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 مقدمه
 انسان  قاچاق .است بشر حقوق نقض بارز مصادیق از و انسانی کرامت خالف شنیع، عمل یک انسان  قاچاق     

 متحمل را جامعه و ساخته مواجه خطر با را هاانسان عاطفی و یاحساس ،جسمانی ،روانی امنیت و صلح

 ،نشده منتهی کشوری مرزهای درون در انسان  قاچاق خطر .سازدمی یفرهنگ و یاقتصاد ،یاسیس هاییخسارت

  ست.ا کرده ترپررنگ را شنیع عمل این خطرهای مدرن دنیای خصوصیات و ودرمی فراتر آن از بلکه

 

 نقض را -فقرا و زنان طفال،ا چون پذیرآسیب اقشار ویژه به -شهروندان بشری حقوق انسان  قاچاق که آنجا از    

 کنار در که است واضح پر .ایستاد مختلف هایطریقه به آن برابر در باید پس زند،می برهم را هاانسان صلح و

 تعقیب و تقنینی تدابیر و مستندسازی تحقیق، نظارت، نهادها، ایجاد- انسان  قاچاق علیه مبارزه راهکارهای سایر

 ها،خانواده ژورنالستان، مدنی، نهادهای ،دولتی ربطذی مقامات سازیآگاه و آموزش مسأله -آن عامالن عدلی

 دۀپدی این علیه مبارزه هایراه رینتممه از یکی انسان  قاچاق با مبارزه مورد در شهروندان و آموزشی نهادهای

 گیرد.می قرار صدر در و هگردید محسوب شوم

 

نامه عمل  بر اساس بر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بخش آموزش حقوق بشر ،مهم این درک اب     

با مبارزه حقوق بشر و » مورددر  مرد 2202زن و  1443 شمولبهرا نفر  3645 به تعداد خویش 1396سال ملی 

( تعداد 1گراف شماره) آموزش داده است.در سراسر کشور مستقیم و غیر مستقیم به صورت  «انسان قاچاق 

آموزش دیدگان و تفکیک 

ها را به نمایش جنیستی آن

 گذارد.می

 

در همین ارتباط،        

کمیسیون مستقل حقوق بشر 

برنامه  15تعداد به  افغانستان

آن  نشرات که مجموع رادیویی

 شود، رادقیقه می 300بالغ بر 

 قاچاق در مورد مبارزه با 

پرسش  ها،پیامبه شکل انسان 

میز مدور و و پاسخ، 

رسانی از طریق اطالع

در زیر تعداد  2دهی شهروندان در سطح کشور  به نشر رسانیده است. گراف شماره رادیوهای محلی جهت آگاهی

 دهد.های رادیویی و مجموع نشرات آن را نشان میبرنامه
      

(1گراف شماره)  
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ها از ارائه این آموزش هدف      

آگاه ساختن شهروندان، 

ها، ژورنالستان، نهادهای خانواده

مدنی، نهادهای آموزشی و 

ربط مسؤولین نهادهای ذی

ها حکومتی در مورد علل، زمینه

انسان؛ و  قاچاق و پیامدهای 

نیز وادارسازی مسؤلین 

حکومتی در ادای مکلفیت و 

 اتخاذ تدابیر فعاالنه و پیشگیرانه

انسان عنوان  قاچاق در برابر 

 شده است. 

 
 

 روش آموزش 
کمیسیون مستقل حقوق بشر  وسط دفاتر ساحوی و والیتیت« انسان قاچاق آموزش حقوق بشر و مبارزه با »     

ها رادیویی و کورس هایآموزشی، سمینارها، برنامهت ، جلساهای آموزشیبرگزاری کارگاه از طریقافغانستان و 

 14، آموزشی جلسه 46برگزاری  باساحوی و والیتی کمیسیون دفاتر  1396سال طول در  ده است.انجام ش

سمینار  یککورس و  6 کارگاه آموزشی، 46انسان در  قاچاق و نیز گنجانیدن موضوع مبارزه با  برنامه رادیویی

در مورد را دولتی  هایرگانا مأمورانو  ها، نهادهای آموزشی، خانواده، نهادهای جامعه مدنیشهروندان ،علمی

 اند.  آموزش داده در ساحات تحت پوشش شانو اختطاف  قاچاق انسانمبارزه با 
 

 

  های هدفمخاطبان/گروه
کشور  شهروندانتمام عموم طور بهانسان،  قاچاق مبارزه با  دهیهای آموزشی و آگاهیان برنامهمخاطب     

ها، شمول خانوادهبه

و شاگردان استادان 

استادان و مکاتب، 

، هاپوهنتونمحصلین 

و  ، ژورنالستانمتنفدین

بوده و  هاکودکستان

منسوبین  طور خاصبه

، امنیت ملی پولیس

ملی، اردوی ملی، 

خارنوالی، اعضای 

محاکم، وکالی مدافع، 

اعضای شورای والیتی و 

بوده  مدنیجامعۀفعاالن 

(2گراف شماره)  

(1گراف شماره)  
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 گذارد.ارائه شده را به نمایش میهای آموزشی تعداد و نوع برنامه 2شماره گراف  اند.

صورت مختلط گرد بههای آموزشی، از قشرهای مختلف برنامهاشتراک کنندگان  کمیسیونبر طرح مبتنی       

، اعضای هم از نهادهای دولتی)منسوبین پولیس ملی، اردو، شورای والیتی اند. مثالً در یک کارگاه آورده شدههم 

و  ، استادان و محصلینمتنفذین محل نهادهای جامعه مدنی، وکالی مدافع، هم ازو  محاکم و خارنوالی(

ای . دلیل این طرح این بوده است که قشرهاستشده  شتراک در کارگاه دعوت به عمل آوردهشهروندان جهت ا

دهی و هم نهادها و افرادی که نقش ارتباطی و آگاهیحق کنندگان تأمین مختلف جامعه اعم از صاحبان حق و

یک فهم مشترک از مسائل مربوط به حقوق بشر، مبارزه با  سوکنند، را گرد آورد تا از یکر زمینه بازی مید

های و همیاری هاای از همکاریشبکه دیگراز سویو  ( شکل گیرداشتراک کنندگانها)آن در بینانسان  قاچاق 

بر در حمایت از حقوق بشر و ایستادگی  دولتی و غیر دولتی در سطوح مختلف خانوادگی، محلی، والیتی و ملی

 آید. پدیدانسان  قاچاق ضد 
 

 آموزشیموضوعات 
و  انسان قاچاق قانون مبارزه با انسان در روشنی قوانین ملی)قانون اساسی،  قاچاق آموزش مبارزه با      

ان ملل متحد برای سازمکنوانسیون  کنوانسیون پالرمو؛المللی چون طرزالعمل موجود در زمینه( و اسناد بین

پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص، به ویژه زنان و »پروتکل ، یافته فراملیمبارزه با جرایم سازمان

انجام شده است. در جزئیات موضوعات ذیل در  افغانستاندر سطح  و رهنمودهای واضح تطبیقی« کودکان

 به بحث گرفته شده اند:انسان  قاچاق دهی مبارزه با های آموزشی و آگاهیبرنامه

 مفهوم قاچاق انسان؛ .1

 و جرم انگاری آن؛  قاچاق انسان به مثابۀ نقض حقوق بشر .2

 ، فقرا و مهاجران؛کودکان ،خصوص زنانجلوگیری از قاچاق انسان به .3

 و پیامدهای زیانبار آن؛ -زمینی، دریایی و هوایی-انسان  قاچاقهای گونه .4

 انسان؛ قاچاق د کنوانسیون پالرمو و قانون مبارزه با مکلفیت دولت افغانستان در اجرای مفا .5

 انسان. قاچاق راهکارهای مبارزه با  .6

 

 مستفیدشوندگان در ساحات تحت پوشش دفاتر ساحوی و والیتی کمیسیون

تفکیک جنسیتی، محل تطبیق و مجموع  با های مستفید شوندهگوریها، کتهتعداد برنامه 3گراف شماره      

 . دهدنشان میرا  دفاتر ساحوی و والیتی کمیسیونهریک از در ساحات تحت پوشش یده افراد آموزش د
 

عنوان یک والیت شود، دفتر ساحوی هرات کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بهطوری که دیده می      

ای تعداد برنامهرین تپائینبرنامه  1 تدویرو دفتر والیتی دایکندی با  ؛باالترین برنامه، 36ا برگزاری مرزی، ب

دفتر گردیز . بالترتیب، در  ساحات تحت پوشش شان دایر کرده اندانسان را  قاچاق آموزشی در مورد مبارزه با 

دفاتر و ، 6 و بدخشان هریک دفتر کندز، 9آباد، دفتر جالل، 13و فاریاب هریک برنامه، دفاتر کندهار  17

در جریان سال برگزار گرده اند. انسان  قاچاق در بارۀ مبارزه با ا برنامۀ آموزشی ر 4مزارشریف و ارزگان هریک 

  نگاه شود.در ذیل ( 3شماره )گراف به  وضاحت بیشتربرای 
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       انسان قاچاق آموزش مبارزه با مثبت تأثیرات 

میزان حساسیت سیاسی، د داشته است، اما سو در افغانستان وجوه اینهای دور بگذشتهانسان از  قاچاق      

های آموزشیِ کمیسیون در ارتباط به برنامهداشته است. قرار اجتماعی و فرهنگی در برابر آن در سطح پائینی 

 باعث شده است تا:انسان  قاچاق مبارزه با 

در مدنی و شهروندان و نهادهای حکومتی، جامعهرود انسان باال  قاچاق در برابر  فرهنگی-( حساسیت اجتماعی1

 انسان بایستاند. قاچاق  مساعی مشترک بر ضد

 قاچاق مبارزه علیه  های فهم و زبان مشترکبنیه آموزشی و نظارتی کمیسیون،مستمر های ثر تالشدرأر د (2

انسان ایجاد شده 

  است.

حاال در اثر آگاهی ( 3

و آموزش، سطح 

همکاری نهادهای 

جامعه مدنی و 

ادهای شهروندان با نه

در  مسؤل حکومتی

انسان  قاچاق برابر 

باال بیشتر از پیش 

رفته و در نتیجه 

نهادهای مسؤل 

در تعقیب حکومتی 

، عدلی عامالن

 قاچاق از جلوگیری 

عمل  ترو موفقانه ترجدیانسان  قاچاق در برابر پذیر شهروندان و اقشار آسیبجان انسان و نیز حفاظت از 

  خواهند کرد.

(3گراف شماره)  

مبارزه با قاچاق انسان برای منسوبین اردوی ملی  آموزشیِ ۀاز برنام تصویری

 ارائه شده است. 1396دفتر ساحوی کندهار در سال توسط افغانستان که 
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 انسان قاچاق مبارزه با به در رابطه  دفاتر کمیسیون های آموزشیبازتاب موردی فعالیت
 

 دفتر ساحوی هرات (.1
ی نقش نهادها»عنوان را تحت  ایکارگاه آموزشی سه روزه بخش آموزش حقوق بشر دفتر ساحوی هرات    

 قضات وشامل مرد(  14زن و  17)فرن 31اشتراک با  1396ثور  19تا 17به تاریخ « دولتی درگسترش حقوق بشر

علوم  کارمندان ریاست حارنوالی استیناف، ریاست عدلیه، محصلین، فارغین حقوق و ،مساعدین حقوقی حارنوالن،

ایجاد روحیه احترام به . هدف کارگاه ه استهای این دفتر برگزار کرددر تاالر کنفرانسسیاسی والیت هرات 

 برای نیل به هدف و عنوان شده بین کارمندان ادارات دولتی  در بشر حقوقهای و گسترش ارزش حقوق بشر

 : شده اندگرفته بحث به در کارگاه زیر موضوعات 

معرفی کمیسیون مستقل  .1

 حقوق بشر افغانستان 

 مفهوم حقوق بشر  .2

قوانین ملی  حقوق اطفال در .3

 المللی بین و

دارای معلولیت  حقوق افراد .4

 المللی بین قوانین ملی و در

 حقوق شهروندی   .5

های قانونی در ظرفیت .6

 زنان حمایت از 

 اهلیت ازدواج  .7

 محیط زیست  .8

 انسان  قاچاق مبارزه با  .9

 ممنوعیت شکنجه  .10
 

کمیسیون، موضوعات  تشکر از اشتراک کنندگان ضمن تقدیر و ، یک نفر به نمایندگی ازدرپایان کارگاه      

دیدگاه من نسبت به اشتراک در این کارگاه »اظهار داشت:  و هدمؤثر ارزیابی نمو را مفید وکارگاه  مطرح شده در

قبال دید منفی نسبت به کمیسیون داشتم ولی اکنون  .است دادهتغییر را کمیسیون مستقل حقوق بشر 

موضوعات چون محیط زیست، ممنوعیت »وی ادامه داد: « .دانمسالم می مؤثر و کمیسیون را یک نهاد مفید و

 «تر بوده است.البمفهوم حقوق بشر برایم از همه ج انسان، اهلیت ازدواج و قاچاق  مبارزه با شکنجه و

ت، اشتراک کنندگان ضمن مفید ارزیابی نمودن ختم برنامه صورت گرف ارزیابی کتبی که در درهمچنان       

اوم چنین خواستار گسترش و تد و ابراز قدردانی نموده کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ، ازکارگاه

 وعده سپرده اند تا مطالب وها گردیده اند. ضمناً، آنجامعه تر برای اقشار وسیعهای آموزشی کمیسیون فعالیت

  .باشند حقوق بشر فعاالن جمله رضاکاران و از وساخته را با دیگر ان شریک  کارگاه موضوعات مطرح شده در
 

 

 

 

 



 11 از 8 صفحه

 

 دفتروالیتی فاریاب(. 2
شامل آجندای  را« مبارزه باقاچاق واختطاف انسان» دفتر والیتی فاریاب موضوع بشرحقوق  بخش آموزش     

 17تا  7زن(  از تاریخ  15مرد و 6تن ) 21کورس آموزشی ده روزه حقوق بشر ساخته بود. این کورس با اشتراک 

ود. شاملین این بگردیده  دفتر والیتی فاریاب برگزارهای سالُن کنفرانسدر شهر میمنه، مرکز در  1395حوت 

یک تن های فرهنگی، تن محصلین دانشگاه، دو تن از نمایندگان نهاد 11نفر از اعضای جامعه مدنی،  4کورس را 

 بودند. ان تشکیل دادهخبرنگاراز یک تن  و حقوق بشرآموز  ، یک تن متعلم، یک تن کارمعلم

 

رقم  دنیا از قاچاق انسان در :داشت ظهاراعضای نهادهای جامعه مدنی ا تن از رحیمی یک زهرادر ختم کورس، 

چیان با اهداف غیرانسانی قاچاق دهد.اطفال تشکیل می گان را زنان وبوده که زیادترین قاچاق شد باالیی برخوردار

انسان  قاچاق پدیدۀ برعلیه  بر ما و جامعۀ ما الزم است تا .آورنددست میه ب ها دالرکه دارند، از این بابت ملیارد

های مفیدش تشکری گونه برنامهمبارزه کنیم. جا دارد از کمیسیون بخاطر برگزاری این دوامدار جدی و تصوربه

 کنیم.

ها و های کمیسیون، دادخواهی نهادهای مدنی، رسانهکه در اثر فعالیتدر همین پیوند، خبرخوش این      

 های کشفی وسوی ارگان انسان از انرگاختطاف و چیاننفری قاچاق 12شهروندان، در سال گذشته یک گروه 

 ند. ه ابه پنجه قانون سپرده شد ووالیت فاریاب دستگیر امنیتی 

 

 (. دفتر والیتی غور3

در کارگاه سه را مبارزه با جرایم اختطاف و قاچاق انسان  موضوعوالیتی غور، دفتر بخش آموزش حقوق بشر       

سالن جلسات دفتر والیت غور -چغچراندر که   «ت گسترآموزش حقوق بشر گامی بسوی جامعه عدال»روزه 

با در ضمن سایر موضوعات کارگاه آن را  وقل حقوق بشر افغانستان برگزار شده بود، گنجانیده کمیسیون مست



 11 از 9 صفحه

 

شامل مرد(  19زن و  2تن) 21با اشتراک  1396میزان 6-4 از. این کارگاه است اشتراک کنندگان به بحث گرفته

ی مدافع، مساعدین حقوقی، کارمندان کشفی قوماندانی امنیه، امنیت ملی، کارمندان محبس و سارنواالن، وکال

تشابه و تفاوت بین  ،. تعریف اختطاف و قاچاق انسانه شودنمایندگان شورای علما و شورای والیتی برگزار شد

باالی حقوق بشری و قاچاق  پیامدها و تأثیرات ناگوار قاچاق انسان ،قاچاق انسان و بردگی، عناصر قاچاق انسان

 .ه استکارگاه مورد بحث قرار گرفتاین  درمواردی است که مهاجران 
 

 

 دفتر والیتی بدخشان(. 4
روزه را ، کارگاه آموزشی سه1396میزان سال  6-4خ تاری بهشر دفتر والیتی بدخشان، ببخش آموزش حقوق     

 25) تن 31با شرکت

 شاملزن(  6مرد و 

قضات، سارنواالن، 

ملی، وکالی پولیس

مدافع، فعاالن مدنی و 

در مرکز بزرگان قومی 

ولسوالی اشکاشم والیت 

بدخشان برگزار کرده 

ین کارگاه در ا .است

های دیگر، بحث عالوهبر

 .ه استگرفت مورد بحث و بررسی قرار به عنوان یکی از موضوعات مهم نیز انسان قاچاق موضوع 
    

های کنندگان نسبت به ضمانتانسان، آگاهی و معلومات شرکت قاچاق مبارزه با  ونبا مطرح ساختن قان      

این اشتراک کنندگان ، افزون برآن .ه استارزه علیه این پدیده بیشتر گردیدمب گیری وپیش چگونگی، قانونی

تعهد نندگان کنمودند. اشتراک کسبانسان آگاهی  قاچاق در مورد عواقب، پیامدها و نتایج ناگواری  برنامه



 11 از 10 صفحه

 

رسالت  انسان ساکت نمانده و قاچاق  علیهدر امر مبارزه  داده وهای شان را به دیگران انتقال آموختهسپردند که 

 .انجام خواهند داد در زمینهرا شان اخالقی و شهروندی 

  

 آباد(. دفتر ساحوی جالل5
او  تیکاوسوله »با عنوان یمنار علمی یک روزهس  درا انسان ر قاچاق آباد موضوع مبارزه با دفترساحوی جالل     

 97با اشتراک های پوهنتون سید جمال الدین افغان در تاالر کنفرانس 01/06/1396که به تاریخ « بشری حقونه

نالستان، اعضای رژو محصلین، استادان پوهنتون،، شامل مسؤلین موسسات تحصیالت عالی، (مرد 71زن و  6)تن

 به بحث گرفته است. آباد برگزار شده بود،در شهر جالل ئسای دوایر دولتیرو و نهادهای جمامعه مدنی

 
 

در مقایسه به گذشته بلند رفته و  مردمسطح آگاهی  ،اختطاف و قاچاق انسان توضیح موضوع مبارزه بابا       

با ری مردم سطح همکا نیز دهند وتبارز می انسان قاچاق  بر ضد بیشتری از خود عکس العمل  اکنون مردم

های و ارگانق انسان مبارزه با اختطاف و قاچاعالی کمیسیون امروزه  .بهبود یافته استی نیروهای امنیتی همکار

 د.ننمایقاطعیت پیگیری می ابتر و جدیرا نسبت به قبل انسان  قاچاق قضایای والیت کنرها امنیتی 

 

  کندهار(. دفتر ساحوی 6

ئ  ړاتل در ولسوالی  ژ 205اردوی ملی  سوم  کندکآموزشی سه روزه را برای  این دفتر کمیسیون کارگاه     

اشتراک ، برید مالن و سربازان ذکور افسراناز تن   47برگزار کرده است.  در این کارگاه سه روزه والیت این 

 ورزیده بودند.

 



 11 از 11 صفحه

 

زگاران بخش آموزش حقوق بشر به آموو  هاظهار خوشی نمود کنندگان از کمیسیوناشتراکدر ختم کارگاه،      

کمیسیون مستقل ما از  یکی از اشتراک کنندگان به نمایندگی از همه گفت: .اهدا نمودندتقدیرنامه  کمیسیون

را در آموزنده  هایکارگاهکرده و همیشه ه ما را هیچ وقت فراموش نکنیم کحقوق بشر افغانستان اظهار خوشی می

 کند. حقوق بشر برای ما راه اندازی میردوستانه و المللی بشقوانین ملی و بین روشنی

ما . کندکمک می زیادبه شکل بهتر آن وظایف محوله ما انجام  درها ما را گونه برنامهبرگزاری این»وی گفت: 

 ی حقوق بشریهاآموخته

برای همیشه خود را 

ها راه خصوصاً در تالشی

کنیم. بحث استفاده می

به  انسان قاچاق مبارزه با 

در کند تا ما کمک می

انسان   قاچاق از گیری جلو

حساس باشیم و بیشتر 

چنین تا  تالش کنیم

  ی رخ ندهد.فجایع

 

 

سو، مسأله به این 1394در اخیر قابل یادآوری است که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از اول سال       

دست گرفته  انسان روی قاچاق مهم در امر مبارزه علیه  عنوان یک راهکارانسان را به قاچاق آموزش و نظارت بر 

های عنوان یکی از موضوعات مهم شامل برنامهانسان به قاچاق است. از آن زمان تاکنون، آموزش مبارزه با 

آموزشی و نظارتی کمیسیون گردیده و ساالنه هزاران نفر در این مورد از طریق بخش آموزش حقوق بشر در 

های های نظارت و بررسی و آمبودزمن این کمیسیون، فعالیتآموزش قرار گرفته و بخش سراسر کشور تحت

دهند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان عضو فعال کمیسیون عالی نظارتی را در این زمینه انجام می

تبط در مرکز و انسان بوده و در ارتباطات و همکاری با کمیسیون متذکره و سایر نهادهای مر قاچاق مبارزه با 

انسان و نظارت از آن در کشور تالش مؤثر و پیگیر  قاچاق دهی مبارزه با ها در راستای آموزش و آگاهیوالیت

 نموده و در آینده نیز به آن ادامه خواهد داد.

 


