  1395در سال  دهد کهخورشیدی نشان می 1394با سال  1395مقایسه آمار تلفات در سال 

 بوده است. %167اند. افزایش تلفات اطفال در این سال حدود اند و یا مجروح شدهدادهجان خود را ازدست
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 1394نسبت به سال  1395دهد که آمار تلفات مردان در سال نشان می هاافتیدرسن و جنس،  ازلحاظ

در  کهیدرحال؛ دیرسیمتن  4642خورشیدی آمار تلفات مردان به  1394است. در سال  افتهیشیافزاخورشیدی 

 1395اعم از کشته و مجروح( در سال )رسد. یعنی آمار کلی تلفات مردان تن می 5681رقم به  نیا 1395سال 

نسبت به سال قبل افزایش  1395در سال است. همچنان آمار تلفات زنان  افتهیشیافزا %22.38نسبت به سال قبل 

در سال قبل از آن، این  کهیدرحالزن کشته و مجروح شدند؛  1137خورشیدی به تعداد  1395 در سالداشته است. 

ی، تلفات زنان نسبت به سال دهگزارشدهد که در این دوره . مقایسه این ارقام نشان میدیرسیمتن  775رقم به 

و  فراوانافزایش  1394نسبت به سال  1395 در سالته است. آمار تلفات کودکان افزایش داش %46.71قبل 

نفر از کودکان کشته و مجروح شدند؛ در حالی در سال  2980ی دیخورش 1395یافته است؛ در سال  دهندهتکان

ات ام تلفشود که ارقتن از کودکان کشته و زخمی شده بودند. در این مقایسه دیده می 1116( 1394قبل از آن )

 است. افتهیشیافزا %167باالتر از دوچند یعنی بیش از  ملکی اطفال نسبت به سال قبل

 
 

 ج: تفکیک تلفات ملکی بر اساس عامالن آن

ی مخالف هاگروهتمام تلفات ملکی  %67.50عامل  یدیخورش 1395های کمیسیون در طول سال بر اساس یافته

عامل  %6.23ل تلفات افراد ملکی گروه طالبان به شمول شبکه حقانی، عام %61.2 مسلح دولت است. در این سال

توسط  %18.2عامل تلفات ملکی نیروهای حامیان دولت بوده و  %14.13تلفات ملکی گروه دولت اسالمی )داعش(، 
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ق نیز در اثر حمالت راکتی نیروهای پاکستانی در شر ماندهیباقاست. مقدار اندک  شدهانجامعامالن نامعلوم 

 افغانستان صورت گرفته است.

ی زخمگروه طالبان کشته  ( در حمالت4815کشته  1685تن از مردم ملکی ) 6500 مجموعاً 1395 در سال 

اند. همچنان نیروهای و زخمی شده ( کشتهمجروح 481 کشته و 180تن ) 661گروه داعش  در حمالت اند.شده

 1931درمجموع  . در این سال،( هستند1018 و کشته 481) یتن از تلفات ملک 1499 مسئولدولتی و حامیان آن 

 ش توسطتیمسئولاثر حوادث و رویدادهایی اتفاق افتاده است که  مجروح( در 1464 کشته 467مورد از تلفات )

 را معلوم کند. آننتوانسته که عامالن  ونیسیو کمهای شامل در منازعه گرفته نشده از گروه کیچیه

مخالفین مسلح دولت )طالبان؛ شبکه  هاآنکه عامالن  1395و  1394ی هاسالافراد ملکی در  مقایسه آمار تلفات

، سهم نیروهای یدیخورش 1395دهد که در سال اند، نشان میگروهای مخالف دولت( بوده ریو سا داعش حقانی؛

در مقایسه با سال قبل،  1395، مخالفین مسلح دولت در سال گریدعبارتبهاست.  افتهیشیافزا %5.77مخالف دولت 

تن از افراد  6770خورشیدی، مخالفین مسلح دولت  1394اند. در سال بیشتر عامل تلفات افراد غیرنظامی بوده 5%

 تن رسید. 7161و به  افتهیشیافزاخورشیدی این رقم  1395در سال  کهیدرحالملکی را کشته و مجروح کردند، 

ر تلفات افراد ملکی توسط مخالفین مسلح دولت بوده و این روند همواره در اخیر بیشت چند سالدر این  تقریباً

هیچ نوع  هانآدهد که حال افزایش نیز بوده است. روند رو به افزایش تلفات ملکی توسط مخالفین مسلح نشان می

ودی که د. باوجنیستن قائلی برای کاهش تلفات ملکی ندارند و به جان و مال غیرنظامیان چندان اهمیتی ابرنامه

 صوصاً خهای درگیر نهادهای مدافع حقوق بشر ازجمله کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از تمامی طرف

و مردم  ی را در حین منازعات رعایت کنندالمللنیبکه قوانین بشردوستانه  اندخواستهطور مکرر مخالفین مسلح به

ان رعایت و احترام نشده بلکه مخالف هاخواستو  هاشنهادیپاین  نهاتنهرسد که ملکی را هدف قرار ندهند، به نظر می

 که نتیجه قطعی آن، تلفات غیرنظامیان است. زنندیمبه اقداماتی دست  شیازپشیبمسلح 
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 تلفات ملکی به تفکیک نوعیت حوادثد: 

گیرد. می اری صورتدهد که بیشترین تلفات افراد ملکی در اثر حمالت انتحنشان می های کمیسیونافتدری

 رمجموعدخورشیدی نیز بیشترین تلفات ملکی در اثر حمالت انتحاری اتفاق افتاده است. در این سال  1395در سال 

اند. تن کشته و زخمی شده 2717این نوع حمالت  جهیدرنتتلفات ملکی در اثر حمالت انتحاری بوده که  25%حدود 

 اند.تن دیگر مجروح شده 2093و  شدهکشتهانتحاری تن در اثر حمالت  624از مجموع این رقم 

ی هایریدرگبیشترین تلفات ملکی را در پی داشته است. در اثر  ی زمینیهایریدرگپس از حمالت انتحاری 

خورشیدی به تعداد  1395ی زمینی در سال هایریدرگاند. در تن از افراد غیرنظامی کشته و زخمی شده 2296زمینی 

دهد مجموع تلفات را نشان می %21.64تن دیگر زخم برداشتند. این رقم  1903راد ملکی کشته شدند و نفر از اف 393

ی زمینی میان مخالفان مسلح دولت و نیروهای حامی دولت اتفاق افتاده است. میزان تلفات هایریدرگکه در اثر 

است. در سال  افتهیشیافزا %14ل بیش از ی زمینی در مقایسه با سال قبهایریدرگدر اثر  1395افراد ملکی در سال 

 1395ی زمینی کشته و یا زخمی شده بودند. اما در سال هایریدرگتن از افراد ملکی در اثر  1954خورشیدی  1394

 است. افتهیشیافزاتن  2296خورشیدی این رقم به 

 %16.12این افراد  موعدرمجنفر در اثر حمالت راکتی کشته و زخمی شدند که  1711خورشیدی  1395در سال 

ه از های درگیر با استفادحمالت راکتی به این معنا است که طرف دهد.کل تلفات افراد ملکی را تشکیل می

. پرتاب راکت در مواردی به اهداف نظامی اصابت کنندیممقابل فیر  جانببهسنگین مانند هاوان  نسبتاًی هاسالح
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فیصدی  61.20% 6.23% 14.13% 18.20% 0.24%

مجموع تلفات 6500 661 1499 1931 17
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باعث تلفات  جهیدرنتو  کندیمدارند، برخورد  وآمدرفتی که افراد ملکی نکرده بلکه در مناطق مسکونی و یا جاها

 هااکترگیری عامل اصلی تلفات افراد ملکی در اثر پرتاب راکت است. عامالن پرتاب شود. خطا در نشانهافراد می

 ی مخالف مسلح دولت و هم نیروهای حامی دولت هستند.هاگروههم

در اثر ترور صورت گرفته است. در جریان این دوره  1395لکی در سال از تلفات افراد م %15.94حدود 

، گریدعبارتبهاند. تن از افراد ملکی با استفاده از شیوه ترور کشته و یا زخمی شده 1691دهی، به تعداد گزارش

نفذان محلی متاند و یا اشخاصی ملکی را که با دولت همکار بوده رمسئولیغمخالفین مسلح دولت و یا افراد مسلح 

د . در بعضی موارانددادههدف قرار  با دولت همدست بودند، کمین نموده و با شلیک گلوله گمانشانرا که به 

 .اندکردهی جدی وجود دارد که مخالفین مسلح دولت مالامامان مساجد را نیز ترور هاگزارش

است.  افتهیکاهش نسبتاً حمالت هوایی نیز، هاآنی و تغییر نقش المللنیببا کاهش نیروهای  ریاخ یهاسالدر 

که  زنندیمی موسوم به حمایت قاطع دست به حمالت هوایی المللنیبهنوز در بعضی موارد نیروهای  حالنیدرع

توانایی نیروهای هوایی افغان افزایش داشته و به هدف حمایت  1395 در سالشود. سبب تلفات افراد ملکی می بعضاً

و این امر باعث  انددادهرا افزایش  شانییهوامخالفین مسلح دولت حمالت  قرار دادنآماج نیروهای زمینی و 

ی روهاینخورشیدی در اثر حمالت هوایی نیروهای هوایی افغان  1395افزایش تلفات افراد ملکی شده است. در سال 

دهد. از د ملکی را تشکیل میکل تلفات افرا %5.34 تقریباًتن کشته و زخمی شدند که  567 درمجموع یالمللنیب

رسد که میزان تلفات افراد ملکی در اثر . به نظر میاندبرداشتهتن دیگر زخم  253اند و شدهتن کشته 314این میان 

در سال  کهیدرحال است. افتهیشیافزا %30.3 تقریباًخورشیدی نسبت به سال قبل آن  1395حمالت هوایی در سال 

 تن رسیده است. 567خورشیدی این تعداد به  1395ته و زخمی شده بودند، در سال تن کش 187خورشیدی  1394
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 امنیت شخصی حق آزادی و
حقوق بشری است. هر انسان آرزو دارد تا در محیط آزاد  نیترمهم یکی دیگر از حق آزادی و امنیت شخصی

یاری حقوق از بس یدرستبه توانندنمیافراد نگردد،  نیتأمزندگی نماید. اگر این حق انسان  با آرامش و امنیتهمراه 

حقوق بشر هر انسان حق دارد از آزادی و امنیت شخصی  المللیبین یارهایمعشوند. بر اساس  مندبهره خود دیگر

 خویش حفاظت نماید. شهروندانبرخوردار باشد و دولت موظف است که از آزادی و امنیت 

ماده نهم  و 1مام افراد از حق آزادی و امنیت شخصی برخوردار بودهطبق ماده سوم اعالمیه جهانی حقوق بشر ت 

قانون اساسی افغانستان نیز مصونیت  2.این حق دانسته است نیتأمرا مکلف به  هادولتمیثاق حقوق مدنی و سیاسی 

آزادی حق طبیعی انسان است. این حق جز آزادی »: آمده است 24شهروندان را تضمین نموده است. در ماده 

است.  مصون، حدودی ندارد. آزادی و کرامت از تعرض گرددیمدیگران و مصالح عامه که توسط قانون تنظیم 

 3.«باشدیمدولت به احترام و حمایت آزادی و کرامت انسان مکلف 

 الف: میزان و اشکال نقض آزادی و امنیت شخصی

از  ری و توقیف خودسرانه، مصونیتمصونیت از دستگیحق بر آزادی و امنیت شخصی عنوان فراگیر بوده و  

منزل  اجباری، مصونیت دشدهیناپد، مصونیت از تهدید به مرگ، مصونیت از کار اجباری، مصونیت از وجرحضرب

                                            
 .مجمع عمومی ملل متحد 1948اعالمیه جهانی حقوق بشر مصوب  .1

 .عمومی ملل متحد مجمع 1966 مصوب یو فرهنگانسیون حقوق اقتصادی و اجتماعی کنو .2

 .1382قانون اساسی افغانستان مصوب  .3
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حق  این رمجموعهیزدر  تواندمی وگذارگشتگیری و آزادی و حریم خصوصی، مصونیت از اختطاف و گروگان

 قرار بگیرد. موردبحثی گرفته و جا

شر مدنی و کمیسیون مستقل حقوق ب نهادهایدهه است که دولت افغانستان، جامعه جهانی،  و نیم از یک بیشتر

ت مردم تأمین آزادی و امنی منظوربهامنیتی  یهاارگاندر  خصوصبه قانونی یهاهیروای نهادینه شدن افغانستان، بر

در  1395 در سال. گرددیمشهروندان نقض اما هنوز هم به اشکال مختلف حق آزادی و امنیت  ،اندکردهتالش 

 199 به 1394این رقم در سال  کهیدرحالاست.  شدهثبتمورد نقض حق آزادی و امنیت شخصی  203کمیسیون 

بعد در کل وضعیت ه ب 1392که از سال  دهدمیرسید. مقایسه این ارقام نشان مورد می 168به  1393مورد و در سال 

 امنیت بدتر شده است.امینت شخصی  از حق آزادی و یمندبهره

نقض حق آزادی و امنیت  ادعا کرد که توانیمقل حقوق بشر تسم در کمیسیون شدهثبتبر مبنای قضایای 

ر گیرد، دمحلی و مخالفین مسلح دولت صورت می قدرتمندمسلح دولت، افراد  نیروهایشخصی که از طرف 

 اف زیر گویای این مطلب است.جریان سه سال اخیر رو به افزایش بوده است. گر

 

 
های فعال در راستای بهبود وضعیت حقوق بشر در افغانستان ماتی که از طرف دولت و تمام نهاداقدا باوجود

 203 سال کی. در طول معمول است یاگستردهو توقیف خالف قانون در سطح ، هنوز هم دستگیری شدهانجام

ه ، از آن مواردی است کهانمونهباید توجه داشت که این  .یوسته استمورد تخطی از حق آزادی و امنیت به وقوع پ

 ،مرگ ، تهدید بهوجرحضرب است و موارد گزارش نشده خیلی بیشتر از آن است. شدهدادهبه کمیسیون گزارش 

بعدی قرار دارد. جزئیات  یهاردهتعداد در  ازنظراست که  دیگری موارد ازجملهحریم خصوصی اختطاف و نقض 

 شتر از موارد نقض این حق در نمودار زیر آمده است.بی
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کل قضایای نقض  %19.2که  استن نقض حق آزادی و امنیت شخصی متعلق به زنامورد  39از نگاه جنسیتی 

را تشکیل  %80.7گیرد که واقعه به مردان ارتباط می 164. همچنان ردیگیبرمحق آزادی و امنیت شخصی را در 

 در شکل زیر آمده است.. این موضوع دهدمی

 
 وضعیت امنیتیب: 

ه ک یاز میان شهروندان .مندی از حق آزادی و امنیت شخصی استاحساس امنیت یکی از عناصر مهم در بهره

که احساس امنیت  اندگفته شوندگانپرسشمجموع  از %61 در تحقیق ساحوی حقوق بشر با آنان صحبت شده،

ت مستقل حقوق بشر افغانستان دیدگاه شهروندان افغانستان در مورد وضعی میسیونک هاییافتهکامل ندارند. بر اساس 
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شده  که وضع امنیت بدتر اندگفته %21.3 شوندهمصاحبهتن  3329از میان بوده است:  گونهاین 1395در سال امنیت 

تغیری ایجاد  اخیر الدو ساوضاع امنیتی در  در %37.9 ازنظراما  ،وضع امنیت بهتر شده است %36.7نظر ه ب است،

 یکسان بوده است. نشده و وضعیت امنیتی

 تروخیم عامل طالبان و مخالفان مسلح دولت را شان %17.4آنان که باور داشتند شرایط امنیتی بدتر شد،  از جمع

یتی امنرا عامل بدتر شدن اوضاع  غیرمسئولمسلح  نیز قوماندانان محلی و افراد %2.8. حدود انددانسته شدن وضعیت

 .اندگفته

داشتند که تمام اوقات بدون هیچ نگرانی  اطمینان شوندگانپرسشاز  %38 وگذارگشتدر مورد آزادی  

باور  %22هستند و حدود  مندبهرهکه بیشتر اوقات از این آزادی  اندگفته هاآن %39.2نمایند.  وگذارگشتتوانند می

 %متر از یک ک شوندگانمصاحبهفراهم است. از میان  برایشانانه آزاد وگذارگشتشرایط  اوقاتبعضیداشتند که 

 جزئیات بیشتر موضوع در نمودار زیر آمده است. .اندنداشتهاحساس امنیت  وقتهیچ شان
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 خودسرانه توقیفمصونیت از دستگیری ج: 

اقداماتی  ودباوج بدون حکم قانون دستگیر و توقیف شود. کسیهیچنباید  ،که قانون حاکم باشد ایجامعهدر 

است،  شدهانجامجهت حاکمیت قانون در  المللیبینکه هم از طرف دولت و هم از سوی نهادهای فعال ملی و 

تن از شهروندان  119به تعداد  1395مند دارد. طبق آمار کمیسیون در سال ستان فاصله زیادی با جامعه قانونافغان

روز یک شهروند افغانستان توسط افراد مسلح و  3در هر  تقریباًن ساده . به بیااندشدهتوقیفخالف قانون دستگیر و 

امنیت، برخالف قانون دستگیر و  کنندهنیتأمامنیتی و مجری قانون و  نیروهایزورمندان و حتی توسط 

 .اندشدهتوقیف

 .دهدیمدستگیری و توقیف خودسرانه را در والیان مختلف نشان  زیر ارقامشکل 

 ازآنپساول قرار دارد.  ( مورد تخطی در جایگاه50والیت فاریاب با ) شودیمدار فوق مالحظه چنانچه در نمو

( به ترتیب در جایگاه دوم تا پنجم مورد 15( و تخار )مورد 17) کندهار مورد(، 26مورد(، کابل ) 30والیات کندز )

 تعداد نقض حق آزادی و امنیت شخصی قرار دارند. ازنظر
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 وجرحضرباز  یرهایقض حق ند: 

صی در شتم قرار گیرد. اگر به هر دلیل شخ نباید مورد ضرب و کسیهیچو قوانین ملی  المللیبینمعیارهای  طبق

 ارتخس مورد پیگرد قرار گیرد، حق نقض شده اعاده و یطورجدبهمعرض چنین عملی قرار گیرد، عامل آن باید 

 وجرحضربگرفته، هنوز هم افراد زیادی در معرض  ورتص یهاتالش باوجودشود.  شخص متضرر جبرانوارد بر 

ته است. این رقم در سال گذش شدهثبتمورد نقض این حق در دیتابیس کمیسیون  30، 1395. در سال رندیگیمقرار 

افراد زورمند،  ییهایتخطچنین  عامالن گاهی به دلیل اینکه موجود یهاگزارشبر اساس  بود. شدهگزارشمورد  35

در هستند،  دولت بلند رتبهن مقامات احتی پولیس و اردوی ملی و محافظانان محلی، افراد مسلح غیرمسئول و قوماند

 .ردیگینمتوجه کافی صورت  و مجازات تخطی کنندگان حق قربانیبه اعاده نسبت شرایط کنونی 

 
 نقض حریم خصوصیه: 

 منزل افراد از تعرض مصون ازجملهصوصی حریم خ و قوانین داخلی حقوق بشر المللیبینقررات مبر اساس 

بدون حکم محکمه  تواندینمدولت  د وهروندان مورد تعرض قرار گیرنباید منزل ش مدارقانون. در یک جامعه است

 :19/4/1395 والیت بلخ، تاریخ ثبت قضیه :قضیه

از مسیر راه عرب مزاری و پشمک قلعه با یک عراده موتر سایکل  شاکی مدعی است برادرم مولوی... 

 دهش توسط پولیس محلی قریه پشمک قلعه به داخل موتر انداخته برادرم ردم. به گفته ماست ناپدید شده

 های . به ارگانبه حال از مرگ و حیاتش خبر ندارم از آن زمان تا و معلوم نیست کجا برده شده است.

در  راز کمیسیون مستقل حقوق بش نداده اند. معلومات ر والیت بلخ عریضه داده ولی برایم هیچذیربط د

 .نیه خواهان همکاری هستماین زم

 :26/6/1395والیت فاریاب، تاریخ ثبت قضیه  :قضیه

 من. مورد لت وکوب قرارمی داد مرا من با خشونت رفتار نموده و به طور مداوم با به اسم ...شوهرم 

 از اینکه بعد .ش دست بردار نبودچندین بار با پادرمیانی اقوام گذشت نمودم اما موصوف هیج وقت ازعمل

بعد حتی با سالح کالشینکوف باالیم فیر نمود که  که مرا بی رحمانه مورد لت کوب قرارداد و یک بار

د ولی بعد دستگیر شدر نتیجه شوهرم  خوشبختانه به من اصابت نکرد، به حوزه شهری پولیس عارض شدم

 .رها گردیداز حوزه پولیس یک ساعت بدون اینکه به شکایت من رسیدگی شود،  از
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مرتبه حریم  10 ونیسیدر کم شدهثبت، طبق آمار 1395وارد خانه شخص گردد. اما در جریان سال  تیباصالح

 .بودثبت رسیده  همین تعداد نقض این حق به 1394است. در سال  قرارگرفتهخصوصی شهروندان مورد تعرض 

 یبدرفتارحق رهایی از شکنجه و 

 و ملی المللیبینالف: حق رهایی از شکنجه و بدرفتاری در اسناد 

 اهنسانسلب و تعلیق ناپذیر ا رقابلی، در زمره حقوق غیرانسانیرهایی از شکنجه و دیگر رفتارها و مجازات غحق 

 مطالبی ف،یتعر نیو معتبرتر نیبهتر دیشا ی حقوق بشر است.المللنیبهنجارهای مقررات  نیتریاساسو یکی از 

که  ی، هر عمل عمدیالمللنیباین سند  1ه است. بر اساس ماد شدهانی( ب1984منع شکنجه ) ونیاست که در کنوانس

ازجمله کسب  متعدد د، منظور از آن اهدافوارد شو ی( بر کسیروح ای ی)جسم دیرنج شد ایبراثر آن درد 

 تتحریک و رضای یا با لهیوسبه کهنیشخص سوم باشد و ا ای یا مجازات خود شخص رارگرفتن اق ،اطالعات

وب ی کیفری معروف به اساسنامه روم مصالمللنیبدر اساسنامه دادگاه  انجام شود، شکنجه نام دارد. منسوبان دولتی

است که تا حدودی شبیه به تعریف شکنجه در کنوانسیون منع شکنجه است،  شدهارائهنجه از شک ینیز تعریف 1998

 مثابهبهجه ی، شکنالمللنیبدولتی نشده است. بر مبنای این سند  مأمورانی به نقش ااشارهاما در اساسنامه روم، هیچ 

د، چه جسمی و چه روانی، بر روی یعنی وارد آوردن عامدانه درد یا رنج شدییکی از مصادیق جنایت علیه بشریت 

 1.برد یا تحت کنترل شخص متهم قرار داردبه سر می توقیففردی که در 

ی مدنی، جنبه هایآزادو  هاحقدر گفتمان حقوق بشر، حق بر رهایی از شکنجه و بدرفتاری نیز مانند سایر 

موجه و به لحاظ حقوقی  اخالقاًادعایی  -ی متبوع خود، حقهادولت، افراد بر عهده گریدعبارتبهادعایی دارد. 

                                            
1. Rome Statute of the International Criminal Court, article 7, part (e). 

 :31/3/1395 هیقض ثبت خیتار اب،یفار تیوال :هیقض

 ارهمک و رمسوولیغ قوماندان پشتونکوتی ولسوال در که ... قوماندان شب بجه ده ساعتی حوال که دارد تیشکا خانم... 

 خانه از رونیب را آنها شوهرم، و برادر پدر، وکوب لت از بعد ارعاب و دیتهد با و شده مان خانه داخل اجازه بدون است، دولت

ی تالش را مان خانه و آمده عساکر ازی تعداد با زین موصوف و نموده تلفون پشتونکوتی ولسوال هیامن قوماندان به سپس و دیکش

 ند. آنهابرد دخو با را لیمبا تیس پنج و نقره عدد پنج و انگشترطال جوره کی نقد، پول هزاری س مبلغی بازرس انیجر در. کردند

 باخود نیما تنداش اتهام به را شوهرم و داده قرار بهانه بود شان خود از که را نیما حلقه کی بعد و شکستاندند را وتریکمپ هیکپای

 .بردند
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در مورد ممنوعیت شکنجه و بدرفتاری، تعهد  هادولتدارند که از شکنجه جلوگیری شود. تعهد  شدهنیتضم

تعرض  هرگونهرا در رفتار با افراد محدود نموده و  هادولت سوکاست؛ این تعهد از ی جانبههمهگسترده و 

که از وقوع این پدیده شوم با تمام  کندیمرا مکلف  هادولتو از سوی دیگر،  کندیمرا منع  هاآنبه  گرانهشکنجه

 1اعمال مستلزم شکنجه توسط افراد خارج از دستگاه دولتی صورت بگیرد. کهیدرصورتقوا جلوگیری کند حتی 

رداخته و آن پ ی حقوق بشردوستانه، برخی از اسناد حقوق بشری نیز به شکنجهالمللنیبعالوه بر اسناد مختلف 

تحت  دینبا کسچیه»: داردی( مقرر م1948اعالمیه جهانی حقوق بشر ) 5 ماده ،مثالعنوانبه را ممنوع کرده است.

حقوق مدنی و  یللالمنیب کنوانسیون «.قرار گیرد رکنندهیتحق ای یرانسانیرفتارهای وحشیانه، غ ایشکنجه، مجازات 

 یرانسانیرفتارهای خشن، غ ایمورد شکنجه و آزار  توانیرا نم کسچیه»: اعالم داشته است زین 1966سیاسی مصوب 

 :شده است تأکید صراحتبهمنع شکنجه  کنوانسیوندر بند دوم و سوم ماده دوم  (7. )ماده «قرارداد زیآمنیتوه ای

عیت وض نههرگوسیاسی داخلی، یا  هایناآرامیشرایط استثنایی مثل حالت جنگ یا تهدید به آن،  گونههیچ»

برای توجیه شکنجه مورد استناد قرار گیرد. دستور افسر و یا مقام  آویزیدست عنوانبه تواندنمیعمومی  العادهفوق

قانون اساسی تعذیب انسان را  29دلیل برای توجیه شکنجه قرار گیرد. همچنین ماده  تواندنمیدولتی مافوق هم 

 2امت انسان را از تعرض مصون دانسته است.نیز آزادی و کر 24ممنوع قرار داده و ماده 

 در افغانستان و بدرفتاریب: آمار شکنجه 

 المللیینب در راستای حفظ کرامت و عزت انسان در قوانین مورد ممنوعیت شکنجه که تأکیداتتمام  باوجود

ملی و  نهادهایکه جهت بهبود اجراآت ادارات دولت از طرف  هاتالشملی صورت گرفته است و با همه  و

 هروندانکرامت انسانی شاز طریق اعمال شکنجه و بدرفتاری،  هنوز هم متأسفانهاست،  شدهانجامصورت  المللیبین

 ارتکاب شکنجه و بدرفتاری در مورد قضیه 82، 1395. طبق آمار کمیسیون در سال گیردمیقرار  احترامیبیمورد 

قضیه  101 قبل از آن،است. در سال  شدهثبتتر کمیسیون نادیده گرفته شدن کرامت انسانی شهروندان در دفاو 

نادیده گرفتن کرامت  بدرفتاری ارتکاب شکنجه و ارقام قضایای که دهدیآمارها نشان ممقایسه  و بود شدهثبت

 کمتر شده است. %10.3انسانی نسبت به سال قبل 

های گذشته انی شهروندان در سالتصویری بهتری از سیر قضایای نادیده گرفته شدن کرامت انس آنکهبرای 

 است. شدهمیترسداشته باشیم، تعداد این قضایا در شش سال گذشته در نمودار زیر 

                                            
ی هاپژوهش، مؤسسه مطالعاتی و هایآزادو  هاحقجستارهای تحلیلی از  . سید محمد قاری سید فاطمی، حقوق بشر در جهان معاصر، دفتر دوم:1

 .69حقوقی شهر دانش، چاپ دوم، ص 

 .1382سال انون اساسی افغانستان مصوب ق 29و  24مواد  .2
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 شکنجه و بدرفتاری مختلف شکالج: اَ 

و مجازات ظالمانه و  یرانسانیغو  رفتار خشناز شکنجه، مصونیت از  رهایی همچونعناوین مختلف 

و  رهایی از شکنجه این عنوان رمجموعهیزجنسی در  یکشبهرهمصونیت از  ، مصونیت از تجاوز،رکنندهیتحق

لت و  شامل یرانسانیغخشن و  یرفتارها مورد، (64تعداد ) بیشترین . از میان این عناوینگیردمیجای  بدرفتاری

ده یمورد به ثبت رس 8 هرکدام. شکنجه و تجاوز جنسی بوده استزیکی و توهین و تحقیر یکوب، برخوردهای ف

 نمایش گذاشته است.ه است. شکل زیر جزئیات بیشتر در مورد ارقام موارد نقض این حق را ب

مورد دومین  13مورد جایگاه اول، تخار با  19را بر اساس والیات سنجش نماییم، والیت کابل با این موارد اگر 

خود ه ب و بدرفتاریز شکنجه از حق رهایی ا تعداد تخطی ازنظرمورد جایگاه سوم را  12والیت و فاریاب با 

 اختصاص داده است.

 .دهدیمض اصل کرامت را در والیات نشان نمودار زیر ارقام نق
 

 
زند. یانسان صدمه مکرامت حقوق بشری است و به حیثیت و معیارهای  برخالفنیز  زیرآمیتحقرویه خشن و 

محروم و  روهم چنین اقشا، افراد دارای معلولیت لزنان، اطفامانند  ریپذبیآساقشار  هیعلرفتارها اغلب  گونهاین

کل قضایای مربوط  %78مورد از این موارد به ثبت رسیده که  64، 1395شود. در سال انجام میجامعه  دستنییپا

 .دهدیمرا تشکیل  و بدرفتاریعام شکنجه  عنوانبه

 رفتاری در اینجا آمده است.بد چند نمونه از قضایای شکنجه و
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 :18/1/1395 هثبت قضی خجوزجان، تاری توالی :هیقض

 و البانط درگروه تیعضو ظن بهی ولسوال ازبازارآن درزابی ولسوال هیامنی قوماندان سیپول توسط 

. شدم وکوب تل هیامنی قوماندان گریسربازد کی و ... توسطی گرفتار انیجر ودر فتارشدهگر قتل هیقض

 ظارتن تحت آنجا در روز شبانه هشت ومدت بردندی ولسوال هیامنی قوماندان نظارتخانه در مرا سپس آنها

 امی لناست درآله از جمله آنان شدم. وکوب لت افراد نیهم توسط بار نیچند زین مدت درآن م.داشت قرار

 .دادندیم شکنجه مرا توسط آن و نموده بسته بود شده بافته اسپی ازمو که یتار

 :1/6/1395بدخشان، تاریخ ثبت قضیه والیت  قضیه:

به نام ... همراه محافظینش به داخل دکان من شده بی  ایت نموده است که ولسوال ولسوالی ...عارض شک 

در اثر آن دست راستم شکست که اسنادش در شفاخانه در دوسیه  موجب مرا مورد لت وکوب قرار دادند که

 .نده بودقرار داد دیاام موجود است. آنها مرا با خود بردند ومدت دو شبانه روز در سلب آز

 :29/3/1395قضیه  والیت کابل، تاریخ ثبت قضیه:

ر اسناد زویگوید که با شخص دیگری یکجا توسط پولیس قطعه خاص به ظن جعل و ت شاکی می 

یپ که وده با پاایستاد نم)جغل(  ها سنگ خردهزیر باران روی  درما را با بدن برهنه یم. شب شد دستگیر

 ی مرا سه نفره کش میموی ها . آنهاندکرد توهین و تحقیر میپر از ریگ بود لت کوب نموده ما را 

ار گاف نشک و کمپل با تشب اول را دراتاق بدون فرش، دو ؟دبگو دیگرچه کردی گفتند که ومی ردندک

شب دوم ما را به اتاق دیگر که وضعیت اش خوبتر بود انتقال دادند. سه روز و دو شب را . کردیم سپری

 درنظارتخانه آنجا سپری و سپس مارا به نظارتخانه وزارت امور داخله انتقال دادند.

 :26/4/1395 هیقض ثبت خیتار کابل، تیوال :هیقض

لت  وبازداشت رای و... حوزه نیمنسوب .بود نموده جنگ ها ولگرد با که ام زادهبرادر دیگو یمی شاک 

 زین امر...  بنامی جنائ کارمندم بپرس ام برادرزاده الح از تا رفتم حوزه به من روز همان فردا وکوب کرد.

 عدب و رساندم راکبرخانیوز شفاخانه رابه خود من .م شکستدست آن اثر از و داد قرار کوب و لت مورد

 .است موجود درشفاخانه اسناد و عکس .شدم رخصت آنجا ازی ازتداو



 34بشری ............................................................... مندی از برخی از حق هایفصل دوم: وضعیت بهره

 

 وق متهمان و محکومانحق
، نسبت به سایر شهروندان رندیگیمسلب آزادی قرار وضعیت  افرادی که در اثر ارتکاب جرم بر اساس قانون در

اما سلب  ،کندیمرا سلب  هاآنشوند آزادی جرمی که افراد مرتکب می به دلیلدر شرایط خاص قرار دارند. قانون 

اطالع دادن به ، مثالعنوانبه باشند. برخوردار شانیبشراز بسیاری حقوق  ددیگر بای یهاانسانمثل  آزادی شدگان

یف حق آگاهی از دلیل توقدسترسی به وکیل مدافع،  دفاع و توسط مراجع مسئول، حق حقوقشانن در مورد امتهم

قانونی،  نِ یعمحضور وکیل در تمام مراحل قانونی، حق رسیدگی و تعیین سرنوشت قضایا در میعاد و محتوای دوسیه، 

تمیز خواهی، حق برخورداری از دسترسی به تسهیالت صحی، داشتن ارتباط با خانواده و اقارب، و  دنظریتجدحق 

نیز از آن  هاشده یسلب آزادازجمله حقوقی است که عادالنه، دسترسی به هوا، آب و غذای مناسب  محاکمهحق 

 برخوردار باشند. هاآناید از ب

ین ا بوده و ریپذبیآسدر وضعیت  هاآن متهم و محکوم توسط دولت در بند قرار دارند، صاشخا کهییازآنجا

 عمدتاً محروم گردند. نقض حقوق سلب آزادی شدگان  شانیبشرامکان وجود دارد که به دالیل مختلف از حقوق 

خاص که اش یندرزماو دیگری  هیکی در دوران دستگیری، تحقیق و مراحل محاکم: گیردمیدر دو مرحله صورت 

محاکمه بیشتر آن دسته  . در مراحل دستگیری، تحقیق ودینمایمرا در محالت سلب آزادی سپری  حبسشانمیعاد 

اما در دوران  دهدمیقرار  ریتأثالت در مورد اشخاص متهم را تحت که اجرای عد شودیم از حقوق متهمین نقض

ه که ب تواندمیاز حقوق سلب آزادی شدگان نقض شده آن مجموعه  معموالً سپری نمودن میعاد حبس در زندان، 

 گیرد.ارتباط می هاآنزندگی روزمره و سالمتی روحی و جسمی 

حقوق بشر و مقررات داخلی بر رعایت حقوق متهمان و محکومان و کسانی که به نحوی  المللیبیندر اسناد  

 هاخانهقانون محابس و توقیف د اول ماده سومدر بننمونه  عنوانبهشده است.  تأکید، اندشدهسلب  شانآزادی

، سارنواالن، قضات و سایر اشخاصی که به نحوی از انحا با هاخانهفیتوقاست کارکنان محابس و  شدهحیتصر

حت ت صن و اشخاااند حین اجرای وظایف، با محبوسمکلفو اشخاص تحت توقیف سروکار دارند،  انمحبوس

بدون در نظر داشت قوم، تابعیت، مذهب، دین، نژاد، رنگ، جنس،  هاآنوده، با توقیف، حقوق بشر را رعایت نم

 1برخورد نمایند. طرفانهیب، طوری زیآمضیتبعزبان، موقف اجتماعی یا سیاسی و سایر مالحظات 

ار زیر نمودنقض شده است و  1395، بسیاری از حقوق متهمان و محکومان در طول سال تأکیداتبا تمام این  

 را ترسیم نموده است. دسته از حقوق و موارد نقض این مارقا

                                            
 .1ند ، ب3ماده  ،هاخانهفیتوق قانون محابس و .1
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 حق تعیین سرنوشت در میعاد قانونیالف: 

شود باید در میعادی که در قانون گیرد و یا متهم میمورد سوءظن قرار می که توسط مراجع مربوط یهر شخص

 ادارات مربوط در زمان معینه رسیدگی و متهم تعیین سرنوشت گردد. هرگا او است، به اتهام وارده شدهنییتع

 ضبشری سلب آزادی شدگان نق یهاحقیکی از ن رسیدگی ننمایند، از قانون تخطی شده و انی به اتهام متهمقانو

در سال  وق متهمان و محکومانمورد نقض حق 183. بر مبنای آمار موجود در دیتابیس کمیسیون، تعداد شده است

شان  یهاهیدوسکه  ی استانبه آن دسته متهم مورد مربوط 90 یتخطیشترین است که از این میان ب شدهثبت 1395

 یهایتخطل موارد در صد ک 49.1رسیدگی نشده است. این تعداد  ربطذیقانونی توسط مراجع  یندر میعاد مع

 یهاساله نسبت بن اوضعیت رسیدگی به دوسیه های متهم . گرچهدهدمیرا تشکیل  دسته از حقوقمربوط به این 

ل داده تحوی محاکم بهند که دوسیه ها در زمان مقرر کوشدر والیات می یسارنوالادارات  است. گذشته بهتر شده

ن در امتهم یاههیدوساما اکثر ، ات نسبت به گذشته بیشتر شده استو سرعت کار محاکم نیز در سطح والی شود
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حقوق دیگر

…نان جدایی محکومین از متهمین، اطفال و نوجوا

…الت حق داشتن ارتباط با خانواده و اقارب در مح

حق اطالع متهمان از حقوق خویش

حق دفاع و دسترسی به وکیل

ونحق جوازتعقیب و مجازات صرفا بر مبنای قان

…کشور حق دسترسی اتباع خارجی به نمایندگی

حق استماعیه عادالنه

حق دسترسی اطفال به محکمه خاص اطفال

موارد نقض حقوق متهمان و محکومان
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عیین مرحله ت در اینراآت جزایی برای رسیدگی ، بیش از میعادی که قانون اجسارنوالستره محکمه و اداره لوی 

 .1ماندمیکرده است، معطل 

ین مشکل ا است.ابل و از کابل به والیات دوسیه ها از والیات به ک وبرگشترفتمشکل دیگر در این زمینه 

یه ه دوسندارند ک پایوازهمراه یا  عنوانبهن جدی است که کسی را ان و محکوماآن عده از متهم در مورد خصوصبه

 .دینما بیتعق سارنوالی لو و محکمههای شان را در ستره 

 

 

 

 

                                            
( 30( روز، محکمه استیناف )30جزایی در محکمه ابتدائیه ) یهاهیو یک قانون اجراآت جزایی، مراحل رسیدگی به دوس صدکی. طبق ماده 1

 .تواندی( روز بیشتر بوده نم120( روز است و درمجموع مراحل محاکماتی از )60روز و محکمه تمیز )

 

 :15/7/1395ادغیس، تاریخ ثبت قضیه والیت ب قضیه:

گرفتار شده و دوسیه وی چندین  13/3/1389گوید که همراه با پسرش به اتهام قتل به تاریخ  شاکی می 

سارنوالی از  10/8/1389اخیر به تاریخ در مرتبه  است. این دوسیه مرتبه در محاکم مختلف نقض شده

خواهان همکاری . شاکی ( نهایی نشده است1395) ارنوالی رفته و تاکنونساستیناف والیت بادغیس به لوی 

 است.ن سرنوشت خود و دوسیه اش کمیسیون جهت تعیی

 :12/5/1395والیت نیمرز، تاریخ ثبت قضیه  :قضیه 

ن مواد مخدر اتن از مظنون 19یت نیمروز مشاهده شد که به تعداد هنگام نظارت از نظارتخانه پولیس وال 

اید به براساس گفته مسئولین نظارتخانه، افراد مذکور ب. برند بیش از سه ماه است که در این نظارتخانه بسر می

 بشدند، اما به دالیل نامعلوم انتقال صورت نگرفته و آنان بی سرنوشت و خالف قانون در سل کابل منتقل می

 .آزادی قرار داشتند
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 غیرقانونیتوقیف  رهایی ازحق ب: 

نباید برخالف قانون در سلب آزادی قرار گیرد. اما باوجود تمام  کسیهیچ معیارهای حقوق بشری بر اساس

بعضی از  هنوز هم تأسفت، با گرفته اس صورت نهادهای مدنی دولت و در سطحنی و عملی که اقدامات قانو

 هاتخطین یشتر ای. گرچه بشوندمیی دادولتی برخالف قانون سلب آز ربطذیافغانستان توسط مراجع  شهروندان

که افرادی که مدت  شدهثبتولی مواردی نیز  گیردمیدر اداره پولیس و امنیت ملی صورت  در مرحله نظارت

از  بیشتر یافرادو نیز  اندشدهرها ن سارنوال، از طرف اداره اندگرفته ه برائتمیا توسط محک شدهتکمیل حبسشان

 .اندشدهسلب آزادی نگهداری  درمیعاد توقیف 

ست. ا شدهثبتدر دیتابیس کمیسیون  غیرقانونیرهایی از توقیف  مورد نقض حق 34، 1395در جریان سال 

ای بر یردولتیغدولتی و  نهادهایکه توسط  یاهتالشکه در قوانین آمده و پس از همه  تأکیداتهمه  باوجود

به نسبت  هاتخطیاز  %18.5هنوز هم  است، شدهانجامو امنیت ملی  سارنوال ،پولیس اقدامات شدن مندقانون

 .دهدمیخالف قانون تشکیل  یهافیتوقو  هابازداشترا  متهمان و محکومان حقوق

 .دهدمیرا در والیات نشان و محکومان  رعایت حقوق متهمانزیر تعداد تخطی از  ینمودارها

 به این دسته از حقوق که در دفاتر کمیسیون مستقل ان رسیدگی به قضایای مربوطمیز در نمودار دوم نیچنهم 

 .به تصویر کشیده است است، شدهثبتحقوق بشر 
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یاتشکایت ها در مورد نقض حقوق متهمان و محکومان بر اساس وال
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 ازدواج و تشکیل خانوادهحق 
 است که هم در بخش هاییحقبشری و یکی از معدود  یهاحق نیترمهمیکی از  و تشکیل خانواده حق ازدواج

یارهای . بر مبنای معشودمی بندیدستهحقوق مدنی و سیاسی و هم در بخش حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 

و  چون ازدواج یک رابطه د.آزادانه ازدواج نماید و تشکیل خانواده ده صورتبههر کس حق دارد  حقوق بشری،

مار رابطه به ش عقد و برقراری این دو طرف شرط اساسی در ایجاد این کامل و قلبی رضایت ،است دوطرفه عقد

 ی ووق مدنحق المللیبین کنوانسیون و انعلیه زن تمام اشکال تبعیضدر کنوانسیون رفع  به همین اساس .رودمی

 .تشده اس تأکیدبر حق آزادی در ازدواج و انتخاب آزادانه همسر برای زن و مرد  سیاسی

52

10

121

قوق نمودار وضعیت رسیدگی به قضایای مربوط به ح

1395متهمان و محکومان در 

حل شده بسته  حل نشده

 :20/5/1395والیت هرات، تاریخ ثبت قضیه : قضیه

برم  است که در سلب آزادی بسر می ماه 4شاکی مدعی است که به اتهام کیسه بری توقیف و بیش از  

ه مرا به مرکز اصالح منتقل کردند و دوبار اما تا حال قضیه من فیصله نشده است و در این چهار ماه چندین بار

ه من کمک ب خواهم که برای رسیدگی به دوسیه ام از کمیسیون می. ه توقیفخانه ولسوالی انجیل آورده اندب

 .نماید
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سنتی و فرهنگی، موانع جدی در راستای انتخاب آزادانه  ورسومآداببه دلیل حاکمیت برخی  در افغانستان 

دختران،  خریدوفروشاجباری، بد دادن، بدل،  هایازدواجدر قالب  متعدد هایناهنجاریهمسر وجود دارد و 

قضیه  27تعداد  1395ول سال مالی در ط .کندمیرا از حق آزادی در انتخاب همسر محروم  دختران خصوصبه

مورد آن مربوط به زنان  16که  شدهثبتنقض حق آزادی در ازدواج و انتخاب همسر در بانک معلومات کمیسیون 

 این ارقام است. است، بسیار بیشتر از نشدهثبت. البته ناگفته پیداست که مواردی که گزارش و و دختران بوده است

 حقبه مورد 3و  و ممنوعیت ازدواج اجباری است مربوط به آزادی ازدواج و انتخاب همسرمورد  13تعداد  بینازاین

 .شودمیمربوط  در طفولیت ازدواجمصونیت از 

 .دهدمینشان  در سه سال اخیر راحق آزادی در ازدواج نقض  شدهثبت جدول زیر تعداد قضایای

 قبل از سن قانونی ازدواج الف:

آوردن طفل و نگهداری از آن و  ؛جدی در پی دارد هایآسیب برای دختران خصوصهب ازدواج در سنین پایین

، وظایفی سنگینی است که در ازدواج زودهنگام دختران داریخانه هایمسئولیتبر عهده داشتن وظایف و 

 ده وش زنانی علیه وادگخان هایخشونتباعث ایجاد  هاازدواج گونهاین درنتیجه از عهده آن برآیند. توانندنمی

. ضمن اینکه ازدواج زودهنگام در اکثر اوقات آیدمیبه وجود  جدی جسمی و روحی هایبیماریو  هاآسیب

حق آموزش، حق صحت و حق برخورداری از سطح مناسب زندگی محروم  ازجمله مسلمشاندختران را از حقوق 

 شدهینتعیسن برای ازدواج  حداقلکشورها  حقوق بشر و مقررات داخلی المللبینبه همین دلیل در نظام  .کندمی

 است.
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 در افغانستان به دلیل1 ت.تعیین کرده اسسال  16و برای دختران  18قانون مدنی سن ازدواج را برای پسران 

صلی قربانیان ا .شوندمی مجبور به ازدواج در سنین خردسالیل ، تعدادی از اطفاهاخانوادهحاکم در  نگرش سنتی

یکی از تحقیقات کمیسیون در مورد حقوق اقتصادی،  هاییافتهطبق  .دختران هستندزودهنگام  هایجازدوا گونهاین

دختران قبل از  %9.3و  18پسران قبل از سن  %2.2، شوندهمصاحبهنفر  3329 هایفامیلدر بین  اجتماعی و فرهنگی،

در مواردی  رد حل مشکالت اقتصادی ودر بعضی موا شوندگانپرسش هایگفتهاساس  بر .اندنمودهازدواج  16سن 

از دالیل ازدواج زودهنگام  دیگر بدل و گاهی بد دادن یکی .بوده است ازدواج زودهنگام نیز حل منازعه دلیل

 .شودمیدختران محسوب 

 است. شدهدادهزیر نشان  نمودارران در دالیل ازدواج زودهنگام دخت ترینعمده

 
 دختران خریدوفروشب: 

بدین  .زودهنگام دختران به دلیل حل مشکالت اقتصادی بوده است هایازدواج %31این تحقیق  هاییافتهطبق 

از قبیل  رسوم سنتی .شوندمیمعنی که دختران در سنین پایین در قبال مبلغی پول و یا اجناس دیگر مجبور به ازدواج 

ج دارد ر همچنان در مناطق مختلف افغانستان رواطویانه، شیربها یا گله، از سوی فامیل دخته نام دریافت مبالغ باال ب

حقوق بشری را نادیده گرفته و دختران را زیر عنوان سنت و  یهاارزشداشت عواقب آن،  در نظربدون  هالیفامو 

 .کنندیم خریدوفروشعنعنات رایج، درواقع 

                                            
 افغانستان قانون مدنی 70. ماده 1

%52. بدل کردن

. بد دادن و حل منازعه%31. مشکالت اقتصادی

0.60%

%16. عوامل دیگر

عومل از دواج زود هنگام دختران
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 حق مالکیت
از این حق محروم  توانینمرا  کسچیهاعالمیه جهانی حقوق بشر، هرکس حق مالکیت دارد و  17طبق ماده 

از کسب  کسیهیچاز تعرض مصون است و  تملکی» نموده است: تأکیدقانون اساسی افغانستان نیز  40کرد. ماده 

الکیت حق مبارز  قیمصادداشتن خانه، زمین، پول و سایر وسایل و اموال از .« شودمیو تصرف در آن منع ن تملکی

 بایدنحقوق بشر وظیفه دارد که خود با حق مالکیت مردم احترام بگذارند و  المللیبینعضو اسناد  یهادولت است.

یع حق مالکیت کسی از سوی دیگران سلب شد یا در معرض تضی از طرفی دیگر اگر .دنبه ملکیت افراد تعرض نمای

ایت لکیت شهروندان حماز حق ما و در زمان معین به شکل عادالنه باید فعاالنه دخالت کرده و هادولت قرار گرفت،

حق ، ازدقانونی خویش را عملی نس هایمسئولیت گرفته و طرفیبموارد خود را  گونهایندر  ی. اگر دولتکنند

 خواهد شد. نقض شهروندانمالکیت 

 مالکیتحق آمار نقض الف: 

 ردمو 16لکیت ثبت گردیده است که امورد نقض حق م 59 مستقل حقوق بشر طی سال گذشته در کمیسیون

لکیت در آن ا. در بین والیاتی که قضایای نقض حق ماست مورد مربوط به مردان 43متعلق به زنان و  %27حدود 

 شکایت از ردوالیتی است که نزدیک به نیمی از موادو  ،قضیه 12قضیه و تخار با  15است، فاریاب با  دادهیرو

 است. اتفاق افتاده نقض حق مالکیت در آنجا

 .دهدمیبر اساس والیات را نشان  ضایای ملکیتشکل زیر ارقام ق
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کمیسیون و همکاری  یهایریگیپ جهیدرنت( %11.8قضیه ) 7نقض حق مالکیت شکایت از مورد  59از مجموع 

 است. ماندهیباق نشدهحل( %86.4قضیه ) 51و  شدهبستهحل گردیده، یک قضیه  ربطذیادارات 

 

( %86.8قضیه ) 66 ( حل، یک مورد بسته و%9.2قضیه ) 7لکیت اربوط به مقضیه م 76نیز از مجموع  1394در سال 

 ، وضعیت رسیدگینشدهحلی قضایای فیصد ازنظرو هم  شدهحلتعداد قضایای  ازنظربود. هم  ماندهیباقالینحل 

 یراخ الدو سکه در  دهدمیمقایسه آمار نشان این  با سال قبل تفاوت چندانی نکرده است. 1395به قضایا در سال 

 بهبودی در میزان پاسخگویی دولت در قبال قضایای نقض حق ملکیت حاصل نشده است.

 ت.به تصویر کشیده اس راشکل زیر وضعیت رسیدگی به قضایای نقض حق مالکیت را در سه سال اخیر 

 
 

 نمایش داده است. شکل زیر تعداد هر یک از موارد نقض حق مالکیتدر 
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. این بوده استت شهروندان یکدر مل غیرقانونی همورد آن مداخل 33قضیه  59یان از مچنانکه مشخص است  

 ونیغیرقانعمل اغلب از سوی زورمندان و قوماندانان محلی صورت گرفته و دولت نیز در امر جلوگیری از مداخله 

ان کافی برای یت و تودولت حاکم در بعضی موارد اقدام نکرده است. البته موقعبهایا به این دسته از قض یدگیو رس

 است. ماندهیباق نشدهحلاز موارد نقض حق مالکیت  %88.8 است که اجرای قانون را نداشته است. به همین دلیل

است.  دهشثبتقضیه مربوط به نقض حق داشتن ملکیت شهروندان در کمیسیون  18تعداد  1395در طول سال 

عه به دولت مراج حقشانجهت اعاده  بانفوذ غصب گردیدهتوسط افراد  اموالشان، اشخاصی که یهاگزارشطبق 

الزم صورت نگرفته است یا در بعضی موارد ملکیت تحت  موردتوجهدر این  ربطذیولی در ادارات  اندنموده

 ای قرار داشته که دولت در آن تسلط کافی نداشته است.منازعه در منطقه

 نقض حق مالکیت زنان: ب

یف حق مالکیت افراد ضع طورمعمولبهآن است که  دهندهنشاندر افغانستان  روند نقض حق مالکیتبررسی 

 ریپذبیآسآن، زنان در این مورد حق مالکیت نیز  . عالوه برگرددیمتوسط اشخاص قدرتمند و صاحب نفوذ نقض 

 رمتک بخصوص در مورد حق میراث شدن حق مالکیت مستقل به زنان قائلدر جامعه سنتی افغانستان هستند. 

و در  گرددیم وفصلحلدر مجالس قومی  معموالً. دعوای مربوط حق مالکیت زنان گیردمیکافی صورت ن

، کنندیماجعه مر به مراجع دولتی حقشانکه زنان برای گرفتن  است. به همین دلیل حتی زمانی شدهتیتثبچنین 

 .شودمین نیتأم یدرستبهحالت نیز حق مالکیت زنان  توجه
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 است. شدهارائهنقض حق ملکیت  از قضایای یهانمونهت در این قسم

 

 

 

 

 

 

 :8/12/1394والیت بامیان، تاریخ ثبت قضیه  قضیه:

که در دعوای حقوقی که با طرف مقابل داریم محاکم ثالثه به نفع من فیصله نموده است  شاکی عارض است 

 فعالً طرف مقابلم مانع کشت و زرع ما گردیده و باالی ما تعرض می .تطبیق هم شده است ن حکم یکبارو ای

والی باالی قوماندانی امنیه و مدیریت حقوق و  الیت بامیان شکایت هم نموده ایمکند. البته ازین موضوع به و

 ودین بار باالی ما تعرض دستور داده که جلو تعرض را بگیرند. اما طرف مقابل ما به اعمالش ادامه داده و چن

رسیدگی الزم صورت نگرفته است و ما نمی  حق مالکیتم در زمینه . با این همهمادرم را لت وکوب نموده است

 توانیم از ملکیت خود استفاده کنیم.

 :22/9/1395والیت خوست، تاریخ ثبت قضیه  :قضیه

یچ زمین در این اینجا دیگر ه ارمقدجز یک ه بنده یک شخص غریب و بیچاره هستم ب :گوید شاکی می

تمام جایدادی که داشتم از طرف دولت  که برگشتم سال قبل مهاجر شدم، زمانی 14تقریبا  .چیزی ندارم

 مالک بودن جایداد .های دولتی عارض شدم ولی کسی به دادم رسیدگی نکردبه تمام ارگان .غصب شده بود

 بنده دعوی با ولی شاروال خوست است مین در دست خودمند و سند زتمام اهالی منطقه تصدیق نموده ا را

 .ستمه سط کمیسیون حقوق بشرخواهان رسیدگی و پیگیری قضیه تو .استدارد و زمین ام را غصب نموده 



 45بشری ............................................................... مندی از برخی از حق هایفصل دوم: وضعیت بهره

 

 

 حق کار و سطح مناسب زندگی
مایحتاج اولیه زندگی  نیتأمهر شخص برای  .استحقوق بشری افراد  ازجملهکار از ضروریات اولیه زندگی و 

ازمان جامعه س نیترکالن عنوانبهخود و نیز سهیم شدن در پیشرفت جامعه به کار و فعالیت نیازمند است. دولت 

سطح زندگی مناسب و جایگاه افراد در  ی شهروندان از این حق را فراهم آورد.مندبهره یهانهیزمست تا اموظف 

را  هاخانوادهبنیاد اقتصادی  یدرآمد کافداشتن کار و  .دارد نزدیک ارتباط دهندمیاجتماع با کاری که انجام 

 .شودمیبه سایر حقوق بشری افراد  دسترسی سازنهیزم و کندمیتقویت 

اعالمیه جهانی حقوق بشر این حق را برای  23 ماده .داردکار  ، هر شخص حقالمللیبینطبق اسناد معتبر ملی و 

را آزادانه انتخاب نماید،  کار خود، کار کندهرکس حق دارد »که  داردیم به رسمیت شناخته و اعالم هاانسانتمام 

میثاق  7ماده  .یریقرارگ تیموردحمابیکاری  در مقابلایت بخشی برای کار خواستار باشد و شرایط منصفانه و رض

که شرایط عادالنه و مساعد کار را برای  دینمایمعضو را مکلف  یهادولتحقوق اقتصادی و اجتماعی 

 از سال افغانستان .که کار حق هر افغان است صراحت دارد قانون اساسی نیز 48ماده  .فراهم آورند شهروندانشان

یآمادگافغانستان  .نموده است این نهاد را امضا ونیکنوانس 15کار را دارد و تمام  المللیبینعضویت سازمان  1934

، هاثاقیم :قانون کار چنین تصریح نموده است 12، در ماده کار ینهیدرزم المللیبینتعهدات  را برای اجرای اش

 :26/3/1395تخار، تاریخ ثبت قضیه  والیت قضه:

و سه پسر باقی مانده  یک سال قبل وفات نمود و از وی دو دختر ...دارد که شوهرم بنام  شاکی اظهار می 

 هشد، خرید پول نقد که مبلغ هشتاد هزار افغانی می... به هشت جریب زمین را از  1335است. موصوف در سال 

نوز زنده ه انگشت و شصت کرده اند که در قباله یشاهدانآن موجود است. دونفر از و سند شرعی و قانونی  بوده

 رات دولتیدر ادا ی رامقابل شاهدان را قبول ندارد و چون افراد زیاد جانب. هادت داده انددر محکمه نیز شبود و 

. دکن ما قانون را تطبیق نمیو در قضیه کند  تائید می حرف او را محکمه ولسوالی چال، است می شناسد و پولدار

 .مهستییم در رابطه خواهان همکاری شکایت نمود مجبور شدیم به کمیسیون
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 یارهایمعو سایر و  شودمیق شده یا حلکار که افغانستان به آن م المللینبیسازمان  یهاسفارشو  هاصلهیف

 1.گرددیم قیو تطبدر عرصه کار و اداره با در نظر داشت شرایط خاص کشور رعایت  المللیبین یهاسازمان

 وضعیت عمومی کارالف: 

ه تنها ک است یاگونهبه دسته از حقوق بشری حقوق اقتصادی و اجتماعی است و طبیعت این ازجملهحق کار 

ا تطبیق رفاه اجتماعی و مجری قانون باید ب نیتأم مسئول عنوانبهبلکه دولت و احترام به آن کافی نبوده شناسایی 

دریافتی  یهاگزارشتحقیقات و  .ی این دسته از حقوق شهروندان را فراهم سازدمندبهرهعملی زمینه  یهابرنامه

افزایش بیکاری  ازجمله .که دولت افغانستان در این عرصه توفیق چندانی نداشته استآن است  دهندهنشان کمیسیون

جوانان،  گسترده تشدید ناامنی، مهاجرت .اکنون به یک چالش جدی بدل شده است ریاخ هایسالدر  در افغانستان

 .با پدیده بیکاری داردی و افزایش شمار معتادان ارتباط نزدیک جرائم افزایش میزان

ل نداشته بلکه ش شغافزای ینهیدرزمپیشرفتی  تنهانهکه دولت  دهدمیکمیسیون در دو سال اخیر نشان  هایهیافت

بیکار  شوندگانمصاحبه %48، 1395بر اساس نتیجه تحقیق ساحوی کمیسیون در سال  .نیز داشته است گردعقب

نرخ اخیر به این معنا است که  دو سال یسه آمارمقا .دیرسیم %46 به 1394رقم بیکاران در سال  کهیدرحال .اندبوده

از  کردهلیتحصکه ساالنه هزاران جوان  توجه به این واقعیت .بیشتر شده است %2نسبت به سال گذشته  بیکاری

که نرخ بیکاری در  سازدیم، آشکار شوندمیشده وارد بازار کار  لیالتحصفارغو مراکز علمی کشور  هادانشگاه

 .یک مشکل باقی خواهد ماند عنوانبهنیز  آینده هایسال

 .استنمودار زیر نشانگر در صد افراد بیکار در دو سال اخیر  

 

                                            
 .16/9/1388، تاریخ نشر 966قانون کار، جریده رسمی  12 ادهم .26

46%
48%

نمودار افراد بیکاردر دوسال اخیر 

1394
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 هارسشپکه به این  یهاپاسخاین تحقیق در مورد وضعیت کار زنان در افغانستان بود.  یهاپرسشبخشی از 

که  اندگفته %58.1 شوندگانپرسشمیان از . کندمیواقعیت وضعیت کار زنان را روشن  یخوببهاست،  شدهداده

که یک نفر کارگر زن در فامیل  اندنمودهاظهار  هاآندر صد  %3.1فقط  کهیدرحالیک نفر کارگر مرد دارند، 

 طوربه. دارند زندو کارگر  شوندگانمصاحبه %0.5 تقریباًدو کارگر مرد و  شوندگانپرسش %11.7 نیچنهمدارند. 

کارگران را زنان تشکیل  %5حدود  ترساده. به عبارت است مرد کارگر فقط یک زن کارگر 19 خالصه در برابر هر

 .دهدمی

 .دینمایم ارائهشکل زیر جزئیات بیشتر در این مورد 

 
 از شرایط عادالنه و محیط مناسب کار یبرخوردارب: 

، یاجتماع وقوق اقتصادی انسیون حکار و کنو المللیبینسازمان  یهانامهپذیرش مقاوله  به دنبالافغانستان 

. محیط کار در قانون کار خویش گنجانده است بود وضعیتبه در جهترا  یو ارزشمندقررات خوب م

 أکیدتجدی  صورتبهکار  ی و صحی بودن محیطسطح ایمن بر افزایش ن کارقانو 109تا  107مواد  ، درمثالعنوانبه

سیستم استخدام،  و مشکالت جدی وجود دارد؛ هاچالشو  شودمییت کمتر رعامقررات اما در عمل این  شده است.

ت نظارت جه مؤثریدولت برنامه  ،هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی از شفافیت کافی برخوردار نیست

 شدهاختهشندر افغانستان چندان  کارکناننظام بیمه صحی کار گران و  ،بر نظام استخدام بخش خصوصی ندارد

 یاهکورهو  سنگزغالوضعیت کارگران در معادن  است، معیاری هاخانهری از کارط کار در بسیامحی ،نیست

از  رمؤثسیستم حمایتی  فاصله زیاد دارد، و قانون کار المللیبیند در اسنا شدهینیبشیپ یارهایمعاز  یپزخشت

یک نفر دو نفر سه نفر چهار نفر

کارگرمرد 58.1 11.7 3.4 1.4

کارگرزن 3.3 0.6 0.8 0.4
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 یقراردادهاش خصوصی با کارگران در بخ معموالً و حقوق کارگران در بخش خصوصی و دولتی وجود ندارد

رود و در  باال هاآناحتمال نقض حق کار  که شودمیو این باعث  گردندیمکتبی استخدام  قراردادناقص یا بدون 

 .مشکل خواهد بودرسیدگی به قضایا  کارفرماصورت بروز مشکل بین کارگر و 

 کار اطفالج: 

 دشومیمحسوب ، طفل اندنکردهمیل تک را یالگس 18اشخاص که سن  بر اساس ماده اول کنوانسیون حقوق طفل

 15اما کار افراد  استسال  18 ارنی کسن قانو اصوالً  د. در افغانستانمگر اینکه قانون سن دیگری تعیین کرده باش

قانون کار شخصی که به حیث کارکن  13مطابق ماده  است. شدهشناختهضمنی به رسمیت  طوربهساله نیز به  18الی 

برای کارکنان  سالگی را تکمیل کرده باشد. در ادامه 18باید شرایط خاص داشته باشد ازجمله باید  ،شودیم استخدام

 است. شدهینیبشیپسالگی و برای کار آموزان تکمیل سن چهارده سال  15خفیف اکمال سن  یهاعرصهدر 

 یاهطیمحشرایط نامساعد و  شمار زیاد از کودکان در مشاغل پرخطر و در در افغانستان هاگزارشبر اساس 

بان حقوق بشر در گزارش خود گفته است که حکومت افغانستان در تطبیق قانون سازمان دیده کنند.ناسالم کار می

پزی، بافی، خشتچون قالین سختها هزار کودک افغان کارهای کار برای کودکان ناکام مانده است و ده

. در این گزارش آمده است که افغانستان نتوانسته جلو استخدام کنندیم عت، کفاشی و گداییفلزکاری، معدن، زرا

بان بگیرد. بر اساس آمار گزارش دیده نون کار برای کودکان منع شده استشغلی که در قا 19کودکان را در 

و  ادی، جنگسوکنند. بیکاری، فقر، بیچهارم کودکان افغان، با معاش کم یا بدون معاش کار میحقوق بشر، یک

 1.اندمصروف سختد، کودکان هنوز هم در کارهای نادیده گرفتن قانون کار، از دالیلی است که به باور این نها

که آیا  سؤال، در جواب این شوندهمصاحبهتن  3329از مجموع  تحقیق کمیسیون مستقل حقوق بشر بر اساس

 چهارمکیدر  است که . ارقام بیانگر اینانددادهجواب منفی  %73.2جواب مثبت و  %24.9؟ کنندیماطفال شما کار 

 .کندمی. به عبارت ساده از هر چهار طفل، یک طفل در افغانستان کار کنندیمکار  ارند، اطفالی که طفل دهایفامیل

 است. شدهدادهدر نمودار ذیل نمایش  هاپاسخجزئیات بیشتر 

                                            
 23/11/1395برگرفته به تاریخ  24/4/1395سایت صدای آمریکا، تاریخ نشر گزارش  .1
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شاید کار چند ساعت در چند روز زیرا ؛ است از اهمیت زیادی برخوردار کندمیکه طفل کار  یزمانمدت

 به همان ،مدت کار کودکان در هفته بیشتر باشد نباشد، اما روشن است که اگر بارانیزمحدود در هفته چندان 

معلومات این تحقیق کارگرانی که  هیبر پا .افتدیمبه خطر  شانیسالمتو  مانندیماندازه از حق آموزش محروم 

ساعت و  30تا  10از  هاآن %18بیشتر از ؛ بکار هستنددارند، ساعات زیادی را در هفته مشغول پانزده سال کمتر 

کنند. طبیعی است اطفالی می ساعت در هفته کار 35از  رتشیب هم %1.5ساعت در هفته و  35تا  30از  %4حدود 

 شد،فراهم با برایشانتحصیل  سخت مصروف باشند، حتی اگر زمینه یکارهاساعت در هفته به  35تا  30 که

 .درس بخوانند مؤثر طوربه تواندمین

از صحی و  %3.2تنها  شوندگانمصاحبهاز میان  .است برخوردار یاژهیوبرای اطفال از اهمیت  محیط کار

 کودکانشانکه محیط کار  اندگفته شوندگانپرسشاز  %9.1و  اندداشتهاطمینان  اطفالشانمحفوظ بودن محل کار 

ابر ، در براده شودرا در مورد وضعیت محیط کار کودکان معیار قرار د شوندگانمصاحبهاگر نظر  .ستنی محفوظ

 معنی نبدی آمار فوق .هستند نامطمئندیگر  نفر 3اطمینان دارد،  کودکانشانیک نفر که از محفوظ بودن محل کار 

 .کنندیمفوظ کار ناسالم و غیر مح یهاطیمحدر  هاآننفر  3کودک کارگر  4است که از هر 

 .دهدمیشکل زیر وضعیت ساعات کار کودکان را نشان 
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 کردنجمعآب آوردن،  .کنندیماین تحقیق تعداد زیادی از اطفال دختر در بیرون از خانه کار  هیبر پاهمچنین 

انجام  تراست که اطفال دخ یکارهاهیزم، چوپانی، کار در مزرعه، کار در کارخانه و فروشندگی در سرک ازجمله 

 .دهندمی

 .دهدیمرا نشان  کنندیمشکل زیر تعداد دختران را که در مشاغل مختلف کار  

 
 .دهندمیانجام  خردسالانواع کارهای است که پسران  گرانیبشکل زیر 
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عه، در مزر بگیرند. کارکار بیشتر  را واداشته است تا از اطفال هاخانواده، ناکافی درآمد سطح پائین زندگی و

غول شتر اطفال پسر به آن مشرهایی است که تعداد بیکا ازجملهدر سرک  یفروشدستو  ، چوپانیزمیه یآورجمع

. مقایسه نوع کار دختران و پسران بیانگر این مطلب است که آب آوردن برای دختران و کار در مزرعه برای هستند

خود اختصاص داده است. اما تعداد دختران و ه ب را خردسالمشاغل است بیشترین تعداد کارگران  ازجملهپسران 

 هستند.مساوی  تقریباً ،کنندیم کارخشخاشپسران که در مزرعه 

و این  اندلمشغو هاجادهدر  از اطفال دختر به گدایی یتوجهقابل وضوع قابل نگرانی دیگر این است که تعدادم

ست ان ممکن اهمچن جنسی قرار دارند. سوءاستفادهر جوان نیز هستند، در معرض خط تقریباً شانیبعضدختران که 

 استفاده شود. هاآناز  یگذاربمب و در حمالت انتحاری و شدهجذبافکنان این اطفال توسط هراس

 معلولیت یدارااشخاص  کار د:

و فرهنگی و  المللی حقوق اقتصادی، اجتماعیبین کنوانسیون 6حق کار اشخاص دارای معلولیت ضمن ماده 

قانون اساسی  48است. ماده  قرارگرفته تیموردحماالمللی حقوق اشخاص دارای معلولیت میثاق بین 27ه ماد

 بر اساس نموده است. تیموردحماقانون حقوق و امتیازات اشخاص دارای معلولیت، نیز از این  22افغانستان و ماده 

ه دارد تا در برنامه استخدام کارمند برای قانون حقوق و امتیازات اشخاص دارای معلولیت، حکومت وظیف 22ماده 

 به اشخاص دارای معلولیت سهم بدهد. %3ادارات دولتی 
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چندانی نداشته  فقیتدهد که دولت افغانستان تاکنون در این زمینه موتحقیقات کمیسیون در این زمینه نشان می 

های موجود در این ها و زمینهفرصتنبود  و ازبوده  محروم کار اشخاص دارای معلولیت از حق و بخش بزرگی از

یت با وضعیت اشخاص دارای معلول مستقل حقوق بشر در مورد کمیسیون جداگانه در تحقیق زمینه شکایت دارند.

کار  عمالًبوده و  اند که دارای شغلگفته %20،04نفر معادل  193یده است که از این میان نفر مصاحبه گرد 944

 کار محروم هستند. حقبهاز دسترسی  اندگفته %79،06نفر  751کنند و بقیه می

. 

نسبت به وجود تبعیض در استخدام  شوندگانمصاحبه %8.7نفر  65دهد که تحقیقات کمیسیون نشان می

 اند که در استخدام علیه افراد دارای معلولیت تبعیض وجود دارد.نموده تأکیدمند بوده و گالیه

اشتغال از  سوادی و عدم عالقه بهتوانایی و نداشتن شرایط کاری به دلیل بی تبعیض در استخدام، معلولیت، عدم

عدم  بیکار هستند،( از کسانی که %37.4نفر ) 281 که بیکار بوده و درآمدی ندارند. اندیکسا نترین دالیل مهم

ویش برای بیکاری خ دلیل عنوانبهالزم برای انجام دادن کار را  معلولیت و عدم داشتن شرایط و داشتنتوانایی 

وادی سدیگر از نداشتن دانش و سواد الزم برای اشتغال شکایت داشته و بی %11.6نفر  87اند. همچنین عنوان نموده

مندی به اشتغال نیز دلیلی دیگری است که از عدم عالقه اند.از حق کار خویش دانسته یمندبهرهخود را دلیل عدم 

( %41.3نفر ) 310دلیل بیکاری یادآوری گردیده است. بقیه یعنی  عنوانبه دگانشونمصاحبه( از %1.1نفر ) 8سوی 

 اند.و درآمد شکایت نموده هیچ دلیل مشخصی را برای بیکاری خویش بیان ننموده و صرف از نداشتن شغل
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 و افزایش فقر درآمدها: کاهش ه

او الزم  یزندگ هیاول حتاجیما دیخر یکه برا خانواده ایفرد  کیآمد روزانه درحداقل  سهیمقا بر اساسخط فقر 

 یبانک جهان .ندیآیم حساببه ریحد باشد، فق نیکمتر از ا درآمدشان زانیکه م یو اشخاص شودمیاست، محاسبه 

باال  شودیم یافغان 130حدود  یدالر در روز که به نرخ فعل 1.90دالر به  1.25را از  درآمد حداقل 2015از سال 

فقر  رخطیزدر صد مردم افغانستان  36 یدالر بود، بنا به اعالم بانک جهان 1.25خط فقر  اریکه مع هدرگذشتبرد. 

. با توجه به شده است ادتریز زین در کشور ریخط فقر، تعداد مردمان فق اریمع باال رفتن. اکنون با کردندیم یزندگ

 حساببه ریدر روز دارند، فق یافغان 300 آمددرکارگر با  کیکه  یسه نفره ا یهاخانوادهخط فقر،  دیجد فیتعر

و افراد با درآمد کمتر از  رسدیم یافغان 100فقط  نفرهسه خانوادههر عضو  یبرا یافغان 300درآمد  با رایز. ندیآیم

 .آیدمیبشمار  ریدر روز فق یافغان 130

شان . آمار نشودمیمحسوب  یلاص درآمد عنوانبهاز زراعت  یناش درآمداست و  یکشور زراعت کی افغانستان

سبب  کاهش نیاست. ا افتهیکاهش %3حداقل  1394نسبت به سال  1395مردم در سال  یزراعت درآمدکه  دهدمی

که  یبه اقتصاد محل درازمدتدر  تیوضع نیاو که  شدهخارجاز  یمواد خوراک شتریمردم و واردات ب بیشتر فقر

ه دولت ست کت اهمچنین این وضعیت بیانگر این واقعی خواهد زد. یبه زراعت وابسته است، ضربه جد شتریب

 .ته استنداش ند،ستانشینان که متکی به زراعت هستی برای رشد درآمد و بهبود سطح زندگی رورمؤثاقدامات 

از میان افرادی که به مشاغل غیر زراعتی مصروف هستند، تنها  دهدمیتحقیق ساحوی کمیسیون نشان  هاییافته

 و دهدیمتعداد کارگران را تشکیل  نیادتریزغیر مسلکی که  روزمزدگران ، کاراندداشتهوظیفه ثابت  انش14.7%

 یکار بمانندتقاضای بازار کار ب را نیز همین قشر از کار گران دارند و احتمال اینکه با کاهش یریپذبیآسبیشترین 

تبعیض عدم توانایی و داشتن

معلولییت

نداشتن دانش و سواد عدم عالقه به اشتغال دلیل خاصی ذکر 

نکرده اند
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عضای مالی ا یهاکمکفته است که از صد گ در 3.1 شوندگانمصاحبهاز مجموع نکته دیگر اینکه  ست.ازیاد 

 .اندگرفتهدر خارج از کشور بهره  لشانیفام

 .دهدمیشکل زیر جزئیات بیشتر در مورد مشاغل غیر زراعتی ارائه 

 
تعداد  از %حدود یک  هرسالمتوسط  طوربهدهد که مردم در سه سال اخیر نشان می یقرض دارقایسه میزان م

هستند. در سال  قرضدارگفته بودند که  شوندگانمصاحبه %52 حدود 1393ت. در سال تر شده اسکم قرضداران

 از میزان قرضداران دیگر %. در دوره این گزارش حدود یک اندبودهقرضدار  شوندگانپرسشفقط نصف  1394

ایش زو اف درآمدامیدوارکننده است ولی از سوی دیگر کاهش میزان  یقرض دارکاسته شده است. گرچه کاهش 

 ستند.نیبرخوردار  آن است که تعداد زیادی از مردم افغانستان از حق سطح زندگی مناسب دهندهنشانبیکاری 

3.1

6.2

14.7

22.6

22.2

31.1

1395-نمودار مشاغل غیر زراعتی 

مساعدت مالی از خارج روزمزد مسلکی وظیفه ثابت

شغل آزاد شخصی روزمزد غیر مسلکی بی جواب
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سال در جایگاه نخست قرار داشته و این  هر سهدر میان دالیل قرضداری مردم، مصارف خوراک و پوشاک در 

 آورند.آن به قرض رو می نیتأملیه بوده و برای او یازهایندهد که مردم افغانستان هنوز هم درگیر رفع نشان می
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 حق آموزش

که دولت افغانستان متعهد به رعایت  المللیبینکه هم در قوانین  است هاانسان حقوق ذاتی ازجملهحق آموزش 

شر اعالمیه جهانی حقوق ب 26در ماده  نمونه عنوانبه .شده است تأکیدبر آن  هم در قانون اساسی کشورو  هاستآن

و فراهم  دهشپرداختهحقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز به مسئله آموزش  المللیبینمیثاق  13ماده  1بند  و

 قانون اساسی کشور 43در ماده  است. شده برشمرده هادولتهای آموزش اجباری و رایگان از مکلفیتنمودن 

 صورتبهی ی دولتمدر مؤسسات تعلی سانسدرجه لیحق تمام اتباع افغانستان است که تا  میتعل» است: شدهانیب

 نیأمتمتوازن معارف در تمام افغانستان،  متعمی منظوربه. دولت مکلف است شودمی ناز طرف دولت تأمی گانرای

 بهکه  مادری را در مناطقی یهازبان ستدری نهو زمی دنمای قپروگرام مؤثر طرح و تطبی ،متوسطه اجباری ماتتعلی

 .«کند فراهم کنندیم تکلم هاآن

 آموزش حقبهعمومی  یدسترس الف:

در بدون  راگیر وف صورتبهمکلف است زمینه تحصیل آموزش را  المللیبیندولت بر اساس قوانین داخلی و 

 ورتصبهدیگری برای عموم شهروندان  یا هر ویژگیزبان، مذهب  در جنسیت، نژاد، قومیت، داشت تفاوت نظر

نرخ  .و مشکالت بسیاری مواجه است هاچالشآموزش با  حقبهدسترسی عمومی  اما در افغانستان برابر فراهم نماید.

و در  %56در پاکستان  در همسایگی افغانستان نرخ سواد کهیدرصورتبرآورد شده است  %38سواد در افغانستان 

 & Word Education Newsدر گزارش  وجود دارد که دیگری نیز یهاچالشمشکالت و . است %87ایران 

Reviews لمان فاقد اینکه مع ازجمله انعکاس یافته است: یت حق آموزش در افغانستاندر رابطه به وضع

یز درسی ن یهاکتاببسیاری از و محتوای  کهنه و قدیمی است هاآنسبک تدریس  ،رسمی هستند یهاآموزش

غانستان افدر  همگانی به آموزش سترسیاست. در این گزارش کیفیت آموزش، برابری و د شدهمنسوخقدیمی و 

 است. شدهخوانده، از ضروریات توسعه ملی دهدمیسال تشکیل  15جمعیت آن را افراد زیر  %41.8که 

 افغانستان سراسر در مکتبباب  17،842تعداد مکاتب در این سال اعالم کرده است که  افغانستان وزارت معارف

پسر( در سراسر افغانستان  5،703،155دختر و  3،531،304)شاگرد  9،234،459تعداد  1395در طول سال مالی است. 

 در مکاتب معلم خصوصی نیز 20،339معلم دولتی و  199،761معلم به شمول  220،100است و تعداد  شدهثبت

 .کنندیمتدریس 

طفل  6،658اد تعد آموزش، با حقبهکمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان برای بررسی وضعیت دسترسی اطفال 

موزش، آ حقبهدر مورد دسترسی اطفال  تحقیقدختر مصاحبه نموده است. نتایج این  3،256پسر و  3،402به شمول 

ی اطفال برای رفتن به مکاتب در ادامه شرح هاچالشوضعیت ساختمان مکاتب، فاصله تا مکتب و مشکالت و 

 است. شدهداده
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 موجودیت و وضعیت ساختمان مکاتبب:  

در افغانستان  است ولیای برخورداری از حق آموزش امکانات بر نیتریضرورو  نیترییابتداتمان مکتب از ساخ

ضای باز ، خیمه و حتی در فیاهیکرااست که تعدادی از مکاتب فاقد تعمیر بوده و در تعمیرهای  یاگونهبهشرایط 

ت الزم آموزشی، بر کیفیت آموزش تأثیر . عدم برخورداری از شرایط مناسب و امکاناشودمیتشکیل  هاصنف

 .دهدمیمستقیم داشته و مؤثریت تحصیل را کاهش 

 1395افغانستان در سال  نمودار نوع تعمیر مجموع مکاتب

 

ان مکتب در مورد موجودیت ساختم هاشوندهمصاحبهاز تحقیق کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ازجمله در 

 است. شدهدادهدر نمودار زیر نشان  ،اندداده آنان که یهاپاسخ .شد سؤال هاآندر قریه و محل زندگی 

که در منطقه یا محل زندگی ساختمان  اندداشتهنفر( اظهار  826) هاشوندهمصاحبهاز  %12.5مطابق این نمودار 

 زندگی خود را موارد ذیل برشمردند: منطقهساختمان مکتب در  نبود عمدهمکتب وجود ندارد. آنان دالیل 

 شدن ساختمان مکتب زاندهسو. تخریب یا 1

 . در حال اعمار بودن ساختمان مکتب2

تعمیر  مجموع مکاتب

 دولتی

تعمیر 

 کرایی

کمک 

اداره 

 دولتی

کمک  مسجد

اهالی 

 محل

منزل  فضای باز خیمه

شخصی 

 اهداشده

17541 8351 2128 399 1148 719 1242 3288 266 

تعمیر مکتب خانه شخصی خیمه مسجد فضای باز

نوعیت ساختمان مکتب 87.6 6.5 1.7 1.1 3.1

0.

22.5

45.

67.5

90.

112.5 نوع ساختمان مکاتب
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 . غصب شدن ساختمان مکتب3

 د نداشتن ساختمان مکتب. وجو4

 شده است. به تصویر کشیدهاین موارد در نمودار زیر 

 

 
 خانه تا مکتب فاصله :ج

که خدمات آموزشی از  اندداشتهاظهار  شوندگانمصاحبهاز  %99 تقریباًاین تحقیق  هاییافتهبر اساس  هرچند

ست. ا در برخی مناطق بسیار ضعیفزشی کیفیت خدمات آمو متأسفانهاما  گرددیمارائه  هاآنسوی دولت برای 

ندارد  ، وجوداستبرای ارائه خدمات آموزشی  وضوعم نیترمهمان مکتب که اولین و در برخی مناطق حتی ساختم

دوری راه چالش بزرگی برای ادامه تحصیل اطفال و یکی ، ختمان مکتب وجود داردسا نکهیبااو در برخی مناطق 

83%

2%
13%

2%
ساختمان مکتب وجود ندارد سوختانده شده در حال اعمار است غصب گردیده
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در مورد فاصله محل زندگی تا مکتب  شوندگانمصاحبه. از آیدمی حساببهشان هایفامیلاصلی  یهاینگراناز 

 است. مشاهدهقابلآنان در نمودار زیر  یهاپاسخشده است.  سؤال

 یافاصلهطفل( مجبورند  897) شوندگانمصاحبهاز  %14است حدود  شدهدادهکه در نمودار نشان  طورهمان

کیلومتر راه از خانه  6بیش از  یافاصلهنفر(  48) %7تعداد  تا به مکتب برسند و کیلومتر راه را طی کنند 3بیش/ از 

عالوه بر بروز تهدیدات جدی برای اطفال،  تواندمی. فاصله طوالنی خانه تا مکتب کنندیمتا مکتب را روزانه طی 

 دختران یکی برای صوصاًمخاز کیفیت یادگیری آنان کاسته و فرایند آموزش را مختل نماید. مسئله دوری مکاتب 

 است.از موانع اصلی ترک مکتب 

 ی دیگرهاچالشمشکالت و د: 

 هاآن %20 ،روندیممنظم به مکتب  صورتبه شوندهمصاحبهاطفال  %70که  دهدمیاین تحقیق نشان  هاییافته

نظم در مکتب حاضر م صورتبه توانندنمیطفل(  650دیگر ) %10و  به مکتب بروند توانندنمیطفل( هرگز  1340)

اخیر دولت تالش جدی برای تهیه امکانات آموزشی و تأمین شرایط برای آموزش  هایسالاینکه در  رغمیعلباشند. 

الت و وجود مشک تعداد زیادی از اطفال در مناطق مختلف کشور به دلیل بازهمفراگیر در کشور داشته است اما 

برای  هاشوندهمصاحبهدالیلی که  نیترمهماین تحقیق  هاییافتهموانع جدی، از حق آموزش محروم هستند. طبق 

 :استنرفتن اطفال به مکتب ارائه کردند شامل موارد ذیل 

 تیتربو  متعلی نپایی تیفیک -

 به کار و معاش اطفال لفامی ازنی و لتحصی نهدر پرداخت هزی یتوان، ناهاخانوادهاقتصادی  مشکالت -

86.5

10.4 2.4 0.70.

22.5

45.

67.5

90.

112.5

کیلومتر1-2 کیلومتر3-4 کیلومتر4-6 کیلومتر6بیشتر از 

فاصله خانه تا مکتب



 60بشری ............................................................... مندی از برخی از حق هایفصل دوم: وضعیت بهره

 

 در گرما و سرما العبورصعبطوالنی و گاهی  یهامسافت مودنی مکتب و پیدور -

 تشناب ای و کنندهگرم لیوسا ازجمله الزم امکانات نداشتن و مکتب خراب طیشرا -

 دختر. فالاط و ازدواج دختران بخصوص اطفال لیتحص به مردمی منف دید و هالیفام نیبی سنت فرهنگ نفوذ -

 دختران یهاصنف در زن معلم نبود -

 است. شدهدادهنشان  رزی ارنمود در موارد نیا

نفوذ  متأسفانه. کنندیممکتب را ترک  10-12 یهاصنفدختران در  %68این تحقیق  هاییافتهبر اساس 

 .شودیمهنجارهای سنتی بین مردم یکی از موانع اصلی ادامه تحصیل و نرفتن اطفال بخصوص دختران به مکتب 

 لولیت به آموزشی معدسترسی اشخاص دارا: ه

ی افراد دارای معلولیت در راستا بوده وبشری  مهماز حقوق  و حق دسترسی به آموزش یکی تیتربم و تعلی

 المللیبین ونکنوانسی. هستند های خاصی برخورداراز حمایت المللیبیندسترسی به این حق بر اساس قوانین ملی و 

یک حق بنیادی و اساسی حمایت نموده  انعنوبهافراد دارای معلولیت  ارای معلولیت از حق تعلیمد اشخاصحقوق 

دارای معلولیت، مکلف  شخاصحق ا این ریزی و اتخاذ تدابیر درست جهت حمایت ازهای عضو را به برنامهو دولت

افراد دارای معلولیت به  های عضو، حق آموزش را برایدولت» آمده است: میثاقاین  24ماده در  ساخته است.

کیفیت پایین تعلیم و تربیه 320

ناتوانی در پرداخت مصارف مکتب 305

باید کار کنند 195

حرف مردم 127

دوری مکتب 95

ازدواج 82

شرایط خراب مکتب 56

نبود معلم اناث 22

وجود صنف های مختلط دختر و پسر 7

320 305

195

127
95 82

56
22 7

دالیل نرفتن اطفال به مکتب بر اساس تعداد
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بدون تبعیض و بر مبنای فرصت برابر، نظام آموزشی فراگیری را در  تحقق این حق،هدف  هشناسند. برسمیت می

افراد دارای معلولیت از نظام آموزش ... کنندتضمین میبا اهداف زیر  العمرآموزش مادام صورتبهتمامی سطوح و 

ایگان آموزش اجباری رگردند، به همین منوال کودکان دارای معلولیت از نمی همگانی بر مبنای معلولیت مستثنا

 «گردند.ابتدایی یا متوسطه بر مبنای معلولیت مستثنا نمی

قرار داده  تیموردحماتسجیل و خود  43شهروندان را ضمن ماده  تیتربنیز حق تعلیم و  افغانستانقانون اساس 

تا مقطع  دارند حق ،شهروندان کشور به شمول افرا دارای معلولیت اساسی تمامی قانونمادهاست. بر اساس این 

، 16، 15های ماده د.نبرخوردار گرد ،تعلمی دولتیو  موزش و تحصیل رایگان در نهادهای آموزشیآلیسانس از 

یکی از  نوانعبهافراد دارای معلومیت  تیترب آموزش و تعلیم و حقبهنیز  ،قانون حقوق و امتیازات معلولین 20و  19

دارای معلولیت به این حق، د های دسترسی افرارا به فراهم آوری زمینهو دولت  افتهیاختصاصحقوق اساسی آنان 

رای های تعلیمی و تحصیلی برای افراد داصریح و روشن این قانون بر فراهم آوری زمینه تأکیدمکلف نموده است. 

 نموده دیتأکخاص  صورتبهافراد دارای معلولیت  قوحق بهدهد که قوانین ملی ما نیز نسبت معلولیت نشان می

 این قانون آمده است: 19 در ماده آورده است. حساببههای دولت یکی از مسؤولیت عنوانبهحمایت از این حق را 

 نمایند.فراگیر و اختصاصی را برای معلولین فراهم می تتعلیم و تربی هصیالت عالی، زمینهای معارف و تحوزارت»

 کنندهکمکها و مؤسسات دوش دولته که مصارف آن ب های تحصیلی خارجیبورس هحکومت از مجموع سهمی

، خدمات مؤسسات تعلیمی و تحصیلی خصوصی. دهدبرای معلولین واجد شرایط تخصیص می هاآن( ٪5باشد )

 «.ندینمایمعرضه  ،اشخاص ریسانسبت به  ترنازل %25معلولین،  مربوط را برای

حاضر  در حال خاص داری معلولیت انجام داده استاش که کمیسیون از وضعیت حق آموزش قاتتحقی بر اساس

دیگر به  ٪78.6خواند. اما اشخاص دارای معلولیت به خدمات آموزشی دسترسی داشته و درس می ٪21.6صرف 

 درس و مراکز تعلیمی دسترسی ندارند.
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آنان درس  نفر 204نفر از اشخاص دارای معلولیت مصاحبه نموده است که  944در این تحقیق کمیسیون با 

نفر در مکتب  45نفر در مکتب خصوصی  5نفر در مکتب دولتی،  94نفر در دانشگاه،  22خوانند و این میان می

ه دینی مصروف درس نفر در مدرس 2نفر در سایر مراکز آموزشی و تعلیمی و  41، انیناینابو  انیناشنواخاص 

 .اندداشتههای حرفوی و فنی قرار در حال فراگیری آموزش نیز نفر دیگر 18. اندبودهخواندن 

 جدول زیر مراکز محل تحصیل افراد داری معلولیت را به تصویر کشیده است.

 
 

های دسترسی به تعلیم و تحصیل در مراکز تعلیمی و تحصیلی شامل جای کافی برای فراهم آوری سهولت

ای افراد رهای دولت است که باید بآموزش، رمپ، مواد برای بریل و کامپیوتر مخصوص، یکی از دیگر مسؤولیت

مرکز تعلیمی و تحصیلی  192حاضر از میان  کهیدرحالدهد که د. تحقیقات ما نشان میدارای معلولیت فراهم شو

 2مرکز دارای جای کافی برای آموزش،  176باشند مصروف تعلیم و تحصیل می هاآنکه افراد دارای معلولیت در 

 دارای مواد برای بریل هستند. مرکز 56رای کامپیوتر مخصوص و مرکز دا 2مرکز دارای رمپ، 

 یلیو تحصها در مراکز تعلیمی دسترسی افراد دارای معلولیت به سهولت جدول
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نفر( دیگر به درس  740) ٪78.6خواند و نفر( درس می 204) ٪21.6نفر تنها  944از میان  بیان شد قبالًچنانکه 

رار ذیل ق عدم دسترسی آنان به درس و مراکز تعلیمی و تحصیلی، ترسی ندارند. عللیمی و تحصیلی دسو مراکز تعل

، یمندعالقهنفر( عدم  7( عدم پذیرش به دلیل معلولیت، )برای نفر 17دور بودن راه یا فاصله مسیر، )برای  است:

نفر( و سایر دالیل  49نفر( نبود وسایل مخصوص معلولیت )برای  149نفر( مشکالت اقتصادی، )برای  106)برای 

 نفر( ذکر گردیده است. 280)برای 

 را بیان کرده است. به درس و تحصیل افراد داری معلولیت عدم دسترسی علل جدول زیر
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 حق دسترسی به صحت 
ر د .کندمیداری از سایر حقوق را تسهیل بشری بوده که تحقق آن زمینه برخورحق صحت یک حق مهم 

دور از ه حقوق بشری همه افراد ب معیارهایطبق و  شدهپرداختهصحت  حقبهحقوق بشر  للیالمبینبسیاری از اسناد 

بر اساس معلومات مندرج در بانک معلومات  .به خدمات صحی دسترسی داشته باشند دارندحقتبعیض  هرگونه

 حقبهمربوط  مورد 6که  شدهثبتقضیه نقض حق صحت در دفاتر کمیسیون  9تعداد  1395کمیسیون، در طول سال 

 .و امکانات صحی بوده است دسترسی به تسهیالت

 به خدمات صحی دسترسی کلی وضعیتالف: 

در افغانستان چه در بخش دولتی و چه در بخش  کنندیماخیر مراکزی که خدمات صحی ارائه  هایسالطی 

ی کزییی فدسترس ارد.وجود د زیمتعدد نمشکالت  حالنیدرع .است داکردهیپتوسعه  ریگچشم صورتبهخصوصی 

. بر شودمی سفر سنجش نهفاصله مکانی و هزی اربا تمرکز به معی عمدتاًصحی  هبه مراکز ارائه خدمات اساسی و اولی

از مردم  %27 (1393زندگی در افغانستان در سال ) تبا عنوان سروی وضعی همبنای گزارش اداره مرکزی احصائی

باالی  نههزی گردی %11مند شوند و از خدمات صحی بهره اندستهنتوان دوری راه لمحروم از خدمات صحی به دلی

ی مثل عدم احساس گردی لبنا بر دالی ماندهباقی %62ی کرده است. ادآورعدم مراجعه به مراکز صحی ی لسفر را دلی

 یعضاا رسای اعدم اجازه شوهر ی ،نبود کارمند صحی زن، موانع سنتی ،یتی امنیهاضرورت، نبود همراه، نگرانی

 1اند.محروم شده ،خدمات صحی افتاز دری لدالی رخانواده و سای

از مردم کشور به  %57تنها  ،دبه نشر رسی 1394که در ماه ثور  صحت پالن وزارت استگزارش ریبر مبنای 

مند ، بهرهصحی هاولیتا آن زمان نتوانسته بودند از خدمات  گردی %43و اساسی صحی دسترسی دارند و  هخدمات اولی

ساعت  کاز مردم روستایی در فاصله ی %50، 1394عامه تا اواخر سال های وزارت صحتگزارش بر اساس. شوند

که  گردی %13 .اندکردهیمزندگی  هخدمات صحی اولی ی از خانه تا مرکزروادهساعت راه پی 2در فاصله  %37و 

 .تا مرکز صحی سکونت دارند لومترکی دواز  شتربی هایدر فاصله ،قراردادوردست در ساحات د شانیزندگمحل 

شفاخانه دولتی در سطح ملی وجود  139بر اساس معلومات دریافتی از وزارت صحت، در حال حاضر تعداد 

همچنین تعداد داکتران  .شهروند افغانستان یک بستر 2199برای هر  تقریباًیعنی  استبستر  13276دارد که دارای 

 است. داکتر زن در سراسر کشور 1723نفر به شمول  8686

                                            
 1395صحی، این گزارش که توسط کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در سال  تیفیباکتحقیق ملی دسترسی به خدمات  از گزارش. 1

 است. شدههیته
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در ضمن یک برنامه گسترده ملی تحقیق در مورد وضعیت  1395کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در سال 

 فرادا یدسترسدر مورد میزان  این تحقیق هاییافته کرد. یاندازراهصحت در افغانستان را  حقبهدسترسی 

، دایه حیخدمات ص کنندهارائهینیک دولتی، شفاخانه، مراکز خصوصی کل ازجملهبه خدمات صحی  شوندهمصاحبه

 .شودمیو دیگر امکانات صحی در ادامه تشریح محلی و قابله 

 این تحقیق، دسترسی شهروندان به انواع مراکز صحی در نمودار زیر تصویر شده است. بر اساس

 

 مرکز صحی نیترکینزده تا فاصلب: 

کیلومتر راه را باید طی  8بیشتر از  یافاصلهکه  اندداشتهاظهار  (%13نفر ) 426 شوندهمصاحبهنفر  3329از بین 

 ازلحاظ ،استانداردهای دسترسی به خدمات صحی کهیدرصورت. شفاخانه یا کلینیک برسند نیترکینزدکنند تا به 

صحی را در نظر  ز خانه تا مرکزا فاصله لومتریکتا دو  های نیم تا یک کیلومتر و در برخی از کشورهامکانی فاصله

. دهدیمهزینه تداوی را نیز افزایش خطر برای بیمار،  شیبرافزافاصله طوالنی تا مراکز صحی عالوه  1.گرفته است

ناچارند یکی از مردان فامیل را نیز با  هاخانمچون  ،دینمایم دوچندانمشکل را  هاخانمبرای  خصوصبهاین مسئله 

                                            
41 .WHO, Global strategy for health for all by the year 2000. Pages 19 - 29 
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 عبورالصعب یهاراهعالوه بر آن در برخی والیات  .کندمیرا چند برابر  شند که هزینه سفرهمراه داشته با خود

 1.سازدیمبسیار دشوار و گاهی ناممکن  تقریباًدر فصل سرما و برف، امکان دسترسی به مراکز صحی را  خصوصبه

 .دهدمیارائه مرکز صحی  نیترکینزدتا فاصله محل زندگی جدول زیر معلومات بیشتری در مورد  

 
 دسترسی به خدمات صحیمشکالتِ  :ج

ات مبود ادویه و امکاناز خدمات صحی، ک یبرخوردار مشکل و چالش در نیترمهماین تحقیق  هاییافتهطبق 

چالش برای  نیتربزرگکه  اندداشتهنفر اظهار  1616است  شدهدادهکه در نمودار زیر نشان  طورهمان .استصحی 

کیفیت پایین ادویه، فاصله زیاد تا مرکز خدمات صحی و نبود  بعدازآنو  استویه و امکانات صحی مبود ادک هاآن

 .قرار دارد ی برخورداری از خدمات صحیاز مشکالت موجود برا دهیدآموزشپرسونل  متخصص و دکتران

ی از یک و نداکردهاشارهخدمات صحی  ارائهتبعیض در  مشکلبه  هاشوندهمصاحبهتحقیق همچنین در این 

 با توجه به .جنسیتی است ازلحاظصحت  حقبهسی ی موجود برای تأمین حق صحت، تبعیض در دسترهاچالش

حضور  یست.ن قابل توجیه اصالً  عرصه طبابت، وجود تبعیض شدهرفتهیپذاصول حقوق بشر و  المللیبین یارهایمع

 است. اگرخدمات صحی الت دسترسی به خدمات صحی از دیگر مشک کنندهعرضهکمرنگ زنان در نهادهای 

شده و زمینه دسترسی مردم به  ترصحت عادالنه حقبهدسترسی  ،شوند کارگماشتهبه در این نهادها زنان بیشتری

 صحت بیشتر فراهم خواهد شد.

 

                                            
 1395ر سال د صحی، این گزارش که توسط کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تیفیباکگزارش تحقیق ملی دسترسی به خدمات . 1

 است. شدههیته
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 حمایت از طفل و مادرد: 

اطفال در یک کشور  مادران و ریوممرگصحت، میزان  حقبهمعیارهای سنجش دسترسی  نیترمهمیکی از 

 ردر این کشو از مادران یتوجهقابلتعداد ، هنوز هم در افغانستان مادران ریوممرگکاهش در میزان  باوجود است.

 اندگفته شوندگانمصاحبه %97در جریان این تحقیق  دهند.شان را از دست میجان به دلیل عوارض ناشی از حاملگی

که در یک  اندگفتهنیز  %95، فوت نکرده استوالدت  براثرهیچ مادری  اهآنکه در یک سال گذشته در فامیل 

پیشگیری  یهاراه نیترمهمیکی از  واکسن ازآنجاکه .فوت نکرده استدر هنگام والدت  سال گذشته هیچ طفلی

ین هش ااکمک بزرگی به ک تواندمیاطفال  موقعبه واکسن است،غیرقابل درمان و خطرناک  هایبیماریاز ابتال به 

سال در فامیل  5که اطفال زیر  اندگفته مردم از %82 در جریان این تحقیق ن داشته باشد.و صحت شهروندا هایماریب

در مورد کسانی که در زمان تولد آخرین  شوندگانمصاحبهاز  ازجمله در جریان این تحقیق .اندشده واکسن هاآن

 .شد سؤالکمک کرده است ، هاآنطفل در فامیل 
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 .است شدهدادهآنان در نمودار زیر نشان  یهاپاسخ 

در هنگام  اقاربشانکه  اندداشتهنفر اظهار  979است بیشترین تعداد یعنی  شدهدادهکه در نمودار نشان  طورهمان

بیانگر این موضوع باشد که آنان به خدمات صحی  تواندمیاین مسئله  .اندکردهکمک  هاآنوالدت آخرین طفل به 

 ندارند و یا از کیفیت خدمات صحی اطمینان اندنداشتههنگام والدت طفل، دسترسی در 

 صحت حقبهدسترسی اشخاص دارای معلولیت ه: 

این  نیأمت اشخاص دارای معلولیت بوده و یحقوق بشر نیترمهمیکی از  تیفیباکدسترسی به خدمات صحی 

. نیازمندی افراد داری معلولیت به دولت است مند توجه جدی از سوینیاز تیمعلولحق برای اشخاص دارای 

 یشتری برخوردار بوده و لذا نیاز جدی به تدابیر خاص وجود دارد.خدمات صحی نسبت به افراد عادی از حساسیت ب

المللی اشخاص بین کنوانسیون 25و حق صحت ضمن ماده  تیفیباکدسترسی افراد دارای معلولیت به خدمات صحی 

 است. قرارگرفته تیحمامورددارای معلولیت 

خود حق دسترسی اتباع )شهروندان( به خدمات صحی  53و  52های ( ضمن ماده1382قانون اساسی افغانستان )

خاص  صورتبهمعلولیت  به دسترسی افراد دارای 53در ماده . و حق صحت را تسجیل نموده است تیفیباک
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برای  و مفقودین وهای مالی برای بازماندگان شهدا عدتتنظیم خدمات طبی و مسا منظوربهدولت »است:  شدهاشاره

 ریدابت اشخاص دارای معلولیت( و سهم گیری فعال آنان در جامعه، مطابق احکام قانون،) ناوبیمعن و بازتوانی معلوال

 اتحق دسترسی به خدم افغانستانقانون حقوق و امتیازات معلولین  23و  21 ،18های ماده .«دینمایمالزم اتخاذ 

خدمات صحی و  ارائهقرار داده است.  تیموردحما خاص صورتبهاشخاص دارای معلولیت را  تیفیباکصحی 

های زمینه و فراهم آوری 21یت در ماده معلول یداراهای دسترسی ساده و آسان اشخاص فراهم آوری زمینه

 .است قرارگرفته تیموردحماانون این ق 23های بازتوانی اشخاص دارای معلولیت ضمن ماده از ظرفیت یبرخوردار

خاص صحت اش حقبهدسترسی  درمجموعو  تیفیباکدسترسی به خدمات صحی  گفت که توانیم نیبنابرا

 هایهان مکلف است تا شرایط و زمینو دولت افغانست المللی قرار داردقوانین ملی و بین موردتوجهعلولیت، دارای م

 صحی را فراهم نماید.دسترسی اشخاص دارای معلولیت به خدمات 

دسترسی به  هایدر مورد چالش هاآناز  رای معلولیت مصاحبه وشخص دا 944در تحقیقات کمیسیون با 

تمامی این افراد در دسترسی به خدمات صحی با مشکل مواجه  متأسفانهاست.  پرسیده شد سؤالخدمات صحی 

( %42.7نفر ) 403، ( ناتوانی مالی%40.8فر )ن 385صحی، ( دوری راه تا مرکز %2.5نفر ) 24اند که از این میان بوده

عدم توانایی مراجعه به مرکز  جهیدرنت( نداشتن پای و %0.3نفر ) 2کمبود یا نبود امکانات الزم طبی در مراکز صحی، 

 بدر پاسخ به این پرسش جوا شوندگانمصاحبه( از %13.7نفر دیگر ) 130اند. مشکل مطرح نموده عنوانبهصحی را 

 مواجه هستند.با مشکالتی فاده از خدمات صحی اند که در رابطه به استنموده تأکیدمشخصی نداده ولی 
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. 

ز حق امندی دسترسی به خدمات صحی یا بهره یهنیدرزمافراد دارای معلولیت هنوز  کهاین تحقیق نشان داد 

حی برای افراد دارای معلولیت از صحی در مراکز ص ازیموردن. کمبود امکانات صحت با مشکل مواجه هستند

راه  ریهای دسترسی آنان به خدمات صحی است. نداشتن پول یا عدم توانایی مصارف مالی و دوترین چالشمهم

 قرار دارد. هادر مرحله بعدی از فهرست چالش

ه نداشتن پول یا هزین

خدمات صحی

41%

کمبود یا نبود

ی امکانات الزم طب

در مرازک صحی

43%

دوری راه

2%

نداشتن پای و عدم 

توانایی مراجعه به 

مرکز صحی

0%

سایر مشکالت

14%

نداشتن پول یا هزینه خدمات صحی کمبود یا نبود امکانات الزم طبی در مرازک صحی

دوری راه نداشتن پای و عدم توانایی مراجعه به مرکز صحی

سایر مشکالت



 

 

 مسائل حقوق بشری نیترمهم ه کلی بهسوم: نگافصل 
 ها،سی، قوانین عادی، اعالمیهساسی شهروندان که در قانون اساا یهایآزادحقوق بشر عبارت است از حقوق و 

حقوق بشر که دولت افغانستان به رعایت و تطبیق آن  المللیبینو سایر اسناد  هاها، پروتکلا، قراردادهکنوانسیون

کند می رائهاو خدماتی که دولت  ناتیتأمها، متعهد شده، تسجیل گردیده باشد. دسترسی مساوی و عادالنه به بیمه

 1شود.حقوق بشری افراد محسوب می ازجملهنیز 

آن  حقوق بشر که دولت به المللیبین یارهایمعدولتی از قوانین داخلی یا  نهادهایهرگاه مقامات، کارمندان یا 

های مسلح، افراد رفته است. اعمال خالف قانون گروپمتعهد شده تخطی نمایند، نقض حقوق بشر صورت گ

آید. اما در مورد یک جرم عادی اگر دولت برای جلوگیری نیز تخطی حقوق بشر بشمار می نهادهاسایر و  قدرتمند

را طبق قانون بررسی ننماید، باز هم نقض  جرائماز وقوع آن اقدامات الزم را انجام نداده باشد یا پس از وقوع، 

 .استان نیز نقض حقوق بشر دولت در برخورد با شهروند زیآمضیتبع. رویه شودمیحقوق بشر محسوب 

به مواردی از نقض حقوق بشر استناد شده است که در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان  فصل سوم در

کلی  صورتبه 1395. در سال یستی حقوق بشری در کشور نهاتخطیتمام  گرنشاناست و این ارقام  شدهثبت

موارد  ازجمله. رسید (مورد 765شانزده هزار و ) وردم 16،765در کمیسیون  شدهثبتض حقوق بشر مجموع نق

قضایای خشونت علیه زنان  زخمی(، 7785ته و کش 2823نفر ) 10608تلفات افراد ملکی شامل  نقض حقوق بشر،

که با شکایات شهروندان در دیتابیس جداگانه در کمیسیون ثبت  بشرو قضایای خاص نقض حقوق  مورد 5575

 .شودمیدر این فصل این چند مورد در کنار موارد دیگر به بررسی گرفته  ست.مورد ا 582شامل  شودمی

 تلفات ملکی
ی مخالف مسلح دولت به موازین حقوق هاگروه خصوصاًی درگیر هاطرف 1395ی سال هایریدرگدر جریان 

ییداراالمتی و جان، ستوجه جدی نداشته و لذا تلفات ملکی در افغانستان ادامه داشته و به  بشردوستانهبشر و حقوق 

ی درگیر در منازعات مکلف هستند از کاربرد هاطرف کهیدرحال است. واردشدهی جدی هابیآس انیرنظامیغ یها

یرنظامی را ی غهاتیجمعشود جلوگیری نموده و اشخاص و که سبب تلفات افراد ملکی می یهاکیتاکتو  هاوهیش

اصل  1395ی مخالف مسلح دولت در طول سال هاگروه خصوصاًتان ی منازعه در افغانسهاطرف هدف قرار ندهند،

 اندکردهاده یی استفهاوهیشو  هاکیتاکتاز عمالً ی نقض نموده و طورجدبهتفکیک، اصل احتیاط و اصل تناسب را 

 شود.که باعث افزایش تلفات افراد ملکی می

                                            
 .، کابل1390کمیسیون مستقل حقوق بشر، مجموعه قوانین، از نشرات کمیسیون،  یهاتیصالحماده چهارم قانون تشکیل، وظایف و . 1



 72فصل سوم: نگاه کلی به برخی از مسائل حقوق بشری ..........................................................

 

شیافزا %12.48خورشیدی نسبت به سال قبل  1395های این گزارش تلفات افراد ملکی در سال بر اساس یافته

زخمی(  7785کشته و  2823نفر ) 10608خورشیدی آمار تلفات افراد ملکی به  1395است. در طول سال  افتهی

 %67.50 درمجموع اند.کودک بوده هاآنتن  2980زن و  هاآنتن  1137مرد،  هاآنتن  5681رسید که از این میان 

گروه داعش( بوده است.  %6.23 گروه طالبان و %61.2دولت )مخالف مسلح  هاگروهملکی از عامالن تلفات افراد 

دیگر  %18.2و عامل  ( بودهیالمللنیبی روهایندولتی و  تلفات ملکی نیروهای حامی دولت )نیروهای %14.13عامل 

انجام حمالت انتحاری اتفاق  در اثر 1395اند. بیشترین تلفات ملکی در سال تلفات افراد ملکی افراد نامعلوم بوده

 وعدرمجماین نوع حمالت  جهیدرنتتلفات ملکی در اثر حمالت انتحاری بوده که  %25.61افتاده است. در این سال 

های کنار جاده و حمالت راکتی ی، ترور و قتل، مایننیزمی هایریدرگ، ازآنپساند. تن کشته و زخمی شده 2717

 ین تلفات را در پی داشته است.هوایی به ترتیب بیشتر و حمالت

. انددهزکاهش تلفات افراد دست به یک سلسله اقدامات  منظوربهبرخی از مخالفان مسلح  نیچنهمدولت و 

ها ، دولت افغانستان بورد جلوگیری و کاهش تلفات ملکی را تشکیل کرده است و طالبان نیز بیش به دهمثالعنوانبه

ملکی  که آمار تلفات تنهانهفاظت از افراد ملکی به نشر رسانده است. این اقدامات اما ح منظوربهاعالمیه عمومی را 

 1395سال  توانیماست و لذا  افتهیشیافزای قبل هاسالتلفات افراد ملکی بیشتر از  را کاهش نداده است، بلکه

 آورد. حساببهسال از جهت تعداد تلفات ملکی  نیترنیخونخورشیدی را یکی از 

وخیم کنونی و سیر  خود به وخامت وضعیت یهاگزارشنیز در  یوناما ازجمله المللیبین یهاسازمانخی بر

. نمودار زیر که در گزارش یوناما به نشر رسیده میزان تلفات اندنمودهتلفات ملکی در افغانستان اشاره  صعودی

 1.دهدمیرا در مقایسه با هم نشان  2016الی  2009 هایسالملکی بین 

 
سیر صعودی داشته و  2016تا  2009 هایسالکه در نمودار مشهود است میزان تلفات ملکی در بین  گونههمان

رقم  می بر اساس گزارش یونامازخ 5835کشته و  2562تعداد به باالترین میزان خود رسیده است.  2016در سال 

                                            
 .25/11/1395برگرفته به تاریخ  2016اکتبر  19تاریخ نشر  ونامایسایت . 1
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برای پیشگیری از ادامه این وضعیت از سوی  ز فوری به اتخاذ برخی اقدامات عملیاست که نیا یاکنندهنگران

 .کندمیامنیتی و دفاعی را ایجاب  نهادهایدولت و 

 خشونت علیه زنان
 نت اجتماعی وخشونت ساختاری، خشو کرد: بندیدستهو  شناسایی توانیمخشونت علیه زنان را در سه سطح 

 هستند. خشونت ساختاری آن است که ریرپذیتأثاز هم دیگر  ی و این سه سطح از خشونت،خانوادگ هایخشونت

. شود علیه آنان زیآمخشونتو انجام اقدامات  نظام اداری حکومت به نحوی باشد که سبب ضایع شدن حقوق زنان

کرامت انسانی و حقوق بشری  برخالفولی  جاافتادهه طوالنی در جامع یهازمانهدر  ناپسند کهو رسوم  هاسنت

که در جوامع مختلف به اشکال  خشونت. اما دسته دیگر از شودمیتماعی محسوب زنان باشد، از نوع خشونت اج

 وفورهبت بسیار گسترده بوده در جامعه افغانی نیز نو. این نوع خشاست خانوادگی هایخشونتدارد، گوناگون رواج 

 شونتخنت اقتصادی، گذارد به خشو یبرزنانمکه  راتیتأث ازلحاظبه  توانیم. این نوع خشونت را نیز دهدمیروی 

 کرد. بندیدستهموارد  ریسالفظی، خشونت روانی و  خشونتی، کزییف خشونتجنسی، 

یالمللنیبشده است. افغانستان در راستای تحقق تعهدات  تأکید المللیبین محو خشونت علیه زنان در اسناد ملی و

 نیچنمهت علیه زن را به منصه اجرا قرار داده و و نیز برای محو خشونت علیه زنان در افغانستان، قانون منع خشون اش

مورد از  22را تصویب نموده است. در ماده پنجم قانون منع خشونت علیه زن  و اطفالقانون منع آزار و اذیت زنان 

 اعمال، خشونت علیه زن محسوب شده و جرم انگاشته شده است.

ین عدم اعتماد یا عدم دسترسی مردم به ضعف حاکمیت قانون در کشور و همچن ازجملهیل مختلف به دال

 مجازاتطریق  علیه زنان از هاخشونتتغییر چندانی نسبت به سال گذشته نداشته و در این سال  وضعیت زنانمحاکم، 

ت و تدابیر قانونی دولبرخی  باوجودقربانی گرفته است.  خودسرانه و محاکم صحرایی تداوم داشته و همچنان

 5575 درمجموع 1395سال  انیدر جر. استعلیه زنان رو به افزایش  آمار خشونت ،بطرذی نهادهای یهاتالش

. دیرسیممورد  5132به  1394رقم خشونت در سال  به ثبت رسیده است. ونیسیدر کممورد خشونت علیه زن 

 است. هافتیشیافزا %( 8.6) 1394جاری نسبت به سال  سالدر  هاخشونتکه ارقام  دهدمینشان  مقایسه آمار

، تعداد دهدمیزیکی و جسمی تشکیل یف هایخشونتمورد آن را  1591مورد خشونت ثبت رسیده،  5575از  

مورد  1121لفظی و روانی و  هایخشونتمورد شامل  1887جنسی بوده و  هایخشونتمورد دیگر شامل انواع  361

که به نحوی با عرف و  استعلیه زنان مورد دیگر شامل سایر موارد خشونت  615و . استاقتصادی  هایخشونت

 1بستگی دارد. در کشورعنعنات ناپسند 

                                            
1 .reports/-http://www.aihrc.org.af/home/research6121-  سایت کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، گزارش

 .1395حوت  21خشونت علیه زن، منتشره مورخ 

http://www.aihrc.org.af/home/research-reports/6121-
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 نقض حقوق بشر شکایت از
ز ا ، ثبت و پیگیری شکایات شهروندان بخشیافتیدری کمیسیون هاتشکیل و صالحیت قانون 21طبق ماده 

 ،رسدیم سون یمکدفاتر شکایات زیادی به  البته باید توجه داشت که ساالنه. استحقوق بشر  ونیسکمی فوظای

را  عادی غیر حقوق بشری و مسائل هاتیشکاباقی ی موضوع حقوق بشری بوده و دارا هاآناما تعدادی کمی از 

برای آن . ستاتعداد شکایات بیشتر از تعداد قضایای نقض حقوق بشر  اکثر اوقاتبه همین دلیل  .کندمیاحتوا 

وره باشد، کارمندان کمیسیون مش برنداشتهحقوق بشری را در موضوعات نقض  تشانیشکادسته از اشخاص که 

. اما دینمایم یو همکارراهنمایی و در صورت نیاز حمایت  ربطذینموده و شاکی را به ادارات  ارائهحقوقی 

 .شودیمبررسی و پیگیری  ربطذیادارات  و درقضایای حقوق بشری ثبت  عنوانبهشکایات نقض حقوق بشر 

 799شکایت در دفاتر کمیسیون به ثبت رسیده که از این تعداد  2290به تعداد  درمجموع 1395 در جریان سال

دختران و پسران  به دیگر نیز شکایت 161بوده است. به تعداد  مربوط مورد به مردان 1491شکایت مربوط به زنان و 

 .است نموده ریتصوشکل زیر این ارقام را  .ارتباط داشته است سال 18کمتر از 

 
 

است که  شدهثبتشکایت در دفاتر کمیسیون  2290والیت افغانستان به تعداد  33از  1395در جریان سال 

شده است. والیات  افتیدر( شکایت از والیت نورستان 1( شکایت از والیت فاریاب و کمترین )413رین )تبیش

رند. گیقرار می در جایگاه دوم تا چهارم تعداد شکایات به ترتیب ازنظر( 173(، دایکندی )215( کابل )229هرات )

 .دهدیمشکل زیر جزئیات بیشتر شکایات را بر اساس والیات نشان 

799

1491

161

1395ل در تعداد شکایات به تفکیک زن، مرد واطفا

زن مرد اطفال
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 نقض حقوق بشر در یک دهه گذشته شکایت از الف: مقایسه

موضوع حقوق بشر ندارد و لذا اکثر اوقات آمار قضایای نقش حقوق بشر بر  هاتیشکاچنانکه بیان شد تمام  

قضیه نقض حقوق بشر  582در سال جاری ، مثالعنوانبهاست.  شدهانجامت کمتر از آمار شکایات اساس شکای

 است.مورد  2290تعداد شکایات  در حال که شدهثبت

که در طول یک دهه گذشته در کمیسیون به ثبت  دهدمینقض حقوق بشر را نشان  شکایت از ر ذیل ارقامنمودا

 صعودی یا نزولی شکایت از نقش حقوق بشر را نیز به دست آورد. سیر وانتیماز این نمودار  ست.رسیده ا
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والیات در سال تعداد شکایات رسیده به کمیسیون به تفکیک
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مورد نقض حقوق بشری ثبت گردیده است.  8260 گذشته یک دههدر طی  شودمیچنانچه در شکل باال دیده 

 .بوده است بشریواقعه حقوق  826شاهد  هرسالمتوسط افغانستان  طوربهدر ده سال گذشته 

 قض حقوق بشر بر اساس جنسیت، زن و محل سکونتب: تفکیک قضایای ن

، شودمیمجموع قضایا  %34.7 شامل قربانیان آن را که تن 168شکایت از نقض حقوق بشر  582از مجموع  

های حقوق بشر در سال بود که از نگاه جنسیت قربانیان تخطی %28 دهند. در سال گذشته این رقمزنان تشکیل می

در  19قضایای مربوط به زنان  1392. در سال داشته استافزایش  %6.7سال قبل  قایسه بابه زنان در م نسبت 1395

متوسط  رطوبهقضایای مربوط به زنان  %که در سه سال اخیر  دهدمیصد بود. آمار قضایای نقض حقوق بشر نشان 

ی حقوق بشری هاتخطین از قربانیا %27متوسط  طوربهدر صد افزاش داشته است. در چهار سال گذشته  7/8 هرسال

 .دهدمیرا زنان تشکیل 

کاهشرابر سه ب تقریباًی صورت گرفته علیه اطفال نسبت به سال قبل هاتخطیتعداد  1395آمار در سال طبق  

است اما این رقم در  شدهثبتمورد تخطی از حقوق اطفال  193 ونیسیکمدر دیتابیس  1394است. در سال  افتهی

روز یک مورد نقض حقوق طفل  7در هر  تقریباً 1395متوسط در سال  طوربهرسد. می مورد 55به  1395سال 

 روز یک تخطی از حقوق اطفال به ثبت کمیسیون رسیده است. 2 در هر 1394در سال  کهیدرحالو  شدهثبت
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 8در  است و شدهثبتنقض حقوق بشر  یدادهایرووالیت  26والیت در  34طبق آمار دیتابیس کمیسیون از 

ورد نقض ناگفته پیداست که عدم ثبت شکایت در م . البتهاست والیت دیگر تخطی حقوق بشری به ثبت نرسیده

ختلف، م یهاتیوالاز میان  هیچ تخطی صورت نگرفته است. هاتیوال به این معنی نیست که در آن حقوق بشر

ب چهار والیت کشور است که بیشترین ( به ترتی60( و تخار )66(، قندز )86(، کابل )133والیات فاریاب )

ی هاتخطیاست. والیات پروان، هلمند و غزنی از والیاتی است که  شدهثبت هاآنی حقوق بشری در هاتخطی

در والیات غزنی و هلمند سبب شده باشد تا فرصت  یناامنبه ثبت رسیده است. احتماالً جنگ و  ازآنجاکمتری 

 وندان کمتر میسر گردد. شرح بیشتر موضوع در نمودار زیر آمده است.ارائه شکایات حقوق بشری برای شهر

55

193

78

ل اخیرمقایسه تعداد قضایای نقض حقوق اطفال سال در سه سا

1395 1394 1393
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د موارد تعدا نیبلندترکه والیت فاریاب در هر سه سال  دهدمیمقایسه آمار نقض حقوق بشر در والیات نشان 

ام و قبعدی قرار دارند. ار یهادرجهنقض حقوق بشر را داشته و پس آن کندز، کابل، هرات و تخار به ترتیب در 

 جزئیات بیشتر در نمودار زیر آمده است.
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 ج: تفکیک قضایا بر اساس حقوق نقض شده

از حقوق توسط  مورد 13، یموردبررسحق بشری  18دهد که از میان ارقام بانک معلومات کمیسیون نشان می

 203ی )نقض گردیده است. حق آزادی و امنیت شخص قدرتمندمسئولین امور، مراجع صاحب صالحیت و افراد 

مورد( سه حقی است که به ترتیب بیشتر از سایر  59مورد( و حق ملکیت ) 165مورد(، حق طی مراحل قانونی )

 .است حقوق نقض شده

 است. مشاهدهقابلجزئیات بیشتر حقوق نقض شده در این نمودار  

 
 

 مراجع تخطی کنندهد: 

اجراآت شان قوانین را رعایت نکنند، حقوق  و کارمندان ادارات دولتی در نیمسئولگفته شد هرگاه  چنانکه

مورد تخطی از قانون در ادارات  223 درمجموع. طبق آمار دیتابیس کمیسیون گرددیمبشری شهروندان نقض 

مورد مربوط به امنیت  40، پولیس ملی و امنیت ملی در افغانستان ثبت گردیده است. از این تعداد سارنوالمحاکم، 

. تصویر گیردمیارتباط  سارنوالمورد به اداره  80مورد مربوط به پولیس ملی و  78ه محاکم، مورد مربوط ب 25ملی، 

 زیر این موارد را در مقایسه به هم به نمایش گذاشته است.
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مورد تخطی، کندز  24والیات نگاه کنیم، هرات با  بر اساس سارنوالتوسط اداره  شدهانجامی هاتخطیاگر به 

یی که توسط هاتخطی %47مورد نقض قانون به ترتیب در جایگاه اول تا سوم قرار دارند.  14با  و کابلمورد  23با 

 صورت گرفته در دو والیت هرات و کندز بوده است. سارنوالاداره 

 زیر آمده است. در نمودارجزئیات بیشتر این مطلب 
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ر صدر قرار داشته و پس آن پولیس مورد تخطی د 18که پولیس والیت کابل با  دهدمینشان  شدهثبتارقام 

قرار دارند.  بعدی یهاردهدر ، انددادهی که انجام هاتخطیتعداد  ازنظر( 11( و هرات )12(، بلخ )16قندهار )والیت 

 است. شدهدادهزیر نشان  در شکل یاسهیمقای پولیس در سایر والیات طور هاتخطیارقام 

 
 6در والیت کابل و  مورد 12سط اداره امنیت ملی ثبت گردیده که مورد تخطی از قانون تو 40در این سال 

 مورد در والیت هرات صورت گرفته است. جزئیات این مطلب در نمودار زیر آمده است.
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مورد آن توسط محاکم  25رسیده،  به وقوع گفتهشیپمورد نقض قانون که توسط چهار اداره  223از مجموع 

مورد در جایگاه  3مورد تخطی در جایگاه اول و هرات با  12است. والیت کابل با  شدهانجامدر والیات مختلف 

 .است. تفصیل بیشتر در نمودار زیر آمده است قرارگرفتهدوم 

 
 وضعیت رسیدگی به قضایای نقض حقوق بشره: 

نونی اگردد، توسط کارمندان این اداره در مراجع ققضایای نقض حقوق بشر که به دفاتر کمیسیون ثبت می

رد قانونی قرار مورد پیگ انون، حقوق نقض شده اعاده و مرتکبشود تا در مطابقت به قانمربوط بررسی و پیگیری می

 شدهحلشود، رفع مشکل می ربطذیاقدامات کمیسیون و همکاری مراجع  جهیدرنتد. آن دسته از قضایایی که نگیر

 ق بشردر برابر قضایای نقض حقو ن پاسخگویی ادارات دولتمیزا گرانیب شدهحل. تعداد قضایای آیدمی حساببه

 توانمی بیترتنیابه. شودمیرا شامل  اکل قضای %26.4که  شدهحلمورد آن  154فقط  هقضی 582. از مجموع است

ت ارجاع شده، پاسخگویی مثب ونیستوسط کمی بشر کهی نقض حقوق ادر قبال قضای %26.4در گفت که دولت 

دولت در  گریدعبارتبهاست.  ماندهیباق نشدهحل ،ردیگیبرمرا در  اقضای %73.5مورد که  428ما داشته است. ا

اگر  ااقدامی نکرده ی ای شده است، یریگدر ادارات پی ونیسکمی قی حقوق بشر که از طریهاتخطیاز  %73.5مورد 

 دولت بوده است. خارج از توان ادر مواردی حل قضای یا نبوده است مؤثرم صورت گرفته اقدا

 این موضوع در نمودار زیر به تصویر کشیده شده است. 

کابل دایکندی غور هرات بلخ ننگرهار قندهار ارزگان فاریاب
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 حقوق اطفال
اگرچه  است. ماندهیباق کنندهنگرانگذشته همچنان  هایسالوضعیت حقوق بشری اطفال نیز در این سال مانند 

و دوین برای ت کارو را پذیرفت  یبازبچهکمیسیون مبنی بر جرم انگاری  یهاسفارش نیترمهمدولت یکی از 

علیه کودکان جریان داشته و از اطفال  هاخشونت 1395مربوطه همچنان جریان دارد؛ اما در طول سال  قانون بیتصو

باط ست. در اکثر موارد این تحقیق در ارتا شدهاستفادهمالت انتحاری نیز بلکه در منازعات و ح یبازبچهدر  تنهانه

 است. قرارگرفته موردبحثبشری اطفال جداگانه با وضعیت حقوق بشر، موضوع حقوق 

 فساد اداری
را  ییو قضامرکز عدلی  1395در اواسط سال  دولت در راستای تالش برای مبارزه با فساد اداری در کشور،

با  یو همکار یهماهنگاین مرکز در  رفتیمانتظار . کرد سیتأسکالن فساد اداری  یهاهیدوسجهت رسیدگی به 

اما این  ،است رسیدگی نماید ماندهمعطل هامدتسنگین فساد اداری که  یهاهیدوسو داستانی کل به دادگاه عالی 

 تا حدودی توانیماین آغاز را  .افغانی رشوه ستانی رسیدگی کرد( 45300)مرکز در اولین اقدام خود به یک دوسیه 

 مؤثر واقع شود.  مبارزه با فسادتلقی کرد اما امید است در آینده اقدامات این نهاد در  دکنندهیناام

صفحه آن به  52در گزارش ساالنه وزارت خارجه امریکا در مورد وضعیت حقوق بشر در جهان که امسال 

موم ع طوربهفساد به : فساد در افغانستان آمده است ، در مورد وجودافتهیاختصاصان وضعیت حقوق بشر در افغانست

م به این عده زیاد مرد. نیز شده است المللیبین کنندگانخش نظامی و تمویل ب ریگدامنو  افتهیگسترشدر جامعه 

ه خوب باعث شده است ک یدارحکومتوجود فساد و نبود  .نکردهعمل مؤثرکه دولت در مبارزه با فساد  باوراند

428

154

ر در سال  وضعیت رسیدگی به قضایای نقض حقوق بش

1395

حل نشده حل شده
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 کنترل نفوذ و کشور دوردستبعضی والیات شمال و بخصوص در مناطق  و درگروه طالبان در مناطق جنوب، شرق 

 .1شودمییستم عدلی و قضایی فراگیر فساد در س نکته دیگر اینکه .بیشتر داشته باشند

 وضعیت آزادی بیان و آزادی تظاهرات
لق خ آزادی بیان ی برایسیستماتیک مانع طوربهنموده و را احترام  شهروندانآزادی بیان  حق درمجموعدولت 

سال خونین  1395سال موفق نبوده است.  هارسانهو کارکنان  گارانخبرنامنیت  نیتأم ینهیدرزم ، امانکرده است

 مارآ بر اساس. انددادهازدسترا  جانشانسال  در اینای چهارده خبرنگار و کارمند رسانه و بود خبرنگارانبرای 

ادی و آز یارسانه بر جامعهاست. این وضعیت ضربه جدی  شدهثبتمورد خشونت علیه خبرنگاران  415 نی نهاد

 .شودمیبیان در کشور محسوب 

تن از خبرنگاران در جریان همین  23دهد که نشان می «نی»آزادی افغانستان  یهارسانه کنندهتیحما آمار نهاد

تن از خبرنگاران و کارمندان  338 نیچنهمو  اندشدهبازداشتموقت  صورتبهو سه تن دیگر  سال زخم برداشته

مورد خشونت علیه خبرنگاران،  326این آمار، طالبان عامل  بر اساساند. د به مرگ شدهها در این سال تهدیرسانه

 2.مورد عامل خشونت علیه خبرنگاران بوده است  26مورد و افراد ناشناس در   64دولت افغانستان 

 1395ال . مردم افغانستان در جریان سگزاری اجتماعات و تظاهرات استطرح مطالبات مدنی بر یهایکی از راه

ت با کردند. گرچه دول برگزاراجتماعات گوناگونی را در نقاط مختلف  اتشانینظر ازبرای طرح مطالبات و ابر

را  کنندگانمنیت مظاهرها نیتأمپذیرش و احترام این حق مدنی شهروندان کوشیده است مکلفیت خویش یعنی 

از  کابل شاهد یکی 1395در روز دوم ماه اسد سال نمونه  عنوانبه انجام دهد ولی در این عرصه موفق نبوده است.

ت امنیت سشده بود. دولت نتوان یاندازراهمدنی بود که توسط جنبش روشنایی  و تظاهراتعات تجم نیتربزرگ

نفر  400حدود  ،وقوع پیوسته ب کنندگانمظاهرهکه در بین انفجار بزرگ  جهیدرنت نماید. نیتأمرا  کنندگانمظاهره

روز هر نوع تظاهرات را در  10حادثه وزارت داخله به مدت  نیازاپسملکی کشته و زخمی شدند.  از شهروندان

 . همچنین ایجاد موانعشودمیکابل ممنوع اعالم کرد که مصداق نقض حق آزادی تظاهرات و اجتماعات محسوب 

 هادهاینگر نبود ظرفیت الزم در ، نشانکنندگانمظاهره یرهایمس)دیوار کانتنری( در  رمعمولیغو استفاده از ابزار 

 اجتماعات بزرگ مدنی است.دولت جهت اداره  ربطذی

مراسم  برگزاری یهاتیجمعکه به  اندکردهمراسم نوروز، بارها تهدید  یبرگزارگروه طالبان با حرام دانستن 

 کابل، در شهری سخ ارتگاهیزنیروهای مخالف دولت به  1395ماه میزان  20در  جشن نوروز حمله خواهند کرد.

ود حد جهیدرنتمراسم مذهبی خویش جمع شده بودند، حمله کردند که  یبرگزاردر جمع مردم ملکی که جهت 

                                            
 وضعیت حقوق بشر در افغانستان. شگزار 3. سایت وزارت خارجه امریکا، صفحه 1
 1395دلو  30چه وله صدای آلمان، برگرفته به تاریخ یسایت دو .2
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که در مراسم مذهبی در ولسوالی بلخ  یاثر انفجاردر  1395 یزانمماه  21به تاریخ  .شدند یزخمو  تن کشته 50

 دند.تن کشته و زخمی ش 40رسید، در حدود  به وقوعلخ ت بوالی

 شانیمذهب، تاریخی و در مراسم سنتی خاطرآسودهبا  توانندنمیکه مردم افغانستان  دهدمیموارد فوق نشان 

ماید و از طرف اجرا ن یدرستبهاز شهروندان را  بر حفاظتشرکت نمایند. دولت نتوانسته که مکلفیت خویش مبنی 

مشخص قومی و مذهبی  یهاتیجمعخود به  منددفمسلح مخالف با حمالت ه نیروهایدیگر طالبان و سایر 

 .شوندمی هاآنسبب کشتار و نقض حقوق بشری  شدهیزیربرنامه صورتبه

 جاشدگانیبوضعیت مهاجران و 
فقر  ،ترده اداریانتحار، فساد گس انفجارو  روزافزونهای های طوالنی در کشور همراه با خشونتجنگ و ناامنی

اند که سبب افزایش مهاجرت و ترین عواملیاز مهم یدرپیپهای سالیبا خشکهمراه  فزاینده شدید و بیکاری

در سطح ملی گردیده است. در این بخش از تحقیق تالش گردیده در حد امکان توصیفی از وضعیت  یشدگجایب

 گردد. ارائهبیجاشدگان داخلی  مهاجران و

 الف: مهاجران

 آید.می حساببهی اخیر دههدر چهار  خصوصبهقات و اتفا ترین تحوالتکی از مهمی گسترده مهاجرت

دهد که مجموع مهاجران و آمار به نشر رسیده از سوی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان، نشان می نیآخر

میلیون آنان دارای مدرک قانونی اقامت و پناهندگی  2.6از این میان  .1رسدنفر می 259،538،5پناهندگان افغان به 

ند. پاکستان و ایران دو کشوری است که بخش عمده مهاجران را در ت هستبقیه فاقد مدرک قانونی اقامبوده و 

. کنندزندگی می پراکنده صورتبهرسد کشور می 70به  مجموعاً کشورهای جهان که  ریدر ساو بقیه  دادهیجاخود 

ن باشند در پاکستاد قانونی اقامت میمیلیون از کسانی که دارای سن 1.5بر اساس گزارش سازمان جهانی مهاجرت 

نفر دیگر در ایران اقامت دارند. آلمان سومین کشوری است که بیشترین میزان مهاجران افغان را  950000و حدود 

کل مهاجران در سراسر جهان را در  %18آمار سازمان جهانی مهاجرت نزدیک به  بر اساس است دادهیجادر خود 

 .3پرسندیمدر مهاجرت به سر  هاآننفر افغان یکی از  5. همچنین از هر 2دهدتشکیل میحال حاضر مهاجران افغان 

ها وطنش را به قصد کشورهای با بدتر شدن وضعیت و شرایط امنیتی تعداد زیادی از افغان 2014بعد از سال 

ر نموده بود که تنها د از سوی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان تأیید شدهارائهآمار  .اروپایی ترک کردند

                                            
http://morr.gov.af/fa 1 
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. 1پناهنده و مهاجر افغان از کشورهای اروپایی درخواست پناهندگی نموده بودند 000،250نزدیک به  2014سال 

کل مهاجران  %20نزدیک به  2015ی اخیر باالترین میزان مهاجران را در جهان داشته و در سال سه دهه در هاافغان

 .2اندبودهدان افغانستان بودند، شهرون واردشدهروپا که به ا

های زیادی نیز روبرو بوده است. عالوه بر مشکالت و خطرات مسیر راه تا کشور روند مهاجرت به اروپا با چالش

های ترین چالشگردد، از مهمها تحمیل میهای هنگفت اقتصادی که از این بابت به دوش خانوادهمقصد، هزینه

مهاجر افغان  هاده 2016تا  2014های های به نشر رسیده در جریان سالگزارش بر اساسآید. می حساببهاین روند 

این حوادث غرق شدن خانواده  نیتردردناکدر حال عبور از دریای مدیترانه دچار حادثه گردیده و غرق شدند. 

پی این حادثه اتفاق افتاد. در  2015 اکتبردر دهم  فرزندشهمراه با همسر و چهار  نفری غالم نبی بود خود 6

سال عمر  16تا  10های چهار فرزند او که از های غالم نبی و همسرش پیدا و شناسایی گردید ولی جنازهجنازه

 .3داشتند هرگز پیدا نشدند

، یسیبیبغنی در مصاحبه با  جمهورسیرئ اروپاها به دنبال افزایش مهاجرت افغانه و ب 1395در ماه حمل 

برای ] الرما صدها میلیون د»ها وطنش را ترک کند. وی اظهار داشت نمود نباید افغان دتأکیواکنش نشان داده و 

ه خواهید کشوری داشتایم. اگر میترین فشار کشور را ترک کنند، مصرف کردهخواهند با کممردمی که[ می

وطن برگشته و آن را آباد همچنین از مردم کشور خواست تا به  جمهورسیرئ« .باشید، باید عزم و اراده داشته باشید

ا از های تندی رواکنش انیجوپناهمهاجران و  خصوصبهکشور  شوندگان جمهورسیرئکنند. در پی این اظهارات 

 مختلف اروپایی زدند. یکشورهاخود نشان داده و دست به چندین مورد تظاهرات در 

خیر های اضوع دیگری است که در سالدر دو کشور ایران و پاکستان مو خصوصبه، انیجوپناهآزار و اذیت 

را به خود گرفته است. اخراج اجباری مهاجران از ایران و پاکستان مشکل دیگری است که  کنندهنگرانوضعیت 

ت افغانستان که دول شودمیبر مهاجران تحمیل  کهیدرحالمشکالت  . اینشوندمیروبرو  هاآنان افغان به مهاجر

ینه و زم ورا متوقف کند، برگشت مهاجران را به کشور را تسهیل سازد  رت از کشورروند مهاجنتوانسته  تاکنون

 وجود آورد.ه را در سطح ملی برای شهروندانش ب شرایط زندگی آرام و مطمئن

 جاشدگانیبوضعیت ب: 

که  یاست. بر اساس تحقیقات در کشورتداوم جنگ و خشونت  ان داخلی نیز یکی از پیامدهای عمدهبیجاشدگ

رسید ولی در حال حاضر آمار میلیون می 1.2داخلی به  جاشدهیبانجام داده بود، رقم افراد  1394سیون در سال یمک

                                            
6/02/160202_yt_s_afghan_migrantshttp://www.bbc.com/persian/interactivity/201 1 
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رسد. این آمار ( نفر می1517292میلیون ) 1.5دهد که این رقم به وزارت امور مهاجرین و عودت کندگان نشان می

ترین دلیل بیجاشدگی داخلی جنگ مهم .لی استنفر بیجاشده داخ 300000افزایش نزدیک به  دهندهنشانجدید، 

 کشور جریان دارد. یولسوالاکثر  یهاتیوالدر تمام  تقریباًو خشونت است که 

 85،266دهد که از مجموع بیجاشدگان داخلی تنها مهاجرین و عودت کنندگان، نشان می آمار وزارت امور 

از بیجاشدگان داخلی  %40دهد که نزدیک به نین نشان میتحقیقات کمیسیون همچ. 1اندبرگشته شانیهاخانهنفر به 

 .2انددهیگرد نیگزهای شغلی و درآمد بهتری را دارد، مسکن ظرفیت معموالًدر شهرهای بزرگ و مناطقی که 

دگی داخلی شدهد که دولت افغانستان تاکنون اقدام مهمی برای جلوگیری از بیجاتحقیقات کمیسیون نشان می

 المللیینبتوسط نهادی  عمدتاًاست که  ییغذاکه انجام داده است توزیع پتو و مقدار مواد  رین اقدامیتنداشته و مهم

داخلی انجام  جاشدگانیبخدمات صحی به  ارائه ینهیدرزمدولت تاکنون اقدامی مهمی  است. افتهیانجامکمکی 

 ت.و وضعیت معارف و دسترسی به آموزش آنان نیز با مشکل مواجه اس ه 3نداد

                                            
http://morr.gov.af/fa 1 
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 هاشنهادیپی و ریگجهینتم: فصل چهار
 .شودیمی الزم ارائه شنهادهایپو سپس  شدهانیبی ریگجهینتی خاص در قالب هاافتهدر این فصل ابتدا برخی از ی

 یریگجهینت
در راستای حمایت، ترویج و توسعه حقوق بشر در افغانستان از  یریگچشم یهاتیفعالگذشته  سال 15در طول 

دافع حقوق بشر م ملی نهادهای مستقل حقوق بشر افغانستان و کمیسیون ، دولت افغانستان،المللیبیندهای نها سوی

 دهه جنگ 3یک کشور در حال منازعه که بیش از  عنوانبههنوز هم در افغانستان  وجودنیباا .صورت گرفته است

استمرار جنگ،  ست.مواجه ای بسیاری هاچالشبا  حقوق بشر یمقوله را پشت سر گذاشته است، و خشونت گسترده

وم فرهنگ و تدا ون، تبعیض علیه زنان، فساد اداریفقر و بیکاری، عدم حاکمیت قانگسترش ناامنی،  خشونت و

عوامل . اده استدتحت تأثیر قرار  ماًیمستقر را یی است که وضعیت حقوق بشر در کشوهاچالش نیترمهممعافیت از 

باعث استمرار نقض  تاًینهاو  گذاردیم ریتأث، بر همدیگر در ارتباط بوده باهمک زنجیر ی یهاحلقه صورتبه فوق

 .شودمیحقوق بشری شهروندان 

شفافیت  ن، نبودضعف حاکمیت قانو در کشورسطح فساد اداری  نبلند بود یعمده عللکی از نمونه ی عنوانبه

تداوم  معافیت و حاکمیت اقتصاد جنگی همچنین باعثفرهنگ  تداوم ،اقتصادی است. فقر و فقر یریپذتیمسئول و

دیگر  فقر با عواملاز سوی دیگر  ناامن کشور شده است. در مناطق خصوصبهکشت خشخاش در بسیاری از مزارع 

، هستند سوادیب بیشتر سی وزارت اقتصاد، مردم فقیربر اساس برر .ح سواد مردم ارتباط تنگاتنگ داردسط ازجمله

. همچنین کمتر فراهم است اطفالشانشغلی برای  یهافرصتو  ستند، امنیت شغلی کمتر دارندبیشتر بیکار ه

ر به آب آشامیدنی و و کمت شوندمی، آنان بیشتر بیجا رندیپذبیآسفقیر در برابر حوادث طبیعی بیشتر  هایفامیل

 1.مانندیمامکانات صحی دسترسی دارند. درنتیجه بیشتر از حقوق بشری خویش محروم 

باعث شده تا وضعیت حقوق بشری شهروندان  اگیری که بیان شدی مزمن و فرهاچالشت و چرخه مشکال

ایر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و س ازجملهحقوق بشری  نهادهای گسترده یهاتیفعالو  هاتالشعلیرغم 

ق به بر عهده دولت افغانستان است تا مطابلذا باقی بماند.  کنندهنگراننهادهای مدافع حقوق بشر در کشور، همچنان 

در سه دسته احترام، حمایت و اجرای حقوق بشر که حقوق بشری  المللیبینتعهدات خویش در قبال معاهدات 

 انجام دهد. اقدامات عملی جامع و قابل تطبیق یهابرنامهقالب در  است، انیبقابل
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 هاشنهادیپ
 پیشنهاد ذیل را مطرح کرد. توانیمتحقیق  هاییافتهبا توجه به 

  ان است. دولت باافغانست بیشتر دولتتعهد و تالش  ناگوار کنونی مستلزموضعیت ایجاد تحول بنیادین در 

 الزم در بخش ایجاد تحول فرهنگی در ساختارهای اجتماعی، زمینه رعایت یگذارهیسرماریزی و برنامه

 و ملی خود فراهم سازد. المللیبین تعهداتافغانستان را بر اساس  شهروندان بشری حقوق

  به آموزش در مناطق  خصوص در مورد حق دسترسی دخترانه ب تتعلیم و تربی ینهیدرزمدولت باید

ی و خصوصی دولت هادانشگاهتعلیمی در مکاتب و نظامی تحصیلی در  و افزایش کیفیت در نظام دوردست

 اقدامات جدی و فوری روی دست بگیرد.

 صحی  نظارت دقیق داشته و امکانات بر وضعیت و کیفیت امکانات و خدمات صحی دیان بدولت افغانستا

 و برابر بین مناطق مختلف افغانستان توزیع نماید. عادالنه طوربه موجود را

  یت ول، باید در اوشغلی و تالش برای حل بحران بیکاری در کشور یهافرصتبرای ایجاد  یزیربرنامه

حق کار  ینهیدرزمشغلی در عین اینکه مشکل موجود  یهافرصتنستان باشد. ایجاد دولت افغا یهابرنامه

 از بسیاری از حقوق بشری دیگر را فراهم خواهد ساخت. یمندبهره، زمینه کندمیرا حل  شهروندان

  زنان در معرض خشونت، اطفال، اشخاص دارای معلولیت،  ازجمله ریپذبیآسحمایت از اقشار

مبارزه با نقض حقوق بشر باید در اولویت  یهابرنامه نیتریاساس بخشی از عنوانبهادان بیجاشدگان و معت

 کاری دولت قرار گیرد.

  داریپاتحقق اهداف توسعه دولت در راستای تعهداتش برای (SDGs)  صورتبهبیشتر و باید با جدیت 

ری وسعه پایدار رویکرد حقوق بشملی تطبیق اهداف ت یهابرنامهو در  نماید یزیربرنامهتالش و  مؤثرتر

 داشته باشد.

 فساد  اید باب بشری است و دولت افغانستان یهاحق بسیاری از نقض سازنهیزم گسترده و فساد اداری ءارتشا

 مبارزه نماید. یطورجدبهاداری 

  ر کارد بانفوذدولت باید در جهت حاکمیت قانون و ختم فرهنگ معافیت و جلوگیری از مداخله افراد 

 عمل نماید. تیو قاطعمراجع عدلی و قضایی با شفافیت 

  خصوصبهبزرگ  یشهرها یهایشهردارعمده زندگی اجتماعی است.  هاتیاولواز  ستیزطیمححفظ 

وندان و این موضوع بر حقوق بشری شهر کندمیکافی رسیدگی ن اندازهبه شهر کابل به امور تنظیف شهر

 .بودجه کافی اختصاص بدهد ر این زمینه الزم است دولت. دستمخرب داشته ا ریتأثحق صحت  ازجمله
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ده داشته و تخریب گستر گسترده آگاهی دهی یهابرنامه ستیزطیمحدر مورد اهمیت حفظ دولت باید 

 در قانون جرم انگاری شود. ستیزطیمح و جدی

 برای  ی مدنیهادب نموده ولی هنوز هم مردم و نهادولت قانون دسترسی به اطالعات را تصوی باآنکه

در مورد دسترسی عملی  الزم است دولتد. هستندارات دولتی به مشکل مواجه دریافت معلومات از ا

 عملی اقدام کند. صورتبهبه اطالعات الزم  یارسانهمردم و فعاالن 

 ،بشری شهروندان افغانستان یهاحقبخشی از  و آزادی تجمعات و تظاهرات آزادی مطبوعات آزادی بیان 

ها نآامنیت کاری  کند، حمایت یارسانهفعاالن ت که از جامعه مدنی و دولت مکلف اس براینت. بنااس

 د و امنیت کسانی را به صورت مسالمت آمیز تظاهرات می کنند، تأمین کند.تضمین نمای را

 


