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 مقدمه

ستان در  شر افغان سته است در چارچوب احکام قوانین نافذۀ کشور و ازجمله  1393طول سال کمیسیون مستقل حقوق ب توان

شکیل، وظایف و صالح ساالنه جدید خویش، در عرصه  هاییتقانون ت ستراتژیک  و برنامۀ عمل  سیون و مطابق برنامه  ا کمی

شر به شور نظارت، حمایت و انکشاف حقوق ب ستاوردهای مهم در ک ست به د سیون توان صورت مؤثر از حقوق نایل آید. کمی

گذاری، پالیسی های مهم قانونبشری افراد خصوصاً افراد محروم از آزادی، زنان و اطفال، حمایت و نظارت نماید و در عرصه

ایجاد کند. کمیسالالیون همانان در سالالط   های دادخواهانه و مؤثر، تغییرات و اصالالالحات مهمیهای دولتی با فعالیتو برنامه

ها و اجراآت مؤثر حمایتی و انکشافی حقوق بشر تأکید نمود. نیازمندی تبیینالمللی به المللی نیز فعال بوده و در مجامع بینبین

برخی  های انتخاباتی در طول سال و همانین مشکالت مالی و بودیجوی که باعث بروزهای امنیتی و جنجالعلی الرغم چالش

هایش را در ها و عدم پرداخت معاشالالات کارمندان کمیسالالیون گردید، کمیسالالیون توانسالالت برنامهمشالالکالت در اجرای فعالیت

 مطابقت با پالن استراتژیک و برنامه عمل جدید کمیسیون عملی سازد.

سال  سیون یک برنک 1393در  ستراتژیک و برنامه عمل  امهمی . 2.رهبری 1عبارت از: که  تدوین نموداهار هدف شاملجامع ا

شر  شد. . حمایت و نظارت می4. توانمندسازی 3توسعه حقوق ب ستراتژیک مبتنی بر نتیجه بوده و دارای با پیامد و  11برنامه ا

ساس آنبازده می 28 شد که بر ا ست که  در نظر گرفته در آنفعالیت   110 برنامه عمل تدوین و با ست. الزم به  ذکر ا شده ا

 .شودهای تطبیق آن فراهم میگردیده و زمینهتژیک توسط  برنامه عمل ساالنه تکمیل برنامه استرا

های گزار، ودفاتر سالالاحوی و والیتی های ماهوار منبع اسالالاسالالی قسالالمت اعظم معلومات مندرز در گزار، حااالالر، گزار،

ه دفتر مرکزی مواصلت ورزیده های هفته وار و اختصاصی که از دفاتر کمیسیون ب، گزار،است مواوعی و تحقیقی کمیسیون

ست و معلومات و داده ست که در تهیه ا سیون، از منابع دیگر معلوماتی ا های موجود در بانک معلومات )داتابس( مرکزی کمی

 .شده استاین گزار، از آن استفاده

 

 

 

 

 



 
 

 ای کمیسیونها، مدیریت و رهبری امور برنامهدر مورد بخش

کمیشنران متشکل از هشت کمیشنر به  یئتتحت ریاست دکتر سیما سمر به همراه هکمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان 

شود و اداره امور روزمره آن را رئیس اجراییه کمیسیون، محمد شمول معاون کمیسیون، کمیشنر محمد فرید حمیدی، اداره می

 ت.اس شدهیمسای کمیسیون در نمودار زیر ترهای مختلف برنامه. بخشبردیم یشپموسی محمودی، به

کمیسیون دارای هشت دفتر ساحوی در شهرهای کابل، هرات، مزار شریف، بامیان، گردیز، جالل آباد، قندز و قندهار همانین 

شان، دایکندی، فاریاب و غور میوالیات دفتر والیتی در  شش ستم منظم هلمند، ارزگان، بدخ سی سیون دارای یک  شد. کمی با

و کنترل اسالالت و در طی این دوره گزار، دهی  ، ارزیابی ، مدیریت معلومات، گزار، دهی، نظارتیزیر، برنامهیدهسالالازمان

های شفافیت، صداقت، تساوی، عدالت و رعایت جندر، و بر اساس اصول و ارز،مرد(  473زن و  131)کارمند 604توسط 

ست. یشپوظایف خویش را به صری از  گزار،، در ادامه  برده ا شر لیتکارکردها و فعامخت ستقل حقوق ب سیون م های کمی

 گردد.ارائه می بر اساس برنامه استراتژیک و برنامه عمل کمیسیون خورشیدی 1393سال افغانستان طی 



 

 

 

 

 : رهبری1هدف استراتژیک 

ایفای نقش رهبری در عرصه حقوق بشر در افغانستان

 

قوق بشر در افغانستان را رهبری و هدایت نمود همانان سازو کارهای ح 1393کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در طول سال 

تال، نمود تا با رهبری در عرصه حقوق بشر و با همکاری سایر نهادهای مرتبط، زمینه تحکیم و توسعه قوانین بشردوستانه بین 

ین عرصه نیز باعث توسعه المللی را در افغانستان قوت بخشند. عالوه بر آن کمیسوین با حمایت از سازمانها و نهادهای فعال درا

 حقوق بشر و حمایت از آن در کشور شده است. 

موثریت اقدامات کمیسیون، دولت و جامعه مدنی  باعث افزایشرهبری کمیسیون در عرصه حمایت، انکشاف و نظارت حقوق بشر 

ازپیش المللی بیشاران ملی و بیناندرک؛ درنتیجه جامعه مدنی و دیگر دستشده است حمایت، احترام  و رعایت حقوق بشر ٔ  درزمینه

حمایت و توسعه حقوق بشر اقدامات مؤثر در زمینه  از این طریق بهها و سفارشات کمیسیون اتکا و بر تخصص، معلومات، یافته

 پرداختند. 

است. افزون بر آن المللی را جلب نموده بسیار برجسته بوده و توجه نهادهای ملی و بین در این زمینه های کمیسیوناجرای برنامه

ها و گفتگوهای معطوف به حقوق بشر المللی موجب غنامندی بحثهای ملی و بینمشارکت و مشورت دهی کمیسیون در برنامه

، گوگل  2بوکخود و صفحات اجتماعی ازجمله فیس 1سایت رسمی با تقویت وبشده است. عالوه بر آن در این دوره کمیسیون 

                                                           
  /http://www.aihrc.org.afوب سایت رسمی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان  1
  https://www.facebook.com/aihrcوق بشر افغانستان  صفحه فیسبوک کمیسیون مستقل حق  2

 پیامد: 

اندرکاران ملی حضور کمیسیون قابل دید است. دولت جمهوری اسالمی افغانستان، جامعه مدنی و سایر دست.1.1

 کنند.های کمیسیون اتکا میها و سفارشتخصص، معلومات، یافته بر صورت فزایندهبه المللیو بین

http://www.aihrc.org.af/
https://www.facebook.com/aihrc


 

 

های کمیسیون و ها و کنفرانسو انتشار مقاالت علمی، گزارشات، خبرنامه کمیسیون، نشر برنامه RSS 5و صفحه  4و توییتر 3پالس 

خبرها و وقایع مهم حقوق بشری باعث برجسته شدن کمیسیون و مواوعات حقوق بشری در کشور شده است. استقبال خوانندگان 

 باشد. به کمیسیون و مواوعات حقوق بشری میمندی جدی مردم و بینندگان این صفحات نشان از اهمیت و عالقه

به ( ICCهای ملی حقوق بشر )نهادالمللی هماهنگی کمیته بینرا از  ""A نامهاعتبار بار دیگر در این سال کمیسیونقابل ذکر است 

صویب را برای  "A"کمیته مربوطه درجه اعتباری. گردیدساله دیگر و قادر به حفظ آن برای یک دوره پنج هدست آورد سیون ت کمی

اعتبار دارد، به هیئت کمیسیون) دکتر سیماسمر، رئیس کمیسیون و موسی  2019الی  2014نامه آن را که از سال یقتصدنموده و 

ساالنه جنوا از تاریخ  سه  شتمین جل ست و ه سیون( که در بی شتراک کرده  2015 مارس 13الی  11محمودی، رئیس اجرائیه کمی ا

 6بودند، تقدیم نمود.

سال ک سیون در طول  ستاوردهای قابل ذکری کسب نموده که در 1393می شر د ذیل  در زمینه رهبری عرصه های مخلتف حقوق ب

 به عمده ترین آنها پرداخته شده است.

 توسط نهادها و ارگان های دولتی های کمیسیونسفارش تطبیق

ای هن کاسالالالتی ها و نواقص موجود در برنامه کمیسالالالیون در تمامی حوزه های حقوق بشالالالر فعالیت نموده و جهت برطرف نمود

سفار، های کاربردی ارائه نموده که در ط شنهاد ها و  شری نبوده پی سال نهادهای دولتی که مطابق با موازین حقوق ب  1393ول 

 باشد.ی میط  ملسکمیسیون در  روزافزونتوسط نهادها و ارگان های دولتی تطبیق شده است. این امر نشان دهنده اقتدار و اعتبار 

سیون به شر عنوان نهاد مورد اعتماد و مدافع حقودر همین رابطه کمی سی و ارزیابی قوانین و  103ق ب سات مربوط به برر بار به جل

ها کمیسیون با ارائه سفارشات به حکومت، پارلمان،  قوه قضائیه پالیسی های حکومتی دعوت شد. در جریان این جلسات و برنامه

با تأکید بر اهمییت و  اًیشالالری جلب نمود و ثانبها را به مواالالوعات حاد حقوق المللی، اوالً توجه آنملی و بینو سالالایر نهادهای 

شور ارورت حفظ ارز، شر در ک شتر جایگاه حقوق ب صویب و تعدیل قوانین و لوای ، باعث تثبیت بی شری طی ت های حقوق ب

 گردید. 

و ارزیابی قرار داده  یها و پالیسی های دولت را موردبررسبرنامهمات حکومتی،  جلسه با مقا 53همانین کمیسیون در این سال در 

 به دولت، از حقوق بشر حمایت نموده و آن را ارتقاء بخشید. عملی سفار،مشوره ها و   و با ارائه

                                                           
  https://plus.google.com/+AIHRCHQ/postsصفحه گوگل پالس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان   3
  https://twitter.com/AfghanistanIHRCر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صفحه توییت  4
  /http://www.aihrc.org.af/apps/rssکمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان  RSSصفحه   5

6 . AIHRC, ICC re-endorses AIHRC’s “A status”, http://www.aihrc.org.af/home/daily_report/4250 

https://plus.google.com/+AIHRCHQ/posts
https://twitter.com/AfghanistanIHRC
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http://www.aihrc.org.af/home/daily_report/4250


 

 

 همکاری نهادهای حکومتی یی وگوپاسخافزایش 

سیون در این  ساس ب سالکمی شده ب 7قانونی خویش هاییتصالحر ا ضا  سناد بین المللی ام ر میزان رعایت و اجرای معاهدات و ا

توسط دولت افغانستان پرداخته و با سازوکارهای مناسب، سط  همکاری و پاسخگویی نهادهای دولتی را در قبال رعایت، حمایت 

به کمیسالالیون مواصالاللت لتی مکتوب از نهادهای دولتی و غیردو 1135در این دوره که یطوربهو توسالالعه حقوق بشالالر افزایش داد  

شان می سالدر این  هامکتوبورزید. افزایش تعداد  سیون جهت هاتال،دهد که ن سئولی کمی سخگویی نهادهای  پذیرییتم و پا

شور نت شری در ک سائل حقوق ب سبت به م ست.یجهدولتی و غیردولتی ن سخگویی دولت و تحکیم  بخش بوده ا سط  پا افزایش 

 بسازد. ترتواند تحقق اهداف حقوق بشری را سادهحاکمیت قانون در کشور می
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1392سال  1393سال 

1393و 1392مقایسه مکتوبات دریافتی در سال 

نهادهای غیردولتی نهادهای دولتی



 
 

از مراجع مختلف دولتی و غیردولتی به دفاتر مرکزی، سالالاحوی و والیتی کمیسالالیون  سالالالرا که طی این   یهاجدول زیر مکتوب

 دهد:توای  میمواصلت نموده است، 

 

 مجموع نهادهای غیردولتی نهادهای دولتی موضوع مکتوب

 692 111 581 اطمینانیه

 443 120 323 طلب همکاری

 1135 231 904 مجموع

 

 تعداد مراجعین کمیسیون افزایش

سال  سیون در  سال  1393میزان مراجعین کمی سبت به  صد ن شاخص های  1392به میزان ... در ست که یکی از  شته ا افزایش دا

سی سبت به جایگاه و عملکرد کمی سیون در زمینه جلب اعتماد مردم ن شر و موفقیت کمی ون به عنوان یگانه نهاد ملی مدافع حقوق ب

 مرجع سالم برای دادخواهی از حقوق بشری شهروندان و قربانیان نقض حقوق بشر در کشور می باشد.

 10615)نفر 27536این دوره تعداد  یافته است. دریشافزادرصد نسبت به سال قبل  18.1در این سال تعداد  مراجعین کمیسیون 

 یتراند. جدول زیر معلومات کاملآن اسالالالتفاده کرده حقوق بشالالالری  به کمیسالالالیون مراجعه و از خدمات (ردم 169221زن و 

 کند.ارائه می ارتباطیندرا

 مجموع مرد زن علت مراجعه

 12601 6894 5707 شاکی/ قربانی/ همراه

 9705 6461 3244 مالقاتی

 5230 3566 1664 کتابخانه

 27536 16921 10615 مجموع

 

 

 

 



 

 

 شده است:قبل نشان داده سالدر مقایسه با  کمیسیون ر گراف زیر میزان مراجعیند

 

 مطبوعاتی در مورد مسائل عمده و عاجل حقوق بشری اعالمیه 806رسمی و  بیانیه 78انتشار 

سال  شردوستانه بین المللی در اثر منازعات مسلح 1393اعف حاکمیت قانون در طول  شد تا بارها قوانین ب انه مخالفین با باعث 

سیون جهت  سط نهادهای دولتی و یا غیردولتی، نقض گردد. کمی شتن این قوانین تو نیروهای دولتی و در برخی موارد با نایده انگا

صادر  اعالمیه مطبوعاتی 806بیانیه رسمی و  78دادخواهی از حقوق قربانیان و تسلیت برای بازماندگان قضایای نقض حقوق بشر

  8.قضایا شد ن اعالم مواع خود در راستای حمایت و انکشاف حقوق بشر، خواهان رسیدگی جدی به آننمود و در آن ام

، مسائل عمده و عاجل حقوق بشری را شناسایی و با انتشار 9ویک قانون کمیسیونوچهار ماده بیستکمیسیون بر اساس فقره بیست

المللی، خواستار  رسیدگی های ملی و بینربط و سازمانه نهادهای ذیتوجهای مطبوعاتی عالوه بر جلبهای رسمی و اعالمیهبیانیه

های نظامی، چگونگی سوء شده علیه اطفال در فعالیتهای اعمالها شامل خشونتترین آنو پیگیری  جدی این مسائل شد. عمده

هدات دولت در قبال حقوق بشالالر و های صالالحرایی، شالالکنجه و واالالعیت زندانیان، تعرفتار با مهاجرین در پاکسالالتان  و ایران، قتل

های کمیسیون تحت پوشش وسیع خبری قرارگرفته، از این اعالمیهها و بیانیهکه ییگفتگوهای صل  در افغانستان بوده است. ازآنجا

                                                           
وب سایت رسمی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، اعالمیه های مطبوعاتی  8

http://www.aihrc.org.af/home/violence_against_women_2015  
یسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، قانون تشکیل، وظایف و صالحیت های کمیسیون وب سایت رسمی کم  9
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دوره گزارش دهی قبلی همین دوره گزارش دهی

تعداد مراجعین به دفاتر کمیسیون

مرد زن

http://www.aihrc.org.af/home/violence_against_women_2015
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سط  آگاهی عامه افزایش شر را برانگیخته و مردم و نهادهای دیگر را برای طریق  سبت به نقض حقوق ب سیت عمومی ن یافته، حسا

 نموده است.  همراه ، با خوددادخواهی از حقوق قربانیان نقض حقوق بشر

سته سیون در تمام مراحل و تمام خوا صول و قوانین و معاهدات بینکمی شنهادات خود ا ستانه و قانون ها و پ شردو المللی حقوق ب

صورت صدور احکام در چارچوب قوانین بهو پیوسته از مراجع قضایی نیز خواهان  معیار عمل خود قرار دادهاساسی افغانستان را 

 است.  بودهعادالنه 

 آن  وسیع خبری آن مطبوعاتی و پوشش مصاحبه و هامدور، کنفرانسهای میز  اریزبرگ

این فرصالالت را برای کمیسالالیون فراهم نمود که در میان رسالالانه  1393برگزاری میزهای مدور و کنفرانس مطبوعاتی در طول سالالال 

لی و بین المللی با ارائه معلومات مسالالتند، مواالالوعات حاد و مهم حقوق بشالالری را مطرج و توجه عموم و های مخلتف محلی، م

 بخصوص مسئولین و نهادهای دخیل در قضایا را جلب نماید. این فعالیت تاثیرات مهمی به جای نهاد: 

 شور همانین نهادها و ارگان های مختلف م صی نقاط ک شهروندان در اق سیون با عموم  سر کمی سرا لی و بین المللی در 

 کشور و حتی خارز از مرزهای کشور از طریق رسانه ها ارتباط برقرار نمود،

  شیوه به گو، جامعه و حتی جوامع بین الملل شات و نظرات خود را به تازه ترین و معتبرترین  سفار اخبار، تحلیل ها، 

 رسانید،

 سائل مهم حقو سیون در زمینه طرج م شاهده قدرت و توانمندی کمی سانه ای م شری آزموده و بازتاب آن در محیط ر ق ب

 شد،

  جایگاه کمیسالالیون بیش از پیش در بین عموم شالالهروندان و نهادهای مختلف به عنوان یگانه نهاد ملی مدافع حقوق بشالالر

 تثبیت شد،

  بر دولت خواهان از حقوق قربانیان موارد نقض حقوق بشالالر دادخواهی شالالده و با ارائه راهکارهای قانونی و ایجاد فشالالار

 برقراری عدالت و مانع رهایی مجرمان شده است،

  .زمینه های فرهنگ سازی و ایجاد تعامالت و تحوالت در عرصه های مختلف حقوق بشر فراهم گردید 

ترین مواالالوعات و قضالالایای نقض مهمهای رادیویی و تلویزیونی، مصالالاحبهدقیقه  28655میز مدور و  875کمیسالالیون در جریان 

سی، تجزیهحقوق  شری را برر شورتب ست. ازجمله وتحلیل نموده و معلومات و م تلفات ملکی که یکی از های الزم را بیان کرده ا

ستان میعمده شر در افغان شد، موردبررسی قرارگرفته، مهمترین موارد نقض حقوق ب سایی و راهکارهای الزم با شنا ترین عوامل آن 

 ارائه گردید. 



 
 

توجه مردم و دولت به مستتائل مهح حقوق  منظور جلبجالس استتتماع عامه و تحقیقات موضتتوعی بهنتایج تحقیقات ملی، م

 بشری

 پیگیری یافته های تحقیق ملی در مورد بچه بازی

در اثر پیگیری سالالفارشالالات مطرج در تحقیق ملی باه بازی، کمیته دادخواهی تشالالکیل و مسالالوده برنامه عمل دادخواهی تحقیق ملی 

ده که در آن از باه بازی تعریف و موارد جرمی درآن مشخص گردیده است. از آنجا گنجانیدن موارد جرمی باه باه بازی تهیه ش

سات با قوماندانی امنیه والیت کابل،  سه دادخواهی با برگزاری جل شد، پرو سیار حائز اهمیت می با ستان ب بازی در قانون جزا افغان

 ه ارگانهای ذیربط ادامه دارد.مالقات با مسئولین حوزه ها و ارسال مکاتیب ب

 نشر گزارش های تحقیقی و موضوعی

های عملی و تخصصی خود در مورد مسائل مهم حقوق بشری، توجه در این دوره گزار، دهی کمیسیون با نشر گزار،همانان 

مسائل افزایش داده و با تحلیل ها جلب نمود. آگاهی عامه را نسبت به آن المللی و مردم را به آنربط ملی و بیندولت، نهادهای ذی

شاف حقوق  سریع روند بهبودی و درنتیجه حمایت و انک سازنده، باعث ت شوره های  اعیت و ارائه رهنمودهای عملی و م دقیق و

 بشر در کشور گردید.

 .... 

 المللیکمیسیون در عرصه بین

 . ...نمایندگی نموده استالمللی حضورداشته و از افغانستان های بینصورت فعال در عرصهکمیسیون به

 

 بشر حقوق وضعیت بهبود ۀرهبری پروسه دادخواهی درزمین

کمیسالالالیون با رهبری پروسالالاله های دادخواهی برای دادخواهی و دلجویی از حقوق قربانیان، تامین امنیت  1393در طول سالالالال 

های دادخواهی پروسهتال، وافر نمود.  اجتماعی شهروندان، محاکمه مجرمان و درنهایت اجرای عدالت طبق قانون اساسی کشور،

 پیامد: 

بشییر، حمایت از  ن و انکشییا   ن عنوان مرجع محوری نظارت بر حقوق اعتبار و نقش تأثیرگذار کمیسیییون به .2.1

 .شده استدر کشور نهادینه 



 
 

سات با  در ضایی  مقاماتجل ست. در این و رایزنی های مؤثر حکومتی، عدلی و ق شته ا همراه بوده که نتایج قابل قبولی نیز در بردا

صالح سته و با شای سیون جهت تعیین و انتخاب افراد  سوی کمی سودمندی از  شوره های  سات همانین م برای مقامات و  یتجل

 بلندپایه دولتی ارائه گردید. یهاستپ

هده داشته که در عکمیته و شبکه دادخواهی نقش فعال و رهبری کننده به   383در این  دوره گزار، دهی کمیسیون در بیش از 

 نماید.های دادخواهی از قربانیان نقض حقوق بشر را رهبری میها پروسهآن

 ی اشتراک کننده،هاانبین کمیسیون و ارگ هایعالوه بر تقویت همکار و داشته هدهع به را رهبری نقش هاکمیته این در کمیسیون

 هایحلاهر و نموده مطرج را اطفال تربیت و اصالج مراکز در اطفال مشکالت زنان، مشکالت ازجمله بشری حقوق عمده مسائل

 اشخاص حقوق از توانست مذکور هایکمیته همکاری با و فعالیت این انجام اثر در کمیسیون گردید، بررسی کمیته در مناسب

 به دست بشر قوقح انکشاف و حمایت جهت مثبتی نتایج و وفصلحل نیز را مردم مشکالت برخی نماید، دادخواهی پذیرآسیب

 .آورد

مربوطه  جلسه با نهادهای 336توسعه بیشتر حقوق بشر در  منظور حمایت ومقامات و کارمندان کمیسیون در این دوره بههمانین 

نهادهای مربوطه،  پالیسی ها و عملکردهای حکومت، پارلمان و سایر ،، قوانینهایاستاشتراک کردند و  امن بررسی و ارزیابی س

 های خود را ارائه نمودند.پیشنهادات، سفارشات و مشورت

 هاانعکاس حقوق بشر در رسانه

اعی شاف یافتآگاهی عمومی از و شور انک شر در ک سانه  مختلف 7096یج نظارت بر نتا، ت حقوق ب سانه 3756 شامل) ر  ر

صویری،  2525صوتی،  سانه ت سانه چاپی و  335ر سانه ا 480ر شان می ینترنتی(ر سیون در این دوره گزار، دهی ن دهد که کمی

مستند، جلب نماید؛  ا در نظر داشت اصل شفافیت و کامالًبهای استاندارد و ها را از طریق تهیه و نشر گزار،توانسته اعتماد رسانه

سانه ستناد ها، فعالیتبار به گزار،  376شده نظارت یهابطوریکه در ر سیون ا شد کمی سخنان هیئت رهبری و کارمندان ار ها و 

ن دهنده است. این مواوع هم نشان دهنده بهبود و انکشاف آگاهی عمومی از واعیت حقوق بشر در کشور بوده و هم نشا شده

 کمیسیون است. هاییامها و پهجایگاه موفق برنام

شد تا برنامه سیون در این مدت باعث  شری م عنوان 246های فراگیر کمی اوعات مهم حقوق ب سانهقاله درباره مو سط ر ها در تو

های حقوق بشری کمیسیون در جامعه به نشر برسد. تعداد نشر این مقاالت نشان دهنده تأثیرگذاری فعالیت نقاط مختلف افغانستان

 ت. اس



 

 

به طبع و نشالالر مطالب، مسالالائل و  10قانون اسالالاسالالی  34ها با برخورداری از حق آزادی بیان طبق ماده رسالالانه 1393طول سالالال در 

با خبرنگاران به  یزآمحوادث ازجمله موارد نقض حقوق بشالالر پرداختند. هرچند در جریان این دوره مواردی از رفتارهای خشالالونت

سید  شر ر سااما به 11ن شر اخبار و گزار،نهصورت کلی، ر ستان را با ن سبی برخوردار بوده و واعیت کلی افغان های ها از آزادی ن

 .متعدد، تشری  نمودند

نقض حقوق قضایای ها، عالوه بر تبیین موااع کمیسیون در مورد های دوجانبه با برخی رسانهکمیسیون با ایجاد رابطه و همکاری 

خورشیدی  1393 سال ها و خبرنگاران نیز حمایت نمود بطوریکه در طول ز حقوق رسانههای حقوق بشری، ابشر و ارتقاء آگاهی

  .12اعالمیه در موارد نقض حقوق خبرنگاران از سوی کمیسیون صادر و نشر شده است 5
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 بشر حقوق توسعه: 2کیاستراتژ هدف 

از طریق آموز،،  ل، رعایت و احترام به آنپشتیبانی و ارتقاء ظرفیت مردم، دولت و جامعه مدنی برای فهم حقوق بشر، اعما

 آگاهی دهی و توانمندسازی

 

 

موز، آ حالیننیست. درع یرپذبدون آگاهی و آموز، امکانکه  توسعه حقوق بشر، یکی از اهداف استراتژیک کمیسیون است

و  توسعه و تحقق حقوق بشر ، اعضای جامعه مدنی، رهبران و بزرگان، زنان و کودکان یکی از مولفه های مهمی مردمهاتوده

در طول یک سال گذشته کمیسیون با نشر است.  شهروندان برای افزایش آگاهی عمومی جامعه و تأمین حقوق بشری شرط الزمیشپ

معلومات و اطالعات الزم در مورد حقوق بشر در سط  کشور و در بین عموم مردم، نهادها و سازمان های مرتبط با حقوق بشری 

رویه های حقوق بشر را توسعه و ترویج نمود تا جاییکه محققین، مسئولین نهادهای حقوق بشری، قانونگذاران و سیاست شهروندان، 

مداران مربوط به حقوق بشر، از دانش و معلومات نشر شده توسط کمیسیون استفاده و در برنامه ها و تحقیقات خود به آن استناد 

 نمودند. 

سال  حال وزارت معارف اعالمیندرع ست که در  سال  1393کرده ا سبت به  صلین دختر ن صد  3، به میزان 1392شمار مح در

های هدف توسعه حقوق بشر به شمار توان پیامد مطلوب فعالیت. این افزایش در شمار محصلین دختر را می13افزایش داشته است

 آورد.

شر را افزایش داده و  های آموزشی و آگاهی دهیبرنامهی اندازراهبا  1393کمیسیون طی سال  سط  آگاهی شهروندان از حقوق ب

 شود.ی مؤثری برداشته است که در ادامه به بررسی گرفته میهاگامدر راستای توسعه حقوق بشر 

                                                           
، 1393 حوت 18 شده برگرفته ،1393 دلو 28 تاریخ به شده نشر مکاتب، در دختران درصدی 3 افزایش نیوز، طلوع  13

percent-three-http://www.tolonews.com/fa/afghanistan/18254  

 پیامد: 

لیه زنان، اطفال ونت ع. ارتقاء سطح  گاهی عامه از حقوق بشر باعث احترام بیشتر به حقوق بشری افراد و کاهش خش1.2

 و اشخاص دارای معلولیت گردیده است.

http://www.tolonews.com/fa/afghanistan/18254-three-percent


 
 

های های رادیویی، تلویزیونی و صفحات اینترنتی و شبکهارتباط  و دسترسی عامه به موضوعات متنوع حقوق بشر از طریق برنامه

 ها و مراکز منابع و مواد حقوق بشری )مجازی( و بیلبوردها ،کتابخانه اجتماعی

باعث ترویج فرهنگ برای پیشبرد هدف توسعه حقوق بشر، کمیسیون درجریان سال گذشته با فراهم آوردن تسهیالت و تقویت آنها 

اوعات مختلف حقوق بشری در نشر مو احترام به حقوق بشر و ارتقاء سط  درک و آگاهی عامه مردم از حقوق بشر گردید.

صفحات اجتماعی فیسبوک، توییتر، گوگل پالس و نصب بیلبوردهای تبلیغاتی در همین مورد در سط  شهرها و مناطق مختلف 

های مراکز آموزشی و فرهنگی با مواد و منابع مربوط به حقوق بشر و مهمتر از همه تهیه ساختن کتابخانه تریغنافغانستان، همانین 

تأثیرات خوبی در بین عامه  1393برنامه های رادیویی و تلوزیونی از طریق رادیو و تلوزیون های ملی و محلی در طول سال  و نشر

مردم به جای نهاده است؛ ارتباطات و درخواست های مکرر آنها مبنی بر افزایش چنین برنامه هایی از سوی کمیسیون نشان می دهد 

 که دستاوردهای   ز

دقیقه برنامه  4092 ،دقیقه برنامه رادیویی 15795 نشر موفق به ملی و محلی های ونیزیتلوو رادیو  مضای قرارداد باکیمسیون با ا

در مورد مسائل مختلف  مقاله و گزار، های حقوق بشری در وب سایت و فیس بوک کمیسیون 523شد، همانین  تلویزیونی

پس از  هامدتهای تلفنی بسیاری تا تماس .جا نهادمردم از حقوق بشر به بسزایی بر نگر، و درک ریتأثنشر نمود که  حقوق بشری

ها از سوی همکاران کمیسیون، کارمندان نهادهای مدنی و دولتی با کمیسیون گرفته شد که همگی خواهان پیگیری و نشر این برنامه

 5236از فیس بوک و دانلود  236686وب سایت و  بازدید کننده از 80641اند. ها از جانب کمیسیون بودهبرنامه گونهنیاادامه 

و استفاده خوانندگان  موردتوجهصورت گسترده دهد که مطالب و مقاالت نشر شده بهمقاله از وب سایت در سال گذشته نشان می

 قرارگرفته است.

آنها را غنی  کتاب جدید عنوان 332ها و مراکز علمی ایجاد و با خرید در کتابخانهجدید  معلومات حقوق بشریمرکز  28همانین 

 .قراردادمندان تر ساخت و نشرات کمیسیون و منابع و مواد مختلف حقوق بشری را در اختیار عالقه

گزار، های مختلف تحقیقی و دیگر نشرات کمیسیون تهیه  19000حقوق بشر و  ماهنامه 240000تعداد به  1393در طول سال 

 .گردیددر مناطق مختلف توزیع و 

 هایبخش کارکرد نتایج و هاهای دری، پشتو و انگلیسی نیز باعث شد تا فعالیتالکترونیکی به زبان خبرنامۀ 12نیز تعداد  1393اواخر سال در 

 باید. انعکاس گسترده صورتبه را کمیسیون پروگرامی

  زنان علیه خشونت آمار افزایش

بشر، افزایش آمار خشونت ها علیه زنان در این دوره بوده است. ترویج  یکی از پیامدهای افزایش آگاهی و درک عامه مردم از حقوق

فرهنگ احترام به حقوق بشری زنان و اطفال و حمایت از قربانیان خشونت از طریق برنامه های آموزشی کمیسیون در طول سال 

ثبت نموده و خواهان همکاری و باعث شد تا مردم بخصوص قربانیان خشونت ها با مراجعه به کمیسیون موارد خشونت را  1393

 رسیدگی به قضایای نقض حقوق بشر شوند.



 

 

ونت علیه زنان نمود. میزان شکایات خش ثبت خود دفاتر در زنان علیه خشونت بر مبنی شکایت 4440 تعداد دوره این در کمیسیون

دم نسبت به حقوق زنان و لزوم ش آگاهی مریافزایجه درنتتوان آن را افزایش داشته که می درصد به میزان  ... 1392سال  نسبت به

 حساب آورد. های آموزشی کمیسیون بهرعایت آن در اثر گستر، برنامه

 

 ی پولیسهاارگاندریافت شکایت از عملکرد 

های آموزشی کمیسیون برای ارتقا سط  آگاهی شهروندان از دهد که برنامهشکایات علیه پولیس در این دوره نشان می 227ثبت 

شده و شهروندان با شناسایی موارد نقض حقوق بشر های حمایتی و حفاظتی پولیس از حقوق بشر مؤثر واقعق بشر و مسئولیتحقو

 اند.دفاتر کمیسیون جهت ثبت و رسیدگی، گزار، داده های پولیس، آن را بهاز سوی ارگان

 بهبود مقررات و پالیسی های دولت برای تأمین حقوق بشر

 ایمالحظهقابل صالالورتبه گذشالالته هایسالالال به نسالالبت اطفال و زنان ومیرمرگ که باورند این به عامه حتصالال مسالالئولین وزارت

ست.  یافتهکاهش سال  14ا سیون، در  صحی  1393همانین بر طبق آمار موجود در بانک اطالعات کمی آمار افرادی که به خدمات 

سال قبل، سبت به  سی دارند ن ستر ست. ای 5د شته ا صد افزایش دا شان دهنده مؤثریت برنامهدر سیون و ن امر ن شی کمی های آموز

 پذیری مسئولین دولتی در قبال حقوق بشری شهروندان است.درنتیجه افزایش مسئولیت

 توسعه حقوق بشر از طریق آموزش

سال  سیون در طول  ستان گام های مؤثری جه1393کمی شی در نقاط مختلف افغان سترده برنامه های آموز سعه  تبا برگزاری گ تو

ختن احترام به نگر، آنان نسبت به نهادینه سا اصالج حقوق بشر و ٔ  درزمینه ارتقاء سط  آگاهی مردم حقوق بشر برداشته است. 

سعه آن از مهم شر و تو سیون با تداوم ا ترین پیامدهایحقوق ب شمار می رود. کمی شاهد این فعالیت به  ینگونه برنامه ها می تواند 

بال بینظیر زنان و مام قوانین و نظام های حقوقی افغانستان در آینده ای نزدیک باشد. حضور گسترده و استقتعمیم حقوق بشر در ت

سیون به عنوان تنها شان از اعتماد عمومی به کمی سئولین ارگان های حقوقی ن صوص مقامات و م شروع  کارمندان دولتی بخ نهاد م

 ملی مدافع حقوق بشر در کشور می باشد.
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 مجموع اشتراک کننده مرد اشتراک کننده زن تعداد آموزشی نوع برنامه

 کارگاه آموزشی
64 709 1257 1966 

 کارگاه تخصصی برای پولیس
15 233 532 765 

 جلسه آموزشی
343 6745 5747 12492 

 سمینار علمی
36 1042 1405 2447 

 کنفرانس تجلیل از روزهای حقوق بشری
38 3489 2238 5727 

 طفلآموزش طفل به 
3 78 6 84 

 به جامعه مدنی واگذارشدهکارگاه 
33 679 1103 1782 

 مجموع 
532 12975 12288 25263 

 

ارتقاء و توسعه حقوق بشر گردید.   تحکیم حاکمیت قانونبرنامه ها و فعالیت های آموزشی کمیسیون در این دوره باعث تقویت و 

مبارزه  و ، اصالج سیستم قضاییسازییتظرف ویروهای امنیتی و پولیس ن ،می و حقوقی قضات و کارمندان محاکم قضاییلسط  ع

 از تأثیرات عملی برنامه های آموزشی کمیسیون در این سال بوده است. با فساد 

 نسبت به موارد نقض حقوق بشر هاتیحساسافزایش 

شر طی برنامه های مخلتف باعث  سیت آموز، عمومی حقوق ب سا شر در موارد رابر در ب افکار عمومی افزایش ح نقض حقوق ب

شور  شته ک سال گذ ستدر طول  سیون زمینه هایی را فراهم نمود تا برنامه های دادخواهی و حمایتی از قربانیان حقوق بوده ا . کمی

ضایای نقض حقوق  سانه ها نیز ق شود و با هماهنگی و حمایت از ر سانی  شبکه های اجتماعی اطالع ر سترده در  صورت گ شر ب ب

ازجمله خشونت  در این زمینه های خاصهای تفصیلی و میزگردها و برنامهگزار،وشش خبری قرار گرفت و با نشر بشر تحت پ

 .در کشور گردیدها نسبت به موارد نقض حقوق بشر علیه زنان، اطفال و تلفات ملکی باعث افزایش حساسیت



 
 

های آموزشتتی، ها و برنامهمنظور اجرای مؤثر فعالیتها برای رشتتد فرفیت آن بهپشتتتیبانی از نهادهای جامعه مدنی و رستتانه

 رسانی حقوق بشردادخواهی و آگاهی

سیون  سال کمی سانه ،1393طی  کارگاه و  4ها و نهادهای جامعه مدنی را تقویت و تحکیم نمود. از طریق برگزاری رابطه خود با ر

ها ها و خبرنگاران، باعث شد تا آنرهبران رسانه ( ازمرد 1257زن و  709نفر ) 1966با اشتراک آموزشی  و جلسه هماهنگی 64

های مختلف حقوق ها و برنامهباانگیزه بیشالتری حوادث مربوط به حقوق بشالر را تحت پوشالش خبری قرار داده و با نشالر گزار،

 ری رساند. رسانی حقوق بشر یاهای آموزشی، دادخواهی و آگاهیها و برنامهبشری، کمیسیون را در اجرای مؤثر فعالیت

 

علمی، تحقیقی و موضوعی در مورد موضوعات و مطالب مهح و عاجل حقوق  یهاها، سمینارها و نشستبرگزاری کنفرانس

 بشری 

جایگاه حقوق بشر، ارتقاء سط  آگاهی و درک از حقوق بشر و ایجاد فرصت ارائه نظر، بحث و همفکری برای افراد توجه بهجلب

علمی، تحقیقی و مواوعی کمیسیون در  یهاها، سمینارها و نشستزمینه از پیامدهای برگزاری کنفرانس مند و فعال در اینعالقه

مرد(  1405زن و  1042نفر )  2447سمینار و نشست علمی با اشتراک  36این دوره بوده است. کمیسیون موفق شد با برگزاری 

 مواوعات حقوق بشری بپردازد.علمی به تبیین 

تبادل اطالعات علمی و راهبردی جهت زاری این گونه سمینارها و نشست های علمی عالوه بر زمینه سازی جهت کمیسیون با برگ

شتراک کنندگان ، چالش های فراروی تحقق اهداف حقوق توسعه حقوق بشر و دستیابی به رو، های نوین و ارتقاء سط  علمی ا

 و و در جریان این برنامه ها، دریافت نمود. بشر را نیز بررسی و راهکارهای عملی و مناسب را نیز جستج

مرد(  2238زن و  3489نفر ) 5727با حضور  حقوق بشری یجهانهای روز  به مناسبت  کنفرانس محلی 38کمیسیون همانین 

 ها با کمیسالالیون درهای بعدی آنبرگزار نمود که طی آن عالوه بر ارتقاء آگاهی و نگر، اشالالتراک کنندگان، باعث جذب همکاری

 راستای ترویج حقوق بشر در جامعه گردید. 

 پیامد: 

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



 
 

 و آموزشی و معارف از طریق گنجانیدن مضمون حقوق بشر در نصاب تعلیمیعالی اثرگذاری کمیسیون بر وزارت تحصیالت 

 و مکاتب ها ها، دارالمعلمیندانشگاه

سازی آموز، حق صورت فزاینده به امر نهادینه  شته ب سال نیز همانند گذ سیون در این  شر و ترویج احترام به ارز، های کمی وق ب

حقوق بشالری از طریق بهبود و تکمیل مضالامین حقوق بشالری در نصالاب تعلیمی مکاتب پرداخت. این فعالیت که یکی از فعالیت 

شته ،  ستان در بر دا شر در جامعه می باشد که تأثیرات عملی گسترده ای در سط  جامعه افغان های زیربنایی جهت توسعه حقوق ب

 یکه ارزشهای نهادینه شده از طریق محصلین به درون خانواده ها نیز نفوذ کرده و تأثیرات خود را به جای نهاده است.بطور

شگاه (مرد 7454زن و  4119 )نفر 11573عالوه بر آن در این دوره تعداد  صیالت عالی از در دان ها، دارالمعلمین و نهادهای تح

و در امن نامه با مراکز آموز، عالی امضا تفاهم 80ستفید شدند. کمیسیون تعداد کمیسیون م یهای تخصصی حقوق بشرآموز،

ستاد 108آن  سلکی تدریس جهت ا شر حقوق تخصصی   و م ستخدام نمود و  ب صلین های تخصصی را زمینه آموز،ا برای مح

 فراهم ساخت. 

 

 

 های مدنی ارتقاء فرفیت نهادهای همکار دولتی و سازمان

کارگاه را به نهادهای  33جامعه مدنی جهت حمایت و توسالالعه حقوق بشالالر افزایش یافت. کمیسالالیون برگزاری ظرفیت نهادهای 

 .های آموزشی آن مستفید شدندمرد( از برنامه 1103زن و  679نفر ) 1782تعداد جامعه مدنی همکار واگذار نمود که طی آن 

سیون با طرج و تدوین رهنمود و برنامه آموزشی بر ضایی باعث همانین کمی صاصی کشفی، تحقیقی و ق ای آموزگاران ادارات اخت

سه صت کارآموزی  سیون عالوه بر آن با ارائه فر شد. کمی مرد( از  2زن و  5نفر ) 7ماهه برای بهبود کیفیت آموز، در این مراکز 

  خت.برای ترویج و توسعه حقوق بشر را به آنان آمو الزم هایمهارت، هادانشجویان سال آخر دانشگاه

 پیامد: 

سارنوالی، . 3.2 سئوالن  ضایی، م سوبان پولیس، اردوی ملی، امنیت ملی، مقامات ق سلب فهم و رفتار من مأموران محالت 

ای از قوانین و اصول حقوق بشر صورت فزاینده زادی، وکالی مدافع، مساعدان حقوقی و سایر موظفان خدمات عامه به

های خود در قبال رعایت، احترام و حمایت حقوق بشر بهبودیافته و موارد نقض حقوق بشری خصوصاً شکنجه و مکلفیت

 .یافته است کاهش



 
 

سیون همانین در  سال کمی شر برای نیروهای پولیس و اردوی ملی، مقامات برنامه 1393طول  صی آموز، حقوق ب صا های اخت

سی ها سلب آزادی و وکالی مدافع برگزار نمود که درنتیجه تغییرات مثبت در رفتار و پالی ضایی و عدلی، مأموران محالت  ی این ق

 کارگاه آموزشی تخصصی 15 در طول این سال کمیسیوندر مجموع  .بوجود آمد بشر حقوق هب احترام و رعایت ۀدرزمینارگان ها 

 و مقامات عدلی و قضایی کشور برگزار نمود.پولیس ملی  منسوبین  از مرد( 532زن و  233)   نفر 765  برای

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

توانمندسازی: 3کیهدف استراتژ  

که فرهنگ عالی سازمانی، ظرفیت و توانایی نحویمد، مدرن و مؤثر در کمیسیون بهای پویا، کارآتحکیم نظام مدیریتی و برنامه

 کمیسیون و کارمندان آن را برای ترویج حقوق بشر، حمایت از آن و نظارت بر حقوق بشر ارتقاء بخشد.

کمیسیون توانست با سازمان دهی مؤثر، سیستم مدیریت برنامه ها، مالی، منابع، طرزالعمل ها  و پالیسی های  1393در طول سال 

خویش را بهبود بخشالالالد و با ایجاد یک محیط کاری متکثر و پویا، برنامه عمل خویش را تطبیق نماید. بر همین اسالالالاس ظرفیت و 

پیگیری شالالامل  1392مالی ارتقاء داد. برنامه ارزیابی سالالال -های مختلف برنامه ای و اداریتوانایی کارمندان خویش را در بخش 

، میزان تطبیق برنامه عمل، میزان مصرف بودجه ساالنه، اطمینان از مصرف مفید و مؤثر بودجه، چگونگی 1391نتایج ارزیابی سال 

ها و ها، آگاهی از نیازمندیا، شالالناسالالایی مشالالکالت و چالشتطبیق مقررات و طرزالعمل ها، تعیین میزان دسالالتاوردها و پیشالالرفت ه

سیونکمبودهای موجود در رابطه با فعالیت ستانداردهای موجود انجام گرفت. ارزیابی بخش های مختلف  های کمی با دقت و طبق ا

شده و  شنا  اعف خویش آ شد تا هر بخش با نقاط قوت و  صالحات الزم درکاری باعث  ژی، برنامه یستراتا عملکرد، تغییرات و ا

سیون به ستم مدیریتی کمی سی سیون در برنامه عمل و برنامهعمل و  های مالی دوره ای دفاتر منظور افزایش مؤثریت و کارآمدی کمی

 .ساحوی و والیتی اعمال گردد

 شاخص فیصدی حضور زنان در بست های کمیسیون

در امر  برنامه عمل خود را تطبیق نموده اسالالالت. همانین مرد( 471زن و  126) کارمند 597با تعداد  سالالالالکمیسالالالیون در این 

سازی  های کاری کارمندان، در این دوره اقدام به جذب های ارزیابی ظرفیتعالوه بر انجام ارزیابی و تهیه گزار،کارمندان توانمند

این اقدام جهت  موده اسالالت.کارآموز زن ن 3کارمند موقت زن و  1و  عنوان کارمند دائمبه زن 11نفر به شالالمول  24و اسالالتخدام 

 تطبیق پالیسی جندر و افزایش تعداد کارمندان زن صورت گرفته است. 

 پیامد: 

ها و ها، پالیسیها، مالی، منابع، طرزالعملدهی، سیستم مدیریت برنامهؤثریت و کار مدی کمیسیون در امر سازمانم. 1.3

 یک محیط کاری متکثر بهبودیافته است.



 
 

 های کاری آن دهی کمیسیون و اطمینان از نتایج مثبت برنامههای نظارتی، ارزیابی و گزارشمؤثریت پروسه

صالج فرمت جدید گزار، دهی و ارتقاء در این سال بخش نظارت، ارزیابی و گزار، دهی کمیسیون سیستم گزار، دهی را با ا

اریب  ستراتژیک و برنامه عمل همراه با دقت باال و  ستمر و مؤثر از تطبیق برنامه ا شید. نظارت م بانک معلومات بخش بهبود بخ

س صالج  سهولت در تهیه گزار، های آماری و تحلیل آنها از مهمترین تأثیرات بازبینی و ا سیار پایین همانین ایجاد  ستم خطای ب ی

ست. ستم میهمانین  گزار، دهی بوده ا سی سیون نظارت نماید و از حصول تواند بهاین  صورت مداوم از اجرای برنامه عمل کمی

 .دهدبهای عملکرد معلومات پیامدها و شاخص

کارمندان در های ارتقاء ظرفیت، باعث افزایش توانمندی های با برگزاری برنامه نیز دفاتر سالالالاحوی و والیتی در طول این سالالالال

شدند. طی این برنامهبخش ست آمد و های مختلف کاری  سیون برای کارمندان به د شن تری از اهداف چهارگانه کمی صویر رو ها ت

 .های کسب شده خود را جهت تحقق اهداف حقوق بشری کمیسیون به کار گیرندها توانستند باانگیزه بیشتر مهارتآن

 

 شود.کارمندان کمیسیون به خاطر رشد مهارت ها و فرفیت کاری شان فراهح می های فراگیری و انکشاف برایفرصت

سال مهارت ها و ظرفیت کاری کارمندان خویش را افزایش داد و  سیون در این  سب مهارتکمی سازی زمینه ک های نوین و توانمند

هم با کمک آموخته م نمود. این کارمندان تن از کارمندان را در خارز از کشالالالور فراه 225کارمندان در داخل و از  نفر 84برای 

 شریک ساختند.دیگر همکاران  اخود را ب مهارت های تغییرات مثبتی در محیط کاری خویش ایجاد و  های خویش،

با تطبیق پیشروانه پالیسی جندر به اقدامات اما در عین حال های مساوی برای زنان و مردان بوده نهادی با فرصتاگر چه کمیسیون 

زن بصورت موقت  1زن بصورت رسمی،  11د بطوریکه تعداد ظرفیت زنان در کمیسیون پرداخته ش ءت به نفع استخدام و ارتقامثب

 کارآموز زن در این سال استخدام شدند. 3و 

 11امل کارمندان جدید التقرر نیز طی برنامه آموزشی در کمیسیون، با وظایف و امورات کاری خود آشنا شدند. این کارمندان که ش

صورت رسمی مشغول انجام وظایف خود در کمیسیون ، پس از طی دوره آموزشی بهبودندهای مختلف مرد در بخش 13زن و 

  شدند. 

 پیامد: 

. توانایی و ظرفیت کاری کارمندان کمیسیییون در عرصییه ترویم، حمایت از حقوق بشییر و نظارت بر  ن و تعقیب و 2.3

 یافته به قضایا ارتقاءیافته است.سازمانرسیدگی 



 
 

 نظارت و تیحما: 4 کیهدف استراتژ

 حقوق بشر، احترام آن و حفاظت از حقوق رعایت ۀو مساعدت حقوق بشر و پاسخگوکردن دولت، نهادها و افراد درزمین یتحما

 ینظارت و دادخواه یقبشر از طر

 
در اثر نظارت های مستمر و مؤثر کمیسیون، قضایای حقوق بشری بصورت جدی در نهادهای عدلی و قضایی  1393در طول سال 

سیون ثبت و  ضایایی که در کمی شده، کاهش یافت. همانین تعداد ق ضایایی که به مراجع غیررسمی ارجاع  شد و تعداد ق رسیدگی 

 اع به مراجع قضایی طبق قوانین نافذه کشور و معیارهای حقوق بشری حل و فصل شده، افزایش یافت.پس از ارج

سیون شده در کمی ضایایی که توسط مراجع غیر رسمی حل سالدر این  طبق آمارهای ثبت  شده تعداد ق صل  ضیه و 44وف تعداد  ق

 .قضیه می رسد 272وفصل شده به قضایایی که توسط مراجع رسمی حل

سیوننتیجه برنامه ،ادامه در شر و کنوان سبت به رعایت حقوق ب سیون از عملکرد دولت ن هایی که متعهد و ملزم به های نظارتی کمی

 گردد.باشد، تشری  میرعایت آن می

 های تحقیقی کمیسیونپیگیری سفارشات مطرح در گزارش

سال  شات مطرج در گزار، های تحقیق 1393در طول  سفار سیون، زمینه هایی جهتدر اثر پیگیری  صالج  ی کمی باز نگری و ا

موارد های مشخص به هدف بلند بردن آگاهی عامه در مورد قوانین، ایجاد سهولت های قانونی در امر ازدواز، طرج و تطبیق برنامه

فراهم ترویج فرهنگ احترام به ارز، های حقوق بشالالری  قتلهای ناموسالالی و تجاوزات جنسالالی ومهم نقض حقوق بشالالر از جمله 

 گردید.

سیون  سازمان 37بیش از با برگزاری کمی سه با نهادهای حکومتی و دیگر  شر جل شات در های مدافع حقوق ب سفار روند تطبیق 

 را پیگیری نمود. بشر بویژه زنان و اطفالمدافع حقوق های قضایی و سازمان عدلی و نهادهای امنیتی، 

 پیامد: 

پذیر به شییمول ویژه اشییخاص  سیییب. تأمین عدالت و تطبیق موازین قانونی توسییط دولت و دسییترسییی عام، مردم، به1.4

 یافته است. زنان، اطفال و اشخاص دارای معلولیت به عدالت افزایش



 
 

 نظارت از حقوق مدنی و سیاسی

دار کمیسیون، دسترسی مردم به حقوق سیاسی خود ازجمله حق اعترااات و اجتماعات مسالمت آمیز بهبود مدرنتیجه نظارت دوا

 و مدنی فعاالن از تعدادی غور، در مورد 2 در تنها بوده قانونی کنندگان تظاهرات با پلیس یافت بطوریکه در این سالالالال برخورد

تظاهرات و  20بیش از کمیسالالیون بر طول این سالالال در .گرفتند قرار بکو و لت مورد پلیس سالالوی از که نمودند ادعا خبرنگاران

 نظارت نمود.گردهمایی در شهرها و مناطق مختلف افغانستان 

 نظارت از حقوق اقتصادی و اجتماعی 

 ولسوالی 32والیت به شمول  24در  اقتصادی و اجتماعیحقوق  از دسترسی شهروندان به نهادملی حقوق بشرعنوان کمیسیون به

ظارت نمود. ظارت ها طی  ن عداد  مأموریت 210در جریان این ن و  مرد( مصالالالاحبه نمود 2699زن و  2822نفر )  5788با ت

  عمده مردم را بررسی و ثبت نمودند. هایمشکالت و چالش

راهکارهای ها را با مسئولین مربوطه شریک ساخته و ها، طبق وظیفه قانونی خویش آنکمیسیون پس از بررسی مشکالت و چالش

 . صورت جدی دادخواهی نموده استکرده و برای احقاق حقوق بشری شهروندان بهعملی جهت برطرف شدن مشکالت ارائه 

سال  صادی و اجتماعی در  اعیت حقوق اقت سیون در مورد و شان می 1393نتایج تحقیقات کمی سی به آب ن ستر دهد که میزان د

ش شرایط برخورداری از حق دا سال صحی که یکی از  ست. در  ست، بهبود یافته ا سب زندگی ا سط  منا  73به میزان  1392تن 

 درصد افزایش یافت. 9این رقم  1393درصد مصاحبه شوندگان اظهار داشتند که به آب صحی دسترسی دارند که در سال 

سال  صحی در  سی به امکانات  ستر سال  1393همانین زمینه د سبت به  سال  1392ن ست. در  شده ا شتر   90حدود  1392بی

 درصد افزایش پیدا کرد.  5این رقم  1393درصد مصاحبه شوندگان گفته بودند که به خدمات صحی دسترسی دارند که در سال 

 نظارت ساحوی حقوق اطفال

 در اثر نظارت های کمیسیون از میزان دسترسی اطفال به حقوق بشری شان، تعداد زیادی از اطفال توانستند به مکتب رفته و از حق

 تعلیم و تربیت برخوردار شوند. امکانات صحی نیز در تعدادی از قریه ها برای اطفال فراهم گردید.

 293با انجام اطفال، در ساحات تحت پوشش، نظارت نمود. در جریان نظارت از حقوق اطفال  بشری کمیسیون از واعیت حقوق

سر( د 5417دختر و  1933طفل ) 7350، با تعداد مأموریت نظارتی شمول  26ر پ صاحبه  32والیت به  سوالی م شکالت ول و م

 سپس جهت دادخواهی به مراجع مربوطه مراجعه و پشنهادات الزم را ارائه دادند. نمودآنان را بررسی و ثبت 



 
 

 نظارت ساحوی از حقوق اشخاص دارای معلولیت

درک مردم از حقوق اشالالخاص دارای  در اثر نظارت های کمیسالالیون از حقوق اشالالخاص دارای معلولیت، آگاهی و 1393در سالالال 

 معلولیت افزایش یافت و بسیاری از این اشخاص فعاالنه وارد اجتماع شده و تحصیالت خود را تا مقاطع باال ادامه دادند.

های مربوط و با نشر گزار، نمودحقوق اشخاص دارای معلولیت نظارت  اجرای کنوانسیون  صورت مستمر و مؤثر ازکمیسیون به

شخاص دارای معلولیت رهنمون دولت و نهادهای مربوطه را به های خویش،یج نظارتبه نتا  ساخت.سوی بهبود واعیت حقوق ا

 62مرد( در طی  946زن و  200نفر )  1146ولسالالوالی و مصالالاحبه با  15والیت به شالالمول  39با نظارت از در طول این سالالال 

و برای دادخواهی از مراجع ی اشالالخاص دارای معلولیت را بررسالالی های موجود براتوانسالالت مشالالکالت و چالش مأموریت نظارتی

 مربوطه اقدام نماید.

 عدالت به شهروندان دسترسی میزان بر نظارت

در اثر نظارت های مستمر و مؤثر کمیسیون بر میزان دسترسی شهروندان به عدالت، قضایا و دعاوی خانوادگی که سابقا در محکمه 

 می شد، ازین پس در محاکم ولسوالی رسیدگی می شود.شهری مرکز هر والیت رسیدگی 

کمیسیون جهت بررسی دیگر چالش ها و موانع دسترسی شهروندان به عدالت، در جریان نظارت های قانونی  1393در طول سال 

به قضایا و  شکایت مبنی بر عدم دسترسی شهروندان به محاکم و اجراآت عادالنه آن و یا تاخیر در روند رسیدگی 133خود تعداد 

 های قضایی دریافت و ثبت نموده است.مشکالت دیگر در مراجع و ارگان

ها، قضایا را وفصل آنهای عملی را ارائه داده و تا حلحلکمیسیون شکایات دریافتی را بررسی و به ارگانهای مربوطه ارجاع و راه

 پیگیری نموده است.

 وضعیت محالت سلب آزادی

هایی در عملکرد و رفتار گذشته از محالت سلب آزادی انجام دادند، بهبودی سالندان کمیسیون در طول هایی که کارمطی نظارت

رفتار مسئولین زندانها در این مراکز نسب به قبل تغییر کرده و انسانی تر پولیس و مسئولین محالت سلب آزادی مشاهده گردید؛ 

 شده است.  ر رعایت و احترام به حقوق بشر در مراکز سلب آزادی تطبیقمنظوبرخی پیشنهادات کارمندان کمیسیون بهشده است و 

از محالت سلب  بار 1001طی  بار از محالت سلب آزادی زنان و 371ماموریت نظارتی  971بیش از کمیسیون توانست طی 

 بررسی و حل مشکالت موجود در این مراکز بپردازد.به و  والیت نظارت نموده 29آزادی مردان در 



 

 

 تربیت و اصالج مراکز  از بار  365نیز  اطفال تربیت و اصالج مراکز در اطفال حقوق تطبیق از نظارت جهت سال این در یسیونکم

الوه بر آن بهبودی ع .یافتند رهایی می شدند، نگهداری آن در قانونی غیر صورتبه که طفل 52 آن اثر در که نمود نظارت اطفال

 مظنونین و شرایط دسترسی به وکیل مدافع حاصل شده است. هایی در واعیت فیزیکی و غذایی

 

 

 پیگیری قضایای شکنجه

آمیز و غیرانسالالانی توسالالط مسالالؤولین درمورد برخورد نادرسالالت، شالالکنجه و رفتارهای توهینتعداد شالالکایات  1393در طول سالالال 

افزایش یافته  د واالالعیت محالت سالاللب آزادیمنظور بهبواجرای پیشالالنهادات کمیسالالیون به کاهش یافته و میزان زندانیانها با زندان

 است.

شور، م سی و قانون جزای ک سا ساس قانون ا شمار می رود که بر ا شر به  ع بوده و جرم ونمشکنجه از موارد جدی نقض حقوق ب

شته می سیون موارد شکنجه را بهپندا ضایی پیگیری میصورت جدی از طریق ارگانشود. به همین جهت کمی د. نمایهای عدلی و ق

سال  شکنجه که در ماه حوت  سید  1393همانان که برنامه ملی محو  شر ر سوی دولت به ن صریحا  15در اعالمیه ای از  در آن 

دولت قصد دارد تا برنامه ملی محو شکنجه را در همآهنگی با کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان،  نهادهای  است که اعالم شده

 طبیق نماید.المللی تجامعه مدنی وهمکاران بین

مورد شکنجه، برخورد نادرست، غیر انسانی و توهین آمیز از سوی مسئولین محالت سلب آزادی  265تعداد کمیسیون در این سال 

 . کارمندان کمیسیون آنها را مستند سازی نموده و تا حل و فصل آنها قضیه را بصورت جدی پیگیری نموده است.ثبت نموده است

 ر قانونیآزاد سازی زندانیان غی

                                                           
شکنجه  محو به رابطه در افغانستان اسالمی جمهوری دولت اعالمیه. جمهوری ریاست دفتر رسمی سایت وب 15

http://president.gov.af/fa/news/42238 

 پیامد: 

یافته و رفتار با سییرنوشییتی زندانیان کاهش های خودسییرانه و بیمیز و توقیفشییکنجه، رفتار ریرانسییانی و تحقیر . 2.4

 ان بهبود یافته است.ها، افراد تحت نظارت و محجوزمحبوسان، توقیفی

http://president.gov.af/fa/news/42238


 
 

طور غیر قانونی که به (طفل 52مرد و  571زن ،  48) تن 671های کمیسیون و مداخله قانونی آن هم چنان منتج به رهایی نظارت

شان دهنده یا توقیف خانه و  محبس،در  شده ها ن شده بودند، گردید.افزایش آمار رها  سلب آزادی  صالج و تربیت اطفال،  مراکز ا

های نظارتی کارمندان کمیسیون جهت افزایش حاکمیت قانون و جلوگیری از توقیف های میسیون و مهارتبهبود سیستم نظارتی ک

 مقایسه آمار رها شده ها در دو سال اخیر در جدول زیر نشان داده شده است.گذشته است.  سالخودسرانه در طول 

  1393سال  1392سال 

 طفل 52 127

 زن 48 58

 مرد 571 254

 وعمجم 671 439

 

کمیسیون پس از نظارت از محالت سلب آزادی، مشکالت و چالش های حقوق بشری را شناسایی و سفار،  1393در طول سال 

یافت همانین  عدادی از محابس بهبود  یان در ت عدادی نیز تطبیق گردید از جمله جیره غذایی زندان ئه نمود که ت های الزم را ارا

 دی شده ها فراهم شد.امکانات و تسهیالت صحی برای سلب آزا

 های پولیس ثبت و بررسی شکایات از ارگان

شر توسط  227کمیسیون در این دوره سیستم نظارتی کمیسیون در این سال بهبود یافت بطوریکه  شکایت مبنی بر نقض حقوق ب

ی پیگیری نموده است. در نمود. کمیسیون این موارد را پس از ثبت و بررسی آنها بصورت جدی از مجرای قانون ثبتارگان پولیس 

همین ارتباط کمیسیون درصدد امضای تفاهم نامه ای با وزارت داخله می باشد تا بتواند همکاری های بیشتری جهت نظارت های 

بخش آمبودزمن پولیس از مراکز سلب آزادی پولیس و پیگیری قضایای پولیس فراهم آورد همانین زمینه تطبیق موثرتر پیشنهادات 

 ا هم فراهم نماید. کمیسیون ر

 خانه های امن زنان، مراکز نگهداری اطفال، مرستون ها و مراکز درمانی معتادین بهبود وضعیت

سال  سیون در طول  شری، دفاع نمود، تعدادی از آنان را به خانه  1393کمی شونت و دیگر موارد نقض حقوق ب از زنان قربانی خ

سر کشور، نظاارت و سفار، هایی جهت بهبود واعیت حقوق بشری  های امن معرفی کرده و از واعیت خانه های امن در سرا

 ساکنان آن ارائه نمود. 

سیون از نظارت سایل تعلیم و تربیه و لباس گرم برای باعث ایجاد بهبودی مراکز نگهداری اطفالهای کمی اعیت غذا، و هایی در و

 کند. صورت جدی پیگیری میها بهیسیون برای رفع آنوجود هنوز مشکالتی وجود دارد که کماطفال شده است اما بااین



 
 

شر در تعدادی از این  در اثر نظارت های کمیسیون بر مراکز صحی نیز، روند رسیدگی به بیماران بخصوص قربانیان نقض حقوق ب

 مراکز بسیار بهبود یافته است.

 دهد. می تعداد نظارت ها را نشانجدول زیر 

 تعداد دفعات نظارت از مراکز

 426 مراکز نگهداری اطفال

 250 خانه های امن زنان

 371 مراکز صحی

 39 مرستون ها 

 99 مراکز درمانی معتادین

 

 کمیسیون پس از نظارت از این مراکز، مشکالت موجود را بررسی و سفار، های الزم جهت رفع آنها ارائه نموده است.

 

شونت، خ شمول خ شر به  ضایای نقض حقوق ب ساد اداری، شونت علیه زنان و اطفال، تخریب محیطشکایات و ق ست، ف زی

 اعتیاد، فقر، بیکاری، کمبود خدمات صحی و تعلیمی و انکشاف نامتوازن 

سال شکای 2447 تعداد شر در طول  سیون 1393ت مبنی بر نقض حقوق ب سی  در دفاتر کمی ؛ از مجموع آن تعداد شدثبت و برر

شخیص داده  643 شر ت ضیه نقض حقوق ب ضیه را از راههای قانونی حل 332شد، تعداد ق صل ق ضایا را پس از وف نمود و باقی ق

 بررسی به مراکز مربوطه ارجاع داد.

 پیامد: 

کاهش. 3.4 فات ملکی  عات،  زادی انجمنموارد نقض حقوق بشیییر و تل یان،  زادی مطبو ته، حق  زادی ب ها و یاف

 گردد.یده، حقوق زنان واطفال تقویت و حمایت میاجتماعات،  زادی عق



 
 

 جمهور در مورد عفو و تخفیف مجازات زندانیانحصول اطمینان از تطبیق عادالنه فرامین رئیس

، زن 295)  و محجوز محبوس 5392تعداد ت مجرمین، در اثر نظارت های قانونی کمیسیون از تطبیق فرامین عفو و تخفیف مجازا

( از محالت سلب طفل 282و  مرد 5458 ،زن 281) و محجوز محبوس 6021( تخفیف یافتند و تعداد  طفل 219و  مرد 4878

عفو را کارمندان کمیسیون پس از بررسی دقیق دوسیه ها، افراد مشمول تخفیف و  رها شدند. و تربیت اطفال آزادی و مراکز اصالج

 پیشنهاد و از شمولیت افراد غیرواجد شرایط جلوگیری نموده است تا فرامین عفو تخفیف بصورت عادالنه اجرا گردد.

 قضایای خشونت علیه زنانافزایش 

شونت علیه زنان را با جدیت پیگیری  ضایای خ شته ق سیون همانند دوره های گذ ستکمی مورد  4440، در این دوره تعداد کرده ا

و باقی موارد را به نهادهای  نمود مورد را از راههای قانونی حل و فصل 468و  ثبتدر بانک معلومات خود لیه زنان را خشونت ع

ست ست. . مربوطه ارجاع داده ا شونت بوده ا صادی و دیگر موارد خ شونت ها در درجه اول از نوع فیزیکی، لفظی و روانی، اقت خ

داده و با استفاده از صالحیت های  حقوقی الزم های مشوره زنان علیه خشونت ربانیانق و شاکیان پس از ثبت شکایات به کمیسیون

قانونی خویش جهت حمایت از زنان قربانی نقض حقوق بشالالر، قضالالایای مذکور را از طریق مراجع عدلی و قضالالای پیگیری نموده 

 است.

شان می دهد که در سال  1392با  1393مقایسه امار خشونت در سال  شته است. یکی از دالیل آن میز 1393ن ان آمار افزایش دا

ست. جدول زیر آمار  شر بوده ا صوص زنان از حقوق ب سیون و افزایش آگاهی عامه مردم بخ شی کمی نیز مؤثریت برنامه های آموز

 را نشان می دهد: 1393و  1392خشونت علیه زنان در دو سال 
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سط طرمیزان رعایت حقوق بین ستانه تو شردو سلحانه بهفالمللی ب صهای درگیر منازعات م نیت و حفافت افراد ومنظور م

 ملکی و جبران خساره برای افراد ملک

سیون و نظارت بر  سط طرفرعایت حقوق بیندر اثر تال، های کمی ستانه تو شردو سلحانهالمللی ب تلفات  های درگیر منازعات م

 و به قربانیان تلفات ملکی جبران خساره پرداخت شد. هیافتالمللی حامی دولت کاهش ملکی توسط دولت و نیروهای بین

زخمی( ثبت کرده است. مقایسه این آمار  4912کشته و  3059تن ) 7971آمار تلفات ملکی را   1393کمیسیون در طول سال 

اعالمیه  افزایش یافته است. کمیسیون پیوسته با صدور 1392نشان می دهد که امار تلفات ملکی نسبت به سال  1392با سال 

های رسمی، کشته و زخمی شدن افراد ملکی را محکوم نموده و از طرف های درگیر مصرانه خواسته است تا حقوق بشردوستانه 

  .16درا رعایت نمایند و نسبت به مصونیت و حفاظت افراد ملکی تعهد و مسئولیت پذیری داشته باشن

 نشان می دهد: 1392و سال  1393نمودار زیر تلفات ملکی را در دو سال 

                                                           
گ ها و وب سایت رسمی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، اعالمیه های مطبوعاتی کمیسیون در محکومیت کشته و زخمی شدن افراد ملکی در جریان جن 16

  http://www.aihrc.org.af/home/getReport_2015/press_releaseمنازعات مسلحانه داخلی 

 پیامد: 

المللی کننده حقوق بشییر در راسییتای تعهدات بینها و نقاط ضییعف قوانین، پالیسییی ها و مقررات حمایتنارسییا ی. 4.4

گیری کند، فعاالنه جلویمها و تدابیری که حقوق بشیر را نقض ها، پالیسییدولت شیناسیایی گردیده و از تطبیق سییاسیت

 .گرددمی

http://www.aihrc.org.af/home/getReport_2015/press_release


 
 

 

 نمودار زیر تلفات ملکی را به تفکیک عاملین آن نشان می دهد:

 

 

بررسی آمار تلفات ملکی که بیشترین میزان آن توسط مخالفین مسل  دولت صورت گرفته است خاطر نشان می کند که مخالفین 

چ مسئولیتی را نمی پذیرند و حاکمیت قانون مسل  دولت نسبت به کشته و زخمی شدن افراد ملکی و افراد غیرنیروهای دولتی، هی

و قوانین بشردوستانه بین المللی را نادیده می گیرند؛ این مسئله باعث نقض حق حیات و سلب امنیت از جامعه می شود. بنابراین 

 دولت باید جهت مصونیت شهروندان و حفاظت از آنان، اقدامات جدی روی دست گیرد و پروسه صل  را تسریع بخشد.
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 های تدوین و تعدیل قوانین و مقررات دوین دو مقرره از طریق اشتراک مؤثر در کمیتهت

در این سال کمیسیون بصورت مؤثر قوانین نافذه را مرور و بررسی نمود سپس و پیشنهادهای مسلکی جهت اصالج و تعدیل آنها 

 طبق موازین حقوق بشری به نهادهای مربوطه دولتی ارائه نمود.

 را ازپیش معیارهای حقوق بشراشتراک مؤثر در جلسات هفتگی کمیته اصالج وتدوین کود جزا افغانستان توانست بیشکمیسیون با 

 تسجیل نماید. شامل ساخته و در کود جزایی 

 کمیسیون همانین دو  مقرره دیگر را نیز با همکاری وزارت امور زنان و برخی نهادهای مدنی تدوین و  تکمیل نمود:

  در این مقرره انواع وموارد تبعیض ازجمله تبعیض دراسالالالتخدام، مکافات ومجازات، ترفیع، برخورداری از  تبعیض:مقرره منع

برخی امتیازات و بورسیه های تحصیلی، امتحان، شمولیت، نمره دهی وغیره  درمحیط های اداری، آموزشی، صحت، کارخانه 

سایی وممنوع اعال شنا شابه،  ضررین علیه ها، گارگاهها و دیگر موارد م شکایت مت ست. همانین راهکارهایی برای  شده ا م 

مذکور در این مقرره درنظر  هایی نیز برای ادارات ومراکز  یت  یده  و مکلف بان تبعیض در این مقرره پیش بینی گرد مرتک

 . شده استگرفته

 :آزار و اذیت های فیزیکی، غیر  در این مقرره انواع و موارد  آزار و اذیت جنسالالالی، اعم از مقرره منع آزار و اذیت جنستتی

شناسایی  فیزیکی، مستقیم وغیر مستقیم درمحیط های اداری، آموزشی، صحت، کارخانه ها و گارگاهها و دیگر موارد مشابه  

شده ومکلفیت  شکایت متضررین علیه مرتکبان آن در این مقرره پیش بینی  شنهادی نیز برای  شد. راهکارهای پ وممنوع اعالم 

شده است. اداره تقنین وزارت عدلیه این مقرره را در آجندای سال دارات و مراکز مذکور در این مقرره درنظرگرفتههایی برای ا

سوده پس از  1394 سال نماید. این م صویب ار شورای وزیران جهت ت سوده تهیه و به  ساس آن م ست تا بر ا ساخته ا شامل 

 الزم االجرا خواهد بود.تصویب شورای وزیران در تمام ادارات و نهادهای مذکور 

وفصالالالل کمیسالالالیون همانین از طریق تسالالالوید طرزالعمل میانجیگری ها دراختالفات خانوادگی برای ادارات و مراجعی که به حل

شود،  اوعات غیر جزایی محدود  صالحیت مراکز میانجیگری فقط به مو اختالفات خانوادگی می پردازد، تال، نمود تا اوال دایره 

 نجیگری مبتنی برراایت طرفین باشد، ثالثا نتایج حاصله مطابق با قوانین نافذه باشد. ثانیا هرنوع میا

منظور نظارت از تطبیق سفارشات سازمان ملل و کمیسیون  مستقل حقوق بشر افغانستان توسط افزایش فرفیت کمیسیون به

 دولت افغانستان 

متحد توسالط دولت افغانسالتان، تدابیر وااالحی در برنامه عمل  منظور نظارت بهتر بر تطبیق سالفارشالات سالازمان مللکمیسالیون به

 پیگیری و تعقیب راسالالالتای گردد. همانان  درخویش در نظر گرفته که توسالالالط بخش روابط عامه کمیسالالالیون اجرا و تطبیق می

 اشتراک. است شدهانجام گیری چشم همکارهای عدلیه نیز وزارت بشر حقوق از حمایت واحد با نظارتی های میکانیزم سفارشات



 
 

سات در فعال سوید مراحل در مثمر گیری سهم و شده یاد واحد جل شات پیگیری عمل پالن سازی نهایی و ت  متحد ملل سفار

 با موفقیت به انجام رسیده است. راستا این در که بوده کارهای ازجمله

  



 
 

 هاچالش

 

سال  شری در کشور با مخاطرات زیادی مواجه ب 1393در طول  سته کابینه واعیت حقوق ب ود. حکومت وحدت ملی بتازگی توان

شهروندان تمرکز نموده و برای  شری  شکالت حقوق ب شور ازجمله م شکالت عمده ک سائل و م سبت به م شکیل داده و ن خود را ت

شکالت موجود برنامه شکننده بوده و با چالشحل م شور  شر در ک اعیت حقوق ب  های فراوانی مواجهسازی نماید. با همه اینها و

 شود: است که موارد محدودی از آن  در این جا یاد آوری می

سیون توسط دولت، تاثیرات  .1 ست؛ این امر بر تمویل مالی کمی شکالت جدی بوده ا ستان ازلحاظ مالی گرفتار م دولت افغان

ت و تأمین های مالی کمیسیون از بودجه انکشافی را پرداخمنفی داشته و باعث شده است که  دولت مطالبات و نیازمندی

 های کمیسیون شده است.نتواند. عدم تأمین بودجه مالی کمیسیون توسط دولت باعث اخالل برنامه

عمده مواجه بوده و این مشکل باعث عدم تطبیق مشکالت مالی  کمبود بودجه و بامستقل حقوق بشر افغانستان  کمیسیون .2

مه عمل در این دوره را با مشکل مواجه نمود؛ بطوریکه های کمیسیون شده است. این واعیت تطبیق برنابخشی از برنامه

صالالالورت کامل تطبیق نشالالالد ازجمله برگزاری کارگاههای های برنامه عمل بهدر این دوره گزار، دهی تعدادی از فعالیت

های آموزشالالی، سالالمینارهای علمی و سالالفرهای نظارتی با محدودیت کامل اجراشالالده اسالالت که مطمئیناً بر مؤثریت برنامه

 یون تاثیرات منفی دارد.کمیس

های موجود برای تأمین حقوق بشالالر در ترین چالشگسالالتر، نا امنی و وجود مشالالکالت امنیتی نیز همانان یکی از مهم .3

کشور و تحقق اهداف کمیسیون بوده است. عدم دسترسی کارمندان کمیسیون به برخی ساحات ناامن، باعث شد تا عالوه 

ساحات سائل از برنامه بر محروم ماندن مردم در آن  شکالت و م ستای حل م سیون، در را شی و حمایتی کمی های آموز

 حقوق بشری آنان کار مؤثری انجام نشود.

شر، ادامه جنگ و تلفات ملکی و گروگان .4 شونت علیه زنان و اطفال، وقوع موارد نقض حقوق ب گیری افراد ملکی اعمال خ

سل  دولت از چالش سط مخالفان م شده بلکه مانع فعالیت  های دیگری بود کهتو شهروندان  نه تنها باعث افزایش نگرانی 

  آزادانه کارمندان کمیسیون در نقاط مختلف کشور گردید.


