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 «آموزش حقوق بشر و مبارزه با قاچاق انسان»  زارشگ

ه بستگی ب این پدیدهافزایش کاهش و قاچاق و اختطاف انسان یک پدیدۀ شوم و نقض صریح حقوق بشر است. 

ر در ناامنی بس سواز یکمردم آن  که ی مثل افغانستاندارد. جوامع هر کشور شرایط اجتماعی، فرهنگی و سیاسی

و  ها، شیوهقاچاق انسان، مهاجران، اختطاف انسانشهروندان نسبت به  آگاهی و معلومات دیگراز سویو  برندمی

 ر است. تر متصوبیش از این دست،، احتمال وقوع رویدادهای قرار داردپایین  در سطح هاآنپیامدهای 

است و باید برای جلوگیری از افزایش پدیدۀ شوم قاچاق انسان و مهاجران، اختطاف و  این وضعیت، باعث نگرانی

نیروهای دفاعی و امنیتی کشور در برابر  در همکاری باآن به مردم آگاهی و آموزش داد تا مردم  منفی پیامدهای

با توجه به اهمیت این موضوع، همواره در  حقوق بشربخش آموزش  این اعمال شنیع و ضد انسانی بایستاند.

اختطاف انسان را به عنوان  مسأله و انسان، قاچاق مهاجران قاچاقمبارزه با موضوع  اش ها و جلسات آموزشیکارگاه

آن به جلوگیری و مبارزه بر ضد پیرامون با قشرهای مختلف جامعه، یکی از موضوعات مهم شامل آجندا نموده و 

 بادل نظر پرداخته است. بحث و ت

 کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

 بخش آموزش حقوق بشر

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستانفاریاب توسط دفتر والیتی  جلسه آموزشی مبارزه با قاچاق انسان، برگزار شده  
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کمیسیون بخش آموزش حقوق بشر دفاتر ساحوی و والیتی کمیسیون ساالنه عمل پالن ه این ترتیب، بر اساس ب

 بارزه با قاچاقم»را در مورد  جلسه آموزشی 52، 139۷الی آخر سنبله  1396از اول دلو در دو ربع سال جای؛ 

دراین برنامهآموزش دیده اند. مرد  1027زن و  259نفر شامل  1286مچموعاً  بدینوسیلهکه برگزار کرده  «انسان

 چارچوب حقوقی مرتبط با جرایم قاچاق انسان، قاچاق مهاجران و اختطاف انسان با، ها درمورد مفاهیم اساسی

 اختطاف انسانانسان و مهاجران، مسأله بارزه علیه قاچاق ، قانون م«پروتکل پالرمو»المللیبینملی و توجه به اسناد 

گان توضیحات الزم ارایه گردیده زای کشور و پیامدهای ناگوار قاچاق و اختطاق انسان برای اشتراک کنندد جکُدر 

 است. 
 

بخش آموزش حقوق بشر دفاتر ساحوی و الیتی کمیسیون مجموعا به تعداد  عالوه بر برگزاری جلسات آموزشی،

با قاچاق انسان  را نیز عرض آگاهی دهی شهروندان در سراسر کشور در مورد مبارزه دقیقه برنامه رادیویی 760

 برگزار کرده است.

جزئیات آموزش حقوق بشر و مبارزه با قاجاق انسان با تفکیک دفتر، تفکیک جنسیت اشتراک کنندگان، محالت 

 دگان در جدول زیر نشان داده شده است.های اشتراک کننگوریبرگزاری، تاریخ و کته

 

 

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بدخشانتوسط دفتر والیتی  جلسه آموزشی مبارزه با قاچاق انسان، برگزار شده  
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شمار

 ه

 

نام دفتر 

 ساحوی/

 والیتی

  نوع برنامه

 

 تاریخ

 

 محل برگزاری

 جنسیت

وع
جم

م
 

 

 اشتراک کنندگان برنامه

 

 مالحظات

 

کار

 گاه
جلسه 

 آموزشی

 مرد زن

 

 

1 

دفتر ساحوی 

  زېردګ

  

 
√ 

میزان -دلو

139۷ 

مدیریت جنائی 

قوماندانی والیت 

 خوست 

پرسونل مسلکی ، مسؤلین جنائی 13۲ 1۰1 31

 قوماندانی امنیه پکتیا، ،قوماندانی امنیه

تندر، لوا ۲۰3سپین غر، قول 3۰3زون 

علمأ، استادان، محصلین،  ،سرحدی

 ریاست انګفعاالن مدنی، نماینده 

 زنان شبکه و زنان امور

دفتر ساحوی گردیز 

در ساحه تحت 

پوشش خویش 

جلسه  5مجموعاً 

آموزشی را برگزار 

 کرده است.

 

۲ 

دفتر والیتی 

 ارزگان

میزان -دلو √ 

139۷ 

مرکز و و 

های ولسوالی

همجوار مرکز 

 والیت ارزگان

 ، فعاالن مدنی، مدافعین حقوق بشر 161 149 1۲

کارمندان دولتی، محصلین پوهنتون و 

مشران  ، تخنیکی ټیوټیټانس

 و  یحقوق نیمساعد ،یقوم

 هارسانه انګنمایند

 6این دفتر مجموعاً 

را  جلسه آموزشی

 برگزار کرده است.
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دفتر والیتی 

 فاریاب

میزان -دلو √ 

139۷ 

ها، خبرنگاران، مسؤولین رسانه 58 36 ۲۲ میمنه

 مدافغان حقوق بشر و رضاکاران 

جلسه را  ۲این دفتر 

 برگزار کرده است.

دفتر والیتی  4

 دایکندی

میزان -دلو √ 

139۷ 

نیلی  و 

 شهرستان

فعالین مدنی، ها، مسولین رسانه  81 4۲ 39

 خبرنگارن و علمای دینی

جلسه را  3این دفتر 

 برگزار کرده است.

 

5 

دفتر ساحوی 

 کندهار

میزان -دلو √ 

139۷ 

مرکز والیت 

کندهار و مرکز 

 والیت زابل

16 84 1۰۰ 

، ژورنالیستان ها،ن رسانهگانمایند

قضات، خارنواالن، علما و مدافعان 

 حقوق بشر

جلسه را  4این دفتر 

 کرده است. برگزار

 

6 

دفتر والیتی 

 بدخشان

میزان -دلو √ 

139۷ 

مرکز و 

 هاولسوالی

سربازان و افسران قوماندانی امنیه اعم  156 131 ۲5

از اردوی ملی و امنیت ملی، 

برنامه  6این دفتر 

 برگزار کرده است.
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ها، اندرکاران رسانهخبرنگاران و دست

 کارمندان نهادهای عدلی 

 

۷ 

دفتر ساحوی 

 جالل آباد

میزان -دلو √ 

139۷ 

مرکز شهر و 

های ولسوالی

آباد، جالل

کنرها، لغمان و 

 نورستان

15 145 16۰ 

 کارمندان مدافع، وکالی ارنواالن،څ

و  امنیه قوماندانی و عدلیه ریاست

های نورستان، پرسنل محبس والیت

 جالل آباد و لغمان

جلسه را  6این دفتر 

 برگزار کرده است.

 

8 

ساحوی دفتر 

 بامیان

میزان -دلو √ 

139۷ 

مرکز بامیان و 

مرکز ولسوالی 

بهسود والیت 

 میدان

سارنوال ، قضات، مسئولین قوماندانی  5۲ 4۷ 5

امنیه وامنیت ملی وکارمندان ادارات 

 و وکالی مدافع دولتی

جلسه  ۲این دفتر 

 برگزار کرده است.

دفتر والیتی  9

 غور

میزان -دلو √ 

139۷ 

 فیروزکوه و لعل

 و سرجنگل

نیروهای امنیتی، مهجوزین و مسؤلین  58 58 ۰

 مراکز اصالح و تربیت اطفال

جلسه  ۲این دفتر 

 برگزار کرده است.

 

 

1۰ 

دفتر والیتی 

 هلمند

میزان -دلو √ 

139۷ 

مرکز و 

های ولسوالی

 هلمند
5۰ 1۰۲ 15۲ 

رنواالن وکالی مدافع ، اڅقضات و 

پولیس ملی ، اردوی ملی، خبرنگاران و 

همکاران رسانه ها، افراد  جامعه مدنی، 

بزرگان قومی ، علمای دینی مردم، 

مامورین دولتی و غیر دولتی، افراد 

 سواد و کم سوادبی

جلسه  1۰این دفتر 

 برگزار کرده است.



5 
 

 

 شده است. آورده« با قاچاق انسان هحقوق بشر و مبارز» های آموزشیبرنامهبرخی تصویرهایی  ذیل صرفاًدر 

 

 

11 

دفتر ساحوی 

 کندز

های مرکز والیت  √ 

کندز، لغمان و 

 تخاز

 دینعالمان نیروهای دفاعی و امنیتی،  1۷6 13۲ 44

های دینی ،مالامامان، اساتید مدرسه

وکارمندان ریاست حج واوقاف، 

استادان و معلمین، فعاالن مدنی و 

 مدافغان حقوق بشر

جلسه  6این دفتر 

آموزشی برگزار کرده 

 است.

     مجموع کل
259 1027 1286 

 هاکل برنامهتعداد  

=  52 
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 بااحترام

 دفتر مرکزی

 کمیسیون مستقل

 

 

 

 

 

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ساحوی بامیانتوسط دفتر  جلسه آموزشی مبارزه با قاچاق انسان، برگزار شده  

برای افسران ریاست امنیت ملی  کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان آبادتوسط دفتر ساحوی جاللجلسه آموزشی نیم روزه 

تاالر جلسات ریاست امنیت ملی نورستان 97اسد  11نورستان   
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برای متنفذین، کارمندان دولتی و  والیتی ارزگان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستانتوسط دفتر جلسه آموزشی نیم روزه 

 غیردولتی در والیت ارزگان

منسوبین امنیتی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ساحوی گردیزتوسط دفتر جلسه آموزشی نیم روزه   

 


