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 مقدمه 

و در تمام دفاتر  مستقل حقوق بشرافغانستان ای کمیسیونهای برنامهاز بخشهای حقوق بشر تخطیبخش نظارت و بررسی 

حقوق بشر افغانستان که مبنای هدف تشکیل کمیسیون مستقل  . این بخش در حقیقت براستساحوی و والیتی کمیسیون فعال 

افغانستان به منظور تطبیق  د. کمیسیون مستقل حقوق بشرکنقانون اساسی کشور تسجیل شده است، فعالیت می ۵۸در ماده 

، آن و حمایت ازحقوق بشری افراد هبود ب آن وو رعایت  حقوق بشربر وضعیت قانون اساسی مبنی بر نظارت  58 ماده

این بخش براساس  و کرده است های حقوق بشر را در داخل ساختار تشکیالتی خود ایجادتخطیبخش نظارت و بررسی 

های یتفعالاین و برنامه عمل کمیسیون،  استراتیژیک برنامههای کمیسیون، وظایف و صالحیت ،قانون اساسی، قانون تشکیل

 دهد: را انجام می مهم

 ،حقوق بشر برنظارت  .1

 ها،تدریافت و ثبت شکای .2

 درباره آن،و تحقیق  موارد نقض حقوق بشرو تخلفات  بررسی .3

 آن، پیگیری و قضایای نقض حقوق بشر از طریق مراجع قانونیبه سیدگی ر .4

 .ها و حقوق اساسی افراد و دادخواهی برای حمایت از قربانیان نقض حقوق بشردفاع از آزادی .5

گانه اف سهاساس اهد رب 1397ـ98 سال مالی در والیتی دفتربررسی  های بخش نظارت ووردافشرده دست، براینبنا

 د:شومی عرضه خالصه برنامه عمل بطور

 

 اول: رهبری هدف  -

سطح  مستمر خویش را در کننده و، تعیینگذارراثافغانستان حضور  : کمیسیون مستقل حقوق بشر3، 1مقصد 

 . کندحفظ می و دهدمیالمللی ادامه بین ملی و

 سطح محلی و ملی.  هماهنگی در های دادخواهی وها و کمیتهشبکه اشتراک فعال در رهبری و : 2فعالیت 

 

 حقوق بشر،  ن وحاکمیت قانو، داریجلسه سکتوری حکومتهای دادخواهی )کمیته و هانشست بار اشتراک درپانزده

جلسات  در های متواتراثر دادخواهی که از (قضایی های عدلی وجلسه هماهنگی ارگان موزی وآکمیته والیتی سواد

رس جلسات دآ از د وشقضایی سرعت عمل ایجاد  های عدلی وارگان به ویژههای مربوطه ات ارگانئاجرا درر، مذکو

های تن زندانی از ولسوالی سی و یک و دشهای مربوطه حل از طریق نهادنقض حقوق بشری  مورد قضایای شش ،مذکور

مانده سرنوشت جا بیآن در و منتقل شدهمشکالت امنیتی به محبس جوزجان دلیل چهارگانه اندخوی والیت فاریاب که به 

های متواتر اثر دادخواهی از، ندشوفاریاب تعیین سرنوشت  طریق محاکم والیت شدند تا ازمحبس فاریاب انتقال نمیبه  و

طی مراحل  درشان هایدوسیه وداده شدند به محبس والیت فاریاب انتقال  هلیکوپتر نظامیبا ن امتهم ،جلسات مذکور در

، کمیسیون به عنوان یک نهاد مستقلدر معرفی  سازنده ینقش یاتئاجراچنین  ضمنا   گرفت و مراجع عدلی و قضایی قرار



ایفا  قضایی عدلی و هایگانار به خصوصهای ذیربط دولتی ات ارگانئاجرا بر وضعیت حقوق بشر و ناظر فعال و

 کرده است. 

 

 نظارت  حمایت و سوم:هدف  -

آمد بررسی اطفال توسط سیستم کار جمله زنان واز  پذیرهای آسیبگروه نقض حقوق بشری افراد و  :۲،۳مقصد 

 گیرد.می رسیدگی قرار مورد حمایت و ، برمال وتحقیق کمیسیون شناسایی و

  داده شد مورد آن نقض حقوق بشری تشخیص صد و یکجمله  ، که ازمورد شکایت چهارصد و چهلثبت  :1فعالیت ،

  دوصد و هشتاد و چهاربه  و داده شدند های مربوطه ارجاعبه نهاد ند،بود پذیرسیبآکه اشخاص  ،مورد آن پنجاه و پنج

های ارگان به خصوصذیصالح های ارگان در قضایایی نقض حقوق بشری، ود، شدیگر آن مشوره حقوقی داده  مورد

حل  و آمددست ه ب مورد آن نتیجه مثبت پنجاه و نه نتیجه از بررسی قرار گرفت که در قضایی تحت رسیدگی و عدلی و

 .دش

 

 

 

 

۱۰۱: نقض حقوق بشری
٪۲۳

شکایات اشخاص آسیب
پذیر و ارجاع به نهادهای

۵۵: مربوطه
٪۱۲

۲۸۴: مشوره حقوقی
٪۶۵

۱۳۹۸سال مالی که دریشکایتچهارصدو چهلآمار 
ده توسط دفتر بخش نظارت و بررسی ثبت و پیگیری ش

است 

نقض حقوق بشری شکایات اشخاص آسیب پذیر و ارجاع به نهادهای مربوطه مشوره حقوقی



 

 

  حق مورد  صد و سیزدهآن  که در بوده استقضیه  نود و ششمجموع  در 1398قضایای نقض حقوق بشری سال مالی 

نتیجه از  گرفت که در پیگیری قرار قضایی تحت تعقیب و عدلی وهای ارگان در قضایااین و  ده استشنقض شاکیان 

 : دشحل  مد وآدست ه نتیجه مثبت ب است،ذیل نقض حقوق بشری  هایبندیدستهمورد آن که شامل  پنجاه و چهار

 شده تعداد حل شده تعداد کتگوری حقوق نقض شدهحقو ق نقض     شماره 

 30 30 حق طی مراحل قانونی  1

 9 9 امنیت شخصی  زادی وآحق  2

 11 11 دواج زادی ازآحق  3

 3 3 حق ملکیت   4

 2 2 حق کرامت انسانی  5

 2 2 حق حیات  6

 1 1 حق کار 7

 1 1 تربیه  حق تعلیم و 8

 1 1 شدگان زادیآحق سلب  9

 59 59 شده مجموع حقوق نقض 10

 

۲۲۴مردان 
٪۵۱

۲۱۶زنان 

٪۴۹

بررسی دفتر والیتیدر بخش نظارت و۱۳۹۸که در سال مالی یتعداد افراد
جنیستفاریاب شکایت درج کردند، با تفکیک 

مردان 

زنان 



 ی شده استپیگیر بت وث بررسی توسط بخش نظارت و نقض حقوق بشر کهقضایای  بندیدستهمجموع 

 شده  حل تعداد       شده تعداد کتگوری حقوق نقض شده  حقوق نقض        شماره 

 30 33 حق طی مراحل قانونی  1

 9 29 امنیت شخصی  و آزادیحق  2

 2 16 حق حیات   3

 11 16 زادی ازدواج آحق  4

 3 12 حق ملکیت   5

 2 8 حق کرامت انسانی   6

 1 1 حق کار 7

 1 1 تربیه  حق تعلیم و 8

 1 1 زادی شدگان آحق سلب  9

 59 117 شدهمجموع حقوق نقض  10

 

 : 3،2مقصد 

افراد  سایر اطفال، مدافعان حقوق بشر و قربانیان نقض حقوق بشر، خشونت علیه زنان و : حمایت از2فعالیت 

کننده به شمول معرفی آنان به نهادهای حمایت و های حقوقی، مشاوره روانیه مشورهئطریق ارا قابل حمایت از

 .دارای معلولیت ذهنیفال اط حمایت از

  های ذیربطارجاع و پیگیری آن در ارگانغیره(  ، اطفال وزنان) پذیرسیبآمورد قضایای اشخاص  چهل و هفت ثبت ،

، تربیه حق تعلیم و، حق کار، حق ملکیت، حق کرامت انسانی، زادی ازدواجآمورد که شامل حق  هفدهنتیجه از  درکه 

د که میزان ش سبباین نتایج  وده است شحل  مده وآدست ه شخصی بود نتیجه مثبت بیت امن زادی وآحق  حق حیات و

 .افزایش یابد، افغانستان ل حقوق بشربه دفتروالیتی فاریاب کمیسیون مستق (اطفال زنان و) پذیرسیبآاص مراجعه اشخ

 

 

 

 



حمایت  سببهای جدید روش و کمیسیون با استفاده از تکنالوژی ثرؤم نظارت مستمر، هدفمند و :1،3 مقصد

 د. شومی نقض حقوق بشر نپنهان ماندمانع  و حقوق بشر بیشتر از

 زادی. آمحالت سلب بر هدفمند  مستمر ونظارت : 2فعالیت 

 

  خانه ولسوالیتوقیف میمنه و خانه شهرتوقیف محبس ومحالت سلب آزادی ) بربار  ، در حدود سی و پنج1398طی سال 

شدگان بهبود زادیآشری سلب بوضعیت حقوق  و همدآدست ه ب زیرنجام این فعالیت نتایج از ا وده ش( نظارت اندخوی

 فته است:یا

  (  درفتاری غیرقانونیگر یا توسط محاکم برائت، اکمال حبسن دالیل الزام )محبوس که بدو متهم و تن پانزدهبه تعداد 

 . دندشزادی رها آمحالت سلب بررسی  بخش نظارت و مداخله اثر از، شدندزادی نگهداری میآمحالت سلب 

  قضایی   لی وهای عدمعین قانونی توسط ارگان زمان شان درهایکه به دوسیه نادیگر از متهمتن  بیست و یکبه تعداد

 .دندشتعیین سرنوشت ، زادیآمحالت سلب  رسیدگی در تعقیب واز اثر ، ده بودندشسرنوشت بی و رسیدگی نشده

 تربیه  نه تعلیم وزمی و زادی بهبود یافتهآمحالت سلب  ن دروضعیت حقوق بشری زندانیا، ستمرمهای از اثر نظارت 

 بدرفتاریچنین هم است. خوشبختانه شکنجه درحد صفر رسیده و شان بهبود یافتکیفیت غذاینیز ، شد فراهم برای آنها

  به ثبت نرسیده هم شکنجهیک مورد  1398سال مالی  که در ریاست طو خانه کاهش یافتهتوقیف محبس و در زندانبانان

 . ی مدیریت محبس افزایش یافته استات قانونئاجرا، های قبلمقایسه به سال در و

 

 ...نقاط مختلف کشور به ترتیب زیر در روضعیت عمومی حقوق بشبر نظارت : 4 فعالیت

 .سه حق بشربر هرسال نظارت  در حقوق بشری خود  میزان دسترسی افراد بهبر نظارت ساحوی 

 

  پری خانه میمنه و شهر ولسوالی اندخوی و، محالت ولسوالی قیصار از شریسی افراد به حقوق بمیزان دستربر نظارت

حق  شامل سه مورد حق بشریدرباره فورم  پریخانه و الت ولسوالی مذکورمح برفورم نظارت ساحوی قطعه  205

 .حق سطح زندگی مناسب تربیه و حق تعلیم و، امنیت شخصی وزادی آ

 منازعات جود و نبود امنیت و دلیلدهد که به نشان می، ساحوی جریان نظارتاز بررسی  های بخش نظارت ویافته

 بیجا این والیت  امنی ناهاولسوالیاز  به خصوصاز باشندگان والیت فاریاب ی اعده، نامخالف ت ومسلحانه بین دول

مردم از حقوق ده است که ش سببامنی این نا ودند گزین شبلخ والیت جوزجان مسکن والیت، میمنه شهر در ده وش

 هشهروندان را بحق سطح زندگی مناسب  امنیت شخصی و زادی وآحق ، تربیه حق تعلیم وشان محروم و اساسی

 دند. محروم شنیز تربیه  حق تعلیم و از مهاجرتدلیل ه باطفال  ازی اعده و ندازدیبمخاطره 

 به خصوصی جلسات متعددی با مقامات دولتی طآمده، دست ه ب از حقوق بشر که از جریان نظارت ساحوی ییهایافته 

 یطورآن ، حانهمنازعات مسلتداوم  و امنینا دلیلاما به  ،ریاست معارف شریک ساخته شد وقوماندانی امنیه ، مقام والیت

های ککه مقام والیت برای بیجاشدگان کم وجودی با .رسیدگی صورت نگرفت ،شدسیدگی میهای کمیسیون ربه یافته که



 اما فقر و ،هدایت الزم دادندشدگان ه اطفال بیجاتربی زمینه تعلیم ودر ریاست معارف نیز  و اش را ادامه دادمواد غذای

تعلیم حق از شدگان بیجااطفال بعضی موارد  در ونفرستند شان را به مکتب طفالکه اه است دش سبب، مردمدستی تنگ

 حروم شدند.تربیه م و

 

 ن.امحجوز ن واتخفیف مجازات محبوس مورد عفو و یس جمهور درئتطبیق فرامین ر نظارت بر: 8 فعالیت

 
 نود و  مزای تخفیف و محجوز از دو زن و هشت، مرد نود و هفت، نتیجه دوسیه که در دوصد و سی و هفت بازنگری

 .دندشیس جمهور مستفید ئاز مزایای عفو فرامین ر یک مرد( زن و دو) محجوز سه ، وزن دو، مرد پنج

 

  

 یس جمهور ئر فرامین از ،دالیلیه ب محبوس واجد الشرایط که دوتن، تطبیق فرامین بر جریان نظارت گفتنی است که در

 . گرفتند مورد عفو قرار وده شبررسی شامل جدول فرمان  و اثرمداخله بخش نظارتاز  ،ندبازمانده بود

 اعضای تطبیق  داده شده بود و منع قرار 1398سال  دریس جمهور ئفرامین ر یکی ازجنسی در  تجاوز که وجودی با

بررسی  مداخله بخش نظارت و اثربر ولی ،کرده بودندشامل جدول  ،ه بودندکه به اتهام لواط گرفتار شد ینامجرم، فرمان

شامل شدن مجرمین از  تلقی شود،تواند تجاوز جنسی لواط هم می و فرمان ممنوع است جنسی در با استناد به اینکه تجاوز

 د. شجلوگیری جدول فرمان  در لواط 

 

مورد  رسیدگی به شکایات در، داننامز، ثبت نام ی دهندگانأثبت نام رتمام مراحل انتخابات )بر : نظارت 7فعالیت 

 اعالن نتایج.  ، شمارش آرا ودهییأ، روند رهای انتخاباتی، رسیدگی به شکایات، مبارزات انتخاباتینامزدها
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مستفیدشدگان تخفیف مستفیدشدگان عفو

ین از مزایای فرام( محبوسین و محجوزین)آمار مستفید شدگان 
1398در جریان سال مالی رئیس جمهور

مرد زن محجوز  مجموعه



 

 به شکل متواتر  های آن راگزارشو ارسال ومبارزات انتخاباتی  نامزدانثبت نام  ،دهندگان یأروند ثبت نام ر بر نظارت

 کمیسیون. مرکزی با دفتر

  که والیتی فاریاب  دفترا همکاری سایر همکاران ت جمهوری بریاس 1398روز انتخابات ششم میزان سال  برنظارت

بعد  روز انتخابات و های خویش را دریافته و کردهنظارت  است،محل  78که شامل که دارای مرکز  26از  در نتیجه 

 و یلفنت ،نالینآرا به شکل  آنهای ارشگز شریک ساخته و کمیسیون مستقل حقوق بشر انتخابات با دفتر مرکزی از

دستگاه بعضی خرابی  ،ساعت معین دهی دریأر راکزنشدن بعضی م بازدند. کربه دفتر مرکزی کمیسیون ارسال کتبی 

تخابات ششم میزان جریان ان که دربود عمده  مشکالتی از، دهندگانیألیست ر دردهندگان یأنبود نام ر و، متریکبایو

 . دشمشاهده 

 

 :ابیفار یتیدفتر وال هایتخطینظارت و بررسی  بخش یشنهادهایو پ یمشکالت عموم

 مشکالت  الف: -

افزایش موارد نقض حقوق بشری  سببهای والیت فاریاب حاکمیت دولت در اکثر مناطق ولسوالی نبود امنیت الزم و 

 ده است. ش

اند ناگزیر آنهاو است های والیت فاریاب نگرانی مردم را افزایش داده اکثر ولسوالی ارنوالی درسفعال نبودن محاکم و  

ی حاکمیت قانون را رسماین مراجع غیر ند وکنبه طالبان مراجعه  ارسمی حتشان به مراجع غیرحل مشکالت به خاطر

 افزایش داده است.  های حقوق بشری رانقض پرسش برده و مواردزیر 

صالحیت  خارجی از صالحیت رسیدگی به جراییم علیه امنیت داخلی و، ات جزاییئاساس ماده نهم ضمیمه قانون اجرا رب 

 به ،ندشددستگیر می  در والیت فاریاب ینامتهم چنینکه  اما زمانی است، مرکزعدلی واقع والیت پروان دانسته شده

 محبس بدون محاکمه و در ها دروالیت مذکور انتقال داده نشده و متهم ماهین اها به شاهراهمسیر  نبود امنیت در دلیل

تفویض صالحیت به محکمه  به منظورمکتوبی را شود ارنوالی مربوطه ناگزیر میس برند وسر میه سرنوشتی ببی

سرنوشتی بی سببو  استمانگیر ها خیلی زو دریافت جواب چنین تفویض صالحیت بفرستدارنوالی سفاریاب به لوی

 د. شون میامتهم

 

 ها ب: راه حل -

 مین حاکمیت قانون و حقوق بشر. أها به منظور تولسوالی گسترش حاکمیت دولت در مین امنیت وأت 

 های والیت فاریاب.ولسوالیتمام  ارنوالی درس فعال شدن محاکم و 

 خارجی به مرکز عدلی بگرام والیت پروان. ن جرایم علیه امنیت داخلی واانتقال به موقع متهم 



 به منظورزارت دفاع ملی وو  هاخانهمحکمه، ریاست محابس و توقیفسترهاارنوالی، سبا لوی امضای تفاهمنامه همکاری 

 یق حاکمیت قانون و حقوق بشر. راه تطبفرارفع مشکالت موجود 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صلح و امنیت در سالن جلسات ولسوالی اندخوی والیت فاریاب ان،گروپ تحقیق ملی زنجلسه فوکس برگزاری  

وضعیت حقوق بشری والیت فاریاب بارهاشتراک در میزگرد تلویزیون آیینه در  



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خانه شهر میمنه والیت  فاریاب ن در توقیفاتن از متهم بررسی با یک بخش نظارت ومصاحبه  آمر   

تراک آمر بخش نظارت و بررسی در یکی از شبکه های دادخواهی جهت بهبود وضعیت حقوق بشر  اش  



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
پیگیری قضایای نقض حقوق بشری از طریق اشتراک در جلسه حاکمیت قانون و حقوق بشر در دفتر معاون والی 

 فاریاب   

نامحجوز ن واتخفیف مجازات محبوس عفو و بارهیس جمهور درئتطبیق فرامین ر نظارت بر  


