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پیام داکتر سیماسمر، رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

نشر  به  را  خویش  ساالنه  گزارش  ساله  همه  افغانستان  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون 
به دست  1395 خورشیدی  سال  گزارش  اینک  که  است  مسرت  بسی  می رساند، جای 
عملی  نتایج  و  دستاوردها  فعالیت ها،  کمیسیون  ساالنه  گزارش  می شود.  سپرده  نشر 
کارکردهای کمیسیون را انعکاس داده و در عین حال حاوی آمار، ارقام و احصائیه های 
دقیقی است که تصویر روشنی از وضعیت عمومی حقوق بشر در کشور ارائه می دهد. بناً، 
گزارش های ساالنه کمیسیون می تواند یک منبع مطمئین برای محققان و پژوهش گرانی 

باشد که عالقه مند تحقیق در زمینه حقوق بشر هستند.
کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان، در سال 1395 در چارچوب وظایف و صالحیت 
های قانونی، برنامه استیراتیژیک و برنامه عمل ساالنه خویش، فعالیت های مؤثر، فراگیر 
و مبتنی بر نتیجه در مناطق مختلف کشور داشته و در حوزه های نظارت، حمایت و توسعه 
حقوق بشر به دستاوردها و نتایج مثبت و قابل مالحظه نایل آمده است. دفاتر ساحوی و والیتی کمیسیون با فعالیت ها و تالش 

های بی وقفه تمام والیات و نقاط کشور، به جز مناطق ناامن و در معرض تهدید، را پوشش داده است.
مواجه  موانع جدی  و  با چالش ّها  از آن، کمیسیون در سال گذشته  ونتایج حاصل  فعالیت های گسترده  و  علی رغم تالش ها 
بوده است. این مشکالت نه تنها روند تحقق و تأمین حقوق بشر را به کندی مواجه نموده، بلکه زمینه های کار و فعالیت ّهای 
کارمندان کمیسیون را نیز محدود نموده است. ادامه جنگ، گسترش ناامنی در نقاط مختلف کشور و ضعف حاکمیت دولت 
در برخی از مناطق، از عمده ترین چالش ّهای فراراه تأمین حقوق بشر در سال گذشته بوده است. در مناطقی که تسلط دولت 
در آن ضعیف است، تطبیق و حاکمیت قانون نیز در آن با ضعیف می باشد. همچنان ادامه جنگ و ناامنی باعث شده است که 
از یک سو تعدادی از شهروندان افغانستان قربانی مخاصمات مسلحانه، تلفات ملکی و ناامنی شوند و از سوی دیگر کارمندان 

کمیسیون به مناطق ناامن، دسترسی نداشته باشند.
ضعف حاکمیت قانون، تداوم فرهنگ معافیت و فساد اداری از مشکالت دیگری است که زمینه را برای ادامه نقض حقوق 
بشر فراهم می سازد. خشونت علیه زنان و اطفال، عرف و عنعنات ناپسند، پایین بودن سطح آگاهی عامه از موازین حقوق بشر 
و فقر معیشتی بخش دیگری از چالش هاست که زمینه ساز نقض حقوق بشر در کشور بوده و باعث شده است وضعیت حقوق 

بشر همچنان با موانع و نگرانی های جدی مواجه باشد.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان باورمند است که تحقق برابری و منع تبعیض و قبول ارزشهای حقوق بشری منجر به 
همدیگر پذیری و تأمین صلح پایدار در کشور می گردد. بنابر این، کمیسیون با یک دور نمای واضح و تعریف شده، برای 
رسیدن به یک جامعه عادالنه، دموکراتیک و توسعه یافته که در آن حقوق بشر رعایت، احترام و حمایت گردد، به صورت 
خستگی ناپذیر تالش می نماید و در این راستا از هیچ چالش و موانعی نمی هراسد. امیدوار هستیم در نتیجه تالشهای بی وقفۀ 
دولتی،  غیر  و  دولتی  نهادهای  تمام شهروندان،  و سهم گیری  بشر  انکشاف حقوق  و  نظارت، حمایت  راستای  در  کمیسیون 

نهادهای مدنی، رسانه ها و فعاالن حقوق بشر در این روند، شاهد بهبود وضعیت حقوق بشر در کشور باشیم.

داکترسیماسمر
رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان 



درباره کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

کمیسیون به عنوان یک نهاد ملی حقوق بشر، به تاریخ 1381/3/16 بر اساس فرمان رئیس جمهور افغانستان و مفاد توافقنامه بن 
تأسیس شد. با تصویب قانون اساسی در سال 1382 و تسجیل ماده 58 در آن، مبنای محکم قانونی یافته و با تصویب قانون 
افغانستان در سال 1384، مبنای عمل، اهداف، صالحیت ها،  تشکیل، وظایف و صالحیت های کمیسیون مستقل حقوق بشر 
در  افغانستان«  بشر  حقوق  مستقل  »کمیسیون  قانون  این  دوم  ماده  اساس  بر  گردید.  تعریف  کمیسیون  تشکیالت  و  وظایف 
چوکات دولت جمهوری اسالمی افغانستان تأسیس شده و به طور مستقل فعالیت می کند و در انجام فعالیت های خویش، احکام 

قانون اساسی، قانون مذکور و سایر قوانین نافذه  کشور را مالک عمل قرار می دهد. 

نظارت بر رعایت حقوق بشر، تعمیم آن و حمایت از آن، نظارت بر وضعیت و چگونگی  دسترسی افراد به حقوق و آزادی های 
بشری، بررسی تخلفات و موارد نقض حقوق بشر، تحقیق درباره آن و اتخاذ تدابیر به منظور بهبود و توسعه وضعیت حقوق بشر 
در کشور از اهداف عمده کمیسیون است. مادۀ بیست و یکم قانون تشکیل، وظایف و صالحیت های کمیسیون مستقل حقوق 
بشر افغانستان مهم ترین وظایف و صالحیت های کمیسیون را طی 35 فقره تعریف کرده و به آن رسمیت داده است. کمیسیون 

دارای یک دفتر مرکزی، هشت دفتر ساحوی و شش دفتر والیتی می باشد. 

مـــقدمه: 

و  وظایف  تشکیل،  قانون  جمله  از  و  کشور  نافذه  قوانین  و  احکام  چارچوب  در  افغانستان،  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون 
صالحیت های کمیسیون و مطابق پالن استراتژیک پنج ساله و برنامۀ عمل ساالنه خویش، فعالیت های مهم و کارکردهای مؤثر 

در عرصه حمایت، نظارت، توسعه و انکشاف حقوق بشر در سراسر کشور انجام داده است.

تمام فعالیت ها و کارکردهای انجام شده مطابق برنامه استراتیژیک و برنامه عمل، در چارچوب اهداف مندرج در برنامه های 
یادشده، طی 12 ماه اجرا شده است.  بنابر این گزارش حاضر انجام فعالیت ها و دستاوردهای کمیسیون را طی 12 ماه )از اول 

ماه جدی 1394 تا پایان ماه قوس 1395(  بررسی می کند.

منبع اساسی قسمت اعظم معلومات مندرج در گزارش حاضر، گزارش های ماهانه دفاتر ساحوی، والیتی و مرکزی و گزارش های 
شش ماهه کمیسیون است. گزارش های تحقیقی و موضوعی ـ  نظارتی، گزارش های هفتگی و اختصاصی که از دفاتر کمیسیون 
به دفتر مرکزی مواصلت ورزیده، هم چنین معلومات و داده های موجود در بانک معلومات مرکزی کمیسیون، از دیگر منابعی 

است که در تهیه این گزارش از آن استفاده شده است. 

در این گزارش، آمار و ارقام گزارش هایی موضوعی و اختصاصی که به صورت جداگانه منتشر شده، به منظور جلوگیری 
تحقیقی و موضوعی  به صورت مستقیم گزارش های  نشده و خوانندگان می توانند  زیاد گزارش حاضر، گنجانیده  از حجم 

کمیسیون را از و بسایت  این اداره دریافت کنند. 

گزارش حاضر در چهار بخش عمده تقسیم شده  که بخش اول آن هدف رهبری، بخش دوم آن مربوط به هدف توسعه حقوق 
بشر، بخش سوم آن توانمندسازی و بخش چهارم آن شامل هدف نظارت و حمایت میباشد. هر هدف دارای چندین پیامد است 
که گزارش اجرای فعالیت ها، تحت  پیامد های مربوطه ذکر شده است. در قسمت پایانی این گزارش، فشردۀ گزارش مالی 
سال 1395 نیز ضمیمه شده است.  این گزارش با رویکرد مبتنی بر نتیجه تهیه گردیده که نتایج عملکردهای کمیسیون در آن 

به خوبی انعکاس یافته است.



هدف استراتژیک1: رهبری
ایفای نقش رهبری در عرصه حقوق بشر در افغانستان

رهبری کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، نقش اساسی و مؤثر  در زمینۀ حمایت از حقوق بشر، نظارت بر وضعیت آن و 
توسعه فرهنگ حقوق بشری داشته است. کمیسیون حقوق بشر به عنوان یک نهاد ملی و قابل اعتماد برای دولت افغانستان، 
نهادهای مدنی و شهروندان مطرح بوده است. کمیسیون حقوق بشر در تمام عرصه های مربوط به حقوق بشر حضور مداوم و 

مؤثر داشته و سفارش ها و دیدگاه های خود را مطرح کرده است. 

تعداد سفارش های کمیسیون به نهادهای دولتی

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، در تمام بخش های مربوط به حقوق بشر، سفارش های مشخصی را به دولت داشته است. 
سفارش در قسمت تعدیل قوانین و پالیسی ها، سفارش درباره رسیدگی به قضایای نقض حقوق بشر، سفارش درباره همکاری 
و رسیدگی به اقشار آسیب پذیر و سفارش درباره توجه به سلب آزادی شدگان از موارد عمده بوده است. کمیسیون در سراسر 
کشور برای مسئوالن دولتی در سطح ولسوالی، والیات و مرکز در نتیجۀ نظارت و مصاحبه  یا شرکت در مجالس و کمیته ها، 
مطرح کرده است. به صورت مجموعی، طی یکسال گذشته کمیسون تعداد 472 سفارش را ارائه کرده است که در نتیجه 157 
مورد آن که 33 درصد را شامل می شود، عملی شده است. این رقم در مقایسه با سال گذشته، نشان می دهد که حدود 4 درصد 

میزان سفارش بیشتر عملی شده است. 

پیامد: 

1.1. حضور کمیسیون قابل دید است. دولت جمهوری اسالمی افغانستان، جامعه مدنی 
و سایر دست اندرکاران ملی و بین المللی به صورت فزاینده بر تخصص، معلومات، یافته ها 

و سفارش های کمیسیون اتکا می کنند.
شاخص ها:

• مسائل 	 درباره  کمیسیون  پیشنهادهای  و  نظرها  سفارش ها،  عملی شدن  میزان 
حقوق بشر وانعکاس آن در قوانین، پالیسی ها، فرامین، استراتژی ها و برنامه ها 

توسط حکومت، پارلمان، قوۀ قضائیه و نهادهای ملی و بین المللی
• تعداد اشتراک کمیسیون در مجامع و شبکه های ملی، منطقه ا ی و بین المللی به 	

 منظور پیشبرد اولویت های حقوق بشر
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به عنوان مثال: 

 سفارش به و زارت عدلیه در مورد نهایی سازی مسوده ارسالی قانون منع بچه بازی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان. 

 سفارش در مورد رسیدگی به البسه زمستانی پرورشگاه های که در نتیجه مسؤلین چهار پرورشگاه  برای اطفال پرورشگاهی 
لباس های زمستانی تهیه نمودند. 

 سفارش در مورد توجه صحی به سلب آزادی شدگان که در نتیجه هفت تن از افراد سلب آزادی شدگان تحت مراقبت 
صحی قرار گرفتند. 

پاسخگویی و همکاری ادارات با کمیسیون 
رابطه و همکاری میان ادارات دولتی و غیر دولتی با کمیسیون قابل توجه بوده است. این رابطه بیانگر اهمیت و قابل اعتماد 
این دوره  اداره طلب همکاری داشته و  پاسخگو بوده اند. طی  این  از  ادارات دولتی و  غیر دولتی  بودن کمیسیون است که 
گزارش دهی،  تعداد 813 مکتوب از نهادهای دولتی و غیردولتی به کمیسیون مواصلت ورزیده است که 427 آن اطمینانیه و  

386 مکتوب طلب همکاری از کمیسیون است. در جدول زیر نوع  مکتوب توضیح داده شده است. 

مجموعنهادهای غیردولتینهادهای دولتیموضوع مکتوب

34879427اطمینانیه

274112386مطالبه همکاری

813 622191مجموع
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اعتماد مراجعان به کمیسیون حقوق بشر
شهروندان، کمیسیون را به  عنوان یگانه نهاد ملی مدافع حقوق بشر و مرجع سالم برای دادخواهی برای احقاق حقوق بشری 
خود به رسمیت می شناسند. افزایش تعداد مراجعان دفاتر کمیسیون بیانگر اعتماد مردم نسبت به کمیسیون است. این اعتماد را 
یکی از شاخص های عملکرد مؤثر کمیسیون می توان برشمرد. در این دوره  تعداد 25832 تن )10134 زن و 15698 مرد( 
به کمیسیون مراجعه و از خدمات حقوق بشری  آن استفاده کرده اند. همکاری های کمیسیون با مراجعان نتایج مؤثری  در پی 

داشته است. به عنوان مثال: 

کابل: برای شاکیان مشوره های الزم حقوقی ارائه شد. مالقاتی ها ضمن دریافت نشریات کمیسیون، راهنمایی های الزم درباره 
ترویج و توسعه حقوق بشر برای شان عرضه شد. هم چنین مشکالت حقوق بشری شان را در میان گذاشت که مشوره و همکاری 

صورت گرفت. 

بامیان: در ماه ثور  تعداد 61 تن از مراجعان عارض پذیرفته شده که به آنان مشوره های الزم حقوقی - راهنمایی – مساعدت های 
حقوقی - معرفی به خانه امن - معرفی به شفاخانه برای درمان معرفی شده است. هم چنین 21 مورد آن نیز ثبت شد تا مورد 

حمایت ، پیگیری و دادخواهی قرار گیرد. 

غور: کمبود کتاب های مرجع  حقوقی و حقوق بشری در بازار غور ، هم چنین نبود  مراکز مجهز منابع  در این والیت  باعث 
شده است  که کتابخانه دفتر والیتی غور مورد توجه کارمندان انجمن مستقل وکالی مدافع، عدلیه و اساتید پوهنتون غور 

باشد. میزان زیادی از مشکالت این مجموعه در کتابخانه و خدمات انترنیتی دفتر والیتی غور حل می شود. 

در جدول زیر ارقام مراجعه کنندگان با تفکیک نوع مراجعه مشخص شده است 

مجموعمردزنعلت مراجعه

6181724113422شاکی/ قربانی/ همراه

213141276258مالقاتی

182243306152کتابخانه

101341569825832مجموع

کنفرانس های مطبوعاتی کمیسیون مؤثر و مبتنی برنتیجه بوده است  
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان همواره درباره مهم ترین رویدادهای حقوق بشری کنفرانس خبری برگزار کرده است.  
طی این دوره گزارش دهی  تعداد چهار کنفرانس خبری برگزار کرده است. به عنوان مثال، یکی از این کنفرانس های خبری 
درباره بازگشت کنند گان و بیجاشدگان داخلی، برگزار شده که از دولت خواهان توجه به وضعیت بازگشت کنندگان و رد 
مرزشدگان در سرحد، هم چنین توجه جدی به وضعیت بیجاشدگان داخلی شده است.  این کنفرانس به صورت گسترده در 

رسانه های کشور انعکاس یافت که توجه همه را جلب کرد. 

در نتیجه، وزارت مهاجرین و عودت کنندگان در مکتوبی از کمیسیون  سپاسگزاری کرده و خواهان معلومات بیشتر درباره 
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وضعیت حقوق بشری رد مرز شدگان شد که کمیسیون یافته ها و پیشنهادات  خویش را در اختیار این وزارت قرار داد.   

انتشار اعالمیه های مطبوعاتی درباره مسایل مهم حقوق بشری
کمیسیون حقوق بشر همواره در قبال مسایل حقوق بشر از طریق نشر اعالمیه های مطبوعاتی موقف و دیدگاه خویش را بیان 
استناد کرده است.  کمیسیون در یکسال گذشته  تعداد  اعالمیه های کمیسیون  به  بیشتر موارد  نتیجه رسانه ها در  کرده که در 
164 اعالمیه مطبوعاتی درباره موارد مهم حقوق بشری به نشر رسانده است.  از آن جاکه بیانیه ها و اعالمیه های کمیسیون تحت 
پوشش وسیع خبری قرار گرفته، از این طریق سطح آگاهی عامه افزایش  یافته، حساسیت عمومی نسبت به نقض حقوق بشر را 
برانگیخته و مردم و نهادهای دیگر را برای دادخواهی از حقوق قربانیان نقض حقوق بشر، با خود همراه کرده است. کمیسیون 
طی این اعالمیه های مطبوعاتی علیه موارد نقض حقوق بشر واکنش صریح نشان داده و از مسئوالن خواهان توجه جدی و 

اساسی به مسایل حقوق بشری شده است. 
چاپ و نشر ماهنامۀ حقوق بشر برای آگاهی و ترویج حقوق بشر مؤثر بوده است:

کمیسیون به صورت ماهانه  تعداد 20 هزار مجله منتشر می کند که پانزده هزار جلد به دفاتر ساحوی،  تعداد سه هزار جلد به 
دفاتر والیتی و دو هزار جلد به دفتر مرکزی می فرستد که در ادارات، کتابخانه ها، نهادها، دانشگاه ها توزیع می گردد. در یکسال 
 تعداد 240 هزار تیراژ منتشر می شود. این مجالت در دسترس اقشار مختلف جامعه قرار گرفته و معلومات حقوق بشری مردم 
افزایش می یابد. طوری که در یک نظرخواهی که از هفت دانشجو در کابل صورت گرفت، پنج تن از آنان گفت  که مجله 

کمیسیون را مطالعه کرده و از این طریق با کمیسیون و کارکردهای آن، هم چنین با مفاهم حقوق بشری آشنا شده اند. 

حمایت و ترویج حقوق بشر از طریق مصاحبه های تلویزیونی و رادیویی

انجام مصاحبه با رسانه ها و شرکت در میزهای مدور سبب اطالعات بیشتر مردم از مسایل حقوق بشری شده است. کمیسیون از 
طریق شرکت در میزهای ِگرد و انجام مصاحبه با رسانه ها توانسته است که مسایل حقوق بشری را به بهترین شکل انعکاس دهد 
و این گفتگو ها عالوه بر این که سبب باالرفتن سطح آگاهی مردم از مسایل حقوق بشر می شود، در زمینه ترویج و نهادینه سازی 

حقوق بشر نیز مؤثر بوده است.

کمیسیون در این دوره، از طریق شرکت به 719 میز گرد و مصاحبه رادیویی و تلویزیونی که مجموعاً حدود 18780 دقیقه را 
شامل می شود، مهم ترین موضوعات و قضایایی حقوق بشری را تجزیه و تحلیل کرده و راه های حل الزم ارائه کرده است.

در این مصاحبه ها و شرکت به میزهای مدور، مسئوالن بخش های مختلف کمیسیون سهیم بوده که درباره موضوعات مهم و 
داغ حقوق بشری صحبت کرده اند. 

انجام این مصاحبه ها و شرکت در میزهای مدور تلویزیونی و رادیویی، باعث شده که مردم درباره مسایل مهم و مطرح حقوق 
بشری آگاهی یابند و از موقف کمیسیون حمایت کنند. کمیسیون از طریق انجام مصاحبه ها، پیشنهادهای مشخص خود را نیز 
مطرح کرده و از مردم تقاضا کرده که به ارزش های حقوق بشری احترام قایل شوند و از حکومت خواهان توجه جدی به 

مسایل حقوق بشری شده است. 

تولید و نشر برنامه تلویزیونی با محتوای حقوق بشری

کمیسیون طی این دوره گزارش دهی  تعداد ده برنامه تلویزیونی تهیه و منتشر کرده است. این برنامه ها به زبان های دری و پشتو  
هرکدام  مدت 15 دقیقه از طریق شبکه  تلویز یونی یک تولید و نشر شده است . از طریق نشر این برنامه ها کمیسیون توانسته است 

 پیام حقوق بشری را به  مردم برسا ند که برای نهادینه کردن ارزش های حقوق بشری  مؤثر بوده است. 
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انجام تحقیق ملی توسط کمیسیون مستقل حقوق بشر

پایان رسید. در جریان  به  موفقانه  به طور  بود  اندازی شده  راه  از سوی کمیسیون  ملی درباره حق صحت که  تحقیق  برنامه 
این تحقیق ملی با برگزاری 17 جلسه استماع عامه در 17 والیت کشور و برگزاری 32 جلسه فوکس گروپ توجه نهادها و 

ارگان های ملی دولتی و غیر دولتی به حق صحت جلب شد.

 در این جلسات و فوکس گروپ ها، حدود 2200 نفر به شمول موطفان صحی، مسئوالن دولتی، نمایندگان نهادهای ملی و 
بین المللی، نهادهای مدنی و افراد مسلکی شرکت کردند. پیگیری سفارش های مربوط به این تحقیق پس از نشر گزارش آن 

قابل دریافت خواهد بود. 

کشور  رئیس جمهور  که  شد  باعث  بود،  داده  انجام  قبل  سال  بشر  حقوق  کمیسیون  که  را  بچه بازی  درباره  ملی  تحقیق  اما 
با سایر نهادهای بین المللی از جمله یوناما، یونسیف،  فرمان تقنینی منع بچه بازی را صادر کند. کمیسیون حقوق بشر همراه 
جی اس اس پی، جلسات متعددی را درباره تعقیب فرمان تقنینی منع پدیده بچه بازی با وزارت عدلیه و معاون دوم رئیس جمهور 

برگزار  کرده است و پیگیری ادامه دارد.  

برگزاری کنفرانس های ملی، نتیجۀ مطلوبی  داشته است

کنفرانس دو روزه  حقوق بشر و توسعه پایدار در کابل برگزار شد که در آن  بیش از 200 تن به شمول مقامات دولتی، نهادهای 
مدنی از مرکز و والیات شرکت کرده بودند. در این کنفرانس در پنل های جداگانه درباره اهداف مهم توسعه پایدار  بحث   شد. 

این برنامه به صورت گسترده از طریق رسانه ها انعکاس یافت. 

)جلسه استماع عامه در والیت فاریاب(
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کنفرانس مدافعان حقوق بشر نیز در کابل با حضور رئیس جمهور ، کارشناسان، مقامات دولتی و نهادهای مدنی و علمی برگزار 
یافت. این کنفرانس نیز به صورت گسترده انعکاس یافت و مورد استقبال جامعه و فعاالن حقوق بشر قرار گرفت. کمیسیون در 
این کنفرانس از حکومت به صراحت خواست  به مسایل مهم حقوق بشری توجه جدی کند. کمیسیون حقوق بشر یک برنامه 

عمل برای حمایت از مدافعان حقوق بشر ایجاد کرده که در این کنفرانس پس از بحث و بررسی روی آن به تصویب رسید.

پیامد: 

2.1. اعتبار و نقش تأثیرگذار کمیسیون به  عنوان مرجع محوری نظارت بر حقوق بشر، حمایت از آن و انکشاف آن در کشور نهادینه  شده 
است.

شاخص ها:

• تعداد و دفعات گزارش از انعکاس کارکردها و سفارش های کمیسیون در رسانه های ملی و بین المللی	
• حفظ رتبه »الف« کمیسیون در کمیته هماهنگی	

انعکاس وسیع موضوعات حقوق بشری در رسانه ها
نتایج نظارت بر 1095 رسانه مختلف )شامل 198 رسانه صوتی، 75 رسانه تصویری، 177 رسانه چاپی و 645 رسانه انترنتی( 
در این دوره نشان می دهد که نشر گزارش های معیاری و مستند توانسته است توجه عموم را به حقوق بشر جلب کند. طوری 
که  97 بار به گزارش ها، فعالیت ها  و سخنان هئیت رهبری استناد شده و 133 عنوان گزارش مربوط به فعالیت ها و کارکردهای 

کمیسیون به نشر رسیده و 530 مقاله مرتبط به مسایل حقوق بشری از طریق رسانه های انترنتی و چاپی منتشر شده است. 

حضور مؤثر کمیسیون حقوق بشر در جلسات تعدیل قوانین

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به صورت مستمر در جلسات تعدیل قوانین حضور داشته و نظریات مؤثر خویش را 
درباره رعایت حقوق بشر در قوانین کشور ارائه کرده است. 

)کنفرانس حقوق بشر و اهداف توسعه پایدار - کابل(
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همکاری در تدوین مسوده منع شکنجه، همکاری در تدوین مقرره استرداد مجرمان، همکاری در تعدیل قانون جزا از جمله 
فعالیت های عمده کمیسیون بوده است. هم چنین در این دوره برخی قوانین کشور از جمله قانون مدنی، قانون احوال شخصیه 
اهل تشیع مطالعه و مواردی که با حقوق بشری و حقوق زنان مغایرت داشته، بیرون نویس کرده و برای تعدیل آن با وزارت 
عدلیه شریک ساخته شده است. کمیسیون حقوق بشر به صورت فعال در جلسات تهیه رهنمود قانون اجراآت جزایی شرکت 

 و از موازین حقوق بشری حمایت کرده است. 

کمیسیون در جلسات کمیته ای که درباره تعدیالت قانون حقوق و امتیازات اشخاص دارای معلولیت ایجاد شده بود، شرکت 
کرده و با در نظر داشت رعایت کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت نظریات خویش را ارائه کرده است.  

در نتیجه در تمام جلسات حضور کمیسیون مؤثر بوده و در تعدیل و بازنگری قوانین ارزش ها و معیارهای حقوق بشر رعایت 
شده است. نتایج عمدۀ این فعالیت: 

1- ضمیمه شماره 1 قانون اجراآت جزایی با موازین حقوق بشری مطابقت شده است که در نهایت یک 
ماده آن بر اثر داد  خواهی های کمیسیون زیر عنوان تدابیر احتیاطی توسط شورای ملی حذف شده است. 

2- قانون و طرزالعمل تدارکات مرور، بررسی و ارزیابی شده است  و در زمینه به بخش های مربوط ضمن 
ارسال قانون و طرزالعمل مربوط، نکات جدید و مشوره های الزم به صورت کتبی و شفاهی ارائه شده 

است.

3- مسوده پالیسی حکومت داری، مرور، بررسی و ارزیابی شده و در زمینه ابراز نظر کتبی صورت گرفته 
است.

4- مسوده رهنمود تطبیق قانون اجراآت جزایی مرور، بررسی و ارزیابی شده و در زمینه ابراز نظر کتبی 
صورت گرفته است.

5- ماده 96 قانون جزا تحلیل و بررسی شد و ارتباط این ماده با موضوع حقوق بشری  بررسی  شد که نتیجه 
تحلیل کتبی به ریاست محترم اجرائیه ارسال شده است.

6- طرح کود جزا مرور، بررسی و ارزیابی شده و در زمینه پیشنهادات الزم برای غنامندی آن به صورت 
کتبی ارائه شده است.

7- طرح قانون حمایت حقوق اطفال مرور، بررسی و ارزیابی شده و در زمینه پیشنهادهای الزم برای 
غنامندی آن به صورت کتبی ارائه شده است.

8- طرح تنظیم امور نظارت خانه مرور، بررسی و ارزیابی شده و در زمینه پیشنهادهای الزم برای غنامندی 
آن به صورت کتبی ارائه شده است.

شرکت فعال کمیسیون در نشست های منطقه ای و بین المللی
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در کنفرانس های متعدد منطقه ای و بین المللی دعوت شده و حضور فعال داشته است. 
کمیسیون طی این شش ماه در هشت  نشست منطقه ای و بین المللی شرکت کرده است. کمیسیون در این نشست ها چگونگی 
به مسایل حقوق بشری در کشور شده اند.  بیشتر جهانیان  افغانستان را مطرح کرده و خواهان توجه  بشر در  وضعیت حقوق 
کمیسیون در نشست های ملی و بین المللی مکرر  برای حمایت و نهادینه شدن ارزش های حقوق بشری تعهد سپرده است. به 
عنوان مثال شرکت در کنفرانس  در مغولستان و   در جنیوا و همچنین شرکت در کنفراس های مربوط سازمان 
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ملل متحد که گروه های کاری حضور داشتند، از جمله کنفرانس برنامه انکشافی ملل متحد در رابطه به نهادهای ملی حقوق 
، کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل در مراکش و گروه  ( و آمبودزمن در آسیای مرکزی و نشست  بشر )

کاری سازمان ملل متحد در ویتنام.

شرکت در جلسات دولتی و حمایت از حقوق بشر
هئیت رهبری و مسئوالن بخش های برنامه ای کمیسیون در یک سال اخیر حدود 732 بار در جلساتی که توسط نهادهای عدلی و 
قضایی  یا سایر ارگان های دولتی برگزار شده، هم چنین کنفرانس های ملی که در والیات مختلف برگزار شده شرکت کرده اند. 

کمیسیون در این نشست ها نقشی فعال و مؤثر داشته و همواره از ارزش های حقوق بشری دفاع کرده است. 

به گونه مثال در یکی از این نشست ها، موضوع ورود سارنوالی محکمه جزای بین المللی با قاطعیت توسط کمیسیون مطرح شد 
و در این زمینه نیز تصمیم گرفته شد که زمینه های ورود سارنواالن محکمه جزای بین المللی فراهم شود که در نتیجه کمیته 

کاری تشکیل یافت و روی این موضوع کار جریان دارد. 

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، بر مبنای تصمیم کمیته بین  ِ وزارتی وظیفه داشت که طرح قانون همکاری با محکمه 
جزای بین المللی )ICC( را تهیه کند. کمیسیون این قانون را تهیه کرده و به دولت افغانستان ارسال کرده است. 

رهبری برنامه  های دادخواهی در زمینۀ حمایت از حقوق بشر

در این دوره، کمیسیون 298 مرتبه از طریق شرکت کردن در کمیته ها و برنامه های دادخواهی، نقش رهبری را به عهده گرفته 
که از قربانیان نقض حقوق بشر دفاع کرده و برای آن ها دادخواهی کرده است. در گردهمایی هایی که به منظور دادخواهی 
صورت گرفته، کمیسیون همواره از آن حمایت کرده و از دولت خواهان توجه و حمایت شده است. اغلب  این دادخواهی ها 

نتیجه بخش بوده است. بعنوان مثال:

غور: شرکت در برنامه کمتیه داد خواهی شبکه زنان وحقوق بشر که به منظور مشکالت زنان محبوس برگزار شده بود. 

نتیجه عملی:  فیصله بر آن شد که با آمر محبس در زمینه صحبت شود تا  خانمی که به حیث نگبهان در بخش زنان وظیفه دارد 
به وظیفه خویش توجه کرده و باعث  آزار و اذیت خانم ها نگردد، هم چنین به مصئونیت آن ها توجه اساسی شود.  

نهادهای  از طرف  این جلسه که درباره آموزش شیوه های دادخواهی  بشر در  از حقوق  هرات: کمیته آموزش دادخواهی 
مدنی برگزار شده بود، نماینده کمیسیون شرکت ورزید. تجارب و عملکرد کمیسیون در این زمینه را با حاضران در نشست 

به شرکت گذاشت.

باعث تقویت جایگاه کمیسیون در مقام رهبری کننده دادخواهی  نهادهای دادخواهی کننده،  نتیجه عملی: حضور فعال در    
می گردد، چنان چه اعضای این جلسه بیان داشتند که در آینده در زمینه دادخواهی با کمیسیون همکاری کنند. 

حمایت از نهادهای مدنی و ارتقای ظرفیت آن ها توسط کمیسیون

الف( حمایت از نهادهای مدنی

کمیسیون حقوق بشر همواره از نهادهای جامعه مدنی، مدافعان حقوق بشر، قربانیان نقض حقوق بشر  و ژورنالیستان به صورت 
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همه جانبه حمایت کرده است. به طور مثال، طی این دوره گزارش دهی،  نهادهای جامعه مدنی در کمیسیون حقوق بشر دعوت 
شدند و مستقیماً از سوی ریاست محترم کمیسیون با دادن تقدیر نامه مورد حمایت و تشویق قرار گرفتند، نیز نهادهای مدنی 
نماینده های دوره ای شان را انتخاب  و تعهد خود را برای حمایت از حقوق بشر و ترویج ارزش های حقوق بشری اعالم کردند. 
عالوه بر این،  در موارد متعددی قربانیان نقض حقوق بشر به کمیسیون مراجعه کرده و در موارد مهم شخصاً از سوی ریاست 

کمیسیون مورد حمایت همه جانبه قرار گرفته اند. 

ب( ارتقای ظرفیت نهادهای مدنی

از آن جایی که نهادهایی مدنی با مردم سروکار دارند و نقشی مؤثر در ترویج حقوق بشر می توانند داشته باشند، آموزش مسایل 
حقوق بشری برای آنان نتایج و پیامد بهتری داشته است. کمیسیون حقوق بشر در این دوره،  تعداد 13 کارگاه آموزشی را 
برای نهادهای مدنی برگزار کرده که در نتیجه  تعداد 390 تن )زن 150، مرد 140( از آموزش های کمیسیون مستفید شدند. 
این کارگاه های آموزشی که درباره شیوه های آموزش حقوق بشر و شیوه های دادخواهی برگزار شده بود، در ارتقای ظرفیت 
نهادهای مدنی مؤثر  بوده و شرکت کنندگان در پایان این کارگاه دو روزه نظر ات مثبتی درباره کارگاه داشته و اکثراً گفته اند  

پس از این می توانند به شیوه های مناسبی از حقوق بشر دفاع کرده و دادخواهی کنند.  

پ( برگزاری نشست های سه ماهه با نهادهای مدنی

طی این دوره کمیسیون مستقل حقوق بشر  تعداد چهار نشست با نهادهای جامعه مدنی و مدافعان حقوق بشر برگزار کرده است 
که حدود 52 تن )32 مرد و 20 زن( در آن ها شرکت داشته اند. در جریان این نشست ها مشکالت و چالش هایی که فرا راه 
نهادهای مدنی و مدافعان حقوق بشر وجود داشته  بررسی  شده و راه های حل از سوی این نهادها پیشنهاد شده است. کمیسیون 

حقوق بشر از نهادهای مدنی و مدافعان حقوق بشر خواسته است که با کمیسیون حقوق بشر هماهنگی الزم را  داشته باشند. 

ت( ثبت نهاد مدنی

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، در این دوره اقدام به ثبت نهادهای مدنی کرده که در نتیجه حدود 170 نهاد جامعه مدنی 
فعال حضور داشته و با کمیسیون همکاری دارند. کمیسیون این نهادها را ثبت یک دیتابیس کرده است.  

)کارگاه ارتقای ظرفیت نهادهای مدنی - والیت غور(
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ارتقای ظرفیت رسانه ها توسط کمیسیون در زمینۀ آموزش حقوق بشر 

کمیسیون حقوق بشر در این دوره  تعداد 12 کارگاه در زمینه آزادی بیان و نقش رسانه ها در تأمین حقوق بشر برگزار کرده که 
در نتیجه،  تعداد 360 تن )زن170، مرد 190( مرد از آن مستفید شده اند. این کارگاه ها توانسته است ظرفیت شرکت کنندگان را 

توسعه دهد و آنان در جریان اجرای وظایف خویش، بتوانند مسایل حقوق بشری را به صورت اساسی انعکاس دهند. 

هم چنین، طی این دوره  تعداد 52 نشست با مسئوالن و کارمندان رسانه ها برگزار شده که در نتیجه  تعداد 1590 تن )زن 212 
، مرد 1378( از آن ها مستفید شده اند. این نشست ها نتایج مثمری را در پی داشته است. رسانه ها درباره مسایل حقوق بشر با 
احساس مسئولیت بیشتر موارد نقض حقوق بشر را پیگیری کرده و انعکاس می دهند. همکاری های کمیسیون نیز در قسمت 

انجام مصاحبه و اطالع دهی با رسانه ها ادامه داشته و هماهنگی قناعت بخشی ایجاد شده است. 



            هدف استراتژیک2: توسعه حقوق بشر
                                       پشتیبانی و ارتقاء ظرفیت مردم، دولت و جامعه مدنی برای فهم حقوق بشر، اعمال، 

                       رعایت و احترام به آن از طریق آموزش، آگاهی دهی و توانمندسازی

توسعه حقوق بشر، یکی از اهداف استراتژیک کمیسیون است. توسعه حقوق بشر بدون آگاهی و آموزش افراد و مسئوالن 
حکومتی امکان پذیر نیست. آموزش توده های مردم، اعضای جامعه مدنی، رهبران و بزرگان، زنان و کودکان یکی از مؤلفه های 
مهم توسعه و تحقق حقوق بشر به شمار می رود. کمیسیون با توجه به صالحیت های قانونی مندرج ماده بیست  و یکم قانون 
کمیسیون و بر اساس برنامه استراتژیک خویش به توسعه حقوق بشر در کشور از طریق آموزش به صورت مؤثر پرداخته است. 

تجهیز کتابخانه ها و مراکز علمی و اکادمیک از طریق نشریات کمیسیون 
کمیسیون در این دوره  تعداد  950جلد کتاب خریداری کرده و کتابخانه های کمیسیون تجهیز شده است. این کتاب ها توجه 
بیشتر دانشجویان و پژوهشگران را جلب کرده و جهت مطالعه و تحقیق در کتابخانه های کمیسیون مراجعه می کنند. کمیسیون 
با توزیع نشرات چاپی خویش که شامل گزارش های تحقیقی و ماهنامه می باشد، به تقویت و تجهیز کتابخانه های پرداخته است. 
عمده ترین نشریات کمیسیون ماهنامه است که ماهانه پانزده هزار جلد به دفاتر ساحوی، تعداد سه هزار جلد به دفاتر والیتی و 

دو هزار جلد به دفتر مرکزی ارسال می شود که شماری آن در کتابخانه ها توزیع و آرشیف می  شود. 

پیامد: 
افراد و کاهش  بیشتر به حقوق بشری  1.2. ارتقاء سطح آگاهی عامه از حقوق بشر باعث احترام 

خشونت علیه زنان، اطفال و اشخاص دارای معلولیت شده است. 

شاخص ها:
 میزان کاهش یا افزایش قضایای نقض حقوق زنان، اطفال و اشخاص دارای معلولیت

 تعداد و میزان بهبود مقررات و پالیسی های دولت در زمینۀ تقویِت شفافیت، دسترسی به معلومات 
عامه، کاهش فقر، فساد اداری، افزایش دسترسی به خدمات صحی و تعلیمی، جلوگیری از تخریب 

محیط زیست، اشتغال و مبارزه با مواد مخدر



|22|گزارش ساالنه 1395

راه اندازی مباحث حقوق بشری از طریق رادیوهای محلی
الف( تولید برنامه رادیویی: 

در این دوره  تعداد چهاربرنامه رادیویی توسط دفتر مرکزی تو لید و برای نشر به دفاتر ساحوی و والیتی ارسال شد. این برنامه ها 
توسط دفاتر ساحوی و والیتی از طریق 52 رادیو محلی منتشر شده که مجموعاً 780 دقیقه را در بر گرفته است. این برنامه های 
رادیویی که درباره موضوعات مهم حقوق بشری بوده، روی اذهان عامه و مخاطبان رادیوهای محلی تأثیرات مثبت داشته و به 

آگاهی آنان افزوده است.  

ب( برگزاری برنامه میزگرد رادیویی 

راه اندازی مباحث حقوق بشری از طریق رادیوهای محلی در بلند بردن آگاهی عامه از مسایل حقوق بشری مؤثر بوده است. 
کمیسیون طی این دوره گزارش دهی از مجموع 44 برنامه میزگرد رادیو محلی که در پالن عمل پیش بینی شده،   تعداد 42 مورد 
آن را انجام داده که 588 دقیقه را دربر گرفته است. در این برنامه ها درباره موضوعات مهم حقوق بشری بحث صورت گرفته 

است. این فعالیت کمیسیون تأثیرات مثبتی را در پی داشته است. 

)کتابخانه دفتر ساحوی کابل(
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تقویت و توسعه وبسایت و سایر صفحات انترنتی کمیسیون 

حدود  یکسال  در  که  طوری  کند.  جلب  را  مخاطبان  توجه  سایت  تقویت  طریق  از  کوشیده  همواره  بشر  حقوق  کمیسیون 
240553 تن از سایت کمیسیون بازدید کرده  و 13770 بار دانلود صورت گرفته  و حدود 34 مقاله علمی و تحقیقی در وبسایت 
منتشر شده است. هم چنین  تعداد 120 اعالمیه مطبوعاتی درباره مهم ترین موضوعات و مناسبات حقوق بشری منتشر شده و 

  تعداد 188 گزارش از برگزاری کارگاه ها، نشست ها، سمینارها و تجلیل ها به نشر رسیده است. 

عالوه بر این، کمیسیون از طریق شبکه های اجتماعی )فیسبوک، تویتر، گوگل پلس( استفاده کرده و مطالب مهم حقوق بشری 
را از این شبکه ها شریک می سازد. نشر بروشور و پوسترها از موارد دیگری است که کمیسیون جهت تبلیغ و ترویج حقوق 
بشر از آن استفاده کرده است. از جمله به تعداد 10000 نسخه پوستر حمایتی کمیسیون از نیروهای دفاعی و امنیتی ملی تهیه، 

چاپ و به این ارگان ها  توزیع شده است. 

مؤثریت سمینار های علمی کیمسیون در فهم مفاهم بنیادی حقوق بشر

برگزاری سمینارهای علمی درباره حقوق بشر ، بدون شک ترویج کنندۀ گفتمان علمی حقوق بشر در میان نهادهای اکادمیک 
و دانشجویان است. معموالً از قشر تحصیل یافته و باسواد جامعه در سمینارهای علمی دعوت می شوند. کمیسیون د ر این سال 
 تعداد 7 سمینار علمی درباره موضوعات مربوط به حقوق مدنی و سیاسی، و حقوق اقتصادی و اجتماعی برگزار کرده است. 
در این سمینارها از کارشناسان و استادان دانشگاه دعوت شده و صحبت های علمی ارائه شده است. در نتیجه  تعداد 350 نفر 
که شرکت کنندگان این سمینارها بوده اند، مستفید شده و با مباحث علمی مسایل حقوق بشری آشنا شده اند. به گونه مثال، 
دفتر ساحوی کابل سمینار علمی درباره حق آزادی اجتماعات برگزار کرد که حدود 60 تن متشکل از دانشجویان و استادان 

دانشگاه، و فعاالن مدنی و و اصحاب رسانه   حضور داشتند. 

)برگزاري میزگرد رادیویي با اشتراک دوتن از استادان دانشگاه  و بحث در باره چگونگي حقوق زن در نظام حقوقي کشور - بدخشان(
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برگزاری نشستی با حضور اقشار مختلف  به منظور آگاهی دهی

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به منظور ترویج و آگاهی دهی حقوق بشر، نشست های نصف روزه ای را با اقشار مختلف 
جامعه برگزار می کند. در این دوره  تعداد 910 نشست نصف روزه با اقشار مختلف  به شمول افراد بی سواد و کم سواد برگزار 
شد که حدود 31150 تن از این نشست ها مستفید شدند . تعداد شرکت کنندگان این نشست ها از از 20 تن تا 40 تن  بوده اند. 
سال گذشته نیز کمیسیون حقوق بشر از طریق برگزاری 916 جلسه نصف روزه، به آگاهی حدود 31 هزار تن افزوده بود. این 

نشست ها که با حضور اقشا مختلف برگزار می شود، نتایج خوبی  داشته است. 

گرامی داشت  روزهای حقوق بشری

کمیسیون حقوق بشر طی یکسال  تعداد 58 مورد  تجلیل  روزهای حقوق بشری برگزار کرده و اعالمیه ها  و پیشنهادهای خود 
به صورت گسترده  به شمول رسانه ها حضور داشته و  اقشار مختلف جامعه  از  این تجلیل ها  بیان کرده است. در  را منتشر و 
انعکاس یافته است. تجلیل و یادبود  روزهای جهانی حقوق بشر  توانسته است که در قسمت ترویج حقوق بشر  مؤثر واقع شود 

و کمیسیون پیشنهادها خویش را برای مسئوالن عرضه کند.  

سیمینار علمی در مورد حق آزادی اجتماعات؛ مبانی، مفهوم و محدوده ها )دفتر ساحوی کابل(
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برنامه آموزش طفل به طفل

هدف از برنامه آموزش طفل به طفل، تقویت و رشد استعدادهای اطفال است که می تواند تجربه خوب  تدریس برای اطفال 
باشد. از سوی دیگر اطفال می تواند پرسش های خود را به صورت بهتر در فضای آموزشی مطرح سازد. برنامه آموزشی طفل به 
طفل معموالً از شاگردان مکاتب که زیر هجده سال اند، انتخاب می شوند که توسط آن ها برای شاگردان پایین تر مفاهم ابتدایی 
حقوق بشر آموزش داده  شوند. در این دوره  تعداد 10 برنامه آموزش طفل به طفل صورت گرفته که  تعداد 100 تن از اطفال 
درباره حقوق بشر آموزش دیده اند تا  بتوانند به سایر اطفال مسایل حقوق بشری را آموزش دهند. این اطفال که از دوره لیسه 
مکتب انتخاب شده اند، هرکدام قادر شده اند که موارد ابتدایی حقوق بشری را به سایر اطفال و هم صنفان خود آموزش دهند. 

تهیه رهنمود و مواد آموزشی برای آموزگاران حقوق بشر

دفاتر ساحوی و والیتی خود رهنمود های  برای همکاران  و آموزشی،  نظارتی  فعالیت های  تأثیر  ارتقای  منظور  به  کمیسیون 
مشخصی را طرح و ارائه کرده است. این رهنمود ها می تواند فعالیت های کمیسیون را برای آموزش، نظارت و حمایت مؤثریت 
بیشتر بخشد. کمیسیون هم چنین رهنمود های مشخصی را درباره چگونگی آموزش و ایجاد کارگاه های آموزشی برای نهادهای 
امنیتی و اقشار خاص جامعه تهیه کرده که مطابق آن برنامه های آموزشی خود را به پیش می برد. رهنمودها توانسته است تأثیر 
فعالیت های کمیسیون را بیشتر کند و نتایج بهتری  داشته باشد. این رهنمودها توسط هماهنگ کنندگان بخش ها تهیه شده است. 
هم چنین، طی این دوره شماری از موادهای آموزشی برای همکاران تهیه و ارائه شده است. به گونه مثال: تهیه مواد آموزشی 
برای معرفی پالیسی کمیسیون درباره آمبودزمن، مواد آموزشی آشنایی با حقوق بشر، تهیه مواد آموزشی و تدریس موضوع 

ارتباط حقوق بشر با اهداف توسعه پایدار از مهم ترین موادهای آموزشی بوده که تهیه و تدوین شده است. 

)برنامه آموزش طفل به طفل - شبرغان(



|26|گزارش ساالنه 1395

ارتقاء همکاری های وزارت تحصیالت عالی و وزارت معارف با کمیسیون 

کمیسیون در این دوره  تعداد 45 تفاهمنامه با مراکز تحصیلی و آموزشی به شمول مراکز عالی و نیمه عالی به منظور تدریس 
از تدریس  این تفاهمنامه ها،  تعداد 7920 تن )3490 زن و 4430 مرد(   نتیجه  مضمون حقوق بشر  امضا کرده است که در 
تدریس  و  استقبال کرده  اقدام کمیسیون  این  از  دانشگاه ها  و  مکاتب  معلم،  تربیه  مراکز  مستفید شدند.  بشر  مضمون حقوق 
مضمون حقوق بشر را به گونه یک مضمون مفید و ارزنده پذیرفته اند. این فعالیت توانسته که بحث حقوق بشر را وارد محیط 
اکادمیک و علمی کند و از این طریق دانشجویانی که فارغ می شوند آگاهی خوب از مفهوم حقوق بشر کسب کرده اند.  تعداد 
45 استاد به صورت موقت برای تدریس حقوق بشر از طریق نهادهای آموزشی برای تدریس حقوق بشر استخدام شده اند که 

بیش از هفت هزار تن به شمول دختران و پسران از آموزش حقوق بشر مستفید شده اند. 

در نتیجۀ بازنگری کتاب های درسی، اصالحات الزم ایجاد شد

در این دوره گزارش دهی  تعداد 24 جلد کتاب درسی به زبان های )دری، پشتو و ازبکی( که توسط وزارت معارف به نشر 
رسیده است، مورد بازنگری و مطالعه قرار گرفت.  در نتیجه مواردی که در نتاقض با حقوق بشر بوده، با پیشنهاد کمیسیون 

تعدیل صورت گرفته است. 
به گونه مثال: در کتاب تمدن اسالمی که برای مدارس دینی تهیه شده، در یک قسمت آن در مورد جهاد و شهادت پرداخته 
شده بود که به گونه ای تشویق به جهاد بود.  پیشنهاد کمیسیون این بود که این جمله به دلیل تشویق به جنگ و خشونت حذف 

شد و خوشبختانه توسط نویسنده و دیپارتمنت پذیرفته شد. 

 از مجموع این 24 جلد کتاب،  تعداد 11 عنوان کتاب درسی که مربوط صنف اول تا ششم مکتب بوده، مورد مطالعه قرار 
گرفت. در نتیجه موضوعات و عکس هایی که به گونه در تعارض با اهداف حقوق بشر بود، تعدیل یا حذف شد. به گونه مثال: 

دو  داستانی که در آن زنان فقط نقش آشپزی را داشت تعدیل شد.  

پیامد: 

2.2. آموزش حقوق بشر در مراحل مختلف آموزشی، تحصیالت عالی و مسلکی گسترش  یافته و نهادینه  شده است.

شاخص :

• انتخابی در نصاب 	 به  عنوان یک مضمون  بر وزارت تحصیالت عالی مبنی بر گنجانیدن حقوق بشر  اثرگذاری کمیسیون  میزان 
درسی تحصیالت عالی

ارتقای ظرفیت دانشجویان از طریق استخدام کوتاه مدت برای کار آموزی
آموزش  منظور  به  خصوصی،   و  دولتی  شمول  به  مختلف  دانشگاه های  دانشجویان  از  تن   45 برای  دوره  این  در  کمیسیون 
مهارت های کاری، زمینه کار آموزی در کمیسیون را فراهم کرده است. مهارت های کاری   این دانشجویان پس از یک دوره 
سه ماهه یا شش ماهه کار آموزی ارتقا یافته است. دانشجویانی برای کار آموزی استخدام شده اند که سمیستر آخر درسی شان 

در دانشگاه بوده اند. 
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پیامد: 

3.2. فهم و رفتار منسوبان پولیس، اردوی ملی، امنیت ملی، مقامات قضایی، مسئوالن سارنوالی، مأموران محالت سلب آزادی، وکالی 
مدافع، مساعدان حقوقی و سایر موظفان خدمات عامه به صورت فزاینده ای از قوانین و اصول حقوق بشر و مکلفیت های خود در قبال 

رعایت، احترام و حمایت حقوق بشر بهبودیافته و موارد نقض حقوق بشری خصوصاً شکنجه کاهش  یافته است.

شاخص ها:

• مقامات قضایی، مسئوالن سارنوالی، 	 ملی،  امنیت  ملی،  اردوی  پولیس،  ارگان های  پالیسی های  و  اجراآت  رفتار،  تغییر در  میزان 
مأموران محالت سلب آزادی، وکالی مدافع و مساعدان 

برگزاری کارگاه آموزشی برای نهادهای عدلی و قضایی

نهادهای قضایی و عدلی و وکالی مدافع  برای  از طریق برگزاری 20 کارگاه آموزشی  این دوره  کمیسیون حقوق بشر در 
توانسته است  ظرفیت 590 تن )70 زن و 520 مرد(  را ارتقا دهد. در این کارگاه ها، قضات، سارنواالن و وکالی مدافع شرکت 

داشته اند و از آموزش حقوق بشر مستفید شدند. این کارگاها نتایج مؤثری  داشته است. 

ارتقاء ظرفیت نیروهای امنیتی در زمینۀ حقوق بشر، از طریق کارگاهای آموزشی 

کمیسیون مستقل حقوق بشر در این دوره گزارش دهی،  تعداد 79 کارگاه آموزشی برای نیروهای امنیتی برگزار کرده است که 
در نتیجه  تعداد 2410 نفر از موظفان امنیتی آموزش دیده اند. نیروهای امنیتی شامل اردو، پولیس و امنیت ملی بوده اند. در ذیل 

تفکیک ارقام آن توضیح داده شده است: 

)کارگاه آموزشی برای نهادهای عدلی و قضایی(
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مجموع مرد زن بخش امنیتی #

1230 1090 140 پولیس 1

970 957 13 اردو 2

210 180 30 امنیت 3

2410 2227 183  مجموع:

امنیتی به شمول محافظان  پایین رتبه  بلند رتبه و موظفان  قابل ذکر است که این کارگاه ها در سطوح مختلف شامل منسوبین 
محابس بوده اند که توسط بخش های آمبودز من و تعلیمات حقوق بشر در والیت های مختلف برگزار شده است.

ایجاد هماهنگی با سایر نهادهای حقوق بشری

فعالیت  بشر  نهادهای حقوق بشری که در زمینه آموزش حقوق  با  به صورت مستمر  افغانستان  بشر  کمیسیون مستقل حقوق 
دارند، هماهنگ بوده است. هم چنین کمیسیون حقوق بشر،  با بخش های حقوق بشر ادارات دولتی، در زمینه تطبیق کارگاه های 

آموزشی هماهنگی داشته و در صورت لزوم، مواد آموزشی در اختیار آنان قرار داده است. 



     هدف استراتژیک3: توانمندسازی
               تحکیم نظام مدیریتی و برنامه ای پویا، کارآمد، مدرن و مؤثر در کمیسیون به نحوی که

             فرهنگ عالی سازمانی، ظرفیت و توانایی کمیسیون و کارمندان آن را برای ترویج حقوق
             بشر، حمایت از آن و نظارت بر حقوق بشر ارتقاء بخشد.

کمیسیون حقوق بشر در این دوره گزارش دهی، سیستم مدیریتی خود را بر مبنای یک سیستم مدیریتی پویا و مؤثر بهبود بخشید 
و ظرفیت و توانایی کارمندان خویش را برای ترویج حقوق بشر، حمایت از آن و نظارت بر حقوق بشر ارتقاء داده است. 
طی این دوره، تمام دستاوردها و پیشرفت  ها از طریق گزارش های ماهانه شناسایی شده، هم چنین مشکالت و چالش ها، درباره 

فعالیت های کمیسیون بررسی شد. 
اصالح سیستم گزارش دهی و نظارت بر اجرای برنامه عمل

بخش نظارت، ارزیابی و گزارش دهی با طرح فارمت جدید گزارش دهی  به صورت ماهانه از عملکرد دفاتر ساحوی و والیتی 
گزارش دریافت کرده و بر اجراآت آنان نظارت داشته است. در نتیجه گزارش دهی شفاف و منظم باعث شفافیت در انجام 
امور کارمندان شده است. این فرمت مبتنی بر نتیجه بوده و باعث شفاف سازی اجراآت کمیسیون شده است. در فرمت جدید 
به گونه های  بازیابی است و می توان  قابل  به خوبی  به  صورت خودکار توحید می شود، هم چنین معلومات گذشته  معلومات 

پیامد: 

منابع،  مالی،  برنامه ها،  امر سازمان دهی، سیستم مدیریت  مؤثریت و کارآمدی کمیسیون در   .1.3
طرزالعمل ها، پالیسی ها و یک محیط کاری متکثر بهبودیافته است.

شاخص ها:

• میزان مثبت بودن نتایج ارزیابی های ادواری کمیسیون	

• میزان مؤثریت سیستم نظارتی و ارزیابی برنامه ها	

• درصدی حضور زنان در بست های مختلف کمیسیون	

• تعداد ارزیابی و گزارش   ارزیابی   ظرفیت های کاری کارمندان کمیسیون	
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مختلفی آن را مدیریت و تحلیل کرد. عالوه بر آن برای کارمندانی که تازه استخدام شده اند، تصویر روشنی از کارکردهای 
گذشته ارائه می کند.  این سیستم می تواند به صورت مداوم بر اجرای برنامه عمل کمیسیون نظارت کند و از حصول پیامدها 
و شاخص های عملکرد معلومات بدهد.  در طول این دوره بخش  نظارت، ارزیابی و گزارش دهی با استفاده از فرمت جدید 
گزارش دهی به  صورت مداوم بر اجرای برنامه استراتژیک و برنامه عمل از طریق گزارش های ماهوار دفاتر ساحوی و والیتی و 
سایر بخش های دفتر مرکزی نظارت کرده است. بخش نظارت، ارزیابی و گزارش دهی کمیسیون، به صورت مداوم بر اجرای 
برنامه عمل نظارت داشته و به صورت ماهانه از تمام بخش ها مطابق فارمت تعیین شده، گزارش می خواهد. کمیسیون گزارش 

عملکرد تمام بخش ها را مورد بررسی قرار داده و در صورت ضرورت، راهنمایی هایی الزم را برای بخش ها عرضه می کند. 

نشر گزارش ساالنه 

گزارش ساالنۀ کیمسیون شامل مجموع دستاوردها و فعالیت هایی است که طی یکسال انجام می شود. کمیسیون مستقل حقوق 
بشر افغانستان در این دوره،  گزارش ساالنه 1394 را منتشر کرد. گزارش ساالنه )سال 1394 به  پشتو و فارسی( به تیراژ1500 
جلد از طریق آمریت نشرات چاپ و توزیع شده است . هم چنین در شش ماه اول سال 1395 گزارش جامع و همه جانبه ای از 
انجام و تطبیق برنامه عمل سال 1395 به نشر رساند. این گزارش ها به صورت معیاری تهیه شده و دستاوردها و فعالیت های 

کمیسیون را به خوبی منعکس کرده است. 

برگزاری کارگاه آموزشی برای ارتقاء ظرفیت کارمندان

بخش نظارت، ارزیابی و گزارش دهی کمیسیون طی شش ماه اخیر در دو کارگاه آموزشی که توسط بخش های تحقیق، بخش 
زنان و بخش معلولین در کابل برگزار شده بود، حضور یافته و پریزنتیشن درباره گزارش دهی مبتنی بر نتیجه،  برای آنان ارائه 
کرده است. قابل ذکر است که در این کارگاهای آموزشی، کارمندان از تمام دفاتر والیتی و ساحوی کمیسیون حضور داشتند. 

در نتیجه ارائه پریزنتیشن گزارش دهی، حدود 40 نفر از همکاران دفاتر ساحوی و والیتی کمیسیون مستفید شدند.  

برگزار کنفرانس ساالنه به منظور بازنگری و تصویب برنامه عمل

کمیسیون حقوق بشر افغانستان به تاریخ 20 دسامبر  کنفرانس بازنگری و تصویب برنامه عمل سال جدید را در کابل برگزار کرد. 
در این کنفرانس  تعداد 80 نفر به شمول هئیت رهبری کمیسیون، رؤسای دفاتر ساحوی و والیتی، آمران و اعضای بخش های 

)کارگاه آموزشی برای کارمندان ساحوی و والیتی کمیسیون حقوق بشر - کابل(
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پیشنهادهای  و  نظر ات   و  شد  صحبت  عمل  برنامه  درباره  مفصل  صورت  به  کنفرانس  این  در  داشتند.  حضور  مرکزی  دفتر 
مشخصی درباره برنامه سال جدید ارائه شد. هم چنین رئیس کمیسیون حقوق بشر درباره برنامه عمل و فعالیت های کمیسیون 
صحبت کرده و از همکاران خواست  برای تطبیق اهداف استیراتیژیک کمیسیون تالش بیشتری کرده و صادقانه و متعهدانه به 

وظایف خود بپردازند. 

در این کنفرانس کمیشنران در یک پنل حضور یافته و نظر ات و پیشنهادهای همکاران را شنیده و به پرسش های آنان پاسخ ارائه 
کردند. در ضمن رئیس اجرائیه کمیسیون، درباره چالش ها و دستاوردهای یک سال گذشته صحبت  و  راهکارهای مشخصی 
نظر ات  و  پیشنهادها   در نظرداشت  با  اساسی  اصالحات  و  تعدیل  با  سال جدید  عمل  برنامه  نتیجه،  در  کرد.  ارائه  دفاتر  برای 

همکاران نهایی شده و توسط هیئت رهبری کمیسیون مورد تأیید قرار گرفت.

   

انجام ارزیابی کارمندان کمیسیون و تعدیل لوایح وظایف آنان

ارزیابی بخشی از برنامه های این اداره است که همه ساله در پایان سال، فعالیت ها و اجراآت ساالنه کارمندان را مورد ارزیابی 
قرار می دهند. در این دوره نیز در پایان سال مالی، تمام کارمندان از طریق فورم ارزیابی مورد ارزیابی قرار گرفتند. این ارزیابی 
به صورت شفاف، عادالنه بوده و اجراآت و فعالیت کارمند را طی یکسال به بررسی می گیرد. فورمه های ارزیابی در نهایت 

مورد بررسی ریاست اجرائیه قرار گرفته و اجراآت کارمندان مطالعه و  بررسی شده است. 

هم چنین، بخش منابع بشری کمیسیون طی این سال شماری از لوایح وظایف کارمندان را بررسی و تعدیل کرده است. این 
فعالیت به کارمندان کمک کرد  فعالیت های خود را منظم تر و در چارچوبی   مشخص انجام دهند. این اصالحات در روشنی 

اهداف استیراتیژیک و برنامه عمل صورت گرفته است. 

انجام پروسه تفتیش مالی به منظور شفافیت بیشتر

بخش مالی کمیسیون در جریان ربع اول سال مالی 1395 پروسه تفتیش گزارش مالی سال 1394 را توسط تفتیش خارجی 
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)HLB( انجام داده است. این پروسه  مدت 3 هفته به شکل کار عملی در بخش مالی کمیسیون انجام شد. در گزارش نهایی 
تفتیش )HLB( که از بخش مالی، اداری و لوجستیک کمیسیون صورت گرفته است، خوشبختانه، در بخش گزارش های مالی 

کمیسیون هیچ   کاستی ای مشاهده نشده است.  

بخش مالی کمیسیون فعالیت ها و امور مالی را به صورت شفاف و با اصول و معیارهای بین المللی انجام می دهد. بنا بر موجودیت 
اعتماد و شفافیت کاری در بخش مالی کمیسیون، کشورهای تمویل کننده تفتیش سه ماهه بخش مالی را الزم ندیدند و تصمیم 
گرفتند که این تفتیش فقط در آخر سال مالی )ساالنه( یکبار صورت بگیرد. در نتیجۀ این تفتیش و یافته های گزارش دفتر 

بین المللی )HLB( از شفافیت سیستم مالی و تطبیق طرزالعمل های مالی کمیسیون اطمینان حاصل شده است. 

اصالح سیستم مالی کمیسیون، تضمین کننده شفافیت بیشتر شده است

بخش مالی کمیسیون از زمان تأسیس تا ختم سال مالی 1394 از روش حساب داری نقدی استفاده می کرد. حسابداری نقدی، 
یک روش حسابداری است که اساس آن بر دریافت و پرداخت وجه نقد استوار است.  کمیسیون بنا بر پیشنهاد تفتیش های 
بین المللی و کشورهای تمویل کننده تصمیم گرفت تا سیستم مالی خویش را از  روش حساب داری نقدی به روش حساب 

داری تعهدی تبدیل کند. 

به  بنابراین، بخش مالی کمیسیون طبق راهنمایی رهبری کمیسیون در آغاز سال مالی 1395 سیستم حساب داری خویش را 
صورت موفقانه و شفاف با در نظرداشت معیار های بین المللی از روش حساب داری نقدی به روش حساب داری تعهدی  بدل 
کرده است. حسابداری تعهدی یک روش حسابداری است که عملکرد و موقعیت کمیسیون را با شناخت رویدادهای اقتصادی 

صرف نظر از زمان معامالت نقدی که رخ می دهد، اندازه گیری می کند.

بخش مالی کمیسیون از آغاز سال مالی 1395 تمام پرداخت ها، معامالت و گزارش های مالی را با در نظرداشت معیار های روش 
حساب داری تعهدی عیار و ثبت کرده و این سیستم به صورت نُرمال مورد استفاده قرار می گیرد. این سیستم مطابق با معیارهای 
بین المللی بوده و دارای سهولت و امکانات بهتر در امور، پرداخت مصارف و ثبت دارایی ها به دوره های مشخص زمانی مربوطه 

بوده و به پاسخگویی و حفظ شفافیت بهتر بخش مالی کمیسیون می افزاید.

اعالم بست های کاری به منظور شفافیت و رقابت آزاد در استخدام 

اصل  رعایت  و  آزاد  رقابت  زمینه  فراهم کردن  و  استخدام  در  شفافیت  منظور  به  افغانستان  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون 
شایسته ساالری، بست هایی کاری اش را از طریق و بسایت و سایت هایی کاریابی  اعالم کرده و به رقابت آزاد گذاشته است. 
طوری که در این دوره  تعداد 74 بست از طریق و بسایت  اعالم  شده است. در نتیجه،  تعداد 34 تن )16 زن و 14 مرد( از طریق 

رقابت آزاد در این سال استخدام شدند.

پیامد: 
و  تعقیب  و  آن  بر  نظارت  و  بشر  از حقوق  ترویج، حمایت  عرصه  در  کمیسیون  کارمندان  کاری  ظرفیت  و  توانایی   .3.2

رسیدگی سازمان یافته به قضایا ارتقاءیافته است.
شاخص ها:

• تطبیق مؤثر و به موقع برنامه های کاری و عمل کمیسیون	
• میزان هماهنگی مهارت ها و کیفیت کاری کارمندان کمیسیون با توقعات کاری حقوق بشری	
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ظرفیت پروری کارمندان تازه استخدام شده و تهیه کارشیوه برای آنان 
از طریق  را  کارمندان خود  است   است. کمیسیون تالش کرده  اداره  تضمین کننده کیفیت کاری  کارمندان،  ظرفیت پروری 
ایجاد کارگاه ها  یا معرفی در سایر کارگاه های آموزشی در داخل و خارج کشور ظرفیت پروری کند. عالوه بر  این بخش های 
برنامه ای کمیسیون برای کارمندان خود کارشیوه  های کاری تهیه و ارائه کرده است که در اجراآت کاری شان کمک می کند. 
ارتقای ظرفیت کارمندان نتایج مؤثری  داشته است. کمیسیون به در بخش های نظارت بر محالت سلب آزادی، برگزار کارگاه 
آموزشی، نظارت بر خانه های امن، کارشیوه های مشخص را تهیه کرده است. کارمندانی که در این سال استخدام شده اند،  
توسط بخش های  مربوطه  آموزش دیده اند . این فعالیت توسط هماهنگ کنند گان بخش های مربوطه سازمان دهی  و اجرا شده 
است. این فعالیت نتیجه مشخص و محسوسی  داشته است؛ آشنایی کامل با کمیسیون، ساختار و روش کار آن از موارد اساسی 

بوده که برای کارمندان تازه استخدام شده ارائه شده است. 

برگزاری کارگاه آموزشی برای کارمندان بخش زنان و بخش اشخاص دارای معلولیت

در یک کارگاه سه روزه که برای ارتقای ظرفیت برای همکاران بخش حمایت از حقوق زنان برگزار شد،  موضوعات مهمی 
از قبیل اصول بنیادین حقوق بشر، تاریخچه جقوق بشر، حقوق مندرج در منشور سازمان ملل متحد، حقوق متضرر در قوانین، 
روش های مؤثر داد خواهی برای تأمین حقوق زنان، معاهدات بین المللی مربوط به حقوق بشر، چگونگی تهیه گزارش نویسی 
خوب، چگونگی تهیه یک قضیه نقض حقوق بشر و مشکالت دیتابس و از همه مهمتر، موضوع مشاوره در امور خانواده برای 
شرکت کنندگان عرضه شد. از این کارگاه  تعداد 30 تن از همکاران بخش زنان و بخش معلولین مستفید شدند. در ادامه این 
کارگاه  مدت دو روز برای آمران بخش حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت، موضوع چگونگی بررسی فورمه نظارت بر 
وضعیت حقوق بشری اشخاص دارای معلولیت و مباحث مرتبط با اسناد بین المللی درباره اشخاص دارای معلولیت عرضه شد. 

)کارگاه آموزشی برای کارمندان دفاتر ساحوی و والیتی بخش زنان و بخش معلولین - کابل(



برگزاری جلسه آگاهی دهی درباره قواعد حقوق بشردوستانه

پیشرفت های  و  تغییرات  درباره  آگاهی دهی  جلسه  بین المللی  سرخ  صلیب  دفتر  همکاری  با  مرکزی  دفتر  ویژه  بررسی  تیم 
جدید در قوانین بین المللی بشر دوستانه برگزار کرد که در آن عالوه بر بخش های برنامه ای کمیسیون، هماهنگ کنند گان و 
اعضای بخش آمبودزمن پولیس نیز  شر کت کردند. هم چنین مواد آموزشی درباره مفاهیم و اصول بنیادین حقوق بشر و حقوق 

بشردوستانه تهیه و برای کارمندان بخش آمبوذزمن کمیسیون حقوق بشر عرضه شد. 
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پیامد: 

1.4. تأمین عدالت و تطبیق موازین قانونی توسط دولت و دسترسی عامۀ مردم، به ویژه 
عدالت  به  معلولیت  دارای  اشخاص  و  اطفال  زنان،  شمول  به  آسیب پذیر  اشخاص 

افزایش  یافته است.

شاخص ها:

 مؤثریت رسیدگی به قضایای حقوق بشری در نهادهای عدلی و قضایی و 
میزان کاهش قضایایی که توسط مراجع غیر رسمی حل وفصل شده است.

و  عدلی  نهادهای  توسط  و  ثبت  شده  کمیسیون  توسط  قضایایی که  شمار   
ذی  ربط  شعبه های  جنایی،  پولیس  سارنوالی ها،  محاکم،  شمول  به  قضایی، 
وزارت محترم عدلیه و وکالی مدافع در تطابق با قوانین نافذه کشور و موازین 

و معیارهای حقوق بشری حل وفصل شده اند.

             هدف استراتژیک 4: حمایت و نظارت
                                               حمایت و مساعدت حقوق بشر و پاسخگوکردن دولت، نهادها و افراد در زمینه رعایت

                                حقوق بشر، احترام آن و حفاظت از حقوق بشر از طریق نظارت و دادخواهی

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان  مانند دوره های گذشته بر اساس وظایف قانونی خود  بر چگونگی اجرا و رعایت موازین 
حقوق بشر توسط دولت  نظارتی مؤثر و با تطبیق برنامه عمل خود از حقوق بشر حمایت کرد. دسترسی عامه مردم به خصوص 
افراد آسیب پذیر به شمول زنان، اطفال و اشخاص دارای معلولیت به عدالت به  عنوان یکی از شاخص های هدف چهارم برنامه 
مورد  برنامه عمل کمیسیون،  در  پیش بینی شده  برنامه های  و  فعالیت ها  تطبیق  با  دوره  این  در  می باشد.  استراتژیک کمیسیون 
نظارت و حمایت قرار گرفت. از همین مجرا کمیسیون ضمن نظارت بر اجراآت نهادهای عدلی و قضایی کشور، از روند بهبود 
دسترسی به عدالت به شمول بهبود وضعیت محاکمه عادالنه در کشور  حمایت کرد. نشر گزارش های موضوعی از برنامه های 

مهم این هدف است که توسط کمیسیون تهیه و منتشر شده است. 
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نشر گزارش وضعیت حقوق بشر

این گزارش بخش های مختلف وضعیت  کمیسیون حقوق بشر گزارش وضعیت حقوق بشر سال 1394 را تهیه منتشر کرد. 
حقوق بشری را  بررسی کرده است. گزارش وضعیت حقوق بشر بر مبنای نظارت ساحوی کمیسیون و انجام مصاحبه با اقشار 
مختلف مردم بوده است. این گزارش با تیراژ 500 جلد چاپ و توزیع شد.  این گزارش در و بسایت کمیسیون موجود است و به 
دسترس همگی قرار دارد. کمیسیون حقوق بشر در این گزارش از حکومت خواسته است که به وضعیت حقوق بشری مردم، 
از جمله حق صحت، حق آموزش، وضعیت بازگشت کنندگان و بیجاشدگان، حق کار توجه اساسی کند. در این گزارش 

پیشنهادهای مشخصی نیز عرضه شده است. 

نشر گزارش وضعیت محالت سلب آزادی

این  بنیاد  بر  است.  کرده  منتشر  را   1394 سال  آزادی  سلب  گزارش وضعیت محالت  دوره،  این  در  بشر،  کمیسیون حقوق 
گزارش، کمیسیون در طول سال مالی 1394 خورشیدی ،  تعداد 1096 مأموریت نظارتی را از مراکز سلب آزادی انجام داده 
است . در جریان این نظارت ها، بیشتر به وضعیت حقوقی زندانیان پرداخته شده و در عین زمان با بیش از دوهزار تن زندانی 
مصاحبه شده است . چالش های که در محالت سلب آزادی وجود داشته از سوی کمیسیون شناسایی و با مسئولین آن مطرح 

شده است.

گزارش وضعیت حقوق اقتصادی و اجتماعی

گزارش وضعیت حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که شامل سال های 1394 و 1395 می باشد، تهیه شده و به زودی منتشر 
خواهد شد. این گزارش هشتمین گزارش وضعیت حقوق اقتصادی و اجتماعی است،  که توسط کمیسیون تهیه شده است. 
کمیسیون بر اساس پرسش نامه های مشخص، طی هر دو سال وضعیت حقوق اقتصادی و اجتماعی را مورد تحلیل و بررسی قرار 
می دهد و نتایج آن را اعالم می کند. کمیسیون چالش های عمده مربوط به حقوق اقتصادی و اجتماعی را برجسته کرده و از 

مسئوالن خواهان توجه بیشتر می شود. 

نشر گزارش وضعیت بازگشت کنندگان و بیجاشدگان

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در اواخر سال 1394 دو عنوان گزارش تحقیقی را که یکی از آن ها درباره وضعیت 
بازگشت کنندگان و دیگری درباره بیجاشدگان داخلی بود منتشر کرد. گزارش وضعیت بازگشت کنندگان بر اساس یافته های 
نظارت مرزی کمیسیون تهیه شده که وضعیت رد مرزشدگان و بازگشت کنندگان اجباری را بیشتر برجسته کرده است. بر 
اساس این گزارش کشورهای ایران و پاکستان با مهاجرین افغان در موارد متعددی بدرفتاری کرده و باعث نقض حقوق بشری 
آنان شده است. هم چنین رد مرز اطفال بی سرپرست، سوءاستفاده از اطفال در جریان رد مرز شدن از ایران، از موارد برجسته این 
گزارش است که با استناد به چندین قضیه،  تحلیل  و بررسی شده است. در قسمت بیجاشدگان داخلی نیز عدم توجه مسئوالن 

دولتی به آن ها، فقر و بی سرپناهی از موارد مهمی بوده که  این گزارش بر آن ها تمرکز داشته است . 

تهیه و نشر گزارش خشونت علیه زنان

کمیسیون حقوق بشر افغانستان در این دوره گزارش دهی، در هشت مارچ گزارش وضعیت خشونت علیه زنان را منتشر کرد. 
یافته های این گزارش نشان می دهد که خشونت علیه زنان حدود 5 درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است؛ لت و 
کوب، تجاوز جنسی، قتل، خشونت های لفظی و روانی از عمده ترین موارد خشونت بوده است که در این گزارش به آن ها 
این گزارش  در  قرار گرفت.  همگانی  دسترس  در  و  منتشر شد  سایت کمیسیون  از طریق  این گزارش  است.  پرداخته شده 

کمیسیون از دولت و نهادهای مرتبط خواسته است که به وضعیت زنان توجه جدی و اساسی کنند. 
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تهیه گزارش وضعیت حقوق اطفال 
گزارش وضعیت کودکان توسط کمیسیون حقوق بشر تهیه شده که به چگونگی وضعیت اطفال در افغانستان طی سال های 
1394 و 1395 پرداخته است. در این گزارش با بیش از پنج هزار طفل از طریق پرسش نامه مصاحبه شده است. خشونت علیه 
اطفال، وضعیت اطفال در پرورشگاه ها، استخدام اطفال در منازعات مسلحانه، کارشاقه،  وضعیت دسترسی به تعلیم و وضعیت 

صحی اطفال از مباحث عمده ای است که شامل این گزارش می باشد. 

تهیه و نشر گزارش افراد دارای معلولیت

گزارش وضعیت حقوق بشری اشخاص دارای معلولیت سال 1394  طی این دوره گزارش دهی تهیه و نشر شد.  این گزارش  با 
تیراژ 2400 جلد به چاپ رسیده و برای دفاتر کمیسیون ارسال شده است، هم چنین از طریق و بسایت کمیسیون به نشر رسید. 
این گزارش  وضعیت عمومی حقوق اشخاص دارا ی معلولیت در سال 1394 را  بررسی کرده، به چالش های و مشکالت آنان 

پرداخته است. 

تهیه گزارش سایه منع شکنجه: 

شکنجه یکی از قواعد آمره بین المللی به شمار می رود و هیچ دولتی حق ندارد در هیچ حالتی به آن دست زند. کمیسیون مستقل 
حقوق بشر افغانستان گزارش سایه منع شکنجه را در روشنی کنوانیسیون منع شکنجه و سایر رفتارهای ظالمانه و غیر انسانی، 
تهیه کرده و در 20 مارچ 2017 به یوناما تسلیم کرد . در این گزارش وضعیت شکنجه در افغانستان به صورت مفصل   تحلیل 

 شده است. 

برگزا ری نشست با نهادهای دولتی به منظور پیگیری سفارش های کمیسیون  

کمیسیون در این دوره  تعداد 69 نشست با نهادهای حکومتی و سازمان های مدافع حقوق بشر به منظور پیگری سفارش های 
مطرح شده در گزارش های تحقیقی برگزار کرد . در این نشست ها 325 تن به شمول 70 زن و 255 مرد حضور داشته اند. در 
نتیجه  تعداد 32 سفارش کمیسیون که در گزارش های تحقیقی مطرح شده بود، اجرا شده است. این سفارش  ها شامل توجه به 
محالت سلب آزادی، مجازات عامل خشونت علیه زنان، منع بچه بازی در محافل، کمک به بیجاشدگان و بازگشت کنندگان 

می باشد که در نتیجه، مسئوالن اقدام به اجرای این پیشنهاد ها کرده اند. 

مأموریت های نظارتی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

کمیسیون مطابق صالحیت های قانونی خود و بر اساس برنامه عمل ساالنه اش بر بخش های مختلف مسایل حقوق بشری نظارت 
می کند. این نظارت ها شامل نظارت بر حقوق مدنی و سیاسی، نظارت بر وضعیت اقتصادی و اجتماعی، نظارت بر وضعیت 
مدنی و سیاسی، نظارت بر وضعیت اطفال در محالت مراکز تربیتی و سرحدات، نظارت بر زنان در خانه امن و سایر نقاط، 
نظارت بر مراکز صحی و درمانی، نظارت بر وضعیت بازگشت کنندگان و بیجاشدگان داخلی و غیره می شود که در ادامه به 

آن ها پرداخته شده است. 

نظارت بر تظاهرات و گردهمایی ها

آزادی اجتماعات یکی از حقوق بشری افراد است. کمیسیون حقوق بشر همه ساله بر جریان گردهمایی ها و راهپیمایی های 
شهروندان نظارت می کند. طی این دوره گزارش دهی، کمیسیون حقوق بشر بر جریان  29 تظاهرات و گردهمایی که در شهرها 
و مناطق مختلف افغانستان برگزار شده بود، نظارت کرد . در جریان این تظاهرات ها، مظاهره کنندگان خواست های مشروع و 

قانونی خود را از دولت خواسته و مشکالت شان را مطرح کرده اند. 
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نظارت های ساحوی

نظارت های ساحوی کمیسیون، بخشی مهم از مأموریت های نظارتی است که وضعیت حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، 
هم چنین وضعیت حقوق مدنی و سیاسی را بر اساس فورم های مشخص و تعیین شده  بررسی می کند. این نظارت ها وارد بانک 
معلومات کمیسیون می شود و در گزارش های تحقیقی از آن استفاده  می شود. کمیسیون در این دوره در 278 مأموریت با حدود 

5 هزار تن مصاحبه کرده است. این مصاحبه ها میزان دسترسی شهروندان را به حقوق بشری شان نشان می دهد. 

نظارت بر اطفال سرحدی
کمیسیون حقوق بشر به صورت مستمر بر وضعیت اطفال در سرحدات نظارت می کند. اطفال سرحدی با چالش هایی بیشتری 
مواجه اند و در بسیاری موارد حقوق آنان به شدت  نقض  می شود. کمیسیون در این دوره گزارش دهی، طی 36 مأموریت با 
360 طفل )250 پسر و 110 دختر( در مرزها مصاحبه کرده است. مصاحبه  ها نشان می دهد که اطفال رد مرز شده توسط  ایران 
به اشکال مختلفی مورد آزار و اذیت قرار گرفته اند. یافته های این مصاحبه ها در بانک معلومات کمیسیون ثبت شده و آن در 

گزارش های تحقیقی  استفاده شده است. 
نظارت بر وضعیت افراد دارای معلولیت

کمیسیون به صورت مداوم بر وضعیت افراد دارای معلولیت نظارت می کند. در این دوره،  طی 92 مأموریت با 663 دارای 
معلولیت )437 مرد و 226 زن( مصاحبه  و  مشکالت آنان را بررسی کرد. این مصاحبه ها بر اساس فورم های مشخص، وضعیت 

عمومی حقوق بشری آنان را مورد بررسی قرار داده اند. 

پیامد: 

2.4. شکنجه، رفتار غیرانسانی و تحقیرآمیز و توقیف های خودسرانه و بی سرنوشتی زندانیان کاهش  یافته و رفتار با محبوسان، توقیفی ها، افراد 
تحت نظارت و محجوزان بهبود یافته است.

شاخص :

• کاهش تعداد شکایات درباره برخورد نادرست، شکنجه و توهین آمیز و غیرانسانی توسط مسئوالن زندان ها با زندانیان 	
و میزان اجرای پیشنهادهای کمیسیون به منظور بهبود وضعیت محالت سلب آزادی

نظارت بر محالت سلب آزادی

کمیسیون در این دوره طی 288 مأموریت  بر محالت سلب آزادی )محابس و توقیف خانه(، 1152 بار بر 124 مرکز زنانه و 292 
بار بر مرکز مردانه نظارت کرد . در نتیجه این مأموریت ها با حدود 2320 تن )592 زن، 1728 مرد( مصاحبه کرد.  نظارت های 
کمیسیون و مداخله قانونی آن باعث شد که  تعداد  289 تن )57  زن، 165 مرد و 67 طفل( که به طور غیر قانونی در حبس  یا 
توقیف خانه و مراکز اصالح و تربیت اطفال، سلب آزادی شده بودند، رها شوند.  این در حالی است که در سال گذشته  تعداد 

442 تن زندانی  غیر قانونی توسط کمیسیون رها شده بودند. شمار زندانیان غیر قانونی در سال 95 تن کمتر بود . 

نظارت بر نظارت خانه پولیس

مردانه(  مرکز   270 زنانه،  مرکز   112( ملی   امنیت  و  پولیس   نظارت خانه   382 مأموریت   بر   298 با  دوره،  این  در  کمیسیون 
  نظارت کرد. در نتیجه این نظارت ها، 112 تن به شمول 2 زن که به صورت غیر قانونی در نظارت خانه ها تحت نظارت پولیس 
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و امنیت قرار داشتند، رها شدند. نیز طی این نظارت ها مشکالت  نظارت خانه های پولیس و امنیت  بررسی شد و برای بهبودی 
آن و اصالح رفتار پولیس،  سفارش هایی مشخص به مسئوالن مربوط داده شد. در نتیجه، تعداد 27 سفارش کمیسیون درباره 
اصالح رفتار پولیس اجرا شده است. در این دوره گزارش دهی  تعداد 311 شکایت مبنی بر نقض حقوق بشر توسط پولیس 
در کمیسیون  ثبت شده است. در سال 1394  تعداد 407 شکایت علیه پولیس توسط کمیسیون  ثبت شده بود. میزان شکایت از 
پولیس در سال 1395 حدود 14 درصد کاهش را نشان می دهد. این امر نشان می دهد که آموزش ها و نظارت های کمیسیون 
مؤثر و نتیجه بخش بوده است.  کمیسیون تفاهم نامه ای را که با ارگان های امنیتی برای حفظ و رعایت موازین حقوق بشر به امضا 
رسانده بود، به صورت دوامدار  پیگیری کرده و مفاد آن تاکنون به صورت عادی و خوب اجرا شده است. با رعایت بخشی از 

این تفاهمنامه، کمیسیون می تواند بر تمام محالت سلب آزادی نظارت کند.

نظارت بر مراکز نگهداری اطفال
کمیسیون در این دوره گزارش دهی از طریق 240 مأموریت،  318 بار بر 95 مرکز  نگهداری، اصالح و تربیت اطفال   نظارت 
کرد . در جریان این نظارت ها، مشکالت عمده اطفال بررسی و برای حل مشکالت آنان با مسئوالن بخش های مربوط  صحبت   
شده است. در نتیجه، 98 سفارش کمیسیون توسط مسئوالن اجرا شد. کمیسیون در این سفارش های خود، خواهان توجه به 

پوشش،  اتاق مناسب، غذا و سالمت اطفال شده است. 

نظارت بر مراکز صحی، خانه های امن و پرورشگاه ها 

کمیسیون در این دوره بر مراکز صحی و درمانی، خانه های امن، پرورشگاه های اطفال به صورت منظم نظارت کرد . 

	 .  بخش زنان طی 288 مأموریت،  232 بار بر نظارت خانه های امن زنان، و 344 بار بر  مراکز صحی نظارت کرد

	 .بخش اطفال 286 بار بر پرورشگاه ها و یتیم خانه ها نظارت کرد

)نظارت خانه پولیس - ولسوالی دولتیار - غور(
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	 .بخش افراد دارای معلولیت 144 بار بر مراکز ترک اعتیاد  و مرستون ها نظارت کرد

براثر این نظارت ها، مشکالت این مراکز بررسی شده و سفارش های مشخصی به مسئوالن این بخش ها داد شده است. در نتیجه 
از مجموع 127 سفارش، 52 سفارش اجرا شده است. از مجموع این 52 سفارش اجراشده، 37 مورد مربوط به مراکز صحی و 

درمانی، 9 مورد مربوط به خانه های امن و 6 مورد مربوط پرورشگاه ها بوده است. 

شرکت مؤثر کمیسیون حقوق بشر در نشست های مربوط به منع شکنجه

کمیسیون در نشست ها و برنامه هایی که درباره منع شکنجه بوده، به صورت مستمر شرکت کرده و  راهکارها و مشوره های 
مناسبی داده است. کمیسیون از طریق شرکت در کمیته تعدیالت قوانین و سایر جلسات، همواره بر منع شکنجه و راهکارهای 
اساسی برای جلوگیری از آن تأکید کرده است. کمیسیون در تدوین قانون منع شکنجه که در حال تهیه و تدوین است، با 

وزارت  عدلیه و گروه کاری سهم فعال گرفته است .

پیامد: 

3.4. موارد نقض حقوق بشر و تلفات ملکی کاهش یافته، حق آزادی بیان، آزادی مطبوعات، آزادی انجمن ها و اجتماعات، آزادی عقیده، 
حقوق زنان و اطفال تقویت و حمایت می شو د.

شاخص ها:

• کاهش تلفات ملکی توسط دولت و نیروهای بین المللی حامی دولت و میزان پرداخت جبران خسارت به قربانیان تلفات 	
ملکی،

• و 	 بیان  آزادی  از رشد  و کیفیت حمایت  مدنی شهروندان  و  مورد حقوق سیاسی  در  تعهدات دولت  کیفیت رعایت 
مطبوعات در کشور.

ثبت شکایات و مساعدت های حقوقی 

در این دوره گزارش دهی  تعداد 7865  شکایت  در موارد مختلفی از جمله خشونت علیه زنان و اطفال، دعاوی اقتصادی و 
در کمیسیون  نامتوازن  انکشاف  و  تعلیمی  و  بیکاری، کمبود خدمات صحی  فقر،  اعتیاد،  زیست،  محیط   تخریب  اجتماعی ، 
از مجموع  بوده است.   این شکایات،  تعداد 5575 مورد شکایت آن، درباره خشونت علیه زنان  از مجموع   ثبت شده است. 
شکایت های ثبت شده  تعداد 2800  قضیه آن نقض حقوق بشر شناسایی شده است.  از مجموع قضایایی که نقض حقوق بشر 
شناسایی شده، حدود 840 قضیه آن حل شده است. در این دوره  تعداد 24 قضیه از دفاتر دیگر انتقال یافته که 7 مورد آن حل، 
دو مورد بسته و 15 مورد آن تحت کار قرار دارد. کمیسیون همواره با قربانیان نقض حقوق بشر مساعدت های حقوقی کرده و 
مشوره های الزم داده است. مراجعان کمیسیون و شاکیانی که شکایات شان را ثبت می کنند، از مشوره های حقوقی کمیسیون 
مستفید می شوند. کمیسیون  159 تن از اقشار آسیب پذیر به شمول زنان و اطفال بی سرپرست را به خانه های امن و پرورشگاه ها 

معرفی کرده است. در نتیجه این افراد از سوی نهاد های مربوطه مورد حمایت و توجه قرار گرفته اند.  

نظارت بر اجرای فرامین رئیس جمهور

کمیسیون طی دوره گزارش دهی در روند اجرای فرامین رئیس جمهور درباره عفو و تخفیف مجازات زندانیان مشارکتی مؤثر 
افراد غیرواجد شرایط  افراد واجد شرایط را شناسایی و معرفی کرده و از سوءاستفاده  داشته و بر اجرای آن نظارت کرده، 
جلوگیری کرد. در این دوره گزارش دهی کمیسیون  تعداد 6893 دوسیه را مبنی بر فرمان رئیس جمهور بازدید کرده است. در 
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نتیجه این فرامین،  5280 تن تخفیف یافته و 2032 تن دیگر رها شده اند. ارقام رها شدگان شامل  1734 مرد، 161 زن، و 137 
طفل  بوده است. این در حالی است که در سال گذشته 3583 تن براثر فرمان عفو رئیس جمهور رهایی یافتند. 

مجموع سن/جنس تعداد

5280تخفیف
4933 مرد

158 زن

142 طفل - پسر

37  طفل – دختر

مجموع تعداد سن/جنس
رهاشدگان

 

2032

1734 مرد

161 زن

137 طفل )دختر- پسر(

نظارت بر حقوق بشردوستانه و اطمینان از جبران خسارت برای قربانیان

نظارت بر وضعیت حقوق بشردوستانه، بخشی مهم از فعالیت های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. در این دوره 
طی 15 مأموریت نظارتی بر حقوق بین المللی بشردوستانه توسط تیم بررسی ویژه  انجام شده و از یافته های آن گزارش های 
خاصی تهیه و با مراجع مربوط ، به خصوص شورای امنیت ملی، در میان گذاشته شده است. عالوه بر این، کمیسیون حقوق بشر 
هماهنگی مداوم با بخش تلفات ملکی دفتر ملل متحد ) یونما( داشته است. هم چنین 5 نشست هماهنگی با دفتر صلیب سرخ 
بین المللی برگزار کرده است . این نشست ها  باعث تهیه دقیق  ارقام تلفات ملکی در مورد تعدادی از قضایای جدی و خبر ساز 
نقض قوانین بشردوستانه بین المللی شده است. نیز معلومات متقابل با هم تبادل و باعث  پیگیری بهتر نظارت بر قضایای   نقض 

قوانین حقوق بشردوستانه بین المللی شده است. 

کمیسیون حقوق بشر از طریق برگزاری نشست های  آگاهی دهی و مشورتی با نهادهای دولتی خواسته  جریان نظارت بر حقوق 
سال   در  دهند.  آگاهی  امنیتی  موظفان  برای  بشردوستانه  حقوق  قواعد  و  اصول  درباره  هم چنین  کند،  آسان  را  بشردوستانه 
1395 دو بار جلسه آگاهی و مشورتی برگزار شده است. یک نشست مشورتی و آگاهی دهی در والیت میدان وردگ که 
در آن والی، قوماندان امنیه رئیس امنیت ملی قوماندان قطعات خاص پولیس منسوبین اردوی ملی و وکالی شورای والیتی و 
سارنواالن  نظامی آن والیت  شر کت کردند.  دیگر جلسه مشورتی و آگاهی دهی با ریاست کشف وزارت دفاع برگزار شده 
است. هم چنین، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان  تعداد پنج نشست همکاری و هماهنگی با کمیته بین المللی صلیب سرخ 

و  تعداد شش نشست با یوناما برگزار کرده است. 

در جریان این نشست ها، معلومات تلفات ملکی تبادل شده است. کمیسیون حقوق بشر و صلیب سرخ یک کارگاه آموزشی 
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فعالیت دیگر  از  برای جبران خسارت  برگزار کرده است. دادخواهی  بشردوستانه  بشر درباره حقوق  برای کارمندان حقوق 
برای جبران خسارت   به صورت مداوم  بوده است. کمیسیون، همواره و  بشر در بخش حقوق بشردوستانه  کمیسیون حقوق 
قربانیان دادخواهی کرده است. به گونه مثال در جنگ دند غوری دند شهاب الدین ، دادخواهی حقوق بشر باعث شده که 
دولت افغانستان برای هر فامیلی که  خانه های شان خسارت دیده است، مبلغ 12 هزار افغانی پرداخت کند.  تعداد 160 خانه از  

دولت غرامت دریافت کردند. 

پیامد: 

4.4. نارسایی ها و نقاط ضعف قوانین، پالیسی ها و مقررات حمایت کننده حقوق بشر با هدف اجرای تعهدات بین المللی دولت شناسایی شده 
و از اجرای سیاست ها، پالیسی ها و تدابیری که حقوق بشر را نقض می کند، فعاالنه جلوگیری می شود.

شاخص ها:

• مؤثریت کمیسیون در مورد مرور و بررسی های قوانین و ارائه پیشنهادهای مسلکی به نهادهای مربوطه دولتی.	

• تعداد قوانینی که به  منظور بهبود و ضعیت حقوق بشر و ضع یا تعدیل می شود.	

شرکت مؤثر کمیسیون حقوق بشر در کمیته تدوین قوانین

کمیسیون به صورت مستمر در کمیته تدوین قوانین  شرکت داشته است. حضور کمیسیون در این کمیته ها باعث شده که از 
ارزش های حقوق بشر حمایت صورت گیرد. به طور مثال: کمیسیون حقوق بشر از طریق شرکت در نشست کمیته قوانین کابینه 
درباره طرح قانون حمایت از حقوق اطفال، پیشنهادهای کتبی مشخصی را برای گنجانیدن مواردی که در مطابقت با اهداف 

حقوق بشر و کنوانسیون حقوق اطفال و سفارش های کمیته ملل متحد در مورد این کنوانسیون بوده، عرضه کرده است.

هم چنین، کمیسیون حقوق بشر از طریق شرکت در نشست کمیته قوانین کابینه درباره طرح قانون محاسبان مالی، طرح مقرره 
است.  داشته  را  پیشنهادهایش  و  نظر ها  اجتماعی  و  زیستی  محیط  اثرات  ارزیابی  مقرره  طرح  و  حوادث  با  مبارزه  آمادگی 
کمیسیون حقوق بشر در نشست های متعدد دیگر درباره تدوین یا تعدیل قوانین نیز شرکت داشته است که مهم ترین آن ها قرار 

ذیل است: 

	 شرکت در جلسه کمیته قوانین کابینه درباره پیش نویس یا طرح مقرره تنظیم امور نظارت خانه ها و پیش نویس مقرره
بورس ها و تحصیالت عالی نظامی در خارج از کشور و عرضه پیشنهادهای درباره مقرره تنظیم امور نظارت خانه به 

صورت کتبی به منشی کمیته قوانین.

	 شرکت در نشست کمیته قوانین درباره طرح کود جزا

	 شرکت در نشست کمیته عدلی و قضایی درباره یادداشت تفاهم میان جمهوری اسالمی افغانستان و داکتران بدون
سرحد و پالیسی بهبود دسترسی زنان و اطفال به عدالت در مراکز سلب آزادی و مراقبت های بعد از آزادی و دادن نظر . 

	.شرکت در نشست گروه مشاور ه حقوقی درباره تعدیل ضمیمه شماره 1 قانون اجراآت جزایی
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	 1 شرکت در نشست انستیتوت قانون گذاری و تحقیقات علمی وزارت عدلیه درباره تعدیم ماده های ضمیمه شماره
قانون اجراآت جزایی

در نتیجه حضور کمیسیون در این کمیته ها  باعث شده که موازین حقوق بشر در تدوین و تعدیالت قوانین رعایت شود.  

نظارت بر پالیسی های دولت جهت جلوگیری از نقض حقوق بشر

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بر تمام سیاست ها، فرامین و پالیسی های دولت  که مرتبط با حقوق بشر است، نظارت 
می کند. کمیسیون حقوق بشر نظر ها و پیشنهادهای خود را با وزارت دفاع درباره شرکت اطفال در منازعات مسلحانه شریک 
کرده است. در نتیجه وزارت دفاع ملی سفارش های کمیسیون را وارد پالیسی خود کرده است.  هم چنین کمیسیون حقوق بشر 
رهنمودی را درباره رفتار نیروهای دفاعی و امنیتی، در جریان منازعات مسلحانه تهیه کرده و برای نهادهای امنیتی توزیع شده 

است. در این رهنمود کد های مشخص تعیین شده است که نیروهای امنیتی در جریان منازعات آن را رعایت کنند. 

پیگیری اجرای سفارش های سازمان ملل

سازمان ملل متحد همه ساله سفارش های مشخصی را درباره رعایت حقوق بشر و حمایت از آن به دولت ها عرضه می کند. 
کمیسیون در این دوره با توجه به سفارش های سازمان ملل متحد درباره کنوانسیون حقوق طفل، مسوده قانون حمایت حقوق 
اطفال را مرور و یک نسخه پیشنهادی درباره تطبیق سفارش سازمان ملل، توسط کمیسیون مستقل حقوق بشر ترتیب و تنظیم 
شد. این پیشنهاد در جلسه کمیته قوانین کابینه که درباره طرح قانون حمایت  حقوق اطفال برگزار شده بود مطرح و به صورت 
کتبی به کمیته قوانین )اداره امور ریاست جمهوری( ارسال شد. در این پیشنهاد تأکید شده، مواردی که در سفارش سازمان 

ملل متحد درباره مفاد کنوانسیون حقوق طفل ارائه شده، باید شامل قانون حمایت از اطفال شود. 
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گزارش بخش مالی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان برای سال 1395

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان برای تطبیق برنامه عمل خویش پالن مالی را برای یک مدت مشخص ترتیب و پیشبینی 
می نماید که در ختم هر سال گزارش ساالنه مالی خویش را مطابق با استاندارد های بین المللی، طرزالعمل مالی و اداری با 
حفظ شفافیت تهیه کرده و با تمام نهادها و ادارات ذی نفع شریک می سازد. در جدول زیر خالصه پالن مالی سال 1395 و 

مصارف آن گزارش داده شده است.

بخش اول: بودجه، مصارف بخش های کاری و  بالنس برای سال مالی 1395

جدول الف
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کمیسیون برای مصارف سال 1395 خویش مبلغ  دالر بودجه پیشبینی نموده بود که از آن جمله  مبلغ  
دالر را دریافت نموده است که از جمله بودجه دریافت شده، مبلغ  دالر آن در جریان سال 1395 مصرف گردیده 
است که 69 فیصد کل بودجه را تشکیل می دهد. این گزارش در جدول )الف( مطابق اهداف پیشبینی شده در پالن استراتیژیک 

تهیه و ترتیب گردیده است

درگراف پایین فیصدی مصارف که در سال 1395 در تطبیق پالن استراتیژیک کمیسیون )رهبری، توسعه حقوق بشر، توانمند 
سازی، حمایت و نظارت( و همچنان مصارف که در بخش های اداری و هیئت رهبری صورت گرفته، نشان داده شده است.

بخش دوم: پول دریافت شده، مصارف بخش های کاری و  بالنس برای سال مالی 1395

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان چگونگی تامین بودجه خویش برای اجرای برنامه عمل سال 1395 را در جدول )ب( 
نشان داده است . جدول مذکور عالوه بر مجموع وجوه دریافتی سال 1395، بیالنس باقی مانده سال 1394 )مبلغ 65.040 دالر( 
و عواید متفرقه کمیسیون )مبلغ 8.240 دالر( را نیز در بر دارد. کمیسیون در طول سال 1395 مبلغ 5.429.735 دالر امریکائی را 

از تمویل کنندگان )جامعه بین المللی( دریافت نموده است. 
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جدول ب

کمیسیون مساعدتهای مالی که در سال 1395 از تمویل کنندگان در یافت نموده قرار ذیل مورد استفاده قرار داده است.

کمیسیون مبلغ 1.075.021 دالر آمریکائی را از بودجه کشور کانادا در سال 1394 مصرف نمود که 100 فیصد آن مصرف 
گردید. عالوه بر این، مساعدت های مالی کشورهای دانمارک )65(، فنالند  )100 فیصد(، ناروی )100 فیصد(، انگلستان )100 

فیصد( SDC )100 فیصد( و استرالیا )100 فیصد( کمک های مصرف شده را در جریان سال 1395 نشان میدهد.

بودجه ارائه شده توسط کانادا برای سال 1395 مبلغ 1.075.021 دالرآمریکائی بود، که 20 فیصد کل بودجه دریافتی سال 
1395 را تشکیل میدهد - عالوه بر این کشور های تمویل کننده دیگر مانند دانمارک )27 فیصد(، فنالند )9 فیصد(، ناروی )9 
فیصد(، انگلستان )13 فیصد(، SDC )9 فیصد( و استرالیا )13 فیصد( کل بودجه را برای اجرای برنامه های کمیسیون در سال 

1395 مساعدت نموده است.

فیصدی های فوق شامل مجموع بودجه موجود برای سال 1395 است که بیالنس باقی مانده سال 1394 را نیز دربر دارد.

بشر دوستانه  پوشش کمک های  را تحت  تمویل کننده گان که مصارف سال 1395  فیصدی کمک های  پایین  درگراف 
خویش قرار داده، نشان داده شده است.
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بخش سوم: پول دریافت شده، مصارف و  بالنس سایر کمک ها برای سال مالی 1395

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در سال های 1393 و 1394 قسمیکه در )جدول  ج  نشان داده شده است(  یک تعداد 
مساعدت های مالی را از سایر تمویل کنندگان نیز دریافت نموده است. این بودجه برای رسیدن به اهداف  بکار برده شده است 
که مربوط به فعالیت های اساسی بوده ، اما بودجه آن به عنوان بخشی از بودجه برنامه عمل کمیسیون نبوده است. کمیسیون 

همچون مساعدت ها را در اجرای پروژه های جداگانه برای تطبیق فعالیت های مشخص بکار برده است. 
 

و  بشر"  مستقل حقوق  کمیسیون  اطفال  بخش حقوق  ظرفیت   "ارتقای  برای   2008 سال  در  قبال    SCS-N این،  بر  عالوه 
"کنفرانس بین المللی در مورد خشونت علیه اطفال، بهره برداری و سوء استفاده از اطفال" مساعدت مالی فراهم نموده بود. 
بنابراین، کمیسیون از بودجه باقی مانده سال قبلی در جریان سال 1395 هیچ نوع مصارف نداشته اما این مبلغ را درجریان سال 

1396 به مصرف خواهد رساند.
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همچنان جامعه باز )Open Society( مبلغ 59.966 دالر برای استخدام یک نفر مشاور در یکی از بخش های پروگرامی در 
سال 1393 فراهم نموده بود که از آن جمله مبلغ 13.545 دالر در سال 1394 به مصرف رسیده و متباقی آن در سال 1396 به 

مصرف خواهد رسید.

یونیسف)UNICEF(  در سال 1395 برای دو پروژه "نظارت ساحوی حقوق اطفال و نظارت مرزی  حقوق اطفال" مبلغ 
91.196 دالر فراهم نموده بود که در جریان سال 1395 به مصرف رسید. 

جدول ج

جدول د  مصارفی را که در طول سال 1395 بر اساس مکان و فعالیت مشخص شده بود نشان میدهد. 

جدول د 
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