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  قدردانی

حقوق اساسی شهروندان افغانستان می باشد که بعد از انتشار گزارش نظارتی  این دومین گزارش نظارتی پروژۀ نظارت از

منتشر می شود. گزارش حاضر با کمک مالی وزارت امور  2002و ارزیابی اولیه در ماه دسمبر  2002اول در ماه اپریل 

ر روند جمع آوری معلومات د خارجۀ هالند تهیه شده است. موسسۀ مطالعات عامۀ افغانستان از تمام کسانی که با اشتراک

 نمودند، صمیمانه سپاسگزاری می کند.  موافقت

 دربارۀ پروژۀ نظارت از حقوق اساسی شهروندان افغانستان

 به منظور دستیابی به اهداف ذیل طرح گردیده است: اساسی شهروندان افغانستانپروژۀ نظارت از حقوق 

 

تان بر حسب مجموعه ای از شاخص هایی که بر مبنای در افغانس اساسی نظارت مداوم از شرایط جاری حقوق .0

 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 اساسی بر حسب شواهد  .2

 کارگزاران جامعۀ مدنی تجربی از طریق

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

 pp.net-www.nacشهروندان افغانستان به آدرس  اساسی جهت کسب معلومات بیشتر در مورد پروژۀ نظارت از حقوق

 مراجعه 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 و ارزیابی، آموزش و مشوره دهی به بهبود و تقویت برنامه های انکشافی و بازسازی در افغانستان و دیگر های نظار

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

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

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

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

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 

 قیندربارۀ محق

بشردوست،  هللا که در تهیه و ترتیب این گزارش ما را یاری رسانده اند، قرار ذیل است: فریبا ایوب، عنایت نام محققین

صمد ابراهیمی، طاهره فردوس، احسان ا... خلیلی، فاطمه خاوری، لوسیل مارتین، مرضیه، نازنین، محمود عمر، سعید عبدال

، زرغونه سیفی، لیمه سخی زی، تمحمد احسان سعاد، پرتو، بریالی قیومی، مرضیه رحمانی، محمد انور رحیمی

 اسماعیل زاهد و احمد هللا زیار. محمد

 تألیف و تدوین شده است.  محمد احسان سعادتگزارش حاضر به همت طاهره فردوس، سعید پرتو و 

 

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

موسسه مطالعات عامۀ افغانستان. تمامی حقوق محفوظ است. این اثر می تواند در سیستم بازیابی ذخیره شود یا  2002 ©

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

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

 ب گردد.  کس 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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 مقدمه

اوضاع امنیتی وخیمی داشته است. گروه های مسلح مخالفت دولت سلسله حمالتی را در کابل  2002اول افغانستان در نیمۀ 

و دیگر بخش های کشور ساخته و پرداخته کرده اند و این حمالت تلفات فراوانی در میان افراد ملکی و قوای امنیتی کشور 

لت در بخش های مختلف کشور، بخصوص در هلمند و بر جای گذاشته است. طی ماه های اخیر، گروه های مسلح مخالف دو

کندز، جنگ های شدیدی با قوای امنیتی افغانستان داشته اند. جنگنده های وابسته به داعش نیز بخصوص در والیت ننگرهار 

 2000 به نقل از برخی منابع، دامنۀ شورش ها در دورۀ مورد نظر از هر مقطع زمانی بعد از سال 0فعالیت هایی داشته اند.

بیشتر بوده است. گروه های مسلح مخالف دولت در حمالت شان بیباک تر شده اند و در صددند تا همانگونه که کندز را برای 

 2تسخیر کردند، مراکز دیگر والیات کشور را نیز تحت کنترول خودشان در آورند. 2002مدت کوتاه در اواخر 

الت انتحاری، کارگذاری وسایل انفجاری دستی و حمله به افراد، عواقب همچون حم یتشدید خشونت و به دنبال آن رخدادهای

مخربی برای اشخاص ملکی داشته است. تعداد افراد ملکی کشته شده در طول عملیات های نظامی قوای دولتی نیز باال رفته 

مورد به شمول  2،022که توسط یونما به ثبت رسیده است، برابر به  2002است. تعداد تلفات ملکی در شش ماه اول 

مورد تلفات ملکی در میان زنان به شمول  201نیز  2002زخمی می باشد. بین ماه های جنوری و جون  3،222و  0،200

زخمی توسط یونما گزارش شده است. از سوی دیگر، تقریباً یک سوم تلفات متوجه اطفال می باشد. جمعاً  311کشته و  030

زخمی به ثبت رسیده است که نشان می دهد این رقم در  0،020کشته و  388ن به شمول مورد تلفات در میان کودکا 0،201

 3فیصدی داشته است. 08، افزایش 2002مقایسه با دورۀ زمانی مشابه در سال 

 008،000افزایش یافته است. در چهار ماه اول تخمیناً  2002بیجاشدگی ناشی از جنگ به طور هشدار دهنده ای در سال 

دوستانه و اضطراری نیاز پیدا کردند. زنان و  فیصد آنها به مساعدت های انسان 80انه هایشان فرار کردند و تقریباً نفر از خ

دختران بیجا شده در معرض خطرات و آسیب های شدیدتری قرار گرفتند. آزادی های آنها محدودتر شد و دسترسی آنها به 

ردان، بیشتر کاهش یافت. ازدحام کمپ های موقتی و شرایط دشوار معارف، صحت و فرصت های اشتغال، در مقایسه با م

 زندگی در آن نیز خطر مواجهۀ زنان با خشونت را بیش از قبل افزایش داده است. 

مهاجر افغان اکثراً از کشورهای پاکستان و ایران طی چهار ماه  3،122، به تعداد UNHCRدر چارچوب برنامۀ عودت 

می باشد. کاهش تعداد عودت  2002نمودند که این رقم کمتر از تعداد عودت کنندگان در سال  به کشور بازگشت 2002اول 

به عواملی همچون نرخ باالی بیکاری، فقدان فرصت های امرار معاش، دسترسی محدود به زمین،  2002کنندگان در سال 

 4سرپناه، خدمات اساسی و افزایش نا امنی نسبت داده می شود.

در قالب پروژۀ  2001و دسمبر  2002ش از شش چرخۀ گزارش دهی می باشد که بین ماه های جنوری این دومین گزار

ARM  ]انجام می شوند. گزارشات نظارتی در صدد بررسی این نکته هستند که جنگ چه تغییرات و تأثیراتی بر ]وضعیت

تیبانی از این حقوق حتی در شرایط تشدید حقوق اساسی در افغانستان وارد کرده است تا بدین طریق راه حل هایی برای پش

جنگ یافته شود. حقوق اساسی که در این گزارش تحت نظارت قرار گرفته اند، بر حسب ارکان سه گانۀ حقوق مدنی، 

 اجتماعی و اقتصادی دسته بندی شده اند. 

در ده والیت کشور انجام  ساحۀ شهری و روستایی واقع 21در  2002روند جمع آوری معلومات بین ماه های می و آگوست 

شده است. گزارش حاضر تغییراتی که بعد از مرحلۀ نظارتی اول بوجود آمده اند را احتوا نموده و تحلیل عمیق از دالیل این 

 2001و دسمبر  2002شش گزارش تحقیقاتی را بین ماه های جنوری  APPROتغییرات بدست نمی دهد. اما موسسۀ 

 2حلیل عمیق دالیل این تغییرات می پردازد.ترتیب می دهد و در آن به ت

                                                        
 برای مثال مراجعه شود به: 0 

Security Council Report, “March 2002 Monthly Forecast” at http://www.securitycouncilreport.org/monthly-forecast/2002-

02/afghanistan_01.php 

 برای مثال مراجعه شود به:2 

http://www.nytimes.com/2002100102/world/asia/afghanistan-taliban-united-nations.html?_r=0 
3 UNAMA, Afghanistan Mid Year Report 2002, Protection of Civilians in Conflict 

 برای مثال، مراجعه شود به: 4 

https://www.humanitarianresponse.info/operations/afghanistan 
or-human-afghanistan-in-http://appro.org.af/rights-اولین گزارش این سلسله گزارشات مذکور را می توانید از آدرس  2 

fundamental/ .بدست آورید 

http://www.securitycouncilreport.org/monthly-forecast/2016-06/afghanistan_17.php
http://www.securitycouncilreport.org/monthly-forecast/2016-06/afghanistan_17.php
http://www.nytimes.com/2015/10/12/world/asia/afghanistan-taliban-united-nations.html?_r=0
http://appro.org.af/rights-in-afghanistan-human-or-fundamental/
http://appro.org.af/rights-in-afghanistan-human-or-fundamental/
http://appro.org.af/rights-in-afghanistan-human-or-fundamental/
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 هدف و روش تحقیق

با هدف سنجش تغییرات بوجود آمده در شرایط حقوق اساسی شهروندان در ده والیت کشور  ARMمراحل نظارتی پروژۀ 

اجرا می شوند. "حقوق اساسی" دارای گسترۀ مفهومی وسیعی بوده و حقوق  2001و دسمبر  2002بین ماه های جنوری 

 2مدنی، اجتماعی و اقتصادی را فرا می گیرد.

مبنایی برای نظارت از تغییرات بوجود آمده در شرایط حقوق  2002در ماه دسمبر  (baseline)با انجام ارزیابی اولیه 

. دورۀ گزارش دهی گردیدآغاز  2002و به دنبال آن اولین چرخۀ نظارتی بین ماه های جنوری و اپریل  شداساسی فراهم 

ساحۀ شهری و  21را در بر می گیرد. معلومات این گزارش از  2002نظارتی دوم نیز ماه های می تا آگوست  چرخۀ

 روستایی واقع در زون های مرکز، شمال، جنوب، شرق و غرب افغانستان جمع آوری شده اند. 

شدند و سپس در طول شاخص های ترکیبی برای نظارت از حقوق اساسی بر مبنای معیارهای بین المللی صورت بندی 

ارزیابی اولیه آزمون و برای دوره های نظارتی بعدی تصحیح شدند. جزئیات و تفکیک بندی شاخص های ترکیبی که در این 

 ارائه شده است: 0گزارش بکار رفته اند در جدول 

 1: شاخص ها به تفکیک ارکان حقوقی0جدول 

 شاخص ارکان حقوقی

 کرامت فرد حق زندگی، آزادی و حفظ حقوق مدنی

 حق دسترسی به خدمات عدلی کارآمد و منصفانه

 حقوق اطفال

 حق مشارکت در امور عامه

 حق آزادی بیان و عقیده

 حقوق اجتماعی

 

 

  

 حق صحت

 حق داشتن مسکن و امکانات کافی

 امنیت غذایی

 حق تعلیم

 حقوق خانواده

 کار حق کار و برخورد منصفانه در محل حقوق اقتصادی

 حق برخورداری از شرایط کاری مناسب

 دامنه ارزیابی، نمونه گیری و روش ها

(. این والیات عبارتند از: 2ولسوالی از ده والیت کشور برای این چرخۀ نظارتی انتخاب شده اند )جدول بیست و نه ساحه1

بلخ، بامیان، دایکندی، هرات، کابل، کندهار، خوست، کندز، ننگرهار، کندهار و نیمروز. انتخاب والیات بر مبنای 

دی، وضعیت مشارکت جامعۀ مدنی، اوضاع امنیتی و اقتصا-معیارهایی همچون نمایندگی جغرافیایی، تنوع شرایط اجتماعی

 نقطۀ تمرکز ]برنامه های[ انکشافی انتخاب شده اند. 

  

                                                        
نگی و پروتوکل های ارکان حقوقی بر مبنای اعالمیۀ جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فره 2 

می گیرند. تعاریف مورد نظر برای  یون جنوا مفهوم سازی شده اند، زیرا این اسناد به موضوع پشتیبانی از حقوق شهروندان در شرایط جنگ مسلحانه ارتباطسکنوان

 رت بندی شده اند.هر یک از این ارکان حقوقی ضمن انطباق با شرایط افغانستان و بعد از انجام ارزیابی اولیه و به منظور بازتاب واقعیت های عینی کشور صو

 مراجعه نمایید. 0شده اند، به ضمیمۀ هایی که برای هر یک از این شاخص ها صورت بندی (proxy)جهت مشاهدۀ فهرست کامل ُمعرف  1 



2 
 

 : تفکیک بندی والیات و ولسوالی ها6جدول 

 ولسوالی ها والیات

 مزار شریف، خلم، بلخ بلخ

 مرکز بامیان، شیبر، یکاولنگ بامیان

 نیلی، شهرستان دایکندی

 کوهسان، گذرهمرکز هرات،  هرات

 مرکز کابل، خاک جبار، استالف کابل

 مرکز کندهار، ارغنداب، دامان کندهار

 متون، مندوزی، تریزی خوست

 مرکز کندز، امام صاحب، علی آباد کندز

 جالل آباد، کامه، سرخرود ننگرهار

 زرنج، چخانسوز، چهاربرجک نیمروز

 ولسوالی 62 والیت 00

 

مرد به عنوان ُمطلع و آگاه کلیدی  082زن و  80نظارتی دوم مشارکت داشته اند. از این تعداد، نفر در چرخۀ  100جمعاً 

نفر از مجموع اشتراک  322مرد در بحث های گروه تمرکز اشتراک نموده اند.  234زن و  200مصاحبه داده اند و 

 ارائه و تفکیک بندی شده است. 3ل سال بودند. منابع معلوماتی در جدو 32نفر زیر  341سال و  32کنندگان باالی 
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 : منابع معلوماتی3جدول 

 ولسوالی ها مراکز والیات

  زنان شاغل به خصوص معلمان و اعضای شبکۀ

  EPDوالیتی زنان 

 مردان شاغل به شمول دوکانداران، زارعان و معلم ها 

 نمایندگان نهادهای مدنی متمرکز بر جوانان 

  زناننمایندگان یکی از نهادهای مدنی 

 نمایندگان سازمان های رسانه ای1خبرنگاران 

 نمایندگان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان 

 )عضو شورای والیتی )ذکور 

 )عضو شورای والیتی )اناث 

 مبارزه با خشونت علیه زنان مدیر 

 یک سازمان حقوقی 

 ریاست امور زنان 

 ریاست عدلیه 

 ریاست معارف 

 ریاست صحت عامه 

  اجتماعیریاست کار و امور 

 ریاست مهاجرین و عودت کنندگان 

 ریاست حقوق بشر در سیستم پولیس 

 )محصل دانشگاه )ذکور 

 )محصل دانشگاه )اناث 

  زنان شاغل به خصوص معلمان و قابله ها 

  مردان شاغل به شمول دوکانداران، زارعان و معلم

 ها

 )یک ملک قریه )ذکور 

  یک زن ذی نفوذ 

 ریاست حقوق 

 ریاست معارف 

 حت عامهریاست ص 

 ریاست پولیس 

، بحث های گروه  (semi-structured interviews)مصاحبات انفرادی نیمه ساخت یافتهبرای جمع آوری معلومات از 

تمرکز و سوالنامۀ سروی کمی استفاده شده است. مصاحبات نیمه رسمی با ُمطلعین کلیدی و بحث های گروه تمرکز با استفاده 

معلومات کمی بیشتر از  اخذانجام شده اند، و سوالنامۀ سروی کمی نیز برای  (guiding questions)ادی عاز سواالت 

اشتراک کنندگان بحث های گروه تمرکز و مطلعین کلیدی مورد استفاده قرار گرفته است. در پاورقی ها، با استفاده از کودها 

 شریح شده اند. ت 2به ارائۀ ارجاعات الزم پرداخته شده است. کودهای مربوطه در ضمیۀ 
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 نتایج معلومات کیفی

 بلخ

در ارتباط با حقوق مدنی، بهبودی هایی در شرایط امنیتی، برخورد پولیس با اشخاص ملکی، دسترسی به عدالت رسمی و 

تمایل شهروندان به اشتراک در فعالیت های سیاسی، به شمول عضویت در احزاب سیاسی، گزارش شده است. با این حال، 

هروندان به شرکت در انتخابات کماکان رو به کاهش بوده است. همچنین، میزان ازدواج زیرسن، آزار جنسی و عالقمندی ش

 ترک تعلیم کاهش یافته اما گفته می شود که میزان کار اطفال به دالیلی همچون افزایش فقر و بیجاشدگی  باال رفته است. 

سو، شاهد بهبودی هایی در عرصه های حفظ الصحه، امنیت غذایی،  بدین 2002در ارتباط با حقوق اجتماعی، از ماه اپریل 

 معارف و اسکان بیجاشدگان داخلی بوده ایم، اما هیچ تغییری در وضعیت حقوق خانواده رخ نداده است.

در بخش حقوق اقتصادی، ظاهراً به دلیل همزمانی دورۀ نظارتی با فصل کشت محصول، بهبودی جزئی در دسترسی به 

رقم خورده است. با این حال بیکاری هنوز هم نگرانی عمدۀ بسیاری از افراد می باشد. در شرایط  دستمزدرای مشاغل دا

 کاری نیز هیچ تغییری حاصل نشده است. 

 در ارتباط با فساد و تبعیض جنسیتی در دسترسی به خدمات اساسی نیز تغییری صورت نگرفته است.

 : خالصۀ مشخصات بلخ4جدول 
 

 وضعیت حقوقی/شاخص هاارکان 

 بدتر شده است بهتر شده است تغییر نکرده است

    حقوق مدنی:

  ✔0  حق زندگی، آزادی، امنیت و حفظ کرامت فردی 

  ✔2  حق دسترسی به خدمات عدلی کارآمد و عادالنه

 ✔4 ✔3  حقوق اطفال

 ✔2 ✔2  حق مشارکت در امور عامه

   ✔ آزادی بیان و عقیده

    اجتماعی:حقوق 

 ✔1  حق صحت
 

 ✔1 ✔8 حق دسترسی به مسکن و امکانات کافی
 

  ✔00  امنیت غذایی

 ✔00  حق معارف
 

   ✔ حقوق خانواده

    حقوق اقتصادی:

 ✔02  حق کار و برخورد عادالنه در اماکن کاری
 

   ✔ حق برخورداری از شرایط کاری مناسب

    موضوعات مشترک:

  ✔03 ✔ جنسیت )جندر(

 ✔02 ✔04 فساد
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 8یاداشت ها: 

تعداد پوسته های امنیتی افزایش یافته است و جلسات امنیتی به شکل منظم بین والی و پولیس تشکیل شده که منجر به  .0

بهبود اوضاع امنیتی شده است. برخورد پولیس با شهروندان در زمینۀ ثبت قضایا و برخورد آنها با زنان و اطفال 

 بهبودی قابل مالحظه ای داشته است. 

برنامه های آگاهی رسانی پیرامون حقوق قانونی شهروندان، میزان کاربرد نظام عدلی رسمی توسط مردان با برگزاری  .2

و زنان افزایش یافته است. اما ولسوالی خلم از این حیث مستثنی است. در خلم، زنان کماکان دسترسی محدودی به 

 حل بموقع قضایا بهبود یافته است.عدالت رسمی دارند. عملکرد سازمان های عدلی رسمی به خصوص در زمینۀ 

با برگزاری برنامه های آگاهی رسانی اجتماعی در خصوص خشونت علیه اطفال، میزان ازدواج های زیر سن، آزار  .3

جنسی و ترک تعلیم کاهش یافته است. اما هیچ تغییری در دسترسی اطفال به عدالت، مراکز تأدیبی و پرورشگاه ها 

 صورت نگرفته است. 

 فقر و بیجاشدگی اجباری منجر به باال رفتن تعداد اطفال کارگر شده است. افزایش  .4

 عالقمندی رو به رشدی برای مشارکت در احزاب سیاسی وجود دارد. .2

 2002عالقمندی پاسخگویان به مشارکت در انتخابات به شکل پیوسته از زمان انجام آخرین دورۀ نظارتی در ماه اپریل  .2

 گونه تغییر قابل مالحظه ای در روند استخدام پست های خالی حکومتی صورت نگرفته است.افزایش یافته است. هیچ 

عواملی همچون باال رفتن تعداد تأسیسات صحی دولتی و خصوصی، وجود کارمندان شفت شب در شفاخانه ها و راه  .1

 مادران شده است.اندازی کلینیک های سیار در قریه ها منجر به بهبود دسترسی به خدمات صحی از جمله صحت 

هیچ تغییر قابل مالحظه ای در دسترسی به مسکن صورت نگرفته است. تنها یک استثنا وجود دارد و آن اینکه دسترسی  .8

 به آب آشامیدنی در برخی نقاط بلخ که ریاست آب و انرژی در آن چاه های بیشتری حفر نموده افزایش یافته است.

بدین سو افزایش یافته است  2004ی به سرپناه و خدمات اساسی از ماه اپریل گفته می شود که دسترسی بیجاشدگان داخل .1

 Save theو  UNHCRه ای است که توسط نهادهای مساعدتی از جمله نو دلیل اصلی آن همانا کمک های انسان دوستا

Children .فراهم شده است 

ی خیریۀ محلی با تأمین کمک های غذایی برای نهادهای دولتی، ادارات فراهم کنندۀ مساعدت غذایی، تجار و سازمان ها .00

 مردم نیازمند در ماه مبارک رمضان، شدت نا امنی غذایی را به شکل موقتی تخفیف داده اند.

برنامه های آگاهی رسانی توسط رسانه ها و افزایش تعداد مکاتب خصوصی منجر به باال رفتن میزان دسترسی به  .00

 معارف شده است.

زان اندک منجر به افزایش فرصت های کار شده است اما بیکاری هنوز هم یک نگرانی عمده فصل کشت و کار به می .02

 برای بسیاری از افراد بشمار می رود.

ً به دلیل باال رفتن سطح آگاهی عمومی مردم از  .03 گفته می شود که تبعیض جنسیتی در زمینۀ دسترسی به عدالت اساسا

 هیچ تغییری طی دورۀ گزارش دهی مشاهده نشده است. حقوق زن کاهش یافته است. در بخش های دیگر،

 میزان فساد در دستگاه پولیس، سیستم عدلی سنتی و روند استخدام ریاست معارف تغییری نکرده است. .04

پاسخگویان به کاهش فساد در نظام عدلی رسمی و خدمات صحی اشاره نموده اند. به نظر می رسد این تغییرات ناشی  .02

 روند استخدام، انتقال یا حذف کارمندان فساد و باال رفتن معاشات کارمندان می باشد. از افزایش شفافیت در

  

                                                        
 برمبنای مصاحبات ذیل:8 

KI-F-Bal-NG-0, KI-M-Bal-NG-2, KI-M-Bal-NG-3, KI-M-Bal-NG-4, KI-F-Bal-Go-0, KI-M-Bal-Go-2, FGD-F-Bal-Go-3, FGD-

F-Bal-Go-4, FGD-F-Bal-Go-2, KI-M-Bal-Go-2, KI-M-Bal-Go-1, KI-F-Bal-Go-8, KI-F-Bal-Go-1, KI-M-Bal-Go-00, KI-M-Bal-

Go-00, KI-M-Bal-Go-02, KI-M-Bal-Go-03, KI-F-Bal-Go-04, KI-F-Bal-Go-02, KI-M-Bal-Go-02, KI-M-Bal-Go-01, KI-F-Bal-

Go-08, KI-F-Bal-Go-01, KI-F-Bal-Go-20، KI-M-Bal-Go-20, FGD-M-Bal-CS-0, FGD-M-Bal-CS-2, FGD-M-Bal-CS-3, KI-M-

Bal-CS-4, KI-M-Bal-CS-2, KI-F-Bal-CS-2, KI-F-Bal-CS-1, KI-F-Bal-CS-8, KI-M-Bal-CS-1, and KI-F-Bal-PI-0 



00 
 

 بامیان

تغییرات مثبتی در برخورد پولیس با مردم و دسترسی به عدالت بوجود آمده است. در عین  2002گفته می شود از ماه اپریل 

اطفال و تهدید علیه خبرنگاران افزایش یافته است. هیچ  زمان، وضعیت امنیت بدتر شده است و خشونت با اطفال، میزان کار

 تغییری در سطح عالقمندی مردم به اشتراک در انتخابات آینده صورت نگرفته است.

گفته می شود که دسترسی به معارف افزایش یافته و مکانیزم های حل منازعات فامیلی بهبود یافته است. منازعات آب و 

 یری در دسترسی به خدمات صحی، امنیت غذایی و امکانات مسکونی اولیه به میان نیامده است.زمین کمتر شده است اما تغی

کاهش فرصت های اشتغال نگرانی عمدۀ مردم به خصوص جوانان تحصیل کرده می باشد. گفته می شود که میزان تبعیض 

در اماکن کاری به میان آمده است. تبعیض ان نی در دسترسی به اشتغال کاهش یافته و تغییرات مثبتی در برخورد با زیتجنس

 جنسیتی در سازمان های عدلی رسمی نیز کاهش یافته است.

فساد دسترسی به خدمات و حقوق اساسی را تحت الشعاع قرار داده است، هر چند میزان فساد در سکتورهای مهمی همچون 

 معارف و نظام عدلی رسمی کاهش یافته است. 

 میان: خالصۀ مشخصات با4جدول 

 وضعیت ارکان حقوقی/شاخص ها

 بدتر شده است بهتر شده است تغییر نکرده است

    حقوق مدنی:

 ✔2 ✔0  حق زندگی، آزادی، امنیت و حفظ کرامت فردی

  ✔3  حق دسترسی به خدمات عدلی کارآمد و عادالنه

 ✔4  ✔ حقوق اطفال

 ✔ حق مشارکت در امور عامه
  

 ✔2   آزادی بیان و عقیده

    حقوق اجتماعی:

   ✔2 حق صحت

 ✔8 ✔1 حق دسترسی به مسکن و امکانات کافی
 

   ✔ امنیت غذایی

 ✔1  حق معارف
 

 ✔00  حقوق خانواده
 

    حقوق اقتصادی:

 ✔00   حق کار و برخورد عادالنه در اماکن کاری

 ✔02  حق برخورداری از شرایط کاری مناسب
 

    موضوعات مشترک:

  ✔02  جنسیت

 ✔04 ✔03  فساد



00 
 

 2یادداشت ها:

دیدگاه مردم بامیان نسبت به برخورد پولیس با شهروندان به شکل عمومی مثبت بوده و رو به بهبود می باشد. این  .0

 تغییرات مثبت به برنامه های آموزشی که در این والیت برای پولیس برگزار شده است نسبت داده می شود.

زمان انجام اولین چرخۀ نظارتی، به دلیل جنگ میان قوای امنیتی و جنگنده های گروه وضعیت امنیت در بامیان از  .2

 همرد طی دورۀ گزارش دهی به قتل رسیده است.الف دولت بدتر شده است. ولسوال کهای مسلح مخ

ً به دلیل تبدیل شدن کارمندان عدلی فاسد  2002دسترسی مردان و زنان به عدالت رسمی از ماه اپریل  .3 و اساسا

 تأسیس یک بخش جدید برای افزایش دسترسی زنان به نهادهای عدلی رسمی، باال رفته است.

میزان کار اطفال بخصوص در سکتور زراعت به دلیل آغاز فصل کشت و کار افزایش یافته است. میزان آزار  .4

پرورشگاه ها جنسی اطفال، ازدواج های اجباری و زیرسن، دسترسی به معارف و دسترسی به نهادهای عدلی و 

 هیچ تغییری نکرده است.

 افزایش یافته است. 2002تعداد موارد تهدید خبرنگاران از ماه اپریل  .2

کیفیت و میزان دسترسی به در دوکتوران جدید در شفاخانه ها و مراکز صحی استخدام شده اند. اما هیچ تغییری  .2

 خدمات صحی بوجود نیامده است.

، زمین و برق هیچ تغییری نکرده است. خدمات اساسی مختص وضعیت خدمات در بخش های مسکن، آب .1

 بیجاشدگان نیز تغییری نکرده است. 

منازعات کمتری در مورد آب و زمین رخ داده است. دلیل اصلی کاهش این منازعات این است که آب بیش از حد  .8

 متوسط برای آبیاری زمین ها موجود می باشد. 

و کیفیت بهبود یافته است. این تغییر مثبت به افزایش تعداد معلمان مسلکی و  خدمات تعلیمی از بُعد دامنۀ دسترسی .1

 بهبود برنامه های نظارتی ریاست معارف نسبت داده می شود.

تعداد منازعات فامیلی که از طریق سازمان های عدلی رسمی حل می شوند افزایش یافته است. برخورد پولیس با  .00

هبود یافته است. چگونگی حل و فصل دیگر منازعات فامیلی از جمله شهروندان در قضایای خشونت خانگی ب

 طالق و دسترسی به خانه های امن تغییری نکرده است.

بیکاری کماکان رو به افزایش بوده و تعداد فارغان جوان بیکار نیز در حال باال رفتن است. زراعت هنوز هم منبع  .00

 کماکان در روندهای استخدام وجود دارد.اصلی اشتغال مردم به حساب می آید و واسطه بازی 

تبعیض جنسیتی در اماکن کاری کاهش یافته است. عده ای این تغییر مثبت را نتیجۀ تالش هایی می دانند که  .02

کمیسیون پیشگیری از خشونت علیه زنان انجام داده است. هیچ تغییری در وضعیت امنیت اماکن کاری گزارش 

 نشده است.

ار کار بنا به اظهارات پاسخگویان کاهش یافته است. در مواردی که زنان طی روند آزمون تبعیض جنسیتی در باز .03

و مصاحبۀ شغلی موفق به کسب امتیاز برابر با مردان می شوند، اولویت در استخدام به خانم ها داده می شود. 

دی به ایجاد یک بخش جدید برخورد کارکنان نظام عدلی رسمی با زنان بهتر شده است و این تغییر مثبت تا حد زیا

 برای رسیدگی به قضایای زنان نسبت داده می شود.

میزان فساد در نظام عدلی رسمی و معارف کاهش یافته و این تغییر مثبت ناشی از تبدیل شدن یا انتقال مقامات فاسد  .04

ی و برق هیچ دانسته می شود. با این وجود، میزان فساد در سیستم پولیس و دسترسی به اشتغال، خدمات صح

 نکرده است. یتغییر

                                                        
 برمبنای مصاحبات ذیل:1 

KI-M-Bam-Go-02, KI-M-Bam-Go-00, KI-M-Bam-Go-2, KI-F-Bam-Go-0, KI-M-Bam-Go-04، KI-M-Bam-Go-01, KI-M-Bam-

Go-02،KI-M-Bam-Go-20, FGD-M-Bam-CS-0, FGD-M-Bam-CS-3, FGD-M-Bam-CS-2, KI-M-Bam-CS-2, KI-M-Bam-CS-4, 

KI-M-Bam-NG-3, KI-F-Bam-NG-0, KI-F-Bam-Go-8, KI-M-Bam-GO-1, KI-F-Bam-Go-03, KI-M-Bam-Go-00, KI-M-Bam-NG-

2, FGD-F-Bam-Go-2, KI-F-Bam-Go-02, KI-M-Bam-Go-20, KI-F-Bam-CS-2, FGD-F-Bam-Go-3, KI-M-Bam-Go-2, KI-F-Bam-

CS-1, KI-M-Bam-GO-01, KI-M-Bam-NG-4, KI-M-Bam-CS-1, KI-M-Bam-Go-1, FGD-F-Bam-Go-4, KI-F-Bam-CS-8 and KI-

M-Bam-PI-0. 
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 دایکندی

بهبودی هایی در برخورد پولیس با شهروندان، دسترسی به نظام  2002بنا به اظهارات پاسخگویان، از ماه می تا آگوست 

عدلی رسمی )بخصوص در مراکز شهری( و رسیدگی به مشکالت اطفال از جمله ازدواج زیرسن و اجباری و آزار جنسی 

ت. عالقمندی رو به رشدی به مشارکت در احزاب سیاسی وجود دارد در حالیکه عالقمندی شهروندان به صورت گرفته اس

اشتراک در انتخابات ظاهراً کاهش یافته است. وضعیت دسترسی به ارگان های عدلی رسمی و سنتی نیز هیچ تغییری نکرده 

 ایش یافته است. است. میزان کار اطفال و تهدید خبرنگاران و اعضای جامعۀ مدنی افز

میزان دسترسی به خدمات صحی افزایش یافته است در حالیکه دامنه دسترسی و کیفیت خدمات معارف هیچ تغییری نکرده 

است. عالقمندی والدین به فرستادن اطفال شان به مکتب افزایش یافته است. سطح امنیت غذایی باال رفته اما تغییری در 

  به میان نیامده است. ز جمله دسترسی زنان به سرپناهوضعیت سکونت و امکانات اولیه ا

مکانیزم های حل منازعات فامیلی در محاکم، به شمول قضایای طالق، بهبود یافته است در حالیکه میزان خشونت علیه زنان 

 باال رفته است. کم شدن فرصت های اشتغال هنوز یک نگرانی بزرگ برای مردم به حساب می آید.

کماکان در دسترسی به خدمات صحی و تعلیمی وجود دارد و برخی از پاسخگویان اظهار کرده اند که تبعیض جنسیتی 

تبعیض جنسیتی کاهش یافته است. فساد در نظام عدلی رسمی کاهش یافته اما سطح آن در زمینۀ دسترسی به پست های 

 دولتی و مشاغل دارای معاش باال رفته است. 

 ی: خالصۀ مشخصات دایکند5جدول 

 وضعیت ارکان حقوقی/شاخص ها

 بدتر شده است بهتر شده است تغییر نکرده است

    حقوق مدنی:

 ✔2 ✔0  حق زندگی، آزادی، امنیت و حفظ کرامت فردی

  ✔3 ✔ حق دسترسی به خدمات عدلی کارآمد و عادالنه

 ✔2 ✔4  حقوق اطفال

 ✔1 ✔2  حق مشارکت در امور عامه

 ✔8   آزادی بیان و عقیده

    حقوق اجتماعی:

 ✔1  حق صحت
 

   ✔ حق دسترسی به مسکن و امکانات کافی

 ✔00   امنیت غذایی

 ✔00  حق معارف
 

 ✔03 ✔02  حقوق خانواده

    حقوق اقتصادی:

 ✔04   حق کار و برخورد عادالنه در اماکن کاری

   ✔ حق برخورداری از شرایط کاری مناسب

    موضوعات مشترک:

  ✔02 ✔ جنسیت

 ✔08 ✔01 ✔02 فساد
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 01یادداشت ها: 

طوریکه پاسخگویان اظهار کرده اند، برنامه های آموزش و آگاهی رسانی برای پولیس منجر ایجاد بهبودیهای قابل  .0

مالحظه در عملکرد و برخورد پولیس شده است. اما با این وجود هم کماکان شکایت هایی مطرح می شود مبنی بر 

 اوقات در حل منازعات به جانبداری از افراد بر مبنای وابستگی سیاسی می پردازد.اینکه پولیس گاهی 

اوضاع امنیتی به دلیل گسترش سیطرۀ نفوذ گروه های مسلح ]مخالف دولت[ بدتر شده است. دوازده نفر طی جنگ  .2

 در طول دورۀ ارزیابی کشته شده اند.مخالف دولت های میان پولیس و گروه های مسلح 

در مرکز، دسترسی به عدالت رسمی به میزان چشمگیری بهبود یافته است و سطح رضایت مردم از احکام و  .3

فیصله های محکمه بیشتر شده است. با این حال، هیچ تغییری در دسترسی به عدالت رسمی در سطح ولسوالی ها 

 صورت نگرفته است. 

ته است. کاهش تعداد ازدواج های زیر سن و اجباری و وضعیت اطفال از ماه اپریل در برخی ابعاد آن بهبود یاف .4

قضایای آزار جنسی نمونه هایی از این تغییرات مثبت می باشد. با این وجود، وضعیت دسترسی اطفال به عدالت، 

 مراکز تأدیبی، کودکستان ها و پرورشگاه ها کماکان تغییری نکرده است.

 ری و دوکانداری افزایش یافته است.موارد کار اطفال در بخش های ساختمانی، مستری گ .2

عالقمندی رو به رشدی برای مشارکت در احزاب سیاسی وجود دارد اما گرایش به شرکت در این احزاب بیشتر  .2

 وسیله ای برای جلب حمایت می باشد تا تمایل مستقیم به امور سیاسی.

اغل دولتی، بنا به اظهارات مصاحبه عالقمندی به اشتراک در انتخابات کماکان رو به کاهش است. دسترسی به مش .1

شوندگان، دشوارتر از قبل شده است و پاسخگویان دلیل اصلی این مشکل را انتصاب بر مبنای وابستگی سیاسی و 

 دخالت مقامات بلندپایه در روندهای استخدام می پندارند.

 بلندپایه افزایش یافته است.تهدید خبرنگاران و فعاالن جامعۀ مدنی از جانب اشخاصی همچون کارمندان دولتی  .8

به دلیل بهتر شدن شرایط آب و هوایی در ماه های تابستان، دسترسی به خدمات صحی طی دورۀ ارزیابی بهبود  .1

افزایش یافته اما در سطح ولسوالی  (reproductive health)یافته است. در مرکز، دسترسی به صحت باروری 

 ها تغییری در آن صورت نگرفته است.

امنیت غذایی به دلیل وقوع سیل و بیکاری افزایش یافته است. میزان مساعدت هایی غذایی دولت و ادارات درجۀ  .00

 کاهش یافته است. 2004تمویلی برای خانواده های فقیر از ماه اپریل 

ری در عالقمندی مردم به فرستادن اطفال به مکتب افزایش یافته اما کیفیت خدمات تعلیمی همچنان پایین بوده و تغیی .00

آن رخ نداده است؛ زیربناهای معارف وجود ندارد یا کیفیت آن پایین است و مکاتب با کمبود کارکنان تدریسی 

 مواجه می باشند.

مردم به شکل عمومی از فیصله های محکمه در قضایای فامیلی از جمله موارد طالق رضایت دارند. با این وجود،  .02

 نیامده است. تغییری در دسترسی زنان به سرپناه بوجود

برنامه های آگاهی رسانی در مورد حقوق زن تنها متمرکز بر زنان می باشند. گفته می شود که این رویکرد منجر  .03

 به ازدیاد منازعات فامیلی شده و در برخی موارد خشونت خانگی به بار آورده است.

امر دسترسی پذیری مشاغل فرصت های اشتغال به شکل عمومی رو به کاهش می باشد اما بهبودی اندکی در  .04

 ساختمانی و کارهای زراعتی فصلی رقم خورده است.

در برخی از عرصه های خدمات رسانی صحی، از جمله صحت باروری، زنان از برخورد ترجیحی  .02

(preferential treatment)  برخوردار شده اند که به نوبۀ خود یک تغییر مثبت به حساب می آید. ضمن اینکه

                                                        
 برمبنای مصاحبات ذیل: 00 

KI-M-Dai-CS-1, KI-F-Dai-CS-8, KI-F-Dai-CS-2, KI-M-Dai-Go-2, KI-F-Dai-Go-02, KI-M-Dai-NG-3, KI-M-Dai-CS-4, KI-F-

Dai-Go-0, KI-M-Dai-NG-4, KI-M-Dai-NG-2, KI-M-Dai-Go-2, FGD-M-Dai-CS-0, FGD-M-Dai-CS-2, KI-M-Dai-GO-00, KI-M-

Dai-GO-03, KI-M-Dai-GO-00, KI-M-Dai-GO-04, KI-M-Dai-GO-02, KI-M-Dai-GO-1, KI-F-Dai-GO-8, KI-F-Dai-NG-0, FGD-

F-Dai-GO-2, KI-M-Dai-PI-0, KI-M-Dai-GO-02, KI-M-Dai-GO-08, KI-M-Dai-GO-20 and FGD-F-Dai-GO-3 
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از خانواده ها به تعلیم دخترانشان تمایل پیدا کرده اند، دسترسی زنان به معارف افزایش یافته است. با  تعداد بیشتری

 این حال، تبعیض جنسیتی در سازمان های عدلی رسمی و سنتی به مانند قبل تکرار و ادامه می یابد. 

 ادامه دارد.فساد و واسطه بازی کماکان در دستگاه پولیس، نظام عدلی سنتی و خدمات صحی  .02

 اصالحات اداری در نظام عدلی رسمی منجر به کاهش چشمگیر فساد شده است. .01

 فساد در روند استخدام مشاغل دولتی و پست های تدریسی افزایش یافته است. .08
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 هرات

رقم خورده است می توان به موارد ذیل اشاره نمود: وخامت  2002از جمله تغییراتی که در حقوق مدنی از ماه اپریل 

اوضاع امنیت، افزایش خشونت با اطفال از جمله کار اطفال و گماشتن آنها در جنگ های مسلحانه و بیشتر شدن تهدیدات بر 

علیه خبرنگاران و فعاالن جامعۀ مدنی. پاسخگویان عالقمندی رو به رشدی برای پیوستن به احزاب سیاسی دارند تا 

شتغال دسترسی پیدا کنند. دیدگاه مردم در خصوص عملکرد و رفتار قوای بدینوسیله بتوانند راحت تر به کار و فرصت های ا

امنیتی، دسترسی زنان به عدالت، تمایل مردم به شرکت در انتخابات و دسترسی به پست های دولتی هیچ تغییری نکرده 

 است.

خلی به زمین از ماه بنا به اظهارات پاسخگویان، دسترسی به صحت، معارف و خدمات اساسی، و دسترسی بیجاشدگان دا

بدین سو بهبود یافته است. حضور دختران در سکتور معارف نیز بهبودی چشمگیری داشته است. منازعات  2002اپریل 

زمین و آب کاهش یافته است. تغییری در وضعیت امنیت غذایی صورت نگرفته در حالیکه پاسخگویان به باال رفتن میزان 

 ق اشاره نموده اند.خشونت علیه زنان و نیز قضایای طال

کاهش فرصت های اشتغال کماکان ادامه دارد و برای بسیاری از افراد یک نگرانی عمده می باشد. تغییر قابل ذکری در 

بدین سو رخ نداده است. تغییرات مثبتی در دسترسی زنان به معارف و رسیدگی به قضایای طالق  2002شرایط کار از ماه 

 خورده است. وضعیت و میزان فساد در سکتورهای مختلف کماکان بدون تغییر باقی می ماند.در نظام عدلی رسمی رقم 

 : خالصۀ مشخصات هرات2جدول 

 وضعیت ارکان/شاخص ها:

 بدتر شده است بهتر شده است تغییر نکرده است

    حقوق مدنی:

 0✔  ✔ حق زندگی، آزادی، امنیت و حفظ کرامت فردی

   2✔ عدلی کارآمد و عادالنهحق دسترسی به خدمات 

 3✔   حقوق اطفال

  4✔ ✔ حق مشارکت در امور عامه

 2✔   آزادی بیان و عقیده

    حقوق اجتماعی:

  حق صحت
✔2 

 

  حق دسترسی به مسکن و امکانات کافی
✔1 

 

   8✔ امنیت غذایی

 1✔  حق معارف
 

 00✔   حقوق خانواده

    حقوق اقتصادی:

   ✔ عادالنه در اماکن کاری حق کار و برخورد

   ✔ حق برخورداری از شرایط کاری مناسب

    موضوعات مشترک:

  جنسیت
✔00  

   02✔ فساد
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 00یادداشت ها:

 منازعات مسلحانه برای چند ماه در پشتون زرغون و شیندند جریان داشته است.  .0

ارگان های رسمی و چه در ارگان های محافظه کاری سنتی کماکان مانع اصلی دسترسی زنان به عدالت چه در  .2

 غیررسمی بشمار می رود.

افزایش  2002مشکالت اطفال از جمله ازدواج اجباری و زیرسن، آزار جنسی، بی خانمانی و کار از ماه اپریل  .3

یافته است. اطفال همچنین در جنگ های مسلحانه بکار گماشته می شوند. کمبود پرورشگاه، مراکز تأدیبی و 

 نیز از موارد دیگری هستند که بدان اشاره شده است.کودکستان 

عالقمندی رو به رشدی برای پیوستن به احزاب سیاسی وجود دارد و پاسخگویان اشتراک در این احزاب را به  .4

 عنوان وسیله ای برای دسترسی بیشتر و آسان تر به فرصت های اشتغال مد نظر قرار می دهند.

 موارد تهدید خبرنگران و فعاالن جامعۀ مدنی افزایش یافته است.  .2

تغییرات مثبت در خدمات صحی مواردی همچون افتتاح مراکز صحی جدید، ارتقای کیفیت خدمات عاجل در  .2

 شفاخانه های عامه و بهبود دسترسی به دوا و واکسین را در بر می گیرند.

به بطور بالقوه بهبودی هایی را در زمینۀ عرضۀ برق و آبیاری  افتتاح پروژۀ برق هایدرولیک سلما می تواند .1

در درون و اطراف شهر هرات رقم بزند. افزایش دسترسی به آب منجر به کاهش منازعات آب و زمین  اضیار

)برای بیجاشدگان داخلی(  شیداییو  مسلخشده است. از پیشرفت های دیگر اینکه برای مردم ساکن در کمپ های 

 زمین توزیع شده است. 

، هیچ تغییر قابل مالحظه ای در شرایط زندگی افراد دچار نا امنی غذایی صورت نگرفته 2002از ماه اپریل  .8

 است.

در نتیجۀ انجام اصالحات اداری توسط رئیس معارف، دسترسی و کیفیت خدمات تعلیمی بهبود یافته است. دسترسی  .1

 ارف نیز باال رفته و تعداد معلمان "نامرئی" تقلیل یافته است.دختران به مع

فقر و بیکاری مردان نسبت می دهند.  ا بهقضایای خشونت علیه زنان افزایش یافته و بسیاری از افراد این مسئله ر .00

 بدین سو افزایش یافته است. 2002تعداد قضایای طالق از ماه اپریل 

متعلمان را دختران تشکیل می  دفیص 24مگیری بهبود یافته است، طوریکه دسترسی زنان به معارف به میزان چش .00

دهند. سطح آگاهی زنان از "حق طالق و حقوق وابسته به آن" افزایش یافته و در حال حاضر تعداد بیشتری از 

ی به قضایای طالق، در مقایسه با گذشته، به محاکم رسمی ارجاع داده می شود. تبعیض جنسیتی کماکان در دسترس

 مشاغل دولت و نیز در اماکن کاری وجود دارد.

میزان فساد در دستگاه پولیس، سازمان های عدلی رسمی و در میان مقامات حکومتی هیچ تغییری نکرده است.  .02

پاسخگویان می گویند با نصب متر برای محاسبۀ مقدار مصرف برق، بهبودی هایی در خدمات برق و نیز 

 ه است.پیشگیری از فساد صورت گرفت

                                                        
 بر مبنای مصاحبات ذیل: 00 

KI-M-Her-Go-02, KI-F-Her-NG-0, KI-M-Her-NG-2, KI-M-Her-NG-3, KI-M-Her-NG-4, KI-F-Her-Go-0, KI-M-Her-Go-2, 

FGD-F-Her-Go-3, FGD-F-Her-Go-4, FGD-F-Her-Go-2, KI-M-Her-Go-2, KI-F-Her-Go-8, KI-M-Her-Go-1, KI-M-Her-Go-00, 

KI-M-Her-Go-00, KI-M-Her-Go-02, KI-F-Her-Go-03, KI-M-Her-Go-04, KI-F-Her-Go-02, KI-F-Her-Go-02, KI-M-Her-Go-01, 

KI-F-Her-Go-08, KI-M-Her-Go-01, KI-M-Her-Go-20، KI-M-Her-Go-20, FGD-M-Her-CS-0, FGD-M-Her-CS-2, FGD-M-Her-

CS-3, KI-M-Her-CS-4, KI-M-Her-CS-2, KI-F-Her-CS-2, KI-F-Her-CS-1, KI-F-Her-CS-8, KI-M-Her-CS-1 and KI-M-Her-PI-0. 
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 کابل

تغییرات مثبتی در برخورد پولیس با شهروندان، دسترسی شهروندان به عدالت رسمی و عملکرد  2002از ماه اپریل 

سازمان های قضایی رسمی رقم خورده است. طی همین دورۀ زمانی، وضعیت امنیت، حقوق اطفال و دسترسی به پست 

نیز افزایش یافته و هیچ تغییری در دیدگاه مردم نسبت به انتخابات  های دولتی بدتر شده است. تهدیدات علیه خبرنگاران

 بوجود نیامده است.

هیچ تغییر عمده ای در کیفیت خدمات صحی و میزان دسترسی پذیری خدمات اساسی از جمله دسترسی بیجاشدگان به سرپناه 

و این موضوع به تعدیل نصاب تعلیمی، توزیع رقم نخورده است. خدمات تعلیمی از بُعد دامنۀ دسترسی و کیفیت بهبود یافته 

بهتر کتب درسی و نظارت نزدیک از مکاتب نسبت داده می شود. منازعات میراث، خشونت خانگی و قضایای طالق 

افزایش یافته در حالیکه آگاهی زنان از حقوق شان در قضایای طالق و میراث فزون یافته است. میزان دسترسی به غذا، به 

 ، فقر و اعتیاد به مواد مخدر کمتر شده است. دلیل بیکاری

مشکالت اقتصادی و فقدان فرصت های کار کماکان از دالیل عمدۀ باال رفتن نرخ بیکاری در والیت کابل به حساب می آیند. 

 بدین سو افزایش یافته است. 2002ایمنی اماکن کاری به گفتۀ پاسخگویان از ماه اپریل 

ان اهش یافته است. نحوۀ برخورد با زنجنسیتی در نظام عدلی رسمی و مشاغل دارای معاش کپاسخگویان می گویند تبعیض 

در اماکن کاری نیز بهبود یافته است. فساد بخصوص در سکتورهای مهمی همچون پولیس، خدمات اساسی و مشاغل دارای 

 معاش افزایش یافته است. 

 : خالصۀ مشخصات کابل7جدول 

 توضعی ارکان حقوقی/شاخص ها

 بدتر شده است بهتر شده است تغییر نکرده است

    حقوق مدنی:

 ✔2 ✔0  حق زندگی، آزادی، امنیت و حفظ کرامت فردی

  ✔3  حق دسترسی به خدمات عدلی کارآمد و عادالنه

 ✔4   حقوق اطفال

 ✔2   حق مشارکت در امور عامه

 ✔2   آزادی بیان و عقیده

    حقوق اجتماعی:

 ✔8 ✔1 حق صحت
 

   ✔1 حق دسترسی به مسکن و امکانات کافی

 ✔00   امنیت غذایی

 ✔00  حق معارف
 

 ✔03 ✔02  حقوق خانواده

    حقوق اقتصادی:

 ✔04   حق کار و برخورد عادالنه در اماکن کاری

 ✔02  حق برخورداری از شرایط کاری مناسب
 

    موضوعات مشترک:

  ✔02  جنسیت

 ✔01   فساد
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 06ها: یادداشت

دیدگاه های عمومی در خصوص عملکرد و طرز برخورد پولیس با شهروندان در کابل کماکان مثبت می باشد. برخورد  .0

 مردم و پولیس نیز باال رفته است. میانپولیس با زنان بهتر شده و سطح همکاری 

اری، انفجارها و موارد بدتر شده است؛ طوریکه تعداد حمالت انتح 2002اوضاع امنیت طی ماه های بعد از اپریل  .2

 اختطاف در این مدت افزایش یافته است.

وضعیت دسترسی به عدالت رسمی، با توجه به جابجایی چند تن از مقامات عالیرتبه و باال رفتن سطح آگاهی، بهتر شده  .3

 است.

افزایش  2002اپریل میزان آزار جنسی دختران در اماکن عمومی افزایش یافته است. تعداد موارد ترک تعلیم از ماه  .4

 یافته و تعداد اطفال کارگر نیز به دلیل افزایش بیکاری در میان والدین باال رفته است. پاسخگویان همچنین به این نکته

 مخالف دولت اطفال را در جنگ های مسلحانه بکار می گمارند.  اشاره کرده اند که گروه های مسلح

 2004واسطه دشوارتر شده است. گفته می شود افرادی که در انتخابات  دسترسی به پست های دولتی برای افراد بدون .2

فعالیت داشتند در پست های رهبری در دستگاه دولت استخدام شده اند. با این حال، دیدگاه مردم در مورد انتخابات هیچ 

 تغییری نکرده و نوعی بدبینی عمومی نسبت به انتخابات در حال گسترش می باشد.

 کابل افزایش یافته است. شهر بر علیه خبرنگاران در میزان تهدیدات .2

 کیفیت خدمات صحی در والیت کابل هیچ تغییری نکرده است. توزیع دواهای کم کیفیت در میان مردم هنوز ادامه دارد. .1

دسترسی به خدمات صحی، بخصوص در شهر کابل، به دلیل بیشتر شدن شفاخانه ها و کلینیک های خصوصی افزایش  .8

 یافته است. ت. خدمات قابلگی در شفاخانه ها نیز افزایشیافته اس

، خدمات آب و استالف، بوجود نیامده است. در استالفهیچ تغییری در خدمات اساسی از جمله آب و برق، بجز در  .1

برق، بنا به اظهارات مصاحبه شوندگان، بهتر شده است. خدمات اساسی مخصوص افراد بیجاشده هیچ تغییری نکرده 

 است. 

افزایش یافته است. افزایش بیکاری و اعتیاد به مواد مخدر به عنوان  2002تعداد افراد دچار نا امنی غذایی از ماه اپریل  .00

 محرک های اصلی نا امنی غذایی مد نظر گرفته می شوند.

ت معارف به بهبودی هایی در خدمات تعلیمی، در ابعاد کیفیت و دامنۀ دسترسی، به وجود آمده است. بهبود کیفیت خدما .00

عواملی همچون تعدیل نصاب تعلیمی، توزیع پردامنه تر کتب درسی و نظارت نزدیک تر از مکاتب نسبت داده می 

 شود.

میزان آگاهی زنان از حق طالق و میراث افزایش یافته است. میزان خشونت فامیلی کاهش یافته است و این تغییر مثبت  .02

 سط سازمان های حقوق بشر و حقوق زن نسبت داده می شود.در اصل به تداوم فعالیت های دادخواهی تو

منازعات مربوط به میراث، خشونت خانگی )از جمله خشونت فزیکی علیه زنان(، ازدواج زیر سن، سربدل، بد دادن و  .03

 طالق افزایش یافته است.

 کار کماکان زیاد می باشد.دسترسی به مشاغل دارای معاش کاهش یافته در حالیکه میزان فساد و واسطه بازی در بازار  .04

 بدین سو افزایش یافته است.  2002ایمنی محل کار از ماه اپریل  .02

رفتار سازمان های قضایی رسمی با زنان بهتر شده است. پاسخگویان همچنین می گویند که برخی از کارفرمایان در  .02

 استخدام کارمندان به کاندیدهای زن اولویت می دهند.

 ساد در دستگاه پولیس، خدمات اساسی و دسترسی به مشاغل افزایش یافته است.گفته می شود که میزان ف .01

                                                        
 بر مبنای مصاحبات ذیل: 02 

KI-M-Kab-Go-2, KI-F-Kab-Go-02, KI-F-Kab-Go-08, KI-F-Kab-Go-20, FGD-M-Kab-CS-2, KI-M-Kab-CS-4, KI-F-Kab-CS-2, KI-F-Kab-CS-1, 
KI-M-Kab-CS-2, FGD-M-Kab-CS-3, KI-F-Kab-Go-20, KI-F-Kab-Go-01, KI-F-Kab-Go-01, KI-M-Kab-Go-1, FGD-F-Kab-Go-4, KI-F-Kab-

NG-0, KI-M-Kab-NG-2, KI-M-Kab-NG-3, KI-M-Kab-NG-4, KI-F-Kab-Go-0, KI-M-Kab-Go-2, FGD-F-Kab-Go-2, KI-F-Kab-Go-8, KI-F-Kab-

Go-1, KI-F-Kab-Go-00, KI-F-Kab-Go-00, KI-F-Kab-Go-02, KI-F-Kab-Go-03, KI-F-Kab-Go-04, KI-F-Kab-Go-02, FGD-M-Kab-CS-0, KI-F-
Kab-CS-8, KI-M-Kab-CS-1, KI-F-Kab-PI-0 and FGD-F-KAB-CS-00 
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 کندهار

رخ داده است می توان به موارد ذیل اشاره نمود: بهبود شرایط امنیتی و عملکرد  2002از جمله تغییراتی که بعد از اپریل 

سخگویان به مشارکت در احزاب سیاسی. بنا پولیس، افزایش دسترسی مردان و زنان به عدالت رسمی و ازدیاد عالقمندی پا

به اظهارات پاسخگویان، میزان ترک تعلیم، آزار جنسی اطفال و بکارگماری آنها در جنگ های مسلحانه کاهش یافته است. 

با این حال، تعداد اطفال کارگر رو به افزایش می باشد. عدم دسترسی به مشاغل دولتی منجر به بروز نارضایتی عمومی در 

 ان مردم شده است. تهدیدات بر علیه خبرنگاران و فعاالن جامعۀ مدنی همچنان یک نگرانی عمده می باشد.می

در بخش حقوق اجتماعی، بهبودی هایی در خدمات صحی، معارف، اسکان و تأمین خدمات اساسی در مرکز واقع شده است. 

کاهش یافته است. در  2002خانگی، از ماه اپریل بنا به اظهارات مصاحبه شوندگان، مشکالت فامیلی، از جمله خشونت 

ولسوالی ها، کیفیت و میزان دسترسی به خدمات تعلیمی و نیز دسترسی به آب سالم کاهش یافته است. میزان امنیت غذایی از 

ر قابل بدین سو باال رفته است. دسترسی به مشاغل دارای معاش نیز کماکان رو به کاهش بوده و هیچ تغیی 2002ماه اپریل 

 مالحظه ای در شرایط کاری بوجود نیامده است. 

از نقطه نظر تبعیض جنسیتی در دسترسی به عدالت رسمی، دسترسی به پست های دولتی، دسترسی به خدمات صحی و 

نحوۀ برخورد با زنان در اماکن کاری، بهبودی هایی رقم خورده است. تنها استثنای موجود همانا کاهش دسترسی دختران به 

معارف می باشد. گفته می شود که میزان فساد در زمینۀ دسترسی به پست های دولتی و مشاغل دارای معاش بیشتر شده 

 است.

 : خالصۀ مشخصات کندهار8جدول 

 وضعیت ارکان حقوقی/ شاخص ها

 بدتر شده است بهتر شده است بدون تغییر

    حقوق مدنی:

  ✔0  فردیحق زندگی، آزادی، امنیت و حفظ کرامت 

  ✔2  حق دسترسی به خدمات عدلی کارآمد و عادالنه

 ✔4 ✔3  حقوق اطفال

 ✔2 ✔2  حق مشارکت در امور عامه

 ✔1   آزادی بیان و عقیده

    حقوق اجتماعی:

 ✔8  حق صحت
 

 ✔00 ✔1  حق دسترسی به مسکن و امکانات کافی

 ✔00   امنیت غذایی

 ✔03 ✔02  حق معارف

 ✔04  حقوق خانواده
 

    حقوق اقتصادی:

 ✔02   حق کار و برخورد عادالنه در اماکن کاری

   ✔ حق برخورداری از شرایط کاری مناسب

    موضوعات مشترک:

 ✔01 ✔02  جنسیت

 ✔01 ✔08  فساد
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 03یادداشت ها:

ً مثبت است. اعتماد مردم .0 به پولیس  دیدگاه های پاسخگویان در خصوص عملکرد و نحوۀ برخورد پولیس عموما

سته های امنیتی، شفافیت در سطح رهبری پولیس و وبیشتر شده است و این تغییر مثبت به باال رفتن تعداد پ

 هماهنگی بهتر میان ریاست های مختلف پولیس ملی نسبت داده می شود.

افع تحت دسترسی مردان و زنان به عدالت رسمی افزایش یافته است، طوریکه تعدادی از قضایا توسط وکالی مد .2

رسیدگی قرار می گیرد. عملکرد و برخورد کارکنان قضایی رسمی نیز مثبت ارزیابی شده است. این تغییرات به 

انتصاب رئیس جدید استیناف در ستره محکمه نسبت داده می شود. میزان دسترسی به نظام عدلی سنتی تغییری 

 نکرده است.

آگاهی رسانی، میزان ترک تعلیم، بکارگماری اطفال در جنگ  به گفتۀ مصاحبه شوندگان، با برگزاری برنامه های .3

های مسلحانه و قضایای آزار جنسی کاهش یافته است. قضایای اطفال نیز توسط محاکم تحت رسیدگی قرار می 

 گیرند. تعداد کودکستان ها، پرورشگاه ها و مراکز توانبخشی بخصوص در شهر کندهار افزایش یافته است. 

 رگر به دلیل ازدیاد بیکاری و مشکالت اقتصادی رو به افزایش می باشد.تعداد اطفال کا .4

 گفته می شود که برنامه های آگاهی رسانی عامه مردم را به مشارکت فعال در احزاب سیاسی ترغیب نموده است. .2

 دسترسی به مشاغل دولتی کاهش یافته و کماکان تحت تأثیر واسطه بازی قرار دارد. .2

که آزادانه سخن می گویند آنهم از جانب کارگزاران حکومتی و غیرحکومتی افزایش یافته  تهدیدات علیه افرادی .1

 است.

تغییر قابل مالحظه ای در کیفیت و دامنۀ دسترسی خدمات صحی از جمله صحت باروری بوجود آمده است. این  .8

امه، تطبیق پروگرام تغییرات مثبت به عواملی همچون نظارت از شفاخانه ها و کلینیک ها توسط ریاست صحت ع

(، باال رفتن تعداد دواخانه ها، استخدام دوکتوران متخصص و HQIPهمکاری برای بهبود کیفیت حفظ الصحه )

 پوشش بخشی از هزینه های غذایی بیماران نسبت داده می شود.

یافته اما از  در مرکز کندهار، دسترسی به مسکن و امکانات اولیه افزایش یافته است. منازعات آب و زمین کاهش .1

 تغییر عمده ای در مسکن و امکانات اولیۀ بیجاشدگان رقم نخورده است. 2002ماه اپریل 

در ولسوالی ها، دسترسی به آب آشامیدنی سالم کاهش یافته است، زیرا بسیاری از پمپ های آب که در ابتدا ساخته  .00

 شده بودند حال تخریب شده و قابل استفاده نمی باشند.

دولت، ادارات تمویل کننده و تجار به عرضۀ کمک های غذایی می پردازند، دسترسی به غذا کاهش  علیرغم آنکه .00

یافته است. بعضی از افراد دچار نا امنی غذایی تنها استطاعت تأمین یک وعدۀ غذایی در روز را دارند که آنهم در 

 بیشتر موارد نان خشک است. 

مات تعلیمی مشاهده شده است که این تغییر مثبت دامنۀ دسترسی به خدر مرکز کندهار، بهبودی هایی در کیفیت و د .02

 به استخدام معلمان متخصص و ساخت زیربناهای جدید، از جمله البراتوار، در مکاتب نسبت داده می شود.

در ولسوالی ها، میزان کیفیت و دسترسی به معارف کمتر شده است. مکاتب کماکان با فقدان معلمان متخصص و  .03

 اناث مواجه می باشند. معلمان

منازعات فامیلی از جمله خشونت با زنان از ماه اپریل بدین سو کاهش یافته است. این مسئله ناشی از آن است که  .04

 برنامه های آگاهی رسانی کمتری در مورد حقوق خانواده برگزار می شود.

 بیکاری کماکان رو به افزایش می باشد. .02

                                                        
 بر مبنای مصاحبات ذیل: 03 

KI-M-Kan-Go-0, KI-M-Kan-NG-4, KI-F-Kan-NG-0, KI-F-Kan-PI-0, FGD-F-Kan-Go-4, KI-F-Kan-CS-8, FGD-F-Kan-Go-3, 

KI-F-Kan-CS-1, KI-F-Kan-NG-3, KI-F-Kan-Go-8, FGD-F-Kan-Go-2, KI-M-Kan-Go-00, KI-M-Kan-CS-2, KI-M-Kan-Go-02, 

KI-M-Kan-Go-1, KI-M-Kan-Go-20, KI-M-Kan-Go-03, KI-M-Kan-Go-04, KI-M-Kan-Go-1, KI-M-Kan-Go-01, KI-M-Kan-Go-

2, KI-F-Kan-CS-2, KI-F-Kan-Go-0, KI-M-Kan-Go-2, KI-F-Kan-Go-02, KI-F-Kan-Go-20, FGD-M-Kan-CS-2, FGD-M-Kan-CS-

0, KI-F-Kan-Go-02, KI-Kan-Go-01, KI-F-Kan-Go-08, FGD-M-Kan-CS-3, KI-M-Kan-CS-4, KI-M-Kan-CS-1, and KI-M-Kan-

NG-2 
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رسمی، رقابت برای احراز مناصب دولتی، دسترسی به صحت و نیز  تبعیض جنسیتی در دسترسی به عدالت .02

 تبعیض جنسیتی در اماکن کاری افزایش یافته است.

دسترسی دختران به معارف به دلیل فقدان معلمان اناث، نبود امکانات ترانسپورتی و وجود سنت های فرهنگی  .01

 ت. تقبیح کنندۀ تعلیم زنان بخصوص در صنوف باالتر، کاهش یافته اس

 میزان فساد در ریاست پولیس، نظام قضایی رسمی و خدمات صحی کاهش یافته است. .08

 میزان فساد در دسترسی به پست های دولتی و مشاغل دارای معاش افزایش یافته است. .01
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 خوست

 شرایط امنیتی، دسترسی به عدالت رسمی، دسترسی اطفال به عدالت، دسترسی به پست های دولتی و سطح عالقمندی به

مشارکت در احزاب سیاسی، بهبودی هایی داشته است. برخورد پولیس با شهروندان نیز بهتر شده است. موارد کار اطفال و 

 استخدام اطفال در جنگ های مسلحانه نیز افزایش یافته است. هیچ تغییر عمده ای در وضعیت آزادی بیان رقم نخورده است.

ترسی به غذا و معارف افزایش یافته است. کیفیت و دامنۀ دسترسی به خدمات منازعات آب و زمین کاهش یافته و میزان دس

افزایش یافته است. هیچ تغییر عمده ای  2002صحی کاهش یافته است. گفته می شود که میزان خشونت با زنان از ماه اپریل 

 در تعداد و دامنۀ دسترسی امکانات اولیه همچون مسکن و برق صورت نگرفته است.

ی اشتغال کماکان رو به کاهش می باشند. تبعیض بر مبنای خویشاوندی، قومیت و روابط قدرت در امر دسترسی فرصت ها

 به مشاغل دارای معاش نیز کاهش یافته و ایمنی اماکان کاری تا حدی بهبود یافته است.

گفته می شود که میزان تبعیض جنسیتی در دسترسی به معارف و پست های دولتی کاهش یافته است. فساد در دستگاه 

پولیس، نظام عدلی رسمی و خدمات تعلیمی کاهش یافته اما میزان آن در امر دسترسی به پست های دولتی و خدمات صحی 

 باال رفته است. 

 : خالصۀ مشخصات خوست2جدول 

 وضعیت حقوقی/شاخص ها:ارکان 

 بدتر شده است بهتر شده است تغییر نکرده است

    حقوق مدنی:

  ✔0  حق زندگی، آزادی، امنیت و حفظ کرامت فردی

  ✔2  حق دسترسی به خدمات عدلی کارآمد و عادالنه

 ✔4 ✔3  حقوق اطفال

  ✔2  حق مشارکت در امور عامه

   ✔ آزادی بیان و عقیده

    اجتماعی:حقوق 

 ✔2   حق صحت

 ✔1 ✔ حق دسترسی به مسکن و امکانات کافی
 

  ✔8  امنیت غذایی

 ✔1  حق معارف
 

 ✔00   حقوق خانواده

    حقوق اقتصادی:

 ✔00   حق کار و برخورد عادالنه در اماکن کاری

 ✔02  حق برخورداری از شرایط کاری مناسب
 

    موضوعات مشترک:

  ✔03  جنسیت

 ✔02 ✔04  فساد
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 04یادداشت ها:

ً مثبت است. اع .0 ماد مردم به تدیدگاه های موجود در خصوص عملکرد و نحوۀ برخورد پولیس در خوست عموما

بدین سو افزایش یافته است. این بهبودی ها به آموزش قوای پولیس والیت نسبت داده  2002پولیس از ماه اپریل 

 مثبت ارزیابی شده است.می شود. شرایط امنیتی به طور عمومی 

 دسترسی مردان و زنان به عدالت رسمی، در نتیجۀ نظارت دولتی بیشتر از نظام عدلی رسمی، افزایش یافته است. .2

دسترسی اطفال به عدالت افزایش یافته است. قضایای آزار جنسی به گفتۀ مصاحبه شوندگان به دلیل باال رفتن سطح  .3

 آگاهی مردم کاهش یافته است.

میزان کار اطفال و بکارگماری کودکان در جنگ های مسلحانه بیشتر به دلیل گسترش فقر و بیکاری افزایش یافته  .4

مراکز تأدیب اطفال و کودکستان ها نیز  (rehabilitation)است. دسترسی اطفال به پرورشگاه، مراکز توانبخشی 

 کاهش یافته است. 

دولتی و معاشات کارمندان دولت افزایش یافته است. عالقمندی رو به بنا به اظهارات پاسخگویان، تعداد پست های  .2

 رشدی به مشارکت در احزاب سیاسی آنهم به عنوان وسیله ای برای دسترسی به مشاغل دولتی وجود دارد. 

بدین سو به دلیل فقدان داکتر و نرس کاهش یافته است اما تغییری  2002دسترسی به خدمات صحی از ماه اپریل  .2

 یفیت خدمات صحی بوجود نیامده است. در ک

منازعات بر سر آب و زمین به دلیل باال رفتن آگاهی مردم و انجام تالش های بیشتر در جهت برقراری صلح و  .1

آشتی، کاهش یافته است. با توجه به تالش های امدادی که توسط ادارات بین المللی انجام می شوند، سطح دسترسی 

 و امکانات اولیه باال رفته است.بیجاشدگان داخلی به مسکن 

 دسترسی به غذا به دلیل افزایش کمک های غذایی از جانب سازمان های مساعدتی بیشتر شده است.  .8

 دسترسی دختران و پسران به معارف افزایش یافته اما کیفیت معارف کماکان پایین است. .1

بیشتری از موارد خشونت خانگی رخ داده است. افزایش یافته است و تعداد  2002خشونت علیه زنان از ماه اپریل  .00

 حقوق زنان کماکان در قضایای طالق مورد بی توجهی قرار می گیرد.

دسترسی به کار رو به کاهش بوده اما تبعیض بر مبنای خویشاوندی، قومیت و قدرت در امر دسترسی به مشاغل  .00

 کمتر شده است. 

 ایمنی اماکن کاری بهبود یافته است. .02

تی در امر دسترسی به مشاغل دولتی و معارف کاهش یافته اما تغییری در میزان تبعیض جنسیتی در تبعیض جنسی .03

 امر دسترسی به عدالت رسمی بوجود نیامده است.

فساد در دستگاه پولیس، عدالت رسمی و سکتور معارف کاهش یافته و این بهبودی به ایجاد اصالحات در سطح  .04

 یل شدن کارکنان فاسد و نظارت بهتر از ریاست پولیس نسبت داده می شود.رهبری این سکتورها، انتقال و تبد

فساد در امر دسترسی به پست های دولتی، دسترسی به مشاغل دارای معاش و دسترسی به خدمات صحی افزایش  .02

 یافته است.

                                                        
 بر مبنای مصاحبات ذیل: 04 

KI-M-Kho-Go-6, KI-M-Kho-Go-00, KI-M-Kho-Go-04, KI-M-Kho-Go-00, KI-M-Kho-Go-03, KI-M-Kho-Go-02, KI-M-Kho-

Go-2, KI-M-Kho-Go-02, KI-M-Kho-Go-20, FGD-F-Kho-Go-3, FGD-F-Kho-Go-4, KI-M-Kho-Go-1, KI-M-Kho-CS-4, KI-M-

Kho-Go-01, KI-M-Kho-Go-1, KI-M-Kho-Go-01, KI-M-Kho-Go-08, KI-M-Kho-Go-20, KI-M-Kho-PI-0, KI-F-Kho-NGO-0+KI-

M-Kho-NGO-2, KI-M-Kho-NGO-3, KI-M-Kho-Go-02, KI-M-Kho-NGO-4, KI-M-Kho-CS-1, KI-F-Kho-CS-8, KI-F-Kho-Go-0, 

KI-M-Kho-CS-2, KI-F-Kho-CS-1, KI-F-Kho-CS-2, FGD-F-Kho-GO-2, FGD-M-Kho-CS-0, FGD-F-Kho-GO-3 and FGD-M-

Kho-CS-2 
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 کندز

ت رسمی، سطح عالقمندی به علیرغم تسخیر موقتی شهر کندز، هیچ تغییری در عملکرد و برخورد پولیس، دسترسی به عدال

مشارکت در انتخابات و آزادی بیان رقم نخورده است. برخی از مصاحبه شوندگان به باال رفتن تعداد اطفال کارگر به 

 خصوص در بخش زراعت اشاره نموده اند.

است. از ماه اپریل هیچ تغییر قابل مالحظه ای در خدمات صحی، مسکن و امکانات اولیه و نیز حقوق خانواده بوجود نیامده 

 بدین سو تغییرات مثبتی در امر دسترسی به غذا صورت گرفته است. 2002

فرصت های اشتغال در پیامد افزایش نا امنی، کاهش پروژه های انکشافی و فقدان سرمایه گذاری خصوصی در والیت کندز 

 بین سو بدتر شده است. 2002کمتر شده است. شرایط کار نیز از ماه اپریل 

زایش نا امنی منجر به کاهش قابل مالحظۀ دسترسی دختران به معارف شده اما تبعیض جنسیتی در امر دسترسی به پست اف

 های دولتی کاهش یافته است. 

سطح فساد در دستگاه پولیس، خدمات معارف و دسترسی به مشاغل دارای معاش افزایش یافته است. کاهش فساد در سازمان 

 خورده است. های عدلی رسمی به چشم 

 : خالصۀ مشخصات کندز01جدول 

 وضعیت ارکان حقوقی/شاخص ها:

 بدتر شده است بهتر شده است تغییر نکرده است

    حقوق مدنی:

   0✔ حق زندگی، آزادی، امنیت و حفظ کرامت فردی

   2✔ حق دسترسی به خدمات عدلی کارآمد و عادالنه

 3✔   حقوق اطفال

   ✔ عامهحق مشارکت در امور 

   ✔ آزادی بیان و عقیده

    حقوق اجتماعی:

   ✔ حق صحت

   4✔ حق دسترسی به مسکن و امکانات کافی

  امنیت غذایی
✔2  

   2✔ حق معارف

   1✔ حقوق خانواده

    حقوق اقتصادی:

 8✔   حق کار و برخورد عادالنه در اماکن کاری

 1✔   حق برخورداری از شرایط کاری مناسب

    موضوعات مشترک:

  جنسیت
✔00 ✔00 

  فساد
✔00 ✔02 



22 
 

 05یادداشت ها:

بدین سو، هیچ تغییر قابل مالحظه ای در شرایط امنیتی بوجود نیامده و عملکرد و برخورد  2002از ماه اپریل  .0

 پولیس نیز تغییر چندانی نداشته است.

مسئله اساساً ناشی از آن است که قضایا به شکل عدالت سنتی کماکان به عدالت رسمی ترجیح داده می شود و این  .2

 بموقع در نظام عدلی سنتی حل و فصل می شوند. وضعیت دسترسی به عدالت رسمی کماکان بدون تغییر می باشد.

میزان کار اطفال بخصوص در بخش زراعت کماکان رو به افزایش است. بکارگماری اطفال در جنگ های  .3

 مسلحانه کماکان ادامه دارد.

 هیچ تغییر قابل مالحظه ای در امر دسترسی به مسکن و امکانات اولیه بوجود نیامده است. .4

 بدین سو افزایش یافته است. 2002میزان کمک های غذایی دولت و سازمان های غیردولتی از ماه اپریل  .2

 وضعیت دسترسی به معارف، علیرغم جنگ های اخیر، کماکان بدون تغییر باقی می ماند. .2

 کان به عنوان یک امر نهی شده مد نظر گرفته می شود.طالق کما .1

 فرصت های کاری کماکان رو به کاهش است. .8

 ایمنی محل کار بدتر شده است. .1

تعداد زنان شاغل در پست های عالی دولتی افزایش یافته است در حالیکه تعداد دختران در بخش معارف به دلیل  .00

 افزایش نا امنی کمتر شده است. 

معاشات کارکنان قضایی، میزان فساد در نظام عدلی رسمی کاهش یافته است. فساد به مانند گذشته در با باال رفتن  .00

 بخش های خدمات صحی، مسکن و خدمات اولیه ادامه دارد.

میزان فساد در دستگاه پولیس، دسترسی به مشاغل دارای معاش، استخدام معلم ها و نمره دهی به متعلمان افزایش  .02

 یافته است.

                                                        
 بر مبنای مصاحبات ذیل: 02 

KI-F-Kun-NG-0, KI-M-Kun-NG-2, KI-M-Kun-NG-3, KI-M-Kun-NG-4, KI-F-Kun-Go-0, KI-M-Kun-Go-2, FGD-F-Kun-Go-3, 

FGD-F-Kun-Go-4, FGD-F-Kun-Go-2, KI-M-Kun-Go-2, KI-M-Kun-Go-1, KI-F-Kun-Go-8, KI-F-Kun-Go-1, KI-M-Kun-Go-00, 

KI-M-Kun-Go-00, KI-M-Kun-Go-02, KI-M-Kun-Go-03, KI-F-Kun-Go-04, KI-F-Kun-Go-02, KI-M-Kun-Go-02, KI-M-Kun-

Go-01, KI-F-Kun-Go-08, KI-F-Kun-Go-01, KI-F-Kun-Go-20, KI-M-Kun-Go-20, FGD-M-Kun-CS-0, FGD-M-Kun-CS-2, FGD-

M-Kun-CS-3, KI-M-Kun-CS-4, KI-M-Kun-CS-2, KI-F-Kun-CS-2، KI-F-Kun-CS-1, KI-F-Kun-CS-8, KI-M-Kun-CS-1 and KI- 

F-Kun-PI-0 



22 
 

 رهارننگ

شرایط امنیتی در والیت ننگرهار بدتر از قبل شده است. با این حال، تغییرات مثبتی در برخورد پولیس با شهروندان، 

دسترسی به عدالت رسمی، حقوق اطفال و سطح عالقمندی به پیوستن به احزاب سیاسی رقم خورده است. وضعیت آزادی 

 بیان هیچ تغییری نکرده است.

یت و دسترسی به خدمات صحی، دسترسی به معارف، دسترسی به آب و دسترسی بیجا شدگان به بهبودی هایی در کیف

سرپناه رقم خورده است. خشونت علیه زنان کاهش یافته است؛ دسترسی زنان به سرپناه افزایش یافته و سطح آگاهی مردم در 

تر شده است در حالیکه منازعات باالی زمین کم 2002مورد حق میراث زنان باال رفته است. دسترسی به برق از ماه اپریل 

 و امالک افزایش یافته است. هیچ تغییر قابل مالحظه ای در امر دسترسی به غذا و کیفیت معارف بوجود نیامده است.

وضعیت دسترسی به کار و شرایط کاری بدتر شده است. گفته می شود که تبعیض جنسیتی در امر دسترسی به مشاغل 

 حی، معارف و نیز در اماکن کاری کاهش یافته است.دولتی، خدمات ص

 میزان فساد در نظام عدلی رسمی، خدمات معارف، مسکن، خدمات اولیه و مشاغل دارای معاش افزایش یافته است.

 : خالصۀ مشخصات ننگرهار00جدول 

 

 ارکان حقوقی/ شاخص ها:

 وضعیت

 بدتر شده است بهتر شده است تغییر نکرده است

    مدنی:حقوق 

 ✔2 ✔0  حق زندگی، آزادی، امنیت و حفظ کرامت فردی

  ✔3  حق دسترسی به خدمات عدلی کارآمد و عادالنه

 ✔2 ✔4  حقوق اطفال

  ✔2  حق مشارکت در امور عامه

   ✔ آزادی بیان و عقیده

    حقوق اجتماعی:

 ✔1  حق صحت
 

 ✔1 ✔8  حق دسترسی به مسکن و امکانات کافی

   ✔00 غذاییامنیت 

 ✔00  حق معارف
 

 ✔02  حقوق خانواده
 

    حقوق اقتصادی:

 ✔03   حق کار و برخورد عادالنه در اماکن کاری

 ✔04   حق برخورداری از شرایط کاری مناسب

    موضوعات مشترک:

  ✔02 ✔02 جنسیت

 ✔01   فساد
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 02یادداشت ها: 

جدید برای پولیس، عملکرد و برخورد آنها با مردم بهتر شده با برگزاری برنامه ها و ورکشاپ های آموزشی  .0

 است.

 جنگ در تورخم و درگیری قوای امنیتی با طالبان و داعش منجر به تشدید نا امنی در والیت شده است. .2

انجام اصالحاتی همچون تبدیل کردن مقامات فاسد و استخدام جوانان در نظام عدلی رسمی منجر به بهبود دسترسی  .3

 عدلی رسمی نیز مثبت ارزیابی شده اند. شده است. عملکرد و برخورد مقاماتبه عدالت رسمی 

 Save theسرخ و موسسۀ سازمان های دولتی و غیردولتی از جمله یونیسف، یونسکو، موسسۀ بین المللی صلیب  .4

Children  با انجام برنامه های آگاهی رسانی تغییرات مثبتی را در وضعیت اطفال در زمینه هایی همچون مبارزه

 با ازدواج های اجباری و زیر سن، آزار جنسی و دسترسی اطفال به پرورشگاه و مراکز تأدیبی رقم زده اند. 

طفل در سرتاسر والیت مصروف کار می باشند. اطفال  04،000حدود  کار اطفال کماکان ادامه دارد، طوریکه در .2

اکثراً کارهایی از جمله آیس کریم فروشی، نانوایی، کارهای خانگی، کارهای ساختمانی، مستری گری و تعمیرات، 

بوت دوزی و تکدی گری انجام می دهند. بکارگماری اطفال در جنگ های مسلحانه افزایش یافته است. برخی از 

 نها به استخدام داعش در می آیند. آ

عالقمندی رو به رشدی برای پیوستن به احزاب سیاسی به عنوان وسیله ای برای دسترسی به فرصت های کار  .2

 وجود دارد.

با استخدام دوکتوران و نرس های جدید و ساخت زیربناها تغییرات مثبتی در کیفیت و دسترسی به خدمات صحی  .1

 رقم خورده است.

ه آب آشامیدنی سالم در جالل آباد در نتیجۀ حفر چاه های عمیق افزایش یافته است. با تکیه به کمک های دسترسی ب .8

UNHCR.بهبودی های جزئی در امر دسترسی بیجاشدگان به سرپناه رقم خورده است ، 

ه تابستان و زماینکمیزان عرضۀ برق کماکان کمتر از میزان تقاضا برای برق است؛ بخصوص طی ماه های  .1

بدین سو  2002ر کندیشن به اوج خود می رسد. منازعات باالی زمین و امالک از ماه اپریل مقدار مصرف ا

 افزایش یافته است. 

دولت و نهادهای فراهم کنندۀ مساعدت غذایی کماکان به افراد دچار نا امنی غذایی کمک می کنند اما هیچ تغییر  .00

 است.قابل مالحظه ای در دسترسی به غذا رخ نداده 

زش معارف، افزایش تعداد مکاتب خصوصی و هماهنگی میان والدین و مکاتب از جمله آگاهی رسانی در مورد ار .00

عواملی هستند که به گفتۀ پاسخگویان سطح دسترسی دختران و پسران به معارف را باال برده اند. اما با این وجود 

 است.هیچ تغییر قابل مالحظه ای در کیفیت معارف بوجود نیامده 

از بعد رسیدگی به مشکالت خانواده ها، بهبودیهایی رقم خورده است که از میان آنها می توان به موارد ذیل اشاره  .02

نمود: کاهش خشونت با زنان، افزایش دسترسی زنان به سرپناه و باال رفتن سطح آگاهی مردم در خصوص حق 

نتیجۀ تالش هایی است که رسانه ها، جامعۀ مدنی، میراث زنان. از نظر پاسخگویان، این تغییرات و بهبودی ها 

 رهبران دینی و مساجد انجام داده اند. 

دسترسی به اشتغال کماکان به دلیل فقدان فرصت های کار و نا امنی رو به کاهش می باشد. تبعیض بر مبنای  .03

 می سازد.   قدرت، قومیت و خویشاوندی کماکان امکان دسترسی عادالنه به اشتغال و درآمد را محدود

بدین سو به دلیل افزایش تهدیدات علیه مقامات حکومتی از جانب گروه های  2002ایمنی محل کار از ماه اپریل  .04

 مسلح مخالف دولت بدتر شده است. 

                                                        
 بر مبنای مصاحبات ذیل: 02 

FGD-M-Nan-CS-0, FGD-M-Nan-CS-2, FGD-M-Nan-CS-3, KI-M-Nan-CS-1, KI-M-Nan-Go-00, KI-M-Nan-Go-1, KI-M-Nan-

NG-4, KI-M-Nan-Go-03, KI-M-Nan-Go-04, KI-M-Nan-Go-01, KI-M-Nan-CS-2, KI-M-Nan-GO-20, KI-F-Nan-NG-0, KI-M-

Nan-Go-2, KI-F-Nan-Go-8, KI-M-Nan-Go-08, KI-F-Nan-CS-2, KI-F-Nan-CS-1, KI-F-Nan-CS-8, KI-M-Nan-Go-2, KI-M-Nan-

NG-2, KI-F-Nan-Go-0, FGD-F-Nan-Go-3, FGD-F-Nan-Go-4, FGD-F-Nan-Go-2, KI-M-Nan-Go-1, KI-M-Nan-CS-4, KI-M-

Nan-Go-02, KI-M-Nan-NG-3, KI-M-Nan-GO-20, KI-M-Nan GO-02, and KI-M-Nan-GO-02 
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تبعیض جنسیتی کماکان در زمینۀ دسترسی به عدالت رسمی وجود دارد و هیچ تغییر عمده ای در این بخش رخ  .02

 نداده است.

ه زنان در زمینۀ دسترسی به مشاغل دولتی کاهش یافته است و این تغییر مثبت ناشی از آن است که تبعیض علی .02

کارفرمایان در روند استخدام به زنان اولویت می دهند. این اولویت همچنین در زمینۀ دسترسی به خدمات صحی و 

 معارف به زنان داده می شود. 

خدام آن افزایش یافته است. سطح فساد همچنین در نظام عدلی فساد در نظام عدلی رسمی بخصوص در روند است .01

سنتی بیشتر شده است و گفته می شود که محاکم عرفی احکام خود را در بدل پول، دسترسی به مسکن و خدمات 

اساسی، استخدام معلمان و مشاغل دارای دستمزد صادر می نمایند. در خصوص فساد موجود در دستگاه پولیس 

 تناقضی ارائه شده است. دیدگاه های م



21 
 

 نیمروز

در زمینۀ دسترسی به عدالت رسمی و غیررسمی، بهبودی هایی رقم خورده است. شرایط امنیتی وخیم تر شده و میزان کار 

 اطفال باال رفته است. میزان عالقمندی به اشتراک در انتخابات و احزاب سیاسی کماکان بدون تغییر است. 

تغییری در وضعیت مسکن و دسترسی به خدمات اساسی رخ نداده است.  2002ماه اپریل در بخش حقوق اجتماعی، از 

 خدمات صحی و تعلیمی ظاهراً بهتر شده اند. میزان خشونت خانوادگی و خشونت علیه زنان باال رفته است. 

ایران مهاجرت می کنند. کار به  برایفقدان فرصت های کار کماکان رو به افزایش بوده و گفته می شود بسیاری از جوانان 

 هیچ تغییری در شرایط کار این والیت رخ نداده است. 

گفته می شود که تبعیض جنسیتی در بخش های معارف، مشاغل دارای دستمزد و دسترسی به عدالت رسمی کاهش یافته 

  است. میزان فساد در خدمات تعلیمی باال رفته و در دیگر سکتورها بدون تغییر باقی مانده است.

 : خالصۀ مشخصات نیمروز06جدول 

 وضعیت ارکان حقوقی/ شاخص ها:

ه تغییر نکرد

 است

بهتر شده 

 است

 بدتر شده است

    حقوق مدنی:

 0✔   حق زندگی، آزادی، امنیت و حفظ کرامت فردی

  2✔  حق دسترسی به خدمات عدلی کارآمد و عادالنه

 3✔   حقوق اطفال

   ✔ حق مشارکت در امور عامه

   ✔ آزادی بیان و عقیده

    حقوق اجتماعی:

  حق صحت
✔4 

 

   ✔ حق دسترسی به مسکن و امکانات کافی

   2✔ امنیت غذایی

 2✔  حق معارف
 

 1✔   حقوق خانواده

    حقوق اقتصادی:

 8✔   حق کار و برخورد عادالنه در اماکن کاری

   ✔ حق برخورداری از شرایط کاری مناسب

    مشترک:موضوعات 

  جنسیت
✔1  

  00✔ فساد
✔00 
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 07یادداشت ها:

به بعد بدتر شده است. تلفات پولیس بیشتر شده است. از سوی دیگر،  امنیتی از زمان چرخۀ نظارتی اولاوضاع  .0

 موارد بیشماری از مسموم شدن متعلمان مورد اشاره قرار گرفته است. 

رقم خورده است که به انتصاب رئیس جدید محکمۀ والیت نسبت بهبودی هایی در زمینۀ دسترسی به عدالت رسمی  .2

 داده می شود. عملکرد کارکنان قضایی رسمی نیز بهتر شده است.

 کار اطفال کماکان رو به افزایش است.  .3

در زمینه های خدمات صحی و برخورد دوکتورها و دیگر کارکنان طبی با مراجعین شان، بهبودی هایی رخ داده  .4

 است. 

 نا امنی غذایی کماکان بدون تغییر باقی می ماند و در برخی موارد شدت آن باال است.وضعیت  .2

با انتصاب معلمان شایسته بهبودی هایی در خدمات تعلیمی رقم خورده است. با این حال نگرانی هایی در مورد  .2

 مسموم شدن متعلمان مطرح شده است.

سئله را به باال رفتن میزان بیکاری و اعتیاد در میان مردان خشونت با زنان افزایش یافته است و پاسخگویان این م .1

 نسبت می دهند.

 بیکاری کماکان رو به افزایش بوده و بسیاری از جوانان می کند برای یافتن کار به ایران مهاجرت نمایند. .8

زنان می  گفته می شود که تبعیض جنسیتی در امر دسترسی به عدالت رسمی کاهش یافته است و تعداد بیشتری از .1

توانند برای حل مشکالت متعدد به محکمه مراجعه نمایند. تبعیض جنسیتی در زمینۀ دسترسی به معارف و مشاغل 

 دارای دستمزد نیز کاهش یافته است. 

فساد در سیستم پولیس کماکان ادامه دارد، بخصوص در پروسۀ استخدام، عدالت رسمی، دسترسی به پست های  .00

 تمزد. دولتی و مشاغل دارای دس

فساد در خدمات تعلیمی نیز افزایش یافته است، بخصوص در پروسۀ امتحانات که در آن بسیاری از متعلمان با  .00

پرداخت رشوت نمرات کامیابی کسب می کنند. در بخش خدمات صحی، گفته می شود که قابله ها به نام شیرینی از 

 مردم پول می گیرند. 

                                                        
 بر مبنای مصاحبات ذیل:  01 

KI-F-Nim-NG-0, KI-M-Nim-NG-2, KI-M-Nim-NG-3, KI-M-Nim-NG-4, KI-F-Nim-Go-0, KI-M-Nim-Go-2, FGD-F-Nim-Go-3, 

FGD-F-Nim-Go-2, KI-M-Nim-Go-2, KI-M-Nim-Go-1, KI-F-Nim-Go-8, KI-M-Nim-Go-1, KI-M-Nim-Go-00, KI-F-Nim-Go-00, 

KI-M-Nim-Go-02, KI-F-Nim-Go-03, KI-M-Nim-Go-04, KI-M-Nim-Go-02, KI-M-Nim-Go-02, KI-M-Nim-Go-01, KI-M-Nim-

Go-08, KI-M-Nim-Go-01, KI-M-Nim-Go-20, KI-M-Nim-Go-20, FGD-M-Nim-CS-0, FGD-M-Nim-CS-2, FGD-M-Nim-CS-3, 

KI-M-Nim-CS-4, KI-M-Nim-CS-2, KI-F-Nim-CS-2, KI-F-Nim-CS-1, KI-F-Nim-CS-8, KI-M-Nim-CS-1 and KI-F-Nim-PI-0 
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 نتایج سروی

تایج تحلیل معلومات کمی را به شکل گزینشی ارائه می کنیم. قابل ذکر است که معلومات کمی با در این بخش از گزارش، ن

مرد و زن تکمیل شده است، جمع آوری شده اند. گراف های ذیل از بُعد آماری  100استفاده از فورمه های سروی که توسط 

 می گیرند.  ارائه نمی شوند و صرفاً برای ترسیم شرایط موجود مورد استفاده قرار

 حقوق مدنی

گزارش نظارتی اول نشان داد که دیدگاه های چندگانه ای در خصوص مقامات عدلی رسمی وجود دارد. این دیدگاه ها در 

مرحلۀ دوم نیز تداوم یافته اند. در چرخۀ دوم، پاسخگویان مرد به رقم خوردن بهبودی هایی در طر برخورد کارکنان عدلی 

وست و نیمروز اشاره نموده اند، در حالیکه زنان معتقدند که تغییرات مثبت در نحوۀ برخورد با شهروندان در بلخ، خ

 (.2و  0کارکنان عدلی تنها در والیات بلخ و ننگرهار رقم خورده است )اشکال 

 دیدگاه های زنان -. برخورد مقامات عدلی رسمی با شهروندان0شکل 

  

 دیدگاه های مردان -ندان. برخورد مقامات عدلی رسمی با شهرو6شکل 
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پاسخگویان مرد و زن در بلخ، کندهار، خوست و ننگرهار معتقدند که برخورد پولیس و اردو به طور کلی بهتر شده است. 

در کندز، تنها زنان به بهتر شدن برخورد پولیس و اردو اشاره کرده اند و پاسخگویان مرد در نیمروز نیز معتقدند که 

 3اردو بهتر شده است. در دیگر والیات باقی مانده هیچ تغییر قابل مالحظه ای رقم نخورده است. )اشکال برخورد پولیس و 

 (.4و 

 دیدگاه های زنان -. برخورد پولیس و اردوی ملی با شهروندان3شکل 

 

 دیدگاه های مردان -. برخورد پولیس و اردوی ملی با شهروندان4شکل 
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دیدگاه های پاسخگویان مرد و زن در مورد خشونت با اطفال تا حد معناداری از همدیگر متفاوت بوده است. در حالیکه در 

نصف والیات مورد نظر مردان به کاهش خشونت اشاره کرده اند، زنان در سه والیت به افزایش و در دو والیت به کاهش 

 (.2و  2ل میزان خشونت با اطفال اشاره نموده اند. )اشکا

 به تفکیک والیات -. دیدگاه های زنان در مورد خشونت با اطفال5شکل 

 

 به تفکیک والیات -. دیدگاه های مردان در مورد خشونت با اطفال2شکل 
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 حقوق اجتماعی

پاسخگویان مرد و زن در بامیان، دایکندی و هرات گفته اند هیچ تغییر قابل مالحظه ای در دسترسی به خدمات صحی 

بوجود نیامده است. در کندز، پاسخگویان مرد و زن معتقدند که وضعیت دسترسی به خدمات صحی بدتر شده است. در 

مورد وضعیت دسترسی به خدمات صحی ارائه نموده اند والیات دیگر، پاسخگویان مرد و زن دیدگاه های متفاوتی در 

 (.8و  1)اشکال 

 دیدگاه های زنان -. دسترسی به خدمات صحی7شکل 

  

 دیدگاه های مردان -. دسترسی به خدمات صحی8شکل 
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 حقوق اقتصادی

مرد و زن مورد  فقدان فرصت های کار چالش اصلی است که در بخش دسترسی به اشتغال وجود دارد و توسط پاسخگویان

و  1اشاره قرار گرفته است و موارد واسطه بازی و فساد نیز با فاصلۀ اندک در مکان های بعدی قرار می گیرند. )اشکال 

00.) 

 دیدگاه های زنان -. چالش های اصلی در زمینۀ دسترسی به مشاغل پایدار و مشروع2شکل 

 

 دیدگاه های مردان -ایدار و مشروع. چالش های اصلی در زمینۀ دسترسی به مشاغل پ01شکل 
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 نتیجه گیری

مشاهدات و نتایج دومین چرخۀ نظارتی نشان می دهد که در بخش های حقوق مدنی، اجتماعی و اقتصادی، اکثر شاخص ها 

، یعنی زمانی که دور نظارتی نخست انجام شد، تغییرات قابل مالحظه ای داشته اند. یافته ها نشان می 2002از ماه اپریل 

رد پولیس، کارکنان نظام عدلی رسمی، معارف و بخش خدمات صحی دهند که بهبودی های چشمگیری در برخورد و عملک

 رقم خورده است. 

اوضاع رو به وخامت امنیت در تمام والیات به عنوان یک نگرانی عمده باقی می ماند. شاخص های مختلف در بخش های 

توان به ایجاد بهبودی در حقوق مدنی، اجتماعی و اقتصادی تغییرات مثبتی را پشت سر گذاشته اند که به طور خاص می 

زمینۀ دسترسی زنان به عدالت، اشتغال و معارف اشاره نمود. با افزایش تعداد اطفالی که در استخدام گروه های مسلح 

 مخالف دولت در می آیند، میزان کار اطفال باال می رود.

دولت و برخی از مقامات حکومتی آزادی بیان در معرض تهدیدات فزاینده از جانب قدرتمندان، گروه های مسلح مخالف 

در سطح پایین یا در حد صفر قرار دارد. در  2002قرار گرفته است. آگاهی در مورد قانون دسترسی به اطالعات مصوب 

زمینۀ دسترسی بیجاشدگان داخلی به خدمات اساسی از جمله مسکن، برق، آب و فاضالب، بهبودی هایی رقم خورده است اما 

یین ترین حد ممکن صورت گرفته است. افزایش بیکاری به عنوان یک نگرانی مهم در تمام والیات باقی این تغییرات به پا

می ماند. فساد و واسطه بازی کماکان از موانع اصلی در زمینۀ دسترسی به حقوق در تمام بخش های موجود برشمرده می 

 شوند.

 مدنیحقوق 

ی می باشد که به شکل مستقیم تحقق حقوق اساسی را تحت الشعاع قرار نگرانی اصلی پاسخگویان همانا وخامت اوضاع امنیت

می دهد. بجز در بلخ، کندهار و خوست که در آن وضعیت امنیت به دلیل افزایش تعداد پوسته های امنیتی و هماهنگی میان 

فزایش یافته است. در پولیس و ادارۀ محل بهتر شده است، در دیگر والیات مورد نظر، نا امنی طی مرحلۀ نظارتی دوم ا

بامیان، دایکندی، هرات و ننگرهار، جنگ مسلحانه میان قوای امنیتی و شورشیان تشدید یافته است در حالیکه کابل از ماه 

 بدین سو شاهد افزایش تعداد حمالت انتحاری، انفجار و اختطاف بوده است.  2002اپریل 

اصالحات اداری از جمله تغییر در رهبری، تبدیل شدن مقامات فاسد و آموزش قوای امنیتی منجر به بهتر شدن عملکرد و 

 این موضوع مستثنی هستند.برخورد پولیس در هشت مورد از والیات ده گانه شده است و تنها کندز و نیمروز از 

در اکثر والیات رقم خورده است نیز به اصالحات اداری  بهبودی های چشمگیری که در زمینۀ دسترسی به عدالت رسمی

بوجود آمده در سازمان های قضایی رسمی نسبت داده می شود. پاسخگویان بلخ، بامیان، دایکندی، کابل، کندهار، خوست، 

مان های ننگرهار و نیمروز به بهبود عملکرد و دسترسی به نظام عدلی رسمی اشاره کرده اند. اما وضعیت دسترسی به ساز

 عدلی غیررسمی در اکثر والیات کشور کماکان بی تغییر باقی می ماند. 

تعداد موارد و انواع کار اطفال افزایش ناگهانی داشته است. این تغییر به وضعیت اقتصادی عموماً بد مردم نسبت داده می 

کشیدن از اطفال روی بیاورند. آنها با این کار  شود که بسیاری از والدین را وادار می کند به منابع عایداتی جدید از جمله کار

خود اطفال را از تعلیم محروم نموده و آنها را در معرض خطر و آزار جسمی قرار می دهند. استخدام اطفال در جنگ های 

ه دلیل مسلحانه در هرات، کابل، خوست و ننگرهار رو به افزایش می باشد. با این حال، گفته می شود که میزان ترک تعلیم ب

 بیشتر شدن برنامه های آگاهی رسانی عامه در بلخ، دایکندی، کندهار، خوست و ننگرهار کاهش یافته است. 

پاسخگویان در تمام والیات عالقمندی رو به رشدی برای پیوستن به احزاب سیاسی دارند تا بتوانند بدینوسیله به اشتغال 

وند. نارضایتی عمومی از پروسه های انتخابات که در ارزیابی اولیه و دسترسی پیدا کرده و همچنین از نظر سیاسی فعال ش

چرخۀ نظارتی نخست مورد اشاره قرار گرفت، ظاهراً طی این دورۀ نظارتی نیز در تمام والیات مورد نظر افزایش یافته 

 است. دسترسی به پست های دولتی مشروط به داشتن واسطه می باشد. 

نابع و افراد مختلف از جمله برخی از مقامات حکومتی، قدرتمندان محل و جناح مسلح مخالف آزادی بیان کماکان از سوی م

دولت مورد تهدید قرار می گیرد. سانسور رسانه ها، تهدید خبرنگاران، فعاالن جامعۀ مدنی و افرادی که آزادانه سخن می 

است. میزان آگاهی از حق دسترسی به اطالعات گویند در بامیان، دایکندی، هرات، کابل، کندهار و خوست رو به افزایش 

 در هر ده والیت مورد نظر پایین یا در حد صفر قرار دارد .
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 حقوق اجتماعی

تغییرات مثبتی در کیفیت و دامنۀ دسترسی به خدمات در هر ده والیت مورد نظر رقم خورده است.  2002از ماه اپریل 

ان، دایکندی، هرات، کندهار، ننگرهار و ولسوالی های نیمروز بهبود خدمات صحی به شمول صحت باروری در بلخ، بامی

یافته است. از میان این تغییرات مثبت می توان به موارد ذیل اشاره نمود: افزایش تعداد مراکز صحی دولتی و خصوصی، 

له وران، نرس ها و قابوجود کارمندان شفت شب در شفاخانه ها، راه اندازی کلینیک های سیار در قریه جات، انتصاب دوکت

 .رواهای متخصص و دسترسی بهتر به د

در زمینۀ دسترسی به آب و برق، تغییرات چشمگیری در بلخ، هرات، کابل، کندهار و ننگرهار رخ داده است. در هرات و 

ب و زمین در کندهار، با افتتاح پروژه های هایدرو الکتریک، دسترسی به برق و آب آبیاری افزایش یافته است. منازعات آ

بامیان، هرات، کندهار و خوست کاهش یافته است. در ننگرهار، منازعات زمین در مقایسه با چرخۀ نظارتی نخست افزایش 

یافته است. در بخش دسترسی بیجاشدگان به خدمات اساسی، تغییرات جزئی در بلخ، هرات، کندهار، خوست و ننگرهار 

و دیگر نهادهای مساعدتی رقم خورده  UNHCRتکیه بر کمک های انساندوستانۀ بوجود آمده است؛ این تغییرات بیشتر با 

 است.

در بخش امنیت غذایی، بهبودی هایی در بلخ، خوست و کندز رقم خورده است. دولت، نهادهای مساعدتی، موسسات خیریۀ 

وقوع سیل و بیکاری افزایش یافته داخلی، تجار و مساجد به  فقرا غذا کمک می کنند. در دایکندی، نا امنی غذایی به دلیل 

است. در کابل و کندهار، علیرغم آنکه از طرف دولت و نهادهای غیر دولتی مختلف به مردم کمک می شود، تعداد افراد 

دچار نا امنی غذایی افزایش یافته است. کمبود کار، فقر، سیل و اعتیاد به مواد مخدر به عنوان دالیل اصلی نا امنی غذایی 

 اره قرار گرفته اند. مورد اش

اصالحات اداری، کمپاین های آگاهی رسانی از طریق رسانه ها، انتصاب معلمان مسلکی، تأسیس مکاتب دولتی و 

هم رفته دسترسی به معارف را در بلخ، بامیان،  یخصوصی جدید، ساخت زیربناهای جدید و نظارت بهتر از مکاتب رو

ه اند. در هرات، دسترسی دختران به معارف به طرز چشمگیری دبل باال برهرات، مرکز کندهار، خوست، ننگرهار و کا

افزایش یافته است. در کندز و نیمروز، دیدگاه های متناقضی در مورد خدمات تعلیمی ارائه شده است؛ عده ای می گویند 

یل تشدید نا بدین سو به دل 2002وضعیت بهتر شده است در حالیکه عدۀ دیگر معتقدند وضعیت خدمات معارف از ماه اپریل 

 امنی بدتر شده است. 

خشونت خانوادگی و بخصوص خشونت علیه زنان در هرات، شهر کابل، خوست و نیمروز افزایش یافته است. پاسخگویان 

به مواردی اشاره کرده اند که زنان توسط شوهرانشان به فحشا واداشته می شوند. در کندهار، ولسوالی ها کابل و ننگرهار، 

ی، از جمله دعاوی حق میراث، ازدواج سربدل، حق طالق زنان و خشونت با زنان کاهش یافته است و به منازعات فامیل

گفتۀ پاسخگویان این تغییر مثبت ناشی از آن است که رسانه ها، جامعۀ مدنی، رهبران دینی و مساجد برنامه های آگاهی 

زنان به سرپناه در تمام والیات مورد نظر تغییر  رسانی بیشتری را در این ساحات برگزار نموده اند. وضعیت دسترسی

 چندانی نداشته است.
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 حقوق اقتصادی

بیکاری در هر ده والیت مورد نظر، بجز بلخ و دایکندی، کماکان رو به افزایش است. در بلخ و دایکندی، فرصت های کار 

. به نظر می رسد زراعت منبع شغلی در سکتور زراعت، به دلیل آغاز فصل کشت و کار، رشد جزئی و موقتی داشته است

عمدۀ مردم در بلخ، دایکندی، بامیان و خوست می باشد. نا امنی، عدم دسترسی به سرمایۀ مالی، نبود فرصت های اشتغال، 

وجود واسطه بازی و فساد گسترده در بازار کار کماکان امکان دسترسی عادالنه به شغل و درآمد را محدود می سازد. با 

ینکه تغییرات جزئی در تأمین امنیت در خوست و کابل صورت گرفته است، شرایط کار در این دو والیت بی تغییر توجه به ا

باقی می ماند و کماکان دچار کاستی های خاص خود است. به دلیل ترس از شورشیان مسلح، امنیت اماکن کاری در کندز و 

 دان دولت در ننگرهار از جانب داعشیان تهدید شده اند. ننگرهار رو به وخامت نهاده است. گفته می شود که کارمن

 فساد روابط جندر،

تبعیض جنسیتی در هر ده والیت مورد نظر کاهش یافته است. در برخی والیات، بهبودی هایی در زمینه های دسترسی به 

ر والیاتی همچون مشاغل دارای دستمزد، خدمات صحی و معارف رقم خورده است. زنان در امر دسترسی به اشتغال د

د. به دلیل وخامت نکارفرمایان بهره مند می شو (preferential treatment)بامیان، کابل و ننگرهار، از برخورد ترجیحی 

 بدین سو در کندهار و کندز کاهش یافته است.  2002اوضاع امنیت، دسترسی دختران به معارف از ماه اپریل 

تگاه پولیس، خدمات معارف و دسترسی به اشتغال کماکان رو به افزایش است. در در اکثر والیات مورد نظر، فساد در دس

 هر ده والیت مورد نظر، بهبودی های چشمگیری در نظام عدلی رسمی رقم خورده است. 
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 : شاخص های نظارتی0ضمیمۀ 

 (proxies)ُمعرف ها  شاخص ارکان حقوقی

 حقوق مدنی

حق زندگی، آزادی و حفظ 

 یکرامت فرد

 اعتماد به پولیس ملی 

 عملکرد و نحوۀ برخورد پولیس 

 امنیت 

 )فساد )موضوع مشترک 

حق دسترسی به خدمات 

 عدلی کارآمد و منصفانه

 دسترسی به نظام های عدلی رسمی و سنتی 

 عملکرد مقامات عدلی و قضایی 

  دسترسی زنان به نظام های عدلی و نحوۀ برخورد نظام های

 عنوان موضوع مشترک(عدلی با زنان )جنسیت به 

 )فساد )موضوع مشترک 

 حقوق اطفال

 )خشونت با اطفال )میزان و انواع خشونت 

 دسترسی به عدالت 

  دسترسی به مراکز توانبخشی، مراکز اصالح اطفال و یتیم خانه

 ها

 کار اطفال 

 آزار جنسی 

 مشارکت اطفال در جنگ های مسلحانه 

 حق مشارکت در امور عامه

  انتخاباتمشارکت در 

  دسترسی به پست های دولتی )جنسیت به عنوان موضوع

 مشترک: زنان در پست های عالی(

  مشارکت در احزاب سیاسی )جنسیت به عنوان موضوع

 (مشترک: حضور اعضای زن در احزاب سیاسی

 )فساد )موضوع مشترک 

 )تبعیض )جنسیت به عنوان موضوع مشترک 

 حق آزادی بیان و عقیده

  تهدیدات(آزادی بیان( 

 آزادی تجمعات 

 حق دسترسی به اطالعات 

حقوق 

 اقتصادی

حق کار و برخورد منصفانه 

 در محل کار

 دسترسی به مشاغل دارای دستمزد 

 )فساد )فروش مشاغل، واسطه بازی 

 )تبعیض )جنسیت به عنوان موضوع مشترک 
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حق برخورداری از شرایط 

 کاری مناسب

 امنیت و ایمنی فرد در محل کار 

 امنیت شغلی 

  )آزار و اذیت )بنا به مالحظات جنسیتی و قومیتی 

حقوق 

 اجتماعی

 حق صحت

 دسترسی به خدمات صحی 

 دسترسی به خدمات صحت باروری 

 کیفیت خدمات صحی 

 فساد )موضوع مشترک 

 )تبعیض )موضوع مشترک 

حق داشتن مسکن و 

 امکانات کافی

 دسترسی به مسکن، آب و برق 

  مسکن(بیجاشدگان داخلی( 

 منازعات بر سر زمین و آب 

 )فساد )موضوع مشترک 

 )تبعیض )موضع مشترک 

 امنیت غذایی

 )غذا به مقدار بسنده )تعداد وعده های غذایی در روز 

 )غذای کافی )نوع غذا 

  کمک های غذایی )منابع، برای مثال، دولت، موسسات

 غیردولتی بین المللی، موارد دیگر(

 حق تعلیم

  معارفدسترسی به 

 کیفیت معارف 

 تبعیض جنسیتی 

 )فساد )در روند استخدام معلمان و نمره دادن 

 حقوق خانواده

 حق میراث و منازعات مربوطه 

 خشونت خانگی 

 خشونت با زنان 

 قضایای طالق و حق طالق زنان 

 دسترسی به شعبه های حل منازعات فامیلی و خانه های امن  
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 : فهرست و تعریف کودها6ضمیمۀ 

 NG = غیردولتی

KI-F-Kab-NG-0 (KI=مطلع کلیدی, F=زن, Kab=کابل, NG=ترتیب=0 ,غیردولتی) 

KI-M-Kab-NG-2 (KI=مطلع کلیدی, M=مرد, Kab=کابل, NG=ترتیب=2 ,غیردولتی) 

KI-M-Kab-NG-3 (KI=مطلع کلیدی, M=مرد, Kab=کابل, NG=ترتیب=3 ,غیردولتی)  

KI-M-Kab-NG-4 (KI=مطلع کلیدی, M=مرد Kab=کابل, NG=ترتیب=4 ,غیردولتی) 

 Go = دولتی

KI-F-Kab-Go-0 (KI=مطلع کلیدی, F=زن Kab=کابل, Go=ترتیب=0 ,دولت) 

KI-M-Kab-Go-2 (KI=مطلع کلیدی, M=مرد Kab=کابل, Go=ترتیب=2 ,دولت) 

FGD-F-Kab-Go-3 (FGD=بحث گروه تمرکز, F=زن, Kab=کابل, Go=ترتیب=3 ,دولت) 

FGD-F-Kab-Go-4 (FGD=بحث گروه تمرکز, F=زن, Kab=کابل, Go=ترتیب=4 ,دولت) 

FGD-F-Kab-Go-2 (FGD=بحث گروه تمرکز, F=زن, Kab=کابل, Go=ترتیب=2 ,دولت) 

KI-M-Kab-Go-2 (KI=مطلع کلیدی, M=مرد, Kab=کابل, Go=ترتیب=2 ,دولت) 

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

KI-F-Kab-Go-8 (KI=مطلع کلیدی, F=زن, Kab=کابل, Go=ترتیب=8 ,دولت) 

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

KI-M-Kab-Go-00 (KI=مطلع کلیدی, M=مرد, Kab=کابل, Go=ترتیب=00 ,دولت) 

KI-M-Kab-Go-00 (KI=مطلع کلیدی, M=مرد, Kab=کابل, Go=ترتیب=00 ,دولت)  

KI-M-Kab-Go-02 (KI=مطلع کلیدی, M=مرد, Kab=کابل, Go=ترتیب=02 ,دولت) 

KI-M-Kab-Go-03 (KI=مطلع کلیدی, M=مرد, Kab=کابل, Go=ترتیب=03 ,دولت) 

KI-M-Kab-Go-04 (KI=مطلع کلیدی, M=مرد, Kab=کابل, Go=ترتیب=04 ,دولت) 

KI-M-Kab-Go-02 (KI=مطلع کلیدی, M=مرد, Kab=کابل, Go=ترتیب=02 ,دولت) 

KI-M-Kab-Go-02 (KI=مطلع کلیدی, M=مرد, Kab=کابل, Go=ترتیب=02 ,دولت) 

KI-M-Kab-Go-01 (KI=مطلع کلیدی, M=مرد, Kab=کابل, Go=ترتیب=01 ,دولت)  

KI-M-Kab-Go-08 (KI=مطلع کلیدی, M=مرد, Kab=کابل, Go=ترتیب=08 ,دولت) 

KI-M-Kab-Go-01 (KI=مطلع کلیدی, M= ردم , Kab=کابل, Go=ترتیب=01 ,دولت) 

KI-M-Kab-Go-20 (KI=مطلع کلیدی, M=مرد, Kab=کابل, Go=ترتیب=20 ,دولت) 

KI-M-Kab-Go-20 (KI=مطلع کلیدی, M=مرد, Kab=کابل, Go=ترتیب=20 ,دولت) 

 

 CS = جامعۀ مدنی

FGD-M-Kab-CS-0 (FGD=بحث گروه تمرکز, M=مرد, Kab=کابل, CS=ترتیب=0 ,جامعۀ مدنی) 

FGD-M-Kab-CS-2 (FGD=بحث گروه تمرکز, M=مرد, Kab=کابل, CS=ترتیب=2 ,جامعۀ مدنی) 

FGD-M-Kab-CS-3 (FGD= بحث گروه تمرکز, M=مرد, Kab=کابل, CS=ترتیب=3 ,جامعۀ مدنی) 

KI-M-Kab-CS-4 (KI= مطلع کلیدی, M=مرد, Kab=کابل, CS=ترتیب=4 ,جامعۀ مدنی) 

KI-M-Kab-CS-2 (KI= ع کلیدیمطل , M=مرد, Kab=کابل, CS=ترتیب=2 ,جامعۀ مدنی) 
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KI-F-Kab-CS-2 (KI= مطلع کلیدی, F=زن, Kab=کابل, CS=ترتیب=2 ,جامعۀ مدنی) 

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

KI-M-Kab-CS-8 (KI= مطلع کلیدی, M=مرد, Kab=کابل, CS=ترتیب=8 ,جامعۀ مدنی) 

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

 

 PI = ارگان های عامه

KI-F-Kab-PI-0 (KI= مطلع کلیدی, F=زن, Kab=کابل, PI=ترتیب=0 ,ارگان عامه) 

 


