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پیام داکتر سیما سمر، رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

نشر گزارش های ساالنۀ کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که گزارش مالی نیز 
شامل آن است، تضمین کنندۀ اصل شفافیت، پاسخ دهی و فراهم ساختن زمینه دسترسی 
به اطالعات می باشد. رسانه ها، ادارات و شهروندان می توانند از طریق دسترسی به 
گزارش های ساالنه کمیسیون، راجع به تمام فعالیت ها، مصارف و دست آوردهای این 
اداره آگاهی حاصل نمایند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در ادامۀ سلسله 

گزارش های ساالنه،  اینک گزارش ساالنه 1396 خویش را منتشر می نماید.
 تمام فعالیت ها، نتایج و دسـتآوردهایی که طی سال مالی 1396 توسط کمیسیون 
در سطح ملی انجام شده، در این گزارش به صورت واضح انعکاس یافته است. کمیسیون 
مستقل حقوق بشر افغانستان، بر مبنای برنامه استراتیژیک، فعالیت های مشخص و 
اساسی را در چارچوب برنامه عمل ساالنه طرح و به صورت مؤثر تطبیق می نماید. ارتقای 
سطح آگاهی عامه از حقوق بشر از طریق برگزاری کارگاه ها، جلسات، سمینار و کنفرانس 
ها، نظارت دقیق و مؤثر از وضعیت حقوق بشری در محالت سلب آزادی و مراکز نگهداری اطفال و زنان، دادخواهی و حمایت از 
قربانیان نقض حقوق بشر، ارایه پیشنهادات و سفارش ها به دولت و ارگان های مربوطه از جمله فعالیت هایی عمده بوده که توسط 

کمیسیون انجام شده است. خوشبختانه، فعالیت های کمیسیون، در سطوح مختلف نتایج مؤثر و مهم در پی داشته است.  
کمیسیون در چارچوب قانون اساسی کشور، و مطابق قانون تشکیل، وظایف و صالحیت های خویش، برای حمایت از حقوق 
بشر و نهادینه سازی ارزش های حقوق بشری همواره تالش نموده است. با وجود تمام تالش ها، کمیسیون در جریان سال گذشته با 
چالش ها و موانع متعددی از جمله ناامنی مواجه بوده است. چالش ناامنی در برخی مناطق و ولسوالیها از یک سو روند تحقق و تأمین 
حقوق بشر را با مشکل مواجه نموده و از سوی دیگر زمینه های کار و فعالیت های کارمندان کمیسیون را نیز محدود نموده است. به 
صورت خالصه می توان گفت که جنگ و گسترش ناامنی در نقاط مختلف کشور و ضعف حاکمیت دولت در برخی از مناطق، از 

عمده ترین چالش های فراراه تأمین حقوق بشر در سال گذشته بوده است. 
ما باورمندیم که افغانستان زمانی به صلح و توسعه پایدار دست خواهند یافت که ارزش های حقوق بشری در این کشور، نهادینه 
شود. بدون شک در جامعۀ که حقوق بشر در آن رعایت گردد و شهروندان به حقوق بشری شان دسترسی داشته باشند، زمینه 
زندگی صلح آمیز و آرام برای همه اقشار فراهم می گردد. نهادینه شدن، توسعه و بهبود وضعیت حقوق بشر نیازمند بسیج ملی و 

مشارکت تمام اقشار و اصناف جامعه است. 
کمیسیون از دولت افغانستان و جامعه جهانی می خواهد تا در راستای تأمین صلح پایدار تالش های بیشتر انجام دهند و برای  
فراهم ساختن زمینه های تطبیق و دسترسی به حقوق بشر در افغانستان برنامه های مؤثر و جدید روی دست گیرند.  به امید روزی 
که شاهد جامعه ای مرفه و مترقی در افغانستان باشیم که حقوق بشر به عنوان یک ارزش در متن جامعه نهادینه گردد و این ارزشها 

در تمام سطوح رعایت شود و همه به آن دسترسی داشته باشند.

با احترام

داکتر سیما سمر

رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان



گـزارش سـاالنـه )1396(  7

مقدمه

این گزارش  حاوی دستاوردها، فعالیت ها و انعکاس نتایج  و مؤثریت فعالیت های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان طی سال 
مالی 1396 است. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، در چارچوب احکام و قوانین نافذ  کشور و از جمله قانون تشکیل، وظایف 
و صالحیت های کمیسیون و مطابق پالن استراتژیک پنج ساله و برنامۀ عمل ساالنه خویش، فعالیت های مهم و کارکردهای مؤثر در 

عرصه حمایت، نظارت، توسعه و انکشاف حقوق بشر در سراسر کشور انجام داده است.

تمام فعالیت ها و کارکردهای انجام شده مطابق برنامه استراتیژیک و برنامه عمل، در چارچوب اهداف مندرج در این برنامه ها   طی 
12 ماه اجرا شده است. 

منبع اساسی معلومات مندرج در گزارش حاضر، گزارش های ماهانه دفاتر ساحوی، والیتی و مرکزی است که طی 12 ماه 
گردآوری و تحلیل شده است.  گزارش های تحقیقی و موضوعی ـنظارتی، گزارش های هفتگی و اختصاصی که از دفاتر کمیسیون به 
دفتر مرکزی رسیده و همچنین معلومات و داده های موجود در بانک معلومات مرکزی کمیسیون، از دیگر منابعی است که در تهیه 

این گزارش از آن استفاده شده است. 

این گزارش با رویکرد مبتنی بر نتیجه تحلیل شده و تالش شده است که نتایج و مؤثریت فعالیت ها به صورت اساسی انعکاس 
یابد. این گزارش بر مبنای چهار هدف استراتیژیک تهیه شده و برای وضاحت بیشتر، متن پیامدها نیز مطابق برنامه استراتیژیک  درج 
گزارش شده است. گزارش حاضر حاوی فعالیت های کمیسیون در جریان یکسال است که توسط دفتر مرکزی و دفاتر ساحوی و 
والیتی انجام شده است. این گزارش نشان می دهد که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان طی سال 1396 توانسته است که 
فعالیت های عمده و اساسی برای اجرای برنامه عمل خویش داشته باشد. یافته های گزارش حاکی از آن است که خوشبختانه اکثر  
فعالیت هایی که در برنامه عمل پیش بینی شده به صورت کامل و مؤثر اجرا شده است. می توان ادعا کرد که سال مالی 1396 یکی 
از سال های پرکار و پر دستاورد کمیسیون است. طی این دوره کمیسیون با وجود محدودیت های امنیتی در والیت ها و ولسوالی ها، 
فعالیت های خود را ا نجام داده است. این امر نشان دهنده تعهد کارمندان کمیسیون به ارزش های حقوق بشری و تالش های 
خستگی ناپذیر آن برای ترویج و نهادینه شدن حقوق بشر است. در این گزارش هر فعالیتی که تحلیل شده، نتایج آن نیز تبارز داده 

شده و مؤثریت آن  بررسی  شده است. 

در این گزارش، آمار و ارقام گزارش هایی موضوعی و اختصاصی که به صورت مستقالنه منتشر شده، به منظور جلوگیری از 
حجم زیاد گزارش حاضر، گنجانیده نشده و خوانندگان می توانند به صورت مستقیم گزارش های تحقیقی و موضوعی کمیسیون را 

از وبسایت  این اداره دریافت کنند. 

در این گزارش از گنجاندن موضوعات اضافی و تحلیل های حاشیه ای جلوگیری شده و تالش شده  تمام فعالیت های کمیسیون 
به صورت واضح و  درک پذیر، انعکاس داده شود. این گزارش یکی از جامع ترین گزارش های ساالنه کمیسیون است که تمام فعالیت ها 

را به صورت مشخص و مرتب تحت پوشش قرار داده است. 

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از تمام دفاتر ساحوی و والیتی به شمول دفتر مرکزی که در تهیه مواد این گزارش 
سهم گرفته اند و همچنین از آقای اسداهلل پژمان عضو بخش نظارت، ارزیابی و گزارشدهی که نوشتن این گزارش را انجام داده است، 
ابراز سپاس و قدردانی می کند. کارمندان کمیسیون با تعهد حقوق بشری، در شرایط دشوار در حد امکان برای تطبیق برنامه ها و 

اهداف کمیسیون، صادقانه تالش ورزیده اند. 
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درباره کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

کمیسیون به  عنوان یک  نهاد ملی حقوق بشر، به تاریخ 1381/3/16 بر اساس فرمان رئیس جمهور افغانستان و مفاد توافقنامه بن 
تأسیس شد. با تصویب قانون اساسی در سال 1382 و تسجیل ماده 58 در آن، مبنای محکم قانونی یافته و با تصویب قانون تشکیل، 
وظایف و صالحیت های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در سال 1384، مبنای عمل، اهداف، وظایف و تشکیالت کمیسیون 
تعریف شد. ماده 58 قانون اساسی چنین حکم می کند. »هرشخص می تواند در صورت نقض حقوق بشری خود، به این کمیسیون 
شکایت نماید. کمیسیون می تواند موارد نقض حقوق بشری افراد را به مراجع قانونی راجع سازد و در دفاع از حقوق آن ها مساعدت 

نماید.« 

قانون تشکیل، وظایف و صالحیت های کمیسیون در سال 1384 در 4 فصل و 35 ماده توسط رئیس جمهوری اسالمی 
افغانستان تصویب شد. بر این اساس کمیسیون دارای 9 عضو است که هر کدام به نام کمیشنر یاد می گردند و برای پنج سال از سوی 
رئیس جمهور تعیین می گردد. رئیس کمیسیون از میان اعضا از طرف رئیس  جمهور تعیین می شود. کمیسیون دارای یک معاون 

بوده که از میان اعضای آن توسط خود آن ها انتخاب می شود.

بر اساس ماده دوم این قانون: »کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در چوکات دولت جمهوری اسالمی افغانستان تأسیس  
شده و به طور مستقل فعالیت می نماید و در انجام فعالیت های خویش، احکام قانون اساسی، قانون مذکور و سایر قوانین نافذه  کشور 

را مالک عمل قرار می دهد.«

نظارت بر رعایت حقوق بشر، تعمیم و حمایت از حقوق بشر، نظارت بر وضعیت و چگونگی  دسترسی افراد به حقوق و آزادی های 
بشری، بررسی و تحقیق از تخلفات و موارد نقض حقوق بشر و اتخاذ تدابیر به منظور بهبود و انکشاف وضعیت حقوق بشر در کشور 
از اهداف عمده کمیسیون است. مادۀ بیست و یکم قانون تشکیل، وظایف و صالحیت های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان 

مهم ترین وظایف و صالحیت های کمیسیون را طی 35 فقره تعریف کرده و رسمیت بخشیده است. 

برنامه ها و فعالیت های کمیسیون توسط دفتر مرکزی در کابل، هشت دفتر ساحوی و شش دفتر والیتی در سطح کشور اجرا 
 می شود. هریک از دفاتر ساحوی کمیسیون چندین والیت را تحت پوشش قرار می دهد. دفاتر ساحوی و والیتی کمیسیون نظر به 
موقعیت قرار ذیل است:  دفتر ساحوی ننگرهار؛ دفتر ساحوی بلخ؛ دفتر ساحوی هرات؛ دفتر ساحوی کندهار؛ دفتر ساحوی بامیان؛ 
دفتر ساحوی کندز؛ دفتر ساحوی گردیز؛ دفتر والیتی بدخشان؛ دفتر والیتی دایکندی، دفتر والیتی فاریاب؛ دفتر والیتی هلمند؛ 

دفتر والیتی ارزگان؛ و دفتر والیتی غور. 

فعالیت های کمیسیون توسط برنامه استراتیژیک و برنامه عمل کمیسیون تنظیم می گردد. برنامه استراتژیک فعلی کمیسیون 
سال های 2014 تا 2018 را تحت پوشش قرار می دهد. فعالیت ها و برنامه های کمیسیون معطوف به چهار هدف استراتژیک ذیل 

است:

1- رهبری 2- توسعه حقوق بشر 3- توانمندسازی 4- حمایت و نظارت بر حقوق بشر.

قابل ذکر است که برنامه عمل کمیسیون ساالنه بر اساس برنامه استراتیژیک تهیه می گردد.
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هدف اسرتاتیژیک 1: 

رهربی
ایفای نقش رهربی 

در عرصه حقوق برش 

در افغانستان

معرفی این هدف: 

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

که تحت این هدف انجام شده به صورت واضح و با رویکرد مبتنی بر نتیجه در این گزارش تحلیل شده است. 
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میزان سفارش های عملی شده کمیسیون افزایش 
یافته است 

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به عنوان یک 
نهاد حمایت گر و مدافع حقوق بشر، همواره  به ارگان های 
 دولتی سفارش های مشخصی  به منظور تأمین حقوق بشر 
داشته است. در این دوره میزان سفارش هایی که توسط 
دولت عملی شده نسبت به دو سال قبل بیشتر بوده است. 
بررسی های کمیسیون نشان می دهد که طی این دوره 
گزارشدهی، حدود 36 درصد از سفارش های کمیسیون 
مورد توجه دولت قرار گرفته و عملی شده است، در حالی 
که در سال های قبل کمتر از این میزان بوده است. این 
وضعیت  به  توجه  قوانین،  در  تعدیل  شامل  سفارش ها 
محبوسان و پرورشگاه ها، رسیدگی به قضایای نقض حقوق 
بشر، توجه به کیفیت خدمات صحی و سایر موارد بوده 
است.  این سفارش ها به صورت رسمی ضمیمه گزارش های 
تحقیقی، مکتوب و اعالمیه های مطبوعاتی صورت گرفته 
تحت  مناطق  تمام  در  کمیسیون  بر  این  عالوه  است. 
پوشش در جریان نظارت ها سفارش های شفاهی را مبتنی 
بر یافته های نظارتی شان برای مسئوالن داشته است که 
نیست. در  ارقام موجود شامل آن سفارش های شفاهی 
سال مالی 1396 از مجموع 513 سفارش کمیسیون به 
نهادهای دولتی،  تعداد 185 مورد آن که 36 درصد مجموع سفارش ها را تشکیل می دهد عملی شده است. در جدول ذیل تعداد 

سفارش های کمیسیون به تفکیک ارقام عملی شدۀ آن توضیح داده شده است. 

جدول 1  

درصدیتعداد سفارش های عملی شدهتعداد سفارش های کمیسیون به دولتسال مالی

1396513185%36

1395472157%33

1394456130%29

33%1441472مجموع
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پاسخگویی و همکاری ادارات با کمیسیون از طریق مکتوب 

دولت افغانستان بر مبنای اسناد بین المللی حقوق بشر و قانون اساسی کشور، مکلف به رعایت، حمایت و توسعه حقوق بشر است. 
از همین رو کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان موضوعات مرتبط با حقوق بشر را مطابق ضرورت، از طریق مکتوب با نهادهای 
مربوطه شریک ساخته و پیگیری کرده است. رابطه همکاری میان کمیسیون و نهادهای دولتی باعث شده تا در این دوره گزارشدهی 
در مجموع  تعداد 5433 مکتوب از نهادهای دولتی به کمیسیون و از کمیسیون به سایر نهادها مواصلت کند. این مکاتب شامل 
موضوعات مختلف حقوق بشری مانند ارجاع قضایا، معرفی قربانی یا عامل نقض حقوق بشر به نهادهای مربوطه، سفارش کمیسیون 
به دولت، اطمینانیه و طلب همکاری بوده است. مجموعاً  تعداد 2601 مکتوب از سایر نهادها به کمیسیون مواصلت کرده و  تعداد 
2832 مکتوب از سوی دفاتر ساحوی و والیتی به شمول دفتر مرکزی کمیسیون به سایر نهادها صادر شده است. جزئیات این ارقام 

در جدول ذیل گنجانده شده است: 

جدول 2  

تعداد مکتوب های واردهموضوع مکتوب

) از سایر ادارات به کمیسیون(

تعداد مکتوب های صادره

) از کمیسیون به سایر نهادها(

مالحظات

ارجاع قضایا /  معرفی /  تعقیبی 
/  سفارش و اطمینانیه

181625344350

7852981083مطالبه همکاری / دعوت

260128325433مجموع

کمیسیون به عنوان یک نهاد قابل اعتماد برای مراجعه کنندگان 

پاسخگویی مؤثر کمیسیون برای مراجعه کنندگان، باعث شده  که این نهاد، برای شهروندان به یک اداره قابل اعتماد و نتیجه بخش 
 بد ل شود. کمیسیون همواره تالش کرده  از طریق ثبت شکایات، ارائه مشوره های حقوقی، ارجاع قضایا به نهادهای عدلی و قضایی، 
پیگری قضایا، در اختیار قرار دادن کتابخانه و منابع علمی، مراجعه کنندگان را همکاری و مساعدت کند. طوری که در این دوره  تعداد 
22835 تن در کمیسیون مراجعه کرده اند. هدف از این مراجعه، ثبت شکایات، طلب حمایت و همکاری، مالقات برای مساعدت های 

حقوقی، استفاده از کتاب و منابع علمی بوده است. جدول زیر ارقام شرکت کنندگان را  به تفکیک جنسیت نشان می دهد: 
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جدول 3  

مالحظات مجموع زن مرد دلیل مراجعه

12206 5452 6754 شاکی / قربانی / همراه

6745 2426 4319 مالقاتی

3884 1459 2425 کتابخانه

22835 9337 13498 مجموع

از میان مجموع دفاتر ساحوی و والیتی بیشتر مالقات کننده را دفتر ساحوی کابل داشته است که حدود 25 درصد کل 
مراجعه کنندگان را تشکیل می دهد. به تعقیب آن دفاتر هرات و مزار به ترتیب مراجعه کنندگان بیشتر را داشته اند. نمودار ذیل 

درصدی مراجعه کنندگان را به تفکیک هر دفتر نشان می دهد:

 

نمودار 1:   
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برگزاری کنفرانس های مطبوعاتی و انعکاس گستردۀ آن در رسانه ها

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان درباره مهم ترین رویدادهای حقوق بشری و همچنین به منظور انعکاس یافته های گزارش های 
تحقیقی خویش، کنفرانس خبری برگزار می کند. کمیسیون در سال 1396  تعداد سه کنفرانس خبری  برگزار کرده است. 

یکم: کنفرانس مطبوعاتی  درباره یافته های گزارش تلفات ملکی و گزارش تحقیق ملی حق دسترسی به صحت: این کنفرانس 
مطبوعاتی با حضور رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در دفتر مرکزی برگزار شد. در این کنفرانس درباره یافته های 
گزارش ساالنه تلفات ملکی سال 1395، و گزارش تحقیق ملی حق دسترسی به خدمات صحی با کیفیت، صحبت شده و یافته های 
این گزارش ها با رسانه ها شریک شد. این کنفرانس به صورت گسترده از طریق رسانه تحت پوشش قرار گرفت. کمیسیون در این 

کنفرانس مطبوعاتی سفارش های مشخصی را درباره این موضوعات  مطرح کرده است. 

دوم: کنفرانس مطبوعاتی درباره وضعیت اطفال در افغانستان:  در این کنفرانس مطبوعاتی، کمیسیون یافته های تحقیقی خویش 
را در زمینه وضعیت اطفال با رسانه ها در میان گذاشت. گزارش تحقیقی درباره وضعیت حقوق بشری اطفال که حاوی مباحث کار 
شاقه اطفال، استخدام اطفال در منازعات مسلحانه توسط افراد غیر مسئول، دسترسی اطفال به تعلیم و تربیه، ازدواج های زودهنگام، 
وضعیت اطفال در پرورشگاه ها، وضعیت اطفال در محالت سلب آزادی و سایر موارد است توسط کمیسیون تهیه شده که یافته های 

آن از طریق برگزاری کنفرانس مطبوعاتی با مردم شریک شده است.

سوم: کنفرانس مطبوعاتی درباره کمپاین محو خشونت علیه زنان: در این کنفرانس مطبوعاتی، گزارش ده ماهه درباره وضعیت 
خشونت علیه زنان که از سوی کمیسیون تهیه شده بود، به بررسی گرفته شد و کمیسیون یافته های خود را رسانه ها شریک کرد. 
همچنین یافته های گزارش وضعیت زنان در نهادهای امنیتی در این کنفرانس مطرح شد.  این کنفرانس به صورت گسترده از طریق 
رسانه های تصویری، صوتی و چاپی منعکس شد. این کنفرانس مطبوعاتی که به مناسب روز جهانی محو خشونت علیه زنان برگزار 
شده بود، درباره راهکارهای اساسی به منظور محو خشونت علیه زنان تأکید شد. کمیسیون در کنفرانس های مطبوعاتی به صورت 

مشخص سفارش هایی را مطرح ساخته و از دولت خواسته است که در زمینه وضعیت بشر و حمایت از آن بیشتر توجه کند. 

انتشار بیانیه ها و اعالمیه های 
مطبوعاتی درباره موضوعات 

حقوق بشری

قبال  در  همواره  کمیسیون 
مسایل حقوق بشر از طریق نشر 
موقف  مطبوعاتی  اعالمیه های 
کرده  بیان  را  دیدگاه خویش  و 
به  موارد  بیشتر  در  رسانه ها  و 
استناد  کمیسیون  اعالمیه های 
سال  طی  کمیسیون  کرده اند.  
اعالمیه   102 1396  تعداد 
مسایل  با  مرتبط  مطبوعاتی 
منتشر  بشری  حقوق  مختلف 
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کرده است. کمیسیون به صورت مداوم از طریق نشر اعالمیه های مطبوعاتی تالش ورزیده که دیدگاه های خود را اعالم کند. این 
اعالمیه ها درباره رویدادهای  قتل، کشتار گروهی توسط مخالفان مسلح، تجاوز جنسی، بیجاشدگان داخلی و  دیگر  مسایل نقض حقوق 
بشری بوده است. کمیسیون در اعالمیه های خود بر رعایت موازین حقوق بشر تأکید کرده و از مسئوالن خواسته که به موارد نقض 
حقوق بشری رسیدگی کنند. رسانه ها در جریان نشر گزارش از این موضوعات ،  به صورت مکرر به اعالمیه های کمیسیون استناد 

کرده و دیدگاه کمیسیون را منعکس کرده اند. 

ارتقای سطح آگاهی قشر باسواد جامعه از طریق چاپ و توزیع ماهنامه حقوق بشر 

کمیسیون از طریق نشر مجله، 
آگاهی مخاطبان را درباره مسایل 
می دهد.  افزایش  بشری  حقوق 
ماهانه  صورت  به  کمیسیون 
 تعداد 20 هزار جلد مجله منتشر 
به  جلد  هزار   15 که  می کند 
دفاتر ساحوی،  تعداد  3 هزار جلد 
به دفاتر والیتی و 2 هزار جلد به 
دفتر مرکزی ارسال می کند که 
نهادها،  کتابخانه ها،  ادارات،  در 
می شود.  توزیع  دانشگاه ها 
صورت  به  کمیسیون  ماهنامه  
طی  که  شده  منتشر  دوامدار 
هزار   240،000 یکسال  تعداد 

تیراژ منتشر و توزیع شده است. این نشرات در کتابخانه ها، مراکز معلوماتی، نهادهای اکادمیک توزیع شده و مردم از آن مستفید 
شده اند. نشرات کمیسیون حقوق بشر در زمینه ترویج حقوق بشر و آگاهی دهی از آن تأثیرات خاصی داشته است. طوری که شماری 
از ادارات دولتی و نهادهای خصوصی ضمن استقبال از مجله کمیسیون ، همواره تقاضا کرده اند که مجالت بیشتری در اختیار آنان 

قرار داده شود. کمیسیون کوشیده  مجله را در تمام مناطق تحت پوشش توزیع کند و در دسترس شهروندان قرار دهد. 

اشتراک در میز گردها و انجام مصاحبه با رسانه ها

کمیسیون از طریق شرکت در میز گردهای تلویزیونی و رادیویی و همچنین از طریق انجام مصاحبه با رسانه ها، همواره از ارزش های 
حقوق بشری حمایت کرده و بر رعایت این ارزش ها تأکید کرده است. در طول سال مالی 1396  تعداد  814 بار مصاحبه از طریق 
اشتراک در میز مدور و مصاحبه های رادیویی، تلویزیونی، انترنتی و چاپی که مجموعاً حدود 19450 دقیقه را شامل می شود، صورت 
گرفته است. اعضای رهبری کمیسیون، هماهنگ  کنندگان، رؤسای دفاتر و مسئوالن بخش های برنامه ای کمیسیون همواره از طریق 
مصاحبه و اشتراک در میز مدور، از ارزش های حقوق بشری دفاع کرده و تالش کرده  ذهنیت عامه را به ارزش های حقوق بشری 
جلب کند. اشتراک کمیسیون در میزهای مدور و انجام مصاحبه ها، در قسمت آگاهی دهی به مخاطبان و ترویج حقوق بشر نیز مؤثر 
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بوده است. موقف صریح کمیسیون در دفاع از حقوق بشر باعث جلب توجه بیشتر رسانه ها شده است. طوری که کمیسیون در سال 
1395  تعداد 719 بار مصاحبه داده و در میز گردها اشتراک ورزیده بود، در حالی که  در این دوره گزارشدهی، این رقم افزایش یافته 
است.   این موضوع نشان دهندۀ توجه و اعتماد بیشتر رسانه ها به کمیسیون است. در نمودار ذیل تعداد مصاحبه ها و اشتراک در میز 

گردها به تفکیک سال آورده شده است:  

نمودار 2:   

نشر گزارش تحقیق ملی وضعیت حق دسترسی به خدمات صحی با کیفیت

پروسه تحقیق ملی درباره حق دسترسی به خدمات صحی با کیفیت که در سال 1395 آغاز شده بود، در جریان سال 1396 گزارش 
آن نهایی  و منتشر شد. این گزارش، سومین گزارش تحقیق ملی است که  کمیسیون تهیه و نشر کرده است. گزارش حق دسترسی 
به خدمات صحی با کیفیت  در 9 فصل و 70 صفحه تهیه و تحلیل شده است. این گزارش به مسایل مهم مانند حق دسترسی همگانی 
و بدون تبعیض به خدمات صحی، پیشگیری، تجهیزات طبی، هزینه های صحی، خدمات درمانی به معتادین پرداخته است.  این 
گزارش حاوی یافته های مهم و قابل توجه بوده و یافته های عمده آن از طریق کنفرانس مطبوعاتی بازتاب یافته است. این گزارش  از 

طریق وبسایت کمیسیون نیز  دریافت شدنی است. 
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انجام تحقیق های ملی به عنوان یک فعالیت مؤثر و نتیجه بخش

تحقیق ملی معموالً به اساسی ترین مشکل مربوط به حقوق بشر می پردازد که در آن از همگان خواسته می شود که در روند تحقیق 
 شر کت کنند. تحقیق ملی روی علل و عوامل یک چالش مهم حقوق بشری تمرکز کرده و ریشه های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و 
فرهنگی آن را  مطالعه و بررسی  می کند. برگزاری نشست های استماع عامه و فوکس گروپ که در آن از اقشار مختلف جامعه شرکت 

می کنند، یکی از شاخص های این نوع  تحقیق دانسته می شود. 

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تاکنون موفق شده است که سه عنوان تحقیق ملی در موارد: عوامل قتل های ناموسی، 
پدیده بچه بازی و حق دسترسی به خدمات صحی؛ طی سال های گذشته انجام دهد که هر کدام پیامدها و نتایج مؤثر خود را داشته 
است. در سال 1396 کمیسیون، دو عنوان تحقیق ملی را روی دست گرفت که یکی آن در مورد قربانیان جنگ و تروریزم است و 
دیگر آن درباره کار شاقه اطفال است. تحقیق ملی که در مورد قربانیان جنگ و تروریزم است کارهای ابتدایی آن که شامل برگزاری 
نشست های استماع عامه و فوکس گروپ ها ست، انجام شده  است. نوشتن و تحلیل این تحقیق ادامه دارد که به زودی نهایی و منتشر 
خواهد شد. کمیسیون حقوق بشر به منظور  مؤثریت بیشتر این تحقیق، به صورت گسترده در تمام دفاتر ساحوی و والیتی جلسات 
فوکس گروپ و استماع عامه برگزار کرده و نظریات مسئوالن و مقامات بلند پایه دولتی، افراد متخصص، استادان دانشگاه، پژوهشگران  

و شهروندان را در این زمینه داشته است. 

تحقیق ملی که در مورد »کار شاقه اطفال« در سال 1396 روی دست گرفت شده پروسه های ابتدایی آن که شامل نشست های 
استماع عامه و فوکس گروپ ها ست انجام شده است. این تحقیق فعاًل تحت کار قرار دارد و پس از نهایی سازی منتشر خواهد شد. 

تحقیق های ملی که توسط کمیسیون انجام شده، هر کدام نتایج مؤثر و فوری در پی داشته است. تحقیق ملی در مورد پدیده 
بچه بازی، باعث شد که بچه بازی جرم انگاری شود و در ُکد جزا به عنوان جرم به رسمیت شناخته شود. اخیراً تحقیق ملی که در مورد 
حق دسترسی به صحت از سوی کمیسیون منتشر شده است، نتایج مفید و ارزنده ای  داشته است. به عنوان مثال: وزارت صحت عامه 
افغانستان طی یک مکتوب رسمی، ضمن سپاسگزاری از کمیسیون، اظهار داشته که این تحقیق، به وزارت صحت  کمک کرده که 
در مورد اولویت بندی فعالیت هایش  و ارائه خدمات صحی، در  روشنایی یافته های این تحقیق تصمیم بگیرند. وزارت صحت یاد آور 

شده که این تحقیق توانسته است  مسئوالن را متوجه کاستی ها و چالش های موجود کند. 
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برگزاری کنفرانس های ملی از سوی کمیسیون 

برگزاری کنفرانس های ملی یکی از فعالیت های مهم و مؤثر کمیسیون بوده است که هرکدام درباره یک موضوع مشخص حقوق 
بشری برگزار شده است.کمیسیون در کنفرانس های ملی،  دیدگاه ها و یافته های خود را مطرح کرده و در ضمن سفارش هایی 
مشخص به حکومت داشته است. شرکت کنندگان نیز نظر ات و دیدگاه های خویش را از طریق کارهای گروهی باهم در میان گذاشته 
و روی آن بحث صورت گرفته است. کمیسیون طی سال مالی 1396  تعداد 4 کنفرانس ملی برگزار کرده است که در این کنفرانس ها 

از مقامات بلند پایه دولتی، افراد متخصص و کارشناسان دعوت شده است.

یک: کنفرانس ملی حقوق بشر و پولیس: 

در نتیجه برگزاری این کنفرانس 
پولیس  تن  دوصد  حدود  که 
به  کشور  مختلف  مناطق  از 
داخله،  امور  وزارت  هماهنگی 
شرکت کرده بودند از آموزش های 
حقوق بشری مستفید شدند. در 
مختلف  مباحث  کنفرانس  این 
درباره  جمله  از  بشری  حقوق 
قبال  در  پولیس  مسئولیت های 
حقوق بشر  بحث  شد. در پایان 
از  شرکت کنندگان  کنفرانس، 
نظر ات  گروهی  کارهای  طریق 
که  گذاشتند  میان  در  را  خود 
آگاهی  سطح  رفتن  باال  بیانگر 

آنان از ارزش های حقوق بشری بوده است. 

دو: کنفرانس حقوق بشر و پولیس )2( : در این کنفرانس بر حضور پولیس زن تمرکز شده بود که  تعداد 150 پولیس زن از 
این کنفرانس مستفید شدند. در این کنفرانس مباحث مهمی درباره پولیس و مسئولیت های آن در قبال حقوق بشر مطرح شد و 

همچنین زنان به فعالیت در صفوف پولیس تشویق شدند. 

سه: کنفرانس ملی درباره تساوی جنسیت:  این کنفرانس که درباره مفاد هدف پنجم توسعه پایدار )تساوی جنسیت( از سوی 
کمیسیون برگزار شد،  به صورت مفصل درباره راهکارهای دستیابی به هدف پنجم توسعه پایدار صحبت شد. در این کنفرانس 
مقامات عالی رتبه دولتی، استادان دانشگاه، نهادهای مدنی حضور داشتند و از راه اندازی چنین کنفرانس هایی استقبال کردند. در این 
کنفرانس، وزارت اقتصاد افغانستان تعهد سپرد که درباره عملی شدن مفاد اهداف توسعه پایدار مطابق یک برنامه راهبردی تالش 

 کند. همچنین شرکت کنندگان نظرات و پیشنهادهای خود را درباره عملی شدن اهداف توسعه پایدار در میان گذاشتند. 

چهار: کنفرانس ملی حقوق بشر و مبارزه با فساد: این کنفرانس با عنوان »کنفرانس حقوق بشر و مبارزه با فساد« به تاریخ 
1396/8/17 با اشتراک 226 تن در تاالر هما یش دفتر مرکزی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان برگزار شد. هدف از برگزاری 
این کنفرانس جلب توجه حکومت، نهادهای مدنی و عموم شهروندان افغانستان به معضل گسترده فساد و ارتباط آن با نقض حقوق 
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بشر بود. این کنفرانس با اشتراک هیئت رهبری کمیسیون، برخی از مقامات دولتی، وکالی پارلمان و نمایندگان نهاد های بین المللی 
و مدنی افغانستان برگزار شد. کمیسیون حقوق بشر از دولت خواست که با فساد اداری با جدیت مبارزه کند و در صورت گسترش 

فساد اداری، زمینه های بیشتر برای نقض حقوق بشر فراهم می شود.  

مرور قوانین، طرزالعمل ها و پالیسی ها

کمیسیون به صورت مستمر قوانین و پالیسی هایی که جدیداً طرح 
 یا تعدیل می شود، مطالعه کرده و مواردی را که  مغایر  با ارزش های 
حقوق بشری باشد، در زمینه تعدیل آن به دولت سفارش می کند. 
در این دوره  تعداد 12 عنوان قانون مطالعه شده و در زمینه ابراز نظر 
صورت گرفته است. مواردی که  مغایر  با ارزش های حقوق بشری بوده، 
کمیسیون به صورت جدی مورد پیگیری قرار داده است.  به عنوان 
مثال در نتیجه مطالعه قانون منع شکنجه، موضوع مربوط به آن در 
دستورکار جلسه کمیسیون منع شکنجه مطرح و درباره غنامندی آن، 
طرح تعدیل برخی مواد این قانون، توسط مکتوبی از طریق وزارت 

دولت در امور پارلمانی به ولسی جرگه ارسال شد. 

همچنین  قانون جدید اجتماعات و اعتصابات از سوی کمیسیون 
به صورت همه جانبه مطالعه و تحلیل شد. این قانون که جدیداً از 
سوی دولت طرح شده بود، در موارد متعددی  مغایر  با حق آزادی 
اجتماعات بود. کمیسیون در این زمینه به صراحت سفارش های خود 
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را با مسئوالن در میان گذاشته و از آنها خواستند که در زمینه تعدیل آن توجه کند. به منظور بررسی دقیق این قانون، جلسه مشترک 
را با نهادهای مدنی در دفتر مرکزی برگزار کرد و روی جزئیات آن بحث شد. کمیسیون طی اعالمیه رسمی، از محتوای این قانون 
ابراز نگرانی کرده و آن را  مغایر  با حق آزادی اجتماعات که در کنوانسیون های بین المللی تصریح شده دانست. در نتیجه دولت به 
بازنگری قانون پرداخته مواردی که به آن اشاره شده بود، برخی آن تعدیل شد. از جمله مهم ترین موردی که تعدیل شده، موضوع 

»اجازه قبلی« است که در اثر دادخواهی کمیسیون، موضوع اجازه قبلی حذف شده است. 

تهیه طرح قانون همکاری با محکمه جزایی بین المللی در افغانستان

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، مسوده متن همکاری با محکمه جزایی بین المللی را تهیه کرده و  برای دولت افغانستان ارائه 
کرده است. این یکی از طرح های مهم و اساسی بوده که از سوی کمیسیون، تهیه و تدوین شده است. این طرح می تواند، در تأمین 
و حمایت از حقوق بشر، حمایت از حقوق قربانیان جنگ  در افغانستان و رسیدگی به جرایم جنگی و جنایت علیه بشریت مؤثر باشد.

  

اشتراک فعال در جلسات و برنامه های ملی 

کمیسیون، به صورت فعال و مؤثر در جلسات، کنفرانس ها و محافلی که از سوی نهادهای دولتی و غیر دولتی برگزار شده اشتراک 
کرده است.  طی سال مالی 1396  تعداد 854 بار در چنین جلسات و محافل اشتراک کرده است. این در حالی است که در سال مالی 
1395  تعداد 732 مرتبه در جلسات اشتراک کرده بودند. افزایش این ارقام نشان دهندۀ اعتماد بیشتر ارگان های دولتی و نهادهای 
مدنی،  به کمیسیون بوده و در جلسات خود از کمیسیون بیشتر دعوت کرده اند. اعضای رهبری و سایر کارمندان کمیسیون از طریق 

اشتراک در جلسات و برنامه هایی که از سوی ارگان های دولتی یا مدنی برگزار شده است، نقش فعال و مؤثر را ایفا کرده اند. 
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افغانستان در  به عنوان مثال: اشتراک مؤثر و فعال کمیسون در جلسات تهیه برنامه عمل دولت که به منظور مشارکت 
حکومتداری باز )OGP( تهیه می شد، باعث شده که در موارد متعدد مسایل حقوق بشری و به صورت خاص حمایت از حقوق زنان، 

شامل برنامه عمل دو ساله دولت افغانستان شود. 

نمودار ذیل تعداد اشتراک کمیسیون را در جلسات و برنامه های ملی به تفکیک سال نشان داده است: 

نمودار: )3(  
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راه اندازی و رهبری برنامه های دادخواهی در حمایت از حقوق بشر

شرکت کمیسیون در شبکه های دادخواهی باعث شده که دادخواهی به صورت مؤثر تر انجام شود. بخش های زنان، اطفال و افراد 
دارای معلولیت تمام دفاتر ساحوی و والیتی  عضویت شبکه های مختلف دادخواهی را دارند. این شبکه ها که در موارد قضایای نقض 

دادخواهی  جلسات  بشر  حقوق 
برگزار می کنند، کمیسیون نقش 
را دارد.  اساسی و رهبری کننده 
 1396 سال  طی  کمیسیون، 
و  جلسات  در  بار   269  تعداد 
برنامه های دادخواهی که از سوی 
سایر نهادها برگزار شده، شرکت 
این  تعداد  بر  کرده است. عالوه 
46 جلسه دادخواهانه به صورت 
سه ماهه از سوی دفاتر ساحوی 
و والیتی کمیسیون برگزار شده 
سایر  از  جلسات  این  در  است. 
دعوت  دادخواهی  شبکه های 
شده و روی موضوعات مربوطه 

دادخواهی صورت گرفته است. دادخواهی در مورد زنان محبوس، قضایای مهم خشونت، اطفال کارگر و غیره از جمله مواردی بوده 
که طی این دوره گزارشدهی دادخواهی شده است.  

ـ  پسیفیک در تایلند، به میزبانی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان  برگزاری جلسه ساالنه و کنفرانس آسیا 

به تاریخ 29 نوامبر 2017، بیست و دومین جلسه ساالنه مجمع آسیا ـ پاسیفیک )APF( با اشتراک رؤسا و نمایندگان نهادهای ملی 
حقوق بشر کشورهای عضو، تحت ریاست محترم داکتر سیما سمر، رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و رئیس مجمع 
آسیا ـ پاسیفیک در شهر بینکاک کشور تایلند برگزار شد. مجمع آسیا ـ پاسیفیک ) ASIA PACIFIC FORUM( مجمع متشکل از 
نهادهای ملی حقوق بشر از کشورهای مربوط به قاره آسیا و اقیانوسیه است و 24 کمیسیون یا نهادملی حقوق بشر از 24 کشور در 

حوزه آسیا و اقیانوسیه، عضویت آن را دارد. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان هم عضویت کامل این نهاد را دارا ست.

در دوره قبلی رئیس کمیسیون ملی حقوق بشر کشور منگولیا، ریاست مجمع آسیاـ  پاسیفیک )APF( را به عهده داشت، اما در 
این دور، برای دو سال آینده ریاست این مجمع مهم  را رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به عهده گرفت. در جلسه 
قبلی، رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان برای دو سال به عنوان رئیس مجمع آسیا ـ پاسیفیک به اتفاق آراء کشورهای 

عضو انتخاب شده بود. 

داکتر سیما سر در افتتاح این جلسه از اعتماد اعضای مجمع آسیا ـ پاسیفیک نسبت به خود و کمیسیون مستقل حقوق بشر 
افغانستان و تالش های رئیس قبلی این نهاد تشکر کرد و خطاب به نمایندگان نهادهای ملی حقوق بشر عضو مجمع آسیاـ پاسیفیک، 

گفت: اگر همه باهم و به صورت هماهنگ کار کنیم، قدم های بزرگی برای تأمین و ارتقاء حقوق بشر بر می داریم. 
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همچنین یک روز پس از این جلسه، در همان محل کنفرانس دوساله مجمع آسیا ـ پاسیفیک به میزبانی کمیسیون حقوق بشر 
برگزار شد. مجمع آسیا ـ پاسیفیِک نهادهای ملی حقوق بشر، هردوسال یکبار کنفرانسی را با اشتراک رئیسان نهادهای ملی حقوق 
بشر کشورهای عضو برگزار می کند و در آن وضعیت حقوق بشر در حوزه آسیا و اقیانوسیه را مورد بحث و بررسی قرار می دهد.

کنفرانس سال 2017 این نهاد، روز پنج شنبه، 30 نوامبر 2017م در شهر بینکاک کشور تایلند با میزبانی کمیسیون مستقل حقوق 
بشر افغانستان و تحت ریاست محترم داکتر سیما سمر، رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان برگزار شد. رئیس کمیسیون 
مستقل حقوق بشر افغانستان، وضعیت حقوق بشر در افغانستان را به بررسی گرفت و نکات مهم فعالیت های کمیسیون را ارائه کرد. 
همچنین آقای محمدموسی محمودی، رئیس اجرائیه کمیسیون در این کنفرانس سخنرانی کرده و به دستاوردهای کمیسیون حقوق 

بشر افغانستان اشاره کرد. 
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اشتراک اعضای رهبری کمیسیون در جلسات بین المللی 

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان،  در جلسات مهم بین المللی که در پیوند با مسایل حقوق بشر بوده به صورت فعال شرکت 
کرده است. به عنوان مثال جلسه ای APF که در ماه مارچ 2017 در سویس برگزار شده بود، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان  
به صورت فعال در این جلسه شرکت کرده است. رئیس کمیسیون حقوق بشر افغانستان در پنل صلح سخنرانی همه جانبه کرده و 
دیدگاه های خویش را در پیوند به راه رسیدن به صلح مطرح کرد. وی صلح را زمینه ساز تأمین حقوق بشر خوانده و اظهار داشت 
که برای تأمین آن باید تالش جمعی صورت گیرد. در این جلسه رئیس اجرایی کمیسیون حقوق بشر افغانستان به عنوان سخنران 

پنل پایانی سخنرانی کرد. 

همچنین، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در ماه اپریل در جلسه کمیته منع شکنجه اشتراک ورزیده و گزارش سایه 
خود را ارائه کرده است. کمیسیون به صورت فعال در جلسات مرور و ارزیابی گزارش افغانستان اشتراک کرده و نظرات خود را با 
کمیته شریک کرده است. همچنین، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در کمیته تسوید گزارش حقوق طفل و محو تبعیض 
علیه زنان نیز اشتراک کرده و گزارش های خود را با کمیته ها شریک ساخته و از لحاظ تکنیکی با آن کمیته همکاری کرده است. 
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معرفی این هدف: 

منظور از هدف آموزش، توسعه حقوق بشر و پشتیبانی از تمام شهروندان افغانستان برای درک بهتر از مفهوم حقوق بشر و احترام به 
آن است. توسعه حقوق بشر، یکی از اهداف مهم استراتیژیک کمیسیون است که شاخص های اساسی و واضح برای آن تعریف شده 
است. توسعه حقوق بشر بدون آگاهی و آموزش افراد و مسئوالن حکومتی امکان پذیر نیست. آموزش توده های مردم، اعضای جامعه 
مدنی، رهبران و بزرگان، زنان و کودکان یکی از مؤلفه های مهم توسعه و تحقق حقوق بشر به شمار می رود. کمیسیون با توجه به 
صالحیت قانونی مندرج ماده بیست و یکم قانون کمیسیون و بر اساس برنامه استراتیژیک خویش به توسعه حقوق بشر در کشور از 
طریق آموزش به صورت مؤثر می پردازد. کمیسیون برای دست یافتن به این هدف، فعالیت هایی مؤثر  را  مانند کارگاه های آموزشی، 
سمنیار علمی، دوره های آموزشی، جلسات آموزشی، نشر برنامه های رادیویی و تلویزیونی، گرامیداشت از روزهای حقوق بشری و 

هدف اسرتاتیژیک 2: 

توسعه حقوق برش
پشتیبانی و ارتقای ظرفیت مردم، 

دولت و جامعه مدنی برای فهم 
حقوق برش، اعامل، رعایت و

احرتام به آن از طریق آموزش، 
آگاهی دهی و توامنندسازی



گـزارش سـاالنـه )1396(  25

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

حمایت از رسانه ها و ارتقای ظرفیت خبرنگاران از طریق 
برگزاری کارگاه های آموزشی و جلسات هماهنگی

آزادی بیان به عنوان یک حق بشری در اسناد بین المللی حقوق 
بشر ذکر شده است. حمایت از رسانه ها می تواند تضمین کننده 
بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون  باشد.  جامعه  در  بیان  آزادی 
افغانستان به منظور ارتقای ظرفیت مطبوعات در زمینه حقوق 
بشر و هماهنگی با مطبوعات جهت انعکاس موضوعات حقوق 
بشری فعالیت های مؤثر و مبتنی بر نتیجه را انجام داده است. این 
فعالیت ها در چارچوب کارگاه های آموزشی و جلسات هماهنگی 
سال 1396  تعداد 13  کمیسیون طی  است.   گرفته  صورت 
کارگاه آموزشی در زمینه آزادی بیان و نقش رسانه ها در تأمین 
حقوق بشر برای خبرنگاران و مسئوالن  رسانه ها برگزار کرد که 
در نتیجه 372 تن )214 مرد و 158 زن( مستفید شدند. در این 
کارگاه ها روی نقش رسانه ها در تأمین حقوق بشر صحبت شد و 
رسانه تشویق به انعکاس و ترویج ارزش های حقوق بشری شدند. 
این کارگاه های کمیسیون نتایج مؤثر و خوبی را در پی داشته 
است. طوری که موارد نقض حقوق بشر که در هرگوشه ای از 

کشور رخ دهد، توسط رسانه ها برجسته می شود و به اعالمیه های مطبوعاتی کمیسیون استناد می کنند. 

عالوه بر  این، کمیسیون در 
جریان سال، به صورت ابتکاری 
سه روزه  آموزشی  کارگاه  یک 
مورد  در  خبرنگاران  برای  را 
برگزار  تحقیقی«  »ژورنالیزم 
از  تن   30 نتیجه  در  که  کرد 
خبرنگاران از آن مستفید شدند. 
شرکت کنندگان که از رسانه های 
مختلف و مطرح حضور داشتند، 
ژورنالیزم  اهمیت  به  راجع 
تحقیقی و روند تهیه یک گزارش 
تحقیقی با رویکرد حقوق بشری، 

آگاهی حاصل کردند.  
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برگزاری جلسات هماهنگی با مسئوالن رسانه ها یکی از فعالیت دیگر کمیسیون در این زمینه بوده است. طی این دوره 
گزارشدهی در مجموع 52 جلسه هماهنگی با نمایندگان رسانه ها برگزار شده  که از جمله 28 جلسه آن در شش ماه اول و 24 جلسه 
در شش ماه دوم برگزار شده است. در نتیجه  این جلسات،  تعداد  565 نفر ) 375 مرد، 190 زن( از دست اندرکاران رسانه ای مستفید 
شدند. این جلسات که جنبه هماهنگی و آموزشی را داشته باعث شده که توجه رسانه ها بیشتر به مسایل حقوق بشری جلب شود. 
در این جلسات هماهنگی میان کمیسیون و رسانه ها تقویت شده است. رسانه ها به صورت دوامدار از کمیسیون در میزهای مدور 

دعوت می کنند و به اعالمیه های مطبوعاتی و سخنان کمیسیون استناد می کنند.

 حمایت از مدافعان حقوق بشر و ارتقای ظرفیت آنان توسط کمیسیون

مدافعان حقوق بشر می توانند نقش مؤثر در حمایت، دادخواهی و ترویج ارزش های حقوق بشری در جامعه داشته باشند. در شرایط 
افغانستان مدافعان حقوق بشر با چالش متعدد در جامعه ممکن است مواجه شوند. با این حال حمایت از مدافعان حقوق بشر و ارتقای 
ظرفیت آنان در زمینه دفاع از حقوق بشر بخشی از فعالیت هایی بوده است که توسط کمیسیون طی سال 1396 انجام شده است. 

کمیسیون به منظور انسجام و هماهنگی بهتر،  تعداد 639 تن )460 مرد، 179 زن( را به عنوان مدافع حقوق بشر، از سراسر کشور 
شناسایی کرده، نام و مشخصات آنان را شامل یک دیتابیس کرده است. در نیمه دوم سال مالی 1396 برای افرادی که به عنوان مدافع 
حقوق بشر شامل دیتابیس کمیسیون شده اند، کارگاه های آموزشی برگزار شده که در نتیجه 624 تن آن ها )455 مرد، 169 زن(  
از طریق برگزاری  26 کارگاه آموزشی تحت پوشش قرار گرفته اند.  این کارگاه ها مطابق یک رهنمود به صورت اساسی و مؤثر برگزار 

مباحث  کارگاه ها  این  در  شد. 
مانند: نقش مدافعان حقوق بشر 
در حمایت وترویج حقوق بشر، 
حاالت  در  بشر  حقوق  از  دفاع 
مصونیت  شیوه های  دشوار، 
مطرح  بشر  حقوق  مدافعان 
مثمر  نتایج  کارگاه ها  این  شد. 
که  طوری  داشته،  پی  در  را 
ارزیابی های  شرکت کنندگان در 
کاماًل  آن  نتایج  از  کارگاه  پایان 
حمایت  کرده اند.  رضایت  ابراز 
از مدافعان حقوق بشر و ارتقای 
می شود  باعث  آنان  ظرفیت 
 فعالیت آن ها  در جامعه مؤثریت 

بیشتر داشته باشند. 

تقویت کتابخانه های کمیسیون از طریق خریداری کتاب های جدید 

کمیسیون از طریق خریداری کتاب های مرتبط با موضوعات حقوق بشری و تقویت مراکز منابع، زمینه دسترسی به منابع تحقیقی 
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را برای پژوهشگران، دانشجویان 
مراجعان  سایر  و  استادان  و 
خریداری  است.  کرده  فراهم 
کتاب های جدید حاوی مطالب 
حقوق بشری، در قسمت ترویج 
حقوق بشر و پرداختن به مسایل 
حقوق بشری کمک کننده است. 
دوره  تعداد  این  در  کمیسیون 
 1400 جلد کتاب خریداری کرده 
تقویت  کتاب،  خریداری  است. 
کتابخانه های  ساختن  غنی  و 
مطالعه  فرصت های  کمیسیون، 
کارمندان،  برای  را  تحقیق  و 
فراهم  دانشجویان  و  استادان 

کرده است. کتاب های موجود در کتابخانه های کمیسیون، توجه مراجعان را به خود جلب داشته، طوری که در جریان سال، بیش از 
3 هزار تن در کتابخانه های کمیسیون مراجعه کرده اند.  عالوه بر این، کمیسیون از طریق نشریات چاپی مانند ماهنامه و گزارش های 
تحقیقی خویش، مراکز معلوماتی را که در کتابخانه های دیگر ایجاد کرده، تقویت کرده است. ماهنامه کمیسیون، عالوه بر دفاتر 
دولتی و نهادهای اکادمیک، به کتابخانه های دولتی و خصوصی نیز فرستاده می شود تا مورد استفاده دانشجویان و مراجعه کنندگان 

قرار گیرد. 

تولید و نشر برنامه های رادیویی و تلویزیونی

تولید برنامه های رادیویی با محتوای حقوق بشری، و نشر آن از طریق رادیوهای محلی، یکی از فعالیت های مؤثر کمیسیون بوده که 
مخاطبان این برنامه ها از اقشار مختلف جامعه بوده اند.  در طول سال مالی 1396 تعداد 24 برنامه به هردو زبان ملی )فارسی و پشتو( 
تولید شده و از طریق رادیوهای محلی منتشر شده است. مدت این برنامه ها 15 دقیقه است که به مسایل مختلف حقوق بشری 
پرداخته است. رادیوهای محلی مخاطبان خاص خود را داشته و اقشار مختلف جامعه به شمول قشر بی سواد، می توانند از شنیدن 
برنامه های رادیویی با محتوای حقوق بشری، مستفید شوند. این برنامه ها در زمینه ترویج حقوق بشر و تغییر افکار عامه مؤثر است. 

برنامه هایی رادیویی که توسط کمیسیون تولید شده، برای نشر آن با 30 رادیو محلی قرارداد شده و از طریق آن رادیوهای محلی 
تعداد 900 دقیقه منتشر شده است. از آنجایی که مسئوالن رادیوهای محلی در جلسات و کارگاه های آموزشی کمیسیون اشتراک 
داشته، متعهد به حمایت و ترویج ارزش های حقوق بشری شده اند. نظارت بر این رادیوها نشان داده است که برنامه های کمیسیون 
را عالوه از محدوده قرار داد، تکرار این برنامه ها را به صورت مکرر رایگان منتشر می کنند. این امر بیانگر تأثیر گزاری کمیسیون بر 
رسانه ها ست. برنامه های رادیویی توانسته است که آگاهی مردم محل و روستا را در زمینه حقوق بشر افزایش دهد. به عنوان مثال 
شماری از مراجعه کنندگان در جریان مراجعه به کمیسیون، اظهار داشته اند که از طریق شنیدن رادیو راجع به حقوق بشری خویش 

آگاهی حاصل کرده است.  

عالوه بر برنامه های رادیویی، یک تعداد برنامه های تلویزیونی نیز از سوی کمیسیون تهیه و از طریق تلویزیون ها به نشر رسیده 
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است. از آنجایی که تلویزیون ها مخاطبان بیشتر و سراسری دارند، نشر برنامه های تلویزیونی در قسمت افزایش سطح آگاهی مخاطبان 
از حقوق بشر و همچنین ترویج و نهادینه ساختن ارزش های حقوق بشری مفید و مؤثر است. طی سال مالی 1396 تعداد 4 برنامه 
تلویزیونی که هرکدام 15 دقیقه بوده، تولید و نشر شده است. همچنین تعداد 6 اسپات تلویزیونی با محتوای حقوق بشری، از سوی 
کمیسیون تولید و از طریق تلویزیون ها منتشر شده است. این برنامه ها از طریق شبکه های اجتماعی کمیسیون نیز به اشتراک 

گذاشته شده است.

تهیه بیلبورد، تقویم و خریطه های پارچه ای با پیام های حقوق بشری

نصب بیلبورد  یکی از راهکارهای اساسی در زمینه آگاهی دهی و ترویج حقوق بشر در جامعه است. کمیسیون طی این دوره 
گزارشدهی تعداد 45 بیلبورد به مناسبت های حقوق بشری تهیه و در نقاط مختلف شهر کابل نصب کرده است. این بیلبورد ها با 
پیام های حقوق بشری بوده و در آگاهی دهی شهروندان مؤثر و مفید بوده است. این بیلبوردها در نقاط مزدحم شهر نصب شده و 

تالش شده  از طریق شعارهای مفید و عام فهم، پیام های حقوق بشری برای مردم ارائه شود. 

همچنین، کمیسیون به منظور ترویج فرهنگ حقوق بشر، تقویم و خریطه های تبلیغاتی تهیه و توزیع کرده است. طوری که در 
سال 1396 تعداد 7000 جلد تقویم حاوی ماده های اسناد حقوق بشر از سوی کمیسیون تهیه و نشر شده است.  عالوه بر این، تعداد 
5400 خریطه با تبلیغات شعار حقوق بشری و حفظ محیط زیست تهیه و توزیع شده است. کمیسیون در جلسات، کنفرانس ها 
و کارگاه های آموزشی خود، از این خریطه های توزیع کرده و از شرکت کنندگان خواسته است که به منظور حفظ محیط زیست و 

تبلیغ عدم استفاده از پالستیک سهیم شوند. 

تهیه دستنامه آموزشی درباره حقوق بشر و حقوق بشردوستانه

تهیه دستنامه آموزشی به عنوان یک فعالیت اکادمیک و بنیادی محسوب می شود. تهیه دستنامه های آموزشی می تواند  مخاطبان 
را در فهم موضوع کمک بیشتر کند. در سال 1396 دستنامه آموزشی با عنوان »دستنامه حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، برای 
نیروهای امنیتی و دفاعی( از سوی کمیسیون تهیه شده است. این دستنامه حاوی مطالب همه جانبه در مورد حقوق بشر و حقوق 
بشردوستانه است. این دستنامه به عنوان یک منبع معتبر درسی برای دانشگاه ها و نهادهای امنیتی استفاده خواهد شد. قبل از این 
نیز دستنامه آموزشی در مورد حقوق بشر از سوی کیمسیون تهیه شده بود که از طریق وبسایت منتشر شده و در دسترس همگانی 

قرار دارد. 

تقویت و توسعه وبسایت و سایر صفحات انترنتی کمیسیون 

وبسایت کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، حاوی مطالب مهم حقوق بشری  و معلومات مفصل در مورد فعالیت ها و 
کارکردهای کمیسیون است. اسناد بین المللی حقوق بشر، معرفی بخش های کمیسیون، گزارش های تحقیقی، گزارش های ساالنه، 
فعالیت های روزانه، اعالمیه های مطبوعاتی، برنامه استراتیژیک؛ قانون تشکیل، وظایف و صالحیت های کمیسیون، آگهی استخدام، 
فورم درج شکایات به صورت آنالین و غیره از موارد مهم اند که از وبسایت کمیسیون  دریافت شدنی است. کمیسیون همواره کوشیده 
که از طریق تقویت سایت توجه مخاطبان را جلب کند. طوری که در یکسال حدود 251596 نفر از سایت کمیسیون بازدید کرده اند. 
عالوه بر  این، کمیسیون از طریق شبکه های اجتماعی )فیسبوک، تویتر، گوگل پلس( استفاده کرده و مطالب مهم حقوق بشری را از 
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این شبکه ها همرسانی می کند. کمیسیون در سال 1396 تغییرات مثبت 
و اساسی در ساختار وبسایت به وجود آورده که باعث غنامندی بیشتر 

شده است. 

مطرح کردن گفتمان حقوق بشر در سمینار های علمی 

در سمینارهای علمی که از سوی کمیسیون برگزار شده، موضوعات مهم 
حقوق بشری به بحث و تحلیل گرفته شده است. کمیسیون طی یک 
سال، تعداد 9 سمینار علمی را با معیار بلند و اکادمیک برگزار کرده که در 
نتیجه 860 تن )318 زن، 542 مرد( در این سمینارها شرکت کرده اند. 
این درحالی است که در سال 1395 کمیسیون تعداد 7 سمینار علمی 
برگزار کرده بود. سمینارهای علمی کمیسیون با مطالب و محتوای علمی 
توسط نخبگان و استادان ارائه شده و مباحث حقوق بشری به صورت 
اکادمیک و علمی مورد بحث قرار گرفته است. در این سمینارها، مباحث 
حقوق بشری به صورت علمی تحلیل شده و راهکارهای عملی آن در 

افغانستان مورد بحث قرار گرفته 
است. در زمینۀ تضمین کیفیت 
سمینارعلمی، یک رهنمود تهیه 
و در اختیار همکاران قرار گرفته 
تا معیارهای الزم را در برگزاری 
بگیرند.  نظر  در  سمینارها  این 
این سمینارها تنها توسط دفاتر 
ساحوی کمیسیون برگزار شده 
آن  شرکت کنندگان  و  است 
بیشتر اقشار باسواد و فعال جامعه 

بوده اند.  

بیش از 20 هزار تن از جلسات آموزشی نصف روزه مستفید شده اند

برگزاری جلسات آموزشی نصف روزه، یکی از فعالیت های عمده کمیسیون در بخش آموزشی محسوب می شود که در نتیجۀ آن 
افرادی زیادی از اقشار مختلف جامعه مستفید می شوند. این جلسات آموزشی حدود سه یا چهار ساعت را در بر می گیرد و طی هر 
ماه از سوی بخش های برنامه ای کمیسیون در تمام مناطق تحت پوشش اجرا می شود. در این جلسات که از اقشار مختلف جامعه 
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افراد بی سواد شرکت  به شمول 
موضوعات  مهم ترین  می کنند، 
حقوق بشری به زبان ساده ارائه 
با  شرکت کنندگان  تا  می شود 
مفاهم و ارزش های حقوق بشری 
برگزاری  کنند.   حاصل  آشنایی 
اقشار  برای  نصف روزه  جلسات 
است  توانسته  جامعه  مختلف 
آگاهی  سطح  و  باشد  مؤثر  که 
افزایش  را  شرکت کنندگان 
گزارشدهی  دوره  این  در  دهد. 
تعداد 696  مجموعاً  کمیسیون 
جلسه آموزشی نصف روزه را در 
مناطق تحت پوشش برگزار کرده 

که در نتیجه تعداد 21440 تن )8،937  زن و 12503 مرد( مستفید شدند. در جلسات آموزشی مباحث مختلف حقوق بشری، 
مطابق سطح آگاهی شرکت کنندگان مطرح شده است. شرکت کنندگان با عالقه مندی در این جلسات به صورت گسترده شرکت 

کرده اند. 

گرامیداشت  روزهای بین المللی حقوق بشر

برگزاری کنفرانس به مناسبت های مشخص حقوق بشری، جز از فعالیت های مداوم کمیسیون بوده است. در این دوره تعداد 76 
کنفرانس درباره روزهای بین المللی حقوق بشر که در برنامه عمل مشخص شده، از سوی کمیسیون برگزار شد که در نتیجه 

زن   1822  ( تن   3952 تعداد 
اشتراک  آن  در  مرد(   2130 و 
از  کنفرانس ها  این  در   کردند. 
رسانه ها نیز جهت پوشش خبری 
صورت  به  و  شده  دعوت  آن 
است.  یافته  انعکاس  گسترده 
بشری  حقوق  تجلیل  روزهای 
در ترویج ارزش های حقوق بشر 
مؤثر و نتیجه بخش است. عالوه 
از شرکت کنندگان، این محافل از 
طریق رسانه ها منعکس می شود 
مستفید  آن  از  زیادی  افراد  که 
این  در  کمیسیون  می شوند. 
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کنفرانس ها به صورت مشخص چالش های حقوق بشری را به بررسی گرفته و پیشنهادها و سفارش های مهم را به دولت ارائه کرده 
است. مسئوالن دولتی که در این کنفرانس ها شرکت کرده اند، در سخنرانی هایی شان متعهد شده اند که به منظور اجرا و نهادینه سازی 
ارزش های حقوق بشر بیشتر تالش خواهند کرد.  کمیسیون در این کنفرانس ها، موضوعات مرتبط با مناسبت های حقوق بشری را به 

بحث گرفته و از مردم خواسته است که به رعایت ارزش های حقوق بشری متعهد باشند. 

از مجموع 76 کنفرانسی که در مناسبت های حقوق بشری برگزار شده، تعداد 13 کنفرانس آن در مورد صلح و مصالحه بوده 
است. این کنفرانس ها در روز جهانی حقوق بشر برگزار شده و مباحث درباره صلح ارائه شده است. در این کنفرانس ها، تعداد 670 
تن ) 214 زن و 456 مرد( از اقشار مختلف جامعه به شمول مسئوالن دولتی، موظفان امنیتی، علما، دانشجویان، فعاالن مدنی و 

رسانه ها اشتراک داشته اند. نمودار ذیل، تعداد تجلیل از روزهای حقوق بشری را به تفکیک سال نشان می دهد: 

برگزاری دوره های آموزشی ده روزه از سوی کمیسیون 

دوره آموزشی 10 روزه یکی از فعالیت های اساسی و مبتنی بر نتیجه کمیسیون است که در این دوره، موضوعات مهم حقوق 
بشری به صورت جامع و اساسی تدریس می شود. در این دوره تعداد 13 کورس آموزشی 10 روزه از سوی کمیسیون برگزار شده 
که در نتیجه تعداد 253 نفر )115 زن و 138 مرد( از این دوره های ده روزه مستفید شدند. در پایان این کورس تصدیق نامه برای 
شرکت کنندگان توزیع شد تا امتیازات آن بهره مند شوند. این دوره ها مطابق رهنمودی که از قبل تعیین شده برگزار شده و از لحاظ 
کیفی در سطح عالی بوده است. طوری که ارزیابی پایانی دوره نشان می دهد که ظرفیت شرکت کنندگان افزایش یافته و از کیفیت 
آن ابراز رضایت کرده اند. این دوره، هرچند کوتاه مدت است، اما تأثیرگذاری مثبت و اساسی  بر افراد دارد. شرکت کنندگان طی ده 
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روز با مهم ترین مفاهم حقوق بشر آشنا می شوند و می توانند آموخته های شان را با فامیل و جامعه در میان گذارند. 

تدریس موضوع حقوق بشردوستانه از سوی کمیسیون در دانشگاه دفاعی مارشال فهیم 

آموزش حقوق بشردوستانه برای مسئوالن و موظفان دفاعی یکی از ضرورت های اساسی به شمار می رود. کمیسیون با در نظرداشت 
اهمیت موضوع، تفاهمنامه ای را مبنی بر تدریس موضوع حقوق بشردوستانه با دانشگاه دفاعی مارشال فهیم امضا کرده که بر 

حقوق  موضوع  آن،  اساس 
بشردوستانه از سوی کمیسیون 
در آن دانشگاه تدریس می شود. 
بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون 
مالی  سال  طی  افغانستان، 
 68  ( تن   1280 تعداد   1396
افسران،  از   مرد(  و 1212  زن 
دانشگاه  دانشجویان  و  استادان 
دفاعی مارشال فهیم را در عرصه 
حقوق بشر و حقوق بشردوستانه 

بین المللی آموزش داده است.

بشر  حقوق  آموزش های 
برای  بشردوستانه  حقوق  و 
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نیروهای دفاعی کشور، مؤثر و نتیجه بخش بوده است. طوری که آموزش دیدگان از این برنامه استقبال کرده و متعهد شده اند که 
معیارهای حقوق بشردوستانه را در جریان وظایف شان رعایت خواهند کرد. گزارش های اختصاصی کمیسیون در مورد تلفات ملکی،  
نشان می دهد طی سال های اخیر، اصول حقوق بشردوستانه بین المللی از سوی نیروهای دفاعی کشور در جریان منازعات تا حددود 
زیادی رعایت می شود. طوری که در سال های گذشته، نیروهای دفاعی به عنوان عامالن تلفات ملکی و نقض حقوق بشردوستانه 
بین المللی نرخ بلند را داشته اند. این تغییر مثبت، نتیجه ارتقای ظرفیت نیروهای دفاعی در مورد اصول حقوق بشردوستانه بوده است. 

جدول ذیل ارقام آموزش دیدگان را با جزئیات نشان می دهد:

جدول: 4  

مجموعمردزنبخش های دفاعی #

52617669افرسان1

16574590دانشجویان2

02121استادان3

6812121280مجموع

برگزاری برنامه های آموزشی حقوق بشر برای اطفال 

کمیسیون در این  دوره تعداد 12 برنامه آموزشی برای اطفال ترتیب داده است که در نتیجه 120 طفل )60 دختر، 60 پسر( به 
عنوان آموزگار آموزش دیدند. این اطفال مسئولیت گرفته اند که هرکدام 30 طفل دیگر را در مکاتب آموزش بدهند. پیگیری های این 
برنامه نشان می دهد که بیش از 3 هزار طفل توسط این اطفال آموزگار در مکاتب آموزش دیده اند. در این برنامه مفاهم ابتدایی حقوق 

اطفال برای اطفال آموزش داده 
شده تا آنها از حق و حقوق خود 
برنامه  این  از  هدف  شوند.  آگاه 
استعدادهای  رشد  و  تقویت 
تجربه  می تواند  که  بوده  اطفال 
باشد.  آنان  برای  تدریس  خوب 
لیسه  های  دوره  از  اطفال  این 
از  پس  و  شده  انتخاب  مکاتب 
آموزش، مهارت های الزم را برای 
انتقال آموخته های شان به سایر 

شاگردان دارا بوده اند. 
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تهیه و تدوین مواد آموزشی حقوق بشر  برای تدریس در دانشگاه ها

دسترسی به منابع آموزشی جامع، تضمین کننده کیفیت و مؤثریت آموزش شمرده می شود. کمیسیون به منظور ایجاد سهولت برای 
آموزگاران و ارتقای کیفیت آموزش حقوق بشر، برخی مواد آموزشی را در زمینه حقوق بشر تهیه و در دسترس آموزگاران حقوق بشر 
قرار داده است. یکی از منابع آموزشی، تحت عنوان »رساله آموزشی اساسات حقوق بشر«  به منظور تدریس در دانشگاه های نظامی، 
از سوی بخش تعلیمات کمیسیون تهیه و چاپ شده است. این رساله آموزشی حاوی مباحث جامع در مورد اساسات و مفاهم حقوق 
بشر بوده که از آن به عنوان منبع درسی برای بخش های امنیتی و دفاعی و همچنین در کارگاه های آموزشی استفاده می شود. عالوه 
بر  این، یک عنوان جزوۀ آموزشی حقوق بشر برای تدریس در دانشگاها تحت عنوان »جزوه آموزش حقوق بشر ویژۀ پوهنتون ها و 
مؤسسات تحصیالت عالی« تهیه شده و از طریق دفاتر ساحوی و والیتی کمیسیون به دسترس 48 پوهنتون و مؤسسه تحصیالت 

عالی همکار کمیسیون در مرکز و والیت های کشور قرار داده شده است. این جزوه حاوی مطالب جامع در زمینه حقوق بشر است.

 

تدریس مضمون حقوق بشر در دانشگاه ها، نتیجه بخش بوده است

کمیسیون در این دوره گزارشدهی، تعداد 45 تفاهم نامه با نهاد های تحصیلی دولتی و خصوصی در سطوح مختلف امضا کرده است. بر 
اساس این تفاهمنامه ها، موضوعات  حقوق بشری شامل نصاب درسی دانشجویان شده است. به منظور تحقق یافتن مفاد تفاهمنامه ها، 
تعداد 42 استاد به صورت موقت استخدام شده  تا موضوعات حقوق بشری را در مراکز نهاد های آموزشی و تحصیلی تدریس کنند. 
تدریس حقوق بشر در دانشگاه ها و نهادهای اکادمیک، می تواند در ترویج و نهادینه سازی ارزش های حقوق بشری مؤثر و مفید باشد. 
بهره مندی دانشجویان از آموزش های حقوق بشر در دانشگاه، آنها را تشویق به مطالعه و تحقیق در عرصه حقوق بشر کرده اند. 
طوری که شمار زیادی از دانشجویان پایان نامه های شان را در زمینه حقوق بشر انتخاب کرده اند. دانشجویانی که پایان نامه های شان 
را در عرصه حقوق بشر انتخاب کرده اند، به صورت مکرر در کتابخانه کمیسیون مراجعه کرده و همچنین برای رهنمایی و دریافت 
اطالعات به دفاتر کمیسیون مراجعه کرده اند که در نتیجه از سوی همکاران کمیسیون رهنمایی های الزم ارائه شده و منابع در 
اختیار شان قرار گرفته است. تدریس حقوق بشر در دانشگاه ها، باعث شده که دانشجویان برای مطالعه و تحقیق در عرصه حقوق 
بشر تشویق و ترغیب شوند و به صورت دوامدار برای مطالعه و تحقیق در کتابخانه های کمیسیون مراجعه کرده و همچنین خواهان 
دریافت نشرات و مجله کمیسیون شده اند.  این تغییرات قابل مالحظه، بیانگر مؤثریت تدریس حقوق بشر در نهادهای تحصیلی بوده 

که از سوی کمیسیون تطبیق شده است. 

مطالعه و بررسی کتاب های 
معارف از سوی کمیسیون

در طول سال 1396 تعداد 37 
صورت  به  معارف  کتاب  جلد 
دقیق  بررسی و مطالعه شد. در 
نتیجه مواردی که در مغایرت با 
ارزش های حقوق بشری بوده در 
کمیته های علمی مطرح شده و از 
سوی وزارت معارف اصالح شده 



گـزارش سـاالنـه )1396(  35

است. همچنین کمیسیون تالش ورزیده تا مفاهم و مباحث مهم حقوق بشری را وارد مضامین درسی کند. به عنوان مثال در این 
دوره یک عنوان درس در مورد »شورای جهانی حقوق بشر« در کتاب درسی صنف نهم افزوده شد.  کمیسیون به منظور نهادینه سازی 
ارزش های حقوق بشری، تالش کرده که از متون آموزشی که توسط وزارت معارف تهیه می شود، نظارت کند و از نشر آن عده 

جمالت، کلمات و تصاویری که مغایر ارزش حقوق بشر باشد جلوگیری کند. 

به عنوان مثال: در کتاب تاریخ تمدن اسالم صنف چهاردهم مدارس دینی یکی از راه های مشروع مالکیت را غنایم جنگی گفته 
بود، حذف شد. همچنین وقف مال در این کتاب تشویق کننده جهاد کنندگان و تسهیل کننده جهاد خوانده شده بود که تمام جمله 
مربوط به آن در اثر پیشنهاد کمیسیون حذف شد. آموزش های دوران مکتب، تأثیرات عمیق و ماندگار را در اذهان و سلوک اطفال و 
نوجوانان دارد. بنابراین گنجاندن مفاهم حقوق بشر در متون آموزشی و همچنین معیاری ساختن آن در مطابقت با ارزش های حقوق 

بشر، به عنوان یک فعالیت بنیادی و اساسی محسوب می شود.

فراهم کردن زمینه کار آموزی برای دانشجویان

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، طی سال 1396 برای 58 تن از دانشجویان فرصت کار آموزی را فراهم کرده است که از 
این میان برای 45 تن آنان تشویقیه نیز پرداخت شده است.  افرادی که برای کار آموزی استخدام شده اند، مطابق الیحه وظایف 
فعالیت های خود را انجام داده و با کارهای اداری و فعالیت های حقوق بشری آشنایی حاصل کرده اند. فرصت هایی کار آموزی توانسته 
است که در ارتقای ظرفیت آنان مؤثر و مفید واقع شود. در پایان دوره کاری، برای آنها تصدیق نامه داده شده است. این افراد که اکثراً 
از صنوف چهارم دانشگاه بوده اند دوره کار آموزی را با موفقیت سپری 

کرده و مهارت های جدید کاری را آموخته اند. 

برگزاری کارگاه آموزشی برای نهادهای عدلی و قضایی

تعهد به ارزش های حقوق بشر و آگاهی جامع از آن، برای افرادی 
که در راستای امور عدلی و قضایی کار می کنند، یک امر ضروری 
بوده و تضمین کننده تأمین عدالت است. کمیسیون مستقل حقوق 
و  آموزشی  فرصت های  که  کرده  تالش  همواره  افغانستان،  بشر 
گفتمان های حقوق بشری را برای افرادی که در نهادهای عدلی و 
قضایی کار می کنند فراهم کند.  در جریان سال 1396 تعداد 30 
کارگاه آموزشی از سوی کمیسیون برای قضات، سارنواالن، وکالی 
مدافع و حقوقدانان برگزار شده است که در نتیجه تعداد 724 تن 
)85 زن 639 مرد( مستفید شده اند. این درحالی است که در سال 
1395 طی 20 کارگاه آموزشی تعداد 590 تن قضات، سارنواالن 
این دوره  این حساب، در  با  بودند.  و وکالی مدافع آموزش دیده 
قضات  و  سارنواالن  آموزش  میزان  درصد   10 حدود  گزارشدهی 
بیشتر بوده است که یک دستاورد مثبت محسوب می شود. در این 
کارگاه های موضوعات حقوق بشری و اهمیت رعایت حقوق بشر در 
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نهادهای عدلی مورد بحث قرار گرفت. شرکت کنندگان این کارگاه ها، بحث های مطرح شده را مفید و آموزنده خوانده و خواهان ادامه 
این برنامه شده اند. کارگاه های آموزشی حقوق بشر برای افرادی که در نهادهای عدلی و قضایی کار می کنند و یا در راستای مسایل 
قضایی و عدلی فعالیت دارند، یک امر مهم و ضروری بوده و آنان را با هدف حمایت و رعایت حقوق بشر، بیشتر متعهد می سازند. 

نمودار ذیل مقایسه تعداد کارگاه های آموزشی برای نهادهای عدلی و قضایی و مستفید شدگان آنرا طی دو سال نشان می دهد: 

کارگاه آموزشی برای نیروهای امنیتی نتایج مؤثر در پی داشته است

کمیسیون طی سال مالی 1396 از طریق برگزاری 66 کارگاه آموزشی برای نیروهای امنیتی، ظرفیت 2311 تن )549 زن و 1762 
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مرد( را ارتقا بخشیده است. کمیسیون در این دوره به صورت خاص روی آموزش زنانی که در صفوف نیروهای امنیتی  هستند، تمرکز 
کرده و برای موظفان محابس اناث، زنانی که در صفوف اردو یند و زنانی که در بخش های امنیت و بخش های جندر و حقوق بشر 

نهادهای امنیتی کار می کنند، به صورت اختصاصی کارگاه برگزار کرده و مسایل حقوق بشر را آموزش داده است. 

در این کارگاه ها  موضوعاتی مانند: حقوق زنان، موضوع شکنجه در اسناد بین المللی، حق دسترسی به محاکمات عادالنه، جلوگیری 
از توقیف خود سرانه، حق حریم خصوصی، معیارات حقوق بشردوستانه و دیگر مسایل مهم حقوق بشری برای شرکت کنندگان 

آموزش داده شد. 

کمیسیون در سال 1396 تالش کرده  زنانی که در صفوف امنیتی هستند بیشتر از آموزش های حقوق بشری مستفید شوند. 
طوری که در سال گذشته تعداد 183 زن که شامل پولیس، اردو و امنیت ملی می شدند، از کارگاهای آموزشی کمیسیون مستفید 
شده بودند. اما در این دوره این ارقام به 549 تن رسیده که حدود چهار برابر افزایش یافته است. کمیسیون، بخش آمبودذمن را در 
اواخر سال گذشته از لحاظ تشکیالتی و ظرفیت سازی بیشتر تقویت کرده که در نتیجه در این دوره گزارشدهی فعالیت های مؤثری 
در زمینه آموزش نیروهای امنیتی و نظارت بر عملکرد پولیس انجام شده است. کمیسیون در جریان سال، دو کنفرانس ملی را 
برای پولیس برگزار کرده  بود که یکی از آنها اختصاصاً برای خانم هایی که در صفوف پولیس هستند برگزار شده بود که گزارش آن 
به صورت مفصل در بخش کنفرانس های ملی ارائه شده است. تالش کمیسیون بر این بوده تا زنانی که در صفوف نیرهای امنیتی 
هستند از آموزش های حقوق بشری به صورت گسترده تر برخوردار شوند. قابل یاد آوری است که کمیسیون طی این سال یک عنوان 
گزارش تحقیقی را با عنوان وضعیت زنان در صفوف امنیتی نیز منتشر کرد که در بخش گزارش های تحقیقی به آن اشاره شده است. 

جدول ذیل تعداد نیروهای آموزش دیده را به تفکیک و جزئیات نشان می دهد: 
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جدول: 5  

مجموعمردزنبخش های امنیتی و دفاعی#

3189721290پولیس1

142633775اردو2

89157246امنیت3

54917622311مجموع

نمودار ذیل، مقایسه کارگاه های آموزشی و تعداد مستفید شدگان آنرا با تفکیک جنسیت نشان می دهد: نمودار )0(
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نشست با رهبری ارگان های امنیتی درباره حمایت و تقویت جندر 

در جلسه ای که با مسئوالن نهادهای امنیتی از سوی کمیسیون مستقل حقوق بشر برگزار شد، روی ضرورت آموزش حقوق بشر 
برای مؤطفین امنیتی و حمایت و تقویت  جندر در صفوف امنیتی و دفاعی بحث صورت گرفت.  وزیر امور داخله، وزیر دفاع و رئیس 
امنیت ملی در جلسه حضور داشتند. آموزش حقوق بشر برای نیروهای امنیتی بخشی از فعالیت های کمیسیون طی سال های گذشته 
بوده است. در این جلسه روی تغییرات ایجاد شده ناشی از آموزش های حقوق بشر و تقویت زنان در صفوف دفاعی و امنیتی بحث 
صورت گرفت. کمیسیون، طرح و رهنمود با هدف ارتقای مؤثریت آموزش های حقوق بشری و حضور زنان در ارگان های متذکره 
مطرح شده و روی آن تبادل نظر صورت گرفت. در این جلسه تأکید شد که باید تغییرات اساسی در زمینه حضور مؤثر زنان و ارتقای 

ظرفیت نیروهای امنیتی ایجاد شود. 
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هدف اسرتاتیژیک 3: 

توامنندسازی

معرفی این هدف: 

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

کارمندان آن را برای ترویج حقوق بشر، حمایت از آن و نظارت بر حقوق بشر ارتقاء بخشد«. 
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انجام ارزیابی مؤثر و نظارت بر اجرای فعالیت های دفاتر 
ساحوی و والیتی

ارزیابی، دو پروسه مهم مدیریتی محسوب می شود  نظارت و 
که باعث شفافیت و مؤثریت اجرای فعالیت ها می شود.  بخش 
نظارت، ارزیابی و گزارشدهی کمیسیون، در این دوره، در ضمن 
سفرهای ارزیابی، برنامه های نظارتی را نیز انجام داده است. در 
این دوره تعداد شش دفتر مورد ارزیابی قرار گرفت که در کنار 
از  ارزیابی شده،  دفاتر  دوساله  فعالیت های  که  ارزیابی  پروسه 
چگونگی اجرای برنامه عمل در سال 1396 نیز نظارت صورت 

گرفته و راهنمایی های الزم ارائه شده است. 

کمیسیون در این دوره گزارشدهی، تعداد 6 سفر ارزیابی 
انجام داده  که در نتیجه 5 دفتر ساحوی و یک دفتر والیتی 
مورد ارزیابی و تفتیش قرار گرفته است. تیم ارزیابی و تفتیش 
داخلی  مطابق چک لیست که تمام فعالیت ها را از لحاظ کمی و 
کیفی شامل می شود، ارزیابی و تفتیش خود را به صورت جدی و 
شفاف انجام داده است. در این سفرها؛ بخش های برنامه ای، مالی، 
اداری، لوجستیک و امنیت مورد ارزیابی دقیق قرار گرفته است. 
این ارزیابی ها، نتایج مهم و اساسی را در پی داشته و کاستی های 
کوچک که در کارهای بخش ها موجود بوده شناسایی و برای 
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اصالح آن راهنمایی شده است. گزارش ارزیابی و تفتیش داخلی به صورت مفصل تهیه و تمام یافته ها و نتایج در آن انعکاس یافته 
است. ارزیابی ها، نشان می دهد که فعالیت های کمیسیون و تطبیق برنامه عمل نتایج مطلوب و تغییر مثبت را در پی داشته است. 

دفاتر ساحوی و والیتی از پروسه ارزیابی استقبال نموده و این پروسه را آموزنده و مفید خوانده اند.

تهیه و نشر گزارش ساالنه 1395 

گزارش ساالنه 1395 کمیسیون که حاوی فعالیت ها و دستاوردهای کمیسیون طی سال 1395 بوده، به صورت مفصل تهیه و به 
زبان های پشتو و دری چاپ و توزیع شد. این گزارش به صورت تفصیلی، فعالیت های کمیسیون را انعکاس داده و با رویکرد مبتنی 
بر نتیجه، تحلیل شده است. کمیسیون بر اساس ماده 32 قانون تشکیل، وظایف و صالحیت های خویش، گزارش ساالنه به شمول 
مصارف مالی را در اختیار، مجلس نمایندگان و ریاست جمهوری قرار می دهد. این گزارش از طریق وبسایت کمیسیون منتشر 
شده و در دسترس همگانی قرار گرفته است. گزارش ساالنه بر مبنای گزارش های ماهوار که از دفاتر ساحوی و والیتی به شمول 
دفتر مرکزی، دریافت می شود تهیه شده است. به منظور ارتقای ظرفیت بخش های برنامه ای کمیسیون و گزارشدهی بهتر و مبتنی 
برنتیجه، بخش نظارت، ارزیابی و گزارشدهی کمیسیون، طی سال 1396 تعداد 5  پریزنتیشن برای بخش های زنان، نظارت و بررسی، 
آمبودذمن و تعلیمات در مورد گزارشدهی و توضیح سیستم گزارشدهی آنالین ارائه کرده است. کمیسیون سیستم مدرن و مؤثر 
گزارشدهی آنالین را ایجاد کرده که بر مبنای آن، تمام دفاتر فعالیت های شان را ثبت سیستم می کنند که سهولت های خوبی را برای 
دفاتر ایجاد کرده است. از این سیستم، به عنوان منبع معلوماتی برای تهیه گزارش های شش ماهه و ساالنه استفاده صورت می گیرد.

 

برگزاری کنفرانس ساالنه به منظور بازنگری و تصویب برنامه عمل

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، طی این دوره گزارشدهی، قبل از برگزاری کنفرانس ساالنه، جلسه مشورتی دو روزه را برای 
بازنگری برنامه عمل را با حضو اعضای رهبری کمیسیون، رؤسای دفاتر ساحوی و والیتی وآمرین بخش های دفتر مرکزی در ماه 
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عقرب برگزار کرد. در این جلسه اعضای رهبری کمیسیون صحبت کرده و نظر ات خود را در مورد برنامه عمل و چگونگی فعالیت های 
کمیسیون ارائه کرد. در ضمن شرکت کنندگان به چهار گروه کاری تقسیم شده و هر گروه روی یک هدف برنامه عمل بحث و تبادل 
نظر کردند که در نتیجه، در روز دوم کنفرانس نتایج بحث های گروهی در حضور مقام ریاست کمیسیون و سایر شرکت کنندگان، 
ارائه شد. در  این جلسه روی هر فعالیت به صورت جداگانه بحث صورت گرفت. داکتر سیما سمر، رئیس کمیسیون در این جلسه از 
شرکت کنندگان خواست که روی کیفیت تطبیق برنامه تمرکز بیشتر کنند و فعالیت هایی را شامل برنامه عمل کنند که اجرای آن 
نتایج  مفیدی در پی داشته باشد. پس از ختم جلسه مشورتی دو روزه، مسوده برنامه عمل تهیه و با تمام همکاران در میان گذاشته 

شد. 

در پایان سال مالی 1396 ، کنفرانس ساالنه تصویب برنامه عمل با اشتراک 200 تن از همکاران کمیسیون که شامل اعضای 
رهبری، تمام کارمندان دفتر مرکزی و دفتر ساحوی کابل و همچنین آمرین تمام بخش های برنامه ای و اداری دفاتر ساحوی و والیتی 
در تاالر کنفرانس دفتر مرکزی برگزار شد. در این کنفرانس اعضای رهبری کمیسیون صحبت کرده و درباره چگونگی اجرای برنامه 
عمل بحث شد. رئیس کمیسیون، حفظ استقالل  این اداره را طی سال های گذشته یک امر مهم عنوان کرده و به دستاوردهای مهم 
کمیسیون اشاره کرد. وی از تمام همکاران که برای حمایت و نهادینه سازی حقوق بشر تالش کرده ابراز سپاسگزاری کرد. همچنین 
ریاست اجرائیه کمیسیون، در سخنرانی اش ، ضمن ارائه نکات رهنمودی، گفت  در سال جدید قرار است که برنامه استراتیژیک جدید 
ساخته شود و برنامه عمل باید به گونه ای تنظیم شود که پل ارتباطی میان برنامه استیراتیژیک فعلی و آینده باشد. در این کنفرانس 
دو روزه، حدود 15 پریزینتشن رهنمودی درباره اجرای فعالیت ها و گزارشدهی از آن، از سوی همکاران دفتر مرکزی ارائه شد. در 

پایان پس از توحید دیدگاه ها و پیشنهادهای همکاران، برنامه عمل سال 1397 با توافق نظر همگانی، رسماً به تصویب رسید. 
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ارزیابی کارمندان و بررسی الیحه وظایف آنان

بخش منابع بشری کمیسیون در پایان سال مالی 1396 فورم های ارزیابی کارمندان را تهیه و به تمام دفاتر به منظور اجرای برنامه 
ارزیابی ارسال کرد. تمام همکاران از طریق این فورمه ها توسط آمرین مستقیم شان مورد ارزیابی قرار گرفته و دستاوردهای شان درج 
فورم ارزیابی شان شده است. ارزیابی کارمندان، نتایج خوبی را همواره در پی داشته و نکات قوت و ضعف همکاران در پایان سال 
سنجش می شود. در این دوره گزارشدهی نیز، ارزیابی به صورت موفقانه انجام شد. همچنین لوایح وظایف کارمندان مورد بازنگری 
و اصالح قرار گرفته است. در نتیجه، کارمندان با آگاهی دقیق از الیحه وظایف شان، فعالیت های روزانه شان را انجام داده اند. فورم 
ارزیابی کارمندان از سوی دفتر مرکزی به صورت دقیق و همه جانبه  مطالعه و بررسی شد و مطابق طرزالعمل اداری اقدامات صورت 
می گیرد. مدیریت سالم، ارتقای ظرفیت کارمندان، شفافیت و نظارت مستمر بر فعالیت ها باعث شده که ارزیابی های کارمندان قناعت 

بخش باشد. 

تعداد 4 الیحه داخلی از سوی کمیسیون تهیه و اجرایی شده است

در جریان سال مالی 1396  لوایح تدارکات، تفتیش داخلی، امتیازات و معاشات کارمندان و الیحه سفر خرج )هزینه سفر( توسط بخش 
مشاوریت حقوقی کمیسیون تهیه و از سوی اعضای رهبری کیمسیون به تصویب رسیده است. این لوایح روند کار را تسهیل بخشیده 
و  باعث شفافیت بیشتر در امور مربوطه شده است. این لوایح به صورت معیاری و با در نظرداشت، اصول، قوانین و کارشیوه  های دولت 
تهیه شده است. همچنین الیحه گزینش اعزام کارمندان در برنامه آموزشی داخل و خارج کشور، که توسط کمیسیون تهیه شده 
فرصت مساوی را برای تمام کارمندان مطابق معیارهایی تعریف 
شده فراهم کرده است. کمیته گزینش و اعزام کارمندان نیز در 
این الیحه پیش بینی شده است که تضمین کننده شفافیت و 

تطبیق معیارهای پیش بینی شده در این الیحه  باشد.

 

استخدام از طریق رقابت آزاد با درنظرداشت برابری 
جنسیتی

در  شایسته ساالری  اصل  رعایت  و  آزاد  رقابت  کردن  فراهم 
استخدام، از اهداف کمیسیون بوده است. کمیسیون همواره 
بست های خالی را از طریق وبسایت به اعالن گذاشته و فرصت 
رقابت را برای همه فراهم کرده است. طی سال مالی 1396 
تعداد 55 کارمند ) 28 زن و 27 مرد( از طریق رقابت آزاد 
در کمیسیون استخدام شده اند. کمیسیون در این سال تالش 
به  را  )جندر(  جنسیتی  برابری  موضوع  استخدام،  کرده  در 
صورت اساسی رعایت کند. در این دوره خانم ها توانسته اند از 
طریق رقابت آزاد به صورت مساوی با مردان استخدام شوند و 
توازن جنسیتی رعایت شود. کمیسیون شایسته ساالری را یک 
اصل اداری دانسته و تالش کرده  افرادی را که مهارت های الزم 
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در بخش های مربوطه داشته اند، استخدام کنند. کارمندانی که جدیداً استخدام شده اند،  توسط مسئوالن بخش های مربوطه آموزش 
دیده و در زمینه اجرای لوایح وظایف شان آشنایی و مهارت الزم حاصل کرده اند. 

 )JGU( »اشتراک 15 تن از کارمندان دفتر مرکزی کمیسیون در یک برنامه آموزشی در دانشگاه جهانی »جندل
هندوستان 

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان مطابق برنامه عمل به منظور ارتقای ظرفیت کارمندان خود زمینه برگزاری یک برنامه 
ارتقای ظرفیت را با عنوان »انکشاف حقوق بشر، قانون و مدیریت« در کشور هندوستان فراهم کرد. این برنامه به همکاری کمیسیون 
حقوق بشر، توسط دانشگاه جهانی جندل هندوستان )O.P. Jindal Global University( در ایالت هریانا برای شش روز )21 تا 26 

حوت 1395( برگزار شد . در این برنامه تعداد 15 تن از کارمندان مرکزی کمیسیون شرکت کرده بودند. 

در جریان این کارگاه شش روزه مباحث بسیار مهم و اساسی در زمینه های رهبری، تحلیل منازعه و مدیریت آن، حقوق بشر و 
قوانین بشر دوستانه بین المللی، مدیریت مالی و بودجه سازی، مدیریت منابع بشری، پروژه سازی و مدیریت آن مورد بحث و گفتگو 
قرار گرفت. موضوعات به صورت فشرده و واضح در جریان شش روز، توسط پروفیسوران هندی ارائه شد و اشتراک کنند گان نیز به 
صورت بسیار فعاالنه در این بحث و گفتگو سهم گرفته و در قسمت تحلیل و بررسی موضوعات و همچنان در مورد راه حل ها برای 
بیرون رفت از این چالش ها و مشکالت بحث کرده، در زمینه تبادل نظر صورت گرفت. تحلیل منازعه و مدیریت آن، حقوق بشر و 
قوانین بشر دوستانه بین المللی، مدیریت مالی و بودجه، مدیریت منابع بشری، پروژه سازی و مدیریت آن از جمله موضوعاتی بود که 

در این برنامه بحث شد. 

در جریان این برنامه آموزشی شش روزه، کارمندان ارشد دفتر مرکزی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز در بخش های 
مختلف این برنامه ها سهم فعال داشته، ضمن فراگیری موضوعات بسیار مهم و اساسی، تجارب، داشته ها و درس های آموخته شده 
خویش را در بخش های مختلف کاری و خصوصاً موضوعات مهم را در زمنیه حقوق بشر، با پروفیسوران و سایر شرکت کنند گان این 
برنامه در میان گذاشتند که مورد استقبال  آنها قرار گرفتند. در روز اخیر این برنامه آاموزشی، از کمیسیون ملی حقوق بشر هند نیز 
دیدن صورت گرفت. مسئوالن کمیسیون ملی حقوق بشر هند درباره روند کاری و دستاوردهای شان برای شرکت کنندگان معلومات 
ارائه کردند. سپس، کارمندان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز هر کدام در بخش های مخنتلف کاری شان، داشته ها و 
تجارب خویش را با آن ها شریک ساخته، تبادل نظر کردند. عالوه بر تبادل نظر و شریک ساختن معلومات و تجارب فی مابین دو 
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کمیسیون،  در اخیر کمیشنران هندی از روابط بسیار نزدیک بین هردوکمیسیون یادکرده و بر تحکیم هر چه بیشتر روابط بین این 
دو نهاد معتبر ملی هند و افغانستان تأکید کردند.

برگزاری کارگاه ارتقای ظرفیت در شهر دهلی  برای کارمندان کمیسیون

براساس توافق قبلی میان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و بنیاد ماکس پالنک، تعداد 17 تن از کارمندان کمیسیون از 
بخش نظارت و بررسی، بخش آمبودزمن، بخش آموزش و برخی رییسان دفاتر ساحوی والیتی در کارگاه آموزشی حقوق بشر دوستانه 
بین المللی اشتراک ورزیدند. این کارگاه در شهر دهلی نو از روز یک شنبه 26 قوس تا روز پنجشنبه 30 قوس 1396 برگزار شد. این 
کارگاه آموزشی را بنیاد ماکس پالنک برای کارمندان بخش های مرتبط کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان برگزار کرده بود. 
شرکت کنندگان این کارگاه با جزئیات حقوق بشردوستانه آشنایی پیدا کردند و اصول حقوق بشردوستانه بین المللی را با تفصیل و 
با مثال های عینی آموختند. آموزگار این کارگاه نیز در مورد موضوع تسلط داشت و مثال های زیادی را در مورد هر بحث ارائه کرد. 
شرکت کنندگان نیز در بحث های مطروحه به طور فعاالنه اشتراک کردند و با ارائه توضیحات، تبصره ها و پرسش های عینی مربوط 

به وضعیت فعلی در افغانستان، فضای حاکم در کارگاه را دلچسب ساختند. 

اکثریت شرکت کنندگان در ارزیابی روز آخر بیان داشتند که قباًل حقوق بشردوستانه بین المللی را به طور کلی آشنایی داشتند 
ولی با این جزئیات نمی دانستند. اکثر  قاطع شرکت کنندگان از موضوعات ارائه شده در این کارگاه رضایت داشتند و آن را خیلی مفید 
و ارزنده دانستند. شرکت کنندگان برگزاری چنین کارگاه هایی را برای ارتقای ظرفیت کارمندان کمیسیون الزمی و ضروری می دانند. 
در این کارگاه آموزشی، موضوعات حقوق بشردوستانه بین المللی، انواع منازعات مسلحانه، اصول عام حقوق بشردوستانه بین المللی، 
عناصر نقض حقوق بشردوستانه بین المللی، محکمه جزایی بین المللی، جنایات تحت صالحیت محکمه جزایی بین المللی و چگونی 

نظارت بر حقوق بشردوستانه بین المللی مورد بحث قرار گرفت. 
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برگزاری کارگاه های ارتقای ظرفیت از سوی دفتر مرکزی کمیسیون

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان همواره در ارتقای ظرفیت کارمندان این اداره کوشیده و تالش کرده که همه ساله برنامه های 
آموزشی مؤثر و مفید را برای دفاتر ساحوی و والیتی برگزار کند. طی این دورۀ گزارشدهی، تعداد 5 کارگاه آموزشی ارتقای ظرفیت 
برای کارمندان دفاتر ساحوی و والیتی برگزار شده است که در نتیجه تعداد 122 تن )57 زن و 65 مرد( مستفید شده اند. در این 
کارگاه ها که بخش های برنامه ای کمیسیون اشتراک داشته اند، موضوعات مانند روند نظارت ساحوی، چگونگی خانه پری فورم های 

نظارتی، مهارت های تدریس حقوق بشر، گزارش نویسی و سایر مسایل مربوطه ارائه شده است.

یکی از این کارگاه ها برای 5 روز در همکاری مشترک با مؤسسه ماکس پالنک در مرکز والیت بامیان با اشتراک رؤسا وکارمندان 
دفاتر ساحوی و والیتی برگزار شد و توسط دکتر کاسپر واسچفورت استاد دانشگاه اسیکس انگلستان به پیش برده شد. هدف از 
برگزاری این گارگاه ارتقای ظرفیت کارمندان بخش های )آموزش حقوق بشر، نظارت و بررسی و بخش تحقیق( در زمینه فهم، 
شناسایی و در نتیجه ارائه خدمات آموزشی، نظارتی و تحقیقی در عرصۀ حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی عنوان شده بود. این 

کارگاه ها نتایج مفید را همراه داشته و کارمندان در عرصه کاری شان مطالب جدید و کاربردی را آموخته اند. 

برگزاری کارگاه اختصاصی برای کارمندان تازه استخدام شده بخش آمبودذمن

ظرفیت و مهارت کاری کارمندان بخش آمبودزمن از طریق برگزاری کارگاه برنامه آموزشی ارتقای ظرفیت افزایش یافت. این کارگاه 
چهار روزه )از 8 تا 11 حوت 1395 خورشیدی( در دفتر مرکزی کمیسیون به منظور ظرفیت سازی کارمندان تازه استخدام شده 
بخش آمبودزمن برگزار شد. در این کارگاه تمامی کارمندان بخش آمبودزمن )43 تن( اشتراک کردند و در مورد موضوعات مهم 
حقوق بشر مانند مفاهیم حقوق بشر، وظایف و صالحیت های کمیسیون، آمبودزمن، تفاهمنامه کمیسیون با ارگان های دفاعی و 

امنیتی، ممنوعیت شکنجه، حقوق بشردوستانه و سایر مفاهیم آموزش دیدند. 

در این کارگاه کارمندان بخش آمبودزمن یاد گرفتند که چگونه قضایای شکنجه را پیدا و آن را مستندسازی کنند. عالوه بر 
این ها، شرکت کنندگان در مورد وظایف پولیس در امر حمایت و رعایت حقوق بشر، تعهدات دولت افغانستان در قبال حقوق بشر، 
اصول محاکمات عادالنه، حقوق کودکان و ممنوعیت استخدام آنها در صفوف افراد مسلح، حقوق متهمان و مظنونان، جندر و 

خشونت علیه زنان، بازداشت های خودسرانه و سایر موضوعات آموزش دیدند.
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تهیه رهنمود های کاری به منظور مؤثریت فعالیت ها

تهیه رهنمودهای کاری در زمینه چگونگی اجراآت فعالیت ها، در  تقویت و کیفیت برگزاری برنامه ها نقش اساسی را داشته است. برای 
انجام مؤثر برگزاری سمینارهای علمی، دوره ها و کارگاه های آموزشی، نظارت بر محالت سلب آزادی و نظارت های ساحوی، همکاری 
با رسانه ها و سایر موارد، رهنمود های مشخص تهیه و از طریق ایمیل برای بخش های مربوطه فرستاده شده است. رهنمود در زمینه 
ایجاد کارگاه ها و کنفرانس توانسته کارمندان بخش های برنامه ای را کمک کند تا فعالیت های خود را به صورت معیای انجام دهد. 
به عنوان مثال: به منظور ثبت شکایات و پیگیری قضایا، نظارت از وضعیت حقوق بشر، حقوق بشردوستانه بین المللی و مصاحبه با 
زنان منصوب در ارگان های دفاعی و امنیتی دو تا رهنمود مفصل برای بخش آمبودزمن تهیه و در جریان ورکشاپ ارتقای ظرفیت، 
تشریح شد. این رهنمودها در اختیار تمامی همکاران بخش آمبودزمن قرار گرفته تا از آنها استفاده کنند. تمام بخش های برنامه ای 

از رهنمود هایی که برای فعالیت های مربوطه آنان تهیه شده، استفاده کرده و بر مؤثریت کاری بخش ها افزوده است. 

برگزاری کارگاه های  آموزشی در مورد خانه پری پرسشنامه های تحقیق 

در پیوند به گزارش های تحقیقی و  چگونگی خانه پری پرسشنامه ها، تعداد 4 کارگاه آموزشی در والیت های هرات، کندهار، مزار و 
بدخشان ، از سوی بخش تحقیق دفتر مرکزی برای کارمندان دفاتر متذکره برگزار شده است.  در این کارگاه ها به صورت مشخص 
روی موضوع گزارش تحقیقی و روش خانه پری پرسشنامه های آن بحث شده است. این کارگاه ها نتایج عملی و ملموس در پی 
داشته اند. مهارت های کارمندان در زمینه نظارت های ساحوی و خانه پری پرسشنامه ها ارتقا یافته و فعالیت های مؤثر و جامع را در 
زمینه انجام داده اند. تحقیق های کمی بر اساس پرسشنامه ها استوار بوده و به هر میزانی که پرسشنامه ها دقیق طرح و خانه پری شود، 

یافته های تحقیق واقعی و عینی می شود. 
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معرفی این هدف: 

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

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

هدف اسرتاتیژیک 4: 

حامیت و نظارت
حامیت و مساعدت حقوق برش 
و پاسخگو کردن دولت، نهادها و 
افراد در زمینه رعایت حقوق برش، 
احرتام آن و حفاظت از حقوق برش 

از طریق نظارت و دادخواهی
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تهیه گزارش های تحقیقی و موضوعی

انجام گزارش های تحقیقی جز فعالیت های مهم و اساسی 
کمیسیون محسوب می شود که همه ساله چندین عنوان 
گزارش تحقیقی از سوی این نهاد تهیه و منتشر می شود. 
گزارش های تحقیقی کمیسیون به صورت معیاری تهیه 
شده، در ضمن تحلیل وضعیت، پیشنهادهای مشخص 
برای دولت افغانستان ارائه می شود. کمیسیون بر اساس 
برنامه استراتیژیک و برنامه عمل ساالنه، مهم ترین مسایل 
حقوق بشر در کشور را شناسایی کرده و اقدام به تحقیق 
در مورد آن می کند. گزارش های تحقیقی کمیسیون توجه 
استناد  آن  به  داشته  به خود جلب  را  رسانه ها  و  دولت 
می شود. طی سال 1396 مهم ترین گزارش های تحقیقی 
و موضوعی که توسط کمیسیون تهیه و نشر شده در این 
گزارش به صورت مفصل به معرفی گرفته می شود. قابل 
یاد آوری است که گزارش وضعیت محالت سلب آزادی، 
گزارش حق آزادی تشکیل اجتماعات، گزارش وضعیت 
شامل  شکنجه،  وضعیت  گزارش  بازگشت کنندگان، 
گزارش هایی اند که تحت کار قرار دارد. گزارش هایی که 
طی این دوره تهیه و نشر شده که در این بخش به معرفی 

گرفته می شود. 

تهیه و نشر گزارش وضعیت حقوق بشر در افغانستان

کمیسیون همه ساله گزارش تحقیقی درباره وضعیت عمومی حقوق بشر منتشر می کند. در این دوره »گزارش وضعیت حقوق بشر 
در سال 1395« به نشر رسیده است. در این گزارش با 3329 نفر مصاحبه صورت گرفته است. گزارش وضعیت حقوق بشر در 
چهار فصل تهیه شده و به مهم ترین موارد حقوق بشری در افغانستان، پرداخته است. بر بنیاد این گزارش حقوق بشر در افغانستان 
هنوز با مشکالت مختلف مواجه است. نقض حق آزادی های زنان، خشونت علیه زنان و کودکان، محرومیت از حق آموزش، وجود 
فساد اداری، فقر و بیکاری، جنگ و ناامنی از عمده ترین مواردی اند که هنوز به عنوان یک چالش مطرح است. کمیسیون حقوق بشر 
پیشنهادهای مشخص را برای دولت ارائه کرده و خواسته است تا به وضعیت حقوق بشری توجه بیشتر شود. در این گزارش تأکید 
شده است که دولت باید در زمینۀ تطبیق قانون به صورت عادالنه، ایجاد فرصت های شغلی، صلح دوام دار، توجه به حقوق زنان و 
اطفال و توسعه خدمات آموزشی و صحی، برنامه های عملی و مؤثر را طرح و اجرا کند. این گزارش از طریق وبسایت منتشر شده و 

در  دسترس همگان  قرار گرفته است. 
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تهیه گزارش های وضعیت خشونت علیه زنان و وضعیت خانه های امن 

کمیسیون، همه ساله گزارش تحقیقی درباره وضعیت خشونت علیه زنان تهیه و نشر می کند. در این دوره، یافته های گزارش وضعیت 
خشونت علیه زنان نشان می دهد که  در سال 1396 تعداد 4340 مورد خشونت علیه زنان به تفکیک 749 مورد خشونت اقتصادی، 
228 مورد خشونت جنسی، 1420 مورد خشونت فزیکی، 1317 مورد خشونت روانی و لفظی و 626 مورد سایر خشونت ها  علیه 
زنان اعمال شده است. این گزارش نشان می دهد که دالیل مختلف از جمله رسوم و عنعنات ناپسند، فقر، بی سوادی و عدم آگاهی 
از حقوق زنان، وابستگی اقتصادی و غیره به عنوان عامل خشونت علیه زنان محسوب می شود. کمیسیون، عالوه از تهیه گزارش 
وضعیت خشونت علیه زنان، یک گزارش اختصاصی راجع به وضعیت خانه امن نیز تهیه کرده است. این گزارش وضعیت زنان را در 
خانه های امن  بررسی کرده است. موضوعات مانند وضعیت بهداشتی و معیشتی، رسیدگی به قضایا و تعیین سرنوشت و  دیگر موارد 
حقوق بشری شان مورد بحث قرارگرفته است.  زنان در افغانستان هنوز با چالش های متعددی مواجه اند و در معرض خشونت قرار 
دارند. افغانستان بر اساس اسناد بین المللی حقوق بشر، مکلف است که برای اجرای کنوانسیون های مربوطه تالش کند. کنوانسیون 
منع تبعیض علیه زنان )CEDAW( یکی از مهم ترین کنوانسیونهای بین المللی حقوق بشری است که افغانستان به آن پیوسته است. 

کمیسیون، در این دوره گزارش عمومی را از میزان تطبیق این کنوانسیون تهیه کرده است. 

تهیه و نشر گزارش وضعیت اشخاص دارای معلولیت در افغانستان

در جریان سال 1396 گزارش تحقیقی با عنوان »وضعیت حقوق بشری اشخاص دارای معلولیت در سال 1394 و 1395( از سوی 
کمیسیون تهیه و به نشر رسیده است. این گزارش به زبان های دری و پشتو چاپ شده که حاوی معلومات همه جانبه درباره وضعیت 
اشخاص دارای معلولیت است. در این گزارش با 944 نفر از اشخاص دارای معلولیت مصاحبه صورت گرفته و وضعیت حقوق بشری 
آنان مورد بررسی قرار گرفته است. در این گزارش حق کار، حق آموزش، حق دسترسی به صحت و سایر موارد حق های بشری 
مورد توجه قرارگرفته است. در گزارش متذکره، چالش ها و مشکالت اشخاص دارای معلولیت شناسایی و پیشنهادهای مشخص 
برای دولت به منظور اجرای آن صورت گرفته است. این گزارش در 48 صفحه تهیه و چاپ شده و از طریق وبسایت نیز منتشر شده 
است. اشخاص دارای معلولیت، به عنوان قشر آسیب پذیر جامعه، مستحق حمایت های اساسی اند. توانمند سازی، فراهم کردن زمینه 
دسترسی به آموزش، ارتقای مهارت ها، ایجاد فرصت های شغلی می تواند به عنوان حمایت های بنیادی محسوب شود. کنوانسیون 
بین المللی در مورد حمایت از اشخاص دارای معلولیت، دولت ها را مکلف کرده که از اشخاص دارای معلولیت حمایت های همه جانبه 

کنند.    

تهیه و نشر گزارش دسترسی شهروندان به عدالت 

گزارش دسترسی شهروندان به عدالت یکی از مهم ترین گزارش های تحقیقی است که طی سال 1396 از سوی کمیسیون تهیه و 
نشر شد.  این گزارش بر اساس دو پرسشنامه تهیه شده  که در پرسشنامه اول، با 3742 تن که 25 درصد مصاحبه شوندگان را زنان 
تشکیل می دهند، در 29 والیت کشور مصاحبه صورت گرفته است. در پرسشنامه دوم با مسئوالن عدلی و قضایی، وکالی مدافع، 
مسئوالن پولیس، و سایر افراد ذیربط در 25 والیت کشور مصاحبه شده است. این گزارش که میزان دسترسی شهروندان به عدالت 
در سال 1395 را نشان می دهد، مباحث مانند دسترسی فزیکی به محاکم و سارنوالی، دسترسی فزیکی به نهاد پولیس، دسترسی 
به وکالی مدافع، دسترسی به خانه های امن و سایر موارد مهم را مورد بحث و تحلیل قرار داده است. بر مبنای این گزارش، در 25 
والیت کشور، از میان 300 واحد اداری سارنوالی ابتدائیه، تعداد 50 واحد آن که 16 درصد را تشکیل می دهد، به دلیل نا امنی و تسلط 
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مخالفان مسلح، غیر فعال اند. این گزارش از طریق وبسایت کمیسیون منتشر شده و  دسترسی پذیر است. 

تهیه گزارش بررسی سطح آگاهی عامه از حقوق بشر

 بررسی و مشخص شدن سطح آگاهی عامه از حقوق بشر، نهادها و دولت را قادر می سازد که در مطابقت با سطح آگاهی عامه از 
حقوق بشر، برنامه ها و پالیسی های خود را در زمینه ترویج، آگاهی دهی و آموزش طرح و اجرا کنند. با درنظرداشت اهمیت موضوع، 
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، در این زمینه گزارش تحقیقی را طرح و تهیه کرده است. این گزارش میزان سطح آگاهی 
عامه از حقوق بشر در سال 1395 را نشان می دهد. این گزارش براساس پرسشنامه های مشخص که از قبل طرح شده انجام شده  که 
از طریق 14 دفتر ساحوی و والیتی با 4385 تن در مناطق تحت پوشش مصاحبه صورت گرفته است. تعریف حقوق بشر، آشنایی با 
معاهدات بین المللی حقوق بشر، تعهد دولت در قبال حقوق بشر، آشنایی با کمیسیون مستقل حقوق بشر، از پرسش هایی اند که با 
مصاحبه شوندگان مطرح شده است. همچنین عمده ترین موارد حق های بشری مانند حق زندگی، حق تحصیل، حق انتخاب همسر، 
حق آزادی بیان، حق رهایی از شکنجه، حق تظاهرات و غیره موارد شامل پرسش های اصلی است که در جریان مصاحبه با شهروندان 
مطرح شده است. سطح آگاهی عامه از حقوق بشری شان بستگی به سطح سواد جامعه  و میزان اجرای برنامه های آموزشی دارد. 

مصاحبه شوندگان پاسخ های متخلف و متفاوتی داده که جزئیات آن در گزارش تحلیل شده است. 

تهیه گزارش وضعیت زنان شاغل در نهادهای امنیتی

 این گزارش در نتیجه نظارت های کمیسیون از مراکز دفاعی و امنیتی کشور تهیه شده است. این گزارش به صورت خاص در 
دو موضوع »تبعیض« و »آزار و اذیت« زنان موظف در ارگان های دفاعی و امنیتی پرداخته است.  گزارش وضعیت زنان موظف در 
نهادهای امنیتی، بر مبنای مصاحبه با 651 تن از زنان موظف در نهادهای پولیس، اردو و امنیت ملی تهیه شده است. در این گزارش، 
بیش از 88 درصد مصاحبه شوندگان زنانی بوده اند که در صفوف پولیس فعالیت دارند. نمونه آماری این گزارش تمام زون های کشور 
را شامل می شود. در این گزارش 42 درصد زنان گفته اند که در قسمت ارتقای ظرفیت، از فرصت مساوی با مردان برخوردار نشده اند. 
بیشتر آنان دلیل این امر را، تبعیض و برخورد دوگانه عنوان کرده اند. حدود 13 درصد زنان گفته اند که با آزار و اذیت جنسی مواجه 
شده اند. گزارش متذکره،  در تمام نهادهای امنیتی یک کاپی فرستاده و نتایج مثمر را در پی داشته است. طوری که رئیس جمهور 
کشور طی یک جلسه با نهادهای دفاعی و امنیتی، از مسئوالن خواسته که به وضعیت زنان به صورت خاص توجه صورت گیرد و 
مصونیت برای آنان ایجاد شود. همچنین مکتوب اطمینانیه در زمینه توجه به وضعیت زنان در نهادهای امنیتی، از سوی این نهادها 

به کمیسیون رسیده است. 

تهیه گزارش سایه وضعیت  شکنجه و ارائه آن به شورای حقوق بشر سازمان ملل 

گزارش سایه شکنجه که از سوی کمیسیون تهیه شده بود، به تاریخ 12 آپریل )23 حمل 1396( به شورای حقوق بشر سازمان ملل 
متحد فرستاده شد. این گزارش در مورد پیشرفت های که در عرصه تقنین برای ممنوعیت شکنجه انجام شده، یادآوری کرده است. 
مانند ممنوعیت شکنجه و تعیین جزا برای عامالن شکنجه در کود جزا، برخی پیشرفت ها در قانون اجراآت جزایی و تصویب قانون 
منع شکنجه از جمله دستاوردهای افغانستان محسوب شده است. گزارش سایه شکنجه نشان می دهد که در برخی از والیات کشور، 
اشخاص متهم به همکاری با تروریستان )متهمان جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی( از سوی پولیس مورد شکنجه قرار می گیرند. 
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مظنونان و متهامان با شیوه های مختلف به منظور گرفتن اعتراف مورد شکنجه قرار می گیرند. نماینده کمیسیون مستقل حقوق بشر 
افغانستان در جلسه بررسی گزارش دولت افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گزارش سایه را ارائه کرد و هم چنین 
در جلسه جداگانه نیز درباره شکنجه ابراز نگرانی کرد و به طور مفصل در مورد شکنجه و شیوه های آن در افغانستان توضیحات ارائه 
کرد. پس از این جلسه، شورای حقوق بشر بیانیه ای را صادر کرد و از وضعیت شکنجه در افغانستان ابراز نگرانی کرد که در رسانه های 

داخلی و خارجی به طور گسترده بازتاب یافت. 

نشر گزارش وضعیت حقوق اقتصادی و اجتماعی در سال های )1394  و 1395( 

گزارش وضعیت حقوق اقتصادی و اجتماعی که سال های 1394 و 1395 را شامل می شود، هشتمین گزارش درباره حقوق اقتصادی 
و اجتماعی است که از سوی کمیسیون تهیه و منتشر شده است. این گزارش در سه فصل تهیه شده که فصل اول راجع به کلیات، 
فصل دوم شامل مباحث بهره مندی شهروندان از حقوق اقتصادی و اجتماعی و فصل سوم آن جمع بندی و سفارش ها ست. این 
گزارش یک گزارش تحلیلی و توصیفی است که طی دو سال متذکره، با حدود 8517 نفر مصاحبه صورت گرفته است که 48 درصد 
مصاحبه شوندگان، زنان بوده اند. این گزارش 27 والیت را تحت پوشش داشته و یافته های آن طی هردو سال، به صورت مقایسوی 
تحلیل شده است. به عنوان مثال: یافته های گزارش در بخش حق کار نشان می دهد که در سال 1395 نرخ بیکاری نسبت به سال 

1394 حدود 2 درصد بیشتر شده است. 

تهیه و نشر گزارش ساالنه درباره آموزش حقوق بشر توسط دفتر ساحوی کابل

در این دوره، دفتر ساحوی کابل گزارش اختصاصی را با عنوان »گزارش ساالنه آموزش و ترویج حقوق بشر« تهیه و نشر کرده است. 
این گزارش به صورت مفصل میزان و تعداد تطبیق شیوه های آموزشی مانند کارگاه، کنفرانس، کورس، جلسه و سایر شیوه هایی 
را که در برنامه عمل پیش بینی شده به بررسی گرفته است. بر بنیاد این گزارش، در نتیجه اجرای برنامه های آموزشی توسط دفتر 
ساحوی کابل در سال 1396، تعداد 6227 )3173 زن، 3054 مرد( آموزش دیده اند. در این گزارش، افزایش میزان مراجعه کنندگان 
دفتر ساحوی کابل، مطالبه همکاری نهادهای دولتی و غیر دولتی از کمیسیون، در زمینه برگزاری برنامه های حقوق بشری به عنوان 
نتیجه بارز این فعالیت ها شناسایی و تحلیل شده است. این گزارش از طریق وبسایت منتشر شده و از بخش گزارش های تحقیقی 

قابل دریافت است. 

گزارش تدریس مضمون حقوق بشر در دانشگاه های خصوصی

این گزارش به صورت اختصاصی راجع به امضای تفاهمنامه ها با دانشگاه ها و مؤثریت آن، توسط دفتر ساحوی کابل تهیه شده است. 
این گزارش نشان می دهد که دفتر ساحوی کابل با چهار دانشگاه تفاهمنامه امضا کرده که سه دانشگاه خصوصی،  مضمون حقوق 
بشر را در سمیستر اول تدریس کرده اند. در نتیجۀ تدریس مضمون حقوق بشر در دانشگاه ها، تعداد 477 تن )136 دختر، 341 
پسر( مستفید شده اند. بررسی نتایج و مؤثریت تدریس مضمون حقوق بشر، نشان می دهد که از مجموع این 477 تن، تعداد 120 
تن آنان در امتحان مضمون حقوق بشر نمره 100 گرفته اند. در مجموع حدود 63 درصد دانشجویان، نمره کادری که بیشتر از 85 

نمره است، به دست آورده اند. 
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تهیه گزارش های  اختصاصی توسط دفتر ساحوی بامیان

دفتر ساحوی بامیان در جریان سال 1396 تعداد سه عنوان گزارش اختصاصی را تهیه کرده است. گزارش در مورد کیفیت پایین 
آموزش در مناطق تحت پوشش بامیان، گزارش درباره آزار و اذیت جنسی زنان در ارگان های امنیتی بامیان، گزارش درباره عوامل 
عدم دسترسی زنان به عدالت در والیت بامیان، گزارش هایی اند که به صورت فشرده توسط دفتر ساحوی بامیان تهیه  شده است. 
منابع معلوماتی این گزارش ها را، مصاحبه های مسئوالن دولتی آن والیت و یافته های نظارتی کمیسیون تشکیل می دهد. در این 
گزارش ها، چالش های اصلی بررسی شده و تحلیل شده است. در گزارش های متذکره، پیشنهادهای مشخصی برای دولت در زمینه 

رفع چالش های موجود صورت گرفته است. 

نظارت مؤثر و نتیجه بخش بر جریان تظاهرات و اعتصابات

آزادی اجتماعات و تظاهرات به عنوان یک حق بشری مطرح است. این حق در اسناد بین المللی حقوق بشر تصریح شده و دولت ها 
را مکلف به حمایت و رعایت آن کرده است. امروزه در دنیا مرسوم است که شهروندان به صورت مدنی خواست های مشروع شان 
را از طریق راه اندازی تظاهرات و اعتصابات مطرح می کنند. کمیسیون به عنوان یک نهاد ناظر و حمایت کننده ارزش های حقوق 
بشری، همه ساله به صورت مستمر بر جریان تظاهرات ها و اعتصابات نظارت داشته است.  طی این دورۀ گزارشدهی کمیسیون بر 32 
مورد تظاهرات و راهپیمایی و 5 مورد اعتصاب نظارت کرده است. کمیسیون همواره از تظاهرات به عنوان یک حق بشری حمایت 
کرده است. نظارت های کمیسیون نشان می دهد که،  در 2 مورد تظاهرات برخورد نیروهای انتظامی و امنیتی با تظاهرات کنندگان 
خشونت آمیز بوده و منجر به لت و کوب و زخمی شدن برخی تظاهرات کنندگان شده است. کمیسیون در این رابطه به صورت صریح 
اعالمیه مطبوعاتی منتشر کرده و از حکومت و نیروهای امنیتی خواسته که در زمینه تأمین امنیت تظاهرات کنندگان توجه کنند و از 
هرگونه رفتار خشونت آمیز خود داری کنند. همچنین از تظاهرات کنندگان خواسته شده که از خشونت و پرخاشگری خود داری کنند. 

در مورد دوم، تظاهراتی که در بامیان راه اندازی شد، نیز از سوی پولیس برخورد خشونت آمیز شده و تظاهرات کنندگان را با 
خشونت متفرق کردند. نظارت و اعالمیه مطبوعاتی کمیسیون در حمایت از راهپیمایی ها و اعتصابات باعث جلب توجه مسئوالن شده 

است. به عنوان مثال در دو مورد نظارت بر اعتصاب غذایی زندانیان، و ارائه سفارش از سوی کمیسیون به مسئوالن باعث رسیدگی 
به خواست قانونی زندانیان و توجه به وضعیت آنان شده است. 
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نظارت و انجام مصاحبه در 
مورد دسترسی شهروندان به 

حقوق اقتصادی و اجتماعی

مورد  در  ساحوی  نظارت های 
دسترسی  میزان  بررسی 
و  اقتصادی  به حقوق  شهرندان 
مناطق  تمام  در  اجتماعی شان 
انجام شده است.  تحت پوشش 
 134 طریق  از  سال،  طول  در 
مأموریت نظارتی از 5 حق بشری 
و  اقتصادی  حقوق  شامل  که 

اجتماعی می شود، نظارت صورت گرفته است.  در جریان این نظارت ها با 2532 تن )748 زن و 1784مرد( مصاحبه انجام شده 
است. حق آموزش، حق کار، حق صحت، حق تأمین اجتماعی و زندگی مناسب، و حق ازدواج و تشکیل خانواده در این فورم گنجانده 
شده و پرسش های مرتبط به آن مطرح شده است. از این فورم ها و مصاحبه ها، در گزارش وضعیت حقوق اقتصادی و اجتماعی 
استفاده خواهد شد. این نظارت ها، مبنای گزارش های تحقیقی کمیسیون را تشکیل می دهد و یافته های آن از طریق گزارش منعکس 

می شود. 

نظارت بر وضعیت حقوق اطفال و اطفال سرحدی 

کمیسیون طی این دوره گزارشدهی تعداد 152 بار بر وضعیت اطفال در تمام مناطق تحت پوشش نظارت کرده که در نتیجه با 3348 
طفل )1218 دختر و 2130 پسر( مصاحبه انجام داده و از وضعیت دسترسی به حقوق بشری شان نظارت کرده است. یافته های این 
نظارت ها بخشی از منابع گزارش وضعیت اطفال را تشکیل می دهد و از این نظارت ها در گزارش وضعیت اطفال استفاده می شود. 

اطفال به عنوان قشر آسیب پذیر، 
با  افغانستان  در  هم  هنوز 
و  مواجه اند  جدی  چالش های 
بنیادی  حمایت های  نیازمند 
دولت اند.  سوی  از  اساسی  و 
نظارت،  جریان  در  کمیسیون 
همواره به مسئوالن سفارش های 
بخش  در  است.  داشته  نیز  را 
اطفال از مجموع 54 سفارش که 
21 سفارش آن عملی شده است. 
این سفارش ها شامل موضوعات 

کار شاقه اطفال بوده است. 
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سال  طول  در  همچنین، 
مأموریت  طی 32  مالی 1396 
از اطفال سرحدی نظارت صورت 
با 374  نتیجه  در  است.  گرفته 
طفل )112 دختر و 262 پسر( 
است. کمیسیون  مصاحبه شده 
از بررسی مشکالت اطفال  پس 
مسئول  نهادهای  با  سرحدی، 
مانند IOM  هماهنگ می کنند 
تا اطفالی که در معرض خطر اند 
گیرند.  قرار  حمایت  مورد 
در  نظارت ها  این  یافته های 

کمیسیون ثبت شده و در گزارش های وضعیت اطفال استفاده می شود. نظارت های کمیسیون بر اطفال سرحدی مؤثریت و نتایج 
خوبی  داشته است. طوری که در این دوره حدود 270 طفل از طریق هماهنگی با نهادهای مسئول مورد حمایت قرار گرفته اند. این 
حمایت ها شامل، معرفی به مراکز صحی جهت درمان، نگهداری موقت آنان در شلترها و مراکز نگهداری، فراهم کردن زمینه پیوستن 
به فامیل بوده است. کمیسیون در جریان نظارت سرحدی با وزارت امورمهاجرین و عودت کنندگان، مؤسسه IOM ، وزارت کار و امور 
اجتماعی یک کمیته مشترک دارند که اطفال رد مرز شده و بی سرپرست را به IOM  معرفی می کند و از آن طریق حمایت می شود. 
 save the قضایایی جرمی را با نهادهای کشفی و عدلی شریک می سازد. یافته های نظارت های سرحدی با مؤسسه حمایت از اطفال

children  نیز در میان گذاشته شود. 

نظارت بر وضعیت افراد دارای معلولیت در افغانستان

نظارت های کمیسیون از وضعیت اشخاص دارای معلولیت در افغانستان و بررسی میزان برخورداری آنان از حقوق بشری شان، باعث 
شده که چالش های عمده که افراد دارای معلولیت با آن مواجه اند، شناسایی شود و از طریق گزارش های تحقیقی و سفارش ها، با 
مسئوالن همرسانی شود. کمیسیون در این دوره از طریق 76 مأموریت نظارتی بر وضعیت افراد دارای معلولیت، با 735 تن )283 
زن و 452 مرد( مصاحبه کرده است. این مصاحبه ها که بر اساس فورم مشخص صورت گرفته، بخش های مختلف حقوق بشر مانند 
حق تعلیم، و کار و صحت و سایر موارد به بررسی گرفته شده است. کمیسیون توانسته که فعالیت مؤثر و گسترده را برای نظارت بر 
وضعیت اشخاص دارای معلولیت انجام دهد. کمیسیون همواره از طریق دادخواهی، ارائه سفارش ها و هماهنگی با نهادهای مربوطه، 
تالش کرده است تا به مشکالت عمدۀ معلولین رسیدگی شود.  دادخواهی ها و حمایت های کمیسیون در بسیاری موارد نتیجه فوری 
و مؤثر داشته است. به عنوان مثال، در این دوره تعداد 7 معلول که از امتیاز معاشات دولتی مختص به افراد دارای معلولیت محروم 

بود، شناسایی و شامل امتیازات معاش معلوالن شد. 

نظارت مؤثر کمیسیون بر زندان ها  

محبوسان بیشتر از دیگران، در معرض خطر تهدید، بد رفتاری و بی توجهی مواجه اند. بنابراین نظارت بر زندان ها به عنوان یک 
امر ضروری پنداشته می شود و این نظارت ها می تواند  تضمین کننده مصونیت افراد سلب آزادی شده، باشد. کمیسیون مستقل 
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حقوق بشر افغانستان، در جریان سال 1396 طی 298 مأموریت 
نظارتی 1186 بار از محابس نظارت کرده است. در نتیجه با 
است.  شده  مصاحبه  مرد(   1664 و  زن   720( نفر   2384
بوده  مفید  و  نتیجه بخش  محابس،  بر  کمیسیون  نظارت های 
است. طوری که در اثر این نظارت ها و مداخله قانونی کمیسیون 
تعداد 244 تن )35 زن و 186 مرد و 23 طفل( که به صورت 
غیر قانونی در حبس به سر می بردند، رها شده اند. زندانی هایی که 
در اثر نظارت کمیسیون رها شده، در جریان مصاحبه مشکالت 
خود را مطرح ساخته و گفته اند که از مدت معیینه زندانی آنان 
گذشته است. ناظران کمیسیون ضمن بررسی دوسیه های آنان، 
برای رهایی آنان دادخواهی کرده است. بر اساس قانون، زمانی 
که زندانی وقت معینه خود را تکمیل می کنند، دیگر نباید در 
زندان نگهداشته شود و ادامه نگهداری آنان، غیر قانونی محسوب 
می شود.  زندانیان غیر قانونی در این دوره نسبت به سال گذشته 

حدود 45 مورد کمتر بوده که 8 
درصد کاهش را نشان می دهد. 
که  می دهد  نشان  کاهش  این 
نظارت های کمیسیون مؤثر بوده 
و زندانیان پس از تکمیل  معیاد 
رها  مسئوالن  سوی  از  معیینه 

می شوند. 

نظارت های مستمر و مؤثر بر توقیف خانه ها

نظارت های کمیسیون بر نظارت خانه ها و توقیف خانه های پولیس و امنیت ملی باعث تأمین حقوق بشر و جلوگیری از موارد نقض 
حقوق بشر شده است. در این دوره طی 296 مأموریت نظارتی  478 بار نظارت بر نظارت خانه ها و توقیف خانه های پولیس و امنیت 
ملی صورت گرفته و در جریان نظارت ها با 2868 تن )649 زن، 2219 مرد( مصاحبه شده است. در نتیجه 48 تن که به صورت 
غیر قانونی تحت نظارت بودند رهایی یافتند. کمیسیون طی نظارت هایی که بر نظارت خانه های امنیت ملی و پولیس داشته، 22 
مورد سفارش را به مسئوالن ارائه کرده که 13 مورد آن از سوی مسئوالن این نظارت خانه ها عملی شده است. این سفارش ها شامل 
توجه به وضعیت آب و غذا، صحت و حق تعیین سرنوشت بوده است. کمیسیون بر اساس تفاهمنامه ای که با ارگان های دفاعی و 
امنیتی امضا کرده، حق دارد که از محالت سلب آزادی به شمول زندان ها و توقیف خانه ها نظارت کند. به منظور پیگیری و تطبیق 
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تفاهم نامه جلسات هماهنگی با این نهادها نیز برگزار شده است.  در 
جریان سال 1396 تعداد 13 جلسه با نهادهای امنیتی در مورد 
پیگیری مواد تفاهم نامه، صورت گرفته است. امضای تفاهمنامه ای 
که میان کمیسیون و نهادهای امنیتی صورت گرفته، مؤثر بوده و به 
چالش هایی عمده که قباًل وجود داشته توجه شده است. از جمله، 
همکاری موظفان امنیتی با کمیسیون در قسمت نظارت بر محالت 
سلب آزادی و توجه به اتاق های سلب آزادی شدگان از جمله تغییر 

مثبت بوده است.

نظارت بر وضعیت زنان موظف در نهادهای امنیتی 

کمیسیون بر اساس یک پرسشنامه با 651 تن از زنان موظف در 
وزارت امور داخله، وزارت دفاع و ریاست امنیت ملی مصاحبه انجام 
داده است که درباره تبعیض و آزار و اذیت پرسش های را مطرح 

کرده است. کمیسیون بر مبنای این پرسشنامه ها گزارش تحلیلی خویش را تهیه و منتشر کرده است. این گزارش با عنوان »وضعیت 
زنان منسوب در نهادهای دفاعی و امنیتی« از سوی کمیسیون منتشر شده نتایج مؤثری را در پی داشته است. مسئوالن از طریق 
مکتوب اطمینان داده اند که برای مصونیت زنان در صفوف امنیتی تالش های بیشتر خواهند کرد. در این گزارش از آزار و تبعیض 

علیه زنان سخن گفته شده و یافته های آن با نهادهای مربوطه در میان گذاشته شده است. 

نظارت بر مراکز اصالح و تربیت اطفال

نظارت بر وضعیت اطفال متخلف از قانون که در مراکز اصالح و تربیت به سر می برند، جز فعالیت های مهم نظارتی کمیسیون بوده 
است. در جریان سال 1396 از طریق 292 مأموریت نظارتی، تعداد348 بار از مراکز اصالح و تربیت اطفال و مراکز نگهداری اطفال 
در 94 مرکز تحت پوشش، نظارت صورت گرفته که در نتیجه با 3132 طفل )1408 دختر و 1724 پسر( مصاحبه انجام شده 
است. کمیسیون، همواره در این نظارت های شان وضعیت اطفال به حقوق بشری شان را مورد بررسی قرار داده و در موارد ضرورت، 
سفارش های مشخص را برای مسئوالن ارائه کرده است. طوری که در این دوره از مجموع 54  مورد سفارش، 30 مورد آن از سوی 
مسئوالن عملی شده است. این سفارش ها شامل، تجهیز اتاق های اطفال از لحاظ گرمی و سردی، رسیدگی به وضعیت صحی 
و  غذامناسب بوده است. کمیسیون از نتایج و یافته های این نظارت ها، گزارش های اختصاصی تهیه و منتشر می کند. طوری که 
در گزارش وضعیت اطفال که سال های 1394 و 1395 را شامل می شود، یک فصل آن راجع به وضعیت اطفال متخلف از قانون 

پرداخته است. 

نظارت های دوامدار و نتیجه بخش بر خانه های امن

کمیسیون بر اساس برنامه عمل ساالنه، نظارت های مستمر بر خانه های امن انجام داده است. طوری که در این سال طی 312 
مأموریت نظارتی  577 بار نظارت بر خانه های امن و سایر مراکز نگهداری زنان صورت گرفته است که در نتیجه با 3342 زن مصاحبه 
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انجام شده است. نظارت های کمیسیون باعث شده که از یکسو مسئوالن خانه های امن توجه بیشتر به وضعیت حقوق بشری زنان 
کند و از سوی دیگر، در مواردی که زنان اعتراض داشته اند، از سوی کمیسیون دادخواهی صورت گرفته است. در نتیجه مجموع این 
نظارت ها، برای 27 زن که در خانه های امن مشکالت داشتند، دادخواهی صورت گرفت که نتیجه بخش بوده است. به عنوان مثال 
در 5 مورد که زنان از عدم رسیدگی عادالنه به قضیه حقوقی شان توسط نهادهای عدلی و قضایی اعتراض داشتند توسط کمیسیون 
دادخواهی شده و حل شد. خانه های امن، به عنوان یک محل قابل اعتماد برای زنانی که در معرض آسیب قرار دارند شمرده می شود. 
زنانی که مورد خشونت های مکرر قرار گرفته و زندگی شان در خطر اند  یا دخترانی که به دلیل ازدواج های اجباری، از منزل فرار 

کرده اند، تا تعیین سرنوشت شان در خانه های امن به سر می برند. 

برگزاری جلسات و فعالیت های کمیته منع شکنجه  نتایج مطلوب در پی داشته است

بر اساس فرمان تقنینی ریاست جمهوری، کمیسیون منع شکنجه متشکل از اعضای بلند پایه نهادهای عدلی و قضایی و نهادهایی 
که در حوزه مسایل حقوقی فعالیت دارند، در این دوره ایجاد شده که ریاست آن را کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به عهده 
دارد. کمیسیون منع شکنجه طی سال 1396 فعالیت های مؤثر و مبتنی بر نتیجه را داشته است. کمیسیون منع شکنجه، در جریان 
این سال تعداد 6 جلسه برگزار کرده که نتایج مؤثر و مفید را در پی داشته است: ارائه پیشنهادهای مشخصی برای تعدیل قانون 
منع شکنجه؛ تصویب برنامه عمل کمیسیون منع شکنجه؛ طرح برنامه آموزشی در مورد منع شکنجه؛ تقاضای گزارش از ارگان های 
ذیربط درباره شکنجه و طرح پیگیری سفارش های کمیته منع شکنجه از جمله مهم ترین دستاوردهای این کمیته در جریان سال 
مالی 1396 بوده است. با وجود تمام تالش ها، هنوز هم مواردی از شکنجه در افغانستان وجود داشته است. کمیسیون در این زمینه 
گزارش سایه وضعیت شکنجه را تهیه و به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه کرده است. کمیته منع شکنجه که بر اساس 
فرمان ریاست جمهوری تشکیل شده، می تواند در جلوگیری و کاهش شکنجه و دادخواهی مؤثریت بنیادی و نتیجه بخش داشته 
باشد. در اثر دادخواهی های این کمیته، قانون منع شکنجه براساس فرمان شماره 266 مورخ 14حوت 1395 خورشیدی تصویب شد. 
بر اساس این قانون، هر نوع شکنجه و اعمال رفتار ظالمانه و تحقیر کننده ممنوع بوده و عامالن آن  مجازات شدنی اند. دادخواهی های 
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کمیته باعث شده که دولت افغانستان عماًل برای لغو حق 
شرط افغانستان که برای دو ماده کنوانسیون گذاشته بود، 
به  برای پیوستن  افغانستان  اقدام کند. همچنین دولت 

پروتکل الحاقی منع شکنجه اقدام کرده است. 

توسط  حقوقی  مساعدت های  و  شکایت ها  ثبت 
کمیسیون 

کمیسیون به عنوان یک نهاد ملی معتبر و مورد اعتماد، 
شکایت های حقوق بشری شهروندان را ثبت کرده و مطابق 
صالحیت های قانونی خویش اجراآت الزم را انجام داده 
است. در سال مالی 1396تعداد 7432 شکایت  در موارد 
مختلف از جمله خشونت علیه زنان و اطفال، اعتیاد، فقر، 
بیکاری، خشونت های خانوادگی، منازعه، کمبود خدمات 
به  کمیسیون  در  نامتوازن  انکشاف  و  تعلیمی  و  صحی 
ثبت رسیده است. از مجموع شکایت های ثبت شده تعداد 
2412 قضیه آن نقض حقوق بشر شناسایی شده است. 
این در حالی است که در سال 1395 تعداد 7865 مورد 
که حدود 2800  بود  ثبت شده  در کمیسیون  شکایت 
قضیۀ آن نقض حقوق بشر  را تشکیل می داد. در سال 
1396 ثبت شکایت ها حدود 2 درصد کمتر بوده است. 
بخش عمده این شکایت ها که تعداد آن به بیش از 4340 
مورد می رسد، در مورد خشونت علیه زنان بوده است. همچنین از مجموع شکایات،  تعداد 34 شکایت از سوی مدافعان حقوق بشر 
به ثبت رسیده است. شکایت های حاکی از آن است که این مدافعان مورد تهدید یا خشونت قرار گرفته اند. تهدید توسط تلفون افراد 
نامعلوم، تهدید توسط افراد مسلح غیر مسئول، خشونت از سوی پولیس و غیره از مواردی بوده که در این شکایت ها ذکر شده است. 

کمیسیون ، در چارچوب صالحیت های قانونی خویش، برای مراجعان و قربانیان نقض حقوق بشر رهنمایی ها و مساعدت های 
حقوقی الزم را انجام داده است. مساعدت های حقوقی، راهنمایی کردن و ارائه مشوره های حقوقی برای مراجعان، مفید و ارزشمند 
بوده است. کمیسیون در طول سال تعداد 270 نفر از اقشار آسیب پذیر و بی سرپرست را به شمول زنان و اطفال در خانه های امن و 
سایر نهادهای حمایتی معرفی کرده است. همکاری و حمایت های کمیسیون باعث شده که به افراد متذکره رسیدگی صورت گیرد 
و تحت حمایت قرار گیرند.کمیسیون از طریق مساعدت های حقوقی و ارجاع  قضایا به نهادهای مربوطه و مستند سازی، معرفی به 
مراکز صحی، دادخواهی، پیگیری قضایا مراجعان را کمک کرده است. در سال 1395 از مجموع 2800 قضیه نقض حقوق بشر تعداد 
840 مورد آن در طول سال توسط نهادهای عدلی و قضایی حل  شده بود. یافته های مقدماتی در سال 1396  نشان می دهد که 

750 مورد قضیه تاکنون از سوی نهادهای عدلی و قضایی رسیدگی شده و بقیه آن تحت کار قرار دارد. 
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شکایت از پولیس، رو  به کاهش بوده است 

در طول سال 1396 از مجموع شکایت هایی ثبت شده، تعداد 268 مورد آن علیه پولیس است. از میان این شکایت ها 24 قضیه آن 
به عنوان نقض حقوق بشر توسط پولیس، شناسایی است. بر مبنای گزارش های ساالنه کمیسیون، ثبت شکایت علیه پولیس رو به 
کاهش بوده است. گزارش ساالنه 1394 کمیسیون نشان می دهد که در طول سال تعداد 407 شکایت از پولیس در کمیسیون به ثبت 
رسیده است. اما در سال 1395 ارقام ثبت شکایت از پولیس به 311 مورد رسیده است که حدود 14 درصد کاهش را نشان می دهد. 
اما دیده می شود که در سال 1396 میزان ثبت شکایت از پولیس، بازهم کاهش داشته است. این تغییر قابل مالحظه، نتیجه ای 
بارز آموزش ها و نظارت های مؤثر کمیسیون است. کمیسیون به صورت گسترده نیروهای موظف در صفوف پولیس را آموزش داده 

و همچنین از عملکرد پولیس به 
صورت مداوم نظارت کرده است. 
نمودار ذیل، تعداد ثبت شکایات 
سال  تفکیک  به  را  پولیس  از 

نشان داده است: 
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نظارت بر اجرای فرمان های رئیس جمهوری

نظارت کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان  بر اجرای فرمان های رئیس جمهوری درباره تخفیف و عفو زندانیان، باعث شفافیت 
بیشتر و اطمینان بهتر شده است. نظارت مؤثر کمیسیون تضمین کننده شفافیت پروسه بوده و تالش شده تا به صورت دقیق دوسیه 
های زندانیان بررسی آن تعداد زندانیانی که مستحق این امتیاز بوده برخوردار شده اند. نظارت های کمیسیون باعث شده که از 
سوءاستفاده ها و عملکردهای غیر قانونی در زمینه رهایی زندان جلوگیری شود. کمیسیون در این دوره تعداد 7231 دوسیه را مبنی 
بر فرمان رئیس جمهور، بررسی کرده که در نتیجه تعداد 3120 تن )118 زن و 3002 مرد( تخفیف یافته 1562 تن )98 زن، 1464 
مرد( رها شده اند. هماهنگی و تفاهم میان کمیسیون و نهادهای قضایی و امنیتی مستحکم بوده و در هر فرمان به صورت هماهنگ 

و همه جانبه دوسیه ها تحت نظر کمیسیون بررسی و مطالعه می شود. 

مجموعتعدادجنسنتیجه

981562زنرها  شده

1464مرد

1183120زنتخفیف یافته

3002مرد

4682مجموع

نظارت بر مخاصمات مسلحانه و انجام دادخواهی برای قربانیان 

نظارت کمیسیون بر مخاصمات مسلحانه و دادخواهی برای قربانیان مخاصمات، نتایج مؤثری را در پی داشته است. طوری که در 
این دوره 14  مأموریت نظارتی بر مخاصمات مسلحانه صورت گرفته که 9 قضیه به صورت جدی دادخواهی شده است که در نتیجه 
توجه و کمک به آسیب دیدگان ناشی از مخاصمات مسلحانه صورت گرفته است.  کمیسیون  طی این نظارت ها، یافته های خود را 
ثبت دیتابیس کرده و گزارش های اختصاصی درباره تلفات ملکی تهیه می کند که در آن گزارش سفارش ها و پیشنهادهای خود را 

به نهادهای مربوطه ارائه می کند.  

 مأموریت های نظارتی کمیسیون نتایج فوری در پی داشته است. به عنوان مثال: کمیسیون بر قضیه کشته شدن 7 تن از کارگران 
معدن ذغال سنگ تاله و برفک در مسیر راه بامیان طی یک ماموریت نظارت کرده و با هدف تأمین امنیت در آن مسیر دادخواهی 
کرد. در نتیجه تعداد 4 پوسته امنیتی در مسیر شاهراه بغالن و بامیان ایجاد شد. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان طی این 
دوره گزارش تلفات ملکی در سال 1395 را تهیه و به نشر رسانده است.  بر اساس یافته های این گزارش تلفات افراد ملکی در سال 
1395 خورشیدی نسبت به سال قبل حدود 12 درصد افزایش یافته است. جزئیات این یافته ها، در گزارش اختصاصی در مورد 
تلفات ملکی انعکاس یافته است. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، به منظور طرح راهکارهای جلوگیری از تلفات ملکی، 
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جلسات مشورتی را با نهادهای مربوطه داشته است.  طی این 
دوره تعداد 4 جلسه مشورتی در مورد تلفات ملکی و رعایت 
کنوانسیون های ژنو از سوی کمیسیون برگزار شد. این جلسات 
با یوناما، دفتر صلیب سرخ و مسئوالن نظامی والیت میدان وردک 
برگزار شده  است. جلسات مشورتی کمیسیون باعث شده که 
طرح ها و راهکارهای مشخص و مفید با هدف کاهش تلفات 
ملکی طرح و با مسئوالن در میان گذاشته شود. به عنوان مثال: 
جلسه مشورتی با مسئوالن والیت میدان وردک باعث شد که حد 
اقل سه قضیه از تلفات ملکی توسط نیروهای امنیتی آن والیت 
که در ولسوالی های چک و سید آباد رخ داده بود مورد رسیدگی 

قرار گیرد.  

اشتراک فعال در نشست های هماهنگی شورای امنیت، 
برای کاهش تلفات ملکی 

برای  ملی،  امنیت  شورای  هماهنگی  جلسات  در  کمیسیون 
کاهش تلفات ملکی به صورت مستمر شرکت کرده و دیدگاه ها 
و سفارش های خود را ارائه کرده است. طی این دوره تعداد 4 بار 
در این جلسات شرکت صورت گرفته است. در این جلسات بحث 
روی طرح و تالش برای جلوگیری از تلفات ملکی در جریان 
صورت  به  کمیسیون  جلسات  این  در  است.  بوده  عملیات ها 

قاطعانه  دیدگاه ها و سفارش های خود را ارائه کرده و برای جلوگیری از تلفات ملکی تأکید کرده است. دیدگاه و سفارش های 
کمیسیون در این جلسات مورد توجه خاص قرار گرفته و کارشیوه های امنیتی مبنی بر جلوگیری از تلفات ملکی در جریان منازعات 
ایجاد شده است. به عنوان مثال اشتراک در مجالس شورای امنیت ریاست جمهوری درباره اجرای برنامه عمل نیرو های دفاعی در 
خصوص شمولیت اطفال در نهاد های امنیتی و دفاعی سه گانه کشور باعث شده که روی این مورد تمرکز بیشتر صورت گیرد در 

قسمت جلوگیری از شرکت اطفال در منازعات مسلحانه تدابیر و راهکارهای جدی روی دست گرفته شود.  

مطالعه قوانین و اشتراک فعال در کمیته های عدلی و قوانین

کمیسیون از طریق پیگیری فرامین و سیاست های دولت، مطالعه و بررسی قوانین، اشتراک در جلسات کمیته قوانین، تمام مواردی 
را که در مغایرت با ارزش های حقوق بشری بوده شناسایی کرده و ابراز نظر کرده است. در این دوره کمیسیون 16 مورد ابراز نظر 
داشته است. کمیسیون نظریات خویش را از طریق مکتوب، اعالمیه مطبوعاتی، مطرح کردن در جلسات کمیته قوانین و کمیته 
عدلی و قضایی ابراز کرده است. به عنوان مثال در زمینه مسوده قانون اجتماعات، مواردی را که  مغایر  با ارزش های حقوق بشری 
بوده شناسایی کرده و در آن مورد ابراز نظر کرده است که در نتیجه یکی از موارد مهم آن که »اجازه قبلی« برای تظاهرات در مسوده 
قانون پیش بینی شده بود، حذف شد. این مورد حق آزادی اجتماعات را محدود می کرد و اما در اثر دادخواهی کمیسیون حذف شد. 
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اشتراک فعال کمیسیون در کمیته عدلی و قضایی و کمیته قوانین باعث شده که در این کمیته ها رعایت حقوق بشر بیشتر در 
نظر گرفته شود. کمیسیون از طریق اشتراک همواره سفارش ها و تأکیدات خود را روی رعایت ارزش های حقوق بشری در طرح و 
تعدیل قوانین داشته است. در طول این دوره گزارشدهی تعداد 13 بار در کمیته قوانین و 8 بار در کمیته عدلی و قضایی شرکت 
کرده است. در هر جلسه کمیته عدلی و قضایی تعداد 2 یا 3 قانون مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. کمیسیون در این جلسات 

سفارش های خود را مطرح کرده و مورد توجه قرار داشته است. 

به عنوان مثال، اشتراک در جلسه شماره 20 کمیته قوانین که در این جلسه موضوعات: طرح مقرره جمع آوری اجساد، 
تسلیم دهی به اقارب یا تدفین آن ها؛  طرح مقرره صحت و ایمنی در معادن ؛ طرح تعدیل و لغو برخی مواد مقرره تنظیم حقوق تقاعد 
افسران و ساتنمنان ؛ طرح تعدیل ماده نهم قانون کارکنان بحث شد. کمیسیون از طریق حضور خود در این کمیته ها تالش ورزیده 
که معیارهای حقوق بشری در تعدیل قوانین در نظر گرفته شود. همچنین در جلسه شماره 5 کمیته عدلی و قضایی، در مورد مقرره 
استرداد مظنونان، متهمان و انتقال محبوسان به حبس از لحاظ حقوق بشری بحث صورت گرفته و برخی از مواد آن که با موضوعات 
حقوق بشری مغایرت داشت، پیشنهاد تعدیل آن از سوی کمیسیون مطرح شد. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان همچنین 

با گروه های مختلف پارلمانی در زمینه حقوق بشر، از جمله کمیسیون زنان، جندر و حقوق بشر، همکاری می کند.
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گزارش بخش مالی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان سال مالی 1396

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان برای تطبیق برنامه عمل خویش پالن مالی را برای یک مدت مشخص ترتیب و 
پیشبینی می نماید که در ختم هر سال گزارش ساالنه مالی خویش را مطابق با استاندارد های بین المللی، طرزالعمل مالی و 
اداری با حفظ شفافیت تهیه کرده و با تمام نهادها و ادارات ذی نفع شریک می سازد. در جدول زیر خالصه پالن مالی سال 

1396 و مصارف آن گزارش داده شده است.

بخش اول: بودجه، مصارف بخش های کاری و  بیالنس برای سال مالی 1396

جدول الف
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مبلغ  جمله   آن  از  که  بود  نموده  پیشبینی  بودجه  دالر   7,953,376 مبلغ  خویش   1396 سال  مصارف  برای  کمیسیون 
6,827,566 دالر را دریافت نموده است که از جمله بودجه دریافت شده، مبلغ 5,857,556 دالر آن در جریان سال 1396 
مصرف گردیده است که 74 فیصد کل بودجه را تشکیل می دهد. این گزارش در جدول )الف( مطابق اهداف پیشبینی شده 

در پالن استراتیژیک تهیه و ترتیب گردیده است

درگراف پایین فیصدی مصارف که در سال 1396 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.

بخش دوم: پول دریافت شده، مصارف بخش های کاری و  بیالنس برای سال مالی 1396

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان چگونگی تامین بودجه خویش برای اجرای برنامه عمل سال 1396 را در جدول )ب( 
نشان داده است . جدول مذکور عالوه بر مجموع وجوه دریافتی سال 1396، بیالنس باقی مانده سال 1395 )مبلغ 534,909 
دالر( و عواید متفرقه کمیسیون )مبلغ 4,920 دالر( را نیز در بر دارد. کمیسیون در طول سال 1396 مبلغ 6,287,737 دالر 

امریکائی را از تمویل کنندگان )جامعه بین المللی( دریافت نموده است. 
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جدول ب

کمیسیون مساعدت های مالی که در سال 1396 از تمویل کنندگان در یافت نموده قرار ذیل مورد استفاده قرار داده است.

از بودجه کشور کانادا در سال 1396 مصرف نمود که 100 فیصد آن  کمیسیون مبلغ 2,109,752 دالر آمریکائی را 
مصرف گردید. عالوه بر این، مساعدت های مالی کشورهای دانمارک )74 فیصد(،  ناروی )100 فیصد( و SDC )100 فیصد( 

کمک های مصرف شده را در جریان سال 1396 نشان میدهد.

بودجه ارائه شده توسط کانادا برای سال 1396 مبلغ 2,109,752 دالر امریکایی بود، که 31 فیصد کل بودجه دریافتی 
سال 1396 را تشکیل میدهد - عالوه بر این کشور های تمویل کننده دیگر مانند دانمارک )54 فیصد(، ناروی )7 فیصد( و 

SDC )7 فیصد( کل بودجه را برای اجرای برنامه های کمیسیون در سال 1396 مساعدت نموده است.

فیصدی های فوق شامل مجموع بودجه موجود برای سال 1396 است که بیالنس باقی مانده سال 1395 را نیز دربر دارد.

درگراف پایین فیصدی کمک های تمویل کننده گان که مصارف سال 1396 را تحت پوشش کمک های بشر دوستانه 
خویش قرار داده، نشان داده شده است.
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بخش سوم: پول دریافت شده، مصارف و  بیالنس سایر کمک ها برای سال مالی 1396

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در سال های گذشته 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 آن به عنوان بخشی از بودجه برنامه عمل کمیسیون نبوده است. 

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

 عالوه بر این،  SCS-N قبال در سال 2008 برای »ارتقای ظرفیت  بخش حقوق اطفال کمیسیون مستقل حقوق 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 1396 هیچ نوع مصارف نداشته اما این مبلغ را درجریان 

سال 1397 به مصرف خواهد رساند.

 جامعه باز (Open Society) مبلغ 59,966 دالر برای استخدام یک نفر مشاور در یکی از بخش های پروگرامی در سال 
1393 فراهم نموده بود که از آن جمله مبلغ 13,545 دالر در سال 1394 به مصرف رسیده و متباقی آن در سال 1397 به 

مصرف خواهد رسید.
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انگلستان در سال مالی 1395برای پروگرام آمبودزمن مبلغ 123710 دالر امریکایی فراهم نموده بود که از آنجمله مبلغ 
30473 دالر در سال مالی 1395 به مصرف رسیده بود بیالنس باقی مانده سال مالی 1395 )93237( دالر و مبلغ جدید 
)273837( دالر که در سال مالی 1396 فراهم گردید مجموعآ مبلغ 367074 دالر میگردد که تمامآ در سال مالی 1396 

به مصرف رسید.

از  امریکایی فراهم نموده بود که  همچنان سفارت دنمارک در سال مالی 1395 برای آموزش پولیس مبلغ 72240 دالر 
آنجمله مبلغ 13202 دالر امریکایی در سال مالی 1395 مصرف و متباقی آن که مبلغ 59038 دالر امریکایی میباشد همراه 
با مبلغ جدید )72240( دالر که در سال مالی 1396 فراهم گردیده مجموعآ 131278 دالر امریکایی میشود که از آنجمله 
مبلغ 47939 دالر امریکایی در سال مالی 1396 مصرف گردیده بیالنس باقی مانده سال مالی 1396 که 83339 دالر میباشد 

در سال مالی 1397 به مصرف خواهد رسید. 

یونیسف (UNICEF) در سال 1396 برای دو پروژه »نظارت ساحوی حقوق اطفال و نظارت مرزی  حقوق اطفال« مبلغ 
207,883 دالر فراهم نموده بود که در جریان سال 1396 به مصرف رسید. 

جدول ج

  

جدول د  مصارفی را که در طول سال 1396 بر اساس مکان و فعالیت مشخص شده بود نشان میدهد. 

جدول د 
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