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 مقدمه

های ف و صالحیتقانون تشکیل، وظایاحکام قانون اساسی،  ۵8ماده  توسعه و ترویج حقوق بشر براساس 

 مهم و کلیدی هایو مأموریت عمل کمیسیون، یکی از اهدافاستراتیژیک و برنامه هدف دوم برنامه کمیسیون و 

ی ست تا به منظور دسترسکمیسیون همواره تالش نموده اباشد. افغانستان می کمیسیون مستقل حقوق بشر

مفهوم حقوق بشر در زمینه حقوق بشر، سطح آگاهی عمومی را شان، از طریق آموزش شهروندان به حقوق بشری

 و شهروندان را در این زمینه توانمند بسازد.  هارتقاء بخشید

 سازد،فراهم می های تأمین و حمایت از حقوق بشر را در جامعهارتقاء دانش عمومی در زمینه حقوق بشر زمینه

های آگاهی حاصل کنند به همان پیمانه در دفاع از حقوق و آزادی بشری خود شهروندان از حقوق میزانیکه هربه 

این امر در نهایت منجر به رعایت و  شوند.تر میحساس در قبال نقض حقوق بشرو ود و دیگران پرداخته خ

ست ترین ابزاری ا، آموزش حقوق بشر یکی از مهمبنابراین گردد.های مسئول میارگاناحترام حقوق بشر توسط 

 سازد.شان مساعد می بشری هایکه زمینه دسترسی شهروندان را به حقوق و آزادی

هنوز تأمین است، ق بشر انجام شدهحقوتوسعه و ترویج که تاکنون در زمینه های زیادی ها و فعالیتبا همه تالش

مشکالت  موانع فرهنگی و سنتی،، باشد. عواملی مانند ناامنیهای فراوان روبرو میچالشحقوق بشر در افغانستان با 

اند که مانع دسترسی های اساسیهای شان، چالشاقتصادی و پایین بودن سطح آگاهی مردم از حقوق و آزادی

 . گرددشان میشهروندان به حقوق بشری

مانند ه ۱۳۹۷ مالی افغانستان در جریان سال مستقل حقوق بشربا توجه به این مهم، دفتر ساحوی کابل کمیسیون 

ها، سیمینارها، جلسات آموزشی، برگزاری کارگاه های کوتاه مدت آموزشی،برنامه اندازیبا راه ،های گذشتهسال

اندازی کورس آموزش حقوق بشر، برنامه آموزش طفل به طفل و های دراز مدت مانند راهها و برنامهکنفرانس

توانسته است، تمام والیات تحت پوشش خویش را پوشش داده و  ،هابشر در دانشگاهریس مضمون حقوق تد

های مختلف اجتماعی را در والیات تحت پوشش از گروه سطح آگاهی و دانش شمار زیادی از شهروندان کشور،

نه مباحث و در زمی قاء بخشیده وارت این دفتر )والیات کابل، پروان، پنجشیر، کاپیسا، میدان وردک، لوگر و غزنی(

این دفتر  ایهای برنامهمتذکره از طریق بخش هایموضوعات گوناگون حقوق بشری آموزش دهد. فعالیت

اند، شامل مدافعان و فعاالن حقوق بشر، ها آموزش دیدهکه در این برنامههایگروهافراد و اندازی شده است. راه

 ،ادان، دانشجویان، متنفذینوکالی مدافع، معلمین و است ی دفاعی و امنتی،منسوبین نهادهاقضات، خارنواالن، 

 باشند. می ، اعم از زنان و مردانها و سایر کارمندان ادارات دولتیرسانهنمایندگان 
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ی های رادیویاز طریق نشر برنامه را دهیهای گسترده آگاهی، دفتر ساحوی کابل تالش نموده برنامهعالوه بر آن

اندازی نماید تا  راه زیونی و توزیع نشرات، جزوات و ماهنامه حقوق بشر در تمام والیات تحت پوششو تلوی

ا به هاین برنامه های دیداری و شنیداری ارتقاء یابد.سطح آگاهی شهروندان در زمینه حقوق بشر از طریق رسانه

های گذشته، ن این دفتر نسبت به سالافزایش مراجعی حقوق بشر مؤثر بوده است. نوبه خود در گسترش و توسعه

ک و افزایش درخواست نهادهای اکادمی موجود در آن منابع کمیسیون به منظور استفاده ازکتابخانه  افزایش مراجعین

های واضحی از ، نشانهها، مکاتب و سایر مراکز آموزشی جهت بازدید و سیر علمی به کمیسیونمانند دانشگاه

 باشد. های آموزشی دفتر ساحوی کابل میفعالیت مؤثریت

های دفتر ساحوی کابل در عرصه آموزش و ترویج ها، دستاوردها و نتایج عملی فعالیتدر گزارش حاضر کارکرد

رسی شده های برهای مختلف دفتر ساحوی کابل در انجام فعالیتبخش است؛حقوق بشر مورد بررسی قرار گرفته

است؛ بخش تعلیمات حقوق بشر، بخش ول دستاوردها و نتایج آن نقش و سهم جدی داشتهدر این گزارش و حص

بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال، بخش حمایت و  آمبودزمن، بخش حمایت و انکشاف حقوق زنان،

ای اند که در طول سال مالی های برنامهاز بخش و بخش مرکز منابع اشخاص دارای معلولیت انکشاف حقوق

و ترویجی را تطبیق نموده و در این روند سهم جدی و  های آموزشیبرنامه ،مطابق برنامه عمل ساالنه ۱۳۹۷

 است.ها در گزارش حاضر مورد بررسی قرار گرفتهاند. تمامی این فعالیتمستقیم داشته

ز مل ساالنه، ادهی حقوق بشر، دفتر ساحوی کابل مطابق برنامه عهای آموزشی و آگاهیدر روند تطبیق برنامه

های مختلف اجتماعی از خدمات است تا اقشار، اصناف و گروهلف و متناسب استفاده نمودهتخم هایروش

های آموزش و ترویج مردم در این حوزه ارتقاء یابد. شیوه مند شده و دانشدهی حقوق بشر بهرهآموزشی و آگاهی

 است.تشریح شده ترمربوطه به صورت مفصلهای حقوق در نمودار زیر نشان داده شده و در بخش

آموزش و ترویج حقوق بشرشیوه های 
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معلومات مندرج این گزارش گزارش حاضر توسط ریاست دفتر ساحوی کابل طراحی، اصالح و بازنگری شده، 

حمایت و انکشاف حقوق زنان، بخش حمایت  های تعلیمات حقوق بشر، آمبوزدمن، بخشتوسط همکاران بخش

ده و  متن ق اشخاص دارای معلولیت جمع آوری گردیاف حقوو انکشاف حقوق اطفال و بخش حمایت و انکش

 است.تهیه گردیده نوشته و گزارش توسط آمر بخش تعلمیات حقوق بشر دفتر ساحوی کابل

همچنان از تمام اند، تهیه و نشر این گزارش سهم گرفته در ریاست دفتر ساحوی کابل از تمام همکارانی که

یات تحت پوشش، مقامات و مسئولین نهادهای دولتی و غیر دولتی و افرادی رضاکاران و فعاالن حقوق بشر در وال

دهی این دفتر را فراهم های آموزشی و آگاهیهای تطبیق برنامهکه با دفتر ساحوی کابل همکاری نموده و زمینه

 نماید.اند، تشکر و قدردانی میکرده
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 دانش و آگاهی عمومی در زمینه حقوق بشر ءرتقاا

ی از یک ،و تأثیرات آن در عرصه تأمین و حمایت از حقوق بشر با توجه به اهمیت آنامروزه آموزش حقوق بشر 

است که در اسناد مختلف بین المللی مربوط به حقوق بشر تأکید شده آید،به حساب می هم بشری افرادحقوق م

شود. زیرا حقوق بشر باید برای افراد آموزش داده شده و سطح آگاهی و دانش حقوق بشری مردم ارتقاء داده

اع نموده و در روند دف بشری خود سازد تا به صورت بهتر از حقوققادر می از حقوق بشر، اشخاص را آگاهی

 اع از حقوق بشری دیگران به صورت آگاهانه و هدفمند سهم بگیرند. دف

دفتر ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با درک اهمیت موضوع و براساس وظیفه رسمی و قانونی 

دهی خویش در حوزه های آموزشی و آگاهیبرنامه ،خود تالش نموده است در چارچوب برنامه عمل ساالنه

با مؤثریت و جدیت بیشتر تطبیق و عملی نموده و نتایج مثبت و مؤثر  ۱۳۹۷در جریان سال مالی حقوق بشر را 

 آنرا تضمین نماید. 

های از گروهنفر مرد(  ۳۹۵۹نفر زن و  4۵۲۲)نفر 848۱به تعداد  ۱۳۹۷ مالی دفتر ساحوی کابل در جریان سال

های آموزشی دفتر ساحوی کابل در است. برنامه داده ق بشر آموزش و آگاهیمختلف اجتماعی را در زمینه حقو

از تمام والیات تحت پوشش  هااین برنامه  بیق و عملی شده و مستفید شدگانتمام والیات تحت پوشش تط

تعداد  رسید، بنا  مرد( می ۳۰۵4زن و  ۳۱۷۳امل نفر )ش ۶۲۲۷که این رقم در سال گذشته به در حالی اند.بوده

بیانگر  است؛ آمار متذکرهبه صورت قابل مالحظه افزایش یافته ۱۳۹۶مقایسه با سال مالی مستفید شدگان در 

 دهد. فیصد افزایش را نشان می ۲۶.۵۷باشد، که های بیشتر آموزشی در ساحات تحت پوشش این دفتر میفعالیت

8481
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آمار مستفید شدگان برنامه های آموزشی و آگاهی دهی
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ش صورت گرفته تا های آموزشی دفتر ساحوی به صورت متوازن برای زنان و مردان دایر شده و تالبرنامه

نتایج مثبت داشته  ۱۳۹۷های دفتر ساحوی کابل در سال مالی مشارکت زنان در این برنامه افزایش پیدا کنند. تالش

های متذکره نشان است؛ آمارافزایش یافته فیصد ۲.4 دهیهای آموزشی و آگاهیو فیصدی حضور زنان در برنامه

فیصد مستفید شدگان  ۵۰.۹و  ۱۳۹۷های آموزشی در سال مالی هفیصد مستفیدشدگان برنام ۵۳.۳دهد که می

های دهند. بنابراین، فیصدی حضور زنان در برنامهرا زنان تشکیل می ۱۳۹۶های آموزشی در سال مالی برنامه

 باشد.آموزشی و میزان دسترسی آنان به خدمات حقوق بشری کمیسیون رو به افزایش می

دهی دفتر ساحوی کابل مطابق برنامه های آموزشی و آگاهیاست، برنامهریح شدهآنگونه که در مقدمه گزارش تص

ها، گیرد. تدریس مضمون حقوق بشر در دانشگاهها مختلف صورت میها و شیوهعمل ساالنه با استفاده از روش

ت آموزشی های آموزشی، جلساهای آموزشی، کورس/ دورههای ملی و محلی، سیمنارهای علمی، کارگاهکنفرانس

 است.مورد استفاده قرار گرفته ۱۳۹۷های است که در سال مالی از شیوه ،دهی و بازدید محصالن از دفترو آگاهی

 ۲کارگاه،  ۲۲گوناگون شامل ) دهیو آگاهی برنامه آموزشی ۱۲۹به تعداد  ۱۳۹۷دفتر ساحوی کابل طی سال 

دهی، یک عنوان کورس ده روزه آموزشی، جلسه هماهنگی و آگاهی ۶کنفرانس محلی و ملی و  8سمینار علمی، 
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رادیو و تلویزیون محلی(  ۵د با دانشگاه خصوصی و قراردا ۶جلسه آموزشی، تدریس مضمون حقوق بشر در  ۷۳

 ست.اهای مختلف دفتر ساحوی کابل تطبیق و عملی گردیدهط بخشها توساست. این برنامهراه اندازی نموده

احوی دفتر س کننده ءهای اجراتعداد مستفیدشدگان با تفکیک زن و مرد و بخشها، نوعیت برنامهدر جدول زیر 

    است:شدهکابل به صورت واضح درج گردیده و نشان داده

ره
ما

ش
 

 نوع برنامه
تعداد 

 برنامه

 نتعداد مستفید شدگا
 بخش اجرا کننده

 مجموع مرد زن

 حقوق بشر بخش تعلیمات ۲۵۶ ۱۹۲ ۶4 8 کارگاه آموزشی ۱

 بخش امبودزمن 44۰ ۳۳8 ۱۰۲ ۱4 کارگاه آموزشی ۲

 حقوق بشر بخش تعلیمات ۲4 ۹ ۱۵ ۱ روزه آموزشیکورس ده ۳

حقوق بشر در تدریس  4

 هادانشگاه

۶ 

 دانشگاه

 حقوق بشر بخش تعلیمات ۶۷۱ 4۷۵ ۱۹۶

 حقوق بشر بخش تعلیمات 4۱۹ ۲۳۲ ۱8۷ ۲ سمینارهای علمی ۵

 حقوق بشر بخش تعلیمات 84۵ ۱ 844 ۱۰ بازدید از دفتر کمیسیون ۶

۷ 

 ۱۰۱۶ ۵۶۳ 4۵۳ 8 های محلی و ملیکنفرانس

های آموزش، اطفال، شبخ

زنان و اشخاص دارای 

 معلولیت

 زنان، اطفال و ا.د.مهای بخش ۲۵۳۶ ۱۱۲۱ ۱4۱۵ ۷۳ جلسات آموزشی 8

جلسات هماهنگی و  ۹

 دهیآگاهی

 حقوق بشر بخش تعلیمات ۱۱4 ۱۰8 ۶ ۶

 بخش حقوق اطفال ۲۱۶۰ ۹۲۰ ۱۲4۰ ۱ آموزش طفل به طفل ۱۰

  ۸4۸۱ ۳۹5۹ 4522 ۱2۹ مجموعه
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قضایی، ؛ مسؤوالن و کارمندان نهادهای عدلی و های مختلف جامعه نظیرفوق، گروه های آموزشیدر برنامه

های همگانی، امنیتی، خبرنگاران رسانه دفاعی و مسؤوالن و مقامات ادارات دولتی، افسران و منسوبان نهادهای

ها، معلمین و دانشجویان و استادان دانشگاه فعاالن حقوق زنان، مدافعان حقوق بشر، فعالین جامعه مدنی،

های حقوق بشر آموزش در مورد ارزش و تراک نمودهاش های اجتماعیآموزان مکاتب، متنفذین و سایر گروهدانش

تشخیص نیازهای آموزشی در نهادهای مربوطه تدویر شده است. دفتر ساحوی  های فوق پس ازند. برنامهاداده شده

های آموزشی در نظر گرفته است، سعی نموده در برنامه های مختلف اجتماعی راکابل ضمن اینکه شرکت گروه

  ها فراهم نماید.در این برنامه ان و مردان را به صورت متوازناست تا زمینه شرکت زن

 های آموزشینتایح عملی و اثرات مثبت برنامه

بشر  آموزش حقوقعه و ، توسی در حوزه حقوق بشرو نظارت یهای حمایتعالوه بر فعالیتتذکر رفت،  که آنگونه

در این  دفتر ساحوی کابل ،باشدمهم کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می هاییکی از وظایف و صالحیت

ته داش قابل توجهی را درپی و نتایج عملی که پیامدهاو تأثیرگذاری را انجام داده است  های مهمزمینه فعالیت

تی ها و حندان در زمینه حقوق بشر، تغییر ذهنیتگاهی شهروسطح آ ها از یک سو باعث ارتقاءاست. این برنامه

بشر  یون مستقل حقوقباعث افزایش اعتماد مردم نسبت به کمیسرفتار برخی افراد شده است و از سوی دیگر 

 ده است.افغانستان گردی

باشد، یمهای آموزشی دفتر ساحوی کابل برخی از اثرات عملی که گویای مؤثریت فعالیت در این بخش گزارش

افزایش مراجعین و شاکیان به دفتر ساحوی کابل، درخواست مراجعین برای شرکت در  شود؛به بررسی گرفته می

های آموزشی کمیسیون، مراجعه دانشجویان به مرکز منابع و همچنان مطالبه نهادهای دولتی و غیر دولتی برنامه

  است.های است که مورد بررسی قرار گرفتهو شاخص های آموزشی، از اثرات عملییشبرد برنامهجهت تدویر و پ

شی های آموزبرنامه عملی یکی از مصادیق روشن تأثیرات الف( افزایش تعداد مراجعین دفتر ساحوی کابل:

ناخت و ش یش مراجعه شهروندان داللت بر ارتقاءباشد. افزادفتر ساحوی کابل، افزایش مراجعین به این دفتر می

عالوه بر سایر مباحث، معرفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، به کمیسیون دارد؛  مردم نسبت اعتماد

های آن و مفاهیم حقوق بشر از جمله موضوعات کلیدی و مهم هر برنامه آموزشی دفتر وظایف و صالحیت

ود آگاه خ ساحوی کابل بوده است. این امر سبب شده است تا اشتراک کنندگان برنامه از یکطرف از حقوق بشری

های قانونی، عملکرد به موقع و دستاوردهای کمیسیون نیز آشنایی حاصل شوند و از جانب دیگر، با صالحیت

 نمایند. کمیسیون مراجعهدفتر ساحوی به  ت به اجراآت کمیسیون افزایش یافته ونموده و میزان اعتماد شان نسب
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به تعداد  ۱۳۹۷دفتر ساحوی کابل، طی سال مالی  بخش پذیرش ده در کتاب ثبت مراجعینبر بنیاد آمار ثبت ش

ته گذش مالی این رقم در مقایسه با سال  اند.به دفتر ساحوی کابل مراجعه نموده مرد( ۲۶۰۹زن و  48۶۳نفر) ۷4۷۲

 های آموزشی کمیسیون بوده و میزاناین امر دلیل روشنی بر مؤثریت فعالیت دهد.فیصد افزایش را نشان می ۲8

 دهد. باالی اعتماد شهروندان را نسبت به کمیسیون نشان می

ان اند که شاکی یا همراهافرادی به عنوان مراجعه کننده در کتاب ثبت مراجعین ثبت شده قابل یاد آوری است ک

که از اند. افرادیاحوی و یا مراجعین کتابخانه دفتر ساحوی کابل بودهشاکی، مالقات کننده با ریاست دفترس

های آموزشی یا جلسات هماهنگی اشتراک نموده به دفتر های آموزشی کمیسیون مستفید شده و در برنامهبرنامه

کی بوده و نفر شاکی و همراهان شا ۵4۰۳از میان آمار فوق،   باشد.اند، در این آمار شامل نمیساحوی کابل آمده

 اند.ها مراجعه نمودهبه ریاست دفتر ساحوی کابل، مرکز منابع) کتابخانه( و سایر بخش ۲۰۶۹

اند، به مستفید شده ۱۳۹۷بنابراین، مجموع افرادیکه از خدمت حقوق بشری دفتر ساحوی کابل در سال مالی  

رسد. این رقم گستردگی کار کننده( می نفر مراجعه ۷4۷۲های آموزشی و نفر مستفدین برنامه 848۱نفر)  ۱۵۹۵۳

 دهد.و فعالیت دفتر ساحوی کابل را به عنوان یکی از دفاتر فعال و مؤثر کمیسیون نشان می

نشان  راافزایش آن و میزان ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ هایدر مقایسه با سال ۱۳۹۷ مالی در نمودار زیر تعداد مراجعین سال

 است:داده شده
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تفاده از سایر و اس شانشهروندان به دفتر ساحوی کابل کمیسیون برای رسیدگی به شکایاتبه این ترتیب مراجعه 

اشد که به بهای کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میبیانگر نتایج عملی فعالیت خدمات حقوق بشری،

ون به کمیسی صورت مستمر در راستای توسعه، حمایت و نظارت از حقوق بشر انجام داده است. چون افرادی که

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یک نهاد قابل اعتماد و قابل اتکاء اند که اند به این باور رسیدهمراجعه نموده

 پردازد.های بشری شان میبوده و به صورت جدی و بیطرفانه به دفاع از حقوق و آزادی

زنان  ۱۳۹۷رو به افزایش بوده و در سال مالی مراجعه زنان به دفتر ساحوی کابل نکته قابل توجه دیگر اینکه؛ 

است. از جانب فیصد افزایش یافته 4۲به میزان قابل مالحظه، یعنی  ۱۳۹۶مراجعه کننده در مقایسه با سال مالی 

دهد در حالیکه فیصد مراجعین را زنان تشکیل می ۶۵به تعداد  ۱۳۹۷دهد که در سال مالی دیگر آمار فوق نشان می

 است.فیصد بوده ۵۲حدود  ۱۳۹۶سال مالی این رقم در 

 های دفتر ساحوی کابل کمیسیون جهت افزایشافزایش مراجعه زنان بیانگر این واقعیت است که از یک سو تالش

از جانب دیگر سطح  است،ت حضور و دادخواهی آنان شدهمیزان حضور زنان در جامعه مؤثر بوده و منجر به تقوی

حقوق بشر و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان افزایش پیدا کرده و از جانب م مفهوآگاهی زنان در زمینه 

 است.سوم دسترسی زنان به خدمات حقوق بشری بهبود یافته

 است:شدهنشان داده ۱۳۹۶در مقایسه با سال  ۱۳۹۷در نمودار زیر آمار مراجعین زن در سال 
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آمار زنان مراجعه کننده به دفتر ساحوی کابل
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 های آموزشی:ون و مطالبه همکاری در تدویر برنامهب( مراجعه نهادهای آموزشی برای بازدید از کمیسی

های آموزشی برای بازدید از کمیسیون به ها و انستیتوتنفر از دانشجویان دانشگاه 84۵به تعداد  ۱۳۹۷طی سال 

. بیشترین اشخاص بازدید نفر آن مرد بوده اند ۱نفر آن زن  844اند. از این میان دفتر ساحوی کابل مراجعه نموده

دهد. برنامه بازدید از کمیسیون توسط کننده از کمیسیون را دانشجویان برنامه توسعه رهبری زنان تشکیل می

دانشجویان مراکز آموزشی در دو مرحله انجام شده است. در مرحله اول این برنامه، دانشجویان در مورد اهداف، 

شن توسط بخش آموزش حقوق بشر آگاهی ها و دستاوردهای کمیسیون از طریق ارائه پرزنتیوظایف، صالحیت

های از بخش ،های که از قبل تعیین شده حاصل نموده و در مرحله دوم آن، بازدیدکنندگان به صورت گروپ

 ها مطرح نمودند که از جانبپروگرامی کمیسیون بازدید نموده و سواالت مرتبط با هر بخش را با همکاران بخش

 بخش ارائه گردیده است.های قناعتسخها به سواالت شان پاهمکاران بخش

بیش از ده نهاد دولتی و غیر دولتی برای تدویر و پیشبرد برنامه آموزشی به دفتر  ۱۳۹۷مالی  سال همچنان در

ان برنامه یانتخاب کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان برای بازدید دانشجو اند.ه نمودهساحوی کابل مراجع

نهادهای  و افزایش معلومات های آموزشی، از یکطرف مبیین آگاهیبرد برنامهو پیش تدویر توسعه رهبری زنان و

ارتقاء سطح اعتماد نهادهای  کمیسیون بوده و از جانب دیگر نشانگر و علمی و سایر ادارات در مورد اکادمیک

 باشد.نسبت به کمیسیون می متذکره

 در سطح ملی و محلی یحکومتادارات و  و آموزشی علمی اری کمیسیون با نهادهایج( تقویت روابط ک

است تا سطح روابط، همکاری و هی توسط دفتر ساحوی کابل سبب شدهدهای آموزشی و آگاهیتدویر برنامه

نفری که از کمیسیون بازدید  84۵ ن این دفتر و نهادهای متذکره بیشتر از پیش تقویت گردد. از میانمیاهماهنگی 

که  هایدهند. همچنان در اکثر کنفرانسدمیک و علمی تشکیل میرا دانشجویان نهادهای اکاشانیت اند اکثرنموده

 هاآن والیت در آن برنامه محترم هایدر سطح والیات تحت پوشش دفتر ساحوی کابل تدویر شده است، والی

های محلی از یکطرف اند. موجودیت رابطه حسنه میان دفتر ساحوی کابل و حکومتشرکت و سخنرانی نموده

ش شود و از جانب دیگر سبب افزایهای بیشتر برای آگاهی نهادهای حکومتی از حقوق بشر میباعث ایجاد فرصت

 گردد.های محلی میحمایت از حقوق بشر توسط حکومت

 های نظارتی، حمایتیدر تمام والیات تحت پوشش، عالوه بر تطبیق برنامه ۱۳۹۷سال مالی دفتر ساحوی کابل در 

های متذکره است که در هریکی از کنفرانسو آموزشی، حداقل یک کنفرانس و یا محفل عمومی دایر نموده
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ن یر و برگزاری ایهای محلی در تدوها و سایر مسئولین محترم حکومتاند. والینفر اشتراک نموده ۲۰۰حداوسط 

های دفتر ساحوی کابل محافل همکاری نموده و خود در این برنامه اشتراک نموده، سخنرانی کرده و از برنامه

 است.حمایت نموده

  

  
کابل، کاپیسا، میدان وردک و پروان های محترمتصاویری از جلسات هماهنگی با والی
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آموزشیهای تشریح جزئیات دستاوردها و فعالیت    

 طبیقکمیسیون تالش نموده است تا برای ت ساالنه دفتر ساحوی کابل بر مبنای برنامه استراتیژیک و برنامه عمل

خود زمینه آگاهی شهروندان را از حقوق بشری شان  های قانونیهای یاد شده و همچنان انجام مأموریتبرنامه

دهی استفاده نموده است. های گوناگون آموزشی و آگاهیمساعد سازد. دفتر ساحوی کابل برای این امر از شیوه

عملی  ( و نتایجبا تفکیک زن و مرد)  های آموزشی را با تعداد مستفیدشدگاندر این قسمت گزارش انواع برنامه

 گیریم.جداگانه به بررسی میبه صورت  آن

 های خصوصیاول( تدریس مضمون حقوق بشر در دانشگاه

های داشته است، یکی از فعالیت ۱۳۹۷های آموزشی که دفتر ساحوی کابل در جریان سال عالوه بر سایر فعالیت

ساس ا این فعالیت بر باشد.های خصوصی میاهمهم دفتر ساحوی کابل تدریس مضمون حقوق بشر در دانشگ

 است؛ دانشگاه مشعل،ی انجام شدهخصوص دانشگاه ۶تفاهمنامه دوجانبه میان دفتر ساحوی کابل کمیسیون و 

 ۱۳۹۷ال مالی و دانشگاه زاول، در سل دانشگاه استقالدانشگاه باختر، دانشگاه کاتب،  دانشگاه گوهرشاد،

 باشند.دفتر ساحوی کابل می های همکاردانشگاه

با یکی  ،ی متذکرههاضمن امضای تفاهمنامه با هریک از دانشگاه ۱۳۹۷ تحصیلی در آغاز سالدفتر ساحوی کابل 

که از طرف کمیسیون تا مضمون حقوق بشر را مطابق جزوه آموزشی  ها قرارداد نموداز استادان مجرب آن دانشگاه

 د. نتدریس نمای ،شودسپرده می به استادان محترم

 
 های همکاردانشگاهنامه با محفل امضاء تفاهم
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مستر در هر س باشد،های توسعه حقوق بشر میوشها یکی از مؤثرترین رتدریس مضمون حقوق بشر در دانشگاه

 گیرند. را فرا می مستمر و در فضای اکادمیک این مضمون تعداد زیادی از دانشجویان به صورت

حقوق  مضمونپسر(  4۷۵دختر و  ۱۹۶ل )محص نفر ۶۷۱به تعداد  ۱۳۹۷از طریق این فعالیت آموزشی طی سال 

 اند. فرا گرفته و امتحان نهایی سمستر را نیز با موفقیت سپری نموده بشر را به صورت علمی

حقوق بشر، اصول حقوق بشر،  هایتحصیلی موضوعات نظیر؛ مفاهیم و ویژگی در جریان دوسمستر این سال

، بشر با حقوق بشردوستانه، کنوانسیون حقوق اقتصادی های حقوق بشر، ارتباط حقوقتاریخچه حقوق بشر، نسل

کشی، کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض نژادی، اجتماعی و فرهنگی، کنوانسیون منع و مجازات جنایت نسل

های حقوق بشری و نقش حقوق بشر در جهت حفظ ارزشکنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، 

های حقوق بشر مطابق ها درقبال حفظ و حراست از ارزشامعه، مسؤولیت دولتهای عمومی افراد در جآزادی

های حقوق بشر در دوره جدید، مبانی ارزش دستاوردهای حکومت افغانستان زمینه المللی،اسناد ملی و بین

ارزشهای حقوق بشر با تاکید بر دو مبنای دینی وطبیعی، مصادیق حقوق بشر و اهمیت و آثار آن در جامعه و 

های جلوگیری از نقض حقوق بشر، پذیری، راهها، نهادینه شدن فرهنگ تحمل و هممکلفیت حکومت در قبال آن

یی حقوق شان، نظام افریقاالمللی، چگونگی دسترسی افراد به حقوق بشرید ملی و بینحقوق اطفال و زنان در اسنا

غیردولتی جهانی و حمایت از حقوق بشر، نهادهای ملی حمایت از حقوق بشر، حقوق بشری های بشر، سازمان

های آزادی یتبررسی محدود و زندانیان، انواع جرایم خشونت علیه زنان و مجازات آن در نظام حقوق افغانستان

 توسط استادان محترم در صنوف حقوق بشر تدریس شده است.بیان در نظام حقوقی افغانستان 

 4۰دختر و  ۱۳نفر محصل ) ۵۳نفر محصل،  ۶۷۱چنانچه در نمودار زیر هم نمایش داده شده است، از مجموع 

 ۳8دختر و  ۷نفر محصل ) 4۵، پسر( در دانشگاه استقالل ۳۳دختر و  ۲نفر محصل ) ۳۵پسر( در دانشگاه مشعل، 

دختر و  ۱۳۷نفر محصل ) ۳۳۵پسر( در دانشگاه کاتب،  ۵4دختر و  ۱۶نفر محصل ) ۷۰پسر( در دانشگاه باختر، 

پسر( در دانشگاه زاول در مورد حقوق بشر  ۱۱۲دختر و  ۲۱نفر محصل ) ۱۳۳پسر( در دانشگاه گوهرشاد و  ۱۹8

نفر محصل در صنوف حقوق بشر، بیشترین محصلین  ۳۳۵وهرشاد با داشتن اند. در این میان دانشگاه گآموزش دیده

نفر محصل، کمترین محصل حقوق بشر را  ۳۵حقوق بشر را داشته و مؤسسه تحصیالت عالی استقالل با داشتن 

 دارا بوده است. 

م در سمستر دو با کمیسیون همکاری داشته است و قابل ذکر است که دانشگاه زاول صرف در سمستر بهاری

 نسبت نبود استاد مجرب حقوق بشر، با آن دانشگاه قرارداد صورت نگرفت.
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است. در نمودار فوق تعداد محصلین صنوف حقوق بشر با تفکیک دختر و پسر در هر دانشگاه نشان داده شده

گی های همیشیهای گذشته یکی از نگرانشود کمبود دختران در صنوف حقوق بشر مانند سالطوریکه دیده می

 ۶۷۱از جمله  ۱۳۹۷شود طی سال بوده که در این دوره آموزشی نیز محسوس است. چنانچه در شکل نیز دیده می

فیصد( کل دانشجویان صنوف حقوق بشر  ۲۹.۲۱نفر آن که ) ۱۹۶الذکر صرف های فوقنفر دانشجو در دانشگاه

اشند. در این میان بیشترین محصل دختر که تعداد آن بدهند دختران هستند و متباقی همه پسران میرا تشکیل می

نفر در صنوف  ۲رسد در صنوف حقوق بشر دانشگاه گوهرشاد و کمترین محصل دختر یعنی نفر می ۱۳۷به 

 حقوق بشر دانشگاه استقالل بوده است. این امر مبیین اینست که دختران نسبت به پسران کمتر به تحصیالت عالی

 دسترسی دارند.  خصوصی

 هانتایج ارزیابی )امتحان( تدریس مضمون حقوق بشر در دانشگاه

دهد که برنامه تدریس مضمون های فوق نشان میهای انجام شده از تدریس مضمون حقوق بشر در دانشگاهارزیابی

ار زیر چنانچه در نمودها در زمینه توسعه حقوق بشر بوده است. ها یکی از مؤثرترین برنامهحقوق بشر در دانشگاه

های متذکره، پس از سپری نمودن امتحانات نفر دانشجوی حقوق بشر در دانشگاه ۶۷۱شود، از مجموع دیده می

تا  ۵۵نفر نمره بین  ۳۰۶گرفته اند،  ۹۹تا  8۱نفر نمره بین  ۲۶۳گرفته،  ۱۰۰نفر آن نمره  ۷8شان، به تعداد نهایی

 اند.بدست آورده ۵۵تر از نفر هم نمره پایین ۲4و  8۰

کاتب باختر گوهرشاد مشعل زاول استقالل

دختر196مجموعاً  54 38 198 40 112 33

پسر475مجموعاً  0 7 137 13 21 2
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 دهد:های همکار را نشان مینمودار زیر فیصدی نمرات محصالن حقوق بشر دانشگاه

 
نفر نمره کادری را اخذ نموده  ۳4۱نفر به تعداد  ۶۷۱که در نمودار فوق نیز نشان داده شده است، از مجموع طوری

نفر نمره  ۲4به تعداد  ،دهدفیصد کل محصلین حقوق بشر در شش دانشگاه را تشکیل می ۵۰است. که حدود 

فیصد  ۱۰۰و یا   لینی که نمرات کادری کسب کردهاین رقم در مقایسه با تعداد محص اند وگرفته ۵۵ز تر اپایین

 .باشدخیلی اندک می اند،نمره گرفته

 حقوقموضوع را در مورد نامه شانالذکر پایانهای فوقلین دانشگاهنفر از محص ۳۰قابل یادآوری است که به تعداد 

تدریس مضمون حقوق بشر از طریق نهادهای  ین امر یکی از تأثیرات قابل توجهاند که ابشر اختصاص داده

 باشد. می و علمی اکادمیک

ن اینکه ها ضمدانشگاه رسیم که تدریس مضمون حقوق بشر دربا بررسی و مقایسه ارقام فوق به این نتیجه می

ش جدید ترویج و گسترش حقوق بشر از طریق محصلین فق بوده است، عالوه بر آن، یک رویک برنامه خیلی مو

 باشد. در درون جامعه نیز می

 ها و مدافعان حقوق بشردوم( ارتقاء دانش حقوق بشری مسئوولین و کارمندان نهادهای عدلی و قضایی، رسانه

ق ها، مدافعان حقونهآموزش مسؤولین رسا های دیگر آموزشی دفتر ساحوی کمیسیونفعالیتن ترییکی از مهم

 ش دادن کارمندانباشد. آموزهای ذیربط میارگان مساعدان حقوقی و سایربشر، قضات، حارنواالن، وکالی مدافع، 

کمیسیون، توسط  ۱۳۹۷سال مالی  هدف دوم برنامه عمل ۱.۳.۲و  ۱.۱.۲های الذکر بر اساس بازدهنهادهای فوق

۳۰۶

۲۶۳

۷۸

۲۴

۰

۵۰

۱۰۰

۱۵۰

۲۰۰

۲۵۰

۳۰۰

۳۵۰

نمره۵۵-۸۰ نمره۸۱-۹۹ نمره100 ۵۵پاینتر ا ز 

فیصدی نمرات محصالن حقوق بشر
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آگاهی نهادهای مذکور در زمینه حقوق بشر  است. ارتقاءساحوی کابل انجام شدهبخش آموزش حقوق بشر دفتر 

شان و به خصوص تأمین محاکمه عادالنه مساعد که زمینه آگاهی و دسترسی مردم را به حقوق بشریعالوه بر این

امر  برد. اینو اعتماد مردم را نسبت به نهادهای عدلی و قضایی نیز باال میسازد، از جانب دیگر سطح مراجعه می

 گردد.شود تا در دراز مدت زمینه حمایت و تأمین سایر حقوق بشری شهروندان نیز فراهم سبب می

کارگاه  4به تعداد  ۱۳۹۷با در نظرداشت این مهم، بخش آموزش حقوق بشر دفتر ساحوی کابل در طول سال 

 ۲، کارگاه برای کارمندان مشرانو جرگه ۱مساعدان حقوقی،  ، خارنواالن، وکالی مدافع،را برای قضات آموزشی

ت تحت پوشش این دفتر تدویر ها در ساحابرای مسؤولین رسانه کارگاه ۱ی مدافعان حقوق بشر و برا کارگاه

مرد( در مورد  ۱۹۲زن و  ۶4فر )شامل ن ۲۵۶الذکر، جمعا  به تعداد های فوقاست. از طریق برگزاری کارگاهنموده

اد اند، به تعدها شرکت نمودهکه در این برنامهاند. از جمله افرادیمفاهیم، اصول و موازین حقوق بشر آموزش دیده

مرد(  ۲8زن و  ۲4) اننفر آن ۵۲، مساعدان حقوقیمرد( قضات، خارنواالن، وکالی مدافع و  ۹۱زن و  ۱8نفر ) ۱۰۹

مرد( مسؤولین  ۲۱زن و  ۲نفر آن ) ۲۳مرد( کارمندان مشرانو جرگه  و  ۱8زن و  ۱۳نفر ) ۳۱ر، مدافعان حقوق بش

 اند.ها بودهو اعضای رسانه

 دهد:با تفکیک زن و مرد را نشان می ی متذکرههای آموزشنمودار زیر مستفیدشدگان برنامه
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نفر۲۵۶مجموعا  
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 های آموزشی بخش تعلیمات حقوق بشرتایج ارزیابی کارگاهن

ل ها از طریق توزیع اوراق ارزیابی قبهای آموزشی، ارزیابی برنامههای مناسب برای ارزشیابی فعالیتروشیکی از 

و سایر  های آموزشی توسط بخش آموزش حقوق بشرباشد. این ارزیابی در تمام برنامهمی و بعد از کارگاه

ه فرادی است کها و ارزیابی او دیدگاهنتایج  دهندةجام شده است. جدول زیر نشانان های دفترساحوی کابلبخش

 این بخش را ارزیابی نموده است. هایهای بخش آموزش شرکت نموده و به صورت حضوری برنامهدر کارگاه

 دهد:های آموزشی بخش تعلیمات حقوق بشر را نشان میجدول زیر نتایج ارزیابی کارگاه

ره
ما

ش
 

 هاهای اشتراک کننده در کارگاهگروه 

فیصدی  سطح آگاهی ارزیابی

افزایش 

 آگاهی
قبل از 

 کارگاه

بعداز 

 کارگاه

 %۱۰.8 %۶۱.۶ %۵۰.8 هامسؤولین و کارمندان رسانه ۱

 %۳۱.۷ %۵۶.۹ %۲۵.۲ کارمندان مشرانو جرگه ۲

 %۳۹.4 %۶۵ %۲۵.۶ مدافعان حقوق بشر ۳

و سایر ادارات مسؤوالن و کارمندان قضا و خارنوالی  4

 والیت کاپیسا دولتی
4۳.۱% ۶۹.۱% ۲۶% 

 %۳4 %8۵ %۵۱ مسؤوالن و کارمندان قضا و خارنوالی والیت لوگر ۵

 %۳۰.۱8 %۷8 %4۷.8۲ مسؤوالن و کارمندان ریاست عمومی پاسپورت ۶

و سایر ادارات مسؤوالن و کارمندان قضا و خارنوالی  ۷

 والیت پنجشیر دولتی
8۲.۱% ۹۱.۱% ۹% 

  %25.۸۶ اشتراک کنندگان حد اوسط افزایش آگاهی

دهنده میزان افزایش آگاهی های آموزشی نشانشود، نتایج مجموع ارزیابی کارگاهگونه که در جدول فوق دیده میآن

باشد. مطابق این جدول، اکثریت اشتراک کنندگان اشتراک کننندگان در مورد موضوعات آموزشی حقوق بشر می

ها طوریکه در اند، اما در ختم کارگاهداشته ها در مورد مفاهیم و موازین حقوق بشر آگاهی کمترقبل از کارگاه

یش افیصد آگاهی آنان در مورد حقوق بشر افز ۲۶های بعداز کارگاه نیز آشکار است به طور اوسط اوراق ارزیابی
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باشد. دگان میهای اشتراک کننها و ذهنیتافزایش فیصدی آگاهی اشتراک کنندگان، بیانگر تغییر دیدگاه یافته است.

این ترتیب زمینه تأمین و رعایت حقوق بشر در جامعه ها سر انجام به تغییر رفتارها انجامیده و بهتغییر ذهنیت

های آموزشی برگزار شده توسط بخش ی کارگاهکارآمدبیانگر مؤثریت و  شود. آمار فوق از جانب دیگرفراهم می

 باشد.می تعلیمات حقوق بشر دفتر ساحوی کابل

 روزه سوم( آموزش حقوق بشر از طریق تدویر کورس ده

 ۱۵نفر ) ۲4روزه را با شرکت یک کورس ده ۱۳۹۷مالی  سال حقوق بشر دفتر ساحوی کابل طی بخش آموزش

قوق بشر تدویر نموده است. اشتراک کنندگان این برنامه از میان افرادی فعاالن حعلمای دینی و مرد( از  ۹زن و 

های حقوق بشر داشتند. این برنامه به نسبت طوالنی بودن آن گزینش شده بودند که کارنامه نیک در زمینه فعالیت

تر یقعمتر بوده و در آن موضوعات و مباحث مختلف حقوق بشر به صورت های آموزشی متفاوتاز سایر برنامه

کاویده شده است. به این خاطر تدویر این برنامه برای ده روز فرصتی مناسب برای درک و فهم عمیق موازین 

 حقوق بشر بوده است. 

 

 ها برای اشتراک کنندگان کورس ده روزه آموزش حقوق بشرمراسم توزیع تصدیق نامه

 المللی حقوق بشر، حقوق بشریدر این کورس موضوعاتی مانند: مفاهیم و اصول حقوق بشر، معرفی اسناد بین

زنان و ممنوعیت خشونت علیه زنان، حقوق اطفال، مبارزه با فساد اداری، حقوق اشخاص دارای معلولیت، حق 
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های آن آموزش داده اهی و روشبر انتخابات شفاف و عادالنه، حق بر صلح، حق بر محیط زیست سالم، دادخو

 شده است.

 چهارم( توسعه حقوق بشر از طریق تدویر سیمنارهای علمی

توان با تدویر آن زمینه آگاهی شهروندان را در های دیگری است که میتدویر سمینارهای علمی یکی از فرصت

ال ساحوی کابل در این س زمینه مفاهیم حقوق بشر در سطح گسترده فراهم نمود. بخش آموزش حقوق بشر دفتر

دو سمینار علمی را در زمینه فقر و حقوق بشر و حقوق بشر و انتخابات در دانشگاه پروان و دانشگاه گوهرشاد 

اکثریت  بودند. مرد ( شرکت نموده ۲۳۲زن و  ۱8۷نفر که ) 4۱۹برگزار نموده است. در این سمینارها به تعداد 

 های متذکره بودند.قاطع اشتراک کنندگان محصالن دانشگاه

  

 های پروان و گوهرشاددر دانشگاه« فقر و حقوق بشر» و سیمنار« حقوق بشر و انتخابات»سیمنار 

در این سمینارها موضوعات مهمی نظیر؛ مفهوم، اصول و مصادیق حقوق بشر، مفهوم فقر، حقوق بشر و فقر، حق 

عادالنه و قواعد قانونی حاکم بر آن، اهمیت شمارکت زنان مشارکت در انتخابات، اصول اساسی انتخابات آزاد و 

های حمایتی کمیسیون به بحث گرفته شده و در اخیر هر برنامه به سواالتی که از جانب در انتخابات، میکانیزم

ق مؤثر آگاهی از حقو هایکنندگان مطرح شده نیز پاسخ ارائه گردیده است. تدویر سمینارها یکی از روششرکت

آید، چون با تدویر سیمنار زمینه آگاهی تعداد زیادی از افراد در مورد موازین حقوق بشر مساعد ه حساب میبشر ب

 باشد. که در سایر برنامه چنین فرصتی میسر نمیشود. در حالیمی

 پنجم( ارتقاء آگاهی عمومی در مورد کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

های بکارگیری حقوق بشر دهی فرصت مناسبی برای انتقال دانش و مهارتهای آموزشی و آگاهیتدویر برنامه

، های آموزشی مانند کارگاه، عالوه بر تدویر سایر برنامهدفتر ساحوی کابل باشد. بخش آموزش حقوق بشرمی
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ز ی نیآموزشهای رادیویی و تلویزیونی، با نهادهای اکادمیک و مراکز و برنامه ها، سمنیارهاجلسات، کنفرانس

های متداوم این بخش باعث افزایش اعتماد شهروندان و به خصوص نهادهای همکاری نموده است. همکاری

 یک نسبت به کمیسیون شده است.اکادم

، انستیتوت مسلم، دانشگاه مشعل، انستیتوت AWEC، انستیتوت BCIمؤسسه در جریان این سال نهادهای چون 

Aptech Afghanistan  بردند، تقاضا نمودند تا دانشجویانی زنان )پروموت( را به پیش می برنامه رهبریکه

رسانند به تعقیب آن از کمیسیون نیز بازدید نمایند. انتخاب کمیسیون برای که دوره آموزش رهبری را به پایان می

اشد، بمی که بیانگر اعتماد آن نهادها نسبت به کمیسیون بازدید دانشجویان از سوی نهادهای اکادمیک همچنان

 سازد.ها و دستاوردهای کمیسیون نیز فراهم میزمینه وسیعی را برای آگاهی دانشجویان از مبانی وظایف، صالحیت

را با  محصل زن( 844مرد و  ۱نفر ) 84۵آشنایی  بازدید و توانسته است زمینه ۱۳۹۷طی سال  دفتر ساحوی کابل

تقل حقوق بشر افغانستان مساعد نماید. که خوشبختانه ها و دستاوردهای کمیسیون مسی وظایف، صالحیتمبان

پیامدهای خوبی در پی داشته است. مثال  در جریان این سال تعداد زیادی اشتراک کنندگان برنامه آموزشی فعاالن 

 و ها با کمیسیون از نزدیک آشنا شدهدادند که قبال  از طریق این برنامهو مدافعان حقوق بشر را افرادی تشکیل می

 وق بشری نموده بودند. های حقشروع به فعالیت

 اند با تفکیک دختر و پسر نشان داده شده است.در نمودار زیر تعداد محصلینی که از کمیسیون بازدید نموده
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.از کمیسیون بازدید نموده اند، با تفکیک زن و مرد1397تعداد مردان و زنانی که در سال 
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های کمیسیون شرکت نموده و در جمع و کارگاه از دفتر های بازدیدبود که قبال  در برنامه یکی از افرادی هاشمی
شرکت من در چند برنامه »مدافعان حقوق بشر پیوسته بود، در کارگاه مدافعان حقوق بشر چنین اظهار نمود: 

حقوق بشر در کمیسیون برایم بیشتر از چهار سال دانشگاه آموزنده بوده است. یعنی مفاهیمی را که من  یآموزش
تر از آن است که در دوران تحصیلم در دانشگاه تر و عمیقام، خیلی ارزندهکمیسیون فرا گرفته هایدر جریان برنامه
 کنم.این خاطر از کمیسیون صادقانه قدردانی می فرا گرفته ام. به

های بازدید از کمیسیون، در دو بخش انجام شده است. در بخش برای آشنایی بهتر مراجعین با کمیسیون، برنامه

ها و اول آن بازدیدکنندگان از طریق پرزنتیشنی که توسط بخش آموزش در مورد مبانی، وظایف و صالحیت

ها بازدید نموده آنها عمال  از بخشدستاوردهای کمیسیون ارائه شده شناخت حاصل نمودند، و در بخش دوم آن، 

 ها آشنا گردیدند. های بخشو با چگونگی کار و فعالیت

 نهادهای دفاعی و امنیتی در زمینه حقوق بشر و حقوق بشردوستانه ششم( ارتقاء آگاهی منسوبان

منسوبان نهادهای دفاعی و امنیتی)اردوی ملی، پولیس ملی و امنیت ملی( بخش  های آموزشی برایتدویر برنامه

دفتر ساحوی کابل  بخش آمبودزمن توسط ۱۳۹۷های آموزشی است که در جریان سال مهم دیگری از فعالیت

گاهی آهدف اصلی آن بلند بردن سطح کمیسیون برگزار شده و برنامه عمل  ها بر مبنایاست. این برنامهانجام شده

آگاهی مسؤولین است. الذکر در زمینه حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بودهمسؤولین و کارمندان نهادهای فوق

میزانی که مسؤولین و کارمندان نهادهای دفاعی و امنیتی  هر ای برخوردار است. چون بهنهادها فوق از اهمیت ویژه

یشتر آگاه شوند به همان میزان در رعایت آن تالش های حقوق بشر و حقوق بشردوستانه باز موازین و ارزش

 یابد.نمایند، و به این ترتیب، میزان نقض حقوق بشر کاهش میمی

با توجه به این مهم، بخش آمبودزمن دفتر ساحوی کابل کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در جریان سال 

دایر نموده است. که در آن به کارگاه آموزشی را برای منسوبین نهادهای امنیتی و دفاعی  ۱4به تعداد  ۱۳۹۷مالی 

 اند.آموزش دیده مرد( از نیروهای امنیتی و دفاعی ۳۳8زن و  ۱۰۲نفر ) 44۰تعداد 

های آموزشی برای نهادهای دفاعی و امنیتی با تفکیک زن و مرد نشان در نمودار زیر آمار اشتراک کنندگان برنامه

 است:شدهداده
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کارگاه آموزشی متذکره آموزش دیده ۱4دهنده تعداد زنان و مردانی است که از طریق برگزاری نمودار فوق نشان

را آن %۷۶.8۱نفر آن که  ۳۳8اند ها آموزش دیدهنفر که در این کارگاه 44۰اند. چنانچه در فوق گفته شد، از میان 

دهد. همچنان از مجموع شود را زنان تشکیل میکل ارقام می %۲۳.۱8نفر آن که  ۱۰۲دهد مردان بوده و تشکیل می

کارگاه برای منسوبین وزارت  ۱ن ریاست امنیت ملی، کارگاه برای منسوبی ۲کارگاهی که در فوق ذکر شد،  ۱4

ها تالش در زمینه تدویر این کارگاه است.کارگاه برای منسوبین وزارت امور داخله برگزار شده ۱۱دفاع ملی و 

ها به صورت متوازن در تمام والیات تحت پوشش دفتر ساحوی کابل دایر گردیده و تمام صورت گرفته تا کارگاه

 شود.حو احسن پوشش دادهساحات به ن

 است:در نمودار زیر نشان داده شدهتعداد اشخاص آموزش دیده با تفکیک نهادها 
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 ۳۱۵اند،  ها اشتراک نمودهکارگاه ۱4نفری که در این  44۰شود، از مجموع که در نمودار فوق مشاهده میطوری

( آنها از %۱۹.۳۱تن ) 8۵از وزارت دفاع ملی و ( آنان %۹.۰۹تن ) 4۰( آنان از وزارت امور داخله، %۷۱.۵۹تن )

 اند.ریاست عمومی امنیت ملی بوده

های هر نهاد آموزش داده شده است. برای ارزشیابی نتایج در هر کارگاه موضوعات حقوق بشری مرتبط با فعالیت

گردیده که میزان های آموزشی، در هر ختم هر کارگاه سواالت ارزیابی برای  اشتراک کنندگان  توزیع برنامه

  88 های انجام شده، بیشتر از  %ها توسط اشتراک کنندگان ارزیابی شده است. طبق ارزیابیمؤثریت برنامه

بیشتر  هایخواهان تدویر کارگاه آنها %۹۰ها را عالی ارزیابی نموده و در حدود بیشتر از کنندگان کارگاهاشتراک

 اند. شده

  
 منسبوبان قومندانی عمومی گارنیزیون کابلکارگاه آموزشی برای 

315وزارت امور داخله 

40وزارت دفاع ملی 

85امنیت ملی 

ها با تفکیک منسوبان نهادهای دفاعی وامنیتیتعداد اشتراک کنندگان کارگاه
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ند. آنها ضمن عالی ارزیابی اای دفاعی و امنیتی شرکت نمودههای متذکره، مقامات بلندپایه نهادههمچنان درکارگاه

ها به صورت مستمر در مرکز و سایر والیت های آموزشی از کمیسیون تقاضا نمودند تا این برنامهنمودن برنامه

قوماندان عمومی گارنیزیون  ،معاون وزارت دفاع ملی و«مراد»مثال  محترم سترجنرال مرادعلی  یابد. کشور ادامه 
ر ضمن قدردانی از رهبری کمیسیون و ریاست دفت در مراسم اختتامیه برنامه آموزشی برای منسبوبان آن نهاد، کابل

روز به اساس تفاهمنامه همکاری میان کمیسیون و  جای بسا خوشی است که درطی سه»گفت: ساحوی کابل، 
ویر همچو یم، با تدبشر در مقر گارنیزیون کابل بود نیروهای دفاعی و امنیتی میزبان ورکشاپ کمیسیون حقوق

. درشرایط انداز موازین حقوق بشر آگاه شده مانهاد ها از مدت دوسال بدینسو، صدها تن از منسوبین ورکشاپ
المللی بیش های داخلی روبرو هستیم، آموزش حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بینزه با جنگکنونی که همه رو

شود. زیرا با آگاهی از حقوق بشر ما هم وظایف خود را به صورت از هرزمان دیگر برای ما یک امر مهم تلقی می
 .«دا خواهیم کرد.دهیم و هم توان حمایت بیشتر از حقوق مردم را پیدرست انجام می

  

 کارگاه آموزشی برای منسوبین قومندانی پولیس سرحدی میدان هوایی بین المللی حامد کرزی

 های محلی و ملیهفتم( ارتقاء آگاهی عمومی از طریق کنفرانس

ای هالمللی فرصتها و تجلیل از روزهای ملی و بینهای آموزشی یادشده، تدویر کنفرانسعالوه بر فعالیت

ین ا ساحوی کابل از طریق آن به آگاهی شهروندان در زمینه حقوق بشر مبادرت ورزیده است. اند که دفتردیگری

 است.ها در سطح ملی و محلی دایر شدهسلسله کنفرانس

المللی مانند؛ دهم دسامبر )روز جهانی ها و تجلیل از روزهای ملی و بیندفتر ساحوی کابل با تدویر کنفرانس 

حقوق بشر و روز قربانیان جنگ(، شانزدهم جوزا )روز تأسیس کمیسیون(، سوم دسامبر )روز جهانی اشخاص 

هانی اطفال و روز جهانی منع خشونت نوامبر )روز ج ۲۵و  ۲۰دارای معلولیت(، هشتم مارچ )روز جهانی زن(، 



26 
 

حقوق قربانیان تروریزم تالش نموده است تا زمینه آگاهی شهروندان را در  هایکنفرانس سلسله علیه زنان( و

 مورد کمیسیون و موازین حقوق بشر به صورت گسترده مساعد نماید.

  
 «حقوق بشر، جامعه عادالنه وعاری از خشونتکمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان راهی به سوی آزادی، » کنفرانس 

های محلی به صورت متوازن در تمام والیات تحت دفتر ساحوی کابل در عین حال تالش کرده تا کنفرانس

دفتر ساحوی کابل توانست در  ۱۳۹۷های قابل دسترس برگزار شود. در سال مالی پوشش و برخی از ولسوالی

ات های بزرگ محلی را با اشتراک مقامباشد، کنفرانسواصالتی آن نسبتا  ناامن میهای موالیات غزنی و لوگر که راه

های های محلی دایر کند. به همین در والیات پروان، کاپیسا، پنجشیر و میدان وردک نیز کنفرانسعالی رتبه حکومت

 بزرگ محلی دایر نمود.

اشخاص  حمایت و انکشاف حقوق ان،حمایت و انکشاف حقوق زنهای ها توسط بخشاین سلسله کنفرانس

سا، بررسی در والیات کابل، کاپی و ، تعلیمات حقوق بشر و نظارتاطفال، حمایت وانکشاف حقوق دارای معلولیت

 .استبرگزار شده و غزنی ، پنجشیر، لوگرمیدان وردک پروان،

 تحت پوشش، سطح آگاهی ی در والیاتکنفرانس ملی و محل 8دفتر ساحوی کابل با تدویر  ۱۳۹۷در سال مالی  

است. اشتراک مرد( را در زمینه مفهوم حقوق و مفاهیم مرتبط با آن ارتقاء بخشیده ۵۶۳زن و  4۵۳)نفر ۱۰۱۶

های ربانیان تروریزم، میکانیزمقدر مورد مفاهیم، اصول و موازین حقوق بشر، حقوق  هاکنندگان این کنفرانس

حقوق زنان و ممنوعیت خشونت علیه اطفال و زنان آشنایی  حمایتی کمیسیون از حقوق بشر، حقوق اطفال،

 اند.اصل کردهح
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 است: شدههای محلی و ملی با تفکیک زن و مرد نشان دادهدر نمودار زیر آمار اشتراک کنندگان کنفرانس

 

 زنان بشری هشتم( توسعه آگاهی عمومی در زمینه حقوق

گاهی آ . ضعفباشددر افغانستان می ی زنانتأمین حقوق بشرهای جدی فراراه خشونت علیه زنان یکی از چالش

توسعه آگاهی شهروندان در مورد  وآید. از اینرمردم از حقوق زنان یکی از عوامل اساسی این معضل به حساب می

ه های دسترسی آنان بشود تا زنان به صورت ویژه مورد حمایت قرار گرفته و زمینهحقوق بشری زنان باعث می

حمایت و انکشاف حقوق زنان دفتر ساحوی کابل بر  گردد. با توجه به این مهم، بخششان مساعد شریحقوق ب

والیت کابل در دهی را جلسه آگاهی ۲۵به تعداد  ۱۳۹۷کمیسیون، در جریان سال  ساالنه اساس برنامه عمل

زنی غ میدان وردک و کاپیسا، (، والیت پروان، پنجشیر،دره، پغمانباغ، استالیف، کلکان، گلهای قره)ولسوالی

 .برگزار نموده است

های مختلف جامعه از گروه مرد( ۲۱۳زن و  ۶۲۱)نفر ۳48 با تدویر این سلسله جلسات آموزشی، دانش و آگاهی

های المللی، قانون منع خشونت علیه زنان، خشونتینبحقوق زنان در قوانین ملی و  ؛چوندر مورد موضوعات 

و دستاورد های کمیسیون مستقل حقوق بشر  آن های ناگوار آن، فرار از منزل و علل و عواملو پیامد خانوادگی

%(44.۵8)نفر 4۵۳. زن

%(۵۵.4۱)نفر ۵۶۳. مرد

زن مرد

.شرکت کرده اندتعداد زنان و مردانی که در کنفرانس ها
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که در این جلسات شود، از مجموع افرادیکه در نمودار زیر نیز مشاهده میطوری. استارتقاء یافته افغانستان

 دهد.می ا مردان  تشکیلانرنفر آن ۲۱۳ا زنان و رنناتن آ ۶۲۱ اند،شرکت کرده

 

 نهم( توسعه آگاهی عمومی در زمینه حقوق اطفال

باشد. این بخش ضمن مهم دیگر کمیسیون می کاری هایبخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال یکی از بخش

بر اساس برنامه عمل کمیسیون مؤظف است تا یک سلسله جلسات آموزشی را در  ،حمایت از حقوق کودکان

ه حقوق کودکان زمینه حقوق اطفال دایر نماید. با وجود آنکه کارهای زیادی از سوی نهادهای مختلف در زمین

قوق گردد و به ححقوق اطفال نقض می و جامعه، هاخانواده ضعف آگاهی عمومیبه دلیل  است اماانجام شده

 است.های همیشگی کمیسیون بودهاین امر یکی از نگرانی گیرد،بشری آنان توجه الزم صورت نمی

مطابق  ۱۳۹۷مهم، بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال دفتر ساحوی کابل در جریان سال  با در نظرداشت نکته

مکاتب، مسئوولین مراکز اصالح  آموزانجلسه آموزشی را برای استادان و دانش ۲4برنامه عمل کمیسیون به تعداد 

ها، زنان، محصلین، محجوزین و سایر افرادی که نقش مؤثر در حمایت ازحقوق کودکان و تربیت اطفال، پروشگاه

 ارتقاء کودکان بشری حقوق ها در موردریق این برنامهاز ط آگاهی شان کهدایر نموده است. تعداد افرادی ،دارند

 دهند.نفر آن را مردان تشکیل می ۳۹8آن زنان و  4۷۷جمله سد که از آننفر می 8۷۵به  است،یافته

۰ ۱۰۰ ۲۰۰ ۳۰۰ ۴۰۰ ۵۰۰ ۶۰۰ ۷۰۰

ن ز

د ر م

زن مرد

۶۲۱ ۲۱۳

ندگان جلسات آموزشی بخش زنان آمار اشتراک کن
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 دهد:د با تفکیک زن و مرد نشان میاننمودار زیر تعداد افرادی را که در مورد حقوق اطفال آگاهی یافته

 

 یونهای کمیستشکیل، وظایف وصالحیتقانون الذکر، در مورد موضوعات چون؛ اشتراک کنندگان جلسات فوق

های اجتماعی اطفال )طفل آزاری و اطفال شاهد خشونت خانگی و پیامدهای مستقل حقوق بشر افغانستان، آسیب

قانون، نقش والدین در تربیت اطفال و جلوگیری  از های حمایتی اطفال متخلف، مکانیزیمخشونت علیه اطفال(

مطابق اسناد بین المللی بخصوص  حقوق طفل از دیدگاه اسالم، حقوق بشری اطفال از خشونت علیه اطفال،

کنوانسیون حقوق طفل)حقوق بنیادین اطفال، حق برخورداری از سالمت جسم، روان و اخالق، حقوق سیاسی 

طفل،حقوق اجتماعی، فرهنگی اطفال، حق امنیت اجتماعی، منع بهرکشی و کار اطفال، ممنوعیت ازدواج اطفال، 

استفاده جنسی  سوء ری(، پیامدهای عدم توجه به اطفال و ممنوعیتعیاحق دسترسی به تعلیم و تربیه با کیفیت و م

 اند.از اطفال آگاهی داده شده

 ۱۳۹۷در جریان سال بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال دفتر ساحوی کابل عالوه بر تدویر جلسات آموزشی، 

برنامه آموزش طفل به طفل در پسر( را از طریق تدویر  ۹۲۰دختر و  ۱۲4۰آموزان )نفر از دانش ۲۱۶۰به تعداد 

 ۱۱به تعداد  یده است. در مرحله اول،مورد حقوق کودکان آموزش داده است. این برنامه در دو مرحله اجرا گرد

و از نواحی مختلف شهر کابل در هماهنگی با  از مکاتب مختلف خصوصی و دولتی معلمینمرد( از  4زن  ۷نفر )

و به صورت رسمی دعوت گردیدند تا در برنامه آموزش حقوق طفل توسط  ندریاست معارف شهر گزینش شد

معلم به دانش آموز اشتراک نمایند. این استاد طی سه روز حقوق اطفال را آموزش دیدند و مواد آموزشی برای 

%(۵۵)نفر زنان 4۷۷

%(4۵)نفر مردان ۳۹8

.  جلسه بخش اطفال در مورد حقوق اطفال آگاهی کسب کرده اند24تعداد زنان و مردانی که از طریق 

زن مرد
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شان، دانش ریک از این معلمین طبق تقسیم اوقات درسی در صنوفشد. در مرحله دوم، ههریک از معلمان داده

 اند.را طی یک ماه در مورد حقوق بشری اطفال آموزش داده در مکاتب خود آموزان

 دهم( توسعه آگاهی عمومی در زمینه حقوق اشخاص دارای معلولیت

طبق  ۱۳۹۷بخش حمایت و انکشاف حقوق اشخاص دارای معلولیت دفتر ساحوی کابل در جریان سال مالی 

است. ینه حقوق اشخاص دارای معلولیت دایر نمودهدهی را در زمجلسه آگاهی ۲4 ساالنه کمیسیون، برنامه عمل

شده شار مختلف جامعه برگزاروالیات کابل، پروان، پنجشیر، کاپیسا و میدان وردک با اشتراک اقاین جلسات در 

 است. 

 
ید، آبه حساب میهمیشگی کمیسیون  های جدی وعدم توجه به حقوق اشخاص دارای معلولیت یکی از نگرانی

این است. بنابربا اشخاص دارای معلولیت را غیر انسانی و حتی تحقیر آمیز ساخته ، نحوة رفتارنبود آگاهی

 آگاهی شهروندان در مورد حقوق رفع این مشکل و نگرانی است. ارتقاءهای مناسب برای دهی یکی از راهآگاهی

سازد تا برای دفاع از اشخاص دارای معلولیت را قادر می، ضمن اینکه خود بشری اشخاص دارای معلولیت

 سازد. می از حقوق آنها توسط دیگران را نیز فراهم شان دادخواهی نمایند، زمینه حمایتحقوق

های کاری کمیسیون، حقوق اهداف و میکانیزمدر زمینه  مرد( ۵۱۰زن و  ۳۱۷)نفر 8۲۷با تدویر این جلسات مجموعا  

گی چگون ولیت در اسناد ملی و بین المللی، چگونگی رفتار با اشخاص دارای معلولیت،معل بشری افراد دارای

زن
38%

مرد
62%

ولیتفیصدی حضور زنان و مردان در برنامه های آموزشی بخش اشخاص دارای معل

زن مرد
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اشتراک کنندگان این برنامه عالوه بر  اند.های این گروه اجتماعی آگاهی حاصل نمودهحمایت از حقوق و آزادی

 اند.افراد دارای معلولیت، سایر اقشار و اصناف جامعه نیز بوده

بر تدویر جلسات آموزشی، به منظور رفتار شایسته و انسانی با اشخاص  ۱۳۹۷در سال مالی دفتر ساحوی کابل 

کند تا با است. این رهنمود به مردم را کمک میهیه نموده و به نشر سپردهدارای معلولیت، رهنمود رفتاری را ت

نوان اص دارای معلولیت به عاشخاص دارای معلولیت رفتار شایسته و عاری از تحقیر و توهین داشته باشند و اشخ

 اشخاص مفید، مؤثر و توانمند فکر کنند تا به مرور در کشور ما یک جامعه همه شمول شکل بگیرد.
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 ها در زمینه حقوق بشریازدهم( افزایش آگاهی خبرنگاران و نمایندگان رسانه

کمیسیون، در جریان سال  ساالنه برنامه عمل ۱.۱.۲حقوق بشر دفتر ساحوی کابل مطابق بازده  بخش تعلیمات

ست. این جلسات در اها دایر نمودهی نمایندگان رسانه، چهار جلسه هماهنگی را به صورت ربعوار برا۱۳۹۷

مرد( شرکت  48زن و  ۶نفر ) ۵4والیات کابل، پنجشیر، پروان و کاپیسا برگزار شده است که در آن جمعا  به تعداد 

ها ههای آن، مشکالت و مطالبات رساندر مورد حق آزادی بیان و محدودیت بحثاند. در این جلسات ضمن نموده

 است.نیز مطرح و دریافت گردیده

ن یها قادر هستند که در زمان واحد پیام حقوق بشری را برای تعداد زیادی از شهروندان منتقل نمایند. به ارسانه

مؤثر در توسعه و گسترش حقوق بشر دارند. بنابرین،  نقش در زمان واحد ها مخاطبها با داشتن هزارخاطر رسانه

مفاهیم، اصول و موازین حقوق بشر از یکطرف  ها در موردحقوق بشر برای مسؤولین و کارمندان رسانه آموزش

شود و از جانب دیگر دیگر سبب تقویت ها در مورد حق آزادی  بیان میباعث افزایش آگاهی نمایندگان رسانه

 ۲۵۷4۰یابد. مثال  تهیه و نشر شان با کمیسون افزایش میها با کمیسیون شده و میزان همکاریهروابط کاری رسان

ها رسانه دقیقه برنامه تلویزیونی و رادیویی در والیات تحت پوشش دفتر ساحوی کابل دلیلی بر افزایش همکاری

 رسید.  دقیقه می ۲48۵۵سال گذشته به  ها درکه تعداد دقایق این برنامهباشد. در حالیبا دفتر ساحوی کابل می

 های رادیویی و تلویزیونیدوازدهم( ارتقاء آگاهی عمومی در مورد حقوق بشر از طریق نشر برنامه

دقیقه برنامه رادیویی و تلویزیونی را از طریق  ۲۵۵۰۰، به تعداد ۱۳۹۷دفتر ساحوی کابل در جریان سال مالی 

سترش ها در گهای همکار به نشر رسانیده است. دفتر ساحوی کابل با درک اهمیت نقش رسانهرادیوها و تلویزیون

 رادیوی محلی تفاهمنامه ۵با  ۱۳۹۷برنامه عمل کمیسیون، در سال مالی  ۲.۱.۲حقوق بشر و بر مبنای بازده 

ین گردد، با مسؤولهای حقوق بشری که از جانب کمیسیون تهیه میکرده و به منظور نشر برنامه همکاری را امضا

است با توجه به نموده داداست. رادیوهای که دفتر ساحوی کابل با آنها قراررادیوهای فوق قرارداد نموده

یای نوین در والیت پروان، اند. رادیو دنواجدالشرایط بودن آنها از والیات مختلف تحت پوشش گزینش گردیده

و  رادیو غز، اف، ام در والیت میدان وردک، رادیو زینت در والیت لوگر، رادیو معرفت در والیت کابل و رادیو

ها ان این سال با آناند که دفتر ساحوی کابل در جریهای محلیدر والیت غزنی از جمله رسانه غزنویان تلویزیون

ز نی و تلویزیون آریانا وه بر رادیوهای فوق، دفتر ساحوی کابل با رادیو آزادیاست. عالهمکاری داشتهقرارداد 

ریق این دو رسانه مهم ملی و بین المللی به همکاری نزدیک داشته و مباحث و موضوعات حقوق بشری را از ط

 .داده خواهد شدت که در زیر به صورت جداگانه توضیح به نشر رسانیده اس وار و رایگانصورت هفته
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اصل کرامت انسانی، اصل آزادی، اصل برابری، حق زندگی، آزادی و امنیت موضوعات نظیر؛ مفاهیم حقوق بشر، 

کاهش  ، راهکارهایمشارکت سیاسی زنان در انتخاباتالمللی، حقوق بشری زنان مطابق اسناد ملی و بینشخصی، 

آن، حقوق اطفال، حقوق اشخاص دارای  ، فرار از منزل، عوامل و پیامدهای۱۳۲۵خشونت علیه زنان، قطعنامه 

معلولیت، حقوق مظنون و متهم، اصول محاکمه عادالنه، حق آزادی بیان، حق آزادی اجتماعات، محیط زیست، 

داشت از روز جهانی زن و روز جهانی طفل مباحثی بوده که بعداز تهیه و نهایی شدن آن برای دادخواهی، گرامی

ها در هر هفته دوبار به مدت نیم ساعت به نشر نشر سپرده شده است. این برنامهرادیوها فرستاده شده و به دست 

 رسیده و سپس بازپخش آن در صبح روز بعد دوباره نشر گردیده است.

به نشر رسیده است. یعنی هر  یهای نشر شده در روزهای جمعه هر هفته نیز به صورت تکراربرنامه ،آنعالوه بر

است. به موضوعات حقوق بشر اختصاص دادههای خویش را دقیقه( از برنامه ۳۰۰)ساعت  ۵رادیو در هر هفته 

های نشر شده رسد. مجموع دقایق برنامهدقیقه می ۱۲۰۰که مجموع دقایق نشر شده توسط هر رادیو در یک ماه به 

ادیویی )به زبانهای دقیقه برنامه ر ۲4۰۰۰ماه جمعا  به تعداد  4شود. که طی دقیقه می ۶۰۰۰رادیو در یک ماه،  ۵

 رادیوی قراردادی به نشر رسیده است. ۵دری و پشتو( تنها از طریق 

دفتر ساحوی کابل عالوه بر رادیوهای متذکره که با آنها قرارداد امضا نموده است با تعدادی چنانچه تذکر داده شد، 

های است که جمعا  تعداد دقایق برنامهنیز به صورت رایگان همکاری داشتههای دیگر از رادیوها و تلویزیون

دقیقه آن از طریق رادیوهای قراردادی  ۲4۰۰۰رسد. از این میان تعداد دقیقه می ۲۵۷4۰رادیویی و تلویزیونی به 

 باشد:های دیگر به صورت دواطلبانه به نشر رسیده قرار زیر مینشر شده و متباقی آن که توسط رادیوها و تلویزیون

دقیقه برنامه رادیویی به طور داوطلبانه توسط رادیو آزادی  ۹۶۰ به تعداد ۱۳۹۷بل در جریان سال دفتر ساحوی کا

به زبانهای دری و پشتو در زمینه موضوعات حقوق بشری به نشر رسانیده است. این همکاری بر اساس تفاهم 

و ادامه دارد. رادیو آزادی یک میان دفتر ساحوی کابل و مسؤلین رادیو آزادی شکل گرفته و از چهار سال به اینس

شبکه جهانی است که در سراسر جهان و افغانستان شنونده دارد. بنابرین، نشر مباحث و موضوعات حقوق بشر 

های که از باشد. به همین خاطر برنامهاز طریق این شبکه فرصت خوبی برای توسعه و گسترش حقوق بشر می

پیامدهای مثبت و چشمگیر در پی داشته است. افزایش طرح سواالت،  طریق این شبکه تا کنون به نشر رسیده است

ها از جانب افراد و شنوندگان این رادیو به بخش مراجعه افراد به دفتر ساحوی کابل و همچنان ارائه فیدبک

 باشد که از طریق این رادیو تاکنون به نشر رسیده است.  های میهای از تأثیر مثبت برنامهآموزش نشانه
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ی های پروگرامهای که از طریق رادیوهای متذکره در مورد حقوق بشر به نشر رسیده است، بخشعالوه بر برنامه

دقیقه( را از طریق شبکه جهانی تلویزیون آریانا به صورت زنده نیز  ۵4۰برنامه ) ۲۷دفتر ساحوی کابل به تعداد 

فته یکبار به صورت زنده انجام شده است. در این هها بر اساس تفاهم قبلی به نشر رسانیده است. این برنامه

ها موضوعاتی مانند: مفاهیم، اصول، ویژگیها و مصادیق حقوق بشر، عدم تبعیض، ممنوعیت خشونت علیه برنامه

های اجباری و پیامدهای آن، حق کار زنان روز جهانی منع خشونت، اهمیت رعایت حریم خصوصی زنان، ازدواج

اذیت زنان، عوامل خشونت علیه زنان، حق دسترسی زنان به تعیلم و تربیت، پیامدهای تنبیه در خانواده، آزار و 

ی، ها، کودک آزاربدنی اطفال، مشکالت اطفال دارای معلولیت، تبعیض میان طفل پسر و طفل دختر در خانواده

 و شهروندان در ساحات خشونت علیه اطفال و پیامدهای آن، کار شاقه اطفال و پیامدهای آن به بحث گرفته شده

 اند.تحت پوشش این دفتر در مورد این مفاهیم آگاهی حاصل نموده

 توزیع نشرات 

وق های آموزشی، نشرات چاپی گسترده در زمینه حقکمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان عالوه بر تدویر برنامه

ها و سایر نشرات در ارتباط به حقوق شوربرو ها،بشر نیز دارد. ساالنه هزاران نسخه ماهنامه حقوق بشر، جزوه

گردد. دفتر ساحوی کابل نیز در روند توزیع نشرات کمیسیون سهم بشر چاپ شده و در الیات کشور توزیع می

 نماید.سازنده گرفته و در تمام ساحات تحت پوشش خویش نشرات چاپی کمیسیون را توزیع می

۴۸۰۰ ۴۸۰۰ ۴۸۰۰ ۴۸۰۰ ۴۸۰۰

۹۶۰

۵۴۰

۰

۱۰۰۰

۲۰۰۰

۳۰۰۰

۴۰۰۰

۵۰۰۰

۶۰۰۰

غژ ایف ایم غزنویان دنیای نوین معرفت زینت رادیو آزادی تلویزیون آریانا

آمار برنامه های رادیویی و تلویزیونی حقوق بشر
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نشرات کمیسیون را در تمام ساحات جلد ماهنامه و سایر  ۲48۵۰ به تعداد ۱۳۹۷در سال مالی دفتر ساحوی کابل 

تا زمینه آگاهی شهروندان را در مورد  استمندان قرار دادهتحت پوشش این دفتر توزیع نموده و در دسترس عالقه

حقوق  هایجلد اعالمیه ۵۰۰حقوق بشر،  جلد ماهنامه ۲۳۹۰۰به تعداد  از این میان،حقوق بشر مساعد سازد. 

. این رقم در مقایسه به سال گذشته استو سایر جزوات توزیع شده های حقوق بشریجلد کنوانسیون 4۵۰بشر، 

 دهد.فیصد افزایش را نشان می ۲۰. ۱( ۱۳۹۶)سال 

 

 مرکز معلوماتی حقوق بشر در کتابخانه مرکزی پوهنتون کابل

رات حقوق است تا نشنموده و تدابیری را اتخاذ نمودهدفتر ساحوی کابل سیستم توزیع نشرات چاپی را بازنگری 

بشر ضایع نشده و به دست خوانندگان آن برسد. ارسال نشرات ضمن مکتوب رسمی به ادارات، ارسال نشرات 

های های رسمی در دفاتر مقامات عالی رتبه، تجهیز دوامدار مراکز معلوماتی حقوق بشر در کتابخانهتوسط پاکت

های آموزشی، توزیع نشرات به صورت گسترده ها و سایر برنامهات در محافل، مجالس، کنفرانسعامه، توزیع نشر

ها و مکاتب و ارسال نشرات به تمام والیات تحت پوشش و توزیع آن توسط رضاکاران حقوق بشر در دانشگاه

 تهیه شده تا از توزیعاست. عالوه بر کتاب توزیع نشرات هم های است که در این زمینه استفاده شدهاز شیوه

 ای از نشرات بی مورد ضایع نگردد.نشرات نظارت الزم صورت گرفته و هیچ نسخه
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 هاچالش

در تطبیق  ۱۳۹۷جریان سال مالی در  های قبلی گزارش مطالعه کردیم، دفتر ساحوی کابلهمانطوریکه در قسمت

با همه این است، داشته و قابل مالحظه گیردستاوردهای چشم و اجرای برنامه عمل ساالنه خویش موفق بوده و

ها باعث ، این چالشاستهای جدی نیز روبرو بودهچالش اببرنامه آموزش و ترویج حقوق بشر ها، موفقیت

های آموزشی دفتر ساحوی کابل با مشکالت و موانع روبرو شود. در این قسمت گزارش، برنامه که استشده

حقوق بشر در ساحات تحت پوشش دفتر  دهیی و آگاهیهای آموزشهای فراراه تطبیق برنامهشترین چالعمده

 شود:ساحوی کابل بررسی می

در کشور  توسعه حقوق بشر فراراه های جدیناامنی یکی چالش و تداوم مخاصمات مسلحانه: ناامنی اول(

است تا دفتر ساحوی کابل نتواند به قسمت زیادی از ساحات تحت پوشش خود به این امر سبب شده باشد.می

ناامنی در بخشی از ساحات تحت های آموزشی خود را تطبیق نماید. صورت مستمر دسترسی داشته و برنامه

است که همکاران این دفتر به آن ساحات سفر نتواند و در پوشش دفتر ساحوی کابل از یک طرف باعث شده

های آموزشی در آن تطبیق نشود و از جانب دیگر فعاالن و رضاکاران حقوق بشر در آن ساحات جه برنامهنتی

ه با ادامه ناامنی زمین های حقوق بشری در محل زندگی خود نشوند.احساس امنیت نکنند و قادر به انجام فعالیت

یدا علیه حقوق بشر تعمیم و گسترش پ توسعه و تعمیم حقوق بشر در مناطق ناامن فراهم نشده و تبلیغات منفی

 باشد.کند. این امر یک چالش جدی فراراه تأمین و تحقق حقوق بشر در کشور میمی

توسعه حقوق بشر در ساحات تحت پوشش این  فراراه های بزرگیکی از چالش :عرف و عنعنات ناپسند دوم(

ها که ریشه عمیق در فرهنگ و . این عرفباشدمی در برخی از مناطق حاکمیت عرف و عنعنات ناپسند ،دفتر

 در چنین حالتیسازد. باورهای مردم دارد مشکالت توسعه و گسترش حقوق بشر را در جامعه چندین برابر می

های آموزشی اشتراک های ناصحیح اجتماعی دارد، در برنامههای ناصحیح که ریشه در سنتافراد با پیش فرض

ه سادگی ها ببینند و در نتیجه برنامهدر تعارض با قواعد رایج در فرهنگ جامعه می کنند و موازین حقوق بشر رامی

 شود.باعث تغییر ذهنیت چنین افراد نمی

های های که به طور همیشه دفتر ساحوی کابل در برنامهیکی از چالش :های افراطیسوم( بنیادگرایی و اندیشه

باشد. می های دینیهای افراطی از آموزهحقوق بشر با برداشت وده است، طرح تعارضآموزشی خود به آن روبرو ب

به این  شوند،وارد بحث میبنیادگرایانه از دین  کنند بیشتر با رویکرد و نگاهمی افرادی که این بحث را مطرح

باشد. تر از حقوق بشر این مشکل قابل رفع میکه البته با فهم عمیقدانند. خاطر حقوق بشر را پدیده ضد دین می

  رود.است سطح آگاهی بلند بزیرا تعارضی بین موازین حقوق بشر و اساسات دین مقدس اسالم وجود ندارد. کافی
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است. این دفتر بوده ۱۳۹۷ مالی های مهم دفتر ساحوی کابل در جریان سالآموزش حقوق بشر یکی از فعالیت

اجتماعی را در ساحات  های مختلفگروه طول سال افراد و در کمیسیون سعی نموده تاساالنه مطابق برنامه عمل 

به صورت متوازن در زمینه موازین حقوق بشر آموزش دهد. آموزش حقوق بشر ضمن اینکه  تحت پوشش خود

سازد تا از حقوق و باعث افزایش اعتماد میان مردم و کمیسیون شده و از جانب دیگر شهروندان را قادر می

 صورت آگاهانه دفاع نمایند.  های شان بهآزادی

ها، سمینارها، کارگاه های دراز مدت و کوتاه مدت نظیردفتر ساحوی کابل طی این سال با راه اندازی برنامه

زن و  4۵۲۲)شامل نفر  848۱دانش و آگاهی استتوانسته هاها، جلسات، تدریس حقوق بشر در دانشگاهکنفرانس

ندان را در ساحات تحت پوشش این دفتر، در مورد مفاهیم، مصادیق، های مختلف شهرواز گروهمرد(  ۳۹۵۹

 . وعات مرتبط با حقوق بشر ارتقاء بخشداصول و موض

دهی دفتر ساحوی های آموزشی و آگاهیتعداد برنامه ۱۳۹۷دهد که در سال مالی های انجام شده نشان میارزیابی

الحظه لی گذشته به صورت قابل ماعملی آن در مقایسه با سال مها و نتایج کابل، تعداد مستفید شدگان این برنامه

افزایش یافته و تعداد بیشتر شهروندان از این خدمات مستفید شده و دسترسی شهروندان به خدمات حقوق بشری 

 است.دفتر ساحوی کابل، خصوصا  دسترسی زنان، افزایش یافته

ل مالحظه به دنبال داشته و باعث تغییرات محسوس و قابل های آموزشی دفتر ساحوی کابل نتایج عملی قاببرنامه

ها، موسسات تقویت همکاری دانشگاه، اجعین دفتر ساحوی کابلمر درصدی ۲8است؛ افزایش ارزیابی شده

تحصیالت عالی و مراکز علمی با دفتر ساحوی کابل، تقویت همکاری و هماهنگی دفتر ساحوی کابل با 

 حت پوشش و مقامات و نهادهای دفاعی، امنیتی، عدلی و قضایی در سطح ملی،ات تهای محلی در والیحکومت

 های آموزشی از جمله نتایج عملی وافزایش مطالبات نهادهای دولتی و غیر دولتی برای تدویر و پیشبرد برنامه

 آید. های آموزشی دفتر ساحوی کابل به شمار میدستاوردهای مهم فعالیت
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زشی دفتر های آموو مشکالتی که فراراه تطبیق بهتر برنامه هاهای گزارش حاضر، خصوصا  چالشیافتهبا توجه به 

 شود:ساحوی کابل وجود دارد، موارد زیر به عنوان راهکارهای عملی برای بهبود این حوزه، پیشنهاد می

هاد در جامعه دارد. لذا پیشنها نقش حیاتی در گسترش حقوق بشر چنانچه در متن گزارش نیز آمده است، رسانه .۱

ها زمینه نشر مفاهیم حقوق بشر به صورت سلسله وار مساعد شود تا از طریق امضای تفاهمنامه با رسانهمی

 . شود

باشد، زمینه آموزش تعداد زیاد از محصلین در زمینه حقوق بشر مساعد می هاه اینکه از طریق دانشگاهبا توجه ب .۲

تا از  ،شود اهمها فراز دانشگاهدر سال آینده زمینه امضای تفاهمنامه با تعداد بیشتر  د تاوشبنابرین پیشنهاد می

 کمپوتر ساینس، انجنیری، طب و امثال ها نظیرایر دانشکدهاین طریق زمینه تدریس مضمون حقوق بشر در س

 آن نیز فراهم شود.

صاب تعلیمی معارف یکی از های دولتی و نشامل کردن مضمون حقوق بشر در کریکولم درسی دانشگاه .۳

های خانهد که وزارتباشد، بنابراین، پیشنهاد می شوراهکارهای بنیادی جهت ترویج و توسعه حقوق بشر می

 خاذ نمایند. ات ینه، تدابیر الزم را در این عرصهرعایت تعهدات بین المللی دولت افغانستان در این زم مربوطه با

های دم آگاهی از حقوق بشر که ریشه در بیسوادی دارد یکی از چالشچنانچه در گزارش نیز آمده است، ع .4

شود تا زمینه آموزش سواد و موازین حقوق بشر به زبان باشد. لذا پیشنهاد میجدی توسعه حقوق بشر می

 مساعد شود. آموزی برای افراد بیسواد کشور بیشتر از پیشساده از طریق معینیت سواد 

ها ارتباط نزدیک دارند و از جانب دیگر به صورت به خود از یکطرف با تمام خانوادهاز اینکه مکاتب نیز به نو .۵

یشتر آموزش حقوق بشر به معلمین مکاتب ب شود تا زمینهد، لذا پیشنهاد میپردازنمستمر به تربیت کودکان می

از  ر آموزش بیبنند وشود تا کودکان از ابتدا در مورد موازین حقوق بشاز پیش مساعد گردد. این امر باعث می

 های شان نیز منتقل نمایند.این طریق پیام حقوق بشر را به خانواده

 

 


