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 شخالصه گزار

 م بر اساس اصول قانون اساسیه و هق شدبه آن ملح قبالًالمللی که معاهدات بین موجببهولت افغانستان هم د

ر جهت موجود د استفاده از امکانات بوده و باید با اقتصادی، اجتماعی و فرهنگیو تحقق حقوق  تمکلف به رعای

تالش کند. این گزارش نیز به هدف بررسی میزان تحقق  شانیفرهنگمندی مردم از حقوق اقتصادی، اجتماعی و بهره

 است. شدههیتهافغانستان در قبال حقوق اقتصادی و اجتماعی تعهدات دولت 

 طریق در آن عمدتاً از مورداستفادهو معلومات  تحلیلی است-این گزارش یک گزارش توصیفی روش تحقیق:

 اتاطالع یهاهای بانکداده از نامهاز سؤال آمدهدستبهدر کنار معلومات  .است شدهیآورجمع نامهسؤالتکمیل 

، حقوق بشردوستانه و تلفات ملکی بر علیه زنان، نظارت ساحوی اطفال، نظارت مرزی اطفال، نظارت ویژه خشونت

رای تکمیل و ب نیچنهم. شده استز در این گزارش استفادهنی شکایت افراد بر اساسثبت قضایای نقض حقوق بشر 

 نهادهای ملی و گزارششده و از  دریافت یز معلومات الزمهای دولتی و غیردولتی نغنای بیشتر گزارش از ارگان

 نیز بهره برده شده است. و رسان ها المللیبین

 5188است )نفر مصاحبه شده  8517با  طی دو سال درگزارش  برای تهیه این :شوندگانمصاحبهخصوصیات  

نظارت ساحوی  یهاتیمأمور .اندبودهمرد آن  %51.5و  زن %48.5 هاآن( از میان 1395در سال  3329و  1394در سال 

در والیت هرات بیشترین ، است. از میان این والیات شدهانجاموالیت  27افراد در  این مصاحبه با منظوربهحقوق بشر 

اشتند سال سن د 92تا  18شوندگان بین سنی مصاحبه ازلحاظ .است شدهانجامو در نیمروز کمترین مصاحبه  مصاحبه

 کنندگانشرکتاز مجموع  %33سال حدود  30 یال 18طبقه، گروه سنی  5بودند. در این  شدهیبنددستهطبقه  5ر و د

بوده و باقی مجرد یا طالق گرفته متأهل نفر 7545شونده، تعداد تن مصاحبه 8517از مجموع  است. دادهیمرا تشکیل 

از  1395در سال  اند.بوده سوادیبنفر  3830تعداد  ندهشومصاحبه نفر( 5188) از مجموع 1394در جریان سال  .اند

 .اندبوده سوادیبنفر  2533تعداد  شوندهپرسش نفر( 3329) مجموع

ق مختلف، ناطممشخص است، تالش شده است با مصاحبه با این تعداد افراد از  شوندگانمصاحبهچنانکه در انتخاب 

ارائه شود. در ادامه خالصه از  شانیاجتماعهروندان از حقوق اقتصادی و ش یمندبهرهواقعی از وضعیت  نسبتاًتصویر 

 .شودیمبیان  حقوق اقتصادی و اجتماعی یهامصداق نیترمهموضعیت هر یک از 

 دو سالهای بسیاری در طول با مشکالت و چالشفغانستان از حق آموزش ا شهروندان مندیبهره حق آموزش:

برای تهیه امکانات آموزشی و تأمین شرایط برای های آخر دولت که در سالاین رغمیلع. رو بوده استروبهگذشته 

هم تعداد زیادی از اطفال در مناطق مختلف کشور نوز ه ،داشته است توجهقابلی هاوزش فراگیر در کشور تالشآم

ه در کنار ناامنی و خشونت کهای این تحقیق طبق یافته .از حق آموزش محروم هستند جدی به دلیل وجود مشکالت
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 ز ازنی هاخانوادهعاملی اصلی محرومیت اطفال از حق آموزش است، موانع فرهنگی و سنتی و مشکالت اقتصادی 

 .اری از حق آموزش اطفال وجود داردای برخوردبراست که  هاییترین چالشمهم

 یمندبهرهدر خصوص  گردعقبنوعی  دهندهنشانتحصیلی  آخر دو سال آمار وزارت معارف از دختران:آموزش 

د دارد و هم اینکه در قسمت دسترسی دختران کلی وجو صورتبههم  گردعقبشهروندان از حق آموزش است و این 

مقایسه آمار  .اندبازماندهشاگردان پسر از رفتن به مکتب  و شاگردان دختر سه برابرِبوده  ترجدیبه حق آموزش مشکل 

 اندرفتهبه مکتب  1394از سال  نفر کمتر 256،312 1394در مقایسه با سال  1395که در سال  دهدیمنشان  اخیردو سال 

 .نفر بوده است 195،684نفر و تعداد شاگردان دختر  60،628از این میان آمار شاگردان پسر  و

قات که کمیسیون از وضعیت حق آموزش اشخاص داری معلولیت بر اساس تحقی افراد دارای معلولیت:آموزش  

اشخاص دارای معلولیت به خدمات آموزشی دسترسی داشته و درس  ٪21.6در حال حاضر صرف  انجام داده است

 مراکز تعلیمی دسترسی ندارند. دیگر به درس و ٪78.6اما ؛ خواندمی

های این تحقیق که در مناطق تحت پوشش کاری کمیسیون مستقل بر اساس یافته حق دسترسی به صحت:

حدود انجام شده است،  1394-1395والیات در سال همه مراکز  ازجملهحقوق بشر افغانستان و در ساحات امن کشور 

از مصاحبه %90 .دسترسی ندارند وجهچیهبه ت و امکانات صحیاند که به خدماشوندگان گفتهاز مصاحبه 10%

با موانع و  یمراکز صحها به خدمات و اما دسترسی آن ،اند که به خدمات صحی دسترسی دارندشوندگان هم گفته

رسیدن ن موقعبهکمبود داکتران مسلکی، نبود تعمیر برای تعدادی از مراکز صحی و  همراه است. های متعددچالش

ین چنهم .است ادشدهیدر مسیر دسترسی به خدمات صحی  هایترین چالشعمده ازجملهاکماالت، نبود امبوالنس 

های دیگری است از چالش ، قیمت باالیمراکز صحت در کمبود ادویه، کمبود وسایل طبی، نبود امکانات و تسهیال

 نیتربزرگ %(50.5) ادویه و وسایل صحی مشکالت کمبود. در میان این اندادکردهیاز آن شوندگان که مصاحبه

 .رودبه شمار می ترین چالشکوچک عنوانبه %(0.9چالش و نبود کارمندان اناث )

برای دسترسی  یک معضل جدی عنوانبه دوری مراکز صحیدر افغانستان هنوز هم  رکز صحی:م یفاصله 

مکانی  ازلحاظ ،استانداردهای دسترسی به خدمات صحی کهیدرصورت .شودخدمات صحی محسوب می شهروندان به

صحی را در نظر گرفته  تا مرکزاز خانه  فاصله لومتریکتا دو  های نیم تا یک کیلومتر و در برخی از کشورهافاصله

کیلومتر راه را باید طی کنند تا به  8بیشتر از  یافاصلهکه  اندداشتهاظهار  شوندگانمصاحبهاز  %13 حدود ،است

وی را نیز خطر برای بیمار، هزینه تدا شیبرافزافاصله طوالنی تا مراکز صحی عالوه . برسند مرکز صحی نیترکینزد

 .دینمایم دوچندانمشکل را  هاخانمبرای  خصوصبهمسئله این . دهدمیافزایش 
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ه تمام افراد دارای معلولیت در دسترسی ب ی تحقیق کمیسیونهاافتهبر اساس ی صحت افراد داری معلولیت:حق 

مصاحبه  هاآنکه با  تیمعلولفرد دارای  944 میان خدمات صحی به شکلی با برخی از مشکالت جدی مواجه هستند. از

نفر  403نداشتن پول یا توانایی مصرف مالی،  %40.8نفر  385دوری راه تا مرکز صحی،  %2.5=نفر  24 است،شده 

عدم توانایی مراجعه  جهیدرنتنداشتن پای و  %0.3= نفر  2کمبود یا نبود امکانات الزم طبی در مراکز صحی،  42.7%=

در پاسخ به این پرسش  شوندگانمصاحبهاز  %13.7= ر نفر دیگ 130اند. مشکل مطرح نموده عنوانبهبه مرکز صحی را 

 ند.مواجه هست اند که با مشکالتی در رابطه به استفاده از خدمات صحیجواب مشخصی نداده ولی تأکید نموده

این مصاحبه  اشتراک کنندگان %9.32، 1394در سال  بر اساس تحقیق حاضر صحی برای والدت طفل:ت اخدم

اند که داکتر یا نرس گفته اشتراک کنندگاناز  %24.6 نیچنهم .اندکمک کرده اقاربشان دت طفلد که در والانگفته

کمک  دهیدآموزشتوسط قابله یا دایه  %13.7و  دهیدآموزش ریغتوسط دایه محلی  %16.8.اندها همکاری کردهبا آن

دهد که هنوز هم اکثر والدتفوق نشان می ارقام .انددر زمان والدت کمک نشده کسچیهنیز توسط  %6.2اند شده

 .گیردهای محلی صورت مینزد اقارب و دایه یمراکز صحها بیرون از 

ش شغل افزایی نهیدرزمپیشرفتی  تنهانهکه دولت  دهدمینشان  آخرکمیسیون در دو سال  هاییافته حق کار:

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

که ساالنه هزاران جوان  توجه به این واقعیت .دیرسیم %46 به 1394رقم بیکاران در سال  کهیدرحال اند.بودهبیکار 

که نرخ  سازدیم، آشکار شوندمیشده وارد بازار کار  لیالتحصفارغو مراکز علمی کشور  هاشگاهداناز  کردهلیتحص

 .یک مشکل باقی خواهد ماند عنوانبهآینده نیز  هایسالبیکاری در 

شده تا زنان  باعث برخی موانع سنتی ،برای اشتغال زنان وجود ندارد منع قانونی باآنکهدر افغانستان  کار زنان:حق  

غلط رو شوند. وجود باورهای هفعال در عرصه کار و اقتصاد روب یبندسهمهای بسیاری برای اشتغال و با محدودیت

 سوادی زنانن بییزام باال بودن، عدم آگاهی زنان از حقوق شهروندی خود و داندیمرا منفی  اشتغال زنان که فرهنگی

اند که یک گفته %58.1شوندگان از میان پرسش باعث شده تا میزان استخدام زنان نسبت به مردان بسیار کمتر باشد.

اند که یک نفر کارگر زن در فامیل دارند. ها اظهار نمودهدر صد آن %3.1فقط  کهینفر کارگر مرد دارند، درحال

طور خالصه دارند. به شوندگان دو کارگر زنمصاحبه %0.5شوندگان دو کارگر مرد و تقریباً پرسش %11.7 نیچنهم

 دهد.کارگران را زنان تشکیل می %5تر حدود . به عبارت سادهاست مرد کارگر فقط یک زن کارگر 19در برابر هر 

شونده، در جواب این سؤال تن مصاحبه 3329از مجموع  بر اساس تحقیق کمیسیون مستقل حقوق بشر اطفال:کار 

در اند. ارقام بیانگر این است که جواب منفی داده %73.2جواب مثبت و  %24.9 ؟کنندیکه آیا اطفال شما کار م

یک طفل در افغانستان . به عبارت ساده از هر چهار طفل، کنندیهایی که طفل دارند، اطفال کار مفامیل چهارمکی
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و  اندداشتهاطمینان  اطفالشاناز صحی و محفوظ بودن محل کار  %3.2تنها  دگانشونمصاحبهاز میان  کند.کار می

 4ه از هر معنی است ک نبدی آمار فوق .نیست محفوظ کودکانشانکه محیط کار  اندگفته شوندگانپرسشاز  9.1%

 .کنندیمناسالم و غیر محفوظ کار  یهاطیمحدر  هاآننفر  3کودک کارگر 

زرگی از اشخاص دارای معلولیت از حق بخش بکه  دهدیمنشان  تحقیقات کمیسیون افراد دارای معلولیت:کار 

در این زمینه شکایت دارند. در تحقیق جداگانه کمیسیون مستقل حقوق بشر  کافی نبود فرصت بوده و از کار محروم

 %20،04نفر معادل  193نفر مصاحبه گردیده است که از این میان  944در مورد وضعیت اشخاص دارای معلولیت با 

 حق کار محروم هستند.اند از دسترسی بهگفته %79،06نفر  751کنند و بقیه کار می عمالًند که دارای شغل بوده و اگفته

حق برخورداری از سطح مناسب عنوان  ن گزارش تحتدر ای حق برخورداری از سطح مناسب زندگی:

 .است شدهیبررس دسترسی به آب صحی و  کافی غذای دسترسی به مسکن مناسب،  ازجملهزندگی، مواردی 

اقی ب .کننداند که در خانه میراثی زندگی میگفته %76.7 در مورد مسکن در جریان این تحقیق :مناسب مسکن 

 %1.7در مغاره و  %0.2در خانه اقارب،  %3.4فراهم کرده،  کارصاحبهای که خانهدر  %0.9 دهد کهنشان می هاپاسخ

آن از حق  از حق داشتن مسکن مناسب و به دنبال از شهروندان افغانستان این تعداد .کننددر خیمه زندگی می

لفامی ناامن در چندین والیت آخر یهاسالدر  با توجه به اینکهاند، البته داری از سطح مناسب زندگی محرومربرخو

گفت رقم کسانی که از حق داشتن  توانمی، کنندیمناگوار زندگی  تیوضعدر  عودت کنندهداخلی و  های بیجاشده

 است. شدهانیبنمودار باال  محروم هستند، بیشتر از آماری است که در مسکن مناسب

های اساسی دولت، تأمین غذای کافی و صحی برای ر حال حاضر یکی از چالشد ای کافی:به غذی سردست

چنین هم. اندجمعیت کشور فاقد امنیت غذایی %70دهد که نزدیک به آمارها نشان مینتایج  .استشهروندان افغانستان 

ها نیز آن %30از  شتریو ببرند در رشد بدنی و ذهنی رنج می از اختاللسال در افغانستان  پنج ریزکودکان  %50بیشتر از 

 2016گزارش برنامه غذایی جهانی  بر اساس. تغذیه سالم و مناسب است از عدممورد ناشی کمبود وزن دارند که هردو 

(WFP) 33% بر مبنای این گزارش افغانستان جزء ده کشوری است که  .اندمردم افغانستان در معرض تهدید غذایی

 .سوءتغذیه در آن بسیار باالست براثرمیر کودکان و مادران وو مرگ هیسوءتغذآمار کودکان دچار 

دسترسی به آب آشامیدنی  شوندگان در مورداز مصاحبه 1394در سال  ن تحقیقدر جریان ای به آب صحی:رسی دست

د که به آب انگفته %87.3اند که به آب آشامیدنی دسترسی ندارند اما گفته %12.5حدود  پرسیده شد. در پاسخ

 ر اساسب دسترسی به آب آشامیدنی، فاصله تا منبع آب است. ی ارزیابیهاشاخصیکی از ارند. آشامیدنی دسترسی د

 3 ی بیشتر ازمسافترای تهیه آب آشامیدنی مجبور هستند تا نتایج حاصل از این تحقیق، مردم در برخی نقاط کشور ب

 .کیلومتر را طی کنند
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خوبی به اجتماعی نیتأممورد های خود را در نتوانسته مسئولیت دولت افغانستان هنوز اجتماعی: نیتأمحق 

ها اقدامات اندکی صورت برای رفع آن است، ندرت تحت کنترل درآمدهبه پذیریوضعیت آسیب . هنوزانجام دهد

 پایین برخوردار هستند.دد از مصونیت بسیار های متعپذیر جامعه در مقابل آسیباقشار آسیب گرفته است و

میلیون نفر با سن بیش از شصت سال  1.4 افغانستاندهد که در احصائیه مرکزی نشان می یسرشمار کهنساالن:

از این جمله  هد.دساالن تشکیل میشش در صد تمام جمعیت این کشور را کهن عبارت دیگر. به کنندزندگی می

های خویش را در قبال این قشر عملی تعهدات و مکلفیت است وانستهنت دولت افغانستان هنوز .شان زنان هستند 42%

چنین هم بضاعت ایجاد نشده وساالن بییا مرکز و جای مشخص برای مراقبت از کهنتاکنون خانه سالمندان  ؛سازد

های شساالن با مشکالت و چالکهن رونیازا. برنامه منظم و اساسی در قبال این قشر روی دست گرفته نشده است

سرپناهی، بیجاشدگی و شان، نبود خانه سالمندان، فقر، بینبود مصروفیت و کار مطابق توانمندی. هستند اساسی مواجه

 ساالن در کشور است.مواردی است که متوجه کهن ازجملهتداوم منازعه 

افراد و  در افغانستان باعث خسارات جانی و مالی زیادی شده است جنگاستمرار  :مندگان قربانیانزو با یتیماطفال 

سال  تا 1357ارقام موجود از ماه ثور  بر اساس .اندمفقودشدهکشته یا  داردواماین منازعات مسلحانه اثر  یادی درز

 .کشور نیست قربانیان ر تمامبیانگ این رقم بدون شکته که  الب است شدهثبتشهید  عنوانبهتن  124361حدود  1390

تن از افراد  2823 نیز خورشیدی 1395در سال و نفر  3129خورشیدی  1394های کمیسیون در سال بر اساس دریافت

ر شته آمانظامیان کشور و تلفاتی که مخالفان مسلح دولت دا تمام این قربانیان در کنار قربانیان .اندشدهکشته یرنظامیغ

حمایت جدی از سوی  ازمندیناست که  یریپذبیآس یهاخانوادهکه نتیجه آن  گذاردیمرا باقی  هاکشتهبلندی از 

که از سوی دولت  است افغانی 2250حدود های شهدا و مفقودین امتیازات خانواده حال حاضردر  دولت هستند.

و به همین  های شهدا و مفقودین را کفایت کندخانوادههای این مقدار پول مبلغی نیست که نیازمندی. شودپرداخت می

 کارهای سخت و حتی گدایی رو بیاورند.به  مخارج زندگی برای تأمین می شوندمجبوربازماندگان قربانیان  دلیل

افراد دارای  ه. چنانککافی نیست در افغانستان نیز برای افراد دارای معلولیت ازیموردنخدمات  دارای معلولیت:افراد 

بوده و در  بهرهیباجتماعی نیز  نیتأماز حق  ریپذبیآسهستند، این قشر محروم  حق آموزش و حق صحت از معلولیت

 ار نیستند.ی حمایتی چندانی برخوردابزارهای که ناشی از وضعیت ایشان است، از ریپذبیآسبرابر 

 کافی حمایت از شانیریپذبیآس باوجود که است دیگری قشر افغان مهاجران کنندگان:عودت و مهاجران

 هایسال در که است یموضوع پاکستان و ایران کشور دو در خصوصبه ،انیجوپناه اذیت و آزار نیستند. برخوردار

 مشکل اییاروپ کشورهای و پاکستان ،ایران از نمهاجرا اجباری اخراج است. گرفته خود به کنندهنگران وضعیت آخر

 که شودمی تحمیل مهاجران بر کهیدرحال مشکالت این شوند.می روبرو هاآن به افغان مهاجران که است دیگری
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 سازد تسهیل ار کشور به را مهاجران برگشت کند، متوقف را کشور از مهاجرت روند نتوانسته تاکنون افغانستان دولت

 آورد. وجود به شهروندانش برای ملی سطح در را مطمئن و آرام زندگی شرایط و زمینه و

داخلی به  جاشدهیبانجام داده بود، رقم افراد  1394بر اساس تحقیقاتی که کمیسیون در سال  داخلی:بیجاشدگان 

دهد که این رقم به رسید ولی در حال حاضر آمار وزارت امور مهاجرین و عودت کندگان نشان مییون میمیل 1.2

نفر بیجاشده داخلی است.  300000افزایش نزدیک به  دهندهنشانرسد. این آمار جدید، ( نفر می1517292میلیون ) 1.5

 %37.4 . حدوداستترین عوامل بیجاشدگی مهم نبود اشتغال و ناامنیهای تحقیق حاضر یافته بر اساس

نبود  هاآندر صد  26.3اند. اما دلیل بیجاشدگی خویش را بیکاری عنوان کرده بودند، جاشدهیبی که شوندگانمصاحبه

نون اقدام دولت افغانستان تاک بر اساس این تحقیقات. اندشخصی را عامل بیجاشدگی خویش گفته می وامنیت عمو

ترین اقدامی که انجام داده است توزیع پتو و مقدار مواد مهمی برای جلوگیری از بیجاشدگی داخلی نداشته و مهم

 است. افتهیانجامالمللی کمکی توسط نهادی بین عمدتاًیی است که غذا

هایی در افغانستان مسئله ازدواج و حق برخورداری از تصمیم آزادانه برای انتخاب همسر با چالش واج:حق ازد

 .شودمیکه باعث نقض حق آزادی در ازدواج و انتخاب همسر رو است روبه

قانون منع  5در ماده  نکهیباوجودا .همراه داردهای بسیاری خصوص برای زنان محدودیتاین مسئله به دادن:بد 

ساله مواردی از بد دادن دختران در همه ،است شدهفیتعرخشونت علیه زنان، بد دادن مصداقی از خشونت علیه زنان 

علنی و  اصالًگیرد، ای صورت میهای رایج قبیلهبسیاری از این قضایا، چون مطابق سنت. افتدافغانستان اتفاق می

. ردیگیمبد دادن علنی شده و از سوی قربانیان در مورد آن شکایت صورت  گاهی قضیه نیباوجودا. شودنمیای رسانه

 .است شدهثبتمورد قضیه بد دادن دختران در دفاتر کمیسیون  2 تعداد دو سال آخر در هرسالدر مثال عنوانبه

این  .دهنددیگر قرار میدختر  ازدواج است که یک دختر را بهای منظوربهبدل کردن دختران نوعی از معامله  ل:بد

حتی در مواردی  مصداقی از نکاح اجباری است که حق رضایت در ازدواج را از دختران و هم اوقاتیبعض هاازدواج

آمار دقیقی از دختران بدل شده در افغانستان وجود ندارد اما  .کندسلب می ،کننداز پسرانی که به این شیوه ازدواج می

 شانیهاخانوادهدختر در  217 که اندگفته، اندقرارگرفتهاز میان کسانی که مورد مصاحبه  تحقیقهای این یافته بر اساس

 نظر گرفتنو در  های روحیهمخوانی همدلی طرفین ازدواج، سنجشازدواج بدل، چون با رضایت و  .اندبدل شده

 جهیدرنتنبوده و  و محبتبا دوستی و موفق و توأم های پایدار گیرد، معموالً ازدواجهای آنان صورت نمیخواست

 .ددمنجر گر یا جداییهای خانوادگی به دلسردی طرفین از همدیگر، خشونت ادیزاحتمالبه

ت که باعث نقض حق بشری هایی اسهای قبل از سن قانونی نیز یکی از دیگر از چالشازدواج سن: رزی ازدواج

18 را پسران و سن 16را سن ازدواج برای دختران قانون مدنی افغانستان  70ماده . شودمیافراد در قبال حق ازدواج 
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نفر  3329 هایفامیلدر بین  تحقیقات کمیسیونز یکی ا هاییافتهطبق  آن باوجود .در نظر گرفته است سالگی

های اساس گفته . براندکردهدواجاز 16دختران قبل از سن  %9.3و  18پسران قبل از سن  %2.2، شوندهمصاحبه

 .بوده است مازدواج زودهنگابرخی از علل از جمله  و بدل  حل منازعه ت اقتصادی ول مشکالح،  شوندگانپرسش

دختران  یجهای راها به دلیل مشکالت اقتصادی و یا بر اساس سنتگاهی خانواده های گزاف تشکیل خانواده:زینه ه

خالف  های سنگینتعیین طویانه .آورندیدرمشیربها، طویانه یا گله به عقد ازدواج  خود را در مقابل پول با عناوین

ی از مبالغی هنگفتی که در بسیار .هنوز هم رواج دارد افغانستان نقاط از بسیاریهای بشری است اما متأسفانه ارزش

  ت.اده اسی جوانان از حق ازدواج و تشکیل خانومندبهرهشود، مانع جدی در مسیر مناطق با این عناوین گرفته می

، شودمیمحسوب  خشونت علیه زنان در مورد ازدواج که یکی از انواع رایج یکی از مشکالت از منزل:اخراج 

 1394دهد که در سال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نشان می بانک معلومات .ج آنان از منازلشان استاخرا

 .دهدافزایش چشمگیر را نشان می 1393است که در مقایسه با سال  شدهثبتمورد قضایای اخراج از منزل  216تعداد 

 وقوع اخراج از منزل است. لزوماًکه نشانگر کاهش ثبت و نه  رسدیممورد  72به  1395این رقم در سال 

ساله موارد متعددی رخ هایی است که متأسفانه همهتجاوز جنسی یکی از بدترین خشونت ل ناموسی:و قتتجاوز  

 داشتههنگخانواده وی مخفی  زیادی از این رخدادها از سوی قربانی و یدتعدا به دلیل نگرش سنتی در جامعه دهد امامی

 ه زنان که از سوی کمسیونلیخشونت ع 1394گزارش سال  .رسدشود و تنها شماری از این قضایا به ثبت میمی

های ناموسی مورد قتل 119در کنار آن  .تجاوز جنسی به ثبت رسیده است مورد 39دهد که حدود نشان می شدههیته

 است. شدهگزارشمورد  6ناموسی  یهاقتلتعداد  1395 سال. در ثبت دفاتر کمیسیون شده است 1394طی سال 
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 مقدمه

بشری  خود هرساله وضعیت حقوق یهاتیتقل حقوق بشر افغانستان بر اساس الیحه وظایف و صالحکمیسیون مس

دنی ، نهادهای ماست محترم جمهوری، پارلمان کشوربه ری مختلف یهاگزارش بررسی و در قالب شهروندان کشور را

 غانستان است که حقوقاین گزارش هشتمین گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر اف .کندیمارائه  و عموم مردم

و مؤسسات داخلی از وضعیت ی المللنیبی نهادهامسئوالن دولتی،  تا بررسی کرده استاقتصادی و اجتماعی را 

ی پیش رو، تصور درست هاچالشو  آمدهدستبه، دستاوردهای مندی از حقوق اقتصادی و اجتماعی در افغانستانبهره

 .این تحقیق را در نظر بگیرند یهاافتهیی آینده هانامهبرو در پالیسی ها و  و واقعی پیداکرده

 1394-1395 یهاسالدر  وضعیت حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در افغانستانبه  این گزارش زمانی ازلحاظ

که  شودیمحقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  نیترمهمبرخی از  شامل موضوعی گزارش ازنظر .شودیممربوط 

اجتماعی، ازدواج و  نیتأمت صحی، امکانا سطح زندگی مناسب، مسکن، غذا، آب،، کار به توانیم هاآن ازجمله

قرار  یرسموردبر هرساله راقبل این دسته از حقوق  هاسالکمیسیون از  .اشاره کرد و امکانات آموزشی خانواده لیتشک

 .استکرده نشر  را در قالب گزارش یک یا دوساله شدهحاصلداده و نتایج 

، شودیممستقل حقوق بشر افغانستان معرفی  کمیسیون : در فصل اول: کلیات:شودیمفصل  سه گزارش شاملاین 

روش س سپو  شدهانیبچارچوب حقوقی تحقیق  عنوانبه عضو در قبال حقوق اقتصادی و اجتماعی هایدولتتعهدات 

 نیترهممی شهروندان افغانستان از برخی از مندهرهبوضعیت  در فصل دوم: .تشریح خواهد شد هادادهتحقیق و تحلیل 

 چون تعاموضو در فصل سوم: .به بررسی گرفته خواهد شد حقوق اقتصادی و اجتماعی یمربوط به دسته یهاحق

 .اهد شدارائه خو مربوط نهادهای ی کمیسیون بهشنهادهایپو شده  بیان واری شهروندان به آیندهامیدمیزان  اولویت ها و

سایر همکاران کمیسیون مستقل حقوق بشر  ر ومطالعات حقوق بش گزارش حاصل تالش بخش تحقیق واین 

در افغانستان،  و مشکالت فراروی تحقیق اصولی هاتیمحدودبرخی  رغمیعلشده است  در آن سعی است وافغانستان 

است امید  .در افغانستان ارائه شود دقیق و واقعی از وضعیت برخورداری از حقوق اقتصادی و اجتماعی نسبتاًتصویر 

 ه مردمو عام نمحصال ،نان حقوق بشر، محققان و مدافعمورداستفاده نهادهای دولتی، فعاال این گزارش یهاافتهی که

ش پی یهاها و فرصت، چالشاقتصادی، اجتماعی و فرهنگیوضعیت حقوق  از درک بهتر آن یجهیدرنت قرار بگیرد و

 .آینده فراهم شود مناسب برای میروی و سپس اتخاذ تصم

اند، همکاران و ناظران ساحوی در دفاتر ساحوی و که در این گزارش ما را یاری کرده یکسانجا دارد از همه

 یهاو سایر عزیزان از ارگان انددهیکشهمکاران بخش بانک معلومات که در تهیه و تحلیل معلومات زحمت ،والیتی

.ماند، سپاسگزاری کنیدولتی و غیردولتی که در تهیه آمارها با ما همکاری کرده



 

 

 

 

 

 

 

 

 : کلیاتاولفصل 

روش  و تحقیق حقوقی چارچوبدر این فصل ابتدا کمیسیون مستقل حقوق افغانستان معرفی شده و سپس 

 .بیان خواهد شد در انجام تحقیق و تهیه این گزارش مورداستفاده

 مستقل حقوق بشر افغانستان کمیسیوندرباره 

مفاد  مبنای بر 16/3/1381تاریخ  دری حقوق بشر، نهاد مل عنوان یککمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به

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

 .شد رخوردارب مبنای محکم قانونی مستقل حقوق بشر افغانستان از ونیسیکم یک ماده آن به این نهاد حقوق بشری،

هبود و ب منظور نظارت بر رعایت حقوق بشر در افغانستان ودولت به»بیان داشته است:  58اساسی جدید در ماده قانون 

 «.دینمایمستقل حقوق بشر افغانستان را تأسیس محمایت از آن، کمیسیون 

بنای م، «کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یهاتیقانون تشکیل، وظایف و صالح»با تصویب  1384 سال در

 5ه بر اساس ماد .و مشخص شد تعریف واضح صورتبه ت کمیسیونال، وظایف و تشکیهاتیعمل، اهداف، صالح

تعمیم و حمایت از حقوق بشر،  -2نظارت بر رعایت حقوق بشر،  -1: ، اهداف کمیسیون عبارت است ازقانون مذکور

 -5سی تخلفات و موارد نقض حقوق بشر و برر -4نظارت از وضعیت و چگونگی دسترسی افراد به حقوق بشری،  -3

 .در کشور و انکشاف وضعیت حقوق بشر منظور بهبوداتخاذ تدابیر به

رئیس کمیسیون  .شوندیجمهور تعیین مکه برای پنج سال از سوی رئیس )کمیشنر( است عضو 9کمیسیون دارای 

 .گرددها انتخاب میتوسط خود آن ا،میان اعض از کمیسیون معاوناما  شودیجمهور تعیین ماز میان اعضا از طرف رئیس

 .قرار داردیه که در رأس آن رئیس اجرائاست امور اداری، دارای داراالنشاء  شبردیمنظور پن کمیسیون بهیهمچن

بر اساس  .شودیتنظیم م آن و برنامه عمل کیبرنامه استراتژ قانون، توسط این نهاد ملی، مستقل بوده وهای عالیتف

ر چوکات دولت د ، این کمیسیونکمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستانی هاتیصالحتشکیل، وظایف و  قانون 2 ماده

خویش، احکام  یهاتیو در انجام فعال دینمایطور مستقل فعالیت مبه است، شدهسیمی افغانستان تأسجمهوری اسال
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 سیتأساز آغاز  تقریباً ونیسیکم .دهدیرار مک عمل قکشور را مال قانون اساسی، قانون مذکور و سایر قوانین نافذ

برنامه عمل  .شودمی 1397-1393های سال شامل ،برنامه استراتژیک فعلی داشته است و کیاستراتژبرنامه  ،تاکنون

 .گرددتهیه می کیساالنه بر اساس برنامه استراتژ نیز کمیسیون

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

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

نظارت بر نیروهای امنیتی آمبودزمن ) -7،تحقیق و مطالعات حقوق بشر-6، و انکشاف حقوق اشخاص دارای معلولیت

 هابرنامهاین  .یدهگزارشبخش نظارت، ارزیابی و  -9( و بشردوستانه )رعایت حقوق بخش نظارت ویژه -8، و دفاعی(

 .شودتوسط دفتر مرکزی در کابل، هشت دفتر ساحوی و شش دفتر والیتی در سطح کشور اجرا می هاتیفعال و

ر قوق بشهای کمیسیون مستقل حقانون تشکیل، وظایف و صالحیت» 21قانون اساسی و ماده  58ماده  بر اساس

اصی به این ی خهابخشی اصلی این کمیسیون بوده و هاتیصالحنظارت بر وضعیت حقوق بشر یکی از  «افغانستان

 کلی صورتبهبر وضعیت حقوق بشر  ی حقوق بشریهایتخطبخش نظارت و بررسی از  .منظور تشکیل یافته است

این بخش شکایات را دریافت نموده و  .دکنیمنظارت بر وضعیت حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  ازجمله

و عالوه بر بخش نظارت  .کندیمتالش  هاآنی قرار داده و برای رسیدگی به موردبررسقضایای نقض حقوق بشر را 

ظایف آن انجام کی از وی، کمیسیون در ساختار تشکیالتی خود بخش تحقیق و مطالعات حقوق بشر را دارد که یبررس

 .کلی و موضوعات خاص و برجسته حقوق بشری است صورتبهر مورد وضعیت حقوق بشر د تحقیق و تهیه گزارش

 افغانستان در مورد حقوق اقتصادی و اجتماعی نیز حاصلگزارش کمیسیون حقوق بشر  هشتمین عنوانبه این گزارش

 .بخش تحقیق و مطالعات حقوق بشر است هایتالش

 اقتصادی و اجتماعیدر قبال حقوق  هادولتچارچوب حقوقی؛ تعهدات 

 ،آن هر نقض تعهدی موجببهکه  است المللنیب نظام حقوق ریناپذییجدایکی از لوازم وجود قواعد مسئولیت 

ال قواعد و چه در قب لی چه در قبال معاهداتالملجامعه بین عضو عنوانبهدولت  هر .ستا مستلزم مسئولیت ناقض تعهد

لیت موجب مسئو ،دولت از سوی یک المللیبین تخلفهر  بنابراین؛ المللی داردیک سری تعهدات بین ،المللیآمره بین

ه دولتی از یعنی هرگا؛ باشد فعل تواند اعم از فعل و ترکالمللی دولت میبین تخلف ینا .المللی آن دولت استبین

ول تلقی را نقض نماید، مسئ المللی خودالمللی خود امتناع بورزد و یا با انجام عملی تعهدات بینتطبیق تعهدات بین

 هادولتت اکثری ی وجود دارد کهالمللی حقوق بشرهم بینم هایکنوانسیونالمللی، معاهدات و در سطح بین .گرددمی

نظام جهانی  در .گرددمیقواعد آمره نیز محسوب  ءِبرخی از مصادیق حقوق بشر جز حالدرعینبه آن ملحق شده و 

 .، تعهدشان در قبال موازین حقوق بشر استهادولتالمللی م تعهدات بینمه هایعرصهیکی از  ،کنونی
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ی هاشارزو رعایت  هاآنی حقوق بشری، به معنای اعالن تعهد به تطبیق مفاد هاونیکنوانسدر  هادولتعضویت 

 تیی مشهور، تعهد کشورهای عضو در قبال رعابندمیتقسبر اساس یک  .است تشانیصالححقوق بشری در قلمرو 

 :شودیمنوع تعهد شامل سه  ،ی بشریهاحقاز  هرکدام

م احترا یدارد به مفاد مقررات حقوق بشر فهیهر دولت عضو، وظ ،تعهد به احترام بر اساس :1به احترام تعهد

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

 ،دولت کردعملو  یسیقانون، پالمنفی نداشته و  ریتأثی مردم از این حقوق دخالت و مندبهرهتا در  کندیمرا وادار عضو 

 .نشودنقض حقوق بشر  سازنهیزمو سبب 

 به تکلیف دولت در جلوگیری از مداخله افراد و گروهای دیگر ،تعهد به حفاظت/حمایت :2فاظتبه ح تعهد

احترام و عدم دخالت  بودن، طرفیصرفاً ب برای انجام تعهد به حفاظت، .شودیمر مربوط مندی از حقوق بشدر بهره

یدرصورت، طبق این تعهد .انجام دهد مثبت نیز اقداماتدر حمایت از حقوق بشر  دیبلکه دولت با ست،ین یکاف ،دولت

لت وظیفه دارد از افرادی که حق ، دوشودیم شانیبشرمندی مردم از حقوق ی دیگر، مانع بهرههاو گروهاشخاص  که

 .تضییع قرار دارد، حمایت کند در معرضیا  شدهعیضاآنان 

 شان،یمردم از حقوق بشر یمندکه بهرهتالش کند  دیدولت با بر اساس تعهد به اجرا/ایفاء، :3به اجرا تعهد

بلکه  کند،ینم تیکفا مایتو ح صرف احترام فه،یوظ نیانجام ا یبرا .شودی تسهیل، فراهم و تضمین صورت عملبه

 .مردم باشد یحقوق بشر ملیع تیرعاآن،  جهیکه نت ردیصورت بگات مثبت دار اقدامدوام صورتبه دیبا

کنوانسیون وین  ازجمله داردیمالمللی را مقرر ها در قبال معاهدات بینعالوه بر قواعد عامی که مسئولیت دولت

المللی حقوق بشر نیز تدابیر خاص برای اجرایی ی بینهاونیکنوانسن ، در مت1969 معاهدات مصوبدر مورد حقوق 

 هایدولت منشور سازمان ملل متحد 1 ماده طبق ، برمثالعنوانبه .است شدهینیبشیپشدن آن و مسئولیت دولت عضو 

 سیاسی وی وق مدنالمللی حقبین هایکنوانسیون .بشر ملزم هستند هایآزادی وحقوق  رعایت م واحترا ،به ترویج عضو

ی، اجرائ هایضمانتعضو را با وضع  هایدولترعایت حقوق بشر توسط  فرهنگی وو حقوق اقتصادی، اجتماعی 

 هایدولتی ، تمامربطذیالمللی بین هایمیثاق سایر و هاکنوانسیوناصول مندرج در این  موجببه .ه استتضمین نمود

 .بشر هستندعضو، مکلف به رعایت، حمایت و توسعه حقوق 

 به توانمی هاآن ازجملهحقوق بشر را تصویب کرده است که  المللیبیننیز بسیاری از معاهدات  دولت افغانستان

شمسی  1362میالدی مصادف با  1983ی در سال ادی، اجتماعی و فرهنگحقوق اقتص به کنوانسیون الحاق افغانستان

                                            
1. Obligation to respect. 

2. Obligation to protect. 

3. Obligation to fulfill. 
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که زمینه تحقق تدریجی حقوق اقتصادی،  هستند عضو مکلف هایدولت بر اساس مقررات این کنوانسیون، .اشاره کرد

شهروندان از  مندیدلیل اینکه بهره به .فراهم کنند نظر به امکانات و ظرفیت موجوداجتماعی و فرهنگی اتباع خود را 

ال این دسته بوابسته به منابع مالی و امکانات الزم است، تعهد دولت در ق عمدتاًحقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 

دولت در قبال حقوق مدنی و سیاسی  با تعهدداشته و به همین دلیل تا حدودی  ایبرنامهاز حقوق ماهیت تدریجی و 

برای نادیده انگاری  ایبهانهامکانات را  رند تا تحقق تدریجی و نبودها اجازه ندادولت حالدرعین .کندمیتفاوت پیدا 

 ازجملهعضو  هایدولتبرخی از تعهدات  .اجتماعی و فرهنگی قرار دهد مقررات کنوانسیون حقوق اقتصادی،

 .نیاز ندارد شرطیپیشممنوعیت تبعیض بین شهروندان، داشتن برنامه و آغاز اقدامات عملی فوریت داشته و به هیچ 

 این کنوانسیون رموظف است طبق مقررات مندرج د عضو این کنوانسیون، هایدولتیکی از  عنوانبه افغانستانبنابراین 

فرهنگی  صادی، اجتماعی واقدامات مناسب تقنینی، اداری و سایر تدابیر الزم را برای دسترسی شهروندان به حقوق اقت

 شدهشارهاعضو، بر ممنوعیت تبعیض نیز  هایدولت در ماده دوم و سوم این کنوانسیون عالوه بر تعهد .روی دست بگیرد

حقوق مذکور در این میثاق را بدون هیچ  شوند کهمتعهد می این کنوانسیون عضو هایدولت 2بر اساس ماده  .است

نوع تبعیض از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا هرگونه عقیده دیگر، اصل و منشأ ملی یا 

ق زنان و مردان حقو سوم نیز بر برابریچنین در ماده هم .ندتضمین نمای ،اجتماعی، ثروت، نسب یا هر وضعیت دیگر

 .کنددر استفاده از کلیه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تأکید می

ی هاونینوانسکمفاد  ، افغانستانحقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی المللیبینعضویت در کنوانسیون عالوه بر 

دولت » :نستان مقرر داشته استقانون اساسی افغا ماده ششم مثالً  .حقوق بشری را در قانون اساسی خویش گنجانده است

عدالت اجتماعی، حفظ کرامت انسانی، حمایت حقوق بشر، تحقق  اساس بربه ایجاد یک جامعه مرفه و مترقی 

 مناطق کشور، مکلف یهمهو انکشاف متوازن در  قبایل واقوام  یهمهدموکراسی، تأمین وحدت ملی، برابری بین 

ات منشور ملل متحد، معاهد»هفتم قانونی اساسی، دولت مکلف به رعایت  ماده موجببهبه همین ترتیب « .باشدمی

ه همین ترتیب ب .شده است« جهانی حقوق بشر اعالمیه والمللی که افغانستان به آن ملحق شده بین هایمیثاق، الدولبین

اعی و فرهنگی اجتم اقتصادی،فهرستی از حقوق  یافتهاختصاص «حقوق و وجایب اتباع»فصل دوم قانون اساسی که به 

درباره حق سطح مناسب  15و  14، 13های ماده به مواد ذیل اشاره کرد: توانمی مثالعنوانبه .است شدهگنجاندهنیز 

و  51های ماده درباره حق آموزش 44و  43های ماده، درباره ملکیت و مسکن مناسب 40و  38، 14های ماده، زندگی

 .درباره حق صحت 52

به آن ملحق شده و هم بر اساس اصول قانون  قبالًالمللی که معاهدات بین موجببهولت افغانستان هم د بنابراین 

 مکاناتاستفاده از ا بوده و باید با اقتصادی، اجتماعی و فرهنگیو تحقق حقوق  اساسی، مکلف به رعایت، حمایت

 .تالش کند نشایفرهنگمندی مردم از حقوق اقتصادی، اجتماعی و موجود در جهت بهره
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 هادادهو تحلیل روش تحقیق 

 نامهسؤال تکمیل از طریق عمدتاًدر آن  مورداستفادهو معلومات  تحلیلی است-این گزارش یک گزارش توصیفی

امعی را ج یکارمندان بخش تحقیق و مطالعات حقوق بشر پرسشنامه به هدف انجام این تحقیق .است شدهیآورجمع

حوی برای خانه پری به تمام دفاتر سا سؤاالتاین  .کردند آمادهباز و بسته بود طرح و  تسؤاالکه مشتمل بر مجموعه 

نفر در ساحات مختلف  8517دفتر ساحوی و والیتی با  14همکاران نظارت ساحوی در کمیسیون ارسال شد و  یتیوال

جتماعی ادی، اط به حقوق اقتصمربو یهاشاخصکه بر اساس  یانامهسؤالدر طی این گفتگو  .دکردنمصاحبه و گفتگو 

بانک  ها درنامهتمام پرسش .دریافت شد این تحقیق ازیموردن تو معلوما شده خانه پری ،بود شدههیتهو فرهنگی 

کارمندان بخش تحقیق و  لهیوسبهو  شدهیگردآور یهادادهسپس  و بندی شدتوحید و دسته فتر مرکزیمعلومات د

 .زی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفتمطالعات حقوق بشر در دفتر مرک

خشونت علیه زنان، نظارت ساحوی  اتاطالع یهابانکهای داده ، ازنامهاز سؤال آمدهدستبهدر کنار معلومات 

 بر اساسر ، ثبت قضایای نقض حقوق بشحقوق بشردوستانه و تلفات ملکی بر اطفال، نظارت مرزی اطفال، نظارت ویژه

های دولتی و برای تکمیل و غنای بیشتر گزارش از ارگان نیچنهم .است شدهاستفادهن گزارش ز در اینی شکایت افراد

نیز بهره  یالمللبیندیگر کمیسیون و دیگر نهادهای ملی و  یهاگزارششده و از  یز معلومات الزم دریافتغیردولتی ن

 .برده شده است

ی برخی دسترسی به ناامناز طرفی به دلیل  است؛ مشکل رر تحقیق معیاری در افغانستان کانکته آخر آنکه انجام کا

 امالً کو از سوی دیگر ظرفیت انسانی برای انجام تحقیقات  است ناممکنکارمندان کمیسیون حقوق بشر  از مناطق برای

کامل وضعیت  دهندهبازتابانتظار داشت که گزارش حاضر  توانینمبنابراین  .به وجود نیامده است معیاری هنوز

وضعیت  شده است با استفاده از منابع مختلف سعی حالنیدرع وق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در افغانستان باشد،حق

 .یی که امکان دارد به تصویر کشیده شودتا جا ی شهروندان افغانستان از حقوق اقتصادی و اجتماعیمندبهره

 هایندبگروهبوده است، الزم است تعداد،  نامهلسؤاابزار گردآوری اطالعات این تحقیق،  ترینمهم کهازآنجایی

 .به تفکیک تشریح شود شوندگانمصاحبه یهایژگیو

 شوندهتعداد زنان و مردان مصاحبه
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( 1395در سال  3329و  1394در سال  5188است )نفر مصاحبه شده  8517با  دو سال درمجموعدر این گزارش 

 .دهدمردان تشکیل میآن را  %51.5زنان و  %48.5 هاآنمیان  از

 مناطق جغرافیایی تحت پوشش

است که در نمودار زیر  شدهانجاموالیت  27مصاحبه با افراد در  منظوربهنظارت ساحوی حقوق بشر  یهاتیمأمور

 .است شدهدادهشونده در هر والیت نشان افراد مصاحبهبه تفکیک در 

51.5مرد48.5زن

جنسیت مصاحبه شونده ها
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 .است شدهامانجو در نیمروز کمترین مصاحبه  بیشترین مصاحبهکه در نمودار پیداست، در والیت هرات  گونههمان

 شوندگانسن مصاحبه

 .است شدهدادهنشان  طبقه 5اشتند که در جدول زیر در سال سن د 92تا  18شوندگان بین سنی مصاحبه ازلحاظ

 

 

 

12.30. هرات %
10.40. ننگرهار %

8.50. بدخشان %
8.30. کابل %

6.10. بامیان %
5.90. بلخ %

5.60. سمنگان %
5.20. دایکندی %

4.80. پروان %
3.90. پکتیا %

3.40. پنجشیر %
2.50. لغمان %

2.40. بادغیس %
2.20. کنر %

2.10. غور %
2.00. خوست %
2.00. اروزگان %
2.00. فاریاب %

1.80. جوزجان %
1.80. غزنی %

1.40. کندهار %
1.40. وردک %

1.30. تخار %
1.00. کاپیسا %

0.90. بغالن %
0.60. کندز %

0.30. نیمروز %

0.00% 3.50% 7.00% 10.50% 14.00%

والیات تحت پوشش در این گزارش
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 هاشوندهحالت مدنی مصاحبه

 مقایسهضمن  دول زیر حالت مدنی آنان را درج .انددهمتأهل بو نفر 7545شونده، تعداد تن مصاحبه 8517از مجموع 

 .دهدنشان می آخر دو سال

 
 هاشوندهسواد مصاحبه
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نمودار سن مصاحبه شونده ها
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از  1395در سال  .اندبوده سوادیبنفر  3830تعداد  شوندهمصاحبه نفر( 5188) از مجموع 1394در جریان سال 

 .اندبوده سوادیبنفر  2533تعداد  شوندهپرسش نفر( 3329) مجموع

 .دهدرا نشان می شوندگانمصاحبهسواد  سهیمقانمودار زیر 

 
 .نشان داده است باهمشکل زیر سطح سواد مصاحبه شوند ها را در مقایسه 

 
 

بیسواد باسواد

74

26

76

24

بیسواد باسواد

1394 74 26

1395 76 24

فیصدی مصاحبه شونده ها ازنظر داشتن سواد  
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 شهروندان از حقوق اقتصادی و اجتماعی یمندبهرهفصل دوم: 

ر دسته بشری که د یهاحق ترینمهمشهروندان افغانستان از برخی از  مندیوضعیت بهره در این فصل به بررسی

 .شودمی، پرداخته ردیگیمحقوق اقتصادی و اجتماعی قرار 

 حق آموزش

ویت عض المللی که دولت افغانستانبین یهاونیکنوانس که هم در استها انسان حق آموزش ازجمله حقوق ذاتی

اعالمیه جهانی  26در ماده نمونه عنوان به .بر آن تأکید شده است هم در قانون اساسی کشورو  را پذیرفته است هاآن

ده و فراهم شآموزش پرداخته حقبه  وق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگیالمللی حقبین کنوانسیون 13ماده  حقوق بشر و

نسیون مذکور آمده کنوا 13در ماده  .است شده ها برشمردههای دولتنمودن آموزش اجباری و رایگان از مکلفیت

د و موافقت دارد که شناسبه رسمیت می کس را نسبت به آموزشحق هر نوانسیونعضو این ککشورهای »است: 

تساهل و  تفاهم، هایزمینهجامعه آزاد آماده سازد و  باید کلیه افراد را برای ایفای نقش سودمند در یک آموزش

ابتدایی  این حق، آموزشاستیفای  منظوربهچنین هم .فراهم آورد های نژادی، قومی و مذهبیبین کلیه گروه را دوستی

 «.رایگان در دسترس عموم قرار گیرد صورتبهباید اجباری و 

در  انسسحق تمام اتباع افغانستان است که تا درجه لی میتعل» است: شدهانیب نیز قانون اساسی کشور 43در ماده 

متوازن  ممنظور تعمیدولت مکلف است به .شودمی ناز طرف دولت تأمی گانصورت رایی دولتی بهممؤسسات تعلی

 یهازبان ستدری هنو زمی دنمای قپروگرام مؤثر طرح و تطبی ،متوسطه اجباری ماتتعلی نیمعارف در تمام افغانستان، تأم

 «.کند فراهم کنندیم تکلمها آن بهمادری را در مناطقی که 

 دسترسی به حق آموزش میزانالف: 

 باآنکهاین حق  مندی شهروندان ازکه بهره شودمیتان، آشکار با یک نگاه اجمالی به وضعیت موجود در افغانس

رو بوده روبهگذشته  دو سالهای بسیاری در طول با مشکالت و چالش ،شودمیمهم دولت به شمار  تعهدات یکی از
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 9،490،771تعداد  1394دهد که مجموع شاگردان در سال آمده از وزارت معارف نشان میدستمعلومات به .است

 معلم زن 65،663 ازجملهمعلم  203،535 تعداد .شودمیپسر  5،763،783دختر و  3،726،988که شامل  بوده است رنف

برای  ر این سال هرچند وزارت معارفد .اندها بودهمکتب مشغول تدریس به آن 16،800 در معلم مرد 137،872و 

 .مسدود مانده است ب به علل مختلفباب مکت 714 اما همچنانی داشته است، هایتالش بازگشایی مکاتب

 افغانستان سراسر در مکتبباب  17،842 ،1395سال  تعداد مکاتب دراعالم کرده است که  افغانستان وزارت معارف

شده است پسر( در سراسر افغانستان ثبت 5،703،155دختر و  3،531،304شاگرد ) 9،234،459تعداد این سال در  .است

 .اندکرده تدریس در مکاتب معلم خصوصی نیز 20،339معلم دولتی و  199،761ه شمول معلم ب 220،100و تعداد 

 
شمگیر افزایش چ صورتبهشاگردان دختر  خصوصبهدر دوره جدید بعد از سقوط طالبان تعداد شاگردان مکاتب 

یشتر حقوق ب نیتأمی و این افزایش همواره یکی از دستاوردهای مهم دولت افغانستان در جهت تالش برا افزایش یافت

 .تاس مشاهدهقابل گردعقبسیر نزولی و  در افغانستان در این خصوص یک نوع آخردر چند سال  .شدیمبشر تلقی 

شهروندان از حق  یمندبهرهدر خصوص  گردعقبنوعی  دهندهنشانتحصیلی  آخر دو سال آمار وزارت معارف از

د دارد و هم اینکه در قسمت دسترسی دختران به حق آموزش کلی وجو صورتبههم  گردعقبآموزش است و این 

 اخیردو سال  مقایسه آمار .اندبازماندهشاگردان پسر از رفتن به مکتب  و شاگردان دختر سه برابرِبوده  ترجدیمشکل 

از این  و اندرفتهبه مکتب  1394از سال  نفر کمتر 256،312 1394در مقایسه با سال  1395که در سال  دهدیمنشان 

 .نفر بوده است 195،684نفر و تعداد شاگردان دختر  60،628میان آمار شاگردان پسر 
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لمداد عامل اصلی ق عنوانبهگسترش ناامنی را  توانمیدر میان عوامل مختلف که باعث این سیر نزولی شده است 

منجر  2015در سال  ر افغانستانهای ناشی از جنگ ددر گزارش خود اعالم کرده بود که خشونت نیز یونیسف .کرد

 139،000باعث محرومیت  نیز تبمسدود شدن این تعداد مک .مکتب شد 369از  به بسته شدن نسبی یا کامل بیش

چنین افزایش فقر در افغانستان در این گزارش هم .اندشدهمعلم نیز از این واقعه متأثر  600شده و شاگرد از حق آموزش 

افغانستان از  از اطفال %40 این گزارش .است ذکرشدهوامل مهم محرومیت اطفال از آموزش یکی دیگر از ع عنوانبه

برخورداری از سواد حیاتی خواندن و  عدماین کودکان به دلیل  حق آموزش محروم دانسته و بیان داشته است که

 1.هستند روروبه آینده خوبمحرومیت از با تهدید در اقتصاد کشور سهیم شوند و  توانندنمی یسالبزرگدر  نوشتن،

 .مکتب شده است 1006نیز باعث مسدود شدن تعداد  1395 در سال هایناامن به خاطر ادامهوزارت معارف  اعالم بنا بر

 .بمانندیون طفل از آموزش محروم حدود دو میل این وضعیت باعث شده است که استمرار

طفل به  6658دسترسی اطفال به حق آموزش، با تعداد  کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان برای بررسی وضعیت

شوندگان از پرسش %3.1 1395در سال  در جریان این تحقیق .دختر مصاحبه نموده است 3،256پسر و  3،402شمول 

 یهاافتهی .بود %3 میاز تعل محرومرقم اطفال  1394سال  است که یدر حال این .دسترسی ندارند اند که به آموزشگفته

و محرومیت شاگردان از دسترسی  کمتر شده 1395آموزش در سال  که دسترسی اطفال به حق دهدیمتحقیق نشان  این

وزارت  یهارشگزادر  ازآنچه اما اینکه نتیجه این تحقیق میزان کاهش دسترسی را کمتر .به آموزش بیشتر شده است

                                            
1394 .جدی  :22  نشر شده .کودکان افغانستان به آموزش دسترسی ندارند ر صدد چهل :، یونسیفگروپ دیکل .1

 http://tkg.af/dari/afghanistan-news/kabul/18601:آدرس
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 25وندان از حقوق اقتصادی و اجتماعی ..........................................................مندی شهرفصل دوم: بهره

 

امن با مشکالت جدی مواجه مناطق نا رسی اطفال دربه این دلیل است که دست احتماالًنشان داده است،  معارف آمده،

نگرفته  صورت مصاحبهدسترسی به این مناطق دشوار است، با شهروندان ساکن در این مناطق  ازآنجاکه و شده است

 .تحقیق لحاظ نشده است جهیدرنتوضعیت آنان  و

 موجودیت و وضعیت ساختمان مکاتبب: 

در افغانستان  .استامکانات برای برخورداری از حق آموزش  نیتریو ضرور نیترییساختمان مکتب از ابتدا

ی باز ، خیمه و حتی در فضایاهیاست که تعدادی از مکاتب فاقد تعمیر بوده و در تعمیرهای کرا یاگونهشرایط به

ستقیم معدم برخورداری از شرایط مناسب و امکانات الزم آموزشی، بر کیفیت آموزش تأثیر  .شودها تشکیل میصنف

 .دهدداشته و مؤثریت تحصیل را کاهش می

ساختمان مکتب  در مورد ییهاسؤالدسترسی دارند،  آموزشاند به این تحقیق از آن عده افرادی که اظهار کرده در

 است: قرار ذیل 1394در سال  جواب آنان .مطرح شد شوندگاندر قریه یا محل سکونت پرسش

از  %4 .وجود دارد ساختمان مکتبها اند که در قریه یا محل سکونت آنهشوندگان اظهار داشتاز پرسش 88%

اند که مکتب گفته %3 .شودها استفاده میمکتب در قریه آن عنوانبه شخصی خانهکیاند که از شوندگان گفتهپرسش

 عنوانبهتعمیری  گونهچیهکنند و تحصیل می فضای باز در شوندگانمصاحبهاز  %2 .است یک خیمهها تنها در قریه آن

 .به یادگیری و تحصیل مصروف هستند در یک مسجدکه  اندگفته زینباقی  %1 .ها وجود نداردمکتب در قریه آن

 
 انددادهو نوع ساختمان مکتب  هاصنفبرگزاری  محلدر مورد  1395در سال  شوندگانمصاحبهکه  ییهاپاسخ

 %6،6 .ارددساختمان مکتب وجود  سکونتشانکه در قریه یا محل  اندتهگف شوندگانمصاحبهاز  %88،6 :قرار ذیل است

 هاآناز  %1،7 .شودمکتب استفاده می عنوانبه شخصی خانه کیاز  سکونتشاندر محل  اند کهگفته شوندگانپرسش
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ان در فضای باز که شاگرد اندداشتهبیان  هاآندیگر از  %3.1 .است یک خیمهها تنها اند که مکتب در قریه آنگفته

 عنوانبهکه از مسجد  اندگفته ماندهیباق %1،1 .ها وجود نداردمکتب در قریه آن عنوانبهتعمیری  و کنندیمتحصیل 

 .شودمیمحل آموزش استفاده 

 
 

 .ساختمان مکتب وجود ندارد شان محل زندگی اند که درها اظهار داشتهشوندهاز مصاحبه %12.5مطابق این نمودار 

 عمده عوامل 1394در طول سال آنان وجود ندارد؟  سکونتشانبعدی این بود که چرا ساختمان مکتب در محل  ؤالس

 %0،2که ساختمان مکتب غصب شده است،  اندگفته %0،1 :اندبرشمردهعلت نبود تعمیر برای مکتب  عنوانبه ذیل را

که ساختمان مکتب در دست اعمار  اندداشتهان بی %1،4شده است، زاندهسوکه ساختمان مکتب تخریب یا  اندگفته

 .از آغاز ساختمان نداشته است مکتبکه  اندگفته یا اندگذاشته جوابیبرا  سؤال شوندگانمصاحبهباقی  .است

 قرار ذیل است:مان مکتب نبود ساخت به علتشوندگان پرسش پاسخ 1395در سال 

 %1.8 ه شدن مکتبزاندسو ای بتخری ▪

 %13.2 مکتب بودناعمار  ریز ▪

 %83.3 تمان از قبل وجود نداشته استساخ ▪

 .%1.7 ب شده استساختمان مکتب غص ▪
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 است؟ برای اطفال شما موجود تیتربسطح از تعلیم و  که چهاین بوده است  شوندگانمصاحبهاز  سؤاالتیکی از 

 .است شدهدادهدر نمودار زیر نشان  آنان در هر دو سالهای پاسخ
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1395علت نبود ساختمان مکتب در سال 

تخریب و سوزاندن در حال اعمار بودن غصب شدن از قبل وجود نداشته

0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0

آموزش 

مسلکی

6-1ازصنف  دانشگاه 12-10صنف  9-7صنف 
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ر سال سطوح مختلف آموزش در قریه یا محل سکونت پرسش شوندگان د

1394-1395های 
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 والیت بدخشان -حال تحصیل در مکاتبکودکان در 
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 های عمدهچالشج: مشکالت و 

 وروزش فراگیر در کشبرای تهیه امکانات آموزشی و تأمین شرایط برای آم دولت آخرهای که در سالاین رغمیعل

الت و مشکبه دلیل وجود هم تعداد زیادی از اطفال در مناطق مختلف کشور هنوز  ،داشته است توجهقابل یهاتالش

 در کنار ناامنی و خشونت که عاملی اصلیهای این تحقیق طبق یافته .از حق آموزش محروم هستند موانع جدی

ای برخورداری از حق آموزش اطفال وجود دارد که بر را هاییترین چالشمهماست،  محرومیت اطفال از حق آموزش

 :توان در موارد زیر خالصه نمودمی

ها، دختران در برخی از خانواده .کنداین مورد بیشتر برای دختران ممانعت ایجاد می :تیموانع فرهنگی و سن

از  افتی دوردر مس یتباگر مک به همین دلیل .با مردان صحبت کنند تنهایی بیرون از خانه باشند و یااجازه ندارند تا به

های این بر اساس یافته .شونده مکتب منع می، دختران از رفتن بنباشد معلم زن در مکتبخانه قرار داشته باشد و یا 

نیز گفته %10و  9 -7اند در صنوف گفته %8، 12-10که دختران در صنوف  اندگفته شوندگانمصاحبهاز  %53تحقیق 

مردم دلیل اصلی برای ممانعت اطفال  اعتراضاند که گفته %2 نیچنهم .کنندمکتب را ترک می 6-1اند در صنوف 

 .است رفتن به مکتب از رانشاندختخصوص به

 اما نظر ،تحصیل در مکاتب دولتی برای عموم شهروندان رایگان است اگرچه :هاخانوادهمشکالت اقتصادی 

شاگردان با توجه به تعداد اطفال در سن افزار نوشتها، مصارف به دوری و نزدیکی مکاتب دولتی و موقعیت آن

اقتصادی برخی  ناگوار وضعیت .شودمیفقیر مشکل  یهاخانوادهی و گاهی تحمل آن برا است تحصیل، متفاوت

د مکتب اطفال را برای کسب عوای یجابهتا از رفتن اطفالشان به مکاتب خودداری و  سازدیمها آنان را مجبور خانواده

 .به کار گماردخارج زندگی و تکمیل م

یل خود اطفال نتوانند به تحص شودمیارد که باعث دیگر نیز وجود د ترتیاهمکمعالوه بر آنچه گفته شد، عوامل 

 است: شدهدادهآن در جدول زیر نمایش  یرگذاریتأثاین عوامل و میزان  .در مکتب ادامه بدهد
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 دسترسی اشخاص دارای معلولیت به آموزشد: 

ن حق بر ی به ایافراد دارای معلولیت در راستای دسترس بوده وبشری  مهمحق دسترسی به آموزش یکی از حقوق 

دارای  صاشخاحقوق  المللیکنوانسیون بین. هستندهای خاصی برخوردار المللی از حمایتاساس قوانین ملی و بین
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و را به عض هایدولتعنوان یک حق بنیادی و اساسی حمایت نموده و معلولیت از حق تعلیم افراد دارای معلولیت به

 24ماده در  دارای معلولیت، مکلف ساخته است. شخاصحق ا این مایت ازریزی و اتخاذ تدابیر درست جهت حبرنامه

 هدف هشناسند. بهای عضو، حق آموزش را برای افراد دارای معلولیت به رسمیت میدولت» آمده است: میثاقاین 

آموزش صورت تحقق این حق، بدون تبعیض و بر مبنای فرصت برابر، نظام آموزشی فراگیری را در تمامی سطوح و به

افراد دارای معلولیت از نظام آموزش همگانی بر مبنای معلولیت مستثنا ... کنندتضمین میبا اهداف زیر العمر مادام

گردند، به همین منوال کودکان دارای معلولیت از آموزش اجباری رایگان ابتدایی یا متوسطه بر مبنای معلولیت نمی

 «گردند.مستثنا نمی

قرار داده  تیتسجیل و موردحماخود  43شهروندان را ضمن ماده  تینیز حق تعلیم و ترب افغانستانقانون اساس 

یسانس تا مقطع ل دارندحق ،قانون اساسی تمامی شهروندان کشور به شمول افرا دارای معلولیتاست. بر اساس این ماده

قانون  20و  19، 16، 15های ماده د.نبرخوردار گرد ،تعلمی دولتیو  موزش و تحصیل رایگان در نهادهای آموزشیآاز 

اسی عنوان یکی از حقوق اسافراد دارای معلومیت به تیترب حق آموزش و تعلیم ونیز به ،حقوق و امتیازات معلولین

دارای معلولیت به این حق، مکلف نموده است. د های دسترسی افراو دولت را به فراهم آوری زمینه افتهیآنان اختصاص

دهد های تعلیمی و تحصیلی برای افراد دارای معلولیت نشان میوشن این قانون بر فراهم آوری زمینهتأکید صریح و ر

عنوان هحمایت از این حق را ب نموده دیتأکخاص  صورتافراد دارای معلولیت به قحقو که قوانین ملی ما نیز نسبت به

های معارف و تحصیالت وزارت»قانون آمده است: این  19در ماده  حساب آورده است.های دولت بهیکی از مسؤولیت

بورس هحکومت از مجموع سهمی نمایند.فراگیر و اختصاصی را برای معلولین فراهم می تتعلیم و تربی هعالی، زمین

ها برای معلولین واجد ( آن٪5کننده باشد )ها و مؤسسات کمکدوش دولته های تحصیلی خارجی که مصارف آن ب

تر نسبت نازل %25مؤسسات تعلیمی و تحصیلی خصوصی، خدمات مربوط را برای معلولین، . دهدشرایط تخصیص می

 «.ندینمایعرضه م ،اشخاص ریبه سا

ر در حال حاض قات که کمیسیون از وضعیت حق آموزش اشخاص داری معلولیت انجام داده استبر اساس تحقی

دیگر به  ٪78.6خواند. اما ی داشته و درس میاشخاص دارای معلولیت به خدمات آموزشی دسترس ٪21.6صرف 

 درس و مراکز تعلیمی دسترسی ندارند.
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نفر آنان درس  204نفر از اشخاص دارای معلولیت مصاحبه نموده است که  944در این تحقیق کمیسیون با 

نفر در مکتب خاص  45نفر در مکتب خصوصی  5نفر در مکتب دولتی،  94نفر در دانشگاه،  22خوانند و این میان می

. اندبودهنفر در مدرسه دینی مصروف درس خواندن  2نفر در سایر مراکز آموزشی و تعلیمی و  41، انیناینابو  انیناشنوا

 .اندداشتههای حرفوی و فنی قرار نفر دیگر نیز در حال فراگیری آموزش 18

 است.جدول زیر مراکز محل تحصیل افراد داری معلولیت را به تصویر کشیده 

 
 

های دسترسی به تعلیم و تحصیل در مراکز تعلیمی و تحصیلی شامل جای کافی برای آموزش، فراهم آوری سهولت

های دولت است که باید برای افراد دارای رمپ، مواد برای بریل و کامپیوتر مخصوص، یکی از دیگر مسؤولیت

مرکز تعلیمی و تحصیلی که افراد  192اضر از میان ح کهیدرحالدهد که معلولیت فراهم شود. تحقیقات ما نشان می
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مرکز دارای  2مرکز دارای جای کافی برای آموزش،  176باشند ها مصروف تعلیم و تحصیل میدارای معلولیت در آن

 مرکز دارای مواد برای بریل هستند. 56مرکز دارای کامپیوتر مخصوص و  2رمپ، 

 یلیو تحصها در مراکز تعلیمی لتجدول دسترسی افراد دارای معلولیت به سهو

 
نفر( دیگر به درس و  740) ٪78.6خواند و نفر( درس می 204) ٪21.6نفر تنها  944بیان شد از میان  قبالًچنانکه 

مراکز تعلیمی و تحصیلی دسترسی ندارند. علل عدم دسترسی آنان به درس و مراکز تعلیمی و تحصیلی، قرار ذیل 

ی، )برای مندعالقهنفر( عدم  7( عدم پذیرش به دلیل معلولیت، )برای نفر 17اصله مسیر، )برای است: دور بودن راه یا ف

 280نفر( و سایر دالیل )برای  49نفر( نبود وسایل مخصوص معلولیت )برای  149نفر( مشکالت اقتصادی، )برای  106

 نفر( ذکر گردیده است.

 را بیان کرده است. درس و تحصیلعلل عدم دسترسی افراد داری معلولیت به  جدول زیر
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 صحتدسترسی به حق 

 .کندیمصحت یک حق مهم بشری بوده که تحقق آن زمینه برخورداری از سایر حقوق را تسهیل  دسترسی به حق

دور از ه حقوق بشری همه افراد ب معیارهایطبق و  شدهپرداختهصحت  حقبهحقوق بشر  المللیبیندر بسیاری از اسناد 

خویش اعالم  25اعالمیه جهانی حقوق بشر در ماده  .به خدمات صحی دسترسی داشته باشند دارندحقتبعیض  هرگونه

متناسب است، برخوردار  اشسالمتی و رفاه خود و خانواده حق دارد از سطحی از زندگی که برای هر کس»: داردمی

در  اجتماعی نیتأمو حق  زم اجتماعیطبی و خدمات ال مسکن و مراقبت ، پوشاک،خوراک این حق شامل .باشد

معاش امرار لیخارج از اراده وسا ت، بیوگی، پیری یا موارد دیگری که به علمعلولیتبیکاری، بیماری،  صورت

 «.شودیم ،رفته باشدازدست

عضو  هایدولت»: اجتماعی نیز تصریح داشته است المللی حقوق اقتصادی،بین کنوانسیون ن ماده دوازدهمیچنهم

ت ی و روحی قابل حصول به رسمیمساز بهترین حالت سالمت ج یمندو بهرهحق هرکس را به تمتع  کنوانسیون ینا

این میثاق برای تأمین استیفای کامل این حق اتخاذ خواهند کرد شامل اقدامات الزم  هایدولتتدابیری که  .شناسندمی

 برای تأمین امور ذیل خواهد بود:

 .رشد سالم آنان ومیر کودکان ومرگکاهش  ،شوندیمی که مرده متولد انکودک تقلیل میزان .الف 

 .صنعتی از جمیع جهات و بهداشتبهبود بهداشت محیط  .ب

 هاها و همچنان مبارزه علیه این بیماریو سایر بیماری یاحرفهگیر، بومی، های همهو معالجه بیماری پیشگیری .ج

 «.های طبی برای عموم در صورت ابتال به بیماریجع طبی و کمکایجاد شرایط مناسب برای تأمین مرا .د

لیه زنان، تبعیض ع هر نوعچهاردهم کنوانسیون رفع  نژادی، ماده دوازده و ضتبعی ن رفع هر نوعماده پنجم کنوانسیو

ماده بیست چهارم کنوانسیون حقوق طفل و ماده هفدهم اعالمیه قاهره نیز در مورد حق صحت تصریح کرده که 

ر د در منشور سازمان صحی جهان .مند گردنداز این حق بشری بدون هیچ نوع استثنا بهره باید شهروندان یک جامعه

از باالترین استاندارد قابل حصول صحت یکی از حقوق اساسی هر  مندیبهره» :مورد دسترسی به صحت آمده است

رابر در ب هاحکومت .اقتصادی و اجتماعی است انسان بدون در نظر گرفتن نژاد، مذهب، اعتقادات سیاسی، شرایط

 1«.را تأمین نمایند نآاختصاصی  که با اتخاذ تدابیر عمومی و اندمسئولم خویش دمرصحت 

ی تسهیالت صح عالج امراض و دولت وسایل وقایه و» چنین تسجیل یافته است: 52ماده  افغانستان قانون اساسی در

 «...نمایدکام قانون تأمین میرایگان را برای همه اتباع مطابق اح

                                            
1.http://www.who.int/governance/eb/who_constitution_en.pdf, CONSTITUTION OF THE WORLD 

HEALTH ORGANIZATION 

http://www.who.int/governance/eb/who_constitution_en.pdf
http://www.who.int/governance/eb/who_constitution_en.pdf
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 یز مکلفقوانین داخلی خویش ن ابقدولت افغانستان مط، المللی پیرامون حق صحتدات بینتعه بنابراین عالوه بر

عیت بر ممنو المللیبینچنانکه در متن بسیاری از اسناد  .است که حق صحت را برای همه شهروندان فراهم بسازد

خدمات  اهم سازد وفربعیض برای همگان بدون ت راحق دسترسی به صحت ستان باید دولت افغان شده، دیتأکتبعیض 

 .جامعه باشددر دسترس همه اقشار  در سراسر قلمرو افغانستان صحی التیو تسه

 دسترسی به خدمات صحیالف: وضعیت کلی 

چه در بخش در افغانستان چه در بخش دولتی و  کنندیممراکزی که خدمات صحی ارائه  آخر هایسالطی 

خصوص مراکز صحی گسترش و توسعه خدمات صحی بهو این  است داکردهیپتوسعه  ریگچشم صورتبهخصوصی 

 .شودمیولت افغانستان و سکتورهای صحی تلقی دها و دستاوردهای مهم یکی از موفقیت آخرهای طی سال

لی افغانستان باید مجموع خدمات صحی تا مطابق برنامه انکشاف م وجود دارد. هنوز زیمتعدد نمشکالت  حالنیدرع

دولت افغانستان نتوانست  هاتالشباوجود برخی  اما ،دادنفوس کشور را تحت پوشش قرار می %90حدود  1389سال 

از  %57تنها  ،دبه نشر رسی 1394که در ماه ثور  صحت پالن وزارت استگزارش ریبر مبنای  .آید نائلبه این هدف 

 هاولیتا آن زمان نتوانسته بودند از خدمات  گردی %43و اساسی صحی دسترسی دارند و  هاولی مردم کشور به خدمات

بررسی چگونگی عرضه خدمات صحی که به تاریخ  در اجالسمسئوالن وزارت صحت عامه  .مند شوندصحی، بهره

 هم معنا است که هنوز فوق بدین مطالب 1.خدمات صحی خبر داد درصدی 6، از توسعه بود برگزارشده 1395سنبله  7

ملی  ژی انکشافاین نشانگر عدم تحقق اهداف استرات نفوس کشور به خدمات صحی دسترسی ندارند و %40 حدود

 .استحق صحت شهروندان  ینهیدرزم

شفاخانه دولتی در سطح ملی وجود دارد  139بر اساس معلومات دریافتی از وزارت صحت، در حال حاضر تعداد 

نفر  8686همچنین تعداد داکتران  .شهروند افغانستان یک بستر 2199برای هر  تقریباًیعنی  استبستر  13276که دارای 

مراکز صحی  929کز صحی جامع، مر 414عالوه بر این حدود  است. داکتر زن در سراسر کشور 1723به شمول 

 2.مراکز صحی فرعی فعال است 804عداد اساسی و ت

ه در مناطق تحت پوشش کاری کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و در ساحات های این تحقیق کبر اساس یافته

اند شوندگان گفتهاز مصاحبه %10حدود انجام شده است،  1394-1395والیات در سال همه مراکز  ازجملهامن کشور 

که به خدمات  اندشوندگان هم گفتهاز مصاحبه %90 .دسترسی ندارند به هیچ وجه که به خدمات و امکانات صحی

 .های متعدد همراه استبا موانع و چالش یمراکز صحها به خدمات و اما دسترسی آن ،صحی دسترسی دارند

                                            
1.http://tnews.ir/news/61d969414110.html. 

 .1395، نشرات کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، سال 1394وضعیت حقوق بشر در افغانستان در سال  .2



 36وندان از حقوق اقتصادی و اجتماعی ..........................................................مندی شهرفصل دوم: بهره

 

کمیسیون مستقل حقوق بشر ، شودمیانجام  هرسالهدر کنار تحقیق در مورد حقوق اقتصادی و اجتماعی که 

غانستان صحت در اف حقبهمورد وضعیت دسترسی  در ضمن یک برنامه گسترده ملی تحقیق در 1395افغانستان در سال 

این  ر ادامهدنیز به خدمات صحی  شوندهمصاحبه افراد یدسترسدر مورد میزان  این تحقیق هاییافته کرد. یاندازراهرا 

 .شودمیتشریح گزارش 

 صحی خدمات مشکالت دسترسی بهب: 

ن دسترسی آسان داشته باشند، یکی از ه آب از سوی دولت که شهروندان شدهفراهمخدمات و امکانات صحی 

ر است. کسانی که د شدهمطرح یسؤالدسترسی به حق صحت است که در این تحقیق نیز در مورد آن  یهاشاخص

 برخی از مشکالت و حالدرعین، انددادهدر مورد دسترسی به خدمات و امکانات صحی جواب مثبت  سؤالپاسخ به 

کمبود داکتران مسلکی، نبود تعمیر برای تعدادی از  ازجمله .اندبرشمردهخص مش صورتبهموجود را  یهاچالش

خدمات  در مسیر دسترسی به هایترین چالشعمده ازجملهنرسیدن اکماالت، نبود امبوالنس  موقعبهمراکز صحی و 

قیمت  ،یصح مراکزت در چنین کمبود ادویه، کمبود وسایل طبی، نبود امکانات و تسهیالهم .صحی یاد شده است

ادویه و وسایل  مشکالت کمبوددر میان این  .اندادکردهیاز آن شوندگان های دیگری است که مصاحبهاز چالش باال

 .رودترین چالش به شمار میکوچک عنوانبه %(0.9چالش و نبود کارمندان اناث ) نیتربزرگ %(50.5) صحی

 .دهدنشان می تفصیلی صورتبه شده راهای یادنمودار ذیل چالش 

 
انستان ، در افغاست مراکز صحی بودن دسترسقابلنزدیکی و  ،خدمات صحی خصوصیات الزم ازجمله کهیدرحال

 .شودخدمات صحی محسوب می برای دسترسی شهروندان به یک معضل جدی عنوانبه دوری مراکز صحیهنوز هم 

های نیم تا یک کیلومتر و در برخی از نی فاصلهمکا ازلحاظ ،استانداردهای دسترسی به خدمات صحی کهیدرصورت
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اظهار  شوندگانمصاحبهاز  %13حدود 1،صحی را در نظر گرفته است از خانه تا مرکز فاصله لومتریکتا دو  کشورها

طوالنی تا  فاصله. برسند مرکز صحی نیترکینزدکیلومتر راه را باید طی کنند تا به  8بیشتر از  یافاصلهکه  اندداشته

 هاخانمرای ب خصوصبهاین مسئله . دهدمیخطر برای بیمار، هزینه تداوی را نیز افزایش  شیبرافزامراکز صحی عالوه 

ناچارند یکی از مردان فامیل را نیز با خود همراه داشته باشند که هزینه سفر  هاخانمچون  ،دینمایم دوچندانمشکل را 

 نیدر ا. سازدمواصالتی نیز این مشکل را چند برابر می هموار هاینبود راه هاهیقردر برخی از . کندمیرا چند برابر 

در فصل خصوص. بههای دشوار و کوهستانی را بپیمایند، باید راهرساندن مریض به مرکز صحیافراد برای  وضعیت

 2 .شودمیفرسا تبدیل طاقت تا مرکز صحی به عمل دشوار گذرو  طوالنی یهاراههای گرما و سرما پیمودن 

 .دهدترین مراکز صحی نشان میطرفه را به نزدیکنمودار ذیل فاصله راه یک

 
 

 .ن به آن دسترسی کامل داشته باشندرود که باید مراجعاامبوالنس از امکانات اولیه یک مرکز صحی به شمار می

و مردم از این  ماندهیباقیک معضل  انعنوبهچنین ها، همو شفاخانه هاکینیکلاما کمبود امبوالنس در در افغانستان 

 در این تحقیق .به مراکز صحی انتقال دهند ند مریضان عاجل خود را سر وقتتوانمین بوده وناحیه با دشواری مواجه 

اند که به امبوالنس دسترسی گفته شودمیشوندگان را شامل مجموع مصاحبه %51.4 که شوندهمصاحبهنفر  2667تعداد 

 .انداند که به امبوالنس دسترسی داشتهشوندگان گفتهاز کل مصاحبه %41.1نفر،  2133تعداد اما  ،ندارد

                                            
1 . WHO, Global strategy for health for all by the year 2000. Pages 19 – 29. 

 .1396سال نشر  ، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستانی، صح تیفیباکگزارش تحقیق ملی دسترسی به خدمات . 2
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 مهم دسترسی مردم به حق صحت یهاشاخصیکی از  هاآنو امکان انتخاب میان  یدسترسقابلتنوع مراکز صحی 

از پرسیده شده و  سؤال، کنندیمدر مورد نوع مرکز صحی که به آن مراجعه  شوندگانمصاحبهاست. در این تحقیق از 

اند که هنگام گفته ،شودنفر می 3189شوندگان که شامل مصاحبه %(61.5، )1394در  شوندگانمصاحبهمجموع 

خصوصی  یمراکز صحشود به شونده میمصاحبه 247که شامل  %4.8 کنند.مریضی به مراکز صحی دولتی مراجعه می

اند هنگامی مریضی به شفاخانه مراجعه شود گفتهنفر می 1292که شامل  شوندگانمصاحبه %24.9داشته مراجعه 

قابله مراجعت داشته و  و دهیدآموزشاند که به دایه شود گفتهنفر می 261شوندگان نیز که شامل مصاحبه %5. اندکرده

آمار  .اندجعه کردهشود به دایه محلی جهت تداوی خویش مرانفر می 140شوندگان که مشمول مصاحبه %2.7متباقی 

ک ی عنوانبهمسئله  نیو ادهد که هنوز هم شهروندان کشور به مراجع صحی دسترسی کامل نداشته فوق نشان می

 .معضل جدی برای تحقق حق صحت کماکان وجود دارد

 .دهدنشان می یاسهیمقا صورتبهدر دو سال  خدمات صحی رامرکز  به نمودار زیر وضعیت دسترسی 
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که مردم با آن مواجه است یهای دیگرروانی در مرکز و والیات افغانستان از چالش راکز درمانی امراضکمبود م

شود صورت گرفته است، گفته می آخر یهایناامنتحقیقاتی که پس از سقوط رژیم طالبان و گسترش  بر اساس .اند

اکثر این تحقیقات توسط منابع معتبر  .برندمیهای روانی و عصبی رنج از بیماری افغانستان که بسیاری از شهروندان

 تاکنون دولت افغانستان حالنیباا .کندرا تائید می آنجهانی صورت گرفته است و وزارت صحت عامه کشور نیز 

های روانی در اکثر والیات افغانستان نبود مراکز درمانی برای بیماری .توجه بوده استکممشکل جدی نسبت به این 

. این مشکل از چندین سال بدین های روانی با مشکالت جدی مواجه باشندمردم برای تداوی بیماری سبب شده که

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان انعکاس همواره انعکاس یافته است، اما هنوز از سوی دولت  یهاگزارشسو در 

 رفته است.مراکز صحی خاص بیماران روانی صورت نگ سیتأسافغانستان اقدام جدی برای 

 حق صحت افراد دارای معلولیتج: 

قدامات و ا افراد داری معلولیت به خدمات صحی نسبت به افراد عادی از حساسیت بیشتری برخوردار بوده و نیاز

 25ده و حق صحت ضمن ما تیفیباکدسترسی افراد دارای معلولیت به خدمات صحی  تدابیر خاصی را اقتضا دارد.

 کهنیا منض قانون اساسی افغانستان نیز است. قرارگرفته تیموردحمااشخاص دارای معلولیت المللی بین کنوانسیون

به دسترسی  53در ماده  ،را تسجیل نموده است تیفیباکخود حق دسترسی همه به خدمات صحی  53و  52های مادهدر 

الی های مات طبی و مساعدتتنظیم خدم منظوربهدولت »خاص اشاره گردیده است:  صورتبهافراد دارای معلولیت 

ال اشخاص دارای معلولیت( و سهم گیری فع) نیوبیمعبرای بازماندگان شهدا و مفقودین و برای بازتوانی معلولین و 

 «.دینمایمالزم اتخاذ  ریتداب آنان در جامعه، مطابق احکام قانون،
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برای  تیفیباکدسترسی به خدمات صحی  حقنیز  افغانستانقانون حقوق و امتیازات معلولین  23و  21 18های ماده

های خدمات صحی و فراهم آوری زمینه ارائهقرار داده است.  تیموردحماخاص  صورتبهاشخاص دارای معلولیت را 

از  یبرخوردارهای و فراهم آوری شرایط و زمینه 21معلولیت در ماده  ییدارادسترسی ساده و آسان اشخاص 

 .است قرارگرفته تیموردحمااین قانون  23ای معلولیت ضمن ماده های بازتوانی اشخاص دارظرفیت

ات تمام افراد دارای معلولیت در دسترسی به خدم تحقیق کمیسیون یهاافتهیهمه مواد قانونی، بر اساس  نیباوجودا

شده  مصاحبه هاآنکه با  تیمعلولفرد دارای  944 میان صحی به شکلی با برخی از مشکالت جدی مواجه هستند. از

 %42.7=نفر  403نداشتن پول یا توانایی مصرف مالی،  %40.8نفر  385دوری راه تا مرکز صحی،  %2.5=نفر  24 است،

عدم توانایی مراجعه به مرکز  جهیدرنتنداشتن پای و  %0.3= نفر  2کمبود یا نبود امکانات الزم طبی در مراکز صحی، 

در پاسخ به این پرسش جواب  شوندگانمصاحبهاز  %13.7= ر دیگر نف 130اند. مشکل مطرح نموده عنوانبهصحی را 

 مواجه هستند. اند که با مشکالتی در رابطه به استفاده از خدمات صحیمشخصی نداده ولی تأکید نموده

 است: شدهانیبدر جدول زیر نوع مشکالت افراد دارای معلولیت 

. 

ز حق مندی ادسترسی به خدمات صحی یا بهره ینهیدرزمز فراد دارای معلولیت هنوکه ا دهدیمتحقیقات نشان 

 حیدر مراکز ص صحی برای افراد دارای معلولیت ازیموردنکمبود امکانات  صحت با مشکالت جدی مواجه هستند.

 و دوری راه الزم یهانهیهزمالی و نداشتن  تواناییخدمات صحی است. ناهای دسترسی آنان به ترین چالشاز مهم

 قرار دارد.است که در مرحله بعدی مشکالتی 
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 اطفال وومیر مادران مرگد: 

اسناد  ساسی دولت افغانستان در مطابقت باهای ایکی از مکلفیت ومیر اطفال و مادرانمرگ و کاهشجلوگیری 

تا  سازدهای عضو را مکلف میالمللی حقوق اقتصادی و اجتماعی، کشوربین کنوانسیون .المللی حقوق بشر استبین

المللی حقوق طفل نیز جلوگیری از همچنان کنوانسیون بین .ومیر کودکان اتخاذ نمایندتدابیر الزم برای تقلیل مرگ

کند تأکید می صراحتبهالمللی مفاد این سند بین شمارد.ها میبرای دولت یر اطفال و مادران را یک امر الزموممرگ

 54 در ماده .میر اطفال و مادران اتخاذ نمایندوت جلوگیری و کاهش مرگرا جه موقعو بهها اقدامات مؤثر که دولت

 ...طفل و مادر باألخصی و روحی خانواده مستأمین سالمت ج منظوربهدولت » :قانون اساسی افغانستان نیز آمده است

 «.کندتدابیر الزم اتخاذ می

 مادران و اطفال در یک کشور است. ریوممرگصحت، میزان  حقبهمعیارهای سنجش دسترسی  نیترمهمیکی از 

طفال ا ی ازتوجهقابلتعداد در این کشور  ، هنوز همدر افغانستان مادران ریوممرگکاهش در میزان روند روبه  باوجود

 .دهندشان را از دست میبه دلیل عوارض ناشی از حاملگی جان مادران و

سال قبل آمار مرگ 10دهد که یک سروی نشان می شده دربر اساس آمارهای وزارت صحت عامه، نتایج درج

 327اکنون از هر صد هزار مادر در هنگام زایمان  کهیدرحال .هزار والدت بود صدکیمادر از  1600ومیر مادران 

به گفته  .دهدکاهش را نشان می برابرپنج سال قبل حدود  14این رقم نسبت به  1.دهندمادر جان خود را از دست می

رت صو هاقابلهتعداد  شیو افزان وزارت صحت عامه، این کاهش به دلیل دسترسی مردم به خدمات صحی مسئوال

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

میر مادران در سطح جهان در ردیف بیست ومرگ ازلحاظ، افغانستان یهای سازمان صحی جهانبر اساس گزارش

نشان داد  1381 در سال بر اساس گزارش صحت عامه، تحقیقات .در سطح منطقه در ردیف اول قرار دارد و هفتم و

 در هر دو ساعت یک زن در هنگام و اکنونداد که در هر نیم ساعت یک زن هنگام زایمان جان خود را از دست می

 .دهندزن در اثر مشکالت ناشی از زایمان جان خود را از دست می 12حدود  روزشبانهیک یعنی در  .ردیمیموالدت 

دهد اما هنوز هم یک معضل جدی برای تأمین حق صحت را نشان می فراوانهای قبل، کاهش این رقم نسبت به سال

 .شودمادران محسوب می

                                            
 .1393ثور  نشر  ،ومیر مادران، عوامل عمده مرگگروپ دیکل .1
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ومیر ترین دالیل مرگخونی مادران، از عمدهکمهای قبل از وقت، صحی، ازدواج و مراکزعدم دسترسی به قابله 

 8000طور مثال نیاز به گوید که بهمارکوس هلنر از کمیته سوئد و افغانستان می 1.شودمادران افغانستان، خوانده می

 2.قابلگی کلید اصلی است و مامایی ینهیدرزمآموزش له و ماما در این کشور وجود دارد و قاب

اند که در والدت طفلی که در این مصاحبه گفته اشتراک کنندگان %32.9، 1394در سال  بر اساس تحقیق حاضر

اند که داکتر یا نرس با گفته اشتراک کنندگاناز  %24.6 نیچنهم .اندکمک کرده اقاربشان، اندمتولدشدهشان خانواده

کمک  دهیدآموزشقابله یا دایه  توسط %13.7و  دهیدآموزش ریغتوسط دایه محلی  %16.8.اندها همکاری کردهآن

دهد که هنوز هم اکثر والدتارقام فوق نشان می .انددر زمان والدت کمک نشده کسچیهنیز توسط  %6.2اند شده

 .گیردهای محلی صورت مینزد اقارب و دایه یمراکز صحها بیرون از 

 :دهدنشان می سالدر طول دو  به مادران در هنگام والدت طفل را نمودار ذیل وضعیت کمک

 
از مجموع مصاحبه 1394شده در سال در تحقیق حاضر که از سوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تهیه

یک مادر را در اثر والدت  لشانیفامدر  آخراند که در یک سال گان گفتهکنندکل مصاحبه %(0.8) کنندگان

 0.2 شیافزایک  1393نسبت به سال  1394ومیر مادران در سال مرگهای این تحقیق، میزان طبق یافته .انددادهازدست

                                            
 55ص نشرات کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان -1392 .1391سال ی و اجتماعی وضعیت حقوق اقتصاد .1

2.http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2493&artikel=4485406. 

اقارب نرس/داکتر
دایه محلی غیر 

آموزش دیده

دایه آموزش / قابله 

دیده
هیچکس وغیره

1395 29.4 27.4 12.1 14.2 10.1 6.8
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 که انددادهازدستکه یک مادر هنگام والدت  اندگفته شوندگانپرسش %1 1395 در سال .دهدرا نشان می یصدیف

ل به میزان ، هرسا1395 تا 1393از سال  که دهدیمنشان  تحلیل آمار .دهدیم( افزایش را نشان 0.2نسبت به سال قبل )

 .است افتهیشیافزامادران  ریوممرگ %(0.2)

 :دهدیمنشان  باهممقایسه  در ریاخومیر مادران را در هنگام والدت در دو سال نمودار ذیل میزان مرگ

 
 

 درگذشته کمتر از پنج سالاطفال ومیر ، آمده است که مرگمنتشرشدهدر گزارشی که از سوی وزارت صحت عامه 

طفل از یک  161از یک سال نیز اطفال کمتر  1.است افتهیکاهشطفل  97به  اکنون یک هزار طفل بود کهدر  نفر 257

عدم دسترسی به خدمات  از: اندعبارتومیر اطفال عوامل عمده مرگ 2.طفل رسیده است 77هزار طفل بوده که به 

 و مشکالتدگی به نوزاد، دوام جنگ های بدون وقفه، عدم رسی، سوءتغذیه، والدتاز وقتهای قبل صحی، ازدواج

 اعتیاد به مواد مخدر و مسکرات. و واکسنمادرزادی مانند سوراخ قلب، محرومیت از  ، معلولیتاز آنناشی 

ومیر اطفال در سال دهد که میزان مرگهای کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در این گزارش نشان مییافته

شوندگان، به این مصاحبه %1.4حدود  1393در سال  .افزایش داشته است %0.6حدود  1393نسبت به سال  1394

از مجموع  1394اند اما در سال ؟ پاسخ مثبت دادهدیادادهازدستپرسش که آیا در طول سال طفلی را هنگام والدت 

 .اندهبود لشانیفاماند که در طول سال شاهد از دست دادن یک طفل در شان گفته %2فقط شوندگان مصاحبه

 :دهدشان مین 1395-1394 یهاسالاطفال را در جریان  نمودار ذیل آمار فوت

                                            
1http://www.elections.pajhwok.com/dr/2015/05/10-5. 

 56ص ن مستقل حقوق بشر افغانستان نشرات کمیسیو-1392 .1391سال حقوق اقتصادی و اجتماعی  تیوضع 2
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 وضعیت صحی یک طفل در پنجشیر

 نواکس: ه

با اجرای  مختلف عفونی است. یهایماریببه  خصوص اطفالبه از ابتالی افراد پیشگیریهای ن یکی از راهاکسو

در حد  ساالنبزرگهای خطرناک در بین اطفال و یاری از بیماریبس وعیش ،درجگانهمگانی  ونیناسیواکسبرنامه 

چون  ناکرشیوع بیمارهای خط ونیناسیواکستطبیق برنامه گسترده  اکنون کهیطوربه است. افتهیکاهش یتوجهقابل
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بیق گستردگی تط .صفر رسیده استالً به و در بسیاری از کشورها عم شده کنترلسرفه، سرخکان و فلج کودکان سیاه

ت ارزیابی میزان دسترسی به حق صح یهاشاخصدر یک کشور، اکنون به یکی از معیارها و  ونیناسیواکسبرنامه 

 است. شدهلیتبد

داشته توجهقابلیی هاتالش واکسنبرای ارائه سرتاسری خدمات  نهادهای صحی آخرهای در افغانستان طی سال

صحت عامه  به گفته وزیر .اندمحروم مانده واکسنهنوز هم اطفال از  تدوردسیا هم در برخی نقاط ناامن با آن .اند

ودیت که علت عمده موج شدهگزارشمرض پولیو از والیات شرقی، جنوبی و غربی  موارددر افغانستان اکثر  ،کشور

 .ن استواکس هایبه کمپاین اطفال عدم دسترس ،والیات نیدر اماری خطرناک این بی

 یهاتیوالمورد واقعه مثبت پولیو در  19میالدی،  2015در جریان سال  صحت عامه وزارتبر اساس گزارش 

 فیصدی 9یک کاهش  2014که با مقایسه سال  است شدهگزارشنیمروز، فراه، فاریاب، کابل، کنر و قندهار  هلمند،

در  .اال داردفلج اطفال آمار ب کشورهایی است که بیماری ازجملهپاکستان و نایجریا  در کنار افغانستان 1.دهدرا نشان می

 54واقعه در افغانستان و  20 این میان که از شدهگزارشواقعه پولیو در سراسر جهان  74تعداد سال گذشته، مجموعاً 

میلیون  4.7از گزارش صحت عامه آمده است که حدود  یدر قسمت 2.واقعه در کشور پاکستان به ثبت رسیده است

بنابراین  .دهدرا نشان می فراوانیک آمار  هاآن یصدیف 20بوده و محرومیت  واکسنرایط طفل در افغانستان واجد ش

 .مند گردندبهره واکسناقدامات جدی نیاز است تا تمام اطفال از خدمات 

 اطفالشاناند که شوندگان گفتهاز مصاحبه %81.1از بیش  1394در سال  دهد کهتحقیق حاضر کمیسیون نشان می

حدود  .دهد( صدی را نشان می1.1یک افزایش ) 1393در مقایسه سال  این آمار .اندشده دیمست کسنوااز خدمات 

 .اندنشده واکسن اطفالشاناند که مردم گفته 15.8%

 است. 1394در سال  واکسنات شدگان از خدممستفید فیصدی دهندهنمودار ذیل نشان

                                            
1.https://moph.gov.af/fa/page/polio-eradication/weekly-surveillance-updates 

2.http://www.rasad.af/1394/12/03/polio-afghanistan/خبرگزاری رصد  

https://moph.gov.af/fa/page/polio-eradication/weekly-surveillance-updates
http://www.rasad.af/1394/12/03/polio-afghanistan/
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 اعتیاد: و

اعتیاد  .مسئله اعتیاد است قیم دارد،تسم که به حق صحت ارتباط ضریکی از معضالت عمده جهانی در حال حا

اعتیاد به مواد مخدر عالوه بر  .است خانوادگی فردی و یهاینابسامانهای اجتماعی و عامل بروز بسیاری از آسیب

این امر تأثیر  .شودمینیز  خانوادهآید، باعث از هم پاشیدن می حساببهاینکه تهدید جدی برای زندگی شخصی معتاد 

 .تواند داشته باشدخانواده می عضو نوشت زنان و کودکانمستقیم روی سر

های جدی یکی از معضل بهو  گیری داشتهافزایش چشم نیز در افغانستان آخرهای اعتیاد طی سال خطرناک پدیده

 3حدود  در افغانستانود که اعالم نم 1394ثور سال  ماه وزارت صحت عامه افغانستان در است. شدهلیتبداجتماعی 

 بلکه مریض نه مجرممعتاد  نگرش جهانی اکنون نسبت به اعتیاد تغییر کرده و شخص ازآنجا .میلیون معتاد وجود دارد

 بر این اساس .فراهم سازد از حق صحت را مندی معتادانو بهرهلت مکلف است تا زمینه تداوی ، دوشودمیمحسوب 

 ن نیز از این امر مستثنا نیستندای و درمان حق هر فرد است و معتادت صحدسترسی به خدماگفت  توانمی

یا نزدیک به مراکز جمعر حال حاضر تعداد زیادی از معتادین در افغانستان در ساحات و گوشه و کنار شهر د 

زارت صحت عامه و .گذرانندزندگی خود را می از راه تکدی هادر دهلیزهای کنار جاده هاپل ریزها، آوری زباله

ن اطلبانه معتادو به شکل داو استبستر  2500مرکز در نقاط مختلف کشور ایجاد کرده که مجموعاً دارای  115تعداد 

مانند کمپ مادر نیز توسط بعضی از فعاالن مدنی  یهاکمپبرخی  .دهدروزه مورد تداوی قرار می 40را در یک دوره 

 قرمست بخشی از نیروهای ناتو در آن کابل که قبالًشهر در  «فنیکس»کمپ  راًیاخ. کندمیدر حوزه ترک اعتیاد فعالیت 

بی ربط نمی  دانم خیر بی جواب بلی
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 هر دورهو  یادوره صورتبهوزارت صحت عامه  د.رای تداوی معتادین اختصاص داده شبودند، از سوی حکومت ب

 .کندمیداده و معالجه آوری و به این کمپ حدود صد معتاد را جمع

اند ادارات مسئول تا حال نتوانسته .ن، زمینه خدمات صحی و تداوی بسیار محدود استادر مقایسه با ارقام معتاد 

معضل اعتیاد یک تهدید جدی برای جامعه  کهازآنجایی .بپردازند یو اساسهمگانی  صورتبهکه به تداوی معتادان 

 ی از گسترش اعتیاد وکند که دولت افغانستان راهکارهای اساسی برای جلوگیرایجاب میوضعیت  شود،شمرده می

 .تهیه و عملی کند هاآن تن فرصت تداویفراهم ساخ

 حق کار

مایحتاج اولیه زندگی  نیتأمهر شخص برای  .استحقوق بشری افراد  ازجملهکار از ضروریات اولیه زندگی و 

عه موظف ان جامسازم نیترکالن عنوانبهسهیم شدن در پیشرفت جامعه به کار و فعالیت نیازمند است. دولت  خود و

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

 یدرآمد کافداشتن کار و  .بشری با اشتغال و درآمد شخص ارتباط و وابستگی دارد یهاحقمندی از بسیاری از بهره

 ت.سحقوق بشری ابه سایر  افراد دسترسی یهاشرطشیپ ازجمله و کندمیرا تقویت  هاخانوادهبنیاد اقتصادی 

اعالمیه جهانی حقوق بشر این حق را برای تمام  23 ماده دارد.کار  هر شخص حق المللیبینطبق اسناد معتبر ملی و 

اب نماید، شرایط را آزادانه انتخ کار خود، کار کندهرکس حق دارد »که  داردیم به رسمیت شناخته و اعالم هاانسان

میثاق حقوق  7ماده  .یریقرارگ تیموردحمابیکاری  در مقابلمنصفانه و رضایت بخشی برای کار خواستار باشد و 

فراهم  شهروندانشانکه شرایط عادالنه و مساعد کار را برای  دینمایمعضو را مکلف  هایدولتاقتصادی و اجتماعی 

 .که کار حق هر افغان است اردصراحت د قانون اساسی نیز 48ماده  .آورند

و  نموده این نهاد را امضا ونیکنوانس 15کار را دارد و تمام  المللیبینعضویت سازمان  1934از سال  افغانستان 

قانون کار چنین تصریح نموده  12کار، در ماده  ینهیدرزم المللیبینرا برای اجرای تعهدات  اشیآمادگ بدین ترتیب

سایر و  و شودمیق شده یا حکار که افغانستان به آن مل المللیبینسازمان  یهاسفارشو  هالهصیف، هاثاقیم :است

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

المللی مکلف چنین قوانین و معاهدات بینهم قانون اساسی کشور و بر اساسبنابراین دولت جمهوری اسالمی افغانستان 

 .های اشتغال و کار مناسب را برای شهروندان فراهم نماید، زمینهشدهنییتعاست تا با رعایت معیارهای 

                                            
 .16/9/1388، تاریخ نشر 966قانون کار، جریده رسمی  12 ماده .1
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 کار در افغانستان عموی وضعیتالف: 

نها که ت است یاگونهبه دسته از حقوق بشری این ماهیتوق اقتصادی و اجتماعی است و حق ازجملهحق کار 

طبیق رفاه اجتماعی و مجری قانون باید با ت 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 در افغانستان و این عرصه توفیق چندانی نداشتهن در آن است که دولت افغانستا دهندهنشان کمیسیون

 افزایش میزانجوانان،  گسترده تشدید ناامنی، مهاجرت .اکنون به یک چالش جدی بدل شده است آخر هایسالدر 

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

در حال افزایش بوده  همواره توان دریافت که نرخ بیکاریمی تاکنون 1392 یهاسالنمودار بیکاری از با مشاهده 

ناکامی در تطبیق  عمل کند و تعهدات اقتصادی خود نتوانسته است بهدهد که دولت نشان می است. این موضوع

در شده است.  ررنتیجه گسترش فقر و پیامدهای ناگوار آن در کشوباعث افزایش نرخ بیکاری و د اقتصادی یهابرنامه

زودی که به زایی، اظهار امیدواری کردغنی در مراسم گشایش پروگرام ملی اشتغال جمهورسیرئ 1394عقرب سال 

دیگر و اشتغال تولید بند آبی و ایجاد اصالحات ینهیدرزمهزار نفر فقط  25های اشتغال برای بیش از با ایجاد زمینه

 1394معضل بیکاری در سال ، هاوعده نیباوجودا 1یابد. وضعیت کار بهبودزایی در کلیه مناطق کشور بدون تبعیض 

 شمار به کشورهای دیگر مهاجرت کنند.خطرات بی باوجودن از جوانا پیامدهای دیگر باعث شد تا سیلیعالوه بر 

 م و نهادهایهای مختلف از مردگروه 1394های میزان و عقرب در ماهافزایش بیکاری در کشور به حدی بوده است که 

نه ابراز اعتراض نسبت به نبودن زمی ضمن ،چندین گردهمایی در برابر وزارت کارجامعه مدنی و مدافع حقوق بشر در 

 2.اندیشی و حل معضل کار شدندکار برای مردم، از دولت خواستار چاره

ته بلکه افزایش شغل نداشی نهیدرزمپیشرفتی  تنهانهکه دولت  دهدمینشان  آخرکمیسیون در دو سال  هاییافته

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

نرخ به این معنا است که  آخرمقایسه آمار دو سال  .دیرسیم %46 به 1394رقم بیکاران در سال  کهیدرحال اند.بوده

 از کردهلیتحصکه ساالنه هزاران جوان  توجه به این واقعیت .ر شده استبیشت %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 عنوانبهآینده نیز  هایسال

                                            
 1395دلو 20 به تاریخ  http://president.gov.af/fa/news/56652دفتر ریاست جمهوری،  تیساوببرگرفته از  1

 روزنامه جامعه باز تیساوبجنبش ضد بیکاری دروازه وزارت کار را بست،  .2

 ،http://dailyopensociety.com/fa/jobless-movement-demostrate/  

http://president.gov.af/fa/news/56652
http://dailyopensociety.com/fa/jobless-movement-demostrate/
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 است. آخرر دو سال نمودار زیر نشانگر در صد افراد بیکار د

 
 

اند که حداقل نیز گفته %79حداقل یک زن و  اند کهگفتهشوندگان از مصاحبه %6های این تحقیق یافته بر اساس

 .کندها، کار میاند که فرد دارای معلولیت در فامیل آناعالم کرده %1چنین هم. کندها کار مییک مرد در فامیل آن

نفر( از مجموع  1617) %31.2 داتیعااست.  یزراعت ریغعایدات بیشتر مردم دهد که این تحقیق نشان می

نده دهدارند. گراف زیر منابع عایداتی افراد پاسخ یزراعت ریغنفر( عایدات  3465) %66.8 ها زراعتی است ودهندهپاسخ

 دهد.نشان می یاسهیمقاطور  1395و  1394 یهاسالدر  های این تحقیق رابه پرسش
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بوده و میزان آن  یزراعت ریغ، بیشتر هاسالدهندگان در این دهد که منابع عایداتی پاسخنشان مییسه آمار فوق مقا

 .طی این سه سال تغییر چندانی نکرده است

تعداد  از %1طور متوسط هرسال حدود دهد که بهنشان می آخرمردم در سه سال  یقایسه میزان قرض دارم 

 1394شوندگان گفته بودند که قرضدار هستند. در سال مصاحبه %52 حدود 1393در سال  قرضداران کمتر شده است.

ده از میزان قرضداران کاسته ش دیگر اند. در دوره این گزارش حدود یک %شوندگان قرضدار بودهفقط نصف پرسش

امیدوارکننده است ولی از سوی دیگر کاهش میزان درآمد و افزایش بیکاری  یاست. گرچه کاهش قرض دار

 نیستند.دهنده آن است که تعداد زیادی از مردم افغانستان از حق سطح زندگی مناسب برخوردار نشان

 
در میان دالیل قرضداری مردم، مصارف خوراک و پوشاک در هر سه سال در جایگاه نخست قرار داشته و این 

 آورند.آن به قرض رو می نیاولیه بوده و برای تأم یازهایدهد که مردم افغانستان هنوز هم درگیر رفع نمی نشان
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 اشتغال زنان تیوضع ب:

 جوامع یافتگیتوسعه معیارهای از یکی فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، مختلف هایفعالیت در زنان مشارکت میزان

اعث برخی موانع سنتی و اجتماعی ب ،برای اشتغال زنان وجود ندارد منع قانونی هباآنکدر افغانستان رود. می شمار به

رو شوند. وجود هفعال در عرصه کار و اقتصاد روب یبندسهمهای بسیاری برای اشتغال و شده تا زنان با محدودیت

باال وق شهروندی خود و ، عدم آگاهی زنان از حقداندیمرا منفی  اشتغال زنان که غلط فرهنگی و اجتماعیباورهای 

 سوادی زنان نسبت به مردان باعث شده تا میزان استخدام زنان نسبت به مردان بسیار کمتر باشد.میزان بی بودن

و  اینکه آموزش ازجمله داردیهمهای های دولتی و خصوصی نیز چالشاز سوی دیگر اشتغال زنان در سازمان 

شکل م ،شود، آنان مجبورند وقت زیادی صرف نگهداری اطفالشان نمایندزنان ارائه نمی کافی برای فرصت برابر و

های رشد و تفرص جهیدرنت لکی برخوردار نباشند،های مسمردان از مهارت اندازهبهعدم امنیت باعث شده تا زنان 

شغلی را  محیط فی نسبت به زنان در محیط کار نیزهای منداوریشود. پیشبا مشکل مواجه می پیشرفت شغلی آنان

عالوه پدیده خشونت اقتصادی علیه زنان، باعث شده تا زنان هموارد مذکور ب سازد.می نامطلوبو  برای آنان نامساعد

 ه باشند.های شغلی و بازار کار دسترسی داشتپذیر باشند و در مقایسه با مردان کمتر به فرصتدر جامعه بسیار آسیب

 ینهیدرزمد تا تعدادی از شهروندان نسبت به وجود تبعیض جنسیتی باعث ش 1394معضل اشتغال زنان در سال 

ود های اشتغال بدون تبعیض جنسیتی باشتغال زنان دست به اعتراض بزنند. درخواست آنان از حکومت ایجاد زمینه
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 زنان مشارکت بدون و روندمی شماره ب جامعه و خانواده پیشرفت محور آنان بر این عقیده بودند که زنان چراکه

 1.است ناممکن اجتماعی و اقتصادی توسعه به دستیابی

شده داده هاسشپری که به این هاپاسخی این تحقیق در مورد وضعیت کار زنان در افغانستان بود. هاپرسشبخشی از 

رگر اند که یک نفر کاگفته %58.1شوندگان از میان پرسشکند. ی واقعیت وضعیت کار زنان را روشن میخوببهاست، 

 %11.7 نیچناند که یک نفر کارگر زن در فامیل دارند. همها اظهار نمودهدر صد آن %3.1فقط  کهیمرد دارند، درحال

 19طور خالصه در برابر هر دارند. به شوندگان دو کارگر زنمصاحبه %0.5شوندگان دو کارگر مرد و تقریباً پرسش

 دهد.کارگران را زنان تشکیل می %5تر حدود اده. به عبارت ساست مرد کارگر فقط یک زن کارگر

 .دینمایشکل زیر جزئیات بیشتر در این مورد ارائه م

 
 اطفال کارگرج: 

شود محسوب میاند، طفل را تکمیل نکرده یسالگ 18که سن ی اشخاص بر اساس ماده اول کنوانسیون حقوق طفل

الی  15اما کار افراد  استسال  18 اراصوالً سن قانونی ک ستاند. در افغانمگر اینکه قانون سن دیگری تعیین کرده باش

قانون کار شخصی که به حیث کارکن  13شده است. مطابق ماده طور ضمنی به رسمیت شناختهساله نیز به به 18

 نانبرای کارک سالگی را تکمیل کرده باشد. در ادامه 18باید شرایط خاص داشته باشد ازجمله باید  ،شوداستخدام می

 است. شدهینیبشیسالگی و برای کار آموزان تکمیل سن چهارده سال پ 15اکمال سن  کارهای سبکدر 

                                            
  /html27598071http://da.azadiradio.com/a.رادیو آزادی،  تیساوباز  شدهبرگرفته 1

یک نفر دو نفر سه نفر چهار نفر
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اسالم ن یهاطیشمار زیاد از کودکان در مشاغل پرخطر و در شرایط نامساعد و مح در افغانستان هابر اساس گزارش

برای  حکومت افغانستان در تطبیق قانون کار بان حقوق بشر در گزارش خود گفته است کهسازمان دیده کنند.کار می

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

 19. در این گزارش آمده است که افغانستان نتوانسته جلو استخدام کودکان را در کنندیم زراعت، کفاشی و گدایی

چهارم بان حقوق بشر، یکن کار برای کودکان منع شده است بگیرد. بر اساس آمار گزارش دیدهشغلی که در قانو

ن کار، سوادی، جنگ و نادیده گرفتن قانوکنند. بیکاری، فقر، بیکودکان افغان، با معاش کم یا بدون معاش کار می

 1اند.فمصرو سختاز دالیلی است که به باور این نهاد، کودکان هنوز هم در کارهای 

شونده، در جواب این سؤال که آیا اطفال تن مصاحبه 3329از مجموع  بر اساس تحقیق کمیسیون مستقل حقوق بشر

 چهارمکدر یاند. ارقام بیانگر این است که جواب منفی داده %73.2جواب مثبت و  %24.9؟ کنندیشما کار م

 ند.کساده از هر چهار طفل، یک طفل در افغانستان کار می. به عبارت کنندیهایی که طفل دارند، اطفال کار مفامیل

 شده است.در نمودار ذیل نمایش داده هاجزئیات بیشتر پاسخ

 
شاید کار چند ساعت در چند روز محدود زیرا ؛ از اهمیت زیادی برخوردار است کندمیکه طفل کار  یزمانمدت

ندازه از حق ا به همان ،مدت کار کودکان در هفته بیشتر باشد نباشد، اما روشن است که اگر بارانیزدر هفته چندان 

معلومات این تحقیق کارگرانی که پانزده سال کمتر  هیبر پا .افتدیمبه خطر  شانیسالمتو  مانندیمآموزش محروم 

 35تا  30ز ا %4ساعت و حدود  30تا  10از  هاآن %18بیشتر از ؛ بکار هستنددارند، ساعات زیادی را در هفته مشغول 

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

 .رس بخوانندد مؤثر طوربه تواندمیفراهم باشد، ن برایشانسخت مصروف باشند، حتی اگر زمینه تحصیل  یکارهابه 

                                            
 24/4/1395 سایت صدای آمریکا، تاریخ نشر گزارش .1
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از صحی و محفوظ  %3.2تنها  شوندگانمصاحبهاز میان  .است ورداربرخ یاژهیوبرای اطفال از اهمیت  محیط کار

 محفوظ کودکانشانکه محیط کار  اندگفته شوندگانپرسشاز  %9.1و  اندداشتهاطمینان  اطفالشانبودن محل کار 

ر که ، در برابر یک نفاده شودرا در مورد وضعیت محیط کار کودکان معیار قرار د شوندگانمصاحبهاگر نظر  .نیست

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

 .کنندیمناسالم و غیر محفوظ کار  یهاطیمحدر  هاآننفر  3کودک کارگر  4

 دهد.شکل زیر وضعیت ساعات کار کودکان را نشان می

ها بهو باقی آن وقتتمام صورتبهها نیز آن %12هستند که  15طفال زیر سن این ا %68 از مجموع اطفال کارگر

آوری این اطفال کارگر نیز دختران هستند که بیشتر مصروف کار در مزرعه، جمع %50. کنندمی کار وقتپارهصورت 

تر مصروف چوپانی، کار در اطفال پسر نیز بیش. کنندمی نیز گدایی %1.7از بین این دختران  و آوردن آب هستند. زمیه

ها نیز در سرک %3و حدود  کنندیم از این پسران گدایی %یک .اندو حتی انتقال بار سنگین زمیهآوری مزرعه، جمع

 هستند. به فروشندگی مشغول
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 آبادکودکان در حال کار ـ جالل

 ی معلولیتدارااشخاص  کار د:

 و فرهنگی و ماده المللی حقوق اقتصادی، اجتماعیکنوانسیون بین 6ای معلولیت ضمن ماده حق کار اشخاص دار

قانون اساسی افغانستان و  48است. ماده  قرارگرفته تیموردحماالمللی حقوق اشخاص دارای معلولیت میثاق بین 27

قانون  22موده است. بر اساس ماده ن تیموردحماقانون حقوق و امتیازات اشخاص دارای معلولیت، نیز از این  22ماده 

 %3حقوق و امتیازات اشخاص دارای معلولیت، حکومت وظیفه دارد تا در برنامه استخدام کارمند برای ادارات دولتی 

 به اشخاص دارای معلولیت سهم بدهد.

دانی نداشته و ندهد که دولت افغانستان تاکنون در این زمینه موفقیت چتحقیقات کمیسیون در این زمینه نشان می 

های موجود در این زمینه ها و زمینهنبود فرصت بوده و از بخش بزرگی از اشخاص دارای معلولیت از حق کار محروم

نفر  944شکایت دارند. در تحقیق جداگانه کمیسیون مستقل حقوق بشر در مورد وضعیت اشخاص دارای معلولیت با 

کنند و بقیه کار می عمالًاند که دارای شغل بوده و گفته %20،04معادل  نفر 193مصاحبه گردیده است که از این میان 

 حق کار محروم هستند.اند از دسترسی بهگفته %79،06نفر  751
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مند نسبت به وجود تبعیض در استخدام گالیه شوندگانمصاحبه %8.7نفر  65دهد که تحقیقات کمیسیون نشان می

ولیت، تبعیض در استخدام، معل ستخدام علیه افراد دارای معلولیت تبعیض وجود دارد.اند که در ابوده و تأکید نموده

که بیکار  اندیکسا نترین دالیل سوادی و عدم عالقه به اشتغال از مهمعدم توانایی و نداشتن شرایط کاری به دلیل بی

معلولیت و عدم داشتن  و داشتنایی ( از کسانی که بیکار هستند، عدم توان%37.4نفر ) 281 بوده و درآمدی ندارند.

دیگر  %11.6نفر  87اند. همچنین عنوان دلیل برای بیکاری خویش عنوان نمودهالزم برای انجام دادن کار را به شرایط

یش ی از حق کار خومندبهرهسوادی خود را دلیل عدم از نداشتن دانش و سواد الزم برای اشتغال شکایت داشته و بی

عنوان شوندگان به( از مصاحبه%1.1نفر ) 8مندی به اشتغال نیز دلیلی دیگری است که از سوی م عالقهاند. عددانسته

( هیچ دلیل مشخصی را برای بیکاری خویش بیان %41.3نفر ) 310دلیل بیکاری یادآوری گردیده است. بقیه یعنی 

 اند.و درآمد شکایت نموده ننموده و صرف از نداشتن شغل
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 اری از سطح مناسب زندگیحق برخورد

 حق دارد از سطحی از زندگی که برای هر کس»است:  شدهانیببشر  اعالمیه جهانی حقوق 25قسمت اول ماده 

 تمسکن و مراقب ، پوشاک،خوراک این حق شامل متناسب است، برخوردار باشد. اشسالمتی و رفاه خود و خانواده

ارد ، بیوگی، پیری یا مومعلولیتبیکاری، بیماری،  صورتدر  اعیاجتم نیتأمو حق  طبی و خدمات الزم اجتماعی

عناصر تکمیل 1966در سال  هابعد« .شودیم ،رفته باشدامرارمعاش ازدست لیخارج از اراده وسا تدیگری که به عل

المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بهبین داری از سطح مناسب زندگی در کنوانسیونکننده حق برخور

 .مورد شناسایی قرار گرفت و تفصیلی صورت گسترده

دگی مناسب به داشتن سطح زننسبت حق هرکس را  افغانستان باید ازجملهعضو این کنوانسیون  هایدولتبنابراین 

 تالش کنند. عمالً شانیبشرمندی شهروندان از این حق به رسمیت بشناسند و در راستای بهره اشو خانوادهبرای خود 

دسترسی به مسکن مناسب،  ازجملهحق برخورداری از سطح مناسب زندگی، مواردی عنوان  ن گزارش تحتدر ای

 .است شدهیبررس دسترسی به آب صحی و  کافی غذای 

 مسکن مناسب الف:

حق اصلی های شاخصعناصر و اعالمیه جهانی حقوق بشر، حق داشتن مسکن و سرپناه مناسب یکی از  در

رای تصرف داشته باشد، مسکن مناسب باید امنیت حقوقی ب .سطح مناسب زندگی معرفی شده استبرخورداری از 

ت آن موقعی. باشد تیو امنسالمتی  حفظامکانات الزم برای و باشد امن با امکان برخورداری از خدمات  دارای محیط

 .دور باشدمنابع آلوده  از مجاورترا فراهم نموده و اشتغال ای باشد که دسترسی به امکانات آموزشی و گونهنیز به

 ازجملهعوامل  از برخید اما در افغانستان وشمسکن مناسب یکی از نیازهای اولیه و اساسی شهروندان محسوب می

 و فقدانکافی، منازعات در مورد سرزمین ، فقدان منابع مالی به شهرها هاهیقرگسترده از  رشد سریع جمعیت، مهاجرت

دشوار کرده  برای شهروندان مسکن مناسب را مندی ازمسکن، بهره زمین و در خصوصای جامع هگذاریسیاست

حل مشکالت مسکن  کالن برای یهابرنامهبرخی  وزارت شهرسازی گذشته دو سالدر طول  حالنیباا .است

دومین پروژه بزرگ خانهاجرای  مورد در 1394دولت افغانستان در سال  ازجمله را روی دست گرفته است.شهروندان 

 د.ش از شهروندان برطرف خواهد مشکل مسکن برخی آن، تکمیل که بعد از سازی با دولت چنین به توافق رسید

اند که در خانه ها گفتهآن %76.7 و در پاسخ شده است سؤالدر جریان این تحقیق از وضعیت مسکن شهروندان 

 .است شدهدادهشوندگان در جدول زیر نشان های دیگر مصاحبهخپاس .کنندمیراثی زندگی می
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در  %0.2در خانه اقارب،  %3.4فراهم کرده،  کارصاحبهای که خانهدر  %0.9 دهد کهجدول فوق نشان می

 از حق داشتن مسکن مناسب و به دنبال آن از شهروندان افغانستان این تعداد .کننددر خیمه زندگی می %1.7مغاره و 

در چندین والیت  آخر یهاسالدر  با توجه به اینکهاند، البته داری از سطح مناسب زندگی محرومراز حق برخو

گفت رقم کسانی که از حق  توانمی، کنندیمناگوار زندگی  تیوضعدر  عودت کنندهداخلی و  های بیجاشدهفامیل

 است. شدهانیبودار باال محروم هستند، بیشتر از آماری است که در نم داشتن مسکن مناسب

 
 ها در فاریابوضعیت زندگی تعدادی از فامیل
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 دسترسی به غذای کافی و مناسبب: 

سب ی و یکی از عناصر دسترسی به سطح منابشر ی و مناسب از حقوق اولیه و بنیادینحق دسترسی به غذای کاف

 شدهشناختهبه رسمیت  ی و فرهنگی، این حقاقتصادی، اجتماعالمللی حقوق بین کنوانسیون 11 در ماده زندگی است.

در حال حاضر  .دانشدهمکلف به اتخاذ تصامیم و تدابیر مقتضی برای تحقق این حق  عضو این کنوانسیون هایدولتو 

 .استهای اساسی دولت، تأمین غذای کافی و صحی برای شهروندان افغانستان یکی از چالش

دهد که ساکنان والیت است، نشان می شدهانجام 2014ی جهانی در سال نتایج یک تحقیق که بر طبق استاندارها

بر  برند.به سر می اضطرار در حالتغذایی  تیازنظر امندهند، جمعیت کشور را تشکیل می %4.5بدخشان که حدود 

« ارفش ریز»والیت دیگر  17و وضع ساکنان  «بحرانی»والیت افغانستان  15همین تحقیق وضعیت ساکنان  اساس

 بولیدسترسی ساکنان آن به امنیت غذایی وضعیت نسبتاً قابل ق ازنظرتنها والیت کابل  است. در این میان شدهفیتوص

کودکان  %50چنین بیشتر از هم. اندجمعیت کشور فاقد امنیت غذایی %70دهد که نزدیک به آمارها نشان می دارد.

ها نیز کمبود وزن دارند که آن %30از  شتریو ببرند ی و ذهنی رنج میدر رشد بدن از اختاللسال در افغانستان  پنج ریز

امنیت غذایی یکی از اهداف سند توسعه هزاره سوم سازمان ملل  .تغذیه سالم و مناسب است از عدمهردو مورد ناشی 

انه آن دست گهشتبه اهداف  2020متعهد شد که تا سال  2004متحد است که دولت افغانستان با امضای آن در سال 

 1.در این زمینه نداشته است یامالحظهقابلسال، پیشرفت  31اما بعد از گذشت . یابد

بر مبنای این  .اندمردم افغانستان در معرض تهدید غذایی WFP 33%) 2016گزارش برنامه غذایی جهانی  بر اساس

 براثرمیر کودکان و مادران وگو مر هیسوءتغذگزارش افغانستان جزء ده کشوری است که آمار کودکان دچار 

به دلیل عدم رشد  3.اندکشاورزی مشغولزراعت و  مردم افغانستان به %85حدود  2.سوءتغذیه در آن بسیار باالست

 آخرهای در سال طبیعی است. و حوادثبه طبیعت  وابسته کامالً شود وسنتی انجام می صورتبه صنعت، زراعت

 رزان وارد نموده و با کاهش تولیدات کشاورزی، امنیت غذایی یعنی دسترسیسیب بسیاری به کشاوآ یسالخشک

 .با خطر مواجه کرده است د غذایی سالم و کافیبه موا مردم

 بار در هفتهاند که تنها یکشوندگان گفتهاز مصاحبه %76در تحقیق کمیسیون،  آمدهه دست بر طبق آمارهای ب

. کنندبار در هفته میوه و سبزیجات استفاده میاند که فقط یکم گفتهه %5.7و  کنندیم گوشت و حبوبات مصرف

                                            
ها سالم است؟ سی فارسی، امنیت غذایی؛ آیا بشقاب غذای افغانبیبی1

http://www.bbc.com/persian/afghanistan/2015/04/150407_fm_who_food_security 

2.Word Food ProgramCurrent issues and what the World Food Programme is doing, 

https://www.wfp.org/countries/afghanistan. 

 http://www.dw.com/fa-دهندای به کشاورزی افغانستان میوله، زعفران و سویا جان تازهخبرگزاری دویچه .3

http://www.bbc.com/persian/afghanistan/2015/04/150407_fm_who_food_security
https://www.wfp.org/countries/afghanistan
http://www.dw.com/fa-
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 دهندهشانندو منبع اصلی مواد الزم غذایی ندارند،  عنوانبهاین آمار زیاد از کسانی که دسترسی کافی به گوشت و میوه 

 است. مناسب و کافی وضعیت ناگوار مردم از جهت دسترسی به غذای

 یدسترسی به آب آشامیدن ج:

 یکی از اجزاءِ  فرهنگی، حق دسترسی به آب المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی وبین کنوانسیون 11ماده  بر اساس

میزان دسترسی  است. صحی بودن آب آشامیدنی وضروری حق برخورداری از سطح مناسب زندگی و حق صحت 

لل نیز بر کاهش آمار زاره سازمان ماهداف ه برنامه در های مهم توسعه پایدار بوده وبه آب صحی یکی از شاخص

 1.تأکید شده است %50تا حد  که دسترسی پایدار به آب آشامیدنی صحی و تأسیسات بهداشتی اولیه ندارند مردمی

اداره  یهاافتهیبر اساس  رو است.های اساسی روبهمتأسفانه در افغانستان دسترسی به آب آشامیدنی صحی با چالش

زیرزمینی در کابل غیربهداشتی است ولی مردم ناچارند از آن  هایآب %40در حال حاضر ، ستیزطیمحملی حفاظت 

و  نیتربزرگ عنوانبههای زیرزمینی در کابل دلیل آلودگی آب نیترمهم .برای آشامیدن و شستشو استفاده کنند

ای برای هیچ طرح و برنامترین شهر افغانستان، نداشتن سیستم فاضالب سراسری است که دولت هم فعالً هپرجمعیت

ب الت فاضافغانستان هشدار داده است که اگر دولت برای ساخ ستیزطیمحملی حفاظت  اداره .آن روی دست ندارد

ویژه کابل، های زیرزمینی در شهرهای بزرگ بهآینده بخش اعظم آب پنج سالتا  کابل و سایر شهرها اقدام نکند

 2.آلوده خواهد شد

 دسترسی به آب آشامیدنی پرسیده شد. در پاسخ شوندگان در مورداز مصاحبه 1394در سال  قدر جریان این تحقی

 .اند که به آب آشامیدنی دسترسی دارندگفته %87.3اند که به آب آشامیدنی دسترسی ندارند اما گفته %12.5حدود 

 :دهدمی نشان دو سال یمقایسه صورتبه دسترسی به آب صحی راوضعیت  جدول زیر

                                            
 http://www.afkarnews.ir افکار نیوز،  تیساوبآب سالم،  برداشتنها انسان حق 1

های زیرزمینی کابل غیربهداشتی است آب 240%

http://www.bbc.com/persian/afghanistan/2016/03/160322_k05_afghanistan_water_pullotion 

http://www.afkarnews.ir/
http://www.afkarnews.ir/
http://www.bbc.com/persian/afghanistan/2016/03/160322_k05_afghanistan_water_pullotion
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ایج حاصل نت بر اساس ، فاصله تا منبع آب است.ارزیابی موضوع دسترسی به آب آشامیدنی یهاشاخصیکی از 

کیلومتر را طی  3 مسافتی بیشتر ازرای تهیه آب آشامیدنی مجبور هستند تا از این تحقیق، مردم در برخی نقاط کشور ب

 .دهدتری را نشان میول زیر جزئیات کاملدج .کنند
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 اجتماعی نیتأمحق 

پذیر سازوکارهای حمایتی برای افراد و اقشار آسیبمکانیزم ها و  ایجادمصونیت اجتماعی،  یا نیتأم از حق منظور

است که  یمالریغمالی و  منافع و مزایایمصونیت اجتماعی به معنای حق دسترسی افراد به  گریدعبارتبه .جامعه است

 لولیت و بارداریپذیری ناشی از بیکاری، کهولت سن، معآسیب هر نوعدر مقابل  بتوانند افراد هاآنبا استفاده از 

رای معلولیت، اطفال بازمانده ساالن، اشخاص داشامل کهن ازجملهپذیر این اقشار آسیب د.نقرار بگیر تیموردحما

 .شودها می، بیجاشدگان داخلی و اقلیتعودتن، ، مهاجراقربانیان

در اسناد  یک حق بشری عنوانبه بوده و مصادیق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یکی از اجتماعی نیتأم حق

عنوان هر کس به: اعالمیه جهانی حقوق بشر آمده است 22در ماده . است شدهشناختهبه رسمیت  و قوانین ملی المللیبین

طابق ی و مالمللنیو همکاری بملی  یهاتالش لهیوسبه که است مستحق آناجتماعی دارد و  نیحق تأم جامعه، عضو

، آزادانه شخصیت اوست رشدو کرامت که الزمه  ایحقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان و منابع هر کشور،

سالمتی و  حق دارد از سطحی از زندگی که برای هر کس: »این اعالمیه آمده است 25چنین در ماده هم تحقق یابد.

طبی و  مسکن و مراقبت ، پوشاک،خوراک این حق شامل سب است، برخوردار باشد.متنا اشرفاه خود و خانواده

 ، بیوگی، پیری یا موارد دیگریمعلولیتبیکاری، بیماری،  صورتدر  اجتماعی نیتأمو حق  خدمات الزم اجتماعی

راقبت و کمک مستحق م مادران و کودکان .شودیم ،رفته باشدامرارمعاش ازدست لیخارج از اراده وسا تکه به عل

نوع حمایت  کیاز  باید خارج از آن به دنیا آمده باشند، ازدواج و چه در چارچوبچه  ،کودکانتمام  خاص هستند.

المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز بر این حق بین در ماده نهم کنوانسیون «ند.اجتماعی برخوردار شو

 .شناسدرا به مصونیت اجتماعی به رسمیت می هر شخصحق  ونعضو این کنوانسی هایدولت است کهشده  دیتأک

قوانین داخلی خویش  المللی حقوق بشری که داردداشت تعهدات بیننظربا در نیز دولت جمهوری اسالمی افغانستان

 :اجتماعی چنین تسجیل گردیده است نیتأمحق  تحقق ینهیدرزمر قانون اساسی کشو 53 ماده .کرده استرا تصویب 

لولین و ی معن شهدا و مفقودین و برای بازتوانتنظیم خدمات طبی و مساعدت مالی برای بازماندگا منظوربهولت د»

دولت حقوق متقاعدین را . نمایدفعال آنان در جامعه، مطابق به احکام قانون تدابیر الزم اتخاذ می یبندسهممعیوبین و 

بضاعت مطابق به احکام قانون کمک عیوبین و معلولین و ایتام بیسرپرست، مساالن، زنان بیتضمین نموده، برای کهن

 «.آوردالزم به عمل می

در . پذیر جامعه در نظر گرفته استانکشاف ملی برنامه حمایتی را برای قشر آسیب یاستراتژدولت افغانستان در 

از طریق اصالحات و برنامه عواید ینهیدرزمهای پایدار، دولت به پیشبرد سیاست»: آمده است یاستراتژبخشی از این 

زایی و مصونیت اجتماعی های اشتغالهای منسجم در زمینهاندازی برنامههای متمرکز برای فقیرترین اقشار جامعه و راه
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ر انکشاف ملی، سکتوری را تحت نام سکتو یاستراتژدولت افغانستان برای عملی ساختن این بخش  «.متعهد است

ها و اقدامات عامه است ای از پالیسیسکتور مصونیت اجتماعی حاوی مجموعه .د کرده استمصونیت اجتماعی ایجا

کفایی، ارائه کمک به فقرا، های فقیر، افزایش خودها و امنیت برای افغانها افزایش ظرفیت، فرصتکه هدف آن

پذیر و کمک به سیبمترقبه، حمایت بازنشستگان، کمک به جوانان آهای بشری هنگام وقوع حوادث غیرکمک

 1.معلولین است تا خطرات بهتر مدیریت شود

که بیان شد،  ییهاتالشبرخی  باوجودشده است و  اجتماعی نیتأمحق  ینهیدرزمتأکیدات و تعهداتی که  باوجود

به یپذیروضعیت آسیب . هنوزخوبی انجام دهدهای خود را در این زمینه بهنتوانسته مسئولیت دولت افغانستان هنوز

پذیر جامعه در اقشار آسیب ها اقدامات اندکی صورت گرفته است وبرای رفع آن است، ندرت تحت کنترل درآمده

 دد از مصونیت بسیار پایین برخوردار هستند.های متعمقابل آسیب

 .ردیگیمقرار  یموردبررسجداگانه  صورتبه ریپذبیآسدر ادامه وضعیت اقشار 

 ساالنکهن الف:

حمایت، مراقبت و به  دیگر یهادورهاز  ها بوده که بیشترهای زندگی انسانیکی از دوره (یسالکهن) یسالبزرگ

اً به خدمات روند که اکثربه شمار می پذیر جامعهساالن یکی از اقشار آسیبکهن حفاظت نیازمند است. در افغانستان

میلیون نفر با  1.4 افغانستاندهد که در ی نشان میاحصائیه مرکز یسرشمار .ندارند یدسترس معیشتی و حمایتی کافی

 هد.دساالن تشکیل میکنند، یعنی شش در صد تمام جمعیت این کشور را کهنسن بیش از شصت سال زندگی می

کشور در پایین 96وضعیت سالمندان در افغانستان را در بین helpage سازمان  2.شان زنان هستند %42از این جمله 

که  نساالکهندر گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مورد وضعیت  3.ارزیابی کرده استترین مرتبه 

 4.اندشان، محتاج به دیگرانهای روزانهاند که در فعالیتگفته شوندهمصاحبهدر صد  57 انجام شد 1391در سال 

ساالن و متقاعدین ه حمایت از کهنماده پنجاه و سوم آن دولت را مکلف ب در قانون اساسی کشور کهیدرحال 

 ی موارد عملی نشده و اقدامات کافیهای الزم در بسیاردهد که کمکوضعیت موجود نشان می اما بررسی نموده

سالمندان در جامعه افغانستان بدون اینکه از حمایت دولت برخوردار  .برای حمایت از سالمندان صورت نگرفته است

 کهیدرصورت هستند.مند های خویش بهرهبیشتر از حمایت فامیل موجود در جامعه عرفو ها نظر به سنت باشند،

                                            
 92ص 1394 .نشرات کمیسیون -1392-1393 .وضعیت حقوق اقتصادی و اجتماعی .1

 1394 برگرفته .سی فارسیبیبی .2

3. Global  Age Wat ch I ndex,2015 

 20ص ، 1392، نشرات کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان،1391ساالن در افغانستان وضعیت کهن 4
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بضاعت کهنهای فقیر و بیدر خانواده اما دیآینمباشند، مشکل جدی به وجود خوب  یهاخانوادهوضعیت اقتصادی 

ه هستند ک یساالنبزرگستان سیاری از مناطق افغاندر ب .کار کنندشوند در شرایط دشوار بسیار سخت ساالن مجبور می

از قبیل حمالی، کراچی وانی، چوپانی، دست های سختکاربه های خویش فامیل شتیمع نیتأمبه خاطر  امجبور

مشغول هستند. اگرچه بیشتر بزرگساالنی که به کار سخت  فروشی و امثال آنهنگری و دستفروشی، دهقانی، آ

بعضی از زنان نیز در سن پیری به دلیل مجبوری به کارهای سخت  حالدرعین، مردان سالمند هستند اما اندمشغول

 مصروفیت دارند.

 ها، افراد سالخورده هستند.سرپرستان خانواده %51.3دهد های این تحقیق نشان مییافته

 :دهدها را در کشور نشان مینمودار ذیل سرپرست خانواده 

 
تاکنون خانه  ؛های خویش را در قبال این قشر عملی سازدمکلفیتتعهدات و  است نتوانسته دولت افغانستان هنوز 

چنین برنامه منظم و اساسی هم بضاعت ایجاد نشده وساالن بییا مرکز و جای مشخص برای مراقبت از کهنسالمندان 

. ستنده های اساسی مواجهساالن با مشکالت و چالشکهن رونیازا. در قبال این قشر روی دست گرفته نشده است

 ازجملهسرپناهی، بیجاشدگی و تداوم منازعه شان، نبود خانه سالمندان، فقر، بینبود مصروفیت و کار مطابق توانمندی

 ساالن در کشور است.مواردی است که متوجه کهن

 اطفالب: 

ربانیان زمانده قتوجه است. اول موضوع اطفال یتیم و با اجتماعی اطفال دو موضوع شایسته نیتأم حق در خصوص

ال است که اطف سند تصدیق والدی و سند تذکره تابعیت مضاعف هستند و موضوع دوم، یریپذبیآس است که دچار

 خواهد شد. به ترتیب بحث

51.3

6.5
0.7

1.1

37.9

1394-وضعیت سرپرست فامیل 

سالخورده است
خانم است 
طفل است 
بیجاشده داخلی 
بازگشت کننده
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 شهدا بازماندگانیتیمان و 

این اثر  افراد زیادی درو  در افغانستان باعث خسارات جانی و مالی زیادی شده است آخر چهاردهِهای جنگ

 124361حدود  1390سال  تا 1357ارقام موجود از ماه ثور  بر اساس .اندمفقودشدهکشته یا  داردواممسلحانه منازعات 

توان گفت می نیابرابنر تمام شهدا و قربانیان کشور نیست و بیانگ این رقم بدون شک. است شدهثبتشهید  عنوانبهتن 

اند که سرپرستی اکثر این قربانیان کسانی بوده این تعداد است.منازعات مسلحانه بیشتر از  که ارقام شهدا و قربانیان

های بازماندگان شهدا و فامیل. اندسرپرست شدهها بیبازماندگان آن جهیدرنتاند خانواده خویش را به عهده داشته

 .های جدی دارندروند که ضرورت به حمایتپذیر جامعه به شمار میاقشار آسیب ازجملهمفقودین 

 1395در سال  1.اندشدهکشتهنفر از افراد ملکی  2931خورشیدی  1394های کمیسیون در سال اس دریافتبر اس

ه نظامیان کشور و تلفاتی ک تمام این قربانیان در کنار قربانیان 2.اندشدهکشته یرنظامیغتن از افراد  2823 نیز خورشیدی

است که  یریپذبیآس یهاخانوادهکه نتیجه آن  گذاردیمقی را با هاکشتهمخالفان مسلح دولت داشته آمار بلندی از 

 حمایت جدی از سوی دولت هستند. ازمندین

که از سوی دولت پرداخت می است افغانی 2250حدود های شهدا و مفقودین امتیازات خانواده حال حاضردر 

اطفال  و به همین دلیل ین را کفایت کندهای شهدا و مفقودهای خانوادهاین مقدار پول مبلغی نیست که نیازمندی. شود

 بیاورند. کارهای سخت و حتی گدایی روبه  مخارج زندگی برای تأمین می شوندمجبورو بازماندگان قربانیان 

های اشتغال بسیاری از سرپرستان خانواده، بیکاری و نبود زمینهبه علت استمرار جنگ و خشونت آخردر چند سال 

جریان راه جان خویش را  ردر برخی موارد د و شدهخارجقانونی به کشورهای ی غیرهامجبور به مهاجرت ها

جدی نیازمند حمایت هستند.  صورتبهسرپرست مانده و بی هاآن فامیل و اوالد. اندمفقودشدهیا  دادهازدست

ه کارهای شاقه مشغول ب امرارمعاشکه برای  شوندیمهیچ حمایتی از سوی دولت دریافت نکنند، مجبور  کهیدرصورت

 شوند.

 تصدیق والدی و تذکره تابعیت

محل تولد، تاریخ تولد، جنسیت طفل و )تصدیق والدی یکی از اسناد اولیه و مهم برای تثبیت هویت یک طفل 

در حال حاضر دولت به است.  شانیبشراطفال از حقوق  یمندبهرهبوده و شرط الزم برای ( هویت مادر و پدر نوزاد

 برای .تصدیق والدی داده شود اننوزادتالش دارد تا برای همه  یونیسفصوص خالمللی بهی مؤسسات بینهمکار

تکثیر  مساجد مالامامان و حتی هاکینیکلها، برای تمام شفاخانه شدههیتهابتدایی که به رنگ زرد فورم انجام این کار 

                                            
 14ص ستان، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغان، 1394وضعیت حقوق بشر در افغانستان در سال گزارش  .1

 ، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان.1395. گزارش وضعیت حقوق بشر در سال 2
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 هاتالش نیباوجوداتابعیت با مشکل مواجه نگردند. ذکره و اخذ ت ه تا اطفال در آینده برای تشخیص هویتگردید

این سند از اهمیت تلقی شدن توجهی والدین و کمبی .محروم هستند ان از داشتن این سندنوزاد تعداد زیادی از هنوز

 عوامل این محرومیت تلقی کرد. ترینمهماز  توانمیدولت در توزیع این سند را  ها و عدم جدیتطرف خانواده

یا اطفال شما تصدیق والدی که آ سؤالشوندگان در پاسخ به این مصاحبه %85.5دهد که ق حاضر نشان میتحقی

 .تصدیق والدی دارند اطفالشاناند که شوندگان گفتهمصاحبه کل %13و  انددادها خیر؟ جواب منفی دارند ی

 .دهدرا نشان می ذیل جزئیات بیشتر وضعیت نمودار

 
را تقا اطفالشاندلیل نداشتن تصدیق والدی  ،اندتصدیق والدی نداشته اطفالشانکسانی که  %95.9، 1394در سال 

رغم درخواست تصدیق اند که علیشوندگان گفتهمصاحبه %4.1باقی اند و عنوان کرده ضا نکردن تصدیق والدی

 .ها داده نشده است، برای آناطفالشانوالدی برای 

95.9

4.1

1394دلیل نداشتن تصدیق والدی 
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 :دهدمینمودار زیر این آمار را نشان 

 
 %22.9 مذهب، %0.9کوچی بودن، %0.4 غربت %0.6وجود فساد اداری،  %13.7دلیل ندادن تصدیق والدی را 

دالیل  %51.5و سالخورده بودن  %0.6زن بودن،  %3.6شده داخلی بودن، بیجا %0.2بودن،  بازگشت کننده %4.7زبان، 

 .اندتصدیق والدی را عنوان کرده رسم نبودن ازجملهدیگر 

 .گرددها شناسایی و تثبیت میو هویت افراد توسط تذکره تابعیت آن است هر شهروندداشتن تابعیت حق بشری 

 مند شود، داشتن تذکره تابعیت یک شرط است.برای اینکه طفل از حقوق خود بهره

کل مصاحبه %48.9 تابعیت ندارند تذکره اطفالشانکه  اندگفتهشوندگان کل مصاحبه %49.6در تحقیق حاضر 

 .تذکره تابعیت دارند اطفالشاناند که گفتهنیز  شوندگان

 .اطفال دارای تذکره تابعیت استتعداد  دهندهنمودار ذیل نشان

2.7

86.7

10.7

1395-علت نداشتن تصدیق والدی 

نداده اند

تقاضا نکردم

نامعلوم
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شوندگان گفتهمصاحبه %98.8؛ است شدهعنوانتقاضا نکردن فامیل  ،ترین عامل برای نداشتن تذکره تابعیتعمده

 .تذکره داده نشده است شانیبر ااند که شوندگان گفتهمصاحبه %1.2اند و ا نکردهاند که برای تذکره تابعیت تقاض

لسان،  درصد 53مذهب، %0.3کوچی بودن، %1.2غربت،  %0.5فساد اداری،  %7.6دلیل ندادن تذکره تابعیت را 

تذکره تابعیت درصد دالیل دیگر ازجمله رسم نبودن  22.07، سالخوردگی %0.5زن بودن،  %10.6عقیده سیاسی، 1%

 .اندعنوان کرده
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 .دهدنشان می باهمنمودار ذیل این آمار را در مقایسه 

 
اهمیت اخذ تذکره تابعیت و تصدیق والدی آگاهی مردم بسیار اندک  دهد که در موردآمارهای فوق نشان می

ان از سوی دولت نیز کار توزیع اسناد تثبیت هویت به شهروند ینهیدرزمدهد که چنین نشان میاین مسئله هم .است

و  احوالبتث قانون جدید اما این امیدواری وجود دارد که توزیع تذکره الکترونیکی و تطبیق. است نشدهانجاممؤثری 

 .در رفع این نقیصه مؤثر باشد نفوس

 اشخاص دارای معلولیتج: 

روشن است که افراد است.  نگناشی از ج عمدتاًاین چالش  وهای جدی سالمتی بوده ی از چالشمعلولیت یک

تماعی اج یهاتیمصونها و دارای معلولیت نسبت به کسانی که از سالمتی جسمی و روحی برخوردارند، به حمایت

 کرده است، ارائه ی معلولیتخاص داراحقوق اش المللیبینتعریفی که کنوانسیون  بر اساس بیشتری، نیاز دارند.

 مواجهه لبه دلیکه  هستندفیزیکی، ذهنی، فکری و حسی  المدتلیاقص طودارای نو دارای معلولیت، افراداشخاص 

 اد کند.، ممانعت ایجامل و مؤثر آنان در شرایط برابر با دیگران در جامعهکت کمشار در با موانع گوناگون امکان دارد

قید و شرطی  بدون هیچ 1389ی معلولیت را در سال حقوق اشخاص دارا المللیبین دولت افغانستان کنوانسیون

ت دولت افغانستان را نسبت به افراد دارای معلولیت یفمکل 53ی افغانستان نیز ضمن ماده قانون اساس تصویب نموده است.

توضیح داده و تأکید نموده است که دولت وظیفه دارد تا برای بازتوانی افراد دارای معلولیت، تدابیر الزم را اتخاذ 

قانون حقوق و امتیازات معلولین افغانستان نیز ضمن  .نان را در سطح ملی فراهم نمایدگیری فعال آنموده و زمینه سهم

جسمی،  هعضای بنا برت که معلول: شخصی اس ،این تعریف بر اساسه است. دماده دوم خویش از معلولیت تعریف نمو
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هد که موجب بد از دستبه تشخیص کمیسیون صحی، سالمت و کار آیی خود را طوری  روانی ذهنی و حسی،

 .1اجتماعی و اقتصادی گردد یهادر عرصه کاهش توانمندی او

های اجتماعی حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت را در سطح تظرفی است که دولت افغانستان مکلف نیبنابرا

 تیصونم و دهورآ می معلولیت فراهاص دارارا برای اشخ های زندگی آبرومندانهها و فرصتینهزم بیاورد، به وجودملی 

برای  ازیموردنتلخ این است که خدمات  تیواقعاما  یک حق مسلم بشری برای آنان فراهم سازد. عنوانبهجتماعی ا

چنانکه در مورد حق آموزش و حق صحت اشخاص دارای معلولیت  وجود ندارد. در افغانستان افراد دارای معلولیت

 اشخاص دارای معلولیت توصیف شد، شانیفراروو مشکالت  هشدفیتوصمحرومیت این قشر از حقوق مسلم ایشان 

ایتی حم یابزارهاکه ناشی از وضعیت ایشان است، از  یریپذبیآسبوده و در برابر  بهرهیباجتماعی نیز  نیتأماز حق 

 چندانی برخوردار نیستند.

 و عودت کنندگان مهاجراند: 

 قرف اداری، گسترده فساد انتحار، انفجار و روزافزون ایهخشونت با همراه کشور در طوالنی هایناامنی و جنگ

 و مهاجرت افزایش سبب که اندعواملی ترینمهم از یدرپیپ هایسالیخشک با همراه فزاینده بیکاری و شدید

 ضعیتو از توصیفی امکان حد در گردیده تالش تحقیق از بخش این در است. گردیده ملی سطح در یشدگجایب

 گردد. ارائه داخلی کنندگان تعود و مهاجران

 نیآخر آید.می حساببه آخر یدهه چهار در خصوصبه اتفاقات و تحوالت ترینمهم از یکی گسترده مهاجرت

 پناهندگان و مهاجران مجموع که دهدمی نشان کنندگان، عودت و مهاجرین امور وزارت سوی از رسیده نشر به آمار

 بقیه و بوده پناهندگی و اقامت قانونی مدرک دارای آنان میلیون 2.6 میان این از .2رسدمی نفر 5،538،259 به افغان

 و دادهیجا خود در را مهاجران عمده بخش که است کشوری دو ایران و پاکستان هستند. اقامت قانونی مدرک فاقد

 گزارش اساس بر نند.کمی زندگی پراکنده صورتبه رسدمی کشور 70 به مجموعاً که جهان کشورهای ریسا در بقیه

 نفر 950000 حدود و پاکستان در باشندمی اقامت قانونی سند دارای که کسانی از میلیون 1.5 مهاجرت جهانی سازمان

 است دادهیجا خود در را افغان مهاجران میزان بیشترین که است کشوری سومین آلمان دارند. اقامت ایران در دیگر

 افغان مهاجران حاضر حال در را جهان سراسر در مهاجران کل %18 به نزدیک رتمهاج جهانی سازمان آمار اساس بر

 .4پرسندیم سر به مهاجرت در هاآن از یکی افغان نفر 5 هر از همچنین .3دهدمی تشکیل

                                            
 و امتیازات معلولین افغانستانبخش از ماده دوم قانون حقوق 1 

2 .http://morr.gov.af/fa 
3 .http://www.unhcr.org/556725e69.html 
4 .Solutions strategy for afghan refugees, (2015 – 2016) P:10,UNHCR 
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 اروپایی کشورهای قصدبه را وطنش هاافغان از زیادی تعداد امنیتی شرایط و وضعیت شدن بدتر با 2014 سال از بعد

 2014 سال در تنها که بود نموده تأیید کنندگان عودت و مهاجرین امور وزارت سوی از شدهارائه آمار کردند. کتر

 سه در هاافغان .1بودند نموده پناهندگی درخواست اروپایی کشورهای از افغان مهاجر و پناهنده 250،000 به نزدیک

 اروپا به که مهاجران کل %20 به نزدیک 2015 سال در و داشته جهان در را مهاجران میزان باالترین آخر یدهه

 .2اندبوده افغانستان شهروندان بودند، واردشده

 شورک تا راه مسیر خطرات و مشکالت بر عالوه است. بوده روبرو نیز زیادی هایچالش با اروپا به مهاجرت روند

 روند ینا هایچالش ترینمهم از د،یگردتحمیل هاخانواده دوش به بابت این از که اقتصادی هنگفت هایهزینه مقصد،

 حال در افغان مهاجر هاده 2016 تا 2014 هایسال جریان در رسیده نشر به هایگزارش اساس بر آید.می حساببه

 غالم نفری 6 خانواده شدن غرق حوادث این نیتردردناک شدند. غرق و گردیده حادثه دچار مدیترانه دریای از عبور

 و نبی غالم هایجنازه حادثه این پی در افتاد. اتفاق 2015 اکتبر دهم در فرزندش چهار و همسر با همراه خود بود نبی

 .3نشدند پیدا هرگز داشتند عمر سال 16 تا 10 از که او فرزند چهار هایجنازه ولی گردید شناسایی و پیدا همسرش

 واکنش ی،سیبیب با مصاحبه در غنی جمهورسیرئ اروپا به هاافغان مهاجرت افزایش دنبال به و 1395 حمل ماه در

 که[ مردمی ]برای الرد میلیون صدها ما» داشت اظهار وی کند. ترک را وطنش هاافغان نباید نمود تأکید و داده نشان

 و معز باید باشید، داشته کشوری خواهیدمی اگر ایم.کرده مصرف کنند، ترک را کشور فشار ترینکم با خواهندمی

 ینا پی در کنند. آباد را آن و برگشته وطن به تا خواست کشور مردم از همچنین جمهورسیرئ «.باشید داشته اراده

 و داده نشان خود از را تندی هایواکنش انیجوپناه و مهاجران خصوصبه کشور شوندگان جمهورسیرئ اظهارات

 زدند. اروپایی مختلف یکشورها در تظاهرات مورد چندین به دست

 رآخ هایسال در که است دیگری موضوع پاکستان و ایران کشور دو در خصوصبه ،انیجوپناه اذیت و آزار

 که ستا دیگری مشکل پاکستان و ایران از مهاجران اجباری اخراج است. گرفته خود به را کنندهنگران وضعیت

 نونتاک افغانستان دولت که شودمی تحمیل مهاجران رب کهیدرحال مشکالت این شوند.می روبرو هاآن به افغان مهاجران

 زندگی رایطش و زمینه و سازد تسهیل را کشور به را مهاجران برگشت کند، متوقف را کشور از مهاجرت روند نتوانسته

 آورد. وجود به شهروندانش برای ملی سطح در را مطمئن و آرام

 اند.اند که مهاجرت کردهگفته نفر 1042شامل  گانشوندمصاحبهاز  در صد 20.1دهد تحقیق حاضر نشان می

 شوندگان است.مهاجرت مصاحبه فیصدی دهندهنمودار ذیل نشان 

                                            
1.http://www.bbc.com/persian/interactivity/2016/02/160202_yt_s_afghan_migrants 
2.http://www.bbc.co.uk/news/resources/idt-163abe85-0124-430c-967a-215fad6fe2f3 
3.http://www.bbc.co.uk/news/resources/idt-163abe85-0124-430c-967a-215fad6fe2f3 



 73وندان از حقوق اقتصادی و اجتماعی ..........................................................مندی شهرفصل دوم: بهره

 

 
شود که بیشترین رقم مهاجرین افغان را دارند. کشورهای همسایه محسوب می ازجمله رانیو اکشورهای پاکستان 

همراه فامیل به این کشورها مهاجرت کرده و دوباره عودت فردی و یا  صورتبهتعداد زیادی از شهروندان افغانستان، 

اند که در کشور کنندگان گفتهمصاحبه %81.7. در تحقیق حاضر برندیمهم در مهاجرت به سر  یا فعالً اند وکرده

ان ستعرب و کستانیتاجگان به کشورهای شوندمصاحبه %0.4 یمتباق وبه کشور ایران  %17.9اند. پاکستان مهاجرت کرده

 اند.مهاجرت کرده

 .دهدیمنشان  1394-1395 یهاسال در شهروندان افغانستان را ذیل آمار مسافرت ینمودارها 
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 30بوده و مدت آن از یک الی  شوندهپرسش، مربوط به کل دوره عمر قرارگرفتهکه مورد پرسش  این مهاجرت

 اند. نموداراند که ده سال مهاجرت کردهشوندگان گفتهبهکل مصاح %22.2تحقیق  نیدر ا گرفته است. یدربرمسال را 

 دهد:ذیل مدت مهاجرت را نشان می

30.8. ایران

69.1. پاکستان

1395به کجا مهاجرت کرده اید؟ 
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ی ایران امصونیت اجتماعی در کشوره دسترسی به خدمات صحی، تعلیمی، کار و ازلحاظوضعیت مهاجرین افغان 

، محرومیت از کارهای نداشتن بیمه صحی، آموزش در بدل پول . محرومیت از خدمات واست و پاکستان دشوار
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فرسا، برخورد سختگیرانه پولیس و مسئوالن امنیتی با مهاجرین، نداشتن حق گرفتن وکیل طاقت انجام کارهای و یدفتر

است که مهاجرین افغان  یهایوگذار برای مهاجرین و اخراج اجباری از عمده چالشمدافع، محدود شدن ساحه گشت

نظرداشت اند که اعدام مهاجرین افغان بدون درگفته عودت ئوالن وزارت مهاجرین و. مسو هستندرهن روبآدر ایران با 

تسلیم  وابستگانشانشدگان را به اجساد اعدام حقوق بشر صورت گرفته و حتی یهاونیکنوانس المللی وموازین بین

خانواده  کهیطوربه، کندیمل قوانین جرمی عم برخالفبرخورد با مهاجران مجرم  چنین کشور ایران درهمکنند. نمی

 .شودمیطل ها در ایران باو کارت اقامت آن گرددشخص مجرم نیز متضرر می

خدمات صحی مهاجرین  ازلحاظاند. مهاجرین افغان در کشور پاکستان نیز از بسیاری از حقوق بشری خود محروم

ها را رس بخوانند که توانایی پرداخت هزینهتوانند ددر قسمت آموزش نیز، مهاجرینی می افغان، بیمه صحی ندارند و

است که برای مهاجرین افغان  یامسئلههای مهاجرین، تخلیه کمپ بارهداشته باشند. هشدارهای دولت پاکستان در

وزارت امور  هایدارند. بر اساس گزارش رانهیگسخترویه  با مهاجرین افغانپولیس پاکستان  کننده بوده است.نگران

اطراف  ه دریک واقعه تروریستی در پاکستان رخ دهد، پولیس پاکستان، مهاجرین افغان را ک کهیگامهنمهاجرین 

 کند.محبوس می بدون بررسی دستگیر نموده و اندمحل واقعه بوده

که برخی از مهاجران تصمیم به بازگشت به کشور بگیرند و از این طریق  شودمیمشکالت دوره مهاجرت باعث  

به کسانی  عودت. دیآیمبه وجود  کنندگانو عودت  و اصطالحی به این نام عودت/ عودت کننده است که پدیده

گردند میبه شکل داوطلبانه یا اجباری به کشور اصلی خویش بر یلیهر دلشوند که پس از دوران مهاجرت به گفته می

واریوایل دهه هشتاد در افغانستان امیدابعد از سقوط حکومت طالبان در  در کشور اصلی خود زندگی کند. ازآنپستا 

ویژه ایران و پاکستان به افغانستان های مهاجر از کشورهای مختلف بهشماری از خانوادهو برای مردم به وجود آمد  یهای

ورهای ها به کشهای گسترده افغانهفتاد باعث مهاجرت های دهه شصت وجنگ ها وناامنی بعدازآنکه بازگشتند.

یع جامعه وس یهاو کمکالمللی بین جامعه طالبانی در افغانستان، حضورسقوط نظام شده بود، طقه وجهان همسایه، من

 عودت نمایند. هزار مهاجر افغان به کشور صدهشتو  ونیلیمکیکه حدود  شدجهانی باعث 

کشور مهاجر  برای مدتی در بیرون از تنکی ،افغان 25گوید که از هر می عودت کنندگان وزارت مهاجرین و

تن آنان دوباره به کشور بر 25افغان مهاجر  صدکیاز هر  آخرسال  14بوده است. به اساس معلومات این وزارت در 

اکی از عالی سازمان ملل ح رهای کمیشناند. گزارشاند که بیشتر آنان مهاجران افغان مقیم ایران و پاکستان بودهگشته

نفوس کشور  %20اند که حدود گشتهور بازکشمیلیون مهاجر افغان، به  5.8 ودحد 2014 تا 2002ن است که از سال آ

ر خارج دیگ ونیلیمکی و حدود، تحت برنامه بازگشت داوطلبانه بوده عودتمیلیون  4.8دهد. از این میان را تشکیل می
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قبل کاهش داشته است اما روند های نسبت به سال بازگشتارقام  آخرهای چند طی سالاند. هراز برنامه حمایتی بوده

 1بازگشت از کشورهای همسایه و سایر کشورها کماکان ادامه دارد.

، اندونیزیا، انگلستان، آلمان، بلجیم، ایاسترالاتریش، بازگشت داوطلبانه مهاجرین افغان از سایر کشورهای جهان )

 221تعداد  1394ماه اول سال  5د، یونان( در بلغاریا، ترکیه، دنمارک، سویدن، سویس، عراق، گرجستان، ناروی، هالن

استرالیا، انگلستان، دنمارک، سویدن، ناروی  نیز به شکل اجباری از کشورهای مهاجر 64شود. نفر مهاجر را شامل می

 به کشورهای اروپایی و عدم قبولی بسیاری هاافغانبه دلیل مهاجرت گسترده  اند.و هالند در همین مدت اخراج گردیده

و  عودت روند عودت داوطلبانه و اجباری آنان در آینده سرعت خواهد گرفت. ادیزاحتمالبه پناهنده عنوانبه هاآنز ا

یب، یو صح، بیکاری، جدایی از فامیل، نداشتن مصونیت غذایی یسرپناهیبهای فراوان مانند اخراج شدگان با چالش

 شوند.وارگی مواجه میآو  یسرپرست

 د.راضی نیستن عودتشاناند که از اند، گفتهکسانی که عودت کرده %20.8 حدود 1394در سال  در تحقیق حاضر

ک در کشور در ی تر شدن وضعیت زندگیاین نشانگر بد وبیشتر شده است  %8حدود  1395میزان نارضایتی در سال 

 سال گذشته است.

 
 دهد که بیشترین عوامل نارضایتیم نشان میاست، اما ارقا ذکرشدهعوامل متعدد برای نارضایتی از عودت کردن 

را نبود کار  شانشوندگان دلیل نارضایتیمصاحبه درصد 55.2. در این تحقیق است ت کردن، نبود کار و امنیتاز عود

 اند.ن این تحقیق هم دلیل نارضایتی را نبود امنیت عنوان کردهشامال %39.3. انداشتغال عنوان کرده و

 است. شدهمشخصایتی از بازگشت در نمودار ذیل جزئیات عوامل نارض

                                            
 .20-19ص  .1394در افغانستان، نشرات کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، سال  کنندگانوضعیت بازگشت  1
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 : بیجاشدگان داخلیه

سالی، ناامنی، حوادث طبیعی، شوند که بنا بر دالیل مختلفی از قبیل خشکداخلی به کسانی گفته می گانشدبیجا

ر ساکن شوند. دیگر از نقاط کشو یکیدررا ترک کرده و  شانهای کاری، فقر و نداشتن زمین، مسکن اصلینبود زمینه

های . بسیاری از خانوادهکنندیممناطق اصلی خویش را ترک الذکر عوامل فوقدر اثر  االنه صدها خانواده افغانس

 کنند.می مکاننقلاز یک والیت به والیت دیگر  افغان از روستاها به شهر و از یک شهر به شهر دیگر و

رسید میلیون می 1.2داخلی به  جاشدهیبداده بود، رقم افراد انجام  1394بر اساس تحقیقاتی که کمیسیون در سال 

( 1517292میلیون ) 1.5دهد که این رقم به ولی در حال حاضر آمار وزارت امور مهاجرین و عودت کندگان نشان می

دلیل  ترینمهمیکی از نفر بیجاشده داخلی است.  300000افزایش نزدیک به  دهندهنشانرسد. این آمار جدید، نفر می

 ی کشور جریان دارد.ولسوالی اکثر هاتیوالبیجاشدگی داخلی جنگ و خشونت است که تقریباً در تمام 

 %37.4 . حدوداستترین عوامل بیجاشدگی مهم نبود اشتغال و ناامنیهای تحقیق حاضر یافته بر اساس

نبود  هاآندر صد  26.3اند. اما ردهدلیل بیجاشدگی خویش را بیکاری عنوان ک بودند، جاشدهیبی که شوندگانمصاحبه

ب آدیگر نبود  %11 نداشتن خانه و %15ن یچنهم اند.شخصی را عامل بیجاشدگی خویش گفته امنیت عمومی و

 اند.شامیدنی صحی را عامل بیجاشدگی خویش خواندهآ

 دهد.نشان می باهمنمودار ذیل این ارقام را در مقایسه  

نداشتن زمین وغیره
نبود خدمات 

صحی
مشکل آب مشکل خانه نبود امنیت ربیهنبود تعلیم وت کار/نبود شغل

1395 0.5 0.5 1.5 1.5 1 36.3 1.3 57

1394 0.5 0 1 0 2 39.3 2 55.2
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امور مهاجرین و معلومات وزارت  بر اساساما  دهد.های مختلف کشور رخ میتساله در والیبیجاشدگی همه

و عوامل  هستند که در اثر جنگدایکندی، ، غزنی و هارننگرغور، بلخ،  اکثراً از والیاتکنونی بیجاشدگان  عودت

 اندشده جایب مناطقشاناز  دیگر

 است. شدهمشخص 1394در سال  در نمودار ذیل ارقام بیجاشدگان به تفکیک والیت
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نفر به  85،266دهد که از مجموع بیجاشدگان داخلی تنها آمار وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان، نشان می

از بیجاشدگان داخلی در  %40دهد که نزدیک به . تحقیقات کمیسیون همچنین نشان می1اندبرگشته شانیهاخانه

بر اساس . 2انددهیگرد نیگزشغلی و درآمد بهتری را دارد، مسکن  هایشهرهای بزرگ و مناطقی که معموالً ظرفیت

رین اقدامی که تدولت افغانستان تاکنون اقدام مهمی برای جلوگیری از بیجاشدگی داخلی نداشته و مهم این تحقیقات

است. دولت  افتهیانجامالمللی کمکی توسط نهادی بین عمدتاًیی است که غذاانجام داده است توزیع پتو و مقدار مواد 

و وضعیت معارف و دسترسی  3هداخلی انجام نداد جاشدگانیبخدمات صحی به  ارائهی نهیدرزمتاکنون اقدامی مهمی 

 به آموزش آنان نیز با مشکل مواجه است.

 حق ازدواج و تشکیل خانواده

یک جامعه  برای داشتنراین بناب است. اولین قدم برای تشکیل خانواده و ازدواج تشکیل جامعه خانواده هسته اولیه

الزم است برای زن و مرد این فرصت را داشته باشند که در کمال آزادی و در موقعیت برابر شریک زندگی  سالم و پویا

اما در جامعه افغانستان به دلیل برخی رسم  دهندزن و مرد دو رکن اصلی خانواده را تشکیل می خود را انتخاب کنند.

آمار باالی  برخوردار هستند. های کمتری نسبت به مردانآزادی ن در خانواده از حقوق وسنتی، زنا یهارواجو 

ها با نادیده گرفتن و نقض حقوق این خشونت .ها داردها علیه زنان نشان از سلطه و جو مردساالرانه در خانوادهخشونت

های زیر سن قانونی و سپس تداوم خشونتجزنان از همان مراحل اولیه با تحمیل ازدواج، بد دادن، بدل دادن و ازدوا

 .شودها در جریان زندگی خانوادگی بر زنان اعمال می

و ملی را بیان کرده و سپس عوامل نقض حق ازدواج در  المللیبیندر این گزارش ابتدا حق ازدواج در اسناد 

 .شودمیافغانستان به بررسی گرفته 

 یو مل المللیبینحق ازدواج در اسناد الف: 

است که هم در بخش  هاییحقبشری و یکی از معدود  یهاحق نیترمهمیکی از  و تشکیل خانواده حق ازدواج

های . بر مبنای معیارشودمی بندیدستهحقوق مدنی و سیاسی و هم در بخش حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 

اعالمیه جهانی حقوق بشر با  د.انواده دهآزادانه ازدواج نماید و تشکیل خ صورتبههر کس حق دارد  حقوق بشری،

های فردی را برشمرده و موارد کلی و مهم برای تأمین حقوق و آزادیمان مشترک برای همه ملل تبلور آر عنوان

                                            
1.http://morr.gov.af/fa 

 .1394، مستقل حقوق بشر افغانستان وضعیت بیجاشدگان داخلی در افغانستان، کمیسیون.2 

 32ص:  1395یون مستقل حقوق بشر افغانستان، ، کمیستیفیتحقیق وضعیت حق دسترسی به خدمات صحی باک. 3 
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در این اعالمیه بر برابری حقوق زن و مرد  .رعایت آن را برای پیشرفت و توسعه جوامع، ضروری دانسته است واحترام 

 :آمده است 16تأکید شده است؛ در ماده در امر ازدواج 

 خانواده و ازدواج کنند گونه محدودیت ازنظر نژاد، ملیت، یا مذهبدارند بدون هیچحق بالغ مردان و زنان .1»

 مستحق حقوق برابر هستند.ی و هنگام انحالل آن، یمدت زناشو طول درآنان نسبت به ازدواج، تشکیل دهند. 

 .ردیگیمهمسران بالقوه شکل کامل و آزادانه  ازدواج صرفاً با رضایت .2

 «است.جامعه و دولت  و مستحق حمایت از سوی جامعهخانواده رکن طبیعی و اساسی  .3

عقد و  دو طرف شرط اساسی در ایجاد این کامل و قلبی رضایت ،است دوطرفه و عقد چون ازدواج یک رابطه

قوق ، کنوانسیون حانعلیه زن تمام اشکال تبعیضدر کنوانسیون رفع  به همین اساس رود.میرابطه به شمار  برقراری این

بر حق آزادی در ازدواج و انتخاب  سیاسی ی وحقوق مدن المللیبین کنوانسیون و اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

 شدهانیبدر ماده دهم کنوانسیون حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  .شده است تأکیدآزادانه همسر برای زن و مرد 

خانواده عنصر طبیعی و اساسی جامعه است باید از حمایت و مساعدت در حد اعالی ممکن برخوردار گردد، »است: 

باید با  ازدواجمسئولیت نگهداری و آموزش کودکان را به عهده دارد.  کهیمادامبرای تشکیل و استقرار آن و  ژهیوبه

 «ود.واقع ش رادارندرضایت آزادانه طرفین که قصد آن 

ه ک از اهمیت برخوردار است یقدربهمسئله حقوق و تکالیف زن و مرد در ازدواج و تشکیل خانواده و تداوم آن 

لیه زن قانون منع خشونت ع . در افغانستان عالوه بر قانون مدنی،است شدهپرداختهبارها به آن  در قوانین و اسناد داخلی

 برخوردار شدهمنتشر و از قدرت اجرایی  989ده رسمی شماره ماده درجری 44و  در چهارفصل 1388 در سالکه 

تأمین و حمایت از حقوق و آزادی منظوربهاین قانون که  است، به موضوع حقوق زن و مرد در خانواده پرداخته است.

انتخاب د دادن، نکاح اجباری، ممانعت از حق ازدواج و یا حق کند: بهای زنان وضع گردیده، در ماده پنجم بیان می

یا بهانه ازدواج، نکاح قبل از اکمال سن قانونی و ازدواج با بیش از یک زن بدون رعایت  منظوربه دوفروشیخرزوج، 

شود و در ماده چهارم یادآور شده که خشونت جرم از موارد خشونت محسوب می قانون مدنی 86حکم مندرج ماده 

 .مجازات اعمال خواهد شدارتکاب مطابق احکام این قانون  کهیدرصورتبوده و 

رو است هایی روبهاما در افغانستان مسئله ازدواج و حق برخورداری از تصمیم آزادانه برای انتخاب همسر با چالش

های خصوص برای زنان محدودیتاین مسئله به .شودمیکه باعث نقض حق آزادی در ازدواج و انتخاب همسر 

جاری جامعه  یهارواجریشه در رسم و  هاآنموجود ریشه در قوانین و بیشتر  یهاچالشبعضی از  .همراه داردبسیاری 

دارد. یک نمونه برای مشکالت ناشی از قوانین، حکم قانون مدنی افغانستان در مورد حق اختصاصی مرد نسبت به 

درخواست به زوج یا محکمۀ باصالحیت  از جانبطالق  قانون مدنی مقرر داشته که 135ماده  2فقره طالق است. 

ق به مرد، تبعیض جنسیتی گذار با واگذاری حق طالقانون بدین ترتیب .گرددزوجه مطابق به احکام این قانون صادر می
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 باارادهن تنها شود، فسخ آازدواج که با رضایت دو طرف واقع می جهیدرنت شناسد وفسخ ازدواج به رسمیت می را در

 برخی از حقوق زنان خواهد شد. سازنهیمزشده و  پذیرامکان یعنی مرد طرفکی

 نقض حق ازدواج در افغانستان ب:

وق حق المللیبیناسناد  همسر هم در قوانین داخلی افغانستان و هم در هآزادان ازدواج و انتخاب که حقاین باوجود

 اییت و پیامدهدر جامعه ما عوامل متعددی باعث نقض آن شده و مشکال بازهم است، شدهشناختهبه رسمیت  بشری

 .شودازدواج بررسی می اَشکال نقض حق نیترمهمدر ادامه . نیز به دنبال داردوبی نامطل

 بد دادن

 حق انتخاب ازدواج دادن دختران است که رواج داشته ویکی از الگوهای از مناطق افغانستان بد دادن در برخی

المصالحه وجه درواقعبد دادن  .شودمیقربانی آن  زیوزاد ننسال و گاه دختران بسیار خرد آزادانه همسر را نقض کرده و

آن دختران را به خاطر رفع  جهیدرنتها در بر خی مناطق است که ساختن دختران در اختالفات جدی میان خانواده

ز این رسم، خصوصاً در قضایای ناموسی مثل تجاو. آورندیدرمقید ازدواج فرد طرف منازعه به  و اختالفاتمنازعات 

 .شودیا قضایای حادی مثل قتل اجرا می ، رابطه جنسی خارج از ازدواججنسی

شوند، گیرند و به بد داده میالمصالحه قرار میگونه قضایا وجهاین است که دخترانی که در این دهندهتکاننکته 

عضو خانواده خود نمی نوانعبهها را شوهر، آن و خانواده بوده عروس خانواده محروم عنوانبهاز حرمت خانوادگی 

 صورتبهسخت خانوادگی  وکوب، ممانعت از مالقات با اعضای فامیل، انجام امورلت بدرفتاری، تحقیر،. پذیرند

با آن  در خانواده شوهر مشکالتی است که این دختران ازجملههای رایج خانوادگی متداوم و سایر انواع خشونت

 مورداستفاده از سوی خانواده شوهر های طرف منازعه گاهیجویی از خانوادهنتقامبرای ا. این دختران شوندیممواجه 

 .شوندگیرند و سپس طالق داده میجنسی قرار می

ا بر و بن شدهفیتعرقانون منع خشونت علیه زنان، بد دادن مصداقی از خشونت علیه زنان  5در ماده  نکهیباوجودا

ساله مواردی همه ،گردندحبس طویل که از ده سال بیشتر نباشد، محکوم می ن آن بهاین قانون، مرتکبا 25 حکم ماده

ای صورت های رایج قبیلهبسیاری از این قضایا، چون مطابق سنت. افتداز بد دادن دختران در افغانستان اتفاق می

گاهی قضیه بدن  نیداباوجو. شودمیای نعلنی و رسانه اصالًو شده تحمل شده یک رسم پذیرفته عنوانبهگیرد، می

 در هرسال آخردو سال در  مثالعنوانبه. ردیگیمبد دادن علنی شده و از سوی قربانیان در مورد آن شکایت صورت 

 .است شدهثبتمورد قضیه بد دادن دختران در دفاتر کمیسیون  2 تعداد

 :دهدنشان می آخرنمودار ذیل آمار قضایای بد دادن را در طول شش سال 
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های عمومی ها، ثبت ازدواج، تقویت آگاهیساختن ازدواج مندقانون ازجمله توان از طرق مختلفرسم را میاین 

آن بر عامالن  25خصوص ماده جانبه قانون منع خشونت بهبار بد دادن، تطبیق همههای زیانحق ازدواج و پیامد در مورد

 کرد. کنشهیرقضایا  وفصلحلرسمی های غیرقضایای بد دادن و خاتمه دادن به سیستم

 بدل دادن

 .خصوص مناطق روستایی رواج داردهای دختران است که در اکثر نقاط افغانستان بهبدل الگوی دیگر از ازدواج

های تواند مصداقی از ازدواجسان میگیرد و بدیننوزاد صورت می یحتسال و ازدواج بدل گاه در مورد دختران خرد

ازدواج  منظوربه دخترانشان تبادلِها برای نبه میان خانوادهاثر موافقت دوجابر هاگونه ازدواجاین .شدبا هنگام نیززود

 و دردهد پسری از خانواده دیگر می عقد ازدواجگیرد که بر اساس آن، یک خانواده دختر خود را به صورت می

. ازدواج بدن گاهی با رضایت دختران و گاهی ردآومیخانواده را به عقد نکاح پسر خود در آنمقابل، دختری از 

های فقیر رایج است اما در بین این شیوه خصوصاً در میان خانواده .بدون رضایت آنان و با نوعی اجبار همراه است

گزاف و  هایانهیطوها از این طریق از صرف پول و خانواده ارد.گاهی وجود د های متوسط و متمول نیزخانواده

 .کنندیمجلوگیری  قرضدار شدنشان جهیدرنت

 یا بهانه ازدواج منظوربه دوفروشیخردر قانون منع خشونت علیه زنان نیامده است، اما مورد  اصطالح بدل کردن

 تیو ممنوعچنین بر شرط رضایت در ازدواج هم. است ذکرشدهاین قانون  5مورد خشونت علیه زن در ماده  عنوانبه

بدل کردن دختران نوعی از معامله  .خشونت علیه زن، در این قانون تأکید شده است صداقی ازم عنوانبه ینکاح اجبار

مصداقی از نکاح  هم اوقاتیبعض هااین ازدواج .دهنددختر دیگر قرار می ازدواج است که یک دختر را بهای منظوربه
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 ،کنندرانی که به این شیوه ازدواج میاز پسحتی در مواردی  اجباری است که حق رضایت در ازدواج را از دختران و

 .کندسلب می

از میان کسانی که مورد  های این تحقیقیافته بر اساسآمار دقیقی از دختران بدل شده در افغانستان وجود ندارد اما 

همدلی ازدواج بدل، چون با رضایت و  .اندبدل شده شانیهاخانوادهدختر در  217 که اندگفته، اندقرارگرفتهمصاحبه 

گیرد، معموالً ازدواجهای آنان صورت نمیخواست نظر گرفتنو در  های روحیهمخوانی طرفین ازدواج، سنجش

نتبه دلسردی طرفین از همدیگر، خشو ادیزاحتمالبه جهیدرنت و نبوده و محبتو موفق و توأم با دوستی های پایدار 

از قبیل خشونت  یتیهر وضعها گونه ازدواجاین است که در این تأملقابلنکته  .ددمنجر گر یا جداییهای خانوادگی 

با عین وضعیت  خته وسا متأثر دختر دیگر را نیز زندگی ادیزاحتمالبهاین دختران پیش بیاید، یا جدایی که برای یکی از 

وسط خانواده پدر انتقام یکی از آنان، ت شوند، طبیعی است کهپنداشته می بهای همدیگر هاآن. چون سازدیم مواجه

 .گرددهای مداوم علیه دختران بدل شده پیوسته تقویت میشود و زمینه خشونتوی از دیگری گرفته می

 ازدواج قبل از سن قانونی

ت که باعث نقض حق بشری افراد در قبال حق هایی اسهای قبل از سن قانونی نیز یکی از دیگر از چالشازدواج

در نظر گرفته  سالگی18 را پسران و سن 16را ن مدنی افغانستان سن ازدواج برای دختران قانو 70ماده . شودمیازدواج 

ر د یکی از تحقیقات کمیسیون در مورد حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، هاییافتهطبق  قانون نیباوجودا 1.است

 . براندکردهازدواج 16ن قبل از سن دخترا %9.3و  18پسران قبل از سن  %2.2، شوندهمصاحبهنفر  3329 هایفامیلبین 

 دلیلو بدل  در بعضی موارد حل مشکالت اقتصادی و در مواردی نیز حل منازعه شوندگانهای پرسشاساس گفته

 .شودمیاز دالیل ازدواج زودهنگام دختران محسوب  دیگر یکی بدل .بوده است ازدواج زودهنگام

 است. شدهدادهر نمودار زیر نشان دالیل ازدواج زودهنگام دختران د ترینعمده

                                            
 /html0012http://www.bsharat.com/id/ghavanin.بشارت،  تیساوبقانون مدنی افغانستان، 70 ماده  .1

http://www.bsharat.com/id/ghavanin/0012.html
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های سنتی های قبل از وقت، حاکم بودن اندیشهاست یکی از عوامل ازدواج شدهدادهگونه که در جدول نشان همان

 اهخانوادهکه برخی از  شودمی. در کنار آن مشکالت اقتصادی نیز باعث والدین است های قدیمیو رسم و رواج

 را بر دختران و پسران تحمیل خود تحمیل کنند. های قبل از وقتازدواج

اطفال ناچارند مسئولیت یک زندگی را به دوش بکشند و ناگواری برای اطفال دارد؛  یامدهایپ هاازدواجاین نوع 

 از سوی دیگر در مورد ازدواج .نرم کنند وپنجهدستچنین مشکالت مالی آن نیز احتمالی صحی و هم با خطرات

هستند، تنها لذات جنسی  دختران افرادی با سن باال و حتی متأهل یت، چون در بعضی موارد همسردختران در طفول

ها به دلیل گونه ازدواجعالوه بر آن در این. شودنوعی تجاوز جنسی محسوب می ازدواجمطرح بوده و این شکل از 

 شود.آنان می ریگ بانیگری بیشتری نیز هابیشتری در زندگی ایجاد و درنتیجه خشونت سوءتفاهم نابالغ بودن زنان،

 رخوردارباز سن و تجربه بیشتر  های خانگی بسیار بیشتر از کسانی است کهدر برابر خشونت پذیری دختران نابالغآسیب

، اقتصادی و لمیمختلف ع یهاعرصهرشد و پیشرفت زنان در  های زودهنگام در مسیرچنین ازدواجهم .هستند

وق از دسترسی به سایر حق معموالً، کنندیمکسانی که زیر سن قانونی ازدواج  درنتیجه دی بوده واجتماعی یک مانع ج

 .مانندیممکانات و استانداردهای صحی محروم حق برخورداری از ا حق کار و ،حق آموزش ازجملهبشری 

 ودسوزی،خ طالق، خشونت زنان، آمار افزایش خود پیامدهای ناگواری چون نوبهبهمحرومیت از حقوق بشری  

 و آینده ها نیز سرایت کردهازدواج گونهنیازابه اطفال حاصل  مشکالت مذکورفرار از منزل را به دنبال خواهد داشت. 

 های بعد نیز تکرار خواهد شد.در نسل کند و این زنجیره مشکالترو میهای مشابه روبهآنان را نیز ناخواسته با چالش

%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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 نوادهگزاف تشکیل خا یهانهیهز

های رایج در افغانستان، دختران خود را در مقابل ها به دلیل مشکالت اقتصادی و یا بر اساس سنتگاهی خانواده

 در زمان ازدواج پولی است که و گله شیربهاطویانه،  .آورندیدرمپول با عناوین شیربها، طویانه یا گله به عقد ازدواج 

، مانع جدی شودمیالغی هنگفتی که در بسیاری از مناطق با این عناوین گرفته مب .داماد باید به خانواده عروس بپردازد

 جوانان از حق ازدواج و تشکیل خانواده است. یمندبهرهدر مسیر 

های بشری است اما متأسفانه در افغانستان ریشه در های سنگین برای عقد نکاح دختر خالف ارزشتعیین طویانه

 1500 یهاضافبهدر برخی والیات افغانستان  در بسیاری نقاط هنوز هم رواج دارد.و سنت و رسوم کهن جامعه داشته 

 .1کنندطویانه یا شیربها اخذ می عنوانبهافغانی، صد سیر گندم، صد سیر برنج، ده رأس مواشی و غیره از خانواده داماد 

طوالنی و انجام کارهای شاقه  یهاسافرتم .دهد یهر کارهای سنگین تن به داماد گاهی مجبور است برای تهیه طویانه

 این کارها مخدر ازجملهمواد شدن در کشت و قاچاق  ریدرگ و سانینو ذیتعودر خارج از کشور، سرقت، رجوع به 

ز بین فامیلی شده و زمینه برو یهاتنشباعث بروز  گزاف یهانهیهزناشی از این  فشارهای روحی ه بر آنعالو است.

ها براى زنان در خانه شوهر های سنگین عامل اصلی بروز برخی خشونتطویانه. سازدیممساعد  خشونت علیه زنان را

 .هاستاین خشونت اشکال ازجملهوکوب و محروم شدن از رفتن به خانه پدر طعنه دادن، لت است.

 اخراج از منزل

اخراج آنان از ، شودمیمحسوب  خشونت علیه زنان در مورد ازدواج که یکی از انواع رایج یکی از مشکالت

 .گیردصورت می ،آیدمی خانواده شوهرش به وجودو  این عمل معموالً به دنبال اختالفاتی که میان زن .منازلشان است

دشنام، تحقیر و انزوا قرار  های خانوادگی از قبیل لت وکوب،شدت مورد خشونتزن به بعدازآنکهدر اکثر موارد 

زنان بیوه نیز به خاطر قبول نکردن نکاح اجباری با یکی از اقارب شود. گاهی خراج میسرانجام از منزل نیز ا گرفت،

 .قبول نماید های فامیل همسرش راگردد تا اینکه به خواستهاز منزل اخراج میاست،  برادرشوهرششوهرش که اکثراً 

یا وابستگان پدری گاهی خانه پدر زیرا ، دهدخطرناکی قرار می یپناهیبزنان قربانی را در وضعیت  اخراج از منزل

توانند خود را به سهولت نمینا به نداشتن پول زنان قربانی ب د ویا در فاصله بسیار دوری قرار داروی در دسترس نیست 

زنان مورد آزار و اذیت دیگران قرار گیرند  در این وضعیت ممکن است این یا وابستگان خویش برسانند.به خانه پدر 

های اخراج از منزل ها، افسردگی و دیگر مشکالت روانی نیز جزو پیامدعالوه بر این. ربانی تجاوز جنسی شودیا حتا ق

 .است که ممکن است گاهی منجر به خودکشی زنان قربانی شود

                                            

 /1395http://www.mandegardaily.comطویانه جاهلیت محض است، ماندگار، گرفتن  تیساوب1 .

http://www.mandegardaily.com/%25da%25af%25d9%2580%25d8%25b1%25d9%2581%25d8%25aa%25d9%2586-%25d8%25b7%25d9%2588%25d9%258a%25d8%25a7%25d9%2586%25d9%2587-%25d8%25ac%25d9%2580%25d8%25a7%25d9%2587%25d9%2584%25db%258c%25d8%25aa%25d9%2590-%25d9%2585%25d8%25ad%25d8%25b6-%25d8%25a7%25d8%25b3%25d8%25aa/
http://www.mandegardaily.com/%25da%25af%25d9%2580%25d8%25b1%25d9%2581%25d8%25aa%25d9%2586-%25d8%25b7%25d9%2588%25d9%258a%25d8%25a7%25d9%2586%25d9%2587-%25d8%25ac%25d9%2580%25d8%25a7%25d9%2587%25d9%2584%25db%258c%25d8%25aa%25d9%2590-%25d9%2585%25d8%25ad%25d8%25b6-%25d8%25a7%25d8%25b3%25d8%25aa/
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موارد زیادی از اخراج زنان از منزل در دفاتر کمیسیون حقوق بشر افغانستان  هرسالهدر آمارهای خشونت علیه زنان 

شده اخراج قضایای ثبت .ستهاخشونت علیه زنان در خانواده دهنده یکی از اشکال ارتکابرسد که نشانبه ثبت می

مورد  216تعداد  1394دهد که در سال از منزل در بانک معلومات کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نشان می

این رقم در سال  .دهدافزایش چشمگیر را نشان می 1393است که در مقایسه با سال  شدهثبتقضایای اخراج از منزل 

 وقوع اخراج از منزل است. لزوماًکه نشانگر کاهش ثبت و نه  رسدیممورد  72به  1395

 :دهدنشان می آخرسال  6نمودار ذیل قضایای اخراج از منزل را در طول 

 
ی قانونی و مراجع عدلی و قضایی، نیز گسترش هافراهم نمودن زمینه دسترسی زنان قربانی اخراج از منزل به حمایت

برای جلوگیری  هاراهتواند یکی از شوند، میهای امن برای پناه دادن به زنانی که قربانی این مسئله میهای خانهشبکه

 گسترده برای از بین بردن صدمات شکلهای روانی به ویت و ایجاد حمایتتق. از قربانیان باشد تیو حمااز این معضل 

عملی برای جلوگیری  یهاحلراهتواند یکی از می ،اندشدهز نانی که از خانه اخراج  ازجمله زنان قربانی خشونت روانی

 .های بعدی باشداز صدمات و خشونت

 های ناموسیقتل

 های ناموسیدر افغانستان مسئله تجاوز جنسی و قتل اشکال نقض حقوق بشری مرتبط با خانواده و ازدواجیکی از 

اولین برنامه  1392بنا بر حساسیت و اهمیت این دو موضوع، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در سال  .است

ی را در دو قتل ناموس به راه انداخت که حوادث تجاوز جنسی و مسئلهتحقیق ملی را در افغانستان برای بررسی این دو 
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ن تحقیق، از یهای ابر اساس یافته 1.صلی به نشر رسیدداد و نتایج آن در گزارش مفپوشش می1391 و 1390 سال 

قضیه قتل ناموسی و تجاوز جنسی از سراسر کشور در دفاتر کمیسیون  406تعداد  1392ثور تا پایان  1390شروع سال 

یای مورد دیگر قضا 163و مورد آن قضایای قتل ناموسی  243تعداد مستقل حقوق بشر افغانستان به ثبت رسیده بود که 

شود که موارد ن باعث میهای ناشی از آهای شدید سنتی و محدودیتچند حساسیتهر. تجاوز جنسی بوده است

دهنده تجاوز جنسی و دهنده وضعیت تکان، آمار باال نشانحالنیباازیادی از این قضایا کتمان شوند و ثبت نگردند 

 .های ناموسی در افغانستان استقتل

، قتلی است که به خاطر ارتباط جنسی خارج از عقد ازدواج ترین نوع قتل ناموسیداد که رایجتحقیق باال نشان می

در صد این قضایا به خاطر ارتباط با یک مرد  50دهد که حدود های این تحقیق ملی نشان میداده گیرد.صورت می

منجر به قتل ناموسی می جاوز قرار گرفتندر موارد زیادی نیز مورد ت. اتفاق افتاده است بیگانه و مبادرت به عمل زنا

، صرفاً با یک سوء ندارند یجنستجاوز  یحتو  مشروع ریغکه هیچ ارتباطی با رابطه جنسی  یمسائلاما گاهی  .گردد

درصد بقیه این قضایا  35 باًیتقرهای تحقیق متذکره این است که دهنده در یافتهاما نکته تکان. شودقتل آنان می زن

قتل ناموسی نیز چون توسط وابستگان نزدیک و  .اندبا قربانیان نسبت داشته ینوعبهنی اتفاق افتاده که توسط کسا

شود که در درون ها در مقابل آن بسیار شدید است و تالش میگیرد، حساسیتاعضای خانواده قربانی صورت می

 .ورد آن پرهیز شودنشر و پخش اطالعات در م و از شدهسپردهروابط خانوادگی به فراموشی 

به دلیل نگرش  دهد اماساله موارد متعددی رخ میهایی است که متأسفانه همهتجاوز جنسی یکی از بدترین خشونت

شود و تنها شماری می داشتهنگهخانواده وی مخفی  زیادی از این رخدادها از سوی قربانی و سنتی در جامعه، شماری

 نشان شدههیتهخشونت علیه زنان که از سوی کمسیون حقوق بشر  1394سال  گزارش .رسداز این قضایا به ثبت می

 1394های ناموسی طی سال مورد قتل 119در کنار آن  .تجاوز جنسی به ثبت رسیده است مورد 39دهد که حدود می

 است. شدهگزارشمورد  6ناموسی  یهاقتلتعداد  1395 سال. در ثبت دفاتر کمیسیون شده است

 :دهدنشان می آخرسال  3های ناموسی را در یل آمار قتلدار ذنمو 

                                            
 انستانکمیسیون مستقل حقوق بشر افغ 1392گزارش تحقیق ملی .های ناموسی در افغانستانهای تجاوز جنسی و قتلعوامل و زمینه .1



 90وندان از حقوق اقتصادی و اجتماعی ..........................................................مندی شهرفصل دوم: بهره

 

 

92

119

6

1393 1394 1395

0

20

40

60

80

100

120

140

سال اخیر3قضایای قتل ناموسی در 



 

 

 

 

 

 

 

 شنهادهایپو  هاتیاولوسوم: فصل 

یزان ، سپس مهاتیاولوهای کنونی و  ازیموردندر فصل آخر این گزارش ابتدا دیدگاه شهروندان افغانستان در  

 واهد شد:الزم ارائه خ یشنهادهایپو در پایان  شدهانیبامیدواری آنان نسبت به آینده 

 هاتیاولو

معموالً نیاز افراد یک جامعه با توجه به وضعیت حاکم در حال تغییر است و زمانی یک نیاز در صدر و گاهی همان 

وضعیت حقوق بشر کند تا به اساس آن شهروندان کمک می های اساسیبررسی نیازمندی گیرد.قرار می نیاز در ذیل

دلی قضایی ع ان ارشد حکومتی، نهادهای تقنینی وو مدیر مداراندولت به روشن تحلیل شود. تحلیل وضعیت صورتبه

موجود  یهاتیواقعهای اجرایی خویش را بر اساس پالن و مقررات قوانین،ها، پالیسی ،هایاستراتژکند تا نیز کمک می

 د برای تمامی شهروندانبای هاآنمرتبط بوده و همه  باهمصوالً مصادیق مختلف حقوق بشری ا .نمایند تهیه و تدوین

بوده و وضعیت همواره در حال  های فراوانی مواجهبا چالش بشری در افغانستان تأمین حقوق ازآنجاکهاما  .تأمین شود

این  .کندبندی میاولویتهای خود در رابطه با حقوق بشر را نیازمندیند توانمیشهروندان  تغییر و تحول است،

ترین و هم بیانگر اساسی رعایت حقوق بشر در جامعه دهنده وضعیتی کلیهم نشان وندانرهاز سوی ش هابندیاولویت

 ندی شهروندان در عرصه حقوق بشر است.ها و نیازمخواست

ضمن بررسی وضعیت حقوق اقتصادی و اجتماعی شهروندان،  مستقل حقوق بشر افغانستان هرسالهکمیسیون 

و  1394دهد که اولویت اصلی در سال تحقیق حاضر نشان می. دهدقرار می سؤالهای اصلی آنان را نیز مورد اولویت

مردم کار و شغل  %24جریان تحقیق در این سه سال حدود در . بوده استو شغل کار  های قبل از آنمانند سال 1395

 .اندکردهاولویت خود اعالن  ترینمهم عنوانبهرا 

 نشان داده است. 1395تا  1388های طی سال انددانستهت اصلی خود آمار کسانی را که کار را اولوی نمودار ذیل
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 داردوامطور هکاری یکی از معضالت اساسی افغانستان بوده که متأسفانه ببی آن است که دهندهرهای فوق نشانآما

ات در کشور یاسی انتخابافزون ناامنی، بحران سالمللی، گسترش روزرو به افزایش است. خروج تعداد زیاد نیروهای بین

دهنده روند رو به افزایش اولویت کار برای شهروندان نشان فساد گسترده در ادارات بر عمق این بحران افزوده است. و

 کاری در افغانستان است.بدتر شدن وضعیت اقتصادی شهروندان و بحران بی

را آب عنوان نمودند که عین درصدی شوندگان اولویت خویش مصاحبه درصد 16.4، 1394های سال طبق یافته

های اصلی شوندگان جزء اولویتمصاحبه درصد 15.8 دهد، دسترسی به خدمات صحی نیز برایرا نشان می 1393سال 

، درصد 7.6 یخوراکمواد  .بودها را به خود اختصاص داده ویتاول درصد 14.9، 1393در سال  کهیدرحال ،بوده است

درصد و دسترسی  5.4های مواصالتی درصد، راه 5.7 و برقدرصد، مواد سوختی  6.1 تیترب ودرصد، تعلیم  6.6امنیت 

 رود.های بعدی شهروندان افغانستان به شمار میاولویت ازجمله بیاری، سرپناه/خانهآهای به عدالت، بازسازی سیستم

 .ترسیم کرده است موضوع تحقیق دو سالشوندگان را در اصلی مصاحبههای ذیل اولویت نموداردو 
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 امیدواری نسبت به آینده

 چند سال گذشته رد به حقوق بشر شانیدسترسمیزان  ،به وضعیت فعلی آنانواری شهروندان نسبت به آینده امید

تواند ه میه آیندنسبت ب مردم یدواریاممیزان  رونیازادارد.  ارتباط مستقیم اقتصادی کشور وضعیت سیاسی، امنیتی و و

 کمک کند. شانیبشرحقوق مندی مردم از عام و وضعیت بهره صورتبهکشور  رک دورنمای وضعیتدر د

ساحوی حقوق بشر پرسیده شده  های نظارتن فورماسبت به آینده در دو سطح از مخاطبواری نامیددر این تحقیق  

نشان  1394های سال داده ر.بینی نسبت به آینده کشوو دیگر خوش خودشانیکی امیدواری به آینده فامیل : است

 7.8و نبودند  این امیدوار درصد 10.3 بودند، امیدوار لشانیفامگان نسبت به آینده شونددرصد پرسش 82دهد که می

 اند.جواب نداده سؤالدرصد نیز به این  2 و داننداند که نمیدرصد آنان نیز گفته
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 ذشته را مقایسه و ترسیم کرده استگشش سال وندان را در میزان امیدواری شهر نمودار ذیل

 
قانونی، افزایش بیجاشدگی های غیرفساد اداری، افزایش مهاجرت ،تی مانند گسترش ناامنی، فقرمشکال باوجود

مسدود ها، صالتی و ویرانی پل وپلچکاهای موامن شدن راهرفتن تلفات ملکی، نا و بلندداخلی، شدت یافتن جنگ 

 سیر صعودی داشته است. 1394تا سال  1390از سال  شوندگانمصاحبه ینیبخوش، میزان اهکینیکلمکاتب و  ماندن

 است. افتهیکاهشدر صد  2.3به میزان  1394واری مردم نسبت به سال میزان امید 1395ما در جریان سال ا

و امیدواری  ینیبخوش نسبت به بهبود وضعیت آینده کشور لشانیفامافغانستان در مقایسه با آینده  شهروندان 

میزان امیدواری مردم نسبت به آینده  که دهدیمتحقیق کمیسیون مستقل حقوق بشر نشان  هاییافته کمتری دارند.

 1395اما وضعیت در جریان سال  مقدار اندکی روبه افزایش بوده است. به درمجموع 1394تا  1390کشور از سال 

ه و هم در شش سال گذشته رسید سطح نیترنییپای مردم در نیبوشخمیزان  است. در این سال هم خیلی تفاوت کرده

 قبل بیشتر شده است. یهاسالدر مقایسه به  هامیدی مردم نسبت به آیندمیزان نا

 ده است.ینمودار ذیل دیدگاه مردم نسبت به آینده کشور را در شش سال گذشته به تصویر کش
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 پیشنهادها

انون اساسی ق چارچوبحقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و در  المللیبین کنوانسیون بر اساسدولت افغانستان 

افغانستان متعهد شده است تا دسترسی شهروندان افغانستان به حقوق مذکور را فراهم نماید و در این رابطه به شهروندان 

هبود وضعیت موجود ب رایمستقل حقوق بشر افغانستان کمیسیون ب ونیسیکم .استافغانستان و جامعه جهانی پاسخگو 

تا پیشنهادهای خود را به دولت  داندیمبه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی الزم  مردم دسترسی برای یسازنهیزمو 

 :بدین شرح ارائه کند ربطیذ یهاینهادافغانستان، جامعه جهانی و  جمهوری اسالمی

 پیشنهادهای کلیالف: 

   است. دولت بر  افغانستان تعهد و تالش بیشتر دولت کنونی مستلزم ناگواروضعیت ایجاد تحول بنیادین در

ی الزم در بخش ایجاد تحول فرهنگی در گذارهیریزی و سرمابرنامه با خود و ملی المللیتعهدات بیناساس 

 فراهم سازد. افغانستان شهروندان اقتصادی و اجتماعی حقوق ساختارهای اجتماعی، زمینه رعایت

 نابع م دارد و هم نیازمند منابع مالی زیاد و ایبرنامهحقوق اقتصادی و اجتماعی هم ماهیت  نیتأم کهازآنجایی

 نماید.استفاده  حداکثر المللیبینمالی و  یهایهمکارانسانی متخصص است، دولت افغانستان باید از 

 ن الزم برای تأمین ای یهاشرطشیپا حقوق اقتصادی، اجتماعی یکی از های مرتبط بها و سازمانآشنایی نهاد

خشی ب عنوانبهاقتصادی و اجتماعی  هنوز حقوقدر سطح افکار عمومی  کهازآنجاییدسته از حقوق است. 

مورد حقوق اقتصادی و در  های آموزشیدولت باید طرح و اجرای برنامه از حقوق بشر مطرح نشده است،
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آیا به بهبود آینده افغانستان خوش بین هستید؟
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های مربوط را در دستور کار خود قرار و سازمان ارتقاء ظرفیت برای کلیه نهادها برگزاری برنامه و اجتماعی

 دهد.

  داریتحقق اهداف توسعه پادولت در راستای تعهداتش برای (SDGs)  صورت بیشتر و بهباید با جدیت

ی ملی تطبیق اهداف توسعه پایدار رویکرد حقوق بشری هابرنامهو در  نماید یزیرمؤثرتر تالش و برنامه

ز رخورداری افقر و گرسنگی، ترویج زراعت پایدار، تأمین صحت برای همه، باز بین بردن  داشته باشد.

جنسیتی و توانمندسازی زنان و دختران، تأمین انرژی پایدار، تأمین اشتغال کامل و  آموزش باکیفیت، برابری

هانی ج ها، مقابله با تغییر اقلیم، دسترسی به عدالت، تقویت ابزار تطبیق و مشارکتمولد، ارتقای زیرساخت

مستقیم یا  صورتبه هاآنهمه  باًیتقرموارد مهم اهداف توسعه پایدار است که  برای توسعه پایدار از

 .کندمیبه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ارتباط پیدا  میرمستقیغ

 اد فس ید بابا ی بشری است و دولت افغانستانهاحق بسیاری از نقض سازنهیزم گسترده و فساد اداری رشوه

 مبارزه نماید. یطورجداداری به

 پیشنهادهای اختصاصیب: 

 .شودمیبشری مربوط است، ارائه  یهاحقخاص به یکی از  یشنهادهایپدر ادامه فهرست 

 حق آموزش

 به آموزش در مناطق  در مورد حق دسترسی دختران خصوصبه تتعلیم و تربی ینهیدولت باید درزم

 دست بگیرد. اقدامات جدی و فوری روی دوردست

 دولت است معلم زن و موانع فرهنگی و سنتییکی از موانع مهم برای تحصیل دختران، نبود  ازآنجاکه ،

سازی برای ترویج و تشویق به تحصیل برای عموم مردم و فرهنگ یده یآگاههای با اجرای برنامه باید

 .دختران را مساعد سازد همه لزمینه تحصی ش برای محو موانع فرهنگی و سنتیها و تالاز طریق رسانه

 خصوص مکاتب دختران، شاگردان، معلمان اتخاذ چنین باید تدابیر جدی برای امنیت مکاتب بهدولت هم

 .جلوگیری شود هدختران مکاتب خصوصبه نماید تا از مسدود شدن بیشتر مکاتب

 فوری  ورتصبه ستانپایین بودن کیفیت آموزش در افغانستان یک معضل جدی است و لذا دولت افغان

وصی دولتی و خص هادانشگاهتعلیمی در مکاتب و نظامی تحصیلی در  برای افزایش کیفیت در نظام

 و تطبیق نماید. کردههیتهمفید و جامع  یهابرنامه

 حق دسترسی به صحت
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  چنین نحوه ارائه خدمات مراکز صحی در سراسر افغانستان و جلوگیری از کنترل کیفیت ادویه و هم

صورت پیشنهادهایی است که وزارت صحت باید به ازجمله کیفیت به کشورورود ادویه و تجهیزات بی

مستمر  و نظارت دقیق کیفیت امکانات و خدمات صحی رب دولت افغانستان باید. جدی به آن بپردازد

 نماید. عو برابر بین مناطق مختلف افغانستان توزی عادالنه طوربه داشته و امکانات صحی موجود را

  چنین صحت طفل باید در عرضه خدمات صحی اولیه در مناطق دوردست، صحت باروری و همدولت

خدمات تنظیم خانواده و معلومات  ازجملهو مادر را اولویت داده و دسترسی به خدمات صحت باروری 

 .ها قرار دهدکافی درباره آن را در اختیار فامیل

 ریزی کرده و بودجه کافی برای ایجاد مراکز درمان معتادان برنامه شود برایبه وزارت صحت پیشنهاد می

 در نظر هاافتهیبهبودکننده بعد از درمان نیز برای های کنترلچنین برنامههم .درمانی بیشتر اختصاص دهد

های آموزشی مؤثر برای افزایش آگاهی عموم مردم جهت جلوگیری برنامه بایدوزارت صحت  د.بگیر

این طریق برای کمک  ها نشر کرده و ازاز طریق رسانه ستیزطیمحایدز و حفظ و مراقبت از  از اعتیاد،

 .سازی کندفرهنگ شهروندانصحت  حفظ به

 میر وزن یکی از علل مهم بروز مشکالت صحی و حتی مرگ کارکنانها نبود داکتر و در برخی ولسوالی

و با تخصیص امکانات و بودجه کافی، دی داشته به این موضع توجه جباید  صحت وزارت لذا .استزنان 

 .بگیرد در نظرها و تجهیزات کافی برای بخش اناث در ولسوالی کارکنان

 حق کار

 ویت ، باید در اولشغلی و تالش برای حل بحران بیکاری در کشور یهابرای ایجاد فرصت یزیربرنامه

ی حق نهیدرزمر عین اینکه مشکل موجود ی شغلی دهافرصتی دولت افغانستان باشد. ایجاد هابرنامه

 ی از بسیاری از حقوق بشری دیگر را فراهم خواهد ساخت.مندبهرهکند، زمینه را حل می شهروندانکار 

  دارد، دولت باید از طریق تصویب یزائاشتغالبا توجه به اینکه بخش خصوصی نقش اساسی در 

گذاری داخلی و خارجی توسط نیت، زمینه سرمایهتأمین ام ی مناسب وهاپالیسی و قوانین استراتژی،

آوری مالیات بر تولیدات مدت عاید ساالنه دولت از ناحیه جمعبخش خصوصی را فراهم سازد تا در دراز

 .چنین نرخ ساالنه بیکاری کاهش یابدو هم افتهیشیافزا، خدماتی یصنعت ریغصنعتی و 

 المللی خود تواند تعهدات ملی و بیندولت می ،ط کاربرای افراد واجد شرای های شغلیبا ایجاد فرصت

ها از زیاندر کنار آن برای آگاهی خانواده. نسبت به کاهش و محو کار شاقه اطفال را نیز عملی سازد

 .های آموزشی نیز طراحی و اجرا شودهای کار شاقه اطفال، برنامه
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 ساالری و ایجاد شرایط برابر با مردان شایستهاشاعه فرهنگ  ،تبعیض جنسیتی در استخدام افراد مبارزه با

های زنان در جامعه و استفاده بهینه از تواند زمینه را برای گسترش فعالیتزنان می ترپررنگبرای حضور 

دولت باید از طریق بلند بردن دانش آکادمیک و  .امور فراهم سازد بهتر پیشبرد های آنان درمهارت

 جایگاه زنان را در نظام اداری ارتقا دهد. ،های کلیدیتوظیف آنان در پستتجارب کاری و 

 های همراه با ریسک، متناسب با چنین الزم است ساعات کاری، معاش و شرایط کار زنان در شغلهم

مشکالت زنان شود حضور زنان در محیط کار، پیشنهاد می تشویقبرای . شرایط و مقتضیات تعدیل گردد

ها و های والدی، ایجاد شیرخوارگاهرخصتی ازجملههای زنان شاغل شاغل در نظر گرفته شود، ضرورت

مسئوالن قرار گیرد و اقدامات  موردتوجهخصوص مشکالت امنیتی زنان باید کودکستان در محل کار و به

های کاری انی خشونت در محیطهای موجود برای حمایت از زنان قربقانونی برای برطرف کردن نارسایی

از  داردوامصورت تواند با وضع مقررات حمایتی از زنان شاغل، بهدر این رابطه دولت می. انجام شود

 ر نظارت کند.کا شونت در برابر زنان در محیطاذیت و آزار جنسی زنان و خ

  های شغلی برای زمینه و فرصتشود قانون حقوق و امتیازات معلولین، به دولت پیشنهاد می 22بنا بر ماده

 .افراد دارای معلولیت از طریق دادن سهمیه و ایجاد سهولت در استخدام این افراد فراهم شود

 ،کنند، بنابراین باید دولت مصونیت شغلی الزم را احساس نمی کارمندان در شرایط فعلی استخدام

 شغلی کارمندان افزایش یابد.و مصونیت  قرار گیرد یموردبازنگراصالحات اداری و خدمات ملکی 

 سطح مناسب زندگیاز برخورداری حق 

  آب  زجملهادولت باید برای تأمین حق دسترسی به سطح مناسب زندگی و تهیه امکانات اولیه زندگی

 الزم را روی دست بگیرد.اقدامات  در سراسر کشور مسکن و مواد غذایی کافینی، آشامید

 که تعداد زیادی از شهروندان ضرورت جدی به مسکن دارند، دولت  دهدهای تحقیق حاضر نشان مییافته

در این زمینه دولت باید در ایجاد  .رندیگدستباید برای دسترسی شهروندان به مسکن، تدابیر الزم روی 

داشت فرهنگ امروزی و  در نظرقشر فقیر و متوسط جامعه با  مورداستفادههای مسکونی شهرک

منسجم  موضوع دولتدر این خصوص الزم است  .الزم را به خرج دهد ضروریات عصر جدید، مساعی

 .ها را روی دست گیرداسناد قانونی ملکیت سازی

 وندان شهر تأمین مصونیت غذایی لذاغانستان وجود ندارد، کابل در اکثر والیات اف جزمصونیت غذایی به

 .رندیگدستات الزم را روی زمینه اقدام این در است که بایدهای اساسی دولت یکی از مسئولیت

 و  شهرهارسانی در آبخدمات  ینهیدرزمدولت باید . از مشکالت اساسی شهروندان است آب آلوده

 .طرح و تطبیق نماید مؤثربرنامه  و استفاده درست از منابع آبی کاریزها عمیق و هایحفر چاه روستاها،
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 ر هعادالنه و بدون  صورتبهباید  شهروندانی تمام مناطق و براخدمات عمومی  ارائه و ملی منابعوزیع ت

 .تر در نظر گرفته شودهای انکشافی دولت برای مناطق محرومجه کافی در برنامهو بود باشد تبعیضنوع 

 اجتماعی نیتأمحق 

 ت،یلمعلو یزنان در معرض خشونت، اطفال، اشخاص دارا سالمندان، ازجمله ریپذبیاز اقشار آس تیحما •

دسترسی مردم به حق  برنامه نیتریاز اساس یعنوان بخشو معتادان بهداخلی  جاشدگانیب، عودت کنندگان، مهاجران

 .ردیدولت قرار گ یکار تیدر اولو دیبا اجتماعی نیتأم

لیت بازتوانی افراد دارای معلو برای تأمین صحت سالمندان، جامعمدت مدت و طوالنیهای میاندولت باید برنامه

 .های فیزیکی و ذهنی را طرح و اجرا کندو جلوگیری از معلولیت

 حق ازدواج و تشکیل خانواده

   نهادهای عدلی و قضایی باید نهایت تالش خود را به خرج بدهند تا مفاد  خصوصبهدولت افغانستان

 زنان ت علیهقانون منع خشون خصوصبهقوانین ملی در مورد حق ازدواج  وحقوق بشر  المللیبیناسناد 

 مناطق دوردست تطبیق و اجرایی شود. خصوصبهدر تمام قلمرو صالحیت قضایی 

  تل ناموسی، ق در قضایای تجاوز جنسی، خصوصبهدولت باید تالش کند فرهنگ معافیت از بین رفته و

 تطبیق شود. قانونی بر مجرمان یهامجازاتخانوادگی  خشونتازدواج اجباری، ازدواج زیر سن قانونی و 

 های ناموسی و زنان قربانی قتل در مورد خصوصبه که با حقوق بشری زنان یهاهیرو، مقررات و قوانین

المللی حقوق بشر بهتجاوزهای جنسی در مغایرت قرار دارند، در مطابقت با قانون اساسی و اسناد بین

 د.اصالح شو تبعیض علیه زنان هر نوعنع خصوص کنوانسیون م

  بر عالوه  .یک ضرورت استشور ازدواج و طالق در سراسر کتسهیالت الزم برای ثبت  سازیفراهم

 ستفادها ، زمینهیسازفرهنگاز طریق وضع قوانین و مقررات و  ز بین بردن رسوم و عنعنات نادرستبا اآن 

 جوانان از حق ازدواج و تشکیل خانواده فراهم شود.

 کننده آمیز و تحقیرها و باورهای اهانتاز بین بردن کلیشهو مبارزه برای گرش انسانی نسبت به زنان ن

های همگانی و نهادهای جامعه ها، رسانهدانشگاه ،سط نهادهای دولتی، مراکز آموزشینسبت به زنان تو

 آمیز و ناپسند نسبت به زنانتوهین هاگفته، اصطالحات و هاالمثلکاربرد ضرب ترویج شود. با مدنی

 زه شود.جدی مبار صورتبه

  زا ی توسط دولت به خاطر حمایتجنایی، تقنینی، قضایی و ادار جامع یک سیاست یو اجراتدوین 

  ای آنان یک ضرورت است.و اعاده حیثیت قربانیان تجاوز جنسی و خانواده خسارتجبران 
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102 

 

 http://tnews.ir/news/61d969414110.html. 

 .1393ثور ومیر مادران، ، عوامل عمده مرگگروپ دیکل •

4485406&artikel=2493http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=. 

 :رسمی رادیو آزادی تیساوب •

.html27646258http://da.azadiradio.com/a/ 

 :رسانی جمهورخبر تیساوب •

/66995http://jomhornews.com/doc/news/fa/ 

 :رسمی وزارت عدلیه جمهوری اسالمی افغانستان تیساوب •

1684http://moj.gov.af/fa/page/ 

 :روزنامه جامعه باز تیساوب 

demostrate/-movement-http://dailyopensociety.com/fa/jobless 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2493&artikel=4485406
http://da.azadiradio.com/a/27646258.html
http://jomhornews.com/doc/news/fa/66995/
http://moj.gov.af/fa/page/1684
http://dailyopensociety.com/fa/jobless-movement-demostrate/

