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گزارشچکیده 
جمعیت پس از اشغال شوروي در سال % 70حداقل . شده استهدر اثر جنگ چند پارسال است که 30افغانستان بیش از 

نفر رو صدها هزااندکردهپناهنده در پاکستان و ایران زندگی هاي طوالنی به عنوانها نفر سالمیلیون. اندبه دنیا آمده1979
هاي اخیر، هزاران جوان افغانی به علت ناامنی حاکم و نبود معاش به خارج مهاجرت در سال.آواره هستندکشوردر داخلهنوز 
، یأس و نومیدي در 2001در اکتبر از زمان شروع مداخله نظامی به رهبري آمریکا براي برکنار کردن طالبان از قدرت .دانکرده

هاي خیلی زود درگیري بین طالبان و دیگر گروهجاي جنگ داخلی که تا آن زمان جریان داشت به . میان مردم رشد کرده است
. المللی از طرف دیگر شروع شدشورشی از یک طرف و دولت مورد پشتیبانی بین

در افغانستان رن دموکراسی، حاکمیت قانون به احترام به حقوق بشهایی براي رواج داددر بیش از یک دهه گذشته کوشش
تشکیل کمیسیون ،حقوقیترپیشرفتهچارچوب ،تصویب قانون اساسی با تأکیدي نیرومند بر حقوق بشر. انجام شده است

کسب شدهي حقوق زنان از جمله دستاوردهاوهایی در زمینه دسترسی به آموزش مستقل حقوق بشر افغانستان و پیشرفت
عوامل . استزبانی یو قومفرهنگی ،بروز گوناگونی سیاسی، اجتماعیدیگر جامعه افغانستان بیش از هر زمان مشخصه. ندهست

ها در هاي آموزشی و پدیدار شدن رسانهدولتی، گسترش مؤسسههاي غیررشد سازمانو درتغییر در افغانستان وجود دارد 
. شودیده مید،به لحاظ کمی و کیفیکشور، 

دستاوردهاي دموکراتیک در افغانستان به شدت . سال گذشته با چندین ناکامی مهم نیز همراه بوده استهد،با وجود این
اند حاکمیت قانون یا ها دچار فساد هستند و هنوز نتوانستهآن؛اندنهادهاي دولتی هنوز ضعیف باقی مانده. شکننده هستند

اند سیستم عدلی را تقویت المللی موفق نشدهدولت افغانستان و جامعه بین. اسر کشور برقرار کنندداري مؤثر را در سرحکومت
راه اکنون به عنوان بخشی از ،، با وجود خطرات آن براي حقوق بشر عمومیاي و عنعنويقبیلهعدلیکنند تا جایی که سیستم 

مطابقت قوانین براي یصالحیت قضای،یه ویژه راهکارهاي نظارتهاي مهمی از مقررات قانون اساسی، ببخش. گرددحل ارائه می
سرانجام، معافیت از مجازات براي و؛اندبشر بر دیگر موازین، هنوز به درستی اجرا نشدهقبا قانون اساسی، یا ارجحیت حقو

ه عالوه، پیشرفت در ب. اي وجود داردهاي گذاشته و نیز موارد نقض فاحش حقوق بشر حاضر هنوز در سطح گستردهجنایت
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ها دالر به اقتصاد تزریق بیلیونایجاد شده در اثراجتماعی در کشور ناچیز بوده و انتظارات زیاد هتوسعۀ اقتصادي و رفا
به بعد، میزان خشونت افزایش 2005از سال . به بعد را برآورده نکرده است2001المللی از سال افغانستان به وسیله جامعه بین

اند نیروهاي خود را بسیج کنند و با استفاده از شدهقطالبان موف. بح جنگ داخلی دوباره پدیدار شده استیافته و ش
اند که در تعیین ها در موقعیتی قرار گرفتهدر بعضی از مناطق، آن؛قدرت پیدا کنندهاي چریکی و ترساندن مردم تاکتیک

موفق به کسب ،ايبستگی ایدئولوژیک و منطقهگرایانه و هماسات ملیطالبان با توسل به احس. مناصب قدرت نقش داشته باشند
. به غیر نظامیان صدمه رسانده استالمللی اند، به ویژه در مناطق درگیري که حضور نیروهاي بینپشتیبانی شده

به شکل گیري یک استراتژي تمویل کنندگاننناکامی مداخله به رهبري آمریکا در تأمین ثبات براي افغانستان و از توان افتاد
گفتگو با طالبان براي مصالحه : شدوحشتناك محسوب میمبتنی بر سناریویی انجامیده است که چند سال پیش جخرو

گروه . شوندتمایز قایل می“تندرو“و “رومیانه“اصطالح المللی آن اکنون بین طالبان بهدولت افغانستان و شرکاي بین.یسیاس
هاي طالبان امکان دسترسی به تریبونهشود؛ به این ترتیب، بپذیرفته میوگوها به عنوان طرف مشروع در گفتاول رفته رفته 

. شودالمللی عرضه میو بینیمل
مردم حقوق بشري و اقدامات روزمره ترور و ارعاب علیه غیرنظامیان در مناطق مختلف هايتعديوضعیت رو به وخامت امنیتی، 

فجایع و سرکوب در زیر حاکمیت طالبان ،ها هنوز از نقض حقوق بشر سراسري و سیستماتیککند؛ آنران میافغانستان را نگ
نیروهاي فعال ضد دموکراتیک در افغانستان تهدیدي آشکار براي فرایند گذار به صلح و مصالحه به . دارندیهاي واضحخاطره

توانند دستاوردهاي دموکراتیک را که به سختی به دست ها میآندر صورتی که اقدامات ضروري انجام نشود،. روندشمار می
. تضعیف کنند و شرایط را براي درگیري داخلی آماده سازندآمده است 

روزافزون ر، در کنار حضو2014المللی تا پایان سال با خروج نیروهاي بیننانداز پایان حضور نظامی ناتو در افغانستاچشم
سازند تا دستاوردهاي مهم نهادي و دموکراتیک که از انجام اقدامات فوري را ضروري می،نهادهاي مهمواهطالبان در موقعیت

اطمینان حاصل شود که افغانستان به وضعیت نقض گسترده و زاند تضمین و تثبیت شوند و نیبه دست آمده2001سال 
با طالبان بدون توجه الزم به زده مصالحه شتاب. د شدباز نخواهد گشت و مکانی امن براي ترور نخواهحقوق بشر سیستماتیک 

بار هکنند، ناپایدار خواهد بود و سرانجام شکست بالمللی دنبال میحقوق بشر، که در حال حاضر دولت افغانستان و جامعه بین
افیت از مجازات تداوم هاي حقیقت یابی به عدالت خواهد انجامید، به معرهیافتی به از میان رفتن کوششچنین. خواهد آورد

بنیاد صلح پایدار را برپا تواندنمیاي چنین مصالحه،ترتیباینبه. و به نقض بیشتر حقوق بشر منجر خواهد شدخواهد بخشید 
پیش از حقیقت یابی و عدالت تنها به اعاده حیثیت هتجربه در کشورهاي پس از درگیري ثابت کرده است که مصالح. سازد

. انجامدقض فاحش حقوق بشر میبراي مسئوالن ن
ساختن دموکراسی و حاکمیت برپاالمللی آن باید براي اقداماتی است که دولت افغانستان و شرکاي بینهاي زیر چکیده توصیه

و پس از آن باید تعهدي 2014فرایند گذار به . بیشتر حقوق بشر در افغانستان در پیش بگیرندضقانون و پیشگیري از نق
به ویژه حقوق زنان، به عنوان ،المللی را در پشتیبانی کامل از عدالت و حقوق بشراز سوي دولت افغانستان و جامعه بیننیرومند 

.  استراتژیک در بر داشته باشدودر تمام ترتیبات نهادي هاصول محوري و غیر قابل مذاکر

به دولت افغانستان اهتوصیهـ1

: بایدنا معافیت از مجازات، دولت افغانستادر زمینه اجراي عدالت و مبارزه ب
هها را به دست عدالت بسپارد و از ارائقرار دهد، مسئوالن آنقموارد نقض حقوق بشر در افغانستان را مورد تحقی

تهدید و حمله ،شکنجه،هایی مثل ترورشامل تعدياین موارد نقض حقوق بشر . جبران مناسب اطمینان حاصل کند
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هاي اسید پاشی به زنان و دختران و دیگر خشونت. شودمینگاران و مخالفان سیاسی قوق بشر، روزنامهمدافعان حبه
. جنسیتی نباید بدون مجازات بماند

هاي هاي حقوق بشر و گروهجامعه مدنی افغانستان، سازمان،در همکاري با کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان
به منظور این گونه راهکارها . را پیشنهاد و اجرا کندهاي عدالت انتقالی مزاد مکانیچارچوب محکمی براي ایجقربانیان 

هاي حقیقت یابی، ارائه جبران به قربانیان و بنا کردن مراکز توانند کمیسیونعدالت کیفري میيهاتکمیل مکانیزم
را که در همحور صلح و مصالحـیقربانبه عنوان بخشی از این تعهد، دولت باید برنامه عمل .دیادبود را در بر بگیرن

. احیا و اجرا کندتهیه شد 2005سال 

 کند زیرا این قانون ناقض قانون اساسی افغانستان و تعهدات ملغاثبات ملی را واز طریق پارلمان، قانون عفو عمومی
. ها و مانعی بر سر راه صلح عادالنه و پایدار استدر عهدنامهآنالمللی بین

دولت باید از مشارکت کامل . کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را تقویت و استقالل آن را تضمین کند
کمیسیون مستقل حقوق بشر در تمام فرایندهاي مربوط به صلح و مصالحه اطمینان حاصل نماید و بالفاصله گزارش 

. ر طی جنگ منتشر کندمشروح این کمیسیون را درباره موارد نقض حقوق بشر در افغانستان د

 هاي مسلح الملل که طالبان و دیگر گروهحقوق بینمذکور درهايجنایتثبتاز سازمان ملل متحد براي تحقیق و
. اند، دعوت به عمل آوردمرتکب شده

: در زمینه حقوق زنان، دولت افغانستان باید
 و نشوراي امنیت درباره زنا1325براساس قطعنامه ،در تمامی مراحل گفتگوهاي صلحرا حضور برابر زنان

گیري منصوب و مراجع تصمیمهاي کلیدي دولت، قوه قضاییه، تضمین نماید و زنان را به پستههاي مسلحاندرگیري
.کند

انون آمیز در قازدواج، مقررات تبعیضقانون ،آمیز علیه زنان، به ویژه قانون احوال شخصیه تشیعتمام قوانین تبعیض
المللی باید اقداماتی بینعهبا پشتیبانی جامدولت . آمیز را لغو کندتبعیضعنعنويقوانین ومجازات و قانون مالکیت 

به سیستم رسمی را و دسترسی کامل و مؤثر زنان ددهانجام عنعنوي سیارهاي براي پایان دادن به توسل به دادگاه
.دکنعدلی تضمین 

دکنتقویت را عالی کشور و دفتر دادستانی کل، اجراي قانون محو خشونت علیه زنان در هماهنگی با دیوان.

به بهبود دسترسی زنان به حقوق اجتماعی مثل درمان و آموزش در سراسر کشور ادامه دهد .

علیه ضکمیته رفع تبعیهاي سازمان ملل، به ویژه کمیتهبه هاي دولت همواره و به طور گسترده براي تهیۀ گزارش
با ،علل و پیامدهاي آن،هاي گزارشگر ویژه خشونت علیه زنانو اجراي مالحظات پایانی و توصیه) CEDAW(زنان 

. هاي جامعه مدنی و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان مشورت کندسازمان
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:در زمینه ظرفیت سازي در نهادهاي دولتی، دولت افغانستان باید
طور کامل و بهبا قانون اساسی رامومطابقتپرهیز کند و اطمینان حاصل نماید که ه قضاییه از دخالت در امور قو

. به وسیله مجامع کارشناسان با صالحیت حقوقی مورد بررسی قرار گیردمستقال

ر دمنظارت سالهاي انتخاباتی از به کمیسیون انتخابات اختیار کامل بدهد و از طریق کمیسیون رسیدگی به شکایت
المللی باید به ناظران مستقل جامعه بین. همکاري با کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان اطمینان حاصل کند

. مأموریت دهد تا در آینده فرایند نظارت را تقویت و از تقلب در انتخابات جلوگیري کنند

کند، مبارزه نمایددموکراتیک جلوگیري میالمللی، با فساد رایج که از کارکرد مؤثر نهادهاي در همکاري با جامعه بین.

خلع سالح عمومی در سراسر کشور و نگهبانی مؤثر از مرزها به منظور جلوگیري از قاچاق اي براياز اجراي برنامه تازه
. اسلحه اطمینان حاصل نماید

: در زمینه همکاري با ناظران حقوق بشر سازمان ملل، دولت افغانستان باید 
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان براي وهاي جامعه مدنی بشري، سازمانقهاي غیردولتی حقوبا سازمان

بررسی ، کارشناسان و مجامع حقوق بشر سازمان ملل و سازمان مللعالی حقوق بشرهاي دفتر کمیشنراجراي توصیه
. ادواري عمومی مشورت و همکاري کند

لها براي دیدار از کشور، مثدعوت دایمی به عمل آورد، به درخواست آنملل بشر سازمان قاز کارشناسان ویژه حقو
درخواست گزارشگر ویژه شکنجه، پاسخ سریع بدهد و به درخواست اطالعات درباره موارد مشخص یا روندهاي 

.  هاي فرا قضایی پاسخ دهددامومی، مثل درخواست گزارشگر ویژه اععم

ها به سازمان ملل توصیهـ2

توصیه و ،اختیار بررسی، نظارتمنصوب کند که از افغانستان در حقوق بشر اي برايسازمان ملل باید گزارشگر ویژه
برخوردار باشد و، در هاي قربانیان شکایتهپاسخ بو بشر در افغانستان، حقوقدرباره وضعیت یعلنانتشار گزارش 

.هاي حقوق بشري سازمان ملل را کارکردي سازداي توصیههمکاري با دولتمردان افغانستان، نقشه راه براي اجر

 دربارة طالبان را به منظور زیر مورد بازنگري قرار دهد1988شوراي امنیت سازمان ملل باید قطعنامه :
تا مطمئن شود که تمام افراد مظنون به داشتن مسئولیت اصالح کندها را لیستمعیارهاي حذف اسامی از -

هاي اتهامی خود ، به خاطر جنایتهاشراکت در آنیاالمللی بنا به تعریف اساسنامه رمهاي بیندر جنایت
.داز لیست حذف شونو سپس در صورتی که مجرم شناخته نشوند در مقابل دادگاه مستقل حاضر شوند

فت تعیین شد، به منظور دریا) 2009( 1904ها را که در قطعنامه مأموریت بازرس حذف اسامی از لیست-
. تمدید کنددوباره ها، درخواست براي خروج از لیست از افراد یا مجموعه
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. ها را براي بازرس حذف اسامی فراهم سازدلیستامکان دسترسی به تمام اطالعات مورد استفاده براي تهیه -
و از طریق تصمیم جمعی د ناسامی در عمل رعایت شوفهاي بازرس حذاطمینان حاصل نماید که توصیه-

. یا ارجاع به شوراي امنیت ملغا نشوند1267میته ک

 هر گونه توافق همکاري بین دولت افغانستان، اساسحقوق بشر رعایت سازمان ملل باید اطمینان حاصل کند که
. المللی را تشکیل دهداي و مبارزه با تروریسم بینالمللی براي پیشبرد امنیت منطقهکشورهاي همسایه و جامعه بین

ها به کشورهاي عضو ناتو و کشورهاي تمویل کننده توصیهـ3

کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل توصیه شده است، ناتو و دیگر نیروهاي 2011طور که در گزارش ساالنه همان
هاي مناسبی براي ثبت المللی و نیز نیروهاي امنیت ملی افغانستان باید اطمینان حاصل کنند که سیستمنظامی بین

تبرقرار باشد و در پی این حوادث تحقیقاالمللی رفتار نیروهاي بینسوء بار براي غیرنظامیان و حوادث زیانصحیح
دیده باید جبران مناسب عرضه شود، از جمله تضمین عدم به تمام افراد زیان. در خور اعتماد و شفاف انجام گیرد

جبران خسارت . باشداشکاالتیگري که نشانه تشخیص تکرار، خسارت، عذرخواهی، تحقیقات و اقدامات ملموس د
ها و موارد نقض حقوق بشر قرار باید سریع، یکسان و سیستماتیک در اختیار تمام قربانیان غیرنظامی تلفات درگیري

. گیرد

ه بالمللی کشورهاي عضو ناتو و کشورهاي تمویل کننده باید اطمینان حاصل کنند که خروج تدریجی نیروهاي بین
و ظرفیت سازي در نیروهاي امنیت ) عدلیامل سیستم رسمی ش(همراه تقویت نهادهاي دموکراتیک در سراسر کشور 

يبرااو 2011در گزارش ساالنه کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل يهاتوصیه. ملی افغانستان صورت گیرد
. باید به اجرا گذاشته شودافغانستاندرمللسازمانمعاونتهیئتاز طریق انهادهظرفیت تو تقویپشتیبانی 

. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان باید از پشتیبانی کافی برخوردار و استقالل آن تضمین شود

هاي غیردولتی در افغانستان، از جمله سازمانهو جامعکشورهاي تمویل کننده باید از جامعه مدنی هنوز ضعیف
باشد که نیازهایی همتوجاي کامالً هاي توسعهنی و اطمینان حاصل کنند که کمکهاي حقوق بشري، پشتیباسازمان

دموکراتیک و حاکمیت قانون يشود و به تقویت نهادهااز جمله زنان، تعیین می،در مشورت با جامعه مدنی افغانستان
.  یاري رساند

يفریکالمللی ها به دادگاه بینتوصیهـ4

را افغانستاناز خودیل مقدماتیتحلدربارهمشروحيهاد به طور منظم گزارشیباي فریکیللالمنیدادگاه بیدادستان
.دیمنتشر نما

منتشر نمایدرا در زمینه اجراي اصل تکمیلی بودن دادگاه هاي خود فعالیتالمللی کیفري باید دادستان دادگاه بین .

مرتکبان ییگرد قضایپي وجدقاتیتحقی خود در زمینه لیمیبای یناتوانکشوری نظام عدليراهکارهاکهاز آنجا
ق درباره یتحقي فریکیالمللنیت دادگاه بیبر اساس صالحدیبایدادستاننیا،اندرا نشان دادهی المللنیبيهاتیجنا
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.سخ دهدپابه جبران انیقرباننیاز به ورا شروع کندبه بعد2003انجام شده در افغانستان از سال ي هاتیجنا
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