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 قدردانی

 دربارۀ این گزارش

در این گزارش، دیدگاه های شهروندان عادی در مورد اندیشه های حقوق بشر و حقوق بنیادی مورد بررسی قرار می گیرد. 

در این راستا به این موضوع می پردازیم که شهروندان عادی نسبت به فعالیت هایی که بر محور این حقوق انجام می شوند 

به بعد  1001زمینه ای و با توجه به اینکه از سال -ا لحاظ حساسیت های فرهنگیو نیز تأثیرات آنها چه برداشتی دارند. لذا ب

با عدم توازن رویکردی در تطبیق این حقوق مواجه بوده ایم، شیوه هایی را که می توانند به بهترین نحو به تطبیق حقوق 

 بشر/بنیادی در افغانستان کمک کنند، شناسایی نموده ایم.   

 زارش با مساعدت مالی وزارت امور خارجۀ هالند امکان پذیر شده است. ترتیب و نگارش این گ

  (ARM) دربارۀ پروژۀ نظارت از حقوق شهروندان افغانستان 

 این پروژه به منظور دستیابی به اهداف ذیل طراحی شده است:

بر مبنای  در افغانستان بر حسب مجموعه ای از شاخص هایی که بنیادی نظارت مداوم از شرایط جاری حقوق .1

 معیارهای پذیرفته شدۀ بین المللی و به منظور نظارت از حقوق مدنی، اجتماعی و اقتصادی صورت بندی شده اند.

پیام رسانی و دادخواهی آگاهانه، عمل گرایانه و سازنده پیرامون  نیازمندی به حقوق بنیادی بر حسب شواهد  .1

 تجربی از طریق کارگزاران جامعۀ مدنی

 و پاسخگویی نهادهای عامه در زمینۀ تأمین نیاز شهروندان افغان به حقوق بنیادیارتقای ظرفیت  .3
 

مراجعه  pp.net-www.nacجهت کسب معلومات بیشتر در مورد پروژۀ نظارت از حقوق شهروندان افغانستان به آدرس 

 کنید.

 (APPRO)دربارۀ موسسه مطالعات عامۀ افغانستان 

موسسۀ مطالعات عامۀ افغانستان یک سازمان مستقل مطالعات اجتماعی است که ارتقای یادگیری اجتماعی و دانش 

اجتماعی، برنامه -سیاستگذاری را در دستور کار خویش قرار می دهد و در نظر دارد تا از طریق اجرای تحقیقات علمی

ت برنامه های انکشافی و بازسازی در افغانستان و دیگر های نظارت و ارزیابی، آموزش و مشوره دهی به بهبود و تقوی

کشورهای کمتر توسعه یافته کمک نماید. این موسسه در وزارت اقتصاد افغانستان به عنوان یک نهاد غیرانتفاعی و غیر 

در مزار  دولتی به ثبت رسیده است. دفتر مرکزی موسسه مطالعات عامۀ افغانستان واقع در کابل بوده و دفاتر منطقوی آن

شریف )شمال(، هرات )غرب(، کندهار )جنوب(، جالل آباد )شرق( و بامیان )مرکز( موقعیت دارند. این سازمان همچنین 

عضویت هیئت موسسین سازمان "موسسۀ تحقیقات عامۀ اروپا" را که در کشور بلجیم به ثبت رسیده است، دارا می باشد. 

مراجعه نموده و یا از طریق  europe.net-www.approو  www.appro.org.afبرای کسب معلومات بیشتر به آدرس 

 با ما به تماس شوید. mail@appro.org.afایمیل آدرس 

 محقق ها

هللا یت نام های پژوهشگرانی که در تهیه و ترتیب این گزارش ما را یاری رسانیده اند، قرار ذیل است: فریبا ایوب، عنا

صمد ابراهیمی، طاهره فردوس، احسان هللا خلیلی، فاطمه خاوری، مرضیه رحمانی، نازنین، محمود عمر، عبدالبشردوست، 

، زرغونه سیفی، لیمه سخی زی، اسماعیل زاهد سعادتاحسان محمدسعید پرتو، بریالی قیومی، راضیه، محمد انور رحیمی،

 و احمد هللا زیار.

 هالند، لوسیل مارتین و سعید پرتو تألیف و تدوین شده است.   این گزارش با همت دانا

 مسئولیت کلیۀ حذفیات و اشتباهات موجود در این گزارش بدوش موسسه مطالعات عامۀ افغانستان می باشد.

 محمد احسان سعادت: روی جلدعکس 

موسسه مطالعات عامۀ افغانستان. تمامی حقوق محفوظ است. این اثر می تواند در سیستم بازیابی ذخیره شود یا  1012 ©

انتقال داده  www.appro.org.afصرفاً برای اهداف غیرتجاری به وب سایت اختصاصی موسسه مطالعات عامۀ افغانستان 

و اعتبار ناشی از انتشار آن برای موسسۀ مطالعات عامۀ افغانستان محفوظ خواهد بود. هر گونه کاربرد دیگر شود و امتیاز 

 کسب گردد.   mail@appro.org.afاین اثر مستلزم کسب اجازۀ قبلی بوده که باید به شکل کتبی از طریق تماس با 

http://www.nac-pp.net/
http://www.appro.org.af/
http://www.appro.org.af/
mailto:mail@appro.org.af
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 پیشینه

این تحقیق بر مبنای نتایج ارزیابی اولیۀ پروژۀ نظارت از حقوق شهروندان افغانستان طراحی شده است. محقق های ما در 

دارند؛ بویژه اینکه  1به مفهوم "حقوق بشر" جریان ارزیابی متوجه شدند که پاسخگویان دیدگاه منفی و تردیدآمیزی نسبت

مردم غالباً حقوق زن را به دیدۀ تردید و به عنوان ابزاری می نگرند که زنان را به فردگرایی بی قید و بند ترغیب نموده و 

ن منوال، با به خطر افکندن جایگاه زنان در جامعه، زندگی اجتماعی مردم افغانستان را با تهدید مواجه می سازد. بر همی

"کفر آمیز" می پندارند و معتقدند که حقوق بشر بازتاب برخی از مردم حقوق بشر را یک مفهوم "خارجی"، "غربی" و 

ارزش هایی است که در مغایرت با اسالم و سنن مردم افغانستان قرار دارند. اما با این وجود هم تجربۀ برنامه ریزی در 

ون انجام شده است نشان می دهد که حقوق بشر و حقوق زن مادامی که در محدوده های افغانستان و تحقیقات فراوانی که تاکن

اسالمی و ضمن تأکید بر مزایای عملی چارچوب بندی شوند و نه فقط زنان بلکه مردان را نیز مد نظر قرار دهند، به آسانی 

  1مورد پذیرش مردم قرار خواهند گرفت.

مان را راجع به اینکه شهروندان عادی چه  بررسی قرار می دهیم تا بینشاین موضوعات را در گزارش حاضر مورد 

دیدگاهی نسبت به اندیشه های حقوق بشر و حقوق بنیادی دارند، ارائه کنیم و تشخیص دهیم که مردم فعالیت هایی که بر 

زمینه ای -حساسیت های فرهنگی لذا با لحاظ محور این حقوق انجام می شوند و نیز تأثیرات آنها را از کدام منظر می نگرند.

به بعد با عدم توازن رویکردی در تطبیق این حقوق مواجه بوده ایم، شیوه هایی را که می  1001و با توجه به اینکه از سال 

بنیادی در افغانستان کمک کنند، شناسایی نموده ایم. مصاحبات با ُمطلعین کلیدی  توانند به بهترین نحو به تطبیق حقوق بشر/

شش والیت کشور به منظور سنجش موارد ذیل انجام شده اند: سطح آگاهی در خصوص قانون اساسی افغانستان و احکام  در

آن پیرامون حقوق بنیادی؛ دیدگاه های موجود در مورد سازمان های حقوق بشری؛ برداشت ها از نقش حکومت در ترویج و 

انع تحقق حقوق بشر و عوامل تسهیل کنندۀ آن؛ و اخذ پشتیبانی از حقوق بشر؛ برداشت های موجود در خصوص مو

 بپردازیم. یپیشنهادات در ارتباط با اینکه چگونه می توانیم به شکل موثرتر به برنامه ریزی حقوق بشر

 اهداف و روش تحقیق

 این تحقیق به منظور پاسخ یابی برای سواالت ذیل طراحی شده است:

  باشد؟حقوق بشر وابسته به چه عواملی می 

  و ارتقای حقوق پنداشته می شوند؟  تطبیقچه کسانی مسئول 

 چه کسانی یا چه عواملی در افغانستان مانع از تحقق حقوق شهروندان می شوند و یا به تطبیق آن کمک می کنند؟ 

گرهار، آگاه کلیدی از بخش های مختلف مراکز والیات بامیان، هرات، بلخ، نن 71معلومات اولیه از طریق مصاحبه با 

 3کندهار و کابل جمع آوری شده اند.

 آیا تفکیک حقوق بشر و حقوق بنیادی از همدیگر یک تفکیک نادرست است؟ 

حقوق بشر عموماً به عنوان حقوق سلب ناپذیری که هر فرد به اعتبار ذات انسانی خود از آن برخوردار است، شناخته می 

از بطن تاریخ بسط و توسعه یافته و به آجندای  وضع محدودیت برای حکومت های مطلقه با انگیزۀ حقوق بشرمفهوم 4شود.

هرچند  1توسعۀ سیاسی و اجتماعی کشورهای دموکراتیک و نیز آمال و آرزوهای مردم در سراسر جهان نفوذ کرده است.

                                                        
1 APPRO (1012). Afghanistan Rights Monitor: Baseline Assessment, Kabul: APPRO, available from: 

http://appro.org.af/afghanistan-rights-monitor-baseline-assessment/ 

 برای مثال، مراجعه نمایید به:  1 

APPRO (1011), Afghanistan: Monitoring Women’s Security in Transition (Cycle 1), available from: http://appro.org.af/women-

in-transition-cycle-1-findings-1/ 

 به ضمیمه مراجعه کنید. (guiding questions)برای مشاهدۀ کودهای بکاررفته برای اشاره به مطلعین کلیدی و سواالت هادی  3 
4 Definitions and classifications, Icelandic Human Rights Centre: http://www.humanrights.is/en/human-rights-education-

project/human-rights-concepts-ideas-and-fora/part-i-the-concept-of-human-rights/definitions-and-classifications 
1 Definitions and classifications, Icelandic Human Rights Centre: http://www.humanrights.is/en/human-rights-education-

project/human-rights-concepts-ideas-and-fora/part-i-the-concept-of-human-rights/definitions-and-classifications 

http://appro.org.af/afghanistan-rights-monitor-baseline-assessment/
http://appro.org.af/women-in-transition-cycle-5-findings-2/
http://appro.org.af/women-in-transition-cycle-5-findings-2/
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ً به معنای مرادف با همدیگر بکار می روند، حقوق بشر گاهی اوقات دارای داللت های  حقوق بشر و حقوق بنیادی غالبا

بدون لحاظ  2اخالقی می باشد، در حالیکه حقوق بنیادی "به شکل عینی در ساختار نظام های اجتماعی به اجرا در می آید."

تعاریف فلسفی می توان استدالل کرد که به سبب جهان شمول بودن یا نسبی بودن حقوق بشر، طی سال های اخیر اجماع 

ل گرفته است مبنی بر اینکه مجموعه ای از حقوق اساسی وجود دارند که تمام انسان های روی زمین نظر گسترده ای شک

سطح کل جهان توسعه یافته و به بخش مهمی  آرزوی دستیابی به آن را در سر می پرورانند. بنابراین، حقوق بشر اکنون در

رها، و پیمان های بین المللی که معیارهای کرامت از برنامه های مساعدت انکشافی، قوانین اساسی و دیگر قوانین کشو

 7انسانی را برای حکومت ها و جوامع وضع می کنند، مبدل شده است.

. مفهوم حقوق بشر در استتطبیق حقوق بشر در برخی زمینه های ملی به دلیل شرایط اجتماعی خاص آنها امر پیچیده ای 

نشده است. بدین واقع  سیاسی مورد تأیید حکومت یا کارگزاران جامعه  -بسیاری از کشورها هیچ گاه وارد گفتمان اجتماعی

یکی از بخش های  9جریان عرضه و تطبیق حقوق نه آسان است و نه عاری از تضاد و مناقشه.8لحاظ، روند "بومی کردِن"

به نحوی وارد فرهنگ جریان تطبیق حقوق بشر همانا ترجمه و انتقال این مفهوم به زبان های محلی است. حقوق بشر باید 

ارزشی پیشین، پویایی های قدرت و کارشیوه ها و نهادهای اجتماعی از جمله -های محلی شود که بتواند با نظام های معنایی

ناهمخوان باشند، تعامل مطلوبی  یادین، خانواده و روابط جنسیتی )جندر( که ممکن است با اصول حقوق بشری هم صدا 

از  10، سازمان های حقوق بشری در کمبودیا در ترجمه و انتقال اندیشۀ حقوق بشر به جامعۀ خمربرقرار نماید. برای مثال

تعریف نورم های حقوق بشری در چارچوب محدوده های  11ایده های بودایِی معنویت و کردار نیک بهره می ُجستند.

 11داشته است. اسالمی نیز موضوع دیگری است که تاکنون پیشرفت های علمی قابل توجهی را در پی

قانون اساسی، قوانین ملی و توافقنامه های بین المللی به تنهایی نمی توانند امکان تحقق حقوق بشر را فراهم آورند؛ 

حکمفرما نشده و برخی از رسوم فرهنگی و عرفی در  به خوبی بخصوص در کشورهایی همچون افغانستان که در آن قانون

نین شرایطی به نظر می رسد "مترجمان یا انتقال دهندگان دانش" که با زمینۀ محلی و تضاد با حقوق بشر قرار دارند. در چ

آجندای حقوق بشری آشنایی خوبی دارند، نقش مهمی در بومی کردن مفکوره های مرتبط به حقوق بشر ایفا می کنند؛ آنهم به 

ین موضوع را پیامد جریان "مشروع برخی از مردم ا 13شیوه هایی که مورد پذیرش بسیاری از مردم اجتماعات باشد. 

برای نمونه در افریقای جنوبی در البالی پارادایم های فکری متضاد از حرکت  سازی فرهنگی" حقوق بشر می دانند که

بازمانده است؛ زیرا هر یک از این پاردایم ها در صددند تا معیارهای ملی و جهانی جدید حقوق بشری را به دور از هر 

  14ای فرهنگی مردم جای دهند.آسیبی در سنت ه

 حقوق بشر در افغانستان

( هم به حقوق بشر و هم به حقوق بنیادی اشاراتی دارد. بخش مقدمۀ قانون اساسی به 1004قانون اساسی افغانستان )مصوب 

موضوع نظارت از اجرای اعالمیۀ جهانی حقوق بشر اشاره می کند. فصل دوم آن "حقوق بنیادی و مکلفیت های 

ماده مورد اشاره قرار می دهد و از میان دیگر موارد به ذکر پشتیبانی هایی از قبیل رهایی از تبعیض  38شهروندان" را در 

و دسترسی به مراحل قانونی و حقوق مشخصی همچون حفظ الصحه، دسترسی به عدالت و معارف می پردازد. در حالیکه 

تا حدی با صراحت قانونی و به شکل روشن  ع شده است، حقوق بنیادیدر قانون اساسی به شکل عمومی به حقوق بشر ارجا

                                                        
2 Palombella, G. (1002) From Human Rights to Fundamental Rights. Consequences of a Conceptual Division, EUI Working 

Paper LAW No. 1002/34, 40 p. available at: http://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/2400/LAW-1002-

34.pdf?sequence=1&isAllowed=y. 
7 Beck, C.J., G.S. Drori, and J.W. Meyer (1010). World influences on human rights language in constitutions: A cross-national 

study. International Sociology, 17(4): 483-101. 
8 localization 
9 Ledgerwood, J. and K. Un (1003). Global concepts and local meaning: Human rights and Buddhism in Cambodia, Journal of 

Human Rights, 1(4): 131-149. 
10 Khmer 
11 Ledgerwood and Un (1003) 
11 Johnston, D.L. (1011). Islam and Human Rights: A Growing Rapprochement? American Journal of Economics and Sociology, 

74(1): 113-148. 
13 Merry, S.E. (1002). Transnational Human Rights and Local Activism: Mapping the Middle. American Anthropologist, 108(1): 

38-11. 
14 Ibhawoh, B. (1000). Between Culture and Constitution: Evaluating the Cultural Legitimacy of Human Rights in the African 

State. Human Rights Quarterly, 11: 838-820. 
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تر بیان شده اند. از جمله اینکه قانون اساسی اشارات زیادی به محدوده های تطبیق حقوق داشته است که می بایست توسط 

 قانون تنظیم و یا در مطابقت با آن اجرا شوند. 

ستان با چالش هایی مشابه به آنچه در مورد افریقای جنوبی از آن ذکر مشارکت کنندگان روند تطبیق حقوق بشر در افغان

سنت های فرهنگی  با رفت، مواجه می باشند. ممکن است پارادایم های متضادی در مورد نحوۀ انطباق عملی حقوق بشر

دان رسمی و سنتی قرار محلی وجود داشته باشد و شاید جنبه هایی از حقوق بشر که گمان می رود در تقابل با اقتدار قدرتمن

دارند، به شکل پیوسته با مقاومت روبرو شوند. برای نمونه بسیاری از افراد در گذشته مرتکب تخطی های حقوق بشری شده 

به دلیل ضعف پیوسته در حاکمیت  11اند اما به دلیل داشتن مصونیت قضایی از هر ادعایی در این زمینه مصون هستند.

و ابهام در تفسیر قانون شرع و قوانین ملی و نیز مواجهۀ حکومت با شورش مداوم، فساد مزمن و قانون، پلورالیسم قانونی 

عده ای معتقدند که درک حقوق بشر در  12وابستگی مالی، این مسائل در افغانستان ماهیت پیچیده تری به خود می گیرند.

می باشد، زیرا در افغانستان خانواده، خویشاوندی و  افغانستان آنهم در ابعاد فردگرایانۀ آن بلحاظ فرهنگی امری چالش آور

 قوم عناصر هویت بخش و تأمین کنندۀ امنیت مادی هستند که نسبت به آمال و نیازهای فردی تقدم دارند.

به بعد  1001در نقل قول ذیل، چشم انداز نقادانه ای نسبت به شیوۀ مفهوم پردازی و تطبیق حقوق بشر در افغانستان از سال 

 ائه شده است:ار

داعیۀ جنبش حقوق بشر این است که ارزش هایش جهان شمول است. اما این برداشت از حقوق بشر از جهان بینی 

فردگرایانه ای که مختص غربی هاست سرچشمه می گیرد. فرد به عنوان "عامل" و "کارگزار" نگریسته می شود 

افغانستان، به مانند بسیاری از کشورهای غیرغربی،  و حقوق او نیز در همین زمینه های فردی فهم می شوند. در

محیط اجتماعی بر فرد احاطه دارد و حقوق او نیز می توانند تنها بر مبنای التزام اجتماعی تعریف شوند. این 

الگوی حاکم بر روابط فرد و جامعه، در بنیادی ترین شکل آن، ابتدا در چارچوب خانواده جلوه گر می شوند و 

شبکۀ روابط خویشاوندی تسری می یابند و حتی از دید برخی دیگر شبکۀ قبیلوی گسترده تری را سپس به کل 

تشکیل می دهند. هر عملی که از یک فرد برای مطالبۀ حقوقش سر می زند می بایست با در نظرداشت تأثیر آن بر 

یده شود. تصمیمات کمتر بر این روابط و موازنۀ میان آنچه بدست می آید و آنچه از دست می رود قضاوت و سنج

اساس آنچه شما به عنوان یک فرد می خواهید ساخت می یابند و بیشتر بر حسب آنچه خانواده بدان نیاز یا از شما 

انتظار دارد، صورت بندی می شوند... موضوع مسئولیت شناسی نسبت به دیگران در سامان دادن به عالم معنوی، 

حقوق فردی عمل می کند. هر گونه استراتیژی برای افزایش حقوق فردی افغان  برجسته تر و نیرومندتر از مطالبۀ

ها می بایست بر این نکته اذعان داشته باشد و بپذیرد که عوالم معنوی می توانند به شیوه های مختلفی ساخت یابند 

 17که هرچند سازگاری مداوم با یکدیگر ندارند، از مشروعیت یکسانی برخوردار می باشند.

صد سال اخیر، تدابیر قانونی و پالیسی سازی های پیچیده ای برای مدرن کردن روابط خویشاوندی و نقش زنان در طی 

حوزۀ عمومی افغانستان انجام شده است. این تدابیر تغییرات مترقیانه ای را بخصوص برای نسل جوان در شهرها رقم زده 

ون در تصمیم گیری خانوادگی ایستادگی کرده اند. این جریان بالفاصله در برابر دخالت قان اند و هر کدام به اشکال پراکنده

تدابیر مستحکمی برای پایه گذاری مجدد حقوق اساسی ضمن  1001بعد از سقوط رژیم شوری وارونه شد و بعد از سال 

یج شده ای ، چارچوب حقوق بشری بس1001با فروپاشی رژیم طالبان در سال  18توجه خاص به زنان روی دست گرفته شد.

توسط سازمان های انکشافی بین المللی برای برقراری عدالت روی کار آمد که به نوبۀ خود بر پیچیدگی شرایط آن زمان می 

ماهیت  19افزود؛ آنهم با توجه به اینکه قانون اساسی و قانون شریعت با برخی از جنبه های مهم حقوق در تضاد قرار داشتند.

در افغانستان و روی کار آمدن شعار "نجات زنان" برای توجیه حضور نظامی مداوم  1001عد جنسیتی شدۀ برنامه های ماب

                                                        
11 Niland, N. (1010). Impunity and Insurgency: A deadly combination in Afghanistan. International Review of the Red Cross, 

91(880): 931-910. 

 برای مثال، مراجعه شود به:  12 

Sadat, M. H. (1011). The Implementation of Constitutional Human Rights in Afghanistan. The Human Rights Brief. Washington, 

DC: American University; Suhrke, A. (1008). Democratizing a Dependent State: The Case of Afghanistan. Democratization, 

11(3): 230-248; Schoiswohl, M. (1002). The New Afghanistan Constitution and International Law: A love-hate affair. 

International Journal of Constitutional Law, 4(4): 224-272; and Englehart, N. A. (1009). State Capacity, State Failure, and 

Human Rights. Peace Research, 42(1): 123-180. 
17 Johnson, C. and Leslie, J. (1007). Afghanistan: The mirage of peace. London: Zed Books. 
18 Dupree, N. (1004). The Family During Crisis in Afghanistan. Journal of Comparative Family Studies, 31(1): 311-331. 

 مثال، مراجعه شود به: برای19 

Billaud, J. (1011), Kabul Carnival: Gender Politics in Post-War Afghanistan, University of Pennsylvania Press, Philadelphia: 

81-82. 
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از آنجا که  10نیروهای خارجی، هم سبب پیشرفت و هم موجب عقب گرد حقوق بشر و حقوق زن در افغانستان شده است.

ای مشروع افغانستان صورت اصالح پالیسی ها در ابتدا توسط کارگزاران غربی و با اندک حساسیت نسبت به سنت ه

گرفت، بسیاری از مردم "حقوق بشر" را به مثابه نورم های خارجی می پنداشتند که بر آنها تحمیل شده بود و سنت های 

اسالمی و عرفی آنها را تحت الشعاع قرار می داد. با نگاهی به گذشته در می یابیم که این تضاد ها و تنش ها ظاهراً پیامد 

 ۀ یک مجموعۀ بنیادگرا با دیگری است.  کشمکش و مواجه

علیرغم چالش های بیشمار اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و ایستادگی در برابر تغییرات اجتماعی تحمیل شده بر مردم، 

شرایط جاری تطبیق حقوق بشر در افغانستان تا حدی امیدوارکننده است، زیرا بسیاری از افغان ها، بخصوص جوانان، از 

قوقی جدید که برایشان )از جمله در بخش معارف( فراهم شده است، استقبال و سنت ها و قیودات فرهنگی فرصت های ح

منفی شان را طرد می کنند و از این رهگذر تغییراتی را در نگرش و کردار خانواده ها، شبکه های خویشاوندی و بطور 

 11کلی در اجتماعاتشان به ارمغان می آورند.

با توجه به مسائلی که مورد اشاره قرار گرفت، این تحقیق بررسی می کند که حقوق بشر و اندیشۀ حقوق بنیادی چگونه در 

افغانستان فهم و تطبیق می شوند. از این میان، نگاهی می افکنیم به چشم اندازهای متمایزی که طی دورۀ تاریخی جدید و بعد 

کشور شکل گرفته اند. در این راستا توجه ویژه ای به  درعرضۀ حقوق بشر  برای 1001از فروپاشی رژیم طالبان در 

موارد ذیل می کنیم: نقش "انتقال دهندگان دانش" در تطبیق حقوق بشر؛ مسائل تأثیرگذار بر "مشروعیت یابی فرهنگی" 

ی و جامعۀ معاصر شکل حقوق بشر؛ و پارادایم های متضادی که در مورد نحوۀ ارتباط دادن حقوق بشر به تغییر اجتماع

 گرفته اند. 

طیفی از "مترجمان بالقوۀ دانش" در افغانستان وجود دارد که هر یک می توانند بر نحوۀ شکل گیری برداشت ها از حقوق 

بشر و تطبیق آن تأثیر گذار باشند؛ از کارگزاران خارجی از جمله موسسات تمویلی بین المللی که به ارتقای آجندای حقوق 

پردازند گرفته تا مقامات حکومتی و صاحب منصبانی که از صالحیت رسمی برای تطبیق برنامه ها و قوانین حقوق بشر می 

سیاسی سنتی ای همچون ملک ها، بزرگان محل و رهبران دینی که دیدگاه -بشری برخوردارند و نیز مقامات اجتماعی

 هایشان بر نگرش مردم نسبت به حقوق بشر تأثیر گذار است. 

  

                                                        
10 Cortright, D. and K. Wall (Aug 1011). Afghan Women Speak: Enhancing Security and Human Rights in Afghanistan. Indiana: 

Kroc Institute of Peace Studies, University of Notre Dame. 
11 Holland, D.G. and Yousofi, H. (1014). The Only Solution: Education, Youth and Social Change in Afghanistan. Anthropology 

& Education Quarterly, 41(3): 141-119. 
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 تایج بدست آمده از شواهد تجربین

 دیدگاه های عمومی در مورد حقوق بشر

در شش والیت مورد مطالعه، مردم در ارزیابی حقوق بشر از دیدگاه اسالمی آن، هم برداشت های منفی و هم برداشت های 

ل بودن حقوق بشر مبتنی مثبت ارائه کرده اند. مردم به شکل یکپارچه ای معتقدند که خداوند منبع حقوق است و جهان شمو

 11بر برابری انسان هاست که از چشم انداز اسالمی برترین مخلوق خداوند می باشد.

دو دیدگاه بسیار متفاوت در مورد حقوق بشر وجود دارد. یک دیدگاه مثبت است و دیگری منفی. این تفاوت نگرشی به خوبی 

ک خانم که از مقامات حکومت محلی است و خانم دیگر که از در اظهارات دو تن از ُمطلعین کلیدی جلوه گر شده است: ی

 شخصیت های مشهور می باشد:

حق انسانی یک حق مادرزادی و خدادادی است و دسترسی به حقوق بشر یک ضرورت اجتناب ناپذیر برای هر 

از کشورهای  فردی است. آنهایی که بیسوادند و به معنای حقوق بشر پی نمی برند گمان می کنند که این اصطالح

 13غیراسالمی وارد شده است و بدین لحاظ غیراسالمی است.

 در برابر:

حقوق بشر با شریعت اسالمی مغایرت دارد و خارجی ها آن را وارد افغانستان کرده اند. حقوق بشر درگیری ها و 

حافظ و مروج حقوق بشر اختالفات فامیلی را زیاد کرده است. این ناشی از بی دقتی سازمان هایی است که خود را 

 14می دانند.

معارف، طبقۀ اجتماعی و جایگاه اجتماعی به عنوان عواملی که دیدگاه های مردم نسبت به حقوق بشر را از همدیگر متمایز 

می سازند، مورد اشاره قرار گرفته اند. با پیشرفت معارف و کاهش بیسوادی در میان اجتماعات متعدد، عده ای پیش بینی 

که برداشت مردم از حقوق بشر بهتر خواهد شد. افراد دارای تعلیمات رسمی معموالً دید مثبتی نسبت به حقوق بشر  می کنند

دارند و بسیاری از آنها می توانند حقوق مشخصی را که به مفهوم حقوق بشر ارتباط می گیرد، به تفصیل شرح دهند. برای 

 مثال:

ت سیاسی، حفظ الصحه، آزادی بیان و عقیده، معارف، داشتن محیط حق زندگی، ایمنی در برابر آسیب ها، مشارک

سالم، برخورداری از مزایای انکشاف، صلح، ازدواج و تشکیل خانواده، کار و اشتغال، انتخاب محل زندگی... 

کرامت انسانی در صدر این حقوق قرار دارد و حقی است که هیچ کس در هیچ نقطه ای از جهان نمی تواند آن را 

 11ار کند.انک

اما در عین زمان به نظر می رسد عده ای از مردم که دیدگاه مثبتی نسبت به حقوق بشر دارند آشنایی اندک و ناچیزی با این 

 12مفهوم داشته و معتقدند که این اصطالح اکثراً توسط خارجی ها مورد استفاده قرار می گیرد.

واد گرایش بیشتری به تبعیت از افکار نیروهای محافظه کار جامعه گفته می شود افراد دارای تعلیمات رسمی یا افراد با س

دارند که به شکل سنتی حقوق بشر را نوعی تهدید برای اقتدارشان و "انقالبی بر علیه حاکمیت مردمی شان" می 

د، زیرا زنان منتقدان مفهوم حقوق بشر پیوسته استدالل می کنند که حقوق بشر جنگ و منازعات فامیلی ببار می آور17دانند.

دیدگاه های منفی معموالً از استدالل های بی محتوا در  18را به ایستادگی در برابر شوهرانشان تشویق و ترغیب می نماید.

خصوص نحوۀ معرفی اندیشه حقوق بشر در افغانستان بعد از سقوط رژیم طالبان سرچشمه می گیرند. در این استدالل ها 

 های حقوق بشری صرفاً روی زنان و حقوق آنها متمرکز بوده است:مشخصاً گفته می شود که برنامه 

                                                        
11 KI-M-KDR-CS-3, KI-M-KDR-Go-1, KI-F-KDR-NG-1, KI-F-Kdr-Go-2, KI-F-Kdr-Go-3, KI-F-Kdr-CS-1, KI-M-KDR-CS-1, 

KI-M-KDR-Go-1 
13 KI-F-NSL-GO-4 
14 KI-F-BAL-CS-1 
11 KI-M-Bam-PI-0, KI-M-Bam-Go-0, KI-M-Bam-Go-6, KI-F-Bam-Go-3, KI-M-Bam-Go-4, KI-M-Bam-Go-1, KI-M-Bam-Go-

2, KI-M-Bam-CS-0, KI-F-Bam-CS-1, KI-F-Bam-CS-3, KI-M-Bam-NG-1, KI-M-Bam-NG-1 
12 M-Her-Go-2, KI-F-Her-CS-1, KI-F-Her-CS-3, KI-M-Her-NG-1, KI-F-Her-NG-1, KI-M-Her-Go-1, KI-M-Her-Go-1, KI-F-

Her-Go-3, KI-F-Her-Go-4, KI-M-Her-Go-1 
17 KI-M-Kab-Go-4 
18 KI-M-KDR-CS-3, KI-M-KDR-Go-1, KI-F-KDR-NG-1, KI-F-Kdr-Go-2, KI-F-Kdr-Go-3+ KI-F-Kdr-CS-1 KI-M-KDR-CS-1+ 

KI-M-KDR-Go-1 
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حقوق بشر عبارت از حقوقی است که در درون اجتماعات مشخص برای افراد در نظر گرفته می شود و دارای 

"حقوق زن" به یک معنا می دانند، زیرا سازمان های جامعۀ  ومعنای عمومی می باشد. اما مردم "حقوق بشر" 

 19از زن و حقوق زنان، آزادی های زنان و حق کار زنان صحبت می کنند. مدنی تنها 

 حقوق بشر در برابر حقوق بنیادی

بلحاظ مفهومی، حقوق بشر عموماً به عنوان مفهوم "چتری" پردامنه ای شناخته می شود که حقوق ذاتی دیگری را فرا می 

افغانستان به نظر می رسد که تمایزی میان حقوق بشر و حقوق گیرد و در قلمرو جهانی قابل تطبیق است. اما در مورد 

بنیادی برقرار شده است. اکثر مصاحبه شوندگان تلقی شان این است که حقوق بنیادی اشکال عینی مشخصی دارند که از یک 

دینی بومی با زمینه های فرهنگی و  کشور به کشور دیگر تغییر می کند. در واقع چنین تصور می شود که حقوق بنیادی

)محلی( انطباق می یابند و در کشورهای اسالمی و اروپایی اشکال متمایزی به خود می گیرند. پاسخگویان بلخ و هرات 

معتقدند که بخش گسترده ای از تفاوت های میان حقوق بشر و حقوق بنیادی تنها در زمینه هایی که مغایر با باورهای اسالمی 

پاسخگویان کندهار حقوق بشر را به قلمرو بین المللی و حقوق بنیادی  30ین، تبارز می یابد.هستند، از جمله در حق انتخاب د

را به قانون اساسی افغانستان ربط می دهند. پاسخگویان بامیان به طور یکپارچه ای معتقدند که ارزش های حقوق بشری 

 31مبنای حقوق بنیادی خاص افغانستان را تشکیل می دهند.

 کام ناظر بر حقوق بشر در قوانین افغانستاندانش موجود از اح

پاسخگویان در شش والیت مورد مطالعه معتقدند که مردم آگاهی بسیار کمی در مورد قانون اساسی و دیگر قوانین کشور 

دارند و به خوبی از گنجانده شدن حقوق بشر و حقوق بنیادی در این قوانین مطلع نیستند. گفته می شود که مردم به خصوص 

ر خارج از مراکز والیات، به دلیل کم سوادی و در شرایطی که حکومت به قدر کفایت در مورد قانون اساسی اطالع د

رسانی نمی کند، از سطح آگاهی پایینی برخوردار می باشند. به گفتۀ برخی از مصاحبه شوندگان هرات، برنامه های آگاهی 

و حتی در آنجا هم چنین رویدادهایی معموالً روی همان افراد "و رسانی هیچ گاه خارج از شهر هرات برگزار نشده اند 

جمعی از پاسخگویان بامیان معتقدند که برخی  31رهبران دینی که دانش شان را به مردم منتقل نکرده اند" متمرکز می باشند.

ها چشم پوشی می کنند تا از مقامات حکومتی از آگاهی مردم از قانون اساسی هراس دارند و عمداً از باال بردن اگاهی آن

افزون بر آن، بسیاری از پاسخگویان می  33بتوانند جایگاه شان را حفظ کرده و خود را از هر گونه حسابدهی محفوظ بدارند.

برای مثال،  34گویند از نظر این عده از مقامات مردم تا زمانی که دلیلی نداشته باشند نیاز نمی بینند به قانون مراجعه نمایند.

و گفته می شود که حتی محصالن دانشگاه هم از شناخت اندکی در خصوص قانون پایین است بامیان بسیار گاهی در سطح آ

 اساسی جدید افغانستان برخوردارند:

اکثر مردم حتی محصالن دانشگاه چیزی در مورد قانون اساسی نمی دانند، زیرا انتظار نمی رفت که در این مورد 

آگاهی رسانی برای مردم برگزار نشده است. از سوی دیگر، فقر و تشویش نان شب چیزی بدانند. برنامه های 

 31انگیزۀ اندکی برایت باقی می گذارد تا در مورد قانون اساسی بیاموزی.

هرچند سطح تعلیمات مردم رو به افزایش می باشد، آگاهی در خصوص قانون اساسی و گنجانده شدن حقوق بنیادی در آن در 

قرار دارد. این نکته به نوبۀ خود مشکل آفرین است زیرا زمینۀ اطالع رسانی غلط و جهت گیری بر ضد قانون سطح پایینی 

 اساسی را فراهم می کند. یکی از مصاحبه شوندگان مشاهدات خود را چنین بیان می کند:

ساسی در مغایرت با مادۀ قانون ا 121مردم دربارۀ قانون اساسی دانش محدودی دارند. تنها دو یا سه ماده از 

دستورات اسالمی قرار دارند. برای مثال، اگر شخصی سرقت کند، بنا به تعالیم اسالمی باید دستانش قطع شوند. 

این مجازات در قانون اساسی ذکر نگردیده است و مردم نیز بر همین مبنا استدالل می کنند که قانون اساسی ضد 

                                                        
19 KI-M-KDR-Go-1, KI-M-KDR-Go-1, KI-F-KDR-NG-1, KI-F-Kdr-Go-2, KI-M-KDR-CS-1, KI-F-Kdr-Go-3, KI-F-Kdr-CS-1, 

KI-M-KDF-CS-3 
30 KI-M-Bal-CS, KI-M-Bal-Go-1/ KI-M-Bal-Go-1/ KI-F-Bal-Go-3/ KI-M-Bal-Go-4/ KI-F-Bal-Go-1, KI-M-Bal-Go-2/ KI-F-Bal-

CS-1/ KI-M-Bal-CS-3/ KI-M-Bal-NG-1/ KI-F-Bal-NG-1, KI-F-Bal-PI 
31 KI-M-Bam-PI-0 .  KI-M-Bam-Go-0 .  KI-M-Bam-Go-6 . KI-F-Bam-Go-3 . KI-M-Bam-Go-4 . KI-M-Bam-Go-5 . KI-M-Bam-

Go-2 . KI-M-Bam-CS-0 . KI-F-Bam-CS-6 . KI-F-Bam-CS-3 . KI-M-Bam-NG-1 . KI-M-Bam-NG-1 
31 KI-F-HER-GO-3 
33 KI-M-Bam-PI-0, KI-M-Bam-Go-1, KI-M-Bam-Go-6, KI-F-Bam-Go-3, KI-M-Bam-Go-4, KI-M-Bam-Go-1, KI-M-Bam-Go-

2, KI-M-Bam-CS-0, KI-F-Bam-CS-6, KI-F-Bam-CS-3, KI-M-Bam-NG-0, KI-M-Bam-NG-6 
34 KI-M-Kab-Go-1 ,KI-F-Kab-CS-1, KI-M-Kab-CS-3, KI-F-Kab-PI-1, KI-M-Kab-NG-1, KI-F-Kab-Go-3 
31 KI-M-Bam-Go-4 
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به خاطر دو ماده تغییر داده شود. اکثر قوانین مطابق به فقه حنفی و دیدگاه اسالم است. قانون اساسی نمی تواند تنها 

 های علمای اسالمی تدوین می شوند... ]اما مردم از آن اطالعی ندارند[.

ً بر مبنای این مفکورۀ تعصب آلود شکل می  دیدگاه های مردم نسبت به قانون اساسی و مکلفیت های حقوق بشری عموما

ر بین المللی با اسالم مغایرت دارد. این مفکوره غالباً ناشی از بی اطالعی از ارزش های بنیادی اسالمی گیرند که حقوق بش

است که بسیاری از آنها با اصول و موازین بین المللی حقوق بشر سازگاری دارند. برای مثال، برخی از پاسخگویان هرات 

 12و بنابراین می توانند تشخیص دهند که تنها دو مادۀ قانون اساسی )به قدر کافی با اعالمیه جهانی حقوق بشر آشنایی دارند 

( با ارزش های اسالمی همخوانی ندارند. مادۀ شانزدهم قانون اساسی به حق انتخاب در ازدواج و مادۀ هجدهم به حق 18و 

 32انتخاب دین اشاره دارند.

لب انواع مختلف مجازات برای جرایم خاص در ننگرهار، تضادهای میان اصول حقوق بشری و قانون شریعت در قا

شناسایی شده اند. برای مثال، بنا به قانون شرع مجازات قتل، اعدام و مجازات سرقت، قطع کردن دست سارق می باشد. 

. همچنین قانون مدنی استفاده می کند از حکم حبس یا پرداخت غرامت حال آنکه قانون مدنی مدرن در مجازات چنین جرایمی

تا حد مردم در عین زمان، 37ن شریعت در نحوۀ رسیدگی به حق میراث مردان و زنان تفاوت های عمده ای دارند.و قانو

نسبتاً زیادی با آندسته از مفاد قانون اساسی که به برخی حقوق مشخص ارتباط می گیرند، آشنایی دارند. برای مثال، 

حق رأی دادن و رقابت برای احراز مناصب سیاسی بهره مند می پاسخگویان کابل گفته اند که مردم اکنون می دانند که از 

باشند و آن را به عنوان گامی مثبت برای ایجاد یک دموکراسی فراگیر مد نظر قرار می دهند. همچنین گفته می شود که 

 38می زنند.مردم کمتر بی عدالتی و ظلم را می پذیرند و به طور فزاینده ای هنگام مواجهه با تبعیض دست به اعتراض 

به نظر می رسد میزان آگاهی در میان افراد تحصیل کرده و محصالن حقوق یا شرعیات باالتر است. پوشش رسانه ای 

موضوعات مرتبط به حقوق و انتخابات نیز به طور عمومی به باال رفتن آگاهی از حقوق مورد نظر قانون اساسی کمک 

 نمومده است.

 بشر در گذر زمان تغییر در نگرش های مربوط به حقوق

علیرغم آنکه نظام حقوقی افغانستان شدیداً از مبانی حقوق بشر و حقوق بنیادی بی اطالع است و بطور پیوسته نگرش های 

 1001منفی نسبت به آن داشته است، بسیاری از افراد معتقدند که شرایط فعلی بهتر از دورۀ قبل از سقوط طالبان در سال 

پاسخگویان اناث در کابل گفته اند که نگرش های 39هیچ کسی از حقوق بشر چیزی نمی دانست. می باشد؛ یعنی زمانی که

عمومی نسبت به حقوق بشر بهبود یافته است، هرچند فیصدی نسبتاً باالیی از جمعیت دیدگاه تردید آمیزی نسبت به حقوق 

 بشر داشته و با آن مخالفت می کنند:

از هر دو نفر یک  وزمردم جرأت نداشتند از حقوق بشر سخن بگویند. امر اگر به دورۀ حکومت طالبان فکر کنیم،

نفر در مورد حقوق بشر نظر می دهد و بسیاری از مردم آن را نشانۀ پیشرفت مثبت می دانند. مردم امروز بدبینی 

 40کمتری نسبت به حقوق بشر دارند.

خصوص حقوق بشر از زمانی که این حقوق برای اولین مردان نیز به شکل گسترده ای معتقدند که نگرش های عمومی در 

 معرفی شدند، بهبود یافته است: 1001بار در سال 

در گذشته، مردم در مورد حقوق بشر معلومات نداشتند. هر گاه دختران در جامعه مشارکت می کردند، مردم می 

را رواج دهد، خانه های مردم را  حشاگفتند: "حقوق بشر آمده است تا خانواده و ارزش های آن را از بین ببرد، ف

یران کند و مذهب را از میان بردارد." اما امروز از حقوق بشر بیشتر آگاه شده اند، چون این حقوق در بسیاری و

 41از موارد برای آنها مفید بوده است.

دختران رخ داده  یکی از مردان عضو شورای صلح والیت ننگرهار تحولی که اخیراً در نگرشش نسبت به موضوع تعلیم

 است را برای ما بازگو می کند:

                                                        
32 KI-M-Nan-CS-0 ,KI-F-Nan-CS-1, KI-M-Nan-CS-3, KI-F-Nan-Go-2 KI-F-Nan-NG-0, KI-M-Nan-Go-1 ,KI-F-Nan-Go-3, KI-

M-Nan-Go-4, KI-M-Nan-Go-1, KI-F-Nan-NG-6, KI-M-Nan-Go-0 
37 KI-M-Nan-Go-0 ,KI-M-Nan-Go-1, KI-F-Nan-Go-3, KI-M-Nan-Go-4, KI-M-Nan-Go-1, KI-F-Nan-PI-,1 KI-F-Nan-Go-2, KI-

M-Nan-CS-3, KI-F-Nan-CS-1   
38 KI-M-Kab-Go-1 ,KI-F-Kab-CS-1, KI-M-Kab-CS-3, KI-F-Kab-PI-1, KI-M-Kab-NG-1, KI-F-Kab-Go-3 
39 KI-M-Kab-Go-1 
40 KI-F-Kab-PI-0, KI-F-Kab-Go-3, KI-F-Kab-Go-2 
41 KI-M-Kab-Go-1 
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در گذشته، به دخترانم اجازه نمی دادم به مکتب بروند. اما اکنون می دانم که تمام انسان ها حق دارند تعلیم ببینند. 

"انسان" هم به معنای مرد و هم به معنای زن است. این نتیجه اگاهی من از حقوق بشر است. من در گذشته از این 

 41قوق آگاهی نداشتم. ح

 پاسخگویان هرات می گویند مثبت اندیشی دربارۀ حقوق بشر بویژه در میان جوانان رشد یافته است: 

نسل جوان از طریق رسانه ها آگاهی و شناخت خود را از حقوق بشر باال برده است. جوانان می فهمند که انسان ها 

چه مسلمانان و چه غیر مسلمانان حقوق مشترکی دارند. درست است که قوانین تفاوت هایی با هم دارند، اما این 

 43ه حقوق بشر را رد کنیم.می توانند موجب آن شوند که ما موضوعات مرتبط بنتفاوت ها 

، یکی از عوامل تسهیل کنندۀ تغییرات نگرشی می استاین واقعیت که حقوق بشر تجربۀ مفیدی در زندگی مردم رقم زده 

باشد. برای مثال، پاسخگویان بلخ می گویند که مردم از حق تجمع آزادانه برای اعتراض به انتخاب مسیر انتقال برق از 

وده اند. تغییر در سطح آگاهی حقوقی مردم پیامد تالش هایی که جامعۀ مدنی، رسانه ها و ارگان های تاجیکستان استفاده نم

 44حقوقی انجام می دهند، دانسته می شود.

در عین زمان، شواهدی وجود دارد مبنی بر اینکه حقوق بشر و برخی از سنت های محلی در تضاد با همدیگر قرار دارند. 

شر نوعی دخالت در امور خانوادگی پنداشته می شود، برای مردم شدیداً حساسیت برانگیز می مواردی که در آن حقوق ب

 باشند. نمایندۀ یک سازمان حقوق بشری در بلخ می کوید:

اگر اشتراک سازمان های حقوق بشری در رسیدگی به امور فامیلی به طالق منجر شود، آنگاه مردم حقوق بشر را 

 41ق بلحاظ فرهنگی امر پذیرفته شده ای نیست.مالمت می کنند، چنانکه طال

نگرش مطلوب تری نسبت به حقوق بشر داشته اند.  1001در کندهار گفته می شود که مردم طی نخستین سالهای بعد از 

بدبینی نسبت به حقوق بشر زمانی شروع می شود که احکام صادره توسط نهادهای عدلی رسمی در تقابل با سنت های عدلی 

 به گفتۀ یکی از کارشناسان حقوقی در کندهار: 42ر می گیرند.عرفی قرا

مردم فکر می کنند که "حقوق بشر" یعنی حقوق "زن". آنها بیانیه هایی را در رسانه ها نشر می کنند و می گویند 

به که "اگر هر زنی هر مشکلی داشته باشد باید با این شمار تماس بگیرد؛ آنگاه ما کمکش خواهیم کرد." با توجه 

اینکه این کارها خالف سنت های محل ]و مکانیزم های حل منازعات درون فامیلی[ است، مقاومت در برابر آنها 

 47افزایش یافته است.

حقوق بشر را  حامیانگفته می شود که فساد و نا هماهنگی در رسیدگی به قضایای مرتبط به حقوق اعتماد مردم بلخ نسبت به 

یکی از پاسخگویان می گوید: "...اگر مردم به خاطر تخطی از حقوق بشر بازداشت شوند، خدشه دار کرده است. طوریکه 

دوسیۀ آنها در نظام حقوقی با شفافیت تحت رسیدگی قرار نمی گیرد. برخی از متخلفین با دخالت زورمندان یا با رشوت آزاد 

 48می شوند."

 بشریدیدگاه های موجود در خصوص سازمان ها و برنامه های حقوق 

نگرش های مردم در خصوص سازمان ها و برنامه های حقوق بشری با نگرش های عمومی نسبت به مفهوم حقوق بشر 

همخوانی دارد. برخی دید مثبت و برخی دید منفی دارند و عدۀ دیگر به آن اعتنایی نمی کنند. برداشت های منفی دربارۀ 

حقوق بشری کار می کنند نیز نفوذ کرده است. برای مثال، در  مفهوم حقوق بشر حتی به افرادی که برای سازمان های

 49هرات، آنهایی که برای این سازمان ها کار می کنند در معرض بدبینی در اجتماع شان قرار دارند.

                                                        
41 KI-M-Nan-Go-4 
43 KI-M-Her-Go-2   ،KI-F-Her-CS-1  ،KI-F-Her-CS-3  ،KI-M-Her-NG-1, KI-M-Her-Go-1 ،KI-F-Her-Go-3 ،KI-F-Her-Go-4, KI-

F-Her-PI-0 ،KI-M-Her-Go-1 ،KI-M-Her-Go-1, KI-F-Her-NG-1 
44 KI-M-Kab-NG-0, KI-M-Kab-Go-1 
41 KI-M-BAL-NG-1 
42 KI-M-KDR-Go-1, KI-F-KDR-Go-3, KI-M-KDR-Go-4, KI-F-KDR-Go-2, KI-M-KDR-CS-1, KI-F-KDR-CS-1, KI-M-KDR-

CS-3, KI-M-KDR-NG-1, KI-F-KDR-PI-1, KI-M-KDR-Go-1 
47 KI-M-KDR-GO-1 
48 KI-M-BAL-NG-1 
49 KI-F-Her-Go-3 ،KI-F-Her-Go-4 ،KI-M-Her-Go-1 ، KI-F-Her-CS-3, KI-M-Her-CS-1, KI-M-Her-NG-1, KI-F-Her-NG-1,  ،KI-

M-Her-Go-1, KI-F-Her-PI-0, KI-M-Her-Go-1, KI-F-Her-CS-1 
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بدبینی نسبت به سازمان های حقوق بشری دالیل متفاوتی دارد. برخی چنین می پندارند که این سازمان ها ارزش های غربی 

یر با اسالم و سنت های محل_بخصوص موارد مرتبط به زنان و روابط فامیلی_ را تبلیغ می کنند و برخی دیگر بخاطر مغا

 اینکه این سازمان ها به وعده هایشان عمل نکرده اند، از آنها نا امید شده اند. 

 یکی از بزرگان محل در ننگرهار مشاهدات خود را برای ما شرح می دهد:

یل کرده اند و آگاهی بیشتری دارند حقوق بشر را می فهمند و دید مثبتی نسبت به سازمان های آنهایی که تحص

حقوق بشری دارند. اما افراد بی تعلیم، بی سواد و دارای آگاهی اندک می گویند که "حقوق بشر" بخشی از فرهنگ 

مان هایی که برای ترویج آن کار کفر آمیز خارجی هاست و با این شعار جنگی را بر علیه مفهوم حقوق بشر و ساز

 10می کنند براه می اندازند.

بطور عمومی، به نظر می رسد که بسیاری از اجتماعات محلی مشکوک به این هستند که سازمان های حقوق بشری زنان 

یجاً مثبت تر اما بسیاری از افراد معتقدند که دیدگاه های مردم نسبت به حقوق بشر با گذشت زمان تدر 11را گمراه می کنند.

شده است. برای مثال در هرات، زمانی که سازمان های حقوق بشری برای اولین بار آغاز به کار کردند، با اتهام خارجی 

بودن مواجه شدند. اما با گذشت زمان تعداد بیشتری از مردم آنها را به عنوان سازمان های ملی که برای بهبود زندگی مردم 

 11کار می کردند، نگریستند.

دیدگاه های مثبت دربارۀ سازمان های حقوق بشری نیز از تجربۀ موثر بودن و مفید بودن آنها سرچشمه می گیرند. برای 

مثال، در بامیان، مثبت اندیشی نسبت به سازمان های حقوق بشری ناشی از آن است که این سازمان ها به موفقیت هایی در 

یل آمده اند و آنها را در زمینۀ دسترسی به نظام حقوقی رسمی و بهره امر کمک به قربانیان تخطی های حقوق بشری نا

 13گیری از احکام قانونی یاری نموده اند.

با این حال، این موفقیت ها بیشتر در مراکز والیات رقم خورده است، زیرا انجام فعالیت های سازمانی در ولسوالی های 

دارد. غیابت سازمان های حقوق بشری در ساحات دور افتاده، به تداوم روستایی دورافتاده دشواری های فراوانی را در پی 

 14بدبینی ها نسبت به حقوق بشر و سازمان های حامی آن کمک می کند.

در ساحاتی که تدابیر موجود برای پشتیبانی از حقوق بشر با شکست مواجه شده است، به نظر می رسد که مردم عموماً 

قوق بشر و سازمان های حقوق بشری دارند. طوریکه یکی از پاسخگویان می گوید: "...این برداشت منفی نسبت به اندیشۀ ح

سازمان های حقوق بشری به جای اینکه مشکالت واقعی ما همچون بیسوادی و عقب ماندگی را حل کنند، مشکالت فامیلی ما 

 11را ازدیاد می بخشند."

 مسئولیت حکومت در زمینۀ ترویج و پشتیبانی از حقوق 

مردم به شکل قوی و یکپارچه ای معتقدند که حکومت مسئولیت ابتدایی ترویج و پشتیبانی از حقوق بشر در کشور را بر 

عهده دارد. پاسخگویان به طور برجسته ای موضوعاتی همچون تأمین عدالت همگانی، رهایی از تبعیض و نابودی فساد را 

ت از قانون اساسی را با همدیگر مرتبط می دانند. طوریکه یکی از می پذیرند. آنها عموماً حفظ حاکمیت قانون و حراس

پاسخگویان ننگرهار می گوید: "هرگاه قانون تطبیق شود، عدالت و حقوق بشر نیز تأمین خواهند شد." جمعی از پاسخگویان 

 یادی را باال ببرد.معتقدند که حکومت باید مستقیماً وارد عمل شود و از طریق رسانه ها سطح اگاهی مردم از حقوق بن

پاسخگویان ساکن در چندین والیت مورد مطالعه به چند مورد از ابعاد حقوق بنیادی که نیازمند توجه مستقیم دولت می باشد، 

اشاره نموده اند. این زمینه ها در بامیان عبارتند از صلح و امنیت، تخفیف فقر، رشد یکسان تمام طبقات اجتماعی، قوانین 

                                                        
10 KI-M-NAN-Go-1 
11 KI-M-NAN-CS-1 
11 KI-F-HER-CS-1, KI-F-HER-CS-3 
13 KI-M-BAM-NG-1, KI-M-BAM-GO-4 
14 KI-M-Bam-PI-0, KI-M-Bam-Go-1, KI-M-Bam-Go-6, KI-F-Bam-Go-3, KI-M-Bam-Go-4, KI-M-Bam-Go-5, KI-M-Bam-Go-

2, KI-M-Bam-CS-1, KI-F-Bam-CS-1, KI-F-Bam-CS-3, KI-M-Bam-NG-0, KI-M-Bam-NG-6 
11 KI-M-Bal-Go-4, KI-F-Bal-Go-1, KI-M-Bal-Go-2, KI-M-Bal-CS-1, KI-F-Bal-CS-1, KI-M-Bal-CS-3, KI-M-Bal-NG-1, KI-F-

Bal-NG-1, KI-F-Bal-PI-1, KI-M-Bal-Go-1, KI-F-Bal-Go-3, KI-M-Bal-Go-6 
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و حقوق بنیادی، پیروی از معاهدات بین المللی مرتبط به حقوق بنیادی، برنامه های آگاهی رسانی در مورد  حامی حقوق بشر

 12قانون اساسی و اصالح نهادهای قضایی.

پاسخگویان کندهار در توصیف مسئولیت هایی که حکومت در زمینۀ ترویج حقوق بر عهده دارد به موارد ذیل اشاره نموده 

راری امنیت، توسعۀ اقتصادی، عمل به وعده های انتخاباتی و نظارت از فعالیت های سازمان های حقوق اند: بازسازی، برق

قابل ذکر است که پاسخگویان در اظهارات خود اشاره ای به زمینه های کلیشه ای تر حقوق بشر_از جمله حقوق  17بشری.

 زن و خشونت علیه زنان_ نداشته اند.

پارچه ای معتقدند که بین آنچه حکومت باید برای ترویج و حمایت از حقوق انجام دهد و همچنین، پاسخگویان به شکل یک

آنچه عمالً انجام می شود، فاصله ایجاد شده است. تالش های کافی برای تطبیق قوانین و احکام قانون اساسی انجام نشده 

 18دان مورد اشاره قرار گرفته اند.است. تبعیض و فساد در مراجع حکومتی به عنوان مانع اصلی تحقق حقوق شهرون

 دیدگاه های موجود دربارۀ تأثیرات برنامه های حقوق بشری

برداشت های پاسخگویان در والیات مختلف در خصوص تأثیرات و پیامدهای برنامه ها و اندیشه های حقوق بشری در 

کابل و بامیان عموماً مثبت ارزیابی شده و  اجتماعاتشان حائز تفاوت های چشم گیری می باشد. تأثیر حقوق بشر در ننگرهار،

برخی درجۀ اثربخشی آن را کم جلوه داده اند. این در حالی است که در بلخ، کندهار و هرات هم دیدگاه های منفی و هم 

 دیدگاه های مثبت در این زمینه مطرح شده است.

ار بر زنان، بخصوص در زمینۀ رسیدگی به در ننگرهار، تأثیرات مثبت فعالیت های حقوق بشری در عرصه های تأثیرگذ

در این والیت، در زمینۀ دسترسی  19قضایای خشونت با زنان و کاهش ازدواج های اجباری و بد دادن، جلوه گر شده است.

به حق تعلیم و پشتیبانی از حقوق اشخاص ملکی که از فعالیت های قوای امنیتی حکومت متضرر شده اند، پیشرفت هایی رقم 

 20است.خورده 

در کابل، افزایش تظاهرات مسالمت آمیز و اتکا به سازمان های حقوق بشر در رسیدگی به دوسیه های قضایی نشانگر آن 

در بامیان، در 21است که حقوق بشر و تالش های موجود برای نهادینه کردن آن، پیامدهای مطلوبی را به دنبال داشته است. 

ای مدنی، آزادی بیان، مشارکت زنان در انتخابات، کاندیداتوری سیاسی زنان، چند زمینه از قبیل دادخواهی، فعالیت ه

دسترسی دختران به مکتب، حفاظت از زنان در برابر خشونت خانگی، گفتمان در خصوص کاربرد شکنجه در زندان ها و 

واج اجباری و زیرسن، توقیف خانه ها، حقوق اطفال، مشارکت زنان در سازمان های قضایی، آگاهی از عواقب ناگوار ازد

حضور زنان در سکتورهای عامه )معارف، دولت و رسانه ها( و کاهش مردساالری در روابط زناشویی، تأثیرات مطلوبی 

با این حال، این تأثیرات مطلوب در تمام دیگر والیات محدود به مرکز بوده و به ساحات دورافتاده نفوذ  21رقم خورده است. 

 نکرده است. 

معتقدند که تعمیم مثبت اندیشی در مورد تأثیرات فعالیت های حقوق بشری در بامیان نیازمند توجه به دو موضوع پاسخگویان 

می باشد. نخست اینکه برنامه های حقوق بشری و پیام های آنها همواره برای مردم قابل درک نبوده و سطح تعلیم آنها را مد 

مفهوم جندر را تنها به زنان ربط می دهند که به نوبۀ خود منجر به بروز سوء نظر قرار نمی دهند. دوم اینکه این برنامه ها 

 برداشت و اختالفات خانوادگی شده است. برای مثال: 

                                                        
12 KI-M-Bam-PI-0, KI-M-Bam-GO-1, KI-F-Bam-Go-3, KI-M-Bam-Go-4, KI-F-Bam-Go-1, KI-M-Bam-Go-2, KI-F-Bam-CS-1, 

KI-M-Bam-CS-3, KI-M-Bam-NG-1, KI-M-Bam-NG-6 
17 KI-M-KDR-Go-1, KI-F-KDR-Go-3, KI-M-KDR-Go-4, KI-F-KDR-Go-2, KI-M-KDR-CS-1, KI-F-KDR-CS-1, KI-M-KDR-

CS-3, KI-M-KDR-NG-1, KI-F-KDR-PI-1, KI-M-KDR-Go-1 
18 KI-M-Her-Go-1 ,KI-F-Her-Go-3 ,KI-F-Her-Go-4 ,KI-M-Her-Go-1 ,KI-M-Her-Go-2, KI-F-Her-CS-1 ,KI-F-Her-CS-3 ,KI-M-

Her-NG-1, KI-F-Her-PI-0, KI-M-Her-GO-0, KI-F-HER-NG-6 
19 KI-F-Nan-PI-1, KI-M-Nan-Go-6, KI-F-Nan-Go-3, KI-M-Nan-Go-5, KI-M-Nan-CS-3, KI-F-Nan-CS-1, KI-F-Nan-NG-1, KI-

M-Nan-Go-4, KI-F-Nan-NG-1, KI-M-Nan-Go-1, KI-F-Nan-Go-2, KI-M-Nan-CS-1 
20 KI-M-NAN-GO-1 
21 KI-F-Kab-PI-0, KI-M-Kab-Go-0, KI-F-Kab-CS-6, KI-F-Kab-Go-2, KI-M-Kab-NG-1 
21 KI-M-Bam-PI-0, KI-M-Bam-Go-0, KI-M-Bam-GO-6, KI-M-Bam-Go-4, KI-F-Bam-Go-1, KI-M-Bam-Go-2, KI-M-Bam-CS-

1, KI-F-Bam-CS-1, KI-M-Bam-CS-3, KI-M-Bam-NG-0, KI-M-Bam-NG-1 
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... در یک قریه، مردی از خانۀ خود به قصد جمع کردن علف برای احشام راهی کوه می شود. وقتی بر می گردد 

ن جواب رد می دهد و می گوید حق مرد و زن یکی است، پس و از زنش می خواهد که برایش چای دم کند، ز

  23چای را خودت دم کن. اگر مداخلۀ بزرگان محل نبود، این قضیه می توانست به طالق بیانجامد.

در کندهار و بلخ، دو چشم انداز شدیداً متمایز دربارۀ تأثیرات ناشی از مفکوره ها و برنامه های حقوق بشری وجود داشته 

چشم انداز که گفته می شود بیشتر در بلخ وجود دارد، شدیداً منفی است و بیش از هر کس دیگری به مردم بی است. یک 

تعلیم نسبت داده می شود. بنا به این دیدگاه، حقوق بشر جنگ را ترویج می دهد، مغایر با سنت های محلی است و معرف 

ار دارد". طرفداران این دیدگاه معتقدند که برابری حقوق نوعی "فرهنگ غربی است که در تضاد با ارزش های اسالمی قر

مرد و زن یک مفهوم غربی و نه اسالمی است و حقوق بشر نابسامانی در درون خانواده ببار می آورد، زیرا باعث می شود 

زتاب یافته این دیدگاه در اظهارات یکی از ُمطلعین کلیدی کندهار با  24که زنان از اطاعت از دستورات سرپیچی کنند."

 است:

من فکر می کنم که تأثیر برنامه های ]حقوق بشر[ منفی بوده است. این برنامه ها اکثراً روی زنان متمرکز هستند و 

این در تضاد با فرهنگ بومی ما است. تمرکز عمدۀ این برنامه ها آزادی زنان، حق بیرون رفتن و حق تعلیم است، 

  21ها به اطفال توجه دارند.در حالیکه تنها ده فیصد این برنامه 

بشری در بلخ و کندهار هم جنبۀ منفی و هم جنبۀ مثبت داشته است.  شده از تأثیرات برنامه های حقوق ارزیابی های ارائه

توسط  افراد دارای دیدگاه های مثبت، یکپارچگی بر علیه بی عدالتی را به منزلۀ دستاوردی که هم توسط حکومت و هم

مردم از حقوق شان بیشتر آگاه شده اند و به طور فزاینده ای به  22بشری تحقق یافته است، می نگرند. سازمان های حقوق

توانند به نهادهای عدلی مراجعه کنند، ا در صورت مواجهه با مشکل می دختران اجازۀ رفتن به مکتب را می دهند. آنه

  27هرچند برخی از مقامات عدلی فاسد هستند.

منفی دارند. دیدگاه ها در خصوص موثریت برنامه های حقوق هم جنبۀ ده در هرات هم جنبۀ مثبت و ارزیابی های ارائه ش

بشری در این والیت از همدیگر متمایزند. عده ای معتقدند که این برنامه ها در عرصه های آزادی بیان، حضور رسانه ها و 

کنند که برنامه های حقوق بشری اثر بخش نبوده اند، زیرا  حق تعلیم، نتایج مثبتی بدست داده اند. عده ای دیگر استدالل می

کندهار نیز وضعیت   28کار آنها به آگاهی رسانی محدود بوده و صرفاً در مرکز و نه در ساحات روستایی تطبیق شده است.

ی حقوق بشری مشابهی دارد. عده ای از پاسخگویان معتقدند که واسطه بازی در توزیع وجوه مساعدتی، تأثیرات برنامه ها

  29را تحت الشعاع قرار داده است.

 موانع تطبیق حقوق بشر

چند مانع منجر به بروز مقاومت سیستمی در  70تطبیق حقوق بشر در افغانستان با موانع فراوانی روبرو بوده و می باشد.

تداوم مردساالری یا ترکیبی از  برابر نهادینه سازی حقوق بشر شده اند. از میان این موانع مشخصاً می توانیم به زورمندان و

هر دو مورد اشاره کنیم. این نوع مقاومت از منافع شخصی کسانی سرچشمه می گیرد که حس می کنند آجندای حقوق بشر 

آنها و توانایی کنترول شان بر دیگران اخالل وارد می کند. موانع دیگر ریشه در بدنامی  ۀدر تداوم قدرت زیرسوال رفت

موارد، واقعی سازمان های حقوق بشری دارد که دادخواهی های حقوقی شان، بویژه برای زنان،  فرضی، و در برخی

احتماالً بسیار جدید، بسیار محدود و بسیار تبلیغاتی بوده و بدین جهت پذیرش گسترده ای کسب ننموده است. در حال حاضر 

د بیشتر در انجام دادخواهی اذعان دارند. چالش بسیاری از سازمان های حقوق بشر بر وجود مقاومت سیستمی و لزوم تعه

                                                        
23 KI-M-Bam-Go-1 
24 KI-F-Bal-PI-1, KI-M-Bal-Go-1, KI-F-Bal-Go-3, KI-M-Bal-Go-4, KI-F-Bal-Go-1, KI-M-Bal-Go-2, KI-M-Bal-CS-1, KI-F-Bal-

CS-1, KI-M-Bal-CS-3, KI-M-Bal-NG-1, KI-F-Bal-NG-1, KI-M-Bal-CS-0 
21 KI-M-KDR-CS-3, KI-M-KDR-CS-0, KI-F-Kdr-CS-1 
22 KI-F-Bal-PI-1, KI-M-Bal-Go-1, KI-F-Bal-Go-3, KI-M-Bal-Go-4, KI-F-Bal-Go-1, KI-M-Bal-Go-2, KI-M-Bal-CS-1, KI-F-Bal-

CS-1, KI-M-Bal-CS-3, KI-M-Bal-NG-1, KI-F-Bal-NG-1, KI-M-Bal-CS-0  
27 KI-M-KDR-Go-0, KI-F-Kdr-Go-4, KI-F-KDR-PI-1, KI-F-KDR-NG-1 
28 KI-M-Her-Go-1 ,KI-M-Her-Go-1 ,KI-F-Her-Go-4 ,KI-M-Her-Go-1, KI-F-Her-CS-3, KI-M-Her-NG-1 ,KI-F-Her-NG-1, KI-F-

Her-PI-1 
29 KI-M-KDR-CS-3, KI-M-KDR-CS-0, KI-F-Kdr-CS-1 

متمرکز می باشند. بررسی موانع تطبیق این این نتایج به طور عمومی روی تطبیق حقوق بشر و نه تطبیق حقوق مشخص از جمله دسترسی به تعلیم و آزادی بیان 70 

 حقوق مستلزم آن است که تحلیل مشخص تری در این عرصه های واقعی انجام شود.
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های جامعوی دیگری که در درازمدت مانع از تطبیق حقوق بشر می شوند عبارتند از: بیسوادی، نا امنی، محافظه کاری 

  71سنتی و شدیداً روستایی بودن جامعۀ افغانستان.

بروز خأل قدرت منتهی می گردد و در چنین شرایطی  ون در افغانستان به نوبۀ خود بهننا امنی و شکننده بودن حاکمیت قا

است که زورمندان و گروه های مسلح مخالف دولت فرصت می یابند تا به شکل آزادانه بر علیه برنامه های حقوق بشری 

ت تأثیر پاسخگویان بلخ و ننگرهار گفته اند که بیسوادی و نفوذ زورمندان بدان معناست که مردم براحتی تح 71تبلیغات نمایند.

در ننگرهار، عناصر جناح  73معلومات نادرست در خصوص حقوق بشر و سازمان های ترویج دهندۀ آن قرار می گیرند.

مسلح مخالف دولت به مردم می گویند که حقوق بشر برنامۀ خارجی کفرآمیزی است که بر ضد ارزش های اسالمی و با 

طی ممکن است سازمان های حقوق بشر با تهدید مواجه شوند. در هدف گمراه ساختن زنان طراحی شده است. در چنین شرای

بامیان که شرایط امنیتی بهتری دارد، زورمندان سیاسی غیررسمی به تصمیم مردم در زمینۀ پذیرش یا عمل به حقوق بشر 

ولت و مقامات اعمال نفوذ می کنند. همچنین ممکن است سازمان های حقوق بشر با تهدید از جانب گروه های مسلح مخالف د

  74ارگان های حکومتی بخصوص پولیس و نهادهای قضایی مواجه شوند.

تطبیق حقوق بشر در اماکنی که نا امنی در آن شدت چندانی ندارد نیز با چالش های فراوانی روبرو می باشد. این چالش ها 

ی ناشی از شکل ابتدایی عرضۀ حقوق از ماهیت مردساالر و محافظه کار جامعۀ افغانی سرچشمه می گیرند و همچنین تا حد

بشر در کشور می باشند. پاسخگویان هرات گفته اند که در ابتدا حساسیت و واکنش های منفی نسبت به حقوق بشر وجود 

داشت زیرا پروژه های حقوق بشری عمدتاً روی زنان متمرکز بودند و در نتیجه بیشتر تالش هایی که زنان برای کسب 

اعتبار سازمان   71دادند صرفاً واکنش منفی و در برخی موارد خشونت بار مردان را به دنبال داشت. حقوق شان انجام می

های حقوق بشری به جهت اینکه نتوانسته بودند توازن الزم را در رویکردشان نسبت به مردان و زنان رعایت کنند، از 

 مثال: . برایحل شده استدست رفت و از آن زمان به بعد این موضوع تا حدی 

سازمان های حقوق بشری در ابتدا دقت الزم را در برنامه هایشان نداشتند. آنها بحث ها و نظراتی را با مردم در 

میان می گذاشتند که بر ضد عقاید عامۀ مردم بود. اصول حقوق بشر را بدون لحاظ حساسیت های دینی مردم 

بشر را ازدیاد بخشید تا اینکه سازمان های حقوق بشری  معرفی می کردند... این مسئله بدبینی مردم نسبت به حقوق

به تعدی آمیز بودن روش های شان پی بردند. اما متأسفانه بسیار دیر شده بود، چون دیگر اعتباری برای آنها باقی 

نمانده بود... اکنون سازمان های حقوق بشری به نحو متفاوتی عمل می کنند. دیگر به مانند انقالبیونی که می 

واهند همه چیز را ظرف چند روز تغییر دهند، ظاهر نمی شوند. آنها آهسته و پیوسته عمل کرده و سعی در خ

   72تحریک کسی ندارند.

در بامیان نیز مردم ابتدا حقوق بشر را به عنوان یک "مفهوم وارداتی و غربی" می نگریستند و تصور می کردند که این 

در مغایرت با اسالم قرار دارد. در حالیکه دیدگاه های موجود در مرکز بامیان نسبت به مفهوم تنها متمرکز بر زنان بوده و 

 قبل بهبود یافته است، مصداق این نکته در بخش های روستایی بامیان تبارز نیافته است:

دم در ساحات روستایی، اکثر مردم حقوق بشر را یک مفهوم وارداتی می دانند. اما در مرکز چنین نیست، چون مر

به رسانه ها دسترسی دارند و می دانند که حقوق بشر یک مفهوم انسانی است و برخی می خواهند این مفهوم را در 

شخصیت های دینی هنوز بر این باورند که حقوق بشر توسط درس خوانده های  از جامعه نهادینه کنند. عده ای

  77کشورهای غربی که در صدد مبارزه با مالها و دین بر آمده اند، ترویج می یابند. 

در کندهار، پذیرش حقوق بشر هنوز هم در سطح پایینی قرار دارد. دلیل این مسئله "آگاهی کاذب"، تمرکز روی حقوق زن 

فرضیه هایی است مبنی بر اینکه برنامه های حقوق بشر با سنت های اسالمی و و فرهنگ محلی در تضاد قرار  و وجود

   78دارند.

                                                        
71 KI-F-Nan-Go-3, KI-F-Nan-CS-1, KI-M-Nan-Go-6, KI-M-Nan-Go-4, KI-M-Nan-Go-2, KI-M-Nan-PI-0 (Confirmed by many)  
71 KI-F-Bal-Go-1, KI-M-Bal-Go-2, KI-M-Bal-CS-1, KI-F-Bal-CS-1, KI-M-Bal-CS-3, KI-F-Bal-PI-1, KI-M-Bal-Go-1, KI-F-

Bal-Go-3, KI-M-Bal-Go-4, KI-M-Bal-NG-1, KI-F-Bal-NG-1, KI-M-Bal-NG-0, KI-M-BAL-NG-0 
73 KI-F-Nan-Go-3, KI-M-Nan-Go-5, KI-F-Nan-Go-2, KI-F-Nan-CS-6, KI-M-Nan-Go-6, KI-F-NAN-PI-0, KI-M-NAN-GO-4, 

KI-F-Nan-NG-6, KI-F-Nan-NG-0 (confirmed by many) 
74 KI-F-KDR-Go-2, KI-M-KDR-CS-1, KI-F-KDR-CS-1, KI-M-KDR-CS-3, KI-M-KDR-NG-1, KI-F-KDR-PI-1, KI-M-KDR-

Go-1, KI-M-KDR-Go-1, KI-F-KDR-Go-3, KI-M-KDR-Go-4 
71 KI-M-Her-Go-1, KI-M-Her-Go-1 ,KI-F-Her-Go-4 ,KI-M-Her-Go-1, KI-F-Her-CS-3 
72 KI-F-HER-PI-1 
77 KI-M-Bam-CS-3 
78 KI-F-Kdr-Go-4, KI-F-Kdr-CS-1, KI-F-KDR-Go-2, KI-F-KDR-PI-1, KI-M-KDR-Go-1, KI-M-KDR-CS-3, KI-M-KDR-CS-0 
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حقوق بشر همچنین می تواند مخالفت کسانی را که از حفظ نظم اجتماعی موجود نفع شخصی می برند، بر انگیزد؛ از جمله 

 قوق بشر و ارزش های اسالمی هستند: طرفداران "فرهنگ محلی و رسوم سنتی" که بر ضد ح

ً با سنت های ناشایست از جمله ازدواج اجباری، بد دادن، ازدواج زیر سن و انکار حق تعلیم مبارزه می  ما دائما

کردیم. این فعالیت ها واکنش های منفی شدیدی را در پی داشت؛ تا جایی که بر علیه ما ایستادند و ساز مخالفت با 

  79را زدند.اندیشۀ حقوق بشر 

به نظر می رسد بخش بزرگی از مخالفت ها با نهادینه سازی حقوق بشر ریشه در مردساالری دارد. مرد ساالری به عنوان 

"فرهنگ محلی و مجموعه ای از رسوم سنتی" در مخالفت با تغییر پیشکش می شود. مردساالری با تفکیک بندی عمدتاً 

قائل می شود، شرایط را برای فعالیت فعاالن و سازمان های حقوق بشری بسا نادرستی که بین حقوق و ارزش های سنتی 

دشوار می سازد و در خصوص رویکردهای کوتاه مدت، میان مدت و درازمدتی که در تطبیق و پشتیبانی از حقوق بشر در 

   80افغانستان بکار گرفته می شوند، پرسش های بنیادی بیشماری را مطرح می کند.

 کنندۀ حقوق بشرعوامل تسهیل 

مصاحبه شوندگان برای تطبیق موثر حقوق بشر در افغانستان پیشنهاداتی ارائه کرده اند. این پیشنهادات مشتمل بر عرصه 

 های تمرکز عینی، مسیرهای ارتباطی، وسایل تطبیق و گزینه های تاکتیکی می باشند.

بشر پیشنهاد می کنند که دامنۀ پوشش برنامه های خود را از پاسخگویان ننگرهار و بامیان به فعاالن و تطبیق کنندگان حقوق 

مراکز والیات به ولسوالی های دورافتاده گسترش دهند. بسیاری از مصاحبه شوندگان تأکید داشتند که گسترش برنامه های 

ی، قبیلوی و محلی حقوق بشری به ولسوالی ها باید از طریق همکاری با رسانه ها و مراجع محلی سنتی، از قبیل بزرگان دین

  81که بیشترین نفوذ را در این ساحات دارند، انجام شود.

اکثر پاسخگویان معتقدند که حقوق بشر به طور کلی با اصول اسالمی همخوانی دارد. آنها استدالل می کنند و همچنین انتظار 

 دارند که حقوق بشر می بایست در چارچوب اسالمی آن تطبیق شود. برای مثال:

شر در قرآن مورد اشاره قرار گرفته است. تمام مسلمان ها به قانون اسالم و حقوق بشر احترام دارند. مردم حقوق ب

بی تعلیم که از مفهوم حقوق بشر و فرمایشات قرآن در خصوص آن بی اطالع اند، تالش های موجود در راستای 

ند که حقوق بشر یک مفکورۀ خارجی است که تطبیق و پشتیبانی از حقوق بشر را به تحلیل می برند و شایعه می کن

بر ضد ارزش ها اسالمی و سنت های محلی عمل می کند... از این رو، سازمان های حقوق بشری باید برنامه های 

آگاهی رسانی شان را از طریق رسانه ها، رهبران دینی و بزرگان قبیلوی تطبیق نمایند. اکثر مردم به رسانه ها 

محلی به سخنان رهبران دینی توجه می کنند. تمام برنامه ها و رویدادها باید با ارجاع به دسترسی دارند. مردم 

ارزش ها و اصول اسالمی تطبیق شود تا آنهایی که نسبت به حقوق بشر بدبین هستند به آگاهی و احترام به حقوق 

  81بشر روی بیاورند.

که حقوق بشر باید "با لحاظ فرهنگ و سنت های بومی" تطبیق  پاسخگویان ننگرهار، بلخ، کندهار و هرات نیز تأکید داشتند

پاسخگویان همچنین خواهان شکل گیری یک رویکرد تدریجی تر و   83شود تا از بروز سوء تفاهم در این زمینه اجتناب شود.

قضایی -دلیهمچون پولیس و نظام ع بخش هاییکمتر "انقالبی" و کاهش "تمرکز روی زنان" و افزایش تمرکز بر فساد در 

در هرات و بلخ، ضروری است تا پیام رسانی در مورد حقوق بشر به شکلی که برای عامۀ مردم و بخصوص  84می باشند.

 افراد کم سواد یا بیسواد قابل فهم باشد، انجام شود:

ها باید زمینۀ مشارکت کارشناسان و رهبران اجتماعی در بحث های مرتبط به حقوق بشر فراهم شود تا این بحث 

مشروعیت الزم را نزد مخاطبانشان بیابند. باید از بحث هایی که ممکن است واکنش های منفی در پی داشته باشند، 

                                                        
79 KI-F-Kab-PI-0 
80 KI-F-Kab-PI-0, KI-F-Kab-Go-3, KI-F-Kab-Go-2 
81 KI-F-Nan-GO-3 
81 KI-M-Nan-CS-1 ,KI-F-Nan-CS-1 ,KI-M-Nan-CS-3, KI-F-Nan-Go-3, KI-M-Nan-Go-4, KI-M-Nan-Go-1, KI-F-Nan-Go-2, KI-

F-Nan-NG-1, KI-M-Nan-NG-1 
83 KI-F-Nan-Go-3, KI-M-Nan-Go-5, KI-F-Nan-Go-2, KI-F-Nan-CS-6, KI-M-Nan-Go-6, KI-F-NAN-PI-0, KI-M-NAN-GO-4, 

KI-F-Nan-NG-6, KI-F-Nan-NG-0 (confirmed by many) 
84 KI-F-KDR-Go-2, KI-M-KDR-CS-1, KI-F-KDR-CS-1, KI-M-KDR-CS-3, KI-M-KDR-NG-1, KI-F-KDR-PI-1, KI-M-KDR-

Go-1, KI-M-KDR-Go-1, KI-F-KDR-Go-3, KI-M-KDR-Go-4  
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اجتناب کنیم. فعالیت های حقوق بشری باید با لحاظ و ارجاع به ارزش های دینی صورت بندی شوند. معرفی 

   81دم ]برای پذیرش تغییر[ آماده شود.حقوق بشر باید به شکل تدریجی صورت گیرد تا پیشاپیش ذهنیت مر

پاسخگویان همچنین با "پروژه ای کردن" حقوق بشر مخالف بودند و در عوض پیشنهاد دادند که حقوق بشر در قالب برنامه 

های اصالحی مستمر تطبیق گردد. انتشار مداوم اطالعات از طریق ساختارهای رسمی و سنتی موجود و گنجاندن حقوق 

  82تعلیمی و وزارتخانه ها از مواردی است که باید حین تطبیق چنین برنامه هایی در نظر گرفته شود.بشر در نصاب 

                                                        
81 KI-F-HER-PI-1 
82 KI-M-Bam-PI-1, KI-F-HER-PI-1 
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 نتیجه گیری

دو پارادایم فراگیر وجود دارد که هر یک چگونگی فهم حقوق بشر در افغانستان را برای ما ترسیم می کنند. یک پارادایم 

معرف دیدگاه های مثبت و دیگری معرف دیدگاه های منفی نسبت به حقوق بشر است. این الگوهای فکری به درجات متغیر 

برای مثال، در هرات دیدگاه شدیداً منفی نسبت به حقوق بشر وجود دارد،  در هر شش والیت مورد مطالعه تبارز یافته اند.

در حالیکه دیدگاه های موجود در بامیان تا حدی مثبت هستند. مردم به شکل یکپارچه ای معتقدند که تمام حقوق انسانی از 

این حقوق در چارچوب آن به یک منبع که همانا خداوند می باشد، سرچشمه می گیرند و اسالم نیز نظام ارزشی است که 

افراد بشر اعطاء می شوند. این تعبیر از حقوق بشر توسط هواداران هر دو پارادایم به منظور عقالنی جلوه دادن مواضع 

 شان بکار گرفته می شود. 

 حقوق بنیادی، بنا به برداشت عمومی، مختص یک کشور بوده و مطابق به شرایط عینی آن صورت بندی می شوند. حال

آنکه حقوق بشر دارای ماهیت جهان شمول می باشد. اما تعداد بسیار کمی از مردم با حقوق بنیادی که قانون اساسی و قوانین 

مربوطه به تمام افغان ها اعطاء نموده اند، آشنایی دارند. صاحبان هر یک از این دیدگاه ها از نقطه نظر سطح تعلیم/تحصیل 

همدیگر دارند. در شش والیت مورد نظر، درجۀ آگاهی )و مثبت اندیشی( دربارۀ حقوق  و جایگاه اجتماعی تفاوت هایی با

بشر در مراکز بیشتر است، اما مردم ساکن در ولسوالی های روستایی آگاهی و شناخت شان از حقوق بشر در حد پایینی 

مردم را در معرض نفوذ "انتقال دهندگان قرار دارد یا حتی هیچ شناختی از این مفهوم در میان آنها وجود ندارد. این مسئله 

دانش" قرار می دهد که برخی از آنها دیدگاه مثبت و دقیقی دربارۀ حقوق بشر و ارتباط آن با اصول اسالمی و معاهدات  بین 

 المللی دارند و عدۀ دیگر از چنین شناختی بی بهره اند.

آمیزند، در حالیکه حقوق زن و حقوق خانواده در زمرۀ حق رأی دادن و رقابت برای احراز مناصب سیاسی کمتر مناقشه 

مناقشه آمیز ترین حقوق بنیادی قرار دارند. بنابراین، بدیهی است که مردساالری در جریان مقاومت تاریخی در برابر 

د و اصالحاتی که از باال به پایین جاری می شوند، روی مواردی همچون خانواده، زنان و نهاد ازدواج انگشت می گذار

با این حال، معارف دختران  87نورم های جنسیتی و روابط خانوادگی با ساختار زندگی اجتماعی افغانستان عجین می شوند.

    نیز عرصۀ حقوقی دیگری است که علیرغم مخالفت بخش های مختلف جامعه، به سرعت از چالش های آن کاسته می شود.

جوانان با گذشت زمان برداشت های مطلوب تری نسبت به حقوق بشر در شش والیت مورد مطالعه، مردم و بخصوص 

کسب نموده اند. این تغییر نگرشی ثمرۀ اثبات سودمندی و مزایای حقوق در زندگی روزانۀ مردم می باشد که از میان آنها 

توان نتیجه گرفت که  می توان به اعتراض مسالمت آمیز، رأی دادن، دسترسی به تعلیم و عدالت اشاره نمود. از این رو می

نهادینه کردن حقوق مستلزم آن است که فواید عینی آن حقوق برای افراد و خانواده هایی که آن را می پذیرند به اثبات برسد. 

حق ”این امر همچنین می تواند از شکل گیری برداشت های منفی در مورد حقوق بشر و شایعه پراکنی هایی از قبیل اینکه 

 زاع و طالق را به بار می آورد"، جلوگیری نماید.دادن به زنان، ن

در عرصۀ تطبیق حقوق بنیادی پیشگام باشد. با این حال، بسیاری از  باید پاسخگویان به شکل یکپارچه ای معتقدند که دولت

کرده اند.  آنها نسبت به تالش های حکومت برای عمل به تعهداتش در زمینۀ ترویج و پشتیبانی از حقوق بشر ابراز نا امیدی

فساد اداری بسیاری از این حقوق از جمله عدالت در دسترسی به خدمات و پست های دولتی را تحت الشعاع قرار می دهد. 

همچنین بسیاری از افراد شکایت دارند که حکومت به قدر کافی شهروندان را از حقوق شان و نیز از قانون اساسی و دیگر 

واقع عده ای از مردم دیدگاه تردید آمیزی دارند و معتقدند که مقامات حکومتی فاسد از  قوانین کشور آگاه نساخته است. در

 ارائۀ چنین معلوماتی سرباز می زنند تا امکان کاربرد این حقوق برای حسابخواهی از خودشان را کاهش دهند.

هت دارد. عده ای نسبت نگرش های مردم دربارۀ حقوق بشر با برداشت های عمومی موجود در خصوص حقوق بشر مشاب

به حقوق بشر دید مثبت و عدۀ دیگر دید منفی دارند. افرادی که دید مثبتی نسبت به سازمان های حقوق بشری دارند به 

تأثیرات مطلوبی که این سازمان ها برای برخی از اجتماعات بخصوص زنان به ارمغان آورده اند، اشاره می کنند. اما عدۀ 

منفی بوده و معتقدند که این حقوق از آنجا که توسط خارجی ها تعلیم داده می شوند، غیرموثر و  دیگری از مردم دیدشان

 بدنام هستند، امور خانوادگی را مورد تعدی قرار می دهند. 

                                                        
 . برای مثال مراجعه شود به: 87

Dupree, N. (1001) and Johnson, C., and J. Leslie (1007) 
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می توان استنباط کرد که چالش های افغانستان در زمینۀ تطبیق حقوق بشر با تجربۀ برخی از کشورهای دیگر، برای مثال 

از سوی دیگر، انطباق حقوق بشر و به حداقل رساندن تضاد آن با رسوم و سنت   88یقای جنوبی، تفاوت چندانی ندارد.در افر

های فرهنگی بومی می تواند امکان تطبیق موثر و همۀ جانبۀ آن را باال ببرد. از سوی دیگر، برخی تعدیالت می توانند 

. مخالفان نهادینه سازی حقوق بشر معموالً  از "سنت های فرهنگی" و تطبیق یکپارچۀ این حقوق را تحت الشعاع قرار دهند

"فرهنگ بومی" سخن می گویند اما به ندرت در مورد ارزش ها یا اصول فرهنگی، دینی یا محلی که با عرضۀ حقوق 

ً برای  بنیادی در یک اجتماع معین پایمال می شوند، جزئیات ارائه می کنند. در حالیکه مردساالری به خودی خود مستقیما

 ابراز مخالفت با حقوق بنیادی بکار گرفته نمی شود، به طرز آشکاری در تمام پیشنهادات مبهمی که در مورد لزوم همخوانی

 با "سنت های فرهنگی" و "فرهنگ بومی" ارائه شده اند، تبارز یافته است.  حقوق بنیادی

  

                                                        
88 Ibhawoh, B. (1000) 
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 پیشنهادات

 قیق ارائه می شوند:پیشنهادات ذیل بر مبنای یافته های این تح

. تطبیق حقوق بشر باید به عنوان یک روند درازمدت که مستلزم تغییرات اجتماعی بنیادی می باشد، نگریسته شود: 0

بیشتر مخالفت ها با حقوق بشر در افغانستان از این فرضیه سرچشمه می گیرند که این حقوق با اسالم و نظم اجتماعی 

تسلط و چیرگی دارند در تضاد قرار دارد. در شرایطی که "سنت های فرهنگی" و  زنانمردساالر که در آن مردان بر 

"فرهنگ بومی" به عنوان دالیل مخالفت با حقوق بشر بکار گرفته می شوند، ضروری است تا در برنامه های حقوق بشر به 

گی به این موضوع شکل گیرد. شناسایی رسوم فرهنگی یا محلی مورد نظر پرداخته شود تا رویکردی مناسب برای رسید

برای مثال در قضایایی همچون تصمیم گیری در مورد ازدواج، انطباق رسوم فرهنگی با اصول برابری و انصاف می تواند 

دیگری همچون بدل و  دن این رسوم صورت گیرد. در مواردبه آسانی از طریق گفتمان در خصوص مزایای تغییر دا

م تعدیل و یا متوقف ساختن این رسوم از طریق ابتکاراتی همچون معارف و امنیت بددادن، تطبیق حقوق بشر مستلز

اقتصادی می باشد. در حال حاضر بسیاری از سازمان های حقوق بشری از روش های زیرکانه و کمتر "انقالبی" برای 

ی را می توان از این رسیدگی به این مسائل استفاده می کنند. باید به شکل سیستماتیک تشخیص دهیم که چه درس های

رویکرد جدید فراگرفت؛ بخصوص در زمینۀ ایجاد تغییرات اجتماعی که هم بلحاظ فرهنگی قابل قبول باشند و هم اینکه با 

آجندای حقوق بشر هماهنگ باشند. تغییر استراتیژیک و تدریجی بواسطۀ پروژه های کوتاه مدت و پراکنده فراهم نمی شود 

  است. ری درازمدت در عرصه های برنامه ریزی و تمویلبلکه مستلزم سرمایه گذا

 . نقش و تعهد حکومت در زمینۀ ارتقای حقوق بشر نیاز به انسجام و یکپارچگی دارد:6

فساد اداری تأثیرات مستقیم و قابل مالحظه ای بر دسترسی مردم به حقوق اساسی شان وارد کرده و سبب به وجود آمدن  

ستان می شود. به نظر می رسد تعداد قابل توجهی از مقامات حکومتی از تعهد کافی برای فضای بی اعتمادی در افغان

پشتیبانی از حقوق تضمین شدۀ شهروندان در قانون اساسی و قوانین مربوطه برخوردار نمی باشند و بسیاری از آنها حتی 

وق بشر باید در اصالحات اداری عامه و برنامه نمی دانند که مکلفند وظایف خود را بنا به حکم قانون انجام دهند. آموزش حق

های رشد مسکلی کارمندان دولت )به شمول مقامات انتخابی( شامل ساخته شود. از سوی دیگر، می بایست با ایجاد سیستم 

 های الزم از عملکرد کارمندان آموزش دیده در زمینۀ عملی کردن آموخته هایشان نظارت بعمل آوریم.

  حقوق بنیادی باید افزایش داده شود:. آگاهی مردم از 3

حکومت های مطلقه بوده است. این انگیزه در گذر زمان، هر وضع محدودیت برای انگیزۀ حقوق بشر در طول تاریخ همانا 

چند با تفاوت هایی در میان کشورهای مختلف، ابعاد پیچیده تری به خود گرفته و به پشتیبانی از گروه های مشخص و وضع 

حداقل برای زندگی شرافتمندانه معطوف شده است. اندیشۀ حقوق بشر به عنوان عنصر تعیین کنندۀ محدوده های  معیارهای

کرامت انسانی و ابزاری برای حسابخواهی از حکومت، هرگز در افغانستان به شکل کامل نهادینه نشده است. مهم تر اینکه 

جه می باشیم. تعداد کمی از مردم به شمول مقامات حکومتی از حقوق در افغانستان با تعبیر محدود شده ای از حقوق بشر موا

است، آگاهی دارند. برگزاری کمپاین های رسانه ای برای گسترش آگاهی از  نمودهبنیادی که قانون اساسی به آنها اعطا 

ۀ کشور ضروری می حقوق بنیادی و ارتقای تعلیمات مدنی ابتدایی در مورد حقوق بنیادی بخصوص در بخش های دور افتاد

 باشد. 

 . آموزش مردم عامه برای ارج نهادن به حقوق بنیادی: 4

تعلیم و سواد یک عنصر کلیدی برای شناخت افرادی است که از حقوق بشر آگاهی داشته و از آن حمایت می کنند و به 

د استفاده قرار می گیرد. افراد عنوان شاخصی برای متمایز کردن آنها از افرادی که از این آگاهی برخوردار نیستند مور

دارای سطح سواد و تعلیمات رسمی پایین یا افراد بدون تعلیمات رسمی به طور خاص به دیدگاه های "انتقال دهندگان دانش" 

از جمله مقامات دینی، بزرگان و دیگر شخصیت های ذی نفوذ اتکا می کنند. باید از رادیو به عنوان وسیله ای برای باال 

اهی عامه در خصوص حقوق بشر استفاده شود؛ بخصوص در ساحات دورافتاده ای که میزان سواد و دسترسی به بردن آگ

تعلیمات در آن پایین می باشد. در عین زمان، باید سعی کنیم تا انتقال دهندگان دانش را مجدداً تعلیم دهیم تا بتوانند آموزه 

ارائه نمایند. سکتور تعلیمات  صورت بندی و وق بنیادی شهروندانهایشان را در سازگاری با احکام قانون اساسی و حق
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رسمی باید تالش کند تا لزوم تأمین حقوق بنیادی شهروندان را به عنوان پیش شرطی برای شکل گیری جامعۀ مدنی در 

 دستور کار خویش قرار دهد. 

 . بهره گیری از جوانان به عنوان قهرمانان "حقوق بنیادی":5

شواهد موجود نشان می دهد که جوانان، نسبت به افراد مسن، از دید بازتر و انگیزۀ بیشتری برای پشتیبانی از حقوق بشر  

سال  11برخوردار می باشند؛ هرچند این موضوع نیاز به تحقیق بیشتر دارد. آنچه می دانیم این است که اکثر جوانان طی 

و سوادآموزی شده اند، از طریق انترنت و رسانه های اجتماعی به اطالعات  گذشته بخوبی رشد کرده اند، موفق به تعلیم

اند. ما باید ضمن انجام تحقیقات بیشتر در مورد نقش بالقوۀ  گشتهدسترسی پیدا کرده اند و از مزایای حقوق بنیادی مطلع 

ی ترویج و پشتیبانی از حقوق بشر جوانان در امر آگاهی رسانی، به لزوم کار با جوانان و سازمان های جوانان در راستا

 توجه بیشتری نماییم و تالش های الزم را در این زمینه انجام دهیم.

 . بهره گیری از مقامات سنتی به عنوان قهرمانان حقوق بنیادی: 2

ی از اکثر افغان ها در اجتماعات روستایی زندگی می کنند که در آن مقامات سنتی همچون رهبران دینی و بزرگان اجتماع

نفوذ فراوانی بر نگرش های عامه برخوردار می باشند. نیاز است تا رویکردهای مبتکرانه ای را برای جلب همکاری 

مقامات سنتی و تعلیم مجدد آنها در مورد سازگاری حقوق بنیادی با اصول اسالمی بوجود بیاوریم. این رویکردها باید بر 

 ع، حامیان و ترویج دهندگان حقوق بنیادی شهروندان تأکید نمایند.مسئولیت های این افراد در مقام رهبر اجتما

  . تأکید بر مزایای عملی نهادینه کردن حقوق بنیادی: 7

در امر اطالع رسانی در مورد حقوق بنیادی، باید به وضوح بیان شود که چگونه حقوق بنیادی به افراد، خانواده ها و 

مثال، حق رأی دادن در انتخابات ملی و والیتی دارای مزایای برجسته ای می اجتماعات محلی منفعت می رسانند. برای 

باشد. بسیاری از مردان و زنان افغان معتقدند که حق رأی پلی میان شهروندان و مقامات حکومتی ایجاد کرده و به عنوان 

ای رفع نیازهای بیشمار خود از عنصر مشروعیت دهنده به حکومت عمل می کند. مردم با استفاده از این حق می توانند بر

 نمایندگانشان حسابخواهی نمایند.
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 (guiding questions)ضمیمه: کودهای مصاحبات و سواالت هادی 

 کودها:

 NG = غیردولتی

KI-M-Kab-NG-1 (KI=ُمطلع کلیدی, M=مرد, Kab=کابل, NG=ترتیب=1 ,غیردولتی) 

KI-F-Kab-NG-1 (KI=ُمطلع کلیدی, F=زن, Kab=کابل, NG=ترتیب=1 ,غیردولتی) 

 

 Go = دولتی

KI-F-Kab-Go-1 (KI=ُمطلع کلیدی, F=زن, Kab=کابل, Go=ترتیب=1 ,دولتی) 

KI-M-Kab-Go-1 (KI=ُمطلع کلیدی, M=مرد, Kab=کابل, Go=ترتیب=1 ,دولتی) 

 

 CS = جامعۀ مدنی

KI-M-Kab-CS-1 (KI= ُمطلع کلیدی, M=مرد, Kab=کابل, CS=ترتیب=1 ,جامعۀ مدنی) 

KI-F-Kab-CS-1 (KI= ُمطلع کلیدی, F=زن, Kab=کابل, CS=ترتیب=1 ,جامعۀ مدنی) 

 

 PI = نهاد عامه

KI-F-Kab-PI-1 (KI= ُمطلع کلیدی, F=زن, Kab=کابل, PI=ترتیب=1 ,نهاد عامه) 

KI-M-Kab-PI-1 (KI= ُمطلع کلیدی, M=مرد, Kab=کابل, PI=ترتیب=1 ,نهاد عامه) 

 

 سواالت هادی:

 اجتماع تان چه دیدگاهی نسبت به حقوق بشر دارید؟ شما و مردم .1

 فرق بین حقوق بشر و حقوق بنیادی چیست؟ .1

 آیا در اجتماع شما برداشت مردم از حقوق بشر طی سال های گذشته تغییر کرده است؟ اگر بلی، چگونه؟ .3

 احکام ناظر بر حقوق بنیادی در قانون اساسی کدامند؟ .4

 والیت شما تطبیق شده است؟ اگر بلی، چه نوع برنامه هایی تطبیق شده است؟ه های حقوق بشری در آیا برنام .1

 این برنامه ها در اجتماع شما چه تأثیراتی بر جای گذاشته است؟ .2

 مردم اجتماع شما چه دیدی نسبت به سازمان های حقوق بشری دارند؟ .7

ه تنش ها و کشمکش هایی بوجود آیا سازمان های حقوق بشری در اجتماع شما تنش بوجود می آورند؟ اگر بلی، چ .8

 می آورند؟

 حکومت در زمینۀ حمایت از حقوق اساسی مردم چه مسئولیت هایی بر عهده دارد؟  .9

 


