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 جمهوری اسالمی افغانستاندولت 

 عدليهوزارت 

 رياست دفتر مقام

 حمايت حقوق بشر اداره

 

   1315 مالی سال بابتاداره حمایت حقوق بشر   یکارگزارش 

 

 : مقدمهالف. 

ارتقای ظرفیت ادارات دولتی به منظور اجرای درست مکلفیت های بین  ۀحقوق بشر وزارت عدلیه در زمیناداره حمایت 

ر متعهد بوده د به اجرای آنها المللی خویش مبنای تعهدات بین المللی حقوق بشری دولت جمهوری اسالمی افغانستان که بر

 :فعالیت مینماید چهار استقامت کاری ذیل

 تدویر برنامه های آموزشی حقوق بشر -1

 میکانیزمهای نظارتی حقوق بشر سازمان ملل متحد پیگیری سفارشات -2

 نوانسیونهای بین المللی حقوق بشراز تطبیق ک پیگیری  -3

 مرور اسناد تقنینی و استراتیژیک در روشنایی کنوانسیونهای بین المللی حقوق بشر  -4

 : ب. خالصه گزارش

 بین المللی  کنوانسیون های اییدر روشنملی قوانین  مرور بیشتر روی اداره حمایت حقوق بشر ؛در این دور گزارشدهی

سازمان حقوق بشر راه اندازی سروی جمع آوری معلومات پیرامون تطبیق سفارشات میکانیزمهای نظارتی ،  بشرحقوق 

و بعضی فعالیت های  آموزشی حقوق بشر های یری تاثیرات برنامهپیگ، ورکشاپهای آموزشی حقوق بشرتدویر  ملل متحد،

 .داشته استتمرکز دیگر 
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  متن گزارش. ج

  :مرور قوانين. 1

به منظور اسناد بین المللی حقوق بشر  در روشناییقوانین ملی را  ؛الیت هافعسایر حمایت حقوق بشر در پهلوی  ۀادار

را در زمینه به مراجع مربوطه سازگاری و هماهنگی آنها با معیارهای بین المللی حقوق بشر، مرور و سفارشات مشخص 

 ه مینماید. ئارا

 که عبارت اند از: را ( سند تقنینی 11مسودۀ ) این اداره 1315در جریان سال مالی 

 هسْدٍ همزرٍ تٌظین سبالَ ُای طبی بیْلْژیکی،  .1

 هسْدٍ همزرٍ اهٌیت ُْاًْردی هلکی  .2

 هسْدٍ لاًْى الداهات حفاظتی بزای تْلیدات داخلی  .3

 ّ هتِویي ّ اًتمال هحبْسیي بَ حبس هسْدٍ همزرٍ استزداد هظًٌْیي  .4

 لاًْى هبارسٍ با فساد اداری تؼدیل هسْدٍ  .5

 هسْدٍ همزرٍ تٌظین اهْر ًظارت خاًَ ُا  .6

 هسْدٍ لاًْى حوایت اطفال  .7

 هسْدٍ همزرٍ شؼاع ایًْایش کٌٌدٍ  .8

 هسْدٍ همزرٍ اخذ حك االجزت در شفاخاًَ ُای دّلتی  .9

 دى ّ ًفت گاس هسْدٍ همزرٍ حمْق ّ اهتیاسات کارکٌاى هؼا .11

 هسْدٍ لاًْى هحصْل خدهات لًْسلی  .11

 هسْدٍ لاًْى هبارسٍ ػلیَ فساد اداری بزای بار دّم کَ تمٌیي رّی تؼدیالت آى دّبارٍ کار کزد  .12

 هٌغ تْلید، ًگِداشت اًتمال ّ استفادٍ اس هایي ُای ضد پزسًْل، لاًْى هسْدٍ  .13

 هسْدٍ همزرٍ تْرید هزؽ ّ گْشت هزؽ ُای پیز  .14

 ًْى تٌظین خدهات هالداریهسْدٍ لا .15

  اساسٌاهۀ شزکت احداث هسکي .16

 هسْدٍ رٌُوْد ًظارت اس جوؼیت ُا .17

 طزسالؼول کاری ریاست حمْق هزکش .18
 

 است.گردیده  ارسالتقنین  عمومی ریاست محترمه ب این اداره سفارشات مشخص همراه با  و یافته های مرور مرور نموده

کود جزای کشور و هماهنگی آن با معیارهای بین  طرح و تدوینتسریع و تسهیل هرچی بیشتر پروسه به منظور همچنان 

بطور دوامدار با گروپ کاری تسوید قانون جزا همکاری نموده اداره حمایت حقوق بشر  یک نفر نمایندۀ ،المللی حقوق بشر

   و در جلسات کاری  آن شرکت نموده است. 

( سند تقنینی را در روشنائی 11به تعداد )اداره حمایت حقوق بشر، بخش مرور قوانین عالوتاً در جریان سال جاری 

کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت مرور نموده، یافته های آن با بخش نظارت و پیگیری جهت تسهیل پروسه 

 گردیده است. شریک سازمان ملل متحد، معلولیتگزارشدهی دولت به کمیته ناظر کنوانسیون حقوق افراد دارای 
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 های آموزشی حقوق بشر:ورکشاپتدوير . 2

در در راستای حقوق بشر میباشد. دولتی ادارات  کارکنان ظرفیت اداره حمایت حقوق بشر، ارتقای ۀعمد وظایفیکی از 

کارکنان کلیدی ( تن 154برای ) ذیلقرار شرح به ه به تعداد هفت برنامه آموزشی را این ادار 1315جریان سال مالی 

 ادارات دولتی دایر نموده است: 

حمْق بشز بزای کارکٌاى کلیدی دّرّسٍ دّهیي  دّر ّرکشاپ  2116جٌْری   6-5بتاریخ  .1

 تي )هزد( تدّیز گزدید 21ریاست ػوْهی هحابس ّ تْلیف خاًَ ُا با اشتزاک 

حمْق بشز بزای کارکٌاى کلیدی سَ رّسٍ سْهیي دّر ّرکشاپ  2116فبزّری  11-9بتاریخ  .2

 تي )هزد( تدّیز گزدید  22ریاست ػوْهی هحابس ّ تْلیف خاًَ ُا با اشتزاک 

کارهٌداى (هزد 14سى 11ّ )تي 25بزایدّرّسٍ ّرکشاپ  2116 هاٍ جْالی 22 - 21بتاریخ  .3

زد گتدّیز اصالحا ت اراضی َ ّ کارهٌداى هسلکی ادارٍ  هستملجزگهشزاًْ هسلکی داراالًشای

 .ید

تي ًاظزیي ّالیتی  23ّرکشاپ آهْسشی یک رّسٍ حمْق بشز بزای  2116سپتوز 24بتاریخ  .4

 ریاست ػوْهی اهٌیت هلی دایز گزدید.  

( تي کارکٌاى کلیدی ریاست 25اکتْبز ّرکشاپ آهْسش حمْق بشز بزای ) 11ّ   9بتاریخ  .5

 ػوْهی هحابس ّ تْلیف خاًَ ُا دایز گزدید.  

( تي کارکٌاى 25ّرکشاپ دّرّسٍ آهْسش حمْق بشز بزای ) 2116بزاکتْ  25ّ  24بتاریخ   .6

 ریاست ػوْهی هحابس ّ ّتْلیف خاًَ ُا دایز گزدید. 

تي آهزیي جٌدر   30 ّرکشاپ سَ رّسٍ آهْسش حمْق بشز بزای 2116ًْهبز 22-21- 21بتاریخ  .7

 ّسارت خاًَ ُا دایز گزدید. 

 

 مواد آموزشی حقوق بشر:تهيه . 3

در جریان سال جاری اداره حمایت حقوق بشر به منظور مؤثریت هرچی بیشتر برنامه های آموزشی حقوق بشر مسوده 

 را تهیه نموده است. حقوق بشر رهنمود آموزشی 

 سفارشات:يگيری پ. 4

حقوق سفارش میکانیزمهای نظارتی  401در جریان سال جاری اداره حمایت حقوق بشر به منظور تشخیص سطح تطبیق 

جهت تطبیق به ادارات دولتی ذیربط ارسال  1314که در چهارچوب پالن عمل سفارشات در سال  بشر سازمان ملل متحد

ذیل را انجام در ادارات دولتی راه اندازی نمود که در این راستا فعالیتهای  را سروی جمع اوری معلومات گردیده بود، 

 داده است: 
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  تمام موارد تعهد شده توسط ادارات دولتی ذیربط در  جمع آوری معلومات:تهيه سوالنامه ها / فورمه های

چهارچوب پالن عمل سفارشات از طرف تیم مؤظف اداره حمایت حقوق بشر به سوال تبدیل گردیده و طی یک 

برنامه مشورتی در هماهنگی با نماینده های ارتباطی ادارت نهائی و جهت جمع آوری معلومات به ادارات دولتی 

 رسال گردیدند.ا

 :د نظر توسط تیم طبق سوالنامه ها / فورمه های جمع آوری معلومات، معلومات مور جمع آوری معلومات

 مربوطه جمع آوری و در دیتا شیت مربوطه جابجا گردیده اند. 

 تمام معلومات جمع آوری شده بعد از تحلیل در چهارچوب گزارش تحلیلی تنظیم  :و نشر آن تهيه گزارش تحليلی

 با نهادهای ملی و بین المللی شریک گردید.  راه اندازی گردید  2016اکتوبر  1ملی که بتاریخ  و طی کنفرانس

 

 ارات دولتی:پيگيری از تطبيق کنوانسيونهای بين المللی حقوق بشر در اد ميکانيزم. پروسه طرح و انکشاف 5

ن بین را که بر اساس مواد هفت کنوانسیو های حقوق بشرصمسوده شاخ 1315در جریان سال اداره حمایت حقوق بشر 

در هماهنگی با نهادهای ذیربط دولتی و غیر  رائیوی و نتیجوی ( سال قبلالمللی حقوق بشر در سه سطح ) ساختاری، اج

بعد از تصویب به  دید. همچنان مجموعه شاخصو از طرف کمیته انسجام تصویب گر هدولتی تهیه گردیده بود، نهائی نمود

 کمک مالی اداره انکشافی ملل متحد چاپ گردیده است. 

  

 پی گيری تاثيرات برنامه های آموزشی حقوق بشر:.6

طبق رهنمودمربوطه  تدویر شده توسط بخش آموزش این اداره برنامه آموزشی 2اداره حمایت حقوق بشر در جریان سال 

همراه با سفارشات مشخص به  گزارشهای تحلیلی آن ،پیگیری نموده آنها، جهت تثبیت سطح مؤثریت و عدم مؤثریت

 منظور بهبود هرچی بیشتر برنامه های آموزشی در آینده تهیه و قابل دسترس میباشد. 

 . همکارتخنيکی با ادارات دولتی:7

فیت که برمبنای مقرره حمایت حقوق بشر در ادارات دولتی دارد در جریان سال اداره حمایت حقوق بشر براساس مکل

رهنمودهای بخش معلولین با وزارت جاری در قسمت تهیه مواد آموزشی با وزارت امورزنان و تهیه برخی 

 کاراموراجتماعی شهدا و معلولین همکاری تخنیکی نموده است. 

یه گزارش دولت پیرامون تطبیق کنوانسیون حقوق اطفال با وزارت محترم عالوتاً اداره حمایت حقوق بشر در قسمت ته

 خارجه در راستای جمع آوری معلومات همکاری نموده است. 
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 کميته انسجام و هماهنگی حقوق بشر: اتجلستدوير . 8

جمهوری اسالمی کمیته انسجام و هماهنگی حقوق بشر که منحیث یک میکانیزم بین الوزارتی تحت ریاست وزیر عدلیه 

و در رابطه به  جلسات کاری آن داریر گردیده است.مالی سه بار  1315افغانستان ایجاد گردیده است، در جریان سال 

 اتخاذ نموده است.  الزم راموضوعات مربوطه تصامیم 

 تنظيم امور مربوط به سکرتريت قاچاق انسان:9.

در جریان سال گذشته اداره حمایت حقوق بشر مسوولیت تنظیم امور مربوط به سکرتریت را به دوش داشته که فعالیتهای 

 ذیل را انجام داده است: 

  به منظور هماهنگی میان ادارات دولتی و غیر دولتی گروپ کاری هماهنگی آگاهی دهی ایجاد گردیده و نتیجه

ل برای راه اندازی کمپاین ملی آگاهی عامه پیرامون قاچاق انسان میباشد. کار این گروپ کاری تدوین پالن عم

 طبق آن کمپاین ملی راه اندازی گردد. ۶۹۳۱پالن متذه کره تهیه ونهائی گردیده است و قرار است در سال 

 ا ارشهای نشر شده نهادهای ملی و بین المللی پیرامون قاچاق انسان رتیم مؤظف اداره حمایت حقوق بشر گز

 مرور نموده و برمبنای سفارشات آن پالن تطبیق اولویتهای مبارزه با قاچاق انسان را تدوین نموده است. 

 ون عالی به شکل ربعوار دایر یدر جریان سال جاری جلسات کمیته تخنیکی به شکل ماه وار و جلسات کمیس

 گردیده و در رابطه به موضوعات مربوطه تصامیم الزم اتخاذ نموده است. 

 ساير فعاليتهای ديگر:. 10 

که از طرف نهادهای مختلف در طول سال  یآموزش های همکاران اداره حمایت حقوق بشر، در ورکشاپازتعداد  .1

  ده اند.شرکت نمو دایر گردیده بود

مسوول اداره حمایت حقوق بشر در فورم بین المللی خدمات حقوقی برای راه  1315در ربع اخیر سال مالی  .2

 ابرشیم که در کشور چین دایر گردیده بود همراه با هیئت و زارت عدلیه شرکت نمود. 

 ( قطعه مکاتیب صادر گردیده 360در طی سال به تعداد )  .3

 ( قطعه مکتوب قید وارده و طی مراحل گردید است.  162) ابه تعداد   .4

 


