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 خالصه گزارش

 
قوه  کی یکشور دارا نیا .شود یمردم انتخاب م میمستق یجمهور آن با را سییاست که ر یاسالم یافغانستان کشور جمهور

مسلح بخش  نیحال، مخالف نیبا ا .باشد یم هیقوه قضائ کی( و یمل یو شورا ندگانیمقننه متشکل از دو مجلس )مجلس نما

و موضوعات  یکیتخن لیمستقل انتخابات مسا ونیسیبعد از آنکه کم غانستاناف .کشور را تحت کنترول خود دارند نیاز ا ییها

 ونیسیکم .را برگزار کرد یجمهور استیم انتخابات ر 2019کرد، سر انجام در ماه سپتمبر  یرا بررس تیمربوط به امن

بود؛  یجمهور اشرف غن سییر یروزیپ انگریم اعالم کرد که ب 2019دسمبر  22 خیانتخابات را به تار نیا یمقدمات جینتا

در  .یفبرور 18انتخابات در  نیا یینها جیرا قبول نکرد؛ حتا پس از اعالم نتا جینتا نیا هییاجرا سییهرچند عبدهللا عبدهللا ر

 فیمارچ مراسم تحل 9 خیکردند و به تار یروزیانتخابات اعالم پ نیو عبدهللا عبدهللا هر دو در ا یجمهور غن سییر جه،ینت

کردند که در  یگریانجیاز انتخابات برآمده و م یحل بن بست ناش یکشور، در پ یاسیرهبران س نیبنابرا .کردند زارشان برگ

 استیدر ر ،یجمهور سییسازش و توافقنامه، ر نیبر اساس ا .دیاعالم گرد یماه م 17شد که در  یمنجر به سازش تینها

از  یمیکه هرکدام ن یدر حال د؛یگرد انتخاب یمصالحه مل یعال یشورا سییابقا و عبدهللا عبدهللا به عنوان ر یجمهور

  .کنند یرا انتخاب م نهیکاب یضااع

 

مشترک اند: وزارت امور داخله، وزارت دفاع و  تیمسئوول یقانون و استقرار نظم در کشور دارا یدر اجرا ینهاد دولت سه

را به دوش دارد و  ینظم داخل یاصل تیوزارت امور داخله، مسوول یافغانستان، تحت رهبر یمل سیپول .یمل تیامن استیر

 ایبازداشت  یقانون تیکند که از صالح یم تیدر اجتماع فعال یخود عدفا یروین کیافغانستان به عنوان  یمحل سیپول

استخدام  یخود در راستا یدر ماه جون، از برنامه ها یجمهور غن سییر .باشد یبرخوردار نم میمستقل در مورد جرا قیتحق

فساد  یاز ادعا یعار ۀسابق دآنان بتوانن نکهیخبر داد، مشروط بر ا یتیامن یروهاین یشاخه ها ریدر سا یمحل سیو ادغام پول

مبارزه با  ۀژیگروه و .برنامه در حال انجام بود نیا یو اجرا قیسال، تطب نیهم انیاز پا .و نقض حقوق بشر را ارائه دهند

قاچاق انسان و  ،یاز جمله فساد ادار نیسنگ میدارد، در مورد جرا تیکه در چارچوب وزارت داخله فعال نیسنگ میجرا

را به دوش  یخارج تیامن تیوزارت دفاع، مسئوول یافغانستان، تحت رهبر یمل یاردو .کند یم قیتحق یمجر یسازمان ها

 کیبه عنوان  یمل تیامن ۀادار .دهد یم لیتشک یداخل انیآن را در حال حاضر مبارزه با شورش یاصل تیدارد، اما فعال

 .را بر عهده دارد یمل تیمربوط به امن ییجزا یها¬هیبه دوس یگ دهیرس تیکند و مسئوول یم تیفعال یسازمان استخبارات

 یتیو امن یعدل یها ستمیمخالف دولت، از جمله طالبان، س یروهایاز مناطق کشور خارج از کنترول دولت بوده و ن یبرخ

 نیا هرچندکنند،  یحفظ م یتیامن یروهایبه طور کل کنترول شان را بر ن یملکمقامات  .کرده اند جادیخود را در آن مناطق ا

 .را مرتکب شده اند یتخلفات متعدد یتیامن یروهایافراد مربوط به ن .ندینما یاوقات به طور مستقل عمل م یبرخ روهاین

 

سپتمبر، روند  12 خیافغانستان و طالبان به تار یاسالم یگان جمهور ندهیهنوز هم جنگ در افغانستان ادامه دارد، نما هرچند

را  یمخالف دولت، حمالت بزرگ یروهایمذاکرات، ن نیا انیالبته قبل و در جر .صلح را آغاز کردند یاالفغان نیمذاکرات ب

 نیهمچنان در ا .شدند یآن هزاران تن کشته و زخم ۀجیانجام دادند که در نت یملک اداماکن عامه و افر ،یدولت یروهایبر ن

از  یکیکه  یکوف هیصورت گرفت؛ از جمله حمله بر فوز یحمالت هدفمند یاالفغان نیمذاکرات ب میمدت، بر زنان عضو ت

جرگه در ماه اگست  یۀلو انیجر درکه  گرید دادیدو رو زیاست و ن یاسالم یجمهور ۀمذاکره کنند میچهار زن شامل در ت

 زیخشونت آم یدهایوردک مورد تهد الیجرگه حمله صورت گرفت و اص یولس ۀندیروشن نما سیآن بر بلق یرخ داد که ط

هدفمند به  یسلسله قتل ها کی یافراد مسلح ناشناس هشت خبرنگار و فعال حقوق زنان را ط نسوینومبر بد 7از  .قرار گرفت

حمالت را  نیاز ا یاریبس تیمسئوول یادعا .دندیدسمبر به قتل رس 24تا  21سه تن آنان از  انیم نیا ازقتل رساندند که 

  .حمالت را انکار کردند نیطالبان دخالت شان در ا .به دوش نگرفت یکس

 

)خارج  یقانون ریغ یقتل ها ن؛یشود: کشتار توسط مخالف یم ریسال شامل موارد ز نیا یمهم حقوق بشر ط موضوعات

گزارش شکنجه و موارد  ؛یضد دولت یروهایتوسط ن ینمودن اجبار دیناپد ؛یتیامن یروهای( توسط نییقضا تیازصالح

بازداشت خودسرانه توسط  ؛یو عناصر مسلح ضد دولت یتیامن یروهایتوسط ن زیرآمیتحق ای یرانسانیغ رحمانه،یمجازات ب

و  تیمفقود ،یلکاز جمله به قتل رساندن افراد م ،یداخل یسوءاستفاده در جنگ ها یموارد جد ن؛یو مخالف یتیامن یروهاین

 یها؛ اقدامات جد یریمربوط به درگ یموارد سوء استفاد ها ریو سا یجسم یشکنجه و آزارها ،یاجبار یها ییآدم ربا

استخدام  ؛یاخالق میزنان، از جمله متهمان به اصطالح جرا هیدر مورد موارد خشونت عل ییو پاسخگو یگ دهیفساد؛ عدم رس
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قاچاق انسان؛  ؛یو پرسونل آموزش یتیامن یها یرویتوسط ن ژهیاز آنها، به و یسرباز و سوءاستفاده جنس اطفال و استفاده از 

 هیفعاالن عل ریو سا یتیامن یروهایاعمال خشونت توسط ن ؛یقوم تیاقل یبه گروه ها بوطافراد مر هیهدفمند عل یخشونت ها

با ذکور و  یو رابطه جنس تیجنس رییتغ یگرا، اشخاص دارا(، دو جنس ی(، همجنس بازان مرد )گنیهمجس بازان زن )لزب

  .اناث و جرم پنداشتن رابطه به شکل همجنس گرا

 

 

و  ینقض حقوق بشر، مشکالت جد نیعامل یبرا یاز مجازات رسم تیقانون و معاف تیحاکم در قبالگسترده  ییاعتنا یب

صورت گرفته  یتیامن یروهایاز جمله ن یمداوم را که توسط مقامات دولت یها ۀدولت، موارد سوء استفاد .بودند یمستمر

  .قرار نداده است یعدل بیو تعق قیبود را مورد تحق

 

در طول  .کردند مورد حمله قرار دادند یصحبت م ای یطالبان سخنران هیرا که عل یمسلح همچنان رهبران مذهب نیمخالف

 تیمسئوول یگروه چیکه ه دندیبه قتل رس یحمالت یکردند، ط یکه در دولت کار م ینید یاز علما یادیسال، شمار ز نیهم

به  شتریاول طالبان و سپس داعش شاخه خراسان در صفوف شان ب ۀجمسلح مخالف در در یگروه ها .آن را برعهده نگرفت

 یبه شمول طالبان گروه ها .کردند یسال، استفاده م 12سن  ریسال از اطفال ز نیاستخدام اطفال پرداخته و در طول هم

دست به چپاول،  یعناصر ضد دولت .کردند یاستفاده م یمخالف، به طور روز افزون از اطفال به عنوان بم گذاران انتحار

 9 یط ونامای .زدند یم ،یو افراد ملک یدولت ریغ یو سازمان ها یکارمندان صح ،یخارج ،یواختتاف کارمندان دولت دیتهد

 .نسبت داده شده بود، خبر داده است یآن به عناصر ضد دولت صدیف 59که  انیرنظامیتن غ 5,939ماه نخست سال از تلفات 

  .اند ادکردهی"  یطالبان از حمالت شان به عنوان "حمالت استشهاد .را برعهده نگرفتند یتلفات افراد ملک تیطالبان مسئوول

 

 : در برابر تیاز جمله مصئون ی: احترام به کرامت انسان1 بخش

 یقانون ریغ و یاسیس یقتل ها، یخود سرانه از زندگ یها تی: محرومالف
 

 .اند دهیگرد یقانون ریخود سرانه و غ یهم  عناصر مرتبط به دولت مرتکب قتل ها ایوجود دارد که دولت و  یها گزارش

 حفظمربوط به ادارات وزارت امور داخله  یها هیدوس یرا جهت بررس ینظام یعدل بیو تعق قاتیتحق ۀادار یسارنوال یلو

 هیدوس نیا .حفظ کرده است نافیو است هییخود را در سطح ابتدا یعدل بیتعق چنانو هم قیتحق ۀوزارت دفاع ادار .کرده است

  .شوند یکشور ارسال م ۀبه ستره محکم ت،یها در نها

 

 حیدختر جوان و بعداً پدرش را که ظاهراً به منظور تقب کیقندهار  تیدر وال یتیامن یروهایگزارش شد که ن یماه جنور در

قتل ها ارائه نکرده  نیدر مورد ا یحیتوض یتیامن یروهاین .شده بودند، کشتند کینزد یمحل یاردو گاهیمورد قتل به پا کی

آنان  یبه سو کیقتل ها اعتراض داشتند، با شل نیرا که به ا یمحل ۀجامع یااز اعض یکیحداقل  یتیامن یروهاین .است

 ۀکه نشاندهند یگونه معلومات چیقتل ها متعهد شدند، اما تا اکتوبر ه نیدر مورد ا قیبه تحق یدولت یمقام ها .کردند یزخم

 یماه مارچ گزارش داد که اعضا رد (ABC) ایاسترال خبررسانی آژانس .باشد، در دسترس نبود نهیزم نیدر ا شرفتیپ

به قتل  م 2012در بازداشت، در سال  ایشدن  میپس از تسل ایتن را  نیچند (SAS) ایاسترال ییخدمات هوا ۀژیکندک و

امام  کیکرده و بعد از نماز عصر  یراندازیت SAS یدست، اعضا نیحادثه از ا کیشاهدان ادعا کردند که در  .اند رسانده

در  SAS یگزارش داد كه اعضا یدر ماه جوال   (ABC) ایاسترال خبررسانی آژانس ن،یراافزون ب .و پسرش را کشتند

 .قندهار كشته اند تیمسلح را در وال ریغ یافراد ملک م 2012سال 

 

 یمدن ۀخبرنگاران و مدافعان جامع ،یاز جمله؛ قتل رهبران مذهب یسال، افراد مسلح ناشناس مرتکب قتل ها نیهم انیجر در

  (.دی( مراجعه کنز) فی، رد1شده اند )به بخش 

 

 (:شدن دی)ناپد تی. مفقودب
 

  .گزارش نشده است یتیامن یروهایتوسط ن تیاز مفقود یگزارش چیشدن، ه دیناپد  
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در شش ماه اول سال  یافراد ملک ییموارد آدم ربا یپنج برابر شی( به افزاونامایمعاونت ملل متحد در افغانستان ) أتیه

از آدم  یدر مورد تلفات ناش وناما،یبنابرگزارش  .با مدت مشابه در سال گذشته، اشاره کرده است سهیتوسط طالبان در مقا

هرات اختطاف شدند و سپس توسط طالبان به  تیخود در وال یمارچ از روستا 6سال گذشته هفت مرد بزرگسال در  ،ییربا

  .دندیقتل رس

 

 .زیرآمیو تحق یرانسانیغ رحمانه،یمجازات ب ایرفتارها  ری. شکنجه و ساج
 

 یوجود دارد که نشان م یمتعدد یاعمال را منع قرار داده، اما گزارش ها نیچن گرید نیقوان ریو سا یاگرچه قانون اساس 

  .شده اند اعمال، نیخانه ها مرتکب چن فیتوق نیمسئول ،یتیامن یروهاین ،یدهد کارمندان دولت

 

اگر چه قانون هرنوع  .ادامه داده اند  یبه شکنجه و لت و کوب افراد ملک یدولت یروهاین ،یدولت ریگزارش موسسات غ طبق

بنابر گزارش  .خانه ها گزارش داده اند فیشکنجه را در توق یمستقل موارد موثق نیشکنجه را منع قرار داده با آن هم ناظر

 فیدعا کردند که شکنجه همچنان در توقا یخانه ها در ماه جوال فیدر توق شدهافراد بازداشت  یوکال ،یمحل یرسانه ها

و استنطاق  ییشکنجه بازجو یاست و از بازداشت شده گان به طور منظم با استفاده از روش ها یعاد یامر کیخانه ها 

  .ردیگ یصورت م

 

 ریخراسان و سا ۀشاخ-توسط طالبان، داعش زیرآمیو تحق یرانسانیغ رحمانه،یاز شکنجه و مجازات ب یادیز یها گزارش

گزارش داده است که مجازات انجام شده توسط طالبان شامل ضرب و شتم، قطع  ونامای .داشتهمخالف دولت وجود  یگروه ها

نامناسب نگه داشته و آنها را تحت کار  طیطالبان بازداشت شده گان را در شرا وناما،یگزارش  طبق .عضو و اعدام است

 .داده اند یقرار م یاجبار

 

 .رسانند یکنند و به قتل م یرا سنگسار م یاز افراد زن یداد، شمار یمنتشر شد که نشان م ییدئویو ،یجنور 30 خیتار به

  .رد کردند را هیقض نیدر اشان را به طالبان نسبت داد؛ اما طالبان دخالت  قضیه نیجمهور ا سییر یسخنگو

 

شاهدان و مدافعان  یرغم گواه یعل .مشکل قابل توجه بود کی ،یتیامن یروهاین یاز مجازات در همه بخش ها تیمعاف

 یتوسط مردان دارا ژهیبچه ها به و ی)استثمار جنس یباز بچهموارد  نیتر عیخدمات شا یاعضا نکهیا رامونیمتعدد پ

قرار نداده است، هرچند در  یعدل بیاقدامات تحت تعق نیچن لیرا به دل یتیمناصب قدرت(، دولت هرگز کدام مأمور امن

  .بازداشت شدند یبچه باز قضایایطول سال هشت تن از افسران در ارتباط با 

 

 نیکه باالتر یمارشال ۀبا عبدهللا، رتب یجمهور غن سیرئ یاسیس ۀاز توافقنام یبه عنوان بخش ،یافغانستان در ماه جوال دولت

دوستم به نقض فاحش حقوق بشر، از جمله ربودن و تجاوز  .دوستم، اعطا کرد دیدر کشور است را به عبدالرش ینظام ۀرتب

 .انجام نداده است نهیزم نیرا در ا یقاتینوع تحق چیاش متهم شده بود، اما دولت تاکنون ه یاسیاز مخالفان س کتنیبر 

 

  :خانه ها فیمحابس و توق طیشرا

 
دشوار  یمحدود به خدمات صح یهم دسترس ایو  تیاز حد، عدم موجود شیازدحام ب لیخانه ها به دل فیمحابس و توق طیشرا

تمام محابس اعم از  تیاز وزارت داخله است، مسئوول یخانه ها که بخش فیمحابس و توق یعموم ریاست .گزارش شده است

 هیوزارت عدلاطفال  تیمراکز اصالح و ترب یعموم استیر .دارد هرا بر عهد یملک یخانه ها فی)زنان و مردان( و توق

مراکز  (NDS) یمل تیامن یعموم استیر .اطفال و نوجوانان را بر عهده دارد تیتمام مراکز اصالح و ترب تیمسئوول

 تیفعال دارهمحل آن ا التیکند که معموالً در چارچوب تشک یها اداره م یو ولسوال اتیکوتاه مدت را در سطح وال فیتوق

در مورد وجود  یموثق یگزارش ها .پروان را به عهده دارد تیوال یخانه ا فیمحبس و توق تیوزارت دفاع مسئوول .دارد

طالبان  .شود یاداره م (ANDSF) افغانستان یتیو امن یدفاع مل یروهاین یوجود دارد که توسط اعضا زین یمحابس شخص

  .کنند یم یدر سراسر کشور نگهدار یرقانونیشده گان را در محابس غ فیهمچنان توق
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 ل،یاپر 21در  .مانده است یو گسترده باق یمشکل جد کیاز حد در محابس همچنان به عنوان  شی: ازدحام بیکیفز طیشرا

گسترده، از جمله فساد، عدم توجه به احکام  یمحابس ابراز داشت که محابس کشور از سوءاستفاده ها یعموم سییر

در  انیزندان .برند یرنج م یبه خدمات صح یو عدم دسترس یانونسن ق ریز انیاز زندان یجنس ۀبازداشت شدگان، سوءاستفاد

 .دوختند شانران رده و حتا دهک ییسخت و دشوار محابس اعتصاب غذا طیاز محابس در اعتراض به شرا یتعداد

 

. گزارش شده است ندکرده ا ییشناسا یآلوده را در محبس پلچرخ یدنیکه منبع آب آشام نددر ماه اکتوبر گزارش داد مفتشان

 لیبه دل ؛ زیرا سیستم فاضالب در این محبس،فاضالب آلوده شده است با نفوذ ،در محبساین منبع آب آشامیدنی که 

 .برخوردار نیست تیمصئوناز  ، به اندازۀ کافینییپا یارهایمع

 

ً از امکانات  ادارات از سایر نوجوانان  کیتفک ایو محکوم شده  تیاز محکوم شیپ انیزندان کیتفکبرای مربوطه عموما

زن  انیزندان یبرا ییاز امکانات جداگانه هیچکدام  ،یمحل یخانه ها فیبرخوردار نبودند. زندان ها و توقزندانیان، 

 .برخوردار نبودند

 

سال را همراه با مادران شان در زندان  15 ری، اطفال زهو رسانه ها، ادارات مربوط یردولتیغ موسساتاساس گزارش  بر

و  یآموزش یگزارش ها امکانات ناکاف نیا .عنوان شده است ،اطفال تیمراکز حما تیآن فقدان ظرف لیداشتند که دل ینگه م

 .کرده است یرا مستند ساز اطفال این یبرا یصح

 

در زندان ها در سراسر  یصح یو مراقبت ها ییروشنا ه،یتهو ش،یگرما ،یخدمات صح ،یدنیبه غذا، آب آشام یدسترس

 یبرا ریاست عمومی محابس و توقیف خانه ها  یبرنامه سراسر  .گزارش شده اند یمتفاوت بوده و در کل ناکاف افغانستان

 ازیموارد مورد ن ریو سا اغذ یۀته یبرا انیاز زندان یاریبرخوردار بود و بس یمحدود اریبس ۀاز بودج انیزندانتهیه غذا 

  .شان وابسته بودند ۀخانواد یشان، به اعضا

 

 ،مذکور روسیو کاهش سرعت انتشار و 19 - دیکوو روسیدر برابر و انیسپتمبر، جهت حافظت زندان 16 یمارچ ال 11 از

سال معلوم نبود که  انیشدند. در پا رهادر سراسر کشور  گرید یزندان 32و  یاز زندان مرکز  یزندان 7,237در مجموع 

شدند آزاد  قهیوث با ایداده شد و  فیمجازات تخف انیزندان نیا تیاکثر یراند. به اشد آنها دوباره به زندان برگشتانده چه تعداد

 .که مجبور به بازگشت به زندان نبودند

 

طالبان را از  یزندان 5000به  کیدولت و طالبان، دولت نزد نیب صلح یگفتگوها ۀزمین جادیاز ا یبه عنوان بخش همچنان

دولت را از مارچ  یزندان 1000توافقنامه،  نیاز تعهدات خود در ا یبه عنوان بخش زیطالبان ن .کرد رهاسپتمبر  یمارچ ال

 .ندکرد رها یجوال یال

  

حق را  نیا انیقانون به زندان .انجام دادند یموثق در مورد بدرفتار یادعاها ۀدربار ی راقاتیتحقیک سلسله : مقامات اداره

 قیقانون را تطب ۀماد نیاما اکثر محابس ا .روز از زندان خارج شوند 20 یشان ال های مالقات با خانواده یداده است که برا

 شتریبرعالوه، در ب .ابهام وجود دارد انیحق توسط طبقات مختلف زندان نیا زقانون در مورد استفاده ا نینکرده اند و ا

  .شد یداده نم انیبه زندان یلیمالقات فام ۀاجاز محابس

 

 استیر یخانه ها فیسرخ از توق بیصل یالملل نیب تهیو کم ونامایمستقل حقوق بشر افغانستان ،  ونی: کمسمستقل نظارت

قاطع ناتو از مراکز  تیحما تیمامور یها روین .نظارت کرده اند ه،یوزارت عدل ،یوزارت امور داخل ،یمل تیامن یعموم

بعضاً از  یتوسط مقامات دولت یتیموانع و سد راه امن .نظارت کردند عو وزارت دفا یمل سیپول ،یمل تیامن یعموم استیر

 یمستقل حقوق بشر افغانستان از چالش ها ونیو کمس ونامای .نموده است یریخانه ها جلوگ فیتوق یبعض یها دیو بازد دید

مستقل حقوق بشر  ونیکمس .، گزارش داده اند یمل تیامن یعموم استیر یخانه ها فیآنها از توق دیموجود فرا راه  بازد

مستقل حقوق بشر  ونیکمس نکهیا یگفته اند، برا یمل تیامن یعموم استیر یخانه ها فیاز توق دیافغانستان در مورد بازد

 استیرا به ر یا یتا دو روز قبل مکتوب رسم کیحد اقل الزم است  د،ینما دیخانه ها بازد فیتوق نیافغانستان بتواند از ا

 نیداد تا ح یاجازه نم ونامایمستقل حقوق بشر و  ونیبه کمس یمل تیامن یعموم استیکارمندان ر  .ندیانم میمذکور تسل

آنها  نگونه،یبد .را با خود داشته باشند وتریکمپ ایضبط  یهمراه، دستگاه ها یها لیخانه ها  کمره، موبا فیشان از توق دیبازد
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از جمله  یکیفز یافغانستان بخاطر بدست آودرن شواهد بد رفتار رمستقل حقوق بش ونیالزم ناظران کمس یاز مستند ساز

  .نموده اند یریجروحات، جلوگ ریبدن، زخم و سا یها یکبود

 

 

 .اختصاص داده است چالش هابه  یگ دهیحقوق بشر را در هر مرکز چهت نظارت و رس یمحابس بخش ها ۀ: ادارانکشافات

 

  :خودسرانه یبازداشت ها ای یری. دستگد

 
 یباق یجد یچالش ثیموارد هنوز هم منح نیو بازداشت خود سرانه را منع قرار داده است ، اما ا یریهر نوع دستگ قانون

 یطبق گزارش ها .کرده اند فیالزم توق یاز شهروندان را بدون در نظر گرفتن دستورالعمل ها یاریادارات بس .مانده اند

 یها یبه گرفتار یمراحل الزم قانون یط ای یواضح قانون تیداشتن صالح نکارمندان انفاذ قانون بدو یدولت ریموسسات غ

به اتهامات که  یقانون ریافراد به شکل غ ،یون محلمقامات انفاذ قان یطبق گزارش ها .خود سرانه شهروندان ادامه داده اند

به طور نامتناسب زنان را در  ماتموارد ، مقا یدر برخ .شده اند فیذکر نشده است ، توق یزیدر مورد آن در قانون جزا چ

محافظت از  یبرا  یپناهگاه ها نكهیا ایشان مصون نداسته و  یآنها بازگشت زنان را به خانه ها رایزندان نگه داشته اند، ز

فرد متهم   یقانون برا .(دی، زنان مراجعه كن 6مورد نظر در دسترس نبوده است )به بخش  یها یولسوال ای اتیزنان در وال

 تیموضوع را رعا نیا ی، اما مقامات به طور کل دیبه بازداشت قبل از حکم محکمه اعتراض نما ین حق  را داده  تا ویا

    .نکرده اند

 

 قولبه  .ه استوجود داشت یتیامن یروهاین ییاز مجازات و عدم پاسخگو تیبر معاف یمبتن ییسال گزارش ها نیطول هم در

از  یاریبس راینداشتند؛ ز یشان و حقوق متهمان طبق قانون آگاه یها تیاز مسئوول یو مل یمحل سیپول یروهایناظران، ن

 ،یمل تیمقامات امن یریپذ تیو مسئوول ییپاسخگو .نبودند برخوردار یمورد از آموزش کاف نیسواد بودند و در ا یآنها ب

برخوردار نبوده و به  تیبوده، از شفاف فیو آزار در بازداشتگاه ها، ضع تیشکنجه و اذ رامونیپ یمحل سیو پول یمل سیپول

و  یمل سیپول ن،یسنگ میمبارزه با جرا ۀژیگروه و ،یمل تیبر امن یخارج ای یینظارت مستقل قضا .شد یندرت اعمال م

نامناسب، از جمله شکنجه و  یرفتارها ای میمربوط به جرا یها هیقض یعدل گردیو پ قیتحق یدر راستا یمحل سیپول

 .وجود نداشت ایسوءاستفاده، محدود بود 

 

  :شده گان فیبه توق یگ دهیو رس دستورالعمل ها
 

مدت اکثرا در سراسر  یناظران گزارش کردند که بازداشت خودسرانه و طوالن ریمستقل حقوق بشر و سا ونیسیکم وناما،ی

شده گان را  فیادارات مربوطه معموالً توق .بودندکه بدون حکم محکمه بازداشت شده  یکشور وجود داشت، از جمله افراد

 .ساختند یاز اتهامات وارده بر انان، مطلع نم

 

و  لیتعد نسویم بد 2018گسترده در مورد کود جزا که از  یاز درک و آگاهو مردم  ییوقضا یمربوطه بخش عدل ادارات

  .قرار گرفته، برخوردار نبودند یمجددا مورد بازنگر

 

را که  یکرده و مدت زمان ینیب شیشده پ فیافراد توق یاستفاده از ضمانت نامه را برا ،یبه مشاوران حقوق یدسترس قانون

 لیتکم یبرا سیپول .کند یرا نزد خود نگه دارند، محدود م انیزندان یگونه اتهام چیتوانند بدون ه یادارات مربوط م

 یی هیدوس یریگیبه پ میتصم سیاگر پول .ساعت نزد خود نگه دارد 72 دتمظنون را به م کیحق دارد،  یمقدمات قاتیتحق

را  یمظنون، حکم بازداشت و کیتواند پس از حضانت  یم یسارنوال یلو .بفرستد یسارنوال یبه لو دیرا با هیدوس رد،یبگ

تواند به  یموظف م لمحکمه، سارنوا دییبا تأ .روز، صادر کند 15باشد تا هفت روز و اگر مجرم باشد تا  یاگر متخط

 کیتواند  یم قیسارنوال تحق .به شدت جرم مظنون دارد یامر بستگ نیادامه دهد که ا قاتیتحق ۀادام نیبازداشت مظنون ح

 .روز در بازداشت نگه دارد 60مدت  یروز و فرد مظنون به جرم را برا 20مدت  یاز قانون برا یمظنون را به ظن تخط

 ۀدور گریباشد، ممکن است د فیاگر متهم قبالً در توق .مظنون را آزاد کند ایدعوا کند  اقامهمدت،  نیدر ا دیسارنوال با

روز  120 یتواند دستور بازداشت مظنون را برا یبه محکمه، محکمه م هیدوسپس از ارجاع  .استنطاق وجود نداشته باشد

دشوار  یتیدر محاکم وال یزمان یها تیمحدود نیا تیرعا .( صادر کندزیو تم نافیاست ه،یی)ابتدا ییتمام مراحل قضا یبرا
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را پس از اتمام مجازات شان در بازداشت نگه  انیگزارش وجود داشت که قضات اغلب زندان نیچند ن،یعالوه بر ا .بود

 ماندهیمشکل باق کیموضوعات همچنان به عنوان  .شان رشوت پرداخت نکرده بودند یآزاد در قبالآنان  رای؛ زبودندداشته 

در  خانواده یتوانستند، از حق مالقات با اعضا یمعموالً م انیزندان .مدافع نادر بود لیبه وک انیزندان عیسر یرسو دست

  .زندان برخوردار باشند

  

 ۀاوقات با وجود تبرئ یدر برخ ربط،یادارات ذ .شده است ینیب شیپ قهیضمانت و وث دیبا ق یآزاد ییقانون اجراآت جزا در

اما در  .داشتند ینزد خود نگه م نافیاست ۀمحکم ی" را تا زمان برگزارخطرناکمتهمان " ه،ییابتدا ۀمتهمان توسط محکم

 .، را بازداشت نکرده اندبودندمحکوم شناخته  بانهیغا نافیمحمکه است توسطرا که  نیموارد ادارات مذکور متهم ریسا

 

 یگزارش ها حاک .باشد" یمدت کوتاه یو برا نهیگز نیآخر دیاطفال "با یریبه تخلفات اطفال، دستگ یگ دهیقانون رس طبق

 یو آموزش دسترس یصح یاطفال در سراسر کشور به غذا، مراقبت ها تیاز آن است که اطفال در مراکز اصالح و ترب

کنند، در مورد اتهامات وارده بر خود معلومات حاصل  یگناه یب یدعااطفال بازداشت شده اغلب حق نداشتند ا .نداشتند یکاف

سارنوال و  س،یپول جادینون اقا نیا .خود محافظت شوند یداشته باشند و در برابر متهم ساز یمدافع دسترس یبه وکال ند،ینما

 تیاطفال و نوجوانان تنها در شش وال ۀژیوجود منابع محدود، محاکم و لیبه دل .کرده است ینیب شیاطفال را پ ۀژیمحاکم و

اطفال در محاکم  یها¬هیدوس اتیوال ریکه در سا یدر حال .داشتند تی)کابل، هرات، بلخ، قندهار، ننگرهار و کندز( فعال

مربوط به اطفال را به طور  یها هیسازد، تا دوس یقانون، ادارات مربوطه را مکلف م نیا .شود یحل و فصل م یعاد

  .قرار دهند یگ دهیمحرمانه مورد رس

 

 یبرا یدر صورت نبود پناهگاه کاف .می شد دادهمرتکب جرم، نسبت به  یشتریب ییجزادر سیستم عدلی، به برخی اطفال 

 یاطفال نگه م تیپسران مورد سوءاستفاده قرار گرفته را بازداشت و در مراکز اصالح و ترب ربط،یپسران ، ادارت ذ

عالوه بر  .آنان موجود نبود یبرا گرید یدر جاها یپناهگاه زیو ن دخود بازگردن یتوانستند به خانواده ها یداشتند؛ آنها نم

بزرگسال با آن  نیشد که مرتکب یبا آنان برخورد م یی وهیو به ش" متهم شدند یاخالق میبه "جرا یبچه باز انیقربان یبرخ نیا

  .مواجه بودند

 

توان به  دختران که مورد  یوجود داشت که از آن جمله م در توقیف خانه هابر سوء استفاده از اطفال  یمبن ییها گزارش

آنان در  ۀخانواد یداعش و اعضا انیجنگجو یریبه دنبال دستگ .، اشاره کردبودندقرار گرفته و باردار شده  یتجاوز جنس

 یم یبه عنوان بازداشت شده گان نگه دار ژهیاوقات در مراکز و یگاهم، فرزندان آنان )از جمله دختران متاهل( 2019سال 

ار برخورد یاطفال را در مکاتب شامل، اما اکثر آنها هنوز شامل مکتب نشده اند و از مراقبت کاف نیاز ا یدولت برخ .شدند

بدون توجه به سن آنها  تند،گروه ها قرار داش ریسا ایکه در صفوف داعش، طالبان  یاطفال سرباز ن،یعالوه بر ا .نبودند

مدافعان حقوق بشر، به دنبال  ۀبه گفت .ادغام مجدد آنها در جامعه وجود نداشت یبرا یمشخص ۀبرنام چیه .شدند یزندان

 یمل تیامن ۀخان فیدر ابتداء در توق یشبه نظام یهمه اطفال سرباز مربوط به گروه ها ،یدولت یروهایآنها توسط ن بیتعق

كه توسط وزارت كار و امور  یاطفال و سپس به اقامتگاه تیاوقات به مراكز اصالح و ترب یو گاه ندشو یم ینگه دار

طفل  30خانه،  فیطفل در طول سال در توق 125شود که در حدود  یزده م نیتخم .شوند یشود، منتقل م یاداره م یاجتماع

در مورد شمار اطفال که در  یمطلوب نیتخم چیهشدند و  یم ینگه دار یدر اقامتگاه وزارت کار و امور اجتماع گرید

 ۀش شاخسن( وابسته به گروه داع ریسربازان کودک )ز .شدند، وجود ندارد یم یاطفال نگه دار تیمراکز اصالح و ترب

  .مانده اند یباق یمل تیامن ۀخان فیخراسان همچنان در توق

 

خارج از چارچوب ازدواج(، متهم کرده،  یجنس ۀاغلب زنان را به قصد ارتکاب زنا )رابط ییو قضا یو ادارات عدل سیپول

خانواده، رد همسر  ایمانند فرار از همسر  ،یاجتماع میجرا یشدن آنان در راستا یبازداشت و زندان یباشد برا یهیتا توج

قانون  .شده میازدواج تنظ کیفرار از  ای یتجاوز جنس ای یلیشان، فرار از خشونت فام یانتخاب شده توسط خانواده ها

ً یکه صر یکرده است، در موارد ینیب شیپ یاساس  حیحکم صر نیقوان ریسا ای یدر قانون اساس هیکدام قض ۀنیکه در زم حا

شده توسط  نییحدود تع دراهل سنت(  یاز مذاهب اسالم ی)مذهب یتوانند که مطابق فقه حنف یوجود نداشته باشد، محاکم م

 یماده در راستا نیناظران گزارش داده اند كه ادارات مربوط از ا .ندینما یگ دهیرس هیحکم نموده و به قض ،یقانون اساس

 سیپول .شود یاز آنها جرم محسوب نم چكدامیار از منزل" استفاده كرده اند كه ه"فر ای" یاتهام زن و مرد به "فساد اخالق

  .کردند یزنا بازداشت م لیخانواده، زنان را به دل یاعضا استاغلب به درخو
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از  یکرده اند و بعض یآنها صورت گرفته زندان هیکه عل میاز زنان را بخاطر گزارش در مورد جر یمربطه  بعض ادارات

 یفرض كه مظنون به منظور آزاد نیاقارب ذکور که مرتکب جرم شده اند، با ا ایشوهرو  لیو وک ندهیزنان را به عنوان نما

  .بازداشت كردند ،کند یم سیپول میعضو خانواده، خود را تسل نیا

 

 .خانه ها نگه داشته اند فیدر توق ل،یفام یاز خشونت توسط اعضا یریاز زنان را بخاطر جلوگ یمربوطه شمار ادارات

حفاظت  یبرا زین یگرید یقرار گرفته بودند و سرپناه یخانواده گ یمقامات مذکور انعده از زنان را که مورد خشونت ها

 زنان هیبر منع خشونت عل یمبن یجمهور سییر ینیفرمان تقن .کرده اند یرخانه ها نگهدا فیاز آنها  وجود نداشت را در توق

(EVAW)  یریرا به دستگ سیشود، پول یم ادیزنان از آن  هیکه معموالً به عنوان قانون منع خشونت عل - 2009در سال 

 .در مورد آن، محدود بود است یقانون و آگاه نیا قیحال، تطب نیبا ا .سازد یکنند، مکلف م یم یکه با زنان بدرفتار یافراد

  

 

 .مانده است یمشکل باق کیبه عنوان  اتیو بازداشت خودسرانه همچنان در اکثر وال یری: دستگبازداشت خودسرانه

كه بر اساس قانون جرم پنداشته  یاقدامات لیرا به دل یافراد سیپول یروهایاز سارنواالن و ن یناظران گزارش دادند كه بعض

 یگ دهیبه منظور رس ییبوده دستگاه قضا لیدل نیموارد به ا نیاز ا یرخبازداشت كردند؛ ب یاتهام چگونهیشد، بدون ه ینم

شده گان که به اتهام  فیناظران همچنان گزارش دادند كه توق .برخوردار نبودند یکاف تیبه موقع بازداشت شده گان، از ظرف

  .داد یم لیمتهم بودند را عمدتاً زنان تشک  یاخالق میجرا

 

 یقانون حق اعتراض متهم را در برابر بازداشت موقت محفوظ نگهداشته و همچنان به و قبل از محاکمه )موقت(: بازداشت

 .مانده است یباق یچالش بزرگ ثیمنح یطوالن فیهم، توق نیبا ا .کند شنهادیمحمکه خود پ یحق داده تا در مورد برگزار

و فساد، از  یماهر حقوق ریوران غمدافع، کار یبخاطر نبود منابع، تعداد محدود وکال فیاز اشخاص تحت توق یاریبس

 75 ای، و -27، -10ضرب االجل   یکند؛ در صورت که ط یقانون حکم م .محروم مانده اند ،ییقانون اجراات جزا ییایمزا

اما اگرچه، قضات،  .دیمتهم را رها نما دیصورت قضات با نیآماده نه شود ، در ا یصورت دعو ایو  لیتکم قاتیروزه  تحق

 .نگه داشته اند فیرا فراتر از موعد متدکره در توق نیمتهم ،یبا وجود نبود صورت دعو

 

  :منصفانه یعموم ۀ. فقدان محاکمج

 
از جمله کمبود بودجه،  یهنوز هم با چالش ها ییقضا ستمیصراحت دارد، اما س ییقضا ستمیقانون در مورد مستقل بودن س 

و فساد گسترده  یاسیس یتعصب،فشار ها د،یمواجه بوده و مورد تهد  تیعدم موثر ،یکمبود کارمندان و نبود کارمندان مسلک

گزارش  .فساد بودند ریدرگ ایقرار گرفته و  دیدفاع اغلباً مورد ترس و تهد یالسارنواالن و وک ،ییمقامات قضا ..قرار دارد

ها  یدرصد از سرو 59م،  2019دهد که در سال  ینشان م د،یمنتشر گرد یکه در ماه جوال یعدالت جهان ۀپروژ ۀساالن

  .باشند یبا آن روبرو م ییجزااست كه محاکم  یمشكل نیتر یفساد جد ،یسرو نیدر ا .دانند یرا فاسد م یقاض ایسارنوال 

 

 یدولت، روند ب نیافراد متهم و افراد وابسته به مخالف یخانواده ها ،یبزرگان قوم ،یمقامات دولت یو فشار از سو رشوت

و عرف  عتیاز قانون مدون، شر یبیاکثر محاکم عدالت را با استفاده از ترک .را مختل ساخته بود ییقضا تیو استقالل یطرف

از افراد به  یاریبس یاصل ۀهمچنان مورد استفاد یمرسوم عدل یها زمیمکان .کردند یم قیبه صورت ناهموار تطب ،یمحل

 ایبود و اغلب مجرمان به منظور آزاد شدن از بند  جیرا ییقضا ستمیدر س یفساد ادار .باشد یم ییدر مناطق روستا ژهیو

  .(دیمراجعه کن 4پرداختند  )به بخش  یمجازات رشوت م فیتخف

 

از  یاریبه بس یگ دهیامر منجر به رس نیقضات، در گام نخست در مناطق ناامن، وجود داشت که ا ۀکمبود گسترد مشکل

زنان به  یدر خارج از کابل، دسترس ژهیزن، به و یکمبود قاض .دیگرد یم یو سنت یررسمیغ یگریانجیم قیاز طر ایقضا

مانع  یفرهنگ ینورم ها رایز ستند؛ین یرسم یعدل ستمیاز س ستفادهاز زنان قادر به ا یاریبس .عدالت را محدود کرده است

 یرقم کاهش نسب نیزن بوده اند كه ا ،یقاض  2010 انیتن از م 254در طول سال، فقط  .شد یتعامل آنها با مقامات مرد م

و در مناطق  یزبه دولت مرك کترینزد ،یدر مراكز شهر یرسم یعدل ستمیس .دهد ینشان م 2019به سال  سهیرا در مقا

ً یتقر سیولپ ،ییدر مناطق روستا .تر است فیضع ییروستا در سراسر  سیمحاکم و پول .کرد ینامحدود عمل م اراتیبا اخت با
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از  یادیحجم ز قیو تطب افتیدر تیهمچنان فاقد ظرف ییقضا ستمیس .دادند یقدرت به کار خود ادامه م نیکشور با کمتر

و  یاز مقامات شهر یبرخ .مشکالت محاکم بود گریاز د ط،یواجد شرا ییپرسونل قضا کمبود .شده بود قیو تطب دیجد نیقوان

خود از شرع و بدون  یاز جمله قضات، حداقل آموزش داشتند و اغلب قضاوت خود را بر اساس درک شخص ،یتیوال

 لیحقوق فارغ التحص یکه از پوهنح یتعداد قضات .دادند یانجام م یمناسب به قانون و مقررات بر اساس عرف محل ۀمراجع

 یاما محدود بودن آنها همچنان مانع افت،ی شیو مقررات افزا نیبه قوان یدسترس زانیم .است شیشدند، همچنان در حال افزا

  .باشد یقضات و سارنواالن م یبرخ یبرا

 

 ایها  هیادارات مربوطه اکثرا دوس .دادند یادامه م ییجنا یایدر مورد قضا یریگ میبزرگ محاکم به تصم یشهرها در

در  ای( ی)حقوق مدن هیدفتر وزارت عدل قیدولت از طر یگریانجیسازش م ،یررسمیغ ستمیرا با استفاده از س یمدن یایقضا

 یشد، حل و فصل م یم لیتسه یخصوص یوکال ای ییقضا رسونلکه توسط پ نیطرف نیمذاکره ب قیموارد از طر یبرخ

ً در مناطق روستا یرسم یو حقوق یعدل ستمیکه س ییاز آنجا .کردند و شوراها  یوجود ندارد، بزرگان محل ییغالبا

و  ییحل و فصل امور جزا یاصل ۀلیشوند( وس یکه توسط جامعه انتخاب م یمعموالً شامل مردان ی)اجتماعات مشورت

و  ونامای .کردند یوضع م یو حقوق یعدل یرسم ستمیرا بدون توجه به س یآنها همچنان مجازات .بودند یمدن الفاتاخت

بود،  یلیزنان که شامل آزار و خشونت فام هیمورد را گزارش کردند که مرتکبان خشونت عل نیچند یردولتیغ یسازمان ها

 .خشونت ها توسل جسته اند نینشوراها، مجددا به ارتکاب چ نیپس از حل و فصل توسط ا

 

 یاسالم عتیاز شر قیدق ریرا براساس تفس یمواز ییقضا ستمیس کیباشد،  یکه تحت کنترول آنان م یطالبان در مناطق

در ماه جون، محاکم طالبان دو مرد را در  وناما،ی ۀبه گفت .شامل اعدام و مثله كردن بود ستمیس نیمجازات ا .کردند یاجرا م

م عضو طالبان حک کیافراد را در محضر عام آوردند و  نیدر هر دو مورد ا .مختلف محکوم کرد میبه جرا ابیفار تیوال

  .افراد بالفاصله در محضر عام اعدام شدند نیاعدام آنها را صادر، که ا

 

 :محاکمه یها طرزالعمل
  

 ۀماده را به منص نیبه ندرت ا هییقضا ۀکند، اما قو یشهروندان فراهم م یرا برا یعادالنه و علن ۀحق محاکم یاساس قانون

 یحقوق ستمیس کیاز  یدولت به طور رسم .عدالت در مناطق مختلف کشور متفاوت بود قیروند تطب .اجرا گذاشته است

باشند و متهمان حق حضور در  یفرض برائت م شیحق پ یدارا هروندانطبق قانون، همه ش .کند یاستفاده م دیعقا شیتفت

قانون از قضات خواسته تا  .گذارد یحقوق احترام نم نیبه ا شهیهم ییرا دارند، اگرچه دستگاه قضا یطلب نافیمحکمه و است

 یاریکردند و بس ینم تیشرط را رعا نیا شهیمحاکمه به متهم اطالع دهند، اما قضات هم ۀجلس یپنج روز قبل از برگزار

 .انجامد یمعموالً سال ها به طول م ییداشتند که مراحل قضا تیاز شهروندان شکا

 

 ئتیحق ه یکنند و طبق قانون اساس یم یریگ میتصم ییدر مورد محاکم جزا یمتشکل از سه قاض ییقضا یها ئتیه

ً متهم .منصفه وجود ندارد  .ساخته اند یآنها وارد شده است  مطلع م هیکه عل یاتهام التیرا از تفص نیسارنواالن ندرتا

به  هییقضا ۀقو .رندیبگ یمشاور حقوق ایمدافع  لیخود وک یبرا ،یدولت یها نهیحق دارند، با هز ریبضاعت و فق یمتهمان ب

 یخود ب یشهروندان غالباً از حقوق اساس .متناقض برآورده ساخته است ۀحق را به گون نیمدافع، ا یوکال دیکمبود شد لیدل

قرار  یرا مورد بررس هیمربوط به دوس نیمتهمان و وکال حق دارند، قبل از محاکمه، شواهد و مدارک و قرا .اطالع بودند

ها  هیبه دوس یگ دهیمدافع، اسناد محکمه اغلب قبل از رس یرغم درخواست وکال ید؛ هرچند ناظران اظهار داشتند که علدهن

 .ردیگ یدر دسترس آنان قرار نم یبررس یبرا

 

خبر  ییجزا یمدافع در روند محاکمه ها یبه نقش وکال هییقضا ۀتوجه و تحمل قو شیاز افزا ییجنا یها هیمدافع دوس یوکال

  .شدند یروبه رو م دیقانون با سوءاستفاده و تهد یمقامات مجر ریسارنوال و سا یمتهمان همچنان از سو یدادند، اما وکال

 

که  یهنگام ز،یو تم نافیاست ۀتا مرحل قاتیاز زمان تحق ،ییجنا یۀدوس کیهر مرحله از  لیتکم یبرا ییاجراآت جزا قانون

و  قهیموقت متهم با قرار وث یقانون، همچنان به آزاد نیا .کرده است نییتع یزمان یها تیمتهم در بازداشت باشد، محدود

بازداشت را در موارد  یها تیقانون، محدود نیا ۀمیضم .شود یاعمال م تکار به ندر نیدهد، اما ا یضمانت اجازه م

در  یمحاکم مرکز عدل .کند یم ینیب شیکشور ارتکاب شده باشد، پ یو خارج یداخل تیامن هیکه عل یمیمربوط به جرا
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 یضرب االجل ها تیدر صورت عدم رعا .کردند یمدت استفاده م یطوالن یپروان به طور منظم از مراحل زمان تیوال

شده گان  فیکردند، اما توق ینم تیمهلت ها را رعا نیاغلب محاکم ا .شود یطبق قانون، متهم از بازداشت آزاد م ،ییقضا

  .بردند یهمچنان در بازداشت به سر م

 

نداشته  یقانون از قانون آگاه انیمجر گریقضات، سارنواالن و د ایاعمال نشده باشد،  یقانون مشخص چیکه ه یموارد در

شود که در برابر  یمنجر م یجیعمل اغلب به نتا نیا .کردند یرا اجرا م یعرف نیقوان یررسمیغ یباشند، قضات و شوراها

 .بود زیآم ضیزنان تبع

 

قضاوت  یکرده اند که برا یرا راه انداز یبان حقوق بشر، در مناطق تحت کنترول طالبان، آنها محاکم دهید طبق گزارش

محاکم طالبان شامل محاکم سطح  .شد یمراجعه م ینید یحل اختالف و علما یسنت یها زمیکانیها، به م هیدوس رامونیپ

 .است هیهمسا رکشو کیدر  زیتم ۀو محکم تیمحاکم سطح وال ،یولسوال

 

از اعترافات  یها اغلب ناش تیو محکوم بودهطالبان بر مجازات متمرکز  یعدل ستمیبان حقوق بشر، س دهیگزارش د طبق

 نام تحتمواقع، طالبان  یدر بعض .گرفت یشکنجه قرار م ایکه در آن متهم مورد سوء استفاده  صورت می گرفت یاجبار

 .کردند یم قیحدود، تطب اتیا جنای یجد میجرا یرا برا یکیو فز یمجازات بدن عت،یشر

 

 یاسیشده گان س فیو توق انیزندان

 

 نکرده است. هیارا یاسیشده گان س فیو توق انیرا در مورد زندان یگونه گزارش چیدولت ه
 

که با دولت ارتباط داشتند،  یدولت متهم بودند و افراد یبرا یکه به جاسوس یافراد ،یطالبان در طول سال کارمندان دولت

در  .وجود نداشت یدادگاه رسم چیه ،یاسیس یها هیدوس یبرا ،یردولتیغ تبر اساس گزارش موسسسا .بازداشت کردند

 .گرفت یو محاکمه قرار م صلهیطالبان مورد ف یها توسط قوماندانان نظام هیدوس نیعوض ا

 

 

 :ییقضا یمدن یالعمل ها طرز
 

 یشهروندان م .کرده بودشهروندان را به عدالت در مورد نقض قانون و حقوق بشر محدود  یمحدود، دسترس تیو ظرف فساد

معتبر و موثق  اتینهاد شکا نیکنند که ا هیمستقل حقوق بشر ارا ونیسیمربوط به نقض حقوق بشر را به کم اتیتوانند، شکا

 یبرا یاز شهروندان زن گزارش دادند که وقت یبرخ .فرستد یم یرنوالسا یبه لو یعدل گردیو پ شتریب قاتیتحق یرا برا

  .شوند یم یجنس ۀبه نوبه خود خواستار تحف زین یکنند، مقامات دولت یمراجعه م یدولت یدرخواست خدمات به نهادها

 

 یخانواده، مکالمات و مکاتبات خصوص ،یخصوص میدر حر یرقانونیغ ای. دخالت خودسرانه و
 

 این به چگاهیرا منع قرار داده، اما با آن هم ادارات مربوطه ه یخصوص میقانون دخالت خودسرانه در امور مربوط به حر 

 یها یریخانه، منع دستگ یخصوص میدر مورد حفظ حر یاضاف ریقانون جزاء شامل تداب .مفاد قانون احترام نکرده اند

 نیبه ا چگاهیدولت ه .است یبدن یالزامات جستجوها تیو تقو یمسکون یها یافسر زن در تالش کیشبانه، الزام حضور 

 یوارد خانه و تشبثات افراد ملک یبه زور و بدون مجوز قانون یکارمندان دولت .احترام نه گذاشته است یقانون یها تیممنوع

 ریو سا یلفونیاز جمله تماس ت ،یبر ارتباطات خصوص یبر نظارت ادارات مربوطه دولت یمبن ییگزارش ها .شده اند

 .وجود داشت است ییحکم قضا ای یبدون مجوز قانون ،یتلیجیارتباطات د

 

و  یاتیعمل گاهیبه عنوان پناهگاه، پا یافراد ملک یها و دولت گزارش داده اند که طالبان به طور معمول از خانه ها رسانه

 یروهاینهمچنان داعش و گروه  وجود داشت که طالبان، افراد مربوط به  ییهمچنان گزارش ها .کردند یسپر استفاده م

 .شان، استفاده کرده اند یاهداف نظام یاز مکاتب برا یدولت
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 یداخل یها یری. سوءاستفاده در درگز
 

 ریو سا یگ جاشدهیب ،یمال انیآنان، ز تیاختتاف ها، آزار و اذ ،یمنجر به کشته شدن افراد ملک یداخل یجنگ ها ۀادام

 یچالش کیها همچنان به عنوان  ستیو ترور نیحمالت مخالف لیعمدتا به دل یتیامن تیوضع .موارد سوءاستفاده ها شده است

در قدم نخست طالبان و داعش،  ،یدولت ریمسلح غ یاقدامات گروه ها وناما،یبراساس گزارش  .مانده است یباق یبزرگ

  .اند دهیگرد یموجب تلفات افراد ملک شتریب

 

 ،یفبرور 29متحده و افغانستان در  االتیمشترک ا یۀانیمتحده و طالبان و صدور ب االتیا انیتوافقنامه م یپس از امضا

افغان و  یتیامن یروهاین هیمتوقف شده است، اما جنگ و خشونت عل یادیو ائتالف تا حد ز ییکایامر یروهاین هیحمالت عل

 .سپتمبر همچنان ادامه دارد 12در  یاالفغان نیحتا پس از آغاز مذاکرات ب ،یافراد ملک

  

که  یجنگ ها کشته اند؛ در حال یط ی(  تن از افراد ملک2,117) ،سال نیگزارش داد که در نه ماه نخست ا ونامای: ها قتل

مورد از تلفات  1,274مدت،  نیدر ا وناما،ی( تن بود. بر اساس گزارش 2,683م. ) 2019رقم در مدت مشابه سال  نیا

 نیبوده است که توسط مخالف یدست ساز و حمالت انتحار یاز حمالت بم ها ی( ناشیزخم 818کشته و  456) انیرنظامیغ

جمله  ز، ایضد دولت یروهایماه نخست سال به ن 9را در  یدرصد از تلفات افراد ملک 59 وناما،یدولت انجام شده است. 

گروه ها و طرف ها  ریرا به سا گریدرصد د 14و  یدولت یتیامن یروهایدرصد به ن 27خراسان،  ۀطالبان و داعش شاخ

ماه نخست  9در  ییحمالت هواناشی از  یدر شمار تلفات افراد ملک یدرصد 46کاهش در مجموع  وناما،ی. است نسبت داده

 349) یدر تلفات افراد ملک شیدرصد افزا 70ا کرده است؛ ام عنوانم ، 2019با مدت مشابه در سال  سهیدر مقارا اول سال 

ماه نخست سال، در  9افغانستان در  ییهوا یروهاین ییحمالت هوا لی( را به دل156) یدرصد قتل افراد ملک 50تن( و 

  .م، مستند و ثبت کرده است2019با مدت مشابه در سال  سهیمقا

 

و مسجد در  ینید ۀمدرس کیافغان بر  یروهاین ییهوا ۀاکتوبر در اثر حمل 21حقوق بشر، اعالم کرد که در  ونیسیکم

حمله،  نیشود که ا یگفته م .مجروحان بود انیامام مسجد در م .شدند یزخم گریکودک د 18کودک کشته و  12تخار  تیوال

مربوط به تلفات  یجمهور در ابتداء گزارش ها سیمعاون اول رئ الحامرهللا ص .طالبان را هدف قرار داده است انیجنگجو

مرکز طالبان را هدف قرار داده بود، اما وزارت  کیحمله  نیرد کرد و اظهار داشت که ا دادیرو نیا یرا ط انیرنظامیغ

 .کرده است نییتع داد،یرو نیدر ا یتلفات افراد ملک یادعاها یابیرا جهت ارز یقاتیتحق میت کیدفاع اعالم کرد که 

 

طالبان  هیکه عل یکسان ژهیبه و ،یرهبران مذهب هیعل یحمالت مرگبار یتعداد یضد دولت یروهایسال، ن نیطول هم در

کشته  یسال در اثر حمالت نیهم یکردند، در ط یکه در دولت کار م ینید یاز علما یاریبس .کردند، انجام دادند یصحبت م

از نمازگزاران در حمالت جداگانه  یدر ماه جون، سه امام و تعداد .رفتآنها را بر عهده نگ تیمسئوول یگروه چیشدند که ه

 .دندیتخار به قتل رس تیمدرسه  در وال کیبم در  کیبر دو مسجد در کابل کشته شدند و هفت تن از شاگردان )طلبه( توسط 

 

بم دست ساز را  کیننگرهار، طالبان  تیدر وال لیاپر 21در  .کردند یحمله م یهمچنان به اهداف ملک یضد دولت عناصر

 یگفته م .کردند یرا زخم یمحل ۀداکتر شفاخان کیاز جمله  یرنظامیغ 8منفجر ساخت و  یشحص ۀدواخان کیدر داخل 

 .بودند دهیورز امتناعطالبان  باج گیری )پرداخت پول( دواخانه به نیشود، مالکان ا

 

را  دادیرو 36 ونامایدر شش ماه اول سال،  .همچنان شفاخانه ها و کارمندان امدادگر را هدف قرار دادند یضد دولت عناصر

حوادث را به طالبان نسبت داده  نیا شتریشمار ب وناما،ی .صورت گرفته است یبه ثبت رسانده که بر مراکز و کارمندان صح

 .است

 

هزاره در کابل که توسط داکتران  نینش عهیش ۀمحل کیدر  یو والد یینسا ۀشفاخان کیسه فرد مسلح به  ،یماه م 12 در

 نیا تیمسئوول یگروه چیه .را کشتند یکارمند صح کیمادر، نوزاد و  24شد حمله کردند و  یاداره م (MSF) بدون مرز

 .کنند یم لیشفاخانه را تعط نیعالم کردند که ا سرحددر ماه جون داکتران بدون  .حمله را بر عهده نگرفت
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را  ییهوا ۀکندز حمل تیطالبان بود در وال ۀشفاخانه که مورد استفاد کی ۀبر محوط ،یم 19افغانستان در  ییهوا یروهاین

 .در شفاخانه کشته شدند یآن حد اقل دو فرد ملک یانجام داد که ط

  

 نیمراجع رینومبر، افراد مسلح در پوهنتون کابل مواد منفجره را منفجر ساختند و به سمت محصالن، کارمندان و سا 22 در

حمله تعداد از  نیا یطبق گزارش رسانه ها ط .ساختند یرا زخم گریتن د 50تن را کشتند و حداقل  35کردند و  کیشل

  .خراسان به دوش گرفت ۀحمله را داعش شاخ نیا تیبعدا مسوول .دندگروگان گرفته شده بو یعلم أتیه یمحصالن و اعضا

 

مربوط به انتخابات را در سراسر  یها تیو فعال یاسیو همچنان نامزدان س یدولت یمقامات و نهادها یضد دولت عناصر

جمله دو تن که گفته از  ،یسارنوال یلو ۀرسانه ها گزارش دادند که پنج کارمند ادار .کشور، هدف حمالت خود قرار دادند

طالبان  یسخنگو .افراد ناشناس کشته شدند ۀجون در کابل در اثر حمل 22در  ند،کرد یشود، به عنوان سارنوال خدمت م یم

مورد  نیدر ا زیاست و ما ن ادیدشمنان ز یصلح دارا ۀکرد و گفت که پروس یخود دار دادیرو نیا تیمسوول رفتنیاز پذ

ننگرهار هدف  تیرا در وال یدولت یساختمان ادار کیشده  یموتر بم گذار کیاکتوبر،  3 خیبه تار .کرد میخواه قیتحق

 .بود شتریب یتلفات افراد ملک داد،یرو نیدر ا .تن کشته شدند 15به شمول حداقل چهار کودک دستکم  جهیقرار داد که در نت

در  یکابل در انفجار بم یمعاون وال یدسمبر، محب هللا محب 15در  .را بر عهده نگرفت دادیرو نیا تیمسئول یگروه چیه

جرگه، کشته و  یولس ۀندیخان محمد وردک، نما یتن در حمله به کاروان موترها 10دسمبر، دستکم  21در  .کابل کشته شد

 .دو حمله را بر عهده نگرفت نیا تیمسئول یگروه چیه .شدند یزخم گریتن د 52

 

 شهیزنان تجارت پ .اش، در کابل ربوده شد ۀاز خانواد یریبه منظور باج گ یپسرک سه ساله در ماه جنور کی: اختطاف

 یها یریگزارش كودكان و درگ .اند مواجهحفظ فرزندان شان نگرانی در مورد و  اختطاف یمیدا دیکه با تهد دادندگزارش 

 11اطفال  ۀشده که هم دییمورد تأ 14جون منتشر شد، به كه در ماه  ،م2019سازمان ملل متحد در سال  یمسلحانه سرمنش

 یدولت انیو شبه نظام یمل سیمورد آن به پول کیمورد آن به طالبان و  12جمله  نیساله بودند، اشاره کرده است که از ا

 .نسبت داده شده است

  

امر صرافان را در ماه اکتوبر به  نیسال گزارش شده است که ا نیصرافان در هرات در طول هم اختطافمورد  هفت

  .وادار کرد یاعتصاب و اعتراض عموم

 

کشتن و معلول ساختن آنها از مواد  یدهند، از جمله برا یرا هدف قرار م یبه طور منظم افراد ملک یضد دولت عناصر

همچنان  (ERW) مانده از دوران جنگ یمهمات منفجر ناشده و مهمات باق ،ینیزم یها نیما .کنند یمنفجره استفاده م

از مواد منفجره دست ساز  یناش یرنظامیتلفات غ 584گزارش داد،  ونامای .شود یم یشدن افراد ملک یباعث کشته و زخم

 شیدرصد افزا 44ماه اول سال،  9رقم، در طول  نیشود، ا یو عمدتا به طالبان نسبت داده م یبوده که به عناصر ضد دولت

و امور  دثحوا تیریمد یدولت برا ریوز .دهد ینشان م 2019با مدت مشابه در سال  سهیراستا در مقا نیرا در ا

ً یبشردوستانه گزارش داد که تقر از  شیشوند و ب یم یزخم ایماهانه توسط مهمات منفجر ناشده کشته  یرنظامیغ 125 با

 .است دیجد یجنگ ها زیاز دوران جنگ و ن ماندهیضرورت دارد که مملو از مهمات باق یمربع هنوز به پاکساز لیم 730

  .شدن كودكان را توسط مهمات منفجر ناشده گزارش کرده اند یرسانه ها به طور منظم موارد كشته شدن و زخم

 

درصد از  5ماه اول سال  9از دوران جنگ در  ماندهیمهمات منفجر ناشده باق لیبه دل انیرنظامیگزارش داد که تلفات غ ونامای

( به یزخم 212کشته و  86) ،یرنظامیمورد تلفات غ 298 هیناح نیاز ا یعنیداد؛  یم لیرا تشک انیرنظامیمجموع تلفات غ

 .دهند یم لیاز مواد منفجر ناشده را تشک یناش انیرنظامیتلفات غ صددر 80از  شتریکودکان ب .است دهیثبت رس

 

 کیاستخدام کند، به مجازات شش ماه تا  ،ینظام یکه اطفال را در واحدها ی: طبق قانون جزا، شخصاطفال یریسربازگ

ماه اول سال  9 یطفل را در ط ازدهی یدولت یتیامن یروهایو ن انیگزارش داد که شبه نظام ونامای .شود یسال حبس مواجه م

 یمحل یرسانه ها گزارش دادند که قوماندان حکومت ها .بود ینظام و یمقاصد جنگ یجذب و استخدام کردند که همه برا

از کودکان سرباز در  یتیامن یروهایگزارش دادند که ن یردولتیغ یسازمان ها .کنند یسال را استخدام م 16 ریکودکان ز

اطفال  یریسربازگاز  جلوگیریبه گزارش وزارت امور خارجه:   نهیزم نیدر ا .کنند یاستفاده م یجنس ینقش برده دار
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 گریطالبان و د .دیکن کیکل  report/-persons-in-https://www.state.gov/traffickingنکیل نیا یرو

 .دهند یانجام حمالت استخدام کرده و آموزش م یبه طور مرتب کودکان را برا ،یضد دولت یگروه ها

 

 کی یسن، راه انداز یابیارز یرا انجام داده که شامل آموزش کارمندان مربوط در مورد روش ها یاقدامات یمل سیپول البته

در  یمراکز جادیو ا یسن قانون ریاستخدام افراد ز ییموارد ادعا یبررس ،یسن قانون ریورکشاپ در مورد استخدام افراد ز

 تیوال 34دولت در تمام  .باشدیاستخدام اطفال، م یموارد تالش برا یدسازجهت مستن یتیاز مراکز استخدام وال یبرخ

 نیگزارش دادند که ا یردولتیاز موسسات غ یحال، برخ نیبا ا .کرده است جادیرا ا (CPU) محافظت از کودکان یواحدها

در  یتیدشوار امن طیشرا .ندباش یبه منظور نظارت نم دهیکارمندان آموزش د یمجهز نبوده، و دارا یکاف ۀواحدها به انداز

واحد محافظت از کودکان، نقش  .شود یم یاستخدام در سطح محل یها وهیمانع از نظارت بر ش ییمناطق روستا شتریب

گرفتند، از  یقرار م یتیهو یافراد استخدام شده تحت بررس .داشت روهایبر روند جلب و جذب و استخدام ن یمحدود ینظارت

 طیسال بوده و واجد شرا 18سن استخدام فرد حداقل  نکهیبر ا یرا مبن هیدییتا ۀمحل نام زرگانجمله حداقل دو تن از ب

 ییو رهنمودها یحیلواداخله و دفاع همچنان  یوزارت ها .کردند یباشد، امضاء م یم یدولت یتیامن یروهایدر ن تیعضو

رسانه ها  .صادر کردند ،یو دفاع یتیامن یروهایکودکان توسط ن یجنس ۀاز جذب و سوء استفاد یریرا به منظور جلوگ

 ای یتیکارمندان حما ،یاز کودکان به عنوان کارمندان شخص یتیامن یروهایموارد، قطعات ن یگزارش دادند که در بعض

مقاصد  یاستفاده برا یبچه ها را به طور خاص برا یدولت یتیامن یروهایشود، ن یگفته م .کردند یاستفاده م یاهداف جنس

 .کنند یکشور استخدام م تیدر هر وال یزبچه با

 

بم  میکودکان در خط مقدم جنگ و جهت تنظ ۀخراسان به استخدام و استفاد ۀطالبان و گروه داعش شاخ وناما،یگزارش  طبق

قاچاق  جهیکه در نت یمیجرا یبرا یعدل گردیقاچاق در برابر پ انیکه قانون از قربان یدر حال .دهند یها ادامه م یگذار

وجود داشت که دولت با کودکان سرباز به عنوان مجرمان برخالف  ییکند، گزارش ها یمرتکب شده اند، محافظت م

 ریاز سوء استفاده توسط سا یظت کافاکثر آنها در کنار مجرمان بزرگسال بدون محاف .کند یقاچاق، رفتار م انیقربان

 .شده اند یکارمندان زندان، زندان ای انیزندان

 

عناصر ضد  ریموارد، طالبان و سا یدر برخ .کرده است دییماه اول سال تأ 9پسر را توسط طالبان در  144استخدام  ونامای

 یها تیدر وال ژهیدست ساز به و یبم ها یجابجاساز یو برا یسپر انسان ،یاز کودکان به عنوان بمب گذاران انتحار یدولت

 بیملل متحد گزارش دادند که طالبان کودکان را فر یو سازمان ها یردولتیغ اترسانه ها، موسس .کردند یاستفاده م یجنوب

گزارش  ونامای .کنند یم یانتحار یآنها را مجبور به بم گذار ایاستفاده کرده  یدهند، از پاداش مذهب یداده، به آنها قول پول م

بغالن  تیدر وال یمحل سیقوماندان پول کی هیعل یانتحار ۀحمل کیانجام  یبرا یداد که طالبان سه بچه را در ماه فبرور

 .بم خود را منفجر کرد و هر سه کودک را کشت یبه محل به طور تصادف دنیاز کودکان قبل از رس یکی .استخدام کردند

  نکیل نیا یزارت خارجه: گزارش قاچاق انسان روهمچنان به گزارش ساالنه و

.report/-persons-in-https://www.state.gov/trafficking دیکن کیکل. 
 

از  یاریبشردوستانه را در بس یسازمان ها تیهمچنان فعال یتیامن ی: فضامرتبط با جنگ یموارد سوء استفاده ها ریسا

کارمندان  نیمخالف .شد یم یامداد و امور بازساز ،یانکشاف یمانع کارها یثبات یخشونت و ب .کرد یمناطق کشور دشوار م

قدرتمند و  یافراد محل ن،یگزارش دادند که مخالف یردولتیغ یسازمان ها .ددادن یرا هدف قرار م یو کارمندان امداد یدولت

را به مناطق آنان  یامداد زاتیگردند، تا تجه یخواستار رشوه م یاز موسسات امداد رسان یشبه نظام یرهبران گروه ها

 .کنند عیآورده و توز

 

 یجنگ مختل نشد )طالبان قبالً برنامه ها لیفلج اطفال به دل ونیناسیواکس قیگذشته، روند تطب یخالف سال ها بر

 یماریاقدامات آن، با ب ریو سا یخدمات در مراکز صح نیوجود، ا نیبا ا .خانه به خانه را محدود ساخته بودند( ونیناسیواکس

طبق گزارش وزارت صحت  .قرار گرفتند ونیناسیتحت پوشش واکس اتیاز وال یمیقطع شد و تنها ن 19 دیکوو ریهمه گ

 .سال وجود داشته است نیگزارش شده از فلج اطفال در طول  هم دیمورد جد 46، عامه

 

مکتب دخترانه را در  کیطالبان  ،یفبرور 3در  .حمله کردند یو ادارات دولت ییویراد یها چینلهمچنان به مکاتب،  طالبان

را در همان  یمکتب ،یتیامن یروهایحمله به ن یبرا یطالبان پس از استفاده از مکتب ،یدر ماه جوال .تخار آتش زدند تیوال

https://www.state.gov/trafficking-in-persons-report/
https://www.state.gov/trafficking-in-persons-report/
https://www.state.gov/trafficking-in-persons-report/
https://www.state.gov/trafficking-in-persons-report/
https://www.state.gov/trafficking-in-persons-report/
https://www.state.gov/trafficking-in-persons-report/


 13 افغانستان 

 

 

 

 م 2020گزارش حقوق بشر افغانستان، سال 
  رگرانو کا حقوق بشر، دموکراسیاداره  •وزارت خارجه ایاالت متحده امریکا  

ً یتقر مه،یبه جر دیبا تهد ناگست، طالبا 20در  .آتش زدند تیوال را که قصد ورود به پوهنتون را در  یمتعلم دختر 200 با

شرکت در امتحان به  یزنان برا نیاز ا یبرخ تیدر نها .بدخشان داشتند، از شرکت در امتحانات کانگور بازداشتند تیوال

 .منتقل شدند تیوال نیدر ا یگریمکان د

 

 :از جمله ،یمدن یها یدوم. احترام به آزاد بخش

 

 رسانه ها یو آزاد انیب ی. آزادالف
 

حق را محدود  نیاوقات ا یکرده است، اما دولت گاه ینیب شیمطبوعات را پ یاز جمله آزاد ان،یب یآزاد یاساس قانون

 .ساخته بود

 

وجود دارد که مقامات  ییگزارش ها .مطبوعات آزاد است یکرده و کشور دارا ینیب شیرا پ انیب ی: قانون، آزادانیب یآزاد

منظم و به  یانتقاد از دولت مرکز .کردند یاستفاده م دهایاوقات به منظور سکوت منتقدان از فشارها، مقررات و تهد یبرخ

 یکه مقام ها ییمحدود بود؛ جا شتریب یمحل ای یتیوال یبود، اما روند انتقاد از حکومت ها تیاز محدود یعار یطور کل

منتقدان خود، اعم از شهروندان  دیتهد ایترساندن  یبرا یقابل توجه اراتیو کارگزاران قدرت از اعمال فشار و اخت یمحل

تحت کنترول  ایمورد مناقشه  طقکه در منا یسانک یبرا یاسیس تیبحث در مورد ماه .عامه و خبرنگاران برخوردار بودند

شان به منظور نظارت بر انترنت، از  ییتوانا زانیبر م یدولت یتیادارات امن .کنند، خطرناک تر بود یم یطالبان زنده گ

 یاجتماع یدر استفاده از رسانه ها یمحسوس رینظارت تأث نیافزوده اند، اگرچه ا ،یاجتماع یرسانه ها یجمله شبکه ها

 .نداشت

 

 یمتنوع اریبس اتیمستقل و آزاد فعال بودند و نظر ی: رسانه هااجتماعی یمطبوعات و رسانه ها، از جمله رسانه ها یآزاد

کند،  یفراهم م یعامه را به معلومات دولت یبه اطالعات که دسترس یقانون دسترس قیروند تطب .کردند یرا منتشر م

 یمقامات دولت .قانون خبر دادند نیا طیبرآورده ساختن شرا یدر راستا لتمداوم دو تیمتناقض بوده و رسانه ها از عدم موفق

 یم دهیرا ناد نهیزم نیدرخواست ها در ا یبه ساده گ ایکردند  یمحدود م یرسانه ها را به معلومات دولت یاغلب دسترس

قانون را به طور کامل  نیدادند که دولت اگزارش  (RSF) بان حقوق بشر و خبرنگاران بدون مرز دهید وناما،ی .گرفتند

 ینم دایپ یداشته باشند، دسترس یخواستند به آن دسترس یکه م یخبرنگاران اغلب به معلومات ن،ینکرده و بنابرا قیتطب

بان  دهید .گذارند یم انیمعلومات را فقط با چند رسانه در م یخبرنگاران اظهار داشتند كه منابع دولت ن،یعالوه بر ا .کردند

ادعا شده بود  .دهد یجمهور امرهللا صالح خبر م سیاز کارمندان دولت توسط معاون اول رئ کتنی یریدستگ زحقوق بشر ا

مدرسه و مسجد در تخار که منجر به کشته شدن افراد  کیاکتوبر به  21 ۀرا در مورد حمل یکارمند معلومات نادرست نیکه ا

 .شد، مورد انتقاد قرار داده بود یملک

 

 یاسیس یها تیافراد مربوط به گروه داعش، طالبان و شخص ۀمسلحان ۀو حمل تیو آزار و اذ دیهمچنان با تهد خبرنگاران

خبرنگاران  یشورا .بگذارند ریپوشش آنها در اخبار، تأث ۀکردند، بر نحو یمرتبط با دولت روبه رو بودند و آنها تالش م

خبرنگاران هک شده و خبرنگاران توسط دفتر  یاجتماع یرسانه ها یل هایسال، پروفا نیافغانستان گفت که در طول  هم

 .شده اند دیتهد یمل تیامن یشورا

 

در اثر  یم 30 خیداد، به تار یرا انتقال م ونیزیتلو نیکارمند ا 15که  یموتر ۀو رانند دیخورش ونیزیخبرنگار تلو بک

گروه  .شدند یزخم ونیزیتلو نیا گریحادثه، چهار کارمند د نیا یط .انفجار بم کنار جاده بر موتر شان در کابل کشته شدند

 .عهده گرفت برحمله را  نیا تیخراسان مسئول ۀداعش شاخ

 

 .انفجار در شهر لشکرگاه هلمند کشته شد کینومبر، در اثر  12و برادرش در  یآزاد ویخبرنگار راد یداع اسیال همچنان

به  یدر شهر غزن کزادیدسمبر در شهر جالل آباد و رحمت هللا ن 10در  وندیم یمانند مالل یگریخبرنگاران د ن،یافزون برا

خبرنگاران گزارش کردند که از  .حمالت را بر عهده نگرفت نیا تیمسئوول یگروه چیه .دندیدسمبر به قتل رس 12 خیتار

که در  یافراد گریصاحبان مشاغل و د ،یتیمقامات امن استمداران،یس .به خشونت شده اند دیتهد یداخل ریدرگ یطرف ها
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گزارش، گزارش گران  طبق .دهند یآزار م ای دیآنها تهد یپوشش خبر لیخبرنگاران را به دل یقدرت اند، گاه یها تیموقع

 .بودند ریپذ بیآس ژهی، خبرنگاران زن به و(RSF) بدون مرز

 

خبرنگار زن، به دنبال انتقاد از تجمعات ماه مبارک  کی ،یساغر دایو (RSF) گزارش، گزارش گران بدون مرز طبق

 زیاز جمله سخنان نفرت انگ ن،یآنال یاز آزارها یسر کیبا  یروحان کیتوسط  19 دیکوو روسیو وعیش لیرمضان به دل

 .به مرگ، روبرو شد دیو تهد

 

از جمله  ،یو قوم یاسیس یگروه ها .کابل بود تخت،یمحدودتر از پا اتیمستقل در سطح وال یو رسانه ها انیب یآزاد سطح

کردند و از  یم یمال لیرا تمو یتیوال یاز رسانه ها یاریشدند، بس یم یرهبر نیکه توسط رهبران اسبق مجاهد ییگروه ها

 نیمستعد حمالت مخالف زین یتیوال یرسانه ها .نمودند یرسانه ها استفاده م نیا یخود به منظور کنترول محتوا یمال تیحما

 .بوددولت 

 

 فیط .دادند یمستقل ادامه م یها تیسا بیبه انتشار مجالت، خبرنامه ها، روزنامه ها و و نیو آنال یچاپ یها رسانه

 ۀوجود داشت که ادام ییها یوجود، نگران نیبا ا .کنند یاز روزنامه ها روزانه به صراحت از دولت انتقاد م ییگسترده 

نسبت  ،ییاز مردم، از جمله ساکنان مناطق روستا یشتریدرصد ب .کند یم دیخبرنگاران را تهد تیامن ،یثبات یخشونت و ب

ساکنان روستاها در گام نخست اخبار و  شن،یفوند ایطبق گزارش آس .داشتند یراحت تر یدسترس ویرسانه ها به راد ریبه سا

 .کردند یم افتیدر ویدو را ونیزیخانواده و دوستان خود و سپس از تلو یمعلومات را از اعضا

 

کردند، تا خبرنگاران آزاد و مخالف  یو خشونت استفاده م دیو شهروندان خاص از تهد ی: مقامات دولتتیآزار و اذ خشونت،

 یو فساد زورمندان محل اتیاز مجازات، جنا تیمجازات و مصئون تیکه معاف یخبرنگاران ژهیرا به وحشت اندازند، به و

خبرنگار  ،یمیمحبوبه حک ،یجوال 1در  یمل تیامن ۀمقامات ادار گزارش گران بدون مرز ،گزارشطبق  .کنند یانتقاد م

 یمیرا منتشر کرد که در آن، حک ییویدیو یمل تیامن ۀادار ،یمیحک یریدو روز پس از دستگ .کردند ریرا دستگ انیب ویراد

انکار  راکه او قبالً آن  یکند؛ عمل یم یجمهور، اعتراف کرده بود و از او عذر خواه سیاز رئ یانتقاد ییویدیبه انتشار و

را شکنجه کرده و مجبور به ضبط اعترافاتش کرده  یو یمل تیادعا کرد که کارمندان امن ،یپس از آزاد یحکم .کرده بود

 .است

 

قرار  تیپژواک را مورد آزار و اذ یخبر یگران بدون مرز همچنان گزارش داد که مقامات، کارمندان خبرگزار گزارش

 نیو استنطاق قرار گرفت که ا ییپس از آن مورد بازجو یمل تیامن ۀتوسط ادار یخبرگزار نیا سییداده اند، از جمله ر

به  ییکمک شده به منظور پاسخگو یتنفس مصنوع یها دستگاه ایرا نشر کرد که گو یجون گزارش 22 خیآژانس به تار

 .فروخته شده است هیکشور همسا کیبه  یرقانونیبه سرقت رفته و به طور غ 19  دیکوو روسیو وعیش

 

طبق گزارش  .مشکوک و مبهم درگذشت طیدر شرا گرید کتنیسال کشته شدند، و  نیا انیشش خبرنگار در جر حداقل

 30از  شتریشدند و ب یزخم گریتن د 12سال، سه خبرنگار اختطاف شده،  نیخبرنگاران افغانستان، تا ماه سپتمبر ا یشورا

 .قرار گرفتند دیتهد ایمورد ضرب و شتم و  گریتن د

 

رسانه  یادعا کردند که طالبان همچنان به نهاد ها یمدن ۀجامع یکردند و سازمان ها یم دیهمچنان خبرنگاران را تهد طالبان

را که "  یآنها نشر و پخش مطالب نکهیطالبان هشدار دادند که رسانه ها را هدف قرار خواهند داد؛ مگر ا .کنند یحمله م یی

 .کنندشود، متوقف  یضد طالبان" خوانده م

 

 کی .کرده است جادیرا ا یخطرناک یفضا کیکه هدف خشونت نبودند،  یخبرنگاران یحتا برا ،یسطح ناامن شیافزا

خبرنگار  نیدر طول سال، چند .کشته شد سیپول یراندازیت یغور ط تیدر وال یم 9تظاهرات  انیدر جر ییویخبرنگار راد

 یپوشش خبر لیامر به دل نیاند، آنها ادعا کردند که ا گرفتهگزارش دادند که توسط افراد مسلح ناشناس مورد حمله قرار 

  .باشد یافراد قدرتمند م
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رهنمودها به طور  نیکند، اما ا یرا ارائه م ییخبرنگاران، رهنمودها هیبه موارد خشونت عل یگ دهیبه منظور رس قانون

جمهور  سیمعاون دوم رئ استیمشترک در کابل به ر یمل ۀتیکم کی جادیرهنمودها، منجر به ا نیا .نشده است قیکامل تطب

 هیعامالن خشونت عل ییو شناسا قیتحق یبرا یمرکز هماهنگ کیت ها، یجداگانه در مراکز وال یها تهیسرور دانش و کم

 ینهادها .شده است ،یمل تیامن ۀتیخبرنگاران توسط کم هیعل داتیتهد ییبه منظور شناسا یتیحما ۀتیکم کیخبرنگاران و 

 یها را به لو هیجلسه داده، دوس لیدر طول سال به طور منظم تشک تهیکم نیمطبوعات گزارش دادند که ا یمدافع آزاد

سطح محافظت  شیامر باعث افزا نیها تالش کردند، اما ا هیدوس نیبه ا یگ دهیارجاع داده و به منظور رس یالسارنو

خبرنگاران ماهانه  یاریبس نکهیفشارها و ا نیا لیخبرنگاران گزارش داد که به دل ینهاد حام کی .است دهیخبرنگاران نگرد

 .شدند لیسال تعط نیاز رسانه ها در طول هم یاریکند، بس ینم افتیحقوق شان را در

 

 یو اجتماع یچاپ یاز خبرنگاران زن با نام مستعار در رسانه ها یاریاز رسانه ها گزارش دادند که بس تیحما یها گروه

از خبرنگاران زن افغان، در  تیبراساس مرکز حما .در امان بمانند ییو انتقامجو تیآزار و اذ ،ییکنند، تا از شناسا یکار م

 .خبرنگار زن وجود ندارد چیو ارزگان ه کاینورستان، پکت ر،کشور: کنر، لوگ تیوال 34از  تیپنج وال

 

فساد  ۀرا دربار ییادعا کردند، خبرنگاران گزارش ها یی: ناظران رسانه ییرسانه  یمحتوا یها تیمحدود ای سانسور

و خانواده  سیترس از مجازات خشن توسط مقامات پول لیدر قاچاق مواد مخدر به دل یاختالس و دخالت مقامات محل ،یادار

جمهور،  سییر یبانک افغانستان و مشاور اقتصاد سییر ،یداجمل احم .کنند یم یخودسانسور ریزورمند، درگ یها

 یردولتیغ یخبرنگاران و سازمان ها .یاز و یانتقاد علن لیبالک کرد، ظاهرا به دل ترشیتوت ۀگزارشگران را در صفح

 دهرا فراهم کر یعال یچارچوب نظارت کی 2018به اطالعات در سال  یدسترس ۀشد لیگزارش دادند که اگرچه قانون تعد

که فاقد  یخبرنگاران یمعلومات یدرخواست ها شتریب .گردد و مقامات به ندرت پاسخگو اند ینم قیقانون تطب نیاست، اما ا

غالباً از  یو مقامات دولت ردیگ یقرار م یتوجه یاند، مورد ب یالملل نیب ییاعتبار رسانه  ایدر داخل دولت  رگذاریارتباط تأث

 سیاز خبرنگاران اظهار داشتند كه اظهارات امرهللا صالح معاون اول رئ یاریبس .نندک یم یانتشار معلومات خوددار

اكتوبر در تخار به اشتراک  21 ۀحادث انی" را در مورد قربانیرقانونیرا كه "معلومات غ یافراد یو نكهیبر ا یجمهور مبن

 .است انیب یآزاد تیداند، محدود یگذارند، مسوول م یم

 

 .کرده است نییافترا را تع یها مهیمجازات زندان و جر یجمع ی: قانون جزا و قانون رسانه هامربوط به افترا/ قذف نیقوان

 .دادند یقرار م ،یانتقاد از ادارات دولت یۀروح یبه منظور سرکوب ساز ییاوقات افترا را بهانه  یمقامات گاه

 

 یاطالعات، به عبارت " به استثنا یاز افشا یریبه منظور جلوگ یداشتند که مقامات دولت تی: خبرنگاران شکایمل تیامن

 .کنند یبه اطالعات استناد م ی" در قانون دسترسیمنافع مل

 

 یکشورها یو برخ نیاز خبرنگاران اذعان داشتند که در گزارش خود از انتقاد در مورد مخالف ی: برخیدولت ریغ راتیتأث

را در مناطق نا امن  ییرسانه  یمخالف، نهادها یگروه ها .از مجازات طالبان ترس داشتند رایکردند؛ ز یخوددار هیهمسا

زنان،  یو صدا یقیموس ،یحیتفر یبرنامه ها ،یتیامن یروهاین یها هیعالما و غاتیانتشار تبل ایمجبور کردند، تا از پخش 

 .کنند یریجلوگ

 

محدود شده و  یاجتماع ۀمحافظه کاران یدر انتخاب لباس، با رفتارها انیب یاز مناطق کشور گفتند که آزاد یدر برخ زنان

 .شود یاعمال م یتوسط طالبان در مناطق تحت کنترول شان و همچنان رهبران مذهب یگاه تیمحدود نیا

 

 به انترنت یدسترس یآزاد
 

راستا وجود نداشته است كه دولت بدون  نیدر ا یگزارش موثق چیمختل نکرده و ه ایبه انترنت را محدود  یدسترس دولت

 .نظر داشته باشد ریرا ز یخصوص نیمناسب، ارتباطات آنال یحق قانون

 

کردند، و  یاستفاده م یاسیبه منظور بحث در مورد تحوالت س یاجتماع یها و فعاالن به طور معمول از رسانه ها رسانه

شان از انترنت و  یها امیپخش پ یطالبان برا .گرفت یمورد استفاده قرار م یدر مناطق شهر ییبه طور گسترده  سبوکیف
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 یو وجود ب یمحل یآن، کمبود محتوا یباال متیق لیاز انترنت به دل فادهاست زانیم .کردند یاستفاده م یاجتماع یشبکه ها

  .قرار داشت نیینسبتاً در سطح پا ،یسواد

 

 ایانهدام و  قیبه اطالعات، اغلب از طر یطالبان جهت محدود کردن دسترس یسال در مورد تالش ها نیطول هم در

بان حقوق بشر  دهید .است دهیمتعدد به نشر رس ییمکررا گزارش ها زات،یتجه ریو سا یمخابرات یساختن آنتن ها رفعالیغ

را  لیموبا یها لفونیطالبان، مقامات طالبان استفاده از ت رولاز مناطق تحت کنت یاریدر ماه جون گزارش داد که در بس

 .کند یمحدود م یبه اطالعات را به طور کل یامر دسترس نیممنوع کرده اند، که ا ایمحدود و 

 

 یفرهنگ یدادهایو رو یعلم یها یآزاد

: 
 التیو تحص ماتیروند تعل ،یدولت التیعالوه بر تحص .عمدتا در مناطق تحت کنترول دولت وجود داشت یعلم یها یآزاد

هم  .از استقالل کامل برخوردار بودند دیجد یداشت و پوهنتون ها یریرشد چشمگ زین یشخص یدر مکاتب و پوهنتون ها

  .کردند یاستفاده م ینظام یها گاهیو پا هو هم طالبان، از مکاتب به عنوان پوست یدولت یروهاین

 

طالبان به  .را خارج از کنترول دولت قرار داد یاز مکاتب دولت یادیتعداد ز ،ییکنترول طالبان در مناطق روستا گسترش

آنها در مناطق مختلف متفاوت بود، اما  یاگرچه راهکارها .و معارف دارند میتعل ونیسیمعارف، کم یموازات وزارت رسم

را ممنوع و  یخاص نیادامه دهند، اما مضام سیدادند كه به تدر یم اجازهاز مکاتب تحت کنترول طالبان به معلمان  یبرخ

 ۀفرماند کی .دختران بالغ محدود کردند ژهیدختران، به و لیتحص ۀطالبان ادام .کردند یآنها م نیگزیرا جا یمطالعات اسالم

 ".که] کشور ما اشغال شده است یهلمند گفت، "آموزش زنان ممنوع است ]در حال تیبان حقوق بشر در وال دهیطالبان به د

 

 زیتظاهرات و تجمعات مسالمت آم یها یب آزاد
 

 یحقوق احترام م نیبه ا یکرده و دولت به طور کل ینیب شیرا پ زیتظاهرات و تجمعات مسالمت آم یها یآزاد یاساس قانون

 .ها را محدود کرده است یآزاد نیموارد ا یحال، دولت در برخ نیبا ا .گذارد

 

 زیتظاهرات مسالمت آم یآزاد
 

ً به حق شهروندان برا دولت در طول سال تظاهرات و اعتراضات  .احترام گذاشته است زیتظاهرات مسالمت آم یعموما

استفاده  یراندازیکردن تظاهرات، گاه از ت یمتالش یهنگام تالش برا سیوجود، پول نیبا ا .دیگرد یراه انداز یادیز یمردم

دولت، افراد  یبر اساس برآوردها .داعش و طالبان قرار داشت التاعتراضات و تظاهرات همچنان در معرض حم .کرد یم

را  گریتن د 58تن را کشته و حداقل  32کردند،  یراندازیل تدر کاب یاسیتجمع س کیمارچ به  6 خیمربوط به داعش به تار

مارچ بودند، هرچند از  9 خیجمهور در کابل به تار سییر فیپرتاب هاوان بر مراسم تحل یافراد داعش مدع .کردند یزخم

 .گزارش نشد یتلفات چیه داد،یرو نیا

 

 و اجتماعاتل تشک یآزاد
 

قانون احزاب  .به آن احترام گذاشته است یکرده و دولت به طور کل ینیب شیتشکل و اجتماعات را پ یحق آزاد یاساس قانون

را که در مطابقت با  یخود را ثبت و راجستر نموده و اهداف هیکند، تا در وزارت عدال یرا مکلف م یاسیاحزاب س ،یاسیس

 ،یسارنوال یستره محکمه، لو ژهیبه و ،ییو قضا یتیامن یو مسئوالن نهادها دانقانون کارمن نیا .اسالم باشد، دنبال کنند

اصل  نیکه از ا یکارمندان .منع کرده است یاسیدر احزاب س تیرا از عضو یمل تیامن ۀوزارت داخله، وزارت دفاع و ادار

  .گردند یکرده باشند، اخراج م یخالف ورز

 

 و مذهب نید یآزاد .ج
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.https://www.state.gov/religiousfreedomreport/ کلیک کنید 

     

 

 سفر ی. آزادد
 

دولت به طور  .کرده است ینیب شیمهاجرت و بازگشت به کشور را پ ،یخارج یسفرها ،یداخل روسفریس یحق آزاد قانون

 .حقوق احترام کرده است نیبه ا یکل

 

 .کند یکشور را محدود نم یسفر در درون مرزها رویس یحق آزاد ی: دولت به طور کلو تردد در داخل کشور سفر

 یمرد، محدود م یمقام نسب کی ایمرد  ۀخانواد یاز اعضا یکی تیسفر زنان را بدون رضا یآزاد ،یالبته عرف اجتماع

ها و بس ها گزارش کردند  یالر ،یراننده گان تکس .ت استیاز مناطق کشور، نبود امن یمانع تردد در برخ نیبزرگتر .کرد

متوقف کرده و از آنان به  نیمسافر یرقانونیبه طور غ یتالش یاوقات در پوسته ها یگاه نیو مخالف یتیامن یروهایکه ن

ً شاهراه ها را به طور كامل مسدود كرده و یا مالیات هاطالبان مر .پرداختند یپول و امتعه م یاخاذ را  یرقانونیغ یتبا

ارزگان را مسدود کرده و -رسانه ها گزارش دادند که طالبان شاهراه قندهار  .كردند یكه قصد سفر دارند، وضع م یبرافراد

کردند، اطالع داده بود که در صورت  یم تیمنطقه فعال نیکه در ا یخصوص یترانسپورت یاگست به شرکت ها 23در 

 .خواهند بود یها مزبور مسئول مرگ افراد ملک تشرک ر،یمس نیانتقال مسافران در در ا

 

  یگان داخل جاشدهیبه ب یگ دهیو نحوه رس تی. وضعهـ
 

از جمله برفکوچ،  یعیمسلحانه و حوادث طب یریدرگ لیشهروندان در طول سال به دل یداخل یگ جاشدهیو انتقاالت و ب نقل

از  شیسازمان ملل متحد گزارش داد که ب ۀامور بشردوستان یدفتر هماهنگ .و زلزله ادامه داشت البیشدن س یجار

مناطق  ،یگان داخل جاشدهیب شتریب .اند جاشدهیخود ب یسپتمبر از خانه ها 20 یال یجنگ از ماه جنور لیتن به دل 172,490

ها  یدر شهرها و لسوال یمصئون و دولت شتریکوچک ناامن را ترک کردند، تا به دنبال نسبتا خدمات ب یو شهرها ییروستا

  .بودند یگان داخل جاشدهیب زبانیم تیوال 30کشور،  تیوال 34از  .باشند تیبزرگتر در همان وال

 

در  ریباعث تأخ یناامن رایو محدود بود؛ ز فیضع یتیاوضاع امن لیبشردوستانه به دل یبه خدمات و کمک ها یدسترس

 تیاز جمله امن یبه حفاظت اساس یشد که همچنان از دسترس یم یگان داخل جاشدهیو کمک به موقع به ب یابیارز ،ییشناسا

 لیسرپرست زن اند، به دل یکه دارا ییخانواده ها ژهیبه و ،یداخل انگ جاشدهیب تیاکثر .و سرپناه برخوردار نبودند یشخص

 یاریبس ،یگ جاشدهیطبق گزارش مرکز نظارت بر ب .با مشکل روبرو بودند یخدمات اساس افتیدر در ،یتینداشتن اسناد هو

برخوردار  یساسخدمات ا ریو سا یصح یروبه رو شده اند، از خدمات کاف ضیبا تبع یگان در مناطق شهر جاشدهیاز ب

گان  جاشدهیب یها تیزنان در سا .قرار دارند یرقانونیغ یآواره گ یاخراج از مکان ها یمیو در معرض خطر دا ستندین

 ییبه دنبال جابجا شتیمع نیمحدود به منظور تأم یفرصت ها .خبر دادند یلیخشونت فام ییباال زانیم ۀاز تجرب یداخل

گان  جاشدهیحتا ب .ازدس یمواجه م یرا با دشوار ریپذ بیافراد آس یریگیشود و پ یم هیثانو ییاغلب منجر به جابجا ه،یاول

نسبت  یکمتر یعوامل، گاه دسترس ریسا ایاز خدمات  یدور لیداشتند، به دل یدسترس یمحل یکه به خدمات اجتماع یداخل

پروان باعث کشته  تیاگست در وال 26 رو زلزله د البیشدن س یجار .خدمات داشتند نیخود به ا ۀرآواریگان غ هیبه همسا

 جاشدهیب یرنظامیاگست، طالبان چهار غ 27رسانه ها گزارش دادند که در  .خانه شد 4000 بایتقر بیتن و تخر 190شدن 

 .افغان کشتند ینظام یروهایبا ن یریرا هنگام درگ البیس نیدر اثر ا

 

 یدر هلمند در ماه اکتوبر هزاران خانواده تنها ط دیشد یها یریمستقل حقوق بشر حقوق بشر گزارش داد که درگ ونیسیکم

تن  35000 یریدرگ نیا یکند که ط یم نیسازمان ملل متحد تخم ۀامور بشردوستان یدفتر هماهنگ .دو هفته آواره شدند

باعث قطع  یتیشدن اوضاع امن میوخ رایکند؛ ز دییآواره را تأ 14000اداره فقط توانسته اند، حدود  نیآواره شده اند، اما ا

 .به آنان شد یاز دسترس یریو جلوگ یلفونیخدمات ت

 

https://www.state.gov/religiousfreedomreport/
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 :نیاز مهاجر تی. حماو
 

 گریو د (IOM) مهاجرت یالملل نی، سازمان ب(UNHCR) نیملل متحد در امور مهاجر یعال یشنریبا دفتر کم دولت

افراد  ریمهاجران، عودت کننده گان و سا ،یگان داخل جاشدهیبشردوستانه به منظور حفاظت و کمک به ب یسازمانها

 .کرده است یهمکار

 

از جمله  ر،یپذ بیکمک به افراد آس یدولت در راستا یی: تواناتیاستفاده از مهاجران، پناهنده گان و افراد بدون تابع سوء

 .بود یمتک یالملل نیب ۀراستا به کمک جامع نیهمچنان محدود بود و در ا ران،یعودت کننده گان از پاکستان و ا

 

 15تا  یو پاکستان از اول جنور رانیمهاجرت گزارش کرده است که عودت افغانان فاقد مدرک از ا یالملل نیب سازمان

رقم  .از پاکستان برگشته اند 7200 یو متباق رانیتن از ا 447,206جمله  نیاست که از ا دهیتن رس  449,213اگست به 

 دهیتن رس 551 یعنیرقم بازگشت  نید به کمتراگست به بع 25سال از  نیعودت کننده گان از کشور پاکستان در طول هم

مارچ تا  17خود را از  یکمک ها ن،یملل متحد در امور مهاجر یعال یشنریاست که کم لیدل نیامر به ا نیاز ا یاست، بخش

 .است دهیمانع سفر گرد زیدرآورد و همچنان بسته ماندن سرحدات ن قیدر حالت تعل 19 دیکوو وعیش لیاگست به دل 10

 

از پناهندگان  تیحما یبرا یستمینکرده و دولت س ینیب شیرا پ یپناهندگ ای یپناهندگ ی: قانون اعطایبه پناهنده گ یدسترس

ً یتقر یپناهندگان سازمان ملل برا یعال یایساریوجود، کم نیبا ا .نکرده است جادیا پناهجو در مناطق  250پناهنده و  170 با

پناهندگان سازمان ملل متحد همچنان از  یعال یایساریکم .محافظت کرده است اسراسر کشور ثبت نام و از آنه یشهر

 .کرد تیاقامت داشتند، حما کایخوست و پکت یو در استانها ختندیاز پاکستان گر 2014فرد نگران کننده که در سال  72,000

 

 تیتابع بدون. افراد ج
 

بلند  یاحتمال بیو آس تیتابع یخطر ب لیپناهنده در کشور را به دل اطفال یتولد برا یعدم ثبت رسم یردولتیغ یها سازمان

 .کردند ادیاز آن  تیدر مورد حما یمشکل مهم و نگران کیمدت، به عنوان 

 

 یاسیمشارکت در روند س یسوم. آزاد بخش
 

 یریگ یو براساس رأ یمخف یآزاد و عادالنه كه با رأ ییانتخابات دوره  یدهد، تا ط یحق را م نیبه شهروندان ا قانون

سلب  ییجزا میاز جرا یبرخ یممکن است در راستا یحق رأ .شود، دولت خود را انتخاب كنند یو برابر برگزار م یعموم

برگزار شد،  2019که در سال  یجمهور استیانتخابات ر نیآخر درمخالف دولت  یگروه ها گریخشونت طالبان و د .شود

  .ملموس بود، اما نتوانستند آن را مختل کنند

 

 یاسیو مشارکت س انتخابات
 

انتخابات  نیدهنده گان در ا یمشارکت را زانیم .دیبرگزار گرد 2019در سپتمبر  یجمهور استی: انتخابات رریاخ انتخابات

امر، ظاهرا  نیا .دندیدر آن اشتراک ورز یده یرا طیشرا یدرصد از افراد دارا 19بود و کمتر از  نییپا یخیاز نظر تار

از  یجمهور استیانتخابات ر ییدهنده گان، جدا یرأ لینامزدان، عدم تما نگکمر یها نیکمپا ،یتیامن یدهایاز تهد یناش

عالوه بر  .باشد یم گریکند و عوامل د یکمک م یمحل یشبکه ها جادیا جیبه بس یکه به طور سنت یتیوال یانتخابات شورا

و گزارش شده است که حداقل  ردک نییم تع 2019شده را در سال  ختهیر یدهنده گان، اعتبار آرا یرا کیومتریب دییتأ ن،یا

 دییکه بدون تا ییبود که آرا لیدل نیبه ا ،یبا انتخابات قبل سهیانتخابات در مقا نیمشارکت ا زانیاز تفاوت در م یبخش

خشونت و ارعاب را در  یعمد تیطبق اعالم سازمان ملل، طالبان کار و فعال .شده بودند، باطل اعالن شد ختهیر کیومتریبا

طبق گزارش سازمان مذکور  .انجام دادند یمستقر در مکاتب و مراکز صح یده یاز جمله مراکز را یده یرا کزبرابر مرا

 373کشته و  85) یمورد تلفات افراد ملک 458م منجر  2019سپتمبر  30م تا  2019از جون  ثبت نام یحمالت از ابتدا نیا

و منجر به  وستیسپتمبر به وقوع پ 28که در روز انتخابات  رددگ یم زین یدادیرو 100ارقام شامل  نیا .دی( شده گردیزخم
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در روز  یتلفات افراد ملک زانیطبق گزارش سازمان ملل متحد، م .( شدیزخم 249کشته و  28) یفرد ملک 277تلفات 

 ونیسیکم .بود 2014سال  یجمهور استیدر دور اول و دوم انتخابات ر یریگ یرا یاز روزها شتریب 2019انتخابات سال 

ر سمت درصد آراء مجدداً د 50.64با کسب  یجمهور غن سیاعالم کرد که رئ ،یفبرور 18 خیمستقل انتخابات به تار

درصد آرا را به  39.52 ،یغن یاصل بیوقت عبدهللا عبدهللا، رق ییۀاجرا سیکه رئ یماند؛ در حال یباق یجمهور استیر

اشاره کرده اند، اما  یانتخابات یجرهایدر پروس یکیشرفت ها در بخش تخنیاگرچه کارشناسان انتخابات به پ .دست آورده بود

انتخابات  نیا جینتا یروند جدول بند یط تیاز شفاف نانیحصول اطم یبرا یانتخابات ینهادها ییدر مورد توانا ییها ینگران

استفاده شده اختالف نظر  یرأ ونیلیم 1.8از مجموع  یرأ 300000در مورد صحت  یاسیس یطرف ها .وجود داشت

نامزدان  .ناظر انتخابات شد یشدن بر نهادها یاسیانتخابات و وارد شدن اتهام س جیاعالم نتا ریامر موجب تأخ نیداشتند و ا

 دییشدند که با تأ یده یاستفاده شده در مراکز رأ یمستقل انتخابات خواستار رد آرا ونیسیاز کم نیمخالف، افزون برا

ً یتقر (ECC) یانتخابات اتیشکا ونیسیکم .اختالف داشت گاندهنده  یرأ کیومتریبا  یرا بررس یانتخابات تیشکا 16500 با

 یرا بازشمار یریگ یمرکز را 5400استفاده شده در یآرا بایتقر جهیرا رد و در نت تیشکا 9800از  شیب تیکرد و در نها

را انجام  شیدو تفت نهیزم نیاعالم شد، در ا یفبرور اهکه در م یجینتا یساز ییقبل از نها یانتخابات اتیشکا ونیسیکم .کرد

  .داد

 

مارچ مراسم  9کردند و هر دو در  یروزیانتخابات اعالم پ نیو عبدهللا عبدهللا هر دو در ا یجمهور غن سیرئ جه،ینت در

کردند و  یگریانجیانتخابات، م نیاز ا یناش یاسیافغانستان در بن بست س یاسیفعاالن س .جداگانه را برگزار کردند فیتحل

 یجمهور غن سیتوافقنامه، رئ نیا یط .دیاعالم گرد یم 17شد که در  نیرفط نیتوافقنامه ب یمنجر به امضا تیدر نها

از  کیتوسط هر  زیو ن نییتع ،یمل ۀمصالح یعال یشورا سیرا حفظ کرد، عبدهللا عبدهللا به عنوان رئ یجمهور استیر

 .گردد یم یبه پارلمان معرف نهیکاب یاز اعضا یمین نیطرف

  

شان ادامه  یاسیس اتیدهد که به ح یحق م یعنوان موسسات رسم: قانون احزاب را به یاسیو مشارکت س یاسیس احزاب

قانون  نیا .کند جادیا یاسیتواند حزب س یباالتر از آن م ایساله  25کرده است که هر شهروند  ینیب شیقانون پ نیا .دهند

ثبت و  هیکشور باشند، تا در وزارت عدل تیوال 34عضو از  هزار 10یدارا دیسازد که حداقل با یاحزاب را مکلف م

 18سن  یفقط شهروندان دارا .ندینما یرا در انتخابات معرف یرا انجام دهند و نامزدان یحزب یرسم تیراجستر گردند؛ فعال

مشخص دولت، کارمندان  یاعضا .وندندیبپ یاسیحزب س کیتوانند به  یاند، م یده یحق رأ یکه دارا یباالتر و کسان ای

در حزب  تیشان از عضو تیمسئول یتصد ۀوابسته به دولت، در دور یها ونیسیو کم ینظام یکارمندان نهادها ،ییقضا

 .نبودند تیقادر به فعال یوجود ناامن لیمناطق کشور، به دل شتریدر ب یاسیاحزاب س .منع شده اند یاسیس

 

سازمان مستقل  کیافغانستان را که  ۀنهاد انتخابات آزاد و عادالن سییر د،یرش وسفیدسمبر،  23مسلح ناشناس در  افراد

 .جهت نظارت بر انتخابات بود، به ضرب گلوله کشتند

 

را در  یتیاقل یافراد مربوط به گروه ها ایمشارکت زنان  یقانون چی: هتیاقل یزنان و افراد مربوط به گروه ها مشارکت

 یرا یدرصد از ثبت نام کننده گان برا 34.5، زنان 2019سال  یجمهور استیدر انتخابات ر .کند یمحدود نم یاسیروند س

معلومات معتبر و موثق توسط سازمان  .دادند یم لیانتخابات را تشک نیااستفاده شده در  یدرصد از کل آرا 31.5و  یده

کند، مشارکت زنان در  یم یزن یکه گماننظارت بر انتخابات وجود دارد  یو سازمان ها یمراکز فکر ،یمدن ۀجامع یها

 تیدر وال تخاباتسطح مشارکت زنان در ان .متفاوت است یاجتماع یو نورم ها یتیامن طیسراسر کشور با توجه به شرا

 تیوضع ایکند،  یمحدود م کیروند دموکرات نیمشارکت زنان را در ا یو کمتر بود که جوامع به طور عمد نییپا ییها

 یخانواده محافظه کار سبب م یفساد و اعضا ،یمال یها تیمحدود دات،یجنگ، وجود تهد .هر دو اینگران کننده بود  یتیامن

توسط  یده یاز مردان، را یوجود داشت که برخ ییگزارش ها .رندیقرار گ بیآس رضدهنده گان زن در مع یشد که را

 یاز آن است که برخ یحاک ییگزارش ها .دهند یبه نامزدان مرد را دیگفتند که زنان با گرید یزنان را گناه دانسته و برخ

و عفت زنان  ایشود، نقض ح یم گرفتهآن زنان ثبت نام و از آنان عکس  یدهندگان زن را که ط یرأ کیومتریاز افراد، با

 .وده بودزنان را محدود نم یده یرأ تیو ظرف ییامر توانا نیکردند و بنا بر گزارش رسانه ها، ا یقلمداد م

 

جرگه و مشرانو جرگه( پارلمان  یها در هر دو مجلس )ولس تیزنان و اقل یها را برا یحداقل تعداد کرس ،یاساس قانون

انتخاب گردند )که  دیحداقل دو زن با تیجرگه از هر وال یمجلس ولس یکند برا یحکم م یقانون اساس .مشخص کرده است
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سال  یم را در ماه م2018سال  یانتخابات پارلمان جینتا ابات،مستقل انتخ ونیسیکم .رسد( یم یکرس 68در مجموع به 

زن در رقابت آزاد در  کی یکندیدا تیدر وال .نامزد زن شرکت کرده بودند 418انتخابات،  نیدر ا .کرد ییم نها 2019

باشد که در قانون  یاز آن م شتریزنان ب ۀندیاست که نما یتیتنها وال نیرا به دست آورد، و ا یکرس کیبرابر نامزدان مرد، 

 10جرگه  یهمچنان در ولس .زنان باشند دیبا یاز سناتوران انتصاب یمین ،یهمچنان در قانون اساس .شده است نییتع یاساس

جمهور  سیدر مشرانو جرگه، سناتوران منصوب شده توسط رئ .اختصاص داده شده است یکوچ تیاقل یاعضا یبرا یکرس

در  یکرس کی .از سناتوران منصوب شده همچنان زنان باشند یمیو دو سناتور معلول باشد و ن یر کوچشامل دو سناتو دیبا

امر، امر  نیهندوهاست، هرچند ا ایها  کیس ۀندیانتخاب نما ایجرگه، مختص انتصاب  یدر ولس یکرس کیمشرانو جرگه و 

 کی یدارا دیکشور با تیوال 34ک از یگرفت که هر  میتصم ،یجوال 6 خیبه تار نهیکاب .ستین یتوسط قانون اساس یاجبار

 .سمت ها منصوب شده بودند نیزن به ا یمعاون وال 14سال،  انیتا پا .زن باشد یمعاون وال

 

نورم ها  نیکند؛ ا یخارج از خانه و اجتماع، محدود م یها تیو فعال استیجامعه، مشارکت زنان را در س یسنت یها نورم

احتماالً به  ،یو تجرب یلیعوامل، عالوه بر شکاف تحص نیا .کند یکار توسط همسر را برجسته م ۀاجاز ایمرد  یهمراه ازین

 یها یدرصد از کل کرس 25کند که  یم حکم م 2016انتخابات  انونق .کمک کرده است یدولت مرکز ۀمردان بیترک

 یو نه هم شورا یولسوال یسال نه شورا انی" تا پا.ابدیو روستاها "به نامزدان زن اختصاص  یولسوال ،یتیوال یشورا

 دیگرد لیروستاها تشک

. 

 یگروه ها ریو خشونت روبرو بودند و هدف حمالت طالبان و سا دیهمچنان با تهد استیس ۀفعال در دولت و عرص زنان

 تیشهر وال دانیشاروال م ،یغفار فهیفرد مسلح به موتر حامل ظر کیمارچ،  22 خیبه تار .گرفتند یقرار م یشورش

  .دینرس یبیشان آس چکدامیکردند که به ه کیوردک و نامزدش شل

 

مختلف از  یقوم یگردد، اگرچه گروه ها یکشور نم یاسیس اتیدر ح یتیاقل یگروه ها یمانع مشارکت اعضا یقانون چیه

 ،یگروه قوم نیافراد مربوط به بزرگتر .باشند یم یاند، شاک تیاقل یکه دارا یاتیدر وال ینابرابر به مشاغل دولت یدسترس

 شتریدر هر دو مجلس پارلمان بودند، اما با آن هم تعداد شان به ب شتریگان ب ندهیانم یاقوام دارا ریپشتون ها، در مقابسه با سا

 یاسیخاص را از مشارکت س یاجتماع یوجود نداشت که ادارات مربوطه، گروه ها یسند چیه .دیرس یدرصد نم 50از 

 .کنار گذاشته باشد

 

 

 در دولت تیچهارم. فساد و عدم شفاف بخش
 

قانون را به  نیدولت ا .در نظر گرفته است رد،یگ یکه توسط مقامات صورت م یفساد ادار یرا برا یقانون جزا، مجازات 

دهد که  یگزارش ها نشان م .پرداختند یم زینکرده است، و مقامات اکثرا بدون مجازات به اعمال فسادآم قیطور موثر تطب

 نیا دیو تجارت مواد مخدر به تشد یالملل نیارتش، اهدا کنندگان ب یاز سو پول انیاست و جر افتهی جیفساد در کل جامعه ترو

شود که  یداده م ییبه طور معمول به شرکت ها یدولت یداشتند که قراردادها تیشکا یتجار محل .دهد یمشکل ادامه م

 .باشند یم یگریارتباط د یدارا ایدارند  یارتباط خانواده گ یمقام دولت کیبا  ایکنند  یرشوه پرداخت م

 

و  ییجزا یها هیدوس بیدر رابطه با تعق ژهیبه و ییقضا ستمیفساد در س ،یمحل یردولتیغ یو سازمان ها انیزندان قول به

رد  ای قات،یوجود داشت که مقامات در بدل کاهش مجازات زندان، توقف تحق ییگزارش ها .از زندان گسترده بود ییرها

و فساد  دهیاز فقدان قضات آموزش د ،یآزاد ۀنهاد خان .کردند یم افتیرا در رمجازیغ یاتهامات، پرداخت ها حیصر

 ایگرفتند  یسلح قرار مم یگروه ها ای یتوسط رهبران محل دیخبر داد، قضات و وکال اغلب مورد تهد یگسترده در روند عدل

 .شد یبه آنان رشوت پرداخت م

 

 یرقانونیغ یمعموالً کاروبارها .وجود داشت یو دولت ی" توسط افراد خصوصنیاز "غصب زم ییطول سال گزارش ها در

خبر بوده و بعداً  یموضوع ب نیفروختند که از ا یم یاسناد را به کسان نیکردند و ا یرا از مقامات فاسد اخذ م تیاسناد مالک

را بدون جبران خسارت با  نیزم یاز آن بود که مقامات دولت یحاک گرید یگزارش ها .گرفتند یقرار م یگردعدلیتحت پ

به  یتیوال یاز آن بود که حکومت ها یگزارش ها حاک .کردند یمصادره م یاسیس ازاتیامت ایهدف مبادله آن با قراردادها 
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 یمصادره م یرقانونیرا به طور غ نیعامه بدون درنظرداشت مواد قانون و جبران خساره، زم ساتیمنظور ساختن تأس

 .کردند

 

م تا اواسط  2016اش در سال  سیگزارش داد که از زمان تأس (ACJC) مبارزه با فساد ی: مرکز عدلیادار فساد

در  هیدوس 68تن متهم را در چارچوب  214و  هییابتدا ۀمحکم شگاهیدر پ هیدوس 76تن متهم را در چارچوب   281سپتمبر،

تن به حبس،  199آن انجام شده،  ییۀابتدا ۀکه روند محکم ییه هایبنا بر دوس .خود محاکمه کرده است نافیاست ۀمحکم شگاهیپ

تن به  172 ناف،یاست ۀمحکم ۀصلیهمچنان بنا بر ف .برائت حاصل نمودند گریتن د 59محکوم شدند و  ینقد ۀمیتن به جر 23

مبارزه  یعدل رکزم نافیاست ۀمحکم .برائت حاصل نمودن گریتن د 24محکوم شدند و  ینقد مهیتن به جر 18 ،یذیحبس تنف

 یسال حبس محکوم کرد و حکم زندان قبل میانتخابات هرکدام را به دون ونیسیمقام سابق کم نیاز چند ،یبا فساد در ماه جنور

 .صادر شده بود، به نصف کاهش داد هییابتدا ۀآنها را که توسط محکم

 

، از جمله اتهامات 19 دیکوو روسیدولت جهت مبارزه با و یتالش ها یدر راستا یاسیس تیدر مورد حما ییها گزارش

 32ادعا کرد که  ییگزارش رسانه  کیجون،  22در  .وجود داشت یتوسط مقامات دولت یطب زاتیاختالس و سرقت تجه

ً از وزارت صحت عامه اختالس شده و متعاقب یدستگاه تنفس مصنوع رسانه ها گزارش دادند  .به پاکستان قاچاق شده است ا

شده  نییسوءاستفاده از بودجه تع لیبه دل ،یو نیو چندتن از معاون روزیف نیروزالدیصحت عامه ف ریاگست، وز 24که در 

در ماه  هرسانه ها همچنان گزارش دادند ک .شدند یمعرف یسارنوال ی، به لو19 دیکوو  ریهمه گ یماریبه ب یگ دهیجهت رس

به  ،یتیوال گرید یۀمقام بلندپا 17و  یتیوال یشورا یهرات، شاروال شهر هرات، سه تن از اعضا تیوال یاکتوبر، وال

ً یاختالس تقر  ۀبه گفت .دند، متهم ش19 دیکوو روسیمبارزه با  و یبرا یدولت ۀدالر( از بودج 260،000) یافغان ونیلیم 20 با

مرکز ارسال شده است، اما محکمه  نیا هییابتدا ۀمقامات به محکم نیا یها هیمبارزه با فساد، دوس یسارنواالن مرکز عدل

 آزاد شدند قهیمتهمان با قرار وث .فرستاده است یدوباره به سارنوال یقاتیها را به منظور رفع نواقص تحق هیدوس

. 

را  یقضات، سارنواالن و کارمندان محابس در طول سال، اعضا و کارمندان ادارات عدل هیمخالفان عل زیخشونت آم حمالت

م  2015و رسانه ها، از سال  یدولت یبر اساس گزارش ها .شان، به ترس و هراس مواجه ساخته بود فیدر انجام وظا

در  .ربوده شده اند ای یکشته، زخم ،یکارمندان ادارات عدل ریاسارنوال، پرسونل محابس و س ،یقاض 300از  شیب نسویبد

موارد  یریگیپ لیبه دل ،یکارمندان ادارات عدل .ربوده شدند زین یکشته و دو قاض یمقام ادار کیو  یطول سال، پنج قاض

حمله قرار  ای دی، مورد تهدیاقتصاد ای یاسیافراد قدرتمند س هیعل -سوء استفاده از قدرت  ای یموارد فساد مال ژهیبه و -خاص 

 .گرفتند یم

 

مورد  ران،یو معاونان وز رانیولسواالن، سف انیاز جمله وال ،یاز مقامات دولت یاریبس فیمختلف، وظا یگزارش ها طبق

نقض حقوق بشر همچنان به  ایبا مشارکت در فساد، تجارت مواد مخدر  یشود که مقامات دولت یگفته م .قرار گرفتند قیتعل

وزارت داخله اعالم کرد که پنج  ،یفبرور 6در  .داند یخدمت ادامه م هب ینسب تیشدند و با مصون یبه مناصب گماشته م

 ریمبارزه با مواد مخدر کابل را، به جرم دست داشتن در قاچاق مواد مخدر، دستگ سیرئ ،یاز جمله احمد احمد س؛یافسر پول

 .کرد

 

 افتیدر لینورم و استندرد را به دل یمل ۀمقام سابق ادار کیاگست،  17در  یمبارزه با فساد ادار یمرکز عدل ییۀابتدا ۀمحکم

مقام سابق را به اتهام حمل سالح بدون مجوز به  نیمحکمه، ا .شرکت نامعلوم، محکوم کرد کیدالر رشوت از  100,000

دالر(  765) یافغان 60,000 یاضاف ۀمی)مبلغ رشوت( و همچنان جر ینقد ۀمیدالر جر 100,000 ،یذیسال حبس تنف 16

 .محكوم كرد

 

گزارش شده است  .ها، توسط افسران وزارت داخله وجود داشت تیبر فساد گسترده و سوء استفاده از صالح یمبن ییادعاها

شود  یگفته م .برند یکرده و از تجارت مواد مخدر سود م یاخاذ انیرنظامیاز غ یتالش یدر پوسته ها اتیدر وال سیکه پول

مقامات  .کرد یم افتیرشوت در انیرنظامیآنان، از غ یریاز دستگ یریجلوگ ایافراد از زندان  یبه منظور آزاد سیپولکه 

 .کردند یبازداشت، خوددار ای یریاحکام دستگ قیتطب یاز امضا زیارشد وزارت داخله ن
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مقامات و کارمندان  یها ییاشاعه و ثبت دارا ۀم، ادار2017سال  یقانونگذار ۀمصوب کی ی: طها ییدارا  و ثبت اشاعه

موظف اند،  هیکارمندان بلندپا ،یتمام مقامات دولت .دیکرد جادیا یجمهور استیامور ر ۀدر چارچوب دفتر ادار یدولت یۀبلندپا

 ۀرتب یو انتشار معلومات از مقامات عال دییتأ ،یجمع آور ۀفیها وظ ییدارا ثبتاشاعه و  ۀادار .خود را اعالم کنند ییتا دارا

 یترک سمت خود، معلومات ای یساالنه و هنگام تصد دیبا یطبق قانون، همه مقامات و کارمندان دولت .را بر عهده دارد یدولت

نه فورمه را خا نیکه ا یافراد .کنند ائهشان، ار ۀخانواد کیخود و اقارب نزد یرا راجع به همه منابع و سطح درآمد شخص

 یبرا یسارنوال یلو .شوند یسفر م تیحقوق و ممنوع فه،یوظ قیکنند، مشمول تعل یم ریدر ارسال آن تاخ ایکنند  ینم یپر

ها بخصوص  تیحال، روند ممنوع نیبا ا .سفر را وضع کرده است تیکه فورم خود را ارسال نکرده اند، ممنوع یافراد

مقام  نیاداره نشان داد که چند نیا تیسا بیبه عنوان مثال، اگرچه و .شد ینم قیسطح باال به طور منظم تطب ماتمقا یبرا

و حقوق  فهیوظ قیتعل .داشته اند یخارج یکرده اند، اما آنها مرتباً سفرها یخود، کوتاه یها ییدر ثبت دارا یدولت ۀرتب یعال

 18000از  شیها ب ییها، دارا ییاشاعه و ثبت دارا ۀادار ،یجوال 22 خیراز تا .اجرا نشده است یهنوز در کدام مورد

 یبرا ،یاز ادارات دولت یدر برخ افتهیسازمان  یها ستمیکمبود س لیها به دل ییدارا دییتأ .ثبت کرد تیکارمند را با موفق

و شهروندان  یمدن ۀرا به جامع نامکا نیها ا ییاشاعه و ثبت دارا ۀتوسط ادار یعموم یاطالع رسان .دولت مشکل ساز بود

 .اظهار نظر کنند ،یفرد یداد، تا در مورد اظهارنامه ها یخصوص

 

 در مورد سوءاستفاده از حقوق بشر یردولتیو غ یالملل نیب قاتی. نگرش دولت در مورد تحق5 بخش
 

کردند و  یم قاتیدر مورد حقوق بشر تحق ،یدولت تیمدافع حقوق بشر معموالً بدون محدود یالملل نیو ب یداخل یگروه ها 

 .آنان پاسخگو بودند اتیکرده و به نظر یگروه ها همکار نیبا ا یتا حدود یمقامات دولت .نمودند یآن را نشر م یها افتهی

  .مانده اند یباق یکه ناقضان حقوق بشر هنوز هم  در مناصب قدرت دولت ردندک یفعاالن حقوق بشر همچنان ابراز نگران

 

کشور  نیحقوق بشر همچنان به مشکالت حقوق بشر در ا ونیسیکم ،یاساس حکم قانون اساس: بر یحقوق بشر دولت ینهادها

ً یتقر ونیسیکم نینمود و ا یم افتیرا در یدولت ۀبودج نیکرد، اما کمتر یم یگ دهیرس  یالملل نیاهدا کنندگان ب ۀبه بودج با

 یبم گذار نیا نیعامل .بم دست ساز کشته شدند کیانفجار  یط ونیسیکم نیاجون، دو تن از کارمندان  27در  .بود یمتک

و حقوق  یمدن ۀجندر، جامع ونیسیمربوط به حقوق بشر سروکار دارند: کم لیجرگه با مسا یولس ۀتیسه کم .مشخص نشد

و مبارزه با  یاداراصالحات  ،ییقضا ونیسیو کم ؛یاخالق ۀمبارزه با مواد مخدر، مسکرات و سوءاستفاد ونیسیبشر؛ کم

 .کند یم یگ دهیمربوط به حقوق بشر رس یها یبه نگران یمدن ۀجندر و جامع ونیسیدر مشرانو جرگه، کم .یدارفساد ا

 

  و قاچاق انسان یاجتماع یسوءاستفاده ها ض،یششم. تبع بخش
 

 زنان
 

م  2009بار در سال  نیزنان اول هیمنع خشونت عل رامونیپ  یجمهور استیر ینیفرمان تقن: تجاوز و خشونت خانواده گی

فرمان همچنان  نیاز ا یو روند آگاه قیتطب .شد تیجمهور تقو سیرئ یاز سو یگریم با فرمان د 2018صادر شد و در سال 

ضرب و  ایآزار و شکنجه  ،یزنان، از جمله تجاوز جنس هیعل زیعمل خشونت آم 22فرمان،  نیا .است یمشکل جد کی

همچنان قانون جزا تجاوز به زنان و  .کند یم یاز ارث را جرم تلق تی؛ و محرومحقارت؛ ارعاب ؛یشتم، ازدواج اجبار

حداكثر تا  ایتجاوز به عنف  تیمحكوم یسال حبس را برا 16قانون حداقل مجازات پنج تا  نیا .کند یم یمردان را جرم تلق

عمل منجر به  نیاگر ا .كرده است ینیب شیراستا پ نیرا در ا یتر میوخ طیو شرا میچند عال ای كیسال در صورت وجود  20

کرده و  یقانون جزا، تجاوز را جرم تلق .کرده است ینیب شیمرتکب پ یمجازات اعدام را برا ،شود، قانون یمرگ قربان

قانون مجازات حبس تا هفت سال را به اتهام "تجاوز به  نیا .را منع قرار داده است زنا یتجاوز جنس انیقربان یعدل بیتعق

شامل  ی"طبق قانون، تجاوز جنس .فرج نشده باشد" در نظر گرفته است ایزن که منجر به دخول به مقعد  کیناموس  ایعفت 

 یجنبه ها یو اجرا قیدولت در حال تطب رچهکردند، اگ ینم قیرا تطب نیقوان نیا شهیمقامات هم .شود یتجاوز به همسر نم

   .زنان بود هیقانون منع خشونت عل بیتعق یواحدها قیاز طر زنان، از جمله هیمنع خشونت عل ینیمحدود فرمان تقن
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از رهبران  یبرخ نکهیا لیبه دل ایرشوه،  ای ب،یبه آس دیتهد ،یلیفام لیمسا لیبه دل ،ییو قضات در مناطق روستا سارنواالن

 یبرا اینداشتند  یزنان آگاه هیداشتند ، اکثرا از قانون منع خشونت عل یم یاسالم  نیبا مواز ریقانون را مغا نیا یمذهب

شدند، از  یجامعه روبرو م زیخشونت آم ای رانهیزن با مجازات سختگ انیقربان .رفتندگ یمتهمان تحت فشار قرار م یآزاد

 .یرقانونیزندان تا قتل غ

 

 یدر مواردشده است، مگر  یشود، جرم تلق یم ادیبکارت"  شیزنان، که به عنوان "آزما یاجبار شیقانون جزا، آزما در

بکارت  یاجبار شیدر آزما تیو اعمال محدود یآگاه .موضوع انجام شود نیزن، ا تیبا رضا ایکه طبق دستور محکمه 

ها  شیآزما نیدرصد ا 90از  شتریحقوق بشر گزارش داد که ب ستقلم ونیسیدر ماه اکتوبر کم .مانده است یزنان محدود باق

اما  .از جمله: زنا، قتل، سرقت و فرار از خانه است یفرد انجام شده و مربوط به اتهامات تیرضا ایبدون حکم محکمه 

وجود  ییگزارش ها .بدون حكم محکمه و رضایت فرد انجام نشده است یشیوزارت صحت عامه ادعا كرد كه هیچ آزما

 یزنان .دادند ی" مانند زنا ادامه میاخالق میدر موارد "جرا شیآزما نیبه چن بیسارنوالن و قضات به ترت س،یداشت که پول

 .گرفتند یبکارت قرار م شیکه در موارد تجاوز به دنبال کمک بودند، اغلب تحت آزما

 

ماده و همچنان مقررات  نیکند و محاکم سوء استفاده کنندگان را بر اساس ا یم یجزا، حمله بر زن را جرم تلق قانون

 یسازمان ها یبر اساس گزارش ها .کردند یزن، محکوم م هیون منع خشونت عل" و ضرب و شتم قانتیوبی"جراحت و مع

از جمله  ،یدولت ینهادها .بردند یافراد رنج م ریبرادران و سا ،ها زن همچنان از جانب شوهران، پدران ونیلیم ،یردولتیغ

  وعیش لیبه دل نهیقرنط .سوء استفاده ها ناکام مانده اند نیبه موارد چن یکاف یگ دهیدر رس ،ییقضا یها ستمیو س سیپول

 شیمنجر به افزا کهشود  یکرد، گزارش م یدر خانه م یشتریکه  زنان را مجبور به گذراندن وقت ب 19 – دیکوو روسیو

از  یکی .شد یکه قبال محدود شده اند، م انیقربان یتیحما یها ستمیس یبر رو یخشونت در خانواده و همچنان استرس اضاف

زن که به  نیا .دیآشپزخانه بر یهمسرش را با چاقو ینیب یبود که در ماه م کایپکت تیاز وال یحوادث مرد نیچن ینمونه ها

گرفت، گزارش شد که او قصد را شوهرش را ترک کند که از  یقرار م یمورد آزار جسم ششوهر یطور مرتب از سو

  .مورد حمله قرار گرفت یو یسو

 

اغلب  یلیفام ی"، موارد خشونت هایلیو نگاه به آن به عنوان "مسئله فام لیمسا نیبودن ا یعاد لیبه دل یلحاظ فرهنگ از

 حیگزارش کم، ترج لیاز آن به دل یبود که بخش یناکاف یلیبه خشونت فام یعدل ستمیپاسخ س .ماندند یم یگزارش ناشده باق

 بیواحد تعق ت،یوال 34در هر  .بود یی لهیقب ای یخانواده گ یو فشارها یمال سادبا عامالن، ف یهمدرد ،یگریانجیدادن به م

و در سطوح  افتیزنان در طول سال گسترش  هیخشونت عل ۀمحکم یزنان وجود داشت و بخش ها هیخشونت عل  یقانون

 .کرد یم تیفعال تیوال 34در  نافیو است ییابتدا

 

  

بود و  یناکاف یگاه ،یشهر ۀدر مراکز عمد ژهیاز زنان در سراسر کشور، به و تیمرکز حما 28موجود در  طیو شرا فضا

و  یلیفام ۀسوءاستفاد یاز زنان در راستا یبرخ .کشور متمرکز بود یو مرکز یشمال ،یامن در مناطق غرب یخانه ها

در حراس بودندند که دوباره  نیاز ا ایحقوق خود آگاه نبودند  ازآنان  راینبودند، ز یحقوق یکمک ها یجستجو یدر پ یجنس

کنند، زنان را از  یاز خانه سپر رونیشب را ب کیکه حتا  یننگ و عار فرهنگ .مرتکب فرستاده خواهند شد اینزد خانواده 

  .شود یم عارننگ و  هیو خانواده اش ما یو یامر برا نیا رایخدمات باشند؛ ز یدارد تا در جستجو یباز م نیا

 

فوتبال افغانستان را ممنوع الخروج  ونیسابق فدراس سیرئ میکر نیم کرام الد 2019فوتبال در سال  یالملل نیب ونیفدراس

 مهیدالر( جر ونیلیم کی) یسیفرانک سو ونیلیم کیزن، به  کنانیاز باز یجنس ۀرا به جرم سوء استفاد یاعالم کرد و و

مکرر  ۀبه سوءاستفاد ونیفدراس سیبه عنوان رئ 2018 تا 2013م را از سال یزن فوتبال، کر کنیحداقل پنج باز .کرد ینقد

 یرویکرد که در صورت عدم پ یم دیآنها را تهد میاظهار داشتند که کر کنانیباز .متهم کردند یاز جمله تجاوز جنس یجنس

رفتارها را تجربه  نیکه چن بقسا کنانیهشت تن از باز ۀبه گفت .قرار خواهد داد یآنان را مورد آزار جسم ،یاز اوامر و

امر را افشاء کردند، با ارعاب  نیکه ا یشدند؛ کسان یاخراج م میاز ت رفتند،یپذ یکه اوامر او را نم یکرده بودند،  زنان

اورا  یۀم متهم کرد، اما محکمه دوس2019را به اتهامات متعدد تجاوز به عنف در سال  میکر یسارنوال یلو .روبرو شدند

 یتیامن یروهاین .قرار نگرفت ییهرگز مورد بازجو میارسال کرد، اما اکر یسارنوال یدوباره به لو شتریقات بیتحق یبرا
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ساکنان  ۀکنند، اما پس از مداخل ریسابق آن بود( دستگ یوال ی)که و ریپنجش تیاگست در وال 23را در  میتالش کردند تا کر

 .هنوز آزاد بود میسال، کر انیدر پا .کار موفق نشدند نیابه  ودند،از آنها مسلح ب یاریکه بس میاز کر تیدر حما یمحل

 

"فرار از   نکهیا ایبود،  تیکه اجتماع و محل شان فاقد مراکز حما لیدل نیبه ا ای ت،یبه حما ازمندیمواقع زنان ن یبعض در

 میجرا ۀاز جمل ییزنا و آدم ربا ،یگر یروسپ .بردند یشد، در زندان به سر م یم ریتعب یجرم اخالق کیمنزل" به عنوان 

صادر  نهیزم نیرا در ا ییکشور دستورالعمل ها یسارنوال یستره محکمه و لو و ستیفرار طبق قانون جرم ن .بود ییجنا

 .دادند ی"اقدام به زنا" به بازداشت زنان و دختران ادامه م ایفرار از خانه  لیباز هم به دل یاز مقامات محل یکردند، اما برخ

توانستند، به  یکردند که نم یم میتنظ یزنان یرا برا ییگاه ازدواج ها ،یردولتیغ ی"وزارت امور زنان، و همچنان نهادها

 .خود برگردند یخانواده ها

 

حل و فصل اختالفات  یکه برا یو بد )رسم یسن قانون ریز ،یاجبار ی: قانون ازدواج هایآور فرهنگ انیاقدامات ز ریسا

 یم یدهد( و دخالت در حق انتخاب همسر زن را جرم تلق یم یقربان ۀدختر را به خانواد کیمقصر  ۀدو خانواده، خانواد نیب

به طور معمول  نیسرزم نیا یبه بد دادن دختران هنوز هم در مناطق مواردگزارش کردند که  یردولتیغ یسازمان ها .کند

 یقتل ها .است جینشده و به صورت گسترده همچنان را یخانواده ها جرم تلق نی"بدل" عروس ب کردیرو .شود یانجام م

 یکرد که و ربارانیبدخشان خواهرش را بعد از ت تیسرباز در وال کی ،یدر ماه م .در طول سال ادامه داشت یناموس

 .ازدواج رد کرد یخانواده اش را برا شنهادیپ

  

را  یو جنس یروان ،یکالم ،یجسم تیزنان و اطفال از جمله آزار و اذ تیاذ: قانون، همه انواع آزار و یجنس تیو اذ آزار

مربوط  اتیشكا یرا به منظور بررس یی تهیموظف اند که كم یطبق قانون، تمام وزارت ها و ادارات دولت .کند یم یجرم تلق

رسانه  .اثر بود یقانون محدود و ب قیتطب .ندینما جادیادعاها، ا نیحل مناسب چن زا تیدر داخل اداره و حما تیبه آزار و اذ

است؛  افتهی شیگذشته افزا یبا سال ها سهیرا گزارش کرده اند، در مقا یجنس تیکه آزار و اذ یها گزارش دادند، شمار زنان

موارد باشد، نه از وقوع  نیاز چن یدهگزارش  لیتما شیاز افزا یممکن ناش شیافزا نیزنند که ا یحدس م یهرچند برخ

از  تیکنند، معموالً آزار و اذ یاز خانه کار م رونیدر ب ایزنند،  یقدم م رونیدر ب ییکه به تنها یزنان .آن یموارد واقع

 دهخود و خانوا یاند، گاهگاه یدولت یمقام ها یکه دارا یزنان .را تجربه کرده اند رهیکردن، پرزه  گفتن و غ بیجمله تعق

 .شوند یمتوجه م ییدهایبا تهدشان  یها

 

با چالش  رد،یرا بپذ)تجارت توسط زنان(  ینقش نیکه چن یفرهنگ یو نورم ها یسنت یرفتارها به با توجه شهیتجارپ زنان

موارد به  ریسا ایفورمه ها، مجوزها  یبرخ افتیدر یزن تاجر برا کیکه الزم بود،  یروبرو بودند. هنگام یشمار یب یها

 یم ینقد ای یمجوز از آنان درخواست رشوت جنس ۀیدر بدل ارا یمراجعه کند، معموال کارمند مرد دولت یدولت ینهادها

معلول گفته  یهمکارانش، به زن ریکارمند دولت، در مقابل سا کیبان حقوق بشر گزارش داد که  دهید ل،یشدند. در ماه اپر

خواهد  افتیرا در تیرا که بر اساس آن معاش معلول تیلمعلو کارت شناسایی ،یبا و یجنس ۀبود، در صورت داشتن رابط

 د،یبا ما بخواب دیخواه ینم یو گفتند، "وقت دندیکارمند خند نیهمکاران ا ،یو یخواهد نمود. طبق گفته ها هیارا یبه و ،کرد

زنان معلول هنگام درخواست کارت  ریگزارش داد که سا ی" ود؟یکن افتیخود را در تیکارت معلول دیخواه یچگونه م

  .شوند یروبرو م یمشابه یبا تجربه ها تیمعلول

 

گزارش نشده  یمقامات دولت یناخواسته از سو یساز میعق ای نیجن یاز سقط جبر یگزارش چی: هتیجمع یاجبار کنترول

 .است

 

شده اند، گزارش  یموارد درخواست جبران حقوق ریسا یبرا ایکه موارد سوءاستفاده را گزارش کرده اند و  ی: زنانضیتبع

 ضیاز ناظران، از جمله قضات زن، اظهار داشتند که تبع یبرخ .روبه رو شده اند ضیبا تبع ییقضا ستمیدادند که در س

رشوت( و الزامات  ای) مهیپرداخت جر یمنابع برا ریمحدود به پول و سا یدسترس .نادرست قانون است یاز اجرا یناش

زنان در  .دهد یقرار م ریتحت تأث ییقضا ستمیو مشارکت زنان را به س یداشتن سرپرست مرد، دسترس یزنان برا یاجتماع

با  سهیموروثه به عنوان همسر بازمانده، و دختران در مقا ییبه ارث بردن دارا یبرابر برا یبا مردان از حقوق قانون سهیمقا

زنان به  ست،یطبق قانون ممکن ن .ستندیخود، برخوردار ن نیموروثه از والد ییپسران از حقوق برابر در ارث بردن دارا

 یشوهر انجام دهند، اگرچه مردان م تیکار را با رضا نیتوانند ا یاما م رند،یاز همسران خود طالق بگ کجانبهیطور 
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طبق  .کنند یم یقانون ییجدا یاز زنان تقاضا یاریدر عوض بس .همسران خود را طالق دهند بهجان کیتوانند، به طور 

  .کرده ند یقانون ییجدا یدر کابل، در طول سال زنان دو برابر سال قبل تقاضا یلیفام ۀگزارش محکم

 

 انیقاض .دندیورز یزنان ابا م هیو استفاده از قانون منع خشونت عل قیهمچنان از تطب اتیوال یو قضات در برخ سارنواالن

  .کردند یآن م نیگزیرا جا یگریاوقات بر اساس قانون جزا، اتهامات د یگاه

 

به منظور پرداخت  یکرده است، اما مقررات ینیب شیزنان و مردان پ یرا برا ضیو بدون تبع یمساو یکار، دسترس قانون

به  یزنان در دسترس .کند یم یقانون مداخله در حق کار زن را جرم تلق نیا .کار برابر وجود ندارد یدستمزد برابر برا

 .روبرو بودند ضیبا تبع یکار طیو شرا یفرصت کار

 

دسمبر، افراد مسلح ناشناس  24در  .و فعاالن زن در طول سال هدف ترورها و سوءقصدها قرار گرفتند یاسیس یها چهره

 .را همراه برادرش کشتند یفعال حقوق زنان، فرشته کوهستان

 

حمله  یاالفغان نیمذاکره کننده دولت در مذاکرات ب میجرگه و عضو ت یسابق ولس ۀندینما یکوف هیمسلح ناشناس بر فوز افراد

 .دیوارد گرد یبر و یکردند که جراحات جزئ

 

به  .وردک( ، از دو سوءقصد جداگانه جان سالم به در برد تیشهر )مرکز وال دانیشاروال م یغفار فایظر ب،یترت نیهم به

افراد  نیافزون برا .دینرس یبیکدام آس یکردند، اما به و کیشل یسلح ناشناس بر موتر حامل ومارچ، افراد م 22 خیتار

 12 خیبه تار .جان سالم به در برد دادیرو نیزدند، اما نامبرده دوباره از ا نیمک یو یاکتوبر، برا 3 خیمسلح ناشناس، به تار

حمله را  نیا تیطالبان مسئول .جنرال اردو بود، هدف گلوله قرار داده و کشتند کیرا که  ینومبر، مهاجمان پدر غفار

 .منصرف سازد اروالرا از کار به عنوان ش یرا کشتند، تا و یادعا کرد طالبان پدر و یغفار .رفتندیپذ

 

سحر  .کردند کیزن و فعال حقوق زنان شل گریاگست، افراد مسلح ناشناس به سمت موتر حامل صبا سحر باز 25 خیتار  به

 .شدند یحمله زخم نیو همراهانش در ا

 

زنان ، توسط چند فرد  هیمربوط به قانون منع خشونت عل یایقضا ژهیسارنوال و ،یوسفی عینومبر، عبدل سم 8 خیتار به

به  .خود را آغاز کرد قاتیتحق داد،یرو نیا یهرات در پ یسارنوال .سوار در شهر هرات کشته شد کلیمسلح ناشناس موترسا

بر اساس  .زن، حمله کردند سیافسر پول کیناشناس به خاطره  جماننومبر، رسانه ها گزارش دادند که مها 10 خیتار

  .رفتندیآن را نپذ تیداند، هرچند آنها مسئول یحمله م نیگزارش رسانه ها، خاطره طالبان را مسئوول ا

 کودکان

 

موجب انتقال  ،ییمادر شهروند به تنها ایتولد در کشور  .گردد یبه فرزند م تیمنجر به انتقال تابع: پدر شهروند تولد ثبت

  .شناخته نشده است تیبه رسم یبه طور قانون یفرزندخوانده گ .شود ینم تیتابع

 

تا  گانیقانون آموزش را .است یمتوسطه( اجبار ۀو سه سال دور هییابتدا ۀمتوسطه )شش سال دور ۀ: آموزش تا دورآموزش

ً یگزارش داد که تقر سفیونی .شود یسطح پوهنتون را شامل م  لیدرصد آنها را  دختران تشک 60کودک که  ونیلیم 3.7 با

در مناطق تحت کنترول  میدختران به تعل یدسترس تیجنگ و محدود ۀادام ،یفقر، عدم دسترس ض،یتبع لیمب دهند، به دل

از آنها فاقد  یاریکه آنهم بس افتهیدختران اختصاص  یدرصد مکاتب کشور برا 16فقط  .طالبان، از مکتب محروم اند

 ،یناامن ،یجباردختران، فقر، ازدواج زودهنگام و ا میتعل یدر راستا یموانع اصل ۀاز جمل .باشد یمناسب م یامکانات صح

  .باشد یخانه م یکید معلم زن و نبود مکاتب در نزدخانواده، کمبو تیعدم حما

 

 .شود یدر مناطق تحت کنترول طالبان م ژهیآنان، به و لیتحص ۀدختران، مانع ادام ژهیبه و ن،یخشونتبار بر متعلم حمالت

 ند؛ینما یکرده و به آنان حمله م دیدختران را تهد ژهیمکاتب، معلمان و متعلمان، به و نیمسئول انیافراط گرا گریطالبان و د

تخار به آتش  تیمکتب دخترانه را در وال کیافراد طالبان  ،یدر ماه فبرور .زنند یمکاتب دخترانه و پسرانه را آتش م

  .کتاب ها و اسناد آن را سوختاندند زات،یو تمام تجه دندیکش
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 .در برابر پسرها، وجود دارد ژهیتوسط معلمان و مسئوالن مکاتب، به و یاز وجود سوءاستفاده جنس یمطبوعات یها گزارش

 یمورد، به ندرت اتهامات نیدر ا ییقضا ستمیبه پاسخ س نانیشرم و ننگ و عدم اطم لیکند، خانواده ها به دل یدولت ادعا م

از  یدولت یتیامن یروهایمخالف دولت و هم ن یوجود دارد که هم گروه ها ییگزارش ها .ندینما ینوع را مطرح م نیاز ا

مکاتب  یمجاور، ساختمان ها یدر حمالت طالبان به مراکز دولت .کنند یاستفاده م یمقاصد نظام یمکاتب برا یساختمان ها

 .و متعلمان جراحت برداشتند دهید بیآس زین

 

 هیتنب ایمجازات ضرب و شتم،  .کند یم یرا جرم تلق یتوجه یاستفاده از اطفال: قانون جزا، سوء استفاده از اطفال و ب سوء

 10 ۀمیدر کودک شده باشد، از جر یجد یناتوان ایکه باعث جراحت  یبا کودک، در صورت یبدرفتار ای یروح ای یبدن

 ایتا دو سال حبس  کیاز  یخطر انداختن جان کودک، منجر به مجازات به .سال حبس است کیدالر( تا  130) یهزار افغان

 .گردد یدالر( م 1600تا  800) یهزار افغان 120تا  60از  ینقد ۀمیجر

 

از  یریجلوگ یاساس، اطفال که برا نیبه ا .قرار داده است یاطفال را مورد ضرب و شتم و آزار جنس سیشود، پول یم گفته

 یقانون قرار م یکارمندان مجر تیمورد آزار و اذ شتریگزارش کردند که ب زیبودند ن سیسوءاستفاده به دنبال کمک پول

 .خود منصرف شوند یشدند، از گزارش ادعاها یمجبور م انیموارد قربان رکه در اکث یدر موارد بچه باز ژهیبه و رند،یگ

 

ساله که بر اثر جراحات وارده جان باخت، مورد ضرب و  13پسر  کیقندهار  تیدر وال سیسپتمبر، سربازان پول 21 در

بازداشت شده اند و در ماه  هیقض نیبه ا وندیسال در پ انیگزارش داد که هفت مظنون در پا یسارنوال یلو .شتم قرار دادند

 .در  کابل به اتهام تعرض، تجاوز و قتل صورت گرفت ییآنها در محکمه  هیدعوا عل ۀنومبر اقام

 

عملکرد  نیهرچند ا .اطفال در سراسر کشور خبر دادند یبرا یو مجازات یهیعمدتاً تنب یکردیاز رو یردولتیغ یها سازمان

 .است جیعامه همچنان را ینهادها ریو اصالح و سا تیدر مکاتب، مراکز ترب یبدن هیخالف قانون است، اما تنب

 

 لوگر را افشا کردند تیمتعلم در سه مکتب وال 165از حداقل  یجنس ۀم  مدافعان حقوق بشر موارد سوءاستفاد 2019سال  در

سوءاستفاده شرکت  یۀقض نیقانون در ا یمجر یمقام محل کیمعاونان، متعلمان و حداقل  ران،یو ادعا نمودند که معلمان، مد

حداقل منجر به پنج مورد  ییرسوا نیا یتجاوزها و افشا نیا یصحنه ها یاز برخ ییها لمیانتشار ف .داشته و همکار بودند

ً دو مدافع حقوق بشر پس از افشا .شد انیقربان انیدر م یقتل ناموس  یمل تیامن ۀاتهامات مورد بازداشت ادار نیا یمتعاقبا

وادار به  نکهیروبرو بودند، تا ا دیهمچنان با تهد یاز گزارش خود شدند و پس از آزاد یقرار گرفته و مجبور به عذرخواه

 انیتن آنها تا پا 10مجرم شد که  20 ییه شناسامنجر ب ییرسوا نیدر مورد ا یسارنوال یلو قاتیتحق .فرار از کشور شدند

 نیسال حبس صادر کرد، نه تن از عامالن ا 22پنج تا  نیرا ب یلوگر، که مجازات ییۀابتدا ۀمحکم .شده بودند ریسال دستگ

را به  گریماه سپتمبر چهار مرد د لیکشور در اوا یسارنوال یلو .طفل، محکوم نمود کیبه  یرا به اتهام تجاوز جنس هیقض

كارمند دولت بود كه به اتهام  نیمکتب، نخست ریآنها، مد کتنیمظنونان  نیا انیاز م .متعلم پسر متهم کرد کیاتهام تجاوز به 

 .لوگر مواجه شد یبچه باز یۀبه كودكان در رابطه با دوس یتجاوز جنس

 

طرفدار دلت ، دختران و پسران جوان را  یو گروپ ها ینظام یروهاین یاز اعضا یوجود داشت که برخ ییها گزارش

با "خشونت  ریدرگ یگزارش داد كه اطفال همچنان توسط طرف ها ونامای .و استثمار قرار داده اند یمورد سوء استفاده جنس

به حل  ایموارد گزارش نشده و  نیاز ا یاریبس ،یردولتیغ یها انبر اساس گزارش رسانه ها و سازم ." مواجه بودندیجنس

 نیچن نیتوسط عامل میارتکاب مجدد جرا یرا برا نهیارجاع شده اند که معموالً زم یگریانجیوساطت و م قیصل از طرو ف

  .کند یفراهم م م،یجرا

 

را انجام داده  یاقدامات ا،یقضا نیدر ا لیمجازات افراد دخ ای یعدل گردیاز سوءاستفاده پسران و پ یریبه منظور جلوگ دولت

 2017کرده و بر اساس قانون قاچاق انسان که در سال  یجرم مستقل تلق کیرا به عنوان  یقانون جزا، بچه باز .است

 یدر قانون جزا، برا .کند یم یاطفال را جرم تلق یمرتبط با استثمار جنس یاست که رفتارها یشامل مقررات د،یگرد بیتصو

هرچند  .شده است نییسال حبس، تع 15اند، مجازات حد اوسط تا  لیدخ یکه در بچه باز یتیامن یروهاین یآن عده از اعضا
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در طول سال در ارتباط  سربازقرار نگرفته است، اما هشت  یعدل گردیتحت پ یبچه باز لیبه دل سیسرباز پول چیتاکنون ه

 .، متهم شناخته شدند میجرا ریسا ای"، لواط یاخالق میبازداشت و به "جرا یمربوط بچه باز یایبه قضا

 

از اطفال را در  تیحما یواحدها ،یمل سیاز جذب و استخدام اطفال در صفوف پول یریداخله به منظور جلوگ وزارت

وجود، استخدام  نیبا ا .داشتند رویبر روند جذب و استخدام ن یواحدها نظارت محدود نیکرد؛ هرچند ا جادیسراسر کشور ا

برعالوه، دولت منابع  .و طالبان ،یدولت یروهاین ،یمحل سیپول ،یلم سیز جمله در صفوف پولاطفال همچنان ادامه داشت، ا

 .از اطفال، نداشت تیحما یتوسط واحدها ییشان پس از شناسا یادغام مجدد اطفال به خانواده ها یبرا یكاف

 

سال  15سال ) 16دختران  یازدواج را برا یکه حداقل سن قانون یرغم وجود قانون ی: علاطفال یزودهنگام و اجبار ازدواج

گزارش دادند  یو محل یالملل نیکند، ناظران ب یم نییپسران تع یسال را برا 18محکمه( و  ایسرپرست  ای نیوالد تیبا رضا

 هیبر اساس قانون منع خشونت عل .است جیدر سراسر کشور، را یو اجبار نگامزوده یاز ازدواج  ها ییگسترده  زانیکه م

 یآن مجرم شناخته شوند، حداقل به دو سال حبس محکوم م میتنظ ایزدوهنگام  ایو  یکه به اتهام ازدواج اجبار یزنان، افراد

 .حکم محدود بوده است نیا قیحال، تطب نیبا ا .گردند

 

 15محکمه  ای نیوالد ۀبه اجاز ایساله باشد ) 16 دیامر است که عروس با نیا دییتا ازمندیقرارداد ازدواج ن کیقانون،  طبق

  .باشند یم ییشناسا ۀتذکر یاز مردم دارا یساله باشد(، اما تنها تعداد اندک

 

شمردن عمل بچه  یرقانونیقانون جزا عالوه بر غ .کند یم یاطفال را جرم تلق ی: قانون استثمار جنساطفال یجنس استثمار

 یتجاوز محسوب م یبرقرار کند، عمل و یسن رابطه جنس ریمرد بزرگسال با شخص ز کیکند: "] اگر  یحکم م ،یباز

کند، قانون  یرابطه برقرار م یسن قانون ریز یبالغ که با شخص نز کیدر مورد  .فاقد اعتبار است" یقربان تیشود و رضا

انون منع در ق .ردیقرار گ یقانون گردیمحصنه تحت پ یزنا لیداند و ممکن است، زن به دل یطفل را فاقد اعتبار م تیرضا

سال حبس  15تا  10مجازات  ند،یمجبور نما یگر یدختر خرد سال را به روسپ کیکه  یکسان یزنان، برا هیخشونت عل

قاچاق  یبه معنا یپورنوگراف ریتصاو ایها  لمیف دیتول ای یمقاصد سوءاستفاده جنس یتصاحب اطفال برا .شده است ینیب شیپ

  .شود یعناصر، جرم پنداشته م ریافراد بر اساس قانون قاچاق انسان صرف نظر از وجود سا

 

عودت کننده و اطفال  یاز خانواده ها یادیوجود تعداد ز یو دفاتر دولت یردولتی: در طول سال، موسسات غجاشدهیب اطفال

تا با مشارکت سازمان ملل  ده،یدولت تالش ورز .هرات و جالل آباد گزارش کرده اند ژهیبه و ،یآنها را در مناطق مرز

 ییحال، توانا نیبا ا .دیادغام مجدد عودت کنندگان و مهاجران افغان، دنبال نما یخود را برا یو پالن کار یسیمتحد، پال

 ۀسرپرست اند، همچنان محدود بوده و به کمک جامع یاز آنها خردساالن ب یاریکه بس ر،یپذ بیدولت در کمک به افراد آس

کرد، اما موسسات  مسرک را ممنوع اعال یرو یگر یم تکد 2008هرچند دولت در سال  .باشد یم یمتک یالملل نیب

زده و  یبزرگ دست به تکد یشهرها یاز اطفال در جاده ها یادیگزارش داده اند که تعداد ز یو ادارات دولت یردولتیغ

 .کنند یم یزنده گ

 

 80گزارش داده اند که حدود  یردولتیموسسات غ .ها نامناسب بود تامیاطفال در داراال یزنده گ طی: شراسرپناه یب اطفال

غذا،  نیاند که قادر به تأم یینبودند، بلکه مربوط به خانواده ها میتیها  تامیسال، در داراال 18تا  4 نیسن نیدرصد اطفال ب

قرار گرفته و  یو جنس یجسم ،یها مورد سوء استفاده ذهن تامیکودکان در داراال .ستندیهر سه مورد آن ن ایسرپناه، مکتب 

داخل منزل،  یدر زمستان، لوله کش نیتسخ لیبه آب نل، وسا یمنظم یآنها دسترس .شده اند زیقاچاق ن یقربان یگاهگاه

اطفال  تیاطفال بازداشت شده را در مراکز اصالح و ترب یتیامن یروهاین .ندارند ییتعلم ای یحیامکانات تفر ،یخدمات صح

 یمل تینقض امن لیاز اطفال که به دل یگروه یکردند، به استثنا یم ینگهدار هیوزارت عدل ۀو نوجوانان در چارچوب ادار

گزارش دادند  یردولتیموسسات غ .شدند یم یکشور، نگه دار ینظام یشده بودند و در محبس پروان، زندان اصل ریدستگ

 .قرار دارند ت،یشوند، اما همچنان در معرض خطر افراط ینگه داشته م یجدا از مردم عاد طفالا نیکه ا

 

وزارت  ۀبه گزارش ساالن .ستین یالملل نیب ییکودک ربا یمدن یالهه در مورد جنبه ها 1980 ونیعضو کنوانس افغانستان

  :کلیک کنید ریز نکیل یرو نیتوسط والد یالملل نیب ییامور خارجه در مورد کودک ربا
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https://travel.state.gov/content/travel/en/International-Parental-Child-

Abduction/for-providers/legal-reports-and-data/reported-cases.html. 

 

 یزیست هودی
 

کشور  نیافغان در ا یهودی کیشود، فقط  یگفته م .در افغانستان گزارش نشده است یهودیاز اقدامات ضد  یگزارش چیه

 .مانده است یباق

 

 انسان قاچاق
 

  کنید:زیر کلیک  نکیل نیا یگزارش وزارت امور خارجه در مورد قاچاق انسان رو به

 https://www.state.gov/trafficking-in-persons-report/.  

 تیمعلول یدارا افراد

 
کمک کرده و  تیمعلول یشهروندان را منع کرده و دولت را مکلف ساخته تا به افراد دارا هیعل ضیهر نوع تبع یاساس قانون

 یقانون اساس .قرار دهد یمال تینموده آنها را مورد حما تیآنان حما یصح یاز حقوق آنها از جمله حقوق مراقبت ها

در جامعه  تیمعلول یادغام مجدد و مشارکت فعال افراد دارا جهترا  یریسازد، تا تداب یهمچنان دولت را مکلف م

ناظران گزارش  .کرده است ینیب شیرا در جامعه پ یافراد نیقانون حقوق برابر و مشارکت فعال چن نیا .ردیگ دستیرو

اجرا  ۀگرفته شده و به منص دهیاکثرا ناد تیمعلول یاز حقوق افراد دارا تیو هم قانون حما یدادند که هم مقررات قانون اساس

  .گذاشته نشده اند

 

به  یدسترس ییعدم توانا ،یآموزش یمحدود به فرصت ها یاز جمله دسترس ،یدر  افغانستان با موانع تیمعلول یدارا افراد

 یخدمات و را یاریبس افتیدر یکه برا ازیمورد ن یدولت ییبه کارت شناسا یابیوجود مشکالت در دست ،یدولت ینهادها

 .روبرو بودند ،یطعنه زن لیبه دل یاجتماع تیو محروم یاقتصاد یالزم است، کمبود فرصت ها یده

 

در  یناامن .مانده است یمعضل باق کیبه عنوان  تیمعلول یافراد دارا یبرنامه ها قیتطب یهمچنان در راستا تیامن نبود

 .شود یبه آنها م یموارد مانع کمک رسان یکنند، در برخ یم یدر آن زنده گ نیمناطق دورافتاده که تعداد نامتناسب معلول

 یافراد معلول را از آموزش، مراقبت ها یاریبودند و بس یدسترس رقابلیغ تیمعلول یافراد دارا یاکثر ساختمان ها برا

 .داشت یخدمات باز م ریو سا یصح

 

 دیبا یدولت یدرصد از تمام پست ها 3طبق قانون  .اختصاص داده اند نیمعلول یرا برا یدر مشرانو جرگه، دو چوک مقامات

 .نشده است قیقانون تطب نیاذعان داشتند كه ا یاختصاص داده شود، اما مقامات دولت تیمعلول یدارابه افراد 

 چگونهیمنتشر کرد که در آن بک زن معلول گفته بود که در شهر هرات ه لیرا در ماه اپر یبان حقوق بشر گزارش دهید

وجود  نیمعلول یمخصوص برا یها لیسکیمانند با یکیتخن تیاز جمله حما تیمعلول یافراد دارا یبرا یتیخدمات حما

 .ندارند یحیتفر یها تیبرند و به فعال یخانه به سر م رمشکالت تمام روز د نیابراز داشت که بنابر ا یو .ندارد

 

 ی/ قومی/ نژادیمل یها تیاقل یگروه ها یاعضا
 

 قیچون اخذ پول از طر عهیش یهزاره ها هیعل یاجتماع ضیتبع .شد یهمچنان به جنگ و قتل منجر م یقوم یها تنش

 یسازمان ها ۀبه گفت .و بازداشت ادامه داشت یکیسوء استفاده فز ،یو کار اجبار یاستخدام اجبار ،یرقانونیغ اتیمال

اندک در وزارت داخله  یها تیبا صالح نینماد یرا به پست ها رهمتعلق به قوم هزا سیدولت مرتباً افسران پول ،یردولتیغ

در  گرانیاز د شتریمتعلق به قوم هزاره ب یتیامن یروهایهمچنان گزارش دادند که ن یردولتیغ یسازمان ها .گماشتند یم

عمدتا هزاره، ادامه  عه،یجوامع ش هیخراسان عل ۀدر طول سال، حمالت داعش شاخ .شدند یمناطق ناامن کشور فرستاده م

 یط .شرکت کرده بودند عهیش یکابل حمله کردند که در آن هزاره ها در یمارچ، به مراسم 6 خیافراد مسلح به تار .داشت

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/
https://www.state.gov/trafficking-in-persons-report/


 29 افغانستان 

 

 

 

 م 2020گزارش حقوق بشر افغانستان، سال 
  رگرانو کا حقوق بشر، دموکراسیاداره  •وزارت خارجه ایاالت متحده امریکا  

 ۀدر محل یمیمرکز تعل کیاکتوبر، با حمله بر  24 خیبه تار یانتحار یبم گذار کیهمچنان  .تن کشته شدند 32حمله  نیا

حمله را به دوش  نیا تیخراسان مسئول ۀداعش شاخ .تن را مجروح ساخت 72تن را به قتل رساند و  40کابل،  نیهزاره نش

 .سال بودند 26تا  15 نیسن نیحمله ب نیا انیقربان یاریبس .گرفت

 

نابرابر داشته و با آزار  یدسترس یآنها گزارش کردند که به مشاغل دولت .مواجه بودند ضیو هندو همچنان با تبع کیس تیاقل

 کیمارچ، با حمله به  25 خیافراد مسلح به تار .باشند یدر مکاتب و محالت عامه روبه رو م یو جسم یشفاه تیو اذ

مارچ،  26 خیبه تار .ساختند یرا زخم گریتن د 11را به قتل رساندند و  تن 25ها در کابل،  کی( سۀ)عبادتخان یگوردوارا

 خیبه تار س،یپول .شد یتن زخم کیمنفجر شد که در اثر آن  انیقربان ۀجناز عییشرکت کننده گان در مراسم تش نیبم در ب کی

 یدر ماه ها جه،یدر نت .دها در کابل کشف و خنثا کر کیس یگوردوارا یکیرا در نزد گریمارچ، بمب دست ساز د 27

 یناکاف تیکردند حما یآنها و آنچه آنان تصور م هیعل یتیمداوم امن داتیتهد لیبه دل کیس یاز خانواده ها یاریبس ،یبعد

ً یسال، تقر انیدر پا .است،  کشور را ترک کرده و در قدم نخست به هند رفتند یدولت و  کیس ۀجامع یتن از اعضا 400 با

 .تن بود 600سال حدود  یرقم در ابتدا نیکه ا یماندند، در حال یقهندو در کشور با

 

  یتیو هو یتیجنس یها یریسوءاستفاده ها بر اساس جهت گ ریو سا یخشونت، جرم انگار اعمال

 
 تیکه به جرم انجام فعال یکسان ،یاسالم عتیشر نیطبق قوان .کند یم یرا جرم تلق یتوافق انهیهمجنسگرا یرفتار جنس قانون

طبق قانون مجازات،  .شود یحبس رو به رو م ایمجرم شناخته شده شود، با مجازات اعدام، شالق  انهیهمجنسگرا یجنس

 نیا .باشد یسال حبس م کیزنان تا  نیب یجنس ۀدو سال حبس و رابط امردان جرم است و مجازات آن ت نیب یرابطه جنس

 .کند یرا منع نم یتیجنس تیهو ای یجنس شیبر اساس گرا تیآزار و اذ ای ضیقانون، تبع

 

 یریهمچنان با دستگگزارش دادند که  (LGBTI) ها تیجنس نیها و ب یتیتراجنس ان،یهمجنسگرا، دوجنسگرا ن،یلزب افراد

و خشونت در برابر  تیدر مورد آزار و اذ ییگزارش ها .حمله و تجاوز روبه رو بوده اند ض،یو تبع یتیامن یروهایتوسط ن

امر  کیکشور به عنوان تابو و  نیدر ا ییهمجنسگرا .است داشتهوجود  سیتوسط جامعه و پول (LGBTI) افراد نیچن

که دارند ممکن  یجنس شیگرا لینداشته و به دل یدسترس یاز خدمات صح یبه برخ LGBTI افراد .شود یم یتلق ستیناشا

 انهیمخفکنند، به طور  یکار م (LGBTI) افراد یاز آزاد تیحما یکه در راستا ییسازمان ها .اخراج گردند فهیاز وظ

 ییثبت شده  یحتا سازمان ها .در دولت ثبت و راجستر شوند یتوانند به طور قانون یاداره ها نم نیا رایز ند؛ینما یم تیفعال

کنند، با آزار و  یبرقرار م یجنس ۀاند که با مردان رابط یمردان یبرا یصح یبرنامه ها یبر رو تیکه در حال فعال

 .شدند یروبه رو م یمل تیوزارت اقتصاد و ادارات امن یردولتیموسسات غ استیتوسط ر ییدهایتهد

 

هرات در اثر ضرب و شتم توسط گروه ناشناس  ۀدسمبر در شفاخان 25 خیو هنرمند، به تار تیفعال تراجنس ،ینیحس صبور

 .درگذشت

 

 یاجتماع یو طعنه زن دزیو ا ی. وی. آاچ
 

گزارش نشده است، اما  دزیا ای یو .یآ .خشونت در برابر افراد مبتال به اچ ای ضیاز وجود تبع ییشده  دییگزارش تا چیه

 عیکه قانون توز یدر حال .وجود داشته است دزیافراد مبتال به ا هیدر جامعه عل یجد یوجود دارد که طعنه زن ییگزارش ها

 .متاهل، محدود کرده است یزوج ها یع کاندوم را برایداند، اما دولت توز یکاندوم را مجاز م

 

 هفتم . حقوق کارگران بخش

 یجمع یتشکل و حق چانه زن ی. آزادالف
 

 ینیب شیرا پ یجمع یو چانه زن یو اعتصابات قانون یمستقل کارگر یها هیاتحاد لیکارگران و تشک تیکار حق عضو قانون

حال،  نیبا ا .باشد یم ییاجرا یامر، فاقد ابزارها نیگذارد؛ هرچند ا یحقوق احترام م نیبه ا یکرده و دولت به طور کل

را  یقانون یآن، ارائه نکرده و همچنان روش یو اعضا انیآن با کارفرما ابطهر ای یصنف یۀاز اتحاد یفیتعر چیقانون کار ه
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 هیدر برابر اتحاد ضیقانون کار تبع .نکرده است نییتع یتخلف ورز یرا برا ییمجازات ها ای هیثبت و راجستر اتحاد یبرا

از  ریقانون به غ نیا .نکرده است ینیب شیپ هیاتحاد تیفعال لیبه دلرا ممنوع نکرده و بازگرداندن کارگران اخراج شده را 

 هیارا ه،یاتحاد یکارگران متقاض ای هیکارگران اتحاد یرا برا یگرید یقانون تیحما چیه ه،یاز حق شرکت در اتحاد تیحما

 .کند ینم

 

در مورد  یریگ مینهاد تصم نیتر یرا به عنوان عال یکار وزارت کار و امور اجتماع یعال یقانون کار، شورا هرچند

در  .شورا شده است نیا تیمقررات مربوطه، مانع انجام فعال قیکرده است، اما عدم تطب یموضوعات مربوط به کار معرف

 شنهادیتوانستند، مشوره دهند و پ یداشت، اما مفتشان آن فقط م جودکار و شیوزارت، دفتر تفت نیا یالتیداخل چارچوب تشک

را  ییو مجازات ها جرهایکه پروس یمقررات قیعدم تطب ،یمرکز یفقدان نهاد مجر لیقانون کار به دل قیتطب جه،یدر نت .کنند

   .مانده بود یکند، محدود باق یم فیتوص یاسیس ۀبودجه، پرسونل و اراد لیتخلفات، تمو یبرا

 

مداخله  (NUAWE) کارگران و کارکنان افغانستان یمل یۀداده بود، اما در امور اتحاد تیفعال ۀاجاز هیاتحاد نیبه چند دولت

 یمل یۀاتحاد ۀکنگر یمانع برگزار ه،یوزارت عدل .م بسته کرد 2018تاخت و تاز در سال  نیکرد و دفاتر آن را پس از چند

از  ه،یاتحاد ۀکنگر ریرا بالک کرد و پس از تدو هیاتحاد یبانک یشد، حساب ها انکارگران و کارکنان افغانست یو سرتاسر

کارگران  شتریشد، اما ب یم تیگاه رعا یجمع یتشکل و حق چانه زن یآزاد .کرد یآن خوددار ۀاسترداد امالک مصادره شد

 هیسکتور زراعت که اتحاد ای ییتامناطق روس میکارگران مق یدر راستا ژهیامر، به و نیا .نداشتند یحقوق آگاه نیاز ا

به عنوان کارگر روزمزد در  یررسمیاکثر کارگران در سکتور غ یدر مناطق شهر .کرد ینداده بودند، صدق م لیتشک

 .یجمع یها یوجود داشت و نه هم چانه زن هیکه نه اتحاد ییگرفتند، جا یسهم م یساختمان یکارها

 

 یگاریب ای ی. منع کار اجبارب

 
 یجرم تلق یو فرضه در بدل کار را به اندازه کاف یکرده و کار اجبار فیرا به صورت محدود تعر یکار کار اجبار قانون

 کیکه  یی هیکه از قرض اول ییگرفتند، تا جا یمردان، زنان و کودکان شامل کار، مورد سوءاستفاده قرار م .کند ینم

خانواده،  یاعضا ریسا تیشد و در نها یم یگرفت، بهره بردار یماستخدام در نظر  طیاز شرا یکارگر به عنوان بخش

 .معمول بود یاسارت قرض، در صنعت خشت پز اینوع قرضه در بدل کار،  نیا .افتادند ینسل، به دام م نیچند یبرا یگاه

بند ج  .7)به بخش  یبچه  باز یفروخته اند، از جمله برا یقاچاق جنس یاز خانواده ها آگاهانه فرزندان شان را برا یبرخ

 (.دیمراجعه کن

 

دولت به منظور  .بود یو اصالحات ناکاف یکار یها شیمنابع، تفت .بود ریتأث یاحکام قانون کار توسط دولت ب قیتطب

وضع شده در قانون، با توجه به  یمجازات ها .تالش نکرده است یریبه گونه چشگ یبردن کار اجبار نیو از ب یریجلوگ

 .متناسب نبود ییجرم مشابه، مانند آدم ربا

 

از اطفال را در  تیحما یمحاکمه و محکوم کرد و شمار واحدها ییرا به جرم آدم ربا یبچه باز نیاز عاملدو تن  دولت،

 یمل یاردو یروهایکه توسط ن یمداوم در مورد بچه باز یرغم گزارش ها یعل .داد شیافزا یمل سیارگان ها پول

را به جرم بچه  یکدام مقام دولت چگاهیحال، دولت ه نیشد، با ا یافغانستان ارتکاب م یمحل سیو پول یمل سیافغانستان، پول

قندهار که در جرم سوء  یتیهفت افسر امن هیعل یسارنوال یلو ۀقرار نداده است، هرچند که ادار یعدل گردیمورد پ یباز

موضوع را رد  نیا ت،دول .دعوا نمود ۀکرده و اقام قیبودند، تحق لیپسر در ماه سپتمر دخ کیقتل  یۀو قض یجنس ۀاستفاد

گزارش دادند كه مقامات در  انیاز قربان یبرخ .ندینما یاطفال سرباز را استخدام و از آنها استفاده م یامنیت یکرد كه نیروها

 .ادامه دادند انیبازداشت و مجازات قربان ،یریها به سوءاستفاده و دستگ هیدوس یریگیقبال پ

قاچاقچبران تمام  .گرفتند یمورد سوءاستفاده قرار م ی( در کار اجباردیبند پ مراجعه کن .7زنان و اطفال )به بخش  مردان،

 یبرخ .کردند یم یکشور وادار به قرض در بدل کار، عمدتا در صنعت خشت پز یدر مناطق شرق ژهیخانواده ها را به و

مردان در  .گرفتند یمسران شان قرار ممورد سوء استفاده توسط ه یدخانگشدند، در بن یکه به شوهر فروخته م یاز زنان

 .گرفتند یمورد اجبار و قرض در بدل کار قرار م یو ساختمان یکار زراعت

 

 روی لینک زیر کلیک کنید.به گزارش وزارت امور خارجه در مورد قاچاق انسان  همچنان
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https://www.state.gov/trafficking-in-persons-report/.   
 

 کار اطفال و حداقل سن استخدام نعم .ج
 

توانند به عنوان شاگرد کار کنند، به  یسال دارند م 14کرده، اما اطفال که  نییسال تع 15کار، حداقل سن کار را  قانون

 نیسن نیسبک انجام دهند و به اطفال ب رخطرناکیغ یدهد، کارها یهم  باالتر از آن اجازه م ایسال دارند و  15اطفال که 

سال را تحت هر  14 ریقانون، کار اطفال ز نیا .هفته کار کنند کیدر  عتسا 35دهد، تا  یسال اجازه م 17 یال 15

از اطفال را به سمت کار  یاریقانون آشکارا مورد تخلف قرار گرفته و فقر، بس نیا .که باشد، منع قرار داده است یطیشرا

دارد، به صحت آنان مضر  الخطرناک و شاقه که احتم یاطفال را در کارها تیقانون، همچنان مصروف نیا .سوق داده است

قانون،  نیا .دهد یزباله ها، ممنوع قرار م یآنان گردد، از جمله استخراج معادن و جمع آور تیباعث زبان و معلول ایباشد، 

مرتبط  یها تیشفاخانه ها، فعال یزباله ها یو پروسس زباله؛ جمع آور هیتصف یکارخانه ها ،یخشت پز یکار در داش ها

 .دهد یکودکان منع قرار م یمربوط به جنگ را برا یها تیو فعال یتیو کار به عنوان محافظ امن خدماتبه مواد مخدر 

 

از  شیمفتشان کار، جهت انجام تفت .شود یم یتلق یموثر قانون کار، مانع جد قیتطب یدر راستا ،ینهاد فیضع تیظرف

قانون،  نیتا با موارد تخلف از ا ستند،یبرخوردار ن یکاف تیبه منظور انطباق آن با قانون کار اطفال، از صالح یمحالت کار

 نیمجازات متخلف تیراستا، شامل فقدان صالح نیدر ا گرید یینارسا .ندیرا مجازات نما نینموده و متخلف یبرخورد جد

 .باشد یم نیمجازات مختلف ایاصالح  ش،یکمبود شمار مفتشان کار، عدم تفت ،یتوسط مفتشان کار، منابع ناکاف

  

اطفال  .باشند یاطفال م یکار اجبار انیقربان شتریب .وجود دارد ریمشکل فراگ کیاطفال در افغانستان همچنان به عنوان  کار

کار اطفال در  .کردند یسرک، دستفروشان و مغازه داران کار م یکارگر به عنوان خدمتگار منزل، فروشنده گان رو

کودکان همچنان در معادن، از جمله  .مزارع کوکنار وجود داشت ومعادن زغال سنگ  ،یخشت پز یصنعت فرش، داش ها

، 6)به بخش  یاز جمله بچه باز یتجار ی؛ مانند استثمار جنساشکال کار بودند نیبدتر ریاستخراج نمک، به شدت درگ

اطفال را  کار،از اشکال  یبرخ .یگر یتکد ۀافتیسازمان  یمواد مخدر و شبکه ها یالملل نیقاچاق ب .(دیاطفاب مراجعه کن

 .روبرو بودند یشمار یب یمنیو ا یکار، با خطرات صح ۀاطفال داخل عرص .داد یقرار م ینیزم یها نیدر معرض ما

 .(دیمراجعه کن .بند ز .1در طول سال وجود داشت )به بخش  یتیامن یروهایدر مورد استخدام اطفال توسط ن ییگزارش ها

 .(دی، اطفال مراجعه کن6شرکت کنند )به بخش  یتا در اقدامات جنگ ند،داد یطالبان اطفال را تحت فشار قرار م

 

در بخش برداشت کوکنار و  ژهیبه و .شدند یشان، مجبور به کار م یتوسط خانواده ها یاز اطفال با خشونت جسم یبرخ

راه قرضه  نیفرستادند، تا از ا یم تیقاچاق جنس ای یگر یتکد ،یخانواده ها فرزندان خود را به کار اجبار اک،یپروسس تر

فرستادند، تا  یم رانیخود را به زور به ا یافغان، بچه ها نیاز والد یرخب .کنند هیتصف اکیتر انیخود را با قاچاقچ یها

که توسط  ییها امیکودکان همچنان در داراالت .شده بود، پوره کرده و بپردازند میازدواج خود را که توسط خانواده تنظ یۀمهر

 .گرفتند یقرار م یرشدند و تحت نظارت دولت قرار داشت، تحت کار اجبا یاداره م یردولتیغ یسازمان ها

 

در معرض  19 دیکوو روسیو وعیش لیبه دل گر،یها طفل د ونیلیم سف،یونیکار و  یالملل نیگزارش سازمان ب براساس

 تیبه حما زیخود را از دست داده و ن یداتیمدت منبع عا نیاز خانواده ها در ا یاریبس رایخطر کار اطفال قرار داشتند، ز

مکاتب و کاهش  یلیفقر، تعط شیاز خانواده ها بود و افزا یاریبس درآمد یکار اطفال منبع اصل .نداشتند یدسترس یاجتماع

از اطفال که قبالً مشغول کار بودند، در  یاریبس .داد شیخانواده ها را به کار اطفال افزا یۀتک ،یبه خدمات اجتماع یدسترس

آنها وارد  تیمصوونو  حتبر ص یقابل توجه بیامر، آس نیکار قرار گرفته و ا یو ساعات طوالن یکار طیمعرض شرا

شود و اطفال اکثرا  یامدادگر و حقوق بشر گزارش دادند که مقررات قانون کار اطفال اغلب نقض م یگروه ها .کرده است

 .آورند یبه دست م دیاندک عا اریگردند و در بدل کار خود، بس یروبرو م تیبا آزار و اذ

 

 یو کارها یکه در امور زراعت ژهیبود؛ چنانکه دختران به و شیدر حال افزا زیدر کار اطفال ن یتیجنس یها ینابرابر

روافزون  شیو همچنان افزا 19 دیکوو روسیو .بودند ریپذ بیآس اریقرار داشتند، بس یدر معرض بهره بردار یلیفام

گذاشت و آنان  یم ریدختران به آموزش تأث یبر روند دسترس یسببه مکاتب و معلمان، به طور نامتنا زیحمالت خشونت آم

 لیحمله بر مکاتب از اول اپر 9سازمان ملل گزارش داد که  تیامن یشورا .ساخت یم رتریپذ بیرا در برابر کار اطفال آس

https://www.state.gov/trafficking-in-persons-report/
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را قبل از پسران  نکرد، تا دختران شا یرا وادار م نیاغلب والد یتیامن یها یفقر و نگران .جون صورت گرفته است 30تا 

 .نندشان از رفتن به مکتب منع ک

 

 کلیک کنید: ریز نکیاشکال کار اطفال به  ل نیوزارت کار در مورد بدتر یها افتهیبه  همچنان

 https://www.dol.gov/agencies/ilab/resources/reports/child-labor/findings 

 

روی این لینک ، است شده هیوزارت کار ته سویکه  یکار اطفال و کار اجبار توسطشده  دیفهرست اجناس تول به و

goods-of-labor/list-https://www.dol.gov/agencies/ilab/reports/child.  کنید  کلیک 

 

 یکار یدر رابطه با اشتغال و فرصت ها ضی. تبعد
 

 فیشده است که شهروندان، اعم از "زن و مرد" از حقوق و وظا ادآوریرا منع کرده و  ضیراستا تبع نیدر ا یاساس قانون

ً یامر، صر نیا .برابر در برابر قانون برخوردار اند شامل  ،یاما قانون اساس .کند یمنع م زیبر اساس زبان را ن ضیتبع حا

 ت،یقوم ت،یرنگ، جنس ،یبر اساس نژاد، مذهب، منشأ مل ضیتبع واردتا بر اساس آن به م ستین یخاص ۀمقرر چیه

محکوم  ییگروه گرا ای ضیکه به جرم گسترش تبع یهر کس یدر قانون جزا برا .ردیصورت گ یگ دهیسن رس ای تیمعلول

جمله  از ،یمربوط به حقوق شهروند نیشده است که متناسب با قوان ینیب شیاز دو سال پ شیشده باشد، مجازات حبس ب

را جرم دانست که مجازات آن  یرشفاهیو غ یشفاه ،یجسم تیآزار و اذ 2018در سال  یقانون .دخالت در انتخابات است

 .اثر ماند یب یادیکمبود گزارش، تا حد ز لیقانون به دل نیاست، اما ا ینقد ۀمیجر

 

کار را در افغانستان  یرویدرصد ن 22زنان فقط  .روبه رو بودند یها یو دشوار ضیکار با تبع طیهمچنان در مح زنان

که به نفع  یاستخدام یها وهیماندن در خانه روبرو شدند و با ش یاز زنان به اثر فشار اقارب برا یاریبس .دادند یم لیتشک

 .آنها دشوارتر از زنان جوان و مجرد است یشغل برا افتنیداشتند که  اظهارزنان مسن و متاهل  .مردان بود، مواجه شدند

ترانسپورت مناسب و نبود امکانات مراقبت روزانه  تیعدم موجود ،یجنس تیآزار و اذ ن،یکردند، با توه یکه کار م یزنان

 ضیتبع .بود افتهی شیافزا یلتسرشناس در سکتور دوهدفمند زنان  یبا قتل ها تیبر جنس یمبتن یخشونت ها .روبرو بودند

 3.5در مشاغل مشابه زنان و  شتریدرصد ب 30مردان به طور متوسط  .وجود داشت یحقوق و دستمزد در سکتور خصوص

 .كنند یكار را اشغال م یرویكه زنان دو سوم ن ییكنند، جا یدرآمد کسب م یدر سکتور زراعت و جنگلدار شتریبرابر ب

افراد  .آزار قرار گرفته اند ای دیگزارش دادند که آنها اغلب مورد تهد سیو افسران پول یجتماعخبرنگاران زن، مددکاران ا

 .بردند یرنج م ضیدر استخدام از تبع زین تیمعلول یدارا

 

را که از  یکارها  244از  یکردند که فهرست بیرا تصو ییکار و وزارت صحت عامه به طور مشترک مقرره  وزارت

مورد از آنها به عنوان  31کند که  یم هیزنان و اطفال ممنوع است، ارا یصحت شان مضر برا یسخت و برا ینظر جسم

زنان و اطفال انجام  یبرا .سال ممنوع است 18 ریز فالاط یکارها برا نیشود که جن ینوع کار اطفال شناخته م نیبدتر

مانند سکتور معدن  ینیرزمیز یدر مکان ها ایصحت شان مضر است و  یسخت، برا یکه از نظر جسم ییانواع کارها

 .ستیشود، مجاز ن یانجام م

 

روبرو بودند  ضیبا تبع زیگسترده تر، در استخدام و انجام کارها ن یاجتماع ضیها و هندوها عالوه بر تبع کیها، س هزاره

 (مراجعه کنید ی/ قوم ی/ نژاد یمل یها تیاقل یگروه ها ی، اعضا6بخش به )

 

 قابل قبول کار طی. شراهـ

 

 .خط فقر بود ریز یو کارگران دولت یمیدا ریغ یکارگران سکتور خصوص ینرخ دستمزد برا حداقل
 

کرده است: هشت ساعت  فیساعت تعر 40 یو خصوص یکارمندان سکتور دولت یاستندرد را برا یکار ۀکار، هفت قانون

به کارگران روزانه  ییاشاره  چیقانون کار ه .نماز ظهر یچاشت و ادا یصرف غذا یبرا حیساعت تفر کیدر روز با 

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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 م 2020گزارش حقوق بشر افغانستان، سال 
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 یو صحت کار تیمصون ۀمقرر چیه .رها کرده است تیانکرده و آنها را کامالً بدون حم یررسمی)روزمزد( در سکتور غ

سال،  17تا  15 نیسن نیاطفال ب یقانون برا نیحال، ا نیبا ا .راستا وجود نداشت نیشده در ا رفتهیپذ یرسم یارهایمع ای

 یاباشد، هفته ه یم یخطرات صح یکه دارا گریو کارگران شاغل در مشاغل د انیو معدنچ ردهیزنان باردار، مادران ش

 .دهد یاستندرد را کاهش م یکار

 

از کار،  یجبران صدمات ناش ،یعموم یها یساالنه عالوه بر رخصت یها یدستمزد، زمان رخصت افتیقانون حق در نیا 

کارگران فراهم  یرا برا یجانب یها نهیکمک هز ریخانواده و سا کینزد یکارمند و اعضا یصح مهیب ،یحقوق اضافه کار

منوط به توافق  یمنع کرده و مقرر کرده است که کار اضاف امجازات ر نییبدون تع یقانون کار اجبار نیا .کرده است

 .کند یکودکان م یو کودکستان برا یشبانه روز یمراقبت ها یۀم به تهرا ملز انیقانون کارفرما نیا .کارمند است

تعداد  .نکرده است قیرا به طور موثر تطب یو بهداشت کار تیمصون نیو همچنان قوان یحداقل دستمزد و اضافه کار دولت

 ایبه منظور ورود به محل کار و  یقانون تینوع صالح چینبود و مفتشان ه یو دنبال قانون کار کاف قیتطب یمفتشان کار برا

مشابه،  میمربوط به تخلفات با جرا یبود و مجازات ها یها و اصالحات ناکاف شیمنابع، تفت .را نداشتند نیمجازات متخلف

 .متناسب نبود

 

 شتریب .دادند یم حیکارگران را ترج یررسمیاستخدام غ اینکنند  یرویدادند، از قانون پ یم حیاکثرا ترج انیکارفرما

در  ژهینامناسب، به و طیکنند و در شرا یم افتیدر یکنند، غالباً حقوق کمتر یساعت در هفته کار م 40از  شیکارمندان ب

اگرچه اطالعات  .اطالع بودند یکامل حقوق کار خود ب زانیاز م یکارگران به طور کل .کنند یکار م یررسمیسکتور غ

نامناسب و خطرناک کار  طیدر مورد شرا یمتعدد یجامع مربوط به حوادث محل کار در دسترس نبود، اما گزارش ها

دادند؛ به  یمهمچنان به استفاده از قرضه در بدل کار ادامه  یخشت پز یداش ها ساتیمانند تاس عیصنا یبرخ .وجود داشت

اندازد، نجات  یآنها را به خطر م یمنیا ایکه صحت  یکار اجبار طیتا خود را از شراکارگران دشوار بود،  یبرا بیترت نیا

 .دهند

 

 

 


