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کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان
دفتر ساحوی کابل

بشرآموزش حقوق بخش 

نانسانی زیست

حقوق بشرآموزش

وسیله ی

آموزگار



مفاهیم این مبحث؛

اصول و مفاهیم حقوق بشر؛ 

هدف آموزش حقوق بشر؛

چرا آموزش حقوق بشر در زندگی ماا اهمیا 
دارد؟



اصول حقوق بشر
اصل برابری؛-1

اصل منع تبعیض؛-2

اصل جهانشمولی؛-3



نسل های حقوق بشر

؛(یحقوق مدنی و سیاس)حقوق بشر نسل اول -1

حق حیات، منع شکنجه، منع): امنی  فردی

به دستگیری و بازداش  خودسرانه، دسترسی

(  محاکمه عادالنه و رعای  حریم خصوصی

ادی و امنی  فردی در عرصه حقوق سیاسی، اقتص

(هراس). فرهنگی و آزادیها قابل بحث اس 

صاد، رفتار، بیان، سیاس  و اقت: زمینه های هراس

.مذهب و زبان و قومی 

ذاری دول  باید برای رفع هراس از طریق قانونگ

.جرم انگاری کند



کند حوزه یا خلوت شخصی فرد اس  که هر طور خواس  زندگی: حریم خصوصی

.که باید مورد حمای  قرار گیرد

گران، در نوشته ها، وسایل شخصی در خانه، ارتباط با دی: مصادیق حریم خصوصی

ی، پرونده معرض دوربین مدار بسته قرار نداشتن، مسکن، مخابرات و مراسالت، دارای

.ادگیپزشکی واستخدامی، تفسیر ناروا از سخنان افراد، افشای موضوعات خانو



؛(حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی)حقوق بشر نسل دوم -2

؛(محیط زیس ، صلح و توسعه)حقوق بشر نسل سوم -3

صلح؛-

ایجاد زمینه های صلح؛-الف

oدرک متقابل؛

oعشق و دوستی بین گروه ها و ملتها؛

oبرد و باری؛

oبرابری؛

رفع موانع صلح؛ -ب

oفقر؛

oخشون ؛

o تبعیض؛



مصادیق حقوق بشر
انسانی؛حق کرام  
گی؛حق زنده 
شخصی؛آزادی و امنی  حق 

تربیه؛حق تعلیم و 
مناسب؛حق سطح زندگی 

صح ؛حق 
اجتماعات؛حق آزادی تشکیل 

خانوداده؛تشکیل / حق ازدواج
بیان؛حق آزادی عقیده و 
مذهب؛ضمیر و ٬حق آزادی اندیشه

اقام ؛حق آزادی گش  و گذار و 
ملکی ؛حق 
قانونی؛مراحل حق 

مناسب؛حق مسکن 
کار؛حق 
تابعی ؛حق 

؛هااتحادیه در حق مشارک  و آزادی 
صلح؛حق 



تعریف حقوق بشر

خاود از آن صارفا  باه حکام انساان باودن مجموعه حقاوقی کاه انساان هاا 
لیم وتربیاه حق حیات، حق تع: مانند. برخوردارند، بنام حقوق بشر یاد می شود

-...وغیره
(حسین–آموزش دانش سیاسی )

ان کاه مجموعه حقوق و آزادی های اختصاص یافته بعنوان حق طبیعای انسا
اد مای یاحقاوق بشارمحترم شمرده شود قدرتهای سیاسی باید از جانب همه 

. گردد

(فرهنگ سخن)



ویژگی های حقوق بشر

.  حاقااوق بشاار، ذاتااای و طابایاعااای اس 1.

. حاقوق باشار، جاهاناشامول و هامااگاانای اساا2.

.حقوق بشاار قاابل تفکیااک نیسااا 3.

.حاقااوق باشاااار، قااباال سالاب نایساا 4.

. حاقاااوق باشااار، قاابال اناتاقاااال نایساا5.

.حقوق بشر قابل تقسیم نیس 6.



:اهداف آموزش

آگاه سازی؛-1

ظرفی  سازی؛-2

؛(تقوی  ذهن نقاد)توانمند سازی-3

.  هدف آموزش حقوق بشر ساختن شهروند جهانی اس 

ولی  می جهانی فردی اس  که نسب  به تمام ارزشهای جهانی احساس مسئشهروند 
.درا مشکالت خودش می دان... عدال ، محیط زیس ، نقض حقوق بشر و . کند

تحمل ): شهروند مسئول
(اختالفات و بردباری

هرشهروند : اخالق شهروندی
...مانند ما حقوقی دارد

احترام به تفاوت ها؛ 



؟دچرا آموزش حقوق بشر در زندگی ما اهمی  دار

لم  ترویج فرهنگ مدارا، تساهل و همزیستی مسا1.
آمیز؛

و دوستی تربی  سالم نسل بعدی و بیداری حس نوع2.
؛صلح پروری

ای پیش شرط دسترسی به سایر حقوق و آزادیه3.
شهروندان؛

ایجاد زمینه صلح در خانواده و اجتماع؛4.

ان آموزش حقوق بشر حق طبیعی و بشری هر انس5.
اس ؛

ر؛تقوی  روحیه احترام به حقوق و آزادیهای بش6.

الف، و ایجاد و تقوی  فرهنگ احترام به عقایید مخ7.
مذهبی، دوستی بین تمام ملتها و جمعیتهای نژادی،

...  جنسی و 



وند؛که در خانواده های حقوق بشری تربیه می شکودکانی 

گرایش های )کمتر خودکامه اند •
اقتدارگرایانه را نمی پذیرند؛

بیشتر تساهل و مدارا دارند؛•

بیشتر استقالل فکری دارند؛•

در مورد هرچیز پرسش گر هستند؛•

هم حسی؛•

طوری با دیگران)هم حسی متقابل طالییاصل
(رفتار کن که با تو رفتار کنند

اطر انسان به خ)کمتر نژاد پرس  هستند؛ •
(انسانی  و کرام  اش مورد احترام اس 

نی و انسان عقال)کمتر انتقام جو هستند •
(تقامحقوق بشری به دنبال راه حل اس  نه ان

کمتر جنگ طلب هستند؛•

پیش 
داوری

تعصب

و کینه
نفرت

ضتبعی

خشون 



پیش داوری

ادبیات 
حقوق بشر 
زبان 
زندگی 

گفتگو

احترام

اعتماد



ثانیه پیام۹۹



یف جلد کتاب تخف1خواندن 
در زندانهای زندان، روز از 4

.برازیل

در حد اوسط مطالعه در افغانستان
.  دقیقه می باشد1.5ساعت 24



چون ٬بسیاری از آهو ها برنده می شوند٬در مسابقه بین شیر و آهو
.شیر برای غذا می دود و آهو برای زنده گی

پس

.هدف مهم تر از نیاز اس 

راز رشد معنوی انسان 
در ترک عادت های ضد 

.انسانی است



رعایت حقوق بشر راهی به سوی آرامش درونی



.چون هرکس باید از خودش شروع کند٬نگو که من نمی توانم



موشی در خانه تله موش دید، 

به مرغ و گوسفند و گاو خبر داد، 

.تله موش مشکل توس  به ما ربطی ندارد: همه گفتند

ماری در تله افتاد و زن خانه را گزید، 

از مرغ برایش سوپ درس  کردند، 

گوسفند را برای عیادت کنندگان سربریدند، 

گاو را برای مراسم ترحیم کشتند 

. و تمام این مدت موش از سوراغ دیوار می نگریس  و می گریس

".نگوییم که به ما ربطی ندارد"





:  دنیا خیلی زیباتر خواهد شد اگر بیاموزیم

دروغ نگوییم،
تهم  نزنیم،
مؤدب باشیم،
صادق باشیم،
انتقاد پذیر باشیم،

دیگران را آزار ندهیم،
وجدان داشته باشیم،
از کسی ب  نسازیم،
نظاف  را رعای  کنیم،
از قدرت سوء استفاده نکنیم،
پش  سر کسی غیب  نکنیم،

به عقایید همدیگر احترام بگذاریم،
مسؤلی  اشتباهاتمان را بپذیریم،
به قومی  و ملی  کسی توهین نکنیم،
به ناموس دیگران چشم نداشته باشیم،

.در مورد دیگران قضاوت و پیش داوری نکنیم



!ارهدهم دسامبر، روزی اس  برای تولد دوب

.نیمپس بیایید امروز از خود شروع ک



!یدخسته نباش

آموزگار: گردآوری و تهیه


