د ﺣﻘﻮﻗ ﭘﻮﻫﺎوي د ﯾﻮ واﻟ ډاډﻣﻨﻮل :ﺣﻘﻮﻗ ﭘﻮﻫﺎوي ﭘﻪ اړه ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﭘﻪ ﺑﺪﺧﺸﺎن ﮐ داﯾﺮ
ﺷﻮ
آﻏﻠ ﻧﺎدﯾﻪ ﺷﺎﮐﺮي ،ﭼ ﭘﻪ ﺑﺪﺧﺸﺎن ﮐ ﯾﻮه ﻣﺪاﻓﻊ وﮐﯿﻠﻪ ده و وﯾﻠ’ ،دا ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ډﯾﺮ ﻮر وه او ﻣﻮږ د ﺟﺰا ﭘﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﮐ د ﺗﻌﺪﯾﻼﺗﻮ د ﺑﺮاﺑﺮوﻟﻮ
ﻟﭙﺎره د ﺗﺒﺼﺮو د وړاﻧﺪې ﮐﻮﻟﻮ او ﻫﻤﺪاراز د ﭘﻮﺘﻨﻮ د ﭘﻮﺘﻠﻮ ﻓﺮﺻﺖ درﻟﻮد .ﻮاﺑﻮﻧﻪ د ﻋﺪﻟﯿ وزارت د ﺗﻘﻨﯿﻦ د ﻋﻤﻮﻣ رﯾﺎﺳﺖ ،د ﻟﻮﯦ
ﺎرﻧﻮاﻟ او ﺳﺘﺮې ﻣﺤﻤ د ﮐﺎرﭘﻮﻫﺎﻧﻮ ﻟﺨﻮا وړاﻧﺪې ﺷﻮل‘ .
ون ﮐﻮﻧﻮ ﻟﻪ  ۵۴اﺻﻼﺣﺎﺗﻮ ﺳﺮه ﭼ ﭘﻨﻪ ور وړاﻧﺪې ﭘﻪ ﻧﻪ ﺷﻮې وې ،د ﺟﺰا د ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﻮﻣﺎﺗ ﭘﺎ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐې ،ﺗﺮﻮ ﻫﻐﻮې وﮐﻮﻟ
ﻫﻐﻪ وﻟﻮﻟ او ﭘﻪ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﮐ ﮐﺎري ډﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﭼﻤﺘﻮ واﻟ وﻧﯿﺴ .ﻗﻀﺎﻳ ارﺎﻧﻮﻧﻮ د وږی د ﻣﯿﺎﺷﺖ ﭘﻪ ﯾﻮه ﺗﯧﺮ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﮐ دﻏﻪ اﺻﻼﺣﺎﺗﻮ
ﻏﻮﺘﻨﻪ ﮐی وه.
ﭘﻪ دﻏﻪ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﮐ ون ﮐﻮﻧ ﭘﻪ ډﻟﻮ ﮐ وﯾﺸﻞ ﺷﻮي ول ،ﭼ ﭘﻪ ﻫﺮې دﻟ ﮐ د ﻣﺤﻤ ﻏي ،د ﺎرﻧﻮاﻟ دﻓﺘﺮ ،د ﺟﻨﺎﯾ ﯿﻧﻮ د رﯾﺎﺳﺖ
اﻓﺴﺮان او وﮐﯿﻼن ﺷﺎﻣﻞ ول .ﻫﺮې ډﻟ د ﺟﺰاﯾ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ ﻫﻐﻮ ﻣﺎدو ﭼ روﺎﻧﻪ ﻧﻪ وې او ﯾﺎ ﯾ اوس ﻫﻢ اﺻﻼح ﺗﻪ اړﺗﯿﺎ ﻟﺮﻟﻪ ،ﮐﺎر وﮐ .ﻫﻐﻮې د
ﮐﻧﻼرو د ﯾﻮ ﺎی ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﮐﺎر وﮐ ﺗﺮﻮ ﭘﻪ ﻮﻟﻮ وﻻﯾﺎﺗﻮ ﮐ ﯾﻮﺳﺎن ﭘﻠ ﮐﻮل ډاډﻣﻦ ﮐي ،ﮐﻮم ﭼ ﺎﻳ ﭘﻪ ﻫﯿﻮاد ﮐ ﯾﻮ ﻪ ﻋﺪﻟ ﺳﯿﺴﻢ
راﻣﻨﺘﻪ ﮐي.
ﺎﻏﻠ ﺻﺒﻐﺖ اﻟﻪ وﻓﺎﯾ ،ﭼ ﭘﻪ ﺗﺨﺎر ﮐ ﯾﻮ ﺎرﻧﻮال دی و وﯾﻠ’ ،دا ډﯾﺮه ﻮره ده ﭼ ﻗﻀﺎﻳ ارﺎﻧﻮﻧﻪ د ﺟﺰا د ﻗﺎﻧﻮن د ﭘﻠ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ
ﮐ ﻧﻨﻮﻧ ﻟﻪ ﻣﻨﻪ وړي .دا ﯾﻮ ﻮر ﺑﺤﺚ وه ﭼ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﮐ ﺳﺘﻮﻧﺰې ﺣﻞ او د ﻮﻟﻮ ون ﮐﻮﻧﻮ ﭘﻮاﺳﻄﻪ ﻓﯿﺑﯿ وړاﻧﺪې ﺷﻮ‘ .
د ﺟﺰا ﻗﺎﻧﻮن داﺳ ﯾﻮ ﺳﻨﺪ ﭼ د ﺟﻨﺎﯾ ﻗﻮاﻧﯿﻨﻮ ،د دﻏﻮ ﻗﻮاﻧﯿﻨﻮ د ﻣﺎﺗﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره اړوﻧﺪه ﺳﺰاﺎﻧﻮ او د ﺟﻨﺎﻳ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎره د ﻋﺪاﻟﺖ د ډاډﻣﻨﻮﻟﻮ
ﻟﭙﺎره د ﭘﺮوﺳﻮ ﻟﺮوﻧ ده .ﭘﻪ  ۱۳۹۴ﮐ ،دوﻟﺖ د ﺟﺰا د اوﺳﻨ ﻗﺎﻧﻮن د ﯾﻮﺎې ﮐﻮﻟﻮ اﻣﺮ ﺻﺎدر ﮐ ،ﭼ ﺗﺮ ﻫﻐﻪ وﺧﺘﻪ ﭘﻮرې د ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ ارﺎﻧﻮﻧﻮ
ﺗﺮﻣﻨ ﭘﺮې ﺷﻮي وه .د ﺟﺰا ﻗﺎﻧﻮن ﯾﻮ ﺎې او د  ۱۳۹۷ﮐﺎل ﭘﻪ ﻟﻮﻣﯦﻮ ﮐ ﭘﻠ ﺷﻮ .ﺗﺮ ﻫﻐ وروﺳﺘﻪ ،د ﻫﻐﻪ ﭘﻪ اړه ﺑﺤﺜﻮﻧﻪ ﺗﺮ ﺳﺮه او د ﻗﻀﺎﯾ
ارﺎﻧﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا د ﻫﻐﻪ ﭘﻪ اړه اﺻﻼﺣﺎت وړاﻧﺪﯾﺰ ﺷﻮل.
ﺳﺘﺮه ﻣﺤﻤﻪ ﺑﻪ راﺗﻠﻮﻧﻮ ﻣﯿﺎﺷﺘﻮ ﮐ ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ او ﻫﻤﺪاراز ﻣﺰار ﺷﺮﯾﻒ ﮐ ورﺗﻪ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺴﻮﻧﻪ داﯾﺮ ﮐي .ﻟﻪ اړوﻧﺪه وﻻﯾﺎﺗﻮ ﺨﻪ ﺑﻪ ﻗﺎﺿﯿﺎن،
ﺎرﻧﻮاﻻن ،د ﺟﻨﺎﻳ ﯧﻧﻮ وﻻﯾﺘ رﯾﺎﺳﺘﻮﻧﻪ ،د ﻣﻠ اﻣﻨﯿﺖ رﯾﺎﺳﺖ او ﻣﺪاﻓﻊ وﮐﯿﻼن ﭘﺪﻏﻪ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺴﻮﻧﻮ ﮐ وﻧه واﺧﻠ .دﻏﻪ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺴﻮﻧﻪ د
ﻗﺎﺿﯿﺎﻧﻮ او ﺎرﻧﻮاﻻﻧﻮ او ﻫﻤﺪاراز ﻧﻮرو ﯧﻠﻮ اړﺧﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎره ﺧﻮرا ﻣﻬﻢ دي ﺗﺮﻮ د ﺟﺰا د ﻗﺎﻧﻮن د ﭘﻠ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره د ﻣﻌﻤﻮﻟﻮ ﻻرو ﭘﻪ اړه ﻟﻪ ﯾﻮ ﺑﻞ
ﺳﺮه ﺑﺤﺚ او ﭘﺮې ﻣﻮاﻓﻘﻪ وﮐي.
ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐ د ﻗﺎﻧﻮن د واﮐﻤﻨ د ﯿﻨﺖ ) (RoLﭘﺮوﺮام د )Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ
 GmbHﻟﻪ 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  ۱۳۹۲ﮐﺎل راﻫﯿﺴ ﯾ د  ۸۰٬۰۰۰ﻧﻪ ډﯦﺮو 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  ۳۱٬۵۰۰ﻮﮐﻮ ﻧﻪ ډﯦﺮ ﮐﺘﺎﺑﻮﻧﻪ ﺑﺮاﺑﺮﮐي دي
او د زده ﮐﻮوﻧﻮ او ﻮوﻧﻮ ﻟﭙﺎره ﯾ د  ۱۹۰ﻧﻪ ډﯾﺮ ﺣﻘﻮﻗ ﮐﻮرﺳﻮﻧﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﯾﺪي او د  ۶۰ﺗﻨﻮ ﻧﻪ ډﯾﺮو زده ﮐﻮوﻧﻮ ﺗﻪ ﯾ د زړه ﮐو ﺑﻮرﺳﻮﻧﻪ
ورﮐي 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:
ﻓﯿﺾ آﺑﺎد ،ﺑﺪﺧﺸﺎن ،د  ۱۳۹۸ﻟﻤﺮﯾﺰ ﮐﺎل د ﻟﯿﻨﺪۍ د ﻣﯿﺎﺷﺘ۲۷ ﻣﻪ – ﺗﯧﺮو دوه ورﻮ ﮐ ،د ﻣﯿﺮﻣﻨﻮ ﭘﻪ ون ،ﺷﺎوﺧﻮا  ۱۰۰ﮐﺴﺎﻧﻮ د ﺟﺰا د
ﻧﻮي ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺷﻮي ﻗﺎﻧﻮن د درﯦﻮ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺴﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻟﻮﻣﻧ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﮐ ون وﮐ .ﺷﺎوﺧﻮا  ۴۰ﻗﺎﺿﯿﺎﻧﻮ ۲۰ ،ﺎرﻧﻮاﻻﻧﻮ او د ﺗﺨﺎر ،ﺑﺪﺧﺸﺎن او

ﮐﺎرﮐﻮﻧﻮ او ﻫﻤﺪاراز ﻣﺪاﻓﻊ وﮐﯿﻼﻧﻮ او د ﻋﺪﻟ رﯾﺎﺳﺖ ﺣﻘﻮﻗ ﻣﺮﺳﺘﻮ ﭘﺪﻏﻪ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺴﻮﻧﻮ ﮐ ون )(CIDsﮐﻨﺪز د ﺟﻨﺎﯾ ﯧﻧﻮ د رﯾﺎﺳﺘﻮﻧﻮ
وﮐ .د دﻏﻮ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺴﻮﻧﻮ اﺻﻠ ﻣﻮﺧﻪ ﭘﻪ ﻫﯿﻮاد ﮐ د ﺟﺰا د ﻗﺎﻧﻮن د ﺗﻌﺪﯾﻞ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐ د ﻗﻀﯧﻮ د ﻃ ﻣﺮاﺣﻞ د ﮐﻧﻼرو روﺎﻧﻪ ﮐﻮل او ﻣﻌﯿﺎري
ﮐﻮل دي .دا ﺑﻪ وﻻﯾﺎﺗﻮ ﮐ د ﭘﻠ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﻋﻤﻮﻣ ﭘﻮﻫﻪ او روﺎﻧﻪ ﮐﻮل ﺑﺮاﺑﺮ ﮐي ﭼ ﻫﯿﻮادواﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﺑﻪ ﺣﻘﻮﻗ اﻋﺘﺒﺎر ﻟﻮړ ﮐي .ﺳﺘﺮه
.ﭘﺮوﺮام ﻟﻪ ﻣﻼﺗ ﺳﺮه ﮐﻨﻔﺮاﻧﺴﻮﻧﻪ ﺗﻨﻈﯿﻤﻮي ) (RoLﻣﺤﻤﻪ ﻟﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺳﺮه د آﻟﻤﺎن د ﻫﻤﺎرۍ د ﻗﺎﻧﻮن د واﮐﻤﻨ د ﯿﻨﺖ
:ﺗﻘﺪﻣﻮﻧﻪ
ﻪ ﺣﻮﻣﺘﻮاﻟ
Province:
ﺑﺪﺧﺸﺎن
Downloads:
د ﺣﻘﻮﻗ ﭘﻮﻫﺎوي د ﯾﻮ واﻟ ډاډﻣﻨﻮل :ﺣﻘﻮﻗ ﭘﻮﻫﺎوي ﭘﻪ اړه ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﭘﻪ ﺑﺪﺧﺸﺎن ﮐ داﯾﺮ ﺷﻮ
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