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 مقدمه
 یدفتر ساحو 14و  یدفتر مرکز قیاز طر یسال مال کی انیباشد که در جر یم ییها و دستآوردها تیفعال یحاو ونیس یگزارش ساالنه کم

 تیفعال جیشده و نتا لیتحل جهیبر نت یمبتن کردیبا رو ونیسیها و اجراآت کم تیگزارش، فعال نیاست. در ااجرا شده  ونیسیکم یتیو وال

اداره صورت گرفته  نیا یسیها، اهداف و پال تیدر چارچوب صالح ونی سیکم  یها  تیقرار گرفته است. فعال یها به صورت واضح مورد بررس

  .داشته است یقابل توجه را در پ جیو نتا

. گزارش می سازدمنعکس  1398مالی سال  انیاداره را در جر نیا یها تیاست که فعال ونیسیگزارش ساالنه کم  نیگزارش هفدهم نیا

گزارش تالش شده تا  نیقرار داده است. در ا لیبه صورت جداگانه مورد تحل کیژیرا در سه هدف استرات ونی سیکم یها تیحاضر، فعال

با در  ونیسی. کمدیبه عمل آ یریجلوگ یویفشرده و واضح منعکس گردد و از پرداختن به موضوعات حاش صورتآن به  جیها و نتا تیفعال

گزارش نموده تا نهادها و شهروندان از تمام اجراآت و  نیا مهیضم زیرا ن شیخو یگزارش مصارف مال ،یو حسابده تینظرداشت اصل شفاف

  .اطالع داشته باشند ونیسیمصارف کم

و همه جانبه صورت  ریفراگ یمواجه بوده و اما بازهم تالش ها یمال یها تی با چالش ها و محدود 1398سال  انیدرجر ونیسی کم چندهر

مختلف از  یقادر بوده در عرصه ها ونی سیکه کم دهدیگزارش نشان م نیگردد. ا قی به صورت مؤثر تطب ونیسی گرفته تا برنامه عمل کم

   .دیبه صورت موفقانه و مؤثر عمل نما ایقضا یدگیو ثبت و رس یآموزش یبرنامه ها قیتطب ،یهجمله نظارت، دادخوا

  گزارش خالصه

بخش داشته است. اما متأسفانه   جهیها و کارکردها خوب و نت  تی، فعال  1398سال    انیها و کمبود بودجه در جر  تیبا وجود محدود  ونی سیکم

 یبرنامه ها  یبرخ   ریتدو  ت،یظرف  یارتقا  یمهم از جمله برنامه ها  یها  تیفعال  یها انجام شده و برخ  تیدرصد از فعال  70سال حدود    نیدر ا

انجام شده اشاره  یها تیفعال نیبه صورت فشرده به عمده تر نجایباز ماند. در ا قینبود بودجه از تطب لیبه دل یابیارز یفرهاو س یآموزش

  .ذکر شده است یلیآن در گزارش تفص جیگردد  و نتا یم

بار اشتراک    418مصاحبه و    549انجام    ،یمطبوعات  هیاعالم  63و نشر    یکنفرانس مطبوعات  11  ریصلح، تدو  یبزرگ برا  شیهما  کی  یانداز  راه

سه هدف از اهداف  قیتطب زانیم  یو سرو یمل قی، انجام تحق یالملل نیبرنامه ب 6در ، اشتراک فعال  یونیزیو تلو ییویراد یدر برنامه ها

 4 ریتدو ،یجلسه دادخواه 158و اشتراک به  یبرنامه داخواه 68 ریرضاکار حقوق بشر ، تدو یشورا 52 جادیدر افغانستان، ا داریتوسعه پا

 .( انجام شده استی)رهبر کی کیژیعمده بوده که در چارچوب هدف استرات یها تیمنع شکنجه از جمله فعال ونیسی جلسه کم

 یبرا یکارگاه آموزش 14 ریتدو ات،یدر وال یکارگاه آموزش 24 ریدر کابل، تدو یتیو امن یدفاع ینهادها یبرا یبرنامه آموزش 31 یانداز راه

راه  ،یعلم ناریمی عنوان س 7 ی، برگزار یارائه کنندگان خدمات صح یبرا یکارگاه آموزش  7 یبرگزار ،ییو قضا یعدل ینهادها  نیمنسوب

حقوق بشر توسط تمام   یالملل نیب یاز روزها داشتیمحفل گرام 94 ریاقشار مختلف جامعه، تدو یروزه برا مین یجلسه آموزش 488 یانداز

 ریعنوان تفاهم نامه با دانشگاه ها، تدو  56  یامضا  ،یعنوان کورس آموزش  14  ر یمعلم به طفل، تدو  یبرنامه آموزش  یراه انداز  ون،یسیدفاتر کم

از  1397ساالنه کارمندان و نشر گزارش ساالنه  یابیبا رسانه ها، ارز یجلسه هماهنگ 42 ریتدو ،یمدن ینهادها یراب یکارگاه آموزش 14

  .انجام شده است)توسعه و توانمندسازی(  کیژیدوم استرات مطابق هدفبوده که  ییها تیفعال نیجمله عمده تر

امن و  یخانه ها ،یبار نظارت از محالت خاص به شمول مراکز صح 1392به تعداد  ،یمستمر و ماهانه از محالت سلب آزاد یها نظارت

و  یدفاع ینظارت از عملکرد نهادها ،یاطفال سرحد تیحقوق بشر، نظارت از وضع تیاز وضع یساحو یپرورشگاه ها، انجام نظارت ها

 ینشر گزارش ها ف،یعفو و تخف نیفرام قینظارت از پروسه انتخابات، نظارت از تطب ،یو اعتراضات مدن هراتتظا انینظارت از جر ،یتیامن

حقوق   تیت بر وضعو نظار انیقربان یبرا یزنان و اطفال، دادخواه هینقض حقوق بشر و خشونت عل یایقضا یثبت و مستند ساز ،یقیتحق

( تی)نظارت و حما  استراتیژیک  است که در چوکات هدف سوم  ییها  تیجنگ از جمله فعال  انیقربان  یبرا  یو دادخواه  یالملل  نیبشردوستانه ب

  .است دهیاجرا گرد ونیسیکم یسال از سو انیدر جر
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 بخش اول

 هاکلیات و مرور پیشرفت

 حقوق بشر، در بخش های مختلف حقوق بشر  مؤثریت و پیشرفت های قابل مالحظه داشته است.سال کار در عرصه    17کمیسیون با تجربه  

نبوده و فعالیت در عرصه حقوق بشر مستلزم کار دوامدار و فراگیر می باشد. کمیسیون در جریان سال اما این فعالیت ها هیچگاه بسنده 

تثبت نماید. حمایت از ارزش های حقوق بشری، توسعۀ آموزش حقوق بشر، تالش نموده تا در سطح ملی و بین المللی حضور خود را    1398

دادخواهی برای تأمین حقوق بشری شهروندان، ارائه دیدگاه ها و سفارش های مشخص به نهادهای دولتی، نظارت از وضعیت حقوق بشر در  

 سطح ملی و بین المللی تثبیت نمود.  بخش های مختلف و حفظ استقاللیت،  جایگاه کمیسیون را به عنوان یک نهاد معتبر در

 یالملل نی»الف« در سطح ب یکسب درجه اعتبار

 ۀرد یعنوان نهاد معتبر و دارا کیبه  گریساله ددوره پنج  کی یتا برا  دیموفق گرد ،1398مستقل حقوق بشر افغانستان، در سال  ونی سیکم

مستقل حقوق بشر   ونیسیاست که کم بارنیسوم نیالبته ا اعتبار شود. دیحقوق بشر در سطح جهان، تمد یمل ینهادها انی»الف«، در م

  .شودیحقوق بشر در جهان شناخته م یبه عنوان نهاد ممتاز ملو  آورد،یرا به دست م یاعتبار رده عال تانافغانس

 کمیسیون به عنوان یک نهاد قابل اعتماد در سطح ملی 

تن به کمیسیون مراجعه نموده   16787به تعداد    1398کمیسیون به عنوان یک نهاد قابل اعتماد برای شهروندان بوده است. در جریان سال  

اند. این مراجعین شامل شاکیان، مراجعه کنندگان مراکز منابع کمیسیون، بازدید از کمیسیون و مالقات های رسمی بوده اند. کمیسیون به 

شکایت های شاکیان را ثبت، بررسی، ارجاع و پیگیری نموده است. همچنین مراجعه کنندگانی که برای حل مسایل حقوق  صورت مسؤالنه

 بشری شان خواهان مشوره و راهنمایی گردیده، از سوی کمیسیون با آنان همکاری صورت گرفته است.  

 مجموع مرد زن هدف مراجعه 

 9541 4213 5328 شاکی/قربانی/همراه 

 2622 1645 977 مالقاتی

 4624 2190 2434 کتابخانه/بازدید از کمیسیون

 16787 8048 8739 مجموع

 

عالوه بر این کمیسیون روابط خویش را با نهادهای دولتی و جامعه مدنی تقویت نموده و در عرصه های مختلف حقوق بشری همکاری و  

مکتوب میان کمیسیون و سایر ادارات دولتی تبادله شده است. این مکتوب ها   3241تعداد روابط داشته است. طوریکه در جریان یکسال به 

باشد.  عالوه در جلسات و سایر موارد اداری می شامل ارجاع قضایا، اطمینان از حل قضایا، طلب همکاری، طلب گزارش، دعوت به اشتراک

دارات دولتی و نهادهای مدنی تدویر گردیده اشتراک صورت گرفته است. بار در جلسات و برنامه هایی که از سوی ا 712براین به تعداد 

اشتراک کمیسیون در جلسات سایر نهادهای باعث تقویت و تحکیم روابط دوجانبه گردیده و کمیسیون تالش نموده تا حضور تأثیر گذار 

 داشته باشد.
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 هدف استراتیژیک یک؛ رهبری

 ا جلب کرد ها رمایش برای صلح توجه دولت و رسانه ه

در کابل تدویر گردید روی نقش زنان در پروسه صلح   کمیسیون مستقل حقوق بشر و شبکه زنان افغانهمایش بزرگ برای صلح که از سوی  

گردیده های دفتر مرکزی کمیسیون برگزار در تاالر کنفرانس 1398که در ماه ثور  همایش این. بس برای صلح تأکید صورت گرفتو آتش 

های سیاسی و علمی و دانشجویان ها، شخصیتخانهتن از فعاالن حقوق زن، اعضای نهادهای مدنی، نمایندگان سفارت  700بیش از  در آن    بود،

ماده ای حاوی راهکارها و سفارش ها صادر گردید و از مسؤلین ملی و بین المللی    8در پایان این همایش بزرگ، اعالمیه    اشتراک کرده بودند.

 جنگ از دست  زودتر هرچه که خواسته شد طالبان و حکومت از ی صلح پایدار در افغانستان تالش نمایند. در این همایشخواسته شد تا برا

 بپذیرند.این همایش به صورت گسترده از رسانه های ملی و بین المللی منعکس گردید.  را بس آتش و بکشند

های مطبوعاتی، کمیسیون را در محراق توجه قرار داده  خبری و نشر اعالمیه  هاینشست تدویر 

 است 

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از طریق تدویر کنفرانس مطبوعاتی و نشر اعالمیه های مطبوعاتی به مهم ترین مسایل حقوق بشر 

 11پرداخته و موقف این نهادها را در قبال مسایل حقوق بشر به صورت واضح اعالم کرده است. در این دوره گزارشدهی کمیسیون به تعداد 

 .شده است دیتأک  دیجد یصلح عادالنه و حفظ دستآوردها یرو یمطبوعات ی کنفرانس ها نیدر اتدویر نموده است.  کنفرانس مطبوعاتی

عالوه بر این، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مورد مسایل مهم و حاد حقوق بشری اعالمیه صادر نموده و بر ارزش های حقوق 

و  یمطبوعات هیاعالم 63تعداد به  یدوره گزارشده نیدر امللی حقوق بشر تأکید ورزیده است. بشری و رعایت مفاد کنوانسیون های بین ال

 .  در رابطه به موضوعات متخلف حقوق بشر منتشر شده است یرسم یها هیانیب

های کمیسیون در مورد گفته ها با استناد به موقف و ه های خبری باعث گردیده که رسانه: این کنفرانس های مطبوعاتی و اعالمینتایج

موضوعات مطروحه بپردازند. در نتیجه کنفرانس مطبوعاتی در مورد تلفات ملکی و نشر یافته های کمیسیون، موضوع چگونگی کاهش تلفات 

و دولت  ملکی در شورای امنیت به بحث گرفته شده است. کنفرانس مطبوعاتی در مورد نظارت از پروسه انتخابات مورد توجه جامعه جهانی

های مطبوعاتی کمیسیون نیز، نتایج بارز و فوری درپی داشته است. به عنوان مثال بیانیه مطبوعاتی کمیسیون در قرار گرفته است. اعالمیه 

ه قبال نشر گزارش سؤاستفاده از شاگردان مکتب در والیت لوگر مورد توجه نهادهای بین المللی و سفارت ها قرار گرفت. کمیسیون در اعالمی

مطبوعاتی خود از دولت خواسته تا قضیه را پیگیری نماید و همچنین مصؤنیت کسانی که این گزارش را تهیه کرده تضمین نماید. سفیر 

د امریکا و برخی نهادهای بین المللی دیگر در تویتر خود از موقف کمیسیون حمایت نموده و آنرا ستوده اند. در نتیجه دولت افغانستان متعه

شده پرداخته  اد یاستناد نموده و به موضوعات  ونیسی کم یمطبوعات یها هی ها به صورت مکرر به اعالم رسانهقضیه شده اند.  به پیگیری

  د. ان

های رادیویی و ها و اشتراک در برنامه وق بشری از طریق مصاحبه با رسانههای حقحمایت از ارزش

   تلویزیونی

به منظور انجام  ونیسیدر کم یدر رابطه به موضوعات مختلف حقوق بشر یالملل نیو ب یمل یاهمرتبه رسانه 549دوره به تعداد  نیدر ا

صحبت   لیمستقل حقوق بشر افغانستان در رابطه به موضوعات مربوطه به تفص ونیس یکم نیمراجعه نموده اند. مسؤل نیمصاحبه با مسؤل

 یونیزیو تلو ییویراد یبار در برنامه ها 418دوره به تعداد  نیدر ا ونیسیکمعالوه بر این؛ . اندنموده  انیرا ب شیخو یهادگاهینموده و د

اشتراک در برنامه های تلویزیونی و رادیویی توسط اعضای رهبری  صحبت نموده است.   قهیدقهزار   15بیش از اشتراک نموده که در مجموع 

 گرفته و بر رعایت ارزش های حقوق بشری تأکید صورت گرفته است.  ی برنامه ای صورت بخش ها نیدفاتر، مسؤل یرؤساکمیسیون، 

به  .استناد نموده اند ونیس یکم یهادگاه یها بارها به دل توجه بوده و رسانه ها قاب در رسانه ونیسی کم نیمسؤل یهابازتاب مصاحبه : نتایج

عنوان مثال مصاحبه کمیسیون در زمینه رهایی زندانیان طالب و تبادله آنان با استادان دانشگاه امریکایی باعث جلب توجه رسانه ها و 

نهادهای مدنی گردید و نهادهای مدنی در همسویی با کمیسیون موقف خویش را مبنی بر رعایت ارزش های حقوق بشری و تضمین تأثیرات 

مت بر پروسه صلح اعالم نمودند. اشتراک در برنامه های تلویزیونی نیز روی اذهان عامه و مخاطبین رسانه ها تأثیرات مستقیم این اقدام حکو

 داشته و در مواردی متعددی در شبکه های اجتماعی از موقف کمیسیون استقبال شده است. 
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 دهای بین المللی شده استاشتراک در برنامه های بین المللی باعث تقویت روابط کمیسیون با نها

اعضای رهبری کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در برنامه های بین المللی و منطقه ای مرتبط به حقوق بشر اشتراک فعال داشته 

ت. در بار در کنفرانس های مختلف بین المللی اشتراک صورت گرفته و دستآوردهای کمیسیون ارایه شده اس 6است. در این دوره به تعداد 

این کنفرانس ها چالش های موجود در عرصه حقوق بشر در افغانستان به بحث گرفته شده و از سوی کمیسیون توضیحات در عرصه های 

اتحادیه   نشست ساالنهمختلف حقوق بشر از جمله خشونت علیه زنان، تلفات ملکی، شکنجه، وضعیت اطفال و سایر موارد ارایه گردیده است.  

های مهم بین المللی بوده که از سوی کمیسیون اشتراک فعال صورت (در سویس یکی برنامه  GANHRI  ملی حقوق بشر ) جهانی نهادهای  

گرفته است. موضوع این کنفرانس بحث حقوق بشری زنان و دختران بوده که به صورت خاص روی وضعیت حقوق بشری زنان بحث صورت 

 گرفت.  

بشر و همچنین اشتراک فعال در کنفرانس های بین المللی مربوط به حقوق بشر باعث گردیده   : اشتراک در جلسات کمیته های حقوقنتایج

که دستآوردهای کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان مورد توجه قرار گیرد. کشورها و نهادهای بین المللی در این کنفرانس ها متعهد 

ست. همچنین در اثر اشتراک در این برنامه ها،  روابط کمیسیون با سایر نهادهای به ادامه همکاری ها در عرصه حقوق بشر با افغانستان شده ا

 بین المللی تقویت شده است. 

 های دولت تأثیرگذار بوده است ورد زنان، صلح و امنیت بر پالیسیانجام تحقیق ملی در م

 قیتحق  نیافغانستان تاکنون انجام داده است. امستقل حقوق بشر    ونی سیاست که کم  یمل  قیتحق  نیششم  تیزنان، صلح و امن  یمل  قیتحق

 افتهیخصوص زنان در رابطه به روند مذاکرات صلح با طالبان انجاممردم افغانستان به  یشنهادهایو پ هاینگران ها،دگاهید افتیبه هدف در

 دهیگرد لینامه تکمکه ضمن مصاحبه با آنان پرسش یدانیم قاتینفر در تحق 3496نفر شامل  5287درمجموع با  قیتحق نیاست. در ا

آنان در  یهاو خواسته هاینگران ها،دگاهیگروپ، صحبت شده و دنفر در جلسات فوکس 490عامه و نفر در جلسات استماع 1301است، 

سافت    نیشده و همچن  کیبا رسانه ها شر  یکنفرانس مطبوعات  قیاز طر  قیتحق  نیا  یها   افتهی  .است  دهیگرد  افتیدر  قیرابطه به موضوع تحق

مشخص را  یمستقل حقوق بشر افغانستان سفارش ها ونیسیکم ،یمل قیتحق نینشر شده است. در ا ونیسیکم تیسا بیو قیآن از طر

    .ردیبگ یاز دولت خواسته که حضور زنان در پروسه صلح را جد ونموده  هیدولت افغانستان ارا یبرا

: در نتیجه این تحقیق ملی، دیدگاه های زنان در قبال صلح شناسایی و منعکس گردیده است. دولت افغانستان متعهد شده که سفارش نتایج

ی گیرند. این تحقیق ملی باعث شد که موضوع ها و پیشنهادات کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را در گفتگوی های صلح درنظر م

نقش زنان در صلح به یک گفتمان ملی تبدیل گردد و رسانه ها دها بار برنامه های اختصاصی در زمینه نقش زنان در پروسه صلح دایر 

داده و بر پالیسی های دولت  نمودند. این تحقیق ملی، دولت و نهادهای مدنی را در یک فضای روشن از دیدگاه های زنان در قبال صلح قرار 

نهاد  نیداراالنشاء ا سیصلح ازجمله رئ یعال یمسئوالن شورا قیتحق نیا یاجرا  انیدر جردر قبال گفتگوی های صلح تأثیر گذاشته است. 

رس دولت و از آد یعدالت و برابر نیدر شهر کابل شرکت و از حضور و نقش زنان درروند صلح و تأم قیعامه تحقشخصاَ در جلسه استماع

  داد. نانیصلح اطم یعال یشورا

 بررسی میزان تطبیق اهداف توسعه پایدار در افغانستان  

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، به منظور بررسی میزان تطبیق اهداف توسعه پایدار در افغانستان  پرسشنامه های جامع و مشخص 

تهیه نموده است. در این دوره گزارشدهی کمیسیون توانسته، به تعداد سه عنوان  را پوشش میدهد طرح و  داریهدف توسعه پا 10که  را 

 تحقیق میدانی در مورد رهایی از فقر و گرسنگی، دسترسی به حق صحت و آموزش و وضعیت محیط زیست در افغانستان انجام دهد. 

 افتیاست که به هدف در داریمربوط به اهداف انکشاف پا یهاگزارش از سلسله گزارش  نینخست یاز فقر و گرسنگ ییگزارش رها: یک 

 هیها و اصول حقوق بشر دارند، تهارتباط با  ارزش نیشتریآنعده از اهداف که ب یهاشاخص یبرا نیالبس نییو تع یآمار قیمعلومات دق

 2610با  ده،یگرد یآورجمع  یخانهمطالعه کتاب  لهی به وس یقر و گرسنگمربوط به ف می مفاه کهن یگزارش عالوه بر ا نیاست. در ا دهیگرد

در افغانستان به دست آمده و انعکاس   یفقر و گرسنگ  زانیدر مورد م  یدانیمطالعات م  لهیبه وس  یو معلومات مهم  افتهیمصاحبه انجام    زینفر ن

 افتهیدر  یدانیمطالعات م  جهیرا در نت  داریمربوط به دو هدف اول و دوم اهداف انکشاف پا  یاساس  یهاشاخص  نیالگزارش بس  نیا  است.  افتهی

 زانیشده و م دهیمعلومات سنج نیبر ا یمبتن یبعد یهابه ثبت رسانده است تا مطالعات سال 1398در سال  هیو به عنوان معلومات پا
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خط   ریمردم افغانستاان ز  ٪56.2گزارش نشان داده است که    نیا  یدانیت ممطالعا  معلومات محاسبه گردد.  نیانکشاف در هر سال بر اساس ا

 .باشندیمواجه م یغذا، لباس و مسکن با مشکالت هیمثل ته یزندگ یو ضرور ازیبه امکانان مورد ن یدسترس ینهیفقر بسر برده و در زم

است که به هدف  داریمربوط به اهداف انکشاف پا یهاگزارش از سلسله گزارش نیق صحت و آموزش دومحبه یدسترس زانیگزارش م: دو

ها و اصول حقوق بشر دارند، ارتباط با  ارزش نیشتریآنعده از اهداف که ب یهاشاخص یبرا نیالبس نییو تع یآمار قیمعلومات دق افتیدر

 ده،یگرد هیته یخانهمطالعه کتاب  لهیق صحت و حق آموزش به وسمربوط به ح میمفاه کهنیگزارش عالوه بر ا نیاست. در ا دهیگرد هیته

به حق صحت و حق آموزش   یدسترس زانیدر مورد م یدانیمطالعات م لهیبه وس زین یو معلومات مهم افتهیمصاحبه انجام  زی نفر ن 2610با 

را در  داریمربوط به دو هدف سوم و چهارم اهداف انکشاف پا یاساس یهاشاخص نیالگزارش بس نیا است. دهیگرد یآوردر افغانستان گرد

 نیبر ا یمبتن یبعد یهابه ثبت رسانده است تا مطالعات سال 1398در سال  هیو به عنوان معلومات پا افتهیدر یدانیمطالعات م جهینت

  معلومات، محاسبه گردد. نیا بهانکشاف در هر سال نسبت  زانیشده و م دهیمعلومات سنج

است که به  داریمربوط به اهداف انکشاف پا یهاگزارش از سلسله گزارش نیدر افغانستان سوم ستیز طیمح تیوضع یگزارش بررس: سه

ها و اصول حقوق بشر ارتباط با  ارزش نیشتریآنعده از اهداف که ب یهاشاخص یبرا نیالبس نییو تع یآمار قیمعلومات دق افتیهدف در

 ده،یگرد یآورجمع  یخانه مطالعه کتاب لهی به وس ستیز طیمربوط به مح می مفاه کهنیگزارش عالوه بر ا نیا دراست.  دهیگرد هیدارند، ته

مربوط به  یاساس یهاشاخص  نیالگزارش بس  نیا به دست آمده است. قیطر نیاز ا یو معلومات مهم افتهیمصاحبه انجام  ز ینفر ن 2610با 

به ثبت    1398در سال   هیو به عنوان معلومات پا  افتهیدر  یدانیمطالعات م  جهیرا در نت  داریسه هدف ششم، هفتم و پانزدهم اهداف انکشاف پا

معلومات محاسبه   نیبر اساس ا الانکشاف در هر س زانیشده و م دهیمعلومات سنج نیبر ا یمبتن یبعد یهارسانده است تا مطالعات سال

 گردد. 

 ها نتیجه بخش بوده است ایجاد شوراهای رضاکار حقوق بشر در سطح ولسوالی

شورای رضاکار  52ایجاد شوراهای رضاکار حقوق بشر در سطح ولسوالیها یکی از ابتکارات مؤثر کمیسیون بوده که در جریان یکسال حدود 

جاد شده است. اعضای شوراهای رضاکار حقوق بشر مطابق رهنمود و استندردهایی که برای توسط کمیسیون در ولسوالیهای مختلف ای

تن اعضای فعال این شوراها  374اعضای تعریف شده انتخاب گردیده و جلسات آموزشی و هماهنگی با آنان تدویر گردیده است. در مجموع 

 یدادخواه شیافزا، ترویج گفتمان حقوق بشر در سطح ولسوالی ها، هایدر سطح ولسوال ی رضاکارشورا ها جادیارا تشکیل میدهند. هدف از 

حقوق بشر در روستاها صورت گرفته  جیترو ی وحقوق بشر یاز ارزش ها تیحماها در قبال موارد نقض حقوق بشر و خشونت علیه زنان، 

 است. 

اما یافته های کمیسیون نشان میدهد که برخی اعضای  : هرچند نتایج دراز مدت ایجاد این شوراها طی سال آینده روشن خواهد شد،نتایج

این شوراها به فعال حقوق بشری در جامعه تبدیل شده و از طریق شبکه های اجتماعی و حضور در برنامه ها برای حقوق بشر دادخواهی  

زنان به همکاری اعضای شورا قضیه خشونت علیه  67نموده و از ارزش های حقوق بشری دفاع کرده است. عالوه بر این، طی این دوره 

شناسایی و به کمیسیون گزارش شده است که کمیسیون در زمینه مطابق صالحیت های وظیفوی خود اقدامات قانونی نموده است. به عنوان 

ار شناسایی مثال یکی از زنان که مکررا مورد خشونت قرار گرفته و اجازه بیرون شدن از خانه را نداشته توسط یکی از اعضای شورای رضاک

و به کمیسیون گزارش داده شده است. کمیسیون از طریق تلفون با مسؤولین عدلی و قضایی ولسوالی در رابطه به این قضیه صحبت نموده 

 که در نتیجه به قضیه متذکره رسیدگی صورت گرفته است. 

  های دادخواهی  یر جلسات دادخواهی و رهبری کمیتهنتیجه بخش بودن تدو

رای قضایا و موضوعات حاد حقوق بشری از فعالیت هایی است که توسط کمیسیون به صورت مستمر انجام شده است. این دادخواهی ب

 نیدر ادادخواهی ها از طریق اشتراک در کمیته های دادخواهی، تدویر جلسات دادخواهی و نشر بیانیه های مطبوعاتی صورت می گیرد. 

 همچنین،   شده است.  یرهبر   ونیسیکم   یاز سو  کمیته ها  نیاشتراک صورت گرفته و ا  یدادخواه  یها  تهیبار در جلسات کم  158دوره حدود  

  ی حاد حقوق بشر یایو راجع به قضا دهیگرد ریتدو تیمعلول یاطفال، زنان و افراد دارا یبخش ها یاز سو یجلسه دادخواه 68به تعداد 

 .ستبحث شده ا

مورد توجه و  نی دولت و مسؤل یاز سو قضیه آن 183و قرار گرفته  یمورد دادخواه هیقض 224به تعداد جلسات  نیا جهیدر نت: نتایج

رسیدگی قرار گرفته است. این قضایا شامل خشونت علیه زنان، اطفال، سلب آزادی شدگان غیرقانونی و سایر موارد بوده است. به عنوان 
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قانونی یک شخص بنام زمان احمدی که به ارتداد متهم شده بود، باعث گردید که مثال؛ دادخواهی کمیسیون در مورد زندانی شدن غیر 

در یک مورد دیگر، دادخواهی در زمینه حقوق افرار . شده استدوسیه وی مورد بازنگری قرار گیرد و در نتیجه آن شخص بی گناه شناخته 

رای معلولیت را که دانش آموخته رشته حقوق باشند، به حیث سارنوال تن از افراد دا  10دارای معلولیت، لوی سارنوالی تعهد نموده به تعداد  

 ت یمعلول  یاشخاص دارا  یمستقل برا  یدر مورد افتتاح حساب بانک  کمیسیون  یاز اثردادخواهمسلکی در والیات استخدام می نماید. همچنین  

در  یحس تیمعلول  یداده که اشخاص دارا تیهدابه مسؤلین  مکتوبارسال  یط «دافغانستان بانک» ،اواخر نیو ناشنوا(، در ا نای)نابیحس

 شان مساعد سازند.  یرا برا نهیباشند زم شتهمستقل دا یصورت که خواسته باشند خود شان حساب بانک

 سفرنظارتی به منظور وضعیت شکنجه   تدویر جلسات و

سکرتریت آن را به عهده دارد. کمیسیون منع شکنجه  کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، عضویت کمیسیون منع شکنجه را داشته و

از  اتیبه وال یسفر نظارت 3دوره به تعداد  نیدر امطابق برنامه عمل خویش، سفرهای نظارتی به والیات و بازدید از زندانها را انجام میدهد. 

 نیشکنجه صورت گرفته و گزارش آن با مسول تیسفرها نظارت از وضع نیمنع شکنجه صورت گرفته است. در ا ونی سیکم یاعضا یسو

جلسات  نی. در اتدویر شده استمنع شکنجه  ونیسی کم  اعضای انیجلسه م 4عالوه بر این، به تعداد  .شده است کیمربوطه شر یبخش ها

 فت. بحث صورت گر ابیفار تیشکنجه در وال هیو قض  ونیسی منع شکنجه، بودجه کم ونیسیکم ندهیآ یپالنها یرو

 استیاز شکنجه به مقام ر یریشگیپ زمیکانیم جادیعنوان مکتوب به منظور ا کیجلسات صدور  نیمهم ا یاز دست آوردها یک:  ینتایج

و اقدامات الزم  ریاز شکنجه تداب یریشگیپ زمیکانیخواسته شده که به منظور م یجمهور استیمکتوب از ر نیبوده است. در ا یجمهور

  .ردیصورت گ

 

 انجام سفرهای والیتی 

اعضای  . تاکنونسفر کردند والیت نیبه چنداعضای رهبری کمیسیون، به منظور بازدید از همکاران و  اطالع یافتن از وضعیت حقوق بشر، 

: صورت گرفتدو هدف    ها به صورت مشخص بهسفر  نای  .نموده اند  دیننگرهار بازد  و  ایقندهار ، پکت  ،انیاز هرات ، مزار ، بام  ونی سیکم  رهبری

با جامعه  تقویت روابط دوم؛ . از آنها اعضای رهبری تیحما امیارتباط پتقویت به صورت رو در رو ،  یبا همکاران در سطح محل داریداول؛ 

 بوده است.  در امور حقوق بشر والیتیو مقامات  دانشگاه ها، مردم محل،  یمدن
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 اتیژیک دوم؛ توسعه و توانمندسازی هدف استر

 آموزش حقوق بشردوستانه برای نیروهای دفاعی، باعث کاهش تلفات ملکی شده است 

جلسه   11روزه و  3کارگاه  20)  یبرنامه آموزش 31 ریبا تدو ،1398سال  یدر ط یالملل نیبخش آموزش حقوق بشر و حقوق بشردوستانه ب

استادان و سربازان را در مورد حقوق بشر و  ن،یمرد( از افسران، محصل 1833زن و  282تن )  2115 یروزه(، سطح آگاه مین یده یآگاه

 یکارگاه ها مرد( در 999زن و  151تن)  1115 یآموزش یبرنامه ها نیدیمستف انیاست. از م دهیارتقأ بخش یالملل نیحقوق بشردوستانه ب

اند. قابل یاد آوری است که کمیسیون روزه ساعته شرکت نموده  مین یده یمرد( در جلسات آگاه 835زن و  135تن )  964سه روزه و 

برای اشتراک کنندگان این برنامه ها، مواد آموزشی به شمول قلم و کتابچه با شعارهای حقوق بشردوستانه و مزین با لوگوی کمیسیون تهیه 

قطعه بیلبورد حاوی شعارهای حقوق بشردوستانه  6یع نموده است. عالوه بر این برای تبلیغات و جلب توجه نیروهای دفاعی، به تعداد و توز

 بین المللی در صحن پوهنتون مارشال فهیم و سایر نقاط تجمع افسران نصب نموده است. 

ستانه باعث کاهش تلفات ملکی توسط نیروهای دفاعی گردیده : بررسی های کمیسیون نشان میدهد که آموزش های حقوق بشردونتایج

است. بدون شک  افتهی لیتنز %11به  %12مسلح افغانستان از  یاز آدرس قوا یتلفات افراد ملک تیکم 1398ماه اول سال  6 یدر طاست. 

 یاردو )قول اردو مختلف یقطعات و جزو تام ها نیافسران و منسوب یبرا یالملل  نیحقوق بشر و حقوق بشردوستانه ب یآموزش یبرنامه ها 

(، که عمآل میمارشال فه  یمختلف پوهنتون دفاع مل  یها  یاکادم  نیو افسران و محصل  ییهوا  یقوا  یعموم  یخاص کوماندو، قوماندان  اتیعمل

 نبوده است. ریتأث یب باشند،یجنگ م ریدر صفوف محاربه با دشمنان درگ

 ه آموزشی برای نهادهای دفاعی و امنیتی در والیاتتدویر کارگا

است.  دهیگرد ریتدو تیوال 24در  یتیو وال یدفاتر ساحو یاز سو یو امنت یدفاع ینهادها یبرا یکارگاه آموزش 24دوره به تعداد  نیدر ا

موضوعات منع شکنجه و هر نوع رفتار ظالمانه  یآموزش یکارگاه ها نی. در ادندیزن( آموزش د 178مرد  538تن )  716به تعداد  جهینتدر 

 . دیانجام گرد یکارگاه ها به منظور کاهش شکنجه و کاهش تلفات ملک  نیشده است. ا سیتدر یالملل نیحقوق بشردوستانه ب ز،یآم  ریو تحق

نیتی، کاهش میزان شکنجه و کاهش نتیجه را در پی داشته است. کاهش تلفات ملکی از نهادهای دفاعی و ام  3: این کارگاه ها حداقل  نتایج

شکایات از پولیس از نتایج عمده بوده که نتیجه آموزش های کمیسیون محسوب می شود. بررسی کمیسیون نشان میدهد، آنعده حوزه ها 

لیس با مردم  و نهادهای پولیس که از برنامه های آموزشی کمیسیون مستفید شده اند، از آن محالت کمترشکایت به ثبت رسیده و برخورد پو

 رضایت بخش بوده است. 

 های آموزشی برای سارنواالن و وکالی مدافع  راه اندازی کارگاه 

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در ادامه سلسله برنامه های آموزشی شان برای قضات، سارنواالن و وکالی مدافع، طی این دوره به 

عدلی و قضایی و وکالی مدافع تدویر نموده است. در این برنامه ها موضوع حق دسترسی  کارگاه آموزشی برای منسوبین نهادهای 14تعداد 

 زن( از این برنامه ها مستفید شده اند.  167مرد و  248تن )  415به عدالت و محاکمه عادالنه به بحث گرفته شده است. در نتیجه 

غانستان و نهادهای عدلی و قضایی بهبود یافته است. اکنون قضایایی : در نتیجه سطح همکاری ها میان کمیسیون مستقل حقوق بشر افنتایج

که از سوی کمیسیون به نهادهای عدلی و قضایی راجع می گردد مورد توجه و رسیدگی قرار می گیرد. در این دوره، کمیسیون در جریان 

اهد بوده است، درحالیکه در سالهای گذشته مورد تخطی های حقوق بشری را ش 124پیگیری از قضایایی که توسط کمیسیون ارجاع شده 

مورد بوده است. اکنون حضور کارمندان کمیسیون در نهادهای عدلی و قضایی مورد استقبال قرار می گیرد و همکاری   200این رقم بیش از  

صل نموده و سفارش های های همه جانبه در بازدید دوسیه ها با کمیسیون صورت می گیرد. کمیسیون از روند بررسی قضایا اطمینان حا

الزم خویش را ارایه میدهد. قابل یاد آوری است که این بهبودی نتیجه تطبیق مستمر برنامه های آموزشی کمیسیون برای نهادهای متذکره 

 بوده است. 

 برگذار نمودن کارگاه آموزشی برای ارایه کنندگان خدمات صحی و آموزشی نتیجه بخش بوده است 

کارگاه برای ارایه کنندگان خدمات  8کارگاه آموزشی برای ارایه کنندگان خدمات صحی و  7ه گزارشدهی به تعداد کمیسیون در این دور

مرد( از این برنامه مستفید شده اند. هرچند در  217زن و  239تن )  456کارگاه به تعداد  15آموزشی تدویر نموده است که در نتیجه این 
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ای این نهادها پیش بینی شده اما به دلیل محدودیت های بودجودی این برنامه ها از لحاظ کمی به صورت برنامه عمل برنامه هایی بیشتر بر

کامل اجرا نشده است. از اینکه نهادهای آموزشی و ارایه کنندگان خدمات صحی به صورت مستقیم با اقشار مختلف جامعه سروکار دارند، 

 ر افزایش یابد. ایجاب می کند تا آگاهی آنان در زمینه حقوق بش

: نتیجۀ این برنامه آموزشی کمیسیون، در جریان نظارت های کمیسیون از مراکز خدمات صحی و آموزشی قابل سنجش بوده است. نتایج

خوشبختانه برنامه های آموزشی کمیسیون تأثیرات مستقیم بر رفتار کارمندان صحی با مراجعین و مریضان داشته است. کمیسیون به خاطر 

نتیجه کار خویش را از این فعالیت مورد سنجش قرار دهد، آنعده کارمندان مراکز صحی و آموزشی را که آموزش داده اند، در ماه های   اینکه

بعدی از جریان کار آنان نظارت نموده و با مریضان و مراجعه کنندگان مصاحبه انجام داده که از رفتار و توجه کارمندان نهادهای متذکره 

 داشته اند.  ابراز رضایت

 ارائه مباحث حقوق بشر به صورت اکادمیک در سمینار علمی 

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از طریق تدویر سمنارعلمی تالش نموده تا مباحث حقوق بشر را به صورت علمی و اکادمیک به 

اتید تبدیل نماید. کمیسیون به منظور تطبیق بحث گیرد و بحث حقوق بشر را به صورت یک گفتمان علمی در میان قشردانشجویان و اس

 نیمسؤلمرد( اشتراک نموده اند. در این سمینارها  247زن  235تن )  482سمنیارعلمی را تدویر نموده که به تعداد  7این هدف، به تعداد 

 یدر مورد حق دسترس  شتریب  نارهایسم  نیاشتراک داشته اند. در ا  سندگانینو  واستادان دانشگاه ها، پژوهشگران    ان،یدانشجو  ،یخدمات صح

 شده است.  یو بررس لی تحل یبه صحت تمرکز صورت گرفته و موضوع به صورت علم

تن  14در این سمینارها ارائه شده است. به تعداد  تیفیبا ک یبه خدمات صح یحق دسترس تیدر مورد اهممقاله علمی  7: به تعداد نتایج

سمینارها به صورت تخصصی و اکادمیک به مباحث حقوق بشر پرداخته که برای اشتراک کنندگان این موضوعات آموزنده و مفید در این 

بوده است. مسؤلین خدمات صحی در این سمینارها متعهد به ارایه خدمات صحی با کیفیت شده اند و از مباحث مطرح شده در این سمینارها 

ن مثال رئیس یکی از شفاخانه های خصوصی گفته که این سمینار به وی انگیزه داده تا در مورد دسترسی به استقبال نموده اند. به عنوا

 خدمات صحی به عنوان یک حق بشری برای پرسونل خود برنامه های آموزشی خاص تدویر نماید.  

کنندگان تأثیرگذار تدویر جلسات آموزشی نیم روزه برای اقشار مختلف جامعه بر اذهان اشتراک 

 بوده است 

تدویر جلسات آموزشی نیم روزه یکی از برنامه های دوامدار آموزشی کمیسیون است که بیشترین افراد از اقشار مختلف جامعه را تحت 

در نقاط  تیمعلول یاطفال، زنان و افراد دارا یبخش ها یروزه از سو مین یجلسه آموزش 488دوره به تعداد  نیدر اپوشش قرار میدهد. 

 دیمرد( مستف 8367و  زن    8036تن )   16403جلسات حدود    نیا  جهیشده است. در نت  ریدور دست تدو  یهایمختلف کشور به شمول ولسوال

حقوق بشر به  ییشده و موضوعات ابتدا ریسواد تدو یبه شمول افراد کم سواد و ب جامعهاقشار مختلف  یبرا یجلسات آموزش نیشده اند. ا

  .است دهیگرد سیشان تدر یزبان ساده و عام فهم برا

: جلسات آموزشی نیم روزه، باعث بلند رفتن سطح آگاهی خانواده ها و قشر کم سواد جامعه از حقوق بشر شده است. هرچند تحقیق نتایج

ماید. اما به صورت موردی نشان میدهد که این برنامه  روشمند از نتایج جلسات آموزشی در دست نیست که بتواند آمار و ارقام مشخص ارایه ن

تن آنان گفته اند که پس از اینکه از  250تأثیرات اساسی بر اذهان عامه داشته است. به عنوان مثال، از مجموع مراجعین کمیسیون حدود 

 42است. عالوه بر این، به تعداد  برنامه آموزشی کمیسیون مستفید شده جهت حل مشکل و ثبت قضیه خویش به کمیسیون مراجعه نموده

 مورد اظهار نظر مبنی بر اینکه پس از این اطفال دختر خود را اجازه خواهد داد تا به مکتب برود صورت گرفته است. 

 گرامیداشت از روزهای بین المللی حقوق بشر انعکاس فراگیر داشته است 

شر توسط دفاتر ساحوی و والیتی و دفتر مرکزی کمیسیون تدویر گردیده محفل گرامیداشت از روزهای بین المللی حقوق ب 94به تعداد 

است. در این محافل به صورت جامع و گسترده مباحث حقوق بشر و مفاد کنوانسیون های بین المللی حقوق بشر به بحث و بررسی گرفته 

ؤلین دولتی و نهادهای مدنی دعوت به عمل آمده تا در شده است. در این برنامه ها، از مسؤلین نهادهای بین المللی، استادان دانشگاه، مس

درصد آنان خانم ها بوده اشتراک داشته  50تن که حدود  6768رابطه به موضوع صحبت نمایند. در مجموع در این کنفرانس ها به تعداد 
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دارای معلولیت و روزجهانی حقوق  اند. روز جهانی زن، روز جهانی حقوق کودکان، روز جهانی منع خشونت علیه زنان، روز جهانی اشخاص

 بشر از جمله روزهای بین المللی حقوق بشر بوده که توسط کمیسیون گرامیداشت شده است. 

: برنامه های گرامیداشت از روزهای جهانی حقوق بشر به صورت گسترده از رسانه های ملی و بین المللی منعکس گردیده است. رسانه نتایج

یکی از برنامه های میزگرد شان را به موضوع حقوق بشر اختصاص داده و روی آن بحث شده است. مسؤلین و مقامات ها در ادامه این محافل،  

بلند پایه دولتی در محافل اشتراک نموده و در زمینه رعایت و ارائه خدمات حقوق بشری تعهد نموده اند. به عنوان مثال معاون دوم رئیس 

نی حقوق بشر اشتراک نموده، طی صحبت هایش تعهد سپرده که حکومت در تمام برنامه های شان جمهور در محفل دهم دسامبر روز جها

از موازین و ارزش های حقوق بشری پاسداری خواهد کرد. عالوه براین سفرا و مسؤلین نهادهای بین المللی از ادامه حمایت های شان در 

سفارش از سوی کمیسیون    24ق بشر تأکید ورزیده اند. در مجموع حدود  عرصه حقوق بشر سخن گفته و روی نهادینه شدن ارزش های حقو

به دولت ارائه گردیده است. این سفارش ها شامل تدابیر عملی در رابطه به محوخشونت علیه زنان، تصویب شدن قانون حمایت از کودکان، 

به عنوان مثال در نیتجه دادخواهی و موارد بوده است.  استخدام معلولین در ادارات دولتی، توجه و رسیدگی به قربانیان تروریزم و سایر

سفارش کمیسیون حقوق بشر، کمیسیون اصالحات اداری و خدمات ملکی، طرزالعملی را مبنی بر استخدام افراد دارای معلولیت به همکاری 

 درصد افزایش میدهند.  3کمیسیون تهیه نموده و متعهد شدند که استخدام افراد دارای معلولیت را در ادارات دولتی تا 

 های نشراتی ام های حقوق بشری از طریق برنامه آگاهی دهی و ارائه پی

های نشراتی کمیسیون شامل برنامه های رادیویی، برنامه های تلویزیونی و نشر ماهنامه حقوق بشر بوده است که در جریان سال انجام برنامه 

یش تالش نموده تا در ترویج و نهادینه سازی ارزش های حقوق بشری در جامعه نقش شده است. کمیسیون از طریق این برنامه نشراتی خو

 یبه زبانها ییویبرنامه راد12به تعداد  یدوره گزارشده نیدر ابارز داشته باشد و سطح آگاهی عامه را در زمینه حقوق بشر افزایش دهد. 

در مورد موضوعات مختلف  ییویراد یبرنامه ها نیمنتشر شده است.  ا یمحل ییوهایراد قیو از طر هیته ونیسیکم یو پشتو از سو یدر

 نیبرنامه نشر شده و مخاطب  نیا  قهیهزار دق  8نشر شده است. در مجموع حدود    یمحل  یوهایراد  یبوده و به صورت مکرر از سو  یحقوق بشر

برنامه ویدیویی که شامل  14همچنین به تعداد  .ده اندش دیباشند، مستف یسواد در محالت م یکه اغلبا افراد کم سواد و ب یمحل یوهایراد

شماره ماهنامه حقوق   7اسپات تلویزیونی، برنامه تلویزیونی و کلیپ های تصویری بوده تهیه و به نشر رسیده است. عالوه بر این، به تعداد 

 ی قابل دسترس ها تی ها و وال یتمام ولسوال رد ماهنامه به صورت منظم نیاهزار تیژاژ بوده تهیه و منتشرشده است.   20بشر که هر شماره 

 . گردیده است ع یتوز

  های آموزشی معلم به طفل سبب تغییر مثبت در آموزگاران و شاگردان شده است برنامه 

برنامه  نیمرد( از ا 140زن و  140معلم )  280 جهیکه در نت دیگرد ریتدو ونیسیکم یمعلم به طفل از سو یبرنامه آموزش 15به تعداد 

و سپس انتقال آن به  یحقوق بشر یها رنامهشدن آموزگاران از ب دیبرنامه در قدم اول مستف نیا ریشدند. هدف از تدو دیمستف یآموزش

 کرده است.  هیطفل ارا 20 یرا حد اقل برا شیخو یبرنامه اشتراک داشته اند، آموخته ها نیباشد. هر معلم که در ا یشاگردان م

: نظارت هایی که کمیسیون از صنفوف درسی داشته اند، نشان میدهد که در شاگردان تغییر مثبت ایجاد شده و شادگران گفته اند نتایج

نیز در رفتار   که موضوعات حقوق بشر و حقوق طفل برای آنان آموزنده بوده است. عالوه بر این، آموزگارانی که از این برنامه مستفید شده اند

شان تغییر مثبت دیده شده است. به عنوان مثال در چهار مورد مدیران مکتب با کارمندان کمیسیون در جریان نظارت، گفته اند که رفتار 

 معلم شان با شاگردان مهربان تر شده و به اطفال احترام بیشتر میگذارند.   

 کنندگان شده است کورس های آموزشی حقوق بشر سبب ارتقای ظرفیت اشتراک  

انجام   ونیسیکم یاز سو ریاخ یسالها یآموزش مؤثر و قابل توجه بوده که ط یها تیاز فعال یکیده روزه  یآموزش یکورس ها  ریتدو

 یعلما یبرا ونیسیکم یتیو وال یدفاتر ساحو یده روزه از سو یعنوان کورس آموزش 14به تعداد  زین یدوره گزارشده نیشود. در ایم

 یشدند. در کورسها  دیمرد( مستف  74زن و    66تن )    140به تعداد    جهیکه در نت  دهیبرگزار گرد  یکنندگان خدمات صح  هیآموزگاران، ارا  ن،ید

 نامه داده شده است. قیاشتراک کنندگان تصد یبرا انیشده و در پا سیتدر یموضوعات متعدد حقوق بشر  یآموزش

در حد اوسط اشتراک کنندگان  کهیکورس باال بوده است. طور نیا یرگزاریتأث زانیدهد که م یقبل و بعد از کورس نشان م یابیارز : نتایج

درصد پرسش ها  90از  شیکورس، قادر شده اند که ب انیدرصد پرسش ها را پاسخ داده اند و پس از پا 30 از کمتر یقبل از کورس آموزش

آموزشی از اینکه موضوعات متعدد حقوق بشر به صورت جامع ارایه می گردد سبب ارتقای ظرفیت  کورس های .هندرا پاسخ درست بد
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اشتراک کنندگان گردیده است. طوریکه اشتراک کنندگان کورس به اشکال مختلف از ارتقای ظرفیت خوش در این کورس ها سخن گفته 

این کورس به اندازه یک سال مطالعه برای شان آموزنده بوده است. اشتراک اند. به عنوان مثال در یکی از اشتراک کنندگان اظهار داشته که  

کننده دیگر گفته که این کورس برای او به مثابه یک دوره تحصیلی شبیه دانشگاه بوده و در ذهنیت و باورهای شان تغییر مثبت ایجاد شده 

 است. 

 قوق بشر شده است ها سبب عالقه مندی دانشجویان به حامضای تفاهمنامه با دانشگاه 

مضمون حقوق بشر  سیبه منظور تدر یو خصوص یدولت یعال التیتحص دانشگاه و موسسات 56مستقل حقوق بشر افغانستان با  ونی سیکم

 یمتذکره مکلف اند که مضمون حقوق بشر را در صنف ها یتفاهم نامه ها، نهادها نینهادها تفاهم نامه امضا نموده است. در اثر ا نیدر ا

 س،یتدر تیحال کرده است. به منظور مؤثر نانیآن اطم تینظارت نموده و از مؤثر سیتدر انیاز جر ونیسی. کمندینما سیف تدرمختل

 . گرددبه عهده آنان واگذار    سیتدر  تیدر حوزه حقوق بشر مطالعه داشته اند انتخاب شوند و مسؤل  کهیو کسان  یتالش شده تا استادان مسلک

در عرصه  قیتحق یعالقه مند شده اند تا برا انیگسترده داشته و  دانشجو راتیتأث کیاکادم  یمضمون حقوق بشر در نهادها سیتدر: نتایج

ارزیابی های کمیسیون از نتایج تدریس مضمون حقوق بشر در دانشگاه   .ندیمراجعه نما  ونیسیکم  یحقوق بشر به مراکز منابع و کتابخانه ها

نفر موضوع پایان نامه شان را مرتبط به بحث حقوق بشر  3نفی که مضمون حقوق بشر تدریس شده، حداقل ها نشان میدهد که در هر ص

نفر به کتابخانه کمیسیون مراجعه نموده اند که بیشتر آنان موضوعات پایان نامه شان مرتبط   3296انتخاب نموده اند. در این دوره به تعداد 

 به حقوق بشر بوده اند. 

  م حقوق بشری در متون نصاب درسی وزارت معارف شامل شدن مفاهی

 یو آموزش حقوق بشر در جامعه م جیروت یمؤثر برا  یاز راهکارها یکیوزارت معارف  ینصاب آموزش شامل ساختن مفاهیم حقوق بشر در

وزارت را به  یمیو تفاهم با وزارت معارف، نصاب تعل یهماهنگ قیموضوع، تالش نموده که از طر تیبا در نظرداشت اهم ونیسیباشد. کم

مورد مطالعه قرار گرفته  12در این دوره کتابهای درسی از صنف اول الی صنف . دینما هیرا ارا شیخو یصورت منظم مطالعه و سفارش ها

ات دینی شناسایی گردیده است. به است. بیشتر مواردی که در مغایرت با مفاد و ارزش های حقوق بشری بوده در کتاب های درسی تعلیم

مورد خشونت علیه اطفال و تبعیض جنسیتی   7مورد نگاه تبعیض آمیز و خشونت بار علیه زنان،    14مورد تبعیض علیه غیرمسلمانان،    5تعداد  

در مجموع،    میان اطفال دختر و پسر شناسایی و جهت اصالح آن به مسؤلین بخش مربوطه طی یک جلسه رسمی سفارش گردیده است. در

خواسته شده   نی شده و از مسؤل  هیبه وزارت معارف ارا  ونیسیکم  یاز سو  یمیتعل  باصالح متون نصا  نهیسفارش در زم  11دوره به تعداد    نیا

 . ندیرا شامل نما یو آموزش حقوق بشر موضوعات حقوق بشر جیترو ینموده برا تیتا موضوعات حقوق بشر را در کتابها رعا

صاب تعلیمی متعهد شده اند که سفارش های کمیسیون را مبنی بر تعدیل و اصالح متون، قبل از چاپ کتاب ها عملی : مسؤلین ننتایج

شامل نصاب  یبشر حقوقکه موضوعات متعدد  دهیراستا باعث گرداین در  ونیسیکم یها تیفعال زیگذشته ن یدر سالهاخواهند نمود. 

این سفارش ها توانسته که در حفظ  .حاصل نموده اند ییشاگردان به بحث حقوق بشر آشنا قیطر نیوزارت معارف گردد و از ا یآموزش

ارزش های حقوق بشری در متون تعلیمی مؤثر واقع شود. به عنوان مثال، در یکی از داستانهای کتاب که نقش زن بیشتر به عنوان آشپز 

کمیسیون به مسؤلین نصاب تعلیمی این داستان از کتاب حذف گردید. مسؤلین نصاب تعلمی متعهد شده   مطرح شده بود، از طریق سفارش

 اند که در چاپ جدید کتاب ها سفارش های کمیسیون را درنظر خواهند گرفت. 

 تدویر کارگاه آموزشی برای نهادهای مدنی  نتیجه بخش بوده است

به تعداد  جهیکه در نت دهیگرد ریتدو ونیسیکم یاز سو  ستانیژورنال ،یجامعه مدن ینهادها یبرا یکارگاه آموزش 14دوره به تعداد  نیدر ا

کارگاه   نیموضوعات حقوق بشر به بحث گرفته شده است. ا  یآموزش  یکارگاه ها  نیمرد( اشتراک داشته اند. در ا  228زن و    188تن )    416

اشتراک کنندگان در عرصه حقوق بشر موضوعات تازه و بشتر را آموخته اند.  نیو همچن دهیگرد ونی سیروابط نهادها با کم تیوها باعث تق 

رو  نی. از اندینما فایحقوق بشر نقش بارز را ا یساز نهیو نهاد جیترو یتوانند در راستا یبه عنوان اقشار فعال جامعه م یمدن ینهادها

   .حقوق بشر تالش کرده است نهیدر زم یمدن یرسانه ها و نهادها تیظرف ینه ارتقایهمواره در زم ونی سیکم

: در نتیجه تدویر برنامه های آموزشی برای نهادهای مدنی، آنان در عرصه حقوق بشر به صورت چشم گیر فعال شده اند. طوریکه در نتایج

ویت گردیده در قبال هرقضیه حقوق بشر به صورت گسترده واکنش نشان میدهند. از سوی دیگر روابط نهادهای مدنی با کمیسیون تق

موضوعات حقوق بشر با کمیسیون همسویی دارند. به عنوان مثال در این دوره در قضایایی مختلف از جمله موضوع گزارش تحقیقی در مورد 
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ظر سؤاستفاده از اطفال در والیت لوگر و قضیه بازنگری دوسیه زمان احمدی که جنبه حقوق بشری داشت در هماهنگی با کمیسیون ابراز ن

 نموده و از ارزش های حقوق بشری دفاع نموده اند. 

 باعث تقویت روابط کمیسیون با رسانه ها شده است  هاتدویر جلسات هماهنگی با رسانه 

است. عالوه بر این نشست ها و تالش برای   دهیگرد  ریتدو  توسط دفاتر ساحوی و الیتی  با رسانه ها  یجلسه هماهنگ  42دوره به تعداد    نیدر ا

در  ییو همسو یهماهنگ یجلسات رو نیدر اتقویت روابط با رسانه ها توسط بخش نشرات دفتر مرکزی کمیسیون نیز صورت گرفته است. 

زنان   هیو خشونت علنقض حقوق بشر    یایو بازتاب قضا  یریگیصورت گرفته و رسانه ها متعهد به پ  دیبازتاب موضوعات حقوق بشر تأک  نهیزم

  .انعکاس موضوعات حقوق بشر در رسانه ها صورت گرفته است زانیم شیجلسات به منظور افزا نیو اطفال شده اند. ا

: در نتیجه این جلسات، رابطه رسانه ها با کمیسیون تقویت گردیده و در هر موضوع حقوق بشری رسانه ها دیدگاه کمیسیون را نتایج

اختن به موضوعات حقوق بشری، اختصاص دادن برنامه های ویژه تلویزیونی و رادیویی به موضوعات حقوق بشر، منعکس می سازند. پرد

بازتاب قضایای خشونت از نتایج محسوس و اساسی این جلسات محسوب می گردد. به عنوان مثال رادیو آزادی به صورت ماهوار یک برنامه 

کمیسیون به صورت مستمر دعوت میشود تا در برنامه ویژه حقوق بشر اشتراک نماید. خاص خویش را به حقوق بشر اختصاص داده و از 

 همچنان تلویزیون ها و رادیوهای محلی همواره در مباحث حقوق بشری خویش از کمیسیون دعوت کرده اند. 

 افزایش میزان بازدید کنندگان در نتیجه تقویت ویب سایت و شبکه های اجتماعی کمیسیون 

روزانه، و نشر  یها تینشر فعال ،یداخل حینشر لوا ت،یسا بیو قیاز طر یمستقل حقوق بشر افغانستان با نشر مطالب حقوق بشر ونی سیکم

شهروندان فراهم ساخته و تمام معلومات مرتبط به  یبرابه اطالعات را  یدسترس نهیزم ش،یخو یساالنه و موضوع ،یقیتحق یگزارش ها

  ی ها هیمتعدد روزانه، نشر اعالم ینشر گزارش ها  قیدوره از طر نیدر ا ونیسی قابل دسترس است. کم تیسا بیو قیاز طر ونی سیکم

ساختار و چارچوب  همچنین در این دوره کمیسیون روی .پرداخته است تی سا بیو تی به تقو یقی تحق یمقاالت و گزارش ها  ،یمطبوعات

ویب سایت کارهای مهم و مؤثر را انجام داده تا بازدید کنندگان ویب سایت به آسانی به مطالب کمیسیون دسترسی داشته باشند. عالوه بر 

این، کمیسیون فعالیت ها و دستآوردهای خود را از طریق شبکه های اجتماعی )فیسبوک و تویتر( به صورت گسترده و مستمر منعکس 

 وده است. نم

فیسبوک  صفحه افزایش دهد. خود را  های اجتماعیو شبکه : در نتیجه کمیسیون توانسته است که بازدید کنندگان ویب سایتنتایج

 90حدود  دنبال کننده، 3900و صفحه تویتر با داشتن بیش از درصد افزایش،  17که  دنبال کنندههزار  73کمیسیون با داشتن بیش از 

توجه مخاطبین را جلب نموده  دهد. شبکه های اجتماعی کمیسیون به صورت گستردهدرصد افزایش را نسبت به سال گذشته نشان می 

 است. 

 ارزیابی ساالنه کارمندان و بازنگری تشکیل کمیسیون  

ها النه قرار گرفته اند. در ارزیابیتی مورد ارزیابی ساای، اداری و خدما تن از کارمندان بخش های برنامه 439در پایان ربع چهارم، به تعداد 

تمام فعالیت ها و دستآوردهای کارمندان مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است.  همچنین تشکیل کمیسیون به صورت اساسی مورد بازنگری 

یه شده که در مؤثریت و کیفیت کار کمیسیون و تعدیل قرار گرفته است. تشکیل جدید با درنظر داشت ضرورت ها و ارتباط کاری بخش ها، ته

 تأثیر مثبت خواهد داشت.  

 ونیسیکم ییبهتر و کارآ یی، پاسخگوازهایبا در نظر گرفتن ن ونیسیساختار کم تیو تقو میتنظ یبرا تشکیالت اداریساختار بازنگری 

. به عنوان مثال، کمیسیون  ر این زمینه بوده استاز اقدامات مؤثر د تشکیالتی و تقویت مؤثریت کمیسیوناز تورم  یریجلوگهمچنین، و

 بخش مطبعه را به منظور کاهش در امور بودجه از ساختار حذف نموده و بیشتر نشرات خویش را به صورت آنالین گسترش داده است.

برای فعال کمیسیون یک کمیته داخلی را ایجاد نموده که در زمینه تغییرات ساختاری کمیسیون، بررسی و مطالعات خویش را انجام می  

دهند. هدف از ایجاد این کمیته، کوچک ساختن تشکیالت و افزایش مؤثریت کاری می باشد. این کمیته را آقای ریچارد بنت رئیس اسبق 

ر زمینه حقوق بشر تجربه عالی دارد همکاری می کند. آقای ریچارد قبال نیز با کمیسیون همکاری های متعدد داشته حقوق بشر یوناما که د

 اولویت کارهای خود را متمرکز نموده اند.  7است. فعال این کمیته روی 
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 اولویت ها:  

 متمرکز و حرفه ای شود  اتیشکا روند ثبت  -1

 ظیفوی جلوگیری صورت گیردتفکیک عملکرد بخش ها، یعنی از تداخل و  -2

 تمام فعالیت های نظارتی و بررسی منسجم عمل کند و در یک بخش مدغم شود.  به منظور کارآیی بیشتر، -3

 بخش دیتابیس منسجم و تقویت گردد.  -4

 میکانیزم گزارشدهی شفاف و منسجم شود.  -5

 گردد.   تیتقو ی بیشترحقوق تیظرف  -6

 مرکزی کار صورت گیرد. روی طرح ادغام دفتر  ساحوی کابل با دفتر  -7

: ارزیابی های کارمندان نشان میدهد که فعالیت ها به صورت مؤثر انجام شده و کارمندان قادر بوده اند که الیحه وظایف خویش را به تایجن

بیق برنامه صورت اساسی انجام دهند. تشکیل جدید نیز به گونه ای طرح شده که از تداخل کاری میان بخش ها جلوگیری نموده و در تط

 ها بیشتر مؤثر خواهد بود.  

 استخدام کارمندان جدید از طریق رقابت آزاد و استخدام کار آموزان 

 7زن و  2تن )  9کمیسیون با درنظرداشت اصل شفافیت و شایستگی کارمندان جدید خویش را استخدام نموده است. در این دوره به تعداد 

 استخدامریق رقابت آزاد استخدام شده اند.مرد( در بخش خدماتی از ط 3زن و  2تن )  5ه تعداد مرد(  در بخش های پروگرامی و اداری و ب

تمویل کنندگان بین   نشرات و هماهنگ کننده بخش سی، رئییهاجرا رئیس، معاون عملیاتی ،یمال بخش سیاز جمله رئ یدیکل های پست

  اقدامات مؤثر بوده که انجام شده است. جمله المللی از 

 یبرا ،یدوره سه ماهه کار آموز کیکردن  یفراهم شده و پس از ط یکار آموز نهیزم انیو دانشجو نیتن از فارغ 45 یبرا عالوه بر این، 

 ی و توانمند  ندینماحاصل    ییآشنا  ونیسیکم  یکار آموزان توانسته اند که به روند کار  ،یکار آموز  انینامه داده شده است. در جر  قیآنان تصد

 . ابدیشان ارتقا 

: کارمندانی که جدیدا استخدام شده اند توانسته در بخش های مربوطه خویش تغییرات اساسی و چشم گیر را به وجود بیاورند. این نتایج

تغییرات سبب بهبود کارهای اداری و پروگرامی شده که نتایج آن محسوب و قابل دیده بوده است. همچنین کار آموزانی که در کمیسیون 

شده اند، با مفاهیم حقوق بشر و روند کار اداری آشنایی حاصل نموده اند. این کار آموزانی توانایی آن را یافته اند به صورت مؤقت استخدام 

 تا در هر اداره ای دیگر وظایف خود را به صورت بهتر انجام دهند. 

 تهیه و نشر گزارش ساالنه بیان کننده شفافیت و حسابدهی در کمیسیون است 

 نیو منتشر نموده است. ا هیته یسیپشتو و انگل ،یدر یرا به زبانها شیخو 1397بشر افغانستان گزارش ساالنه مستقل حقوق  ونی سیکم

به  ونی سیانجام شده است. گزارش ساالنه کم 1397 یمال الس یاست که ط ونی سیکم یها، دستآوردها و کارکردها تیفعال  یگزارش حاو

و  یادارات دولت ریاست جمهوری، پارلمان، یاعضا اریگزارش چاپ شده در اخت نیت. اها را منعکس نموده اس تیصورت جامع تمام فعال

  .باشد یم سقابل دستر یسیپشتو و انگل ،یدر یبه زبانها تیسا بیو قیاز طر ونیسی نهادها قرار گرفته است. گزارش ساالنه کم

: در نتیجه تهیه و نشر گزارش ساالنه که گزارش مالی نیز شامل آن بوده است، شهروندان و رسانه ها از فعالیت ها و دستآوردهای نتایج

کمیسیون اطالع حاصل نموده اند.  این گزارش تضمین کننده شفافیت و حساب دهی  در کمیسیون می باشد که تمام مصارف، بودجه، 

 ل منعکس شده است. فعالیت و دستآوردها با تفصی
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 هدف استراتیژیک سوم؛ نظارت و حمایت

 مستمر از محالت سلب آزادی نتایج متعدد و مثبت درپی داشته است  نظارت

نظارت از محالت سلب آزادی که شامل نظارت از محابس، نظارت خانه ها، توقیف خانه ها و مراکز اصالح و تربیت اطفال می شود، یکی از 

 1006کمیسیون طی  1398نظارتی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به شمار می رود. در جریان سال مالی فعالیت های مهم 

 3مأموریت توانسته از تمام محالت سلب آزادی ساحات تحت پوشش، به صورت دوامدار نظارت نماید. در جریان این نظارت ها با بیش از 

ا از لحاظ امکانات و سهولت ها مورد نظارت قرار گرفته است. همچنین در جریان نظارت هزار نفر مصاحبه صورت گرفته و وضعیت زندان ه

ها، سفارش های مشخص به صورت مکتوبی و شفاهی در زمینه رسیدگی و توجه به وضعیت حقوق بشری افراد سلب آزادی شده ارائه 

 گردیده است. 

فارش که در مورد بهبودی وضعیت زندانیان از سوی کمیسیون ارایه گردیده س  286: در نتیجه نظارت از محالت سلب آزادی از مجموع  نتایج

مورد، زندانیان به تشناب   5درصد این سفارش ها از سوی مسؤلین مورد رسیدگی و توجه قرار گرفته است. به عنوان مثال در    42بود، حدود  

مورد  38محالت مورد ترمیم و بهره برداری قرار گرفت. در و حمام دسترسی نداشتند و در اثر سفارش های کمیسیون، تشناب و حمام این 

دیگر زندانیان از پایین بودن کیفیت غذایی شکایت داشتند. کمیسیون با نظارت از آشپزخانه این محالت دریافته که تدابیر صحی و بهداشتی 

دان سفارش های خویش را مبنی بر توجه رعایت نشده و مشکالت جدی وجود داشت. کمیسیون طی جلسات و مالقات رسمی با مسؤلین زن

به کیفیت و کمیت غذایی زندانیان ارائه نموده که در نظارت های بعدی وضعیت بهبود یافته بود. نداشتن پانکه در هوای گرم تابستان،  

لش در محالت مورد محدودیت دسترسی به درمان و دارو، از مواردی دیگری بوده که در نتیجه دادخواهی و سفارش های کمیسیون این چا

 نظارت حل شده است. 

عالوه بر این، نظارت های مؤثر کمیسیون باعث شده که آنعده زندانیانی که به صورت غیرقانونی در حبس یا توقیف به سر می بردند با 

را در جریان مصاحبه شناسایی مرد( رها شدند. این افراد اکث  286زن    43تن )    329مداخله قانونی کمیسیون رها شدند. در این دوره به تعداد  

 گردیده که مطابق قانون وقت معینه آنان تکمیل گردیده اما هنوز هم به زندان به سر می برند. کمیسیون با مداخله قانونی و مطالعه دوسیه

 آنان برای رهایی شان دادخواهی نموده که نتیجه بخش بوده است. 

ندانیان، پیشنهادی را مبنی بر مطالعه کتاب توسط زندانیان به وزارت داخله پیشکش کمیسیون برای ترویج فرهنگ کتابخوانی در میان ز

روز تخفیف بدست  6نموده که در نتیجه وزارت داخله روی طرحی کار می کند که در آن زندانیان در بدل مطالعه یک جلد کتاب به تعداد 

ی کمیسیون محسوب می گردد که عملی شدن آن در توسعه آموزش خواهند آورد. این طرح هنوز عملی نشده و اما یکی از نتایج کارها

 زندانیان و پایین آمدن میزان جرم در جامعه کمک کننده خواهد بود. 

مورد چالش، رسیدگی صورت گرفته  148در نتیجه نظارت های دوامدار از محالت خاص حد اقل به 

 است 

مراکز صحی، پرورشگاه ها و کودکستانها، آسایشگاها و مراکز حمایوی اشخاص  نظارت از محالت خاص شامل نظارت از مراکز حمایوی زنان، 

بار از مراکز متذکره دیدن نموده است. در جریان  1392مأموریت به تعداد  678دارای معلولیت می باشد. کمیسیون در این دوره از طریق 

متذکره ارائه نموده است. کمیسیون تالش نموده تا توجه    سفارش به مسؤلین بخش های  312قضیه دادخواهی کرده و    218نظارت در مورد  

تن مصاحبه صورت  2700مسؤلین را در زمینه بهبودی وضعیت حقوق بشری در مراکز متذکره جلب نماید. در جریان نظارت با بیش از 

 درصد مصاحبه شوندگان خانم ها بوده اند.  50گرفته که حدود 

پسر ( که مورد  16دختر  2تن طفل )  18تعدد و قابل توجه درپی داشته است. در این دوره به تعداد : نظارت از مراکز خاص، نتایج منتایج

شفاخانه به مریضان رسیدگی و توجه الزم نشده بود که در اثر سفارش های  27کلنیک و  19خشونت قرار گرفته بود دادخواهی شد. در 

مورد خانم هایی که در خانه های امن به سر می بردند و از عدم  32ست. در کمیسیون تغییر مثبت در مدیریت مراکز به وجود آمده ا

مورد خانم هایی که با اطفال   4رسیدگی به قضایای شان شکایت داشتند دادخواهی صورت گرفته و به این موارد رسیدگی صورت گرفت. در  

اده شد. عالوه بر این در اثر دادخواهی های کمیسیون شان در خانه های امن به سر می بردند اتاق های جداگانه و مناسب  اختصاص د

مسؤلین وعده سپرده که تعداد خانه های امن را در برخی والیت دیگر نیز ایجاد خواهد کرد. نظارت از مراکز اشخاص دارای معلولیت باعث  



 

 مستقل حقوق بشر افغانستان ونیسیکم 14  | صفحه 

 1398گزارش ساالنه 

هایی که در زمینه تجهیز و به روزرسانی  گردیده که مسؤلین در زمینه ارائه خدمات رفاهی و آموزشی توجه نماید. به عنوان مثال سفارش

 مواد آموزشی مکتب نابینایان صورت گرفته بود، به آن توجه گردیده و تغییرات مثبت ایجاد شده است. 

 های عمده حقوق بشری گردیده استساحوی کمیسیون باعث شناسایی چالش نظارت های 

می حقوق بشر در تمام محالت تحت پوشش نظارت می نماید. این نظارت کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان همه ساله از وضعیت عمو

ها در مورد بررسی میزان دسترسی شهروندان به حقوق بشری شان بوده که از طریق فورمه های خاص مصاحبه صورت می گیرد. در این 

ولیت و حقوق اطفال نظارت های مستمر دوره کمیسیون قادر بوده که در بخش های حقوق اقتصادی و اجتماعی، حقوق افراد دارای معل

مرد( مصاحبه صورت گرفته است. فورمه هایی این مصاحبه ثبت دیتابیس کمیسیون   7088زن و    4112تن )    11200انجام دهد. در نتیجه با  

ضعیت اطفال سرحدی  ماموریت جداگانه، از و  36شده و گزارش تفصیلی آن در بخش های جداگانه تهیه و نشر خواهد شد. عالوه بر این، در  

 نظارت صورت گرفته و یافته های آن ثبت دیتابس کمیسیون شده که از طریق گزارش نشر خواهد شد. 

: کمیسیون در جریان نظارت های ساحوی، عالوه از خانه پری فورم ها، چالش های عمده ای که فرا راه شهروندان خصوصا اطفال و  نتایج

ایی نموده و در زمینه حل آنان دادخواهی می نماید. کمیسیون در جریان نظارت های ساحوی اشخاص دارای معلولیت می باشد، شناس

قضیه نقض حقوق بشری را شناسایی و در زمینه رسیدگی به آن دادخواهی کرده است. به عنوان مثال در  12قضیه خشونت و  144حدود 

ت و لت و کوب قرار گرفته بود و همچنین کارهای شاقه بر وی جریان نظارت ساحوی، طفل که توسط مادر اندر خود بارها مورد خشون

 تحمیل می گردید، با تالش های کمیسیون آن طفل در یکی از مراکز حمایوی اطفال منتقل شده و تحت حمایت قرار گرفت. 

داگانه منتشر نموده و  در نتیجه نظارت هایی ساحوی که سال قبل انجام گردیده بود، کمیسیون یافته های خویش را در گزارش های ج

سفارش های مشخص ارائه کرده است. کمیسیون سفارش های خود را در جلسات جداگانه با مسؤلین پیگیری نموده و بارها خواسته تا به 

آن عمل شود. سفارش های کمیسیون در موارد مختلف نتیجه بخش بوده و به آن عمل شده است. به عنوان مثال سفارش و دادخواهی برای 

 ستخدام افراد دارای معلولیت در نهادهای دولتی از مواردی بارز بوده که به آن عمل شده است. ا

نظارت از اطفال سرحدی بخش دیگری از نظارت هایی کمیسیون بوده که نتایج چشم گیر را در پی داشته است. به عنوان مثال، در جریان 

تن مصاحبه انجام شده و برای رسیدگی به چالش هایی آن  324گرفته با مأموریتی که از وضعیت اطفال سرحدی نظارت صورت  36

دادخواهی صورت گرفته است. اطفال در سرحدات در معرض خطر های گوناگون از جمله قاچاق، سؤاستفاده جنسی، بی سرپناهی، جدایی 

( برای حل آن تالش نموده است.   IOMز جمله ) از والدین و سایر چالش مواجه بوده که کمیسیون در هماهنگی با نهادهای حمایت کننده ا

 کودک سرحدی در معرض خطر را به نهاد حمایت کننده معرفی کرده است.  72کمیسیون در این سال بیش از 

 نظارت از عملکرد نهادهای دفاعی و امنیتی باعث بهبود در رفتار آنان گردیده است 

نظارت  یتیو امن یدفاع یاز عملکرد نهادها ینظارت تیمأمور 140 یط یرشدهدوره گزا نیمستقل حقوق بشر افغانستان در ا ونی سیکم

  ی روهایو کارکنان زن در صفوف ن  نیبا منسوبپولیس    رفتار    یچگونگ  ها روی سه مورد تمرکز صورت گرفته است.  نظارت  نیا  در .نموده است

رعایت احکام و قوانین حقوق بشر توسط پولیس مورد نظارت و  یتیو امن یدفاع یرهاینظارت از عدم استخدام اطفال در صفوف ن  ،یتیامن

در  است. بخش اعظم این مصاحبه ها مصاحبه صورت گرفته مرد(  250 زن 988تن )  1238نظارت ها با  نیا انیدر جرقرار گرفته است. 

 است.  بوده نشا فهیدر محل کار و وظ زنان تیمورد آزار و اذ

: نظارت از عملکرد پولیس نتایج قابل توجه در پی داشته است. گزارش تحقیقی که بر مبنای یافته های نظارتی کمیسیون در سال نتایج

گذشته تهیه و نشر گردید نشان دهندۀ  برخوردهای تبعیض آمیز با زنان پولیس بوده و همچنین در موارد متعددی این یافته ها حاکی از 

نسی در صفوف پولیس بوده است. کمیسیون در این گزارش سفارش های مبنی بر توجه بر وضعیت زنان در صفوف موجودیت آزار و اذیت ج

پولیس داشته و یافته های گزارش با مسؤلین بلندپایه امنیتی و دفاعی شریک گردید. در نتیجه رئیس جمهور کشور به مقامات بلند پایه 

ا زنان در صفوف نیروهای دفاعی و امنیتی جلوگیری شود. یافته های این دوره نشان میدهد هدایت داده که از هرگونه رفتارهای نادرست ب

که میزان رفتارهای نادرست با زنان کاهش چشم گیر داشته است. جزئیات این یافته ها در گزارش جداگانه تهیه و نشر خواهد شد. یکی از 

 تن در صفوف پولیس که زیر سن قانونی بوده جلوگیری نموده است.   4استخدام  نتایج دیگر این بوده است که کمیسیون در جریان نظارت از  
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 نظارت از جریان تظاهرات، اعتصابات و اجتماعات

مستقل حقوق بشر  ونی سینظارت صورت گرفته است. کم اتو اعتصاب یی هامایبه شمول راهپ یمورد اعتراضات مدن 15دوره بر  نیدر ا

 ی توجه جد نیمعترض یقانون یخواسته که به خواسته ها نیکرده و از مسؤل تیبدون خشونت، حما یمدنافغانستان همواره از اعتراضات 

به  زیمورد سفارش ن 14ضمن نظارت،  ونیسیبوده که کم یانتخابات از موارد نیو معترض ییمایراهپ ان،ی. نظارت از اعتصاب زنداندینما

مورد از راهپیمایی ها و اعتراضات مدنی، پولیس رفتارهای خشونت آمیز با   3یافته های کمیسیون نشان میدهد که در    .داشته است  نیمسؤل

تظاهرات کنندگان داشته است. فیرهای هوایی، لت و کوب و رفتارهای توهین آمیز از مواردی بوده که در جریان تظاهرات صورت گرفته 

 است. 

تصاب زندانیان، کمیسیون برای توجه به خواست های مشروع و قانونی آنان دادخواهی نموده که در نتیجه : در نتیجه نظارت از اعنتایج

مسؤلین به اعتصاب کننده گان وعده داده که به خواست های آنان توجه خواهد شد. همچنین کمیسیون در برابر برخوردهای خشونت بار با 

 کنش نشان داده و رسانه های به دیدگاه های کمیسیون استناد نموده اند. تظاهرات کنندگان از طریق اعالمیه مطبوعاتی وا

 یافته های نظارتی کمیسیون از جریان پروسه انتخابات بازتات گسترده داشته است  

نظارت نموده و یافته های خود را از جریان این  1398کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از تمام مراحل انتخابات ریاست جمهوری 

پروسه مرحله به مرحله ثبت و یک روز پس از روز رای دهی، تمام یافته های خویش را تحلیل و با رسانه ها شریک نموده است. این یافته 

نامه انتخاباتی، کاستی ها و چگونگی پیشرفت پروسه انتخابات بوده است. مطالعات میدانی این تحقیق یا تکمیل پرسش  ها شامل تخطی های

کارمند کمیسیون مستقل حقوق بشر   220است که در آن  افتهی انجاموالیت کشور  23 دهی درمرکز رأی 470نظارت بر  جهینت در نیآنال

 .ی نظارت کردنددهیرأ د زن، بر رون 74به شمول  افغانستان

: یافته های کمیسیون به صورت گسترده از طریق رسانه های ملی و بین المللی منعکس گردید و بارها به یافته های کمیسیون استناد نتایج

ر گرفته صورت گرفت. تمام جزئیات یافته های کمیسیون از طریق ویب سایت این اداره منتشر شده و در دسترس مسؤلین و شهروندان قرا

است. یافته های کمیسیون به عنوان یک نهاد بی طرف و مستقل مورد اعتبار مردم و رسانه ها قرار گرفته و به آن توجه شده است. بعد از 

ها، نشر این گزارش  فعاالن جامعه مدنی و نهادهای ناظر انتخاباتی ضمن استناد به معلومات آماری این گزارش خواهان رسیدگی به تخطی

 فات و جرایم انتخاباتی گردیدند.  تخل

 نظارت بر تطبیق فرامین عفو و تخفیف باعث جلوگیری از فساد در این پروسه شده است

نظارت  نینظارت نموده است. ا نیو محجوز نیمجازات محبوس فیجمهور در مورد عفو و تخف سیرئ نیفرام  قیتطب انیاز جر ونی سیکم

بر  بار  84 دوره نیکند. در ا یعضو آن بوده و به صورت منظم و مستمر نظارت م زی ن ونیسی که کم ردیگ یصورت م تهیکم کیتوسط 

نظارت تالش شده تا از  انیدر تمام ساحات تحت پوشش نظارت شده است. در جر فیفجمهور در مورد عفو و تخ سیفرمان رئ 6تطبیق 

 یافراد  بوسین به صورت دقیق از سوی کمیسیون مطالعه گردیده وصورت نگیرد. دوسیه های محسؤ استفاده  هیچگونه    عفو و تخفیف  نیفرام

 . مطابق قانون از مفاد این فرامین مستفید شده انداند  بوده فیکه مستحق عفو و تخف 

ه : در جریان نظارت از فرامین عفو و تخفیف از هرگونه سؤ استفاده از فرامین جلوگیری به عمل آمده است. نماینده های کمیسیون کنتایج

در جلسات فرامین عفو و تخفیف شرکت می نماید، پس از بازنگری دوسیه ها و حصول اطمینان جدول های فرامین را امضا می نماید. 

 نظارت های کمیسیون از پروسه تطبیق فرامین عفو و تخفیف باعث جلوگیری از فساد در این پروسه گردیده است. 

 قی کمیسیون بازتاب وضعیت حقوق بشری در گزارش های تحقی

گزارش های تحقیقی کمیسیون به عنوان یکی از منابع معتبر در عرصه حقوق بشر مطرح است. کمیسیون، همه ساله گزارش های تحقیقی  

متعدد را در بخش های مختلف حقوق بشر تهیه و منتشر می نماید. این گزارش ها که بر اساس خانه پری پرسشنامه ها، مصاحبه ها و 

می گیرد، بازتاب دهندۀ وضعیت حقوق بشری در کشور می باشد. گزارش وضعیت خشونت علیه زنان، گزارش نظارت از  نظارت ها صورت

محالت سلب آزادی، گزارش وضعیت اطفال، گزارش بررسی عملکرد نهادهای دفاعی و امنیتی و گزارش وضعیت اشخاص دارای معلولیت از 

این گزارش عنقریب نهایی و منتشر خواهد شد. عالوه بر این، گزارش زنان بی سرنوشت،  جمله گزارش هایی اند که تحت کار قرار دارد.

 گزارش عدالت غیر رسمی از جمله گزارش های تحقیقی بوده که توسط کمیسیون تهیه و نشر شده است. 
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 ایکه پس از ازدواج  یزنان یایضاق یمستندساز نهیگزارش از نوع خود در زم ن ینخست ،سرنوشت در خانواده یزنان ب یایقضا یگزارش بررس

مستقل حقوق بشر افغانستان  ونیسیبار توسط کم نیاول یبوده و برا گرددیسرنوشت رها م یب ایشوهران شان ترک شده  یاز سو ینامزد

گزارش ضمن   نیبه دست آمده است. ا  ونیسیکم  تابسیخانه و با استفاده از دمطالعات کتاب  لهیگزارش به وس  نیا  ماتشده است. معلو  هیته

مشخص از  یشنهادهایپ هینموده و با ارا یررس زیرا ن یسرنوشت یب دهیپد شیشده علل و عوامل افزا ادیزنان  یحقوق بشر تیوضع یبررس

 .کند یعمل مشکل اقدام نیرفع ا یراخواسته است تا ب یدولت و جامعه جهان

گزارش پیامدهای عدالت غیر رسمی بر رعایت حقوق بشر تحقیق تازه است که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به هدف بررسی 

ی و با استفاده خانهتأثیرات ناگوار عدالت غیر رسمی بر وضعیت حقوق بشر انجام داده است. معلومات این تحقیق به وسیله مطالعات کتاب

دیتابس کمیسون تهیه گردیده است. در این تحقیق روشن شده است که به دلیل مشکالت در سیستم عدالت رسمی اعتماد مردم نسبت از 

اند همچنین پیامدهای عدالت غیر رسمی بر میزان دسترسی زنان به حقوق به آن کاهش یافته و به این دلیل به عدالت غیر رسمی روی آوده

 بررسی گردیده است. بشری نیز در این گزارش 

کشور قرار گرفته و عالوه بر انعکاس گسترده در مطبوعات  یهارسانه یپس از نشر مورد استقبال جد : گزارش زنان بی سرنوشت،نتایج

گزارش باعث  نیا نشر .است دهیگرد لیبه خصوص مدافعان حقوق بشر تبد یدر محافل مدن یبحث جد کیزنان به  یسرنوشت یموضوع ب

زنان  یسرنوشت یدارد تا ب انیجر یو دادخواه دهیزنان گرد یسرنوشت یروشن از ب فیدر تالش تعر یقانون گذار یاست که نهادها دهیگرد

  آن مجازات در نظر گرفته شود. نیمسبب یکرده و برا یرفتار مجرمانه و خالف قانون جرم انگار کیرا به عنوان 

تر برای مدافعان حقوق بشر و فعاالن جامعه مدنی و تمام کسانی که از روند د انگیزه قویهمچنین گزارش پیامدهای عدالت غیر رسمی، ایجا

ترین پیامدهای نشر این تحقیق بوده است با نشر این گزارش تطبیق عدالت غیر رسمی و پیامدهای ناگوار آن آگاهی دارند یکی از مهم

گاهی عامه نسبت به پیامدهای ناگوار تطبیق عدالت غیر رسمی افزایش یافته استدالل بهتری برای مخالفات عدالت غیر رسمی ایجاد شده و آ 

گردند قناعت داد که در حال المللی را که از تطبیق عدالت غیر رسمی حمایت میاست. نشر این گزارش بسیاری از نهادهای ملی و بین

 افغانستان نواقص و مشکالت خودش را دارد.حاضر با توجه به مشکالتی که وجوددارد حمایت از تطبیق عدالت غیر رسمی در 

 ثبت، مستندسازی و پیگیری شکایات واصله توسط کمیسیون

ثبت، رسیدگی و مستند سازی شکایات واصله توسط کمیسیون یکی از فعالیت های بارز و بنیادی این اداره بوده که در جریان سال به صورت 

در مجموع به تعداد  1398انجام شده است. کمیسیون در این جریان سال مالی  مستمر توسط چهارده دفتر ساحوی و والیتی کمیسیون

 قضیه خشونت علیه اطفال، 313شکایت مربوط به خشونت علیه زنان،  2151شکایت به ثبت رسانده است. از این میان به تعداد  5317

قضیه نقض حقوق بشری    1185که از این میان به تعداد    شامل سایر شکایات از جمله شکایات مبنی بر نقض حقوق بشر بودهشکایت    2853

 شناسایی گردیده است. 

ثبت و رسیدگی به شکایات مراجعه کنندگان، اساسی ترین کار کمیسیون است که نتایج قابل توجه و فراگیر در پی داشته است. : نتایج

ام شکایت هایی که در اینجا به ثبت می رسد از سوی کمیسیون به عنوان مرجع قابل اعتماد برای مراجعه کنندگان تبدیل شده و تم

کمیسیون رسیدگی و اقدامات قانونی صورت می گیرد. کمیسیون شکایت های ثبت شده به لحاظ حقوقی تحلیل نموده و تشخیص میدهد. 

اجراآت آن پیگیری نموده   قضایایی که قابل ارجاع بوده آن قضایا را به نهادهای مربوط به صورت رسمی ذریعه مکتوب راجع ساخته و از

حل و فصل گردیده  درصد از قضایا را تشکیل میدهد، 33قضیه که حدود  443به تعداد  است. پیگیری های کمیسیون نشان میدهد که

فارش است. بقیه قضایا در جریان طی مراحل قرار دارد.  در نیتجه ارجاع قضایا و پیگیری آن،  پاسخگویی نهادهای عدلی بیشتر شده و به س

های کمیسیون توجه نموده اند. در مورد بیش از یک هزار شکایت کننده، مشاوره های حقوقی داده شده و راهنمایی های قانونی برای حل 

درصد از مراجعین از عملکرد و همکاری های کمیسیون ابراز  79بررسی کمیسیون نشان مید هد که حدود چالش آنان صورت گرفته است. 

 .رضایت نموده اند

 های مؤثر و نتیجه بخش از قربانیان نقض حقوق بشر و قربانیان خشونت حمایت

به   ونیسیکمحمایت از اقشار آسیب پذیر و قربانیان خشونت یکی از فعالیت های عمده ای بوده که توسط کمیسیون اجرا گردیده است. 

 هئنقض حقوق بشر انجام داده است. ارا انیزنان و قربان هیخشونت عل انیو قربان ریپذ بیالزم را از اقشار آس های تیحما صورت مستمر

در این انجام شده است.  ونیسیکم یبوده که از سو یکننده از موارد تیحما یآنان به نهادها یو معرف ایقضا یریگیپ ،یحقوق یمشوره ها

کودک   34 نیشده است. همچن یامن معرف یبه خانه ها توسط کمیسیون که مورد خشونت قرار گرفته ییخانم ها تن از 49دوره به تعداد 



 

 مستقل حقوق بشر افغانستان ونیسیکم 17  | صفحه 

 1398گزارش ساالنه 

تن از  26به تعداد و نهادهای حمایت کننده معرفی گردیده اند. قرار گرفته بودند، به پرورشگاه ها  زیدر معرض خطر بوده و مورد خشونت ن

مالقات رسمی با مسؤلین دولتی   316ه مراکز صحی جهت درمان معرفی گردید. همچنین  خانم هایی که مورد لت و کوب قرار گرفته بودند، ب

 در زمینه حل قضایای خشونت صورت گرفته است. 

حمایت های کمیسیون باعث گردیده که قضایای قربانیان نقض حقوق بشر  و خشونت مورد توجه و رسیدگی قرار گیرد. حمایت های  :  نتایج

یاتی بوده و سبب مصؤنیت آنان گردیده است. در مواردی حمایت های کمیسیون سبب شده که این قربانیان از بی کمیسیون از قربانیان، ح

سرنوشتی نجات پیدا کنند و در مواردی حتا سبب جلوگیری از قتل آنها گردیده است. به عنوان مثال، دختر و پسری که با توافق هم فرار 

پسر بود که در نتیجه مداخله و حمایت کمیسیون سبب جلوگیری از این حادثه گردیده است.  نموده بودند و فامیل دختر مصمم به قتل

 کمیسیون پسر و دختر را در مکان مصؤن تحت نظارت پولیس معرفی نموده که سر انجام قضیه آنان به صورت قانونی حل و فصل گردید. 

مقام عالی ریاست جمهوری می باشد، نیز نتیجه  1236به تأسی از حکم  ایجاد سکرتریت مبارزه با آزار و اذیت جنسی زنان در ادارات که

ایجاد شده،   2019بارز دادخواهی ها و حمایت کمیسیون می باشد. این سکرتریت که در چوکات کمیسیون مستقل حقوق بشر در نیمه سال  

قضیه آن از سوی نهادهای  5ت. از این جمله به تعداد قضیه آزار و اذیت جنسی در ادارات را مورد بررسی قرار داده اس 8تاکنون به تعداد 

 قضیه دیگر در جریان قرار دارد و تحت کار می باشد.  2عدلی و قضایی مورد رسیدگی قانون قرار گرفت، یک قضیه انصراف و 

 های مثمر برای تطابق قوانین افغانستان با کنوانسیونهای بین المللی حقوق بشر  تالش

مؤثر کمیسیون ارائه سفارشات، پیشنهادات و ابراز نظر در مورد تعدیل و تسوید قوانین داخلی بوده که در مطابقت با یکی از فعالیت های 

 ح،یمقررات، لوا ن،یقوان لیو تعد دیتسو یها  تهیدر کممعیارها و ارزش های حقوق بشر باشد. اعضای رهبری کمیسیون به صورت مستمر 

 ی حقوق بشر بوده برا  نیبا مواز  رتیکه در مغا  یشده و موارد  تیحقوق بشر حما  یجلسات از ارزش ها  نی. در ااند  نمودهها اشتراک    یسیپال

کرده  هئرا ارا شیخو یدگاهایو طرزالعمل ها ابراز نظر نموده و د نیدر مورد قوان یبه صورت جد ونیسیآن سفارش شده است. کم لیتعد

 است.  

مورد تسوید و تعدیل قوانین همواره ثمربخش و مبتنی بر نتیجه بوده است. در سالهای گذشته نیز : دیدگاه و سفارشات کمیسیون در نتایج

نظریات و سفارشات کمیسیون باعث گردیده که قوانین مختلف از جمله کُد جزا و قانون اجتماعات و اعتصابات در چارچوب مفاد کنوانسیون  

کُد جزا مبنی بر معاینات نسایی، به کمیته قوانین فرستاده  640د طرح و تعدیل ماده به عنوان مثال: پیشنها های بین المللی تهیه گردد.

شد. در نتیجه بند اول این ماده که رضایت متضرر در آن آمده بود، حذف گردید. همچنین کمیسیون در قسمت بند دوم این ماده نیز که 

زهم کمیسیون خواهان تعدیل گردیده و معاینه پرده بکارت را نوعی گفته شده که پرده بکارت فقط به حکم محکمه ذیصالح ممکن است، با

 شکنجه زنان و یک عمل غیر علمی تلقی کرده است. کمیسیون امیدوار است که در این زمینه نیز تعدیل به میان آید. 

احل مختلف این قانون نظریات و قانون حمایت از کودکان یکی از قوانینی است که اخیرا توسط پارلمان به تصویب رسید. کمیسیون در مر 

سفارشات خویش را داشته که مطابق با ارزش های کنوانسیونهای بین المللی حقوق بشر از جمله کنوانسیون بین المللی حقوق طفل تهیه 

ال تعیین س 18گردیده است. یکی از موارد جنجالی این قانون تعیین سن کودک بوده که در قانون سن کودک مطابق اسناد بین المللی 

شده است. اما این مورد با مخالفت برخی وکالی پارلمان همراه بوده که کمیسیون به صورت جدی از طریق دادخواهی و اعالمیه مطبوعاتی 

 از این قانون حمایت کرده است. 

   نظارت بر وضعیت حقوق بشردوستانه بین المللی و دادخواهی برای قربانیان جنگ

انجام افغانستان  شرمستقل حقوق ب ونیسیکم توسط است که اساسی  یها تیاز فعال یکی یالملل نیدوستانه بحقوق بشر تینظارت بر وضع

در  و ینظارت، مستند ساز ی راو حوادث تلفات ملک یالملل نینقض حقوق بشردوستانه ب ییایقضاکمیسیون به صورت دوامدار  شده است.

مورد قضیه نقض حقوق بشردوستانه از سوی کمیسیون شناسایی   875در این دوره گزارشدهی، به تعداد   .کرده است یدادخواه مورد آن

و  یمنازعات مسلحانه در سطح زون مرکز انیدر جر یتلفات افراد ملکقضیه  23و شامل دیتابیس گردیده است. از این مجموع،  در مورد 

ی  تیوال  یسفرها   دگانید  بی و مصاحبه با آس  ی قضایابه منظور مستند سازفته است.  ، تحقیق، بررسی و مستند سازی صورت گرکشور  اتیوال

  .صورت گرفته است احبهبا مردم مص یانجام شده و به صورت حضور از سوی کمیسیون

. در دیمارا جلب ن نیکرده و تالش نموده که توجه مسؤل یجنگ دادخواه دگانید بیبه بازماندگان و آس یدگیتوجه و رس یبرا ونیسیکم 

توجه  دگانید ب یخواسته که به آس نیصادر کرده و از مسؤل یمطبوعات یها ه یاعالم ونیسیشده کم یکه منتج به تلفات ملک ییایتمام قضا
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جلسه دادخواهی که از سوی  5جلسه دادخواهی با مسؤلین نهادهای دفاعی و امنیتی تدویر گردیده و در  2در این دوره به تعداد  .دینما

قطعه مکتوب در رابطه به قضایای نقض حقوق   5سایرنهادهای مرتبط تدویر گردیده اشتراک صورت گرفته است. عالوه بر این به تعداد 

تلفات ملکی   1398لی و قضایی و نهادهای امنیتی و دفاعی ارسال گردیده است. عالوه بر این، گزارش شش ماهه  بشردوستانه به نهادهای عد

که بر مبنای یافته های نظارتی و تحقیقی کمیسیون تهیه شده منتشر گردید. یافته های این گزارش از طریق تدویر کنفرانس مطبوعاتی با 

 رسانه ها و مردم شریک گردید. 

 اتیدرعمل  یبر هماهنگ  یمبن  یجمهور  استیر  تیهدافعالیت های کمیسیون در این راستا نتایج مثمر و ارزنده به همراه داشته است.  نتایج:  

کمک به ، وعده ونیسیکم ژهیو یبررس میمستمر ت یها یداد خواه جهیقطعات خاص بعد از حادثه جالل آباد در نت یروهایشبانه به ن یها

در ساحه تحت تسلط طالبان   ونامایو ونیسی گزارش از سفر مشترک کم هیارا جهیدر نت یالملل نیب یروهایاز جانب ن ییحمالت هوا انیقربان

، از مواردی بوده که در نتیجه نظارت، تحقیق و مستند سازی قضایای نقض حقوق بشردوستانه حاصل شده است.   فراه  تیبکوا وال  یبه ولسوال

اهی های کمیسیون باعث گردیده که مخالفین دولت، در تشکیالت نظامی خود کمیسیونی را تحت نام کمیسیون بررسی عالوه بر این، دادخو

تلفات ملکی ایجاد نماید. همچنین گزارش تلفات ملکی به صورت گسترده از سوی رسانه ها منعکس گردیده و نهادهای مختلف بارها به 

 یافته های کمیسیون استناد نموده است. 
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 بخش دوم

 ها و خطرات  چالش 

های متعددی در راستای تطبیق برنامه ها مواجه بوده و خواهد بود. این چالش ها هرچند ستقل حقوق بشر افغانستان با چالشکمیسیون م

حد ممکن فایق در موارد مانع تطبیق مؤثر برنامه ها گردیده و اما کمیسیون با تعهد و تالش های مستمر تالش نموده بر این چالش ها تا 

 آید و مؤثریت خود را داشته باشد. 

های امنیتی: محدودیت های امنیتی به عنوان یکی از چالش های عمده فرا راه کمیسیون بوده است. نا امنی ها در سطح برخی محدودیت 

خویش را در مناطق نا امن به  ولسوالیها و مناطق دور دست باعث گردیده که کمیسیون نتواند که برنامه های آموزشی و سفرهای نظارتی

صورت اساسی تطبیق نماید. این نا امنی ها سبب نگرانی کمیسیون بوده در ساحات نا امن بررسی موارد خشونت و ثبت قضایایی نقض حقوق 

ایمیل شریک بشر ناممکن بوده است. هرچند کمیسیون قضایایی را که شناسایی نموده تالش کرده تا با مسؤلین دولتی از طریق تلفون و 

سازد اما این بسنده به نظر نمی رسد. کمیسیون در جریان سال، یکتن از کارمندان خویش را که مسؤل دفتر والیتی غور بود، از دست داد. 

یی کمیسیون تالش دارد تا از طریق شوارای رضاکار حقوق بشر، ولسوالها و سایر مسؤلین در سطح ولسوالیها در تماس باشند و در مورد قضایا

 خشونت و نقض حقوق بشر دادخواهی نماید.  

سنتی و مردساالری یکی از چالش هایی دیگری است که در جامعه سند و مردساالری در جامعه: فرهنگ و رسوم موجودیت عنعنات ناپ

ها ها و واکنشن با چالشامه هایی آموزشی کمیسیوافغانستان نهادینه شده است. این امر باعث شده که در جریان پیگیری قضایا و تدویر برن

مواجه گردد. اما تالش های کمیسیون در راستای کمرنگ ساختن این چالش ها مؤثر بوده و کمیسیون با تدویر برنامه های مؤثر آموزشی و 

نهادهای دادخواهی های مستمر تالش کرده که با چنین چالش ها به صورت جدی مبارزه نماید. همکاری هایی نهادهای مدنی، رسانه ها و 

دولتی در سطح محالت و ولسوالیها برای کمیسیون کمک کننده بوده است. قابل یاد آوری است که فعالیت هایی حقوق بشری در این راستا 

 مستلزم کارهای دراز مدت و دوامدار می باشد تا تغییرات مثبت در اذهان عامه و فرهنگ مردم ایجاد گردد. 

های مالی و کمبود بودجه نتوانسته که فعالیت های ارد متعددی گاها به دلیل محدودیتیون در موکمبود بودجه و مشکالت مالی: کمیس

دفتر ساحوی و و الیتی تالش نموده تا تمام والیت ها را به   14خود را به صورت گسترده و فراگیر تطبیق نماید. با اینکه کمیسیون از طریق  

ری از زنان و خانواده ها که در روستاهای دور دست قرار دارند نمی توانند از برنامه های  گونه ای تحت پوشش قرار دهد اما با آنهم بسیا

 آموزشی کمیسیون و ثبت قضایای شان به این دفتر مستفید شوند. 

، پروسه صلح و تصمیم های سیاسی: کمیسیون همواره بر تأمین صلح پایدار که در آن ارز ش های حقوق بشری و حقوق زنان رعایت گردد

تأکید نموده است. اکنون که گفتمان های صلح روی کار آمده،  افغانستان در مرحله حساس تاریخی و سیاسی قرار دارد. کمیسیون با  

استقبال از این پروسه، از مسؤلین خواسته تا در موضوعات و ارزش های حقوق بشری در اولویت های کاری شان قرار داشته باشد. اگر این 

 ته شود. اگر این موارد در گفتمان های صلح و توافق ها در نظر گرفته نشود، می تواند به عنوان یک خطر مطرح باشد. مورد نادیده گرف

 درس های آموخته شده 

های متعدد و آموزنده آموخته است. کمیسیون تشکیالت اداری و های حقوق بشری درس طی سالهای گذشته از جریان فعالیت کمیسیون 

ای خویش سازمان داده تا مؤثریت بیشتر و ملموس در پی ای تجربیات و درس های آموخته شده مه ای خویش را بر مبنفعالیت های برنا

 داشته باشد. 

ها و به منظور پاسخگویی و مؤثریت بهتر تشیکالت خویش را بازنگری نموده در تنظیم الت: کمیسیون با درنظرداشت ضرورت در عرصه تشکی

داره اقدامات مؤثر صورت گرفته است. جلوگیری از تؤرم تشکیالتی، صرفه جویی در مصارف و بودجه کمیسیون از و تقویت تشکیالت این ا

 موارد اساسی بوده که در راستای مالی و اداری صورت گرفته است. 

گردیده که محصول تجربیات ه  های جامعه و اولویت های حقوق بشری تهیعمل کمیسیون با درنظرداشت ضرورت  در عرصه برنامه ای: برنامه

ای جدید کمیسیون که با تمویل کنندگان نیز ی باشد. برنامههای آموخته شده ای کمیسیون در راستای فعالیت های حقوق بشری مو درس

 شریک ساخته شده، یک برنامه جامع و در عین حال عملی و قابل اجرا می باشد. 
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 جمع بندی و چشم انداز آینده  

های مختلف حقوق بشر دستآوردهای خوبی داشته و فعالیت های شان نتیجه بخش بوده در عرصه 1398یون طی سال در مجموع کمیس

است. در بخش هدف رهبری کارکردهای کمیسیون در سطح ملی و بین المللی قابل توجه بوده است. گزارش نشان میدهد که در عرصه 

های  ت و توانمندسازی به دلیل محدودیتد انجام داده است. در عرصه ارتقای ظرفیهای فراگیر و مفیتوسعه آموزش حقوق بشر نیز فعالیت 

مالی، فعالیت های کمتر صورت گرفته است. عالوه بر این، در زمینه نظارت و دادخواهی دستآوردهای خوب و نتیجه بخش داشته است. 

حقوق بشری در عرصه های مختلف از نمونه های بارز  های مستمر از وضعیتمکاری در حل قضایای آنان و نظارترضایت مراجعین و ه 

 کاری در بخش حمایت و نظارت بوده است.

ی این اداره ارائه داده و در روشنی آن فعالیت های کمیسیون ادامه خواهد دبرنامه استراتیژیک کمیسیون یک تصویر روشن از اهداف راهبر 

باشد. نموده و برای تطبیق آن متعهد می خویش را تهیه 1399عمل جدید سال  داشت. کمیسیون مطابق برنامه استراتیژیک خویش برنامه

کمیسیون در برنامه عمل جدید خویش تالش نموه تا فعالیت های تازه و مؤثر را تعریف و هدف گزاری نماید. کمیسیون در نظر دارد تا با 

را کند تا نتایج بهتر حاصل گردد. چشم انداز آینده کمیسیون که تجربیات گذشته، فعالیت های ابتکاری و مؤثر را در جریان سال آینده اج

باشد، برای رسیدن به در برابر حقوق بشری شهروندان می  همانا نهادینه سازی ارزش های حقوق بشری در جامعه و پاسخگو ساختن دولت

 آن تالش های صادقانه و مستمر خواهد کرد.  
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 بخش سوم

 1398سال  -قوق بشر افغانستان گزارش مالی کمیسیون مستقل ح

نماید بینی میکمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان برای تطبیق برنامه عمل خویش پالن مالی را برای یک مدت مشخص ترتیب و پیش

کرده و شفافیت تهیهالمللی، طرزالعمل مالی و اداری با حفظ که در ختم هرسال گزارش ساالنه مالی خویش را مطابق با استانداردهای بین

 هزینه  عنوانبهرا  دالر آمریکایی 7,999,432 مبلغ افغانستان حقوق بشرمستقل کمیسیون  سازد.نفع شریک میبا تمام نهادها و ادارات ذی

 . نمود تعدیل دالر آمریکایی 6,100,505 مبلغ شرایط واقعی بهمطابق را آن  سپسو  نمود پیشنهادخود  1398سال 

کنندگان، دولت    تمویلاز  را    دالر آمریکایی  5،507،652  مبلغ   افغانستان  ، کمیسیون مستقل حقوق بشر  1398بودجه مصوب سال  مجموع  از  

 .باشداقالم ذیل می الذکر شاملرقم فوق. نمودو سایر منابع دریافت 

 ؛1397دالر آمریکایی، بیالنس سال   36,574مبلغ  .1

 گردید؛کنندگان دریافت  تمویلاز  1398سال طول ر ددالر آمریکایی  4,305,380مبلغ   .2

 از دولت افغانستان دریافت گردید؛  1398دالر آمریکایی طی سال  548,361مبلغ  .3

 آمده است؛دستکمیسیون به  درامدهایسایر از دالر آمریکایی  6,026مبلغ  .4

 . ل را نیز شامل می شوددالر آمریکایی هزینه محدودشده  می باشد که بیالنس سال های قب 611,311مبلغ  .5

دالر    (61,676$)مبلغ است. دالر آمریکایی بوده  5,209,378، 1398سال  طیمخارج کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان  مجموع

عنوان هزینه قابل پرداخت معامله شده حسابات به در کتاب مذکورهزینه  است. 1398سال   اصلی آمریکایی بیالنس اضافه مصرف از هزینه

 .شودتنظیم می 1399سال  آینده، یعنیدر سال مالی  است که

 قسمت اول: بودجه و مخارج 

 1398قوس سال  30تا  1397ماه جدی سال از  1398سال اصلی بودجه گزارش مالی 

 ( A) جدول 

 

 

Activities ID

Proposed 

Budget for 

1398

Amended 

Budget for 

1398

Total Expenditure 

for the Year 1398

Budget 

Variance

Spent to 

date (%)

Table A (Program Activities)
Leadership 1,145,785       819,825          661,721                 484,063            81%

Promotion & Empowerment 1,990,594       1,332,470       879,437                 1,111,157         66%

Monitoring & Protection 1,535,143       1,011,491       697,216                 837,927            69%

Sub-total: 4,671,521       3,163,787       2,238,374              2,433,147         71%

Table B (Management Sections)

Management Staff Salary & Benefits 696,334          630,935          616,014                 80,320              98%

Equipments & Furnitures 42,000            22,080            4,648                     37,352              21%

Repair & Maintenanace 143,400          107,400          38,105                   105,295            35%

Supplies & Materials 105,000          105,000          27,048                   77,952              26%

Staff transportation 333,000          120,000          32,180                   300,820            27%

Communication 148,585          129,433          65,976                   82,609              51%

House rent 63,000            44,400            17,310                   45,690              39%

Utilities 407,000          398,000          68,750                   338,250            17%

Security 991,250          996,622          1,035,346              (44,096)            104%

Other (Fin. Charges and Gain & Loss) 45,000            45,000            17,872                   27,128              40%

Sub-total: 2,974,569       2,598,869       1,923,249              1,051,320         74%

Table C (Governance)

Commissioners Salary & Benefits 334,082          334,068          248,033                 86,049              74%

Travel and Accommodation 19,260            3,780              -                        19,260              0%

Sub-total: 353,342          337,848          248,033                 105,309            73%

Total Cost: 7,999,432    6,100,505    4,409,656          3,589,776     72%

USD

USD

USD
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را تشکیل  1398سال اصلی بودجه فیصد کل  72که دالر آمریکایی را  4,409,656  کمیسیون مبلغ ذکر شد،  ( A) که در جدول  یطور

 دهد، مصرف نموده است. می

 1398قوس  30تا  1397 اول ماه جدی  سالاز  1398برای سال  یدولت گزارش مالی هزینه

  ( B) جدول 

 

را تشکیل  1398سال  دولتیبودجه فیصد کل  89که دالر آمریکایی را  488,422  کمیسیون مبلغ ر شد، ذک (B)  که در جدول یطور

 دهد، مصرف نموده است. می

 1398 سالقوس  30تا  1397 اول ماه جدی سال از  1398سال   محدودشده گزارش مالی هزینه

 (C) جدول 

 

را  1398سال  محدودشدهبودجه فیصد کل  51که دالر آمریکایی را  311,300  کمیسیون مبلغ ذکرشده است  ( C) که در جدول  یطور

 دهد، مصرف نموده است.تشکیل می 

اضافه و توانمندسازی ، نظارت و حمایت( به ترویجرا بر اساس اهداف استراتژیک )رهبری ،  1398بودجه سال  مصارف ذیل فیصدی چارت

 دهد.اصلی( نشان می هزینه)فقط  اداری و هیئت رهبریهای هزینه 

State Fund

Proposed 

Budget for 

1398

Amended 

Budget
Contribution

Accumulated Exp. 

for the Year 1398

Fund Balance 

for the Year 

1398

Spent to 

date (%)

7999432          6,100,505 

Goods and Services 523,697           468,338                  55,359              89%

Machinery and Equipment 6,509               3,292                     3,217                51%

Program cost 18,155             16,792                   1,363                92%

Total Cost of State Fund 7,999,432        6,100,505        548,361           488,422                  59,939              89%

USD

Other Donor (Restricted Fund)

Total Fund 

Available for  

1398

Accumulated Exp. 

for the Year 1398

Fund Balance 

for the Year 

1398

Spent to 

date (%)

USD

SCS-N 1,036               -                         1,036                0%

Open Society (Consultant Cost) 22,963             21,206                   1,757                92%

Denmark (Training Workshop for Police) 404,860           70,938                   333,922             18%

UNICEF (CRFM & BBCRM) Projects 182,452           219,156                  (36,704)             120%

Total: 611,311           311,300                  300,011             51%
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 تخصیص مخارجهزینه و قسمت دوم: 

 1398سال   چگونگی مصرف بودجه و  تمویل کنندگان اصلی

 ( D) جدول 

 

 

در ستون ، متذکره. در جدول شده استدادهنشان  1398سال های برنامه اجرای از بودجه برای  کمیسیونچگونگی استفاده  ( D) در جدول 

. کمیسیون  دالر آمریکایی است  36,574مبلغ که باشد نیز شامل می 1397کلوزینگ بیالنس سال   1398دریافتی برای سال  هایهزینه 

 دریافت کرده است.  1398کنندگان مشهور خود در طی سال    تمویلاز    دالر آمریکایی را   4,305,380.12مستقل حقوق بشر افغانستان مبلغ  

شده بر اساس ریزیهای برنامه کنندگان برای اجرای فعالیت  تمویلتوسط  شدهفراهم  هایهزینهکمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از 

  به شرح زیر استفاده کرده است. 1398سال  برنامه عمله استراتژیک و برنام

ی کشور  هزینهکل کمک   ٪100رک مصرف نموده است که دانما ی کشورهزینهرا کمیسیون از کمک دالر آمریکایی 1,939,021مبلغ 

دریافت شده است کالً به  1398سال  طییگر کننده د تمویلاز کشورهای های که هزینه کمک دهد. به همین ترتیب ، را تشکیل می مذکور

 .( ٪100و استرالیا )   ٪106 ، سویس( ٪100)  ناروی ،( ٪100مانند فنالند ) مصرف رسیده است 

رهبری

81%

توسعه و توانمند سازی حقوق بشر

حمایت و نظارت66%

69%

بخش اداری

74%

بخش هیئت رهبری

73%

1398فیصدی مصارف کمیسیون براساس هر هدف برای سال مالی 

رهبری

توسعه و توانمند سازی حقوق بشر

حمایت و نظارت

بخش اداری

بخش هیئت رهبری

Core Donors 

Total Fund 

Available for  

1398

Total Expenditure 

for the Year 1398

Fund Balance 

for the Year 

1398

Spent to 

date (%)

Table D USD

1002 CANADA -                  -                        -                   

1003 Denmark 1,939,021       1,939,021              -                   100%

1004 Finland 585,541          585,541                 -                   100%

1005 Norway 456,962          456,962                 -                   100%

1011 SDC- Switzerland 999,985          1,061,661              (61,676)            106%

1015 Australia 360,445          360,445                 -                   100%

5005 Miscellaneous Income 6,026              6,026                     -                   100%

5001 AIHRC Income -                  -                        -                   

Total: 4,347,980    4,409,656          (61,676)         101%
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دریافتی   یهزینه  کل  ٪40که  باشد  دالر آمریکایی می  1,939,021مبلغ  شده است،  تأمین   1398  ی که توسط کشور دانمارک برای سالهزینه 

، ( %20سویس )  ( ،%9)  ناروی،  ( %12) کشورهای دیگری مانند فنالند شده توسط هزینه تأمین دهد. عالوه بر این ، را تشکیل می  1398سال 

 ه است. نقش داشت 1398های کمیسیون حقوق بشر در سال ( نیز در اجرای برنامه%11و دولت ) ( %7) استرالیا 

بیالنس است، که  شدهتهیه  1398دولتی( برای سال  هزینه اصلی و هزینهموجود ) های هزینه  لمجموع کفوق بر اساس  فیصدی های

 .را نیز شامل می شود 1397سال مانده باقی

نشان   ،  1398های سال  در برابر هزینهرا    استفاده از بودجه  فیصدی  همچنین  وهای تمویل کنندگان و دولت را  هزینهکمک ، میزان  چارت زیر

 دهد.می

 

 تخصیص مخارجها و هزینه قسمت سوم: سایر 

 سایر تمویل از را نیز های مالی دیگری کمک  1398های گذشته و همچنین در طول سال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در سال 

 شدههای اصلی پیوند دارند استفادهبرای دستیابی به اهدافی که به فعالیت هزینهرا ببینید(. از این  Eکنندگان دریافت کرده است )جدول 

 نموده است. خاص استفاده  هایعرصه  درهای جداگانه عنوان پروژهها بههزینه. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از این کمکاست

 ( E) جدول 

 

خشونت منع المللی بین  کنفرانسو بشر در کمسیون حقوق  اطفالحقوق  بخش سازیظرفیترا برای  یهزینهقباًل  SCS-Nعالوه بر این ، 

استفاده صورت  1398در طول سال ، ولی  از هزینه مذکور فراهم کرده بود 2008در سال  از اطفال و سوءاستفاده برداریبهره،  اطفالعلیه 

 .نگرفته و بیالنس آن ثابت می باشد

دانمارک

100%

فنلند

100%

ناروی

100%

سویس

106%

استرالیا

100%

دولت ج ا ا

89%

1398فیصدی مصرف کمک های کشورهای  تمویل کننده و دولت ج ا ا  برای سال مالی 

دانمارک

فنلند

ناروی

سویس

استرالیا

دولت ج ا ا

Other Donor (Restricted Fund)

Total Fund 

Available for  

1398

Accumulated Exp. 

for the Year 1398

Fund Balance 

for the Year 

1398

Spent to 

date (%)

USD

SCS-N 1,036               -                         1,036                0%

Open Society (Consultant Cost) 22,963             21,206                   1,757                92%

Denmark (Training Workshop for Police) 404,860           70,938                   333,922             18%

UNICEF (CRFM & BBCRM) Projects 182,452           219,156                  (36,704)             120%

Total: 611,311           311,300                  300,011             51%
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فراهم کرده   دالر 59،966مبلغ   1393در سال  کمیسیون  ایبرنامه  هایبخشبرای اشتغال یک مشاور دریکی از  بازبه همین ترتیب ، جامعه 

،  1397لی در سال  وهیچ مصرف صورت نگرفت    1396و    1395. در سال  به مصرف رسید  1394در سال    دالر آن  13,545  جمله  آنکه از    بود

دالر آن در شش ماه اول سال   21,206 مبلغ مانده، دالر آمریکایی باقی 22,963که از جمله  – آن به مصرف رسید ییدالر آمریکا 23,458

 مانده است.باقی شوددالر آمریکایی می  1757قرار گرفت و متباقی آن که مبلغ مورداستفاده  1398

دالر  13,202دالر آمریکایی را فراهم نموده بود که از آن جمله  72،240مبلغ  1395لیس در سال وپ یسفارت دانمارک برای کارگاه آموزش

دالر    72,240 که مبلغ  1396با بودجه جدید سال دالر آمریکایی  59,038متباقی آن مبلغ  قرار گرفت و مورداستفاده 1395در سال  آن

 1396در سال  دالر آمریکایی    47,939مبلغ  دالر آمریکایی شد، و از این مجموع   131,278شود یکجا شده و مجموعاً آمریکایی می

 بودجه جدیددالر  با   34,880مورداستفاده قرار گرفت و مابقی مبلغ آن  1397در سال دالر آن   48,459 و مبلغ قرار گرفت، مورداستفاده

دالر   70,938دالر آمریکایی شد، و از آن جمله مبلغ   404,860شده در کل مبلغ دالر امریکای بود افزوده   369,980مبلغ که  1398 سال

مورداستفاده  1399در سال شود دالر آمریکایی می  333,922مورداستفاده قرارگرفته و  متباقی که مبلغ و  1398در سال  آمریکایی آن

 گیرد.قرار می

دالر آمریکایی را   182,452 مبلغ  ، 1398در سال   "حقوق کودک مرزینظارت 'و  "کودک حقوق  ارت ساحوی نظ"یونیسف برای دو پروژه 

 قرار گرفت.  کرد که در همان سال مورداستفاده فراهم

 شده استدادهنشان  1398بر اساس موقعیت و فعالیت سال  یدولت مصارف هزینه (F) جدولدر 

 (F)   جدول

 

 شده است.نشان داده 1398سال  هایبر اساس موقعیت و فعالیت  اصلیهای هزینهمصارف  ( G) در جدول

G)) جدول 

1 2

1 Head Office 11,676                                           113,427                                                 125,102                            

2 Kabul Regional Office 44,549                                                   44,549                              

3 Mazar Regional Office 774                                                19,640                                                   20,414                              

4 Herat Regional Office 1,022                                             21,937                                                   22,959                              

5 Kandahar Regional Office 2,060                                             29,348                                                   31,408                              

6 Jalalabad Regional Office 1,261                                             62,062                                                   63,323                              

7 Gardez Regional Office 21,535                                                   21,535                              

8 Bamyan Regional Office 44,801                                                   44,801                              

9 Kunduz Regional Office 24,288                                                   24,288                              

10 Badakhshan Provincial Office 15,645                                                   15,645                              

11 Maimana Provincial Office 25,124                                                   25,124                              

12 Daikundi Provincial Office 26,039                                                   26,039                              

13 Ghore Provincial Office 13,147                                                   13,147                              

14 Helmand Provincial Office 10,088                                                   10,088                              

15 Uruzgan Provincial Office -                                                -                                                        -                                    

16,792                                                         471,630                                                                 488,422                                      Total Expense

Program Management Sections

Afghanistan Independent Human Rights Commission
State Fund Expenditures Detail for All Offices & Activities

For the Period from Jaddi 01, 1397 to Qaws 30, 1398

OFFICES

ACTIVITIES FOR THE YEAR 1398

TOTAL
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1 2 3 4 5

1 Head Office 140,487           206,725                    126,003               778,846              248,033          1,500,095      

2 Kabul Regional Office 71,784             86,671                      71,036                 111,904              -                  341,395         

3 Mazar Regional Office 51,543             64,245                      53,532                 112,478              -                  281,798         

4 Herat Regional Office 56,478             76,930                      57,410                 108,517              -                  299,335         

5 Kandahar Regional Office 37,479             48,865                      39,369                 114,146              -                  239,859         

6 Jalalabad Regional Office 52,122             64,625                      60,814                 107,968              -                  285,530         

7 Gardez Regional Office 39,337             48,926                      46,760                 84,133                -                  219,157         

8 Bamyan Regional Office 54,240             66,491                      63,621                 92,697                -                  277,050         

9 Kunduz Regional Office 35,541             47,864                      42,975                 96,974                -                  223,355         

10 Badakhshan Provincial Office 26,156             31,686                      28,026                 62,081                -                  147,949         

11 Maimana Provincial Office 28,327             37,403                      29,481                 53,036                -                  148,247         

12 Daikundi Provincial Office 21,548             33,650                      30,527                 56,115                -                  141,841         

13 Ghore Provincial Office 18,181             26,581                      19,371                 60,473                -                  124,606         

14 Helmand Provincial Office 22,304             28,045                      22,192                 50,357                -                  122,898         

15 Uruzgan Provincial Office 6,193               10,729                      6,096                   33,523                -                  56,541           

661,721                 879,437                            697,216                      1,923,249                248,033                4,409,656           Total Expense

Leadership
Promotion & 

Empowerment
Monitoring & 

Protection
Management 

Sections
Governance

Afghanistan Independent Human Rights Commission
Core Fund Expenditures Detail for All Offices & Activities

For the Period from Jaddi 01, 1397 to Qaws 30, 1398

OFFICES

ACTIVITIES FOR THE YEAR 1398

TOTAL




