ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﭘﯿﺸﻪ و ﺣﺮﻓﻪ در ﻣﺰارﺷﺮﯾﻒ
ﯾ ﻣﺤﺼﻞ ﺷﺮﻋﯿﺎت ﭼﻨﯿﻦ اﻇﻬﺎر داﺳﺖ" :ﻋﺎﻟ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺑﺎرۀ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻋﺪﻟ و ﻗﻀﺎﯾ و ﻃﺮزاﻟﻌﻤﻠﻬﺎی آن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺪاﻧﻢ و اﯾﻨﻪ آﮔﺎه ﺷﺪم ﮐﻪ
ﺑﺮای ﻣﺤﺼﻼن اﻧﺎث اﯾﻦ اﻣﺎﻧﺎت وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻔﺖ ﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﺎن ﻣﺴﻠ اﯾﻔﺎی وﻇﯿﻔﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ".
واردﺷﺪن در ﺑﺎزار ﮐﺎر در ﺳﺘﻮر ﻋﺪﻟ و ﻗﻀﺎﯾ ﺑﺮای ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻼن اﻧﺎث ﭼﺎﻟﺶ آور اﺳﺖ .ﻫﺪف ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﺬﮐﻮر اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻼت
ﺣﻘﻮق را از ﻓﺮﺻﺘﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺎر ﻣﺴﻠ و ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﺎن آﮔﺎه ﺳﺎزد .ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎً ﯾ ﺳﻠﺴﻠﻪ روﯾﺪادﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ در آﯾﻨﺪه ﻧﯿﺰ ﺻﻮرت
ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ از دﺳﺘﺮﺳ ﻣﺤﺼﻼت ﺣﻘﻮق ﺑﻪ ﻣﺎرﮐﯿﺖ ﮐﺎر ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
ﻣﻌﺎون ﺳﺎروﻧﻮال ﺑﻠﺦ در زﻣﯿﻨﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ" :ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﮥ ﻣﻦ ،ﻟﯿﺎﻗﺖ اﻧﻔﺮادی و اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ دو ﻋﺎﻣﻠﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﮐﻤ ﻣ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ در
ﺳﺮ راه رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﺴﻠ و ﺣﺮﻓﮥ دﻟﺨﻮاه اش ﻣﻮاﻧﻊ را از ﻣﯿﺎن ﺑﺮدارد".
ﺑﺤﺚ ﺑﺎ ﻣﺪﻟﻬﺎی ﻧﻘﺶ اﻧﺎث ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻘﺎﻧﻪ ﭘﯿﺸﮥ ﻣﺴﻠ را ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﻣ ﺑﺮﻧﺪ اﻧﯿﺰش ﻣﺤﺼﻼن را در ﺟﻬﺖ ﻓﺮاﮔﯿﺮی داﻧﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣ ﺑﺨﺸﺪ و
ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﮐﻤ ﻣ ﮐﻨﺪ ﺑﺎ دﯾﺮان رواﺑﻂ ﻣﺴﻠ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻔﺖ ﻗﺎﺿﯿﺎن ،ﺳﺎرﻧﻮاﻻن ،وﮐﻼی ﻣﺪاﻓﻊ او اﺳﺘﺎدان اﯾﻔﺎی
وﻇﯿﻔﻪ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻼن ﻣﺸﻮره ﻣ دﻫﻨﺪ و ﺗﺠﺎرب ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺷﺮﯾ ﻣ ﺳﺎزﻧﺪ.
ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮن در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ) (RoLاز ﺟﺎﻧﺐ ادارۀ د)Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ
 GmbHﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔ از وزارت ﻓﺪرال ﻫﻤﺎرﯾﻬﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و اﻧﺸﺎف آﻟﻤﺎن ) (BMZﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣ ﺷﻮد .ﻫﺪف اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮن،
ﯾ ﻧﻈﺎم ﺧﻮب ﻓﻌﺎل ﻗﻀﺎﯾ و اﻣﻨﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺳﺖ .ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗ ﺑﺮای ﺗﻤﺎم اﺗﺒﺎع ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﻣﺬﮐﻮر از ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﻬﺎی
ﺣﻘﻮق در وﻻﯾﺎت ﮐﺸﻮر را ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ از ﺳﺎل  ۲۰۱۳ﺑﺪﯾﻨﺴﻮ ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از  ۷۷٬۰۰۰ﻗﻀﯿﮥ ﻣﺪﻧ رﺳﯿﺪﮔ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .در ﻋﯿﻦ زﻣﺎن،
ﺑﺨﺎﻃﺮ ﭘﯿﺸﺘﯿﺒﺎﻧ از ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻋﺎﻟ ﺣﻘﻮﻗ آن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﯿﺶ از  ۳۰٬۰۰۰ﺟﻠﺪ ﮐﺘﺎب را ﺑﻪ ﻓﺎﮐﻮﻟﺘﻪ ﻫﺎی ﺣﻘﻮق و ﺷﺮﻋﯿﺎت ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﺑﯿﺶ از
 ۱۵۰ﮐﻮرس آﻣﻮزﺷ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺣﻘﻮﻗ را ﺑﺮای ﻣﺤﺼﻼن و اﺳﺘﺎدان داﯾﺮ ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از  ۶۰ﻣﺤﺼﻞ ﺳﺎﻟﺮﺷﯿﭗ اﻋﻄﺎ ﮐﺮده
اﺳﺖ .ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً  ۱۳٬۰۰۰ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﭘﻮﻟﯿﺲ را ﺑﺨﺎﻃﺮ اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن آﻣﻮزش داده اﺳﺖ .اﯾﻦ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ روی ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺣﻘﻮق زﻧﺎن و دﺳﺘﺮﺳ ﺷﺎن ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ و ﺑﺎزار ﮐﺎر ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣ ﮐﻨﺪ.
Teaser text:
اﻣﺮوز ﺳﻪ ﺗﻦ از ﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﺎن اﻧﺎث ﺣﺮﻓﻪ ﻫﺎ ،ﺳﺎﺑﻘﮥ ﺗﺤﺼﯿﻼت و ﺳﻤﺖ ﻣﺴﻠ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ  ۹۰ﺗﻦ ﻣﺤﺼﻼت ﺣﻘﻮق و ﺷﺮﻋﯿﺎت ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ
ادارۀ ﻫﻤﺎری اﻓﻐﺎن‐آﻟﻤﺎن و ﻓﺎﮐﻮﻟﺘﻪ ﻫﺎی ﺣﻘﻮق ) (RoLﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ .ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﭘﯿﺸﻪ و ﺣﺮﻓﻪ در ﭘﻮﻫﻨﺘﻮن ﺑﻠﺦ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮوژۀ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮن
.و ﺷﺮﻋﯿﺎت ﭘﻮﻫﻨﺘﻮن ﺑﻠﺦ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫ ﺷﺪه ﺑﻮد
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