


کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان
بخش آموزش حقوق بشر

رآموزش حقوق بشملی بخش کننده  هماهنگ ” جاوید“رحمانعلی : تهیه کننده

بخش آموزش حقوق بشر: صاحب امتنیاز



:سه اصل كليدي در مورد منازعه

منازعه حقيقت زندگي است

منازعه و خشونت عين چيز نيستند

منازعه شامل گزينه ها است

:برای فهم صلح، بايد منازعه را بدانيم



منازعه، پديده ای خلق شده توسط انسانها و 

منازعه محيط . جزء طبيعی روابط انسانی است

اجتماعی، روابط اجتماعی و بوجودآورندگان 

منازعه يک عنصر . آن را تغيير ميدهد

ضروری برای ساخت و بازساخت روابط 

.اجتماعی است

تعريف علمی منازعه



فهم منازعه و خشونت

بنژاد پرستی،  عدم تحمل، تعص

هراس، بی اعتمادی:احساسات

نفرت

ساختار/نظامها/مسایل

ذهنيتتضادها

.

، خشونت، تهدید، زورگوئی

دادندر حاشیه قرار رفتار
مثلث شناخت منازعه



فهم منازعه و خشونت
شناخت منازعهمثلث

ي مثبت براي صلحمبارزه

خالقيت

رفتار

تضادها

.

ذهنيت

همدلی

توسل به خشونت



تبعيض ٬قوم پرستی، عدم تحمل، تعصب/نژاد

الگوها و قالبهای فرهنگی و سو تفاهم
نفرتو هراس، بی اعتمادی٬نااميدی:احساسات

ملیسٔو استفاده از منابع 

عدم تامين حقوق بشر

خشونت فرهنگیخشونت ساختاری

.

جنگ خشونت، تهديد، زورگوئی، 

منزوی ساختن

مخشونت مستقي

تمثلث شناخت خشون

صلح 

منفی

مثبتصلح 

Kbl Univ.Violence,Ashora.mp4
Kbl Univ.Violence,Ashora.mp4


خشونت فرهنگیخشونت ساختاری

.

مخشونت مستقي

شناخت خشونت

      Peace Makingايجادصلح                     

Peace Keepingحفظ صلح            

تحول منازعه و 

صلح سازی



صلح سازی

فرصت دادخواهی و 

آگاهی دهی

گذاردهه ی 
دهه ی تحول

نقش کميسيون



سات موسایفای نقش مؤثر در فرایند صلح سازی با حمایت وهمکاری : رسالت کمیسیون
و مردم از اقشار مختلفرسانه ها ، ، نهادهای جامعه مدنیتحصیالت عالی

صلح

:  نرمرهبری

نيروها بسوی صلحبخشیجهت 

و مدنيتحس مالکيتترويج حسن نيت، 

اما چگونه؟



ه واقعیت اصلی در گذار از جامعه سنتی به جامعه مدرن را از میان رفتن پیوندهای کهنامیل دورکیم
گی به باور وی عامل تحول و توسعه و گذار جوامع از همبست. مبتنی بر همبستگی مکانیکی می داند

(.76: 1380ازکیا، )مکانیکی به همبستگی ارگانیک، تقسیم کار اجتماعی است 



هیچ زمانی مناسب تر از همین حاال برای ایجاد و نهادینه سازی فرهنگ
.  نیستدر افغانستان صلح 

ین صلح سنگین تر از تام یوظیفههیچ مسوولیتی اجتماعی بزرگتر و هیچ 
.   با ثبات در زندگی بشر  نیست

دیگری برای چشم خود را به فرصت ! صلح سازی مسؤولیت ماست
زمان همین اکنون بهترین. ماندن باقی نمانده استو به دیگران یکدیگر 

.آغاز از خود، خانواده و نهادی است كه در آن كار مي كنیم

پس ٬از مجرای فضای صلح آميز می گذرد٬توسعه از هرنوع آن
دان بياييد همه باهم برای تحقق صلح کار کنيم و به عنوان فرزن

.رسالت انسانی  خويش را ادا نمايم٬اصيل اين سرزمين

زمانی برای مسؤولیت پذیری و احساس مالکیت



!صلح از ذهن انسان شکل می گیرد

صلح گرچه آرزوی 
به همگان است، ولی 

اتفاقی عملی صورت 

انها نيست؛ بايد ذهينت انس

برای . صلح آميز شود

،  های صلح آميزذهنيت

جنگ و تفنگ نه، بلکه 

آموزش و آگاهی دهی 

.موثر است



:منابع و ماخذ

ی، عبدسایمن فیشر، جاوید لودین، استیف ویلیمز، دیخا ابراهیم •
 Working with Conflict: Skills. ریچارد اسمیت و سو ویلیمز

and Strategies for Actionکابل. جاویدرحمانعلی، ترجمه  :
.  مطبعه طباعتی و صنعتی صبور

انادیبورا و رحمانعلی جاوید، دستنامه ی آموزشی صلح سازی و حل•
منازعه

ه کتاب برای مطالعه بیشتر نظریه جامعه شناسی دورکیم مراجعه شود ب•
.باقر پرهام، ترجمه “در باره تقسیم کار اجتماعی”
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همه باهم به اميد روزی که

را در افغانستانصلح

!تحقق ببخشيم



شناسنامه

شناسیجامعهماستریدانشجویوبشرحقوقآموزشبخشملیکنندههماهنگجاوید،علیرحمن:نویسنده•

صلحشرطپیشبشر،حقوق:عنوان•

.بشرحقوقآموزشبخشبشر،حقوقمستقلکمیسیون:امتیازصاحب•

:بررسیهیأت•

وآموزش؛بخشلیمکنندههماهنگجاوید،علیرحمانتعلیمات؛بخشکمیشنرارغون،وحیدالدین:تخصصیوفنیبررسیاعضای:الف
.افغانستاناسالمیجمهوریمعارفوزارتتعلیمینصابدرکمیسیوننمایندهطیبی،شریفمحمد

.فغانستانااسالمیجمهوریمعارفوزارتتعلیمینصابدربشرحقوقمؤلفونمایندهعاطف،عبدالحمیداستاد:ادبیویراستار:ب

.افغانستانبشرحقوقمستقلکمیسیونحقوقیارشدمشاورواجرائیهرییستأییدباهمراه:ج

.1394زمستان:انتشارسال•

.الکترونیکینسخه:چاپنوبت•

WWW.AIHRC.ORG.AF:انترنتیسایتآدرس•


