ﮐﺴﺎﻧﻮ د ﻮ د ﺣﻘﻮﻧﻮ ﭘﻪ اړه د ﺣﻘﻮﻗ ﭘﻮﻫﺎوي ﭘﻪ ﮐﻠﻨ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﮐ ون وﮐ۲۵۰ 
دﻏﻪ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ د ﻮ د ﺣﻘﻮﻧﻮ ﭘﻪ اړه ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﭼ ﭘﺪې وروﺳﺘﯧﻮ ﮐ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮي ﯾﺎ اﺻﻼح ﺷﻮﯾﺪي ،ﻟﻪ د ﻮروﻧ ﺿﺪ ،اﻧﺴﺎﻧ ﻗﺎﭼﺎق ،ادارې
ﮐﻧﻼرې او د اداري ﻓﺴﺎد د اﻓﺸﺎﺮاﻧﻮ ﺧﻮﻧﺪﯾﺘﻮب وړاﻧﺪې ﮐل .ﭘﺨﻮا ،د اﻓﺸﺎﺮاﻧﻮ د ﺧﻮﻧﺪﯾﺘﻮب ﻟﭙﺎره ﮐﻮم ﻗﺎﻧﻮﻧ ﺑﻨﺴ ﺷﺘﻮن ﻧﻪ ﻟﺮه .د ﻧﻮو
ﻗﻮاﻧﯿﻨﻮ ﭘﺮﺑﻨﺴ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻪ اوﺳﻤﻬﺎل اړﺗﯿﺎ ﻟﺮي ﭼ دا ﺑﻨﺴ ﭼﻤﺘﻮ ﮐي ﺗﺮﻮ د ﻣﯿﺮﻣﻨﻮ راوﺗﻞ آﺳﺎﻧﻪ ﮐي .ﺎﻏﻠ اﻣﯿﻦ اﻟﻪ اﻣﯿﻨ ،ﭘﻪ ﺑﻠﺦ ﮐ
د  DoJﻣﺸﺮ ،ﺮﻨﺪه ﮐه' ،اوس ﻣﻮږ اﻓﺸﺎﺮاﻧﻮ ﻟﭙﺎره د ﺣﻘﻮﻗ ﺧﻮﻧﺪﯾﺘﻮب ﮐﺎﻓ اﻗﺪاﻣﺎت ﻟﺮو .ﻟﻪ ﺗﺎﺳﻮ – د ﺿﺮب ﮐﻮﻧﻮ او ﻋﺎﻣﻮ وو ﭘﻪ
ﺗﻮﻪ ‐ ﻫﯿﻠﻪ ﮐﯿي ﭼ ﻟﻪ ﺧﭙﻞ دوﻟﺖ او د اﻓﺸﺎﺮاﻧﻮ د دﻏﻮ اﻗﺪاﻣﺎﺗﻮ ﻟﺮوﻧ ﻮﻟﻨ ﺨﻪ ﻣﻼﺗ وﮐئ.
د دې ﺳﺮﺑﯧﺮه ،ون ﮐﻮﻧﻮ ﺗﻪ د ﻮروﻧ د ﻗﻮاﻧﯿﻨﻮ ﭘﻪ اړه وﺿﺎﺣﺖ ورﮐل ﺷﻮ .ون ﮐﻮﻧ اوس ﭘﻪ ﻪ ﺗﻮﻪ ﭘﻮﻫﯿي ﭼ د ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻪ ﻣﺨ
ﻮروﻧﻪ ﻪ ﻞ ﮐﯿي ،ﭼ ﺑﯿﻠ ﯾ ﭘﻪ ﻋﺎدي ورﻨﯧﻮ اړﯦﻮ ﮐ ﭘﯿﯿﺪﻟ ﺷ .د دﻏﻮ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻮ ﭘﻪ اړه ﭘﻮﻫﺎوې ﺑﻪ ﻟﻪ اداري ﻓﺴﺎد ﺳﺮه د
ﻣﺒﺎرزې او د ﺑﺪﻟﻮن ﭘﻪ ﺗﻮﻪ د ﻮﻟﻨﯿﺰو ﻧﻮرﻣﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻨﻠﻮ ﮐ ﻣﺮﺳﺘﻪ وﮐي.
دﻏﻪ ﭘﺮﯾﺰﯾﻨﯿﺸﻨﻮﻧﻪ ﭼ د  DoJﻟﺨﻮا رﻫﺒﺮي ﺷﻮل ،د ﻧﻮو ﻗﻮاﻧﯿﻨﻮ او ﭘﺎﻟﯿﺴﻮ ﭘﻪ اړه د ﭘﻮﻫﺎوي د ﮐﭽ د ﻟﻮړوﻟﻮ او ﻫﻤﺪاراز د ﻻ دﻳﺮې ﺑﺎﺛﺒﺎﺗﻪ او
ﺧﻮﻧﺪي ﻮﻟﻨ د راﻣﻨﺘﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ وړاﻧﺪې ﺷﻮل .ون ﮐﻮﻧﻮ ﺗﻪ د  DoJد ﺣﻘﻮﻗ ﻣﺮﺳﺘﻮ د رﯾﺎﺳﺖ ﻟﺨﻮا د اړوﻧﺪه ﺣﻘﻮﻗ ﻣﺎﻟﻮﻣﺎﺗﻮ ﭘﻪ اړه
ﻣﺎﻟﻮﻣﺎﺗ ﭘﺎ ورﮐل ﺷﻮې ،ﭼ ﻟﻪ ﺎﻧﻮﻧﻮ ﺳﺮه ﯾ ﮐﻮر ﺗﻪ ﯾﻮﺳ .دﻏﻪ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ د ﭘﻮﺘﻨ او ﻮاب ﻟﻪ ﺟﻠﺴ ﺳﺮه ﭘﺎې ﺗﻪ ورﺳﯿﺪه ﭼ د
ﺷﺮﯾﺎﻧﻮ روﻟﻮﻧﻪ او ﻣﺴﺆﻟﯿﺘﻮﻧﻪ ﯾ روﺎﻧﻪ ﮐل.
آﻏﻠ ﻓﺮﯾﺒﺎ اﮐﺒﺮي ،ﯾﻮه ﭘﺮﯾﺰﯾﻨﯿﺸﻦ وړاﻧﺪې ﮐﻮﻧ ،روﺎﻧﻪ ﮐه' ،د دﻏﻮ ﺣﻘﻮﻗ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻮ ﭘﻪ اړه د ﭘﻮﻫﺎوی راﻣﻨﺘﻪ ﮐﻮل ﭘﻪ ﻮﻟﻨﻪ ﮐ د ﯿﻨﻪ
ﻮروﻧ د ﮐﭽ ﭘﻪ راﯿﻮﻟﻮ او د ﻋﺎﻣﻠﯿﻨﻮ ﭘﻪ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﮐ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﻮﻟ ﺷ'.
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺳﺮه د آﻟﻤﺎن ﻫﻤﺎري د ﺧﭙﻞ د ﻗﺎﻧﻮن د ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ د ﭘﺮوﺮام ﻟﻪ ﻟﯿﺎرې د ﻋﺪﻟﯿ ﻟﻪ وزارت ) (MoJﺳﺮه د ﻫﻐﻪ د ﻮ د ﺣﻘﻮﻧﻮ د
ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋۍ ﭘﻪ ﭘﻠ ﮐﻮﻟﻮ ﮐ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﻮي .دﻏﻪ ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋي د  MoJد ﻧﻮی ﻣﻠ ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋۍ ﭘﻪ ﺑﯿﻼﺑﯧﻠﻮ ﺑﺮﺧﻮ ﮐ ﺎې ﭘﺮ ﺎې ﺷﻮﯾﺪه ،او ﻟﻪ ﻣﯿﺮﻣﻨﻮ
ﺳﺮه ﻋﺪاﻟﺖ او ﻓﺮﺻﺘﻮﻧﻮ ﺗﻪ د ﻻﺳﺮﺳ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐ ﭘﻪ ﻓﻌﺎﻟﻪ ﺗﻮﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﻮي .د وﻻﯾﺖ او وﻟﺴﻮاﻟ ﭘﻪ ﮐﭽﻪ د ﻣﻨﯾﺘﻮﺑﻮﻧﻮ ﺷﺎﻣﻠﻮﻟﻮ ﭘﻪ اړه
ﺑﯿﺎﮐﺘﻨﻪ ﺷﻮﯾﺪه ،او ﭘﺪې ﺗﻮﻪ ﺧﭙﻞ اﻗﺪاﻣﺎت ﻏﯿﺮﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﮐﻮي .دا اوﺳﻤﻬﺎل ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮ اړوﻧﺪه ﺷﺮﯾﺎﻧﻮ ﺳﺮه د ﻣﺮﮐﺰي وﻻﯾﺘﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﺨﻪ ﻧﻮرو
وﻻﯾﺘﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ ﻣﻮﻣ.
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 ورﺗﻪ
وﺧﺖ ﮐ ،د ﻟﻮړو ﺣﻘﻮﻗ زده ﮐو د ﻣﻼﺗ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﻧﻮﻣﻮړي ﭘﺮوﺮام د ﺣﻘﻮﻗﻮ او ﺷﺮﻋﯿﺎﺗﻮ ﭘﻮﻫﻨﯿﻮ ﺗﻪ ﻟﻪ  ۳۰٬۰۰۰ﻮﮐﻮ ﺨﻪ ډﯾﺮ ﮐﺘﺎﺑﻮﻧﻪ
ﺑﺮاﺑﺮﮐي دي او د زده ﮐﻮوﻧﻮ او ﻮوﻧﻮ د ﭘﺎره ﯾ د ﺣﻘﻮﻗ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﺎب د  ۱۵۰ﻧﻪ زﯾﺎت ﮐﻮرﺳﻮﻧﻪ ﺟﻮړﮐي دي او د  ۶۰ﺗﻨﻮ ﻧﻪ
زﯾﺎت زده ﮐﻮوﻧﻮ ﺗﻪ ﯾ ﺳﺎﻟﺮﺷﯿﭙﻮﻧﻪ ورﮐي دي .دﻏﻪ ﭘﺮوﺮام ﻫﻤﺪاراز د ﻮ د ﺣﻘﻮﻧﻮ ﭘﺮ ﻫﻮﻟﻮ او ﻋﺪاﻟﺖ او ﻫﻤﺪارﻧﻪ د ﮐﺎر ﺑﺎزار ﺗﻪ د
ﻫﻐﻮی د ﻻﺳﺮﺳ ﭘﺮ ﯿﻨﺖ ﺑﺎﻧﺪې ﯿﻨﺎر ﮐﻮي.
Teaser text:
ﻣﺰار ﺷﺮﯾﻒ ،ﺑﻠﺦ ،د  ۱۳۹۸ﮐﺎل د ﺗﻠ۲۸ ﻣﻪ – ﭘﺮون ،د ﻮ د ﺣﻘﻮﻧﻮ ﭘﻪ اړه د ﺣﻘﻮﻗ ﭘﻮﻫﺎوي ﮐﻠﻨ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﭘﻪ ﻣﺰار ﺷﺮﯾﻒ ﮐ داﯾﺮ ﺷﻮ ﺗﺮﻮ
د ﻧﻮو ﻗﻮاﻧﯿﻨﻮ ﭘﻪ اړه د ﻋﺎﻣﻪ ﭘﻮﻫﺎوي ﮐﭽﻪ ﻟﻮړه ﮐي .دﻏﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﻪ د ﻮﻟﻨﯿﺰو ﺳﺘﻮﻧﺰو ﭘﻪ ﺣﻞ ،د ﻗﺎﻧﻮن د ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﭘﻪ ﭘﻴﺎوړي ﮐﻮﻟﻮ ،د اداري
د اﺳﺘﺎزو ،د ) (DoJﻓﺴﺎد ﭘﻪ ﮐﻤﻮﻟﻮ ،او دوﻟﺖ او ﻋﺎﻣﻮ وو ﺗﺮ ﻣﻨ د ﺑﺎور ﭘﻪ راﻣﻨﺘﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﮐ ﻣﺮﺳﺘﻪ وﮐي .ﭘﻪ ﻮﻟﯿﺰ ډول ﺳﺮه د ﻋﺪﻟ رﯾﺎﺳﺖ
وﻻﯾﺘ ﻣﺤﻤﻮ ،د ﺎرﻧﻮاﻟ دﻓﺘﺮ ،ﺷﻮراﺎﻧﻮ ،د وﻟﺴﻮاﻟﯧﻮ دﻓﺘﺮوﻧﻮ ،ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ او ﻫﻤﺪاراز ﻣﻼﯾﺎﻧﻮ ،ﻮوﻧﻮ ،د  (DoWA)،ﻮ د ﭼﺎرو د رﯾﺎﺳﺖ

ﻮﻟﻨ ﻏو ،د ﻣﺪرﺳﻮ زده ﮐﻮﻧﻮ او د ﻣﺪﻧ ﻮﻟﻨﻮ د ﻟﻮﺑﻐﺎړو ﭘﻪ ون  ۲۵۰ون ﮐﻮﻧﻮ ﭼ د ﻫﻐﻮ ﭘﻪ ﻣﻨ ﮐ د ﺑﯿﻼﺑﯧﻠﻮ ذﯾﺪﺧﻠﻮ ډﻟﻮ ۱۰۰
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