
 

 2019گزارش حقوق بشر افغانستان، سال 
 

 گزارشخالصه 
 

این کشور دارای یک قوه  .افغانستان کشور جمهوری اسالمی است که رییس جمهور آن با رای مستقیم مردم انتخاب می شود

بعضی  مناطق توسط  اگر چه .و شورای ملی( و یک قوه قضائیه می باشد نمایندگانمجلس مقننه متشکل از دو مجلس )

سپتمبر  28انتخابات ریاست جمهوری بعد از بحث های تخنیکی و الزامات امنیتی، به تاریخ  .کنترول می شودمخالفین مسلح 

در انتخابات، مدت تصدی رییس ستره محکمه افغانستان بدلیل تاخیر  .توسط کمیسیون مستقل انتخابات برگزار گردید

 19اعالن نتایج انتخابات ریاست جمهوری که قرار بود طی دو مرحله، مرحله ابتدائی به تاریخ  .جمهورغنی را تمدید نمود

اعالن نتایج نهایی انتخابات که  .دسمبر اعالن گردد بنابر مسایل تخنیکی به تعویق افتاد 22اکتوبر و مرحله نهایی به تاریخ 

  .نومبر اعالن گردد تا آخر سال اعالن نشد 7قرار بود به تاریخ 

 

سه وزارت از جمله وزارت امور داخله، وزارت دفاع ملی و ریاست امنیت ملی، مسئولیت انفاذ قانون و حفظ نظم عامه را 

ور داخله مسئولیت تامین نظم عامه داخلی را به عهده پولیس ملی افغان تحت رهبری وزارت ام .در کشور به عهده دارند

اداره مبارزه با جرایم سنگین  .دارد؛ و پولیس محلی به عنوان نیروهای دفاع خودی تحت رهبری این وزارت فعالیت می کنند

و سازمان  نیز تحت رهبری وزارت امور داخله به بررسی جرایم بزرگ از جمله  فساد در دستگاه های دولتی، قاچاق انسان

اردوی ملی افغانستان تحت رهبری وزارت دفاع ملی مسؤولیت امنیت خارجی کشور را به عهده  .های جنایی می پردازد

ریاست امنیت ملی منحیث  .داشته اما فعالیت اساسی این نیروها را مبارزه با مخالفین مسلح داخلی در کشور تشکیل می دهد

 .ئولیت تحقیق و بررسی قضایای جنایی مربوط به امنیت ملی کشور را به عهده  داردنهاد استخباراتی فعالیت می کند و مس

شعبه تحقیق ریاست امنیت ملی دارای یک مرکز در کابل می باشد جاییکه زندانیان امنیت ملی قبل از محول شدن دوسیه 

ه و نیروی های ضد دولتی از بعضی مناطق از کنترول دولت خارج بود .های شان به محکمه در آنجا نگهداری می شوند

با وجودی که نیرو های امنیتی بعضاْ مستقالنه عمل می  .جمله طالبان سیستم های عدلی و امنیتی خود را ایجاد نموده بودند

  .کردند، اما مقامات ملکی کنترل خود را بر نیروهای امنیتی حفظ کرده بودند

 

امان راه اندازی نموده و افراد وابسته به دولت را مورد هدف قرار گروه های مسلح شورشی حمالت بزرگی را علیه غیر نظ

  .می دادند

 

مسایل مهم حقوق بشر شامل این موارد می شود: قتل های غیرقانونی افراد ملکی توسط شورشیان؛ قتل های غیر قانونی از 

ولتی؛ شکنجه  و آزار و اذیت توسط سوی نیروهای امنیتی؛ و ناپدید نمودن اجباری توسط نیرو های امنیتی و عناصر ضد د

نیرو های امنیتی و عناصر ضد دولتی، توقیف خود سرانه توسط نیرو های امنیتی دولت و شورشیان، فساد دولتی، فقدان 

حسابدهی و تحقیق در قضایای خشونت علیه زنان، به شمول آنهایی که به اصطالح متهم به فساد اخالقی شده اند، استخدام و 

طفال منحیث سرباز و سوء استفاده جنسی از آنها، به ویژه توسط نیرو های امنیتی ؛ قاچاق افراد، اعمال خشونت استفاده ا

توسط نیروهای امنیتی علیه همجس بازان زن )لزبین(، همجنس بازان مرد )گی(، دو جنس گرا، اشخاص دارای تغییر 

 .ه شکل همجنس گراجنسیت و رابطه جنسی با ذکور و اناث و جرم پنداشتن رابطه ب

 

بی اعتنایی گسترده در قبال حاکمیت قانون و مصونیت رسمی ناقضین حقوق بشر از جمله مشکالت و چالشهای جدی و 

دولت به شکل دوامدار و یا موثر آن سوء استفاده های که توسط مقامات دولتی و  نیروهای امنیتی صورت  .مستمر بودند

 .ده استگرفته بود را مورد پیگرد قرار ندا

 

در جریان سال  .عناصر ضد دولتی به حمالت شان علیه رهبران مذهبی ای که بر ضد طالبان صحبت می کردند، ادامه دادند

طالبان و  .تعداد زیادی از عالمان دینی حامی دولت به قتل رسیدند که هیچ گروهی مسؤولیت حمله به آنها را به عهده نگرفت

تعداد دیگری از عناصر  .شاخه خراسان از اطفال برای انجام حمالت انتحاری  و انتقال سالح استفاده می نمودند –داعش 

ضد دولتی دست به چپاول، تهدید واختتاف کارمندان دولتی، خارجی، کارمندان صحی و سازمان های غیر دولتی و افراد 

فیصد آن به عناصر ضد دولتی نسبت   62تن غیرنظامیان که  8239ت سال از تلفات ماه نخس 9یوناما طی  .ملکی، می زدند
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طالبان مسؤولیت تلفات غیرنظامیان را به عهده نگرفته و آنرا به "تجاوزگران" یا "اشخاص  .داده شده بود، خبر داده است

زخمی می شوند را "عملیات استشهادی"  گروه مذکور به حمالت شان که در آن غیرنظامیان کشته و یا .اجیر" نسبت داده اند

   .می نامند

 

 : : احترام به کرامت انسانی از جمله مصئونیت در برابر1بخش 

 الف: محرومیت های خود سرانه از زندگی و قتل های سیاسی یا غیر قانونی

 

سرانه و غیر قانونی گردیده گزارش های زیادی وجود دارد که دولت و یا هم  عناصر مرتبط به دولت مرتکب قتل های خود 

تن از غیرنظامیان کشته شده اند که این ارقام  در  2560سپتمبر به تعداد  30طبق گزارش یوناما، از اول جنوری الی  .اند

مجموع  تلفات غیرنظامیان طی سال های  .م، کاهش را نشان می دهد 2018تن طی همین مدت در سال  2870مقایسه با 

غیرنظامیان که  از سوی نیروهای دولتی کشته شده اند،  .(8239در مقابل   8240یکسان بوده است ) تقریبا 2019و  2018

  .فیصد افزایش را نشان می دهد 36م،  2018تن افزایش یافته که این ارقام  در مقایسه با سال   1179به  717تعداد شان  از 

 

ر رسید، ارقام تایید شده تلفات غیرنظامیان از ماه جوالی الی طبق گزارش ربعواری که توسط یوناما در ماه اکتوبر به نش

عالوه بر این، یوناما در ماه جوالی بلند ترین  .م، افزایش را نشان می دهد 2018سپتمبر، در مقایسه با همین مدت طی سال 

م  2009ظامیان را در سال ارقام تلفات غیر نظامیان را در یک ماه بعد از آن که سازمان ملل ثبت سیستماتیک تلفات غیر ن

  .آغاز نمود، به ثبت رساند

 

شاخه خراسان و سایر گروه های شورشی  -گزارش های زیادی پیرامون قتل های با انگیزه سیاسی توسط طالبان، داعش

ودند تن غیرنظامیان که عمدا توسط  عناصر ضد دولتی مورد حمله قرار گرفته ب 5.117یوناما از تلفات  .دیگر، وجود داشت

فیصد به  12فیصد آن به طالبان،  26فیصد تلفات غیرنظامیان شده که در این میان  62این گروه ها باعث  .خبر داده است

اگست  مسئولیت  7طالبان به تاریخ  .فیصد دیگر آن به افراد ناشناس نسبت داده شده است 3شاخه خراسان و  -گروه داعش

تن و زخمی شدن  14در شهر کابل مورد هدف قرار گرفت و منجر به کشته شدن پولیس  14حمله انتحاری که در آن حوزه 

سپتمبر، جسد  5به تاریخ  .مدافعین حقوق بشر نیز مورد حمله قرار گرفته اند .تن دیگر گردید، را به عهده گرفت 145

در کنار شاهراه یافت عبدالصمد امیری، سرپرست دفتر والیتی کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در والیت غور، ، 

 .کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان اظهار داشت که آقای امیری توسط طالبان با ضرب گلوله به قتل رسیده بود .گردید

آگست محفل عروسی را با استفاده از ماین جاگذاری شده در کابل مورد حمله  17طبق گزارش یوناما، شورشیان به تاریخ 

مسئولیت این حمله را بعدا گروه داعش بدوش  .تن دیگر زخم برداشتند 143تن کشته و  91به تعداد قرار دادند که در نتیجه 

  .گرفت

  

    ب: نا پدید شدن

 

 .گزارش های وجود دارد که نیرو های امنیتی و عناصر ضد دولتی تعداد از افراد را با خود برده اند

 

واقعه ناپدید شدن جبری  34،  به تعداد در مورد بازداشت شده گان جنگی در افغانستان یوناما، طی گزارش شش ماهه خود

  .را در شهر قندهار گزارش داده و چنین ادعا شده که در برخی موارد نیرهای پولیس ، عمال دست داشته است

هر کابل ربوده شدند، در ماه نومبر م توسط طالبان در ش 2016افغانستان که در سال   -دو تن ازاستفادان پوهنتون امریکایی 

 .دوباره  رها گردیدند

 

  ج: شکنجه و سایر برخورد های ظالمانه، غیر انسانی، اهانت آمیز و مجازات

 

اگرچه قانون اساسی و سایر قوانین دیگر چنین اعمال را منع قرار داده، اما گزارش های متعددی وجود دارد که نشان می 

 . وهای امنیتی، مسئولین توقیف خانه ها مرتکب چنین سوء استفاده ها شده انددهد کارمندان دولتی، نیر
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اگر چه قانون هرنوع  .طبق گزارش موسسات غیر دولتی، نیروهای دولتی به شکنجه و لت و کوب افراد ملکی  ادامه داده اند

 .خانه ها گزارش داده اندشکنجه را منع قرار داده با آن هم ناظرین مستقل موارد موثقی شکنجه را در توقیف 

 

والیات کشور،  34والیت از  28م یوناما پیرامون برخورد با بازداشت گان جنگی نشان می دهد که در  2019گزارش سال 

این گزارش  .به طور اوسط تقریباً از سه تن زندانی یک تن آن در مورد بدرفتاری گزارش دقیق و معتبر را ارائه کرده است

درصد پولیس ملی می باشد خبر  31فیصد که  باالتر از میانگین  77پولیس در قندهار میزان شکنجه را در یکی از مراکز 

یافته های مربوط شهر قندهار شامل ادعاهای مواردی از قبیل خفه کردن، شوک های برقی، فشار باالی آلت  .داده است

گزارش یوناما افزایش متداول بودن راپور شکنجه را از کسانی که همراه شان  .تناسلی و آویزان کردن از سقف می باشد

فیصد،  7.4م به  2018فیصد سال  60هنگام توقیف در ریاست امنیت ملی در شهر قندهار مصاحبه صورت گرفته، از 

مراکز ریاست های  میزان کاهش شکنجه در والیت هرات نیز عین کاهش را نشان می دهد، اما در .کاهش را نشان می دهد

 .عمومی امنیت ملی در والیات کابل، خوست و سمنگان هنوز هم نگارانی های وجود داشت

 

شاخه خراسان وسایر   -گزارش های  متعددی در مورد شکنجه، مجازات بی رحمانه و غیر انسانی توسط طالبان، داعش

تن زندانیان رها شده توسط  53رش داد که از جمله می، یوناما گزا 26به تاریخ  .گرو های  ضد دولتی وجود داشته است

طالبان اشخاصی بازداشت شده را در شرایط نا مناسب نگه  .تن آن، مصاحبه صورت گرفت 13طالبان در والیت ارزگان با 

ان را مصاحبه شده گان اظهار داشتند که طالبان بعضی از اسیر .داشته و آنها را وادار به انجام کارهای اجباری می کردند

  . کشتند و دستان و پاهای آنها در زندان به شکل متداوم بسته )ولچک و زوالنه ( نگه داشته می شد

 

 شرایط زندان و توقیف خانه ها

 

بدلیل ازدحام، عدم موجودیت خدمات صحی و وضعیت نامناسب در زندان ها ، زندانیان با مشکالت و چالشهای زیادی 

ریاست عمومی محابس و توقیف خانه ها تحت رهبر وزارت امور داخله، مسؤولیت تمامی زندانهای ملکی )   .مواجه بودند

وزارت عدلیه مسؤولیت تمامی مراکز  .اعم از زنان و مردان( و توقیف خانه ها، به شمول زندان پلچرخی، را به عهده دارد

ملی توقیف خانه های مؤقت را در سطح والیت و لسوالی ها ریاست امنیت  .اصالح ) دارالتأیب( اطفال را به عهده دارد

گزارش های موثفی وجود دارد  .وزارت دفاع ملی مسئولیت توقیف خانه های موجود در والیت پروان به عهده دارد .دارد

زندانیان  که نشان می دهد تعداد از اعضای نیروهای امنیتی زندان های شخصی داشتند و از آن برای شکنجه و بدرفتاری با

نیروهای اردوی ملی افغان چندین زندان   .طالبان نیز در سراسر افغانستان زنداهای غیر قانونی دارند .استفاده می کردند

طبق گزارش ها اطفال و افراد متهم به جرایم اخالقی و یا  .طالبان را در جریان امسال کشف و زندانیان را آزاد نمودند

  .نها نگداری می شدندهمکاری با دولت در این زندا

 

به اساس معیاراتی که توسط کمیته بین  .: ازدحام یکی از موارد جدی و مشکل عمده در زندان ها می باشدشرایط فزیکی

در ماه  .والیت به شدت مزدحم بوده اند 34والیت از جمله  28المللی صلیب سرخ در نظرگرفته شده، زندان های مردانه 

زندانی، افراد توقیف شده و اطفال همراه مادران زندانی شان، نگهداری می  13.453سپتمبر، در زندان پلچرخی، به تعداد 

 .فیصد بیشتر ازظرفیت نگهداری زندان مذکور بوده است 85شود که این تعداد 

 

داد از زندانیان در زندان پلچرخی به تعداد طبق گزارش رسانه ها، در ماه می در اثر درگیری میان نیروی های پولیس و تع

  .تن از نیروهای پولیس زخم برداشتند 20تن دیگر از جمله  33زندانی کشته و  4

 

ادارات مربوطه به طورعموم فاقد امکانات بودند که بتوانند افراد متهم، مجرم و نو جوانان را با در نظرداشت جدیت اتهامات 

زندان ها و توقیف خانه های محلی حتی برای زندانیان طبقه اناث نیز فاقد زندان  .ی نمایندشان در مراکز جداگانه نگهدار

 .های جداگانه بودند

.   

طبق گزارش های سازمان های غیر دولتی و رسانه ها، نظر به اینکه مراکز جداگانه حمایت از اطفال وجود ندارد، مراجع 

طی این گزارش موارد چون عدم دسترسی به  .ه مادر شان نگه میدارندسال را در زندان همرا 15دولتی اطفال زیر سن 

  .تسهیالت کافی آموزشی و صحی برای اطفال ،نیز مستند سازی شده است
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دسترسی به مواد غذایی، آب آشامدنی صحی، سیستم تسخین، سیستم تهویه هوا، تنویر و مراقبت های صحی در زندانها در 

پروگرام سرتاسری ریاست عمومی محابس و توقیف خانه ها برای   .نا کافی بوده است سراسر کشور متفاوت و معموالً 

فراهم نمودن مواد غذایی زندانیان با کمبود بودجه مواجه می بود و بسیاری از زندانیان بخاطر تهیه مواد غذایی و اشیای 

م خویش  2017افغانستان طی گزارش سال  موسسه غیر دولتی دیدبان شفافیت .الزم دیگر، به خانوادهای شان متکی بودند

از عدم دسترسی زندانیان به آب آشامیدنی صحی در زندان والیت  وردک و عدم دسترسی کافی  زندانیان زندان پلچرخی، 

بغالن و وردک به مواد غذایی خبر داده است، از این رو فامیل های زندانیان برای رسیدگی به این مشکل، خود مواد غذایی 

  .ای زندانیان تهیه می نمایندرا بر

 

روز جهت دید و بازدید )مالقات( با فامیل های شان از زندان  20:  قانون برای زندانیان اجازه داده است که برای اداره

اکثر زندان ها این حکم قانون را رعایت نکرده اند و قانون در مورد تطبیق این حکم بر طبقات مختلف زندانیان  .خارج شوند

   .عالوه برآن، بسیاری زندانها به خانواده های زندانیان اجازه نمی دهند تا با آنها مالقات نمایند .ت نداردوضاح

 

: کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ، یوناما و کمیته بین المللی صلیب سرخ از توقیف خانه های ریاست نظارت مستقل

نیرو های ماموریت حمایت قاطع ناتو از مراکز  .، نظارت کرده اندعمومی امنیت ملی، وزارت امور داخلی، وزارت عدلیه

موانع و سد راه امنیتی توسط مقامات دولتی بعضاً از  .ریاست عمومی امنیت ملی، پولیس ملی و وزارت دفاع نظارت کردند

غانستان از چالش های یوناما و کمسیون مستقل حقوق بشر اف .دید و بازدید های بعضی توقیف خانه ها جلوگیری نموده است

کمسیون مستقل حقوق بشر  .موجود فرا راه  بازدید آنها از توقیف خانه های ریاست عمومی امنیت ملی ، گزارش داده اند

افغانستان در مورد بازدید از توقیف خانه های ریاست عمومی امنیت ملی گفته اند، برای اینکه کمسیون مستقل حقوق بشر 

ین توقیف خانه ها بازدید نماید، الزم است حد اقل یک تا دو روز قبل مکتوب رسمی ای را به ریاست افغانستان بتواند از ا

کارمندان ریاست عمومی امنیت ملی به کمسیون مستقل حقوق بشر و یوناما اجازه نمی داد تا حین   .مذکور تسلیم نمایند

بدینگونه، آنها  .های ضبط یا کمپیوتر را با خود داشته باشند بازدید شان از توقیف خانه ها  کمره، موبایل های همراه، دستگاه

از مستند سازی الزم ناظران کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بخاطر بدست آودرن شواهد بد رفتاری فزیکی از جمله 

ریاست عمومی امنیت ملی خود یک تن از دگرواالن را برای  .کبودی های بدن، زخم و سایر جروحات ، جلوگیری نموده اند

 .نظارت از چگونگی وضعیت حقوق بشر در مراکز مربوطه ای شان  توظیف نموده است

 

 :د: گرفتاری های خود سرانه

 

ی مانده قانون هر نوع گرفتاری و توقیف خود سرانه را منع قرار داده است ، اما این موارد هنوز هم منحیث چالشی جدی باق

طبق گزارش های  .ادارات بسیاری از شهروندان را بدون در نظر گرفتن دستورالعمل های الزم توقیف کرده اند .اند

موسسات غیر دولتی کارمندان انفاذ قانون بدون داشتن صالحیت واضح قانونی یا طی مراحل الزم قانونی به گرفتاری های 

گزارش های مقامات انفاذ قانون محلی، افراد به شکل غیر قانونی به اتهامات که طبق  .خود سرانه شهروندان ادامه داده اند

در برخی موارد ، مقامات به طور نامتناسب زنان را در  .در مورد آن در قانون جزا چیزی ذکر نشده است ، توقیف شده اند

و یا اینكه پناهگاه های  برای محافظت از زندان نگه داشته اند، زیرا آنها بازگشت زنان را به خانه های شان مصون نداسته 

قانون برای  فرد متهم  .، زنان مراجعه كنید( 6زنان در والیات یا ولسوالی های مورد نظر در دسترس نبوده است )به بخش 

رده این حق  را داده  تا وی به بازداشت قبل از حکم محکمه اعتراض نماید ، اما مقامات به طور کلی این شرط را رعایت نک

    .اند

 

طبق اظهارات  .گزارش هایی در جریان سال در مورد مصونیت از مجازات و عدم پاسخگویی نیروهای امنیتی وجود دارد

ناظرین، نیروهای پولیس ملی و محلی افغان در رابطه به وجایب و مسئولیت های شان پیرامون حقوق متهم که در قانون 

 .زیرا بسیاری از آنها بی سواد و در این مورد برای آنها آموزشی داده نشده است ذکر شده است، در کل اگاهی نداشته اند،

روند حسابدهی کارمندان ریاست عمومی امنیت ملی، نیروهای ملی و محلی پولیس پیرامون شکنجه و بد رفتاری ها ضعیف 

ً نافذ می شود امنیت ملی، گروه کاری ویژه نظارت مستقل قضایی یا خارجی ریاست عمومی  .و غیر شفاف بوده و ندرتا

جرایم عمده، پولیس ملی افغان و پولیس محلی افغان در تحقیق و پیگردی جرایم و یا بد رفتاری، به شمول شکنجه و خشونت 

از روند پیگری و تحقیق در مورد جرایم ، از جمله آزار و اذیت و  .محدود بوده و یا اینکه اصالً وجود نداشته است
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یاست امنیت ملی، ریاست مبارزه با جرایم سنگین، نیروهای پولیس و نیروهای پولیس محلی  نظارت های سوءاستفاده، در ر

 .قضایی مستقل و یا هم نظارت خارجی بسیار محدود بوده و یا هم اصال وجود نداشته است

 

 دستور العمل های گرفتاری و برخورد با اشخاص بازداشت شده

 

ق بشر افغانستان و سایر ناظرین در مورد بازداشت های خود سرانه و طویل المدت که یوناما و کمسیون بین المللی حقو

ادارات مربوطه اغلباً اشخاص باز داشت شده  را از اتهامات که علیه  .اغلباً در سراسر کشور وجود داشته، گزارش داده اند

 .آنها وجود داشت، مطلع نکرده اند

 

که به هدف مدرن سازی و تحکیم قوانین جزایی نافذ گردید، بشکل وسیع و الزم  م 2018آگهی دهی در مورد کود جزا سال 

 .برای فعاالن سکتور عدلی و عامه مردم ارائه نشده است

 

قانون موجوده در مورد دسترسی متهمین به وکیل مدافع،استفاده از ضمانت ها و همچنان در مورد اینکه ادارات مربوطه می 

پولیس این حق را دارد تا شخص مظنون را الی  .مدت زمانی در توقیف نگهدارند صراحت دارد توانند فرد متهم را به چه

در صورتی که پولیس به تحقیق در مورد دوسیه تصمیم بگیرد،  .ساعت در توقیف نگهدارد 72تکمیل تحقیقات ابتدایی برای 

بعد از بازداشت شخص مظنون، لوی څارنوالی حکم بازداشت  .آنها دوسیه مذکور را به لوی څارنوالی محول می نمایند

بعداز منظوری محکمه،  .روز صادر می نماید 15روز و در قضایایی جرمی مدت  7مظنون را در قضایایی تخلف برای 

 څارنوال تحقیق می .څارنوال تحقیق می تواند  برای ادامه تحقیق؛ فرد مظنون را طبق شدت جرم وی در توقیف نگهدارد

څارنوال مکلف  .روز در توقیف نگهدار 60روز و و قضایای جرمی به مدت  20تواند فرد مظنون را در قضایای تخلف 

در صورتی که  .است تا برای مظنون صورت دعوا ترتیب و یا هم فرد مظنون را در جریان ضرب االجل مذکور رها کند

بعد از اینکه قضیه به محکمه محول  .ین مورد وجود نداردمتهم د رحال حاضر در توقیف باشد، تمدید مدت تحقیق در چن

روز نباشد،  120گردید ، محکمه میتواند حکم توقیف را برای هر سه  مرحله )ابتدایی، استیناف و تمیز(، که بیشتر از

دد وجود برعالوه، گزارش های متع .رعایت و تحقق این محدودهای  زمانی در محاکم والیات دشوار بوده است .صادرد کند

دارد که قضات اغلباً زندانیان را بعد از تکمیل دوره حبس شان هنوزم هم در زندان نگهداشته بودند، چون رشوت داده نشده 

 .روند زندانی کردن  غیر قانونی و عدم دسترسی فوری به وکیل مدافع هنوز هم منحیث چالش بزرگی باقی مانده است  .بود

  تند فامیل های شان را در زندان مالقات نمایندزندانیان به طور عموم می توانس

 

با وجود برائت متهمین توسط محکه، ادارات ذیصالح  .قانون اجراات جزایی در مورد رهایی به قید ضمانت صراحت دارد

که اما در سایر قضایا ادارات مذکور متهمین را که توسط محم .بعضا آنها را تحت نام "خطر فرار" در توقیف نگه میدارند

 .استیناف  غایبانه محکوم شناخته اند، را بازداشت نکرده اند

 

طبق گزارش ناظرین بین المللی، بعضی از قضایای که حتا دالیل معقول و منطقی بر عدم وقوع جرم وجود داشته نیز از 

  .سوی پولیس به څارنواالن محول شده است

 

نوان آخرین وسیله و ابزار صورت گرفته و کمترین  مدت در نظر طبق قانون تخلفات اطفال ، گرفتاری یک طفل " باید به ع

گرفته شود " گزارش های نشان داده اند که اطفال در دار التأدیب های )مراکز توانبخشی( سراسر کشور به غذای کافی، 

امات که علیه آنها اطفال بازداشت شده اغلباً استنباط بی گناهی ، حق دانستن اته .مراقبت صحی و آموزش، دسترسی نداشتند

قانون مذکور در مورد ایجاد پولیس،  .صورت گرفته، دسترسی به وکیل مدافع و دفع اتهام از خود را را بدست نمی آورند

اما بدلیل منابع محدود مالی، فعالیت چنین محاکم )محاکم خاص(  .څارنوالی و محاکم مخصوص برای اطفال تصریح دارد

در سایر والیات قضایای اطفال به محاکم عادی  .، بلخ، قندهار و ننگرهار( محدود شده استوالیت )کابل، هرات 5تنها در 

  .فرستاده شده اند

 

    .قانون ادارات مربوطه  را جهت  پیشبرد محرمانه قضایای اطفال، ملزم ساخته است
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بدلیل عدم موجودیت پناگاه های کافی  .بعضی از اطفال در سیستم عدلی جنایی تا  اینکه فاعلین جرم باشند، قربانی بوده اند

برای اطفال، ادارات مربوطه اطفال بازداشت شده متخلف را در دارالتأیب ها )مراکز توانبخشی( نگهداشته اند، زیرا آنها 

تثمار اس –بر عالوه، قربانیان بچه بازی  .نتوانسته اند دو باره به فامیل شان برگردند، و سرپناه های دیگری نیز وجود نداشت

متهم به "جرایم اخالقی" شده اند و نسبت به آنها عیناً همچون مجرمان بزرگسال برخورد   -اجتماعی و جنسی پسران 

 .صورت گرفته است

 

پولیس و کارمندان حقوقی اکثرا زنان را متهم به زنا ) رابطه جنسی خارج از ازدواج( کرده تا بدین گونه گرفتاری آنها را 

رابطه به سرپیچی از اصول اجتماعی، تحت نام فرار از منزل، مخالفت علیه انتخاب همسر که از سوی توجیح کنند؛ و در 

خانواده  برای آنها تعیین شده، خوشونت های فامیلی و تجاوز جنسی؛ و یا هم فرار به قصد ازدواج  زنان را بازداشت می 

سایر قوانین در مورد قضایا  مواد یی وجود نداشته باشد قانون اساسی تصریح دارد؛ در صورتیکه در قانون اساسی و  .کنند

در اینصورت محاکم صالحیت دارند تا چنین قضایا را طبق "فقه حنفی" و با در نظرداشت محدوده هایی که توسط قانون 

ظرین اظهار با وجودی که نا .اساسی در نظر گرفته شده است، حکم نمایند، تا باشد که عدالت به بهترین شکل آن تامین گردد

داشته اند که این مقررات به شکل گسترده آن صرفاً در قضایای مدنی مورد استفاده قرار گرفته، اما  بسیاری از قضات و 

طبق گزارش ناظرین، ادارات با استفاده از این ماده زنان یا  .څارنواالن این ماده را در قضایایی جنایی نیز بکار گرفته اند

 .در حالیکه  هیچ یک از آنها جرم محسوب نمی شود .خالقی" ویا " فرار از منزل " متهم نموده اندمردان تحت نام "فساد ا

     .موارد نیز وجود دارد که پولیس اغلباً بنا بر تقاضای خانواده ها  زنان را به جرم زنا بازداشت کرده اند

 

آنها صورت گرفته زندانی کرده اند و بعضی از ادارات مربطه  بعضی از زنان را بخاطر گزارش در مورد جریم که علیه 

زنا را به عنوان نماینده و وکیل شوهرو یا اقارب ذکور که مرتکب جرم شده اند، که گویا فرد متهم  برای ازادی اعضای 

   .خانواده دوبار باز گردد، بازداشت کرده اند

 

مقامات  .ل، در توقیف خانه ها نگه داشته اندمقامات بعضی از زنان را بخاطر جلوگیری از خشونت توسط اعضای فامی

مذکور انعده از زنان را که مورد خشونت های خانواده گی قرار گرفته بودند و سرپناهی دیگری نیز برای حفاظت از آنها  

م برای  محو خشونت علیه   2009طبق فرمان رییس جمهور، سال   .وجود نداشت را در توقیف خانه ها نگهداری کرده اند

زنان که بنام قانون محو خشونت علیه زنان نیز یاد می گردد، پولیس مکلف است تا افراد را که علیه زنان بد رفتاری می 

  .اگرچه، تطبیق و آگاهی از این قانون هنوز محدود باقی مانده است .کنند، گرفتار نماید

 

بسیاری از والیات هنوز هم منحیث چالشی :  گرفتاری خود سرانه و تحت توقیف قرار دادن در خودسرانه های توقیف

ناظرین در مورد بعضی از څارنواالن و پولیس گزارش داده اند که آنها افراد را به اتهام جرایم  .بزرگی  باقی مانده است

گزارش های در مورد عدم کفایت سیستم قضایی جهت طی  .دستگیر نموده بودند که از لحاظ قانون جرم پنداشته نمی شد

ناظرین همچنان گزارش داده اند که افراد که بخاطر جرایم  .به موقع قضایای افراد توقیف شده  نیز وجود داشت مراحل

  .اخالقی تحت توقیف قرار داشتند ، عمدتاً زنان بوده اند

 

ه تا : قانون حق اعتراض متهم را در برابر بازداشت موقت محفوظ نگهداشته و همچنان به وی حق دادبازداشت های موقت

بسیاری از  .با این هم، توقیف طوالنی منحیث چالش بزرگی باقی مانده است .در مورد برگزاری محمکه خود پیشنهاد کند

اشخاص تحت توقیف بخاطر نبود منابع، تعداد محدود وکالی مدافع، کاروران غیر ماهر حقوقی و فساد، از مزایایی قانون 

روزه   75، و یا -27، -10کم می کند؛ در صورت که طی  ضرب االجل قانون ح .اجراات جزایی، محروم مانده اند

اما اگرچه، قضات، با  .تحقیقات تکمیل و یا صورت دعوی آماده نه شود ، در این صورت قضات باید متهم را رها نماید

 .وجود نبود صورت دعوی، متهمین را فراتر از موعد متدکره در توقیف نگه داشته اند

 

زندانی طالب را در نزدیکی رخصتی های عید سعید فطر و در آستانه ای   800ت روند رهایی بیش از : دولعفو عمومی

رییس جمهور غنی به مقامات مربوطه دولت هدایت داد تا  .گفتگو های بین االفغانی در مورد صلح، در ماه جون آغاز نمود

  .زندانیان را بررسی کرده و اقدامات الزم برای جلوگیری از تهدیدات توسط آنها ریدست گیرد
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 هـ: عدم پذیرش محکمه عادالنه علنی 

 

های از جمله کمبود بودجه، قانون در مورد مستقل بودن سیستم قضایی صراحت دارد، اما سیستم قضایی هنوز هم با چالش 

کمبود کارمندان و نبود کارمندان مسلکی، عدم موثریت  مواجه بوده و مورد تهدید، تعصب،فشار های سیاسی و فساد گسترده 

 .قرار دارد

 

 

ً مورد ترس و تهدید قرار گرفته و یا درگیر فساد بودند اما در ماه می، یون .مقامات قضایی، څارنواالن و وکالی دفاع اغلبا

تن از قضات از وظایف شان سبک  6م، با انفاذ منشور اخالقی برای قضات  2018طی ماه می گزارش داد، که در سال 

تن آنها اخطاریه کتبی و برای  36تن ازقاضات کسر معاش،  43به تعداد  .دوش شده و به لوی څارنوالی معرفی گردیدند

تن از  55ر این،  ریاست هیئت نظارت قضایی ستره محکمه به تعداد عالو ب .تن دیگر شان توصیه های کتبی داده شد 120

  .تن از وکالی مدافع را به جرم فساد، دستگیر نمود 5تن کارمند اداری و  5جمله  یک تن قاضی، 

 

رشوه دهی/گیری و فشار کارمندان دولتی، بزرگان قومی ، خانواده های اشخاص متهم و افراد وابسته به مخالفین دولت 

بسیاری از محاکم با استفاده از رویکرد های تلفیقی قانون مدرن، شرع و  .عث تضعیفی بیطرفی هیئت قضایی گردیده بودبا

میکانیزم های عدلی عنعنوی  در بسیاری موارد، به ویژه در  .عرف سیستم عدلی را به شکل غیر منصفانه مدیریت کرده اند

فساد در دستگاه های عدلی و قضایی یک امر معمول بوده و اغلباً مجرمین  .مناطق روستایی،  به جایی خود باقی مانده است

 (.مراجعه شود 4برای رهایی و نرمی در فیصله های شان توسط قضات، رشوت می دهند )به بخش 

 

ا هم تعداد قضات در مناطق نا امن کافی نبوده که این امر خود باعث شده بود تا اکثریت قضایا از طریق میانجگری ها و ی

کمبود قضات زن، به ویژه در والیات و خارج از کابل دسترسی زنان را به عدالت  .سیستم عنعنوی عدلی رسیدگی شود

زیرا، هنجار های فرهنگی مانع  .بسیاری از زنان قادر نبودند تا از سیستم رسمی عدلی استفاده نمایند .محدود ساخته بود

فیصد  13تن قاضی و یا  257تن قاضی  2029در جریان سال، از جمله  .ارتباط شان همراه کارمندان ذکور می گردد

سیستم رسمی  .م اندکی افزایش را نشان می دهد 2018قضات را از طبق اناث تشکیل می داد که این ارقام در مقایسه با سال 

در  .ش شده استعدلی و قضایی در مراکز شهری قویتر عمل کرده  اما در مناطق روستایی به مراتب ضعیف تر گزار

پولیس نیر با دست  .مناطق روستایی دفاتر فزیکی برای قضات و څارنواالن وجود نداشت و از امنیت کاقی برخوردار نبودند

محاکم و پولیس با قوت کمترر از آنچه که عمدتاً در  .باز فعالیت می کردند و از صالحیت های نا محدودی برخوردار بودند

سیستم قضایی همچنان در امر تطبق و پیروی از قوانین جدید تعدیل  .الیت های شان ادامه دادندسراسر کشور دارند، به فع

عدم موجودیت کادر متخصص در سیستم قضایی باعث تأخیر در امور محاکم گردیده  .شده با نبود ظرفیت کافی مواجه بوندند

های آموزشی اندکی اشتراک داشته اند و اغلباً بعضی از شاروالی ها و مقامات والیتی، به شمول قضات دربرنامه  .بود

قضاوت های شان را مطابق درک شخصی شان از شریعت، و یا رسم و رواج محلی، عنعنه قبیلوی، بیدون مراجعه به قانون 

دسترسی یه قوانین حقوقی و  .تعداد قضاتی که از مقطع حقوق فارغ شده اند در حال افزایش است .موضوعه، پیش می برند

نین حاکم افزایش یافته، اما قابلیت دسترسی محدود به آنها برای پیشبرد کار بعضی از قضات و څارنواالن به شکل مانع قوا

مقامات اغلباً  .محاکم در شهرهای بزرگ  در پیشبرد و فیصله قضایای جنایی به کار شان ادامه می دهند .باقی مانده است

رسمی و میکانیزم پا در میانی دولت ازطریق ریاست های حقوق وزارت برای حل و فصل قضایای مدنی از سیستم غیر 

عدلیه )حقوق مدنی( و یا در برخی موارد از طریق مذاکره بین طرفین ذریعه پرسونل قضایی و یا حقوقدانان شخصی، 

حلی و شورا ها )گرد از آنجایی که سیستم حقوقی رسمی اغلباً در ساحات روستایی وجود نداشته، رهبران م .استفاده کرده اند

همایی های مشورتی، معموالً مردانی که توسط جامعه انتخاب می شوند( شیوه های اولیه بخاطر حل و فصل مسایل جنایی و 

شورا های مذکورهمچنان، بیدون در نظرداشت سیستم رسمی حقوقی، مجازات را هم در فیصله  .منازعات مدنی می باشد

موسسات غیر دولتی چندین قضیه را گزارش داده اند که در آن عاملین جرایم خشونت علیه  یوناما و .شان تحمیل می نمایند

زنان به شمول خشونت های فامیلی بعد از اینکه ادعاهای شان از طریق میانجیگری حل شده بودند، مجدداً به خشونت دست 

 زده اند

.   

 .به اساس تعبیر سخت گیرانه از شریعت، نافذ کرده بوددر ساحات تحت کنترول طالبان، این گروه سیستم موازی عدلی را 

نظر به گزارش رسانه ها، در ماه می، یک محکمه   .مجازات توسط این گروه شامل اعدام و قطع اعضای بدن بوده است
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د طالبان در ولسوالی شهرک، والیت غور پسر و دختری را که ادعا می شد به صورت غیر مشروع با همدیگر ارتباط  داشتن

  .را با شلیک مرمی به قتل رساندند

 

رسانه ها در ماه مارچ،  قتل یک زن حامله را همراه نوزاد تولد نا شده اش، که ادعا می شد وی جنگ طالبان را در مقابل 

طالبان وی را از خانه اش بیرون  .دولت "غیر مشروع" می دانست، در ولسوالی سنگچارک، والیت سر پل گزارش داده اند

آنرا نزد قومانان طالب برده و قوماندان مذکور بالدرنگ حکم اعدام وی را صادر نمود و خانم مذکور را با ضرب  کرده،

  .گلوله به قتل رساندند

 

 :طرزالعمل محکمه

 

ً به این حکم عمل کرده است  .قانون اساسی حق محکمه منصفانه و علنی را فراهم محفوظ داشته، اما قوه قضاییه ندرتا

دولت به طور رسمی از یک سیستم حقوقی شیوه   .مدیریت و تطبیق عدالت در ساحات مختلف کشور متفاوت است

همه شهروندان در نظر قانون حق برائت داشته و آنهایی که متهم هستند، حق دارند به محکمه  .کنجکاوانه استفاده می کند

در بعضی والیات محکمه علنی  .ین حقوق را رعایت نکرده اندحاضر شوند و استیناف خواهی نمایند، اگرچه قضات اکثرا ا

قانون قضات را  .برگزار می شود، اما این مسأله یک معیار نبوده، اگرچه قانون اساسی حق محاکم علنی را الزامی می داند

یت نکرده و بسیاری از روز قبل از حضور در دادگاه متهم را اطالع دهد، اما آنها اکثرا این مورد را رعا 5ملزم میداند تا 

   .شهروندان شکایت دارند که رسیدگی به قضایای حقوقی اغلباً سالها طول می کشد

 

 چنین چیزیقانون اساسی  در در حالیکه سه تن از قاضات به حیث هیئت منصفه در محاکم جنایی تصمیم اتخاذ می نمایند، 

متهمین مستمند  .هامی که علیه آنها وارد شده است  مطلع می سازندڅارنواالن، ندرتاً متهمین را از تفصیالت ات .وجود ندارد

در بسیاری موارد، به  .حق دارند تا از هزینه های دولتی برای داشتن وکیل مدافع استفاده کنند، اما مشروط  بر اجازه منابع 

شهروندان اغلبا از  .ه استنسبت کمبود شدید وکالی مدافع ، هیئت قضایی این حق را به صورت متناقض آن استفاده کرد

متهمین و څارنواالن، حق آن را دارند تا شواهد فزیکی و اسناد  .حقوقی که قانون اساسی به  آنها داده است آگاهی ندارند

مربوط قضیه را قبل از دادگاه بررسی نمایند، اگرچه ناظرین خاطر نشان کرده اند که اسناد محکمه، با وجود درخواست های 

 .ع، اغلباً قبل از اینکه قضایا به دادگاه بروند، بخاطر بازنگری در دسترس قرار نمی گیرندوکالی مداف

وکالی مدافع قضایایی جنایی گزارش داده اند که احترام و تحمل قوه قضائیه نسبت به نقش وکالی مدافع در محاکم جنایی  

ده و تهدید توسط څارنواالن و سایرر مقامات اجرای افزایش یافته است ، اما وکالی مدافع افراد متهم همچنان سوء استفا

 .قانون را تجربه می کنند

 

زمانی که متهم تحت توقیف باشد، قانون اجراات جزایی، برای تکمیل همه مراحل، از شروع تحقیقات الی مرحله استیناف 

ضمانت اجازه داده، اما این  قانون مذکور همچنان، رهایی موقتی متهم را به قید .محدوده زمانی را در نظر می گیرد

در صورتی که قضیه مربوط امنیت داخلی یا خارجی کشور باشد، ضمیمه مربوط این  .موضوع ندرتا رعایت می شود

محاکم در مرکز عدلی  در پروان بطور منظم برای استفاده از  .قانون، محدوده های زمانی تحت توقیف را تمدید نموده است

در صورتی که هیئت قضایی ضرب االجل های متذکره را رعایت نکند، قانون  .دوره های زمانی طوالنی انتخاب شده اند

تحت توقیف، با محاکم اغلباً این ضرب االجل ها را رعایت نمی کنند، اما اشخاص  .حکم مینماید تا متهم از توقیف رها شود

 .وجود آن هم در توقیف میمانند

   

در قضایای که در آن هیچ نوع قانون حقوقی مشخصی اعمال نشده باشد و یاهم قضات و څارنواالن از قانون موضوعه 

این کار اکثرا   .آگاهی نداشته باشند، دراینصورت قضات و شورا های غیر رسمی قانون عرفی را مورد اجرا قرار می دهند

 .نتج به پیامدهای تبعیض آمیز در قبال زنان می شودم

 

 زندانیان سیاسی و اشخاص تحت توقیف

 

 .هیچ گزارشی از دستگیری زندانیان سیاسی یا توقیف شدگان در دست نیست
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 طرز العمل ها و راه های حل قضایای مدنی

 

و حقوق بشر، به عدالت دسترسی کامل فساد و ظرفیت محدود، سبب شده است تا شهرواند در موارد نقض قانون اساسی 

شهروندان شکایات مربوط به نقض حقوق بشر را به کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ارسال می نمایند،  ..نداشته باشند

زنان بعضا  .که این کمیسیون بعد از بررسی، شکایات موثق را جهت تحقیق و پیگرد قانونی محول لوی څارنوالی می نماید

 .سوء استفاده ها از جمله درخواست های جنسی در مراجع دولتی گزارش داده اند در مورد

 

 مداخله خودسرانه یا غیرقانونی در حریم خصوصی ، خانواده ، مکالمات و مکاتبات خصوصی .و

 

نکرده  قانون هر نوع تجاوز بر حریم خصوصی افراد را منع قرار داده، اما با آن هم ادارات مربوطه این اصل را رعایت

قانون اجراات جزایی در مورد حفظ حریم خصوصی ، منع دستگیری افراد در شب و حتمی بودن حضور افسران زن  .اند

  .اما این موارد از سوی دولت بعضا رعایت نشده است .حین انجام تالشی صراحت دارد

 

گزارش هایی نیز وجود دارد  .غیرنظامیان شده اندنیروهای دولتی با زور و بیدون مجوز قانونی وارد خانه ها و محل کار 

که کارمندان دولتی  مکالمات شخصی از جمله تماس های  تلفنی و سایر ارتباطات دیجیتالی را بیدون نظارت قانونی یا حکم 

 .قضایی، نظارت کرده اند

 

ه عنوان پناهگاه ، پایگاه های نظامی و  دولت و رسانه ها گزارش داده اند که طالبان به طور مرتب از خانه های افراد ملکی ب

شاخه خراسان مکاتب و مدارس را  –گزارشهای نیز وجود دارد که نشان می دهد  طالبان و داعش  .سپر استفاده کرده اند

 .برای اهداف نظامی شان مورد استفاده قرار داده اند

 

 قضایای سوء استفاده و بد رفتاری در درگیری )جنگ های( داخلی .ز

 

دامه درگیری های داخلی در کشور سبب شده تا ما شاهد  تلفات غیر نظامیان، اختتاف ها ، بد رفتاری با زندانیان، وارد ا

به دلیل حمالت شورشیان ، وضعیت امنیتی کماکان به  .کردن خساره به اموال، بیجا شدن مردم و سایر سوء استفاده ها باشیم

 .گروه های تروریستی اکثرا موجب کشتن افراد غیر نظامی در کشور شده اند .عنوان یک چالش بزرگی باقی مانده است

 

ماه نخست سال خبرداد، که این ارقام در مقایسه با  9تن غیر نظامیان بدلیل درگیری ها طی  2563: یوناما از کشته شدن قتل

یوناما همچنان  .را نشان می دهدم گزارش داده شده بود افزایش  2018تن غیر نظامیان درعین مدت در سال  2870تلفات 

زخمی( که در اثر انفجار بم ها توسط عناصر ضد دولتی  1479کشته و  300تن غیر نظامیان ) 1779در مورد تلفات 

ماه نخست  9فیصد تلفات غیرنظامیان را در  62یوناما  .صورت گرفته بود خبر داده و این رویداد ها را مستند ساخته است

یوناما در  .فیصد دیگر آن را به نیروهای دولت نسبت داده است 28دولتی از جمله طالبان و داعش و  سال به نیروهای ضد

فیصد   28م  2018تلفات غیرنظامیان را در اثر حمالت هوایی ثبت کرد که در مقایسه با سال  885ماه نخست سال  9

 .افزایش را نشان می دهد

 

تن دیگر  4.876تن ازغیرنظامیان و زخمی شدن  1611افغانستان از کشته شدن در ماه اکتبر، کمیسیون مستقل حقوق بشر 

فیصد تلفات غیرنظامیان را به  11کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان  .آنها طی ماه های اپریل و سپتامبر، گزارش داد

قوق بشرافغانستان احتماالً به تفاوت در آمار بین گزارش های یوناما و کمسیون مستقل ح .نیروهای دولتی نسبت داده است

 .دلیل روش گزارش دهی از جمله دوره های مختلف راپور دهی می باشد

 

مارچ ، نیروهای دفاع ملی عملیات شبانه را برای گرفتاری یک تن از قومندانان محلی  25طی گزارش یوناما به تاریخ 

منجر به کشته شدن پنج تن غیرنظامی )سه زن ، یک مرد حمالت هوایی  .طالبان در ولسوالی سروبی ، والیت کابل انجام داد

ماه می ، دو تن از کارمندان مرد یکی از موسسات غیر دلتی در  23به تاریخ  .تن زخمی گردد 4و یک پسر( و همچنان 

   .والیت فراه در اثر حمله هوایی  کشته شدند و ساختمان موسسه مذکور تخریب و یک واسطه نقلیه نیز قسما آسیب رسید
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 .م  ثبت کرده است  2018در صد افزایش را در تلفات غیر نظامیان از ماه جوالی تا سپتمبر در مقایسه با سال  42یوناما 

عالوه بر این، یوناما در ماه جوالی بلند ترین ارقام تلفات غیر نظامیان را در یک ماه بعد از آن که سازمان ملل ثبت 

بیشترین افزایش در تلفات غیر نظامیان به  .م آغاز نمود، به ثبت رساند 2009سیستماتیک تلفات غیر نظامیان را در سال 

ناظران افزایش خشونت های تابستان امسال را به  .ته، نسبت داده شدهحمالت که توسط عناصر ضد دولتی صورت گرف

تن از غیر  21جوالی بر دفاتر روند سبز در کابل که در نتیجه آن  28حمالت انتحاری گسترده یی چون حمله انتحاری 

سته پولیس در کابل که ماه آگست بر پو 7تن دیگر زخم برداشتند، حمله موتر بمب گزاری شده به تاریخ  50نظامیان کشته و 

شاخه خراسان بر یک   -تن دیگر گردید و حمله گروه داعش  140تن و زخمی شدن بیش از  14منجر به کشته شدن حد اقل 

     .تن دیگر زخم برداشتند، نسبت داده اند 143تن کشته و  91هوتل عروسی در کابل که در نتیجه آن 

 

خونین را بر رهبران مذهبی به ویژه علماء  که علیه طالبان صحبت می طی سال جاری عناصر ضد دولتی چندین حمله 

جون یک ماین تعبیه شده را که از راه دور کنترول می شد، در یکی از مساجد هنگام نماز  28طالبان در  .کردند، انجام دادند

طبق گزارش ها، طالبان یک عام  .دتن از افراد ملکی زخم برداشتن 14جمعه در والیت سمنگان انفجار دادند که در نتیجۀ آن 

تعداد زیادی از علمای دینی  .دینی را که از کارکردها و خدمات نیروهای امنیتی تمجید کرده بود، مورد حمله قرارد دادند

به  .حامی دولت نیز در جریان همین سال به قتل رسیدند و هیچ شخص و یا گروهی مسئولیت این حمالت را بدوش نگرفت

می، ماین جاسازی شده در داخل مسجد التقوا در شهر کابل که در آن مولوی سمیع هللا ریحان کسیکه به  24در  عنوان مثال،

عنوان عالم برجسته دینی حامی دولت شناخته می شد و موعظه های وی از طریق شبکه های تلویزیونی بخش می گردید، 

م خیل عالم شناخته شده و کسیکه طی موعظه های متعدد دو روز بعد، مولوی شبیر احمد هاش  .جان خود را از دست داد

افراد  .خویش از نیروهای ضد دولتی خواسته بود تا از جنگ دست بکشند نیز توسط افراد ناشناس در کابل به قتل رسید

نطقه جون در م 24ناشناس مولوی شفیع هللا حنفی مال امام مسجد مرکزی قالتک، استاد مدرسه و حامی دولت را به تاریخ 

  .قالتک والیت ننگرهار به قتل رساندند

   

بطور مثال، طالبان به  .نیروهای ضد دولتی به حمالت شان علیه اهداف غیر نظامی از جمله موسسات غیر دولتی ادامه دادند

غیر می حمله پیجیده یی را با استفاده از یک موتر بمب گزاری شده و با انجام فیرهای اسلحه سبک، موسسه  28تاریخ 

در این حمله به  .تن دیگر زخم برداشتند، مورد هدف قرار دادند 27تن کشته و  8دولتی کونتر پارت را که در نتیجه آن 

کارمندان خارجی این موسسه آسیبی نرسید اما سه تن از کارمندان موسسه پاملرنه که در جوار موسسه کونتر پارت قرار 

ه در آن ادعا کرده بودند موسسه کونتر پارت به ترویج "اختالت میان زنان و طالبان طی اعالمیه یی ک .داشت کشته شدند

مردان" و " استفاده نهاد های امنیتی کابل و دیگر پرسونل برای تطبیق اهداف خارجی" می پردازد، مسئولیت این حمله را 

اکومورا که بعد از مرگش تابعیت تن به شمول داکتر جاپانی به نام تتسو ن 6دسمبر  4شورشیان به تاریخ  .بدوش گرفتند

نیروهای پولیس علت کشته شدن او را  .افتخاری افغانستان را برای خدمات بشردوستانه اش بدست آورد، به قتل رساندند

 .این حمله در رسانه های اجتماعی توسط افغانها به شدید ترین الفاظ تقبیح گردید .کمک های بشردوستانه وی عنوان کردند

      .مسئولیت حمله مذکور را بدوش نگرفتهیچ گروهی 

 

نیروهای ضد دولتی همچنان به هدف قرار دادن مقامات دولتی و نهاد ها؛ کاندیدان و فعالیت های مربوط به انتخابات در 

جوالی، دفتر امرهللا صالح معاون اول رییس جمهور در کابل توسط حمله کنندگان  29به تاریخ  .سراسر کشور ادامه دادند

تن دیگر زخم  50تن از افراد ملکی کشته و  20انتحاری توام با درگیری مورد حمله قرار گرفت که طی این حمله حد اقل 

نتخابات ریاست جمهوری گردهم آمده بودند نیز در والیت غزنی جاییکه مردم برای ثبت نام جهت اشتراک در ا .برداشتند

رویداد که مربوط به انتخابات می شد را ثبت نموده و همه ای این موارد را به طالبان نسبت  5یوناما  .حمله صورت گرفت

م جون، ماین جاسازی شده در محوطه یکی از مکاتب در والیت غزنی که از آن منحیث مرکز ثبت نا 19به تاریخ  .داده است

رای دهندگان استفاده می شد، انفجار نمود که در نتیجه این انفجار سه تن از نیروهای امنیتی که مسئولیت تامین امنیت مکتب 

 28طالبان از افزایش حمالت شان علیه فعالیت های انتخاباتی، انتخابات ریاست جمهوری  .را به عهده داشتند زخم برداشتند

  .ستمبر خبرداده بودند

 

 

م که در ماه می به نشر  2018: در گزارش سکتر جنرال ملل متحد پیرامون اطفال و جنگ های مسلحهانه سال ف هااختطا

 32از این جمله،  .دختر اختطاف شده بوندن خبر داده شده است 2پسر و  41مورد اختطاف اطفال که در آن  19رسید، از 
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مورد به نیروهای ملیشه  1شاخه خراسان،  -دولت اسالمی  مورد به گروه داعش موسوم به 6مورد اختطاف به طالبان، 

بنابر گزارش رسانه ها اکثراختطاف های که در  .مورد دیگر به افراد ناشناس، نسبت داده شده است 4وابسطه به دولت و 

در کابل  مارچ، یک دختر 10به تاریخ  .طول سال صورت گرفته افرادی با درآمد های مختلف را مورد هدف قرار داده بود

با تاسف، اختطاف کنندگان  .هزار دالر امریکایی تقاضا کردند 30000اختطاف کنندگان از فامیل وی مبلغ  .اختطاف گردید

زنان تجارت پیشه ادعا کرده اند که آنها با تهدیدات مداوم و  .بعد از اینکه پول را دریافت نکردند دخترک را به قتل رساندند

  .کنندگان، روبرو هستند براورده کردن پول اختطاف

  

: طبق گزارش یوناما که در ماه اپریل به نشر رسید، کاهش در ثبت سوء استفاده جسمی، مجازات و شکنجه )لت و کوب(

بدینسو نشان می دهد اما در این گزارش در مورد تعداد زیادی از  2016موارد شکنجه های مرتبط به جنگ را از سال 

در این گزارش تقریبا یک سوم  .شکنجه و بدرفتاری قرار گرفته اند، نگرانی های وجود داردبازداشت شده گان که مورد 

زندان ها در والیت  .بازداشت شدگان جنگی که با آنها مصاحبه صورت گرفته از شکنجه و بدرفتاری با خود خبر داده اند

فیصد را  91مه داده که این رقم نسبت به ارقام کهفیصد را تشکیل می دهد ادا 77کندهار هنوزهم به بلند ترین حد شکنجه  که 

این موارد شامل خفه کردن، شوک های برقی، کش کردن آله تناسلی  .نشان داده سیر نزولی را نشان می دهد 2017در سال 

برخورد ریاست امنیت ملی با بازداشت شده گان جنگی  در والیت های  کابل، خوست و  .و حلق آویز کردن می شود

  .ن و همچنین نحوه برخورد اداره مارزه با تروریزم این ریاست هنوز هم قابل نگرانی استسمنگا

 

ماین  .گروه های ضد دولتی به طور منظم از ماین های کنار جاده یی جهت هدف قرار دادن غیر نظامیان استفاده می کنند

یوناما طی  .وز هم زندگی مردم را تهدید می کندهای زمینی، مهمات منفجر ناشده و مهمات باقی مانده از از دوران جنگ هن

تن غیر نظامی که در اثر ماین های جاگذاری شده توسط عناطر ضد دولتی که اکثرا به طالبان نسبت  446گزارشی از تلفات 

ی شده به تاریخ یازدهم ماه جون ماین کنار جاده که توسط طالبان جاگذار .ماه نخست سال خبر داده است 9داده می شود طی 

بود یک موتر را که به سوی ولسوالی دند والیت کندهار در حال کرکت بود مورد هدف قرارداد که در نتیجه دو تن به شمول 

تن غیر نظامی در هر  120وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث گزارش داده است که به تعداد  .چهار طفل کشته شدند

رسانه ها همواره موارد  .مایل مربع زمین از وجود ماین پاکسازی شود 660تا  ماه کشته و یا زخمی می شوند و نیاز است

 .را که اطفال در اثر مهمات منفجر ناشده کشته و یا زخمی شده اند  را گزارش داده است

 

 

مله تن غیر نظامی از ج 264فیصد  7ماه نخست امسال تلفات غیر نظامیان در اثر مهمات باقی مانده از دوران جنگ  6طی 

فیصد را تشکیل می  84اطفال که در اثر چنین انفجار ها کشته و یا زخمی شده اند  .زخمی را تشکیل داده 184کشته و  80

پسر و  7ماه اپریل در نزدیک یک مکتب در والیت لغمان بوقع پیوست، منجر به کشته شدن  14در یک رویداد که در  .دهد

   .این رویداد هنگامی اتفاق افتید که اطفال با این مهمات بازی می کردند .تن دیگر شان گردید 8زخمی شدن 

 

 

: بنابر گزارش ها نیروهای امنیتی به ویژه نیروهای پولیس ملی و نیروهای پولیس محلی استخدام اطفال در نیزوهای نظامی

حقوق بشر افغانستان از استخدام اطفال کمیسیون مستقل  .و همچنین ملیشه های وابسطه به دولت اطفال را استخدام کرده اند

سال داشتند  17الی  12تن پسران که بین سنین  26یوناما استخدام  .در نیروهای امنیتی در والیت کندهار گزارش داده است

سه تن از این پسران توسط گروپ های مسلح وابسطه به  .ماه نخست سال، تایید کرده است 6را توسط نیروهای امنیتی در 

و نیروهای امنیتی استخدام و منحیث محافظ شخصی، حمل کننده اسلحه، گزمه کننده و یا هم جهت استفاده های جنسی  دولت

  .مورد استفاده قرار گرفته اند

 

نیروهای پولیس ملی اقدامات را که شامل آموزش در مورد پروسیجر های ارزیابی سن، برگزاری کمپاین آگهی دهی در 

یر سن، بررسی موارد ادعا شده یی استخدام اطفال زیر سن و ایجاد مراکز جهت ثبت موارد استخدام مورد استخدام اطفال ز

والیت  34را در    (CPUS) حکومت واحد های حمایت از اطفال .اطفال در بعضی از والیات ، روی دست گرفته است

ه این واحد های برای نظارت کافی از این با این حال، بعضی از موسسات غیر دولتی گزارش داده اند ک .توسعه داده است

برعالوه، چالش های امنیتی در اکثر مناطق دور دست  .روند از تجهیزات، کارمندان و یا هم آموزش الزم برخوردار نیستند

 .از روند استخدام پولیس محلی نظارت نمی کند (CPUS) مانع نظارت به سطح ولسوالی شده و واحد های حمایت از اطفال
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افراد استخدام شده جدید مورد بررسی قرار می گیرد که این امر شامل تصدیق حد اقل دو تن از محاسن سفیدان محل  هویت

وزارت  .ساله و واجد شرایط پیوستن به صفوف نیروی های اردوی ملی را دارد، می باشد 18که فرد استخدام شده حد اقل 

هنمود های را به هدف جلوگیری از استخدام و سوء استفاده جنسی های داخله و دفاع ملی همچنان یک سلسله هدایات و ر

رسانه ها گزارش داده اند که واحد های نیروهای دفاعی و امنیتی  .اطفال توسط نیروهای دفاعی و امنیتی، صادر کرده اند

طبق گزارش ها  .اده اندکشور تعداد از اطفال را منحیث خدمه، همکار و یا هم به هدف استفاده جنسی، مورد استفاده قرار د

نیروهای امنیتی افغان به ویژه نیروهای پولیس ملی و نیروهای پولیس محلی اطفال را مخصوصا برای انجام بچه بازی در 

طبق گزارش ها بعضی از مقامات اردوی ملی افغانستان با وعده های فراهم  .تمامی والیات افغانستان استخدام کرده اند

      .جذب پسران به بچه بازی استفاده نموده اندنمودن غذا و پول جهت 

 

طبق گزارش یوناما، طالبان و گروه داعش به استفاده شان از اطفال در خطوط مقدم جبهه و نصب ماین های کنار جاده هنوز 

ا این معلوم در حالی که قانون قربانیان قاچاق انسان را از تعقیب عدلی مورد حمایت قرار می دهد، ام .هم  ادامه می دهند

نیست که آیا دولت با آنعده اطفال که در گذشته منحیث جنگجو ایفای وظیفه کرده اند را منحیث جنگجو مجازات خواهد کرد و 

 .یا هم منحیث قربانی قاچاق انسان با ایشان برخورد خواهد نمود

   

سال توسط عناصر ضد  17الی  12ران تن از پس 23ماه نخست سال ادعا های معتبری که پیرامون استخدام  6یوناما در 

در بعضی از موارد طالبان و دیگر عناصر ضد دولتی اطفال را  .دولتی استخدام شده بودند، را ثبت و یا تایید نموده است

برای انجام حمالت انتحاری، منحیث سپر انسانی و جابجا سازی ماین ها به ویژه  در والیت های جنوبی افغانستان، مورد 

طبق گزارش رسانه ها، موسسات غیر دولتی و نهاد های ملل متحد طالبان اطفال را با وعده های پولی  .قرار داده اند استفاده

شما همچنین می  .و وعده های دروغین دینی فریب داده  و یا هم آنها را مجبور ساخته اند تا حمالت انتحاری را انجام دهند

یاالت متحده پیرامون قاچاق انسان را در لینک زیر بخوانیدوزارت امور خارجه اتوانید گزارش ساالنه     

HTTPS://WWW.STATE.GOV/TRAFFICKING-IN-PERSONS-REPORT/  .  

 

خدمات سازمان های بشردوستانه : وضعیت شکننده امنیتی تاثیرات منفی روی ارائه خوشونت های مرتبط به جنگسایر 

شورشیان همواره  .خشونت ها و نا امنی ها مانع  روند انکشاف، کمک رسانی و فعالیت های بازسازی شده است .داشته است

موسسات غیر دولتی گزارش داده اند که شورشیان، افراد با  .کارمندان دولتی و کمک رسان را مورد هدف قرار داده است

بران ملیشیه در بدل اجازه انتقال و پخش مواد کمکی در کشور از نهاد های مدد رسان، رشوت خواسته نفوس جامعه و ره

رویداد  38ماه نخست سال، یوناما  6در  .عناصر ضد دولتی به هدف قرار دادن شفاخانه ها و امداد گران ادامه داده اند .اند

اکثریت چنین رویداد ها در  .را که در آن تاسیسات و پرسونل صحی مورد هدف قرار گرفته بودند، را به ثبت رسانده است

 25یوناما از جمله رویداد های متذکره  .ربع اول سال به ویژه در زون های شرقی، جنوبی و شمالی کشور صورت گرفته

به  .رویداد را به نیروهای ملی امنیتی افغانستان نسبت داده است 7رویداد را به عناصر ضد دولتی و  4ا به طالبان، رویداد ر

کلینیک های مذکور الی ماه می  .کلینیک را در والیت نورستان به زور مسدود نمودند 13اپریل، طالبان به تعداد  25تاریخ 

کلینیک دیگر را در چهار  11می، طالبان  12به تاریخ  .منطقه دوباره باز شدند مسدود ماندند که بعدا توسط محاسن سفیدان

 42در ماه جوالی، طالبان به  .ولسوالی والیت بغالن مسدود نمودند که کلینیک های مذکور چند روز بعد دوباره باز شدند

  .عالیت های شان را متوقف سازندکلینیک صحی در والیت وردک که توسط کشور سویدن تمویل می شدند اخطار دادند تا ف

       

 

ماه می در والیت زابل، نیروهای پولیس ملی دو تن از کارمندان شفاخانه را که گویا  دروازه شفاخانه را زود باز  5به تاریخ 

از نیروهای پولیس  .یک تن از این دو کارمند هدف شلیک و دیگر آن مورد لت و کوب قرار گرفت .نکردند، زخمی ساختند

شخص بازداشت  .اسلحه سبک در داخل شفاخانه استفاده کرده و یک تن از مریضان را به ظن طالب بودن دستگیر نمودند

اپریل، طالبان فعالیت سازمان جهانی صحت و  11به تاریخ  .شده یک روز بعد با میانجگری محاسن سفیدان دوباره رها شد

ممنوع قرار داد که در نتیجه روند کمپاین واکسین فلج اطفال )پولیو( متوقف کمیته بین المللی صلیب سرخ  را در تمام کشور 

اگر چه فعالیت های سازمان مذکور دوباره آغاز شد اما هیچ نوع کمپاینی پیرامون واکسین فلج اطفال )پولیو( در ربع  .گردید

رد که بیش از یک ملیون طفل در مقابل خدمات روزمره واکسین در شفاخانه ها کماکان ادامه پیدا ک .دوم سال، انجام نشد

پولیو با استفاده از راه های دیگری چون )انجام واکسین توسط تیم های سیار در اماکن تجموع و سرحدات کشور( واکسین 

   .شدند

https://www.state.gov/trafficking-in-persons-report/
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در  طبق گزارش رسانه ها، طالبان .طالبان همچنان مکاتب، ستیشن های رادیو و دفاتر دولتی را مورد حمله قرار داده اند

رویداد که در آن  سیستم  25ماه نخست سال، یوناما  6در  .طول سال به تهدید و بسته نموده صدها مکتب دولتی ادامه دادند

 16از جمله این رویداد ها  .تعلیم و تربیه در مناطق غربی، شرقی، شمال شرقی و مرکزی کشور متاثر گردید، به ثبت رساند

ان مکاتب دخترانه را در والیت فراه بین ماه های جنوری و اپریل مورد حمله قرار داده رویداد که طالب 6رویداد به شمول 

اپریل، طالبان داخل یکی از لیسه ها در والیت فراه شدند و مواد انفجاری را  14به تاریخ  .بودند، به طالبان نسبت داده شده

هزار دانش آموز  1000د و منجر به محروم شدن تقریبا منفجر ساختند که در نتیجه این انفجار خسارات انگفتی به لیسه وار

دو رویداد دیگر که در آن مکاتب مورد حمله  .ماه بود 12این دومین حمله طالبان بر مکاتب طی  .از تعلیم و تربیه گردید

      .استشاخه خراسان و سه رویداد به نیروهای امنیتی افغانستان،  نسب داده شده  –قرار گرفته بود به گروه داعش 

 

  :احترام به آزادی های مدنی، از جمله .بخش دوم 

 

  آزاده بیان  و آزادی مطبوعات .الف

 

قانون اساسی در مورد آزادی بیان از جمله آزادی مطبوعات صراحت داشته اما این آزادی ها بعضا از جانب دولت محدود 

 .ساخته شده بود

 

بنابر بر گزارش  .بیان تصریح کرده و افغانستان دارای مطبوعات آزاد می باشد: قانون موارد را در مورد آزادی آزادی بیان

ها در بعضی موارد مقامات از فشار و یا هم استفاده از نام دین و مذهب برای تهدید و خاموش ساختن منتقدین شان استفاده 

ه اما انتقاد از حکومت های محلی روند انتقاد از دولت مرکزی منظم و بطور عموم عاری از محدویت ها بود .کرده اند

جاییکه مقامات محلی و زورمندان برای تهدید و یا ترساندن منتقدین شان چه از افرادی عادی جامعه و یا خبرنگاران، از 

بحث روی مسایل سیاسی برای افرادی که در مناطق مورد  .نفوذ و مقام شان استفاده کرده اند بیشتر محدود گزارش شده است

نهاد های  .و یا تحت کنترول طالبان زندگی می کنند نیز منحیث یکی از خطرناک ترین کارها محسوب می شودمنازعه 

اما، این نظارت تاثیر  .امنیتی دولتی توانایی شان را در امر نظارت از انترنت از جمله رسانه های اجتماعی، افزایش داده اند

  .تهبه سزای روی استفاده از رسانه های اجتماعی نداش

 

: رسانه های مستقل فعال بوده و نظرات گسترده و چشم گیری را آزادی مطبوعات و رسانه ها از جمله رسانه های آنالین

تطبیق قانون دسترسی به اطالعات متناقض باقی مانده و رسانه ها از عدم موفقیت دولت در تحقق مواد این  .ابراز نموده اند

مقامات دولتی معموال رسانه ها را در امر دسترسی به اطالعات دولتی محدود ساخته و یا هم درخواست  .قانون، خبر داده اند

طبق گزارش های یوناما، نهاد دیدبان حقوق بشر و خبرنگاران بیدون مرز )سانز فرانتایرس،  .های آنها را نادیده گرفته اند

ه شکل درست تطبیق کند که این امر باعث شده خبرنگاران آر اس اف( دولت نتوانسته قانون دسترسی به اطالعات را ب

 .نتوانند به اطالعات دسترسی کامل داشته باشند

 

شاخه خراسان، طالبان و چهره های  –خبرنگاران در امر تهیه و گزارش خبر با تهدید آزار و اذیت و حمله گروه داعش 

خبرنگار که  9تن از خبرنگاران از جمله  13ش داده است که کمیته حمایت از جبرنگاران گذار .مربوط به دولت قرار دارند

موسسه نی، نهاد که  از رسانه  .م کشته شده اند 2018شاخه خراسان در کابل در سال  –در یک حمله انتحاری گروه داعش 

ماه نخست  6های آزاد در افغانستان حمایت می کند طی گذارشی یافته های خود را در مورد خشونت علیه خبرنگاران در 

در ماه فبروری دو خبرنگار به نام های شفیق  .درصد اعالن کرده است 50م  2018ماه نخست سال  6سال  در مقایسه با 

 .آریا و رحمان هللا رحیمی کارمندان رادیو محلی هم صدا در والیت تخار توسط افراد ناشناس با ضرب گلوله  به قتل رسیدند

 

نات چون موبایل، انترنت و رسانه های اجتماعی فرصت های خوبی را برای اخذ دسترسی وسیع شهروندان به امکا

دولت علنا از آزادی بیان حمایت کرده و با رویدست گرفتن ابتکارات جدید برای مبارزه با  .اطالعات، فراهم نموده است

 .تهدید های امنیتی که رسانه ها را تهدید می کند، به همکاری خود ادامه داده است
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در بعضی موارد  .رنگاران گزارش داده اند که آنها با خظر تهدید خشونت های ناشی از جنگ های داخلی مواجه هستندخب

آنها از سوی سیاسیون، مقامات امنیتی و دیگر زورمندان در امر تهیه خبر و یا هم گزارش با تهدید و آزار و اذیت مواجه 

 .یشتر در معرض تهدید و آزار و اذیت قرار داشته اندطبق گزارش آر اس اف خبرنگاران زن ب .بوده اند

 

گروه های سیاسی و قومی از جمله  .آزادی بیان و رسانه های مستقل در مقایسه با کابل در والیات بیشتر محدود بوده اند

افرادی که توسط رهبران جهادی پیشین رهبری می شوند تعداد زیادی رسانه ها را در والیات جهت کنترول پخش 

رسانه های والیتی همجنین بیشتر در معرض خطر حملالت توسط عناصر ضد دولتی  .موضوعات، تمویل مالی می کنند

م بدینسو برای سومین بار توسط سران محلی  2015طبق گزارش یکتن از خبرنگاران، رادیوی سما از سال  .قرار دارند

 .طالبان تهدید به بسته شدن، شده بودند

 

تعداد زیادی از روزنامه ها و  .آنالین به نشر مجالت ، خبرنامه ها، اخبار و ویب سایت ها ادامه می دهندرسانه های چاپی و 

اما هنوز هم نگرانی ها در مورد خشونت و نا آرامی های که زندگی  .سرمقاله ها آزادانه دولت را مورد انتقاد قرار می دهند

ح بلند بی سوادی، اکثر شهروندان نشرات تلویزیونی و رادیویی را بر بنابر سط .خبرنگاران را تهدید می کند، وجود دارد

فیصدی زیاد جمعیت از جمله آنهای که در مناطق دور دست زندگی می کنند  .نشرات چاپی و آنالین ترجیح می دهند

 .دسترسی بیشتر به رادیو نسبت به اشکال دیگر رسانه ها داردند

 

و شخصی از خشونت برای تهدید و ترساندن خبرنگاران مستقل و مخالف ایشان به : مقامات دولتی خشونت و آزار و اذیت

به تاریخ  .خصوص خبرنگاران که علیه  معافیت، جرایم و فساد افراد زومند صدای شان را بلند کرده بودند، استفاده نموده اند

 .مورد حمله فزیکی قرار دادندمی محافظین شخصی رییس جمهور خبرنگار تلویزیون یک را در قصر ریاست جمهوری  2

در ماه جون یک تن از کارمندان ریاست امنیت ملی گزارش گر و فلمبردار آریانا نیوز را حین تهیه گزارش در مورد مسدود 

 .ترک، مورد لت و کوب قرار داد –شدن مکتب افغان 

 

 45این کمیته  .خبریگاران به قتل رسیدندماه نخست امسال سه تن از  6طبق گزارش کمیته مصئونیت خبرنگاران افغان، طی 

ماه نخست  6رویداد خشونت علیه خبرنگاران از جمله قتل، لت و کوب، ضرب و شتم، تهدید و بازداشت که در مقایسه با 

افراد وابسطه به دولت و یا هم نیروهای امنیتی در  .درصد کاهش  را نشان می دهد، به ثبت رسانده است 50م  2018سال 

مورد خشونت که به  36در صد کاهش را در مقایسه با  50این ارقام  .مورد خشونت مسئول شناخته شده اند 18به رابطه 

 –تعداد خشونت های که از جانب طالبان و گروه داعش  .م نسبت داده شده بود، نشان می دهد 2018نیروهای امنیتی در 

نهاد ها تاکید ورزیده اند  .مورد،  کاهش یافته است 7ورد به م 37م  بدینسو صورت گرفته از  2018شاخه خراسان از سال 

که کاهش خشونت ها بیانگر تامین امنیت بهتر توسط دولت نبوده بلکه ارتباط مستقیم با تعداد حمالت انتحاری و اتخاذ تدابیر 

 .ه می فرستند، داردایمنی توسط متصدیان رسانه ها که کمتر خبرنگاران شان را برای تهیه گزارش زنده از محل حادث

 

طالبان به حمالت شان علیه رسانه ها ادامه داده و هشدار دادند که اگر رسانه ها از نشر " اظهارات ضد طالبانی" دست نه 

در ماه جون، طالبان به رسانه ها هشدار داد تا در ظرف یک هفته نشر " تبلیغات ضد  .کشند، مورد هدف قرار خواهند گرفت

  ".ف سازند در غیر این صورت "خبرنگاران و کارمندان شان مورد حمله  قرار خواهند گرفتطالبانی" را متوق

 

افزایش روز افزون نا امنی ها شرایط خطرناک یی را برای خبرنگاران بوجود آورده حتا در شرایط که آنها اهداف مشخص 

آنها  .مالت افراد ناشناس گزارش داده اندطی سال جاری چندین خبرنگار گزارش های را پیرامو ح .خشونت ها نیز نبودند

این خبرنگاران در مورد عدم همکاری مقامات دولتی  .ادعا کرده اند که این افراد از پشتیبانی افراد زورمند برخوردار بودند

 .محلی در امر تسهیل دسترسی به اطالعات نیز گزارش داده اند

 

سیدگی به خشونت علیله خبرنگاران توسط دفتر شورای امنیت ملی م یک سلسله دستورالعمل ها پیرامون ر 2016در سال 

طی یک ابتکاری کمیته مشترک ملی در کابل و کمیته  .تصویب گردید، اما این دستورالعمل ها به شکل درست آن تطبیق نشد

یته یی های جداگانه در مراکز والیات، یک مرکز جهت بررسی و شناسایی عاملین خشونت علیه خبرنگاران و یک کم

 .حمایوی که فعالیت های آن توسط امنیت ملی برای شناسایی تهدید ها علیه خبر نگاران به پیش برده می شد، ایجاد گردید

 



 15 افغانستان 

 

 

 

 2019بشر افغانستان، سال گزارش حقوق 
  رگرانو کا حقوق بشر، دموکراسیاداره  •وزارت خارجه ایاالت متحده امریکا  

طبق گزارش گروه دادخواهی رسانه یی، تعداد زیادی از زنان با استفاده از نام های مستعار جهت جلوگیری از شناخت، 

والیت  9هیج خبرنگار یی از طبقه اناث در این  AJSC بنابر گزارش .لیت داشتندآزار و اذیت و عمل تالفی جویانه فعا

     .وجود نداشت: لغمان، لوگر، نورستان، پکتیکا، پکتیا، سری پل، ارزگان و زابل

 

تی، : ناظران رسانه یی ادعا کرده اند، خبرنگاران که در مورد فساد در دستگاه های دولسانسور و یا محدودیت ها در محتوا

غاصبین زمین و در مورد دخیل بودن مقامات محلی در قاچاق مواد مخدر گزارش تهیه می کردند؛ مجبور بودند بدلیل ترس 

خبرنگاران و نهادهای غیر دولتی گزارش داده اند  .از مقامات محلی پولیس و یا هم زورمندان، دست به خود سانسوری بزنند

طالعات چارچوب نظارتی موثر را در این مورد فراهم کرده ، اما اجرای آن که اگرچه قانون تعدیل شده دسترسی به ا

طبق نظرسنجی های یک سازمان غیردولتی که از آزادی رسانه ها حمایت  .هنوزهم متناقض و مقامات کمتر پاسخگو بودند

ند که یک سوم دفاتر فیصد از خبر نگاران از دسترسی به اطالعات دولت شکایت داشتند و دریافت 50می کند ، بیش از 

در خواست های اکثریت خبرنگاران بیدون واسطه و آنعده  .دولتی فاقد یک دفتر مشخص جهت ارائه معلومات بودند

خبرنگاران که از شهرت جهانی برخوردار نبودند نادیده گرفته شده و مقامات دولتی به بهانه اینکه اطالعات طبقه بندی شده 

  .ری می کردنداند از ارائه معلومات خوددا

 

: کود جزا و قانون رسانه های جمعی برای افراد که مرتکب شخصیت کشی و یا هم بد نامی دیگران قوانین افترا و تهمت

  .مقامات بعضا از واژه "بد نامی" برای جلوگیری از انتقاد، استفاده می کردند .شوند؛ حبس و جریمه نقدی را در نظر گرفته

 

ادعا کردند که مقامات دولتی همواره "منافع ملی" را در امر دسترسی به معلومات استثنا قرار داده و : خبرنگاران امنیت ملی

 .از ارائه معلومات خود داری کرده اند

 

: بعضی از خبرنگاران پذیرفته اند که آنها در گزارش های شان از انتقاد علیه شورشیان و تعداد از کشور تاثیر غیر دولتی

گروه های شورشی نهاد های رسانه یی را وادار  .یری کرده اند چون با تهدید از سوی طالبان مواجه بودندهای همسایه جلوگ

ساخته اند تا از نشر و پخش اعالنات و اعالمیه های نیروهای امنیتی، برنامه های تفریحی، موسیقی و پخش صدای زنان 

 .جلوگیری کنند

 

ی های آنها در مورد انتخاب لباس بنابر سنت های اجتماعی محدود بوده و زنان در بعضی مناطق کشور گفته اند که آزاد

    .بعضا در مناطق تحت کنترول شورشیان توسط طالبان و همچنان رهبران مذهبی در این مورد تحت فشار قرار گرفته اند

  

 

 :آزادی استفاده از انترنت

 

زارشی معتبری پیرامون نظارت غیر قانونی دولت بر شرکت دولت دسترسی به انترنت را محدود و یا مختل نکرده و هیچ گ

  .های خصوصی عرضه کننده خدمات انترنتی، وجود ندارد

 

رسانه ها و فعاالن رسانه ای به طور منظم از رسانه های اجتماعی برای بحث در مورد تحوالت سیاسی استفاده می كردند، 

طالبان نیز برای پخش پیام های شان از انترنت و رسانه های  .گرفت و فیس بوك در شهر ها  بسیار مورد استفاده قرار می

به دلیل بلند بودن قیمت ها،  کارکرد ضعیف انترنت و سطح پایین سواد در جامعه استفاده از  .اجتماعی استفاده کرد اند

ً کم باقی ماند است ی به اطالعات را با طی سال روان گزارش های زیادی وجود داشته که طالبان دسترس.انترنت نسبتا

  .تخریب و مسدود نمودن آنتن های مخابراتی، محدود ساخته بودند

 

 آزادی آموزش و مناسبت های فرهنگی

   

عالوه بر سیستم آموزشی دولتی،  .آزادی های آموزشی و تحصیلی تا حد زیادی در مناطق تحت کنترل دولت وجود دارد

روند سیستم آموزش های خصوصی نیز با ایجاد پوهنتون های که از آزادی کامل از جانب دولت بخوردارهستند در حال 

تصرف روز افزون مناطق  .نیروهای امنیتی و طالبان مکاتب را منحیث پوسته های نظامی استفاده کرده اند .رشد بوده
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طالبان از کمسیون تحصلی موازی با سیستم  .یادی از مکاتب را از کنترول دولت خارج ساخته استتوسط طالبان تعدادی ز

اگر چه، تعامل طالبان در مناطق مختلف متفاوت بوده، با آن هم در بعضی  .تحصلی رسمی وزارت معارف استفاده کرده اند

س شان بپردازند، اما تعدادی از مضامین مشخص را از مکاتب تحت کنترول آنها به استادان اجازه داده می شد تا به تدری

در ماه فبروری، ریاست امنیت ملی مولوی مدثر مسلمیار یک تن  .ممنوع و یا هم مضامین دینی را جاگزین آنها کرده بودند

 .تن از محصلین به انجام حمالت تروریستی، دستگیر نمود 16از استادان پوهنتون کابل را به ظن تشویق 

  

 ی گردهمایی های مسالمت آمیز و ایجاد انجمن هاآزاد .ب

 

قانون اساسی افغانستان موارد را پیرامون آزادی گردهمایی های مسالمت آمیز و ایجاد انجمن ها تصریح داشته و دولت نیز 

 .بطور عموم به این حقوق احترام ورزیده است؛ اگر چه،  دولت در بعضی موارد این آزادی ها را محدود ساخته بود

 

 آزادی گردهمایی های مسالمت آمیز

 

دولت در کل حق شهروندان را برای برگزاری گرهمایی و تظاهرات مسالمت آمیز احترام نموده، اما گزارش های نیز وجود 

تعداد زیادی گردهمایی ها و  .داشته که پولیس برای متفرق کردن تظاهرات کنندگان از شلیک مرمی استفاده کرده اند

شاخه خراسان و طالبان نیز  –این گردهمایی ها در مقابل حمالت گروه داعش  .ریان امسال برگزار گردید؛تظاهرات در ج

در ماه جنوری، پارلمان فرمان رییس جمهور که در آن برای پولیس برای مهار و جلوگیری از تظاهرات  .آسیب پذیر بودند

   .ندصالحیت های زیادی داده شده بود، را با اکثریت آراء رد کرد

 

 آزادی انجمن ها

 

قانون اساسی مواردی را پیرامون آزادی ایجاد انجمن ها تصریح داشته که این آزادی ها به طور عموم توسط دولت مورد 

م تصریح دارد که تمامی احزاب مکلف اند تا حزب خود را در  2009قانون احزاب سیاسی سال  .احترام قرار گرفته است

بنابر قانون هیچ کارمند، مقامات امنیتی  .وزارت عدلیه ثبت و از موارد که مغایر با آموزه های اسالمی نباشند پیروی نمایند

له، وزارت دفاع ملی و ریاست امنیت نمی توانند و نهادهای قضایی دولتی به ویژه دادکاهی عالی ، وزارت امور داخ

کارمندان یی که این قانون را رعایت نه کنند از  .عضویت احزاب سیاسی را حین تصدی پوست های دولتی، داشته باشند

  .وظایف شان سبک دوش خواهند می شوند

 

 آزادی مذاهب .ج

 

  امون آزادی جهانی مذاهب در لینک زیر بخوانیدشما می توانید گزارش وزات خارجه ایاالت متحد امریکا را پیر

PORT/V/RELIGIOUSFREEDOMREHTTPS://WWW.STATE.GO   

 

  آزادی سفر .د

 

دولت به  .کرده است قانون مواردی را پیرامون سفر های داخلی، سفر های خارجی، پناهندگی و باز گشت به کشور تصریح

 .طور عموم از این حقوق پشتیبانی کرده است

 

: دولت به طور عموم حق سفرهای را که در داخل کشور صورت می گیرد، محدود نکرده اما بنابر سنت سفرهای داخلی

عدم موجودیت  .های اجتماعی  زنان نمی توانند بیدون اجازه مردان و یا هم محرم شرعی از این آزادی ها مستفید شوند

به گفته یی بعضی از  .امنیت هنوز هم منحیث چالشی بزرگی فراه راه سفر به بعض از نقاط کشور محسوب می شود

رانندگان وسایط نقلیه از جمله تکسی ، موتر های بابری و بس های مسافربری، نیروهای امنیتی و طالبان با افراز پوسته 

طالبان معموال  شاه راه ها را بطور کامل مسدود ساخته و یا  .را به زور می گیرندهای غیر قانونی پول و اموال  مسافران 

در ماه آگست، طالبان بعد از تصرف ولسوالی دشت ارچی  .هم از موتر ها به شکل غیر قانونی تکس جمع آوری می کنند

 .ه به روی مسافران مسدود نمودندوالیت کندز و ولسوالی پل خمری والیت بغالن، شاهراه کابل را به مدت بیش از دو هفت

https://www.state.gov/religiousfreedomreport/
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  بیجا شده گان داخلی .ه

 

 .در جریان امسال،  تعداد بیجا شده گان داخلی بنابر درگیری های مسلحانه و خشک سالی در کشور رو به افزایش بود است

رگیری ها  از تن به دلیل د 380.289طبق گزارش دفتر هماهنگی امور کمک های بشر دوستانه سازمان ملل متحد؛ بیش از 

تعداد بیجا شدگان در اثر در گیری ها در مقایسه با بیجا شده گان  .نوامبر، خانه های شان را ترک کرده اند 6جنوری الی  1

برای دریافت   (IDPS) اکثریت افراد بیجا شده داخلی .هزار تن پیشی گرفته است 85.000حوادث طبیعی تقریبا با داشتن 

دسترسی به امنیت بیشتر از مناطق دور دست و قریه های کوچک به شهرهای بزرگ همان والیت، بهتر خدمات دولتی و 

 .والیت کشور میزبان بیجا شده گان داخلی بوده است 34تمام  .پناه برده اند

         

ک های به دسترسی محدود به کمک های بشردوستانه و وخامت اوضاع امنیتی باعث شده بود روند شناسایی، ارزیابی و کم

موقع برای بیجا شده گان داخلی یی که هنوز هم  به موارد اساسی چون امنیت شخصی و فزیکی و دسترسی  نداشتن به 

اکثریت بیجا شده گان داخلی به ویژه آنعده خانواده های که سرپرستی آنها را زنان   .سرپناه ، به تاخیر مواجه گردیده بود

تعداد زیادی  .هویت ) تذکره( درامر دسترسی به خدمات، با چالشهای زیادی مواجه بودند بدوش داشتند به دلیل نداشتن اسناد

طبق  .از بیجا شده گان داخلی از وجود تبعیض، عدم دسترسی به موارد بهداشتی و دیگر خدمات، در شهر ها شاکی بودند

دن از محالت بودند که آنها  به طور غیر گزارش مرکز نظارت از بیجا شده گان داخلی، این خانواده ها با خطر بیرون کشی

بنابر گزارش ها زنان که در کمپ های بیجا شده گان داخلی زندگی می کردند از سطح  .قانونی در آن مسکن گزین شده بودند

فرصت های محدود تامین مصارف خانواده بعد از اولین مرحله بیجا شدن؛  .بلند خشونت های خانوادگی، شکایت داشتند

ده بود تا این خانواده ها برای بار دوم به جاه های دیگری بروند که این کار روند رد یابی افراد آسیب پذیر را باعث ش

حتا بیجا شده گان داخلی یی که به خدمات اجتماعی محلی دسترسی داشتند نیز بعضا در مقایسه با  .دشوارتر ساخته بود

   .شتندهمسایه های )بیجا نشده( کمتر به خدمات دسترسی دا

       

  حمایت از عودت کنندگان

 

 ن تابعیت: دولت با کمیشنری عالی سازمان ملل  برای پناهدگانوسوء استفاده از پناهندگان عودت کنندگان و افراد بید

(UNHCR) سازمان بین المللی مهاجرت (IOM)  و سازمان های کمک های  بشردوستانه دیگر همکاری نمود تا افراد

کمک های دولت برای افراد  .داخلی، پناهندگان و عودت کنندگان را مورد حمایت قرار داده و به آنها کمک کنندبیجا شده 

آسیب پذیر از جمله عودت کنندگان که از کشور های پاکستان و ایران هنوز هم محدود بوده و به کمک های جامعه جهانی 

 .وابسته می باشد

 

با این  .انسته پیش نویس قانون پناهندگی و یا چارچوبی را برای پناهندگان تصویب کند: دولت هنوز تنودسترسی به پناهندگی

تن از پناهندگان در  500موارد خطرات حفاظتی را در مورد  وجود، کمیشنری عالی سازمان ملل متحد برای پناهدگان

م  از کشور شان  20214در سال هزار پاکستانی که  76.000افغنستان میزبان . مناطق شهری ثبت و راجستر نموده است

پناهنده را در والیت  41.000کمیشنری عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان به تعداد  .فرار کرده اند، نیز می باشد

 .پناهنده دیگر را در والیت پکتیکا تایید کرده است 35.000خوست ثبت نموده و بیش از 

 

ندگان را برای اسکان مجدد قبول نکرد، اما در روند باز گشت آنها به شکل :  دولت به طور رسمی پناهراه حل های دایمی

گزارش داده است که تعداد مجموعی عودت کنندگان ثبت ناشده  IOM سازمان بین المللی مهاجرت .داوطلبانه همکاری نمود

میرسد که از این  504.977 دسمبر دوباره به وطن برگشته اند به 29جنوری الی  1که از کشور های ایران و پاکستان از 

روند بازگشت مهاجرین ثبت شده از پاکشتان طی  .دیگر از پاکستان برگشته اند 19.881از ایران و  485.096جمله به تعداد 

بر عالوه تعداد  .تن به کشور برگشته اند 2000ماه جون بدینسو به تعداد  22امسال در سطح پایینی قرار داشت که تنها از 

  .بازگشت کننده از کشور ترکیه به کشور برگشته اند 23.789گشت کنندگان به تعداد مذکور، باز

 

 افراد بیدون طابعیت .ز
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سازمان های غیردولتی از عدم ثبت رسمی تولد اطفال پناهنده  خبر داده اند، و این کار را به عنوان خطر مهم و نگرانی 

 .جدی در مورد حمایت از آنها، ، ذکر کرده اند

 

 حق آزادی اشتراک در پروسه های سیاسی :سوم بخش

 

قانون فرصت های  را برای شهروندان فراهم می کند تا آنها بتوانند دولت منتخب خود را  از طریق انتخابات دوره یی  آزاد 

 به طور .حق رای دادن ممکن است بنابر بعضی جرایم جنایی سلب گردد .و عادالنه بطور سری و عمومی انتخاب نمایند

مثال، د ماه سپتمبر کمیسیون رسیده گی به شکایت های انتخاباتی حق رای گل آقا شیرزی وزیر سرحدات و قبایل را بنابر 

خشونت ها از سوی طالبان و دیگر گروه های ضد دولتی و وجود  ادعا های   .انجام کمپاین های غیر قانونی سلب نمود

 .گسترده ای فساد در روند انتخابات مانع برگزاری انتخابات ریاست جمهوری نگردید

 

  انتخابات و مشارکت سیاسی

 

سپتمبر به  28دالیلی الی  : برگزاری انتخابات ریاست جمهوری اساسا در ماه اپریل تنظیم شده بود اما بنابرانتخابات اخیر

ارقام رسمی مشارکت مردم در انتخابات تا پایان سال منتشر نگردید، اما مشارکت تعداد اندکی مردم بنابر دالیل  .تعویق افتید

امنیتی، راه انداز کمپاین های کم رنگ انتخابابی توسط کاندیدان، عدم دلچسپی رای دهندگان، برگزاری همزمان انتخابات 

مهور و شورا های والیتی و حساسیت های فرهنگی در مورد گرفتن عکس اجباری از زنان رای دهنده از جمله ریاست ج

طبق گزارش سازمان ملل، طالبان یک سلسله حمالت را در جریان  .عوامل دیگری بودند که توسط رسانه ها گزارش شد

ه عنوان  مراکز رای دهی استفاده می شد، راه انتخابات ریاست جمهوری از جمله بر مکاتب و مراکز صحی که از آن ب

تن غیر  458سپتمبر صورت گرفت به تعداد  30جون الی  8طی این حمالت که از آغاز ثبت نام به تاریخ  .اندازی کردند

سپتمبر روز انتخابات که منجر به  28رویداد که به تاریخ  100این ارقام شامل  .زخمی( گردید 373کشته  85نظامیان ) 

طبق گزارش سازمان ملل تعداد  تلفات غیر نظامیان در  .زخمی( گردید، می شود 249کشته و  28غیر نظامی ) 277فات تل

دسمبر )بعد از ضرب االجل  22به تاریخ  .م بیشتر بود 2014سپتمبر در مقایسه با روز انتخاتات دوره اول و دوم سال  28

نتخاباتی نتایج انتخابات پالمانی را اعالن نمودند که در آن رییس جمهور اکتوبر( مقامات کمیسیون رسیدگی به شکایات ا 19

اگر چه  .نتایج نهایی هنوزهم تا پایان سال اعالن نشد .درصد آراء برنده انتخابات اعالن گردید 50.64غنی با کسب 

پیرامون عدم توانایی نهاد های کارشناسان مسایل تخنیکی را سبب تاخیر در اعالن نتایج عنوان کردند، اما نگرانی های نیز 

شکایت انتخاباتی  16.500روند تفتیش حدودا  .انتخاباتی در امر تامین شفافیت در جریان پروسه جدول نتایج وجود داشت

        .توسط کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی تا پایان سال ادامه پیدا کرد

 

م، احزاب مذکور حق دارند به عنوان نهاد های  2003سیاسی سال  : طبق قانون احزاباحزاب سیاسی و مشارکت سیاسی

سال و بیشتر از آن را تکمیل کرده باشند می  25طبق احکام این قانون،  اتباع افغانستان که  .رسمی اعالن موجودیت کنند

ت عدلیه نیاز دارند تا طبق احکام  قانون احزاب برای ثبت و راجستر نمودن در وزار .توانند حزب سیاسی را تاسیس نمایند

تنها شهروندان  .والیت افغانستان، فعالیت های رسمی و معرفی کاندید در انتخابات، داشته باشند 34هزار عضو از  10000

مقامات دولتی از  .سال و یا بیشتر از آن( می توانند عضویت احزاب سیاسی را داشته باشند 25واجد شرایط رای دهی )

  .قضایی و امنیتی  نمی توانند حین تصدی پوست های دولتی عضویت احزاب سیاسی را داشته باشندجمله، مقامات عدلی و 

     

 .بنابر دالیل امنیتی احزاب سیاسی نتوانسته بودند در اکثریت مناطق  کشور به فعالیت های شان بپردازند

 

اشتراک  .روسه های سیاسی محدود نکرده است: هیچ قانونی زنان و اقلیت ها را از اشتراک در پاشتراک زنان و اقلیت ها

م اشتراک  2010م  عین ارقام را که آنها در انتخابات پارلمانی سال  2018زنان رای دهنده درانتخابات پارلمانی اکتوبر سال 

رزیابی های ا .م بودیم 2018با این حال، ما شاهد افزایش کاندیدان زن در انتخابات پارلمانی سال  .کرده بودند نشان می دهد

نهاد های نظارت بر انتخابات نشان می دهند که اشتراک زنان در انتخابات بنابر شرایط امنیتی و فرهنگی در سراسر کشور 

سطح اشتراک زنان رای دهنده در والیات جاییکه زنان قصدا و یا هم به دلیل شرایط امنیبی از اشتراک  .متفاوت بوده است

دگیری ها، تهدیدات امنیتی، محدودیت های  .انتخابات محدود شده بودند، پایین بوده استدر پروسه های دموکراتیک چون 

مالی، فساد، موجودیت خانواده های محافظه کار و عدم موجودیت تعداد مراکز رای دهی برای زنان در مقایسه با مردان 
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تهدیدات امنیتی در والیت های میدان، زنان از وجود  .باعث شده بود تا زنان از اشتراک در انتخابات محروم بمانند

مردان نیز در این والیت ها مانع ثبت نام زنان برای اشتراک در  .نورستان، پکتیا، ارزگان، وردک و زابل خبر داده بودند

 گزارش های نیز وجود دارد که تعداد از مردان اشتراک .انتخابات شده و از اشتراک آنها در انتخابات انکار ورزیده بودند

در انتخابات را حرام )گناه( دانسته و تعدادی که از خود انعطاف هم نشان داده بودند از زنان خواسته بودند تا برای کاندیدان 

سپتمبر، اعضای اتحادیه زنان در والیت جنوبی خوست اظهار داشتند  28قبل از انتخابات ریاست جمهوری  .زن رای بدهند

ابات اشتراک کنند چون آنها الزامی بودن گرفتن عکس را برای اخذ کارت رای دهی که زنان قادر نخواهند بود در انتخ

  .توهین آمیز می دانستند

 

طبق احکام  .قانون اساسی کمتری تعداد چوکی  را در ولسی و مشرانو جرگه برای زنان و اقلیت ها در نظر گرفته است

کمیسیون مستقل انتخابات نتایج  .شود باید انتخاب گردد( تن می 68قانون حد اقل دو زن از هر والیت )که مجموع آن 

 250تن از کاندیدان زن برای  418م  به تعداد  2018در سال  .م  را  در ماه می نهایی ساخت 2018انتخابات پارلمانی 

د در مقابل یک زن در والیت دایکندی از طریق رقابت آزا .چوکی در ولسی جرگه وارد مبارزات انتخابات پارلمانی گردیدند

کاندیدان مرد به پارلمان راه یافت و این والیت را تنها والیت قرار داد که در آن برخالف  آنچه که در قانون اساسی گردیده 

قانون اساسی همچنان حکم می کند که یک و نیم فیصد افراد که توسط   .است نماینده بیشتر زن در پارلمان داشته باشد

چوکی  پارلمان به کوچی  10قانون اساسی همچنان صراحت دارد که  .ند باید زنان باشندریاست جمهوری منصوب می شو

افرادی که توسط  رییس جمهور در شورای ملی منصوب می شوند باید شامل دو تن از اقوام کوچی  و دو تن  .ها داده شود

ی ملی به اقوام سیک و هندو در نظر یک چوکی  در پارلمان و یک چوکی در شورا .دیگر از افراد دارای معلولیت باشند

  . اگر چه  در این مورد در قانون اساسی چیزی ذکر نشده است .گرفته شده است

     

از  .رسم و رواج های فرهنگی هنوز هم  زنان را از اشتراک در سیاست و فعالیت های خارج از خانه  محدود ساخته است

این عوامل در کنار خال های تحصیلی  و تجربه کاری،  .جمله ، لزوم  موجودیت  مرد منحیث همراه و اجازه کار کردن

فیصدی  25انتخابات صراحت دارد که  2016قانون سال  .احتماال در تشکیل ادارات مرکزی مردساالر نقش به سزای داشته

نه شورای ولسوالی و نه هم شورای به سطح  .ه کاندیدان زن تعلق بگیردچوکی شورا های والیتی، ولسوالی و قریه باید ب

 .قریه تا پایان سال تشکیل گردید

 

کارمندان دولتی و سیاسیون زن هنوز نیز با تهدید و خشونت  از سوی طالبان و سایر گروه های شورشی  مواجه بوده و 

اگر چه گروهای مختلف  .راک در روند سیاسی منع قرار نداده هیچ قانونی اقلیت ها را از اشت .مورد حمله قرار گرفته اند

قومی  از دسترسی نابرابر به اشتغال  پوست های  دولت محلی در والیات جاییکه که آنها در اقلیت قرار دارند، شکایت 

ملی دارند، اما  افراد از اکثریت  قوم  پشتون چوکی های بیشتری در مقایسه به سایر اقوام در پارلمان و شورای .داشتند

هیچ شواهد که نشان دهد مقامات قصدا گروه های مشخص اجتماعی را از اشتراک در سیاست  .فیصد نیست 50بیشتر از 

   .محروم ساخته باشند وجود نداشته است

 

 فساد و نبود شفافیت در دستگاه ها دولتی :بخش چهارم

 

اما این قانون به شکل  .گیرد مجازاتی را پیش بینی کرده استقانون در مورد فساد که از سوی مقامات دولتی صورت می 

گزارش ها نشان می  .موثر تطبیق نشده که این امر خود باعث شده تا مقامات دولتی به فساد خود بطور آزادانه  ادامه دهند 

ای امنیتی، کمک های دهد که فساد در سراسر جامعه از گذشته ها وجود داشته و سرازیر شدن پول های انگفتی برای نیروه

بارزگانان  شکایت  داشتند که  .خارجی و قاچاف مواد مخدر این روند را طی سال های اخیر بیشتر تشدید بخشیده است

قرارداد های های دولتی به آنعده کمپنی های داده می شوند که رشوت بپردازند و یا هم با ادارات مربوطه روابط فامیلی و یا 

 .دار باشنداز سایر روابط برخور

 

بنابر گفته های زندانیان و موسسات غیر دولتی، فساد در دستگاه های قضایی به شکل گسترده یی وجود داشته به ویژه در 

به طور مثال، در سال های گذشته گزارش  .پیوند با تعقیب عدلی قضایایی جرایم جنایی  و رهایی از قبل تنظیم شده زندانیان 

قضات زندانیانی که مدت حبس شان تمام شده بود؛ را بیدون در یافت پول از زندان رها نمی های متعدد وجود داشت که 
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گزارش های نیز وجود داشت که مقامات در بدل کاهش مدت حبس، صرف نظر کردن از انجام تحقیق و یا هم بستن  .کردند

 دوسیه، رشوت می گرفتند

 

ا پیرامون نبود تعداد کافی قضات مسلکی و موجودیت فساد گسترده نهاد فریدم هوس )خانه آزاد( طی سال جاری گزارشی  ر

در دستگاه  های عدلی و قضایی و همچنان تهدید قضات و وکالی مدافع از سوی زورمندان محلی و گروه های  مسلح، به 

 .نشر رسانده است

 

 .به نشر رسیده  است گزارش های در مورد "غصب زمین"  از سوی  فعاالن خصوصی و دولتی  نیز طی سال جاری 

معموال افراد  ملکیت ها  را با اسناد جعلی به شکل غیر قانونی از مقامات فاسد بدست می آوردند و  آن را به افراد به فروش 

گزارش های نیز وجود دارد که نشان می دهد مقامات دولتی زمین را .می رساندند که بعدا تحت تعقیب عدلی قرار می گرفتند

گزارش های در مورد حکومت  .ساره به هدف مبادله آن برای قراردادها یا منافع سیاسی مصادره کرده اندبدون جبران خ

های محلی وجود دارد که آنها به غصب غیر قانونی زمین جهت اعمار تاسیسات عامه  بیدون طی مراحل و جبران خساره 

         .پرداخته اند

 

م تا اواسط ماه  2016در سال  (ACJC) مرکز عدلی و قضایی  مبارزه با فساد : طبق گزارش یوناما، از آغاز فعالیتفساد

تن دیگر را در پیوند  173قضیه به محکمه ابتدائیه و به تعداد  57تن از متهمین را در پیوند به  223می، این مرکز به تعداد 

تن  36تن دوسیه های  117که از میان در این گزارش آمده  .قضیه به محکمه استیناف به میز محاکمه کشانده است 52به 

حکم و احضاریه را  127همچنان مرکز مذکور به تعداد  .آنها بعد از فیصله محمکه استیفاف به ستره محکمه محول شده است

 .احضاریه تطبیق شده و در نتیجه یک تن از متهمین محاکمه گردیده است 39حکم و  13صادر کرده که از میان آن تنها 

م بدینسو در تعداد دوسیه کاهش آمده،  2017از سال  .فیصد افراد به شکل غیابی محاکمه شده اند 20یوناما،  طبق گزارش

اگر چه افزایش مقدار پولی که این مرکز به عنوان جبران خساره ، بازپرداخت و مصادره حکم کرده بود، افزایش یافته 

 .است

 

قضات، سارنواالن و مقامات زندان ها طی سال جاری باعث ترس یک سلسله حمالت خشونت بار از سوی شورشیان علیه 

م  2015طبق گزارش های دولت افغانستان و رسانه ها، از سال  .و رعب کسترده یی کارمندان سکتور قضایی گردیده بود

شته، تن که شامل  قضات ، سارنواالن، پرسونل زندان ها و سایر کارمندان بخش قضایی می شد  ک 300بدینسو حدودا 

تن از مقامات مورد هدف قرار گرفته؛ که در نتیجه این حمالت  29طی سال جاری بیش از  .زخمی و یا هم اختطاف شده اند

تن از پرسونل زندان به قتل رسیدند؛  سه تن از  14سه تن از قضات، یک تن از کارمند محکمه، سه تن از سارانواالن و 

گزارش های نیز وجود دارد که نشان  .ی و سه تن از دیگر شان اختطاف گردیدندسارنواالن و دو تن از مقامات زندان زخم

می دهد قضات در رابطه به تعقیب قضایا به ویژه  قضایای فساد و سوء استفاده از مقام های دولتی توسط افراد زورمند 

 .سیاسی و اقتصادی مورد تهدید و یا حمله قرار گرفته بودند

 

نشان می دهد تعداد زیادی از پوست های دولتی از جمله ولسوالی ها، والیت، سفارت خانه ها و گزارش های وجود دارد که 

مقامات دولتی که در فساد، قاچاق مواد مخدر و یا هم   .پوست های معاونین وزارت خانه ها در بدل پول تصاحب می شوند

آقای عبدالرزاق  .می اجرایوی  ادامه داده اندنقض حقوق بشر دست داشته بودند هنوز هم به وظایف شان در پوست های مه

واحدی وزیر پیشینی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی به جرم اختالس در سیستم جمع آوری مالیات کریدت کارت 

 .نامبرده  در ماه جوالی از سوی محکمه استیفاف  بی گناه شناخته شد .های تلفن از سوی محکمه ابتدائیه  متهم گردید

 

طبق گزارش ها ،  .امات زیادی پیرامون فساد و سوء استفاده از قدرت توسط افسران وزارت امور داخلی وجود داشتاته

گزارش  .پولیس  در پوسته های امنیتی  از غیر نظامیان اخاذی می کردند  و از قاچاقچیان  مواد  مخدر رشوت می گرفتند

 .ر قبال رهایی و عدم دستگیری از غیر نظامیان رشوت خواسته اندهای نیز وجود دارد که نشان می دهد پولیس همواره د

به عنوان مثال، تعداد از  .مقامات ارشد وزارت امور داخله نیز از امضای حکم  دستگیری بعضی افراد  اباء ورزیده اند

ارت داخله انتقال افسران وزارت امور داخله آقای زمری پیکان را مورد حمایت قرار داده و وی را توسط موتر زرهی وز

مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری  آقای پیکان را در   .وزارت دفاع نیز از آقای پیکان حمایت کرده بود .دادند  
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اما وزارت امور داخله آقای  .م به ظن فساد  طی محکمه غایبانه به هشت و نیم سال زندان محکوم کرده بود 2017سال 

 .ل دستگیر نکردهپیکان را تا پایان امسا

 

ماه آگست، رییس پیشین کابل بانک  بنابر شرایط صحی که داشت از زندان رها و به حبس خانه گی قرار داده  15به تاریخ 

ملیون دالر که برای کامپاین  30رحت هللا نبیل یک تن از کاندیدان ریاست جمهوری ادعا نمود که آقای فیروزی در بدل  .شد

م، اقای فیروزی   2010بعد از فروپاشی کابل بانک در سال  .ر داده  بود از زندان رها شده استانتخاباتی  رییس جمهو

ملیون دالر وجوه  800م  محکوم به پرداخت بیش از  2013همراه با شیرخان فرنود یک تن از موسسین کابل بانک در سال 

 .کمتر از یک سال در زندان، دوباره  رها گردیدآقای فیروزی بعد از سپری نمودن  .اختالس شده بانک مذکور شده بودند

 .م در زندان جان باخت 2019شیرخان فرنود در سال 

 

م  حکم ایجاد  اداره ثبت و اشاعه دارایی های  2017: ریاست جمهوری طی فرمان تقنینی سال ثبت و اشاعه دارایی ها

طبق این فرمان تمامی مقامات و کارمندان   .ردمقامات و کارمندان  دولتی را تحت هبری دفتر ریاست جمهوری صادر ک

این داره مسئولیت جمع آوری، تایید و نشر معلومات در مورد   .دولتی  مکلف اند تا دارای های شان را ثبت و اشاعه  نمایند

مات و کارمندان بنابر حکم  قانون ثبت و اشاعه دارایی ها؛ تمامی مقا .دارایی های مقامات بلند رتبه دولتی را به عهده دارد

دولتی مکلف هستند تا  در مورد منابع و سطح درامد ساالنه خود و اعضای فامیل شان  معلومات داده و همچنان دارایی های 

افرادی  که فورم های ثبت دارایی های خود را تسلیم نمی کنند   .که آنها در وقت ترک وظیفه در اختیار دارند را ثبت نمایند

م های مذکور تعلل می کنند در معرض تعلیق وظیفه، عدم پرداخت معاش و یا هم ممنوع الخروجی قرار و یا در سپردن فور

ستره محکمه آنعده افرادی را که فورم های شان را تسلیم نکرده بودند ممنوع الخروج اعالن نمود؛ با آن هم چنین .می گیرند

به طور مثال، اگر چه  اسامی تعداد  .دولتی اجراء  نه گردید  ممنوعیت ها به طور منظم به ویژه در مورد مقامات بلند رتبه

از مقامات بلند رتبه دولتی که فورم ثبت دارای های شان را تسلیم نکرده بودند در ویب سایت دفتر ریاست جمهوری به نشر 

و عدم پرداخت معاشات نیز تعلیق از وظیفه  .رسیده بود با آن هم آنها مکررا به سفرهای بین المللی شان ادامه داده بودند

  .تطبیق نگردیده بود

  

روند تایید  .هزار کارمندان  دولتی را موفقانه ثبت نمود 17.000تا ماه اپریل اداره ثبت دارایی ها ، دارایی های حدود 

دسترسی سهولت .دارایی ها هنوز هم بنابر نبود سیستم منظم در بعضی از ادارات دولتی بطی و مشکل ساز باقی ماند بود

عمومی توسط اداره ثبت دارایی ها برای جامعه مدنی و مردم عام این فرست را فراهم کرده بود تا آنها در مورد نشر و ثبت 

تن از اعضای  68تن از اعضای  پارلمان  و  141از ماه اپریل بدینسو، به تعداد  .دارایی ها نظرات خود را داشته باشند

 .بت و به نشر رسانده اندشورای ملی دارایی های شان را ث

 

  بشر برخورد دولت پیرامون تحقیقات بین المللی و نهاد های غیر دولتی در مورد اتهامات نقض حقوق :بخش پنجم

 

نهاد های داخلی و بین المللی حقوق بشر معموال بیدون هیچ گونه  محدودیت از سوی دولت به تحقیقات و نشر یافته های شان 

فعاالن حقوق  .مقامات دولتی تا حدی همکار و به نظریات شان احترام می گذاشتند .ق بشر پرداخته انددر مورد قضایایی حقو

 .بشر همچنان  ابراز نگرانی کردند که ناقضین حقوق بشر کما کان در پوست های مهم دولتی به وظایف شان ادامه می دهند

 .رده استکود جزا مقررات جرایم ضد بشری را از اساسنامه روم اقتباس ک

 

 

: کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بنابر قانون اساسی مسئولیت  رسیدگی به مشکالت حقوق نهاد های حقوق بشر دولتی

بشر در کشور را داشته  اما این کمیسیون بودجه اندکی را از جانب دولت در یافت می کند و در کل وابسطه به کمک های 

جوالی،  آن هم قبل  از آغاز کمپاین های انتخاباتی  17کمیشنر این کمیسیون در  9برکناری نگهانی تمامی  .خارجی می باشد

ماه قبل ارسال  9تن از کاندیدان که توسط کمیته گزینش این کمیسیون  27جوالی و بعد از اینکه ریاست جمهوری لست  28

میه  ای خواهان تشکیل "یک نهاد ملی حقوق بشر به تمام معنا یوناما طی اعال .شده  بود را رد کرد، سوال برآنگیز بود

سه کمیسیون  در پارلمان )ولسی جرگه( به مسایل حقوق بشر می پردازند:  از جمله کمیسیون حقوق زنان،  .مستقل" گردید

دلی؛  اصالحات جامعه مدنی  و حقوق بشر؛ کمیسیون  مبارزه با مواد مخدر، مسکرات و فساد اخالقی  و کمیسیون  امور ع
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در شورای ملی  )مشرانو جرگه( کمیسیون حقوق زنان و جامعه مدنی به مسایل حقوق  .اداری و مبارزه علیه فساد اداری

 .بشر می پردازد

 

  تبعیض، سوء استفاده های اجتماعی و قاچاق انسان :بخش ششم

 

 زنان

 

م به  2009یرامون منع خشونت علیه زنان در سال : اولین فرمان ریاست جمهوری پتجاوز جنسی و خشونت های خانوادگی

تطبیق و اگاهی عامه در مورد قانون مذکور هنوز هم   .م یکبار دیگر به اجراء در آمد 2018نشر رسید و طی فرمان در سال 

 مورد از جمله  تجاوز حنسی، ضرب و شتم، ازدواج های اجباری، 22این قانون  .منحیث چالشی بزرگی باقی مانده است

قانون جزا تجاوز جنسی بر مردان و  .تحقیر، تهدید و محروم ساختن از ارث را منحیث خشونت علیه زنان  شناخته است

 16الی  5قانون برای مرتکبین تجاوز جنسی که در آن نشانه های خفیف تجاوز دیده شود از  .زنان هردو را جرم می داند

در صورتیکه تجاوز جنسی منجر به مرگ  گردد در این  .رفته استسال حبس ، در نظر گ 20سال حبس و در حالت شدید 

کود جزا برای اولین مجازات سوء استفاده های جنسی را در قضایایی زنا  .صورت قانون حکم اعدام را در نظر گرفته است

 7قانون  برای افراد که بر عفت زنان تجاوز کرده اند؛ و در مقعد و یا مهبل دخول صورت نگرفته باشد  .مجاز دانسته است

ادارات ذیصالح قانون مذکور  .جماع با منکوحه از لحاظ قانون جرم پنداشته نمی شود .سال زندان را پیشبینی کرده است

منع خشونت علیه زنان را از طریق واحد های منع خشونت اکثرا تطبیق نکرده اند؛ اگر چه دولت بعضی از موارد قانون 

  .علیه زنان تطبیق کرده است

 

څارنواالن و قضات در مناطق روستایی و دور افتاده  در مورد قانون منع خشونت علیه زنان آگاهی کافی نداشتد و یا هم 

اینکه قانون مذکور از سوی بعضی علمای برای رهایی متهمین بدالیل چون  حفظ حرمت خانواده ها، تهدید، رشوت و دیگر 

قربانیان زن با انتقام شدید اجتماعی از جمله زندان و قتل های غیر  .دینی غیر اسالمی خوانده شده بود تحت فشار قرار داشتند

 .قانونی مواجه شدند

 

 .شخص وجود داشته باشدکود جزا تست و آزمایش  اجباری پرده بکارت را جرم پنداشته مگر اینکه حکم محکمه و رضایت 

گزارش های زیادی وجود دارد که پولیس،  .آگهی دهی در این مورد و تطبیق این حکم هنوز هم محدود باقی مانده است

زنان که در رابطه به   .څارنواالن و قضات به آزمایش بکارت در قضایایی اخالقی چون  "زنا" هنوز هم ادامه می دهند

  .هان کمک شده بودند اغلب  مورد آزمایش های پرده بکارت قرار گرفته اندقضایایی تجاوز جنسی شان خوا

 

کود جزا حمالت فزیکی را جرم شمرده و محاکم مرتکبین خشونت های فامیلی را بنابر همین حکم  و همچنان بنابر احکام " 

طبق گزارش های موسسات  .زخمی و معیوب ساختن" و لت و کوب قانون منع خشونت علیه زنان به حبس محکوم می کند 

غیر دولتی، ملیون ها زن هنوز هم توسط شوهران، پدران، برادران، خسران و سایر افراد مورد خشونت قرار گرفته می 

به اساس گزارش متصدیان  خانه های امن در والیت هرات تعداد زنان که در جستجوی دریافت حمایت های حقوقی   .گیرند

  .بودند  افزایش را نشان  می دهدطی سال جاری  در این والیت 

 

بنابر رسم و رواج های فرهنگی و دانستن خشونت های فامیلی را به عنوان مسائل شخصی، این گونه خشونت ها اکثرا از 

روند رسیدگی به چنین خشونت ها از جانب نهاد های عدلی و قضایی تا حدودی بدلیل عدم گزارش،  .گزارش باز مانده بودند

واحد های  .یانجگری، همدردی با مجرمین ، وجود فساد و یا هم فشار های خانوادها قناعت بخش نبوده استترجیح به م

والیت افغانستان وجود داشته و بخش های آن در سطحوح  محاکم ابتدائیه و استیناف   34حمایتی منع خشونت علیه زنان در 

 .والیت فعالیت داشتند 22حد اقل در 

 

مرکز حمایت از زنان )خانه های امن( در سراسر کشور به ویژه در مراکز عمده شهری بعضا کافی  28فضایی بود وباش 

تعداد از زنان  .نبوده و توجه روی ایجاد چنین مراکز تنها به بخش های غربی، شمالی و مناطق مرکزی صورت گرفته است

اره به خانواده های شان فرستاده  شوند  در رابطه به بنابر عدم آگاهی در مورد حقوق خود و یا هم بنابر ترس و یا اینکه دوب

فرهنگ ننگ و شرم  پنداشتن  .خشونت های خانوادگی و سوء استفاده های جنسی خواهان کمک های حقوقی نشده بودند
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بودن یک زن خارج از خانه حتی  برای یک شب، نیز سبب شده بود تا آنها را از خواستن کمک های حقوقی صرف نظر 

 .کنند

 

کرام الدین کریم رییس پیشین فدراسیون فوتبال افغانستان را بعد از آن که به  (FIFA) در ماه جون فدراسیون جهانی فوتبال

زار و اذیت جنسی  دختران فوتبالیست مقصر دانسته  شد برای همشیه از فعالیت در فوتبال محروم  و به یک ملیون دالر 

تن از دختران فوتبالیست افغان آقای کریم را به آزار و اذیت جنسی  5حد اقل  .)یک ملیون فرانک سویس( جریمه نقدی کرد

این  .م که وی به عنوان  ریسس فدراسیون فوتبال ایفای وظیفه می کرد،  متهم نمودند 2018م تا سال  2013مکرر  از سال  

جواب منفی بدهند  به اخراج از تیم تهدید  بازیکنان ادعا کردند که آقای کریم آنها را در صورتیکه به خواسته های جنسی وی

زنان که پیشنهاد وی را رد کرده و از این موضوع پرده برداشتند " همجنسگر" خطاب شده و از تیم اخراج شده  .کرده بود

و در  ماه های اکتوبر   .تن از زنان که خود چنین تعامال  را تجربه کرده بودند، اظهار داشتند 8این موضوع را  .بودند

دسمبر آقای سید آقازاده ، سکتر جنرال پیشین فداراسیون فوتبال افغانستان و محمد حنیف صدیقی رستم معاون اسبق آقای 

فیفا آقای آقازاده و رستم را  .کریم بدلیل  اتهامات سوء استفاده  های جنسی  از سوی کمیته اخالق فیفا  مقصر شناخته شدند

فاده های جنسی کرام الدین کریم از چندین بازیکن  آگاهی داشتند و نتوانسته بودند  از آن بدلیل اینکه آنها در مورد سوء است

هزار  10000سال  از فعالیت در بخش فوتبال محروم و به پرداخت  مبلغ  5جلوگیری و یاهم در مورد گزارش بدهند، برای 

الی آقای کریم را جرم زنا متهم کرد اما دادگاه  اداری عالی لوی څارنو .هزار فرانک سویس(جریمه نقدی نمود 10000دالر )

پولیس حکم دستگیری آقای .قضیه او را برای تحقیقات بیشتر قبل از محاکمه دوباره به داری عالی لوی څارنوالی فرستاد

    .کریم را که در ماه جون صادر شده بود اجرا نکرد

 

زندان فراستاده شدند، این کار بنابر نبود خانه های امن و یا هم  بعضی اوقات زنانی که باید مورد حمایت قرار می گرفتند به

زنا، فحشا و اختطاف از جمله  .بنابر تفاسیر محلی  " فرار از منزل" که منحیث جرم پنداشته می شود، صورت می گرفت

لی و اداره عالی لوی فرار از منزل از لحاظ  قانون جرم پنداشته نشده و هردو) دادگاه عا .جرایم جنایی محسوب می شوند

څارنوالی( احکام تطبیق این قانون را صادر کرده اند، اما تعداد از ادارات ذیصالح محلی به بازداشت زنان و دختران در 

وزارت امور زنان و سایر نهاد های غیر دولتی بعضا زمینه  .قضایای فرار از منزل تحت نام " اقدام به زنا" ادامه می دهند

   .که نمی توانند به فامیل های شان برگردند، را مساعد ساخته اند ازدواح زنان را

 

: در قانون هر نوع ازدواج اجباری، زیر سن و بد ) بد عبارت از فرهنگی است که در آن رسم و رواج های ناپسند دیگر

زنان برای انتخاب  دختری از فامیل فرد مقصر به فامیل قربانی جهت حل و فصل منازعه داده  می شود( و دخالت در حق

موسسات گزارش داده اند که فرهنگ  بد دادن هنوز هم ادامه دارد، معموال در والیت های  .همسر جرم پنداشته شده است

  . فرهنگ بدل در میان فامیل ها، جرم پنداشته نشده و به شکل گسترده  صورت می گیرد .دور دست

  

گزارش رسانه ها یک دختر و پسر را در ماه  می  که  گفته می شد با هم  طبق .قتل های ناموسی در طول سال ادامه  داشته

 .روابط  پنهانی دوستانه  داشتند، طی فیصله  محکمه  طالبان  به ضرب گلوله  به  قتل  رسیدند

   

ظی، : قانون منع خشونت، تمام انواع خشونت علیه زنان و اطفال را از جمله خشونت های فزیکی، لفآزار و اذیت جنسی

بنابر قانون، تمامی وزارت خانه ها مکلف هستند تا کمیته یی را برای ارزیابی  .روحی روانی و جنسی را جرم پنداشته است

تطبیق و اجرای قانون    .شکایات آزار و اذیت فامیلی را ایجاد و راه حل های مناسب برای چنین ادعا ها، رویدست گیرند

فیصد  85کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گزارش داده است که بیش از  .مانده استهنوز هم محدود و بیدون تاثیر باقی 

زنان که در بیرون از خانه  بیدون همراه در حال قدم زدن و یا  .از زنان و اطفال با انواع مختلف آزار و اذیت مواجه هستند

آنعده  .ینگ، صدا زدن و تعقیب شدن مواجه بودندهم بیرون از خانه کار می کردند با انواع مختلف آزار و اذیت چون گریپ

زنان تجارت پیشه به دلیل فرهنگ و رسم و  .زنان که خانه نشین ندرتا با  آزار و اذیت خود و فامیل های خود مواجه بوده اند

یکه زنان هنگام .رواج های نا پسند جامعه در رابطه به تعامالت قابل قبول زنان، با چالش های بی شماری مواجه بودند

تجارت پیشه می خواستند برای اخذ فورم، جواز و یا اخذ قرار داد به ادارات دولتی مراجعه کنند، آنها با خواسته های جنسی 

    .و یا هم پولی  در مقابل قرار داد از جانب کارمندان طبقه ذکور قرار می گرفتند
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 .و اذیت جنسی در سطوح بلند دستگاه دولتی نشر نمودند رسانه ها در ماه جوالی گزارشی  را پیرامون ادعا های  آزار

چنین  .کارمندان سابق دولتی از طبقه اناث، وزراء و مشاورین را به آزار و اذیت مکرر و انجام حمالت فزیکی متهم کردند

 .اگر چه این ادعا ها توسط دولت رد شده است .ادعا ها اکثرا به اطرافیان رییس جمهور اشرف غنی نسبت داده شده است

دولت در اواخر ماه جوالی، سکرتریت خاصی که فعالیت های خود را در چارچوب کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان 

اما هنوز هم مقامات بلند رتبه دولتی بر  .انجام می داد را برای رسیدگی به گزارش های آزار و اذیت جنسی تشکیل داد

طبق گزارش رسانه ها در ماه آگست دو تن از مقامات بلند  .فرهنگ و اشتراک در آزار و اذیت جنسی ادامه می دهند ترویج

رتبه امنیتی بعد از اینکه یک دختر جوان را در والیت بامیان در جریان روز های عید فطر مورد تجاوز جنسی قرار دادند، 

    .دست به فرار زدند

 

 .هیچ گزارش پیرامون سقط اجباری و یاهم عقیم سازی غیر  ارادی وجود ندارد )نفوس(:کنترول اجباری  جمعیت 

 

: طبق گزارش ها زنان  یی که رویداد های سوء استفاده را گزارش داده بودند و یا آنعده زنان که خواستار قانون تبعیض

تعدادی از  .یض قرار گرفته بودندجبران خساره در موضوعات دیگر بودند، در دستگاه های عدلی و قضایی مورد تبع

    ناظران از جمله قضات زن اظهار داشته اند که تطبیق نا مناسب و نادرست قانون باعث این چنین تبعیض شده است

 

و قضات   .قضات و سارنواالن در بعضی از والیات  کشور هنوز هم از قانون منع خشونت علیه زنان استفاده نمی کنند

    .تهامات را به اساس کود جزا با اتهامات دیگری تبدیل کرده اندبعضی اوقات چنین ا

 

قانون در مورد فرصت های کاری برابر بیدون تبعیض صراحت دارد اما هیچ حکم پیرامون پرداخت برابر مطابق به کار 

ستخدام با تبعیض و زنان در روند ا .قانون هرگونه دخالت را در مورد حق کار کردن زنان جرم پنداشته است .وجود ندارد

 .شرایط کاری نابرابر مواجه هستند

 

 اطفال

 

تابعیت با تولد شدن در کشور و یا هم تنها از طریق  مادر  .: تنها پدر می تواند  تابعیت  را به فرزند خود انتقال دهدثبت تولد

 .فرزندی گرفتن نیز از نگاه قانون به رسمیت شناخته نشده .انتقال نمی شود

 

: تعلیمات ابتدائیه و متوسطه در کشور اجباری بوده و قانون حق تحصیل الی دوره پوهنتون را مجانی قرار معارفسیستم 

ملیون طفل بدلیل تبعیض، فقر، عدم دسترسی به معارف، جنگ های متداوم و  3.7یونیسف گزارش داده است که  .داده است

فیصد مکاتب به دختران اختصاص  16تنها  .تب محروم مانده اندفیصد آن را دختران تشکیل می دهد از رفتن به مک 60که 

بنابر گزارش های یوناما، گروه های مسلح ضد  .داده شده که اکثریت این مکاتب از امکانات مناسب نیز برخوردار نیستند

دو مکتب دخترانه در در ماه اپریل دو تن از افراد مسلح موترسایکل سوار به  .دولتی مانع رفتن دختران به مکاتب شده اند

تن از دختران از ادامه آموزش  1.700طی این حمله خسارات انگفت به مکاتب وارد شده و تقریبا  .والیت فراه حمله کردند

نوشته های روی دیوار های مجاور که در آن از پیشتیبانی  " امارت اسالمی" ذکر شده بود منجر به دستگیری  .محروم شدند

 .یک تن گردید

 

  

: فقر، ازدواج های قبل از وقت، نا امنی، عدم حمایت خانواده، نع کلیدی فرا راه آموزش دختران شامل این موارد می شودموا

  .نبود استادان طبقه اناث و دور بودن مکاتب

 

  حمله بر مکاتب به ویژه مکاتب دخترانه در مناطق تحت کنترول طالبان یکی از علت های دیگر محروم شدن دانش آموزان

طالبان و سایر گروه های افراطی به تهدید و حمله بر مکاتب رسمی دولتی از جمله استادان،  .از رفتن به مکاتب بوده است

گزارش های نیز وجود  دارد که دانش آموزان به ویژه  .شاگرادن به ویژه دختران ادامه داده و مکاتب را به آتش کشیده اند

اکثریت چنین موارد از سوی  .توسط استادان و وسایر مسئولین مکاتب قرار گرفته اندپسران  مورد سوء استفاده های جنسی 

خانواده ها بدلیل حساسیت های اجتماعی و اینکه موارد مذکور توسط سیستم قضایی مورد حمایت قرار نخواهند گرفت ندرتا 
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شورشیان و نیروهای دولتی مورد  گزارش های نیز وجود دارند که در مکاتب از سوی .گزارش و یا رسانه یی شده اند

تعداد زیادی از مکاتب آن هم  در نزدیکی تاسیسات دولتی توسط طالبان  تخریب  و  .اسفتاده های نظامی قرار گرفته اند

 .شاگردان  زخم برداشته اند

 

ه مرتکب لت و : کود جزا هرگونه سوء استفاده و بی توجهی به اطفال را جرم پنداشته و اشخاصی کسوء استفاده اطفال

 130هزار افغانی معادل ) 10000کوب، سرزنش های جسمی و روانی و بدرفتاری اطفال می شوند را به جریمه نقدی 

افراد و  .دالر( و یک سال زندان در صورتیکه منجر به زخم های شدید و یا معلولیت نشده باشد محکوم به جزا می نماید

هزار افغانی معادل  60000طفال شوند به یک الی دوسال زندان و جریمه نقدی اشخاصیکه مرتکب به خطر انداختن زندگی ا

گزارش های پیرامون سوء استفاده و لت و کوب اطفال از سوی  .دالر( محکوم به جزا می شوند 1600الی  800) حدودا 

در رابطه به سوء استفاده  نیرو های امنیتی نیز وجود داشته است گزارش های نیز و جود داشته که نشان می دهد اطفال که

قرار گرفتن شان از پولیس خواهان کمک شده بودند از جانب مقامات تطبیق کننده قانون به ویژه  در قضایایی بچه بازی 

موسسات غیر دولتی از وجود   .مورد سوء استفاده قرار گرفته اند، اکثریت قربانیان بدلیل ترس در این مورد گزارش نداده اند

اگر چه، مجازات فزیکی در قانون منع قرار داده شده است، اما با آن هم  .تنبیهی در سراسر کشور خبر داده اند رویکرد های

 .چنین مجازات از جمله )کش کردن آله تناسلی( در مکاتب، دارلتادیب ها و سایر  نهاد های دولتی  باقی مانده است

 

پسر متعلم از شش مکتب در والیت لوگر خبر  165استفادۀ جنسی از حداقل مدافعان حقوق بشر در ماه نومبر، در مورد سوء 

معلمان اغلب از صحنه های  .داده و ادعا كردند كه معلمان، سرپرستان و مقامات محلی در این سوءاستفاده نقش داشته اند

موضوع با کسی فیلم های تجاوز فیلم برداری می کنند و متعلمان را تهدید می کنند که در صورت صحبت کردن پیرامون 

دو  .قتل ناموسی قربانیان شده است 5انتشار فیلم ها و قرار گرفتن در معرض رسوایی منجر به حداقل  .شان را نشر می کنند

آنان مجبور شدند از گزارش خود  .مدافع حقوق بشر پس از افشای این اتهامات، توسط نیروهای امنیت املی بازداشت شدند

بنا بر گزارش ها،  .چندین مقام این ادعا را رد کردند .پس از آزادی همچنان با تهدیدهای روبه رو بودندعذرخواهی کنند و 

تحقیقات ادارۀ لوی سارنوالی در مورد این رسوایی از عدم حمایت عمومی و سیاسی، زمان کافی برای تحقیق برخوردار بود 

 .های عمومی رنج می بردو این روند از مکانیزم نارسای تحقیقات از جمله مصاحبه 

 

گزارش هایی در مورد برخی از اعضای گروه های نظامی و ملیشه های طرفدار دولت وجود دارد که دختران و پسران 

در طی شش ماه اول سال، یوناما گزارش های معتبری از چهار  .جوان مورد آزار جنسی و سوءاستفاده جنسی قرار می دهند

دو دختر توسط  .ده که شامل پنج طفل نیز می گردد که توسط طرفین جنگ انجام شده استمورد خشونت جنسی را مستند کر

عناصر ضد دولتی مورد تجاوز قرار گرفتند و سه پسر مورد تجاوز قرار گرفتند و به منظور استفاده برای بچه بازی 

ها و سازمان های مردمی، بسیاری براساس گزارش رسانه  .نیروهای پولیس ملی و پولیس محلی مورد استفاده قرار گرفتند

از این موارد سوء استفاده یا گزارش نشده و یا به میانجیگری سنتی ارجاع شده اند که غالباً مجرمین را اجازه می دهند مجدداً 

 .مرتکب جرم شوند

 

ماتی را انجام داده دولت جهت جلوگیری از سوء استفاده از بچه ها و محاکمه یا مجازات افراد دخیل این سوءاستفاده، اقدا

مبارزه با جرایم قاچاق  2017کود جزا، بچه بازی را به عنوان یک جرم جداگانه جرم شمرده و بر اساس قانون سال  .است

 660در مادۀ  .افراد و قاچاق مهاجرین بنا شده که شامل مفاد مجازات رفتارهای مرتبط با سوءاستفادۀ جنسی از اطفال است

سال حبس می باشد،  15برای مقامات نیروهای امنیتی دخیل در بچه بازی با مجازات متوسط که تا کود جزا حتا مجازاتی 

با این وجود،  .یوناما از محکومیت دو عامل مرتکب غیرنظامی بچه  بازی در والیت تخار خبر داد .در نظر گرفته است

 .ه استتاکنون هیچ افسر پولیس به جرم بچه بازی تحت پیگرد قانونی قرار نگرفت

 

وزارت داخله جهت جلوگیری از استخدام اطفال در پولیس ملی افغانستان، واحدهای حفاظت اطفال را در سراسر كشور 

با این وجود، استخدام اطفال همچنان در صفوف پولیس ادامه داشت؛ زیرا این واحدها بر صفوف پولیس  .تاسیس کرده است

عالوه براین، دولت دارای شبکه های گزارش دهی واحد  .م اطفال می پردازدمحلی نظارت نمی کردند که همچنین به استخدا

محافظت اطفال جهت شناسایی اطفال، جلوگیری از پیوستن آنها به نیروهای امنیتی و فراهم آوری سرپناه برای آنان، و ادغام 

  .مجدد آنان با خانواده نمی باشد
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سال با رضایت  15سال ) 16حداقل سن قانونی ازدواج برای دختران را : علی رغم قانونی که ازدواج زودهنگام و اجباری

، ناظران بین المللی و محلی همچنان گزارش هایی را پیرامون کردهتعیین  پسرسال برای  18اولیا یا سرپرست یا محکمه( و 

طبق قانون منع خشونت علیه زنان کسانی که به ازدواج یا اجباری و  .ازدواج اجباری در سراسر کشور منتشر کردند

با این حال، تطبیق این قانون محدود  .ازدواج های زیر سن مبادرت می ورزند، حداقل به دو سال حبس محکوم می گردند

 .بود

 

مه( است، اما تنها بخش سال با اجازۀ والدین یا محک 15سال عروس )یا  16براساس قانون، عقد ازدواج مستلزم تأیید 

 .کوچکی از مردم دارای تذکره بودند

 

گزارش هایی از والیت بدخشان گزارش شده است که طالبان زنان جوان را برای فروش در زمینۀ ازدواج اجباری 

ده تسهیالت کمک هزینۀ حقوقی برنامۀ انکشافی سازمان ملل متحد گزارش داد که زنان به طور فزاین .خریداری کرده اند

 .درخواست طالق می دهند

 

عالوه بر غیرقانونی شمردن عمل بچه بازی، کود  .: قانون، استثمار جنسی اطفال را مجازات می کنداستثمار جنسی اطفال

جزا تصریح می کند: "اگر یک مرد بالغ با شخص جوانتر از سن قانونی مقاربت داشته باشد، عمل وی تجاوز به حساب می 

ی " کود جزا همچنین با تجاوز غیرقانونی به طفل باتوجه به شکل تشدید جرم، مجازات م.آید و رضایت قربانی نامعتبر است

سال به اتهام  15تا  10قانون منع خشونت در برابر زنان مجازات حبس از  .سال حبس 20شود؛ در صورت محکوم شدن تا 

در اختیار داشتن طفل برای استثمار جنسی یا تولید فیلم  .مجبور كردن دختر خردسال به روسپیگری را در نظر گرفته است

 .صرف نظر از حضور سایر عناصر جرم وجود دارد TIP قانون یا عکس های مستهجن، قاچاق افرادی است که تحت

ً از قانون منع خشونت در برابر زنان بی خبر بودند و یا به دلیل تعهد فامیلی،  سارنواالن و قضات والیات دورافتاده غالبا

با فشارهایی رو به رو تهدید یا رشوه، یا به دلیل اینکه برخی از رهبران مذهبی این قانون را غیر اسالمی اعالم کردند، 

 .قربانیان زن با انتقام شدید یا خشونت آمیز اجتماعی از حبس تا کشتار روبه رو شدند .بودند

 

بر اساس کود جزا، افرادی که اطفال را در  .در اردو عملی شد 2016: قانون منع استخدام اطفال در سال سربازان طفل

 .سال حبس باید محکوم شودقطعات نظامی استخدام می کند، از شش ماه تا یك

 

گزارش هایی وجود دارد که نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان و ملیشه های حامی دولت اطفال را استخدام و از آنان 

 .و.1استفاده می کنند، و طالبان و سایر عناصر ضد دولتی اطفال را به خاطر اهداف نظامی استخدام می کنند )به بخش 

طالبان و  .سال را استخدام می كنند 16ها گزارش دادند كه قوماندانان پولیس محلی اطفال جوان تر از  رسانه .مراجعه کنید(

 .سایر گروه های ضد دولتی به طور منظم اطفال را برای انجام حمالت استخدام و آموزش می دهند

خانواده های بیجاشده، عودت کننده و اطفال بیجاشده: سازمان های مردمی و دفاتر دولتی گزارش دادند که تعداد زیادی از 

دولت با  .بیجاشده گان به دلیل خشکسالی و اطفال شان، در مناطق سرحدی به ویژه هرات و جالل آباد اقامت گزیده اند

همکاری سازمان ملل متحد از یک پالیسی و پالن کاری جهت ادغام عودت کننده گان و بیجاشده گان داخلی افغانستان استفاده 

با این حال، توانایی دولت جهت کمک به افراد آسیب پذیری که بسیاری از آنها زیر سن قانونی قرار دارند،  .استکرده 

ممنوع اعالم کرد، اما سازمان های  2008اگرچه دولت گدایی را در سال  .محدود و به کمک جامعۀ جهانی متکی بود

 .اطفال روی جاده های شهرهای بزرگ گدایی و زندگی می کنندغیردولتی و دفاتر دولتی گزارش دادند که تعداد زیادی از 

 

 80سازمان های غیردولتی گزارش دادند كه  .: شرایط زنده گی اطفال در داراالیتام ها نابسامان بوداطفال بی سرپرست

سال مستقر در داراالیتام ها یتیم نبودند، بلكه متعلق به خانواده هایی بودند كه قادر به تهیۀ غذا،  18درصد اطفال بین چهار تا 

فاده روانی، جسمی و اطفال در داراالیتام ها از سوء است .سرپناه ، فراهم سازی تعلیم یا هر سه مورد، برای اطفال شان نبودند

آنها دسترسی منظم به آب پاک، گرمایش در زمستان، فاضالب،  .جنسی رنج می بردند و گاهی نیز قربانی قاچاق می شدند

نیروهای امنیتی زندانیان طفل را در مراکز اصالح و تربیۀ اطفال نگه  .خدمات صحی، امکانات تفریحی یا آموزش نداشتند

ارت عدلیه اداره می شود؛ به استثنای تعدادی از اطفال که به جرم فعالیت علیه امنیت ملی داری می کردند که توسط وز

سازمان های غیردولتی گزارش دادند كه این اطفال جدا از جمعیت  .بازداشت شده اند که در زندان پروان حفاظت می شدند

 .عمومی نگهداری می شوند، اما هنوز در معرض خطر رادیكال شدن قرار دارند



 27 افغانستان 

 

 

 

 2019بشر افغانستان، سال گزارش حقوق 
  رگرانو کا حقوق بشر، دموکراسیاداره  •وزارت خارجه ایاالت متحده امریکا  

الهه در مورد جنبه های مدنی آدم ربایی بین المللی  ۱۹۸۰: این کشور عضو کنوانسیون سال اطفالهای بین المللی  اختطاف

 :به گزارش ساالنۀ وزارت امور خارجه در مورد آدم ربایی بین المللی طفل در آدرس زیر مراجعه کنید .طفل

 HTTPS://TRAVEL.STATE.GOV/CONTENT/TRAVEL/EN/INTERNATIONAL-

PARENTAL-CHILD-ABDUCTION/FOR-PROVIDERS/LEGAL-REPORTS-AND-

DATA/REPORTED-CASES.HTML.    

  

 انتسیمیتیزم

 

  .در مورد اقدامات انتسیمیتیزم گزارشی وجود نداشت

 

 قاچاق انسان

 

  :به گزارش وزارت امور خارجۀ پیرامون قاچاق انسانی در آدرس زیر مراجعه کنید

HTTPS://WWW.STATE.GOV/TRAFFICKING-IN-PERSONS-REPORT/.       

 

 معلولین
و از دولت می خواهد که به معلولین کمک کند و از حقوق  منع قرار دادهقانون اساسی هر نوع تبعیض علیه شهروندان را 

قانون اساسی همچنین از دولت می خواهد كه اقدامات  .آنها از جمله حقوق مراقبت های صحی و کمک مالی حمایت کند

این قانون حقوق برابر و مشارکت فعال  .الزمی را جهت ادغام مجدد و مشاركت فعال افراد معلول را در جامعه انجام دهد

و امتیازات  ناظرین گزارش دادند كه هم مقررات قانون اساسی و هم قانون حقوق .این گونه افراد را در جامعه فراهم می کند

 .معلولین عمدتاً نادیده گرفته شده و اعمال نشده است

 

معلولین با محدودیت هایی مانند دسترسی محدود به فرصت های تحصیلی، عدم امکان دسترسی به ساختمان های دولتی، 

 .عدم وجود فرصت های اقتصادی و محرومیت های اجتماعی نیز مواجه اند

 

عدم امنیت در مناطق دورافتاده  .ه های معلولیت همچنان به عنوان یک چالش باقی مانده استفقدان امنیت جهت اجرای برنام

 .که شمار قابل توجهی از معلولین در آن مناطق زنده گی می کنند، در بعضی موارد مانع ارائۀ کمک به معلولین می گردد

دی از آنان از مزایای آموزش و مراقبت های اکثر ساختمان ها برای افراد معلول غیرقابل دسترسی بودند، و شمار زیا

 .صحی و سایر خدمات برخوردار نبودند

 

طبق قانون،  .در مشرانو جرگه دو چوکی اختصاص یافته از سوی ریاست جمهوری برای معلولین، به آنان تعلق گرفته بود

دولتی می پذیرند که این قانون  درصد از کل پست های دولتی باید برای افراد معلول اختصاص داده شود، اما مقامات 3

 .تطبیق نشده است

 

گزارش هایی  .فعاالن حقوق معلولین گزارش دادند كه وجود فساد از دریافت برخی مزایا توسط معلولین جلوگیری می كند

اعضای وجود دارد مبنی بر اینکه مقامات دولتی بودجۀ بورسیه های تحصیلی اختصاص یافته برای معلولین را به دوستان یا 

سازمان های غیردولتی و مقامات دولتی همچنین گزارش  .خانوادۀ شان از طریق اختالس و سرقت هویت، تفویض می کنند

  .دادند که انجمن های مربوط معلولین در تالش ارعاب کارمندان وزارت اند تا به مزایایی همانند آپارتمان، دست یابند

 

 اقلیت های ملی، قومی و نژادی

 

تبعیض های اجتماعی علیه هزاره  .قومی میان گروه های مختلف همچنان منجر به درگیری و کشتار شده استتنش های 

های شیعه در طبقه بندی، نژاد و خطوط مذهبی در قالب اخاذی پول از طریق مالیات غیرقانونی، استخدام اجباری و کار 

ه های سازمان های غیردولتی، دولت غالباً افسران پولیس براساس گفت .اجباری، سوء استفاده جسمی و بازداشت ادامه داشت

سازمان های غیردولتی همچنین  .ملی هزاره را به مناصب نمادین با اختیارات اندک در وزارت داخله استخدام می کنند

https://travel.state.gov/content/travel/en/International-Parental-Child-Abduction/for-providers/legal-reports-and-data/reported-cases.html
https://travel.state.gov/content/travel/en/International-Parental-Child-Abduction/for-providers/legal-reports-and-data/reported-cases.html
https://travel.state.gov/content/travel/en/International-Parental-Child-Abduction/for-providers/legal-reports-and-data/reported-cases.html
https://www.state.gov/trafficking-in-persons-report/
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شور فرستاده گزارش دادند که افسران هزاره نیروهای امنیتی و دفاعی احتماالً بیش از افسران غیرهزاره در مناطق ناامن ک

این گروه در  .شاخۀ خراسان داعش در طول سال حمالت شدیدی را علیه اجتماعات شیعه، عمدتا هزاره، ادامه داد .می شوند

ماه اگست به یک سالون عروسی یک زن و شوهر جوان هزاره در محلۀ عمدتا شیعه نشین هزاره در کابل حمله کرد و 

اگرچه عروس و داماد زنده مانده بودند، اما  .تن دیگر شد 143زخمی شدن  طفل و 15تن از جمله  91باعث کشته شدن 

بسیاری از دوستان و اعضای خانوادۀ آنها )بیشتر آنها زنان، اطفال و غیرنظامیان دیگر( در میان کشته ها و زخمی ها 

داعش انگیزۀ  .بوط سنی بودندهرچند هزاره ها هدف اصلی بودند، اما بیشتر قربانیان شیعه غیر هزاره و افراد مر .بودند

 .فرقه یی این حمله را بیان کرد

 

سیک ها و هندوها نیز با تبعیض روبرو بودند، گزارشی در مورد دسترسی نابرابر به مشاغل دولتی و آزار و اذیت در 

در اوایل ماه مارچ،  .اطفال آنان در مکتب و همچنین سوء استفاده قولی و جسمی در اماکن عمومی پیرامون آنان وجود داشت

ً  .یک مغازه دار جوان سیک در کابل ربوده و کشته شد  550براساس اعالم شورای سیک و هندوهای افغانستان، تقریبا

 900نشان می دهد که  2018عضو جامعۀ سیک و هندو در این کشور وجود دارد که این رقم کاهش چشمگیری را سال 

تهدیدات عناصر ضد دولتی و آنچه که آنها ناشی از حمایت ناکافی دولت می دانند،  براساس گزارش این شورا، به دلیل .بود

 .بسیاری از خانواده های سیک و هندو همچنان از کشور خارج می شوند و به هندوستان و جاهای دیگر می روند

 

 اعمال خشونت، تبعیض و سوءاستفاده های دیگر بر اساس گرایش جنسی و هویت جنسیتی

 

طبق قانون شریعت، متهمین فعالیت های همجنس گرایی به مجازات اعدام،  .تار همجنس بازی را جرم شمرده استقانون رف

کودجزا، عمل جنسی بین مردان یك عمل جرمی محسوب می شود  646براساس مادۀ  .شالق زدن یا حبس مواجه می شوند

گزارشی از آزار و اذیت و  .ا یك سال زندان استكه مجازات آن حداكثر دو سال حبس بوده و رابطۀ جنسی میان زنان ت

قانون، تبعیض یا آزار و اذیت بر اساس گرایش  .خشونت در برابر همجنس گرایان توسط جامعه و پولیس گزارش شده است

 افراد .همجنس گرایی به طور گسترده یی به عنوان تابو و نادیده انگاشته می شد .جنسی یا هویت جنسیتی را منع نمی کند

LGBTI  به برخی خدمات مراقبت های صحی دسترسی ندارند و به دلیل چنین گرایش جنسی خود ممکن از شغل خود

کار می کنند، به طور مخفی فعالیت های شان  LGBTI سازمان هایی که در راستای حمایت از آزادی افراد .اخراج شوند

حتا سازمانهای راجستر شده یی كه مشغول  .دولت راجستر شوندرا انجام می دهند؛ زیرا آنها نمی توانند به طور قانونی در 

ارایۀ برنامه های صحی برای مردانی اند كه همجنسگرا اند، توسط ریاست موسسسات غیر دولتی وزارت اقتصاد و 

 گزارش دادند كه آنها همچنان با بازداشت توسط LGBTI افراد .کارمندان امنیت ملی با آزار و اذیت روبرو شده اند

 .نیروهای امنیتی و تبعیض، حمله و تجاوز به عنف در سطح جامعه روبرو شده اند

 

 یا ایدز در اجتماع HIV ننگ دانستن

 

هیچ گزارش تایید شده یی پیرامون  تبعیض و خشونت علیه کسانیکه به بیماری ایدز مبتال بودند وجود نداشت، اما یک سلسله 

در حالیکه کود جزا استفاده از کاندوم را مجاز دانسته  .این بیماری وجود داشتندگزارش های در مورد شرم و ننگ دانستن 

  .،اما با آن هم  دولت استفاده از آن  را برای افراد متحل محدود کرده بود

 

  بخش هفتم : حقوق کارگران

 

 آزادی تجمعات و حق چانه زنی های دسته جمعی .الف

  

مستقل  وحق اعتصاب و چانه زنی های دسته جمعی قانونی را  برای کارگران  قانون حق پیوستن و تشکیل اتحادیه های

با این حال، قانون هیچ تعریفی را در  .اگر چه ابزار اجرایی نداشته .تضمین و به طور عموم از این حقوق حمایت کرده است

انونی را در مورد ثبت و اعمال رابطه به اتحادیه و روابط آن با کارفرمایان و اعضای اتحادیه و هیچ گونه رویکرد ق

قانون، تبعیض علیله اتحادیه  و باز گرداندن کارگران اخراج شده از اتحادیه  .مجازات در صورت تخلف، ارائه نکرده است

این قانون به جز از حمایت حق اشتراک در اتحادیه ها؛ در سایر موارد از جمله فراهم نمودن حمایت  .را منع قرار نداده است

  .قانونی از کارگران اتحادیه و آنعده کارگرانی که خواهان تشکیل اتحادیه هستند چیزی نه گفته استهای  
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اگر چه قانون شورای عالی  وزارت کار و امور جتماعی را به عنوان نهاد تصمیم گیرنده در مسایل مربوط به کار تعیین 

در وزارت کار و امور اجتماعی دفتری   .ذکور گردیده بودکرده، اما نبود مقرره های اجرایی مانع فعالیت های شورای م

در  .تحت عنوان  "تفتیش" وجود داشت  که فعالیت های آن تنها به ارائه مشوره و پیشنهاد توسط مفتشین، محدود شده بود

ت در مقابل تخلف نتیجه، استفاده از قانون کار بدلیل نبود ادارات مرکزی اجرایی و نبود مقرره های که پروسیجرها و مجازا

    .را تعریف می کند؛ و همچنان نبود بودجه و کارمندان  کافی و عدم موجودیت اراده سیاسی، محدود شده بود

  

دولت به یک تعداد از اتحادیه ها اجازه فعالیت داده بود،  اما این اتحادیه ها  در امور اتحادیه ملی گارگران و کارمندان 

م  تمامی اتحادیه های چند صنفی را ملزم به ملی سازی ملکیت  2016دولت طی فرمان  سال   .افغانستان دخالت می کردند

با آنکه بعضی اوقات آزادی تجمعات  و چانه زنی های دسته جمعی  رعایت می شد  اما اکثر کارگران از این  .ها شان نمود

ار در سکتور زراعت و یا هم آنعده کارگران که کارگران که در مناطق روستایی و یا هم مشغول ک .حقوق شان آگاه نبودند

بیشتر کارگران در مناطق  .تشکیل اتحادیه نداده بودند از جمله کار گران بودند که در مورد این حقوق چیزی نمی دانستند

 شهری منحیث کارگران روزمزد در بخش غیررسمی ، اکثرا در بخش کارهای ساختمانی  جاییکه نه اتحادیه یی وجود داشت

 . و نه هم معامله  )چانه زنی( های جمعی، مشغول کار بودند

 

  منع کارهای اجباریب. 

 

مردان، زنان  .قانو در مورد کارهای اجباری و قرضه های که افراد را به نحو گروگان می سازند بطور الزم صراحت ندارد

قرضه ابتدائی گرفته شده توسط شخص کارگر  و اطفال در مقابل " کار در بدل قرض" مورد استثمار قرار می گیرند جاییکه

قسمیکه در شرایط قرار داد این نوع استخدام  ذکر می شود میتواند اعضای دیگر خانواده را نیز به دام بیانداز بعضی اوقات 

بعضی از خانواده ها آگاهانه اطفال شان را برای  .این نوع قرضه دهی ها در کوره های خشت عام است .برای نسال ها

   (.مراجعه کنید 7لطفا به )بخش  .مقاصد جنسی به فروش رسانده اند از جمله بچه بازی

 

قانون به شکل درست و موثر آن توسط دولت اجرا و تطبیق نشده؛ منابع، تفتیش و تعدیالت در قانون بسنده نبوده؛ و دولت .

اعمال مجازارت برای مهار نمودن تخلف کافی  .برای جلوگیری و ریشه کن کردن کارهای اجباری تالش کافی نکرده است

 .نبود

     .شما می توانید گزارش وزارت امور خارجه امریکا پیرامون قاچاق انسان را در این لینک بخوانید

HTTPS://WWW.STATE.GOV/TRAFFICKING-IN-PERSONS-REPORT/  .  

 

 منع کار اطفال و حد اقل سن استخدامج. 

 

سال نیز می توانند منحیث کارآموز  14سال تعیین کرده اما اطفال دارای  15قانون کار حد اقل سن را برای استخدام اطفال 

سال و بیشتر از آن را اجاز می دهد تا در کارهای غیر مضر استخدام شوند  15این قانون اطفال دارای  .به کار گماشته شوند

سال را تحت  14این قانون استخدام اطفال زیر  .ساعت در هفته کار کنند 35سال اجازه می دهد تا  17الی  15و برای اطفال 

رگی که باعث شده تعداد زیادی از اطفال به کار روبیاورند هیچ شرایط اجازه نمیدهد؛ قانون مذکور بدلیل فقر و بیچا

قانون همچنان استخدام اطفال را در کارهای مضر از جمله کار در معادن، جمع آوری کثافات؛  .اشکارانه نقض گردیده است

مع آوری زباله کوره های خشت، کارخانه های که برای تولیدات شان از زباله استفاده می کنند و کشتار گاه های بزرگ؛ ج

های شفاخانه ها، مواد مخدر، گاردی و فعالیت های جنگی که صحت شان را تهدید و یاسبب معلولیت شان گردد، را منع 

 .قرار داده است

 

مفتشین کار از صالحیت قانونی برای  .ظرفیت های ضعیف نهاد ها مانع بزرگی فراه راه تطبیق مؤثر قانون کار، بوده است

کاری پیرامون رعایت قوانین کار اطفال و اعمال مجازات در مقابل عدم رعایت قانون مذکور برخوردار  تفتیش سایت های

کمبودی های دیگری  از جمله نبود صالحیت مجازات برای مفتیشین کار، عدم منابع کافی، کمبود مفتشین کار، روند  .نیستند

 .تفتیش، و مجازات در قبال تخطی ها، نیز وجود داشت

   

https://www.state.gov/trafficking-in-persons-report/
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اطفال کارگر مصروف کارهای چون خدمه، دست فروشی و  .اطفال هنوز هم به  عنوان چالشی بزرگی وجود دارد کار

گزارش های نیز وجود دار که اطفال در فعالیت های مانند قالین بافی، خشت زنی و کار در مزارع  .دوکانداری بوده اند

اع بدترین  اشکال کار در معادن از جمله معدن نمک، سوء اطفال همچنان به شکل کسترده  در انو .تریاک، مصروف بودند

، اطفال مراجعه کنید( قاچاق مواد مخدر و تگدی های سازمان یافته مصروف 6استفاده جنسی از جمله بچه بازی ) به بخش 

صحی و  اطفال با خطرهای .بعضی از اشکال کار اطفال، آنها را در معرض خطر ماین های زمینی قرار داده بود .بودند

طی سال جاری، گزارش های نیز وجود داشت که نشان می داد اطفال در صفوف نیروهای دولتی  .محافظتی مواجه بودند

، اطفال مراجعه 6به )بخش  .طالبان نیز اطفال را برای انجام اعمال خصمانه تحت فشار قرار داده بودند .جذب شده بودند

    (.کنید

  کار در مورد بدترین اشکال کار اطفال را در این لینک شما می توانید یافته های ریاست

HTTPS://WWW.DOL.GOV/AGENCIES/ILAB/RESOURCES/REPORTS/CHILD-

LABOR/FINDINGS,   
  .یا هم کارهای اجباری را در این لینک مشاهده کنید و لست اشیایی تولید شده توسط کار اطفال و

HTTPS://WWW.DOL.GOV/AGENCIES/ILAB/REPORTS/CHILD-LABOR/LIST-OF-

GOODS  .  

 

  تبعیض در روند استخدامد. 

 

را منع قرار داده و یاد آور می شود که هردو "مرد و زن" از حقوق و مسئولیت های یکسان قانون اساسی هرنوع تبعیض 

قانون اساسی حاوی مواد خاصی  .قانون مذکور تبعیض زبانی را نیز منع قرار داده است .در برابر قانون برخوردار هستند

کود جزا حبس که بیشتر از دوسال  .ن نیستپیرامون تبعیض به اساس ملیت، دین، جنس، رنگ، قومیت، معلولیت و یا هم س

   .نباشد را برای افرادی که تبعیض و تفرقه اندازی  را بخش می کنند پیش بینی کرده است

 

 .فیصد نیروی کاری را تشکیل می دهند هنوز هم با تبعیض و دشواری ها در محل کار شان مواجه هستند 7زنان که تنها 

با فشارهای از جانب خانواده های شان مواجه بوده و از آنها تقاضا می شود تا در وظایف  اکثریت زنان برای ماندن در خانه

طبق گزارش ها دست رسی  زنان کهن سال و متحل به وظایف به  .که مورد پسند مرد های خانواده است ایفای وظیفه نمایند

ها با انواع خشونت های لفظی، خشونت های زنان کارگر گزارش داده اند که آن .مراتب دشوارتر از زنان جوان می باشد

تبعیض در پرداخت معاشات  .جنسی، عدم دست رسی به سهولت های ترانسپورتی و نبود امکانات در محل کار مواجه هستند

زنان ژونالیست، کارمندان اجتماعی و افسران پولیس از طبقه اناث گزارش داده  .در سکتورهای خصوصی نیز وجود دارد

افراد دارای معلولیت نیز در روند استخدام مورد  .ا معموال در محل کار شان مورد تهدید و خشونت قرار گرفته انداند که آنه

     .تبعیض قرار گرفته اند

 

لطفا به ) بخش  .بودنداقوام هزاره، سیک و هندو برعالوه تبعیض گسترده یی اجتماعی با تبعیض در امر استخدام نیز مواجه 

  .، اقلیت های ملی/فرهنگی و قومی( مراجعه نمایید6

 

 

 شرایط  مورد قبول کاره. 

 

حد اقل نرخ مزد برای کاگران که به شکل قراردادی در سکتور های خصوصی مصروف کار هستند و کارمندان دولتی زیر 

 .خط فقر گذارش داده شده است

 

ساعت  8ساعت در یک هفته  تعیین کرده است:  40های عامه و خصوصی را  قانون، ساعات کاری استندرد برای سکتور

قانون کار در مورد کارگران روز مزد در  .در روز به اضافه یک ساعت برای صرف طعام چاشت و ادای نماز ظهر

 .ه قرار دهدسکتورهای غیر رسمی هیچ نوع مورد را ذکر نکرده  که این امر خود می تواند آنها را در معرض سوء استفاد

به هرحال، استندرد های  .هیچ نوع قانون و استندرد های پذیرفته شده در مورد مسایل صحی و ایمنی کارگران وجود ندارد

سال، خانم های حامله، مادران شیرده، معدن چیان و  17الی  15که در آن برای تقلیل هفته های کاری برای اطفال زیر 

https://www.dol.gov/agencies/ilab/resources/reports/child-labor/findings
https://www.dol.gov/agencies/ilab/resources/reports/child-labor/findings
https://www.dol.gov/agencies/ilab/reports/child-labor/list-of-goods
https://www.dol.gov/agencies/ilab/reports/child-labor/list-of-goods
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 2019بشر افغانستان، سال گزارش حقوق 
  رگرانو کا حقوق بشر، دموکراسیاداره  •وزارت خارجه ایاالت متحده امریکا  

قانون پیرامون دریافت مزد، رخصتی های  .مشغول وظیفه هستند موجود بوده استکرگران که در وظایف مضر به صحت 

ساالنه به شمول رخصتی های ملی، جبران خساره در جریان کار، اضافه کاری ها، اعطای بیمه صحی برای کارگران و 

کرده  پیشبینیایایی را فامیل های درجه اول ایشان و دیگر پرداخت های که در مقابل حوادث به وجود می آید حقوق و مز

 .کار فرمایان مکلف اند تا برای کارگران خود سهولت های کودکستان را نیز فراهم نمایند .است

 

مفتشین از هیچ گونه صالحیت قانونی جهت  داخل شدن به سایت ها  .دولت نتوانسته قوانین را به شکل موثر آن تطبیق نماید

و اعمال  مجازات در قبال خشونت ها را نداشته و منابع ، تفتیش، و اعمال مجازات برای جلوگیری از خشونت ها کافی نمی 

 .باشد

 

فراد را به شکل غیر رسمی کارفرمایان معموال در امر استخدام از قانون پیروی نکرده و در عوض ترجیح می دهند تا ا

ساعت در یک هفته کار کار می کنند اغلب پرداخت کمی دریافت می کنند و  40اکثر کارگران که بیشتر از  .استخدام نمایند

بنابر گذارش ها، کارگران در کل  در  .در شرایط نا مناسب مشغول کار هستند، بطور خاص در سکتور های غیر رسمی

اگرچه معلومات جامع و کافی در مورد حوادث محل کار  .نون ذکر شده است چیزی نمی دانندمورد حقوق کار که در قا

تعدادی از کارخانه  .وجود نداشته، با آن هم گذارش های زیادی پیرامون شرایط کاری نا مناسب و خطر ناک ارائه شده است

محدود به خود بسازند ادامه می دهند که این  ها مانند داش های خشت به روند قرضه دهی که کاگران را به نحوه گروگان و

 .امر باعث شده تا کارگران نتوانند خود را از شرایط کار اجباری یی که به صحت و سالمت شان مضر است نجات دهند

 

 

     

  

 


