د ﺑﻠﺦ ﭘﻮﻫﻨﺘﻮن د ﺣﻘﻮﻗﻮ او ﺷﺮﻋﯿﺎﺗﻮ د ﭘﻮﻫﻨﯿﻮ دﭘﺎره ﻧﻮي ﮐﺘﺎﺑﺘﻮﻧﻮﻧﻪ
ﺳﺮ ﻟﻪ ﻧﻦ ور د ﻧﻮﻣﻮړو ﮐﺘﺎﺑﺘﻮﻧﻮﻧﻮ دروازې د ﺑﻠﺦ ﭘﻮﻫﻨﺘﻮن د ﺣﻘﻮﻗﻮ او ﺷﺮﻋﯿﺎﺗﻮ د ﭘﻮﻫﻨﯿﻮ ﻮﻟﻮ زده ﮐﻮوﻧﻮ ﭘﺮﻣﺦ ﭘﺮاﻧﯿﺴﺘ دي .د ﺣﻘﻮﻗﻮ د
ﭘﻮﻫﻨ رﺋﯿﺴ ﻣﯿﺮﻣﻦ ﺷﯿﺒﺎ ﺑﺮاﻣﻮل د ﭘﺮاﻧﯿﺴﺘﻠﻮ ﭘﻪ ﻣﺮاﺳﻤﻮ ﮐ داﺳ ﺗﺒﺼﺮه وﮐه» :ﻣﻮﻧ ډﯾﺮه ﻣﻨﻨﻪ ﮐﻮو ﭼ د اﻓﻐﺎن‐اﻟﻤﺎن د ﻫﻤﺎرۍ
ﭘﺮوﺮام ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐ د ﻗﺎﻧﻮن د واﮐﻤﻨ د ﯿﻨﺖ ﭘﺮوژې زﻣﻮﻧ وړاﻧﺪﯾﺰوﻧﻪ ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐ وﻧﯿﻮل .اوس زﻣﻮﻧ ﭘﻮﻫﻨﺘﻮن ﻋﺼﺮي ﮐﺘﺎﺑﺘﻮﻧﻮﻧﻪ د
ﺣﻘﻮق او ﺷﺮﻋﯿﺎﺗﻮ زده ﮐﻮوﻧﻮ ﺗﻪ وړاﻧﺪې ﮐﻮي«.
دا ﻧﻮي ﮐﺘﺎﺑﺘﻮﻧﻮﻧﻪ ﯾﻮه ﺳﻮﮐﺎﻟﻪ ﻓﻀﺎ ﻣﻨﺘﻪ راوړي ﭼ ﭘﻪ ﻫﻐﻮ ﮐ زده ﮐﻮوﻧ ﮐﻮﻻی ﺷ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ او زده ﮐه وﮐي او د آزﻣﻮﯾﻨﻮ او ﻟﻮﺳﺖ
دﭘﺎره ﺎﻧﻮﻧﻪ ﭼﻤﺘﻮ ﮐي .د ﺷﺮﻋﯿﺎﺗﻮ ﯾﻮه زده ﮐﻮوﻧ داﺳ ووﯾﻞ» :د ﻣﺎﻟ ﻣﺤﺪودﯾﺘﻮﻧﻪ ﻟﻪ ﮐﺒﻠﻪ ﻣﺤﺼﻼﻧﻮ ﻧﻪ ﺷﻮای ﮐﻮﻻی ﺷﺨﺼ ﮐﺘﺎﺑﺘﻮﻧﻮﻧﻮ
ﺗﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ وﮐي ﯾﺎ ﮐﺘﺎﺑﻮﻧﻪ وﭘﯿﺮي .اوس ﻣﻮﻧ ﺧﭙﻞ ﺎﻧئ ﮐﺘﺎﺑﺘﻮن ﻟﺮو ﭼ ډﯾﺮ ﮐﺘﺎﺑﻮﻧﻪ ﻟﺮي او د زده ﮐې ﯾﻮ ﻪ ﭼﺎﭘﯿﺮﯾﺎل ﯾ ﻣﻨﺘﻪ راوړی
دی«.
ﭘﺨﻮا د ﺑﻠﺦ ﭘﻮﻫﻨﺘﻮن د ﻮﻟﻮ ﭘﻮﻫﻨﯿﻮ دﭘﺎره ﯾﻮازې ﯾﻮ ﻋﻤﻮﻣ ﮐﺘﺎﺑﺘﻮن درﻟﻮد ﭼ د زده ﮐې د ﺎی او ﮐﺘﺎﺑﻮﻧﻮ د ﮐﻤﺖ ﺳﺮه ﻣﺨﺎﻣﺦ وو .دﻏ
وﺿﻌ اوس ﺗﻮﭘﯿﺮ ﻣﻮﻧﺪﻟ دی .د ﺷﺮﻋﯿﺎﺗﻮ او ﺣﻘﻮق ﮐﺘﺎﺑﺘﻮﻧﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﺗﺠﯿﻬﺰاﺗﻮ ﺑﺸﭙ ﺳﻤﺒﺎل دي او  ۲٬۰۰۰ﺟﻠﺪه ﮐﺘﺎﺑﻮﻧﻪ ﻟﺮي .زده ﮐﻮوﻧ اوس د
اړوﻧﺪه ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﺎب د ﻋﺼﺮي او اﮐﺎدﻣﯿﻮ ﮐﺘﺎﺑﻮﻧﻮ او د زده ﮐې د ﯾﻮه ﺑﺴﯿﺎ ﭼﺎﭘﯿﺮﯾﺎل ﺗﻪ ﻻﺳﺮﺳ ﻟﺮي .د ﺣﻘﻮﻗ ډاډﻣﻨﺘﯿﺎ د ﺗﺎﻣﯿﻨﻮﻟﻮ او
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻮﻟﻮ ﻫﯿﻮادواﻟﻮ دﭘﺎره ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﻪ د ﻻﺳﺮﺳ ﻟﭙﺎره ﻪ روزل ﺷﻮي ﺣﻘﻮق ﭘﻮﻫﺎن ډﯾﺮ ارزﺖ ﻟﺮي.
د اﻓﻐﺎن‐اﻟﻤﺎن د ﻫﻤﺎرۍ ﭘﺮوﺮام د ﮐﺘﺎﺑﺘﻮﻧﻮﻧﻮ د ﺗﻤﻮﯾﻠﻮﻟﻮ ﺑﺮﺳﯿﺮه د ﮐﺘﺎب ﻟﺮﻧ ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻮ ﺗﻪ ﻫﻢ روزﻧﻪ ورﮐې ده او ﻫﻐﻮی اوس ﮐﻮﻻی ﺷ د
ﮐﺘﺎﺑﻮﻧﻮ د ﮐﺘﻼګ ﺟﻮړوﻧ ﺳﯿﺴﺘﻤﻮﻧﻪ ﻣﻨﺘﻪ راوړي .ﭘﻪ دې ﺗﻮﻪ ،ﺗﺠﻬﯿﺰات او ﮐﺘﺎﺑﻮﻧﻪ ﭘﻪ آﺳﺎﻧﻪ ﺗﻮﻪ ﻧﻪ ورﮐﯿي.
ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐ د ﻗﺎﻧﻮن د واﮐﻤﻨ د ﯿﻨﺖ ) (RoLﭘﺮوﺮام دDeutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
د ادارې ﻟﻪ ﺧﻮا د اﻟﻤﺎن د اﻗﺘﺼﺎدي ﻫﻤﺎرﯾﻮ او ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ د ﻓﺪرال وزارت ) (BMZﭘﻪ اﺳﺘﺎزﯾﺘﻮب ﭘﻠ ﮐﯿي .د دې ﭘﺮوﺮام ﻣﻮﺧﻪ د ﻗﺎﻧﻮن د
واﮐﻤﻨ ،د ﯾﻮ ﻪ ﻓﻌﺎل ﻗﻀﺎﯾ ﺳﯿﺴﺘﻢ او ﺣﻘﻮﻗ اﻣﻨﯿﺖ ﺗﺎﻣﯿﻨﻮل دي .ﻮﻟﻮ ﻫﯿﻮادواﻟﻮ ﺗﻪ د ﺣﻘﻮﻗ اﻣﻨﯿﺖ د ﺗﺎﻣﯿﻨﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﻧﻮﻣﻮړي ﭘﺮوﺮام د
ﻫﯿﻮاد ﭘﻪ وﻻﯾﺎﺗﻮ ﮐ د ﺣﻘﻮق د ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﻮﻧﻮ ﺨﻪ ﻣﻼﺗ ﮐﻮي ﭼ د  ۲۰۱۳ﮐﺎل راﻫﯿﺴ ﯾ د  ۷۷٬۰۰۰ﻧﻪ زﯾﺎﺗﻮ ﻗﻀﯿﻮ ﺗﻪ رﺳﯿﺪ ﮐﯾﺪه .ﭘﻪ ﻫﻤﺪې
ﻣﻬﺎل ،د ﻟﻮړو ﺣﻘﻮﻗ زده ﮐو د ﻣﻼﺗ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﻧﻮﻣﻮړي ﭘﺮوﺮام د ﺣﻘﻮﻗﻮ او ﺷﺮﻋﯿﺎﺗﻮ ﭘﻮﻫﻨﯿﻮ ﺗﻪ د  ۳۰٬۰۰۰ﻮﮐﻮ ﻧﻪ زﯾﺎت ﮐﺘﺎﺑﻮﻧﻪ ﺑﺮاﺑﺮﮐي
دي او د زده ﮐﻮوﻧﻮ او ﻮوﻧﻮ د ﭘﺎره ﯾ د  ۱۵۰ﻧﻪ زﯾﺎت ﺣﻘﻮﻗ ﮐﻮرﺳﻮﻧﻪ ﺟﻮړﮐي دي او د  ۶۰ﺗﻨﻮ ﻧﻪ زﯾﺎت زده ﮐﻮوﻧﻮ ﺗﻪ ﯾ ﺳﺎﻟﺮﺷﯿﭙﻮﻧﻪ
ورﮐي دي .د ﻗﺎﻧﻮن د واﮐﻤﻨ د ﯿﻨﺖ ﭘﺮوﺮام ﻫﻤﺪارﻧﻪ ﻟﺗﺮﻟه  ۱۳٬۰۰۰ﭘﻮﻟﯿﺲ د ﻗﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﺳﻢ د دﻧﺪې د ﺗﺮﺳﺮه ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ روزﻟ
دي .دﻏﻪ ﭘﺮوﺮام ﻫﻤﺪاراز د ﻮ د ﺣﻘﻮﻧﻮ ﭘﺮ ﻫﻮﻟﻮ او ﻋﺪاﻟﺖ او د ﮐﺎر ﺑﺎزار ﺗﻪ د ﻫﻐﻮی د ﻻﺳﺮﺳ ﭘﺮ ﯿﻨﺖ ﺑﺎﻧﺪې ﯿﻨﺎر ﮐﻮي.
Teaser text:
ﭘﺮون د ﻣﺰارﺷﺮﯾﻒ د ﺑﻠﺦ ﭘﻪ ﭘﻮﻫﻨﺘﻮن ﮐ د ﺣﻘﻮﻗﻮ او ﺷﺮﻋﯿﺎﺗﻮ د ﭘﻮﻫﻨﯿﻮ دﭘﺎره د ﮐﺘﺎﺑﺘﻮﻧﻮﻧﻪ ﭘﺮاﻧﯿﺴﺘﻞ ﺷﻮي .اوس د  ۹۲۰ﯿﻨﻪ زده ﮐﻮوﻧﻮ ﭘﻪ
ﺷﻤﻮل ﺑﻪ ﻟﺗﺮﻟه  ۲٬۰۰۰زده ﮐﻮوﻧ د زده ﮐې او ﮐﺘﺎﺑﻮﻧﻮ ﻋﺼﺮي ﺎﯾﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﻻﺳﺮﺳ وﻟﺮي .د ﭘﺮاﻧﯿﺴﺘﻠﻮ ﭘﻪ ﻣﺮاﺳﻤﻮ ﮐ د ﻧﻮﻣﻮړو ﭘﻮﻫﻨﯿﻮ
د ﭘﺮوژې اﺳﺘﺎزو ) (RoLرﺋﯿﺴﺎﻧﻮ او زده ﮐﻮوﻧﻮ او ﻫﻤﺪارﻧﻪ د اﻓﻐﺎن‐اﻟﻤﺎن د ﻫﻤﺎرۍ ﭘﺮوﺮام ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐ د ﻗﺎﻧﻮن د واﮐﻤﻨ د ﯿﻨﺖ
.ون ﮐی وو .د اﻟﻤﺎن ﺣﻮﻣﺖ د ﻧﻮﻣﻮړو ﮐﺘﺎﺑﺘﻮﻧﻮﻧﻮ د  ۱،۱ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻮ اﻓﻐﺎﻧﯿﻮ ﭘﻪ ﻮل ﻟﺖ ﺗﻤﻮﯾﻞ ﮐی دی
:ﺗﻘﺪﻣﻮﻧﻪ
د اﻧﻌﻄﺎف وړ ﭘﺮوﺮام ﺟﻮړوﻧﻪ
Province:
ﺑﻠﺦ
Downloads:
ﺧﺒﺮﭘﺎﻪ ‐ د ﺑﻠﺦ ﭘﻮﻫﻨﺘﻮن د ﺣﻘﻮﻗﻮ او ﺷﺮﻋﯿﺎﺗﻮ د ﭘﻮﻫﻨﯿﻮ دﭘﺎره ﻧﻮي ﮐﺘﺎﺑﺘﻮﻧﻮﻧﻪ ‐ ﭘﺘﻮ

Image:
191217_Pic_RoL_Balkh_Libraries
Subtitle:
يﻪ ﭘﻮرﺗﻪ ﮐ ﻨ ﺑﻪ ور ﺗﻨﻪ زده ﮐﻮوﻧ۲٬۰۰۰ ﭼ
د ﺧﺒﺮ ډول:
Press release

28.09.1396
English
Deutsch
دری

