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   مقدمه

اقشار و اصناف و آموزش حقوق بشر برای  دهی، آگاهیبهبود وضعیت حقوق بشر در کشور از طریق تبلیغ، ترویج

ویکم قانون تشکیل، وظایف ماده بیست ۲۶و  ۱۰های فقرههشتم قانون اساسی و مبنای ماده پنجاهمختلف جامعه، بر

باشد. های اساسی کمیسییون میایف و صالحیتهای کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، یکی از وظو صالحیت

های دهی و آموزش حقوق بشر را در برنامهکمیسیون از بدو تأسیس و به موجب احکام متذکره قانون، آگاهی

 است.های متعدد تطبیق نمودههای عمل خویش گنجانیده و آنرا با استفاده از روشاستراتیژیک و برنامه

دهی است که کمیسیون مستقل حقوق های آموزشی، ترویجی و آگاهیاز فعالیت ایآموزش حقوق بشر، مجموعه

های بنیادین، تأمین احترام به حیثیت و کرامت انسان، بشر افغانستان برای نیل به رعایت و تحقق حقوق بشر و آزادی

مؤثر در امور  تساهل و تسامح میان شهروندان و قادر ساختن شهروندان کشور به مشارکت ارتقاء سطح تفاهم،

با آموزش حقوق بشر، حقوق  تا دهد.کمیسیون همواره در نظر داشتهمی جامعه، به صورت مستمر و گسترده انجام

ها خارج های زندگی افراد تبدیل نموده و این حقوق را از قالب اسناد حقوقی و نظریهبشر را به یکی از واقعیت

 آنان شود. و اساسی  ها جزو مطالبات عادیتأمین این حق نموده و در زندگی روزمره افراد وارد کند تا

تالش نموده است تا به منظور دسترسی شهروندان به حقوق  مستقل حقوق بشر افغانستان به صورت پیگیر کمیسیون

شان آگاهی حاصل چون هرقدر شهروندان از حقوقشان، از طریق آموزش حقوق بشر آنان را توانمند بسازد. بشری

این امر در نهایت منجر به رعایت و احترام  شوند،تر میساسبه همان پیمانه در دفاع از حقوق خویش ح کنندمی

ترین ابزاری است که زمینه گردد. به این ترتیب، آموزش حقوق بشر یکی از مهمحقوق بشر توسط دولت می

 سازد.های شان مساعد میدسترسی شهروندان را به حقوق و آزادی

در روند تطبیق برنامه ملی آموزش حقوق بشر سهم  کابل کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستاندفتر ساحوی 

هفت والیت مرکز افغانستان) کابل، پروان، کاپیسا،  است. دفتر ساحوی کابل کهشایسته و قابل مالحظه داشته

حقوق بشر را در سال  دهیهیو آگا یآموزش های، برنامهپنجشیر، لوگر، میدان وردک و غزنی( را تحت پوشش دارد

با مؤثریت و گستردگی قابل توجه عملی نموده و عالوه بر والیات متذکره، در سطح ملی نیز برای  ۱۳۹۶مالی 

دهی در های آموزشی و آگاهیها، نهادهای عدلی و قضایی و سایر اقشار جامعه، برنامهخانهکارمندان ادارات، وزارت

 ست.زمینه حقوق بشر دایر نموده ا

دهی های آموزشی و آگاهیکمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، فعالیت ۱۳۹۶مطابق مفاد برنامه عمل سال مالی 

است؛ بخش تعلیمات حقوق بشر، بخش های کاری مختلف اجراء و تطبیق شدهدفتر ساحوی کابل توسط بخش

اطفال و بخش حمایت و  آمبودزمن، بخش حمایت و انکشاف حقوق زنان، بخش حمایت و انکشاف حقوق
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های آموزشی دفتر ساحوی کابل را های کاری هستند که برنامهانکشاف حقوق اشخاص دارای معلولیت، از بخش

 اند.تطبیق و اجراء کرده

ا های مختلف، موازین حقوق بشر رها و شیوهبا استفاده از روش ،مطابق مفاد برنامه استراتیژیک دفتر ساحوی کابل

های آموزشی، برگزاری کارگاهاست؛ و این ارزش جهانشمول را ترویج نموده ن آموزش دادهبرای شهروندا

های ده روزه آموزشی، تدریس مضمون های ملی و محلی، کورسسیمینارهای علمی، جلسات آموزشی، کنفرانس

های است ی، از روشهای رادیویی و تلویزیونتولید و نشر برنامه ها، آموزش طفل به طفل ور دانشگاهحقوق بشر د

 است.حقوق بشر مورد استفاده قرار گرفته و ترویج توسط دفتر ساحوی کابل در امر آموزش ۱۳۹۶که در سال مالی 

 
و  ویش در عرصه آموزشها و دستاوردهای خاست، برای نخستین بار، فعالیتدفتر ساحوی کابل، تصمیم گرفته

های آینده نیز تهیه نموده و به دست نشر بسپارد و در سال گزارش ساالنة حاضرچارچوب را در  حقوق بشر ترویج

در ها مثابه یک خط مبنا دارای اهمیت بوده و میزان پیشرفت به تواندمی حاضر این روند را ادامه بدهد. گزارش

 های آینده براساس آن سنجش و ارزیابی گردد.در سالحوزه آموزش حقوق بشر 

گردیده، معلومات اولیه آن توسط ، اصالح و بازنگری گزارش حاضر توسط ریاست دفتر ساحوی کابل طراحی

های مرتبط) تعلیمات حقوق بشر، آمبودزمن، حقوق زنان، حقوق اطفال و حقوق اشخاص دارای معلولیت( بخش

بنابراین،  است.و تهیه شده د، توحیتهیه شده و توسط آمر بخش تعلیمات حقوق بشر دفتر ساحوی کابل گِرد آوری

  گیرد.ای آنرا در بر میهای برنامهدهی دفتر ساحوی از تمام بخشهای آموزشی و آگاهیاین گزارش تمام برنامه

های باختر، گوهرشاد، افغانستان، از ریاست و استادان محترم حقوق بشر در دانشگاه ،ریاست دفتر ساحوی کابل

. همچنان نمایدمی نه تشکردر این زمیطر تدریس مؤثر مضمون حقوق بشر و ارسال معلومات کاتب و استقالل به خا

از تمام همکاران گرامی دفتر ساحوی کابل) فاطمه احمدی، آمر بخش حقوق اطفال، حبیب الرحمن ملکزاده، آمر 

ء حقیار، معاون بخش فخرالنسا کار قدیری، معاون بخش حقوق زنان وبخش حقوق اشخاص دارای معلولیت، مس

، آمر بخش تعلیمات حقوق بشر و از بازمحمد آموزگار هدر تهیه معلومات اولیه سهم گرفتکه  آمبودزمن(

 نماید. می یو قدردانتشکر  ،استهرا تهیه کرد توحید نموده و گزارش که معلومات متذکره را دفترساحوی کابل

های آموزش و ترویج حقوق بشرشیوه  

توزیع 

نشرات 

 چاپی

بازدید 

محصالن 

از دفتر 

نکمیسیو  

 سیمنار

های 

 علمی

 کارگاه

های 

 آموزشی

جلسات 

 آموزشی

کنفرانس

های ملی 

 و محلی

 کورس

 ده روزه

آموزش 

 طفل به

 طفل

تدریس 

قوق ح

بشر در 

اهدانشگاه  

های برنامه

رادیویی و 

 تلویزیونی
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 ر زمینه حقوق بشرارتقاء دانش و آگاهی عمومی د

در حوزه  های آموزشی خویشه برنامهلکمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به ادامه سلسدفتر ساحوی کابل 

دهی های آموزشی و آگاهیبرنامه تدویراز طریق نیز  ۱۳۹۶ مالی ، در جریان سالدهی حقوق بشرآموزش و آگاهی

ر زمینه حقوق بشر را د های مختلف اجتماعیاز گروه( مرد ۳۰۵4و  زن ۳۱۷۳ )نفر ۶227 دانش و آگاهی متنوع،

 است.ارتقاء بخشید و این مفهوم و ارزش جهانشمول را برای آنان آموزش و آگاهی داده

 بوده وال مالی گذشتههای آموزشی دفترساحوی کابل در سدهندة گستردگی قابل توجه برنامهآمار و ارقام فوق نشان

فتر ساحوی کابل ای از افراد و شهروندان کشور در والیات و ساحات تحت پوشش دهشمار زیاد و قابل مالحظ

 اند.و در مورد موازین حقوق بشر آگاهی حاصل کرده حقوق بشر را آموزش دیده

 ۷۲عنوان سیمنارعلمی،  ۲کارگاه آموزشی،  ۲۱) متنوع دهیبرنامه آموزشی و آگاهی ۱۱۹دفترساحوی کابل با تدویر 

جلسه هماهنگی  4و محلی،  کنفرانس ملی ۶عنوان برنامه بازدید محصالن از دفتر ساحوی کابل،  ۷، جلسه آموزشی

و قرارداد با  دانشگاه خصوصی ۵تدریس مضمون حقوق بشر در ده روزة آموزشی، یک عنوان کورس دهی،و آگاهی

. درجدول استزش و آگاهی دادهآمو دشدگان( موازین حقوق بشر را برای مستفیپنج رادیو و تلویزیون محلی و ...

 است:های کاری اجراء کنندة آن شرح داده شده، آمار مستفیدشدگان و بخشی آموزشیهازیر نوع و تعداد برنامه

ره
ما
ش

 

 نوع برنامه
تعداد 

 برنامه

 تعداد مستفید شدگان
 بخش اجراء کننده

 مجموع مرد زن

 بشربخش آموزش حقوق  ۱۸4 ۱۲۹ ۵۵ ۷ کارگاه آموزشی ۱

 بخش آمبودزمن 4۳۵ ۳۰۹ ۱۲۶ ۱4 کارگاه آموزشی ۲

 بخش آموزش حقوق بشر ۲۵ ۱4 ۱۱ ۱ کورس ده روزه آموزشی ۳

4 
مضمون حقوق بشر در  تدریس

 هادانشگاه

۵ 

 دانشگاه
 بخش آموزش حقوق بشر ۸۲۲ ۵۷۳ ۲4۹

 بخش آموزش حقوق بشر ۲44 ۸۲ ۱۶۲ ۲ های علمیسیمنار ۵

 بخش آموزش حقوق بشر ۳۰۲ ۳۰ ۲۷۲ ۷ یونبازدید از دفتر کمیس ۶

 و ا.د.م آموزش،زنان،اطفالبخشهای ۱۱۰۲ ۶۹۱ 4۱۱ ۶ های محلی و ملیکنفرانس ۷

 .م.د.ا بخش زنان، اطفال وبخش  ۲۶۲4 ۹۵۹ ۱۶۶۵ ۷۲ جلسات آموزشی ۸

 بخش آموزش حقوق بشر ۸۱ ۶۵ ۱۶ 4 دهیجلسات هماهنگی و آگاهی ۹

 بخش حقوق اطفال 4۰۸ ۲۰۲ ۲۰۶ ۱ آموزش طفل به طفل ۱۰

  ۶227 ۳054 ۳۱7۳ ۱۱۹ مجموعه
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اجتماعی را که به آموزش حقوق بشر نیاز دارند و یا  مختلف هایاست افراد و گروهدفتر ساحوی کابل تالش کرده

ان برای آنترویج حقوق بشر را دارند، شناسایی نموده و  گیری در روند تعمیم وهمو ظرفیت بیشتر برای س توانمندی

های آموزشی حقوق بشر، مقامات و مسئولین مستفید شدگان برنامهنماید؛  دهی دایرهای آموزشی و آگاهیبرنامه

مدافعان ادارات دولتی، مسئوالن و کارمندان نهادهای عدلی وقضایی، افسران و منسوبان نهادهای دفاعی و امنیتی، 

ها، معلمان های همگانی، استادان و محصالن دانشگاهرسانه مدنی، نمایندگان و خبرنگارانحقوق بشر، فعاالن جامعه

و غیره اقشار و اصناف جامعه بودهآموزان مکاتب، متنفذان و نمایندگان مردم در نهادهای انتخابی و مردمی و دانش

 است.شدههای آموزشی پوشش دادهاند. بنابراین، تمام اقشار و اصناف جامعه با تطبیق این برنامه

ده های آموزشی به صورت متوازن تطبیق شحال، دفتر ساحوی کابل تالش نموده تا از لحاظ جنسیت، برنامه در عین

چنانکه در نمودار زیر  مند گردند.های آموزش حقوق بشر بهرهن و متناسب از برنامهو زنان و مردان به صورت متواز

و زنان به  ی دفتر ساحوی کابل مستفید شدهی آموزشهارسد، زنان و مردان با تفاوت اندک از برنامهبه مالحظه می

 :استدلیل نیازمندی بیشتر به آموزش حقوق بشر، اندکی بیشتر مورد توجه قرار گرفته
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 های آموزشیو اثرات مثبت برنامه عملی نتایج

ج، پیامدها و اثرات مثبت های این دفتر، نتایدهی دفتر ساحوی کابل در کنار سایر فعالیتهای آموزشی و آگاهیبرنامه

ها موجب افزایش آگاهی شهروندان و ارتقاء دانش آنان در زمینه است؛ این برنامهرا به همراه داشته و قابل توجهی

حقوق بشر گردیده و از جانب دیگر باعث ارتقاء اعتبار و اعتماد مردم نسبت به کمیسیون مستقل حقوق بشر 

افزایش مراجعین دفتر ساحوی کابل و مطالبه  گزارش دو شاخص اساسی؛در این قسمت است. افغانستان شده

را که هردو بیانگر نتایج و اثرات مثبت و  های آموزشیهمکاری نهادهای دولتی و غیردولتی در زمینه تدویر برنامه

 شود.می باشد، به بررسی گرفتهها میمؤثر این برنامه

های آموزشی، تعداد های مؤثریت برنامهیکی از شاخص ل:بکاالف( افزایش تعداد مراجعین دفتر ساحوی  

های آموزشی و ، در تمام برنامه۱۳۹۶باشد. دفتر ساحوی کابل از ابتدای سال مالی مراجعین دفتر ساحوی کابل می

« ی آنهامعرفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، مبانی قانونی، وظایف و صالحیت»ترویجی خویش، موضوع 

است. این تدبیر باعث شده تا تمام اشتراک کنندگان ارائه نموده و برای تمام اشتراک کنندگان آموزش دادهرا 

به دفتر  به اجراآت آن اعتماد کرده وکمیسیون آشنایی بیشتر حاصل نموده، نسبت ، در مورد های آموزشیبرنامه

 ند.ماینساحوی کابل مراجعه 

به تعداد  ۱۳۹۶در سال مالی  در بخش پذیرش دفتر ساحوی کابل، جعینبراساس آمار مندرج در کتاب ثبت مرا

فیصد( از  ۶۸.۶نفر) ۳۶۸۸از این میان،  اند.مرد( به دفتر ساحوی کابل مراجعه نموده۲۵۵۹ زن و۲۸۱۶)نفر ۵۳۷۵

ت دفتر و به منظور مالقات با ریاس فیصد( ۳۱.۳نفر ۱۶۸۷اند و سایر افراد)هان شاکی بودهمراحعین، شاکی و همرا

ها، همراهان شاکی و سایر این آمار صرفاً شاکی اند. یعنیهای کاری دفتر ساحوی کابل مراجعه کردهسایر بخش

به  و افراد عادی های همکاراز ادارات، سازمان افرادی را که به منظور مالقات) کسب معلومات، هماهنگی و ....(

در افرادیکه  بنابراین، .گیرد، در برمیاندبل مراجعه کردههای کاری دفتر ساحوی کاریاست دفتر و سایر بخش

 باشد.اند، شامل این آمار نمیبه دفترساحوی کابل آمده و جلسات هماهنگی های آموزشیبرنامهجلسات، 

 این دفتر رفت که شمار مراجعینو انتظار می آدرس دفتر ساحوی کابل تغییر کرد ۱۳۹۶با آنکه در طول سال مالی 

فیصد  ۵۶.۵خورشیدی  ۱۳۹۵یابد، اما برخالف این تصور، تعداد مراجعین دفتر در مقایسه با سال مالی  کاهش

مرد( به این دفتر ۱۹۱۸ زن و 4۱۹)نفر۲۳۳۷ تعداد به ۱۳۹۵در سال مالی  ؛استو بیشتراز دو برابر شده ایش یافتهافز

 .بودندمراجعه کرده

فیصد(  4نفر) ۲۷۵به تعداد  ۱۳۹۶ن زنان نسبت به مردان در سال مالی نکته قابل توجه دیگر اینکه؛ تعداد مراجعی

از دالیل واضح  یکی است.فیصد افزایش یافته ۸۵خورشیدی ۱۳۹۵بیشتر بوده و این رقم در مقایسه با سال مالی 

انیم، خواین است که دفتر ساحوی کابل طی سال مالی گذشته، چنانکه در متن گزارش می مراجعین زن آمار افزایش

دهی خود تحت پوشش قرار داده و آنها نسبت به های آموزشی و آگاهیها را از طریق برنامهبیشترین تعداد خانم

 است.و سطح مراجعه آنان به کمیسیون بیشتر شده آگاهی بیشتری حاصل کرده و حقوق بشری خویش کمیسیون
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 دهد:را نشان می ۱۳۹۵مالی  در مقایسه با سال ۱۳۹۶نمودار زیر تعداد مراجعین سال مالی 

 
در  های گسترده و مؤثر دفترساحوی کابلان یکی از نتایج عملی فعالیتتورا میافزایش مراجعین دفتر ساحوی کابل 

و رسیدگی به قضایا و شکایت  های آموزشیتطبیق برنامه، خصوصًا حوزه نظارت، حمایت و توسعه حقوق بشر

شان مراجعه چون افرادی که به کمیسیون جهت رسیدگی به شکایات و قضایای به حساب آورد. به این دفتر واصله

اند که یگانه نهاد  سالم و عاری از رسیده به این نتیجه های آموزشی این دفتر اشتراک کردهمهو یا در برنا نموده

مستقل حقوق  یونکمیس ،دفاع نماید بشر شان طرفانه و جدی از حقوقتواند به صورت بیکه می هرگونه آلودگی

 است. بشر افغانستان

 ۲۰دفتر ساحوی کابل، بیش از  ۱۳۹۶طی سال مالی  های آموزشی:ب( مطالبه همکاری در زمینه تدویر برنامه

ها، دریافت نموده که این نهادها طی عنوان مکتوب و ایمیل رسمی از نهادهای دولتی وغیر دولتی به شمول دانشگاه

های ر ساحوی کابل تقاضا نموده تا برای کارمندان و افراد منسوب به ادارات شان، برنامههای رسمی از دفتنامهاین 

آموزشی و آگاهی دهی دایر نماید. شمار زیادی از نمایندگان مردم، نهادهای دولتی وغیر دولتی به صورت شفاهی و 

 در زمینه حقوق بشر دایر نماید.  های آموزشیاند که برای آنان برنامهحضوری، از دفتر ساحوی کابل تقاضا کرده

های آموزشی دفتر های اساسی برای سنجش میزان مؤثریت و کارآمدی برنامهها نیز یکی از شاخصاین تقاضانامه

آن، نهادهای متذکره با اشتراک در باشد. عالوه بر های آن میبرنامهساحوی کابل بوده و بیانگر تضمین کیفیت 

در قبال موازین حقوق بشر مسؤلیت دارند و کارمندان آن نیازمند که اند ن درک نمودههای آموزشی کمیسیوبرنامه

 باشند.تر از موازین و مفاهیم حقوق بشر میآموزش و فهم دقیق
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 های آموزشیدستاوردها و فعالیت جزئیات تشریح

و برنامه عمل ساالنه  است، دفتر ساحوی کابل براساس برنامه استراتیژیکآنگونه که در مقدمه گزارش آمده

برای شهروندان کشور و نموده موزش و ترویج حقوق بشر استفاده های متعدد برای آها و روشکمیسیون، از شیوه

و  های آموزشیاست. در این قسمت گزارش انواع برنامهدهشی در حوزه حقوق بشر را ارائه کرخدمات آموز

 گیرد.تر مورد بحث و بررسی قرار مین به صورت مفصلآ عملی و نتایج دهی، تعداد مستفیدشدگانآگاهی

 های خصوصیدر دانشگاه بشر قتدریس مضمون حقواول( 

انجام داده است، تدریس مضمون  ۱۳۹۶ مالی در طول سال دفتر ساحوی کابلآموزشی که ی هافعالیتسایر  درکنار

 آغاز سالدفتر ساحوی کابل از  است.ودهب ای مؤثر و مهم این دفترهها یکی از فعالیتحقوق بشر در دانشگاه

استقالل و  کاتب، باختر، ،گوهرشادهای دانشگاه)دانشگاه خصوصی ۵ های محترمبا ریاست ۱۳۹۶تحصیلی 

ها، مضمون حقوق بشر شامل کریکولم درسی نامهنامه همکاری امضاء نموده و براساس این تفاهم( تفاهمافغانستان

های متذکره، دفتر ساحوی کابل است. در چارچوب تفاهم نامهصورت رسمی تدریس شدهها شده و به این دانشگاه

های متذکره قرار داد نموده تا مضمون حقوق بشر را برای نفر از استاد واجد شرایط و مجرب دانشگاه ۵با 

 دانشجویان آموزش بدهند.

دختر و  ۲4۹)نفر محصل  ۸۲۲د ه تعدابخورشیدی، در دو سمیستر،  ۱۳۹۶ از طریق این برنامه، طی سال تحصیلی

فراگرفته و در امتحان پایانی هردو سمیستر اشتراک  به صورت  مسلکی و عمیق مضمون حقوق بشر را پسر( ۵۷۳

  اند.کمیسیون مستفید شدهترتیب از خدمات حقوق بشری نموده و بدین

ها در شر، وظایف و تعهدات دولتمفهوم حقوق بشر، تاریخچه حقوق بشر، نظرات دانشمندان در مورد حقوق ب

و  حق آزادی رفت وآمدقبال حقوق بشر، مصادیق حقوق بشر، حق کرامت انسانی، حق حیات، حق امنیت شخصی، 

ها، حق حق آزادی عقیده و بیان، حق دسترسی به محاکمه عادالنه، حق مشارکت و آزادی در اتحادیهانتخاب مسکن، 

انتخاب شدن، حق کار، نقش و اهمیت آموزش حقوق بشر در زندگی انسان  آزادی اجتماعات، حق انتخاب کردن و

طی دوسمیستر  محترم حقوق بشر توسط استادان ، از موضوعات و مطالبی است کهو حقوق بشری زنان و اطفال

 تدریس شده است. ، در صنوف حقوق بشرسال تحصیلی گذشته

پسر( در  ۱۶۲دختر و  ۹۱) محصل ۲۵۳ محصل، نفر ۸۲۲داده شده است، از مجموع  چنانکه در نمودار زیر نشان

پسر( در  ۱۸۳دختر و  4۶محصل ) ۲۲۹پسر( در دانشگاه کاتب،  ۱۶۸دختر و  ۹4محصل ) ۲۶۲دانشگاه باختر، 

پسر( در  4۵دختر و  ۱4نفر محصل ) ۵۹و پسر( در دانشگاه افغانستان  ۱۵دختر و  4محصل ) ۱۹دانشگاه گوهرشاد، 

نفر محصل در  ۲۶۲کاتب با داشتن دانشگاه اند. در این میان مورد حقوق بشر آموزش دیده دانشگاه استقالل در

نفر محصل تنها در  ۱۹ داشتنترین محصلین حقوق بشر را داشته و دانشگاه افغانستان با صنوف حقوق بشر، بیش

 دارا بوده است. ۱۳۹۶طی سال تحصیلی کمترین محصل حقوق بشر را  ،سمستر دوم
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پسر ۵۷۳مجموعاً  162 168 183 15 45

تعداد محصلین در هر دانشگاه با تفکی  دختر و پسر

 
با تفکیک دختر و پسر در هر دانشگاه نشان داده شده است.  صنوف حقوق بشر محصالنتعداد  در نمودار فوق،

وره های همیشگی بوده و در این دشود کمبود دختران در صنوف حقوق بشر یکی از نگرانیطوریکه دیده می

دانشجوی حقوق  ۸۲۲های متذکره از میان دانشگاه در تمام ۱۳۹۶ تحصیلی طی سال آموزشی نیز محسوس است.

دختران  اند. این امر مبین این واقعیت تلخ است کهفیصد( دختر بوده و سایر دانشجویان پسر بوده ۳۰نفر) ۲4۹بشر، 

 دسترسی دارند.  خصوصی کمتر به تحصیالت عالی نسبت به پسرانهنوز هم 

 هاشر در دانشگاهنتایج ارزیابی) امتحان( تدریس مضمون حقوق ب 

این  که توان نتیجه گیری نمودمی های متذکره،شر در دانشگاهمضمون حقوق ب تدریس نظرداشت نتایج امتحانبا در 

های انجام شده از زیابینتایج امتحان یا ارباشد؛ زیرا های آموزش حقوق بشر میبرنامه، یکی از مؤثرین برنامه

مؤثر بوده است و دانشجویان  خیلی دهد که این برنامهی فوق نشان میهاتدریس مضمون حقوق بشر در دانشگاه

 ؛انداین مضمون را به خوبی فرا گرفته و در امتحان پایان سمیستر نمرات عالی گرفته

نفر  ۱۷۳شان، به تعداد دانشگاه، پس از سپری نمودن امتحانات نهایی پنجنفر محصل حقوق بشر در  ۸۲۲از مجموع 

 ۵۵تر از نمره پایین نفر ۲۵و  ۸4تا  ۵۵نفر نمره بین  ۲۹۳، گرفته ۹۹تا  ۸۵نفر نمره بین  ۳۳۱فته، گر ۱۰۰آن نمره 

 اند.بدست آورده
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 است:شدهدر نمودار زیر فیصدی نمرات محصالن حقوق بشر در چهار کتگوری فوق نشان داده

 

مره ن فیصد( ۶۱.۳)نفر ۵۰4به تعداد  بشر، رسد، از مجموع محصالن حقوقآنگونه که در نمودار فوق به مشاهده می

این رقم در  اند کهگرفته ۵۵تر از فیصد محصالن حقوق بشر نمره پایین ۳اخذ نموده اند. صرفاً  ۸۵باالتر از  کادری

 .باشداندک می بسیار ،اندکسب کردهمقایسه با تعداد محصلینی که نمرات کادری 

 ،ها داردؤثریت برنامه تدریس مضمون حقوق بشر در دانشگاهم بر داللتبه صورت واضح شاخص دیگری که 

نفر از  ۱ و دانشگاه کاتب نفر از محصالن ۱۶، نفر از دانشگاه گوهرشاد ۱۰ )ننفر از محصال ۲۷که به تعداد  استاین

دهد که یاین امر نشان ماند. صاص دادهتاخهای تحصیلی خود را به موضوع حقوق بشرنامهپایان (دانشگاه افغانستان

اند، ضرورت پرداختن به حقوق این دانشجویان عالوه بر این که مفهوم حقوق بشر را به خوبی فرا گرفته و آموخته

 اند.بشر و نیازمندی جامعه افغانستان به این مهم را به خوبی درک کرده

ضمن اینکه یک برنامه  هارسیم که تدریس مضمون حقوق بشر در دانشگاهبه این نتیجه می ،ارقام فوق با تحلیل

ها، و گسترش حقوق بشر از طریق دانشگاه ترویج برای ش جدیداست، عالوه بر آن، یک روفق بودهخیلی مو

با توجه به تجربه خوب سال تحصیلی گذشته، باشد. در درون جامعه می هااستادان محترم و محصالن دانشگاه

 یت و کیفیت بیشتر و بهتر از پیش تطبیق و عملی نمود.های آینده با مؤثرتوان این برنامه را در سالمی
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 و مدافعان حقوق بشر ها، رسانهلین و کارمندان نهادهای عدلی و قضاییومسئو یارتقاء دانش حقوق بشردوم( 

 کمیسیون، آموزش ۱۳۹۶سال مالی برنامه عمل ) توسعه حقوق بشر(هدف دوم ۱.۳.۲ و ۱.۱.۲های مطابق بازده

و سایر  مساعدان حقوقیقضات، خارنواالن، وکالی مدافع، مدافعان حقوق بشر، ها، سؤولین رسانهم حقوق بشر برای

دفتر ساحوی  توسط بخش آموزش حقوق بشر های مهم آموزشی بوده کهالیتیکی از فع های ذیربطارگانکارمندان 

آگاهی و  شر همچنان که زمینهدر زمینه حقوق ب نهادهای مذکورآگاهی  ارتقاء .استکابل تطبیق و اجراء گردیده

سطح از جانب دیگر سازد، مساعد می را شان و به خصوص تأمین محاکمه عادالنهدسترسی مردم را به حقوق بشری

 برد. که این امر در طوالنی مدت زمینه تأمینمراجعه و اعتماد مردم را نسبت به نهادهای عدلی و قضایی نیز باال می

 سازد.فراهم میدر جامعه را  ی شهروندانحقوق بشر سایر

کارگاه  4به تعداد  ۱۳۹۶ مالی بخش آموزش حقوق بشر دفتر ساحوی کابل در طول سالبرای تحقق این امر، 

کارگاه  ۱و  مدافعان حقوق بشربرای  کارگاه ۲، مساعدان حقوقی ، خارنواالن، وکالی مدافع وبرای قضاتآموزشی 

 الذکر،های فوقاز طریق تدویر کارگاه پوشش این دفتر تدویر نموده است.در ساحات تحت  هابرای مسؤولین رسانه

، به اند. از این میانبشر آموزش دیده ( در مورد اصول و موازین حقوقمرد ۱۲۹زن و  ۵۵ نفر ) ۱۸4 جمعاً به تعداد

زن و  ۲۲آن )شامل نفر  ۵۳ ،مرد( قضات، خارنواالن، وکالی مدافع و مساعدان حقوقی ۷۷زن و  ۳۰نفر ) ۱۰۷تعداد 

 اند.بودهها مرد( مسؤولین و اعضای رسانه ۱۹زن و  ۸نفر ) ۲۷و مرد( مدافعان حقوق بشر  ۳۱

 

0 20 40 60 80 100 120 140

  

   

زن مرد

نفر ۱۸4مجموعاً  55 129

ا مجموع افرادی که از طری  کارگاه های بخش آموزش، آموزش داده شده اند، ب

  تفکی  زن و مرد
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 حقوق بشر های آموزشینتایج ارزیابی کارگاه

ها مؤثر و کارآمد بوده و به دهد که این برنامههای آموزشی بخش تعلیمات حقوق بشر نشان مینتایج ارزیابی کارگاه

ها ارزیابی برنامه ،های آموزشیهای مناسب برای ارزشیابی فعالیتیکی از روشاست. موزش صورت گرفتهخوبی آ

دفتر  که خوشبختانه این ارزیابی توسط بخش آموزش باشد،می کارگاه ق ارزیابی در آغاز و ختماز طریق توزیع اورا

 است.ها انجام شدهم برنامهدر تما ساحوی کابل

های آموزشی کارگاهاز  ها و ارزیابی است که توسط اشتراک کنندگان کارگاهنتایج و دیدگاه ههنددزیر نشان جدول

 است: صورت گرفته ر دفتر ساحوی کابل بخش تعلیمات حقوق بش

 توسط اشتراک کنندگان هانتایج ارزیابی کارگاه
 سواالت اوراق ارزیابی کارگاه

ره
ما
ش

 

 عالی خوب ضعیف 

 ۱  افغانستان حقوق بشریسیون مستقل معرفی کم ۱۸۱ ۳ ۰

 ۲ آشنایی با اصول و مفاهم حقوق بشر ۱۸۳ ۱ ۰

 ۳ خشونت علیه زنان ممنوعیت 4۱ ۰ ۰

 4 المللیمنع شکنجه در قوانین ملی و بین ۱۰۲ ۲ ۰

 ۵ اصول محاکمات عادالنه ۱۰۱ ۳ ۰

 ۶ حقوق بشرمبارزه با فساد اداری و  ۱۰4 ۰ ۰

 ۷ المللیل در اسناد ملی و بینحقوق بشری اطفا ۱۳ ۲ ۰

 ۸ های ناظر بر آناسناد بین المللی حقوق بشر و مکانیزم ۱۰۰ 4 ۰

 ۹ های آنو محدودیت آزادی بیان ۲۵ ۲ ۰

 ۱۰ نقش رسانه ها در گسترش حقوق بشر ۲۵ ۲ ۰

 ۱۱ های آندادخواهی و روش ۷۶ 4 ۰

 مجموع ۹5۱ 2۳ 0

 

ی رضایت اشتراک باشد، نشاندهنده میزان باالمیمتذکره  هایبررسی جدول فوق که نتایج مجموع ارزیابی کارگاه

 ۲.۳ ارزیابی نموده،« عالی»ها را هکارگا ،ک کنندگاناشترا صددر ۹۷.۶شود، ری که مشاهده می. طوکننندگان است

شده را مطالب ارائه  یک از اشتراک کنندگان مخوشبختانه هیچ وی کرده ارزیاب« خوب»ها را برنامه این فیصد آنان

 باشد.ها میکنندگان کارگاهانگر مؤثریت و حصول قناعت اشتراکبی نتایج ارزیابی است.ارزیابی نکرده« ضعیف»

  روزهحقوق بشر از طری  تدویر کورس ده آموزشسوم( 

 مرد( ۱4زن و  ۱۱) نفر ۲۵ دانش حقوق بشری ،۱۳۹۶مالی  سال حقوق بشر دفتر ساحوی کابل طی بخش آموزش

روزه را از طریق تدویر یک عنوان کورس ده ، منسوبان اردوی ملی، وکالی مدافع و سارنواالناز فعاالن حقوق بشر

اول اینکه، این برنامه نسبت  ر است؛از اهمیت خاصی برخوردابه دو دلیل  این برنامه است.آموزشی ارتقاء بخشیده
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راز مدت بودن آن یعنی ده روز، فرصتی خوبی برای آموزش مفاهیم و موضوعات مختلف بوده است. دوم اینکه د

و نیازمند آموزش حقوق  داشتهاند نقش مؤثر در تطبیق و رعایت حقوق بشر رنامه شرکت نمودهافرادی که در این ب

ه شود و هم مفاهیم و موازین حقوق بشر را به اند. که این امر سبب شده است تا هم بر تعهد آنان افزودبشر بوده

 تر درک نمایند.صورت عمیق

 

 محفل اختتامیه کورس ده روزه

انگاری خشونت علیه زنان، حقوق اطفال، حقوق مفاهیم و اصول حقوق بشر، جرم در این کورس موضوعاتی نظیر

معرفی کمیسیون مستقل حقوق بشر ، مبارزه با فساد اداری، حق بر محیط زیست، دادخواهی و روشهای آنزنان، 

 است.آموزش داده شده افغانستان

 توسعه حقوق بشر از طری  تدویر سیمنارهای علمیم( چهار

( از محصالن، استادان مرد نفر ۸۲و  زن ۱۶۲)نفر ۲44 دانش و آگاهی ۱۳۹۶دفتر ساحوی کابل طی سال مالی 

؛ براساس برنامه عمل ساالنه کمیسیون، دفتر استهتقاء بخشیددانشگاه و سایر اقشار جامعه را در زمینه حقوق بشر ار

در این سال دو سمینار  این دفتر بخش آموزش حقوق بشر کرد.ساحوی کابل باید دو عنوان سیمنار علمی دایر می

علمی را در زمینه آموزش حقوق بشر و حقوق بشری قربانیان نقض حقوق بشر در دانشگاه باختر و ادیتوریم 

 برگزار نموده است. کمیسیون

توان با که می های مؤثر دیگر برای آموزش حقوق بشر استها و شیوهنارهای علمی یکی از فرصتیمتدویر س

 تدویر آن زمینه آگاهی شهروندان را در زمینه مفاهیم حقوق بشر در سطح گسترده فراهم نمود.
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غانستان به عنوان مکانیزم ملی حمایت از رها؛ کمیسیون مستقل حقوق بشر افمباحث عمده و اساسی این سمینا

در  .المللی و حقوق قربانیان نقض حقوق بشر بوده است، اصول و مفاهیم حقوق بشر، محکمه جزایی بینحقوق بشر

 نیز پاسخ ارائه گردیده است. کنندگان مطرح شدهز جانب شرکتاالتی که ااخیر هر برنامه به سؤ

 

 حقوق بشر افغانستانسیمنار آشنایی با کمیسیون مستقل 

ان سمیناری تدویر این سمینارها نیز به نوبه خود از مؤثریت باالیی برخوردار بوده است. مثالً یکی از اشتراک کنندگ

.... من کمیسیون را نهادی یافتم که بدون توقع و کامالً بیطرفانه از »شده بود گفت:  که در دانشگاه باختر برگزار

 «من نسبت کمیسیون بیشتر از پیش افزایش یابد.این سمینار سبب شد تا اعتماد  ،ایدنمحقوق شهروندان دفاع می

 ارتقاء آگاهی عمومی در مورد کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستانم( پنج

همکاری و هماهنگی با نهادهای تحصیالت عالی، مکاتب  روابط، با گسترش ۱۳۹۶ل مالی دفتر ساحوی کابل در سا

دفتر ساحوی کابل فراهم  آموزان و فعاالن حقوق بشر را ازهای بازدید محصالن، دانشتی، زمینهو مؤسسات غیر دول

آموزان مکاتب و فعاالن ها، دانشاز محصالن دانشگاه زن( ۲۷۲مرد و  ۳۰نفر ) ۳۰۲ ،ها. در چارچوب این برنامهنمود

ها و با وظایف، صالحیت و حقوق بشر از دفتر ساحوی کابل به صورت حضوری بازدید و دیدار نموده

 اند.آشنایی حاصل نموده دستاوردهای کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

های آموزشی، برنامه آموزشی دوساعته برگزار شده و به تفصیل در مورد برای این دسته از مستفیدشدگان برنامه

عمده آن معلومات داده شده و عالوه بر آن  هایها، تشکیالت و دستاوردکمیسیون، مبانی قانونی، وظایف، صالحیت

 است.زمینه بازدید و مشاهده مستقیم آنان از شعبات کاری و کارمندان دفتر ساحوی کابل برای آنان فراهم شده
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های برنامهسمنیار و  ، کنفرانس،، جلساتهای آموزشی مانند کارگاهتدویر سایر برنامه ها در کناراین دسته از برنامه

  .استهای آموزشی و اطالع رسانی بودهی و تلویزیونی، از مؤثرترین برنامهرادیوی

ها باعث شد تا نهادهای تحصیلی بیشتری به دفتر ساحوی کابل مراجعه نموده و تقاضای تدویر این سلسله برنامه

از نهادهای چون رسمی  و ایمیل نسخه مکتوب ۱۵بیش از  ۱۳۹۶همکاری در این زمینه نمایند. در جریان سال مالی 

مراکز آموزشی و  ، لیسه خصوصی پگاه، دانشگاه رنا، اکادمی پولیس و سایرAWEC)دانشگاه مشعل، مؤسسه 

موده و از این طریق تقاضا مواصلت ن دفتربه این  برند،را به پیش می (پروموتنهادهایی که برنامه رهبری زنان )

 . موزشی از این دست بگیرنداند که دفتر ساحوی کابل برای آنان برنامه آکرده

یکی از افرادی که از طریق  مندی اشتراک کنندگان شده است، مثالبرنامه بازدید از دفتر کمیسیون، موجب رضایت

از  ما».... تلویزیون طلوع گفت:  ای بامصاحبهموت از کمیسیون دیدن نموده بود، شخصی بنام حلیمه، طی برنامه پرو
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان داشتیم، با صالحیتها و دستاوردهای کمیسیون  از که های مالقاتیطریق برنامه

 «نماید.کار می به صورت جدی ر آشنا شدیم. کمییسیون در راستای حمایت و دفاع از حقوق بشری شهروندانتبیش

 اند با تفکیک دختر و پسر نشان داده شده است.که از کمیسیون بازدید نموده در جدول زیر تعداد افرادیکه

 
 

بازدید  ۱۳۹۶طی سال مالی درصد افرادیکه از دفتر ساحوی کابل  ۹۰رسد، آنگونه که در نمودار فوق به مشاهده می

مراجعه کننده به دفتر ساحوی  نِتوان نتیجه گیری نمود که یکی از دالیل افزایش چشم گیر زنا. میاند، زنان بودهکرده

 باشد.های آموزشی این دفتر میکابل، مشارکت بیشتر زنان در برنامه
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 نهادهای دفاعی و امنیتی در زمینه حقوق بشر و حقوق بشردوستانه ارتقاء آگاهی منسوبانم( شش

مرد( از جنراالن، ۳۰۹ن و ز ۱۲۶نفر) 4۳۵ ، آگاهی و دانش۱۳۹۶ِدفتر ساحوی کابل براساس برنامه عمل سال مالی 

وبان نهادهای دفاعی و امنیتی) اردوی ملی، پولیس ملی و امنیت ملی( را در زمینه حقوق بشر ارتقاء نسافسران و م

  است.بخشیده

 است.توسط بخش آمبودزمن دفتر ساحوی کابل حاصل شده کارگاه آموزشی ۱4این دستاورد مهم از طریق تدویر 

کمیسیون برگزار شده که برنامه عمل هدف دوم )توسعه حقوق بشر(   ۲،۳،۱بازده  ۲فعالیت ی بر مبناها این کارگاه

الذکر در زمینه حقوق بشر و حقوق هدف اصلی آن بلند بردن سطح آگاهی مسؤولین و کارمندان نهادهای فوق

تأثیر وق بشردوستانه آگاهی منسوبان نهادهای دفاعی و امنیتی در زمینه حقوق بشر و حق بشردوستانه بوده است.

میزان نقض حقوق بشر در کشور دارد. یعنی هرقدر نهادهای متذکره از موازین و ارزشهای حقوق  مستقیم بر کاهش

زان در رعایت آن تالش نموده و از حقوق بشری شهروندان به همان می شوندبیشتر آگاه  و حقوق بشردوستانه بشر

 کنند.حمایت می

 

توسط بخش  کارگاه آموزشی متذکره ۱4تعداد زنان و مردانی است که از طریق برگزاری  دهندهنمودار فوق نشان

 ۳۰۹ اندها آموزش دیدهی که در این کارگاهنفر 4۳۵آموزش دیده اند. چنانچه در فوق گفته شد، از میان  آمبودزمن

 . دهدود را زنان تشکیل میشکل ارقام می %۲۹نفر آن که  ۱۲۶دهد مردان بوده و را تشکیل می  %۷۱نفر آن که 

کارگاه برای  4کارگاه برای منسوبین ریاست امنیت ملی،  ۲کارگاهی که در فوق ذکر شد،  ۱4همچنان از مجموع 

اشتراک کنندگان این زارت امور داخله برگزار شده است. کارگاه برای منسوبین و ۸منسوبین وزارت دفاع ملی و 

میدان وردک، پنجشیر، پروان، کاپیسا  والیات کابل، در ان نهادهای دفاعی و امنیتیجنراالن، افسراد و منسوب هاکارگاه

 اند.بوده و غزنی
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 دهد:ی امنیتی و دفاعی را نشان میآموزش دیده با تفکیک نهادها تعداد اشخاص نمودار زیر

 

تن آنان  ۲۱۵  ،انداک نمودهاشترها کارگاهنفری که در این  4۳۵ز مجموع شود، امیمشاهده  فوق که در نمودارطوری

 که بوده تن آنان از وزارت دفاع ملی ۱۳۷دهد، اشتراک کنندگان را تشکیل می %4۹.4۲که  رت امور داخله بودهاز وزا

ست ریا دهد ازاشتراک کنندگان را تشکیل می  %۱۹.۰۸ دیگر کهتن  ۸۳شود و میاشتراک کنندگان  %۳۱.4۹ شامل

 .عمومی امنیت ملی بوده اند

 

 کارگاه آموزشی برای استادان و افسران اکادمی ملی نظامی مارشال فهیم
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ها با کیفیت الزم برگزار گردد و نتایج مثبت آن از ابتداء تضمین شود؛ دفتر ساحوی کابل، تالش نموده تا این کارگاه

ال اتخاذ گردیده، ارائه ها از ابتدای سیکی از اقدامات مهمی که برای تضمین کیفیت و تأمین مؤثریت این برنامه

های ارائه شده توسط است. همچنان تمام مطالب و پریزنتشنموضوعات کارگاه توسط کارمندان ارشد کمیسیون بوده

 است.دهناسب با محتوای آن تعیین گردیهای ارائه موضوع نیز متریاست دفتر ساحوی کابل ارزیابی شده و شیوه

 است؛دیگر، برگزاری این برنامه با نتایج عملی و مثبت قابل توجهی همراه بوده با اتخاذ اقدامات فوق و تدابیر الزم

های آموزشی برنامه ،درصد اشتراک کنندگان ۸۵دهد که می های انجام شده در پایان هرکارگاه نشاننتایج ارزیابی

ارزیابی نموده « خوب» ره را های متذکدرصد اشتراک کنندگان کارگاه ۱۵ارزیابی کرده و « عالی» بخش آمبودزمن را 

  است.نداشته« ضعیف»ها ارزیابی و هیچ شخصی از این برنامه

 

 پایان کارگاه آموزشی برای منسوبان قوای هوایی افغانستان

خواهان  اشتراک نموده و هادارات مربوط اه اندازی گردیده مقامات عالی رتبة ( کارگاه آموزشی که ر۱4همچنان در  )

ند. از جمله محترم تورن جنرال محمد شعیب اهوالیات شد و کارگاه های آموزشی بیشتر در سطح مرکزدایر نمودن  

در مراسم اختتامیه کارگاهی که برای منسوبین  قوماندان عمومی قوای هوائی وزارت دفاع ملی افغانستان ،پیلوت

های بیشتر ای منسوبین این نهاد برنامهقوای هوایی دایر شده بود، اشتراک نموده و از کمیسیون تقاضا نمود که بر

  بگیرد.
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 های محلی و ملیارتقاء آگاهی عمومی از طری  کنفرانسم( هفت

تدویر  ،سازددهی که زمینه ترویج و توسعه حقوق بشر را فراهم میهای مهم دیگر آموزشی و آگاهیاز فعالیتیکی 

دفتر  باشد.های ملی و بین المللی حقوق بشر میتی محلی و ملی به مناسبت گرامیداشت از مناسبهاکنفرانس

های محلی از طریق برگزاری کنفرانس را مرد( ۶۹۱زن و  4۱۱نفر)  ۱۱۰۲آگاهی  ۱۳۹۶ساحوی کابل طی سال مالی 

انی حقوق بشر و روز جههای کنفرانس به مناسبت ۶است. این دفتر مطابق برنامه عمل ساالنه، و ملی ارتقاء بخشیده

جهانی روز ، روز جهانی زنشخاص دارای معلولیت، روز جهانی ا، روز تأسیس کمیسیون ،قربانیان جنگ ملی روز

 است.نموده دایر ت مختلف تحت پوشش دفترخشونت علیه زنان در مرکز و والیا اطفال و روز جهانی منع

خش حمایت و ب بخش نظارت و بررسی، بخش آموزش حقوق بشر،های مربوطه) ها توسط بخشاین کنفرانس

کابل، کاپیسا، پروان  در والیات (اطفال حقوق اشخاص دارای معلولیت و بخش حقوق انکشاف حقوق زنان، بخش

دفتر ساحوی کابل در سال گذشته تالش نموده تا والیات خارج از کابل را مورد . استبرگزارشده و میدان وردک

 از شهرکابل دایر نماید.های محلی را در خارج کنفرانس و قرار دادهبیشتر توجه 

ای از های مربوطه این دفتر در کنفرانس محلی در والیات خارج از کابل، با بستهریاست دفتر ساحوی کابل و بخش

است که به مسئله تقاضا کرده پیشنهادات و سفارشات مستند و مهم، برای مقامات محلی رفته و از مقامات محلی

مقامات محلی والیت میدان وردک) والی و معاون والی( تمام پیشنهادات  د. مثالًنحقوق بشر توجه بیشتر نمای

در پایان اطفال را تأیید نموده و به ادارات مربوطه  بشری حقوق وضعیت ریاست دفترساحوی کابل در زمینه بهبود

ها در والیات نسبرگزاری این سلسله کنفرا بناً جدًا عملی نمایند. را داده تا پیشنهادات کمیسیون کنفرانس دستور

 است.تحت پوشش موجب جلب توجه بیشتر مقامات محلی به وضعیت حقوق بشر شده
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 های ملیکنفرانس

ها در سطح ملی و با شرکت وسیع مقامات برای نخستین بار تدویر کنفرانس ۱۳۹۶دفتر ساحوی کابل طی سال مالی 

 و اقشار و اصناف مختلف جامعه را تجربه نمود.

 

 ز جهانی حقوق بشر و حمایت از قربانیا نقض حقوق بشرکنفرانس رو

های مهمی است یکی از کنفرانس« روز جهانی حقوق بشر و حمایت از قربانیان نقض حقوق بشر» کنفرانس بزرگ 

در برگزار و به بهترین صورت مدیریت شد.این کنفرانس ۲۰۰۱۷به تاریخ پنجم دسامبر که توسط دفتر ساحوی کابل 

تراک وزراء، مقامات عالی رتبه دولتی، نماینده سرمنشی ملل متحد در افغانستان، سفرای کشورهای با اش و کابل

سایر اقشار جامعه نفر از مسئولین ادارات دولتی و غیردولتی، محصالن، استادان دانشگاه، قربانیان و  ۳۵۰خارجی، و 

 است. ای قابل مالحظه داشتهو بازتاب رسانههای محلی و ملی پوشش داده شده توسط رسانه این برنامه برگزار شد.

 

کنفرانس روز جهانی حقوق بشر و حمایت از حقوق قربانیان نقض حقوق بشر   
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در بخش افتتاحیه این کنفرانس، جاللت مآب محترم داکترسیماسمر، رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، 

، نماینده سرمنشی سازمان ملل متحد در یامامیتومحترم  جناب محترم ویس احمد برمک، وزیر امور داخله، جناب

محترم غزال حارث، عضو کمیسیون مستقل سخنرانی کردند. در پنل اول تخصصی این کنفرانس،  امور افغانستان

محترم ، بررسی میزان انعکاس موازین حقوق بشر در قانون اساسیدر مورد  نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان

اعالمیه جهانی حقوق بشر، در مورد  م حیدر عالمه، مرستیال لوی حارنوالی جمهوری اسالمی افغانستانداکترغال

 آمر بخش حقوق بشر یوناما(، Renaud Detalleرینود دیتال)محترم  ،تاریخچه و اهمیت مفاد آن در عصر حاضر

محترم داکتر فرامرز تمنا، رئیس و محترم  ها و میزان رعایت حقوق بشر در افغانستانبررسی پیشرفتدر مورد 

سخنرانی کرده و به سؤاالت  گرایی و جهانشمولی حقوق بشر در روابط بین المللنسبیدر مورد  دانشگاه افغانستان

 اشتراک کنندگان پاسخ دادند.

محترم  ،«تبیین و بررسی حقوق قربانیان نقض حقوق بشر و حمایت از آن» در پنل تخصصی دوم تحت عنوان 

، تبیین حقوق قربانیان نقض حقوق بشر در اسناد بین المللی حقوق بشررعبدالعزیر دانش، استاد دانشگاه در مورد داکت

حمایت از حقوق در مورد  محترم محمد مِحق، مشاور امور فرهنگی مقام ریاست جمهوری اسالمی افغانستانمحترم 

 ای نگاه زنثاقب، فعال حقوق زنان و رئیس شبکه محترم حمیرا، قربانیان نقض حقوق بشر از نظر دین مقدس اسالم

محترم عزیز رفیعی، رئیس مجتمع و  نقش سازمانهای جامعه مدنی در روند حمایت از حقوق قربانیاندر مورد 

سخنرانی نموده و به سؤاالت  مسئولیت دولت در قبال حمایت از حقوق قربانیاندر مورد  جامعه مدنی افغانستان

 اسخ دادند.اشتراک کنندگان پ

  
 کنفرانس ملی حقوق بشر و مبارزه با فساد

و  م با اشتراک۲۰۱۷نوامبر  ۸برابر با  ۱۳۹۶عقرب  ۱۷به تاریخ  "حقوق بشر و مبارزه با فساد "کنفرانس ملی

داکتر سیماسمر، تعدادی  مقام محترم ریاست کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، جناب محترم سخنرانی افتتاحیه

مرد( از  ۱۶۶زن و  ۶۰نفر) ۲۲۶، حدود مقیم کابل  از مقامات عالی رتبة دولتی، سفرای محترم کشورهای دوست

والیت  ۱4ها، رؤسای محاکم استیناف و حارنوالی استیناف معینان و رؤسای محترم ادارات دولتی، معاونان والی

ها و زنان و جوانان، در شهر کابل دایر استادان و محصالن دانشگاه ،مللیکشور، نمایندگان نهادهای ملی و بین ال
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گردید تا در مورد فساد به عنوان یک معضل جدی و مهمِ ملی و رابطة آن با افزایش و تداوم موارد نقض حقوق بشر 

 های مؤثر در این زمینه را مطرح کنند.بحث و تبادل نظر نموده و راهکارها و راه حل

بی بی سی، راه فردا، طلوع،  تلویزیون آریانا،های نظیر توسط رسانه رانس ملی و محلی دفتر ساحوی کابلتمام کنف

 تلویزیون شمشاد، تلویزیون یک، تلویزیون زن، تلویزیون محلی میدان وردک، تلویزیون محلی پروان، رادیو دنیای

انعکاس  به صورت گسترده و چاپی های تصویری، صوتینوین، رادیو آزادی و رادیو برین و سایر رسانه

  است.شدهداده

 توسعه آگاهی عمومی در زمینه حقوق زنانتم( هش

از طریق برگزاری جلسات آموزشی،  ۱۳۹۶بخش حمایت و انکشاف حقوق زنان دفتر ساحوی کابل، طی سال مالی 

ه عمل ساالنه کمیسیون این است. براساس برناممرد( را در زمینه حقوق زنان آموزش داده ۶۱زن و  ۸۲۰نفر) ۸۸۱

جلسه آموزشی در مرکز و والیات مختلف تحت پوشش این دفتر دایر نموده و اقشار و اصناف مختلف  ۲4بخش 

  است.جامعه را پوشش داده

 
، قانون و عوامل خشونت نیروهای دفاعی و امنیتی، قانون منع خشونت علیه زنان در جامعه از جملهمشارکت زنان 

و  المللی، عرف و عنعات ناپسند، حق تعلیماذیت زنان و اطفال، حقوق زنان در قوانین ملی و اسناد بینمنع آزار و 

های تربیه، علل و عوامل فرار از منزل، حق ازدواج و حق انتخاب همسر در قانونی مدنی، کنوانسیون سیدا، ازدواج

جلسات آموزشی این  در از مطالب عمومی است که، کنوانسیون سیدا و غیر اجباری، سربدل، بد دادن و پیامدهای آن

  است.تهگرفقرار بحث و بررسی  مورد بخش
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 توسعه آگاهی عمومی در زمینه حقوق اطفالم( نه

باشد. این بخش ضمن حمایت از حقوق های مهم کاری کمیسیون حمایت و انکشاف حقوق اطفال مییکی از بخش

ز سلسله جلسات آموزشی در زمینه حقوق اطفال نی اندازی یکبه راه ل کمیسیون مؤظفبر اساس برنامه عم ،کودکان

در زمینه حقوق اطفال،  وق اطفال و انجام یک سلسله کارهادولت افغانستان به کنوانسیون حق باشد. باوجود الحاقمی

های ز نگرانیحقوق اطفال آشنایی کافی ندارند. و این امر یکی ا ها بامردم و خانواده ه شمار زیادی ازمتاسفان

 همیشگی کمیسیون بوده است.

به  ۱۳۹۶ مالی با در نظرداشت این امر مهم، بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال دفتر ساحوی کابل در طول سال

ها، شگاهربرای متعلمین و استادان مکاتب، مسئوولین مراکز اصالح و تربیت اطفال، پرورا جلسه آموزشی  ۲4تعداد 

 .دایر نموده است ،زین و سایر افرادی که نقش موثری در حمایت ازحقوق اطفال دارندزنان، محصلین، محجو

 مرد( ۲۲۸زن و  ۵۸۵) نفر ۷۱۳ بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال دفترساحوی کابل با تدویر جلسات متذکره،

وزشی حقوق است. در نمودار زیر تعداد مستفیدشدگان جلسات آمآموزش وآگاهی دادهدر مورد حقوق اطفال  را

 است:شدهاطفال با تفکیک زن و مرد نشان داده

 
های اجتماعی اطفال )طفل های کمیسیون، آسیبتشکیل، وظایف وصالحیتقانون  نظیر در این جلسات موضوعات

های حمایتی اطفال متخلف از ، میکانیزمآزاری و اطفال شاهد خشونت خانگی و پیامدهای خشونت علیه اطفال(

ی حقوق طفل از دیدگاه اسالم، حقوق بشر والدین در تربیت اطفال و جلوگیری از خشونت علیه اطفال،قانون، نقش 

و  ی، روانیخصوص کنوانسیون حقوق طفل، حق برخورداری از سالمت جسماطفال مطابق اسناد بین المللی ب

 شاقه هرکشی و کارفرهنگی اطفال، حق امنیت اجتماعی، منع ب حقوق اجتماعی و ، حقوق سیاسی طفل،یاخالق

اطفال، ممنوعیت ازدواج اطفال، حق دسترسی به تعلیم و تربیه با کیفیت و معیاری، پیامدهای عدم توجه به اطفال و 

 است.شدهداده آگاهی ،سوء استفاده جنسی از اطفال
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از نفر  ۳۹۸به تعداد  ،۱۳۹۶در طول سال مالی  همچنان بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال دفتر ساحوی کابل،

برنامه آموزش طفل به طفل یکی  آموزش داده است. را در مورد حقوق کودکپسر(  ۱۹۷دختر و  ۲۰۱)آموزان دانش

حقوق خود را "ن اتحت عنو روزه دو در این برنامه ابتدا یک کارگاه های موفق آموزش حقوق کودکان است؛از شیوه

دایر گردیده و آنان به عنوان  عالی لیسه معرفت دوره نخبه زانآمواز دانش پسر( ۵دختر و  ۵) نفر ۱۰برای  "بشناسیم

دیگر را در زمینه حقوق طفل آموزش داده آموز دانش 4۰ آموزگار، حقوق اطفال را فرا گرفته و سپس هر آموزگار،

 .رسدنفر می 4۰۸شمول خود آموزگاران به که جمعاً تعداد آنها به  است

 حقوق اشخاص دارای معلولیتتوسعه آگاهی عمومی در زمینه هم( د

 ۹۳۰مجموعاً  ۱۳۹۶بخش حمایت و انکشاف حقوق اشخاص دارای معلولیت دفتر ساحوی کابل در سال مالی 

مرد( را در زمینه حقوق بشری اشخاص دارای معلولیت آموزش داده و آگاهی آنانرا در این  ۶۷۰زن و  ۲۶۰)نفر

  است.حوزه ارتقاء بخشیده

شان بیشتر در معرض نقض قرار دارد. های آسیب پذیر جامعه بوده که حقوقیکی از گروهاشخاص دارای معلولیت 

سطح آگاهی  زمینه ارتقاء ،جامعه کنار حمایت از حقوق این گروه آسیب پذیر نماید تا درکمیسیون همواره تالش می

این بخش در طول سال مساعد سازد. به این خاطر  شانرا از حقوق بشری مردم و خود اشخاص دارای معلولیت

برای اقشار مختلف  وان، پنجشیر، کاپیسا و میدان وردکوالیات کابل، پرجلسه آموزشی را در  ۲4به تعداد  ۱۳۹۶

 نموده است. جامعه برگزار
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 ها در زمینه حقوق بشرافزایش آگاهی خبرنگاران و نمایندگان رسانهدهم( یاز

بخش کثیری از افراد را مخاطب خویش قرار داده و پیام خویش را منتقل توانند در زمان واحد ها میاز اینکه رسانه

اما میزان آگاهی مسؤولین و کارمندان  ها در گسترش حقوق بشر نقش مهم و حیاتی دارد.رسانهسازد، بنابرین، 

حقوق پیام تواند میای باشد. چون رسانهور توجه جدی میها از مفاهیم، اصول و موازین حقوق بشر نیز درخرسانه

 را در درون جامعه منتقل نماید که آگاهی کافی از موازین حقوق بشر داشته باشد.بشری 

برنامه عمل کمیسیون، در  ۱.۱.۲با درنظر داشت این امر و مطابق بازده  دفتر ساحوی کابل حقوق بشر بخش آموزش

ها دایر نموده است. این رسانه، چهار جلسه هماهنگی را به صورت ربعوار برای نمایندگان ۱۳۹۶جریان سال 

 ۶۵زن و  ۱۶نفر ) ۸۱جلسات در والیات کابل، کاپیسا، پروان و پنجشیر برگزار شده است که در آن جمعاً به تعداد 

های آن، مشکالت و در این جلسات ضمن آگاهی آنان در مورد حق آزادی بیان و محدودیت اند.مرد( شرکت نموده

 و دریافت گردیده است.ها نیز مطرح مطالبات رسانه

ها در مورد حق آزادی  بیان شده و از جانب انجام این فعالیت از یکطرف باعث افزایش آگاهی نمایندگان رسانه

که شان با کمیسون افزود گردیده است. ها با کمیسیون تقویت شده و بر میزان همکاریدیگر روابط کاری رسانه

 کند.ها و امثال آن داللت بر این ادعا میابل در میزهای گیرد، مصاحبهها از دفتر ساحوی کافزایش دعوت رسانه

 های رادیویی و تلویزیونیارتقاء آگاهی عمومی در مورد حقوق بشر از طری  نشر برنامهازدهم( دو

 برنامه دقیقه ۲4۸۵۵ تعداد به ۱۳۹۶های همکار در طول سال مالی دفترساحوی کابل از طریق رادیوها و تلویزیون

از طریق قرارداد با  دقیقه آن ۲۳۲۰۰است. از این میان، رادیویی و تلویزیونی در زمینه حقوق بشر به نشر رسانده

 است.ها به صورت رایگاه به نشر رسیدهویزیونشده و باقیمانده آن از طریق سایر رادیوها و تل رادیوها نشر

همکاری را  رادیوی محلی تفاهمنامه ۵با  ۱۳۹۶طول سال برنامه عمل، در  ۲.۱.۲بر مبنای بازده  دفترساحوی کابل 

گردد، با مسؤولین رادیوهای های حقوق بشری که از جانب کمیسیون تهیه میامضا نموده و به منظور نشر برنامه

فوق قرارداد نموده است. این رادیوها از والیات مختلف تحت پوشش با توجه به واجدالشرایط بودن آنها گزینش 

در والیت میدان وردک، رادیو دنیای نوین در والیت پروان، رادیو معرفت در والیت  رادیو غز، اف، ام است؛ دهگردی

و رادیو زینت در والیت لوگر، از رادیوهای محلی است که دفتر ساحوی کابل  کابل، رادیو غزنویان در والیت غزنی

 است.با آنها در طول سال گذشته قرار داد همکاری داشته
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 دهد:های حقوق بشر با تفکیک رادیوهای همکار را نشان مینمودار زیر تعداد دقایق نشر برنامه
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تعداد دقایق برنامه های رادیویی و تلویزیونی با تفکیک رادیوها

 
محو خشونت علیه زنان، حق بر محیط زیست، آزادی مطبوعات، حقوق اشخاص دارای معلولیت،  موضوعات نظیر

که بعداز تهیه و نهایی شدن آن  هروز جهانی طفل مباحثی بودداشت از روز جهانی زن و مدافعان حقوق بشر، گرامی

ها طوری بوده است که؛ هر رادیو در پخش این برنامهبرای رادیوها فرستاده شده و به دست نشر سپرده شده است. 

ت. و نموده اس نشر آنرا در صبح روز بعد دوبارهساعت نشر کرده و سپس هر هفته ابتدا برنامه را دوبار به مدت نیم 

های نشر شده جریان هفته به صورت تکرار به نشر رسیده است. یعنی هر رادیو عالوه بر آن روزهای جمعه برنامه

که  وضوعات حقوق بشر اختصاص داده است،های خویش را به مدقیقه( از برنامه ۳۰۰ساعت ) ۵در هر هفته 

 ۵های نشر شده مجموع دقایق برنامه رسد.یدقیقه م ۱۲۰۰مجموع دقایق نشر شده توسط هر رادیو در یک ماه به 

)به زبانهای دری و  دقیقه برنامه رادیویی ۲۳۲۰۰به تعداد جمعاً ماه  4 . که طیشودمی دقیقه ۵۸۰۰رادیو در یک ماه، 

 دفتر ساحوی کابل با آنها قرارداد داشته است. بخش آموزش رادیوی به نشر رسیده است، که  ۵تنها از طریق  پشتو(

 باشد:های رادیویی و تلویزیونی که به صورت رایگان نشر شده به صورت زیر میرنامهشرح ب

  های دری و پشتو در زمینه دقیقه برنامه رادیویی به طور داوطلبانه توسط رادیو آزادی به زبان ۹۶۰به تعداد

با اشتراک  ها به صورت مصاحبه تحلیلی است کهاین سلسله برنامهموضوعات حقوق بشری نشر شده است. 

است. موضوع هربرنامه توسط دفتر شدهمختلف دفتر ساحوی کابل در طول سال پیش بردهرئیس و آمران بخش

دقیقه برنامه حقوق بشری از طریق رادیوهای کلید، نوا  ۱۸۵به تعداد شود. به همین ترتیب ساحوی کابل تعیین می

 ت.اسطندار به صورت داوطلبانه و رایگان نشر شدهوو 

 های حقوق بشری را به برنامهروز خود، های نیمدر برنامه که های دیگری استلویزیون آریانا یکی از شبکهت

که نشر ی از طریق این شبدقیقه برنامه تلویزیون ۵۱۰به تعداد  ۱۳۹۶رساند. طی سال صورت رایگان به نشر می

در زمینه نشر این  است تلویزیون آریانابین ریاست دفتر ساحوی کابل و ری ۱۳۹۶شده است. در طول سال مالی 
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است. موضوعات هر برنامه توسط دفتر ساحوی کابل تعیین گردیده ها به صورت رسمی تفاهم شدهسلسله برنامه

 ها بحث شده است.و بیشتر در زمینه حقوق اطفال و زنان در این سلسله برنامه

 سیزدهم( توزیع نشرات چاپی کمیسیون

، چاپ، نشر و توزیع ماهنامه حقوق بشر و سایر نشرات چاپی ویج و تعمیم حقوق بشرهای تریکی از شیوه

باشد. دفتر ساحوی کابل طی سال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در زمینه مباحث مختلف حقوق بشری می

جزوات و نسخه ماهنامه حقوق بشر و سایر  بیست هزار و پنجصد وهشتاد و هفت()۲۰۵۸۷به تعداد  ۱۳۹۶مالی 

 است.نشرات کمیسیون در ساحات تحت پوشش خویش) هفت والیت مرکز( توزیع نموده

های توزیع نشرات را بازنگری کرده و به اشکال مختلف نشراک ، شیوه۱۳۹۶دفتر ساحوی کابل در سال مالی 

 شود:کمیسیون توزیع نموده تا بیشتر مورد توجه قرار گرفته و مطالب آن خوانده

به ادارات دولتی،  را دفتر ساحوی کابل بخشی زیادی از نشرات کمیسیونت ضمیمه مکتوب رسمی: ارسال نشرا

در  های همگانی و غیره، رسانهها، مکاتب، مراکز فرهنگیهای عامه، دانشگاهمؤسسات غیردولتی همکار، کتابخانه

رات مخاطب نشرات است، اینگونه، اداضمن یک مکتوب رسمی ارسال کردهمرکز و والیات تحت پوشش، 

کمیسیون را جدی گرفته و در بسیاری موارد از دریافت نشرات کمیسیون ضمن یک مکتوب رسمی اطمینان 

آوری است که مکتوب برای ارسال نشراتی که بیش از ده جلد بوده و برای ادارات عمومی نظیر است. قابل یادداده

 است.کتابخانه پوهنتون کابل ارسال شده، نوشته وصادر شده 

داد که های کارمندان دفتر ساحوی در سال مالی گذشته نشان یافته ارسال ماهنامه حقوق بشر از طری  پاکت:

رسید. بنابراین، دفترساحوی کابل نشرات کمیسیون قبالً به دست مقامات عالی رتبه نهادهای دولتی و غیر دولتی نمی

داخل  را عالی رتبه ادارات، ماهنامه حقوق و سایر نشراتدر سال گذشته تصمیم گرفت که عنوانی رؤسا و مقامات 

جاسازی کرده و ارسال نماید. این روش نتایج خوب داشته و اکثرًا نشرات کمیسیون به دست مقام اول پاکت 

 است.ادارات مربوطه رسیده

الً ایجاد شده، ها قبتجهیز دوامدار مراکز حقوق بشر که در کتابخانه  های توزیع نشرات کمیسیون:سایر روش

ها آموزشی و آگاهی کمیسیون در مرکز و والیات، توزیع توزیع نشرات  در محافل، مجالس، سیمنارها و سایر برنامه

های دیگری است که در توزیع نشرات کمیسیون مورد ماهنامه برای مراجعین کتابخانه مرکزی کمیسیون، از روش

 شود.کمیسیون از این طریق توزیع میاست. بخش اعظم نشرات استفاده قرار گرفته



28 
 

 های آموزشیهای فرا راه تطبیق برنامهچالش

است که های مواجه شدههای آموزشی، دفتر ساحوی کابل به برخی از مشکالت و چالشدر جریان تطبیق برنامه

های فراراه ترین چالشمدهحداقل به کُندی مواجه نماید. موارد زیر از ع ر راتواند روند تعمیم و ترویج حقوق بشمی

 گردد:محسوب می شناسایی شده و آموزش و ترویج حقوق بشر

ادامه جنگ و مخاصمات مسلحانه و گسترش ناامنی در نقاط : ناکافی به ساحات تحت پوششو دسترسی ناامنی 

 است که دفتر ساحوی کابل به بخشی از ساحات تحت پوشش خویش دسترسی کافیمختلف کشور، باعث شده

شود، مناطق ناامن کشور باشد. دسترسی ناکافی کمیسیون و سایر نهادهای فعال در حوزه حقوق بشر باعث مینداشته

 از برنامه آموزش و ترویج حقوق بشر محروم گردند.

های جدی فراراه تطبیق بهتر سطح پائین سواد یکی از مشکالت و چالش: سوادی و سطح پائین سواد در جامعهبی

باشد. زیرا افراد بی سواد و کم سواد به سادگی قادر به درک دقیق و عمیق های آموزش حقوق بشر مینامهو مؤثر بر

باشند. از جانب دیگر افراد کم سواد اکثرًا در نقاط دور کشور و بیشتر کهنسال هستند. تغییر مفهوم حقوق بشر نمی

 طلبد.ذهنیت اینگونه افراد کار و تالش بیشتر می

ارزش حقوق بشر با یک نوع پیش  نسبت به برخی از افراد: های منفی نسبت به حقوق بشرو دیدگاهداوری پیش

های آموزشی دفتر ساحوی کابل، بعضی از اشتراک ها و برنامهدر برخی از کارگاه کنند.داوری منفی برخورد می

بشر دارند، اما در پایان برنامه اذعان  های بسا منفی نسبت حقوقکنندگان در روز اول و ساعات اول برنامه، دیدگاه

های دینی ما دارد و تأمین حقوق بشر یک ضرورت عاجل و جدی اند که حقوق بشر ریشه در فرهنگ و آموزهنموده

تواند چالش دیگری در راستای تعمیم و ها و برخوردهای ناآگاهانه میکشور و جامعه ماست. اینگونه پیش داوری

 گردد. گسترش حقوق بشر محسوب

براساس اسناد بین المللی که در : در قبال آموزش حقوق بشر خود های دولتی به تعهداتتوجه ناکافی ارگان

گردد، بنابراین، است، آموزش حقوق بشر جزئی از حق آموزش محسوب میحوزه آموزش حقوق بشر وضع شده

د و مکلف هستند، باید در زمینه آموزش های بشری متعهها همانگونه که در قبال اجراء و تطبیق سایر حقدولت

تواند های دولتی در این زمینه، چالش دیگری است که میحقوق بشر هم تالش نمایند. توجه ناکافی برخی از ارگان

 روند تأمین، تعمیم و گسترش حقوق بشر را به کُندی مواجه نماید.



29 
 

 نتیجه گیری

و آموزش چون آگاهی  تأمین و تحقق حقوق بشر است. ترین گام در راستاینخستین و مهمآموزش حقوق بشر 

دیگر،  ، از طرفدهدمی خود و دیگران هایاز حقوق و آزادی طرف به شهروندان توانایی دفاعاز یک حقوق بشر

  های خویش را اداء نمایند.با رعایت و تأمین حقوق بشر مکلفیتسازد تا را قادر می این مهم مسؤولین امور آموزش

 مسئله آموزش حقوق بشر را جزوِ ۱۳۹۶ی سال مالی گفته، طبا توجه به نکته مهمِ پیش احوی کابلدفتر س

های آموزشی کمیسیون با کمیت و کیفیت قابل مالحظه خویش قرار داده و تالش نموده تا برنامه اساسی هایاولویت

 ۳۱۷۳)شامل نفر  ۶۲۲۷تعداد  ته، بهاست، طی سال مالی گذشاجراء و تطبیق شود. آنگونه که در متن گزارش آمده

تحت پوشش این دفتر، در مورد  و والیات مختلف در ساحات های مختلف شهرونداناز گروه( مرد ۳۰۵4زن و 

ها نتایج عملی قابل تطبیق این برنامه .اندوعات مرتبط با حقوق بشر آموزش دیدهمفاهیم، مصادیق، اصول و موض

 است.مالحظه و مؤثر به همراه داشته

درصدی مراجعین دفترساحوی کابل که بیانگر افزایش آگاهی مردم در مورد کمیسیون و افزایش اعتماد  ۵۶افزایش 

باشد، ارتقاء سطح همکاری و هماهنگی دفتر ساحوی کابل با نهادهای مختلف دولتی و مردم نسبت به این نهاد می

های آموزشی دفتر ای است که برنامهلی و قابل مالحظهها، از نتایج عمها و رسانهغیر دولتی از جمله دانشگاه

 است.ساحوی کابل به همراه داشته

 پیشنهادها

های آموزش با توجه به نیازمندی جدی جامعه افغانستان به آموزش حقوق بشر، موارد زیر برای بهبود برنامه

 شود:حقوق پیشنهاد می

ق بشر در جامعه دارد و یک فرصت و امکان مؤثر در ر گسترش حقوها نقش حیاتی دچنانچه گفته شد، رسانه .۱

 های آموزش حقوق بشر برای اصحاب رسانه بیشتر شودشود که برنامهباشد؛ بنابر این، پیشنهاد میاین حوزه می

 بگیرند. تر در روند توسعه و تعمیم حقوق بشرتر و هدفمندانهتهتا آنها سهم سازمانیاف

ها برای ها، یکی از مؤثرترین شیوهتدریس مضمون حقوق بشر در دانشگاه است،چنانکه در متن گزارش آمده .۲

مضمون حقوق بشر را در  که دولت افغانستان شودآموزش و ترویج حقوق بشر است، بنابراین، پیشنهاد می

های دولتی شامل کنند تا دانشجویان به صورت علمی و اکادمیک این مضمون را دانشگاه یکریکولم درس

 د.فرابگیرن
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توجه به اینکه مکاتب نقش اساسی در شکل دهی شخصیت و افکار اطفال و جوانان دارد، الزم است برنامه با  .۳

های آموزشی بیشتر برای معلمان، مسئوالن و ه مکاتب هم گسترش یافته و برنامهآموزش حقوق بشر ب

 شود.آموزان مکاتب در نظر گرفتهدانش

یسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در زمینه آموزش حقوق بشر دارد، های قانونی که کمبا توجه به صالحیت .4

های آموزشی کمیسیون را فراهم نموده و در اجراء بهتر باید تمام نهادهای دولتی و غیر دولتی زمینه تطبیق برنامه

 ها همکاری نماید.و مؤثرتر این برنامه

های مربوطه دولتی باید در قبال این حق ناز آنجاییکه آموزش حقوق بشر جزئی از حق آموزش است، ارگا .۵

های خویش شامل ها و پالیسیبیشتر از پیش احساس مسئولیت نموده و موضوع آموزش حقوق بشر را در برنامه

 و در عمل آنرا تطبیق کنند. نموده، جزء اولویت اساسی خویش قرار داده

های فراراه تطبیق بهتر و مؤثر از چالشسوادی و کم سوادی یکی است، بیآنگونه که در متن گزارش آمده .۶

های باشد، بنابراین الزم است نهادهای دولتی و غیر دولتی مربوطه برنامههای آموزش حقوق بشرمیبرنامه

 آموزی را راه اندازی کنند تا روند تعمیم و توسعه حقوق بشر تسریع شود. گستردة سواد


