
0 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

انستان د عامه څېړنو موسسهد افغ  

 

 
 
 

حقونو څخه څارنه د افغان وګړو له بنسټیزو  

جون -کال مارچ  ۷۱۰۲ه: د رڅلورمه څارنیزه دو  

   

 کال جوالی ۷۱۰۲د 

 
 

 د پروژې راپور
 
 



1 
 

 کور ودانی

( څلورم څارنیز راپور دی چې د هالنډ د بهرنیو ARMدا د افغان وګړو له بنسټیزو یا اساسي حقونو څخه د څارنې پروژې)

چارو وزارت په مالي لګښت چمتو شوی. د افغانستان د عامه څېړنو موسسه له ټولو هغو کسانو مننه کوي چې موافقه یې 

 پور له پاره د معلوماتو په راټولولو کې ونډه واخلي. وکړه تر څو د دې را

 

 په اړه وګړو له حقونو څخه د څارنې پروژېد افغان 

 دغه پروژه د الندې اهدافو ترالسه کولو په غرض ډیزاین شوې ده: 

 د هغو شاخصونو د یوې ټولګې له مخې په افغانستان کې د بنسټیزو حقونو له روانو شرایطو دایمي څارنه چې د .1

 نړیوالو منل شویو معیارونو پر بنسټ د مدني، ټولنیزو او اقتصادي حقونو څخه د څارنې په موخه تشکیل شوي. 

د مدني ټولنې فعاالنو له الرې د تجربي اسنادو له مخې بنسټیزو حقونو ته د اړتیا په اړه شعوري، عملي او  .2

 جوړوونکې پیغام رسونه او عدالت غوښتنه. 

 اړه د افغان وګړو د اړتیاوو پوره کولو کې د عامه بنسټونو ظرفیت لوړونه او ځواب ویل. د بنسټیزو حقونو په  .3
 

 

www.nac-د افغان وګړو له حقونو څخه د څارنې پروژې په اړه د ال ډېرو معلوماتو ترالسه کولو له پاره دغه آدرس 

pp.net .ته مراجعه وکړئ 

 

 په اړه  (APPRO)ستان د عامه څېړنو موسسېد افغان

د افغانستان د عامه څېړنو موسسه یو خپلواک اجتماعي ټولنیز ارګان دی چې د ټولنیزې زده کړې او د پالیسۍ جوړونې 

ټولنیزو څېړنو، د څارنې ارزونې پروګرامونو،  –پوهې لوړونه تر پوښښ الندې نیسي او په پام کې لري چې د علمي 

ې او سال مشورې له الرې په افغانستان او نورو لږ پرمختللیو هېوادونو کې د پرمختیایي او بیارغونې ښوونې روزن

پروګرامونو له پیاوړتیا سره مرسته وکړي. دغه موسسه د افغانستان په اقتصاد وزارت کې د یوه غیر انتفاعي او نادولتي 

ې مرکزي دفتر په کابل کې دی او سیمه ییز دفترونه یې په بنسټ په توګه ثبت شوې ده. د افغانستان د عامه څېړنو موسس

مزارشریف )شمال(، هرات )لوېدیځ(، کندهار )سوېل(، جالل آباد )ختیځ( او بامیانو )مرکز( کې موقعیت لري. دغه سازمان 

غړیتوب هم  د بنسټ اېښودونکي پالوي« د اروپا د عامه څېړنو موسسه»همدارنګه په بلجیم هېواد کې د ثبت شوي سازمان 

 لري. 

ته مراجعه وکړی او یا  europe.net-www.approو ا www.appro.org.afد ال زیاتو معلوماتو له پاره الندې آدرسونو 

 له الرې له موږ سره اړیکه ونیسی.  mail@appro.org.afد دغه برېښنالیک 

 

 د څېړونکو په اړه

رحمت هللا الکور، نکو نومونه په الندې ډول دي چې د دې راپور په جوړونه او ترتیب کې یې برخه اخستې: د هغو څېړو

راضیه حیدری، ، ي، فاطمه خاورخلیلي، طاهره فردوس، احسان هللا هیميفریبا ایوب، عنایت هللا بشردوست، عبدالصمد ابرا

علم الدین احمد سیر رنجبر،  ،حیمي، محمد انور ررضیه رحمانيم، مي، محمود عمر، سعید پرتو، بریالی قیوعبدهللا نېکزاد

 .زاهد اسماعیل نازنین سید او ،ۍز سخي، لیمه یفيصزرغونه  ،سعادتاحسان محمد رضوان، 

 

 په زیار لیکل شوی.  سعادتاحسان محمد دغه راپور د طاهره فردوس، سعید پرتو او 

 ان د عامه څېړنو موسسې پر غاړه دی. په دې راپور کې د ټولو کمونو او تېروتنو مسؤلیت د افغانست

 

حقونه د افغانستان د عامه څېړنو موسسې سره خوندي دي. کېدای شي د افغانستان د عامه څېړنو موسسه، ځینې  2017 ©

دغه اثر د بیاموندنې په سیسټم کې زېرمه شي یا هم یوازې د غیر سوداګریزو اهدافو په غرض د افغانستان د عامه څېړنو 

. د دې اثر هر ډول بله کارېدنه مخکنۍ اجازې ته  www.appro.org.af  یا لېنکونو ته ولېږدول شيب سایټ موسسې وې

 rg.afmail@appro.oاړتیا لري چې باید په لیکلې توګه د الندې برېښنالیک له الرې ترالسه شي: 

 

http://www.nac-pp.net/
http://www.nac-pp.net/
http://www.nac-pp.net/
http://www.appro.org.af/
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mailto:mail@appro.org.af
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 د لنډیزونو لېست

AIHRC  د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون 

AGO  د لوی څارنوال دفتر 

AOGs  د دولت مخالفې وسله والې ډلې 

ALP  افغان محلي پولیس 

ANP  افغان ملي پولیس 

ANSF  افغان ملي امنیتي ځواکونه 

APPRO  د افغانستان د عامه څېړنو موسسه 

ARM   افغان وګړو له بنسټیزو جقونو د څارنې پروژهد 

AWDP  په افغانستان کې د کاري ځواک د پیاوړتیا پروګرام 

BHC  اساسي روغتیایي مرکز 

DOWA  د ښځو چارو ریاست/ مدیریت 

EUI  د اروپایي پوهنتون انستیتیوت 

EVAW  د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي له منځه وړل 

FGD  حثد تمرکز ډلې ب 

FRU  د کورنیو شخړو د حل څانګه 

IDP  کورني بېځایه شوي 

OHCHR  د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمېشنري  

STD  مقاربتي ناروغۍ 

UN  م م یا ملګري ملتونه 

UNAMA  په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستیال پالوی 

UNHCR  ېشنريد کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کم 

UNICEF  د ماشومانو له پاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق 

UNESCO  د ملګرو ملتونو ښوونیز، علمي او فرهنګي سازمان 

VAW  د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی 
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 سریزه

سیمو کې د جګړو د هېواد په یو شمېر نا امنو کال په لومړنۍ نیمه کې ادامه پیدا کړه.  2017د افغانستان امنیتي ناورین د 

شدت، پر بنسټیزونو حقونو د پام وړ اغېزې کړې دي. د مخالفو وسله والو ډلو او حکومتي امنیتي ځواکونو ترمنځ د جګړې د 

دوام له امله، زرګونه ملکي وګړي مړه، ټپي یا بېځایه شول. د امنیو ډېرېدو له امله، د خوړو، معارف، روغتیا، عدلي 

 دمتونو او د روغتیا پالنې په څېر لومړنیو رفاهي امکاناتو ته د خلکو السرسی کم و. خدمتونو په شان لومړنیو خ

په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان مرستیال پالوي )یونما( په هغه ربعوار راپور کې چې په اپرېل میاشت کې یې 

تنو ملکي وګړو مرګ ژوبله ثبت  2،121کال د جنوري له لومړنۍ نېټې څخه د اپرېل تر دېرشمې یې  2017خپور کړ، د 

کال د جریانونو په دوام، ځمکنۍ شخړې الهم د  201۱تنه ټپیان دي. د  1،۴۱۱تنه مړه او  71۷کړې ده چې له دې ډلې 

، ځای لري. د 1ملکي تلفاتو ستر دلیل تشکیلوي او ورپسې السي چاودېدونکي توکي لکه ځان وژونکي او مختلط بریدونه

کال په ورته دوره کې،  201۱تنه ټپیان دي، د  10۱تنه مړه او  ۴۴7سلنه ملکي تلفاتو چې په کې  ۱2دولت ضد عناصر د 

سلنه زیاتوالی ښیي. ال هم د ملکي تلفاتو ډېره برخه د ځان وژونکو او مختلطو بریدونو له امله ده. کابل والیت د ګڼو ځان  ۷

وبلې تر ټولو لوړه کچه لري او ورپسې هلند، کندهار، ننګرهار او وژونکو او مختلطو بریدونو کېدو له امله، د ملکي مرګ ژ

 روزګان والیتونه ځای لري. 

تنه نور ټپي شوي دي. خو  ۷2۷تنه ماشومان وژل شوي او  210کال په لومړۍ ربع کې  2017د یونما له راپور سره سم، د 

کال د  2017سلنه زیاتوالی ښیي. ماشومان د  17، کال د همدې دورې په پرتله 201۱بیا هم، د وژل شویو ماشومانو شمېر د 

د دولت مخالفې وسله والې ډلو او افغان ملي امنیتي ځواکونو په  2.سلنه جوړوي 3۴لومړۍ ربع د ټولو ملکي تلفاتو 

پراخېدونکې کچه ښوونځي او نور عامه تأسیسات د نظامي اهدافو له پاره کارولي او په پایله کې یې ډېر ماشومان په 

 3. نګړې نجونې ښوونځیو ته له السرسي محرومې شوې ديځا

سره له دې چې وسله والې جګړې د خلکو د وژل کېدو، ټپي کېدو او بې ځایه کېدو المل شوې، نورې اندېښنې په ځانګړې 

وسایلو توګه د وګړو د اساسي حقونو په اړه یې اندېښنې زیاتې کړې دي چې له ډلې یې کوالی شو بې کوره کېدو، د ژوند د 

له السه ورکولو، ګرځبندیزونو، بشر دوستانه مرستو، معارف او روغتیایي خدمتونو ته لږ السی، یاد کړو. د کورنیو بېځایه 

میلیونه افغان کډوال الهم له هېواده بهر دي او ګڼ شمېر  2،۱میلیونه کې باقي پاتې دی حال دا چې کابو  1،۴شویو شمېر په 

  4.تېرويیې په سخو شرایطو کې ژوند 

کال په درېیو لومړیو میاشتو کې له ایران او پاکستان څخه را  2017تنه کډوال د  1۷7د کډوالۍ د نړیوال سازمان په خبره، 

تنو قانوني اسناد نه لرل. دغه شمېره په ډاګه کوي چې هېواد ته د راستنېدو کچه تېرو کالو ته  12۴ستانه شوي چې له ډلې یې 

شوې ده. ډېری راستانه شوي لسګونه کاله بهر اوسېدلي ځکه نو حکومت او بشردوستانه سازمانونو ته په کتو د پام وړ لوړه 

 5.بویه چې د امرار معاش او بیا ځل اسکان په برخه کې یې ځانګړې پاملرنه وکړي

ورکول، په دورو د ښځو او نجونو پر وړاندې تاوتریخوالی هم ادامه لري او له بلې خوا په عمومي ځایونو کې ښځو ته سزا 

 2.وهل او د مخالفو وسله والو تر واک الندې سیمو کې د هغوی اعدام په څېر ټکو ته هم اشاره شوې ده

                                                        
1 Complex attacks 
2 UNAMA, Afghanistan First Quarter Report 2017, Protection of Civilians in Conflict, available at: 

https://unama.unmissions.org/unama-first-quarter-2017-civilian-casualty-data 

 chapters/afghanistan-/country2017report/-https://www.hrw.org/world: د مثال له پاره مراجعه وکړی. 3 

pacific/afghanistan/report-the-and-https://www.amnesty.org/en/countries/asia-: د مثال له پاره مراجعه وکړی. 4 
afghanistan/ 

 : د مثال له پاره مراجعه وکړی. 5 
https://afghanistan.iom.int/sites/default/files/Reports/iom_return_of_undocumented_afghans_weekly_situation
_report_july_2-2.pdf 

 chapters/afghanistan-/country2017report/-https://www.hrw.org/world: د مثال له پاره مراجعه وکړی. 2 

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
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 د څېړنې موخه او مېتود

دغه راپور هم د تېرو څارنیزو راپورونو په څېر په پام کې لري چې په لسو ټاکل شویو والیتونو کې په بنسټیز حقونو کې 

د مدني، ټولنیزو او اقتصادي حقونو په « بنسټیز حقونه»دایمي توګه وسنجوي. د راپور موخو ته په کتو، راغلي تغییرات په 

 7.کته ګوریو وېشل شوي دي

تر څو داسې بنسټ کېښودل شي چې له کال په ډسمبر میاشت کې وشوه  201۷د  (baseline assessment)لومړنۍ ارزونه

کال  201۱د »، « اپرېل –کال جنوري  201۱» ې د څارنې نورې دورې د مخې یې دغه تغییرات و سنجول شي او ورپس

کال مارچ  2017»څارنې ترسره شوې. دغه څارنیزه دوره) څلورمه( د « نومبر –کال اګېست  201۱د »او « جوالی –مې 

 پروې زماني دوره تر پوښښ الندې نیسي. « جون –

ښاري او کلیوالي سیمو راټول  21ختیځو او لوېدیځو والیتونو کې له دغه معلومات د هېواد په لسو مرکزي، شمالي، سوېلي، 

شوي دي. ترکیبي شاخصونه د هغو معیارونو له مخې تشکیل شوي چې په نړیواله کچه د حقونو څارنې له پاره کارول 

حیح شوي کیږي. وروسته دغه شاخصونه د ازموینې د لومړنۍ ارزونې او را وروسته نظارتي دورو کارونې له پاره تص

 شوي دي. وړاندېجدول کې  1په دي. د هر یوه له دری ګونو ارکانو له پاره ترکیبي شاخصونه 

 8جدول: شاخصونه د ارکانو په تفکیک ۰

 شاخصونه حقوقي ارکان

 د ژوند، خپلواکۍ، امنیت او فردي کرامت حق مدني حقونه

 اغېزناکو او منصفانه عدلي خدمتونو ته د السرسي حق

 مانو حقونهد ماشو

 په عامه چارو کې د ګډون حق

 د بیان او عقیدې د آزادۍ حق

 د روغتیا حق ټولنیز حقونه

 د کور او کافي امکاناتو لرلو حق

 خوراکي امنیت

 د زده کړو حق

 د کورنۍ حقونه

 د کار او په کار ځای کې د منصفانه چلند حق اقتصادي حقونه

 حق د مناسبو کاري شرایطو لرلو

 

 نمونه اخستنه او مېتودونهلمنه، 

جدول(. دغه والیتونه عبارت دي:  2ولسوالۍ/ ساحې د دې څارنې له پاره ټاکل شوې دي) 21د هېواد له لسو والیتونو څخه 

د والیتونو ټاکنه د ټول افغانستان و هرات. از، ننگرهار، خوست، کندهار، نیمروز و، بلخ، کندډایکونډيکابل، بامیان، 

اقتصادي شرایطو تنوع، د مدني ټولنې ګډون، امنیتي وضعیت او د پراختیایي پروګرامونو  –افیایي پوښښ، د ټولنیزو جغر

 په څېر معیارونو له مخې شوې ده.  ]انکشافي پروګرامونو[تمرکز ټکي

                                                        
اقتصادي، ټولنیزو او فرهنګي حقونو نړیوال تړون او د د حقوقو د ارکانو په مفهوم جوړونه کې د بشري حقونو له نړیوالې اعالمیې، د مدني او ټولنیزو حقونو له نړیوال تړون، د . 7 

. د هر یوه دغه حقوقي رکن له پاره عملیاتي جنوا کنوانسیون له پروتوکل څخه ګټه اخستل شوې، ځکه دغه اسناد د وسله والو جګړو پرمهال د افرادو له حقونو د مالتړ پر موضوع اړه لري

د انطباق په څنګ کې د لومړنۍ ارزونې ترسره کولو وروسته تشکیل شوي تر څو د ټولنې عیني واقعیتونه او موجوده شرایطو ته انعکاس او کاري تعارف د افغانستان له شرایطو سره 
 ورکړي.

 ضمیمې ته مراجعه وکړئ. 1د هغو معرفي کوونکو کتنې له پاره چې د هر یوه دغه شاخص له پاره تعریف شوي،   2
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 جدول: د والیتونو او ولسوالیو تفکیک بندي ۷

 لۍولسوا والیتونه

 مزار شریف، خلم، بلخ بلخ

 ولنگامرکز بامیان، شیبر، یک انبامی

 نیلی، شهرستان ډایکونډي

 مرکز هرات، کوهسان، گذره هرات

 مرکز کابل، خاک جبار، استالف کابل

 مرکز کندهار، ارغنداب، دامان کندهار

 متون، مندوزی، تریزی خوست

 بادآ علي، امام صاحب، کندوز مرکز وزکند

 جالل آباد، کامه، سرخرود ننگرهار

 زرنج، چخانسوز، چهاربرجک روزنیم

 لۍولسوا ۷2 یتونهوال ۰۱

نارینه و د مهمو اطالع  112ښځو او  2۷تنو ګډون کړی چې له ډلې یې  73۴په دغې څلورمه څارنیزه دوره کې ټولټال 

لوماتي تنو نارینه و هم د تمرکز ډلې په بحثونو کې ګډون کړی. مع 232تنو ښځو او  22۷رسوونکو په توګه مرکه کړې او 

 جدول کې وړاندې او تفکیک شوې دي.  3سرچینې په 

 جدول: معلوماتي سرچینې ۳

 اړوندې ولسوالۍ والیتي مرکزونه
  شغل لرونکې ښځې په ځانګړې توګه

 EPDښوونکې او د ښځو د والیتي شبکې 

 غړې

  شغل لرونکي نارینه لکه هټیوال، کروندګر

 او ښوونکي

 حقوقي سازمانونه 

 د ښځو چارو ریاست 

 د عدلیې ریاست 

 د پوهنې ریاست 

 ریاست معارف 

 د عامې روغتیا ریاست 

 د کار او ټولنیزو چارو ریاست 

  د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي له منځه

 وړلو مدیر

  د پولیسو په سیسټم کې د بشري

 حقونو ریاست

  محصل 

 محصله 

  پرځوانانو تمرکز لرونکې مدني

 ټولنې استازي

  پر ښځو متمرکزې مدني ټولنې

 ستازيا

 د رسنیو استازي/ خبریاالن 

  د افغانستان د بشري حقونو خپلواک

 کمیسیون استازي

 د والیتي شورا غړی 

 د والیتي شورا غړې 

 د کډوالو چارو ریاست 

  شغل لرونکې ښځې په

ځانګړې توګه ښوونکې او د 

 کور مېرمنې

  شغل لرونکي نارینه لکه

 هټیوال، کروندګر او ښوونکي

 یو ټولنیز مشر 

 ره ښځهیوه مخو 

 د حقوقو ریاست 

 د پوهنې ریاست 

 د عامې روغتیا ریاست 

 د پولیسو ریاست 

 

د تمرکز ډلې بحثونه ، (semi-structured interviews)کېانفرادي مرنکې نیمه جوړښت لرود معلوماتو راټولولو له پاره، 

نو سره نیمه رسمي مرکې، د او د کمي سروې پوښتپاڼې کارول شوې دي. له مهمو اطالع رسوونکو او تمرکز ډلو بحثو

( په کارونې سره ترسره شوې دي او د کمي سروې پوښتپاڼه هم له تمرکز ډلې بحثونو guiding questionsپوښتنو) الرښود

او مهمو اطالع رسوونکو څخه د ال ډېرو معلوماتو راټولونې له پاره کارول شوې ده. په لمن لیکونو کې د کوډونو په کارونې 

 ضمیمه کې تشریح شوي دي.   2ینو ته ارجاعات په ګوته شوي. اړوند کوډونه په سره الزمو سرچ
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 د کیفي معلوماتو پایلې

 بلخ

د مدني حقونو له اړخه، په امنیتي وضعیت، له خلکو سره د پولیسو په سلوک، عدلت ته په السرسي او اطالعاتو ته د 

لو راپور ورکړل شوی. که څه هم د کارګرو ماشومانو شمېر السرسي قانون په اړه خلکو د پوهاوي کچې کې د ښه والي رات

ډېر شوی، خو له وخت وړاندې ودونو، جنسي ځورونې، د ماشومانو د اصالح مرکزونو ته السرسي او وسله والو جګړو 

الهم په راتلونکو ټاکنو او سیاسي ګوندونو کې د خلکو ګډون کې د ماشومانو د کارونې کچې کې هېڅ تغییر نه دی راغلی. 

 مخ په کمېدو دی. 

د ټولنیزو حقونو له اړخه، د پوهنې، کورنۍ حقونو او برېښنا ته د السرسي په برخو کې ښه والی لیدل شوی، په داسې حال 

کال له ډسمبر راهیسې بدتر شوی.  201۱کې چې د پوهنې کیفیت، د اوبو او ځمکې په سر د شخړو هواري وضعیت د 

 څلورمې څارنیزې دورې پر مهال محدود و.  خوراکي امنیت ته السرسی هم د

د اقتصادي حقونو له اړخه، معاش لرونکو شغلونو ته السرسی د یو شمېر نادولتي موسسو د تړل کېدو او نا امنیو خپرېدو له 

 امله مخ په کمېدو دی. په کاري شرایطو کې هېڅ ډول تغییر نه دی راغلی. 

و ته د السرسي په برخه کې جنسیتي تبعیض کم شوی. فساد، خدماتو او اساسي د روغتیایي خدمتونو او معاش لرونکو مشاغل

 حقونو ته السرسی تر سیوري الندې نیولی، که څه هم په رسمي عدلي سیسټم کې د فساد کچه یو څه ټیټه شوې ده. 

 جدول: د بلخ د ځانګړنو لنډیز ۰

 وضعیت رکنونه/ شاخاصونه:
تغییر یې نه 

 دی کړی
 ویشبدتر  ښه شوی

    مدني حقونه
 ✔ ✔1   د ژوند، خپلواکۍ، امنیت او فردي کرامت حق

  ✔2 ✔ اغېزناکو او عادالنه عدلي خدمتونو ته د السرسي حق
 ✔4  ✔3 د ماشومانو حقونه

 ✔5   په عامه چارو کې د ګډون حق
  ✔6 ✔ د بیان او عقیدې د آزادۍ حق

    ټولنیز حقونه:
 ✔7   د روغتیا حق

 ✔9 ✔8  کافي امکاناتو ته د السرسي حقکور او 

  ✔11  خوراکي امنیت
  ✔11  د پوهنې )معارف( حق

  ✔12  د کورنۍ حقونه

    اقتصادي حقونه:
 ✔13   د کار او په کارځایونو کې د عادالنه چلند حق

   ✔ د مناسبو کاري شرایطو لرلو حق

    ګډ موضوعات:
  ✔15 ✔14 ر(جنډجنسیت )

 ✔17 ✔16  فساد
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 1 :یا دښتونه

په عمومي توګه، امنیتي وضعیت په څلورمه څارنیزه دوره کې مثبت ارزول شوی او د دغه کار المل تر ډېره د  .1

 خلکو او پولیسو ترمنځ همکاري بلل شوی. 

رسمي او دودیز عدالت ته د السرسي په اړه بېالبېل لیدلوري وړاندې شوي. نیمایي ځواب ورکوونکو ویلي چې  .2

ته السرسی ښه شوی او پاتې یې هېڅ ډول تغییر ته اشاره نه ده کړې. د رسمي او دودیز عدلي نظام د عدالت 

 کارکوونکو په په کړنو د هېڅ راز تغییر راپور نه دی ورکړل شوی. 

له درېیمې څارنیزې دورې وروسته، د ماشومانو په ستونزو لکه په وسله والو جګړو کې ګمارنې او جنسي تېري  .3

ول تغییر نه دی راغلی. همدارنګه، عدالت، د اصالح مرکزونو او رزنتونونو ته د ماشومانو په السرسي کې هېڅ ډ

 کې هم تغییر نه دی راغلی. 

کال له ډسمبر راهیسې الهم لوړه شوې او دلیل یې د کورنیو ناوړه اقتصادي  201۱د ماشومانو د کار کچه د  .4

وی دی. د ښوونځیو رخصتۍ ته په پام، راپور ورکړل شوی چې شرایط او د لویانو له پاره د کار کمښت بلل ش

 ماشوم زده کوونکي په رخصتیو کې په کار ګمارل شوي دي. 

په راتلونکو ټاکنو کې د ګډون په اړه د ځواب ورکوونکو عالقه کمه شوې او ډېری کسان وېره لري چې ټاکنې به  .5

ډول تغییر نه دی راغلی. په سیاسي ګوندونو کې له  اصال ً و نه شي، ځکه د ټاکنو په خپلواک کمیسیون کې هېڅ

کال له ډسمبر راهیسې کمه شوې ده. د حکومت په تشو بستونو  201۱ګډون سره د ځواب ورکوونکو عالقه هم د 

 کې د ښځو او نرانو د ګمارنې په پروسه کې هېڅ ډول ستر بدلون نه دی راغلی. 

قانون په اړه د خلکو د پوهاوي کچه د عدلیې وزارت په ګډون د په څلورمه څارنیزه دوره، اطالعاتو ته السرسي  .2

 مدني ټولنو او ښاروندي بنسټونو له خوا د روزنیزو پروګرامونو جوړولو له امله، لوړه شوې ده.

کال له ډسمبر راهیسې بدتر شوی، حال دا چې د اومینداورۍ روغتیا په ګډون  201۱د روغتیایي خدمتونو کیفیت د  .7

 تونو ته د السرسي کچې کې تغییر نه دی راغلی. روغتیایي خدم

په خلم ولسوالۍ کې برېښنا ته د السرسي په برخه کې مثبت تغییرات راغلی، حال دا چې نورو اساسي خدمتونو ته  .2

 په السرسي کې تغییر نه دی راغلی. 

ړو په اړه مغایر ځواب ورکوونکي د برېښنا بېل د فیس له لوړېدو شکایت لري. د ځمکو او اوبو په سر د شخ .1

لیدلوري وړاندې شوي. نیمایي ځواب ورکوونکي وایي شخړې ډېرې شوې او پاتې نور په دې عقیده دي چې دغه 

 شخړې کمې شوې دي. 

شتمن سوداګر، د نونیسف او خوراک د نړیوال پروګرام په څېر مرستندویه ادارو، د کډوالو او راستنېدونکو  .10

ارزې مدیریت اخستی او په ځانګړې توګه کورنیو بېځایه شویو ته یې خوراکي مدیریت او له طبیعي پېښو سره د مب

 مرستې وړاندې کړې دي، خو د دغو مرستو اندازه محدوده وه. 

پوهنې ته د نجونو او هلکانو د السرسي کچه په څلورمه څارنیزه دوره کې الهم مخ په لوړېدو وه. د دې کار اساسي  .11

کي ګمارل شوي او زیربناوې جوړې شوې دي. خو بیا هم، په ټاکل شویو المل دا ګڼل کیږي چې مسلکي ښوون

 درېیو ولسوالیو کې د پوهنې په کیفیت کې هېڅ ډول تغییر نه دی راغلی. 

اکثریت ځواب ورکوونکو د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي، طالق پېښو او د میراث په سر د شخړو په څېر  .12

ې. خو بیا هم، ځینې خواب ورکوونکي مغایر لیدلوري لري او وایي چې د کورني تاوتریخوالي کمېدو ته اشاره کړ

 میراث اړوند شخړې د بېوزلۍ زیاتېدو له امله ډېرې شوې دي. 

                                                        
 د الندې مرکو له مخې:. 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 
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په بلخ کې معاش لرونکو شغلونو ته د السرسی د یو شمېر نادولتي موسسو د تړل کېدو او ناامنیو خپرېدو له امله، ال  .13

 هم د کمېدو په حال کې دی. 

ولتي پستونو کې د ګمارنې بهیر جنسیتي تبعیض هم د تېر په څېر وجود لري او هېڅ ډول ستر تغییر په کې نه په د .14

 دی راغلی. 

کال له ډسمبر راهیسې، د روغتیا به سکټور کې د هېڅ جنسیتي تبعیض راپور نه دی ورکړل شوی او دغه  201۱د  .15

کمه شوې ده. عدالت ته د ښځو د السرسي په اړه  ستونزه معاش لرونکو مشاغلو ته د السرسي په برخه کې هم

مغایر لیدلوري وړاندې شوي. ګڼ شمېر ځواب ورکوونکو عدالت ته د ښځو د السرسي او له ښځو سره د عدلي 

چارواکو په چلند کې مثبتو تغییراتو ته اشاره کړې او المل یې د څارنوالۍ د مدیر بدلون، د امنیتي وضعیت ښه 

انوني حقونو په اړه د مدني ټولنو د اطالع رسونې هلې ځلې بلل شوي دي. نورو ځواب کېدنه او د ښځو د ق

 ورکوونکو عدالت ته د ښځو د السرسي په اړه هېڅ ډول تغییر ته اشاره نه ده کړې. 

په عدلي سیسټم کې د فساد کچه د کارکوونکو د معاشونو لوړېدو له امله، الهم د کمېدو په حال کې ده. خو د پولیسو  .12

 په ریاست کې د فساد د کچې هېڅ تغییر نه دی کړی. 

ویل کیږي چې معاش لرونکو مشاغلو ته د السرسي او په دولتي دندو د کسانو په ګمارنه کې د فساد کچه لوړه  .17

شوې. د ښوونکو د ګمارنې او زده کوونکو د نمرو ورکولو په برخه کې د فساد او واسطه بازۍ کچه هم د څلورمې 

 په لړ کې لوړه شوې ده. څارنیزې دورې 
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 بامیان

کال د اپرېل میاشتو ترمنځ، بدتر شوی. خو بیا هم، پر  2017کال د ډسمبر او  201۱په بامیانو والیت کې امنیتي وضعیت د 

پولیسو د خلکو باور او له خلکو سره د پولیسو چلند مثبت ګڼل شوي. رسمي او دودیز عدلت ته د السرسي، په راتلونکو ټاکنو 

د ګډون، بیان آزادۍ، اطالعاتو ته د السرسي په اړه د خلکو د پوهاوي کچې او د کار په برخو کې، همدارنګه په وسله کې 

والو جګړو کې د ګمارنې، جبري ودونو، جنسي ځورونې او زده کړو پرېښودو په څېر د ماشومانو په ستونو کې د پام وړ 

 تغییر نه دی راغلی. 

ې، د روغتیا پالنې، پوهنې، د اوبو، برېښنا او کور خدمتونو او خوراکي امنیت په وضعیت کې کال له ډسمبر راهیس 201۱د 

په عمومي توګه تغییر نه دی راغلی. د کورنۍ د حقونو په اړه بېالبېل لیدلوري وړاندې شوي. نیم ځواب ورکوونکي په دې 

وړاندې د تاوتریخوالي په څېر د کورنیو ستونزو عقیده دي چې په دې برخه کې تغییر نه دی راغلی او نیم نور د ښځو پر 

 ډېرېدو ته اشاره کوي. 

کال له ډسمبر  201۱د کاري فرصتونو کمېدنه الهم ادامه لري او د اکثریت ځواب ورکوونکو د اندېښنې المل شوې. د 

 راهیسې په کاري شرایطو کې هېڅ ډول تغییر نه دی راغلی. 

په مو، دولتي دندو او پولیسو په ګمارنه کې جنسیتي تبعیض الهم ادامه لري. ځواب ورکوونکو ویلي چې په رسمي محاک

حکومتي عدلي مناصبو کې د ښځو د ګمارنې خورا نادر پېښې هم سمبولیکه بڼه لري او د پرېکړه کولو هېڅ راز صالحیت نه 

ته د السرسي په برخو کې د  دی ورکړل شوی. د پولیسو په سیسټم، رسمي عدالت، دولتي پستونو او معاش لرونکو مشاغلو

 فساد کچه د تېر په څېر د پام وړ تغییر نه لري. 

 جدول: د بامیانو د ځانګړنو لنډیز ۷

 وضعیت رکنونه/ شاخصونه:

ه یې نتغییر 

 دی کړی

شویبدتر  ښه شوی  

    مدني حقونه

 2✔ 1✔   د ژوند، خپلواکۍ، امنیت او فردي کرامت حق

  3✔ ✔ خدمتونو ته د السرسي حقاغېزناکو او عادالنه عدلي 

   4✔ د ماشومانو حقونه

   5✔ په عامه چارو کې د ګډون حق

   6✔ د بیان او عقیدې د آزادۍ حق

    ټولنیز حقونه:

   7✔ د روغتیا حق

   8✔ کور او کافي امکاناتو ته د السرسي حق

   9✔ خوراکي امنیت

   11✔ د پوهنې )معارف( حق

 11✔   د کورنۍ حقونه

    اقتصادي حقونه:

 12✔   د کار او په کارځایونو کې د عادالنه چلند حق

   ✔ د مناسبو کاري شرایطو لرلو حق

    ګډ موضوعات:
   ر(جنډجنسیت )

✔13 

   14✔ فساد
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 10:یادښتونه

هم شته چې  په عمومي توګه، ځواب روکوونکي پر پولیسو د باور موضوع الهم مثبته ارزوي، خو داسې شکایتونه .1

پولیس له جنایتکارانو سره په سلوک کې ناغېړي کوي. له خلکو سره د پولیسو چلند، د پولیسو ریاست د څارنې، د 

پولیسو او بشري حقونو د سازمانونو ترمنځ د همکاریو او هم له فساد سره د مبارزې په برخه کې د والي د ژمنې له 

 امله، الهم رضایت بښوونکی ګڼل شوی. 

کال له ډسمبر راهیسې بدتر  201۱و، غال او ترهګریزو بریدونو له زیاتېدو سره، د بامیانو امنیتي وضعیت د د وژن .2

 شوی. په څلورمه څارنیزه دوره کې، د نهو ښځو د وژنې راپور ورکړل شوی دی. 

پام وړ د اکثریت ځواب ورکوونکو په خبره، رسمي او دودیز عدالت ته د ښځو او سړیو په السرسي کې هېڅ د  .3

تغییر نه دی راغلی. خو بیا هم، یو شمېر ځواب ورکوونکو ویلي چې رسمي عدالت ته السرسی د حقوقي پوهاوي 

لوړېدو، کارکوونکو د تبدیلۍ او فساد ضد ګامونو اوچتولو له امله، ډېر شوی دی. د رسمي عدلي ارګانونو د کړنو 

رکوونکو په دې برخه کې هېڅ راز تغییر ته اشاره کړې په اړه بېالبېل لیدلوري وړاندې شوي دي. نیمایي ځواب و

او پاتې نور یې ادعا لري چې د رسمي عدلي کارکونکو کړنې او چلند د قضایي کارکوونکو د روزنې، معاشونو 

 لوړېدو او فساد ضد ګامونو اوچتېدو له امله په اساسي توګه ښه شوي دي. 

راهیسې، د ماشومانو د کار، په وسله والو جګړو کې د  کال له ډسمبر 201۱د ځواب ورکوونکو په خبره، د  .4

ګمارنې، جنسي تېري، جبري او له وخت وړاندې ودونو په څېر د ماشومانو په ستونزو کې هېڅ ډول تغییر نه دی 

 راغلی. عدالت، اصالحي مرکزونو او روزنتونونو ته د ماشومانو السرسی الهم بې تغییره پاتې دی. 

سره د ځواب ورکوونکو د عالقې ارزونه مني ده. عامه پستونو ته د نارینه و د السرسي په  په ټاکنو کې له ګډون .5

برخه کې هېڅ د پام وړ تغییر نه دی راغلی. په سیاسي ګوندونو کې له ګډون سره د ځواب ورکوونکو د عالقې کچه 

 هم د پام وړ تغییر نه لري. 

ه ده. اطالعاتو ته د السرسي قانون او د هغه د تطبیق پروسې د بیان آزادي په څلورمه څارنیزه دوره کې هم محدود .2

 په اړه د خلکو د پوهاوي په کچه کې د هېڅ تغییر راپور نه دی ورکړل شوی. 

د میندو د روغتیا په ګډون روغتیایي کال له ډسمبر راهیسې،  201۱د اکثریت ځواب ورکوونکو په خبره، د  .7

کې هېڅ تغییر نه دی راغلی. د امبوالنس نه شتوالی، د طبي تأسیساتو او خدمتونو ته د السرسي او کیفیت په برخو 

کارکوونکو کمښت، د درملو بې کیفیتي او د عامې روغتیا ریاست له خوا د روغتیایي خدمتونو نه څارنه، د 

 روغتیایي خدمتونو د بې کیفیتۍ او السرسي د محدودیت اصلي الملونه ګڼل شوي دي. 

 کال له ډسمبر راهیسې، اساسي خدمتونو ته د السرسي په برخه کې تغییر نه دی راغلی. 201۱په عمومي توګه، د  .2

موسسو له لوري چمتو شوې، په خوراکي نا امنۍ اخته کسانو له  ADRA وا UNHCRله هغو مرستو پرته چې د  .1

ګړي کافي پاره هېڅ ډول خوراکي مرستې نه دي ورکړل شوې. د ځواب ورکوونکو په خبره، د والیت اکثریت و

 خوړو ته السرسی نه لري. 

له دې امله چې څلورمه نظارتي دوره له ژمنیو رخصتیو سره په یوه وخت وه، د والیت د معارف د کیفیت په اړه  .10

 هېڅ ډول معلومات په السی کې نه وو. 

برخه کې  . نیمایي ځواب ورکوونکو په دېد ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په اړه مغایر لیدلوري وړاندې شوي .11

هېڅ تغییر ته اشاره نه ده کړې او پاتې نور یې په دې عقیده وو چې له ښځو سره د تاوتریخوالي کچه لوړه شوې او 

 په ځینو ولسوالیو کې یې د ژنو او ځان وژنو پېښو ته اشاره کړې ده. 

                                                        
  د الندې مرکو له مخې:. 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-2, KI-M- Bam -Go-

11, KI-M- Bam -CS-1, KI-F- Bam -CS-2, KI-M- Bam -CS-4, KI-F- Bam -Go-21, KI-M- Bam -Go-7, FGD-M- Bam 

-CS-3, FGD-F- Bam -Go-4, KI-M-Bam-NG-2, KI-F-Bam-NG-1, KI-M-Bam-GO-12, 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-7, KI-M-Bam-CS-5, KI-M-

Bam-GO-11, KI-M-Bam-GO-17, FGD-M-Bam-CS-2, KI-M-Bam-GO-20، KI-F-Bam-CS-2, KI-M-Bam-GO-

12, KI-M-Bam-GO-2, and KI-F-Bam-Go-1 
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یکو جوړولو له پاره د معاش لرونکو کارونو ته السرسی د ژمي په اوږدو کې د کرنیزو فعالتونو د درېدو، د فابر .12

 برېښنا نه شتوالي، د نا دولتي موسسو د شمېر کمېدو او پانګونې د کمښت له امله، کم شوی دی.

ځواب ورکوونکو د څلورمې څارنیزې دورې په اوږدو کې په رسمي محاکمو کې د جنسیتي تبعیض شته والي ته   .13

جونو، په ځان د لږ باور لرلو، له ښځو څخه د اشاره کړې او ویل کیږي چې ښځې د محافظه کارانه فرهنګي روا

سیاسي  او حکومتي مالتړ نه شتوالي له امله، دولتي پستونو ته محدود السرسی لري. په لوړو دولتي پستونو کې د 

ښځو لږ شمېر ګمارنه هم سمبولیکه بڼه لري او د پرېکړو کولو واک نه دی ورکړل شوی. د پولیسو په ریاست کې 

له پاره مناسب شغل نه ګڼل کیږي. ویل کیږي چې ښځې په دولتي ادارو کې له جنسي ګټه اخستنې کار کول د ښځو 

 سره مخامخ شوې دي.

د پولیسو په ریاست، رسمي عدلي سیسټم، دولتي پستونو او معاش لرونکو کارونو ته د السرسي په برخو کې فساد  .14

 راغلی. د تېر په څېر ادامه لرله او په اندازه کې یې تغییر نه دی 
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 ډایکونډي

کوالی شو رسمي عدالت کال له ډسمبر راهیسې د مدني حقونو په وضعیت کې راغلي،  201۱د هغو تغییراتو له منځه چې د 

ته د السرسي کمېدو، د ماشومانو د کار، جنسي ځورونې او زده کړو پرېښودو په څېرې ستونزو زیاتېدو او د خبریاالنو پر 

ته اشاره وکړو. دولتي پستونو ته د السرسي، په راتلونکو ټاکنو کې له ګډون سره د لېوالتیا، وړاندې د ګواښونو ډېرېدو 

اطالعاتو ته د السرسي قانون په اړه د خلکو د پوهاوي، د رسمي او غیر رسمي عدلي کارکوونکو د کړنو او سلوک په اړه د 

یاسي ګوندونو کې له ګډون سره د خلکو عالقه ډېره خلکو په لیدلوري کې هېڅ تغییر نه دی راغلی. خو ویل کیږي چې په س

شوې. د امنیتي وضعیت او له خلکو سره د پولیسو د چلند په اړه د ځواب ورکوونکو لیدلوري په دوو ډلو وېشل کیږي. نیم په 

 ده کړې.دې باور دي چې امنیتي وضعیت او د پولیسو چلند بدتر شوي، حال دا چې نیمایي نورو دغو اړخونو ته اشاره نه 

کال له دسمبر میاشتې  201۱اساسي خدمتونو، خوړو، معارف او د کورنۍ حقونو ته د السرسي وضعیت د په عمومي توګه، 

راهیسې نه دی بدل شوی. د میندو روغتیایي خدمتونو په ګډون، د روغتیایي خدمتونو کیفیت او السرسی په دې والیت کې کم 

 شوی دی. 

 په کمېدو دي، خو په کاري شرایطو کې کوم تغییر نه دی راغلی.د کارموندنې فرصتونه هم مخ 

رسمي عدالت ته په السرسي کې د جنسیتي تبعیض شته والي ته اشاره شوې. د فساد کچه یوازې په روغتیایي خدمتونو کې 

 ټیټه شوې خو په نورو سکټورونو کې هماغه شان ده.

 جدول: د ډایکونډي د ځانګړنو لنډیز ۵

 وضعیت نه:رکنونه/ شاخصو

تغییر یې نه 

 دی کړی

 شویبدتر  ښه شوی

    مدني حقونه

 1✔    د ژوند، خپلواکۍ، امنیت او فردي کرامت حق

 2✔   اغېزناکو او عادالنه عدلي خدمتونو ته د السرسي حق

 3✔   د ماشومانو حقونه

  5✔ 4✔ په عامه چارو کې د ګډون حق

 7✔  6✔ د بیان او عقیدې د آزادۍ حق

    ټولنیز حقونه:

 8✔   د روغتیا حق

   ✔ کور او کافي امکاناتو ته د السرسي حق

   ✔ خوراکي امنیت

   9✔ د پوهنې )معارف( حق

   ✔ د کورنۍ حقونه

    اقتصادي حقونه:

 11✔   د کار او په کارځایونو کې د عادالنه چلند حق

   ✔ د مناسبو کاري شرایطو لرلو حق

    ګډ موضوعات:
   ر(جنډجنسیت )

✔11 

  فساد
✔12 ✔13 
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 11: یادښتونه

د امنیتي وضعیت او پولیسو د چلند په اړه مغایر لیدلوري وړاندې شوي. نیمایي ځواب ورکوونکي د غال، برمته  .1

نیونو او وژنو زیاتېدو ته اشاره کړې او په دې عقیده دي چې امنیتي وضعیت او د پولیسو چلند بدتر شوی، حال دا 

کال له ډسمبر راهیسې تغییر نه دی راغلی. پر  201۱نیم نور وایي په امنیتي وضعیت او د پولیسو چلند کې د چې 

 پولیسو د خلکو د باور کچې هم تغییر نه دی کړی او د سیاسي شخړو په اړه بېالبېل لیدلوري وړاندې شوي.

کې کم شوی. خو د رسمي او غیر  ویل کیږي چې رسمي عدالت ته السرسی د څلورمې څارنیزې دورې په اوږدو .2

 رسمي عدلي نظامونو  په کړنو کې تغییر نه دی راغلی. 

کال له ډسمبر راهیسې، د کار، جنسي ځورونې او زده کړو پرېښودو په اړخونو کې د ماشومانو ستونزې  201۱د  .3

 نه دی کړی. ډېرې شوې. مګر عدالت، اصالحي مرکزونو، وړکتون او روزنتونونو ته د هغوی السرسي تغییر

د ټاکنو په اړه ناهیلي د تېر په څېر ادامه لري. دولتي پستونو ته السرسی په ګمارنو کې د بډو اخستو له امله الهم  .4

 محدود دی.

 ویل کیږي چې له سیاسي ګوندونو سره د یو ځای کېدو له پاره د ځواب ورکوونکو عالقه ډېره شوې ده. .5

سي قانون په اړه د اطالع رسونې څو پروګرامونه جوړ کړي، خو د دغه سره له دې چې یونما اطالعاتو ته د السر .2

 قانون په اړه د خلکو د پوهاوي په کچه کې د هېڅ راز ستر بدلون راپور نه دی ورکړل شوی. 

د خبریاالنو ګواښل الهم مخ په ډېرېدو دی او ځواب ورکوونکو داسې پېښو ته اشاره کړې چې په کې حکومت  .7

 فساد د قضیو په اړه د اطالع رسونې او خپرونو په تور ګواښلې دي. محلي راډیوګانې د 

کال له ډسمبر راهیسې، د میندو د روغتیایي خدمتونو په ګډون، د روغتیایي خدمتونو کیفیت او السرسی  201۱د  .2

 په مرکز او ولسوالیو کې ال بدتر شوی دی. 

 سي کې د تغییر راپور نه دی ورکړل شوی. د ژمنیو رخصتیو له امله، د پوهنې خدماتو په کیفیت او السر .1

کال له ډسمبر راهیسې کم شوی. د کاري فرصتونو  201۱ویل کیږي چې معاش لرونکو شغلونو ته السرسی د  .10

کمښت، د کرنې او کانونو په برخو کې د پانګونې له پاره د زیربنایي امکانانو کمښت او نا امني په دې والیت کې د 

 شوي دي. بېکارۍ اصلي عوامل ګڼل 

ځواب ورکوونکو د څلورمې څارنیزې دورې په لړ کې په رسمي عدلي نظام کې له ښځو سره جنسیتي تبعیض او  .11

 جنسي تېري پېښو ته اشاره کړې ده. 

په روغتیایي خدمتونو کې د فساد کچه د تېرې څارنیزې دورې په پرتله، لږه ټیټه شوې. خو بیا هم، د پولیسو په  .12

 په څېر ادامه لرله.ریاست کې فساد د تېر 

په رسمي عدلي نظام کې د فساد کچه لوړه شوې. ویل کیږي چې خلک د پراخ فساد له امله، دولتي پستونو او معاش  .13

 لرونکو شغلونو ته محدود السرسی لري. 

                                                        
  د الندې مرکو له مخې:. 11 

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

Go-14, KI-M-Dai-Go-15, KI-M-Dai-Go-13, KI-M-Dai-NG-3, KI-M-Dai-Go-20, KI-M-Dai-Go-12, FGD-M-Dai-

CS-2, 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-12, 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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 هرات

کېدو، له  د مدني حقونو په برخه کې، رسمي او غیر رسمي عدالت ته د السرسي او د رسمي قضایي کارکوونکو د کړنو ښه

ماشومانو سره د تاوتریخوالي کمېدو او اطالعاتو ته د السرسي قانون په اړه د خلکو د پوهاوي کچې لوړېدو ته اشارې شوې. 

کال له ډسمبر راهیسې د سیاسي شخړو ډېرېدنه لیدل شوې ده. د امنیتي وضعیت په اړه مغایر لیدلوري  201۱خو بیا هم، د 

وونکو مثبتو تغییراتو او نیمایي نورو د امنیتي وضعیت خرابېدو ته اشاره کړې. په ټاکنو وړاندې شوي. نیمایي ځواب ورک

 کې د ګډون په اړه د خلکو د عالقې په کچه کې تغییر نه دی راغلی. 

کال له ډسمبر راهیسې، د پوهنې، کورنۍ حقونو او اساسي خدمتونو په برخو کې  201۱د ټولنیزو حقونو په برخه کې د 

 یرات راغلي، حال دا چې خوړو او روغتیایي خدمتونو ته په السرسي کې تغییر نه دی راغلی.مثبت تغی

 د اقتصادي حقونو په برخه، معاش لرونکو کارونو په السرسي او کاري شرایطو کې هېڅ تغییر نه دی راغلی. 

تي تبعیض کمېدو ته اشاره دولتي پستونو ته د ښځو السرسی ډېری شوی او ځواب ورکوونکو په کار ځایونو کې د جنسی

 کړې. د پوهنې د خدمتونو په برخه کې فساد کم شوی خو په نورو سکټورونو کې دغه کچه نه ده ټیټه شوې. 

 جدول: د هرات د ځانګړنو لنډیز ۴

 وضعیت رکنونه/ شاخصونه:
ی یې نه دتغییر 

 کړی

شویبدتر  ښه شوی  

    مدني حقونه

 2✔ 1✔   کرامت حقد ژوند، خپلواکۍ، امنیت او فردي 

  3✔  اغېزناکو او عادالنه عدلي خدمتونو ته د السرسي حق

  د ماشومانو حقونه
✔4  

   ✔ په عامه چارو کې د ګډون حق

  5✔  د بیان او عقیدې د آزادۍ حق

    ټولنیز حقونه:

   ✔ د روغتیا حق

  کور او کافي امکاناتو ته د السرسي حق
✔6  

   ✔ خوراکي امنیت

  7✔  پوهنې )معارف( حقد 

  د کورنۍ حقونه
✔8  

    اقتصادي حقونه:

   ✔ د کار او په کارځایونو کې د عادالنه چلند حق

   9✔ د مناسبو کاري شرایطو لرلو حق

    ګډ موضوعات:
  ر(جنډجنسیت )

✔11  

  فساد
✔11 ✔12 
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 12:یادښتونه

ري. نیمایي ځواب ورکوونکي وایي امنیتي وضعیت د خلکو او د امنیتي وضعیت په اړه الهم مغایر لیدلوري وجود ل .1

پولیسو ترمنځ د همغږۍ او مسلکي کدرونو په ګمارنې سره ښه شوی. خو نور ځواب ورکوونکي له دې لیدلوري 

ترهګریزو بریدونو، برمته نیونو کال له ډسمبر راهیسې  201۱سره مخالف دي. د دوی په اند، امنیتي وضعیت د 

ډ، چشت شریف، پشتون زرغون په ځېرې سیمو کې له وسله والو مخالفینو سره جګړو ته په کتو، بدتر او د شین ډن

شوی دی. همدارنګه، پر پولیسو د خلکو د باور په اړه هم متفاوت لیدلوري وړاندې شوي. ډېری هغو د پولیسو او 

دي چې د ښځو ترمنځ پر پولیسو  خلکو ترمنځ د همغږۍ ښه کېدو ته اشاره کړې. نور ځواب ورکوونکي په دې اند

بې اعتمادي وجود لري او اصلي المل یې هم د پولیس ځواکونو له خوا د ښځو جنسي ځورونه ده. د پولیسو د چلند 

 په اړه هم مثبتې ارزونې وړاندې شوې دي. 

واکمنۍ سیاسي شخړې د څلورمې څارنیزې دورې په لړ کې ډېرې شوې. مذهبي او قومي اخالفونه او د قانون د  .2

 کمزورتیا هغه ټکي دي چې د سیاسي شخړو د دالیلو په توګه ورته اشاره شوې. 

رسمي  او دودیز عدالت ته د ښځو او نرانو السرسی ډېر شوی. د ښځو د حقونو په اړه د عامه پوهاوي پروګرامونو  .3

رسی ولري. د رسمي جوړول او له ښځو سره د مدافع وکیالنو د سلوک ډول المل شوی چې ښځې عدالت ته ښه الس

عدلي ارګانونو کړنې مثبتې ارزول شوې او الملونه یې د مسلکي مدافع وکیالنو شتون او له عدلي ارګانونو څخه 

 خپلواکه څارنه ګڼل شوي دي.

په عمومي توګه، له ماشومانو سره د تاوتریخوالي کچه د څلورمې څارنیزې دورې په لړ کې ټټه شوې او دلیل یې د  .4

او د ماشومانو د حقونو ورکولو له پاره د سازمانونو  قونو په اړه د کورنیو د پوهاوي کچې لوړېدلماشومانو د ح

هلې ځلې بلل شوی. خو بیا هم، د کار، عدالت، اصالحي مرکزونو او روزنتونونو ته د السرسي په ګډون د 

 ماشومانو په نورو ستونزو کې تغییر نه دی راغلی. 

لري چې اطالعاتو ته د السرسي قانون د عملي کولو او پوهاوي کچه لوړه شوې، اکثریت ځواب ورکوونکي باور  .5

 ځکه رسنیو په دې برخه کې د اطالع رسونې ګڼ پروګرامونه عملي کړي دي. 

، د اوبو، برېښنا او سرپناه په څېر اساسي خدمتونو ته السرسی ښه شوی او دلیل یې کال له ډسمبر راهیسې 201۱د  .2

یوستون پروګرام اغېزناکه عملي کېدنه بلل شوی. خو بیا هم، د اوبو او برېښنا د بیو لوړېدل یوه په کلیو کې د ملي پ

عمومي اندېښنه ده چې د ټولو ځواب ورکونکو له خوا ورته اشاره شوې. د ځواب ورکوونکو په اند، اساسي 

 خدمتونو ته د کورنیو بېخایه شویو په السرسي کې هېڅ مثبت تغییر نه دی راغلی. 

 کال له ډسمبر راهیسې په مرکز او ولسوالیو کې د معارف کیفیت او خدمتونو ته السرسی ښه شوی. 201۱د  .7

ویل کیږي چې د میراث شخړې، طالق او له ښځو سره د تاوتریخوالي په څېر کورنۍ قضیې د څلورمې څارنیزې  .2

 دورې په اوږدو کې کمې شوې دي. 

 م د کار ځایونو په امنیت کې هېڅ تغییر نه دی راغلی. د ځواب ورکوونکو په اند، کاري شرایط او ه .1

 دولتي پستونو ته د ښځو السرسی ډېری شوی خو په کار ځایونو کې جنسیتي تبعیض کم شوی دی.  .10

د ځواب ورکوونکو په اند، د معارف په سکټور کې فساد کم شوی. خو بیا هم، هغوی وایي چې د پولیسو په  .11

 خدمتونو ته په السرسي کې د فساد کچې تغییر نه دی کړی. ریاست، دولتي پستونو او اساسي 

ویل کیږي چې په رسمي او نارسمي عدلي نظامونو کې د فساد کچه لوړه شوې. اکثریت ځواب ورکوونکو ویلي  .12

 چې په دغو سیسټمونو کې د قضیو حل د پیسو په بدل کې کیږي. 

                                                        
 د الندې مرکو له مخې:. 12 

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

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

1, KI-M-Her-Go-10 KI-F-Her-Go-11, KI-M-Her-Go-12, KI-F-Her-Go-13, KI-M-Her-Go-14, KI-M-Her-Go-15, KI-

F-Her-Go-12, KI-M-Her-Go-17, KI-M-Her-Go-11, KI-M-Her-Go-20, KI-M-Her-Go-21, FGD-M-Her-CS-1, FGD-

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

2, KI-M-Her-CS-1 and KI-F-Her-PI-1 
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 کابل

کال تر اپرېل پورې د ځان وژونکو بریدونو ډېرېدو سره بدتر  2017کال له ډسمبر څخه د  201۱د کابل امنیتي وضعیت د 

شوی دی. دولتي پستونو ته السرسی کم شوی او د ټاکنو په اړه د خلکو انګېرنې الهم منفي دي. د بیان آزادي او اطالعاتو ته 

نو د حقونو په برخه کې د السرسي له قانون څخه د خلکو د پوهاوي کچه الهم محدوده ده. هغه مثبت تغییرات چې د ماشوما

منځ ته راغلي عبارت دي له: وړکتون ته د السرسي زیاتېدل، د جبري او له وخت وړاندې ودونو کمېدل او په وسله والو 

جګړو کې د ماشومانو د ګډون کمېدل. خو بیا هم د ماشومانو د کار ډېرېدل الهم ادامه لري. رسمي عدالت ته د السرسي او له 

 ه یو ځای کېدو ته د خلکو په عالقه کې مثبت تغییرات راغلي دي.سیاسي ګوندونو سر

که څه هم د کورنیو بېځایه شویو له پاره د کافي خوړو او د کور په ګډون اساسي خدمتونه کم شوي، خو په عمومي توګه د 

نا امنیو ډېرېدو  پوهنې خدمتونو او کورنۍ حقونو په برخه کې ښه والی راغلی. ویل کیږي چې د میراث شخړې د اقتصادي

 له امله زیاتې شوې دي. 

 د کاري فرصتونو کمېدنه ال هم ادامه لري. سره له دې چې د کار ځایونو په امنیت کې ښه والی راغلی دی. 

ځواب ورکوونکو رسمي عدالت ته د ښځو د السرسي ډېرېدو ته اشاره کړې او په ورته وخت کې ویل کیږي چې ښځې 

ه السرسي کې له ترجیحي چلند برخمنې شوې. خو بیا هم، دولتي پستونو ته د ښځو السرسی د معاش لرونکو شغلونو ته پ

ځواب ورکوونکو په خبره، کم شوی دی. هغوی همدارنګه په رسمي عدالت، دولتي ګمارنو او معاش لرونکو مشاغلو ته په 

 السرسي کې د فساد ډېرېدو ته اشارې کړې دي. 

 زجدول: د کابل د ځانګړنو لنډی ۵

 وضعیت رکنونه/ شاخصونه:
 یې نه دیتغییر 

 کړی

شویبدتر  ښه شوی  

    مدني حقونه

 1✔    د ژوند، خپلواکۍ، امنیت او فردي کرامت حق

  2✔  اغېزناکو او عادالنه عدلي خدمتونو ته د السرسي حق

  د ماشومانو حقونه
✔3 ✔4 

  په عامه چارو کې د ګډون حق
✔5 ✔6 

   7✔ آزادۍ حقد بیان او عقیدې د 

    ټولنیز حقونه:

   ✔ د روغتیا حق

 8✔   کور او کافي امکاناتو ته د السرسي حق

 9✔   خوراکي امنیت

  11✔ 11✔ د پوهنې )معارف( حق

 13✔  12✔ د کورنۍ حقونه

    اقتصادي حقونه:

 14✔   د کار او په کارځایونو کې د عادالنه چلند حق

  15✔  لو حقد مناسبو کاري شرایطو لر

    ګډ موضوعات:
  ر(جنډجنسیت )

✔16 ✔17 

  18✔ فساد
✔19 
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 13:یادښتونه

کال له ډسمبر راهیسې، د کابل امنیتي وضعیت د ځان وژونکو بریدونو ډېرېدو او مرګ  201۱ویل کیږي چې د  .1

منیت په ټینګښت ژوبلې لوړېدو له امله خراب شوی. د کابل امنیتي وضعیت ال خرابېدل المل شوي چې خلک د ا

 کې د پولیسو پر وړتیا بې باوره شي. د پولیسو سلوک الهم هېڅ تغییر نه دی کړی. 
د اکثریت ځواب ورکوونکو په خبره، رسمي عدالت ته د السرسي ښه والي په څلورمه دوره کې هم ادامه لرلې. خو  .2

ته مراجعه وکړي. ځواب ورکوونکو بیا هم، خلک غوره ګڼي چې د خپلو ستونزو د حل له پاره رسمي عدلي سیسټم 

 همدارنګه د رسمي عدلي ارګانونو د کړنو د ښه کېدو ادامې ته هم اشاره کړې. 
کال له ډسمبر  201۱د ماشومانو ستونزې لکه په وسله والو جګړو کې ګمارنه، جبري او له وخت وړاندې ودونه د  .3

کو د پوهاوي لوړېدل ګڼل شوی دی. وړکتونو ته د راهیسې کمې شوې او المل یې د ماشومانو د حقونو په اړه د خل

 ماشومانو السرسی ډېر شوی، خو عدالت، اصالحي مرکزونو او روزنتونونو ته السرسی الهم محدود دی. 
ویل کیږي چې په والیت کې د ماشومانو د کار کچه د نا امنیو او بېوزلیو له امله لوړه شوې. ځواب ورکوونکو  .4

 د ځان وژونکو بریدونو ښکار شوي دي.  ویلي چې ګڼ شمېر ماشومان
 ځوانان په ځانګړې توګه محصلین، له سیاسي ګوندونو سره یوځای کېدو ته مخ پر ودې عالقه لري.  .5
ځواب ورکوونکو ویلي، د ټاکنو په اړه د خلکو لیدلوری الهم منفي دی او د حکومت د کړنو په اړه زیات شکونه  .2

 ه څلورمه څارنیزه دوره کې کم شوی. وجود لري. دولتي شغلونو ته السرسی پ
 کال له ډسمبر راهیسې محدوده ده.  201۱د بیان آزادۍ او اطالعاتو ته د السرسي قانون په اړه د پوهاوي کچه د  .7
د اوبو، برېښنا او سرپناه په څېر اساسي خدمتونو ته السرسی والیت ته د ګڼو راستنېدونکو له امله، کم شوی.  .2

 ورنیو بېځایه شویو السرسی بدتر شوی او د کورونو کرایه لوړه شوې ده. اساسي خدمتونو ته د ک
سره له دې چې خوراکي مرستې د ځینو شتمنو ګاونډیانو او لږ شمېر خیریه سازمانونو لخوا چمتو شوې، خو د  .1

زې خوراکي ناامنۍ کچه الهم لوړه شوې. ویل کیږي چې حکومت، مرستندویه ادارو او جوماتونو د څلورمې څارنی

 دورې په اوږدو کې هېڅ ډول خوراکي مرستې نه دي چمتو کړې. 
اکثریت ځواب ورکوونکو ویلي چې د پوهنې خدمتونو په کیفیت کې هېڅ راز تغییر نه دی راغلی. خو بیا هم، ځینې  .10

کال له ډسمبر  201۱ځواب ورکوونکي له دې ادعا سره مخالف دي او استدالل کوي چې د معارف کیفیت د 

 ه شوی دي. راهیسې ښ
 معارف ته السرسی په څلورمه دوره کې ډېر شوی او ډېر شمېر خلک د خپلو ماشومانو زده کړو ته لېوالتیا ښیي.  .11
له ښځو سره د تاوتریخوالي په ګډون کورنۍ شخړې د عامه پوهاوي پروګرامونو له امله کمې شوې. خو امن خونو  .12

 تغییر نه دی راغلی. او د کورنیو شخړو د حل څانګو ته د ښځو السرسي کې 
 په کابل کې د میراث په سر شخړې د خلکو د اقتصادي شرایطو بدتر کېدو له امله ډېرې شوې دي.  .13
 د ناامنۍ پانګونې کمېدو له امله، معاش لرونکو مشاغلو ته د السرسي کمېدنې په څلورمه دوره کې هم ادامه لرلې. .14
 . د کار ځایونو امنیتي وضعیت رضایت بښوونکی ګڼل شوی .15
رسمي عدالت ته د ښځو السرسی، په ځانګړې توګه د تاوتریخوالي په پېښو کې  ښه شوی. ویل کیږي چې ښځې  .12

 معاش لرونکو کارونو ته په السرسی کې له ترجیحي چلند څخه برخمنې دي. 
 دولتي پستونو ته د السرسي په برخه کې جنسیتي تبعیض ډېر شوی.  .17
 شته والی الهم ادامه لري. د ښوونکو ګمارنې په پروسه کې د فساد  .12
 په رسمي عدالت، دولتي پستونو ته په ګمارنو او معاش لرونکو کارونو کې د فساد کچې لوړېدنه ادامه لري.  .11

                                                        
  ندې مرکو له مخې:د ال. 13 

KI-M-Kab-Go-2, KI-F-Kab-Go-1, KI-F-Kab-Go-2, KI-F-Kab-CS-2,  FGD-F-Kab-Go-4, KI-F-Kab-Go-12, KI-F-

Kab-CS-7, FGD-F-Kab-CS-10, KI-M-Kab-Go-12, KI-M-kab-Go-11, KI-M-Kab-Go-20, 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-21, FGD-

F-Kab-Go-5, FGD-M-Kab-CS-2, 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-5, KI-M-Kab-CS-1, KI-M-Kab-Go-7, KI-M-Kab-Go-

1,  KI-M-Kab-Go-13, KI-M-Kab-Go-14 and KI-M-Kab-NG-2 
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 کندهار
کال له ډسمبر راهیسې منځ ته راغلي، کوالی شو الندې ټکو ته اشاره وکړو: دولتي  201۱د هغو تغییراتو له ډلې چې د 

او په سیاسي ګوندونو کې له یوځای کېدو سره د خلکو د عالقې کمېدل، د ماشومانو د کار، جنسي پستونو ته د السرسي 

ځورونې، جبري او له وخت وړاندې ودونو او وسله والو جګړو کې د ګمارنې په ګډون له ماشومانو سره د تاوتریخوالي 

یتي وضعیت، د پولیسو د چلند او عدالت ته د زیاتېدل. ځواب ورکوونکو د سیاسي شخړو کمېدو ته اشاره کړې. الهم د امن

 السرسي په اړه مغایر لیدلوري وجود لري.  

کال له ډسمبر راهیسې د نجونو او هلکانو ترمنځ ښه شوی. ویل کیږي چې د کورنیو  201۱د پوهنې کیفیت او السرسی د 

انګو ته السرسي په برخو کې هم ښه والی ستونزو په برخه کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي او د کورنیو شخړو د حل څ

راغلی. خو بیا هم، د طالق پېښې او د میراث په سر شخړې ډېرې شوې دي. خوړو او اساسي خدمتونو ته السرسی په 

 ځانګړې توګه د کورنیو بېځایه شویو ترمنځ کم شوی او روغتیایي خدمتونو ته عامه السرسي کې تغییر نه دی راغلی. 

کال له  201۱کمښت د تېر په څېر ادامه لري او د کار ځایونو امنیت په ځانګړې توګه د ښځو له پاره، د د کاري فرصتونو 

 ډسمبر میاشتې راهیسې ښه شوی دی. 

ځواب ورکوونکو په روغتیایي او تعلیمي خدمتونو کې د جنسیتي تبعیض کمښت ته اشاره کړې. په ورته وخت کې رسمي او 

سرسی کم شوی. په رسمي او غیر رسمي عدلي سیسټم کې د فساد کچه کمه شوې. خو بیا هم، غیر رسمي عدالت ته د ښځو ال

ځواب ورکوونکو د پولیسو، روغتیا، معارف او معاش لرونکو دندو په سکټورونو کې د فساد زیاتېدو ته اشاره کړې. واسطه 

 یږي. بازي او فساد الهم دولتي پستونو ته د السرسي پر وړاندې اصلي خنډونه ګڼل ک

 جدول: د کندهار د ځانګړنو لنډیز ۶

 وضعیت  رکنونه/ شاخصونه:
یې نه دی تغییر 

 کړی

 شویبدتر  ښه شوی

    مدني حقونه

 2✔ 1✔   د ژوند، خپلواکۍ، امنیت او فردي کرامت حق

 3✔   اغېزناکو او عادالنه عدلي خدمتونو ته د السرسي حق

 4✔   د ماشومانو حقونه

   ې د ګډون حقپه عامه چارو ک
✔5 

   ✔ د بیان او عقیدې د آزادۍ حق

    ټولنیز حقونه:

   6✔ د روغتیا حق

 7✔   کور او کافي امکاناتو ته د السرسي حق

 8✔   خوراکي امنیت

  9✔  د پوهنې )معارف( حق

  د کورنۍ حقونه
✔11 ✔11 

    اقتصادي حقونه:

 12✔   قد کار او په کارځایونو کې د عادالنه چلند ح

  13✔  د مناسبو کاري شرایطو لرلو حق

    ګډ موضوعات:
  ر(جنډجنسیت )

✔14 ✔15 

  فساد
✔16 ✔17 
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 14:یادښتونه

د امنیتي وضعیت او پولیسو د چلند په اړه مغایر لیدلوري وړاندې شوي. نیمایي ځواب ورکوونکو د پولیسو چلند او  .1

ه کېدو ته یې اشاره کړې. نیمایي نور په دې عقیده دي چې امنیتي کړنې مثبتې ارزولې دي او د امنیتي وضعیت ښ

 کال له ډسمبر راهیسې بدتر شوی. سیاسي شخړې په څلورمه دوره کې کمې شوې.  201۱وضعیت د 

 ویل کیږي چې په پولیسو او ملي اردو د خلکو اعتماد د پولیسو په سیسټم کې د فساد شته والي له امله کم شوی. .2

ځواب ورکوونکو رسمي عدالت ته د السرسي په اړه مغایر لیدلوري وړاندې کړي. ډېری له دوی په دې عقیده دي  .3

چې رسمي عدالت ته السرسی کم شوی. نور ځواب ورکوونکي عدالت ته د السرسي ښه کېدو ته اشاره کړې. د 

 ي. رسمي او غیر رسمي عدلي نظام د کار کوونکو کړنې او سلوک تغییر نه دی کړ

د ماشومانو د کار، فزیکي او جنسي ځورونې، له وخت وړاندې او جبري ودونو او په وسله والو جګړو کې د  .4

ګمارنې په څېر د ماشومانو ستونزې ډېرې شوې. عدالت، اصالحي مرکزونو، روزنتونونو او وړکتونونو ته د 

 ماشومانو السرسی الهم محدود دی. 

و په اړه د خلکو لیدلوري منفي دي او د ملي یوالي حکومت د کړنو په اړه په څلورمه څارنیزه دوره کې د ټاکن .5

شکونه ډېر شوي دي. ویل کیږي چې دولتي پستونو ته السرسی ډېر شوی. همدارنګه له سیاسي ګوندونو سره د یو 

 ځای کېدو له پاره د خلکو عالقه کمه شوې ده. 

کال له  201۱ګډون روغتیایي خدمتونو ته السرسی د اکثریت ځواب ورکوونکو ویلي چې د میندو د روغتیا په  .2

ډسمبر راهیسې ښه شوی. په دغه ښه والي کې د خصوصي کلینیکونو او درملتونونو ډېرېدل، د دولتي روغتونونو 

 د خدمتونو ښه کېدل او د نړیوالو سازمانونو د مرستو زیاتېدل شامل دي. 

کال له ډسمبر راهیسې کم شوی. په  201۱تونو ته السرسی د ویل کیږي چې د اوبو او برېښنا په ګډون اساسي خدم .7

والیت کې د کورنیو بېځایه شویو شمېر لوړ شوی. له دې سربېره، دولت یا نړیوالو ادارو د دوی په واک کې هېڅ 

 ډول لومړني خدمات نه دي ورکړي. 

نا امنیو ډېرېدل د خوراکي  خوړو ته السرسی په څلورمه څارنیزه دوره کې کم شوی. ویل کیږي چې د بېکارۍ او .2

 نا امنۍ اصلي دالیل ګڼل کیږي. 

ویل کیږي چې معارف ته د نجونو او هلکانو السرسی ډېری شوی. د معارف کیفیت هم په کندهار ښار کې د پام  .1

 وړ وده کړې خو په ولسوالیو کې یې تغییر نه دی کړی. 

رګانونو د مالتړ له امله کم شوی. د کورنیو شخړو د له ښځو سره تاوتریخوالی تر ډېره د رسمي او دودیزو عدلي ا .10

 کال له ډسمبر راهیسې ډېر شوی دی.  201۱هواري څانګو ته د ښځو السرسی د 

 کورنۍ قضیې لکه د میراث په سر شخړې او د طالق پېښې ډېرې شوې دي.  .11

 د کاري فرصتونو کمېدنه هم په دې څارنیزه دوره کې ادامه لري.  .12

 په ځانګړې توګه د ښځو له پاره الهم مخ په ډېرېدو دی. د کار ځایونو امنیت .13

 ویل کیږي چې په روغتیایي او تعلیمي خدمتونو کې جنسیتي تبعیض کم شوی دی.  .14

رسمي او دودیز عدالت ته د السرسي په برخه کې جنسیتي تبعیض ډېر شوی. دولتي پستونو ته د السرسي په برخه  .15

ري وړاندې شوي. نیمایي ځواب ورکوونکي وایي جنسیتي تبعیض ډېر کې د جنسیتي تبعیض په اړه مخالف لیدلو

 شوی  او پاتې نور یې کمېدو ته اشاره کوي. 

                                                        
  د الندې مرکو له مخې:. 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-12, 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-2, KI-F-Kan-NG-3, KI-F-Kan-Go-2, KI-M-Kan-Go-21, KI-M-Kan-

Go-11, KI-M-Kan-Go-7, KI-M-Kan-CS-5, 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-2, KI-M-Kan-Go-12, KI-M-Kan-CS-2, 

KI-M-Kan-CS-4, KI-M-Kan-Go-20, KI-F-Kan-Go-1 and KI-F-Kan-Go-12 
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 ځواب ورکوونکو په رسمي او دودیز عدلي نظامونو کې د فساد کچې کمېدو ته هم اشاره کړې. .12

 چه لوړه شوې. ویل کیږي چې د پولیسو، روغتیا، پوهنې او معاش لرونکو دندو په سکټور کې د فساد ک .17

 واسطه بازي او فساد ال هم دولتي پستونو ته د السرسي پر وړاندې له اصلي خنډونو څخه ګڼل کیږي.  .12
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 خوست

کال له ډسمبر راهیسې په امنیتي وضعیت، له خلکو سره د پولیسو په چلند، رسمي عدالت ته په  201۱ویل کیږي چې د 

د خلکو په عالقه او اطالعاتو د السرسي قانون په اړه د خلکو د پوهاوي  السرسي، له سیاسي ګوندونو سره یو ځای کېدو ته

په کچه کې مثبت تغییرات راغلي. د ماشومانو د کار کچه، په وسله والو جګړو کې یې ګمارنه، جبري او له وخت وړاندې 

و کې له ګډون سره د ودونه، جنسي ځورونې، د زده کړو پرېښودل او د خبریاالنو ګواښل ډېر شوي. ښکاري چې په ټاک

 خلکو عالقه کمه شوې او له خلکو سره د رسمي قضایي چارواکو سلوک ناسم ګڼل شوی دی. 

ښوونیزو خدمتونو ته السرسی او کیفیت یې ښه شوي خو اساسي خدمتونو ته السرسي تغییر نه دی کړی. خوراکي نا امني 

یفیت په اړه بېالبېل لیدلوري وړاندې شوي. نیمایي ځواب الهم مخ په ډېرېدو ده. روغتیایي خدمتونو ته د السرسي او ک

ورکوونکو د روغتیایي خدمتونو ښه کېدو او نیمایي نورو د کیفیت او السرسي ټیټېدو ته اشاره کړې. د کورنۍ حقونو په اړه 

یي نور وایي چې د ځواب ورکوونکو لیدلوري هم توپیر لري. نیمایي په دې اند دي چې کورنی تاوتریخوالی کم شوی او نیما

 د کورني تاوتریخوالي کچه لوړه شوې ده. 

 د کاري فرصتونو کمښت الهم یوه ستره ستونزه ده او په کاري شرایطو کې هېڅ تغییر نه دی راغلی. 

د ځواب ورکوونکو په خبره، روغتیایي خدمتونو ته د ښځو السرسی په دې دوره کې ډېر شوی. د فساد کچه د پولسیو په 

سمي عدلي نظام کې ټیټه شوې، خو په روغتیایي خدمتونو، اوبو، برېښنا او معاش لرونکو دندو ته په السرسي او سیسټم او ر

 ښوونکو ګمارنه کې د فساد کچه ډېره شوې ده. 

 جدول: د خوست د ځانګړنو لنډیز ۲

 وضعیت رکنونه/ شاخصونه:

یې نه تغییر 

 دی کړی

 شویبدتر  ښه شوی

    مدني حقونه

  1✔   خپلواکۍ، امنیت او فردي کرامت حق د ژوند،

 3✔ 2✔  اغېزناکو او عادالنه عدلي خدمتونو ته د السرسي حق

 4✔   د ماشومانو حقونه

  په عامه چارو کې د ګډون حق
✔5 ✔6 

 8✔ 7✔  د بیان او عقیدې د آزادۍ حق

    ټولنیز حقونه:

  د روغتیا حق
✔9 ✔ 

   ✔ ي حقکور او کافي امکاناتو ته د السرس

 11✔   خوراکي امنیت

  11✔  د پوهنې )معارف( حق

  د کورنۍ حقونه
✔12 ✔ 

    اقتصادي حقونه:

 13✔   د کار او په کارځایونو کې د عادالنه چلند حق

   ✔ د مناسبو کاري شرایطو لرلو حق

    ګډ موضوعات:
  ر(جنډجنسیت )

✔14  

  فساد
✔14 ✔16 
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  15:یادښتونه

 پولیسو د سلوک په اړه عمومي لیدلوری الهم منفي دی.  د امنیت او .1

ویل کیږي چې رسمي عدالت ته السرسی یوازې د هغو کسانو له پاره ډېر شوی چې اړیکې لري او د حقوقي  .2

خدماتو له پاره د پیسو ورکولو توان لري. خو بیا هم، خلک په ځانګړې توګه ولسوالیو کې الهم غوره بولي چې 

 یر رسمي عدلي سیسټم له الرې حل او فصل کړي. خپلې ستونزې د غ

له خلکو سره د رسمي قضایي کارکوونکو سلوک ناوړه ګڼل شوی او ځواب ورکوونکي وایي چې قضایي  .3

 کارکوونکي کار د پیسو په بدل کې کوي. 

ي او له د ماشومانو ستونزې لکه د ماشومانو کار، په وسله والو جګړو کې ګمارنه، جنسي او جسمي ځورونې، جبر .4

وخت وړاندې ودونه او د زده کړو پرېښودل د پخوانۍ څارنیزې دورې راهیسې ډېر شوي. عدالت ته د ماشومانو 

السرسی کم شوی. خو روزنتونونو، اصالحي مرکزونو او وړکتونونو ته د ماشومانو په السرسي کې تغییر نه دی 

 راغلی.

 کال له ډسمبر راهیسې ډېره شوې. 201۱په سیاسي ګوندونو کې له ګډون سره د خلکو عالقه د  .5

په ټاکنو کې له ګډون سره د خلکو عالقه په دې څارنیزه دوره کې کمه شوه. فساد الهم دولتي پستونو ته د السرسي  .2

 پر وړاندې ستونزې جوړوي. 

 اطالعاتو ته د السرسي قانون څخه د خلکو د پوهاوي کچه د تېرې دورې په پرتله لږه لوړه شوې.  .7

کال له ډسمبر راهیسې ډېر شوي. ویل کیږي  201۱النو او هغو کسانو ګواښل چې بې پردې خبرې کوي، د د خبریا .2

 چې خبریاالن د حکومت او مخالفو وسله والو ډلو له خوا ګواښل کیږي. 

د روغتیایي خدمتونو په اړه مخالف لیدلوري وړاندې شوي. نیمایي ځواب ورکوونکو ویلي چې د میندو د روغتیا په  .1

کال له ډسمبر  201۱ډون روغتیایي خدمتونه ښه شوي او نیمایي نور ادعا کوي چې روغتیایي خدمتونه د ګ

 راهیسې بدتر شوي دي. 

او دولت په ګډون د مرستندویه ارګانونو له خوا چمتو شوې، په  IOM ،IRCله هغو خوراکي مرستو سربېره چې د  .10

 ڼ شمېر کورنۍ د خوړو له کمښت سره مخ دي. والیت کې خوراکي توکو ته السرسی الهم کم دی او ګ

د ځواب ورکوونکو په خبره، د معارف کیفیت او السرسی د څلورمې څارنیزې دورې په لړ کې ښه شوی. والدین  .11

 ښوونځیو ته د خپلو ماشومانو له استولو سره ډېره عالقه ښیي. 

ړي. نیمایي یې په دې عقیده دي چې ځواب ورکوونکو د کورني تاوتریخوالي په اړه مخالف لیدلوري وړانډې ک .12

 کال له ډسمبر راهیسې ډېر شوی دی.  201۱کورنی تاوتریخوالی کم شوی او نور وایي چې د 

 معاش لرونکو مشاغلو ته السرسی په والیت کې د کاري فرصتونو کمېدو له امله کم شوی. .13

 ویل کیږي چې روغتیایي خدمتونو ته د ښځو السرسی ډېر شوی.  .14

 کو د پولیسو په سیسټم او رسمي عدالت کې د فساد کچې ټیټېدو ته اشاره کړې. ځواب ورکوون .15

د روغتیایي خدمتونو، اوبو، برېښنا او معاش لرونکو مشاغلو ته د السرسي او ښوونکو ګمارنې په برخه کې د فساد  .12

 کچه لوړه شوې ده.

 

                                                        
 د الندې مرکو پر بنسټ:. 15 

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

Kho-NG-3, KI-M-Kho-NG-2, KI-F-Kho-CS-2, KI-F-Kho-NG-1, KI-M-Kho-CS-1, KI-M-Kho-Go-12, KI-M-Kho-

G0-11, KI-M-Kho-Go-21, KI-M-Kho-Go-1 and KI-M-Kho-Go-1 
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 وزکند

یسو د خلکو په باور، له خلکو سره د پولیسو په چلند، د کال له ډسمبر راهیسې، د امنیتي په عمومي وضعیت، پر پول 201۱د 

رسمي عدلي کارکوونکو په کړنو او سلوک او د جبري ودونو، جنسي تاوتریخوالي او وسله والو جګړو کې د ګمارنې په 

برخو کې د ماشومانو په ستونزو کې مثبت تغییرات راغلي دي. د دې څارنیزې دورې په لړ کې، د سیاسي شخړو، د 

شومانو کار او د خبریاالنو ګواښلو په اړه وضعیت بدتر شوی. رسمي او دودیز عدالت ته د السرسي، عدالت، روزنتون او ما

اصالحي مرکزونو ته د ماشومانو په السرسي، په ټاکنو کې له ګډون سره د خلکو په عالقې او دولتي پستونو ته د السرسي 

ته د السرسي قانون د عملي کېدو او خلکو د پوهاوي کچې تغییر نه دی  وضعیت تغییر نه دی کړی. همدارنګه، اطالعاتو

 کړی. 

روغتیایي اساسي په مرکز کې روغتیایي خدمتونو، خوړو او معارف ته د السرسي په برخو کې ښه والی راغلی خو 

ځواب ورکوونکو د  خدمتونو ته د السرسي په اړه هېڅ ډول تغییر نه دی راغلی. د اوبو او ځمکو په سر شخړې کمې شوې.

کورنۍ د حقونو په اړه بېالبېل لیدلوري لري. اکثریت یې د میراث او له ښځو سره د تاوتریخوالي په څېر قضیو کې هېڅ ډول 

 تغییر ته اشاره کوري او نور وایي دغه ستونزې ډېرې شوې دي. 

 ي شرایطو کې تغییر نه دی راغلی.کال له ډسمبر راهیسې په کار 201۱د کاري فرصتونو کمښت الهم ادامه لري او د 

رسمي عدالت او معارف ته د ښځو السرسی الهم محدود دی. د معارف، معاش لرونکو دندو او دولتي پستونو ته د السرسي 

 په څېر مهمو سکټورونو کې د فساد کچه ډېره شوې خو په رسمي عدلي ارګانونو کې کمه شوې ده. 

 

 جدول: د کندوز د ځانګړنو لنډیز 8

 وضعیت نونه/ شاخصونه:رک

یې نه دی تغییر 

 کړی

 شویبدتر  ښه شوی

    مدني حقونه

 2✔ 1✔  د ژوند، خپلواکۍ، امنیت او فردي کرامت حق 

   3✔ اغېزناکو او عادالنه عدلي خدمتونو ته د السرسي حق

  د ماشومانو حقونه
✔4 ✔5 

   6✔ په عامه چارو کې د ګډون حق

 7✔   ۍ حقد بیان او عقیدې د آزاد

    ټولنیز حقونه:

  د روغتیا حق
✔8  

  11✔ 9✔ کور او کافي امکاناتو ته د السرسي حق

  خوراکي امنیت
✔11  

  12✔  د پوهنې )معارف( حق

 ✔  13✔ د کورنۍ حقونه

    اقتصادي حقونه:

   14✔ د کار او په کارځایونو کې د عادالنه چلند حق

   ✔ قد مناسبو کاري شرایطو لرلو ح

    ګډ موضوعات:

   15✔ ر(جنډجنسیت )

 18✔ 17✔ 16✔ فساد
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 12: یادښتونه

کال له ډسمبر راهیسې، امنیتي وضعیت او په پولیسو د خلکو باور ښه شوی. همدارنګه له خلکو  201۱د  .1

 سره د پولسیو چلند هم مثبت ارزول شوی دی. 

یخوالی په څلورمه څارنیزه دوره کې ډېر د ځواب ورکوونکو په خبره، د سیاسي شخړو اړوند تاوتر .2

 شوی.
رسمي او دودیز عدالت ته د السرسي په برخه کې د پام وړ تغییر نه دی راغلی. له خلکو په ځانګړې  .3

 توګه ښځو سره د رسمي عدلي کارکوونکو د سلوک او کړنو په اړه عمومي لیدلوری الهم مثبت دی. 
و جګړو کې د ګمارنې، جبري ودونو او جنسي ځورونې په کال له ډسمبر راهیسې، په وسله وال 201۱د  .4

برخو کې د ماشومانو وضعیت ښه شوی. خو بیا هم، عدالت، اصالحي مرکزونو، وړکتونونو او 

 روزنتونونو ته د ماشومانو السرسي کې تغییر نه دی راغلی. 
 ویل کیږي چې د ماشومانو د کار کچه په څلورمه څارنیزه دوره کې ډېره شوې ده.  .5
په راتلونکو ټاکنو کې له ګډون او سیاسي ګوندونو کې له ونډې اخستو سره د خلکو عالقه د تېر په څېر  .2

ټیته ده. د ملي یوالي حکومت د کړنو په اړه پراخه ناهیلي وجود لري. دولتي پستونو ته په السرسي کې 

 هېڅ تغییر نه دی راغلی.
النو او هغو کسانو ګواښل الهم مخ په زیاتېدو دي چې د حکومت او مخالفو وسله والو ډلو له خوا د خبریا .7

سپینې خبرې کوي. په اکثریت پېښو کې دغه کسان د ټیلفون له الرې ګواښل شوي. اطالعاتو ته د 

 السرسي قانون د حق په اړه د خلکو په پوهاوي کې هېڅ تغییر نه دی راغلی. 
کال له ډسمبر راهیسې ډېر  201۱السرسی د د میندو د روغتیا په ګډون د روغتیایي خدمتونو کیفیت او  .2

 روغتون چې له دې وړاندې تړل شوی وی، خپل خدمات یې بېرته پیل کړي دي.  MSFشوی. د 
په عمومي توګه، د کورنیو بېځایه شویو په ګډون اساسي خدمتونو ته په السرسي کې تغییر نه دی راغلی.  .1

 ده.  خو بیا هم، د والیت په کچه د برېښنا بیه لوړه شوې
 کال له ډسمبر راهیسې کمې شوې دي.  201۱د ځمکو او اوبو په سر شخړې د  .10
د ځواب ورکوونکو په خبره، دولت او مرستندویه سازمانونو د والیت په مرکز کې په خوراکي نا امنیتي  .11

اخته کسانو له پاره نغدي او خوراکي مرستې چمتو کړې دي. خو بیا هم، دغه مرستې په ولسوالیو کې نه 

 دي وېشل شوې. 
ویل کیږي چې معارف ته السرسی ډېر شوی خو په ولسوالیو کې مېشتې نجونې د نا امنۍ له امله نه شي  .12

کوالی له شپږم ټولګي وروسته ښوونځي ته الړې شي. د معارف کیفیت په څلورمه څارنیزه دوره کې 

 الهم ټیټ دی.
ي په اړه بېالبېل لیدلوري وړاندې کړي. ځواب ورکوونکو د میراث قضیو او له ښځو سره د تاوتریخوال .13

اکثریت ځواب ورکوونکو ویلي چې هېڅ تغییر نه دی راغلی او پاتو یې ویلي چې دغه شان ستونزې 

 ډېرې شوې دي. 
 د معاش لرونکو کارونو کمېدنه د تېر په څېر ادامه لري.  .14
 رسمي عدالت او معارف ته د ښځو السرسی الهم محدود دی.  .15
 ټم او روغتیایي خدمتونو کې فساد د تېر په څېر ادامه لري. د پولیسو په سیس .12
 رسمي عدالت ته په السرسي کې د فساد کچه ټیټه شوې.  .17
د معارف په خدمتونو، دولتي پستونو او معاش لرونکو دندو ته د السرسي په برخو کې د فساد کچه لوړه  .12

 شوې.

                                                        
 د الندې مرکو له مخې:. 12 

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-12, 

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-2, KI-F-Kun-Go-1, KI-M-Kun-Go-2, KI-F-Kun-

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

12, KI-M-Kun-Go-20, FGD-M-Kun-CS-2, KI-F-Kun-CS-7, FGD-F-Kun-Go-4, KI-M-Kun-Go-17, KI-M-Kun-Go-

7, KI-M-Kun-Go-11, KI-M-Kun-CS-5 and KI-M-Kun-Go-21 
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 ننگرهار

و سره د پولیسو په چلند، رسمي عدالت ته په السرسي، اطالعاتو ته د د مدني حقونو شاخصونه په امنیتي شرایطو، له خلک

السرسي قانون د عملي کولو درجې او په دې اړه د خلکو په پوهاوي کې مثبت تغییرا څرګندوي. ځواب ورکوونکو ویلي، د 

د ماشومانو د الرسي  ماشومانو د کار کچه د بېکارۍ ډېرېدو او عدالت، روزنتونونو، اصالحي مرکزونو او وړکتونونو ته

کمېدو له امله، لوړه شوې ده. د بیان آزادۍ په اړه مخالف لیدلوري وړاندې شوي. اکثریت ځواب ورکوونکي په دې اند دي 

 چې د خبریاالنو او بې پردې خبره کوونکو ګواښل زیات شوي مګر پانې نور وایي دغه ګواښونه د تېر په پرتله کم شوي.

د روغتیا پالنې، معارف ته په ځانګړې توګه د نجونو د السرسي، د اوبو او ځمکو په سر شخړو او د  د ټولنو حقونو په برخه،

میراث حق په ګډون له ښځو سره د تاوتریخوالي او امن خونو ته د هغوی د السرسي په څېر کورنیو ستونزو په اړه مثبت 

کال له ډسمبر راهیسې کم شوی. د کور  201۱سی د تغییرات راغلي دي. دا په داسې حال کې ده چې طالق ته د ښځو السر

په ګډون اساسي خدمتونو ته د خلکو، په ځانګړې توګه کورنیو بېځایه شویو السرسی کم شوی او خوړو ته د السرسي په 

 کچه کې تغییرات نه دي راغلي. 

کار ځایونو د خوندیتوب په اړه هېڅ له پاکستان څخه د کډوالو را ستنېدل الهم د کاري فرصتونو د کمېدو دلیل ګڼل کیږي. د 

 راز تغییر نه دی راغلی. 

روغتیایي خدمتونو، معارف او رسمي عدالت ته په السرسي کې جنسیتي تبعیض کم شوی. په اساسي خدمتونو، پولیسو 

متونو سیسټم، معارف او رسمي عدالت کې د فساد کچې ډېر تغییر نه دی کړی، که څه هم ځواب ورکوونکو په روغتیایي خد

 کې د فساد کمېدو ته اشاره کړې. له بلې خوا، معاش لرونکو کارونو ته په السرسي کې هم د فساد کچه لوړه شوې ده.

 

 جدول: د ننګرهار د ځانګړنو لنډیز 2

 وضعیت رکنونه/ شاخصونه:

ی یې نه دتغییر

 کړی

شویبدتر  ښه شوی  

    مدني حقونه

  1✔  حق  د ژوند، خپلواکۍ، امنیت او فردي کرامت

  2✔  اغېزناکو او عادالنه عدلي خدمتونو ته د السرسي حق

  4✔ 3✔ د ماشومانو حقونه

   ✔ په عامه چارو کې د ګډون حق

 6✔ 5✔  د بیان او عقیدې د آزادۍ حق

    ټولنیز حقونه:

  د روغتیا حق
✔7  

  کور او کافي امکاناتو ته د السرسي حق
✔8 ✔9 

   ✔ خوراکي امنیت

  11✔  پوهنې )معارف( حقد 

  د کورنۍ حقونه
✔11 ✔12 

    اقتصادي حقونه:

 13✔   د کار او په کارځایونو کې د عادالنه چلند حق

   14✔ د مناسبو کاري شرایطو لرلو حق

    ګډ موضوعات:

  ر(جنډجنسیت )
✔15  

 18✔ 17✔ 16✔ فساد
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 17:یادښتونه

امنیتي وضعیت تر ډېره د داعش پر ضد د نویو نظامي عملیاتو  د اکثریت ځواب ویونکو په اند، د والیت .1

ترسره کولو له امله ښه شوی او ویل کیږي چې په پولیسو د خلکو باور هم ډېر شوی. همدارنګه له خلکو 

 کال له ډسمبر راهیسې ښه شوی دی.  201۱سره د پولیسو چلند هم د 

امونو رسمي عدالت ته په السرسي کې مهم رول د خلکو د قانوني حقونو په اړه د عامه پوهاوي پروګر .2

 لوبولی خو بیا هم، د رسمي عدلي ارګانونو په کړنو کې هېڅ راز ستر تغییر نه دی راغلی. 
د جسمي او جنسي ځورونې، جبري او له وخت وړاندې ودونو او وسله والو جګړو کې د ماشومانو د  .3

 ګمارنې په څېر ستونزې د تېر په څېر ادامه لري. 
ماشومانو د کار کچه د بېکارۍ زیاتېدو له امله الهم د لوړېدو په حال کې ده. عدالت، روزنتونونو، د  .4

 اصالحي مرکزونو او وړکتونونو ته د ماشومانو السرسی کم شوی. 
اطالعاتو ته د السرسي قانون د تطبیق درجه او له دې قانون څخه د خلکو د پوهاوي کچه په دې دوره کې  .5

 لوړه شوې.
ویونکو د بیان آزادۍ په اړه بېالبېل لیدلوري وړاندې کړي. اکثریت په دې اند دي چې د خبریاالنو  ځواب .2

 او سپین ګویه کسانو ګواښل زیات شوي، خو نور وایي دغه شان پېښې کمې شوې دي. 
د ځواب ورکوونکو په خبره، د روغتیایي خدمتونو کیفیت ښه شوی، خو بیا هم روغتیایي خدمتونو ته د  .7

 سرسي په برخه کې هېڅ ډول تغییر نه دی راغلی. ال
 کال له ډسمبر میاشتې راهیسې کمې شوې. 201۱د ځمکو او اوبو په سر شخړې د  .2
سرپناه ته د خلکو په ځانګړې توګه داخلي بېځایه  شویو السرسی په څلورمه دوره کې کم شوی خو د اوبو  .1

 او برېښنا خدمتونو ته السرسي تغییر نه دی کړی. 
کیږي چې معارف ته په ځانګړې توګه د نجونو السرسی ډېر شوی چې دلیل یې د ښځینه ښوونکو ویل  .10

ګمارنه او د امنیتي وضعیت ښه وال ګڼل شوی. مګر د معارف په کیفیت کې هېڅ ډول تغییر نه دی 

 راغلی. 
تغییراتو  د کورنیو شخړو وضعیت په څلورمه دوره کې الهم مخ په ښه کېدو دی. په دې برخه کې د مثبتو .11

له ډلې کوالیو د میراث په سر شخړو او له ښځو سره تاوتریخوالي کمېدو او امن خونو ته د السرسي 

 ډېرېدو ته اشاره وکړو.
 کال له ډسمبر راهیسې کم شوی.  201۱ویل کیږي چې طالق ته د ښځو السرسی د  .12
 تنېدو له امله مخ په کمېدو دی. په ننګرهار کې کاري فرصتونو ته السرسی له پاکستانه د ګڼو کډووالو راس .13
 ویل کیږي چې د کار ځایونو خوندیتوب کې هېڅ ډول تغییر نه دی راغلی. .14
ویل کیږي چې رسمي عدالت، روغتیایي او د پوهنې خدمتونو ته په السرسي کې جنسیتي تبعیض کم  .15

 شوی. 
ساد د تېر په څېر ادامه په پولیسو، رسمي عدلي ارګانونو، اساسي خدمتونو او معارف ته په السرسي کې ف .12

 لري.
 ویل کیږي چې په روغتیایي خدمتونو کې د فساد کچه ټیټه شوې.  .17
 د ځواب ورکوونکو په خبره، معاش لرونکو کارونو ته په السرسي کې واسطه بازي او فساد ډېر شوی.  .12

                                                        
 د الندې مرکو له مخې:. 17 

FGD-M-Nan-CS-1, FGD-M-Nan-CS-2, 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-20, 

KI-F-Nan-NG-1, KI-M-Nan-Go-2, KI-F-Nan-Go-2, KI-M-Nan-Go-12, KI-F-Nan-CS-2, KI-F-Nan-CS-7, KI-F-

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

Nan-Go-5, KI-M-Nan-Go-7, KI-M-Nan-CS-4, KI-M-Nan-Go-12, KI-M-Nan-NG-3, KI-M-Nan-GO-21, KI-M-Nan-

GO-12 and KI-M-Nan-GO-15 
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 نیمروز

لیسو او رسمي عدلي کارکوونکو په کال له ډسمبر راهیسې، په امنیتي وضعیت، د پو 201۱د ځواب ورکوونکو په خبره، د 

چلند، په ټاکنو کې له ګډون سره د خلکو په لېوالتیا او دولتي پستونو ته د ښځو په السرسي کې مثبت تغییرات راغلي. خو بیا 

هم، د ماشومانو د حقونو، بیان آزادۍ او اطالعاتو ته د السرسي قانون په اړه د خلکو په پوهاوي کې هېڅ تغییر نه دی 

 لی. سیاسي شخړې د دې څارنیزې دورې په لړ کې ډېرې شوې دي. راغ

د خوراکي امنیت، معارف او اساسي خدمتونو ته د السرسي په برخو کې هېڅ ډول ستر بدلون نه دی راغلی. د میراث په سر 

ي خدمتونو د کال له ډسمبر راهیسې ډېرې شوې. د روغتیای 201۱شخړو او کورني تاوتریخوالي په څېر فامیلي ستونزې د 

کیفیت او السرسي په اړه بېالبېل لیدلوري وړاندې شوي. اکثریت ځواب ورکوونکو ویلي چې په روغتیایي خدمتونو کې هېڅ 

 تغییر نه دی راغلی حال دا چې نور په دې باور دي چې په دې برخه کې ښه والی راغلی دی. 

 توب کې هېڅ ډول ستر تغییر ته اشاره نه ده کړې.ځواب ورکوونکو معاش لرونکو دندو او د کار ځایونو په خوندی

رسمي عدالت ته د السرسي او دولتي پستونو ته په ګمارنو کې جنسیتي تبعیض ډېر شوی. په ورته وخت کې ویل کیږي چې 

ښځې په کار ځایونو کې له رواني ځورونې سره مخ دي. په روغتیایي خدمتونو کې د فساد کچه لوړه شوې خو د پولیسو په 

 ظام، معارف، رسمي عدلي ارګانونو او دولتي پستونو ته په السرسي کې یې تغییر نه دی کړی. ن

 جدول: د نیمروز د ځانګړنو لنډیز ۰۱

 وضعیت رکنونه/ شاخصونه:

یې نه دی تغییر

 کړی

 شویبدتر  ښه شوی

    مدني حقونه:

 2✔ 1✔  د ژوند، خپلواکۍ، امنیت او فردي کرامت حق 

  3✔  ادالنه عدلي خدمتونو ته د السرسي حقاغېزناکو او ع

   ✔ د ماشومانو حقونه

  په عامه چارو کې د ګډون حق
✔4  

   5✔ د بیان او عقیدې د آزادۍ حق

    ټولنیز حقونه:

  د روغتیا حق
✔6  

   ✔ کور او کافي امکاناتو ته د السرسي حق

   7✔ خوراکي امنیت

   8✔ د پوهنې )معارف( حق

  حقونه د کورنۍ
✔9 ✔11 

    اقتصادي حقونه:

   11✔ د کار او په کارځایونو کې د عادالنه چلند حق

   12✔ د مناسبو کاري شرایطو لرلو حق

    ګډ موضوعات:

  )جنډر( جنسیت
✔13 ✔14 

  15✔ فساد
✔16 
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 12:یادښتونه

وضعیت له درېیمې څارنیزې د پولیس ځواکونو په ځانګړې توګه ښځینه پولیسو په زیاتېدو سره، امنیتي  .1

دروې وروسته الهم د ښه کېدو په حال کې دی. همدارنګه، په پولیسو د خلکو باور هم ادامه لري. ویل 

 کیږي چې د پولیس ځواکونو روزنه له خلکو سره د هغوی د چلند ښه کېدو المل کیږي. 
 ې شوې. اکثریت ځواب ورکوونکو ویلي چې سیاسي شخړې په دې څارنیزه دوره کې ډېر .2
د رسمي قضایي نظام د کارکوونکو کړنې او سلوک هم د څلورمې څارنیزې دورې په لړ کې مخ په ښه  .3

 کېدو دی. خو بیا هم، رسمي عدالت ته د السرسي په برخه کې هېڅ ډول تغییر نه دی راغلی. 
ولتي پستونو ته د د ځواب ورکوونکو په خبره، په راتلونکو ټاکنو کې د خلکو د ګډون لېوالتیا ډېره شوې. د .4

 کال له ډسمبر راهیسې ډېری شوی دی.  201۱ښځو السرسی د 
د بیان آزادي الهم محدوده ده او د خبریاالنو او هغو کسانو د ګواښلو په کچه کې د پام وړ تغییر نه دی  .5

راغلی چې سپینې خبرې کوي. اطالعاتو ته د السرسي قانون څخه د خلکو د پوهاوي کچه کې هم تغییر 

 دی راغلی. نه 
د امیندوارۍ روغتیا په ګډون د روغتیایي خدمتونو کیفیت او السرسي په اړه مخالف لیدلوري وړاندې  .2

شوي. نیمایي ځواب ورکوونکي وایي هېڅ تغییر نه دی راغلی او نور په دې اند دي چې د والیت په لرې 

 ور کې مثبت تغییرات راغلي. پرتو سیمو کې د روغتیایي کلینیکونو له موجودیت سره د روغتیا په سکټ
کال له ډسمبر راهیسې، د خوراکي  201۱د خوراکي توکو کمښت الهم د خلکو یوه ستره ستونزه ده. د  .7

 امنیت په برخه کې هېڅ ډول تغییر نه دی راغلی. 
اکثریت ځواب ورکوونکي په دې عقید دي چې د پوهنې خدمتونو د کیفیت او السرسي په برخه کې تغییر  .2

 اغلی. نه دی ر
د طالق پېښو او امن خونو ته د ښځو د السرسي په اړه بېالبېل لیدلوري وړاندې شوي. یو شمېر ځواب  .1

ورکوونکي په دې برخه کې ښه والي ته اشاره کوي او نور بیا په دې عقیده دي چې په دې اړه وضعیت د 

 کال له ډسمبر راهیسې بدتر شوی دی.  201۱
تاوتریخوالي په ګډون د کورنیو ستونزو کچه په دې څارنیزه دوره کې ویل کیږي چې د میراث او کورني  .10

 لوړه شوې ده. 
 معاش لرونکو دندو ته د السرسي په برخه کې هېڅ ډول تغییر نه دی راغلی.  .11
 د کار ځایونو په خوندیتوب کې هم تغییر نه دی راغلی.  .12
 رسمي عدالت او دولتي پستونو ته د ښځو السرسی ډېر شوی.  .13
 ځواب ورکوونکو په خبره، ښځې په کار ځایونو کې له رواني ځورونو سره مخ دي.  د اکثریت .14
فساد الهم د پولیسو په سیسټم، رسمي عدلي ارګانونو، دولتي پستونو او د معارف خدمتونو ته د السرسي  .15

 په برخو کې د تېر په څېر ادامه لري. 
 کچه لوړه شوې.  د ځواب ورکوونکو په خبره، په روغتیایي خدمتونو کې د فساد .12

 

                                                        
 د الندې مرکو له مخې:. 12 

KI-F-Nim-NG-1, KI-M-Nim-NG-2, KI-M-Nim-NG-3, KI-M-Nim-NG-4, KI-F-Nim-Go-1, KI-M-Nim-Go-2, FGD-

F-Nim-Go-3, FGD-F-Nim-Go-4 FGD-F-Nim-Go-5, KI-M-Nim-Go-2, KI-M-Nim-Go-7, KI-F-Nim-Go-2, KI-F-

Nim-Go-1, KI-M-Nim-Go-10, KI-M-Nim-Go-11, KI-M-Nim-Go-12, KI-M-Nim-Go-13, KI-M-Nim-Go-14, KI-M-

Nim-Go-15 KI-M-Nim-Go-12, KI-M-Nim-Go-17, KI-F-Nim-Go-12, KI-F-Nim-Go-11, KI-M-Nim-Go-20, KI-M-

Nim-Go-21, FGD-M-Nim-CS-1, FGD-M-Nim-CS-2, FGD-M-Nim-CS-3, KI-M-Nim-CS-4, KI-M-Nim-CS-5, KI-

F-Nim-CS-2, KI-F-Nim-CS-7, KI-F-Nim-CS-2, KI-M-Nim-CS-1 and KI-F-Nim-PI-1 
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 د سروې پایلې

تنو  73۴په دې برخه کې د هغو کمي معلوماتو د تحلیل له موندنو څخه ځینې برخه وړاندې کیږي چې د سروې له الرې د 

ښځو او نارینه وو څخه راټول شوي. ګرافونه احصایوي اړخ نه لري او یوازې د والیتونو ترمنځ د شته انګېرنو د ترسیم او د 

 وونکو د ډلبندۍ له پاره کارول شوي دي. ځواب ورک

 مدني حقونه

څلورم څارنیز راپور د رسمي عدلي سرچینو په اړه بېالبېل لیدلوري وړاندې کوي. ښځو ویلي چې په بلخ او کندهار کې له 

ار کې له خلکو سره د رسمي عدلي سیسټم په چلند کې مثبت تغییرات راغلي، حال دا چې نارینه په کندهار، خوست او ننګره

 شکلونه(. 2او  1خلکو سره د هغوی د سلوک په ښه والي باورمن دي )

 د ښځو لیدلوري –شکل: له خلکو سره د رسمي عدلي ارګانونو چلند  ۰

 

 
 د نارینه و لیدلوري –شکل: له خلکو سره د رسمي عدلي ارګانونو چلند  ۷

 
 

ه د ملي پولیسو او اردو په چلند کې عمومي ښه والي ته اشاره د بلخ، کندهار، خوست او ننګرهار اوسېدونکې ښځې او نارین

 کوي. خو په نیمروز کې یوازې ښځې د پولیسو او اردو د چلند ښه کېدو ته اشاره کوي. 
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 د ښځو لیدلوري –شکل: له خلکو سره د ملي پولیسو او اردو چلند  ۳

 

 

 لیدلوري د نارینه و –شکل: له خلکو سره د ملي پولیسو او اردو چلند  ۴

 
 

ښځینه او نارینه ځواب ورکوونکو په کندهار کې له ماشومانو سره د تاوتریخوالي زیاتېدو ته اشاره کړې. خو د خوست او 

 شکلونه(. ۱او  ۷ننګرهار اوسېدونکې ښځې او نارینه وایي له ماشومانو سره د تاوتریخوالي کچه ټیټه شوې )
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 د والیتونو په تفکیک -ي په اړه د ښځو لیدلوري شکل: له ماشومانو سره د تاوتریخوال ۵

 

 

 د والیتونو په تفکیک –شکل: له ماشومانو سره د تاوتریخوالي په اړه د نارینه و لیدلوري  ۶
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 ټولنیز حقونه

بلخ، بامیان، ډایکونډي، هرات، کابل، کندوز، ننګرهار او نیمروز مېشتو ښځو او نارینه ځواب ورکوونکو په روغتیایي 

دمتونو کې هېڅ ډول د پام وړ تغییر ته اشاره نه ده کړې. خو د کندهار ښځینه او نارینه ځواب ورکونکي په دې اند دي چې خ

روغتیایي خدمتونو ته د السرسي کچه ټیټه شوې. په خوست کې ښځې روغتیایي خدمتونو ته د السرسي ډېرېدو خبره کوي 

 شکلونه( 2او  7)

 ښځینه لیدلوري –السرسی شکل: روغتیایي خدمتونو ته  ۲

 

 

 نارینه لیدلوري –شکل: روغتیایي خدمتونو ته السرسی  8
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 اقتصادي حقونه

د لومړیو درییو دورو په څېر، د ښځو او نارینه و له پاره د کاري فرصتونو کمښت او په لږ واټن سره واسطه بازي او فساد 

 شکلونه(. 10او  1دي )الهم کار ته د السرسي پر وړاندې اصلي ننګونې ګڼل شوې 

 د ښځو لیدلوري –شکل: مشروع او ثابتو شغلونو ته د السرسي پر وړاندې اصلي ننګونې  2

 

 

 د نارینه و لیدلوري –شکل: مشروع او ثابتو شغلونو ته د السرسي پر وړاندې اصلي ننګونې  ۰۱
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 پایله

 201۱صادي حقونو په برخو اکثریت شاخصونو کې د د څلورمې څارنیز راپور موندنې ښیي چې د مدني، ټولنیزو او اقت

کال له ډسمبر راهیسې، د پام وړ تغییرات راغلي دي.  تر السه شوي معلومات د پولیسو او رسمي عدلي کارکوونکو په چلند 

 کې د مثبت تغییر څرګندونه کوي. 

ېدو دی. د ماشومانو د کار کچې ډېرېدنه کال له ډسمبر راهیسې په اکثریت والیتونو کې مخ په خراب 201۱امنیتي وضعیت د 

په څلورمه دوره کې هم ادامه لري. همدارنګه ځواب ورکوونکو عدالت، د کورنۍ حقونو او معارف ته د السرسي په برخو 

 کې مثبتو تغییراتو ته اشاره کړې ده. 

اطالعاتو ته د السرسي قانون په  د بیان آزادي الهم د حکومتي او غیر حکومتي عامالتو له لوري د ګواښ په درشل کې ده.

اړه د خلکو پوهاوی ډېر لږ ښه شوی. دولتي پستونو ته السرسی د فساد او واسطه بازۍ له امله الهم محدود دی. کورني 

بېځایه شوي الهم د کور، برېښنا، اوبو او فاضالبو په څېر اساسي خدمتونو ته لږ السرسی لري. د بېکارۍ وده ال هم په ټولو 

نو کې ستره ستونزه ده. فساد او واسطه بازي الهم په ټولو سکټورونو کې حقونو ته د السرسي پر وړانډې له اصلي والیتو

 خنډونو څخه ګڼل کیږي. 

 مدني حقونه

د امنیتي وضعیت خرابي الهم په ټاکل شویو لسو والیتونو کې لویه اندېښنه ده. خو بیا هم، په بلخ، خوست، کندوز، ننګرهار 

والیتونو کې امنیتي شرایط لږ ښه شوي دي. په ډایکونډي، هرات او کندهار کې اکثریت ځواب ورکوونکو د  او نیمروز

کال له  201۱امنیتي وضعیت خرابېدو ته اشاره کړې. په کابل د ځان وژونکو بریدونو، چاودنو او برمته نیونو پېښې د 

 ډسمبر راهیسې ډېرې شوې دي. 

رته چې د پولیسو د چلند په اړه په کې مخالف لیدلوري وړاندې شوي، په نورو والیتونو کې له ډایکونډي، هرات او کندهار پ

له خلکو سره د پولیسو چلند مثبت ارزول شوی. له بامیانو، ډایکونډي او کندوز پرته په ټولو والیتونو کې رسمي عدالت ته 

 السرسی ډېر شوی دی. 

تونو کې پرله پسې وده کړې او المل یې د لویانو ترمنځ د فقر او بېکارۍ د ماشومانو د کار کچې او ډولونو په ټولو والی

ډېرېدل او له ماشومانو څخه د کار اخستنې په ګډون د نویو عایداتي سرچینو موندلو له پاره د والدینو مجبوریت بلل شوی. په 

ودونو، عدالت، روښځهتونونو او  هرات، کابل او کندوز کې په وسله والو جګړو کې د ګمارنې، جبري او له وخت وړاندې

وړکتونونو ته د ماشومانو د السرسي په څېر مسایلو کې مثبت تغییرات راغلي. خو په همدغو اړخونو کې په ډایکونډي، 

 کندهار، خوست او ننګرهار کې وضعیت بدتر شوی دی. 

شوې، الهم په خپل ځای ده. په کابل او د ټاکنو د پروسې په اړه عمومي ناهیلي چې په تېرو درېیو څارنیزو دورو کې لیدل 

خوست کې له سیاسي ګوندونو سره یوځای کېدو ته د خلکو لېوالتیا مخ په زیاتېدو ده، خو په بلخ او کندهار کې مخ په کمېدو. 

ي له تېرې څارنیزې دورې سره ورته، فساد او واسطه بازۍ الهم دولتي پستونو ته السرسۍ په اکثریت والیتونو کې تر سیور

 الندې نیولی دی. 

د بیان آزادي الهم د حکومتي سرچینو، محلي زورواکو او مخالفو وسله والو له خوا ګواښل کیږي. د خبریاالنو، د مدني 

ټولنې فعاالنو او هغو کسانو ګواښل په ډایکونډي، خوست، کندوز او ننګرهار کې زیات شوي چې سپینې خبرې کوي. په 

 کې اطالعاتو ته د السرسي قانون په اړه د خلکو پوهاوی لږ ډېر شوی دی. بلخ، هرات، خوست او ننګرهار 

 ټولنیز حقونه

د خوست، کندوز او ننګرهار والیتونو پرته چې د روغتیا پالنې، روغتیایي خدمتونو ته د السرسي او کیفیت په برخو کې د 

سې تغییر نه دی کړی. په نیمروز کې د کال له ډسمبر راهی 201۱ښه والي شاهد دي، په نورو والیتونو کې وضعیت د 

روغتیایي خدمتونو د کیفیت او السرسي په اړه مخالف لیدلوري وړاندې شوي او اکثریت ځواب ورکوونکو په دې برخه کې 

 هېڅ تغییر ته اشاره نه ده کړې. 

خدمتونو ته السرسي کې  په بامیانو، ډایکونډي، خوست، کندوز او نیمروز کې د اوبو، برېښنا او فاضالبو په څېر اساسي

تغییر نه دی راغلی. په کابل، کندهار او ننګرهار کې اساسي خدمتونو ته السرسی په ځانګړې توګه د کورنیو بېځایه شویو 

ترمنځ په څلورمه څارنیزه دوره کې کم شوی. د اوبو او ځمکې د شخړو کچه په ننګرهار او کندوز کې کمه شوې خو په بلخ 

 کې لوړه شوې ده. 
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ه کابل، کندهار او خوست پرته چې وایي خوراکي امنیت ټیټ شوی، په نورو والیتونو کې د خوراکي امنیت په اړه هېڅ ډول ل

 تغییر نه دی لیدل شوی. 

د مسلکي ښوونکو ګمارنه او د نویو زیربناوو جوړونه په بلخ، هرات، کابل، کندهار، خوست، کندوز او ننګرهار کې معارف 

و المل شوي. په بامیانو، ډایکونډي او نیمروز کې معارف ته د السرسي په برخه کې هېڅ راز د پام وړ ته د السرسي لوړېد

 تغییر ته اشاره نه ده شوې. 

له ښځو سره د تاوتریخوالي، د میراث شخړو، طالق پېښو او د کورنیو شخړو د حل څانګو ته د ښځو د السرسي په څېر 

ات، کابل، کندهار او ننګرهار کې ښه شوی دی. په بامیانو، خوست او کندوز کې د قضیو وضعیت په جزئي توګه په بلخ، هر

کورنۍ د حقونو په اړه مخالف لیدلوري وړاندې شوي. نیمایي ځواب ورکوونکو په دغو برخو کې هېڅ ډول تغییر ته اشاره 

 نه ده کړې حال دا چې نور په دې عقیده دي چې کورنۍ ستونزې ډېرې شوې دي. 

 حقونهاقتصادي 

معاش لرونکو دندو ته د السرسي کمېدل په ټاکل شویو لسو والیتونو کې د څلورمې څارنیزې دورې پرمهال هم ادامه لرلې. 

په ننګرهار کې د کاري فرصتونو کمېدو ته په کتو، له پاکستان څخه د ګڼ شمېر کډوالو راستنېدل المل شوي چې د خلکو 

مالي پانګونې ته د السرسي کمی، د کاري فرصتونو کمښت او په کاري بازار کې د  ترمنځ د بېکارۍ کچه لوړه شي. نا امني،

فساد او واسطه بازۍ شتون الهم هغه عوامل دي چې معاش لرونکو مشاغلو ته یې السرسی محدود کړی دی. کاري شرایطو 

 کې هېڅ تغییر نه دی راغلی او الهم نابسنده دي. 

 د جنسیت له مخې اړیکې، فساد

ت والیتونو په مختلفو برخو کې جنسیتي تبعیض کم شوی. په یو شمېر والیتونو کې رسمي عدالت، معاش لرونکو د اکثری

دندو، روغتیایي او د پوهنې خدمتونو ته په السرسي کې ښه والي ته اشاره شوې. د کابل په څېر والیتونو کې ځواب 

ترجیح ورکول هم په ګوته کړي. دا په داسې حال کې ده ورکوونکو معاش لرونکو دندو ته د السرسي په برخه کې ښځو ته 

 چې په نیمروز کې دولتي پستونو ته په السرسي کې جنسیتي تبعیض کم شوی دی. 

معاش لرونکو دندو، روغتیایي سکټور او دولتي پستونو ته په السرسي کې د فساد ډېرېدنه په اکثریت والیتونو کې الهم ادامه 

 وست او کندوز والیتونو په رسمي عدلي سیسټم کې د فساد کچه د پام وړ ټیټه شوې ده. لري. خو بیا هم، د بلخ، خ
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 ضمیمه: څارنیز )نظارتي( شاخصونه ۰
 

 مدني حقونه

 (proxies) معرفي کوونکي خصونهشا

د ژوند، آزادۍ او فردي کرامت لرلو 

 حق

 

 په ملي پولیسو باور 

 د پولیسو کړنې او د چلند څرنګوالی 

 امنیت 

  (ګډه موضوع)فساد 

اغېښځهاکو او منصفانه عدلي 

 خدمتونو ته د السرسي حق

 

 رسمي او دودیزو عدلي نظامونو ته السرسی 

 د عدلي او قضایي چارواکو کړنې 

  عدلي نظامونو ته د ښځو السرسی او له ښځو سره د عدلي چارواکو د چلند ډول

 )جنسیت د ګډې موضوع په توګه(

 ( ګډه موضوعفساد) 

 حقونهد ماشومانو 

 )له ماشومانو سره تاوتریخوالی )کچه او ډولونه یې 

 عدالت ته السرسی 

 اصالحي مرکزونو او روښځهتونو ته السرسی 

 د ماشومانو کار 

 جنسي ځورونه 

 په وسله والو جګړو کې د ماشومانو ګمارنه 

 په عامه چارو کې د ګډون حق

 په ټاکنو کې ګډون 

 وع په توګه: ښځې په لوړو دولتي دولتي پستونو ته السرسی )جنسیت د ګډې موض

 پستونو کې(

  په سیاسي ګوندونو کې ګډون )جنسیت د ګډې موضوع په توګه: په سیاسي ګوندونو

 کې د ښځینه غړیو شته والی(

 )فساد )ګډه موضوع 

 )تبعیض )جنسیت د ګډې موضوع په توګه 

 د بیان او عقیدې د آزادۍ حق

 )د بیان آزادي )ګواښونه 

 د غونډو آزادي 

 عاتو ته د السرسي حقاطال 

د کار حق او په کار ځای کې د 

 منصفانه چلند حق

 

 معاش لرونکو دندو ته السرسی 

 )فساد )د شغلونو پلورل، واسطه بازي 

 )تبعیض )جنسیت د ګډې موضوع په توګه 

 د مناسبو کاري شرایطو لرلو حق

 په کاري چاپېریال کې د فرد امنیت او خوندیتوب 

 کاري یا شغلي امنیت 

 ورونه )د جنسیتي او قومیتي مالحظاتو له مخې(ځ 

 

 اقتصادي حقونه

د کار او کاري فرصتونو ته په 

 السرسي کې عادالنه چلند

 معاش لرونکو کارونو ته السرسی 

 )فساد )د شغلونو پلورل، واسطه بازي 

 )تبعیض )جنسیت د ګډې موضوع په توګه 

د مناسبو کاري شرایطو لرلو 

 حق

 پېریال کې د فرد خوندیتوبامنیت او په کاري چا 

 شغلي امنیت 

 )ځورونه )د جنسیتي او قومیتي مالحظاتو له مخې 
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 ټولنیز حقونه

 د روغتیا حق

 روغتیایي خدمتونو ته السرسی 

 د امیندوارۍ روغتیایي خدمتونو ته السرسی 

 د روغتیایي خدمتونو کیفیت 

 )فساد )ګډه موضوع 

 ( ګډه موضوعتبعیض) 

و لرلو د کور او کافي امکانات

 حق

 کور، اوبو او برېښنا ته السرسی 

 )کورني بېځایه شوي )کور 

 د اوبو او ځمکې په سر شخړې 

 ( ګډه موضوعفساد) 

 ( ګډه موضوعتبعیض) 

 خوراکي امنیت

 )پوره اندازه خواړه )په ورځ کې د خوراکي ځلونو شمېر 

 )کافي خواړه )د خوړو ډول 

  ،نادولتي او نړیوالې موسسې، یا نور(خوراکي مرستې )سرچینې، د مثال په توګه، دولت 

 د زده کړو حق

 پوهنې )معارف( ته السرسی 

 د پوهنې کیفیت 

 جنسیتي تبعیض 

 ( د ښوونکو ګمارنې او زده کوونکو د نمرو په ورکولو کېفساد) 

 د کورنۍ حقونه

 د میراث حق او اړوندې شخړې 

 کورنی تاوتریخوالی 

 له ښځو سره تاوتریخوالی 

 ته د طالق حق د طالق پېښې او ښځو 

 امن خونو او د کورنیو شخړو د حل څانګو ته السرسی 
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 ضمیمه: د کوډونو نیولیک او تعریفونه ۷

 
نادولتي  = NGO 

KI-F-Kab-NG-1 (KI=مهم اطالع رسوونکی, F=ښځه, Kab=کابل, NG=ترتیب=1 ,نا دولتي) 

KI-M-Kab-NG-2 (KI=مهم اطالع رسوونکی, M=نارینه, Kab=کابل, NG= دولتينا   (ترتیب=2 ,

KI-M-Kab-NG-3 (KI=مهم اطالع رسوونکی, M=نارینه, Kab=کابل, NG=ترتیب=3 ,نا دولتي)  

KI-M-Kab-NG-4 (KI=مهم اطالع رسوونکی, M=نارینه Kab=کابل, NG=ترتیب=4 ,نا دولتي) 
 

لتيدو  = Go 

KI-F-Kab-Go-1 (KI=مهم اطالع رسوونکی, F=ښځه Kab=کابل, Go=ترتیب=1 ,دولت) 

KI-M-Kab-Go-2 (KI=مهم اطالع رسوونکی, M=نارینه Kab=کابل, Go=ترتیب=2 ,دولت) 

FGD-F-Kab-Go-3 (FGD=د تمرکز ډلې بحثونه, F=ښځه, Kab=کابل, Go=ترتیب=3 ,دولت) 

FGD-F-Kab-Go-4 (FGD=د تمرکز ډلې بحثونه, F=ښځه, Kab=کابل, Go=ترتیب=4 ,دولت) 

FGD-F-Kab-Go-5 (FGD= بحثونه د تمرکز ډلې , F=ښځه, Kab=کابل, Go=ترتیب=5 ,دولت) 

KI-M-Kab-Go-2 (KI=مهم اطالع رسوونکی, M=نارینه, Kab=کابل, Go=ترتیب=2 ,دولت) 

KI-M-Kab-Go-7 (KI=مهم اطالع رسوونکی, M=نارینه, Kab=کابل, Go=ترتیب=7 ,دولت) 

KI-F-Kab-Go-2 (KI=مهم اطالع رسوونکی, F=ښځه, Kab=کابل, Go=ترتیب=2 ,دولت) 

KI-M-Kab-Go-1 (KI=مهم اطالع رسوونکی, M=نارینه, Kab=کابل, Go=ترتیب=1 ,دولت) 

KI-M-Kab-Go-10 (KI=مهم اطالع رسوونکی, M=نارینه, Kab=کابل, Go=ترتیب=10 ,دولت) 

KI-M-Kab-Go-11 (KI=مهم اطالع رسوونکی, M=نارینه, Kab=کابل, Go=ترتیب=11 ,دولت)  

KI-M-Kab-Go-12 (KI=مهم اطالع رسوونکی, M=نارینه, Kab=کابل, Go=ترتیب=12 ,دولت) 

KI-M-Kab-Go-13 (KI=مهم اطالع رسوونکی, M=نارینه, Kab=کابل, Go=ترتیب=13 ,دولت) 

KI-M-Kab-Go-14 (KI=مهم اطالع رسوونکی, M=نارینه, Kab=کابل, Go=ترتیب=14 ,دولت) 

KI-M-Kab-Go-15 (KI=مهم اطالع رسوونکی, M= ارینهن , Kab=کابل, Go=ترتیب=15 ,دولت) 

KI-M-Kab-Go-12 (KI=مهم اطالع رسوونکی, M=نارینه, Kab=کابل, Go=ترتیب=12 ,دولت) 

KI-M-Kab-Go-17 (KI=مهم اطالع رسوونکی, M=نارینه, Kab=کابل, Go=ترتیب=17 ,دولت)  

KI-M-Kab-Go-12 (KI=مهم اطالع رسوونکی, M=نارینه, Kab=کابل, Go=ترتیب=12 ,دولت) 

KI-M-Kab-Go-11 (KI=مهم اطالع رسوونکی, M=نارینه, Kab=کابل, Go=ترتیب=11 ,دولت) 

KI-M-Kab-Go-20 (KI=مهم اطالع رسوونکی, M=نارینه, Kab=کابل, Go=ترتیب=20 ,دولت)  

KI-M-Kab-Go-21 (KI=مهم اطالع رسوونکی, M=نارینه, Kab=کابل, Go=ترتیب=21 ,دولت) 
 

 CS = مدني ټولنه

FGD-M-Kab-CS-1 (FGD=د تمرکز ډلې بحثونه, M=نارینه, Kab=کابل, CS=ترتیب=1 ,مدني ټولنه) 

FGD-M-Kab-CS-2 (FGD=د تمرکز ډلې بحثونه, M=نارینه, Kab=کابل, CS=ترتیب=2 ,مدني ټولنه) 

FGD-M-Kab-CS-3 (FGD= د تمرکز ډلې بحثونه, M=نارینه, Kab=کابل, CS=ترتیب=3 ,مدني ټولنه) 

KI-M-Kab-CS-4 (KI= مهم اطالع رسوونکی, M=نارینه, Kab=کابل, CS=ترتیب=4 ,مدني ټولنه) 

KI-M-Kab-CS-5 (KI= مهم اطالع رسوونکی, M=نارینه, Kab=کابل, CS=ترتیب=5 ,مدني ټولنه) 

KI-F-Kab-CS-2 (KI= مهم اطالع رسوونکی, F=ښځه, Kab=کابل, CS=ترتیب=2 ,مدني ټولنه) 

KI-F-Kab-CS-7 (KI= مهم اطالع رسوونکی, F=ښځه, Kab=کابل, CS=ترتیب=7 ,مدني ټولنه) 

KI-M-Kab-CS-2 (KI= مهم اطالع رسوونکی, M=نارینه, Kab=کابل, CS=ترتیب=2 ,مدني ټولنه) 

KI-F-Kab-CS-1 (KI= مهم اطالع رسوونکی, F=ښځه, Kab=کابل, CS=ترتیب=1 ,مدني ټولنه) 
 

 PI =عامه ارگانونه
KI-F-Kab-PI-1 (KI= مهم اطالع رسوونکی, F=ښځه, Kab=کابل, PI=ترتیب=1 ,عامه ارگان) 

 
 


