وزارت دفاع ملی ج .ا .ا
ریاست حقوق بشر وانسجام جندر
مدیریت عمومی حقوق بشر

دست آورد های وزارت دفاع ملی :
الف :در بخش جلوگیری از شکنجه وبد رفتاری:
کنترول ونظارت ازچگونگی وضعیت حقوق بشر از توقیف شدگان ومحبوسین که از
نظارت خانه های شش درک  ،محبس خانه بگرام و نظارت خانه فرقه  111پیاده به عمل
آمده که مشکالت آ نها بررسی شده وشرایط معیشتی محبوسین واشخاص تحت توقیف طوری
فراهم می شود که سعی به عمل امده تا نقض حقوق بشری را به حد اقل تقلیل داده وبا عث
تلف شدن حقوق انها درتوقیف خانه نشود .
ب :دربخش تفاهمنامه
وزارت دفاع ملی و کمیسون حقوق بشر افغانستان وزارت دفاع ملی در ارتباط به توسعه
حقوق بشر بصورت اکادمیک از طریق همکاری وتشریک مساعی تفاهمنامه به تاریخ
 1131/5/8را امضا نموده که برمبنای این تفاهمنامه کمیسیون متعهد میگردد برنامه های
آموزشی حقوق بشر را براساس برنامه کمیسیون متذکره برای افسران عالی رتبه وسربازان
وزارت در سطوح مختلف تدویر می نماید که به تعداد ( )31ورکشاب در سال  1131دایر
نموده وبه تعداد  1151نفر اغم ازذکور و اناث آموزش در رابطه به حقوق بشر وجندر داده
شده است .
ت :دربخش حقوق زنان :
ریاست حقوق بشر وانسجام جندر طبق پالن مرتبه بازدید از قشر اناث ریاست ها و
قوماندانی ها ازمشکالت وچالش هائیکه آنان دارند بررسی نموده وتاحدودی دررفع این
مشکالت ممد واقع شده است .
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ج :دربخش جلب وجذب:
وزارت دفاع ملی به تعداد(  ) 111تن واجد شرایط را بعد از تکمیل نمودن پروسه قانونی
برای ( ) 1ماه غرض تحصیل نظامی به کشور دوست ترکیه اعزام نموده است .فعال پروسه
جذب به تعداد  151- 111نفر غرض فراگیری آموزش تعلیمات نظامی درکشور دوست
هندوستان جریان دارد .
فراهم نمودن ( ) 311سکالر شیپ به منسوبین اناث اردوی ملی به پوهنتون خصوصی که
در آن ( )111تن شامل تحصیل میباشند .
بداخل کشور بتعداد ( )165تن به اکادمی ملی ،اکادمی افسران جوان،کورس  ocsمعاون
داکتریا طب متوسطه و به کورس برید مالن معرفی شده اند.
ایجاد شورای زنان در اردوی ملی .
د :دربخش آزادی بیان :
آ زادی بیان حق انکار ناپذیر بشر است که قانون اساسی افغانستان نیز این حق را به تمام
اتباع کشور داده که وزارت دفاع ملی درتشکیل خویش ریاست ارتباطات استراتیژیک و
امور عامه دارد که طی سال گذشته در سطح وزارت دفاع ملی ()1مورد کنفرانس
مطبوعاتی از طرف وزیر دفاع ملی )1(،مورد کنفرانس مطبوعاتی از طرف لوی درستیز
قوای مسلح  ،یک مورد کنفرانس مطبوعاتی از طرف معاون تأمینات مادی وتکنالوژی
() 3مورد کنفرانس مطبوعاتی از طرف معاون اول لوی درستیز ()11مورد کنفرانس
مطبوعاتی از طرف سخنگوی وزارت دفاع ملی در رابطه به پیشرفت واکتشاف اردوی ملی
 ،فعالیت های حمایوی ،دست آورد های قطعات اردوی ملی در مبارزه علیه تروریستان
ودهشت افگنان جهت دادن معلومات به رسانه برگذار گردیده است .
 زمینه با زدید خبر نگاران ملی وبین المللی را در قطعات به هدف تهیه گذارشوانجام مصاحبه ها با افسران ،برید مالن وسربازان در خطوط مقدم محاربه مهیا
ساخته که نظر به گذارش ریاست محترم ارتباطات ستراتیژیک وامور عامه به (31
)مورد تأمین شده که از جمله ()53مورد خبر نگاران خارجی و() 31مورد
خبرنگاران داخلی را تشکیل میدهد .
 مصاحبه های رادیوئی وتلویزیونی بطور مستقیم ویا غیر مستقیم در رابطه بهموضوعات امنیتی( ) 131مورد از طرف سخنگوی وزارت ومعاون آن صورت
گرفته است .
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 روزانه  1- 1بیانیه مطبوعاتی در رابطه به فعالیت های محاربوی ،تعلیم وتربیه تأمینسالح ،تجهیزات قطعات اردوی ملی به مطبوعات ارایه شده که جمعأ ( )183بیانیه
مطبوعاتی میباشد .
ر :دربخش جذب افراد زیرسن :
سوق داوطلبان واجد شرایط به اردوی ملی بعد از تائید کمیسیون موظف که در تمامأ مراکز
جلب وجذب مرکز ووالیات 11گانه صورت میگیرد که در کمیسیون متذکره نماینده های
کشف ساحوی ،امنیت ملی ،ثبف احوال نفوس ومعاون قوماندانی جلب وجذب والیات شامل
میباشند که بعد از تکمیل فورم داوطلبان اردوی ملی دقیقأ مورد ارزیابی کامل قرار گرفته
افرادیکه واجد شرایط شمولیت به اردوی ملی نباشند وهمچنان افراد زیر سن به هیچ عنوان
شامل اردوی ملی نشده ومسترد میگردند ونظر به طرزالعمل واحدیکه بین سکتور های
امنیتی در رابطه به جلوگیری ازجلب و جذب افراد زیر سن نظر به فرمان شماره ()133
مورخ  1133/11/11مقام محترم رئیس جمهور اسالمی افغانستان و همچنان امر شماره
 651مورخ  1131/3/5مقام محترم وزارت دفاع ملی استخدام افراد زیرسن صورت نمی
گیرد که تا سال  1131به تعداد ( ) 311نفر داوطلب که نظر به مالحظه تذکره نفوسی شان
سن ( ) 18سالگی را تکمیل نموده ولی نظر به چهره ظاهری خوردسن به نظرخورده که از
طرف کمیسیون موظف ودر حین پروسس داوطلبان به اردوی ملی مسترد گردیده وشامل
اردوی ملی نشده اند  ،درمورد حفاظت کامل ازحقوق اطفال که به اتهام جرایم امنیت ملی
توقیف شده اند .در جریان عملیات های محاربوی کوشش به عمل امده که مصئونیت اطفال
درنظرگرفته و اطفال که دستگیر می شوند به ادارات امنیت ملی درمرکز و والیات معرفی
شده و تسلیم داده میشوند .
ز :مجازات اعدام (دسترسی به عدالت ) :
وزارت دفاع ملی کسانی را که مر تکب جرم شده باشند اوأل باالی شخص مجرم تحقیقات
کشفی ویا اجراات کشفی صورت گرفته اگر اشتباه جرم باشد به معاونیت عدلی وحارنوالی
ابتدائی مرکزی که در چوکات ریاست حقوق ستر درستیز فعلیت دارد معرفی شده وبعد از
محکمه ابتدائی اگر جرم ثابت شود به محکمه استیناف راجع نموده وبا مجرم دانستن شخص
به ستره محکمه دولت جمهوری اسالمی که در تشکیل خوددیوان نظامی داشته رجعت داده
میشود .
درقانون اساسی افغانستان نظر به نوع جرم مجازات اعدام جایز بوده که دراین
موردبعدازغور  ،بررسی و تائید شورای عالی ستره محکمه به توشیح رئیس جمهوررفته
وبعد از توشیح رئیس جمهور حکم اعدام صورت میگردد .
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س :در بخش رفتار با اشخاص دارای معلولیت در اردوی ملی :
در اردوی ملی از سال  1181بدینسو ( ) 1381تن معلول گردیده که از آنجمله ( )31تن
افسر ( )115تن بریدمل  )333(،تن سرباز بوده که به تعداد ( ) 1311تن آنها از حقوق
وامتیازات معاش ماهوار بر خوردار بوده متباقی ،اسناد آنها درحالت طی مراحل بوده که تا
تثبیت معلولیت شوند وکار جریان دارد همچنان همین تعداد به ارگانهای محل معرفی شده اند
که یک نمره زمین برایشان داده شود عالوتأ پول اکرامیه که قبأل داده نمیشد از سال 1131
بدینسو پول اکرامیه را اخذ میدارند .
حقوق وامتیازات دیگر که در قوانین پیش بینی شده است احیای مجدد آنها است که یکتعداد
رادر شفاخانه نمبر  3تحت پوشش قراردادند ومتباقی بوزارت کار وامور اجتماعی معرفی
شده اند که بعضی موسئسات مانند سندیکال از طریق وزارت کار وامور اجتماعی پای
مصنوعی بدسترس آنها فرارمیدهند وپالن های بعدی هم درین راستا وجود دارد که پالیسی
هم ساخته شده که باید از طرف رئیس جمهور منظور گردد .
و :در بخش حقوق وارثین شهدای اردوی ملی :
در سال جاری به تعداد ( )13تن از وارثین شهدا ی اردوی ملی اعم از ذکور واناث که
فارغ صنف  13بوده به پوهنتون خصوصی معرفی گردیده اند که فعال مشغول تحصیالت
خویش هستند.

بااحترام
انجنیر عزیزه مدیر عمومی حقوق بشر
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