
ديده بان حقوق بشر پاسخ های  دکتور عبدهللا عبدهللا نامزد رياست جمهوری افغانستان به پرسش های  

.................................. 
A. جوابگو بودن نيروهای امنيتی: 
به بررسی ها  ) در چندين مورد بدرفتاری عليه غير نظاميان دست داشته اند، که اين بد رفتاریALPپوليس محلی افغانستان ( .1

يک نظام انضباطی کارا ربط دارند. شما چه اصالحاتی  ضعيف سوابق، نظارت محدود از طرف حکومت و عدم موجوديت 
 را در نظام پوليس محلی خواهيد آورد؟

  
يت می ما در رابطه با عملکرد های مثبت يا منفی کارکنان دولت و منسوبان قوای مسلح "سيستم مکافات و مجازات" را احياء و تقو

نماييم و برای معياری کردن آن،حقوق بشر را اساس قرار می  دهيم. بدرفتاری با غير نظاميان از مصاديِق نقِض حقوق بشر تلقی می 
 شود. برای تأمين حقوق ياد شده از تمامی صالحيت های قانونی مان استفاده خواهيم نمود.

 
از مانی که چنين تشکيالتی نياز باشد؛ زير برنامۀ اصلی ما اين است تا با تقويت ما در نظام پوليس به ويژه در رابطه با پوليس محلی( ت

پوليس نظم عامه،نياز برای وجود پوليس محلی را رفع نماييم) سطح فرهنگ رعايت موازين حقوق بشری را ارتقاء خواهيم داد و 
ی مسلکی و حقوقی سطح بازپرس و پاسخگويی را باال چارچوبه های انضباطی را تقويت می نماييم و در محوِرتقويِت روند آموزش ها

 خواهيم برد.

 
يک نظام پرداخت غرامت به موقع، عادالنه و نامتناقض در مواردی که غير نظاميان از سوی نيروهای  افغانستان دارای  .2

 يد آورد يا خير؟بينند، نيست. اگر شما رييس جمهور شويد، آيا چنين نظامی را روی کار خواه امنيتی افغان خساره می 
 

حفاظت از جان، مال و ناموس شهروندان کشور از وظايف و مکلفيت های ملی ماست، گفتمان غالب ما در جنگ و صلح رعايت اخالق 
و موازين حقوق بشری است. در صورتيکه شهروندان افغانستان از سوی نيروهای امنيتی يا در مجموع دولت افغانستان، خساره مند 

ببينند، ما وظيفۀ خود می دانيم،سطح بازپرس را باال برده،در زود ترين فرصت ممکن به جبراِن خسارۀ مناسب پرداختهو شوند و آسيب  
 در جهت نهادينه سازی اين روند آن اقدامات همه جانبه به خرج دهيم.

 
نظاميان غير قانونی    سط شبهها تو اگر شما رييس جمهور انتخاب شويد، چه اقداماتی را در راستای خاتمه دادن به بدرفتاری .3

 شوند، روی دست خواهيد گرفت؟ (اربکی)، که اغلب با حکومت هستند و يا توسط حکومت حمايت می
 

ما از اول هم طرفدار تشکيل نيرو های "اربکی" نبوده ايم و به اين باور استيم که که سطح پايين آموزش، نظم ناپذيری و امکان سؤ 
نه تنها اين که باعث تقويت امنيت نمی شود؛ بلکه خود، مخل امنيت هم است.ما در رابطه با پاکسازی نيروهای استفاده از اين نيرو ها، 

غير قانونی اقدام جدی می نماييم، تارسيدن به اين هدف، نيروهايی که با رعايِت پروسيجر های قانونی تحت اوامر و دستورات قوای 
خته خواهد شد تا مطابق با اصول و اخالق به وظايف شان رسيدگی نمايند، بدرفتاری و مسلح افغانستان فعاليت می نمايند مکلف سا

 قانون ستيزی را در هر شکل و به هر سطح تحمل نخواهيم نمود و در برابرش برخورد جدی قانونی می نماييم.

 



B. :حقوق زنان 
برای زنانی که از خشونت های خانوادگی دست های امن  به عنوان رييس جمهور آينده، آيا امکانات الزم را برای تاسيس خانه .4

های تخصصی برای جرايم خشونت عليه زنان در تمام سارنوالی های واليات، تخصيص  به فرار زده اند و همچنان واحد
 خواهيد داد؟

 
جد اهميت بحث حفاظت از حقوق شهروندان مخصوصاً قشر های آسيب پذير برای ما هم به لحاظ اخالقی و نيز به جهت قانونی وا

اساسی است. ما در رابطه با موضوع خشونت عليه زنان اقدامات چند جانبه را روی دست می گيريم؛  از يکطرف گسترۀ امن را برای 
شان گسترده می نماييم و ازجانب ديگر در جهت فرهنگ سازی برای ترويج و تعميم احترام به حقوق انسانی آنها سرمايه گذاری می 

مايت های حقوقی و قانونی را در اين راستا بيشتر از پيش بسيج خواهيم کرد، زمينه ها و چهار چوب های ساختاری نماييم، همچنان  ح
و قانونی را برای برخورد با خشونت عليه زنان در سطوح  مختلف اداری ايجاد خواهيم کرد و مهمتر از همه، با عاملين خشونت عليه 

نان با جديت برخورد خواهيم نمود، تا باعث عبرت ديگران شود و هر خشونت کننده عليه زنان، در چهار چوب قوانين افغانستان چ
 زنان، قبل از توصل به خشونت، وادار شود،چند بار با خود بيانديشد.

 
کم است. اگر شما رييس جمهور انتخاب شويد، چه اقداماتی را روی دست   در حال حاضر تعداد زنان در پوليس ملی خيلی .5

 فت تا شمار پوليس زن بيشتر و ابقای آنها در نيروی پوليس تضمين شود؟خواهيد گر

 
حضور زنان در پوليس قناعت بخش نيست. بسيار از خانواده ها هنوز از مصونيت دختران شان که در صفوف پوليس می پيوندند، 

همين دليل کمتر حاضر می شوند که دختران  مطمئن نيستند.آنان از برخورد تبعيض آميز و غير اخالقی با دختران شان بيم دارند و به
شان به پوليس بپيوندند. تالش خواهيم نمود از يک سو راه های تشويقی و تبليغی را در پيش بگيريم واز سوی ديگر نظم و دسپلين را در 

هيچ پوليس مردی ذهنيت  پوليس تقويت کنيم و از جانب ديگر فضای روابط ميان پوليس مردو پوليس زن را به گونه ای ايجاد کنيم که
سؤ استفاده و سؤ برخورد با پوليس زن را نداشته باشد. همچنان ارتقای زنان پوليس به سطوح باالی مديريتی در ساختار پوليس می 
تواند مصوينت همکاران زن شان را تقويت بخشد. به اين ترتيب خواهيم توانست زمينه های مطمئن حضور زنان را در سطوح مختلف 

 س تأمين نماييم.پولي
 

به عنوان رييس جمهور آينده، در زمينه تطبيق قانون منع خشونت عليه زنان که ازدواج اجباری و زير سن را غيرقانونی  .6
 ميداند، چه قدم های را برخواهيد داشت؟

 
ان، ازدواج اجباری و زيرسن ما هر گونه اقدام غير قانونی را غيرموجه می دانيم و در جهت نفی آن اقدام می نماييم، خشونت عليه زن

را تخطی از اصول حقوق بشر و منافی قوانين افغانستان تلقی می کنيم، و در اين زمينه همواره در جهِت تقويِت حقوق بشری زنان و 
نان تحکيم حاکميت قانون جديت به خرج می دهيم. ما همچنان تالش خواهيم کرد با طرح و اجرای قوانين، مصونيت بيشتری را برای ز

 کشور، تضمين کنيم.

 
بعد از اولين ارزيابی افغانستان توسط کميته سازمان ملل متحد در مورد رفع تبعيض عليه زنان، اين کميته نگرانی های جدی  .7

اش را در مورد برخورد تبعيض آميز عليه زنان در قوانين احوال شخصيه و فاميل ابراز نمود. اين کميته از افغانستان 
 خواست تا:



a. های تبعيض آميز قانون احوال شخصيه اهل تشييع و قانون مدنی را لغو کند ماده 
b.  سالگی باال ببرد ۱۸سن قانونی ازدواج دختران را تا 
c.  به شمول دارايی، وراثت، طالق و حضانت  –در قانون خانواده، زنان را در همه امور مربوط به ازدواج و فاميل

 حقوق مساوی با مردان فراهم کند -اطفال 
d. عدد زوجات را لغو کندت 

 تالش خواهيد ورزيد؟  بحيث رييس جمهور آينده، آيا شما با اين تغييرات موافقيد و آيا در مورد تطبيق آن

 
پيش شرط ما در رابطه با ماده های قانوِن احواِل شخصيه و قانون مدنی،  رعايت  حقوق بنيادين بشر، قوانين افغانستان و مصلحت های 

يمانه است، در اين مورد به تقويت مسلکی نهاد های حقوقی و قانونگذاری خواهيم پرداخت و افغانستان را از معاصر به گونۀ حک
 پيشرفت خانوادۀ جهانی جدا نخواهيم نمود.

 
 -بی و بريدمن نگار   مثل بريدمن اسالم بی -در سالهای اخير شاهد قتلهای زنان بلند پايه، بشمول زنانيکه در حکومت هستند  .8

ايم. منحيث رييس جمهور، شما چه گامهای را خواهيد برداشت در راستای محافظت کارمندان اناثيه دولت از چنين  بوده

 حمالت؟

 
به تقويت نظام عدلی و قضايی افغانستان خواهيم پرداخت، به اسقالليت، ارتقای نقش داوری شريفانه، قابل اعتماد بودن و مسلکی بودن 

 آن را بهای می دهيم.
 

 ۀ قضائيه خواهيم خواست تا پرونده های قتل های زنجيره ای بويژه خدمت گذاران زن را با جديت رسيدگی نمايد.از قو
 

 در رابطه با تدابير حفاظتی و امنيتی خدمت گذاران زن نيز اقدامات مؤثر را روی دست می گيريم.

 

C. :عدالت انتقالی 
در افغانستان رخ داده است، اما تا کنون هيچ کدام از ناقضين سال گذشته، نقض های فراوان جدی حقوق بشر  ۳۵در جريان  .9

در رابطه با اين نقض ها محکوم شده اند. به عنوان رييس جمهور آينده، آيا شما در   تحت پيگرد قانونی قرار گرفته اند و نه  نه

وق بشر است، گام های موثری که شواهد معتبر نشان دهنده دست داشتن ايشان به نقض جدی حق  راستای محاکمه کردن کسانی

 را خواهيد برداشت؟

 
عدالت انتقالی از مباحث مهم در جامعۀ ماست، وارد شدن به اين بحث نيازمنِد نهاد های مسلکی و بی طرف و مستلزم نظاِم عدلی و 

ت گسترش اخالق تسامح نيز قضايی معياری، مستقل و با اعتبار است، عالوه براينکه در اين مورد احساس مسئوليت می نماييم،  در جه
فعاالنه سهم ايفاء می نمايم، از نظر ما ايجاب می کند بستر های فرهنگی، حقوقی و اخالقی مناسب بوجود آورده شود و از اين طريق به 

مصداق نمی بحث عدالت انتقالی پرداخته شود، در غير آن استفاده های سياسی و تشديد روحيۀ انتقامجويی تحت اين عنوان احقاق حق را 
 بخشد.

 



نقض های جدی حقوق   را تکميل کرد که در آن  صفحه ی ۸۰۰، کمسيون مستقل حقوق بشر گزارش  )۱۳۹۰( ۲۰۱۲در سال  .10
مستند سازی شده است، اما اين گزارش تا کنون از سوی حکومت ) ۱۳۷۹( ۲۰۰۱و ) ۱۳۵۶( ۱۹۸۷بشری طی سالهای 

 ، آيا شما اين گزارش را منتشر خواهيد کرد؟افغانستان منتشر نشده است. منحيث رييس جمهور
 

نايز می بينيم تا برای بررسی دقيق اين گزارش ی گروه از افراد متخصص و کار شناس را بگماريم تا تمامی جنبه های اين گزارش و 
ی که الزم باشد، اسنادی که بر اساس آن اين گزارش تهيه شده است، به صورت شفاف، صادقانه و حرفه يی، بررسی شود و در صورت

 تحقيقاتی بيشتری در مورد قضايايی که در اين گزارش قيد شده، انجام خواهد شد.

 
 به نظر ما تنها در صورت حصول اطمينان کامل از موثق بودن اين گزارش می توان تصميم به انتشار آن گرفت.

 
تصويب شد، چه  ۲۰۰۵عدالت، که در سال به عنوان رييس جمهور، شما برای احيای پالن عمل ملی برای صلح، مصالحه و  .11

 های را خواهيد برداشت؟ گام

 
پالن عمل ملی برای صلح، مصالحه و عدالت در زمينه و زمانۀ مطرح شده است که با  توجه به تحوالت پيش آمده می بايد دستخوش 

صصين امور پيشنهادات مشخص ارائه نمايند تغييرات مثبت شود و با نيازمندی های جديد همسو گردد، در اين زمينه ايجاب می کند متخ
 تا اجراآت اصولی و کارآ صورت گيرد.

 

D. شکنجه و برخورد بی رحمانه، غير انسانی و تحقير آميز 
پس از آنکه يک کميته از سوی رييس جمور کرزی شکنجه گسترده را در محابس و توقيف خانه ها گزارش داد، حکومت  .12

ت که در شکنجه دست داشته باشد تحت پيگرد قانونی قرار خواهد گرفت، اما تقريبا تا افغانستان فرمان داد هر کارمند دول
کنون کسی محاکمه نشده است. منحيث رييس جمهور آينده، شما چه گام های را روی دست خواهيد گرفت تا اعضای پوليس، 

 شوند؟اردو و کارمندان ديگر دولت که در شکنجه دست داشته باشند، به پنجه قانون سپرده 
 

برای جلو گيری از اعمال شکنجه در توقيف گاه ها و محابس کشور نياز است که ادارۀ زندان ها از بنياد متحول شود. تيم های حرفه يی 
محافظين و تحقيق کننده گان نيز می تواند حقوق زندانيان را به گونۀ بهتری، تامين و تضمين کند.شکنجه و رفتار های تحقير آميز را نه 

تقبيح می نماييم بلکه عمالً تحمل نمی کنيم، انسان ها در همۀ حاالت ( آزادی يا سلب آزادی) واجد کرامت انسانی اند، در اين زمينه  تنها
هرگونه اهمال را غير قابل توجيه دانسته و برای عينيت بخشی احترام به ارزش های حقوق بشر شکنجه گران را به پنجۀ قانون خواهيم 

 سپرد.

 
نها موردی نيست که به عنوان يک مشکل بزرگ در محابس و توقيف گاه ها وجود دارد. گزارشات متعددی از سوی نهاد های شکنجه ت

داخليو خارجی تهيه شده که نشان می دهد وضع معيشتی زندانيان به شدت بد است. از آن  گذشته وجود جرايم در درون محابس و 
خرد سال، تجاوز به زنان زندانی، حريد و فروش مواد مخدر، از مشکالت ديگر زندان های توقيف گاه ها، مانند تجاوز به زندانيان 

 افغانستان است.
 



ظرفيت اکثر زنان ها نيز کافی نيست و زندانيان در اکثر زندان ها مجبور استند در اتاق هايی که برای سه يا چهار نفر کفايت می کند، 
 بيش از ده و بيست نفر به سر ببرند.

 
می اين مشکالت با يک برنامه ريزی کامل که در گام نخست نياز به يک بررسی همه جانبۀ وضعيت زندان ها دارد، می تواند از تما

 ميان برداشته شود.

 
های بشردوستانه و حقوق  منحيث رييس جمهور آينده، آيا شما دسترسی کمسيون مستقل حقوق بشر، سازمان ملل و سازمان .13

 ارزيابی و نظارت از آنها، يقينی خواهيد ساخت؟بشری را به محابس جهت 
 

در رابط با دسترسی کميسيون مستقل حقوق بشر، سازمان ملل و سازمان های بشردوستانه و حقوق بشری به محابس، ارزيابی و 
ود می آوريم.به باور ما نظارت از آنها مانع قانونی وجود ندارد، در اين زمينه نه تنها همکاری می نماييم که تسهيالت الزم را نيز بوج

 اين گونه بررسی ها و نتايجی که از آن به دست می آيد، حکومت را در رسيده گی به مشکالت زندانيان و زندان ها، کمک می کند.
 

منحيث رييس جمهور آينده شما چه گامهای را در راستای خاتمه دادن به "معاينات بکارت"، که از جمله برخورد بی رحمانه،  .14
رود، خواهيد برداشت؟ باوجود اينکه اين معاينات از نگاه طبی نامعتبر اند، دخترانی که  و تحقير آميز بشمار می  انیغير انس

 " شده اند در فرايند تحقيقات عدلی تحت چنين معاينات قرار می گيرند. متهم به "جرايم اخالقی
 

تأييد ما نيست، تالش خواهيم نمود تا در جهِت حفِظ کرامت انسانی  هر آنچه از لحاظ قانونی و اخالق بشری توهين آميز تلقی شود مورد
شهروندان مخصوصاً دختران افغان اخالق و فرهنگ مدنی گرامی  داشته شود، از نظر ما برای مواجهه با نشانه های ُجرم،اخالق 

 حقوق بشری اصل قرار داده شود و تعميم پيدا نمايد.

 

E.  :حقوق اطفال 
ها نيز از درس  يمی از دخترانی که در سن و سال مکتب رسيده اند به مکتب ميروند، و بسياری از بچهدر حال حاضر، تنها ن .15

محروم اند. منحيث رييس جمهور آينده، شما چه گام های را در راستای بلند بردن کيفيت درس و دسترسی به آن بر می 

 ؟ داريد

 
بط با "حقوق بشر" است که شاخص های عمدۀ آنرا عطف توجه به تعليم و حمايت از اطفال از اولويت های مهم برنامۀ ملی ما در را

تربيت، صحت و رفاه تشکيل می دهد، برای رسيدن به شاخص های ياد شده جايگاه های مهمی برای: امنيت عمومی، توجه به جنبه 
عمومی و مصونيت اجتماعی را در های کمی و کيفی معارف، توجه به امر توازن در انکشاف ملی، بهينه سازی برنامه های رفاه 

 برنامه های عمل مان در نظرگرفته ايم.

 
ر ما می دانيم که تعداد زيادی از اطفال افغانستان نه تنها اين که به تعليم و تربيه و خدمات اجتماعی دسترسی ندارند؛ بلکه مجبور به کا

به دنيای جرم و جنايت و قربانی شدن به دست قاچاقبران  های شاقه استند و حتا در معرض خطراتی چون تجاوز جنسی، کشانيده شدن
 انسان قرار دارند.



 
در حکومت ما، نهاد های مسؤول از جمله، وزارت معارف و وزارت کار و امور اجتماعی، مکلف به طرح و اجرای برنامه های 

 خالصی يابند. مشخصی خواهند بود تا کودکان افغان از مشکالتی که در حال حاضر با آن مواجه استند،

 
جدی در افغانستان است. به عنوان رييس جمهور آينده،   يک مشکل خيلی کار کردن اطفال، به ويژه در معادن و صنعت قالين  .16

 شما چه اقداماتی را در راستای کاهش ميزان کار کردن اطفال بر خواهيد داشت؟
 

پاسخ به مشکالت اقتصادی و اجتماعی آنها در قالب برنامه های ما با کار اطفال مخصوصاً کاِر شاقۀ کودکان مخالف هستيم، جهِت 
رفاهی توأم با توانمندی شان سرمايه گذاری خواهيم نمود، تا از يکطرف مجبور به انجاِم کار های شاقه نشوند و از جانب ديگر به مثابۀ 

 نمايند. عناصر مفيد در رونِد توسعۀ اقتصادی و اجتماعی کشور مخصوصاً در آينده نقش ايفاء

F. اطفال مهاجر افغان 
تعدادی از کشورهای اروپايی از حکومت افغانستان تقاضا کرده اند که برای بازگشت اطفال مهاجر بدون سرپرست موافقت  .17

 های اين اطفال پيدا نشوند. منحيث رييس جمهور آينده، پاسخ شما به اين پيشنهاد چه خواهد بود؟ کند، حتا اگر فاميل
 

شهروندان افغانستان مخصوصاً کودکان مهاجر کشور احساس مسئوليت می نماييم و حفاظت از آنها را جزو مهم سياست ما در رابطه با 
خارجی مان تلقی می نماييم، در زمينۀ کودکان مهاجر افغانستانی تمامی تالش مان را به کار خواهيم انداخت تا در پرتو برادری جهانی، 

های بين المللی در زمينۀ حقوق بشری از آرامش، رفاه و حقوق اساسی انسانی شان برخوردار اعالميۀ جهانی حقوق بشر و ميثاق 
 باشند، برای تحقق اين  خواسته از تمامی امکانات تخصصی حقوقی و پوتنسيل های ديپلماتيک نيز استفاده می نماييم.
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