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 متوسطه و ثانوی ابتدائیه، ه یی بر مفردات دورۀمقدم

راه تربیت و پرورش فرزندانمان بکوشیم و زمینۀ رشد آن ها در در تا  ،شده ابتداء از این فرصتی که نصیب کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

 آگاه و مترقی را بسازیم، خداوند را شاکر و سپاسگذاریم.تمام عرصه ها را به نحوۀ مطلوب فراهم آورده، از این رهگذر افغانستانی با مردمی 

چنین آموزش ها و دانستن  بدون . واست الزامیبرای اکثر جوامع انسانی   ،همه جانبهآموزش حقوق بشر و برنامه های آگاهی دهی  هامروز 

های مختلف انسانی و تقویت تفاهم  ت و فرهنگامین روابط هماهنگ انسانی با اجتماعوسعه و رشد یک جامعۀ کثرت گرا، تأت ،همچو ارزش ها

   .و همزیستی مسالمت آمیز میسر نخواهد شد مشترک

تمایل  ،در این باره پدیدار گردیدهآگاهی عمومی  یی  روشن می شود که  ،در این چند دهه و سیاست های جهانی،حرکت های اجتماعی با مطالعۀ 

به صلح جهانی و فرهنگ گفتگو و برتابیدن در نظر گرفتن و رعایت حقوق همگانی و دست یابی  بهینه سازی روابط انسانی و به جوامع مختلف

و ر آن را  در سطوح مختلف فرهنگی، سیاسی و اقتصادی می توانیم به عینه ببینیم. ادیق بارعقاید و باورهای متفاوت و... واقعیتی است که مص

بدون  ،که در آن حقوق هر فردکه منتج به جهانی امن و عدالت مدار  -د تا مقدماتیارادۀ جمعی وجود داربرای توسعۀ این ضرورت جهانی 

 مؤید و یونسف مانند یونسکو ،آن و سازمان های مربوطۀ تالش های سازمان ملل متحد فراهم آورد. را - ، برآورده شودتضییع حقوق دیگران

نمی بیشتر است. و پر واضح است که در شرایط کنونی هیچ حکومتی چه هر  دوری از این جریان به معنای منزوی شدن همین مطلب تواند بود.

  اورد؛ از آن روست که همگان از جامعۀ جهانی صحبت می کنند.یرتباط با جامعۀ جهانی دوام باتواند به تنهایی و بدون 

 مبانی و اساسات  بشر می تواند باشد، تعلیمات  ت حقوق و تضمینی برای انکشاف و حمایاز راهکارهایی که باعث نهادینه ساختن حقوق بشر یکی  

هۀ آموزش تعلیمات درا  4002تا  5991دهۀ که سازمان ملل متحد  ین دلیل نیز باعث شد،هم . استتعلیمی و آموزشی در نهادهای  ،این حقوق

دفتر در این زمینه می و غیر رسمی گردد. این تعلیمات شامل برنامه های آموزشی رسد. و تالش ها همه در این راستا بود تا حقوق بشر یاد کن

رسمی درسی شان نصاب  ءآموزش حقوق بشر، جز ،در بیشتر مکاتب کشورهای مختلف انجام داد وکوشش های زیادی را  یونسکویونسف و 

حقوق بشر به عهدۀ دولت  آگاهی از :»...متعهد می باشدجهانی برای عملی کردن این اهداف  ولت افغانستان نیز همنوا با جامعۀه است. دگردید

، به منظور حفاظت را یستقل حقوق بشر افغانستان انجام خواهد شد و ملل متحد تدابیر مؤثرسیون میخواهد بود و این کار مستقالنه از جانب کم
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منحیث یک سند  -ی در لندنمیالد 4001. این توافق نامه در اوایل سال ) برگرفته از توافق نامۀ افغانستان.بر عهده خواهد گرفتاز حقوق بشر، 

  (منعقد گردید  -بازسازی افغانستانبه بین المللی، در قسمت تعهدات جامعۀ جهانی برای سرعت بخشیدن 

، توجه به رعایت موضوعات حقوق بشری و تربیت سالم دید آموزش و پرورش ترسیم شدهخط سیر ج درجایی که در کنار اهداف معقول و ب

اخوت  وطن، با درنظر داشت ریشه ها و توجه به اصل های فراخور توجهی چون فرهنگ اصیل خودی و روحیۀ  روحی/ روانی فرزندان این

که بیشتر از هر زمانی برای ما حیاتی و الزامی است، شایستۀ ارج گذاری می باشد؛ که:  ستی و پندار و گفتار و رفتار نیک،انسان دواسالمی و 

و همزیستی  حوالت "علم و فن آوری" بایست از اساسات علوم انسانی، حقوق بشر، صلح، وحدت ملیت بر عالوه ..."جوانان کشور ما باید

مورد ظلم قرار شوری که جنگ های دراز مدت داخلی آسیب های مخرب فراوانی به آن وارد کرده و تمام ساکنینش ک«. دنمسالمت آمیز آگاه شو

تری به تعالیم ش؛ نیاز هر چه بیهنوز اذهان عمومی را آزار می دهد ،چه به طور روانیو  ظاهری چه به شکل ،تاثیرات عدیدۀ آنگرفته اند و 

 کینه و نفرت ها خشکانده می شود. ، عداوت ها،ریشۀ بدبینی هارهگذر است که این از  ،حقوق بشر دارد. چه

با  و زمینۀ ارتباط حسنهباشد،  رندۀ صلح دائمیدرک همین ضرورت و به نیت عملی نمودن این آرمان های نیک، که می تواند به وجود آو یپیرو

محقق سازند و به نوبۀ خود در با توان ذاتی باالتری توسعه و رشد همه جانبۀ کشورشان را  و شهروندان افغانستان ؛جامعۀ جهانی را فراهم آورد

ارزش اساسی » است. ت فراوان برخوردار حی اسلوب های قابل آموزش از اهمیاپی ریزی نظام مدون و طر  تحقق صلح جهانی بکوشند.راه 

هم برای  را قوت و توانایی می دهد که همه با تک تک ما ،این حقوق بشر این است که انسان ها را قادر سازد تا به خود اعتماد داشته باشند. و

له زیرا اکنون این مسأ ول عمومی یونسکو() فردریکو مایر. مسؤ «در آن بر قرار باشد و برای فرهنگ صلح تالش نماییم. ایجاد جهانی که عدالت

ثیرات منفی اش  را می تواند بر تمام نظام جهانی منیت در هر گوشۀ دنیا که باشد، تأفقر و جنگ و نبود ایک حقیقت غیر قابل انکار است که 

 بگذارد.

کان است تا کودکان از همان ابتدای دوران فراهم آورندۀ این امتعلیمات حقوق بشری، به خصوص به صورت نظام مند در نصاب آموزشی جدید 

با خوی و خصلت های خود و همگنانشان آشنا شوند و قادر شوند به صورت ریشه یی رفتاری را پیش گیرند تربیتی و تاثیر پذیری اجتماعی شان 

در کشور ما خواهد  یت شده باشد. و این یگانه راهی است که ضامن صلح واقعی عانفس خود و کرامت انسانی دیگران ر که عزت

آینده ایجاد شود که تا این اطمینان برای نسل های  ،شناخته شوند برای انکشاف اجتماعی  ،محیط و همگام با خانواده موسسات تعلیمی باید ».بود

نکشاف حقوق بشر ا یکی از معیارهایبه همین خاطر  کوین پاور. معاون بخش تعلیمات یونسکو(« ) آن ها ارزش کرامت انسانی را درک کنند.

. آن گونه که مبرهن است، می باشد سات حقوق بشر در نصاب تعلیمی شمولیت اسا (ANDS)   افغانستاناستراتیژی ملی انکشافی  برنامۀ در
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کرده، واجب را فرسوده  خالقی و اجتماعیتربیتی ، اه باشد، بنیاد انسانی، طوالنی بیشتر از آن که باعث تباهی آبادانی کشور شدو شدائد ب مصاع

 در حقیقت شروع مبارکی است برای تغییرات مثبت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی... چه، که در احیا و پروردن آن همت شود. است،

بر عالوۀ عرصه های دیگری، که به هدف بلند بردن سطح معلومات و آگاهی و مهارت های مختلف شاگردان معارف، توسط کارشناسان وزارت 

 افغانستان به تعهداتی که دولت در پی )موضوعات حقوق انسانی و آموزشی آنبه نیکویی تهیه شده، جا داشت تا زمینۀ مفاهیم و تعلیم و تربیت 

به صورت تکوینی و  ،فرزندان این سرزمین مفاهیم واالی انسانی خاصی تهیه شود، تا از رهگذر آن بهمفردات   سازمان ملل متحد سپرده بود(

ود، تا نسل آینده انسان هایی آزاده، بدون تعصب، باورمند، سالم و دوستدار انسان و انسانیت و شهروند جهان بار آیند؛ تمام استقرایی آموخته ش

کثرت  انسان ها و تمام هستی را دوست بدارند، و هر فرد خود را مدافع حقوق دیگران دانسته ملزم به رعایت و احترام حقوق حقۀ انسانی باشد، به

 سازگار با جهان، آینده را بسازد. وابع آن باور داشته،فرهنگی و ت

در  ، الزمست تانهاد ینه گردد جامع و ،موثر که ر باشد برای اینکه شامل نظام آموزشی کشو ،یک استراتیژی ملی برای تعلیمات حقوق بشر

 :یل باشدمراحل ذ برگیرندۀ

 د؛نمای تربیه را در مکاتب تنظیم میکه سیستم تعلیم و  ،شمولیت تعلیمات حقوق بشر در قوانین ملی 

 ؛مکاتب سیرد  و کتب موجود تعلیمی نصاب و یا تجدید  تعدیل 

 حقوق بشر؛  سیدرت / شیوه های ها و میتودها روش ۀدر بار ،رج خدمتبرنامه های آموزشی برای معلمان داخل و خا 

 را میسر گرداند؛و جهان  اجتماعات  ،ها ارتباط با فامیل که زمینۀ ،درسی ب نصاهای خارج  گنجانیدن فعالیت 

 ؛های جا معۀ افغانی  باشد بشر مطابق ضرورت حقوق ها موضوعات که در آن  ،انکشاف مواد جدید آموزشی 

 های  نیز باشد )گروه به شمول نهاد های جامعۀ مدنی  رونییکه شامل متخصصین ب  ،و شاگردان تقویتی برای معلمان ایجاد شبکه های

 نهاد های مسلکی(. یر متخصصین، کارمندان و ماهرین مؤوسسات غیر دولتی ودیه معلمان، اتحادیه ساحقوق بشر، اتحا

مستقیماً ارتباط  -درا دار که هرکدام فرق خود -نظر به سیستم های آموزشی شان می دارد، بر هر کشور درروند که این  ،قدم های  عینی و عملی

برنامه های جدید و  ثریت چنینلیدی اند که مؤبندی اهداف آموزشی شان. معلمان همواره اشخاص کهای معلمان و اولویت  گیرد به صالحیت می

 ها و اجتماع طریق مکاتب به فامیل از های حقوق بشری در انتقال پیام معلمان نقش نهایت اساسی و عمدهین انمایند. بنابر ابتکاری را تضمین می
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آموزش دینی/اسالمی، ن زمینه متفاوت باشند: حقوق بشر در مضامین موجود مکاتب چون یا تواند در های کاری می دارند. فرصت  را

ر قانون اساسی کشور تسجیل که د ،محلی هایزبان   و و پشتو( ) فارسیهای رسمی زبان ، نده گیزآداب  ، (جغرافیه   و ) تاریخاجتماعیات

تواند داشته باشد؛ و  خود را با ساعات معین درسی میه یا مضامین مختص ب شامل گردند؛ و (ریاضی و  ساینس )و مضامین ها ، هنرگردیده

خارج نصاب درسی مکاتب  ورزشیجوانان، نهاد های فرهنگی و تجمع  در مراکز  ،از طریق آموزش غیر رسمی تواند  تعلیمات حقوق بشر می

  نیز پیش برده شود.

ات حقوق بشر متناسب به مراحل تعلیم ،گردد. در مکاتب مکاتب تعلیمی  ء نصاب، باید اصوالً جزوبکامل و مطل طوره ب فرهنگ حقوق بشر،

را در زنده گی ها  بتوانند آن شاگردان باشد، تا محلی و اجتماعی شان  ،ییفامل گی زند مقارن بال و اطفاچنان نیاز های  ل و رشد و همتکام

 ۀباید تمام توجه را به انکشاف روحی ،اطفال در مرحله اول زندگی ایشانحقوق بشر برای طور مثال تعلیمات ه روزمره خود ارتباط دهند. ب

تا  ،صنف داشته باشد  داخل ، مکتب وعدم خشونت در خانه، ده/شهر و فرهنگ ن ایجاد  دوستی  بین  خود و دیگرا ، و دیگران خوده احترام ب

 .دمتبارز گرد ها  آن در شکل محسوسه معیار ها و ارزش های حقوق بشری ب

می  -، اجتماع و مکتب در سطوح فامیل، ده/شهر -دانروزمرۀ شاگر به وضعیت  ، که مرتبطموضوعات   مختلف حقوق بشر  ،در مراحل بعدی 

ۀ سرمایۀ آیندکودکان  زیرابشری  پرورش یابند.  د و تعاون  و فرهنگ انسانی و حقوقعتا با روحیۀ  تسا د کمک کندها می توان آن به باشد،

قرار گیرند الزم است تا با روحیۀ تربیت شده یی  عزیز مان افغانستان  برای وطن خدمات  مفید  در آینده مصدر بتوانند  برای آن که کشوراند و

 .وارد جامعه شوند

 :کلی هدف

 در اتبمک  فرهنگ  صلح و همزیستی مسالمت آمیز از طریق   با  فرهنگ جنگ و خشونت ختن حقوق بشر به خاطر تعویض  نهادینه سا 

 کشور.

 مقاصد 

به  را ها یل حقوق بشر  را فهمیده و آنذشاگردان مکاتب مفاهیم و موضوعات  ) ابتدایی ، متوسطه و ثانوی( یهای تحصیل در ختم دوره 

  توانند.  دیگران تفهیم و تشریح کرده ب

 ،ل ، معلمان ، هم صنفان و دیگران احترام به خود ، فامی  .1
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 کشور و قوانین بین المللی، و دیگر قوانین مطابق  قانون اساسیتطبیق آن و  اساسی  بشر حق هفده   .2

 (...، قومی، منطقوی ،جنسی و نوع تبعیض ) زبانی، ملیهر  عدم  .3

 ،و به خصوص اطفال و زنان  همه خشونت ) لفظی، فزیکی و روانی( با نفی انواع و اشکال   .4

 ..قوق بشر و سیستم های تقویتی آن، مانند ملل متحد و.ح .5

آن ها نسبت به مردم و مکلفیت های مردم نمودن ها و همین طور متعهد  به شمول  وظایف آن ،آن ای ثالثۀه شناخت دولت و ارگان  .6

 دموکراسی و انتخابات، نسبت به دولت،

 ،امنیت و حاکمیت قانون  .7

 و نقش آن ها در تضمین صلح و ثبات جهانی،جامعۀ بین الملل و جوامع مدنی   .8

 و مساوات،ت، آزادی مفاهیم عدال .9

 ) ملل متحد و کنوانسیون ها(صلح جهانی . ضمانت های اجرایی آن .11

 ها : فعالیت

 ، (12الی  1تهیه و ترتیب  مفردات درسی  حقوق بشر برای صنوف )   .1

 ،کرهمتذ حقوق بشر برای صنوف موضوعات  نوشتن  در همکاری تخنیکی با موء لفین کتب درسی  .2

 حقوق بشر برای  معلمان) داخل و خارج  خدمت( و شاگردان مکاتب،آموزشی ها ی تدویر  دوره  .3

 ،حقوق بشر برای آموزگاران ریاست اکمال تخصص وزارت معارفآموزشی ها ی تدویر دوره   .4

 درسی مکاتب فوق،  و تا لیف کتبتعلیمی   حقوق بشر برای موءلفین کتب درسی  ریاست انکشاف نصاب تدویر دوره های آموزشی .5

 طبق امضاء تفاهمنامه بین کمیسیون و وزارت معارف، ،د ممد آموزشی مانند) پوسترها و بوروشورها ( برای وزارت معارفتهیۀ  موا .6
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 وزارت معارف  در مورد شیوۀ تطبیق  موضوعات  حقوق بشر به اساس موافقۀ قبلی  آن وزارت، نظارت از مکا تب .7

 ها: ارزش

 های   ذیل صورت می گیرد : کید روی ارزشتأ  ،مفاهیم و موضوعات  حقوق بشر تطبیق   در

 )در مکاتب زمینه پرورش اطفا ل ) پسر و دختر : 

 ،نگ  صلح و همزیستی مسالمت آمیزفره  از فرهنگ جنگ و خشونت  و تبدیل آن بهدوری جستن  .1

 و جهان، و انسان دوستی  در سطح کشور  مدارا و سازگاریتوجه به وطن دوستی ، وحدت ملی ،  .2

 ل و انواع  تبعیض و خشونت،، همبستگی ملی ، صلح دوستی و نفی کلیه  اشکاغنای فرهنگیراستای فعالیت در  .3

 ،های اخالقی از ارزشپذیری  و رعایت  ایجاد روحیۀ نظم و قانون .4
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تحقیق وآماده  5831و  5831در سال های  بخش تعلیم و تربیۀ کمیسیون مستقل حقوق بشر توسط ات حقوق بشری یی که مطالعه می کنیدمفرد

خواهش شده است. اما یقیناً نمی توانیم ادعا کنیم که این بهترین نمونه است؛ به همین خاطر از صاحب نظرانی که پیشنهادی در این زمینه دارند 

ی و ارگانیک با هم ه یارتباط زنجیردر چهار مرحله، که ا ما را در تهیۀ نمونۀ کامل تر مدد رسانند. اما مفردات که در دست دارید می کنیم ت

 :بخش های ذیل می باشد  ، شاملداشته و متمم یکدیگرند

 خود شناسی و مفاهیم خانواده -5

 شناخت پیرامون و جامعه -4
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 تدولت، هویت فرد و مفهوم شهروندی و مدنی -8

 جامعۀ جهانی -2

رده، و هدف این بوده تا ابتدا با پروردن خود شناسی عمیق، مقدماتی را برای شناخت اطرافیان و دیگر شناسی و ایجاد رابطه با آن ها به وجود آو

اندیشمند،   شوره سازان کها ... آیند از این راه شناخت اجتماع و نقش حقیقی افراد در آن، شناخت دولت و مردم و مکلفیت های متقابل آن

است تا شیوۀ  الزم ؛د. قبل از ارائه مفردات و مدخلی که برای ورود به آن آماده شدهمتعهد به ارزش های انسانی بار آینو مصلح و  بزرگمنش

از جزء شروع رائه مفردات قدم به قدم بوده و صبغۀ استقرایی دارد؛ یعنی حرکتی که اآماده سازی آن را به صورت مختصر تشریح نماییم. روش 

و گر و جامعه [ را آگاه ننموده، او را جستج خانواده وشده به کل می انجامد. چرا که تا زمانی که جزء ]یعنی فرد به عنوان کوچکترین واحد هر

داشته  د جامعهیا از کل افرا و اصول حقوق بشری را از اویم به هیچ صورت نمی توانیم توقع عمل کردن به موازین باورمند و معتقد بار نیاور

 باشیم.

له به مرحله، تهیه شده، و ها، به صورت مرح به فراخور وضعیت شعوری آن ،و ثانویه همتوسطابتدائیه در حال حاضر این مفردات برای سطوح 

ستان افغانمستقل حقوق بشر سیون یتوسط مؤلفین وزارت معارف و با همکاری متخصصین کم ،درسی مفردات تألیف این بعد امید است تا چندی

 مردم ما.هر چه بیشترکه این تالش ها سرچشمه یی باشد برای آگاهی و دانایی آرزوی آن را داریم  به نحو احسن انجام شود.
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