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 مقدمه:  

و برنامه عملش را موفقانه سپری  هایی که وجود داشت،  را با تمام چالش   2020افغانستان سال    بشرخوشبختانه کمیسیون مستقل حقوق 

های خود بر به نظارتبخش، توانست  بهگونه مؤثر و اساسی تطبیق کرد. کمیسیون در جریان قرنتین با ابتکارات و طرح راهکارهای نتیجه

مدت، کمیسیون  های طوالنی ها و قرنتین گی به قضایا ادامه دهد. با وجود محدودیت مراکز صحی، محالت سلب آزادی، ثبت شکایات و رسید

بیش از هشتاد درصد برنامه عمل خود را اجرا کرد. هماهنگی میان دفاتر والیتی کمیسیون با دفتر مرکزی و مدیریت سالم سبب مؤثریت  

 گیری شده است. چشم و دستاوردهای  در روند اجرای برنامه عمل

ها، مستندسازی قضایای حاد خشونت علیه زنان، ارجاع قضایا به نهادهای ثبت شکایات خشونت علیه زنان و اطفال، پیگیری قضایای آن

کردن زمینه  کننده و فراهمپذیر و حمایت از آن، معرفی اطفال به نهادهای حمایت عدلی و قضایی، دادخواهی برای تحقق حقوق اطفال آسیب 

آنان از جمله های شده به خانواده مرز ال ردبرای پیوستن اطف شان، حمایت از اشخاص دارای معلولیت و دادخواهی برای احقاق حقوق 

 هایی عمده بوده که در عرصه دادخواهی و ثبت شکایات انجام شده است.   فعالیت 

ت تلفات ملکی و مستندسازی قضایای تلفات های سرحدی بر وضعیت اطفال، نظارت بر وضعی، انجام نظارتنظارت بر محالت سلب آزادی

جمهور مبنی بر عفو و تخفیف زندانیان، انجام نظارت بر محالتی خاص مانند  های رئیسملکی، مصاحبه با قربانیان، نظارت بر تطبیق فرامان

ساسی است که در زمینه نظارت صورت  هایی اهای امن، نظارت بر تظاهرات و اعتراضات مدنی، از جمله فعالیتمراکز صحی و پرورشگاه، خانه 

 گرفته است.  

های خود، اهداف و مقاصد خویش را بر مبنای برنامه استراتیژیک پیگیری کرده کمیسیون همواره بر بنیاد قانون تشکیل، وظایف و صالحیت 

اش را که گزارش مصارف مالی ساالنه های  است. به منظور عمل به اصل شفافیت و حسابدهی و با درنظرداشت دسترسی به اطالعات،  گزارش

های ساالنه کمیسیون از طریق وبسایت کمیسیون نیز در دسترس است. کند. گزارشنیز شامل آن است، به صورت جامع تهیه و منتشر می

تر ساحوی و دف  14است که توسط دفتر مرکزی و    2020ها و دستاوردهای کمیسیون در جریان سال  دهندۀ فعالیتگزارش حاضر، بازتاب

 والیتی کمیسیون انجام شده است.

است. این گزارش با رویکرد مبتنی بر نتیجه تهیه    2020ها و دستاوردهای کمیسیون در جریان سال  گزارش ساالنه کمیسیون حاوی فعالیت 

ای و اضافی  ش از توضیحات حاشیهها، به نتایج و پیامدهای آن نیز اشاره شود. در این گزارشده و تالش شده است که افزون بر درج فعالیت

خودداری شده و به صورت مشخص روی نکات اصلی دستاوردها توجه شده است. این گزارش مطابق برنامه عمل کمیسیون، در سه هدف  

و روشن    تصویر عمومیتواند  هدف مربوطه توضیح داده شده است. این گزارش میشده تحت هرهای انجامبندی شده و فعالیتجداگانه دسته

 ارائه کند.  سال  از کارکردهای کمیسیون در جریان یک
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 هدف نخست: رهبری 

 های محلی درباره صلح مبتنی بر عدالت برگزاری کنفرانس 

منظور توسعه دادن و همگانی کردن این  افغانستان در قبال پروسه صلح دیدگاه واضح و روشن داشته است. به بشرکمیسیون مستقل حقوق 

کنفرانس در سطح محلی با عنوان    10های محلی را درباره صلح برگزار کرده است. بر بنیاد برنامه عمل، تعداد  دیدگاه در جامعه، کنفرانس

ها   زنان و حقوق قربانیان، در ائتالف با جامعه مدنی، نهادهای اکادمیک نهادهای پژوهشی و رسانهبشر، حقوق  صلح مبتنی بر عدالت، حقوق

ها، روی تأمین حقوق قربانیان و رعایت  تن به شمول زنان و مردان برگزار شده است. در این کنفرانس  666والیت کشور با اشتراک    10در  

بشر از سوی ها مقاالت علمی و تحقیقی درباره صلح و حقوقاست. در این کنفرانسبشر در گفتگوهای صلح تأکید شده  های حقوق ارزش

هایی واضح ها، پیشنهادها و سفارشخوانده شده است. در پایان کنفرانسبشر و علمای دینی استادان دانشگاه، فعاالن مدنی، مدافعان حقوق

بشری های حقوق تأکید بر حضور مؤثر زنان در روند صلح، رعایت ارزش  از سوی کمیسیون درباره پروسه صلح به مسئوالن ارائه شده است.

ها و پیشنهادهای ای بوده که از سوی کمیسیون مطرح شده است. در نتیجه، دیدگاهدر مذاکرات صلح، توجه به حقوق قربانیان از موارد عمده

و از آن حمایت ها از دیدگاه کمیسیون استقبال  ن کنفرانس کنندگان ایها منعکس شده و شرکت گونه گسترده از طریق رسانهکمیسیون به

 اند.  کرده 

 بشر ـ دفتر ساحوی مزار شریفشرح عکس: کنفرانس صلح، عدالت و حقوق 

 

 المللی برای تأمین صلح عادالنه و حمایت از حقوق قربانیان جنگ  دادخواهی در سطح ملی و بین

نفره از سوی کمیسیون و برای تحقق این امر تالش و دادخواهی کرده است. هیئت پنجد  کمیسیون همواره بر صلح مبتنی بر عدالت تأکی

منظور نظارت مستقیم بر جریان گفتگوهای صلح و دادخواهی برای حقوق قربانیان به دوحه سفر کردند. در  بشر افغانستان به مستقل حقوق 

با رئیس و مسئوالن کمیته حقوق  ماینده ویژه وزیر خارجه قطر در امور حل منازعات و سایر نماینده و بشر قطر، نجریان سفر به دوحه 

دخل در روند صلح افغانستان دیدار صورت گرفته و روی حمایت از حقوق قربانیان جنگ در افغانستان، حمایت از حقوق اساسی های ذیگروه 
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کننده دیدار صورت  های اعضای مذاکره طرفر این سفر با  چنین دبشری در جریان مذاکرات تأکید صورت گرفته است. همهای حقوقو ارزش

 بشری و صلح عادالنه تأکید شده است.  های حقوق گرفته و روی ارزش

های متعدد و مستمر داشته است. به عنوان مثال:  درباره مسایل صلح فعالیت  بشر افغانستاندر این دوره گزارشدهی، کمیسیون مستقل حقوق 

از سوی طرفین مذاکرات خواهان وضاحت و پاسخگویی در مورد حقوق و منافع قربانیان و طی   مورد رهایی زندانیاندر    کمیسیون مکرر 

، حمایت خود را از تصمیم محکمه مبنی بر آغاز 1399جوزای   23ای به تاریخ اند. کمیسیون در اعالمیهمراحل قانونی کسانی شد که در بند

چنین کمیسیون اعالم کرد که ایجاد یک سیستم مؤثر ملی برای عدالت که متضمن پاسخگویی قضایی  . همتحقیقات در افغانستان اعالم کرد

 المللی باشد، ضروری است و باید از آن حمایت شود. المللی مطابق با معیارهای بینجرایم بین

ای در مورد جایگاه مسایل  افغانی نامهۀ میانکنندبه اعضای هیأت مذاکره   1399ثور    1۷بشر افغانستان به تاریخ  کمیسیون مستقل حقوق 

گونۀ مختصر شرح داده و پیشنهاد  اش در روند صلح را بهطرفانه بشری در گفتگوهای صلح  فرستاد. کمیسیون، مأموریت و موقف بیحقوق 

ده است که خواستار موقفی بشر به این هیأت مشورۀ تخصصی بدهد. کمیسیون در نامه تصریح کرتواند در زمینۀ حقوق کرده است که می 

رو داشته باشد. در ادامه،   در کننده بحث روچنین مایل است با اعضای تیم مذاکرهبشری است و هم قوی و واضح در مورد مسایل حقوق

صلح مبتنی   کنندۀ دولت جمهوری اسالمی افغانستان دیدار کرده و بربار با تیم مذاکرهبشر افغانستان چندینرهبری کمیسیون مستقل حقوق 

افغانی  این، راهکارهای عملی را برای مشارکت قربانیان، کارشناسان و مردم در مذاکرات صلح میان بر بر عدالت تأکید کرده است. افزون

ده  ای گفته که روند مذاکرات باید با استفاده از سنت کهن مشارکت و مشورت در کشور به پیش برارائه کرده است. کمیسیون با نشر اعالمیه

گونۀ رسمی فراهم شود. به باور کمیسیون، حضور های جامعۀ مدنی و مردم بهشود و باید زمینۀ اشتراک قربانیان جنگ، کارشناسان، شبکه 

تواند میزان پشتیبانی مردم را افزایش دهد و افزون بر بهبودی این روند، به حمایت از نتیجۀ مذاکرات نیز  قربانیان جنگ در مذاکرات می

 ود. منجر ش

بشر افغانستان، به تاریخ پنجم سرطان  های مستمر صورت گرفته است. رئیس کمیسیون مستقل حقوقالمللی نیز دادخواهیبیندر سطح  

در افغانستان خطاب به شورای امنیت سازمان ملل ایراد کرد. خانم اکبر   بشرای در مورد وضعیت حقوق، از طریق تماس ویدویی بیانیه1399

تواند به صلحی پایدار منتهی شود و از بازگشت جنگ بشر میهایش تأکید کرد که فقط روندی فراگیر با تمرکز بر حقوق در میان صحبت

 جلوگیری کند.  

 باره صلحی جامعه مدنی دربشر و نهادهانشست خبری مشترک کمیسیون مستقل حقوق شرح عکس: 
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 فراخوان جدید صدای مردم برای عدالت  

دهی در مورد  منظور آگاهی  ای ملی برای مشوره با تمام شهروندان افغانستان است که به»فراخوان جدید صدای مردم برای عدالت« پروژه

چنین ات و افکار آنان در مورد این هجده سال جنگ و همها، مطالبکند تا نگرانیمحور و بلند کردن صدای قربانیان کار میعدالت قربانی

اند.  شان بازماندهاند و از حقوقدهه پیش از آن در مرکز و نقطه ثقل روند صلح قرار داشته باشد. اکثر شهروندان افغانستان قربانی جنگچند

رتبه، و تیم تکنیکی مند به عموم، ذینفعان بلندهدف رسانیاین سروی تأثیرات ناشی از جنگ را ترسیم خواهد کرد. کمیسیون از طریق پیام

محور استفاده خواهد کرد تا نشان دهی در مورد عدالت قربانیسازی قربانیان در روند صلح و آگاهی دولت، از نتایج این تحقیق برای شامل 

هد کرد. تا کنون برنامه فراخوان جدید برای  ها و تقاضای مردم افغانستان به ثبات سیاسی پایدار کمک خوادهد که چطور توجه به خواست 

اندازی کرده است و دیدگاه قربانیان جنگ را با جزئیات در والیت کشور راه  21های مشورتی با قربانیان جنگ را در کابل و  عدالت نشست 

بس  ها و اعالن آتششونتکنندگان کمپاین، توقف فوری خمورد مسایل مربوط به صلح و عدالت پرسیده است. خواست مشترک همۀ شرکت 

 سراسری بوده است. 

ها و برگزاری  های اجتماعی، نشر اعالمیه های کمیسیون از طریق شبکهبازتاب دیدگاه 

 های مطبوعاتی  کنفرانس 

ا منعکس  های تحقیقی خویش رها و یافتههای مطبوعاتی، موقف، دیدگاههای مطبوعاتی و برگزار کنفرانسکمیسیون از طریق نشر اعالمیه

های ها و یافتهها به دیدگاهکنفرانس مطبوعاتی برگزار شده است. رسانه  ۷اعالمیه مطبوعاتی نشر شده و    42کرده است. در این دوره به تعداد  

صورت گسترده منعکس  بشری از جمله تلفات ملکی، صلح، خشونت بهکمیسیون استناد کرده و موقف کمیسیون در قبال مسایل حقوق

های مشخص به دولت و مسئوالن ارائه کرده است. تمرکز های مطبوعاتی خویش، سفارشها و کنفرانس . کمیسیون در اعالمیهشده است

بحثی  بشری به  های همگانی، سبب شده که موضوع حقوق های اجتماعی و رسانهبشری از طریق شبکهکمیسیون روی انعکاس مسایل حقوق

کردن  مارچ بوده که کمیسیون افزون از شریک  8های مطبوعاتی درباره  ل شود. یکی از کنفرانسبدتماعی  های اجها و شبکهگسترده در رسانه

اندازی شد. هدف از این ابتکار، تشویق بشری زنان، یک نمایشگاه کتاب نیز در دانشگاه کابل از سوی کمیسیون راهگزارش وضعیت حقوق 

های خویش را در  های مطبوعاتی، دیدگاهکمیسیون افزون بر اعالمیه شان بوده است.  حقوق  شهروندان خصوصاً زنان به مطالعه و آگاهی از

های اجتماعی کمیسیون  رسانی وبسایت و سایر شبکه روزکند. کمیسیون از طریق بهبشری از طریق تویتر بیان میمورد مسایل و قضایای حقوق 

های اجتماعی کمیسیون، این اداره را در  ها از طریق شبکهجلب کند. انعکاس فعالیت  ها را به صورت گستردهتوانسته توجه مردم و رسانه

ها و  ترین فعالیتهای کمیسیون استناد کرده است. کمیسیون عمدهها و بیانیهالمللی به یافتههای ملی و بینمحراق توجه قرار داده و رسانه

کند. این سبب شده های دری، پشتو و انگلیسی منتشر می نهای اجتماعی به زبابکه صورت روزمره از طریق ش دستاوردهای خویش را به 

گیر افزاید یابد. رابطه کمیسیون با رسانه از این طریق تقویت شده و به  صورت چشم  های اجتماعی کمیسیون بهکنندگان شبکه که بازدید

می یافته استناد  کمیسیون  گذهای  سال  در  کمیسیون  تویتر  حدود  شود.  تعقیب   3شته  سال  هزار  پایان  در  و  داشت  تعداد   2020کننده 

هزار ارتقا    80هزار به    ۷2کنندگان فیسبوک کمیسیون از از  چنین تعقیبرسیده است. هم   ۷500کننده تویتر کمیسیون به بیش از  تعقیب 

 ده است.  بار از وبسایت کمیسیون بازدید ش هزار 133چنین در طول یکسال بیش از کرده است. هم 
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 کنفرانس خبری انتشار گزارش تلفات ملکی شرح عکس: 

 

 های رادیویی و تلویزیونیها و اشتراک در برنامهانجام مصاحبه با رسانه 

بشری حمایت شده است.  های حقوقالمللی مصاحبه شده و از ارزشهای محلی، ملی و بینبار با رسانه  1345تعداد  در این دوره گزارشدهی،  

موقع، ارائه موقف واضح در قبال مسایل  ها مهم و مطرح بوده است. پاسخگویی بهبشر برای رسانهون به عنوان یگانه نهاد ملی حقوقکمیسی 

ها بارها برای انعکاس دیدگاه کمیسیون در قبال مسایل  ها به کمیسیون شده است. در نتیجه رسانهبشری سبب جلب توجه رسانهحقوق 

و یا از کمیسیون برای اشتراک در مباحث تلویویزیونی و رادیویی دعوت کرده است. در این   ه کمیسیون مراجعه کرده بشر، بمرتبط به حقوق 

های صلح، اهمیت حضور زنان در  بشر در گفتمانهای حقوقبشر از جمله حقوق قربانیان، رعایت ارزشها موضوعات مختلف حقوق مصاحبه 

 پذیر و سایر موارد بحث شده است.  بشردوستانه در منازعات مسلحانه، حمایت از اقشار آسیبحقوق  گفتگوهای صلح، تأکید بر رعایت قواعد

 المللی بینهای مصاحبه رئیس نشرات و ارتباطات کمیسیون با یکی از رسانهشرح عکس: 
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 بشر  دادخواهی برای حمایت از قربانیان خشونت و قربانیان نقض حقوق

از فعالیت اعاده حقوق قربانیان صورت گرفته است. برگزاری  دادخواهی بخش عمده  های کمیسیون بوده که به اشکال مختلف در زمینه 

کمیته نشست  در  اشتراک  و  دادخواهی  مهمهای  از  دادخواهی  کههای  بوده  مواردی  دوره    ترین  این  در  است.  اجرا شده  کمیسیون  توسط 

صورت   های دادخواهی برگزار شده بهنشست دیگر که توسط دیگر کمیته  132جلسه دادخواهی برگزار و به    98تعداد  گزارشدهی کمیسیون  

واهی کرده است.  ها موضوعی مشخص را به بحث گرفته و برای رسیدگی به آن دادخمستقیم شرکت کرده است. کمیسیون در این نشست 

عنوان مثال رسیدگی به  بخش بوده و به قضایای مورد بحث توجه صورت گرفته است. بههای کمیسیون در بیشتر موارد نتیجه دادخواهی

های کمیسیون، نهادهای عدلی و قضایی به این قضایا رسیدگی  قضیه خشونت علیه زنان که به آن کمتر توجه شده بود در اثر دادخواهی  2۷

 صورت مکرر در زمینه تأمین حقوق قربانیان در تبادله زندانیان و پروسه صلح دادخواهی شده است.   چنین بهدند. هم کر

صورت   نشست کمیسیون عالی منع خشونت به  12چنین در  های حقوقی شرکت شده و هم بار در نشست کمیسیون عالی مساعدت  4تعداد  

بار با کمیته حمایت از زنان و معاینات طبی معیاری نشست دادخواهی   8 ده است. کمیسیونهای کمیسیون مطرح شو دیدگاهفعال شرکت  

تا ماده  ها  برگزار کرده است. در این نشست  کود جزا که در آن    640در خواستی مشترک تهیه و از کمیته قوانین حکومت خواسته شد 

صورت اجباری و   صورت کامل تعدیل شود و جلو دیگر معاینات که به نحوی انجام نسایی اجباری را منوط به حکم محکمه دانسته، بهبه

کد جزا اعالم آمادگی کرده    640گیرد، نیز گرفته شود. در نتیجه کمیته قوانین کابینه برای تعدیل ماده  خالف کرامت انسانی زنان صورت می

 است.

 شرح عکس: نشست دادخواهی در مورد معاینات نسایی

 

 بشر  های کاری مرتبط با حقوقهای کمیتهت اشتراک فعال در نشس

هایی که به حکم رئیس جمهور ایجاد شده،  کمیته کاری و تکنیکی و یا کمیسیون   20بشر افغانستان در بیش از  کمیسیون مستقل حقوق 

بشری مطرح کرده  های حقوقهای خویش را به حمایت از ارزشهای آن حضور فعال داشته و همواره دیدگاهعضویت دارد که در نشست

برنامه عمل کمیتهها مؤثر و نتیجهها و کمیسیون است. حضور کمیسیون در این کمیته ها و پیشبرد کارهای  بخش بوده است. کار روی 

 تکنیکی و ارائه دیدگاه از مواردی بوده که کمیسیون به عنوان عضو کمیته در آن سهم داشته است.  
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اطفا  از  قانون حمایت  از  منازعات کمیته حمایت  در  اطفال  از  کمیته حمایت  اطفال متعلم،  از  کمیته حمایت  اطفال،  محافظتی  ل، شبکه 

مسلحانه، کمیته تکنیکی نوشتن گزارش از پروتکل اختیاری حقوق اطفال، کمیته تکنیکی نوشتن گزارش از تطبیق کنوانسیون حقوق طفل، 

دهی به کمیته شکنجه سازمان ملل متحد، کمیته قوانین ، کمیته تکنیکی گزارش ها، کمیته منع آزار و اذیت زنان و اطفالکمیته توقیف خانه 

وزارت امور داخله، کمیته تکنیکی مبارزه با قاچاقبران انسان و مهاجران، کمیته تکنیکی شورای عالی طبی، کمیته کاهش تلفات ملکی،  

نظامیان، کمبته حفاظت از افراد ملکی، کمیته صلیب سرخ، غیر   بشر و یوناما درباره کاهش تلفاتکمیته منع شکنجه، کمیته هماهنگی حقوق 

حقوق  مدافعان  کمیته  کمیته  دولت UPRبشر،  مشارکت  مجتمع  معارف،  نصاب  کمیته  باز  ،  افغانستان، OGPداری  مشارکت  چارچوب   ،

 افغانستان عضویت آن را دارد.  بشر هایی است که کمیسیون مستقل حقوق بشر از جمله کمیتهکمیسیون مشترک حمایت از مدافعان حقوق

 المللی و فعاالن مدنی با اعضای رهبری کمیسیونبیندیدار مقامات ملی و  

بشر، زنان و خبرنگاران با اعضای رهبری کمیسیون  المللی، مقامات ملی، فعاالن مدنی، مدافعان حقوقبیندر جریان سال بارها مسئوالن  

بشر بحث و تبادل نظر شده است. در این دیدارها کمیسیون بر صلح عادالنه، درنظرگرفتن  وقدیدار کرده و درباره موضوعات مختلف حق

 بشر در سطوح مختلف تأکید کرده است. های حقوقبشری در جامعه و دفاع از ارزشهای حقوق شدن ارزشحقوق قربانیان، نهادینه

اقلیت  بانو شهرزاد اکبر، رئیس کمیسیون مستقل حقوق   مذهبی   های قومی ودر دیداری که اعضای کمیته دادخواهی برای حقوق  بشر با 

خواستند که نماینده داشتند، درباره روند مذاکرات صلح افغانستان گفتگو کردند. اعضای این کمیته با حمایت از مذاکرات صلح    افغانستان

های مذهبی و قومی در کشور تأکید کردند.  تمامی اقلیت  چنین بر تأمین حقوق قانونیهم آن نیز در تمامی مراحل آن شرکت داشته باشد و  

همواره برای    بشر افغانستاندر این دیدار با تأکید ابراز داشت که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان  رئیس کمیسیون مستقل حقوق 

جامعه  نمایندگان تمامی اقشار    صلح نیز ها تالش کرده و امیدوار است در گفتگوهای  تأمین حقوق تمامی شهروندان کشور در تمامی عرصه

 شرکت اثرگذار داشته باشند.

 دیدار متنفذان با رئیس کمیسیونشرح عکس: 

بشری در افغانستان ادامه های حقوق شان را از ارزشجانبه های همه المللی، همواره تأکید کرده که حمایت بینکمیسیون در دیدار با مسئوالن  

تواند یگانه راهکار برای رسیدن به یک جامعه آزاد و عاری از خشونت و نهادینه شدن آن در جامعه و قوانین ملی، می  بشردهند. رعایت حقوق 

 المللی و تقویت نهادهای مدنی است.  بینهای باشد. این امر مستلزم حمایت 
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 شربالمللی مرتبط به حقوقهای ملی و بیناشتراک فعال اعضای رهبری در جلسات و برنامه 

های خویش صورت فعال شرکت کرده و طرح و دیدگاه بشر بههای مرتبط با حقوقها و برنامهترین نشستاعضای رهبری کمیسیون در مهم

مطرح کرده است. اشتراک در دو نشست مربوطه به صلح در سفارت آلمان، اشتراک در نشست کمیته راهبردی    بشررا با محوریت حقوق 

بشر، نشست با زلمی خلیلزاد و مشاور امنیت ملی  بنیاد آسیا، صحبت و نشست با سفیر ایاالت متحده امریکا در مورد صلح و مسایل حقوق

بشری در مذاکرات صلح، نشست با داکتر عبداهلل رئیس شورای عالی مصالحه ملی در  قوق های ححکومت افغانستان و تأکید بر حفظ ارزش

و   هابشر از جمله نشست هالند، جاپان، ناروی، آلمان و سفیر ناتو در زمینه صلح و حقوقبشر، صحبت با سفرای کانادا،  مورد صلح و حقوق 

چنین با کارشناس تیم میانجی سازمان ملل درباره شمولیت قربانیان در  . همکه از سوی اعضای رهبری انجام شده است  هایی بودهصحبت 

و در ضمن با سفیر قطر در مورد صلح گفتگو ای در مورد صلح شرکت این در مباحث منطقه  بر گفتگوهای صلح صحبت شده است. افزون

 شده است.  

 جلسه کمیسیون مشترک حمایت از مدافعان حقوق بشرشرح عکس: 

 

 بشر  کمیسیون حمایت از مدافعان حقوقالعمل ر روی طرزآغاز کا

جمهوری و جمهور ایجاد شده، ریاست آن را معاون دوم ریاستبشر که بر اساس فرمان رئیسکمیسیون مشترک حمایت از مدافعان حقوق

ضایی و برخی ادارات مرتبط دیگر در بشر افغانستان به عهده دارد. نهادهای عدلی و قمسئولیت داراالنشای آن را کمیسیون مستقل حقوق 

کمیسیون مشترک العمل  بشر افغانستان در همکاری با دیگر اعضا کار روی طرزاند. کمیسیون مستقل حقوق ترکیب اعضای این کمیسیون 

 بشر را آغاز کرده است.  حمایت از مدافعان حقوق
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 بشرشرح عکس: افتتاحیه کمیسیون مشترک حمایت از مدافعان حقوق 

 

 شانزدهمین سالروز تصویب قانون اساسی کشور گرامیداشت  

بشر افغانستان سمیناری در دفتر مرکزی خود برگزار  به مناسبت شانزدهمین سالروز تصویب قانون اساسی کشور، کمیسیون مستقل حقوق 

قانون  درباره    شتراک هیئت رهبری کمیسیون، کارمندان و شمار زیادی از دانشجویان و اعضای نهادهای مدنیکرد. در این سمینار، ضمن ا

 از زوایای متفاوت بحث شد. اساسی، اهمیت آن و حاکمیت قانون  

 شانزدهمین سالروز تصویب قانون اساسیشرح عکس: 
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 ی پیگیری موضوع استخدام افراد دارای معلولیت در ادارات دولت

بشر افغانستان همواره برای استخدام افراد دارای معلولیت در ادارات دولتی، دادخواهی کرده است. در ادامه این  کمیسیون مستقل حقوق 

ها، کمیسیون اصالحات اداری متعهد به تطبیق طرزالعمل استخدام افراد دارای معلولیت در ادارات شده است. برای عملی شدن  دادخواهی

تن افراد دارای معلولیت در اداره    45تعداد  بشر صورت گرفته که در نتیجه تاکنون های الزم از سوی کمیسیون حقوق پیگیری این موضوع،  

های کمیسیون، یک مرکز برای مراقبت از اطفال دارای  چنین، در اثر دادخواهیاند. همها تن دیگر در والیات استخدام شدهسارنوالی و دهلوی 

های دریافت  ، دستگاهالمللی افغانستانهای کمیسیون، بانک بیناین، در اثر دادخواهی بر ر کابل ایجاد شده است.  افزونمعلولیت ذهنی د

 ( مرکزی ATMپول  شعبات  در  را  نابینایان  مخصوص  و جالل   اش(  هرات  کابل،  در  در  فعال  صورت  به  کمیسیون  است.  کرده  ایجاد  آباد 

 تهیه استیراتیژی ملی افراد دارای معلولیت سهم گرفته است.  شهدا و معلولین شرکت کرده و در های وزارت دولت در امورنشست 

 

 های هماهنگی با کمیسیون منع شکنجه و پیگیری قضایای حاد شکنجهبرگزاری نشست 

شکنجه واکنش نشان داده و آن را  بشر همواره در برابر قضایای  المللی، شکنجه در هیچ حالتی جواز ندارد. کمیسیون حقوق مطابق اسناد بین

نشست هماهنگی میان اعضای کمیسیون منع شکنجه که    4تعداد  بشری خوانده است. در این دوره گزارشدهی،  های حقوقخالف ارزش

ه  قضی 13بشر است، برگزار شده است. در این نشست در مورد قضایای حاد شکنجه بحث شده و حدود رهبری آن به عهده کمیسیون حقوق 

شد.   خواهد  منتشر  شکنجه  وضعیت  به  مربوط  اختصاصی  گزارش  در  شکنجه  نهایی  ارقام  است.  گرفته  قرار  پیگیری  مورد  شکنجه  حاد 

این، به کمیته عدلی و قضایی )تحت ریاست معاون دوم ریاست جمهوری( در مورد وضعیت قضایای شکنجه، گزارش مفصل ارائه  بر  افزون

کارهای    NPMچنین، روی طرح میکانیزم ملی پیشگیرانه از شکنجه یای شکنجه دادخواهی شده است. همشده و برای محاکمه عامالن قضا

 و این طرح نهایی شده است.   جامع صورت گرفته
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 هدف دوم: توسعه و توانمندسازی

 الملل بشردوستانه برای نهادهای دفاعی  بین بشر و حقوقهای آموزشی حقوقبرنامه 

المللی بشردوستانه را برگزار  بینبشر و حقوق  برنامه آموزشی حقوق  40تعداد  بشر افغانستان،  کمیسیون مستقل حقوق   2020در جریان سال  

تعداد  شده جمعاً های آموزشی برگزار در برنامه شود.دهی مینشست آگاهی  12روزه و سیمینار سه 28های آموزشی شامل کرده است. برنامه 

های مختلف  تامروزه برای افسران و منسوبان قطعات و جزوسیمینار آموزشی سه  28تعداد  اند.  مرد( شرکت کرده   2445زن و    ۷9تن )   2524

برگزار    کابل، هرات، بلخ، قندز، بامیان، هلمند، پکتیا و بدخشانقول اردوی عملیات خاص کوماندو و قوماندانی عمومی قوای هوایی در والیات  

دهی های آگاهی چنین، نشست مرد( شرکت کرده بودند. هم 1۷30زن و    38تن )   1۷68تعداد  روزه در مجموع  سههای  شده است. در سیمینار

در تفاهم و هماهنگی با معاون پوهنتون دفاع ملی مارشال فهیم در امور تعلیم و تربیه و رهبریت در اکادمی افسران جوان، اکادمی ملی  

 کادمی بریدمالن ارشد برگزار شده است.  نظامی، اکادمی قوماندانیت و قرارگاهی و ا

های کنندگان کورسمرد( از افسران، محصالن، استادان، بریدمالن ارشد و شرکت ۷15زن و 41تن )  ۷56تعداد دهی های آگاهی در نشست

و اکادمی بریدمالن ارشد شرکت   گاهی، اکادمی افسران جوان، اکادمی ملی نظامیاستراتیژیک، اوپراتیفی و تاکتیکی اکادمی قوماندانیت و قرار

 کرده بودند. 

 برای نیروهای دفاعیالملل بشردوستانه بین آموزش حقوق شرح عکس: 
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   های هماهنگی میان کمیسیون و مراکز تعلیمی اکادمیک نظامیبرگزاری نشست 

های کاری خود در راستای ارتقای سطح آگاهی افسران، تقویت روابط و گسترش همکاری   منظوربشر افغانستان به کمیسیون مستقل حقوق 

نشست هماهنگی را در مقاطع مختلف با مسئوالن پوهنتون دفاع ملی مارشال فهیم    4تعداد  های برحال جبهات نبرد،  محصالن و قوماندان

کرد. در برگزار  عبدالرازق  ملی شهید سترپاسوال  پولیس  اکادمی  نشست  و  مفردات درسی  این  انکشاف  و  بازنگری  کمیته  ایجاد  درباره  ها 

های مختلف پوهنتون دفاع ملی مارشال فهیم و امضای تفاهمنامه مشترک با  الملل بشردوستانه در اکادمیبین  بشر و حقوق مضامین حقوق 

پیشنهادهای کمیسیون با استقبال گرم مقامات مراجع قوماندانی اکادمی پولیس ملی شهید سترپاسوال عبدالرازق صحبت شده که در نتیجه  

 مربوط مواجه شد. 

 

 بشردوستانه های حقوقتهیه و توزیع مواد تبلیغاتی حاوی پیام

الملل بشردوستانه مواد بین  بشر و حقوقرسانی درباره موازین حقوقالملل بشردوستانه برای اطالعبین  بشر و حقوقبخش آموزش حقوق

بینهای حقوق پیام  متنوع حاوی و  ملی  قوانین  میموری حاوی  فلش  اسباب شامل:  این  است.  کرده  توزیع  و  را طرح  المللی بشردوستانه 

بشردوستانه مزین بوده که طرح، تکثیر و توزیع بشری و حقوق های حقوق بشردوستانه، کلیدبند، بروشور، قلم و کتابچه است که با پیامحقوق 

 شده است.  

 هابیلبورد ساخت و نصب  

الملل بشردوستانه، اقدام به نصب بیلبود کرده است. در طی  بین  بشر و حقوقهای حقوقرسانی بیشتر درباره آموزهکمیسیون به منظور اطالع

های رپایه بیلبورد حاوی شعا  19تعداد  بشر و انسجام جندر وزارت دفاع ملی در مجموع  در تفاهم و هماهنگی با ریاست حقوق  2020سال  

پذیر در پوهنتون دفاع ملی مارشال فهیم، وزارت دفاع ملی و قول  المللی بشردوستانه را در محالت تجمع و مشاهده بینبشر و حقوق حقوق 

 ها نصب شدده است.  اردو

 الملل بشردوستانه بین بشر با شعار حقوقشده از سوی کمیسیون حقوق بیلبورد نصبشرح عکس: 

 

 بشر از سوی کمیسیون  آموزشی حقوق کارگاه 6برگزاری 

کارگاه آموزشی از سوی   6تعداد  شده است. در این دوره،    های آموزشی کمیسیون توسط آموزگاران باتجربه در سطح عالی برگزارکارگاه 

 ارائه شده است.  ها جزئیاتاند. در ذیل در مورد کارگاهمرد( آموزش دیده 96زن و  66تن )  162کمیسیون برگزار شده که درنتیجه 
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تن از مؤلفان نصاب تعلیمی   30بشری در نصاب تعلیمی وزارت معارف« برگزار شد که  های حقوق با عنوان »تقویت ارزش   کارگاهی دو روزه

با کنندگان  آموزش دیدند. در این کارگاه مسائل مهمی که باید وارد نصاب تعلیمی شود به بحث گرفته شد و شرکت   مرد(   1۷خانم و    13) 

 بشری که الزم است وارد کتب تعلیمی شوند، آشنایی حاصل کردند.های حقوق مفاهیم و ارزش

تن از خبرنگاران    19تعداد  بشر برگزار شده بود،  که در تاالر دفتر مرکزی کمیسیون مستقل حقوق   ها«بشر و رسانهدر کارگاه دو روزه »حقوق

 بشری آشنایی حاصل کردند. ین آموزشی با موضوعات و مسائل مختلف حقوق های نوبا استفاده از روش مرد(  9خانم و  10) 

به    مرد(   1۷زن و  13تن از کارمندان ادارات مختلف دولتی و غیردولتی )   30،  بشرو محیط زیست« در والیت هراتدر کارگاه دو روزه »حقوق

 یت هرات آموزش دیدند.بشر والدر تاالر دفتر کمیسیون مستقل حقوق  1399ماه قوس سال  5و  4تاریخ 

زن و   6تن )  35آباد برگزار شد که در نتیجه آن بشر و نظام عدلی و قضایی« به مدت دو روز در دفتر ساحوی جاللکارگاه آموزشی »حقوق

 مرد( از قضات، سارنواالن، مساعدان حقوقی و وکالی مدافع آموزش دیدند.   29

  آباداالن در جاللکارگاه آموزشی برای قضات و سارنوشرح عکس: 

کنندگانی که با اطفال سروکار زن( از شرکت   16مرد و    4تن )   20روزه »حقوق اطفال« در کابل برگزار شد که در آن  کارگاه آموزشی نصف

 دارند، توسط بخش آموزش کمیسیون در مورد حقوق اطفال آموزش داده شدند. 

های مختلف ریاست اداره ملی مرد( برگزار شد. کارمندان بخش  20زن و    8تن )   28  بشر و جندر به اشتراکروزه حقوقکارگاه آموزشی یک

 دهد. بشر آشنایی حاصل کردند. نمودار ذیل مجموع ارقام را با تفکیک جنسیت نشان میهای حقوق استندرد در این کارگاه با مفاهیم و ارزش

کارگاه آموزشی 

نصاب تعلیمی

کارگاه آموزشی 

محیط زیست

کارگاه آموزشی 

قضایی-نظام عدلی

کارگاه آموزشی 

ژورنالیستان و 

رسانه ها

کارگاه آموزشی 

حقوق اطفال

کارگاه آموزشی 

جندر و برابری 

جنسیتی

مجموع
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13 13 6 10 16 8

66

17 17 29
9 4

20

96

30 30 35
19 20 28

162

0
20
40
60
80

100
120
140
160
180

کارگاه های آموزشی

زنان مردان مجموع



 

  | 14  هصفح

 (1399 ی)سال مال 2020گزارش ساالنه 

  بشر از سوی آموزگاران کمیسیونهای آموزشی حقوقبرگزاری نشست 

های آموزشی برای  بشری آگاهی یافتند. این نشست( در مورد موضوعات حقوق436زن و   292تن )  ۷28نشست آموزشی مجموعاً  6در اثر 

بشر از جمله منع خشونت علیه زنان، حق دسترسی به تعلیم مورد بحث قرار گرفت.  نهادها و ادارات برگزار شده و موضوعات مختلف حقوق 

 دهد.  ت را نشان میجزئیا نمودار ذیل

 

 سواد  روزه برای اقشار کمهای آموزشی نصف برگزاری نشست 

اند.  سواد از آن مستفید شدهسواد و بیهای مهم آموزشی کمیسیون بوده است که بیشتر اقشار کم از برنامهروزه  های آموزشی نصفنشست 

 های سفر، این برنامه به صورت کامل انجام نشده است، اما کمیسیون و محدودیت  دهی، به دلیل وضع قرنتینهرچند در این دوره گزارش

اند. در  زن( مستفید شده1105مرد و    3119تن )   4224تعداد  روزه شده است که در نتیجه  نشست آموزشی نصف  128موفق به برگزاری  

روزه،  های آموزشی نصفخاطبان بیان شده است. در نشستفهم برای مبشر به زبان ساده و عامهای آموزشی موضوعات حقوق این نشست 

 بشری خویش آگاهی یابند.  تدریس شده است تا به حقوقسواد سواد یا بیبشر برای اقشار کم مفاهم ابتدایی حقوق 

 برگزاری کارگاه ارتقای ظرفیت برای ناظران ساحوی و سرحدی اطفال

زن( از کارمندان    ۷مرد و    13تن )   20وی و سرحدی اطفال در کابل برگزار شد. در این برنامه  کارگاه دو روزه ارتقای ظرفیت برای ناظران ساح

بشری از جمله بودند. در این برنامه درباره موضوعات مختلف حقوق  بخش اطفال از تمام دفاتر ساحوی و والیتی کمیسیون شرکت کرده

و نکات رهنمودی ارائه   شود مورد بررسی قرار گرفت پری میریان نظارت خانهای که در ج شد. در ضمن پرسشنامه بحث  حقوق اساسی اطفال  

 شد. 

 

جلسه وزارت 

مهاجرین و عودت 

کنندگان

جلسه اداره ملی 

استندرد

جلسه مؤسسه 

مطالعات اقتصادی 

و حقوقی افغانستان

جلسه امریکن 

کنسول

جلسه آموزش 

آنالین حقوق بشر

جلسه آموزشی 

مکتب قلم
مجموع

زنان 26 11 20 11 4 220 292

مردان 34 51 30 41 30 250 436

مجموع 60 62 50 52 34 470 728

26 11 20 11 4

220
292

34 51 30 41 30

250

436

60 62 50 52 34

470

728

0
100
200
300
400
500
600
700
800

نشست های آموزشی

زنان مردان مجموع



 

  | 15  هصفح

 (1399 ی)سال مال 2020گزارش ساالنه 

 کارگاه آموزشی ارتقای ظرفیت برای کارمندان بخش اطفال شرح عکس: 

 بشری توسط کمیسیون روزهای حقوقگرامیداشت  

بشری  بشری پرداخته و از مسئوالن خواسته است که موضوعات حقوقحقوق ترین مسایل  المللی به مهمهای بینروزکمیسیون در گرامیداشت  

بشر گرامیداشت به عمل آورده که در این  المللی حقوقهای بینبار از روز 28شان قرار دهد. در این دوره، کمیسیون های را در اولویت برنامه

داشت که از سوی دفتر مرکزی و دفاتر ساحوی و والیتی کمیسیون برگزار های گرامیاند. در برنامههزار تن شرکت داشته   2ها بیش  برنامه 

به    المللی ارائه شده است.ها به مسئوالن دولتی و بینهای عملی برای حل چالششده، وضعیت موجود مورد تحلیل قرار گرفته و راهکار

شدن قانون منع  های کلیدی، عملی در گفتگوهای صلح، پستعنوان مثال در گرامیداشت روز جهانی محو خشونت علیه زنان، بر حضور زنان  

گرامیداشت   است.  شده  تأکید  موارد  دیگر  و  زنان  علیه  حقوق روزخشونت  جهانی  مسایل  های  گرفتن  بحث  به  برای  مناسب  فرصت  بشر 

بشری تحلیل و بررسی  موضوعات حقوق  ها از مسئوالن و کارشناسان امور دعوت کرده تابشری است که کمیسیون همواره در این برنامهحقوق 

 شود. 

 بشرروز جهانی حقوقگرامیداشت شرح عکس: 
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این،  بر  در کابل، درباره حقوق اساسی افراد دارای معلولیت بحث شد. افزونهفته جهانی ناشنوایان و روز جهانی عصای سفید  در گرامیداشت  

این کارزار از روز هفتم اکتبر تا پانزده اکتبر روز جهانی عصای سفید در    اندازی شد.روزه درباره روز جهانی عصای سفید راهکارزاری هفت

کمیسیون مستقل حقوق  برنامه دفاتر ساحوی  دفتر ساحوی  اجرا شد. در هشت  افغانستان  آگاهی بشر  با شعار »همهای  مایه دهی  پذیری 

تن از زنان و مردان در   ۷62تعداد آموزان برگزار شده بود، جویان و دانشویژه دانشهای همه« که اقشار مختلف جامعه، بهشکوفایی استعداد

روزه محو خشونت علیه زنان، توسط چنین کارزار شانزدهخصوص معلوالن حسی، آگاهی یافتند. هممورد حقوق اشخاص دارای معلولیت، به

 و محلی درباره محوخشونت علیه زنان مصاحبه شده است.  های ملی اندازی  شد و در رسانهتمام دفاتر کمیسیون به صورت گسترده راه

 روز جهانی عصای سفیدگرامیداشت شرح عکس: 

 

 بشر های ویدیویی درباره حقوقتهیه و انتشار کلیپ

کمپاین کلیپ ویدیویی )  ۷2بشری را منعکس کرده است. تهیه و انتشار های حقوق های ویدیویی پیامکمیسیون از طریق تهیه و نشر کلیپ 

هایی تفنگت را زمین بگذار، روز مادر و روز جهانی مبارزه با خشونت جنسی در زمان جنگ، روز جهانی محو خشونت علیه زنان( از جمله کلیپ 

بشر تواند در ترویج حقوق دهی را دارد که میها جنبه دادخواهی و آگاهیکه از سوی کمیسیون تهیه و منتشر شده است. این کلیپ  بوده

بشر افغانستان کارزاری را با نام  بشر را مورد توجه همگانی قرار دهد. در این دوره، کمیسیون مستقل حقوق قش داشته باشد و بحث حقوقن

گیری از سازی زمینه بازتاب صدای قربانیان جنگ بود تا با بهرهاندازی این کارزار فراهماندازی کرد. هدف از راه»تفنگت را زمین بگذار« راه

کنندگان کارزار، توقف  شان را در مورد صلح افغانستان ابراز کنند. خواست مشترک همۀ شرکت های ن، تجارب خود را از جنگ و دیدگاهآ

های اجتماعی کمیسیون مورد بازدید قرار  ها به صورت گسترده از شبکهبس سراسری بوده است. این ویدیوها و اعالن آتشفوری خشونت 

 است.    گرفته 

 

 بشر  نامه حقوقه و انتشار فصل تهی

بشری، پاسخگویی به نیاز نهادهای های حقوقی و حقوقپژوهشی با هدف توسعه مطالعات و پژوهشـبشر به عنوان نشریه علمینامه حقوق فصل

بشر )حاوی مقاالت ق نامه حقوشود. کمیسیون در جریان سال سه عنوان فصل بشر منتشر میآکادمیک در این زمینه و ترویج و آموزش حقوق 

ها به زبان انگلیسی نیز ترجمه بشر( را تهیه و منتشر کرده است. چکیده این مقالههای دری و پشتو در عرصه حقوقعلمی و تحقیقی به زبان

تحقیقی معتبر در  منبع  بشر  حقوق  نامهسازی برای چاپ است. فصلنامه نیز در حال آمادهنامه شده است. شماره چهارم فصلو شامل فصل
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بشر به صورت اکادمیک و علمی بوده و هر اندازی آن، پرداختن به مسایل حقوق بشری است و هدف از راهعرصه مطالعات حقوقی و حقوق 

 . است که از زوایای متفاوت مورد بحث قرار گرفته استبشری شماره ویژه یک موضوع کالن حقوق 

 

 برگزاری برنامه آموزشی معلم به طفل 

بشر توسط  بشر در مکاتب کوشیده است. آموزش حقوق های آموزشی معلم به طفل، برای ترویج حقوق کمیسیون از طریق برگزاری برنامه 

اطفال مؤثر بوده است. در این دوره    بشریچنین ارتقای آگاهی آموزگاران از حقوقشان و هم منظور آگاهی اطفال به حقوقمعلم به طفل به 

معلمی که از این  اند. مطابق برنامه، هرمعلم آموزش دیده 280تعداد برنامه آموزشی از سوی کمیسیون برگزار شده که در نتیجه  14تعداد 

 تن از شاگردان را آموزش دهد.   20تعداد است  است، مکلف برنامه آموزشی مستفید شده

 های تعلیمی وزارت معارف  مفردات درسی کتاب مطالعه و تحلیل 

قویت  سازی آن در متون آموزشی کشور و تسفارشی را تهیه کرده و برای شامل  های تحقیقی خویش سه بسته کمیسیون بر اساس یافته 

بشر در متن  به مسئوالن وزارت معارف سپرده است. این سه بستۀ سفارشی مسائل مهمی چون: درج حقوق  یبشر های حقوق بیشتر ارزش

سازی بشر برای ملتهای حقوقهای تعلیمات اسالمی، برابری جنسیتی، حقوق زنان، کودکان و اشخاص دارای معلولیت و کاربرد ارزشکتاب

ند. در نتیجه مطالعه و تحلیل مفردات تعلیمات شورا شامل می

صنف   از  ارزش  12حدود    12تا    1اسالمی  علیه  های مورد 

بشر یافت شد. متون ترویج  بشر و نبود مصادیق حقوقحقوق 

غیر  علیه  و  خشونت  صلح  موضوع  نبود  مسلمانان، 

آسیب محیط قشر  و  زنان  موضوع حقوق  نبود  از  زیست،  پذیر 

ایی شده و برای تعدیل و اضافه کردن مواردی بوده که شناس

آن به مسئوالن سفارش شده است. در تحلیل محتوای مفردات 

بشر یافت شده  مصداق حقوق  12علوم اجتماعی نیز کمبود  

است. به مصادقی مانند: حل منازعه، حفاظت از محیط زیست، 

حقوق  اطفال،  حقوق  صلح،  زن،  حقوق  انسانی،  کرامت 

د اشخاص  حقوق  و  نشده مهاجرین  پرداخته  معلولیت  ارای 

حقوق موارد  به  پرداختن  برای  کمیسیون  به است.  بشر 

هم  است.  کرده  سفارش  مشخص  صورت  به  چنین مسئوالن 

عکس کمیسیون درباره  نیز  رفته  کار  به  متون  در  که  هایی 

های خود را داشته است که در نتیجه در نصاب جدید  سفارش

 برخی آن اصالح شده است.  

 

 ها کیل و ساختار کمیسیون با درنظرداشت اولویتبازنگری تش

های کاری، اقدام به بازنگری تشکیل و ساختار منظور مؤثریت بیشتر و تقویت بخشبشر افغانستان بهاعضای رهبری کمیسیون مستقل حقوق 

ای با همکاری های برنامهینده از بخشتن به عنوان نمااین اداره کرده است. برای ایجاد این طرح، یک کمیته متشکل از اعضای رهبری، یک

تواند  های جدید و مؤثر را تعریف کرده است. طرح اصالحی جدید میمنظور اصالحات ساختاری اداره میکانیزم »ریچاردبنت« شکل گرفته و به

ه مؤثریت قابل توجه خواهد  سو سرعت دهد و از سوی دیگر از هرنوع تداخل کاری جلوگیری کند که در نتیجروند کار کمیسیون را از یک

ها و کارمندان مورد بازنگری و تعدیل قرار گرفته است. درباره تعدیل تشکیالت و تطبیق برنامه عمل  چنین الیحه وظایف بخش داشت. هم 

با دفاتر ساحوی و والیتی مشورت صورت گرفته و دیدگاه آنان اعمال شده است. این مشورت بارها  های القاتها از طریق برگزاری مهای 

هایی که در پیوند با این فعالیت در بامیان برگزار شده بود، رؤسای  های حضوری بوده است. یکی از برنامهویدیویی، ارسال ایمیل و نشست

 های کاری مطرح شد. های مفصل درباره تغییرات، ساختارها و میکانیزمتمام دفاتر شرکت کرده بودند و بحث 

اند و دختران در صف آخِر قرار گرفتهدر این تصویر شرح عکس: 

 کمیسیون سفارش کرده است که عکس اصالح شود.
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 مدیریت تغییر و نظرخواهی در مورد تشکیل با اشتراک رؤسای دفاتر ساحوی و والیتی در والیت بامیان شرح عکس: برنامه آموزشی

 

 تن از فارغان پوهنتون   52آموزی برای سازی فرصت کارفراهم 

ه ماه در کمیسیون مدت سآموزان هرکدام  آموزی فراهم کرده و کار پسر( زمینه کار 21دختر و  31تن )  52کمیسیون در جریان سال، برای 

با مسایل حقوقآموزان در جریان کاراند. کارآموزی را سپری کردهدوره کار آشنا    بشر، روند کاری اداره و طی مراحل اسناد اداریآموزی 

داری، اخالق و  اند که افزون بر آشنایی با کارهای اآموزی را در کمیسیون سپری کرده اظهار داشتهاند. شماری از کسانی که دوره کارشده

 اند. بشر آشنایی حاصل کردهبشری را نیز آموخته و با مسایل حقوق رفتار حقوق

 ها نظرداشت اولویتتهیه برنامه عمل جدید کمیسیون با در 

عمل   های دفتر مرکزی را تعیین و برنامهتن از مسئوالن بخش   8ای متشکل از  کمیته   2021  کمیسیون به منظور تهیه برنامه عمل جدید

صورت جداگانه در نظر گرفته شده است.  های هر دفتر ساحوی و والیتی بهها و اولویتجدید را تهیه کرد. در برنامه عمل جدید، نیازمندی

های قابل اجرا و ضروری در آن تعریف شده است. برنامه عمل جدید با  برنامه عمل در چارچوب برنامه استراتیژیک کمیسیون تهیه و فعالیت

 ها قرار گرفته است. داشت ساختار تشکیالتی کمیسیون تهیه و در اختیار تمام بخشرنظرد

  2019تهیه و نشر گزارش ساالنه 

ها، دستاوردها و مصارف است، تهیه و  های ساالنه خویش را که حاوی فعالیتساله گزارشمنظور پاسخگویی و شفافیت، همهکمیسیون به

چنین محتوای این گزارش که گزارش مالی نیز شامل آن بوده تهیه و منتشر شده است. هم  2019زارش سال  کند. در این دوره، گنشر می

 های ساالنه کمیسیون از طریق وبسایت، همیشه و برای همه در دسترس است. های گزارشدهی ارائه شده است. گزارشدر برنامه
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 تقویت پاسخگویی و شفافیت  منظورارزیابی و تفتیش داخلی به

 در این دوره گزارشدهی دفاتر بامیان، گردیز و دایکندی مورد ارزیابی و تفتیش داخلی قرار گرفت. برنامه ارزیابی و تفتیش داخلی بر اساس

ها، ثریت و نتایج فعالیتمنظور تقویت شفافیت و پاسخگویی صورت گرفته است. در این ارزیابی، میزان تطبیق برنامه عمل، مؤبرنامه عمل و به

منظور  های مشخص به اسناد مصارف، رعایت اصول مالی و اداری مورد بررسی و مطالعه دقیق قرار گرفت. در جریان ارزیابی و تفتیش سفارش 

 بهبود در اجراآت کاری به دفاتر ارائه شده است.  

 جریان جلسه ارزیابی تفتیش و موجودی فزیکی دفتر گردیز 

 

 تطبیق برنامه ارزیابی ساالنه کارمندان 

منظور بررسی و  کند. ارزیابی ساالنه کارمندان بهساله پروسه ارزیابی ساالنه کارمندان را به صورت اساسی و دقیق تطبیق میهمه کمیسیون 

گیرد. در این دوره گزارشدهی نیز تمام کارمندان دفاتر ساحوی و والیتی و کارمندان ورت میهای کاری یکسالۀ کارمندان صتحلیل فعالیت 

دفتر مرکزی بر اساس فورمه مشخص مورد ارزیابی قرار گرفتند. این ارزیابی توانسته میزان مؤثریت افراد را در جریان سال مورد سنجش  

 قرار دهد و مطابق اصول اداری تصامیم اتخاذ شود. 

 دی فزیکی اجناس کمیسیون موجو

دفتر مورد بررسی  ۷شود. در این دوره، اجناس ساله انجام میهایی کمیسیون است که همه ها و برنامه موجودی فزیکی اجناس جز از فعالیت 

عیین شده و تطبیق قرار گرفته است. اجناس فزیکی کمیسیون در دیتابیس دفتر مرکزی ثبت بوده و برای هر قلم جنس، شماره مشخص ت

داری از آن حفاظت است. این شفافیت سبب شده است که هیچ مورد از اجناس کمیسیون مورد سوءاستفاده شخصی قرار نگیرد و با امانت

 شده است.  

 تطبیق پروسه استخدام بر اساس رقابت آزاد و شفافیت  

شفافیت، شایستگی و رقابت آزاد بوده است. در این دوره   یکی از مواردی که کمیسیون همواره در مورد آن تأکید داشته، استخدام بر اساس

ها از ای است که در نخست بست گونه اند. پروسه استخدام کمیسیون به زن( از طریق رقابت آزاد استخدام شده  ۷مرد و    23تن )   30تعداد  
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لیست( و امتحان تحریری،  ه گزینش ابتدایی )شارتشود. پس از مرحلهای کاریابی به اعالم گذاشته میطریق وبسایت کمیسیون و دیگر شبکه 

 شوند. ترین افراد گزینش میگیرد و شایستهای مفصل صورت میمصاحبه 

 بشر  مواد آموزشی و معلوماتی حقوقتهیه 

شود. میاستفاده  ها  های آموزشی کمیسیون و کارگاه بشر است که بیشتر در برنامه های آموزشی حقوق ها و جزوه مواد آموزشی شامل دستنامه 

می بر  افزون قرار  همگانی  دسترس  در  وبسایت  در  نشر  طریق  از  آموزشی  مواد  این  ترمنولوژی این  عنوان  با  آموزشی  دستنامه  گیرد. 

بشر قها و مردم شریک شد، دستنامه آموزشی در مورد حقومحور در قبال افراد دارای معلولیت که از طریق کنفرانس خبری با رسانهکرامت 

 اند که توسط کمیسیون تهیه شده است. برای دانشجویان و جزوه آموزشی در زمینه حقوق اطفال از جمله مواد آموزشی 

ای برای اطفال بیان شده صورت حرفه های آموزشی در زمینه حقوق اطفال، حق حیات و حق صحت در قالب داستان بهدر یکی از جزوه

چنین، کتاب مصوَّر حقوق طفل  پشتو و ازبیکی تهیه شده و از تصاویر در متن کار گرفته شده است. همهای دری،  است. این جزوه به زبان

 صورت ساده بیان شده است.  برای دو دوره سنی تهیه شده که در آن کنوانسیون حقوق طفل به
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 هدف سوم: نظارت و حمایت 

 آوری معلوماتایجاد سیستم مدیریت قضایا و بازنگری سیستم جمع

کمیسیون، مطابق برنامه عمل اقدام به بازنگری و توسعه سیستم مدیریت قضایا کرده که در این زمینه یک کمیته مشخص روی آن کار 

کند. هدف از اجرای این فعالیت، پاسخگوکردن و مؤثریت بیشتر میکانیزم کاری و روند طی مراحل تمام قضایایی است که در کمیسیون می

اصالح سیستم مدیریت قضایا نهایی شده و آماده تطبیق است. بخشی از این سیستم مربوط مسایل تکنیکی و توسعه   . روندرسدبه ثبت می

 کننده شفافیت و مؤثریت بیشتر است. شان چگونگی روند طی مراحل قضایا را مشخص کرده که تضمیندیتابیس بوده و بخش دیگر

 ها  نظارت مستمر و مؤثر بر زندان 

خانه امنیت ملی خانه و توقیفهای پولیس، نظارتخانهها، نظارتصورت دوامدار و مؤثر بر محالت سلب آزادی شامل زندانکمیسیون به  

بشری افراد سلب آزادی شده ها، پاسخگوکردن مسئوالن و جلب توجه آنان به بهبود وضعیت حقوق نظارت کرده است. هدف از این نظارت

بشری افراد  ها، وضعیت حقوقبار بر محالت سلب آزادی  نظارت شده است. در جریان این نظارت 551تعداد است. در این دوره گزارشدهی، 

های مختلف وضعیت کند که بخشپری میبررسی شده است. کمیسیون در جریان نظارت، فورم مشخص نظارتی را خانهسلب آزادی شده  

کند. قضایایی حاد و فوری  صورت گزارش تهیه و منتشر میهای نظارتی را بهتحلیل، یافتهها پس از  شود. این فورمهبشری را شامل میحقوق 

و چنین قضایایی از سوی کمیسیون شود، برای رسیدگی و توجه به آن برای مسئوالن سفارش  بشری که در جریان نظارت شناسایی میحقوق 

صورت فوری از سوی کمیسیون به مسئوالن محالت سلب آزادی رد سفارش به مو 26تعداد شود. در این دوره در جریان نظارت، پیگیری می

ها، توجه و رسیدگی  صورت گرفته که شامل توجه به وضعیت صحی برخی زندانیان، تدابیر برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در زندان

 بوده است.   بخشها نتیجه های قانونی زندانیان بوده که این سفارشبه اعتراضات و خواسته

 1399قوس سال  23خانه زنانه والیت کابل، حیاط زندان و توقیفشرح عکس: 

  ۷/1/1399مورخ    1بعد از نشر گزارش دادخواهی برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در محالت سلب آزادی، فرمان اختصاصی شماره  

منظور اتخاذ تدابیر احتیاطی  به  1/3/1399مورخ    24و شماره  8/2/1399مورخ    15جمهوری اسالمی افغانستان و فرامین تعقیبی شماره  رئیس

  برای عفو مجازات، تعویق تحقیق، تاجیل تنفیذ حکم حجز و حبس محکومین و جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در محالت سلب آزادی 

قانونی و حبس ( از توقیف غیر مرد   208زن و    4،  طفل  4تن )   216تعداد    های دوامدار بر محالت سلب آزادیصادر شده است. بر اثر نظارت

رفتاری دریافت شده  شکایت مبنی بر شکنجه و بد 143ها، چنین در جریان نظارتاند. همتالش ناظران کمیسیون رها شدهقانونی بر اثر غیر

 ها در گزارش جداگانه منتشر خواهد شد. است. جزئیات این یافته
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 وردک که در جریان نظارت توسط کمیسیون مستندسازی شده است.خانه میدانشکنجه در توقیفشرح عکس: 

 

 نظارت بر مراکز اصالح و تربیت اطفال 

)   598در نتیجه نظارت بر مراکز اصالح و تربیت اطفال با   شده است. کمیسیون از طریق پرسشنامه دختر( مصاحبه    43پسر و    555تن 

شود، مصاحبه کرده است و نتایج آن در گزارش وضعیت اطفال بازتاب خواهد یافت. بشری اطفال را شامل میم ابعاد حقوق مشخص که تما

این، برای امکانات رفاهی و   بر آمیز با اطفال شناسایی و مورد پیگیری قرار گرفته است. افزونقضیه خشونت  29ها،  در جریان این نظارت

 سفارش شده است.   ادی به مسئوالن این محالت مکررصحی اطفال در محالت سلب آز

 نظارت دوامدار بر محالت خاص  

آموزی برای اشخاص دارای معلولیت است ها، مراکز حرفه ها، مراکز حمایتی کودکان، شفاخانه های امن، پرورشگاهمحالت خاص شامل خانه

هایی که ها، کاستیبر محالت خاص نظارت شده که در نتیجه این نظارتبار    162تعداد  شود. در این دوره  که توسط کمیسیون نظارت می

اختصاص یافته  19وجود داشته شناسایی و برای حل آن سفارش شده است. در نتیجه نظارت بر مراکز صحی که برای تداوی مریضان کوید

چنین در  د تجهیزات این مراکز توجه بیشتر کنند. همبود، گزارشی جامع منتشر شد. در این گزارش از مسئوالن خواسته شده بود که در مور

 ها رسیدگی شد.  خانم دادخواهی و در نتیجه به قضایای آن 11های امن، مشکالت زنان شناسایی و برای قضیه نتیجه نظارت بر خانه

 بشری اطفال  نظارت بر وضعیت حقوق

های ساحوی  کمیسیون در عرصه حقوق اطفال است. در این سال، در جریان نظارت  هایهای ساحوی و سرحدی، بخش عمده فعالیتنظارت

صورت مستمر  این ناظران سرحدی کمیسیون بر وضعیت اطفال به  بر  دختر( مصاحبه شده است. افزون 1511پسر  380۷طفل )  5318با 

رحدی کمیسیون نتایج مؤثر و مثمر در پی داشته که  های ستن از اطفال سرحدی مصاحبه کرده است. نظارت  2206از مرزها نظارت و  با  

کننده اطفال که در مرزها فعالیت دارند، معرفی شده  ها، اطفالی که در معرض خطر بوده شناسایی و به نهادهای حمایتدر نتیجه این نظارت

شناسایی و به همکاری مسئوالن مورد حمایت بشری در مرزها  مورد قضیه حاد حقوق   41تعداد  اند. در این دوره  و مورد حمایت قرار گرفته 

خواست تنها په پاکستان فرار کند توسط پولیس سرحدی در مرز تورخم دستگیر ای که میساله  16اند. به عنوان مثال: »دختر  قرار گرفته

عتاد خود نکاح کند. بعد از  شده را برای پسر مخواهد که دختر دستگیرشود. بعد از دستگیری، یک پولیس زن موظف در مرز تورخم میمی

کنند که  آباد شریک میشوند، مسأله را با پولیس در جاللاز موضوع آگاه می  بشر افغانستاناینکه ناظران سرحدی کمیسیون مستقل حقوق 
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ر خانه امن فراهم را  د  گیرد. سپس کمیسیون زمینه شمولیت این دختر در نتیجه از ازدواج زیر سن و اجباری این دختر جلوگیری صورت می

  کند.«می

 جدول ذیل جزئیات مصاحبه با اطفال سرحدی را نشان داده است: 

 مجموع شده دخترتعداد مصاحبه  شده پسر تعداد مصاحبه  نام مرز 

 ۷9۷ 142 655 مرز زرنج 

 ۷22 194 528 مرز تورخم  

 68۷ 80 60۷ قلعه مرز اسالم 

 2206 416 1۷90 مجموع

 

 بشری معلوالننظارت بر وضعیت حقوق

های  زن( مصاحبه شده است. یافته  312مرد و    1192تن )   1504بشری افراد دارای معلولیت، با  های ماهانه بر وضعیت حقوق در جریان نظارت

گزارش  در  که  است  دیتابیس شده  و  فورم  کمیسیون شامل  منظارتی  معلولیت  دارای  اشخاص  به  مربوط  اختصاصی  شود. نعکس میهای 

 شان رسیدگی صورت نگرفته، شناسایی و برای آن دادخواهی کرده است. ها، افراد دارای معلولیت را که به حقوق کمیسیون در جریان نظارت

 نظارت بر وضعیت بیجاشدگان داخلی 

اند و در بیشتر موارد از  جانبههای همه نیازمند حمایت  های اخیر در کشور بوده است. بیجاشدگانهای اساسی در سالاز چالشبیجاشدگی  

پذیر و تحت  دسترسگان داخلی در والیات  شدشوند. کمیسیون، حسب ضرورت بر وضعیت بیجاشان محروم میبشری دسترسی به حقوق

شده ها مصاحبه  ت اجتماعی به آن، عرضه خدمات و تأمینابشری درباره چگونگی وضعیت حقوق   پوشش نظارت کرده است. در جریان نظارت،

گزین چنین درباره جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در محالت مسکنهای نظارتی در گزارش اختصاصی منتشر خواهد شد. هماست. یافته

عودتشدبیجا و  داخلی  نشست کنندگان  نگان  در  شده  انجام  داخلی  بیجاشدگان  و  مهاجرین  امور  ادارات  با  دادخواهی  کمپ های  تیجه 

 عفونی شد.  گان در برخی شهرها دوا پاشی و ضدکنندهای داخلی، مهاجرین و عودتشدهبیجا

 نظارت بر وضعیت زنان در صفوف نهادهای دفاعی و امنیتی 

است. این  تن از بانوان مصاحبه کرده  ۷50و با بر وضعیت زنان در صفوف نهادهای دفاعی و امنیتی نظارت  2020کمیسیون در جریان سال 

هایی  بشری زنان و موضوع آزار و اذیت جنسی آنان متمرکز است. شکایت ای مشخص است که بر وضعیت حقوق ها شامل پرسشنامه مصاحبه 

های قانونی حل کنند. در  شان را از طریق پروسهشود تا قضیههای حقوقی داده میشود، برای آنان مشورهکه در جریان مصاحبه دریافت می

کرده تا به وضعیت زنان توجه بیشتر کنند و در صورتی که در  که ضرورت بوده، کمیسیون به مسئوالن و قومندانان مربوطه سفارش    مواردی

ها در گزارش جداگانه تهیه های این نظارتجانبه قرار دهند. یافتههای همه ها را مورد حمایتگیرند، آنهای جنسی قرار میمعرض خشونت 

 در آن پیشنهادهایی مشخص به مسئوالن خواهد شد.  شود و و نشر می

 جمهور مبنی بر عفو و تخفیف  نظارت بر تطبیق فرمان رئیس 

افغانستان توسط  کمیسیون مستقل حقوق  جمهور مبنی بر عفو و  دفتر ساحوی و والیتی خویش بر جریان تطبیق فرامین رئیس   14بشر 

فرمان مبنی بر عفو و تخفیف صادر کرده که کمیسیون بر اجرای این فرامین   6تعداد تخفیف نظارت کرده است. در این دوره رئیس جمهور 

نشست تطبیق فرمان، فعاالنه شرکت کرده است. کمیسیون در جریان نظارت تالش کرده   ۷05نظارت کرده است. در مجموع کمیسیون به 

استفاده شود. در جریان نظارت هیچگونه موارد تخطی مبنی بر سوءصورت شفاف اجرا و پروسه بهاز هرگونه سوءاستفاده از فرمان جلوگیری 

بررسی شده است. با وجود قرنتین و وضعیت نامناسب صورت شفاف  های زندانیان بهاز فرامین از سوی کمیسیون شناسایی نشده و دوسیه

های صحی بر روند  ف کرد که با رعایت توصیهصحی، اما کمیسیون به دلیل اهمیت موضوع همکاران دفاتر ساحوی و والیتی خویش را موظ

 تطبیق فرمان نظارت کنند.  
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 هانظارت بر حق آزادی اجتماعات، تظاهرات و اعتصاب

المللی این حق را برای افراد داده بینشود. قوانین ملی و  بشری شهروندان دانسته میتظاهرات و اجتماعات به عنوان یک حق مدنی و حقوق 

پیمایی را داشته باشند. به دالیل  تا حق آزادی اجتماعات و راه

تهدید بلند  میزان  و  امنیتی  سالمشکالت  در  اخیر  ها  های 

تظاهرات و اعتصابات کمتر صورت گرفته است. کمیسیون در 

بر   سال،  این  و    ۷جریان  تظاهرات  اعتصاب    3مورد  مورد 

های بدون ده است. کمیسیون همواره بر تظاهرات نظارت کر

ها به  مورد از تظاهرات  3خشونت تأکید کرده است. متأسفانه  

خشونت کشانده شده که کشته و زخمی در پی داشته است.  

ها در جریان قرنتین،  تظاهرات در برابر توزیع نادعادالنه کمک 

کاریکاتور،   یک  نشر  به  پیوند  در  فرانسه  علیه  تظاهرات 

ظاهرات علیه ایران در پیوند با رفتار نامناسب با مهاجران از  ت

 مواردی عمده بوده که از سوی کمیسیون نظارت شده است.  

 

 های تحقیقی تهیه گزارش 

افغانستان همه کمیسیون مستقل حقوق  گزارش بشر  درباره بخشساله  تحقیقی  مختلف حقوق های  تهیه میهای  این  بشر  از  شماری  کند. 

های ها، گزارشاز این گزارش  شود. بخشی دیگرهای نظارتی کمیسیون است که در جریان سال ثبت دیتابیس میها بر اساس یافتهش گزار

شود.  ها تهیه میای، تحقیقات میدانی،  مصاحبه و پرسشنامهاختصاصی است که مطابق ضرورت موضوع آن طرح و از طریق مطالعات کتابخانه

 1صورت فشرده فهرست شده است.بشری را تهیه کرده که در ذیل بههای متعدد حقوق زارشدهی کمیسیون گزارشدر این دوره گ

 ای بودجۀ ملی در پنج سال اخیرتهیه گزارش تحلیل مقایسه 

باید برملی به لحاظ حقوق  بودجه  اقتصادی و اجتماعی قابل بحث است. بودجه ملی اصوالً  های معیار  اساس بشری در چارچوب حقوق 

بشر افغانستان با ابتکار بشری است، تهیه شود. کمیسیون مستقل حقوق های حقوق ها و اولویت بشری که همانا توسعه متوازن، ضرورتحقوق 

کرده   بشری«ای بودجه ملی در پنج سال اخیر بر اساس معیارهای حقوقتحلیل مقایسهعمل، اقدام به بررسی و مطالعه بودجه ملی با عنوان » 

 شده است.  بررسی های اجتماعی های خدمات عمومی و گروه داشت واحدهای اداری، عرصه نظراست. در این گزارش بودجه ملی با در

 تهیه گزارش وضعیت حقوق اطفال 

ون در های نظارتی کمیسی صفحه تهیه شده است. این گزارش محصول یافته  49در    1398بشری اطفال در سال  گزارش وضعیت حقوق 

 شده است.   تحلیل و بررسی بشری اطفال  های مختلف وضعیت حقوق است. در این گزارش بخش 1398جریان سال 

 بشری در محالت سلب آزادیتهیه گزارش وضعیت حقوق 

در این  صفحه تهیه شده است.  40است، در  139۷و  1398بشر در محالت سلب آزادی در سال دهنده وضعیت حقوق این گزارش که نشان

برند، پرداخته شده است. در این گزارش به بشری افرادی که در محالت سلب آزادی به سر میجانبه به وضعیت حقوق صورت همهگزارش به 

هایی مشخص برای بهبود وضعیت ای که در محالت سلب آزادی وجود دارد نیز پرداخته شده و در آن سفارشها و مشکالت عمدهچالش 

 ان شده است. سلب آزادی شدگ

 

 

 reports-https://www.aihrc.org.af/home/researchهای تحقیقی و موضوعی؛ آدرس:  کمیسیون مستقل حقوق برش افغانستان، گزارش  1
 

 غور تیتظاهرات در والشرح عکس: 

https://www.aihrc.org.af/home/research-reports
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 تهیه گزارش وضعیت افراد دارای معلولیت  

افراد دارای معلولیت در افغانستان است از سوی کمیسیون تهیه شده است. این گزارش  بشریدهنده وضعیت حقوقاین گزارش که انعکاس

بررسی  بشری افراد دارای معلولیت را  های مختلف وضعیت حقوق تهیه شده که بخش  1398های نظارتی کمیسیون در سال  بر اساس یافته

 کرده است. 

 دفاعی  گزارش وضعیت زنان منسوب در صفوف نیروهای امنیتی و

صفحه   22دهد، در  را نشان می  1398و    139۷های  بشری زنان منسوب در صفوف امنیتی و دفاعی در سالاین گزارش که وضعیت حقوق

تهیه شده است. در این گزارش به موضوع آزار و اذیت زنان در صفوف نیروهای امنیتی و دفاعی و مصونیت آنان در جریان وظیفه تمرکز  

 شده است.  

 و نشر گزارش وضعیت خشونت علیه زنان تهیه

دهد که از سوی کمیسیون تهیه و منتشر شد. در این  را نشان می  2019و    2018های  این گزارش که وضعیت خشونت علیه زنان در سال

 و به علل و عوامل آن نیز پرداخته شده است.  تحلیل و بررسی گزارش قضایای خشونت علیه زنان 

 ل  های مستقتهیه گزارش 

هر رفع  کنوانسیون  تطبیق  میزان  مورد  در  مستقل  سیداو گزارش  مربوطه  کمیتۀ  به  و  تهیه  کمیسیون  سوی  از  زنان  علیه  تبعیض  گونه 

 (SEDAWارسال شده است. سفارش )هایی که درباره این گزارش از سوی کمیته مطرح شده توسط کمیسیون پاسخ ارائه شده  و پرسش  ها

چنین گزارش سایه حقوق گونه تبعیض علیه زنان در افغانستان است. همۀ میزان تطبیق کنوانسیون رفع هر دهنداست. این گزارش نشان

 و در این گزارش تحقیقی به وضعیت حقوق مدنی و سیاسی در افغانستان پرداخته شده است.  مدنی و سیاسی در افغانستان تهیه

 بشر های اختصاصی در مورد حقوق تهیه گزارش 

بشر که برخی آن یک یا چند والیت را تحت  های اختصاصی حقوقبشر افغانستان به تهیه گزارشوره، کمیسیون مستقل حقوقدر این د

های  کمیسیون گزارشبشری که مستلزم تحقیق و بررسی بوده است  چنین درباره قضایای حاد حقوقدهد، تهیه کرده است. همپوشش قرار می

 شود:   معرفی میصورت مختصر بهکه در ادامه ویژه و فشرده تهیه کرده است 

 تلفات ملکی در افغانستان؛ 1398ماهه و ساالنه های ششتهیه و نشر گزارش  •

 پکتیا، پکتیکا و خوست؛ های بشر در والیت گزارش وضعیت حقوق  •

 تهیه گزارش بررسی قضایای استفادۀ جنسی از کودکان در مکاتب و محالت کار در لوگر؛ •

 رش قضیه غرق شدن مهاجرین افغان در دریای هریرود در مرز ایران و افغانستان؛تهیه گزا •

 تهیه و نشر گزارش نظارتی از مراکز صحی؛  •

 تهیه و نشر گزارش تحقیقی میزان دسترسی دختران به آموزش در دو والیت غزنی و فاریاب؛  •

 طبی( زنان؛ ـتهیه و نشر گزارش تحقیقی معاینات اجباری نسایی )عدلی •

 بشری اطفال؛ بر وضعیت حقوق  19یه و نشر گزارش تحقیقی بررسی اجمالی اثرات کوید ته •

 بشری اطفال معتاد در افغانستان؛تهیه گزارش تحقیقی وضعیت حقوق  •

 بشری بیجاشدگان داخلی در افغانستان؛ تهیه گزارش تحقیقی وضعیت حقوق  •

 ها؛تهیه گزارش اطفال بدون هویت در پرورشگاه •

 عرضه خدمات صحی در محالت سلب آزادی در دوران شیوع ویروس کرونا؛  گزارش نظارت بر •

 ها، و ارائه آن به پارلمان؛ بشر در زندانوضعیت حقوق  1399گزارش شش ماه اول سال •

 سروی آزار و اذیت دختران در نهادهای تحصیلی. •
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 بشری  ثبت و بررسی شکایات و پیگیری قضایای نقض حقوق

صورت مسئوالنه تمام شکایات مراجعان را ثبت و بررسی کرده است. در جریان قرنتین برای اینکه بشر افغانستان به کمیسیون مستقل حقوق 

های اجتماعی در دسترس مردم  برای شهروندان سهولت بیشتر ایجاد شود، کمیسیون از تمام دفاتر خویش چند شماره تماس از طریق شبکه 

های الزم عده شهروندانی که نتوانستند به دفتر مراجعه کنند از طریق تلفون به ثبت شکایات پرداخته و برای آنان مشورهقرار دادند. آن

 حقوقی ارائه شده است. شکایات مراجعان ثبت فورم شکایات شده و برای پیگیری آن اقدامات الزم صورت گرفته است. 

گزارشدهی،   دورده  این  ا  51۷5تعداد  در  میان  شکایت  این  از  که  ثبت رسیده  به  کمیسیون  نقض حقوق   116۷تعداد  ز سوی  بشر قضیه 

آوری است قضیه موفقانه حل شده و بقیه آن تحت کار قرار دارد. درخور یاد  540شناسایی شده است. در اثر پیگیری و دادخواهی کمیسیون  

 نقض شده است.  راحل قانونی است که درصد آن حق طی م 40بشر، موضوع حدود که از مجموع قضایای نقض حقوق 

قضیه آن مربوط به قضایای خشونت علیه زنان است که از سوی کمیسیون ثبت شده است. از این  مجموع،   19۷3تعداد  ها،  از مجموع شکایت

به صورت همزمان  قضیه آن خشونت علیه اطفال دختر بوده است. اکثر قضایای خشونت علیه زنان شامل چندین مورد خشونت 255تعداد 

دهد که بیشترین عامالن خشونت، افراد رسد. تحلیل دیتابیس کمیسیون نشان میمورد می  3500است که تعداد موارد خشونت بیش از  

ها در گزارش  قضیه آن رسیدگی مؤثر صورت گرفته است. جزئیات و مقایسه این یافته  1505قضیه، حدود    19۷3اند. از مجموع  سواد بودهبی

صورت جدی پیگیری بشر و قضایای خشونت علیه زنان و اطفال را به بشر منتشر خواهد شد. کمیسیون، قضایای نقض حقوق یت حقوق وضع

 بخش بوده است. کرده و نتیجه

 خانمی که توسط شوهرش مورد خشونت فزیکی قرار گرفته است.شرح عکس: 

 

 بشربانیان نقض حقوقپذیر به شمول قربانیان خشونت و قرحمایت از افراد آسیب 

دهد. کمیسیون در این دوره حدود  های کمیسیون را تشکیل میفعالیتبشر و قربانیان خشونت بخش عمده حمایت از قربانیان نقض حقوق

عرفی  های حقوقی، دادخواهی، معرفی ذریعه مکتوب، متن را به اشکال مختلف مورد حمایت قرار داده است. اقدامات قانونی، مساعدت  195۷

 کننده و صحی از مواردی بوده که انجام شده است.به نهادهای حمایت 
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 دهد:   نمودار ذیل جزئیات را نشان می

 

 های تسوید و تعدیل قوانین اشتراک فعال در کمیته 

های خود را درباره قوانین  هها و دیدگاهای تعدیل و تسوید قوانین تالش کرده است سفارشکمیسیون از طریق اشتراک فعال و مؤثر در کمیته

های مرتبط با قوانین بار در نشست   12تعداد  بشری در قوانین تأکید کرده است. در این دوره  نظرگرفتن معیارهای حقوق مطرح کند و بر در 

تأکید شده است. بشر در قوانین  های حقوقبار در شورای عالی حاکمیت قانون شرکت شده و بر رعایت ارزش  2تعداد  شرکت شده است.  

های خویش از طریق مطالعه قوانین با مسئوالن شریک کرده است. به عنوان مثال قانون خانواده یکی از  این کمیسیون دیدگاه  بر  افزون

بشری در آن در نظر گرفته شود. کمیسیون به عنوان عضو کمیته تعدیل قانون  های حقوقمواردی بوده که کمیسیون تأکید کرده که ارزش

های قانونی از آزادی بیان تقویت شود. و حمایت بشری نهادینه  های همگانی تالش کرده است که آزادی بیان به عنوان یک ارزش حقوق رسانه

کمیسیون، مسوده قانون حقوق و امتیازات اشخاص دارای معلولیت از سوی کمیسیون مطالعه شد و در چند مورد مشخص، از جمله اشخاص  

 های خود را مطرح کرده است.  شنوا که کمتر مورد توجه قرار گرفته بودند، سفارشبینایی و ناکم  دارای معلولیت

 های کمیته تسوید و تعدیل قوانیناشتراک اعضای رهبری کمیسیون در نشست شرح عکس: 
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 اشتراک در کمیته عدلی و قضایی 

های های کمیته عدلی و قضایی شرکت کرده و دیدگاهبار در نشست 9 تعدادبشر افغانستان ، کمیسیون مستقل حقوق 2020در جریان سال 

ها به کمیسیون واگذار  قانون تنظیم امور زندان  52طبق ماده  ها  ها،  صالحیت نظارت بر زندانخود را شریک کرده است. در یکی از نشست 

های کمیته تکنیکی ن و مهاجران، اشتراک در نشستهای کمیسیون عالی و کمیته تکنیکی مبارزه با قاچاق انساشد. اشتراک در نشست 

العالج،  های شورای عالی طبی افغانستان برای تثبیت محبوسان صعبمحکمه و اشتراک در نشست تهیه طرزالعمل محاکمه آنالین استره  

 گرفته است. گذاری وزارت عدلیه از مواردی دیگری است که توسط کمیسیون صورت های انستیتوت قانون اشتراک در نشست 

 

 از سوی کمیسیون دوستانه  الملل بشربین های مرتبط با حقوقفعالیت

سازی قضایای تلفات  از کارهای مهم کمیسیون بوده است. ثبت، تحلیل و مستندالملل بشردوستانه  بین  پرداختن به مسایل مربوطه به حقوق

های هماهنگی  حاد تلفات ملکی و ارسال گزارش آن به شورای امنیت دولت، برگزاری نشست   ملکی، مستندسازی و تحلیل حقوقی قضایای

در مورد تلفات ملکی از    2020و    2019با بخش تلفات ملکی یوناما، برگزاری جلسه دادخواهی با شورای امنیت دولت، نشر گزارش ساالنه  

 های عمده در این عرصه بوده است.  فعالیت 

قضیه نقض   4بشردوستانه نیروهای استرالیایی در والیت ارزگان، تحقیق در مورد  قضیه نقض حقوق   30ق در مورد  این، تحقی بر  افزون

الملل بشردوستانه توسط  بین  قضیه حاد نقض حقوق  6الملل بشردوستانه توسط نیروهای بریتانیا در هلمند، تحقیق در مورد  بین  حقوق 

 کار روی آن انجام شده است.  است که  نیروهای افغان از مواردی دیگر

سازی، نشر اعالمیه مطبوعاتی وتعقیب های کمیسیون در این زمینه، نتایج خوبی در پی داشته است. به عنوان مثال: بعد از مستندفعالیت 

هبری کندک اردوی وردک،  ضمن تغییر در رهای ثقیله در دو ولسوالی والیت میدانقضیه تلفاتی ملکی ناشی از حمالت بدون تفکیک سالح 

های ثقیله به صفر رسیده و پس از آن تاکنون هیچ قضیه مشابه نزد ها،  فعالً تلفات ملکی ناشی از استعمال سالح ملی مستقر در آن ولسوالی

ه است.  های کمیسیون جبران خسارت پرداخت شدچنین به قربانیان سه قضیه تلفات ملکی، پس از دادخواهیهم  .کمیسیون ثبت نشده است

بشردوستانه در هلمند که توسط نیروهای بریتانیا صورت گرفته بود، فعالً این قضیه در محکمه سازی قضیه نقض حقوقدر نتیجه مستند

 بریتانیا تحت پیگیری است. 

 دهد: را نشان می 2020و  2019های نمودار ذیل تلفات ملکی در سال
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 های عمده:  چالش 
های جدی است از چالشها  امنی: نبود امنیت در محالت و برخی ولسوالیدست به دالیل نا محدودیت دسترسی به ساحات دور -1

کمیسیون دو تن از همکاران خود را در اثر  2020که کمیسیون نتوانسته تمام مناطق را تحت پوشش قرار دهد. در جریان سال 

 انفجار ماین از دست داد.  

 658حدود    1399ای به دلیل کمبود بودجه: کمیسیون برای سال مالی  های برنامه تشکیالت و محدود بودن فعالیتتکمیل نشدن   -2

تشکیل را تکمیل کند و مجموع کارمندان این دفتر حدود  ای قادر نشدههای بودجهتن در تشکیل داشت که به دلیل محدودیت

 تن بوده است.  400

چنان وجود داشته باشد و  ها علیه زنان و اطفال هم سند در جامعه: این باعث شده که خشونت های ناپحاکم بودن رسوم و سنت -3

 هایی مواجه است. ها گاهی با چالش و محدودیتسازی خشونت کمیسیون در پیگیری قضایا و مستند

 بشر. های کمیسیون مستقل حقوق بشر و مسئولیت پایین بودن درک جامعه از مفاهیم حقوق  -4

بشر افغانستان در هر گزارش تحقیقی و یا  های کمیسیون: کمیسیون مستقل حقوق جدی نهادهای دولتی به سفارش  عدم توجه -5

ارائه میهای نظارتی خویش، سفارشفعالیت  تأیید مسئوالن قرار  کند. هرچند این سفارشهایی مشخص به مسئوالن  ها مورد 

 شده است.  نعملی چنانکه باید  گیرد، اما در مواردی متعددمی

سازی طالبان: های کمیسیون در مورد روند آزادهای قربانی جنگ به عدالت و عدم توجه مسئوالن به نگرانیعدم دسترسی خانواده -6

 کمیسیون بارها دیدگاه خود را با تأکید بر رعایت حقوق قربانیان ارائه کرده است.   
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 (2020) 1399 یمال سال یمال گزارش
 

 2020دسامبر  –ری جنو دهی  دوره گزارش

 ،  RBF، سویدن، OSA، هلند ،  SDC،  ای، استرالناروی: فنالند ، یاصل هزینهکنندگان  تمویل تمویل کننده 

 ؛  FOSI  ،UNDP، دانمارک ،  سفیونیپروژه:  هزینه

 افغانستان کشور 

کار  (2020) برنامه  ساالنه   یبودجه 

  هزینه و    یدولت  هزینه،  یاصل  هزینه)

 محدود(

 

 دالر آمریکایی   4,662,179 –کاهش یافت به  –دالر آمریکایی  5,714,529

 4,694,126 سال  هزینهکل   شده  افت یدر مبلغ

 دالر آمریکایی 3,658,939هزینه تمویل کنندگان اصلی 

  دالر آمریکایی  686,838ی دولت هزینه

 دالر آمریکایی 348,349پروژه )محدود(  هزینه

 

هرسال   انیکند، و در پامی   نیو تدو  یطراح  یمدت زمان مشخص  یرا برا  کمیسیون  یمستقل حقوق بشر، برنامه مال  ونیسی کم عملبرنامه  

و  کند  می  هیته  یمال  تیشفاف  تیالمللی و رعابین  یساالنه خود را مطابق با استانداردها  یحقوق بشر افغانستان گزارش مال  ونیسیکم  یمال

دالر    5,714,529مجموعاً مبلغ   مستقل حقوق بشر    ونی سیگذارد. کممی  اشتراکهمکار به  ی  ها   نهادو مؤسسات و    نفعانیآن را با تمام ذ

در    دالر آمریکایی4,662,179   بودجه خود را به    یواقع  ط یشرا  لیکرد، بعداً به دل  شنهادی( پ2020)   1399سال  مصارف      یبرا  آمریکایی را

 اصالح کرد. تعدیل و  1399سال 

از  شود که کمیسیون آن را  دالر آمریکایی می   4,694,126مبلغ  مستقل حقوق بشر    ونیسی، کم  1399کل بودجه مصوب سال    مجموع

 شده است. تشکیل ریاز موارد ز ارقام فوق.  نموده است  افتیدر گری، دولت و منابع دتمویل کنندگان

 کرده است افتی( در2020)  1399سال  ی در ط تمویل کنندگاناز دالر آمریکایی را   3,658,939 -1

 کرده است  افتی( در2020)  1399سال  ی از دولت افغانستان طدالر آمریکایی را   686,838 -2

 محدود است  دالر آمریکایی ازجمله هزینه 348,349 -3

دالر آمریکایی   190،499 آمریکایی بوده است. مبلغ    دالر   4,503,627  (  2020)   1399در طول سال    کمیسیونهای  کل هزینه مجموع  

 شود.می می( تنظ2021)  1400 یبعد یذکرشده در سال مال بیالنس( است. 2020)  1399موجود سال بیالنس 

 مصارف : بودجه و 1قسمت 

دسامبر   -  جنوری)   1399  قوس سال  30الی تاریخ    1398تاریخ اول جدی سال  ( از  2020)   1399سال    یو گزارش برا  مصارف اصلی  بودجه

 ،2020 ) 
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 A نمودار

بودجه   ٪98که    Core Fund  اصلی یا  از بودجه  را    دالر آمریکایی   3،356،436 کمیسیون،  است  ذکرشده  Aطور که در نمودار  همان 

 .مصرف نموده استدهد ، می  لی( تشک2020)  1399سال  یبرا Core Fundشده اصالح 

 ( 2020دسامبر ،  - جنوری)  1399 قوس 30الی تاریخ  1398 ی سالجد تاریخ اول از 1399و گزارش سال  یدولت هزینهبودجه 

 B نمودار

داده است شده مورداستفاده قرار  کل بودجه اصالح را از مجموع    دالر آمریکایی 686،838 کمیسیون،  است  ذکرشده  Bطور که در نمودار  همان 

 دهد.می لی( را تشک2020)  1399سال  یبرا یدولت هزینهکل بودجه  درصد 85 که 

 ( 2020دسامبر،  - جنوری)  1399 قوس سال 30تاریخ تا  1398 سال  یجدتاریخ اول از  1399سال  یمحدود برا هزینه گزارش

 C نمودار

 

Activities ID

Proposed 

Budget for 

1399

Amended 

Budget for 

1399

Total Expenditure 

for the Year 1399

Budget 

Variance

Spent to 

date (%)

Table A (Program Activities)

Leadership 793,176          501,455          521,992                 271,184            104%

Promotion & Empowerment 992,840          584,720          563,648                 429,193            96%

Monitoring & Protection 1,052,744       500,840          534,088                 518,656            107%

Sub-total: 2,838,760       1,587,014       1,619,727              1,219,033         102%

Table B (Management Sections)

Management Staff Salary & Benefits 622,706          536,068          506,379                 116,327            94%

Equipments & Furnitures 42,000            -                  3,553                     38,447              

Repair & Maintenanace 84,000            5,000              12,443                   71,557              249%

Supplies & Materials 105,000          -                  22,472                   82,528              

Staff transportation 120,000          15,000            22,110                   97,890              147%

Communication 137,533          -                  52,095                   85,438              

House rent 29,040            18,000            440                        28,600              2%

Utilities 398,000          40,000            30,717                   367,283            77%

Security 971,150          1,014,843       920,500                 50,651              91%

Other (Fin. Charges and Gain & Loss) 40,000            12,000            11,561                   28,439              96%

Sub-total: 2,549,429       1,640,911       1,582,270              967,159            96%

Table C (Governance)

Commissioners Salary & Benefits 307,080          178,740          154,439                 152,641            86%

Travel and Accommodation 19,260            19,260            19,260              0%

Sub-total: 326,340          198,000          154,439                 171,901            78%

Total Cost: 5,714,529    3,425,925    3,356,436          2,358,093     98%

USD

USD

USD

State Fund

Proposed 

Budget for 

1399

Amended 

Budget

Expenditure

for year 1399

Spent to 

date (%)

Operational Budget            768,627            811,765 686,838 85%

Total 768,627           811,765           686,838             85%

USD

Other Donor (Restricted Fund)

Total Fund 

Available for  

1399

Accumulated Exp. 

for the Year 1399

Fund Balance 

for the Year 

1399

Spent to 

date (%)

USD

Open Society (New call for Justice) 130,000           46,715                   83,286              36%

UNDP (Support for Peace reconciliation) 47,100             70,816                   (23,716)             150%

Denmark (Training Workshop for Army) 334,060           102,646                  231,414             31%

UNICEF (CRFM & BBCRM) Projects 171,249           240,176                  (68,927)             140%

Total: 682,409           460,353                  222,057             67%
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هزینه  یبودجه  در صد کل 6۷امریکای را مصرف نموده است که  دالر  460,353کمیسیون مبلغ ذکرشده است  Cطور که در نمودار همان 

 .دهدمی لی( را تشک2020)  1399محدود سال 

ا  عالوه  اضافی بودجه    ،( اجرا کرد2020)   1399که در طول سال    یهای خاصپروژه  یبرا  افغانستانمستقل حقوق بشر    ونیسی، کمنیبر 

 کرد. افتیدر

و   ییهوا  یروهایافغانستان، ن  یارائه آموزش به ارتش مل  منظوربهمستقل حقوق بشر افغانستان    ونیسیکم  برایدانمارک    کشوروزارت دفاع  

کند. در آغاز سال  می  ی فراهممال حمایتالمللی المللی و حقوق بشردوستانه بین حقوق بشر بین  ٔ  افغانستان درزمینه ژهیو یاتیعمل یروها ین

تا  ماندهی باقبودجه    دالر آمریکایی334,060   ونیسیکم   ،2020 انجام  داشت  برنامه ادامه دهد، که از آن جمله  هایی  فعالیت   به  خود طبق 

الر آمریکایی را  د    33846مبلغ    2020  ماهه آخر سال  در سه  ونیسی. کممصرف نمود  2020ربع اول سال  دالر آمریکایی را در سه  68800

شده  . مبلغ استفادهتذکر یافته است  ر یز  دولجمصرف نموده است که در    2020آمریکایی را در سال    دالر  102,646  که درمجموع  مصرف کرد

 2020سال    انیدر پا  دالر آمریکایی  231,414مصرف نشده    مانده یا بیالنس بودجه باقیسال است.    ی موجود در ابتدا  هزینهدرصد از    31

 در دسترس خواهد بود. 2021کل سال  مصرف یاست که برا

 درنظارت بر حقوق کودکان  "و    "حقوق کودکان ساحوی  نظارت  "دو پروژه خود    یبرا  دالر آمریکایی را  1۷1249  سفیونی،  بیترت  نیبه هم

 که در طول سال مورداستفاده قرار گرفت. فراهم کرد ( 2020)  1399سال  برای  "مرزهای کشور

و توانمندسازی ، نظارت و    &، ارتقا    ی)رهبر  کی( را بر اساس اهداف استراتژ2020)   1399درصد استفاده از بودجه در سال    رینمودار ز

 دهد. ( نشان مییاصل هزینه یبرا صرف)  رهبریو  تیریهای مد( ازجمله هزینه حمایت

 

 ها بودجه و هزینه صی: تخص2قسمت 

 ( 2020) 1399سال  یبرا یاصل هزینه تمویل کنندگانو استفاده از  هاتمویل هزینه  تیوضع
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  "د"نمودار 

  تیریمد  1399سال   عملبرنامه    یاجرا  یخود را برا  یبودجه اصل  چگونه  مستقل حقوق بشر  ونیسیدهد که کمدر باال نشان می  Dنمودار  

مستقل حقوق بشر در طول   ونیسی. کمشده استان دادهنش  ( 2020)   1399سال    یبرا  ی افتی، ستون کل وجوه درفوقکند. در جدول  می

  ی برای را که کمیسیون مقدار هزینه. نموده است افت یمشهور خود در تمویل کنندگاناز  - دالر آمریکایی را  3,658,939مبلغ  1399سال 

 است  ریبه شرح زخود استفاده نموده ( 2020)  1399سال  استراتژیک و برنامه عملبرنامه  یاجرا

،  بیترت نیدهد. به هممی لیها را تشکهزینه کل کمک  ٪100فنالند استفاده شد که  هزینهاز کمیسیون توسط  -دالر آمریکایی  538،468

( و  100٪)    RBF( ، ٪40)   سویدن ( ، ٪100( ، هلند ) 100٪) SDC( ، ٪100)  نارویکننده مانند  تمویل یکشورها ریسا یهای مالکمک 

 مورداستفاده قرار گرفت. 1399 ( در سال٪100)  ایاسترال

دهد. می  لیرا تشک  1399سال    یافتیدر  هزینهاز کل    ٪15که    -بود    کایدالر آمر  538،468  ،1399سال    یشده توسط فنالند براتأمین   هزینه

برنامه  ی( به اجرا4٪)    RBF( و  ٪8)   ای( ، استرال٪14( ، هلند ) ٪2۷سوئیس ) -SDC( ، ٪1۷)  نارویمانند  گرید ی، کشورها ن یعالوه بر ا

 کمک کردند.  کمیسیون

 شده است.ارائه 1399سال  ی( براCore Fund)  یا اصلی موجود هزینهبر اساس کل  ریز یدرصدها

 )2020)  1399های سال کنندگان و درصد استفاده از بودجه در برابر هزینه شده توسط تمویلهای ارائهمساعدتدهنده نشان فوق نمودار

  

Core Donors Budget
Total Expenditure 

for the Year 1397

Fund Balance 

for the Year 

1397

Spent to 

date (%)
Income %

Table D

Finland 538,468         538,468                 -                   100% 15%

Norway 603,963         603,963                 -                   100% 17%

SDC- Switzerland 999,990         999,990                 -                   100% 27%

Australia 306,859         306,859                 -                   100% 8%

Netherland 500,000         500,000                 -                   100% 14%

Open Society Afghansitan (OSA) 239,831         239,831                 -                   100% 7%

Sweden 319,479         128,980                 190,499            40% 9%

Rock Efeller Brother Fund (RBF) 149,990         149,990                 -                   100% 4%

Miscellaneous Income 360                360                        -                   100% 0%

Total: 3,658,939   3,468,440          190,499        95% 100%
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مستقل حقوق بشر و   ونیسی کم یو ساحو یتیو محل کار دفاتر وال تیکه بر اساس موقع دهدیرا نشان م یدولت نهیمصارف هز Fنمودار 

 است. شدهنیی( تع2020)  1399سال  یها براآن یهات یفعال

 

مستقل حقوق بشر در سراسر کشور و  ونی سیو محل کار دفاتر کم تیکه بر اساس موقع دهدیرا نشان م  یاصل نهیمصارف هز Gنمودار 

 شده است.( مشخص2020)  1399سال  یها براآن یهات یفعال

 انیپا

ACTIVITIES FOR THE YEAR 1399

1 Head Office 338,080                                                                 338,080                            

2 Kabul Regional Office 40,753                                                                   40,753                              

3 Mazar Regional Office 11,926                                                                   11,926                              

4 Herat Regional Office 24,793                                                                   24,793                              

5 Kandahar Regional Office 53,791                                                                   53,791                              

6 Jalalabad Regional Office 24,748                                                                   24,748                              

7 Gardez Regional Office 23,640                                                                   23,640                              

8 Bamyan Regional Office 29,486                                                                   29,486                              

9 Kunduz Regional Office 24,567                                                                   24,567                              

10 Badakhshan Provincial Office 12,216                                                                   12,216                              

11 Maimana Provincial Office 25,825                                                                   25,825                              

12 Daikundi Provincial Office 29,252                                                                   29,252                              

13 Ghore Provincial Office 36,063                                                                   36,063                              

14 Helmand Provincial Office 10,465                                                                   10,465                              

15 Uruzgan Provincial Office 1,234                                                                     1,234                                

686,838                                                                                      686,838                                      Total Expense

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

For the Period from Jaddi 01, 1398 to Qaws 30, 1399

OFFICES TOTAL

Management Cost

1 2 3 4 5

1 Head Office 134,145           142,163               123,580                609,646              154,439          1,163,973      

2 Kabul Regional Office 48,988             50,489                 50,932                  63,946                -                  214,355         

3 Mazar Regional Office 39,115             41,650                 41,230                  91,814                -                  213,809         

4 Herat Regional Office 45,519             50,840                 45,121                  93,442                -                  234,922         

5 Kandahar Regional Office 25,134             27,728                 25,638                  102,604              -                  181,104         

6 Jalalabad Regional Office 31,729             34,638                 32,802                  88,049                -                  187,218         

7 Gardez Regional Office 31,646             32,502                 36,072                  70,372                -                  170,592         

8 Bamyan Regional Office 44,609             50,010                 50,049                  94,117                -                  238,785         

9 Kunduz Regional Office 27,782             30,986                 32,590                  84,051                -                  175,409         

10 Badakhshan Provincial Office 20,735             22,140                 21,098                  59,792                123,765         

11 Maimana Provincial Office 20,836             22,485                 20,435                  52,419                116,175         

12 Daikundi Provincial Office 20,703             23,216                 22,168                  54,985                121,072         

13 Ghor Provincial Office 9,405               11,092                 10,302                  55,880                86,679           

14 Helmand Provincial Office 15,598             17,661                 15,522                  41,562                90,343           

15 Uruzgan Provincial Office 6,049               6,049                   6,049                    20,087                38,234           

521,993                 563,649                      533,588                       1,582,767                154,439                3,356,436           Total Expense
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Afghanistan Independent Human Rights Commission
Core Fund Expenditures Detail for All Offices & Activities

For the Period from Jaddi 01, 1398 to Qaws 30, 1399
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