ﻫﻤﺎری آﻟﻤﺎن ﺑﺎ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

در ﯾ ﻧﺎه

اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﻘﻮﻗ ﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﺷﻬﺮوﻧﺪان
از ﺳﺎل  ۲۰۰۲ﺑﺪﯾﻨﺴﻮ ﺣﻮﻣﺖ ﻓﺪرال آﻟﻤﺎن ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﺎﻟﻨﺪ و ﻓﻨﻠﻨﺪ،
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﯾ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺪﻟ ﻣﺆﺛﺮ را ﺑﻪ وﺟﻮد آورد .ﻫﺮﭼﻨﺪ
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎی ﺧﻮﺑ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ،وﻟ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎی ﻣﺸﺨﺼ ﻧﯿﺎز
اﺳﺖ ﺗﺎ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮای ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻫﻢ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮی و ﻫﻢ در روﺳﺘﺎﻫﺎ

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ در وﻻﯾﺖ ﻫﺎی ﺑﻠﺦ،
ﺳﻤﻨﺎن ،ﺑﻐﻼن ،ﮐﻨﺪز ،ﺗﺨﺎر ،ﺟﻮزﺟﺎن،
ﻫﺮات ،ﺑﺪﺧﺸﺎن.

ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﻮد.

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ :ﺗﺮوﯾﺞ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮن

وﺿﻌﯿﺖ
ﭘﺲ از ﺳﻘﻮط رژﯾﻢ ﻃﺎﻟﺒﺎن ،ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﮥ ﺳﻨﺑﻨﺎی ﯾ دوﻟﺖ

ﻫﺪاﯾﺖ دﻫﻨﺪه :وزارت ﻫﻤﺎری
اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻟﻤﺎن )،(BMZ
وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﮥ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻫﺎﻟﻨﺪ،
وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﮥ ﻓﻨﻠﻨﺪ

ﮐﻮﺗﺎﻫ ﺻﻮرت ﻣ ﮔﯿﺮد :ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻗﻀﺎﯾ ﻣﺎﻧﻨﺪ وزارت ﻋﺪﻟﯿﮥ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن،

ادارۀ ﻫﻤﺎر :وزارت ﻋﺪﻟﯿﮥ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

آﻣﻮزش ﻧﺪﯾﺪه اﻧﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ،ادارات ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺪﻟ ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ اﻧﺪازۀ ﮐﺎﻓ

ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻄﺒﯿﻖ ﮐﻨﻨﺪهDeutsche :
Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

دﺳﺘﺮﺳ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﻘﻮﻗ ﻧﺪارﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی

 :Provincesﺑﺪﺧﺸﺎن

ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪ در ﺳﺎل  ۲۰۰۴ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪ .وﻟ در ﺗﻄﺒﯿﻖ اﺣﺎم ﻣﻨﺪرج اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن
اﻧﺠﻤﻦ وﮐﻼی ﻣﺪاﻓﻊ و اﺳﺘﺮه ﻣﺤﻤﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازۀ ﮐﺎﻓ ﺑﺮای اﺟﺮای وﻇﺎﯾﻒ ﺷﺎن
ﻣﻨﺴﺠﻢ و ﻫﻤﺎﻫﻨ ﻧﻤ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺷﺎن
ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﮥ ﺣﻘﻮﻗ در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ وﺟﻮد دارد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻋﺮﻓ ،ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﻗﻮاﻧﯿﻨ ﮐﻪ از
ﺟﺎﻧﺐ ﺷﻮرای ﻣﻠ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣ رﺳﺪ .ﺑﺴﯿﺎری اﻓﻐﺎن ﻫﺎ در ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ راه و ﭼﺎرۀ
دﯾﺮی ﺑﺮای ﺷﺎن ﺑﺎﻗ ﻧﻤﺎﻧﺪ ،ﮐﻤﺎﮐﺎن ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﮐﺎﻣﻼ ﻏﯿﺮرﺳﻤ اﻋﺘﻤﺎد ﻣ ﮐﻨﻨﺪ
و ﻋﺪم اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﻘﻮﻗ را ﻣ ﭘﺬﯾﺮﻧﺪ.

,
 :Provincesﺑﻐﻼن
,
 :Provincesﺑﻠﺦ

ﻫﺪف

,

ﻫﺪف ﭘﺮوژه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺣﻮﻣﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در راه ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﻘﻮﻗ ﺑﺮای

,

 :Provincesﻫﺮات

ﺗﻤﺎم ﺷﻬﺮوﻧﺪان در ﮐﺸﻮر ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﺗﺎ ادارات ﻋﺪﻟ و
اﻣﻨﯿﺘ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ،ﺑﺎﯾﺪ اﺻﻼﺣﺎت و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﻮﻣﺖ ﺑﺎ

 :Provincesﺟﻮزﺟﺎن
,

ﺣﻘﻮق ﻣﺮدم ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﺣﻘﻮق ﺧﻮﯾﺶ ﻣﺴﺘﻔﯿﺪ
ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ از اﯾﻦ ﺣﻘﻮق ،ﻫﻢ در ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﯾ و ﻫﻢ در ﺷﻬﺮﻫﺎ آﮔﺎه ﺑﺎﺷﻨﺪ .از ﻓﺴﺎد
اداری ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺑﻌﻤﻞ آﯾﺪ و ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ ﻋﻠﯿﻪ آن ﻣﺒﺎرزه ﺷﻮد.
اﻗﺪاﻣﺎت و ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﺑﻪ ﮐﻤ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺸﻮره دﻫ ﺣﻘﻮﻗ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﻓﺖ و در ﻣﻨﺎﻃﻖ دﯾﺮ

 :Provincesﮐﻨﺪز
,
 :Provincesﺳﻤﻨﺎن
,
 :Provincesﺗﺨﺎر

ﮐﺸﻮر ﻣﻤﻦ ﮔﺮدﯾﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺣﻘﻮق ﺧﻮﯾﺶ آﮔﺎﻫ
ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و از آن اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻌﻤﻞ آورﻧﺪ .ﻣﺸﻼت ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﺎی
ﺣﻘﻮق ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺣﻞ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻪ ﮐﺎرﻣﻨﺪان اﯾﻦ ادارات آﻣﻮزش ،ﻣﺘﻮن ﻗﻮاﻧﯿﻦ ،ﮐﺘﺐ
ﻣﺴﻠ داده ﺷﺪه و ﻋﻼوه ﺑﺮ آن از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺮﺑﯿﺎن ﻫﻤﺮاﻫ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ .ﺳﻄﺢ ﭘﺬﯾﺮش آﻧﻬﺎ
از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺮدم ﺑﺎ ﺣﻀﻮر دواﻣﺪار ،ﻟﯿﺎﻗﺖ و ﺑﻃﺮﻓﺷﺎن ارﺗﻘﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ :از ﺳﺎل

ﻫﺪف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ :ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﻘﻮﻗ
ﺑﺮای ﺷﻬﺮوﻧﺪان از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺸﻮره دﻫ
ﺑﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎی داﺧﻠ و اﯾﺠﺎد ادارات
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮای رﻓﻊ ﻣﻨﺎزﻋﺎت
 :Overall termﺣﻤﻞ  – 1382ﺛﻮر
1400

 ۲۰۱۳ﺑﺪﯾﻨﺴﻮ داوران دﻋﺎوی ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از  80000ﻗﻀﯿﻪ رﺳﯿﺪﮔ ﮐﺮده اﻧﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ
آن ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﺎی اﯾﺠﺎدﺷﺪۀ ﺣﻘﻮق ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔ اﻧﺠﻤﻦ وﮐﻼی ﻣﺪاﻓﻊ ،رﯾﺎﺳﺖ ﻫﺎی
وزارت ﻋﺪﻟﯿﻪ در وﻻﯾﺎت و ﻧﯿﺰ ﺗﺎﻻر ﻣﻼﻗﺎت ﻫﺎ و ﻣﺸﻮرت ﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗ در ﻣﺤﺎﮐﻢ و
زﻧﺪان ﻫﺎ زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻓﺮاﻫﻢ ﻣ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ دﻓﺎع ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻋﺪﻟ را ﺑﺪﺳﺖ آورﻧﺪ.

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺧﺘﻢ دوره ﮐﺎر آﻣﻮزی در ﻧﻬﺎد ﻫﺎی

ﭼﻮن وﮐﻼی ﺣﻘﻮﻗ اﮐﻨﻮن ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺧﻮد ﻣﺤﻞ ﻧﯿﺰ اﻣﺘﺤﺎن وﮐﺎﻟﺖ را ﺑﺪﻫﻨﺪ ،ﺷﻤﺎر

ﻗﻀﺎﯾ

وﮐﻼی راﺟﺴﺘﺮﺷﺪه ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل در ﮐﻨﺪز از ﺳﺎل  ۲۰۱۱ﺑﺪﯾﻨﺴﻮ از  ۱۲ﺑﻪ  85اﻓﺰاﯾﺶ

)https://www.ez-afghanista
n.de/prs/story/%D8%AE%
D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%88%D8%B1
%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1
%D8%A2%D9%85%D9%88%
D8%B2%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%86%D9%87%D8%A7
%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C
%D9%82%D8%B6%D8%A7%
(DB%8C%DB%8C

ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﮥ آﻧﻬﺎ  11ﺗﻦ زن ﻣ ﺑﺎﺷﻨﺪ .در وﻻﯾﺖ ﻫﻤﺠﻮار ﯾﻌﻨ ﺗﺨﺎر ﻓﺎرﻏﺎن
اﻣﺘﺤﺎن ﺳﺎرﻧﻮاﻟ ﺣﺘ ﯾ دﻓﺘﺮ ﺑﺮای ﺧﻮد اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﻧﺪ.
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻧﺰدﯾ ﭘﻮﻟﯿﺲ و ﻗﻮای دوﻟﺘ ﺑﺎ ﻣﺮدم ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﮥ
ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ای اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺗﻔﺎﻫﻢ و اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﯿﺎن ﭘﻮﻟﯿﺲ و ﻣﺮدم
آﻫﺴﺘﻪ آﻫﺴﺘﻪ ﺟﺎن ﻣ ﮔﯿﺮد .از ﺳﺎل  ۲۰۱۲ﺑﺪﯾﻨﺴﻮ ﺑﯿﺶ از  13000ﺗﻦ از اﻓﺮاد ﭘﻮﻟﯿﺲ
در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺣﻘﻮﻗ و ﻣﺸﻼت روزﻣﺮه ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل
ﻫﻤﺎری ﻣﺮدان و زﻧﺎن و ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺧﻮرد ﺣﺴﺎس ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﮔﺮوه ﻫﺎی ﻣﺮدم اﺷﺘﺮاک
ورزﯾﺪﻧﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ آﻧﻬﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﮥ ﺑﻬﺘﺮ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ .ﺑﻪ
ﻫﻤﺖ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻼﻗﺎت ﻫﺎ ﻣﯿﺎن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮدم و ادارات دوﻟﺘ درﺑﺎرۀ رﻓﻊ
ﻣﻨﺎزﻋﺎت ﺳﺎزﻣﺎن داده ﻣ ﺷﻮد و ﺻﻨﺪوق ﺷﺎﯾﺎت در اﺧﺘﯿﺎر آﻧﻬﺎ ﻗﺮار داده ﻣ ﺷﻮد.
اﯾﻦ ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾ ﻫﺎ از ﺟﺎﻧﺐ ﭘﺮوژۀ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺗﺮﺑﯿﻪ ﺷﺪۀ وزارت اﻣﻮر داﺧﻠﮥ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
رﻫﺒﺮی ﻣ ﺷﻮد .ﯾ ﺳﻮم اﺷﺘﺮاک ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻼﻗﺎت ﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر را زﻧﺎن ﺗﺸﯿﻞ ﻣ
دﻫﻨﺪ.
ﮐﺎرزار ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗ درﺑﺎرۀ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺣﻘﻮﻗ در ﻣﻮارد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺠﻤﻠﻪ در ﻣﺘﺐ ﻫﺎ،
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی رادﯾﻮﯾ و اﻋﻼﻧﺎت ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧ و در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻫﺎ ﯾﺎ اﺟﺮای ﺗﯿﺎﺗﺮﻫﺎ ﺑﺮاه اﻓﺘﺎد
و در آن ﺑﺮای ﻣﺮدان و زﻧﺎن درﺑﺎرۀ ﺣﻘﻮق ﺷﺎن ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت داده ﺷﺪ .در ﺗﻤﺎم ﻓﺎﮐﻮﻟﺘﻪ
ﻫﺎی ﺣﻘﻮق و ﺷﺮﻋﯿﺎت وﻻﯾﺖ ﻫﺎی ﺷﻤﺎل ﮐﺸﻮر دوره ﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼ ﺗﻤﯿﻠ ،ﻣﺘﻮن
ﺣﻘﻮﻗ و ﮐﺘﺐ ﻣﺴﻠ ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدﯾﺪ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﯿﺶ از  150ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ آﻣﻮزﺷ
ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺣﻘﻮﻗ و وارد ﺷﺪن در ﻣﺴﻠ و رﺷﺘﮥ ﺣﻘﻮق ﺳﺎزﻣﺎن داده ﻣ
ﺷﻮد و از ﺟﺎﻧﺐ ﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﺎن و ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﻣﺴﻠ اﻓﻐﺎﻧ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﺮده ﻣ ﺷﻮد .ﻋﻼوه
ﺑﺮ آن ،ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ وﯾﮋه از ﺑﺎﻧﻮان ﻣﺤﺼﻞ ﻋﻠﻮم ﺣﻘﻮﻗ در زﻣﯿﻨﮥ وارد ﺷﺪن ﺑﻪ
زﻧﺪﮔ ﻣﺴﻠ ﺑﯿﺶ از ﻫﻤﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻋﻤﻠ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣ ﮐﻨﺪ .ﻧﺎه ﻋﻤﻠ
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ﻣﺤﺼﻼن در زﻧﺪﮔ ﻣﺴﻠ در ﮐﻠﯿﻨﯿ ﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣ ﺷﻮد ،ﺟﺎﺋ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ
ﻣﻮارد واﻗﻌ رﺳﯿﺪﮔ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ و ﺟﻠﺴﺎت ﺗﻤﺜﯿﻠ ﻣﺤﻤﻪ را ﺗﺪوﯾﺮ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ.
از ﺳﺎل  ۲۰۱۵ﺑﺪﯾﻨﺴﻮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻣﺪﻧ ﮐﻪ در ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎی ﺣﻘﻮق ﮐﻮدﮐﺎن،
دادﺧﻮاﻫ و ﺿﺪ ﻓﺴﺎد ﮐﺎر ﻣ ﮐﻨﻨﺪ ﻧﯿﺰ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺸﻮره دﻫ ﻫﺎ و ﻣﻼﻗﺎت ﻫﺎ ﺗﻘﻮﯾﺖ
ﻣ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺧﻮد را ﺳﺎزﻣﺎن دﻫﻨﺪ و ﺑﻪ ﻧﺮاﻧ ﻫﺎی ﺷﺎن ﮔﻮش داده ﺷﻮد .در وﻻﯾﺖ
ﻫﺎی ﺑﺪﺧﺸﺎن و ﺑﻠﺦ زﻧﺎن ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﮥ ﻣﺜﺎل ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ اﺷﺨﺎص
ﻣﺮﮐﺰی ﯾﺎ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺟﻨﺪر در ﻣﯿﺎن ﺑﺬارﻧﺪ ﮐﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻣﺪﻧ
آﻣﻮزش دﯾﺪه اﻧﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺸﻮره ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .در ﮐﺎﺑﻞ اﻋﻀﺎی
اﺗﺤﺎدﯾﮥ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی زﻧﺎن و ﮐﺎرﻣﻨﺪان وزرات اﻣﻮر زﻧﺎن در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷ
ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻋﺪﻟ و ﻗﻀﺎﯾ اﺷﺘﺮاک ﻣ ورزﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ آﻧﻬﺎ ﺗﺸﻮﯾﻖ
ﻣ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ آﺷﺎرا ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﻨﺎﻓﻊ زﻧﺎن ﻣﺒﺎرزه ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

