
0 
 

 

 

  

 موسسه مطالعات عامۀ افغانستان

 

 
 

 نظارت از حقوق اساسی شهروندان افغانستان

 

 7102جون  - دورۀ نظارتی چهارم: مارچ
   

 7102جوالی 
 

 گزارش پروژه
 
 
 
 



1 
 

 قدردانی

می باشد که با کمک مالی وزارت  (ARM)شهروندان افغانستان  اساسی این چهارمین گزارش نظارتی پروژۀ نظارت از حقوق

امور خارجۀ هالند فراهم آمده است. موسسۀ مطالعات عامۀ افغانستان از تمام کسانی که موافقت کردند تا در روند جمع آوری 

 معلومات برای این گزارش سهم بگیرند، سپاسگزاری می کند.

 شهروندان افغانستان  دربارۀ پروژۀ نظارت از حقوق

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

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

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

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

 .از طریق کارگزاران جامعۀ مدنی

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

 

مراجعه نمایید:  ذیلافغانستان به آدرس  اساسی شهروندان از حقوقجهت کسب معلومات بیشتر در مورد پروژۀ نظارت 

pp.net-www.nac 

 (APPRO)دربارۀ موسسۀ مطالعات عامۀ افغانستان 

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

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

ر ی کمتارزیابی، آموزش و مشوره دهی به بهبود و تقویت برنامه های انکشافی و بازسازی در افغانستان و دیگر کشورها

توسعه یافته کمک نماید. این موسسه در وزارت اقتصاد افغانستان به عنوان یک نهاد غیرانتفاعی و غیر دولتی به ثبت رسیده 

است. دفتر مرکزی موسسه مطالعات عامۀ افغانستان واقع در کابل بوده و دفاتر منطقوی آن در مزار شریف )شمال(، هرات 

د )شرق( و بامیان )مرکز( موقعیت دارند. این سازمان همچنین عضویت هیئت موسسین )غرب(، کندهار )جنوب(، جالل آبا

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

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

 mail@appro.org.afایمیل ارتباطی: 

 یندربارۀ محقق

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

مود مح دهللا نیکزاد،یعب صمد ابراهیمی، طاهره فردوس، احسان هللا خلیلی، فاطمه خاوری، راضیه حیدری،عبدالبشردوست، 

احسان محمد، سعید پرتو، بریالی قیومی، مرضیه رحمانی، محمد انور رحیمی، احمد سمیر رنجبر، علم الدین رضوان، عمر

 اسماعیل زاهد. محمدو زرغونه صیفی، لیمه سخی زی، نازنین سید ،سعادت

 نگاشته شده است.  سعادتاحسان محمدگزارش حاضر به همت طاهره فردوس، سعید پرتو و 

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

موسسه مطالعات عامۀ افغانستان. برخی از حقوق محفوظ است. این اثر می تواند در سیستم بازیابی ذخیره شود یا  7012 ©

ً برای اهداف غیرتجاری با حفظ اعتبار کتبی برای   APPROسایت اختصاصی  بیبه و APPROصرفا

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

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

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/
mailto:mail@appro.org.af
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 ختصاراتفهرست ا

AIHRC  کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان 

AGO  ارنوالدفتر لوی س 

AOGs  مسلح مخالف دولت های گروه 

ALP  پولیس محلی افغانستان 

ANP  پولیس ملی افغانستان 

ANSF  قوای امنیت ملی افغانستان 

APPRO  موسسۀ مطالعات عامۀ افغانستان 

ARM  پروژۀ نظارت از حقوق شهروندان افغانستان 

AWDP  برنامه توسعۀ نیروی کاری افغانستان 

BHC  مرکز صحی اساسی 

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 

OHCHR   کمیشنری عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد 

STD  بیماری مقاربتی 

UN  متحد سازمان ملل 

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

نیز ادامه یافته است. تشدید جنگ در شماری از ساحات نا آرام کشور، تأثیرات  7012بحران امنیتی افغانستان در نیمۀ اول 

چشمگیری بر حقوق اساسی وارد نموده است. با ادامۀ جنگ میان گروه های مسلح مخالف دولت و قوای امنیتی حکومت، 

ا شده اند. در نتیجۀ رشد ناامنی، دسترسی شهروندان به حقوق اساسی از هزاران تن از اشخاص ملکی کشته، زخمی و یا بیج

جمله دسترسی به غذا، معارف، صحت، خدمات عدلی و امکانات رفاهی اولیه ای همچون بهداشت و حفظ الصحه محدود بوده 

 است. 

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

نفر جان باخته اند و  215که از این جمله  ثبت نموده 7012اپریل  مورد تلفات ملکی را بین یکم جنوری تا سی ام 7،121

، درگیری های زمینی باز هم دلیل اکثر تلفات ملکی 7016در تداوم جریان های موجود در سال نفر زخمی شده اند.  1،466

در مکان های بعدی قرار می 1ند و به دنبال آن وسایل انفجاری دستی و همچنین حمالت انتحاری و مختلطرا تشکیل می ده

زخمی بوده اند که این رقم در مقایسه  106کشته و  442فیصد تلفات ملکی به شمول  67گیرند. عناصر ضد دولت عامل وقوع 

هم اکثر صدمات ملکی ناشی از حمالت انتحاری و مختلط  فیصد افزایش یافته است. هنوز 5، 7016با دوره مشابه در سال 

می باشند. والیت کابل به دلیل وقوع حمالت انتحاری و مختلط، دارای باالترین تعداد تلفات ملکی می باشد و والیات هلمند، 

 کندهار، ننگرهار و ارزگان در مکان های بعدی قرار می گیرند. 

طفل زخمی شده اند. با این وصف، تعداد اطفال  575طفل کشته و  710به تعداد  7012مطابق به گزارش یونما، در ربع اول 

فیصد تمام تلفات ملکی در ربع  34فیصد افزایش یافته است. اطفال  12، 7016کشته شده در مقایسه با همین دوره در سال 

دولت و قوای امنیت ملی افغانستان به طور فزاینده ای مکاتب و مخالف گروه های مسلح  7را تشکیل می دهند. 7012اول 

دیگر ساختمان های عامه را برای اهداف نظامی استفاده نموده اند و در نتیجه بسیاری از اطفال بویژه دختران از دسترسی به 

 3مکاتب محروم شده اند. 

جاشدن مردم شده اند، نگرانی های دیگری را در جنگ های مسلحانه عالوه بر اینکه منجر به کشته شدن، زخمی شدن و بی

خصوص حقوق اساسی شهروندان افزایش داده اند که از میان آنها می توان به بی خانمانی و از دست رفتن وسایل امرار 

معاش، محدودیت در رفت و آمد، دسترسی محدود به کمک های بشردوستانه، معارف و حفظ الصحه اشاره نمود. تعداد 

ً  1،4ن داخلی در رقم بیجاشدگا ملیون مهاجر افغان کماکان در خارج از  7،6ملیون نفر باقی مانده است، در حالیکه تقریبا

  4کشور بسر می برند و بسیاری از آنها تحت شرایط اسف باری زندگی می کنند.

نفر  174عودت نموده اند که  از ایران و پاکستان 7012مهاجر در سه ماه اول  152به نقل از سازمان بین المللی مهاجرت، 

از آنها اسناد قانونی نداشتند. این رقم نشان می دهد که نرخ عودت به کشور در مقایسه با سال های قبلی به میزان چشمگیری 

افزایش یافته است. اکثر عودت کنندگان برای ده ها سال خارج از افغانستان بسر برده اند و لذا حکومت و سازمان های 

 5ه می بایست توجه خاصی به نیازهای بیشمار آنها در زمینۀ امرار معاش و ادغام مجدد نمایند.بشردوستان

خشونت علیه زنان و دختران نیز تداوم داشته است و از سوی دیگر به موارد مجازات زنان در اماکن عمومی، شالق زدن و 

 6ده است.اعدام آنها در ساحات تحت کنترول گروه های مسلح مخالف دولت اشاره ش

                                                        
1 Complex attacks 
7 UNAMA, Afghanistan First Quarter Report 7012, Protection of Civilians in Conflict, available at: 

https://unama.unmissions.org/unama-first-quarter-7012-civilian-casualty-data 

 chapters/afghanistan-/country7012report/-https://www.hrw.org/world. برای مثال، مراجعه شود به: 3 

pacific/afghanistan/report-the-and-https://www.amnesty.org/en/countries/asia-. برای مثال، مراجعه شود به: 4 
afghanistan/ 

 . برای مثال، مراجعه شود به: 5 
https://afghanistan.iom.int/sites/default/files/Reports/iom_return_of_undocumented_afghans_weekly_situation
_report_july_7-2.pdf 

 chapters/afghanistan-/country7012report/-https://www.hrw.org/world. برای مثال، مراجعه شود به: 6 

https://www.hrw.org/world-report/2017/country-chapters/afghanistan
https://www.amnesty.org/en/countries/asia-and-the-pacific/afghanistan/report-afghanistan/
https://www.amnesty.org/en/countries/asia-and-the-pacific/afghanistan/report-afghanistan/
https://www.amnesty.org/en/countries/asia-and-the-pacific/afghanistan/report-afghanistan/
https://afghanistan.iom.int/sites/default/files/Reports/iom_return_of_undocumented_afghans_weekly_situation_report_july_2-8.pdf
https://afghanistan.iom.int/sites/default/files/Reports/iom_return_of_undocumented_afghans_weekly_situation_report_july_2-8.pdf
https://www.hrw.org/world-report/2017/country-chapters/afghanistan


5 
 

 هدف و روش تحقیق

گزارش های نظارتی قبلی، در نظر دارد تا تغییر در حقوق اساسی در ده والیت مورد نظر را به طور  هماننداین گزارش 

به مقوله های حقوق مدنی، اجتماعی و اقتصادی تقسیم بندی « حقوق اساسی»مداوم سنجش نماید. با توجه به اهداف گزارش، 

 2شده اند.

انجام شد تا مبنایی تعیین شود که بر اساس آن این  (baseline assessment)مقدماتی  ، یک ارزیابی7015دسمبر  در ماه

" 7016جوالی  -"، "می7016اپریل -تغییرات سنجش شوند و به دنبال آن روند های نظارت طی دوره های زمانی "جنوری

را تحت پوشش  7012جون" -خۀ چهارم(، دورۀ زمانی "مارچ" انجام شدند.  این چرخۀ نظارتی )چر7016نومبر -و "آگوست

 قرار می دهد. 

ساحۀ روستایی و شهری واقع در زون های مرکزی، شمالی، جنوبی، شرقی و  71معلومات ارائه شده در این گزارش از 

ارت مللی برای نظکه در سطح بین ال بر مبنای معیارهای نظارتی ترکیبی، شاخص هایغربی افغانستان جمع آوری شده اند. 

سپس این شاخص ها در طول ارزیابی اولیه آزمون و جهت استفاده در دوره شده اند. از حقوق بکار می روند، صورت بندی 

ارائه  1تفکیک بندی شاخص های ترکیبی که برای نظارت بکار رفته اند، در جدول گردیده است. های نظارتی بعدی تصحیح 

 شده است.

 8تفکیک ارکان: شاخص ها به 0جدول 

 شاخص ارکان حقوقی

 حق 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

 حق داشتن مسکن و امکانات کافی

 امنیت غذایی

 تعلیمحق 

 حقوق خانواده

 حق کار و برخورد منصفانه در محل کار حقوق اقتصادی

 حق برخورداری از شرایط کاری مناسب

 

                                                        
ی و هنگاعی و فردر مفهوم سازی ارکان حقوق از اعالمیۀ جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و اجتماعی، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتم. 2 

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

شده اند تا واقعیت های 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

 موجود را بازتاب دهند.
 مراجعه نمایید. 1برای مشاهدۀ معرف هایی که برای هر یک از این شاخص ها تعریف شده است، به ضمیمۀ  2 
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 ، نمونه گیری و روش هادامنه

(. این والیات عبارتند 7بیست و نه ساحه/ ولسوالی از ده والیت کشور برای نظارت از حقوق اساسی انتخاب شده اند )جدول

 انتخاب والیات بر مبنای معیارهایو نیمروز.  بل، کندهار، خوست، کندز، ننگرهاربامیان، دایکندی، هرات، کااز: بلخ، 

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

 ]برنامه های[ انکشافی انتخاب شده اند. 

 بندی والیات و ولسوالی ها: تفکیک 7جدول 

 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

 بادآمرکز کندز، امام صاحب، علی  کندز

 جالل آباد، کامه، سرخرود ننگرهار

 زرنج، چخانسوز، چهاربرجک نیمروز

 ولسوالی 72 والیت 01

 
مرد به عنوان ُمطلع و آگاه کلیدی  117زن و  25مشارکت داشته اند. از این تعداد،  چهارمنفر در چرخۀ نظارتی  234جمعاً 

ارائه و  3. منابع معلومات در جدول کردنددر بحث های گروه تمرکز اشتراک نیز مرد  737زن و  775و  ندمصاحبه داد

 تفکیک بندی شده است.
 

 : منابع معلومات3جدول 

 ولسوالی های مربوطه مراکز والیتی
  زنان شاغل به خصوص معلمان و اعضای

  EPDشبکۀ والیتی زنان 

 مول دوکانداران، زارعان مردان شاغل به ش

 م هامعل و

 سازمان حقوقی 

 ریاست امور زنان 

 ریاست عدلیه 

 ریاست معارف 

 ریاست صحت عامه 

 ریاست کار و امور اجتماعی 

 مدیر مبارزه با خشونت علیه زنان 

 ریاست حقوق بشر در سیستم پولیس 

 )محصل )ذکور 

 )محصل )اناث 

  نمایندگان یک نهاد مدنی متمرکز بر

 جوانان

 بر نمایندگان یک نهاد مدنی متمرکز 

 زنان

  نمایندگان سازمان های رسانه

 ای/خبرنگاران

  نمایندگان کمیسیون مستقل حقوق

 بشر افغانستان

 )عضور شورای والیتی )ذکور 

 )عضو شورای والیتی )اناث 

 ریاست مهاجرین 

  زنان شاغل به خصوص معلم

 خانه یها و خانم ها

  مردان شاغل به شمول

 دوکانداران، زارعان و معلم ها

 ماعی )ذکور(یک رهبر اجت 

  یک زن ذی نفوذ 

 ریاست حقوق 

 ریاست معارف 

 ریاست صحت عامه 

 ریاست پولیس 

 

 

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

تیم تحقیق از سواالت هادی برای اجرای مصاحبات نیمه رسمی با مطلعین تمرکز و سوالنامۀ سروی کمی استفاده شده است. 

کلیدی و بحث های گروه تمرکز استفاده نموده است در حالیکه سوالنامۀ سروی کمی نیز برای جمع آوری معلومات تکمیلی 

 اری در پاورقی ارجاعمنابع یافته های نظارتی به روش کودگذدر طول بحث های گروه تمرکز و مصاحبات بکار رفته است. 

 تشریح شده اند.  7در ضمیمۀ  دهی شده و کودهای مربوطه
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 کیفی معلوماتنتایج 

 بلخ

در اوضاع امنیت، رفتار پولیس با مردم، دسترسی به عدالت و آگاهی مردم از قانون دسترسی های از بُعد حقوق مدنی، بهبودی 

زایش یافته است، هیچ تغییری در میزان ازدواج های قبل از وقت، به اطالعات گزارش شده است. هرچند نرخ اطفال کارگر اف

آزار جنسی، دسترسی به مراکز تأدیبی اطفال یا استخدام اطفال در جنگ ها مسلحانه بوجود نیامده است. عالقمندی مردم به 

 مشارکت در انتخابات آینده و احزاب سیاسی نیز کماکان رو به کاهش است.

در عرصه های معارف، حقوق خانواده و دسترسی به برق مشاهده شده است، در حالیکه  بهبودی های ز بُعد حقوق اجتماعی،ا

وخیم تر شده است. دسترسی به امنیت غذایی  7016کیفیت معارف و وضعیت رسیدگی به منازعات زمین و آب از ماه دسمبر 

 نیز طی چرخۀ نظارتی چهارم محدود بوده است. 

سترسی به مشاغل دارای دستمزد، به علت بسته شدن شماری از موسسات غیردولتی و شیوع ناامنی، از بُعد حقوق اقتصادی، د

 کماکان رو به کاهش بوده است. هیچ تغییری در شرایط کاری رقم نخورده است. 

در عرضۀ خدمات صحی و دسترسی به مشاغل دارای دستمزد کاهش یافته است. فساد، دسترسی به خدمات و جنسی تبعیض 

 قوق اساسی را تحت الشعاع قرار داده است، هر چند میزان فساد در سیستم عدلی رسمی تا حدی کاهش یافته است. ح

 : خالصۀ مشخصات بلخ0جدول 

 وضعیت ارکان/شاخص ها:
تغییر نکرده 

 است
بهتر شده 

 است
 بدتر شده است

    حقوق مدنی:
 ✔ ✔1  حق زندگی، آزادی، امنیت و حفظ کرامت فردی 

  ✔2 ✔ دسترسی به خدمات عدلی کارآمد و عادالنه حق

 ✔4  ✔3 حقوق اطفال

 ✔5   حق مشارکت در امور عامه

  ✔6 ✔ آزادی بیان و عقیده

    حقوق اجتماعی:
 ✔7   حق صحت

 ✔9 ✔8  حق دسترسی به مسکن و امکانات کافی

  ✔11  امنیت غذایی

  ✔11  حق معارف

  ✔12  حقوق خانواده

    اقتصادی:حقوق 
 ✔13   حق کار و برخورد عادالنه در اماکن کاری

   ✔ حق برخورداری از شرایط کاری مناسب

    موضوعات مشترک:

  ✔15 ✔14 جنسیت )جندر(

 ✔17 ✔16  فساد
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 2یادداشت ها: 

همکاری بین  به طور عمومی، اوضاع امنیت در چرخۀ امنیتی چهارم، مثبت ارزیابی شده است و این امر بیشتر به .1

 مردم و پولیس ملی نسبت داده می شود.

از مصاحبه شونده دیدگاه های متفاوتی در مورد وضعیت دسترسی به عدالت رسمی و سنتی ارائه شده است. نصف  .7

گفته اند که دسترسی به عدالت بهتر شده است و باقی آنها به هیچ تغییری اشاره نکرده اند. هیچ تغییری در گان 

 خورد کارکنان نظام های عدلی رسمی و سنتی گزارش نشده است. عملکرد و بر

تجاوز بعد از دورۀ نظارتی سوم، هیچ تغییری در مشکالت اطفال از جمله استخدام آنها در جنگ های مسلحانه و  .3

 بوجود نیامده است. همچنین، دسترسی اطفال به عدالت، مراکز تأدیبی و پرورشگاه ها تغییری نکرده است. جنسی

بدین سو کماکان افزایش یافته است که این امر بیشتر ناشی از شرایط اقتصادی  7016زان کار اطفال از دسمبر می .4

م یبد خانواده ها و کمبود کار برای بزرگساالن می باشد. با توجه به رخصتی مکاتب، گزارش شده است که اطفال متعل

 در ایام رخصتی بکار گماشته شده اند. 

به مشارکت در انتخابات آینده کاهش یافته است و بسیاری از افراد هراس دارند که  ونده گانشمصاحبه عالقمندی  .5

صاحبه مانتخابات اصالً برگزار نشود، زیرا هیچ تغییری در کمیسیون انتخابات صورت نگرفته است. عالقمندی 

است. هیچ تغییر عمده ای  بدین سو کاهش یافته 7016به مشارکت در احزاب سیاسی نیز از ماه دسمبر  شونده گان

 در روند استخدام زنان و مردان در پست های خالی حکومت بوجود نیامده است. 

ً به دلیل برگزاری دوره های  .6 در چرخۀ نظارتی چهارم، آگاهی مردم در مورد قانون دسترسی به اطالعات اساسا

 دلیه، افزایش یافته است. آموزشی توسط نهادهای جامعۀ مدنی و نهادهای شهروندی، از جمله وزارت ع

بدتر شده است، در حالیکه دسترسی به خدمات صحی، از جمله خدمات  7016کیفیت خدمات صحی از ماه دسمبر  .2

 صحت باروری، تغییری نکرده است. 

تغییرات مثبتی در دسترسی به برق در ولسوالی خلم رقم خورده است، در حالیکه دسترسی به دیگر خدمات اساسی  .2

 رده است. تغییری نک

ند. دیدگاه های مغایری در مورد منازعات و زمین ارائه شده از باال رفتن فیس برق شکایت داشت شونده گانمصاحبه  .1

به افزایش این منازعات اشاره کرده اند در حالیکه باقی آنها معتقد بودند که این  شونده گانمصاحبه است. نصف 

 منازعات کاهش یافته است. 

مدیریت های مهاجرین و عودت کنندگان  ،پروگرام جهانی غذاو ادارات مساعدتی از جمله یونیسف تاجران ثروتمند،  .10

و مدیریت مبارزه با فجایع طبیعی، به عرضۀ مساعدت های غذایی، بویژه برای بیجاشدگان داخلی، پرداخته اند اما 

 مقیاس این مساعدت ها محدود بوده است. 

ر چرخۀ نظارتی چهارم کماکان رو به افزایش بوده است. این امر اساساً ناشی دسترسی پسران و دختران به معارف د .11

از استخدام معلمان مسلکی و احداث زیربناهای جدید می باشد. با این حال، هیچ تغییری در کیفیت معارف در سه 

 ولسوالی این والیت به چشم نخورده است.

ه خشونت علیه زنان، قضایای طالق و منازعات بر سر به کاهش خشونت خانگی، از جمل شونده گانمصاحبه اکثر  .17

دیدگاه مغایری داشته و خاطر نشان کردند که  شونده گانمصاحبه میراث اشاره نموده اند. با این حال، برخی از 

 منازعات مربوط به میراث به دلیل فقر افزایش یافته است. 

                                                        
 بر مبنای مصاحبات ذیل:  .1 

KI-M-Bal-Go-21, FGD-F-Bal-Go-5, KI-M-Bal-NG-1، KI-M-Bal-Go-22, KI-M-Bal-Go-21, FGD-M-Bal-CS-2, KI-F-Bal-Go-25, 
KI-F-Bal-PI-2, KI-M-Bal-NG-3, KI-F-Bal-NG-1, KI-F-Bal-NG-2, KI-M-Bal-Go-23, KI-M-Bal-Go-21, KI-M-Bal-CS-9, KI-F-Bal-
Go-8, FGD-M-Bal-CS-3, KI-M-Bal-CS-5, KI-M-Bal-Go-12, KI-F-Bal-CS-7, FGD-F-Bal-Go-1, KI-F-Bal-Go-29, KI-F-Bal-CS-6, 
KI-M-Bal-Go-28, FGD-F-Bal-Go-3, KI-M-Bal-Go-26, FGD-M-Bal-CS-1, KI-M-Bal-CS-1, KI-M-Bal-Go-6, KI-F-Bal-Go-11, 
KI-M-Bal-Go-1, KI-M-Bal-Go-27, KI-F-Bal-Go-2, KI-M-Bal-Go-7 and KI-F-Bal-CS-8 



1 
 

دسترسی به مشاغل دارای دستمزد در بلخ، به دلیل بسته شدن شماری از موسسات غیردولتی و شیوع ناامنی، کماکان  .13

 رو به کاهش بوده است. 

تبعیض جنسیتی در روند استخدام پست های دولتی نیز به مانند قبل وجود داشته و هیچ تغییر عمده ای در این بخش  .14

 رقم نخورده است.

، هیچ قضیۀ تبعیض جنسیتی در سکتور صحت گزارش نشده است و این مشکل در بخش 7016از ماه دسمبر  .15

دسترسی به مشاغل دارای دستمزد کاهش یافته است. دیدگاه های مغایری در خصوص دسترسی زنان به عدالت ارائه 

ازمان و برخورد سبه تغییرات مثبت در دسترسی زنان به عدالت  شونده گانمصاحبه شده است. تعداد قابل توجهی از 

های قضایی با زنان اشاره نموده اند و این تغییر را به تبدیل شدن مدیر سارنوالی، بهتر شدن اوضاع امنیت و تالش 

 شونده گانمصاحبه های نهادهای جامعۀ مدنی برای آگاهی رسانی پیرامون حقوق قانونی زنان نسبت داده اند. سایر 

 دالت اشاره نکرده اند. به هیچ تغییری در دسترسی زنان به ع

میزان فساد در سیستم های عدلی، به دلیل باال رفتن معاشات کارمندان، کماکان رو به کاهش بوده است. اما میزان  .16

 فساد در ریاست پولیس هیچ تغییری نکرده است. 

افته لتی افزایش یگفته می شود که میزان فساد در دسترسی به مشاغل دارای دستمزد و استخدام افراد در پست های دو .12

است. میزان فساد و واسطه بازی در روند استخدام معلمان و نمره دهی به متعلمان نیز طی چرخۀ نظارتی چهارم 

 افزایش یافته است. 
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 بامیان

، بدتر شده است. با این حال، اعتماد مردم به پولیس 7012و اپریل  7016اوضاع امنیت در والیت بامیان، بین ماه های دسمبر 

و برخورد پولیس با شهروندان مثبت تلقی شده است. هیچ تغییر چشمگیری در دسترسی به عدالت رسمی و سنتی، نگرش مردم 

نسبت به انتخابات، آزادی بیان، آگاهی مردم از قانون دسترسی به اطالعات و مشکالت اطفال، از جمله کار اطفال، استخدام 

 آزار جنسی و ترک تعلیم، بوجود نیامده است.  آنها در جنگ های مسلحانه، ازدواج اجباری،

، وضعیت حفظ الصحه، معارف، خدمات آب، برق و مسکن و امنیت غذایی به طور عمومی هیچ تغییری 7016از ماه دسمبر 

هیچ که معتقدند  شونده گانمصاحبه نکرده است. دیدگاه های مغایری در خصوص حقوق خانواده ارائه شده است. نصف 

 این زمینه بوجود نیامده و باقی آنها به وخیم شدن مشکالت خانوادگی از جمله خشونت علیه زنان اشاره نموده اند. تغییری در 

 شده است. هیچ تغییر قابل مالحظه شونده گانمصاحبه کاهش فرصت های اشتغال کماکان ادامه داشته و منجر به نگرانی اکثر 

 نیامده است. بوجود  7016ای در شرایط کاری از ماه دسمبر 

گفته اند که تبعیض جنسیتی در محاکم رسمی و همچنین در دسترسی به پست های دولتی و تعیینات پولیس  شونده گانمصاحبه 

هنوز هم ادامه دارد. موارد نادر استخدام زنان در مناصب عدلی حکومتی، جنبۀ نمادین داشته و هیچ گونه صالحیت تصمیم 

میزان فساد در دستگاه پولیس، سیستم عدالت رسمی، دسترسی به پست های دولتی و مشاغل  گیری به آنها اعطا نشده است.

 دارای دستمزد به مانند گذشته تغییر چشمگیری نداشته است. 

 : خالصۀ مشخصات بامیان7جدول 

 وضعیت ارکان حقوقی/شاخص ها

تغییر نکرده 

 است

بهتر شده 

 است

 بدتر شده است

    حقوق مدنی:

 2✔ 1✔  زندگی، آزادی، امنیت و حفظ کرامت فردیحق 

  3✔ ✔ حق دسترسی به خدمات عدلی کارآمد و عادالنه

   4✔ حقوق اطفال

   5✔ حق مشارکت در امور عامه

   6✔ آزادی بیان و عقیده

    حقوق اجتماعی:

   7✔ حق صحت

   8✔ حق دسترسی به مسکن و امکانات کافی

   9✔ امنیت غذایی

   11✔ معارفحق 

 11✔   حقوق خانواده

    حقوق اقتصادی:

 12✔   حق کار و برخورد عادالنه در اماکن کاری

   ✔ حق برخورداری از شرایط کاری مناسب

    موضوعات مشترک:

   جنسیت
✔13 

   14✔ فساد
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 01یادداشت ها: 

موضوع اعتماد مردم به پولیس را کماکان مثبت ارزیابی می کنند، اما شکایت  شونده گانمصاحبه به طور عمومی،  .1

در برخورد با جنایتکاران کوتاهی می کند. برخورد پولیس با مردم، به  هایی وجود داشته است مبنی بر اینکه پولیس

والی نسبت به دلیل نظارت از ریاست پولیس، همکاری میان سازمان های حقوق بشری و پولیس و همچنین تعهد 

 مبارزه با فساد، کماکان رضایت بخش می باشد. 

بدتر  7016با افزایش تعداد موارد قتل، سرقت و حمالت تروریستی، اوضاع امنیت در والیت بامیان از ماه دسمبر  .7

 شده است. در دورۀ نظارتی چهارم، قتل نه زن گزارش شده است. 

ابل توجهی در دسترسی مردان و زنان به عدالت رسمی و سنتی ، هیچ تغییر قشونده گانمصاحبه به گفتۀ اکثر  .3

گفته اند که دسترسی به عدالت رسمی، به دلیل باال  شونده گانمصاحبه صورت نگرفته است. با این حال، برخی از 

رفتن آگاهی حقوقی، تبدیل کارمندان و اتخاذ اقدامات ضد فساد، افزایش یافته است. در خصوص عملکرد سازمان 

به هیچ تغییری در این زمینه  شونده گانمصاحبه عدلی رسمی، دیدگاه های متفاوتی ارائه شده است. نصف  های

اشاره نکرده اند و باقی آنها ادعا کرده اند که عملکرد و رفتار کارمندان عدلی رسمی، اساساً بدلیل آموزش کارکنان 

 یافته است. قضایی، باال رفتن معاشات و اتخاذ اقدامات ضد فساد، بهبود 

، هیچ تغییری در مشکالت اطفال، از جمله کار اطفال، استخدام 7016، از ماه دسمبر شونده گانمصاحبه به گفته  .4

آنها در جنگ های مسلحانه، تعرض جنسی، ازدواج اجباری و زیرسن رخ نداده است. دسترسی اطفال به عدالت، 

 ه است. مراکز تأدیبی و پرورشگاه ها نیز کماکان تغییری نکرد

به مشارکت در انتخابات کماکان منفی می باشد. هیچ تغییر چشمگیری در  شونده گانمصاحبه ارزیابی عالقمندی  .5

به مشارکت در احزاب  شونده گانمصاحبه دسترسی مردان به پست های عامه بوجود نیامده است. سطح عالقمندی 

 سیاسی نیز تغییر چشمگیری نداشته است. 

آزادی بیان در چرخۀ نظارتی چهارم کماکان محدود بوده است. هیچ تغییری در سطح آگاهی مردم از قانون دسترسی  .6

 به اطالعات و روند تطبیق آن گزارش نشده است. 

، هیچ تغییر چشمیگری در کیفیت و دسترسی به خدمات 7016، از ماه دسمبر شونده گانمصاحبه به گفتۀ اکثر  .2

ت صحی مادران، بوجود نیامده است. نبود امبوالنس، کمبود تأسیسات و کارمندان طبی، بی صحی، از جمله خدما

کیفیتی دواها و عدم نظارت از خدمات صحی توسط ریاست صحت عامه، به عنوان دالیل اصلی بی کیفیتی و 

 دسترسی محدود به خدمات صحی مورد اشاره قرار گرفته اند. 

 ، هیچ تغییر چشمگیری در دسترسی به خدمات اساسی گزارش نشده است.7016به طور عمومی، از ماه دسمبر  .2

فراهم شده است، هیچ تغییر عمده ای در  ADRAو  UNHCRبه جز کمک هایی که توسط سازمان هایی همچون  .1

دم ، اکثر مرشونده گانمصاحبه تأمین کمک های غذایی برای افراد دچار ناامنی غذایی بوجود نیامده است. به گفتۀ 

 یت به غذای کافی دسترسی ندارند.وال

به دلیل آنکه دورۀ نظارتی چهارم مصادف با رخصتی های زمستانی بود، هیچ گونه اطالعاتی در خصوص کیفیت  .10

 دسترس نبود.  معارف والیت در

به هیچ تغییری در  شونده گانمصاحبه دیدگاه های مغایری در خصوص خشونت علیه زنان ارائه شده است. نصف  .11

ینه اشاره نکرده اند و باقی آنها معتقد بودند که نرخ خشونت با زنان افزایش یافته است و به نمونه هایی از این زم

 قضایای قتل و خودکشی در برخی از ولسوالی های والیت اشاره کردند.

                                                        
 بر مبنای مصاحبات ذیل: . 10 

KI-M-Bam-Go-1, KI-M- Bam -NG-4, KI-M- Bam -NG-3, KI-M- Bam -PI-1, KI-M- Bam -Go-7, KI-M- Bam -Go-

11, KI-M- Bam -CS-1, KI-F- Bam -CS-2, KI-M- Bam -CS-4, KI-F- Bam -Go-71, KI-M- Bam -Go-2, FGD-M- Bam 

-CS-3, FGD-F- Bam -Go-4, KI-M-Bam-NG-7, KI-F-Bam-NG-1, KI-M-Bam-GO-17, KI-F-Bam-GO-2, KI-F-Bam-

GO-15, KI-F-Bam-GO-13, FGD-M-Bam-CS-1, FGD-F-Bam-GO-5, KI-F-Bam-CS-2, KI-M-Bam-CS-5, KI-M-

Bam-GO-11, KI-M-Bam-GO-12, FGD-M-Bam-CS-7, KI-M-Bam-GO-70، KI-F-Bam-CS-6, KI-M-Bam-GO-

16, KI-M-Bam-GO-6, and KI-F-Bam-Go-1 
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دازی ان دسترسی به مشاغل دارای معاش، به دلیل توقف فعالیت های زراعتی در طول زمستان، کمبود برق برای راه  .17

 فابریکه ها، کاهش تعداد موسسات غیردولتی و کمبود سرمایه گذاری، کاهش یافته است. 

به وجود تبعیض جنسیتی در محاکم رسمی در طول چرخۀ نظارتی چهارم اشاره کرده اند. گفته  شونده گانمصاحبه  .13

پایین و فقدان حمایت سیاسی و می شود که زنان به دلیل وجود سنت های فرهنگی محافظه کارانه، اعتماد به نفس 

حکومتی از زنان، دسترسی محدودی به پست های دولتی داشته اند. موارد نادر استخدام زنان در پست های عالی 

دولتی، جنبۀ نمادین داشته و صالحیت تصمیم گیری به آنها داده نشده است. کار در ریاست پولیس، شغل مناسبی 

 می شود که زنان با بهره برداری جنسی در دفاتر دولتی مواجه شده اند. برای زنان پنداشته نمی شود. گفته

فساد در ریاست پولیس، سیستم عدلی رسمی و در زمینۀ دسترسی به پست های دولتی و مشاغل دارای معاش، به  .14

 مانند قبل ادامه داشته و تغییری در میزان آن بوجود نیامده است.  
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 دایکندی

در وضعیت حقوق مدنی رخ داده اند، می توان به کاهش دسترسی به عدالت رسمی،  7016از میان تغییراتی که از ماه دسمبر 

افزایش مشکالت اطفال از جمله کار اطفال، آزار جنسی و ترک تعلیم، و افزایش تهدیدات علیه خبرنگاران اشاره نمود. هیچ 

عالقمندی به مشارکت در انتخابات آینده، سطح آگاهی مردم از قانون دسترسی  تغییری در دسترسی به پست های دولتی، سطح

به اطالعات و دیدگاه های آنها در خصوص عملکرد و رفتار کارکنان عدلی رسمی و غیررسمی بوجود نیامده است. اما گفته 

ر مورد د شونده گانمصاحبه های  می شود که سطح عالقمندی مردم برای پیوستن به احزاب سیاسی افزایش یافته است. دیدگاه

اوضاع امنیت و رفتار پولیس با مردم به دو دسته تقسیم می شود. نصف آنها اعتقاد به بدتر شدن اوضاع امنیت و رفتار پولیس 

 دارند در حالیکه نیم دیگر به هیچ تغییری در این ابعاد اشاره نکرده اند. 

بدین سو تغییری  7016ا، معارف و حقوق خانواده از ماه دسمبر بطور عمومی، وضعیت دسترسی به خدمات اساسی، غذ

 نکرده است. کیفیت و دسترسی به خدمات صحی، از جمله خدمات صحی مادران، در این والیت کاهش یافته است. 

 فرصت های اشتغال نیز کماکان رو به کاهش می باشد، اما تغییری در شرایط کاری بوجود نیامده است. 

نسیتی در دسترسی به عدالت رسمی مورد اشاره قرار گرفته است. میزان فساد تنها در خدمات صحی کاهش وجود تبعیض ج

 یافته اما در سکتورهای دیگر تنزیل نیافته است. 

 : خالصۀ مشخصات دایکندی5جدول 

 وضعیت ارکان حقوقی/شاخص ها

تغییر نکرده 

 است

بهتر شده 

 است

 بدتر شده است

    حقوق مدنی:

 1✔   زندگی، آزادی، امنیت و حفظ کرامت فردیحق 

 2✔   حق دسترسی به خدمات عدلی کارآمد و عادالنه

 3✔   حقوق اطفال

  5✔ 4✔ حق مشارکت در امور عامه

 7✔  6✔ آزادی بیان و عقیده

    حقوق اجتماعی:

 8✔   حق صحت

   ✔ حق دسترسی به مسکن و امکانات کافی

   ✔ امنیت غذایی

   9✔ معارفحق 

   ✔ حقوق خانواده

    حقوق اقتصادی:

 11✔   حق کار و برخورد عادالنه در اماکن کاری

   ✔ حق برخورداری از شرایط کاری مناسب

    موضوعات مشترک:

   جنسیت
✔11 

  فساد
✔12 ✔13 
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 00یادداشت ها: 

شاره با ا شونده گانمصاحبه و رفتار پولیس، دیدگاه های مغایری ارائه شده است. نصف   یاوضاع امنیتدر خصوص  .1

به افزایش تعداد موارد سرقت، اختطاف و قتل، معتقد بودند که اوضاع امنیت و رفتار پولیس بدتر شده است، در 

ییری نکرده است. میزان اعتماد تغ 7016حالیکه نیم دیگر معتقد بودند که اوضاع امنیت و رفتار پولیس از ماه دسمبر 

 مردم نسبت به پولیس نیز تغییر نکرده است و دیدگاه های متفاوتی در ارتباط با منازعات سیاسی ارائه شده است. 

گفته می شود که دسترسی به عدالت رسمی در چرخۀ نظارتی چهارم کاهش یافته است. اما عملکرد نظام عدلی  .7

 ت. رسمی و غیررسمی تغییری نکرده اس

، مشکالت اطفال در ابعاد کار اطفال، آزار جنسی و ترک تعلیم وخیم تر شده است. با این حال، 7016از ماه دسمبر  .3

 دسترسی آنها به عدالت، مراکز تأدیبی، کودکستان و پرورشگاه تغییری نکرده است.

ناامیدی گسترده نسبت به انتخابات به مانند قبل ادامه دارد. دسترسی به پست های دولتی، عمدتاً بدلیل رشوت خواری  .4

 در روندهای تعیینات، هنوز هم محدود می باشد.  

 برای پیوستن به احزاب سیاسی افزایش یافته است. شونده گانمصاحبه گفته می شود که عالقمندی  .5

چند برنامۀ آگاهی رسانی در مورد قانون دسترسی به اطالعات اجرا نموده است، هیچ تغییر علیرغم اینکه یونما  .6

 عمده ای در سطح آگاهی مردم از این قانون گزارش نشده است. 

نیز به مواردی اشاره کرده اند که در آن  شونده گانمصاحبه تهدید خبرنگاران کماکان رو به افزایش می باشد و  .2

 حکومت رادیوهای محلی را به خاطر نشر و اطالع رسانی در مورد قضایای فساد تهدید نموده است. 

، در مرکز و ی به خدمات صحی، از جمله خدمات صحی مادرانسکیفیت و دستربدین سو،  7016از ماه دسمبر  .2

 ولسوالی های والیت بدتر شده است. 

یل رخصتی زمستانی، هیچ تغییری در کیفیت وسطح دسترسی به خدمات معارف در این والیت گزارش نشده به دل .1

 است.

بدین سو کاهش یافته است. کمبود فرصت  7016گفته می شود که دسترسی به مشاغل دارای معاش از ماه دسمبر  .10

ادن و ناامنی به عنوان دالیل اصلی های کار، کمبود امکانات زیربنایی برای سرمایه گذاری در بخش زراعت و مع

 بیکاری در این والیت مورد اشاره قرار گرفته اند. 

به وجود تبعیض جنسیتی و تعرض جنسی زنان در نظام عدلی رسمی طی چرخۀ نظارتی چهارم  شونده گانمصاحبه  .11

 اشاره کرده اند.

ه است. با این حال، فساد در ریاست میزان فساد در خدمات صحی اندکی نسبت به دورۀ نظارتی پیشین کاهش یافت .17

 ادامه داشته است. پولیس به مانند قبل

میزان فساد در نظام عدلی رسمی افزایش یافته است. گفته می شود که مردم به دلیل فساد گسترده، دسترسی محدودی  .13

 به پست های دولتی و مشاغل دارای معاش دارند. 

                                                        
 بر مبنای مصاحبات ذیل:  .11 

KI-F-Dai-Go-1, KI-M-Dai-Go-7, KI-M-Dai-NG-4, KI-M-Dai-CS-1, KI-F-Dai-CS-2, KI-M-Dai-NG-7, KI-M-Dai-

Go-14, KI-M-Dai-Go-15, KI-M-Dai-Go-13, KI-M-Dai-NG-3, KI-M-Dai-Go-70, KI-M-Dai-Go-12, FGD-M-Dai-

CS-7, FGD-F-Dai-GO-5, FGD-M-Dai-CS-1, KI-M-Dai-GO-11, KI-M-Dai-GO-10, KI-M-Dai-GO-2, KI-M-Dai-

GO-1, KI-M-Dai-PI-1, KI-M-Dai-GO-17, KI-F-Dai-NG-1, KI-F-Dai-CS-6, KI-M-Dai-CS-4, KI-M-Dai-GO-16 and 

FGD-F-Dai-GO-3 
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 هرات

دسترسی به عدالت رسمی و غیررسمی، بهبود عملکرد کارمنان قضایی رسمی، کاهش در بخش حقوق مدنی، اشاراتی به بهبود 

خشونت با اطفال و افزایش آگاهی مردم از قانون دسترسی به اطالعات صورت گرفته است. با این حال، افزایش منازعات 

های مغایری ارائه شده است. بدین سو مشاهده شده است. در ارتباط با اوضاع امنیت، دیدگاه  7016سیاسی از ماه دسمبر 

به تغییرات مثبت و نیم دیگر به وخیم شدن اوضاع امنیت اشاره کرده اند. سطح عالقمندی شهروندان  شونده گانمصاحبه نصف 

 به مشارکت در انتخابات تغییری نکرده است. 

نواده و خدمات اساسی رقم بدین سو، تغییرات مثبتی در معارف، حقوق خا 7016در بخش حقوق اجتماعی، از ماه دسمبر 

 خورده است، در حالیکه دسترسی به غذا و خدمات صحی تغییری نکرده است. 

 در بخش حقوق اقتصادی، هیچ تغییری در دسترسی به مشاغل دارای معاش یا شرایط کاری بوجود نیامده است. 

ی به کاهش تبعیض جنسیتی در اماکن کار شونده گانمصاحبه میزان دسترسی زنان به پست های  دولتی افزایش یافته است و 

 اشاره نموده اند. میزان فساد در بخش خدمات معارف، کاهش یافته  اما این میزان در سکتورهای دیگر پایین نیامده است.

 : خالصۀ مشخصات هرات4جدول 

 وضعیت ارکان حقوقی/شاخص ها
تغییر نکرده 

 است

 بدتر شده است بهتر شده است

    حقوق مدنی:

 2✔ 1✔  حق زندگی، آزادی، امنیت و حفظ کرامت فردی

  3✔  حق دسترسی به خدمات عدلی کارآمد و عادالنه

  حقوق اطفال
✔4  

   ✔ حق مشارکت در امور عامه

  5✔  آزادی بیان و عقیده

    حقوق اجتماعی:

   ✔ حق صحت

  حق دسترسی به مسکن و امکانات کافی
✔6  

   ✔ امنیت غذایی

  7✔  معارفحق 

  حقوق خانواده
✔8  

    حقوق اقتصادی:

   ✔ حق کار و برخورد عادالنه در اماکن کاری

   9✔ حق برخورداری از شرایط کاری مناسب

    موضوعات مشترک:

  جنسیت
✔11  

  فساد
✔11 ✔12 
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 07یادداشت ها:

می گویند  شونده گانمصاحبه والیت وجود دارد. نصف  یکماکان دیدگاه های مغایری در ارتباط با اوضاع امنیت .1

صاحبه مدر نتیجۀ هماهنگی میان مردم و پولیس و استخدام کارکنان مسلکی بهبود یافته است. سایر  یاوضاع امنیت

با توجه به افزایش  7016بعد از ماه دسمبر  یبا این دیدگاه مخالف هستند. از نظر آنها، اوضاع امنیت شونده گان

همچون شیندند، چشت شریف و پشتون  مناطق/ساحاتت تروریستی، اختطاف و درگیری با جناح مسلح درحمال

زرغون، بدتر شده است. همچنین، دیدگاه های متفاوتی در ارتباط با موضوع اعتماد مردم به پولیس مطرح شده است. 

زنان  معتقد بودند که در بین شونده گانحبه مصااکثر آنها به بهبود هماهنگی بین مردم و پولیس اشاره کرده اند. سایر 

بی اعتمادی نسبت به پولیس وجود دارد و دلیل اصلی آن آزار جنسی زنان توسط قوای پولیس می باشد. در مورد 

 رفتار پولیس نیز ارزیابی های مثبتی ارائه شده است. 

قومی و ضعف در حاکمیت قانون  منازعات سیاسی طی دورۀ نظارتی چهارم افزایش یافته است. اختالف مذهبی و .7

 از مواردی هستند که به عنوان دالیل منازعات سیاسی مورد اشاره قرار گرفته اند.

دسترسی مردان و زنان به عدالت رسمی و غیررسمی افزایش یافته است. اجرای برنامه های آگاهی رسانی در مورد  .3

ست که خانم ها دسترسی بهتری به عدالت رسمی داشته حقوق زنان و نحوۀ برخورد وکالی مدافع با زنان باعث شده ا

باشند. عملکرد سازمان های عدلی رسمی، مثبت ارزیابی شده است و این امر اساساً به حضور وکالی مدافع مسلکی 

 و نظارت مستقالنه از سازمان های عدلی نسبت داده می شود.

کاهش یافته است که به باال رفتن آگاهی خانواده  به طور عمومی، میزان خشونت با اطفال طی چرخۀ نظارتی چهارم .4

ها از حقوق اطفال و تالش سازمان ها برای برآورده کردن حقوق کودکان نسبت داده می شود. با این حال، هیچ 

تغییری در سایر مشکالت اطفال از جمله کار اطفال، دسترسی کودکان به عدالت، مراکز توانبخشی و پرورشگاه 

 رقم نخورده است.

معتقدند که میزان اجرا و آگاهی از قانون دسترسی به اطالعات در این والیت افزایش یافته  شونده گانمصاحبه اکثر  .5

 زیادی را در این زمینه تطبیق نموده اند.  دهیآگاهی های است، زیرا رسانه ها برنامه 

بدین سو، دسترسی به خدمات اساسی همچون آب، برق و سرپناه بهبود یافته است و این امر  7016از ماه سپتمبر  .6

عمدتاً به اجرای موثر پروگرام همبستگی ملی در سطح قریه جات نسبت داده می شود. با این حال، باال رفتن قیمت 

مورد اشاره قرار گرفته است.  بنا  شونده گانمصاحبه خدمات آب و برق یک نگرانی عمومی است که توسط عموم 

، هیچ تغییر مثبتی در دسترسی بیجاشدگان داخلی به خدمات اساسی رقم نخورده شونده گانمصاحبه به اظهارات 

 است. 

 ، بهبود کیفیت و دسترسی به خدمات معارف در مرکز و ولسوالی های والیت ادامه یافته است.7016از ماه دسمبر  .2

که قضایای خانوادگی، همچون منازعات میراث، قضایای طالق و خشونت با زنان  در چرخۀ نظارتی  گفته می شود .2

 چهارم کاهش یافته است. 

 ، شرایط کاری و از جمله ایمنی اماکن کاری هیچ تغییری نکرده است. شونده گانمصاحبه بنا به اظهارات  .1

 گر تبعیض جنسیتی در اماکن کاری کاهش یافته است.دسترسی زنان به پست های دولتی افزایش یافته و از طرف دی .10

، میزان فساد در سکتور معارف کاهش یافته است. با این حال، آنها معتقد بودند شونده گانمصاحبه بنا به اظهارات  .11

 که میزان فساد در ریاست پولیس و میزان دسترسی به پست های دولتی و خدمات اساسی تغییری نکرده است. 

 انشونده گمصاحبه که میزان فساد در نظام های عدلی رسمی و غیررسمی افزایش یافته است. اکثر گفته می شود  .17

 اظهار کرده اند که حل قضایا در این سیستم ها در بدل پول انجام می شود. 

 کابل

رسی به پست با افزایش تعداد حمالت انتحاری بدتر شده است. دست 7012و اپریل  7016در کابل بین دسمبر  یاوضاع امنیت

های دولتی کاهش یافته و برداشت مردم نسبت به انتخابات کماکان منفی بوده است. آزادی بیان و آگاهی مردم از قانون دسترسی 

                                                        
 بر مبنای مصاحبات ذیل: .17 

KI-F-Her-NG-1, KI-M-Her-NG-7, KI-M-Her-NG-3, KI-M-Her-NG-4, KI-F-Her-Go-1, KI-M-Her-Go-7, FGD-F-

Her-Go-3, FGD-F-Her-Go-4, FGD-F-Her-Go-5, KI-M-Her-Go-6, KI-M-Her-Go-2, KI-F-Her-Go-2, KI-F-Her-Go-

1, KI-M-Her-Go-10 KI-F-Her-Go-11, KI-M-Her-Go-17, KI-F-Her-Go-13, KI-M-Her-Go-14, KI-M-Her-Go-15, KI-

F-Her-Go-16, KI-M-Her-Go-12, KI-M-Her-Go-11, KI-M-Her-Go-70, KI-M-Her-Go-71, FGD-M-Her-CS-1, FGD-

M-Her-CS-7, FGD-M-Her-CS-3, KI-M-Her-CS-4, KI-M-Her-CS-5, KI-F-Her-CS-6, KI-F-Her-CS-2, KI-F-Her-CS-

2, KI-M-Her-CS-1 and KI-F-Her-PI-1 
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ی که در بخش حقوق اطفال رقم خورده اند، عبارتند از افزایش دسترسی تبه اطالعات کماکان محدود می باشد. تغییرات مثب

ازدواج های اجباری و قبل از وقت و کاهش مشارکت اطفال در جنگ های مسلحانه. با این حال  اطفال به کودکستان، کاهش

افزایش کار اطفال کماکان ادامه داشته است. تغییراتی مثبتی در دسترسی به عدالت رسمی و عالقمندی مردم برای پیوستن به 

 احزاب سیاسی رقم خورده است. 

اساسی از جمله مسکن برای بیجاشدگان داخلی کاهش یافته است، به طور عمومی  هر چند دسترسی به غذای کافی و خدمات

افزایش نا به  در خدمات معارف و حقوق خانواده گزارش شده است. گفته می شود که منازعات میراث با توجه  هبودی هایب

 امنی اقتصادی افزایش یافته است. 

 در ایمنی اماکن کاری رقم خورده است. وجود، بهبودی هایه دارد. با این کاهش فرصت های اشتغال کماکان ادام

به افزایش دسترسی زنان به عدالت رسمی اشاره کرده اند. در عین زمان گفته می شود که زنان از برخورد  شونده گانمصاحبه 

ات ی، بنا به اظهارترجیحی در دسترسی به مشاغل دارای معاش بهره مند شده اند.با این حال، دسترسی زنان به پست های دولت

، کاهش یافته است. آنها همچنین به افزایش فساد در عدالت رسمی، روند استخدام پست های دولتی و شونده گانمصاحبه 

 دسترسی به مشاغل دارای معاش اشاره نموده اند. 

 : خالصۀ مشخصات کابل5جدول 

 وضعیت  ارکان حقوقی/شاخص ها
شده است بدتر بهتر شده است تغییر نکرده است  

    حقوق مدنی:

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

  2✔  حق دسترسی به خدمات عدلی کارآمد و عادالنه

  حقوق اطفال
✔3 ✔4 

  حق مشارکت در امور عامه
✔5 ✔6 

   7✔ آزادی بیان و عقیده

    حقوق اجتماعی:

   ✔ حق صحت

 8✔   حق دسترسی به مسکن و امکانات کافی

 9✔   امنیت غذایی

  11✔ 11✔ حق معارف

 13✔  12✔ حقوق خانواده

    حقوق اقتصادی:

 14✔   حق کار و برخورد عادالنه در اماکن کاری

  15✔  حق برخورداری از شرایط کاری مناسب

    موضوعات مشترک:

  جنسیت
✔16 ✔17 

  18✔ فساد
✔19 

 



12 
 

 03یادداشت ها:

در کابل با توجه به افزایش حمالت انتحاری و شمار تلفات،  ی، اوضاع امنیت7016دسمبر گفته می شود که از ماه  .1

در کابل منجر به کاهش اعتماد مردم به توانایی قوای پولیس در حفظ  یوخیم تر شده است. وخامت اوضاع امنیت

 امنیت والیت شده است. رفتار پولیس کماکان هیچ تغییری نکرده است.
، بهبود دسترسی به عدالت رسمی در دورۀ نظارتی چهارم ادامه داشته است. شونده گانمصاحبه ثر بنا به اظهارات اک .7

مصاحبه با این حال، مردم هنوز هم ترجیح می دهند برای حل مشکالتشان به سیستم عدلی رسمی مراجعه نمایند. 

 ند.همچنین به تداوم بهبود عملکرد سازمان های عدلی رسمی اشاره کرده ا شونده گان
 7016مشکالت اطفال از جمله استخدام آنها در جنگ های مسلحانه و ازدواج های زیرسن و اجباری، از ماه دسمبر  .3

بدین سو کاهش یافته است و این موضوع عمدتاً به باال رفتن آگاهی مردم از حقوق اطفال نسبت داده می شود. 

آنها به عدالت، مراکز توانبخشی و پرورشگاه کماکان دسترسی اطفال به کودکستان افزایش یافته است، اما دسترسی 

 محدود می باشد. 
شونده به مصاحگفته می شود که میزان کار اطفال در والیت به دلیل نا امنی و فقر افزایش یافته است. بنا به اظهارات  .4

 ، تعداد فزاینده ای از کودکان قربانی حمالت انتحاری می شوند.گان
 برای پیوستن به احزاب سیاسی داشتند. عالقمندی رو به رشد ویژه محصالن،جوانان و ب .5
، دیدگاه مردم نسبت به انتخابات کماکان منفی بوده و تردید زیادی نسبت به عملکرد شونده گانمصاحبه به گفتۀ  .6

 حکومت وجود داشته است. دسترسی به مشاغل دولتی در دورۀ نظارتی چهارم کاهش یافته است.
 بدین سو محدود بوده است. 7016آگاهی از قانون دسترسی به اطالعات از ماه دسمبر میزان آزادی بیان و  .2
ً به دلیل سیل جمعیت عودت کنندگان به والیت، کاهش یافته  .2 دسترسی به خدمات اساسی آب، سرپناه و برق عمدتا

 است. دسترسی بیجاشدگان داخلی به خدمات اساسی بدتر شده و کرایه خانه باال رفته است.
رغم اینکه کمک های غذایی توسط همسایه های ثروتمند و شمار اندکی از سازمان های خیریه فراهم شده است، علی .1

میزان ناامنی غذایی باز هم افزایش یافته است. گفته می شود که حکومت، ادارات مساعدتی و مساجد  در چرخۀ 

 نظارتی چهارم هیچ گونه کمک غذایی فراهم نکرده اند. 
اظهار داشتند که هیچ تغییری در کیفیت خدمات معارف بوجود نیامده است. با این حال،  شونده گانمصاحبه اکثر  .10

 7016با این ادعا مخالف بودند و استدالل می کردند که کیفیت معارف از ماه دسمبر  شونده گانمصاحبه برخی از 

 بدین سو بهتر شده است.
یافت و تعداد بیشتری از مردم به تعلیم اطفالشان تمایل نشان دسترسی به معارف در چرخۀ نظارتی چهارم افزایش  .11

 ند.ه اداد
ً بدلیل برنامه های آگاهی رسانی کاهش یافته است. اما دسترسی  .17 منازعات فامیلی از جمله خشونت با زنان، عمدتا

 زنان به خانه های امن و شعبه های حل منازعات فامیلی تغییری نکرده است. 
 بل، به دلیل وخیم شدن شرایط اقتصادی مردم، افزایش یافته است. منازعات میراث در کا .13
به دلیل نا امنی و کمبود سرمایه گذاری، کاهش دسترسی به مشاغل دارای معاش طی دورۀ گزارش دهی ادامه داشته  .14

 است.
 وضعیت ایمنی اماکن کاری رضایت بخش توصیف شده است. .15
خشونت، بهبود یافته است. گفته می شود که زنان در دسترسی  دسترسی زنان به عدالت رسمی ، بویژه در قضایای .16

 به مشاغل دارای معاش از برخورد ترجیحی بهره مند شده اند.
 تبعیض جنسیتی در دسترسی به پست های دولتی افزایش یافته است. .12
 فساد در روند استخام معلمان به مانند قبل ادامه داشته است. .12
 استخدام پست های دولتی و مشاغل دارای معاش ادامه یافته است. افزایش فساد در عدالت رسمی، روند .11

                                                        
 بر مبنای مصاحبات ذیل: . 13 

KI-M-Kab-Go-7, KI-F-Kab-Go-1, KI-F-Kab-Go-2, KI-F-Kab-CS-2,  FGD-F-Kab-Go-4, KI-F-Kab-Go-17, KI-F-

Kab-CS-2, FGD-F-Kab-CS-10, KI-M-Kab-Go-12, KI-M-kab-Go-11, KI-M-Kab-Go-70, KI-M-Kab-Go-10, KI-F-

Kab-Go-11, KI-M-Kab-Go-12, KI-M-Kab-Go-16, KI-M-Kab-Go-6, FGD-M-Kab-CS-3, KI-M-Kab-Go-71, FGD-

F-Kab-Go-5, FGD-M-Kab-CS-7, KI-M-Kab-NG-3, KI-M-Kab-NG-4, KI-F-Kab-CS-6, KI-M-Kab-CS-4, FGD-M-

Kab-CS-1,  KI-F-Kab-NG-1, KI-F-Kab-PI-1,  KI-M-Kab-CS-5, KI-M-Kab-CS-1, KI-M-Kab-Go-2, KI-M-Kab-Go-

1,  KI-M-Kab-Go-13, KI-M-Kab-Go-14 and KI-M-Kab-NG-7 
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 کندهار

به بعد رخ داده است، می توان به موارد ذیل اشاره نمود: کاهش دسترسی به پست  7016از جمله تغییراتی که از ماه دسمبر 

جمله کار اطفال، آزار جنسی، های دولتی و عالقمندی مردم برای پیوستن به احزاب سیاسی؛ افزایش خشونت با اطفال از 

به کاهش منازعات سیاسی اشاره کرده  شونده گانمصاحبه ازدواج های زیرسن و استخدام کودکان در جنگ های مسلحانه. 

 اند. هنوز هم دیدگاه های مغایری در مورد اوضاع امنیت، رفتار پولیس و دسترسی به عدالت وجود دارد.

بدین سو بهتر شده است. گفته می شود که در  7016پسران و دختران از ماه دسمبر کیفیت و دسترسی به معارف در میان 

بخش مشکالت خانوادگی، از جمله خشونت با زنان و دسترسی آنها به شعبه های حل منازعات فامیلی، بهبودی هایی رقم 

سترسی به غذا و خدمات اساسی خورده است. با این حال، قضایای طالق و منازعات مربوط به میراث افزایش یافته است. د

 بویژه در میان بیجاشدگان داخلی کاهش یافته است. دسترسی عمومی به خدمات صحی تغییری نداشته است.

بهبود یافته  7016قبل ادامه داشته است و ایمنی اماکن کاری بویژه برای زنان، از ماه دسمبر  کاهش فرصت های کاری مثل

 است.

تبعیض جنسیتی در خدمات صحی و تعلیمی اشاره نموده اند. در عین زمان، دسترسی زنان به  به کاهش شونده گانمصاحبه 

عدالت رسمی و غیررسمی کاهش یافته است. میزان فساد در سیستم های عدلی رسمی و غیررسمی کاهش یافته است. با این 

شاغل دارای معاش اشاره کرده اند. به افزایش فساد در سکتورهای پولیس، صحت و معارف و م شونده گانمصاحبه حال، 

 واسطه بازی و فساد کماکان از موانع اصلی دسترسی به پست های دولتی به حساب می آیند.

 : خالصۀ مشخصات کندهار6جدول 

 وضعیت  ارکان حقوقی/شاخص ها
 بدتر شده است بهتر شده است تغییر نکرده است

    حقوق مدنی:
 2✔ 1✔  کرامت فردیحق زندگی، آزادی، امنیت و حفظ 

 3✔   حق دسترسی به خدمات عدلی کارآمد و عادالنه

 4✔   حقوق اطفال

   حق مشارکت در امور عامه
✔5 

   ✔ آزادی بیان و عقیده

    حقوق اجتماعی:
   6✔ حق صحت

 7✔   حق دسترسی به مسکن و امکانات کافی

 8✔   امنیت غذایی

  9✔  حق معارف

  حقوق خانواده
✔11 ✔11 

    حقوق اقتصادی:

 12✔   حق کار و برخورد عادالنه در اماکن کاری

  13✔  حق برخورداری از شرایط کاری مناسب

    موضوعات مشترک:
  جنسیت

✔14 ✔15 

  فساد
✔16 ✔17 
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 04یادداشت ها:

رفتار و  شونده گانمصاحبه دیدگاه های مغایری در مورد وضعیت امنیت و رفتار پولیس ارائه شده است. نصف  .1

ند ا هداشته اند. نیم دیگر آنها معتقد بود یعملکرد پولیس را مثبت ارزیابی نموده اند و اشاره به بهبودی اوضاع امنیت

سو بدتر شده است. منازعات سیاسی در چرخۀ نظارتی چهارم کاهش نبدی 7016از ماه دسمبر  یکه وضعیت امنیت

 یافته است.

 مردم به پولیس و اردوی ملی به دلیل وجود فساد در سیستم پولیس کاهش یافته است.گفته می شود که اعتماد  .7

دیدگاه های مغایری در مورد دسترسی به عدالت رسمی ارائه کرده اند. اکثر آنها معتقد بودند که  شونده گانمصاحبه  .3

ند. ا هه عدالت اشاره کردبه بهبود دسترسی ب شونده گانمصاحبه دسترسی به عدالت رسمی کاهش یافته است. سایر 

 عملکرد و رفتار کارکنان نظام های عدلی رسمی و غیررسمی تغییری نکرده است.

مشکالت اطفال از جمله کار اطفال، آزار فزیکی و جسمی، ازدواج زیرسن و استخدام کودکان در جنگ های مسلحانه  .4

شگاه ها و کودکستان ها کماکان محدود می افزایش یافته است. دسترسی کودکان به عدالت، مراکز توانبخشی، پرور

 باشد.

در چرخۀ نظارتی چهارم، دیدگاه های مردم نسبت به انتخابات منفی بوده و تردیدها در مورد عملکرد حکومت وحدت  .5

ملی بیشتر شده است. گفته می شود که دسترسی به پست های دولتی افزایش یافته است. همچنین عالقمندی مردم 

 احزاب سیاسی کاهش یافته است. برای پیوستن به

 7016گفته اند که دسترسی به خدمات صحی از جمله خدمات صحت مادر، از ماه دسمبر  شونده گانمصاحبه اکثر  .6

بدین سو، بهبود یافته است. این بهبودی ها عبارتند از افزایش تعداد کلینیک و دواخانه های خصوصی، بهبود خدمات 

 کمک های سازمان های بین المللی. شفاخانه های دولتی و افزایش 

بدین سو کاهش یافته است.  7016گفته می شود که دسترسی به خدمات اساسی از جمله آب و برق از ماه دسمبر  .2

تعداد بیجاشدگان داخلی در والیت افزایش یافته است؛ با این حال، دولت یا ادارات بین المللی هیچ گونه خدمات اولیه 

 ار نداده اند.ای در اختیار آنها قر

دسترسی به غذا در چرخۀ نظارتی چهارم کاهش یافته است. گفته می شود که افزایش بیکاری و نا امنی از دالیل  .2

 اصلی نا امنی غذایی بشمار می روند.

گفته می شود که دسترسی پسران و دختران به معارف افزایش یافته است. کیفیت معارف نیز در شهر کندهار رشد  .1

 ای داشته اما در ولسوالی تغییری نکرده است. قابل مالحظه

خشونت با زنان عمدتاً به دلیل پشتیبانی سازمان های عدلی رسمی و سنتی کاهش یافته است. دسترسی زنان به شعبه  .10

 بدین سو افزایش یافته است. 7016های حل منازعات فامیلی از ماه دسمبر 

 طالق افزایش یافته است.قضایای فامیلی از جمله منازعات میراث و قضایای  .11

 کاهش فرصت های اشتغال در این دورۀ نظارتی ادامه داشته است. .17

 ایمنی اماکن کاری بویژه برای زنان کماکان رو به افزایش بوده است. .13

 گفته می شود که تبعیض جنسیتی در خدمات صحی و تعلیمی کاهش یافته است. .14

                                                        
 . بر مبنای مصاحبات ذیل: 14 

KI-F-Kan-PI-1, KI-F-Kan-CS-2, KI-M-Kan-Go-11, KI-F-Kan-NG-4, KI-M-Kan-Go-17, KI-M-Kan-Go-14, KI-M-

Kan-Go-10, KI-M-Kan-Go-13, KI-M-Kan-Go-15, FGD-M-Kan-CS-1, KI-M-Kan-Go-1, KI-M-Kan-CS-1, KI-F-

Kan-NG-1, FGD-F-Kan-Go-5, KI-F-Kan-NG-7, KI-F-Kan-NG-3, KI-F-Kan-Go-2, KI-M-Kan-Go-71, KI-M-Kan-

Go-11, KI-M-Kan-Go-2, KI-M-Kan-CS-5, KI-F-Kan-CS-2, FGD-M-Kan-CS-3, FGD-F-Kan-Go-4, KI-F-Kan-CS-

6, FGD-F-Kan-Go-3, KI-M-Kan-Go-6, KI-M-Kan-Go-12, KI-M-Kan-Go-7, KI-M-Kan-Go-16, KI-M-Kan-CS-7, 

KI-M-Kan-CS-4, KI-M-Kan-Go-70, KI-F-Kan-Go-1 and KI-F-Kan-Go-12 
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جنسیتی  در مورد تبعیض ایش یافته است. دیدگاه های مغایرتبعیض جنسیتی در دسترسی به عدالت رسمی و سنتی افز .15

 هبه افزایش تبعیض جنسیتی اشاره کرد شونده گانمصاحبه در دسترسی به پست های دولتی ارائه شده است. نصف 

 ند و سایر آنها معتقد به کاهش تبعیض جنسیتی بودند. ا

 سمی و سنتی اشاره کرده اند.به کاهش میزان فساد در سیستم های عدلی ر شونده گانمصاحبه  .16

گفته می شود که میزان فساد در سکتورهای پولیس، صحت، معارف و مشاغل دارای معاش افزایش یافته است.  .12

 واسطه بازی و فساد کماکان از موانع اصلی دسترسی به پست های دولتی به شمار می روند.
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 خوست

، رفتار پولیس با شهروندان، دسترسی به یمثبتی در اوضاع امنیتبدین سو، تغییرات  7016گفته می شود که از ماه دسمبر 

عدالت رسمی، عالقمندی مردم برای پیوستن به احزاب سیاسی و آگاهی مردم از قانون دسترسی به اطالعات رقم خورده است. 

میزان کار اطفال، استخدام کودکان در جنگ های مسلحانه، ازدواج های اجباری و زیرسن، آزار جنسی اطفال، ترک تعلیم و 

ید خبرنگاران افزایش یافته است. به نظر می رسد عالقمندی مردم به مشارکت در انتخابات کاهش یافته است و رفتار تهد

 کارکنان قضایی رسمی با شهروندان بسیار بد توصیف شده است. 

ایی کماکان غذکیفیت و دسترسی به خدمات تعلیمی بهتر شده است اما دسترسی به خدمات اساسی تغییری نکرده است. نا امنی 

به مصاحرو به افزایش می باشد. دیدگاه های متفاوتی در مورد کیفیت و دسترسی به خدمات صحی مطرح شده است. نصف 

به بهود خدمات صحی اشاره کردند و سایر آنها از پایین آمدن کیفیت و دسترسی به خدمات صحی شکایت داشتند.  شونده گان

وص حقوق خانواده نیز متفاوت بوده است. نصف آنها معتقد به کاهش خشونت خانگی در خص شونده گانمصاحبه دیدگاه های 

 بودند و سایر آنها به افزایش میزان خشونت خانگی اشاره کردند. 

 کاهش فرصت های اشتغال کماکان یک مشکل عمده می باشد و هیچ تغییری در شرایط کاری بوجود نیامده است.

سی زنان به خدمات صحی در این دورۀ نظارتی افزایش یافته است. میزان فساد در سیستم ، دسترشونده گانمصاحبه به گفتۀ 

پولیس و نظام عدلی رسمی کاهش یافته است، اما فساد در خدمات صحی، دسترسی به خدمات آب و برق، مشاغل دارای معاش 

 و استخدام معلمان، بیشتر شده است. 

 : خالصۀ مشخصات خوست2جدول 

 وضعیت اخص هاارکان حقوقی/ش

تغییر نکرده 

 است

بهتر شده 

 است

 بدتر شده است

    حقوق مدنی:

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

 3✔ 2✔  حق دسترسی به خدمات عدلی کارآمد و عادالنه

 4✔   حقوق اطفال

  حق مشارکت در امور عامه
✔5 ✔6 

 8✔ 7✔  آزادی بیان و عقیده

    حقوق اجتماعی:

  حق صحت
✔9 ✔ 

   ✔ حق دسترسی به مسکن و امکانات کافی

 11✔   امنیت غذایی

  11✔  حق تعلیم

  حقوق خانواده
✔12 ✔ 

    حقوق اقتصادی:

 13✔   حق کار و برخورد عادالنه در اماکن کاری

   ✔ حق برخورداری از شرایط کاری مناسب

    موضوعات مشترک:

  جنسیت
✔14  

  فساد
✔14 ✔16 
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  05یادداشت ها:

 دیدگاه عمومی در مورد امنیت و رفتار پولیس کماکان منفی بوده است. .1

گفته می شود که دسترسی به عدالت رسمی بیشتر برای افراد دارای روابط که استطاعت پرداخت پول برای خدمات  .7

هنوز هم ترجیح می دهند که مشکالتشان حقوقی را دارند، افزایش یافته است. با این حال، مردم بویژه در ولسوالی ها 

 را از طریق سیستم عدلی غیررسمی حل و فصل نمایند.

ارکنان می گویند که ک شونده گانمصاحبه رفتار کارکنان قضایی رسمی با شهروندان ناشایست توصیف شده است و  .3

 قضایی قضایا را در بدل پول حل و فصل می کنند.

استخدام کودکان در جنگ های مسلحانه، آزار جنسی و جسمی، ازدواج های مشکالت اطفال از جمله کار اطفال،  .4

اجباری و زیرسن و ترک تعلیم از دورۀ نظارتی قبلی بدین سو افزایش یافته است. دسترسی اطفال به عدالت کاهش 

 ست.رده ایافته است. اما هیچ تغییری در دسترسی اطفال به پرورشگاه ها، مراکز تأدیبی و کودکستان ها رقم نخو

 بدین سو افزایش یافته است. 7016عالقمندی مردم برای پیوستن به احزاب سیاسی  از ماه دسمبر  .5

عالقمندی مردم برای مشارکت در انتخابات در این دورۀ نظارتی کاهش یافته است. فساد کماکان مشکالتی برای  .6

 دسترسی به پست های دولتی بوجود می آورد. 

 آگاهی مردم از قانون دسترسی به اطالعات به میزان کمی طی دورۀ نظارتی افزایش یافته است.  .2

بدین سو افزایش یافته است. گفته می  7016تهدید خبرنگاران و افرادی که بی پرده سخن می گویند، از ماه دسمبر  .2

 ند. شود که خبرنگاران از جانب حکومت و گروه های مسلح مخالف دولت تهدید می شو

گفته اند که خدمات  شونده گانمصاحبه در خصوص خدمات صحی، دیدگاه های مغایری ارائه شده است. نصف  .1

مدعی بودند که خدمات صحی از  شونده گانمصاحبه صحی از جمله خدمات صحت مادر بهبود یافته است. سایر 

 بدین سو بدتر شده است. 7016ماه دسمبر 

و دولت فراهم شده است، دسترسی  IOM ،IRCازمان های مساعدتی از جمله علیرغم کمک های غذایی که توسط س .10

 به غذا در والیت کماکان رو به کاهش می باشد و تعداد فزاینده ای از خانواده ها با کمبود غذا مواجه هستند.

، کیفیت و دسترسی به معارف طی چرخۀ نظارتی چهارم بهبود یافته است. والدین شونده گانمصاحبه بنا به اظهارات  .11

 عالقمندی زیادی برای فرستادن اطفالشان به مکتب دارند. 

دیدگاه های مغایری در مورد خشونت خانگی ارائه کرده اند. نصف آنها معتقد به کاهش خشونت  شونده گانمصاحبه  .17

 افزایش یافته است. 7016مدعی بودند که خشونت خانگی از ماه دسمبر  ده گانشونمصاحبه خانگی بوده اند و سایر 

 دسترسی به مشاغل دارای معاش در والیت به دلیل کمبود فرصت های کار کاهش یافته است. .13

 گفته می شود که دسترسی زنان به خدمات صحی افزایش یافته است. .14

 و عدالت رسمی اشاره کرده اند.  به کاهش میزان فساد در سیستم پولیس شونده گانمصاحبه  .15

میزان فساد در بخش های خدمات صحی، دسترسی به خدمات آب و برق، مشاغل دارای معاش و روند استخدام  .16

 معلمان افزایش یافته است.

                                                        
 بر مبنای مصاحبات ذیل:. 15 

FGD-M-Kho-CS-1, FGD-M-Kho-CS-7, FGD-M-Kho-CS-3, KI-M-Kho-Go-7, KI-M-Kho-Go-2, KI-M-Kho-Go-13, 

KI-M-Kho-Go-14, KI-M-Kho-Go-16, KI-M-Kho-Go-12, KI-M-Kho-Go-12, FGD-F-Kho-Go-3, FGD-F-Kho-Go-4, 

FGD-F-Kho-Go-5, KI-F-Kho-Go-1, KI-F-Kho-CS-6, KI-M-Kho-CS-5, KI-M-Kho-NG-4, KI-F-Kho-CS-2, KI-M-

Kho-NG-3, KI-M-Kho-NG-7, KI-F-Kho-CS-2, KI-F-Kho-NG-1, KI-M-Kho-CS-1, KI-M-Kho-Go-17, KI-M-Kho-

G0-11, KI-M-Kho-Go-71, KI-M-Kho-Go-1 and KI-M-Kho-Go-1 
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 کندز

لکرد م، تغییرات مثبتی در اوضاع عمومی امنیت، اعتماد مردم به پولیس، رفتار پولیس با شهروندان، ع7016از ماه دسمبر 

و رفتار کارکنان عدلی رسمی و مشکالت اطفال در ابعاد ازدواج اجباری، خشونت جنسی و استخدام آنها در جنگ های 

مسلحانه رقم خورده است. طی این دورۀ نظارتی، وضعیت در ابعاد منازعات سیاسی، کاراطفال و تهدید خبرنگاران وخیم تر 

سمی و عرفی، دسترسی اطفال به عدالت، پرورشگاه یا مراکز تأدیبی، سطح شده است. هیچ تغییری در دسترسی به عدالت ر

عالقمندی مردم برای مشارکت در انتخابات و دسترسی به پست های دولتی رقم نخورده است. همچنین، درجۀ اعمال قانون 

 دسترسی به اطالعات و آگاهی مردم از آن تغییری نکرده است. 

رقم خورده اما هیچ تغییری در  ز و دسترسی به معارف، بهبودی هایه غذا در مرکدر بخش های خدمات صحی، دسترسی ب

کماکان دیدگاه های  شونده گانمصاحبه بوجود نیامده است. منازعات آب و زمین کاهش یافته اند.  اساسیدسترسی به خدمات 

ون قضایای میراث و خشونت با زنان متفاوتی در مورد حقوق خانواده داشتند. اکثر آنها به هیچ تغییری در مشکالتی همچ

 اشاره نکردند و سایرین اظهار داشتند که این مشکالت افزایش یافته است. 

 بدین سو رقم نخورده است.  7016کاهش فرصت های اشتغال ادامه داشته و تغییری در شرایط کاری از ماه دسمبر 

ساد در سکتورهای کلیدی همچون معارف، اشتغال دسترسی زنان به عدالت رسمی و معارف کماکان محدود می باشد. ف

 دستمزدی و دسترسی به پست های دولتی بیشتر شده  اما در سازمان های عدلی رسمی کاهش یافته است. 

 : خالصۀ مشخصات کندز8جدول 

 وضعیت ارکان حقوقی/شاخص ها

تغییر نکرده 

 است

 بدتر شده است بهتر شده است

    حقوق مدنی:

 2✔ 1✔  آزادی، امنیت و حفظ کرامت فردیحق زندگی، 

   3✔ حق دسترسی به خدمات عدلی کارآمد و عادالنه

  حقوق اطفال
✔4 ✔5 

   6✔ حق مشارکت در امور عامه

 7✔   آزادی بیان و عقیده

    حقوق اجتماعی:

  حق صحت
✔8  

  11✔ 9✔ حق دسترسی به مسکن و امکانات کافی

  امنیت غذایی
✔11  

  12✔  تعلیمحق 

 ✔  13✔ حقوق خانواده

    حقوق اقتصادی:

   14✔ حق کار و برخورد عادالنه در اماکن کاری

   ✔ حق برخورداری از شرایط کاری مناسب

    موضوعات مشترک:

   15✔ جنسیت

 18✔ 17✔ 16✔ فساد
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 06یادداشت ها: 

پولیس بهتر شده است. همچنین، رفتار پولیس با اوضاع امنیت و اعتماد مردم نسبت به ، 7016از ماه دسمبر  .1

 شهروندان مثبت ارزیابی شده است.
، خشونت های مرتبط به منازعات سیاسی در چرخۀ نظارتی چهارم افزایش یافته شونده گانمصاحبه بنا به اظهارات  .7

 است.
 ه عمومی نسبت به عملکردهیچ تغییر قابل مالحظه ای در دسترسی به عدالت رسمی و عرفی رقم نخورده است. دیدگا .3

 و رفتار کارکنان عدلی رسمی با شهروندان، بویژه در قضایای زنان، کماکان مثبت می باشد. 
بدین سو، میزان استخدام اطفال در جنگ های مسلحانه، ازدواج های اجباری و آزار جنسی کاهش  7016از ماه دسمبر  .4

 اکز تأدیبی، کودکستان و پرورشگاه تغییری نکرده است.یافته است. با این حال، دسترسی اطفال به عدالت، مر
 گفته می شود که میزان کار اطفال در دورۀ نظارتی چهارم افزایش یافته است. .5
عالقمندی مردم به مشارکت در انتخابات آینده و احزاب سیاسی به مانند قبل پایین است. نا امیدی گسترده ای نسبت  .6

 به عملکرد حکومت وحدت ملی وجود داشته است. هیچ تغییری در دسترسی به پست های دولتی گزارش نشده است. 
حکومت و گروه های مخالف کماکان رو به افزایش  تهدید خبرنگاران و افرادی که بی پرده سخن می گویند از جانب .2

است. در اکثر موارد، این افراد به شکل تلفونی تهدید شده اند. هیچ تغییری در آگاهی مردم از حق دسترسی به 

 اطالعات صورت نگرفته است. 
یافته بدین سو افزایش  7016کیفیت و دسترسی به خدمات صحی از جمله خدمات صحت باروری از ماه دسمبر  .2

 که پیش از بسته شده بود، خدمات خود را در والیت از سر گرفته است. MSFاست. شفاخانۀ 
به طور عمومی، دسترسی به خدمات اساسی از جمله برای بیجاشدگان داخلی تغییری نکرده است. با این حال، قیمت  .1

 برق در والیت باال رفته است.
 بدین سو کاهش یافته اند. 7016منازعات مربوط به زمین و آب از ماه دسمبر  .10
، دولت و سازمان های مساعدتی کمک های نقدی و غذایی برای افراد دچار ناامنی غذایی شونده گانمصاحبه به گفته  .11

 در مرکز والیت فراهم نموده اند. با این حال، این کمک ها در سطح ولسوالی ها توزیع نشده است. 
ت افزایش یافته است. با این حال، دختران ساکن در ولسوالی به دلیل نا گفته می شود که دسترسی به معارف در والی .17

امنی نمی توانند بعد از صنف شش به مکتب ادامه دهند. کیفیت معارف در چرخۀ نظارتی چهارم کماکان پایین بوده 

 است.
شونت با زنان دیدگاه های متفاوتی در مورد مشکالت خانوادگی از جمله قضایای میراث و خ شونده گانمصاحبه  .13

 ارائه کرده اند. اکثر آنها به هیچ تغییری در این بخش اشاره نکرده اند و سایرین معتقد به افزایش این مشکالت بودند.
 کاهش اشتغال دستمزدی به مانند قبل ادامه داشته است. .14
 دسترسی زنان به عدالت رسمی و معارف کماکان محدود بوده است. .15
 فساد در سیستم پولیس و خدمات صحی به مانند قبل ادامه داشته است.  .16
 فساد در دسترسی به عدالت رسمی کاهش یافته است. .12
 فساد در خدمات معارف، دسترسی به پست های دولتی و اشتغال دستمزدی افزایش یافته است. .12

                                                        
 بر مبنای مصاحبات ذیل:. 16 

KI-M-Kun-Go-10, KI-M-Kun-CS-1, KI-M-Kun-Go-13, KI-M-Kun-Go-14, KI-F-Kun-Go-11, KI-M-Kun-Go-17, 

FGD-F-Kun-Go-5, FGD-M-Kun-CS-1, KI-M-Kun-Go-15, KI-F-Kun-PI-1, KI-F-Kun-CS-2, KI-M-Kun-NG-4, KI-

M-Kun-Go-1, KI-F-Kun-NG-1, KI-M-Kun-NG-3, KI-M-Kun-NG-7, KI-F-Kun-Go-1, KI-M-Kun-Go-7, KI-F-Kun-

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

16, KI-M-Kun-Go-70, FGD-M-Kun-CS-7, KI-F-Kun-CS-2, FGD-F-Kun-Go-4, KI-M-Kun-Go-12, KI-M-Kun-Go-

2, KI-M-Kun-Go-11, KI-M-Kun-CS-5 and KI-M-Kun-Go-71 
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 ننگرهار

رفتار پولیس با شهروندان، دسترسی به عدالت رسمی،  شاخص های حقوق مدنی نشان دهندۀ تغییرات مثبت در شرایط امنیتی،

ال ، میزان کار اطفشونده گانمصاحبه درجۀ اعمال قانون دسترسی به اطالعات و آگاهی مردم از این قانون، می باشند. به گفتۀ 

ه است. دیدگاه رفتبه دلیل افزایش بیکاری و کاهش دسترسی اطفال به عدالت، پرورشگاه، مراکز توانبخشی و کودکستان، باال 

معتقد بودند که تهدید خبرنگاران و  شونده گانمصاحبه های مغایری در خصوص وضعیت آزادی بیان ارائه شده است. اکثر 

 افرادی که بی پرده سخن می گویند، افزایش یافته است. سایرین بر این باور بودند که تهدیدها نسبت به قبل کمتر شده است. 

تغییرات مثبتی در ابعاد حفظ الصحه، دسترسی به معارف بویژه در میان دختران، منازعات آب و  در بخش حقوق اجتماعی،

زمین و مشکالت خانوادگی از جمله حقوق میراث، خشونت با زنان و دسترسی آنها به خانه های امن، رقم خورده است. این 

هش یافته است. دسترسی مردم و بویژه بیجاشدگان بدین سو کا 7016در حالی است که دسترسی زنان به طالق از ماه دسمبر 

 داخلی به خدمات اساسی از جمله مسکن کاهش یافته و تغییری در میزان دسترسی به غذا بوجود نیامده است.

بازگشت مهاجرین از پاکستان کماکان به عنوان دلیل عمدۀ کمبود کار در والیت بشمار می رود. هیچ تغییری در ایمنی اماکن 

 وجود نیامده است. کاری ب

تبعیض جنسیتی در دسترسی به خدمات صحی، معارف و عدالت رسمی کاهش یافته است. میزان فساد در خدمات اساسی، 

به کاهش فساد در خدمات  شونده گانمصاحبه سیستم پولیس، معارف و عدالت رسمی تغییر عمده ای نداشته است، هر چند 

 زان فساد در دسترسی به اشتغال دستمزدی افزایش یافته است.صحی اشاره کرده اند. از سوی دیگر، می

 : خالصۀ مشخصات ننگرهار2جدول 

 وضعیت ارکان حقوقی/شاخص ها:

تغییر نکرده 

 است

 بدتر شده است بهتر شده است

    حقوق مدنی:

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

  2✔  عادالنهحق دسترسی به خدمات عدلی کارآمد و 

  4✔ 3✔ حقوق اطفال

   ✔ حق مشارکت در امور عامه

 6✔ 5✔  آزادی بیان و عقیده

    حقوق اجتماعی:

  حق صحت
✔7  

  حق دسترسی به مسکن و امکانات کافی
✔8 ✔9 

   ✔ امنیت غذایی

  11✔  حق تعلیم

  حقوق خانواده
✔11 ✔12 

    حقوق اقتصادی:

 13✔   عادالنه در اماکن کاریحق کار و برخورد 

   14✔ حق برخورداری از شرایط کاری مناسب

    موضوعات مشترک:

  جنسیت
✔15  

 18✔ 17✔ 16✔ فساد
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 02یادداشت ها:

والیت عمدتاً بدلیل اجرای عملیات نظامی جدید بر ضد داعش  ی، اوضاع امنیتشونده گانمصاحبه از دیدگاه اکثر  .1

بهتر شده است و گفته می شود که اعتماد مردم به پولیس افزایش یافته است. همچنین، رفتار پولیس با شهروندان از 

 بدین سو بهتر شده است. 7016ماه دسمبر 
ش مهمی در دسترسی به عدالت رسمی داشته برنامه های آگاهی رسانی عامه در مورد حقوق قانونی شهروندان، نق .7

 اند. با این وجود، هیچ تغییر عمده ای در عملکرد سازمان های عدلی رسمی رقم نخورده است.
مشکالت اطفال از جمله آزار جسمی و جنسی، ازدواج های زیرسن و اجباری و استخدام کودکان در جنگ های  .3

 مسلحانه به مانند قبل ادامه داشته است.
کار اطفال، به دلیل زیاد شدن بیکاری، کماکان رو به افزایش بوده است. دسترسی اطفال به عدالت، پرورشگاه،  میزان .4

 مراکز توانبخشی و کودکستان ها کاهش یافته است.
 درجۀ تطبیق قانون دسترسی به اطالعات و میزان آگاهی مردم از این قانون طی دورۀ نظارتی افزایش یافته است.  .5
دیدگاه های متفاوتی در خصوص وضعیت آزادی بیان ارائه کرده اند. اکثر آنها مدعی بودند که تهدید  شونده گانمصاحبه  .6

 علیه خبرنگاران و افرادی که بی پرده سخن می گویند، افزایش یافته و سایر آنها به کاهش این تهدیدات اشاره کردند. 
ر والیت بهبود یافته است. با این حال، هیچ تغییری در ، کیفیت خدمات صحی دشونده گانمصاحبه به گفتۀ اکثر  .2

 دسترسی به خدمات صحی رقم نخورده است. 
 بدین سو کاهش یافته اند. 7016منازعات مربوط به زمین و آب از ماه دسمبر  .2
دسترسی مردم و بویژه بیجاشدگان داخلی به سرپناه طی چرخۀ نظارتی چهارم کاهش یافته است. دسترسی به خدمات  .1

 آب و برق تغییری نکرده است. 
گفته می شود که دسترسی به معارف، بویژه در میان دختران، افزایش یافته است که این موضوع بیشتر به استخدام  .10

معلمان اناث در مکاتب و بهبود اوضاع امنیت نسبت داده می شود. با این حال، هیچ تغییری قابل مالحظه ای در 

  کیفیت معارف رقم نخورده است.
وضعیت قضایای فامیلی در چرخۀ نظارتی چهارم کماکان رو به بهبود بوده است. از جمله تغییرات مثبتی که در این  .11

بخش رقم خورده اند، می توان به کاهش منازعات میراث، خشونت با زنان و دسترسی خانم ها به خانه های امن 

 اشاره نمود.
 بدین سو کمتر شده است. 7016سمبر گفته می شود که دسترسی زنان به طالق از ماه د .17
 دسترسی به اشتغال در ننگرهار، به دلیل بازگشت شمار زیادی از مهاجران پاکستان، کماکان رو به کاهش بوده است.  .13
 گفته می شود که ایمنی اماکن کاری تغییری نکرده است. .14
 کاهش یافته است.  گفته می شود که تبعیض جنسیتی در دسترسی به عدالت رسمی، خدمات صحی و معارف .15
فساد به مانند قبل در سیستم پولیس، سازمان های عدلی رسمی، دسترسی به خدمات اساسی و سکتور معارف  .16

 پابرجاست.
 گفته می شود که میزان فساد در خدمات صحی کاهش یافته است. .12
 ت. زدی افزایش یافته اس، میزان فساد و واسطه بازی در دسترسی به اشتغال دستمشونده گانمصاحبه بنا به اظهارات  .12

                                                        
 بر مبنای مصاحبات ذیل:. 12 

FGD-M-Nan-CS-1, FGD-M-Nan-CS-7, FGD-M-Nan-CS-3, KI-M-Nan-CS-1, KI-M-Nan-Go-10, KI-M-Nan-Go-1, KI-M-Nan-

NG-4, KI-M-Nan-Go-13, KI-M-Nan-Go-14, KI-M-Nan-Go-11, KI-M-Nan-CS-5, KI-M-Nan-GO-70, KI-F-Nan-NG-1, KI-M-

Nan-Go-7, KI-F-Nan-Go-2, KI-M-Nan-Go-12, KI-F-Nan-CS-6, KI-F-Nan-CS-2, KI-F-Nan-CS-2, KI-M-Nan-Go-6, KI-M-Nan-

NG-7, KI-F-Nan-Go-1, FGD-F-Nan-Go-3, FGD-F-Nan-Go-4, FGD-F-Nan-Go-5, KI-M-Nan-Go-2, KI-M-Nan-CS-4, KI-M-

Nan-Go-16, KI-M-Nan-NG-3, KI-M-Nan-GO-71, KI-M-Nan-GO-17 and KI-M-Nan-GO-15 
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 نیمروز

، رفتار پولیس و کارکنان عدلی یبدین سو، تغییرات مثبت در اوضاع امنیت 7016، از ماه دسمبر شونده گانمصاحبه به گفتۀ 

رسمی، تمایل شهروندان به اشتراک در انتخابات و دسترسی زنان به پست های دولتی رقم خورده است. با این حال، هیچ 

بخش حقوق اطفال، آزادی بیان و آگاهی مردم از قانون دسترسی به اطالعات رقم نخورده است. منازعات سیاسی تغییری در 

 طی این دورۀ نظارتی افزایش یافته اند.

ت. مشکالت خانوادگی هیچ تغییر عمده ای در بخش های امنیت غذایی، معارف و دسترسی به خدمات اساسی رقم نخورده اس

بدین سو افزایش یافته اند. دیدگاه های متفاوتی در خصوص  7016ث و خشونت خانگی از ماه دسمبر میرا از جمله دعوای

به هیچ تغییری در خدمات صحی اشاره نکرده  شونده گانمصاحبه کیفیت و دسترسی به خدمات صحی مطرح شده است. اکثر 

 در خدمات صحی حاصل شده است. آنها معتقد بودند که بهبودی های اند، در حالیکه سایر

 و ایمنی اماکن کاری اشاره نکرده اند. اشتغال درآمدزابه هیچ تغییر عمده ای در دسترسی به  پاسخ دهندگان

تبعیض جنسیتی در دسترسی به عدالت رسمی و استخدام پست های دولتی افزایش یافته است. در عین زمان، گفته می شود که 

ماکن کاری مواجه شده اند. میزان فساد در خدمات صحی افزایش یافته اما در سیستم پولیس، دسترسی زنان با آزار روانی در ا

 به معارف، سازمان های عدلی رسمی و پست های دولتی تغییری نکرده است. 

 : خالصۀ مشخصات نیمروز01جدول 

 وضعیت ارکان حقوقی/شاخص ها:

تغییر نکرده 

 است

 بدتر شده است بهتر شده است

    حقوق مدنی:

 2✔ 1✔  حق زندگی، آزادی، امنیت و حفظ کرامت فردی

  3✔  حق دسترسی به خدمات عدلی کارآمد و عادالنه

   ✔ حقوق اطفال

  حق مشارکت در امور عامه
✔4  

   5✔ آزادی بیان و عقیده

    حقوق اجتماعی:

  حق صحت
✔6  

   ✔ حق دسترسی به مسکن و امکانات کافی

   7✔ غذاییامنیت 

   8✔ حق تعلیم

  حقوق خانواده
✔9 ✔11 

    حقوق اقتصادی:

   11✔ حق کار و برخورد عادالنه در اماکن کاری

   12✔ حق برخورداری از شرایط کاری مناسب

    موضوعات مشترک:

  جنسیت
✔13 ✔14 

  15✔ فساد
✔16 
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 08یادداشت ها:

بعد از چرخۀ نظارتی سوم کماکان رو به  یپولیس های زن، اوضاع امنیتبا باال رفتن تعداد قوای پولیس بویژه  .1

بهبود بوده است. همچنین، افزایش اعتماد مردم به پولیس ادامه داشته است. گفته می شود که آموزش قوای پولیس 

 منجر به بهبود رفتار آنها با شهروندان شده است.

 ی طی دورۀ نظارتی افزایش یافته است. گفته اند که منازعات سیاس شونده گانمصاحبه اکثر  .7

عملکرد و رفتار کارکنان نظام قضایی رسمی طی چرخۀ نظارتی چهارم کماکان رو به بهبود بوده است. با این حال  .3

 هیچ تغییری در دسترسی به عدالت رسمی رقم نخورده است.

آینده افزایش یافته است. دسترسی ، عالقمندی مردم به مشارکت در انتخابات شونده گانمصاحبه بنا به اظهارات  .4

 بدین سو افزایش یافته است. 7016زنان به پست های دولتی از ماه دسمبر 

آزادی بیان کماکان محدود می باشد و تغییر قابل مالحظه ای در میزان تهدید خبرنگاران و افرادی که بی پرده  .5

 به اطالعات نیز تغییری نکرده است. سخن می گویند، بوجود نیامده است. میزان آگاهی از قانون دسترسی

در خصوص کیفیت و دسترسی به خدمات صحی از جمله صحت باروری، دیدگاه های مغایری ارائه شده است.  .6

به هیچ تغییری در خدمات صحی اشاره نکرده اند و سایر آنها مدعی بودند که با  شونده گانمصاحبه نصف 

 ی در سکتور صحت رقم خورده است.تتغییرات مثب ۀ والیت،ای صحی در ساحات دورافتادموجودیت کلینیک ه

، هیچ تغییری در وضعیت امنیت 7016کمبود غذا کماکان یک مشکل عمده برای باشندگان می باشد. از ماه دسمبر  .2

 غذایی رخ نداده است. 

 رخ ندادهمعتقدند که هیچ تغییری در کیفیت و دسترسی به خدمات معارف در والیت  شونده گانمصاحبه اکثر  .2

 است.

در خصوص قضایای طالق و دسترسی زنان به خانه های امن، دیدگاه های متفاوتی ارائه شده است. برخی از  .1

به بهبود وضعیت در این ابعاد اشاره کرده اند؛ سایر آنها معتقد بودند که وضعیت در این ابعاد  شونده گانمصاحبه 

 بدین سو بدتر شده است.  7016از ماه دسمبر 

ه می شود که مشکالت خانوادگی از جمله قضایای میراث و خشونت خانگی طی دورۀ نظارتی افزایش یافته گفت .10

 است.

 هیچ تغییری در دسترسی به اشتغال دستمزدی رقم نخورده است. .11

 ایمنی اماکن کاری تغییری نکرده است. .17

 دسترسی زنان به عدالت رسمی و پست های دولتی بهبود یافته است. .13

 مواجه شده اند. شان کاری محلدر ، زنان با آزار روانی شونده گانمصاحبه ر اکثر بنا به اظها .14

فساد کماکان در سیستم پولیس، سازمان های عدلی رسمی، دسترسی به پست های دولتی و سکتور معارف به مانند  .15

 قبل پابرجاست.

 ، میزان فساد در خدمات صحی افزایش یافته است.شونده گانمصاحبه به گفتۀ  .16

                                                        
 بر مبنای مصاحبات ذیل: .12 

KI-F-Nim-NG-1, KI-M-Nim-NG-7, KI-M-Nim-NG-3, KI-M-Nim-NG-4, KI-F-Nim-Go-1, KI-M-Nim-Go-7, FGD-

F-Nim-Go-3, FGD-F-Nim-Go-4 FGD-F-Nim-Go-5, KI-M-Nim-Go-6, KI-M-Nim-Go-2, KI-F-Nim-Go-2, KI-F-

Nim-Go-1, KI-M-Nim-Go-10, KI-M-Nim-Go-11, KI-M-Nim-Go-17, KI-M-Nim-Go-13, KI-M-Nim-Go-14, KI-M-

Nim-Go-15 KI-M-Nim-Go-16, KI-M-Nim-Go-12, KI-F-Nim-Go-12, KI-F-Nim-Go-11, KI-M-Nim-Go-70, KI-M-

Nim-Go-71, FGD-M-Nim-CS-1, FGD-M-Nim-CS-7, FGD-M-Nim-CS-3, KI-M-Nim-CS-4, KI-M-Nim-CS-5, KI-

F-Nim-CS-6, KI-F-Nim-CS-2, KI-F-Nim-CS-2, KI-M-Nim-CS-1 and KI-F-Nim-PI-1 
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 تایج سروین

مرد و زن جمع آوری شده  234در این بخش، گزیده ای از یافته های تحلیل معلومات کمی که از طریق سروی و با اشتراک 

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

 مورد استفاده قرار گرفته اند.  مصاحبه شونده گان

 حقوق مدنی

گزارش نظارتی چهارم دیدگاه های متفاوتی را در خصوص مراجع عدلی رسمی بازتاب می دهد. زنان گفته اند که تغییرات 

 رمثبتی در برخورد سیستم عدلی رسمی با شهروندان در بلخ و کندهار رقم خورده است، در حالیکه مردان معتقد به بهبود رفتا

 (.7و  1آنها با شهروندان در کندهار، خوست و ننگرهار بوده اند )اشکال 

 دیدگاه های زنان-. برخورد مراجع عدلی رسمی با شهروندان0شکل 
  

 

 
 دیدگاه های مردان-. برخورد مراجع عدلی رسمی با شهروندان7شکل 
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مردان و زنان ساکن در بلخ، کندهار، خوست و ننگرهار، به بهبود عمومی رفتار پولیس و اردوی ملی اشاره کرده اند. در 

 نیمروز، تنها زنان به بهتر شدن رفتار پولیس و اردوی ملی اشاره داشتند. 

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

 

 
 دیدگاه های مردان-پولیس و اردوی ملی با شهروندان. برخورد 4شکل 
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افزایش چشمگیر خشونت با اطفال در کندهار اشاره کرده اند. به گفتۀ مردان و زنان ساکن مرد و زن به مصاحبه شونده گان 

 (. 6و  5در خوست و ننگرهار، میزان خشونت با اطفال کاهش یافته است )اشکال 

 به تفکیک والیات -ن در مورد خشونت با اطفال. دیدگاه های زنا5شکل 

 

 

 به تفکیک والیات -. دیدگاه های مردان در مورد خشونت با اطفال6شکل 
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 حقوق اجتماعی

مرد و زن ساکن در بلخ، بامیان، دایکندی، هرات، کابل، کندز، ننگرهار و نیمروز به هیچ تغییر مصاحبه شونده گان 

زن و مرد معتقد به کاهش مصاحبه شونده گان چشمگیری در دسترسی به خدمات صحی اشاره نکرده اند. در کندهار، 

 (.2و  2صحی اشاره نمودند )اشکال دسترسی به خدمات صحی بودند. در خوست، زنان به باال رفتن دسترسی به خدمات 

 دیدگاه های زنان-. دسترسی به خدمات صحی2شکل 

 

 دیدگاه های مردان-. دسترسی به خدمات صحی8شکل 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Balkh Bamyan Daikundi Herat Kabul Kandahar Khost Kunduz Nangarhar Nimruz

Increased

No Change

Decreased

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Balkh Bamyan Daikundi Herat Kabul Kandahar Khost Kunduz Nangarhar Nimruz

Increased

No Change

Decreased



34 
 

 حقوق اقتصادی

به مانند سه دورۀ نظارتی اول، کمبود فرصت های اشتغال برای مردان و زنان و با اندکی فاصله، واسطه بازی و فساد 

 (.10و  1عنوان چالش های اصلی در دسترسی به اشتغال مورد اشاره قرار گرفته اند. )اشکال کماکان به 

 دیدگاه های زنان-. چالش های اصلی در دسترسی به مشاغل مشروع و پایدار2شکل 

 

 دیدگاه های مردان-. چالش های اصلی در دسترسی به مشاغل مشروع و پایدار01شکل 
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 نتیجه گیری

ارش نظارتی چهارم نشان می دهد که اکثر شاخص های در بخش های حقوق مدنی، اجتماعی و اقتصادی، از یافته های گز

به بعد، تغییرات چشمگیری داشته اند. اطالعات بدست آمده نشانگر تداوم تغییرات مثبت در رفتار پولیس  7016ماه دسمبر 

 و کارکنان عدلی رسمی بعد از آخرین دورۀ نظارتی می باشد. 

در اکثر والیات رو به وخامت بوده است. افزایش کار اطفال در دورۀ نظارتی چهارم  7016عیت امنیت بعد از دسمبر وض

به تغییرات مثبت در ابعاد دسترسی به عدالت، حقوق خانواده و معارف  شونده گانمصاحبه ادامه داشته است. همچنین، 

 اشاره نموده اند.

از جانب عاملین حکومتی و غیرحکومتی قرار دارد. آگاهی مردم از قانون دسترسی به  آزادی بیان کماکان در معرض تهدید

اطالعات، بهبودی جزئی داشته است. دسترسی به پست های دولتی، به دلیل فساد و واسطه بازی، کماکان محدود می باشد. 

دارند. رشد بیکاری هنوز  و فاضالببیجاشدگان داخلی کماکان دسترسی ناچیزی به خدمات اساسی از جمله مسکن، برق، آب 

هم یک مشکل عمده در تمام والیات می باشد. فساد و واسطه بازی کماکان از موانع اصلی در دسترسی به حقوق و تمام 

 سکتورهای خدماتی به شمار می روند.

 حقوق مدنی

حال، شرایط امنیتی در بلخ، خوست،  وخامت اوضاع امنیت هنوز هم یک نگرانی عمده در ده والیت مورد نظر می باشد. با این

به وخیم شدن  شونده گانمصاحبه کندز، ننگرهار و نیمروز بهبود جزئی داشته است. در دایکندی، هرات و کندهار، اکثر 

بدین سو،  7016اوضاع عمومی امنیت اشاره کرده اند. در کابل، شمار حمالت انتحاری، انفجار و اختطاف، از ماه دسمبر 

 ته است. افزایش یاف

به جز در دایکندی، هرات و کندهار که دیدگاه های مغایری در ارتباط با رفتار پولیس ارائه شده است، برخورد پولیس با 

شهروندان در سایر والیات مثبت ارزیابی شده است. دسترسی به عدالت رسمی در تمام والیت به استثنای بامیان، دایکندی و 

 کندز افزایش یافته است. 

د موارد و انواع کار اطفال در تمام والیات رشد پیوسته ای داشته است و این مسئله به فقر و بیکاری در میان بزرگساالن تعدا

و اجبار والدین به یافتن منابع عایداتی جدید از جمله کار کشیدن از اطفال نسبت داده می شود. در هرات، کابل و کندز، تغییرات 

جنگ های مسلحانه، ازدواج اجباری و زیرسن و دسترسی به عدالت، پرورشگاه و کودکستان  مثبتی در بکارگماری اطفال در

 رقم خورده است. در عین زمان، وضعیت در این ابعاد در والیات دایکندی، کندهار، خوست و ننگرهار بدتر شده است. 

ده شده بود، در تمام والیات پابرجاست. نا امیدی عمومی نسبت به پروسه های انتخابات که در سه چرخۀ نظارتی پیشین مشاه

عالقمندی شهروندان برای پیوستن به احزاب سیاسی در کابل و خوست کماکان رو به افزایش است، اما این مشکل در بلخ و 

کندهار کاهش یافته است. مشابه به چرخه های نظارتی پیشین، فساد و واسطه بازی کماکان دسترسی به پست های دولتی در 

 والیات را تحت الشعاع قرار می دهد.اکثر 

آزادی بیان کماکان توسط عاملین مختلفی همچون مراجع حکومتی، زورمندان محلی و جناح مسلح مخالف دولت تهدید می 

شود. تهدید خبرنگاران، فعاالن جامعۀ مدنی و افرادی که بی پرده سخن می گویند، در والیات دایکندی، خوست، کندز و 

ش یافته است. در بلخ، هرات، خوست و ننگرهار، بهبودی جزئی در آگاهی مردم از قانون دسترسی به اطالعات ننگرهار افزای

 رقم خورده است.

 حقوق اجتماعی

به استثنای خوست، کندز و ننگرهار که شاهد بهبودی هایی در ابعاد حفظ الصحه، دسترسی به خدمات صحی و کیفیت خدمات 

بدین سو تغییری نکرده است. در خصوص کیفیت و دسترسی  7016صحی بوده اند، وضعیت در سایر والیات از ماه دسمبر 

به هیچ تغییری در این زمینه  شونده گانمصاحبه ده است و اکثر به خدمات صحی در نیمروز دیدگاه های مغایری ارائه ش

 اشاره نکرده اند. 

دسترسی به خدمات اساسی از جمله آب، برق و فاضالب در بامیان، دایکندی، خوست، کندز و نیمروز تغییری نکرده است. 

اخلی، طی چرخۀ نظارتی چهارم کاهش در کابل، کندهار و ننگرهار، دسترسی به خدمات اساسی، بویژه در میان بیجاشدگان د

 یافته است. وضعیت منازعات آب و زمین در ننگرهار و کندز کاهش یافته است اما این منازعات در بلخ بیشتر شده است. 
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به جز در کابل، کندهار و خوست که شاهد کاهش امنیت غذایی بوده اند، هیچ تغییر عمده ای وضعیت امنیت غذایی مشاهده 

 نشده است. 

استخدام معلمان مسلکی و احداث زیربناهای جدید منجر به باال رفتن دسترسی به معارف در بلخ، هرات، کابل، کندهار، 

خوست، کندز و ننگرهار شده است. هیچ تغییر قابل مالحظه ای در خدمات معارف در والیات بامیان، دایکندی و نیمروز 

 مورد اشاره قرار نگرفته است. 

نوادگی از جمله خشونت با زنان، منازعات میراث، قضایای طالق و دسترسی زنان به شعبه های حل وضعیت قضایای خا

منازعات فامیلی، بطور جزئی در بلخ، هرات، کابل، کندهار و ننگرهار بهبود یافته است. در بامیان، خوست و کندز دیدگاه 

به هیچ تغییری در این زمینه اشاره  نده گانشومصاحبه های مغایری در خصوص حقوق خانواده ارائه شده است. نصف 

 نکردند در حالیکه سایر آنها مدعی بودند که مشکالت خانوادگی افزایش یافته است. 

 حقوق اقتصادی

کاهش دسترسی به اشتغال دستمزدی در ده والیت مورد نظر، طی چرخۀ نظارتی چهارم ادامه داشته است. در ننگرهار، با 

ی کار، باال رفتن شمار عودت کنندگان منجر به افزایش بیکاری در میان مردم شده است. نا امنی، توجه به کمبود فرصت ها

کمبود دسترسی به سرمایۀ مالی و کمبود فرصت های اشتغال و همچنین واسطه بازی و فساد گسترده در بازار کار، کماکان 

می نمایند. شرایط کاری هیچ تغییری نکرده اند و کماکان از عواملی هستند که دسترسی عادالنه به اشتغال دستمزدی را محدود 

 نابسنده می باشند. 

 روابط مبتنی بر جنسیت، فساد

در بسیاری از والیات، تبعیض جنسیتی در بخش های مختلف کاهش یافته است. در برخی از والیات، به بهبودی هایی در 

مصاحبه ف اشاره شده است. در والیاتی همچون کابل، دسترسی به عدالت رسمی، اشتغال دستمزدی، خدمات صحی و معار

به برخورد ترجیحی با زنان در دسترسی به اشتغال دستمزدی اشاره کرده اند. این در حالی است که تبعیض جنسیتی  شونده گان

 در دسترسی به پست های دولتی در نیمروز کاهش یافته است. 

ور صحت و دسترسی به پست های دولتی در اکثر والیات ادامه داشته افزایش فساد در دسترسی به اشتغال دستمزدی، سکت

 است. با این حال، میزان فساد در سیستم عدلی رسمی در والیات بلخ، خوست و کندز کاهش چشمگیری داشته است. 
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 : شاخص های نظارتی0ضمیمۀ 
 

 حقوق مدنی

 (proxies)ُمعرف ها  شاخص

حق زندگی، آزادی و حفظ 

 کرامت 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 عدلی با زنان )جنسیت به

 عنوان موضوع مشترک(

 )فساد )موضوع مشترک 

 حقوق اطفال

 )خشونت با اطفال )میزان و انواع خشونت 

 دسترسی به عدالت 

  پرورشگاه هادسترسی به مراکز توانبخشی، مراکز اصالح اطفال و 

 کار اطفال 

 آزار جنسی 

 بکارگماری 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 

حق کار و برخورد منصفانه در 

 محل کار

 دسترسی به مشاغل دارای دستمزد 

 )فساد )فروش مشاغل، واسطه بازی 

 )تبعیض )جنسیت به عنوان موضوع مشترک 

  

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 اقتصادی

حق کار و برخورد منصفانه در 

 دسترسی به اشتغال

 دسترسی به مشاغل دارای دستمزد 

 )فساد )فروش مشاغل، واسطه بازی 

 )تبعیض )جنسیت به عنوان موضوع مشترک 

  

حق برخورداری از شرایط 

 کاری مناسب

  محل کارامنیت و ایمنی فرد در 

 امنیت شغلی 

  )آزار و اذیت )بنا به مالحظات جنسیتی و قومیتی 
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 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 

  داخلی )مسکن(بیجاشدگان 

 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 

 شاگردان( به فساد )در روند استخدام معلمان و نمره دادن 

 حقوق خانواده

 میراث و منازعات مربوطه وقحق 

 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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 تعریف کودها: فهرست و 7ضمیمۀ 

 
 NG = غیردولتی

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

KI-M-Kab-NG-7 (KI=مطلع کلیدی, M=مرد, Kab=کابل, NG=ترتیب=7 ,غیردولتی) 

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

KI-M-Kab-NG-4 (KI= کلیدی مطلع , 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-7 (KI=مطلع کلیدی, M=مرد Kab=کابل, Go=ترتیب=7 ,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-5 (FGD=بحث گروه تمرکز, F=زن, Kab=کابل, Go=ترتیب=5 ,دولت) 

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

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

KI-F-Kab-Go-2 (KI=مطلع کلیدی, F=زن, Kab=کابل, Go=ترتیب=2 ,دولت) 

KI-M-Kab-Go-1 (KI=مطلع کلیدی, M=مرد, Kab=کابل, Go=ترتیب=1 ,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-17 (KI=مطلع کلیدی, M=مرد, Kab=کابل, Go=ترتیب=17 ,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-15 (KI=مطلع کلیدی, M=مرد, Kab=کابل, Go=ترتیب=15 ,دولت) 

KI-M-Kab-Go-16 (KI=مطلع کلیدی, M=مرد, Kab=کابل, Go=ترتیب=16 ,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-11 (KI=مطلع کلیدی, M=مرد, Kab=کابل, Go=ترتیب=11 ,دولت) 

KI-M-Kab-Go-70 (KI=مطلع کلیدی, M=مرد, Kab=کابل, Go=ترتیب=70 ,دولت)  

KI-M-Kab-Go-71 (KI=مطلع کلیدی, M=مرد, Kab=کابل, Go=ترتیب=71 ,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-7 (FGD=بحث گروه تمرکز, M=مرد, Kab=کابل, CS=ترتیب=7 ,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-5 (KI= مطلع کلیدی, M=مرد, Kab=کابل, CS=ترتیب=5 ,جامعۀ مدنی) 

KI-F-Kab-CS-6 (KI= مطلع کلیدی, F=زن, Kab=کابل, CS=ترتیب=6 ,جامعۀ مدنی) 

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

KI-M-Kab-CS-2 (KI= مطلع کلیدی, M=مرد, Kab=کابل, CS=ترتیب=2 ,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-1 (KI= مطلع کلیدی, F=زن, Kab=کابل, PI=ترتیب=1 ,ارگان عامه) 

 


