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مقدمه
حقوق بشر بهعنوان یک اندیشه و فکر ،حداقل سابقه چند صدساله دارد ،اما بهعنوان یک نظام حقوقی بینالمللی
بعد از جنگ جهانی دوم شکلگرفته و بهمرورزمان تحول و تکاملیافته است .بعد از تصویب منشور ملل متحد در
 1945و تصویب اعالمیه جهانی حقوق بشر در سال  ،1948دورهای از تدوین مقررات بینالمللی حقوق بشر آغاز شده
و تاکنوندههاکنوانسیون الزامآور ،پروتکل الحاقی و اعالمیه درزمینهی حقوق بشر تدوین و تصویب شده است.
در کنار تدوین اسناد ،برای نظارت بر رعایت مقررات حقوق بشر ،برخی نهادهای نظارتی نیز تأسیسشده است.بر
اساس ساحه پوشش ،این نهادهای نظارتی را میتوان به نهادهای جهانی ،منطقهای و ملی تقسیم کرد .نهادهای جهانی،
تمام کشورها را تحت پوشش خود داشته و بر رعایت حقوق بشر در تمام جهان نظارت میکند .نهادهایمنطقهای،
مخصوص نظارت بر حقوق بشر در یک منطقه (مث ً
القار ه اروپا) هستند و نهاد ملی ،بر وضعیت حقوق بشر در یک کشور
نظارت دارد.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ،یک نهاد ملی است که خود به بخشهای مختلف کاری تقسیم شده
است .ازجمله اینبخشها ،بخش آمبودزمن است که از عملکرد منسوبان نیروهای دفاعی و امنیتی نظار میکند .به دلیل
اینکه بخش آمبودزمن کمیسیونازنظر کاری رابطه نزدیکی با نهادهای امنیتی و قضایی دارد ،وظایف و صالحیتهای
این بخش تشریح میشود تا منسوبان نهادهای دفاعی و امنیتی ،شناخت مناسب از این اداره داشته و زمینه همکاری
آنان با آمبودزمن بیشترشود.
مطالب این جزوه در پنج بخش و یک جمعبندی ارائه خواهد شد .چهار بخش اصلی عبارت است از -1 :معرفی
کمیسیون حقوق بشر -2 ،معنای آمبودزمن -3،آمبودزمن در افغانستان -4 ،وظایف و صالحیتهای آمبودزمن و
باألخره  -5معرفی تفاهمنامه کمیسیون با سه ارگان امنیتی و دفاعی.
معرفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یک نهاد ملی حقوق بشر است که در سطح کشور افغانستان در زمینه
حمایت و انکشاف حقوق بشر فعالیت میکند .این نهاد در سال  2002براساس توافقات کنفرانس بن و با فرمان رییس
جمهور افغانستان تشکیل گردید و سپس با حکم ماده  58قانون اساسی جمهوری اسالمی افغانستان به عنوان یک
اداره مستقل در چارچوب دولت افغانستان به منظور نظارت بر رعایت حقوق بشر در افغانستان و بهبود و حمایت از
آن ،در قانون اساسی کشور تسجیل شد .بر مبنای حکم قانون اساسی افغانستان« ،هرشخص میتواند در صورت نقض
حقوق بشری خود ،به این کمیسیون شکایت نماید .کمیسیون میتواند موارد نقض حقوق بشری افراد را به مراجع
1
قانونی راجع سازد و در دفاع از حقوق آن ها مساعدت نماید».
 .1قانون اساسی افغانستان( .)1382ماده .58
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تشکیالت ،وظایف و صالحیتهای کمیسیون نیز در قانون تعریف گردیده است .کمیسیون مرکب از  9عضو
می باشد که هرکدام به نام کمیشنر یاد می گردند و برای پنج سال از سوی رییس جمهور تعیین میشود .رییس
کمیسیون یکی از اعضای کمیسیون است که توسط رییس جمهور تعیین میشود .معاون کمیسیون نیز از میان
اعضای کمیسیون انتخاب میشود.
در رأس بخشهای اجرایی کمیسیون ریاست اجراییه (داراالنشاء) قرار دارد که توسط رییس اجراییه رهبری
میشود و تمام امور اداری و فعالیتهای اجرایی کمیسیون را تنظیم میکند .بخش های کاری متعددی در ساختار
کمیسیون وجود دارند که فعالیتهای کمیسیون را انجام می دهند .این بخش ها عبارتند از:
اهداف ،فعالیتها و برنامههای کاری کمیسیون:
براساس تصریح قانون تشکیل ،وظایف و صالحیتهای کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ،این کمیسیون به
منظور تحقق اهداف پنجگانه ذیل فعالیت میکند:
•نظارت بر رعایت حقوق بشر؛
•تعمیم و حمایت از حقوق بشر؛
•نظارت بر وضعیت و چگونگی دسترسی افراد به حقوق و آزادیهای بشری؛
•بررسی و تحقیق از تخلفات و موارد نقض حقوق بشر و؛
2
•اتخاذ تدابیر به منظور بهبود و انکشاف وضعیت حقوق بشر در کشور.
عمدهترین وظایف و صالحیتهای کمیسیون:
براساس ماده  58قانون اساسی کشور و ماده های  23 ،21و  24قانون تشکیل ،وظایف و صالحیتهای کمیسیون
مستقل حقوق بشر افغانستان ،کمیسیون دارای وظایف و صالحیتهای ذیل میباشد که عمدهترین آنها را یادآوری
میکنیم:
•نظارت بر وضعیت حقوق بشر
•نظارت بر تطبیق احکام قانون اساسی ،سایر قوانین ،مقررات ،لوایح و تعهدات در رابطه به حقوق
بشر
•نظارت بر وضعیت و چگونگی دسترسی افراد به حقوق و آزادیهای بشری
•بازدید از محالت سلب آزادی و نظارت از تطبیق قوانین مربوط به رفتار با محبوسین ،محجوزین
مطابق احکام قانون
•بررسی تخلفات و موارد نقض حقوق بشری
•جمعآوری اسناد ،مدارک ،شواهد و معلومات در موارد نقض حقوق بشر
•ارجاع نتایج بررسی برای حل و جلوگیری از تخلفات و نقض حقوق بشر به مراجع مربوط و تعقیب
3
اجراآت در زمینه
4
•کمیسیون شکایات واصله از نقض حقوق را بررسی مینماید
•کمیسیون میتواند در جریان بررسی شکایات ،اسناد و شواهد را از اشخاص و مراجع مربوط مطالبه
 .2قانون تشکیل ،وظایف و صالحیتهای کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان( .)1384ماده .5
 .3قانون تشکیل ،وظایف و صالحیتهای کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ،ماده 21
 .4همان ،ماده 23
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مصونیت از تعقیب عدلی:
اعضاء و سایر مأمورین کمیسیون در اجرای وظایف قانونی خویش مورد تعقیب عدلی قرار نمیگیرند.6
فعالیتها و برنامههای کاری کمیسیون در ضمن برنامههای استراتیژیک و برنامههای عمل ترتیب میشود .برنامه
استراتیژیک و برنامه عمل فعلی کمیسیون سالهای  2014تا  2018را تحت پوشش دارد .برنامه استراتیژیک جدید
کمیسیون طی یک پروسه طوالنی که بیش از  761تن از مردم ،نهادهاي حکومتی ،جامعه مدنی ،رسانهها ،قضات
و سارنواالن ،پولیس ،مدافعان حقوق بشر و زنان ،نمایندگان نهادهای حمایتکننده شامل آن بودند ،تهیه و تدوین
گردیده است .فعالیتها و برنامههای کمیسیون معطوف به چهار هدف استراتیژیک زیر میباشند:
•رهبری
•توسعه حقوق بشر
•توانمندسازی
•حمایت از حقوق بشر و نظارت بر آن
د :مبنای فعالیت :فعالیتهای این نهاد ملی ،مستقل بوده و توسط قانون ،برنامه استراتیژیک و برنامه عمل آن
تنظیم میشود .بر اساس ماده  2قانون تشکیل ،وظایف و صالحیتهای کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ،این
کمیسیون در چوکات دولت جمهوری اسالمی افغانستان تأسیسشده و بهطور مستقل فعالیت مینماید و در انجام
فعالیتهای خویش ،احکام قانون اساسی ،قانون مذکور و سایر قوانین نافذ کشور را مالک عمل قرار میدهد .کمیسیون
تقریباً از آغاز تأسیس تا کنون ،برنامه استراتژیک داشته است .برنامه استراتژیک فعلی ،سالهای  1397-1393را
تحت پوشش قرار میدهد .برنامه عمل کمیسیون نیز ساالنه بر اساس برنامه استراتیژیک تهیه و مشارکت کارمندان
کمیسیون تصویب میگردد.
ه :بخشها و دفاتر :عالوه بر بخشهای حمایتی ،کمیسیون در بخشهای برنامهای ذیل فعالیت دارد -1 :بخش
آموزش حقوق بشر -2 ،بخش نظارت و بررسی از تخطیهای حقوق بشر -3،بخش حمایت و انکشاف حقوق زنان-4 ،
بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال -5 ،بخش حمایت و انکشاف حقوق اشخاص دارای معلولیت -6 ،بخش تحقیق
و مطالعات حقوق بشر -7 ،بخش آمبودزمن -8 ،تیم بررسی ویژه (نظارت از رعایت حقوق بشر دوستانه) و  -9بخش
نظارت ،ارزیابی و گزارشدهی .این برنامهها و فعالیتها توسط دفتر مرکزی در کابل ،هشت دفتر ساحوی و شش دفتر
والیتی در سطح کشور اجرا میشود.
معنای آمبودزمن
احتماالً اکث ر مرد م کشور ما اولین بار است که واژه “آمبودزمن” را میشنوند و شاید قب ً
ال در این مورد چیزی
نمیدانستند .از همان رو تا حال در افغانستان کلمه “آمبودزمن” یک واژه جدید است و برای بسیاریها ناآشنا میباشد.
“آمبودزمن” مانند بسیاری از واژههای دیگر مانند واژههای “پولیس”“ ،آمبوالنس”“ ،ترافیک” و غیره وارد سایر زبانها
شده و مردم دنیا با آنها آشنایند .ممکن است که این واژهها اصالت التینی و یا انگلیسی داشته باشند؛ اما استفاده از آنها
اکنون جهانی شده است .واژه آمبودزمن نیز مثل واژه پولیس وارد زبانهای دیگر شده و مردم مفهوم آن را میدانند.
برای اولینبار ،در کشور سویدن ،آمبودزمن در سال  1809تأسیس گردید که سپس سایر کشورها نیز دست به
تأسیس چنین نهاد زدند و آنها نیز از کلمه آمبودزمن استفاده کردند.7
 .5همان ،ماده 24
 .6همان ،ماده 16

7 Ombudsman Association, All About Ombudsman, For more details click on the link: http://www.ombudsmanassociation.org/young-people/all-about-omb.
htm
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آمبودزمن برگرفته از کلمه  ،Ombudsmanریشه اسکاندیناوی دارد و معنای اصلی لغوی آن" ،نماینده" بوده،
اما بهمرورزمان ،معنای متفاوت پیداکرده است .معنای اصطالحی کنونی اين واژه ،نهادهايي است كه به شكايات
مردم از دستگاههاي حکومتی بهصورت غیر قضایی رسيدگي ميكنند .آمبودزمن در فرهنگ (Black's Law
 )Dictionaryچنین تعریف شده است« :آمبودزمن ،یک مقام رسمی گماشته شده است که برای دریافت ،بررسی و
گزارش شکایات خصوصی شهروندان در مورد دولت موظف شده است ».درتعریف آمبودزمن در فرهنگ لغت آکسفورد
نیز آمده است" :آمبودزمن ،مرجع رسمی است که شکایات شهروندان در مورد سازمانها و افراد بهویژه مقامات
عالیرتبه را دریافت و بررسی میکند".
بنابراین ،اکنون آمبودزمنبه فرد یا دفتری غیرجانبدار و بیطرف گفته میشود که وظیفه دارد بهعنوان نماینده
عموم مردم ،موارد نقض حقوق افراد توسط دولت یا نهادهای دیگر را بررسی و بازرسی کند .این وظیفه معموالً توسط
دولت یا پارلمان به آمبودزمن محول میشود امادر عمل به او ،استقالل عمل زیادی نیزداده میشود .هدف از تشکیل
آمبودزمن ،حمایت از حقوق افراد در مقابل جریانات نادرست اداری و حکومتی است .بهعبارتدیگر ،آمبودزمن،یک نوع
ضمانت اجرایی غیرقضایی برای نظارت برحاکمیت قانون در کشور و حمایت از حقوق و آزادیهای مردم است .این
نهاد شکایتها را دریافت نموده و مورد بررسی قرار میدهد و سپس براساس مقررات ،رهنمودهای الزم را به مقامات
مسئول ارائه میکند .ويژگي اين نوع رسيدگي غیرقضایی ،نبود تشريفات و افزايش سرعتعمل درنتیجه بخش بودن
شكايات است .به همين خاطر ،آمبودزمن مورد استقبال كشورهاي مختلف قرار گرفته است.
نحوه فعالیت و چگونگی تشکیل دفاتر آمبودزمن در کشورهای مختلف ،متنوع است .در بعضی از کشورها به
جای نهاد ملی حقوق بشر ،آمبودزمن دارند و در بعضی از کشورها ،برای هر موضوع مشخص یک نهاد جداگانه به نام
آمبودزمن تشکیل یافته است .یعنی میتوان گفت که آمبودزمن یک نوعی از نهاد ملی حقوق بشر است .به طور مثال،
در کشور شاهی انگلستان و ایرلند بیش از  20نوع آمبودزمن در عرصه های مختلف وجود دارد .8در کشور دانمارک در
کنار انستیتوت ملی حقوق بشر دانمارک ،آمبودزمن با صالحیتهای قانونی تشکیل یافته و مسوولیت دریافت و بررسی
شکایت به دوش این سازمان است .در کشور همسایه ما ،تاجکستان به جای کمیسیون ملی حقوق بشر ،آمبودزمن
تشکیل یافته که وظیفه نظارت و حمایت از حقوق بشر را به عهده دارد .این نوع آمبودزمن که به عوض نهاد ملی
حقوق بشر تاسیس می شوند ،طبیعی است که بر مبنای اصولنامه پاریس و قوانین داخلی کشورها ایجاد شده و از
صالحیتهای که نهادهای ملی حقوق بشر دارند ،برخوردار اند .اما در بعضی از کشورها ،در کنار نهادهای ملی حقوق
بشر ،نهاد آمبودزمن نیز در یک عرصه مشخص و یا چند آمبودزمن در عرصه های مختلف تاسیس میشود.
آمبودزمن در افغانستان
موضوع تشکیل آمبودزمن در افغانستان ،در ماه آگست  ۲۰۱۰میالدی مطرح شد .کمیسیون مستقل حقوق بشر
افغانستان با مأموریت پولیس اتحادیه اروپا در افغانستان ( )EUPOLروی تأسیس ساختار آمبودزمن ،گفتگوهای
مفصل داشتند .درمورد ساختار آمبودزمن ،اختالفنظر وجود داشت ،اما پس از مشورتهای زیاد با ارگانهای مختلف
باألخره تصمیم گرفته شد که دفتر آمبودزمن بهعنوان یک بخش کاری در ساختار کمیسیون مستقل حقوق بشر
افغانستان تأسیس شود.
الف :انتخاب نام
یکی از اولین موضوعات قابلبحث،انتخاب نام این نهاد در افغانستان بود .در ابتدا تالش شد که بدیل این واژه به
زبانهای دری یا پشتو پیدا شود .کلمات»دادرس»« ،دادآور» و «دفتر رسیدگی به شکایات»،بهعنوانگزینههای بدیل
مطرح بودند ،اما هیچکدام موردقبول قرار نگرفت .درنهایت به دلیل اینکه هر واژه ،بار معنایی خاص خود را دارد و
ترجمه برخی از واژهها به زبان دیگر ،دشوار است ،موافقت شد که از خود کلمه آمبودزمن استفاده شود.
 8همان
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در اوایل قرار بود که آمبودزمن از طریق ثبت و رسیدگی به شکایات مردم،صرفاً بر عملکرد پولیس نظارت کند و
لذا نام رسمی این نهاد« ،دفتر آمبودزمن پولیس» بود .اما در سال  2016بعد از امضای تفاهمنامه همکاری و هماهنگی
کمیسیون مستقل حقوق بشر با وزارت دفاع ملی ،وزارت امور داخله ،ریاست عمومی امنیت ملی ،مأموریت آمبودزمن
به نظارت بر ادارات دیگر نیز گسترش یافت ولذا این بخش ،به «آمبودزمن» تغییر نام داد.اکنون آمبودزمن ،بر عملکرد
تمامی نیروهای دفاعی و امنیتی کشور نظارت کرده و قضایای نقض حقوق بشر مربوط به آنها را مورد رسیدگی قرار
میدهد.
ب :ضرورت تأسیس آمبودزمن
برای اثبات ضرورت تأسیس آمبودزمن در افغانستان میتوان گفت :هر سازمان بهخصوص سازمانها و ارگانهای
دولتی ،برای اینکه عملکرد شفاف داشته باشد ،پاسخگو باشد و خدمات خوب ارائه کند ،بایدبر عملکردشان نظارت
شود .نظارت بر عملکرد یک ارگان نیز میتواند بر دو نوع باشد :نظارت داخلی و نظارت بیرونی.
تقریباً تمامی ارگانها ،مکانیزم نظارتی داخلی دارند و ازطریق این مکانیزم ،بر عملکرد افراد و بهطور کل از
فعالیتهای یک ارگان نظارت میشود .این نوع نظارت اهمیت خود را داشته و در برخی از سازمانها نیز تأثیرگذار
بوده است.اما مکانیزم های نظارتی داخلی همیشه و در همهجا موفق نیست .تجربه نشان داده است که مکانیزم های
نظارتی داخلی به دلیل مصلحتهایی که در داخل یک ارگان وجود دارد ،نمیتواند زیاد مؤثر باشد .ناظران داخلی در
برخی موارد ،دچار مصلحتاندیشیها شده و قاطعیت الزم را برای نظارت ندارند و به همین دلیلحتی بعد از کشف
تخلفات وکاستیها ،ممکن است به خاطر مصلحت کل ارگان ،از آنها چشمپوشی کنند .برای نظارت بر ارگانهای
دفاعی و امنیتی کشور نیز مکانیزم های نظارتی داخلی متعددی وجود دارد .مث ً
ال در وزارت دفاع ،وزارت امور داخله و
ریاست امنیت ملی ،ریاست کنترل و تفتیش ،ریاست حقوق ،پولیس  ،۱۱۹ریاست جندر و حقوق بشر،وجود داشته و
ازصالحیتهای قانونی ،تشکیالت و تأسیسات کافی برخوردار است .اما در عمل دیده میشود این مکانیزم های نظارتی
داخلی برای پاسخگو ساختن ارگانهای دفاعی و امنیتی کشور کافی نیست.
برای تکمیل مکانیزمهای نظارتی داخلی ،ایجاد مکانیزم های نظارتی بیرونی الزم و ضروری است .مکانیزم های
نظارتی بیرونی میتواند بدون مصلحتاندیشیها ،با قاطعیت و مستقل عمل کند و تمامی کاستیها و تخلفات را
آشکار ساخته و موارد نقض حقوق بشر را با جدیت مورد پیگیری و رسیدگی قرار دهد .مکانیزم نظارتی بیرونی نیز
میتواند در قالب نهاد قضایی و غیر قضایی باشد .برای نظارت قضائی بر عملکرد نهادهای دفاعی و امنیتی،برخی نهادها
ازجمله سارنوالی پولیس ،سارنوالی وزارت دفاع و سارنوالی امنیت ملی وجوددارد .البته نظارت قضایی ،تشریفات خاص
و طوالنی داردو به همین دلیل تأسیس آمبودزمن بهعنوان یک مکانیزم نظارتی بیرونی اما غیرقضایی ،ضروری و الزم
تشخیص دادهشده و عملی شد .اکنون آمبودزمن با دریافت و بررسی شکایات مردم ،بر روش اجرای قوانین توسط
نیروهای امنیتی و چگونگی رفتار با مردم نظارت میکند .فعالیتهای زمان جنگ نهادهای امنیتیدر مورد رفتار با
مردم و نگهداری مظنونین در نظارت خانهها و رعایتقوانین مربوط به مخاصمات مسلحانه (قوانین حقوق بشردوستانه
بینالمللی) ،از جمله حوزههای کاری آمبودزمن است .این نظارت مستمر بر عملکرد نیروهای امنیتی باعث خواهد
شد تا آنها بیشتر از قبل ،قوانین نافذ کشور ،قوانین بینالمللی در مورد مخاصمان مسلحانه و مقررات حقوق بشری را
رعایت نموده و از طریق تحقق حاکمیت قانون ،به حقوق و آزادیهای مردم احترام بگذارند.
ج :اهداف آمبودزمن
آمبودزمن بهمنظور رسیدن به اهداف زیر تأسیسشده و فعالیت میکند:
1 )1افزایش پاسخگویی نیروهای امنیتی نسبت به مردم از طریق نظارت بر عملکرد آنها و رسیدگی
مؤثر به شکایات،
2 )2بهبود دسترسی برابر و عادالنه تمامی شهروندان به خدمات ارگانهای دفاعی و امنیتی،
3 )3جلب اعتماد و حمایت مردم نسبت به ارگانهای دفاعی و امنیتی،
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4 )4اصالح سیاستها ،برنامهها و رفتار منسوبین ارگانهای دفاعی و امنیتی از طریق تحقیق ،ارزیابیها
و ارائه پیشنهادها،
5 )5ارتقای ظرفیت و افزایش آگاهی منسوبین ارگانهای دفاعی و امنیتی از طریق راهاندازی برنامههای
آموزشی.
وظایف و صالحیتهای آمبودزمن
بخش آمبودزمن بهعنوان یک واحد کاری در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ،در انجاموظیفه خود از تمامی
اختیارات ِبرگرفته از صالحیتها و اختیارات کمیسیون بر اساس قانون اساسی و قانون تشکیل ،صالحیتها و وظایف
کمیسیون برخورداراست .بهصورت مشخص ،صالحیتها و وظایف آمبودزمن را میتوان در سه ساحهدستهبندی
کرد:
الف :نظارت و بررسی
در حوزه نظارت و بررسی ،وظایف و صالحیتهای آمبودزمن قرار ذیل است:
1 )1نظارت مؤثر بر رفتار ارگانهای دفاعی و امنیتی بهمنظور جلوگیری از نقض مقررات حقوق بشر و
حقوقبشردوستانهبینالمللی،
2 )2نظارت بر چگونگی ارائه خدمات ارگانهای دفاعی و امنیتی به مردمتا بتوان از طریق این نوع نظارت
ازدسترسی برابر و عادالنه شهروندان به خدمات آنها بتوان اطمینان پیدا کرد،
3 )3نظارت بر تمام محالت سلب آزادی به شمول توقیف خانهها ،محابس و نظارتخانههای پولیس و
امنیت ملی،
4 )4مطالبه معلومات ،اسناد و توضیحات از اشخاص و مراجع مربوطه در مورد شکایات و قضایای نقض
حقوق بشری،
5 )5ارائه مشورتها ،پیشنهادها و سفارشهای الزم بهمنظور بهبود رفتار منسوبین ارگانهای دفاعی و
امنیتی تا ارزشهای جهانی بیشتر عملی شده وحاکمیت قانون تطبیق شود.
ب :رسیدگی و پیگیری شکایات
در حوزه رسیدگی و پیگیری شکایات ،وظایف و صالحیتهای آمبودزمن قرار ذیل است:
•دریافت ،ثبت ،مستندسازی و ارزیابی شکایات افراد واصله نسبت به رفتار منسوبین ارگانهای دفاعی
و امنیتی،
•حصول اطمینان از رسیدگی به شکایت ارجاعشده به نهادهای مربوطه و در صورت لزوم ارسال نتایج
آن به مقامات وزارتهای دفاع ملی ،امور داخله و ریاست عمومی امنیت ملی برای اقدامات بیشتر،
•همکاری با مراجع مربوط در حلوفصل قضایا ،دادخواهی برای تطبیق پیشنهادهای صورت گرفته و
جستجوی راهحلها بهمنظور جبران خساراتبرای قربانیان یا شکایتکنندگان بهصورت عادالنه،
•انجام رسیدگیهای الزم و حمایت از قربانیان در صورت لزوم و ارائه نتیجه دوباره به خود ارگانها.
ج :آگاهیدهی و گزارش
1 )1راهاندازی برنامههای آموزشی ارتقای ظرفیت در مورد مقررات حقوق بشر ،حقوق بشردوستانه،حاکمیت
قانون ،اصول محاکمه عادالنه و حقوق محکومان و متهممان از طریق برگزاری کارگاهها ،سمینارهابرای
نیروهای امنیتی،
2 )2تهیه گزارشهای تحقیقی و ارائه سفارشها و پیشنهادها مبتنی بر یافتههای نظارتی به مقامات
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وزارتهای دفاع ملی ،امور داخله و ریاست عمومی امنیت ملی کشور.
3 )3پخش و نشر گزارشهای موضوعی ،تحقیقی و صدور اعالمیهها و رهنماییها برای ارزیابی و بهبود
عملکرد منسوبین ارگانهای دفاعی و امنیتی.
معرفی تفاهمنامه همکاری و هماهنگی
در این قسمت برخی از نکات مهم تفاهمنامه همکاری و هماهنگی میان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان
و سه ارگان دفاعی و امنیتی کشور معرفی میشود.
مقدمه
این تفاهمنامهبهمنظور افزایش رضایت شهروندان و اعتماد آنها نسبت به منسوبین دفاعی و امنیتیو تقویت
همکاریهای متقابل میان مردم و نیروهای دفاعی و امنیتیجهتنظارت بر عملکرد آنها ،تقویت و نهادینهسازی همکاری
و هماهنگی میان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و وزارتهای دفاع ملی ،امور داخله و ریاست عمومی امنیت
ملی به امضاءمیرسد.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ،براساس ماده  58قانون اساسی وقانون تشکیل ،وظایف و صالحیتهای
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ،وضعیت حقوق بشر در کشور را نظارت میکند و به این منظور شکایات
واصله را دریافت ،بررسی و ارزیابی نموده و اسناد ،معلومات ،شواهد و مدارک مربوط را بهمنظور رسیدگی به شکایات
جمعآوری کرده و مورد بررسی قرار میدهد .همچنین کمیسیون جهت رسیدگی مؤثر و جلوگیری از تخلف و نقض
حقوق بشر اسناد و مدارک الزم را به مراجع ذیربط ارجاع نموده و نتایج و اقدامات اتخاذشده را در این رابطه تعقیب
میکند.
وزارت دفاع ملی ،وزارت امور داخله و ریاست عمومی امنیت ملی از جمله ارگانهای مهم و اساسی دولت جمهوری
اسالمی افغانستان که بر اساس قانون اساسی ،قانون پولیس و سایر قوانین نافذ کشور وظیفه تأمین امنیت افراد و
اجتماع ،حفظ نظم و امنیت عمومی ،کشف و مبارزه با جرایم را به عهدهدارند .همه منسوبین در این وزارتخانهها و
ریاست عمومی امنیت ملی مکلفاند وظایف خود را بر اساس حاکمیت قانون ،مطابق به لوایح وظایف و تشکیالت
که توسط رئیسجمهوری اسالمی افغانستان منظور گردیده ،با در نظرداشت اولویتهایت عیینشده برای ارگانهای
دفاعی و امنیتی ایفا نمایند .تمامی منسوبین استخدامشده توسط این وزارتخانهها و ریاست عمومی امنیت ملی موظف
به حفاظت از ارزشهای حقوق بشر در مطابقت با مفاد قانون اساسیاند.
وزارتهای دفاع ملی ،امور داخله ،ریاست عمومی امنیت ملی و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان این
تفاهمنامه را بهمنظور بلند بردن سطح آگاهی ،ظرفیت و بهبود عملکردتمامی بخشها و واحدهای تحت امر این نهادها
در مرکز و والیات در زمین ه حفظ و رعایت حقوق بشر در کشور طی مواد زیر امضاء میکنند.
تعهدات و مسئولیتهای جوانب این تفاهمنامه
ماده اول:
( .)1همه جوانب این تفاهمنامه به ارزشهای حقوق بشری و شهروندی باور کامل داشته و بر لزوم پایبندی
و رعایت اصول و ارزشهای حقوق بشری در تمامی سطوح تأکیدمیورزند.
( .)2همه جوانب عمیقاً باورمندند که رعایت حقوق بشری افراد و اجرای درست عدالت ،عامل مهم و مؤثر
در تأمین نظم ،امنیت و آرامش پایدار و تحکیم حاکمیت قانون است.
( .)3همه جوانب ،نقش همکاری و تفاهمچندجانبه را در پیشبرد امور وظیفوی و حمایت از حقوق شهروندی
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و بهبود وضعیت حقوق بشر در افغانستان مؤثرمیدانند.
( .)4همه جوانب روی درک و ضرورت تحکیم ،استمرار و گسترش همکاریهای متقابل تأکیدمیورزند.
( .)5همه جوانب متعهد میگردند تا باکمال صداقت ،تعهدات مندرج این تفاهمنامه را اجرا و عملی نموده و از
اجرائات مؤثر و بهموقع آنها در چارچوب قوانین نافذ ،اصول و طرزالعمل های مربوطه اطمینان میدهند.
( .)6همه جوانب بر اصل برابری و عدم تبعیض باور داشته و مفاد این تفاهمنامه را بدون هیچ نوع تبعیض
بر مبنای نژاد ،قومیت ،لسان ،مذهب ،جنسیت و سایر تعلقات ،اجرا و تطبیق میکنند.
( .)7همه جوانب متعهد میگردند تا در اسرع وقت نسبت به شکایات واصله در زمین ه نقض حقوق بشر
رسیدگی و اجرائات الزم را به عملآورند.
تعهدات وزارتهایدفاع ملی،امور داخله و ریاست عمومی امنیت ملی
ماده دوم:
( .)1فراهمسازی زمینهها و تسهیالت الزم برای نظارت متداوم و مؤثر از وضعیت حقوق بشر.
( .)2همکاری و هماهنگی با ناظرین کمیسیون در بررسی همهجانبه شکایات قضایای نقض حقوق بشر و
قوانین نافذ توسط منسوبین ارگانهای دفاعی و امنیتی کشور.
( .)3رعایت و اجرای سفارشها و پیشنهادهای کمیسیون که از طریق مکتوبها ،گزارشها و بازدیدهای
حضوری کارمندان کمیسیون که جهت بهبود وضعیت حقوق بشر ارائه میشوند.
( .)4ارائه معلومات و مدارک الزم در رابطه به قضایای نقض حقوق بشر که توسط کمیسیون مطالبه
میگردد.
( .)5پیگیری و رسیدگی به شکایات و قضایای نقض حقوق بشر که توسط کمیسیون به وزارتهای دفاع
ملی،امور داخله و ریاست عمومی امنیت ملی ارجاع میگردد و ارائه اطمینان از اجرائات الزم و مؤثر در
زمین ه مربوطه.
( .)6حصول اطمینان از رعایت کامل موازین حقوق بشر و قوانین نافذ توسط تمام قطعات ،جزوتام ها و قدمه
های تحت اثر وزارتهای دفاع ملی ،امور داخله و ریاست عمومی امنیت ملی.
( .)7طرح و توسعه برنامههای آموزشی برای تمامی منسوبین ملکی و نظامی وزارتهایدفاع ملی ،امور داخله
و ریاست عمومی امنیت ملی که فعالیتها و عملکردآنها بر وضعیت حقوق بشر تأثیرگذار است.
( .)8ایجاد تسهیالت الزم برای تدویر برنامههای آموزشی ارتقای ظرفیت منسوبین ارگانهای دفاعی و
امنیتی در مورد رعایت حقوق بینالمللی بشردوستانه ازجمله احترام به کرامت انسانی اسیران جنگ و
احترام به حاکمیت قانون.
تعهدات و مسئولیتهای کمیسیون
ماده سوم:
( .)1انجام فعالیتهای الزم باوزارتهای دفاع ملی ،امور داخله ،ریاست عمومی امنیت ملی ،سازمانهایغیردولتی
و جامعه بینالمللی برای تأمین همکاری بهمنظور حمایت و رعایت حقوق بشر.
( .)2نظارت مؤثر از ارگانهای دفاعی و امنیتی بهمنظور جلوگیری از نقض حقوق بشر و حقوق
بشردوستانه.
( .)3دریافت ،استماع ،ثبت ،بررسی ،مستندسازی و ارزیابی شکایات افراد واصله نسبت به رفتار سوء و
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عملکرد منسوبین ارگانهای دفاعی و امنیتی کشور.
( .)4حصول اطمینان از رسیدگی به شکایت ارجاع شده به نهادهای مربوطه و در صورت لزوم ارسال نتایج
آن به مقامات وزارتهای دفاع ملی ،امور داخله و ریاست عمومی امنیت ملی برای اقدامات بیشتر.
( .)5مطالبه معلومات ،اسناد،مدارک و توضیحات از اشخاص و مراجع مربوطه در مورد قضایای نقض حقوق
بشری.
( .)6پیگیری شکایات مربوط به رفتار سوء منسوبین ارگانهای دفاعی و امنیتی کشور و حصول اطمینان از
ارجاع این موارد به مراجع مربوطه.
( .)7انجام رسیدگیهای الزم و حمایت از قربانیان در صورت لزوم و ارائه نتیجه دوباره به خود نهادها.
( .)8تهیه گزارشهای تحقیقی و ارائه سفارشها و پیشنهادهای مبتنی بر یافتههای نظارتی به مقامات
وزارتهای دفاع ملی ،امور داخله و ریاست عمومی امنیت ملی کشور.
( .)9ارائه مشورهها ،پیشنهادها و سفارشهای الزم بهمنظور بهبود بیشتر رفتار منسوبین ارگانهای دفاعی
وامنیتی کشور نسبت به رعایت ارزشهای حقوق بینالمللی بشردوستانه و حاکمیت قانون.
( .)10رعایت اصل محرمیت و عدم افشای اسراری که به فعالیتهای کشفی ،استخباراتی وامنیت ملی کشور
صدمه وارد میکند حین نظارت و مستندسازی شکایات و قضایای نقض حقوق بشر ،توسط کمیسیون.
( .)11راهاندازی برنامههای آموزشی ارتقای ظرفیت در مورد حقوق بشر وتحکیم حاکمیت قانون از طریق
تدویر ورکشاپها ،سمینارها و جلسه آگاهیدهی برای منسوبین ارگانهای دفاعی و امنیتی کشور.
سایر موضوعات
ماده چهارم:
( .)1درحالیکه قانون بر همه شهروندان بهطور یکسان تطبیق میشود ،حقوق بشری افراد آسیبپذیر
جامعه ،زنان و کودکان ،اشخاص دارای معلولیت و سایر اقلیتها باید موردتوجه خاص قرارگرفته و رعایت
گردد.
( .)2جوانب تفاهمنامه بهمنظور اجرایی سازی تعهدات مندرج این تفاهمنامه ،مکانیزم های مشخصی را برای
بهسازی فعالیتهای نظارتی کمیسیون مستقل حقوق بشر در ادارات مربوطه پیشبینی و بهطرف مقابل
اعالم میدارند.
( .)3جوانب تفاهمنامه در صورتلزوم میتوانند بهمنظور بهبود و تطبیق بهتر این تفاهمنامه با توافق همدیگر
تعدیالت را در آن ایجاد و تصویب نمایند.
( .)4این تفاهمنامه طی چهار ماده و در چهار نسخه اصلی با اعتبار یکسان ترتیب و امضاء گردیده و
نسخههای آن نزد جوانب تفاهمنامه نگهداری میگردد.
( .)5این تفاهمنامه پس از امضاء توسط وزیر دفاع ملی ،وزیر امور داخله ،رئیس عمومی امنیت ملی و رئیس
کمیسیون مستقل حقوق بشر جمهوری اسالمی افغانستان مرعیاالجرا است.
جمعبندی
بهعنوان جمعبندی چند نکته حائز اهمیت است:
 .1ضرورت نظارت بیرونی بر ادارات و نهادهای قدرتمند دولتی بر کسی پوشیده نیست .از گذشتههای دور
تاکنون ،در جوامع مختلف تالش شده است نهادهای ناظر بر عملکرد اداراتبه وجود بیاید.

معرفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ،بخش آمبودزمن و تفاهمنامه

11

 .2ادارهای به نام آمبودزمن تقریباً دو قرن قبل ابتدا در سویدن تشکیل شد ،اما به دلیل ضرورت وجود چنین
نهاد نظارتی ،بسیاری از کشورهای جهان به اشکال مختلف این نهاد را تأسیس نموده است.
 .3در افغانستان به دلیل ضعف ادارات ،نبود روحیه قانون پذیری و فساد گسترده اداری ،برای تأسیس
نهادهای نظارتی کارآمد ضرورت دوچندان دارد .در این میان ،نهادهای امنیتی و دفاعی نیز برای اینکه
بتوانند به وظایف قانونی خود عمل کنند ،در کنار نظارت داخلی و نظارت قضایی ،به مکانیزم نظارتی کارآمد
بیرونی نیز نیاز دارد.
 .4زنان ،نصف شهروندان کشور را تشکیل میدهد و باید در تمام امور جامعه مشارکت داشته باشند .به
همین دلیل ،حضور زنان در صفوف نیروهای دفاعی و امنیتی کشور ،یک امر ضروری و الزامی است .البته
ناگفته نماند که حضور زنان در ارگانهای دفاعی و امنیتی کشور بعضاً با مشکالت متعدد مواجه است؛
بنابراین ،بخش آمبودزمن بهطور خاص بر وضعیت آن زنان همکار با ارگانهای دفاعی و امنیتی کشور کار
میکنند ،نظارت میکند .برای رسیدن به این هدف ،تعداد کارمندان زن در آمبودزمن افزایش خواهد یافت
تا آنها بتوانند با سهولت با زنانی که در صفوف نیروهای دفاعی و امنیتی کشور خدمت میکنند ،در تماس
شوند .درصورتیکه این زنان شکایت داشته باشند ،شکایت آنها ثبت و مستندسازی شده و برای رسیدگی
به قضایای آنها بهطور جدی اقدامات مؤثر صورت خواهد گرفت.
 .5امضای تفاهمنامه همکاری و هماهنگی میان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و سه ارگان
امنیتی و دفاعی کشور ،یک گام ارزشمند و قابلتوجه برای ایجاد فضای همدلی ،هماهنگی و همکاری میان
نهادهای مهم و تأثیرگذار افغانستان است.باید تالش کرد با تطبیق و عملی ساختن مفاد این تفاهمنامه،
زمینهی رعایت ارزشهای حقوق بشری در سراسر افغانستان فراهم شود.
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منابع:
•قانون اساسی افغانستان()1382
•قانون تشکیل ،وظایف و صالحیتهای کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان
منابعانگلیسی:
•Ombudsman Association, All About Ombudsman, For more details click on
the link: http://www.ombudsmanassociation.org/young-people/all-about-omb.htm

