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 قدردانی
می باشد کھ با کمک مالی وزارت امور  (ARM)شھروندان افغانستان  اساسی نظارت از حقوق هگزارش نظارتی پروژ پنجمیناین 

افغانستان از تمام کسانی کھ موافقت کردند تا در روند جمع آوری معلومات  ھٴ اھم آمده است. موسسۀ مطالعات عامخارجۀ ھالند فر
 ین گزارش سھم بگیرند، سپاسگزاری می کند.برای ا

 

 شھروندان افغانستان اساسی دربارۀ پروژۀ نظارت از حقوق

 شھروندان افغانستان بھ منظور دستیابی بھ اھداف ذیل طراحی شده است:اساسی پروژۀ نظارت از حقوق 

ھایی کھ بر مبنای  در افغانستان بر حسب مجموعھ ای از شاخص اساسی نظارت مداوم از شرایط جاری حقوق •
 معیارھای پذیرفتھ شدۀ بین المللی و بھ منظور نظارت از حقوق مدنی، اجتماعی و اقتصادی صورت بندی شده اند.

پیام رسانی و دادخواھی آگاھانھ، عمل گرایانھ و سازنده پیرامون  نیازمندی بھ حقوق بنیادی بر حسب شواھد تجربی از  •
 طریق کارگزاران جامعۀ مدنی

 ی ظرفیت و پاسخگویی نھادھای عامھ در زمینۀ تأمین نیاز شھروندان افغان بھ حقوق بنیادیارتقا •

 

 بنگرید. pp.net-www.nacافغانستان بھ آدرس اساسی شھروندان  جھت کسب معلومات بیشتر در مورد پروژۀ نظارت از حقوق

 

 (APPRO)غانستان دربارۀ موسسۀ مطالعات عامۀ اف

موسسۀ مطالعات عامۀ افغانستان یک سازمان مستقل مطالعات اجتماعی است کھ ارتقای یادگیری اجتماعی و دانش سیاستگذاری را 
اجتماعی، برنامھ ھای نظارت و ارزیابی، -در دستور کار خویش قرار می دھد و در نظر دارد تا از طریق اجرای تحقیقات علمی

بھ بھبود و تقویت برنامھ ھای انکشافی و بازسازی در افغانستان و دیگر کشورھای کمتر توسعھ یافتھ کمک  آموزش و مشوره دھی
نماید. این موسسھ در وزارت اقتصاد افغانستان بھ عنوان یک نھاد غیرانتفاعی و غیر دولتی بھ ثبت رسیده است. دفتر مرکزی 

دفاتر منطقوی آن در مزار شریف (شمال)، ھرات (غرب)، کندھار (جنوب)،  موسسھ مطالعات عامۀ افغانستان واقع در کابل بوده و
 عامۀ مطالعاتجالل آباد (شرق) و بامیان (مرکز) موقعیت دارند. این سازمان ھمچنین عضویت ھیئت موسسین سازمان "موسسۀ 

 اروپا" را کھ در کشور بلجیم بھ ثبت رسیده است، دارا می باشد. -افغانستان

 مراجعھ کنید.  europe.net-www.approو  www.appro.org.afومات بیشتر بھ آدرس برای کسب معل

 mail@appro.org.afایمیل ارتباطی: 

 

 ھا دربارۀ محقق

 بشردوست، : رحمت هللا الکو، فریبا ایوب، عنایت توسط محقق ھایی کھ نامشان در ذیل می آید، تدوین شده است این گزارش
شکیبا برومند، صمد ابراھیمی، عاطفھ غفوری، احسان هللا خلیلی، فاطمھ خاوری، راضیھ حیدری، حامد نادر، عبیدهللا نیکزاد، 

 ، زرغونھ صیفی، لیمھ سخی زی و نازنین سید.سعادتم الدین رضوان، احسان سعید پرتو، بشیر قریشی، محمد انور رحیمی، اعل

 مولفان این گزارش ھستند. سعادت دانا ھالند، سعید پرتو و احسان 

 

 

 

http://www.nac-pp.net/
http://www.appro.org.af/
http://www.appro-europe.net/
mailto:mail@appro.org.af
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و نسخھ اصلی این گزارش انگلیسی  مطالعات عامۀ افغانستان می باشد سسھٴ مسئولیت کلیۀ حذفیات و اشتباھات موجود در این گزارش بدوش موٴ 
 یباشد.م

موسسھ مطالعات عامۀ افغانستان. برخی از حقوق محفوظ است. این اثر می تواند در سیستم بازیابی ذخیره شود یا صرفاً برای اھداف  2017 ©
ینک ھای آن انتقال داده شود. و ل APPRO www.appro.org.afبھ وب سایت اختصاصی  APPROغیرتجاری با حفظ اعتبار کتبی برای 

  اخذ گردد. mail@appro.org.af آدرس ھر گونھ کاربرد دیگر این اثر مستلزم کسب اجازۀ قبلی بوده کھ باید بھ شکل کتبی از

 

http://www.appro.org.af/
mailto:mail@appro.org.af
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 مقدمھ

بدین  2002از سال کھ ملکی در شمار باالترین ارقامی است  تلفاتتعداد ادامھ داشتھ است؛  2017وخامت اوضاع امنیت در اواخر 
و میزان بیجاشدگی ناشی از جنگ در نوع خود بی سابقھ بوده است. تخمین ھای جدید یونما نشان می دھد کھ  رسیده بھ ثبت سو

یکسان است.  2016با تعداد گزارش شده در سال  2017تعداد افراد ملکی کشتھ و زخمی شده در جنگ ھای مسلحانھ طی سال 
در سال زخمی گزارش داده است.  5،379کشتھ و  2،640، را 2017ر یونما تعداد تلفات ملکی بین ماه ھای جنوری و سپتمب

و کارگذاری مواد انفجاری دستی توسط گروه ھای مسلح ترور تعداد بیشتری از افراد ملکی در اثر حمالت انتحاری،  2017
نفر دیگر در  44،000افغان بھ علت جنگ و  200،000، بیش از 2017مخالف دولت جان باختھ اند. تا این نقطۀ زمانی از سال 

اثر فجایع طبیعی بیجا شده اند. بیجاشدن این تعداد افراد و از سوی دیگر موج عودت کنندگان از کشورھای ایران و پاکستان (بیش 
منابع فراھم کننده مساعدت ھای انسان بنابر گزارش سازمان بین المللی مھاجرت) فشار مضاعفی بر  2017در سال  400،000از 

 ارد نموده است. دوستانھ و

در افغانستان خسارت ھای سنگین و جبران ناپذیری بر سرمایھ گذاری خصوصی و تجارت ھای قانونی وارد می کند و بھ  نا امنی
است. تورم مشخصاً در نرخ  فیصد) 2،6فیصد در برابر  5،1گزارش بانک جھانی رشد نرخ تورم سریع تر از رشد اقتصادی (

فیصد جمعیت در زیر خط فقر زندگی می کنند و فرصت ھای  40میوه و سبزی مشھود است. نزدیک بھ باالی مواد غذایی بویژه 
فیصد نیروی کار اشتغال کامل دارند و نرخ بیکاری زنان دو برابر مردان است.  19اشتغال کماکان رو بھ کاھش است. تنھا 

بلحاظ تاریخی بیش از دیگران در معرض خطر فرو رفتن  بیکاری بویژه در میان افراد کم مھارت، بی سواد و کارگران جوان کھ
  1در فقر قرار دارند، شدت بیشتری دارد.

 ھدف و روش

حقوق اساسی در  ات بوجود آمده در شرایطتغییرو ھمچنین گزارش ھای نظارتی پیشین عبارت از سنجش دائمی  این گزارشھدف 
بھ مقولھ ھای حقوق مدنی، اجتماعی و اقتصادی تقسیم بندی شده » یحقوق اساس« می باشد. در این گزارش، ده والیت مورد نظر

توانستیم مبنایی برای سنجش این تغییرات  (baseline assessment) مقدماتییک ارزیابی با انجام  2015در ماه دسمبر  2اند.
نومبر -"آگوست ،"2016والی ج-"، "می2016اپریل -طی دوره ھای زمانی "جنوری یروند ھای نظارتکنیم و بھ دنبال آن تعیین 
را تحت پوشش قرار می  "2017اکتبر -جوالی)، زمانی "پنجمدورهٴ نظارتی  دورهٴ این  انجام شدند." 2017جون -و "مارچ" 2016
 دھد. 

معیارھایی کھ در سطح بین المللی برای نظارت از حقوق بکار می روند، صورت بندی  اساسبر  نظارتی ترکیبی، شاخص ھای
آزمون و جھت استفاده در دوره ھای نظارتی بعدی تصحیح  2015در اواخر مقدماتی س این شاخص ھا در طول ارزیابی شدند. سپ

 ارائھ شده است. 1تفکیک بندی شاخص ھای ترکیبی کھ برای نظارت بکار رفتھ اند، در جدول  شدند.

                                                        
1  See: International Organization for Migration. (Oct 22 – 28, 2017). Return of Undocumented Afghans. Weekly 

Situation Report; Central Statistics Office (2016-2017). Afghan Living Conditions Survey – Mid term results 
2016 -2017, available at http://cso.gov.af/en/page/1500/1494/nrav-report; Overview, the World Bank in 
Afghanistan at http://www.worldbank.org/en/country/afghanistan/overview; UNAMA (12 October 2017). 
Afghanistan Protection of Civilians in Armed Conflict Quarterly Report; Wieser, Christina; Rahimi, Ismail; 
Redaelli, Silvia. 2017. Afghanistan poverty status update: progress at risk. Washington, D.C.: World Bank 
Group. http://documents.worldbank.org/curated/en/667181493794491292/Afghanistan-poverty-status-
update-progress-at-risk  

میثاق بین المللی حقوق مدنی و اجتماعی، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و در مفھوم سازی ارکان حقوق از اعالمیۀ جھانی حقوق بشر، . 2 
اط می گیرند. فرھنگی و پروتوکل ھای کنوانسیون جنوا استفاده شده است، زیرا این اسناد بھ موضوع پشتیبانی از حقوق افراد در شرایط جنگ مسلحانھ ارتب

حقوقی، ضمن انطباق با شرایط افغانستان و بعد از انجام ارزیابی اولیھ صورت بندی شده اند تا واقعیت  ستون ھایتعاریف عملیاتی وکاری برای ھر یک از این 
 ھای عینی جامعھ و شرایط موجود را بازتاب دھند.

http://www.worldbank.org/en/country/afghanistan/overview
http://documents.worldbank.org/curated/en/667181493794491292/Afghanistan-poverty-status-update-progress-at-risk
http://documents.worldbank.org/curated/en/667181493794491292/Afghanistan-poverty-status-update-progress-at-risk
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 3ستون ھا: شاخص ھا بھ تفکیک 1جدول 

 شاخص ارکان حقوقی
 دگی، آزادی، امنیت و حفظ کرامت فردحق زن حقوق مدنی

 عادالنھحق دسترسی بھ خدمات عدلی کارآمد و 
 حقوق اطفال

 حق مشارکت در امور عامھ
 حق آزادی بیان و عقیده

 حق صحت حقوق اجتماعی
 حق داشتن مسکن و امکانات کافی

 امنیت غذایی
 حق تعلیم

 حقوق خانواده
 خورد منصفانھ در محل کارحق کار و بر حقوق اقتصادی

 حق برخورداری از شرایط کاری مناسب

  دامنھ

). این 2انتخاب شده اند (جدول افغانھا حقوق اساسیوضعیت بیست و نھ ساحھ/ ولسوالی از ده والیت کشور برای نظارت از 
و نیمروز. انتخاب والیات بر مبنای والیات عبارتند از: بلخ، بامیان، دایکندی، ھرات، کابل، کندھار، خوست، کندز، ننگرھار 

اقتصادی، وضعیت مشارکت جامعۀ مدنی، اوضاع امنیتی و نقطۀ -معیارھایی ھمچون نمایندگی جغرافیایی، تنوع شرایط اجتماعی
 انتخاب شده اند.  برنامھ ریزی ھای مبتنی بر حقوق تمرکز

 

 : تفکیک بندی والیات و ولسوالی ھا2جدول 

 ولسوالی ھا والیت

 مزار شریف، خلم، بلخ بلخ

 ولنگامرکز بامیان، شیبر، یک بامیان

 نیلی، شھرستان دایکندی

 مرکز ھرات، کوھسان، گذره ھرات

 مرکز کابل، خاک جبار، استالف کابل

 مرکز کندھار، ارغنداب، دامان کندھار

 متون، مندوزی، تریزی خوست

 بادآمرکز کندز، امام صاحب، علی  کندز

 آباد، کامھ، سرخرودجالل  ننگرھار

 زرنج، چخانسوز، چھاربرجک نیمروز

 ولسوالی 29 والیت 10

 
مرد بھ عنوان اشتراک کنندگان بحث  219زن و  208مرد بھ عنوان مطلع کلیدی،  185زن و  91و از این تعداد نفر  703جمعاً 

 ارائھ و تفکیک بندی شده است. 3جدول مشارکت داشتھ اند. منابع معلومات در  پنجمنظارتی  دورهٴ ھای گروه تمرکز در 

                                                        
 .بنگرید 1برای مشاھدۀ معرف ھایی کھ برای ھر یک از این شاخص ھا تعریف شده است، بھ ضمیمۀ  3 
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 : منابع معلومات3جدول 

 ولسوالی ھای مربوطھ مراکز والیتی
زنان شاغل بھ خصوص معلمان و اعضای  •

  EPDشبکۀ والیتی زنان 
مردان شاغل بھ شمول دوکانداران،  •

 م ھازارعان و معل
 سازمان حقوقی •
 ریاست امور زنان •
 ریاست عدلیھ •
 ریاست معارف •
 عامھریاست صحت  •
 ریاست کار و امور اجتماعی •
 مدیر مبارزه با خشونت علیھ زنان •

 ریاست حقوق بشر در سیستم پولیس •
 محصل (ذکور) •
 محصل (اناث) •
نمایندگان یک نھاد مدنی متمرکز بر  •

 جوانان
نمایندگان یک نھاد مدنی متمرکز بر  •

 زنان
نمایندگان سازمان ھای رسانھ  •

 ای/خبرنگاران
حقوق  نمایندگان کمیسیون مستقل •

 بشر افغانستان
 عضور شورای والیتی (ذکور) •
 عضو شورای والیتی (اناث) •
 ریاست مھاجرین •

زنان شاغل بھ خصوص معلم  •
 خانھ یھا و خانم ھا

مردان شاغل بھ شمول  •
دوکانداران، زارعان و معلم 

 ھا
 یک رھبر اجتماعی (ذکور) •
 یک زن ذی نفوذ  •
 ریاست حقوق •
 ریاست معارف •
 ریاست صحت عامھ •
 ولیسریاست پ •

 

 
، بحث ھای گروه  (semi-structured interviews)ساختاریانفرادی نیمھ  مصاحبھ ھایاز  ،لوماتعبرای جمع آوری م

و  افراد مطلع با کلیدیھ ھای برای اجرای مصاحب راھنمااز سواالت  مطالعاتتیم تمرکز و سوالنامۀ سروی کمی استفاده شده است. 
ه است در حالیکھ سوالنامۀ سروی کمی نیز برای جمع آوری معلومات تکمیلی در طول بحث بحث ھای گروه تمرکز استفاده نمود

نتایج تجزیھ و تحلیل معلومات اولیھ با استفاده از کودھای تشریح شده  بکار رفتھ است. مصاحبھ ھای انفرادیھای گروه تمرکز و 
 بھ منابع مربوطھ ارجاع دھی شده اند. 2در ضمیمھ 

 
 ةمانع این کتگوری ھااخص در کتگوری ھای "تغییر نکرده"، "بھتر شده" و "بدتر شده" نشان داده شده اند. تغییرات در ھر ش

. برای اینکھ این نکتھ روشن شود، اشاره ای می کنیم بھ شاخص "حق برخورداری از مسکن و امکانات کافی" کھ در الجمع نیستند
 ، زیرا:را بھ خود اختصاص داده استھر سھ کتگوری عین زمان 

 
دسترسی بھ مسکن، آب و برق در چند ماه اخیر تغییری نکرده است؛ و ھیچ تغییری در میزان منازعات آب و زمین  •

 تغییر نکرده ←بوجود نیامده است 
واحد رھایشی را برای عودت کنندگان دارای سند (کارت  600ریاست امور مھاجرین و عودت کننده گان نزیک بھ  •

 بھتر شده ←است مھاجرت) توزیع نموده 
 بدتر شده ←منازعات در سطح ولسوالی ھا بھ دلیل وجود تقاضا برای آب طی فصل کشت و کار افزایش یافتھ است  •
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 نتایج معلومات کیفی

 بلخ

. اما حقوق اطفال وضعیتی استثنایی داشتھ است، وضعیت بلخ در بخش حقوق مدنی نسبت بھ دورۀ نظارتی قبلی تغییری نکرده است
شان بھ کار شده اند،  میزان کار اطفال با توجھ بھ اینکھ خانواده ھا در نبود گزینھ ھای دیگر مجبور بھ فرستادن اطفالطوریکھ 

 افزایش یافتھ است. بسیاری از کودکان تنھا نان آور فامیل شان ھستند. 
 

دسترسی بھ برق بدتر شده است. بعالوه، نظارتی چھارم داشتھ است، بھ استثنای اینکھ دورهٴ حقوق اجتماعی نیز وضعیتی شبیھ بھ 
 افراد بیجاشده از والیات ھمسایھ حمایت کمی دریافت کرده اند و منازعات بر سر زمین و آب در حال افزایش می باشد. 

 
 بھ استثنای یک پروژه تمویلی کھ بر روی زنان تمرکز دارد، تعداد مشاغل موجود در بلخ کماکان رو بھ کاھش است. 

 
اد اداری کماکان باال بوده و بجز سکتور عدلی رسمی تمام دیگر سکتورھا شاھد افزایش آن ھستند. گفتھ می شود کھ در میزان فس

 سکتور عدلی رسمی انگیزۀ مقامات برای رشوه گرفتن بھ دلیل باال رفتن معاشات شان کاھش یافتھ است. 
 

 : پروفایل فشرده بلخ 4جدول 
 وضعیت ارکان/شاخص ھا

رده تغییر نک
 است

 بدتر شده است بھتر شده است

    حقوق مدنی

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

   ✔ 2حق دسترسی بھ خدمات عدلی کارآمد و عادالنھ

 ✔  ✔ 3حقوق اطفال

   ✔ 4حق مشارکت در امور عامھ

   ✔ 5آزادی بیان و عقیده

    حقوق اجتماعی:

   ✔ 6حق صحت

 ✔  ✔ 7بھ مسکن و امکانات کافیحق دسترسی 

   ✔ 8امنیت غذایی

   ✔ 9تعلیمحق 

   ✔ 10حقوق خانواده

    حقوق اقتصادی:

 ✔   11حق کار و برخورد عادالنھ در اماکن کاری

   ✔ 12حق برخورداری از شرایط کاری مناسب

    موضوعات مشترک:

   ✔ 13جنسیت

  ✔ ✔ 14فساد
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  4ا:یادداشت ھ
 

برجستھ ھ منازعات سیاسی و خشونت بین احزاب (بویژه حزب جمعیت و حزب اسالمی) و دیگر سیاستمداران در حالیک .1
منجر بھ شکل گیری احساس کاھش نا امنی در بین شھروندان شده است، میزان جرایم در والیت بلخ تغییر چندانی نکرده 

چھارم تغییری نکرده است. دورهٴ نسبت بھ  و ال استخلم و بلخ با و ولسوالی است. اعتماد بھ پولیس ملی در مزار شریف
اکثر پاسخگویان معتقدند کھ جریان تغییر در رفتار پولیس ادامھ دارد و شاھد افزایش سطوح مسلکی گرایی و ھمچنین 

 رضایت مردم نسبت بھ پولیس ملی بوده ایم. 
رسمی عملکرد خوبی  قضاییمقامات  دسترسی بھ عدالت رسمی در بلخ تغییری طی چھار ماه گذشتھ نداشتھ است و .2

داشتھ اند. مردم معتقدند کھ محاکم با فساد مبارزه می کنند و عملکرد عادالنھ ای در رسیدگی بھ دعاوی حقوقی دارند. 
 برخورد مقامات عدلی با خانم ھا نیز خوب توصیف شده است. 

ولسوالی ھای بلخ طی چھار ماه گذشتھ تغییری  بھ استثنای کار اطفال، میزان خشونت با اطفال در مزار شریف، خلم یا .3
بھ فرستادن اطفال شان بھ نکرده است. تعداد اطفال کارگر با توجھ بھ اینکھ خانواده ھا در نبود گزینھ ھای دیگر مجبور 

نان  کار می شوند، در حال افزایش است. بسیاری از کودکان با توجھ بھ اینکھ پدرشان را در جنگ از دست داده اند، تنھا
آور خانواده ھستند. دسترسی کودکان بھ عدالت، موجودیت و دسترسی پذیری مراکز توانبخشی و پرورشگاه ھا تغییری 
نکرده است. ھمچنین تغییری در میزان آزار جنسی کودکان بوجود نیامده است. ھرچند گروه ھای مسلح مخالف دولت بھ 

 ھ موارد استخدام کودکان در جنگ ھای مسلحانھ اشاره نشده است. بھره برداری از اطفال ادامھ می دھند، بھ ھیچ گون
در خصوص مشارکت در انتخابات دیدگاه ھای مغایری در بلخ ارائھ شده است و این اختالف دیدگاه مشابھ بھ موارد بیان  .4

نیاورده است، نسبت توجھ بھ اینکھ کمیسیون انتخابات ھیچ تغییری در سیستم بوجود  اشده در دورۀ قبلی می باشد. مردم ب
بھ انتخابات تردید دارند اما خواھان جلوگیری از بحران سیاسی در آینده ھستند. ھیچ تغییری در دسترسی مردم بھ پست 
ھای دولتی بوجود نیامده است. در حالیکھ عده ای عالقمند ھستند تا بھ عنوان شیوه ای برای کسب اشتغال یا گرفتن 

ت کنند، بھ نظر می رسد اکثر پاسخگویان عالقمندی شان بھ احزاب سیاسی کمرنگ بورسیھ در احزاب سیاسی مشارک
 شده است.  میزان فساد در دسترسی بھ پست ھای دولتی کماکان باال می باشد. 

بیان کننده حقایق در مزار شریف نسبت بھ گذشتھ تغییری نکرده است و این قضایا بھ ندرت در  تھدید افرادمیزان  .5
لم و بلخ رخ می دھند. ھمایشات مردمی در صلح و آرامش برگزار شده اند. میزان شناخت و استفاده از ولسوالی ھای خ

 قانون دسترسی بھ اطالعات بھ مانند قبل پایین است. 
ً خوب می باشد. خدمات صحت باروری بھ طور فزاینده ای  .6 دسترسی بھ خدمات صحی در بلخ تغییری نکرده و نسبتا

ه قرار می گیرند، ھر چند کھ شکایت ھایی در مورد بدرفتاری با بیماران مطرح شده است. کیفیت مورد پذیرش و استفاد
حفظ الصحھ کماکان بھ دلیل نظارت ضعیف و وجود فساد پایین می باشد. برای مثال، دواھا اغلب تنھا در دواخانھ ھای 

در بدل خدمات عادی فیس ھای شخصی و در بدل پول قابل دسترسی ھستند. ھمچنین، گاھی اوقات دوکتورھا 
 و بیماران برای تداوی پولی بھ شفاخانھ ھای خصوصی ارجاع داده می شوند.  غیرمشروع مطالبھ می کنند

دسترسی بھ مسکن و آب طی چھار ماه گذشتھ در بلخ تغییری نکرده است. با این حال، قیمت برق افزایش یافتھ است،  .7
ن پرداخت نرخ جدید برق را ندارند، دسترسی کمتری بھ برق دارند. حکومت بدین معنی کھ بسیاری از آنھایی کھ توا

طی چھار ماه گذشتھ کمک ھای اندکی برای افراد بیجا شده از والیات ھمسایھ فراھم نموده است. در خصوص تعداد 
رشد جمعیت و فساد افراد بیجاشده و وضعیت آنھا (دائمی یا موقتی بودنشان) دیدگاه ھای مغایری ارائھ شده است. فقر، 

 عوامل تأثیر گذار بر افزایش اخیر تعداد منازعات آب و زمین برشمرده می شوند. 
نظارتی چھارم، نسبت بھ ولسوالی ھا بیشتر بوده است. مواد غذایی دورهٴ کمک ھای غذایی در مزار شریف، بھ مانند  .8

 مللی و ھمچنین ریاستخانھ ھای دولتی توزیع شده اند. اولیھ مانند روغن، آرد، لوبیا و نمک توسط چند اداره ملی و بین ال
                                                        

 ذیل:. بر مبنای مصاحبات 4
KI-M-Bal-Go-10 ,FGD-M-Bal-CS-1 ,KI-F-Bal-Go-15 ,KI-F-Bal-CS-8 ,KI-M-Bal-CS-9, KI-M-Bal-NG-2 ,KI-F-Bal-NG-4 ,KI-
M-Bal-NG-1 ,KI-M-Bal-Go-2, FGD-F-Bal-Go-5 ,KI-M-Bal-Go-14 ,KI-M-Bal-Go-12 ,KI-M-Bal-Go-13 ,KI-F-Bal-PI-1 ,KI-
M-Bal-Go-11 ,KI-F-Bal-Go-1 ,KI-M-Bal-NG-3 ,KI-F-Bal-Go-8 ,FGD-F-Bal-Go-3 ,KI-M-Bal-Go-18 ,FGD-M-Bal-CS-2 ,KI-
F-Bal-CS-6 ,KI-M-Bal-Go-6 ,KI-M-Bal-Go-16 ,KI-F-Bal-Go-20 ,KI-M-Bal-CS-4, KI-F-Bal-CS-7 ,KI-M-Bal-Go-21 ,FGD-
M-Bal-CS-3 ,KI-M-Bal-Go-7, KI-F-Bal-Go-19, KI-M-Bal-Go-17, KI-M-Bal-CS-5 
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دسترسی بھ معارف در بلخ از جملھ دسترسی دختران ھنوز ھم در سطح باالیی قرار دارد. بھ رغم آن، برابری در  .9
 معارف ھنوز ھم در سطح پایینی قرار دارد، زیرا معلمان بر مبنای رشوت و خویش گماری استخدام می شوند. 

در بلخ دیدگاه ھای متفاوتی ارائھ شده است، دیدگاه  مربوط بھ ارث ر خصوص تغییر در میزان منازعاتدر حالیکھ د .10
متداول در میان پاسخگویان این بود کھ این منازعات اخیراً بھ دلیل تشدید فقر افزایش یافتھ است. میزان خشونت خانگی 

کان یک پدیدۀ نادر بھ شمار می رود و ھیچ تغییری در و خشونت با زنان نسبت بھ گذشتھ تغییری نکرده است. طالق کما
 دسترسی بھ شعبھ ھای حل منازعات فامیلی و خانھ ھای امن بوجود نیامده است. 

کھ برای ایجاد فرصت ھای اشتغال زنان تطبیق می شود، دسترسی زنان بلخ بھ اشتغال  PROMOTEبھ غیر از پروژه  .11
است. نا امنی و عدم سرمایھ گذاری منجر بھ کاھش تعداد تجارت خانھ ھا و دستمزدی طی چھار ماه گذشتھ کاھش یافتھ 

سازمان ھای فراھم کننده فرصت ھای شغلی شده است. کاھش فرصت ھای اشتغال منجر بھ باال رفتن فساد و واسطھ 
 بازی در اندک پست ھایی کھ وقتاً فوقتاً در اختیار مردم قرار می گیرند، شده است. 

 ذشتھ ھیچ تغییری در شرایط کاری در بلخ بوجود نیامده است. طی چھار ماه گ .12
 روابط از دیدگاه جنسیت و تبعیض جنسیتی در بلخ ھیچ تغییری نکرده است. .13
رشد فساد در استخدام افراد در ھر سکتوری وجود دارد کھ این مسئلھ روند استخدام پست ھای دولتی و خصوصی را  .14

در سکتور ھای پولیس ملی و معارف کماکان باالست، ھر چند کھ میزان فساد در تحت تأثیر قرار می دھد. میزان فساد 
 سیستم عدلی رسمی بھ علت افزایش اخیر معاشات مقامات عدلی کاھش یافتھ است. 
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 بامیان

قضایی دوره ھای نظارتی قبلی ھمخوانی دارد، بھ استثنای بھبود عملکرد نظام ھای  باوضعیت حقوق مدنی در دوره نظارتی پنجم 
 رسمی و غیررسمی در بخش ھایی ھمچون برخورد با زنان.

 
با این حال، دیدگاه ھای شدیداً متفاوتی در خصوص حقوق اجتماعی ارائھ شده است. در تمام ساحات تعداد یکسانی از پاسخگویان 

ً بھ باال بودن یا ک م بودن سطح دسترسی بھ خدمات بھ بھبود و بدتر شدن وضعیت حقوق اجتماعی اشاره کرده اند و آن را عمدتا
 اساسی نسبت داده اند. 

 
برنامھ ھای بازسازی، نبود سرمایھ  دسترسی بھ اشتغال طی چھار ماه گذشتھ در بامیان کاھش یافتھ است. این مسئلھ ناشی از توقف

ند کھ افراد جوان و کمبود عمومی فرصت ھای اشتغال می باشد. بسیاری از پاسخگویان در این خصوص ابراز نگرانی کرده ا
 والیت را بھ مقصد شھرھای بزرگتر و کشورھای دیگر ترک می کنند. 

 
نظارتی، روابط مبتنی بر جنسیت و فساد اداری در بامیان دچار پیچیدگی ھایی بودند. پاسخگویان بھ بھبود و وخامت  طی این دورهٴ 

فعالیت در راستای مدنی متذکر شدیم، سکتور قضایی روی وضعیت در برخی زمینھ ھا اشاره کرده اند. چنانکھ در بحث از حقوق 
کاھش یافتھ   رسیدگی بھ مشکالت زنان اصرار بیشتری دارد. گفتھ می شود کھ فساد اداری در پولس ملی و سکتور قضایی رسمی

 است. 
 

 : خالصھ پروفایل بامیان5جدول 
 وضعیت ارکان حقوقی/شاخص ھا

تغییر نکرده 
 است

ر شده استبدت بھتر شده است  

    حقوق مدنی: 

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

  ✔  2حق دسترسی بھ خدمات عدلی کارآمد و عادالنھ

   ✔ 3حقوق اطفال

   ✔ 4حق مشارکت در امور عامھ

   ✔ 5آزادی بیان و عقیده

    حقوق اجتماعی:

 ✔ ✔   6حق صحت

 ✔ ✔ ✔  7حق دسترسی بھ مسکن و امکانات کافی

 ✔    8امنیت غذایی

 ✔ ✔   9تعلیمحق 

 ✔ ✔   10حقوق خانواده

    حقوق اقتصادی:

 ✔    11حق کار و برخورد عادالنھ در اماکن کاری

   ✔  12حق برخورداری از شرایط کاری مناسب

    موضوعات مشترک:

 ✔ ✔  13روابط مبتنی بر جنسیت

 ✔ ✔  14فساد
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  5یادداشت ھا:

یکاولنگ و شیبر طی چھار  یمشکالتی کھ در برخی نقاط والیت وجود داشتھ است، شھر بامیان و ولسوالی ھا علیرغم .1
ماه گذشتھ از ثبات امنیتی برخوردار بوده اند. اعتماد بھ پولیس ملی باالست و این میزان در ولسوالی یکاولنگ در نتیجھ 

در پولیس ملی افزایش یافتھ است. میزان منازعات سیاسی در  و انگیزه بھبود عملکرد مردمی"  پولیس"بکارگیری فنون 
نسبت بھ ، کھ برخی از آنھا طوالنی مدت ھستند کھ میزان منازعات بر سر منابعاجتماعات محلی کم می باشد، ھرچند 

 دوره ھای قبلی تغییری نکرده است. 

امیان شده است. تعامل خانم ھا با افزایش مسلکی گرایی باعث بھبود دسترسی بھ عدالت رسمی و غیررسمی در ب .2
تمایل کمتری بھ تحمیل تصامیم بھ زنان دارند، افزایش یافتھ مکانیزم ھای قضایی عنعنوی بھ دلیل آنکھ شوراھای محل 

 است. 

میزان خشونت با کودکان تغییری نکرده است و بھ مانند گذشتھ می باشد. گفتھ می شود کھ تنھا چند قضیھ ازدواج زیرسن  .3
د داشتھ است. میزان کار اطفال بھ طور موقتی در فصل جمع آوری حاصالت افزایش یافتھ ور جنسی اطفال وجو آزا

 است. دسترسی کودکان بھ عدالت، مراکز اصالح اطفال و پرورشگاه ھا تغییری نکرده است. 

سبت بھ دوره ھای نظارتی دیدگاه ھای مردم در خصوص انتخابات و عملکرد دولت، بویژه پارلمان، بسیار منفی بوده و ن .4
 قبلی تغییری نکرده است. ھیچ تغییری در دسترسی بھ پست ھای کم شمار دولتی رقم نخورده است. 

در حالیکھ شکایت ھایی نسبت بھ شورای محل ولسوالی یکاولنگ در خصوص فستیوال دمبوره و شکایت ھایی در مورد  .5
است، اکثر پاسخگویان معتقدند کھ وضعیت آزادی بیان نسبت  بازدید مقامات حکومتی عالی رتبھ از والیت مطرح شده

نظارتی چھارم ھیچ تغییری نکرده است. میزان شناخت (محدود) یا استفاده از قانون دسترسی بھ اطالعات در دورهٴ بھ 
 میان مردم تغییری نکرده است. 

ر ماه گذشتھ کاھش یافتھ است. د دارد کھ نشان می دھد دسترسی بھ خدمات صحی در بامیان طی چھاوشواھدی وج .6
دچار کمبود نرس ھای اناث  ری محدود است، برخی از کلینیک ھاتست ھای بارداوضعیت توزیع دوا بدتر شده است، 

ان حفظ الصحھ بموقع پرداخت نشده است. در عین زمان، در بخش صحت باروری و برنامھ دمی باشند و معاش کارمن
 ولسوالی یکاولنگ پیشرفت ھایی رقم خورده است.  ھای آگاھی رسانی در شھر بامیان و

دسترسی بھ مسکن، آب و برق طی چند ماه گذشتھ در بامیان تغییری نکرده است. ریاست امور مھاجرین و عودت کننده  .7
واحد رھایشی را برای عودت کنندگان ثبت شده (دارای کارت مھاجرت) فراھم نموده است. ھیچ  600گان نزیک بھ 

ب و زمین در شھر بامیان رقم نخورده است؛ با این حال، این منازعات بھ دلیل وجود تقاضا آیزان منازعات تغییری در م
 برای آب در فصل جمع آوری محصول در سطح ولسوالی ھا افزایش یافتھ است. 

لسوالی ھا امنیت امنیت غذایی و کیفیت تغذیھ در بامیان وضعیتی مشابھ بھ دورۀ نظارتی چھارم دارد. بیکاری بویژه در و .8
را تحت الشعاع قرار می دھد. در عین زمان، برنامھ ھای مساعدت غذایی موسسات ھا غذایی بسیاری از خانواده 

غیردولتی نیز رو بھ کاھش ھستند کھ این مسئلھ نگرانی ھایی را در مورد گسترش نا امنی غذایی بویژه در ماه ھای 
 زمستان بھ بار آورده است. 

رف بستھ بھ موقعیت جغرافیایی و سطح تعلیم متفاوت است. تعداد فزاینده ای از متعلمان ابتدایی ولسوالی دسترسی بھ معا .9
یکالونگ، بھ رغم پایین بودن کیفیت معارف، در مکتب درس می خوانند. گفتھ می شود کھ میزان متعلمان اناث در 

بر، پشتیبانی شماری از موسسات غیردولتی و بین فیصد نسبت بھ متعلمان ذکور بیشتر است. در ولسوالی شی 3یکاولنگ 
                                                        

 . بر مبنای مصاحبات ذیل:5
 KI-M-BAM-PI-1, KI-F-BAM-GO-1, KI-F-BAM-GO-13, KI-M-BAM-GO-12, KI-F-BAM-GO-9, KI-M-BAM-GO-11, KI-M-

BAM-GO-14, KI-F-BAM-GO-15, KI-M-BAM-GO-10, KI-M-BAM-NG-2, KI-M-BAM-CS-9, KI-F-BAM-CS-8, FGD-F-
BAM-GO-5, FGD-M-BAM-CS-1, KI-M-BAM-GO-20, KI-M-BAM-GO-6, KI-F-BAM-CS-6, FGD-F-BAM-GO-3, FGD-
M-BAM-CS-3, KI-M-BAM-GO-19, KI-M-BAM-GO-7, KI-F-BAM-CS-7, KI-M-BAM-GO-2, KI-F-BAM-NG-4, KI-F-
BAM-GO-8, KI-M-BAM-NG-3, KI-M-BAM-GO-16, KI-M-BAM-GO-17, KI-M-BAM-GO-21, FGD-M-BAM-CS-2, KI-
M-BAM-CS-4, KI-M-BAM-GO-18, FGD-F-BAM-GO-4, KI-M-BAM-CS-5, KI-F-BAM-NG-1 
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المللی کھ ھزینھ معاشات و خریداری کتب درسی را تأمین می کنند، باعث افزایش کیفیت معارف شده است. گفتھ می 
 شود کھ دسترسی بھ تحصیالت عالی در دانشگاه بامیان کاھش یافتھ است. 

وت در ساحات مختلف افزایش یافتھ است. در شھر بامیان، تعداد ھر نظر بھ دالیل متفادر بامیان  مربوط بھ ارث دعاوی .10
چھ بیشتری از زنان از حقوق شان آگاھی یافتھ و برای مطالبھ حقوق شان تالش می کنند. در ولسوالی شیبر، خانواده 

می شان مواجھ اعضای فامیل  با مشکل تصرف زمین توسط ھایی کھ از شھرھا بھ قریھ ھای شان عودت می کنند،
قضیھ  120. میزان خشونت خانگی و خشونت با زنان در بامیان افزایش یافتھ است. ریاست امور زنان حدود شوند

خشونت با زنان، بھ شمول خشونت فزیکی، ازدواج اجباری، ازدواج زیرسن و دعاوی نفقھ، را طی ماه ھای گذشتھ بھ 
ز منزل، ممانعت از دسترسی بھ معارف و خدمات عدلی ثبت رسانده است. در ولسوالی شیبر بھ موارد فرار جوانان ا

اشاره شده است. ھیچ تغییری در میزان قضایای طالق یا درجھ رسیدگی بھ آنھا صورت نگرفتھ است. برخی از مقامات 
حاکم، محکومتی بامیان استدالل می کنند کھ طی چند ماه گذشتھ، روند رسیدگی بھ اختالفات خانوادگی از طریق پولیس، 

وسسات غیردولتی و خانھ ھای امن در شھر بامیان بھبود یافتھ است، زیرا در گذشتھ قانون محو خشونت علیھ زنان در م
 این پروسھ لحاظ نمی شد. منابع موجود در خانھ ھای امن نیز بھبود یافتھ اند. 

مھ ھای بازسازی، نبود در بامیان بھ دلیل کاھش سرتاسری برنادسترسی بھ اشتغال دستمزدی طی چھار ماه گذشتھ،  .11
سرمایھ و کاھش سرتاسری فرصت ھای اشتغال، کمتر شده است. بھ گفتھ پاسخگویان، جوانان والیت را بھ مقصد شھرھا 
یا کشورھای دیگر ترک می کنند. فساد و واسطھ بازی کماکان دسترسی عادالنھ شھروندان بھ اشتغال دستمزدی را تحت 

 الشعاع قرار می دھند. 

منی، امنیت و بھداشت اماکن کاری طی چھار ماه گذشتھ در بامیان تغییری نکرده است. آزار جنسی بھ وضعیت ای .12
 صورت یک مشکل برای خانم ھای کارمندی کھ در گزارش دادن این قضایا احساس امنیت ندارند، باقی می ماند. 

اسخگویان . در عین زمان، برخی از پدسترسی زنان و دختران بھ معارف در والیت بامیان کماکان رو بھ افزایش است .13
مکاتب و دانشگاه ھا اشاره کرده اند. خبرنگاران اناث نیز با مشکل آزار و اذیت مواجھ بوده  بھ افزایش آزار دختران در

اند و پولیس در رسیدگی بھ شکایات آنھا کوتاھی کرده است. بھ رغم آن، دسترسی زنان بامیان بھ عدالت رسمی، ھمانند 
کارکنان قضایی رسمی با زنان، طی چھار ماه گذشتھ بھتر شده است. پاسخگویان این تغییر مثبت را بھ انتصاب برخورد 

اناث و مشارکت شماری از ریاست ھای حکومتی و نھادھای پشتیبان در رسیدگی بھ قضایای زنان نسبت  څارنوالسھ 
 داده اند. 

اتھامات بیشماری در زمینھ ارتکاب فساد بھ وجود داشتھ است. نارضایتی گسترده ای در ارتباط با سطوح باالی فساد  .14
ً بھ دلیل امتیازات ناچیزی کھ در  پولیس ملی وارد شده است و گفتھ می شود کھ بسیاری از افسران پولیس عمدتا

در ستانی روی می آورند. بھ رغم آنکھ اخذ امتحان  هاختیارشان قرار می گیرد، بھ عنوان یک منبع عایداتی بھ رشو
الزامی شده است، مسئلھ واسطھ بازی و خویش گماری کماکان ادامھ دارد.  س جمھوریات دولتی بواسطھ فرمان ریتعیین

در عین زمان، طی چھار ماه گذشتھ، میزان فساد در نھادھای قضایی رسمی و سنتی شھر بامیان بھ دلیل تغییرات در 
راحل تعقیب عدلی با جدیت بیشتری انجام می شوند، اداره پرسونل و ھیئت رھبری این نھادھا کاھش یافتھ است. م

مرکزی وزارت عدلیھ مراحل تعقیب عدلی را بھ شکل بھتری از کابل نظارت می کند، نھادھای جامعھ مدنی و دفتر 
والی از طریق کمیتھ ھای مختلف شان برای نظارت و ارزیابی عملکرد نھادھای قضایی وارد ھمکاری با یکدیگر شده 

 میزان و ماھیت فساد در سکتورھای صحت و معارف تغییری نکرده است.  اند.
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 دایکندی

در بخش حقوق مدنی، ھر چند شواھدی در مورد بھبود دسترسی بھ عدالت در میان مردم و بویژه زنان وجود دارد، نارضایتی 
و  ونت با کودکان رو بھ افزایش استفزاینده ای در خصوص عملکرد پولیس ملی وجود داشتھ است. ھمچنین گفتھ می شود کھ خش

رشد چشمگیری داشتھ است. وضعیت دسترسی بھ اطالعات و آزادی  نظارت تعداد قضایای خشونت با اطفال نسبت بھ دورۀ قبلی
 بیان با وضع محدودیت ھای جدید از سوی دفتر والی و ھیئت رھبری والیت، بدتر شده است. 

نظارتی چھارم تغییر اندکی داشتھ است؛ بھ استثنای افزایش نسبی خدمات دورهٴ ت بھ کیفیت و دسترسی بھ خدمات اجتماعی نسب
صحی در مرکز والیت. تعداد قضایای گزارش شدۀ خشونت خانگی و دیگر مسائل خانوادگی افزایش یافتھ است و شاید این 

 موضوع ناشی از بیشتر شدن اعتماد و اتکای مردم بھ نظام قضایی رسمی باشد. 

کماکان رو بھ کاھش است و این مسئلھ شتاب بیشتری بھ افزایش فساد در  دایکندی دستمزدی در والیتای اشتغال فرصت ھ
 دسترسی بھ اشتغال داده است. 

 : خالصھ پروفایل دایکندی6جدول 

 وضعیت ارکان حقوقی/شاخص ھا
ه تغییری نکرد

 است
 بدتر شده است بھتر شده است

    حقوق مدنی:

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

  ✔   2حق دسترسی بھ خدمات عدلی کارآمد و عادالنھ

 ✔    3حقوق اطفال

   ✔  4حق مشارکت در امور عامھ

 ✔    5آزادی بیان و عقیده

    حقوق اجتماعی:

  ✔ ✔  6حق صحت

   ✔  7حق دسترسی بھ مسکن و امکانات کافی

   ✔  8امنیت غذایی

   ✔  9یمتعلحق 

  ✔ ✔  10حقوق خانواده

    حقوق اقتصادی:

 ✔    11حق کار و برخورد عادالنھ در اماکن کاری

   ✔  12حق برخورداری از شرایط کاری مناسب

    موضوعات مشترک:

 ✔  ✔  13جنسیتروابط مبتنی بر 

 ✔ ✔   14فساد
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  6یادداشت ھا:

ایکندی، دیدگاه ھای مغایری ارائھ شده است و بھ نظر می رسد کھ در خصوص وضعیت امنیت و عملکرد پولیس در د .1
راھزنی در والیت وجود نظارتی قبلی تغییری نکرده است. چند قضیھ قتل، سرقت و  وضعیت عمومی نسبت بھ دورهٴ 

ال می پاسخگویان احتمداشتھ است. بھ رغم انتصاب قوماندان امنیھ جدید، دید مردم نسبت بھ پولیس چندان خوب نیست. 
دھند کھ قضایای قتل ناشی از کشمکش سیاسی بین گروه ھای مسلح (و نھ عناصر ضد دولت) باشند. زورمندان ھنوز ھم 

 قادر بھ دخالت در کار پولیس ھستند. میزان منازعات بر سر منابع طبیعی تغییری نکرده است. 

شده است. شواھدی کھ در مورد در خصوص وضعیت و عملکرد نظام قضایی رسمی دیدگاه ھای مغایری ارائھ  .2
 څارنوالبھبودھای اخیر در نظام قضایی رسمی در مرکز والیت ارائھ شده اند، از مواردی ھمچون جدیت قاضی ھا و 

ھا، تغییر در تشکیل، افزایش معاشات و نظارت بھتر پرده بر می دارند. دسترسی زنان بھ عدالت رسمی نیز بھ دلیل 
 تالش ھای مختلف برای حسابخواھی از مقامات رو بھ بھبود می باشد. وجود تعلیم، آگاھی عامھ و 

قضیۀ آزار جنسی و  150قضایای خشونت با کودکان در دایکندی طی چند ماه گذشتھ افزایش یافتھ است. نزدیک بھ  .3
باشد. قضیھ می  30، 2016ازدواج اجباری و زیرسن گزارش شده است کھ این رقم در مقایسھ با دورۀ مشابھ در سال 

دسترسی اطفال بھ عدالت رسمی، مراکز توانبخشی و مراکز اصالح اطفال تغییری نکرده است. میزان کار اطفال رو بھ 
و اطفال کارگر در ھر جایی از جملھ در مارکت ھا و در سطح قریھ جات بھ چشم می خورند. کودکان   افزایش است

اطفال ھمچنین قربانی منازعات مسلحانھ شده اند اما بھ کارگر بھ طور خاصی در معرض آزار جنسی قرار دارند. 
 عنوان جنگنده استخدام نشده اند. 

دلسردی از انتخابات و عملکرد حکومت وحدت ملی و احزاب سیاسی کماکان ادامھ دارد. این دلسردی از شرایط وخیم  .4
از مردم را از پیوستن بھ احزاب  اقتصادی و امنیتی سرچشمھ می گیرد. وقوع قضایای قتل در چندین ولسوالی بسیاری

 سیاسی منصرف کرده است. 

محدودیت ھای موجود در زمینھ اخذ اطالعات از مقامات حکومتی بویژه در دفتر والی افزایش یافتھ است. افشای یک  .5
ادعا لیرغم آنکھ عقضیھ فساد اداری توسط خبرنگاران منجر بھ بروز تھدیدات فراقضایی بر علیھ خبرنگاران شده است. 

سطح آگاھی مردم از قانون دسترسی بھ اطالعات بھبود یافتھ است، بھ نظر می رسد حکومت والیت تمایلی بھ  می شود
 فراھم آوری امکان انتشار اطالعات ندارد. 

در خصوص تغییرات اخیر در کیفیت و دسترسی پذیری خدمات صحی، دیدگاه ھای مغایری ارائھ شده است. در بخش  .6
و مدیریتی، بھ تغییرات مثبتی از جملھ تبدیل مدیر صحت عامھ، تشکیل بندی مجدد پرسونل صحی، ھای زیربنایی 

تأسیس شعبھ مراقبت ھای ایمرجنسی و ھمچنین بخش ھای بینایی و دندان در شفاخانھ والیت و ھمچنین بھبود خدمات 
دیت خدمات صحی در سطح والیت ترانسپورتی برای قربانیان خشونت اشاره شده است. با این حال، کیفیت و موجو

نوع تداوی کھ باید در دسترس مردم  144مورد از  5کماکان محدود است. برای مثال، در مرکز صحی ولسوالی،  تنھا 
قرار داده شوند، موجود می باشند. ھنوز میزان فساد در سکتور صحت و قضایایی ھمچون دزدیدن دوا و اخذ فیس ھای 

 ھ است. اضافی از مردم، کاھش نیافت

وضعیت دسترسی بھ آب پاک، برق و مسکن طی چھار ماه گذشتھ تغییری نکرده است. منازعات بر سر آبیاری اراضی  .7
کاھش یافتھ است کھ شاید ناشی از خاتمھ یافتن فصل آبیاری باشد. بیجاشدگانی کھ بھ دلیل ناامنی از ولسوالی زراعتی 

 ریافت مسکن و کمک ھای مربوطھ انتظار می کشند. پاتو بھ مرکز والیت آمده اند، ھنوز ھم برای د

                                                        
 . بر مبنای مصاحبات ذیل:6

KI-M-Dai-Go-2 ,KI-F-Dai-Go-14,KI-M-Dai-Go-10,KI-M-Dai-Go-12 ,KI-F-Dai-Go-1 ,FGD-M-Dai-CS-1 ,FGD-F-Dai-Go-5 ,
FGD-M-Dai-CS-2 ,FGD-F-Dai-Go-3 ,KI-F-Dai-Go-18 ,KI-M-Dai-Go-6 ,KI-M-Dai-CS-9 ,KI-M-Dai-Go-9 ,KI-F-Dai-CS-8, 
KI-M-Dai-PI-1 ,KI-M-Dai-NG-2 ,KI-M-Dai-NG-3 ,KI-M-Dai-GO-11 ,KI-M-Dai-CS-4 ,KI-M-Dai-NG-4 ,KI-F-Dai-NG-1 
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اکثر ساکنین والیت دایکندی ھنوز ھم برنامھ غذایی روزانۀ بدی دارند. اکثر آنھا با نان، چای و ماست بھ زندگی خود  .8
د. ادامھ می دھند. کمبود مواد غذایی برای فواصل کوتاه مدت ھنوز ھم بدون اینکھ رسیدگی الزم صورت گیرد، ادامھ دار

 فیصد جمعیت دایکندی دچار نا امنی غذایی می باشند.  80تخمین شده است کھ 

ھیچ تغییر چشمگیری در کیفیت پایین معارف این والیت رقم نخورده است. زیربنای معارف و منابع تدریسی کافی نمی  .9
ضای آزاد یا خیمھ ھا د ساختمان بوده و مجبورند صنف ھای شان را در فد. بیش از نصف مکاتب این والیت فاقباشن

برگزار نمایند. برخی از پاسخگویان معتقدند کھ جوانان با دیدن افراد تحصیل کرده ای کھ بیکار مانده اند، بیش از پیش 
نسبت بھ ارزش معارف دچار تردید می شوند. تعداد بیشتری از پسران جوان تصمیم بھ ترک مکتب برای جستجوی کار 

ھمچنان امتحانات  ی گیرند. از سوی دیگر، دختران حضور باالیی در مکاتب دایکندی ودر شھرھا یا کشورھای دیگر م
  کانکور داشتھ اند.

وضعیت حقوق خانواده یکسان نبوده است. تعداد قضایای خانوادگی ارجاع داده شده بھ نظام قضایی رسمی افزایش یافتھ  .10
یش ارجاع این قضایا شاید ناشی از آن ا این حال، افزااست. اکثر این قضایا مربوط بھ خشونت علیھ زنان می باشند. ب

 باشد کھ اعتماد مردم نسبت بھ محاکم و عملکرد آنھا در زمینھ تأمین عدالت بیشتر شده است. 

فرصت ھای اشتغال دستمزدی کاھش یافتھ است. تعداد کارفرمایان بسیار کم است، زیربنای ناچیزی وجود دارد و  .11
سکتورھای خصوصی یا عامھ صورت نمی گیرد. با کمیاب شدن مشاغل، فساد در زمینھ سرمایھ گذاری چندانی در 

 رو بھ افزایش می باشد.  جرمیاستخدام و اشتغال و ھمچنان دیگر اشکال فعالیت 

طی چھار ماه گذشتھ، ھیچ تغییری در ایمنی و امنیت کارمندان در اماکن کاری، امنیت شغلی یا موارد آزار جنسی در  .12
 بوجود نیامده است. محل کار 

مربوط  عمدتاً بھ دلیل فشارھای اقتصادی افزایش یافتھ است. میزان منازعات ھای خانواده گیگفتھ می شود کھ خشونت  .13
تغییری نکرده است. اکثر پاسخگویان معتقدند کھ ھیچ تغییری در دسترسی زنان بھ شعبھ ھای حل منازعات  بھ ارث

 است.  فامیلی و خانھ ھای امن رقم نخورده

دند کھ وضعیت بھتر شده است و معتق در خصوص وضعیت فساد اداری، دیدگاه ھای مغایری ارائھ شده است. عده ای .14
عده دیگر معتقدند کھ وضعیت نسبت بھ گذشتھ تغییری نکرده و یا حتی بدتر شده است. در بخش پولیس، قوماندان امنیھ 

بھ رغم آن ھم مشکالت رفتار غیرمسلکی، دزدی و دیگر اشکال  در مبارزه با فساد جدیت نشان داده است. اماجدید 
بطور کماکان بھ مانند قبل وجود دارند. دیدگاه ھای پاسخگویان در مورد فساد سکتور قضایی نیز  جرمیفعالیت ھای 

. مدیریت مشابھی در تغییر بوده است کھ نشان می دھد بھ رغم بھبود مسلکی گرایی، رواج فساد کماکان ادامھ داشتھ است
  ضعیف و واسطھ بازی در سکتور معارف و اشتغال دولتی کماکان بھ مانند قبل ادامھ دارد. 
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 ھرات

حقوق مدنی در والیت ھرات شده است.  اُفتھای مسلح مخالف دولت منجر بھ گروه پنجم نظارت، افزایش فعالیت دورهٴ در طی 
ھای سیاسی نیز ھمچنان وجود دارد. بھ رغم ی سیاسی فزاینده بین گروهھااعتماد بھ نیروھای ملی پولیس متزلزل شده و کشمکش

ھایی در نظام قضایی رسمی وجود داشتھ است. کودکان ھمچنان بھ کارھای شاق فزیکی، ھا و فساد ھمیشگی، پیشرفتبرخی کاستی
محدودکردن آزادی بیان نیز رو بھ . موارد ھدف قراردادن معترضان و وا داشتھ می شوند ھای جرمی و منازعات مسلحانھفعالیت

 گسترش بوده است.  
 

حقوق اجتماعی در بخش صحت و معارف رو بھ بھبود بوده اما در بخش امنیت غذایی بھ طور مستمر کاھش یافتھ است. ھرچند 
علیھ  شدیدخشونت وضعیت حقوق خانواده در مقایسھ با دور چھارم نظارت عمدتاً تغییری نکرده است اما مواردی از رخدادھایی با 

 زنان گزارش شده است. 
 

دستیابی بھ اشتغال و حقوق افراد شاغل در ھرات تغییری نکرده است. تناسب جنسیتی اشتغال نیز تغییری نکرده است. بھ جز 
 ھای اندکی کھ در سکتور عدلی صورت گرفتھ فساد اداری نیز شاھد تغییری نبوده است. پیشرفت

 
 رات: خالصھ پروفایل ھ7جدول 

 وضعیت ارکان/شاخص ھا

ده تغییر نکر
 است

بھتر شده 
 است

 بدتر شده است

    حقوق مدنی:

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

  ✔   2حق دسترسی بھ خدمات عدلی کارآمد و عادالنھ

 ✔    3حقوق اطفال

   ✔  4حق مشارکت در امور عامھ

 ✔    5آزادی بیان و عقیده

    ق اجتماعی:حقو

  ✔   6حق صحت

   ✔  7حق دسترسی بھ مسکن و امکانات کافی

 ✔    8امنیت غذایی

 ✔ ✔   9تعلیمحق 

   ✔  10حقوق خانواده

    حقوق اقتصادی:

   ✔  11حق کار و برخورد عادالنھ در اماکن کاری

 ✔ ✔   12حق برخورداری از شرایط کاری مناسب

    موضوعات مشترک:

   ✔  13جنسیتمبتنی بر  روابط

  ✔ ✔  14فساد
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 7 ھا:یادداشت
. در شھر بدتر شده است ھای مسلح مخالف دولتھای گروهدر چھار ماه گذشتھ وضعیت امنیتی بھ خاطر افزایش فعالیت .1

 کشتھ بھ جا  گذاشت. در بین مردم ھراس فزاینده و اعتماد اندک بھ نیروھای 80ھرات دو حملھ انتحاری بیش از 
پولیس ملی وجود دارد. در مورد ولسوالی گذره اندک خوشبینی برای بھبودی شرایط امنیتی بھ خاطر تعیین رییس 

دھد و رخ می قبیلویھای سیاسی کھ روزانھ بر سر مسایل ھا نیز بھ خاطر کشمکشپولیس جدید وجود دارد. خشونت
ھا برخی اوقات بر سر دسترسی بھ آب  . این کشمکشاین اواخر چند مورد بھ مرگ منجر شده است، افزایش یافتھ است

 است و معموالً از سوی گروه ھای سیاسی تقویت می شود.
باعث افزایش دسترسی  ،از قبیل تعیین افراد شایستھ در محکمھ ریاست عدلیھ، پیشرفت ھای اخیر در رھبری و اداره .2

ات و ھمچنین ولسوالی گذره و کوھسان بیشتر بھ عدالت و کیفیت نظام رسمی عدالت شده است. دسترسی در شھر ھر
شده است. بھ رغم این پیشرفت ھا ھنوز ھم تعداد زیادی از مردم، بھ خصوص در ولسوالی ھا، نظام عدالت غیررسمی 
را ترجیح می دھند. در عین حال، مشکالت جدی ھمچنان در زمینھ بازداشت ھای طوالنی باقی است. در مواردی این 

یش از چھار یا پنج سال بدون محاکمھ افرادی کھ بھ اتھام جرایم یا فساد دستگیر شده اند، انجامیده است بازداشت ھا بھ ب
نیز باعث می   آید. تأخیر در روند بررسی و تصمیم گیری در مورد قضایانھ بھ شمار مینگراکھ نقض عدالت برابر

 عدالت غیر رسمی متوسل شوند. م ھای زمردم از عدالت رسمی دست بکشند یا این کھ بھ مکانی ،شود
خشونت علیھ کودکان در والیت ھرات تغییری نکرده است. شمار زیادی از کودکان ھمچنان کار شاق انجام می دھند،  .3

در کوچھ زندگی می کنند و در معرض ظلم و خشونت قرار دارند. خدمات حمایتی دولتی یا خصوصی معدودی برای 
ودکان در ھرات و ولسوالی ھا رو بھ گسترش است. کودکان بھ صورت مستمر در کودکان نیازمند وجود دارد. کار ک

محل کارشان قربانی می شوند و نشانھ ھایی وجود دارد کھ این مشکل بیشتر شده است. اختالف نظر در مورد تغییر 
مشکل در ماه ھای در ورود کودکان بھ درگیری ھای مسلح وجود دارد، ھرچند کھ تعداد زیادی بھ این باورند کھ این 

 در سرقت ھای مسلحانھ می پردازند.  بھ شرکت اخیر زیاد شده است. کودکان ھمچنین بھ صورت فزاینده
عالقھ و اعتماد بھ انتخابات ھمچنان در ھرات بسیار پایین است. ھیچ تغییری در نظام انتخاباتی و کمیسیون انتخابات  .4

 د. اتفاق نیافتاده است تا باعث افزایش اعتماد شو
 مسئلھپنجم نظارت بیشتر شده است. بھ جز یک تجمع بھ خاطر  دورهٴ بھ دالیل ناامنی تھدیدھای مرتبط با آزادی بیان در  .5

 اطالعاتتظاھرات عمومی بھ دلیل افزایش ناامنی کاھش یافتھ است. در مورد این کھ آگاھی از حق دسترسی بھ  ،برق
  افزایش داشتھ یا کاھش اختالف نظر وجود دارد.

دسترسی بھ خدمات صحی در ھرات اخیراً بھ خاطر شروع بھ کار مراکز سیار صحی بھبود یافتھ است. ھرچند شمار  .6
زیادی از بیماران و کمبود تدارکات فشار زیادی بر سیستم تحمیل می کند. این وضعیت بیشتر در شفاخانھ ھای 

می کند. عرضھ مات رسانی قط ھرات) خد(نھ ف منطقوی مشھود است کھ برای تمام ساکنین منطقھ غربی کشور
تسھیالت و دواھای صحی والدی نیز با کمبود مواجھ است. در حالی کھ کیفیت خدمات صحی ھمچنان یکی از 

اما نکتھ مثبت این است کھ دیدبان شفافیت پروتکولی را با وزارت صحت عامھ امضا کرده است کھ بھ  ،مشکالت است
 نظارت کند.آن اجازه می دھد از خدمات صحی 

امده است جز این کھ تغییر قابل توجھی در کافی بودن مسکن و استفاده از آن در چھار ماه اخیر در ھرات بھ وجود نی .7
داخلی بھ صورت مداوم در تالش اند تا بھ مسکن و سرویس دسترسی پیدا کنند و این کھ بھای برق  افراد بیجاشده

                                                        
 بر مبنای مصاحبات ذیل:. 7

KI-F-Her-NG-1, KI-F-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-6, KI-M-Her-Go-7, KI-F-Her-
Go-8, KI-F-Her-Go-9, KI-M-Her-Go-10, KI-F-Her-Go-11, KI-M-Her-Go-12 ,KI-M-Her-Go-20, KI-F-
Her-Go-13, KI-F-Her-Go-14, KI-M-Her-Go-15, KI-F-Her-Go-16, KI-M-Her-Go-17, KI-M-Her-Go-
18, KI-F-Her-Go-19, KI-M-Her-Go-20 ,KI-M-Her-Go-21, FGD-M-Her-CS-1, FGD-M-Her-CS-2, KI-
M-Her-CS-4, FGD-M-Her-CS-3, KI-M-Her-CS-5, KI-F-Her-CS-6, KI-F-Her-CS-7, KI-F-Her-CS-8, KI-
M-Her-CS-9 ,KI-M-Her-PI-1. 
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نظارتی قبلی است و بر محور ذخیره آب و غصب زمین  ھمانند دوره اقشھ بر سر زمین و آبافزایش یافتھ است. من
 می چرخد. 

در نتیجھ خراب شدن شرایط عمومی اقتصادی، مناقشھ جاری و ناامنی امنیت غذایی در ماه ھای اخیر ھرات بدتر شده  .8
کافی برای تأمین است. افراد زیادی فقط می توانند نان خشک تھیھ کنند. سازمان ھای غذایی حمایت ھای ھرچند نا

  د.ننموده ا نیازھای افراد فراھم
موجودیت و کیفیت معارف در طی چھار ماه گذشتھ بھبود یافتھ است. این بھبودی بھ خاطر برنامھ ھای انکشاف  .9

مھارت ھا برای معلمان و توزیع بھ موقع کتاب ھای درسی بوده است. ھرچند فشارھای اقتصادی برخی از خانواده ھا 
می کند تا فرزندان خود را از مکتب بگیرند و شماری از مکتب ھای دخترانھ در مناطق دوردست بھ خاطر را وادار 

 ناامنی بستھ شده اند. 
بھ رغم باال رفتن آگاھی زنان در مورد حق ارث نابرابری ھا در برخورداری از حق  ارث ھمانند گذشتھ ادامھ دارد.   .10

تیزاب  ی است. موارد متعددی از خشونت با درجھ باال علیھ زنان از قبیلفقر و اعتیاد عوامل فزاینده خشونت خانگ
پاشی بر روی یکی از زنان و قتل یکی از زنان توسط خسرش بھ این باور دامن می زند کھ خشونت علیھ زنان رو بھ 

گفتھ می چھارم نظارت است. دوره حل منازعات فامیلی شبیھ  ایش است. وضعیت دسترسی بھ خانھ امن و شعبھافز
 حل منازعات فامیلی را انجام می دھند.  ھاتحادیھ ھای کارگران برخی از کارھای شعب یشود اعضا

 در چھار ماه گذشتھ  دستیابی بھ اشتغال با معاش در والیت ھرات تغییری نکرده است.  .11
عقیده دارند  اسخگویاناز پ بدالیل ناامنی، معاش پایین و پاداش ھای ناچیز خراب تر شده است. بسیاری یشرایط کار .12

کھ امنیت شغلی مشروط بھ اطاعت و تن دادن بھ بھره کشی است. یکی از موارد مثبت کاھش موارد آزار و آذیت بھ 
 خاطر جنسیت، قومیت و زبان است. 

در طی چھار ماه گذشتھ تغییر چشمگیری در روابط جنسیتی و دسترسی زنان و دختران بھ خدمات حمایتی در ھرات  .13
 ده است. ھمراه با زوال کلی نرخ اشتغال دسترسی زنان بھ کارھای با معاش ھمچنان پایین مانده است. رخ ندا

بھ خاطر تالش برای حرفھ  عدلیدر سکتور کھ فساد وضعیت فساد در ھرات در ھم آمیختھ است. بسیاری اعتقاد دارند  .14
محاکم  هرشوه گیرند رؤسایمینھ دستگیری کاھش یافتھ است. یکی از شواھد در این ز نظام قضایی رسمیای ساختن 

 چھارم نظارت تغییری نکرده است.  فساد در سایر بخش ھا نسبت بھ دورهاست. 
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 کابل

مشکالت امنیتی و کشمکش ھای سیاسی تأثیر منفی بر روی حقوق مدنی در کابل، بھ خصوص در شھر کابل داشتھ است. 
نظارت بدتر  هٴ ھرچند، آزادی بیان و تجمع تا حدودی بھ سرعت در این دورنظام عدلی پیشرفت ھای اندکی را نشان می دھد. 

 شده است. 
 

ً ھمانند دورهٴ  چھارم نظارت باقی مانده است. استثنائات شامل بدترشدن شرایط برای شمار رو بھ  حقوق اجتماعی عمدتا
 شود. ساد در معارف میافزایش بیجا شدگان داخلی کھ بھ کابل رسیده اند و مشکالت مربوط بھ زیربنا و ف

 
تغییری در حقوق اقتصادی بھ وجود نیامده جز این کھ شمار زنانی کھ در نظام عدلی رسمی کار می کنند افزایش یافتھ است. 

پیشین  هروابط جنسیتی ھم تغییری نکرده است. فساد اداری در بخش عدلی کاھش یافتھ است اما در سکتورھای دیگر با دور
 ھ است. نظارت قابل مقایس

 
 : خالصھ پروفایل کابل8جدول 

 وضعیت ارکان حقوقی/شاخص ھا
تغییر نکرده 

 است
 بدتر شده است بھتر شده است

    حقوق مدنی:

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

  ✔   2حق دسترسی بھ خدمات عدلی کارآمد و عادالنھ

 ✔  ✔  3حقوق اطفال

  ✔ ✔  4مھحق مشارکت در امور عا

 ✔    5آزادی بیان و عقیده

    حقوق اجتماعی:

  ✔ ✔  6حق صحت

 ✔  ✔  7حق دسترسی بھ مسکن و امکانات کافی

   ✔  8امنیت غذایی

   ✔  9تعلیمحق 

   ✔  10حقوق خانواده

    حقوق اقتصادی:

  ✔ ✔  11حق کار و برخورد عادالنھ در اماکن کاری

   ✔  12ری مناسبحق برخورداری از شرایط کا

    موضوعات مشترک:

   ✔  13جنسیتروابط مبتنی بر 

  ✔ ✔  14فساد
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 8:ھا یادداشت
ھرچند شرایط امنیتی در کابل در خالل چھار ماه گذشتھ با شمار حمالت تروریستی بدتر شده است، شرایط در ولسوالی ھا  .1

ھای مسلح مخالف دولت نیز پایین می آید. سطح فعالیت ھای گروه بھتر شده است، احتماالً بھ این دلیل کھ با سردتر شدن ھوا
اعتماد بھ نیروی پولیس ملی و نظر مردم در مورد عملکرد آن تغییری نکرده است. اختالفات بر سر مسایل قومی رو بھ 

 افزایش است و بھ اختالفات سیاسی/قومی در سطح باال ارتباط دارد. 
. برخی معتقدند کھ بھتر شده است و برخی دیگر عقیده دارند کھ تغییری مغایرند بھ عدالت دیدگاه ھا در مورد روند دستیابی .2

عده ای عقیده دارند کھ بدتر شده است. ھرچند، بسیاری بر این باورند کھ در این اواخر عملکرد  ینکرده است و حت
ی در رسانھ ھا در مورد نظام رسمی کارمندان نظام عدلی بھتر شده است از جملھ در برخورد با زنان. شکایت ھای کم

 عدالت مطرح شده است. 
چھارم نظارت تغییری نکرده است. ھمچنان این مشکل در شھر کابل در مقایسھ با  هٴ خشونت علیھ کودکان در مقایسھ با دور .3

ناطق ولسوالی ھا بیشتر است. بھ احتمال زیاد بھ این خاطر کھ در سطح اجتماع محلی مسؤلیت پذیری بیشتری در م
روستایی در مقایسھ با کابل وجود دارد. گزارش ھایی وجود دارد کھ تالش برای کشانیدن کودکان در جنگ ھای مسلحانھ 

 . بھ طور نمونھ یکی از مکتب ھا متھم بھ رادیکالیزه کردن کودکان است. صورت می گیرد
دی بھ سیاست و انتخابات تأثیر گذاشتھ تعداحمالت در شھر کابل بر کاھش عالقھ  خراب شدن وضعیت امنیتی و افزایش .4

بیشتر  ،است. ولسوالی خاک جبار یک استثناست. در آنجا عالقھ بھ انتخابات بھ خاطر جنبش جوانانی کھ اخیراً بھ راه افتاده
شده است. ھمچنین برخی عقیده دارند کھ مشارکت در احزاب سیاسی بھ خاطر بازگشت حکمتیار افزایش یافتھ است. در 

 اختالف نظر وجود دارد.  ،این کھ استخدام در ادارات حکومتی از روی شایستھ ساالری بیشتر شده استمورد 
اخیراً وضعیت آزادی بیان و تجمع بھ خاطر موارد خشونت علیھ خبرنگاران در والیت کابل بدتر شده است. قانون جرایم  .5

یازده خبرنگار ھدف قرار گرفتھ و کشتھ  2017سال  سایبری محدودیت بیشتری بر انترنت اعمال کرده است. تا اکنون در
بھ تحریک اجندای  تماعات اعتراضی محدوده شده و انتقادھایی مطرح شده است مبنی بر اینکھ این اجتماعات. اجاندشده 

خاک از قبیل  یاین مسایل شھر کابل را بیشتر از ولسوالی ھای ھ. ھمانداختالف برانگیز قومی و سیاسی راه اندازی شده 
جبار و استالف تحت تأثیر قرار داده است. آگاھی عمومی در مورد حق دسترسی بھ معلومات، بھ رغم تالش ھا برای 

 اطالع رسانی، ھمچنان پایین است. 
چھارم نظارت تاکنون تغییری نکرده است. ھرچند نشانھ ھایی از  ات صحی و کیفیت این خدمات از دورهدسترسی بھ خدم .6

و کارمندان بیشتر بھ کلینیک محلی اختصاص داده  والدیسوالی استالف دیده می شود، جایی کھ دو داکتر تغییر مثبت در ول
 شده است. 

بھ جز بیجا شدگان داخلی کھ ھنوز بھ شمار زیاد بھ شھر کابل می رسند، دسترسی بھ مسکن در شھر کابل تغییری نکرده  .7
ھرچند از  ؛داخلی دیده نمی شودو حمایت برای افراد بیجا شده  خانھاست. تالش ھایی از سوی حکومت برای فراھم کردن 

کمتر شده است. این وضعیت  با قطع روزانھ برق سوی بخش خصوصی تالش ھایی صورت گرفتھ است. دسترسی بھ برق
بھ اقدامات گروه ھای مسلح مخالف دولت برای خراب کردن خطوط برق نسبت داده شده است. منازعات بر سر زمین و 

ھمچنان مثل گذشتھ است و کماکان در مراحل اولیھ توسط بزرگان حل و فصل می شود. در شھر کابل نگرانی رو بھ  آب
 رشدی در مورد کمبود احتمالی آب بھ خاطر کاھش در نرخ جدول توزیع آب وجود دارد. 

                                                        
 بر مبنای مصاحبات ذیل:. 8

KI-M-Kab-NG-2, KI-M-Kab-NG-4, KI-M-Kab-CS-9, KI-M-Kab-Go-2, KI-F-Kab-Go-1, FGD-M-Kab-CS-
2, KI-M-Kab-Go-6, KI-F-Kab-Go-18, KI-F-Kab-Go-16, KI-M-Kab-Go-7, KI-M-Kab-CS-5, KI-F-Kab-Go-
17, KI-F-Kab-Go-9, FGD-F-Kab-Go-5, KI-F-Kab-CS-8,KI-F-Kab-CS-6, FGD-F-Kab-Go-4, KI-F-Kab-Go-
8, KI-F-Kab-CS-7, KI-M-Kab-Go-21, KI-M-Kab-Go-19,FGD-F-Kab-CS-10, KI-F-KAB-GO- 12, KI-F-
KAB-PI-1, FGD-M-KAB-CS-3 , KI-F-KAB-NG-1 , KI-M-KAB-GO-20,KI-M-KAB-GO-10,KI-M-KAB-Go-
11,KI-M-KAB-Go-14,KI-M-KAB-CS-4,KI-F-KAB-NG-3,FGD-M-KAB-CS-1,KI-M-KAB-GO-13. 
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ً خو دسترسی .8 بی از سوی بنیاد بیات و دیگر بھ غذا بدون تغییر ھمانند دور چھارم نظارت باقی مانده است. ابتکار نسبتا
 سازمان ھای بشردوستانھ برای تھیھ کمک ھای غذایی برای خانواده ھای نیازمند صورت گرفتھ است. 

آن برای بسیاری از افغان ھا بسیار سنگین است، کیفیت معارف در  ھٴ جدا از بھبود در بخش مکاتب خصوصی کھ ھزین .9
در داخل شھر کابل و نواحی نزدیک آن ھمچنان از خیمھ ھا بھ عنوان کالس  خالل چھار ماه گذشتھ در کابل کم شده است.

درسی استفاده می شود و از کندی و تاخیر پروژه ھای احیای مکاتب شکایت وجود دارد. فساد کماکان باعث افت این بخش 
ولسوالی ھا مثل سابق  . وضعیت معارفو پاسخگویان بھ نشر موارد معلمان و مکاتب "خیالی" اشاره کرده اند شده است

 است. 
. باور بر این است کھ خشونت خانوادگی در می باشدمثل گذشتھ است و ھمچنان بھ ضرر زنان  میراثاختالفات بر سر  .10

شھر کابل بیشتر شده است و در ولسوالی ھا تغییری نکرده است. رخدادھای خشونت کھ در چھار ماه گذشتھ در کابل ثبت 
، غذا ندادن، نپرداختن مھریھ، ازدواج اجباری، لغو نامزدی ھا، خشونت کالمی و روانی. بھ و کوب لت عبارتند از ،شده اند

 طالق رو بھ افزایش است.  تعدادخاطر شمار زیاد ازدواج اجباری در گذشتھ 
ادامھ کان کمابیکاری ، مشکل اشتغال با معاش عام المنفعھ و افزایش بھ رغم تعھدات حکومت برای راه اندازی برنامھ ھای .11

ً توسط ابتکار بنیاد آسیا فراھم شده است. زن در نظام عدلی است کارکنانافزایش تعداد  ،دارد. یک نقطھ مثبت  کھ عمدتا
فرصت ھای معدود اشتغال با معاش در ولسوالی خاک جبار یا استالف برای عضویت در نیروھای امنیتی افغان وجود دارد. 

 قبلی نظارت باقی مانده است.  هٴ تخدام ھا ھمانند دورسطح فساد و خویشاوندساالری در اس
 تغییری نکرده است.  یشرایط کار چھارم نظارت هٴ در مقایسھ با دور .12
بھ رغم این کھ مقاومت خانواده ھا  ؛باور بر این است کھ برنامھ ھای مربوط بھ جنسیت در شھر کابل تغییر ایجاد کرده است .13

چھارم نظارتی دیده  هٴ ولتی ادامھ دارد. تغییری در روابط جنسیتی در مقایسھ با دوربرای ممانعت از زنان شان برای کار د
 نمی شود. 

بھ این خاطر کھ در  گفتھ می شود کھ فساد در نیروھای پولیس ملی افغانستان در کابل بیشتر از ولسوالی ھاست، احتماالً  .14
رات را دشوارتر می کند. وضعیت از این لحاظ بھ طور ولسوالی ھا ھمھ ھمدیگر را می شناسند و این سؤ استفاده از اختیا

سمی قابل دیدی در مقایسھ با دور پیشین نظارت تغییری نکرده است. ھرچند عقیده بر این است کھ فساد در سکتور عدالت ر
جدید و  لرنواڅالوی رشوه ستانی در مقایسھ با گذشتھ وجود دارد. برخی این را بھ تعیین  رو بھ کاھش است و موارد کمتر

 استخدام بیشتر زنان در بخش عدالت رسمی نسبت می دھند. 
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 کندھار

از دوره نظارتی چھارم بدین سو، وضعیت حقوق مدنی در کندھار در ابعاد امنیت عمومی، اعتماد بھ پولیس و دسترسی بھ عدالت 
ال افزایش می باشد؛ زیرا فقر و نرخ باالی رسمی بھبود یافتھ است.  نقض حقوق کودکان بویژه از طریق کار کشیدن از آنھا در ح

 بیکاری خانواده ھا را مجبور بھ استفاده از کودکان برای کسب در آمد می کنند. 
 

فراوانی فساد در کاھش دسترسی بھ حقوق صحی در کندھار نقش داشتھ اند. دسترسی بھ غذا، مسکن و خدمات کیفیت پایین خدمات و 
ش یافتھ است. شاخص ھای قابل توجھی وجود دارند کھ نشانگر بھبود دسترسی بھ معارف و مسلکی شھری نیز طی ماه ھای اخیر کاھ

 شدن معلم ھا می باشند. 
 

تغییری  چھارمنظارتی  دورهٴ فرصت ھای اشتغال دستمزدی کماکان رو بھ کاھش است. تناسب جنسیتی و حقوق زنان در مقایسھ با 
  شده اند. نکرده اند، بھ جز اینکھ زنان از دسترسی بھتری بھ نھادھای قضایی رسمی برخوردار

 
 : خالصھ پروفایل کندھار9جدول 

 وضعیت ارکان حقوقی/شاخص ھا
 تغییری نکرده

 است
 بدتر شده است بھتر شده است

    حقوق مدنی:

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

  ✔   2حق دسترسی بھ خدمات عدلی کارآمد و عادالنھ

 ✔    3حقوق اطفال

 ✔    4حق مشارکت در امور عامھ

   ✔  5آزادی بیان و عقیده

    حقوق اجتماعی:

 ✔    6حق صحت

 ✔    7حق دسترسی بھ مسکن و امکانات کافی

 ✔    8امنیت غذایی

  ✔ ✔  9تعلیمحق 

 ✔ ✔   10حقوق خانواده

    ق اقتصادی:حقو

 ✔    11حق کار و برخورد عادالنھ در اماکن کاری

   ✔  12حق برخورداری از شرایط کاری مناسب

    موضوعات مشترک:

  ✔ ✔  13جنسیتروابط مبتنی بر 

 ✔ ✔   14فساد
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  9یادداشت ھا:
ً خوبی را تجربھ .1 می کنند. مردم اعتماد بیشتری بھ  شھر کندھار و ولسوالی ھای دامان و ارغنداب اوضاع امنیتی نسبتا

پولیس ملی کھ بطور فزاینده مسلکی می شود، پیدا کرده اند، ھر چند تردیدھا در مورد پولیس محلی کماکان ادامھ دارد. 
دالیل بھبود دیدگاه ھای مردم نسبت بھ پولیس ملی عبارتند از: افزایش فشار برای اصالحات از سوی مقامات عالیرتبھ، 

ھ ھای اجتماعی بھ شکایات مردم در مورد پولیس ملی، ھمکاری بھتر اجتماعات محلی در زمینھ حل مشکالت توجھ رسان
 باال رفتن سطح آگاھی مردم. میزان منازعات سیاسی نیز کاھش یافتھ است. امنیتی و 

افزایش یافتھ است.  تغییرات مثبتی در دسترسی بھ نظام قضایی رسمی رقم خورده و سطح اعتماد بھ نھادھای قضایی رسمی .2
این تغییر مثبت بھ باال رفتن آگاھی مردم از حقوق شھروندی و نقش نظام قضایی در تأمین این حقوق نسبت داده می شود. 
در حالیکھ نھادھای قضایی رسمی بھ طور فزاینده ای اعتماد مردمی کسب می کنند، نگرانی ھایی وجود دارد راجع بھ 

 یر است و دسترسی برابر بھ عدالت را تحت الشعاع قرار می دھد.اینکھ سطح فساد کماکان چشمگ
نظارتی چھارم افزایش یافتھ است و این مسئلھ بھ تداوم فقر، آزار جنسی، بی  دورهٴ گفتھ می شود کھ خشونت با کودکان از  .3

 رغم تالش ھایبت داده می شود. بھ سوادی، عدم دسترسی بھ معارف، عدم دسترسی بھ مراقبت ھای طبی و نا امنی نس
سازمان ھای غیردولتی، میزان فقر و بیکاری کماکان باالست و این مسئلھ منجر بھ روی آوری کودکان بھ کار و مواجھھ 
آنھا با آزار و اذیت می شود. پرورشگاه ھا و کودکستان ھای خصوصی جدیداً تأسیس شده، مواردی از تغییرات مثبت برای 

در دسترس مردم قرار ندارند. میزان  ھا یند، اما این تأسیسات ھنوز ھم در ولسوالیکودکان شھر کندھار بھ شمار می آ
 بکارگیری کودکان در قوای امنیتی دولتی بھ دلیل اعمال شدن مقررات سنی برای استخدام کاھش یافتھ است. 

پاسخگویان معتقدند کھ تذکره تردیدھا در مورد انتخابات و نا امیدی در مورد محیط سیاسی جاری کماکان ادامھ دارد. اکثر  .4
الکترونیکی باید برای بھبود شفافیت انتخابات و جلب مجدد اعتماد مردم تھیھ و توزیع شوند. فساد و واسطھ بازی کماکان 

 دسترسی بھ پست ھای دولتی را محدود می سازد. 
تقدند کھ جنبش ھای مدنی و در خصوص آزادی بیان و تجمعات مردمی دیدگاه ھای مغایری ارائھ شده است. عده ای مع .5

موضع عکس آن را داشتھ اند. ھیچ تغییری در سطح شناخت یا کاربرد آزادی بیان افزایش یافتھ است، در حالیکھ عده دیگر 
 سی بھ اطالعات در میان مردم رقم نخورده است.رقانون دست

ً بھبود یافتھ در دسترسی بھ حفظ الصحھ تفاوت ھایی وجود داشتھ است. دسترسی بھ حفظ الصحھ  .6 در شھر کندھار نسبتا
است. اما در سطح ولسوالی ھا کھ خدمات حفظ الصحھ بھ طور عام و مراقبت ھای والدی بھ طور خاص وجود ندارند یا 
در سطح ناکافی عرضھ می شوند، مشکل پایین بودن کیفیت و دسترسی ناچیز بھ حفظ الصحھ کماکان ادامھ داشتھ است. 

تی ھمچون تقاضای پرداخت غیرنقدی بیشتر در بدل خدمات و نسخھ ھا وجود دارد کھ کیفیت حفظ فساد در اشکال متفاو
 الصحھ را تحت الشعاع قرار می دھد.

نظارتی چھارم کاھش یافتھ است. با بارش اندک باران دسترسی بھ آب  دورهٴ دسترسی بھ اب و برق در کندھار در مقایسھ با  .7
افتھ است. منازعات بر سر دسترسی بھ آب رو بھ افزایش بوده اند. ھمچنین، با ورود و برق در برخی ولسوالی ھا کاھش ی

 بیجاشدگان ھلمند و ارزگان، فشار مضاعفی بر منابع محدود والیت وارد شده است. تعداد رو بھ رشدی از 
از بی توجھی دولت و  مشکالت اقتصادی تأثیر منفی بر دسترسی بھ غذا در کندھار بر جای نھاده است. افراد متأثر شده .8

تاجران محل بھ بدبختی افراد دچار نا امنی غذایی شکایت کرده اند. برخی از موسسات غیردولتی کمک ھای غذایی برای 
فقرا فراھم نموده اند. اما بھ رغم آن وجود فساد در توزیع مواد غذایی، بویژه در سطح ولسوالی ھا، بھ این معناست کھ 

                                                        
 . بر مبنای مصاحبات ذیل:9

 KI-M-Kan-PI-1 ,KI-F-Kan-NG-1 ,KI-M-Kan-NG-2 ,KI-F-Kan-NG-3 ,KI-M-Kan-NG-4 ,KI-F-Kan-Go-1, KI-M-Kan-Go-2 ,FGD-
F-Kan-Go-3 ,FGD-F-Kan-Go-4 ,FGD-F-Kan-Go-5 ,KI-M-Kan-Go-6, KI-M-Kan-Go-7 ,KI-F-Kan-Go-8, KI-F-Kan-Go-9, KI-
M-Kan-Go-10, KI-M-Kan-Go-11 ,KI-M-Kan-Go-12 ,KI-M-Kan-Go-13 ,KI-M-Kan-Go-14 ,KI-M-Kan-Go-15, KI-M-Kan-
Go-16, KI-M-Kan-Go-17, KI-M-Kan-Go-18, KI-M-Kan-Go-19, KI-MF-Kan-Go-20 ,KI-M-Kan-Go-21, FGD-M-Kan-CS-1, 
FGD-M-Kan-CS-2 ,FGD-M-Kan-CS-3 ,KI-M-Kan-CS-4 ,KI-M-Kan-CS-5 ,KI-F-Kan-CS-6, KI-F-Kan-CS-7, KI-F-Kan-CS-8, 
KI-M-Kan-CS-9 
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خانواده بھ کمک ھای غذایی نیاز  ۱۰۰۰۰س نیازمندان قرار نمی گیرند. بطور تخمینی بیش از کمک ھایی غذایی در دستر
 دارند. 

تغییری در وضعیت حق تعلیم دختران در کندھار بوجود نیامده است. سکتور معارف شھر کندھار در ابعاد دسترسی پذیری  .9
ب ھنوز ھم با مشکل کمبود معلمان اناث مواجھ و مسلکی گرایی وضعیت بھتری نسبت بھ ولسوالی ھا داشتھ است. مکات

برکنار شدن معلمان غیرمسلکی و مدیران ناشایستھ  ھستند. گزارش ھایی وجود دارد مبنی بر اینکھ میزان فساد بھ دلیل
 کاھش یافتھ است. بھ رغم آن، دیگران معتقدند کھ فساد در سکتور معارف بھ مانند قبل ادامھ دارد. 

نظارتی چھارم بدین سو دورهٴ از  مربوط بھ ارث ، متأسفانھ میزان منازعاتارثگاھی زنان از حق در نتیجھ افزایش آ .10
افزایش  ،افزایش یافتھ است. عده ای از پاسخگویان ھمچنین معتقدند کھ آگاھی یافتن ھر چھ بیشتر زنان از حقوق شان

 ً از طریق نظام عدلی سنتی حل و فصل می شوند.  قضایای طالق را در پی داشتھ است. اختالفات خانوادگی ھنوز ھم عمدتا
 ھنوز ھم ھیچ خانھ امنی در والیت وجود ندارد. 

دسترسی بھ اشتغال دستمزدی در کندھار کماکان رو بھ کاھش است کھ این مسئلھ بھ کاھش فعالیت موسسات غیردولتی،  .11
توسعھ اقتصادی نسبت داده می شود. آینده سرمایھ گذاری اندک در توسعھ تجاری، فساد، منازعات سیاسی و اثرات آن بر 

 شغلی خانم ھا ھنوز ھم محدود می باشد. 
 افراد شاغل دارای معاش اغلب می ترسند کھ مبادا از وظیفھ برکنار شوند یا افراد دارای واسطھ جای آنھا را بگیرند. .12
ھ دسترسی زنان بھ نظام عدلی رسمی شواھد اندکی برای تغییر در تناسب جنسیتی در کندھار بدست آمده است، بھ جز اینک .13

 افزایش یافتھ است. 
در خصوص وضعیت فساد اداری دیدگاه ھای مغایری ارائھ شده است. عده ای معتقدند کھ فساد اداری بھ سرعت افزایش  .14

ھبود برنامھ ھای فساد ستیزی، دادخواھی جامعھ مدنی و ابتکاراتی کھ در راستای ب یافتھ است و دیگران عقیده دارند کھ
 اداره حکومت انجام شده اند، روی ھم رفتھ تأثیرات مطلوبی در امر کاھش فساد بدست داده اند. 
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 خوست

وخامت نسبی  ارتی چھارم بوده است؛ بھ استثناینظدورهٴ والیت خوست شاھد تغییرات اندکی در وضعیت حقوق مدنی در مقایسھ با 
 حسابخواھی از ریاست عدلیھ رقم خورده است. والیت و برخی بھبودی ھایی کھ در  یامنیت سرتاسر

 
ھیچ تغییر چشمگیری در دسترسی بھ حقوق اجتماعی در خوست رقم نخورده است. وضعیت دسترسی بھ غذای کافی و مغذی کماکان 

 بھ مانند قبل وخیم است. 
 

س نا امنی در میان شھروندان را شدت در بخش حقوق اقتصادی، میزان تھدید کارمندان حکومتی افزایش یافتھ کھ بھ نوبھ خود احسا
 بخشیده است. 

 
 : خالصھ پروفایل خوست10جدول 

 وضعیت  ارکان حقوقی/شاخص ھا
تغییر نکرده 

 است
 بدتر شده است بھتر شده است

    حقوق مدنی:

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

  ✔ ✔  2حق دسترسی بھ خدمات عدلی کارآمد و عادالنھ

   ✔  3حقوق اطفال

   ✔  4حق مشارکت در امور عامھ

  ✔ ✔  5آزادی بیان و عقیده

    حقوق اجتماعی:

   ✔  6حق صحت

   ✔  7حق دسترسی بھ مسکن و امکانات کافی

   ✔  8امنیت غذایی

   ✔  9تعلیمحق 

   ✔  10حقوق خانواده

    حقوق اقتصادی:

   ✔  11ن کاریحق کار و برخورد عادالنھ در اماک

 ✔    12حق برخورداری از شرایط کاری مناسب

    موضوعات مشترک:

   ✔  13جنسیتروابط مبتنی بر 

   ✔  14فساد

 



www.appro.org.af 
 

7 

  10یادداشت ھا:
والیت خوست، دیدگاه ھای مغایری ارائھ شده است. عده ای معتقد بھ بھبود امنیت و عده ای  یدر خصوص امنیت سرتاسر .1

ت می باشند. شواھد وخامت امنیت، حملھ انتحاری بھ ریاست امور زنان و اختطاف یک کودک را معتقد بھ وخامت امنی
در خصوص سطح اعتماد مردم بھ پولیس ملی و برخورد پولیس ملی با شھروندان نیز دیدگاه ھای متفاوتی شامل می شود. 

عموماً در بدنام شدن پولیس ملی نقش داشتھ ارائھ شده است. شواھدی وجود دارد کھ نشان می دھد بدرفتاری پولیس ترافیک 
 ھنوز فروکش نکرده است.  و منگل مقبلاست. خشونت سیاسی جاری بین قبایل 

وضعیت دسترسی بھ نھادھای عدلی تغییری نکرده است، از جملھ اینکھ عدم دسترسی زنان بھ نظام عدلی رسمی کماکان  .2
ات عدلی فاسد ھستند و مطابق بھ قانون عمل نمی کنند و در نتیجھ ادامھ دارد. بسیاری از پاسخگویان معتقدند کھ مقام

وی را بھ آن ترجیح می دھند. بھ رغم آن، انتصاب قاضی ھای جدید و موجدیت صندوق نشھروندان کماکان نظام عدلی عنع
 شکایات بھ عنوان نشانھ ھای تغییرات مثبت در نظر گرفتھ شده اند. 

ی در وضعیت حقوق کودکان رقم نخورده است. ازدواج زیر سن و کار کشیدن از اطفال در طی چھار ماه گذشتھ ھیچ تغییر .3
ھنوز ھم بھ دلیل نرخ باالی بیکاری و مشکالت اقتصادی ادامھ دارد. کودکان ساکن خوست در منازعات مسلحانھ مشارکت 

 داده نمی شوند. 
شدیداً مثبت بوده اند، ھر چند کھ شواھدی وجود دیدگاه ھای ارائھ شده در خصوص مشارکت در انتخابات ھم منفی و ھم  .4

ندارد کھ نشان دھد این دیدگاه ھا نسبت بھ چھار ماه گذشتھ تغییر کرده اند. ھمچنین دیدگاه ھای مغایری در خصوص 
استخدام مبتنی بر اصل شایستھ ساالری است، در حالیکھ ست ھای دولتی مطرح شده است. عده ای معتقدند کھ دسترسی بھ پُ 

 ده دیگر روند استخدام را مبتنی بر واسطھ بازی و فساد دانستھ اند. ع
ً پاسخگویان در مورد آزادی بیان دیدگاه ھای متفاوتی ارائھ کرده اند، ھر چند عموم .5 ھیچ تغییری در این اً ھم نظراند کھ اخیر ا

بھ دلیل برگزاری برنامھ ھای ھار ماه گذشتھ چبخش بوجود نیامده است. آگاھی از قانون دسترسی بھ اطالعات در طی 
 آموزشی افزایش یافتھ است؛ ھر چند کھ این موضوع در افزایش میزان استفاده از اطالعات دولتی تأثیری نداشتھ است. 

می باشد. اما بھ اعتقاد بسیاری از ولسوالی والیت خوست دارای یک شفاخانھ دولتی بزرگ و کلینیک ھایی در ھر  .6
 دسترسی بھ حفظ الصحھ کماکان پایین می باشد.  پاسخگویان کیفیت و میزان

شبکھ برق رسانی در والیت وجود ندارد. برق آفتابی و جنراتور منابع عمدۀ برق در این والیت می باشند. منازعات بر سر  .7
 زمین و آب تا حدی در نتیجھ ابتکارھای انجام شده توسط پروگرام ھمبستگی ملی کاھش یافتھ اند. 

کم کیفیت و  ھضعیت امنیت غذایی بوجود نیامده است. فقرا ھنوز ھم بھ دلیل دسترسی نا کافی بھ غذا، تغذیھیچ تغییری در و .8
ً کمک ھایی توسط ادارات حکومتی، مساجد و تاجران عرضھ می شود. کارگران مھاجر ساکن  ً فوقتا ناچیزی دارند. وقتا

 م بازگشت بھ خوست، بھ خانواده ھایشان کمک می کنند. و آوردن مواد غذایی در ھنگا کشورھای دیگر نیز از طریق حوالھ
دسترسی بھ معارف در خوست کماکان رو بھ بھبود است، ھر چند نگرانی ھایی وجود دارد در خصوص اینکھ بسیاری از  .9

 دارند.  ھا را معلم ھا از شایستگی کافی برخودار نیستند و صرفاً تعداد اندکی از آنھا اسناد دانشگاه
شان محروم می شوند و ترس زنان از انتقاد مردم کماکان مانع از بھبود در دسترسی بھ  حق ارث وز ھم ازخانم ھا ھن .10

و از جملھ خشونت علیھ زنان اخیراً در نتیجھ نشر برنامھ ھای آگاھی رسانی ھای خانواده گی حقوق شان می شود. خشونت 
طالق بھ طور علنی انجام نمی شود و در عوض زوج ھایی در رسانھ ھا و پیام رسانی دینی در مساجد کاھش یافتھ است. 

کھ مایل بھ طالق ھستند، بھ سادگی از ھمدیگر جدا می شوند. خانم ھا بھ شعبھ ھای حل منازعات فامیلی در مرکز والیت و 
 دسترسی دارند. ھیچ خانھ امنی در والیت وجود ندارد.  والیت نھ در ولسوالی ھای آن

                                                        
 . بر مبنای مصاحبات ذیل:10

KI-M-KST-NG-2, KI-M-KST-Go-10, KI-M-KST-Go-12, KI-M-KST-Go-13, KI-M-KST-Go-14, KI-M-KST-Go-16, KI--KST-Go-
17, KI-M-KST-Go-18, KI-M-KST-Go-19, KI-F-KST-Go-20, KI-M-KST-Go-21, KI-M-KST-Go-2, KI-M-KST-NG-4, FGD-F-KST-
Go-5, KI-M-KST-Go-8, KI-F-KST-CS-8, FGD-M-KST-CS-1, FGD-F-KST-Go-3, KI-M-KST-Go-11, KI-F-KST-NG-1, KI-F-KST-
NG-3, KI-F-KST-Go-1, FGD-F-KST-Go-4, KI-M-KST-Go-6, KI-M-KST-Go-7, KI-M-KST-Go-9, FGD-M-KST-CS-2, FGD-M-
KST-CS-3, KI-M-KST-CS-4, KI-M-KST-CS-5, KI-F-KST-CS-6, KI-F-KST-CS-7, KI-M-KST-CS-9    



www.appro.org.af 
 

8 

نجر بھ گسترش یافتن تجارت خانھ ھای کابل بھ خوست شده است. اما بھ رغم آن ھم فساد و خوست با کابل منزدیکی  .11
 واسطھ بازی مانع از دسترسی شھروندان بھ مشاغل کم شمار سکتورھای خصوصی و دولتی شده است. 

در اماکن کاری شده  کارمندان دولت از جانب گروه ھای مخالف دولت تھدید شده اند کھ این مسئلھ منجر بھ افزایش نا امنی .12
کھ افزایش خطرات امنیتی مانع از تخصیص بودجھ می است. کارمندان و کارگران موسسات غیردولتی، با توجھ بھ این

 شود، با خطر فزایندۀ افزایش نا امنی شغلی مواجھ می باشند. 
 روابط جنسیتی و تناسب جنسیتی در والیت خوست تغییری نکرده است.  .13
شابھ بھ دورۀ نظارتی چھارم است. در سکتور صحت، دواھای غیرقانونی وارد و بھ مصرف می رسند میزان فساد اداری م .14

و پرسونل طبی بر مبنای واسطھ استخدام می شوند. فساد در استخدام معلم ھا و نمره دھی شاگردان کماکان بھ مانند قبل در 
 سکتور معارف پابرجاست. 
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 کندز

ھایی در بخش حقوق مدنی بوجود می آورد. بھ رغم تشدید فعالیت گروه ھای مسلح مخالف  اوضاع متزلزل امنیتی کماکان چالش
 دولت، عملکرد پولیس توسط شھروندان مثبت ارزیابی شده است. 

 
نا امنی و شمار باالی بیجاشدگان اخیراً منجر بھ تغییرات مثبت در دسترسی بھ آب، برق و غذا شده است، زیرا ھم دولت و ھم 

یردولتی برنامھ ھایی را برای کمک بھ ساکنین والیت اجرا نموده اند. نا امنی ھمچنین  دسترسی دختران بھ معارف در موسسات غ
 برخی ساحات روستایی را محدود ساختھ است. 

 
 فرصت ھای اشتغال در کندز کماکان رو بھ کاھش ھستند. فساد اداری در سطوح باال نیز بھ مانند قبل ادامھ دارد. 

 
 : خالصھ پروفایل کندز11جدول 

 وضعیت ارکان حقوقی/شاخص ھا
تغییر نکرده 

 است
 بدتر شده است بھتر شده است

    حقوق مدنی:

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

   ✔  2حق دسترسی بھ خدمات عدلی کارآمد و عادالنھ

   ✔  3حقوق اطفال

   ✔  4حق مشارکت در امور عامھ

 ✔  ✔  5ادی بیان و عقیدهآز

    حقوق اجتماعی:

  ✔   6حق صحت

  ✔   7حق دسترسی بھ مسکن و امکانات کافی

 ✔ ✔   8امنیت غذایی

   ✔  9تعلیمحق 

   ✔  10حقوق خانواده

    حقوق اقتصادی:

 ✔    11حق کار و برخورد عادالنھ در اماکن کاری

   ✔  12حق برخورداری از شرایط کاری مناسب

    موضوعات مشترک:

   ✔  13جنسیتروابط مبتنی بر 

  ✔   14فساد
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  11:یادداشت ھا
بی ثبات بودن اوضاع امنیت، میزان اعتماد بھ پولیس ملی افزایش یافتھ است و این مسئلھ عمدتاً ناشی از آن است کھ بھ رغم  .1

صاحب و علی آباد بدست نیروھای ضد دولت پولیس ملی با شھروندان ھمکاری داشتھ و از سقوط ولسوالی ھای امام 
جلوگیری نموده است. اعتماد مردم بھ پولیس محلی کماکان پایین است. نا امنی منجر بھ تشدید منازعات درون فامیلی و بین 

 ، تبعیض زبانی، حقوق مرتبط بھ آب و زمین و روابط خانوادگی شده است. ارثگروھی بر سر 
 ام قضایی رسمی در کندز تغییری نکرده و کماکان نسبتاً مثبت ارزیابی می شود. دسترسی بھ عدالت و عملکرد نظ .2
خشونت با کودکان در کندز بھ مانند قبل در اثر نا امنی و فقر ادامھ دارد. مصداق ھای خشونت با کودکان شامل کار کشیدن  .3

استخدام اطفال در جنگ . ھمچنین ی شوداز اطفال، ازدواج زیرسن، آزار جنسی خیابانی و وضع محدودیت در زمینھ تعلیم م
 کماکان با میزانی باال ادامھ دارد. ھای مسلحانھ 

عالقمندی بھ مشارکت در انتخابات ھنوز ھم عمدتاً بھ دلیل نا امنی ھمیشگی پایین است. مشارکت در احزاب سیاسی نیز در  .4
ی روی می آورند. تشکیل رھبری ولسوالی ھای سطح پایینی قرار دارد، بجز آنھایی کھ برای کسب اشتغال بھ احزاب سیاس

امام صاحب و علی آباد اخیراً بر مبنای طرزالعمل ھای باز و رقابتی تغییر کرده اند کھ این امر یک تغییر مثبت بھ شمار می 
 رود. 

ھ شکل تلفونی انجام می میزان تھدیدات بر علیھ افرادی کھ از حق آزادی بیان استفاده می کنند، کماکان باالست. تھدید معموالً ب .5
 شود. میزان استفاده و آگاھی از قانون دسترسی بھ اطالعات محدود است و نسبت بھ دوره نظارتی قبلی تغییر نکرده است. 

کیفیت و دسترسی بھ حفظ الصحھ نسبت بھ دورۀ نظارتی چھارم تغییری نکرده است، البتھ الزم بھ ذکر است کھ در شھر کندز  .6
مات رسانی نسبتاً خوب بوده اما بھ شکل غیرعادالنھ در ولسوالی ھای امام صاحب و علی آباد عرضھ شده کیفیت و شرایط خد

است. تأسیسات صحی شھر کندز با توجھ بھ اینکھ تعداد زیادی از ساکنین نقاط مجاور برای گرفتن خدمات بھ شھر می آیند، 
 نی این والیت را ترک نموده اند. تحت فشار قرار گرفتھ است. برخی از دوکتورھا بھ علت نا ام

دسترسی بھ آب و برق در ولسوالی امام صاحب، بھ دلیل تطبیق پروژه ھای مختلف با کمک مالی دولت آلمان، بھبود یافتھ  .7
است. در شھر کندز، ریاست صحت خدمات بھتری برای بیجاشدگان فراھم نموده و شورای پناھندگی ناروی نیز تغییر مثبتی 

ھایی در  ترقیبھ دلیل تأسیس خطوط جدید برق، م و اسکان بیجاشدگان رقم زده است. در ولسوالی علی آباد، در بخش تعلی
منازعات مربوط بھ آب و زمین تأثیرگذار بوده و سبب کاھش آنھا شده دسترسی بھ برق رقم خورده است. نا امنی تا حدی بر 

 است. 
 مان نقش فعالی در عرضھ مساعدت ھای غذایی داشتھ اند. ، چندین ساز2016با توجھ بھ تشدید جنگ در اواخر  .8
دسترسی بھ معارف در کندز کماکان خوب است، بجز در ساحات ناامنی کھ دختران بھ دلیل حضور گروه ھای مسلح مخالف  .9

و دولت از حضور در مکاتب منع می شوند. کیفیت معارف ھنوز ھم بھ دلیل واسطھ بازی در استخدام و کمبود کتب درسی 
 منابع دیگر پایین است. 

و در نتیجھ میزان باالی منازعات در درون خانواده ھا کماکان ادامھ دارد. چند قضیھ طالق وجود  حق ارثعدم آگاھی از  .10
است کھ قضایای ستیزه جویانھ عمدتاً با میانجیگری اعضای خانواده ھا یا مکانیزم ھای سنتی حل منازعھ حل و فصل داشتھ 

 ھای امن ھنوز ھم در شھر کندز موجود می باشند اما بدبینی نسبت بھ آنھا وجود دارد. شده اند. خانھ 
است. کمبود اشتغال دستمزدی گرایش بھ دستیابی بھ مشاغل از  فرصت ھای اشتغال در کندز بھ علت نا امنی کاھش یافتھ .11

 طریق واسطھ بازی را بیشتر کرده است. 
 اری نسبت بھ دورۀ نظارتی پیشین تغییر نکرده است.وضعیت و سطح ایمنی و امنیت در اماکن ک .12

                                                        
 بر مبنای مصاحبات ذیل:. 11

KI-M-Kun-Go-2 , KI-F-Kun-Go-1 , KI-F-Kun-NG-1 , KI-M-Kun-NG-2 , KI-M-Kun-NG-4 , KI-M-Kun-NG-3 , KI-M-Kun-CS-9 , KI-
F-Kun-CS-8 , FGD-M-Kun-CS-1 , KI-F-Kun-Go-8 , KI-F-Kun-PI-1 , KI-M-Kun-Go-13 , KI-M-Kun-Go-10 , KI-M-Kun-Go-11 , 
KI-M-Kun-Go-12 , KI-M-Kun-Go-14 , FGD-F-Kun-Go-5 , KI-M-Kun-Go-15 , KI-M-Kun-Go-20 , KI-M-Kun-Go-6 , KI-M-Kun-
Go-16 , FGD-M-Kun-CS-2 , FGD-F-Kun-Go-3 , KI-M-Kun-CS-4 , KI-F-Kun-CS-6 , KI-M-Kun-CS-5 , KI-M-Kun-Go-21 , KI-M-
Kun-Go-7 , FGD-M-Kun-CS-3 , FGD-F-Kun-Go-4 , KI-F-Kun-CS-7 , KI-M-Kun-Go-17 , KI-M-Kun-Go-18 , KI-M-Kun-Go-19 
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دسترسی زنان و برخورد نظام قضایی رسمی با آنھا کماکان ناچیز و نامناسب می باشد. نا امنی دسترسی زنان بھ فرصت  .13
احزاب سیاسی، در  در درون حضور در حوزه عمومی را بیش از قبل تحت الشعاع قرار داده است. تبعیض جنسیتی، بجز

 پایینی قرار دارد.  سطح
بھ رغم تغییرات در سطح رھبری میانی، ھنوز ھم اتھاماتی مبتنی بر سوء استفاده از مقام و دزدی توسط مقامات سکتور  .14

 امنیت وجود دارد. فساد در نظام قضایی رسمی تا حدی بھ دلیل باال رفتن معاشات کاھش یافتھ است.
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 ننگرھار

بسیاری از نیروھای امنیتی ساحات تحت کنترول گروه ھای مسلح مخالف دولت را پس گرفتھ وضعیت امنیت ننگرھار متزلزل است. 
اند و در نتیجھ موفق بھ کسب اعتماد فزون یافتۀ مردم شده اند. اخیراً قتل ھای ھدفمند و ھمچنین تھدید افرادی کھ بر ضد گروه ھای 

یی رسمی کماکان رو بھ بھبود است، از جملھ اینکھ دسترسی زنان مسلح مخالف دولت سخن می گویند، بوقوع پیوستھ است. نظام قضا
 ھمچنین شماری از برنامھ ھای متمرکز بر اطفال کارگر در والیت ننگرھار عرضھ و تطبیق شده اند. بھ آن در حال افزایش می باشد. 

 
شھری، غذا و معارف رقم خورده است. از دورۀ نظارتی چھارم بدین سو، تغییرات مثبتی در بخش ھای حفظ الصحھ، مسکن و خدمات 

 در عین زمان، با ورود سیل عظیم بیجاشدگان از والیات ھمسایھ، فشار بیشتری بر مراکز عرضھ کننده خدمات اساسی وارد شده است. 
 

ست. پیشرفت با افزایش نا امنی در اماکن کاری در اثر تھدیدات گروه ھای مسلح مخالف دولت، میزان اشتغال کماکان رو بھ کاھش ا
 ھایی در زمینھ کاھش فساد اداری در سکتور عدلی رقم خورده است. 

 
 : خالصۀ پروفایل ننگرھار12جدول 

 وضعیت ارکان حقوقی/شاخص ھا

تغییر نکرده  
 است

 بدتر شده است بھتر شده است

    حقوق مدنی:

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

  ✔   2عدلی کارآمد و عادالنھحق دسترسی بھ خدمات 

  ✔ ✔  3حقوق اطفال

  ✔ ✔  4حق مشارکت در امور عامھ

 ✔    5آزادی بیان و عقیده

    حقوق اجتماعی:

  ✔   6حق صحت

  ✔ ✔  7حق دسترسی بھ مسکن و امکانات کافی

   ✔  8امنیت غذایی

  ✔ ✔  9تعلیمحق 

   ✔  10حقوق خانواده

    حقوق اقتصادی:

 ✔    11کار و برخورد عادالنھ در اماکن کاریحق 

 ✔    12حق برخورداری از شرایط کاری مناسب

    موضوعات مشترک:

   ✔  13جنسیتروابط مبتنی بر 

  ✔ ✔  14فساد
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 12: یادداشت ھا
پس  مخالف دولتچندین ولسوالی را از گروه ھای مسلح  موفق شده اند نیروھای امنیتیاوضاع امنیتی متزلزل است، ھر چند  .1

بگیرند. ھمچنین وقوع قتل ھای ھدفمند و حملھ بھ تلویزیون ملی منجر بھ کشتھ شدن چندین نفر از کارمندان این تلویزیون شده 
با تالش برای عقب راندن گروه ھای مسلح مخالف دولت،  است.  پولیس ملی بھ رغم ناتوانی اش در جلوگیری از این حمالت،

عتماد فزون یافتۀ مردم را جلب کند. پولیس بھ خاطر دخالت و جلوگیری از آزار خیابانی دختران تمجید ظاھراً توانستھ است ا
 و قدردانی شده است. 

با افزایش دسترسی زنان بھ نظام عدلی رسمی کھ تا حدی ناشی از تداوم برنامھ ھای آگاھی رسانی می باشد، تغییرات مثبتی  .2
 اما ھنوز ھم شکایت ھایی در مورد وجود فساد در نظام قضایی رسمی وجود دارد.  در نظام قضایی رسمی رقم خورده است.

عرضھ نموده است تا کودکان بتوانند بھ سرپرست ریاست کار و امور اجتماعی برنامھ ای را بھ حمایت از خانواده ھای بی  .3
اکان بھ دلیل گسترش فقر، بیکاری و نا جای کار بھ تعلیم در مکتب ادامھ دھند. علیرغم این تالش ھا، میزان کار اطفال کم

امنی رو بھ افزایش است. دسترسی بھ عدالت رسمی، پرورشگاه ھا و مراکز اصالح اطفال تغییری نکرده است. ھیچ 
 گزارشی مبنی بر بکارگیری اطفال در جنگ ھای مسلحانھ وجود نداشتھ است. 

قدند کھ تأمین امنیت و توزیع تذکره ھای الکترونیکی برای مشارکت مردم ھنوز ھم نسبت بھ انتخابات تردید دارند و شدیداً معت .4
آنھا در انتخابات بعدی ضروری می باشد. دسترسی زنان بھ مشاغل دولتی رو بھ افزایش بوده و نسبت بھ دسترسی مردان 

 بویژه در سکتور معارف بیشتر است. 
سخن می گویند، طی چھار ماه اخیر افزایش یافتھ است. یکی گروه ھای مسلح مخالف دولت  تھدید افرادی کھ آزادانھ بر علیھ .5

کشتھ محافظان اش از رھبران محل بھ دنبال آنکھ بر ضد شورشیان سخن گفت، بھ خانھ اش حملھ صورت گرفت و تعدادی از 
تاحدی بھ دلیل  کشتھ بر جای گذاشت. مقامات امنیتی یشدند. تلویزیون ملی در جالل آباد نیز مورد حملھ قرار گرفت کھ تعداد

این حمالت خشونت بار در مورد تظاھرات احتیاط پیشھ می کنند. در عین زمان، سطح آگاھی از قانون دسترسی بھ اطالعات 
 قبلی بیشتر است، ھر چند سطح استفاده از این قانون کماکان پایین می باشد. دورهٴ نظارت نسبت بھ 

د بیجاشدگان و بیمارانی کھ از لغمان، کنر و نورستان بھ والیت می دسترسی بھ خدمات صحی تغییری نکرده است، ھر چن .6
آیند، فشار فزاینده ای بر مراکز خدماتی وارد نموده اند. خدمات صحی در ولسوالی ھای سرخرود و کامھ، با توجھ تأسیس دو 

قانونی دوا غیرقابل اطمینان چھار ماه گذشتھ بھبود یافتھ اند. کیفیت دوا بھ دلیل واردات غیرمرکز صحی جدید، نسبت بھ 
 است. 

دسترسی بھ برق در جالل آباد و ساحات مجاور ولسوالی سرخرود افزایش یافتھ است. در ولسوالی کامھ با توجھ بھ اینکھ ھیچ  .7
گونھ دسترسی بھ شبکھ برق رسانی وجود ندارد، ھیچ تغییر مثبتی در این بخش رقم نخورده است. طی ماه ھای اخیر بندھای 

ی ساختھ شده اند اما دسترسی بھ آب، با توجھ بھ اینکھ ساحات پرنفوس آبیاری بیشتری دارند و آب بیشتری از طریق نل اضاف
بھ آنھا عرضھ می شود، نابرابر است. ھزینھ کرایھ خانھ بھ دلیل سیل عظیم جمعیت بیجاشدگان رو بھ افزایش است. 

در خیمھ ھا زندگی می کنند. کمک ھای بیشتری برای بیجاشدگان مقیم در بیجاشدگانی کھ توان پرداخت کرایھ خانھ را ندارند 
نزدیکی جالل آباد از جانب ریاست امور مھاجرین و عودت کننده گان فراھم شده است. منازعات زمین ھنوز ھم بھ مانند قبل 

 ادامھ دارند. 

                                                        
 بر مبنای مصاحبات ذیل:. 12

KI-M-NGR-GO-11, KI-F-NGR-PI-1, KI-F-NGR-GO-8, KI-F-NGR-NG-3, KI-F-NGR-CS-8, KI-M-NGR-CS-9, KI-F-NGR-GO-1, 
KI-M-NGR-GO-2 KI-M-NGR-NG-1, FGD-F-NGR-GO-5, KI-F-NGR-CS-7, FGD-F-NGR-GO-4, FGD-F-NGR-GO-3, KI-F-NGR-
CS-3, KI-M-NGR-CS-4, KI-M-NGR-GO-18, FGD-M-NGR-CS-1, FGD-M-NGR-CS-3, KI-M-NGR-NG-4, KI-M-NGR-Go-9, KI-
M-NGR-Go-10, KI-M-NGR-Go-15, KI-M-NGR-Go-16, KI--NGR-Go-17, KI-M-NGR-Go-6, KI-M-NGR-Go-7, KI-M-NGR-Go-
10, KI-M-NGR-Go-12, KI-M-NGR-Go-13, KI-M-NGR-Go-21, KI-M-NGR-CS-4, KI-M-NGR-GO-14, FGD-M-NGR-CS-2, KI-
M-NGR-CS-5 
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کفاف نیازھای فزایندۀ فقرا را نمی دھد. وضعیت امنیت غذایی تغییری نکرده است. کمک ھای غذایی موجود می باشد اما  .8
خانواده فراھم نموده  200ریاست کار، امور اجتماعی، شھداء و معلولین در طی چند ماه گذشتھ کمک ھایی غذایی برای 

 است. کیفیت پایین مواد غذایی کھ از طریق برنامھ ھای غذایی عرضھ می شوند، یک نگرانی بھ شمار می رود. 
ورکشاپ ھایی برای معلمان برگزار شده و نصاب تعلیمی اصالح شده است. خدام شده افزایش یافتھ است. تعداد معلمان است .9

برخی از خانواده ھای ساکن ولسوالی سرخرود بھ دلیل فاصلھ طوالنی بین مکتب و خانھ کماکان دختران شان را از حضور 
ھمگام با افزایش تعداد معلمان و دانش آموزان افزایش در مکتب باز می دارند. ھمچنین جای نگرانی است کھ کیفیت معارف 

 نیافتھ است. 
تغییری نکرده است. وضعیت دسترسی بھ عدالت رسمی از جملھ در میان زنان خوب توصیف شده  حقوق مرتبط بھ ارث .10

میزان خشونت است و گفتھ می شود کھ مقامات عدلی در برخورد با زنان رفتار محترمانھ و مسئوالنھ ای دارند. در خصوص 
با زنان دیدگاه ھای مغایری ارائھ شده است. تغییری در دسترسی بھ خانھ ھای امن و شعبھ ھای حل منازعات فامیلی بوجود 

 نیامده است. 
دسترسی بھ اشتغال بھ علت نبود سرمایھ گذاری، نا امنی و کمبود برنامھ ھای انکشافی کاھش یافتھ است. فساد و واسطھ بازی  .11

 النھ بھ مشاغل دارای معاش را تحت الشعاع قرار می دھند. دسترسی عاد
بھ دلیل حمالت و تھدیدات گروه ھای مسلح مخالف دولت، بسیاری از خانواده ھا از پیامدھای امنیتی کار برای حکومت یا  .12

ً نگران این بودند کھ با خاتمھ یافتن برنامھ ھای ت مویلی فرصت موسسات غیردولتی در ھراس ھستند. پاسخگویان عموما
 است.  اشتغال بویژه برای خانم ھا از بین رفتھ

 بھ گفتۀ پاسخگویان، روابط جنسیتی و تناسب جنسیتی در مقایسھ با دورۀ نظارتی پنجم تغییری نکرده اند.  .13
گزینی نظارتی پیشین می باشد، بھ استثنای اینکھ اخیراً با توجھ بھ بھبود نظارت، جایدورهٴ میزان فساد اداری مشابھ بھ  .14

 رھبران جدید و ارزیابی عملکرد کارمندان، تغییرات مثبتی در سکتور عدالت رسمی رقم خورده است. 
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 نیمروز

بھ رغم افزایش حمالت گروه ھای مسلح مخالف دولت، بھبودیھایی در بخش حقوق مدنی در والیت نیمروز رقم خورده است. اعتماد بھ 
کودکان و زنان بھتر شده است. با این حال، سطح بھ خاطر بھ عدالت رسمی بویژه پولیس ملی افزایش یافتھ و وضعیت دسترسی 

 عالقمندی بھ انتخابات پایین است و تھدید افرادی کھ از حق آزادی بیان استفاده می کنند، افزایش یافتھ است. 
 

ه است. با این حال، نا امنی رو بھ بھتر شد چھارمنظارتی  هٴ کیفیت و دسترسی بھ خدمات صحی و تعلیمی در نیمروز نسبت بھ دور
 افزایش است و ھزینھ ھای باالی آب و برق دسترسی بسیاری از مردم کم درآمد یا بی درآمد بھ این خدمات را محدود می سازند. 

 
 ل آمده اند. ھیچ تغییری در وضعیت اشتغال رقم نخورده است. مساعی مبارزه با فساد در سکتورھای امنیتی و عدلی بھ پیشرفت ھایی نای

 
 : خالصۀ پروفایل نیمروز13جدول 

 وضعیت ارکان حقوقی/شاخص ھا
 تغییر نکرده

 است
 بدتر شده است بھتر شده است

    حقوق مدنی:

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

  ✔   2حق دسترسی بھ خدمات عدلی کارآمد و عادالنھ

  ✔   3حقوق اطفال

  ✔ ✔  4امور عامھ حق مشارکت در

 ✔ ✔   5آزادی بیان و عقیده

    حقوق اجتماعی:

  ✔   6حق صحت

 ✔ ✔   7حق دسترسی بھ مسکن و امکانات کافی

 ✔    8امنیت غذایی

  ✔   9تعلیمحق 

 ✔ ✔   10حقوق خانواده

    حقوق اقتصادی:

   ✔  11حق کار و برخورد عادالنھ در اماکن کاری

   ✔  12شرایط کاری مناسبحق برخورداری از 

    موضوعات مشترک:

   ✔  13جنسیتروابط مبتنی بر 

  ✔ ✔  14فساد

  



www.appro.org.af 
 

16 

  13یادداشت ھا:

جاده افزایش یافتھ و برخی از پاسخگویان در این مورد کنار حمالت گروه ھای مسلح مخالف دولت و کارگذاری ماین ھای  .1
، آماجگاه جدیدی برای حمالت ترویستی شکل گرفتھ است. اعتماد بھ پولیس ابراز نگرانی کرده اند کھ با گشایش بند کمال خان

ملی افزایش یافتھ است و این موضوع بھ آموزش و بھبود نظارت بر پولیس و اینکھ دوسیھ ھا بھ شمول دوسیھ ھای زنان بھ 
 شکل سیستماتیک تری تحت رسیدگی قرار می گیرند، نسبت داده می شود. 

ت رسمی بھبود یافتھ و ضمناً مزایای خاصی برای زنان در نظر گرفتھ می شود. این موضوع بھ بھبود دسترسی مردم بھ عدال .2
 عملکرد مقامات عدلی نسبت داده می شود. 

و گفتھ می شود کھ اطفال دسترسی بھتری بھ  شامل حال کودکان نیز شده استتغییرات مثبت در عملکرد نظام قضایی رسمی  .3
مشکالت اقتصادی منجر بھ افزایش  دارند. بھ رغم آن ھمل و مراکز توان بخشی در مرکز والیت عدالت، مراکز اصالح اطفا

 میزان کار کشیدن از اطفال شده است. 

بسیاری از پاسخگویان متعھد بھ پروسھ دموکراتیک باقی مانده اند اما در عین زمان نارضایتی ھایی در مورد روند  .4
ھای والی، دسترسی بھ پست ھای دولتی بویژه در میان خانم ھا رو بھ بھبود است اما  با توجھ بھ تالش اصالحات وجود دارد.

 بھ رغم آن ھم خویش گماری در روند استخدام کماکان ادامھ دارد. 

تھدیدات بر علیھ افرادی ھمچون شخصیت ھای دینی کھ از حق آزادی بیان استفاده می کنند، افزایش یافتھ است. آگاھی از  .5
و با توجھ بھ پوشش رسانھ ای مناسب و کنفرانس ھای برگزار  نیمروز ی بھ اطالعات، بویژه در مرکز والیتقانون دسترس

شده توسط ریاست اطالعات و فرھنگ رو بھ بھبود می باشد. با این حال جدید بودن این قانون بدان معناست کھ بھ ندرت 
 مورد بھره وری قرار می گیرد. 

نظارت چھارم بدین سو بھبود یافتھ و این موضوع عمدتاً بھ انتصاب مدیر صحی جدید در هٴ دوردسترسی بھ خدمات صحی از  .6
کار تیم ھای صحی نیک ھا، آغاز بھ والیت نسبت داده می شود. تغییرات مثبت در این بخش شامل افزایش تعداد بستر در کلی

با بیماران می شوند. دسترسی خانم ھا بھ  دوکتورھاسیار، استخدام قابلھ ھای بیشتر، تخریب دواھای نامرغوب و بھبود رفتار 
 خدمات صحی باروری نیز اخیراً بھبود یافتھ است. 

بھبودھایی در دسترسی بھ آب در نتیجھ تکمیل پروژه قلعھ فتاح رقم خورده است. با این حال، ھزینۀ باالی برق و آب کماکان  .7
دسترسی ندارند کھ این مسئلھ بویژه وضعیت صحی کودکان را ادامھ دارد و برخی ساحات ھنوز ھم بھ آب آشامیدنی پاک 

تحت تأثیر قرار می دھد. باال رفتن ھزینھ آب و برق بھ افزایش میزان منازعات مربوط بھ آب و زمین در مرکز والیت نسبت 
 داده می شود. 

افزایش یافتھ است. چھار ماه اخیر تعداد افراد دچار نا امنی غذایی در والیت بھ دلیل افزایش نا امنی و خشکسالی در طی  .8
 فراھم شده توسط سازمان ھای مختلف مفیده بوده اما کفاف نیازھای فراوان مردم را نداده است.  کمک ھای غذایی

معارف، با توجھ بھ استخدام معلم ھای شایستھ و تأسیس یک دانشگاه جدید، نسبت بھ چھار ماه گذشتھ بھبود دسترسی مردم  .9
ین شمار مکاتب خصوصی نیز افزایش یافتھ است. کیفیت معارف نیز نظر بھ استخدام معلمان جدید، یافتھ است. ھمچن

                                                        
 بر مبنای مصاحبات ذیل:. 13

 KI-M-Nim-PI-1, KI-F-Nim-CS-6, KI-M-Nim-Go-12, KI-M-Nim-Go-13, KI-M-Nim-Go-2, KI-F-Nim-Go-9, KI-F-Nim-Go-8, 
KI-M-Nim-Go-17, KI-M-Nim-Go-10, KI-F-Nim-Go-1, KI-M-Nim-Go-20, KI-F-Nim-Go-18, KI-M-Nim-Go-6, KI-M-Nim-
CS-4, KI-F-Nim-CS-7, FGD-F-Nim-Go-5, KI-F-Nim-Go-19, FGD-M-Nim-CS-1, FGD-F-Nim-Go-4, FGD-M-Nim-CS-3, KI-
M-Nim-CS-5, FGD-F-Nim-Go-3, FGD-M-Nim-CS-2, KI-M-Nim-Go-11, KI-F-Nim-CS-8, KI-M-Nim-CS-9, KI-M-Nim-Go-
14  , KI-F-Nim-NG-1, KI-M-Nim-Go-7, KI-M-Nim-NG-4, KI-M-Nim-Go-15, KI-M-Nim-NG-2, KI-M-Nim-Go-16, KI-M-
Nim-Go-21, KI-M-Nim-NG-3 
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بازسازی مکاتب و تأمین کتب درسی بیشتر رو بھ بھبود است. با این حال، این تغییرات در ولسوالی چھار برجک کمتر 
 مشھود بوده است. 

بویژه در مرکز  خشونت ھای خانوادگیر نیمروز رقم نخوره است. د ارثاخیراً ھیچ تغییری در وضعیت منازعات مرتبط بھ  .10
والیت و از میان دیگر موارد خشونت علیھ زنان در اشکال ازدواج ھای اجباری و زیرسن افزایش یافتھ است. دسترسی بھ 

رنوالی بھبود یافتھ شعبھ ھای حل منازعات فامیلی با توجھ بھ استخدام دو کارمند خانم در بخش پیشگیری از خشونِت دفتر سا
 است. 

 ھیچ تغییری در فرصت ھای اشتغال بوجود نیامده است.  .11

 ھیچ تغییری در شرایط کاری بوجود نیامده است. .12

ھیچ تغییری در روابط جنسیتی یا حقوق زنان رقم نخورده است، بجز اینکھ میزان ازدواج ھای اجباری و زیرسن افزایش  .13
 یافتھ است. 

اھش فساد اداری رقم خورده است کھ پاسخگویان آن را بھ آموزش اخیر نیروھای امنیتی در مرکز پیشرفت ھایی در زمینھ ک .14
سیستم صحی کماکان فساد والیت، بازداشت مقامات عدلی فساد برجستھ و عادالنھ تر شدن روش ھای استخدام نسبت داده اند. 

کلینیک ھای خصوصی تجربھ می کند. در خصوص  را در اشکال مطالبۀ پول اضافی در بدل خدمات و فرستادن بیماران بھ
 موجودیت و وضعیت فساد در سکتور معارف نیز دیدگاه ھای مغایر و در ھم آمیختھ ای ارائھ شده است. 



www.appro.org.af 
 

18 

 نتایج سروی

ائھ مرد و زن جمع آوری شده اند، ار 703در این بخش، گزیده ای از یافتھ ھای تحلیل معلومات کمی کھ از طریق سروی و با اشتراک 
موجود در میان پاسخگویان و والیات صورت بندی شده  می شود. گراف ھا بُعد احصائیوی نداشتھ و صرفاً برای ترسیم گرایش ھای

 اند. 

  حقوق مدنی

نتایج سروی نیز مشابھ یافتھ ھای کیفی نشان می دھند کھ ھم پاسخگویان زن و ھم پاسخگویان مرد معتقدند کھ رفتار پولیس ملی با 
)، بھ استثنای تعداد ناچیزی از خانم ھای ساکن 2و  1نظارتی قبلی تغییری نکرده است (اشکال  هٴ دان یا بھتر شده یا نسبت بھ دورشھرون

 ھرات و مردان ساکن خوست و بلخ کھ اعتقاد داشتند برخورد پولیس با شھروندان اخیراً بدتر شده است. 

 ه ھای خانم ھادیدگا -حکومتی با شھروندان برخورد مراجع. 1شکل 

 

 

 دیدگاه ھای مردان -حکومتی با شھروندانبرخورد مراجع . 2شکل 
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نشان می دھند کھ پاسخگویان مرد و زن بھ طور کلی معتقدند کھ برخورد مراجع عدلی رسمی با شھروندان یا  4و  3ھمچنین، اشکال 
 قبلی نظارت تغییری نکرده است.  هٴ بھتر شده یا نسبت بھ دور

 دیدگاه ھای خانم ھا -خورد مراجع عدلی رسمی با شھروندان. بر3شکل 

 

 دیدگاه ھای مردان -. برخورد مراجع عدلی رسمی با شھروندان4شکل 
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 حقوق اجتماعی

دستھ بندی پاسخ ھا بھ تفکیک والیات و جنسیت نشانگر تنوع نسبی برداشت ھای ارائھ شده در خصوص تغییر در دسترسی بھ خدمات 
بویژه اینکھ زنان ساکن کندھار و خوست اعتقاد داشتند کھ دسترسی بھ خدمات صحی طی نظارتی پنجم می باشد. دورهٴ  صحی در خالل

 ). 6و  5ماه ھای اخیر کاھش یافتھ است (اشکال 

 دیدگاه ھای خانم ھا -. دسترسی بھ خدمات صحی5شکل 

 

 دیدگاه ھای مردان -. دسترسی بھ خدمات صحی6شکل 

 

). اکثر 7اعتقاد دارند دسترسی بھ معارف اخیراً کاھش یافتھ است (شکل  دھار با اختالف فکری شدید نسبت بھ دیگران،زنان ساکن کن
 ). 8پاسخگویان اخیراً شاھد بھبود دسترسی بھ معارف بوده اند و یا ھیچ تغییری را مشاھده نکرده اند (شکل 
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 دیدگاه ھای خانم ھا -. دسترسی بھ خدمات تعلیمی7شکل 

 

 

 دیدگاه ھای مردان  -دسترسی بھ خدمات تعلیمی. 8شکل 

 

 

اکثر پاسخگویان معتقدند کھ بطور کلی وضعیت از بُعد کاھش خشونت علیھ زنان، بھتر شده است، ھر چند کھ درجھ بھبودی در این 
 ) قرار گرفتھ است. 10) و مردان (شکل 9زمینھ در معرض برداشت ھای مختلفی در میان زنان (شکل 
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 بھ تفکیک والیات -. دیدگاه ھای زنان در مورد خشونت علیھ زنان9شکل 

 

 

 بھ تفکیک والیات -. دیدگاه ھای مردان در مورد خشونت علیھ زنان10شکل 

 

با اطفال اخیراً افزایش چشمگیری داشتھ است کندز، کندھار و بویژه ننگرھار معتقدند کھ میزان خشونت  پاسخگویان در چندین والیت
). یافتھ ھای کیفی نشان می دھند کھ این مسئلھ عمدتاً ناشی از باال رفتن میزان کار کودکان و ازدواج ھای زیرسن و 12و  11شکال (ا

 اجباری می باشد. 
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 بھ تفکیک والیات -. دیدگاه ھای زنان در مورد خشونت با اطفال11شکل 

 

 

 تفکیک والیاتبھ  -. دیدگاه ھای مردان در مورد خشونت با اطفال12شکل 
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 حقوق اقتصادی

). در تناسب با یافتھ 14و  13مردان و زنان در خصوص چالش ھای اصلی دسترسی بھ اشتغال پایدار و قانونی ھم عقیده اند (اشکال 
تأثیر گذار ھای کیفی، نبود فرصت ھای کار اولین مانع بھ حساب می آید و بھ دنبال آن فساد و خویش گماری کھ شدیداً بر افراد فقیر 

ھستند، در مکان ھای بعدی قرار می گیرند. در بحث از موانع دسترسی بھ اشتغال دستمزدی، خانم ھا نسبت بھ مردان اشاره بیشتری بھ 
 نبود مھارت و تبعیض داشتھ اند. 

 والیت تحت پوشش 10تمام  -. چالش ھای اصلی در دسترسی خانم ھا بھ اشتغال مشروع و پایدار13شکل 

 

 

 تمام ده والیت تحت پوشش -چالش ھای اصلی در دسترسی مردان بھ اشتغال مشروع و پایدار .14 شکل
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 نتیجھ گیری

بدین سو رو بھ وخامت نھاده و شماری از حقوق اساسی، بویژه دسترسی بھ  2017شرایط امنیتی افغانستان بطور کلی از ماه جون 
تمام ده والیت مورد نظر کاھش یافتھ است، تحت الشعاع قرار داده است. از میان مشاغل دارای معاش را کھ بھ طرز یکپارچھ ای در 

دیگر زمینھ ھایی کھ دچار تغییرات منفی شده اند، می توان بھ موارد ذیل اشاره نمود: افزایش میزان کار کودکان، نا امنی غذایی، تھدید 
ھ آب پاک و برق بویژه در میان بیجاشدگان داخلی. فساد و واسطھ افراد اعمال کنندۀ حق آزادی بیان و گردھمایی، کمبود دسترسی ب

بازی کماکان بھ شکل موانع عمدۀ دسترسی بھ حقوق اساسی و خدمات در تمام سکتورھا باقی می مانند، بجز نظام عدلی رسمی کھ 
 اخیراً شاھد تغییرات چشمگیر در امر کاھش فساد در اکثر والیات بوده است. 

نظام عدلی رسمی شامل حال زنان و کودکان نیز می شود و این موضوع بھ تطبیق اصالحات اداری مشخص در  تغییرات مثبت در
وزارت نسبت داده می شود. پولیس ملی کماکان مسیر بھبود شیوه ھای کاری اش را ادامھ می دھد و اعتماد مردم بھ پولیس در تمام 

، نظارتی پنجم تنوع بیشتری داشتھ انددورهٴ ورھای صحت و معارف در طی والیات افزایش یافتھ است. جریان ھای موجود در سکت
طوریکھ برخی زمینھ ھا و ساحات شاھد تغییرات مثبت و برخی دیگر شاھد تغییرات منفی بوده اند و از سوی دیگر بھ ھیچ تغییر 

 میان والیات را برجستھ می سازند. چشمگیری در وضعیت فساد اداری اشاره نشده است. نتایج ذیل برخی از تفاوت ھای مھم در

 حقوق مدنی

وخامت و تزلزل اوضاع امنیت کھ بیشتر ناشی از حضور و حمالت گروه ھای مسلح مخالف دولت می باشد، بھ نگرانی گسترده ای در 
مخالف دولت و ھرات، کابل، کندز، ننگرھار و نیمروز مبدل شده است. در اکثر این والیات (بجز ھرات)، حمالت گروه ھای مسلح 

تحت کنترول در آوردن ولسوالی ھا منجر بھ افزایش اعتماد مردم نسبت بھ پولیس و قدردانی آنھا از مقاومت پولیس و برای تالش آنھا 
و  در والیات امن تر و کمتر جنگ زده، اعتماد بھ پولیس نیز در حد مطلوبی قرار دارد  گاھی اوقات عقب راندن مھاجمان شده است. 

نظارتی چھارم می باشد، بھ استثنای دایکندی کھ شاھد کاھش اعتماد مردم نسبت بھ پولیس در مقایسھ دورهٴ از این بُعد مشابھ بھ  وضعیت
  چھارم نظارت بوده است.  هٴ با دور

د خوست را داشتھ است. ھرچن ARMیکپارچھ ترین و شدیدترین ترقی در بین شاخص ھای نظارتی پنجم، دورهٴ در خالل  نظام قضایی
، با اختالف شدید نسبت بھ والیات دیگر ھیچ نوع ترقی در این شاخص را بازتاب نداده است، نتایج بدست آمده از یازده والیت باقیمانده

افزایش نیرومند دسترسی بھ نظام قضایی رسمی و دیدگاه ھای مطلوب در خصوص بھبود عملکرد آن حتی در بخش کاھش فساد را بھ 
در  مرتبط بھ ارث . بھ رغم آن ھم افزایش دسترسی زنان بھ عدالت منجر بھ افزایش منازعات خانوادگی بر سر حقوقنمایش می گذارند

 بامیان و کندھار شده است. 

با افزایش میزان کار کشیدن از اطفال، حقوق آنھا کماکان بھ تحلیل می رود. این موضوع در بلخ، ھرات، کندز و کندھار بیشتر مشھود 
. در بامیان، تعداد جوانانی کھ والیت و کشورشان را برای پیدا کردن کار ترک می کنند، افزایش یافتھ است. میزان بکارگیری بوده است

دارای باالترین سطح جنگ و تھاجمات، بویژه  والیت ھایت متغیر بوده است، طوریکھ اکودکان در جنگ ھای مسلحانھ در میان والی
در دیگر والیات نیز میزان استخدام کودکان در جنگ ھای مسلحانھ یا کاھش یافتھ یا میزان بوده اند و  ھرات و کابل، شاھد افزایش این

ازدواج ھای زیرسن و اجباری و ھمچنین در دسترسی کودکان بھ پرورشگاه و تعداد تغییری نداشتھ است. ھیچ تغییر قابل توجھی در 
 کودکستان رقم نخورده است. 

اول نیز مورد اشاره قرار گرفت، بھ مانند قبل در تمام والیات تداوم یافتھ است.  هٴ انتخابات کھ در چھار دورنارضایتی عام از روند 
 منازعھ و کشمکش سیاسی در والیت ھای کابل، بلخ و ھرات افزایش یافتھ است. 
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، بدتر شده است. شدت این مسئلھ در وضعیت آزادی بیان و تجمع بھ دلیل وجود تھدیدات، عمدتاً از جانب گروه ھای مسلح مخالف دولت
والیات دارای سطوح باالی ناامنی و کشمکش، بویژه در کابل، ھرات، ننگرھار، نیمروز و کندز، بیشتر از والیت ھای دیگر می باشد. 

سی بھ اطالعات در تمام والیات تغییرات مثبتی در بخش آگاھی از قانون دسترتھدید کارمندان دولت نیز در خوست افزایش یافتھ است. 
 رقم خورد است. با این حال، میزان کاربرد و بھره وری از این قانون در نتیجھ این ترقی افزایش نیافتھ است. 

 حقوق اجتماعی

نشانھ ھایی وجود دارد مبنی بر اینکھ بطور کلی تغییرات مثبتی در بخش ھای معارف، صحت و دسترسی بھ آب و برق رقم خورده 
ییرات را می توان در ننگرھار، نیمروز و کندز مشاھده کرد. در ھرات و نیمروز، دسترسی فزون یافتۀ ساکنان است. مصداق این تغ

نقاط روستایی بھ حفظ الصحھ، در نتیجھ راه اندازی واحدھای سیار صحی امکان پذیر شده است. کیفیت و دسترسی بھ حفظ الصحھ در 
 فت بیشتری داشتھ است. دایکندی اُ حالیکھ سکتور معارف در کندھار کاھش یافتھ در 

افزایش یافتھ است. در کندھار دسترسی بھ آب و برق، و در بلخ دسترسی  ناامنی غذایی در کندھار، خوست، نیمروز، دایکندی و ھرات
در حالی است کھ  بھ برق کاھش یافتھ است. افزایش تعداد بیجاشدگان در کابل، ھرات، کندز، کندھار و بلخ کماکان ادامھ داشتھ است، این

 این والیات پشتیبانی کافی در بخش خدمات اجتماعی دریافت نکرده اند. 

 حقوق اقتصادی 

 اُفت شاخص دسترسی بھ اشتغال با معاش در ھر ده والیت ادامھ داشتھ و از سوی دیگر ھیچ تغییری در شرایط کاری رقم نخورده است. 

 تناسب جنسیتی و فساد

ابط و تناسب جنسیتی بوجود نیامده است. بھ رغم آن، دسترسی خانم ھا بھ عدالت رسمی در مقایسھ با دور ھیچ تغییر چشمگیری در رو
چھارم نظارت در تمام والیات افزایش یافتھ است. میزان فساد اداری در تمام والیات بدون تغییر باقی مانده است، بجز در بخش عدالت 

 رسمی کھ بھبود یکپارچھ را تجربھ کرده است. 
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 : شاخص ھای نظارتی1 ضمیمۀ

 

 حقوق مدنی

 (proxies)ُمعرف ھا  شاخص

حق زندگی، آزادی و حفظ 
 کرامت فرد

 اعتماد بھ پولیس ملی •
 عملکرد و نحوۀ برخورد پولیس •
 امنیت •
 فساد (موضوع مشترک) •

حق دسترسی بھ خدمات عدلی 
 کارآمد و منصفانھ

 دسترسی بھ نظام ھای عدلی رسمی و سنتی •
 ات عدلی و قضاییعملکرد مقام •
دسترسی زنان بھ نظام ھای عدلی و نحوۀ برخورد نظام ھای عدلی  •

 با زنان (جنسیت بھ عنوان موضوع مشترک)
 فساد (موضوع مشترک) •

 حقوق اطفال

 خشونت با اطفال (میزان و انواع خشونت) •
 دسترسی بھ عدالت •
 پرورشگاه ھادسترسی بھ مراکز توانبخشی، مراکز اصالح اطفال و  •
 اطفالکار  •
 آزار جنسی •
 بکارگماری اطفال در جنگ ھای مسلحانھ •

 حق مشارکت در امور عامھ

 مشارکت در انتخابات •
دسترسی بھ پست ھای دولتی (جنسیت بھ عنوان موضوع مشترک:  •

 زنان در پست ھای عالی)
مشارکت در احزاب سیاسی (جنسیت بھ عنوان موضوع مشترک:  •

 )حضور اعضای زن در احزاب سیاسی
 موضوع مشترک)فساد ( •
 تبعیض (جنسیت بھ عنوان موضوع مشترک) •

 حق آزادی بیان و عقیده
 آزادی بیان (تھدیدات) •
 آزادی تجمعات •
 قانون دسترسی بھ اطالعات  •

 
 حقوق اقتصادی

حق کار و برخورد منصفانھ در 
 دسترسی بھ اشتغال

 دسترسی بھ مشاغل دارای دستمزد •
 فساد (فروش مشاغل، واسطھ بازی) •
 نسیت بھ عنوان موضوع مشترک)تبعیض (ج •
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حق برخورداری از شرایط 
 کاری مناسب

 امنیت و ایمنی فرد در محل کار •
 امنیت شغلی •
 آزار و اذیت (بنا بھ مالحظات جنسیتی و قومیتی)  •
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 حقوق اجتماعی

 حق صحت

 دسترسی بھ خدمات صحی •
 دسترسی بھ خدمات صحت باروری •
 کیفیت خدمات صحی •
 )فساد (موضوع مشترک •
 عیض (موضوع مشترک)تب •

حق داشتن مسکن و امکانات 
 کافی

 دسترسی بھ مسکن، آب و برق •
 بیجاشدگان داخلی (مسکن) •
 منازعات بر سر زمین و آب •
 فساد (موضوع مشترک) •
 تبعیض (موضع مشترک) •

 امنیت غذایی

 غذا بھ مقدار بسنده (تعداد وعده ھای غذایی در روز) •
 غذای کافی (نوع غذا) •
نابع، برای مثال، دولت، موسسات غیردولتی بین کمک ھای غذایی (م •

 المللی، موارد دیگر)

 حق تعلیم

 دسترسی بھ معارف •
 کیفیت معارف •
 تبعیض جنسیتی •
 شاگردان) بھ فساد (در روند استخدام معلمان و نمره دادن •

 حقوق خانواده

 و منازعات مربوطھ مرتبط بھ ارث وقحق •
 خشونت خانگی •
 خشونت با زنان •
 حق طالق زنانقضایای طالق و  •
  دسترسی بھ شعبھ ھای حل منازعات فامیلی و خانھ ھای امن •
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 : فھرست و تعریف کودھا2ضمیمۀ 

 
 NG = غیردولتی
KI-F-Kab-NG-1 (KI=مطلع کلیدی, F=زن, Kab=کابل, NG=ترتیب=1 ,غیردولتی) 
KI-M-Kab-NG-2 (KI=مطلع کلیدی, M=مرد, Kab=کابل, NG=ترتیب=2 ,غیردولتی) 
KI-M-Kab-NG-3 (KI=مطلع کلیدی, M=مرد, Kab=کابل, NG=ترتیب=3 ,غیردولتی)  
KI-M-Kab-NG-4 (KI=مطلع کلیدی, M=مرد Kab=کابل, NG=ترتیب=4 ,غیردولتی) 
 
 Go = دولتی
KI-F-Kab-Go-1 (KI=مطلع کلیدی, F=زن Kab=کابل, Go=ترتیب=1 ,دولت) 
KI-M-Kab-Go-2 (KI=مطلع کلیدی, M=مرد Kab=کابل, Go=ترتیب=2 ,دولت) 
FGD-F-Kab-Go-3 (FGD=بحث گروه تمرکز, F=زن, Kab=کابل, Go=ترتیب=3 ,دولت) 
FGD-F-Kab-Go-4 (FGD=بحث گروه تمرکز, F=زن, Kab=کابل, Go=ترتیب=4 ,دولت) 
FGD-F-Kab-Go-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-7 (KI=مطلع کلیدی, M=مرد, Kab=کابل, Go=ترتیب=7 ,دولت) 
KI-F-Kab-Go-8 (KI=مطلع کلیدی, F=زن, Kab=کابل, Go=ترتیب=8 ,دولت) 
KI-M-Kab-Go-9 (KI=مطلع کلیدی, M=مرد, Kab=کابل, Go=ترتیب=9 ,دولت) 
KI-M-Kab-Go-10 (KI= یمطلع کلید , 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-12 (KI=مطلع کلیدی, M=مرد, Kab=کابل, Go=ترتیب=12 ,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-17 (KI=مطلع کلیدی, M=مرد, Kab=کابل, Go=ترتیب=17 ,دولت)  
KI-M-Kab-Go-18 (KI=مطلع کلیدی, M=مرد, Kab=کابل, Go=ترتیب=18 ,دولت) 
KI-M-Kab-Go-19 (KI=مطلع کلیدی, M=مرد, Kab=کابل, Go=ترتیب=19 ,دولت) 
KI-M-Kab-Go-20 (KI=مطلع کلیدی, M=مرد, Kab=کابل, Go=ترتیب=20 ,دولت)  
KI-M-Kab-Go-21 (KI=مطلع کلیدی, M=مرد, Kab=کابل, Go=ترتیب=21 ,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-2 (FGD=بحث گروه تمرکز, M=مرد, Kab=کابل, CS=ترتیب=2 ,جامعۀ مدنی) 
FGD-M-Kab-CS-3 (FGD= بحث گروه تمرکز, M=مرد, Kab=کابل, CS=3 ,جامعۀ مدنی= یبترت ) 
KI-M-Kab-CS-4 (KI= مطلع کلیدی, M=مرد, Kab=کابل, CS=ترتیب=4 ,جامعۀ مدنی) 
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KI-M-Kab-CS-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-7 (KI= مطلع کلیدی, F=زن, Kab=کابل, CS=ترتیب=7 ,جامعۀ مدنی) 
KI-M-Kab-CS-8 (KI= مطلع کلیدی, M=مرد, Kab=کابل, CS=ترتیب=8 ,جامعۀ مدنی) 
KI-F-Kab-CS-9 (KI= مطلع کلیدی, F=زن, Kab=کابل, CS=ترتیب=9 ,جامعۀ مدنی) 
 
 PI = ارگان ھای عامھ
KI-F-Kab-PI-1 (KI= مطلع کلیدی, F=زن, Kab=کابل, PI= مھارگان عا  (ترتیب=1 ,
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