
 در مورد افغانستان ۲۰۱۷گزارش حقوق بشر در سال 
 

 چکــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیده  
 انتخاب شدهرئيس جمهور یک با   جمهوری اسالیمکشور افغانستان یک  

ً
دارای ، یک قوه مقننه مستقیما

انو جرگه( شده  تعیی   اساس تقویم انتخاباتی  . بهیم باشد و یک قوه قضائیه  دو مجلس )ولیس جرگه و مشر
 اخی  سالتااین انتخابات اما  ؛برگزار گردد  ۲۰۱۵ سال انتخابات پارلمات  در قرار بود تا سایس، در قانون ا

 . گردید نبرگزار 
 

 ملیک  ادارات
ً
وهای را باالیخویش ل و کنیی   عموما وهای گایه اوقات  ،هرچند ، حفظ کردند  امنیتی  نی   نی 
 . ند ه ال عمل کردامنیتی به طور مستق

 
قانوت  توسط شامل یحقوق بشر  موضوعاتمهم ترین  وهای قتل های غی  ؛  نی  ، ناپدید شدن افراد امنیتی
؛ و سوء به شمولگرفتاری و توقیف خودرسانه؛ ،   شکنجه؛

ی
استفاده جنیس از زنان متهم به جرایم اخالق

وهایاطفال توسط منسوبی    ، یم باشد. سایر مشکالت شامل خشونت علیه ژورنالیستان،  نی  امنیتی
، خیانت ده دولتی عدم حسابدیه و برریس دوسیه های خشونت علیه زنان یم باشد. تبعیض ؛ فساد گسیی

سیت، و گرایش های ای قویم و تبعیض مبتت  بر نژاد، دین، جنعلیه اشخاص دارای معلولیت و اقلیت ه
 جنیس با حسابدیه اندک تداوم پیدا کرده است. 

 
تی توجیه وسیع به حاکمیت قانون و معافیت از مجازات قانوت  اشخایص که مرتکب نقض حقوق بشر 

، دولتی  توسط مقامات  شده اند، از مشکالت جدی بودند. حکومت به طور مداوم موارد نقض حقوق بشر 
وهایبه شمول  ، را تحت تعقیب عدیل و قضاتی قرار نداد.  نی   امنیتی

 
نظامیان توسط گروپ های شوریسر مسلححمالت  و قتل های هدفمند اشخاص وابسته  ،بزرگ باالی غی 

 منسوبی    قتلبه شورشیان  سایر طالبان و به حکومت توسط گروپ های شوریسر مسلح صورت گرفت. 
وهای نظامیان، با استفاده از  نی  ، دستگاه های انفجاری دست ساخته مانند  مختلفهای  روشامنیتی و غی 

. هیئت معاونت و شکنجه آنها شدند  ناپدید شدنو مرتکب  . ادامه داده، حمالت انتحاری، حمالت راکتی 

 ۳۵۷۴مرگ و می  و مورد  ۱۱۴۱تلفات افراد ملیک )از صد فی ۶۷سازمان ملل متحد در افغانستان )یوناما( 
، و کر عسانتحاری،  انگذار   بمب از اطفال منحیثغی  دولتی نسبت داد. طالبان  عناص به را زخیم( نفر 
،   سایر . کردند سالح استفاده   نحامال ، اعناص ضد دولتی ، کارمندان کارکنان دولتی تباع کشورهای خارجی

نظامیانموسسات غی  دولتی صیح و    و باالی آنها حمله کردند.  ، اختطافوده، ربهدید را ت ، و سایر غی 
 

ام به  1بخش    کرامت. احتر
 
 آزادی از:  ، به شمولشخص انسان

 
ه غی  قانوت   سایر کشتارهایمحرومیت خودرسانه از حیات و  الف.   سیایسبا انگی  

 
قانوت   یا خودرسانه مرتکب قتل های  اش مأمورینیا وجود دارد که دولت گزارش چندین    از . شده اند غی 
نظامیان نسبت به دوره مشابه در سال  ش کیل تلفاتا در مورد افزاییونام ،جون ۳۰جنوری ایل  ۱ تاری    خ غی 
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نظامیان کشته شده توسط   نفر، ۱۶۶۲نفر به  ۱۶۳۷، از ۲۰۱۶ وهایگزارش داد. تعداد غی   طرفدار  نی 
نفر  ۵۲۴۳نفر به  ۵۲۶۷تعداد تلفات افراد ملیک از نفر کاهش یافته است.  ۳۲۷نفر به  ۳۹۶دولت، از 

 کاهش یافته است. 
به اساس گزارش یوناما، در ماه جنوری، پولیس میل افغان در ولسوایل نیش والیت قندهار، سه مرد جوان 

وهای طرفدار را تا رسحد مرگ مورد لت و کوب قرار دادند به خاطر اینکه فکر یم کردند که آنها  ضد  نی 
 در والیت قندهار، اتهامات متعدد در یم باشند.  دولتی 

ً
مورد مرگ و می  افراد نایسر از شکنجه، مخصوصا

قانوت  را تحت تحقیق و تعقیب عدیل و قضاتی شتوجود دا . اگرچه دولت بعض  از موارد قتل های غی 

وهایقرار داده است، اما در مجموع، عدم موجودیت حسابدیه در قسمت تخلفات  امنیتی به حیث  نی 
 ماند. 

ی
 یک مشکل باق

 
ه سیایس توسط طالبان یا وارد کردن جراحات با  قتل در مورد زارش های متعددی گ ، دولت اسالیم انگی  

 ۱۱۴۱یوناما در مورد مرگ و می  . وجود داشتهای شوریسر  پو سایر گرو  عراق و شام در والیت خراسان
نظایم نایسر از فعالیت های  وهاینفر غی  گزارش داد. این   ضد دولتی و تروریستی در شش ماه اول سال نی 

نظامیان شدند، که افزایش  ۶۷گروپ ها باعث  فیصدی را نسبت به سال  ۱۲فیصد از مجموع تلفات غی 
وهاییم،  ۳۱نشان یم دهد. در تاری    خ  ۲۰۱۶ نظایم را مجروح و اضافه  ۵۰۰بیشیی از  ضد دولتی  نی  نفر غی 
نظامیان از طریق یک موتر  ۱۵۰تر از  بمب گذاری شده در جریان ساعات  نفر را در یک حمله علیه غی 

 مزدحم ترافییک در ییک از رسک های مزدحم کابل، کشتند. 
 

 شدن ب. ناپدید 
 

وهای افراد توسطاز ناپدید شدن  هاتی  گزارش  . شتوجود دا ،ضد دولتی های  گروپ  همچنان، و امنیتی  نی 
 

از موجودیت  ،به نزاعبازداشت شدگان درارتباط مسئله در مورد حل اش اپریل  ۲۴در گزارش  ،یوناما 
 ادعاهای متعدد مبت  بر ناپدیدشدن افراد توسط پولیس میل افغان در والیت قندهار گزارش داد. 

 
وری، یک گروپ مسلح دو کارمند   ۸ در تاری    خ کمک رسان کمیته بی   الملیل صلیب رسخ را در ولسوایل فیی

در در جریان آن، شش کارمند دیگر کمیته بی   الملیل صلیب رسخ ، که ربودند قوش تپه در والیت جوزجان 
، دو کارمند کمک رسان رها شدند.   کشته شدند. در ماه سپتمیی

 
الیا، در شهر کابل اختطاف شده و در ماه نومیی  بعد  ۲۰۱۶در ماه مارچ، یک تن از کارمند کمک رسان اسیی

اختطاف  ۲۰۱۶اتی افغانستان توسط طالبان در اگست از پنج ماه اسارت، رها شد. دو استاد پوهنتون امریک
 الحال در اسارت به رس یم برند. 

 
 شده، و تا ق

 
 

 یا  یا مجازات اعمال سایر ج. شکنجه و 
 
حمانه، غتر انسان  آمتر   توهیر  های بتر
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وجود  متعدد  گزارش هایهم   با آن، قرار داده استع منهمچو اعمال را  قوانی    سایر و  قانون اسایس اگرچه،
،  دارد که مقامات وهایدولتی ، مقامات  نی   . مرتکب اعمال فوق شده اند لیس و پ، و محابسامنیتی

 
دولتی گزارش  موسسات وهایدادند که غی  (، به شمول شکنجه  بیش قوهامنیتی به استفاده از  نی  از حد )جیی

اپریل، حکومت قانون جدید ضد شکنجه را تصویب  ۲۲در تاری    خ  . ، ادامه دادند غی  نظامیان و لت و کوب
کرد، که منع قبیل در مورد شکنجه مندرج در قانون اصیل جزا را توسعه یم دهد. به هر حال، قانون جدید، 

های مرتکب شده مطابق به مفاد سیستم عدالت جناتی تطبیق و به طور واضح به  صف باالی شکنجه
وهایوسط شکنجه های مرتکب شده ت وهاینظایم یا سایر  نی   امنیتی تعمیم نیم یابد.  نی 

 
 در  مرتبط به نزاع، به گزارش های متعدد مسئله محبوسی   در مورد حل اش اپریل  ۲۴یوناما، در گزارش 

وهایتخلفات مرتکب شده توسط شکنجه و سایر  قسمت ، مخصوصا بعد از گرفتاری اولیه، در  نی  امنیتی
اف، اشاره کرده است. یوناما در گزارش اش بر تمرکز جریان  شدید موارد شکنجه تحقیق، و با قصد گرفیی  اعیی

محبوسی   ریاست عمویم  ۴۶۹و سوء استفاده توسط پولیس در والیت قندهار اشاره کرده است. از مجموع 
وهایامنیت میل، پولیس میل افغان و   ۳۹احبه صورت گرفت، میل دفایع و امنیتی افغان که با آنها مص نی 
لفات شامل لت و کوب شدید، را گزارش دادند. انواع تخ سوء استفاده ها فیصد آنها موارد شکنجه و سایر 

،  شوک
ی
کشیدن بیضه ها، سوزاندن خفک کردن،   افراد از دست ها، مدت آویزان قراردادن طوالت  برق

 هدید به مرگ، بودند. انگشتان توسط الییی سیگرت، محرومیت از خواب، تجاوز جنیس و ت
 

ال عبدالرشید دوستم۲۰۱۶در ماه نومیی  متنفذ قویم ازبیک و رقیب  ،، معاون اول ریاست جمهوری، جی 
، دوستم به محافظی   اش اجازه داد  سیایس اش، احمد ایشیحی را اختطاف کرد. قبل از حبس کردن ایشیحی

چند روز در حبس، ایشیحی ادعا کرد که او توسط  تا او را به طور وحشیانه مورد لت و کوب قرار دهند. بعد از 
اگست، وایل  ۱۴دوستم و افرادش مورد لت و کوب قرار گرفته، شکنجه شده و به او تجاوز شده است. در 

ی صورت گرفته  بلخ، عطا محمد نور تالش کرد تا رقیب سیایس اش، آصف مومند، را گرفتار نماید. درگی 
ه عطا و پشان نفر شد. گزارش هاتی وجود داشت ک ۱۳و زخیم شدن  نفر  ۳بی   آنها منجر به کشته شدن 

 . بریدهاش، آصف مومند را حبس کرده و مورد لت و کوب قرار دادند، و یک بخش از گوشش را با دندان 
فتی در نوع ، هیچ سپتمیی ۱۶ ایلتحقیقات خود را در مورد هر دو قضیه آغاز کرد.  دفیی لوی سارنوایل پیشر

به هیچ وجه در کشور آزاد بودند. دوستم ی فوق الذکر صورت نگرفته بود، و دوستم و عطا مورد قضیه ها
 اتهامات  حکم محکمه در مورد حضور نداشت، و با تعلیق 

ی
وی اجازه نداشت تا منحیث  علیه او،  حقوق

 معاون اول ریاست جمهوری ایفای وظیفه نماید. 
 

انسات  و وحشیانه توسط شکنجه و موارد گزارش های متعددی از   طالبان و سایر مجازات های ظالمانه، غی 
مظنون را به دلیل یک زن در والیت بدخشان ، طالبان مارچ. در ماه وجود داشتضد دولت های  گروپ

دستان و  طالبان وجود داشت که آنها  در مورد  دیگر  گزارش های.  سنگسار کردند  ،زنا عمل  بودن به انجام
 . را قطع کرده اند ن پاهای مجرمی   مظنو 

 
ایط   توقیف خانه ها و  محابسشر
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یس محدود به خدمات صیح،  صیح، و دسیی ایط غی  ایط محابس به دلیل موجودیت محبوسی   زیاد، رسر رسر
، مسئولیت امور داخله یم باشد بخیسر از وزارت  که  ،توقیف خانه ها و  ریاست عمویم محابسسخت بود. 
مجتمع به شمول ، انغی  نظامیتوقیف خانه های زنان( و هم برای مردان و هم ) انغی  نظامی تمام محابس

 تمام مراکز مسئول  وزارت عدلیه جواناناصالح نو ریاست . را بر عهده دارد  بزرگ پل چرج   محبسمیل 
های کوتاه  توقیف خانهتأسیسات امور مربوط به ، امنیت میلعمویم ریاست . یم باشد  جواناننو  تأدیب

 که ،  ها را به پیش یم برند  مدت در سطح والیات و ولسوایل
ا
 در داخل تأسیسات مراکز قومندات  شان معموال

میل امور مربوط به تأسیسات توقیف خانه میل افغان در والیت پروان را به د. وزارت دفاع ناداره یم شو 
وهای سوبی   منهای شخض توسط  محبسهاتی از موجودیت  گزارش  . پیش یم برد  و امنیت میل  دفایع نی 

 . قرار یم گرفتمورد استفاده افغان وجود داشت که به منظور سوء استفاده از افراد توقیف شده 
 

ایط فزییک:   بودن مواد غذاتی و آب و تسهیالت ها در مورد  گزارشارائه  منابع به سایر رسانه ها و  شر
 
 ناکاق

که مداریک مدلل را پیدا کردند  از ناظران،  بعض  به هر حال،  ادامه دادند.  محابسضعیف حفظ الصحه در 
 یم باشد  محابسب در مواد غذاتی و آ

 
میل  برنامهبا آن هم، . ریاست عمویم محابس و توقیف خانه ها کاق

وی مواجه با مشکل شدید بودج محبوسی   تغذیه ریاست عمویم محابس و توقیف خانه ها در قسمت 
مکمل های غذاتی و سایر شان تکیه یم کردند تا  خانواده های باالی اعضای محبوسی   بسیاری از گردید و 
 . آنها تهیه نمایند را برای  مواد الزم

 
  ادارات

ً
 حکم به شده محکوم محبوسی   قبل از محاکمه و  محبوسی    تفکیک برای تسهیالت الزمفاقد  عموما

 بعض   به استثنایالبته ، د نیم باش ،علیه آنها وارده جدی بودن اتهامات  ساسابه نوجوانان  تفکیک یا  ،اعدام
  که به دلیل مسایل مربوط به امنیت میل گرفتار شده اند نوجوانات  در آنها که   اننوجوان تسهیالت برایاز 

به  طفل را  ۱۴۵ به تعداد پروان،  محبس که  وجود داشتهاتی گزارش .   نگهداری یم گردند به طور جداگانه 
همیشه دارای  محیلی محابس و توقیف خانه ها . طور جداگانه از سایر محبوسی   نگهداری یم کند 

 تسهیالت جداگانه برای محبوسی   اناث نبودند. 
 

ده تبدیل خواهد شد؛ محابسدر محبوسی   ازدحام بیش از حد تداوم  بر اساس  به یک مشکل جدی و گسیی
 برای والیتی  محبس ۳۴مجموع  از  محبس ۲۸ لیل صلیب رسخ، معیارهای توصیه شده توسط کمیته بی   الم

 بسیار مزدحم مردان،
ً
ین بودند شدیدا ، واقع در کشور،   محبس. بزرگیی  نفر  ۱۱۵۲۷ به تعداد پل چرج 

این در حایل است ، در خود جای داده بود  جونرا ایل ماه  محبوس، توقیف شده و اطفال مادران حبس شده
یوناما هیچ نوع گزاریسر  شده بود.  اعمار آن  برای محبسی است که این تعداد چند بیش از دو این تعداد  که

نفر زندات   ۵۰۰را در مورد شکنجه در سیستم محابس وزارت امور داخله پیدا نکرد. در ماه اپریل، به تعداد 
م اجرای دوسیه های نسبتی شان در محاکواقع در محبس پل چرج  یک اعتصاب غذاتی چند روزه را جهت 

 در محبس به راه انداختند. و 
 
 عدم موجودیت غذا و مراقبت های صیح کاق

 
، تهویه، روشناتی و مراقبت های صیح 

یس به غذا، آب آشامیدت  صیح، حفظ الصحه، تسخی   سطح دسیی
 ،  بود. در ماه نومیی

 
دولتی دیدبان در محابس در رسارس کشور متفاوت بوده و به طور کیل، ناکاق موسسه غی 

 پاک بوده و محبوسی     ت افغانستانشفافی
گزارش داد که محبس وردک فاقد منبع مناسب آب آشامیدت 
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یس محدود به غذا دارند، همچنان خانواده های محبوسی   غذای الزم 
، بغالن و وردک دسیی در پل چرج 

 برای پرکردن این خال را به آنها تهیه یم کنند. 
 

روز به منظور مالقات با اعضای خانواده  ۲۰را یم دهد تا برای مدت ایل حق  این محبوسی    : قانون بهاداره
در تطبیق این حکم ، و قانون در ند تطبیق نیم کنحکم را این  ،محابس. اکیر را ترک نمایند  محبسشان، 
واضح محبوسی   طبقه بندی های مختلف  قسمت  است.  غی 

 
اگست،  ۲۰مات محابس وجود داشت. در گزارش هاتی در مورد سوء استفاده و سوء رفتار توسط مقا

زندات  زن در جریان یک  ۱۵قصدا از جمیع از افراد به منظور لت و کوب  محافظی   و پولیس محبس تخار 
اض استفاده کردند؛ در این واقعه تقریبا  اض زده بودند، این  ۶۰اعیی زن علیه تداوم حبس شان دست به اعیی

ادعاهای مذکور را  دفیی لوی سارنوایلقول عفو توسط حکومت به آنها داده شده بود. در حایل است که 
اض  تحت تحقیق قرار داده و اتهامات جناتی علیه سه تن از محافظی   در قسمت لت و کوب قصدی اعیی

  به محاکم ارجاع نمود. کنندگان را 
 

 از  یته بی   الملیل صلیب رسخ، یوناما، و کمافغانستان کمیسیون مستقل حقوق بشر   : مستقل نظارت
نظارت  وزارت امور داخله، وزارت عدلیه و وزارت دفاع میل ،توقیف خانه های ریاست امنیت میلتاسیسات 

تأسیسات ریاست  از  همچنان دفیی حمایت قاطع مأموریت سازمان پیمان آتالنتیک شمایل )ناتو( کردند. 
 ایجاد محدودیت های امنیتی و  یتوجودم نظارت کرد. امنیت میل، پولیس میل افغان و وزارت دفاع میل 

ی کرد.  بعض  بخش های توقیف خانهاز بازدید از در بعض  مواقع دولتی مقامات توسط  موانع جلوگی 
بخش از دادند که آنها به سختی یم توانند به بعض  گزارش   افغانستان یوناما و کمیسیون مستقل حقوق بشر 
 های قبیل های توقیف خانه های ریاست ام

ی
یسنیت میل در صورت عدم انجام هماهنیک . پیدا کنند  دسیی

 داد که گزارش افغانستان  کمیسیون مستقل حقوق بشر 
ا
کمیسیون    از مقامات ریاست امنیت میل معموال

یس به توقیف خانه رسیم  مکتوبیک د تا نان تقاضا یم نمایافغانستمستقل حقوق بشر  را به منظور دسیی
کمیسیون مستقل از   مقامات ریاست امنیت میلارائه نمایند. به آنها حداقل یک ایل دو روز قبل از بازدید، 

صوتی یا  ن همراه، دستگاه های ضبطو فی، تلآوردن کمرهاز تقاضا کردند تا و یوناما افغانستان حقوق بشر 
، در نتیجه کمیسیون مستقل ند خودداری نمای سیسات ریاست امنیت میلداخل تأ ، یا کامپیوتر بهتصویری

کبود شدن موارد سوء استفاده، مانند   شواهد فزییکبر درست  به صورتافغانستان نتوانست حقوق بشر 
 سمونوال را به منظور . ریاست امنیت میل یک نظارت نمایند صدمات سایر ، زخم، و )سیاه شدن بدن(

 . تأسیسات اش موظف ساختوضعیت حقوق بشر در  از نظارت 
 
 خودشانه گرفتاری یا توقیفد.  
 

جدی  تمشکال مورد منحیث  ، اما هر دو منع قرار داده استافراد را  خودرسانه، گرفتاری یا توقیف قانون
 ماند

ی
وری مربوطه توقیفبدون را . مقامات بسیاری از شهروندان ه اند باق  کردند.   رعایت طرزالعمل های ص 

 
، موسسات بر اساس گزارش های دولتی شهروندان بدون توقیف خودرسانه قانون به مامورین تنفیذ  غی 

محیل مقامات بر اساس گزارشات واصله، . ادامه دادند  مراحل قانوت  یط یا  واضح مجوز قانوت  کسب 
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جراییم که در قانون جزا ترصی    ح نشده است توقیف به طور غی  قانوت  به اتهام اشخاص را  ،قانونمجری 
  مقامات ،از موارد  بعض  در . نمودند 

ً
کردند به دلیل اینکه فکر یم کردند که بازگشت   حبسرا زنان  اشتباها

اینکه خانه امن برای زنان در والیت یا ولسوایل های  به دلیلکرده یا آنها   متوجهآنها به خانه، خطراتی را 
زنان د در مور ، ۶خش مورد نظر وجود نداشت تا از آنها در مقابل خطرات احتمایل حفاظت نماید )به ب

اض به حبس قبل از محاکمه و استماع اظهارات در مورد قضیه قانون حق  مراجعه کنید(.  دفاعیه جهت اعیی
 را به افراد یم دهد، اما مقامات عموما این حق را رعایت نیم کنند. 

 
 و دستگاه امنیتر  پولیسنقش 

 
میل ، وزارت دفاع امور داخله وزارت که عبارتند از   ،را دارند  سه وزارتخانه مسئولیت تامی   امنیت در کشور 

و نظم داخیل دارد، ، مسئولیت اصیل امور داخلهو ریاست امنیت میل. پولیس میل افغان، تحت وزارت 
وهای) افغان ن مسئولیت پولیس محیلاهمچن وزارت  تحت میل افغان، اردوی. دفایع مردیم( را دارد  نی 
کشور   داخل در  شورشیانعلیه مبارزه اش،  الیت اصیل، اما فعیم باشد ، مسئول امنیت خارجی میل دفاع
تحقیق در و مسئولیت  استخباراتی ایفای وظیفه یم نماید  یک سازمانمنحیث . ریاست امنیت میل است

یک امور مربوط به  ریاست امنیت میل اتی تحقیق شعبه. را دارد جناتی مربوط به امنیت میل مورد قضایای 
تا زمات  که دوسیه های نسبتی شان به  امنیت میل محبوسی    را به پیش یم برد، که در آنجا  مرکز در کابل

ول دولت، ساحات بعض  در  سارنواالن احاله نگردد، نگهداری یم گردند.  وهای، خارج از کنیی ،  نی  ضد دولتی
 . سیستم عدالت و امنیتی خود را تطبیق یم کردند ، به شمول طالبان

 
وهایتوسط  حساب دیهمعافیت از مجازات و عدم د هاتی در مور گزارش  سال وجود  جریانامنیتی در  نی 

تا حد زیادی از افغان و پولیس میل  افغان پولیس محیل موظفی   ناظران،  گزارشاتاساس  . به شتدا
ریاست امنیت حساب دیه مقامات . آگایه نداشتند تحت قانون  مظنونی   مسئولیت های خود و حقوق 

، و به بوده شفافغی  ضعیف،  محبوسی   سوء استفاده از شکنجه و  افغان در قسمت میلمیل و پولیس 
 قسمتدر  افغان خارجی از ریاست امنیت میل و پولیس میل یا  قضاتی  مستقل . نظارتانجام یم شد ندرت 
 . یا وجود نداشت شکنجه و سوء استفاده، محدود بود  به شمولو تعقیب جرایم و یا سوء رفتار،  قتحقی
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 شدگانتوقیف با  انجام سلوکو  گرفتاری  مورد نظر در مورد  طرزالعمل های
 

خودرسانه در مورد انجام مکرر توقیف های ناظران سایر ، و افغانستان یوناما، کمیسیون مستقل حقوق بشر 
اینکه  در مورد به توقیف شدگان  در اغلب اوقات. مقامات در رسارس کشور گزارش دادند و طوالت  مدت 

 . صورت گرفته است، معلومات ندادند  آنها  علیه اتهاماتی چه نوع 
 

 و استفاده از به مش مظنونی   ترصی    ح یم کند که قانون 
ی
یس داشته باشند  ضمانت کنندهوره حقوق ، و دسیی

بدون اتهام را در توقیف خانه نگهداری  شدگانکه مقامات یم توانند توقیف   مدت زمات   همچنان قانون
تکمیل تحقیقات  به منظور ساعت  ۷۲مدت را برای یک مظنون  د تا ر داحق  پولیس. نمایند را محدود یم سازد 

قرار مورد برریس قضیه را یک دارد تا تصمیم  پولیس. در صورتی که داری نماید در توقیف خانه نگه مقدماتی 
سارنوال تحقیق کننده اخذ منظوری، . با احاله یم نماید دفیی لوی سارنوایل را به  مظنوندوسیه نسبتی ، دهد 

ر توقیف را د مظنونادامه یم دهد،  مظنونیم تواند در حایل که به تحقیقات خویش در مورد دوسیه نسبتی 
 دارد  شدت جرم توقیف مظنون بهادامه  مدت زمان خانه نگهداری نماید، البته

ی
سارنوال تحقیق . بستیک

 برای جرایم  ۱۰برای حداکیر  مظنون را یک  کننده یم تواند 
 
هروز اضاق انجام تخیط از روز برای  ۲۷، صغی 

مهلت در خالل صورت دعوا را سارنوال باید . در توقیف نگه دارد  ،جنایتانجام روز برای  ۷۵، و قانون
 که مدیع علیه در توقیف تهیه یا مظنون را در خالل مدت تعیی   شده رها سازد، و در صورتی  تعیی   شده

در  قرار داشته باشد، تمدید بیشیی مدت زمان تحقیق مجاز نیم باشد. سارنواالن اغلب اوقات این حدود 
یس رسی    ع به وکیلمنحیث انفرادی حبس  . نظر گرفته شده را رعایت نیم کنند   مانده، و دسیی

ی
 یک مشکل باق

  محبوسی   . مدافع بسیار کم صورت گرفته است
ً
یس عموما  . را داشتند  به خانواده های خود  اجازه دسیی

 
 ی   مظنون توقیفبه مقامات  ،در حال حاص  . تأکید یم کند  به قید وثیقهبر رهاتی شخص  جزاتی  اجراآتقانون 

هاتی که به دلیل به تعویق افتادن جلسه استیناف محکمه ذیصالح به دلیل اینکه آن مدیع علیه که توسط 
 که ت  یمظنونآن عده از مقامات  ،موارد  سایر اند ناپدید شدند، ادامه داد. در  خوایه شان از قید رها شده

به دلیل به تعویق افتادن نتیجه استیناف خوایه شان رها شده بودند، حتی بعد از اینکه محکمه استیناف 
 
ً
 . نمود، دوباره گرفتار نکردند  محکوم آنها را غیابا

 
سارنواالن صورت دعوای قضایاتی را که توسط پولیس به آنها احاله ناظران بی   الملیل، به اساس گفته های 

 مرتکب نشده بود، تهیه و ترتیب 
ً
شده بود را حتی در مواردی که به صورت قطیع هیچ نوع جریم واقعا

 نمودند. 
 
و باید  بودهباید آخرین راه حل گرفتاری طفل "نوجوانان،   جزای در نظرداشت احکام مندرج در قانونبا 

ین دوره ممکنه   برای در مراکز تأدیب ها نشان داد که اطفال نگهداری شده ." گزارش دوام پیدا کند کوتاهیی
  ، و صیح نوجوانان در رسارس کشور به غذا، مراقبت های

 
یس نداشتند تعلیم و تربیه کاق اطفال توقیف  . دسیی

اصل برائت، به شمول ، جوانب یط مراحل قانوت  شانحقوق اسایس و بسیاری از اوقات از اغلب  شده
یس به وکیل مدافع، و حفاظت از اقرار به وارده علیه  اتهامات آگایه از  حق . جرم، محروم بودند شان، دسیی

تأکید یم نماید. به دلیل  ،محاکم برای نوجوانان، دفاتر تحقیقاتی نوجوانان، خاص  پولیسبر ایجاد قانون 
ندهار، ننگرهار و ک)کابل، هرات، بلخ،  والیت اطفال تنها در شش محاکم خاص منابع محدود، موجودیت 
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 یم کردند ز( و کند
ی

قضایا یا دوسیه های ، سایر والیات. در موجود بوده و به دوسیه های نوجوانان رسیده یک
فال قانون ترصی    ح یم نماید که مقامات به دوسیه های اط . رفتند قرار یم گمحاکم عادی تحت نسبتی اطفال 
 نمایند. به صورت 

ی
 محرم رسیده یک

 
، به عوض عاملی   جرم، در نظام عدالت اطفال از  بعض   صورت عدم در . جرایم بودند  قربانیانجزاتی

 برای پشان، مقامات یتوجودم
 
بودند را در توقیف قرار گرفته سوء استفاده مورد   کهپشات   ،پناهگاه کاق

های به خانواده آنها را ند ستیم تواننآنها را در مراکز تأدیب نوجوانان قرار داده زیرا آنها  یا خانه نگه داشته 
 از طرف دیگر، پناهگاه  و  شان بازگردانند 

 
س نبود  قابلدر سایر والیات کاق  . دسیی

 
در اغلب اوقات، زنان را به جرم ارتکاب زنا به منظور توجیه گرفتاری و حبس شان  قانوت  مقامات و  پولیس

فرار از خانه، رد همش انتخاب شده توسط خانواده اش، فرار از خشونت های برای جرایم اجتمایع، مانند 
  کند که در یم تأکید قانون اسایس ه منظور ازدواج، متهم کردند. فرار مخفیانه از خانه ب ، یا تجاوز  داخیل یا 

 در احکام صاحت یموارد صورتی که
ً
یم تواند نافذه بیان نشده باشد، محکمه  قانون اسایس و سایر قوانی   ا
یعت یا قانون اسالیم( و در محدوده تعیی   شده توسط قانون اسایس،  مکتب از مطابق با فقه حنف  )یک  رسر

ین شکل آن، عدالت تأمی   گردد   حکماین از  کردند که  اگرچه ناظران اعالم. طوری حکم نماید که به بهیی
طوری استنباط یم گردد که گویا صف در قسمت قضایا یا دوسیه های مدت  قابل تطبیق یم باشد، این در 

. ناظران تطبیق کردند  تی جنارا در مورد قضایای این حکم سارنوال ها، بسیاری از قضات و  حایل است که

 از خانه،" یزنان و مردان "تی اخالق" یا "فرار منظور متهم ساخیی  به ه ماداین از مقامات دادند که گزارش 
 پولیسمطابق به درخواست اعضای فامیل،  استفاده کردند که مطابق به قانون، جرم پنداشته نیم شوند. 

 . در توقیف خانه نگهداری کردند زنا جرم برای را زنان  اوقات، اغلب
 

 محبسبه  توسط سایر افراد مرتکب شده بود  علیه آنها   کهجراییمگزارش دیه برای  را از زنان  بعض  مقامات 
شده بودند جرم یک محکوم به اقارب اش که شوهر یا  بعض  از زنان دیگر را منحیث نمایندهو  انداخته

منظور رهاکردن اعضای خانواده اش به آنها مراجعه یم کند، در مظنون خودش به که این فرض  مطابق به 
آنها در مصئون قرار دادند تا از  پناهگاه هایدر را  از زنان بعض   ،.مقاماتد ه انخانه نگهداری کردتوقیف 
در صورت عدم . نمایند  محافظتشان های  توسط اعضای خانوادههای انجام شده خشونت مقابل 

 مصئون از اتاق هاین اهمچن از سوء استفاده های بعدی، آنها  آنها موجودیت پناهگاه به منظور حفاظت 
 را تجربه کرده بودند، واد زنات  که خشونت خاندر قسمت ( توقیف خانهدر یک  آنها  قرار دادنبه شمول )

ی
یک

 منحیث  –منع خشونت علیه زنان  مورد  ریاست جمهوری در  فرمان استفاده کردند. 
ً
قانون منع  که عموما

یم کنند،  زنان سوء استفادهاز که   افرادیرا ملزم به گرفتاری  پولیس -- محسوب یم گردد  علیه زنان خشونت
 تطبیق و آگایه از قانون منع خشونت علیه زنان محدود بود. به هر حال، . یم نماید 

 
 ماند والیات مشکل در اکیر منحیث یک خودرسانه  توقیفو  گرفتاری  خودشانه:  گرفتاری

ی
. ه استباق

به دلیل اعمایل که تحت بدون اتهام را افراد  پولیسمنسوبی   و  نسارنواالبعض  از گزارش دادند که ناظران  
 
ً
تواناتی الزم برای یط مراحل به موقع  سیستم قضاتی  اینکه به دلیل قانون جرم پنداشته نیم شوند، قسما

 گزارشهمچنان  ناظران  ندارد، توقیف کردند.  دوسیه های نسبتی متهمی   را در خالل مدت زمان تعیی   شده
 اکیر توق

ً
 یف دادند که تقریبا

ی
 بودند. ، خاصتا از طبقه اناث شدگان جرایم اخالق
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توقیف پیش از محاکمه به  را داده است تا نسبتحق به مدیع علیه این قانون  پیش از محاکمه:  توقیف

اض نموده و  توقیف ، در جلسه استماعیه در محکمه به منظور ارائه معلومات حاص  گردد. با آن هماش اعیی
 مانده است. محاکمه به حیث یک  تدویر قبل از مدت طوالت  

ی
احکام شدگان از  توقیفبسیاری از  مشکل باق

 به دلیل عدم موجودیت منابع،اجراآت جزاتی  یا تمام احکام قانون
ً
مدافع،  یتعداد محدود وکال ، عموما

 
ی
میعاد  در خالل یم کند که، اگر تحقیقات تأکید قانون  ، مستفید نشدند. غی  ماهر، و فساد  مشاورین حقوق

تکمیل شده نیم تواند یا صورت دعوا در خالل مدت مذکور مندرج در قانون  روز  ۷۵روز، یا  ۲۷روز،  ۱۰
 ،توقیف شدگانبسیاری از به هر حال، . گردد   رها باید  مظنون تهیه و ارائه شده نیم تواند،توسط سارنوال 

 . ها نگهداری گردیدند  هعیل الرغم عدم موجودیت صورت دعوا، بیشیی از این دوره ها در توقیف خان
 

منعقد حزب اسالیم گلبدین حکمتیار  را با گروپصلح  نامهتوافقیک دولت  ،۲۰۱۶ میی ماه سپت در  عفو: 
ی  به اساس آن،، که نمود   گذشته و سوء استفاده های حقوق بشر

ی
رهیی این حزب، به عفو از جرایم جنیک

سال گذشته به کابل  ۲۰ماه یم، گلبدین حکمتیار برای اولی   بار در جریان در اعطا گردید. گلبدین حکمتیار، 
 . محابس بود از  این حزب سیایس محبوسی   شامل رهاتی  توافقنامه مذکور باز گشت. همچنان 

 
 علت  محاکمه عادالنه  رد ه. 

 
به فعالیت هایش بدون وجوه ، اما قوه قضائیه تأکید یم کند  قوه قضائیه مستقل بر موجودیت یکقانون 
 مایل  

 
 غی  مرثر، و در معرض تهدید، کاق

ا
 آموزش دیده نشده، کامال

 
، کارمندان به صورت کاق

 
، کارمندان کاق
 . ، ادامه داد وسیعفساد اداری تعصب، نفوذ سیایس و 

 
، سارنواالن و وکالی مدافع اغلب اوقات  رشوه، فساد، و فشار تطمیع شده یا فاسد بودند. مقامات قضاتی

ان قویم، خانواده هایجانب از  ، رهیی باعث گردید تا  ، و افراد وابسته به شورشیانمتهمی    مقامات دولتی
  اصل

 
یت محاکم با . تضعیف گردد ه یئقضا قوه تی طرق یعت اسالیم  استفاده از ترکیباکیر قانون مدون، رسر

تأمی   برای  م های سنتی . مکانی   تطبیق کردند  یکنواختغی  به طور را عدالت  و رسم و عنعنات محیل،
 مانده است. مراجعی   اصیل برای بسیاری از  مرجعمنحیث  ،عدالت

ی
قانون رعایت در مناطق روستاتی باق

یعت و رسم و عنعنات  موضوعهبه قوانی   در محاکم اغلب اوقات ، متفاوت بودهمدون  نافذه به نفع رسر
به  اوقات مجرمی   ، و اغلب هبود امر عادییک . فساد در قوه قضائیه است محیل تی توجیه صورت گرفته

 (. مراجعه نمایید ۴بخش به ) کردند   رشوه پرداخت یم منظور کسب حکم رهاتی شان یا کاهش در جزای شان
 

 قوی بوده، ، یی یم باشد که در آن دولت مرکزی قویسیستم عدالت رسیم در مراکز شهری،  
ً
و در مناطق نسبتا

، وهای. بود  ضعیفیی  روستاتی ی از قدرت رسارس کشور در ساحاتی که حکومت در  پولیسمحاکم و  نی  بیشیی
 السابق  . سیستم قضات  نسبت به شورشیان برخوردار یم باشد، به فعالیت های خویش ادامه داد 

 
 کما ق

 عدم موجودیت. بود حجم زیادی از قوانی   جدید و اصالح شده  تطبیقبرای جذب و زم الفاقد ظرفیت 
ایط،  به ، والیتی و  شهری از مقامات بعض  . محاکم را با مشکالتی مواجه ساختهکارکنان قضاتی واجد رسر

 و قضاوت  ند بود الزم حداقل آموزشدارای قضات،  شمول
ا
یعت شانبر درک شخض  آنها معموال  از رسر

 ، اسایسبدون ارجاع مناسب به قانون  اسالیم
ی
رسم و عنعنات محیل استوار ی، و یا و قبیل قواعد اخالق
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یفارغی     که. تعداد قضاتی بودند  یعت پوهنتون ها بسیاری و  ،بودند  حقوق پوهی   ی رسر نی   که فارغی   پوهی  
یس به قوانی   و مقرراتیم باشد بودند، در حال افزایش 

  . دسیی
ی
یس، اما یافتافزایش  حقوق محدود  دسیی
 . به این منابع، بعض  از قضات و سارنواالن را با مشکل مواجه ساخت

 
دوسیه فرخنده از رییس جمهور غت  تقاضا کرده است تا  ز گزارش داد که سارنوالطلوع نیو  مارچ،ماه  در 

، به خاطر اینکه وی قادر نیست تا دوسیه او را به طور دقیق مورد برریس دوسیه قتل فرخنده را برریس نماید 
ه محکمه مبت  بر کاهش مجازات عاملی   ۲۰۱۶و تحقیق قرار دهد. در ماه مارچ  ، بعد از آنکه تصمیم سیی

برریس همه جانبه قضیه فرخنده قتل فرخنده صادر گردید، رییس جمهور غت  یک کمیته تحقیق را به منظور 
در اخی  سال، هیچ نوع نتیجه تی از تحقیقات کمیته مذکور در مورد دوسیه قتل فرخنده صادر . د کرد ایجا

 نگردید. 
 

 قضات،  وسیعکمبود 
ً
در جریان سال، قوه قضاییه تالش ورزید . ، وجود داشتناامن ساحاتدر مخصوصا

 های الزم برای تامی   امنیت شان، به
ی

والیات ناامن اعزام نماید.  تا قضات جدید اناث را، بدون هماهنیک
اض زدند، و به همی   دلیل به تاری    خ  ، قوه قضاییه  ۱۶قضات جدید اناث در این زمینه دست به اعیی سپتمیی

ی برخوردار یم باشند، اعزام نماید.    قبول و توافق نمود تا قضات اناث را به سایر والیات که از امنیت بیشیی
 

 قرار دادند قضایای  محاکم، عمده شهرهایدر 
ی

نی   مدت  قضایای . جناتی را مطابق به قانون مورد رسیدیک
رسیم حل و فصل گردیده یا، در بعض  موارد، از طریق مذاکره یا میانیحی  اغلب اوقات از طریق سیستم غی 

 دعوا توسط کارمندان قضاتی یا وکالی مدافع شخض حل و فصل گردید. 
از آنجا که سیستم گری بی   طرفی  

ان محیل، وجود ندارد  در مناطق روستاتی  رسیم در اغلب اوقات قانوت   ،  رهیی و شوراها )مجمع های مشورتی
 
ا
و اختالفات جناتی ی اهاو عحل و فصل دبرای اولیه مرجع ( مردم محلانتخاب شده توسط  مردان معموال

 می   وضع نمودند. باالی مجر  رسیمسیستم قانوت  بدون توجه به  هاتی را  ن مجازاتا. آنها همچنند مدت  بود
 
انه را   موازیسیستم قضاتی طالبان یک  ساحات،از  بعض  در  یعتاز  شان بر اساس تفسی  سختگی   رسر

مارچ،  ۱۳در تاری    خ . قطع اعضای بدن بوده یم توانست اعدام یا  ها شامل . مجازاتاسالیم اجرا کردند 
 رسقت یک موترسایکل قطع کردند. ساله را در غرب والیت هرات به دلیل  ۱۵دست و پای یک پش طالبان 

 
 طرزالعمل های محاکمه

 
یس حق بر  قانون اسایس یم کند، اما قوه قضائیه به ندرت این عادالنه تأکید به محاکمه علت  و افراد دسیی

 رسیم صورت. دولت به بود مختلف کشور متفاوت ساحات عدالت در اداره و تطبیق . حکم را اجرا یم نماید 
انه استفاده یم کند از یک سیستم قانوت   اتباع کشور مستحق دریافت حکم  تمام. طبق قانون، سختگی 

اگر چه این حقوق  حضور در محکمه و استیناف خوایه برخوردارند،حق  متهمی   از و  برائت یم باشند،
سئله به صورت یک ماما این  گردید،برگزار   علت  های  محاکمه والیات،از  بعض  . در نگردید  همیشه رعایت

 . انجام نیم شد  اصل
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ند  محاکمات جناتی  در مورد  اتی سه گانهضهیئت های ق محاکمه   در قسمتحفی  نوع ، و هیچتصمیم یم گی 
متهمی   را در مورد اتهامات وارده به ندرت  سارنوال ها دارد. ندر قانون اسایس وجود  قضاتبا حضور هیئت 

 که در صورتی  . یم دهند را در اختیارشان قرار  شانآگاه ساخته و جزئیات اتهامات وارده علیه  شانعلیه 
  یا مشاور  مدافع وکیلیک با برخوردار است تا حق این از تی بضاعت  مظنونیک  منابع اجازه دهد،

ی
 حقوق

به ، مدافع الیکمبود شدید وک  به دلیلرا این حق قوه قضاییه در مجموع، . مشوره نماید دولت مرصف به 
مدافع از این حق   و وکالیی   مظنونبودند. ناآگاه  خویش . اتباع از حقوق قانوت  تطبیق کرد  طور غی  مستمر 
محاکمه برریس و مرور نمایند، با آن هم، ناظرین  تدویر را قبل از شواهد فزییک و اسناد مربوط  برخوردارند تا 

 الرغم درخواست وکالی مدافع، اسناد محکمه اغلب اوقات قبل از آنکه به این مسئله اشاره کردند که عیل
س مظنونی   و وکالی مدافع قرار داده نشد. 

 دوسیه ها به محکمه ارسال گردد، جهت برریس در دسیی
 

 اصل به  سیستم عدیل و قضاتی مقامات دادند که جناتی گزارش قضایای  ، در مورد وکالی مدافع
ی

آهستیک
ام و تحمل  ، این در حایل است نقش وکالی مدافع را در محاکمات جناتی به رسمیت یم شناسند بیشیی احیی

 که وکالی مدافع سوء استفاده و تهدیداتی را از جانب سارنواالن و سایر مقامات مجری قانون تجربه کردند. 
 

، از دوسیه برای تکمیل هر مرحله از یک را محدودیت زمات  اجراآت جزاتی قانون  حله تحقیق ایل مر جناتی
همچنان قانون . قرار دارد، ایجاد یم نماید  در حبس مظنون، زمات  که یک استیناف خوایه نهاتی  مرحله

به ندرت  حق ، اما اینرها گردد به طور موقت به قید وثیقه اجازه یم دهد تا  مظنونفرد اجراآت جزاتی به 
قانون اجراآت جزاتی روی این  الحاقیه. مایند در اختیار مظنونی   قرار داده شده است تا از آن استفاده ن

 به که محدوده زمات  برایکند    مسئله تأکید یم
ی

قضایاتی که شامل جرایم ارتکاتی علیه امنیت داخیل  رسیدیک
پروان استفاده از دوره والیت در  و قضاتی  در مرکز عدیل محاکمو خارجی کشور یم باشد، باید تمدید گردد. 

 نگردیده  در صورتی که در خالل مهلت تعیی   شده،. را انتخاب کردند  های زمات  طوالت  
ی

به دوسیه رسیده یک
رها  محبساز باید مطابق به قانون  مظنون ،و دالیل قانع کننده مبت  بر مجرم بودن شخص دریافت نگردد 

وقیف شده گان آن هم، تبا  اما ، تعیی   شده را رعایت نکردند محاکم این مهلت  ،. در بسیاری از موارد گردد 
 ماندند  در 

ی
 . توقیف خانه باق

 
در مواردی  یا   یا سایر قوانی   نافذه آنرا به صورت واضح و دقیق تعریف نکرده،اسایسکه قانون   در مواردی

رسیم اسایس و قوانی   نافذه ناآگاه بودند،قانون از یا بزرگان سارنوال ها، قضات،  که  ،قضات و شوراهای غی 
 
 
 آمی   علیه زنان گردید.  به نتاییحی تبعیضمنجر  غلب اوقاتا در  . این عملنمودند  اجرا  را تطبیق و  قانون عرق

 
 شدگان سیایستوقیف و  محبوسیر  

 
ها نگهداری  محبسیا توقیف شدگان سیایس را در محابس یا  محبوسی    مبت  بر اینکه دولت گزاریسر نوع  هیچ 

 . کرده است، وجود ندارد 
 

  اجراآت و 
ی

 رسیدگ
 
 به دوسیه های قضانی مدن
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یس اتباع کشور به عدالت در قسمت  نقض قانون اسایس و حقوق بشر موارد فساد و ظرفیت محدود، دسیی
اتباع کشور عرایض خود در مورد نقض حقوق بشر را به کمیسیون مستقل حقوق . را محدود ساخته است

عرایض موثق را جهت تحقیق و ر را برریس و عرایض مذکو بشر افغانستان ارائه یم نمایند، که این کمیسیون 
 کشور ارسال یم نماید.   دفیی لوی سارنوایلبرریس بیشیی به 

 
 مکاتبات خانواده، خانه، یا  مداخله خودشانه در حریم خصویص، و. 
 

است، اما مقامات  قرار دادهع نمرا  افراد  قانون مداخله خودرسانه در مسائل مربوط به حریم خصویص
 برای حفظ حریم خصویص  اجراآت جزاتی . قانون قانون را رعایت نکردند  احکامهمیشه 

 
شامل تدابی  اضاق

این به . دولت همیشه یم باشد  بدت  تالیسر و تقویت الزامات مورد نیاز برای  انهشبگرفتاری های خانه، منع  
ام ها ممنوعیت   . نگذاشته استاحیی

 
نظامیان ادامه به خانه و قانوت  رسیم  مجوز و بدون  اجباری به وارد شدن مقامات دولتی  محل کاروبار غی 

،  ،مقامات دولتی  که  هاتی وجود داشت گزارش  . دادند   یا حکم قضاتی
 مکاتبات بدون صالحیت قانوت 

 . ند ه ارا برریس کرد ،اشخاص لتارتباطات دیجیسایر ت  و وفیتماس های تلبه شمول ، افراد  خصویص
 

نظامیان بدون اجازه آنها جهت ایجاد قرارگاه باشندگان والیت بغالن گزارش داد ند که طالبان از خانه های غی 
وهایو محل حمالت باالی   دولتی استفاده کرده اند.  نی 

 
 داخیل منازعاتدر حقوق بشر  نقض. ز 
 

به  وارد آمدن خساره ،محبوسی   ، بدرفتاری با اختطافمرگ افراد ملیک، منجر به  داخیل منازعات ادامه
. وضعیت امنیتی به دلیل حمالت ه استشد حقوق بشر  سایر موارد نقض، و تی جای شدن مردم ملکیت ها،

 ماندبه حیث یک مشکل شورشیان 
ی
نظامیانمرگ های تروریستی باعث  گروپ.  ه استباق یت غی   اکیر

 . ه اند گردید
 

 ۲، که افزایش کرد ارائه  ملیک  فرد  ۱۶۶۲ اسنادی را مبت  بر تلفات ال، یوناما در جریان نیمه اول س قتل: 
در گزارش نشر شده اش  . یوناما نشان یم دهد  ۲۰۱۶فیصدی را نسبت به دوره مشابه در نیمه اول سال 

نان به دلیل استفاده بیشیی از حمالت از طریق مواد انفجاری دست ساز ز روی افزایش مرگ و می  اطفال و 
وهایتوسط  ت افغانستان، تاکید کرده است. یوناما ضد دولتی در مراکز شهری، به شمول کابل، پایتخ نی 

وهایبه را از تلفات افراد ملیک  فیصد  ۶۷ ، به شمول طالبان و دولت اسالیم عراق و شام، نی   ضد دولتی
وهایفیصد را به  ۱۸و  ،نسبت داد  کمیسیون مستقل حقوق بشر   . طرفدار دولت نسبت داده است نی 

فرد ملیک  ۲۸۲۳افراد ملیک، گزارش داده است که به تعداد  افغانستان، در گزارش ساالنه اش در مورد تلفات
اگست، دولت اسالیم عراق و شام در والیت  ۵کشته شده اند. در تاری    خ   ۲۰۱۷ایل مارچ  ۲۰۱۶از مارچ 

 ۴۰خراسان و طالبان باالی یک قریه شیعه نشی   در ولسوایل صیاد والیت رسپل حمله کرده و بیشیی از 
نظایم را کشتند. یو  نظامیان نایسر از حمالت غی  یت تلفات غی  ناما در گزارش اش یادآور شده است که اکیر

وهایقصدی  نظامیان یم باشد.  نی   ضد دولتی علیه غی 
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وهاییوناما اسنادی را مبت  بر افزایش حمالت توسط  ان دیت  از دو واقعه در سال  ضد دولتی  نی  علیه رهیی

اگست، دولت اسالیم عراق و شام  ۱تاری    خ  ارائه کرد. در  ۲۰۱۷واقعه در شش ماه اول سال  ۱۱به  ۲۰۱۶
فرد  ۲۹در والیت خراسان یک مسجد شیعه در والیت هرات را بمبگذاری کردند، که منجر به کشته شدن 

در شهر کابل در باالی یک مسجد شیعه دیگر  نندگان انتحاریاگست، حمله ک ۲۵ملیک گردید، و در تاری    خ 
 نفر و زخیم شدن ده ها نفر شد.  ۲۰حمله کردند، که منجر به کشته شدن حداقل جریان ادای نماز جمعه 

 
 . ثابت کرد مکرر در شهر کابل انتحاری حمالت را یم توان از طریق مشاهده افزایش حمالت انتحاری پیچیده 

نفر و زخیم  ۳۰اری طالبان در شهر کابل منجر به کشته شدن بیشیی از وری، یک حمله انتحجن ۱۰تاری    خ در 
 
ً
که در این حادثه، دو انفجار در ییک از ساحات مزدحم شهر کابل در ییک از نفر دیگر شد،   ۷۰شدن تقریبا

ه منفجر یم، یک موتر بمبگذاری شد ۳۱در تاری    خ  ساعات مزدحم ترافییک در بعد از ظهر صورت گرفت. 
نفر در خارج از محوطه سفارت جرمت  در شهر  ۵۰۰نفر و زخیم شدن  ۱۵۰شد، که منجر به کشته شدن 

اض کنندگان در تاری    خ کابل شد.   ۲در حایل که هیچ گروتی مسئولیت حمله مذکور را بر عهده نگرفت، اعیی
اض  جون به رسک ها آمده، و مقامات حکومت را متهم به همکاری با تروریست ها کردند. پولیس باالی اعیی

جلس سنای افغانستان، معاون رییس منفر از آنها را، به شمول سالم ایزدیار، پش بزرگ  ۵کنندگان فی  کرد و 
در جریان مراسم تدفی   سالم ایزدیار، سه بمبگذار انتحاری خود را منفجر کردند که علم ایزدیار، کشت. 

  منجر به کشته شدن حداقل ده ها نفر شد. 
 

ان مذهتی  همچنان به حمله بر  عناص ضد دولتی  کردند، ادامه یم  ، که علیه شورشیان یا طالبان صحبت رهیی
، یک تن از افراد مسلح طالبان سوار بر یک موترسایکل، در ولسوایل کوهستان  ۹تاری    خ  در . دادند  سپتمیی

م مولوی گل محمد حنیف یار، رییس شورای علمای کاپیسا، را کشت.  قومندان امنیه والیت کاپیسا، محیی
ناما، این واقعه مظنون در این مورد گرفتار شده اند. بر اساس احصاییه یو  ۵والیت کاپیسا گزارش داد که 

ان مذهتی توسط طالبان و سایر  های دوازدهمی   مورد از قتل وهایهدفمند رهیی ضد دولتی در جریان  نی 
 نشان یم دهد.  ۲۰۱۶سال بود، که افزایش دو چند را نسبت به عی   دوره در سال 

 
در . ادامه دادند  در رسارس کشور  دولتی و نهادهای قرار دادن مقامات به هدف ن اعناص ضد دولتی همچن

نفر، به شمول معاون وایل کندهار ، عبدالعیل شمیس،  ۱۲جنوری، یک انفجار باعث کشته شدن  ۱۰تاری    خ 
، در  همایون عزیزی، وایل کندهار، مجمتع یک مهمانخانه واقع در و یک دیپلمات افغان، به اسم یما قرییسر

رات متحده عرتی در افغانستان، محمد عبدهللا نفر، به شمول سفی  اما ۱۴گردید. صدمه دیدگان این حادثه 
، بودند که بعدها از اثر جراحات فوت کرد.   الکعتی

 
مورد اختطاف  ۴۶۷نزاع و مرتبط با  مورد حادثه اختطاف ۱۳۱ وقوعاسنادی را مبت  بر  یوناما  : اختطاف
فرد ملیک را در عی    ۱۱۰۰ بیشیی از  کاهش اختطاف  کهارائه کرد،  شش ماه اول سال جریان در  افراد ملیک

اگست، طالبان سه کارمند دولتی را در والیت هرات اختطاف  ۳۱در نشان یم دهد.  ۲۰۱۶دوره در سال 
نسبت به عی   دوره در سال گذشته نشان یم که طبق گزارشات واصله، افزایش سطح اختطافات را کردند،  

 روز بعد پیدا شد.  ۲۰دهد. اجساد سه فرد مذکور 
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وری ، در اتگزارش  بعض  از بر اساس  ، مجازات و شکنجه: آزار فزییکاذیت و  یک گروپ از متنفذین ، ماه فیی
ام قول، عضو سابق پارلمان، را متهم به سوء استفاده از  ،ازبیک از والیت تخار  م پی 

قومندان محیل و محیی
م عی   مردم محل کردند. آنها ادعا کردند که عالوه بر قتل عضو مشهور شورای والیتی 

والیت تخار، محیی
 در اپریل 

ی
ام قول چهار تن از منسوبی   پولیس محیل را در جریان سال کشتند و ۲۰۱۶الدین رستاق ، افراد پی 

قانوت  اش حبس کردند  . توقیف شدگان را مورد شکنجه قرار داده و باشندگان محل را در محبس های غی 

ام قول آنها تاکید کردند که دولت  ی در قسمت از پی  ملیشه های طرفدار  – “گروپ رستاخی  مردیم“رهیی
 . حمایت یم کند  -دولت

 
نظامیان ادامه دادند به عناص ضد دولتی  وریماه فدر . مجازات کردن غی  چهار  ،طالبانگروپ ، اعضای  یی

نظایم   ، به ظن اینکه آنها با مقامات دولتی والیت پکتیکا  وزهکح رس ولسوایل عرویس در  محفل در یکرا غی 
 ند. همکاری یم کنند، کشت

 
نظایم را هدف قرار داده و از مواد انفجاری دست ساخته گروپ های ضد دولتی به طور منظم افراد ملیک  غی 
نظامیان استفاده کردند.  ، مهمات منفجر نامبرای قتل و کشتار غی   این های زمیت 

ی
شده، و مواد منفجره باق

 السابق  مانده از جنگ
 
نظامیان شد. پولیس میل افغان  به صدماتوارد آمدن و می  و باعث مرگ  کما ق غی 

رسانه ها به طور  نفر در هر ماه شده است.  ۱۴۰گزارش داد که مهمات منفجر ناشده باعث کشته شدن 
منظم گزارش هاتی را در مورد کشته شدن اطفال و صدمه دیدن آنها بعد از پیدا کردن مهمات منفجر ناشده 

دولتی به اجرای برنامه های آموزیسر و کمپاین های آگایه دیه در نشر کردند. وزارت م عارف و موسسات غی 
ی عایل سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و مورد خطرات ماین در رسارس کشور ادامه دادند.   کمیشی 

ودت برنامه آموزیسر آگایه دیه در مورد خطرات ماین را برای مهاجرین و عرت، جسازمان بی   الملیل مها
  کنندگان بدون اسناد فراهم کردند. 

 
 مانده از جنگ به  از  اطفال، تلفات جون ۳۰و  جنوری ۱بی   

ی
در  فیصد  ۱۲ مقدار اثر مواد منفجره باق

مواد منفجره  از تلفات ملیک نایسر از  فیصد  ۸۱که ،  افتافزایش ی ۲۰۱۶مقایسه با مدت مشابه در سال 
 مانده از جنگ

ی
 مانده از جنگ ناشده مواد منفجر  . نشان یم دهد  ۲۰۱۷در سال   را  باق

ی
 تلفات باعث باق

 در نیمه اول سالاطفال دومی   علت اصیل تلفات که منحیث ،  گردید   (زخیم ۲۱۵کشته و   ۸۱) طفل ۲۹۶
مواد منفجر  انفجار  حادثه از اثر  ۱۹۲اسنادی را مبت  بر وقوع  دوره، یوناما  همی   . در یم گردد  محسوب
 مانده از جنگ ارائه کرد، که منجر به تلفات  ناشده

ی
( گردیده زخیم ۲۷۲کشته و   ۹۳ملیک )فرد  ۳۶۵باق

 . نشان یم دهد  ۲۰۱۵در مقایسه با نیمه اول سال  ی را فیصد ۱۷افزایش  که  ،است
 

وهایهاتی وجود داشت که  گزارش  : عسکر  اطفال   ،و امنیت میل افغانستان دفایع نی 
ً
پولیس  مخصوصا

کمیسیون مستقل اطفال را استخدام کردند.   و ملیشه های طرفدار دولت،  ،افغان و پولیس محیل افغان میل
وهایحقوق بشر افغانستان گزارش داد که   امنیتی دولت در والیت کندهار، اطفال را به حیث عسکر  نی 

وهای پش توسط ۱۴استخدام کرده اند. یوناما اسنادی را مبت  بر استخدام و استفاده از  امنیتی از ماه  نی 
ی از استخدام  به منظور جنوری ایل جون را ارائه کرد.  وهایدر صفوف  اطفالجلوگی  ، امنیتی کشور  نی 

 ایل ماه. والیت ادامه داد  ۳۴حفاظت از اطفال در تمام  قطعاتفعالیت هایش در راستای توسعه دولت به 
  . شتداوجود فعال حفاظت از اطفال  قطعه ۲۱ ، به تعداد اگست
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ی را روی دست گرفت که ش افغان دولت، پولیس میل عملیاتی  پالنتحت  امل آموزش کارکنان در مورد تدابی 

وهایسن متقاضیان شمولیت در  روش ارزیاتی  مورد در دیه ین آگایه ا، راه اندازی یک کمپامنیتی  نی 
،  افراد  استخدام ، و ایجاد مراکز  افراد  استخدام یادعامورد تحقیقات در انجام زیر سن قانوت  زیر سن قانوت 

وهاییه اسناد اطفال استخدام شده در ته مرحله . بود  جلب و جذب در والیاتاز مراکز  بعض  در امنیتی  نی 
وهایدر  جلب و جذب افراد  که شامل این ،  افراد متقایص  یم باشد  هویت و تثبیت برریس شاملامنیتی  نی 

ط  ایط  ۱۸فرد مورد نظر د که ننمایتائید ریش سفید محل حداقل دو است که رسر برای الزم ساله و واجد رسر
وهای پیوسیی  به م امور داخله و دفاع وزارتخانه های همچنان، . و امنیت میل افغان یم باشند  دفایع نی  محیی

ی از استخدام و سوء استفاده جنیس از اطفال توسط   را مبت  بر جلوگی 
وهایمیل هدایاتی و امنیت  دفایع نی 

 میل افغان صادر کردند. 
 
وهایبعض  موارد، قطعات در که سانه ها گزارش دادند  ر  از اطفال منحیث  و امنیت میل افغان دفایع نی 

 . ند ه ا، استفاده کردجنیس مقاصد  ، یا برایحمایوین کارمندا  ،)نوکر( شخض خدمتگار 
 

در والیت کندهار از اطفال برای جنگ  به اساس گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، طالبان
گزارش ند. وزارت امور داخله  ساخته در رسک ها استفاده کرده ا مواد انفجاری دستقراردادن در خط اول و 

طفل در قسمت همکاری شان در حمالت صورت گرفته علیه دولت نشر  ۱۶۶هاتی را مبت  بر گرفتاری 
استخدام شده ولت اسالیم عراق و شام در والیت خراسان نفر آنها توسط د ۲۸کرده، که از این مجموع، 
 را 

ی
گزارشاتی را مبت  بر نی    نشان یم دهد. یوناما  نسبت به عی   دوره در سال گذشته بودند که رقم بزریک

یک نفر توسط طالبان و نفر توسط  ۳نفر توسط داعش،  ۱۱عناص ضد دولتی )توسط پش  ۱۵ استخدام
 منحیث اطفالاز عناص ضد دولتی  سایر طالبان و  ،از موارد  بعض  در گروپ های مسلح نامعلوم( نشر کرد. 

مانند قرار  به منظور همکاری در فعالیت های شان، موارد سایر انتحاری و سیی انسات  و در  انبمب گذار 
 ، دست ساختهانفجاری دادن بمب های 

ً
مؤسسات  استفاده کردند. رسانه ها، ،جنوتی والیات در  مخصوصا

از دالیل پول داده، وعده ، به آنها داده را فریب اطفالطالبان متحد گزارش دادند که  ملل دفاتر ، و غی  دولتی 
 کنند.   فعالیتی انتحار حیث بمب گذاران به کردند تا ، یا آنها را مجبور  استفاده کرده مذهتی کاذب 

 
 مراجعه نمایید: ، قاچاق انسان امور خارجه در مورد وزارت به گزارش ساالنه ن اهمچن

/www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt . 
 

تواناتی سازمان روی  منف  ی  اثداشیی  ت: محیط امنیتی به مرتبط به منازعات موارد نقض حقوق بشر سایر 
دوستانه به   قص . شورشیانادامه داد فعالیت آزادانه در بسیاری از نقاط کشور منظور های بشر

ً
کارمندان   دا

تطبیق برنامه ها خشونت و تی ثباتی مانع  هدف قرار دادند. را مورد  امداد رسان مؤسسات و کارگران دولتی 
، مددرسات  های و پروژه 

 
گزارش دادند که   مؤسسات غی  دولتی . گردید در کشور  ، و بازسازی انکشاق

ان  کمک های تورید  اجازه  کردند تا رشوه  از آنها درخواست  ملیشه ها شورشیان، افراد قدرتمند محیل، و رهیی
دوستانه و توزی    ع مواد   عناص ضد دولتی سطح هدف قراردادن . آنها دهند به در داخل کشور را کمیک بشر

افزایش دادند. بر اساس گزارشات  ۲۰۱۶شفاخانه ها و کارمندان موسسات امدادرسان را در مقایسه با سال 
کارمند موسسات امداد رسان کشته و بسیاری از آنها زخیم شدند. در جریان   ۱۵رسانه ها، از آغاز سال، 

http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/
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مورد حمله به تاسیسات صیح و کارمندان  ۳۲مبت  بر وقوع  ، یوناما اسنادی را ۲۰۱۷شش ماه اول سال 
مورد جراحت( در  ۳۱مورد مرگ و  ۲۷فرد ملیک ) ۵۸مراقبت های صیح نشر کرد، که منجر به تلفات 

نظایم گردید  ۱۱شد، که باعث کشته شدن  ۲۰۱۶حادثه در جریان عی   دوره در سال  ۶۷مقایسه با  غی 
داعش به یک شفاخانه نظایم در کابل حمله کرد  ،مارچ ۸تاری    خ  در (. )پنج مورد مرگ و شش مورد جراحت

 مریض و کارکنان شفاخانه گردید.  ۲۶که منجر به کشته شدن 
 

ق، طالبان و سایر عناص ضد دولتی به طور متواتر باشندگان محیل  مجبور کردند تا غذا و را در جنوب و رسر
، و دفاتر پناهگاه را برای افراد شان تهیه کنند. طالبان  همچنان به انجام حمالت باالی مکاتب، دفاتر رادیوتی

کز صیح را مجبور کردند تا مراکز خود یل اگست، گروپ های مسلح ده ها مر دولتی ادامه دادند. از ماه جون ا
مسدود نمایند به خاطر را به طور موقت در والیت لغمان، شمال کابل، و در والیات غرتی فراه و بادغیس 

دولتی نها اینکه آ را بهبود ضه خدمات صیح به افراد مسلح شان را تهدید کرده بودند که یا عر موسسات غی 
 بخشند یا دروازه مراکزشان مسدود خواهد شد. 
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،2بخش 
 
ام به آزادی های مدن  : به شمول . احتر

 
 مطبوعات ، به شمول آزادیآزادی بیان الف. 

 
 محدودیت هاتی را باالی اوقات، اما دولت بعض  ورزد تاکید یم  آزادی بیان و مطبوعاتبر قانون اسایس 
 . نمود وضع این حقوق 

 
وجود  گزارش هاتی قانون بر آزادی بیان ترصی    ح کرده و کشور دارای مطبوعات آزاد یم باشد.   : آزادی بیان
به منظور خاموش کردن  اتاز فشار، مقررات، و تهدید در بعض  اوقات آن، مقامات اساس داشت که بر 

انتقاد از دولت مرکزی آزاد بوده و عموما عاری از هر نوع محدودیت یم . ند ه ااستفاده کردن منتقدیصدای 
، طوری که مقامات محیل و قدرتمندان از حکومت والیتی با محدودیت هاتی مواجه است د باشد، اما انتقا

چه اتباع کشور و چه ژورنالیستان، استفاده یم  از نفود و صالحیت شان جهت تطمیع یا تهدید منتقدین،
 کنند. 

 
رسانه های مستقل فعال بوده و نظرات و دیدگاه های مختلف را از طریق  مطبوعات و رسانه ها: آزادی 

یس محدود داشته و رسانه های شان نشر یم کردند.  در بعض  اوقات، رسانه ها به معلومات دولتی دسیی
، و اغلب اوقات با تهدید و خشونت از نزاع داخیل مواجه یم شدند.  سایر سیاستمداران، مقامات امنیتی

را به خاطر تحت پوشش قراردادن حوادث و مشکالت، گرفتار، تهدید یا مورد اذیت  ژورنالیستانقدرتمندان، 
ات  گلبدین حکمتیار، .  یم دادند قرار و آزار  اپریل در مورد بازگشت اش به کشور،  ۳۰اش مورخ  در جریان سخی 

اضات علیه رسانه های  سانسور را حامیان اش گفت که همچو رسانه ها به مفسد حمایت کرده و از اعیی
 کنند. 

 
. گروپ های خاص سیایس و قویم، ند محدود بودبیشیی والیات آزادی بیان و رسانه های مستقل در سطح 

ان سابق مجاهدین اداره یم شدند، مالک بسیاری از رسانه های والیتی بوده  به شمول آنهاتی که توسط رهیی
ول یم کردند.   ، حضور رسانه ها محدود بود. تابعض  از والیدر و محتوای آنها را کنیی

 
نامه ها مجالت نشر رسانه های چاتی به  ده ای از مستقل ادامه دادند  یو روزنامه ها، خیی . طیف گسیی

 عملکرد و  ها رسمقاله 
ً
وجود  هاتی  نگرات  به هر حال، . قرار یم دادند  انتقاد  مورد را دولت  روزنامه ها علنا

ات زیاد رسانه ها در معرض خطر ، استقاللیت و مصئونیت ه دلیل افزایش حمالت بر رسانه ها که ب،  شتدا
به نسبت رسانه های چاتی تلویزیون و رادیو  ؛تی سوادی سطح بلند  موجودیتبه دلیل . خواهد گرفتقرار 

ی از مردم، به شمول . تلفی یم گردیدند برای اکیر شهروندان  اصیل معلومات منبعمنحیث  فیصدی بیشیی
یس داشتند   یم کردند، به رادیو دسیی

ی
 . کسات  که در والیات دورافتاده زندیک

 
ی، رییس جم اگست صادر کرد که طبق آن،  ۲۹هور غت  یک فرمان را در تاری    خ به اساس گزارشات خیی

، از پرداخت جریمه برای مالیات بر عایدات سابقه شان  کت های رسانه ای، غی  از شبکه های تلویزیوت  رسر
انتقادهای گروپ های حایم آزادی مطبوعات یک هفته قبل مبت  بر اینکه  به معاف شدند. این فرمان قسما 

ات رسانه های مستقل را صدمه خواهد رساند، جواب داد.  افزایش مالیا  ت و جریمه ها نشر
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کردن خاموش  تهدید، خشونت و ارعاب برای  از وساییل همچو  دولتی مقامات  : آزار اذیت و خشونت و 
  ژورنالیستان

ً
، معافیت  در مورد کسات  که   مخالف، مخصوصا

ی
، و شخصیت فساد از مجازات، جنایات جنیک

بدون رسحد، وایل بغالن  ژورنالیستانبر اساس گزارش . ند ند، استفاده کردمحیل صحبت کردهای قدرتمند 
یم به دفیی کاری  ۲۵از یک ژورنالیست و دو تن از کارمندان تلویزیون خصویص آرزو تقاضا کرد تا در تاری    خ 

شان نماید.  و آنها را مجبور به حذف  آمدهاش  گزارش   ستانافغان ژورنالیستانکمیته مصئونیت حاشیه خیی
 ژورنالیست در شش ماه اول سال کشته شده اند. در عی   دوره، کمیته مصئونیت ژورنالیستان ۱۰داد که 

مورد خشونت علیه ژورنالیستان، که شامل قتل، لت و کوب، آوردن  ۷۳افغانستان اسنادی را مبت  بر 
فیصدی را در مقایسه  ۳۵که افزایش   تحقی  کردن، ارعاب و حبس ژورنالیستان یم شود، نشر کرد جراحت و 

وهاینشان یم دهد. افراد وابسته به دولت یا  ۲۰۱۶با دوره مشابه در سال  امنیتی اکیر موارد خشونت  نی 
 ۳۹حادثه خشونت مسئول بودند، این درحایل است که  ۳۴علیه ژورنالیستان را مرتکب شده و در قسمت 
محیل و سایر افراد یم شود. به اساس گزارش کمیته مصئونیت مورد مربوط به طالبان، داعش، جنگساالران 

ق  ین موارد ژورنالیستان افغانستان، زون رسر و زون کابل، که شمال والیات واقع در شمال کابل یم شود، بیشیی
ق   ین موارد خشونت علیه خشونت علیه ژورنالیستان را به خود تخصیص دادند. زون جنوب رسر کمیی

 ژورنالیستان را داشت. 
 

و تلویزیون میل افغانستان در جالل آباد حمله کرد و هفت نفر را کشتند. یم، داعش باالی رادیو  ۱۷در تاری    خ 
یم، به طور وسیع به گروپ ضد دولتی حقات  نسبت داده شد، که  ۳۱بمبگذاری صورت گرفته در تاری    خ 

کت مخابراتی رسا ۳۱منجر به کشته شدن  ی شد، و میلیون تن از کارکنان تلویزیون روشن و رسر نه های خیی
کت وارد کرد. عی   حمله  باعث کشته شدن حداقل یک کمره می   طلوع ها دالر خساره را به دفیی مرکزی رسر
تن از کارکنان سایر رسانه ها شده، و خسارات  ۹نیوز و یک درایور رادیو تی تی یس شده، منجر به زخیم شدن 

 د. وارد کر  ۱وسییع را به دفیی مرکزی تلویزیون 
 

نیم باشند، وضعیت امنیتی یک برای شورشیان یا عناص طرفدار دولت حتی زمات  که آنها اهداف خاص 
 ساحاتدر  که  ژورنالیستات  رسانه ای و  مؤسسات. محیط خطرناک را برای ژورنالیستان ایجاد کرده است

و ترس از شورشیان، جنگساالران و جنایتکاران  ها  به دلیل افزایش سطح ناامت   فعالیت یم کردند، دور افتاده
دادند که مقامات دولتی ن گزارش . آنها همچنابیشیی به خشونت و ارعاب آسیب پذیر بودند  سازمان یافته،

یس به معلومات، با آنها کمیی همکاری یم کنند   . در قسمت دسیی
 
 به  نظور رهنمودها را به ماز  یجدیدمجموعه  ، شورای امنیت میل۲۰۱۶ اگست در 

ی
خشونت موارد رسیدیک

ک میل در کابل و کمیته های  شاملتصویب کرد. این ابتکار جدید  ژورنالیستانعلیه  ایجاد یک کمیته مشیی
 برای برریس و شناساتی عامالن خشونت علیه یک ، والیاتجداگانه در مراکز 

ی
، و ژورنالیستانمرکز هماهنیک

شناساتی  ، به منظور یم شود به پیش برده امنیت میل که امور آن توسط ریاست عمویم   وییک کمیته حمای
عیل الرغم اینکه کمیته مصئونیت ژورنالیستان افغانستان دوسیه ها . یم باشد  ژورنالیستانتهدیدات علیه 

گزارش وعات  موسسات حایم آزادی مطبارجاع نمود، اما مورد نظر را برریس و آنها را به دفیی لوی سارنوایل 
 دادند که این مسئله سطح حفاظت از ژورنالیستان را افزایش نداد. 
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نام های مستعار در ماه مارچ، یک گروپ حایم رسانه ها گزارش داد که بسیاری از ژورنالیستان اناث تحت 
ی، کار یم کنند. به اساس گزارش این گروپ،  ی از شناخته شدن، آزار و اذیت، و انتقام گی  به جهت جلوگی 

 ،  وجود ندارد.  کندوز، نورستان یا پنجشی  هیچ ژورنالیست اناث در والیت  دلیل ناامت 
 

 ژورنالیستات  ها گزارش دادند که از ناظران رسانه  بعض   : ی برنامه ها محتوا کردن  سانسور یا محدودیت
، و دخالت مقامات محیل در قاچاق مواد مخدر  غصبدرباره فساد اداری، که گزارش هاتی را  تهیه یم  زمی  
، محتوای انو خانواده های قدرتمند والیتی  پولیسبه دلیل ترس از انتقام توسط مقامات کردند، خودشان 

 ۱۳ژورنالیستان را در  رسانه های افغانستان،آزادی  ایمیک موسسه ح. گزارشات شان را سانسور کردند 
یس ندارند. رسوی کابل  ۹۰کرده و تشخیص داد که رسوی  والیت  فیصد از آنها به معلومات دولتی دسیی

یس به معلومات دولتی نارایص  یم باشند.   پرس کلپ نشان داد که بیش از نییم از ژورنالیستان از سطح دسیی
 

ا:  مربوط به قوانیر   ، رسانه های قانون قانون جزا و  افتر فعل برای را مجازات های حبس و جریمه همگات 
ا  ا از مدتی دولتی . مقامات در نظر گرفته اند  افیی  و خاموش ساخیی  صدای رای رسکوبوسیله ای ب منحیثافیی

 .  استفاده کردند مقامات دولتی  نمنتقدی
 

قانون را غی  از منافع میل ، به صورت مکرر دولتی  مقاماتکردند که شکایت   ژورنالیستان امنیت میل: 
یس به  ی از افشای معلومات خاص، معلومات، دسیی  . ند ه انظر گرفت مد به منظور جلوگی 

 
ات :  تأثتر از کشورهای  بعض  و  یانانتقاد از شورشاز آنها  کردند که  تایید  از ژورنالیستان بعض   غتر دولتر

گروپ .  مجازات طالبان یم ترسیدند از آنها اینکه به خاطر  اجتناب یم کردند، همسایه در گزارش های خود 
های شوریسر رسانه ها را در ساحات ناامن مجبور کردند تا از نشر یا انتشار اعالنات تجارتی و تبلیغ فعالیت 

وهایهای  ، برنامه های تفرییح، موسیفی و آواز زنان، خودداری نمایند.  نی   امنیتی
 

نتآزادی   انتر
نت را محدود دولت  یس به انیی ارتباطات  دولتموثق مبت  بر اینکه گزارش نوع  و هیچ نکرد، یا مختل  دسیی

به  . انالین خصویص افراد را بدون کسب اجازه قانوت  مناسب برریس و نظارت کرده باشد، وجود نداشت
 ، کت های مخابراتی س کشور، عمدتا در ساحات فیصد از نفو  ۱۰.۶اساس گزارش اتحادیه بی   الملیل رسر

یس داشتند.  ۲۰۱۶شهری، در سال  نت دسیی  به انیی
 

 در مورد تحوالت سیایسبه منظور بحث  رسانه های اجتمایعاز منظم به طور رسانه ها رسانه ها و فعاالن 
نتاستفاده کرده ده ای در مناطق شهری مورد استفاده قرار گرفت. طالبان از انیی  ، و فیسبوک به طور گسیی

 ) نت های شان استفاده کردند  پیام نشر  به منظور و رسانه های اجتمایع )برای مثال، تویییی . استفاده از انیی

 عدم رضایت مردم محل، بلند آنبه دلیل قیمت 
ً
 مانده است.  پاییت    در سطح، و تی سوادی نسبتا

ی
 باق

 
، دولت اعالم کرد که محدودیت موقت را باالی دو برنامه مشهور پیام رسات   ۴در تاری    خ  واتس آپ  –نومیی
،  ۶نومیی وضع کرده است. در تاری    خ  ۲۰نومیی ایل  ۱از  -و تلیگرام  دولت این محدودیت را برداشت. نومیی
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  تحصیلآزادی 
ی
 و برنامه های فرهنیک

 
 در  برنامه های یا  تحصیلآزادی  مورد  در  هاتی را  ت محدودیتکه دولنوع گزاریسر مبت  بر اینهیچ 

ی
 فرهنیک

 . نداشتوجود  وضع نموده باشد،سال  جریان
 

 و ایجاد حزب مسالمت آمتر   اتب. آزادی تجمع
 

 آزادی تجمع
 

اممنظور برگزاری مظاهرات مسالمت به  اتباعحقوق به دولت به طور کیل  و . تجمعات یم گذارد  آمی   احیی
صدها مظاهره کننده، که بسیاری  ،جون ۱۲ایل  ۲. بی   شد سال انجام جریان عمویم متعدد در مظاهرات 

ساختمان ساحات اطراف خیمه هاتی را در رسک ها برپا کرده و بودند، دولت از آنها از احزاب سیایس مخالف 
اض به عدم  های مهم دولتی و سفارت خانه های خارجی مستقر در زون بی   الملیل کابل را به منظور اعیی

نزاع بی   مظاهره کنندگان مسلح و یم اشغال کردند.  ۳۱تواناتی دولت برای متوقف کردن حمله بمبگذاری 
 پولیس صورت گرفت. 

  
 ایجاد حزبآزادی 

ام یم گذارد آن به شده، و دولت به طور کیل  تسجیلاسایس در قانون ایجاد حزب حق آزادی  . قانون احیی

اهداف و  را ملزم یم سازد تا حزب خویش را در وزارت عدلیه ثبت کرده احزاب سیایس، احزاب سیایس ۲۰۰۹
مقرره تی را منظور  شورای وزیران ،۲۰۱۲ر سال د. تعقیب نمایند خویش را در پرتو شعایر دین مبی   اسالم 

 ۲۰سال از ثبت، دفاتر خویش را حداقل در  ۱باید در خالل مدت زاب سیایس نمود که بر اساس آن، اح
، رییس جمهور غت  فرمات  را توشیح کرد که  ۱۴در تاری    خ والیت افتتاح و آغاز به فعالیت نمایند.  سپتمیی

، مخصو   و قضاتی
ه محکمه، دفیی لوی سارنوایل، وزارت طبق آن کارکنان و مقامات نهادهای امنیتی صا سیی

 یمامور داخله، وزارت دفاع میل و ریاست عمویم امنیت میل، در حالیکه کارمند برحال دولت یم باشند، ن
کارمندات  که حکم این فرمان را رعایت نکنند، از وظیفه شان توانند عضویت احزاب سیایس را کسب کنند.  

 سبک دوش خواهند شد. 
 

 یا مذهب دینی ج. آزاد
 در لینک ذیل مراجعه نمایید:  در سطح بیر  الملل آزادی دیت  امور خارجه در مورد  وزارت گزارشبه 

./www.state.gov/religiousfreedomreport 
 

 کوچد. آزادی  
، مهاجرت و  هایداخیل، سفر  کوچآزادی   بر قانون   رعایتآنرا دولت به طور کیل  . عودت تأکید یم کند خارجی
 سایر ، سازمان بی   الملیل مهاجرت، و پناهندگان ی سازمان ملل متحد برایشی  دولت با دفیی کمی. یم کند 

دوستانه در  ، عودت کنندگانداخیل، پناهندگان،  بیجای شدگانحفاظت و کمک به قسمت سازمان های بشر
افغان های  به شمولبرای کمک به افراد آسیب پذیر،  دولت . تواناتی کرد همکاری   دارای مشکل، اد افر سایر و 

http://www.state.gov/religiousfreedomreport/
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 ماند ،پاکستان و ایرانکشورهای از   کننده  عودت
ی
 جامعه بی   الملیل کمک هایبه   همچنان، و همحدود باق

 . متیک یم باشد 
 

دولت عموما حق آزادی حرکت در داخل رسحدات کشور را محدود نکرده است.  داخل کشور:  حرکت در 
وهایند که دداگزارش   الری و میل بستکیس، دریوران  سته های بعض  اوقات پو  شورشیان و  امنیتی  نی 
قانوت  تالیسر  ین مانع ب . را به زور یم گرفتند مسافران اجناس و پول و  را ایجاد  غی  از  بعض  در  حرکتزرگیی
در قسمت حرکت بدون رضایت را زنان آزادی رسم و عنعنات اجتمایع، امنیت بود.  های کشور، نبود بخش 

 . کرده است  محدود )محرم اش(  مرد یا همراه مرد 
 

 بیجای شدگان داخیل
در جریان ، عمدتا به دلیل منازعات مسلحانه، افزایش یافت. ۲۰۱۶در سال  مهاجرت مردم در سطح داخیل

نفر از ساحات  ۶۶۱۰۰۰سال، احصاییه بیجای شدگان داخیل به یک ریکورد باال دست یافت، طوریکه 
بیجای شدگان داخیل، مناطق روستاتی ناامن و شهرهای کوچک ناامن خویش شان بیجای شده بودند. اکیر 

 بیشیی و ارائه خدمات دولتی در شهرها و شهرک 
ً
های بزرگ در عی   والیت را به منظور کسب امنیت نسبتا

بان بیجای شدگان داخیل  ۳۴ترک کردند.   . بودند والیت افغانستان می  
 

، و ارائه  ، ارزیاتی دوستانه، سبب تأخی  در شناساتی یس محدود به کمک های بشر کمک های به موقع  دسیی
بیجای شدگان داخیل همچنان به حفاظت های اولیه، به شمول  .دوستانه به بیجای شدگان داخیل شدبشر 

 در خان
ً
یس نداشتند. بسیاری از بیجای شدگان داخیل، مخصوصا واده امنیت شخض و فزییک و رسپناه، دسیی

دلیل اینکه  با مشکل به دست آوردن خدمات اسایس مواجه بودند به هاتی که رسپرست شان زنان بودند،
د. به اساس گزارشات واصله، بسیاری از بیجای شدگان داخیل در مناطق شهری با شتنآنها اسناد هویت ندا

تبعیض مواجه شده، فاقد خدمات مناسب حفظ الصحه و سایر خدمات اسایس بوده، و در ساحات اشغال 
 یم کردند که هر لحظه خطر مداوم اخراج از آن ساحات برای آنها متصور بود )به 

ی
قانوت  زندیک شده غی 

گزارش های مرکز نظارت از بیجای شدگان داخیل(. زنان در کمپ های بیجای شدگان داخیل گزارش   اساس
 در سطح بلندی وجود دارد. موجودیت فرصت های محدود به منظور کسب

ی
 دادند که خشونت خانوادیک

 
ی

 ثانویه منجر شده، و ردیمعیشت زندیک
ی

 اولیه، اغلب به بیجای شدیک
ی

 بعد از بیجای شدیک
ً
اتی ، مخصوصا

افراد آسیب پذیر را دشوار یم سازد. حتی آن عده از بیجای شدگان داخیل که به خدمات اجتمایع محیل 
 از همسایگان غی  بیجای شده شان، به دلیل فاصله زیاد از مراکز خدماتی 

یس داشتند، بعض  اوقات کمیی دسیی
یس داشتند یا سایر عوامل، به مراکز   . خدماتی دسیی

 
 مهاجرین حفاظت از 

 :
ی

یس به پناهندگ  یا اعطای  ،داخیل قوانی    دستر
ی

و دولت ضمی   نیم کند، وضعیت مهاجرین را ت پناهندیک
 است.  را ایجاد نکرده کشور ها مهاجرین از سایر  سیستم محافظت از 

 
راه حل های دوامدار:  دولت به طور رسیم استقرار مجدد مهاجرین را نپذیرفته، سند تابعیت را به 

ساحه شان بودوباش یم کنند، اعطا کرده، یا برای عودت داوطلبانه شان به خانه های مهاجریت  که در 
افغان بدون سند در جریان سال  ۱۷۴۰۰۰مهاجر ثبت شده و  ۵۰۰۰۰شان به آنها کمک یم کند. تقریبا 
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به طور داوطلبانه به کشور عودت کرده اند. دولت کمیته اجراییوی بیجای شدگان و عودت کنندگان و 
چوب کاری پالییس و پالن عملیاتی را به منظور تشی    ع ادغام موفقانه عودت کنندگان و بیجای شدگان چار 

 داخیل ایجاد کرد. 
  

 اشخاص بدون هویت
دولتی بر عدم موجودیت ثبت رسیم  تاکید اطفال مهاجرین منحیث یک مشکل جدی  والدتموسسات غی 

نداشیی  هویت و عدم استفاده درازمدت به دلیل خطر  های خود را در قسمت حفاظت آنها  و نگرات  کرده 
 از حقوق شان ابراز کردند. 

  
اک. آزادی برای 3بخش   سیایس پروسه هایدر  اشتر

که آزاد و عادالنه   دوره تی انتخابات را از طریق  شان فرصت انتخاب دولتکشور به اتباع   قانون اسایس
د، مساویرای مخف  و بر اساس حق رای همگات  و توسط  این  اتباع کشور از فراهم یم کند.  صورت یم گی 

و انتخابات پارلمات  سال  انتخابات شوراهای والیتی  و  ۲۰۱۴ انتخابات ریاست جمهوری در  حق خویش
سایر گروپ های ضد دولتی و اتهامات وسیع مبت  بر طالبان و خشونت از جانب . ستفاده کردند ا ۲۰۱۰

نتوانست از برگزاری کرد، اما   مشکالتی را ایجاد  ۲۰۱۴ست جمهوری وجود تقلب و فساد در انتخابات ریا
ی نماید.   گردد؛  برگزار یکبار هر پنج سال  پارلمات  باید انتخابات قانون اسایس ترصی    ح یم کند که آن جلوگی 

تسجیل شده در قانون اسایس باید در میعاد تعیی   شده اش برگزار یم گردید اما در ، انتخابات هر حال به
. شتحات انتخاباتی طرح شده توافق نداباالی اصال آن هم به دلیل اینکه دولت  به تاخی  افتاد، ۲۰۱۵سال 

ات مکرر، در تاری    خ  لمات  و جون، کمیسیون مستقل انتخابات اعالم کرد که انتخابات پار  ۲۲بعد از تاخی 
برگزار خواهد گردید. اعضای پارلمان از طریق صدور فرمان  ۲۰۱۸جوالی  ۷شوراهای ولسوایل ها در تاری    خ 

( مدت اجرای وظیفه شان به حیث وکیل سال ۵)ختم  ۲۰۱۵ریاست جمهوری در وظیفه خود بعد از جون 
 ابقا شدند. 

 
 انتخابات و مشارکت سیایس

 
 :  یون رایمیل ۶.۸، بیش از افغانستان میسیون مستقل انتخاباتک  هایبه اساس گزارش  انتخابات اختر

. در صندوق های رای انداختند  ۲۰۱۴در آپریل در دور اول انتخابات ریاست جمهوری  ی خود را آرا دهنده

اثر  های واصله، این حوادث گزارش  اما به اساس ،اتفاق افتاد  حوادث امنیتی در رسارس کشور  ،اگر چه
ی بر  ریاست  نامزد کریسهشت  بی   . از حادث نشد خونیت   ه، و هیچ رویداد د انتخابات داشترونناچی  

عبدهللا عبدهللا و  ، داکیی امور خارجه سابق وزیر  فقط ،کردند   رقابتبا همدیگر جمهوری که در دور اول 
ف غت  احمدزی سابق مالیه، دوکتور  وزیر  ین آرا، ، توانستند تا ارسر ، فیصد  ۳۱.۶و  فیصد  ۴۵ به ترتیب بیشیی

یت از آنجا که این دو شخصیت نتوانستند . را از آن خود کنند   را در دور اول به دست آورند، الزمآرای اکیر
 ات مبت  بر اتهامبرگزار شد.  ۲۰۱۴ جون در شخصیت دو این دور دوم انتخابات بی   به همی   دلیل، 

ر مورد صحت و درستی نتایج داختالف ایجاد به در انتخابات ریاست جمهوری منجر تقلب موجودیت 
ن ختم دور دوم انتخابات در جو یون مستقل انتخابات پس از ابتداتی انتخابات اعالم شده از جانب کمیس

عبدهللا، پیشتاز یم  فیصد  ۴۳.۵ ، در مقایسه با فیصد  ۵۶.۴ غت  با  که  نشان داد  متذکره شد. نتایج ۲۰۱۴
ی شدن . باشد  ، دو نامزد بعد از سیی  توافق کردند تا تمام صندوق های آرا به صورتیک بن بست طوالت 
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د، همچنان آنها  فیصد  ۱۰۰ ایجاد یک  ، با را  یک دولت وحدت میلشدند تا متعهد تحت برریس قرار گی 
به اساس گزارش های . ، تشکیل دهند دولتدستگاه در  منحیث رئیس اجرائیهنفر دوم کریس دیگر برای 

، واحد تفتیش کمیسیون مستقل انتخابات بیش از کمیسیون مستقل انتخاباتر مورد ارقام  درسانه ها 
. کمیسیون مستقل میلیون رای یم گردید، باطل ساخت هشتصندوق تقلتی را که بالغ بر  ۸۵۰۰۰۰

 کرد.  ۲۰۱۴کار تفتیش آرا را تکمیل کرده و غت  را منحیث برنده انتخابات در سپتمیی انتخابات  
 
در  معرق

برنده شدن، بست رئیس اجرائیه را از طریق  حکومت وحدت میل، غت  پس از  نامهتوافقمفاد با  تمطابق
غت  و عبدهللا در جریان سال در . را در این بست مقرر نمود عبدهللا  صدور یک فرمان اداری ایجاد کرده و 
 این بست ها ایفای وظیفه نمودند. 

 
به احزاب این حق  قانون احزاب سیایسولی   بار در تاری    خ کشور، برای ا احزاب سیایس و مشارکت سیایس: 

تحت مفاد این قانون، شهروندی که  را اعطا نمود تا منحیث نهادهای رسیم به حیات خویش ادامه دهند. 
به سیایس را ملزم این قانون احزاب ساله یا بیشیی باشد یم تواند یک حزب سیایس را تاسیس نماید.  ۲۵

تا به این ترتیب، نهاد خود را در وزارت عدلیه  یم نماید والیت کشور  ۳۴عضو از  ۱۰۰۰۰داشیی  حداقل 
 نمایند. 

 
ثبت و فعالیت های رسیم حزب خود را آغاز و نامزدهای مورد نظر خود را در انتخابات معرق

ساله یا بیشیی بوده و حق رای دادن برخوردارند یم توانند به یک حزب سیایس  ۱۸صف شهروندات  که 
نیم توانند  یسیون های قضاییه، نظایم و وابسته به حکومتبپیوندند. اعضای مشخص حکومت، کم

، کسب نمایند. در جریان را یک حزب سیایس  عضویت  تقررشان در ادارات دولتی
 

، احزاب سیایس نیم   شتبخش های زیادی از کشور وجود دا که به دلیل موجودیت شورشیان و تی ثباتی
 را در انتخابات ریاست جمهوری توانند در آنجا فعالیت نمایند. احزاب سیایس نقش ب

ی
به نسبت  ۲۰۱۴زریک

انتخابات قبیل ریاست جمهوری بازی کردند، و تشکیالت، شبکه ها و حمایت عامه احزاتی که از عبدهللا و 
  غت  حمایت کردند، نقش مهیم را در موفقیت نامزدهای ریاست جمهوری بازی کرد. 

 
زنان یا اعضای گروپ های اقلیت را در پروسه های سیایس هیچ قانوت  مشارکت  مشارکت زنان و اقلیت ها: 

برای زنان و اقلیت ها در دو مجلس پارلمان را حداقل تعداد کریس  محدود نکرده است. قانون اسایس
که حداقل   حکم یم کند  (، قانون اسایسشورای میل . برای ولیس جرگه )مجلس عوامکرده استمشخص  

ی  ،۲۰۱۰سال انتخابات پارلمات  ( انتخاب شوند. در زن ۶۸ دو زن از هر والیت )در مجموع زنان بیشیی
ی را به نسبت آنچه که قانون اسایس برای آنها در نظر گرفته بود، به دست آوردند.  قانون کریس های بیشیی

باید از طبقه اناث رئيس جمهور  همچنان ترصی    ح یم نماید که نییم از افراد انتخاب شده توسط اسایس
کریس را در ولیس جرگه برای اعضای اقلیت کوجی در نظر گرفته است.   ۱۰باشند. همچنان قانون اسایس 

انو جرگه،  . از جامعه معلولی   باشد رئيس جمهور باید دو کوجی و دو عضو  افراد انتخاب شده توسطدر مشر

انو جرگه برای انتصاب نماینده سیک است،  در نظر گرفته شدهها یا هندو  ها  در عمل، یک کریس در مشر
 . تسجیل نشده استدر قانون اسایس مسئله اگر چه این 

 
در سیاست و فعالیت های خارج از خانه و اجتماع، به محدود کردن مشارکت زنان های اجتمایع سنتی  روش

ورت داشیی   . این عوامل، بر د در خارج از خانه، ادامه دامرد یا اجازه کار )محرم( یک همراه به شمول ص 

قانون  . ترکیب مردساالر دولت مرکزی تقویت گردد باعث گردید تا و تجربه،  عدم داشیی  تحصیالتعالوه 
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 و سهمیه زنان دادهکاهش   فیصد  ۲۰به  فیصد  ۲۵از  را  سهمیه زنان در شوراهای والیتی ، ۲۰۱۳انتخاباتی 
 قریه هیچ نوع شورایشورای ولسوایل و  هیچ نوع. را به طور کامل از بی   برد  ولسوایل و قریه در شوراهای

 . شده بودند نایل اخی  سال ایجاد  ها 
 

 گروپ  و هدف حمالت طالبان و سایر  مواجه شده و خشونت اتتهدیدبا  فعال در دولت و سیاستزنان 
ی نیم کند  قانوت  نوع . هیچ قرار گرفتند های شوریسر   ،از مشارکت اقلیت ها در فعالیت های سیایس جلوگی 
یس مساویانه به های مختلف قویم شکایت   اگر چه گروپ دولتی  بست هایکردند که آنها از حق دسیی

یتافراد از   محیل در والیاتی که آنها در اقلیت قرار داشتند، برخوردار نبودند.  کریس   ،قویم پشتون گروپ اکیر
ی را به نسبتبیشهای  از  فیصد  ۵۰، اما بیش از ند داشت های قویم در هر دو مجلس پارلمان پگرو سایر   یی
مبت  بر اینکه گروپ های اجتمایع  یا ثبوت مدرکنوع . هیچ های هر دو مجلس را در اختیار نداشتند  کریس

در انتخابات گذشته، اعضای مرد خانواده ها  . خارج ساخته شده اند، وجود نداشت پروسهخاص از این 
 یم توانستند به عوض زنان رای دهند. 

 
 دولتعملکرد و عدم شفافیت در  . فساد 4بخش 

 
. دولت دولتی ارتکاب یافته باشد تعیی   کرده استتوسط مقامات  که  فساد  جرم برای را مجازات هاتی ، قانون

دولتی به  مقامات وجود داشت که ، و گزارش هاتی عادالنه تطبیق نکردهیا به طور  به طور موثر  قانون را این 
گزارش ها   . استفاده کرده اند  از مجازات خویش مصونیتاز  دخیل بوده و  در فساد اداری صورت مکرر 

 رسازیر شدن، و ریشه دواندهرسارس جامعه منحیث یک مرض در فساد بیانگر این مسئله بوده است که 
را تشدید کرده  این مشکل جانب تمویل کنندگان نظایم و بی   الملیل و تجارت مواد مخدر، از  منابع مایل

 . است
سال گذشته، بسیاری از پروژه  ۱۵ابتکار شفافیت در سکتور ساختمات  افغانستان گزارش داد که در جریان 

م قانوت  مناسب در نظر گرفته شده پیش نرفته اند، بلکه به اساس  منافع های زیربناتی حکومت طبق مکانی  
ا میلیون ها دالر برآورد ر اختالص صورت گرفته شخض اشخاص تطبیق گردیده اند. سازمان مذکور مجموع 

 کرده است. 
 

دولتی محیل، فساد در  مؤسساتو  محبوسی    به اساس اظهارات رسارس سیستم عدیل و قضاتی کشور غی 
 در قسمت تعقیب عدیل و قضاتی دوسیه های جناتی و  فراگی  

ً
رهاتی تنظیم قسمت در بوده، مخصوصا

کاهش   قبالدر  را  غی  مجاز  پول هایمقامات هاتی وجود داشت که ن گزارش اهمچن . محبساز محبوسی   
 . ات، دریافت کرده اند یا رد اتهام تحقیقات، کردن  ، متوقفمحبوسی   محکومیت 

 
نشان یم دهد.  عدیلمغلق را از فساد در سکتور معلومات رسوی صورت گرفته در سطح میل، یک تصویر 

 بهبودی های نستی را در 
حسابدیه دولت نشان یم دهد. با آن  رسوی حاکمیت قانون پروژه عدالت جهات 

ین مشکل در هم،   کارشناسان در این گزارش روی این مسئله تاکید کردند که سارنواالن مفسد منحیث بزرگیی
قسمت خدمات تحقیقات جناتی و فساد منحیث وسیع ترین مشکل در محاکم جناتی تلفی یم گردد. مصاحبه 

در قسمت اختالس تحت تحقیق که مقامات بلند رتبه دولتی   این رسوی عموما بر این باور بودند شوندگان 
ند، اما آنها به قضات،  رئسای محاکم، اعضای پارلمان، و مقامات حکومت محیل اشاره کردند که قرار یم گی 
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به احتمال زیاد در موارد فساد دخیل اند. مصاحبه شوندگان همچنان در مورد رشوه گرفیی  وسیع مقامات، 
 شفاخانه ها گزارش دادند.  ادارات، پولیس و 

 
. وجود داشت دولتی " توسط هم قدرتمندان خصویص و زمی    غصب"هاتی مبت  بر گزارش   ،سال جریاندر 

یع( ملکیتی رایج ترین نوع  قانوت  اسناد )قباله رسر کت ها به صورت غی  این حوادث زمات  صورت گرفت که رسر
در مدتی که پس از فروختند  تی گناه خانه"  مالکی   "به اسناد مذکور را و  وردهمات فاسد به دست آرا از مقا
مقامات دولتی زمی    که  داد یم نشان  ی نی   وجود داشت که. گزارش های دیگر گرفتار شدند جناتی  تعقیب 

حکومت های محیل  غصب کردند. را به منظور تبدیل آن با قراردادها یا نفع سیایس، بدون پرداخت غرامت 
ان خسار   را به طور غی  قانوت  زمیت   اوقات)در والیات( در بعض    و یا جیی

ه به بدون یط مراحل قانوت 
 . منظور اعمار تأسیسات عامه، ضبط کردند 

 
 علیهبارزه برای ممستقل عدیل ایجاد یک مرکز   را به منظور رئيس جمهور فرمات   ،۲۰۱۶ جوندر ماه  فساد: 
تحت تعقیب یه های فساد اداری در سطوح بلند را آن این بود که دوسمسئولیت اداری صادر نمود که فساد 

، این ۲۰۱۶از آغاز افتتاح مرکز مستقل عدیل مبارزه علیه فساد اداری در اگست  عدیل و قضاتی قرار دهد. 
مبلغ در مجموع متهم برریس کرد، که  ۸۳باالی  را  دارای یک و چند مدیع علیهدوسیه  ۲۱مرکز به تعداد 

میلیون  ۶۷بیلیون افغات  )معادل با  ۴۷معادل به  جریمه، خساره، و ضبط داراتی ها نظر گرفته شده منحیث 
) متهم را  ۱۱ حکم حبس درازمدت نی   برای متهمی   صادر گردید. محکمه ،یم شد، بر عالوه دالر امریکاتی
عدیل دوسیه های تهیه شده توسط سارنواالن مرکز مستقل و شواهد اولیه را مبت  بر اینکه  ،محکوم کرد 

 ضعیف دفاعیهکه در آن ، محیل بود  جدید  محکمهاما ارائه کرد، صحیح است، برای مبارزه علیه فساد اداری 
 متهم در صورت ضعف شواهد شده یم توانست.  رسی    ع برائتمنجر به 

 
اک کردند و گزارش دادند که محاکمه متهمی   از نگاه رسانه ها و ناظران عامه در 

زمان محاکمه افراد اشیی
مارچ، مرکز مستقل عدیل برای مبارزه  ۲۶طرزالعمل در نظر گرفته شده، مناسب، منظم و مسلیک بود. در 
و  وظیفوی به سوء استفاده از صالحیت را  علیه فساد اداری چهار تن از مقامات وزارت انکشاف شهری

جون دو تن  ۲۰اری    خ در مرحله استیناف خوایه، محکمه به تمیلیون دالر متهم کرد.  ۱۲.۸اختالس بیش ار 
سال حبس محکوم کرد، اما  ۷سال حبس، و دو تن دیگر را به  ۲۰عاملی   اصیل دخیل در این قضیه را به از 

میلیون دالر  ۳۲.۱نفری محکوم به پرداخت  ۴نهایت، این گروپ جزای مایل وضع شده را تعدیل نمود. در 
ان خساره و جریمه شدند. در  قل عدیل برای مبارزه علیه فساد اداری اگست، مرکز مست ۱۵منحیث جیی

کت تیل داوی، عبدالغفار داوی، را به پنج سال و نه ماه حبس و پرداخت  میلیون دالر منحیث  ۲۱رییس رسر
 میلیون دالر از کابل بانک محکوم کرد.  ۱۶جریمه در قسمت اختالس 

 
، ایل بست های ولسوال یا وایل، بسیاری از ، ی مختلفهاگزارش اساس  به  نی   معامله بست های دولتی

نقض حقوق ر، یا ددر فساد، تجارت مواد مخ گزارش ها حایک از آن است که وایل هاتی کهشده یم توانست.  
 . در بست های کلیدی اجرائیوی مقرر شده و از مجازات مصئون بودند  دخیل بودند، بشر 

 
سوء استفاده از صالحیت وظیفوی توسط مامورین در وزارت امور داخله ادعاهاتی در مورد فساد فراگی  و 

به زور پول از افراد ملیک  ،تالیسر محل های در  تاوالیدر پولیس منسوبی    طبق گزارشات، وجود داشت. 
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مبالیع  را از تجارت مواد مخدر دریافت یم کردند. طبق گزارشات واصله، منسوبی   پولیس از افراد گرفته و 
 جهت رهاتی شان از محبس یا عدم گرفتاری شان، رشوه تقاضا یم کردند. ملیک 

 
مورد تمام از مقامات ارشد دولتی در  معلوماتعایل نظارت مسئول جمع آوری  دفیی  مایل: معلومات افشای 
 معلومات داراتی های جمع آوری و کار . در حایل که  شان یم باشد و سطح درآمد شخض مایل منابع 

نشر
وع گردید، اما شخض مقام نتوانستند تا گزارش مورد نیاز صورت حساب داراتی از مقامات  بعض   ات رسر

فت های شخض خویش را در خالل مهلت تعیی   شده تحویل دهند، و   قسمت در  یمحدودهای پیشر
 مجازات قانوت   یتوجودم. عدم شتتوسط کارشناسان مستقل وجود دامقامات ارشد دولتی تایید اظهارات 

این ابزار باعث گردید تا نادرست  در قسمت غفلت در تحویل دیه معلومات مورد نیاز یا ارائه معلومات
د   . کلیدی برای شناساتی تخلفات تحت الشعاع قرار گی 

 
دولتر تحقیقات . موضع دولت در قبال 5بخش   موارد نقض حقوق بشر  در مورد بیر  الملیل و غتر

 
  حایمهای داخیل و بی   الملیل  گروپ

ً
دولت  های وضع شده از جانب بدون محدودیت حقوق بشر عموما

ی را تحت تحقیق و برریس قرار د، کردهاداره  فعالیت های خویش را  ده و یافته های اقضایای حقوق بشر
همکاری های آنها  تقاضا با مقامات دولتی تا حدودی  . ند ی را نشر کردبشر خویش در مورد قضایای حقوق 

های خویش ادامه  فعاالن حقوق بشر به ابراز نگرات  . قانع کننده به سواالت آنها دادند جواب های و کرده 
 و ناقضان حقوق بشر در   دادند 

ی
 مانده  داخلدر  بست های کلیدی اجرائیویکه جنایتکاران جنیک

ی
دولت باق

 ند. ا
 

ی دولت:  یت الزم افغانستان، که قانون اسایس صالحکمیسیون مستقل حقوق بشر   نهادهای حقوق بشر
ی ادامه داد،  به مشکالت حقوق بشر

ی
 بودجهحداقل اما  قانوت  را به این کمیسیون داده است، به کار رسیدیک

 کرده دولت دریافت   را از 
ً
 الملیل بود.  متیک به کمک های مایل تمویل کنندگان بی   به طور انحصاری  و تقریبا

حقوق  و  جامعه مدت   ،کمیته جندر :  دارد  رسوکار حقوق بشر مسایل مربوطه به سه کمیته ولیس جرگه با 
؛   ؛ و  اتو تخلف مواد نشئه آور مواد مخدر،  علیهمبارزه کمیته بشر

ی
، اداری و ال کمیته اص  اخالق حات قضات 

انو جرگه، کمیته   ی را مورد رسید حقوق بشر  مشکالت و جامعه مدت   جندر کمیته مبارزه با فساد. در مشر
ی

 یک
 . قرار یم دهد 

 
 انسان تجارتاجتمایع، و  استفاده هایوء . تبعیض، س6بخش 

 
 زنان

 
به شمول خشونت علیه زنان،  مورد  ۲۲، قانون منع خشونت علیه زنان : هخاندر داخل تجاوز و خشونت 

را جرم تلفی یم ؛ ارعاب؛ و محرومیت از ارث، تحقی  کردن ازدواج اجباری؛ زدن؛ ، یا لت و کوب کردنوز، تجا
در صورتی . در نظر گرفته است تجاوز به عنفحبس را برای جرم  سال ۲۰ ایل ۱۶حکم . این قانون نماید 
 حکم. این قانون در نظر گرفته استبرای مجرم را ، قانون حکم اعدام شود  مرگ قربات  فعل منجر به که 

، در )مانند لمس کردن جنیس(نگردد "نقض عفت زن ... که به زنا منتج  جرم برایرا هفت سال  ایلحبس 
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شود.  نیمشامل تجاوز زوجی )از جانب شوهرش( قانون، تجاوز مفاد این ." بر اساس رفته استنظر گ
 ادارات همواره قانون منع خشونت علیه زنان را به طور کامل تنفیذ نکرد. 

 
علیه زنان ناآگاه بودند، و سایرین از قانون منع خشونت  بعض  از والیات دور افتادهقضات در سارنواالن و 

، تهدید، به دلیل فشار جامعهتحت نی   
ی

ان مذهتی ، ، یا رشوهاتوفاداری خانوادیک یا به خاطر انیکه رهیی
اسالیم یم دانستند،    با اقداماتقربانیان زن  . رها یم کردند متهمی   را قانون مذکور را یک قانون غی 

 
تالق

نامناسب ای ازدواج پراکنده شدن این طرز فکر که وی بر به شمول ، مواجه شدند  سخت جویانه اجتمایع
 قتل فراقضاتی ، یا شدهحبس در خانه روابط جنیس خارج از ازدواج  انجامه، به دلیل بود

 . شدند  قربات 
یعت، باعث عدم تطبیق موفقانه دوسیه های تجاوز جنیس شد.   همچنان تفاسی  مختلف از رسر

 
 مانده بکارت آزمایش اجباری برریس پرده

ی
و قضات  سارنوال ها لیس، و پ، و منحیث یک مسئله قانوت  باق

اناوقات در مواردی که ز اغلب  " مانند زنا  متهم به انجام نان و دخیی
ی
بودند، امر آزمایش  "جرایم اخالق

به دنبال کمک در مورد تجاوز جنیس ارتکاب یافته علیه آنها . زنات  که برریس پرده بکارت را صادر یم کردند 
مارچ  ۴قانون جدید جزا، که در تاری    خ  پرده بکارت قرار گرفتند.  مایش برریساوقات تابع آز  در اغلببودند 

وری توسط ریاست جمهوری توشیح و  تنفیذ گردد، شامل موادی است که انجام  ۲۰۱۸قرار بود تا رس از فیی
 برریس پرده بکارت را بدون کسب رضایت زن و حکم محکمه جرم تلفی یم نماید. 

 
 واد متخلفان خان و محاکم ،نداشتهجنیس را جرم پ تجاوز جزا، فعل قانون 

ی
ن ا، و همچنحکمبر اساس این را یک

گزارش به اساس  . ند محکوم کرد ، را در قانون منع خشونت علیه زنانحکم لت و کوب کردن زنان مندرج 
،های مؤسسات  دولتی ، شان به دست شوهران از سوء استفاده های صورت گرفته صدها هزار زن غی 
، مانند سیستم های ،اقاربپدران، برادران،   و نهادهای دولتی

ی
و  لیسپو  افراد مسلح، سیستم موازی حقوق

 . عدیل و قضاتی رنج یم برند 
 

 واد لیس به خشونت های خانو پ واکنش
ی

 یک
ً
و  ،عامالن با  ، همدردیدیه قضایا گزارشسطح کم  به دلیل قسما
، فشار خانواده ها یا فشار قویم،  . محدود بود  رشوه ستات 

 
 نبود،  بعض   در  مرکز حمایت از زنان در رسارس کشور  ۲۹در  گرفته شدهی در نظر  فضا

 
 اوقات کاق

ً
مخصوصا

 ماند. ، شمایلدر مناطق غرتی ها ، و پناهگاه های بزرگدر مراکز شهر 
ی
زنان اکیر ، و مرکزی کشور متمرکز باق

 را مطالبه نیم کردند به خاطر اینکه از 
ی
 یا جنیس کمک های حقوق

ی
در قسمت سوء استفاده های خانوادیک

بازگشت دوباره به خانواده شان یا عاملی   یک طرف از حقوق شان ناآگاه بودند و از طرف دیگر از تحقیق یا 
 جرم یم ترسیدند. 

 
یم کردند، به خاطر اینکه از یک طرف، جامعه زنان نیازمند به حفاظت اغلب اوقات به محابس مراجعه 

یک تفسی  غلط داشته و  ”فرار از خانه”شان فاقد مرکز حفاظت از زنان بود و از طرف دیگر، مردم از فعل 
 یم پنداشتند. عمل فرار از خانه تحت قانون مذکور جرم پنداشته نشده و هم 

ی
آنرا منحیث یک جرم اخالق

ه محکمه و دفیی لوی سارنو  زنان ایل هدایاتی را در این زمینه صادر نموده اند، اما بعض  از ادارات محیل سیی
ان را برای انجام عمل فرار از خانه یا  وزارت امور زنان، و نهادهای . حبس کرده اند  ”قصد زنا”و دخیی
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 ، دولتی را دند بازگر  یشخو های د به خانواده ستنکه نیم توان  ازدواج زنات  امور مربوط به اوقات  بعض  غی 
 . تنظیم نمود 

 
:  سنتر  سایر روش های ، و "بد دادن" ازدواج اجباریقانون منع خشونت علیه زنان  مض  ، زیر سن قانوت 

 ان خویش را به منظور حل اختالفدخیی تن از اختالفات که در آن خانواده مقرص یک  روش حل و فصل)
 جرم یم پندارد. را در قسمت انتخاب همشش، زن  قانوت   حق مداخله در ( و یم دهد به خانواده قربات  

 
تحت قانون جزا، هرگاه یک مرد مرتکب قتل نامویس شود، طوری که ببیند همش یا سایر اقارب نزدیک اش 
مرتکب عمل جنیس یم شوند، و در عی   انجام عمل ییک از آنها یا هر دوی آنها را به منظور حفظ ناموس 

در قبال او صادر یم گردد. در  نیم باشد  بیشیی از دو سالکه مدت آن حکم حبس  اش بکشد یا زخیم سازد، 
 مارچ، طالبان یک زن متهم به عمل جنیس را در والیت بدخشان محکوم و او را سنگسار کردند.  ۷تاری    خ 

 
 زنات  که در خارج از  . را جرم یم پندارد  زنانانجام اذیت و آزار  قانون منع خشونت علیه زنان آزار جنیس: 

 افراد، با بدرفتاری یا آزار و اذیتکار یم کردند، اغلب اوقات و یا خارج از خانه   ند تنهاتی راه یم رفت خانه به
 ادارات. زنات  که در ، مواجه یم شدند در مناطق شهریرسک ها در  آنها تعقیب یا دست زدن، به شمول 

اعضای خانواده های شان مواجه یم یم کردند، معموال با تهدید خودشان یا تهدید ایفای وظیفه  دولتی 
  شدند. 

 
ول نفوس:  ی، عقیم سازی بدون رضایت، یا سایر هیچ نوع گزاریسر در مورد جتر در کنتر سقط جنی   جیی

 
ی
ی از حاملیک ول نفوس وجود نداشت. برآوردها در مورد مرگ و می  مادران و جلوگی  ی کنیی روش های جیی

س یم باشد:   در لینک ذیل قابل دسیی
www.who.int/reproductivehealth/publications/monitoring/maternal-mortality- 

2015/en/. 
 

 خواهان کمک های زنات  که و یا دادند گزارش استفاده را  سوء  موارد زنات  که  تبعیض: 
ی
سایر برای  حقوق

به از ناظران،  بعض  . ند را تجربه کرد کشور   تبعیض در سیستم قضاتی  ه شده بودند،مسائل گزارش داد
تفاوت های مخترص قانون و  تطبیق ناقصکه تبعیض نتیجه   روی این مسئله تأکید کردند قضات زن،  شمول
 
ی

یس محدود زنان به ، نه خود قانون، بود فرهنیک پرداخت  به منظور دیگر مایل منابع سایر و  پویلمنابع . دسیی
یس شان به سطح  ،یک قیم مرد داشیی   در قسمت زنان برایاجتمایع رشوه( و الزامات  )یا ها جریمه  دسیی

 . ه استمتاثر ساخت قضاتی  عدالت و مشارکت شان را در سیستم عدیل و 
 

والیات نسبت به استفاده از قانون منع خشونت علیه زنان کمیی عالقمند بوده و  بعض  از در  سارنواالن
های در نظرگرفته شده را با جزاهای در نظر گرفته شده در قانون جزا تبدیل یم جزاقضات در بعض  اوقات 

  کردند. 
 

مساوی برای کار دستمزد حکیم در قسمت ما هیچ بر کار مساوی بدون تبعیض تأکید یم ورزد، اقانون 
به طور کیل، . مداخله در حق کار زنان را جرم یم پندارد . قانون منع خشونت علیه زنان مساوی وجود ندارد 

http://www.who.int/reproductivehealth/publications/monitoring/maternal-mortality-2015/en/
http://www.who.int/reproductivehealth/publications/monitoring/maternal-mortality-2015/en/
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ایط یس به اشتغال و رسر فیصد از کارکنان خدمات  ۲۲طوری که . بودند مواجه با تبعیض  کار   زنان در دسیی
وهایفیصد از  ۵ملیک و  ، به شمول  نی   عسکر زن، را زنان تشکیل یم دهند.   ۱۴۰۰پولیس زن و  ۳۰۰۰امنیتی

 
 اطفال

 
 داشیی  . تولد در کشور یا هد طفل انتقال یم دبه خویش را تابعیت  ،پدر  ثبت تولد: 

 
یک مادر به تنهاتی کاق

برای کسب معلومات  . نشده استاز نظر قانوت  به رسمیت شناخته به فرزندی گرفیی  اطفال نیست. 
، لطفا به   مراجعه نمایید.  data.unicef.orgبیشیی

 
( اجباری لیسه و سه سال برای هسطح متوسطه )شش سال برای ابتدایی ایل تعلیم و تربیه : تعلیم و تربیه
بسیاری به هر حال، . پوهنتون، تضمی   کرده استسطح به شمول و ایل رایگان را  تحصیالت ،است و قانون

 . مکتب نرفتند به  اطفالاز 
 

ان شامل فقر، ازدواج فراراه تحصیالت  اسایسموانع  ، عدم حمایت ناامت   و اجباری،پیش از وقت دخیی
 ۲۰۱۷گزارش دیدبان حقوق بشر در اکتوبر .  از مکتب، بودند   زن، و فاصله طوالت  ی   فقدان معلمخانواده، 

ان ایجاد کرده  و عدم موجودیت تسهیالت  ی را به نسبت پشان برای دخیی نشان داد که حکومت مکاتب کمیی
، حفظ الصحه، به شمول دیوارهای احاطوی، اولیه در بسیاری از مکاتب در قسمت امنیت، حریم خصویص

ان را متاثر ساخته است.  ، شدیدا دخیی  تشناب و آب پاک آشامیدت 
 

 ، شاگردان مکاتب علیهحمالت خشونت آمی   
ً
ان، مخصوصا ول دخیی به خصوص در ساحات تحت کنیی

یس مانعطالبان،  ، معلمان و مکاتبولی   مسئ ،طالبان و سایر افراط گرایانآنها به تعلیم و تربیه شد.  دسیی
 ، شاگردان مکاتب

ً
انمخصوصا هم مکاتب پشان و  م مکاتبحمله کردند، و ه را تهدید و باالی آنها  دخیی

ان  گزارش هاتی در مورد سوء استفاده جنیس شاگردان توسط معلمی   و مقامات مکاتب، .  زدند آتش را دخیی
م و ظن در مورد  مخصوصا علیه پشان، وجود داشت. حکومت ادعا کرد که خانواده ها ندرتا به دلیل رسر
اینکه آیا سیستم قضاتی کشور به تقاضای آنها پاسخ قناعت بخش خواهد داد یا نه، باالی افراد مذکور 

 امه دعوا کردند. اق
 

طبق گزارشات واصله، پولیس اطفال را مورد لت و کوب قرار داده و سوء استفاده  : سوء استفاده از اطفال
 تنبییه و جزاتی محاکمه جنیس از آنها کرده است. 

ً
دولتی در مورد موجودیت یک رویکرد عمدتا مؤسسات غی 

بدت  در  جزایاین کار مخالف با قانون است، اما  اگر چهنسبت به نوجوانان در رسارس کشور گزارش دادند. 
 ماند. 

ی
ک باق ، وسایر نهادهای عامه، منحیث یک امر مشیی   مکاتب، مراکز توانبخیسر

 
وهایگزارش هاتی وجود داشت که نشان یم دهد که منسوبی    وهایامنیتی کشور، به شمول اعضای  نی   نی 

ان و پشان جوان را مورد سوء استفاده جنیس قرار داده اند.  امنیتی افغان، و گروپ های طرفدار دولت دخیی
 ۱۳جنوری، در والیت پکتیکا، یک تن از منسوبی   پولیس میل رسحدی افغانستان یک پش  ۲۲در تاری    خ 

، مورد سوء استفاده جنیس قرار دا ده است. به اساس گزارشات ساله را قبل از کشیی  اش، در پوسته تالیسر
یوناما، بعد از انجام تحقیق و برریس توسط واحد تحقیقات پولیس میل افغان، فاعلی   جرم به شش سال 

http://www.data.unicef.org/
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حبس محکوم شدند. گزارش های متعدد در مورد بچه بازی )عمیل که در آن مردان از پشان برای تفری    ح 
مارچ، یک قومندان  ۲۰در تاری    خ شات واصله، طبق گزار اجتمایع و جنیس استفاده یم کنند( وجود داشت. 

میل افغان در والیت فاریاب، پش یک قومندان پولیس دیگر، که از قوم ازبیک پولیس مربوط به تاجیک 
 به قتل رساند. تاجیک بود، را به دلیل تدویر محفل بچه بازی با پشان 

 
عامالن  محاکمه یا مجازاتقانوت  یا یب یا تعق انتضعیف سوء استفاده از پش  به منظور اتی را اقدامدولت 

وری ۲۲آن، روی دست گرفت. در  و قاچاق  تجارت انسانمبارزه علیه قانون جدید غت  ، رئیس جمهور فیی
 سوء استفاده رفتارهای مرتبط با  یم باشد که به موجب آن، قانوت   احکام، که شامل را توشیح کرد  مهاجرین
قانون مذکور افعال مختلف مرتبط با بچه بازی، نه تنها سوء استفاده  . جرم پنداشته یم شود  اطفالجنیس از 

 یم نماید، و مجازات هاتی را از هشت ایل 
ی، را جرم تلفی ، بلکه رقص جیی سال برای فاعلی    ۱۲از افراد صغی 

 آن در نظر گرفته است. 
 

 ۱۶در را قانون حداقل سن قانوت  برای ازدواج  عیل الرغم اینکه اجباری:  ازدواج و  پیش از وقتازدواج 
(۱۵  

ی
ان و محکمهو  رسپرستبا رضایت والدین یا سالیک  را برای پشان در نظر گرفته  ۱۸( برای دخیی

ی
سالیک

دههای پیش از وقت به صورت  ازدواج دادند که هنوز هم ، ناظران بی   الملیل و محیل گزارش است در  گسیی
زیر  ازدواج اجباری یا مراحل ازدواج انون منع خشونت علیه زنان، کسات  که . طبق قکشور انجام یم شود 

ان را تنظیم یم نمایند سن قانوت   شده یم  محکوم نیم باشد  کمیی از دو سالآن  مدت  که به حبیس دخیی
در جریان سال، حکومت پالن عمل میل پنج . صورت گرفت محدود به صورت قانون  تطبیق این ، اما توانند 
 ا به منظور ریشه کن کردن ازدواج پیش از وقت و ازدواج اطفال ایجاد کرد. ساله ر 

 
والدین یا با اجازه  ساله ۱۵ساله )یا  ۱۶عروس  عقد نکاح مستلزم تأیید این مسئله است که ،طبق قانون

 . والدت خط داشتند  ، اما تنها بخش کوچیک از جمعیتمحکمه( باشد 
 

زنان جوان را جهت فروش ان در  ،داشت که ملیشه های طالبان از والیت بدخشان وجود گزارش هاتی 
 ملل متحد گزارش 

 
 برنامه انکشاق

ی
ازدواج های اجباری خریداری یم کردند. ابتکار اعطای کمک های حقوق

  داد که زنان زیادی تقاضای طالق داده اند. 
 

  اگرچه : اطفالسوء استفاده جنیس از 
 
 اما جرم است،  )فلم و تصاویر مستهجن( پورنوگراق

 
 اطفالپورنوگراق

مرتبط برای اهداف جنیس، اغلب  طفلاز یک استفاده سوء قانون مشخص نشده است.  در به طور خاص 
محسوب  جداگانه های جرمتحت قانون جزا، از جنبه های این عمل  بعض  ، اگر چه ، وسیع بودهبا بچه بازی
 . یم گردند 

 
وریدر ماه  : عسکر  اطفال وهایدر  اطفالقانون منع استخدام  ،۲۰۱۶ فیی . گزارش نظایم نافذ گردید  نی 

وهایهاتی وجود داشت که بر مبنای آن،  از دولت طرفدار و شبه نظامیان و امنیت میل افغان  دفایع نی 
 اطفال نی   از  عناص ضد دولتی سایر ، و طالبان و کردند محدود استفاده  موارد برای مقاصد خاص در  اطفال

قومندانان محیل . رسانه ها گزارش دادند که (مراجعه نمایید ز . ۱بخشبه ) استفاده کردند  برای اهداف نظایم
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طالبان و سایر گروپ های ضد دولتی به طور منظم خدمت گرفتند.  را بهسال  ۱۶زیر  اطفالدولت  طرفدار 
وهایاطفال را به منظور انجام حمالت باالی   داده اند امنیتی استخدام و آموزش نی 

 
ساحات رسحدی کشور، مخصوصا هرات در خانواده های عودت کننده و اطفال شان  : بیجای شده اطفال

 منع قرار داد، اما  ۲۰۰۸، مستقر گردیدند. اگرچه حکومت گداتی کردن در رسک ها را در سال و جالل آباد 
دولتی و دفاتر حکومت گزارش دادند که تعداد زیادی از اطفال در رسک های شهرهای مهم  موسسات غی 

 یم کنند. 
ی

 گداتی کرده و در آنجا زندیک
 

 برای  : داراالیتاممحاط در  اطفال
ی

ایط زندیک دولتی  مؤسسات. بد بود  داراالیتام ها در  اطفالرسر گزارش   غی 
 
ً
 از خانواده نیستند بلکه یتیمها  داراالیتامسال در  ۱۸بی   سنی   چهار و  اطفالاز  فیصد  ۸۰ دادند که تقریبا

 اطفال. ایند آنها را فراهم نم تتحصیال مصارف ند غذا، رسپناه، و یا نیم توانکه هاتی به این مراکز آمده اند  
قاچاق ت بعض  اوقاو  شده ، جسیم و جنیسفکری دادند که از آنها سوء استفاده هایگزارش   داراالیتامدر 

یس منظم به آبیم شوند  داخیل، خدمات  نل دوات  ر زمستان، مرکز گریم د، آشامیدت  صیح . آنها دسیی
وهای . شتند نداتعلیم و تربیه  ، امکانات تفرییح، یا صیح امنیتی اطفال توقیف شده را در مراکز تادیت  نی 

نوجوانان که توسط وزارت عدلیه اداره یم شود، حفظ و نگهداری یم کنند، غی  از یک گروپ از اطفال 
دولتی  گرفتار شده برای نقض امنیت میل که در مرکز توقیف خانه پروان نگهداری یم شوند. موسسات غی 

به صورت جداگانه نگهداری یم شوند اما در معرض خطر محبوسی   گزارش دادند که این اطفال از سایر 
 بنیادگراتی یم باشند. 

 
هاگ در مورد جوانب  ۱۹۸۰کشور افغانستان عضو کنوانسیون سال اختطاف اطفال در سطح بیر  الملل: 

 به 
ً
ه وزارت امور خارجه ایاالت متحد گزارش ساالنهمدت  اختطاف اطفال در سطح بی   الملل نیست. لطفا

در لینک ذیل مراجعه نمایید:  توسط والدین در سطح بیر  الملل در مورد اختطاف اطفالامریکا 
.travel.state.gov/content/childabduction/en/legal/compliance.html 
 

 یهودیانمخالفت با 
 هیچ نوع گزاریسر در مورد اقدامات ضد یهودی وجود نداشت. 

 
 انسان تجارت

 
 لینک ذیل مراجعه نمایید: در  در مورد تجارت انسانامور خارجه وزارت  گزارشبه 

/www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt 
 
 

 تمعلولیاشخاص دارای 
 

کمک به افراد معلول و   دولت را ملزم بهو  قرار داده قانون اسایس هر نوع تبعیض علیه شهروندان را ممنوع
یس به شمولحفاظت از حقوق آنها،  . قانون ، یم نماید و حفاظت مایل صیحبه مراقبت های  حق دسیی

http://travel.state.gov/content/childabduction/en/legal/compliance.html
http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/
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افراد  مشارکت فعالو ادغام مجدد  برایالزم و مقتض  به اتخاذ اقدامات  ملزم ن دولت را ااسایس همچن
این  را برای ، و مشارکت فعال،مساویحقوق ، امتیازات معلولی    . قانون حقوق و یم نماید  در جامعه معلول

 . در نظر گرفته استافراد در جامعه 
 

نتوانند امتیازات  از افراد معلول بعض  اداری باعث گردید تا که فساد گزارش دادند    فعاالن حقوق معلولی   
بودجه بورسیه ها  مقامات دولتگزارش هاتی وجود داشت که بر مبنای آن، .  نمایند دریافت مایل خویش را 

دولتی . را از طریق تقلب و رسقت هویت به افراد معلول دوستان یا خانواده شان اعطا کردند   مؤسسات غی 
، کار که انجمن معلول  ند و مقامات دولتی نی   گزارش داد کنان وزارت کار و امور اجتمایع، شهدا و معلولی   را ی  

ند   همچو آپارتمان را برای آنها در نظر بگی 
 . تهدید کردند که آنها باید امتیازاتی

 
ارتقای سطح دانش و مهارت های افراد برنامه های تطبیق برای  بزرگ را  امنیت یک چالشموجودیت عدم 

از افراد دارای معلولیت  یدر مناطق دور افتاده، که در آن تعداد . ناامت  به وجود آورده است دارای معلولیت
 یم کردند، ارائه کمک های 

ی
مایل را زندیک . اکیر ساختمان ها مواجه ساخت موانعبا موارد  بعض  در مایل و غی 

س بوده افراد معلول غی  برای   ،تحصییلخدمات آنها از بسیاری از که این مسئله باعث یم گردد تا ،  قابل دسیی
 . مستفید نگردند  خدماتسایر ، و صیح مراقبت های

 
یس محدود به فرصت های  موانیعبا افراد معلول  یس به ساختمان تعلییممانند دسیی ، عدم تواناتی برای دسیی

، فقدان فرصت های اقتصادی و انزوای اجتمایع مواجه شد  . ند های دولتی
 

انو جرگه، مقامات دو کریس  یتمعلولدارای افراد نمایندگان رای را بئیس جمهور ر  تعیی   شده توسط در مشر
فیصد از بست های دولتی برای اشخاص دارای معلولیت تخصیص داده  ۳طبق قانون،  . در نظر گرفته اند 

 شده است، اما مقامات دولتی مربوطه مفاد و احکام این قانون را تنفیذ نکردند. 
 

 میل / نژادی / قویماقلیت های 
 

هزاره  علیه تبعیض اجتمایع . ها شد  و قتل منازعاتتداوم های مختلف منجر به  گروپ  بی   تنش های قویم 
مالیات وضع از طریق  پول زور گرفیی  و مذهتی در قالب  ی، نژادتبعیض های طبقاتی پهلوی های شیعه در 

، استخدام اجباری و کار اجباری، سوء رفتار   زارش هایبه اساس گ. ادامه داشت توقیفو  فزییکغی  قانوت 
دولتی  های ت افغان را در بس پولیس میلهزاره در صفوف افشان  اوقات ، دولت اغلبمؤسسات غی 

است.  مقرر کرده امور داخلهوزارت  تشکیل در  اعطای صالحیت های اندک نمادین با سمبولیک یا 
دولتی  وهایدر صفوف  هزاره افشاندادند که نی   گزارش  مؤسسات غی   بهمیل افغان  و امنیت دفایع نی 

در جریان سال، ما شاهد افزایش  . اعزام یم شوند به مناطق نا امن کشور بیشیی نسبت افشان غی  هزاره 
، عمدتا توسط داعش در افغانستان، علیه جامعه هزاره بودیم. در ماه اگست، داعش  حمالت خشونت آمی  

، که منجر به کشته شدن بیش از باالی چندین مسجد هزاره شیعه در شهر های هرات و کابل حمله کرد 
نفر شد. شش حمله بزرگ باالی مساجد هزاره یا جامعه شیعه مذهب در افغانستان در جریان نیمه  ۱۰۰

 . را داعش بر عهده گرفته بود  تمام آنها  مسئولیت اول سال صورت گرفت که
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یس  آنها در مورد  ،بودند مواجه  تبعیضها نی   با و هندو  ها  سیک  فرصت های شغیلبه  نامساویانهدسیی
به . ، گزارش دادند عامهدر مکان های  فزییکو  اذیت و آزار لفیط   نا، و همچنمکتبدولتی و آزار و اذیت در 

 افغانستان،  هایو هندو ها شورای سیک اساس گفته های 
ً
نفر سیک و هندو در کشور وجود  ۹۰۰ تقریبا

 دارد. 
 

 جنیس و هویت جنسیتر های بر اساس گرایش  ها سایر بدرفتاری اعمال خشونت، تبعیض، و 
 

آزار و اذیت، خشونت و گزارش هاتی در مورد ، و  ارتباطات جنیس هم جنس ها را جرم یم پندارد قانون، 
قانون، تبعیض یا آزار و اذیت مبتت  بر گرایش های جنیس . وجود داشت پولیستوسط توقیف هم جنس ها 

همجنسگراتی در سطح جامعه منحیث یک تابو و یک عمل زشت یا هویت جنسیتی را منع قرار نیم دهد. 
تلفی یم گردد. زنان همجنسگرا، مردان همجنسگرا، دوجنسه ها، و تراجنیس ها به خدمات صیح خاص 

یس نداشتند و به دلیل گرایش   های جنیس شان از کار اخراج یم شدند. دسیی
 

همجنسگرا حمایت یم کردند، فعالیت های خویش را به صورت مخفیانه از آزادی افراد هاتی که سازمان 
 همجنسگرایاند. اعضای جامعه نقانوت  ثبت شو به صورت یم توانند نآنها انجام یم دادند به خاطر اینکه 

 . بودند توقیف مواجه آزار، تجاوز و  اذیت و  ،تبعیض دادند که آنها همچنان با گزارش 
 

 اچ آی وی و ایدز ننگ اجتمایع داشیر  مرض 
 

مرض اچ آی  به مصابتبعیض یا خشونت علیه اشخاص  در مورد تعمیلگزارش تأیید شده نوع  هیچ 
 . شتجدی علیه افراد مبتال به ایدز وجود دا ننگ اجتمایع به اساس گزارش ها، ، اما نداشتایدز وجود وی/ 

 
 . حقوق کارگران7بخش 

 
اض آمتر  و حق  تشکیل اتحادیهآزادی  الف.   برگزاری تجمعات اعتر

 
اضات و تشکیل اتحادیه های مستقل و برای انجام  به حق کارگران برای پیوسیی  قانون،  اعتصابات یا اعیی
دولت اگر چه ، را رعایت کرده است و دولت به طور کیل این حقوق در نظر گرفته است،را  جمیع قانوت  
اتحادیه یا روابط نوع تعریف  را در مورد ین قانون، هیچ به هر حال، ا . تطبیفی در این زمینه یم باشد  ابزار فاقد 

 نقضموارد برای ثبت اتحادیه یا مجازات برای  را  ، و یک روش قانوت  فراهم نکرده آن با کارفرمایان و اعضا 
یم را برای یا قرار نداده منع علیه اتحادیه کارگران را  . قانون، تبعیضرا ایجاد نکرده است هیچ نوع مکانی  

از حمایت از  غی   . کارگران، در نظر نگرفته است  اتحادیه در  فعالیتشده به دلیل بازگرداندن کارگران اخراج 
یا  برای کارگران عضو اتحادیهرا حمایت قانوت  دیگر نوع ، قانون هیچ کارگران  حق مشارکت در اتحادیه

 . یم کنند، در نظر نگرفته است به تشکیل اتحادیهاقدام کارگرات  که 
 

ی را  و معلولی    وزارت کار، امور اجتمایع، شهدا شورای عایل کار  قانون، اگرچه منحیث اداره عایل تصمیم گی 
 ورایشوظایف اجرای مانع از مقررات عدم تطبیق اما ، محسوب یم نماید گران در مورد مسائل مربوط به کار 
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و ها ند توصیه نتنها یم توامفتشی   وزارت وجود دارد، اما داخل در یک دفیی تفتیش . مذکور گردیده است
عدم  و   مرکزیتی قانون کار به دلیل عدم قدرت اجرا تطبیق و تنفیذ  ،نتیجه را ارائه نمایند. در پیشنهاداتی 

توصیف را نل، و اراده سیایس و بودجه، پرسنقض، موارد برای  ها  ها و مجازات تطبیق مقرراتی که طرزالعمل
 ماند یم کنند 

ی
 . ، محدود باق

 
. آزادی اجازه فعالیت داده است یا نفوذ سیایس قدرت مداخلوی بدون ها  تحادیهبه تعدادی از ادولت 

اض آمی   جمیعو حق  ایجاد اتحادیه ها  ، اما توسط دولت رعایت گردید  به طور کیل برگزاری تجمعات اعیی
 روستاتی یا  ساحات کارگرانمسئله به صورت خاص در مورد  ران از این حقوق آگاه نبودند. این اکیر کارگ

یت کارگران  ،درست بود. در مناطق شهری ،تشکیل نداده بودند تی را اتحادیه هیچ ، که سکتور زراعت اکیر
رسیم  سکتورهایدر  ، که در آن نه اتحادیه کار یم کردند مزد  به شکل کارگران روز مانند ساختمان سازی غی 

اض آمی   کارگری و نه   . شتوجود دا تجمعات اعیی
 

ی ب. ممنوعیت کار اجباری  یا جتر
 

"حداکیر مدت" حبس  به شمول، هاتی را  است. قانون مجازات را منع قرار دادهقانون تمام اشکال کار اجباری 
تواند در قسمت  نی   یم جزا انون ق ۵۱۵ماده . در نظر گرفته است سال( ۱۵برای کار اجباری )بی   هشت و 

" از طریق  اشخاصشیوه های کار اجباری "شناخیی  جرم  سال  ۱۵ ایلپنج  مجازاتیا فریب، با  تقلبخارجی
 . حبس، تفسی  گردد 

 
مؤثر بوددولت  تنفیذ قانون از جانب  بود ات در این زمینه، و اصالحتفتیشمنابع،  ؛هغی 

 
 و دولت ند؛ناکاق

ی و  را در جهت د های خو تالش  حداقل های در  . مجازاتانجام داده استکار اجباری حل مشکل  جلوگی 
ی از تخیط نظر گرفته شده   برای جلوگی 

 
 بودند.  ها ناکاق

 
های داخیل ، کار تا در مزارع کوکنار  بودند مجبور را  اطفالاست. مردان، زنان، و  اتفاق افتادهکار اجباری 

،   ، قالی   خانه
 
های  . گزارشکار کنند سازمان یافته، قاچاق مواد مخدر   گداتی کردن  ،کوره های خشت پزیباق

دولتی  مؤسسات ها اجازه یم دهد  به خانواده که به موجب آن عرفعمل بیگاری،  حایک از آن است که غی 
حل و فصل یا قروض پرداخت خویش را مجبور کنند تا منحیث یک کارگر به منظور  اطفالمردان، زنان، و  تا 

 نسل به نسلیک از  د یم توان قروض. کنند، در سطح جامعه انجام یم شود کار  اختالفات برای طرف مقابل  
شوند تا با کار کردن برای طرف مقابل، قروض والدین خویش را  مجبور  اطفال و ، پیدا کرده ادامه بعدی

عمل شایع  امخصوصا مهاجر، کارگران   حقوق کاری(. نقض .ج مراجعه نمایید۷بخشبه ) پرداخت نمایند 
 . تأسیسات کوره های خشت پزی، رایج بود  بیگاری در 

 
 لینک ذیل مراجعه نمایید:  در  در مورد تجارت انسانوزارت امور خارجه  گزارشبه  ناهمچن

/www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt  
 

 و حداقل سن  لاطفاج. ممنوعیت کار 
 
 برای اشتغالقانون

 

http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/
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 تعیی   کرده است، ۱۸را  برای اشتغالقانوت  قانون کار حداقل سن 
ی
را ساله  ۱۴افراد  کار   اما اجازه سالیک

هستند اجازه یم دهد تا  یا بیشیی  و  سال ۱۵ یم دهد؛ همچنان این قانون به اطفایل کهکارآموز منحیث  
ساعت در  ۳۵ساله اجازه یم دهد تا  ۱۷و  ۱۶ اطفال از طرف دیگر، بهو  را انجام دهند، "،های سبک"کار 
ایطبعض  سال از کار تحت  ۱۴ سن زیر  اطفال. کار کنند   هفته . این قانون اشتغال منع قرار داده شده اند  ،رسر

ر داشتهبه احتمال زیاد به در کارهاتی که  اطفال به ، سبب معلولیت آنها یم گردد را  و یا  صحت شان ص 
تأسیسات ، محل مرکزی گریم ها قابل انفجار ؛ کار در کثافاتو جمع آوری   گداتی کردن  دن،امعکار در   لشمو 

؛ محافظ مواد مخدر کار با ؛  شفاخانه ها بزرگ؛ کار با زباله های  های ، و کشتارگاهها  زباله تصفیه کثافات یا 
 است.  ، منع قرار دادهمربوط به جنگ های؛ و کار امنیتی 

 
یک ضعیف  اداری. ظرفیت بود  اطفالکار   کار در مورد قانون   احکام تطبیقخاص در  پالییسیک فاقد دولت 

، اصالحات، فتیشت ،ی ها در این زمینه شامل منابعثر قانون کار بود. کمبودؤ مدر مقابل تطبیق  مانع جدی
 در قمست موارد نقض احکام قانون و مجازات 

 
ی ا های دولتتالش حداقل و ناکاق  اطفالز کار برای جلوگی 

ایط کار از بی   بردن  یا  از  فیصد  ۱۰که کمیی از ها برآورد کردند  . گزارش نسبت به اطفال، بود  استثماری یرسر
را در راستای تنفیذ قانون  ضعیف مقاماتفعیل و  ، که ظرفیتدارای کارت والدت خط رسیم بودند  اطفال

 . کار، محدود یم سازد حداقل سن  در مورد 
 

 مانده است.  یک مشکل فراگی  منحیث  اطفالکار 
ی
 ، امور اجتمایع، شهدا و معلولی   وزارت کار مقامات باق

برآورد تعداد دقیق اطفال کارگر ابا ورزیده، و اظهار داشتند که به دلیل عدم موجودیت ارقام و نواقص در از 
 . تعداد اطفال کارگر نیستند دقیق کار ثبت والدت ها، قادر به انجام برآورد 

 
،  داران، و در قالی    دکان، دستفروشان و روی رسک ، فروشندگانمنحیث خدمهارگر ک  اطفال

 
خشت باق

 در  اطفالدر بدترین اشکال کار  اطفال همچنان . کردند   ، صنعت زغال سنگ، و برداشت خشخاش کار پزی
سوء استفاه های متعلق به خانواده(،  سنگ های قیمتی  ، معدن )به خصوص معادنبخش های زراعت

 گداتی کردن  مواد مخدر، و  بی   الملیل (، قاچاقمراجعه نمایید اطفال در مورد  ،۶ تجاری )به بخش جنیس
 ین های زمیت  قرار امرا در معرض خطر  اطفالطفل، اشکال کار  از  بعض  . کار بودند   مرصوف، سازمان یافته

هاتی وجود داشت که نشان و ایمت  در محل کار مواجه بودند و گزارش  صیحمتعدد خطرات با  اطفال. داد 
 در مورد گرفتند. گزارش هاتی یم  سوء استفاده جنیس قرار  بزرگیی مورد توسط کارگران یم داد که اطفال 

وهایاستخدام نوجوانان توسط  وهای. شتسال وجود داجریان در و امنیت میل افغان  دفایع نی   طالبان نی 
وهایعملیات های نظایم علیه ک در ا یی شمجبور به ارا  اطفالنی     ،۶ )به بخش امنیتی کشور یم کردند  نی 

 (. مراجعه نمایید اطفال در مورد 
 

لینک ذیل مراجعه  در  اطفالبدترین اشکال کار در مورد امور خارجه وزارت  یافته های گزارشبه ن اهمچن
 travel.state.gov/content/childabduction/en/legal/compliance.html نمایید: 

 
 د. تبعیض در رابطه با استخدام و اشتغال

 

https://travel.state.gov/content/childabduction/en/legal/compliance.html
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"هم مرد و هم زن" از حق و ندان، یم کند که شهرو  ترصی    ح قرار داده و نع را متبعیض هر نوع قانون اسایس 
ع قرار را منتبعیض بر اساس زبان به صورت صی    ح . قانون اسایس در نزد قانون برخوردارند  وجایب مساوی

 به موارد خاص نوع احکام . قانون اسایس دارای هیچ داده است
ی

نژاد، رنگ،  مبتت  بر تبعیض در مورد رسیدیک
اجتمایع، معلولیت، گرایش جنیس و هویت  اصلیت ،تابعیتمیل یا  اصلیت ، عقاید سیایس،دینجنس، 

، سن، وضعیت  که حبیسجزا . قانون سایر امراض ساری وضع نکرده است مثبت، و یا  اچ آی وی جنسیتی
یا سمتی  جناج منازعاتتبعیض یا  تروی    جبرای هر کیس که محکوم به نباشد را از دو سال  یی بیش مدت آن

 . یم باشد، در نظر گرفته است
 

وهایاز  فیصد  ۷. زنان تنها مواجه بودند  تبعیض و مشکالت در محل کار نی   با زنان  کاری کشور را تشکیل   نی 
 کهکشور روی این مسئله توافق دارند  از جمعیت   فیصد  ۷۴بنیاد آسیا،  ۲۰۱۶ ه اساس رسوی. بیم دهند 

از زنان در این نظرسنیحی  فیصد  ۹.۴تنها  آن هم، ؛ با داده شود  ،خانه ج از کار در خار باید اجازه   نی    زنان به
اک کردند آنها  ند کهگفت اقارب شان برای اینکه در فشار  با  . بسیاری از زناندر فعالیت های دارای مفاد اشیی

تر و متاهل  بزرگ. زنان در کارهاتی که مورد عالقه مردان شان باشد، مواجه شدند  و استخدام خانه بمانند 
. زنات  که کار خود کار پیدا کنند  برایبا مشکل یم توانند مجرد  نسبت زنان جوان و  بهآنها دادند که گزارش 

، آزار و اذیت جنیس، عدم با  گزارش دادند که آنها   ند یم کرد ، و عدم  توهی   سهولت های ترانسپورتی
سکتور در در پرداخت معاش  . تبعیضباشند  مواجه یمصیح مراقبت روزانه موجودیت سهولت های 

 گزارش دادند که آنها اغلب  زن پولیساجتمایع، و افشان  زن، کارگران ژورنالیستانجود داشت. خصویص و 
 . ند یم گرفتقرار از طرف مردان آزار  اذیت و  مورد تهدید یا  اتاوق
 

وسیع ر عالوه تبعیض های اجتمایع تفویض وظایف، باستخدام و مراحل ها و هندوها در  هزاره ها، سیک
 (. مراجعه نمایید میل / نژادی / قویماقلیت های ، ۶ به بخشمواجه بودند )، با تبعیض دیگر 

 
 
ایط کاری قابل قبوله  . شر
 

( ۱۰۳معادل به افغات  ) ۶۰۰۰ مبلغ دولتداییم  مأمورین برای معاشحداقل  در ماه بود. هیچ  دالر امریکاتی
برای کارگران  معاش. اما حداقل نداشتخصویص وجود سکتور برای کارگران دائیم در معاش حداقل نوع 

دائم  ( ۹۵معادل به افغات  ) ۵۵۰۰در بخش خصویص غی  اساس گزارش های  در ماه بود. به دالر امریکاتی
قرار یم  یر خط فقر معایسر را دریافت یم کنند که آنها را ز  نفوس کشور،از  فیصد  ۳۶، اداره مرکزی احصائیه

 . (( در هر ماهریکاتی دالر ام ۲۰معادل به افغات  ) ۱۱۵۰ دهد )
 

ساعت در  ۴۰را قانون کار، کار هفته وار استندرد هم برای کارمندان سکتور خصویص و هم سکتور عامه، 
ظهر.  صف نان چاشت و ادای نماز  با یک ساعت برایهمراه روز هر هشت ساعت در نظر گرفته است: 

رسیمسکتور  در  انهقانون کار هیچ اشاره ای به کارگران روز  در معرض آنها را که این مسئله ،  نکرده است غی 
تصویب شده ردهای رسیم استندشغیل یا  صحت ایمت  و  در قسمت مقرراتنوع . هیچ خطر قرار یم دهد 

، مادران حاملهجوانان، زنان کار ساعات کاری استندرد هفته وار برای   قانون به هر حال، دارد. نوجود دولتی 
ده و کارگران مع ت آنها یم نماید، کاهش داده صح  را متوجهخطراتی که مشاغل  سایر ن در دن و کارگرااشی 
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پرداخت مصارف میل،  رخصتی های عالوهبر ساالنه رخصتی های ، معاشحق دریافت  کار . قانون  است
خانواده اش، و  نزدیک برای کارکنان و اعضای صیح، پرداخت اضافه کاری، بیمه جراجات وارده در حی   کار 

و ترصی    ح یم  منع قرار دادهاجباری را کاری را برای کارگران در نظر گرفته است. قانون کار، کار   سایر امتیازات
 مراقبت تهیهن کارفرمایان را ملزم به ا. این قانون همچنانجام شود  کارگر ی باید با توافق  کند که اضافه کار 

 . کودکستان برای اطفال یم نماید و   انهروز  های
 

و  ،بود  والیت ۳۴برای  سارنوال ۱۸تنها دارای . وزارت کار را تطبیق نکرد دولت به طور موثر این قوانی   
وضع مجازات یا جریمه ها باالی ناقضی   احکام  یا  ت کار محال به د و قانوت  برای ور صالحیت از  سارنواالن

ص موارد نقض احکام قانون کار و مجازات در خصو  ،اصالحات، تفتیش. منابع، ند بودقانون کار برخوردار ن
ی از تخیط ها   و برای جلوگی 

 
مؤثر بودند  ناکاق  . غی 

 
کارگران یم دادند تا  یا ترجیح کار را رعایت نکنند قانون  یم گرفتند تا احکام تصمیم اوقات کارفرمایان اغلب 

رسیم به طور متواتر معاش ، ند ساعت در هفته کار یم کرد ۴۰از  یی بیش . اکیر کارکنات  را استخدام نمایند  غی 
ی دریافت کرده ایط بد، کمیی  ، و در رسر

ً
رسیمسکتور در  مخصوصا  ، کار کردند غی 

ً
 از حدود . کارگران عموما

معلومات جامع در مورد حوادث اتفاق افتاده در بودند. اگر چه  کامل حقوق خویش تحت قانون کار، ناآگاه
قابل  س محل کار غی  ایط نامناسب و  گزارش های متعددیاما  ، بود دسیی وجود کاری خطرناک  در مورد رسر

به آنها استفاده  هقرضاعطای از روش ، تأسیسات کوره های خشت پزی به شمولاز صنایع،  بعض  . داشت
اییط ، یم کردند  ایط را طوری برای کارگران سخت یم کردند که آنها نیم توانستند خود را از رسر و با این کار رسر

ون نمایند  که برای صحت یا ایمت  شان  . خطر داشت، بی 


