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کمیس��یون	مس��تقل	حقوق	بشرافغانس��تان	همه	س��اله	از	وضعیت	عمومی	
حقوق	بشر	در	کشور	و	کارکردها،	دستاوردها	و	چالش	های	فراروی	برنامه	
ها	و	فعالیت	های	خود،	گزارش	های	مستند،	دقیق	و	مبتنی	برنتیجه	را	منتشر	
می	کند.	مس��رت	داریم	که	اینک،	گزارش	س��االنۀ	1394	کمیس��یون	را	به	

دست	نشر	می	سپاریم.

این	گزارش	عالوه	بر	اینکه	عمده	ترین	دس��تاوردها	و	فعالیت	های	یک	س��الۀ	کمیسیون	را	ارائه	نموده،	وضعیت	عمومی	حقوق	بشر	در	
کش��ور	را	نیز	به	صورت	واقعبینانه	و	همه	جانبه	به	تحلیل	و	بررس��ی	گرفته	اس��ت،	در	عین	حال	تغییرات	و	اثرات	عملی	فعالیت	های	حقوق	
بش��ری	کمیسیون	در	سطح	کشور	را	شناسایی	کرده	و	به	تش��ریح	و	توضیح	آن	پرداخته	است.	بنابرین،	گزارش	حاضر	می	تواند	یک	منبع	

مؤثق	و	قابل	اعتماد	برای	محققان	و	پژوهشگران	در	حوزه	حقوق	بشر	و	مسایل	مرتبط	با	آن	در	افغانستان	باشد.

بدینوس��یله	از	اس��تادان	مراکز	علمی	و	تحصیالت	عالی،	محققان	و	محصالن	دعوت	می	نماییم	که	با	اس��تفاده	از	گزارش	حاضر	وسایر	
گزارش	های	تحقیقی،	موضوعی	و	نظارتی	کمیس��یون،	در	زمینه	حقوق	بش��ر،	پیش��رفت	ها	و	دستاوردهای	یک	دهه	اخیر	در	این	عرصه	و	
همچنان	چالش	ها	و	مش��کالتی	که	در	این	حوزه	وجود	دارد،	تحقیق	نموده	و	آثار	تحقیقی	خویش	را	منتش��رکنند	و	از	این	طریق	در	روند	

بهبود	و	توسعه	حقوق	بشر	در	کشور	سهم	بگیرند.

کمیسیون	مستقل	حقوق	بشر	افغانستان	در	یک	سال	گذشته	در	چارچوب	وظایف	و	صالحیت	های	قانونی،	برنامه	استراتیژیک	و	برنامه	
عمل	خویش،	فعالیت	های	مؤثر	و	چش��م	گیر	در	مناطق	مختلف	کش��ور	داش��ته	و	به	دس��تاوردها	و	نتایج	مثبت	و	قابل	توجهی	دست	یافته	
است.	اما	علی	رغم	این	دستاوردها،	با	چالش	ها	و	موانع	جدی	نیز	مواجه	بوده	است؛	ادامه	جنگ	و	مخاصمه	مسلحانه،	گسترش	ناامنی،	فقر	
معیش��تی،	معضل	بیکاری،	فس��اد	اداری،	ضعف	حاکمیت	قانون،	تداوم	خشونت	علیه	زنان	و	اطفال	و	ادامه	فرهنگ	معافیت	از	مجازات،	از	

عمده	ترین	چالش	ها	و	مشکالت	در	برابر	توسعه	و	انکشاف	حقوق	بشر	در	کشور	می	باشد.

کمیسیون	مستقل	حقوق	بشر	افغانستان،	از	تمام	همکاران	خود	در	تمام	دفاتر	کمیسیون،	نهادهای	همکار	محلی،	ملی	و	بین	المللی)دولتی	
و	غیر	دولتی(،	فعاالن	حقوق	بشر	و	جامعه	مدنی،	رسانه	ها،	کاربران	شبکه	های	اجتماعی	و	شهروندان	کشور	که	در	توسعه	و	بهبود	وضعیت	
حقوق	بش��ر	در	کش��ور،	طی	یک	سال	گذش��ته	س��هم	گرفته	اند،	تش��کر	و	ابراز	قدردانی	می	نماید.	به	همین	ترتیب	کمیسیون	سپاسگزار	

همکاران	بین	المللی	خود	می	باشد	که	برنامه	های	کمیسیون	را	در	سال	گذشته	تمویل	و	حمایت	کردند.

کمیسیون	مستقل	حقوق	بشر	افغانستان،	متعهد	است	که	در	سال	پیش	رو،		با	حفظ	استقالل	و	بی	طرفی،	با	رعایت	اصول	و	احکام	قانون	
اساسی	و	سایر	قوانین	نافذه	و	خصوصا	قانون	تشکیل،	وظایف	و	صالحیت	های	کمیسیون	و	با	تأمین	اصول	شفافیت	و	پاسخگویی	به	تطبیق	
و	تعمیل	مؤثر	برنامه	اس��تراتیژیک	و	برنامه	عمل	س��االنه	خویش	پرداخته	و	خدمات	حقوق	بش��ری	با	کیفیت	و	معیاری	را	برای	شهروندان	

کشور	عرضه	نماید.

آرزو	داریم	که	با	تالش	و	فعالیت	مس��ئوالنه	تمام	نهادهای	مربوطه	دولتی	و	غیر	دولتی	و	عامه	ش��هروندان،	شاهد	بهبود	و	توسعه	حقوق	
بشر	در	کشور		باشیم	و	به	یک	جامعه	عادالنه،	مردم	ساالر	و	توسعه	یافته	که	در	آن	حقوق	بشر	رعایت،	احترام	و	حمایت	گردد،	برسیم.

داکتر	سیماسمر
رئیس	کمیسیون	مستقل	حقوق	بشر	افغانستان

پیام داکتر سیما سمر، 
رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان
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کمیسیون	مستقل	حقوق	بش��ر	افغانستان	در	ادامۀ	سلسله	گزارش	
های	س��االنۀ	خویش،	اینک	گزارش	ساالنه	س��ال	1394	را	تهیه	و	
نشر	می	نماید.	کمیسیون	همواره	در	راستای	ترویج	و	نهادینه	سازی	
ارزش	های	حقوق	بش��ری	در	افغانس��تان	تالش	نموده	است.	در	اثر	
تالش	های	مس��تمر	و	مؤثر	کمیسیون،	اکنون	مفاهیم	و	ارزش	های	
حقوق	بش��ری	به	عنوان	یک	امر	شناخته	ش��ده	در	جامعه	افغانستان	

محسوس	است.	
کمیسیون	مستقل	حقوق	بشر	افغانستان	برای	شهروندان	این	کشور	
به	عنوان	یک	نهاد	قابل	اعتبار	و	ارزش��مند	بوده	و	همه	ساله	هزاران	
نفر	برای	ثبت	و	پیگیری	قضایای	نقض	حقوق	بشر	به	این	کمیسیون	
مراجعه	می	کنند.	کمیسیون	به	صورت	مستمر	و	دوامدار	تالش	های	
جدی	نموده	است	تا	به	قضایای	نقض	حقوق	بشر	به	صورت	شفاف	
و	اساس��ی	از	سوی	مسؤلین	عدلی	و	قضایی	رسیدگی	مؤثر	صورت	
گیرد.	این	نهاد	درپی	آن	اس��ت	تا	حقوق	بشر	به	عنوان	یک	ارزش	
جهانش��مول	در	جامعه	افغانس��تان	نهادینه	گ��ردد	و	برعملکردهای	

فرهنگی	و	اجتماعی	مردم	مؤثر	واقع	شود.	
کمیس��یون		به	منظ��ور	تحقق	این	اهداف،	همه	س��اله	برنامه	های	
مش��خص	و	اساس��ی	را	طرح	و	تطبیق	می	نماید.	گزارش	حاضر	که	
س��ال	مالی	1394	را	دربر	می	گیرد	بیانگر	مؤثریت	و	مفدیت	تطبیق	
برنامه	های	کمیسیون	می	باشد.	در	این	گزارش	مشخص	شده	است	
که	برنامه	عمل	یک	س��اله	کمیس��یون	نتایج	مفی��د	و	مؤثر	را	در	پی	
داشته	اس��ت.	تطبیق	برنامه	های	کمیسیون	مطابق	اهداف	چهارگانه	
اس��تراتیژیک	حاکی	از	نتیجه	مؤثر	اس��ت	که	پیامد	و	نتایج	آن	در	

جامعه	عمال	محسوس	بوده	است.	
تمام	فعالیت	ها	و	کارکردهای	انجام	شده	مطابق	برنامه	استراتیژیک	
و	برنامه	عمل	پنج	ساله،	در	چارچوب	اهداف	مندرج	در	برنامه	های	
متذکره،	طی	12	ماه	اجرا	ش��ده	اس��ت.		بنابر	ای��ن،	گزارش	حاضر	
انجام	فعالیت	ها	و	دستاوردهای	کمیسیون	را	طی	12	ماه	)از	اول	ماه	

جدی	1393	الی	پایان	ماه	قوس	1394(	به	بررسی	می	گیرد.		
منبع	اساسی	قس��مت	اعظم	معلومات	مندرج	در	گزارش	حاضر،	
گزارش	های	ماهوار	دفاتر	ساحوی،	والیتی	و	مرکزی	و	گزارش	های	
ش��ش	ماهه	کمیس��یون	اس��ت.	گزارش	های	تحقیقی	و	موضوعی-	
نظارتی،	گزارش	های	هفته	وار	و	اختصاصی	که	از	دفاتر	کمیسیون	
به	دفتر	مرک��زی	مواصلت	ورزیده	و	همچنین	معلومات	و	داده	های	
موجود	در	بانک	معلومات)دیتابیس(	مرکزی	کمیس��یون،	از	دیگر	

منابعی	می	باشد	که	در	تهیه	این	گزارش	از	آن	استفاده	شده	است.

در مورد کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان
کمیسیون	مس��تقل	حقوق	بشر	افغانس��تان	به	عنوان	یک	نهاد	ملی	
حقوق	بش��ر،	به	تاریخ	1381/3/16	بر	اس��اس	فرمان	رئیس	جمهور	
افغانس��تان	و	مفاد	توافقنامه	بن	تأس��یس	گردید.	ب��ا	تصویب	قانون	
اساس��ی	در	س��ال	1382	و	تس��جیل	ماده	58	در	آن،	مبنای	محکم	
قانونی	یافته	و	با	تصویب	قانون	تش��کیل،	وظایف	و	صالحیت	های	
کمیسیون	مستقل	حقوق	بشر	افغانستان	در	سال	1384،	مبنای	عمل،	
اه��داف،	صالحیت	ها،	وظایف	و	تش��کیالت	کمیس��یون	تعریف	

گردید.	

بر	اس��اس	ماده	دوم	این	قانون،	»کمیس��یون	مس��تقل	حقوق	بشر	
افغانس��تان«	در	چ��وکات	دول��ت	جمه��وری	اس��المی	افغانس��تان	
تأسیس	شده	و	به	طور	مستقل	فعالیت	می	نماید	و	در	انجام	فعالیت	های	
خویش،	احکام	قانون	اساس��ی،	قانون	مذکور	و	سایر	قوانین	نافذهء	

کشور	را	مالک	عمل	قرار	می	دهد."1

نظ��ارت	ب��ر	رعایت	حقوق	بش��ر،	تعمی��م	و	حمای��ت	از	حقوق	
بش��ر،	نظارت	از	وضعیت	و	چگونگی		دسترس��ی	اف��راد	به	حقوق	
و	آزادی	های	بش��ری،	بررس��ی	و	تحقیق	از	تخلفات	و	موارد	نقض	
حقوق	بشر	و	اتخاذ	تدابیر	به	منظور	بهبود	و	انکشاف	وضعیت	حقوق	

بشر	در	کشور	از	اهداف	چهارگانه	کمیسیون	است.2

م��ادۀ	بیس��ت	و	یکم	قانون	تش��کیل،	وظای��ف	و	صالحیت	های	
کمیس��یون	مس��تقل	حقوق	بش��ر	افغانس��تان	مهم	تری��ن	وظایف	و	
صالحیت	های	کمیس��یون	را	طی	35	فقره	تعریف	نموده	و	رسمیت	
بخش��یده	اس��ت.	کمیس��یون	دارای	یک	دفتر	مرکزی،	هشت	دفتر	

ساحوی	و	شش	دفتر	والیتی	می	باشد.	

برنامه استراتژیک و برنامه عمل کمیسیون
کمیس��یون	به	عن��وان	یک��ی	از	نهاده��ای	م��درن	و	مس��لکی	با	
س��ازمان	دهی	امور	برنامه	ای	خویش	از	طری��ق	تعریف	و	پیش	بینی	
برنامه	اس��تراتژیک،	برنامه	عمل	و	دیگ��ر	برنامه	های	کاری	جهت	

1. وزارت عدلیه، قانون تشکیل، وظایف و صالحیت های کمیسیون مستقل حقوق 
بشر افغانستان، شماره مسلسل جریده رسمی:855، تاریخ نشر: 1384، ماده دوم 

.)2(
2. همان، ماده پنجم )5(

مقدمه
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نیل	به	اهداف	اس��تراتژیک	خویش	اق��دام	و	اجراآت	می	نماید.	در	
سال	1393	کمیسیون	طی	یک	پروسه	طوالنی	با	مشارکت	868	نفر	
)200	زن	و	668	م��رد(	از	م��ردم،	نهادهای	حکومتی،	جامعه	مدنی،	
رس��انه	ها،	علم��ای	دینی،	قضات	و	س��ارنواالن،	پولی��س،	مدافعین	
حقوق	بش��ر	وزنان	و	نمایندگان	نهادهای	حمایت	کننده	توانست	تا	
یک	برنامه	استراتژیک	پنج	ساله	)	از	1393	تا	1397	(	تدوین	نماید.	
ای��ن	برنامه	اس��تراتژیک	دارای	چهار	هدف	اس��تراتژیک	رهبری،	
توس��عه	حقوق	بش��ر،	توانمندس��ازی	و	حمایت	و	نظارت	می	باشد.	
برنامه	استراتژیک	مبتنی	بر	نتیجه	بوده	و	دارای	11	پیامد	و	28	بازده	
می	باش��د	که	بر	اساس	آن	برنامه	عمل	تدوین	و	110		فعالیت	در	آن	
در	نظر	گرفته	ش��ده	است.	الزم	به		ذکر	است	که		برنامه	استراتژیک	

توس��ط		برنامه	عمل	س��االنه	تکمیل	گردیده	و	زمینه	های	تطبیق	آن	
فراهم	می	شود.	

برنامه ای  امور  رهبری  و  مدیریت  بخش ها،  مورد  در 
کمیسیون

کمیسیون	مس��تقل	حقوق	بش��ر	افغانس��تان	تحت	ریاست	داکتر	
س��یما	سمر	به	همراه	هیئت	کمیش��نران	متشکل	از	هشت	کمیشنر	به	
ش��مول	معاون	کمیسیون	اداره	می	ش��ود.		اداره	امور	اجرایی	آن	را	
رئیس	اجراییه	کمیس��یون،	محمد	موسی	محمودی،	به	پیش	می	برد.	
بخش	های	مختلف	برنامه	ای	کمیس��یون	در	نمودار	زیر	ترسیم	شده	

است.
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کمیسیون	دارای	هشت	دفتر	ساحوی	در	شهرهای	کابل،	هرات،	
مزار	ش��ریف،	بامی��ان،	گردیز،	ج��الل	آباد،	کن��دوز	و	کندهار	و	
همچنین	ش��ش	دفتر	والیتی	در	والیات	هلمند،	ارزگان،	بدخشان،	
دایکندی،	فاریاب	و	غور	می	باش��د.	کمیس��یون	دارای	یک	سیستم	
منظم	سازمان	دهی،	برنامه	ریزی،	مدیریت	معلومات،	گزارش	دهی،	

نظارت،	ارزیابی		و	کنترل	اس��ت	و	در	طی	این	دوره	گزارش	دهی	
توس��ط		522	کارمن��د	و	بر	اس��اس	اصول	و	ارزش	های	ش��فافیت،	
صداقت،	تس��اوی،	عدال��ت	و	رعایت	جندر،	وظای��ف	خویش	را	

به	پیش	برده	است.
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کمیسیون	مس��تقل	حقوق	بشر	افغانس��تان	به	عنوان	یک	نهاد	ملی	
مدافع	حقوق	بش��ر	در	کش��ور،	مطاب��ق	قانون	تش��کیل،	وظایف	و	
صالحیت	های	خویش،	از	آغاز	تأس��یس	تاکن��ون	باهدف	نظارت	
بر	رعایت	حقوق	بش��ر،	تعمیم	و	حمایت	از	حقوق	بش��ر،	نظارت	از	
چگونگی	دسترس��ی	شهروندان	به	حقوق	بشر،	رسیدگی	و	پیگیری	
موارد	نقض	حقوق	بش��ر	و	اتخاذ	تدابیر	به	منظور	بهبود	و	انکش��اف	
وضعیت	حقوق	بش��ر	در	کش��ور،	فعالیت	های	مؤثری	را	انجام	داده	
اس��ت.	کمیسیون	برای	انجام	بهتر	این	فعالیت	ها	و	دسترسی	به	نقاط	
مختلف	افغانس��تان	اقدام	به	تأس��یس	و	راه	اندازی	14	دفتر	ساحوی	
و	والیت��ی	در	ش��هرهای	مختلف	نمود	تا	زمینه	ه��ای	تحقق	اهداف	

پیش	گفته	را	فراهم	نماید.

در	این	بخشی	از	گزارش،	عمده	ترین	فعالیت	های	کمیسیون	طی	
سیزده	سال	)1393-1381(	به	صورت	فشرده	بیان	شده	است.	الزم	به	
ذکر	است	که	منبع	اصلی	معلومات	استفاده	شده	در	گزارش	حاضر،	
گزارش	های	س��االنه	و	برخی	از	گزارش	های	موضوعی	کمیسیون	

می	باشد1	که	طی	سال	های	گذشته	به	نشر	رسیده	است.	

نفر(  میلیون  نیم  از  نفر)بیش  هزار   552013 از  بیش   
درزمینۀ حقوق بشر آموزش دیده اند که  44 درصد آنان 

را زنان تشکیل می دهند.
نهادین��ه	ش��دن	ارزش	ه��ای	حقوق	بش��ری	در	جامع��ه	یکی	از	
خواسته	های	اصلی	کمیسیون	مستقل	حقوق	بشر	افغانستان	می	باشد	
که	بر	اساس	آن	کمیسیون	برنامه	ها	و	طرح	های	مختلفی	را	در	طول	
13	س��ال	گذش��ته	به	اجرا	درآورده	است.	بر	اس��اس	برنامه	کاری	
کمیسیون،	یکی	از	مهم	ترین	اهداف،	افزایش	آگاهی	اقشار	مختلف	
جامعه	از	موازین	حقوق	بش��ر	و	وظایف	و	صالحیت	های	کمیسیون	
بوده	است.		بخشی	از	این	هدف	طبق	برنامه	عمل	کمیسیون	از	طریق	
برگزاری	کارگاه	ها	و	جلسات	آموزشی،	سمینارهای	علمی،	محافل	
عمومی،	تدریس	مضمون	حقوق	بشر	در	دانشگاه	ها	و	دارالمعلمین	
ها،	جلس��ات	تعقیبی	و	ارزیابی	و	برنامه	ای	آموزشی	خاص	اطفال	و	

زنان،	حاصل	شده	است.	

طی	13	س��ال	گذش��ته	در	برنامه	های	آموزش��ی	کمیسیون	طیف	
وس��یعی	از	مردم	که	بی��ش	از	552013	هزار)	بی��ش	از	نیم	میلیون(	

ویب  آدرس  ساالنه،  گزارش های  بشرافغانستان،  حقوق  مستقل  کمیسیون   .1
http://www.aihrc.org.af/home/annual-reports ::سایت

نفر	از	اقش��ار	و	اصناف	مختلف	جامعه	ازجمله		محصلین،	اس��تادان	
مکاتب	و	دانش��گاه	ها،	علم��ای	دینی،	پولیس،	کارمن��دان	ادارات	
مختل��ف	دولتی	و	نهادهای	ملی	و	بین	الملل��ی،	زندانبانان،	زندانیان،	
کارمندان	مراکز	بهداشتی،	زنان	خانه	دار	و	شاغل،	قضات،	سارانوال	
ها،	منسوبین	قوای	مسلح،	خبرنگاران،	فعاالن	جامعه	مدنی	و	حقوق	
بشر،	متنفذین	و	ریش	سفیدان	قوم	و	...	اشتراک	نموده	و	از	برنامه	های	
آموزشی	و	آگاهی	دهی	کمیسیون	مستفید	شده	اند.	این	برنامه	های	
آموزشی	مسائل	و	موضوعات	مهم	حقوق	بشری	را	شامل	می	گردد.	
تالش	های	کارمندان	کمیس��یون	برای	جذب	زنان	در	نقاط	مختلف	
کشور،	باعث	شد	تا	زنان	نیز	از	این	برنامه	ها	استقبال	نمایند.	یکی	از	
مهم	ترین	تأثیرات	عملی	برگزاری	این	گونه	برنامه	ها،	اصالح	و	تغییر	
دیدگاه	های	افراد	شرکت	کننده	در	رابطه	به	مفاهیم	حقوق	بشری	و	
همچنین	صالحیت	های	کمیسیون	می	باشد.	همین	امر	باعث	افزایش	
مراجعه	مردم	به	کمیس��یون	و	دیگر	نهادهای	مربوط	شده	و	حقوق	

بشری	خود	را	از	این	ارگان	ها	مطالبه	نمودند.	

پاس��خگو	ش��دن	نهادها	و	ارگان	های	عدلی	و	قضای��ی	در	برابر	
اقدامات	ش��ان	و	مطالبات	و	دادخواهی	م��ردم	یکی	دیگر	از	آثار	و	
نتایج	این	فعالیت	به	ش��مار	می	رود.	این	اقدام،	گامی	بزرگ	درراه	
تحقق	مفاهیم	حقوق	بش��ر	در	جامعه	افغانستان	به	شمار	می	رود	که	
کمیسیون	مس��تقل	حقوق	بشر	افغانستان	در	طول	این	دوره	13	ساله	

به	خوبی	از	عهده	آن	برآمده	است.	

در	این	برنامه	ها	با	اس��تفاده	از	اس��اتید	خبره	و	متخصص	در	زمینه	
مسائل	و	مفاهیم	مهم	حقوق	بش��ری	و	به	کارگیری	شیوه	های	نوین	
آموزشی،	مفاهیم	و	مقوالت	مهم	حقوق	بشری	آموزش	داده	شده	و	
یا	در	زمینه	مسائل	و	مباحث	حقوق	بشری	و	وقایع	مهم	روز،	تحلیل	

و	مشوره	های	مفید	ارائه	گردیده	است.	

کمیس��یون	همچنین	از	آغاز	تأس��یس،	هم��کاری	نزدیکی	را	با	
سازمان	های	جامعه	مدنی	در	مورد	آموزش	حقوق	بشر	و	دادخواهی	
داشته	اس��ت.	ش��ماری	از	س��ازمان	های	جامعه	مدنی	برای	اجرای	
برنامه	های	ارتقاء	آگاهی	از	حقوق	بشر	پشتیبانی	می	کند	و	برگزاری	
تع��دادی	از	کارگاه	ها	و	برنامه	های	آموزش��ی	را	ب��ه	آن	ها	واگذار	
می	نماید.	به	این	ترتیب	افراد	بی	ش��ماری	نیز	به	صورت	غیرمستقیم	از	

برنامه	های	آموزشی	کمیسیون	مستفید	می	شوند.

عمده ترین دستاوردهای کمیسیون در سیزده سال 
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برنامه های رادیوئی و 54743 دقیقه   186491 دقیقه 
برنامه های تلویزیونی نشر شده است.

کمیس��یون	طی	13	س��ال	گذش��ته	با	پخش	برنامه	ه��ای	مختلف	
آموزش��ی	و	مشوره	ای		به	مدت	186491	دقیقه	از	طریق	رادیوهای	
مختلف	در	سراسر	افغانس��تان،	ازیک	طرف	آگاهی	عموم	مردم	را	
نس��بت	به	مس��ائل	و	مفاهیم	حقوق	بش��ری	افزایش	داده	و	از	سوی	

دیگر	با	کمیسیون	و	صالحیت	های	آن	بیشتر	آشنا	کرده	است.	

همچنین	کمیس��یون	از	آغاز	تأس��یس	تاکنون	توانس��ته	است	از	
طریق	نش��ر	54743	دقیقه	برنامه	های	آموزش��ی	از	طریق	شبکه	های	
مختل��ف	تلویزیونی	در	سراس��ر	کش��ور،	کیفیت	آم��وزش	حقوق	
بش��ر	را	افزای��ش	داده،	آگاهی	افراد	زیادی	را	از	مفاهیم	و	مس��ائل	
حقوق	بش��ری،	ارتقاء	بخش��د.	این	برنامه	ها	ش��امل	فیلم	های	مستند	
و	کوتاه،	اس��پات	ها	)پیام	های	کوتاه	حقوق	بش��ری(	با	موضوعات	
ترویج	و	تبلیغ	ارزش	های	حقوق	بشری	در	جامعه	است.	4143866	
نس��خه	ماهنامه	حقوق	بشر،	جزوات	و	نش��رات	آموزشِی	،	چاپ	و	

توزیع	شده	است.

کمیس��یون	از	ابتدای	کار	خود	جه��ت	ترویج	ارزش	های	حقوق	
بش��ری	و	تأکید	بیش��تر	ب��ر	مفاهیم	مهم	حقوق	بش��ری،	اق��دام	به	
چاپ	ماهنامه	حقوق	بش��ر	نموده	اس��ت.	به	ای��ن	ترتیب،	مقاالت	و	
گزارش	های	مرتبط	با	مفهوم	حقوق	بش��ر	در	کش��ور،	از	طریق	این	
ماهنامه	به	زبان	های	دری	و	پش��تو	به	نشر	می	رسد.	همچنین	ماهنامه	
به	خط	بریل	هم	برای	اس��تفاده	نابینایان	تهیه	و	توزیع		گردیده	است.	
اس��ناد	مهم	حقوق	بش��ری	ازجمله	میثاق	های	بین	المللی	حقوق	بشر	
و	قوانین	داخلی	مرتبط	با	حقوق	بش��ر	و	غیره	هم	چاپ	ش��ده	و	در	
دس��ترس	عموم	مردم	قرارگرفته	است.	کمیس��یون	تاکنون	توانسته	
اس��ت	به	تعداد	4143866	نسخه	از	ماهنامه	کمیس��یون،	اسناد	مهم	
حقوق	بشری،	جزوه	های	آموزشی	و	سایر	نشرات	خویش	را	نشر	و	

در	سراسر	کشور	توزیع	نماید.

کمیس��یون	ع��الوه	بر	چاپ	و	نش��ر	ماهنامه	و	اس��ناد	مهم	حقوق	
بش��ری،	برخی	مق��االت	و	گزارش	ه��ای	تحلیلی	را	نی��ز	از	طریق	
روزنامه	ها	و	مجالت	معتبر	کش��ور	نشر	می	نماید.	به	همین	منظور	با	
تعدادی	از	رسانه	ها	در	سراسر	کشور،	قراردادهای	منعقد	نموده	که	
بر	اساس	آن	موضوعات	مربوط	به	حقوق	بشر،	به	صورت	روزانه	به	

نشر	رسیده	است.

در  بشر  حقوق  نقض  بر  مبنی  شکایت  مورد   28184  
کمیسیون ثبت و رسیدگی شده است.

کمیس��یون	طی	13	سال	گذش��ته	به	تعداد	28184	مورد	شکایت	
را	دریاف��ت،	ثبت،	رس��یدگی	و	پیگیری	کرده	اس��ت.	از	این	میان	
16456	مورد	آن	نقض	حقوق	بشر	بوده	است.	کارمندان	کمیسیون	
به	تمام	شاکیان	و	قربانیان	نقض	حقوق	بشر	که	شکایات	خویش	را	
در	کمیس��یون	ثبت	نموده	و	یا	کمیسیون	شکایات	آنان	را	از	هنگام	

مأموریت	های	نظارتی	و	یا	از	طریق	رس��انه	ها	به	دست	آورده	است	
همکاری	نموده	اس��ت.	کمیس��یون	حقوق	بش��ر	به	مراجعین	خود	
همواره	مشوره	های	الزم	حقوقی	داده،	شکایات	شان	را	مستندسازی	
و	رس��یدگی	نموده	اس��ت.	همچنین	موارد	نقض	حقوق	بش��ر	را	به	

مراجع	قانونی	ارجاع	و	داده	و	مورد	پیگری	قرار	داده	است.	

 32629 مورد قضیه خشونت علیه زنان در کمیسیون 
ثبت و رسیدگی شده است.

یکی	از	بخش	های	اصلی	کمیس��یون،	بخش	حمایت	و	انکشاف	
حقوق	زنان	می	باش��د	که	به	ش��کایات	واصله	در	زمینه	حقوق	زنان	
رس��یدگی	و	از	حقوق	قربانیان	خشونت	علیه	زنان	از	طریق	مجاری	
قانونی	حمایت	می	نماید.	این	بخش	در	طی	13	سال	گذشته	32629	
قضیه	خش��ونت	علیه	زنان	را	ثبت	و	به	ش��اکیان	مش��وره	های	الزم	
حقوق��ی	داده	و	ش��کایات	آنان	را	به	مراجع	مربوط��ه	ارجاع	نموده	
اس��ت.	در	مواردی	که	نیاز	به	مس��اعدت	حقوقی	داشته،	مساعدت	
نیز	صورت	گرفته	و	موارد	نقض	حقوق	بش��ری	آن	توس��ط	بخش	
نظارت	و	بررس��ی	کمیسیون	پیگیری	گردیده	است.	آمار	ذکرشده	
مربوط	به	قضایایی	است	که	کمیسیون	طی	13	سال	گذشته	دریافت	
کرده	است.	هر	قضیه	خود	مشتمل	بر	چندین	نوع	خشونت	می	باشد.	
طی	این	مدت	به	تعداد	32629	زن	توانسته	اند	شکایت	خود	مبنی	بر	
خشونت	جنسیتی	را	در	کمیس��یون	ثبت	نمایند.	این	در	حالی	است	
که	تعداد	زیادی	از	قضایای	خشونت	به	دالیل	مختلف	پنهان	می	ماند	
و	قربانیان	فرصت	مراجعه	به	کمیس��یون	و	سایر	نهادهای	مربوطه	را	
پیدا	نمی	کنند.	بااین	حال	آمار	ذکرش��ده	در	هرس��ال	سیر	صعودی	

داشته	است.

و  بازدید  آزادی  سلب  محالت  از  بار   17489  
نظارت شده است.

کمیسیون	به	منظور	نظارت	از	رعایت	حقوق	زندانیان	در	محالت	
س��لب	آزادی،	بهبود	ش��رایط	نگهداری	و	پیگیری	ش��کایات	آنان	
در	محالت	س��لب	آزادی،	به	صورت	مستمر	از	این	مراکز	در	نقاط	
مختلف	کشور،	توس��ط	افراد	آگاه	و	کارش��ناس	در	همین	رابطه،	
نظارت	های	مؤثر	و	مس��تمر	نموده	اس��ت.	در	جریان	این	نظارت	ها،	
وضعیت	حقوقی	و	معیشتی	زندانیان	در	این	مراکز،	بررسی	می	گردد.	
کمیسیون	از	س��ال	1381	تا	پایان	سال	1393	توانسته	17489	بار	از	
محالت	س��لب	آزادی	زنان،	مردان	و	مراکز	اصالح	و	تربیت	اطفال	

بازدید	و	نظارت	نماید.

همچن��ان	یافته	های	نظ��ارت	از	محالت	س��لب	آزادی	و	مراکز	
اص��الح	و	تربیه	اطفال	از	طری��ق	گزارش	های	نظارتی،	موضوعی	و	
ساالنه	کمیس��یون	انعکاس	پیداکرده	و	به	مراجع	مربوطه	سفارشات	
و	پیش��نهادات	خاص	ارائه	گردیده	اس��ت.	پیشنهادات	و	سفارشات	
مندرج	در	گزارش	ها	مشخص،	واضح	و	روشن	بوده	تا	زمینه	اعمال	

و	تطبیق	آن	بیشتر	فراهم	گردد.
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 6284 نفر زندانی غیرقانونی با حمایت، دادخواهی و 
مداخلۀ قانونی کمیسیون از زندان ها رهاشده اند.

در	ط��ول	13	س��ال	گذش��ته،	درنتیجه	نظ��ارت	مؤثر	و	مس��تمر	
کارمندان	مس��لکی	کمیسیون	از	محالت	س��لب	آزادی	در	سراسر	
کش��ور،	وضعیت	حقوقی	توقیف	ش��دگان	نیز	به	دقت	بررسی	شده	
س��پس	نس��بت	به	آزادی	افرادی	که	به	صورت	غیرقانونی	در	حبس	
یا	توقیف	به	س��ر	می	بردند،	اقدامات	قانونی	صورت	گرفته	اس��ت.	
درنتیجه	این	نظارت	ها	از	آغاز	بکار	کمیس��یون	تا	پایان	سال	1393،	
ب��ه	تعداد	6284	نفر	از	تحت	حبس،	حجز،	توقیف	و	نظارت	رهایی	
یافتند.	این	افراد	که	شامل	مردان،	زنان	و	اطفال	می	باشند،	به	صورت	

غیرقانونی	در	محالت	سلب	آزادی	به	سر	می	بردند.

 50 مورد زندان شخصی با مداخله قانونی کمیسیون 
مسدود شده است.

در	سال	های	نخس��تین	آغاز	به	کار	کمیسیون	مستقل	حقوق	بشر	
افغانس��تان،	وجود	زندان	های	ش��خصی	یک	معضل	بزرگ	حقوق	
بشری	بود.	با	توجه	به	غیرقانونی	بودن	چنین	زندان	ها	و	نارسائی	های	
موجود	در	آن،	کمیس��یون	تالش	نمود	تا	با	کشف	و	ثبت	این	گونه	
زندان	ها،	س��عی	بر	مسدود	شدن	آن	نماید.	خوش��بختانه	کمیسیون	
قادر	گردید	تا	50	زندان	شخصی	را	کشف	و	با	مداخله	قانونی	و	از	

طریق	مراجع	ذیصالح،	آن	را	مسدود	نماید.

 92 مورد گور دسته جمعی قربانیان سال های جنگ، 
مقدماتی  موردبررسی  و  شناسایی  کمیسیون  توسط 

قرارگرفته است.
کمیس��یون	از	زمان	تأس��یس	تا	اکنون	92	مورد	گور	دسته	جمعی	
را	شناس��ایی	و	موردبررس��ی	ه��ای	ابتدائی	و	مقدماتی	ق��رار	داده	
اس��ت.	گورهای	دس��ته	جمعی	یکی	از	میراث	های	سال	های	جنگ	
اس��ت	که	در	س��ال	های	اخیر	در	نقاط	مختلف	افغانس��تان	کشف	و	
ثبت	شده	اس��ت.	کمیسیون	سهم	اساس��ی	در	شناسایی	و	نگهداری	
گورهای	دس��ته	جمعی	داشته	و	س��عی	نموده	است	که	از	گورهای	
دس��ته	جمعی	شناسایی	شده،	الی	تحقیق	و	بررسی	همه	جانبه	و	تثبیت	

هویت	قربانیان،	عامالن	و	دوره	تاریخی	آن،	به	خوبی	حفاظت	شود.	
البته	کمیس��یون	تالش	نموده	تا	با	توجه	به	وظایف	و	صالحیت	های	
قانونی	خویش	و	امکانات	دست	داشته،	بررسی	مقدماتی	و	ابتدائی	

را	نیز	در	این	زمینه	انجام	بدهد.

نظارتی  و  موضوعی  تحقیقی،  گزارش  عنوان   71  
توسط کمیسیون تهیه و به نشر رسیده است.

کمیس��یون	به	عنوان	مرج��ع	و	منبع	معتبر		اطالع��ات	و	معلومات	
مس��تند	و	تحقیقی	در	عرصه	مس��ائل	حقوق	بش��ری	و	موارد	نقض	
حقوق	بش��ر	در	کش��ور،	با	ایجاد	تیمی	متشکل	از	افراد	متخصص	و	
مس��لکی	در	زمینه	تهیه	گزارش	های	تحقیقی،	موضوعی	و	نظارتی،	
پیوس��ته	مس��ائل	مهم	روز	را	بررس��ی	کرده	و	در	آن	زمینه	تحقیق	
میدان��ی	راه	ان��دازی	کرده	اس��ت.	یافته	های	برنامه	ه��ای	تحقیقی	و	
نظارتی	کمیس��یون	به	صورت	گزارش	ه��ای	تحقیقی،	موضوعی	و	
نظارت	به	نش��ر	رس��یده	است.	کمیس��یون	طی	13	سال	گذشته،	71	
عنوان	گ��زارش	تحقیقی،	موضوعی	و	نظارت��ی	از	وضعیت	حقوق	
بشر	در	افغانستان	به	نشر	رسانیده	است،	به	شمول	چهار	موردتحقیق	

و	مشوره	ملی	در	مورد	موضوعات	حاد	و	مهم	حقوق	بشری:
1.	مش��ورۀ	ملی	در	مورد	جرائم	جنگی	و	موارد	نقض	حقوق	بشر	

در	سه	دهۀ	گذشته.

2.	تحقیق	ملی	در	مورد	قتل	ناموسی	و	تجاوز	جنسی.

3.	تحقیق	ملی	در	مورد	پدیدۀ	بچه	بازی.

4.	تحقیق	ملی	در	مورد	حوادث	ترافیکی	و	قتل	های	هدفمند.

گزارش	های	کمیس��یون	ح��اوی	معلومات	و	اطالع��ات	دقیق	و	
مس��تند	از	وضعیت	حقوق	بش��ر	و	پیش��نهادات	و	سفارشات	واضح	
ب��ه	نهاده��ای	مربوطه	دولت��ی	و	غیردولت��ی	بوده	اس��ت.	عالوه	بر	
گزارش	های	ذکرشده،	کمیس��یون	همه	ساله	گزارش	های	ساالنه	از	
فعالیت	ها،	کارکردها،	دستاوردها	و	نتایج	فعالیت	های	خویش	را	به	

نشر	رسانده	است.

جدول	زیر	عمده	ترین	فعالیت	های	کمیس��یون	از	آغاز	تأس��یس	تاکنون)	1381-	1393(	را	که	ش��رح	آن	در	فوق	آمده	اس��ت،	نش��ان	
می	دهد:

مالحظاتدستاوردهانوع فعالیتشماره

آموزش	حقوق	بش��ر	به	افراد	و	اشخاص	از	اقشار	و	1
بیش	از	552013	هزار	نفراصناف	مختلف	در	سراسر	کشور

مستفید	شدگان	برنامه	ای	آموزشی	و	
آگاهی	دهی	کمیسیون	از	تمام	اقشار	

و	اصناف	جامعه	بوده	است

186491دقیقهنشر	برنامه	های	رادیویی	حقوق	بشر2
و	 رادیوی��ی	 برنامه	ه��ای	 اکثری��ت	
تلویزیونی	نشر	شده،	توسط	کمیسیون	

تولیدشده	است.
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54743	دقیقهنشر	برنامه	های	تلویزیونی	حقوق	بشر3

چاپ،	نش��ر	و	توزیع	ماهنامه	حقوق	بشر،	جزوات	و	4
4143866	نسخهنشرات	آموزشِی	چاپی

برنام��ه	توزی��ع	نش��رات	و	ماهنام��ه	
کمیسیون	سراسر	کش��ور	را	پوشش	

داده	است.

ثبت،	رس��یدگی،	مستندس��ازی	و	ارج��اع	قضایای	5
32629		قضیهخشونت	علیه	زنان

هر	قضیه	خش��ونت	علیه	زنان	ش��امل	
ی��ک	یا	چن��د	ن��وع	خش��ونت	بوده	

است.

6
نظارت	از	محالت	س��لب	آزادی)	ش��امل	محابس،	
توقیف	خانه	ها،	نظارت	خانه	ه��ای	پولیس	و	امنیت	

ملی	و	مراکز	اصالح	و	تربیه	اطفال(
17489	بار

محالت	متذکره	به	شمول	بخش	های	
مردان��ه	و	زنان��ه،	توس��ط	کارمندان	

کمیسیون	نظارت	شده	است.

رهایی	زندانی��ان	غیرقانونی	که	با	حمایت	و	مداخله	7
6284		نفرقانونی	کمیسیون	آزادشده	اند.

زندانیانی	 زندانیان	رهاشده،	آن	عده	
بوده	که	ب��دون	دلیل	موج��ه	قانونی	
در	محالت	س��لب	آزادی	نگهداری	

می	شده	اند.

ثبت	و	رسیدگی	به	ش��کایات	نقض	حقوق	بشر	در	8
28184	قضیهکشور

تمام	ش��کایات	متذکره	به	گونه	های	
مختلف	مورد	رس��یدگی	قرارگرفته	

است.

مسدود	ش��دن	زندان	های	شخصی	با	مداخله	قانونی	9
50	زندانکمیسیون

کش��ف	و	بررس��ی	ابتدائی	گورهای	دس��ته	جمعی	10
92	گورستانقربانیان	سال	های	جنگ

تهیه	و	نش��ر	گزارش	ه��ای	تحقیق��ی،	موضوعی	و	11
71	عنواننظارتی

متذکره،	 گزارش	ه��ای	 ب��ر	 ع��الوه	
کمیس��یون	همه	س��اله	گزارش	ه��ای	
س��االنه	خویش	را	به	نش��ر	رس��انده	

است.
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وضعیت	حقوق	بش��ر	در	افغانس��تان	هنوز	باچالش	های	متعددی	
مواجه	است.	در	یکس��ال	اخیر	موارد	مختلف	نقض	حقوق	بشر	در	
این	کش��ور	صورت	گرفته	است	که	بیش��تر	آن	ناشی	از	عدم	امنیت	
بوده	اس��ت.	در	ای��ن	دوره	هرچند	ش��اهد	پیش��رفت	هایی	درزمینه	
تحقق	حقوق	بش��ر	بوده	ایم،	اما	برخی	چالش	ها	نیز	حقوق	بشر	را	با	
تهدیدات	جدی	روبرو	ساخته	است.	یکی	از	عوامل	بروز	تحوالت	
در	کشور،	خروج	نیروهای	نظامی	بین	المللی	از	افغانستان	و	کاهش	
کمک	ها	می	باش��د.	نیروهای	بین	المللی	برای	مبارزه	با	تروریزم	که	
یک	تهدید	جدی	برای	همه	کش��ورها	محس��وب	می	ش��ود،	وارد	
خاک	افغانس��تان	ش��ده	بودند،	اما	پس	از	صرف	هزینه	های	مالی	و	
جانی	بس��یار،	مأموریت	خود	را	به	پایان	رس��اندند.	اما	روشن	است	
ک��ه	عامالن	تروریزم	همچنان	به	قوت	خود	در	این	کش��ور	فعالیت	
دارند.	خروج	نیروهای	ناتو	باعث	ایجاد	یک	خأل	امنیتی	در	کش��ور	
و	افزایش	ش��دت	نگرانی	های	مردم	گردید،	بطوریکه	ناامنی	هنوز	

یکی	از	دغدغه	های	اصلی	شهروندان	افغانستان	می	باشد.

مشکالت	مالی	و	اقتصادی	دولت	و	مردم	از	دیگر	پیامدهای	این	
مسئله	به	حساب	می	آید.	وضعیت	به	وجود	آمده	زمینه	را	برای	بروز	
موارد	نقض	حقوق	بش��ر	مهیا	ساخت.	از	طرفی	بررسی	موارد	نقض	
حقوق	بش��ر	در	این	دوره	نش��ان	می	دهد	که	مشکالت	عمده	ای	در	
س��اختار	حکومت	وجود	دارد	که	زمینه	های	نقض	حقوق	بش��ر	را	

فراهم	می	سازد.

گزارش	هایی	که	س��ازمان	های	بین	الملل��ی	در	رابطه	به	وضعیت	
حقوق	بشر	در	افغانستان	در	این	دوره	به	نشر	سپرده		است،	حاکی	از	
وجود	نگرانی	ها	نسبت	به	موارد	نقض	حقوق	بشر	می	باشد؛	سازمان	
عفو	بین	الملل	گزارش��ی	را	در	ماه	حمل	1394	نش��ر	نمود	با	عنوان	
" زندگی	آنان	در	خطر	است" که	در	آن	از	وضعیت	زنان	فعال	در	
عرصه	حقوق	بش��ر	ابراز	نگرانی	کرده	و	وضعیت	آنان	را	خطرناک	
تر	از	هر	زمان	دیگر	خوانده	اس��ت.1	یافته	های	این	گزارش	که	در	
نتیجه	مصاحبه	با	بیش	از	50	زن	مدافع	حقوق	بشر	در	سیزده	والیت	
افغانستان	حاصل	شده،	نشان	می	دهد	که	حقوق	بشر	در	اکثر	مناطق	
افغانس��تان	رعایت	نمی	ش��ود	و	نیروهای	مس��لح	مخالف	دولت	با	
حمله	بر	زنان	مدافع	حقوق	بش��ر،	در	صدد	وحشت	افکنی	بین	مردم	

1. سازمان عفو بین الملل، گزارش ویژه در رابطه به وضعیت زنان فعال در عرصه 
حقوق بشر. آدرس ویب سایت: 

THEIR LIVES ON THE LINE, AMNESTY INTERNA-
TIONAL, APRIL 2015

و	ایجاد	موانع	بر	س��ر	راه	فعالیت	های	حقوق	بش��ری	زنان	هس��تند.	
همچنین	یافته	های	کمیس��یون	مستقل	حقوق	بش��ر	افغانستان	نشان	
میدهد	که	مجموع	آمار	خش��ونت	علیه	زنان	که	از	ش��اکیان	به	ثبت	
رسیده	در	طول	سال	2015	به	5132	مورد	می	رسد	که	در	مقایسه	با	

سال	2014	حدود	5	درصد	افزایش	را	نشان	می	دهد.

دیده	بان	حقوق	بشر	در	بیس��ت	و	پنجمین	گزارش	خود	با	عنوان	
" امروز	همه	ما	باید	بمیریم" که	در	ماه	حوت	1393	منتش��ر	نمود،	
تصریح	کرده	اس��ت	که	رئیس	جمهور	پیش��ین	افغانس��تان	نتوانست	
افراد	مسلح	غیرمس��ئول	و	ناقضان	حقوق	بشر	را	به	پای	میز	محاکمه	
بکش��اند.	اما	ازآنجاکه	افراد	مس��لح	غیرمسئول	یکی	از		گروه	های	
ناقض	حقوق	بش��ر	و	یا	تأثیرگذار	می	باشند،	حکومت	وحدت	ملی	
نباید	نس��بت	به	این	مس��ئله	مهم	غفلت	نماید	بلک��ه	باید	با	قاطعیت	
عدالت	را	در	مورد	آن	ها	جاری	سازد.2	برای	اجرای	عدالت	نیز	الزم	
اس��ت	نهادهای	عدلی	و		قضایی	به	صورت	کاماًل	مستقل	و	به	دوراز	
تحریکات	و	فش��ار	افراد	زورمند،	تصمیم	خود	را	طبق	احکام	قانون	

اساسی	افغانستان	عادالنه	و	شفاف	اتخاذ	نمایند.

ماده	22	قانون	اساسی		مقرر	داشته	است:	" هر	نوع	تبعیض	و	امتیاز	
بین	اتباع	افغانستان	ممنوع	است.	اتباع	افغانستان	اعم	از	زن	و	مرد	در	
برابر	قانون	دارای	حقوق	و	وجایب	مس��اوی	می	باشند"3،	بناً	دولت	
موظف	اس��ت	احکام	قانون	را	اجرا	نماید،	در	این	صورت	مردم	نیز	
اعتماد	ازدس��ت	رفته	خود	را	نسبت	به	دولت	بازخواهند	یافت	و	این	
اعتمادسازی	می	تواند	با	رس��یدگی	به	موارد	مهم	نقض	حقوق	بشر	

شروع	شود.	

کمیس��یون	مستقل	حقوق	بشر	افغانستان،	موارد	نقض	حقوق	بشر	
را	بربنیاد	کنوانیس��یونهای	بین	المللی	حقوق	بش��ر	و	قانون	اساس��ی	
افغانس��تان	شناسایی	مینماید.	شکایاتی	که	به	ثبت	میرسد،	کمیسیون	
موارد	نقض	حقوق	بشر	را	از	میان	مجموع	شکایات	شناسایی	نموده	
و	قضای��ا	را	ثبت	و	پیگی��ری	میکند.	حق	حیات،	ح��ق	مصونیت	از	
ش��کنجه	و	بدرفتاری،	حق	کرامت	انس��انی،	ح��ق	آزادی	و	امنیت	
شخصی،	حق	آزادی	در	ازدواج	و	غیره	از	مهم	ترین	مواردی	است	

که	در	افغانستان	بیشتر	مورد	نقض	قرار	می	گیرد.
غیرمسئول،  مسلح  افراد  مورد  در  گزارش  بشر،  حقوق  بان  دیده  سازمان   .2
http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/ :آدرس ویب سایت

pdf.0_afghanistan0315web
3. دولت جمهوری اسالمی افغانستان، قانون اساسی، مصوب سال 1392، ماده 
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گزارش	تحقیقی	وضعیت	حقوق	بش��ر	در	سال	1394	که	توسط	
کمیس��یون	حقوق	بش��ر	تهیه	ش��ده	نش��ان	می	دهد	که	بخش	های	
مختلف	حقوق	بش��ر	هنوز	باچالش		مواجه	است.	در	متن	ذیل،	یافته	
های	عم��ده	گزارش	وضعیت	حقوق	بش��ر	را	ب��ه	صورت	خالصه	

آورده	شده	است:	

بربنیاد	اداره	قضیه	کمیس��یون	مس��تقل	حقوق	بش��ر	افغانستان	در	
س��ال	مالی	1394	به	تعداد677	قضی��ه	که	مجموعا	746	مورد	نقض	
حقوق	بش��ر	را	شامل	می	شود	به	ثبت	رسیده	است.	از	این	جمله	66	
درصد	تحت	کار،	30	درصد	حل	و	4	درصد	قضایا	بسته	شده	است.	
ازلحاظ	جنس��یتی	ح��دود	72	درصد	قضایا	مربوط	ب��ه	مردان	و	28	

درصد	قضایا	مربوط	به	زنان	می	باشند.	

بربنیاد	اداره	قضیه	کمیس��یون	مس��تقل	حقوق	بش��ر	افغانستان	در	
بخش	کرامت	انس��انی	به	تعداد	101	قضیه	به	ثبت	رس��یده	اس��ت.	
بیش��تر	این	قضایا	شامل	خش��ونت	های	فزیکی،	اهانت	و	بدرفتاری	
بوده	اس��ت.	از	لحاظ	جنس��یتی	حدود	21	قضیه	مربوط	زنان	و	80	
قضیه	مربوط	مردان	می	باش��د.		یافته	های	کمیس��یون	مستقل	حقوق	
بش��ر	افغانستان	نشان	می	دهد	که	بیشترین	نقض	حق	کرامت	انسانی	
از	س��وی	پولیس	و	قومندانان	مسلح	صورت	گرفته	است	که	عمدتا	

شامل	شکنجه	و	بدرفتاری	می	شود.	

در	بخش	حق	آزادی	و	امنیت	ش��خصی،	به	تعداد	200	قضیه	در	
مورد	حق	آزادي	و	امنیت	شخصي	به	ثبت	رسیده	است.	اداره	قضیه	
کمیس��یون	نش��ان	مي	دهد	که	در	این	مدت	تعداد	114	مورد	نقض	
حق	مصؤنیت	از	دس��تگیري	و	توقیف	خودس��رانه	به	ثبت	رس��یده	
اس��ت.	درتعدادي	از	این	قضایا	از	نیروهاي	موظف	دولتي	و	پولیس	
به	عنوان	ناقضان	حق	مصؤنیت	از	دستگیري	و	یا	توقیف	خودسرانه	

شکایت	شده	است	

در	قضایای	س��ال	1394	به	تعداد	74	قضی��ه	مربوط	به	نقض	حق	
ملکیت	می	باش��د.	قضایا	نشان	می	دهد	که	در	مواردی	مختلف	حق	
مالکیت	افراد	به	اش��کال	گوناگون	نقض	ش��ده	است.	بر	اساس	این	
قضایا،	زورمندان	محلی،	افراد	دولتی،	قومندانان	مس��لح	غیر	مسؤل	

عمده	ترین	عاملین	نقض	حق	ملکیت	افراد	بوده	اند.	

در	س��ال	1394	به	تعداد	10	قضیه	مربوط	به	نقض	حق	صحت	در	
اداره	قضیه	کمیس��یون	مستقل	حقوق	بش��ر	افغانستان	به	ثبت	رسیده	
اس��ت.	بیش��تر	این	قضایا	در	رابطه	به	نبود	امکان��ات	الزم	در	مراکز	
صح��ی	و	یا	دور	بودن	مراکز	صحی	می	باش��د.	کمبود	و	بی	کیفیت	
ب��ودن	ادویه،	نبود	خدمات	درس��ت	و	اساس��ی،	نب��ود	امکانات	و	
س��هولت	های	کافی،	نبود	داکتران	مسلکی	و	متخصص،	هنوزهم	به	

عنوان	چالش	های	عمده	در	بخش	صحت	مطرح	است.	

معضل	بیکاری	در	افغانس��تان	به	یک	مس��أله	نگران	کننده	تبدیل	
شده	اس��ت	و	نرخ	بیکاری	همه	روزه	افزایش	می	یابد.	این	موضوع	

باعث	شده	است	که	تعدادی	از	شهروندان	اقدام	به	مهاجرت	نمایند.	
گسترش	ناامنی،	خروج	نیروهای	خارجی،	محدودشدن	کمک		ها،	
نبود	برنامه	عملی	اش��تغال	زایی	از	سوی	حکومت	باعث	شده	است	
وضعیت	کار	در	افغانستان	بدتر	شود.	بربنیاد	بانک	اطالعاتی	کمیسیون	
مستقل	حقوق	بش��ر	در	س��ال	1394	از	مجموع	مصاحبه	شوندگان	
حدود	46	درصد	ش��ان	گفته	اند	که	بی��کار	اند.	کار	کودکان	طبق	
اسناد	بین	المللی	ممنوع	است.	اما،	فقر	اقتصادی	باعث	شده	است	که	
در	افغانس��تان	تعدادی	از	کودکان	برای	تأمین	مصارف	فامیل	ش��ان	
مجبور	به	کار	کردن	ش��وند.	کار	در	مزرعه،	چوپانی،	دستفروشی،	
موترش��ویی،	کفاشی،	ش��اگرد	هوتل	و	قالی	بافی	از	جمله	کارهایی	

است	که	کودکان	به	آن	روی	می	آورند.	

در	بخش	حق	ازدواج	در	س��ال	1394	تعداد	60	قضیه	نقض	حق	
آزادي	در		ازدواج	و	انتخاب	همس��ر	در	بانک	معلومات	کمیسیون	
به	ثبت	رسیده	است.	از	آن	تعداد	18	قضیه	مربوط	به	اطفال	)18-7	
سال(	مي	باشد.	بروز	انواع	خشونت		هاي	فزیکي،	جنسي،	خودکشي،	
طالق،	مشکالت	روحي	و	رواني،	فرار	از	منزل	و	مرگ	و	میر	مادران	
و	اطفال	ش��ان	درهنگام	تولد	از	آس��یب	هاي	ازدواج	در	طفولیت	به	
ش��مار	مي	رود.	طبق	یافته	هاي	این	تحقی��ق	حق	مصؤنیت	دختران	
بیش	از	پسران	نقض	مي	ش��ود	و	دختران	بیشتر	قرباني	ازدواج		هاي	
قبل	از	وقت	مي	ش��وند.	همچنین		فقر	اقتصادي،	وجود	ساختارهاي	
مردساالرانه	و	دیدگاه	س��نتي	در	خانواده	ها،	بد	دادن	و	بدل	اطفال	
از	دالیل	اصلي	نقض	حق	مصؤنیت	از	ازدواج	در	طفولیت	به	شمار	

مي	رود.	

رسیدگی	مؤثر	به	موارد	نقض	حقوق	بشر	و	صدور	حکم	عادالنه	
در	مورد	آن	ها	جزو	حقوق	کس��انی	اس��ت	که	قربانی	نقض	حقوق	
بش��ر	و	یا	متهم	به	نقض	حقوق	دیگران	ش��ده	اند.	هم	ش��اکی	و	هم	
مته��م	حق	دارند	که	قضایای	مربوطه		ش��ان	در	موعد	معینه	قانونی	و	
با	طی	مراحل	قانونی،	به	صورت	ش��فاف	و	عادالنه	مورد	رسیدگی	
ق��رار	بگیرند.	در	گزارش	وضعیت	حقوق	بش��ر	به	تعداد	177	قضیه	
در	رابطه	به	حق	طی	مراحل	قانونی	یا	رسیدگی	مؤثر	به	ثبت	رسیده	
اس��ت.	از	لحاظ	تفکیک	جنسیتی،	به	تعداد	20	قضیه	مربوط	زنان	و	

157	قضیه	مربوط	مردان	می	باشد.1

آزادی مطبوعات: 
براس��اس	گزارش	دیدبان	رس��انه	های	افغانس��تان،	س��ال	2015	
میالدی	بدترین	س��ال	برای	خبرنگاران	و	رس��انه	های	بوده	اس��ت.	
گزارش	و	یافته	های	دیدبان	رس��انه	ها	نش��ان	میده��د	که	که:	»	در	
س��ال	2015	میالدی	ب��ه	تعداد	95	مورد	خش��ونت	علیه	خبرنگاران	
به	ثبت	رس��یده	است.	در	این	س��ال	به	تعداد	چهار	خبرنگار	کشته،	
چهار	خبرنگار	زخمی	و	20	خبرنگار	مورد	لت	و	کوب	قرار	گرفته	

1. روزنامه هشت صبح، 2015 بدترین سال برای خبرنگاران، تاریخ نشر جدی 
it-was-the-worst-year-/12/10/1394/8am.af//:http آدرس:   ،1394

/for-journalists



گزارش ساالنه/ 1394 خورشیدی

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

اند.	همچنین	چهل	خبرنگار	م��ورد	تهدید	و	اهانت	قرار	گرفته	اند.	
بیشترین	خش��ونت	علیه	خبرنگاران	از	سوی	گروه	های	تروریستی	

اعالم	شده	است.		

برجسته ترین  رخدادهای حقوق بشری
در	این	دوره	گزارش	دهی	چندین	مورد	تکان	دهنده	نقض	حقوق	
بش��ر	در	کشور	صورت	گرفته	که	در	متن	ذیل	به	صورت	فشرده	به	

آنها	پرداخته	شده	است:		

1- انفجار موتر حامل کارمندان کمیسیون مستقل حقوق 
بشر افغانستان در جالل آباد

در	سال	1394	طی	یک	حادثه	تروریستی،	موتر	حامل	کارمندان	
کمیسیون	درش��هر	جالل	آباد	مورد	انفجار	قرار	گرفت.	در	اثر	این	
حمله	تروریس��تی	دو	تن	از	کارمندان	کمیس��یون	ج��ان	خود	را	از	

دست	دادند	و	شش	نفر	دیگر	زخمی	شدند.

حمالت	تروریستی	و	کشتار	غیرنظامیان	پیوسته	از	سوی	کمیسیون	
مستقل	حقوق	بشر،	به	ش��دت	محکوم	شده	و	از	طرف	های	درگیر	
موکداً	خواسته	شده	تا	قوانین	بشردوستانه	بین	المللی	را	در	منازعات	

مسلحانه،	رعایت	نمایند.	

2- سقوط شهر کندوز توسط مخالفین مسلح 
در	تاریخ	6	میزان	1394مخالفین	مسلح	دولت	با	استفاده	از	ضعف	
امنیتی	در	کندوز،	این	ش��هر	را	تصرف	کردند.	سقوط	شهر	کندوز	
به	دست	مخالفین	دولت،	موجی	از	ناارامی	در	شمال	و	شمال	شرق	
کشور	بوجود	آورد.	اشغال	کندوز	به	دست	مخالفین	مسلح	و	سپس	
هرج	و	مرج	بوجود	آمده	در	سطح	شهر	زمینه	را	برای	نقض	گسترده	
حقوق	بش��ر	نسبت	به	شهروندان	کندوز	و	مردم	ملکی	تسهیل	نمود.		
قتل	های	هدفمند،	کش��تار	افراد	ملکی،	تخریب	ارگانهای	دولتی	و	
بی��ن	المللی	و	مراکز	تجاری	و	همچنین	ادعای	تجاوزهای	جنس��ی	
از	جمله	موارد		نقض	حقوق	بش��ری	بوده	اس��ت	که	پس	از	سقوط	
کندوز	توس��ط	قربانیان	موارد	نقض	حقوق	بشر	و	یا	شاهدان	عینی،	
گزارش	ش��ده	است.	دفتر	ساحوی	کمیسیون	مستقل	حقوق	بشر	در	
کندوز	نیز	در	جریان	این	جنگ	ها	متحمل	خس��اراتی	شد؛	تعدادی	
از	ام��وال	دفت��ر	از	قبیل	موتر،	کامپیوتر،	کم��ره،	میز	و	چوکی	و...،	

مفقود،	شکسته	و	یا	آسییب	دیده	اند.	

کمیس��یون	در	این	رابطه	با	صدور	چهار	اعالمیه	مطبوعاتی	حمله	
مخالفان	مس��لح	دولت	به	ش��هر	کندوز	و	هدف	قرار	دادن	محالت	
مسکونی	و	اماکن	عمومی	و	ادارات	خدمات	عامه	را	شدیدا	محکوم	
نمود.1	کمیسیون	همچنین	بر	اساس	الیحه	وظایف	خویش،	از	روند	
منازعه	در	این	شهر	نظارت	نموده	و	قضایای	نقض	حقوق	بشر	را	از	
مسلح  مخالفان  حمله  تقبیح  در  مطبوعاتی  اعالمیه  بشر،  حقوق  کمیسیون   .1

دولت به کندز و هدف قرار دادن محالت مسکونی و اماکن عامه 
5041/http://www.aihrc.org.af/home/press_release :آدرس سایت

طریق	مشاهده	مستقیم	و	مصاحبه	با	شاهدان	عینی،	قربانیان	منازعه	و	
مسئوالن	ادارات	و	نهادهای	واقع	در	کندز،	مستندسازی	و	پیگیری	
کرده	و	در	جهت	حمایت	از	حقوق	بش��ری	ش��هروندان	این	ش��هر	
و	جلوگیری	از	نقض	بیش��تر	حقوق	بش��ری	آنان،	دادخواهی	نموده	
اس��ت.	عالوه	بر	آن	کمیس��یون	با	تحقیق	و	بررسی	همه	جانبه	روند	
این	منازعه	و	پیامدهای	آن	در	ش��هر	کندز	گزارشی	تحقیقی	تهیه	و	
نشر	نمود	که	در	آن	موارد	نقض	حقوق	بشر	بر	اساس	قانون	اساسی،	
قوانین	نافذه	و	سایر	کنوانسیون	های	بین	المللی	که	دولت	موظف	به	
رعایت	آن	می	باشد،	بررسی	و	تشریح	شده	است.2	گزارش	تحقیقی	
کمیس��یون	در	این	زمینه	س��طح	ملی	و	بین	المللی	بازتاب	گسترده	
داش��ته	و	توجه	نهادهای	مدافع	حقوق	بشر	را	به	عمق	فاجعه	در	این	
شهرجلب	نمود.	در	عین	حال	کمیسیون	تالش	و	دادخواهی	نمود	تا	
مدافعان	حقوق	بشر	و	حقوق	زن	که	در	شهر	کندز	گیر	مانده	بودند،	
نجات	یافته	و	اسیر	گروه	طالبان	نشوند	که	خوشبختانه	تعداد	زیادی	
از	فعاالن	جامعه	مدنی	با	دادخواهی	کمیس��یون	و	حمایت	س��ازمان	

ملل	متحد	و	نهادهای	دولتی	از	نجات	داده	شدند.

3- سنگسار یک دختر 19 ساله در والیت غور
به	تاریخ	4	عقرب	س��ال	1394	خبر	سنگسار	شدن	یک	دختر	در	
والیت	غور	در	رس��انه	ها	منتش��ر	گردید.	دخت��ری	در	والیت	غور	
توس��ط	افراد	مرتبط	با	گروه	طالبان،	به	اتهام	داشتن	روابط	نامشروع	
،	دس��تگیر،	محاکمه	صحرایی	و	س��پس	سنگسار	شده	و	به	قتل	می	
رسد.	قرار	گزارشات	برخی	رس��انه	های	محلی،	تعدادی	از	افرادی	
ک��ه	در	صدور	و	اج��رای	این	حکم	دخیل	بوده	اند	در	ش��هرفیروز	
کوه،	مرکز	والیت	غور،	به	سر	می	برند.	شیوع	محاکمات	صحرایی	
در	کش��ور	نش��ان	می	دهد	که	حاکمیت	قانون	هر	روز	ضعیف	تر	و	
حضور	محاکم	قضایی	قانونی	و	رس��می	ه��ر	روز	کمرنگ	تر	می	
ش��ود.	از	س��وی	دیگر	عدم	تعقیب	و	مجازات	مجرمین	بر	اس��اس	
قوانین	نافذه	کشور،	باعث	بی	اعتمادی	هر	چه	بیشتر	مردم	به	سیستم	

قضایی	و	عدلی	کشور	شده	است.3

کمیسیون	به	حیث	یگانه	نهاد	رسمی	مدافع	حقوق	بشر	در	کشور،	
با	ص��دور	اعالمیه	ای	از	ضعف	حاکمیت	دولت��ی	و	افزایش	موارد	
محاکمۀ	صحرایی	و	س��لب	و	نقض	حقوق	شهروندان	به	ویژه	اقدام	
ضدانس��انی	و	غیر	قانونی	سنگس��ار	خانم	رخش��انه	در	والیت	غور	
ش��دیدا	ابراز	نگرانی	کرده،	اینگونه	اقدامات	ضدبش��ری	را	تقبیح	
نموده	است.	در	ضمن	آن	از		دولت	خواست	تا	به	هر	وسیله	ممکن	
از	حق	حیات	ش��هروندان	افغانستان	که	مهترین	حق	بشری	افراد	می	
باشد،	حفاظت	و	حمایت	نماید،	نسبت	به	نقض	این	حق	با	حساسیت	

2. کمیسیون مستقل حقوق بشر، گزارش بررسی وضعیت حقوق بشر و حقوق 
http:// سایت:  آدرس  کندز.  در شهر  مسلحانه  منازعه  در جریان  بشردوستانه 

pdf.)1(www.aihrc.org.af/media/files/Kondoz
http:// سایت:  آدرس   ، غور  در  دختر  یک  سنگسار  ازادی،  رادیو   .3
.2118/1090/20151026/da.azadiradio.org/archive/local_news

27327300=html?id
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و	از	موضع	اقتدار	واکنش	نش��ان	داده	و	عامالن	این	قضیه	را	تحت	
تعقیب	عدلی	قرار	داده	و	محاکمه	نماید.1

4- کشتار هفت گروگان توسط مخالفان مسلح دولت در 
والیت زابل

در	ای��ن	دوره	گزارش	ده��ی،	نش��ان	می	ده��د	ک��ه	فعالیت	های	
گروه	ه��ای	تروریس��تی	و	گروگان	گیری	ها	باعث	نگرانی	ش��دید	
ش��هروندان	ش��ده	اس��ت.	در	تاریخ	16	عقرب	تع��داد	هفت	نفر	از	
گروگان	ه��ای	هزاره	ک��ه	نزدیک	به	چهار	ماه	در	دس��ت	مخالفین	

دولت	اسیر	بودند،	بصورت	بی	رحمانه	سربریده	شدند.

انتش��ار	عکس	ها	و	خبرهای	مربوط	به	کش��تار	این	گروگان	ها،	
خش��م	مردم	را	برانگیخت.	دهاهزار	شهروند	افغانستان	در	شهرهای	
مختل��ف	و	از	ه��ر	قوم	و	گروه	به	خیابان	ها	آمدند	و	نس��بت	به	کم	
توجهی	حکومت	به	گروگان	ها	و	کش��ته	ش��دن	این	هفت	نفر	که	
یک	دختر	نه	ساله	و	دو	زن	هم	در	جمع	آنها	بودند،	اعتراض	کردند	
و	خواهان	پاس��خگویی	دولت	ش��دند.	این	حرکت	مدنی	مردم	در	
داخل	و	خارج	افغانس��تان	انعکاس	گسترده	ای	در	رسانه	ها	داشته	و	

اعتراض	عدالت	خواهان	در	کشورهای	دیگر	را	نیز	برانگیخت.

کمیسیون	با	صدور	اعالمیه	ای	کشته	شدن	هفت	نفر	از	گروگان	
ها	را	به	ش��دت	محکوم	نم��ود	و	ضمن	ابراز	هم��دردی	با	خانواده	
ه��ای	قربانیان،	از	دولت	افغانس��تان	و	ارگان	ه��ای	مربوطه	مجدانه	
درخواس��ت	نمود	که	عامالن	این	جنایت	را	گرفتار	و	مورد	تعقیب	

عدلی	و	قضایی	قرار	دهند.2

5- قضیه قتل فرخنده:
روز	پنجشنبه،	تاریخ	1393/12/28	زن	جوانی	به	نام	»فرخنده«	به	
فجیع	ترین	صورت	ممکن	در	ش��اه	دوشمشیره،	مرکز	شهر	کابل	به	
قتل	رسید.	قربانی	ابتدا	با	مشت	و	لگد	مورد	لت	و	کوب	قرارگرفته،	
س��پس	با	س��نگ،	چوب	و	خشت	با	زجر	و	ش��کنجۀ	وصف	ناپذیر	
به	قتل	رس��یده	و	از	بام	س��اختمان	به	پائین	انداخته	شده	است.	جسد	
قربان��ی	در	مراحل	بعدی	زیر	موتر	ش��ده	و	باالخره	در	کنار	دریای	

کابل	سوزانده	شد.

کمیسیون	مستقل	حقوق	بش��ر،	بالفاصله	بعد	از	وقوع	این	فاجعۀ	
دل	خراش	ضمن	اعالم	انزجار	از	این	عمل	ددمنش��انه	از	طریق	نشر	
اعالمیه	مطبوعاتی	از	دولت	خواست	تا	عامالن	این	رویداد	را	مورد	

پیگرد	قانونی	قرار	دهد.	

کمیسیون	با	مش��ارکت	فعال	در	اعتراضات	نس��بت	به	این	واقعه	

محاکمه  محکومیت  در  اعالمیه  افغانستان،  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون   .1
صحرایی و قتل وحشیانه »رخشانه: در والیت غور. نشر شده در سایت کمیسیون، 

5119/http://www.aihrc.org.af/home/press_release :آدرس
نفر  قتل هفت  تقبیح  در  اعالمیه  افغانستان،  بشر  2. کمیسیون مستقل حقوق 
http://www.aihrc.org.af/home/ سایت:  ویب  آدرس  زابل:  در  گروگان 

5127/press_release

و	اش��تراک	فعال	در	جلس��ات	کمیس��یون	حقیقت	یاب	که	توسط	
رئیس	جمهور	ایجاد	گردید،	موضوع	را	با	جدیت	تمام	موردتحقیق	
و	بررس��ی	قرار	داده	و	به	مراجع	مربوطه	س��فارش	ها	و	پیش��نهادات	
خویش	را	ارائه	نموده	است.	کمیسیون	از	دولت	افغانستان	خواست	
ک��ه	به	فرهنگ	معافیت	پای��ان	داده	و	عدالت	را	در	این	قضیه	تأمین	
نماید.	کمیس��یون	تأکید	نمود	»افسران	و	س��ربازان	پولیس	ملی	که	
از	ابت��دای	حادث��ه	در	محل	حاضر	بوده	و	مرتک��ب	غفلت	و	اهمال	
وظیفه	ی	ش��ده	اند،	باید	مورد	تعقیب	عدل��ی	قرارگرفته	و	مجازات	
ش��وند.«3	در	عی��ن	حال	کمیس��یون	در	مورد	چگونگ��ی	وقوع	این	
حادثه	دلخراش	تحقیق	نموده	و	نتایج	تحقیقات	خود	را	ضمن	یک	
بیانیه	مفصل	به	نش��ر	رس��اند	و	به	تعقیب	آن	از	روند	رسیدگی	این	

دوسیه	توسط	مراجع	عدلی	و	قضایی	نظارت	مستمر	نمود.	

6- عمده ترین قضایای گروگان گیری:
به	گروگان	گرفتن	31	تن	از	مسافرین	هزاره	در	مسیر	راه	قندهار-	
کابل	توس��ط	نیروهای	مسلح	مخالف	دولت	یکی	دیگر	از		قضایای	
نقض	حقوق	بش��ر	در	این	دوره	بود.	از	این	مجموع	به	تعداد	19	تن	
شان	در	مرحله	اول	و	هشت	تن	شان	در	مرحله	دوم	آزاد	شدند،	اما	
از	سرنوشت	چهار	تن	دیگر	شان	خبری	در	دست	نیست.	کمیسیون	
به	گروگان	گرفتن	افراد	توس��ط	مخالفین	مسلح	دولت	را	با	صدور	
اعالمیه	به	شدت	محکوم	نموده	و	این	عمل	نقض	آشکار	حقوق	بشر	
و	قواعد	بشردوستانه	بین	المللی	دانس��ت	و	از	دولت	خواستار	اقدام	

فوری	در	این	رابطه	شده	است.4

در	برج	حمل	سال	1394	به	تعداد	پنج	کارمند	موسسه	حمایت	از	
کودکان	در	ولسوالی	ترینکوت	والیت	ارزگان	به	گروگان	گرفته	

شدند	که	پس	از	چند	روز	به	قتل	رسیدند.5

7-  قضیه اعتراض کارگران
نب��ود	برنامه	عملی	برای	ایجاد	اش��تغال	و	حفظ	حقوق	کارگران	
نی��ز	در	این	دوره	باعث	ش��د	تا	جمع	کثیری	از	کارگران	دس��ت	به	
اعتراض	گسترده	در	شهر	کابل	بزنند.		آنان	طالب	حق	قانونی	خود	
مبنی	برداش��تن	کار	بودند	همان	گونه	که		دربن��د	6	ماده	اول	قانون	

قتل  مورد  در  مطبوعاتی  بیانیه  افغانستان،  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون   .3
http://www. فرخنده، منتشر شده در سایت کمیسیون، آدرس ویب سایت: 

4261/aihrc.org.af/home/press_release
به  رابطه  در  مطبوعاتی  اعالمیه  افغانستان،  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون   .4
http://www.aihrc.org. :گروگان گیری 31 مسافر هزاره ، آدرس ویب سایت

4120/af/home/press_release
و اعالمیه مطبوعاتی در رابطه به گروگان  گیری در والیت پکتیا: آدرس سایت: 

 4537/http://www.aihrc.org.af/home/press_release 
5. خبرگزاری بخدی، اجساد پنج کارمند موسسه حمایت از کودکان در ارزگان 

پیدا شد، تاریخ نشر: 22 حمل 1394 آدرس:
 http://bokhdinews.af/human-rights/19740-%D8%A7%D8 
%AC%D8%B3%D8%A7%D8%AF-
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کار	آمده	اس��ت1		باید	زمینه	های	اش��تغال	برای	واجدین	آن	فراهم	
ش��ود.	دولت	با	اشتغال	زایی	می	تواند	از	بروز	پیامدهای	منفی	آن	در	
جامع��ه	ازجمله	فقر	و	روی	آوردن	به	کارهای	غیرقانونی	بکاهد.	بر	
اس��اس	آمارهای	وزارت	کار	و	امور	اجتماعی،	فعاًل	در	افغانس��تان	

حدود	800	هزار	نفر	به	صورت	مطلق	بیکارند.2

8- مسمومیت دختران در مکاتب 
ط��ی	دوره	گزارش	ده��ی	بی��ش	از	100	طفل	دخت��ر	در	مکاتب	
شهرهای	بدخشان،	بامیان	و	هرات،3	مسموم	گردیدند.	این	حوادث	
نشان	دهندۀ	نقض	حقوق	اطفال	است.	کمیسیون	با	نشراعالمیه	های	
مطبوعاتی	ضمن	محکوم	نمودن	این	تخطی	ها،	خاطرنشان	کرد	که	
دولت	باید	به	صورت	جدی	تر	نس��بت	به	افزایش	خش��ونت	ها	علیه	

زنان	و	اطفال	بخصوص	در	مکاتب،	اقدام	نماید.	

9- کشته شدن 9 امدادگر در والیت بلخ و تداوم تلفات 
ملکی 

حمالت	انتحاری،	مین	های	کنار	جاده		و	جنگ	های	مس��لحانه	از	
س��وی	مخالفان	دولت،	در	موارد	متعددی	سبب	نقض	حق	حیات	و	
نقض	حق	برخورداری	از	حق	آزادی	و	امنیت	شخصی		شهروندان	
افغانستان	شده	اس��ت.	در	یکی	از	حمالت	نیروهای	مخالف	دولت	
در	این	دوره	گزارش	دهی	که	شبانه	علیه	کارمندان	موسسات	خیریه	
و	امداد	رس��ان	انجام	ش��د،	تعداد	9	تن	از	کارکنان	به	ش��مول	یک	
زن،	در	ولس��والی	زارع	والیت	بلخ	به	قتل	رس��یدند.	کمیسیون	بعد	
از	این	حمله	دهش��ت	افگنانه	و	نقض	بیرحمانه	حقوق	بشر	با	صدور	
یک	اعالمیه،4	از	وضعیت	نامساعد	امنیتی	بخصوص	برای	کارکنان	
موسسات	خیریه	و	امداد	رسان،	اظهار	نگرانی	نموده	و	از	ارگان	های	
امنیتی،	اجرایی	و	عدلی-قضایی	کش��ور	بصورت	جدی	خواسته	تا	
در	پاسداری	و	حراست	از	حقوق	بشری	شهروندان،	تالش	نماید.

تجدید تعهد رهبران حکومت وحدت ملی به  حمایت 
از کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

طی	ای��ن	دوره	گزارش	دهی،	مقام	محترم	ریاس��ت	جمهوری	از	
کمیس��یون	حقوق	بش��ر	و	رئیس	کمیس��یون	در	بیانیه	رسمی	خود	
در	اج��الس	مش��ترک	کنگره	آمریکا	ی��ادآوری	نم��وده	و	داکتر	
سیماسمر،	رئیس	کمیسیون	مستقل	حقوق	بشر	افغانستان	را	"قهرمان	
خس��تگی	ناپذیر	حقوق	بشر" خواند.	ایش��ان	در	بیانیه	خود	بر	تعهد	

1. وزارت عدلیه، قانون کار، ماده اول. 
در  بشر  حقوق  وضعیت  گزارش  افغانستان،  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون   .2
http://www.aihrc.org.af/home/ ادرس:     ،  1393 سال  در  افغانستان 

4562/research_report
3. بی بی سی ، 82 دختر در هرات و بدخشان افغانستان >مسموم< شدند. تاریخ 
http://www.bbc.com/persian/ سایت:  ویب  آدرس   1394 جوزا  نشر: 

herat-poisoning-girls-k02_150613/06/2015/afghanistan
4. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، اعالمیه در تقبیح کارکنان و امداد 
http://www. :رسانان موسسه غیر دولتی در والیت بلخ ، آدرس ویب سایت

4616/aihrc.org.af/home/press_release

به	کنوانس��یون	های	بین	المللی	حقوق	بش��ر	و	حاکمی��ت	قانون	که	
در	قوانین	کش��ور	ما	براس��اس		اعالمیه	جهانی	حقوق	بشر	تسجیل	
گردی��ده،	تأکی��د	و	از	همکاری	های	س��خاوتمندانه	ملت	و	دولت	
امریکا	در	امر	مبارزه	با	تروریزم،	حمایت	از	کودکان،	توانمندسازی	
زنان	و	پیشروی	به	س��وی	دموکراسی	و	برقراری	صلح	در	افغانستان	

قدردانی	نمود.5

مع��اون	دوم	رئیس	جمه��ور	نی��ز	در	حمایت	از	حقوق	بش��ر	در	
کنفرانس	آینده	حقوق	بش��ر	در	افغانس��تان	ضم��ن	تعهد	به	رعایت	
حقوق	بشر	از	جانب	دولت،	وعده	سپرد	که	کمیسیون	مستقل	حقوق	
بشر	افغانستان	در	جلسات	تقنینی	وزارت	عدلیه	و	کمیته	تقنین	کابینه	

اشتراک	مؤثر	نماید	تا	در	تمام	قوانین	حقوق	بشر	لحاظ	شود.

رئی��س	اجرائیه	حکوم��ت	وحدت	ملی	نی��ز	در	همین	کنفرانس	
یک	بار	دیگر	در	حمایت	از	حقوق	بش��ر	تجدید	تعهد	نمود	و	آن	را	

از	اولویت	های	مهم	حکومت	برشمرد.6

ب��ا	تعهد	و	حمایت	رهبران	حکومت	وح��دت	ملی	و	اجرای	این	
تعهدات،	زمینه	برای	تحقق	حقوق	بشر	و	فعالیت	های	مؤثر	کمیسیون	
بیشتر	فراهم	می	شود.	در	این	صورت	کمیسیون	می	تواند	قدرتمندتر	
و	مؤثرتر	از	پیش		به	برنامه	س��ازی	و	انجام	فعالیت	های	بیشتر	جهت	
تحقق	اهداف	استراتژیک	خویش)	رهبری،	توسعه	،	توانمندسازی،	

نظارت	و	حمایت	از	حقوق	بشر(	در	کشور	بپردازد.	

در	ادام��ه	گزارش	تحلی��ل	جامعی	از	کارکرده��ا	و	فعالیت	های	
کمیسیون	مستقل	حقوق	بشر	افغانستان	طی	سال	مالی	1394	)	جدی	
1393	ال��ی	ختم	ماه	قوس	1394(	بر	اس��اس	برنامه	اس��تراتژیک	و	
برنامه	عمل	کمیس��یون	برای	در	جریان	ق��رار	دادن	مردم،	نهادهای	
مختل��ف	دولتی،	ملی	و	بین	المللی،	پارلم��ان	،	محصلین،	محققین	و	

عالقه	مندان	مسائل	حقوق	بشر	ارائه	می	گردد.	

5. دفتر ریاست جمهوری، ترجمه سخنرانی محمد اشرف غنی رئیس جمهوری 
آدرس  امریکا.  متحده  ایاالت  کانگرس  مشترک  مجلس  در  افغانستان  اسالمی 
http://president.gov.af/fa/news/president-ghanis- سایت:  ویب 

 address-to-the-us-congress
6. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، اعالمیه پایانی کنفرانس ملی آینده 
http://www.aihrc.org.af/home/ :حقوق بشر در افغانستان ، آدرس سایت

4337/press-release



گزارش ساالنه/ 1394 خورشیدی

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

رهبری	کمیس��یون	مس��تقل	حقوق	بشر	افغانس��تان	نقش	مؤثر	و	
بنیادی	را	در	راستای	حمایت،	انکشاف	و	نظارت	حقوق	بشر	داشته	
اس��ت.	نهادهای	مدنی	و	دیگر	دس��ت	اندرکاران	ملی	و	بین	المللی	
بیش	ازپیش	بر	یافته	ها	و	سفارش��ات	کمیسیون	اتکا	و	به	عملکرد	و	
اقدامات	مؤثر	در	این	زمینه	پرداخته	اند.	اجرای	برنامه	های	کمیسیون	
بسیار	برجس��ته	بوده	و	توجه	نهادهای	ملی	و	بین	المللی	را	به	مسائل	

حقوق	بشر	در	افغانستان	جلب	نموده	است.	

افزون	بر	آن	مش��ارکت	و	مشورت	دهی	کمیسیون	در	برنامه	های	
ملی	و	بین	المللی	موج��ب	غنامندی	بحث	ها	و	گفتگوهای	معطوف	
به	حقوق	بش��ر	شده	اس��ت.	عالوه	بر	آن	در	این	دوره	کمیسیون	با	
تقویت	وب	س��ایت	رس��می1			خود	و	صفح��ات	اجتماعی	ازجمله	
فیس	ب��وک2،	گوگل	پالس3		و	توییتر4		و	صفحه	RSS5		و	انتش��ار	
مقاالت	علمی،	گزارش��ات،	خبرنامه	کمیس��یون،	نش��ر	برنامه	ها	و	
کنفرانس	های	کمیس��یون	و	خبرها	و	وقایع	مهم	حقوق	بشری	باعث	
برجسته	شدن	کمیسیون	و	موضوعات	حقوق	بشری	در	سطح	کشور	
ش��ده	است.	اس��تقبال	خوانندگان	و	بینندگان	این	صفحات	نشان	از	

http://www. :1. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان. آدرس ویب سایت
/aihrc.org.af

https://  2. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، آدرس صفحه فیسبوک
www.facebook.com/aihrc

https://plus. :3. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، آدرس گوگل پلس
google.com/+AIHRCHQ/posts

https://twitter. تویتر:  آدرس  افغانستان،  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون   .4
com/AfghanistanIHRC

RSS : http:// صفحه  آدرس   ، افغانستان  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون   .5
/www.aihrc.org.af/apps/rss

اهمیت	و	عالقه	مندی	جدی	مردم	به	کمیسیون	و	موضوعات	حقوق	
بشری		دارد.

میزان عملی شدن سفارش های کمیسیون 
کمیسیون	مس��تقل	حقوق	بش��ر	طی	دوره	گزارش	دهی	به	تعداد	
456	س��فارش	به	نهادها	و	ارگان	ه��ای	دولتی	جهت	بهبود	وضعیت	
حقوق	بش��ر	در	کش��ور	ارائه	نمود،	از	این	می��ان	130مورد	آن		که	
29	درصد	کل	سفارش��ات	را	تش��کیل	می	دهد،	از	جانب	نهادهای	
مربوطه	دولتی	عملی	شده	است.	این	امر	نشان	دهنده	افزایش	اقتدار	

و	اعتبار	روزافزون	کمیسیون	در	سطح	ملی	می	باشد.

تطبیق	سفارش��ات	کمیس��یون	توس��ط	نهادهای	دولت��ی	یکی	از	
ش��اخص	های	عملکرد	مؤثر	کمیسیون	در	عرصه	تطبیق	برنامه	عمل	
خویش	می	باشد.	کمیسیون	به	عنوان	بااعتبار	ترین	مرجع	مدافع	حقوق	
بش��ر	جهت	حمایت	از	موازین	حقوق	بشر	در	کشور	مطرح	بوده	و	
طی	ای��ن	دوره	گزارش	دهی	به	این	اعتبار	بیش	ازپیش	افزوده	ش��ده	
است.	سفارشات	و	پیشنهادات	کمیسیون	از	جانب	دولت	به	صورت	

جدی	رعایت	می	شود	و	به	آن	توجه	صورت	می	گیرد.		

کمیسیون	حقوق	بش��ر	به	عنوان	نهاد	مورد	اعتماد	و	مدافع	حقوق	
بش��ر،	طی	یک	سال	اخیر	)201(	بار	به	جلسات	مربوط	به	بررسی	و	

ارزیابی	قوانین	و	پالیسی	های	حکومتی	دعوت	شده	است.	

در	جریان	این	جلسات	و	برنامه	ها،	کمیسیون	با	ارائه	سفارشات	به	
حکومت،	پارلمان،		قوه	قضائیه	و	س��ایر	نهادهای	ملی	و	بین	المللی،	
اوالً	توجه	آن	ها	را	به	موضوعات	حاد	حقوق	بش��ری	جلب	نمود	و	

هدف استراتژیک1: رهبری

ایفای نقش رهبری در عرصه حقوق بشر در افغانستان

پیامد: 
1.1.	حضور	کمیس��یون	قابل	دید	اس��ت.	دولت	جمهوری	اس��المی	افغانستان،	جامعه	مدنی	و	س��ایر	دست	اندرکاران	ملی	و	

بین	المللی	به	صورت	فزاینده	بر	تخصص،	معلومات،	یافته	ها	و	سفارش	های	کمیسیون	اتکا	می	کنند.

شاخص ها:
• میزان	عملی	شدن	سفارش	ها،	نظرها	و	پیشنهادهای	کمیسیون	درباره	مسائل	حقوق	بشر	وانعکاس	آن	در	قوانین،	پالیسی	ها،	

فرامین،	استراتژی	ها	و	برنامه	ها	توسط	حکومت،	پارلمان،	قوۀ	قضائیه	و	نهادهای	ملی	و	بین	المللی

• تعداد	اشتراک	کمیسیون	در	مجامع	و	شبکه	های	ملی،	منطقه	ا	ی	و	بین	المللی	به		منظور	پیشبرد	اولویت	های	حقوق	بشر
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ثانیاً	با	تأکید	بر	اهمییت	و	ضرورت	حفظ	ارزش	های	حقوق	بشری	
ب��ا	تصویب	و	تعدیل	قوانی��ن	و	لوایح،	باعث	تثبیت	بیش��تر	جایگاه	

حقوق	بشر	در	کشور	گردید.	

در	همین	راستا	کمیسیون	با	تالش	جهت	زمینه	سازی	برای	ایجاد	
فرهنگ	توسعه	و	ترویج	حقوق	بشر	در	این	دوره	نیز	به	عنوان	مرجع	
محوری	حمایت	و	انکش��اف	حقوق	بشر	در	کشور	طی	93	جلسه	با	
مقامات	حکومتی	برنامه	ها	و	پالیس��ی	های	دولت	را	موردبررسی	و	
ارزیابی	قرار	داده	و	با	ارائه	مشوره	ها	و		سفارش	عملی	به	دولت،	از	

حقوق	بشر	حمایت	نموده	و	آن	را	ارتقاء	بخشید.	

دولتی  غیر  و  دولتی  نهادهای  همکاری  و  پاسخ گویی 
نتیجه بخش بوده است

دولت	افغانستان	بر	بنیاد	معاهدات	و	اسناد	بین	المللی	حقوق	بشری	
و	همچنین	بر	اس��اس	اصول	و	احکام	قانون	اساسی		ملزم	به	رعایت،	
حمایت	و	توسعه	حقوق	بشر	در	کشور	می	باشد.1	کمیسیون	در	این	
دوره	با	استفاده	از	صالحیت	های	قانونی	خویش2		سطح	همکاری	و	
پاسخگویی	نهادهای	حکومتی	را	در	قبال	رعایت،	حمایت	و	توسعه	

حقوق	بشر	افزایش	داده	است.	

ط��ی	این	دوره	گزارش	دهی،	به	تع��داد	896	مکتوب	از	نهادهای	
دولتی	و	غیردولتی	به	کمیس��یون	مواصلت	ورزیده	اس��ت.	افزایش	
تعداد	مکتوب	ها	در	این	دوره	نشان	می	دهد	که	تالش	های	کمیسیون	
در	مس��ئولیت	پذیری	و	پاس��خگویی	نهادهای	دولت��ی	و	غیردولتی	
نس��بت	به	مس��ائل	حقوق	بشری	در	کش��ور	نتیجه	بخش	بوده	است.	
افزایش	س��طح	پاس��خگویی	دولت	و	تحکیم	حاکمی��ت	قانون	در	
کشور	می	تواند	در	امر	تحقق	اهداف	حقوق	بشری	کمک	نماید.

	مکتوب	هایی	که	طی	این		دوره	12	ماهه	)جدی	1393	الی	پایان		
قوس	1394(	از	مراجع	مختلف	دولتی	و	غیردولتی	به	دفاتر	مرکزی،	
ساحوی	و	والیتی	کمیسیون	مواصلت	نموده	است،	درجدول	زیر	به	

تفکیک	نوعیت	مکتوب	توضیح	داده	شده	است:	

1. قانون اساسی افغانستان؛ ماده هایی: 7، 6 و 58
مستقل  کمیسیون  های  صالحیت  و  وظایف  تشکیل،  قانون  عدلیه،  وزارت   .2
حقوق بشر افغانستان، شماره مسلسل جریده رسمی: 855، تاریخ نشر: 1388، 

ماده دوم

ط��وری	که	در	ج��دول	ف��وق	دیده	می	ش��ود	نهاده��ای	دولتی	
و	غیردولت��ی	ب��ا	ارس��ال	504	مکت��وب	از	تطبیق	و	عمل��ی	نمودن	
تعهدات	ش��ان	در	قبال	موازین	حقوق	بش��ر	به	کمیس��یون	اطمینان	

داده	اند	که	سطح	باالی	پاسخ	گویی	را	نشان	می	دهد.	

همچنان	با	ارس��ال	392	مکتوب	دیگر	از	کمیسیون	به	عنوان	نهاد	
مل��ی	حقوق	بش��ر	مطالبه	همکاری	کرده	اند	ت��ا	وظایف	و	تعهدات	
خود	در	قبال	حقوق	بش��ر	را	خوب	تر	ایفا	نمایند،	که	نش��ان	دهنده	

تقویت	جایگاه	کمیسیون	می	باشد.

افزایش تعداد مراجعین دفاتر کمیسیون
افزایش	تعداد	مراجعان	دفاتر	کمیسیون	بیانگر	اعتماد	مردم	نسبت	
به	کمیسیون	است.	این	اعتماد	را	یکی	از	شاخص	های	عملکرد	مؤثر	

کمیسیون	می	توان	برشمرد.	

به	هرمیزانی	که	خدمات	حقوق	بشری	ارائه	شده	توسط	کمیسیون	
مؤثر	و	مطلوب	تر	باشد،	اعتماد	مردم	نسبت	به	کمیسیون	افزایش	یافته	
و	شهروندان	کمیسیون	را	به	عنوان	یگانه	نهاد	ملی	مدافع	حقوق	بشر	
و	مرجع	س��الم	برای	دادخواهی	جهت	احقاق	حقوق	بش��ری	خود	
به	رسمیت	می	شناسند.	خوش��بختانه	میزان	مراجعان	کمیسیون	سیر	

صعودی	داشته	و	هرروز	بر	تعداد	آنان	افزوده	می	شود.

در	این	دوره	گزارش	دهی	تعداد		مراجعین	کمیسیون	4.6	درصد	
افزایش		را	نشان	می	دهد.	در	این	دوره	به	تعداد	27748	نفر)10665	
زن	و	17083	مرد(	به	کمیسیون	مراجعه	و	از	خدمات	حقوق	بشری		

آن	استفاده	کرده	اند.	

جدول	زیر	معلومات	کامل	تری	دراین	ارتباط	ارائه	می	کند.

در	گراف	صفحه	بعد	میزان	مراجعین	کمیسیون	در	مقایسه	با	سال	
قبل	نشان	داده	شده	است:

نهادهای موضوع مکتوب
دولتی

نهادهای 
مجموعغیردولتی

42084504اطمینانیه

273119392طلب	همکاری

693203896مجموع

مجموعمردزنعلت مراجعه

6435784714282شاکی/	قربانی/	همراه

243151457576مالقاتی

179940915890کتابخانه

106651708327748مجموع
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در  مطبوعاتی  اعالمیه های  و  رسمی  بیانیه های  انتشار 
مورد مسائل عمده و فوری حقوق بشری

کمیسیون	مس��تقل	حقوق	بش��ر	افغانس��تان	در	قبال	موارد	نقض	
حق��وق	بش��ر	به	صورت	ج��دی	واکن��ش	نش��ان	داده	و	بیانیه	های	
مش��خص	و	صریح	را	در	این	رابطه	داش��ته	است.	کمیسیون	در	این	
دوره	گزارش	دهی	با	صدور	پنج	بیانیه	رسمی	و	عامه	و	189	اعالمیه	
مطبوعاتی،	موضع	خود	را	در	راس��تای	حمایت	و	انکش��اف	حقوق	
بشر	در	کشور	مشخصاً	اعالم	نموده	و	از	مسئولین	خواهان	رسیدگی	
جدی	به	این	قضایا	شده	است.1	تغییر	در	عملکرد،	موضع	گیری	ها	و	
پالیسی	های	دولت	یکی	از	مهم	ترین	تأثیرات	عملی	صدور	بیانیه	و	

اعالمیه	های	مطبوعاتی	کمیسیون	بوده	است.	

از	جمل��ه	می	توان	به	تس��ریع	روند	محاکمه	متهم��ان	و	مجازات	
عامالن	قتل	فرخنده،	اقدامات	عملی	دولت	در	مورد	گروگان	گیری	
31	مس��افر	در	زابل	و	کاهش	تلفات	ملکی	ناشی	از	حمالت	دولت	
و	حامیان	بین	المللی،	اش��اره	نمود.	ازآنجاکه	بیانیه	ها	و	اعالمیه	های	
کمیسیون	تحت	پوشش	وسیع	خبری	قرارگرفته،	از	این	طریق	سطح	
آگاهی	عامه	افزایش	یافته،	حساسیت	عمومی	نسبت	به	نقض	حقوق	
بش��ر	را	برانگیخته	و	مردم	و	نهادهای	دیگ��ر	را	برای	دادخواهی	از	

حقوق	قربانیان	نقض	حقوق	بشر،	با	خود	همراه	نموده	است.	

کمیس��یون	بر	اساس	فقره	بیس��ت	وچهار،	ماده	بیست	ویک	قانون	
کمیسیون،2	مس��ائل	عمده	و	فوری	حقوق	بش��ری	را	شناسایی	و	با	

آدرس  مطبوعاتی،  های  اعالمیه  افغانستان،  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون   .1
http://www.aihrc.org.af/home/violence_against_ سایت:  ویب 

2015_women
قانون تشکیل، وظایف و صالحیت های کمیسیون، فقره 24  2. وزارت عدلیه، 

ماده 21

انتش��ار	بیانیه	های	رس��می	و	عامه	و	اعالمیه	ه��ای	مطبوعاتی	عالوه	
ب��ر	جلب	توجه	نهادهای	ذی	ربط	و	س��ازمان	های	ملی	و	بین	المللی،	
خواس��تار		رس��یدگی	و	پیگیری		جدی	این	مس��ائل	ش��ده	اس��ت.	
عمده	ترین	آن	ها	ش��امل	قضیه	قتل	فرخنده،	کشتار	منسوبین	ادارات	
و	مؤسسات	غیردولتی	خیریه	و	امدادرسان،	به	گروگان	گرفتن	افراد	
ملکی	توس��ط	مخالفان	مسلح	دولت،	خشونت	های	اعمال	شده	علیه	
اطفال	در	فعالیت	های	نظامی،	چگونگی	س��وء	رفتار	با	مهاجرین	در	
پاکستان		و	ایران،	قتل	های	خود	س��رانه	و	محاکمه	های	صحرایی،	
ش��کنجه	و	وضعیت	زندانیان،	تعهدات	دولت	در	قبال	حقوق	بش��ر	
و	گفتگوهای	صلح	در	افغانس��تان،	بوده	اس��ت.	کمیسیون	در	تمام	
مراح��ل	و	تم��ام	خواس��ته	ها	و	پش��نهادات	خود	اص��ول،	قوانین	و	
معاهدات	بین	المللی	حقوق	بشر،	حقوق	بشردوستانه	و	قانون	اساسی	
افغانس��تان	را	معیار	عمل	خود	قرار	داده	و	پیوسته	از	مراجع	قضایی	
نیز	خواهان	صدور	اح��کام	در	چارچوب	قوانین	به	صورت	عادالنه	

شده	است.	

مصاحبه های  کنفرانس ها/  مدور،  میزهای  برگزاری 
مطبوعاتی و  بازتاب گستردۀ آن در رسانه ها 

در	این	دوره	کمیسیون	با	به	کارگیری	تخصص،	دانش	و	ابزارهای	
مختلف	ارتباطی،	توجه	طیف	وس��یعی	از	مردم	و	همچنین	نهادهای	
ذی	ربط	را	به	مسائل	مهم	حقوق	بشری	افغانستان	جلب	نمود.	افزایش	
برنامه	های	حقوق	بش��ری	در	رس��انه	ها	ازجمله	برگ��زاری	میزهای	
مدور	و	انجام	مصاحبه	ه��ای	رادیویی	و	تلویزیونی	که	از	پیامدهای	
فعالیت	های	کمیس��یون	درزمینه	رهبری	و	حمایت	از	حقوق	بشر	در	
کشور	می	باشد،	باعث	افزایش	ارتباطات	مؤثر	رسانه	ها	و	کمیسیون	

شده	است.	
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کمیس��یون	در	جری��ان	799	میز	مدور	
و	19508	دقیق��ه	مصاحبه	ه��ای	رادیویی	
و	تلویزیون��ی،	مهم	تری��ن	موضوعات	و	
قضایای	نقض	حقوق	بش��ری	را	بررسی،	
و	 معلوم��ات	 و	 نم��وده	 تجزیه	وتحلی��ل	
مش��ورت	های	الزم	را	بیان	کرده	اس��ت.	
ازجمل��ه	تلف��ات	ملک��ی	ک��ه	یک��ی	از	
عمده	تری��ن	م��وارد	نقض	حقوق	بش��ر	
افغانس��تان	می	باش��د،	موردبررس��ی	 در	
قرارگرفته،	مهم	ترین	عوامل	آن	شناسایی	
گردی��د.	 ارائ��ه	 الزم	 راهکاره��ای	 و	
همچنی��ن	موضوعات	دیگ��ر	مانند	ماده	
35	قانون	اساس��ی	در	مورد	حق	تشکیل	
اجتماعات،	وضعیت	خشونت	علیه	زنان	

و	اطف��ال،	قاچاق	اطف��ال،	عوامل	تبعیض	بین	اطف��ال	در	خانواده	و	
دیگ��ر	موضوعاتی	که	بیش��تر	اقش��ار	جامعه	با	آن	درگیر	هس��تند،	
به	صورت	تخصصی	تحلیل	شده	و	آگاهی	های	الزم	برای	مخاطبان	
داده	و	به	پرس��ش	های	مخاطبین	نیز	پاسخ	های	قانع	کننده	ارائه	شده	
اس��ت.	طوری	که	تع��دادی	از	مخاطب��ان	پس	از	اتم��ام	برنامه	ها	با	
تماس	های	تلفنی	خود	اظهار	خرس��ندی	نم��وده	و	خواهان	ادامه	و	

افزایش	این	گونه	برنامه	ها	شده	اند.

برگزاری کنفرانس ملی آینده حقوق بشر در افغانستان
برگزاری	کنفرانس	ملی	" آینده	حقوق	بش��ر	در		افغانس��تان" در	
ای��ن	دوره	با	حضور	280	نفر	از	مقامات	بلندپایه	دولتی،	س��فیران	و	
نمایندگان	کش��ورهای	مختلف،	جامعه	مدن��ی	و	نهادهای	مختلف	
حقوق	بشری،	رسانه	های	ملی	و	بین	المللی	باعث	افزایش	حساسیت	
عمومی	نس��بت	به	وضعیت	حقوق	بشر	در	کش��ور	و	فشار	بیشتر	بر	
دولت	جهت	پاسخگویی	و	پیگیری	جدی	موارد	نقض	حقوق	بشر	

گردید.	هدف	عمده	از	برگزاری	این	کنفرانس؛	
1-	تأکید	بر	التزام	دولت	افغانس��تان	در	امر	توس��عه	و	حمایت	از	

حقوق	بشر،	

2-	شامل	شدن	موازین	حقوق	بشر	در	اولویت	های	ملی	و	انعکاس	
آن	در	قوانین	و	پالیسی	ها	و	سایر	اسناد	تقنینی	دولت	افغانستان،	

3-	تقویت	پاسخ	گویی	دولت	افغانستان	در	قبال	تعهدات	حقوق	
بش��ری	خود	و	حمایت	دولت	از	نهادهای	مدافع	حقوق	بش��ر	بوده	

است.

محترم	داکتر	سیماس��مر،	رئیس	کمیس��یون	مس��تقل	حقوق	بشر	
افغانس��تان	در	این	کنفران��س،	نگرانی	ها	و	مطالبات	کمیس��یون	از	
دولت	را	در		10	محور	مطرح	نموده	و	از	دولت	خواست	که	به	این	

عرصه	ها	به	صورت	جدی	عطف	توجه	نماید:	
1.	حقوق	زنان	و	خشونت	های	اعمال	شده	علیه	آنان	

2.	حقوق	کودکان	

3.	افراد	دارای	معلولیت	

4.	شکنجه	

5.	تلفات	ملکی	

6.	بیجا	شدگان	داخلی	

7.	پروسه	صلح	و	لزوم	رعایت	حقوق	بشر	در	آن	

8.	حمایت	از	نهادهای	مدافع	حقوق	بشر	و	جامعه	مدنی	

9.	ادامه	فرهنگ	معافیت	

10.	تأمین	عدالت.	

برگزاری	کنفرانس	ملی	آینده	حقوق	بش��ر	نتایج	فوری	زیر	را	به	
همراه	داشت:

ال�ف( تجدید تعه�د رهب�ران حکومت وح�دت ملی به 
رعایت، حمایت و توس�عه حقوق بش�ر در افغانستان:	در	این	
کنفرانس	مقامات	عالی	رتبه	دولتی	اشتراک	نموده	و	به	التزام	دولت	
در	ام��ر	رعایت	حقوق	بش��ر	تجدی��د	تعهد	نمودند؛	محترم	س��رور	
دانش،	معاون	دوم	مقام	ریاس��ت	جمهوری	اس��المی	افغانستان	در	
اختتامی��ه	کنفرانس	اظهار	داش��ت	که:	»هم	ازلح��اظ	حقوقی	و	هم	
ازلحاظ	سیاسی،	مخاطب	اصلی	مفاهیم	و	ارزش	های	حقوق	بشری	
حکومت	ها	و	دولت	ها	هستند	و	حکومت	هاست	که	مسئولیت	تطبیق،	
حمایت	و	توسعه	حقوق	بشر	را	دارد.	بنابراین	حکومت	وحدت	ملی	

متعهد	به	رعایت،	حمایت	و	توسعه	حقوق	بشر	می	باشد.«

محترم	دکتر	عبداهلل	عبداهلل،	رئیس	اجرائیه	حکومت	وحدت	ملی	
در	آغاز	این	کنفرانس	بیان	داش��ت	که:	»ما	چند	ماه	قبل	)در	هنگام	



گزارش ساالنه/ 1394 خورشیدی

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

مبارزات	انتخاباتی(	تعهد	س��پرده	بودیم	که	اگر	پیروز	شدیم	مسئله	
حقوق	بش��ر	را	در	صدر	اولویت	های	خود	قرار	می	دهیم،	اکنون	بار	
دیگر	تجدید	تعهد	می	کنیم	که	از	حقوق	بشری	مردم	دفاع	می	کنیم	
و	اگ��ر	حق	ی��ک	فرد	نقض	ش��ود	از	حقوق	وی	دف��اع	می	کنیم	و	
معافیت	را	در	برابر	هیچ	کس��ی	اعمال	نمی	کنیم	و	هیچ	کس��ی	تحت	

هیچ	نامی	نمی	تواند	معافیت	داشته	باشد.«

محت��رم	صالح	الدین	ربانی	وزیر	امور	خارجۀ	افغانس��تان	در	این	
کنفرانس	گفت:	»حقوق	بشر	ازجملۀ	حقوق	اساسی	و	طبیعی	است	
ک��ه	هیچ	کس	حق	س��لب	کردن	آن	را	ندارد.	تأمین	حقوق	بش��ر	و	
حقوق	زن��ان	از	اولویت	ه��ای	وزارت	خارجۀ	جمهوری	اس��المی	
افغانس��تان	و	یکی	از	اولویت	های	سیاس��ت	خارجی	اش	به	حس��اب	
می	آید.	ازاین	رو	در	کنار	کمیس��یون	مستقل	حقوق	بشر	و		وزارت	
امور	زنان،	ریاس��ت	حقوق	بش��ر	در	وزارت	خارجه،	در	این	راستا	

تالش	خواهد	کرد.«

مجم��وع	این	تعه��دات	باعث	می	ش��ود	که	اراده	سیاس��ی	برای	
حمایت	و	بهبود	وضعیت	حقوق	بش��ر	در	حکومت	بیش��تر	ش��ده	و	

زمینه	های	تأمین	حقوق	بشر	در	کشور	فراهم	شود.

ب( مطرح ش�دن ج�دی مطالب�ات فعاالن حقوق بش�ر و 
س�ازمان های مدنی در قالب اعالمیه پایانی کنفرانس:	تمام	
اشتراک	کنندگان	کنفرانس	با	اشتراک	فعال	در	گروه	های	کاری،	
مطالبات،	نگرانی	ها	و	پیشنهادات	خود	به	دولت	و	جامعه	بین	المللی	
را	تهیه	و	جمع	بندی	نموده	به	صورت	اعالمیه	پایانی	کنفرانس	به	نشر	
رساندند.	این	مطالبات	و	پیشنهادات	در	هشت	عرصه	مشخص	و	56	

ماده	در	اعالمیه	بازتاب	پیداکرده	است.1

ازجمله	اش��تراک	کنن��دگان	کنفرانس	دریک��ی	از	مواد	اعالمیه	
پایان��ی	کنفرانس	از	دولت	خواس��ته	اند	که	»دولت	افغانس��تان	باید	
به	سفارش��ات	کمیس��یون	مس��تقل	حقوق	بشر	افغانس��تان	به	عنوان	
یک		نهاد	ملی	حقوق	بش��ر	ک��ه	در	گزارش	ها،	اعالمیه	ها،	بیانیه	ها	و	
مکتوب	های	آن	انعکاس	می	یابد،	پاسخ	مثبت	داده	و	آن	را	به	منصۀ	

اجرا	بگذارد.«

مف��اد	این	اعالمیه	در	رس��انه	های	مل��ی	و	بین	الملل��ی	به	صورت	
گس��ترده	بازتاب	خبری	پیداکرده	و	در	چندی��ن	روز	محور	اصلی	
بحث	های	رس��انه	ای	در	س��طح	کش��ور	گردید.	انعکاس	گس��ترده	
خواسته	ها	و	مطالبات	اشتراک	کنندگان	کنفرانس	میزان	حساسیت	
اف��کار	عموم��ی	در	قبال	حقوق	بش��ر	و	چالش	های	ف��را	راه	آن	را	

افزایش	داد.

نتایج	و	یافته	های	کنفرانس	خصوصاً	مفاد	اعالمیه	توسط	کمیسیون	
به	همکاری	سازمان	عفو	بین	المللی	که	در	برگزاری	این	کنفرانس	با	
1. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، اعالمیه پایانی کنفرانس ملی آینده 
http://www.aihrc.org.af/home/press_ سایت:  آدرس  بشر،  حقوق 
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کمیسیون	همکاری	نموده	است،	پیگیری	می	شود.

به منظور  عامه،  استماع  مجالس  ملی،  تحقیقات  نتایج 
جلب توجه مردم و دولت به مسائل مهم حقوق بشری

کمیس��یون	به	دلیل	وجود	نگرانی	های	روزافزون	ناشی	از	نقض	
حقوق	بش��ر،	از	جمله	حق	آزادی	گش��ت	و	گذار	در	کشور	به	اثر	
ایجاد	موانع	امنیتی	و	موانع	ترافیکی	توسط	تعداد	زیادی	از	مقامات	
بلند	پایه	دولتی،	غیردولتی	و	ش��رکت	های	خصوصی،	اقدام	به	راه	
ان��دازی	تحقیق	ملی	در	مورد	حق	آزادی	گش��ت	و	گ��ذار	نمود.	
ارزیابی	و	بررس��ی	دقی��ق	چگونگ��ی	برخورداری	ش��هروندان	از	
حق	آزادی	گش��ت	و	گذار،	دس��تیابی	به	علل	ایجاد	محدودیت	بر	
دسترس��ی	شهروندان	به	حق	آزادی	گش��ت	و	گذار	و	جمع	آوری	
معلومات	در	مورد	نقض	این	حق	از	مهمترین	اهداف	این	تحقیق	می	
باشد.	در	حال	حاضر	برنامه	عمل	و	برنامه	مالی	این	تحقیق	تهیه	شده	
و	طبق	آن	کمیس��یون	با	برگزاری	جلس��ات	استماع	عامه	و	فوکس	
گروپ	ها	همچنین	طرح	پرسشنامه،	معلومات	الزم	را	جمع	آوری	و	
با	تجزیه	و	تحلیل	آن،	چالش	ها	و	موانع	اصلی	را	تشخیص	و	سپس	
راه	حل	های	کاربردی	را	ارائه	خواهد	نمود.	کمیسیون	در	نظر	دارد	
با	انج��ام	این	تحقیق	ملی	ضمانت	های	اجرای��ی	و	قانونی	برای	حق	
گش��ت	و	گذار	آزادانه	شهروندان	ایجاد	ش��ود،	و	با	افزایش	امنیت	
راه	ها	و	کاهش	محدودیت	ها	و	مسدودیت	های	راهها،	دسترسی	به	

حق	گشت	و	گذار	آزادانه	برای	شهروندان	مساعد	شود.

پیگیری یافته های تحقیق ملی در مورد بچه بازی
در	اثر	پیگیری	سفارشات	مطرح	در	تحقیق	ملی	بچه	بازی،	کمیته	
دادخواهی	تشکیل	و	مسوده	برنامه	عمل	دادخواهی	تحقیق	ملی	بچه	
بازی	تهیه	ش��ده	که	در	آن	از	بچه	بازی	تعریف	ارائه	ش��ده	و	موارد	
جرمی	درآن	مشخص	گردیده	اس��ت.	از	آنجایی	که	جرم	انگاری	
بچه	بازی	در	قانون	جزا	افغانس��تان	بس��یار	حائز	اهمیت	می	باش��د،	
پروس��ه	دادخواهی	با	برگزاری	جلس��ات	با	قوماندانی	امنیه	والیت	
کابل،	مالقات	با	مس��ئولین	حوزه	ها	و	ارسال	مکاتیب	به	ارگانهای	

ذیربط	ادامه	دارد.	

دیدار برخی مسؤلین بین المللی با مقامات کمیسیون
توجه	و	اعتماد	چهره	های	بین	المللی	به	کمیسیون،	بیانگر	اهمیت	
و	کارکردهای	مؤثر	کمیسیون	است.	از	جمله	سفر	معاون	سرمنشی	
سازمان	ملل	به	افغانس��تان	و	دیدار	با	داکتر	سیماسمر،رئیس	و	چند	
تن	از	مقامات	کمیس��یون	و	همچنین	نهاده��ای	جامعه	مدنی	که	در	
دفتر	مرکزی	کمیس��یون	انجام	شد،	نتایج	خوبی	درپی	داشته	است.	
در	این	جلس��ه	موضوعات	مهم	و		چالش	های	اساس��ی	حقوق	بشر	
ازجمله	موضوع	عدم	حاکمیت	قانون،	وضعیت	نگران	کننده	حقوق	
بش��ر	در	کش��ور	و	موارد	مهم	نقض	حقوق	بش��ری	م��ورد	بحث	و	
بررس��ی	قرار	گرفت.	ناامنی	و	عدم	حضور	دولت	در	برخی	مناطق	
افغانس��تان	ازجمله	کندز،	فقر	اقتصادی،	عدم	فرصت	های	کاری	از	
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مباحث��ی	مهم	دیگر	بود	که	در	این	دی��دار	مطرح	گردید.	همچنین	
در	این	جلس��ه	اش��تراک	زن	های	افغان	در	پروسه	صلح،	حمایت	از	
کمیسیون	و	تمویل	بودجه	آن	به	عنوان	خواسته	و	پیشنهاد	کمیسیون	

مطرح	شد.

انعکاس وسیع حقوق بشر در رسانه ها
نتایج	نظارت	بر	2096	رسانه		مختلف)	شامل	604	رسانه	صوتی،	
401	رس��انه	تصویری،	293	رس��انه	چاپی	و	798رسانه	اینترنتی(	در	
این	دوره	گزارش	دهی	نش��ان	می	دهد	که	کمیسیون	توانسته	اعتماد	
رسانه	ها	را	از	طریق	تهیه	و	نشر	گزارش	های	معیاری	و	مستند	جلب	

نماید.	

ط��وری	که	در	رس��انه	های	نظارت		ش��ده	61	بار	ب��ه	گزارش	ها،	
فعالیت	ها	و	س��خنان	هیئت	رهبری	و	کارمندان	ارش��د	کمیس��یون	
اس��تناد	ش��ده	و	182	عنوان	از	گزارش	های	مربوط	ب��ه	فعالیت	ها	و	
کارکردهای	کمیسیون	را	نیز	به	نشر	رسانده	است.	این	موضوع	هم	
نش��ان	دهنده	بهبود	و	انکش��اف	آگاهی	عمومی	از	وضعیت	حقوق	
بش��ر	در	کش��ور	بوده	و	هم	نش��ان	دهنده	جایگاه	موفق	برنامه	ها	و	

پیام	های	کمیسیون	است.	

برنامه	های	فراگیر	کمیس��یون	در	این	مدت	باعث	ش��د	تا	)554(	
عنوان	مقاله	درباره	موضوعات	مهم	حقوق	بش��ری	توسط	رسانه	ها	
در	نقاط	مختلف	افغانس��تان	به	نش��ر	برس��د.	تعداد	نشر	این	مقاالت	
نش��ان	دهنده	تأثیرگذاری	فعالیت	های	حقوق	بش��ری	کمیسیون	در	
جامعه	اس��ت.	کمیسیون	پس	از	تحلیل	وضعیت	عمومی	حقوق	بشر	
در	ساحات	مختلف	کشور	و	با	تهیه	و	نشر	48	خبرنامه	دری	و	پشتو	
میان	کارمندان	کمیس��یون،	آنان	را	نیز	در		جریان	تحوالت	و	نتایج	

بررسی	ها	قرارداد.	

در	این	دوره	گزارش	دهی	کمیسیون	از	طریق	نظارت	بر	رسانه	ها،	
موارد	نقض	حقوق	بش��ر	را	شناسایی	و	با	بررسی	و	تحلیل	مسئوالنه	
قضایا	و	سپس	اقدامات	قاطعانه	خود	از	حقوق	بشر	به	صورت	جدی	

حمایت	نمود.	

کمیس��یون	با	ایج��اد	رابط��ه	و	همکاری	های	دوجانب��ه	با	برخی	
رس��انه	ها،	عالوه	بر	تبیین	مواضع	کمیسیون	در	مورد	قضایای	نقض	
حقوق	بشر	و	ارتقاء	آگاهی	های	حقوق	بشری،	از	حقوق	رسانه	ها	و	

خبرنگاران	نیز	حمایت	نموده	است.	در	طول	این	دوره	گزارش	دهی	
پنج	اعالمیه	در	مورد	نقض	حقوق	خبرنگاران	از	س��وی	کمیس��یون	

صادر	و	نشر	شده	است.1

 )ICC( توسط کمیسیون در A"" حفظ درجه اعتباری
کمیسیون	به	عنوان	نهاد	ملی	حقوق	بشر	افغانستان،	بار	دیگر	درجه	اعتباری		
A"" را	از	کمیته	بین	المللی	هماهنگی	نهادهای	ملی	حقوق	بشر	)ICC(	به	
دس��ت	آورده	و	قادر	به	حفظ	آن	برای	یک	دوره	پنج	س��اله	دیگر	

می	باشد.	

کمیت��ه	فرعی	اعتبار	ده��ی	کمیته	هماهنگ��ی	بین	المللی	نهادهای	
ملِی	حمایت	و	ارتقاء	حقوق	بش��ر)ICC(،	وظیف��ه	دارد	که	اعتبار	
نهادهای	ملی	حقوق	بش��ر	را	بر	اس��اس	اصول	نامه	پاریس	تحلیل	و	

بررسی	نماید.

این	کمیته	پس	از	بررس��ی	و	مرور	فعالیت	های	کمیسیون	مستقل	
حقوق	بشر	افغانستان،	درجه	اعتباری	"A" را	برای	این	نهاد	پیشنهاد	
نمود.	این	کمیته	تصدیق	کرده	اس��ت	که	کمیسیون	مستقل	حقوق	
بشر	افغانستان	باآنکه	در	یک	محیط	ناامن	و	پر	چالش	فعالیت	دارد،		
به	عنوان	یک		نهاد	ملی	مؤثر،	فعالیت	ها	و	دس��تاوردهای	گسترده	و	
وسیعی	را	در	راستای	ارتقاء	و	حفاظت	حقوق	بشر	در	افغانستان	انجام	
داده	است.	این	کمیته	از	کمیس��یون	به	خاطر	اجرای	پیشنهاد	هایش	
که	در	نوامبر	2013	به	کمیسیون	داده	بود،	ستایش	می	کند،	به	شمول	
دادخواهی	موفقانه	برای	صدور	فرمان	رئیس	جمهور	درزمینه	تعیین	
کمیشنران	برمبنای	شایستگی	و	تأمین	بودجه	مالی	کمیسیون	توسط	

دولت.

درنهایت	کمیته	فرعی	اعتب��ار	دهی،	درجه	اعتباری"A" را	برای	
کمیسیون	تصویب	نموده	و	تصدیق	نامه	آن	را	که	از	سال	2014	الی	
2019	اعتبار	دارد،	به		رئیس	کمیسیون	مستقل	حقوق	بشرافغاسنتان،	
داکتر	سیماسمر،	که	در	بیست	و	هشتمین	جلسه	ساالنه	جنوا	از	تاریخ	

11	الی	13	مارس	2015	اشتراک	کرده	بودند،	تقدیم	نمود.	2
1. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، اعالمیه های مطبوعاتی در حمایت و 
http://www.aihrc.org.af/home/ :دادخواهی از حقوق خبرنگاران ، آدرس

2015_violence_against_reporters
2. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، درجه اعتباری از سوی ای سی سی 

پیامد: 
2.1.	اعتبار	و	نقش	تأثیرگذار	کمیس��یون	به		عنوان	مرجع	محوری	نظارت	بر	حقوق	بش��ر،	حمایت	از	آن	و	انکش��اف	آن	در	

کشور	نهادینه		شده	است.

شاخص ها:
• تعداد	و	دفعات	گزارش	از	انعکاس	کارکردها	و	سفارش	های	کمیسیون	در	رسانه	های	ملی	و	بین	المللی

• حفظ	رتبه	»الف«	کمیسیون	در	کمیته	هماهنگی
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از  حمایت  قسمت  در  دادخواهی  پروسه های  رهبری 
حقوق بشر

کمیسیون	مستقل	حقوق	بشر	همواره	جهت	بهبود	وضعیت	حقوق	
بشر	در	کش��ور،	رهبری	پروسه	های	دادخواهی	را	به	عهده	گرفته	و	
در	این	پروس��ه	همکاری	نهادهای	جامعه	مدنی	را	نیز	با	خود	داشته	
است.	پروس��ه	های	دادخواهی	در	رابطه	به	موارد	نقض	حقوق	بشر،	
طی	جلسات	مؤثر	با	نهادهای	حکومتی،	عدلی	و	قضایی	نتایج	مفید	
و	مؤثر	را	درپی	داشته	است.	در	این		دوره	گزارش	دهی،	کمیسیون	
در	بی��ش	از	523	کمیته	و	ش��بکه	دادخواهی	نق��ش	فعال	و	رهبری	
کننده	به	عهده	داشته	که	در	آن	ها	پروسه	های	دادخواهی	از	قربانیان	

نقض	حقوق	بشر	را	رهبری	می	نماید.	

دادخواهانۀ  فعالیت های  از  نمونه  چند  به  زیر  در   
کمیسیون اشاره شده است:  

o	کمیس��یون	در	ای��ن	دوره	ب��ا	عضوی��ت	مؤثر	در	کمیس��یون	
حقیقت	ی��اب	قتل	فرخنده،	از	جریان	محاکمه	عاملین	آن	به	صورت	
مؤثر	نظارت	نموده	اس��ت.	کمیس��یون	با	تأکید	بر	ضرورت	رعایت	
تمام��ی	قوانین	ناف��ذه	و	اصول	محکمه	عادالن��ه	در	جریان	محکمه	
عام��الن	و	مس��ببان	قتل	فرخن��ده	امیدواراس��ت	تا	ای��ن	اصول	در	
تمامی	مراحل	محاکماتی		به	ص��ورت	دقیق	و	جدی	رعایت	گردد	
و	درنتیج��ه	هی��چ	بی	گناهی	مجازات	نگردد	و	هی��چ	مجرمی	بدون	
مجازات	نماند.	نماینده	کمیس��یون	نیز	در	کمیس��یون	بررسی	قضیه	
فرخنده،	س��هم	جدی	در	بررس��ی	و	کش��ف	معلومات	و	مدارک	
بی	گناهی	فرخنده	داش��ته	و	با	ارائه	پیشنهادات	و	سفارشات	قانونی،	
از	تأخی��ر	در	ارس��ال	قانونی	دو	س��یه	به	س��ارانوالی	و	برخوردهای	
مصلحت��ی	با	مرتکبین	این	جنایت	که	باعث	نقض	قانون	اساس��ی	و	
همچنین	حقوق	بش��ری	افراد	می	گردد،	جلوگیری	نموده	و	در	برابر	
انحراف	دوس��یه	اعتراض	کرده	است.	تمام	کارمندان	کمیسیون	نیز	
با	اش��تراک	در	دو	راهپیمایی	و	تظاهرات	گسترده	مردمی	از	دولت	
خواس��تار	اجرای	عدال��ت	و	مجازات	مجرمین	قضی��ه	قتل	فرخنده	
شدند.	تالش	های	کمیسیون	درروند	دادخواهی	و	مجازات	عاملین	
قتل	فرخنده	و	اعتراض	و	تظاهرات	گسترده	مردم	و	جامعه	مدنی	در	
همین	رابطه	باعث	شد	تا	محکمه	ابتداییه	پس	از	بررسی	و	تحقیقات	
انجام	ش��ده،	از	بین	30	متهم	افراد	ملک��ی،	4	نفر	را	به	اعدام	و	8	نفر	
دیگر	به	مدت	16	س��ال	حبس	تنفیذی	محکوم	نماید.	همچنین	18	
متهم	دیگر		برئ	الذمه	ش��ناخته	شد.	هرچند	این	حکم	قطعی	نبوده،	
اما	کمیس��یون	از	تمام	مراحل	آن	نظارت	نموده	و	نواقص	موجود	را	
بررس��ی	و	جهت	اجرای	حکم	عادالن��ه	و	مطابق	با	قانون	و	رعایت	

موازین	حقوق	بشر	با	مسئولین	شریک	ساخته	است.	

کمیس��یون	با	صدور	یک	اعالمیه	مطبوعاتی1		از	نهادهای	عدلی	

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

به  رابطه  در  مطبوعاتی   اعالمیه  افغانستان،  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون   .1
http:// سایت:  ویب  آدرس  فرخنده.  قتل  عاملین  برای  عادالنه  حکم  صدور 

و	قضایی	مجدانه	خواس��ت	تا	با	درنظرداشت	قوانین	نافذه	کشور	و	
اصول	محاکمات	عادالنه،	ب��ا	جدیت	و	قاطعیت،	عدالت	را	درباره	
تمامی	عامالن	و	مسببان	فاجعه	قتل	فرخنده	اجرا	نمایند	چراکه	هیچ	
مصلحت��ی	فراتر	از	اجرای	قانون	و	تأمین	عدالت	در	جامعه	نیس��ت.	
در	محکمه	استیناف	س��ه	تن	از	مجرمین	هرکدام	به	20	سال	حبس	
محکوم	شدند.	همچنین	8	تن	دیگر	شان	هرکدام	به	16	سال	حبس	

محکوم	گردیدند.		

قضیه  در  واستیناف  ابتدائیه  محکمه  حکم  میان  تفاوت 
فرخنده:

1-	تعیین	وکالی	مدافع	برای	متهمین	درمرحله	استینافی.

2-	اشتراک	وکالی	مدافع	در	حضور	داشت	متهمین	و	سارنوال	
موظ��ف	در	جلس��ات	مقدمات��ی	واعط��ای	وقت	کافی	ب��رای	دفع	

دعاوی.

3-	اص��دار	حکم	در	خالل	یک	ماه	ک��ه	در	محکمه	ابتدائیه	این	
اصل	رعایت	نگردیده	بود.	

4-	حضور	وکالی	مدافع	هنگام	اصدار	حکم	محکمه	استیناف.

o	کمیس��یون	در	این	دوره	گزارش	دهی	به	عنوان	عضو	فعال	در	
کمیته	تس��وید	قانون	جبران	خس��اره	برای	قربانیان	منازعۀ	مسلحانه	
در	کشور	در	حال	کار	بروی	مس��وده	قانون	تنظیم	پرداخت	جبران	
خس��اره	مالی	برای	قربانیان	تلفات	ملکی	ناشی	از	منازعات	مسلحانه	
اس��ت.	این	قانون	قرار	اس��ت	پس	از	مش��ورت	با	نهادهای	دولتی،	
ملی	و	بین	المللی	به	یک	س��ند		حقوق��ی	برای	دادخواهی	از	حقوق	
قربانیان	تلفات	ملکی	تبدیل	ش��ود.	این	قانون	که	قرار	است	تسوید	

شود	اهداف	ذیل	را	دنبال	می	کند:
1.	تنظیم	روند	قانونی	جبران	خس��ارت	برای	قربانیان	ملکی	ناشی	

از	منازعه	مسلحانه.

2.	افزای��ش	مس��ئولیت	پذیری	و	احترام	به	قوانین	جنگ	توس��ط	
جوانب	درگیر	منازعه	مسلحانه.

3.	افزایش	تعه��د	دولت	در	قبال	تأمین	مصؤنی��ت	افراد	ملکی	و	
رعایت	از	قوانین	داخلی	و	نورم	های	پذیرفته	شدهء	بین	المللی.

4.	حمایت	از	قربانیان	ملکی	منازعه	مس��لحانه	و	کاهش	دردها	و	
رنج	های	قربانیان.

o	کمیسیون	با	رهبری	کمیته	دادخواهی	اشخاص	دارای	معلولیت	
طی	این	دوره	توانس��ت	اعضای	این	کمیته	که	متش��کل	از	10	نهاد	
با	کتگوری	های	مختلف	اش��خاص	نابینا،	ناشنوا	و	معلولین	فزیکی	
می	باش��د	را	رهبری	نماید	تا	برنامه	عمل	آن	تکمیل	و	نهایی	گردد.	
	در	برنامه	عمل	جدید	این	کمیته	فعالیت	هایی	جهت	بهبود	وضعیت	

4513/www.aihrc.org.af/home/press_release
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اش��تغال،	صحت،	بازتوانی،	آگاهی	دهی	روی	دس��ت	گرفته	شده	
است.

کمیس��یون	در	ای��ن	کمیته	ها	نق��ش	رهبری	را	به	عهده	داش��ته	و	
مسائل	عمده	حقوق	بشری	ازجمله	مشکالت	زنان،	مشکالت	اطفال	
در	مراک��ز	اص��الح	و	تربیت	اطفال	را	مطرح	نم��وده	و	راه	حل	های	
مناسب	در	کمیته	بررس��ی	گردید.	فعالیت	کمیسیون	در	این	کمیته	

نتایج	مثبت	و	ارزنده	را	درپی	داشته	است.	به	طور	مثال:
o	به	16	قضیه	خش��ونت	و	منازعه	فامیلی	رسیدگی	شده	و	برنامه	
کاری	6	ماهه	جهت	بهبود	وضعیت	زنان	در	هرات		تدوین	یافت.

o	س��کتور	مصؤنی��ت	اجتماع��ی	تصمی��م	گرف��ت	کمک	های	
بشردوس��تانه	به	افراد	مس��تحق	در	نقاط	دوردس��ت	ولس��والی	های	

بامیان	توزیع	گردد.

o	مس��ئولین	وزارت	معارف	در	خصوص	راجع	سازی	موضوع	
تعلیم	و	تربیه	محجورین	و	س��وابق	اس��ناد	تعلیم��ی	و	همچنین	تهیه	
کتب	درس��ی	و	دیگر	ملزومات	و	خدمات	در	کابل	قول	همکاری	

دادند.

o	ارگان	ه��ای	امنیتی	در	جالل	آباد	تعه��د	نمودند	که	از	اطفال	
هنگام	رفتن	به		مکاتب	مراقبت	و	حفاظت	نمایند.

o	در	هلمند	بین	ادارات	دولتی	و	غیردولتی	در	رابطه	به	رسیدگی	
قضایای	خشونت	علیه	زنان	همکاری	صورت	گرفت.

o	نماین��ده	ریاس��ت	معارف	جهت	تهیه	کتب	و	قرطاس��یه	برای	
محجورین	در	دایکندی	وعده	همکاری	داد.

o	40	طفل	از	طرف	پرورش��گاه	والی��ت	بلخ	به	صورت	رایگان	
پذیرفته	شدند.

o	همچنین	مقامات	و	کارمندان	کمیسیون	در	این	دوره	به	منظور	
حمایت	و	توس��عه	بیش��تر	حقوق	بش��ر	در	609	جلس��ه	با	نهادهای	
مربوطه	اش��تراک	کردند	و		ضمن	بررس��ی	و	ارزیابی	سیاس��ت	ها،	
قوانی��ن،	پالیس��ی	ه��ا	و	عملکرده��ای	حکومت،	پارلمان	و	س��ایر	
نهادهای	مربوطه،	پیش��نهادات،	سفارش��ات	و	مشورت	های	خود	را	

ارائه	نمودند.	موارد	ذیل	شامل	این	پیشنهادات	بوده	است:	

اس��تفاده	از	وس��ایلی	گرم	کننده	در	ادارات	که	آس��یب	کمتری	
به	محیط			زیس��ت	می	رس��اند،	ارائه	برنامه	های	آگاه��ی	دهی	برای	
کارمندان	جهت	کمک	به	بهبود	محیط		زیست،	برگزاری	برنامه	های	
آموزشی	جهت	ارتقاء	ظرفیت	زنان	پولیس،	برآورد	جبران	خساره	
واردش��ده	طب��ق	قانون	اجراآت	جزایی	توس��ط	هر	نهاد،	رس��اندن	
به	موقع	پس��ته	ها	با	مدیریت	صحیح	مخاب��رات	جهت	جلوگیری	از	
ضیاع	وقت	و	بی	سرنوش��تی	متهمی��ن	در	نهادهای	عدلی	و	قضایی،	
ارجاع	اطفال	متخلف	به	مدیری��ت	ثبت	و	احوال	نفوس	طبق	قانون	
رس��یدگی	به	تخلفات	اطفال،	افزای��ش	برنامه	های	آگاهی	دهی	در	
حوزه	ش��رق	کشور	در	مورد	کش��ت	کوکنار	و	خشونت	های	رایج	

علیه	زنان.

در	این	جلسات	همچنین	مش��وره	های	حقوقی	سودمند	از	سوی	
کمیس��یون	جهت	تعیین	و	انتخاب	افراد	شایسته	و	باصالحیت	برای	

مقامات	و	پست	های	بلندپایه	دولتی	ارائه	گردید.

کمیس��یون		در	ای��ن	جلس��ات	و	نشس��ت	ها	ع��الوه	ب��ر	تقویت	
همکاری	ها	بین	کمیس��یون	و	ارگان	های	مذکور،	پیشنهادات	خود	
را	جهت	بهبود	وضعیت	حقوق	بش��ر	ارائه	نمود	که	نتایج	و	تأثیرات	

خوبی	به	همراه	داشته	است.	

مثال:
• در	والی��ت	غور	یک	کمیته	کاری	تش��کیل	ش��د	و	14	نهاد،	
موسس��ه	و	اداره	دولتی	با	کمیسیون	اعالم	همکاری	نمودند	و	برای	
75	ت��ن	از	خانم	ها	به	منظ��ور	کاریابی	در	ارگان	ه��ای	دولتی	دوره	

آموزشی	مدیریت	برگزار	شد.

• در	دایکندی	نهادهای	مختلف	با	بخش	زنان	کمیس��یون	اعالم	
همکاری	نمودند.

• در	کندوز،	علمای	دینی	نسبت	به	ترویج	حقوق	بشر	و	حمایت	
از	حق��وق	زنان	در	جری��ان	خطبه	های	نماز	جمع��ه	تعهد	نمودند	و	
مقام	والیت	نیز	تالش	نمود	مش��کالت	اس��تخدام	زنان	در	ادارات	

دولتی	کاهش	یابد	و	مصؤنیت	زنان	را	تأمین	نماید.	
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توس��عه	حقوق	بش��ر،	یکی	از	اهداف	اس��تراتژیک	کمیس��یون	
اس��ت.	توسعه	حقوق	بشر	بدون	آگاهی	و	آموزش	افراد	و	مسئولین	
حکومتی	امکان	پذیر	نیست.	آموزش	توده	های	مردم،	اعضای	جامعه	
مدن��ی،	رهبران	و	بزرگان،	زنان	و	کودکان	یکی	از	مؤلفه	های	مهم	
توس��عه	و	تحقق	حقوق	بشر	به	ش��مار	می	رود.	کمیسیون	با	توجه	به	
صالحیت	های	قانونی	مندرج	ماده	بیس��ت	و	یکم	قانون	کمیسیون	و	
بر	اساس	برنامه	استراتژیک	خویش	به	توسعه	حقوق	بشر	در	کشور	

از	طریق	آموزش	به	صورت	مؤثر	پرداخته	است.	

کمیسیون	طی	یک	سال	گذشته	با	راه	اندازی	برنامه	های	آموزشی	
و	آگاهی	دهی	سطح	آگاهی	ش��هروندان	از	حقوق	بشر	را	افزایش	
داده	و	در	راستای	توسعه	حقوق	بشر	گام	های	مؤثری	برداشته	است	

که	در	ادامه	به	بررسی	گرفته	می	شود.

دسترسی عامه به موضوعات متنوع حقوق بشر
کمیس��یون	حقوق	بشرافغانستان	به	منظور	ترویج	و	توسعه	حقوق	
بش��ر،	تالش	کرده	اس��ت	که	منابع	علمی	و	معلومات��ی	متعددی	را	
از	طری��ق	برنامه	های	رادیوی��ی،	تلویزیونی	و	صفح��ات	اینترنتی	و	
ش��بکه	های	اجتماعی،	بیلبوردها،	کتابخانه	ها	در	اختیار	ش��هروندان	

قرار	دهند.	

در	طول		یک	سال	گذشته	کمیسیون	با	اجرای	برنامه	های	رادیویی،	
تلویزیونی	و	نشر	موضوعات	متنوع	حقوق	بشر	در	صفحات	اینترنتی	
و	نصب	بیلبوردهای	تبلیغاتی	در	این	مورد	و	همچنین	غنی	تر	ساختن	
کتابخانه	های	مراکز	آموزش��ی	و	فرهنگی	با	مواد	و	منابع	مربوط	به	

حقوق	بش��ر،	باعث	ترویج	فرهنگ	احترام	به	حقوق	بش��ر	و	ارتقاء	
س��طح	درک	و	آگاهی	عامه	مردم	از	حقوق	بشر	گردید.	آمارهای	
موجود	در	دفاتر	کمیسیون	نشان	می	دهد	که	این	برنامه	ها	با	استقبال	
خ��وب	مردم	و	نهادهای	مختلف	روبه	رو	ش��ده	اس��ت	که	از	نمونه	

پیامدهای	این	فعالیت	بشمار	می	رود.	

نشر	22014	دقیقه	برنامه	رادیویی	و	2274	دقیقه	برنامه	تلویزیونی	
در	مورد	مس��ائل	مختلف	حقوق	بشری	تأثیر	بس��زایی	بر	نگرش	و	
درک	م��ردم	از	حقوق	بش��ر	به	جا	نهاده	اس��ت.	به	عنوان	مثال	برنامه	
تجلیل	از	دهم	دس��امبر	و	برنامه	100	ثانیه	از	تلویزیون	های	آریانا	و	
طلوع	به	نش��ر	رسید،	نظر	بینندگان	بس��یاری	را	به	خود	جلب	نمود.	
تماس	های	تلفنی	بس��یاری	تا	مدت	ها	پس	از	نش��ر	ای��ن	برنامه	ها	از	
،توس��ط	کارمندان	نهادهای	مدنی	و	دولتی	با	کمیسیون	گرفته	شد	
که	همگ��ی	خواهان	پیگی��ری	و	ادامه	این	گون��ه	برنامه	ها	از	جانب	

کمیسیون	بوده	اند.

کمیس��یون	در	ای��ن	دوره	،823	مقال��ه	و	گزارش	ه��ای	مختلف	
موضوعی،	تحقیقی	و	خبری	مربوط	به	مس��ائل	مهم	حقوق	بشر	در	
وب	س��ایت	و	صفحه	فیس	بوک	خود	نش��ر	نمود.		آم��ار	بازدید	از	
وب	سایت	کمیسیون	)148550بازدید(	و	صفحه	فیس	بوک،	گوکل	
پلس	و	تویتر	)1078	الیک	جدید(	و	دانلود	مقاالت	از	وب	س��ایت	
)7947	دانل��ود(	در	طول	این	دوره	گزارش	دهی	نش��ان	می	دهد	که	
مطالب	و	مقاالت	نشر	شده	به	صورت	گسترده	موردتوجه	و	استفاده	

خوانندگان	قرارگرفته	است.	

هدف استراتژیک2: توسعه حقوق بشر

پیامد: 
1.2.	ارتقاء	س��طح	آگاهی	عامه	از	حقوق	بش��ر	باعث	احترام	بیشتر	به	حقوق	بشری	افراد	و	کاهش	خشونت	علیه	زنان،	اطفال	

و	اشخاص	دارای	معلولیت	گردیده	است..

شاخص ها:
• میزان	کاهش	یا	افزایش	قضایای	نقض	حقوق	زنان،	اطفال	و	اشخاص	دارای	معلولیت

• تعداد	و	میزان	بهبود	مقررات	و	پالیسی	های	دولت	در	زمینۀ	تقویِت	شفافیت،	دسترسی	به	معلومات	عامه،	کاهش	فقر،	فساد	
اداری،	افزایش	دسترسی	به	خدمات	صحی	و	تعلیمی،	جلوگیری	از	تخریب	محیط	زیست،	اشتغال	و	مبارزه	با	مواد	مخدر

پش��تیبانی	و	ارتقاء	ظرفیت	مردم،	دولت	و	جامعه	مدنی	برای	فهم	حقوق	بش��ر،	اعمال،	رعایت	و	احترام	به	آن	از	طریق	آموزش،	آگاهی	
دهی	و	توانمندسازی
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	کمیس��یون	همچنین	به	تعداد	18	مرکز	معلومات	حقوق	بش��ری	
جدید	در	کتابخانه	ها	و	مراکز	علمی	ایجاد	نمود	و	نشرات	کمیسیون	
و	مناب��ع	و	م��واد	مختلف	حقوق	بش��ری	را	در	اختی��ار	عالقه	مندان	
ق��رارداد.	عالوه	بر	آن	با	خرید	22	عنوان	کتاب	جدید،	مراکز	منابع	

کمیسیون	را	غنی	تر	ساخت.	

کمیس��یون	از	ماه	جدی	1393	تا	پایان	ماه	قوس	1394	،	به	تعداد	
286000	ماهنامه	حقوق	بش��ر	و	192	ماهنامه	به	خط	بریل	را	نیز	در	

مناطق	مختلف	توزیع	نمود.

الزم	به	ذکر	اس��ت	که	اساتید	و	دانش��جویان	در	تهیه	سمینارها	و	
پایان	نامه	های	تحصیلی	خود،	از	مجله	کمیسیون	به	عنوان	مهم	ترین	و	
باارزش	ترین	منبع	تحقیقی	استفاده	می	نمایند؛	هم	چنان	در	نهادهای	
عدل��ی	و	قضای��ی	والی��ت	بدخش��ان،	از	مق��االت	و	گزارش	های	
تحقیقی	نش��ر	شده	در	ماهنامه	کمیسیون،	به	عنوان	یک	منبع	حقوقی	
در	بررس��ی	بعضی	ازقضای	اس��تفاده	می	کنند.	در	والیت	غور	هم	
ماهنامه	کمیس��یون	عالقه	مندان	زی��ادی	دارد	و	این	ماهنامه	یکی	از	
مجالتی	به	ش��مار	می	رود	که	همیش��ه	روی	میز	بیش��تر	کارمندان	و	

دانشجویان	یافت	می	شود.

مجموع نشرات کمیسیون در این دوره گزارش دهی 
به شرح ذیل می باشد.

عالوه	بر	نش��ریات	ذکر	ش��ده،		کمیس��یون	به	ه��دف	در	جریان	
قرار	دادن	م��ردم،	دولت،	نهادهای	مدن��ی	و	دونرها	از	فعالیت	ها	و	
کارکردهای	کمیس��یون،	خبرنامۀ	الکترونیکی	ب��ه	زبان	های	دری،	
پش��تو	و	انگلیس��ی	تهیه	و	هر	هفت��ه	از	طریق	ایمیل	و	نش��ر	در	وی	
بسایت	کمیسیون،	نش��ر	می	نماید.	ابتکار	یادشده،	فعالیت	ها	و	نتایج	
کارکرد	بخش	های	پرو	گرامی	کمیس��یون	را	به	صورت	گس��ترده	
انعکاس	می	دهد.	محتوی	خبرنامه	الکترونیکی	ش��امل	فعالیت	های	
هیئت	رهبری،	دفاتر	مرکزی،	س��احوی	و	والیتی	کمیسیون	است.	
این	شیوۀ	ارسال	معلومات،	خواننده	را	تشویق	می	کند	تا	خبرنامه	را	
مطالعه	و	از	نتایج	کار	کمیسیون	در	راستای	بهبود	و	انکشاف	حقوق	
بشر	در	کش��ور،	آگاهی	حاصل	کند	که	مورد	استقبال	خوانندگان	
نیز	قرارگرفته	اس��ت.	قابل	ذکر	اس��ت	تاکنون	به	تعداد	86	خبرنامه	

تهیه	و	نشر	گردیده	است.

توسعه حقوق بشر از طریق آموزش
ارتقاء	سطح	آگاهی	مردم		در	زمینه	حقوق	بشر	و	اصالح	نگرش	
آنان	نسبت	به	مسایل	حقوق	بشر	از	طریق	آموزش	نتایج	مثبت	در	پی	
داش��ته	است.	کمیسیون	از	طریق	تدویر	برنامه	های	متعدد	آموزشی	
طی	یکسال	اخیر،	در	زمینه	توسعه	و	ترویج	حقوق	بشر	تالش	نموده	
است.	توسعه	حقوق	بشر	یکی	از	اساسات	رسیدن	به	توسعه	و	صلح	
پایدار	در	کش��ور	می	باشد.	طوری	که	س��ازمان	های	مختلف	ملی	و	
بین	المللی	نیز	ازجمله	یونس��کو	آموزش	صلح،	حقوق	بشر	و	تفاهم	
بین	المللی	را	به	عنوان	یکی	از	مهم	ترین	اهداف	آموزش��ی	خود	در	
راس��تای	تحقق	توسعه	پایدار	و	فراگیر	مطرح	نموده	است.1		توسعه	
حقوق	بش��ر	نیز	بدون	آگاهی	و	آموزش	افراد	و	مسئولین	حکومتی	
امکان	پذیر	نیس��ت.	درعین	حال	آموزش	ت��وده	های	مردم،	اعضای	
جامع��ه	مدنی،	رهب��ران	و	بزرگان،	زنان	و	ک��ودکان	یکی	از	مولفه	
های	مهم	توسعه	و	تحقق	حقوق	بشر	و	پیش	شرط	الزم	برای	افزایش	

آگاهی	عمومی	جامعه	و	تأمین	حقوق	بشری	شهروندان	است.

بر	همین	اس��اس	کمیسیون	نیز	طبق	برنامه	اس��تراتژیک	جدید	و	
برنام��ه	عمل	س��االنه	خویش	ب��ا	تدوین	خط		مش��ی	های	راهبردی	
به	توس��عه	حقوق	بش��ر	از	طریق	جلس��ات	و	کارگاه	های	آموزشی	

به	صورت	مؤثر	پرداخت.	

کمیس��یون	مس��تقل	حقوق	بش��ر	با	نهادهای	دولتی	که	در	زمینه	
آموزش	حقوق	بش��ر	کارمیکنند	هماهنگی	منظ��م	و	مداوم	دارند.	
مثال	با	بخ��ش	های	جندر	وزارت	ها،	بخ��ش	اطفال	وزارت	کار	و	
امور	اجتماعی	در	زمینه	برگزاری	کارگاهای	آموزش��ی	هماهنگی	

دارند	تا	از	ایجاد	برنامه	های	تکراری	جلوگیری	گردد.	

همکاری	بین	کمیسیون	مستقل	حقوق	بشر	و	حکومت	جمهوری	
اس��المی	افغانس��تان	و	حکومت	محل��ی	در	رابطه	ب��ه	حل	و	فصل	

سایت:  ویب  آدرس  بشر،  حقوق  و  صلح  آموزش  یونیسکو،  ملی  کمیسیون   .1
http://www.irunesco.org/index.php?option=com_content&

218=Itemid&1796=view=article&id

تیراژنشرات	کمیسیون

240000ماهنامه	12	ماهه

10000تاریخچه	حقوق	بشر

10000کنوانسیون	حقوق	اطفال

10000مجموعه	قوانین

کنوانس��یون	رفع	هر	نوع	خشونت	و	قانون	منع	
خشونت	علیه	زنان	)	هر	دو	در	یک	جلد(

10000

1000گزارش	ساالنه	به	زبان	پشتو

1000گزارش	وضعیت	حقوق	اقتصادی	و	اجتماعی

1000گزارش	وضعیت	حقوق	بشر	در	سال	1393

500گزارش	وضعیت	محالت	سلب	آزادی

500گزارش	ساالنه	به	زبان	انگلیسی

192ماهنامه	حقوق	بشر	به	خط	بریل

284192مجموع
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موارد	خش��ونت	علیه	زنان،	بازداشت	های	غیرقانونی،	قانون	جبران	
خس��ارت	به	قربانیان	غیرنظامی	تلفات	افراد	ملکی،	تهیه	گزارش	به	
UNCATَ،	برنام��ه	عم��ل	صلح	زنان،	امنیت	و	هم��کاری	و	ارائه	
نظرات	کارشناس��انه	در	مورد	مس��ایل	حقوق	اقتصادی،	اجتماعی،	
قانون	و	سیاس��ت	و	در	مورد	تبلیغات	و	شورای	ملی	پزشکی	و	سایر	

عرصه	ها	بوده	است.

کمیسیون	مس��تقل	حقوق	بشر	افغانس��تان	فعالیت	های	خود	را	با	
وزارت	عدلیه	در	چندین	س��طح	هماهنگ	نموده	اس��ت.	همکاری	
کمیسیون	مستقل	حقوق	بشر	افغانستان	در	تسوید	قوانین،	کار	روی	

تهیه	پیش	نویس	قوانین،	کمیته	های	مختلف	عمال	جریان	دارد.

کمیس��یون	با	توجه	به	ویژگی	ها	و	ش��رایط	بومی	مناطق	مختلف	
افغانستان،	برنامه	های	متنوع	آموزشی	و	آگاهی	دهی	را	برگزار	نمود.	

با	تطبیق	این	برنامه	ها	کمیس��یون	توانست	ظرفیت	و	آگاهی	49988	
نفر	)	.23899	زن	و	26089	مرد(	از	اقش��ار	مختلف	مردم،	دولت	و	
جامعه	مدنی	درزمینه	فهم	حقوق	بش��ر،	اعمال،	رعایت	و	احترام	به	
آن	از	طریق	تدویر	916	جلس��ه،	15	س��مینار	علم��ی،	94	تجلیل	از	
روزهای	مل��ی	و	بین	المللی	حقوق	بش��ری،	6	برنامه	آموزش	طفل	
به	طفل	و	برنامه	های	آموزش	حقوق	بش��ر	در	مؤسسات	تحصیالت	
عالی	ارتقاء	و	افزایش	بدهد.	در	سال	مالی	1393	کمیسیون	توانسته	
بود	که	ظرفیت	و	آگاهی	65166	نفر	از	اقش��ار	مختلف	جامعه	را	از	
طریق	برنامه	های	متذکره	افزایش	دهد.	کمیس��یون	در	س��ال	مالی	
1394	به	دلیل	کمبود	بودجه	نتوانس��ته	برخی	فعالیت	های	آموزشی	

را	انجام	دهد.	
در	جدول	زیر	جزئیات	فعالیت	های	آموزشی	1394	بیشتر	تشریح	

شده	است.

تعداد اشتراک تعداد برنامهنوع برنامه آموزشی
کننده زن

تعداد اشتراک 
توضیحاتمجموعکننده مرد

916158301498230812جلسه	نیم	روزه

1095878921479کارگاه	آموزشی	عمومی

7280124943295کارگاه	تخصصی	برای	پولیس	و	اردو

155337241257سمینار	علمی	

945782659312375تجلیل	از	روزهای	حقوق	بشری	

6280180460آموزش	طفل	به	طفل	

کارگاه��ای	واگذار	ش��ده	ب��ه	نهادهای	
مدنی

786224310

1219238992608949988مجموع

)تصویر	از	جریان	ورکشاب	آموزشی	سه	روزه	برای	اعضای	جامعه	مدنی	والیت	هلمند(
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کمیس��یون	ب��ا	انج��ام	فعالیت	های	ف��وق	تالش	نمود	ت��ا	اهمیت	
شناس��ایی	و	استفاده	از	حقوق	بشر	را	در	بین	مردم	حتی	در	ساحات	
دوردس��ت	افغانستان	ترویج	نموده		و	باالتر	از	آن	اینکه	حقوق	بشر	
را	در	تم��ام	قوانی��ن	و	نظام	های	حقوقی	مرتبط	با	آن	در	افغانس��تان	
تعمیم	دهد.	موارد	زیر	از	شاخص	ها	و	نمونه	های	دیگر	پیشرفت	در	

عرصه	توسعه	حقوق	بشر	می	باشد:	
• 47.7	فیص��د	)23899	نف��ر(	اش��تراک	کنن��دگان	برنامه	های	
آموزش��ی	کمیس��یون	را	زنان	و	دختران	تشکیل	داده	است.	حضور	
پررن��گ	زنان	نیز	در	اقصی	نقاط	کش��ور	در	برنامه	های	آموزش��ی	
کمیس��یون	یک��ی	دیگ��ر	از	دس��تاوردهای	کمیس��یون	در	عرصه	
آموزش	حقوق	بش��ر	می	باشد.	زنان	در	بسیاری	از	والیات	با	قوانین	
س��نتی	و	محدودکننده	روبرو	هس��تند،	اما	بااین	وجود	در	این	دوره	
گزارش	ده��ی	به	دلیل	اعتماد	مردم	به	کمیس��یون،	حتی	در	والیات	
و	ساحات	دوردس��ت	نیز	زنان	در	برنامه	ها	و	کارگاه	های	آموزشی	

کمیسیون	اشتراک	فعال	نمودند.	

• در	کن��دز	وکالی	گذر	تعهد	س��پردند	که	در	رابطه	به	قاچاق	
اطفال	از	هیچ	گونه	همکاری	دریغ	نورزند	همچنین	تعداد	مراجعین	
بخصوص	تماس	ه��ای	تلفنی	جهت	دریافت	مش��وره	های	حقوقی	

افزایش	یافته	است.	

• در	بدخشان	ش��ورای	علما	تعهد	سپردند	که	از	طریق	منابر	در	
مساجد	علیه	هرگونه	خرافات	و	سنت	های	غیر	اسالمی	و	غیرانسانی	
مبارزه	نموده	و	مردم	را	بر	رعایت	ارزش	های	اسالمی	و	حقوق	بشر	
دعوت	نمایند	همچنین	آموزگاران	اش��تراک	کننده	در	برنامه	های	
آموزش��ی	کمیس��یون	وعده	س��پردند	که	موضوعات	آموخته	شده	
را	ب��ه	محصلین	خود	نیز	آموزش	می	دهند،	ع��الوه	بر	آن	این	گونه	
برنامه	های	آموزشی	باعث		اصالح	دیدگاه	منفی	اشتراک	کنندگان	

نسبت	به	کمیسیون	و	اهداف	آن	شده	است.

• در	والیت	بلخ	تعدادی	از	جوانان	به	صورت	رضا	کار	موسسه	
س��وادآموزی	ایجاد	کردند.	همچنین	اش��تراک	کنندگان	جلسات	
آموزش��ی	قضای��ای	حاد	حقوق	بش��ری	را	ب��ه	کمیس��یون	اطالع	

می	دهند.

• در	والیت	قندهار	قوماندان	اشتراک		کننده	در	برنامه	آموزشی	
کمیس��یون	س��ربازان	خویش	را	مکلف	نمود	ک��ه	موازین	و	قواعد	

حقوق	بشری	را	رعایت	نمایند.	

انجام شده  دو سطح  در  کمیسیون  آموزشی  برنامه های 
است: 

1.	آموزش	عمومی	حقوق	بش��ر	که	به	صورت	کارگاه،	جلسات،	
س��مینار	و	برنامه	های	عام	آموزشی	برای	عموم	مردم	جامعه	برگزار	
شد	و	در	آن	به	مس��ائل	عمومی	ازجمله	تعریف	حقوق	بشر	و	سایر	

قوانین	و	کنوانسیون	های	مربوط	به	حقوق	بشر	پرداخته	شد	

2.	آموزش	اختصاصی	حقوق	بشر	برای	افراد	و	گروه	های	خاص	
ازجمله	نیروه��ای	امنیتی،	پولیس،	س��ارانواالن،	قض��ات،	دکتران	
و	نهاده��ای	صحی	و	س��ایر	نهادها	و	گروه	هایی	که	با	حقوق	بش��ر	
در	ارتباط	ان��د،	ارای��ه	گردید.	در	جلس��ات	به	ص��ورت	اختصاصی	
و	متناس��ب	با	کتگوری	اش��تراک	کنندگان،	موضوعات	و	مطالب	

مربوطه	ارائه	گردید.

به	این	ترتی��ب	کمیس��یون	در	ای��ن	دوره	با	آموزش	حقوق	بش��ر،	
به	ص��ورت	گس��ترده	ت��الش	نمود	تا		روند	توس��عه	حقوق	بش��ر	و	
فرهنگ	س��ازی	برای	احترام	به	حقوق	بشر	در	جامعه	را	بیش	ازپیش	
تقویت	و	تثبیت	نماید.	کمیسیون	در	کنار	دیگر	نهادها	و	سازمان	های	
مدافع	حقوق	بشر،	برای	تحکیم	حاکمیت	قانون،	توسعه	حقوق	بشر،	

)تصویر	از	جریان	کارگاه	آموزشی	برای	نهادهای	عدلی	و	قضایی	والیت	لغمان(
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برقراری	عدالت	و	تأمین	حقوق	اساس��ی	تمام	شهروندان	افغانستان	
تالش	می	کند.	کمیسیون	برای	ارتقاء	سطح	علمی	و	حقوقی	قضات	
و	کارمندان	محاکم	قضایی	و	اصالح	سیستم	قضایی،	مبارزه	با	فساد	
و	جل��ب	اعتماد	مردم	برنامه	های	مختلف	آموزش��ی	را	دایر	نموده	
اس��ت.	همچنین	برای	تحقق	اهداف	اساسی	و	نهادینه	سازی	حقوق	
بش��ر،	کمیسیون	برنامه	های	آموزش��ی	و	آگاهی	دهی	خود	را	برای	
دوره	های	بعد	به	صورت	جدی	تر	برنامه	ریزی	و	تطبیق	خواهد	نمود.

حساسیت  افکار عمومی نسبت به موارد نقض حقوق بشر 
بیشتر شده است

یکی	دیگر	از	پیامدهای	مهم	آموزش	حقوق	بشر	و	توسعه	آن	در	
کشور،	افزایش	آگاهی	مردم	از	حقوق	بشری	و	به	دنبال	آن	افزایش	
حساس��یت		افکار	عمومی	در	برابر	نقض	حقوق	بشر	در	کشور	بوده	
است.	افغانستان	در	هیچ	دوره	ای	همانند	یک	سال	گذشته	تا	این	حد	
نسبت	به	نقض	حقوق	بش��ری	افراد	جامعه	واکنش	شدید	و	صریح	
نداش��ته	است.	فعالین	حقوق	بش��ر	به	صورت	گسترده	در	شبکه	های	
اجتماعی	برنامه	های	دادخواهی	و	حمایتی	از	قربانیان	حقوق	بشر	را	
اطالع	رسانی	نموده	و	در	کنار	آن	رسانه	ها	نیز	بیشتر	از	پیش	قضایای	
نقض	حقوق	بشر	ازجمله	خشونت	علیه	زنان،	اطفال	و	تلفات	ملکی	

را	تحت	پوشش	قرار	داد	است.		

اش��تراک	انبوه	عامه	مردم	در	مراس��م	و	برنامه	های	دادخواهی	و	
محاکم��ه	متهمین	پرون��ده	قتل	فرخنده،	برپای��ی	خیمه	های	تحصن	
ب��رای	رهای��ی	31	مس��افر،	برگ��زاری	تظاهرات	گس��ترده	مردمی	
بدون	درنظرداش��ت	تعلق��ات	قومی	و	مذهبی	و	ده	ه��ا	برنامه	دیگر	
در	اعتراض	به	موارد	نقض	حقوق	بش��ر	در	کش��ور	و	دادخواهی	از	

قربانیان	آن	ش��اهدی	بر	این	مدعاست.	کمیسیون	عالوه	بر	اشتراک	
فع��ال	و	رهبری	برنامه	های	دادخواهی	و	حمای��ت	از	قربانیان	نقض	
حقوق	بشر	در	کنار	مردم	و	نهادهای	جامعه	مدنی،	در	تمام	برنامه	ها	
حضور	فعال	داش��ته	و	از	جریان	این	برنامه	ها	به	شمول	شش	تحصن	
و	تظاهرات	برای	حمایت	و	دادخواهی	از	قتل	فرخنده	و	رهایی	31	
مس��افر،	بر	اساس	الیحه	وظایف	خویش،	نظارت	نموده	است.	نکته	
قابل	ذکر	در	این	مورد	افزایش	فعالیت	فعاالن	و	حامیان	حقوق	بش��ر	
و	عامه	مردم	در	ش��بکه	های	اجتماعی	نسبت	به	موارد	نقض	حقوق	

بشر	در	کشور	می	باشد.	

حمایت از نهادهای مدنی و رسانه ها 
کمیسیون	از	نهادهای	جامعه	مدنی	و	رسانه	ها	برای	رشد	ظرفیت	آن	
به	منظور	اجرای	مؤثر	فعالیت	ها	و	برنامه	های	آموزشی،	دادخواهی	و	
آگاهی	رسانی	حقوق	بشر	حمایت	نموده	است.	کمیسیون	طی	دوره	
گزارش	ده��ی،	رابطه	خود	با	رس��انه	ها	و	نهاده��ای	جامعه	مدنی	را	
تقویت	و	تحکیم	نمود.	از	طریق	برگزاری	10	کارگاه	و	21	جلس��ه	
آموزشی	و	هماهنگی	با	اشتراک	640	نفر	)248	زن	و	392	مرد(	از	
رهبران	رس��انه	ها	و	خبرنگاران،	باعث	شد	تا	آن	ها	باانگیزه	بیشتری	
ح��وادث	مربوط	به	حقوق	بش��ر	را	تحت	پوش��ش	خبری	قرار	داده	
و	با	نش��ر	گزارش	ها	و	برنامه	های	مختلف	حقوق	بشری،	کمیسیون	
را	در	اج��رای	مؤثر	فعالیت	ها	و	برنامه	های	آموزش��ی،	دادخواهی	و	

آگاهی	رسانی	حقوق	بشر	یاری	رساند.	

	به	عنوان	مثال	رسانه	های	محلی	والیت	بدخشان،	تمام	فعالیت	های	
این	دفت��ر	را	از	برگزار	کاری	گاه	های	آموزش��ی	گرفته		تا	جریان	
محاف��ل	و	کنفرانس	ها،	همه	این	فعالیت	ه��ا	را	با	جزییات	آن	تحت	

)تصویر	از	جریان	ورکشاپ	در	ولسوالی	شیرین	تگاب	والیت	فاریاب(
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پوش��ش	خبری	خود	قرار	داده	اند	و	حتی	بیش��تر	برنامه	های	آگاهی	
دهی	و	آموزش��ی	دفتر	والیتی	کمیس��یون	را	به	طور	رایگان	به	نشر	
رساندند.	همچنین	کمیسیون	با	نهادهای	جامعه	مدنی	49	تفاهمنامه	
امضا	نمود	و	از	طری��ق	حمایت	های	مالی	و	کمک	های	تخنیکی	از	
قبیل	تهیه	مواد	آموزشی،	از	این	نهادها	و	رسانه	ها	پشتیبانی	نمود.	

طی	یک	س��ال	گذشته	کمیسیون		توانس��ته	است	در	هشت	دفتر	
س��احوی	و	والیت��ی	خود	بان��ک	معلومات	جهت	ثبت	و	راجس��تر	
نهادهای	جامعه	مدنی	و	س��ازمان	های	غیر	حکومتی	فعال	در	عرصه	
حقوق	بشر	ایجاد	نماید.	این	کار	باعث	سهولت	بیشتر	در	هماهنگی	
و	همکاری	کمیس��یون	با	این	نهادها	ش��ده	است.	این	کار	در	دیگر	
دفاتر	ساحوی	و	والیتی	نیز	باعث	تحکیم	و	تداوم	بیشتر	همکاری	ها	
بین	کمیسیون	با	نهادهای	فعال	حقوق	بشری	خواهد	شد.	کمیسیون	

جهت	تقویت	روابط	خود	با	جامعه	مدنی،	جلس��ه	انتخابات	اعضای	
سکرتریت	س��ازمان	های	جامعه	مدنی	افغانستان	را	در	دفتر	مرکزی	
کمیس��یون	میزبانی	نمود.	در	این	جلس��ه	ی��ک	روزه	تعداد	167	نفر	
از	نماین��دگان	167	نه��اد	جامعه	مدنی	حضور	یافت��ه	و	با	همکاری	
و	مش��ورت	های	راهبردی	کمیس��یون	انتخابات	خ��ود	را	به	صورت	
آزادانه	و	با	ش��فافیت	به	انجام	رسانید.	همچنین	طی	جلسه	جداگانه،	
داکتر	سیماس��مر،	رئیس	کمیسیون	مس��تقل	حقوق	بشر	افغانستان،	
ضم��ن	اه��داء	تبریک	نامه	به	اعض��ای	منتخب	س��کرتریت	جامعه	
مدنی،	خطاب	به	اعضای	این	سکرتریت	اظهار	داشت:	»موجودیت	
س��کرتریت	جامعه	مدنی	یک	نیاز	مبرم	است	و	انتخابات	انجام	شده	

یک	گام	مثب��ت	برای	بهب��ود	وضعیت	حقوق	بش��ر	و	فعالیت	های	
مدنی	در	کش��ور	می	باش��د.	ما	امیدواریم	که		جامعۀ	مدنی	همگام	
با	کمیس��یون	ارزش	های	انس��انی	را	تحقق	ببخش��ند.«1		همچنان	در	
جلس��ه	مشترک	داکتر	سیماسمر	با	معاون	سر	منشی	سازمان	ملل،	از	
نهادهای	جامعه	مدنی	نیز	دعوت	گردید	که	بیش	10	نماینده	از	این	
نهادها	در	این	جلس��ه	اشتراک	و	پیرامون	صلح	در	افغانستان	نظرات	

و	پیشنهادات	خود	را	ارائه	نمودند.
یکی	دیگر	از	اقدامات	کمیس��یون	در	این	دوره	جهت	حمایت	از	
رسانه	ها،	امضای	قرار	داد	با	روزنامه	جامعه	باز	می	باشد	که	طبق	آن	
ب��ه	مدت	یک	ماه	این	روزنامه	4	روز	در	هفته	مطالب	و	موضوعات	

حقوق	بشر	را	به	نشر	می	رساند.	

برگزاری برنامه ها در مورد موضوعات و مطالب مهم و 

عاجل حقوق بشری 
جلب	توجه	به	جایگاه	حقوق	بشر،	ارتقاء	سطح	آگاهی	و	درک	از	
حقوق	بشر	و	ایجاد	فرصت	ارائه	نظر،	بحث	و	همفکری	برای	افراد	
عالقه	مند	و	فع��ال	در	این	زمینه	از	پیامدهای	برگزاری	کنفرانس	ها،	
سمینارها	و	نشس��ت	های	علمی،	تحقیقی	و	موضوعی	کمیسیون	در	
این	دوره	بوده	است.		کمیسیون	موفق	شد	با	برگزاری	15	سمینار	و	
نشس��ت	علمی	با	اشتراک	1258	نفر	)	534	زن	و	724	مرد(	به	تبیین	

علمی	موضوعات	حقوق	بشری	بپردازد.

1. کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان، گزارش مراسم اهداء تبریک نامه به 
http://www.aihrc.org.af/home/ :اعضای سکرتریت جامعه مدنی، آدرس

4607/daily_report

پیامد: 
2.2.	آموزش	حقوق	بشر	در	مراحل	مختلف	آموزشی،	تحصیالت	عالی	و	مسلکی	گسترش		یافته	و	نهادینه		شده	است.

شاخص :
• میزان	اثرگذاری	کمیس��یون	بر	وزارت	تحصیالت	عالی	مبنی	بر	گنجانیدن	حقوق	بش��ر	به	عنوان	یک	مضمون	انتخابی	در	

نصاب	درسی	تحصیالت	عالی

تعداد والیت
موضوعات ارائه شده در سمینارسمینار

تعداد اشتراک کنندگان
مجموعهمردزن

3بامیان
ح��ق	صحت	و	بررس��ی	قوانین	مربوط	به	حقوق	اش��خاص	دارای	معلولیت	و	

65175240بررسی	اسناد	بین	المللی	حقوق	بشر	درمورد	حقوق	فرهنگی

1کندهار
تدریس	به	لسان	مادری

67076

در	جدول	ذیل	جزئیات	بیشتری	از	این	سمینارها	آمده	است:
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2فاریاب
ح��ق	کار	و	ح��ق	مالکیت	و		قوانی��ن	ملي	وبین	الملل��ي	در	حمایت	از	حقوق	

11861179معلولین

2بلخ
بررس��ی	وضعیت	زن��ان	کارگ��ر	درشهرمزارش��ریف	و	وضعی��ت	کار	زنان	

5479133ووضعیت	زنان	کارمند

1کابل
ضرورت	انفاذ	قانون	منع	خشونت	علیه	زنان

11184195

2بدخشان
حقوق	مدنی،	سیاس��ی	و	صلح	و	حقوق	بش��ر	از	دیدگاه	اس��الم	و	حقوق	بین	

50200250الملل

1ارزگان
01010اهداف	و	صالحیت	های	کمیسیون

1گردیز
154560حق	تعلیم	اطفال	از	نظر	قوانین	بین	المللی	

مفهوم	حقوق	بش��ر	.	اس��ناد	بین	المللی	حقوق	بش��ر	و	نسل	س��وم	حقوق	بشر	2هلمند
)صلح	و	محیط	زیست(	و	حق	تعلیم	و	تربیه.	حقوق	اطفال.	مبارزه	با	اختطاف	

و	قاچاق	انسان	و	حق	بشری	زنان	و	نقش	آنان	در	پروسه	صلح.

115115

155347241258مجموع

سمینارهای	برگزارشده	باعث	تبادل	اطالعات	علمی	و	راهبردی	
جهت	توس��عه	حقوق	بشر	و	دس��تیابی	به	روش	های	نوین	و	ارتقاء	
س��طح	علمی	اش��تراک	کنندگان	ش��ده	اس��ت.	در	این	جلسات	با	
بررس��ی	چالش	های	فراروی	توسعه	حقوق	بشر،	راهکارهای	عملی	

و	مناسب	نیز	جستجو	و	ارائه	گردید.	

کمیسیون	در	برگزاری	این	س��مینارها	از	همکاری	های	سودمند	
نهادهای	آکادمیک	نیز	بهره	برده	و	استادان	و	محصلین	را	در	ترویج	

حقوق	بشر	بسیج	نموده	است.
کمیس��یون	همچنین	94	کنفرانس	محلی		به	مناسبت	روز	جهانی	
حقوق	اش��خاص	دارای	معلولیت	و	عصای	سفید	در	غور،	روز	ملی	
قربانیان	در	دایکندی،	روز	جهانی	زن	در	هلمند،	میمنه،	غور،	کندوز،	
مزار	ش��ریف،		دایکندی،	جالل	آباد،	هرات،	قندهار	و	بدخشان،	با	
حض��ور	12375	نف��ر	)5782	زن	و	6593	م��رد(	برگزار	نمود.		طی	
این	کنفرانس	ها	عالوه	بر	ارتقاء	آگاهی	اشتراک	کنندگان،	باعث	
جذب	همکاری	های	بعدی	آن	ها	با	کمیس��یون	در	راس��تای	ترویج	

حقوق	بشر	در	جامعه	گردید.	

همچنین	در	هرات	با	افتتاح	نمایش��گاه	آثار	اولین	بانوان	خطاط،	
جه��ت	حمایت	از	حق��وق	زنان،	از	زنان	خطاط	در	این	نمایش��گاه	

تقدیر	شد.

ارتقاء همکاری های وزارت تحصیالت عالی و وزارت 
معارف با کمیسیون

ایجاد	اصالح��ات	در	نصاب	تعلیمی	مکات��ب	از	مهم	ترین	نتایج	
هم��کاری	با	وزارت	معارف	در	این	دوره	بوده	اس��ت.	کمیس��یون	
به	ص��ورت	فزاینده	ب��ه	امر	نهادینه	س��ازی	آموزش	حقوق	بش��ر	از	
طری��ق	بهبود	و	تکمی��ل	مضامین	حقوق	بش��ری	در	نصاب	تعلیمی	
مکاتب	پرداخت.	کمیس��یون	بامطالعه	و	بررسی	مضامین	39	عنوان	
کتاب	تعلیمی	در	صن��وف	مختلف،	تالش	نمود	تا	مضامین	مربوط	
به	آموزش	و	توس��عه	حقوق	بش��ر	را	اصالح	نموده	و	بهبود	بخشد.	
ازجمله	پیش��نهادات	کمیس��یون	ب��ه	هیئت	تحریریه	کت��ب	تعلیمی	

می	توان	به	موارد	ذیل	اشاره	نمود:
	اصالح	برخی	عکس	ها	از	س��ه	منظ��ر	هویت	متهم	در	جریان	
محاکمه،	رعایت	حرمت	انسانی	اش��خاص	معتاد	و	برقراری	تعادل	

جنسیتی	در	ارائه	تصاویر	و	تقسیم	کار

	اضاف��ه	کردن	معلوم��ات	راجع	به	حف��ظ	و	مراقبت	از	محیط	
	زیست

	توجه	به	حقوق	اشخاص	دارای	معلولیت	و	حقوق	زنان	

	اصالح	برخ��ی	کلمات	و	عبارات	به	عنوان	نمونه	اس��تفاده	از	
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"رفاقت	و	دوس��تی	با	کودکان" به	جای	" آزار	ندادن	کودکان" در	
کتاب	پشتوی	صنف	سوم

	ح��ذف	برخی	کلم��ات	و	عکس	هایی	که	مغای��ر	با	احترام	به	
حقوق	زنان	و	کرامت	انسانی	بوده	است	در	کتاب	زبان	عربی

	عک��س	کوکنار	از	کتاب	زب��ان	ترکمنی	صنف	پنجم	حذف	
شد.

	در	کتاب	حس��ن		خط	صنف	س��وم،	جمالت��ی	در	ارتباط	به	
ترویج	احترام	به	حقوق	بش��ر	و	ازجمله	حق	بر	محیط	زیست	اضافه	

شد	مانند	"جنگل	ثروت	ملی	است".

	در	کتاب	پش��توی	صنف	دوم،	عک��س	معلم	مرد	به	معلم	زن	

تبدیل	شد.

به	این	ترتیب		متعلمین	در	مکاتب	به	صورت	رسمی	مفاهیم	ابتدایی	
حقوق	بشر،	دموکراسی	و	جندر	را	آموزش	می	بینند.	

عالوه	بر	آن،	در	ای��ن	دوره	تعداد	5621	نفر)	1728	زن	و	3893	
مرد(	در	دانش��گاه	ها،	دارالمعلمین	و	مؤسسات	تحصیالت	عالی	از	
آموزش	های	تخصصی	حقوق	بش��ری	کمیس��یون	مس��تفید	شدند.	
کمیس��یون	به	تع��داد	49	تفاهم	نامه	با	مراکز	آم��وزش	عالی	امضا	و	
در	ضمن	آن	45	استاد	جهت	تدریس	تخصصی			و	مسلکی	حقوق	
بشر	استخدام	نمود	و	زمینه	آموزش	های	تخصصی	را	برای	محصلین	

فراهم	کرد.	

)تصویر	از	جریان	سمینار	علمی	در	مورد	حقوق	فرهنگی	در	مرکز	والیت	بامیان(
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سازمان های  و  دولتی  همکار  نهادهای  ظرفیت  ارتقاء 
مدنی 

کمیس��یون	جهت	افزایش	ظرفیت	نهادهای	جامعه	مدنی	همکار	
و	گس��ترش	هماهنگی	ها	با	آنان	طبق	تفاهم	نامه	های	امضاءشده	بین	
کمیس��یون	و	این	نهاده��ا،	برگزاری	7	کارگاه	را	ب��ه	آن	ها	واگذار	
نم��ود.	در	جریان	برگزاری	این	کارگاه	ها	که	با	نظارت	کمیس��یون	
دایر	گردید،	تعداد	626	نفر،	از	برنامه	های	آموزش��ی	آن	مس��تفید	

شدند

همچنین	کمیس��یون	با	طرح	و	تدوین	رهنمود	و	برنامه	آموزشی	
برای	آم��وزگاران	ادارات	اختصاصی	کش��فی،	تحقیقی	و	قضایی	
باعث	بهبود	کیفیت	آموزش	در	این	مراکز	ش��د.	کمیس��یون	عالوه	
ب��ر	آن	با	ارائه	فرصت	کارآموزی	س��ه	ماهه	ب��رای	19	نفر	)9	زن	و	
10	مرد(	از	دانش��جویان	سال	آخر	دانش��گاه	ها	در	هلمند،	فاریاب،	
گردی��ز،	ارزگان،	دایکندی	و	بدخش��ان	مهارت	های	کار	و	فعالیت	

برای	ترویج	و	توسعه	حقوق	بشر	را	به	آنان	آموخت.	

ارتقای ظرفیت نهادهای امنیتی و عدلی
کمیس��یون	همچنین	در	این	دوره	برنامه	های	اختصاصی	آموزش	
حقوق	بش��ر	برای	نیروهای	پولی��س	و	اردوی	ملی،	مقامات	قضایی	
و	عدل��ی،	مأموران	محالت	س��لب	آزادی	و	وکالی	مدافع	برگزار	
نمود.	ارقام	این	کارگاهای	آموزش��ی	در	بحث	توسعه	حقوق	بشر،	

توضیح	داده	شد.	

درنتیجۀ	این	برنامه	های	آموزشی	تغییرات	مثبت	در	رفتار	و	پالیسی	
های	ارگان	های	پولیس	و	مقامات	قضایی	و	مأموران	محالت	سلب	
آزادی	و	وکالی	مدافع	درزمینه	رعایت	و	احترام	به	حقوق	بش��ر	به	

همراه	داشته	است.	

به	عنوان	مثال	همکاری	یکی	از	اشتراک	کنندگان	در	برنامه	های	
آم��وزش	اختصاصی	در	کندز	باعث	رهای��ی	3	طفل	که	به	صورت	
غیرقانونی	تحت	نظارت	بودند،	گردید.	به	طورکلی	کمیس��یون	در	
این	دوره	ب��ا	برگزاری	72	کارگاه	آموزش��ی	تخصص��ی	موفق	به	
ارتق��اء	آگاهی		3295	نف��ر	)		801	زن	و	2494	مرد(	از		منس��وبین	
پولیس	ملی	ش��امل	پولیس	محلی،	نیروهای	امنی��ت	ملی	و	اردوی	
ملی،	مأمورین	دولتی،	مس��ئولین	محالت	س��لب	آزادی	ش��ده	که	
تغییرات	مثبتی	در	ارگان	های	مربوطه	به	همراه	داشته	است.	اشتراک	
کنندگان	در	برنامه	با	رضایت	تعه��د	نمودند	که	آموخته	های	خود	
را	عملی	سازند.	مثاًل	در	مزار	ریاست	امنیت	ملی	تقاضا	نمود	تا	این	
برنامه	های	آموزشی	ثبت	و	به	صورت	سی	دی	در	اختیار	دیگران	نیز	
قرار	گیرد.	در	قندهار	پیشنهاد	ش��د	که	این	برنامه	ها	به	زبان	مادری	
تدریس	شود	تا	مفاهیم	و	مسائل	حقوق	بشری	بهتر	و	آسان	تر	درک	

شود.

پیامد: 
3.2.	فهم	و	رفتار	منس��وبان	پولیس،	اردوی	ملی،	امنیت	ملی،	مقامات	قضایی،	مس��ئوالن	س��ارنوالی،	مأموران	محالت	سلب	
آزادی،	وکالی	مدافع،	مس��اعدان	حقوقی	و	س��ایر	موظفان	خدمات	عامه	به	صورت	فزاینده	ای	از	قوانین	و	اصول	حقوق	بش��ر	
و	مکلفیت	های	خود	در	قبال	رعایت،	احترام	و	حمایت	حقوق	بش��ر	بهبودیافته	و	موارد	نقض	حقوق	بش��ری	خصوصاً	ش��کنجه	

کاهش		یافته	است.

شاخص ها:
• می��زان	تغیی��ر	در	رفتار،	اجراآت	و	پالیس��ی	های	ارگان	های	پولیس،	اردوی	ملی،	امنیت	ملی،	مقامات	قضایی،	مس��ئوالن	

سارنوالی،	مأموران	محالت	سلب	آزادی،	وکالی	مدافع	و	مساعدان	حقوقی	در	زمینه	رعایت	و	احترام	به	حقوق	بشر

• تعداد	شکایات	در	مورد	برخورد	پولیس	وسایر	مسئوالن	دولتی
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کمیسیون	حقوق	بشر	در	این	دوره	گزارش	دهی،	سیستم	مدیریتی	
خود	را	بر	مبنای	یک	سیس��تم	مدیریتی	پویا	و	مؤثر	بهبود	بخشید	و	
ظرفی��ت	و	توانایی	کارمن��دان	خویش	را	ب��رای	ترویج،	حمایت	و	
نظارت	از	حقوق	بش��ر	ارتقاء	داده	اس��ت.	تم��ام	بخش	های	کاری	
دفاتر	س��احوی	و	والیتی	مورد	ارزیابی	دقیق	قرار	گرفته	است.	طی	
این	ارزیابی	ها،	تمام	دس��تاوردها	و	پیشرفت	ها	شناسایی	گردیده	و	
همچنین	مش��کالت	و	چالش	ها،	در	رابطه	با	فعالیت	های	کمیسیون	

بررسی	گردید.

شاخص فیصدی حضور زنان در بست های کمیسیون
در	این	دوره	گزارش	دهی	حدود	25	درصد	کارمندان	کمیسیون	
را	زن��ان	تش��کیل	می	دهند.	همچنی��ن	از	مجموع	10	بس��ت	خارج	
رتب��ه،	به	تعداد	4	بس��ت	متعلق	ب��ه	زنان	اند.	رؤس��ای	دفاتر	والیت	
های	بدخش��ان	و	ننگرهار	نیز	زن	هس��تند	که	جز	پست	های	مهم	و	
اساس��ی	کمیسیون	محسوب	میشود.	کمیس��یون	حقوق	بشر	در	این	
دوره	گزارش	دهی	به	تعداد	3	محصیل	زن	را	در	دفتر	مرکزی	که	از	
دانشگاهای	خارج	کشور	برگشته	بودند،	به	صورت	کوتاه	مدت	به	
عنوان	کار	آموز	اس��تخدام	نموده	و	زمینه	کار	آموزی	را	برای	آنان	

فراهم	نموده	است.	

در	جریان	سال	مالی	1394	به	تعداد	53	نفر	از	کارمندان	کمیسیون	
کم	ش��ده	ک��ه	از	این	می��ان	21	زن	و	32	مرد	بوده	ان��د.	از	مجموع	
کارمندانی	که	از	تش��کیالت	کمیس��یون	کم	ش��ده،	دوتن	شان	در	

حادثه	جالل	آباد	ش��هید	و	یک	تن	فوت	شده	اند.	برخی	کارمندان	
متقاعد	شدند	و	بقیه	به	خواست	خود	استعفا	داده	اند.	

مؤثریت برنامه نظارت، ارزیابی و گزارش دهی کمیسیون 
ط��ی	دوره	گزارش	دهی،	برنامه	ارزیابی	س��االنه	دفاترس��احوی	
و	والیتی	تکیم��ل	گردید.	همچنین	طی	این	دوره،	بخش	نش��رات	
کمیسیون	نیز	مورد	ارزیابی	قرار	گرفت.	تطبیق	برنامه	ارزیابی	ساالنه	
یکی	از	برنامه	های	مؤثر	داخلی	کمیسیون	بوده	ونتایج	پرباری	را	به	
همراه	داشته	است.	یافته	های	ارزیابی	نشان	می	دهد	که	فعالیت	ها	و	
کارکردهای	دفاتر	ساحوی	و	والیتی	در	عرصه	های	مختلف	بهبود	

یافته	و	نظام	مندتر	شده	است:
• براساس	یافته	های	ارزیابی،	میزان	تطبیق	برنامه	عمل	نسبت	به	
دوره	های	گذش��ته	افزایش	یافته	اس��ت	که	نشان	از	بهبود	وضعیت	

کاری	دفاتر	می	باشد.	

• در	دوره	ه��ای	قبل��ی	ارزیابی	هیچ	یک	از	دفاتر	س��احوی	و	
والیتی	به	درجه	عالی	ارزیابی	نش��ده	بودند،	اما	در	آخرین	دور،	2	
دفتر	کمیس��یون	که	14فیصد	دفاتر	ساحوی	و	والیتی	را	تشکیل	می	
دهد،	به	درجه	عالی	ارزیابی	ش��ده	و	اجراآت	فوق	العاده	داشته	اند.	
به	همین	ترتیب	تعداد	دفاتری	که	به	درجه	خوب	ارزیابی	شده،	در	
مقایس��ه	با	دوره	قبلی،	57	درصد	افزایش	داش��ته	است.	دفاتری	که	
به	درجه	متوس��ط	ارزیابی	شده،	در	مقایس��ه	با	دوره	قبلی	ارزیابی،	
50فیصد	کاهش	داش��ته	اس��ت.	در	ای��ن	دوره	هی��چ	دفتر	ضعیف	

هدف استراتژیک3: توانمندسازی

پیامد: 
1.3.	مؤثریت	و	کارآمدی	کمیس��یون	در	امر	سازمان	دهی،	سیس��تم	مدیریت	برنامه	ها،	مالی،	منابع،	طرزالعمل	ها،	پالیسی	ها	و	

یک	محیط	کاری	متکثر	بهبودیافته	است.

شاخص ها:
• میزان	مثبت	بودن	نتایج	ارزیابی	های	ادواری	کمیسیون

• میزان	مؤثریت	سیستم	نظارتی	و	ارزیابی	برنامه	ها

• فیصدی	حضور	زنان	در	بست	های	مختلف	کمیسیون

• تعداد	ارزیابی	وگزارش	های	ارزیابی	های	ظرفیت	های	کاری	کارمندان	کمیسیون

تحکی��م	نظ��ام	مدیریتی	و	برنامه	ای	پوی��ا،	کارآمد،	مدرن	و	مؤثر	در	کمیس��یون	به	نحوی	که	فرهنگ	عالی	س��ازمانی،	ظرفیت	و	توانایی	
کمیسیون	و	کارمندان	آن	را	برای	ترویج	حقوق	بشر،	حمایت	از	آن	و	نظارت	بر	حقوق	بشر	ارتقاء	بخشد.
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ارزیابی	نشده	اس��ت	و	این	درجه	100فیصد	کاهش	یافته	و	به	صفر	
تقرب	نموده	اس��ت.	تمام	این	آمارها	نش��ان	م��ی	دهدکه	در	نتیجه	
ارزیابی	س��االنه	وضعی��ت	کاری	دفاتر	بهبود	قاب��ل	مالحظه	یافته	و	

تغییرات	بنیادی	در	دفاتر	ساحوی	و	والیتی	رونما	شده	است.

• ارزیابی	نش��ان	می	دهد	ک��ه	اهداف	اس��تراتژیک	در	تمامی	
دفاتر	س��احوی	و	والیتی	به	صورت	متوازنتر	تطبیق	و	عملی	شده	و	
بخش��های	برنامه	ای	تالش	کرده	تا	فعالی��ت	های	مربوط	به	اهداف	

چهارگانه	را	به	صورت	همه	جانبه	تر	تطبیق	نمایند.

• در	نتیج��ۀ	تطبیق	برنامه	ارزیابی،	ش��یوه	تطبیق	برنامه	عمل	در	
س��طح	دفاتر	س��احوی	و	والیتی	یکس��ان	شده	و	اس��ناد	و	مدارک	

الزمی	در	تمامی	دفاتر	موجود	می	باشد.	

• ای��ن	دوره	ارزیابی		نش��ان	م��ی	دهد	که	کارمن��دان	دفاتر	در	
قسمت	شناس��ایی	نتایج	عملی	فعالیت	ها	تالش	کرده	و	این	عرصه	

پیشرفت	داشته	است.	

• علی	رغم	گس��ترش	نا	امنی،	همکاران	کمیسیون	تالش	کرده	
اند	تا	س��احات	بیش��تر	را	پوشش	داده	و	تعداد	بیش��تری	از	مردم	از	
خدمات	حقوق	بش��ری	کمیسیون	مستفید	سازند.	به	گونه	ای	که	در	
س��ال	1392	خورشیدی	ساحات	تحت	پوشش	دفاتر	کمیسیون	2.5	
فیصد	افزایش	یافته	اس��ت.	این	امر	نشان	از	تقویت	انگیزش	در	میان	

همکاران	کمیسیون	دارد.

• تعداد	مراجعین	دفاتر	کمیسیون	نیز	در	این	دوره	ارزیابی،	4.6	
فیصد	افزایش	داشته	اس��ت؛	افزایش	تعداد	مراجعین	نشان	می	دهد	
که	کیفیت	و	کمیت	خدمات	حقوق	بش��ری	کمیسیون	بیشتر	شده	و	

رضایت	و	اعتماد	مردم	را	جلب	نموده	است.	

• حضور	زنان	در	دفاتر	کمیسیون	در	مقایسه	با	دوره	قبلی	ارزیابی	
1.9	فیصد	افزایش	داشته	است.	

• نکته	نهایی	اینکه،	برنامه	های	ارتقاء	ظرفیت	در	کمیس��یون	نیز	
نتایج	خوبی	به	همراه	داش��ته	است	و	کارمندان	در	دفاتر	ساحوی	و	
والیتی	نیز	تالش	کرده	اند	در	روند	ارتقاء	ظرفیت	کارمندان	س��هم	
بگیرند.	به	گونه	مثال	تعداد	کارمندان	خدماتی	فاقد	س��واد	ابتدایی	
در	دفاتر	س��احوی	و	والیتی	66	فیصد	کاه��ش	یافته	و	تعداد	افراد	

باسواد	به	همین	میزان	افزایش	یافته	است.		

اص��الح	و	بهبود	سیس��تم	گزارش	دهی	با	اص��الح	فرمت	جدید	
گزارش	دهی	و	ارتق��اء	بانک	معلوماتی	بخ��ش،	یکی	از	مهم	ترین	
نتایج	بازنگری	بخش	نظارت،	ارزیابی	و	گزارش	دهی	در	طول	این	
دوره	بوده	اس��ت.	ای��ن	فرمت	مبتنی	بر	نتیجه	بوده	و	باعث	ش��فاف	
س��ازی	اجراآت	کمیسیون	شده	اس��ت،	با	ایمنی	باالیی	که	دارد	از	
دسترس	افراد	غیر	مسئول	بدور	می	باشد.	در	فرمت	جدید	معلومات	
به	صورت	خودکار	توحید	می	شود	همچنین	معلومات	گذشته	بخوبی	

قابل	بازیابی	اس��ت	و	می	توان	بگونه	ه��ای	مختلف	آن	را	مدیریت	
و	تحلی��ل	نمود.	عالوه	بر	آن	برای	کارمن��دان	جدید	التقرر	تصویر	
روش��ن	از	کارکردهای	گذش��ته	می	دهد،	نکته	قابل	ذکر	اینکه		این	
سیس��تم	می	تواند	به	صورت	مداوم	از	اجرای	برنامه	عمل	کمیسیون	
نظارت	نماید	و	از	حصول	پیامدها	و	شاخص	های	عملکرد	معلومات	

بدهد.		

در	ط��ول	این	دوره	بخ��ش		نظارت،	ارزیاب��ی	و	گزارش	دهی	با	
اس��تفاده	از	فرمت	جدید	گزارش	دهی	به	ص��ورت	مداوم	از	اجرای	
برنامه	استراتژیک	و	برنامه	عمل	از	طریق	گزارش	های	ماهوار	دفاتر	
س��احوی	و	والیتی	و	س��ایر	بخش	های	دفتر	مرکزی	نظارت	نموده	

است.	

همچنی��ن	در	ای��ن	دوره	دفاتر	س��احوی	و	والیتی	ب��ا	برگزاری	
برنامه	ه��ای	ارتقاء	ظرفیت،	باعث	افزایش	توانمندی	های	کارمندان	
در	بخش	های	مختلف	کاری	شدند.	طی	این	برنامه	ها	تصویر	روشن	
تری	از	اهداف	چهارگانه	کمیسیون	برای	کارمندان	به	دست	آمد	و	
آن	ها	توانستند	باانگیزه	بیشتر	مهارت	های	کسب	شده	خود	را	جهت	

تحقق	اهداف	حقوق	بشری	کمیسیون	به	کار	گیرند.

همچنان	سیستم	پالنگذاری	چهارماهه	نیز	طی	دوره	گزارش	دهی	
تقویت	گردید؛	سیس��تم	فعالی	پالن	گذاری،	سرعت	تهیه	و	تدوین	
و	طی	مراح��ل	اداری	پالنهای	چهارماهه	دفاتر	س��احوی	و	والیتی	
را	بیش��تر	کرده	اس��ت.	تمام	دفاتر	به	صورت	یکس��ان	برنامه	ریزی	
می	کنند	و	در	فارمت	واحد	پالن	های	خود	را	می	س��ازند.	شیوهای	
نظارت	بر	اجرای	پالن	ها	ساده	ش��ده	و	سطح	پاسخگویی	دفاتر	نیز	
افزایش	یافته	است.	تقویت	سیس��تم	برنامه	ریزی،	باعث	شده	است	

که	میزان	اجرای	برنامه	ها	نیز	نسبت	به	گذشته	افزایش	پیدا	کند.

اصالح و بازنگری سیستم مالی، بودجه، تشکیل و برنامه 
عمل ساالنه

کمیس��یون	طی	دوره	گزارش	دهی،	به	اصالح	نظام	مالی	خویش	
پرداخته	و	اقدامات	مؤثری	در	این	زمینه	انجام	داد؛

اق��دام	اول؛	اکنون	معاش��ات	تمام	کارمندان	کمیس��یون	در	تمام	
دفات��ر،	از	طریق	بانک	انتقال	داده	می	ش��ود.	این	تغییر	باعث	ش��ده	
اس��ت	که	از	یک	طرف	هرگونه	نگرانی	امنیتی	در	زمینه	انتقال	پول	
از	بین	برود	و	از	جانب	دیگر	شفافیت	الزم	در	زمینه	توزیع	معاشات	

بوجود	بیاید.

اق��دام	دوم؛	سیس��تم	معاش��ات،	تش��کیل	و	برنامه	عمل	س��االنه	
کمیس��یون	نیز	نظر	به	محدودیت	های	مالی	و	س��ایر	نیازمندی	های	
روز،	م��ورد	بازنگری	قرار	گرفته	و	اصالح	ش��ده	اس��ت؛	تغییرات	
وارده	در	تش��کیل	و	سیستم	معاش��ات	کارمندان،	کمیسیون	مستقل	
حقوق	بش��ر	افغانس��تان	را	برای	شامل	ش��دن	در	پروسه	اصالحات	
اداری	دولت	افغانس��تان،	آماده	می	س��ازد.	و	جلو	تورم	تشکیالتی	
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در	کمیس��یون	را	م��ی	گیرد	و	در	عین	حال	از	ب��ی	کاری	پنهان	در	
کمیسیون	جلوگیری	می	نماید.

تغییرات	وارده،	موجب	صرفه	جویی	در	مصارف	مالی	کمیسیون	
شده	و	کمیسیون	را	قادر	می	سازد	تا	از	منابع	محدود	انسانی	و	مالی،	
اس��تفادۀ	مطلوب،	مؤثر	و	بهینه	نمای��د	و	از	این	طریق	به	درامد	ملی	
کش��ور	در	شرایط	دشوار	کنونی	و	حل	مشکالت	اقتصادی	کشور،	

کمک	می	نماید.

نکته	مهم	دیگر	اینکه؛	بین	مصارف	پروگرامی	و	مصارف	اداری	
تعادل	ایجاد	کرده	و	ازس��طح	مصارف	اداری	کاس��ته	اس��ت،	این	
تغییرات	باعث	می	ش��ود	که	مصارف	هردو	عرصه	متذکره	متناسب	

و	متعادل	گردد.

کمیس��یون	به	منظور	تطبیق	تش��کیل	جدید	و	ارزیابی	ظرفیت	و	
توانایی	کارمندان	بخش��های	برنامه	ای	یک	آزمون	سراسری	را	در	
تمام	دفاتر	ساحوی	و	والیتی	راه	اندازی	کرد؛	این	امتحان	کمیسیون	
را	کمک	کرد	تا	اوالً	میزان	تعهد،	آگاهی	و	ظرفیت	کارمندان	خود	
از	موازین	حقوق	بش��ر	و	امورکاری	را	تش��خیص	و	تثبیت	نماید	و	
مبتن��ی	ب��ر	آن	برنامه	ه��ای	توانمندس��ازی	و	ارتق��اء	ظرفیت	برای	
کارمندان	را	در	آینده	تنظیم	و	ترتیب	کند.	دوماً	تش��کیل	سال	مالی	
1395	را	ک��ه	با	توجه	به	ضرورت	ه��ای	کاری،	کاهش	برنامه	ها	و	
محدودی��ت	های	مالی،	کاهش	یافته	و	م��ورد	بازنگری	قرار	گرفته	

است،	تطبیق	و	عملی	نماید.
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بربنیاد	اسناد	بین	المللی	حقوق	بشر	و	قوانین	ملی،	دولت	افغانستان	
مکلف	به	رعایت	و	حمایت	از	حقوق	بش��ر	است.	دولت	افغانستان	
به	عنوان	یکی	از	اعضای	جامعه	بین	المللی،	تا	اکنون	عالوه	بر	اعالمیه	
جهانی	حقوق	بش��ر،	به	هفت	کنوانسیون	مهم	بین	المللی	ملحق	شده	
و	مل��زم	به	رعای��ت	مفاد	آن	می	باش��د.1	ازجمله،	کنوانس��یون	رفع	
تبعیض	علیه	زنان،	کنوانس��یون	حقوق	اطفال،	کنوانسیون	ممنوعیت	
	شکنجه	و	هرنوع	رفتار	یا	مجازات	خشن	غیر	انسانی	و	تحقیر	کننده،	
کنوانس��یون	حقوق	مدنی	و	سیاسی،	کنوانس��یون	حقوق	اقتصادی،	
اجتماعی	و	فرهنگی	و	کنوانسیون	حقوق	اشخاص	دارای	معلولیت	
از	اس��ناد	مهم	و	الزم	االجرایی	اس��ت		که	دولت	افغانس��تان	به	آن	

الحاق	کرده	است.

کمیسیون	مستقل	حقوق	بشر	افغانستان	همانند	دوره	های	گذشته	
بر	اس��اس	وظایف	قانونی	خود		از	چگونگی	اجرا	و	رعایت	موازین	
حقوق	بشر	توس��ط	دولت	به	صورت	مؤثر	نظارت	و	با	تطبیق	برنامه	
عم��ل	خ��ود	از	حقوق	بش��ر	حمایت	نم��ود.	دسترس��ی	عامه	مردم	
بخص��وص	افراد	آس��یب	پذیر	به	ش��مول	زنان،	اطفال	و	اش��خاص	
دارای	معلولی��ت	به	عدال��ت	به	عنوان	یکی	از	ش��اخص	های	هدف	
چهارم	برنامه	استراتژیک	کمیسیون	می	باشد.	در	این	دوره	با	تطبیق	
فعالیت	ها	و	برنامه	های	پیش	بینی	ش��ده	در	برنامه	عمل	کمیس��یون،	
مورد	نظ��ارت	و	حمایت	قرار	گرفت.	از	همین	مجرا	کمیس��یون	با	
http://moj. :1. وزارت عدلیه،معاهدات بین المللی، سایت رسمی وزارت، آدرس

1693/gov.af/fa/page

نظارت	ب��ر	اجراآت	نهادهای	عدلی	و	قضایی	کش��ور،	روند	بهبود	
دسترس��ی	به	عدالت	به	ش��مول	بهبود	وضعیت	محاکمه	عادالنه	در	

کشور	را	نظارت	و	حمایت	نمود.	

برنامه	های	کمیسیون	باعث	ش��د	تا	قضایای	نقض	حقوق	بشر	در	
نهادهای	عدلی	و	قضایی	با	مؤثریت	بیشتر	رسیدگی	شود.	آمارهای	
ثبت	ش��ده	در	دفاتر	کمیس��یون	نشانگر	این	اس��ت	که	در	این	دوره	
تعداد	قضایایی	که	توسط	مراجع	غیر	رسمی	حل	وفصل	شده	به	191	
قضیه	می	رسد.	تعداد	قضایایی	که	توسط	مراجع	رسمی	حل	وفصل	
ش��ده	به	289	قضیه	می	رس��د.	این	امر	نش��ان	می	دهد	که	فشارهای	
کمیس��یون	بر	نهادهای	عدلی	و	قضایی	کش��ور	مبنی	بر	حل	وفصل	
س��ریعتر	قضایا	نتیجه	مثبتی	به	دنبال	داشته	است	و	حل	وفصل	قضایا	

توسط	مراجع	رسمی	افزایش	پیداکرده	است.	

در	این	دوره	گزارش	دهی	با	اینکه	بهبودی	هایی	در	دسترس��ی	به	
عدالت	به	شمول	تس��ریع	روند	دادرس��ی	زندانیان	صورت	گرفت	
وعلیرغم	توجه	جدی	رئیس	جمه��ور	به	وضعیت	نهادهای	قضایی،	
باز	هم	مواردی	از	نقض	قوانین	و	دسترس��ی	به	عدالت	در	کشور	در	
کمیسیون	به	ثبت	رسیده	است.		به	همین	جهت	کمیسیون	برنامه	های	
بیش��تر	و	جدی	تر	جهت	دسترسی	شهروندان	به	عدالت	روی	دست	
گرفته	است.	در	ادامه،	نتیجه	برنامه	های	نظارتی	کمیسیون	از	عملکرد	
دولت	نس��بت	به	رعایت	حقوق	بشر	و	کنوانسیون	هایی	که	متعهد	و	

ملزم	به	رعایت	آن	می	باشد،	تشریح	می	گردد.	

هدف استراتژیک 4: حمایت و نظارت

پیامد: 
1.4.	تأمین	عدالت	و	تطبیق	موازین	قانونی	توسط	دولت	و	دسترسی	عامۀ	مردم،	به	ویژه	اشخاص	آسیب	پذیر	به	شمول	زنان،	

اطفال	و	اشخاص	دارای	معلولیت	به	عدالت	افزایش		یافته	است.

شاخص ها:
• مؤثریت	رس��یدگی	به	قضایای	حقوق	بش��ری	در	نهادهای	عدلی	و	قضایی	و	میزان	کاهش	قضایای	که	توسط	مراجع	غیر	

رسمی	حل	وفصل	شده	است

• تعدادقضایایی	که	به	کمیسیون	ثبت		شده	و	توسط	نهادهای	عدلی	و	قضایی،	به	شمول	محاکم،	سارنوالی	ها،	پولیس	جنائی،	
ش��عبات	ذی		ربط	وزارت	محترم	عدلیه	و	وکالی	مدافع	در	تطابق	با	قوانین	نافذه	کش��ور	و	موازین	و	معیارهای	حقوق	بش��ری	

حل	وفصل	گردیده	اند.

حمایت	و	مساعدت	حقوق	بشر	و	پاسخگوکردن	دولت،	نهادها	و	افراد	درزمینه	رعایت	حقوق	بشر،	احترام	آن	و	حفاظت	از	حقوق	بشر	
از	طریق	نظارت	و	دادخواهی
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نشر گزارش های تحقیقی و موضوعی
در	این	دوره	گزارش	دهی	کمیسیون	با	نشر	گزارش	های	تحقیقی	
و	تخصصی	خود	در	مورد	مسائل	مهم	حقوق	بشری،	توجه	دولت،	
نهادهای	ذی	ربط	مل��ی	و	بین	المللی	و	مردم	را	به	آن	ها	جلب	نمود.	
آگاهی	عامه	را	نس��بت	به	آن	مس��ائل	افزایش	داده	و	با	تحلیل	دقیق	
وضعیت	و	ارائه	رهنمودهای	عملی	و	مش��وره	های	س��ازنده،	باعث	
تس��ریع	روند	بهبودی	و	درنتیجه	حمایت	و	انکشاف	حقوق	بشر	در	
کشور	گردید.	الزم	به	یادآوری	است	که	کمیسیون	بر	اساس	برنامه	
اس��تراتژیک	و	برنامه	عمل	ساالنه	خویش،	هرسال	مهم	ترین	مسائل	
حقوق	بشر	در	کش��ور	را	شناسایی	نموده	و	بر	اساس	اولویت	اقدام	
به	تحقیق	در	مورد	آن	می	نماید	س��پس	نتایج	تحقیقات	خود	را	طی	
گزارش	های	تحقیقی	و	موضوعی	به	نش��ر	می	س��پارد.	گزارشهای	
موضوعی	از	طریق	ویب	س��ایت	کمیسیون	نیز	منتشر	میگردد	و	در	
دس��ترس	همگانی	قرار	میگیرد.	گزارش	های	نشر	شده	در	این	دوره	

عبارت	اند	از:

• گزارش وضعیت حقوق بشر در سال 1393 1
کمیس��یون	در	این	دوره	"گزارش	وضعیت	حقوق	بش��ر	در	سال	
1393" را	به	نش��ر	رساند.	این	گزارش	نشان	می	دهد	که	حقوق	بشر	
هنوز	ب��ا	چالش	های	متعددی	مواجه	اس��ت.	نقض	حق	آزادی	های	
زنان،	خش��ونت	علیه	زنان	و	کودکان،	محرومیت	از	حق	آموزش،	
وجود	فس��اد	اداری،	فقر	و	بیکاری،	جنگ	و	ناامنی	و	غیره	از	جمله	
م��واردی	ان��د	که	هن��وز	به	عنوان	ی��ک	چالش	مطرح	اس��ت.	این	
وضعیت	ایجاب	می	کند	تا	دولت	افغانس��تان	برنامه	های	همه	جانبه	و	
اساسی	را	در	راستای	نهادینه	سازی	و	تقویت	حقوق	بشر	روی	دست	
گی��رد.	دولت	باید	در	زمینۀ	تطبیق	قان��ون	به	صورت	عادالنه،	ایجاد	
فرصت	های	ش��غلی،	صلح	دوام	دار،	توجه	به	حقوق	زنان	و	اطفال	و	

توسعه	خدمات	آموزشی	و	صحی،	گام	های	اساسی	بردارد.	

• نشر گزارش وضعیت حقوق اقتصادی و اجتماعی 
کمیسیون	مستقل	حقوق	بشر	افغانستان	طی	این	دوره	گزارشدهی	
هفتمین	گزارش	وضعیت	حقوق	اقتصادی	و	اجتماعی	خویش	را	به	
نشر	رساند.	این	گزارش	سالهای	)1392	و	1393	(	را	شامل	میشود.	
در	این	گزارش	در	سال	1392	با	7381	نفر	)3624	زن	3757	مرد(	و	
در	سال	1393	با	5393	نفر	)2741	زن	2652	مرد(	مصاحبه	صورت	

گرفته	است.	

• گزارش وضعیت محالت سلب آزادی در افغانستان2
کمیس��یون	به	منظور	رعایت	حقوق	بشر	در	محالت	سلب	آزادی	
و	بر	اس��اس	وظایف	و	صالحیت	های	قانونی	خویش،	از	این	مراکز	

1. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، گزارش وضعیت حقوق بشر در سال 
http://www.aihrc.org.af/home/research_ سایت:  آدرس   ،  1393

4562/report
2. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، گزارش وضعیت محالت سلب آزادی 

در افغانستان، تاریخ نشر جدی 1393

به	ص��ورت	منظم	و	مؤث��ر	نظارت	نموده	و	نتای��ج	یافته	های	نظارتی	
خویش	طی	یک	سال	کاری،	در	این	دوره	گزارش	دهی	به	صورت	
یک	گزارش	نظارتی-	تحقیقی	به	نشر	رساند.	در	این	گزارش	سعی	
ش��ده	تا	عالوه	بر	انعکاس	بهبودی	ها	و	دس��ت	آوردن	ها	در	مراکز	
سلب	آزادی،	نقایص،	مش��کالت	و	چالش	های	موجود	به	صورت	
بی	طرفانه	و	مس��ئوالنه	مط��رح	گردد	و	تصویر	واقع��ی	از	وضعیت	
موجود	بخصوص	وضعیت	حقوق	بش��ری	ای��ن	مراکز	برای	عموم	

آشکار	گردد.

یافته	های	این	گزارش	نشان	می	دهد	که	تا	زمان	نشر	این	گزارش،	
تعمیر	19	محبس	در	18	والیت	کشور	به	صورت	نسبتاً	معیاری	اعمال	
گردیده	اس��ت	که	یک	پیشرفت	می	باش��د،	اما	هنوز	176	ولسوالی	
از	25	والیت	کش��ور	توقی��ف	خانه	که	متهم��ان	در	آن	نگهداری	
شوند،	وجود	ندارد.	نبود	توقیف	خانه	باعث	می	شود	که	متهمان	در	
محالت	غیرمعیاری	نگهداری	شده	و	از	حقوق	بشری	خود	محروم	
شوند.3	همچنان	یافته	های	این	گزارش	نشان	می	دهد	که	در	محالت	
سلب	آزادی	در	سال	1392	خورشیدی	74	مورد	شکنجه	و	مواردی	

از	توقیف	و	بازداشت	خودسرانه	به	ثبت	رسیده	است.4

کمیس��یون	در	این	گزارش	25	پیش��نهاد	و	س��فارش	واضح	را	به	
دول��ت	و	نهادهای	ذی	ربط	دولتی	ارائه	نموده	اس��ت.	در	پیش��نهاد	
سیزدهم	این	گزارش	آمده	اس��ت:	»کمیسیون	از	نهادهای	عدلی	و	
قضایی	می	خواهد	ک��ه	اصول	محاکمات	عادالنه	و	حقوق	زندانیان	
را	مطابق	قوانین	نافذه	کشور	جدا	رعایت	نموده	و	این	حقوق	را	در	

عمل	تضمین	نمایند.«5

نش��ر	این	گزارش	مسئوالن	و	نهادهای	ذی	ربط	را	بر	آن	داشت	تا	
با	بررس��ی	مشکالت	و	چالش	ها	و	کش��ف	راه	حل	ها	و	راهکارهای	
مناس��ب	و	مؤثر،	جهت	رفع	نقایص	و	مش��کالت	اقدامات	عملی	را	

روی	دست	گیرند.	

• گزارش در مورد شکنجه در محالت سلب آزادی
کمیسیون	در	ماه	های	دلو	وحوت	1393	در	11	والیت	افغانستان	
از	22	محل	سلب	آزادی	نظارت	ویژه	نموده	و	موارد	جدید	شکنجه	
را	به	ثبت	رس��انید.	همچنین		در	این	گزارش،	با	بیش	از	993	تن	از	
سلب	آزادی	شدگان	در	32	والیت	افغانستان	مصاحبه	های	مسلکی	
و	قابل	اعتبار	انجام	داده	و	قضایایی	ش��کنجه	را	مستند	سازی	نموده	
اس��ت.	تمام	یافته	های	حاصل	از	نظارت	های	ویژه	کمیس��یون	در	
رابطه	به	ثبت	و	مس��تند	سازی	شکنجه	در	یک	گزارش	تهیه	و	جمع	

آوری	شده	است.	

یافت��ه	های	کمیس��یون	در	ای��ن	گزارش	نش��ان	می	ده��د	که	با	
وجود	پیش��رفت	های	قابل	مالحظه،	تا	هنوز	ش��کنجه	منحیث	یکی	

3. همان، ص، 8 و 9
4. همان، ص، 7

5. همان، ص، 55
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از	ج��دی	ترین	و	قبی��ح	ترین	موارد	نقض	حقوق	بش��ر	نس��بت	به	
س��لب	آزادی	شدگان	در	وقت	دس��تگیری،	انتقال	و	تحقیق	اعمال	
می	ش��ود.	از	مجموع	993	تن	از	سلب	آزادی	ش��دگان	که	با	آنها	
مصاحبه	ش��ده	اس��ت،	279	تن	ادع��ا	کرده	اند	که	مورد	ش��کنجه	
ق��رار	گرفته	ان��د.	از	این	رقم	که	28	فیصد	کل	مصاحبه	ش��ونده	ها	
	را	تشکیل	می	دهد		171	مورد	ان	)61	درصد(	به	پولیس	ملی	افغان	
نس��بت	داده	شده	اس��ت،	94	مورد	)34	درصد(	به	ریاست	عمومی	
امنیت	ملی	افغانس��تان	و	14	مورد	)5	درصد(	به	اردوی	ملی	نس��بت	

داده	شده	است.1

تحقیقی  گزارش های  در  مطرح  سفارشات  پیگیری 
کمیسیون

کمیسیون	در	این	دوره	با	برگزاری	72	جلسه	با	نهادهای	حکومتی	
و	دیگر	س��ازمان	های	مدافع	حقوق	بشر،	سفارشات	مطرح	شده	در	
گزارش	های	تحقیقی	نشر	شده	از	سوی	کمیسیون	را	پیگیری	نمود.	
طی	این	جلس��ات	که	با	حض��ور	438	نفر	)348	م��رد	و	90	زن(	از	
نهاده��ای	امنیتی،	عدلی	و	قضایی	و	س��ازمانهای	مدافع	حقوق	زنان	
و	حقوق	بش��ر	تشکیل	ش��ده	بود،	نتایج	خوبی	حاصل	شد.	پیگیری	
سفارش	های	گزارشهای	تحقیقی	کمیسیون	نتایج	مثبت	را	به	همراه	

داشته	که	ادامه	به	ارائه	چند	مثال	از	آن	اکتفا	می	کنیم:
	طرح	و	ترتیب	مس��وده	قان��ون	منع	بچه	بازی	در	4	فصل	و	17	

ماده	.

	تبیین	حقوق	مجنی	علیه	در	دوران	رسیدگی	به	دعوای	جزایی	
توسط	پولیس،	س��ارنوالی	و	محکمه	در	مطابقت	به	قانون	اجراآت	

جزایی.

	جلوگیری	از	غصب	ساحات	سبز.

	تعوی��ض	کلمه	"رقصاندن" با	"بچه	ب��ازی"  در	ماده	2	قانون	
مبارزه	با	قاچاق	انسان،	زیرا	رقصاندن	یکی	ازموارد	بچه	بازی	است	

ومفهوم	کامل	را	نمی	رساند.

	دفت��ر	دایکندی	در	جلس��ه	ای	با	حضور	مس��ئولین	نهادهای	
عدلی	و	قضایی	در	حمایت	از	حقوق	اطفال	پیشنهاد	داد	که	تعدیل	
ماده	6	قانون	رس��یدگی	به	تخلفات	اطفال	و	ماده	179	قانون	اصول	
محاکم��ات	مدنی	برای	تعیین	س��ن	از	طری��ق	مدیریت	ثبت	احوال	
نف��وس	و	ن��ه	از	طریق	مراکز	صح��ی	در	نظر	گرفته	ش��ود	که	این	

پیشنهاد	پذیرفته	شده	است.

	عمل	بچه	بازي	درشهر	و	اطراف	پلخمري	جلوگیری	می	شود	
در	صورتیک��ه	قبآل	درمحافل	عموم��ي	و	خصوصي	این	عمل	انجام	
مي	ش��د	اما	بعد	از	برنامه	های	تأثیرگذار	بخ��ش	اطفال	و	تأکید	در	
رابطه	به	جلوگیری	از	برگزاری	چنین	محافل	و	همکاری	پولیس	در	

1. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، گزارش در مورد شکنجه در محالت 
سلب آزادی.

این	رابطه	و	جستجوی	عاملین	بچه	بازی	از	سوی	پولیس،	عمل	بچه	
بازی	نسبت	به	گذشته	بسیار	کاهش	یافته	است.

	اشترا	ک	کنندگان	در	جلسه	پیگیری	سفارشات	کمیسیون	به	
شمول	آمرین	جنایی	در	حوزه	های	امنیتی،	والیات	و	ولسوالی	ها،	
نماینده	گان	ادارتی	که	در	راستای	تأمین	حقوق	زنان	و	اطفال	فعالیت	
دارند،	متعهد	شدند	که	سفارشات	کمیسیون	در	مورد	گزارش	های	
تحقی��ق	بچه	بازی	و	قتل	های	ناموس��ی	را	به	صورت	جدی	پیگیری	
و	تطبیق	نمایند.	این	سفارش��ات	ش��امل	باز	نگری	و	اصالح	قوانین،	
ایجاد	سهولت	های	قانونی	در	امر	ازدواج،	طرح	و	تطبیق	برنامه	های	
مش��خص	به	هدف	بلند	بردن	آگاهی	عامه	در	مورد	قتلهای	ناموسی	

و	تجاوزات	جنسی	و	فرهنگ	سازی	اجتماعی	می	باشد.

نظارت از حقوق مدنی و سیاسی
درنتیجه	نظارت	دوام	دار	کمیس��یون،	دسترس��ی	مردم	به	حقوق	
سیاس��ی	خود	ازجمله	حق	اعتراضات	و	اجتماعات	مس��المت	آمیز	
بهب��ود	یافته	اس��ت	و	در	ای��ن	دوره	گزارش	دهی	هی��چ	موردی	از	
ممانع��ت	دولت	در	دسترس��ی	به	ای��ن	حق	و	خش��ونت	در	جریان	
اعتراضات	مدنی،	در	دفاتر	کمیسیون	ثبت	و	شناسایی	نشده	است.

	نظارت	های	مس��تمر	کمیسیون	از	جریان	تظاهرات	و	گردهمایی	
ها	باعث	ش��ده	اس��ت	که	این	گون��ه	اعتراضات	مدن��ی	به	صورت	
مس��المت	آمیز	و	قانونی	برگزار	ش��ود.	در	این	دوره	گزارش	دهی،	
کمیس��یون	با	نظارت	بر	59	تظاهرات	و	گردهمایی	که	در	شهرها	و	
مناطق	مختلف	افغانستان	برگزارشده	بود،	از	حقوق	مدنی	و	سیاسی	
شهروندان	نظارت	نمود.	در	جریان	تظاهرات	ها،	مظاهره	کنندگان	
که	نس��بت	به	نقض	برخی	حقوق	خود	اعتراض	داشتند،	به	صورت	

مسالمت	آمیز	اعتراض	خود	را	به	سمع	و	نظر	دولت	رساندند.	

شامل  ها  تظاهرات  این  در  مردم  خواسته های  از  برخی 
موارد ذیل می باشد:

	در	ه��رات،	مظاه��ره	کنن��دگان	خواس��تار	تبدیل	ولس��والی	
"ش��یندند" به	والیت	ش��دند،	از	لت	و	کوب	ش��دن	یک	خبرنگار	

توسط	پولیس	و		باالرفتن	قیمت	برق	نیز	اعتراض	داشتند.

	در	کابل	مردم	راه	پیمایی	گسترده	را	در	20	عقرب	در	واکنش	
ب��ه	قتل	هفت	تن	از	گروگان	های	زابل	راه	اندازی	نموده	و	خواهان	

تأمین	امنیت	راه	های	مواصالتی	غزنی	شدند.	

	در	گردیز	برای	منع	خش��ونت	ها	علیه	زنان	تظاهرات	نمودند،	
نس��بت	به	موجودیت	فس��اد	اداری	اعت��راض	کردند	و	خواس��تار	

استعفای	والی	پکتیکا	شدند.

	در	کابل	برای	دادخواهی	از	قتل	فرخنده	و	رهایی	31	مس��افر		
گردهمایی	های	بزرگ	برگزار	شد.	

	در	مزار	ش��ریف	برای	رهایی	افراد	گروگان	گرفته	ش��ده	در	
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)تصویر	از	جریان	راهپیمایی	معلولین	در	والیت	هرات(

زابل،	ش��ولگره	و	بلخ��اب	و	نیز	جلب	توجه	دولت	به	مس��ئله	تأمین	
امنیت	شهروندان	تظاهرات	کردند.

	در	ارزگان	و	ج��الل	آباد		به	خاطر	نش��ر	کاریکاتور	حضرت	
محمد)ص(	در	مجله	فرانسوی	تظاهرات	کردند.

	میمنه،	محکوم	کردن	حمالت	تروریس��تی	به	خصوص	حمله	
تروریستی	درشاه	شهید	شهرکابل.

	بامی��ان،	تقبیح	حادثه	خونین	جلریز	که	در	آن	تعداد	زیادی	از	
مؤظفین	پولیس	محلی	توسط	طالبان	به	شهادت	رسیدند.

	ه��رات،	تظاهرات	مردمی	به	خاطر	تجاوز	پاکس��تان	به	خاک	
افغانستان.

	غور،	خواستار	انجام	پروژه	های	عمرانی	از	قبیل	برق	رسانی	و	
سرک	سازی	در	این	والیت.

	کندوز،	راهپیمایی	اقش��ار	مختلف	مردم	در	اعتراض	به	وجود	
بحران	امنیتی	در	شهر	همچنین	وجود	فساد	گسترده	اداری	و	معامله	

گری	شورای	ملی.

ب��ا	همه	بهب��ودی	ها،	در	این	دوره	کمیس��یون	یک	م��ورد	رفتار	
خش��ونت	آمیز	از	سوی	پولیس	در	جریان	تظاهرات	مردم	در	تاریخ	
بیس��تم	ماه	عقرب	در	کابل	به	ثبت	رس��انده	اس��ت.	در	جریان	این	
تظاهرات	تعدادی	از	تظاهرات	کنندگان	خشمگین	شده	و	تعدادی	
از	شیشه	های	ساختمان	ارگ	را	با	پرتاب	سنگ	شکستاندند.	سپس	
پولیس	برای	متفرق	کردن	مظاهره	کنندگان	اقدام	به	ش��لیک	و	فیر	
هوایی	نم��ود	که	درنتیجه	آن	8	نفر	از	تظاه��رات	کنندگان	زخمی	
ش��دند.	همچنین	در	تجمع	اعتراض	آمیز	محصلین	دانش��گاه	بامیان	
تعدادی	از	تظاهرات	کنندگان	دست	به	خشونت	زدند	و	تعدادی	از	

شیشه	های	ساختمان	را	شکستند.

نظارت از وضعیت حقوق اقتصادی و اجتماعی
کمیس��یون	به	عنوان	نهادملی	حقوق	بش��ر،	نسبت	به	تأمین	حقوق	
اساسی	شهروندان	ازجمله	حق	کار،	حق	تعلیم	و	تربیه،	حق	صحت،	
حق	سطح	مناسب	زندگی	)دسترسی	به	غذا،	سرپناه،آب	آشامیدنی	
صحی	و...(،	حق	ازدواج	و	تش��کیل	خان��واده	و	ممنوعیت	تبعیض	
در	برخورداری	از	این	حقوق،	ط��ی	310	مأموریت	با	تعداد	5218	
نفر	)	2261	زن	و	2881	مرد(	در	27	والیت	کش��ور	مصاحبه	نموده	
است.	کارمندان	کمیس��یون	ضمن	انجام	این	مصاحبه	ها	به	بررسی	
مشکالت	مردم	پرداختند	که	عمده	ترین	آن	ها	شامل	این	موارد	بوده	

است:
• در	والی��ت	هرات:	مردم	اظهار	داش��تند	که	بدلی��ل	نبود	کار	
دچار	فقر	اقتصادی	اند،	داکتر	و	دوای	کافی	در	قریه	س��بول	نیست،	
همچنین	کلنیک،	داکتر	و	قابله	هم	در	دیگر	قریه	جات	کم	می	باشد	
و	انتقال	مریضان	به	ش��هر	هرات	هم	دش��وار	است	و	دختران	هم	به	

دلیل	دوری	مکتب،	از	تحصیل	باز	می	مانند.

• در	والی��ت	قندهار:	م��ردم	با	کمبود	آب	در	منطقه	نهم	مواجه	
اند،	همچنین	نبود	برق،	کلینیک	های	صحی	و	ادویه،	زمینه	اشتغال	
برای	زن��ان	و	محرومی��ت	دختران	از	تحصیل	توس��ط	م��ردان،	از	

مشکالتی	است	که	مردم	مطرح	کردند.

• در	ج��الل	آباد،	مردم	از	عدم	دسترس��ی	به	آب	آش��امیدنی،	
ادویه	و	همچنین	نبود	معلم	و	امکانات	تحصیل	و	بیکاری	ش��کایت	

داشتند.

• در	فاریاب،	مردم	ش��کایت	داشتند	که	به	دلیل	نبود	کار	دچار	
فق��ر	اند	و	پروژه	ه��ای	انکش��افی	بخصوص	در	بخ��ش	دهاقین	و	
اشخاص	بی	بضاعت	توزیع	نمی	ش��ود	اطفال	بخصوص	دختران	از	

تحصیل	باز	می	مانند.

• در	کندوز،	مردم	از	نبود	برق،	خرابی	سرکها،	فقر	اقتصادی	و	
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دوری	مکاتب	شکایت	داشتند.

• در	گردیز،	مردم	ش��کایت	کردند	ک��ه	مکاتب	برای	دختران،	
معلم	مس��لکی	و	کتاب	وجود	ندارد،	امبوالن��س	و	ادویه	کافی	نیز	

در	ولسوالی	زرمت	و	احمد	آباد	پکتیکا	نیست.

• در	بدخش��ان،	مردم	گفته	اند	که	در	تمام	ولس��والی	ها	مشکل	
فقر	اقتصادی	وجود	دارد،	آب	صحی	در	قریه	ثابت	آباد	کم	است،	
قریه	آجیل	با	خطر	لغزش	زمین	مواجه	است،	،	هرچند	که	مسئولین	
دولت��ی	زمین��ه	انتقال	آن	ه��ا	را	فراهم	کرده	ام��ا	بااین	وجود	باز	هم	

مشکالتی	از	قبیل	کمبود	اب،		چوب	و	خشت	وجود	دارد.

• در	ارزگان	ب��ه	دلیل	اینکه	کتاب	های	درس��ی	به	زبان	مادری	
نیس��ت	و	همچنی��ن	وج��ود	بی��کاری،	

شکایت	شده	است.

ش��کایت	 م��ردم	 دایکن��دی،	 در	  •
داش��تند	که	آب	آش��امیدنی	صحی	کم	
اس��ت،	روی	دری��ای	غدار	پل��ی	برای	
عب��ور	و	م��رور	م��ردم	وج��ود	ن��دارد،	
امراض	حیوانی	میان	گوس��فندان	شیوع	
پیداکرده	است،	12	فامیل	که	8	سال	قبل	
از	ارزگان	مهاجرت	کرده	بودند	تذکره	

ندارند.

ب��ه	خدم��ات	صحی	و	 • دسترس��ی	
تعلیم��ی	در	بامیان	بهب��ود	یافت	و	یک	
ش��فاخانه	بر	اثر	تالش	های	دفتر	بامیان،	
بصورت	رسمی	خدمات	رسانی	خود	را	

آغاز	نمود.

• روی��ه	و	اجراآت	قضات	در	بدخش��ان	بهب��ود	یافت	همچنین	
قضایای	فامیلی	در	اولویت	اجراآت	آنها	قرار	گرفت.

• در	اثر	پیگیری	های	مداوم	و	مؤثر	کمیسیون	در	والیت	بغالن	
در	رابطه	به	مشکل	عدم	دسترسی	مردم	به	آب	آشامیدنی،	امکانات	

و	خدمات	صحی،	یک	مکتب	و	یک	کلینیک	اعمار	گردید.

کمیسیون	پس	از	بررسی	مش��کالت	و	چالش	ها،	مطابق	وظایف	
قانون��ی	خوی��ش	آن	ها	را	با	مس��ئولین	مربوطه	ش��ریک	س��اخته	و	
راهکاره��ای	عملی	جهت	برطرف	ش��دن	مش��کالت	ارایه	کرده	و	
برای	احقاق	حقوق	بشری	ش��هروندان	به	صورت	جدی	دادخواهی	
نموده	است.	تعدادی	از	این	مشکالت	تا	حدودی	برطرف	گردیده	
ازجمله	مشکل	کمبود	اب	در	قندهار،	مشکل	بی	برقی	و		نبود	مکتب	
در	کندوزحل	ش��ده	و	ریاس��ت	معارف	ارزگان	نیز	وعده	سپرد	که	
در	سال	تعلیمی	جدید	مشکل	کتاب	های	تعلیمی	به	زبان	مادری	را	
حل	خواهد	کرد.	در	مورد	تعدادی	از	مشکالت	نیز	مسئولین	دولتی	

و	تعدادی	از	نهادهای	غیردولتی	جهت	برطرف	ش��دن	آن	ها	اعالم	
همکاری	نمودند.

نظارت ساحوی حقوق اطفال
کمیس��یون	در	این	دوره	ه��م	مانند	گذش��ته،	از	وضعیت	حقوق	
بشری	اطفال،	در	س��احات	تحت	پوشش،	نظارت	نمود.	در	جریان	
نظ��ارت	از	حقوق	اطفال	با	انجام	461	مأموری��ت	نظارتی،	با	تعداد	
3604	طف��ل	)1251	دختر	و	2357	پس��ر(	در	27	والیت	مصاحبه	و	

مشکالت	آنان	را	بررسی	و	ثبت	نمود.	
در	جریان	این	نظارت	ها،	اطفال	عمده	ترین	مش��کالت	ش��ان	را	

این	گونه	برشمردند:	
• هلمن��د:	ناامن��ی	وجود	دارد	والدین	بی��کار	و	فقیرند،	تعدادی	

از	اطف��ال	به	مواد	مخدر	معتاد	ش��ده	اند،	تعدادی	مجب��ور	به	انجام	
کارهای	شاقه	هس��تند،	گاهی	اطفال	مجبور	به	ازدواج	زیر	سن	می	

شوند		و	تعدادی	نیز	مورد	خشونت	در	خانواده	قرار	می	گیرند.

• هرات:	اطفال	رد	مرزی	در	هرات	مش��کالت	بس��یاری	مطرح	
کردند	ش��امل	بدرفت��اری	پولیس	ایران	با	آنه��ا،	دوری	از	خانواده،	
غارت	پول	و	اموال	توسط	راهزنان،	مشکالت	روحی	بر	اثر	مشاهده	
کشته	شدن	همراهان	توسط	فیرگلوله	پولیس	و	تجاوزات	جنسی.

• در	ننگرهار	اطفال	ش��اغل	س��اعات	کار	زیاد	ولی	معاش	کم	
دارند.

• در	کنده��ار،	اطفال	به	آموزش	دسترس��ی	ک��م	دارند،	ضمن	
اینک��ه	از	آب	صحی	برخوردار	نمی	باش��ند،	آنه��ا	مجبور	به	انجام	
کارهای	ش��اقه	در	س��رحد	هس��تند.	عالوه	بر	آن	در	معرض	آزار	و	
اذیت	پولیس	س��رحدی	افغانستان	و	ملیش��ه	های	پاکستانی	قرار	می	

گیرند.

)تصویر	از	جریان	جلسه	در	مرکز	اصالح	و	تربیه	اطفال	والیت	هلمند،	
در	مورد	قانون	رسیدگی	به	تخلفات(
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• در	والیت	مزار	ش��ریف:	کتب	درسی	و	معلمین	زن	در	بعضی	
مکاتب	کم	اس��ت	درنتیجه	فامیل	ها	مانع	رفت��ن	دختران	به	مکتب	

می	شوند.

• در	والیت	بامیان:	اطفال	مجبور	به	انجام	کارهای	ش��اقه	هستند	
و	تع��دادی	از	آن	ه��ا	از	تعلی��م	و	تربیه	محروم	ش��ده	اند،	در	برخی	

مناطق	به	آب	صحی	دسترسی	ندارند.

• در	والی��ت	پکتیکا:	ناامنی	وج��ود	دارد	و	در	برخی	مناطق	به	
آب	آشامیدنی	و	مراکز	صحی	دسترسی	ندارند.

• در	والیت	تخار:	در	قریه	بیش��کن	تعمی��ر	برای	مکتب	وجود	
ندارد،	خانواده	ها	مش��کالت	اقتصادی	دارند	درنتیجه	اطفال	به	کار	

مصروف	می	شوند.

• والیت	بدخش��ان:	مراکز	صحی	بسیار	دور	است،	ادویه	کافی	
در	دس��ترس	نمی	باش��د،	امراض	تنفس��ی	ش��یوع	پیداکرده	است	و	

تعمیر	مناسب	برای	مکتب	وجود	ندارد.

• در	والی��ت	کندهار:	ب��رای	دختران	مکات��ب	جداگانه	وجود	
ن��دارد،	والدین	بیس��واد	هس��تند	و	اب	صحی	به	ان��دازه	کافی	در	

دسترس	نیست.

• در	والی��ت	دایکن��دی:		اطفال	برای	رفتن	به	مکتب	با	مش��کل	
مواج��ه	اند	چ��ون	روی	دریا	هیچ	پل��ی	برای	رف��ت	و	آمد	وجود	

ندارد،	اب	اشامیدنی	کم	است،	قرطاسیه	به	اندازه	کافی	نیست.

• در	والی��ت	غ��ور:	به	دلیل	وجود	عنعنات	ناپس��ند،	دختران	از	
تحصیل	محروم	می	شوند،	کلینیک	و	امکانات	صحی	کافی	وجود	

ندارد.

کارمندان	کمیس��یون	در	جریان	این	نظارت	ها،	مشکالت	اطفال	
را	ثبت	و	بررس��ی	نموده	و	مش��کالت	آنان	را	با	مس��ئولین	در	میان	
گذاش��ته	و	به	صورت	جدی	پیگیری	نموده	است.	در	برخی	مناطق	

تأثیرات	مثبت	و	بهبودی	هایی	حاصل	شده	است	ازجمله:

• در	کندز	طفلی	که	بدلیل	داش��تن	لکنت	زبان	مورد	تمس��خر	
دیگ��ران	قرار	داش��ته	و	به	همی��ن	دلیل	ترک	تحصی��ل	نموده	بود،	
ب��ا	حمایت	و	هم��کاری	کمیس��یون	و	هماهنگی	ب��ا	مدیر	معارف	
ولس��والی،	دوباره	به	مکتب	بازگش��ت.	طفل	مذک��ور	از	این	اقدام	

کمیسیون	اظهار	خرسندی	نمود.

• دره��رات	س��ه	معلم	در	مکتب	آبگرم��ک	والیت	بادغیس	به	
ش��کل	قرار	دادی	استخدام	گردید	و	مش��کل	کمبود	معلم	در	این	

مکتب	حل	شد.

• در	ش��هر	ایبک	والیت	سمنگان،	دسترسی		اطفال	به	خدمات	
صحی،	تعلیم	و	تربیه	و	کورس	های	آموزشی	بیشتر	شده	و	خانواده	

ها	برای	آموزش	دختران	به	صورت	جدی	تالش	می	نمایند.

•  در	بامیان	یک	طفل	دارای	معلولیت	جهت	کمک	و	حمایت	
به	صلیب	سرخ	معرفی	شد.

• در	قریه	س��ید	آباد	از	مناطق	تحت	پوش��ش	دفتر	جالل	آباد،	
مکتب	ابتدائیه	به	لیسه	تبدیل	شد.

نظارت ساحوی از حقوق اشخاص دارای معلولیت
در	افغانس��تان	به	تعداد	840000	نفراز	اش��خاص	دارای	معلولیت	
زندگی	می	کنن��د.1	ازآنجاکه	دولت	موظف	ب��ه	رعایت	و	اجرای	
کنوانس��یون	حقوق	اش��خاص	دارای	معلولیت	می	باشد،	کمیسیون	
به	صورت	مستمر	و	مؤثر	از	آن	نظارت	می	نماید	و	با	نشر	گزارش	های	
مربوط	به	نتایج	نظارت	های	خوی��ش،		دولت	و	نهادهای	مربوطه	را	
به	سوی	بهبود	وضعیت	حقوق	اشخاص	دارای	معلولیت	رهنمون	می	
س��ازد.	کمیسیون	در	این	دوره	با	نظارت	از	29	والیت	به	شمول	39	
ولسوالی	و	مصاحبه	با	1144	نفر	)	291	زن	و	853	مرد(	در	طی	165	
مأموریت	نظارتی	توانس��ت	مش��کالت	و	چالش	های	موجود	برای	

اشخاص	دارای	معلولیت	را	بررسی	نماید.

بررسی	های	انجام	شده	نشان	می	دهد	که	اشخاص	دارای	معلولیت	
به	مشکالت	عدیده	ای	مواجه	اند.	نمونه	های	از	این	مشکالت	طی	
مصاحبه	با	آنان	دریافت	گردیده	که	در	این	قسمت	نقل	می	گردد:

در	بدخش��ان،	اش��خاص	دارای	معلولیت	به	خدم��ات	الزم	طبق	
مفاد	ماده	چهارم	وهش��تم	قانون	حقوق	وامتیازات	اش��خاص	داراي	
معلولیت	دسترسی	ندارند	در	حدی	که	از	وضعیت	بد	معیشتی	رنج	
می	برند	و	مجبور	به	گدایی	هس��تند.	مس��ئولین	ولسوالی	ارگو	نبود	
امکان��ات	و	برنامه	های	الزم	اقتصادی	دول��ت	را	مانع	اصلی	جهت	

حمایت	از	اشخاص	دارای	معلولیت	می	دانند.		

در	هرات،	آنها	به	س��اختمان	های	عامه	دسترسی	ندارند،	بیکارند	
و	بصورت	عم��وم	باورمندی	ب��ه	توانمندی	های	اش��خاص	دارای	

معلولیت	وجود	ندارد.

در	بغ��الن	نیز	ع��دم	کار،	وضعیت	بد	معیش��تی	و	عدم	پرداخت	
حقوق	آنها	در	وقت	معینه	از	مهمترین	مش��کالت	آنها	عنوان	ش��ده	

است.

مزار	ش��ریف:	معاش��ات	کفایت	نمی	کند،	بیکاری	وجود	دارد،	
برای	ناش��نوایان	وسیله	ش��نوایی	وجود	ندارد،	در	مکاتب	ناشنوایان	
معلمین	مس��لکی	نیس��ت،	کتب	به	خ��ط	بریل	موجود	نمی	باش��د،	
کارمندان	دولت	بین	معلولین	جنگی	و	غیر	جنگی	تبعیض	قائل	می	

شوند.

جالل	آباد:	از	س��وی	نهادهای	دولتی	و	ی��ا	غیردولتی	هیچ	اقدام	

1. سازمان بین المللی هندی کپ، گزارش در مورد وضعیت اشخاص دارای معلولیت، 
http://www.handicap-international.org/ آدرس:  این  در  شده  نشر 

uploads/media/Understanding-the-challenge-ahead.pdf
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عملی	جهت	حمایت	از	اشخاص	دارای	معلولیت	صورت	نمی	گیرد	
و	تنها	به	معاش	ماهوار	و	یک	اعالمیه	در	ارتباط	با	عدم	بدرفتاری	با	

اشخاص	دارای	معلولیت	بسنده	کرده	است.

کن��دوز:	زمینه	کار	برای	اف��راد	دارای	معلولیت	نیس��ت	و	دچار	
مشکل	اقتصادی	هستند،	به	حق	آموزش	و	پرورش	دسترسی	ندارند،	
برای	نابینایان	مکتب	وجود	ندارد،	مکتب	دخترانه	هم	وجود	ندارد،	
به	مراکز	صحی	و	درمانی	و	آب	آشامیدنی	صحی	دسترسی	ندارند،	
ادارات	نسبت	به	تطبیق	قوانین	و	مشکالت	اشخاص	دارای	معلولیت	

توجه	نمی	کنند.

بامی��ان:	زمین��ه	کار	برای	اف��راد	دارای	معلولیت	نیس��ت	و	دچار	
مشکل	اقتصادی	و	قرضدار	هس��تند	،	کارمندان	دولت	بین	معلولین	
جنگی	و	غیر	جنگی	تبیض	قائل	می	ش��وند،	آنان	س��رپناه	ندارند	و	
شلتر	محافظتی	از	سوی	دولت	نیز	وجود	ندارد،	خانواده	ها	از	داشتن	
اش��خاص	دارای	معلولیت	شرم	دارند	و	در	اجتماع	نیز	القاب	زشت	
ب��ه	آن	ها	داده	می	ش��ود،	افراد	با	اش��خاص	دارای	معلولیت	ازدواج	
نمی	کنند،	دولت	به	وضعیت	اشخاص	دارای	معلولیت	توجه	ندارد	
و	مراکز	آموزش��ی	برای		نابینایان	و	ناش��نوایان	وجود	ندارد،	مرکز	
ت��داوی	معتادین	دیوار	احاطه	ندارد	و	زنان	و	افراد	زیر	س��ن	قانونی	

)18	سال(	پذیرش	نمی	شوند.

کابل:	کارمندان	ریاس��ت	کار	و	امور	اجتماع��ی	دیر	به	دفتر	می	
آیند،	در	والیت	پروان،	معلولین	س��ال	های	قب��ل	از	تصویب	قانون	

حقوق	و	امتیازات	اشخاص	دارای	معلولیت	ثبت	نشده	اند.

دایکندی:	افراد	دارای	معلولیت	به	اماکن	عامه	دسترسی	ندارند،	
خدمات	بازتوانی	در	قس��مت	اف��راد	دارای	معلولیت	طبیعی	وجود	
ندارد،	دولت	به	مش��کالت	آن	ها	توجه	نمی	کند،	معاش	برای	یکی	
از	اش��خاص	دارای	معلولیت	جنگی	از	زمان	ثبت	در	ریاست	کار	و	
امور	اجتماعی	تخصیص	داده	نشده	است،	بعضی	از	اشخاص	دارای	
معلولیت	تذک��ره	دریاف��ت	نکرده	اند،	از	حقوق	اش��خاص	دارای	

معلولیت	آگاهی	ندارند،	مشکالت	اقتصادی	هم	وجود	دارد.

گردی��ز:	آموزش	ه��ای	حرفوی	برای	اش��خاص	دارای	معلولیت	
وجود	ندارد،	زمینه	کار	فراهم	نیس��ت	و	دولت	هم	مس��اعدت	مالی	

نمی	کند	در	ولسوالی	سید	کرم	والیت	پکتیکا.

غور:	امکانات	آموزش��ی	و	مراکز	صحی	برای	اش��خاص	دارای	
معلولیت	وجود	ندارد.

هرات:	برای	اخذ	جواز	رانندگی	اشخاص	دارای	معلولیت	مشکل	
دارند،	شرکت	های	هوایی	برای	تکت	تخفیف	نمی	دهند،	به	اماکن	

عامه	دسترسی	ندارند.

کمیس��یون	عالوه	بر	مصاحب��ه،	ثبت	و		ارجاع	ش��کایات،	برای	
حمایت	از		حقوق	اش��خاص	دارای	معلولی��ت	دادخواهی	نموده	و	

به	صورت	جدی	مش��کالت	آنان	را	پیگیری	کرده	است.	کمیسیون	
از	طریق	برگزاری	جلس��ات	و	یا	اش��تراک	در	جلس��ات	نهادهای	
حکومتی	و	جامعه	مدنی،	از	حقوق	این	اشخاص	دادخواهی	نموده	
اس��ت.	نتایج	تالش	های	کمیس��یون	جهت	بهبود	وضعیت	اشخاص	

دارای	معلولیت	قناعت	بخش	بوده	است.

مش��کالت	و	چالش	های	بس��یاری	برای	دسترسی	آنان	به	حقوق	
بشری	شان	وجود	داشته	اس��ت.	البته	در	این	دوره	تالش	های	مؤثر	
کمیس��یون	برای	رفع	این	مش��کالت	نتایج	خوبی	به	همراه	داشته	از	

جمله:
• در	درایکندی	بس��یاری	از	مشکالت	اشخاص	دارای	معلولیت	
شناسایی	شد،	مشورت	های	الزم	و	کاربردی	در	پرتو	قانون	حقوق	
و	امتی��ازات	اف��راد	دارای	معلولیت	برای	آنها	ارائ��ه	گردید.	عالوه	
ب��ر	آن	با	ریاس��ت	کار،	ام��ور	اجتماعی،	ش��هدا	و	معلولین	والیت	
دایکندی	نیز	ش��ریک	گردید.	همچنان،	ضمن	مصاحبه	با	اشخاص	
دارای	معلولی��ت،	به	آن	تعداد	ک��ه	دارای	کارت	معلولیت	نبودند،	
معلوم��ات	و	راهنمای��ی	های	الزم	داده	ش��د	تا	بتوانن��د	جهت	اخذ	

کارت	خود	اقدام	نمایند.

• در	مزارش��ریف	معلومات	مفید	به	اش��خاص	دارای	معلولیت	
ارائ��ه	گردید	تا	آنها	بتوانن��د	از	طریق	راههای	قانون��ی	و	ارتباط	با	

ارگانهای	مربوطه	مشکالت	خویش	را	پیگیری	و	رفع	نمایند.	

• کن��دز،	بر	اث��ر	دادخواهی	های	مکرر	کمیس��یون،	تعدادی	از	
اشخاص	دارای	معلولیت	که	طی	اعتراضات	نسبت	به	عدم	رسیدگی	
به	مشکالت	آنها،	توسط	پولیس	دس��تگیر	شده	و	در	زندان	بودند،	

از	حبس	رها	شدند.	فعال	محکمه	دوم	در	جریان	است.

• در	هرات	یک	شخص	دارای	معلولیت	با	کمک	نقدی	کمیته	
دادخواهی	و	راهنمایی	کمیسیون،	به	والیت	خویش	رفته	و	صاحب	

کارت	معلولیت	از	ریاست	کار	و	امور	اجتماعی	شد.

نظارت بر میزان دسترسی شهروندان به عدالت
در	این	دوره	گزارش	دهی	کمیسیون	از	میزان	دسترسی	شهروندان	
به	عدالت	و	ش��یوه	اج��راآت	محاکم	در	مناطق	مختلف	افغانس��تان	
نظ��ارت	نمود.	در	جری��ان	این	برنامه		به	تعداد	192	ش��کایت	مبنی	
بر	عدم	دسترسی	ش��هروندان	به	محاکم	و	اجراآت	عادالنه	آن	و	یا	
تاخیر	در	روند	رس��یدگی	به	قضایا		و	مش��کالت	دیگر	در	مراجع	و	

ارگان	های	قضایی،	دریافت		ثبت	و	رسیدگی	گردید.	

کارمندان	کمیس��یون	هن��گام	نظ��ارت،	به	بررس��ی	چالش	ها	و	
مشکالت	موجود	در	دسترسی	شهروندان	به	عدالت	پرداختند.		یافته	
های	نش��ان	می	دهد	که		مش��کالت	عمده	از	قبیل	عدم	موجودیت	
پولیس	مس��لکي	در	قوماندان��ي	هاي	امنیه	والیات	و	ولس��والي	ها،	
استخدام	غیر	اصولی	ولسوال	ها	و	قومندان	ها	به	جهت	داشتن	روابط،	
عدم	انجام	بررس��ی	و	تحقیقات	دقیق	و	کافی	جهت	کش��ف	جرم،	
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وج��ود	فس��اد	اداری	در	محاکم	و	ادارات	قضای��ی،	کمبود	قضات	
و	پرس��نل	مس��لکی	اداری،	غیر	فعال	بودن	س��ارانوالی	ها	در	برخی	
ولس��والی	ها،	غیر	فعال	بودن	محاکم	ابتدائیه	در	برخی	ولسوالی	ها،	
عدم	دسترس��ی	به	وکیل	مدافع،	نفوذ	زورمندان	در	ادارات	قضایی،	
عدم	تعقیب	عدلی	متهمان	و	توقیف	های	خودس��رانه	مانع	دسترسی	

شهروندان	به	عدالت	شده	است.	

موارد	زیر	از	نتایج	عمده	این	برنامه	در	نقاط	مختلف	کش��ور	می	
باشد:

• در	بدخش��ان	تالش	های	کمیس��یون	باعث	شده	است	تا	اصل	
بی	طرفی	در	محاکمات	عادالنه	رعایت	ش��ود.	همچنین	مسئولین	و	
پرس��نل	توقیف	خانه	ملزم	ش��دند	تا	قوانین	اداری	و	حقوق	بش��ری	

افراد	سلب	آزادی	شده	را	بصورت	جدی	رعایت	کنند.

• در	گردیز	در	اثر	پیگیری	های	کمیس��یون،	مسئولین	سارانوالی	
اقدامات	الزم	جهت	رهایی	ش��خصی	که	بری	الذمه	ش��ناخته	شده	

بود	اما	همچنان	در	بند	بود	را	انجام	دادند.

• در		کندز	کمیسیون	پس	از	بررسی	چندین	قضیه	بی	سرنوشتی	
موفق	ش��د	تا	با	مش��ورت	های	قانونی	و	ارس��ال	مکاتیب	به	ادارات	
مربوطه،	دو	قضیه	که	بیش	از	5	سال	بی	سرنوشت	مانده	بود	را	حل	

و	فصل	نماید.

• در	هلمن��د	از	آنج��ا	که	مردم	به	کمیس��یون	اعتم��اد	دارند،	با	
تم��اس	های	تلفنی	مش��کالت	حقوقی	خود	را	مط��رح	می	نمایند.	
کمیس��یون	نیز	برای	حل	انها	مش��ورت	های	قانونی	ارائه	می	کند	و	
در	مواردی	با	ارسال	مکاتیب	و	اقدامات	الزم	دادخواهی	می	نماید	
از	جمل��ه	برای	یک	مظنون	که	درنظارت	خانه	ریاس��ت	امنیت	ملی	
تحت	نظارت	قرارداش��ت،	وکیل	مدافع	تعیین	شد	همچنین	دوسیه	

فردی	که	تحت	توقیف	به	سر	می	برد	سرانجام	نهایی	گردید.

• در	بامیان	غیر	حاضری	قضات	وسارنواالن	نسبت	گذشته	کمتر	
ش��ده	اس��ت.		مثال	حت��ی	در	روزهای	قب��ل	و	بعد	ازعی��د	هم	اکثر	

شعبات	محکمه	وسارنوالی		حین	نظارت	باز	بوده	است.

• در		ولس��والی	کرخ	والیت	هرات،	قضات		مسلکی	تعیین	و	به	
قضایای	جنایی	به	موقع	رسیدگی	می	شود.

• در	ولسوالی	ارغنداب	والیت	قندهار،	موضوع	رهایی	سارقین	
موتر	س��ایکل	ها	که	از	طرف	سارنوال	ولسوالی	ارغنداب	رها	شده	
بود،	بصورت	مستند	در	جلس��ه	ارگان	های	عدلی	و	قضایی	مطرح	
ش��د.	در	نتیجه	س��ارنوالی	متذکره	در	جلسه	خواسته	شده	و	به	عمل	
خویش	اعتراف	کرد.	س��پس	رییس	سارنوالی	استیناف	وعده	سپرد	
ک��ه	از	این	پس	س��ارنوال	ولس��والی	ارغنداب	در	اداره	س��ارنوالی	
کار	نخواهند	ک��رد.	همچنین	موضوع	نب��ود	وکالی	مدافع	در	این	
ولس��والی	با	مس��ئول	انجمن	وکالی	مداف��ع	در	زون	جنوب	مطرح	
ش��د	که	اقدامات	الزم	جهت	جذب	وکالی	مدافع	از	میان	جوانان	

صورت	گرفت.

کمیسیون	جهت	رفع	مشکالت	و	دسترسی	شهروندان	به	عدالت،	
ش��کایات	دریافتی	را	بررس��ی	و	به	ارگانهای	مربوطه	ارجاع	داده	و	
ی��ا	راه	حل	های	قانونی	را	پیش��نهاد	و	تا	حل	وفص��ل	آن	ها،	قضایا	را	

پیگیری	نموده	است.

مثال:	
• در	مزارشریف	عدم	احضار	متهمین	توسط	پولیس	و	همچنین	
عدم	جلب	آنها	توس��ط	س��ارنوالی	باعث	س��ر	گردانی	مراجعین	و		

معطلی	دعاوی	شده	است.

)تصویر	از	جریان	کنفرانس	در	رابطه	به	روز	معلولین،	والیت	هرات(
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• در	بدخش��ان	ناامنی،	فقر،	عدم	حاکمی��ت	قانون	و	نفوذ	افراد	
زورگو	در	دس��تگاه	عدل��ی	و	قضایی	از	عمده	تری��ن	چالش	های	

دسترسی	شهروندان	به	عدالت	می	باشد.

• در		کندز	عدم	دسترس��ی	به	وکالی	مدافع	مانع	رعایت	اصول	
محاکمات	عادالنه	می	ش��ود.	همچنین	سلب	آزادی	و	توقیف	های	
خود	س��رانه	و	س��لب	آزادی	افراد	بیش	ازمیع��اد	قانونی	درنظارت	
خانه	های	پولیس	وامنیت	ملی	مش��کل	دیگری	اس��ت	که	درجریان	

نظارت	ها	مالحظه	و	ثبت	شده	است.

• در	هلمند	متهمین	به	وکیل	مدافع	دسترس��ی	ندارند	و	دوس��یه	
های	متهمین	قضایای	نظامی	نی��ز	در	میعاد	قانونی	حل	و	فصل	نمی	

شود.

• در	میمن��ه	توقیف	خان��ه	و	نظارت	خانه	زنان��ه	وجود	ندارد	و	
متهمی��ن	بعد	از	تحقیق��ات	ابتدایی	به	توقیف	خان��ه	اندخوی	انتقال	

داده	می	شوند.

• در	بامیان	اکثر	جلسات	قضایی	بصورت	علنی	دایر	نمی	گردد،	
تحقی��ق	از	متهم	در	غی��اب	وکیل	مدافع	صورت	می	گی��رد	و	یا	از	

طرف	محکمه	به	دفاعیات	وکیل	مدافع	توجه	نمی	شود.

• در	ننگره��ار	متهمین	ب��ه	وکیل	مدافع	دسترس��ی	ندارند	و	به	
دوسیه	ها	در	میعاد	قانونی	رسیدگی	نمی	شود.

وضعیت محالت سلب آزادی
کمیس��یون	همچنان	بر	وضعیت	محالت	س��لب	آزادی	به	شمول		
محاب��س،	توقی��ف	خانه	ه��ا،	نظارت	خانه	ه��ا	و		مراک��ز	اصالح	و	
تربیت	اطفال،	نظارت	مس��تمر	داش��ته	و	گزارش	های	منظم	خویش	
را	جهت	بهبود	وضعیت	حقوق	بش��ری	در	این	محالت	با	نهادهای	

حکومتی	ش��ریک	ساخته	است.	در	طول	ماههای	
جدی	1393	الی	پایان	ماه	قوس	1394	کمیس��یون	
توانست	1342	بار	در	23	والیت	از	محالت	سلب	
آزادی	نظ��ارت	نماید.	از	ای��ن	میان	به	تعداد	407	
مرکز	زنانه	و	935	مرکز	سلب	آزادی	مردانه	بوده	

است.	

کمیس��یون	در	ای��ن	دوره	227		ب��ار	از		مراکز	
اص��الح	و	تربیت	اطفال	نظارت	نم��ود	که	در	اثر	
آن	127	طفل	به	شمول	9	دختر	که	به	صورت	غیر	
قانونی	در	آن	نگهداری	می	شدند،	رهایی	یافتند.	

ط��ی	نظارت	هایی	که	کارمندان	کمیس��یون	در	
طول	یک	سال	گذش��ته	از	محالت	سلب	آزادی	
انجام	دادن��د،	بهبودی	های��ی	در	عملکرد	و	رفتار	
پولیس	و	مسئولین	محالت	سلب	آزادی	مشاهده	
گردید.	رفتار	مسئولین	زندانها	در	این	مراکز	نسب	

به		گذش��ته	تغییر	کرده	و	انس��انی	تر	شده	است	و	برخی	پیشنهادات	
کارمندان	کمیس��یون	به	منظور	رعایت	و	احترام	به	حقوق	بش��ر	در	

مراکز	سلب	آزادی	تطبیق	گردیده	است.

	به	عنوان	مث��ال:		دسترس��ی	توقیف��ی	ها	ب��ه	وکالی	مدافع،	بهبود	
وضعی��ت	فیزیک��ی	و	غذای��ی	مظنونی��ن	و	جدا	س��ازی	توقیفی	ها	
ازمحبوس��ین	درمحابس	بغالن	و	کندز،	بهب��ود	وضعیت	فزیکی	و	
محل	نگه��داری	مظنونین	حوزه	4	و8	امنیت��ی	پولیس	کابل،	انتقال	
و	جابجای��ی	تع��دادی	از	محبوس��ین	به	تعمیر	دیگ��ر	و	حل	معضل	
ازدحام	محبوسین	در	هرات،	جدا	شدن	نظارت	خانه	وتوقیف	خانه	
درولس��والی	اندخوی	فاریاب،	معاینه	و	درمان	بیماران	و	جداسازی	
افراد	معتاد	و	مریضان	ساری	در	محبس	قندهار،	موظف	نمودن	معلم	
سوادآموزی	و	همچنین	یک	دکتر	به	صورت	24	ساعته	و	تهیه	ادویه	
کافی	در	محبس	هلمند،	ازاد	کردن	افراد	تحت	توقیف	از	ولچک	و	
زوالنه	در	محبس	بدخشان،	تهیه	فرش	و	بستره	های	خواب	مناسب	
در	توقیف	خانه	ولسوالی	شهرستان	و	نظارتخانه	های	پولیس	در	همه	
ولسوالی	های	دایکندی	و	دسترسی	متهمین	به	وکیل	مدافع	در	غور	
ازجمله	بهبودی	هایی	بوده	اس��ت	که	در	طول	یکسال	گذشته	در	اثر	

نظارت	های	مسئوالنه	کمیسیون	حاصل	شده	است.

موارد	زیر	مثال	های	از	س��فارش	های	اس��ت	که	توسط	کمیسیون	
جهت	بهبود	وضعیت	محالت	سلب	آزاد	به	مسئوالن	محالت	سلب	

آزادی	ارائه	شده	و	آنها	تطبیق	کرده	اند:
• در	گردی��ز	بر	رعای��ت	قوانین	و	اصول	حقوق	بش��ری	تاکید	
ش��ده	بطوریکه	دوسیه	های	بی	سرنوشت	به	مراجع	عدلی	و	قضایی	
ارج��اع	می	ش��ود،	توقیف	خود	س��رانه	محدود	گردی��ده	و	تطبیق	

فرامین	نسبت	به	گذشته	دقیق	تر	انجام	می	شود.

• در	هرات	رفتارهای	خش��ونت	آمیز	در	توقیف	خانه	زنده	جان	

)تصویر	از	جریان	نظارت	از	محالت	سلب	آزادی	و	مستندسازی	قضیه	شکنجه-	فاریاب(
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به	کل��ی	از	بین	رفت��ه	همچنی��ن	در	محبس	تعدادی	از	محبوس��ین	
جرایم	س��نگین	به	مرکز	منتقل	شده	و	درنتیجه	شرایط	محبس	بهبود	
یافته	است.	مش��کالت	صحی	و	بیماری	جلدی	شفاخانه	نیمروز	نیز	

برطرف	شده	است.

• در	فاریاب	با	اعمار	تش��ناب	جدید	در	بی��رون	محل،	وضعیت	
صحی	توقیف	خانه	بهبود	یافته	است.

• در	دایکن��دی	ارائه	خدمات	صحی	در	مرک��ز	والیت	دوباره	
آغاز	گردید	همچنین	یک	اتاق	در	قوماندانی	امنیه	ولس��والی	خدیر	
ب��رای	نظارتخانه	آماده	ش��د	ک��ه	قبال	افراد	تحت	نظ��ارت	در	اتاق	

خواب	سربازان	همراه	ولچک	نگهداری	می	شدند.

• در	هلمند	با	مداخالت	قانونی	کمیسیون،	دوسیه	های	41	متهم	
نظامی	که	مدت	8	ماه	بی	سرنوش��ت	بودند،	با	امدن	قاضیان	نظامی	

در	حال	پیگیری	است.

• در	بامیان	وضعیت	صحی	و		معیشتی	و	همچنین	رفتار	مسئولین	
محبس	بهبود	یافته	است.

• در	هرات	یک	فرد	سلب	آزادی	شده	در	نظارت	خانه	پولیس	
توس��ط	آمر	حوزه	مورد	بدرفتاری	قرارگرفته	بود.	کارمندان	بخش	
نظارت	و	بررس��ی	کمیس��یون	پس	از	آگاه	س��اختن	آم��ر	حوزه	از	
مس��ائل	و	وظایف	وی	نسبت	به	حقوق	بشر	و	ضرورت	رعایت	آن،	
آمر	حوزه	متوجه	رفتار	نادرس��ت	خود	ش��ده	و	با	اظهار	پشیمانی	از	
فرد	مذکور	معذرت	خواهی	نمود	و	تعهد	س��پرد	نمود	تا	ازین	پس	

در	امر	رعایت	و	احترام	به	موازین	حقوق	بشر	تالش	نماید.

بااین	وج��ود	هنوز	هم	طی	نظارت	هایی	که	کارمندان	کمیس��یون	
در	ای��ن	دوره	گزارش	دهی	از	محالت	س��لب	آزادی	انجام	دادند،	
ازدح��ام	زندانی��ان	و	کمبود	فضا،	نبود	آب	و	غذای	مناس��ب،		عدم	
تطبی��ق	مقررات	و	قوانین	ازجمله	عدم	تفکیک	زندانیان	بر	اس��اس	
س��ن	و	جرائم	و	طوالنی	بودن	طی	مراحل	دوس��یه	ها	از	عمده	ترین	
چالش	های	موجود	در	مراکز	س��لب	آزادی	گزارش	ش��ده	اس��ت.	
متاس��فانه	بدرفتاری	با	افراد	سلب	آزادی	ش��ده	و	شکنجه	آن	ها	نیز	
جزء	موارد	ضد	حقوق	بش��ری	است	که	طی	نظارت	های	کارمندان	

کمیسیون	شناسایی،	ثبت	و	بررسی	شده	است.	

آمار و قضایای خشونت علیه زنان
در	ای��ن	دوره	کمیس��یون	باهدف	تحقق	حقوق	بش��ر	در	جامعه،	
پالیسی	ها	و	برنامه	هایی	را	تدوین	و	اجرا	نموده	است	که	از	رهگذر	
آن	آگاهی	و	معلومات	اقش��ار	مختلف	جامعه	بخصوص	قش��ر	زنان	
نسبت	به	حقوق	بشری	شان	افزایش	یافته	است.	همین	امر	باعث	شده	
ت��ا	در	براب��ر	وضعیت	موجود	واکنش	نش��ان	داده	و	حقوق	خود	را	

مطالبه	نمایند.	

در	این	دوره	واکنش	هایی	نیز	از	س��وی	س��ایر	ارگان	های	دولتی	
و	غیردولتی	علیه	خش��ونت	های	اعمال	شده	و	در	حمایت	از	حقوق	
زنان	و	اطفال	انجام	گرفت	و	گزارش	های	متعددی	نیز	به	نشر	سپرده	
ش��د.	مجموع	آمار	خشونت	علیه	زنان	که	از	شاکیان	به	ثبت	رسیده	
در	طول	س��ال	2015	به	5132	مورد	می	رس��د	که	در	مقایسه	با	سال	

2014	حدود	5	درصد	افزایش	را	نشان	می	دهد.1
کمیس��یون	همانند	دوره	های	گذشته	قضایای	خشونت	علیه	زنان	
را	با	جدیت	پیگیری	کرده	است.	جزئیات	این	موارد	در	جدول	زیر	

قابل	مشاهده	است:

در	نمودار	صفحه	بعد	انواع	خشونت	های	اعمال	شده	بر	زنان	طبق	
قضایای	ثبت	شده	در	کمیسیون،	نشان	داده	شده	است.

زنان، آدرس  علیه  بشر، گزارش وضعیت خشونت  1. کمیسیون مستقل حقوق 
5393/http://www.aihrc.org.af/home/research_report :سایت

آمار مربوط به قضایای خشونت علیه زنان در این دوره 
گزارش  دهی

5132تعداد	کل	موارد	خشونت

677موارد	حل	شده	در	این	دوره

2841مساعدت	حقوقی

232دادخواهی	

481معرفی	به	ارگان	های	دیگر

271مستندشده

)عکس	از	خانم	22	ساله	که	شوهرش	میخواسته	با	یک	دختر	
12	ساله	ازدواج	کند	و	خانم	باخوردن	مرگ	موش	اقدام	به	

خودکشی	نموده	است-	دفتر	گردیز(
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خشونت علیه اطفال
در	این	دوره	گزارش	دهی	قضایای	خشونت	علیه	اطفال	نیز	بررسی	
گردید.	در	مجموع	2722	ش��کایت	مبنی	بر	خشونت	علیه	اطفال	به	
دفات��ر	کمیس��یون	مواصلت	ورزید	که	از	این	می��ان	به	تعداد	1378	
ش��کایت	مربوط	به	دختر	و	1344	شکایت	مربوط	اطفال	پسر	بوده	

اند.	این	قضایا	به	صورت	مؤثر	آن	توس��ط	دفاتر	کمیسیون	بررسی	و	
پیگیری	شده	است.		

ارق��ام	متذک��ره	از	دیتاهای	اداره	قضیه،	خش��ونت	علی��ه	زنان	و	
نظارت	س��احوی	اطفال	جمع	اوری	گردیده	است.	در	نمودار	ذیل	

نوع	خشونت	تفکیک	شده	است:	



گزارش ساالنه/ 1394 خورشیدی

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

پیگیری قضایای شکنجه
ش��کنجه	از	موارد	جدی	نقض	حقوق	بش��ر	به	شمار	می	رود	که		
به	موجب	احکام	قانون	اساس��ی	و	قانون	جزای		افغانس��تان،	ممنوع	
بوده	و	جرم	پنداش��ته	می	ش��ود.	ب��ه	همین	جهت	کمیس��یون	موارد	
ش��کنجه	را	به	صورت	جدی	از	طریق	ارگان	ه��ای	عدلی	و	قضایی	
پیگیری	می	نماید.	برنامه	ملی	محو	ش��کنجه	نیز	در	ماه	حوت	س��ال	
1393	در	اعالمیه	ای	از	س��وی	دولت	به	نشر	رسید1		در	آن	صریحا	
	اعالم	شده	است	که	دولت	قصد	دارد	تا	برنامه	ملی	محو	شکنجه	را	

1. دفتر ریاست جمهوری. اعالمیه دولت جمهوری اسالمی افغانستان در رابطه به 
42238/http://president.gov.af/fa/news :محو شکنجه، آدرس

در	همآهنگی	با	کمیسیون	مس��تقل	حقوق	بشر	افغانستان،		نهادهای	
جامعه	مدنی	وهمکاران	بین	المللی	تطبیق	نماید.	

کمیسیون	در	این	دوره	گزارش	دهی،	به	تعداد	133	مورد	شکنجه	
از	س��وی	مسئولین	محالت	سلب	آزادی	ثبت	نموده	است	که	از	آن	
تعداد	55	مورد	توس��ط	کارمندان	کمیسیون	مستند	سازی	شده،	48	
مورد	ارجاع	داده	ش��ده،	10	مورد	بس��ته	شده	و	20	مورد	دیگر	حل	

شده	است.		
مکان	اعمال	شکنجه	طبق	موارد	ذیل	بوده	است:

این	امر	حاکی	از	این	اس��ت	که	تالش	های	کمیس��یون	در	قالب	
برنامه	های	آموزشی	و	نظارتی	مؤثر	بوده	و	توانسته	موارد	شکنجه	را	

توقیف خانهنظارت خانه امنیت ملی نظارت خانه پولیس محبس زنانه

مردزنمردزنمردزنزن

1	مورد2	مورد28	مورد90	مورد4	مورد1	مورد

)تصویر	از	جریان	مصاحبه	با	اطفال	روزنتون	در	مورد	مشکالت	آنان-	لشکرگاه(

پیامد: 
2.4.	شکنجه،	رفتار	غیرانسانی	و	تحقیرآمیز	و	توقیف	های	خودسرانه	و	بی	سرنوشتی	زندانیان	کاهش		یافته	و	رفتار	با	محبوسان،	

توقیفی	ها،	افراد	تحت	نظارت	و	محجوزان	بهبود	یافته	است.

شاخص :
• کاهش	تعداد	شکایات	درمورد	برخورد	نادرست،	شکنجه	و	توهین	آمیز	و	غیرانسانی	توسط	مسؤولین	زندان	ها	با	زندانیان	

و	میزان	اجرای	پیشنهادات	کمیسیون	به	منظور	بهبود	وضعیت	محالت	سلب	آزادی
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ثبت،	مستندسازی	و	پیگیری	نماید.

آزاد سازی زندانیان غیر قانونی توسط مداخله کمیسیون
نظارت	ه��ای	کمیس��یون	و	مداخله	قانونی	آن	ه��م	چنان	منتج	به	
رهای��ی	442	تن	که	به	طور	غیر	قانون��ی	در	حبس	و	یا	توقیف	خانه	
و	مراکز	اصالح	و	تربیت	اطفال،	سلب	آزادی	شده	بودند،	گردید.	
از	ای��ن	مجم��وع	ب��ه	تع��داد	79	زن،	235	مرد	و	128	طفل	ش��امل	

آزاد	ش��دگان	ب��وده	ان��د.	این	
درحالیست	که	در	سال	1393	
به	تع��داد	296	زندان��ی	که	به	
صورت	غیر	قانونی	زندان	شده	
بودند،	توس��ط	مداخله	قانونی	
کمیس��یون	رها	شدند.	افزایش	
آمار	رها	ش��ده	ها	نشان	دهنده	
بهبود	و	ارتقاء	سیس��تم	نظارتی	
مهارت	ه��ای	 و	 کمیس��یون	
کمیس��یون	 کارمندان	 نظارتی	
جهت	افزایش	حاکمیت	قانون	
و	جلوگی��ری	از	توقی��ف	های	
یکس��ال	 در	طول	 خودس��رانه	

گذشته	است.	

بشر  حقوق  نقض  توسط ارگان های پولیس افزایش 
کمیسیون	در	طول	یکس��ال	گذشته		عملکرد	پولیس	را	از	طریق	
495	مأموری��ت	نظارتی	و	نظ��ارت	بر	462	نظ��ارت	خانه	پولیس،	
نظ��ارت	نمود.	درنتیجه	186	تن	به	ش��مول	2	زن	که	به	صورت	غیر	
قانونی	در	نظارت	خانه	پولیس	بازداشت	شده	بودند،	رهایی	یافتند.	
این	موضوع	نشان	دهنده	کارایی	نظارت	های	کمیسیون	بر	محالت	
س��لب	آزادی	و	پوسته	های	پولیس	می	باشد.	همچنین	کمیسیون	در	
این	دوره	407	ش��کایت	مبنی	بر	نقض	حقوق	بش��ر	توس��ط	ارگان	
پولی��س	دریافت	کرده	که	282	مورد	رس��یدگی	و	125	مورد	حل	

شده	است.	
در	جدول	زیر	جزئیات	بیش��تر	در	مقایس��ه	با	دوره	گزارش	دهی	

قبلی	شرح	داده	شده	است.

هرچند	در	این	دوره	گزارش	دهی	تعداد	25	س��فارش	کمیسیون	
ب��رای	اصالح	نگ��رش	و	رفتار	پولی��س	و	بهب��ود	وضعیت	نظارت	
خانه	های	پولیس،	توس��ط	ارگان	های	پولیس	تطبیق	شده	است،	اما	
در	مجموع	آمار	ش��کایات	علیه	پولیس	در	این	دوره	گزارش	دهی	

نسبت	به	دوره	قبلی	به	میزان	17	درصد	افزایش	داشته	است.

درنتیج��ه	کمیس��یون	باید	جهت	ارتقا	آگاه��ی	پولیس	از	حقوق	

بشر	و	بهبود	دیدگاه	آنان	تالش	بیشتر	نماید	و	با	افزایش	برنامه	های	
آموزشی	ویژه	پولیس،	باعث	تغییر	و	اصالح	رفتار	نیروهای	پولیس	

گردد.

تقویت و افزایش ظرفیت بخش آمبودزمن پولیس
کمیس��یون	ب��ا	درک	و	تش��خیص	اهمییت	نظارت	ب��ر	عملکرد	
پولی��س،	در	این	دوره	ب��ا	تغییر	برنامه	عمل	س��ال	1394	و	افزایش	
مأموریت	های	نظارتی	از	عملکرد	پولیس	از	120	مأموریت	به	192	
مأموریت	در	س��ال،	همچنین	تقویت	این	بخش	در	شهرهای	کابل،	
جالل	آباد،	بامیان،	مزارش��ریف	و	ه��رات،	تالش	نمود	تا	با	نظارت	
های	مؤثر	و	بیشتر	از	ارگان	های	پولیس،	از	موارد	نقض	حقوق	بشر	
توسط	پولیس	کاسته	و	الزام	به	رعایت	موازین	حقوق	بشری	توسط	

این دوره گزارش دهی شکایات ثبت شده

407تعداد	کل	شکایات	از	پولیس

288تعداد	شکایات	تحت	پیگیری

تعداد	ش��کایاتی	که	نقض	حقوق	
بشر	تشخیص	داده	شده

220

تعداد	ش��کایات	حل	شده	در	این	
دوره

125
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پولیس	را	تحکیم	نماید.	

به	همین	جهت	کمیسیون	درصدد	امضای	تفاهم	نامه	ای	با	هرسه	
ارگان	امنیتی	می	باشد	که	در	این	دوره	مقدمات	آن	فراهم	گردید.	
عمده	ترین	مس��ئولیت	ه��ای	نهادهای	امنیتی	طبق	ای��ن	تفاهم	نامه	

شامل	موارد	ذیل	می	باشد:
• همکاری	و	ایجاد	س��هولت	در	نظارت	های	آمبودزمن	پولیس	

از	مراکز	سلب	آزادی	مربوط	به	پولیس	ملی

• همکاری	در	پیگیری	و	رس��یدگی	ب��ه	قضایای	پولیس	و	ارائه	
پاسخ	به	مکتوبات	کمیسیون

• تالش	برای	اجرای	مؤثرتر	پیش��نهادات	و	مش��ورت	های	ارائه	
شده	توسط	کمیسیون	

• ایجاد	فضای	مصؤن	برای	خانم	ها	در	ارگان	های	امنیتی.

امضای	تفاه��م	نامه	فوق	به	ق��دری	از	اهمیت	برخوردار	اس��ت	
ک��ه	س��فارت	اتحادیه	اروپ��ا	و	مأموری��ت	پولیس	اتحادی��ه	اروپا	
)EUPOL(		در	برنامه	گفتمان	حقوق	بشر	که	در	ماه	جوزای	سال	
جاری	در	وزارت	داخله	برگزار	شده	بود،	بر	امضای	این	تفاهم	نامه	
تأکی��د	نمود	و	اج��رای	آن	را	به	نفع	حقوق	بش��ر	و	همچنین	به	نفع	

پولیس	افغانستان	خواند.	

نگهداری  مراکز  و  زنان  امن  خانه های  وضعیت  بهبود 
اطفال

زنان	قربانیان	اصلی	خش��ونت	های	خانگی	در	افغانستان	هستند	و	
خانه	های	امن	یک��ی	از	راهکارهای	حمایتی	جامع��ه	مدنی	از	زنان	
قربانی	خش��ونت	ها	است	که	دولت	نیز	از	آن	حمایت	می	نماید.	این	
خانه	ه��ا	زمینه	حفاظت	از	زنان	قربانی،	تحت	تهدید	و	یا	رها	ش��ده	
از	مراکز	س��لب	آزادی	را	فراهم	نم��وده	و	می	تواند	نقش	مهمی	در	
حمای��ت	از	زنان	قربانی	جهت	ادغام	مجدد	با	فامیل	و	اجتماع	و	باز	
پروری	ش��خصیت	و	روان	آنان	ایفا	نماید.	کمیسیون	نیز	با	خانه	های	
امن	همکاری	نزدیک	داش��ته	و	طبق	مق��رره	خانه	های	امن	از	انجام	
فعالیت	های	آن	نظارت	می	کند.	همچنان	قربانیان	نقض	حقوق	زنان	

را	در	هنگام	ضرورت،	به	آن	معرفی	می	نماید.

مث��ال	از	بهبودی	های��ی	که	در	اثر	نظ��ارت	کمیس��یون	و	تطبیق	
سفارش	های	کمیسیون	در	خانه	های	امن	ایجاد	شده	است:

در	مزار	شریف	در	خانه	های	امن	بخش	روانی	ایجاد	شده	است.	
• در	ه��رات	وضعی��ت	و	ش��رایط	زندگ��ی	س��اکنین	خانه	امن	

بخصوص	یک	زن	باردار،	بهبود	یافته	است.

• در	بامی��ان	وضعی��ت	صحی	س��اکنین	خانه	امن	بهتر	ش��ده	و	
شکایات	سال	های	گذشته	برطرف	شده	است.

• در	غور	برنامه	های	س��واد	آموزی	و	حرفه	آموزی	برای	زنان	

ساکن	در	خانه	امن	بصورت	منظم	ارائه	می	شود.

کمیس��یون	در	ای��ن	دوره	226	بار	از	خانه	های	ام��ن	در	مرکز	و	
والی��ات		نظارت	نمود.	در	جریان	این	نظارت	ها	با	زنان	س��اکن	در	
این	مراکز	مصاحبه	صورت	گرفت.	مشکالت	و	چالش	های	موجود	
در	این	مراکز	بررس��ی	و	جهت	برطرف	ش��دن	آن	ها	با	مسئولین	و	

نهادهای	مربوطه	شریک	ساخته	شد.

همچنین	کمیس��یون	565	بار	از	مراکز	نگه��داری	اطفال	نظارت	
نمود.	ای��ن	مراکز	که	محل	نگهداری	کودکان	بی	سرپرس��ت	و	یا	
قربانی	خش��ونت	های	خانوادگی	و	تجاوزات	جنسی	هستند،	در	این	
مکان	مورد	حمایت	قرارگرفته	و	تا	برطرف	ش��دن	مش��کل	و	خطر	
از	آن	ها	نگهداری	می	ش��ود.	نظارت	های	کمیس��یون	از	این	مراکز	
باعث	ایجاد	بهبودی	هایی	در	وضعیت	غذا،	وس��ایل	تعلیم	و	تربیه	و	
لباس	گرم	برای	اطفال	ش��ده	است،	اما	با	این		وجود	هنوز	مشکالتی	
وجود	دارد	که	کمیسیون	برای	رفع	آن	ها	به	صورت	جدی	پیگیری	

می	کند.	

در	اثر	دادخواهی	های	کمیس��یون	تغییراتی	در	وضعیت	اطفال	و	
شرایط	نگهداری	آنان	بوجود	آمد.	چند	مثال:

• در	ه��رات	با	دادخواهی	کمیس��یون	مواد	س��وختی	برای	گرم	
کردن	مرکزنگهداری	اطفال	تهیه	شد؛	همچنین	جهت	تهیه	سمعک	
برای	اطفال	ناشنوا	یا	کم	ش��نوا	نیز	با	همکاری	شرکت	افغان	بیسیم	

اقدامات	اولیه	انجام	شده	است.
• در	کنر	و	جالل	آباد	نیز	بر	اثر	ارتباطات	کمیس��یون	با	ریاست	

معارف	برای	کودکستان	ها	کتاب	تهیه	شد.

• در	هلمند		وضعیت	معیشتی	اطفال	بهبود	یافته	است.

• در	کندوز	ب��ا	تهیه	و	امکانات	غذاخوری	برای	کودکس��تان،	
وضعیت	معیشتی	اطفال	بهبود	یافته	است.

• با	تهیه	18	تخته	قالین	و	80	دست	لباس	برای	اطفال	کودکستان	
جوزجان،	وضعیت	اطفال	بسیار	بهتر	شده	است.

• در	بدخش��ان	30	طفل	مریض	س��اکن	پرورش��گاه	به	شفاخانه	
مرکز	معرفی	شدند،	که	تحت	تداوی	قرار	گرفتند.

• در	والیت	پروان	مش��کالت	صحی	با	اعمار	8	باب	تش��ناب	و	
حمام	کمتر	شده	است.

سفارش  تطبیق  اثر  در  خانه ها  یتیم  بهبودی  از  مثال 
کمیسیون:

در	یتیم	خانه	ای	در	والیت	لغمان،	س��امان	ب��ازی	و	میدان	بازی	
فراهم	شده،	عالوه	بر	آن	وضعیت	غذا	نیز	بهبود	یافته	است.

در	والی��ت	بلخ،	اطف��ال	به	صورت	رایگان	ش��امل	کورس	های	
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خصوصی	ش��ده	اند،	نظافت	اتاق	های	اطفال	بهتر	شده	و	پول	حمام	
اطفال	پرورش��گاه	جوزجان	نیز	توس��ط	قوماندان��ی	امنیه	پرداخت	

می	شود.

در	والی��ت	بغالن،	معاون	تدریس��ی	پرورش��گاه	که	ب��ا	اطفال	با	
خشونت	رفتار	می	کرد،	تبدیل	شد.

در	هلمن��د	یک	پرس��تار	ب��رای	یتیم	خانه	مقرر	ش��ده	و	همچنین	
داروی	کافی	برای	مداوای	اطفال	بیمار	تهیه	شده	است.

مراکز	صحی	ازجمله	ش��فاخانه	ها،	کلینیک	ها	و	تیم	های	س��یار	
صحی	به	عن��وان	مراکزی	که	با	تأمین	حق	صحت	ارتباط	مس��تقیم	
دارد،	در	ای��ن	دوره	نیز	از	س��وی	کمیس��یون	520	بار	مورد	نظارت	
قرار	گرفت.	ای��ن	مراکز	عالوه	بر	ارائه		خدم��ات	صحی	به	مردم،	
مراکز	ثبت	قضایای	خشونت	بخصوص	خشونت	علیه	زنان	و	اطفال	
نیز	می	باش��د.	مثال	از	بهبودی	در	ش��فاخانه	در	اث��ر	نظارت	و	تطبیق	

سفارش	کمیسیون:

در	ی��ک	کلینک	در	هلمند،	یک	قابله	اس��تخدام	ش��د	همچنین	
کلینیک	ولس��والی	ناوه	ترمیم	ش��ده	و	یک	اتاق	انتظار	در	شفاخانه	
بست	ایجاد	شده	است،	در	کلنیک	کارته	لگان	نیز	برای	اتاق	انتظار	

زنان	سایبان	و	کولر	نصب	شد.

در	دایکن��دی	کتاب	ثبت	قضایای	خش��ونت	تهیه	ش��ده	اس��ت،	
همچنین	نظافت	ش��فاخانه	بهتر	ش��ده،	اتاق	ها	رنگ	ش��ده	و	رفتار	

داکتران	با	مریضان	هم	بهتر	شده	است.

در	شفاخانه	های	بامیان	قربانیان	خش��ونت	برای	تداوی	و	معالجه	
در	اولویت	قرار	دارند.

• در	هرات	تعداد	زیادی	از	معتادین	از	س��طح	شهر	جمع	آوری	
و	به	مرکز	درمانی	معتادین	جهت	تداوی	منتقل	شدند.

• در	قندهار	تعداد	14	زن	معتاد	به	مرکز	درمانی	معتادین	معرفی	
شدند	که	فعال	تحت	تداوی	قرار	دارند.

• در	هلمند	رفتار	مس��ئولین	کلینیک	ه��ا	با	مراجعین	بهبود	یافته	
و	مریض��ان	بصورت	دقیق	تحت	تداوی	قرار	م��ی	گیرند.	همچنین	

وضعیت	بهداشتی	کلینیک	بهتر	شده	است.
• در	بامی��ان	خدم��ات	صحی	بصورت	رایگان	انجام	می	ش��ود.	
ع��الوه	بر	آن	رس��یدگی	به	قربانی��ان	قضایای	خش��ونت	در	مراکز	

صحی	در	اولویت	قرار	گرفته	است.
• در	جوزجان	یک	بخش	صحی	در	مرکز	حمایوی	زنان	ایجاد	

شده	است.
• در	دایکن��دی	در	مراکز	صحی	فایلی	ب��رای	بایگانی	قضایای	
خش��ونت	تهیه	شده	که	برای	اس��تعالم	قضایای	جنایی	قابل	استفاده	

است.
از	مراکز	درمانی	معتادین	نیز	155	بار	و	مرستون	ها	54	بار	در	این	
دوره	نظارت	صورت	گرفت،	و	مش��کالت	این	مراکز	نیز	بررس��ی	
و	جه��ت	رفع	آن	ها	از	طریق	ارگان	ه��ای	مربوطه	اقدامات	صورت	

گرفته	است.	جزئیات	در	نمودار	ذیل:
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در	مجموع	402	سفارش	از	سوی	کمیسیون	برای	بهبود	وضعیت	
حقوق	بش��ری	در	ای��ن	مراکز	ارائ��ه	گردید	که	تع��دادی	از	آن	ها	

همان	گونه	که	در	مثال	ها	آمده،	تطبیق	گردیده	است.

ثبت شکایات و قضایای نقض حقوق بشر
ش��کایت	های	متعددی	به	ش��مول	نقض	حقوق	بش��ر،	خشونت،	
خش��ونت	علیه	زنان	و	اطفال،	تخریب	محیط		زیست،	فساد	اداری،	
اعتیاد،	فقر،	بیکاری،	کمبود	خدمات	صحی	و	تعلیمی	و	انکش��اف	
نامتوازن	در	کمیس��یون	به	ثبت	رس��یده	اس��ت.		کمیسیون	به	عنوان	
مرج��ع	مح��وری	حمایت	از	حقوق	بش��ر	و	دادخواه��ی	از	حقوق	
قربانیان	نقض	آن	در	جامعه،	پیوس��ته	ش��کایت	ها	و	گزارش	هایی	
مبتنی	بر	نقض	حقوق	بش��ر	را	از	س��احات	و	نقاط	مختلف	کش��ور	

دریافت	می	دارد.	

ش��کایات	واصله	یا	مستقیما	توسط	ش��اکی	دریافت	و	فرمه	ثبت	
ش��کایت	خانه	پری	می	ش��ود	و	یا	از	طریق	رضاکاران	و	رسانه	ها	به	
کمیس��یون	مواصلت	می	ورزد.	ش��کایات	دریافت��ی	پس	از	تحقیق	
و	بررس��ی	و	تش��خیص	قضایای	نقض	حقوق	بش��ر،	مس��تند	سازی	
ش��ده	و	معلومات	کامل	در	م��ورد	قضیه	جم��ع	آوری	و	به	مراجع	
ذیرب��ط	دولتی	ضم��ن	مکتوب	رس��می	ارجاع	داده	می	ش��ود	و	از	
روند	رس��یدگی	به	قضیه	تا	حل	وفصل	کام��ل	آن،	نظارت	صورت	
می	گیرد.	اگر	قضیه	از	روند	قانونی	خود	منحرف	شود،	بر	عملکرد	
ارگان	های	مربوطه	اعتراض	صورت	گرفته	و	قضیه	به	مراجع	عالیتر	
ارجاع	داده	می	ش��ود.	درصورت	عدم	رس��یدگی	مراجع	مربوطه	به	
قضیه،	کمیسیون	با	تدویر	کنفرانس	مطبوعاتی	و	یا	صدور	اعالمیه،	
عموم	ش��هروندان	و	حامیان	حقوق	بشر	را	در	دادخواهی	از	قربانیان	
قضیه	نقض	حقوق	بش��ر	با	خود	همراه	س��اخته	تا	با	فشار	بر	دولت،	
اقدامات	الزم	در	مورد	رس��یدگی	به	قضیه	صورت	گیرد.	عالوه	بر	
آن	در	مورد	تمام	قضایای	نقض	حقوق	بش��ر	یک	گزارش	تفصیلی	
از	تمام	مراحل	رسیدگی	آن	تهیه	شده	و	به	مدیران	ارشد	کمیسیون	

ارائه	می	گردد.

در	این	دوره	کمیس��یون	در	مجموع	2403	شکایت	مبنی	بر	نقض	
حقوق	بش��ر	ثبت	و	بررس��ی	نمود؛	از	مجموع	این	ش��کایت	ها،	به	
تعداد	677	قضیه	نقض	حقوق	بش��ر	تش��خیص	داده	ش��د	که	شامل	

746	م��ورد	میگردد.	این	درحالیس��ت	که	در	س��ال	1393	به	تعداد	
2524	ش��کایت	در	کمیسیون	به	ثبت	رسیده	که	از	جمله	584	مورد	

آن	نقض	حقوق	بشر	تشخیص	داده	شد.	

ه��ر	ش��کایت	و	یا	قضیه	نق��ض	حقوق	بش��ر	در	دیتاب��س	دفاتر	
کمیس��یون	ثبت		و	وارد	ی��ک	دیتابس	مرکزی	ش��ده	و	به	صورت	
ماهوار	از	پیشرفت	اجراآت	در	موردشان	پیگیری	و	تصمیم	مناسب	

اتخاذ	میگردد.

حصول اطمینان از تطبیق عادالنه فرامین رئیس جمهور 
کمیس��یون	ط��ی	دوره	گزارش	ده��ی	در	رون��د	تطبی��ق	فرامین	
رئیس	جمهور	در	مورد	عفو	و	تخفیف	مجازات	زندانیان	مش��ارکت	
مؤثر	داش��ته	و	از	تطبی��ق	آن	نظارت	کرده،	افراد	واجد	ش��رایط	را	
شناس��ایی	و	معرفی	نموده	و	از	سوءاس��تفاده	افراد	غیرواجد	شرایط	

جلوگیری	نمود.

کمیس��یون	در	جلس��ات	متعدد	تطبی��ق	فرامین	ش��ماره	62،90	،	
41،74،	39	،	16	و	8	رئیس	جمهور	اشتراک	نموده	و	جهت	نظارت	
از	تطبی��ق	فرامین	عفو	و	تخفیف	مجازات	محبوس��ین	و	محجوزین	
8461	دوسیه	را	بررسی	نمود.	درنتیجه	تعداد	3399	محبوس	)	156	
زن	و	3243	م��رد(	و	169	محجوز	)34	دختر	و	135	پس��ر(	تخفیف	
یافتن��د	و	تع��داد		3312	محب��وس	)255	زن	و	3057	م��رد(	و	271	
محجوز	)99	دختر	و	172	پس��ر(	از	محالت	س��لب	آزادی	و	مراکز	

اصالح	و	تربیت	اطفال	رها	شدند.

به	طور	مثال:
1.	ی��ک	نفر	که		بی��ش	ازنصف	مدت	محکومی��ت	اش	تخفیف	
گرفته	بود،	ش��امل	لیس��ت	فرمان	عفو	ش��ده	بود،	کمیسیون	پس	از	
بررسی	دوسیه	ها،	به	دلیل	ممنوعیت	وی	از	عفو	و	تخفیف،	نام	وی	

را	از	لیست	حذف	نمود.	

2.	دوس��یه	یک	نفر	که	به	اتهام	س��رقت	گرفتار،	اما	به	دلیل	ابهام	
در	دوسیه	شامل	فرمان	عفو	و	یا	تخفیف	نشده	بود	توسط	کمیسیون	
در	س��ارانوالی	استیناف	پیگیری	و	پس	از	تائید	قومانداني	امنیه	مبني	

برتسلیم	دهي	اموال	مسروقه،	شامل	فرمان	گردید.

پیامد: 
3.4.	موارد	نقض	حقوق	بشر	و	تلفات	ملکی	کاهش	یافته،	حق	آزادی	بیان،	آزادی	مطبوعات،	آزادی	انجمن	ها	و	اجتماعات،	

آزادی	عقیده،	حقوق	زنان	واطفال	تقویت	و	حمایت	می	گردد.

شاخص ها:
• کاهش	تلفات	ملکی	توس��ط	دولت	و	نیروهای	بین	المللی	حامی	دولت	و	میزان	پرداخت	جبران	خساره	به	قربانیان	تلفات	

ملکی،
• کیفیت	رعایت	تعهدات	دولت	در	مورد	حقوق	سیاس��ی	و	مدنی	ش��هروندان	و	کیفیت	حمایت	از	رش��د	آزادی	بیان	و	

مطبوعات	درکشور.
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بشردوستانه در جریان  بین المللی  میزان رعایت حقوق 
منازعات 

حضور	مخالفین	مس��لح	در	افغانس��تان	باعث	شده	که	این	کشور	
هنوز	درگیر	جنگ	و	منازعه	باشد.	این	امر	باعث	شده	که	همه	ساله	

افراد	ملکی	قربانی	این	منازعات	شوند.	

در	طول	یک	سال	گذشته	کمیسیون	مستقل	حقوق	بشر	افغانستان	
به	عنوان	نهاد	مدافع	حقوق	بش��ر	در	کش��ور	و	همچنین	بر	اس��اس	
وظایف	قانونی	خود1		از	میزان	رعایت	حقوق	بین	المللی	بشردوستانه	
توس��ط	طرف	های	درگیر	منازعات	مس��لحانه	به		منظور	مصؤنیت	و	
حفاظ��ت	افراد	ملکی	و	جبران	خس��اره	برای	آن��ان	نظارت	مؤثر	و	

دادخواهی	نموده	است.

طی	دوره	گزارش	دهی	،	8193	تن	)2939	کشته	و	5254	زخمی(	
تلفات	ملکی	در	کمیس��یون	ثبت	گردیده	است.		کمیسیون	پیوسته	
با	صدور	اعالمیه	های	رس��می،	کش��ته	و	زخمی	شدن	افراد	ملکی	
را	محکوم	نموده	و	از	طرف	های	درگیر	مصرانه	خواس��ته	اس��ت	تا	
حقوق	بشردوستانه	را	رعایت	نمایند،	و	نسبت	به	مصؤنیت	و	حفاظت	

افراد	ملکی	تعهد	و	مسئولیت	پذیری	داشته	باشند.2

تلفات ملکی بر اساس سن و جنس 
جدول	زیر	آمار	دقیق	تلفات	ملکی	را	بر	اس��اس	جنس��یت	نشان	

1. وزارت عدلیه، قانون تشکیل، وظایف و صالحیت های کمیسیون مستقل حقوق 
بشر افغانستان، شماره مسلسل جریده رسمی:855، تاریخ نشر: 1384، ماده دوم 

)2(
مطبوعاتی  های  اعالمیه  افغانستان،  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون   .2
جنگ  جریان  در  ملکی  افراد  شدن  زخمی  و  کشته  محکومیت  در  کمیسیون 
http://www.aihrc.org.af/home/ :ها و منازعات مسلحانه داخلی: آدرس

press_release/2015_getReport

می	دهد.

بررس��ی	آمارهای	تلفات	ملکی	نشان	می	دهد	که	تعداد	475	زن	
و	831	طف��ل	قربان��ی	جنگ	ها	و	منازعات	داخلی	ش��ده	اند.	با	این	
حال	هن��وز	هم	آمار	مربوط	به	تلفات	اف��راد	ملکی	از	جمله	زنان	و	
اطفال	یکی	از	نگرانی	های	عمده	کمیس��یون	می	باش��د.	کمیسیون	
از	ط��رف	های	درگیر	بخصوص	نیروهای	مس��لح	دولتی	خواس��ته	
اس��ت	تا	مصؤنی��ت	و	حفاظت	افراد	ملکی	را	به	عنوان	یک	مس��ئله	
جدی	درنظر	گرفته	و	به	تعهدات	خود	در	قبال	تلفات	ملکی	با	قبول	

مسئولیت	و	جبران	خساره	افراد	ملکی	پایبند	باشند.

بررسی	های	کمیسیون	نشان	می	دهد	که	حمالت	انتحاری	بیشترین	
قربانیان	را	درپی	داشته	است.	درگیری	مسلحانه	میان	دولت	و	مخالفین	
دول��ت،	ماین	های	کنار	ج��اده،	حمالت	راکتی	و	ت��رور	از	مواردی	
دیگری	اس��ت	که	باعث	تلفات	ملکی	گردیده	اس��ت.	براساس	یافته	
های	کمیسیون،	عامل	73	درصد	تلفات	ملکی	مخالفین	مسلح	بوده	اند.	

جدول	ذیل	آمار	تلفات	ملکی	را	براساس	عاملین	آن	نشان	میدهد:	

جنسیت 
تلفات ملکی

تعداد کشته 
شده ها

تعداد 
زخمی ها

مجموع

172303475زن

181125214332مرد

276555831طفل

68018752555نامعلوم

293952548193مجموع

)ورکشاپ	با	منسوبین	قول	اردوی	203-	عکس	از	دفتر	گردیز(
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تدوین دو مقرره از طریق اشتراک مؤثر در کمیته های 
تدوین و تعدیل قوانین و مقررات 

در	طول	این	دوره	گزارش	دهی،	کمیس��یون	با	اشتراک	مؤثر	در	
جلس��ات	هفتگی	کمیته	اص��الح	و	تدوین	کود	جزایی	افغانس��تان	
توانست	بیش	ازپیش	معیارهای	حقوق	بشر	را	در	کود	جزایی		شامل	

ساخته	و	تسجیل	نماید.

	به	عنوان	مثال:
درنتیجه	تالش	کمیس��یون،	درمجازات	ه��ای	تبعی،	محرومیت	

ازحقوق	سیاسی،	موارد	حبس	افراد	به	دلیل	مدیونیت	و	مجاز	بودن	
تنبیه	شاگرد	توسط	معلم	واستاد،	حذف	شده	است.

کمیس��یون	همچنین	دو		مقرره	دیگر	را	نی��ز	با	همکاری	وزارت	
امور	زنان	و	برخی	نهادهای	مدنی	تدوین	و		تکمیل	نمود:

• مقرره	منع	تبعیض:	در	این	مقرره	انواع	وموارد	تبعیض	ازجمله	
تبعی��ض	دراس��تخدام،	مکافات	ومجازات،	ترفی��ع،	برخورداری	از	
برخی	امتیازات	و	بورس��یه	های	تحصیلی،	امتحان،	شمولیت،	نمره	
دهی	وغیره		درمحیط	های	اداری،	آموزش��ی،	صحت،	کارخانه	ها،	

)جلسه	آموزشی	مورخ	9	جدی	1394	برای	مرکز	تربیوی	پولیس	زون	شمال	شرق-	کندوز(

پیامد: 
4.4.	نارس��ائی	ها	و	نقاط	ضعف	قوانین،	پالیسی	ها	و	مقررات	حمایت	کننده	حقوق	بشر	در	راستای	تعهدات	بین	المللی	دولت	

شناسایی	گردیده	و	از	تطبیق	سیاست	ها،	پالیسی	ها	و	تدابیری	که	حقوق	بشر	را	نقض	می	کند،	فعاالنه	جلوگیری	می	گردد.

شاخص ها:
• مؤثریت	کمیسیون	در	مورد	مرور	و	بررسی	های	قوانین	و	ارائه	پیشنهادهای	مسلکی	به	نهادهای	مربوطه	دولتی.

• تعداد	قوانینی	که	به		منظور	بهبود	و	ضعیت	حقوق	بشر	و	ضع	یا	تعدیل	می	گردد.

توضیحاتدرصدیمجموعزخمیکشتهعاملینشماره

21603817597773مخالفیین	مسلح1

2075587659نیروهای	حامیان	دولت2

62771392نیروهای	بین	المللی3

510802131216نامعلوم4

100%52548193	2939مجموع5
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گارگاهها	و	دیگر	موارد	مشابه،	شناسایی	وممنوع	اعالم	شده	است.	
همچنین	راهکارهایی	برای	شکایت	متضررین	علیه	مرتکبان	تبعیض	
در	این	مقرره	پیش	بینی	گردیده		و	مکلفیت	هایی	نیز	برای	ادارات	

ومراکز	مذکور	در	این	مقرره	درنظر	گرفته	شده	است	.

• مقرره	منع	آزار	و	اذیت	جنس��ی:	در	این	مقرره	انواع	و	موارد		
آزار	و	اذیت	جنسی،	اعم	از	آزار	و	اذیت	های	فزیکی،	غیرفزیکی،	
مس��تقیم	وغیر	مس��تقیم	درمحیط	های	اداری،	آموزش��ی،	صحت،	
کارخانه	ه��ا	و	گارگاه	ها	و	دیگر	موارد	مش��ابه		شناس��ایی	وممنوع	
اعالم	ش��د.	راهکارهای	پیشنهادی	نیز	برای	شکایت	متضررین	علیه	
مرتکب��ان	آن	در	این	مقرره	پیش	بینی	ش��ده	ومکلفیت	هایی	برای	
ادارات	و	مراکز	مذکور	در	این	مقرره	درنظرگرفته	شده	است.	اداره	
تقنین	وزارت	عدلیه	این	مقرره	را	در	آجندای	س��ال	1394	ش��امل	
ساخته	است	تا	بر	اساس	آن	مسوده	تهیه	و	به	شورای	وزیران	جهت	
تصویب	ارس��ال	نماید.	این	مسوده	پس	از	تصویب	شورای	وزیران	

در	تمام	ادارات	و	نهادهای	مذکور	الزم	االجرا	خواهد	بود.	

کمیس��یون	همچنین	از	طریق	تس��وید	طرزالعمل	میانجیگری	ها	
دراختالفات	خانوادگی	ب��رای	ادارات	و	مراجعی	که	به	حل	وفصل	
اختالفات	خانوادگی	می	پردازد،	تالش	نمود	تا	اوال	دایره	صالحیت	
مراکز	میانجیگری	فقط	به	موضوعات	غیر	جزایی	محدود	شود،	ثانیا	
هرنوع	میانجیگری	مبتنی	بررضایت	طرفین	باشد،	ثالثا	نتایج	حاصله	

مطابق	با	قوانین	نافذه	باشد.	

نظارت از تطبیق مفاد کنوانسیون های حقوق بشر توسط 
دولت افغانستان 

دولت	افغانس��تان	تا	اکن��ون	به	هفت	کنوانس��یون	مهم	بین	المللی	
حقوق	بشر	الحاق	نموده	است.	طی	یک	دهه	اخیر	به	چهار	مکانیزم	
نظارت��ی	س��ازمان	ملل	متحد؛	کمیت��ه	حقوق	اقتص��ادی،	اجتماعی	
و	فرهنگی)س��ال	2010(،	کمیت��ه	حق��وق	طف��ل)	2011(،	کمیت��ه	
سیدا)2013(	و	دو	مرتبه	به	ش��ورای	حقوق	بشر	سازمان	ملل	متحد	
در	چارچ��وب	مرور	دوره	ای	جهانی)2009	و	2014(	گزارش	داده	

و	در	مجموع	401	سفارش	دریافت	نموده	است.1

1. وزارت عدلیه، پالن عمل سفارشات میکانیزم های نظارتی حقوق بشر سازمان 
ملل متحد، نشر 1393، ص 2

کمیس��یون	مستقل	حقوق	بشر	افغانس��تان	ضمن	نظارت	از	تطبیق	
مفاد	کنوانس��یون	هایی	که	دولت	افغانستان	به	آن	ملحق	شده	است،	
به	تم��ام	مکانیزم	های	که	دولت	افغانس��تان	گزارش	داده	اس��ت	و	
گزارش	س��ایه	خویش	را	ارس��ال	نموده	و	نقش	مؤثر	در	این	روند	

طی	یک	دهه	گذشته	داشته	است.	

ع��الوه	بر	آن	بخش	نظ��ارت،	ارزیاب��ی	و	گزارش	دهی	و	بخش		
روابط	عامه	کمیس��یون	در	نهایی	س��ازی	و	ارس��ال	گزارش	س��ایۀ	
بررس��ی	دوره	ای	جهانی	کمیسیون	به	شورای	حقوق	بشر	و	گرفتن	
امتی��از	یک	صفحه	ی	اختصاصی	بنام	کمیس��یون	در	ویب	س��ایت	
ش��ورای	حقوق	بش��ر	ملل	متحد،	تاکنون	کارهای	مفید	انجام	داده	

است.	

ط��ی	دوره	گزارش	دهی،	"پالن	عمل	سفارش��ات	میکانیزم	های	
نظارتی	حقوق	بش��ر	س��ازمان	ملل	متحد" توس��ط	دولت	افغاستان	
تدوین	ش��ده	و	به	مراجع	ذیربط	ازجمله	کمیس��یون	مس��تقل	حقوق	
بشرافغانس��تان	مواصلت	ورزی��د.	دولت	افغانس��تان	به	منظور	تطبیق	
سفارشات	سازمان	ملل	متحد،	برنامه	عمل	متذکره	را	تدوین	نموده	
اس��ت،	در	این	برنامه	عمل،	متن	سفارشها،	ش��اخص	های	آن،	نهاد	
تطبیق	کننده،	نهاد	همکار	و	زمان	اجرای	سفارشها	تعیین	و	مشخص	

شده	است.	

کمیس��یون	به	منظور	نظارت	بهتر	بر	تطبیق	سفارش��ات	س��ازمان	
ملل	متحد	توسط	دولت	افغانس��تان،	تدابیر	واضحی	در	برنامه	عمل	
خویش	در	نظر	گرفته	که	توسط	بخش	روابط	عامه	کمیسیون	اجرا	
و	تطبیق	می	گردد.	همچنان		در	راستای	تعقیب	و	پیگیری	سفارشات	
میکانیزم	های	نظارتی	با	واحد	حمایت	از	حقوق	بشر	وزارت	عدلیه	
نیز	همکارهای	چش��م	گیری	انجام	ش��ده	است.	اش��تراک	فعال	در	
جلس��ات	واحد	یاد	ش��ده	و	س��هم	گیری	مثمر	در	مراحل	تسوید	و	
نهایی	س��ازی	پالن	عمل	پیگیری	سفارش��ات	مل��ل	متحد	ازجمله	

کارهای	بوده	که	در	این	راستا	با	موفقیت	به	انجام	رسیده	است.	
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بابررسی	این	گزارش	دیده	می	شود	که	کمیسیون	مستقل	حقوق	بشر	افغانستان	فعالیت	های	خویش	را	مطابق	برنامه	استراتیژیک	و	برنامه	
عمل	ساالنه	به	صورت	موفقانه	انجام	داده	است.	

کمیس��یون	براس��اس	اهداف	استیراتیژیک،	برنامه	عمل	س��االنۀ	خویش	را	تهیه	و	تطبیق	می	نماید.	مطالعه	و	بررسی	دست	آوردهای	یک	
ساله	کمیسیون	نشان		می	دهد	که	این	کمیسیون	توانسته	است	برنامه	های	خویش	را	به	صورت	مؤثر	تطبیق	نماید	و	نتایج	خوبی	را	به	دست	

آورد.	
کمیس��یون	توانسته	اس��ت	که	تجربیات	مفید	وارزنده	را	از	این	دوره	کاری	خویش	کس��ب	نماید.	داشتن	اهداف	استراتیژیک	در	تطبیق	
برنامه	ها	و	برای	رس��یدن	به	اهداف	مطلوب،	ممد	واقع	ش��ده	اس��ت.	طوریکه	در	گزارش	دیده	شد،	کمیسیون	حقوق	بشر	دست	آوردهای	
مهم	و	عمده	را	طی	این	دوره	گزارش	دهی	داشته	است.	کارمندان	کمیسیون	مستقل	حقوق	بشر	یک	تعهد	بسیار	باالی	اخالقی	را	در	تحقق	

اهداف	این	کمیسیون	نشان	داده	اند.
در	نتیجه	دیده	می	ش��ود	که	کمیس��یون	حقوق	بشر	طی	این	دوره	گزارش	دهی	فعالیت	های	چش��م	گیر	و	مؤثر	داشته	است.	کمیسیون	در	
راس��تای	تقویت،	حمایت،	ترویج	و	نهادینه	س��ازی	حقوق	بش��ر،	از	هیچ	نوع	تالش	دریغ	نورزیده	و	برای	رسیدن	به	این	اهداف	به	صورت	

جدی	کوشیده	است.	طی	این	دوره	کاری،	کمیسیون	با	چالش	های	متعددی	مواجه	بوده	که	ذیال	به	آن	پرداخته	شده	است.	
کمیسیون	طی	این	دوره	گزارشدهی	تجربیات	آموزنده	را	آموخت.	کمیسیون	باوجود	چالش	های	بودجوی	و	امنیتی،	بازهم	تالش	نمود	
که	با	کمترین	امکانات	فعالیت	بیش��تر	را	انجام	دهد.	هیت	رهبری	کمیس��یون	همواره	کارمندان	را	تشویق	نموده	و	برای	فعالیت	های	بیشتر	
انگیزه	بخش��یده	اس��ت	تا	به	چالش	هایی	که	وجود	داشت	فایق	آید.	کمیسیون	با	استفاده	از	تجربیات	آموخته	شده	می	توانند	راه	حل	های	

مؤثر	و	مناسب	را	برای	حل	چالشها	جستجو	نماید.

چالش ها
		در	این	دوره	گزارش	دهی،	وضعیت	حقوق	بش��ری	در	کش��ور	با	مخاطرات	زیادی	مواجه	بود.	برخی	چالش	ها	مانند	نبود	امنیت،	فساد	
اداری	برای	س��ال	آینده	نیز	وجود	خواهد	داش��ت.	در	مجموع	وضعیت	حقوق	بشر	با	چالش	های	فراوانی	مواجه	بوده	است	که	عمده	ترین	

موارد	آن	قرار	ذیل	است:	
1.	دولت	افغانس��تان	ازلحاظ	مالی	گرفتار	مش��کالت	جدی	بوده	اس��ت؛	مش��کالت	مالی	دولت	در	این	دوره		از	چالش	هایی	اس��ت	که	
هنوز	برطرف	نش��ده	است.	این	امر	بر	تمویل	مالی	کمیسیون	توس��ط	دولت،	تاثیرات	منفی	داشته	و	باعث	شده	است	که		دولت	مطالبات	و	
نیازمندی	های	مالی	کمیس��یون	از	بودجه	عادی	را	پرداخت	و	تأمین	نتواند.	بااینکه	کمیس��یون	از	دولت	خواهان	تمویل	بودجه	عادی	ش��ده	
اس��ت،	اما	دولت	این	پیش��نهاد	را	عملی	نکرده	است.	عدم	تأمین	بودجه	عادی	کمیسیون	توس��ط	دولت	باعث	اخالل	برنامه	های	کمیسیون	
ش��ده	اس��ت.	قابل	یاد	آوری	است	که	دولت	در	سال	مالی	1394،	در	قسمت	بودجه	انکشافی	مبلع	1019209	دالر	جهت	ساختن	تعمیر	دفتر	

مرکزی	کمیسیون	تخصیص	داده	است.
2.	کمیس��یون	مس��تقل	حقوق	بش��ر	افغانس��تان	طی	این	دوره	گزارش	دهی	با	کمبود	بودجه	و	مش��کالت	مالی	عمده	مواجه	بوده،	و	این	
مش��کل	باعث	عدم	تطبیق	بخش��ی	از	برنامه	های	کمیس��یون	ش��ده	اس��ت.	این	وضعیت	تطبیق	برنامه	عمل	در	این	دوره	را	با	مشکل	مواجه	
نم��ود؛	بطوریکه	در	این	دوره	گزارش	دهی	تعدادی	از	فعالیت	های	برنامه	عمل	به	صورت	کامل	تطبیق	نش��د	ازجمله	برگزاری	کارگاه	های	
آموزش��ی،	سمینارهای	علمی	و	سفرهای	نظارتی	با	محدودیت	کامل	اجراشده	است،	که	مطمئیناً	بر	مؤثریت	برنامه	های	کمیسیون	تاثیرات	

منفی	دارد.

نتیجه گیری
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3.	گسترش	نا	امنی	و	وجود	مشکالت	امنیتی	نیز	همچنان	یکی	از	مهم	ترین	چالش	های	موجود	برای	تأمین	حقوق	بشر	در	کشور	و	تحقق	
اهداف	کمیسیون	می	باشد.	عدم	دسترسی	کارمندان	کمیسیون	به	برخی	ساحات	ناامن،	باعث	شده	است	تا	عالوه	بر	محروم	ماندن	مردم	در	
آن	ساحات	از	برنامه	های	آموزشی	و	حمایتی	کمیسیون،	در	راستای	حل	مشکالت	و	مسائل	حقوق	بشری	آنان	کار	مؤثری	انجام	نشود.	

4.	اعمال	خش��ونت	علیه	زنان	و	اطفال،	وقوع	موارد	نقض	حقوق	بش��ر،	ادامه	جنگ	و	تلفات	ملکی	و	گروگان	گیری	افراد	ملکی	توسط	
مخالفان	مس��لح	دولت	از	چالش	های	دیگری	است	که	نه	تنها	باعث	افزایش	نگرانی	شهروندان	شده،	و	بلکه	مانع	فعالیت	آزادانه	کارمندان	

کمیسیون	در	نقاط	مختلف	کشور	شده	است.	
5.	فساد	اداری	در	افغانستان	یکی	از	مشکالت	دیگر	بوده	است	که	در	موارد	مختلف	باعث	نقض	حقوق	بشر	شده	است.	

6.	حمله	برموتر	کارمندان	کمیسیون	در	ننگرهار	و	حمله	به	دفتر	کندز	از	چالش	جدی	بوده	است	که	کمیسیون	با	آن	مواجه	شد.
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گزارش بخش مالی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان برای سال 1394

کمیس��یون	مس��تقل	حقوق	بش��ر	افغانس��تان	برای	تطبیق	برنامه	عمل	خویش	پالن	مالی	را	برای	یک	مدت	مشخص	ترتیب	و	پیشبینی	می	
نماید	که	در	ختم	هر	س��ال	گزارش	س��االنه	مالی	خویش	را	مطابق	با	استاندارد	های	بین	المللی	و	حفظ	شفافیت	تهیه	کرده	و	با	تمام	نهادها	

و	ادارات	ذی	نفع	شریک	می	سازد.

به	همین	ترتیب،	کمیسیون	برای	مصارف	سال	1394	خویش	مبلغ	13.356.114	دالر	بودجه	پیشبینی	نموده	بود	که	هزینه	تاسیس	سه	دفتر	
جدید	کمیس��یون	که	قرار	بود	در	والیت	های	)غزنی،	سرپل	و	نورس��تان(	ایجاد	نماید	نیز	در	بودجه	فوق	الذکر	شامل	بود	اما،	بنابر	کمبود	

بودجه	کمیسیون	از	تاسیس	دفاتر	فوق	صرف	نظر	نمود.	

با	در	نظرداشت	مشکالت	پیش	آمده	در	قسمت	کمبود	بودجه	)تفاوت	نرخ	اسعار	بین	دالر	و	سایر	اسعار،	عدم	پرداخت	بودجه	از	سوی	
دول��ت،	قطع	ش��دن	کمک	های	بعضی	از	دونرها	مثل	نیوزلن��د	و	بلژیک	و	توجه	دونرها	به	وضعیت	مهاجرین(،	هیئت	رهبری	کمیس��یون	
تصمیم	گرفتند	که	در	طی	ربع	س��وم	س��ال	مال��ی	1394	نظر	به	بودجه	موجود	تمام	برنامه	های	کاری	خوی��ش	را	مورد	بازنگری	قرار	داده	
و	در	بخش	های	مختلف	)پروگرامی	و	اداری(	تجدید	نظر	نمایند	که	در	تعداد	برنامه	ها،	تش��کیل	کمیس��یون،	میزان	معاش��ات	کارمندان	و	
سایر	هزینه	ها	کاهش	بوجود	آوردند.	در	نتیجه	کمیسیون	بودجه	نهایی	خویش	را	برای	چهارماه	اخیر	سال	1394	در	حدود	42.35	در	صد	

کاهش	داد	که	بودجه	نهایی	برای	سال	مذکور	مبلغ	11.470.418	دالر	نهایی	گردیده	و	به	تصویب	رسید.

کمیس��یون	از	جمله	بودجه	منظور	ش��ده	برای	سال	1394	مبلغ	8.796.806	دالر	را	دریافت	نموده	است	که	از	آن	جمله	مبلغ	1.047.697	
دالر	آن	برای	هزینه	دو	ماه	معاش	کارمندان	که	از	س��ال	1393	نس��بت	کمبود	بودجه	پرداخت	نگردیده	بود	به	مصرف	رسید	و	متباقی،	مبلغ	
7.749.109	دالر	که	برای	مصارف	اداری	و	تطبیق	برنامه	عمل	سال	1394	اختصاص	یافته	بود	مصرف	گردید	و	گزارش	آن	در	جدول	زیر	

مطابق	اهداف	پیشبینی	شده	در	پالن	استراتیژیک	تهیه	و	ترتیب	گردیده	است.
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جدول الف

قس��میکه	در	جدول	)الف(	تذکر	یافته	است،	کمیس��یون	در	چهار	ماه	اول	مبلغ	2.016.028	دالر	را	مصرف	نمود،	که	17.58	فیصد	کل	
بودجه	را	تش��کیل	میدهد.		همین	طور	در	چهار	ماه	دوم،	کمیس��یون	مبلغ	2.974.747	دالر	را	مصرف	نمود،	که	25.93	فیصد	کل		بودجه	
بوده		و	بیش��تر	از	مصرف	چهار	ماه	اول	می	باش��د.		در	چهار	ماه	اخیر	کمیس��یون	مبلغ	2.874.542	دالر	را	مصرف	نموده		که	25.06	فیصد	

کل	بودجه	میشود.
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بنابراین،	کمیس��یون	در	س��ال	1394	مبلغ	7.865.317	دالر	آمریکائی	را	مورد	اس��تفاده	قرار	داد	،	که	68.57	فیصد	کل	بودجه	را	تشکیل	
میدهد.

درگراف	پایین	فیصدی	مصارف	که	در	س��ال	1394	در	تطبیق	پالن	استراتیژیک	کمیسیون	)رهبری،	توسعه	حقوق	بشر،	توانمند	سازی،	
حمایت	و	نظارت(	و	همچنان	مصارف	که	در	بخش	های	اداری	و	هیئت	رهبری	صورت	گرفته،	نشان	داده	شده	است.

جدول	)ب(	چگونگی	تأمین	بودجه	کمیسیون	مستقل	حقوق	بشر	افغانستان	برای	اجرای	برنامه	عمل	سال	1394	را	نشان	میدهد	.	جدول	
مذکور	عالوه	بر	مجموع	وجوه	دریافتی	س��ال	1394،	بیالنس	باقی	مانده	س��ال	1393	را	نیز	در	بر	دارد	که	مبلغ	181.203	دالر	می	باش��د.	

کمیسیون	در	طول	سال	1394	مبلغ	8.796.806	دالر	امریکائی	را	از	تمویل	کنندگان	)جامعه	بین	المللی(	دریافت	نموده	است.
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جدول ب

بودجه	ارائه	ش��ده	توسط	کانادا	برای	س��ال	1394	مبلغ	2.132.517	دالرآمریکائی	بود،	که	26.89	فیصد	کل	بودجه	دریافتی	سال	1394	
را	تش��کیل	میدهد	-	عالوه	بر	این	کش��ور	های	تمویل	کننده	دیگر	مانند	دانمارک	)11.72	درصد(،	فنالند	)11.05	فیصد(،	ناروی	)5.82	
فیصد(،	انگلس��تان	)9.81	فیصد(،	SDC	)6.41	فیصد(،	هلند	)18.68	درصد(	و	اس��ترالیا	)9.61	درصد(	کل	بودجه	را	برای	اجرای	برنامه	

های	کمیسیون	در	سال	1394	مساعدت	نموده	است.

کمیسیون	مساعدتهای	مالی	که	در	سال	1394	از	تمویل	کنندگان	در	یافت	نموده	قرار	ذیل	مورد	استفاده	قرار	داده	است.

کمیس��یون	مبلغ	2.132.517	دالر	آمریکائی	را	از	بودجه	کش��ور	کانادا	در	س��ال	1394	مصرف	نمود	که	27.11	فیصد	مجموع	هزینه	را	
تشکیل	میدهد.	عالوه	بر	این،	مساعدت	های	مالی	کشورهای	دانمارک	)11.82(،	فنالند		)10.31	فیصد(،	ناروی	)5.87	فیصد(،	انگلستان	
)9.89	فیصد(	SDC	)6.47	فیصد(،	هلند	)18.83	فیصد(	و	اس��ترالیا	)9.69	فیصد(	فیصدی	های	مصارف	انجام	ش��ده	را	در	جریان	س��ال	

1394	نشان	میدهد.

فیصدی	های	فوق	شامل	مجموع	بودجه	موجود	برای	سال	1394	است	که	بیالنس	باقی	مانده	سال	1393	را	نیز	دربر	دارد.

درگراف	صفحه	بعدی	فیصدی	کمک	های	تمویل	کننده	گان	که	مصارف	س��ال	1394	را	تحت	پوش��ش	کمک	های	بش��ر	دوس��تانه	
خویش	قرار	داده،	نشان	داده	شده	است.
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کمیسیون	مستقل	حقوق	بشر	افغانستان	در	سال	های	1393	و	1394	قسمیکه	در	)جدول		ج		نشان	داده	شده	است(		یک	تعداد	مساعدت	
های	مالی	را	از	سایر	تمویل	کنندگان	نیز	دریافت	نموده	است.	این	بودجه	برای	رسیدن	به	اهداف		بکار	برده	شده	است	که	مربوط	به	فعالیت	
های	اساسی	بوده	،	اما	بودجه	ان	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	بشر" و	"کنفرانس	بین	
المللی	در	مورد	خشونت	علیه	اطفال،	بهره	برداری	و	سوء	استفاده	از	اطفال" مساعدت	مالی	فراهم	نموده	بود.	بنابراین،	کمیسیون	از	بودجه	

باقی	مانده	سال	قبلی	در	جریان	سال	1394	هیچ	نوع	مصارف	نداشته	اما	این	مبلغ	را	درجریان	سال	1395	به	مصرف	خواهد	رساند.

	همچنان	جامعه	باز	)Open Society(	مبلغ	59.966	دالر	برای	اس��تخدام	یک	نفر	مش��اور	در	یکی	از	بخش	های	پروگرامی	در	س��ال	
1393	فراهم	نموده	بود	که	از	آن	جمله	مبلغ	13.545	دالر	در	س��ال	1394	به	مصرف	رس��یده	و	متباقی	آن	در	سال	1395	به	مصرف	خواهد	

رسید.

یونیسف)UNICEF(		در	سال	1394	برای	دو	پروژه	"نظارت	ساحوی	حقوق	اطفال	و	نظارت	مرزی		حقوق	اطفال" مبلغ	86.712	دالر	
فراهم	نموده	بود	که	در	جریان	سال	1394	به	مصرف	رسید.	
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جدول	د		مصارفی	را	که	در	طول	سال	1394	بر	اساس	مکان	و	فعالیت	مشخص	شده	بود	نشان	میدهد.	
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