
 

 

 

 

 کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان
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 مقدمه

باشد. به آموزش حقوق بشر می توسعه حقوق بشر از طریقکمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان انکشاف یا اساسی اهدافیکی از 

شان آموزش دهد. چون این خاطر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان همواره تالش نموده تا شهروندان را در مورد حقوق بشری

 آید. ابزاری دسترسی به سایر حقوق بشر نیز به حساب میآموزش حقوق بشر ضمن اینکه یک حق بشری است 

های اساسی، درونی ساختن و نهادینه کردن ارزشها و اصول حقوق بشر است ترویج حقوق بشر و احترام به آزادی مؤثر هاییکی از راه

بشر، دموکراسی، جامعه مدنی...  . احترام، رعایت و تحقق ارزشهای نوین مانند حقوقدشومی محققآموزش حقوق بشر  این امر باکه 

های مؤثر و بنیادی بومی سازی این ارزشها، آموزش باشد. یکی از راهبدون بومی شدن و فرهنگی شدن این ارزشها ممکن و میسر نمی

 باشد.این مفاهیم در نهادهای تعلیمی و تحصیلی می

تدریس سایر مضامین، مضمون حقوق بشر را نیز آموزش دهند. چون آموزش حقوق بشر در کنار ها بنابراین، ضرورت است که دانشگاه

ها رشد نموده و باور احترام به اندیشه و کند تا اندیشه های شهروند جهانی و اخالق شهروندی در اذهان محصلین دانشگاهکمک می

افراد بدور از هرگونه تعلقات قومی، نژادی، مذهبی و جنسیتی  شود تا همهافکار دیگران در آنان تقویت گردد. در نتیجه این امر سبب می

 در کنار هم با صلح و رفاه زندگی نمایند. 

های متعدد ها و برنامهبا توجه به نکات پیش گفته، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از بدو تأسیس تا اکنون در این زمینه فعالیت

شر ها، تدریس مضمون حقوق بها، مصاحبهها، سیمینارها، جلسات آموزشی، کنفرانسزاری کارگاهو متنوع را به انجام رسانیده است. برگ

ته است ها توانسدهد. کمیسیون در نتیجه تطبیق این برنامههای است که کمیسیون در آن راستا انجام میها از جمله فعالیتدر دانشگاه

ت مختلف حقوق بشری آموزش بدهد. از سه سال به این سو، تدریس مضمون هزار شهروند کشور را در مسائل و موضوعا 600بیش از 

های عمده و مؤثر کمیسیون در امر گسترش و ترویج یکی از فعالیت ،ها و موسسات تحصیالت عالی خصوصیحقوق بشر در پوهنتون

 ارزشهای حقوق بشر در کشور بوده است.

های رنامهر بهای خصوصی را در صدن، تدریس مضمون حقوق بشر در دانشگاهدفتر ساحوی کابل براساس برنامه عمل ساالنه کمیسیو

دانشگاه  وده است. از میان چهاربا چهار دانشگاه خصوصی تفاهم نامه همکاری امضاء نم ۱۳۹6از آغاز سال تحصیلی  خود قرار داده و

ر، دانشگاه کاتب و دانشگاه گوهرشاد( مضمون حقوق چهار دانشگاه همکار) دانشگاه باخت ۱۳۹6متذکره، در سمیستر اول سال تحصیلی 

 تر وهای کاتب و باخدر دانشگاه بشر به خوبی برای دانشگاه تدریس نموده است. گزارش حاضر نتایج تدریس مضمون حقوق بشر

توسط بخش  ها. مدیریت برنامه آموزش حقوق بشر در دانشگاهدهدانعکاس می ۱۳۹6حصیلی در سال گوهرشاد را در یک سمستر ت

تعلیمات حقوق بشر دفتر ساحوی کابل صورت گرفته و گزارش حاضر نیز توسط همکاران این بخش تهیه شده است که اینک به دست 

 شود.نشر سپرده می

 

 

 

 



 ها و مراحل تدریس مضمون حقوق بشرشیوه

برنامه عمل  ۲و فعالیت .۳.۲.۲بشر، بازده ک دوم، توسعه حقوق ها براساس هدف استراتیژیتدریس مضمون حقوق بشر در دانشگاه

گردد. دفتر ساحوی کابل به تأسی از مفاد برنامه عمل ساالنه از آغاز ساالنه کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تطبیق و عملی می

های یتکرد. یکی از فعال با چهار دانشگاه خصوصی) دانشگاه باختر، گوهرشاد، کاتب و افغانستان( تفاهم نامه امضاء ۱۳۹6سال تحصیلی 

شد. به باای متذکره میهاّکه براساس تفاهم نامه اجراء و تطبیق شده است، تدریس مضمون حقوق بشر در تعدادی از صنوف دانشگاه

) گوهرشاد، کاتب و باختر( طی سیمیستر اول سال خصوصی های امضاء شده، مضمون حقوق بشر در سه دانشگاهموجب تفاهم نامه

 تدریس شده و در دانشگاه افغانستان در سیمیستر دوم سال تحصیلی جاری آغاز و تطبیق خواهد شد. ۱۳۹6تحصیلی 

به صورت رسمی به  را تن از استادان واجد شرایط خویشای است که هر دانشگاه یکهای تدریس مضمون حقوق بشر به گونهشیوه

های الزم برای احراز صالحیت علمی استاد معرفی شده، با وی ررسیدفتر ساحوی کابل معرفی نموده و دفتر ساحوی کابل پس از ب

 قرار داد امضاء کرده و استاد متذکره به دلیل تدریس مضمون حقوق بشر، مدد معاش دریافت کرده است.

ت دوامدار وربه صنامه، همکاران بخش تعلیمات حقوق بشر دفتر ساحوی کابل از روند تدریس مضمون حقوق بشر و تطبیق مفاد تفاهم

ها کمک نموده است. عالوه بر آن، های نظارتی آنان نیز در گزارش حاضر شامل شده و در تحلیل یافتهو یافته نظارت نموده اند

های همکار در آخر سیمیستر از تمام دانشجویان شامل در صنوف حقوق بشر، مثل سایر مضامین اصلی، امتحان اخذ نموده دانشگاه

 است.

لی گزارش صا احوی کابل ارسال داشته اند که مبنعبه دفتر س حصالن حقوق بشر راهای همکار اسناد مربوط به مم دانشگاهدر پایان، تما

های ادامه داشته و روش ۱۳۹6های امضاء شده در سیمستر دوم سال تحصیلی حاضر در چارچوب تفاهم. برنامهدهدحاصر را تشکیل می

 متذکره در آن رعایت خواهد شد.

به دلیل همکاری و سهم گیری شایسته در روند توسعه و تعمیم  ،گوهرشاد و کاتبباختر، و های قسمت جا دارد از دانشگاه این در

 های امضاء شده تشکر و سپاسگزاری نماییم.نامهحقوق بشر و تطبیق صادقانه و مؤثر تفاهم

 

 

 

 

 

 

 

 



 هایس مضمون حقوق بشر برای محصالن دانشگاهتدر

 

دفتر  ، پس از امضاء تفاهم همکاری۱۳۹6گوهرشاد از شروع سال تحصیلی  باختر، کاتب وهای تدریس مضمون حقوق بشر در دانشگاه

مراکز تحصیلی متذکره آغاز گردید و در ختم سمیستر با اخذ امتحان از محصالن پایان یافت. در سیمیستر دوم سال  ساحوی کابل با

حقوق بشر در مراکز تحصیلی نامبرده ادامه خواهد یافت و طی آن تعداد بیشتری از محصلین این  مضمون تدریس تحصیلی جاری نیز

 مضمون را فرا خواهند گرفت.

 تعداد محصالن مضمون حقوق بشر

ختر و های باپسر( محصل در پوهنتون ۳4۱دختر و  ۱۳6نفر ) 477، مجموعاً به تعداد خورشیدی ۱۳۹6در سمیستر اول سال تحصیلی 

ها مثل سایر مضامین اصلی و گوهرشاد مضمون حقوق بشر را آموزش دیده اند. تدریس مضمون حقوق بشر در این دانشگاهب و کات

عنوان کوچکتر آن آشنایی  ۱6شامل کریکولم درسی، تدریس شده و دانشجویان به صورت اکادمیک و علمی با مفهوم حقوق بشر و 

اند، دارای مدارک عالی تحصیلی در رشته حقوق و بعضاً حقوق بشر ضمون را تدریس کردهالزم حاصل نموده اند. استادانی که این م

 اند.و در زمینه تدریس مضمون حقوق بشر از مهارت و توانایی الزم برخوردار بوده بوده

در صنوف حقوق بشر شامل ای از دانشجویان را های متذکره) دانشگاه باختر، گوهرشاد و کاتب( تعداد قابل مالحظههریک از دانشگاه

 .نموده و مضمون حقوق بشر را برای آنان تدریس کرده است

 

 



 تعداد محصالن دختر و پسر

را پسران اننفر آن ۳4۱دختران و  اننفر آن ۱۳6نفر محصلی که در این سه دانشگاه در مورد حقوق بشر آموزش دیده اند،  477از مجموع 

د. هرچند این رقم در مقایسه با ننی را که مضمون حقوق بشر را فرا گرفته تشکیل میدهفیصد محصال ۲۸.۵د. دختران ندهتشکیل می

با توجه اما  تر شده است.های خصوصی پررنگدر دانشگاهتران حضور دخ دهد کهمی نشان سالهای گذشته نشان دهندة پیشرفت بوده و

ی کمتر دسترس هنوز هم دختران نسبت به پسران، به آموزش و تحصیالت عالی شود کهدیده می های موجود در این زمینه،به شاخص

این آمار وقتی در سطح هر دانشگاه بررسی شود، بازهم دیده می شود که دختران در مقایسه با پسران در دانشگاه های خصوصی دارند. 

 حضور کمرنگ دارند.

 نشان داده شده است. در نمودار زیر تعداد محصلین با تفکیک دختر و پسر 

 
الت مینه جلب شود تا دسترسی زنان به تحصیی خصوصی در زصیالتو مؤسسات تح الزم است توجه بیشتر وزارت تحصیالت عالی

مون که مض در صنوفی حداقل های همکار در این زمینه صحبت کند تابا دانشگاه داردفتر ساحوی کابل در نظر دعالی افزایش یابد.

 ورتبه ص ز این فرصت دختران و پسران تا حدید و اندختران شامل باش ای ازباید تعداد قابل مالحظهشود، حقوق بشر تدریس می

 برابر مستفید شوند. متوازن و

 



 هامیزان مؤثریت برنامه تدریس مضمون حقوق بشر در دانشگاه

دهد که تدریس مضمون حقوق بشر مؤثر و نتیجه بخش بوده و دانشجویان های انجام شده توسط دفتر ساحوی کابل نشان مییابیارز

 تر با مفهوم حقوق بشر و مباحث مرتبط آشنایی حاصل کرده و دانش آنان در این زمینه به خوبی ارتقاء یافته است.به صورت عمیق

 باشد. ن نمرات دانشجویان در امتحان پایان سمیستر میمهمترین شاخص این ارزیابی، میزا

گرفته  ۱00نمره  اننفر آن ۱۲0نفر محصل در این سه دانشگاه، به تعداد  477آنگونه که در نمودار زیر نشان داده شده است، از مجموع 

درصد دانشجویان به صورت کامل  ۲۵در نظام آموزش تحصیالت عالی، نمره کامل است. این فیصدی بیانگر آن است که  ۱00اند. نمره 

 های حقوق بشر را فراگرفته اند.درس

، در نظام آموزشی تحصیالت عالی ۸۵گرفته اند. نمره باالتر از  ۹۹تا  ۸۵نفر از محصالن در هرسه دانشگاه، نمره بین  ۱۸4همچنان 

شود که . باتوجه به ارقام فوق معلوم میگرددها محسوب میدر دانشگاه مره کادری بوده و یکی از شرایط احراز کرسی استادیکشور، ن

دری درصد( نمره کا 6۳. بنابر این، رقم قابل توجهی از محصالن)نمره کادری را اخذ نموده اند از محصالن حقوق بشر نفر ۳04به تعداد 

 اند.در مضمون حقوق بشر کسب نموده

تر از اند. کسانی که نمره پایینبدست آورده ۵۵تر از نفر هم نمره پایین ۱۳و  ۸4تا  ۵۵نفر از محصالن نمره بین  ۱60به همین ترتیب، 

دهند که این رقم در مقایسه با تعداد محصلینی درصد کل دانشجویان مضمون حقوق بشر را تشکیل می ۳اند، صرفاً در امتحان گرفته ۵۵

 نماید.میکه نمرات کادری  اخذ نموده اند خیلی اندک بوده و در هر امتحان نمره پایین این تعداد یک امر طبیعی 

 

 

25%

38%

34%

3%

فیصدی نمرات محصالن در مضمون حقوق بشر

.گرفته اند100محصلینی که نمره  .گرفته اند85محصلینی که نمره باالتر از 

.گرفته اند55محصلینی که نمره باالتر از  .گرفته انند55محصلینی که نمره پایین تر از 



 مطالب شامل در مضمون حقوق بشر

مضمون حقوق بشر شامل عناوین و مطالب زیر بوده و برای تمام محصالن سه دانشگاه متذکره آموزش داده شده است. مهمترین عناوین 

 شود:صورت فهرست وار شرح داده می شامل در مضمون حقوق بشر در این قسمت به

یی است که فهم آن ما را در درک سایر موضوعات حقوق بشر کمک مفاهیم حقوق بشر یکی از مباحث مهم و پایه :مفهوم حقوق بشر

مانند: حق حیات، حق تعلیم . ها صرفاً به حکم انسان بودن خود از آن برخوردارندکه انساناست مجموعه حقوقی کند. حقوق بشر می

 باشد. یعنی مربوط به زبان خاص، نژاد و قوم خاصادی، فرادینی، فرازبانی و فراجنسی میامثال آن. این حقوق فراقومی، فرانژ وتربیه و

باشد. ذاتی بودن، سلب ناپذیر بودن، عدم قابل تفکیک و باشد. بلکه هر موجودی به نام انسان این حقوق را دارا میو دین خاص نمی

 باشد. وق میانتقال ناپذیر بودن و جهانشمول بودن از خصوصیات مهم این حق

ن های سیاسی با آترین معیاری است که عادالنه بودن نظامامروزه میزان رعایت اصول و موازین حقوق بشر مهم :تاریخچه حقوق بشر

های های دشوار و چالششود که این مهم در مسیر تحول و تکامل خویش راهشود. اما با نگاهی به تاریخ حقوق بشر، دیده میسنجیده می

گردد. بر می ۱۹4۸ترین مراحل تکامل حقوق بشر مرحله پیدایش حقوق بشر است که به سال ن را طی نموده است. یکی از مهمفراوا

میالدی حقوق بشر به عنوان یک پدیده جهانشمول متولد  ۱۹4۸دسامبر  ۱0در این مرحله با تصویب اعالمیه جهانی حقوق بشر به تاریخ 

مهم جهان شاهد نقض گسترده حقوق بشر بود، به این خاطر مرحله دوم دو سند دیگری زیر عنوان  شود. با وجود تصویب این سندمی

به تصویب رسید، و برای کشورهای عضو الزامیت ایجاد کرد تا مفاد این اسناد  ۱۹66میثاقین از بطن این اعالمیه بیرون آمده و در سال 

المللی گویند. مرحله سوم، مرحله بیننجارسازی و استاندارد سازی نیز میرا به صورت جدی رعایت نمایند. این مرحله را مرحله ه

اسناد ى شدن حقوق بشر با تصویب و الزم االجرا شدن جهانایند شود. فربه بعد آغاز می ۱۹۹0شدن حقوق بشر است که از سال 

است. در این مرحله کشورهای جهان به انجام رسیده  ،مورد پذیرش دولتها قرار گرفتکه  المللی حقوق بشر یکی پس از دیگربین

کنند. مرحله چهارم، مرحله جهانی شدن است. یعنی حقوق المللی حقوق بشر تعدیل میقوانین نافذه شان را در مطابقت با اسناد بین

  شود.بشر در این مرحله به یک گفتمان جهانی مبدل می

 ،نگریسته شده است باکرامت و موجود ارزشمندبه حیث نسان به ادر همه ادیان، ضمن آنکه  نظرات دانشمندان در مورد حقوق بشر:

ها در یافتن ونانییاند. مثالً خواستگاه حقوق بشر ریشه در نظریات دانشمندانی دارد که مکاتب فلسفی بر بنیاد آن نظریات شکل گرفته

قوق در این دوره شالوده مکتب حآوردند که یکى از آنها حقوق طبیعى است.  مبانى فلسفى حقوق، بسیارى از مفاهیم بنیادین را پدید

و « آکویناس»توماس می توان از دوره قرون وسطى، و ارسطو استوار است. اما در  افالطونها و نظریات فلسفی طبیعی بیشتر بر اندیشه

به عصر که در قرن هفدهم و هجدهم نام برد.  گروسیوساز شود بر فرد و اراده آزاد و رهایى انسان تاکید مى کهدر دوره رنسانس 

و قرارداد اجتماعی  عقل بشربر  موجب اعتماد و اتکا، جان الک، ژان ژاک روسو دانشمندانى چون هابزنظریات  روشنگرى معروف است

برخى از حقوق، بطور بدیهى و که  گویداو میترین نظریه پرداز حقوق طبیعى دانست. مهمتوان جان الک را می ،در این میان گردید.

 به عقیده اوباشد. می از: حق حیات، آزادى، و حق اموال تفطرى به افراد به عنوان موجوداتى انسانى تعلق دارد که مهمترین آن عبار

لت واگذار ایجاد نظام سیاسی صرف اجرای این حقوق را به دواند و با ها پیش از ورود به جامعه مدنى داراى این حقوق بودهانسان

 نموده اند نه خود آن حقوق را.



گیرد. در این دوره جان استوارت میل در قرن نوزدهم و بیستم حقوق طبیعی مورد نقد قرار گرفته و مکتب حقوق موضوعه شکل می

راه ممدعى شد که حقوق مبتنى بر فایده است. در مکتب حقوق موضوعه، منبع حقوق بشر فقط در مصوبات یک نظام حقوقى، به ه

 شود.ضمانت اجراهاى متعلق به آن یافت مى

ظامى بر این باورند که فقط نو فالسفه جدید همگی جنگ جهانى دوم موجب احیاى نظریه حقوق طبیعى افراد گردید. به همین ترتیب 

به عقیده کانت آزادی فردی، مثالً  ، عمل کند.اتواند به عنوان یک نظام حقوقى کارها را تامین کند، مىاز حقوق موضوعه که این ارزش

سازد و آن را تعیین داند و آزادی است که اخالق را میسر میقانون کلی نظام اجتماعی است. او اخالق را فقط و فقط ناشی از آزادی می

 ست.اترین هدف زندگی انسان، اراده کردن بصورت خود مختار و مستقالنه کند. نتیجه طبیعی نظریه کانت این است که عالیمی

ی یرومندنگیری حقوق بشر بصورت اسنادی و هنجارهای حقوق بشر در سطح جهان تأثیر شکلنظریات حقوق طبیعى در بنابرین، احیای 

رى ناپذیر کلیه اعضاى خانواده بشحیثیت ذاتى و حقوق یکسان و انتقال» داشته است. چنانچه در اعالمیه جهانی حقوق بشر آمده است:

 :دارداین اعالمیه مقرر مى ۱همچنین ماده دهد. تشکیل میاساس آزادى و عدالت و صلح را در جهان 

ادرى رفتار یکدیگر با روح بربه باشند و باید نسبتآیند. همه داراى عقل و وجدان مىبرابر بدنیا مىتمام افراد بشر آزاد و داراى حیثیت»

  به این ترتیب اصطالح حقوق بشر پس از جنگ جهانی دوم جایگزین حقوق طبیعی گردید.«.کنند

وق ها در برابر حقباشد، لذا دولتها میاز آنجایی که تأمین حقوق بشر وظیفه دولت ها در قبال حقوق بشر:وظایف و تعهدات دولت

 بشر سه مکلفیت مهم دارد. 

شان نباید دست به نقض حقوق بشری شهروندان خود اند که خودمکلفها اولین مکلفیت دولت رعایت حقوق بشر است. یعنی دولت

شوند که این حقوق را شناسند و متعهد میشان حقوق بشری شهروندان را به رسمیت میدر قوانین اساسی ابزنند. بنابرین دولت ه

 ۲۲قانون اساسی متعهد به رعایت حقوق بشری شهروندان افغانستان شده است. از ماده  بر اساستان رعایت نمایند. مثال دولت افغانس



و  کرامت انسانی، حق حیات، حق آزادی مانندقانون اساسی به حقوق و وجایب شهروندان افغانستان اختصاص یافته است.  ۵۸تا ماده 

 آن.و امثال  ، حق دسترسی به محاکمه عادالنهآزادی از شکنجه

باشد. یعنی دولت مکلف اند تا از حق بشری افراد در برابر افراد ها در زمینه حقوق بشر، حمایت از حقوق شر میدومین مکلفیت دولت

ناقضین حقوق بشر رامورد پیگرد قانونی قرار دهد. دولت ها از یک طرف مکلف است که تدابیر وقایوی را در ثالث حمایت نموده و 

د تا با متخلفین و ناقضین حقوق بشر مطابق قوانین نض حقوق بشر اتخاذ نماید واز جانب دیگر مکلفیت دارجهت جلوگیری از نق

 برخورد نماید و آنها را مورد پیگرد قانونی قرار بدهند. 

حقوق  .استدولت ملزم به تعمیم و نهادینه کردن حقوق بشر در جامعه  باشد.می تعمیم و تحقق حقوق بشرسومین ملکفیت دولت، 

از جانب دیگر به منصه اجرا گذاشته شود. این امر در برگیرنده ایجاد ضانت و شود که از یک طرف قانونی شودبشر زمانی نهادینه می

یعنی دولت باید حقوق بشری مردم را در قوانین  باشد.ها میهای قانونی برای رعایت حقوق بشر و اجرای قوانین حاوی این ضمانت

 میت بشناسد. نافذه خود به رس

ه دهای بشری که در اسناد بین المللی شناسایی شبخشی از مضمون حقوق بشر به مصادیق حقوق بشر و حق :بشرمصادیق حقوق 

در هر سه دانشگاه متذکره برای دانشجویان آموزش به تفصیل  وق بشرموارد زیر به عنوان مصادیق حق است، اختصاص داده شده است.

 وار ذکر می گردد:ت به صورت فهرستاست که در این قسم شده داده

 حق کرامت انسانی 

 حق حیات 

 امنیت شخصی آزادی و قح 

 و انتخاب مسکن حق آزادی رفت وآمد 

 ق آزادی عقیده و بیانح 

 حق دسترسی به محاکمه عادالنه  

 هاحق مشارکت و آزادی در اتحادیه  

 حق آزادی اجتماعات 

 حق انتخاب کردن و انتخاب شدن 

 حق کار 

 حق آزادی ازدواج و تشکیل خانواده 

 حق سطح مناسب زندگی 

 حق مالکیت 

 حقوق همبستگی یا نسل سوم حقوق بشر 

 نقش و اهمیت آموزش حقوق بشر در زندگی انسان 

 

 



 تیجه گیرین

یون مستقل کمیس های بنیادیها یکی از فعالیتگاهنامه همکاری میان کمیسیون و دانشتدریس مضمون حقوق بشر بر اساس امضاء تفاهم

 ۱۳۹6 سمستر اول سال تحصیلی باشد. درحقوق بشر در کشور میحقوق بشر افغانستان در راستای گسترش و نهادینه شدن ارزشهای 

د، این رستدریس گردید و آنگونه که در متن گزارش نیز به مالحظه می ختر، گوهرشاد و کاتبهای باشگاهمضمون حقوق بشر در دان

 اند.اکادمیک وعلمی با مفهوم حقوق بشر آشنایی حاصل کردهبرنامه نتایج و پیامدهای بسی مؤثر به همراه داشته ودانشجویان به صورت 

های اختصاصی که با استادان حقوق بشر انجام شد، تدریس مضمون حقوق بشر در فوق و مصاحبه و معلومات هایتوجه به دادهبا 

 مندی محصلین به این مضمون را بسیار باال توصیف نموده اند. نتایج امتحان محصالنها مؤثر بوده است. استادان درجه عالقهدانشگاه

 نمره بوده است. ۹0ه، اوسط نمرات تمام محصالن حقوق بشر نشان می دهد که در هرسه دانشگاه متذکر نیز

توان ادعا باشد. به این ترتیب میاین فیصدی نشانگر میزان عالقمندی محصلین و تالشهای مؤثر استادان در تدریس این مضمون می

ها یکی لین دختر در دانشگاهکرد که کار تدریس مضمون حقوق بشر از مؤثریت خوبی برخوردار بوده است. اما کم بودن تعداد محص

فیصد کل  ۲۸.۵ دهد.نفر آنرا دختران تشکل می ۱۳6نفر محصل تنها  477های است که نیاز به توجه جدی دارد. چون از میان از نگرانی

 کند دراند. دفتر ساحوی کابل تالش میاند، دختران بودهدر مورد حقوق بشر آموزش دیدهکه در سه دانشگاه متذکره  نیمحصلی

 سمسترهای بعدی شمار محصالن دختر در صنوف حقوق بشر  افزایش یابد.

های امضاء شده، تدریس مضمون حقوق بشر را در پنج نامهبراساس تفاهم ۱۳۹6سال تحصیلی دفتر ساحوی کابل در سیمستر پایانی 

، افغانستان و استقالل( مدیریت نموده و به صورت دوامدار از روند تدریس مضمون حقوق شگاه خصوصی) گوهرشاد، باختر، کاتبدان

 بشر نظارت خواهد کرد تا از مؤثریت بیشتری برخوردار باشد.

 

 ترامبا اح

 دفتر ساحوی کابل

 

  


