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صدای امریکا – با تبصرۀ آریانا افغانستان آنالین

مضمون حقوق بشر شامل نصاب درسی شود – کمیسیون حقوق بشر
حمل ۱۳۹۸ ,۲۶

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در گزارش ساالنۀ "آموزش و ترویج حقوق بشر" پیشنهاد کرده است
که برای آگاهی از موازین حقوق بشری و ترویج آن ،حقوق بشر به عنوان یک مضمون شامل نصاب تدریسی
معارف و تحصیالت عالی شود.
در این گزارش آمده است که برای افراد بیسواد و کم سواد نیز از طریق معینت سوادآموزی افغانستان ،در مورد
موازین حقوق بشری ،آگاهی و آموزش داده شود.
عبداالحد فرزام ،رئیس دفتر ساحوی حقوق بشر در کابل روز دوشنبه ( ۲۶حمل) به صدای امریکا گفت که آنان
با مقام های وزارت معارف و تحصیالت عالی در این مورد گفتگو کرده و امیدوار اند که در سال جاری،
تفاهمنامههایی برای گنجاندن حقوق بشر به عنوان یک مضمون در نصاب تعلیمی و تحصیلی حقوق بشر ،با این دو

اداره ،امضا گردد.
آقای فرزام گفت "هنوز ممکن است که مشکالتی موجود باشد در نصاب تعلیمی و موارد و نکات زن ستیزی که
در تعارض است با حقوق زنان و خشونت زا است ،باید از نصاب تعلیمی ما رفع شود".
وزارت معارف افغانستان نیز تایید می کند که در نصاب تعلیمی ،یک سلسله مشکالتی وجود دارد و در بعضی
موارد مسایل حقوق بشری و حقوق زنان به گونۀ نهادینه در آن ،گنجانده نشده است.
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اما نوریه نزهت ،سخنگوی این وزارت به صدای امریکا گفت که در حال حاضر ،برنامه تجدید نصاب تعلیمی،
تحت کار است و در نصاب جدید ،روی موازین حقوق بشری ،تمرکز خواهد شد.
او افزود" :ما حتی مفردات درسی کشورهای پیشرفته جهان و حتی کشورهای اسالمی همسایه را مطالعه و مرور
کردیم ،با توجه به همین مقایسه و با توجه به نیازمندیهای جامعه امروزی ،ما تالش می کنیم که تمامی موارد
مرتبط با حقوق زنان و حقوق بشری در نصاب جدید معارف افغانستان گنجانده شود".
وزارت تحصیالت عالی افغانستان نیز تایید کرده است که مضامین حقوق بشر در رشتههای مختلف ،در نصاب
درسی تحصیالت عالی گنجانیده شده است.
گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز گفته که بنیادگرایی و اندیشههای افراطی ،عرف و عنعنات
ناپسند ،ناامنی و مخاصمات مسلحانه ،از مشکالت اساسی سد راه تروج حقوق بشر است.
کمیسیون حقوق بشر در سال  ۱۳۹۷خورشیدی ،هشت هزار و  ۴۸۱تن را شامل چهار هزار و  ۵۲۲زن و سه
هزار و ۹۵۹مرد ،در مورد حقوق بشر آموزش و آگاهی داده است.
این افراد کارمندان نهادهای امنیتی ،نهادهای عدلی ،دانش آموزان ،کارمندان رسانهها و شهروندان عادی بوده
است.
تبصرۀ آریانا افغانستان آنالین :متأسفانه چون افغانستان درین بیشتر از چهل سال درگیر جنگ و تشتت
اجتماعی بی حد و حصر گردیده است که در پهلوی هزاران هزار جنایت و قتل و قتال ،پامال وسیع مقررات
حقوق انسانی را که همه مغایر اعالمیۀ ارزشمند حقوق بشر است ،بصورت روز افزون بار آورده است .در خبر
امروز صدای امریکا که تدریس مقررات و اصول حقوق بشر برای مکاتب و تحصیالت عالی در کشور می
باشد ،شایسته است که اوالد وطن اقالً به مقررات جهانی این حقوق ارزشمند آشنایی و دسترسی پیدا نمایند .نقض
حقوق بشر در افغانستان که متأسفانه بصورت روز افزون صورت میگیرد ،گرچه شامل زجر و خشونت بر هر
نسل و جنسیتی است ،ولی آنچه را دختران و زنان افغانستان متحمل میگردند ،بسیار شدید بوده و حدود و ثغوری
ندارد .تدریس موادی که حقوق حقۀ انسانی را تعیین میکند ،در حقیقت تعهدات و قوانین بین المللی را درین ساحۀ
مهم احتواء مینماید که اقالً این خاصیت را دارد که این نسل های معارف کشور به عمق و اصول آن آشنایی کامل
حاصل نمایند و چون ذخیرۀ علمی معتبری بر دانش آموزی آنان افزوده گردد.
امیدواریم آگاهی به چنین حقوق انسانی ،در آینده بتواند امکانات مبارزه علیه پامال حقوق اتباع افغانی را در هر
گوشه ای از افغانستان عزیز فراهم نماید.
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