
 حقىق برش در افغانستان داوم از مدافعانحامیت م برنامۀ

  متیم شامل

بشنامۀ "حامیت مذاوم اص مذافعان حلىق برش دس افؼانستان" به کمک مالی کمیسیىن اتحادیۀ اسوپا دس افعانستان، تىسط 

 گشدد. ایذ"، تطبیم می "مىسسۀ مجتمع جامعۀ مذنی افؼانستان"، به همکاسی مىسسۀ "افؼان

کلی این بشنامه، بلنذ بشدن سطح آگاهی مشدم دس سوستاها و نهادهای مذنی دس ساستای حامیت اص مذافعان حلىق هذف 

باشذ. بشنامۀ "حامیت مذاوم اص مذافعان  های سیاسی و اجتامعی می ساصی بشای اشرتاک صنان دس عشصه برش و صمینه

به امتام خىاهذ سسیذ. این بشنامه دس  4102سال  آػاص شذ و تا آخش 4102حلىق برش دس افؼانستان" دس آخش سال 

گشدد که رشح  تطبیم می والیات بلخ )دهذادی، خلم و مشکض مضاس رشیف( و کابل )كشه باغ، شکشدسه، پؼامن و بگشامی(

 این بشنامه به كشاس ریل است:

 سازی شبکه

)دهذادی، خلم و مشکض مضاس رشیف( و کابل )كشه باغ، شکشدسه، بلخ  شبکۀ دادخىاهی دس سطح ولسىالی، دس والیات 2   

، متشکل اص سوسا و ها کنذ. اعضای این شبکه فعالیت می پؼامن و بگشامی(

 باشذ. های مىسد نظش  می جات ولسىالی هكشی شىساهای انکشافی معاونین

دس  نهادهای مذنیمتشکل اص  والیتی، شبکۀ دادخىاهی همچنان، دو

ضیعت دس ساستای بهبىد و  ها، . این شبکهو بلخ فعال استوالیات کابل 

رتاک صنان دس سونذ سیاسی، کاس اش حلىق برشی و دس ساستای تىسعۀ

 کننذ. می

به " حلىق برش حامیت مذاوم اص مذافعانهای دادخىاهی بشنامۀ " شبکه

های مشبىطه و کمیسیىن  دادخىاهی مىجش و محمش با وصاست خانه منظىس

حامیت مذاوم اص "های دادخىاهی بشنامۀ  باشذ. این نهادها حامی، همکاس و ناظش فعالیت مستلل حلىق برش وصل می

 باشذ. می "مذافعین حلىق برش

 ظرفیت پروری

بیش اص   )مجام( مذنی افؼانستان مىسسۀ مجتمع جامعۀ 

 مذنی، حکىمتی، اص نهادهایسا  اعم اص صن و مشد، نفش 011

شبکه شوراهای 
 ولسوالی ها

شبکۀ مدافعین 
حقوق بشر در 

 سطح مرکز

وزارت خانه های 
 سکتوری
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، دادخىاهی سآمىصش آمىصگاسان، حلىق برش، حلىق صن و جنذ دس باسۀ مفاهیم چىن سا مذافعان حلىق برش و حلىق صن

 آمىصش داده است.دس والیت کابل و بلخ سهربیت و 

مذنی و شىساهای انکشافی دس والیات مزکىس این بشنامه، سهم باسص دس تىامننذساصی سوسا و معاونین نهادهای جامعۀ  

بشنامۀ آمىصشی سا به اعضای  01مىفم شذنذ  اص جمله، این افشاد بعذ اص فشاگیشی بشنامۀ آمىصش آمىصگاسان، داشته است.

شىسای  0241خىد دس باسۀ کنىانسیىن امحای کلیه اشکال تبعیض علیه صنان، كانىن منع خشىنت علیه صنان و كطعنامۀ 

 بشگضاس کننذ. امنیت،

 دادخىاهی

انذاصی مسابلات میان شاگشدان  اص طشیم ساه سا دس باسۀ دادخىاهی دهی آگاهی مپاینک 1های مذافعین حلىق برش،  شبکه

 بشگضاس کشدنذ. والیات کابل و بلخ های دس ولسىالی مکاتب

شان مىاد  اناث سا شناسایی کشده و بشایدانش آمىص  01دس این بشنامه، شبکۀ مذافعین حلىق برش هش ولسىالی، به تعذاد 

كانىن منع "، "کنىانسیىن امحای کلیه اشکال تبعیض علیه صنان"کنذ. این مىاد آمىصشی حاوی آمىصشی سا فشاهم می

اما  .باشذ می "شىسای امنیت ساصمان ملل دس باسۀ تىامننذساصی صنان 0241 ۀكطعنام"و  "خشىنت علیه صن دس افؼانستان

های دسجه اول، دوم و سىم این باصی، جایضه اص  پشداصنذ. دس نتیجه، بشای بشنذه آمىصان با هم به سكابت می بعذاً این دانش

 گشدد. اهذا می مجتمع جامعۀ مذنی افؼانستانطشف مىسسۀ 

آمىصان اشرتاک ها و دانش عضای شىساهای انکشافی سوستاصنان ولسىالی، ا ها مسابلهدس این شایان تزکش است که  

 کننذ. کشده و این بشنامه سا متاشا می

ساصی اشرتاک صنان  ، تىسعه و صمینهذاوم اص مذافعان حلىق برشکه این بشنامه به منظىس حامیت م تىان گفت دس اخیش می

 باشذ.  ذهای سیاسی، اجتامعی و فشهنگی میدس سون

 

  


