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پیام داکرت سیام سمر، رئیس کمیسیون مستقل حقوق برش افغانستان

کمیسیون مستقل حقوق برش افغانستان با درنظرداشت اصل دسرتسی به اطالعات، اصل 
شفافیت و  اصل پاسخ دهی؛ همه ساله گزارش های ساالنه خویش را که حاوی فعالیت ها، 
ادامه  به نرش می رساند. جای مرست است که در  اداره است،  این  دستاوردها و مصارف 

سلسله گزارش های ساالنه،  اکنون گزارش سال مالی 1397 به  نرش سپرده می شود.  

کمیسیون مستقل حقوق برشافغانستان، در چارچوب وظایف و صالحیت های قانونی، در 
پرتو برنامه اسرتاتیژیک و برنامه عمل ساالنه خویش، فعالیت های مؤثر، فراگیر و مبتنی 
در  عمدتاً  کمیسیون  فعالیت های  است.  داده  انجام  کشور  مختلف  مناطق  در  نتیجه  بر 
حوزه های نظارت، حامیت و توسعه حقوق برش است و طوری که در گزارش حارض بازتاب 
یافته، به نتایج مؤثر و قابل مالحظه دست یافته است. دفاتر ساحوی و والیتی کمیسیون 
در  و  ناامن  مناطق  به جز  نقاط کشور،  و  فعالیت ها و تالش های بی وقفه متام والیات  با 
معرض تهدید را پوشش داده است. علی رغم تالش ها و فعالیت های گسرتده ونتایج حاصل 
نبود  بوده است.  روبه رو  نیز  متعدد  موانع  و  با چالش ها  آن، کمیسیون در سال گذشته  از 
امنیت رسارسی به عنوان یکی از چالش های عمده مطرح بوده که باعث شده ساحات تحت 
پوشش فعالیت های کمیسیون محدودتر شود و کارمندان کمیسیون در مناطق و روستاهای 

دور دست که عمدتاً ناامن اند، دسرتسی نداشته باشند.  

افزون بر این، چالش های عدیده دیگری مانند ضعف حاکمیت قانون، موجودیت فرهنگ 
ادامه نقض حقوق برش فراهم  برای  را  از مسایلی است که زمینه  اداری  معافیت و فساد 
برشی،  حقوق  ارزش های  و  موازین  از  شهروندان  آگاهی  سطح  بودن   پایین  می سازد. 
خشونت علیه زنان و اطفال، حاکم بودن عرف و سنت ناپسند و موجودیت فقر معیشتی، 
بخش دیگری از چالش هاست که زمینه ساز نقض حقوق برش در کشور بوده و باعث شده 
است که وضعیت حقوق برش همچنان با موانع و نگرانی های جدی مواجه باشد.کمیسیون 
مستقل حقوق برش افغانستان با درک این واقعیت که نهادینه شدن ارزش های حقوق برشی 
در جامعه یکی از راهکارهای مؤثر و اساسی برای تأمین صلح پایدار و از بین رفنت هر نوع 
تبعیض در کشور می باشد، در راستای ترویج و نهادینه سازی ارزش حقوق برش در جامعه 
همواره تالش منوده است. کمیسیون با یک دور منای واضح و تعریف شده، برای رسیدن 
به یک جامعه عادالنه، دموکراتیک و توسعه يافته که در آن حقوق برش رعایت، احرتام و 
حامیت شود، به صورت خستگی ناپذیر تالش می کند. کمیسیون از متام مسئوالن ملی و 
بین املللی می خواهد که در راستای تأمین صلح پایدار که در آن ارزش های حقوق برشی و 
حقوق زنان حفاظت و رعایت شود، تالش کنند. ما امیدوار یم که با تالش های مسئوالنه 
دولت، جامعه جهانی، نهادهای مدنی، رسانه ها و شهروندان به یک جامعه توسعه یافته که 

در آن ارزش های حقوق برشی نهادینه شده باشد، دست یابیم. 

داکرت سیام سمر

رئیس کمیسیون مستقل حقوق برش افغانستان
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مقدمه

گزارش حارض انعکاس دهنده متام فعالیت ها، دستاوردها و هم چنین مصارف مالی کمیسیون در سال مالی 1397 است. متام 
یادشده،  برنامه های  برنامه عمل، در چارچوب اهداف مندرج در  و  برنامه اسرتاتیژیک  انجام شده مطابق  فعالیت ها و کارکردهای 
طی 12 ماه اجرا شده است. گزارش های ماهانه دفاتر ساحوی، والیتی و مرکزی، منبع اصلی این گزارش است که در جریان سال 
گردآوری و تحلیل شده است.  گزارش های تحقیقی، موضوعی، اختصاصی و گزارش های هفتگی که از دفاتر کمیسیون به دفرت 
مرکزی مواصلت ورزیده و هم چنین معلومات و داده های موجود در بانک معلومات مرکزی کمیسیون، از دیگر منابعی است که در 

تهیه این گزارش از آن استفاده شده است. 

در این گزارش افزون بر ارقام و معلوماتی که درج شده، تالش گردیده که نتایج و مؤثریت فعالیت های کمیسیون نیز برجسته شود. 
گزارش حارض بر اساس چهار هدف اسرتاتیژیک تهیه شده و برای وضاحت بیشرت، منت پیامدها نیز مطابق برنامه اسرتاتیژیک، 
دفاتر  و  مرکزی  دفرت  توسط  که  است  یکسال  جریان  در  کمیسیون  فعالیت های  حاوی  حارض  گزارش  است.  شده  گزارش  درج 
ساحوی و والیتی انجام شده است. این گزارش نشان می دهد که کمیسیون مستقل حقوق برش افغانستان در جریان سال مالی 
1397 فعالیت های عمده و قابل توجه در راستای تطبیق برنامه عمل خویش داشته باشد. بر مبنای یافته های این گزارش، اکرثاً 
وجود  با  کمیسیون  دوره  این  در  است.  شده  تطبیق  مؤثر  و  کامل  صورت  به  گردیده  پیش بینی  عمل  برنامه  در  که  فعالیت هایی 
محدودیت های امنیتی، فعالیت های خود را در والیت ها و ولسوالی های تحت پوشش اجرا کرده است. کارمندان کمیسیون، با تعهد 
به ارزش های حقوق برشی، تالش منوده اند تا برنامه ها را به صورت مؤثر و نتیجه بخش اجرا منایند. در این گزارش هر فعالیت با 

آمار و ارقام مشخص تحلیل شده و نتایج آن برجسته شده است. 

گزارش هایی تحقیقی و اختصاصی که توسط کمیسیون منترش گردیده، در این گزارش فقط از اجرای آن گزارش ها یاد آوری شده و 
به منظور جلوگیری از حجم زیاد گزارش ساالنه، یافته ها و آمار و ارقام گزارش های تحقیقی و موضوعی در اینجا ذکر نگردیده و از 
طریق ویب سایت قابل دسرتس می باشد. در گزارش حارض، تالش شده که  متام فعالیت های کمیسیون به صورت واضح، جامع و 

قابل درک، انعکاس داده شود. 

در پایان، کمیسیون مستقل حقوق برش افغانستان از متام کارمندانی که در راستای تطبیق برنامه ها و اهداف کمیسیون صادقانه 
تالش ورزیده اند و در تهیه معلومات برای این گزارش سهم گرفته و از آقای اسدالله پژمان که نوشنت این گزارش را انجام داده 

است، ابراز سپاس و قدردانی می کند.

درباره کمیسیون مستقل حقوق برش افغانستان

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

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

نظارت بر رعایت حقوق برش، تعمیم حقوق برش و حامیت از آن، نظارت بر وضعیت و چگونگی  دسرتسی افراد به حقوق و آزادی های 
برشی، بررسی و تحقیق از تخلفات و موارد نقض حقوق برش و اتخاذ تدابیر به  منظور بهبود و انکشاف وضعیت حقوق برش در کشور 
از اهداف عمده کمیسیون است. مادۀ بیست و یکم قانون تشکیل، وظایف و صالحیت های کمیسیون مستقل حقوق برش افغانستان 
مهم ترین وظایف و صالحیت های کمیسیون را طی 35 فقره تعریف کرده و رسمیت بخشیده است. کمیسیون دارای یک دفرت 

مرکزی، 8 دفرت ساحوی و 6 دفرت والیتی است. 

برنامه ها و فعالیت های کمیسیون توسط دفرت مرکزی در کابل، 8 دفرت ساحوی و 6 دفرت والیتی در سطح کشور اجرا می شود. 
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دفاتر ساحوی کمیسیون مستقل حقوق برش افغانستان شامل دفاتر ساحوی کابل، هرات، قندهار، بامیان، مزاررشیف، جالل آباد، 
کندز و گردیز است. دفاتر والیتی شامل دفرت والیتی دایکندی، غور، بدخشان، فاریاب، هلمند و ارزگان است. فعالیت های ساالنه 
کمیسیون مستقل حقوق برش افغانستان بر مبنای برنامه اسرتاتیژیک تهیه و تدوین می شود و در راستای رسیدن به اهداف راهربدی 

که در برنامه اسرتاتیژیک تعریف شده انجام می شود. 
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معرفی این هدف: 

هدف اول برنامه اسرتاتیژیک کمیسیون، تحت عنوان هدف رهربی است. منظور از هدف رهربی، ایفای نقش رهربی کمیسیون 
در عرصه حقوق برش و رهربی جریان های حقوق برشی توسط کمیسیون در سطح کشور است. این هدف دارای دو پیامد و چهار 
بازده است که  نقش کمیسیون در فعالیت های رهربی را تحلیل کرده است. فعالیت های که در برنامه عمل ساالنه برای این هدف 
پیش بینی شده کامالً با در نظرداشت محتوای این هدف بوده که برای رسیدن به این هدف اجراآت صورت گرفته است.  فعالیت هایی 

که تحت این هدف انجام شده به صورت واضح و با رویکرد مبتنی بر نتیجه در این گزارش تحلیل شده است. 

هدف اسرتاتیژیک 1:

رهربی
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سفارش های کمیسیون بر مبنای یافته های 
تحقیقی و نظارتی صورت گرفته است

سفارش هایی که  کمیسیون مستقل حقوق  برش افغانستان 
به نهادهای دولتی و ارگان های مرتبط  می دهد، بر اساس 
یافته های تحقیقی و نظارتی است که برای بهبود وضعیت 
حقوق برش و حل چالش های موجود صورت می گیرد. این 

سفارش ها در بخش های مختلف حقوق برش از جمله، 
درباره وضعیت محالت سلب آزادی، تلفات ملکی، تعدیل 

قوانین و پالیسی ها، توجه به وضعیت زنان، اطفال و 
اشخاص دارای معلولیت، بهبود خدمات صحی و سایر 

موارد بوده اند. 

از طریق مکتوب های رسمی،  سفارش های کمیسیون 
گزارش های تحقیقی، کنفرانس ها و تجلیل از روزهای 
صورت  مطبوعاتی  اعالمیه های  حقوق برش،  بین املللی 
مسایل  به  را  مسئوالن  و  دولت  توجه  که  می گیرد 
حقوق برشی جلب می کند. در جریان سال 1397 حدود 
35 درصد از سفارش های کمیسیون مستقل حقوق برش 
دولتی عملی شده  مربوطه  نهادهای  توسط  افغانستان 
اخیر،  است. طی چهار سال  گرفته  قرار  توجه  مورد  و 
بیشرت  ترتیب طی هر سال  به  سفارش های کمیسیون 
شده  عملی  سفارش های  تعداد  دیگر  سوی  از  و  شده 

کمیسیون نیز رو به افزایش بوده است. 

عملی شدۀ  سفارش های  میزان  و  ارقام  ذیل  جدول 
نشان  اخیر  را طی چهار سال  دولت  توسط  کمیسیون 

می دهد: 

جدول 1

درصدیشامر سفارش های عملی شدهشامر سفارش های کمیسیون به دولتسال مالی

1397566197%35

1396513185%36

1395472157%33

1394456130%29

33%2007669مجموع
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پاسخگویی و تقویت روابط از طریق مکتوب های رسمی 

کمیسیون مستقل حقوق برش افغانستان، روابط گسرتده و مؤثر با نهادهای دولتی در راستای تأمین و حامیت از ارزش های حقوق 
معلومات،  ترشیک  باعث  افغانستان  برش  حقوق  مستقل  کمیسیون  و  دولتی  نهادهای  میان  دوجانبه  روابط  است.  داشته  برشی 
گزارش دهی  دوره  این  در  است.  گرفته  صورت  رسمی  مکتوب های  طریق  از  بیشرت  که  شده  مشرتک  نشست های  و  همکاری ها 
 5348  مکتوب میان کمیسیون با نهادهای دولتی و غیر دولتی تبادله شده است. این مکتوب ها شامل ارجاع قضایای حقوق برشی 
به نهادهای مربوطه، سفارش از طرف کمیسیون به نهادهای دولتی، اطمینانیه، درخواست معلومات، طلب همکاری و دعوت به 

جلسات و برنامه ها بوده است. جدول زیر ارقام مکتوب ها را به تفکیک موضوع آن نشان می دهد: 

جدول 2

شمار مکتوب های واردهموضوع مکتوب

) از سایر ادارات به کمیسیون(

شمار مکتوب های صادره

) از کمیسیون به سایر نهادها(

مالحظات

ارجاع قضایا / معرفی / تعقیبی / 
سفارش و اطمینانیه

179825224320

7632651028مطالبه همکاری / دعوت

256127875348مجموع

میزان مراجعه کنندگان کمیسیون افزایش یافته است

بوده و حامیت های  پاسخگو  برای شهروندان، همواره  اعتامد  قابل  نهاد  به عنوان یک  افغانستان  کمیسیون مستقل حقوق برش 
حقوق  برشی مؤثر را مطابق وظایف و صالحیت های خویش برای مراجعه کنندگان انجام داده است. مراجعه کنندگان کمیسیون 
در سه دسته قابل تقسیم اند که یک بخش آن شامل شاکیان و قربانیان اند که از طریق مراجعه به کمیسیون شکایت های خود را 
ثبت می کنند. بخش دیگر مراجعه کنندگان شامل مالقاتی هایی اند که از طریق مراجعه به کمیسیون با اعضای رهربی یا مسئوالن 
بخش ها، درباره موضوعات حقوق برشی صحبت می کنند. بخش سوم از مراجعه کنندگان کمیسیون مراجعان کتابخانه ای اند که به 
منظور تحقیق و مطالعه به کتابخانه ها و مراکز معلوماتی کمیسیون مراجعه می کنند. این قرش اغلب  دانشجویان و پژوهشگرانی اند 
که در حوزه های حقوق برشی تحقیق می کنند. در جریان سال 1397 در مجموع  23245 تن به چهارده دفرت ساحوی و والیتی به 

شمول دفرت مرکزی مراجعه کرده اند. جدول ذیل ارقام مراجعه کنندگان را به تفکیک جنسیت و دلیل  مراجعه را می دهد. 

جدول 3

مالحظات مجموع زن مرد دلیل مراجعه

12319 6387 5932 شاکی/قربانی/همراه
6778 2365 4413 مالقاتی
4148 1630 2518 کتابخانه

23245 10382 12863 مجموع

میزان مراجعه کنندگان در دفاتر کمیسیون متفاوت بوده است. گزارش های دفاتر نشان می دهد که بیشرتین مراجعه کننده را دفرت 
ساحوی کابل داشته و سپس دفاتر ساحوی هرات، مزار رشیف و بامیان به ترتیب بیشرتین مراجعه کنندگان کمیسیون را تشکیل 
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می دهند.  منودار زیر میزان مراجعه کنندگان را به تفکیک هر دفرت نشان می دهد: 

برگزاری نشست های مطبوعاتی درباره مهم ترین موضوعات حقوق برشی 

کمیسیون مستقل حقوق برش افغانستان، درباره مهم ترین رخدادهای حقوق برشی و نرشگزارش های تحقیقی کنفرانس های مطبوعاتی 
برگزار می کند. در طول سال 1397، هفت کنفرانس خربی از سوی کمیسیون برگزار شده که در این کنفرانس ها، یافته های گزارش های 
تحقیقی کمیسیون و مسایل عمده حقوق برش منعکس شده است. این کنفرانس ها به صورت گسرتده از طریق رسانه ها بازتاب یافته 

و توجه مسئوالن را جلب کرده است. طوری که 
کمیسیون،  تحقیقی  یافته های  درباره  رسانه ها 
میزهای گرد دایر کرده و به آمار و ارقام عرضه شده 

از سوی کمیسیون استناد کرده اند. 

منع خشونت  گزارش  نرش  درباره  کنفرانس ها  این 
علیه زنان، وضعیت حقوق برشی زنان و دخرتان 
نرش  کشور،  در  زنان  اذیت  آزار  دهات،  و  قریه ها 
گزارش تحقیق ملی پیامد های کار شاقه اطفال، 
فرار از منزل و بررسی وضعیت محالت سلب آزادی، 
گزارش تحقیق ملی قربانیان تروریزم و جنگ در 
گزارش  و  پارملانی  انتخابات  موضوع  افغانستان، 
تلفات ملکی بوده اند. کمیسیون در  کنفرانس های 
مطبوعاتی یافته ها و دیدگاه خویش را به صورت 
سفارش های  و  ساخته  رشیک  رسانه ها  با  واضح 

مشخص به مسئوالن ارائه کرده است. 
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نرش بیانیه ها و اعالمیه های مطبوعاتی از جانب کمیسیون 

نرش اعالمیه های مطبوعاتی درباره موضوعات و قضایای رضوری و 
حاد حقوق برش جز از فعالیت ها و رسالت کمیسیون است که همواره 
در قبال موارد نقض حقوق برش و مسایل مهم حقوق برش دیدگاه 
خود را بیان کرده است. کمیسیون در اعالمیه های مطبوعاتی شان 
از مسئوالن خواهان رعایت ارزش های حقوق برشی و توجه جدی 

به قضایای نقض حقوق برشی شده است. 

مطبوعاتی  اعالمیه  کمیسیون  94  گزارش دهی،  دوره  این  طی 
اجتامعات،  آزادی  حق  ملکی،  تلفات  جمله  از  مختلف  موارد  در 
وضعیت بیجاشدگان، خشونت علیه زنان و غیره صادر کرده است. 
کمیسیون  مطبوعاتی  اعالمیه های  به  مکرر  صورت  به  رسانه ها 
از  در حامیت  اعالمیه های مطبوعاتی کمیسیون  استناد کرده اند. 
قربانیان بوده و به صورت جدی از مسئوالن خواسته شده که به 

موارد متذکره رسیدگی فوری کنند. 

تهیه و نرش ماهنامه حقوق برش و توزیع آن در رسارس کشور 

مجله کمیسیون به صورت ماهوار منترش می شود که حاوی مقاالت علمی در مورد حقوق برش، گزارش ها، مصاحبه ها و دستاوردهای 
کمیسیون است. کمیسیون در طول یکسال  12 شامره که مجموعاً 240 هزار تیراژ مجله می شود، منترش کرده است. این مجله 
مطابق طرزالعمل در رسارس کشور توزیع می شود. نهادهای اکادمیک، دانشگاه ها، کتابخانه ها، مکاتب و سایر مراکز آموزشی و 
علمی و شهروندان از مجله کمیسیون مستفید می شوند. مجله کمیسیون به عنوان یک منبع معترب و علمی مورد استقبال شهروندان 

قرار دارد. 

باسواد جامعه در  ارتقای ظرفیت اقشار   ماهنامه حقوق برش و سایر جزوات چاپی که توسط کمیسیون نرش و توزیع می شود، در 
راستای حقوق برش ُممد واقع شده و مورد مطالعه قرار می گیرد. 
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انجام مصاحبه با رسانه ها و اشرتاک در مباحث رسانه ای

کمیسیون از طریق انجام مصاحبه با رسانه و اشرتاک در بحث های تلویزیونی و رادیویی، درباره موضوعات حقوق برش صحبت کرده 
و دیدگاه های کمیسیون را ارائه کرده است. هدف از اشرتاک در برنامه های رسانه ای و مصاحبه، ارائه دیدگاه های کمیسیون مبنی 

بر حامیت از حقوق برش، ترویج ارزش های حقوق برشی و آگاهی دهی بوده است. 

کمیسیون طی یکسال  21137 دقیقه از طریق 831 بار اشرتاک در بحث های تلویزیونی و رادیویی و انجام مصاحبه ها با رسانه های 
چاپی، انرتنتی، تصویری و صوتی در مورد حقوق برش صحبت کرده است. این مصاحبه ها و اشرتاک در برنامه های رسانه ای، توسط 
و  اطفال  زنان،  بخش های  مسئوالن  و  والیتی  و  دفاتر ساحوی  رؤسای  کمیسیون، سخنگو، هامهنگ کنندگان،  رهربی  اعضای 

آموزش حقوق برش صورت گرفته است. 

پیگیری یافته های تحقیق ملی قربانیان جنگ و تروریزم

تحقیق های ملی که از سوی کمیسیون انجام شده، باعث تغییرات جدی در پالیسی ها و قوانین شده است. کمیسیون مستقل حقوق برش 
افغانستان در سال 1396 تحقیق ملی را با عنوان قربانیان جنگ و تروریزم انجام داده که به صورت گسرتده در سطح رسانه های ملی و بین املللی 
انعکاس یافت. پیگیری های کمیسیون نشان می دهد که تحقیق ملی در مورد قربانیان جنگ و تروریزم، حد اقل سه مورد تغییر قابل توجه را 

ایجاد کرد. 

اول: تحقیق ملی کمیسیون باعث شد تا قانون جربان خساره ناشی از جنگ از سوی دولت تهیه گردد و فعالً مسوده این قانون تهیه شده است. 

دوم: پس از نرش تحقیق ملی، در مورد چگونگی توزیع کمک ها به افراد و اشخاص آسیب دیده ناشی از جنگ و تروریزم، از سوی دولت بازنگری 
قرار گرفت. در این بازنگری آن تعداد افراد و خانواده های که قبالً از کمک باز مانده بودند، توسط دولت افغانستان کمک صورت گرفت.  

سوم: بر اساس پیشنهاد دولت افغانستان به سازمان ملل متحد مبنی بر تعیین یک روز به عنوان روز بین املللی گرامیداشت  قربانیان تروریزم، در 
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نتیجه روز 21 اگست مصادف با 30 اسد به عنوان روز بین املللی قربانیان تروریزم از سوی سازمان ملل متحد تصویب شد. پس از تصویب آن، 
کمیسیون مستقل حقوق برش افغانستان، از طریق متام دفاتر ساحوی و والیتی این روز را در رسارس کشور تجلیل کرد. 

برگزاری کنفرانس های ملی و بین املللی با اشرتاک مقامات بلندپایه دولتی و بین املللی

راه اندازی کنفرانس های ملی و بین املللی یکی از فعالیت های عمده کمیسیون بوده که به صورت گسرتده مورد توجه قرار گرفته 
است. این کنفرانس ها در مورد مهم ترین مسایل و موضوعات حقوق برشی برگزار شده که در آن مباحث مهم و سازنده به بحث 
گرفته شده است. کمیسیون مستقل حقوق برش افغانستان در جریان سال 2018، 3 عنوان کنفرانس بین املللی برگزار کرده است. 

گزارش مفصل آن در ذیل عرضه می شود. 

اول: کنفرانس پاسخگویی، حقوق برش، عدالت و صلح

 کمیسیون مستقل حقوق برش افغانستان کنفرانس »پاسخگویی، حقوق برش، عدالت و صلح« را به تاریخ 19ثور 1397 برگزار کرد. 
در این کنفرانس رهربی کمیسیون، مقامات حکومتی، سفیران و منایندگان نهادهای بین املللی بر تأمین صلح توام با عدالت تأکید 
کردند. در این کنفرانس درباره عدالت انتقالی، صلح و عدالت، تضمین حقوق زنان در پروسه صلح و راهکارهای پایان دادن به 
معافیت بحث و تبادل نظر صورت گرفت. پییر مایدون، سفیر هیات اتحادیه اروپا در افغانستان با متجید از تالش های کمیسیون 
مستقل حقوق برش و نقش داکرت سیام سمر، رئیس این کمیسیون برای دادخواهی از حقوق برشی مردم افغانستان در این کنفرانس 
گفت که هیئت اتحادیه اروپا در حال حارض بر موضوعاتی چون حکومت داری خوب، مبارزه با فساد، مهاجرت و برگشت کنندگان 

مترکز کرده تا با کمک و حامیت از افراد آسیب پذیر بتواند به وضعیت حقوق برشی در افغانستان بهبود بخشد. 

اندریو گلمور، معاون دبیر کل ملل متحد در امور حقوق برش در این کنفرانس گفت که کمیسیون مستقل حقوق برش افغانستان 
تالش های زیادی را برای حامیت، دفاع و تعمیم حقوق برش انجام داده است. او تأکید کرد که اولین رضورت برای پایان دادن 
به خشونت، بهبود وضعیت اقتصادی و حسابدهی در عرصه حقوق برش است. این کنفرانس تعهدات دولت را همراه داشت.  فرید 
حمیدی، لوی سارنوال افغانستان با سخرنانی در این کنفرانس تأکید کرد که دولت به تطبیق قانون اساسی و ارزش های حقوق برشی 
متعهد است. او گفت که دولت برای حفظ کرامت انسانی و قانونیت متعهد است و با وجودی که مشکالت وجود دارد ولی دولت 

هیچگاه چالش ها را پنهان نکرده است. 
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دوم: کنفرانس تجلیل از روز بین املللی یادبود و گرامیداشت  قربانیان تروریزم:

این کنفرانس به تاریخ 24 اسد 1397 مصادف با 15 اگست 2018 در تاالر کنفرانس مرکز رسانه های حکومت در کابل برگزار شد. 
در این کنفرانس به شمول رهربی کمیسیون، رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی، معاون دبیر کل سازمان ملل متحد در امور مبارزه 
با تروریسم، مقامات حکومتی، بازماندگان قربانیان تروریسم و منایندگان نهادهای مدنی،  260 تن رشکت داشتند. در این کنفرانس 
سخرنانی های علمی و آکادمیک از سوی استادان دانشگاه و پژوهشگران در مورد ابعاد حقوقی مسأله تروریزم ارائه شد. کمیسیون 
از مسئوالن دولتی خواهان توجه جدی به قربانیان تروریزم شده و هم چنین از کشورهای منطقه و سازمان ملل متحد خواست  برای 

تأمین صلح پایدار و فراگیر در افغانستان مسئوالنه تالش کنند. 

سوم: کنفرانس بین املللی در مورد هفتادمین سالروز اعالمیه 
جهانی حقوق برش 

بین املللی  کنفرانس  افغانستان  برش  حقوق  مستقل  کمیسیون 
تجلیل از هفتادمین سالروز تصویب اعالمیه جهانی حقوق برش 
و بیست و پنجمین سالروز تصویب برنامه عمل کنفرانس ویانا 
سه شنبه  روز  کنفرانس  این  کرد.  برگزار  را  پاریس  اصولنامه  و 
اشرتاک  با  کنفرانس های کمیسیون  تاالر  در  13 قوس 1397 
214 تن برگزار شد. داکرت سیام سمر، رئیس کمیسیون مستقل 
حقوق برش افغانستان، رسور دانش، معاون دوم رئیس جمهور 
افغانستان،  لوی سارنوال  حمیدی،  محمد فرید  افغانستان، 
دفرت  مناینده  و  یوناما  برش  حقوق  رئیس  بنت،  دوید  ریچارد 
برای حقوق برش، جکوب  متحد  ملل  عالی سازمان  کمیشرنی 
نلسن، معاون سفارت دمنارک و روبرت وایت، معاون حقوق برش 
یوناما در این کنفرانس سخرنانی  و وضعیت حقوق برش در جهان 

و افغانستان را  تحلیل و بررسی کردند. 
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مرور و بررسی قوانین و طرزالعمل ها 

مرور قوانین و طرزالعمل ها یکی از فعالیت های کمیسیون است که همه ساله به صورت مستمر از سوی کمیسیون انجام می گردد. 
هدف از مرور و بررسی قوانین، پالیسی ها و طرزالعمل ها، شناسایی مواردی است که در مغایرت با ارزش های حقوق برشی قرار 
داشته باشد. در صورتی که چنین موارد شامل قانون شده باشد، کمیسیون برای تعدیل و اصالح آن از طریق اشرتاک در جلسات 

قوانین  یا از طریق مکتوب ابراز نظر کرده و خواهان تعدیل آن در مطابقت با ارزش ها و معیارات حقوق برشی است. 

به عنوان مثال: کمیسیون در این دوره گزارش دهی، پیشنهاد تعدیل ماده 641 کد جزا را که در مورد آزمایش اجباری بکارت است، 
در  پیشنهاد کرده که  و کمیسیون  نشده  داده  قرار  بر رضایت ممنوع  مبنی  بکارت  آزمایش  ماده،  این  مبنای  بر  داده است.  انجام 
هرصورت باید آزمایش بکارت ممنوع باشد و بحث بکارت به عنوان حریم خصوصی افراد، نباید در هیچ حالت مورد معاینه قرار بگیرد. 

در نتیجه توافق شده که این ماده تعدیل خواهد شد. 

کمیسیون از طریق مطالعه و بررسی قوانین مواردی که با ارزش های حقوق برشی مغایرت داشته باشد برای اصالح و تعدیل آن 
همواره دادخواهی کرده است. در این دوره شامری از قوانین از جمله کود جزا از سوی کمیسیون مورد مطالعه قرار گرفته است. 

ادامه همکاری ها با محکمه جزایی بین املللی

کمیسیون مستقل حقوق برش افغانستان با محکمه جزایی بین امللل برای رسیدگی به قضایای نقض حقوق برش دوستانه بین املللی که 
از سال 2002 به بعد رخ داده است، همکاری داشته است. در این دوره گزارش دهی، دو جلسه مالقاتی با مسئوالن سارنوالی این 
محکمه و سایر مسئوالن این محکمه جهت چگونگی ثبت و رسیدگی شکایات مردم و خانواده های قربانیان در مورد قضایای نقض 
حقوق برشدوستانه بین املللی از سوی کمیسیون صورت گرفته است. افزون بر این در کارگاه های آموزشی کمیسیون برای نهادهای 
مدنی، موضوع مستند سازی قضایای نقض حقوق برشدوستانه شامل بوده که چگونه قضایا مستند سازی و به محکمه بین املللی ارجاع 
شود.  یاد آوری شود که کمیسیون مستقل حقوق برش افغانستان در سال 1396 مسوده میکانیزم همکاری با محکمه جزایی بین املللی 

را تهیه کرده و برای دولت افغانستان ارائه کرده است. 
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اشرتاک مؤثر در نشست ها و برنامه های دولتی و دفاع از ارزش های حقوق برشی 

اشرتاک کمیسیون در برنامه های ملی که از سوی نهادهای دولتی و غیر دولتی برگزار می شود، مؤثر و نتیجه بخش بوده است. کمیسیون 
در طول سال،  891  بار در برنامه های ملی به شمول کنفرانس ها، نشست ها، دادخواهی ها، محافل رسمی و تجلیل رشکت کرده است. 
کمییسیون در این برنامه ها با استفاده از فرصت، از ارزش های حقوق برشی دفاع کرده و دادخواهی کرده است. کمیسیون به عنوان 

یک نهاد معترب ملی در مهم ترین مراسم، کنفرانس ها و 
جلسات از سوی نهادهای دولتی، مدنی و سایر مراجع به 
صورت رسمی دعوت می شود. این امر نشانه مؤثریت و 
تأثیرگذاری کمیسیون در برنامه هاست که به عنوان یک 
نهاد معترب جایگاه خود را تثبیت کرده است.   کمیسیون از 
طریق اشرتاک در برنامه های ملی که از سوی نهادهای 
دولتی و غیر دولتی برگزار می شود، همواره نقشی بارز و 
مؤثر داشته است. در برنامه های که از سوی کمیسیون 
اشرتاک شده، دیدگاه های حقوق برشی مطرح شده و از 
مسئوالن خواسته شده که ارزش های حقوق برش را در 

برنامه های شان رعایت کنند. 

برگزاری نشست ها و رهربی برنامه های دادخواهی 

دادخواهی در مورد رسیدگی مؤثر به قضایای نقض حقوق برشی، دسرتسی معلولین به تعلیامت، منع خشونت علیه زنان، توجه به 
آن  در مورد  بوده که کمیسیون  مواردی  از مهم ترین  و غیره  با کیفیت  به خدمات صحی  توجه  زندانی،  زنان  به  توجه  پرورشگاه ها، 
نشست های دادخواهی برگزار کرده است. در این دوره، 54 نشست دادخواهی در مورد موضوعات و قضایای مهم حقوق برشی از سوی 
کمیسیون برگزار شده است. در این نشست ها دادخواهی در مجموع ، 486 تن ) 211 زن و 275 مرد( حضور داشته اند. این نشست ها با 
اشرتاک نهادهای مدنی و سایر نهادهای مرتبط به شمول نهاد مرتبط دولتی صورت گرفته است. کمیسیون در این جلسات دادخواهی 
مهم ترین قضایای جاری  یا بزرگرتین چالش موجود را مطرح می کنند و در مورد آن دادخواهی می کنند. نشست های دادخواهی کمیسیون 
نتیجه بخش بوده و توجه مسئوالن را به قضایای مربوطه جلب کرده است. افزون بر این، برنامه های دادخواهانه ای که از سوی سایر 

نهادها راه اندازی  شده کمیسیون در رهربی آن نقش مؤثر ایفا کرده و از ارزش های حقوق برشی حامیت کرده است.  

اشرتاک فعال در نشست ها و برنامه های بین املللی

کمیسیون مستقل حقوق برش افغانستان در مهم ترین نشست ها و برنامه های بین املللی که در راستای حقوق برش برگزار شده اشرتاک 
کرده است. اشرتاک فعال کمیسیون باعث شده که دیدگاه ها و اهداف راهربدی کمیسیون در سطح بین املللی رشیک ساخته شود. 
کمیسیون در نشست های متعدد بین املللی اشرتاک داشته و از وضعیت حقوق برش در افغانستان معلومات ارائه کرده است. در این 
برنامه ها از مسئوالن بین املللی و دولت ها خواسته که در زمینه تقویت و حامیت حقوق برش در افغانستان بشرت توجه کند. کمیسیون 
مستقل حقوق برش افغانستان به عنوان یک نهاد معترب در سطح بین املللی مدیریت برخی نشست ها و برنامه هایی بین املللی را به عهده 
داشته و نقش مؤثر ایفا کرده است. اشرتاک در جلسه عمومی GANHRI به عنوان رئیس APF و عضو هئیت مدیره، اشرتاک در کمیته 
سازمان ملل در امور زنان، اشرتاک فعال در کنفرانس بین املللی در مورد تحقق ارزش های حقوق برشی در آسیای جنوبی، اشرتاک در 
کنفرانس بین املللی وضعیت حقوق برش در فلسطین که توسط شبکه های عربی موسسات حقوق برش ملی برگزار گردیده بود؛ اشرتاک 
در نشست ساالنه سازمان ملل متحد در مورد تقویت حاکمیت قانون و حقوق برش، در نیویورک؛ اشرتاک در جلسه دسرتسی زنان به 
عدالت که در ژنو برگزار شده بود؛ اشرتاک و سخرنانی در کنفرانسی که در مورد از بین بردن فقر و ایجاد توسعه در کشور چین تدویر شده 
بود؛ اشرتاک فعال در کنفرانس بین املللی در مورد قاچاق انسان و کار اجباری که در کشور هند تدویر گردیده بود؛ اشرتاک در کنفرانس 
مجمع آسیایی در ازبکستان که به مناسبت هفتادمین سالروز اعالمیه جهانی حقوق برش تدویر شده بود، از عمده ترین برنامه هایی بوده 

که از سوی کمیسیون مستقل حقوق برش افغانستان اشرتاک صورت گرفته است.
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معرفی این هدف: 

منظور از هدف آموزش، توسعه حقوق برش و پشتیبانی از متام شهروندان افغانستان برای درک بهرت از مفهوم حقوق برش و احرتام 
به آن است. توسعه حقوق برش، یکی از اهداف مهم اسرتاتیژیک کمیسیون است که شاخص های اساسی و واضح برای آن تعریف 
شده است. توسعه حقوق برش بدون آگاهی و آموزش افراد و مسئوالن حکومتی امکان پذیر نیست. آموزش توده های مردم، اعضای 
جامعه مدنی، رهربان و بزرگان، زنان و کودکان یکی از مؤلفه های مهم توسعه و تحقق حقوق برش به شامر می رود. کمیسیون با 
توجه به صالحیت های قانونی مندرج ماده بیست و یکم قانون کمیسیون و بر اساس برنامه اسرتاتیژیک خویش به توسعه حقوق برش 
در کشور از طریق آموزش به صورت مؤثر می پردازد. کمیسیون برای دست یافنت به این هدف، فعالیت هایی مؤثر  را  مانند کارگاه های 
آموزشی، سمینار علمی، دوره های آموزشی، نشست های آموزشی، نرش برنامه های رادیویی و تلویزیونی، گرامیداشت  روزهای حقوق 

برشی و  فعالیت های اساسی دیگر را  در برنامه عمل ساالنه تعریف کرده که اقشار مختلف جامعه از آن مستفید می شود. 

هدف اسرتاتیژیک 2:

توسعه حقوق برش
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برگزاری یک کارگاه آموزشی برای نهادهای مدنی 
UPR درباره

مورد  در  مدنی  نهادهای  برای  آموزشی  کارگاه  یک 
بررسی  و  برش  کمیته های حقوق  به  گزارش دهی  روند 
کمیسیون  سوی  از   UPR برش  حقوق  جهانی  دوره ای 
حامیت  کارگاه،  این  راه اندازی  از  هدف  شد.  برگزار 
زمینه  در  آنان  ظرفیت  ارتقای  و  مدنی  نهادهای  از 
این  در  است.  بوده  سایه  گزارش های  تهیه  چگونگی 
کارگاه،  17 تن به شمول 5 زن و 12 مرد رشکت کرده 
بودند. در نتیجه برگزاری این کارگاه، اشرتاک کنندگان 
برش  حقوق  کمیته های  به  گزارش دهی  میکانیزم  به 
حاصل  کامل  آشنایی  برش  حقوق  جهانی  شورای  و 
نظرخواهی  در یک  آموزشی،  کارگاه  پایان  در  کردند. 
مفید  را  کارگاه  این  راه اندازی  اشرتاک کنندگان  متام 
و مؤثر عنوان کرده و اظهار داشتند که توامنندی شان 

ارتقا یافته است.  در زمینه تهیه گزارش های سایه 
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راه اندازی کارگاه های آموزشی برای مدافعان حقوق برش

در نتیجه برگزاری 20 عنوان کار گاه آموزشی برای مدافعان حقوق برش،  580 تن ) 117 زن 463 مرد( مستفید شدند. کارگاه های 
آموزشی که برای مدافعان حقوق برش برگزار شده مطابق رهنمود، موضوعات مختلف حقوق برش از جمله نقش مدافعان حقوق برش 
در دفاع از ارزش های حقوق برشی و دفاع از حقوق برش در حاالت خاص ارائه شده است. این کارگاه های آموزشی باعث شده تا 
مدافعان حقوق برش با انگیزه بیشرت در دفاع از ارزش های حقوق برش تالش کنند و به عنوان یک فعال حقوق برش در جامعه فعالیت 
کنند. کارگاه های آموزشی توانسته از یکسو ظرفیت مدافعان حقوق برش را ارتقا دهد و از سوی دیگر روابط نزدیک با کمیسیون 
ایجاد شود. حامیت از مدافعان حقوق برش جز از برنامه های ساالنه کمیسیون بوده است. طوری که در سال گذشته فهرست بیش 
از 630 تن به عنوان مدافع حقوق برش از رسارس کشور شامل دیتابیس کمیسیون شده و در این دوره گزارش دهی به روز رسانی شده 
است. این اشخاص با درنظر داشت معیارهای تعریف شده در اسناد بین املللی و مطابق یک رهنمود جامع، به عنوان مدافعان حقوق 
برش شناسایی شده و برنامه های ارتقای ظرفیت از سوی کمیسیون برای شان ایجاد شده است. مدافعان حقوق برش در حامیت و 
نهادینه سازی ارزش های حقوق برشی می توانند نقش مؤثر و سازنده ایفا کنند و برگزاری برنامه های ارتقای ظرفیت می تواند بر محتوا 

و مؤثریت فعالیت آنان تأثیر مثبت داشته باشد. 

برگزاری نشست های فصالنه میان کمیسیون و  نهادهای مدنی

برگزار شده که در  افغانستان  این دوره گزارش دهی، 4 نشست هامهنگی میان جامعه مدنی و کمیسیون مستقل حقوق برش  در 
مجموع، 42 تن )15 زن و 27 مرد( در این نشست ها اشرتاک داشته اند. در نشست هایی که با نهادهای مدنی برگزار شده روی 
موضوعات مختلف حقوق برش از جمله انتخابات، تلفات ملکی، تهیه گزارش های سایه به سازمان ملل و سایر مسایل مهم مورد 
بحث و بررسی قرار گرفته است. این نشست های هامهنگی باعث شده که روابط میان کمیسیون مستقل حقوق برش افغانستان و 

نهادهای مدنی تقویت شود و در راستای حامیت از حقوق برش هامهنگ و مؤثر عمل کنند. 

برگزاری کارگاه آموزشی درباره آزادی بیان برای رسانه ها

برگزاری 14 کارگاه آموزشی در زمینه آزادی بیان از سوی کمیسیون نتایج ارزنده ای را در پی داشته و اشرتاک کنندگان این کارگاه ها، 
در زمینه نقش رسانه ها در تأمین حقوق برش آگاهی جدید حاصل کردند. در نتیجه این کارگاه، 386 تن که از این جمله 122 تن آنها 
خانم ها بوده اند، مستفید شده اند. اشرتاک کنندگان این کارگاه ها، کارمندان و مسئوالن رسانه های صوتی، تصویری و چاپی بوده اند 

رسانه ای  کارهای  راستای  در  که 
فعالیت دارند. کارگاه های آموزشی 
تأثیرات  رسانه ها  روی  کمیسیون 
مفید و مثبت داشته است و فعالً 
رسانه ها در قبال نقض حقوق برش 
قضایا  و  می دهند  نشان  واکنش 
انعکاس  گسرتده  صورت  به  را 
کارمندان  آگاهی  می دهند. 
ارزش های  و  مفاهیم  از  رسانه ها 
زمینه  در  می تواند  برشی  حقوق 
ترویج و نهادینه سازی حقوق برش 
داشته  توجه  قابل  و  مهم  رول 

باشند. 
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نشست های هامهنگی میان کمیسیون و رسانه ها و تأکید بر بازتاب موضوعات حقوق برشی 

کمیسیون مستقل حقوق برش افغانستان به منظور برجسته ساخنت نقش رسانه ها در حامیت و ترویج حقوق برش، همه ساله نشست های 
هامهنگی را برگزار می کند. برگزاری نشست های هامهنگی با منایندگان رسانه ها باعث تقویت روابط دوجانبه میان کمیسیون و رسانه 
شده و رسانه ها انگیزه بیشرت برای پرداخنت به مسایل حقوق برشی پیدا کرده اند. در این دوره گزارش دهی، 26 نشست هامهنگی 
برگزار شده که 324 تن ) 98 زن و 226( در این نشست ها اشرتاک داشته اند. در نشست های هامهنگی روی موضوعات مختلف 
حقوق برش بحث صورت گرفته و مسئولیت رسانه ها در قبال حامیت و ترویج حقوق برش به بحث گرفته شده است. نشست های 
هامهنگی اثرات مفیدی را در پی داشته، طوری که بیشرت از رسانه ها در هفته یک برنامه راجع به موضوع حقوق برش در برنامه ها و 
نرشات خود دارند. نقش رسانه ها در ترویج و نهادینه سازی ارزش های حقوق برش می تواند مؤثر و مفید باشد که کمیسیون مستقل 
حقوق برش افغانستان با درنظرداشت اهمیت موضوع، از رسانه ها همواره خواسته که روی موضوعات حقوق برشی بیشرت مترکز کنند. 

فراهم سازی زمینه پژوهش در عرصه حقوق برش از طریق تجهیز کتابخانه ها 

خریداری کتاب های مرتبط به حقوق برش سهولت های فراوان را برای دانشجویان و پژوهشگرانی که در عرصه حقوق برش تحقیق 
می کنند فراهم کرده است. طوری که ساالنه بیش از3 هزار تن به کتابخانه های کمیسیون که در چهارده دفرت موقعیت دارند، مراجعه 
می کنند. در این دوره کمیسیون با خرید بیش از 900 جلد کتاب توانسته که مراکز منابع خویش را تقویت کند و توجه مراجعه کنندگان 
به کتابخانه های کمیسیون جلب شده است. کمیسیون تالش دارد که از طریق غنامند کردن مراکز منابع، فرهنگ مطالعات حقوق 
برشی را در جامعه و میان دانش آموختگان ترویج کنند و زمینه دسرتسی پژوهشگران را به منابع معلوماتی فراهم سازد. کمیسیون 
از طریق توزیع ماهنامه و گزارش های تحقیقی خویش، مراکز معلوماتی را که قبالً در کتابخانه های دیگر ایجاد کرده تقویت کرده 
است. مراکز معلوماتی در کتابخانه های سایر نهادهای و دانشگاه ها، باعث شده که مراجعه کنندگان دسرتسی آسانرت به منابع حقوق 
برشی داشته باشند. مجله ها و گزارش های تحقیقی کمیسیون به عنوان معتربترین معلومات حقوق برشی مراجعه کنندگان را کمک 

کرده است. 
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تولید برنامه های رادیویی در مورد موضوعات حقوق برش و نرش آن از طریق رادیوهای محلی

حقوق برشی،  مختلف  موضوعات  مورد  در  آگاهی دهی  و  برش  حقوق  ترویج  منظور  به  افغانستان،  برش  حقوق  مستقل  کمیسیون 
برنامه های رادیویی با محتوای حقوق برشی تهیه کرده و از طریق رادیوهای محلی منترش کرده است.  در این دوره گزارش دهی از 
طریق تهیه و تولید 24 برنامه رادیویی 15 دقیقه ای توانسته است که موضوعات متعدد حقوق برشی را پوشش دهد. این برنامه های 
رادیویی با موضوعات مهم حقوق برشی تهیه شده و برای نرش به متام دفاتر ساحوی و والیتی فرستاده شده است. برنامه های 
رادیویی که توسط کمیسیون تهیه شده، به صورت منظم از طریق قرار داد با 33 رادیو در سطح والیات و ولسوالی ها منترش شده 
این طریق  از  که  منترش شده  پشتو  و  دری  زبان های  به  کمیسیون  رادیویی  برنامه های  دقیقه  هزار   20 در مجموع حدود  است. 
پیام های حقوق برشی، به صورت گسرتده در سطح محالت به نرش رسیده است. عالقه مندی مسئوالن رادیوها به موضوعات حقوق 

برشی باعث شده که برنامه های رادیویی کمیسیون را به صورت مکرر منترش کنند و مخاطبان بیشرتی را پوشش دهند. 

مخاطبان رادیوهای محلی، عمدتاً اقشار مختلف جامعه به شمول افراد بی سواد ند که از طریق شنیدن برنامه هایی رادیویی در مورد 
موضوعات حقوق برشی آگاهی حاصل می کنند. آگاهی زنان و فامیل ها از موضوعات حقوق برش، باعث شده که در صورت رویداد 
نقض حقوق برش، به کمیسیون مراجعه می کنند  یا اطالع رسانی می کنند. در موارد متعددی مراجعه کنندگان اظهار داشته اند که از 
طریق رادیو های محلی، از حقوق شان آگاهی حاصل کرده و به کمیسیون برای دریافت مشوره حقوقی  یا ثبت شکایات شان مراجعه 

کرده اند.

تهیه و نرش برنامه های ویدیویی و تلویزیونی 

کمیسیون از طریق تهیه و نرش 13 برنامه ویدیویی که شامل 5 برنامه تلویزیونی، 5 اسپات و 3 کلیپ ویدیویی است،  به موضوعات 
مهم  حقوق برشی پرداخته است. این برنامه ها حاوی پیام های مشخص حقوق برشی از جمله محوخشونت علیه زنان، حامیت 
از افراد دارای معلولیت، منع شکنجه، حامیت از اطفال آسیب پذیر بوده که در مناسبت های حقوق برشی تهیه و نرش شده است. 
برنامه ها و اسپات های تلویزیونی، افزون بر این که از طریق تلویزیون ها منترش شده، از طریق شبکه های اجتامعی کمیسیون و 
و بسایت نیز نرش شده و به دسرتسی شهروندان قرار گرفته است. برنامه های تلویزیونی مخاطبین پرشامری دارند و کمیسیون از 
طریق این برنامه ها توانسته که پیام خود را در رسارس کشور برای شهروندان برسانند. برنامه های تلویزیونی کمیسیون در ترویج، 

آگاهی دهی و حامیت از حقوق برش مؤثر بوده است. 

نصب بیلبوردها و توزیع خریطه های پارچه ای به منظور کمپاین برای حفظ محیط زیست

تهیه و نصب بیلبوردهای حاوی پیام های حقوق برشی، یکی از فعالیت های کمیسیون بوده که به منظور ترویج و آگاهی دهی حقوق 
برش صورت گرفته است. در جریان سال 1397 در مجموع، 45 بیلبورد با پیام های حقوق برشی تهیه و در نقاط مزدحم شهر کابل 
نصب شده است. در این بیلبوردها شعار حقوق برش نوشته شده و از این طریق پیام های حقوق برشی برای مردم بازتاب یافته است. 
نصب بیلبورد ها به عنوان یکی از راهکارهای مؤثر در ترویج و تبلیغ ارزش های حقوق برش در سطح شهر شمرده می شود که کمیسیون 

با استفاده از این ابزار پیام های حقوق برشی را منعکس کرده است.  

و در  از سوی کمیسیون تهیه شده  تبلیغاتی حاوی شعار محیط زیست سامل  این دوره حدود 10 هزار خریطه  این، در  بر  افزون 
ترویج  منظور  به  تکه ای  این خریطه های  توزیع شده است.  برای اشرتاک کنندگان  و نشست ها  آموزشی  کارگاه های  کنفرانس ها، 
فرهنگ  استفاده نکردن از پالستیک تهیه و توزیع شده است. هم چنین 10 هزار تیراژ جنرتی با شعارهای حقوق برشی تهیه و در 

ادارات دولتی و غیر دولتی توزیع شده است. 
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برگزاری سمینارهای علمی

در جریان سال 1397، 9 عنوان سمینارعلمی از سوی 
دفاتر ساحوی کمیسیون مستقل حقوق برش افغانستان 
)218زن  تن   531 حدود  مجموع  در  که  شده  برگزار 
علمی  سمینارهای  داشته اند.  اشرتاک  مرد(   313 و 
برشی  حقوق  اکادمک  بحث های  حاوی  کمیسیون 
بوده که توسط استادان و پژوهشگران به صورت علمی 
شده  بحث  برش  حقوق  مختلف  موضوعات  به  راجع 
برگزاری،  از  قبل  کمیسیون  علمی  سمینارهای  است. 
و  گرفته  صورت  هامهنگی  برنامه  سخرنان های  با 
آمادگی های کامل درباره موضوعات گرفته شده است. 
کیفیت  روی  که  شده  تالش  علمی  سمینارهای  در 
در  را  مطلوب  نتایج  تا  گیرد  صورت  بشرت  دقت  برنامه 
اقشار تحصیل  علمی  در سمینارهای  باشد.  داشته  پی 
یافته و دانشجویان اشرتاک داشته و بحث به صورت 
علمی انجام شده است. در این سمینارها مقاالت متعدد 
میان  این  از  و  شده  گرفته  خوانش  به  علمی ـ تحقیقی 
حدود 9 عنوان مقاله علمی ـ تحقیقی گزینش شده و از 

طریق وبسایت کمیسیون و مجله منترش شده است. 
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برگزاری بیش از 700 جلسه آموزشی نصف روزه

برگزاری نشست های آموزشی نصف روزه، یکی از فعالیت های عمده آموزشی کمیسیون است که اقشار مختلف جامعه به شمول افراد 
بی سواد و کم سواد را پوشش می دهد. در این دوره، 702 جلسه آموزشی نصف روزه از سوی کمیسیون برگزار شده که در نتیجه، 
19658 تن ) 8321 زن 11337 مرد( مستفید شده اند. نشست های آموزشی نصف روزه کمیسیون اکرثاً در محالت و روستاها برگزار 
خانم ها،  مکاتب،  معلامن  با  آموزشی  نشست های  می گیرد.  صورت  آگاهی دهی  برش  حقوق  مختلف  موضوعات  درباره  و  می شود 
درباره حقوق برش  و خانواده ها  آگاهی مردم  باعث شده که  و مردم عامه  اتحادیه ها، کارمندان رشکت های خصوصی  د کانداران، 
افزایش یابد. این نشست های آموزشی به زبان ساده و عام فهم ارائه شده که یکی از برنامه های آموزشی فراگیر محسوب می شود. 
در نشست های آموزشی نصف روزه، مهم ترین موضوعات حقوق برشی از جمله حقوق اطفال، حقوق زنان، منع خشونت علیه زنان، 

منع کار شاقه اطفال، حق آموزش و سایر موضوعات حقوق برشی آموزش داده می شود. 

نکوداشت  روزهای بین املللی حقوق برش 

درباره  باعث شده که  و والیتی کمیسیون در رسارس کشور  دفاتر ساحوی  بین املللی حقوق برش توسط متام  گرامیداشت  روزهای 
موضوعات حقوق برش در این برنامه ها به صورت مفصل و گسرتده بحث صورت گیرد. کمیسیون در این دوره، 99 برنامه تجلیل ِ 
روزهای حقوق برش برگزار کرده است. در این برنامه ها حدود 4851 تن ) 1728 زن و 3123 مرد( اشرتاک یافته اند. در برنامه های 
گرامیداشت  روزهای حقوق برشی، از مسئوالن دولتی، کارشناسان، فعاالن حقوق برش و پژوهشگران دعوت شده تا درباره موضوعات 
مرتبط صحبت کنند. در این برنامه ها ضمن  بررسی و تحلیل وضعیت حقوق برشی در افغانستان، پیشنهادهای مشخصی درباره بهبود 
وضعیت حقوق برش از سوی کمیسیون به مسئوالن دولتی صورت گرفته است. در این دوره بیش از 300 سفارش در پایان برنامه های 
گرامیداشت  روزهای حقوق برشی، به دولت  صورت گرفته است. در این سفارش ها کمیسیون از مسئوالن و حکومت خواسته  است 
که به قضایا و موضوعات حقوق برشی به صورت جدی توجه کنند. به عنوان مثال در برنامه روز جهانی اشخاص دارای معلولیت 
به دولت سفارش شده که در ساختامن هایی که اعامر می کنند، راه  مخصوص برای معلولین در نظر بگیرند. هم چنین در روز جهانی 
منع خشونت علیه زنان از نهادهای عدلی و قضایی خواسته شده که معیارهای اسناد و کنوانسیون های بین املللی حامیت از زنان را 

به صورت جدی رعایت و در تطبیق آن تالش کنند. 

یکی از این برنامه ها که  درباره هشتم مارچ بوده، از سوی دفرت مرکزی و متام دفاتر ساحوی و والیتی به صورت گسرتده برگزار 
شده است. در این محافل که مسئوالن دولتی، نهادهای مدنی و اقشار مختلف جامعه اشرتاک داشته اند راجع به زوایای مختلف 
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حقوق زنان بحث شده و روی چالش های موجود مترکز صورت گرفته است. کمیسیون کمپاین گسرتده را در زمینه محو خشونت 
علیه زنان راه اندازی کرده و شعارهای متعدد را از طریق برنامه های تلویزیونی، رادیویی، بیلبورد و مصاحبه ها منعکس کرده است. 
هم چنین محفل خاص از طرف دفرت ساحوی بامیان در ارتباط با سالروز تخریب مجسمه بودا به عنوان یک اثر فرهنگی متعلق به 
تاریخ برش برگزار شد و در این محفل روی اهمیت آثار فرهنگی و تاریخی و ابعاد تاریخی مجسمه بودا بحث شد. مطابق قواعد حقوق 
برشدوستانه بین املللی، آثار باستانی جز میراث فرهنگی برشی است و طرف های منازعه حق ندارند که اموال فرهنگی را نابود کنند. 

برگزاری دوره های آموزشی حقوق برش برای علامی دین

در این دوره، 13 دوره آموزشی ده روزه از سوی کمیسیون مستقل حقوق برش افغانستان برای علامی دین برگزار شده است. در 
نتیجه این دوره های آموزشی 258 تن از علامی دین راجع به موضوعات حقوق برش آگاهی حاصل کردند. در این دوره ها موضوعات 
حقوق برش به صورت همه جانبه و علمی به بحث گرفته شده و تالش شده که توجه علام به موضوعات حقوق برش جلب شود. این 
برنامه آموزشی نتایج مفید و مطلوب را در پی داشته است. طوری که ارزیابی های دوره های آموزشی نشان می دهد که در روز اول 
دوره و در روز پایانی دوره، دیدگاه های اشرتاک کنندگان درباره حقوق برش تغییراتی چشم گیر داشته است و آگاهی شان در مورد 
کنوانسیون های بین املللی و اهداف و اصول حقوق برش ارتقا یافته است. این تغییرات مثبت ناشی از آموزش های مؤثر و مفید بوده 

که مطابق رهنمود برای اشرتاک کنندگان ارائه شده است. 

برگزاری برنامه های آموزش حقوق برش دوستانه برای پیلوت ها و افرسان اردوی ملی

کمیسیون  مستقل حقوق برش افغانستان در جریان سال 1397، 23 برنامه آموزشی که شامل ) 14 کارگاه آموزشی سه روزه و 9 نشست 
آموزشی نصف روزه( است برای پیلوتان، افرسان، فرماندهان، مسئوالن و موظفان قطعات نظامی برگزار کرده است. در نتیجه این 
برنامه های آموزشی، 1973 تن ) 340 زن و 1714مرد( در مورد مفاهیم، اصول و قواعد حقوق برشدوستانه بین املللی آگاهی حاصل کردند. 
هدف از برگزاری این برنامه ها، ارتقای ظرفیت مسئوالن و منسوبان نیروهای دفاعی در مورد قواعد حقوق برشدوستانه بین املللی، رعایت 
معیارهای حقوق برشدوستانه بین املللی در جریان مخاصامت مسلحانه و کاهش تلفات ملکی بوده است. ارزیابی های این برنامه های 
آموزشی نشان می دهد که حدود 74 درصد اشرتاک کنندگان گفته اند که این برنامه ها بسیار مفید بوده است و بقیه اشرتاک کنندگان 
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برنامه ها در حد متوسط یعنی قناعت بخش توصیف کرده اند. قابل یادآوری است که فعالیت آموزش حقوق برشدوستانه برای نیروهای 
دفاعی در این دوره گزارش دهی توسعه یافته و عالوه بر مرکز، این فعالیت در قول اردوها نیز تطبیق شده است. کمیسیون تالش 
آموزشی حقوق  برنامه های  به صورت گسرتده شامل  موظف اند،  امنیتی  و  دفاعی  نیروهای  بخش های  در  که  خانم هایی  که  دارد 
برش و حقوق برشدوستانه شوند. یکی از این برنامه ها که در کندک ماللی برگزار شده بود، بیشرتین اشرتاک کنندگان شان افرسان 
خانم و خانم های موظف در بخش صحی اردو بودند. کاهش تلفات ملکی از سوی نیروهای دفاعی کشور در مقایسه با سال های 

آموزش های  که  می دهد  نشان  گذشته، 
برشدوستانه  حقوق  قواعد  زمینه  در  مؤثر 
صورت  امنیتی  و  دفاعی  نیروهای  برای 

گرفته است. 

میان  هامهنگی  نشست  چهار  هم چنین  
حقوق  مستقل  کمیسیون  رهربی  سطوح 
برش افغانستان و وزارت دفاع ملی، درباره 
نیروهای  برای  تدریس حقوق برشدوستانه 
این  از  دفاعی صورت گرفته است. هدف 
نشست ها، هامهنگی بهرت میان کمیسیون 
و وزارت دفاع ملی در  مستقل حقوق برش 
سوی  از  آموزشی  برنامه های  تطبیق  زمینه 
از  بشرت  تعداد  دادن  پوشش  و  کمیسیون 

موظفان نیروهای دفاعی بوده است.

راه اندازی برنامه های آموزشی معلم به طفل 

برنامه آموزش »معلم به طفل« به عنوان یکی از میکانیزم های آموزشی حقوق برش برای اطفال است که از سوی کمیسیون طرح و 
تطبیق شده است. در نخست شامری از معلامن از سوی کمیسیون مستقل حقوق برش افغانستان در زمینه حقوق برش آموزش داده 
می شوند و سپس هر آموزگار مکلف  است که به  30 تن از شاگردان مکاتب را در زمینه حقوق برش آموزش دهند. در جریان سال 
1397،  13 برنامه آموزشی دو روزه برای معلمین مکاتب از سوی کمیسیون برگزار شده که در نتیجه ،  130 معلم )65 زن و 65 مرد( 
از برنامه آموزشی کمیسیون مستفید شدند. در این برنامه آموزشی موضوعات مفید حقوق برشی و حقوق اطفال و زنان تدریس شد و 
هر معلم، 30 طفل دیگر را از دوره لیسه مکاتب آموزش داده اند که در مجموع حدود 3900 طفل از آموزش های حقوق برش مستفید 
شده اند. معلامن از این ابتکار کمیسیون استقبال کرده و متعهد شدند که آموخته های شان را به صورت اساسی برای شاگردان انتقال 

خواهند داد. 

برگزاری کارگاه آموزشی برای کارمندان نصاب تعلیمی وزارت معارف و مطالعه نصاب تعلیمی

رعایت ارزش های حقوق برشی در متون تعلیمی و گنجانیدن موضوعات حقوق برش در کتابهای درسی مکاتب، یکی از راهکارهای 
مؤثر برای آموزش حقوق برش و ترویج فرهنگ حقوق برشی در میان نسل های جدید جامعه محسوب می شود. کمیسیون مستقل 
حقوق برش افغانستان از طریق مطالعه کتاب های درسی و برگزاری برنامه های آموزشی برای مولفان نصاب تعلیمی تالش کرده تا 

روند توسعه حقوق برش را تقویت کند. 

در جریان سال 1397 یک عنوان کارگاه آموزشی برای مؤلفان نصاب تعلیمی وزارت معارف برگزار شد که در نتیجه، 40 تن )5 زن 
و 35 مرد( در مورد موضوعات مهم حقوق برشی آگاهی حاصل کردند. در این کارگاه آموزشی سه روزه، مهم ترین موضوعات حقوق 
برشی و نقش نهادهای آموزشی در ترویج و توسعه حقوق برش به بحث گرفته شد. اشرتاک کنندگان برگزاری این کارگاه را مفید و 

ارزشمند خوانده و متعهد به توسعه حقوق برش از طریق نصاب تعلیمی مکاتب شدند.  
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هم چنین، در این دوره گزارش دهی کمیسیون، 32 عنوان کتاب درسی از صنف اول تا دوازدهم را مطالعه کرده و حدود 21 مورد 
تعدیل در واژه ها، جمالت و عکس ها سفارش شده است. کمیسیون از طریق مطالعه نصاب تعلیمی، تالش می کند تا مواردی که 
در مغایرت با ارزش های حقوق برشی باشد، برای اصالح و تعدیل آن به مسئوالن پیشنهاد کند. شامل ساخنت موضوعات و مفاهیم 
حقوق برشی در نصاب تعلیمی، تعدیل و اصالح متون درسی از تغییرات بنیادی در عرصه نصاب تعلیمی است که با تالش های 
مستمر کمیسیون انجام شده است. در حال حارض شاگردانی که از مکاتب فارغ می شوند با مفاهیم حقوق برش آشنایایی کامل دارند. 

تدریس مضمون حقوق برش برای دانشجویان از طریق دانشگاه ها

به منظور تدریس حقوق برش در نهادهای تحصیلی و اکادمیک، در این دوره،  48 تفاهم نامه میان کمیسیون و نهادهای تحصیلی 
دولتی و خصوصی به امضا رسیده است. براساس این تفاهم نامه ها، مضمون حقوق برش در نهادهای تحصیلی تدریس می گردد. 
ده ها  همه ساله  مثال،  عنوان  به  است.  داشته  پی  در  محسوس  و  عینی  پیامد های  دانشگاه ها،  در  برش  حقوق  مضمون  تدریس 
پایان نامه مرتبط با حقوق برش توسط دانشجویان تهیه می شود. هم چنین میزان مراجعه دانشجویان به کتابخانه های کمیسیون در 
مقایسه با سال های قبل افزایش یافته و این مقایسه در گزارش های ساالنه کمیسیون انعکاس یافته است. کمیسیون از جریان 

تدریس حقوق برش در نهادهای تحصیلی نظارت کرده از مؤثریت آن اطمینان حاصل شده است. 

فراهم سازی فرصت های کارآموزی برای دانشجویان

در این دوره گزارش دهی،  45 تن )25 زن و 20 مرد( به عنوان کار آموز از طریق کمیسیون مستقل حقوق برش افغانستان استخدام 
شده اند که هرکدام یک دوره سه ماهه کار آموزی را سپری کرده اند. این کار آموزان با روش های کاری و اصول اداره و فعالیت های 
حقوق برشی آشنایی حاصل کرده و پس از امتام دوره کار آموزی سند تصدیق از سوی کمیسیون دریافت کرده اند. کارآموزانی که در 
کمیسیون کار کرده اند، متعهد به ارزش های حقوق برشی بوده و پس از امتام دوره کار آموزی، با مسایل و موضوعات مختلف حقوق 

برشی آگاهی حاصل کرده و ظرفیت شان تقویت شده است. 
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برگزاری کارگاه های آموزشی برای کارمندان 
بخش های عدلی و قضایی

سوی  از  آموزشی  کارگاه   21  ،1397 سال  طول  در 
مدافع  وکالی  سارنواالن،  قضات،  برای  کمیسیون 
برگزار شده که در نتیجه، 630 تن ) 88 زن 542 مرد( 
اشرتاک داشته اند. در این کارگاه های آموزشی، مباحث 
حقوق برش و عدالت، حق رسیدگی مؤثر، حق برآئت 
سایر  و  اجباری  ناپدید شدن  از  مصونیت  الذمه، حق 
موضوعات حقوق برشی که با نهادهای عدلی و قضایی 
کمیسیون  آموزگاران  است.  شده  بحث  است  مرتبط 
کیفیت  با  را  آموزشی  برنامه های  که  داشته اند  تالش 
و مبتنی بر نتیجه برگزار کنند. ارزیابی های برنامه های 
برنامه  داده است که اشرتاک کنندگان  نشان  آموزشی 

مفید و نتیجه بخش عنوان کرده اند. 

برگزاری کارگاه آموزشی حقوق برش برای نیروهای 
دفاعی و امنیتی

برای  برش  حقوق  آموزشی  کارگاه های  برگزاری 
فعالیت های مؤثر  از  امنیتی، یکی  و  نیروهای دفاعی 
کمیسیون ا  ست که همه ساله به صورت گسرتده انجام 
می شود.  در طول سال 1397 دفاتر ساحوی و والیتی 
امنیتی  نیروهای  کمیسیون، 64 کارگاه آموزشی برای 
و دفاعی در مناطق تحت پوشش شان برگزار کرده اند 
که در نتیجه، 2124 )513 زن و 1611 مرد( اشرتاک 
کرده اند. در این کارگاه ها، روی مفاهم و ارزش های حقوق برشی و قواعد حقوق برشدوستانه بین املللی بحث شده است. هدف از 
برگزاری برنامه های آموزشی برای نیروهای امنیتی، و دفاعی ارتقای ظرفیت آنان در عرصه حقوق برش بوده تا در جریان وظایف شان 
این ارزش ها را رعایت کنند. کارگاهای آموزشی کمیسیون باعث شده که نیروهای دفاعی و امنیتی کشور با مفهوم و اهمیت حقوق 
برش و حقوق برشدوستانه آشنایی حاصل کنند و در جریان وظایف خویش آن را رعایت کنند. کمیسیون تالش کرده تا بخش های 
مختلف نیروهای دفاعی و امنیتی را تحت پوشش برنامه های آموزشی حقوق برش قرار دهد. در جدول ذیل ارقام مستفید شوندگان با 

تفکیک جنسیت توضیح داده شده است: 

جدول 4

مجموعمردزنبخش های امنیتی و دفاعی#
3209171237پولیس1
116585701اردو2
77109186امنیت ملی3

51316112124مجموع
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برگزاری نشست های هامهنگی با بخش های جندر نهادهای امنیتی و دفاعی

کمیسیون در جریان سال 1397، 4 نشست با مسئوالن جندر و حقوق برش وزارت های داخله، دفاع و ریاست عمومی امنیت ملی 
داشته اند. در این نشست ها در مورد موضوعات مختلف حقوق برشی از جمله وضعیت زنان منصوب در صفوف نیروهای امنیتی 
بلند  آنها در سطوح  امنیتی و دفاعی و رشیک سازی  نیروهای  ارتقای ظرفیت زنان موظف در صفوف  برنامه ریزی روی  و دفاعی، 
تصمیم گیری بحث و تبادل نظر صورت گرفته است. این جلسات باعث شده که رابطه کمیسیون با بخش های جندر و حقوق برش 

نهادهای امنیتی تقویت گردد و در برنامه های آموزشی و حامیتی هامهنگ عمل کنند.  
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معرفی این هدف: 

ارتقای  از توامنند سازی،  افغانستان، »توامنندسازی« است. منظور  برنامه اسرتاتیژیک کمیسیون مستقل حقوق برش  هدف سوم 
ظرفیت کمیسیون و توامنند سازی دولت، جامعۀ مدنی و افراد برای توسعه حقوق برش و حامیت از آن است. بر مبنای این هدف، 
به صورت  و هم چنین  فراهم می کنند  از کشور  و خارج  داخل  در  ارتقای ظرفیت  برنامه های  زمینه  کارمندان خود  برای  کمیسیون 
دوامدار بر فعالیت های متام بخش ها نظارت شده و کارهای آن ارزیابی می شود. تهیه برنامه عمل و تهیه گزارش از میزان و مؤثریت 
تطبیق آن جز فعالیت هایی است که در چارچوب این هدف تهیه می شود. طوری که در توضیح این هدف آمده است: »تحکیم 
نظام مدیریتی و برنامه ای پویا، کارآمد، مدرن و مؤثر در کمیسیون به نحوی که فرهنگ عالی سازمانی، ظرفیت  و توانایی کمیسیون 

و کارمندان آن را برای ترویج حقوق برش، حامیت از آن و نظارت بر حقوق برش ارتقاء بخشد«. 

هدف اسرتاتیژیک 3: 

توامنندسازی
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تهیه برنامه اسرتاتیژیک جدید برای پنج سال آینده 

کمیسیون مستقل حقوق برش افغانستان، فعالیت های خود 
را  بر مبنای برنامه اسرتاتیژیک انجام می دهد. برنامه عمل 
تهیه  برنامه اسرتاتیژیک  بر اساس  نیز  ساالنه کمیسیون 
کمیسیون  اسرتاتیژیک  برنامه های  می شود.  اجرا  و  شده 
برای هر پنج سال تهیه و اجرا می گردد. در جریان سال 
1397 کمیسیون مستقل حقوق برش افغانستان چهارمین 
آینده  سال  پنج  برای  را  خویش  اسرتاتیژیک  برنامه 
)2019 تا 2023(  تهیه کرد. در تهیه برنامه اسرتاتیژیک 
و  داشته  اشرتاک  دست اندرکاران  متام  کمیسیون 
اسرتاتیژیک  برنامه  تهیه  روند  کرده اند.  ایفا  فعال  سهم 
در  مشورتی   نشست  شش  برگزاری  طریق  از  کمیسیون 
والیت های )هرات، کابل، مزار، کندز، کندهار و بامیان( 
با اشرتاک 1050 تن )333 زن و 717مرد ( انجام شد. در 
این پروسه از مسئوالن دولتی، نهادهای مدنی، نهادهای 
اکادمیک، علام و کارشناسان مسایل حقوقی و اجتامعی 
دعوت به عمل آمده تا در نشست مشورتی اشرتاک کنند. 
طریق  از  دیدگاه های شان  و  نظریات  اشرتاک کنندگان 
کارهای گروهی مطرح ساختند و دیدگاه ها و پیشنهادات 
اشرتاک کنندگان در برنامه اسرتاتیژیک کمیسیون منعکس 
شده است. عالوه بر دست اندرکاران، کارمندان کمیسیون 
در نشست های جداگانه روی موضوع برنامه اسرتاتیژیک 
بحث کرده و دیدگاه های شان را باهم در میان گذاشتند. 

در این نشست ها نکات قوت، ضعف، فرصت ها و تهدید ها به تحلیل گرفته شده و برنامه اسرتاتیژیک کمیسیون در مطابقت با 
نیازمندی ها و رضورت های اساسی تهیه شده است. پس از امتام پروسه تهیه و تدوین برنامه اسرتاتیژیک، یک کنفرانس برای 
تصویب آن در دفرت مرکزی برگزار شد که در این کنفرانس همکاران کمیسیون از متام دفاتر ساحوی و والیتی حضور داشتند و پس 
از بحث و تبادل نظر، روی محتوای برنامه اسرتاتیژیک توافق کلی صورت گرفته و به تصویب نهایی رسید. قابل یاد آوری است که در 
پیوند به تهیه برنامه اسرتاتیژیک یک خانم به عنوان مشاور پالیسی نیز استخدام شده که در جریان پروسه تدوین برنامه اسرتاتیژیک 

در والیات سفر کرده و در تدوین برنامه عمالً سهمی فعال داشته است. 

مستقل  کمیسیون  این،  بر  افزون 
 1398 سال  عمل  برنامه  برش  حقوق 
و  نظر ات  درنظرداشت  با  را  خویش 
ساحوی  دفاتر  همکاران  دیدگاه های 
است.  کرده  تدوین  و  تهیه  والیتی  و 
در این دوره، روند تدوین برنامه عمل 
بوده،  قبل  از  متفاوت  کمیسیون 
برنامه های  دفاتر  متام  که  طوری 
کلی  برنامه  و  بخش  برنامه  فردی، 
دفرت را تهیه کرده که در برنامه عمل 
ملی منعکس شده است. برنامه عمل 
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جدید، متشکل از برنامه هایی است که توسط دفاتر ساحوی و والیتی پیشنهاد و تهیه شده است. هدف از انتخاب این روند، سهیم 
ساخنت بیشرت دفاتر در پروسه تدوین برنامه بوده است. هرچند سال های قبل نیز نظریات و دیدگاه های دفاتر در نظر گرفته می شد 
و در برنامه عمل منعکس می شد. اما در این دوره به منظور مؤثریت بیشرت، به تعداد سه سفر در دفاتر هرات، کندهار و مزار صورت 

گرفت که در این سفرها برنامه های دفاتر مورد بررسی قرار گرفت و آنها دیدگاه های خود را مطرح کردند. 

ارزیابی بیرونی از اجرای برنامه اسرتاتیژیک

در جریان سال مالی 1397، کمیسیون مستقل حقوق برش افغانستان از سوی متخصصان بین املللی مورد ارزیابی و بررسی قرار 
و  گرفت  تیم همراه شان صورت  و  بنت«  »ریچارد  آقای  متحد  ملل  سازمان  توسط مناینده  مستقل  به صورت  پروسه  این  گرفت. 
گزارش این ارزیابی با متویل کنندگان رشیک شده است. ارزیابی بیرونی، تضمین کننده شفافیت و حساب دهی در کمیسیون بوده 
و از مؤثریت فعالیت های کمیسیون و از شفافیت در این اداره قدردانی شده است. این بررسی دوره ای به منظور چگونگی تطبیق  
اهداف برنامه اسرتاتیژیک صورت گرفت و یافته های ارزیابی نشان می دهد که کمیسیون به صورت منظم و اساسی فعالیت های 

خود را اجرا کرده است. 

تهیه و نرش گزارش ساالنه 1396 

متام دستاوردها و فعالیت های کمیسیون به شمول گزارش های مالی از طریق گزارش های ساالنه منعکس می شود. در این دوره 
گزارش دهی، کمیسیون مستقل حقوق برش افغانستان گزارش ساالنه 1396 و گزارش شش ماهه 1397 را تهیه و نرش کرده است. 
گزارش های ساالنه کمیسیون به زبان های دری، پشتو و انگلیسی تهیه و منترش می شود. گزارش های ساالنه کمیسیون از طریق 
به  دارد. گزارش ساالنه 1396  قرار  اختیار مردم  در  معلوماتی  منبع جامع  عنوان یک  به  و  بوده  قابل دسرتس  اداره  این  و بسایت 
زبان های دری و پشتو چاپ شده و به مجلس منایندگان، مجلس سنا، ریاست جمهوری و سایر ادارات دولتی فرستاده شده است. 

گزارش های کمیسیون به صورت ماهانه در سیستم گزارش دهی آنالین توسط بخش های مربوطه به ثبت می رسد. در پایان هر ماه 
ارزیابی و گزارش دهی مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرد. گزارش های  گزارش های ماهانه متام بخش ها توسط بخش نظارت، 
شش ماهه و ساالنه بر مبنای گزارش های ماهانه تهیه و توحید شده و افزون بر این از گزارش های اختصاصی و گزارش های هفته 

به عنوان منبع کمکی و تقویتی استفاده می شود.
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بررسی موجودی اجناس کمیسیون از طریق سفر به دفاتر ساحوی و والیتی

کمیسیون مستقل حقوق برش افغانستان به منظور حفظ، مراقبت و نگهداری مسئوالنه از اجناس فزیکی، همه ساله اجناس دفاتر 
خویش را مورد بررسی قرار داده و فهرست متام اجناس را درج دیتابیس معلوماتی می کند. در جریان سال 1397 حدود 10 دفرت 
ساحوی و والیتی کمیسیون اجناس شان مورد بررسی قرار گرفته است. متام اجناس کمیسیون توسط بخش لوجستیک، از نزدیک 
بررسی و ثبت دیتابیس شده است.  اجناسی که قابل استفاده نیست نیز شناسایی و در دیتابیس جداگانه ثبت شده است. متام اجناس 
کمیسیون دارای »تگ منرب« بوده و ثبت است. در جریان بررسی های اجناس، به کارمندان تذکر داده شده که در حفظ و مراقبت 
اجناس کمیسیون تالش کنند. در جریان بررسی ها هیچ گونه تخلف و کاستی هایی در قسمت نگهداری آشیا و اجناس کمیسیون 

مشاهده نشده است. 

اجرای پروسه ارزیابی و تفتیش داخلی نتیجه بخش و مؤثر بوده است

کندز،  گردیز،  دفاتر  به  داخلی  تفتش  و  ارزیابی  منظور  به  5 سفر  دوره،  این  در  گزارش دهی کمیسیون  و  ارزیابی  نظارت،  بخش 
بدخشان،  فاریاب و ارزگان انجام داده است. در این سفرها بخش های برنامه ای و مالی به صورت دقیق و همه جانبه مورد ارزیابی 
و تفتیش قرار گرفته و متام فعالیت های ساالنه شان بررسی شده است. این ارزیابی ها نتایج مفید و ارزنده را درپی داشته و متام 
ارزیابی ها، سفارش ها  بوده است. در جریان  و مفید  آموزنده  برای شان  این پروسه  ارزیابی اظهار داشته اند که  کارمندان در ختم 
مشخص به منظور تقویت کیفیت کاری صورت گرفته و پس از ختم پروسه، گزارش های ارزیابی هر دفرت به صورت جداگانه به دفرت 
مرکزی کمیسیون ارائه شده است. این ارزیابی ها نشان می دهد که کمیسیون توانسته است که برنامه های شان را مطابق برنامه 
عمل به صورت اساسی و مؤثر تطبیق کند. هم چنین بخش مالی کمیسیون به صورت شفاف و مستند مصارف خود را انجام داده و 

هیچ گونه نواقصی وجود نداشته است.  

برنامه های  بر عملکرد ساالنه دفاتر  و  چگونگی کارکرد و پیرشفت  انجام شده،  ارزیابی هایی که  بر  افزون  این سفرها،  در جریان 
کمیسیون نظارت شده است. بررسی و مطالعه پالن های مالی دفاتر ساحوی و والیتی نیز بخشی از فعالیت هایی است که توسط 
بخش نظارت، ارزیابی و گزارش دهی انجام می شود و مواردی که شامل برنامه نشده باشد، برای دفاتر تذکره داده می شود تا شامل 
برنامه شود و پس از تطبیق هر فعالیت گزارش آن شامل سیستم گزارش دهی می شود که کمیسیون از پیرشفت و اجرای برنامه ها 

اطمینان حاصل می کند. 
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برگزاری کنفرانس ساالنه به منظور تصویب برنامه 
عمل

در پایان سال مالی کنفرانس ساالنه به منظور تصویب 
زن   45 ( تن   124 که   شد  برگزار  کابل  در  عمل  برنامه 
79 مرد( از کارمندان کمیسیون اشرتاک ورزیده بودند. 
این کنفرانس مطابق دستورکار در چهار بخش برگزار شد 
که شامل بخش سخرنانی ها، بخش ارائه )پریزنتشن(، 
بود. در این  آزاد  بخش کارهای گروهی و بخش بحث 
را  دیدگاه های شان  دفاتر  و  همکاران  متام  کنفرانس 
مفصل  بحث  عمل  برنامه  روی  و  کردند  مطرح  باهم 
مباحث،  جمع بندی  و  توحید  از  پس  گرفت.  صورت 
برنامه عمل سال 1398 به توافق کلی به تصویب رسید. 
کمیسیون به منظور سهیم کردن متام بخش های کاری 
دفاتر ساحوی در تهیه برنامه عمل، همه ساله کنفرانس 
را  کارمندان  نظر ات  و  پیشنهادها  و  برگزار کرده  ساالنه 
در مورد سهم  این دوره  در  برنامه عمل می کند.  شامل 
گرفنت کارمندان به صورت فردی بشرت مترکز شده و هر 
برنامه  آن  مطابق  و  ساخته  را  خود  کاری  برنامه  کارمند 
برنامه های  براساس  است.  شده  تنظیم  مربوطه  بخش 
بخش ها، برنامه عمل ساالنه کمیسیون تهیه و تصویب 
شده است. برنامه عمل سال 1398 کمیسیون بر مبنای 
و  که شاخص ها  تدوین شده  اسرتاتیژیک جدید  برنامه 
نتایج مورد انتظار به صورت آماری در آن ذکر شده است. 
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ارزیابی ساالنه کارمندان و بازنگری لوایح وظایف شان

کارمندان کمیسیون مستقل حقوق برش افغانستان در پایان هر سال کاری مورد ارزیابی قرار می گیرند و فعالیت های ساالنه شان، 
در مطابقت با الیحه وظایف هر کارمند تحلیل و بررسی می شود. در این دوره به صورت کامل متام کارمندان مورد ارزیابی ساالنه 
قرار گرفتند و فُرم های ارزیابی آنان به بخش منابع برشی کمیسیون جمع آوری شده است. ارزیابی ها نشان می دهد که کارمندان در 
جریان سال فعالیت های شان را به صورت منظم انجام داده و قناعت بخش بوده است. مدیریت سامل، نظارت مداوم از برنامه ها، 
گزارش دهی مستمر و موجودیت برنامه عمل باعث شده که متام کارمندان کمیسیون برنامه ها و وظایف محوله  شان را به صورت 
منظم و نتیجه بخش انجام دهند. هم چنین لوایح وظایف کارمندان نظر به رضورت بازنگری شده و مواردی که نیاز به تعدیل داشته، 
تعدیل شده است. کارمندان متام بخش ها لوایح مشخص برای انجام فعالیت های روزانه شان دارند و مطابق آن به صورت درست 
عمل می کنند. تطبیق لوایح وظایف در پایان سال در ارزیابی ها مورد توجه قرار می گیرد و متام کارمندان لوایح وظایف شان را مطابق 

برنامه های طرح شده انجام می دهند.

تهیه لوایح به منظور شفافیت و تنظیم امور داخلی

تهیه لوایح و طرزالعمل های داخلی باعث شفافیت و تنظیم امور اداری شده که کمیسیون مستقل حقوق برش در متام بخش های 
کاری خود دارای لوایح مشخص و عملی است. کمیسیون همه ساله لوایح داخلی خود را بازنگری کرده و مطابق رضورت در قسمت 
تعدیل و اصالح آن اقدام می کند  یا الیحه جدید در عرصه مربوطه تهیه می کند. در این دوره گزارش دهی مطابق برنامه عمل ساالنه،  
از سوی  ترانسپورت، الیحه معاشات کارمندان، الیحه کارگران روز مزد و الیحه جدید کارکنان  از الیحه  4 الیحه که عبارت اند 
کمیسیون تهیه و نهایی شده است. لوایح متذکره تضمین کننده شفافیت و سهولت های کاری است و روند کار را تسهیل کرده است. 

اعالم وظیفه و استخدام از طریق پروسه رقابتی

در این دوره  27عنوان وظیفه برای بست های خالی از طریق وبسایت کمیسیون به اعالم گذاشته شده است. کمیسیون مستقل 
حقوق برش افغانستان با درنظرداشت اصل شفافیت و رقابت آزاد، بست های خالی را از طریق وبسایت خود و سایت »اکرب« که 
مخصوص اعالنات وظیفه است به اعالم می گذارد. در نتیجۀ رقابت های آزاد، در جریان سال 1397، 22 تن در کمیسیون استخدام 
شده که 11 تن آنان در بخش های خدماتی و 11 تن دیگر )7 زن و 4 مرد( در بخش های برنامه ای و اداری کمیسیون استخدام 
شده اند. کمیته امتحانات در یک فضای سامل رقابتی با درنظرداشت اصل شایستگی از اشرتاک کنندگان در دو مرحله امتحان اخذ 
می کنند. در مرحله اول امتحان تحریری برگزار می شود و کسانی که بلند ترین منرات را به دست می آورند در مرحله دوم برای مصاحبه 
خواسته می شوند. در نهایت شایسته ترین افرادی که طی هردو مرحله بلندترین امتیازات را به دست آورده برای استخدام پیشنهاد 

می شوند. 

معرفی کارمندان در برنامه های ارتقای ظرفیت در بیرون از کشور

در این دوره گزارش دهی  11 تن ) 5 زن و 6 مرد( به شمول کارمندان مرکزی، ساحوی و والیتی برای برنامه های آموزشی ارتقای 
ظرفیت در خارج از کشور معرفی شده اند که پس از ختم دوره های آموزشی کوتاه مدت دوباره به وظیفه برگشته اند. کارمندانی که 
ارائه کرده اند.  کارمندان  برای سایر  را  آموخته های شان  برگشت  از  از کشور اشرتاک کرده اند، پس  آموزشی خارج  کارگاه های  در 
برنامه های آموزشی در ارتقای ظرفیت کارمندان کمک کرده و فعالیت های روز مره شان را بهرت از پیش اجرا کرده اند. این برنامه ها 
مرتبط به موضوعات حقوق برشی بوده و از طریق اشرتاک در این برنامه ها، تجربیات جدید به دست آمده که در ارتقای ظرفیت 

کارمندان تأثیرگذار بوده است. 
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برگزاری کارگاه های آموزشی برای کارمندان بخش های برنامه ای

در جریان سال 1397، 10 عنوان کارگاه آموزشی ارتقای ظرفیت برای کارمندان دفاتر ساحوی و والیتی به شمول دفرت مرکزی 
برگزار شده است. تدویر کارگاه آموزشی برای هشت دفرت ساحوی و والیتی، تدویر کارگاه آموزشی برای بخش های تعلیامت و تدویر 
کارگاه آموزشی برای کارمندان دفرت مرکزی، از جمله کارگاه هایی بوده که به منظور ارتقای ظرفیت کارمندان تدویر گردیده است.

یکی از این کارگاه های آموزشی که توسط بخش تعلیامت در دفرت مرکزی برگزار شد،  در نتیجه  33 مرد و 8 زن  از این برنامه مستفید 
شده اند. در این کارگاه موضوعات تازه در مورد توسعه و آموزش حقوق برش، اسناد بین املللی و رخدادهای تازه در عرصه حقوق برش در 
سطح بین امللل، برای اشرتاک کنندگان ارائه شد. ارتقای ظرفیت کارمندان کمیسیون، باعث بهبود کاری و مؤثریت انجام فعالیت ها 
شده است. افزون بر این، در این دوره  8 کارگاه آموزشی برای دفاتر ساحوی کمیسیون توسط بخش تحقیق و مطالعات حقوق برش 
برگزار شده است. این کارگاه های آموزشی از طریق سفر کارمندان بخش تحقیق در دفاتر ساحوی صورت گرفته که در نتیجه متام 

کارمندان بخش های برنامه ای دفاتر ساحوی کمیسیون از آن مستفید شده اند. 

از کارمندان دفرت  با مشارکت 37 تن  بین املللی«  ارتقای ظرفیت در مورد »دیوان کیفری   یاد آوری می شود  که یک عنوان کارگاه 
مرکزی و دفرت ساحوی کابل به مدت دو روز در تاالر دفرت مرکزی به همکاری APF برگزار شد. هدف اصلی این کارگاه، آموزش 
اصول اساسنامه رم و دادگاه بین املللی کیفری، نقش کنوانسیون های ژنو در پیشگیری از جنایات جنگی و جنایات علیه برشیت، 

منونه هایی از جنایات جنگی و جنایات علیه برشیت بوده است. 
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معرفی این هدف:

از این هدف، دادخواهی در سطوح ملی، منطقه ای و  چهارمین هدف اسرتاتیژیک کمیسیون »حامیت و نظارت« است. منظور 
میزان دسرتسی  و  بررسی  برای  را  تحقیقی  گزارش های  این هدف  مبنای  بر  کمیسیون  است.  برش  تحقق حقوق  برای  بین املللی 
شهروندان به حقوق برشی شان تهیه و نرش می کند. افزون بر این، نظارت های مداوم و مؤثر از محالت سلب آزادی، نظارت های 
ساحوی بر وضعیت حقوق برشی به صورت عمومی و اختصاصی صورت می گیرد. ثبت شکایات و پیگیری قضایای نقض حقوق برش، 
مساعدت های حقوقی از طریق مشوره حقوقی، ارجاع قضایا به نهادهای مربوطه، معرفی افراد آسیب پذیر به ارگان ها و نهادهای 

حامیت کننده و غیره از موارد مهم است که بر مبنای این هدف انجام می شود. 

هدف اسرتاتیژیک 4:

 نظارت و حامیت
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تهیه و نرش گزارش های تحقیقی و نظارتی 

گزارش های تحقیقی کمیسیون به عنوان یکی از منابع 
مطرح  برش  حقوق  عرصه  در  تحقیقی  و  علمی  معترب 
است. کمیسیون همه ساله درباره موضوعات مختلف 
حقوق برش گزارش های تحقیقی تهیه و نرش می کند. 
نظارت ها،  مبنای  بر  کمیسیون  تحقیقی  گزارش های 
و  شکایات  ثبت  پرسشنامه ها،  خانه پری  مصاحبه ها، 
دیتابیس های معلوماتی تهیه و نرش می شود. رسانه ها 
مستقل  کمیسیون  یافته های  به  خود  گزارش های  در 
حقوق برش استناد کرده و به عنوان یک منبع اساسی در 
اختیار مردم قرار می گیرد. کمیسیون در گزارش های 
تحقیقی خود سفارش های مشخص را برای مسئوالن 
خواهان  دولت  از  و  می کند  ارائه  افغانستان  دولت  و 
سال  جریان  در  است.  برش  حقوق  وضعیت  به  توجه 
حقوق  عرصه  در  تحقیقی  متعدد  گزارش های   1397
برش از سوی کمیسیون تهیه و به نرش رسیده است که 
در ذیل هرکدام آن به صورت فرشده به معرفی گرفته 

می شود. 

گزارش  برش:  حقوق  وضعیت  گزارش  نرش   -1
تحقیقی در مورد »وضعیت حقوق برش در سال 1396 
این گزارش حاوی  ا« ز سوی کمیسیون منترش شد. 
بخش های مختلف وضعیت حقوق برشی در افغانستان 
است که بر اساس نظارت های ساحوی و اداره قضیه 
تحلیل و بررسی شده است. در این گزارش کمیسیون 
تحقیق،  یافته های  مبنای  بر  را  پیشنهادات مشخص 
برای مسئوالن ارائه کرده است. این گزارش از طریق 

وبسایت کمیسیون منترش شده و قابل دسرتس است. 

2- نرش گزارش محالت سلب آزادی: گزارش »وضعیت محالت سلب آزادی در سال 1396 « از سوی کمیسیون تهیه و نرش شده 
است. این گزارش بر اساس یافته های نظارتی کمیسیون تهیه شده و متام یافته ها به صورت جامع در گزارش منعکس شده است. 
گزارش نشان می دهد که وضعیت محالت سلب آزادی نسبت به سالهای قبل بر اثر دادخواهی ها و نظارت های مستمر کمیسیون 

مستقل حقوق برش افغانستان بهرت شده است. کاستی هایی که وجود داشته توسط کمیسیون به مسئوالن سفارش شده است.

به  اخراج شده  و  عودت کننده  اطفال  و  زنان  برشی  حقوق  وضعیت  »بررسی  گزارش  بازگشت کننده:  زنان  و  اطفال  گزارش   -3
افغانستان« در تاریخ 15 میزان 1397 به نرش رسید. این گزارش وضعیت حقوق برش زنان و اطفال عودت کننده یا اخراج شده به 
افغانستان را در سه سال مالی 1394 تا 1396 بررسی کرده و شامل یک مقدمه و سه فصل و 61 صفحه است. گزارش، پیشنهادهای 
را نیز به هدف بهبود وضعیت به آدرس دولت و نهادهای مسئول ارائه کرده است. این گزارش یکی از جامع ترین گزارش های تحقیقی 
کمیسیون است که در مورد عودت کنندگان تهیه شده است. گزارش متذکره از طریق وبسایت به دسرتس همگانی قرار گرفته است.

4- گزارش وضعیت شکنجه: کمیسیون مستقل حقوق برش افغانستان در این دوره گزارش ساالنه شکنجه در محالت سلب آزادی 
را تهیه و منترش کرد. این گزارش طی یک کنفرانس مطبوعاتی به صورت گسرتده انعکاس یافت و کمیسیون یافته های خود را با 
رسانه ها رشیک کرد. بر اساس این گزارش، دولت افغانستان در سال 1396 دستاوردهای خوبی را در راستای منع شکنجه داشته 
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است. تصویب قانون منع شکنجه، جرم انگاری شکنجه در کود جزای افغانستان، ایجاد کمیسیون منع شکنجه، توشیح پروتکل منع 
شکنجه از سوی رئیس جمهور و اجرایی شدن آن، از جمله دستاوردهای مهم دولت افغانستان در راستای منع شکنجه است. برمبنای 
این گزارش، با این که میزان شکنجه نسبت به سال های قبل کاهشی چشم گیر داشته، اما هنوز هم مواردی از شکنجه در افغانستان 

شناسایی شده است. جزئیات این گزارش از طریق وبسایت کمیسیون منترش شده و در دسرتس است. 

5- تهیه گزارش وضعیت زنان در افغانستان: گزارش »وضعیت زنان در افغانستان در سال 1396« از سوی کمیسیون تهیه و نرش 
شد. این گزارش بر مبنای فورم های ثبت شکایات، نظارت ها و اداره قضیه تهیه شده است. کمیسیون در این گزارش پیشنهادهای 
مشخصی را برای مسئوالن در راستای منع خشونت علیه زنان ارائه کرده است. یافته های این گزارش از طریق کنفرانس مطبوعاتی 

با رسانه ها رشیک ساخته شده و انعکاس یافته است. 

6- گزارش بررسی میزان تطبیق کنوانسیون منع هرنوع تبعیض نژادی: این گزارش از سوی کمیسیون مستقل حقوق برش 
افغانستان در 7 فصل و 107 صفحه تهیه شده است. منبع این گزارش 3498 پرسشنامه که در 29 والیت کشور خانه پری شده، 
نشست های فوکس گروپ در 14 والیت توسط متام دفاتر ساحوی و والیتی کمیسیون و اسناد ملی و بین املللی است. این گزارش 
دارای سه شاخص است که شاخص اول آن شامل ساختار و مبانی حقوقی، شاخص دوم آن شامل بحث عملیاتی و عملکرد دولت 

در قبال تبعیض نژادی و شاخص سومی آن نتیجه و جمع بندی مباحث است. 

6- گزارش »رسوی آزار و اذیت زنان و دخرتان در افغانستان«: این گزارش که یک مقدمه دارد در 4 فصل و 53 صفحه چالش 
آزار و اذیت زنان و دخرتان را در افغانستان به خصوص در شهرها، موردبررسی قرار داده و افزون بر بررسی پیامدهای این مشکل 
جدی زنان، راهکارهای مناسبی را جهت رفع این مشکل پیش بینی کرده است. این گزارش مورد توجه مسئوالن و رسانه ها قرار گرفته 

و به یافته های آن استناد شده است. 

7- تهیه و نرش گزارش »دسرتسی به حق آزادی بیان در افغانستان«:  این گزارش با یک مقدمه و 3 فصل در 73 صفحه 
وضعیت آزادی بیان را در سه سال اخیر مورد بررسی و مطالعه قرار داده و مشکالت و چالش های موجود در این زمینه را نشانی کرده 

و راهکارهای مورد نیاز را برای رفع چالش ها پیشنهاد کرده است. این گزارش در تاریخ30 ماه جوزای 1397 به نرش رسید. 

8-گزارش »وضعیت حقوق برشی زنان و دخرتان قریه ها و دهات در افغانستان، در سال 1396« :   این گزارش در 28 صفحه 
وضعیت حقوق برشی زنان و دخرتان قریه ها و دهات موردبررسی قرار داده چالش های حقوق برشی آنان را دریافت و راهکارهای 

مناسب را برای رفع چالش ها پیشنهاد کرده است. گزارش از طریق وبسایت کمیسیون قابل دریافت است. 

9-گزارش »بررسی قضایای زنان بی رسنوشت در افغانستان«: این گزارش در تاریخ 20 ماه قوس 1397 به نرش رسید. این 
گزارش دارای یک مقدمه بوده و در 21 صفحه وضعیت زنانی را که در عقد ازدواج یا نامزدی یک مرد بوده ولی مورد بی توجهی وی 
به گونه قرار دارند که شوهران شان نه حارض به زندگی با آنان اند و نه طالق می دهند را موردبررسی قرار داده است. این گزارش 
عالوه بر دریافت چالش های مربوط به این موضوع راه حل های مناسبی را نیز جهت رفع چالش ها پیشنهاد کرده است. این گزارش 

به صورت گسرتده از طریق رسانه ها منعکس شد و بارها بازتاب یافت. 

10- گزارش بررسی قضایای فرار از منزل:  این گزارش توسط دفرت ساحوی کابل منترش شده که والیت های تحت پوشش این 
دفرت را شامل می شود. در این گزارش عوامل و پیامدهای فرار از منزل بر اساس قضایای موجود  بررسی و تحلیل شده است. دفرت 
ساحوی کابل افزون بر این، گزارش در مورد وضعیت محالت سلب آزادی را نیز تهیه و نرش کرده که بر مبنای یافته های نظارتی 

دفرت ساحوی کابل از محالت سلب آزادی است.

 عالوه بر این، گزارش ساالنه بررسی قضایایی خشونت علیه زنان، گزارش ساالنه آموزش و ترویج حقوق برش، گزارش ساالنه بررسی 
قضایای نقض حقوق برش و گزارش ساالنه بررسی وضعیت حقوق برش در محالت سلب آزادی از جمله گزارش های تحقیقی بوده 
که توسط دفرت ساحوی کابل تهیه و نرش گردیده است. قابل یادآوری است، گزارش های متذکره که توسط دفرت ساحوی کابل تهیه 

شده رصفا والیات تحت پوشش این دفرت را شامل می شود.
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سفرهای والیتی به منظور برگزاری نشست های رهنمودی درباره چگونگی خانه پری پرسشنامه ها

در سال 1397، 3 سفر تحقیقی به دفاتر ساحوی هرات،  بلخ و قندهار   انجام  یافته است. در جریان سفرهای یادشده متام معلوماتی که 
شامل دیتابس بوده، در مطابقت با فورم های میدانی مرتبط مطالعه شده و از صحت معلومات اطمینان حاصل شد. مشکالت و نواقص 
روندها با دقت یادداشت شده و در نشست جداگانه ی به اعضای بخش نظارت و بررسی یادآوری شده و برای رفع آن مشکالت رهنامیی 
صورت گرفت. هم چنین در نشست های یاد شده رهنمود کلی تکمیل سوالنامه های بخش تحقیق و رهنمود خاص تحقیق بررسی میزان 
تطبیق کنوانسیون منع هر نوع تبعیض نژادی توضیح داده شده و نکات مهم قابل رعایت درروند وارد کردن معلومات به دیتابس مربوط 

به تحقیقات میدانی آموزش داده شد. 

پرسشنامه های تحقیق های میدانی که توسط دفرت مرکزی به دفاتر ساحوی و والیتی ارسال می شود، توسط بخش های مربوطه در 
وقت معین  خانه پری شده است. در این دوره پرسشنامه هایی در مورد وضعیت حقوق برش، وضعیت اطفال، زنان، منع تبعیض نژادی، 
بازگشت کنندگان، حق دسرتسی به آزادی بیان از جمله پرسشنامه هایی بوده که با در نظرداشت اصول علمی تحقیقی توسط کمیسیون 

خانه پری شده است. 

نظارت بر روند برگزاری انتخابات

کمیسیون مستقل حقوق برش افغانستان در انتخابات پارملانی به صورت گسرتده بر پروسه انتخابات نظارت کردند. در جریان نظارت بر 
محالت رأی دهی کاستی هایی که موجود بوده فوراً به دفرت مرکزی گزارش شده و از طریق دفرت مرکزی با کمیسیون انتخابات متاس 
گرفته شده و مشکالت موجود مطرح شده و از مسئوالن خواسته شده تا برای رفع کاستی ها اقدام کنند. کمبود اوراق رأی دهی و 
دیربازشدن مراکز رأی دهی از مشکالتی عمده بوده است. کمیسیون یافته های نظارتی خویش را جمع آوری و به صورت گزارش جامع از 
طریق برگزاری کنفرانس مطبوعاتی با رسانه ها رشیک ساخت. این کنفرانس مطبوعاتی به صورت گسرتده از طریق رسانه ها منعکس شد. 

نظارت بر جریان تظاهرات و اعرتاضات مدنی

کمیسیون مستقل حقوق برش افغانستان در این دوره بر 16 تظاهرات و 3 مورد تحصن و اعتصاب غذایی نظارت کرده است. کمیسیون در 
جریان نظارت بر تظاهرات ها، اعتصابات و تحصن ها یافته هایش  را با مسئوالن مرتبط در میان گذاشته و خواهان توجه به خواست های 
قانونی معرتضان شده است. کمیسیون از پولیس در جریان تظاهرات خواسته  با تظاهرات کنندگان رفتار مناسب داشته باشند و از 
خشونت خود داری کنند. راهپیامیی که در کابل به منظور آزاد شدن یکی از فرماندان محلی راه اندازی شده بود، به خشونت گراییده و 
شامری کشته و زخمی شدند. کمیسیون از طریق نرش اعالمیه مطبوعاتی از طرفین خواست که از بروز هرگونه خشونت خود داری کنند. 
هم چنین تظاهرات گسرتده ای که در والیت فاریاب و برخی والیت های شامل راه اندازی شد، کمیسیون به صورت مستمر نظارت کرده 
و از مسئوالن امنیتی و راه پیامیان خواسته که از بروز خشونت خود داری کنند. کمیسیون یافته های نظارتی خویش را در بیانیه های 

مطبوعاتی منعکس کرده و از تظاهرات مساملت آمیز به عنوان یک حق برشی حامیت کرده است. 

نظارت بر وضعیت دسرتسی به حقوق اقتصادی و اجتامعی 

انجام می دهد.  را  متعدد ساحوی  نظارت های  اجتامعی  و  اقتصادی  به حقوق  بر وضعیت دسرتسی شهروندان  کمیسیون هر سال 
کمیسیون در این دوره طی 156 مأموریت نظارتی ساحوی با 4210 تن ) 1982 زن 2228 مرد( در مورد دسرتسی به پنج حق برشی 
که مربوط حقوق اقتصادی و اجتامعی می باشد، مصاحبه کرده است. این پرسشنامه ها به صورت دقیق خانه پری و ثبت دیتابیس 
شده است. کمیسیون تالش کرده که مخاطبان و مصاحبه شوندگان را از مناطق و محالت مختلف به صورت تصادفی انتخاب کنند. 
یافته های نظارت های ساحوی در گزارش های تحقیقی کمیسیون مورد استفاده قرار می گیرد که نشان دهنده وضعیت حقوق اقتصادی 

و اجتامعی در کشور است. 

نظارت مستمر بر وضعیت حقوق اطفال در افغانستان

در این دوره گزارش دهی، طی 152 مأموریت نظارتی با 4312 طفل ) 1249 دخرت 3063 پرس( مصاحبه انجام داده است. یافته های 
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نظارتی کمیسیون پس از خانه پری پرسشنامه ها، شامل دیتابیس مخصوص بخش اطفال شده و گزارش تحقیقی وضعیت اطفال بر 
مبنای آن تهیه می شود. کمیسیون با رعایت اصول تحقیق میدانی، تالش کرده که مصاحبه شوندگان از مناطق جغرافیایی مختلف باشد 
تا وضعیت واقعی را به صورت رستارسی پوشش دهد. کمیسیون در جریان نظارت بر وضعیت اطفال، چالش هایی عمده ای که فرا راه 
اطفال وجود دارد، برای حل آن دادخواهی کرده و با مسئوالن موضوع را رشیک می سازد. به عنوان مثال در جریان مصاحبه با اطفال 
کارگر، دیده شده که دو طفل در معرض سوءاستفاده و بهره کشی اقتصادی قرار داشته اند. کمیسیون برای حل مشکالت آنها دادخواهی 

کرده و از طریق وزارت کار و امور اجتامعی اطفال متذکره مورد حامیت قرار گرفته و در پرورشگاه جذب شده اند.  

کمیسیون  34 بار از مرزها نظارت کرده و در نتیجه با 633 طفل )219 دخرت و 414 پرس( مصاحبه کرده اند. نظارت های مرزی کمیسیون 
نشان می دهد که اطفالی که در مرزها رد مرز می شوند و یا کار می کنند، در حالت نامناسب قرار دارند. کمیسیون همواره برای رفع مشکالت 
آنها دادخواهی کرده و با نهادهای حامیوی از جمله )IOM( هامهنگ می کند تا به آنها کمک و رسیدگی صورت گیرد.کمیسیون طی 
این نظارت ها، قضایای حاد نقض حقوق طفل را دادخواهی کرده و به نهادهای کمک کننده از جمله دفرت سازمان بین املللی مهاجرت 
معرفی کرده است. هم چنین در جریان دادخواهی های کمیسیون  21 طفل که از فامیل های شان جدا شده اند، به همکاری نهادهای 
حامیت کننده به خانواده های شان پیوسته است. بررسی های کمیسیون نشان می دهد که اطفال در مرزها با چالش های جدی مواجه اند 
و در معرض سوءاستفاده قرار دارند. هم چنین اطفال در مرز ها به کارهای شاقه می پردازند و از حق دسرتسی به تعلیم محروم اند. نتایج 

این نظارت ها در گزارش های تحقیقی کمیسیون بازتاب پیدا  خواهد کرد.

نظارت بر وضعیت حقوق برشی افراد دارای معلولیت 

کمیسیون طی 91 مأموریت نظارتی از وضعیت افراد دارای معلولیت، با 986 تن از افراد دارای معلولیت ) 164 زن 822 مرد( مصاحبه 
انجام داده است. معلوالن شامل گروه های مختلف بوده  اند که مشمول این مصاحبه ها شده اند. یافته های نظارتی کیمسیون در گزارش 
وضعیت افراد دارای معلولیت منعکس می شد. کمیسیون در جریان نظارت ها، در موارد متعددی راجع به حقوق افراد دارای معلولیت 
دادخواهی کرده و مشکالت آنان را با مسئوالن مربوطه در میان گذاشته شده است. افراد دارای معلولیت هنوز هم با چالش های جدی و 
فراگیر مواجه اند و نیازمند حامیت های بیشرت و اساسی اند. کمیسیون بارها خواهان توجه به افراد دارای معلولیت شده و از دولت خواسته 

که زمینه های توامنندسازی، آموزشی و فرصت های شغلی را برای افراد دارای معلولیت فراهم سازد. 
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برگزاری کنفرانس درباره صلح و مصالحه

و  »صلح  مورد  در  کنفرانس  عنوان   12  ،1397 سال  در 
مصالحه« توسط دفاتر ساحوی و والیتی کمیسیون برگزار 
شده که در نتیجه حدود 661 تن ) 294 زن و 367 مرد( 
این کنفرانس  این کنفرانس ها اشرتاک داشته اند. در  در 
نقش صلح در تأمین حقوق برش و اهمیت صلح پایدار و 
حق دسرتسی به صلح به عنوان یک حق برشی بحث شده 
است. در این کنفرانس ها از جامعه جهانی خواسته شده تا 
برای تأمین صلح پایدار در افغانستان تالش کنند و هم چنین 
از دولت افغانستان خواسته شده تا زنان را نیز در پروسه صلح 
دخیل کنند و ارزش های حقوق برشی را در گفتگوهای صلح 

در نظر بگیرند.

نظارت دوامدار و مبتنی بر نتیجه بر زندان ها

نظارت بر محالت سلب آزادی یکی از فعالیت های عمده 
ساالنه کمیسیون مستقل حقوق برش افغانستان است و 
این نظارت ها نتیجه بخش و مؤثر بوده است. کمیسیون در 
این دوره گزارش دهی طی 306 مأموریت نظارتی 1214 بار 
بر محالت سلب آزادی نظارت کرده و  در نتیجه با 3840 
زندانی ) 832 زن 3008 مرد( مصاحبه و دیدار صورت گرفته 
است. در نتیجه مصاحبه ها و نظارت های مستمر و مداوم  
267 تن )31 زن و 236 مرد(  که به صورت غیر قانونی در 
زندان به رس می بردند، براثر مداخله قانونی کمیسیون رها 
شدند. این افراد  موعد زندانی شان متام شده و اما رسیدگی 
صورت نگرفته بود که در جریان نظارت مشکالت شان را با 

کمیسیون در میان گذاشته و کمیسیون پس از بررسی دوسیه آنها، مسئوالن را متوجه موضوع کرده و مطابق اصول رهایی یافتند. 

هم چنین کمیسیون در جریان نظارت متام نارسایی ها را یادداشت و به مسئوالن سفارش می دهند. در این دوره ازمجموع 270 سفارش که 
درباره بهبود و تجهیزات  اتاق ها و تشناب ها و کیفیت غذایی زندانیان صورت گرفته، حدود 39 درصد این سفارش ها مورد توجه و رسیدگی قرار 

گرفته است. جزئیات یافته های نظارتی در گزارش وضعیت محالت سلب آزادی منعکس شده است. 

نظارت های کمیسیون بر نظارت خانه ها، نتیجه بخش بوده است

از آنجایی که افراد سلب آزادی شده بیشرت در معرض تهدید و بدرفتاری قرار دارند، نظارت بر محالت سلب آزادی می تواند باعث حفاظت 
از حقوق برشی آنان در محالت سلب آزادی شود. با در نظرداشت اهمیت این نکته، کمیسیون به صورت مستمر و مؤثر بر نظارت خانه و 
توقیف خانه های نهادهای امنیتی نظارت می کنند. در این دوره گزارش دهی، از طریق 305 مأموریت نظارتی  854 بار بر نظارت خانه ها و 
توقیف خانه ها نظارت صورت گرفته است. در نتیجه این نظارت ها با 3392 تن )317 زن 3075 مرد( مصاحبه صورت گرفته است. در نتیجه 
نظارت های کمیسیون از توقیف خانه ها و نظارت خانه ها،  318 تن )64 زن و 254 مرد( به صورت غیر قانونی در توقیف به رس می بردند رهایی 
یافتند. کمیسیون در جریان نظارت  120 سفارش ارائه کرده که حدود 50 درصد آن مورد توجه قرار گرفته است. نظارت های کمیسیون بر 
توقیف خانه ها و نظارت خانه ها باعث شده که مسئوالن بیشرت احساس مسئولیت کنند و به وضعیت افرادی که در آنجا به رس می برند توجه کنند 

و هم چنین افراد سلب آزادی شده می توانند آزادانه مشکالت شان را با کمیسیون در میان بگذارند.  
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نظارت بر وضعیت زنان در نهادهای امنیتی و دفاعی 

نظارت بر وضعیت زنان در نهادهای امنیتی و در میان گذاشنت مشکالت آنان با مسئوالن مربوطه، باعث شده که به وضعیت حقوق 
برشی آنان توجه صورت گیرد. این دوره گزارش دهی 156 بار بر وضعیت زنان موظف در صفوف نیروهای دفاعی و امنیتی نظارت صورت 
گرفته و با 1612زن مصاحبه صورت گرفته است. مصاحبه ها بر اساس فورم مخصوص صورت می گیرد و پرسش هایی مبنی بر تبعیض 
و آزار و اذیت است که در پرسشنامه مطرح شده است. یافته های نظارتی کمیسیون پس از جمع آوری معلومات، تحلیل می شود و از 
طریق گزارش اختصاصی منعکس می گردد. کمیسیون سال گذشته نیز یک عنوان گزارش را در مورد وضعیت زنان در صفوف امنیتی 
منترش کرد که بازتاب گسرتده یافت. در نتیجه آن گزارش، مقامات بلند پایه امنیتی تعهد سپردند که به وضعیت زنان در صفوف امنیتی 

به صورت ویژه توجه خواهند کرد.

برگزاری نشست های هامهنگی با نهادهای امنیتی و دفاعی

با نهادهای دفاعی و امنیتی برگزار شده و روی تقویت و  در جریان سال 1397، 11 نشست با هدف پیگیری مفاد تفاهم نامه ها 
اهمیت آن بحث و تبادل نظر صورت گرفته است. در این نشست ها توافق شده که همکاری های بیشرت از سوی نهادهای دفاعی و 
امنیتی با کمیسیون صورت گیرد و در جریان نظارت اسناد و فرصت های الزم در اختیار کمیسیون قرار دهند. کمیسیون نیز از نظارت 
مؤثر و نتیجه بخش محالت سلب آزادی و عملکرد پولیس اطمینان داده و روی ادامه آن تأکید کرده است. کمیسیون بر اساس 
تفاهم نامه ای که با نهادهای امنیتی و دفاعی به امضا رسانده، از محالت سلب آزادی، توقیف خانه ها، زنان در صفوف امنیتی به 

صورت دوامدار نظارت می کند و یافته های شان را با مسئوالن در میان می گذارد.

نظارت بر مراکز اصالح و تربیت اطفال

کمیسیون از طریق انجام 302 مأموریت نظارتی  814 بار بر مراکز اصالح و تربیت اطفال نظارت کرده که در نتیجه 42 طفل پرس و 
7 طفل دخرت که به صورت غیر قانونی در مراکز اصالح بوده اند، رهایی یافته اند. در جریان این نظارت ها حدود 57 سفارش از سوی 
کمیسیون به مسئوالن مراکز اصالح و ترتبیت اطفال صورت گرفته که شامری آن مورد توجه مسئوالن قرار گرفته است. نظارت بر مراکز 
اصالح و تربیت اطفال نشان می دهد که هنوز هم امکانات کافی در اختیار اطفال در مراکز اصالح و تربیت وجود ندارد. برنامه های 
آموزشی مؤثر در اکرث از مراکز وجود نداشته و هم چنین برنامه های مفید تفریحی و رسگرمی برای اطفال در نظر گرفته نشده است. در 
شامری از مراکز رصفاً آموزه های دینی صورت می گیرد. کمیسیون مستقل حقوق برش افغانستان با وجود دادخواهی های مکرر در مورد 

توجه به وضعیت آموزشی و ترتبیتی اطفال در محالت سلب آزادی، هنوز هم از سوی مسئوالن توجه خاص صورت نگرفته است. 
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نظارت بر خانه های امن و مراکز صحی

در این دوره گزارش دهی از طریق 310 مأموریت نظارتی 1062 بار بر خانه های امن، شفاخانه ها، و مراکز نگهداری زنان معتاد 
نظارت صورت گرفته است که در نتیجه با 3520 زن مصاحبه صورت گرفته است. در جریان نظارت بر این محالت ، مشکالت و 
چالش هایی که وجود داشته برای رفع آن دادخواهی شده است. بی رسنوشت ماندن برخی زنان در خانه های امن، بی توجهی به 
وضعیت مریضان زن در شفاخانه ها و کمبود امکانات صحی از چالش هایی بوده که شناسایی و در قسمت حل آن دادخواهی شده 
است. در جریان نظارت بر مراکز صحی و خانه های امن 192 مورد دادخواهی صورت گرفته که در حل مشکالت موجود  کمک کننده 
بوده است. سایر این دادخواهی ها در موارد مختلف مانند رعایت بهداشت در شفاخانه ها و رویه های مناسب با مریضان و زنان معتاد 

بوده است. 

برگزاری نشست های کاری با کمیته منع شکنجه

کمیسیون مستقل حقوق برش افغانستان، عضو کمیته منع شکنجه بوده که از آغاز تأسیس تاکنون نشست های متعدد کاری داشته و 
تالش های مفید و مؤثر در زمینه منع شکنجه صورت گرفته است. در جریان سال 1397، 6 جلسه با کمیته منع شکنجه برگزار شده 
و راجع به روند کار، نظارت از محالت سلب آزادی، انجام سفرهای نظارتی و سایر مباحث مرتبط به وظیفه بحث شده است. در این 
نشست ها  متام معلومات باهم رشیک شده و راجع به کاهش میزان شکنجه و تهیه گزارش راجع به وضعیت شکنجه بحث و تبادل 

نظر صورت گرفته است.



 گزارش ساالنه  ) 1397(

41

ثبت شکایت های مراجعان و مساعد های حقوقی با آنان

کمیسیون  در  شکایت   7120  ،1397 مالی  سال  جریان  در 
این  است.  رسیده  ثبت  به  افغانستان  برش  حقوق  مستقل 
برش،  حقوق  نقض  بر  مبنی  شکایت های  شامل  شکایت ها 
نفقه، طالق،  فامیلی،  قضایای  اطفال،  زنان،  علیه  خشونت 
تفریق و سایر موضوعات حقوق برشی بوده است. از مجموع 
برش  نقض حقوق  آن  ثبت شده حدود 1938 قضیه  قضایای 

شناسایی شده است.

مربوط  آن  شکایت  شده،  214  ثبت  شکایت های  مجموع  از 
ارگان های امنیتی بوده است. این درحالی است که در سال 
بود.  به ثبت رسیده  امنیتی  نیروهای  از  گذشته  268 شکایت 
را  آنها  مراجعین،  توسط  شکایات  ثبت  از  پس  کمیسیون 
مشوره های حقوق الزم داده و در پیشربد قضیه شان راهنامیی 
نهادهای  به  را  آنها  بوده قضیه  کرده است. مواردی که الزم 
به دوسیه  بر جریان رسیدگی  راجع کرده و هم چنین  مربوطه 
که  شکایت هایی  کرده اند.  نظارت  رضورت  صورت  در  آنها 
ثبت  کمیسیون  سوی  از  می گیرد،  صورت  مراجعان  توسط 
صالحیت های  مطابق  کمیسیون  می گردد.  مستند سازی  و 
قانونی، وظایف و مسئولیت خود را به صورت نیکو انجام داده 
و متام قضایایی که به کمیسیون به ثبت رسیده اصوالً اجراآت 

صورت گرفته است.

در این دوره  45 قضیه از دفاتر دیگر انتقال یافته و توسط دفرت 
انتقال  که  است. قضایایی  و رسیدگی شده  پیگیری  مربوطه 

می یابد مستند سازی شده و اسناد الزم ضمیمه آن می گردد. انتقال قضایا مراجعان را کمک می کند تا به قضیه شان بهرت و مؤثر تر 
رسیدگی صورت گیرد. کمیسیون مستقل حقوق برش افغانستان از طریق ارائه مشوره های حقوقی، معرفی وکیل مدافع، ارجاع قضایا 
به نهادهای عدلی و قضایی، نظارت از روند قضایا در نهادهای عدلی و قضایی با شاکیان و مراجعه کنندگان همکاری و کمک کرده 

است.

نظارت بر تطبیق فرمان های رئیس جمهور در مورد عفو و تخفیف زندانیان

نظارت بر فرمان های رئیس جمهور در مورد عفو و تخفیف یکی از فعالیت های مهم و مؤثر کمیسیون است. در این دوره کمیسیون  
7982 دوسیه را مبنی بر فرمان عفو و تخفیف نظارت و بررسی کرده است. نظارت های کمیسیون تضمین کننده شفافیت پروسه بوده 
و فرامین عفو و تخفیف مطابق قانون تطبیق و عملی شده است. کمیسیون با نهادهای ذیربط به صورت هامهنگ فرمان را مطالعه 
و دوسیه ها را به صورت مشرتک نظارت و بررسی می کنند. در مجموع کمیسیون در روند تطبیق 5 فرمان ریاست جمهوری در قسمت 

عفو و تخفیف به صورت فعال اشرتاک منوده است. 

مستند سازی قضایای تلفات ملکی و دادخواهی برای قربانیان جنگ

در طول سال مالی 1397، 972 قضیه تلفات ملکی از سوی کمیسیون تحلیل و ثبت دیتابیس شده است. از این مجموع  28 قضیه 
حاد و خربساز نقض حقوق برشدوستانه توسط کمیسیون مستند سازی، بررسی و پیگیری شده است. در مورد این 28 قضیه پس 
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یافته های  و  شده  نوشته  مفصل  گزارش های  مستند سازی،  از 
کمیسیون در آن منعکس شده است. در جریان سال در مجموع  
حقوق  نقض  قضایای  درباره  کمیسیون  سوی  از  سفارش   70
از سوی کمیسیون  قربانیان   به حقوق  و رسیدگی  برشدوستانه 
و  رسیدگی  مسئوالن  سوی  از  آن  مورد   20 که  گرفته  صورت 
نیز  دادخواهی  نظارت ها،  جریان  در  کمیسیون  است.  توجه 
انجام داده و از مسئوالن خواسته که به مترضران تلفات ملکی 
توجه و کمک کند. به عنوان مثال کمیسیون در نتیجه نظارت 
را  گزارشی  کندز  ارچی والیت  در دشت  ملکی  تلفات  قضیه  بر 
منترش کرد که متام قضایا مستند سازی شده بود و کمیسیون در 
تلفات  بازماندگان  به  رسیدگی  خواهان  دولت  از  گزارش  ضمن 
ملکی شد. در نتیجه برای فامیل های که در این حادثه اعضای 
فامیل شان را از دست داده بودند، از سوی رئیس جمهور کمک 

نقدی صورت گرفت.  

تهیه و نرش گزارش های تلفات ملکی 

در این دوره گزارش ساالنه وضعیت تلفات ملکی در سال 1396 
و گزارش شش ماه وضعیت تلفات ملکی در سال 1397 از سوی 
کمیسیون تهیه و منترش شده است. این گزارش از طریق تدویر 
صورت  به  و  شده  رشیک  رسانه ها  با  مطبوعاتی  کنفرانس های 
در  یافته ها،  بر  افزون  کمیسیون  است.  یافته  بازتاب  گسرتده 
این گزارش ها سفارش های مشخص به مسئوالن برای کاهش 
تلفات ملکی و رسیدگی به قربانیان ارائه کرده است. افزون بر این، گزارش های اختصاصی راجع به حوادث تلفات ملکی از سوی 

کمیسیون تهیه شده که یافته های آن از طریق اعالمیه های مطبوعاتی نیز منترش شده است. 

برگزاری نشست های هامهنگی درباره کاهش تلفات ملکی

تیم بررسی ویژه در سال مالی 1397 خورشیدی 8 جلسه هامهنگی با دفرت یومنا وصلیب رسخ بین املللی برگزار کرده است. افزون 
بر این، 5 جلسه آگاهی دهی هامهنگی ودادخواهی را با نیروهای امنیتی کشور برگزار کرده است. در نشست های آگاهی دهی روی 
میکانیزم کاهش تلفات ملکی  قواعد حقوق برشدوستانه بین املللی بحث صورت گرفته است. در نتیجه دو جلسه که در برد کاهش 
تلفات ملکی در شورای امنیت ارگ ریاست جمهوری صورت گرفت، برنامه تطبیقی پالیسی ملی کاهش تلفات ملکی نهایی و قابل 
اجرا شد. کمیسیون حقوق برش در تهیه پالیسی و برنامه تطبیقی نقش برازنده و مهم را داشته است. اجرای این پالیسی می تواند در 

کاهش تلفات ملکی مؤثر باشد.

اشرتاک مؤثر در نشست های کمیته های عدلی و قوانین

کمیسیون در مجموع  19 بار در جلسات کمیته قوانین، 6 بار در کمیته عدلی و قضایی و 6 بار در کمیته تسوید قوانین وزارت عدلیه 
اشرتاک کرده است. نشست هایی که توسط این کمیته ها  برگزار می شود، یک تا چهار عنوان قانون یا طرزالعمل مورد بحث و بررسی 
قرار می گیرد. کمیسیون از طریق اشرتاک مؤثر و منظم خویش همواره نظر ات و دیدگاه خود را در حامیت از ارزش ها و موازین 
حقوق برش اعالم داشته است. کمیسیون حدود 11 مورد سفارش و ابراز نظر در مورد طرزالعمل ها و قوانین مبنی بر تعدیل آن داشته 
است. به عنوان مثال جلوگیری از عملی شدن مجازات مکرر از عین جرم در صورت مترد از محکمه ابتدایی، تأکید روی ادامه 
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حضور کمیسیون در نظارت بر  فرامین عفو و تخفیف از مواردی بوده است که در نشست های کمیته قوانین مطرح شده و به آن توجه 
شده است. در این نشست ها قوانین متعددی مانند قانون ترافیک جاده، طرح قانون تنظیم امور ملکیت های غیر منقول، طرح قانون 
تطبیق بدیل های حبس و حجز، طرح مقرره شورای عالی کار، طرح قانون امور ذاتی رسبازان، طرح مقرره تنظیم اعالنات تجارتی 
و اجناس مورد بحث قرار گرفته اند. کمیسیون از طریق اشرتاک در این کمیته ها،  دیدگاه های خود را به صورت واضح مطرح کرده 

است.   
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 گزارش بخش مالی کمیسیون مستقل حقوق برش افغانستان برای سال 1397
کمیسیون مستقل حقوق برش افغانستان برای تطبیق برنامه عمل خویش پالن مالی را برای یک مدت مشخص ترتیب و 
پیشبینی می مناید که در ختم هر سال گزارش ساالنه مالی خویش را مطابق با استاندارد های بین املللی، طرزالعمل مالی 

و اداری با حفظ شفافیت تهیه کرده و با متام نهادها و ادارات ذی نفع رشیک می سازد. 

کمیسیون برای مصارف سال 1397 خویش مبلغ 8,241,466 دالر بودجه پیشبینی منوده بود که بعدآ بادرنظرداشت رشایط 
بودجه پیشبینی شده به 6،574،454 دالر تعدیل گردید از بودجه تعدیل شده، کمیسیون مستقل حقوق برش افغانستان  مبلغ 

6,163,784 دالر را از متویل کنندگان خارجی، دولت و منابع دیگر دریافت منوده است.

جزییات مبلغ 6,163,784 دالر ذیآل بیان میگردد.

مبلغ 970،009 دالر بیالنس سال مالی 1396 بود که به سال 1397 منتقل گردید.. 1

مبلغ 4,302,281 دالر را از متویل کنندگان خارجی دریافت گردید.. 2

مبلغ 604،879 دالر از بودجه دولت برای سال مالی 1397 دریافت شد.. 3

مبلغ 4،481 دالراز منابع دیگر دریافت شد.. 4

مبلغ 56 دالر از عواید کمیسیون دریافت شد.. 5

مبلغ 282،078 دالر از بودجه غیراختیاری دریافت گردید.. 6

گزارش بخش مالی سال 1397
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دالر   36،574 مبلغ  و  منود  مرصف  دالر   6،054،169 مجموعآ  افغانستان  برش  حقوق  مستقل  کمیسیون   1397 درسال 
بیالنس باقی مانده سال مالی 1397 است که به سال مالی 1398 منتقل خواهد شد.

بخش اول: بودجه، مصارف بخش های کاری و  بیالنس برای سال مالی 1397

1. بودجه و مرصف مربوط کورفند )متویل کنندگان خارجی( برای سال مالی 1397

جدول الف

طوری که در جدول »الف« نشان داده شده است کمیسیون در سال مالی 1397 مبلغ 5،240،254 دالر مرصف منوده است 
که 80 فیصد بودجه مجموعی کورفند را تشکیل می دهد. 
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2. بودجه و مرصف مربوط بودجه دولت برای سال مالی 1397

جدول ب

طوری که در جدول »ب« نشان داده شده است کمیسیون در سال مالی 1397 مبلغ 509،456 دالر مرصف منوده است 
که 84 فیصد بودجه مجموعی داده شده دولت را تشکیل می دهد. 

3. بودجه و مرصف مربوط بودجه غیر اختیاری برای سال مالی 1397

جدول ج

طوری که در جدول »ج« نشان داده شده است کمیسیون در سال مالی 1397 مبلغ 304،459 دالر از بودجه غیر اختیاری 
مرصف منوده است که 108 فیصد بودجه مجموعی آنرا تشکیل می دهد. 
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توسعه حقوق برش،  تطبیق پالن اسرتاتیژیک کمیسیون )رهربی،  در  باال فیصدی مصارف که در سال 1397  درگراف 
توامنندسازی، حامیت و نظارت( و همچنان مصارف که در بخش های اداری و هیئت رهربی صورت گرفته، نشان داده 

شده است.

بخش دوم: پول دریافت شده، مصارف بخش های کاری و  بیالنس برای سال مالی 1397

کمیسیون مستقل حقوق برش افغانستان چگونگی تامین بودجه خویش برای اجرای برنامه عمل سال 1397 را در جدول 
 1396 سال  مانده  باقی  بیالنس   ،1397 سال  دریافتی  وجوه  مجموع  بر  عالوه  مذکور  جدول   . است  داده  نشان  »ح« 
)مبلغ 970,009 دالر( و عواید متفرقه کمیسیون )مبلغ 4,537 دالر( را نیز در بر دارد. کمیسیون در طول سال 1397 مبلغ 

4,302,281 دالر امریکائی را از متویل کنندگان )جامعه بین املللی( دریافت منوده است. 
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جدول ح

                                                                                                                       

کمیسیون مساعدت های مالی که در سال 1397 از متویل کنندگان در یافت منوده قرار ذیل مورد استفاده قرار داده است.

کمیسیون مبلغ 1,851,248 دالر آمریکائی را از بودجه کشور کانادا در سال 1397 مرصف منود که 100 فیصد آن مرصف 
گردید. عالوه بر این، مساعدت های مالی کشورهای دامنارک )100 فیصد(، فنلند )97 فیصد(، ناروی )100 فیصد(، 

سویس )100 فیصد( و اسرتالیا )100 فیصد( کمک های مرصف شده را در جریان سال 1397 نشان میدهد.

بودجه ارائه شده توسط کانادا برای سال 1397 مبلغ 1,851,248 دالر آمریکائی بود، که 31 فیصد کل بودجه دریافتی سال 
1397 را تشکیل میدهد - عالوه بر این کشور های متویل کننده دیگر مانند دامنارک )16 فیصد(، فنلند )20 فیصد(، ناروی 
)8 فیصد(، سویس )7 فیصد(، اسرتالیا )7 فیصد( و دولت ج ا ا )10%( از کل بودجه را برای اجرای برنامه های کمیسیون 

در سال 1397 مساعدت منوده است.

فیصدی های فوق شامل مجموع بودجه موجود برای سال 1397 است که بیالنس باقی مانده سال 1396 را نیز دربر دارد.

درگراف پایین فیصدی کمک های متویل کننده گان و دولت که مصارف سال 1397 را تحت پوشش کمک های برشدوستانه 
خویش قرار داده، نشان داده شده است.
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بخش سوم: پول دریافت شده، مصارف و  بیالنس سایر کمک ها برای سال مالی 1397

کمیسیون مستقل حقوق برش افغانستان در سال های گذشته قسمی که در )جدول  »چ«  نشان داده شده است(  یک تعداد 
مساعدت های مالی را از سایر متویل کنندگان نیز دریافت منوده است. این بودجه برای رسیدن به اهداف  بکار برده شده 
است که مربوط به فعالیت های اساسی بوده، اما بودجه آن به عنوان بخشی از بودجه برنامه عمل کمیسیون نبوده است. 

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

 عالوه بر این،  SCS-N قبال در سال 2008 برای »ارتقای ظرفیت  بخش حقوق اطفال کمیسیون مستقل حقوق برش« و 
»کنفرانس بین املللی در مورد خشونت علیه اطفال، بهره برداری و سوء استفاده از اطفال« مساعدت مالی فراهم منوده بود. 
بنابراین، کمیسیون از بودجه باقی مانده سال قبلی در جریان سال 1397 هیچ نوع مرصف نداشته اما، این مبلغ را در جریان 

سال 1398 به مرصف خواهد رساند.
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جامعه باز )Open Society( مبلغ 59,966 دالر برای استخدام یک نفر مشاور در یکی از بخش های پروگرامی در سال 
1393 فراهم منوده بود که از آن جمله مبلغ 13,545 دالر در سال 1394، در سالهای 1395 و 1396 هیچ نوع مرصف 
نداشته اما مبلغ 23،458 دالر در سال 1397 به مرصف رسیده است، متباقی مبلغ فوق که 22،963 دالر میباشد در سال 

مالی 1398 به مرصف خواهد رسید.

همچنان سفارت دمنارک در سال مالی 1395 برای آموزش پولیس مبلغ 72240 دالر امریکایی فراهم منوده بود که از 
آنجمله مبلغ 13202 دالر امریکایی در سال مالی 1395 مرصف و متباقی آن که مبلغ 59038 دالر امریکایی میباشد همراه 
با مبلغ جدید )72240( دالر که در سال مالی 1396 فراهم گردیده مجموعآ 131278 دالر امریکایی میشود که از آنجمله 
مبلغ 47939 دالر امریکایی در سال مالی 1396 و مبلغ 48،459 دالر امریکایی در سال 1397 مرصف گردیده متباقی که 

مبلغ 34880 دالر امریکایی میباشد در سال مالی 1398  به مرصف خواهد رسید.

یونیسف )UNICEF( در سال 1397 برای دو پروژه »نظارت ساحوی حقوق اطفال و نظارت مرزی  حقوق اطفال« مبلغ 
151,282 دالر فراهم منوده بود که در جریان سال 1397 به مرصف رسید. 

جدول چ
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جدول »د«  مصارف بودجه دولت را که در طول سال 1397 بر اساس مکان و فعالیت مشخص شده بود نشان می دهد. 

جدول د 



 گزارش ساالنه  ) 1397(

52

 .
هد

ید
 م

ن
شا

د ن
بو

ه 
شد

ص 
خ

ش
 م

ت
الی

فع
و 

ن 
کا

 م
س

سا
ر ا

1 ب
39

7 
ل

سا
ل 

طو
ر 

 د
که

را 
د 

رفن
کو

ه 
دج

بو
ی 

رف
صا

 م
 »

هـ
« 

ل
دو

ج

هـ
ل 

دو
ج



)13
97
ه)
الن
سا

ش
زار
گ

کمیسیون مستقل حقوق برش افغانستان مطابق قانون تشکیل، وظایف و صالحیت های خویش، از آغاز تأسیس تاکنون فعالیت های 
عمده ترین  فهرست  اینجا  در  است.  داشته  همراه  به  را  مالحظه  قابل  دستاوردهای  و  پیامدها  که  داده  انجام  را  فراگیر  و  مؤثر 

فعالیت های کمیسیون طی هفده سال که براساس گزارش های ساالنه گردآوری شده، با ذکر آمار و ارقام توضیح داده می شود. 

• به تعداد 706533 هزار نفر درزمینۀ حقوق برش آموزش دیده اند.	

• طی هفده سال حدود  249618 دقیقه برنامۀ رادیوئی و  65390 دقیقه برنامۀ تلویزیونی نرش شده است	

• بیش از 4985892 نسخه ماهنامه حقوق برش، جزوات و نرشات آموزشی، چاپ و توزیع شده است	

• به تعداد 52861  مورد شکایت در کمیسیون ثبت، رسیدگی و پیگیری شده است	

• به تعداد 48720 مورد قضیه خشونت علیه زنان در کمیسیون ثبت، رسیدگی و پیگیری شده است	

• به تعداد 24289 بار از محالت سلب آزادی بازدید و نظارت شده است	

• حدود 17487 نفر زندانی غیرقانونی با مداخلۀ قانونی کمیسیون از زندان ها رهاشده اند	

• حدود 50  مورد زندان شخصی با مداخله قانونی کمیسیون مسدود شده است	

• با  77312 تن از شهروندان در زمینه دسرتسی شان به حقوق برش از طریق ناظران ساحوی حقوق برش مصاحبه صورت گرفته است.	

• با 54243 طفل در نقاط مختلف کشور در زمینه دسرتسی شان به حقوق برش، مصاحبه صورت گرفته است	

• به تعداد 98 عنوان گزارش تحقیقی و موضوعی تهیه و نرش شده است	

• به تعداد 5 عنوان تحقیق ملی از سوی کمیسیون انجام شده است.	

• به تعداد 16 عنوان گزارش ساالنه که شامل فعالیت ها و دستآوردهای کمیسیون است، تهیه و نرش شده است.	

• حدود 92 مورد گور دسته جمعی قربانیان سال های جنگ، توسط کمیسیون شناسایی و مورد بررسی قرارگرفته است.	

فرشدۀ از عمده ترین فعالیت ها و دستاوردهای 
کمیسیون درهفده سال ) 1381 الی 1397(
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فعالیت های کمیسیون مستقل حقوق برش افغانستان بر اساس برنامه اسرتاتیژیک، به صورت ساالنه طرح و اجرا می گردد. برنامه 
اسرتاتیژیک پنج ساله کمیسیون که برای سال های )1393 – 1397( طرح و تدوین شده بود، در این دوره گزارشدهی به پایان رسید. 
کمیسیون مستقل حقوق برش افغانستان با انجام فعالیت های متعدد طی پنج سال گذشته تجربیات ارزشمند و مفید بدست آورده که 

این تجربیات و درس های آموخته شده در اجرای فعالیت های آینده می تواند مثمر و نتیجه بخش باشد. 

در عرصه رهربی

فعالیت های روشمند و مستمر کمیسیون توانسته است که در عرصه رهربی اعتامد نهادهای بین املللی، ملی، جامعه مدنی، رسانه ها 
و شهروندان را جلب منایند. کمیسیون از طریق رهربی پروسه های دادخواهی، اشرتاک در جلسات ملی و بین املللی از ارزش های 
است.  ساخته  رشیک  مسؤلین  با  بین املللی  و  ملی  سطح  در  را  حقوق برش  تأمین  فراراه  های  چالش  و  منوده  حامیت  حقوق برش 
برنامه های متعدد  خوشبختانه کمیسیون در عرصه رهربی فعالیت های چشم گیر و قابل توجه در سطح ملی و بین املللی داشته و 

منطقه ای و بین املللی را به صورت اساسی و مدیریت و رهربی منوده است. 

در عرصه آموزش و توسعه

افغانستان به صورت فراگیر و همه جانبه روی توسعه حقوق برش مترکز منوده و از طریق طرح و  کمیسیون مستقل حقوق برش 
تطبیق برنامه های متعدد آموزشی و آگاهی دهی در زمینه توسعه و ترویج حقوق برش نقش برازنده ایفا کرده است. کمیسیون به عنوان 
یک نهاد ملی و مسلکی برای اقشار مختلف جامعه به شمول بخش های امنیتی و دفاعی، بخش های عدلی و قضایی، رسانه ها و 
نهادهای مدنی، آموزگاران و سایر اقشار جامعه زمینه آموزش حقوق برش را فراهم ساخته و از طریق راه اندازی برنامه متعدد آموزشی 
آگاهی شهروندان را در زمینه حقوق  رش ارتقا داده است. با وجود این فعالیت ها، هنوز هم رضورت است که فعالیت های گسرتده 
و بیشرت صورت گیرد و در وضعیت موجود، آموزش حقوق برش در جامعه یک رضورت اساسی و رضوری پنداشته می شود. استقبال 

درس های آموخته شده از اجرای فعالیت ها 

و چالش های موجود
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مخاطبین از برنامه های آموزشی کمیسیون بیانگر مؤثریت و مفدیت این برنامه ها بوده و کمیسیون متعهد است که روند آموزش حقوق 
برش را ادامه دهد. 

در عرصه نظارت و حامیت

کمیسیون به عنوان یک نهاد معترب و قابل اعتامد برای شهروندان، از طریق ثبت شکایات، ارجاع قضا به نهادهای مربوطه، پیگیری 
قضایای نقض حقوق برشی و  مساعدت های حقوقی خدمات حقوق برشی را عرضه منوده است. گزارش های ساالنه نشان می دهد 
که فعالیت های کمیسیون مبتنی بر نتیجه بوده و از طریق نظارت و حامیت دستآوردهای قابل توجه داشته است. نظارت از محالت 
سلب آزادی، نظارت های ساحوی از وضعیت زنان، اطفال، اشخاص دارای معلولیت و دادخواهی برای تأمین حقوق برشی آنان 

نتیجه بخش بوده و در عرصه های مختلف توجه مسؤلین را جلب منوده است.  

چالش ها و محدودیت ها

کمیسیون مستقل حقوق برش افغانستان در جریان تطبیق فعالیت های شان در کنار اینکه دستآوردهای خوبی داشته و درس های 
مثمر آموخته، اما با چالش های مختلف نیز مواجه بوده است. 

عدم امنیت رسارسی، دسرتسی کمیسیون را به نقاط دوردست محدود ساخته و باعث گردیده که برنامه های کمیسیون در مناطق 
نا امن تطبیق نشود. کمیسیون برای حل این معضل، ایجاد شورا های حقوق برش را در سطح ولسوالی ها طرح منوده که در سال 
جدید تطبیق آن آغاز خواهد شد. کمیسیون از طریق ایجاد شوراهای رضاکار قضایای نقض حقوق برشی را پیگیری و دادخواهی 

خواهند منود. 

محدود بودن بودجه کمیسیون به عنوان یک چالش دیگر مطرح بوده که باعث شده برخی فعالیت های کمیسیون طی سال های 
گذشته به دلیل کمبود بودجه تطبیق نگردد. 

فقر اقتصادی، حاکم بودن عرف های ناپسند و سنتی درخانواده ها و جامعه، عدم تطبیق قانون به صورت عادالنه و فراگیر، ادامه 
از جمله چالش های عمده در عرصه حقوق برش شمرده  اقشار آسیب پذیر  از  بودن حامیت های دولت  جنگ و منازعات، محدود 
به  مکرر  سفارش های  و  منوده  دادخواهی  متذکره  های  زمینه  در  خویش  قانونی  صالحیت های  چارچوب  در  کمیسیون  می شود. 

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

و سایر قوانین نافذه کشور را مالک عمل قرار می دهد.«
نظارت بر رعایت حقوق برش، تعمیم حقوق برش و حامیت از 
به حقوق  افراد  و چگونگی  دسرتسی  بر وضعیت  نظارت  آن، 
موارد  و  تخلفات  از  تحقیق  و  بررسی  برشی،  آزادی های  و 
انکشاف  و  بهبود  به  منظور  تدابیر  اتخاذ  و  برش  نقض حقوق 
وضعیت حقوق برش در کشور از اهداف عمده کمیسیون است. 
صالحیت های  و  وظایف  تشکیل،  قانون  یکم  و  بیست  مادۀ 
وظایف  مهم ترین  افغانستان  برش  حقوق  مستقل  کمیسیون 
و  کرده  تعریف  فقره   35 طی  را  کمیسیون  صالحیت های  و 
رسمیت بخشیده است. کمیسیون دارای یک دفرت مرکزی، 8 

دفرت ساحوی و 6 دفرت والیتی است. 


