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 قدردانی

تهیه و  6012باشد که برای سال می  (ARM)پروژۀ نظارت از حقوق شهروندان افغانستان  این سومین گزارش نظارتی

، منتشر 6012. گزارش حاضر به دنبال انتشار گزارشات نظارتی اول و دوم در ماه های اپریل و آگوست شده است ترتیب

هالند فراهم آمده است. موسسۀ مطالعات عامۀ افغانستان از تمام کسانی که موافقت  شده و با کمک مالی وزارت امور خارجۀ

 کردند تا در روند جمع آوری معلومات برای این گزارش سهم بگیرند، صمیمانه سپاسگزاری می کند.

 شهروندان افغانستان  دربارۀ پروژۀ نظارت از حقوق

 اهداف ذیل طراحی شده است: دستیابی به ربه منظو شهروندان افغانستان پروژۀ نظارت از حقوق

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

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

 هانه، عمل گرایانه و سازنده پیرامون  نیازمندی به حقوق بنیادی بر حسب شواهد پیام رسانی و دادخواهی آگا

 تجربی از طریق کارگزاران جامعۀ مدنی

 ارتقای ظرفیت و پاسخگویی نهادهای عامه در زمینۀ تأمین نیاز شهروندان افغان به حقوق بنیادی 

 

www.nac-ان به آدرس روبرو مراجعه نمایید: جهت کسب معلومات بیشتر در مورد پروژۀ نظارت از حقوق در افغانست

pp.net 

 (APPRO)دربارۀ موسسۀ مطالعات عامۀ افغانستان  

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

اجتماعی، برنامه -ش قرار می دهد و در نظر دارد تا از طریق اجرای تحقیقات علمیسیاستگذاری را در دستور کار خوی

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

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

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

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

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

 

 مراجعه کنید.  europe.net-www.approو  www.appro.org.afبرای کسب معلومات بیشتر به آدرس 

 mail@appro.org.afیمیل ارتباطی: ا

 یندربارۀ محقق

هللا رحمت هللا الکو، فریبا ایوب، عنایت  محقق هایی که نامشان در ذیل ذکر شده است، در تدوین این گزارش سهم داشته اند:

فاطمه خاوری، راضیه حیدری، محمود عمر، سعید  صمد ابراهیمی، طاهره فردوس، احسان هللا خلیلی،عبدالبشردوست، 

، محمد احسان سعادتپرتو، بریالی قیومی، مرضیه رحمانی، محمد انور رحیمی، احمد سمیر رنجبر، علم الدین رضوان، 

 اسماعیل زاهد و احمدهللا زیار.محمدزرغونه صیفی، لیمه سخی زی، نازنین سید، 

 ت نگاشته شده است. عاداحسان سمحمدتو و گزارش حاضر به همت طاهره فردوس، سعید پر

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

حقوق محفوظ است. این اثر می تواند در سیستم بازیابی ذخیره شود یا  برخی ازموسسه مطالعات عامۀ افغانستان.  6012 ©

ً برای اهداف   APPRO به وب سایت اختصاصی APPROبا حفظ اعتبار کتبی برای  غیرتجاریصرفا

www.appro.org.af  انتقال داده شود. هر گونه کاربرد دیگر این اثر مستلزم کسب اجازۀ قبلی بوده که باید و لینک های آن

  اخذ گردد. mail@appro.org.af آدرس به شکل کتبی از

http://www.nac-pp.net/
http://www.nac-pp.net/
http://www.nac-pp.net/
http://www.appro.org.af/
http://www.appro-europe.net/
mailto:mail@appro.org.af
http://www.appro.org.af/
http://www.appro.org.af/
mailto:mail@appro.org.af
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 ختصاراتفهرست ا

AIHRC کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان 

ALP پولیس محلی افغانستان 

ANP پولیس ملی افغانستان 

AOG گروه مسلح مخالف دولت 

APPRO موسسۀ مطالعات عامۀ افغانستان 

ARM افغانستان شهروندان پروژۀ نظارت از حقوق 

DOWA ریاست/مدیریت امور زنان 

EUI انستیتوت دانشگاه اروپایی 

EVAW محو خشونت علیه زنان 

FGD بحث گروه تمرکز 

FRU شعبۀ حل منازعات فامیلی 

IDP بیجاشدۀ داخلی 

IOM سازمان بین المللی مهاجرت 

NAP پالن عمل ملی 

OHCHR  کمیشنری عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد 

STD ری مقاربتیبیما 

UN سازمان ملل متحد 

UNAMA هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان 

UNHCR کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان 

UNICEF صندوق اضطراری اطفال ملل متحد 

UNESCO سازمان تعلیمی، علمی و فرهنگی ملل متحد 

VAW خشونت علیه زنان 
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 مقدمه 

برگزار شد، پشتیبانی خویش برای افغانستان را از سر گرفت  6012کنفراس بروکسل که در ماه اکتبر  طی ین المللجامعۀ ب

جامۀ شده اند، تأیید ( 6014کنفرانس لندن ) دربرای بار دیگر  تا به اولویت های ملی افغانستان که در بیانیۀ توکیو تصریح و

صراحت با حکومت وحدت ملی افغانستان اعالم همکاری نمودند  المللی به ست بروکسل، همکاران بیندر نشعمل بپوشاند. 

 و تعهدشان مبنی بر تبدیل کردن افغانستان به یک سرزمین امن، شکوفا و دموکراتیک را تحکیم بخشیدند. 

حسابده و  ملت کارآمد، -در خالل کنفرانس بروکسل به طرح این موضوع پرداخته شد که افغانستان در امر ایجاد یک دولت

تداوم بخشیدن به این دستاوردها با چالش دارای ثبات فزاینده به پیشرفت های مهمی نایل آمده است اما در زمینۀ حراست و 

 های بزرگی مواجه می باشد. تعهدات ذیل در بخش عرضۀ حقوق اساسی رقم خورده اند:

یت مشروعیت حکومت و حفظ ایمنی و قضایی در راستای تقو -تحکیم حاکمیت قانون و پیشبرد اصالحات عدلی .1

 ها و وکالی مدافع. څارنوالامنیت قاضی ها، 

حصول اطمینان از اینکه تمام شهروندان افغانستان به نظام عدلی رسمی که بخاطر تنفیذ عادالنۀ قوانین مورد  .6

 احترام همگان است، دسترسی دارند. 

به مشکالت گسترده ای همچون سوء تغذیۀ اطفال، کاهش فقر در افغانستان از طریق ایجاد اشتغال و رسیدگی  .3

 مصایب ناشی از جنگ.ناامنی غذایی، بهداشت ناچیز و 

پشتیبانی و تطبیق حقوق اساسی و حقوق بشر بین المللی در افغانستان با توجه ویژه به حقوق زنان و اطفال از  .4

جباری و مبارزه با شکنجه، سوء رفتار طریق اقداماتی همچون پیشگیری از خشونت علیه زنان و اطفال و ازدواج ا

 و همچنین تبعیض.

ارتقا و پشتیبانی از حقوق ن در انکشاف، تأمین عدالت و صلح، از جمله تعهد مداوم به: اذعان بر نقش کلیدی زنا .2

زنان و دختران؛ افزایش دسترسی آنها به خدمات صحی و تعلیمی؛ بهبود ظرفیت آنها برای رسیدن به خودکفایی؛ و 

اقتصادی. این تعهد همچنین موارد دیگری را شامل می شود از جمله  توسعۀایش فرصت های مشارکت آنها در افز

پالن عمل ،برای برنامۀ ملی توانمندسازی اقتصادی زنان )از برنامه های ملی دارای اولویت(]می بایست[ اینکه 

صلح، پشتیبانی مه جانبۀ زنان در روند اجرای تعهد دولت افغانستان در امر تأمین مشارکت ه و همچنین 13621

  فراهم گردد. مالحظه ای قابل

انکشاف افغانستان و لزوم سهیم کردن جامعۀ مدنی در به رسمیت شناختن نقش جامعۀ مدنی و رسانه ها در  .2

 روندهای سیاسی.

بیجاشدگان. باید به عقب افتادۀ مهاجرین و  به رسمیت شناختن چالش افغانستان و منطقه در برآورده کردن نیازهای .7

علل اساسی بیجاشدگی پرداخته شود و ضروری است تا به شکل مداوم در زمینه هایی ازقبیل ارتقای ظرفیت 

مین حمایت و مساعدت کمک به عودت کنندگان و بیجاشدگان داخلی، به تأ برای یاجتماعات افغان و مقامات محل

 6پرداخته شود.

بروکسل به دلیل گسترش نا امنی در کشور با چالش های فزاینده ای مواجه می  تطبیق تعهدات تصویب شده در کنفرانس

به دلیل تشدید جنگ بین قوای امنیتی حکومت و گروه های مسلح مخالف دولت،  6012باشد. افغانستان در فصل سوم 

رو به رشد این  وضعیت امنیتی بحرانی داشته است. سقوط کندز برای بار دوم بدست طالبان یکی از شاخص های نفوذ

 عناصر در کشور می باشد. 

هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان )یونما( در گزارش ربعواری که طی ماه اکتبر منتشر نموده است، به تعداد 

 6،226مستند ساخته که از این جمله  6012مورد تلفات ملکی ناشی از جنگ را بین یکم جنوری تا سی ام سپتمبر  8،397

کشته و  640نفر ) 877، به 6012تعداد تلفات ملکی اناث در نه ماه اول نفر زخمی شده اند.  2،832جان باخته اند و نفر 

                                                        
 شورای امنیت ملل متحد پیرامون زنان، صلح و امنیت 1362برای تطبیق قطعنامۀ  1362. پالن عمل 1 
 . برای مثال مراجعه شود به6 

US Department of State Press Note, “Communique on the Brussels Conference on Afghanistan” at 

https://www.state.gov/r/pa/prs/ps/6012/10/626797.htm 

https://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2016/10/262797.htm
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نفر می رسد که در مقایسه با زخمی(  1،866کشته و  239) 6،421زخمی( و تعداد تلفات اطفال طی همین دوره به  237

 ته است. فیصد افزایش یاف 12، 6012دورۀ زمانی مشابه در سال 

تشدید جنگ های زمینی ارتباط مستقیمی با افزایش تلفات ملکی دارد. درگیری های زمینی بین قوای امنیتی حکومت و گروه 

فیصد از  39بر جای گذاشته است که  زخمی( 6،462کشته و  869نفر تلفات ملکی ) 3،624های مسلح مخالف دولت، 

 در مقایسه با فیصدی تلفات ملکی 18منجر به افزایش  ها دهد. این درگیریتعداد کلی تلفات ملکی را به خود اختصاص می 

به دنبال آن حمالت انتحاری و  و شده اند. درگیری های زمینی دلیل نخست تلفات ملکی هستند 6012دورۀ مشابه در سال 

 مواد منفجرۀ دستی در مکان های بعدی قرار می گیرند. 

به تظاهرات، تأسیسات تعلیمی و آموزشی، کارمندان قضایی و صحی، ساحات ، حمالت هدفمندانه 6012در ربع سوم 

، نیروهای 6012شهری مزدحم از جمله بازارها و اماکن مذهبی، افزایش یافته است. برای مثال، در بیست و سوم جوالی 

گذاشت. این مرگ زخمی بر جای  413کشته و  82داعش بر ضد مظاهره کنندگان هزاره دست به حمله انتحاری زدند که 

بدین سو در افغانستان رخ داده و توسط سازمان ملل متحد ثبت شده است.  6001بارترین رخدادی است که از سال 

رخدادهای جنگی معطوف به تأسیسات صحی و تعلیمی و همچنین ماین پاک های سازمان های انسان دوستانه، 

ه نیز از مواردی هستند که توسط سازمان ملل متحد گزارش شده واکسیناتورهای پولیو و کارگران سازمان های بشردوستان

سانحۀ حملۀ هدفمندانه به موسسات تعلیمی را مستند ساخته است که یکی از آنها حملۀ انتحاری  72اند. یونما همچنین به تعداد 

 3زخمی ملکی بر جای گذاشت. 48کشته و  13در پوهنتون امریکایی افغانستان می باشد که 

و توانبخشی عودت کنندگان و بیجاشدگان داخلی یکی از بزرگترین چالش ها در افغانستان امروز می باشد. کشور امداد 

افغانستان با مشکالت بیشماری در امر ادغام مجدد عودت کنندگان از کشورهای همسایه مواجه می باشد. بنا به گزارش 

UNHCR نفر از مجموع این افراد  698،123فغانستان بازگشته اند که به ا 6012مهاجر تا ختم اکتبر  300،421، به تعداد

نفر آن را عودت کنندگان از کشورهای  147نفر آن را عودت کنندگان از ایران و  6،121را عودت کنندگان از پاکستان، و 

ست، به توسط سازمان بین المللی مهاجرت منتشر شده ا 6012در گزارشی که در ماه اکتبر  4دیگر تشکیل می دهند.

مهاجر افغان از پاکستان اشاره شده است که اکثراً به والیات کابل، ننگرهار، کندهار، هرات، بلخ،  610،998بازگشت 

 2غزنی، بغالن و کندوز عودت نموده اند و این موارد ]به طور رسمی[ ثبت و مستند نشده است.

به تحلیل رفتۀ سازمان های  اینک وان  تواند ت می نستانخروج ناگهانی مهاجرین افغان از پاکستان و بازگشت آنها به افغا

 200،000مضاعفی قرار دهد، طوریکه برنامۀ جهانی خوراکه تخمین می کند که در حدود  فشارمساعدتی را در معرض 

مهاجراز پاکستان به  02،00هر روز در حدود  6012تا ماه نومبر  2به کشور بازخواهند گشت. 6012افغان تا ختم سال 

. با ادامه یافتن جنگ های شدید در سراسر کشور انتظار می رود که تعداد بیشتری از افراد از خانه شور عودت نمودندک

و  اند، دشوار ثبت نشده ی کهبویژه برای عودت کنندگان ،های شان بگریزند و از محل سکونت شان بیجا شوند. شرایط

رسمی  گانته از عودت کنندگان از پشتیبانی های مشابه به عودت کنندناراحت کننده است، بخصوص با توجه به اینکه این دس

 7ثبت شده برخوردار نمی باشند. و

ولسوالی شهری و روستایی  69از  6012معلومات مورد نیاز برای گزارش نظارتی سوم بین ماه های آگوست و نومبر 

بعد از دورۀ نظارتی قبلی )می تا آگوست  هواقع در ده والیت کشور جمع آوری شده است. این گزارش نشان می دهد ک

در نظر دارند تغییراتی را که به سبب جنگ در  ( چه تغییراتی رقم خورده است. این گزارش های نظارتی چهار ماهه6012

تشدید جنگ را در شرایط و همچنین شیوه های حمایت از این حقوق  وضعیت حقوق اساسی شهروندان افغانستان پدید آمده اند

حقوق اساسی که در این پروژه تحت نظارت قرار می گیرند به سه رکن حقوق مدنی، حقوق اجتماعی ن و برجسته نمایند. بیا

 و حقوق اقتصادی تقسیم بندی شده اند.

این گزارش حاوی تحلیل عمیق دالیل تغییرات رقم خورده درشرایط حقوق اساسی نمی باشد بلکه چنین تحلیلی در مطالعات 

  8شده است.  موردی انجام

                                                        
3 UNAMA, 6012 Quarterly Report, Protection of Civilians in Conflict 
4 UNHCR Report, Afghan Assisted Return Weekly Comparison of 6012/6012 
2 IOM Report, Undocumented Afghan Returnees Weekly Situation Report 66–68 October 6012 
2 https://www.theguardian.com/global-development/6012/oct/04/afghan-exodus-from-pakistan-could-be-catastrophic-without-

urgent-aid 
7 https://www.irinnews.org/news/6012/09/13/afghanistan-overwhelmed-refugees-return-pakistan 

 قابل دسترسی می باشد.  fundamental/-or-human-afghanistan-in-http://appro.org.af/rights. نخستین مطالعات موردی در صفحۀ انترنتی 8 

http://appro.org.af/rights-in-afghanistan-human-or-fundamental/
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 هدف و روش تحقیق

 6012ماه های جنوری ارزیابی های دوره ای به منظور سنجش تغییرات در وضعیت حقوق اساسی در ده والیت کشور بین 

گسترۀ مفهومی وسیعی دارد و مشتمل بر حقوق مدنی، اجتماعی و « اساسیحقوق »انجام می شوند.  6017و دسمبر 

اساسی تعیین شود. نظارت از شرایط حقوق تا مبنایی برای انجام شد  6012ولیه در ماه دسمبر ارزیابی ا 9اقتصادی می باشد.

انجام  6012و دورۀ دوم بین ماه های می و آگوست  6012دورۀ نظارتی نخست بین ماه های جنوری و اپریل  ،به دنبال آن

  دهد.را تحت پوشش قرار می  6012شد. این گزارش دورۀ زمانی آگوست الی نومبر 

شاخص های ترکیبی بر مبنای معیارهایی که در سطح بین المللی برای نظارت از حقوق بکار می روند، صورت بندی شدند. 

سپس این شاخص ها در طول ارزیابی اولیه آزمون و جهت استفاده در دوره های نظارتی بعدی تصحیح شدند. شاخص های 

 تفکیک بندی شده است. 1ترکیبی برای هر یک از ارکان سه گانه در جدول 
 

 01: شاخص ها به تفکیک ارکان0جدول 

 شاخص ارکان حقوقی

 یحق زندگی، آزادی، امنیت و حفظ کرامت فرد حقوق مدنی

 حق دسترسی به خدمات عدلی کارآمد و منصفانه

 حقوق اطفال

 حق مشارکت در امور عامه

 حق آزادی بیان و عقیده

 حق صحت حقوق اجتماعی

 شتن مسکن و امکانات کافیحق دا

 امنیت غذایی

 حق تعلیم

 حقوق خانواده

 حق کار و برخورد منصفانه در محل کار حقوق اقتصادی

 حق برخورداری از شرایط کاری مناسب

 

 

 

 

                                                        
فرهنگی و  هوم سازی ارکان حقوق از اعالمیۀ جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و اجتماعی، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی ودر مف 9 

گیرند. تعاریف عملیاتی  پروتوکل های کنوانسیون جنوا استفاده شده است، زیرا این اسناد به موضوع پشتیبانی از حقوق افراد در شرایط جنگ مسلحانه ارتباط می

ای عینی جامعه و شرایط وکاری برای هر یک از این ارکان حقوقی، ضمن انطباق با شرایط افغانستان و بعد از انجام ارزیابی اولیه صورت بندی شده اند تا واقعیت ه

 موجود را بازتاب دهند.

 مراجعه نمایید. 1است، به ضمیمۀ برای مشاهدۀ معرف هایی که برای هر یک از این شاخص ها تعریف شده  10 
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 دامنه ارزیابی، نمونه گیری و روش ها

د تن(. این والیات عبار6تخاب شده اند )جدولاننظارت از حقوق اساسی  ولسوالی از ده والیت کشور برای بیست و نه ساحه/

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

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

 تمرکز ]برنامه های[ انکشافی انتخاب شده اند.  نقطۀ

 : تفکیک بندی والیات و ولسوالی ها6جدول 

 ولسوالی ها والیت

 مزار شریف، خلم، بلخ بلخ

 ولنگه مرکز بامیان، شیبر، یک بامیان

 نیلی، شهرستان دایکندی

 مرکز هرات، کوهسان، گذره 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 01

 

مرد به عنوان ُمطلع و آگاه کلیدی مصاحبه داده  197زن و  82مشارکت داشته اند. از این تعداد،  سومنفر در چرخۀ نظارتی  226جمعاً 

 ارائه و تفکیک بندی شده است. 3در جدول  ع معلوماتمرد در بحث های گروه تمرکز اشتراک نموده اند. مناب 186زن و  197اند و 

 : منابع معلومات3جدول 

 ولسوالی های مربوطه مراکز والیتی

  زنان شاغل به خصوص معلمان و اعضای

  EPDتی زنان شبکۀ والی

  ،مردان شاغل به شمول دوکانداران

 زارعان و معلم ها

 متمرکز بر جوانان یک نهاد مدنی نمایندگان 

 زنان متمرکز بر مدنی نهاد نمایندگان یک 

  نمایندگان سازمان های رسانه

 ای/خبرنگاران

  نمایندگان کمیسیون مستقل حقوق بشر

 افغانستان

 )عضو شورای والیتی )ذکور 

  والیتی )اناث(عضو شورای 

 مدیر مبارزه با خشونت علیه زنان 

 سازمان حقوقی 

 ریاست امور زنان 

 ریاست عدلیه 

 ریاست معارف 

 ریاست صحت عامه 

 ریاست کار و امور اجتماعی 

 ریاست مهاجرین و عودت کنندگان 

 بخش حقوق بشر ریاست پولیس 

 )محصل )ذکور 

 )محصل )اناث 

 م زنان شاغل به خصوص معل

 ها و خانم ها خانه

  مردان شاغل به شمول

دوکانداران، زارعان و معلم 

 ها

  ذکور(رهبر اجتماعی یک( 

  یک زن ذی نفوذ 

 ریاست حقوق 

 ریاست معارف 

 ریاست صحت عامه 

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

 ویافته های نظارتی به روش کودگذاری در پاورقی ارجاع دهی شده  منابع سروی کمی استفاده شده است.تمرکز و سوالنامۀ 

 تشریح شده اند.  6ۀ مدر ضمی کودهای مربوطه
 

 محدودیت ها و چالش ها

. این در طول جمع آوری معلومات، چند مورد از چالش ها بدون آنکه تأثیرات منفی روی یافته ها داشته باشند، رفع شدند

 چالش ها عبارتند از:

  به دلیل محدودیت های امنیتی در کندز، اجرای بحث های گروه تمرکز با اشتراک کنندگان مرد در مرکز والیت

اجرای بحث گروه تمرکز از کار دشواری بود. بعد از ارزیابی وضعیت امنیت برای محقق ها، تصمیم گرفته شد تا 

 ود. مردان در دورۀ نظارتی سوم صرف نظر ش

  در بلخ، یک تن از مقامات دولتی ارشد و یکی از آگاهان کلیدی متنفذ پروژۀARM  به خاطر مصاحبه دادن از

 جانب گروه های مسلح مخالف دولت تهدید شده اند. وی درخواست مصاحبه برای دورۀ نظارتی سوم را رد نمود. 

 باالخره تیم تحقیق موفق شد به آنها  د.برخی از مصاحبه شوندگان در بدل مصاحبه دادن درخواست پول کردن

بفهماند که پروژۀ نظارتی برای انعکاس مشکالت آنها انجام می شود و افرادی که با دادن مصاحبه موافقت می کنند 

نمی توانند توقع پولی داشته باشند. این مسئله منجر به تأخیر در یافتن پاسخگویانی شد که حاضر بودند بدون داشتن 

 مصاحبه بدهند. توقع پولی 
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 نتایج معلومات کیفی

 بلخ

بهبودی هایی در رفتار پولیس با مردم، دسترسی به عدالت، آزادی  ،6012از ماه آگوست پاسخگویان گزارش داده اند که 

بیان و آگاهی عامه از قانون دسترسی به اطالعات صورت گرفته است. با این حال، میزان خشونت با اطفال، کار اطفال و 

و دام اطفال در جنگ های مسلحانه در عین زمان افزایش یافته است. اوضاع امنیتی طی دورۀ نظارتی سوم بدتر شده استخ

 کاهش یافته است.  پیوستهعالقمندی مردم به اشتراک در انتخابات آینده 

الت خانوادگی بهبودی مشک گفته می شود که بعد از دورۀ نظارتی دوم، دسترسی پسران و دختران به معارف افزایش یافته و

. دسترسی به آب بهبودی قابل مالحظه ای داشته است در حالیکه هیچ گونه تغییراتی در دسترسی به صحت، هایی داشته است

 امنیت غذایی یا دسترسی به مسکن ابتدایی حاصل نشده است. 

ته اما در دیگر بخش های والیات در ولسوالی خلم، فرصت های اشتغال با تطبیق پروژه های انکشافی متعدد افزایش یاف

  به شکل پیوسته باال رفته است. بیکاریمیزان 

گفته می شود که تبعیض جنسیتی در دسترسی به عدالت رسمی و غیررسمی و نیز در دسترسی به خدمات صحی کاهش 

هرچند میزان فساد در یافته است. فساد دسترسی به خدمات اساسی همچون معارف و اشتغال را تحت تأثیر قرار داده است، 

 نظام عدلی رسمی تا حدی کاهش یافته است. 

 : خالصۀ مشخصات بلخ0جدول 

 وضعیت ارکان حقوقی/شاخص ها

 بدتر شده است بهتر شده است تغییر نکرده است

    حقوق مدنی:

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

  ✔6  هحق دسترسی به خدمات عدلی کارآمد و عادالن

 ✔3   حقوق اطفال

 ✔4 حق مشارکت در امور عامه
 2✔ 

 ✔2  آزادی بیان و عقیده
 

    حقوق اجتماعی:

   ✔ حق صحت

 ✔7  حق دسترسی به مسکن و امکانات کافی
 

   ✔ امنیت غذایی

 ✔8  حق معارف
 

 ✔9  حقوق خانواده
 

    حقوق اقتصادی:

 ✔10  حق کار و برخورد عادالنه در اماکن کاری
 

   ✔ حق برخورداری از شرایط کاری مناسب

    موضوعات مشترک:

  ✔11  جنسیت )جندر(

 ✔13 ✔16  فساد
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 00یادداشت ها:

 وضعیت امنیت طی دورۀ نظارتی سوم بدتر شده است. عملکرد و برخورد پولیس مثبت باقی مانده است.  .1

در والیت افزایش یافته است. هیچ گونه بهبودی  به گفتۀ پاسخگویان، دسترسی به نظام های عدلی رسمی و سنتی .6

چشمگیر در عملکرد سازمان های عدلی رسمی مشاهده نشده است، با این حال مردم عموماً برداشت مثبت نسبت به 

 آنها دارند. 

مشکالت اطفال از جمله کار اطفال، استخدام کودکان در جنگ های مسلحانه، تجاوز جنسی، ازدواج اجباری و  .3

افزایش یافته اند. تغییری در دسترسی اطفال به عدالت، مراکز تأدیبی و  6012بعد از ماه آگوست زیرسن 

 پرورشگاه ها بوجود نیامده است. 

عالقمندی پاسخگویان به شرکت در احزاب سیاسی کماکان بدون تغییرات قابل مالحظه ادامه دارد. هیچ تغییری در  .4

 بوجود نیامده است. دولتی  روند استخدام مردان یا زنان در پست های

 .، به شکل پیوسته کاهش یافته استعالقمندی پاسخگویان به اشتراک درانتخابات طی دورۀ نظارتی سوم .2

اکثر پاسخگویان گفته اند که طی دورۀ نظارتی سوم هیچ تهدیدی برای خبرنگاران رخ نداده است. نصف  .2

ی به اطالعات اساساً بدلیل برگزاری دوره های آموزشی پاسخگویان اظهار کردند که آگاهی مردم از قانون دسترس

 توسط نهادهای مدنی از جمله وزارت عدلیه افزایش یافته است. 

 وضعیت دسترسی به آب بهتر شده است در حالیکه دسترسی به دیگر خدمات اساسی تغییری نکرده است.  .7

ه است اما تغییری در کیفیت خدمات دسترسی پسران و دختران به معارف طی دورۀ نظارتی سوم افزایش یافت .8

 سه ولسوالی این والیت مشاهده نشده است. تعلیمی در 

اکثر پاسخگویان گفته اند خشونت علیه زنان، منازعات بر سر میراث و قضایای طالق کاهش یافته است. با این  .9

غییر عمده ای در قضایای حال، بعضی از پاسخگویان مخالف بودند و اعتقاد داشتند که طی چهار ماه گذشته هیچ ت

 فامیلی رخ نداده است. 

پاسخگویان ولسوالی خلم اظهار داشتند که فرصت های اشتغال به دلیل تطبیق پروژه های انکشافی متعدد در  .10

 ولسوالی افزایش یافته است. در دیگر بخش های والیت، دسترسی به اشتغال کماکان رو به کاهش بوده است. 

ای عدلی رسمی و غیررسمی افزایش یافته و طی دورۀ نظارتی سوم هیچ نوع تبعیض دسترسی زنان به نظام ه .11

 جنسیتی در دسترسی به خدمات صحی مشاهده نشده است. 

بنا به اظهارات مصاحبه شوندگان فساد در نظام عدلی رسمی به دلیل باال رفتن معاشات کارمندان قضایی کاهش  .16

 نیز در دسترسی به مشاغل دولتی تغییری نکرده است.  یافته است. میزان فساد در دستگاه پولیس و

مصاحبه شوندگان گفته اند میزان فساد و واسطه بازی در تعیینات سکتور معارف و به طور کلی در دسترسی به  .13

 مشاغل دارای معاش افزایش یافته است. 

                                                        
 . برگرفته از مصاحبات ذیل: 11 

KI-M-Bal-Go-16, FGD-F-Bal-Go-2, KI-M-Bal-NG-6، KI-M-Bal-Go-11, KI-M-Bal-Go-14, FGD-M-Bal-CS-1, KI-F-Bal-Go-12, 

KI-F-Bal-PI-1, KI-M-Bal-NG-3, KI-F-Bal-NG-4, KI-F-Bal-NG-1, KI-M-Bal-Go-13, KI-M-Bal-Go-10, KI-M-Bal-CS-9, KI-F-

Bal-Go-8, FGD-M-Bal-CS-3, KI-M-Bal-CS-2, KI-M-Bal-Go-61, KI-F-Bal-CS-7, FGD-F-Bal-Go-4, KI-F-Bal-Go-19, KI-F-Bal-

CS-2, KI-M-Bal-Go-18, FGD-F-Bal-Go-3, KI-M-Bal-Go-12, FGD-M-Bal-CS-6, KI-M-Bal-CS-4, KI-M-Bal-Go-2, KI-F-Bal-

Go-60, KI-M-Bal-Go-6, KI-M-Bal-Go-17, KI-F-Bal-Go-1, KI-M-Bal-Go-7 and KI-F-Bal-CS-8 
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 بامیان

یط امنیتی، برخورد پولیس با شهروندان، اکثر شاخص ها در بخش حقوق مدنی بدون تغییر باقی مانده اند، بخصوص شرا

عده ای  دسترسی به عدالت رسمی، دسترسی به پست های دولتی، آزادی بیان و آگاهی عامه از قانون دسترسی به اطالعات.

از پاسخگویان به کاهش آزار جنسی اطفال اشاره کردند اما اظهار داشتند که میزان کار اطفال به دلیل افزایش فقر و 

 ی باال رفته است. بیجاشدگ

در بخش حقوق اجتماعی، شاخص های خدمات اساسی، حفظ الصحه، امنیت غذایی، معارف و اسکان بیجاشدگان داخلی بعد 

تغییری نکرده اند، در حالیکه میزان مشکالت خانوادگی همچون خشونت خانگی و ازدواج های  6012از ماه آگوست 

 افته است. اجباری بنا به اظهارات پاسخگویان کاهش ی

در بخش حقوق اقتصادی، هیچ تغییر چشمگیری در دسترسی به مشاغل دارای دستمزد بوجود نیامده است؛ با این حال، ایمنی 

 اماکن کاری بنا به اظهارات پاسخگویان بهبود یافته است. 

ترسی به خدمات اساسی گفته می شود که تبعیض جنسیتی در دسترسی به عدالت رسمی کاهش یافته است. میزان فساد در دس

 تغییر چندانی نداشته است، هرچند میزان فساد در استخدام معلمان در بخش معارف تا حدی کمتر شده است. 

 : خالصۀ مشخصات بامیان6جدول 

 وضعیت ارکان حقوقی/شاخص ها

 بدتر شده است بهتر شده است تغییر نکرده است

    حقوق مدنی:

   1✔ ظ کرامت فردیحق زندگی، آزادی، امنیت و حف

   6✔ حق دسترسی به خدمات عدلی کارآمد و عادالنه

  حقوق اطفال
✔3 ✔4 

   2✔ حق مشارکت در امور عامه

   2✔ آزادی بیان و عقیده

    حقوق اجتماعی:

   7✔ حق صحت

   ✔ حق دسترسی به مسکن و امکانات کافی

   8✔ امنیت غذایی

   ✔ حق معارف

  حقوق خانواده
✔9 

 

    حقوق اقتصادی:

   ✔ حق کار و برخورد عادالنه در اماکن کاری

 10✔  حق برخورداری از شرایط کاری مناسب
 

    موضوعات مشترک:

  جنسیت
✔11 ✔16 

  فساد
✔13 ✔14 



16 
 

 06یادداشت ها:

لی بدتر برداشت عمومی نسبت به رفتار و عملکرد پولیس هنوز مثبت است. اوضاع امنیت که در چرخۀ نظارتی قب .1

 شده بود، طی دورۀ نظارتی سوم تغییری نکرده است. 

اکثر پاسخگویان معقدند دسترسی مردان و زنان به عدالت رسمی که در دورۀ دوم بهبودی هایی داشت، هیچ تغییر  .6

نداشته است. همچنین، هیچ تغییری قابل مالحظه ای در عملکرد سازمان های  6012چشمگیری بعد از آگوست 

 ی مشاهده نشده است. عدلی قضای

 کاهش یافته است.  6012گفته می شود خشونت جنسی با اطفال بعد از آگوست  .3

یافته  افزایش پیوستهبنا به اظهارات اکثر پاسخگویان، میزان کار اطفال در اصل به دلیل افزایش فقر و بیجاشدگی،  .4

ا به معارف، خدمات عدلی و مشکالت اطفال از جمله ازدواج های اجباری و زیرسن و دسترسی آنه .است

 ، در طول دورۀ نظارتی سوم تغییری نکرده است. پرورشگاه ها

در حالیکه نصف پاسخگویان هیچ تغییری را در دسترسی به مشاغل دولتی گزارش ندادند، عدۀ دیگر معتقدند بودند  .2

 دسترسی به پست های دولتی کاهش یافته است. 

مل مختلف بخصوص دولت محدود می باشد. هیچ تغییری در آگاهی عامه از آزادی بیان کماکان به دلیل دخالت عوا .2

 قانون دسترسی به اطالعات مورد اشاره قرار نگرفته است. 

یک شفاخانۀ جدید مجهز به امکانات عصری طی دورۀ نظارتی سوم افتتاح شد. اما به نقل از پاسخگویان، بعد از  .7

یفیت و دسترسی به خدمات صحی والیت، از جمله در بخش ، هیچ تغییر قابل مالحظه ای در ک6012آگوست 

 خدمات صحی مادران، بوجود نیامده است. 

پاسخگویان معتقدند که اکثر نفوس والیت به غذای کافی دسترسی ندارند و بعد از ماه آگوست هیچ تغییری در  .8

 وضعیت امنیت غذایی بوجود نیامده است. 

ازدواج اجباری، بنا به اظهارات پاسخگویان، طی دورۀ نظارتی سوم مشکالت خانوادگی همچون خشونت خانگی و  .9

 کاهش یافته اند. 

ایمنی اماکن کاری بهبود یافته است اما دیگر خدمات از جمله حفظ الصحه و بهداشت در اماکن کاری تغییری  .10

 نداشته اند. 

از حقوق قانونی خانم ها بهبود  دسترسی زنان به عدالت رسمی به علت باال رفتن آگاهی زنان و خانواده هایشان .11

 یافته است. 

 به دلیل نبود معلومات و دسترسی محدود زنان به انترنت، دسترسی زنان به مشاغل دولتی کماکان محدود می باشد.  .16

میزان فساد در تعیینات معلم ها کاهش یافته است. با این حال، میزان فساد در دستگاه پولیس، نظام عدلی رسمی و  .13

 ترسی به مشاغل دارای دستمزد و خدمات صحی به مانند قبل می باشد. نیز در دس

 گفته می شود که میزان فساد در دسترسی به مشاغل دولتی افزایش یافته است.  .14

                                                        
 . برگرفته از مصاحبات ذیل: 16 

KI-M-Bam-Go-9, KI-M- Bam -NG-4, KI-M- Bam -NG-3, KI-M- Bam -PI-1, KI-M- Bam -Go-6, KI-M- Bam -Go-11, KI-M- 

Bam -CS-9, KI-F- Bam -CS-8, KI-M- Bam -CS-4, KI-F- Bam -Go-61, KI-M- Bam -Go-7, FGD-M- Bam -CS-3, FGD-F- Bam -

Go-4, KI-M-Bam-NG-6, KI-F-Bam-NG-1, KI-M-Bam-GO-16, KI-F-Bam-GO-8, KI-F-Bam-GO-12, KI-F-Bam-GO-13, FGD-

M-Bam-CS-1, FGD-F-Bam-GO-2, KI-F-Bam-CS-7, KI-M-Bam-CS-2, KI-M-Bam-GO-19, KI-M-Bam-GO-17, FGD-M-Bam-

CS-6, KI-M-Bam-GO-60، KI-F-Bam-CS-2, KI-M-Bam-GO-12, KI-M-Bam-GO-2, KI-F-Bam-Go-1 
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 دایکندی

بهبودی هایی در برخورد پولیس با شهروندان، دسترسی به عدالت رسمی، عملکرد سازمان های عدلی  6012از ماه آگوست 

ت اطفال از جمله ازدواج اجباری و خشونت جنسی پدید آمده است. در طول این دورۀ زمانی، اوضاع امنیتی، سنتی و مشکال

میزان کار اطفال، نرخ ترک تعلیم مکاتب، میزان عالقمندی مردم به اشتراک در انتخابات و دسترسی به مشاغل دولتی تغییرات 

زایش یافته است. هیچ تغییری در دسترسی اطفال به عدالت، پرورشگاه ها و منفی داشته اند. تهدیدات بر علیه خبرنگاران نیز اف

مراکز اطفال بوجود نیامده است. در زمینۀ تطبیق و آگاهی رسانی پیرامون قانون دسترسی به اطالعات نیز تغییری بوجود نیامده 

 است. 

چندانی نداشته اند. دسترسی به خدمات اساسی امنیت غذایی، کیفیت و دسترسی به خدمات صحی یا مشکالت خانوادگی تغییرات 

معلم  1،200تغییرات مثبت داشته است، هرچند تغییری در دسترسی بیجاشدگان به سرپناه مشاهده نشده است. به دلیل استخدام 

 ادامه دارد. جدید، شاهد بهبود خدمات تعلیمی در ابعاد دسترسی و کیفیت بوده ایم اما کمبود کتب درسی و زیربنا به مانند قبل 

نا امنی و نبود زیربنا برای سرمایه گذاری خصوصی به عنوان دالیل اصلی تداوم میزان باالی بیکاری در والیت دایکندی مورد 

 گزارش نشده است.  6012اشاره قرار گرفته اند. هیچ تغییری در شرایط کاری بعد از ماه آگوست 

تنها جنبۀ نمادین دارد زیرا آنها از قدرت تصمیم گیری در دولت برخوردار  مردم معتقدند که انتصاب زنان در پست های دولتی

میزان فساد در بخش های کلیدی از جمله پولیس، مشاغل دولتی و خصوصی افزایش یافته است. با این حال گفته می نمی باشند. 

 شود که سطح فساد در سازمان های عدلی رسمی کمتر شده است. 

  دایکندی: خالصۀ مشخصات 6جدول 

 وضعیت ارکان حقوقی/شاخص ها

 بدتر شده است بهتر شده است تغییر نکرده است

    حقوق مدنی:

 6✔ 1✔  حق زندگی، آزادی، امنیت و حفظ کرامت فردی

  3✔  حق دسترسی به خدمات عدلی کارآمد و عادالنه

  حقوق اطفال
✔4 ✔2 

   حق مشارکت در امور عامه
✔2 

 7✔   آزادی بیان و عقیده

    حقوق اجتماعی:

   8✔ حق صحت

  حق دسترسی به مسکن و امکانات کافی
✔9 

 

   ✔ امنیت غذایی

 10✔  حق معارف
 

   ✔ حقوق خانواده

    حقوق اقتصادی:

 11✔   حق کار و برخورد عادالنه در اماکن کاری

   ✔ حق برخورداری از شرایط کاری مناسب

    موضوعات مشترک:

   جنسیت
✔16 

  فساد
✔14 ✔12 
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 03یادداشت ها:

به دلیل تطبیق اصالحات اداری متعدد از جمله برگزاری ورکشاپ های  6012عملکرد پولیس بعد از آگوست  .1

آموزشی برای پرسونل پولیس بهتر شده است. با این حال، نصف پاسخگویان هنوز هم از رفتار پولیس شکایت 

 داشتند.

ر، وضعیت امنیت بدتر شده است. نفوذ رو به رشد گروه های مسلح، بخصوص با افزایش راهزنی، قتل و انفجا .6

 طالبان، به عنوان علت اصلی بروز نا امنی در والیت مورد اشاره قرار گرفته است.

دسترسی به عدالت رسمی به طرز چشمگیری بهبود یافته و اکثر پاسخگویان از عملکرد سازمان های عدلی رسمی  .3

وم و سوم رضایت داشتند. دلیل این تغییر به اصالحات اداری همچون تبدیل کارمندان و طی دوره های نظارتی د

معرفی مکانیزم های جدید برای حل قضایای محکمه ای، نسبت داده می شوند. با این حال، مردم هنوز هم ترجیح 

بودن طرزالعمل های  می دهند در حل قضایایشان از سیستم عدلی سنتی استفاده نمایند و دلیل آن همانا طوالنی

محکمه در سیستم عدلی رسمی می باشد. این در حالی است که نظام عدلی سنتی قضایا را به سرعت و در مدت 

 کوتاه حل و فصل می کند. عملکرد نظام عدلی سنتی نیز بنا به اظهارات پاسخگویان بهبود یافته است. 

بدین سو بهتر شده  6012یت اطفال از ماه آگوست با کاهش ازدواج اجباری و قضایای آزار جنسی اطفال، وضع .4

 اما دسترسی آنها به عدالت، مراکز اصطالح اطفال، کودکستان و پرورشگاه تغییری نکرده است. است. 

بنا به اظهارات مصاحبه شوندگان، میزان کار اطفال و ترک تعلیم طی دورۀ نظارتی سوم افزایش یافته است. تعداد  .2

 لیل قید و بندهای فامیلی از خانه هایشان فرار می کنند نیز افزایش یافته است. دختران جوانی که به د

پاسخگویان کماکان نسبت به دورنمای انتخابات آزاد و عادالنه خوش بین هستند. دسترسی به مشاغل دولتی کماکان  .2

ً ناشی از آن است که استخدام افراد، به عقیدۀ پاسخگویان، بر م بنای وابستگی سیاسی، محدود می باشد و اساسا

 خویش گماری، واسطه بازی و دخالت رهبران دولتی در روند استخدام صورت می گیرد. 

ت مختلف از جمله اگفته می شود که خبرنگاران از سوی ادارافزایش تهدیدات علیه خبرنگاران کماکان ادامه دارد.  .7

یری در میزان آگاهی مردم از قانون دسترسی به کارمندان دولتی ذی نفوذ و قوای امنیتی تهدید می شوند. هیچ تغی

 اطالعات صورت نگرفته است.

، تغییر چشمگیری در کیفیت و دسترسی به Global Welfareعلیرغم احداث چند مرکز صحی توسط بنیاد  .8

خدمات صحی به چشم نخورده است. همچنین، کیفیت و میزان دسترسی به خدمات صحت باروری طی دورۀ 

 یری نداشته است. نظارتی سوم تغی

بدین سو بهبود یافته  6012در مرکز والیت، دسترسی به خدمات اساسی همچون سرپناه، آب و برق از ماه آگوست  .9

 است. 

برخی از پاسخگویان به بهبودی هایی در کیفیت خدمات تعلیمی اشاره کرده اند و معتقدند که این تغییرات در اصل  .10

تب، البراتوار و تأسیسات ابا این حال، مسئلۀ کمبود تعمیر مکوجود آمده است. معلم جدید ب 1،200به دلیل استخدام 

 آب و فاضالب کماکان ادامه دارد. 

بدین سو تغییری نداشته است. کمبود فرصت های  6012دسترسی به مشاغل دارای دستمزد از ماه آگوست  .11

دالیل اصلی بیکاری در این والیت مورد اشتغال، نبود زیربنا برای سرمایه گذاری خصوصی و نا امنی به عنوان 

 اشاره قرار گرفته اند. 

گفته می شود که انتصاب زنان در پست های دولتی جنبۀ نمادین داشته و زنان استخدام شده در این پست ها از  .16

 توانایی تصمیم گیری برخوردار نمی باشند. 

                                                        
 . برگرفته از مصاحبات ذیل: 13 

KI-F-Dai-Go-1, KI-M-Dai-Go-6, KI-M-Dai-NG-4, KI-M-Dai-CS-9, KI-F-Dai-CS-8, KI-M-Dai-NG-6, KI-M-Dai-Go-14, KI-M-

Dai-Go-12, KI-M-Dai-Go-13, KI-M-Dai-NG-3, KI-M-Dai-Go-60, KI-M-Dai-Go-18, FGD-M-Dai-CS-6, FGD-F-Dai-GO-2, 

FGD-M-Dai-CS-1, KI-M-Dai-GO-11, KI-M-Dai-GO-10, KI-M-Dai-GO-8, KI-M-Dai-GO-9, KI-M-Dai-PI-1, KI-M-Dai-GO-16, 

KI-F-Dai-NG-1, KI-F-Dai-CS-2, KI-M-Dai-CS-4, KI-M-Dai-GO-12 and FGD-F-Dai-GO-3 
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است. با این حال، فساد در خدمات صحی، کاهش فساد در نظام عدلی رسمی طی دورۀ نظارتی سوم ادامه یافته  .13

 معارف و خدمات اساسی به مانند قبل وجود دارد. 

گفته می شود فساد در دستگاه پولیس افزایش یافته است و رشوت به شکل نقدی و غیرنقدی گرفته می شود. گفته  .14

 ل دارای دستمزد دارند. می شود که مردم به دلیل وجود فساد گسترده دسترسی محدودی به پست های دولتی و مشاغ
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 هرات

بهبودی هایی در دسترسی به عدالت رسمی رقم خورده است. میزان کار  6012پاسخگویان معتقدند که از ماه آگوست تا نومبر 

اطفال، ازدواج های اجباری و زیرسن، قضایای بد دادن، آزار جنسی اطفال و تهدید خبرنگاران و نهادهای جامعۀ مدنی طی این 

مانی افزایش یافته است. افزایش عالقمندی مردم به پیوستن به احزاب سیاسی کماکان ادامه دارد، در حالیکه به نظر می دورۀ ز

رسد عالقۀ شهروندان به اشتراک در انتخابات کمتر از قبل شده باشد. در ارتباط با شرایط امنیتی و رفتار پولیس با شهروندان، 

در حالیکه نصف پاسخگویان دیدگاه های مثبت نسبت به وضعیت امنیت و رفتار پولیس  دیدگاه های متضادی ارائه شده است.

بدتر شده است و ضمناً به باال رفتن تعداد اختطاف ها و  6012داشته اند، نیم دیگر آنها معتقدند که وضعیت امنیت از ماه آگوست 

 قتل افراد نیز اشاره نموده اند. 

فزایش یافته است، اما بیجا شدگان داخلی به دلیل افزایش ورود بیجاشدگان از هلمند، فاریاب دسترسی به خدمات اساسی و معارف ا

و جاهای دیگر به هرات، دسترسی کمتری به مسکن و سرپناه دارند. نا امنی غذایی کماکان رو به افزایش است. پاسخگویان به 

در مورد دسترسی و کیفیت نت با زنان اشاره نموده اند. کاهش قضایای میراث و افزایش قضایای طالق و باال رفتن میزان خشو

خدمات صحی دیدگاه های متفاوتی ارائه شده است. نصف پاسخگویان به بهبودی هایی در خدمات صحی اشاره کردند اما نصف 

 دیگر آنها از کمبود شفاخانه و کلینیک های صحی در والیت شکایت داشتند. 

 عنوان یک نگرانی عمده باقی می ماند. کاهش فرصت های اشتغال کماکان به 

وجود دارد. با این حال، کاهش تبعیض جنسیتی در سیستم عدلی رسمی  کماکان تبعیض جنسیتی در دسترسی به پست های دولتی

مشاهده شده است. فساد در نظام عدلی رسمی و نیز سکتور معارف کاهش یافته اما میزان آن در خدمات صحی و خدمات اساسی 

 رفته است.  باال 

 : خالصۀ مشخصات هرات4جدول 

 وضعیت ارکان حقوقی/شاخص ها

 بدتر شده است بهتر شده است تغییر نکرده است

    حقوق مدنی:

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

  6✔  حق دسترسی به خدمات عدلی کارآمد و عادالنه

 3✔   حقوق اطفال

  هحق مشارکت در امور عام
✔4  

 2✔   آزادی بیان و عقیده

    حقوق اجتماعی:

  حق صحت
✔2 ✔ 

  حق دسترسی به مسکن و امکانات کافی
✔7 ✔8 

 9✔   امنیت غذایی

 10✔  حق معارف
 

  حقوق خانواده
✔11 ✔16 

    حقوق اقتصادی:

 13✔   حق کار و برخورد عادالنه در اماکن کاری

   ✔ سبحق برخورداری از شرایط کاری منا

    موضوعات مشترک:

  جنسیت
✔14 ✔12 

  فساد
✔12 ✔17 
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 04یادداشت ها:

در خصوص وضعیت امنیتی و رفتار و عملکرد پولیس دیدگاه های ضد و نقیضی ارائه شده است. نصف  .1

د پاسخگویان می گویند شرایط امنیتی و عملکرد و رفتار پولیس بهتر شده است، در حالیکه سایر پاسخگویان معتقدن

پاسخگویان بدین سو بدتر شده است.  6012اوضاع امنیتی از ماه آگوست  ،با افزایش تعداد موارد اختطاف و قتل

 همچنین دیدگاه های متفاوتی در مورد منازعات سیاسی ارائه کرده اند. 

یافته  بنا به اظهارات مصاحبه شوندگان، دسترسی مردان و زنان به عدالت رسمی طی دورۀ نظارتی سوم افزایش .6

است. این افزایش اساساً نتیجۀ برنامه های آگاهی عامه است که توسط سازمان های متعدد همچون کمیسیون مستقل 

حقوق بشر افغانستان برگزار شده اند. با این حال، سازمان های عدلی سنتی هنوز هم در مقایسه با سازمان های 

 د. عدلی رسمی قضایای بیشتری را دریافت و رسیدگی می کنن

و گفته می شود که مشکالت اطفال از جمله کار اطفال، آزار جسمی و جنسی، ازدواج های زیرسن و اجباری  .3

دادن بعد از دورۀ نظارتی قبلی افزایش یافته است. اطفال در اماکن کاری با خشونت جسمی مواجه می شوند و در بد

 بدل دستمزدهای کمتر به انجام کارهای شاقه می پردازند. 

. نا امیدی گسترده از به طور پیوسته افزایش یافته است احزاب سیاسی اشتراک درمندی پاسخگویان به عالق .4

 انتخابات کماکان به مانند قبل ادامه دارد. 

گفته می شود که تهدیدات این افراد از جانب گروه تهدیدات علیه خبرنگاران و فعاالن جامعۀ مدنی ادامه یافته است.  .2

 مخالف دولت منجر به خودسانسوری رسانه ها شده است. های دولتی و جناح 

معتقد به بهبود خدمات صحی  آنها پاسخگویان دیدگاه های متناقضی در مورد خدمات صحی ارائه کرده اند. نصف .2

بودند در حالیکه سایر پاسخگویان از کمبود شفاخانه و کلینیک های صحی در والیت شکایت داشتند. از ماه آگوست 

 تغییر عمده ای در خدمات صحی مادران بوجود نیامده است.  ، هیچ6012

گفته می شود که دسترسی به خدمات اساسی همچون آب، برق و سرپناه طی دورۀ نظارتی سوم بهبود یافته است.  .7

اما با این وجود هم پاسخگویان شکایت داشتند که افراد ثروتمند و ذی نفوذ در مقایسه با شهروندان عادی دسترسی 

 ری به این خدمات دارند. بهت

 بیجاشدن اخیر مردم از والیت فاریاب منجر به کاهش دسترسی بیجاشدگان داخلی به خدمات اساسی شده است.  .8

تأمین شده  (WFP)علیرغم کمک هایی که توسط سازمان های مساعدت غذایی همانند پروگرام جهانی خوراکه  .9

رو به کاهش بوده و هر روز تعداد بیشتری از خانواده ها با است، دسترسی به غذا در میان مردم والیت کماکان 

 کمبود غذا مواجه می شوند. 

 کیفیت و دسترسی به خدمات تعلیمی کماکان در حال بهبود است.  .10

 پاسخگویان گفته اند که قضایای میراث طی دورۀ نظارتی سوم کاهش یافته است.  .11

یه زنان افزایش یافته است. بنا به اظهارات پاسخگویان، گفته می شود که خشونت خانوادگی و همچنین خشونت عل .16

دسته از برنامه های حقوق زن که در آگاهی رسانی پیرامون جندر و حقوق مرتبط به آن، سهمی برای مردان  آن

قائل نشده اند، به عنوان عامل افزایش منازعات فامیلی عمل نموده اند. بیکاری مردان و فقر نیز به عنوان عوامل 

ایش منازعات فامیلی مورد اشاره قرار گرفته اند. همچنین گفته می شود که تعداد قضایای طالق طی دورۀ افز

 نظارتی سوم افزایش یافته است.  

  به شکل پیوسته کاهش یافته است. دسترسی به مشاغل دارای دستمزد در والیت .13

                                                        
 . برمبنای مصاحبات ذیل: 14 

KI-F-Her-NG-1, KI-M-Her-NG-6, KI-M-Her-NG-3, KI-M-Her-NG-4, KI-F-Her-Go-1, KI-M-Her-Go-6, FGD-F-Her-Go-3, 

FGD-F-Her-Go-4, FGD-F-Her-Go-2, KI-M-Her-Go-2, KI-M-Her-Go-7, KI-F-Her-Go-8, KI-F-Her-Go-9, KI-M-Her-Go-10 

KI-F-Her-Go-11, KI-M-Her-Go-16, KI-F-Her-Go-13, KI-M-Her-Go-14, KI-M-Her-Go-12, KI-F-Her-Go-12, KI-M-Her-Go-

17, KI-M-Her-Go-19, KI-M-Her-Go-60, KI-M-Her-Go-61, FGD-M-Her-CS-1, FGD-M-Her-CS-6, FGD-M-Her-CS-3, KI-M-

Her-CS-4, KI-M-Her-CS-2, KI-F-Her-CS-2, KI-F-Her-CS-7, KIF-Her-CS-8, KI-M-Her-CS-9 and KI-F-Her-PI-1 
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 لت رسمی رقم خورده است. از دورۀ نظارتی دوم بدین سو تغییرات مثبتی در دسترسی زنان به عدا .14

 گفته می شود که دسترسی زنان به مشاغل دولتی طی دورۀ نظارتی سوم کاهش یافته است.  .12

پاسخگویان به کاهش سطوح فساد در سازمان های عدلی رسمی اشاره کرده و این مسئله را به انتصاب کارمندان  .12

 ه چشم خورده است. جدید نسبت داده اند. همچنین کاهش فساد در سکتور معارف نیز ب

گفته می شود که میزان فساد در سکتور صحت و نیز در دسترسی به خدمات اساسی افزایش یافته است. میزان  .17

 فساد در ریاست های پولیس و در دسترسی به مشاغل دولتی تغییری نکرده است. 
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 کابل

ن به موارد ذیل اشاره نمود: بدتر شدن اوضاع در حقوق مدنی بوجود آمده است می توا 6012از میان تغییراتی که از آگوست 

امنیتی، افزایش منازعات سیاسی، کاهش عالقمندی شهروندان به مشارکت در انتخابات و افزایش خشونت علیه اطفال از جمله 

 کار اطفال، ترک تعلیم، ازدواج زیرسن و بکارگیری اطفال در جنگ های مسلحانه. گفته می شود که عالقمندی رو به رشد

پاسخگویان برای پیوستن به احزاب سیاسی ناشی از این باور است که پیوستن به احزاب سیاسی امکان دسترسی بیشتر به اشتغال 

را مساعد می سازد. دسترسی به عدالت رسمی و آگاهی عامه از قانون دسترسی به اطالعات، بنا به اظهارات مصاحبه شوندگان، 

قوای امنیتی، دسترسی به عدالت سنتی، دسترسی به مشاغل دولتی یا دسترسی اطفال به عدالت، بهبود یافته است. عملکرد و رفتار 

 پرورشگاه، کودکستان و مراکز توانبخشی هیچ تغییری نداشته است. 

بدین سو تغییرات مثبت در دسترسی به صحت )در مرکز( و امکانات اولیه ای همچون آب  6012گفته می شود از ماه آگوست 

والی ها( بوجود آمده است. با این حال، میزان نا امنی غذایی افزایش یافته است. مشکالت خانوادگی از جمله اختالف بر )در ولس

سر میراث، خشونت خانگی )به شمول خشونت جسمی با زنان( و قضایای طالق نیز افزایش یافته اند. دسترسی به خدمات صحی 

وضعیت دسترسی در می مردم به معارف تغییری نداشته و همین طور تغییری در ولسوالی ها کاهش یافته است. دسترسی عمو

 بیجاشدگان داخلی به سرپناه، معارف و خدمات برق بوجود نیامده است. 

کاهش فرصت های اشتغال طی این دوره نیز ادامه یافته است و گفته می شود تعداد کثیری از فارغان پوهنتون بیکار هستند. از 

 ایمنی اماکن کاری بخصوص در ادارات دولتی قناعت بخش می باشد. نظر پاسخگویان 

در برخورد پولیس و کارکنان قضایی با زنان تغییرات مثبتی بوجود آمده است. گفته می شود زنان شاغل در کلینیک های صحی 

 مه یافته است. معاشات باالتر از مردان دریافت می کنند. افزایش فساد در اکثر سکتورهای مورد نظر کماکان ادا

 : خالصۀ مشخصات کابل5جدول 

 وضعیت ارکان حقوقی/شاخص ها

 بدتر شده است بهتر شده است تغییر نکرده است 

    حقوق مدنی:

 6✔  1✔ حق زندگی، آزادی، امنیت و حفظ کرامت فردی

  3✔  حق دسترسی به خدمات عدلی کارآمد و عادالنه

 4✔   حقوق اطفال

  عامه حق مشارکت در امور
✔2 ✔2 

 7✔  آزادی بیان و عقیده
 

    حقوق اجتماعی:

  حق صحت
✔8 ✔9 

  حق دسترسی به مسکن و امکانات کافی
✔10 

 

 11✔   امنیت غذایی

   ✔ حق معارف

 16✔   حقوق خانواده

    حقوق اقتصادی:

 13✔   حق کار و برخورد عادالنه در اماکن کاری

 14✔  ناسبحق برخورداری از شرایط کاری م
 

    موضوعات مشترک:

  جنسیت
✔12  

   فساد
✔12 
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 05یادداشت ها:

طی دورۀ نظارتی سوم، عملکرد و رفتار پولیس تغییری نداشته و کماکان مثبت ارزیابی می شود. با این حال،  .1

ظ امنیت اعتماد مردم به قوای پولیس و توانایی آنها برای حفکه شده است  منجروخامت اوضاع امنیت در کابل 

 والیت کاهش پیدا کند. وضعیت امنیت ولسوالی استالف تغییری نداشته و کماکان مثبت ارزیابی می شود.  

در شهر کابل و ولسوالی خاک جبار، وضعیت امنیت کماکان رو به وخامت بوده و تعداد حمالت تروریستی،  .6

خگویان، دخالت کشورهای همسایه، منازعات حمالت انتحاری، انفجار و اختطاف افزایش یافته است. به نقل از پاس

سیاسی، سیاسی شدن قوای نظامی و نفوذ رو به رشد طالبان از دالیل اصلی نا امنی والیت برشمرده می شوند. 

 همچنین گفته می شود که منازعات سیاسی طی دورۀ نظارتی سوم افزایش یافته است. 

ی سوم ادامه داشته است. گفته می شود برخورد پرسونل بهبود دسترسی به عدالت رسمی کماکان طی دورۀ نظارت .3

نیز ادامه داشته است اما  محاکم با زنان بهبود یافته است. تغییرات مثبت در عملکرد سازمان های عدلی رسمی

 تغییری در دسترسی به نظام عدلی سنتی رقم نخورده است. 

زیرسن دختران به دلیل افزایش فقر بیشتر شده  پاسخگویان معتقدند که میزان ترک تعلیم، کار اطفال و ازدواج .4

است. بکارگیری اطفال در جنگ های مسلحانه نیز افزایش یافته است. دسترسی اطفال به عدالت، مراکز 

 توانبخشی، پرورشگاه و کودکستان کماکان محدود می باشد. 

دارند. انگیزۀ اصلی  شهروندان و بخصوص جوانان عالقمندی رو به رشدی برای پیوستن به احزاب سیاسی .2

 پیوستن به احزاب سیاسی بیشتر دسترسی به مشاغل بوده است تا عالقمندی به خود سیاست. 

بنا به اظهارات پاسخگویان، با افزایش شبهات در مورد عملکرد حکومت وحدت ملی، نگرش عامۀ مردم نسبت به  .2

وند استخدام پست های خالی دولتی بوجود نیامده انتخابات کماکان منفی می باشد. هیچ گونه تغییر قابل توجهی در ر

 است. 

 گفته می شود که میزان آگاهی در خصوص قانون دسترسی به اطالعات افزایش یافته است. .7

 وجود افزایش دسترسی به خدمات صحی از جمله صحت مادران در شهر کابل و ولسوالی خاک جبار، کماکان .8

 مثبتی در کیفیت خدمات صحی مشاهده نشده است.  دارد. اما با این وجود هم هیچ گونه تغییر

 در ولسوالی استالف، میزان دسترسی و کیفیت خدمات صحی طی دورۀ نظارتی سوم پایین آمده است.  .9

ً بدلیل احداث بند و حفر چاه های آب بیشتر توسط  .10 در ولسوالی های استالف و خاک جبار، دسترسی به آب اساسا

است. با این حال، تغییری در وضعیت دسترسی به برق بوجود نیامده است. شوراهای مردمی، افزایش یافته 

 همچنین دسترسی بیجاشدگان داخلی به خدمات اساسی تغییری نداشته است. 

علیرغم کمک های غذایی سازمان های مساعدتی، تجار و اعضای اجتماع، افزایش نا امنی غذایی کماکان ادامه  .11

ی خانواده ها را بر آن داشته است تا اجتماع و محل زندگی شان را برای جستجوی دارد. گفته می شود نا امنی غذای

 فرصت های کار و امرار معاش ترک نمایند. 

طی دورۀ نظارتی سوم، منازعات مربوط به میراث، قضایای طالق و خشونت خانگی از جمله خشونت جسمی با  .16

 زنان افزایش یافته است. 

ستمزد طی دورۀ نظارتی سوم ادامه یافته است. تعداد کثیری از فارغان پوهنتون کاهش دسترسی به مشاغل دارای د .13

 بیکار هستند. 

 ایمنی اماکن کاری و بخصوص ادارات دولتی رضایت بخش توصیف شده است.  .14

                                                        
 . برمبنای مصاحبات ذیل:12 

KI-M-Kab-Go-6, KI-F-Kab-Go-1, KI-F-Kab-Go-8, KI-F-Kab-CS-8,  FGD-F-Kab-Go-4, KI-F-Kab-Go-16, KI-F-Kab-CS-7, 

FGD-F-Kab-CS-10, KI-M-Kab-Go-18, KI-M-kab-Go-19, KI-M-Kab-Go-60, KI-M-Kab-Go-10, KI-F-Kab-Go-11, KI-M-Kab-

Go-17, KI-M-Kab-Go-12, KI-M-Kab-Go-2, FGD-M-Kab-CS-3, KI-M-Kab-Go-61, FGD-F-Kab-Go-2, FGD-M-Kab-CS-6, KI-

M-Kab-NG-3, KI-M-Kab-NG-4, KI-F-Kab-CS-2, KI-M-Kab-CS-4, FGD-M-Kab-CS-1,  KI-F-Kab-NG-1, KI-F-Kab-PI-1,  KI-

M-Kab-CS-2, KI-M-Kab-CS-9, KI-M-Kab-Go-7, KI-M-Kab-Go-9,  KI-M-Kab-Go-13, KI-M-Kab-Go-14 and KI-M-Kab-NG-6 



61 
 

زنان کماکان مثبت می باشد. گفته می شود که کارکنان اناث کلینیک پولیس و کارکنان قضایی رسمی با  برخورد .12

 در مقایسه با کارمندان مرد معاشات باالتری دریافت می کنند. های صحی 

 افزایش فساد در بین پرسونل پولیس و نیز در دسترسی به مشاغل حکومتی و خصوصی کماکان ادامه دارد.  .12
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 کندهار

قمندی به شاخص های اوضاع امنیت، برخورد پولیس با شهروندان، دسترسی به عدالت رسمی، دسترسی به پست های دولتی، عال

پیوستن به احزاب سیاسی و آگاهی عامه از حق دسترسی به اطالعات تغییرات مثبتی پشت سر گذاشته اند. از جمله تغییرات 

ذیل اشاره نمود: کاهش ترک تعلیم، کار اطفال، کاهش استخدام  رقم خورده است می توان به موارد مطلوبی که در حقوق اطفال

ار جنسی اطفال و همچنین افزایش دسترسی اطفال به کودکستان ها، پرورشگاه ها و مراکز اطفال در جنگ های مسلحانه، آز

توانبخشی. با این حال، تهدید خبرنگاران و افرادی که بی پرده سخن می گویند، بنا به اظهارات مصاحبه شوندگان، افزایش یافته 

اکان به عنوان عوامل اصلی که مانع رقابت عادالنه بر است. از سوی دیگر، واسطه بازی و نفوذ احزاب سیاسی و زورمندان کم

 سر پست های دولتی می شوند، مورد اشاره قرار گرفته اند.  

هرچند دسترسی بیجاشدگان داخلی به غذای کافی و خدمات اساسی به شمول مسکن کاهش یافته است، میزان دسترسی پذیری و 

ومی بهبود یافته اند. به گفتۀ پاسخگویان، منازعات خانوادگی به شمول کیفیت خدمات در سکتورهای صحت و معارف به طور عم

خشونت با زنان و قضایای طالق، طی دورۀ نظارتی سوم کاهش یافته است. دسترسی زنان به خانه های امن و شعبه های حل 

 منازعات فامیلی افزایش یافته است. 

ال، ایمنی اماکن کاری بخصوص برای زنان تغییرات مثبتی داشته فرصت های اشتغال کماکان رو به کاهش می باشد. با این ح

 است. 

گفته می شود که تبعیض جنسیتی در دسترسی به معارف و پست های دولتی کاهش یافته است. در عین زمان، دسترسی زنان به 

و خدمات معارف کاهش  خدمات صحی و مشاغل دارای دستمزد نیز کمتر شده است. فساد در دستگاه پولیس، سیستم عدلی رسمی

 یافته است. اما با این وجود هم میزان فساد در خدمات صحی و مشاغل دارای دستمزد افزایش یافته است. 

 : خالصۀ مشخصات کندهار2جدول 

 وضعیت ارکان حقوقی/شاخص ها

 بدتر شده است بهتر شده است تغییر نکرده است 

    حقوق مدنی:

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

  ✔6  حق دسترسی به خدمات عدلی کارآمد و عادالنه

  ✔3  حقوق اطفال

  ✔2 ✔4 حق مشارکت در امور عامه

 ✔7 ✔2  آزادی بیان و عقیده

    حقوق اجتماعی:

 ✔8  حق صحت
 

 ✔9   حق دسترسی به مسکن و امکانات کافی

 ✔10   امنیت غذایی

 ✔11  حق معارف
 

 ✔16  هحقوق خانواد
 

    حقوق اقتصادی:

 ✔12   حق کار و برخورد عادالنه در اماکن کاری

 ✔12  حق برخورداری از شرایط کاری مناسب
 

    موضوعات مشترک:

 ✔17 ✔12  جنسیت

 ✔19 ✔18  فساد
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 02یادداشت ها: 

ر عمومی، وضعیت برداشت عمومی نسبت به عملکرد و رفتار پولیس و اردوی ملی کماکان مثبت می باشد. به طو .1

 بدین سو به جز در چند ولسوالی دور افتاده، بهبود یافته است.  6012امنیت از آگوست 

بنا به اظهارات پاسخگویان، دسترسی مردان و زنان به عدالت رسمی و سنتی افزایش یافته است. همچنین، عملکرد  .6

 و برخورد کارکنان نظام عدلی رسمی مثبت توصیف شده است. 

ق اطفال بهبود یافته است و از میان این تغییرات مثبت می توان به موارد ذیل اشاره نمود: کاهش وضعیت حقو .3

ترک تعلیم، کار اطفال، استخدام اطفال در جنگ های مسلحانه و آزار جنسی و همچنین افزایش دسترسی اطفال به 

ه کمپاین های آگاهی رسانی در کودکستان، پرورشگاه و مراکز توانبخشی. پاسخگویان دلیل این تغییرات را ب

 خصوص حقوق اطفال که توسط رسانه ها و سازمان های بین المللی انجام شد اند، نسبت می دهند. 

واسطه بازی، فساد و نفوذ احزاب سیاسی و زورمندان کماکان از موانع اصلی دسترسی به پست های دولتی  .4

 برشمرده می شوند. 

 ن به پیوستن به احزاب سیاسی کماکان رو به افزایش بوده است. ، عالقمندی پاسخگویا6012از آگوست  .2

بنا به اظهارات پاسخگویان، آگاهی مردم از قانون دسترسی به اطالعات در نتیجۀ برگزاری برنامه های آگاهی  .2

 رسانی توسط جامعۀ مدنی و سازمان های بین المللی، افزایش یافته است. 

کماکان رو به تهدید افرادی که بی پرده در مورد موضوعات مختلف سخن می گویند طی دورۀ نظارتی سوم،  .7

 افزایش بوده است.

به طور عمومی، کیفیت و دسترسی به خدمات صحی، به شمول خدمات صحت باروری، طی دورۀ نظارتی سوم،  .8

و استخدام دوکتورهای . افزایش تعداد دواخانه ها و کلینیک های صحی خصوصی یافته است بهبودبه شکل پیوسته 

 متخصص نمونه هایی از این تغییرات مثبت می باشند. 

بدین سو افزایش یافته  6012به گفتۀ پاسخگویان، دسترسی به خدمات اساسی از جمله آب و برق، از ماه آگوست  .9

است، این در هلمند و ارزگان منجر به باال رفتن تعداد بیجاشدگان داخلی در کندهار شده  دراست. بیجاشدن مردم 

 حالی است که بیجاشدگان از دسترسی ناچیزی به امکانات اولیه ای همچون آب و سرپناه برخوردار می باشند. 

یافته است. کمک های غذایی دولت و سازمان های پیوسته  افزایش دسترسی به غذای کافی طی دورۀ نظارتی سوم  .10

 شدگان داخلی، در کمترین حد خود قرار دارد. مساعدتی برای افراد دچار ناامنی غذایی، از جمله بیجا

گفته می شود دسترسی پسران و دختران به معارف افزایش یافته است. کیفیت معارف نیز بهبودی های چشمگیری  .11

داشته است و پاسخگویان در اصل آن را ناشی از استخدام معلمان متخصص و احداث امکانات زیربنایی جدید، به 

 اتب، می دانند. شمول البراتوار در مک

منازعات فامیلی، به شمول خشونت با زنان و قضایای طالق، طی این دوره کاهش یافته اند. دسترسی زنان به خانۀ  .16

 امن و شعبه های حل منازعات فامیلی نیز افزایش یافته است. 

 به شکل پیوسته افزایش یافته است. بیکاری طی دورۀ نظارتی سوم .13

 ای زنان افزایش یافته است.ایمنی اماکن کاری بخصوص بر .14

تبعیض جنسیتی در دسترسی به معارف وپست های دولتی کاهش یافته است. گفته می شود آگاهی زنان از حق  .12

 میراث شان باال رفته است. 

                                                        
 . بر مبنای مصاحبات ذیل: 12 

KI-F-Kan-PI-1, KI-F-Kan-CS-8, KI-M-Kan-Go-11, KI-F-Kan-NG-4, KI-M-Kan-Go-16, KI-M-Kan-Go-14, KI-M-Kan-Go-10, 

KI-M-Kan-Go-13, KI-M-Kan-Go-12, FGD-M-Kan-CS-1, KI-M-Kan-Go-9, KI-M-Kan-CS-9, KI-F-Kan-NG-1, FGD-F-Kan-Go-

2, KI-F-Kan-NG-6, KI-F-Kan-NG-3, KI-F-Kan-Go-8, KI-M-Kan-Go-61, KI-M-Kan-Go-19, KI-M-Kan-Go-7, KI-M-Kan-CS-2, 

KI-F-Kan-CS-7, FGD-M-Kan-CS-3, FGD-F-Kan-Go-4, KI-F-Kan-CS-2, FGD-F-Kan-Go-3, KI-M-Kan-Go-2, KI-M-Kan-Go-

17, KI-M-Kan-Go-6, KI-M-Kan-Go-12, KI-M-Kan-CS-6, KI-M-Kan-CS-4, KI-M-Kan-Go-60, KI-F-Kan-Go-1 and KI-F-Kan-

Go-18 
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 بدین سو کاهش یافته است.  6012دسترسی زنان به خدمات صحی و مشاغل دارای دستمزد از ماه آگوست  .12

فساد در پولیس و سیستم عدلی رسمی اشاره کرده اند و این تغییر مثبت را در اصل به  پاسخگویان به کاهش میزان .17

کمپاین های مبارزه با فساد جامعۀ مدنی، رسانه ها ودولت نسبت می دهند. همچنین گفته می شود که میزان فساد در 

 تعیینات سکتور معارف کاهش یافته است. 

 دسترسی به مشاغل دارای دستمزد افزایش یافته است. گفته می شود میزان فساد در خدمات صحی و  .18
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 خوست

پاسخگویان به بهبود اوضاع امنیت، بهتر شدن برخورد پولیس با اشخاص ملکی، افزایش دسترسی به  در بخش حقوق مدنی،

یاسی عدالت رسمی، بهبود برخورد ریش سفیدان در سیستم های عدلی سنتی و تمایل بیشتر جوانان به شرکت در احزاب س

اشاره کرده اند. با این حال، عالقمندی شهروندان به اشتراک در انتخابات به مانند قبل رو به کاهش بوده است. در بخش 

حقوق اطفال نیز میزان استخدام کودکان در جنگ های مسلحانه کاهش یافته اما تعداد کودکان کارگر و قضایای بد دادن 

 بیشتر شده است. 

بهبودی هایی درشاخص های معارف، حقوق خانواده و خدمات اساسی برای بیجاشدگان داخلی  در بخش حقوق اجتماعی،

رقم خورده است در حالیکه وضعیت دسترسی به غذا هیچ تغییری نکرده است. کیفیت و دسترسی به خدمات صحی طی 

 دورۀ نظارتی سوم پایین آمده است. 

 به مشاغل دارای دستمزد و یا شرایط کاری رقم نخورده است. در بخش حقوق اقتصادی، هیچ گونه تغییری در دسترسی 

دسترسی زنان به معارف و عدالت سنتی افزایش یافته است، هرچند تبعیض جنسیتی در دسترسی به عدالت رسمی و پست 

ر سکتورها اما این میزان در تمام دیگ های دولتی کماکان ادامه یافته است. میزان فساد در ریاست های پولیس کاهش یافته

 تغییری نکرده است. 

 : خالصۀ مشخصات خوست7جدول 

 وضعیت ارکان حقوقی/شاخص ها

 بدتر شده است بهتر شده است تغییر نکرده است

    حقوق مدنی:

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

  ✔6  حق دسترسی به خدمات عدلی کارآمد و عادالنه

 ✔4 ✔3  حقوق اطفال

 ✔2 ✔2  مشارکت در امور عامهحق 

 ✔7  آزادی بیان و عقیده
 

    حقوق اجتماعی:

 ✔8   حق صحت

 ✔9  حق دسترسی به مسکن و امکانات کافی
 

   ✔ امنیت غذایی

 ✔10  تعلیمحق 
 

 ✔11  حقوق خانواده
 

    حقوق اقتصادی:

   ✔ حق کار و برخورد عادالنه در اماکن کاری

   ✔16 یط کاری مناسبحق برخورداری از شرا

    موضوعات مشترک:

 ✔14 ✔13  جنسیت

 ✔12 ✔12  فساد
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 07یادداشت ها:

دیدگاه های عمومی در خصوص عملکرد و رفتار پولیس، هم در مرکز و هم در ولسوالی های مورد نظر، کماکان  .1

والیت شده است. آموزش مثبت می باشد. تالش های والی و قوماندان امنیۀ پولیس سبب بهبود اوضاع امنیت در 

 با شهروندان و بخصوص زنان شده است.  والیت عرضه شده به قوای پولیس منجر به بهبود رفتار پولیس یها

به گفتۀ پاسخگویان، دوره های آموزشی و سمینارهایی که پیرامون حقوق قانونی شهروندان برگزار شده است،  .6

به عدالت رسمی شده است. اما با این وجود هم اکثر منجر به افزایش سطح دسترسی مردم و بخصوص مردان 

مشکالتشان را از طریق سیستم عدلی سنتی حل و فصل کنند. عملکرد ریش  شهروندان باز هم ترجیح می دهند

هیچ  6012سفیدان  حاضر در سیستم سنتی، از بُعد رسیدگی به قضایا، تغییرات مثبتی داشته است. از آگوست 

 فتار کارکنان نظام عدلی رسمی مشاهده نشده است. تغییری در عملکرد و ر

بکارگماری اطفال در جنگ های مسلحانه طی دورۀ نظارتی سوم کاهش یافته است. با این حال هیچ تغییری در  .3

 دسترسی اطفال به خدمات عدلی یا پرورشگاه ها به چشم نخورده است. 

فزایش میزان کار کودکان وقضایای بد دادن در از جمله تغییرات منفی در وضعیت حقوق اطفال می توان به ا .4

 ساحات روستایی اشاره نمود.

جوانان عالقمندی فزاینده ای برای پیوستن به احزاب سیاسی دارند. داشتن سطح تحصیل و آگاهی باال به عنوان  .2

از پاسخگویان عوامل ترغیب کنندۀ جوانان به فعالیت های سیاسی مورد اشاره قرار گرفته اند. با این حال، برخی 

معتقد بودند که جوانان برای پیدا کردن کار به احزاب سیاسی روی می آورند. واسطه بازی کماکان چالشی برای 

 دسترسی به پست های دولتی به حساب می آید. 

 پاسخگویان می گویند عالقمندی مردم به اشتراک در انتخابات آینده به طور پیوسته کاهش یافته است.  .2

بدین سو افزایش یافته است. در بخش  6012اران و افرادی که آزادانه سخن می گویند از ماه اپریل تهدید خبرنگ .7

 آگاهی از قانون دسترسی به اطالعات، تغییری بوجود نیامده است. 

بعد از دورۀ نظارتی دوم، دسترسی به خدمات صحی، از جمله در زمینۀ صحت باروری، پیوسته کاهش یافته  .8

 فیت خدمات صحی نیز بدتر شده است. است. همچنین، کی

در نتیجۀ برنامه های امدادی ادارات بین المللی،  منازعات مربوط به آب و زمین به شکل پیوسته کاهش یافته است. .9

 دسترسی بیجاشدگان داخلی به خدمات اساسی، به شمول معارف، اندکی بهتر شده است. 

 عارف طی دورۀ نظارتی سوم بهبود یافته است. بنا به اظهارات پاسخگویان، کیفیت و دسترسی به م .10

مشکالت خانوادگی، به شمول طالق و خشونت خانگی، در طول دورۀ نظارتی سوم کاهش یافته است. در بخش  .11

 های حقوق میراث یا دسترسی به خانه های امن، تغییری رخ نداده است. 

ۀ پاسخگویان، کارفرمایان مزایای صحی در اماکن کاری کماکان از ایمنی محدودی برخوردار می باشند. به گفت .16

 اختیار کارمندانشان قرار نمی دهند. 

گفته می شود دسترسی زنان به سازمان های عدلی سنتی افزایش یافته و تعداد بیشتری از زنان به این نهادها  .13

 بهبود یافته است.  6012مراجعه می کنند. دسترسی دختران به معارف از ماه آگوست 

                                                        
 . برمبنای مصاحبات ذیل:17 

FGD-M-Kho-CS-1, FGD-M-Kho-CS-6, FGD-M-Kho-CS-3, KI-M-Kho-Go-6, KI-M-Kho-Go-7, KI-M-Kho-Go-13, KI-M-Kho-

Go-14, KI-M-Kho-Go-12, KI-M-Kho-Go-17, KI-M-Kho-Go-18, FGD-F-Kho-Go-3, FGD-F-Kho-Go-4, FGD-F-Kho-Go-2, KI-

F-Kho-Go-1, KI-F-Kho-CS-2, KI-M-Kho-CS-2, KI-M-Kho-NG-4, KI-F-Kho-CS-7, KI-M-Kho-NG-3, KI-M-Kho-NG-6, KI-F-

Kho-CS-8, KI-F-Kho-NG-1, KI-M-Kho-CS-9, KI-M-Kho-Go-16, KI-M-Kho-G0-19, KI-M-Kho-Go-61, KI-M-Kho-Go-9 and 

KI-M-Kho-Go-1 
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 دالت رسمی و پست های دولتی داشتند.وع آداب و رسوم عنعنوی، زنان کماکان دسترسی محدودی به عبه دلیل شی .14

 میزان فساد در ریاست های پولیس بنا به اظهارات پاسخگویان کاهش یافته است.  .12

میزان فساد در دسترسی به مشاغل دارای دستمزد افزایش یافته در حالیکه فساد در سازمان های عدلی رسمی و  .12

 _ به مانند قبل ادامه داشته است. دانش آموزانو رتبه بندی  معلمان سنتی، خدمات صحی و معارف_در استخدام
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 کندز

از اوضاع امنیتی رو به وخامت این والیت پرده بر می  ،و برای دومین بار ظرف یکسال 6012تسخیر شهر کندز در ماه اکتبر 

بخش حقوق مدنی رقم خورده است می توان به موارد ذیل اشاره نمود: افزایش  در 6012از میان تغییراتی که از آگوست دارد. 

خشونت سیاسی، افزایش خشونت با اطفال به شمول کار کودکان و استخدام آنها در جنگ های مسلحانه، کاهش عالقمندی 

نی. دیدگاه های موجود در شهروندان به اشتراک در انتخابات آینده و افزایش موارد تهدید خبرنگاران و اعضای جامعۀ مد

خصوص عملکرد و رفتار قوای امنیتی و کارکنان نظام عدلی رسمی تغییری نکرده است. دسترسی به پست های دولتی نیز 

 تغییری نداشته است. دسترسی اطفال به عدالت با حمایت خانواده هایشان افزایش یافته است. 

بدین سو تغییری نداشته است.  6012طور عمومی از ماه آگوست  دسترسی به خدمات صحی و اساسی و حقوق خانواده به

دسترسی بیجاشدگان داخلی به سرپناه نیز تغییر نکرده است. دسترسی به معارف، بویژه در میان دختران، به دلیل تشدید نا امنی 

سازمان های امدادی، دسترسی در والیت کاهش یافته است. منازعات بر سر آب و زمین افزایش یافته است. با کمک های دولت و 

 به غذا کمی بهبود یافته است. 

، هیچ گونه تغییر 6012کاهش فرصت های اشتغال کماکان ادامه داشته و نگرانی عمدۀ بسیاری از افراد می باشد. از ماه آگوست 

 چشمگیری در شرایط کاری بوجود نیامده است. 

ی  کاهش یافته است. فساد به طور عمومی در دستگاه پولیس، سکتور گفته می شود که دسترسی زنان به معارف و عدالت رسم

  افزایش پیوسته ای داشته است.معارف و بخش مشاغل دارای دستمزد، 

 : خالصۀ مشخصات کندز8جدول 

 وضعیت ارکان حقوقی/شاخص ها

 بدتر شده است بهتر شده است تغییر نکرده است

    حقوق مدنی:

 1✔   و حفظ کرامت فردیحق زندگی، آزادی، امنیت 

   6✔ حق دسترسی به خدمات عدلی کارآمد و عادالنه

  حقوق اطفال
✔3 ✔4 

   حق مشارکت در امور عامه
✔2 

 2✔   آزادی بیان و عقیده

    حقوق اجتماعی:

   ✔ حق صحت

  حق دسترسی به مسکن و امکانات کافی
✔ ✔7 

  امنیت غذایی
✔8  

 9✔   تعلیمحق 

   ✔ دهحقوق خانوا

    حقوق اقتصادی:

 10✔   حق کار و برخورد عادالنه در اماکن کاری

   ✔ حق برخورداری از شرایط کاری مناسب

    موضوعات مشترک:

   جنسیت
✔11 

   فساد
✔16 



69 
 

  

 08یادداشت ها:

یان در با تسخیر کندز برای بار دوم توسط طالبان، وضعیت امنیت در این والیت وخیم تر شده است. پاسخگو .1

توصیف دالیل افزایش نا امنی در کندز به مواردی همچون نا کامی حکومت در تأمین امنیت و مداخلۀ کشورهای 

بدین سو افزایش یافته  6012خشونت های مرتبط به منازعات سیاسی نیز از ماه آگوست خارجی اشاره کرده اند. 

 مشاهده نشده است. اند. هیچ تغییر قابل مالحظه ای در عملکرد و رفتار پولیس 

هیچ تغییر چشمگیری در دسترسی به نظام های عدلی رسمی یا سنتی مشاهده نشده است. دیدگاه های عموم  .6

 پاسخگویان در مورد عملکرد و رفتار کارکنان عدلی رسمی کماکان مثبت می باشد. 

 فته است. دسترسی اطفال به عدالت با حمایت خانواده هایشان طی این چرخۀ نظارتی افزایش یا .3

مشکالت اطفال، به شمول کار کودکان، استخدام آنها در منازعات مسلحانه، ازدواج زیرسن و ترک تعلیم، از ماه  .4

 بدین سو پیوسته افزایش یافته است.  6012آگوست 

 عالقمندی مردم به اشتراک در انتخابات آینده و روی آوری به فعالیت سیاسی به طور پیوسته ای کاهش یافته است. .2

 هیچ تغییری در دسترسی به پست های دولتی مشاهده نشده است. 

بنا به اظهارات پاسخگویان، تهدید خبرنگاران و افرادی که آزادانه صحبت می کنند، از ناحیۀ دولت و گروه های  .2

مسلح مخالف دولت افزایش یافته است. هیچ تغییری در سطح آگاهی از قانون دسترسی به اطالعات بوجود نیامده 

 است. 

 منازعات مربوط به آب و زمین طی دورۀ نظارتی سوم افزایش یافته است.  .7

مصاحبه شوندگان گفته اند که طی دورۀ نظارتی سوم، دولت و سازمان های امدادی به عرضۀ کمک های نقدی و  .8

 نداشته است. غذایی برای افراد دچار نا امنی غذایی پرداخته اند اما پروسۀ توزیع این کمک ها شفافیت الزم را 

، دسترسی به معارف، بویژه در میان دختران، به علت اوضاع نا امن والیت کاهش یافته 6012از ماه آگوست  .9

 است. اما با این وجود هم تغییری در کیفیت معارف پدید نیامده است. 

 ، فرصت های اشتغال پیوسته کاهش یافته است. دوماز زمان ختم دورۀ نظارتی  .10

دسترسی محدودی به عدالت رسمی داشته اند. نا امنی  ،د رسوم عنعنوی و اوضاع نا امن والیتزنان به علت وجو .11

 باعث شده است که دسترسی دختران به معارف به شکل پیوسته کاهش بیابد. 

و  میزان فساد در ریاست های پولیس، سکتور معارف )در بخش های استخدام معلمان و رتبه بندی دانش آموزان( .16

 سترسی به مشاغل دارای دستمزد افزایش یافته است.در زمینۀ د

                                                        
 . بر مبنای مصاحبات ذیل: 18 

KI-M-Kun-Go-10, KI-M-Kun-CS-9, KI-M-Kun-Go-13, KI-M-Kun-Go-14, KI-F-Kun-Go-11, KI-M-Kun-Go-16, FGD-F-Kun-

Go-2, FGD-M-Kun-CS-1, KI-M-Kun-Go-12, KI-F-Kun-PI-1, KI-F-Kun-CS-8, KI-M-Kun-NG-4, KI-M-Kun-Go-9, KI-F-Kun-

NG-1, KI-M-Kun-NG-3, KI-M-Kun-NG-6, KI-F-Kun-Go-1, KI-M-Kun-Go-6, KI-F-Kun-Go-8, KI-M-Kun-CS-4, KI-F-Kun-CS-

2, FGD-F-Kun-Go-3, KI-M-Kun-Go-2, KI-M-Kun-Go-18, KI-M-Kun-Go-12, KI-M-Kun-Go-60, FGD-M-Kun-CS-6, KI-F-Kun-

CS-7, FGD-F-Kun-Go-4, KI-M-Kun-Go-17, KI-M-Kun-Go-7, KI-M-Kun-Go-19, KI-M-Kun-CS-2 and KI-M-Kun-Go-61 
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 ننگرهار

، اوضاع امنیتی ننگرهار تغییری نداشته است؛ البته به استثنای ولسوالی های هم مرز با 6012بین ماه های آگوست و نومبر 

یش کار اطفال، افزایش پاکستان که شرایط امنیتی رو به وخامتی را در این دو ماه پشت سر گذاشته اند. پاسخگویان به افزا

استخدام کودکان در جنگ های مسلحانه و کاهش عالقمندی مردم به شرکت در احزاب سیاسی اشاره نموده اند. دسترسی به 

بدین سو کاهش یافته است. برخورد پولیس با شهروندان بد توصیف شده است. از  6012پست های دولتی از ماه آگوست 

موارد تهدید خبرنگاران کاهش یافته صلح با حزب اسالمی افزایش یافته است. پیمان نبال سوی دیگر، منازعات سیاسی به د

 و بهبودی هایی در وضعیت اطفال، از جمله کاهش ازدواج اجباری، آزار جنسی و ترک تعلیم، صورت گرفته است. 

د وضعیت امنیت غذایی یا تغییرات مثبتی در دسترسی به معارف، خدمات صحی و حقوق خانواده رقم خورده است؛ هرچن

کیفیت معارف بدون تغییر باقی مانده است. با بازگشت سیلی از مهاجرین پاکستان، دسترسی به خدمات اولیه، همچون آب، 

 برق و سرپناه، کاهش یافته است. 

ی بر کاهش فرصت های اشتغال به شکل یک نگرانی عمده باقی مانده است. بازگشت مهاجرین از پاکستان فشار مضاعف

 بازار کار افغانستان وارد نموده است. تغییری در شرایط کاری مشاهده نشده است. 

تبعیض جنسیتی در دسترسی به خدمات صحی و تعلیمی و نیز در بخش استخدام دولتی کاهش یافته است. میزان فساد در 

 سکتورهای مختلف تغییری نکرده است. 

 : خالصۀ مشخصات ننگرهار2جدول 

 وضعیت /شاخص ها:ارکان حقوقی

 بدتر شده است بهتر شده است تغییر نکرده است

    حقوق مدنی:

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

   ✔ حق دسترسی به خدمات عدلی کارآمد و عادالنه

  حقوق اطفال
✔6 ✔3 

   حق مشارکت در امور عامه
✔4 

 2✔ 2✔  آزادی بیان و عقیده

    حقوق اجتماعی:

  حق صحت
✔7 

 

 8✔   حق دسترسی به مسکن و امکانات کافی

   ✔ امنیت غذایی

 9✔  تعلیمحق 
 

  حقوق خانواده
✔10 

 

    حقوق اقتصادی:

 11✔   حق کار و برخورد عادالنه در اماکن کاری

   ✔ حق برخورداری از شرایط کاری مناسب

    موضوعات مشترک:

  جنسیت
✔16  

   13✔ فساد
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 02یادداشت ها:

گفته می شود اوضاع امنیت در ولسوالی های هم مرز با پاکستان از ختم چرخۀ نظارتی دوم بدتر شده است. گاهی اوقات  .1

جنگ هایی بین قوای حکومتی و گروه های مسلح مخالف دولت رخ می دهد و مردم را مجبور به فرار از محل زندگی 

خگویان از برخورد پولیس با مردم عامه شکایت داشته و مدعی شده اند که و پناه بردن به جاهان امن تر می کند. پاس

افسران پولیس مردم را آزار می دهند و به طرز غیرمنصفانه ای آنها را به پناه دادن به گروه های مسلح متهم می کنند. 

 افزایش یافته است. اشی از منازعات سیاسی به علت پیمان صلح با حزب اسالمی پاسخگویان معتقدند خشونت های ن

برنامه های آگاهی عامه که توسط دولت و موسسات غیردولتی برگزار شده اند، کماکان نقشی سازنده در بهبود بعضی  .6

ابعاد وضعیت اطفال داشته اند. از میان این تغییرات مثبت می توان به کاهش ازدواج های زیرسن و اجباری، ترک تعلیم 

 اره نمود. و قضایای آزار جنسی کودکان اش

 ، میزان کار اطفال و استخدام آنها در جنگ های مسلحانه پیوسته افزایش یافته است. 6012از ماه آگوست  .3

دسترسی مردان و زنان به پست های دولتی کاهش یافته است. عالقمندی مردم به پیوستن به احزاب سیاسی نیز در نتیجۀ  .4

در مقایسه با مردان، از انگیزۀ کمتری برای اشتراک در احزاب  تشدید نا امنی در والیت کمتر شده است. خانم ها،

سیاسی برخوردار بودند و این مسئله، بنا به اظهارات پاسخگویان، ناشی از وجود تهدیدات امنیتی و نیز عنعناتی است 

 که مشارکت زنان در حوزۀ سیاست را محدود می سازند.

های دولتی کاهش یافته است اما میزان تهدید از ناحیۀ گروه های  افراد برجسته از سوی سازمان تهدید خبرنگاران و .2

 مسلح مخالف دولت نسبت به قبل تغییری نکرده است. 

و پاسخگویان مدعی بودند که مردم در جریان تظاهرات با  داردکماکان محدودیت های خاص خود را  آزادی اجتماع .2

آگاهی از قانون دسترسی به اطالعات هیچ تغییری نکرده  خشونت فزیکی پولیس مواجه شده اند. درجۀ اجرایی شدن و

 است. 

تغییرات مثبتی در کیفیت و دسترسی به خدمات صحت باروری مشاهده شده است که پاسخگویان آن را به احداث  .7

 کلینیک های خصوصی بیشتر در والیت نسبت داده اند. 

بدین  6012مچون آب، برق و سرپناه از ماه آگوست با ورود سیل مهاجرین از پاکستان، دسترسی به خدمات اولیه، ه .8

 سو کاهش یافته است. 

دسترسی پسران و دختران به معارف عمدتاً به دلیل کمپاین های آگاهی رسانی که دولت و سازمان های غیردولتی در  .9

فیت معارف بوجود مورد ارزش معارف برگزار نموده اند، بهبود یافته است. اما با این وجود هم تغییر چشمگیری در کی

 نیامده است.

سوم بهبود یافته است. از میان این تغییرات وضعیت خانواده ها، از نقطه نظر مشکالت خانوادگی، طی دورۀ نظارتی  .10

 مثبت می توان به کاهش دعاوی میراث، خشونت علیه زنان و قضایای طالق اشاره نمود.

فته است. بازگشت مهاجرین از پاکستان فشار مضاعفی بر دسترسی به اشتغال در ننگرهار به شکل پیوسته کاهش یا .11

 ]و اشباع شدۀ[ افغانستان وارد نموده است. در بازار کار  محدود

در تعیینات دولتی برخوردار شده اند. تبعیض جنسیتی در خدمات صحی   زنان به شکل پیوسته از امتیازات ترجیحی .16

ان صحی کاهش یافته است. در مرکز، دسترسی دختران به معارف عمدتاً با برگزاری برنامه های آموزشی برای کارکن

افزایش یافته است. اما با این وجود هم دختران ساکن در ولسوالی های دورافتادۀ والیت کماکان از دسترسی محدودی به 

 خدمات تعلیمی برخوردار می باشند. 

ولت، خدمات صحی و سکتور معارف، به فساد در ریاست های پولیس، سازمان های عدلی رسمی، روند استخدام د .13

 مانند قبل ادامه داشته است. 

                                                        
 . بر مبنای مصاحبات ذیل:19 

FGD-M-Nan-CS-1, FGD-M-Nan-CS-6, FGD-M-Nan-CS-3, KI-M-Nan-CS-9, KI-M-Nan-Go-10, KI-M-Nan-Go-9, KI-M-Nan-

NG-4, KI-M-Nan-Go-13, KI-M-Nan-Go-14, KI-M-Nan-Go-19, KI-M-Nan-CS-2, KI-M-Nan-GO-60, KI-F-Nan-NG-1, KI-M-

Nan-Go-6, KI-F-Nan-Go-8, KI-M-Nan-Go-18, KI-F-Nan-CS-2, KI-F-Nan-CS-7, KI-F-Nan-CS-8, KI-M-Nan-Go-2, KI-M-Nan-

NG-6, KI-F-Nan-Go-1, FGD-F-Nan-Go-3, FGD-F-Nan-Go-4, FGD-F-Nan-Go-2, KI-M-Nan-Go-7, KI-M-Nan-CS-4, KI-M-

Nan-Go-12, KI-M-Nan-NG-3, KI-M-Nan-GO-61, KI-M-Nan-GO-16 and KI-M-Nan-GO-12 
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 نیمروز

در بخش حقوق مدنی، اشاراتی به بهبود اوضاع امنیتی، بهبود رفتار پولیس با اشخاص ملکی، دسترسی بهتر به عدالت 

ان به افزایش کار اطفال رسمی و تمایل نسبی شهروندان به اشتراک در انتخابات آینده صورت گرفته است. هرچند پاسخگوی

اشاره نموده اند، هیچ تغییری در میزان ازدواج های اجباری، آزار جنسی، ترک تعلیم، دسترسی به مراکز اطفال یا استخدام 

اطفال در جنگ های مسلحانه گزارش نشده است. واسطه بازی و تبعیض قومی در دسترسی به پست های دولتی افزایش 

 یری در آزادی بیان یا سطح آگاهی از قانون دسترسی به اطالعات بوجود نیامده است. یافته در حالیکه هیچ تغی

در حالیکه وضعیت حقوق  ،خدمات تعلیمی و صحی صورت گرفته است دردر بخش حقوق اجتماعی، بهبودی هایی 

بدین سو بدتر شده  6012خانواده، شرایط عمومی امنیت غذایی و دسترسی بیجاشدگان داخلی به خدمات اولیه از ماه آگوست 

 است.

در بخش حقوق اقتصادی، وضعیت دسترسی به مشاغل دارای دستمزد تغییری نکرده است. اما با این وجود هم گفته شده 

 است که برخی از سازمان ها مزایای طبی در اختیار کارمندانشان قرار می دهند. 

است. فساد دسترسی به حقوق و خدمات اساسی را تحت  تبعیض جنسیتی در دسترسی به عدالت رسمی و معارف کاهش یافته

 الشعاع قرار داده است هر چند میزان فساد در نظام عدلی رسمی تا حدی کاهش یافته است. 

 : خالصۀ مشخصات نیمروز01جدول 

 وضعیت ارکان حقوقی/شاخص ها:

 بدتر شده است بهتر شده است تغییر نکرده است

    حقوق مدنی:

  ✔1  ادی، امنیت و حفظ کرامت فردیحق زندگی، آز

  ✔6  حق دسترسی به خدمات عدلی کارآمد و عادالنه

 ✔3   حقوق اطفال

 ✔2 ✔4  حق مشارکت در امور عامه

   ✔ آزادی بیان و عقیده

    حقوق اجتماعی:

 ✔2  حق صحت
 

 ✔7  ✔ حق دسترسی به مسکن و امکانات کافی

 ✔8   امنیت غذایی

 ✔9  تعلیمحق 
 

 ✔  ✔10 حقوق خانواده

    حقوق اقتصادی:

   ✔ حق کار و برخورد عادالنه در اماکن کاری

 ✔11  حق برخورداری از شرایط کاری مناسب
 

    موضوعات مشترک:

  ✔16  جنسیت

 ✔14 ✔13 فساد
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 61یادداشت ها:

، وضعیت امنیت در این والیت بعد بنا به اظهارات پاسخگویان، به دلیل افزایش انسجام میان ادارات امنیتی مختلف .1

از دورۀ نظارتی دوم بهتر شده است. عملکرد و برخورد پولیس مثبت ارزیابی شده است و اعتماد مردم نسبت به 

 پولیس طی دورۀ نظارتی سوم افزایش یافته است. 

ی عدلی در این پاسخگویان بهبود دسترسی به عدالت رسمی، بویژه برای زنان، را به افزایش تعداد سازمان ها .6

والیت نسبت داده اند. عملکرد و برخورد کارکنان قضایی رسمی به طور پیوسته در نتیجۀ برگزاری ورکشاپ های 

 حقوقی برای کارمندان بهبود یافته است. 

کار اطفال به شکل پیوسته طی دورۀ نظارتی سوم افزایش یافته است. در دیگر ابعاد وضعیت اطفال، بخصوص در  .3

اجباری و زیرسن، ترک تعلیم، آزار جنسی، دسترسی به عدالت، دسترسی به مراکز اطفال و های واج میزان ازد

 نداده است. استخدام کودکان در جنگ های مسلحانه تغییری رخ 

مردم به طور عمومی امیدی به انتخابات نداشتند. اما با این حال برخی از پاسخگویان عالقمند بودند تا برای انتخاب  .4

 گان شایسته تر در انتخابات آینده اشتراک نمایند. نمایند

 واسطه بازی و تبعیض قومی در دسترسی به پست های دولتی افزایش یافته است.  .2

بدین سو بهبود یافته است.  6012، از آگوست انکیفیت و دسترسی به خدمات صحی، به شمول حفظ الصحه مادر .2

ته اند و قابله های بیشتری برای بهبود دسترسی به سازمان های دولتی بر عرضۀ خدمات صحی نظارت داش

 بکار گماشته شده اند.  بهداشت مادران خدمات

از والیات مختلفی همچون هلمند و فاریاب به نیمروز آمده اند، دسترسی  که در نتیجۀ باال رفتن تعداد بیجاشدگانی .7

 بیجاشدگان داخلی به خدمات اساسی بدتر شده است. 

دورۀ نظارتی سوم کاهش یافته است. بیکاری به عنوان دلیل اصلی شیوع نا امنی غذایی در دسترسی به غذا طی  .8

 والیت مورد اشاره قرار گرفته است. 

دسترسی پسران و دختران به معارف بهبود یافته است. افزایش استخدام معلمان شایسته و برگزاری دوره های  .9

د کیفیت معارف والیت تأثیرگذار بوده اند. با این حال، کمبود ظرفیت سازی برای معلمان عواملی هستند که در بهبو

 کتب درسی کماکان یک مشکل عمده می باشد.

دیدگاه های ضد و نقیضی در مورد وضعیت حقوق میراث و خشونت خانوادگی، از جمله قضایای خشونت با زنان  .10

ه ها تغییرات مثبتی رقم خورده است معتقد بودند که در این عرص و طالق، ارائه شده است. برخی از پاسخگویان

 تغییرات منفی در این بخش ها بوجود آمده است.  6012در حالیکه عدۀ دیگر باور داشتند بعد از آگوست 

به گفتۀ پاسخگویان، برخی از سازمان ها در حال حاضر آغاز به عرضۀ مزایای مراقبتی و طبی به کارمندانشان  .11

 شت در اماکن کاری انجام داده اند. بهدا رعایتنموده و اقداماتی برای 

دسترسی زنان به عدالت رسمی بهبود یافته است و تعداد بیشتری از زنان ترجیح می دهند در حل مشکالتشان به  .16

 نظام عدلی رسمی مراجعه کنند. دسترسی دختران به معارف نیز بنا به اظهارات پاسخگویان افزایش یافته است. 

 دولتی به مانند قبل ادامه دارد.  پولیس و در زمینۀ دسترسی به پست های افزایش فساد در ریاست های  .13

 با انتصاب مدیران و کارمندان مسلکی جدید، میزان فساد در سازمان های عدلی رسمی کاهش یافته است.  .14

                                                        
 . بر مبنای مصاحبات ذیل:60 

KI-F-Nim-NG-1, KI-M-Nim-NG-6, KI-M-Nim-NG-3, KI-M-Nim-NG-4, KI-F-Nim-Go-1, KI-M-Nim-Go-6, FGD-F-Nim-Go-3, 

FGD-F-Nim-Go-4 FGD-F-Nim-Go-2, KI-M-Nim-Go-2, KI-M-Nim-Go-7, KI-F-Nim-Go-8, KI-F-Nim-Go-9, KI-M-Nim-Go-

10, KI-M-Nim-Go-11, KI-M-Nim-Go-16, KI-M-Nim-Go-13, KI-M-Nim-Go-14, KI-M-Nim-Go-12 KI-M-Nim-Go-12, KI-M-

Nim-Go-17, KI-F-Nim-Go-18, KI-F-Nim-Go-19, KI-M-Nim-Go-60, KI-M-Nim-Go-61, FGD-M-Nim-CS-1, FGD-M-Nim-

CS-6, FGD-M-Nim-CS-3, KI-M-Nim-CS-4, KI-M-Nim-CS-2, KI-F-Nim-CS-2, KI-F-Nim-CS-7, KI-F-Nim-CS-8, KI-M-

Nim-CS-9 and KI-F-Nim-PI-1 
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 نتایج سروی

مرد و زن جمع آوری شده  266در این بخش، گزیده ای از یافته های تحلیل معلومات کمی که از طریق سروی و با اشتراک 

بُعد احصائیوی نداشته و صرفاً برای ترسیم گرایش های موجود در میان والیات و دسته بندی اند، ارائه می شود. گراف ها 

 پاسخگویان مورد استفاده قرار گرفته اند. 

 حقوق مدنی

رائه کردند. با این حال، طی گزارش های نظارتی اول و دوم دیدگاه های چندگانه ای در خصوص مراجع عدلی رسمی ا

دورۀ نظارتی سوم، هم مردان و هم زنان به بهبودی هایی در نحوۀ برخورد کارکنان عدلی رسمی با شهروندان در والیات 

بلخ، خوست، دایکندی و نیمروز اشاره کرده اند. در کابل، تنها زنان معتقد به تغییر مثبت در نظام عدلی رسمی می باشند. 

 (.6و  1)اشکال 

 دیدگاه های زنان -. برخورد مراجع عدلی رسمی با شهروندان0شکل 

 

 دیدگاه های مردان -. برخورد مراجع عدلی رسمی با شهروندان6شکل 

 



32 
 

از نظر مردان و زنان ساکن در بلخ، کندهار و خوست، برخورد پولیس و اردوی ملی به طور عمومی بهبود یافته است. در 

نان به رقم خوردن تغییرات مثبت در این زمینه اشاره نموده اند. هیچ تغییر قابل مالحظه ای در نیمروز و دایکندی، تنها ز

 (.4و  3سایر والیات رقم نخورده است. )اشکال 

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

 

 دیدگاه های مردان-. برخورد پولیس و اردوی ملی با شهروندان4شکل 
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پاسخگویان مرد و زن دیدگاه های متفاوتی در مورد خشونت با اطفال طی این دورۀ نظارتی ارائه کرده اند. زنان به افزایش 

خشونت با اطفال در هرات، کندهار و کندز و کاهش خشونت با اطفال در بلخ، خوست و ننگرهار اشاره کرده اند. مردان 

در کندهار و خوست کاهش یافته است. مردان و زنان دیدگاه های بسیار متفاوتی در معتقد بودند که میزان خشونت با اطفال 

 (. 2و  2مورد میزان شیوع خشونت با کودکان، بخصوص در کندهار و هرات، ارائه کرده اند. )اشکال 

 به تفکیک والیات -. دیدگاه های زنان در خصوص خشونت با کودکان5شکل 

  

 به تفکیک والیات -خصوص خشونت با کودکان . دیدگاه های مردان در2شکل 
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 حقوق اجتماعی

ً معتقد بودند که طی دورۀ نظارتی سوم، تغییر چشمگیر در دسترسی به خدمات صحی  در اکثر والیات، پاسخگویان عموما

بخصوص  در والیات مختلف بویژه در خوست و به میزان کمتر در کندهار، پاسخگویان و پدید نیامده است. با این حال،

 (.8و  7. )اشکال طی دورۀ اخیر، توافق نظر گسترده ای داشته اند دسترسی به خدمات صحیدر ارتباط با کاهش  زنان

 دیدگاه های زنان -. دسترسی به خدمات صحی7شکل 

  

 

 دیدگاه های مردان -. دسترسی به خدمات صحی8شکل 
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 حقوق اقتصادی

شتغال، و با اندکی فاصله، واسطه بازی و فساد کماکان از چالش های اصلی در بخش حقوق اقتصادی، کمبود فرصت های ا

 (.10و  9در زمینۀ دسترسی به اشتغال برای مردان و زنان طی این دورۀ گزارش دهی برشمرده می شوند. )اشکال 

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

 

 دیدگاه های مردان -اصلی در زمینۀ دسترسی به مشاغل پایدار و مشروع . چالش های01شکل 
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 نتیجه گیری

اعی و نشان می دهد که شاخص های مربوط به حقوق مدنی، اجتم ARMمشاهدات انجام شده در دورۀ نظارتی سوم پروژۀ 

ت چشمگیری را پشت سر گذاشته یعنی زمانی که دورۀ نظارتی دوم به اجرا درآمد، تغییرا 6012اقتصادی از ماه آگوست 

اند.  به طور خاص، یافته های بدست آمده از والیات مختلف نشانگر تداوم تغییرات مثبت در عملکرد و برخورد پولیس و 

 سازمان های عدلی رسمی می باشند. 

نی جدی در تمام بدین سو به شکل پیوسته بدتر شده است و کماکان به عنوان یک نگرا 6012وضعیت امنیت از ماه آگوست 

والیات مد نظر گرفته می شود. با توجه به اینکه در برخی والیات تعداد فزاینده ای از کودکان در جنگ های مسلحانه 

 بکارگماشته می شوند، میزان کار کودکان کماکان رو به افزایش می باشد. 

آمده است؛ بخصوص در ابعادی همچون  در شاخص های متعدد حقوق مدنی، اجتماعی و اقتصادی، تغییرات مثبت به میان

دسترسی زنان به عدالت، سطح عالقمندی شهروندان به شرکت در احزاب سیاسی، دسترسی به صحت، معارف و خدمات 

 اساسی. 

با این حال، آزادی بیان در معرض تهدیدات فزاینده از جانب زورمندان محلی، گروه های مسلح مخالف دولت و برخی از 

به میزان اندک بهبود  6012آگاهی مردم از قانون دسترسی به اطالعات، از ماه آگوست قرار گرفته است. مقامات دولتی 

 یافته است. 

بیجاشدگی ناشی از افزایش منازعات و ورود سیل مهاجرین از پاکستان دسترسی بیجاشدگان به خدمات اساسی را تحت 

اساسی در تمام والیات برشمرده می شود. فساد نیز کماکان به  الشعاع قرار داده است. افزایش بیکاری کماکان یک مشکل

 صورت یک مانع عمده در دسترسی به حقوق مختلف در تمام سکتورها عمل می کند. 

 حقوق مدنی

ً دسترسی به حقوق اساسی همچون  اوضاع رو به وخامت امنیت یک نگرانی عمده برای پاسخگویان می باشد که مستقیما

یز دسترسی بیجاشدگان داخلی به خدمات اولیه را تحت تأثیر قرار می دهد. والیات کندهار، خوست و معارف، اشتغال و ن

نیتی، شرایط امنیتی مطلوبی داشتند. این نیمروز به دلیل تطبیق اصالحات اداری پولیس و بهبود انسجام در بین ارگان های ام

ا امنی مواجه بودند. وضعیت امنیت به طور پیوسته در والیات سایر والیات طی دورۀ نظارتی سوم با تشدید ن در حالیست که

نکته ای که بیش از همه جلب توجه می کند  بلخ، بامیان، دایکندی، هرات، کابل، کندز و ننگرهار رو به وخامت نهاده است.

تان در والیت این است که والیت کندز طی یک سال دو مرتبه توسط طالبان تسخیر شد و ولسوالی های هم مرز با پاکس

ننگرهار نیز تشدید جنگ بین دولت و گروه های مسلح مخالف دولت را تجربه نمودند که در نتیجه تعداد قابل توجهی از 

بدین سو شاهد افزایش حمالت  6012ند. کابل نیز از ماه آگوست ه شد افراد ساکن در این ساحات از محل زندگی شان بیجا

از دیدگاه اکثر  است. هرات، کابل و ننگرهار نیز شاهد افزایش منازعات سیاسی بوده اند.انتحاری، انفجار و اختطاف بوده 

عوامل تأثیرگذار بر از نفوذ رو به رشد طالبان و دیگر گروه های مسلح و همچنین دخالت کشورهای همسایه  پاسخگویان،

 به حساب می آیند. تشدید نا امنی در افغانستان

توسط پولیس اشاره داشته اند، عملکرد و  مردم پاسخگویان به افزایش میزان آزار و اذیتبجز در هرات و ننگرهار که 

رفتار پولیس در دیگر والیات بهبود یافته است. این تغییر مثبت، به خصوص در زمینۀ طرز برخورد پولیس با زنان، به 

 افزایش برنامه های آموزشی برای پولیس نسبت داده می شود. 

افزایش تعداد سازمان های عدلی رسمی و گسترش آگاهی مردم از حقوق قانونی منجر به بهبود دسترسی اصالحات اداری، 

به عدالت رسمی در بلخ، دایکندی، هرات، کابل، کندهار، خوست، کندز و نیمروز شده است. بهبود عملکرد و رفتار 

این حال، مردم بخصوص ساکنین دایکندی،  کارکنان عدلی رسمی نیز در تمام والیات مورد اشاره قرار گرفته است. با

هرات و خوست، کماکان ترجیح می دهند در حل مشکالتشان به نظام عدلی سنتی مراجعه نمایند، زیرا قضایای شان از 

طریق این مکانیزم به شکل بموقع و سریع تر حل و فصل می شود. بنا به اظهارات مصاحبه شوندگان، عملکرد سازمان 

 ر بلخ و دایکندی بهتر شده است. های عدلی سنتی د

معلومات جمع آوری شده طی سه دورۀ نظارتی نشانگر افزایش یکنواخت موارد کار اطفال و استخدام کودکان در جنگ های 

مسلحانه در تمام والیات مورد نظر می باشد. مشکالت کودکان از جمله بد دادن، ازدواج های اجباری و زیر سن در بلخ، 

 کندز افزایش یافته است. همچنین، میزان ترک تعلیم در کابل، دایکندی و کندز باال رفته است. هرات، خوست و 
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هار، شهروندان عالقمندی رو به رشدی برای پیوستن به احزاب سیاسی داشتند و این در بلخ، هرات، کابل، خوست و کند

لۀ دوم به عنوان گزینه ای برای انجام فعالیت های نکته را در وهلۀ اول به عنوان ابزاری برای دسترسی به اشتغال و در وه

سیاسی بیشتر می نگریستند. مردم به شکل گسترده ای امیدواری شان را نسبت به انتخابات از دست داده اند و به نظر می 

نتخابی از رسد شدت این نارضایتی در سرتاسر والیات طی دورۀ نظارتی سوم افزایش یافته است. اعتماد مردم به نمایندگان ا

پیوسته کاهش یافته است. طوریکه در ارزیابی اولیه و دوره های نظارتی اول و دوم نیز مورد اشاره  6012ماه آگوست 

 قرار گرفت، دسترسی به پست های دولتی کماکان به دلیل خویش گماری و واسطه بازی محدود می باشد. 

و افرادی که بی پرده سخن می گویند، در هفت والیت از مجموع  سانسور رسانه ها، تهدید خبرنگاران، فعاالن جامعۀ مدنی

افزایش یافته و والیات بلخ، خوست و ننگرهار از این حیث مستثنی می باشند. در کابل و بلخ، سطح آگاهی والیات ده گانه 

 مردم از قانون دسترسی به اطالعات بهبود قابل توجهی داشته است. 

 حقوق اجتماعی

رات مثبتی که در بخش خدمات صحی در والیات کابل، کندهار، ننگرهار و نیمروز صورت گرفته است، به استثنای تغیی

هیچ گونه تغییر قابل مالحظه ای در کیفیت و دسترسی به خدمات صحی در دیگر والیات مورد نظر به چشم نخورده است. 

سی به خدمات صحی طی دورۀ اخیر اشاره تعداد باالیی از پاسخگویان مرد و زن در خوست به بدتر شدن وضعیت دستر

 نموده اند. 

دسترسی به خدمات صحی در بلخ، دایکندی، هرات، کابل و خوست، بهبود جزئی داشته است. کمک های سازمان های 

انساندوستانه منجر شده است بهبودی های نسبی در دسترسی بیجاشدگان به خدمات اساسی، از جمله در بخش معارف، 

ا این حال، با ورود بیجاشدگان جدید از والیاتی همچون هلمند، ارزگان و فاریاب، دسترسی بیجاشدگان به صورت گیرد. ب

خدمات اساسی در والیات کندهار و نیمروز که میزبان بیجاشدگان می باشند، بدتر از قبل شده است. همچنین با ورود سیل 

خدماتی مسکن، آب و برق که پیش از این نیز دامنۀ پوشش  ، فشار مضاعفی بر بخش هایمهاجرین از پاکستان به ننگرهار

 محدودی داشته اند، وارد شده است. 

علیرغم آنکه سازمان های متعدد به تأمین مساعدت پرداخته اند، هیچ بهبودی چشمگیری در بخش امنیت غذایی در والیات 

م کماکان به غذای کافی دسترسی ندارند. افزایش بلخ، بامیان، دایکندی، خوست، کندز یا ننگرهار بوجود نیامده است. مرد

تعداد افراد دچار نا امنی غذایی در هرات، کابل، کندهار و نیمروز گزارش شده است. کمبود اشتغال به عنوان دلیل اصلی 

 شیوع نا امنی غذایی مورد اشاره قرار گرفته است. 

سترسی به معارف در بلخ، دایکندی، هرات، کندهار، انتصاب معلمان مسلکی و احداث زیربناهای جدید باعث افزایش د

خوست و ننگرهار شده است. در بامیان، کابل و خوست، هیچ تغییر چشمگیری در خدمات معارف گزارش نشده است. در 

پاسخگویان معتقد به ایجاد تغییرات  از نیمروز دیدگاه های متضادی در خصوص وضعیت معارف ارائه شده است؛ عده ای

بدین سو بدتر شده است.   6012این بخش هستند در حالیکه عدۀ دیگر معتقدند که وضعیت معارف از ماه آگوست  مثبت در

 کندز نیز به دلیل رشد نا امنی شاهد کاهش دسترسی به معارف بویژه در میان دختران بوده است. 

ه است. خشونت علیه زنان در بلخ، در بسیاری از والیات مورد نظر تغییرات مثبتی در مشکالت خانوادگی بوجود آمد

در والیات بلخ، بامیان، کندهار و خوست، به کاهش قضایای  بامیان، کندهار، خوست، ننگرهار و نیمروز کاهش یافته است.

طالق اشاره شده است. همچنین، قضایای میراث در بلخ، بامیان، هرات و کندهار کاهش یافته است. افزایش خشونت با زنان 

هرات به رشد بیکاری در میان مردان، افزایش فقر و تطبیق نادرست برنامه های جندر نسبت داده شده است.  در کابل و

 میزان دسترسی زنان به خانه های امن در تمام والیات عمدتاً تغییری نداشته است. 

 حقوق اقتصادی

لسوالی خلم والیت بلخ که شاهد افزایش بیکاری به شکل پیوسته در تمام والیات مورد نظر افزایش یافته است؛ بجز در و

هستند و در ننگرهار،  به رشدی از فارغان دانشگاه بیکارجزئی در فرصت های اشتغال بوده است. در کابل، تعداد رو 

مهاجرین عودت کننده از پاکستان فشار مضاعفی بر بازار کار محدود این والیت وارد نموده اند. نا امنی، دسترسی ناچیز به 

یۀ مالی، کمبود فرصت های اشتغال، گسترش فساد و واسطه بازی در بازار کار کماکان دسترسی عادالنه به مشاغل سرما

ن کاری، بدون هیچ گونه تغییری، کماکان از شرایط کافی اماک در بامیان و کندهار،. دنزد را محدود می سازمرای دستدا

مین امنیت بوجود آمده است. در نیمروز، برخی از سازمان ها اقدام برخوردار نمی باشند و صرفاً تغییرات جزئی در بخش تأ

 به تأمین خدمات حفظ الصحه برای کارمندانشان نموده اند. 
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 روابط جندر، فساد

چشمگیری داشته است. یکی از به طور عمومی کاهش  تبعیض جنسیتی در بخش های مختلف در تمام والیات مورد نظر،

کاهش تبعیض جنسیتی در نظام عدلی رسمی در والیات بلخ، بامیان، دایکندی، هرات و نیمروز نمونه های قابل ذکر همانا 

می باشد. در برخی والیات، بهبودی هایی در دسترسی زنان به خدمات صحی و معارف مشاهده شده است. زنان کماکان از 

نیک های صحی کابل نیز معاشات باالتری در کلیبرخورد ترجیحی در دسترسی به اشتغال در ننگرهار بهره مند می شوند و 

 نسبت به مردان دریافت می کنند. 

بدین سو، در کندز کاهش یافته است.  6012به دلیل وخیم شدن وضعیت امنیت، دسترسی دختران به معارف، از آگوست 

دستمزد و پست های خانم ها به دلیل کمبود دانش و دسترسی محدود به انترنت، کماکان دسترسی اندکی به مشاغل دارای 

 دولتی دارند. 

فساد_در دسترسی به مشاغل دارای دستمزد، سکتور معارف، پولیس و مشاغل دولتی_ به شکل پیوسته در اکثر والیات 

مورد نظر افزایش یافته است. با این حال، در والیات بلخ، بامیان، دایکندی، هرات، کندهار و نیمروز، میزان فساد در سیستم 

 کاهش چشمگیری داشته است. عدلی رسمی 
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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

  نظام های عدلی رسمی و سنتیدسترسی به 

 عملکرد مقامات عدلی و قضایی 

  دسترسی زنان به نظام های عدلی و نحوۀ برخورد نظام های

 عدلی با زنان )جنسیت به عنوان موضوع مشترک(

 )فساد )موضوع مشترک 

 حقوق اطفال

 )خشونت با اطفال )میزان و انواع خشونت 

 دسترسی به عدالت 

 مراکز اصالح اطفال و یتیم خانه دسترسی به مراکز توانبخشی ،

 ها

 کار اطفال 

 آزار جنسی 

 اطفال در جنگ های مسلحانه بکارگماری 

 حق مشارکت در امور عامه

 مشارکت در انتخابات 

  دسترسی به پست های دولتی )جنسیت به عنوان موضوع

 مشترک: زنان در پست های عالی(

  مشارکت در احزاب سیاسی )جنسیت به عنوان موضوع

 رک: حضور اعضای زن در احزاب سیاسیمشت

 )فساد )موضوع مشترک 

 )تبعیض )جنسیت به عنوان موضوع مشترک 

 حق آزادی بیان و عقیده

 )آزادی بیان )تهدیدات 

 آزادی تجمعات 

 حق دسترسی به اطالعات 

حقوق 

 اقتصادی

حق کار و برخورد منصفانه 

 در محل کار

 دسترسی به مشاغل دارای دستمزد 

 شاغل، واسطه بازی(فساد )فروش م 

 )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 

  صحیکیفیت خدمات 

 فساد )موضوع مشترک 

 )تبعیض )موضوع مشترک 

حق داشتن مسکن و 

 امکانات کافی

 دسترسی به مسکن، آب و برق 

 )بیجاشدگان داخلی )مسکن 

 منازعات بر سر زمین و آب 

 )فساد )موضوع مشترک 

 )تبعیض )موضع مشترک 

 امنیت غذایی

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

  نوع غذا(غذای کافی( 

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

 غیردولتی بین المللی، موارد دیگر(

 حق تعلیم

 دسترسی به معارف 

 کیفیت معارف 

 تبعیض جنسیتی 

 (شا گردان فساد )در روند استخدام معلمان و نمره دادن 

 حقوق خانواده

 حق میراث و منازعات مربوطه 

 خشونت خانگی 

 انخشونت با زن 

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

KI-M-Kab-NG-6 (KI=مطلع کلیدی, M=مرد, Kab=کابل, NG=ترتیب=6 ,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-1 (KI=مطلع کلیدی, F=زن Kab=کابل, Go=ترتیب=1 ,دولت) 

KI-M-Kab-Go-6 (KI=مطلع کلیدی, M=مرد Kab=کابل, Go=ترتیب=6 ,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-7 (KI=مطلع کلیدی, M=مرد, Kab=کابل, Go=ترتیب=7 ,دولت) 

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

KI-M-Kab-Go-9 (KI=مطلع کلیدی, M=مرد, Kab=کابل, Go=ترتیب=9 ,دولت) 

KI-M-Kab-Go-10 (KI=مطلع کلیدی, M=مرد, Kab=کابل, Go=ترتیب=10 ,دولت) 

KI-M-Kab-Go-11 (KI=مطلع کلیدی, M=مرد, Kab=کابل, Go=ترتیب=11 ,دولت)  

KI-M-Kab-Go-16 (KI=مطلع کلیدی, M=مرد, Kab=کابل, Go=ترتیب=16 ,دولت) 

KI-M-Kab-Go-13 (KI=مطلع کلیدی, M=مرد, Kab=کابل, Go=ترتیب=13 ,دولت) 

KI-M-Kab-Go-14 (KI=مطلع کلیدی, M=مرد, Kab=کابل, Go=ترتیب=14 ,دولت) 

KI-M-Kab-Go-12 (KI=مطلع کلیدی, M=مرد, Kab=کابل, Go=ترتیب=12 ,دولت) 

KI-M-Kab-Go-12 (KI=مطلع کلیدی, M=مرد, Kab=کابل, Go=ترتیب=12 ,دولت) 

KI-M-Kab-Go-17 (KI=مطلع کلیدی, M=مرد, Kab=کابل, Go= لتدو   (ترتیب=17 ,

KI-M-Kab-Go-18 (KI=مطلع کلیدی, M=مرد, Kab=کابل, Go=ترتیب=18 ,دولت) 

KI-M-Kab-Go-19 (KI=مطلع کلیدی, M=مرد, Kab=کابل, Go=ترتیب=19 ,دولت) 

KI-M-Kab-Go-60 (KI=مطلع کلیدی, M=مرد, Kab=کابل, Go=ترتیب=60 ,دولت)  

KI-M-Kab-Go-61 (KI=مطلع کلیدی, M=مرد, Kab=کابل, Go=ترتیب=61 ,دولت) 

 

 CS = جامعۀ مدنی

FGD-M-Kab-CS-1 (FGD=بحث گروه تمرکز, M=مرد, Kab=کابل, CS=ترتیب=1 ,جامعۀ مدنی) 

FGD-M-Kab-CS-6 (FGD=بحث گروه تمرکز, M=مرد, Kab=کابل, CS=ترتیب=6 ,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) 
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KI-M-Kab-CS-2 (KI= مطلع کلیدی, M=مرد, Kab=کابل, CS=ترتیب=2 ,جامعۀ مدنی) 

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

KI-F-Kab-CS-7 (KI= طلع کلیدیم , F=زن, Kab=کابل, CS=ترتیب=7 ,جامعۀ مدنی) 

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

KI-F-Kab-CS-9 (KI= مطلع کلیدی, F=زن, Kab=کابل, CS=ترتیب=9 ,جامعۀ مدنی) 

 

 PI = ارگان های عامه

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


