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 .۰لنډیز
یوناما دا راپور د افغانستان د عدلي ي وزیر په غوښتنه چمتو کړی څو له دې الرې د افغانستان د ماشومانو د اصالح مرکزونو د
فعالیت په چارو کې چې د هیواد په  ۳۴والیتونو کې موقعیت لري د یاد وزارت د مسولیتونو د پر مخ بیولو په برخه کې د هغه سره
مرسته وشي .د افغاني قوانینو څخه د سرغړونو په پایله کې د  ۱۱۱۱څخه زیات ماشومان ،قابو  ۱۱۱نجونو په ګډون ،د خپلو
ازادیو څخه محروم دي .د دغو ماشومانو له جملې څخه هر یو حق لري داسې چلند ورسره وشي چې د بشري حقونو او اساسي
ازادیو سره سمون ولري او د توقیف د ټولو ضرر لرونکي ډولونو تاثیرات له منځه یوسي او د ټولنی سره دبیا یو ځای کیدلو چارو ته
1
وده ورکړي.
دا راپور د افغانستان د حقوقي او تنظیمي چوکاټ د بیاک تني  ،په توقیف ځایونو کې د ماشومانو د حقونو څخه د نظارت او همدارنګه
د هغو چارواکو د ژمنو سره چې د ماشومانو د خوندیتوب ،سوکالې او اصالح په برخه کې د ډاډ حاصلولو مسولیت لري کوم چې د
عدلي ي وزارت ته سپارل شوی پیلیږي .د ملي قوانینو الندې ماشومانو ته ورکړل شوې تحفظات د هغو ماشومانو د ساتنې لپاره چې
د خپلو ازادیو څخه محروم شوې په ټوله کې د ملګرو ملتونو له خوا د حداقل معیارونو سره په سمون کې دي .دغه حداقل معیارونه
د هغو ماشومانو د ساتنې لپاره چې د خپلو ازادیو څخه محروم شوې (د هاوانا قواعد) د ملګرو ملتونو په قواعدو ،او د عمومي
2
اسامبلي په ۱۱۳/۴۵شمیره پریکړه لیک کې (۱۹۹۱و د ډسمبر  )۱۴ځای شوي.
راپور دا موضوع هم ارزوي چې ایا په توقیف ځایونو کې د ماشومانو لپاره حداقل تحفظات ،لکه څنګه چې سپارښتنه ي ې د ملي
قوانینو او هاوانا د قواعدو له خوا شوې ،په عمل کې پلې شوې او که نه .د دغې ارزونې بنسټ د افغانستان د ماشومانو د اصالح
مرکزونو د  ۳۱توقیف ځایونو د وضعیت په اړه په یوې جامع سروې والړ دی چې نظارت ي ې د عدلي ي وزارت د ماشومانو د اصالح
مرکزونو د عمومي ریاست له خوا او نظارت ي ې د یوناما د ساحوي دفترونو له خوا تر سره کیږې او دا سروې د  ۲۱۱۵کال د سپټمبر
او د  ۲۱۱۲کال د مارچ د میاشتو تر منځ ترسره شوه .د امنیتي الملونو او په ساحه کې د نه شتون له امله د ماشومانو د اصالح د
پاته دریو مرکزونو د ارزونې کار نا ممکن شوی .سره له دې د یوناما له خوا د افغانستان د ماشومانو د اصالح مرکزونو  ۹۱سلنه
ارزونه د هاوانا د قواعدو د چلند د حد اقل معیارونو سره د افغانستان په ټولیزی توګه مطابقت لپاره یو ریښتنی بنسټ برابروي.
ارزونه د مهمو ضمانتونو په برخه کې د پرمختګ څرګندونه کوي .په توقیف ځایونو کې د ماشومانو په تړاو دسوانحو د مناسب ثبت
او ساتلو د یقیني کولو په موخه چاري په نظر کې نیول شوې .د شکایتونو کړنالری موجود دي د کومو په وسیله چې ماشومانو ته
د هغوي د حقونو په هکله اطالع ورکول کیږي او د شکایتونو د بکسونو او د سرغړاوی د راپورو ورکولو دنورو الرو څخه په استفاده
خپل دغه حقوقو څخه برخمن دی .د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون ،یوناما او نورو بهرنیو ډلو له خوا د افغانستان
د ماشومانو د اصالح په ټولو مرکزونو کې منظمې او خپلواکې پلټنې تر سره شوې.
د دې سربیره ،داخلي مقررات او پروتوکولونه د زیاترو انظباطي تدبیرونو د کارولو په وړاندې کوم چې ظالمانه،غیر انساني ،یا له
سپکاوې څخه ډکي جزاګانې تشکیلوي ،ساتنه کوي .د افغانستان د ماشومانو د اصالح نیماي ې سروې شوې مرکزونه د انظباطي
اقداماتو په حیث کورنیو ته د ماشوم سره د لیدلو ته اجازه نه ورکوي .که څه هم دا فعالیت د افغانستان د نافذه قوانینو سره
مطابقت کوي ،خو د هاوانا د قواعدو د حداقل معیارونو سره په ټکر کې دی او باید له سره و ارزول شي.
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د ماشومانو د ټولیزې سوکالې یو مهم عنصر د کورنیو او نورو لیدنو له الرې د بهرنۍ نړۍ سره اړیکه ده .د هغو مواردو په استثنا
چیرې چې لیدنو ته د انظباطی اقداماتو په حیث ک تل شوې او د افغانستان د ماشومانو اصالح مرکزونو د کورنیو او نورو لیدنو د
وخت او وار په تړاو له ځانه د تحسین وړ نرموالی ښکاره کړی.
د توقیف ځایونو د اصلي حاالتو څخه د اطمینان حاصلولو په برخه کې هم پر مختګ تر سترګو شوی .د ماشومانو په زیاترو سروې
شویو اصالح مرکزونو کې له حده زیاته ګڼه ګوڼه د اندښنې وړ مسله نه وه .د دې سربیره ،ماشومانو ښې غذا ،مناسبو کالیو ،د
څښاک پاکو اوبو ،صحي اسانتیاوو ته منظم السرسی درلود .د هدف پر اساس د ماشومانو په جوړو شویو اصالح مرکزونو کې د هغو
کرایه شویو تعمیرونو په پرتله چې د استوګنې د کورونو څخه د باندې فعالیت کوي ،حالت ډیر ښه و.
د ماشومانو د زیاترو اصالح مرکزونو کارکونکي مناسبی زده کړې لري او د ماشومانو د اصالح مرکزونو د کارکونکو نږدې  ۵۵سلنه په
هغه مواردو کی چی معموال د دوي د اړوندو مسولیتونو مطابق دی د نړیوالو نمایندګیو څخه مسلکي روزنې تر السه کوي .د دې
نه عالوه د ماشومانو د اصالح مرکزونو نږدي  ٪۵۱سلنه مدیران د لیسان تر درجې زده کړې لري او پاتی اک ثریت مدیران د مدیرت
په برخه کې ښې تجرپ ې لري.
د توقیف حد اقل معیارونو سره دمطابقت په برخه کې تشې په خپل ځای پاتي دي .د ماشومانو په زیاترو اصالح مرکزونو کې تعلیمي
او حرفوي روزنو ته السرسی چې موخه ي ې په ټولنه کې د ماشومانو لپاره د بیا ادغام د چارو برابرول دي محدود دی .د امکان په
صورت کې دا پروګرامونه باید له سره تکرار شي .د دې سربیره اړتیا لیدل کیږي چې د معارف د وزارت سره غښتلې همغږې را منځ
ته شي څو یقیني کړي چې په توقیف کې د هر ماشوم حقونه تامین شي.
د ماشومانو په سروې شویو اصالح مرکزونو کې زیات انحرافونه تر سترګو شوي چې د تفریح یا ساعتري لپاره فرصتونه برابر کړي .د
ماشومانو زیاتره اصالح مرکزونه ،په خاص ډول هغه چې په کراي ي کورونو کې موقعیت لري ،د فزیکي فعالیتونو لپاره د باندي
کافي ځای نه لري .د ماشومانو په ځینو اصالح مرکزونو کې ،د تفریح او ساعتیري وسیله د تلویزیون د پروګرامونو لیدل دي ،دغو
پروګرامونو په خپل وار سره د خپرونو د محتویاتو په وړاندې د یو شمیر ماشومانو له تاوتریخوالی څخه ډک غبرګونونه را پارولې .د
ماشومانو په ټولو اصالح مرکزونو کې باید د تفریح او ساعت تیري د فعالیتونو د اندازې په زیاتوالې فکر وشي ،او د هغو فعالیتونو
د اندازې سره کوم چې د کابل د ماشومانو په اصالح مرکز کې په پام کې نیول شوي اړخ ولګوي.
د دې سربیره ،د مناسبي روغتیا پالنې او طبي خدمتونو  ،په خاص ډول د تخصصي خدمتونه د برابرولو په برخه کې ،د بیلګې په
توګه ،د رواني درملنې ،د مخدره توکو په هکله د مشورو ورکولو او غاښونو د روغتیا په تړاو تشې مشاهده شوې .د ماشومانو زیاتره
اصالح مرکزونه هیڅ ډول تخصصي خدمتونه نه لري او د منظمو طبي خدمتونو رسول د عامي روغتیا د وزارت د ځاي ې روغتونونو
په همغږي پورې اړه لري .په توقیف ځایونو کې د ټولو ماشومانو لپاره د ښو طبي خدمتونو د رسولو څخه د ډاډ حاصلو په خاطر د
عامي روغتیا د وزارت له خوا ښې همغږې ته ضرورت لیدل کیږي.
اړتیا لیدل کیږي چې په توقیف کې نجونو ته خاصه پاملرنه وشي .د هلکانو د حقونو سره په مخالفت کې ،د تعلیمي ،حرفوي او
تفریحي فعالیتونو په تړاو ،د یوناما د قانون د حاکمیت سروې په هغو فرصتونو کې چې د نجونو لپاره په نظر کې نیول شوې یو
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شمیر توپیرونه په ډاګه کړي .د ماشومانو ځینې اصالح مرکزونه ،په خاص ډول کراي ې کورونه ،د ښځینه ماشومانو د ځایولو لپاره
کافي فضا او امکانات نه لري .د دې سربیره د ماشومانو د اصالح مرکزونو د نارینه وو کارکونکو غړو په پرتله د ماشومانو د اصالح
مرکزونو د ښځینه کارکونکو غړو په شمیر کې د پام وړ کموالي موجود دی .د دې لپاره چې د ماشومانو د اصالح مرکزونو د مدیریت
او فعالیت په برخه کې د جنډر په هکله د یوه متوازن طریقی څخه ډاډ حاصل شي ،باید د ماشومانو په ټولو اصالح مرکزونو کې د
ښځینه کارکونکو غړو د ګمارنی مسلې ته پام وشي ،په خاصه توګه د ماشومانو هغه اصالح مرکزونه چیرې چې په توقیف ځایونو کې
د نجونو د پام وړ شمیر موجود وي.
په دغه راپور کې یو شمیر پیژندل شوې تشې د عدلي ي وزارت او نورو وزارتونو تر منځ د تړونونو د پلې کولو په برخه کې د نیمګړتیاوو
له امله را والړیږي ،په خاص ډول د معارف وزارت ،چې په توقیف ځایونو کې ماشومانو ته د تعلیمي فرصتونو د السرسي د برابرولو
په برخه کې اساسي مسولیت لري او د عامي روغتیا وزارت چې په توقیف ځایونو کې ماشومانو ته د طبي خدمتونو د السرسي د
برابرولو په برخه کې اساسي مسولیت لري .ال زیاتې همغږي ته اړتیا لیدل کیږي تر څو یقیني کړي چې دغه اړوند او نور وزارتونه چې
د افغانستان د ماشومانو د اصالح مرکزونو د ادارې په برخه کې د عدلي ي وزارت د مالتړ مسولیت لري ،خپلې دوه اړخیزې ژمنې
ترسره کړي ،او د هغو ماشومانو د فزیکي او روانې ښیګڼې څخه چې د خپلو ازادیو څخه محروم شوي ډاډ حاصل کړي .د دې راپور
په پای کې ذکر شوی او نورې سپارښتنې د دې لپاره ځای شوې تر څو د عدلي ي وزارت سره د عملیاتي اړتیاوو د لومړیتوبونو او د
تشو د ډکولو په برخه کې مرسته وشي.
 .۶شالید او میتودولوزې
 .Aالف .د افغانستان د ماشومانو اصالح مرکزونه
د عدلي ي وزارت د ماشومانو د اصالح ریاست په افغانستان کی د ماشومانو د اصالح ټولو مرکزونو د ادارې په برخه کې ټولیز
مسولیت لري 3 .اوس مهال په افغانستان کې د ماشومانو جمله  ۳۴اصالح مرکزونه موجود دي چې د هر والیت په پالزمینه کې
موقعیت لري .دا ویش د ماشومانو د اصالح او دارالتادیب د مرکزونو په هکله د قانون د  )۱(۱۱مادې سره سمون لري او له مخې
ي ې باید په هر والیت کې د ماشومانو د اصالح یو مرکز موجود وي.
د یوناما د قانون د حاکمیت سروې د دې خبرې تصدیق کوي چې د ماشومانو د اصالح مرکزونو جمله نفوس  ۱۱۱۱تنه ماشومان
وو .د وګړو نږدي  ۹۱سلنه ( )۹۱۴نارینه او یواځې  ۱۱سلنه ( )۱۱۴ښځینه وو .د ماشومانو د قانون او د نړیوالو معیارونو سره په
مطابقت  4په توقیف ځایونو کې د ټولو ماشومانو عمرونه د  ۱۱-۱۲کلونو تر منځ وو .د سروې پر مهال د نیمروز والیت د ماشومانو
په اصالح مرکز کې  ۱۱تنه توقیف شوې کسان ساتل کیدل چی عمرونه چې د توقیف پر مهال د  ۱۱کلونو څخه اوښتې وو .خو دا
یو موقتي اقدام و چې د زیات عمر درلودونکو کسانو تعمیر ته ی ې د دغو زیات عمر لرونکو ماشومانو د لیږد انتظار ایست او د لیږد
لړې بشپړه شوې.
الندې جدول په ډاګه کوي چې د ماشومانو د اصالح په مرکزونو کې د توقیف شویو ماشومانو له خوا په خاصه توګه درې ډوله
جرمونه ترسره شوې ،د بیلګې په توګه غال ۲۴( ،سلنه) ،د ملي امنیت په وړاندې جرمونه( ۲۲سلنه) او قتل( ۱۴سلنه) .د نورو
5
سازمانونو له خوا ترسره شوې څیړنې جوتوي چې ښځینه ماشومان په عمومي توګه د بد لمنې یا زنا جرمونه ترسره کوي.
6
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د ماشومانو د اصالح د  ۳۱سروې شویو مرکزونو له جملې څخه یواځې  ۲۲مرکزونه په شخصي کرایه شویو کورونو کې میشت او نهه
مرکزونه د عدلي ي وزارت لخوا د ماشومانو په مرکزونو کې چی دهمدغه هدف لپاره جوړ شوی موقعیت درلود .د ماشومانو په دغو
 ۳۱اصالح مرکزونو کې جمله  ۳۱۱کسان په دندو ګمارل شوې ،خو په دغو کسانو کې امنیتي کارکونکي څوک چې د کورنیو چارو
د وزارت د مرکزي ریاست له خوا په دندو ګمارل شوې شامل نه دی .د ماشومانو د اصالح مرکزونو د  ۱۱٪څخه زیات کارکونکي
نارینه دي.
 .Bب .د افغانستان د ماشومانو د اصالح مرکزونو لپاره حقوقي چوکاټ
د ماشومانو قانون د افغانستان د ماشومانو دجزای ی عدلي سیستم لپاره حقوقي چوکاټ برابروی .د افغانستان د اساسي قانون او
نړیوالو میثاقونو سره په مطابقت کې چ ې موخه ي ې د ماشوم د ګ ټو څخه ساتنه ده ،د ماشومانو قانون هغو اقداماتو اوکړنالرو ته
6
چې په شخړه کې په ماشوم د تطبیق وړ دی ځای ورکړی چې د څیړنو او محاکمې په جریان کې د هغوي د حقونو څخه ساتنه کوي.
د ماشومانو قانون هر هغه شخص چی د  ۱۱-۱۲کلونو تر منځ عمر لری ماشوم تعریفوی او د هغوی د نیولو ،عدلي تعقیب او
7
توقیف لپاره کړنالری په ګوته کوي.
د افغانستان داخلي قانون د هغو ماشومانو اساسي حقونه چې د خپلو ازادیو څخه محروم شوې او موخه ي ې د خدمتونو او درملنو
برابرول دي کوم چې د روغتیا او بشري وقار منعکسوي .دغه حقونه د افغانستان په اساسي قانون کې په څرګند ډول منعکس
شوې .د اساسي قانون له مخې د افغانستان حکومت اړ دی څو د ماشومانو د فزیکي او روحي روغتیا څخه ډاډ حاصل کړي او وړیا
8
روغتیا پالنې او معارف ته السرسی برابر کړي.
7

د ماشومانو د اصالح او دارالتادیب مرکزونو په هکله قانون ( )JRC Lawاو د ماشومانو د اصالح مرکزونو په اړه مقرره ( JRC
 )Regulationد ماشومانو په اصالح مرکزونو کې په توقیف شویو ماشومانو او په ذکر شوی او نورو حقونو د تطبیق وړ دی 9.د
ماشومانو د اصالح مرکزونو قانون د ماشومانو لپاره د اصالح او دارالتادیبي مرکزونو عالي شورا را منځ ته کوي ،دا شورا د ماشومانو
د حقونو د ساتلو مسولیت لري او د ماشومانو د اصالح مرکزونو د فعالیتونو څخه نظارت او د ښه والي لپاره ي ې کار کوي 10.د
ماشومانو د اصالح مرکزونو عالي شورا مشري د عدلي ي د وزیر له خوا کیږي او په ترکیب کې ي ې د ستري محکمي ،اتو وزارتونوسربیره
د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون ،مدنې ټولني استازي او همدارنګه د ماشومانو د اصالح مرکزونو د ریاست رییس
11
او د لوی څارنوال د دفتر څخه یو تن مرستیال شامل دي.
د ماشومانو د اصالح مرکزونو قانون ټینګار کوي چې د ماشومانو اصالح مرکزونه باید د ماشومانو بشري حقونو ته درناوی وکړي او
په ټولنه کې د هغوي په موثره توګه د بیا یو ځای کیدو څخه ډاډ حاصل کړي 12 .دا د ښو خوړو ،د څښاک د پاکو اوبو ،د پاک
چاپیریال ،بیلو بسترو ،انظباطي کړنالرو او دسوانحو د اداری په شمول د ماشومانو د اصالح مرکزونو د توقیف د حالتونو لپاره
معیارونه او شرایط برابروي 13.همدارنګه دا ایجاب کوي چې د ماشومانو اصالح مرکزونه د ماشومانو لپاره تعلیمي او حرفوي روزنو،
طبي پاملرنې ،تعلیمي فرصتونو ،کار ،دیني مراسمو ،د فامیل سره د اړیکو او لیدنو  ،او هم د شکایاتو یو میکانیزم ته السرسی
14
برابر کړي.
د ماشومانو د اصالح مرکزونو مقرره د ماشومانود اصالح په مرکزونو ال تفصیلي ژمنې وضع کوي ،په ځینو مواردو کې د حکومت
اړوند وزارتونه باید د ماشومانو د حقونو ساتنه وکړي ،د توقیف مناسب معیارونه وساتي ،تعلیمي ،روزنېز او اصالحي فرصتونه
برابر کړي او د ټولنې سره د بیا یوځای کیدو په برخه کې د ماشومانو سره مرسته وکړي .په خاص ډول د ماشومانو د اصالح مرکزونو
مقرره د ماشومانو د اصالح مرکزونو او بیالبیلو وزارتونو څخه غواړي چې:
•
•
•
•
•
•
•

15

د شمولیت د کمیټې له الرې د نویو داخل شویو ماشومانو د رواني او فزیکي روغتیا مستندول
د راجسترپه ک تاب کې د نویو داخل شویو ماشومانو د تفصیالتو ثبتول ،د دوسیو تیارول ،ماشومانو ته د ماشومانو د
16
اصالح مرکزونو د موخو او قواعدو اطالع ورکول
17
د ماشومانو د شکایتونو تر السه کول او اړوندو چارواکو ته د هغو وړاندې کول
18
د ورځې له خوا درې وخته او په وړیا توګه ماشومانو ته د مناسبو خوړو برابرول
د کافي بریښنا ،هوا ،او صحي معیارونو او همدارنګه د بسترو ،کمبلو ،بالښتونو ،توشکو او روی جایګانو په برابرولو
19
سره ماشومانو ته د ځای برابرول
ماشومانو ته اجازه ورکړي چې د کورنیو د غړو سره لیدنې وکړي ،لیکونه تر السه او ولیږي ،د ماشومانو د اصالح مرکزونو
د پریښودو لپاره د موافقې تر السه کول څو وکوالی شي د کورنۍ او خپلوانو څخه لیدنه وکړي او د ماشومانو کورنیو ته د
20
ماشومانو د روغتیا د خرابیدو په صورت کې اطالع ورکړي،
د معارف ،کار او ټولنیزو چارو ،شهیدانو او معلولینو وزارتونو او نورو دو لتي او غیر انتفاعي سازمانونو سره په ګډه د
21
تعلیمي ،حرفوي روزنو او لیک لوست د کورسونو برابرول،
8

•
•
•
•
•
•

22

د یوه ک تابتون پرانیستل او په بیروني فعالیتونو کې د ماشومانو برخه اخیستل،
د حج او مذهبي چارو د وزارت اوس (د حج او اوقافو وزارت) سره په ګډه د دیني زده کړو د ترسره کولو لپاره د دیني
23
الرښوونکو ګمارل،
د عدلي ي وزارت له خوا د تایید شویو بهرنیو او غیردولتي سازمانونو تعلیمي ،حرفوي ،تفریحي ،کلتوري او اقتصادي
24
پروګرامونو تسهیل او اجازه،
په محل یا د عامي روغتیا د وزارت په مرکزونو کې د ماشومانو لپاره د روغتیاي ې درملنې برابرول ،د عامي روغتیا د وزارت
25
په مرسته د حفظ الصحي ،د ناروغیو د خپریدو د مخنیوي او طبي درملنې لپاره د یوه پروګرام جوړول او پلې کول،
د کورنیو چارو په مرسته محکمو ،روغتونونو او نورو اړوندو ادارو ته د تګ په موخه د ماشومانو لپاره د ترانسپورت
26
برابرول،
27
د کورنیو چارو د وزارت د حوادثو د مخنیوي د پولیسو په مرسته د اور د مخنیوي په اړه د الزمو تدبیرونو نیول.

د  ۲۱۱۳کال د اګسټ په  ،۲۵د نهو وزارتونو تر منځ یو تړونلیک السلیک شو (لدی وروسته د وزارت تړون په نامه یادیږي) ،او
یوه کاپ ې ي ې په الف ضمیمه کې ځای شوې ،چې موخه ي ې د نورو شیانو تر څنګ په ماشومانو د تمرکز او د حقونو پر بنسټ د
ماشومانو د عدلي سیست م څخه ډاډ او د ماشومانو د اصالح او بیا ادغام لومړیتوب دي 28 .د وزارت تړون د ماشومانو د اصالح
مرکزونو زیات مسولیتونه او معیارونه کوم چې د ماشومانو د اصالح مرکزونو په قانون او د ماشومانو د اصالح مرکزونو په قواعدو کې
29
ځای شوې تقویه کوي.
د افغانستان د قانون دغه مقررات د ماشومانو لپاره د توقیف د حالتونو په اړه د نړیوالو اړتیاوو ،په تیره بیا ،د هاوانا د قواعدو سره
په سمون کې قرار لري .د هاوانا قواعد دا په رسمیت پیژنې چې د ماشومانو عدلي سیسټم باید د ماشومانو د حقونو او خوندیتوب
څخه ساتنه وکړي او د هغوي فزیکي او رواني سوکالې ته وده ورکړي 30.د دې په خاطر چې د دغو حقونو ساتنه وشي ،د هاوانا
قواعد په دې هکله چې په توقیف ځایونو کې د توقیف شویو کسانو سره د چلند ،د هغوي د توقیف د شرایطو په اړه تفصیلي
معیارونه او اړتیاووي وړاندي کوي د الندې مواردو په شمول(خو یواځی دې پورې محدود نه):
•
•
•
•
•
•

د ماشومانو د محرمو انفرادي دوسیو او سوانحو ساتل ،او د ماشومانو لپاره د اړینې پاملرنې د کچو او نمونو په هکله د
31
راپورونو تیارول،
د ویده کیدو استوګنځای ،حفظ الصحه ،کالیو ،خوړو او د څښاک د اوبو په شمول د روغتیا او بشري وقار د اړتیاوو د
32
پوره کولو په موخه د اسانتیاوو او خدمتونو برابرول،
33
د تعلیمي ،حرفوي روزنو ،تفریحي فعالیتونو او مذهبي غونډو او د مزد په مقابل کې د ګمارنی د السرسي څخه ډاډ،
34
د مناسبې طبي پاملرنې برابرول،
35
د بهرنۍ ټولنی سره د اطالعاتو په برخه کې د ډاډ حاصلول ،د کورنیو سره د لیدنو په شمول،
د استثناېې دوسیو نه پرته ،د نه زغم د وسایلو څخه منع او د ځواک کارولو څخه مخنیوی ،د انظباطي تدبیرونو څخه
36
ډاډ او د ماشومانو د حقونو درناوی،
9

• د با صالحیته تفتیش کونکو له خوا د تفتیش اجازه 37 ،او
38
• ډاډ حاصلو ل چې کارکوونکی وړ او مناسب کسان دي.
د هاوانا د قواعدو سربیره ،د ماشومانو د توقیف په اړه نړیوالو معیارونو او نورمونو ته ،د ماشوم د حقونو په اړه د کنوانسیون په
شمول ،کوم چې د ماشوم د فزیکي ،رواني ،معنوي ،اخالقي او ټولنیز پرمختګ لپاره د هر ماشوم د ښه ژوند کولو معیارونه
40
تضمینوي ،په عمومي توګه په یو شمیر نورو نړیوالو قواعدو کې ځواب ویل شوی 39.د ماشومانو د عدالت ( د بیجینګ د قواعدو)
د تنظیمولو په موخه د ملګرو ملتونو د حد اقل معیارونو قواعد اټکل کوي چې د ماشومانو د شخصي ازادي په هکله محدودیتونه
باید یواځې د پام وړ مالحظې وروسته وضع شي او باید حداقل حد محدود شي او ور سره د ماشومانو د دوسی ې د مالحظه کولو په
برخه کې د یوه مهم عامل په حیث د ماشوم سوکالي هم منعکسه کړي ، 41 .د شخصې/فردي حفظ الصحي د الرښودونو ،کاليو،
بسترو ،خوړو ،د څښاک د پاکو اوبو او د اوسیدو د ځای په شمول 42،په توقیف کې د ماشومانو د فزیکي چاپیریال په هکله د
اضافي الرښودونو د برابرولو له الرې د زندانیانو د قواعدو د چلند (د منډیال قواعد) لپاره معیاري حداقل معیارونه  43د هاوانا د
قواعدو بشپړونکي دي .د دې سربیره د ماشوم د حقونو په هکله د کمیټې عمومي تبصرې ،په خاص ډول  ۱۱نمبر عمومي تبصره،
44
د ماشومانو د توقیف په اړه د نړیوالو معیارونو سره په مطابقت کې د ښکیلو هیوادونو په اړه الرښود او سپارښتنې وړاندې کوي.
د ماشومانو د توقیف لپاره دغه ټول دوه اړخیزه بیا وضع کیدونکي الرښودونه د دغې ارزونې پر مهال تر غور الندې نیول کیږي ،په
خاص ډول چیرې چې دا الرښودونه د هاوانا د قواعدو د اړتیاوو د مانا او پراخوالي په هکله د اطالع رسولو په برخه کې مرسته
وکړي.
 .Cج .د راپور میتودولوژې،حد او اندازه
د افغانستان په قوانینو کې د ځای شویو حقونو د ارزولو په موخه ترڅو معلوم شي چې ایا دا قوانین د هاوانا د قواعدو د حداقل
معیارونو سره په مطابقت کې دي او که نه ،د یوناما د قانون د حاکمیت څانګې تفصیلي پوښتنلیکونه جوړ کړي څو د ماشومانو د
اصالح مرکزونو مدیران ،اداره او کارکونکې و ارزوي .پوښتنلیکونه ،د کومو کاپ ې ګانې چې په (ب) ضمیمه کې ځای شوې ،د
ماشومانو په اصالح مرکزونو کې د ماشومانو سره د چال چلند ،د تهیه شویو خدمتونو ،د ماشومانو د توقیف د حالتونو ،د استوګنې
د ځای ،کالیو ،خوړو ،د څښاک د پاکو اوبو ،ښوونی او روزنی ،روغتیا پالنې ،تفریحي فعالیتونو ،د بیرونۍ نړۍ سره د اړیکو ،
د نه زغم د وسایلو څخه منع او دځواک کارولو مخنیوی ،د سوانحو او اسنادو د ساتلو ،د کارکونکو د وړتیاوو او پلټنو په هکله مهم
اطالعات را غونډوي.
پوښتنلیکونه د ماشومانو د اصالح مرکزونو د عملیاتي موافقت د ارزونې په موخه د هاوانا د قواعدو د حد اقل معیارونو لپاره یو
واقعي بنسټ برابروي .هغه معلومات چې په پوښتنلیکونو کې ځای شوي د ساحوي لیدنو او د اړوندو قوانینو ،پالیسې ګانو او
کړنالرو او د دفتري اسنادو د بیا ک تنو له الرې تصدیق شوې .د دې په خاطر چې په توقیف کې د ماشومانو محرمیت وساتل شي،
د یوناما د قانون د حاکمیت څانګې د هاوانا د قواعدو د اړتیاوو سره د ماشومانو د اصالح مرکزونو د مطابقت په هکله د ماشومانو
سره مرکې نه دي ترسره کړي.
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د یوناما د قانون د حاکمیت څانګې د  ۲۱۱۵کال د سپټمبر او  ۲۱۱۲کال د مارچ د میاشتو تر منځ د هیواد په کچه د ماشومانو
د  ۳۴اصالح مرکزونو له جملې څخه د  ۳۱مرکزونه سروې بشپړه کړې 45 .د معلوماتو د راغونډولو په موخه د یوناماساحوي دفترونو
د ماشومانو د والیتي اصالح مرکزونو څخه دوامداره لیدنې ترسره کړیدي او همدارنګه ي ې د توقیف ځایونو حالتونه ارزولې دي .د
امنیتي اندیښنو او د قانون د حاکمیت د ساحوي دفترونو د نه السرسي له امله د هیواد په ختیځ کی د نورستان ،او په مرکزی جیګو
سیمو کی بامیان او دایکندی والیتونو کی د ماشومانو د اصالح مرکزونو څخه د معلوماتو د را ټولولو چارې د خنډ سره مخ کړیدي.
د یوې پایلې په حیث د ماشومانو دغه درې اصالح مرکزونه په دغه راپور کې تر پوښښ الندې نه دي نیول شوي .سره له دې د
ماشومانو د دغو  ۳۱اصالح مرکزونو څخه را غونډ شوې معلومات د هیواد په کچه  ۹۱سلنه نهادونه په بر کی نیسي ،سره لدی بیا
هم حداقل معیارونو سره په ټولیزه توګه د افغانستان د اصالح مرکزونو د ارزونی په موخه کافي زمینه او اساس برابروي او په توقیف
ځایونو کې د ماشومانو ساتنه تنظیموي.

 .۳د حداقل معیارونو ارزونه
لکه څنګه چې په مخکنیو برخو کې معلومه شوه ،د افغانستان قوانین او د وزارت تړون د مهمو حداقل معیارونو مطابقت په موخه
الزم حقوقي او ادارې چوکاټ برابروي کوم چې د محرومو ماشومانو د ساتنې لپاره د ملګرو ملتونو له خوا منل شوي .د دې راپور
موخه دا ده څو معلو م کړي چې ایا دا چوکاټ په عمل کې په موثره توګه پلی شوی او که نه .د هغو اطالعاتو پر بنسټ کوم چې د
یوناما د قانون د حاکمیت د څانګې له خوا چمتو شوي ،د هاوانا د قواعدو د حداقل معیارونو د پلې کولو په برخه کې زیات شمیر
پرمختګونه ترسره شوې ،خوا ال هم زیات کار ته اړتیا لیدله کیږي څو ټول حداقل معیارونه په بشپړه توګه پلې شي .حداقل مهم
معیارونه په الندو برخو کې ارزول شویدي.
 .Dالف .په اصالح مرکزونو کې د ماشومانو شمولیت
 .۰ .1د ژمنی سپارښتنه
د هاوانا قواعد اټکل کوي چې یو ماشوم د عدلي ،ادارې یا نورو عامه ارګانونو له خوا یواځې هغه وخت په توقیف ځای کې
شامیلیدالی شي چیرې چې د ژمنی اعتباري سپارښتنه موجوده وي 46 .د تعهد د سپارښتنې تفصیالت باید سمدستي د توقیف ځای
د ثبت په ک تاب کې ورسول شي 47 .د یوناما د قانون د حاکمیت د څانګې سروې تصدیق کوي چې د ماشومانو ټول سروې شوې
اصالح مرکزونه یواځې هغو ماشومانو ته د شمولیت اجازه ورکوي چې د عدلي مقام له اړخه د تعهد اتبار لرونکی سپارښتنه موجوده
وي .د ماشومانو ټول اصالح مرکزونه د ثبت ک تاب لری چې د نویو ماشومانو داخله او د تعهد د سپارښتنې تفصیلي پکې اسناد پکی
ساتل کیږي.
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 .۶ .2د تعمیر /توقیف ځای قواعد
د هاوانا قواعدو پر بنسټ د شمولیت پر مهال ماشومان باید د توقیف ځای د قواعدو او د هغوي د حقونو او ژمنو په اړه ،په لیکلی
توګه چی په کومه ژبه ماشوم پری پوهیږی وسپاری ،او دشکایاتو د درج الرښوونه ورته وشی 48.سره له دې د هغو ماشومانو لپاره
چې په لوستلو یا د رسمي قواعدو په درک کې مشکل لری  ،معلومات باید په یوه داسې طریقه چې ماشومان په بشپړه توګه پرې
49
پوه شي بیان شي.
د یوناما د قانون د حاکمیت د څانګې سروې د دې خبرې تصدیق کوي چې د ماشومانو ټول اصالح مرکزونه د قوانینو،مقررو او
حقونو په اړه نویو داخل شویو ماشومانو ته معلومات ورکوي .د ماشومانو د اصالح جمله  ۱۵مرکزونو د شفاهي معلوماتو د ورکولو
له الرې دغه معلومات د نویو شامل شویو ماشومانو سره شریک کړی ،په داسې حال کې چې د ماشومانو د اصالح جمله ۱۴
مرکزونو د دغو قواعدو ،مقررو او حقونو په اړه په لیکلې بڼه معلومات برابر کړي .د شفاهي معلوماتو لوړه شمیره کولی شی په
افغانستان کی د بې سوادۍ لوړی کچی ته منسوب شی .په حقیقت کې د ماشومانو د اصالح یو شمیر زیاتو مرکزونه راپور ورکړی
چې د هغوي توقیف شوې کسان لیک لوست نه شي کوالی ،او نه شي کوالی په لیکلې بڼه ځانونه پوه کړي .د دې ستونزې د
هوارولو په موخه ،د ماشومانو یو شمیر اصالح مرکزونو نوښتونه معرفي کړې څو ډاډ حاصل شي چې بې سواده توقیف شوې کسان
د هغوي په قواعدو ،مقررو او حقونو پوه شي .د بیلګې په توګه ،د کابل د ماشومانو د اصالح مرکز د خپلو قواعدو په اړه یوه ویډیو
چمتو کړې او ټولو نویو داخل شویو ماشومانو ته ي ې ښکاره کوي ،په داسې حال کې چې د وردګو او کاپیسا والیتونو د ماشومانو
اصالح مرکزونو د دغو معلوماتو د شریکولو لپاره د تلویزیون پروګرامونه خپروي .په ځینو مواردو کې ،هغه پوسټرونه چې د قواعدو
په هکله معلومات خپروي د لیلیو په دروازو او عامه ځایونو کې  50نښلول کیږي او یا د ښوونکو له خوا په درسي صنفونو کې تر
بحث الندې نیول کیږي 51 .د ارزګان د ماشومانو په اصالح مرکز کې د دغو میتودونو یو ترکیب ،فلمونه ،پوسټرونه او معیاري چاپ
شوې توکې شامل دي او د قواعدو ،مقررو او حقونو په هکله د ماشومانو د پوهاوي د ترویج په برخه کې کارول کیږي .دغه ګډ روش
د ماشومانو د نورو اصالح مرکزونو پام هم ځان ته راړولی څو ډاډ حاصل کړي چې ماشوم د خپلو حقونو په اړه په بشپړه توګه پوه
شي.
ماشومانو ته د هغوي د حقونو د توصي ې له الرې ،د هاوانا قواعد اټکل کوي چې په دې توګه ماشومان کوالی شي د ماشومانو د
اصالح مرکزونو رییسانو او د هغوي صالحیت لرونکو استازو ته شکایتونه وسپاري 52.د یوناما د قانون د حاکمیت د څانګې سروې
تصدیقوي چې د ماشومانو ټول سروې شوې اصالح مرکزونه ماشومانو ته اجازه ورکوي چې د ماشومانو د اصالح مرکزونو ادارې او
نورو نظارتي ارګانونو ته شکایتونه وسپاري .د ماشومانو ځینو اصالح مرکزونو د شکایتونو د سپارلو په موخه د شکایت بکسو د
کارولو په اړه راپور ورکړی .د ارزګان والیت د ماشومانو اصالح مرکز په ځانګړې ډول راپور ورکړی چې د افغانستان د بشري حقونو د
خپلواک کمیسیون په مرسته د شکایتونو یوه بکسه نصب کړې او د هغوي د وظیفه لرونکو کارکونکو یا ښوونکو په مرسته به د
ماشومانو شکایتونه ترتیب او د مالحظې لپاره به ي ې په شکایت بکسونو کې واچوي .د شکایتونو بکسه تړل کیږي او کیلي ي ې د
افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د رییس له خوا ساتل کیږي .لکه څنګه چې په الندنۍ (ص) برخه کې پرې خبرې
وشوي ،ماشومان همدارنګه کوالی شي خپل شکایتونه د پلټنو پر مهال بهرنیو ارګانونو یا خپلو مدافع وکیالنو ته وسپاري.
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 .۳ .3مرکه ،ډلبندي او ځای په ځای کول
د هاوانا قواعدو دغوښتنی پربنسټ دماشومانوشمولیت څخه وروسته سمدستي باید د ماشومانو سره مرکه ترسره شي .د مرکې په
تعقیب باید رواني او ټولنیز راپور چمتو شي او دا راپور باید د هر ماشوم لپاره اړینې ځانګړې نمونې او د پاملرنې کچې په ډاګه کړي.
 54د هاوانا قواعد همدارنګه غوښتنه کوي چې د راپور په ترالسه کولو سره ،د مرکز مدیر باید په مرکز دننه کې د ماشومانو لپاره تر
ټولو مناسب ځای او د هغوی د پاملرنې لپاره خاص خونی چی ماشوم لپاره پیشبینی شوی مشخصی کړی 55.د دې سربیره ،د
قواعدو له مخې باید هر ماشوم په توقیف ځای کې د شمولیت سره سم په سمالسي ډول د ډاک ټر له خوا د هر ډول مخکنۍ ناروغي
56
د شواهدو د ثبتولو او د هر ډول فزیکي یا رواني حالتونو د پیژندلو لپاره چې د طبي پاملرنې غوښتنه کوي معاینه شي.
53

د یوناما د قانون د حاکمیت د څانګې سروي تصدیق کوي چې د ماشومانو ټول سروې شوي اصالح مرکزونه د شمولیت په ورځ او
یا د یو دوو ورځو په دننه کې د شمولیت په تعقیب د نویو توقیف شویو کسانو سره مرکې ترسره کړي .مرکې په عمومي توګه د پذیراي ې
د کمیټې له خوا تر سره کیږې چې په ترکیب کې ي ې حقوقي،طبي او د معارف کارکونکي ،او په ځینو مواردو کې ،د ماشومانو د
اصالح مرکز مدیر شامل وي .د عدلي ي وزارت د ماشومانو د اصالح مرکز د عمومي ریاست له خوا د نویو داخل شویو ماشومانو د
معلوماتو د راغونډولو لپاره د مرکې په جریان کې د پذیراي ې د کمیتې یوه معیاري چمتو شوې فورمه کارول شوې .دغه فورمه چې په
(ج) ضمیمه کې ځای شوې ،د پذیراي ې کمیتې څخه غوښتنه کوي څو تصدیق کړي چې ماشوم د ښې فزیکي او رواني روغتیا څخه
برخمن دی او د رسمي او اعتبار لرونکو اسنادو له الرې د صالحیت لرونکو نمایندګیو له خوا مکلف شوی دی .همدارنګه په ذکر
شوی فورمه کی د پذیراي ې د کمیتې څخه غوښتنه کوي څو د شکنجې ،وهلو یا د ماشوم په بدن د ټپونو د ښکاره نښو نښانو په اړه
پوښتنو ته ځواب وواي ې ،ایا د ماشوم کورنۍ د ماشوم د نیول کیدو څخه خبره ده(که چیرې خبره نه وي ،د کورنۍ د معلومولو
لپاره باید هڅې وشي) او ایا د ماشوم تالشې په مناسب ډول ترسره شوې.
د ماشومانو د اصالح یواځې دوو مرکزونو راپور ورکړی چې هغوي په دې نه دي توانیدلي چې د شمولیت پر مهال طبي ارزونه ترسره
کړي .دغه نا توانې/تشه په ساحه کې د روغتیاي ې کارکونکو نه شتون او د عامه روغتیا د وزارت له خوا د اړتیا وړ طبي پلټونکو
کارکونکو مسئلې ته منسوب کیږي چې کله کارکونکی د ماشومانو د اصالح مرکز څخه په اونۍ کی یو یا دوه ځلی لیدنه او ارزونه
57
ترسره کړي.
د ماشومانو د اصالح اک ثرو مرکزونو (د  ۳۱مرکزونو له جملې څخه  ۲۲مرکزونه) سروې کړي او یو تحقیقي ټولنیز او رواني راپور ي ې
چمتو کړی او د ماشومانو له خوا ي ې د اړتیا وړ پاملرنې خاصې نمونې او کچې تشخیص کړې او بیا ي ې د ماشومانو د اصالح مرکز د
مدیر سره شریکې کړې .د ماشومانو د اصالح زیاتره مرکزونه په ساحه کې متخصص طبي کارکونکي نه لري ځکه نو د خاصې درملنې
د برابرولو په چارو کې پاتی راغلي .په یو شمیر زیاتو مواردو کې ،د ماشومانو دغو اصالح مرکزونو د ضرورت وړ پاملرنې د کچې د
معلومولو او د ماشومانو د درملنې لپاره د عامې روغتیا د وزارت په ډاک ټرانو تکیه کړې 58 .د سروې پر مهال ،د کابل د ماشومانو د
اصالح مرکز د نا دولتي سازمانونو او د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو د وزارت له خوا نهه تنه ټولنیز ګمارل شوې کارکونکي
درلودل 59.که څه هم چې د دې راپور تر لیکلو پورې ،دا د ماشومانو په هر اصالح مرکز کې تر ټولو لوړ ارقام و ،دغه ارقام د نا دولتي
سازمانونو د پروګرامونو د نه دوام له امله پنځو تنو ټولنیزو کارکونکو ته را ټیټ شوې .د یوناما د قانون د حاکمیت د څانګې سروې
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وښودله چې په ساحه کې د متخصصانو د نه شتون له امله د ماشومانو د اصالح دغه مرکزونه په دې نه دې توانیدلې چې یو رواني
60
او ټولنیز راپور چمتو کړي.
 .۴ .4د شخصي توکو د موجودي لست
د هاوانا قواعدو پر بنسټ د ټولو شخصي توکو د موجودي نوملړ چې د شمولیت پر مهال د ماشومانو څخه ضبط شوی ،چمتو او
د ماشوم له خوا السلیک شی .په ټولو مواردو کې د یوناما د قانون د حاکمیت د څانګې سروې تصدیق کوی چې د ماشومانو اصالح
مرکزونه د نویو داخل شویو ماشومانو څخه ضبط شوې توکې د موجودي په یوه نوملړ کې درج کوي.
که څه هم چې د هاوانا قواعد په دې هکله کومه خاصه غوښتنه نه لري ،د ماشومانو د اصالح درېو مرکزونو راپور ورکړی چې دوي
د موجودي فهرستونه ماشومانو ته سپارلی .د هرات د ماشومانو د اصالح مرکز راپور ورکړی چې د ماشومانو شخصي توکي د څارنوال
د دفتر له خوا مخکې له دې چې د ماشومانو د اصالح مرکز ته ورسیږي ،ضبط شوي او ضبط شوي توکې د ماشومانو اصالح مرکز
ته نه دې سپارل شوي .د دې برعکس ،د کابل د ماشومانو اصالح مرکز راپور ورکړی چې د پولیسو له خوا د شمیولیت څخه وړاندې
هر ډول ضبط شوې توکي د ماشومانو اصالح مرکز ته سپارل شوي.
د ماشومانو د اصالح یواځې څلورو مرکزونو راپور ورکړی چې د ماشومانو څخه غوښتل شوې څو دخپل شیانو د موجودي لست
السلیک کړي او که چیرې ي ې نه شي السلیک کوالی نو بیا د موجودي په لست خپله ګوته ولګوي .د موجودي په لست د ماشومانو
السلیک یا په هغو د ماشومانو د ګوتو په لګولو سره ،او ماشومانو ته د موجودي د لست د یوې کاپ ې سپارل هغه فعالیتونه دي
چې د هیواد په کچه د ماشومانو د نورو اصالح مرکزونو وړتیاجوتوي.
 .Eب .محرم اسناد او دوسی ی
د هاوانا قواعدو پر بنسټ توقیف ځایونه باید د هر ماشوم په اړه بشپړ او محرم اسناد چې الندې موارد پکې شامل وي وساتي)۱( :
د هغوي پیژندنه )۲( ،د ارتکاب الملونه )۳(،د شمولیت ،لیږد او دخوشی کیدو ورځ او ساعت )۴( ،د هر شمولیت،لیږد او
خوشی کیدو په اړه والدینو او ساتونکو ته اطالع رسول او ( )۵د هر ډول فزیکي او روانې روغتیاي ې ستونزې ،د مخدره توکو او
61
الکهولو څخه ناوړه ګ ټه اخیستنه.
د یوناما د قانون د حاکمیت د څانګې سروې تصدیق کوي چې د ماشومانو د اصالح ټول مرکزونه د خپلو ماشومانو په اړه اسناد
ساتي او د قفل شویو دفترونو ،دوسیو او د السلیک کولو د طرزالعملونو د کارولو له الرې د دغو اسنادو محرمیت ساتي .د ماشومانو
د  ۳۱مرکزونو له جملې څخه د  ۵مرکزونو د راپور له مخی چې که څه هم دوي د ماشومانو د شمولیت،لیږد او خوشی کیدو په اړه
62
نیټه ثبته کړې ،خو هغوي هغه ساعت چې دا پیښې پکې ترسره شوې نه دی ثبت کړی.
دغې سروې د ماشومانو د اصالح مرکزونو په ارقامو کې د توپیرونو څخه هم یادونه کړې کومو چې د فزیکي او رواني روغتیاي ې ستونزو
په هکله تفصیالت ثبت کړې ،په خاص ډول د مخدره توکو د روږدی کیدو او الکهولو د ناوړه ګ تې اخیستنې په هکله .د ماشومانو
د نږدې نیماي ې سروې شویو اصالح مرکزونو  ۴۵٪راپور ورکړی چې هغوي د ماشومانو په اسنادو کې دغه تفصیالت نه دي ثبت
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کړي .دثبت کولو په برخه کې پاته راتلل تر ډیره بریده په ساحه کې د متخصصو کسانو د ظرفیت د نه شتون او د دغو طبي او روانې
ستونزو د نه تشخیص له امله ده.
د جنوبي سیمي د ماشومانو د اصالح پنځو مرکزونو راپور ورکړی چې که څه هم دا تفصیالت ارزول شوې ،خو د ثبت د ک تاب پر
ځای په طبي دوسیو کې ثبت شوې .تمه کیږي چې دا به د حساسو طبي معلوماتو محرمیت وساتي ،ځکه نو دا کړنه باید د ماشومانو
د اصالح په ټولو مرکزونو کې پلې شي.
 .Fج .استوګنځی
د هاوانا قواعدو پر بنسټ ماشومانو ته باید د ویده کیدو په خاطر ځای چې د کوچنیو لیلیو یا د خوب د انفرادي کوټو او پاکو بسترو
څخه متشکل وي برابر شي 63 .د هاوانا قواعد د ماشومانو د استوګنځای د اندازې په موخه حد اقل معیارونه نه برابروي ،او پر
ځای ي ې د موافقت او مطابقت د ارزولو په موخه د مالحظې لپاره محلي او داخلي معیارونو ته اجازه ورکوي 64 .د یو شمیر شاخصونو
له جملې څخه یو هم د اوسیدلو د ځای د اندازه کولو شاخص دی چې دغه قواعد په توقیف کی د ماشومانو د ځای حالت د ارزولو
ړ کیږي 65
په موخه په کار و ل .
که څه هم چې د ماشومانو د استوګنځای د حداقل ځای د معلومولو لپاره خاص نړیوال معیارونه شتون نه لري ،د متخلفو ماشومانو
لپاره د اروپاي ې قواعدو په هکله حقوقي تفسیر مرستندویه الرښودونه برابروي .د اروپاي ې قواعدو په هکله حقوقي تفسیر سپارښتنه
کوي چې د یوه ماشوم استوګنځای باید د ژوند کولو په یوه ځای کې وي چې اندازه ېې د  ۲متره مربعو یا د استوګنې په یوه ګډ ځای
کې چې اندازه ي ې د  ۴مترو مربعو څخه کمه نه وي 66 .د هاوانا د قواعدو په څیر ،د اروپاي ې قواعدو حقوقي تفسیر د لویو لیلیو
کارول منع کوي ،ځکه چې په هغو کې د ماشومانو حقونو ،د بیلګې په توګه ،د محرمیت ،د بسترو د شریکولو پر وړاندې مشورو
ته درناوی نه کیږي او د انفرادي خونو او یا وړو لیلیو سپارښتنه کوي 67.په هغو حالتونو کې چې ادارې نه شي کوالی خپلې لیلي ې د
ژوند کولو په کوچنیو واحدونو واړوي ،د اروپاي ې قواعدو حقوقي تفسیر سپارښتنه کوي چې ماشومانو ته دې د خپلو استوګنځایونو
68
څخه د باندې د دمې لپاره اجازه ورکړل شي.
د ماشومانو د استوګنځای د حد اقل اندازې په هکله اضافي الرښود د بالغو زندانیانو لپاره د را منځ ته شویو معیارونو د پرتله کولو
له الرې تر السه شي .د افغانستان د بې سارې محلي وضعیتونو او کلتوري مالحظاتو په نظر کې نیولو سره ،د سره صلیب نړیوالې
کمیټې سپارښتنه کړې چې په افغانستان کې د یوه بالغ زندانې لپاره فضا باید د  ۳ .۴متر مربعو څخه کمه نه وي 69 .د اروپاي ې
قواعدو د حقوقي تفسیر پر خالف ،د سره صلیب د نړیوالې کمیټې سپارښتنې په مستقیم ډول په ماشومانو د تطبیق وړ نه دي،
خو د توقیف د حداقل معیارونو سره د ماشومانو د اصالح مرکزونو د پرتله کولو په موخه په هیواد کې د یوه خاص ګ ټور الرښود په
حیث کار کوي.
 .۰ .5د ویده کیدو استوګنځی
د یوناما د قانون د حاکمیت سروې تصدیقوي چې د ماشومانو ټول سروې شوې اصالح مرکزونه په ګروپ ې لیلیو کې د دریو او
پنځلسو ماشومانو تر منځ ماشومان ساتي ،چې دا د انفرادي خوب خونو سره په مغایرت کې دی 70.د ماشومانو اک ثرو اصالح مرکزونو
راپور ورکړی چې ماشومان په انفرادي بسترو یا لیلیو کې ویده کیږي .د ماشومانو ځینو اصالح مرکزونو د بسترو د کموالې څخه راپور
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ورکړی 71 ،په داسې حال کې چې نورو بیا یواځې د توشکو د شتون څخه په کومو چې ماشومان ویده کیږي راپور ورکړی 72 .د ۲۱۱۵
کال د سپټمبر د میاشتې د برید په تعقیب ،د کندز والیت د ماشومانو مرکز د ماشومانو لپاره د بسترو د نه شتون په اړه راپور
ورکړی .د ماشومانو ټولو اصالح مرکزونو راپور ورکړی چې ماشومانو ته رویجاېې ګانې ورکړل شوې او په اونۍ کې یو وار تبدلیږي .د
دې سربیره ،د ماشومانو په  ۲۱اصالح مرکزونو کې ،د ماشومانو د شخصي شیانو د ذخیره کولو په موخه ماشومانو ته یوه خونه
ورکړل شوې چې خپل شیان په جعبه ،المارې یا د خپلو بسترو الندې کیږدي.
که څه هم د ماشومانو د استوګنځای د حداقل اندازې د معلومولو لپاره هیڅ ډول ټولیز معیارونه شتون نه لري ،د یوناما د قانون
د حاکمیت د څانګې د اټکل له مخې د  ۵۱سلنو څخه زیاتو د ماشومانو د اصالح مرکزونه د سره صلیب د نړیوالې کمیتې د حداقل
وړاندیز شویو معیارونو ( ۳ .۴متر مربع د بالغ زندانې پر سر) او د اروپاېې قواعدو د حقوقي تفسیر د وړاندیز شویو معیارونو ( ۴متره
مربع په ګډ استوګنځای کې د ماشوم پر سر) سره په مطابقت کې دي .په ټوله کې ،د ماشومانو  ۲۱اصالح مرکزونه د سره صلیب
حداقل معیارونه او د ماشومانو  ۱۵اصالح مرکزونه د اروپاي ې قواعدو د حقوقي تفسیر معیارونه مراعات کړیدي .په حقیقت کې دا
ارقام ثابتوي چې د ماشومانو یو شمیر اصالح مرکزونه د هغه څه په پرتله چې دغه معیارونه ي ې غوښتنه کوي د ماشومانو لپاره زیاته
فضا برابره کړې .د بیلګې په توګه ،د پنجشیر د ماشومانو په اصالح مرکز کې د هر ماشوم پر سر  ۳۲متره مربع ساحه په نظر کې
نیوله شوي ،په داسې حال کې د پنجشیر د ماشومانو په اصالح مرکز کې د سروې پر مهال یواځې یو تن توقیف شوی شخص و .د
هلمند د ماشومانو په اصالح مرکز کې د هر ماشوم پر سرپه اوسط ډول  ۱۵ .۱متره مربع او د خوست د ماشومانو په اصالح مرکز
کې د هر ماشوم پر سر  ۱۵ .۱۲متره مربع ساحه وه .په دغه ذکر شوو مرکزونو د جملی څخه یواځی د پنجشیر د ماشومانو د اصالح
مرکزچی کرای ی کور کی موقعیت لری نور د ماشومانو ټول اصالح مرکزونو د عدلي ي وزارت په تعمیرونو کې موقعیت درلود .له بله
اړخه د ماشومانو  ۱۲اصالح مرکزونه د سره صلیب د نړیوالې کمیټې د حداقل معیارونو او د ماشومانو  ۱۲اصالح مرکزونه د اروپاي ې
قواعدو د حقوقي تفسیر د معیارونو د رعایت کولو په برخه کې پاتې راغلي .د بیلګې په توګه ،د کنړ د ماشومانو اصالح مرکز د هر
ماشوم پر سر په اوسط ډول یواځې  ۱ .۵متره مربع ساحه ،د ننګرهار د ماشومان اصالح مرکز د هر ماشوم پر سر  ۱ .۲متره مربع
ساحه ،د بلخ د ماشومانو د اصالح مرکز  ۱ .۵۵متره مربع ساحه او د تخار د ماشومانو اصالح مرکز د هر ماشوم پر سر  ۱ .۱متره
مربع ساحه برابره کړې .د دغو توقیف ځایونو/تعمیرونو له جملې څخه هر تعمیر د ماشومانو د استوګنځایونو لپاره د وړاندیز شوې
حداقل فضا چی د اړتیاوو د کچې څخه ډیر ټیټ و .د ننګرهار د ماشومانو د اصالح مرکز نه پرته ،د ماشومانو ټول اصالحي مرکزونه
په کرایه شویو ځایونو کې موقعیت لري.
د ماشومانو په سروې شویو اصالح مرکزونو کې د کسانو ګڼ ه ګوڼه کومه خپریدونکې ستونزه نه و .د کنړ ،ننګرهار ،بلخ او تخار د
ماشومانو په اصالح مرکزونو کې ګڼه ګوڼه عادي وه .د ننګرهار د ماشومانو د اصالح مرکز پرته چیرې چې ماشومان د هدف پر بنسټ
د یوې جوړې شوې ودانۍ په یوه برخه کې اوسیږي ،او کارونه ی ې د مالې چارو د نه شتون له امله د سروې پر مهال نه و بشپړ
شوې ،د ماشومانو دغه ټول اصالح مرکزونه په شخصی کرایه شویو کورونو کې موقعیت لري .په عین وخت ،لکه څنګه چې د مخه
لیدل شوې ،د ماشومانو نورو اصالح مرکزونو زیات ظرفیت درلود .د ماشومانو ځینې اصالح مرکزونه ،په خاص ډول د ماشومانو
هغه اصالح مرکزونه کوم چې د هدف پر بنسټ جوړ شوې د موجوده منل شوې ظرفیت په پرتله ډیر کم ماشومان ځای کړيدي .د
بیلګې په توګه ،د خوست د ماشومانو د هدف پر بنسټ په جوړ شوې مرکز کې چې د متحده ایالتونو د والیتي بیا رغونې د ټیم په
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مالې مرسته جوړ شوی ،د سروې د ترسره کولو پر مهال په توقیف کې یواځې څلور ماشومان وو .د ماشومانو په ځینو اصالح مرکزونو
کې د ګنې ګونې د حالتونو سره د مرستې کولو په موخه ،باید د ګ ټې اخیستنې الندې په توقیف ځایونو کې د ماشومانو په موقتي
لیږد تر هغو چې د ماشومانو انتقال د هغوي په ګ ټه وي غور وشي او له بلې خوا د ماشومانو په نورو حقونو ،د بیلګې په توګه د
کورنۍ څخه د لیدنو په حق منفي اغیزې و نه کړي.
 .۶ .6کړکۍ
که څه هم چې د ماشومانو په استوګنځایونو کې د کړکیو د اندازې او شمیر لپاره هیڅ دول حداقل معیارونه موجود نه دی ،د هاوانا
قواعدو پر بنسټ د حسي انګیزو او همدارنګه د روغتیاي ې او انساني وقار د اړتیاوو لپاره په استونګنځایونو کې د ماشومانو اړتیا باید
په نظر کې ونیوله شي 73.د کړکیو د شمیر او د رڼا د اندازې په هکله نور الرښودونه د منډیال او د سره صلیب د نړیوالې کمیټې په
قواعدو کې ځای شويدي 74 .د منډیال قواعدو د غوښتنی پر بنسټ کړکۍ باید دومره لوي ې وي چې بندیان وکوالی شي لیک لوست
وکړي او یا په طبعي رڼا کې کار وکړي او تازه هوا ترې را ننوزې 75 .د سره صلیب نړیواله کمیټه ټینګار کوي چې طبعي رڼا د بندیانو
د فزیکي او رواني روغتیا لپاره ضروري ده ،او سپارښتنه کوي چې په یوه سلول (د اوسیدو ځای) کې باید د کړکیو او سوریو ټولیزه
اندازه د بالغو بندیانو لپاره د غولې د سطحې څخه د  ۱۱٪څخه کمه نه وي .کړکۍ باید دومره غټې وي چې بندیان د باندې چاپیریال
76
ننداره وکړي.
د یوناما د قانون د حاکمیت د څانګې سروې تائیدوي چې د ماشومانو د استوګنځایونو نږدې ټولو اصالح مرکزونو (د  ۳۱له جملې
څخه  )۲۹د ماشومانو د لیک لوست لپاره کافي اندازه طبعي رڼا برابره کړي .د فراه او پروان د ماشومانو اصالح مرکزونو راپور ورکړی
چې د وړو کړکیو له امله ماشومان کافي رڼا نه لري او د پروان په هکله باید وویل شي چې د ماشومانو اصالح مرکز په یوه کرایه شوې
تهکوي کې موقعیت لري .د ماشومانو دغه دواړه اصالح مرکزونه په کراي ې کورونو کې موقعیت لري او مناسبه به نه وي چې د کړکیو
په اندازه کې بدلون راشي .د ماشومانو نږدې ټولو اصالح مرکزونو (د  ۳۱له جملې څخه  )۳۱تائید کړې چې ماشومان کوالی شي د
خپلو اسیدو د ځای کړکۍ خالصې کړي ،که څه هم چې زیاتره کړکیو ته امنیتي سیخونه لګیدلي دي .په هغو ځایونو کې چیرې چې
د ماشومانو اصالح مرکزونه په شخصي کورونو کې دي ،باید ډاډ حاصل شي چې د ماشومانو لپاره د لیلیو انتخاب شوې خونې د
ځمکڼې پوړ د پاسه واقع وي ،کافي لوي ې کړکۍ ولري څو طبعي رڼا او پاکه هوا ور داخله شي.
 .Gد .حفظ الصحي امکانات
د هاوانا قواعدو د غو ښتنی پر بنسټ د حفظ الصحي امکانات باید هر ماشوم په دې قادر کړي چې په شخصي ،روښانه او ښه توګه
خپلې فزیکي اړتیا رعایت کړي 77 .د ماشومانو د اصالح په اروپاي ې مرکزونو کې د صحي مرکزونو د ښه کولو لپاره په وړاندیزونو کې
الندې موارد شامل دي ،د هغې خونې څخه د صحي مرکزونو جال کول چیرې چې ماشومان اوسیږي او ډودۍ خوري ،ډاډ حاصل
شي چې ملی قانون،د غولې(د کوټی داخل) د حداقل فضا ،د هوا د مکعب اندازې ،د رڼا د معیارونو ،ګرمولو او د هوا د بدلون
په اړه لیکلي معیارونو ته ځای ورکړي،او که ممکن وي په ورځ کې یو وار د ماشومانو لپاره د شاور او غسل داسې امکانات چې د
78
هوا د درجې سره مساعد وي برابر کړي.
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د یوناما د قانون د حاکمیت د څانګې سروې تائیدوي چې د ماشومانو ټول اصالح مرکزونه د ماشومانو لپاره صحي امکانات برابر
کړي چې صفاي ې ي ې په منظم ډول هره ورځ یا په اونۍ کې یو وار ترسره کیږي .په بیالبیلو اصالح مرکزونو کې د اوداسه لپاره امکانات
یو شانته نه وو .له یوه اودس ځای څخه نیولي (چی دوه مرکزونو کی موجودوو) تر شلو پورې پکې توپیر وو چې یواځی د کابل په
اصالح مرکز کې جوړ شوي وو .دغه بدلونونه بیالبیل فزیکي جوړښتونه او د ماشومانو په اصالح مرکزونو کې د فضا محدودیتونه
منعکسوي ،خو په ټولیز ډول د هاوانا د قواعدو د حداقل اړتیاوو سره مطابقت څرګندوي.
د ماشومانو پنځو اصالح مرکزونوله جملی څخه(څلور ي ې په کرایه شویو کورونو کې موقعیت لري) راپور ورکړی چې دوي په دې نه
دي توانیدلي چې نجونو ماشومانو ته په مرکزونو کې ځای ورکړي ،ځکه چې په مرکزونو کې کافي ساحه موجوده نه وه تر څو د نورو
شیانو تر څنګ د ښځینه ماشومانو لپاره صحي امکانات برابر کړي 79 .د یوې پایلې په حیث په یو شمیر دغو مواردو کې ښځینه
ماشومان د نورو والیتونو د ماشومانو اصالحي مرکزونو ته چې په مربوطه زون کې ي ې موقعیت درلود ور څیرمه ښځینه زندانونو او
پناه ځایونو ته ولیږدول شول 80.که څه هم چې ښکارې دا کړنه یواځې په استثناي ې حاالتو کې ترسره کیږي ،دا فعالیت ال هم د
دریو الملونو لپاره مهمي اندیښنې مطرح کوي .لومړۍ ،دا ځینې ښځینه ماشومانی د نا مساعدې وضع سره مخ کوي او د وړاندیز
شویو معیارونو سره په مغایرت کې دی چی هغوي د خپلو کورنیو د غړو څخه جال کوي 81.دوهم ،په یو شمیر نورو مواردو کې ،دا
ښځینه ماشومانی د بنديخانې په چاپیریال کې په توقیف کې اچوي ،چې دا په خپل ذات کې د اصالح د ټولنې سره د بیا یوځای
کیدو او ټولیزې سوکالې د اساسي اصولو سره په ټکر کې ده 82.دریم ،دا په زندانونو یا پناه ځایونو کې د بالغو ښځو سره ښځینه
ماشومانی د استوګنې په ګډو مرکزونو کې اچوي چې دا په ورته توګه د داخلي او نړیوالو قوانینو له خوا د ورکړل شویو اساسي
تحفظاتو څخه سرغړونه ده -یعني د بالغو کسانو څخه د متخلفو ماشومانو جال کول 83.د دی لپاره چې دغو اندیښنو ته ځواب
وویل شي ،باید یقیني شي چې د ماشومانو د اصالح ټول مرکزونه باید حداقل په دوو صحي مرکزونو سمبال شي څو د ماشومانو
ټول اصالح مرکزونه و کوالی شي دواړو نارینه او ښځینه ماشومانو ته ځای ورکړي .د مساعد استوګنځای او د ماشومانو په اصالح
مرکزونو کې د جال صحي مرکزونو په شمول د نه شتون له امله باید نورو مرکزونو ته د یو شمیر ښځینه ماشومانو د لیږد استثناي ې
فعالیت پای ومومي .او د استوګنې په ځایونو کې د نا کافي ساحي د شتون تر څنګ ،دوی و نه کوالی شوای چې د اوداسه/غسل
د جال ځایونو د نه موجودیت له امله نجونو ماشومانو ته په مرکزونو کې ځای ورکړي.
 .Hه .ترانسپورټ
د هاوانا قواعد د دولت څخه غوښتنه کوي چې د توقیف ځای څخه د ماشومانو د لیږد را لیږد لپاره د ترانسپورټ لګښت ورکړي.
د یوناما د قانون د حاکمیت څانګه تائیدوي چې د ماشومانو داصالح په ډیری مرکزونو کی (د ۳۱څخه  )۲۵ځاي ې محکمو او
روغتونونو ته د ماشومانو لپاره وړیا ترانسپورټ برابر کړی .د ماشومانو پنځو اصالح مرکزونو راپور ورکړی چې هغوي د حکومت په
لګښت د ماشومانو لپاره وړیا ترانسپورټ نه دی برابر کړی .په ځینو مواردو کې ،د ماشومانو اصالح مرکزونو راپور ورکړی چې د
85
هغوي نقلیه وسیلې د اوږد واټن د تګ لپاره مناسبې نه وې ،ځکه نو باید ماشومان د خپل ترانسپورټ لګښت په خپله ورکړي.
د بیلګې په توګه د خوست د ماشومانو د اصالح مرکز راپور ورکړی چې د هغوي نقلیه وسیلې د څلورو میاشتو راهیسې غیر فعالې
دي .ځکه نو ماشومان یا د هغوي کورنۍ باید د خپل ماشوم ترانسپورټ تنظیم او لګښت ي ې پر خپله غاړه واخلي .د ورته ستونزو
د راپورته کیدو په صورت کې ،د محلي پولیسو،څارنواالنو ،یا عامه روغتونونو سره د ماشومانو د انتقال په برخه کې باید مالحظات
84

18

په پام کې ونیول شي څو یقیني کړي هغه لګښتونه کوم چې د محکمو په وړاندې د حاضریدو یا روغتیاي ې ک تنو لپاره ضروري دي او
د ماشومانو د لیږد د مسلې سره تړاو لري د ماشومانو یا د هغوي د کورنیو په غاړه وا نه چوي.
 .Iد کاليو برابرول
د هاوانا قواعدو په بنسټ ماشومان داسې کالي چې د اب هوا سره مناسب وي باید ولري او د امکان په صورت کې هغوي ته د
خپلو کالیو د اغوستلو اجازه ورکړل شی 86.د مخدره توکو او جرمونو سره د مبارزې د ملګرو ملتونو دفتر سپارښتنه کوي ،په هغه
صورت کې چې ماشومانو ته د توقیف ځای څخه د پریښودو اجازه ورکړل شي او هغوی ته باید د توقیف شویو کسانو په سترګه و
نه ک تل شي او پرې تور و نه لګول شي .ځکه نو توقیف ځایونه باید د ماشومانو لپاره مناسب کالي برابر کړي او د داسې شیانو د
انتقالولو څخه د بیلګې په توګه د عالمو د جوړولو ،خال وهلو یا د سر د ویښتانو د خرییلو څخه چې ممکن ماشوم د یو توقیف
87
شوی شخص په حیث وپیژني ،مخنیوی وشي.
د یوناما د قانون د حاکمیت د څانګې سروې تائیدوي چې د ټولو اصالحي مرکزونو ماشومانو ته اجازه ورکړې چې خپل کالي
واغوندي .په یو شمیر مواردو کې د ماشومانو څخه غوښتل شوې هغه وخت چې کله دوي محکمې یا ښوونیزو ټولګیو ته لیږدول
کیږي خاص یونیفورم واغوندي .د بیلګې په توګه د پروان او غزني د ماشومانو په اصالحي مرکزونو کې ،ماشومان اړ وو چې د سهار
د  ۱ :۱۱نه د مازدیګر تر  ۴ :۱۱بجو پورې پرته لدې چې هغوي د ماشومانو د اصالح مرکز کی دی او یا د مرکز څخه د باندې دي
باید یونیفورم واغوندي .په دې اړتیا باید له سره ک تنه وشي څو د هاوانا د قواعدو د حداقل معیارونو سره د مطابقت په هکله ډاډ
حاصل شي .په دې حواله باید د ارزګان د ماشومانو د اصالح مرکز له خوا هغه نوښتې پروګرام ته پام وشي په کومه ذریعه چې
ماشومان خپل کالي ډیزاین کوالی شي .د ماشومانو د اصالح په دغه مرکز کې ماشومان د خیاطي په هکله الرښوونه تر السه کوي،
دا نه یواځې ماشومانو ته د نویو حرفوي مهارتونو د زده کولو بلکه هغوي ته د هغوي د انفرادي غورتوبونه چې د ځان لپاره مناسب
کالي جوړ کړي فرصتونه هم برابروي.
د ماشومانو ټولو اصالح مرکزونو منلې چې د ماشومانو کالي د اب هوا د شرایطو سره سم و .د ماشومانو اوو اصالح مرکزونو راپور
ورکړی چې د دارالتادیبونو د سیسټم د مالتړ پروګرام د ماشومانو لپاره داسې کالي ،لکه ،جرابي ،واسک ټونه ،الس ماغو (دستکشو)
او خولۍ برابري کړي چې د هغوي د مني د پروګرام د یوې برخې په حیث د مني د موسم د شرایطو سره سم و .د ماشومانو د اصالح
نورو مرکزونو د سره صلیب د نړیوالې د کمیټې څخه ورته مرستې تر السه کړي څو یقیني کړي چې د مني د موسم لپاره ماشومان
مناسب کالي ولري.
 .Jز .خواړه او د څښاک اوبه
د هاوانا قواعدو دغوښتنی پر بنسټ ماشومانو ته باید داسې خواړه چې په مناسب ډول تیار شوې وي ،د خوړلو په موخه په ټاکلو
وختونو کې ورکړل شي ،او باید د غذاي ې رژیم ،حفظ الصحي او روغتیا پالنې د معیارونو د کیفیت او کمیت سره مطابقت ولري.
ماشومان همدارنګه باید د څښاک پاکو اوبو ته سمدالسه السرسی ولري 88.د سره صلیب نړیواله کمیټه وړاندې سپارښتنه کوي چې
د اوبو او خوړو تدارک باید د هر انفرادي ماشوم اړتیا ،د سپارل شویو فعالیتونو کچې او د فزیکي پرمختیا بیالبیلې کچې منعکسي
89
کړي.
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د یوناما د قانون د حاکمیت د څانګې سروې تائیدوي چې د ماشومانو ټولو سروې شوېو اصالح مرکزونو ماشومانو ته د ورځې په
ترڅ کې درې ځلی ډوډۍ ،منظمې اوبه او د پاکو خوړو د تیارولو لپاره ساحې برابرې کړي دي .په خوړو کې شیدې ،وچه ډوډۍ،
وریجې ،غوښه -په اونۍ کې دوه یا درې واره سابه او بیالبیلې موسمې میوې ،شاملي دي .د دغو خوړو لپاره د ماشومانو د اصالح
مرکز بودیجه د هر ماشوم پر سر د ورځې اټکل  ۹۱افغاني ده چې د  ۱ .۳امریکاي ې ډالرو سره برابره ده .د دې سربیره ،د ماشومانو
ټولو اصالح مرکزونو د کافي اوبو د السرسي څخه راپور ورکړی .د ماشومانو پنځه اصالح مرکزونه د اوبو د څاه څخه اوبه تر السه
کوي ،په داسې حال کې چې د هرات د ماشومانو د اصالح مرکز ویلې چې مرکز د ښارې اوبو څخه ګ ټه پورته کوي.
 .Kح .د اور په وړاندې خوندیتوب
د دې په خاطر چې د ماشومانو خوندیتوب یقیني شي ،د هاوانا قواعد غوښتنه کوي چې د چمتووالې څخه د ډاډ په خاطر د اور
لګیدنې او د اور وژنې د تمریناتو په صورت کې د خبر دارې یو موثره سیسټم را منځ ته شي 90.د سره صلیب نړیواله کمیټه وړاندې
سپارښتنه کوي چې په توقیف ځایونو کې د اور وژنې /اطفای ې تجهیزات نصب شي او د تجهیزاتو د کارونې په هکله ماشومان روزنې
تر السه کړي 91 .د افغانستان د ماشومانو د اصالح مرکزونو مقرره همدارنګه د ماشومانو د اصالح مرکزونو څخه غواړي چې د کورنیو
92
چارو د وزارت د پولیسو د ریاست په مرسته د اور وژنې د مخنیوي په اړه الزم تدبیرونه اتخاذ کړي.
د ماشومانو د اصالح ډیرو کمو مرکزونو د اور د خوندیتوب دغه معیارونه پوره کړي .د ماشومانو د ټولو سروې شویو اصالحي مرکزونو
له جملې څخه یواځې د خوست د ماشومانو اصالحي مرکز د اور د خطر زنګ درلود .د ننګرهار د ماشومانو د اصالح مرکز یواځې
د دود د معلومولو الې درلودي .که څه هم چې د ماشومانو نیماي ې اصالح مرکزونه د اور وژنې په الو سمبال وو ،خو د ماشومانو د
اصالح هیڅ مرکز هم کوم ډول نشاني شوې اظطراري دروازه نه درلوده .د دې عالوه ،د ماشومانو د اصالح هیڅ مرکز ،د هغو
څلورو مرکزونو پرته چې د هیواد په جنوبي زون کې واقع وو ،د اور وژنې د منظمو فعالیتونو په هکله راپور نه دی ورکړی .د اور د
خوندیتوب د معیارونو په برخه کې د دغه ډول د پام وړ تشو شتون باید د اور د خطر د زنګونو،د دود د معلومولو د الو،اور وژنکو
الو او څرګندو نشاني شویو خروجي دروازو د نصبولو له الرې له منځه یوړل شي .د دې سربیره ،د جنوبي زون د اور وژنې منظم
فعالیتونه باید د ماشومانو په ټولو مرکزونو کې تطبیق شي .د دغو ټولو هڅو مالتړ باید د کورنیو چارو د وزارت د حوادثو د پولیسو
له خوا لکه څنګه چې اټکل ي ې د ماشومانو د اصالح مرکزونو د مقررې په واسطه شوی وشي.
 .Lط .ښوونه او روزنه
د هاوانا قواعدو دغوښتنی پر بنسټ د ښوونځې لپاره د اجبارې عمر په پړاو کی هر ماشوم د ښوونې او روزنې حق لري .که چیرې
ممکن وي نو ښوونه او روزنه دې د توقیف ځای څخه د باندې د ټولنې پر بنسټ په ښوونځیو کې برابره شي 94 .په هغو ځایونو کې
چیرې چې په توقیف ځای کې ښوونه او روزنه برابریږي ،په ډیپلومو یا روزنیزو سرتیفیکیتونو کې باید په هیڅ صورت د توقیف شوې
شخص په حیث د ماشومانو وضعیت څرګند نه شي 95 .قواعد وړاندې غوښتنه کوي چې هر توقیف ځای باید ک تابتون ته د ماشومانو
96
د السرسي لپاره امکانات برابر کړي.
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د یوناما د قانون د حاکمیت د څانګې سروې تصدیقوي چې د ماشومانو ټولو اصالح مرکزونو د ماشومانو لپاره د زده کړې السرسی
برابر کړی .د هاوانا د قواعدو د سپارښتنې سره په مغایرت کې ،د ماشومانو هیڅ اصالح مرکز ،ماشومانو ته اجازه نه ده ورکړې چې
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د توقیف مرکز څخه د باندې د ټولنو ښوونځیو ته والړ شي .په عو ض کې ي ې د ماشومانو اصالح مرکزونو د معارف د وزارت یا د حج
ا اوقافو د وزارتونو په مرسته د ښوونکو له الرې په ساحه کې روزنې برابري کړي .د جنوبي زون د ماشومانو اصالح مرکزونو په کومو
کې چې د  ۴او  ۱۲تنو تر منځ ماشومان اوسیدل د معارف او حج او اوقافو د وزارتونو له خوا یو یو ښوونکی لري .د غزني د ماشومانو
په اصالح مرکز کې  ۲۱ماشومان اوسیدل ،د معارف وزارت درې تنه ښوونکي او د حج او اوقافو وزارت یو ښوونکی په دندو ګمارلې
وو.د سروې پر مهال د کندز د ماشومانو د اصالح مرکز د معارف د ریاست له خوا د همغږې او مرستې د نه شتون په حواله خاصې
اندیښنې مطرح کړې چې یاد ریاست د ماشومانو د اصالح د مرکز لپاره هیڅ ډول ک تابونو او ښوونکو نه دې برابر کړي .د دې راپور
د لیکلو پر مهال د کندز د ماشومانو اصالح مرکز تصدیق کړی چې د یوناما د قانون د حاکمیت د څانګې او د معارف د وزارت تر
منځ د ناستو په تعقیب ،د ماشومانو اصالح مرکز ک تابونه ،د لیک لوست دوه ښوونکي او د معارف د وزارت له خوا د یوه دریم
ښوونکي د تر السه کولو لپاره ژمنې تر السه کړي.

د ماشومانو اک ثریت سروې شویو مرکزونو د  ۵۱او  ۲۱۱۱تر منځ تفریحي او تعلیمي ک تابونو ته د ماشومانو السرسی برابر کړی.
چیرې چې د تخصیص شوی ک تابتون لپاره ساحه موجوده نه وي ،ک تابونه په هغو تاخچو کې چې د ماشومانو د السرسي وړ وي
ایښودل شوي .د نیمروز د ماشومانو د اصالح مرکز یواځنۍ استثنا وه ،دې مرکز راپور ورکړی چې د سي ایس ایس پ ي CSSPله خوا
برابر شوي ک تابونه د ځای د نه شتون له امله په یوه ګدام کې ذخیره او ساتل شوې .د ماشومانو د اصالح ټول مرکزونه ،په خاص
ډول هغه لکه د نیمروز د ماشومانو د اصالح مرکز په څیر چې په کراي ې کورونو کې موقعیت لري ،ښاي ې د جال ک تابتون ذیرمه کولو
ته ساحه ولری ،د بیلګې په توګه په عمومي خونو کې چې د ماشومانو د السرسي وړ وي باید لومړیتوب ورکړل شي.
د هاوانا قواعد غوښتنی پربسټ په هغو مرکزونو کې چیرې چې ماشومان د ماشومانو د اصالح مرکزونو په دننه کې روزنې تر السه
کوي د هغوي د توقیف حالت باید د هغوي په تعلیمي اسنادو کې څرګند نه شي .خو د ماشومانو د اصالح اک ثرو مرکزونو بدون
کابل د ماشومانو د اصالح مرکز څخه کوم چې د یوه دولتي ښوونځې سره ضمیمه شوی راپور ورکړی چې هغوي نه شي کوالی د
ماشومانو لپاره تعلیمي اسناد برابر کړي .په پای کې د ماشومانو اصالح مرکزونه یوه تصدیق پاڼه ورکوي ،په ټولګیو کې د ماشوم
شمولیت تصدیقوي څو په دې سره ماشومان د خالصون پر مهال د خپلو تکمیل شویو زده کړو لپاره کریدیټ(اعتبار) تر السه
کړي .دا مک توب د دې لپاره هم کارول کیږي څو له دې الرې ماشوم تعلیمي ادارو ته ور معرفي کړي څو وکوالی شي د ماشومانو د
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اصالح مرکزونو څخه د باندې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي .د یوه ال زیات رسمي سیسټم را منځ ته کولو ته باید پام واړول شي څو
یقیني کړي چې د ماشومانو د اصالح مرکزونو له خوا صادر شوې مک توبونه د معارف وزارت او نورو اکاډیمیکو ادارو له خوا و منل
شي .د معارف له وزارت سره تفاهم لیک او نورې تیارېانی ممکن دغې موخې ته ځواب وواي ې او یقیني کړي چې ماشومان د خپلو
هغو ټولو تعلیمي پروګرامونو لپاره چې د ماشومانو په اصالح مرکزونو کې ي ې ترسره کړي اعتبار ترالسه او و منل شي.
 .Mي .حرفوي روزنې او کار د مزد یا اجوری په مقابل کی
د هاوانا قواعدو له مخې هر ماشوم حق لري حرفوي روزنې تر السه کړي اوکه چیرې ممکن وي ماشومانو ته اجازه ورکړي تر څو د
برابر معاش په مقابل کې کار وکړي 97.دغه قواعد همدارنګه ماشومان د اجباري کار د ترسره کولو څخه منع کوي ،داخلي قوانین
او نړیوال معیارونه چې د ماشوم په کار د تطبیق وړ دي ،په توقیف کې په خاص ډول په ماشومانو د پلې کیدو وړ دي 98 .ځکه نو
دا مهمه ده چې هر ډول کار چې د ماشومانو له خوا ترسره کیږي د نړیوالو معیارونو سره چې د ماشومانو د حقونو په میثاق 99او د
100
ماشومانو د کار د تر ټولو بدو ډولونو په هکله د نړیوال کار د سازمانو په میثاق کې ځای شوي مطابقت ولري.
د یوناما د قانون د حاکمیت د څانګې سروې تصدیقوي چې د ماشومانو د اصالح د سروې شویو  ۳۱مرکزونو له جملې څخه ۲۹
مرکزونو د ماشومانو لپاره یو ډول نه یو ډول حرفي روزنې برابرې کړیدي چې د هغو له جملې څخه خیاطي او خامک دوزي تر ټولو
ډیرې معروفی دي .د هرات د ماشومانو د اصالح مرکز د انګلیسي،کمپیوټر ،د ګرځنده تلیفونونو د ترمیم ،نجاري او د ابتداي ې لیک
لوست په شمول ګڼ شمیر حرفوی پروګرامونه برابر کړي .د کابل د ماشومانو اصالح مرکز هم د یو شمیر حرفوي پروګرامونو د بیلګې
په توګه ،د هنرونو ،کمپیوتر ،نجاري ،غالۍ اوبدلو او فلز کاري او همدارنګه د انګلیسي کورسونه برابر کړي .د کندز د ماشومانو
اصالح مرکز هم د نارینه وو توقیف شویو کسانو لپاره د نجاري او خیاطي کورسونه دایر کړي خو د ښځینه توقیف شویو کسانو لپاره
ي ې ورته پروګرامونه په نظر کې نه دي نیولي .د حرفي فرصتونو په حواله باید د دغه ډول نا مساوي چلند مخه ونیوله شي او ټولو
ماشومانو ته یو ډول فرصتونه برابر شي.
د ماشومانو د اصالح ټولو سروې شویو مرکزونو د اجبارې کار د
هر ډول پیښو په اړه کوم راپور نه دی ورکړی .که څه هم د هاوانا
د قواعدو د سپارښتنو په مغایرت کې ،د ماشومانو د اصالح
یواځې دوو مرکزونو راپور ورکړی چې د عادالنه کار د ترسره کولو
لپاره ماشومانو ته فرصت ورکړل شوی .د ارزګان او کندهار د
ماشومانو د اصالح مرکزونو د ماشومانو لپاره د السي صنایعو د
زده کړي کورسونه دایر کړې چیرې چې دوي کوالی شي د
خرڅالو لپاره یادګاري سوغاتونه جوړ کړي .د ارزګان د ماشومانو
په اصالح مرکز کې ،ماشومانو نږدې  ۴۱سلنه عایدات د همدي
توکو د خرڅالو له الرې تر السه کړې او نور  ۲۱سلنه عایدات د
دولت په اختیار کې ورکړل شوي .دې ته ورته پروژې باید د ماشومانو د اصالح په نورو مرکزونو کې تکرار شي تر څو په دې توګه
ماشومان د سواداګرې زده کړې ته وهڅوي او د خپلو کارونو د ترسره کولو لپاره حق الزحمه تر السه کړي.
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 .Nک .تفریح
د هاوانا قواعدو دغوښتنی پر بسنټ هر ماشوم ته باید کافي وخت ورکړل شي او د هغوي د روزمره تمریناتو لپاره باید مناسبه فضا
برابره شي او همدارنګه مناسبي تفریحي او فزیکي روزنې برابري شي 101 .یاد قواعد همدارنګه غوښتنه کوي چې ماشوم ته باید د
ورځنیو تفریحي فعالیتونو د بیلګې په توګه د هنرونو او مهارتونو د پرمخ وړلو لپاره اضافي وخت برابر شي 102.په تفریحي فعالیتونو
او تمرینونو کې د ګډون په موخه د ماشومانو لپاره د هاوانا قواعد هغه څه چې د وخت مناسبه اندازه تشکیلوي نه تعریفوي او
همدارنګه په دې هکله هیڅ ډول عمومي معیارونه شتون نه لري .د اروپاي ې قواعدو سپارښتنې تاکید کوي چې ماشومانو ته باید هره
ورځ د تمرین کولو لپاره کم تر کمه دوه ساعته اجازه ورکړل شي د دې څخه باید حد اقل یو ساعت او که چیري هوا مساعده وي
103
باید په ازاده فضا کې تیر شی.
د یوناما د قانون د حاکمیت د څانګې سروې تصدیقوي چې د ماشومانو ټولو اصالح مرکزونو د ماشومانو لپاره د تفریحي فعالیتونو
په اړه اضافه وخت برابر کړی .د ماشومانو د اصالح نږدې نیماي ې مرکزونو ( په مجموعی توګه ۳۱له جملې څخه  )۱۵راپور ورکړی
چې دوي د تفریحي فعالیتونو لپاره کافي ساحه نه لري .د ماشومانو د اصالح د دغو مرکزونو له جملې څخه  ۱۳ي ې د کراي ې کورونو
څخه د باندې فعالیت کاوه .د دې سربیره موجوده تفریحي فعالیتونه نسبتا له یو بله توپیر لري او په ازاده فضا کې د ماشومانو د
تمرین کولو لپاره په ټولیز ډول یو څو انتخابونه موجود دي .د ماشومانو د اصالح په دوو مرکزونو کې (د کراي ې کورونو څخه د
باندې ي ې فعالیت کاوه ) ،ښځینه ماشومانو د مرکزونو څخه د باندې د ساعتیرې میدانونو ته السرسی نه درلود ،خو نارینه ماشومانو
104
بیا د مرکزونو څخه د باندې محدودې ساحې ته السرسي درلود چې په هغو کې واړه انګړونه او د والیبال ساحې موجودې وي.
د ماشومانو د اصالح  ۳۱مرکزونو له جملې څخه په  ۹مرکزونو کې (زیاترو ي ې د کراي ې کورونو څخه د باندې فعالیت کاوه) د تفریحي
لپاره یواځې تلویزیونونه موجود و .د ماشومان د اصالح په یو شمیر مرکزونو کې د خپرونو د غیر اخالقي محتویاتو او ناسمو نشراتو
په غبرګون کی تلویزیونونه د هغو ماشومانو له خوا څوک چې د امنیت سره د تړلو جرمونو په تړاو محکوم شوې و له مینځه وړل
شوې و 105.د ماشومانو د اصالح نورو مرکزونو اضافي تفریحي فعالیتونه د بیلګې په توګه ،کرمبول ،سطرنج ،والیبال او راډیو ته د
غوږ نیولو اسانتیاوي برابرې کړي .د کابل د ماشومانو اصالح مرکز یوه کوچنې جمنازیوم ،د منظمو سیالیو په درلودلو سره د والیبال
میدان ،فلمونو او سطرنج ته د السرسي په شمول یو لړ تفریحي فعالیتونه برابر کړي.
د ماشومانو په ټولو اصالح مرکزونو کې باید د تفریحي فعالیتونو په زیاتوالې غور وشي ،په خاص ډول د هغو فعالیتونو په اړه چې
ماشومانو ته په ازاده فضا کې د تمرین کولو اجازه ورکوي .حتی که چیرې فضا هم محدوده وي ،تلویزیونونه یواځې نه شي کوالی
چې د هاوانا د قواعدو حداقل معیارونه پر ځای کړي .تفریحي فعالیتونه باید یواځې نارینه وو ماشومانو ته ځانکړې نه شی .کله چې
فضا محدوده وي او ځانګړې ټولنیز نورمونه د یو بل سره د یو ځای کیدو مخه ونیسي ،د ماشومانو اصالح مرکزونه باید داسې
طرحې را منځ ته کړي چې ښځینه وو ماشومانو ته د نارینه وو ماشومانو سره جوخت د ورته تفریحي فعالیتونو د مساوي السرسي
اجازه ورکړي.
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 .Oل .دیني الرښوونې
د هاوانا قواعدو دغوښتنی پر بسنټ هر ماشوم ته باید اجازه ورکړل شي تر څو د خپل دیني او عقیدتي ژوند په تړاو خپلې اړتیاووې
ځواب کړي ،د بیلګې په توګه په غونډو او مراسمو کې ګډون یا دیني الرښوونو ترالسه کول 106.په هغه ځای کې چې د یوه خاص
مذهب پریمانه کسان موجود وي ،قواعد غوښتنه کوي چې وړ استازو ته اجازه ورکړل شي تر څو په منظمه توګه مراسم ترسره او د
هغوي په غوښتنه د ماشومانو څخه لیدنې ترسره کړي 107 .د ملګرو ملتونو د نشه ي ې توکو او جرمونو سره د مبارزې د دفتر الرښود
هم الرښوونه کوي چې توقیف ځایونه هم باید د ماشومانو لپاره عبادت خونه(جومات) برابره کړي تر څو هغوي وکوالی شي خپل
108
دیني مراسم ترسره کړي.
د یوناما د قانون د حاکمیت د څانګې سروې تصدیقوي چې د ماشومانو د مجموعی  ۳۱سروې شویو اصالح مرکزونو له جملې څخه
 ۲۵ي ې دیني استازو ته اجازه ورکړې چې د ماشومانو څخه لیدني وکړي .دا استازې د حج او اقافو د وزارت له خوا په دندو ګمارل
شوې او د ماشومانو د اصالح مرکزونو څخه ي ې په اونۍ کی یوه ورځ لیدنې ترسره کولې .د ننګرهار د ماشومانو د اصالح مرکز دیني
استازو ته د لیدو په موخه اجازه ورکړې مګر راپور ي ې ورکړی چې دغو استازو د کلونو راهیسې د ماشومانو د اصالح مرکزونو څخه
لیدنې نه دې تر سره کړي ،او وړاندیز کوي چې د ماشومانو د اصالح مرکزونو او د حج او اوقافو د وزارت تر منځ ال ښې رسیدنې ته
اړتیا لیدل کیږي څو د منظمو لیدنو لړي له سره فعاله کړي.
د ماشومانو د اصالح پاتی  ۲مرکزونو دیني استازو ته د لیدنو اجازه نه ده ورکړي .د ماشومانو د دغو اصالح مرکزونو له جملې څخه
درې ي ې په جنوبي زون کې موقعیت لري او راپور ي ې ورکړی چې هغوي یواځې د والي ،د نوموړي مرستیال ،عدلي رییس ،مدافع
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وکیالنو ،نظارتی څارنواالنو او د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون استازو ته د لیدنو اجازه ورکړې 109.د دې په خاطر
چې ماشومان د خپل ژوند دیني او عقیدتي اړتیاوو ته ځواب ووای ي د ماشومانو د اصالح په دغو  ۲مرکزونو کې په پالیسې ګانو له
سره غور وشي څو د ماشومانو د اصالح د اک ثرو سروې شویو مرکزونو په څیر د دیني استازو له خوا منظمو لیدنو ته الر هواره شي.
ټولو ماشومانو د منظم تعلیمي پروګرام د یوې برخې په حیث دیني الرښوونو ته السرسی درلود .دغه کورسونه هره ورځ یا په اونۍ
کې یو وار د حج او اوقافو د وزارت د یوه دیني الرښود له خوا دایری شوې .په کندهار کې د عدلي ي وزارت په مالې مرسته د دیني
زده کړو یو پروګرام د هغو ماشومانو لپاره څوک چې د امنیت په تړاو په جرمونو محکوم شوي برابر شوی څو د ماشومانو د اصالح
د پروګرام سره مرسته وکړي او د جرمونو د تکرار څخه مخنیوی وکړي .د ماشومانو اصالح مرکزونه باید د امکان په صورت کې دایقیني
کړي چې ټول ماشومان د ارتکاب شویو جرمونو د په نظر کې نیولو پرته ،هغوي بایدد منظم تعلیمي پروګرام د یوې برخې په حیث
د دیني الرښوونو په کورسونو کې برخه واخلي.
د هرات د ماشومانو د اصالح مرکز څخه یوې وروستۍ لیدنې د یو شمیر دیني ښوونکو د وړتیا په هکله اندیښڼې را پورته کړي .ټول
ماشومان په شمول د هغو چې د امنیت په وړاندې په جرمونو تورن شوي نورو ماشومانو ته د دیني الرښوونو په برابرولو کې ښکیل
پاته شوې ،په خاص ډول هغو چې لیک لوست ی ې نه شوای کوالی .که څه هم چې دغه ښوونې د تجربه لرونکو کار کونکو غړو
په شتون کې برابرې شوې ،د دغه ډول غیر رسمي مذهبي ښوونو وړاندوینه د هاوانا په قواعدو کې نه ده شوې .دا قواعد غوښتنه
کوي چي ښوونې باید د وړ دیني چارواکو یا عالمانو له خوا چې په مذهبي چارو کې مهارت ولري برابرې شي .سزه لدی چې یو شمیر
ماشومان ښوونکي په خپله د امنیت سره په تړلو جرمونو تورن کڼل شوې وو ،د ماشومانو د اصالح په برخه کې د افراطي کیدو
خطر هم موجود و .له دې امله باید دې مسلې ته پام واړول شي چې ماشومانو ته د مذهبي الرښوونې یواځې د تجربه لرونکو کسانو
یا علماوو له خوا ورکړل شي.
 .Pم .طبي پاملرنه
طبي پاملرنې ته د ماشومانو د السرسي په موخه د هاوانا په قواعدو کې تفصیلي شرایط ځای شویدي .د ماشومانو ټول اصالح
مرکزونه مکلف دي څو په خپلو توقیف ځایونو کې د ماشومانو روغتیا او سوکالې ته پاملرنه وکړي 110.د هاوانا قواعد په خاص ډول
غوښتنه کوي ،د غاښونو ،سترګو د ناروغیو او مخدره توکو د مخنیوي او اصالح خدمتونو او همدارنګه د الزمو داروي ي درملنو په
شمول هر ماشوم په کافي اندازه طبي او رواني روغتیاي ې پاملرنه تر السه کړي 111.د هاوانا قواعد همدارنګه غوښتنه کوي چې توقیف
ځایونه باید مناسبو طبي اسانتیاوو ته سمدالسه السرسی برابر کړي او داسې سامان االت چې د ماشومانو د شمیر او اړتیاوو سره
سم وي هم برابر کړي او همدارنګه داسي روزل شوي کارکونکي ولري چې د وقایوي روغتیاي ې پاملرنې او طبي بیړنیو حالتونو په برخه
کې روزل شوې وي 112.ماشومانو ته باید د امکان په صورت کې د روغتیاي ې ادارو او خدمتونو له خوا چې په ورته ټولنه کې د توقیف
113
ځای په حیث موقعیت لري طبي پاملرنه برابره شي.
د یوناما د قانون د حاکمیت د څانګې سروې د ماشومانو په اصالح مرکزونو کې د قابلیت په اړه تشې په ډاګه کړي څو یقیني کړي
چې ماشومان مناسبه طبي روغتیاي ې پاملرنه تر السه کوي 114 .ښکارې دغه تشې د سرچینو او مالې چارو او کله نا کله د عامي روغتیا
د وزارت له خوا د مالتړ د نه شتون له امله را منځ ته شوې .د ماشومانو د اصالح نږدي  ۵۱سلنه مرکزونه په ساحه کې موجودې
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روغتیاي ې اسانتیاووې نه لري .د ماشومانو د اصالح د دغو  ۳۱سلنو مرکزونو له جملې څخه چې په ساحه کې موجودې روعتیاي ې
اسانتیاووې لري ،د کابل او پروان د ماشومانو د اصالح مرکزونو د یوه یا دوو بسترو لپاره چیرې چې د عادي ناروغیو درملنه شونې
ده ،اسانتیاووې درلودلي .د ننګرهار او لغمان د ماشومانو اصالح مرکزونو راپور ورکړی چې د هغوي په روغتیاي ې مرکزونه کی د کافي
درملو او بسترو د نشتوالې سره مخ دي .که څه هم چې د ماشومانو د اصالح ځینو مرکزونو کې د طبي خدمتونو د برابرولو لپاره یوه
معینه خونه لرله ،خو په حقیقت کې ،په دغو مرکزونو کې هیڅ بسترونه ،درمل یا د ناروغانو د درملنې په موخه طبي کارکونکي
و 115
موجود نه و .
د ماشومانو د اصالح په نږدې نیماي ې مرکزونو کې یو یا دوه کارکونکي چې په طبي ټوګه روزل شوې وو موجود و ،د بیلګې په توګه
یو ډاک ټر ،رنځور پال(نرس) یا طبي امداد ګر .دغه طبي کارکونکي د ماشومانو د اصالح مرکز ،عدلي ي او عامي روغتیا د وزارتونو او
انجو ګانو له خوا ګمارل شوې وو .د ننګرهار ،هلمند او هرات د ماشومانو د اصالح مرکزونه د کارکونکو د استخدام له اړخه پوره
تشکیل درلود .د ننګرهار د ماشومانو د اصالح په مرکز کې دوه تنه ډاک ټران ،یو رنځور پال ،فارمسیسټ ،د البراتوار ټیکنیشین او
روغتیاي ې کارکونکي ،د هلمند د ماشومانو د اصالح په مرکز کې یو ډاک ټر ،یو تن طبي امدادګر ،دوه تنه رنځورپاالن او یو تن
فارمسیسټ او د هرات د ماشومانو په اصالح مرکز کې د ډاک ټر یو تن مرستیال او د افغانستان د ماشومانو د یوه نوې روش تر نامه
الندې د یوې موسسې له خوا دوه تنه روان پیژندونکی موجود و .د ماشومانو د اصالح مرکزونو لپاره د الیقو روغتیاي ې کارکونکو د
ګمارنی په برخه کې یوه ستونزه هم د عامي روغتیا د وزارت له خوا د کمو معاشونو ورکول دي .د پک تیا د ماشومانو اصالح مرکز راپور
ورکړی چې که څه هم چې یاد مرکز د رنځور پال لپاره د میاشتې  ۵۱۱۱افغاني معاش چې د  ۱۱۵امریکاي ې ډالرو معادل دی اعالن
کړ چې دا په خپل ذات کې د نوماندانو د را جلبولو لپاره ډیر کم معاش و.
د عدلي ي او عامي روغتیا د وزارتونو تر منځ یو پروتوکول ،د کوم کاپ ې چې په (د -ضمیمه کې ځای شوې) غوښتنه کوي چې "د
 ۲۱۱۱کال د جنوري له  ۱نیټې څخه به د عامي روغتیا وزارت د توقیف شویو ماشومانو لپاره څوک چې د ماشومانو په والیتي
توقیف ځایونو کې ساتل کیږي د ابتداي ې روغتیاي ې خدمتونو د برابرولو مسولیت ولري 116".د ماشومانو یو شمیر اصالح مرکزونو
راپور ورکړی چې د دې پروتوکول له خوا د تحمیل شویو ژمنو په تعقیب طبي مرستې برابري شوې.
په حقیقت کې د دې پروتوکول تطبیق د هیواد په ټولو برخو کې یو شانته نه دی .د یوناما د قانون د حاکمیت د څانګې سروې په
ډاګه کړي چې د ماشومانو د اصالح د مرکزونودننه د صحی کلینکونو د موجودیت پرته د عامی روغتیا وزارت یوازی د طبی کارکوونکو
په موقتی توګه په توقیف کی د ماشومانو دضرورت پوره کیدو باندی تکیه کوی .د ماشومانو د اصالح  ۹مرکزونو راپور ورکړی چې د
عامي روغتیا وزارت یواځې د ماشومانو اصالح مرکزونو ته په غیر منظم ډول یا د یوه خاص مورد لپاره یا په اونۍ کې یو یا دوه واره
طبي کارکونکي لیږلي .د غزني د ماشومانو د اصالح مرکز په حواله په اونۍ کې درې یا څلور واره ترسره شوی .په داسې حال کې چې
د ماشومانو یو شمیر اصالح مرکزونه ،د بیلګې په توګه د پک تیا د ماشومانو اصالح مرکز د عامي روغتیا د وزارت او ښارې روغتون
سره د ښو کارې اړیکو په هکله راپور ورکړی .د ماشومانو د اصالح نورو مرکزونو د محلي روغتیاي ې ادارو سره د همغږۍ د کچې په
هکله اندیښنې مطرح کړې .د خوست د ماشومانو د اصالح مرکز په حواله ،د عامي روغتیا د وزارت څخه د مکررو غوښتنو سربیره،
هیڅ ډول طبي کارکونکو د یاد مرکز څخه لیدنې نه دې ترسره کړي 117.د ماشومانو په یو شمیر اصالح مرکزونو کې ماشومان همدارنګه
اړ شوې څو د هاوانا قواعدو پر خالف چې د وړیا درملنې غوښتنه کوي ،د خپلې تداوي لپاره پیسې ی ی ورکړي یا د محلي بازار څخه
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درمل پیرلي ،د دې پر ځای چې دغه ټول د هاوانا د قواعد له مخې په وړیا توګه د دوي لپاره برابر شي .دا ټول موارد د دې پروتوکول
د ال ښه او پراخه تطبیق په موخه ،په خاص ډول د ماشومانو د اصالح مرکزونو او د ځاي ې عامه روغتیاي ې برابرونکو تر منځ د ښې
همغږې د را منځ ته کولو په حواله په عملي توګه زیاتې اړتیاووې تشریح کوي.
د دې په نظر کې نیولو سره چې د ماشومانو د اصالح زیاتره مرکزونه هغه ظرفیت نه لري چې په ساحه کې تخصصي طبي پاملرنه
برابره کړي د بیلګې په توګه رواني خدمتونه ،د غاښونو یا بیړنې خدمتونه ،په اصل کې دا ډیره شدیده اړتیا ده .د یوناما د قانون د
حاکمیت د څانګې سروې په ډاګه کړې چې د اعتیاد ددرملنی او اصالح خدمتونو په شمول ،ماشومان راواني پاملرنې ته اړتیا لري،
هغوي په ټوله کې یواځې دا خدمتونه د عامي روغتیا د ځاي ې روغتونونو څخه تر السه کوي .د دغې عمومي قواعدو پر وړاندی
اسنثناګانی په الندی ډول دی :د هرات د ماشومانو د اصالح مرکز د هغو ماشومانو لپاره چې د رواني خدمتونو غوښتنه کوي د
اصالح مرکز دننه کې تخصصي پاملرنه برابروی .د کابل د ماشومانو د اصالح مرکز یو موظف روان پیژندونکی لري چې د عدلي ي
وزارت له خوا په دنده ګمارل شوی او د کندهار او هلمند والیتونو د ماشومانو د اصالح مرکزونو ماشومانو ته د دغو خدمتونو د
رسولو په موخه د موقتی روان پیژندونکی په نظر کی نیولی 118.په ورته ډول د ماشومانو جمله  ۱۵سلنه د اصالح مرکزونو راپور
ورکړی چې یادو مرکزونو د ماشومانو د غاښونو د تداوي په موخه ماشومان یواځې ځاي ې عامه روغتونونو ته راجع کړې .یواځې د
کندهار او هلمند د ماشومانو د اصالح مرکزونو د غاښونو د یوه محلي ډاک ټر له خوا د منظمو میاشتنیو لیدنو څخه راپور ورکړی .د
ماشومانو ټولو اصالح مرکزونو راپور ورکړی چې کله ماشومان جدي یا بیړنۍ طبي پاملرنې ته اړتیا ولري ،هغوي به محلي عامه
روغتونو ته انتقال شي ،لکه څنګه چې په (ه) برخه کې یادونه شوې ،ماشومان اړ شوي چې روغتون ته د تګ په موخه کله نا کله
د ترانسپورت لګښت پر غاړه واخلي.
په عمومی توګه د یوناما د قانون د حاکمیت د څانګې سروې په ډاګه کړې چې د ماشومانو د اصالح مرکزونو کې ښو طبي امکاناتو
او تخصصي خدمتونو او همدارنګه د طبي تدارکاتو السرسي ته اړتیا لیدل کیږي .په توقیف ځایونو کې ماشومانو ته د اغیزمنې طبي
پاملرنې رسول ښاي ې د عدلي ي او عامي روغتیا د وزارتونو تر منځ د پیاوړې همغږې او د پرتوکول د ال ښه پلې کولو له چارو سره مرسته
وکړي او د عامي روغتیا وزارت مکلفوي څو د توقیف شویو ماشومانو لپاره طبي خدمتونه برابر کړي.
 .Qد ناروغي ،ټپ ې کیدو او مړینې په هکله اطالعیه
د هاوانا قواعدو دغوښتنی پر بنسټ د ماشوم کورنۍ یا د هغه ساتونکي(ولی) ته د هغوي د ماشوم د روغتیاي ې حالت په اړه د
غوښتنې سره سم اطالع ورکول کیږي .د ماشومانو اصالح مرکزونه د هغوي د ماشومانو د روغتیاي ې حالت په اړه د هر ډول پام وړ
بدلون په هکله هغوي ته اطالع ورکوي 119.د یوناما د قانون د حاکمیت د څانګې د سروې په رڼا کی د ماشومانو ټولو اصالح مرکزونو
تصدیق کړی چې دوي د ماشومانو کورنیو او ساتونکو ته د هغوي د ماشومانو په روغتیاي ې حالت کې د هر ډول بدلون په اړه اطالع
ورکوي .د ماشومانو د اصالح  ۱۲مرکزونو راپور ورکړی چې دوي یواځې دهغو ماشومانو کورنیو ته چې کله د دوي ماشوم په روغتون
بستر شوی وو اطالع ورکړې .د ماشومانو د اصالح په دغو مرکزونو کې تعقیب شوې فعالیتونه باید تحلیل شي او که چیرې د د
ماشوم د روغتیا پر حالت باندی اثر لرونکی وی تغیر ومومی نه یواځی داچی په روغتون کی بستر شی .
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 .Rله بهرنی ټولنی سره اړیکی:
ک -دهاوانا قواعد د دې غوښتنه کوي چې ټول وسایل باید برابر شی څو یقیني شي چې ماشومان له بهرنۍ نړۍ سره په کافي اندازه
120
اړیکی لری.
 .۰ .7مفاهمه (اړیکی):
په ځانگړی ډول  ،ماشومان باید په اونۍ کې حد اقل دوه ځلې د دې امکان ولري چې له خپلو ملگرو ،کورنیو یا د دوی د خوښې
له یوه شخص سره په ک تبي ډول یا د تیلفون په ذریعه مفاهمه یا اړیکی ونسی 121 .د هاوانا قواعد و پر بنسټ له ماشومانو سره باید
"په حتمي ډول مرسته وشی " څو له دې حق څخه برخمن شي 122 .د یو این او ډی سي ماډل قانون (UNODC-Model
) Lawدغه شرط په دې مانا تعبیروی چې ماشومان باید تلیفونو ،د لیکلو موادو او وړیا پوستی خدمتونو ته الس رسی ولری او د
دې اجازه ولري چې یو شمېر تیلفوني اړیکی په وړیا ډول تر السه کوی123 .په دې برسېره د هاوانا قواعد د دې غوښتنه هم کوي
ولري 124
چې ماشومان باید ورځپاڼو ،مجلو  ،راډیو او تلویزیونو ته الس رسی .
د یوناما د قانون د حاکمیت د څانگې سروې تایید کړې چې ټول اصالح مرکزونه ماشومانو ته اجازه ورکوي چې له خپلو کورنیو سره
د تیلفوني تماسونو ،لیک او ک تنو په ذریعه اړیکی ټینګی کړي .د تیلفوني مکالمو شمېر چې دوی ی ې اجازه لری په اونۍ کې له یوې
تر دوو ځلو او نا محدود شمېر پوری توپیر کوي .په کومو ځایونو کې چې تیلفوني مکالمې بې شمېره دی ،هلته به ماشومانو د یوې
دقیقې لپاره  ۵افغانۍ ) ( US 0,075ورکولې .له دې امله چې د نالوستو شمېر زیات و ،د مفاهمې لپاره له لیک څخه کمه استفاده
کیدله .سره د دې هم  ،چیري چې ماشومانو کورنیو او ملگرو ته لیکونه استول ،دریو اصالح مرکزونو راپور ورکړی چې لیکونه له
125
استولو څخه د مخه د موظف افسر له خوا لوستل کېدل.
نژدې ټولو اصالح مرکزونو راپور ورکړی چې ماشومانو ورځپاڼو ،راډیو او تلویزیون ته الس رسی درلود .له دې دریو وسایلو څخه
تلویزیون تر ټولو زیات د دې لپاره کارول شوی چې ماشومان له بهرنۍ نړۍ سره رابطه پیدا کړي .په نیمروز او هلمند کې د اصالح
مرکزونو ماشومانو ته په هر اطاق کې تلویزیون ایښی و .یوازي دوو مرکزونو راپور ورکړی چې دوي د برق د نشتوالی او د ماشومانو له
خوا د بې باکه کړنو له امله نه شو کوالی تلویزیونونه کښیږدي.126
 .۶ .8ک تنې (مالقات):
همدارنګه دهاوانا دقواعد و پر بنسټ ماشومان باید اجازه ولري چې د خپلو کورنیو او ملگرو د لیدلو لپاره توقیف ځایونه پریږدي
او په منظم ډول په اصالح مرکزونو کې له خپلو کورنیو او مدافع وکیالنو سره وگوري 127.دغه ک تنې په میاشت کې له یو ځل څخه
باید کمی نه وی 128.په اصل کې باید په اونۍ کې یو ځل تر سره شي .د ماشوم د حقونو په اړه کمیټه سپارښتنه کوي چې د ک تنو د
129
اسانتیا لپاره ماشومان باید په هغو ځایونو کې وساتل شي چې د دوی د کورنیو د اوسیدنی ځایونو ته ډیر نژدې وي.
د یوناما د قانون د حاکمیت د څانگې سروی تايید کړې ده چې ټول اصالح مرکزونه د دې پخلی کوی چې ماشومان له کورنیو سره
په منظم ډول اړیکې ولري .په عموم ډول ماشومانو د دې اجازه درلوده چې د خپلو کورنیو له غړو سره په اونۍ کې یو ځل وویني،
همدارنګه په کندهار کې په اونۍ کې دوه ځلې اجازه درلوده چې له کورنیو سره وویني.
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د اصالح اک ثرو مرکزونو کی (له  ۳۱څخه  ) ۲۴د کورنیو د غړو په شمېر کې چې د لیدنی لپاره راتلل محدودیت نه ؤ لگولی .د لغمان،
کنړ او ننگرها اصالح مرکزونو تر ټولو زیات د لیدنی لپاره انعطاف منونکی پالیسی درلودې او د کورنیو او ملگرو نامحدود شمېر
کسانو ته ی ې اجازه ورکوله چې په توقیف ځایونو کې له ماشومانو سره وویني .له بلې خوا د پروان ،پنجشیر او لوگر د اصالح مرکزونو
په هره ک تنه کې د کورنیو یوه یا څلورو کسانو ته اجازه ورکوله چې له توقیف شویو ماشومانو سره وگوري ،په داسې حال کې چې په
پک تیا کې دغه شمېر له دریو کسانو څخه نه دی اوښتي .تر هغو چې ک تنې او لیدنې په منظمه توگه تر سره کیږی ،هر یو اصالح
مرکز باید خپلې پالیسی گانې او قواعد وساتي تر څو له ځای ی شرایطو سره سم حفاظتي تدابیر وساتی او د بهرنیو کسانو شمېر محدود
کړی چې هر ماشوم ی ی کوالی شي په یوه وخت کې ورسره وگوري .
 .Sک -د فزیکی او ځواک کارونی محدودیت:
د هاوانا قواعد د ځواک د وسایلو محدودیت او د دانضباطی اقداماتو په څېر د قوې کارونه منع کوي ،مگر که استثنای ی حالت
موجود وي .حتی د استثنای ی حاالتو په وخت کې هم د محدودیت وسایل یا د قوې د کارونې په اړه امر باید د توقیف د امر له خوا
صادر شي لکه څنگه چې د قوانینو او قواعدو سره سم ی ې صالحیت لري او یوازې په هغه وخت کې کارول کیږي چې نور ټول
روشونه یو ځلی په کار اچول شوي وي خو پایله ی ې نه وي ورکړي 130.د ماشوم د حقونو کمیټه وای ی چې "محدودیت یا قوه باید
یوازي په هغه وخت کې وکارول شي چې ماشوم خپل ځان ته یا نورو ته د زیان رسولو له خطر سره مخ وي 131".کمیټه په دې
برسېره سپارښتنه کوي چې د محدودیت یا دځواک کارونه باید د طبی یا رواني ملکي کسانو تر مستقیم او نژدې کنترول الندي تر
سره شي.132
د افغانستان د ماشومانو د اصالح مرکز ریاست د محدودیت د وسایلو یا د قوې د کارونې لپاره معیاري عملي طرز لعملونه طرح
کړي دي .دغه معیاري عملي طرز لعملونه حکم کوي چې د اصالح مرکز لپاره د ځواک کارونه په هغه صورت کې جواز لری چې
(الف) د خپل ځان یا د نورو څخه د دفاع لپاره وی( ،ب) د اخالل او گډوډۍ څخه د مخنیوی لپاره وی( ،ج) ملکیت او پانگې
ته د زیان له رسېدو څخه د مخنیوی لپاره وی (د) له تېښتې څخه د مخنیوی لپاره وی او (ه) د امنیت او نظم د ساتنې لپاره وي.
په داسې شرایطو کې د اصالح مرکز د ریاست کارکونکي کوالی شي ماشومان په موقت ډول محدود کړي یا ی ې السونه بند کړي،
په دې شرط چې دوي د اصالح مرکز د رییس څخه او د عدلی ې وزارت څخه د  ۲۴ساعتونو کې اجازه وغواړي 133.دغه احکام په
عموم ډول د نړیوال معیارونو سره سمون لري .
د یوناما د قانون د حاکمیت سروې داسي یو حالت نه دی په ډاگه کړي چیرې چې د دغو معیارونو په ماتولو سره د محدودیت له
وسایلو څخه کار اخیستل شوی وي .سروې تایید کړې چې د  ۲۵٪اصالح مرکزونو چې سروې ی ي شوې ده په خپلو کارونو کې په
تېرو دوو کلونو کې د فزیکي محدودیت یا قوې د کارولو یو مورد هم نه درلود .پاتی  ۳۳٪مرکزونو راپور ورکړی چې په استثنای ي حاالتو
کې ی ې په محدود ډول له قوې څخه کار اخیستی ،د مثال په توگه  ،د دې لپاره چې د یوه ماشوم د تېښتي مخه ونیسی  ،د ځان
وژنې 134په ذریعه خپل ځان ته د زیان رسولو او په عام ډول د دې لپاره چې د ماشومانو په منځ کې د جگړو او لفظی شخړو څخه
مخنیوی وشي .څرنگه چې ماشومانو او نورو ته د ژوبلېدو خطر موجود دی 135.د محدودیت د وسایلو یا د قوې کارول په دې
شرایطو کې ښای ی استثنای ې حاالتو سره سم وي او د معیاري عملیاتي طرزالعملونو سره برابر وي 136په دې شرط چې د توقیف ځای
د امر له خوا ی ې امر شوی وي او د طبی یا رواني خصوصي څارنې الندې د یوازینۍ ممکنې وسیلې په څېر په کار واچول شي .
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د دې لپاره چې د ماشومانو خوندیتوب یقیني شي ،په معیاري طرزلعملونو کې باید بدلون راشي او په خاص ډول هغه ماشومان
چې د قوې او یا د محدودیت د وسایلو د کارونې الندي راغلی وي باید په سمالسي ډول طبي کار پوه ته ولېږل شي څو څرگنده کړي
چې ایا کوم رواني یا جسمانې زیان ی ې لیدلی او که نه .په دې برسېره د اصالح مرکز ټول کارکونکي باید د معیاري طرز لعملونو او
دغه راز په استثنای ې حاالتو کې د محدودیت د وسایلو او د ځواک کارونې په اړه روزنه واخلي .
دغه راز د هاوانا قواعد ،پرسونل له دې څخه منع کوي چې په توقیف ځای کې سالوې وګرزوي یا ی ې وکاروي 137.یونیسف مشوره
ورکوي چې ملي قوانین باید په ښکاره ډول پرسونل له دې څخه منع کړي چې په هغو توقیف ځایونو کې چې ماشومان پکې توقیف
دي سالوي و گرزوی او له هغو کارواخلي.138
له دغو معیارونو سره سم د ماشومانو د بیا رغونی ریاست یو معیاري طرز لعمل صادر کړی چې له مخې ی ې په اصالح مرکزونو کې
د سالح شتون منع دی 139.د یوناما د قانون د حاکمیت څانگې سروې تایید کړې چې ټول اصالح مرکزونه په عام ډول له دې
الرښودونو سره سم چلند کوي او خپلو کارکونکو ته اجازه نه ورکوي چې په توقیف ځای کې سالوي وگرزوي .سره د دې ځینو
اصالح مرکزونو راپور ورکړی هغه امنیتي پولیس چې له ماشومانو سره رابطه نلري ،کوالی شي د امنیت د ساتنې لپاره له توقیف
ځای څخه بهر د گزمې پر مهال سالوي ولري .دمثال په ډول په جنوبي زون کې امنیتي پولیس اجازه درلوده چې سالح ولري په
دی شرط چې د ماشومانو د اوسېدلو اطاقونو ته له  ۵۱متره څخه نژدې را نه شي .په دې برسېره د مرکزي زون اصالح مرکزونو راپور
ورکړی چې کارکونکي کوالی شي په هغه وخت کې سالوي ولري کله چې دوی ماشومان محکمې یا څارنوالیو ته لیږدوي 140.دغه
طریقه له هغه معیاري طرز العمل سره سم نه دی چې د ماشومانو د لیږدولو په اړه موجود دی او په ښکاره وای ې چې که څه هم
کارکونکي کوالی شي د لیږد د خوندي ساتنې لپاره د لیږد په وخت کی سالوې ولري ،خو وسله وال کارکونکي باید له ماشومانو
کړي 141
څخه فاصله ونیسي او د مثال په ډول په یوه ترانسپورتي وسیله کې هغوي بدرگه .
د ماشومانو د ساتنې په اړه د روشونو ډیر والی د دې سپارښتنه کوي چې په توقیف ځای کې دننه یا د ماشومانو سره په نژدې والې
کې د وسلو د گرزولو او درلودلو په رابطه باید ښکاره الرښودنې موجودي وي .څرگند طرزلعملونه او قواعد باید صادر شي څو پولیس
او د توقیف ځایونو د ساتنې نور مسوول کسان باید په توقیف ځایونو کې دننه د وسلو په گرځولو په محدودیتونو باندي و پوهیږي.
دغه راز د معیاري کړنالرو سره سم په هغو کسانو چې اصالح مرکزونو ته راځي هم باید همدا شان محدودیتونه ولگول شي .دغه راز
د توقیف ځایونو په دخولي دروازو باید د وسلو د راوړلو د ممانعت په اړه د لوحو په نصبولو هم غور وشي .
 .Tم -انضباطي کړنالری :
د هاوانا قواعدو پر بنسټ انضباطي کړنی باید د ساتنې او د ټولنې په ژوند کې د نظم د خوندي ساتلو په غرض په کار واچول شي.
د دې هدف لپاره ،انضباطي اقدامات باید د ماشومانو د حیثیت خوندي ساتنه  ،د عدالت تامین ،ځاني درناوی او د هر انسان
بنسټیز حقونه په نظر کې وساتي .143قواعد په کلکه ټول هغه انضباطي اقدامات منع کوي چې ظالمانه ،غیر انسانی او توهینوونکی
چلند باعث ګرځي لکه په تیاره خونه کی ساتل ،په انزوا کې ساتل  ،جسماني وهل  ،په خوړو کې کمښت ،له کورنیو سره د رابطي
په نیولو کې محدودیت یا له هغه څخه انکار کول ،او زیات کارونه 144.یو این او ډی سی هم سپارښتنه کوي چې له کورنیو سره
اړیکه او ک تنې باید ونه درول شي او باید د یوه انضباطي اقدام په څېر وهڅول شي.145
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د یوناما د قانون د حاکمیت د څانگې سروې تایید کړې چې هیڅ یو اصالح مرکز چې سروې ی ې شوې ده ماشومانو ته د انضباطي
اقدام په څېر د خوړو په مقدار کی کموالی نه دی راوړی او نه ی ې په جسماني ډول هغوي وهلي دي .سره د دې ،د سروې شویو
اصالح مرکزونو څخه نژدې  ۴۵٪له کورنیو سره په ک تنو او تماس نیولو باندي د انضباطي اقدام په څېر محدودیتونه لگولي .دغه
روش د ماشومانو د اصالح مرکز د قانون د  )۱( ۳۱مادې سره برابر دی .دغه راز دغه روش د ماشومانو لپاره د قواعدو د )۲( ۳۱
مادې سره سمون لري چې د  ۱۵ورځو لپاره وضع شي،پداسی حال کی چی د اصالح مرکز د عمومي رییس او د عدلی ې د وزیر له
خوا تایید شي .که څه هم ذکرشوی تاییدی اخستل د ماشوم د ساتنې لپاره ځینی اقدامات برابروي ،سره لدی دغه روش د هاوانا
د قواعدو د حداقل معیارونو او د یو این او ډی سي له خوا له توصیه شویو روشونو سره سمون نه لري .د افغانستان د اصالح
مرکزونو په قانون او د اصالح مرکزونو لپاره په قواعدو کې باید په بدلونونو فکر وشي څو هغوي د هاوانا د قواعدو له شرایطو سره
برابر شي .حداقل د عدلی ې وزارت باید دغه اقداماتو پراخه کارونه تر بیا ک تنې الندي راولي او داسي سپارښتنې طرح کړي څو یقیني
کړي چې د هغو پرلپسې کارونه د ملي قوانینو له مقصدونو سره برابر وي لکه د ماشومانو له قانون سره ،چې له حکومت څخه
146
غوښتنه کوي چې د ماشومانو گ ټې په جدی ډول په پام کې وساتي.
په دې برسېره  ،یو لږ شمېر اصالح مرکزونه بیا هم دې ته ادامه ورکوي چې په موقت ډول په انزوا کی له بندي کولو څخه د
انضباطي اقدام په څېر کار واخلي .په نیمروز کې اصالح مرکز راپور ورکړی که چیری ماشوم دری ځله سرغړونه وکړي نو په انزوا کې
به وساتل شی ،خو تیارې کوټې ته به ی ې نه اچوي .د هرات اصالح مرکز هم راپور ورکړی چې ماشومان به په معمول ډول د دوو یا
دریو ساعتونو لپاره د انضباطی جزا په توگه په یوازیتوب کې وساتل شي .د ارزگان د اصالح مرکز راپور ورکړی چې له قواعدو څخه
د څلورم ځل سرغړونې وروسته به یو ماشوم په انزوا کوټه کې واچول شي خو دا به تیاره کوټه نه وي .د ماشومانو د قانون د ۲۱
مادې له مخې مجاز ده چې یو ماشوم د بلوا او تخریب په صورت کې په انزوا کی ساتل کېدای شي او د ماشومانو لپاره د قواعدو
 )۲( ۴۱مادې سره هم سمون لري چې کېدای شی ماشومان له  ۲۴ساعتونو څخه تر  ۱۵ورځو لپاره په جال کوټه کې د انضباطی
جزا په ډول وساتل شي ،خو وروسته له هغه چې له ډاک ټر سره سال مشوره شوې وی او د اصالح مرکزونو د عمومی ریس او د
عدلی ې د وزیر موافقه موجوده وي .
د ملي قوانینو دغه احکام د هاوانا د قواعدو د حداقل قواعدو سره سمون نلري چې دجزا په توګه په جال کوټه کې بندي کولو ته د
اجازه نه ورکوي ( .و ګورۍ  ۱۲مخ) کی د بندي کولو عمل ته چې د انضباطی جزا یو شکل بلل شوی خاتمه ورکړای شي او د
افغانستان د ماشومانو په قانون او د ماشومانو لپاره په قواعدو کې بدلونونه ومني تر څو د هاوانا له قواعدو سره برابر شي .
 .Uن -پلټنې او شکایتونه :
د هاوانا قواعدو سپارښتنه کړې ده چې خپلواک او وړ پلټونکي یا نور دغه ډول کسان لکه وړ طبي افسران باید اجازه ولري چې په
کړي 148
منظمه توگه پلټنې تر سره کړي 147.د پلټنو له بشپړېدو وروسته  ،پلټونکي باید د خپلو موندنو په اړه راپورونه برابر او وړاندي .
د ماشوم د حقونو کمیټه سپارښتنه کوي چې پلټونکی باید اجازه ولري چې له خبرتیا پرته په خپل نوښت پلټنې تر سره کړي او له
ماشومانو سره په یوه خوندي او پټ ځای کې مکالمې وکړي 149 .یو این او ډی سي هم سپارښتنه کوي چې اصالح مرکزونه باید د
شکنجې ،او نورو ظالمانه یا توهینوونکې چلند یا جزا په اړه د ملگرو ملتونو ځانگړی راپور  ،ای سی ار سی او د شکنجې په ضد
کمیټې ته چې د شکنجې ضد تړون د تطبیق د څارنې دنده په غاړه لري  ،اجازه ورکړي چې له توقیف ځایونو څخه ک تنه وکړي.150
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د یوناما د قانون د حاکمیت د څانگې سروې تاییدوي چې پلټنې په ټولو سروې شویو اصالح مرکزونو کې تر سره شوې دي .خو بیا
هم په بېال بېلو اصالح مرکزونو کې د پلټونکو کمیټو د پلټنو شمېر یو شانته نه دی .د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمسیون،
د لوی څارنوالی دفتر  ،د محلي قضاي ې اداري استازي ،د عدلی ې وزارت  ،د اصالح مرکزونو د څارنې کمیټه  ،د یوناما د بشري
حقونو او د قانون د حاکمیت څانگې او ځاي ې چارواکی لکه والیان او مرستیال والیان په عموم ډول له دغو ځایونو څخه ډېر ځلی
ک تنې کوي .دوی د دوو اونیو او شپږو میاشتو په منځ موده کی یو ځل له هغوی ک تنه کوي او ډېری پلټونکي په میاشت کی یو ځل
ک تنې ترسره کوي .
د پلټنې اوسنۍ سیسټم باید بدلون ومومي ،چې په عام ډول بې نظمه دی او په ځای ی ې باید یو منظم او معیاري د ک تنې سیسټم
ځای پر ځای شي .معیاری فورمې باید طرح شي څو د ک تنې روشونه د افغانی قوانینو له غوښتنو او د هاوانا د قواعدو له حداقل
معیارونو سره په سمون کې ارزیابي شي .یوه خپلواکه بې طرفه او با صالحیته اداره باید د دې مسوولیت ولري چې دغه ک تنې په
منظمه توگه تر پلټنې الندي ونیسي او هر اړخیز راپورونه تیار کړي چې د ستوزمنو ساحو لپاره د سمون سپارښتنې ولري .په هره بله
پلټنه کې باید د سپارښتنو د تطبیق په غرض معیاري کړنی ترسره شي.
د پلټنې د اوسني سیسټم بله نیمگړتیا دا ده چې د پلټنو وروسته د موندنو راپورونه نه صادریږي او زیات شمېر هغه ی ې له عامو
خلکو سره نه شریک کیږي .د یوناما د قانون د حاکمیت د څانگی د سروې له مخې ،یوازې  ۱۱٪اصالح مرکزونو تایید کړې چې د
کړی 151
پلټنې راپورونه صادر شوي دي .یوازې څلورو اصالح مرکزونو د اصالح مرکز د راجستر په ک تاب کې د پلټنې راپورونه خوندې .
یوازي د زابل اصالح مرکز د خپلې پلټنې تصویرونه د خپلې رسنۍ په ټولنیزه پاڼه کې نشر ته سپارلی .که څه هم د پلټنې د راپور
څخه پرته داسي روشونه اغیزمن نه دي .دغه راز هغه روش هم اغیزناک نه دی چې د پروان د اصالح مرکز ښکاره کړی او واي ې چې
د پلټنې راپور یوازي د څارنوالی او محکمې د وینا پر اساس خپریږي .د دې لپاره چې عامه پوهاوی تقویه شي او د اصالح مرکزونو
سره مرسته وشي په دې خبره باید غور وشي چې پلټونکی ادارې د خپلو پلټنو راپورونه له مربوطه اصالح مرکز سره شریک کړي او
د امکان په صورت کې په عام ډول خپور کړي چې ټول خلک د راپور له پایلو څخه خبر شي  ،په دې شرط که د محرمیت د ساتلو
غوښتنه نه وي راپورته شوې.
دغه راز د هاوانا قواعدو پر بنسټ ماشومان باید د دې وړتیا پیدا کړي چې خپل شکایتونه د اصالح مرکز رییس او د هغه با صالحیته
استازي ته وسپاري 152.لکه څنگه چې د ماشوم د حقونو کمیټه ی ې توضیح کوي د ماشومانو لپاره د خپلو شکایتونو د وړاندي کولو
په غرض دوي باید له خپلو حقونو او د شکایت کولو له طرز لعمل څخه خبر شي 153.لکه څنگه چې د الف ( )۲برخه کې ویل شوی
ټول اصالح مرکزونه داسي څانگې لري چې ماشومانو ته د هغوي د حقونو په اړه معلومات ورکوي.
دټولو اصالح مرکزونو چې سروې ی ی شوې ماشومانو ته اجازه ورکړې چې د اصالح مرکز ادارې او د څارنې نورو کمیټو ته خپل
شکایتونه ورسوي .په ځانگړي ډول د ارزگان د اصالح مرکز راپور ورکړی چې هلته د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون
یو بند صندوق ایښی چې یوازي یاد کمیسیون ی ې د خالصولو صالحیت لري .یو شمیر اصالح مرکزونو هم راپور ورکړی چې ماشومان
کوالی شي د څارنې بهرنیو کمیټو یا د دوي مدافع وکیالنو ته د ک تنې په وخت کې خپل شکایتونه ورکړي .که څه هم د شکایت د
رسولو یو سیستم موجود دی 154،د یوناما د قانون د حاکمیت څانگه ونه توانېده معلومه کړی چې د اصالح مرکزونو د ادارو یا د
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څارنې د کمیټو له خوا څومره شکایتونه تسلیم شوی او څومره ی ې تر کار الندي نیول شوي دي .نورې ارزونې ته هم اړتیا شته څو
د اصالح مرکزونو په اوسنیو میکانیزمونو کې اغېزمنتیا پیدا شي چې له مخې ی ې شکایتونه ثبت کیږي .
 .Vس -له ټولنې سره بیا یو ځای کېدل:
د هاوانا قواعدو پر بنسټ ماشومان باید له باصالحیته چارواکو څخه مرسته تر السه کړی څو دوي له خوشي کېدو وروسته بېرته
ټولنې ،کورني ژوند ،تعلیم یا کارونو ته را وگرځي 155.د امکان تر بریده ماشومانو ته باید د اوسېدو ځای ،کار  ،جامې او ضروري
156
وسیلې برابري شي چې له خوشي کېدو وروسته و کوالی شي ژوند پرې وکړي څو بېرته په ټولنه کې ور گډ شي.
د افغانستان د اصالح مرکز د اوسنی سیستم یوه وتلې نیمگړتیا دا ده چې له خوشې کېدو وروسته له ماشومانو سره په ټولنه کې د
گډېدو لپاره لږه مرسته کوي .یوازي داصالح یو مرکز راپور ورکړی چې دوی له خوشي کېدو وروسته له ماشومانو سره د کورنیو د
مرستې پرته د اوسېدلو د ځای په پیدا کولو کی مرستي کړي دي 157.هیڅ یوه اصالح مرکز له ماشومانو سره د جامو مرسته نه ده
کړی ،یوازې ی ی هغوي ته کارونه موندلي دي 158.د کابل د اصالح مرکز د مسلکی روزنې یو موقتي پروگرام لري چې ماشومانو ته له
خوشې کېدو وروسته مهارتونه ور زده کوي .د هرات د اصالح مرکز له نادولتی موسساتو لکه د جنگی ماشوم ( ، )war childسی
ایس ایس پ ی) ، (CSSPاو جی ایس ایس پ ی) ( JSSPسره همغږي شوي چې له ماشومانو سره له خوشی کېدو وروسته د کار پیدا
کولو په غرض لومړنۍ مرستی وکړي .دا ډول پروگرامونه د دې لپاره ډېر اړین دی چې ماشومان په اغېزمن ډول بېرته په ټولنه کې
مدغم شي .له همدې امله باید په دې غور وشي چې د اصالح مرکزونو اړیکې له نا دولتي سازمانونو او نورو برخه والو سره پراخي
شي څو هغه مرستې چې په هرات کې ی ې د اصالح مرکز له ماشومانو سره کوي په نورو ځایونو کې هم برابري شي .په دې برسېره،
د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو د وزارت خدمات باید پراختیا و مومي څوله هغه ماشومانو سره چې د کورنیو له خوا مرستې
نه تر السه کوي د اوسېدلو د مناسبو ځایونو په پیدا کولو کی کومک وشي ،کله چې دغه ډول ماشومان له بند څخه د تخفیف یا
159
عفوي په نتیجه کی خوشی شي.
د یوناما د قانون د حاکمیت د څانگې سروې بله نیمگړتیا په گوته کړي چې اصالح مرکزونه له خوشی کېدو وروسته بیا د ماشومانو
د حال پوښتنه او تعقیب نه کوي .یوازي  ۳۳٪اصالح مرکزونو راپور ورکړی چې ماشوم ی ې له خوشي کېدو وروسته په یو ډول تعقیب
کړی او دغه کار په معمول ډول د ټولنیزه کارمند یا د حقوقي افسر په ذریعه تر سره کیږي ،خو نادولتي سازمانونه هم ځینی وختونه
په استثنای ي ډول دغه کارونه ترسره کوي .په دې ټکي باید غور وشي چې له خوشي کېدو وروسته اصالح مرکزونه باید د ماشومانو
تعقیبول د خپل کړندود یوه برخه وگرزوي څو یقیني شي چې ټول ماشومان له خوشي کېدو څخه وروسته په منظم او اغېزمن ډول
څارل کیږي .
 .Wف -پرسونل (کارکوونکی):
د هاوانا قواعدو پربنسټ پرسونل باید وړتیا ولري او په دایمی توگه د عادې پروسې په پایله کی گمارل شوي وي ،او په کافی شمېر
کارپوهان ولري لکه د تعلیمي برخې کارپوهان ،مسلکي ښوونکي ،مشاورین  ،ټولنیز کارکونکي ،ارواپوهان او د ذهني ناروغیو
کارپوهان 160.قواعد دغه راز غوښتنه لري چې پرسونل باید روزنه واخلي چې د خپلو مسوولیتونو له عهدي څخه په ښه توگه اووزي
ړ ولري 161
او د توقیف ځایونو مسؤلین باید په کافی اندازه و تیا .
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د یوناما د قانون د حاکمیت د څانگې سروې تایید کړې ده چې ټولو اصالح مرکزونو خپل اداري پرسونل د پوره وخت لپاره ګمارلی
دی او همدارنګه ځینو(  ۲۴اصالح مرکزونو) یو مسلکی روزونکی هم په کار گمارلی .که څه هم ټول اصالح مرکزونه راپور ورکوي چې
دوي امنیتي پرسونل په کار گماري ،دغه پرسونل د کورنیو چارو د وزارت د محبسونو د مرکزي ریاست له خوا چمتو کیږي .د
اندیښنې یوه خبره دا وه چې د دوي شمېر ډېر لږ و او په کافی شمېر کارپوهان پکی نه وو ،لکه اجتماعی کارکونکی  ،د روانی ناروغیو
کارپوهان ،ارواپوهان چې د اصالح مرکزونو سره کار وکړي .د مثال په توگه یوازي د درېو اصالح مرکزونودجملی څخه یو د روانی
ناروغیو ډاک ټر یا اروا پوه په خپل پرسونل کې درلود او یوازي  ۱۴ی ی یو یا څو تنه مشاورین درلودل .ددغو پایلو پر بنسټ په دې
ټکي باید غور وشي چې هر اصالح مرکز باید له حکومتی ادارو یا نا دولتي موسسو څخه د ضرورت وړ پانگې او مرستې تر السه کړی
څو حداقل په یوه اصالح مرکز کې یو ارواپوه یا مشاور استخدام کړي .سروې دغه راز څرگنده کړې چې د ښځینه کارکونکو شمېر د
نارینه کارکوونکو په پرتله ډېر کم دی :نژدې د ټولو اصالح مرکزونو  ۱۴٪کارکونکي نارینه وو او یوازی  ۱۲٪ی ې ښځینه وو .له دې
امله باید په دې ټکي غور وشي چې په اصالح مرکزونو کې د ښځینه کارکونکيو گمارلو ته لومړیتوب ورکړل شي او داسی تدابیر ونیول
شي چې وړ ښځینه کارکونکې د دې پوستونو لپاره د غوښتنلیکونو ورکولو ته و هڅوي .د یوناما د قانون د حاکمیت د څانگي سروې
تایید کړې چې نژدې  ۵۵٪اصالح مرکزونو کارکونکو تر یوې اندازې مسلکی روزنې لیدلي لکه د قضیو په تنظیم کې تجربې ،د
کمپیوټر یا مدیریت مهارتونه  ،له ماشومانو سره د کارکولو او مفاهمې مخصوصي طریقې  ،ټولنیز کار ،د جنای ی قانون د اصولو په
اړه قانوني روزنه  ،د ماشوم حقونه او بیا رغونی .د اصالح څو مرکزونو راپور ورکړی چې دغه روزنیز فرصتونه د بین المللي ادارو له
خوا برابر شوی دی لکه  ،د بین المللي قانون د پرمختگ سازمان  ،سی ایس ایس پ ی ،جی ایس ایس پ ي ،او یونیسیف .څرنگه
چې بین المللي تمویلوونکو خپلی مالی مرستې د روزنې او ظرفیت جوړونې د پروگرامونو لپاره کمی کړي دی  ،اړینه ده چې زده
شوي مهارتونه باید له نورو اصالح مرکزونو سره شریک شي  .اصالح مرکزونه هم باید د ملي او بین المللي فعالینو په مرسته د روزنې
خپل پروگرامونه طرح کړي .د اصالح مرکزونو مدیرانو د وړتیا په اړه د یوناما د قانون د حاکمیت څانگې تایید کړې چې د هاوانا د
قواعدو حد اقل شرایط ی ی پوره کړي دي .د اصالح مرکزونو ټولو مدیرانوپرته له دریو څخه علمی تحصیالت کړي وو چې له دوولسم
ټولگي څخه تر  ۱۴پوري او په شرعی علومو  ،تعلیم او تربیه ،ادبیات او پیداگوژی کې ی ې د لیسانس تر درجې پوری تعلیم درلود.
په حقیقت کې د سروې شویو نژدې نیمای ی اصالح مرکزونو مشرانو د لیسانس تر درجی پوری تعلیم کړی و .سره د دې هم یو لږ
شمېر اصالح مرکزونو راپور ورکړی چې د دوی مشرانو پخوا له دې اداري تجربی نه درلودې .د دې لپاره چې یقیني شی چې د اصالح
مرکزونو مشران باید اداري مهارتونه او د مدیریت تجربی ولری څو وکوالی شي یو اصالح مرکز اداره کړي ،باید په دې غور وشي او
د دوي تر ګمارنی د مخه شرط کېښودل شي چې مخکینۍ ادارې تجربې باید ولري.
 .IVعمومي ارزونه او سپارښتنې :
 .Aالف :هغه ساحې چې بریاوې لري:
په عمومی ډول د یوناما د قانون د حاکمیت د څانگې ارزونی سره لدی چې حد اقل معیارونه مراعت شوي د هغه ماشومانو چی د
ازادي څخه محروم دی په چلند کی ی ی ښکاره پرمختګ په ډاګه شوی .په خاص ډول د اداري پروسیجرونو ،د اوسیدنې د ځایونو
او اساسي اړتیاوو په برخه کې السته راوړنې شته او د اصالح مرکز کارکونکي په اداره کې وړتیاوی لری.
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 .۰ .9اداری کړنالری:
د یوناما د قانون د حاکمیت د څانگې سروې تایید کړې چې ټول سروې شوي اصالح مرکزونه یوازې هغه ماشومان چې د قضای ی
چارواکو له خوا با اعتباره امر موجود وي مني .د منلو د پروسې د یوه جز په څېر ټولو اصالح مرکزونو له نویو توقیفیانو سره یوه یا
دوې ورځې له منلو وروسته مرکې کړې دي .ټولو اصالح مرکزونو د راجستر ک تابونه درلودل چې هلته د نویو منل شویو توقیفیانو
ټول جزئیات پکې درج و او د تعهد جزئیات لېکل شوي دي او دغه راز د هر یوه توقیفی لپاره یوه مخصوصه او پټه دوسیه فایل
موجوده وه او د ټولو هغو اجناسو نومونه په کې درج و چې د نیولو په وخت کې له توقیفی څخه مصادره شوي وو .په دې برسېره
ټولو اصالح مرکزونو د دغو موسسو قواعد او الرښوونې نویو توقیفیانو ته ښوولي او د شکایتونو لپاره څرگند میکانیزمونه لري ،لکه
د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون له خوا اداره شوي صندوقونه چې شکایتونه پکې اچول کیږي .د یو شمېر ملي
او بین المللي سازمانونو له خوا په معمول ډول معاینې او ک تنې تر سره کېدلې .که څه هم لکه څنگه چې په دې راپور کې راغلې
باید تر دې زیات معیاري سیستم د ک تنو په موخه په کار واچول شي او په دې ټکي غور وشي چې عام وګړي باید د ک تنې راپورونو
ته السرسی ولري .

 .۶ .11د اوسیدنې ځایونه او نوری بنسټیزې اړتیاوې:
دغه راز د اوسېدنې د ځایونو او د نورو بنسټیزو اړتیاوو په اړه بریاوی تر السه شوي .د اصالح مرکزونو ماشومان په لیلیو کې ځای
پر ځای کړي چې د یوه مناسب شمېر د ماشومانو لپاره انفرادي بستري لری یا دخوب په تختونو ویده کیږي .ماشومانو په عموم
ډول اجازه درلوده چې خپل کالي واغوندي .که څه هم د راپورونو له مخې د غزني او پروان اصالح مرکزونو له ماشومانو غوښتي چې
د ورځې له خوا یونیفورم واغوندي .ماشومانو ته په منظم ډول د څښلو پاکي اوبه او په مداوم ډول د ورځې درې وخته خواړه رسېدل
چې وچه ډوډۍ ،شیدې ،وریجې ،غوښه ،ترکاری او موسمي میوې پکې شاملي وي .په دې برسېره  ،اصالح مرکزونو هغوی ته
اجازه ورکوله چې د تیلفون ،مک توبونو او ک تنو په ذریعه له خپلو کورنیو سره اړیکي ټینګی کړي.د اصالح مرکزونو دغه راز کورنۍ د
ماشومانو په روغتیا کې له بدلونونو څخه خبر کړي.

 .۳ .11د اصالح مرکز کارکونکي او اداره:
د کارکونکو په لحاظ د یوناما د قانون د حاکمیت د څانگې سروې تایید کړې چې د ټولو اصالح مرکزونو اداري او تعلیمي پرسونل
د ټول وخت لپاره گمارلی وو او ډېر ی ی مسلکي ښوونکي گمارلي دي .د اصالح مرکز اک ثریت غړیو څه مسلکي روزنه درلوده چې د
دوي له دندو سره ی ې اړخ لگاوه .د ټولو اصالح مرکزونو امرانو د هاوانا د قواعدو حد اقل شرایط پوره کړي وو چې له نیمای ې څخه
زیاتو ی ې د لیسانس تر درجې پوېی زده کړې درلودې .د دې لپاره څو یقیني شي چې د اصالح مرکزونو مسؤلین خصوصي اداري
مهارتونه ولري ترڅو اداری پر مخ یوسي ،باید پخوانیو مدیریتي تجربو ته پاملرنه وشي او هغه د اصالح مرکز د مشر د ټاکلو په وخت
کې یو شرط وگڼل شي.
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 .Bب .هغه ساحې چې نیمگړتیاوې لري:
باید وویل شي چې په ټولو برخو کې بریاوي نه دی لیدلې شوي .د اصالح مرکزونو له خوا په وړاندې شویو خدمتونو کې د پراختیا او
یو شانوالی له پلوه نیمگړتیاوې لیدلې شوي .دا نیمگړتیاوې په داسي مواردو کې پېژندل شوي لکه نورو وزارتونو سره د همغږي په
برخه کی هڅې ،د اصالح مرکزونو لپاره په ارزانه بیه کرای ی کورونه  ،د فزیکي امنیت او احساساتی هوساینې لپاره د تدابیرو نیول،
د ښځینه ماشومانو د اړتیاوو لپاره ځانگړې پاملرنه ،او د تعقیب د پروگرام شته والی او په کار اچول .د دې نیمگړتیاوو د رفع کولو
لپاره په الندی توګه سپارښتنې شوي دي .
 .۰ .12له نورو وزارتونو سره همغږي:
د اصالح مرکزونو قواعد یوشمیر وزارتونه په دی ژمن بولي چې له دوي سره مرستې وکړي ،څو وکوالی شي د دوي په حراست کې
ماشومانو ته غوره خدمتونه وړاندي کړي .له ډېرو وزارتونو سره تړونونه او پروتوکولونه د هر وزارت مکلفیت په ډاگه کوي چې د
اصالح مرکز د عالي شورا له خوا همغږي کیږي .دغه تړونونه د نورو شیانو تر څنگ ددی غوښتنه کوي :د عامې روغتیا وزارت د
ماشومانو لپاره طبي خدمتونو ته الس رسی برابروي ،د کار ،ټولنیزو چارو ،شهیدانو او معلولینو وزارت دوي ته مسلکي روزنې
برابروي ،د معارف وزارت له دوي سره مرسته کوي چې تعلیم ته الس رسی پیدا کړي؛ د حج او اوقافو وزارت هڅي کوي چې
ماشومانو ته مناسبې مذهبي الرښوونې وکړي .که څه هم دغه ژمنې تر یوه بریده پوره شوې  ،خو دغه ژمنې او پوره کول ی ی په ټولو
سروې شویو اصالح مرکزونو کې یو شانته نه وې .د اصالح مرکز عالی شورا باید د همغږي هڅې گړندۍ کړي څو د ټولو وزارتونو له
خوا د مسسوولیتونو په ادا کولو کې یو شانته والی یقیني شي .زیاته همغږي د دې لپاره اړینه ده څو یقیني شي چې ټول ماشومان
په توقیف ځایونو کې په دوامداره ډول ضروري طبي خدماتو ته الس رسی لري د اختصاصي خدمتونو په گډون او دغه راز وکوالی
شي چې د وړتیا لرونکو ښوونکو له خوا مذهبي او تعلیمي الرښوونې تر السه کړي .د اصالح مرکزونو ډېری (  )۵۱٪په خپلو ځایونو
کې طبي اسانتیاوې نه درلودې او دغه ډول اسانتیاوې په نورو اصالح مرکزونو کې محدودي وي .ددې په پایله کې اصالح مرکزونه
په زیاته پیمانه په دې برخه کې د عامې روغتیا د وزارت په مرستو متکی وو چې په توقیف ځایو کې د ماشومانو طبي اړتیاوو ته ځواب
ووای ي .په دې برسېره ،د عامې روغتیا د وزارت پرسونل په مختلفو وختونو کې له توقیف ځایونو څخه ک تنې کړي دي چې په اونۍ
کې له یو ځل څخه تر څلورو ځلو پوري رسیده .د راپورونو له مخې د خوست له اصالح مرکز څخه د عامې روغتیا وزارت پرسونل
هیڅ لیدنه نه ده کړې ،که څه هم د هغوي له خوا ی ې غوښتنه هم شوې وه .ددې پایله داوه چې ځینې اصالح مرکزونه په دې و نه
توانېدل چې اصالح مرکز ته د نویو ماشومانو د نیولو وروسته د هغوي طبي معاینې وکړي ،ځکه چې د عامې روغتیا د وزارت پرسونل
هلته نه و چې معاینې تر سره کړي .په دې برسېره  ،ډېری اصالح مرکزونه په دې نه دي توانېدلې چې ماشومانو ته ځانگړې خدمات
برابر کړي ،لکه رواني ،مشوري ،د غاښونو درملنه یا نور بېړني خدمات .دغه ډول خدمات په عموم ډول نورو روغتونونو ته د راجع
کولو په ذریعه برابری شوي چې ځیني وختونه به له ترانسپورتی ستونزو سره هم مخامخ کېدل .د تعلیم په اړه  ،د یوناما د قانون
د حاکمیت د څانگې سروې تاییدوي ،ټولو اصالح مرکزونو ماشومانو ته تعلیمی فرصتونه برابر کړي دي.
خو دلته هم د تعلیمی خدماتو شته والی په ټولو سیمو کې یو شانته نه و او د ښوونکو شمېر په ټولو اصالح مرکزونو کې یو برابر نه
وو ،له کندز څخه راپورونه رسیدلي چې ځاي تعلیمي ادارې د سروې په موده کې اصالح مرکز ته نه ک تابونه او نه ښوونکی ورکړي
دي .په دې برسېره د دې لپاره چې په اصالح مرکز کې د ورکړل شویو ښوونو اعتبار یقیني شي باید د یوه رسمي سیستم په تاسیسولو
36

غور وشي څو ډاډ پیدا شي چې د اصالح مرکز له خوا صادر شوي سندونه د معارف د وزارت او علمي موسساتو له خوا په رسمیت
وپېژندل شي .ډېری اصالح مرکزونه دغه راز یو ډول مسلکي روزنې هم ورکوي .خو په هر اصالح مرکز کې د دې ډول فرصتونو د
پراختیا په اړه توپیرونه موجود وو .د کار ،ټولنیزو چارو ،معلولینو او شهیدانو د وزارت په مرسته د مسلکي روزنی پروگرام په ځینی
ځایونو لکه هرات کې طرح شوی چې یو هر اړخیز پروگرام ی ې درلود او باید په نورو اصالح مرکزونو کې هم تکرار شي .دغه راز یوه
اصالح مرکز ماشومانو ته داسې کاري فرصتونه برابر کړي چې مساوي اندازه معاشونه تر السه کوي او د السي صنایعو په ټولگیو کې
شامل شوي چیري چې دوی د تحفې وړ اجناس د پلورلو په خاطر جوړول او له حاصل څخه ی ې یوه برخه دوي ته رسېدله .باید
غور وشي او یو کړنالره تیاره شي چې له مخې ی ې دغه ډول فعالیتونه له نورو اصالح مرکزونو سره هم شریک کړای شي څو ټول
سیستم له دغو نوښتونو څخه برخمن شي  .په اصالح مرکزونو کې ټولو ماشومانو په منظم ډول د تعلیمي پروگرام د یوې برخې په
څېر مذهبي الرښوونو ته الس رسی درلود .دغه ټولگي په معمول ډول دیوه مذهبی ښوونکې په ذریعه د حج او اوقاف وزارت له خوا
هره ورځ یا په اونۍ کې یو ځل جوړیدل .خو په هرات کې د اصالح مرکز له ک تنې څخه د ځینو مذهبی ښوونکو د وړتیا په اړه اندېښنې
را پیدا شوې .ټول ماشومان د هغو ماشومانو په گډون چې په امنیت ضد جرمونو تورن وو ،نورو ماشومانو ته د مذهبي ښوونو په
ترسره کولو کې شامل وو .که څه هم دا ډول ښوونې د مجربو غړو په شته والی کې ترسره کېدلې ،دغه ډول غیر رسمي مذهبې
الرښوونې د دې خطر لري چې ماشومان د افراط خواته سوق کړی او کېدای شي چې د دوي ګډون دوباره ټولنه کې زیانمن ثابت
شي .نوله دې امله باید غور وشي او ددې غوښتنه وشي چې یوازې وړتیا لرونکی استازي یا پوهان دي ماشومانو ته مذهبي تعلیم
وښی ي.
 .۱سپارښتنه
د ماشومانو د اصالح مرکزونو د عالي شورا له خوا د زیاتې همغږي هڅې د عدلی ې وزارت او نورو اړوندو وزارتونو ترمنځ د موجودو
تړونونو د تطبیق لپاره ډیری اړیني دي څو یقیني شي چې په توقیف کې ټول ماشومان طبي خدمتونو ته د ځانګړو خدماتو په
ګډون او دغه راز د وړ ښوونکو له خوا تعلیمي او مذهبي الرښونو ته دوامداره الس رسی ولري.

 .۶ .13فزیکي خوندیتوب او د احساساتو سالمتیا:
ځیني مسئلې چې په توقیف ځایونو کې د ماشومانو له جسمانی یا فزیکي خوندیتوب سره تړاو لري د پاملرنې وړ دي ،په ځانگړي
ډول هغه پالیسی او طرز لعملونه چې د اور وژنې  ،د ځواک کارونې او محدودیتونو ،اصالح مرکزونو ته نژدې د اسلحو شتون او د
کورنیو په ک تنو باندي د انضباطی وسایلو په څېر له محدودیتونو سره تړاو لري .د اور وژنې اساسي کارونه د اور د خطر څخه خبرول،
د لوګی پیدا کولو اله ،د اور وژنې د وسیلې کارونه ،د وتلو د ځایونو په نښه کول ،او د اور وژنې منظم تمرینونه دي .په سروې
شویو اصالح مرکزونو کې د خوندیتوب له دې تدابېرو څخه ډېر کم یا هیڅ یو ی ې هم شتون نه درلود .یو څو اصالح مرکزونو ځینی
دغه اساسي احتیاطي تدابیر عملي کړي وو چې د ستاینې وړ گڼل کیږي .مگر د دې لپاره چې د ټولو ماشومانو سالمتیا خوندي
وساتل شي او له قانون سره سم چلند وشي ،باید په دې ټکي غور وشي چې په ټولو اصالح مرکزونو کې د اور له پښو څخه د
خوندیتوب احتیاطي تدابیر په یوه ډول تطبیق شي .د جسمانې خوندیتوب یوه بله مساله د ځواک له کارونې او فزیکي محدودیتونو
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سره تړاو لري .له  ۳۱٪څخه په ډېرو اصالح مرکزونو کې د راپورونو له مخې له ځواک څخه په محدوده پیمانه کار اخیستل شوی
چې دغو حالتونو ته استثنای ې موارد ویل شوې ،لکه د ماشومانو له تېښي یا ځان ته له زیان رسولو څخه د مخنیوی لپاره  .سره د
دې هم د ځواک کارونې په اړه زیاتره پرېکړې انفرادي غړو ته پرېښودل کیږي .د دې لپاره چې په دې برخه کې هم دوام او یو شانته
والی یقیني شي باید د روزنې پروگرامونه طرح شي چې د ځواک د کارونې یا د محدودیت د وسایلو په اړه معیاري کړنالری توضیح
کړي .اوسني معیاري کړنالری هم باید بدلون ومومي او داسي شرایط پکې ځای شي چې هغه ماشومان څوک چې د ځواک له کارونې
یا د محدودیت له وسایلو سره مخامخ شوي دي باید له هغه وروسته طبي معاینې ته ولیږل شي څو په ډاگه کړي چې ایا کومه
جسماني یا رواني صدمه خو ی ې نه ده لیدلي .په دې برسېره  ،د اصالح مرکزونو ټول کارکونکي باید د ځواک د مناسبي کارونې یا د
محدودیت د وسایلو په اړه چې په استثنای ې حالتونو کې ور څخه کار اخلي ،روزنه واخلي .همدارنگه د هغو محافظتي پولیسو له
خوا چې اصالح مرکزونه ساتي د سالوو د درلودلو په اړه بېال بېل روشونه موجود دي .په دې برخه کې باید یو رسمي او واحد سیستم
په کار واچول شي چې په اصالح مرکزونو کې دننه یا هغوی ته نژدې د سالوو گرځول او کارونه تنظیم کړي .څرگند قواعد باید وضع
شي څو پولیس او نور ساتونکي چې د اصالح مرکزونو د ساتنې دنده لری په دې پوه شي چې په اصالح مرکزونو کې دننه په سالوو
کوم ډول محدودیتونه لگېدلي دي .دغه راز په ټولو هغو کسانو چې له اصالح مرکزونو څخه ک تنې کوي هم باید دغه شان
محدودیتونه ولگول شي .دغه راز د ټولو اصالح مرکزونو په دروازو باید خبرتیاوې ولگول شي چې د سالوو راوړل منع کوي .د
ماشومانو د هوساینې په موخه ،د ځینو انضباطی تدبیرونو د کارونې په منع کولو باید غور وشي .د سروې شویو نږدې نیمای ی اصالح
مرکزونو د انضباطي کړنو په څېر د کورنیو له لیدلو او تماسونو څخه ډه ډه کړې ده .که څه هم دغه روش د اصالح مرکزونو د قانون
د  )۱( ۳۱مادې او د اصالح مرکز د قواعدو د  )۲(۳۱مادې سره برابر دی ،خو دهغه پرلپسې کارونه د هاوانا د قواعدو د حداقل
او د یو این او ډی سي د سپارښتنو سره په ټکر کې راځي .نورې اندېښنی له هغو راپورونو څخه را پیدا کیږي چې یو لږ شمېر اصالح
مرکزونه ماشومان په یوازي ډول له نورو څخه بېل په بند کې ساتي  ،که څه هم د محدود وخت لپاره ی ې ،دیوې انضباطي جزا په
ډول کاروي .د هاوانا د قواعدو سره د سمون لپاره په ټولو اصالح مرکزونو کې باید دغه روش له منځه یووړل شي .څرنگه چې د
اصالح مرکزونو ډېری له هیڅ یوه دې روشونو څخه کار نه اخلي ،په ټولو اصالح مرکزونو کې د دې روشونو غځول د اصالح مرکزونو
په نظم بده اغیزه نلري.
 .۶سپارښتنه
د دې لپاره چې د ماشومانو په اصالح مرکزونو کې د دوي فزیکي خوندیتوب او احساساتي هوساینه په ښه ډول تامین شي،
الندني تدابیر باید په پام کې وساتل شي :الف) په ټولو اصالح مرکزونو کې باید د اور له خطر څخه د خوندي کیدو لپاره یو ډول
او په دوامداره توګه احتیاطي تدابیر تطبیق شي ،ب) د ځواک د کارونې ،د فزیکي محدودیت د تطبیق او اصالح مرکونو ته
نږدې د سالوو د موجودیت په اړه دایمي عملیاتي کړنالری باید په دوامداره ډول عملي شي ،ج) د انضباطي تدابیرو په څیر د
کورنیو په لیدنو باندې بندیزونه باید منع شي او په یوازیتوب کې له بندي کولو څخه هم ډډه وشي.
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 .۳ .14د ارزانې بیعې تاسیسات:
د  ۳۱سروې شویو اصالح مرکزونو څخه یوازي نهه ي ې په داسې تاسیساتو کې موقعیت لري چې د کورنیو چارو د وزارت له خوا طرح
شوی او په دې وزارت پوره اړه لري .نور  ۲۲اصالح مرکزونه په کرای ی ځایونو کې ځای په ځای شوي ،او زیاتره ی ې شخصی کورونه
دي چې د اصالح مرکز د کارونې لپاره پکې بدلونونه راغلی دي .له ډېرو خواوو څخه دغه کرایه شوي تاسیسات د وزارت د خپلو
تاسیساتو په پرتله ډېر ناکاره وو .که څه هم په ډېری اصالح مرکزونو کې د اوسېدونکو تراکم یوه عامه ستونزه نه وه ،د یوناما د
قانون د حاکمیت د څانگې سروې وښودله چې په دریو اصالح مرکزونو کې چې د اوسېدونکو د تراکم ستونزه لیدل شوي هغه
شخصي کرایه شوي تعمیرونه وو .په دې برسېره  ،دوه نور تعمیرونه چې د روښنای ې لپاره ی ې ډېری وړی کړکۍ درلودې هم شخصی
کورونه وو .په کرای ی کورونو کې د ځای په ځای شویو اصالح مرکزونو د وزارت لخوا جوړ د اصالح مرکزونوپه پرتله د سپورتي او نورو
فعالیتونو لپاره هم لږی اسانتیاوې درلودې .د  ۱۵اصالح مرکزونو څخه  ۱۳ی ی چې د سپورتي فعالیتونو لپاره د ځای له نشتوالی
شکایت کړی شخصی کورونه وو .په دې کې دوه داسي تاسیسات هم وو چې د ښځینه ماشومانو لپاره ی ې له تعمیر څخه بهر هیڅ
ځای نه درلود .له نهو څخه شپږ اصالح مرکزونو چې د تفریحی فعالیتونو لپاره ی ې یوازي تلویزیونونه درلوده هغه هم شخصي
تاسیسات وو .په دې برسېره ،هغه اصالح مرکزونه چې په کرای ي کورونو کې ځای پر ځای شوي دي ،د ښه طرح شویو مرکزونو په
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پرتله چی د ځوانو ښځینه توقیفیانو لپاره د اوسېدو اسانتیاوې ولري ډېر کم ځایونه درلودل.
دغه ټول موارد سپارښتنه کوي چې په کرای ي کورونو اتکا باید را کمه شي ځکه چې د اصالح مرکزونو د اړتیاوو د پوره کولو لپاره نه
شی عیارېدالی .د دې پر ځای باید "په مناسبو" ځایونو زور واچول شي څو په توقیف کې د ماشومانو لپاره د سپورتی ،تعلیمي او
مسلکي فعالیتونو لپاره اسانتیاوې یقیني شي .البته د داسې اسانتیاوو برابرول لگښتونه غواړي خو دغه ضروري کارونه دي څو یقیني
شي چې افغانستان په اوږد مهال کې له قانون سره په ټکر کې ماشومانو لپاره په توقیف ځایونو کی د دوي لپاره د بیا رغونی ضروري
اسانتیاوي برابروي.
 .۳سپارښتنه:
په دې خبره باید غور وشي چې په هغو کرای ي کورنو باندې تکیه کمه شي کوم چې د اصالح مرکز د اړتیاوو لپاره نه شي عیاریدالی.
د دې پر ځای باید په هغو ځایونو تمرکز وشي چې مناسب وي او د اصالح مرکزونو اړتیاوې پوره کړي ،لکه د تفریح ،اوسیدلو او
نورو فعالتیونو لپاره کافي ځایونه څو په توقیف کې د ماشومانو تعلمی ي او مسلکي اړتیاوو ته ځواب وویل شي.

 .۴ .15د ښځینه ماشومانو ځانگړې اړتیاوي:
دې ته باید ځانگړې پاملرنه وشي چې په توقیف کې ځوانې ښځې باید هغو خدماتو او اسانتیاوو ته برابر الس رسی ولري چې نارینه
ماشومان ی ی لری ،حتی که دوي د موقت وخت لپاره هم په هغو ځایونو کې ساتل کیږي .د افغانستان قانون او د هاوانا قواعد د
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ټولو ماشومانو سره د یو ډول چلند غوښتنه لری او د دوي په منځ کې د جندر یا جنس په بنسټ د تبعیض منع کوي.
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سره لدې د یوناما د قانون د حاکمیت سروې داسې پیښي په ډاگه کړي چې د چلند له مخې ناوړه بلل کیږي او باید بدلون پکې
راشي .لکه څنگه چې وویل شول د  ۵اصالح مرکزونو څخه ( څلور ی ې په کرای ی کورونو کی ځای پر ځای شوي وو) راپور ورکړی چې
دوي د ښځو توقیفیانو لپاره په کافی اندازه اسانتیاوې او ځای نلري .کله چې کافی ځای نه وي یا اجتماعی نورمونه د ښځو او نارینه
گډ کار غندي ،اصالح مرکزونه باید د یوه مهال ویش له مخی ښځو ته د دې فرصت ورکړی چې د نارینه وو په شان له ټولو مسلکی
فعالیتونو او اسانتیاوو څخه برخمنی شي .په دې هم باید غور وشي چې د ښځو او نارینه وو لپاره ځانته بېلي د اودس تازه کولو
اسانتیاوې موجودي وي .د یوناما د قانون د حاکمیت د څانگې سروې په ډاگه کړې چې په اصالح مرکزونو کې د ښځینه کارکونکو
شمېر تر نارینه ډېر کم دی .په دې باید غور وشی او په اصالح مرکزونو کې د ښځینه او نارینه کارکونکو په شمېر کې د جنس پر
بنسټ برابري مراعات شی او هغه ښځینه کارکونکی چې وړتیا لري د لومړیتوب حق باید ورکړل شی او هغوی تشویق شي چې تشو
پوستونو ته کاندیده شي .د جنس پر بنسټ تعادل او برابري د عدلی ې له وزارت سره هم په دې کې مرسته کوي چې د اصالح مرکزونو
د پروگرام په تطبیق او هغوی ته د خدماتو په رسولو کې د جندر په لحاظ حساسیت په نظر کې وساتي .

سپارښتنه :۴
هڅې باید وشي څو یقیني شي چې په توقیف ځایونو کې نجونې د هلکانو په شان اسانتیاوو او خدمتونو ته یو شانته الس رسی
ولري .په دې برسیره ،د دې لپاره چې اصالح مرکزونه د جندر په اړه یو حساس روش اختیار کړي ،د عدلی ې وزارت باید د
کارکونکو په استخدام کې د جندر په اړه په داسې ډول ښه انډول وساتي چې په استخدامولو کې ښځینه کارکونکو ته د لومړیتوب
حق ورکړي.

 .۵ .16ټولنی سره بیا یو ځای کول او تعقیب :
د افغانستان د اصالح مرکز په اوسني سیستم کې یوه بله نیمگړتیا دا وه چې له خوشې کېدو وروسته له ماشومانو سره ډېری لږ
مرستې کېدلې چې هغوی بېرته په ټولنه کې جذب شی یا له خوشی کېدو وروسته د دوی حالت تعقیب کړي .یوازي یو څو اصالح
مرکزونو له ماشومانو سره د هغوی د کورنیو له مرستو پرته دوي ته د اوسېدنې مناسب ځایونه پیدا کړي ،یا د دوي لپاره د مسلکي
روزنې یا کاري فرصتونه پیدا کړي .یوه ښه استثنا د هرات د اصالح مرکز ده  ،چې د نا دولتي سازمانونو په مټه ی ې ماشومانو ته
داسي وسایل برابر کړې چې کارونه پیدا کړي .د اصالح مرکزونو دوه په دریمې برخی راپور ورکړی چې دوي له اصالح مرکز څخه له
خوشي کېدو وروسته له ماشومانو سره په ټولنه کې د دوي له بیا یو ځای کېدو او د کار په موندلو کې هیڅ ډول مرسته نه ده کړي.
دغه نیمگړتیا هر ډول الس ته راوړنه د محوه کېدو له خطر سره مخامخوي چې د اصالح مرکزونو کی ماشومانو د بیارغاونی په دوران
کی تر السه کړې وي او د دې خطر زیاتوي چې دغه ماشومان بیا هغه جرمونه تکرار کړي چې دوي پخوا کړي وو او یا ټولنیز ضد
روش اختیار کړي .د بیا یو ځای کیدنی لپاره مرستی او له خوشی کېدو وروسته د تعقیب پروگرام باید د ټولو اصالح مرکزونو د داخلی
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کړنالرو یوه دایمې برخه وگرځول شي .د دې هڅو د تقوی ې لپاره په کار ده چې د کار  ،ټولنیزو چارو ،شهیدانو او معلولینو د وزارت
 ،د عامې روغتیا وزارت سره همکاری تقویه شي څو په افغانستان کې د ټولنیزه کارگرانو او د ګمارنی لپاره د مشاورینو شبکه پیاوړې
شي چې له ماشومانو سره له خوشي کېدو وروسته په ټولنه کې د دوي له یو ځای کیدو سره مرسته وکړي او د دوي حالت تر څارنې
الندي راولي .د دې پروگرامونو په طرح کولو کې باید د انفرادي ماشومانو لکه څوک چې د مخدره مواد له اعتیاد څخه رنځ وړي یا د
جنسي تیري قربانی شوي وی،په ځانگړې توګه ی ی اړتیاوو ته پاملرنه وشي .دغه راز د ځوانو ښځو ځانگړو اړتیاوو ته هم باید خاصه
پاملرنه وشي چې ډېری ی ې د زنا یا د اخالقي جرمونو له امله توقیف شوې دي .د دغو جرمونو له امله را پیدا شوې بدنامي په خاص
ډول د دغو ماشومانو لپاره ستونزې جوړوي چې په بریالیتوب سره په خپلو کورنیو او ټولنو کې بېرته د ځان لپاره ځای پیدا کړي.
دغه راز له هغو ماشومانو سره باید مرستې وشي چې د امنیتي جرمونو له امله په بیا یو ځای کیدو کې ستونزې لري ،د یوناما د
سروې په وخت کې د ماشومانو  ۲۱٪چې د افغانستان په اصالح مرکزونو کې ساتل کېدل د دغو جرمونو په ک تگوري کې راتلل .ډېر
ځلی دا ډول ماشومان د تاوتریخوالی یا د افراطي تبلیغاتو تر نفوذ الندي راغلی چې هدف ی ی دا و څو دوي د جگړو یا په ملکي
کسانو باندي د برید لپاره لکه ځانمرگی بریدونه اماده کړي .ځینی داسي نمونه ي ې پروگرامونه لکه د کندهار د اصالح مرکز له خوا
چې طرح شوي د دې خاص قشر د ماشومانو چې له قانون سره په ټکر کی دي ،ځانگړې اړتیاوې رفع کړي .باید دغه راز خصوصي
پروگرامونه په ټولو اصالح مرکزونو کې تطبیق شي چې له خوشي کېدو وروسته له ماشومانو سره په ټولنه کې د بیا یو ځای کېدو او
د دوي له حال څخه د خبریدو لپاره وي .

 .۵سپارښتنه :باید غور وشي چې له خوشي کیدو وروسته د ماشومانو له بیا یو ځایو کیدو او د دوي د تعقیب په اړه مرستې د
اصالح مرکز د داخلي عملیاتي کړنالری دایمی برخه وګرځي .ځانګړي پروګرامونه باید طرح شي څو د هغو ماشومانو ځانګړو اړتیاوو
ته ځواب وویل شي چې پخپله د افراطیت او تاوتریخوالی قرباني شوي دي.

په دې ټکی باید غور وشي چې له خوشي کېدو وروسته له ماشومانو سره په ټولنه کې د بیا یو ځای کېدو او د دوی د تعقیبولو
پروگرام باید د اصالح مرکز د داخلی کړنالری یوه دایمی برخه وګرځي .ځانگړي پروگرام باید طرح شي چې د ماشومانو خاصې اړتیاوې
رفع کړی ،هغه ماشومان چې د تاوتریخوالي قربانی شوي دي.
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 .Vپایلې
د نړیوالو همکارانو په مرسته افغانستان د ځوانانو د بیا یو ځای کولو د مرکزونو د فعالیدو په موخه پیاوړی بنسټ جوړ کړی چې د
ملي قانون او له هغو ځوانانو سره چې له خپلې ازادي څخه محروم وي د چلند په اړه له حداقل معیارونو سره برابر دي .اوس د دې
فرصت پیدا شوی چې دا بنسټ نور کارونه پر مخ بوځي او ځینې نیمګړتیاوې لکه خدماتو ،اسانتیاوو او پروګرامونو له منځه وباسي
چې دې راپور د هاوانا د حداقل معیارونو سره په تړاو کې په ډاګه کړې.
دغه هڅې د ټولو مسؤلو وزارتونو په منځ کې د زیاتې همغږۍ غوښتنه کوي په خاص ډول په توقیف کې د ځوانانو د تعلیمي،
مسلکي او روغتیای ي اړتیاوو په برخه کې .دغه راز په دوامداره توګه باید نړیوالې مرستې وشي ،لکه د دار التادیبونو لپاره د داسې
تاسیساتو جوړول چې "د دوي اړتیاوې پوره کړي" او دغه راز د اوسنیو اسانتیاوو پراخول او په ځینو دارالتادیبونو کې له ټولنې سره
د بیا یو ځای کیدو پروګرام ټولو هغو ته لیږدول چې په ټول هیواد کې کار کوي .د یوناما د قانون د حاکمیت څانګه به خپلو هڅو
ته ادامه ورکړي څو نړیوال همکاران له عدلی ې وزارت او نورو مسوولو وزارتونو سره مرستو ته وهڅوي چې زموږ د ګډ ارمان له تحقق
سره الس په کار وي او یقیني شي چې د افغانستان دارالتادیب له ازادي څخه د محرومو ځوانانو سره په چلند د ملي قوانینو او
نړیوالو حداقل معیارونو سره برابر او توافق لري.
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 1د ملګرو ملتونو عمومي اسامبله ،د هغو ماشومانو د ساتنې لپاره د ملګرو ملتونو قواعد کوم چې د خپلو ازادیو څخه محروم شوې (د هاوانا قواعد) ،چې د  ۱۹۹۱کال د ډسمبر په  ۱۴د
عمومي اسامبلې له خوا تصویب شوې ،)A/RES/45/113( ،دریمه قاعده ،په الندې پته د السرسي وړ ده.http://www.un.org/documents/ga/res/45/a45r113.htm :
 2د هاوانا قواعد ،اله قاعده
 3په  ۲۱۱۱کال کې د محابسو مرکزي ریاست کوم چې په هیواد کې د بالغو کسانو توقیف ځایونه او محابس کنترولوي ،د عدلي ې وزارت څخه د کورنیو چارو وزارت ته ولیږدول شو .د ماشومانو
د اصالح ریاست د عدلي ې د وزارت سره پاته شو .د محابسو د مرکزې ریاست په اړه د ولسمشر د  ۲۱۱۱کال د ډسمبر د  ۱۵نیټې  ۱۵ګڼه فرمان وګورۍ .
 4د  ۲۱۱۵کال د مارچ د  ۲۳نیټې د ماشومانو قاعده(OG # 0846 ،د ماشوم قاعده)  )۴(۴ماده ،د هاوانا قواعد( ۱۱ ،الف) قاعده ،د ماشومانو د حقونو په اړه میثاق ،د  ۱۹۱۹کال د د
نومبر په  ۲۱د عممي اسامبلې د  ۴۴/۲۵شمیرې پریکړه لیک په واسطه تصیب شو (د ماشوم د حقونو په هکله میثاق) اوله ماده ،په الندې پته د السرسي وړ ده:
 ;http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspxد ماشومانو د حقونو په اړه کمیټه ،عمومي تبصره  ،)۲۱۱۵( ۱۱د ماشومان په عدالت کې د ماشومانو حقونه،
د  ۲۱۱۵کال د اپریل  ۱۱( )CRC/C/GC/10( ، ۲۵عمومي تبصره)  ۳۵ ،۳۲ ،۳۱پراګرافونه ،په الندې پته د السرسي وړ ده:
http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/CRC.C.GC.10.pdf
 ،5 Centro Italiano Aiuti all'Infanziaد افغانستان د ماشومانو په اړه نوی روش او د پراختیاي ې مالتړ لپاره د ایتالیا د ادارې راپور چې عنوان ی ې د ماشومانو لپاره عدالت دی -په
افغانستان کې د قانون سره په شخړه کې د هلکانو او نجونو حقونه ،د ماشومانو د عدلي سیسټم په اړه تحقیقي ارزونه ،د  ۲۱۱۲کال اپریل میاشت ۲۱ ،پاڼه.
 6د ماشوم قاعده ،اوله ماده
 7د ماشوم قاعده )۴(۴ ،ماده
 8د افغانستان د اسالمي جمهوریت اساسي قانون ،د  ۲۱۱۴کال د جنوري ( ،۲۲اساسي قانون) ۵۴ ،۵۲ ،۳۴ ،مادې.
 9د ماشومانو د اصالح او دارالتادیب مرکزونو په اړه قانون د ماشومانو د اصالح او دارالتادیب مرکزونو په اړه د قانون د تصویب په هکله د افغانستان د اسالمي جمهوریت د  ۱۴۱فرمان په
واسطه تصویب شو ،نیټه ;)11/01/2009 (22/10/1387) ،د ماشومانو د اصالح مرکزونو په اړه قانون ،د ماشومانو د اصالح مرکزونو د چارو په اړه  ۵۳شمیره مقرره ،د  ۲۱۱۹کال د فبروري
په  ۲۳نیټه د وزیرانو شورا له خوا تصویب شوې (د ماشومانو د اصالح مرکزونو مقرره)
 10د ماشومانو د اصالح مرکزونو قانون ۱۳ ،ماده ،د ماشومانو د اصالح مرکزونو مقرره ) ۵()۱( ۲۵ ،ماده،
 11د ماشومانو د اصالح مرکزونو قانون ۱۳ ،ماده .اته وزارتونه په الندې ډول دي :کورنیو چارو ،معارف،عامي روغتیا ،ښځو چارو ،کار ،ټولنیزو چارو،شهیدانو او معلولینو ،حج او مذهپ ي
چارو او اطالعاتو او کلتور وزارتونه.
 12د ماشومانو د اصالح مرکزونو قانون ۴،ماده۵ ،)۱( ۲ ،
 13د ماشومانو د اصالح مرکزونو قانون۳۲ ،۳۱ ،۲۲ ،۱۱ ،۱۵،
 14د ماشومانو د اصالح مرکزونو قانون ۳۳ ،۲۲ ۲۴ ،۲۱ ،۱۹،مادې
 15د ماشومانو د اصالح مرکزونو مقرره ۲ ،ماده
 16د ماشومانو د اصالح مرکزونو مقرره )۱( ۱ ، ۵ ،مادې
 17د ماشومانو د اصالح مرکزونو مقرره )۱۱( )۱( ۲۵ ،ماده
 18د ماشومانو د اصالح مرکزونو مقرره ۱۲ ،ماده
 19د ماشومانو د اصالح مرکزونو مقرره ۱۳ ،ماده
 20د ماشومانو د اصالح مرکزونو مقرره۱۴ ،و ۱۵و )۱۲( )۱( ۲۵ ،۲۴ ،)۲(-)۱( ۲۳
 21د ماشومانو د اصالح مرکزونو مقرره ۱۹ ،۱۵ ،۱۲ ،مادې
 22د ماشومانو د اصالح مرکزونو مقرره ۱۹ ،۱۵ ،۱۲ ،مادې
 23د ماشومانو د اصالح مرکزونو مقرره ۱۲۱۱ ،ماده
 24د ماشومانو د اصالح مرکزونو مقرره)۱۱-۹( )۱( ۲۲ ،۱۲۲۱ ،
 25د ماشومانو د اصالح مرکزونو مقرره ۲۲ ،۲۱ ،مادې
 26د ماشومانو د اصالح مرکزونو مقرره )۲۱( )۲-۵( )۱( ۲۵ ،مادې
 27د ماشومانو د اصالح مرکزونو مقرره)۵( )۱( ۲۵ ،
 28د تړون مک توب د کورنیو چارو د وزارت ،د لوی څارنوال د دفتر ،د کار ،ټولنیزو چارو ،شهیدانو او معلولینو د چارو د وزارت ،عدلي ې وزارت ،معارف وزارت،سترې محکمې ،عامي روغتیا
وزارت ،د ښځو چارو د وزارت او د ملي امنیت د ریاست تر منځ د د  ۲۱۱۳کال د اګست په  ۲۵السلیک شوی (د وزارت تړون) ،دوهمه پاڼه.
 29د وزارت تړون ۵-۲ ،پاڼه .د وزارت تړون موافقه کړې چې د ماشومانو د اصالح مرکزونو لپاره ټولنیز کارکونکي په دندو وګمارې ،او یقیني کړي چې د ماشومانو د اصالح مرکزونه د صحي او خوندي
چاپیریال ساتلو په برخه کې خپل کردار ادا کړي ،اطمینان حاصل کړي چې ماشومانو د ښوونې او روزنې ورته معیارنه ،هغه شان لکه د ټولنې په ښونځیو کې چې موجود دي  ،تر السه کوي.
 30د هاوانا قواعد ،اوله قاعده
 31د هاوانا قواعد ۲۱ ،۱۹ ،او  ۲۵قواعد
 32د هاوانا قواعد ۴۱-۴۵ ،۴۲ ،۳۴ ،۳۳ ،۳۱ ،قواعد
 33د هاوانا قواعد ۴۱-۴۵ ،۴۲ ،۳۱ ،۳۱ ،قواعد
 34د هاوانا قواعد ۵۵-۴۹ ،قواعد
 35د هاوانا قواعد ۲۲-۵۹ ،قواعد
 36د هاوانا قواعد ۵۱-۲۲ ،۲۴ ،قواعد
 37د هاوانا قواعد ۵۴-۵۲ ،قاعده
 38د هاوانا قواعد ۱۱ ،قاعده
 39د ماشوم د حقونو په هکله د کنوانسیون )۱(۴۱ ،۳۵ ،۳۲ ،۲۱ ،۲۵ ،۲۴ ،۱۵ ،۱۴ ،مادې.
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 40د ملګرو ملتونو عمومي اسامبله ،د ماشومانو د عدالت د تامین لپاره د ملګرو ملتونو کم تر کمه معیارونه د  ۱۹۱۵کال د نومبر په  ۲۹د عمومي اسامبلې د  ۴۱/۳۳په واسطه تصویب
شو( ،د بیجینګ قواعد) .په الندې پته د السرسي وړ دهhttp://www.un.org/documents/ga/res/40/a40r033.html :
 41د بیجینګ قاعد ۱۵ ،قاعده
 42د زندانیانو سره د چال چلند لپاره د کم تر کمه معیارونو قواعد ،په کال  ۱۹۵۵کې په جینیوا کې د جرمونو د مخنیوي او د متخلفینو د چلند په هکله د ملګرو ملتونو د لومړنې کانګریس
له خوا منل شوی او په کال  ۱۹۵۵د جوالی په  ۳۱د اقتصادي او ټولنیزي شورا د  )C (XXIV 663پریکړه لیک او د کال  ۱۹۵۵د مي د میاشتې په  )LXII( 2176( ۳۱او د  ۲۱۱۵کال د
ډسمبر په  ۱۵د عمومي اسامبلې د  ۵۱/۱۵۵شمیرې پریکړه لیک له الرې (منډیال قواعد) تصویب شو ،په الندې پته د السرسي وړ دي:
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/175
 43منډیال قواعد ۱۲۱۲۲ ،قواعد.
 ۱۱ 44عمومي تبصره
 45په کندز والیت کې مخ پر زیاتیدونکي امنیتي وضعیت د ماشومانو په اصالح مرکزونو کې د روغتیاي ې خدمتونو د رسولو په حواله د یوناما د معلوماتو د راغونډولو توان محدود کړ
 46د هاوانا قواعد ۲۱ ،قاعده
 47د هاوانا قواعد ۲۱ ،قاعده
 48د هاوانا قواعد ۲۴ ،قاعده
 49د هاوانا قواعد ۲۵ ،او و ۲۵قاعده ،همدارنګه د بوالشیو دوسیه وګورۍ،
Inter-American Court of Human Rights, Judgement of September 18, 2003, (Ser. C) No. 100 (2003), para. 126 (“The Court has determined that the State,
being responsible for detention centers, is the guarantor of these rights of the detainees, which involves, among other things, the obligation to explain what
happens to persons who are under its custody”), available at: https://www1.umn.edu/humanrts/iachr/C/100-ing.html
 50د وردګو ،کندهار او ارزګان د ماشومانو اصالح مرکزونه وګورۍ
 51د هلمند ،نیمروز د ماشومانو اصالح مرکزونه
 52د هاوانا قواعد ۵۱-۵۵ ،قاعد ۱۱ ،عمومي تبصره ۱۹ ،پراګراف
 53د هاوانا قواعد ۲۵ ،قاعده
 54د هاوانا قواعد ۲۵ ،قاعده
 55د هاوانا قواعد ۲۵ ،قاعده
 56د هاوانا قواعد ۵۱ ،قاعده
 57وګورۍ ،د بیلګې په توګه ،د پک تیا د ماشومانو اصالح مرکز راپور ورکړی چې صحي مرکې یواځې په دوو اونیو کې یو وار هغه وخت صورت مومي چې کله د عامي روغتیا د وزارت څخه ډاک ټر
د ماشومانو د اصالح مرکز څخه لیدنه ترسره کړي.
 58د کندز ،بدخشان او پک تیا والیتونو د ماشومانو اصالح مرکزونه
 59د  CiCڅخه پنځه  ،د اشیانه څخه دوه او د کار ،ټولنیزو چارو ،شهیدانو او معلولینو د وزارت څخه څخه دوه ټولینز کارکونکي.
 60د وردګو او پک تیا د ماشومانو اصالح مرکزونه وګورۍ.
 61د هاوانا قواعد ۲۱ ،قاعده.
 62د وردګ ،کندز ،تخار ،بدخشان او بغالن والیتونو د ماشومانو اصالح مرکزونه
 63د هاوانا قواعد ۳۳ ،قاعده
 64د هاوانا قواعد ۳۳ ،قاعده
 65د سره صلیب نړیواله کمیټه ،اوبه ،د صحي اصولو مراعات ،حفظ الصحه او په بندیخانو کې سکونت ،تکمیل کونکي الرښودونه ،د  ۲۱۱۲کال اپریل( ،د سره صلیب د نړیوالې کمیټې
الرښود) ۳۴ ،پاڼه ،په الندې پته د السرسي وړ ده:
https://www.icrc.org/eng/assets/files/publications/icrc-002-4083.pdf
 66د متخلفو ماشومانو لپاره د اروپاي ې اصولو په اړه تبصره د بندیزونو یا اندازې موضوع ،اروپاي ې شورا( ,CM(2008)128 addendum 1 ،د اروپاي ې قواعدو تبصره ،)،د شکنجې د مخنیوي
په هکله د اروپاي ې کمیټې موندنې وګورۍ ۲۳ ،۲۲ ،پراګرافونه ،په الندې پته د السرسي وړ دي:
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/prisons/Commentary_Rec_2008_11E.pdf
 67د اروپاي ې قاعدو تبصره ۲۴-۲۲ ،قاعدې
 68د اروپاي ې قاعدو تبصره ۲۲ ،پاڼه
 69د سره صلیب د نړیوالې کمیټې الرښود ۳۲ ،۲۵ ،او  ۳۳پراګرافونه
 70د وردګو د ماشومانو اصالح مرکز راپور ورکړی چې دلته په خونه کې درې-څلور بسترې دي ،په داسې حال کې چې د غور د ماشومانو اصالح مرکز راپور ورکړی چې په خونه کې  ۱۵بسترې
موجودې وي.
 71د پروان ،پنجشیراو لوګر د ماشومانو اصالح مرکزونه
 72د لغمان ،کنړ او ننګرهار د ماشومانو اصالح مرکزونه
 73د هاوانا قواعد ۳۲ ،۳۱ ،قاعدې
 74د هاوانا په قاعدو کې ،د زندانیانو د درملنې په موخه عمومي اسامبله په خاص ډول کم تر کمه معیارې قواعد په نظر کې لري او واي ې چې په قواعدو کې باید هیڅ شی داسی تعبیر نه شي
چې د ملګرو ملتونو او بشري حقونو د اړوندو ابزارو او معیارونو د کارونې مخه ونیسي چې د نړیوالې ټولنې له خوا په رسمعیت پیژندل شوي او د ماشومانو د خوندیتوب او پاملرنې ،د ماشومانو
او ټولو ځوانانو د حقونو څخه د اطمینان حاصلولو په برخه کې مرسته کوي .د هاوانا قواعد وګورۍ ۹ ،قاعده
 75د منډیال قواعد(۱۴ ،الف) قاعده
 76د سره صلیب د نړیړالې کمیټې الرښود ۳۵ ،پاڼه
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 77د هاوانا قواعد ۳۴ ،قاعده ،د منډیال قواعد ۱۵ ،قاعده
 78د اروپاي ې قواعدو تبصره ۲۳ ،پاڼه :د ځوانو متخلفینو لپاره د اروپاي ې قواعدو په هکله غړو هیوادونو ته د وزیرانو د کمیټې  CM/Rec(2008)11وړاندیزونه چې د بندیزونو یا اندازې موضوع
ده (د وزیرانو د مرستیاالنو په  ۱۱۴۱ناسته کې د  ۲۱۱۱کال د نومبر په  ۵د وزیرانو د کمیټې له خوا اتخاذ) (د وزیرانو د کمیټې د  ۲۱۱۱کال وړاندیزونه) ۲۵ .۳ ،پراګراف ،په الندې پته د
السرسي وړ ده:
http://www.unicef.org/tdad/councilofeuropejjrec08(1).pdf
 79د پنجشیر کنړ،لوګر ،ارزګان او فراه د ماشومانو مرکزونه .د دې راپور د لیکلو پر مهال ،د قانون د حاکمیت څانګې ته اطالع ورکړل شوې چې د فراه د ماشومانو د هدف پر بنسټ د نوې
اصالح مرکز چارې بشپړې شوې .د ماشومانو د اصالح دغه نوی مرکز به د ښځینه توقیف شویو کسانو د ځایولو طرفیت هم ولري.
 80د فراه او ارزکان د ماشومانو اصالح مرکزونه
۱۱ 81عمومي تبصره ۱۵ ،پاراکراف
 82د هاوانا قواعد ۹-۱ ،قاعدې ،د ماشومانو د اصالح مرکزونو قانون ۳-۲ ،مادې
 83د هاوانا قواعد ۲۹ ،قاعده ۱۱ ،عمومي تبصره ۱۵ ،پاراګراف
 84د هاوانا قواعد ۲۲ ،قاعده
 85د لوګر او پګ تیا د ماشومانو اصالح مرکزونه
 86د هاوانا قواعد ۳۲ ،قاعده ،همدارنګه وګورۍ ،د منډیال قواعد ۱۹ ،قاعده
 87د مخدره توکو او جرمونو په هکله د ملګرو ملتونو دفتر ،په هغو مسایلو کې د عدالت غوښتنه په کومو کې چې ماشومان د قانون سره په شخړه کې ښکیل وي ،د ماشومانو د عدالت او
اړوندو تبصرو په هکله نمونه ي ې قانون( ،۲۱۱۳ ،د مخدره توکو او جرمونو په هکله د ملګرو ملتونو د دفتر نمونه ي ې قانون)  ۱۲۲پاڼه ،په الندې پته د السرسي وړ ده:
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Justice_Matters_Involving-Web_version.pdf
 88د هاوانا قواعد ۳۵ ،قاعده ،همدارنګه وګورۍ ،د منډیال قواعد )۲(۲۲ ،قاعده
 89د سره صلیب د نړیوالې کمیټې الرښود ۲۵ ،پاڼه
 90د هاوانا قواعد ۳۲ ،قاعده
 91د سره صلیب د نړیوالې کمیټې الرښود ۲۱ ،پاڼه
 92د ماشومانو د اصالح مرکزونو مقرره )۵()۱(۲۵ ،ماده
 93د هاوانا قواعد ۳۱ ،قاعده
 94د هاوانا قواعد ۳۱ ،قاعده
 95د هاوانا قواعد ۴۱ ،قاعده
 96د هاوانا قواعد ۴۱ ،قاعده
 97د هاوانا قواعد ۴۲ ،۴۵ ،۴۲ ،قاعده ،همدارنګه وګورۍ ،د بیجینګ قواعد ۲۲. ۱ ،قاعده
 98د هاوانا قواعد ۴۴ ،قاعده
 99د ماشوم د حقونو په اړه میثاق ۳۲ ،ماده .دغه ماده ،د نورو شیانو تر څنګ ،غوښتنه کوي چې غړي هیوادونه د ماشوم حقونه چې د اقتصادي استثمار/سوء استفادې څخه خوندي وي
په رسمعیت وپیژني او د  ۳۲مادې د تطبیق څخه د ډاډ حاصلولو په موخه ادارې،ټولنیز او تعلیمي تدبیرونه ونیسي .په ځانګړې توګه د الندې مواردو د برابرولو له الرې :د استخدام لپاره کم
تر کمه عمر ،او د  ۳۲مادې د موثره انفاذ څخه د ډاډ حاصلولو په موخه اړوندې سزا ګانې/جریمې یا نور بندیزونه
 100وګورۍ ،د ملګرو ملتونو د مخدره توکو او جرمونو د دفتر نمونه ی ې قانون ۱۲۴ ، ،پاڼه ۳۲ ،لمنلیک ،د کار د نړیوال سازمان ذکر ،د ماشوم د کار د ټولو بدو نمونو په هکله میثاق،
 ۱۹۹۹ ، C182کال د جون  ،۱۵په الندې پته د السرسي وړ ده:
http://www.ilo.org/public/english/standards/relm/ilc/ilc87/com-chic.htm
 101د هاوانا قواعد ۴۵ ،قاعده
 102د هاوانا قواعد ۴۵ ،قاعده
 103د وزیرانو د کمیټې د  ۲۱۱۱کال وړاندیزونه ۱۱ ،پاراګراف
 104د تخار او بدخشان د ماشومانو اصالح مرکزونه
 105د لوګر او ارزګان د ماشومانو اصالح مرکزونه
 106د هاوانا قواعد ۴۱ ،۴ ،قاعدې ،همدارنګه وګورۍ ،د منډیال قواعد ۲۲ ،قاعده
 107د هاوانا قواعده ۴۱ ،قاعده ،همدارنګه وګورۍ ،د منډیال قواعد ۲۵ ،قاعده
 108د ملګرو ملتونو د مخدره توکو او جرمونو د دفتر نمونه ی ې قانون ۱۲۲ ،پاڼه
 109د کندهار ،نمروز او زابل د ماشومانو اصالح مرکزونه
 110د هاوانا قواعد ۴۹ ،قاعده ،د ملګرو ملتونو د مخدره توکو او جرمونو د دفتر نمونه ی ې قانون ۱۲۱ ،پاڼه ،د  Jasinskis v. Latviaد دوسی ې ذکر ،د بشري حقونو اروپاي ې محکمه،
فیصله( Application No. 45744/08عریضه) د  ۲۱۱۱کال د ډسمبر  ۲۱ ، ۲۱پاراګراف ،په الندې پته د السرسي وړ ده:
http://hudoc.echr.coe.int/app/conversion/pdf/?library=ECHR&id=001-102393&filename=001-102393.pdf
 111د هاوانا قواعد ۵۴ ، ۴۹ ،قاعدې ،همدارنګه وګورۍ ،د بیجینګ قواعد ۲۲۶۲ ،قاعده
 112د هاوانا قواعد ۵۱ ،قاعده
 113د هاوانا قواعد ۴۹ ،قاعده
 114په کندز والیت کې د امنیتي وضعیت له امله  ،د ماشومانو د اصالح مرکزونو د ظرفیت په اړه ارقام چې موخه ي ې د صحي پاملرنې برابرول دي ،یواځې د ماشومانو د اصالح د  ۲۵مرکزونو
څخه را غونډیالی شی.
 115د کندز ،تخار او خوست د ماشومانو اصالح مرکزونه (ځکه چې طالبانو صحي مرکز له منځه وړی)
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 116د عامي روغتیا او عدلي ې وزارتونو تر منځ د همکاري پروتوکول ۵ ،پاراګراف
 117د پروان ،کابل ،بدحشان ،بغالن ،خوست او پک تیکا د ماشومانو اصالح مرکزونه
 118د کندهار او هلمند د ماشومانو اصالح مرکزونه
 119د هاوانا قواعد ۵۲ ،قاعده
 120د هاوانا قواعد ۵۹ ،قاعده
 121د هاوانا قواعد ۲۱ ، ۵۹ ،قاعدې ،همدارنګه وګورۍ ،د منډیال قوانین ۵۱ ،قاعده
 122هاوانا قاعده ۲۱ ،قاعده
 123د ملګرو ملتونو د مخدره توکو او جرمونو د دفتر نومونه ی ې قانون ۱۲۵ ،پاڼه
 124د هاوانا قواعد ۲۲ ،قاعده
 125د زابل ،نیمروز او کندهار د ماشومانو اصالح مرکزونه
 126د غور او لوګر د ماشومانو اصالح مرکزونه
 127د هاوانا قواعد ۲۱-۵۹ ،قاعدې
128هاوانا قواعد ۲۱ ،قاعده
 ۱۱ 129عمومي تبصره ۱۵ ،پاراګراف
 130د هاوانا قواعد ۲۴-۲۳ ،قاعدې
 ۱۱ 131عمومي تبصره ۱۹ ،پاراګراف
 ۱۱ 132عمومي تبصره ۱۹ ،پاراګراف
 133د قوې د معیارونو د کارولو په هکله الرښودOD-8.10 ،
 134د پروان او ارزګان د ماشومان اصالح مرکزونه
 135د هرات ،غور ،بادغیس او فراه د ماشومانو اصالح مرکزونه
 136د ماشومانو د اصالح مرکزونو مقرره ۳۱ ،ماده
 137د هاوانا قواعد ۲۵ ،قاعده
 138د ماشومانو د عدالت په هکله د قانونې اصالحاتو لپاره د یونیسف الرښود ،د  ۲۱۱۱کال مي(د یونیسف الرښود) ۱۱۲ ،پاڼه ،په الندې پته د السرسي وړ ده.
http://www.unicef.org/policyanalysis/files/Juvenile_justice_16052011_final.pdf
د ملګرو ملتونو د مخدره توکو او جرمونو د دفتر نومونه ی ې قانون ۱۳۱پاڼه
 139مرکز ته د السرسي په اړه الرښود.)OD-8.01 at F(2 ،
 140د پروان ،پنجشیر او لوګر د ماشومانو اصالح مرکزونه
 141د (شکمنو،تورنو او محکومو)ماشومانو د ترانسپورت په اړه امنیتي الرښودOD-8.08 at Section III(B)- C ،
 142د هاوانا قواعد ۲۲ ،قاعده
 143د هاوانا قواعد ۲۲ ،قاعده
بشري
حقونو کمیټه ۱۲ ،ناسته ۳۱-۱۳ ،مارچ ۲۱۱۲ ،کالCCPR/C/86/D/1184/2003, 27 April ،
 144د هاوانا قواعد ۲۵ ،قاعده ،همدارنګه وګورۍ ,Corey Brough v Australia ،د
 . 2006, paras. 2.8, 9.4کمیټې موندلې چې په یوه تجرید شوې سلول کې د یوه ماشوم دوامداره حبس ،د هر ډول ممکنه مفاهمې پرته......................................................... ..............................
https://www1.umn.edu/humanrts/undocs/1184-2003.html
 145د ملګرو ملتونو د مخدره توکو او جرمونو د دفتر نمونه ی ي قانون ۱۳۱ ،مخ
 146د بیلګې په توګه وګورۍ ،د ماشومانو قانون ،اوله ماده
 147د هاوانا قواعد ۵۳-۵۲ ،قاعدې
 148د هاوانا قواعد ۵۴ ،قاعده
 ۱۱ 149عمومي تبصره ۱۹ ،پاراګراف
 150د ملګرو ملتونو د مخدره توکو او جرمونو د دفتر نمونه ي ې قانون ۱۳۱ ،پاڼه
 151د کندهار ،نیمروز ،ارزګان او هلمند د ماشومانو اصالح مرکزونه
 152د هاوانا قواعد ۵۱-۵۵ ،قاعدې
 ۱۱ 153عمومي تبصره ۱۹ ،پاراګراف
 154د ماشومانو د اصالح مرکزونو مقرره وګورۍ )۱۱( )۱(۲۵ ،ماده ،دا ماده د ماشومانو اصالح مرکزونو مکلفوي چې د ماشومانو شکایتونه تر السه او اړوندو چارواکو ته ی ې وړاندې کړي.
 155د هاوانا قاعده ۱۱-۵۹ ،قاعدې
 156د هاوانا قاعدې ۱۱ ،قاعده
 157د کابل د ماشومانو د اصالح مرکز
 158د سمنګان او جوزجان د ماشومانو اصالح مرکزونه
 159د پیغبر حضرت محمد (ص) د زوکړې په مناسبت د ماشومانو او زندانیانو د سزا د عفوي په تړاو د ولسمشر  ۱۱۵ګڼه فرمان  ،د  ۲۱۱۵کال د د اک توبر  ۹ ،۲۲ماده.
 160د هاوانا قواعد ۱۱ ،قاعده
 161د هاوانا قواعد ۱۲-۱۵ ،قاعدې ،همدارنګه وګورۍ ،د ملګرو ملتونو د مخدره توکو او جرمونو د دفتر نمونه ی ې قانون ،پاڼه۱۲۹ ،
 162د کنړ ،لوګر ،ارزګان او فراه د ماشومانو اصالح مرکزونه
 163اساسي قانون ۲۲ ،ماده ،د هاوانا قواعد ۴ ،قاعده.
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 .۲ضمیمه
ضمیمه

تشریح

الف ضمیمه

د نهو وزارتونو تر منځ تړون لیک ،نیټه ،د  ۲۱۱۳کال د اګسټ ۲۵

ب ضمیمه

د یوناما د قانون د حاکمیت د څانګې پوښتنلیکونه ،د  ۲۱۱۵کال سپټمبر ،د  ۲۱۱۲کال
جنوري
د نویو شامل شویو ماشومانو څخه د اطالعاتو د راغونډولو په موخه د عدلي ي وزارت د
ماشومانو د اصالح مرکزونو د عمومي ریاست د معیارې استقبالیه کمیټې فورمه
د عدلي ي او عامي روغتیا د وزارتونو تر منځ د روغتیاي ې خدمتونو د برابرولو پروتوکول ،نیټه ،د
 ۲۱۱۹کال اپریل
د قانون د حاکمیت د څانګې د پوښتنلیکونو څخه را غونډ شوې اطالعات ،نیټه ،د ۲۱۱۵
کال سپټمبر ،د  ۲۱۱۲کال جنوري

ج ضمیمه
د ضمیه
هه ضمیمه
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 .۱د ژمنې د حکم ساتل
 .۲د ماشومانو د اصالح مرکزونو د قواعدو برابرول او د شکایتونو طرزالعمل
 .۳د شمولیت په تعقیب مرکې
 .۴رواني او ټولنیز راپور
 .۵د شمولیت پر مهال د اطالعاتو ریکارډول
 .۲د دوسیو محرمیت
 .۵د ضبط شویو توکو موجودي
 .۱د دولت په لګښت د ترانسپورټ برابرول
 .۹د خوب خونو او لیلیو شمیر
 .۱۱د خوب خونو او لیلیو اندازه
 .۱۱د بسترو شمیر
 .۱۲د شخصی توکو لپاره موجود زیرمتون
 .۱۳طبعي رڼا
 .۱۴د کړکیو اندازه
 .۱۵د حفظ الصحي د مرکزونو شمیر
 .۱۲د غسل خونو او شاورونو شمیر
 .۱۵د حفظ الصحي د مرکزونو پاکواکی
 .۱۱د تفریحي فعالیتونو نمونې
 .۱۹د تفریحي فعالیتونو لپاره فضا
 .۲۱د اور په وړاندې خوندیتوب
 .۲۱د اور لګیدنې په صورت کې خروجي دروازې او تمرینونه
 .۲۲کالي

 .۲۳خواړه
 .۲۴د خوړو پاکوالی
 .۲۵اوبه
 .۲۲ښوونه او روزنه
 .۲۵تعلیمي سندونه
 .۲۱ک تابتون
 .۲۹حرفوي پروګرامونه
 .۳۱کارې فرصتونه
 .۳۱دیني الرښودونه
 .۳۲د دیني استازو له خوا لیدنې
 .۳۳د ماشومانو د کورنیو له خوا اطالعیه
 .۳۴د کورنې او خپلوانو سره اړیکي
 .۳۵د خونې پر سر د ماشومانو شمیر
 .۳۲د اړیکو نیولو میتودونه
 .۳۵د کورنۍ سره اړیکه
 .۳۱د کورنې له خوا لیدنې
 .۳۹رسنیو ته السرسی
 .۴۱فزیکي محدودیت
 .۴۱د کارکونکو له خوا د سالوو لیږد
 .۴۲انظباطي طرزالعملونه
 .۴۳د یوه انظباطی تدبیر په حیث حبسول
 .۴۴د یوه انظباطي تدبیر په حیث فزیکي ځور
 .۴۵د یوه انظباطي تدبیر په حیث د خوړو د اندازې کمول
 .۴۲د یوه انظباطي تدبیر په حیث د کورنیو لیدنو کمول
 .۴۵تفتیش
 .۴۱د تفتیش راپورونه
 .۴۹د شکایتونو طرزالعمل
 .۵۱د ټولنې سره د بیا یو ځای کیدو پروګرامونه
 .۵۱تیر کال له بند څخه خوشي شوي ماشومان
 .۵۲د تیر کال په موده کې له بند څخه له وخته وړاندي خوشي کیدل
 .۵۳له بند څخه له وخته وړاندې خالصون او څنګه ماشومان ځای کړي.
 .۵۴له بند څخه له وخته وړاندې خالصون او د کالیو مسله
 .۵۵له بند څخه له وخته وړاندې خالصون او استخدام
 .۵۲ټولنیز تحقیقاتي راپور
 .۵۵د خالصون څخه وروسته تعقیبي چارې
 .۵۱د ماشومانو د اصالح مرکزونو ادارې کارکونکي
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 .۵۹د امنیتي کارکونکو شمیر
 .۲۱د حقوقي مشاورینو شمیر
 .۲۱د ښوونکو شمیر
 .۲۲د حرفوي ښوونکو شمیر
 .۲۳د روان شناس/طبي ډاک ټرانو شمیر
 .۲۴د کارکونکو روزنه
 .۲۵د رییس وړتیا
 .۲۲طبي مرکزونه
 .۲۵د روغتیاي ې کارکونکو شمیر
 .۲۱د دایمي طبي کارکونکو شمیر
 .۲۹د ډاک ټرانو شمیر
 .۵۱موجوده طبي سرچینې
 .۵۱د طبي سرچینو مناسبوالی
 .۵۲د عامي روغتیا د ریاستونو سره همکاري
 .۵۳د غاښونو خدمتونه
 .۵۴د روان شناسي پاملرنه
 .۵۵د مخدره توکو ډیټاکسیکیشن او اصالح
 .۵۲طبي معاینه
 .۵۵مړینې او د مړینو الملونه
 .۵۱د طبي افسر له خوا د خوړو ،حفظ الصحي او د ژوندانه د حالتونو تفتیش
 .۵۹د خوړو ،حفظ الصحي او د ژوندانه د حالتونو د تفتیش د رییس اطالعیه
 .۱۱د ناروغې شیوع
 .۱۱د شمولیت پر مهال طبي معاینه
 .۱۲د محاکمې نه وړاندې ماشومان
 .۱۳د محکمي د جریان نه وروسته ماشومان
 .۱۴د محکمې د جریان نه وړاندي او وروسته موده کې د ماشومانو لپاره اسانتیاووې
 .۱۵د ماشومانو عمرونه
 .۱۲جرمونه
 .۱۵محاکمې او جنډر
 .۱۱د ماشوم پر سر د ځای اندازه
 .۱۹د ماشومانو د اصالح مرکزونو مالیکیت
 .۹۱د نړیوالو سپارښتنو سره اجابت او د ماشومانو لپاره د ځای اندازه
 .۹۱د کارکونکو شمیر
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اﻟﻒ ﺿﻤﻴﻤﻪ
د ﻧﻬﻮ وزارﺗﻮﻧﻮ ﺗﺮ ﻣﻨځ ﺗړون ،ﻧﻴټﻪ ،د
 ٢٠١٣ﮐﺎل د اګﺴټ ٢۵

د ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﭼﺎرو وزارت
د ﻟﻮﯼ څﺎرﻧﻮال دﻓﺘﺮ
د ﮐﺎر ،ټﻮﻟﻨﻴﺰو ﭼﺎرو  ،ﺷﻬﻴﺪاﻧﻮ او ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﻨﻮ وزارت
ﻋﺪﻟﻴﻲ وزارت
ﻣﻌﺎرف وزارت
ﺳﺘﺮې ﻣﺤﮑﻤﯥ
ﻋﺎﻣﻲ روﻏﺘﻴﺎ وزارت
ښځﻮ ﭼﺎرو د وزارت او
ﻣﻠﻲ اﻣﻨﻴﺖ د رﻳﺎﺳﺖ ﺗﺮ ﻣﻨځ
ﺗړون ﻟﻴﮏ
د ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﭼﺎرو وزارت،ﻟﻮﯼ څﺎرﻧﻮال دﻓﺘﺮ ،د ﮐﺎر ،ټﻮﻟﻨﻴﺰو ﭼﺎرو  ،ﺷﻬﻴﺪاﻧﻮ او ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﻨﻮ
وزارت ،ﻋﺪﻟﻴﻲ وزارت ،ﻣﻌﺎرف وزارت ،ﺳﺘﺮﻩ ﻣﺤﮑﻤﻪ ،ﻋﺎﻣﻲ روﻏﺘﻴﺎ وزارت ،ښځﻮ ﭼﺎرو
وزارت او د ﻣﻠﻲ اﻣﻨﻴﺖ رﻳﺎﺳﺖ ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﻮي څﻮ د وﻻﻳﺖ او وﻟﺴﻮاﻟﯥ ﭘﻪ ﮐﭽﻪ د هﻐﻮ اړﺗﻴﺎوو
ﺳﺮﻩ ﺳﻢ د ﮐﻮﻣﻮ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﭼﯥ د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﯥ ﺷﻮې د هﻐﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻼﺗړ وﮐړي ﮐﻮم ﭼﯥ
د ټﻮﻟﻨﻴﺰو ﮐﺎرﮐﻮﻧﮑﻮ،ﭘﻮﻟﻴﺲ اﻓﺴﺮاﻧﻮ ،څﺎرﻧﻮاﻻﻧﻮ او ﻗﺎﺿﻴﺎﻧﻮ ارﺟﺎع رهﻨﻤﺎﻳﻲ ﮐﻮي.
هﺪف:
د ﺷﺮاﮐﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻮﺧﻪ د ﻣﺎﺷﻮم ﻟﭙﺎرﻩ د ﻳﻮﻩ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰﻩ او د ﺣﻘﻮﻧﻮ ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ ﻟﻪ ﻣﺘﮑﻲ ﻗﻀﺎﻳﻲ
ﺳﻴﺴټﻢ ﺳﺮﻩ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﻮل دي ،ﭼﯥ د ﻣﺎﺷﻮم د ﺣﻘﻮﻧﻮ او ښﻮ ګټﻮ درﻧﺎوﯼ ﮐﻮي ،د هﻐﻮي اﺻﻼح
او د ټﻮﻟﻨﯥ ﺳﺮﻩ د ﻳﻮ ځﺎﯼ ﮐﻴﺪو ﭼﺎرو ﺗﻪ ﭼﯥ ﺑﻨﺴټ ﻳﯥ د اﻧﻔﺮادي ﻣﺎﺷﻮم ﭘﺮ اړﺗﻴﺎوو او ﺣﺎﻟﺘﻮﻧﻮ
وﻻړ وي ،ﻟﻮﻣړﻳﺘﻮب ورﮐﻮي ،او ډاډ ﺣﺎﺻﻠﻮي ﭼﯥ ﺗﻮﻗﺒﻒ او ﺗﻮﻗﻴﻔﻲ ﺳﺰاګﺎﻧﯥ ﻳﻮاځﯥ د ﻳﻮې
وروﺳﺘۍ هڅﯥ او ﮐﻢ وﺧﺖ ﻟﭙﺎرﻩ وﮐﺎرﻳږي.
ﻣﻮﺧﯥ:
د ﺷﺮاﮐﺖ ځﺎﻧﮑړې ﻣﻮﺧﯥ ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ډول دي:

 (١د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ﻗﺎﻧﻮن د  ،٣۴ ،٣٣ ،٢٠ ،١٧ ،١١ ،٨ ،٢او  ،٣۵ﻣﺎدو د ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺳﺮﻩ ﻣﺮﺳﺘﻪ
وﺷﻲ ﮐﻮم ﭼﯥ د ﻧﻴﻮﻟﻮ ﭘﺮﻣﻬﺎل او د دوﺳﻴﯥ د څﻴړﻧﯥ ﭘﻪ وﺧﺖ ﮐﯥ د ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ د ﮐﺎر او ﻋﺪﻟﻲ
ﺗﻌﻘﻴﺐ د ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐﻮﻟﻮ د ﭼﺎرو ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ د ټﻮﻟﻨﻴﺰو ﮐﺎرﮐﻮﻧﮑﻮ ﻣﻬﻢ ﻧﻘﺶ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﮐﻮي.
" (٢د ټﻮﻟﻨﻴﺰو ﭘﻠټﻨﻮ د راﭘﻮروﻧﻮ"د ﺗﻄﺒﻴﻖ څﺨﻪ د اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻠﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ د ﻳﻮﻩ رﺳﻤﻲ
ﻣﻴﮑﺎﻧﻴﺰم را ﻣﻨځ ﺗﻪ ﮐﻮل )"د ﺑﻴﺠﻴﻨګ ﻗﺎﻋﺪي "  ١۶ﻗﺎﻋﺪﻩ ،د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ﻗﺎﻧﻮن  ١٧ﻣﺎدﻩ( د
هﻐﻮ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﭼﯥ د ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﺷﺨړﻩ ﮐﯥ واﻗﻊ ﮐﻴږي او د ځﺎﻳﯥ ټﻮﻟﻨﻴﺰو ﮐﺎرﮐﻮﻧﮑﻮ
او ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﺗﺮ ﻣﻨځ ﮐﻮم ﭼﯥ د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د اړوﻧﺪو ﻣﺴﺎﻳﻠﻮ ﻣﺴﻮل دي د ﻳﻮﻩ ارﺟﺎﻋﻲ ﺳﻴﺴټﻢ ﻟﻪ
ﻻرې را ﻣﻨځ ﺗﻪ ﮐﻴﺪاﯼ ﺷﻲ.
ﺗﻌﺪﻳﻞ:
ﭘﻪ ﺗړون ﻟﻴﮏ ﮐﯥ د هﺮ ډول ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻧﻬﻮ اړﺧﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻨځ ﮐﯥ ﻟﻴﮑﻠﯥ ﻣﻮاﻓﻘﻪ ﺣﺘﻤﻲ دﻩ.
ﻣﺴﻮﻟﻴﺘﻮﻧﻪ:
د هﺮ اړخ ځﺎﻧګړي ﻣﺴﻮﻟﻴﺘﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ډول ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺷﻮې
د ﮐﺎر ،ټﻮﻟﻨﻴﺰو ﭼﺎرو ،ﺷﻬﻴﺪاﻧﻮ او ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﻨﻮ وزارت
د ﮐﺎر ،ټﻮﻟﻨﻴﺰو ﭼﺎرو ،ﺷﻬﻴﺪاﻧﻮ او ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﻨﻮ وزارت د ﻣﺎﺷﻮم د ﺳﺎﺗﻨﯥ د ﻋﻤﻞ د ﭘﻼن د ﺷﺒﮑﻮ
وﻻﻳﺘﻲ ادارﻩ ﺑﻪ ) 1(SPANد ﻳﻮﻩ ﻣﺨﮑښﻪ ادارې ﭘﻪ ﺣﻴﺚ:
 .١د ﻟﻮړې ﮐﭽﯥ ﭼﺎرواﮐﯽ ټﺎﮐﻲ څﻮ وﮐﻮﻻﯼ ﺷﻲ د ﺗړون ﻟﻴﮏ ﭘﻪ ﻣﻠﻲ ﮐﺎري ډﻟﻪ ﮐﯥ د ﮐﺎر،
ټﻮﻟﻨﻴﺰو ﭼﺎرو ،ﺷﻬﻴﺪاﻧﻮ او ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﻨﻮ د وزارت اﺳﺘﺎزﻳﺘﻮب وﮐړي.
 .٢د ﮐﺎر ،ټﻮﻟﻨﻴﺰو ﭼﺎرو ،ﺷﻬﻴﺪاﻧﻮ او ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﻨﻮ د وزارت رﻳﺴﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﻻرښﻮﻧﻪ وﮐړي څﻮ ﭘﻪ
وﻻﻳﺘﻲ ﮐﭽﻪ د ﺗړون ﻟﻴﮏ د ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻟﭙﺎرﻩ اړﻳﻦ ﻣﻼﺗړ ﺑﺮاﺑﺮ ﮐړي.
 .٣ډاډ ﺣﺎﺻﻞ ﮐړي ﭼﯥ ﭘﻪ وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﭘﻪ ﮐﺎﻓﻲ اﻧﺪازﻩ روزل ﺷﻮي او اﻋﺘﺒﺎر ﻟﺮوﻧﮑﻲ ټﻮﻟﻨﻴﺰ
ﮐﺎرﮐﻮﻧﮑﻲ ﺷﺘﻮن ﻟﺮي څﻮ د ﺳﺮﻏړوﻧﮑﻮ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ اړﺗﻴﺎووي ﺑﺮاﺑﺮي ﮐړي .ډاډ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻲ
 1ﭘﻪ ﺧﻄﺮ ﮐﯥ د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻣﻠﻲ ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋﯼ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﺳﻤﻮن ﮐﯥ ،د ﮐﺎر ،ټﻮﻟﻨﻴﺰو ﭼﺎرو ،ﺷﻬﻴﺪاﻧﻮ او ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﻨﻮ وزارت ،د ﻳﻮﻧﺴﻴﻒ ﭘﻪ
ﻣﻼﺗړ ،ﭘﻪ  ٢٠٠٧ﮐﺎل ﮐﯥ د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ﺳﺎﺗﻨﯥ د ﻋﻤﻞ ﺷﺒﮑﯥ ﺟﻮړې ﮐړي ،ﺷﺒﮑﻮ ﺗﻪ دﻧﺪﻩ ﺳﭙﺎرل ﺷﻮې څﻮ ﭘﻪ وﻻﻳﺘﻲ ﮐﭽﻪ د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د
ﺳﺎﺗﻨﯥ ﭘﻪ ﺗړاو د ﺳﺮﻏړوﻧﻮ ﻣﺨﻨﻴﻮﯼ وﮐړﯼ او د ﺳﺮﻏړوﻧﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﻏﺒﺮګﻮن وښﯧﯥ .د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ﺳﺎﺗﻨﯥ د ﻋﻤﻞ د ﺷﺒﮑﻮ ﻣﺸﺮي د ﮐﺎر،
ټﻮﻟﻨﻴﺰو ﭼﺎرو ،ﺷﻬﻴﺪاﻧﻮ او ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﻨﻮ د وزارت د وﻻﻳﺘﻲ رﻳﺎﺳﺖ ﻟﻪ ﺧﻮا ﮐﻴږي ،د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ﺳﺎﺗﻨﻲ د ﻋﻤﻞ د ﺷﺒﮑﻮ ﭘﻪ ﺗﺮﮐﻴﺐ ﮐﯥ د دوﻟﺘﻲ
او ﻧﺎ دوﻟﺘﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ اﺳﺘﺎزې ګډون ﻟﺮي .ﺗﺮ  ٢٠٠٩ﮐﺎل ﭘﻮرې ،ټﻮﻟټﺎل  ٢٨د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ﺳﺎﺗﻨﻲ د ﻋﻤﻞ وﻻﻳﺘﻲ ﺷﺒﮑﯥ او  ٣٢د
ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ﺳﺎﺗﻨﯥ د ﻋﻤﻞ ﺷﺒﮑﯥ را ﻣﻨځ ﺗﻪ ﺷﻮې.

ﭼﯥ ټﻮﻟﻨﻴﺰ ﮐﺎرﮐﻮﻧﮑﻲ ﻧﺎرﻳﻨﻪ او ښځﻴﻨﻪ وي او د هﺮ ټﻮﻟﻨﻴﺰ ﮐﺎرﮐﻮﻧﮑﻲ ﻟﭙﺎرﻩ د ﮐﺎر او ﻇﻮاﺑﻄﻮ
ﺟﻼ ﻻﻳﺤﯥ ﻣﻮﺟﻮدې وي.
 .۴د ټﻮﻟﻨﻴﺰو ﮐﺎرﮐﻮﻧﮑﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻻزﻣﻮ ﻟﻮﺟﻴﺴﺘﻴﮑﻲ او ﻣﺎﻟﯥ ﺳﺮﭼﻴﻨﻮ ﺑﺮاﺑﺮول څﻮ د هﻐﻮ ﭘﻪ ﻣټ
د ټﻮﻟﻨﻴﺰې ﭘﻠټﻨﯥ راﭘﻮر ،اﻧﻔﺮادي ﻣﺮاﻗﺒﺖ او د ټﻮﻟﻨﯥ ﺳﺮﻩ د ﺑﻴﺎ ﻳﻮ ځﺎﯼ ﮐﻴﺪو ﭘﻼﻧﻮﻧﻪ ﺑﺸﭙړ ﺷﻲ.
ډاډ ﺣﺎﺻﻞ ﮐړئ ﭼﯥ د ﮐﺎر ،ټﻮﻟﻨﻴﺰو ﭼﺎرو ،ﺷﻬﻴﺪاﻧﻮ او ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﻨﻮ ﭘﻪ رﻳﺎﺳﺖ ﮐﯥ د ﺳﻲ ﭘﻲ اﯼ
اﻳﻦ ﻟﭙﺎرﻩ ﻣﺴﻮل ﺷﺨﺺ ،د ﺳﻲ ﭘﻲ اﯼ اﻳﻦ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﻣﺸﻮرﻩ ﮐﯥ ﭘﻪ اړوﻧﺪ وﻻﻳﺖ )د ټﻮﻟﻨﻴﺰ
ﮐﺎرﮐﻮﻧﮑﻲ د اړﻳﮑﻮ ﭘﺎڼﻪ( ﮐﯥ د ﻣﻮﺟﻮدﻩ ځﺎﻳﯥ ټﻮﻟﻨﻴﺰو روزل ﺷﻮﻳﻮ ﮐﺎرﮐﻮﻧﮑﻮ ﻧﻮﻣﻠړ ﭼﻤﺘﻮ او
د وﻻﻳﺘﻲ ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ او ﭘﻪ وﻟﺴﻮاﻟﻴﻮ ﮐﯥ د ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﺣﻮزو ﺗﻪ ﭼﻴﺮې ﭼﯥ د ﺳﻲ ﭘﻲ اﯼ اﻳﻦ
راﺑﻂ ﺷﺨﺺ ﻣﻮﺟﻮد وي وﺳﭙﺎري او هﻤﺪارﻧګﻪ د ﭘﻪ وﺧﺖ د ﺗﺎزﻩ ﮐﻴﺪو څﺨﻪ ﻳﯥ ډاډ ﺣﺎﺻﻞ
ﮐړي او د هﺮ ډول ﺑﺪﻟﻮﻧﻮﻧﻮ ﭘﻪ اړﻩ ﺳﻤﺪﺳﺘﻲ د وﻻﻳﺘﻲ ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ د ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ارﺗﺒﺎط ﮐﯥ
ﺷﻲ.
 .۶ډاډ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻲ ﭼﯥ ټﻮﻟﻨﻴﺰ روزل ﺷﻮي ﮐﺎرﮐﻮﻧﮑﻲ ،2ﭼﯥ د وﻻﻳﺘﻲ ټﻮﻟﻨﻴﺰو ﮐﺎرﮐﻮﻧﮑﻮ د
اړﻳﮑﻮ ﭘﻪ ﭘﺎڼﻪ ﮐﯥ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺷﻮي ،د ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﭘﻪ ﻏﻮښﺘﻨﻮ ﺳﻤﺪﺳﺘﻲ ﻋﻤﻞ وﮐړي او د ﻣﻨﻞ
ﺷﻮې زﻣﺎﻧﯥ ﻣﻘﻴﺎس ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﺳﻤﻮن ﮐﯥ د څﻴړﻧﯥ ټﻮﻟﻨﻴﺰ راﭘﻮروﻧﻪ ﭼﻤﺘﻮ ﮐړي )د ﻣﺎﺷﻮم د ﻧﻴﻮﻟﻮ
ﭘﻪ ﺗﻌﻘﻴﺐ د  ٧ورځﻮ ﭘﻪ دﻧﻨﻪ ﮐﯥ(.
 .٧ډاډ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻲ ﭼﯥ ﺳﻲ ﭘﻲ اﯼ اﻳﻦ ﭘﻪ اړوﻧﺪ وﻻﻳﺖ ﮐﯥ د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ د راﻏﻮﻧډوﻟﻮ ﻟﻪ ﻻرې د
هﻐﻮي د ﺗﻄﺒﻴﻖ ﭘﻪ اړﻩ د څﻴړﻧﯥ د ټﻮﻟﻨﻴﺰو راﭘﻮروﻧﻮ ﮐﺎروﻧﻪ او ﻣﻮﺛﺮﻳﺖ ﻟﻪ ﻧږدې ﻧﻈﺎرت
ﮐړي ،او د د ﮐﺎر ،ټﻮﻟﻨﻴﺰو ﭼﺎرو ،ﺷﻬﻴﺪاﻧﻮ او ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﻨﻮ وزارت ﻣﺮﮐﺰي دﻓﺘﺮوﻧﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ
ﻣﻴﺎﺷﺘﻨﯧﻮ ﻧﻈﺎرﺗﻲ راﭘﻮروﻧﻮ او هﻤﺪارﻧګﻪ د ﺗړون ﻟﻴﮏ ﻣﻠﻲ ﮐﺎرې ډﻟﯥ ﺗﻪ راﭘﻮر ورﮐړي.
 .٨د هﻐﻮ ﻓﻮرﻣﻮ ﭼﯥ ﭘﻪ اوس ﺣﺎل ﮐﯥ د ټﻮﻟﻨﻴﺰې څﻴړﻧﯥ د راﭘﻮروﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﮐﺎرول ﮐﻴږي ﻳﻮﻩ
دورﻩ اي ﺑﻴﺎ ﮐﺘﻨﻪ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐړي او د د ې ﺗړون ﻟﻴﮏ د ﻻﺳﻠﻴﮏ ﮐﻮﻧﮑﻮ ﭘﻪ اړﻩ د هﺮ ډول ﻻزﻣﻮ
ﺑﺪﻟﻮﻧﻮﻧﻮ وړاﻧﺪﻳﺰ وﮐړي.
 .٩د ټﻮﻟﻨﻴﺰو ﮐﺎرﮐﻮﻧﮑﻮ ګﻤﺎرل څﻮ ﭘﻪ وﻻﻳﺘﻲ ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ ﮐﯥ د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ﻋﺪاﻟﺖ د واﺣﺪوﻧﻮ د
ﺟﻨﺎﻳﯥ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻮ ﭘﻪ واﺣﺪوﻧﻮ ﮐﯥ د ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﺳﺮﻩ ﮐﺎر وﮐړي او د دوﺳﻴﻮ د ﺗﺤﻠﻴﻞ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ
ﻣﺮﺳﺘﻪ وﮐړي او د اړﺗﻴﺎ ﭘﻪ وﺧﺖ ﮐﯥ د ټﻮﻟﻨﻴﺰې څﻴړﻧﯥ د راﭘﻮروﻧﻮ د ﺳﻤﺪﺳﺘﻲ ﺑﺸﭙړﻳﺪو څﺨﻪ
ډاډ ﺣﺎﺻﻞ ﮐړي.

 2ﻳﺎ ﭼﻴﺮې ﭼﯥ روﻏﺘﻴﺎﻳﯥ ﮐﺎرﮐﻮﻧﮑﻲ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻪ وي.

 .١٠د ﻣﺪاﻓﻌﯥ د ﭘﺎﻟﻴﺴﯥ ﭘﺮ ﻣﺦ وړل څﻮ د "ټﻮﻟﻨﻴﺰو ﮐﺎرﮐﻮﻧﮑﻮ ،ﭘﻮﻟﻴﺲ ﮐﺎرﮐﻮﻧﮑﻮ او
څﺎرﻧﻮاﻻﻧﻮ ﺗﺮ ﻣﻨځ ارﺟﺎع" رﺳﻤﻲ ﮐړي ،ﭘﻪ ﺧﺎص ډول دهﻐﻮ ﺗﺠﺮﺑﻮ او ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﺷﻮﻳﻮ
ﻣﺸﻘﻮﻧﻮ د ﮐﺎروﻟﻮ ﻟﻪ ﻻرې ﭼﯥ وﻻﻳﺘﻲ ﺳﻲ ﭘﻲ اﯼ اﻳﻦ ﻟﻪ ﺧﻮا ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺷﻮي.
 .١١د ﻣﺎﺷﻮ ﻣﺎﻧﻮ د اﺻﻼح ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ څﺨﻪ د ﺧﻮﺷﻲ ﮐﻴﺪو وروﺳﺘﻪ د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د د
اﺳﺘﻮګﻨﯥ د ﻣﻨﺎﺳﺐ ځﺎﯼ او رواﻧﯥ ﻣﻼﺗړ ﺑﺮاﺑﺮول ﭼﻴﺮې ﭼﯥ د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﮐﻮرﻧۍ ﻳﺎ د هﻐﻮي
ﺳﺎﺗﻮﻧﮑﻲ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﻪ وي او ﻳﺎ ﮐﻮرﻧۍ او د هﻐﻮي ﺳﺎﺗﻮﻧﮑﻲ د هﻐﻮي د ﻣﻨﻠﻮ څﺨﻪ ډډﻩ وﮐړي.
د ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﭼﺎرو وزارت
د ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﭼﺎرو وزارت ﺑﻪ:
 .١ﻟﻮړ رﺗﺒﻪ ﭼﺎرواﮐﯽ ټﺎﮐﻲ او هﻐﻪ ﺑﻪ د دې ﺻﻼﺣﻴﺖ وﻟﺮي ﭼﯥ د ﺗړون ﻟﻴﮏ ﭘﻪ ﻣﻠﻲ ﮐﺎرې
ډﻟﻪ ﮐﯥ د ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﭼﺎرو د وزارت اﺳﺘﺎزﻳﺘﻮب وﮐړي.
 .٢د ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﭼﺎرو د وزارت وﻻﻳﺘﻲ ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﻗﻮﻣﻨﺪاﻧﺎﻧﻮ او د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ واﺣﺪوﻧﻮ ﺗﻪ
ﻻرښﻮوﻧﻪ ﮐﻮي څﻮ ﭘﻪ وﻻﻳﺘﻲ ﮐﭽﻪ د ﺗړون ﻟﻴﮏ د ﺗﻄﺒﻴﻖ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ ﻻزم ﻣﻼﺗړ ﺑﺮاﺑﺮ ﮐړي.
 .٣د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺣﻘﻮﻧﻮ ﮐﯥ د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻧﺎرﻳﻨﻪ وو او ښځﻴﻨﻪ وو ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ اﻓﺴﺮاﻧﻮ د
روزﻟﻮ څﺨﻪ ﭘﻪ ټﻮﻟﻮ وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ ډاډ او د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د هﺮ ﭘﻮﻟﻴﺲ اﻓﺴﺮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﮐﺎر د روښﺎﻧﻪ
ﻻﻳﺤﻮ ﻣﻮﺟﻮدي.
 .۴ډاډ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻲ ﭼﯥ د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﭘﻮﻟﻴﺲ اﻓﺴﺮ د ﺧﭙﻠﻮ هﻤﮑﺎراﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻨځ ﮐﯥ د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ
د ﺣﻘﻮﻧﻮ ﭘﻪ اړﻩ ﭘﻴﻐﺎﻣﻮﻧﻪ ﺧﭙﺎرﻩ ﮐړي او د ﻣﺎﺷﻮم د ﺣﻘﻮﻧﻮ ﭘﻪ اړﻩ هﺮ ډول ﺳﺮﻏړوﻧﯥ د ﮐﻮرﻧﻴﻮ
ﭼﺎرو د وزارت څﺎرﻧﻮال ﺗﻪ راﺟﻊ ﮐړي.
 .۵د ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﭘﻪ ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ او د ټﻮﻟﻮ وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ د وﻟﺴﻮاﻟﻴﻮ د ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﭘﻪ ﺣﻮزو ﮐﯥ ﭼﻴﺮې ﭼﯥ
 CPANﺷﺘﻮن ﻟﺮي د  CPANد راﺑﻄﻮ ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ اﻓﺴﺮاﻧﻮ ټﺎﮐﻞ )ﭘﻪ ﺧﺎص ډول ﭘﻪ ګڼ ﻣﻴﺸﺘﻮ
وﻟﺴﻮاﻟﻴﻮ ﮐﯥ(.
 .۶اړوﻧﺪ وﻻﻳﺘﻲ  CPANﺗﻪ د  CPANد راﺑﻄﻮ ﭘﻮﻟﻴﺲ اﻓﺴﺮاﻧﻮ د ﻓﻬﺮﺳﺖ ﭘﻪ وﺧﺖ ﺳﺮﻩ
ﭼﻤﺘﻮ ﮐﻮل او ﺳﭙﺎرل .اړﺗﻴﺎ ﻟﻴﺪﻟﻪ ﮐﻴږي څﻮ دﻏﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﭘﻪ ﻣﻨﻈﻢ ډول ﺗﺎزﻩ ﺷﻲ او هﺮ ډول
ﺑﺪﻟﻮﻧﻮﻧﻪ د وﻻﻳﺘﻲ  CPANﺳﺮﻩ ﺳﻤﺪﺳﺘﻲ ﺗﺒﺎدﻟﻪ ﺷﻲ.
 .٧د ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ د وﻻﻳﺘﻲ ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ څﺨﻪ د وﻟﺴﻮاﻟﻴﻮ د ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﭘﻪ ټﻮﻟﻮ ﺣﻮزو ﮐﯥ د  CPANد
ټﻮﻟﻮ ټﻮﻟﻨﻴﺰو ﮐﺎرﮐﻮﻧﮑﻮ د اړﻳﮑﻮ د ﭘﺎڼﯥ د ﺳﻤﺪﺳﺘﻲ ﺧﭙﺮاوې څﺨﻪ ډاډ.

 .٨ډاډ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻲ ﭘﻮﻟﻴﺲ د ﻧﻴﻮﻟﻮ ﻧﻪ وروﺳﺘﻪ د  ٢۴ﺳﺎﻋﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ دﻧﻨﻪ ﮐﯥ د ﻣﺎﺷﻮم
ﮐﻮرﻧۍ،ﺧﭙﻠﻮاﻧﻮ ﻳﺎ د ﻣﺎﺷﻮم ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺷﺨﺺ ﺗﻪ اﻃﻼع ورﮐړي او ډاډ ﺣﺎﺻﻞ ﮐړي ﭼﯥ د ﻣﺎﺷﻮم
د اﺳﺘﻨﻄﺎق ﭘﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﮐﯥ د ﻣﺎﺷﻮم ﮐﻮرﻧۍ ،ﺧﭙﻠﻮان ﻳﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺷﺨﺺ ﻣﻮﺟﻮد وي.
 .٩د هﻐﻮ دوﺳﻴﻮ ﭘﻪ ځﻮاﺑﻮﻟﻮ ﮐﯥ ﭘﻪ ﮐﻮﻣﻮ ﮐﯥ ﭼﯥ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ښﮑﻴﻞ وي ،د وﻟﺴﻮاﻟﻲ ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﺗﻪ
ﻻرښﻮﻧﻪ ﮐﻮي څﻮ ﭘﻪ ﺳﻤﺪﺳﺘﻲ ﺗﻮګﻪ د روزل ﺷﻮې ټﻮﻟﻨﻴﺰ ﮐﺎرﮐﻮﻧﮑﻲ د ﻣﻼﺗړ ﻏﻮښﺘﻨﻪ وﮐړي
ﮐﻮم ﭼﯥ د وﻻﻳﺘﻲ ټﻮﻟﻨﻴﺰ ﮐﺎرﮐﻮﻧﮑﻲ د اړﻳﮑﻮ ﭘﻪ ﭘﺎڼﻪ ﮐﯥ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺷﻮﯼ.
 .١٠ﭘﻪ هﻐﻮ وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﭘﻪ ﮐﻮﻣﻮ ﮐﯥ ﭼﯥ د ﺟﻨﺎﻳﯥ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻮ د رﻳﺎﺳﺘﻮﻧﻮ د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ﻋﺪاﻟﺖ
واﺣﺪوﻧﻪ ﻣﻮﺟﻮد وي ،د ټﻮﻟﻨﻴﺰو ﮐﺎرﮐﻮﻧﮑﻮ ﺳﺮﻩ ﭼﯥ هﻠﺘﻪ ﭘﻪ دﻧﺪو ګﻤﺎرل ﺷﻮي د ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﻟﻪ
ﺧﻮا د ﻧږدې هﻤﮑﺎرې څﺨﻪ ډاډ.
 .١١د ټﻮﻟﻨﻴﺰو ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ راﭘﻮروﻧﻮ د ﺳﭙﺎرﻟﻮ څﺨﻪ ډاډ ﮐﻮم ﭼﯥ د روزل ﺷﻮﻳﻮ ټﻮﻟﻨﻴﺰو
ﮐﺎرﮐﻮﻧﮑﻮ ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﭼﻤﺘﻮ ﺷﻮې او د وﻻﻳﺘﻲ ټﻮﻟﻨﻴﺰو ﮐﺎرﮐﻮﻧﮑﻮ د اړﻳﮑﻮ ﭘﻪ ﭘﺎڼﻪ ﮐﯥ  ،د اړوﻧﺪ
څﺎرﻧﻮال د دﻓﺘﺮ او د  ١۴ورځﻮ ﭘﻪ دﻧﻨﻪ ﮐﯥ د هﻐﻮي د ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺷﻮې.
 .١٢ډاډ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻲ ﭼﯥ د  CPANراﺑﻄﻮ ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ اﻓﺴﺮاﻧﻮ ﺗﻪ د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ﺣﻘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ
ﮐﯥ روزﻧﯥ ورﮐړل ﺷﻲ او ﭘﻪ اړوﻧﺪو وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ د  CPANﭘﻪ وﻻﻳﺘﻲ او د وﻟﺴﻮاﻟﻴﻮ ﭘﻪ ﮐﭽﻪ
ﭘﻪ ﻣﻴﺎﺷﺘﻨﻴﻮ ﻧﺎﺳﺘﻮ ﮐﯥ ﺑﺮﺧﻪ واﺧﻠﻲ.
 .١٣د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ﻧﻴﻮﻟﻮ او ﭘﺎﻳﻠﻮ ﭘﻪ هﮑﻠﻪ د ﻣﻨﻈﻤﻮ او ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﮑﻮ ارﻗﺎﻣﻮ ﺗﺮﺗﻴﺐ ،د هﺮې
ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ د ﺗړون ﻟﻴﮏ ﻣﻠﻲ ﮐﺎرې ډﻟﯥ ﺗﻪ د هﻐﻮ دوﺳﻴﻮ ﭘﻪ اړﻩ د ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﻏﺒﺮګﻮن ﭘﻪ
ﮐﻮﻣﻮ ﮐﯥ ﭼﯥ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺳﺮﻏړوﻧﻪ ﮐړې.
 .١۴د هﻐﻮ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﭼﺎ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻟﻮﻣړي ځﻞ د ﺟﺮم ارﺗﮑﺎب ﮐړﯼ د اﻧﺤﺮاف ﭘﻪ اړﻩ د
ﻳﻮې ﭘﺎﻟﻴﺴﯥ ﺗﻄﺒﻴﻖ او /ﻳﺎ د ﻗﺒﺎﺣﺖ ﻳﺎ د ﻗﺎﻧﻮن څﺨﻪ د ﺳﺮﻏړوﻧﯥ ﭘﻪ ﻗﻀﻴﻮ ﮐﯥ ﻟﮑﻪ څﻨګﻪ ﭼﯥ د
 ٢٠٠۵ﮐﺎل د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﯥ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﻮﯼ.
 .١۵ډاډ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻲ ﭼﯥ د ﻋﻤﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﻮل د ټﻮﻟﻨﻴﺰ ﮐﺎرﮐﻮﻧﮑﻲ ﭘﻪ ﺳﭙﺎرښﺘﻨﻪ ﭼﺎ ﭼﯥ د ټﻮﻟﻨﻴﺰې
څﻴړﻧﯥ راﭘﻮر ﺑﺸﭙړ ﮐړﯼ د ﻋﺎﻣﻲ روﻏﺘﻴﺎ د وزارت ﻟﻪ ﺧﻮا ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻲ.
 .١۶ﭘﻪ وﺧﺖ او ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺗﻮګﻪ د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ﻋﻤﺮ د ﻣﻌﻠﻮﻣﻮﻟﻮ ﭘﻪ هﺪف د ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ،څﺎرﻧﻮاﻻﻧﻮ
او ﻗﺎﺿﻴﺎﻧﻮ ﻣﻼﺗړ ،ﭘﻪ ﻣﺮﮐﺰ او ﭘﻪ زوﻧﻮﻧﻮ ﮐﯥ د ﻋﻤﺮ د ﻣﻌﻠﻮﻣﻮﻟﻮ ﭘﻪ هﺪف ﻧﻮﻳﻮ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺷﻮﻳﻮ
ډﯼ اﻳﻦ اﯼ ازﻣﺎﻳښﺖ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻪ د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ارﺟﺎع.
د ﻟﻮﯼ څﺎرﻧﻮال دﻓﺘﺮ

د ﻟﻮﯼ څﺎرﻧﻮال دﻓﺘﺮ ﺑﻪ:
 .١د ﻟﻮړې ﮐﭽﯥ ﻳﻮ ﭼﺎرواﮐﯽ وټﺎﮐﯥ څﻮ د ﻣﻠﻲ ﮐﺎرې ډﻟﯥ ﭘﻪ ﺗړون ﻟﻴﮏ ﮐﯥ د ﻟﻮي څﺎرﻧﻮال د
دﻓﺘﺮ اﺳﺘﺎزﻳﺘﻮب وﮐړي.
 .٢د ﻟﻮي څﺎرﻧﻮال د دﻓﺘﺮ وﻻﻳﺘﻲ رﻳﻴﺴﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﻻرښﻮوﻧﻪ څﻮ ﭘﻪ وﻻﻳﺘﻲ ﮐﭽﻪ د ﺗړون ﻟﻴﮏ د ﭘﻠﯥ
ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ اړﻳﻦ ﻣﻼﺗړ ﺑﺮاﺑﺮ ﮐړي.
 .٣ډاډ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻲ ﭼﯥ ټﻮل څﺎرﻧﻮاﻻن ﭘﻪ ټﻮﻟﻴﺰ ډول د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ﺣﻘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ ﭘﻪ
ﺧﺎص ډول د  ٢٠٠۵ﮐﺎل د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ وروزل ﺷﻲ.
 .۴ډاډ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻲ ﭼﯥ ﭘﻪ وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﭘﻪ اړﻩ ﮐﺎﻓﻲ روزل ﺷﻮې څﺎرﻧﻮاﻻن
ﻣﻮﺟﻮد وي څﻮ د هﻐﻮ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ اړﺗﻴﺎوو ﺗﻪ ﭼﯥ د ﻗﺎﻧﻮن څﺨﻪ ﻳﯥ ﺳﺮﻏړوﻧﻪ ﮐړې ځﻮاب
وواﻳﯥ ،هﻤﺪارﻧګﻪ ډاډ ﺣﺎﺻﻞ ﮐړي ﭼﯥ د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ دﻏﻪ څﺎرﻧﻮاﻻن ﻳﻮاځﯥ د وﻟﺴﻮاﻟﻴﻮ د ﻋﺪﻟﻲ
واﺣﺪوﻧﻮ څﺨﻪ د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ دوﺳﻴﻲ ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﮐړي او د اړﺗﻴﺎ ﭘﻪ وﺧﺖ ﮐﯥ ﻳﯥ د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ
ﻣﺤﮑﻤﯥ ﺗﻪ راﺟﻊ ﮐړي.
 .۵ډاډ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻲ د وﻟﺴﻮاﻟﯽ /وﻻﻳﺖ د ﮐﭽﯥ څﺎرﻧﻮاﻻن د روزل ﺷﻮې ټﻮﻟﻨﻴﺰ ﮐﺎرﮐﻮﻧﮑﻲ
څﺨﻪ ﭼﯥ د وﻻﻳﺘﻲ ټﻮﻟﻨﻴﺰو ﮐﺎرﮐﻮﻧﮑﻮ د راﺑﻄﻪ ﻧﻴﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﭘﺎڼﻪ ﮐﯥ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺷﻮي د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د
ټﻮﻟﻮ دوﺳﻴﻮ ﭘﻪ اړﻩ د ټﻮﻟﻨﻴﺰې څﻴړﻧﯥ راﭘﻮروﻧﻪ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐړي.
 .۶ډاډ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻲ ﭼﯥ د وﻟﺴﻮاﻟۍ/وﻻﻳﺖ د ﮐﭽﯥ څﺎرﻧﻮاﻻن د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ د څﻴړﻧﻮ او
د هﻐﻮي د دوﺳﻴﻮ دﺗﺮﺗﻴﺐ ﭘﺮﻣﻬﺎل د ټﻮﻟﻨﻴﺰې څﻴړﻧﯥ راﭘﻮروﻧﻮ ﺗﻪ ﭘﻮرﻩ اهﻤﻴﺖ ورﮐړي.
 .٧ډاډ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻲ ﭼﯥ د وﻟﺴﻮاﻟۍ/وﻻﻳﺖ د ﮐﭽﯥ څﺎرﻧﻮاﻻن د ﻣﺎﺷﻮم د دوﺳﻴﯥ ﭘﻪ اړﻩ د ﺣﻘﻮﻗﻲ
ﭘﺮﻳﮑړې د ﻧﻮﻳﻠﻮ څﺨﻪ وړاﻧﺪې د ټﻮﻟﻨﻴﺰ ﮐﺎرﮐﻮﻧﮑﻲ ﺳﺮﻩ ﭼﺎ ﭼﯥ د ټﻮﻟﻨﻴﺰې څﻴړﻧﯥ راﭘﻮر ﭼﻤﺘﻮ
ﮐړﯼ ،ﺧﺒﺮې وﮐړي.
 .٨ﭘﻪ هﻐﻮ وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﭼﻴﺮې ﭼﯥ د ﺟﻨﺎﻳﯥ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻮ د رﻳﺎﺳﺘﻮﻧﻮ د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﻋﺪﻟﻲ واﺣﺪوﻧﻪ
ﻣﻮﺟﻮد دي ،ډاډ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻲ ﭼﯥ د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ څﺎرﻧﻮاﻻن ﻣﻮﺟﻮد وي څﻮ د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د
ﻋﺪﻟﻲ واﺣﺪوﻧﻮ د ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﺳﺮﻩ د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د دوﺳﻴﻮ ﭘﻪ اړﻩ ﻣﺸﻮرې وﮐړي او هﻤﺪارﻧګﻪ ډاډ
ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻲ ﭼﯥ د هﻐﻮي ټﻮﻟﻨﻴﺰ ﮐﺎرﮐﻮﻧﮑﻲ ﭘﻪ دﻏﻮ واﺣﺪوﻧﻮ ﮐﯥ ﭘﻪ دﻧﺪو وګﻤﺎرل ﺷﻲ.
 .٩د هﻐﻮ ټﻮﻟﻮ ﺳﺮﻏړوﻧﮑﻮ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ او هﻤﺪارﻧګﻪ د هﻐﻮ اړوﻧﺪو اﻗﺪاﻣﻮﻧﻮ ﭘﻪ اړﻩ ﭼﯥ د
څﺎرﻧﻮاﻻﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻮې ﭘﻪ ﻣﻨﻈﻤﻪ او ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﮑﻪ ﺗﻮګﻪ د ارﻗﺎﻣﻮ ﻳﺎ اﺣﺼﺎﻳﻮ ﺗﺮﺗﻴﺒﻮل او
هﺮﻩ ﻣﻴﺎﺷﺖ د ﺗړون ﻟﻴﮏ ﻣﻠﻲ ﮐﺎرې ډﻟﯥ ﺗﻪ د دﻏﻮ اﺣﺼﺎﻳﻮ راﭘﻮر.

 .١٠ﭘﻪ ﺑﺸﭙړﻩ ﺗﻮګﻪ د ﻳﻮې داﺳﯥ ﭘﺎﻟﻴﺴﯥ د ﭘﻠﯥ ﮐﻮﻟﻮ ﻣﻼﺗړ څﻮ هﻐﻪ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﭼﯥ ﭘﻪ اول ځﻞ
ﯦﯥ د ﺟﺮم ارﺗﮑﺎب ﮐړﯼ وي او/ﻳﺎ د رﺳﻤﻲ ﻣﺤﮑﻤﻲ د ﭘﺮوﺳﯥ څﺨﻪ ﭘﺮﺗﻪ ﭘﻪ ﻗﺒﺎﺣﺖ ﺗﻮرن وي
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﮐړي  ،ﭼﯥ ﺑﻨﺴټ ﻳﯥ د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ  ٢٠او  ٢١ﻣﺎدو وﻻړ دﯼ.
 .١١ډاډ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻲ ﭼﯥ د ﻟﻮﯼ څﺎرﻧﻮال ﻣﺮﮐﺰي دﻓﺘﺮ د وﻟﺴﻮاﻟۍ او وﻻﻳﺖ د ﮐﭽﯥ څﺎرﻧﻮاﻻن
هﻐﻮ ﭘﺎﻟﻴﺴﻴﻮ ﺗﻪ وهڅﻮل ﺷﻲ ﭼﯥ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺗﻪ د ﻣﺤﺎﮐﻤﻮ ﭘﻪ ځﺎﯼ ﺑﺪﻳﻞ ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻪ ﺑﺮاﺑﺮوي او
د هﻐﻮ دوﺳﻴﻮ ﻣﻼﺗړ وﮐړي ﭼﻴﺮې ﭼﯥ د هﻐﻮ وړاﻧﺪﻳﺰ ﺷﻮﯼ وي.
د ﻋﺪﻟﻴﻲ وزارت
د ﻋﺪﻟﻴﯽ وزارت ﺑﻪ:
 .١د ﻟﻮړې ﮐﭽﯥ ﻳﻮ ﭼﺎرواﮐﯽ وټﺎﮐﯥ څﻮ د ﻣﻠﻲ ﮐﺎرې ډﻟﯥ ﭘﻪ ﺗړون ﻟﻴﮏ ﮐﯥ د ﻋﺪﻟﻴﻲ وزارت
اﺳﺘﺎزﻳﺘﻮب وﮐړي.
 .٢د ﻋﺪﻟﻴﻲ وزارت وﻻﻳﺘﻲ رﻳﻴﺴﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﻻرښﻮوﻧﻪ څﻮ ﭘﻪ وﻻﻳﺘﻲ ﮐﭽﻪ د ﺗړون ﻟﻴﮏ د ﭘﻠﯥ ﮐﻮﻟﻮ
ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ ﻻزم ﻣﻼﺗړ ﺑﺮاﺑﺮ ﮐړي.
 .٣د هﻐﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﻤﻮل ﭼﯥ ﻳﺎدوﻧﻪ ﻳﯥ د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د اﺻﻼح او داراﻟﺘﺎدﻳﺐ ﭘﻪ هﮑﻠﻪ د ﻗﺎﻧﻮن
ﭘﻪ  ٣٩ﻣﺎدﻩ ﮐﯥ وﺷﻮﻩ ،د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ اﺻﻼح ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ ﺗﻪ د ﮐﺎر ،ټﻮﻟﻨﻴﺰو ﭼﺎرو ،ﺷﻬﻴﺪاﻧﻮ او
ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﻨﻮ د وزارت او د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ﺧﻮﻧﺪﻳﺘﻮب د ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ د روزل ﺷﻮﻳﻮ ټﻮﻟﻨﻴﺰو ﮐﺎرﮐﻮﻧﮑﻮ
د ازاد او ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻻﺳﺮﺳﻲ ،ﺗﻌﻘﺒﺒﻲ ﭼﺎرو او د ټﻮﻟﻨﻴﺰې څﻴړﻧﯥ د راﭘﻮروﻧﻮ د ﺑﺸﭙړﻳﺪو څﺨﻪ ډاډ
ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻲ.
 .۴د ﮐﺎﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ ،ﺳﺮﭼﻴﻨﻮ او د ﮐﺎرﮐﻮﻧﮑﻮ د ﺷﻤﻴﺮ څﺨﻪ ﭼﯥ د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﭘﻪ اﺻﻼح ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ
ﮐﯥ د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﻋﺪﻟﻲ ﻣﻌﻴﺎروﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﺳﻤﻮن ﮐﯥ ﭘﻪ دﻧﺪو ﮐﻤﺎرل ﺷﻮې څﻮ د
ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﺧﻮﻧﺪي او روغ ﭼﺎﭘﻴﺮﻳﺎل ﺑﺮاﺑﺮ ﮐړي  ،ډاډ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻲ .ﻳﻘﻴﻨﻲ ﺷﻲ ﭼﯥ د
ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د اﺻﻼح ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ ﮐﺎرﮐﻮﻧﮑﻲ روزل ﺷﻮي او د ﺿﻮاﺑﻄﻮ روښﺎﻧﻪ ﻻﻳﺤﻪ ﻟﺮي.
 .۵د ټﻮﻟﻨﻴﺰو ﮐﺎرﮐﻮﻧﮑﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ټﻮﻟﻮ ﻻزﻣﻮ ﻣﺮﺳﺘﻮ ﺑﺮاﺑﺮول څﻮ وﮐﻮﻻﯼ ﺷﻲ د هﻐﻮ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ
ﻟﭙﺎرﻩ ﭼﯥ ﭘﻪ اﺻﻼح ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ ﮐﯥ ځﺎﯼ ﭘﻪ ځﺎي ﺷﻮي د اﻧﻔﺮادې ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﯥ او د ټﻮﻟﻨﯥ ﺳﺮﻩ د ﺑﻴﺎ
ﻳﻮ ځﺎﯼ ﮐﻴﺪو ﻟﭙﺎرﻩ ﭘﻼﻧﻮﻧﻪ ﭼﻤﺘﻮ ﮐړي .ﭘﻪ دې ﮐﯥ د ټﻮﻟﻨﻴﺰو ﮐﺎرﮐﻮﻧﮑﻮ ﺳﺮﻩ هﻐﻪ ټﻮل ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
ﺷﺮﻳﮑﻴږي ﭼﯥ د ﻣﺎﺷﻮم ﺳﺮﻩ ﺗړاو ﻟﺮي.
 .۶د هﻐﻮ ټﻮﻟﻮ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﭘﻪ اړﻩ ﭼﯥ ﭘﻪ اﺻﻼح ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ ﮐﯥ دي او د ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺮﻏړوﻧﮑﻲ دي
ﭘﻪ ﻣﻨﻈﻤﻪ او ﺳﻴﺴﺘﻴﻤﺎﺗﻴﮑﻪ ﺗﻮګﻪ د اﺣﺼﺎﻳﻮ ﺗﺮﺗﻴﺐ او هﺮﻩ ﻣﻴﺎﺷﺖ د ﺗړون ﻟﻴﮏ ﻣﻠﻲ ﮐﺎرې ډﻟﯥ
ﺗﻪ د دﻏﻮ اﺣﺼﺎﻳﻮ راﭘﻮر.

 .٧د ټﻮل ﻻزم ﻣﻼﺗړ ﺳﺮﻩ ﻳﻮ ځﺎﯼ ،رﻳﮑﺎرډوﻧﻪ ،ټﻮﻟﻨﻴﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ راﭘﻮر او د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ اﺻﻼح
ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ ﺗﻪ د ﻓﺰﻳﮑﻲ ﻻﺳﺮﺳﻲ ﭘﻪ ﺷﻤﻮل د ﻣﺪاﻓﻊ وﮐﻴﻼﻧﻮ ﺑﺮاﺑﺮول ،ﭘﻪ دې ﺷﺮط ﭼﯥ هﻐﻮي
وﮐﻮﻻﯼ ﺷﻲ د هﻐﻮ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ وﮐﺎﻟﺖ وﮐړي څﻮﮎ ﭼﯥ ﭘﻪ اﺻﻼح ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ ﮐﯥ روزل ﺷﻮي
او هﻤﺪارﻧګﻪ وﮐﻮﻻﯼ ﺷﻲ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐړي ﭼﯥ د ﺗﻮﻗﻴﻒ څﺨﻪ د ﻳﻮې وروﺳﺘۍ هڅﯥ ﭘﻪ
ﺷﻮﯼ.
اﺧﻴﺴﺘﻞ
ﮐﺎر
ﺣﻴﺚ
 .٨د ﮐﺎﻓﻲ ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ او روزل ﺷﻮﻳﻮ ﻧﺎرﻳﻨﻪ وو او ښځﻴﻨﻪ وو ﮐﺎرﮐﻮﻧﮑﻮ د ﺷﺘﻮن څﺨﻪ ډاډ
ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻲ ،ﭘﻪ اﺻﻼح ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ ﮐﯥ د ټﻮﻟﻮ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺷﻮﻳﻮ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د اﺻﻼح او رواﻧﻲ
ﺳﻮﮐﺎﻟﯥ څﺨﻪ ډاډ.
 .٩ډاډ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻲ ﭼﯥ ﭘﻪ اﺻﻼح ﻣﺮﮐﺰﻧﻮ ﮐﯥ د ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺷﻮﻳﻮ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ﮐﻮرﻧﻴﻮ او ټﻮﻟﻨﻮ ﺗﺮ
ﻣﻨځ ﮐﺎﻓﻲ اړﻳﮑﯥ ﻣﻮﺟﻮدي دي.
 .١٠ډاډ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻲ ﭼﯥ د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ اﺻﻼح ﻣﺮﮐﺰوﻧﻪ ﭘﻪ ﺑﺸﭙړﻩ ﺗﻮګﻪ د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ﺧﻼﺻﻮن
څﺨﻪ وړاﻧﺪﯼ د ټﻮﻟﻨﯥ ﺳﺮﻩ د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ﻳﻮځﺎﯼ ﮐﻴﺪو ﻟﭙﺎرﻩ ﭼﻤﺘﻮ دي .ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﻳﻮاځﯥ د
ﮐﻮرﻧۍ د ﻏړو ﻳﺎ ﺧﭙﻠﻮاﻧﻮ ﭘﻪ واﮎ ﮐﯥ ورﮐﻮل ﮐﻴږي.
ﻣﻌﺎرف وزارت
د ﻣﻌﺎرف وزارت ﺑﻪ:
 .١د ﻟﻮړې ﮐﭽﯥ ﻳﻮ ﭼﺎرواﮐﯽ وټﺎﮐﯥ څﻮ د ﻣﻠﻲ ﮐﺎرې ډﻟﯥ ﭘﻪ ﺗړون ﻟﻴﮏ ﮐﯥ د ﻣﻌﺎرف
وزارت اﺳﺘﺎزﻳﺘﻮب وﮐړي.
 .٢د ﻣﻌﺎرف وزارت وﻻﻳﺘﻲ رﻳﻴﺴﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﻻرښﻮوﻧﻪ ﮐﻮي څﻮ ﭘﻪ وﻻﻳﺘﻲ ﮐﭽﻪ د ﺗړون ﻟﻴﮏ د
ﭘﻠﯥ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ ﻻزم ﻣﻼﺗړ ﺑﺮاﺑﺮ ﮐړي.
 .٣ﭘﻪ ښﻮوﻧځﻴﻮ او ټﻮﻟﻨﻪ ﮐﯥ د ورﺗﻪ ﻣﻮﺟﻮدﻩ ﻣﻌﻴﺎروﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﺳﻤﻮن ﮐﯥ د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﭘﻪ
اﺻﻼح ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ ﮐﯥ د ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺷﻮﻳﻮ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د روزﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ د روزل ﺷﻮﻳﻮ او وړ ﻧﺎرﻳﻨﻪ
وو او ښځﻴﻨﻪ وو ښﻮوﻧﮑﻮ ﺑﺮاﺑﺮول .ډاډ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻲ ﭼﯥ دا ښﻮوﻧﮑﻲ د وﻇﺎﻳﻔﻮ روښﺎﻧﻪ ﻻﻳﺤﯥ
وﻟﺮﯼ او د ﺧﭙﻠﻮ دﻧﺪو او ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ ﻧﺼﺎب د ﻣﺴﻮﻟﻴﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ اړﻩ ورﺗﻪ اﻃﻼع ورﮐړل ﺷﻲ .ﭘﻪ
اﺻﻼح ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ ﮐﯥ د هﻐﻮي د ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻟﭙﺎرﻩ د اﺳﺎﻧﻴﺘﺎوو د ﺑﺮاﺑﺮوﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ د ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺷﻮﻳﻮ
ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ درﺳﻲ ﮐﺘﺎﺑﻮﻧﻪ او درﺳﻲ ﺗﻮﮐﯥ ﺑﺮاﺑﺮ ﮐړي.
 .۴ډاډ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻲ ،ﭼﯥ ښﻮوﻧﮑﻲ د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﭘﻪ اﺻﻼح ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ ﮐﯥ هﻤﻐږي را ﻣﻨځ ﺗﻪ
ﮐړي او د اﺻﻼح ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ څﺨﻪ ښﻮوﻧځﻴﻮ ﺗﻪ د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺗګ وهڅﻮي او د هﻐﻮي د
ﺧﻼﺻﻮن ﭘﻪ ﺗﻌﻘﻴﺐ د  ۶ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د هﻐﻮي ﺣﺎﺿﺮې ﻧﻈﺎرت ﮐړي.

 .۵د دې ﻟﭙﺎرﻩ ﭼﯥ د ټﻮﻟﻨﻴﺰې څﻴړﻧﯥ راﭘﻮروﻧﻪ ﭼﻤﺘﻮ ﺷﻲ ﺑﺎﻳﺪ ټﻮﻟﻨﻴﺰو ﮐﺎرﮐﻮﻧﮑﻮ ﺗﻪ اﺟﺎزﻩ
ورﮐړل ﺷﻲ ﭼﯥ د ﻣﺎﺷﻮم ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ او د ښﻮوﻧځﯥ رﻳﮑﺎرډوﻧﻮ ﺗﻪ ﻻﺳﺮﺳﯽ وﻟﺮي.
 .۶د ټﻮﻟﻨﻴﺰو ﮐﺎرﮐﻮﻧﮑﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ټﻮﻟﻮ اړﻳﻨﻮ ﻣﺮﺳﺘﻮ ﺑﺮاﺑﺮول ،هﺮ ډول ښﻮوﻧځﯥ ﻳﺎ ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ
ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻪ د هﻐﻮي د ﻧﻨﻮﺗﻠﻮ اﺟﺎزﻩ او ﭘﻪ ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ ﻣﺮﮐﺰ ﮐﯥ د ﮐﺎرﮐﻮﻧﮑﻮ ﺳﺮﻩ د ﻟﻴﺪﻟﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ
د اﺳﺎﻧﺘﻴﺎوو او ﻣﺮﺳﺘﯥ ﺑﺮاﺑﺮول.
 .٧د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ د ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ د هﺮ ډول ﻏﻮښﺘﻨﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ هﻤﮑﺎري ﭼﯥ د ﻣﺎﺷﻮم
د ﻋﻤﺮ ،رواﻧﻲ اﻧﮑﺸﺎف د درﺟﯥ ،ﮐﺮﮐﺘﺮ ،ﻟﻴﺎﻗﺖ ،ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ ﮐﭽﯥ ﺳﺮﻩ ﺗړاو وﻟﺮي او ﻧﻮر هﺮ
ډول ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﭼﯥ د ټﻮﻟﻨﻴﺰې څﻴړﻧﯥ د راﭘﻮروﻧﻮ د ﭼﻤﺘﻮاﻟﯥ ﻟﭙﺎرﻩ اړﻳﻦ دي ،د هﺮ ډول ﻧﻮرو
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﺷﻤﻮل ﭼﯥ ﺗﻮﻗﻴﻒ او ﻣﺤﮑﻮﻣﻴﺖ ﻣﺘﺎﺛﺮﻩ ﮐړي ،اړﻳﻦ وي.
 .٨ﭘﻪ ﻣﻨﻈﻤﻪ او ﺳﻴﺴﺘﻴﻤﺎﺗﻴﮑﻪ ﺗﻮګﻪ د هﻐﻪ ﻣﺎﺷﻮم د ارﻗﺎﻣﻮ ﭼﻤﺘﻮ ﮐﻮل ﭼﺎ ﭼﯥ ﭘﻪ ښﻮوﻧځﯥ ﮐﯥ د
ﻗﺎﻧﻮن څﺨﻪ ﺳﺮﻏړوﻧﻪ ﮐړې او د ﻣﻠﻲ ﮐﺎرې ډﻟﯥ ﺗړون ﻟﻴﮏ ﺗﻪ د ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ ﭘﺮ اﺳﺎس د دﻏﻮ
راﭘﻮر.
ﺳﺘﺮﻩ ﻣﺤﮑﻤﻪ
ﺳﺘﺮﻩ ﻣﺤﮑﻤﻪ ﺑﻪ:
 .١د ﻟﻮړې ﮐﭽﯥ ﻳﻮ ﭼﺎرواﮐﯽ وټﺎﮐﯥ څﻮ د ﻣﻠﻲ ﮐﺎرې ډﻟﯥ ﭘﻪ ﺗړون ﻟﻴﮏ ﮐﯥ د ﺳﺘﺮې ﻣﺤﮑﻤﯥ
اﺳﺘﺎزﻳﺘﻮب وﮐړي.
 .٢ﻗﺎﺿﻴﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﻻرښﻮوﻧﻪ څﻮ ﭘﻪ وﻻﻳﺘﻲ ﮐﭽﻪ د ﺗړون ﻟﻴﮏ د ﭘﻠﯥ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ ﻻزم ﻣﻼﺗړ
ﺑﺮاﺑﺮ ﮐړي.
 .٣ډاډ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻲ ﭼﯥ ټﻮل ﻗﺎﺿﻴﺎن او د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ﻣﺤﮑﻤﯥ ﻏړي د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د  ٢٠٠۵ﮐﺎل
د ﻗﺎﻧﻮن او د ﺗړون ﻟﻴﮏ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ روزﻧﯥ وﻟﺮي.
 .۴ډاډ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻲ ﭼﯥ ﻗﺎﺿﻴﺎن ﻳﻮاځﯥ د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ هﻐﻪ دوﺳﻴﯥ ﭼﯥ د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د څﺎرﻧﻮال د د
ﻓﺘﺮ ﻟﻪ ﺧﻮا ارﺟﺎع ﺷﻮې ﺗﺮ ﻏﻮر ﻻﻧﺪې وﻧﻴﺴﻲ.
 .۵ټﻮﻟﻮ ﻗﺎﺿﻴﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﻻرښﻮوﻧﻪ،ﮐﻠﻪ ﭼﯥ د ﻳﻮﻩ ﻣﺎﺷﻮم دوﺳﻴﻪ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮي ،دوﺳﻴﻪ د ټﻮﻟﻨﻴﺰې
څﻴړﻧﯥ د راﭘﻮر د ﺷﺎﻣﻠﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﭼﻴﮏ ﮐړي .د ﻧﻮرو ﻧﺎ ﺗﮑﻤﻴﻞ ﺷﻮﻳﻮ دوﺳﻴﻮ ﭘﻪ څﻴﺮ ) ٣٠ﻣﺎدﻩ،
د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﻗﺎﻧﻮن( ،او هﻐﻪ دوﺳﻴﯥ ﮐﻮﻣﯥ ﭼﯥ د ټﻮﻟﻨﻴﺰې څﻴړﻧﯥ راﭘﻮر ﻧﻪ ﻟﺮي ﺑﺎﻳﺪ د ﺑﺸﭙړﻳﺪو
ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ اړوﻧﺪو څﺎرﻧﻮاﻻﻧﻮ ﺗﻪ ﺑﻴﺎ ځﻠﯥ وﻟﻴږل ﺷﻲ.
 .۶ډاډ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻲ ﭼﯥ ﻗﺎﺿﻴﺎن هﻐﻮ ﺳﭙﺎرښﺘﻨﻮ ﺗﻪ ﭼﯥ د ټﻮﻟﻨﻴﺰې څﻴړﻧﯥ ﭘﻪ راﭘﻮروﻧﻮ ﮐﯥ ځﺎﯼ
ﺷﻮي د ﭘﺮﻳﮑړې د ﻧﻴﻮﻟﻮ ﭘﺮ ﻣﻬﺎل ﭘﻮرﻩ اهﻤﻴﺖ ورﮐړي.

 .٧ډاډ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻲ ﭼﯥ د هﻴڅ ﻳﻮﻩ ﻣﺎﺷﻮم دوﺳﻴﻪ د هﻐﻮي د ﻣﺪاﻓﻊ وﮐﻴﻼﻧﻮ د ﺷﺘﻮن ﭘﺮﺗﻪ وا ﻧﻪ
اورول ﺷﻲ.
 .٨ډاډ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻲ هﻐﻪ ټﻮﻟﻨﻴﺰ ﮐﺎرﮐﻮﻧﮑﻲ ﺗﻪ ﭼﺎ ﭼﯥ د ټﻮﻟﻨﻴﺰې څﻴړﻧﯥ راﭘﻮر ﭼﻤﺘﻮ ﮐړﯼ
ﻓﺮﺻﺖ ورﮐړل ﺷﻲ څﻮ د ﻣﺤﮑﻤﯥ د اﺳﺘﻌﻤﺎع ﭘﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﮐﯥ ﺷﻬﺎدت ورﮐړي.
 .٩د ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ او ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ ﻣﻴﮑﺎﻧﻴﺰﻣﻮﻧﻮ ﭼﻤﺘﻮ ﮐﻮل څﻮ ﻗﺎﺿﻴﺎن وﮐﻮﻻﯼ ﺷﻲ د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د
 ٢٠٠۵ﮐﺎل د ﻗﺎﻧﻮن د  ٣۵ﻣﺎدې ﭘﺮ اﺳﺎس د ﺳﺰا ﺑﺪﻳﻞ اﻧﺘﺨﺎﺑﻮﻧﻪ وﮐﺎروي.
 .١٠ﭘﻪ ﻣﻨﻈﻤﻪ او ﺳﻴﺴﺘﻴﻤﺎﺗﻴﮑﻪ ﺗﻮګﻪ د ټﻮﻟﻮ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ﭼﺎ ﭘﻪ دوﺳﻴﻮ ﭼﯥ ﭘﻪ درﻳﻮ ﻣﺤﮑﻤﻮ ﮐﯥ
ﭘﺮﻳﮑړﻩ ﺷﻮې د ارﻗﺎﻣﻮ ﭼﻤﺘﻮ ﮐﻮل او د ﻣﻠﻲ ﮐﺎرې ډﻟﯥ ﺗړون ﻟﻴﮏ ﺗﻪ د ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ ﭘﺮ اﺳﺎس د
دﻏﻮ راﭘﻮرول.
د ﻋﺎﻣﻲ روﻏﺘﻴﺎ وزارت
د ﻋﺎﻣﻲ روﻏﺘﻴﺎ وزارت ﺑﻪ:
 .١د ﻟﻮړې ﮐﭽﯥ ﻳﻮ ﭼﺎرواﮐﯽ وټﺎﮐﯥ څﻮ د ﻣﻠﻲ ﮐﺎرې ډﻟﯥ ﭘﻪ ﺗړون ﻟﻴﮏ ﮐﯥ د ﻋﺎﻣﻲ روﻏﺘﻴﺎ
وزارت اﺳﺘﺎزﻳﺘﻮب وﮐړي.
 .٢د ﻋﺎﻣﻲ روﻏﺘﻴﺎ وﻻﻳﺘﻲ رﻳﻴﺴﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﻻرښﻮوﻧﻪ څﻮ ﭘﻪ وﻻﻳﺘﻲ ﮐﭽﻪ د ﺗړون ﻟﻴﮏ د ﭘﻠﯥ ﮐﻮﻟﻮ
ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ ﻻزم ﻣﻼﺗړ ﺑﺮاﺑﺮ ﮐړي.
 .٣د ﻧﻴﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﭘړاو او د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﭘﻪ اﺻﻼح ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ ﮐﯥ د اړﺗﻴﺎ ﭘﻪ وﺧﺖ ﮐﯥ د ﺳﺮﻏړوﻧﮑﻮ
ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻃﺒﻲ ﺗﺪارﮐﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﺷﻤﻮل د ﻣﻨﻈﻤﯥ او ﺟﺎرې ﻃﺒﻲ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﯥ ﺑﺮاﺑﺮول.
 .۴د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ اﺻﻼح ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ ﺗﻪ د داﺧﻠﻴﺪو ﭘﺮﻣﻬﺎل د ټﻮﻟﻮ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ﻳﻮې ﺑﯥ ﭘﺮې ،ﻏﻴﺮ
ﻓﻀﻮﻻﻧﻪ او د ﻣﺎﺷﻮم ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻟﺮوﻧﮑﯥ ﻃﺒﻲ ارزوﻧﻪ ﺗﺮ ﺳﺮﻩ ﮐړي.
 .۵د ﻓﺰﻳﮑﻲ ﭼﺎﭘﻴﺮﻳﺎل ،ﺧﻮړو او ﺣﻔﻆ اﻟﺼﺤﯥ د ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ د ﻳﻮې ارزوﻧﯥ ﭘﻪ ﺷﻤﻮل ﭘﻪ هﺮو
درﻳﻮ ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ ﮐﯥ د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د اﺻﻼح ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ ﺻﺤﻲ ارزوﻧﻪ .ډاډ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻲ ﭼﯥ د
ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ اﺻﻼح ﻣﺮﮐﺰوﻧﻪ د روﻏﺘﻴﺎ ﭘﺎﻟﻨﯥ ﻧړﻳﻮال ﺻﺤﻲ ﻣﻌﻴﺎروﻧﻪ ﻣﺮاﻋﺎت ﮐړي.
 .۶د ﻣﻠﻲ اﻣﻨﻴﺖ د رﻳﺎﺳﺖ د ﺗﻮﻗﻴﻒ ځﺎﻳﻮﻧﻮ ﭘﻪ اړﻩ ﺻﺤﻲ ارزوﻧﯥ ﺑﺮاﺑﺮي ﺷﻲ او ﭘﻪ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﮐﯥ
د ﺳﺎﺗﻞ ﺷﻮﻳﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﻃﺒﻲ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ ﺑﺮاﺑﺮﻩ ﺷﻲ.
 .٧ﻋﺪﻟﻲ ﻃﺐ ﺗﻪ د ارﺟﺎع ﺷﻮﻳﻮ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ﻋﻤﺮ د ﭘﻪ وﺧﺖ او ﺑﯥ ﭘﺮې ﺗﺸﺨﻴﺺ او ﻣﻌﻠﻮﻣﻮﻟﻮ
ﻟﻪ ﻻرې د ﭘﻮﻟﻴﺴﺎﻧﻮ ،څﺎرﻧﻮاﻻﻧﻮ او ﻗﺎﺿﻴﺎﻧﻮ ﻣﻼﺗړ.

 .٨ﭘﻪ هﻐﻮ ﻣﻮاردو ﮐﯥ ﭼﻴﺮې روﻏﺘﻴﺎﻳﯥ ﻣﺮﮐﺰوﻧﻪ د اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﻧﻪ درﻟﻮدﻟﻮ ﺳﺮﻩ ﻧﻪ ﺷﻲ ﮐﻮﻻﯼ
وړﻳﺎ ﺻﺤﻲ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﮐړي ،د ﻣﺎﺷﻮم د درﻣﻠﻨﯥ ﻟګښﺘﻮﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ د اﻣﮑﺎن ﭘﻪ ﺻﻮرت ﮐﯥ د
ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ اﺻﻼح ﻣﺮﮐﺰ ﻳﺎ د ﻣﺎﺷﻮم د ﮐﻮرﻧۍ ﻟﻪ ﺧﻮا ﺗﺎدﻳﻪ ﺷﻲ.
 .٩ﭘﻪ ﻣﻨﻈﻤﻪ او ﺳﻴﺴﺘﻴﻤﺎﺗﻴﮑﻪ ﺗﻮګﻪ د ﻣﺘﺨﻠﻔﻮ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د اﺣﺼﺎﻳﻮ ﺗﺮﺗﻴﺒﻮل ﭼﺎ ﭼﯥ ﻃﺒﻲ ﻣﻌﺎﻳﻨﯥ
ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐړي ،درﻣﻠﻨﻪ ﻳﯥ ﺷﻮې او ﻋﻤﺮ ﻳﯥ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺷﻮﯼ ﭘﻪ دوﺳﻴﻮ ﭼﯥ ﭘﻪ درﻳﻮ ﻣﺤﮑﻤﻮ ﮐﯥ
ﭘﺮﻳﮑړﻩ ﺷﻮې د ارﻗﺎﻣﻮ ﭼﻤﺘﻮ ﮐﻮل او د ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ ﭘﺮ اﺳﺎس د ﺗړون ﻟﻴﮏ ﻣﻠﻲ ﮐﺎرې ډﻟﯥ ﺗﻪ د
دﻏﻮ راﭘﻮر.
د ښځﻮ ﭼﺎرو وزارت
د ښځﻮ د ﭼﺎرو وزارت ﺑﻪ:
 .١د ﻟﻮړې ﮐﭽﯥ ﻳﻮ ﭼﺎرواﮐﯽ وټﺎﮐﯥ څﻮ د ﻣﻠﻲ ﮐﺎرې ډﻟﯥ ﭘﻪ ﺗړون ﻟﻴﮏ ﮐﯥ د ښځﻮ د ﭼﺎرو د
وزارت اﺳﺘﺎزﻳﺘﻮب وﮐړي.
 .٢د ښځﻮ د ﭼﺎرو د وزارت وﻻﻳﺘﻲ رﻳﻴﺴﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﻻرښﻮوﻧﻪ څﻮ ﭘﻪ وﻻﻳﺘﻲ ﮐﭽﻪ د ﺗړون ﻟﻴﮏ د
ﭘﻠﯥ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ ﻻزم ﻣﻼﺗړ ﺑﺮاﺑﺮ ﮐړي.
 .٣ﭘﻪ هﻐﻪ ﺻﻮرت ﮐﯥ ﭼﯥ د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﮐﻮرﻧۍ ﻳﺎ ﺧﭙﻠﻮان ﻣﻌﻠﻮم ﻧﻪ وي ﻳﺎ د هﻐﻮي ﮐﻮرﻧۍ او
ﺧﭙﻠﻮان د ﺧﭙﻠﻮ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ﺧﭙﻠﻮﻟﻮ څﺨﻪ ډډﻩ وﮐړي د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د اﺻﻼح ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ څﺨﻪ د
ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ﺧﻼﺻﻮن ﻧﻪ وروﺳﺘﻪ د ﻳﻮﻩ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﭘﻨﺎﻩ ځﺎﯼ او رواﻧﻲ ﻣﻼﺗړ ﺑﺮاﺑﺮول.
 .۴ﭘﻪ ﻣﻨﻈﻤﻪ او ﺳﻴﺴﺘﻴﻤﺎﺗﻴﮑﻪ ﺗﻮګﻪ د ﻣﺘﺨﻠﻔﻮ ښځﻴﻨﻪ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ارﻗﺎﻣﻮ ﭼﻤﺘﻮ ﮐﻮل او د ﺗړون
ﻟﻴﮏ ﻣﻠﻲ ﮐﺎرې ډﻟﯥ ﺗﻪ د ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ ﭘﺮ اﺳﺎس د دﻏﻮ راﭘﻮر ورﮐﻮل.
د ﻣﻠﻲ اﻣﻨﻴﺖ رﻳﺎﺳﺖ
د ﻣﻠﻲ اﻣﻨﻴﺖ رﻳﺎﺳﺖ ﺑﻪ:
 .١د ﻟﻮړې ﮐﭽﯥ ﻳﻮ ﭼﺎرواﮐﯽ وټﺎﮐﯥ څﻮ د ﻣﻠﻲ ﮐﺎرې ډﻟﯥ ﭘﻪ ﺗړون ﻟﻴﮏ ﮐﯥ د ﻣﻠﻲ اﻣﻨﻴﺖ د
رﻳﺎﺳﺖ اﺳﺘﺎزﻳﺘﻮب وﮐړي.
 .٢د ﻣﻠﻲ اﻣﻨﻴﺖ د رﻳﺎﺳﺖ وﻻﻳﺘﻲ رﻳﻴﺴﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﻻرښﻮوﻧﻪ څﻮ ﭘﻪ وﻻﻳﺘﻲ ﮐﭽﻪ د ﺗړون ﻟﻴﮏ د ﭘﻠﯥ
ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ ﻻزم ﻣﻼﺗړ ﺑﺮاﺑﺮ ﮐړي.

 .٣د دې ﺿﻤﺎﻧﺖ ﭼﯥ د ﻣﻠﻲ اﻣﻨﻴﺖ د رﻳﺎﺳﺖ ﻟﻪ ﺧﻮا هﻴڅ ﻣﺎﺷﻮم ﭘﻪ ﻧﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﻪ او اﺟﺒﺎري ﺗﻮګﻪ
ﻧﻪ ﻧﻴﻮل ﮐﻴږﯼ او ﭘﻪ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﮐﯥ ﻧﻪ ﺳﺎﺗﻞ ﮐﻴږي.
 .۴د ﻣﻠﻲ اﻣﻨﻴﺖ د رﻳﺎﺳﺖ ﭘﻪ ﺗﻮﻗﻴﻒ ځﺎﻳﻮﻧﻮ ﮐﯥ د ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻮهﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﻟﻪ ﻣﺤﺪودﻳﺖ
ﭘﺮﺗﻪ او ﺷﺨﺼﻲ ﻻﺳﺮﺳﻲ ﺑﺮاﺑﺮول.
 .۵د دې ﺿﻤﺎﻧﺖ ﭼﯥ د ﻣﻠﻲ اﻣﻨﻴﺖ د رﻳﺎﺳﺖ ﻟﻪ ﺧﻮا ټﻮﻟﻮ ﻧﻴﻮل ﺷﻮﯦﻮ ﻳﺎ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺷﻮﯦﻮ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ
ﺗﻪ د دې اﺟﺎزﻩ ﭼﯥ ټﻮﻟﻨﻴﺰو روزل ﺷﻮﻳﻮ ﮐﺎرﮐﻮﻧﮑﻮ ﺗﻪ ﭼﯥ د وﻻﻳﺘﻲ ټﻮﻟﻨﻴﺰو ﮐﺎرﮐﻮﻧﮑﻮ د
اړﻳﮑﻮ ﻧﻴﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﭘﺎڼﻪ ﮐﯥ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺷﻮي ﻻﺳﺮﺳﯽ وﻟﺮي څﻮ وﮐﻮﻻﯼ ﺷﻲ د هﻐﻮي ﺳﺮﻩ د ﺧﭙﻠﻮ
ﺳﺘﻮﻧﺰو د هﻮاروﻟﻮ ،د هﻐﻮي د ﺳﺎﺗﻨﯥ او د هﻐﻮي د ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﺳﺮﻩ د هﻐﻮي د ﺑﻴﺎ ﻳﻮ ځﺎﯼ ﮐﻴﺪﻟﻮ
ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ ﻣﺮﺳﺘﻪ وﮐړي.
 .۶د دې ﺿﻤﺎﻧﺖ ﭼﯥ د ﻣﻠﻲ اﻣﻨﻴﺖ ﭘﻪ ﺗﻮﻗﻴﻒ ځﺎﻳﻮﻧﻮ ﮐﯥ د ټﻮﻟﻮ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺷﻮﯦﻮ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺳﺮﻩ د
ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ﻧړﻳﻮال ﻋﺪﻟﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻄﺎﺑﻖ او د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ﺣﻘﻮﻧﻮ ﭘﻪ اړﻩ د ﻣﻴﺜﺎق ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﺳﻤﻮن
ﮐﯥ ﭼﻠﻨﺪ وﺷﻲ.
 .٧ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻘﺮرات
 ١ .١٠ﺗړون ﻟﻴﮏ د ټﻮﻟﻮ  ٩اړﺧﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻻﺳﻠﻴﮏ ﮐﻮﻟﻮ ﺳﺮﻩ ﻧﺎﻓﺬ دﯼ .د ﺗړون ﻟﻴﮏ اړوﻧﺪ
اړﺧﻮﻧﻪ د راﻳﻮ ﭘﻪ اﺗﻔﺎق د دې ﺗړون ﻟﻴﮏ د ﻣﻘﺮراﺗﻮ د ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺣﻖ ﻟﺮي.
 ٢ .١٠د ﺗړون ﻟﻴﮏ ﭘﻪ ﻻﺳﻠﻴﮏ ﮐﻮﻟﻮ ﺳﺮﻩ اړوﻧﺪ اړﺧﻮﻧﻪ ﭘﻪ دې ﺗﻮګﻪ د ﺧﭙﻠﯥ ﻣﻮاﻓﻘﯥ ،ﺗړون
او د دې ﺗړون ﻟﻴﮏ ﭘﻪ ﻣﻼﺗړ ځﺎﻧﻮﻧﻪ ژﻣﻦ ﺑﻮﻟﻲ.
 ٣ .١٠دﻏﻪ ﺗړون ﻟﻴﮏ د  ۶اړﺧﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا د ﭘﺨﻮاﻧۍ ﺗړون ﻟﻴﮏ ﭘﻪ ﺗﻌﻘﻴﺐ د اﺟﺮاء وړ دﯼ او
ﺗﺮ هﻐﻮ ﺑﻪ دوام ﻣﻮﻣﻲ ﭼﯥ ښﮑﻴﻞ اړﺧﻮﻧﻪ ورﺗﻪ اړﺗﻴﺎ وﻟﺮي.
د اړﺧﻮﻧﻮ ﻻﺳﻠﻴﮑﻮﻧﻪ

ب ﺿﻤﻴﻤﻪ
د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﻗﺎﻧﻮن د ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ د څﺎﻧګﯥ
ﭘﻮښﺘﻨﻠﻴﮑﻮﻧﻪ ،ﻧﻴټﻪ ،د  ٢٠١۵ﮐﺎل ﺳﭙټﻤﺒﺮ
او د  ٢٠١۶ﮐﺎل ﺟﻨﻮري

ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﭘﻪ اﺻﻼح ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ ﮐﯥ د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ژوﻧﺪاﻧﻪ د ﺷﺮاﻳﻄﻮ ﭘﻪ
اړﻩ ﭘﻮښﺘﻨﻠﻴﮑﻮﻧﻪ
 .١ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺷﺎﻣﻨﻈﺮ
•

•

•
•

•

د ﻣﺤﺎﮐﻤﯥ ﻧﻪ ﻣﺨﮑﯥ ﭘﻪ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﮐﯥ د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺷﻤﻴﺮ
 oﻧﺎرﻳﻨﻪ
 oښځﻴﻨﻪ
د ﻣﺤﺎﮐﻤﯥ ﻧﻪ وروﺳﺘﻪ ﭘﻪ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﮐﯥ د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺷﻤﻴﺮ
 oﻧﺎرﻳﻨﻪ
 oښځﻴﻨﻪ
ﺁﻳﺎ د ﻣﺤﺎﮐﻤﯥ ﻧﻪ ﻣﺨﮑﯥ او د ﻣﺤﺎﮐﻤﯥ ﻧﻪ وروﺳﺘﻪ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﻟﭙﺎرﻩ ﺟﻼ ﻣﺮﮐﺰوﻧﻪ ﺷﺘﻮن
ﻟﺮي؟
ﻋﻤﺮوﻧﻪ
 oد  ٧ﮐﻠﻮﻧﻮ ﻧﻪ ټﻴټ
١٢-٧ o
١٨-١٢ o
 oد  ١٨څﺨﻪ ﭘﻮرﺗﻪ
د ﺗﻮﻗﻴﻒ ﻻﻣﻠﻮﻧﻪ
 oد اﻣﻨﻴﺖ ﺳﺮﻩ ﺗړﻟﯥ ﺟﺮﻣﻮﻧﻪ
 oﺟﻨﺴﻲ ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ ،د ﺟﻨﺴﻲ ﺗﻴﺮې ﭘﻪ ګډون
 oﻗﺘﻞ
 oﺗﻬﺪﻳﺪ
 oﻏﻼ
 oزﻧﺎ
 oﻧﻮر

 .٢د ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
 oرﻳﮑﺎرډوﻧﻪ
 ﺁﻳﺎ د هﺮ ﻣﺎﺷﻮم اﻧﻔﺮادي دوﺳﻴﯥ د ﺣﻘﻮﻗﻲ ،ﻃﺒﻲ ،رﻓﺘﺎري او اﻧﻈﺒﺎﻃﻲ
ﻃﺮزاﻟﻌﻤﻠﻮﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﮐﯥ ﺳﺎﺗﻞ ﺷﻮې؟
 د ﻣﺤﺮﻣﻴﺖ ﺳﺮﻩ څﻨګﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﺷﻮﯼ؟

 ﺗړل ﺷﻮﯼ دﻓﺘﺮ
 ﺗړل ﺷﻮﯼ دوﺳﻴﻪ
 ﺧﻮﻧﺪي ﻳﺎ ﻻﻧﺪې ﮐﻮټﻪ
 د ﺳﺎﻳﻦ اﻳﻦ /ﺳﺎﻳﻦ اوټ ﻃﺮزاﻟﻌﻤﻠﻮﻧﻪ
 ﻧﻮر
 oﺷﻤﻮﻟﻴﺖ ،راﺟﺴﺘﺮ ،ﺧﻮځښﺖ او ﻟﻴږد
 ﺁﻳﺎ د ﺟﺮم د ارﺗﮑﺎب ﺣﮑﻢ ﮐﺎﭘﯥ ګﺎﻧﯥ ﺳﺎﺗﻞ ﺷﻮې؟
 ﺁﻳﺎ د هﺮ ﻣﺎﺷﻮم ﻟﭙﺎرﻩ راﺟﺴﺘﺮ ﻳﺎ رﻳﮑﺎرډ ﻣﻮﺟﻮد دﯼ ﭼﯥ د ﻻﻧﺪې ﻣﻮاردو
ﭘﻪ هﮑﻠﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺮاﺑﺮ ﮐړي:
 د ﻣﺎﺷﻮم هﻮﻳﺖ
 د ﺟﺮم د ارﺗﮑﺎب ﻻﻣﻠﻮﻧﻪ
 د ﺷﻤﻮﻟﻴﺖ ،ﻟﻴږد او ﺧﻼﺻﻮن ورځ او ﺳﺎﻋﺖ
 د ﺟﺮم د ارﺗﮑﺎب د ﺗﮑﺮار ﺗﻨﺎﺳﺐ څﻪ دﯼ؟
 ﺁﻳﺎ د ورﺗﻪ ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ د ﺗﮑﺮار ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﻣﺠﺮﻣﻴﻦ ﻣﺤﮑﻮم ﺷﻮﻳﺪي؟
 د هﺮ ﺷﻤﻮﻟﻴﺖ ،ﻟﻴږد او ﺧﻼﺻﻮن ﻟﭙﺎرﻩ واﻟﻴﺪﻳﻨﻮ ﻳﺎ ﺳﺎﺗﻮﻧﮑﻮ ﺗﻪ اﻃﻼﻋﻴﯥ
 د ﻣﺨﺪرﻩ ﺗﻮﮐﻮ او اﻟﮑﻬﻮﻟﻲ ﻣﺸﺮوﺑﺎﺗﻮ څﺨﻪ د ﻧﺎوړﻩ ګټﯥ اﺧﻴﺴﺘﻨﯥ ﭘﻪ
ﺷﻤﻮل ،هﺮ ډول ﻣﻌﻠﻮﻣﯥ ﻓﺰﻳﮑﻲ ﻳﺎ رواﻧﻲ روﻏﺘﻴﺎﻳﯥ ﺳﺘﻮﻧﺰي
 oد ﺷﻤﻮﻟﻴﺖ ﭘﺮ ﻣﻬﺎل ،ﺁﻳﺎ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺗﻪ د ﻣﺮﮐﺰ د ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ ﻳﻮﻩ ﮐﺎﭘﯥ او د ﺣﻘﻮﻧﻮ ﻳﻮﻩ
ﭼﺎﭘﯥ ﻧﺴﺨﻪ ﭼﯥ دوي ﭘﺮې ﭘﻮﻩ ﺷﻲ ،ورﮐړل ﺷﻮې ،د هﻐﻪ ادرس ﭘﻪ ﺷﻤﻮل ﭼﯥ
دوي وﮐﻮﻻﯼ ﺷﻲ ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻪ درج ﮐړي؟
 oد ﺷﻤﻮﻟﻴﺖ ﭘﺮ ﻣﻬﺎل ،ﺁﻳﺎ د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ څﺨﻪ د ﺗﺮﻻﺳﻪ ﺷﻮﻳﻮ ﻳﺎ ﺿﺒﻂ ﺷﻮﻳﻮ ﺷﻴﺎﻧﻮ
ﭘﻪ اړﻩ ﮐﻮم ډول ﻣﻮﺟﻮدي ﺷﺘﻮن ﻟﺮي؟
 oﺁﻳﺎ ﺗﻮﻗﻴﻒ ځﺎﯼ د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ﻟﻴږد ﻟﭙﺎرﻩ د دوﻟﺖ ﭘﻪ ﻟګښﺖ ﺗﺮاﻧﺴﭙﻮرت ﺑﺮاﺑﺮ
ﮐړﯼ؟
• ﺻﻨﻒ ﺑﻨﺪي او ﻣﻘﺮري
 oد ﺷﻤﻮﻟﻴﺖ ﭘﻪ ﺗﻌﻘﻴﺐ ،ﺁﻳﺎ د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﻣﺮﮐﯥ ﺷﻮې؟ ﮐﻠﻪ؟
 oﺁﻳﺎ ﮐﻮم ډول رواﻧﻲ ﻳﺎ ټﻮﻟﻨﻴﺰ راﭘﻮر ﭼﻤﺘﻮ ﺷﻮﯼ څﻮ وﮐﻮﻻﯼ ﺷﻲ د اړﺗﻴﺎ وړ
ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﯥ د ﮐﭽﻮ او ﻧﻤﻮﻧﻮ د ﺗﺸﺨﻴﺺ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ ﻣﺮﺳﺘﻪ وﮐړي؟
 oﺁﻳﺎ د ﺗﺨﺼﺼﻲ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﯥ ﭘﻪ اړﻩ د هﺮ ډول ﻻزﻣﻮ ﺷﺮاﻳﻄﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د
اﺻﻼح ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ د رﻳﻴﺲ ﺳﺮﻩ ﻣﺸﻮرﻩ ﺷﻮې؟
 د ﺗﺨﺼﺼﻲ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﯥ ﻟﭙﺎرﻩ ﻏﻮښﺘﻨﯥ څﻨګﻪ ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐﯥ ﻧﻴﻮل ﺷﻮې؟

 ﺁﻳﺎ داﺳﯥ ﻣﻮارد ﭼﯥ ﮐﻠﻪ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ ﺑﺮاﺑﺮﻩ ﺷﻮې وي ،ﺷﺘﻮن
ﻟﺮي؟ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﮐړۍ.
 oﻓﺰﻳﮑﻲ ﭼﺎﭘﻴﺮﻳﺎل او اﺳﺘﻮګﻨځﺎﯼ
 څﻮ ﺧﻮﻧﯥ؟
 ﻧﺎرﻳﻨﻪ
 ښځﻴﻨﻪ
 ﭘﻪ ﻳﻮﻩ ﺧﻮﻧﻪ ﮐﯥ څﻮ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن
 اﻧﻔﺮاددي ﺧﻮﻧﻪ
 د ﻟﻴﻠﯥ ﭘﻪ ډول
 ﺁﻳﺎ ﺑﺴﺘﺮې ﺑﺮاﺑﺮي ﺷﻮې؟
 څﻮ وارﻩ ﺑﺴﺘﺮې ﭘﺎﮐﻴږي/ﺑﺪﻟﻴږي.؟
 ﺁﻳﺎ د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ﺷﺨﺼﻲ ﺷﻴﺎﻧﻮ د ذﺧﻴﺮﻩ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ځﺎﯼ ﻣﻮﺟﻮد
دﯼ؟
 د ﺧﻮﻧﻮ اﻧﺪازﻩ څﻮﻣﺮﻩ دﻩ؟ )ﭘﻪ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ د ﺧﻮﻧﻮ اﻧﺪازﻩ ،څﻮ د
ﺳﺮﻩ ﺻﻠﻴﺐ د ﻧړﻳﻮاﻟﯥ ﮐﻤﻴټﯥ د اړﺗﻴﺎوو ﺳﺮﻩ اﺟﺎﺑﺖ و ارزوي .د
دې ﻣﻮﺧﯥ ﻟﭙﺎرﻩ ،ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯥ وﮐړي د هﺮې ﺧﻮﻧﯥ اوږدواﻟﯽ او
ﺳﻮر ﭘﻪ ﻣﺘﺮ اﻧﺪازﻩ ﮐړۍ او ﺑﻴﺎ دواړﻩ ﺷﻤﻴﺮې د ﻳﻮ ﺑﻞ ﺳﺮﻩ ﺿﺮب
ﮐړۍ څﻮ د هﺮې ﺧﻮﻧﯥ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐړۍ .د ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻲ ﺷﻤﻴﺮ د ﻳﻮ ﺑﻞ ﺳﺮﻩ اﺿﺎﻓﻪ ﮐړۍ او ﭘﻪ ﺿﻤﻴﻤﻪ ﺷﻮې ﭘﺎڼﻪ
ﮐﯥ د ټﻮﻟﻮ ﻣﻮﺟﻮدﻩ ﺧﻮﻧﻮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻲ ﻣﺮﺑﻊ ﻓټ رﻳﮑﺎرډ ﮐړي(.
 ﺁﻳﺎ ﺧﻮﻧﯥ ﮐﺎﻓﻲ اﻧﺪازﻩ ﻃﺒﻌﻲ رڼﺎ او هﻮا ﺑﺮاﺑﺮوي؟
 ﺁﻳﺎ څﻮﮎ ﻃﺒﻌﻲ رڼﺎ ﺗﻪ ﻟﻮﺳﺖ ﮐﻮﻻﯼ ﺷﻲ؟ )ﭘﻪ ﻳﻮﻩ ﺳﻠﻮل ﮐﯥ د
ﮐړﮐﯥ او ﭘﻠﻮ ټﻮﻟﻴﺰﻩ اﻧﺪازﻩ ﺑﺎﻳﺪ د ﻏﻮﻟﯥ د اﻧﺪازې څﺨﻪ د ١٠٪
څﺨﻪ ﮐﻤﻪ ﻧﻪ وي -د ﺳﺮﻩ ﺻﻠﻴﺐ ﻧړﻳﻮاﻟﻪ ﮐﻤﻴټﻪ ٣٧ ،ﭘﺎڼﻪ(.
 ﺁﻳﺎ ﻣﺎﺷﻮم ﮐﻮﻻﯼ ﺷﻲ ﮐړﮐﯥ ﭘﺮاﻧﻴﺰي؟
 د ﺣﻔﻆ اﻟﺤﺼﻲ د ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ ﺷﻤﻴﺮ
 ﻧﺎرﻳﻨﻪ
 ښځﻴﻨﻪ
 څﻮﻣﺮﻩ ﺷﺎوروﻧﻮ او ﻏﺴﻞ ﺧﻮﻧﯥ ﻣﻮﺟﻮدې دي؟
 اﻳﺎ ﻣﺮﮐﺰوﻧﻪ ﭘﺎﮎ دي؟
 څﻮ وارﻩ ﻣﺮﮐﺰوﻧﻪ ﭘﺎﮐﻴږي؟









د ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ ﻳﺎ د ﺳﺎﻋﺘﻴﺮي څﻪ ډول اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد دي؟
 د ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ ﻟﭙﺎرﻩ اﺿﺎﻓﻲ وﺧﺖ ﺷﺘﻮن ﻟﺮي؟
 د ﺗﮑړښﺖ )ﺳﭙﻮرټ( ﻟﭙﺎرﻩ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭼﺎﭘﻴﺮﻳﺎل ﻣﻮﺟﻮد دﯼ؟
 ﺁﻳﺎ د ﺳﺎﻋﺘﻴﺮې/ﻓﺎرﻏﻪ وﺧﺖ)ﻓﻠﻤﻮﻧﻮ ،ګﻴﻤﻮﻧﻮ ،او داﺳﯥ ﻧﻮرو
ﺷﻴﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ( څﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد دي؟
 د اور څﺨﻪ د ﺧﻮﻧﺪﻳﺘﻮب ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ څﻪ ډول ﺳﻴﺴټﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮﺟﻮد دي؟
 oزﻧګﻮﻧﻪ
 oﻋﻼﻣﻪ ﺷﻮې ﺑﻴړﻧۍ دروازې
 oﻣﻨﻈﻢ ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت
 ﮐﺎﻟﯥ
 ﺁﻳﺎ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﮐﻮﻻﯼ ﺷﻲ ﺧﭙﻞ ﮐﺎﻟﯥ واﻏﻮﻧﺪي؟
ﺁﻳﺎ ﮐﺎﻟﻲ د ﻣﻮﺳﻢ ﻟﭙﺎرﻩ ﻣﺴﺎﻋﺪ دي؟
ﺧﻮاړﻩ او اوﺑﻪ
 څﻮ ډوﻟﻪ ﺧﻮاړﻩ ورﮐﻮل ﮐﻴږي؟
 څﻪ وﺧﺖ ﺧﻮاړﻩ ورﮐﻮل ﮐﻴږي؟
 ﺁﻳﺎ د ﺧﻮړو د ﭼﻤﺘﻮ ﮐﻮﻟﻮ ځﺎﻳﻮﻧﻪ ﭘﺎﮎ دي؟
 د اﻣﮑﺎن ﭘﻪ ﺻﻮرت ﮐﯥ ،د ﺧﻮړو د ﻻﻳﺤﯥ ﻳﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻳﯥ ﻣﻴﻨﻮ ﺗﺮ
ﻻﺳﻪ ﮐﻮل.
 ﺁﻳﺎ اوﺑﻪ هﻤﻴﺸﻪ ﻣﻮﺟﻮدې وي؟
ښﻮوﻧﻪ او روزﻧﻪ ،ﺣﺮﻓﻮي روزﻧﯥ او ﮐﺎر
 ﺁﻳﺎ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ښﻮوﻧﯥ او روزﻧﯥ ﺗﻪ ﻻﺳﺮﺳﯽ ﻟﺮي؟
 د ټﻮﻟﻨﯥ ﭘﻪ ښﻮوﻧځﻴﻮ ﮐﯥ؟ ﮐﻪ ﭼﻴﺮې ځﻮاب هﻮ وي ،ﻧﻮ څﻮﻣﺮﻩ؟
 د ځﻮاﻧﺎﻧﻮ ﭘﻪ اﺻﻼح ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ ﮐﯥ؟ ﮐﻪ ﭼﻴﺮې ځﻮاب هﻮ وي ،ﻧﻮ
څﻮﻣﺮﻩ؟
 ﺑﺮﻳﻠﻴﮑﻮﻧﻪ ﻳﺎ ﺳﻨﺪوﻧﻪ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﺷﻮې؟
 د ﺗﻴﺮ ﮐﺎل ﭘﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﮐﯥ څﻮﻣﺮﻩ؟
 ﮐﺘﺎﺑﺘﻮن ﺗﻪ ﻻﺳﺮﺳﯽ ﻣﻮﺟﻮد دﯼ؟
 ﺁﻳﺎ ﭘﻪ ﮐﺘﺎﺑﺘﻮن ﮐﯥ ښﻮوﻧﻴﺰ او ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ ﮐﺘﺎﺑﻮﻧﻪ ﭼﯥ د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ
ﻟﭙﺎرﻩ ﻣﺴﺎﻋﺪ وي ﻣﻮﺟﻮد دﯼ؟ څﻮﻣﺮﻩ؟
ﺁﻳﺎ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﺣﺮﻓﻮي ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﻻﺳﺮﺳﯽ ﻟﺮي؟ ﻓﺮﺻﺘﻮﻧﻪ ﺗﺸﺮﻳﺢ
ﮐړۍ.

o

o

o

o

o

 ﺁﻳﺎ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﺗﻼﻓﻲ ﺷﻮې ﮐﺎر ﺗﻪ ﻻﺳﺮﺳﯽ ﻟﺮي؟ ﻓﺮﺻﺘﻮﻧﻪ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﮐړۍ.
ﻣﺬهﺐ
 ﺁﻳﺎ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﻣﺬهﺒﻲ ﻻرښﻮدوﻧﻪ ﺗﻪ ﻻﺳﺮﺳﯽ ﻟﺮي؟
 ﺁﻳﺎ ﻣﺬهﺒﻲ اﺳﺘﺎزو ﺗﻪ د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د اﺻﻼح ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ څﺨﻪ د ﻟﻴﺪﻧﯥ اﺟﺎزﻩ
ورﮐﻮل ﮐﻴږي؟ څﻮ ځﻠﻪ.
د ﻧﺎروﻏﯥ ،ټﭙﯥ ﮐﻴﺪو او ﻣړﻳﻨﯥ ﭘﻪ اړﻩ اﻃﻼﻋﻴﻪ
 ﺁﻳﺎ د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د اﺻﻼح ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ ﭼﺎرواﮐﻲ د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ﻃﺒﻲ ﺣﺎﻟﺖ،
د ﻣړﻳﻨﯥ ﭘﻪ ﺷﻤﻮل ،د هﺮ ډول ﻏﻮښﺘﻨﻮ ﻳﺎ ﺑﺪﻟﻮﻧﻮﻧﻮ ﭘﻪ هﮑﻠﻪ د هﻐﻮي
ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﻳﺎ ﺳﺎﺗﻮﻧﮑﻮ ﺗﻪ اﻃﻼع ورﮐﻮي؟
 د ﺗﻴﺮ ﮐﺎل ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﮐﯥ څﻮ اﻃﻼﻋﻴﯥ اﺳﺘﻮل ﺷﻮې؟
د ﭘﺮاﺧﯥ ټﻮﻟﻨﯥ ﺳﺮﻩ اړﻳﮑﯥ
 ﺁﻳﺎ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن د ﺑﻬﺮ ﻧړۍ ﺗﻪ ﻻﺳﺮﺳﯽ ﻟﺮي؟
 ﺁﻳﺎ هﻐﻮي د ﺧﭙﻠﻮ ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﻳﺎ دوﺳﺘﺎﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﺗﻤﺎس ﻧﻴﻮﻻﯼ ﺷﻲ؟
 څﻮ ټﻠﻴﻔﻮﻧﻮﻧﻮ ﺗﻪ اﺟﺎزﻩ ﺷﺘﻪ؟
 څﻮ ﻣﮑﺘﻮﺑﻮﻧﻮ/ﻟﻴﮑﻮﻧﻮ ﺗﻪ اﺟﺎزﻩ ﺷﺘﻪ؟
 ﺁﻳﺎ هﻐﻮي ﮐﻮﻻﯼ ﺷﻲ د ﮐﻮرﻧۍ ﻳﺎ دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺳﺮﻩ ووﻳﻨﻲ؟
 ﺁﻳﺎ د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د اﺻﻼح ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ ﭼﺎرواﮐﯥ د هﻐﻮي د ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﺳﺮﻩ د
ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺷﻮﻳﻮ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ﻣﻨﻈﻤﻮ اړﻳﮑﻮ څﺨﻪ ډاډ ﺣﺎﺻﻠﻮي؟
 د څﻮ ﻟﻴﺪﻧﻮ اﺟﺎزﻩ ﺷﺘﻪ؟
 څﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺗﻪ د ﻟﻴﺪو اﺟﺎزﻩ ورﮐﻮل ﮐﻴږي؟
 ﭘﻪ هﻐﻪ ﺻﻮرت ﮐﯥ ﭼﯥ ﻣﺎﺷﻮم ﺗﻪ د ﮐﻮرﻧۍ ﻧږدې ﻏړي د ﻣﻼﻗﺎت ﻟﭙﺎرﻩ
ور ﻧﻪ ﺷﻲ ،د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د اﺻﻼح ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ ﭼﺎرواﮐﯥ د اړﻳﮑﻮ د
ﺳﻤﺒﺎﻟﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﭘﻪ ﮐﻮﻣﻮ اﻗﺪاﻣﻮﻧﻮ ﻻس ﭘﻮرې ﮐﻮي؟
 ﺁﻳﺎ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ورځﭙﺎڼﻮ ،ﻣﻴﺎﺷﺘﻨﻴﻮ ،راډﻳﻮ او ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن ﺗﻪ ﻻﺳﺮﺳﯽ ﻟﺮي؟
د ﻓﺰﻳﮑﻲ ﺗﻮﻗﻴﻒ او د ﻗﻮي د ﮐﺎروﻧﯥ ﭘﻪ اړﻩ ﻣﺤﺪودﻳﺘﻮﻧﻪ
 ﺁﻳﺎ د ﺗﻴﺮو دوو ﮐﻠﻨﻮ ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﮐﯥ ﺗﻮﻗﻴﻒ ځﺎﯼ د ﻓﺰﻳﮑﻲ ﺗﻮﻗﻴﻒ او د ﻗﻮي د
ﮐﺎروﻟﻮ ﭘﻪ اړﻩ ﻣﺤﺪودﻳﺘﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﺣﺎل ﮐړي؟
 څﻮ وارﻩ؟
 ﺣﺎﻟﺘﻮﻧﻪ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﮐړۍ؟
 ﺁﻳﺎ ﮐﺎرﮐﻮﻧﮑﻮ ﺗﻪ د وﺳﻠﻮ د ﻟﻴږدوﻟﻮ اﺟﺎزﻩ ﺷﺘﻪ؟
اﻧﻈﺒﺎﻃﻲ ﻃﺮزاﻟﻌﻤﻠﻮﻧﻪ
 د ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ د اﻧﻔﺎذ ﻟﭙﺎرﻩ څﻪ ډول اﻧﻈﺒﺎﻃﻲ ﺗﺪﺑﻴﺮوﻧﻪ ﮐﺎرول ﺷﻮي؟

 ﺁﻳﺎ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﭘﻪ اﻧﻔﺮادي ﺳﻠﻮﻟﻮﻧﻮ ﻳﺎ ﺗﻴﺎرو ﺳﻠﻮﻟﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﺳﺎﺗﻞ ﺷﻮي؟
 ﺁﻳﺎ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﭘﻪ ﻓﺰﻳﮑﻲ ﺗﻮګﻪ وهﻞ ﺷﻮي؟
 ﺁﻳﺎ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﺧﻮراﮐﻲ رژﻳﻢ ورﮐړل ﺷﻮﯼ؟
 ﺁﻳﺎ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن د ﮐﻮرﻧۍ اړﻳﮑﯥ څﺨﻪ را ګﺮزول ﺷﻮې؟
 ﺁﻳﺎ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن د زﻳﺎت ﮐﺎر ﺳﺮﻩ ﻣﺦ ﺷﻮې؟
 oﺗﻔﺘﻴﺶ او ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻪ
 ﺁﻳﺎ ﺗﻔﺘﻴﺶ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻮﯼ؟
 د ﭼﺎ ﻟﻪ ﺧﻮا؟
 څﻮ ځﻠﻪ
 ﺁﻳﺎ راﭘﻮروﻧﻪ ﺧﭙﺎرﻩ ﺷﻮي؟
 ﺁﻳﺎ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د اﺻﻼح ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ څﺨﻪ د ﺑﺎﻧﺪې ﺗﻮاﻧﻴﺪﻟﻲ ﭼﯥ
وزارت ﻳﺎ ﻧﻮرو اړوﻧﺪو ﭼﺎرواﮐﻮ ﺗﻪ ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻪ وړاﻧﺪې ﮐړي؟
 ټﻮﻟﻨﯥ ﺗﻪ ﺳﺘﻨﻴﺪل) -ﺑﻴﺎ ﻳﻮ ځﺎﯼ ﮐﻴﺪل او د ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﯥ څﺨﻪ وروﺳﺘﻪ
ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻪ(:
 ﺁﻳﺎ د ټﻮﻟﻨﯥ ﺳﺮﻩ د ﺑﻴﺎ ﻳﻮ ځﺎﯼ ﮐﻴﺪو ﻟﭙﺎرﻩ ﮐﻮم ﭘﺮوګﺮام ﻣﻮﺟﻮد
دﯼ؟ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﮐړۍ.
 د ﺗﻴﺮ ﮐﺎل ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﮐﯥ څﻮﻣﺮﻩ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﻟﻪ ﺑﻨﺪ څﺨﻪ د وﺧﺘﻪ
ﺧﻮﺷﯽ ﺷﻮې؟
 ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﻟﻪ ﺗﻮﻗﻴﻒ څﺨﻪ ﺧﻮﺷﻲ ﺷﻲ ،د ټﻮﻟﻨﯥ ﺳﺮﻩ د ﺑﻴﺎ
ﻳﻮ ځﺎﯼ ﮐﻴﺪو ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ د ﻣﺮﺳﺘﯥ ﺑﻪ هﺪف څﺨﻪ ډول ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻪ
ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻮي؟
 oﮐﻮر
 oﮐﺎﻟﻲ
 oاﺳﺘﺨﺪام
 د ﺧﻴﺮ ښﻴګڼﯥ ټﻮﻟﻨﻴﺰ ﮐﺎرﮐﻮﻧﮑﻲ د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ﻋﺪاﻟﺖ د ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ
ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ ﻳﻮ ډﻳﺮ ﻣﻬﻢ ﻧﻬﺎد دﯼ -ﺁﻳﺎ هﺮ ﻣﺎﺷﻮم ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ رﻳﮑﺎرډوﻧﻮ ﮐﯥ د
ټﻮﻟﻨﻴﺰې څﻴړﻧﯥ راﭘﻮر درج ﮐړﯼ؟
 د ﺑﻨﺪ څﺨﻪ د ﺧﻼﺻﻮن ﭘﺮ ﻣﻬﺎل څﻮﮎ د ﻣﺎﺷﻮم ﻣﺴﻮﻟﻴﺖ ﭘﻪ ﻏﺎړﻩ اﺧﻠﻲ؟
 د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د اﺻﻼح ﻣﺮﮐﺰ څﺨﻪ د هﻐﻮي د ﺧﻼﺻﻮن ﭘﺮ ﻣﻬﺎل ،ﺁﻳﺎ ﭘﻪ
ټﻮﻟﻨﻪ ﮐﯥ د هﻐﻮي د ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﭘﻪ اړﻩ ﺗﻌﻘﻴﺒﻲ ﭼﺎرې ﺷﺘﻮن ﻟﺮي؟
 ﮐﻪ ﭼﻴﺮې ځﻮاب هﻮ وي ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ څﻮﮎ ﺗﻌﻘﻴﺒﻲ ﭼﺎرې ﭘﺮ ﻣﺦ وړي -ﭘﻪ
ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺗﻮګﻪ د ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﯥ څﺨﻪ وروﺳﺘﻪ د ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻧﻮم ﻳﺎدﻳږي؟

 .٣ﭘﺮﺳﻮﻧﻞ
•

•

•
•
•

څﻮﻣﺮﻩ ﮐﺎرﮐﻮﻧﮑﻲ او د ﺗﺨﺼﺼﻲ ﮐﺎرﮐﻮﻧﮑﻮ ﮐﻮﻣﯥ ﮐﺘګﻮرې ګﺎﻧﯥ ﻣﻮﺟﻮدي دي؟
 oادارې
 oﺳﺎﺗﻮﻧﮑﻲ
 oﻣﺸﻮرﻩ ورﮐﻮﻧﮑﻲ
 oښﻮوﻧﮑﻲ/روزوﻧﮑﻲ
 oﺣﺮﻓﻮي ښﻮوﻧﮑﻲ
 oد ﻋﻘﻠﻲ او ﻋﺼﺒﻲ ﻧﺎروﻏﻴﻮ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻳﺎ ارواﻩ ﭘﻮﻩ
د هﺮې ﮐﺘګﻮرې ﻟﭙﺎرﻩ ،د هﻐﻮي د ﮐﺎر ﻣﺎهﻴﺖ څﻪ دﯼ؟
 oټﻮل وﺧﺖ
 oﻧﻴﻢ وﺧﺖ
 oرﺿﺎ ﮐﺎر
د هﺮې ﮐﺘګﻮرې ﻟﭙﺎرﻩ ،د ښځﻴﻨﻪ وو ﮐﺎرﮐﻮﻧﮑﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې د ﻧﺎرﻳﻨﻪ وو ﮐﺎرﮐﻮﻧﮑﻮ
ﺗﻨﺎﺳﺐ څﻪ دﯼ؟
ﮐﻪ ﭼﻴﺮې ﮐﺎرﮐﻮﻧﮑﯽ روزﻧﻪ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐړي ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ څﻪ؟ د ﺗﻴﺮو درﻳﻮ ﮐﻠﻨﻮ ﭘﻪ ﻣﻮدﻩ ﮐﯥ د
ﮐﺎرﮐﻮﻧﮑﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د هﺮ ډول روزﻧﻴﺰو ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ ﻧﻴټﯥ او ﻋﻨﻮاﻧﻮﻧﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﮐړۍ؟
د رﻳﻴﺲ وړﺗﻴﺎ څﻪ دﻩ؟
 oاﮐﺎډﻳﻤﻴﮏ ﺑﺮﻳﻠﻴﮑﻮﻧﻪ
 oﻣﺴﻠﮑﻲ ﺗﺠﺮﺑﻪ
 oﻣﺨﮑﻨۍ ادارې/ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺗﺠﺮﺑﻪ
 oداﺧﻞ ﺧﺪﻣﺖ روزﻧﯥ
 oﮐﻪ ﭼﻴﺮې ﻣﻤﮑﻦ وي ،د ﺑﺎﻳﻮګﺮاﻓﻲ ﮐﺎﭘﯥ ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﮐړۍ؟

د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ ﺳﺎﺣﻮي ﺟﯥ ﺁي او ﺗﻪ
د ﺳﺎﻣﻴﻮول واﻣﺒﻮګﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ،د ﻗﺎﻧﻮن د ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ د واﺣﺪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ،ښﺎﻏﻠﻲ ﻣﺎﻳﮑﻞ هﺎرټ ﻣﻦ
ﺗﻪ ،د ﻗﺎﻧﻮن د ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ د واﺣﺪ ﻣﺸﺮ ،د ﮐﺎﺑﻞ ﻣﺮﮐﺰي دﻓﺘﺮ
ﻣﻮﺿﻮع :د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﺳﺮوې
ﻧﻴټﻪ :د  ٢٠١۵ﮐﺎل د ﺳﭙټﻤﺒﺮ ١٧
ټﻮﻟﻮ ښﺎﻏﻠﻴﻮ،
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ﺗﻮﻗﻴﻒ ځﺎﻳﻮﻧﻮ او اﺻﻼح ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ د ﻋﺪﻟﻴﻲ وزارت ﭘﻪ
ﭼﻮﮐﺎټ ﮐﯥ د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د اﺻﻼح د رﻳﺎﺳﺖ ﻟﻪ ﺧﻮا او د ﺑﺎﻟﻐﻮ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ﺗﻮﻗﻴﻒ ځﺎﻳﻮﻧﻮ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ د ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﭼﺎرو د وزارت د ﻣﺤﺎﺑﺴﻮ د ﻣﺮﮐﺰي رﻳﺎﺳﺖ ﻟﻪ ﺧﻮا ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐﻴږي .ﭘﻪ
ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﻟﺤﺎظ ،د ﻣﺤﺎﺑﺴﻮ ﻣﺮﮐﺰي رﻳﺎﺳﺖ ﺗﺮ  ٢٠٠٣ﮐﺎﻟﻪ ﭘﻮرې د ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﭼﺎرو د وزارت ﭘﻪ
ﭼﻮﮐﺎټ ﮐﯥ و ،ﺧﻮ ﭘﻪ هﻤﺪې ﮐﺎل ﮐﯥ د ﻋﺪﻟﻴﻲ وزارت ﺗﻪ وﻟﻴږدول ﺷﻮ ،ځﮑﻪ ﭼﯥ ﻳﺎد وزارت
ﺗﻪ د ﻳﻮﻩ "ﺑﯥ ﻃﺮﻓﻪ" اړخ ﭘﻪ ﺣﻴﺚ ﮐﺘﻞ ﮐﻴږي .ﭘﻪ  ٢٠٠٩ﮐﺎل ﮐﯥ ،د ﻋﺎﻣﻲ روﻏﺘﻴﺎ وزارت د
ﻋﺪﻟﻴﻲ وزارت ﺳﺮﻩ د ﻳﻮﻩ ﺗﻔﺎهﻢ ﻟﻴﮏ ﻟﻪ ﻻرې ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺗﻪ ورﺳﻴﺪ څﻮ د ﻋﺪﻟﻴﻲ وزارت
زﻧﺪاﻧﻮﻧﻮ ،ﺗﻮﻗﻴﻒ ځﺎﻳﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﻃﺒﻲ ﮐﺎرﮐﻮﻧﮑﻲ وﻟﻴږي او د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د اﺻﻼح رﻳﺎﺳﺘﻮﻧﻮ اړﺗﻴﺎوو
ﺗﻪ ځﻮاب وواﻳﻲ .ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ  ٢٠١٢ﮐﺎل ﮐﯥ د ﻣﺤﺎﺑﺴﻮ ﻣﺮﮐﺰي رﻳﺎﺳﺖ )ﺑﺎﻟﻎ زﻧﺪاﻧﻴﺎن( ﺑﻴﺮﺗﻪ
د ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﭼﺎرو وزارت ﺗﻪ د ښﻪ اﻣﻨﻴﺖ د ﺑﺮاﺑﺮوﻟﻮ ﭘﻪ ﺧﺎﻃﺮ )د ﻟﻮﺗﻔﺎ ﭘﻪ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺮﺳﺘﻪ( اﻧﺘﻘﺎل
ﺷﻮ ،د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د اﺻﻼح رﻳﺎﺳﺖ د ﻋﺪﻟﻴﻲ وزارت ﭘﻪ ﭼﻮﮐﺎټ ﮐﯥ ﭘﺎﺗﻪ ﺷﻮ .ﮐﻪ څﻪ هﻢ د
ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﭘﻪ روﻏﺘﻴﺎ ﭘﺎﻟﻨﻪ ﮐﯥ ﭘﻪ ﺑﻮدﻳﺠﻪ ﮐﯥ ﭘﻪ دې اړﻩ ﮐﻮم ځﺎﻧګړې اﺧﺘﺼﺎص ﺗﻪ ځﺎﯼ ﻧﻪ دﯼ
ورﮐړﯼ ،ﺧﻮ ﺑﻴﺎ هﻢ ،د ﻋﺎﻣﻲ روﻏﺘﻴﺎ وزارت د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د اﺻﻼح ﻣﺮﮐﺰ د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د
روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﯥ د ﺑﺮاﺑﺮوﻟﻮ ﭼﺎرو ﺗﻪ دوام ورﮐﻮي .داﺳﯥ ګﻤﺎن ﮐﻴږي ﭼﯥ د ﻋﺎﻣﻲ روﻏﺘﻴﺎ د
وزارت ﺳﺮﻩ د  ٢٠٠٩ﮐﺎل ﺗﻔﺎهﻢ ﻟﻴﮏ د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د اﺻﻼح د رﻳﺎﺳﺖ ﭘﻪ هﮑﻠﻪ ﻻ هﻢ د ﺗﻄﺒﻴﻖ
وړ دﯼ.
د ﻋﺪﻟﻴﻲ وزﻳﺮ ،ﻋﺒﺪاﻟﺒﺼﻴﺮ اﻧﻮر ،د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﻗﺎﻧﻮن د ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ د واﺣﺪ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﻳﻮ ﺷﻤﻴﺮ ﻧﺎﺳﺘﻮ
ﮐﯥ د هﻴﻮاد ﭘﻪ ﮐﭽﻪ د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د اﺻﻼح ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ د وﺿﻌﻴﺖ ﭘﻪ اړﻩ ډﻳﺮﻩ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪې ښﮑﺎرﻩ
ﮐړې .ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﻣﻮږ د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د اﺻﻼح ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ وﺿﻌﻴﺖ او ﭘﻪ ﺳﺎﺣﻮ ﮐﯥ اﺳﺎﺳﻲ ﺑﻴﺎ
ﺗﮑﺮارﻳﺪوﻧﮑﻲ ﺳﺘﻮﻧﺰې ﺑﺮرﺳﻲ او ﺗﻔﺘﻴﺶ ﮐړو ،د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﻗﺎﻧﻮن د ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ د ﻣﺮﮐﺰي دﻓﺘﺮ
واﺣﺪ ﺑﻪ وﮐﻮﻻﯼ ﺷﻲ د ﻋﺪﻟﻴﻲ د وزارت )او ﻧﻮرو اړوﻧﺪو وزارﺗﻮﻧﻮ( ﺳﺮﻩ راﺑﻄﻪ ټﻴﻨګﻪ ګړي

څﻮ د وړاﻧﺪوﻳﻨﯥ وړ ﻣﻬﻤﯥ ﻣﺴﻠﯥ هﻮارې ﮐړي او د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ زﻳﺎت روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻪ
ﺑﺮاﺑﺮ ﮐړي.
ﻣﻮږ اړﺗﻴﺎ ﻟﺮو ﭼﯥ د ﻗﺎﻧﻮن د ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ هﺮ ټﻴﻢ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺳﺎﺣﻪ ﮐﯥ د ځﻮاﻧﺎﻧﻮ د اﺻﻼح د هﺮ
ﻣﺮﮐﺰ څﺨﻪ ﻟﻴﺪﻧﻪ وﮐړي څﻮ د ﻻﻧﺪﻧﻴﻮ ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ﭘﻮښﺘﻨﻮ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﺳﻤﻮن ﮐﯥ د ﻃﺒﻲ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ د
رﺳﻮﻟﻮ ﻣﺴﻠﻪ وڅﻴړي.
د دې ﮐﺎر ﻟﭙﺎرﻩ ﺑﻪ د ﭘﺎﯼ ﻧﻴټﻪ د  ٢٠١۵ﮐﺎل د ﻧﻮﻣﺒﺮ  ١ﻧﻴټﻪ د ﻳﮑﺸﻨﺒﯥ د ﮐﺎرې ورځﯥ ﭘﺎﯼ
وي.
د ﺳﺮوې ﭘﺮ ﻣﻬﺎل ،دا ﺑﻪ ﻳﻮﻩ ډﻳﺮﻩ ښﻪ ﺧﺒﺮﻩ وي ﭼﯥ د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د اﺻﻼح رﻳﺎﺳﺖ د ﮐﺎرﮐﻮﻧﮑﻮ
ﺗﺮ څﻨګ ﭘﺨﭙﻠﻪ د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺳﺮﻩ هﻢ ﺧﺒﺮې وﺷﻲ -ﭘﻪ ﺧﺎص ډول د ﺣﻔﻆ اﻟﺼﺤﻲ ،ﺧﻮړو )ﻣﻘﺪار
او ﮐﻴﻔﻴﺖ( ﭘﻪ ﺣﻮاﻟﻪ ،روﻏﺘﻴﺎ ﭘﺎﻟﻨﯥ ﺗﻪ ﻻﺳﺮﺳﯽ ،دواﻣﺪارﻩ ﻃﺒﻲ ﻣﻌﺎﻳﻨﺎت ،د ﻧﺎروﻏﻴﻮ ﺧﭙﺮﻳﺪل،
ﻧﺎروﻏﯥ او ﻣړﻳﻨﻪ .ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯥ وﮐړۍ ﻻﻧﺪې داﺧﻠﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ ﻳﺎد وﻟﺮۍ.
د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د اﺻﻼح او داراﻟﺘﺎدﻳﺐ ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ ﻗﺎﻧﻮن  ١٩ ،١٧ ،١١او  ٢٠ﻣﺎدې
 : (۴) .١١د اﺳﻼﻣﻲ ارزښﺘﻮﻧﻮ او د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﻣﻌﻴﺎروﻧﻮ ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐﯥ ﻧﻴﻮﻟﻮ ﺳﺮﻩ د ﻋﺪﻟﻴﻲ
وزارت ﻣﮑﻠﻒ دﯼ ﭼﯥ د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د اﺻﻼح او داراﻟﺘﺎدﻳﺐ د ﻣﻮﺟﻮدﻩ ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ وداﻧۍ ﺗﻨﻈﻴﻢ
ﮐړي.
 (١) ١٧ﻣﺎدﻩ :د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د اﺻﻼح او داراﻟﺘﺎدﻳﺐ ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ ﭼﺎرواﮐﻲ ﻣﮑﻠﻒ دي څﻮ د ﻣﻨﺎﺳﺒﻮ
روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﺗﻮﮐﻮ ﭘﻪ واﺳﻄﻪ اړوﻧﺪ ازاد او ﺗړل ﺷﻮې ﻣﺮﮐﺰوﻧﻪ ﻣﺠﻬﺰ او ﻣﺰﻳﻦ ﮐړي او د
ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ ﭼﺎﭘﻴﺮﻳﺎل ﭘﺎﮎ وﺳﺎﺗﻲ.
 (١) ١٩ﻣﺎدﻩ :د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د اﺻﻼح او داراﻟﺘﺎدﻳﺐ ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ ﭼﺎرواﮐﻲ ،د ﻋﺎﻣﻲ روﻏﺘﻴﺎ د
وزارت ﭘﻪ هﻤﮑﺎري ﻣﮑﻠﻒ دي څﻮ د ﺷﮑﻤﻨﻮ ،ﮐﻪ ﭼﻴﺮې ﺗﻮرن ﺷﻮې وي او ﺑﺴﺘﺮي ﺷﻮﻳﻮ
ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ وړﻳﺎ روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﮐړي.
 (٢) ١٩ﻣﺎدﻩ :ﮐﻪ ﭼﻴﺮې ﻧﺎروغ ﻣﺎﺷﻮم ﭼﯥ د هﻤﺪې ﻣﺎدې ﭘﻪ اول ﺑﻨﺪ ﮐﯥ ورﺗﻪ اﺷﺎرﻩ ﺷﻮې د
ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د اﺻﻼح او داراﻟﺘﺎدﻳﺐ ﭘﻪ ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ ﮐﯥ د درﻣﻠﻨﯥ وړ ﻧﻪ وي ،د اﺻﻼح ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ
ﭼﺎرواﮐﯥ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻮﻣﻮړې ﻳﺎ ﻧﻮﻣﻮړﯼ د ﻣﮑﻠﻒ ډاﮐټﺮ ﭘﻪ ﻻرښﻮﻧﻪ د ﻣﺮﮐﺰ څﺨﻪ د ﺑﺎﻧﺪې ﻳﻮﻩ
ﻣﻨﺎﺳﺐ روﻏﺘﻮن ﺗﻪ د درﻣﻠﻨﯥ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﮐړي او د ﻟﻮي څﺎرﻧﻮال اړوﻧﺪ دﻓﺘﺮ ﺗﻪ د ﺧﭙﻠﻮ
اﻗﺪاﻣﻮﻧﻮ ﭘﻪ اړﻩ اﻃﻼع ورﮐړي .د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د اﺻﻼح ﻣﺮﮐﺰ ﭼﺎواﮐﻲ ﻣﮑﻠﻒ دي څﻮ د ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ
ﭘﻪ هﻤﮑﺎري ﻻزم اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺗﺪﺑﻴﺮوﻧﻪ ﺧﭙﻞ ﮐړي څﻮ د ﻧﺎروغ ﻣﺎﺷﻮم اﻣﻨﻴﺖ ﻳﻘﻴﻨﻲ ﺷﻲ.
 (١) ٢٠ﻣﺎدﻩ :د دې ﭘﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﭼﯥ ﻃﺒﻲ ﻣﻘﺮراﺗﻮ او ﺣﻔﻆ اﻟﺼﺤﻲ ﺗﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ وﺷﻲ ،د
ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﭘﻪ اﺻﻼح ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ او داراﻟﺘﺎدﻳﺒﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﻣﻘﺮر ﺷﻮي ډاﮐټﺮان ﻣﮑﻠﻒ دي څﻮ ﮐﻢ ﺗﺮ

ﮐﻤﻪ ﭘﻪ اوﻧۍ ﮐﯥ دوﻩ وارﻩ د ورځﻨﻴﻮ ﺧﻮړو ،د ﺧﻮب ﺧﻮﻧﻮ او ﺷﮑﻤﻨﻮ ،ﺗﻮرﻧﻮ او ﺑﺴﺘﺮ ﺷﻮﻳﻮ
ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺗﻪ د ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻮﻳﻮ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ د ﮐﻨﺘﺮول څﺨﻪ ډاډ ﺣﺎﺻﻞ ﮐړي.
) (٢د اﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺪوﻧﮑﻮ ﻧﺎروﻏﻴﻮ ﻧﺎروﻏﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ﺧﺎﺻﻮ ﺳﺎﺣﻮ ﮐﯥ د ﻧﻮرو ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ څﺨﻪ ﺟﻼ
وﺳﺎﺗﻞ ﺷﻲ.
او د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﻻرښﻮد اﺿﺎﻓﻲ اﺳﻨﺎد-
د ﻣﺎﺷﻮم د ﻋﺪاﻟﺖ د ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ﻣﻌﻴﺎري ﮐﻢ ﺗﺮ ﮐﻤﻪ ﻗﻮاﻋﺪ )د ﺑﻴﺠﻴﻨګ
ﻗﻮاﻋﺪ(
http://www.unrol.org/files/UNAdminofJUSTICE.pdf
د ﻣﺎﺷﻮم د ﺣﻘﻮﻧﻮ ﭘﻪ اړﻩ ﻧړﻳﻮال ﻣﻴﺜﺎق
http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx
د ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﻗﺎﻧﻮن د ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ د واﺣﺪ ﻟﭙﺎرﻩ د روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ د ﺳﺮوې ﭘﻪ هﮑﻠﻪ ﭘﻮښﺘﻨﯥ
 .١ﺁﻳﺎ ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﭘﻪ اﺻﻼح ﻣﺮﮐﺰ ﮐﯥ ﻓﻌﺎل روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﻣﺮﮐﺰوﻧﻪ ﺷﺘﻮن ﻟﺮي؟ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧۍ
وﮐړئ د دې ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ ﺷﺮح وړاﻧﺪې ﮐړۍ؟
 .٢څﻮ ﮐﺎرﮐﻮﻧﮑﻲ ﻣﻮﺟﻮد دي؟
اﻟﻒ .د هﻐﻮي دﻧﺪې څﻪ دي؟
ب .څﻮ ﺗﻨﻪ داﻳﻤﻲ دي؟
ج .څﻮ ﺗﻨﻪ ﻣﻮﻗﺖ/ﻧﻴﻤﻪ ورځ ﮐﺎر ﮐﻮي؟
د .دوي څﻪ ډول زدﻩ ﮐړي ﻟﺮي؟
 .٣ﺁﻳﺎ د ﻋﺪﻟﻴﻲ وزارت/د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د اﺻﻼح د رﻳﺎﺳﺖ د ﭼﺎرواﮐﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﮐﻮم ﻃﺒﻲ ډاﮐټﺮ ﭘﻪ
دﻧﺪﻩ ګﻤﺎرل ﺷﻮﯼ؟
 .۴څﻮﮎ د دﻏﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﻟﭙﺎرﻩ ﺳﺮﭼﻴﻨﯥ-ﻣﻌﺎﺷﻮﻧﻪ ،درﻣﻞ او ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺑﻮدﻳﺠﻪ ﺑﺮاﺑﺮوي
 .۵ﺁﻳﺎ د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د اﺻﻼح ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ د ﺑﺮاﺑﺮوﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﺳﺎﻣﺎن
اﻻت ،ﻃﺒﻲ او د درﻣﻠﻮ ﺟﻮړوﻟﻮ ﺗﺪارﮐﺎت ﮐﺎﻓﻲ دي؟

 .۶ﺁﻳﺎ د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د اﺻﻼح ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ د ﭼﺎرواﮐﻮ او د ﻋﺎﻣﻲ روﻏﺘﻴﺎ د ﻣﺤﻠﯽ رﻳﺎﺳﺖ ﺗﺮ ﻣﻨځ
هﻤﮑﺎري ﻣﻮﺟﻮدﻩ دﻩ؟
 .٧ﺁﻳﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻪ د اﺑﺘﺪاﻳﯥ ﺷﻤﻮﻟﻴﺖ ﭘﺮ ﻣﻬﺎل د هﺮ ﻣﺎﺷﻮم ﻓﺰﻳﮑﻲ او رواﻧﻲ ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ/ﭼﻴﮏ
ﺁپ/ﻣﺮﮐﻪ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻮې؟
 .٨ﺁﻳﺎ د هﺮ ﻣﺎﺷﻮم دواﻣﺪارﻩ ﻣﻴﺎﺷﺘﻨﻲ ﻃﺒﻲ ﻣﻌﺎﻳﻨﯥ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻮې؟
 .٩ﺁﻳﺎ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﻻﻧﺪې ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﻻﺳﺮﺳﯽ ﻟﺮي
اﻟﻒ .د ﻏﺎښﻮﻧﻮ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻪ
ب .رواﻧﻲ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ
ج .د درﻣﻠﻮ ډﻳټﺎﮐﺴﻴﻔﻴﮑﻴﺸﻦ )د زهﺮﺟﻨﻮ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﺗﺼﻔﻴﻪ( او اﺣﻴﺎ
 .١٠د ﻳﻮﻩ ﻣﺎﺷﻮم ﻟﭙﺎرﻩ د هﻐﻪ ﻃﺮزاﻟﻌﻤﻞ ﺗﺸﺮﻳﺢ د څﻪ ﭘﻪ واﺳﻄﻪ ﭼﯥ ﻣﺎﺷﻮم ﮐﻮﻻﯼ ﺷﻲ د
ﻧﺎروﻏﻲ ﭘﻪ اړﻩ ﺷﮑﺎﻳﺖ درج ﮐړي او ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﺷﻲ
 .١١ﭘﻪ ﺟﺪي ﺣﺎﻟﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ ،ﭼﻴﺮې ﭼﯥ ﮐﻠﻴﻨﻴﮏ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ وي )ﮐﻪ ﭼﻴﺮې ﻣﻮﺟﻮد وي( د
ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د اﺻﻼح ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ ﭼﺎرواﮐﻲ څﻪ ﮐﻮي.
 .١٢ﺁﻳﺎ د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د اﺻﻼح ﻣﺮﮐﺰ ﮐﻮم  ٢۴ﺳﺎﻋﺘﻪ اﻣﺒﻮﻻﻧﺲ ﻟﺮي؟
 .١٣ﺁﻳﺎ د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ اﺻﻼح ﻣﺮﮐﺰ د ښځﻴﻨﻪ زﻧﺪاﻧﻴﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د زﻳږون څﺨﻪ وړاﻧﺪې او وروﺳﺘﻪ
روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻪ ﻟﺮي؟
 .١۴ﺁﻳﺎ روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ اﻓﺴﺮ د ﺧﻮړو ،ﺣﻔﻆ اﻟﺼﺤﻲ ،د ژوﻧﺪاﻧﻪ د ﺣﺎﻟﺘﻮﻧﻮ او داﺳﯥ ﻧﻮرو ﺷﻴﺎﻧﻮ
ﻣﻨﻈﻤﻪ ﮐﺘﻨﻪ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐﻮي ،او ﺁﻳﺎ ﻧﻮﻣﻮړﯼ ﻳﺎ ﻧﻮﻣﻮړې د دﻏﻮ ﻣﻮﻧﺪﻧﻮ راﭘﻮر رﻳﻴﺲ ﺗﻪ ورﮐﻮي.
 .١۵ﺁﻳﺎ د ﺗﻴﺮو ﻟﺴﻮ ﮐﻠﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﮐﯥ د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﭘﻪ اﺻﻼح ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ ﮐﯥ ﮐﻮم ډول ﻧﺎروﻏﯥ
ﺧﭙﺮﻩ ﺷﻮې؟
 .١۶ﺁﻳﺎ د هﻐﻮ ﻧﺎروﻏﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﭼﯥ د اﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺪوﻧﮑﻮ ﻧﺎروﻏﻴﻮ څﺨﻪ رﻧځ وړي ﮐﻮم ﺟﻼ ﻣﺮﮐﺰ ﻳﺎ
ﺧﻮﻧﻪ ﻣﻮﺟﻮدﻩ دﻩ؟
 .١٧ﺁﻳﺎ د ﺗﻴﺮو ﭘﻨځﻮ ﮐﻠﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﮐﯥ د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﭘﻪ اﺻﻼح ﻣﺮﮐﺰ ﮐﯥ ﮐﻮﻣﻪ ﻣﻴړﻧﻪ درج
ﺷﻮې ،ﮐﻪ ﭼﻴﺮې واﻗﻊ ﺷﻮې وي ،ﻻﻣﻠﻮﻧﻪ ﻳﯥ څﻪ و؟
 .١٨د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﭘﻪ اﺻﻼح ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ ﮐﯥ د ﺗﻌﻤﻴﺮوﻧﻮ او ﺳﺎﻣﺎن اﻻﺗﻮ )ﺗﺸﻨﺎﺑﻮﻧﻮ ،ﭘﺨﻠﻨځﻴﻮ،
ﺑﺮﻳښﻨﺎ ،د ګﺮﻣﻮﻟﻮ د ﺳﻴﺴټﻤﻮﻧﻮ او د هﻮا د ﺗﺎزﻩ ﮐﻴﺪو( ﻋﻤﻮﻣﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﮐړۍ.

 .١٩اﻳﺎ ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ اﺳﺎﻧﺘﻴﺎووي ﻣﻮﺟﻮدي دﯼ ،ﮐﻪ ﭼﻴﺮې ﻣﻮﺟﻮدي وﯼ ﻧﻮ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻳﯥ ﮐړۍ؟
د دې ﻋﻼوﻩ ،ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻲ وﮐړۍ هﻐﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻼﺣﻈﺎت وړاﻧﺪې ﮐړئ ﭼﯥ د روﻏﺘﻴﺎﻳﯥ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ
د ﺑﺮاﺑﺮوﻟﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د اﺻﻼح ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﭘﺮاﺗﻪ ﺧﻨډوﻧﻪ/ﺳﺘﻮﻧﺰې/
ﭼﺎﻟﺸﻮﻧﻪ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﮐﻮۍ.
راﭘﻮر ورﮐﻮل:
 .١ﺗﺎﺳﻮ ښﺎﻳﯥ د راﺗﻠﻮﻧﮑﻮ اوﻧﻴﻮ ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﮐﯥ د ﻧﺎﺳﺘﻮ او ﻧﻮرو ﺷﻴﺎﻧﻮ ،د ﭘﻮرﺗﻪ ﻳﺎدو ﺷﻮﻳﻮ ﺷﻴﺎﻧﻮ
ﭘﻪ هﮑﻠﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ اوﻧﻴﺰو راﭘﻮروﻧﻮ ﮐﯥ د داراﻟﺘﺎدﻳﺒﻮﻧﻮ/اﺻﻼح ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ د ﻓﺮﻋﻲ ﺑﺮﺧﯥ ﻻﻧﺪې
راﭘﻮروﻧﻪ ﺗﻪ ځﺎﯼ ورﮐړئ .اﻣﺎ
 .٢د  ٢٠١۵ﮐﺎل د ﻧﻮﻣﺒﺮ د ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ ﭘﻪ  ١ﻧﻴټﻪ ﻳﺎ د هﻐﻪ څﺨﻪ د ﻣﺨﻪ ،ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯥ وﮐړۍ ﻳﻮ ﺟﻼ
راﭘﻮر ﭼﻤﺘﻮ ﮐړي ،د  ١٩-١ﻓﺎرﻣﺖ ﭘﻪ ﮐﺎروﻟﻮ ﺳﺮﻩ ټﻮﻟﻮ ﭘﻮښﺘﻨﻮ ﺗﻪ ځﻮاب وواﻳۍ ،او ﺑﻴﺎ دا
ټﻮﻟﻮ  PJCMاو ﻋﻠﯽ ﺣﺴﺎرﻧﺎﻳﻲ ﺗﻪ وﻟﻴږۍ او د ﺑﺸﭙړﻳﺪو ﭘﻪ هﺪف ﭘﻪ ﻣﺮﮐﺰي دﻓﺘﺮ ﮐﯥ
)ﺟﻮرج اوﮐﻮﻣﻮ او ﮐﻴﮑﻮ ﮐﺎﻣﻮﻟﻮ دواړﻩ ﮐﺎﭘﯥ ﮐړۍ(.
ﻣﻨﻨﻪ

ج ﺿﻤﻴﻤﻪ
د ﻧﻮﻳﻮ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻮﻳﻮ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ څﺨﻪ د
اﻃﻼﻋﺎﺗﻮ د راﻏﻮﻧډوﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ د ﻋﺪﻟﻴﻲ
وزارت د ﻋﻤﻮﻣﻲ رﻳﻴﺲ د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د
اﺻﻼح ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ د ﭘﺬﻳﺮش ﮐﻤﻴټﯥ ﻣﻌﻴﺎرې
ﻓﻮرﻣﻪ

د ﻋﺪﻟﻴﻲ وزارت
د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د اﺻﻼح ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ ﻋﻤﻮﻣﻲ رﻳﺎﺳﺖ
د )( وﻻﻳﺖ د ﻋﺪﻟﻴﻲ رﻳﺎﺳﺖ
د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ اﺻﻼح ﻣﺮﮐﺰ
د ﭘﺬﻳﺮش ﮐﻤﻴټﻪ
ﻧﻴټﻪ:
ﻧﻤﺒﺮ:
........................داﻳﻤﻲ
ﺑﻨﺖ/وﻟﺪ.........................د
ﺁﻏﻠﯥ/ﺁﻏﻠﯽ....................
ﭘﻪ
د...........................اوﺳﻴﺪوﻧﮑﯽ،
ﮐﯥ
ﺣﺎل
اوس
ﭘﻪ
اوﺳﻴﺪوﻧﮑﯽ،
........................ﺗﻮرن ،څﻮﮎ ﭼﯥ ................ﮐﻠﻦ دﯼ ،د هﻐﯥ/هﻐﻪ د ﻧﺬﮐﺮې/ﻋﺪﻟﻲ ﻃﺐ د
رﻳﺎﺳﺖ/د ..............ﻋﺎﻣﻲ روﻏﺘﻴﺎ د رﻳﺎﺳﺖ ﭘﻪ ﺣﻮاﻟﻪ د څﺎرﻧﻮال د دﻓﺘﺮ/ﻣﺤﮑﻤﯥ د
.................ﺷﻤﻴﺮې ﻣﮑﺘﻮب ﻟﻪ ﻻرې ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﻮ څﻮ د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﭘﻪ اﺻﻼح ﻣﺮﮐﺰ ﮐﯥ وﺳﺎﺗﻞ
او ورﻏﻮل ﺷﻲ .ﻧﻮﻣﻮړﯼ/ﻧﻮﻣﻮړې ﭘﻪ دې ﺗﻮګﻪ د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د اﺻﻼح ﻣﺮﮐﺰ د ﮐړﻧﻼرې د
ﻣﻘﺮرو ﺳﺮﻩ ﺳﻢ د ﭘﺬﻳﺮش د ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﻟﻪ ﺧﻮا ﺗﻼﺷﯥ ﺷﻮ د ﻧﻮﻣﻮړي/ﻧﻮﻣﻮړې ﭘﻪ هﮑﻠﻪ ﻻﻧﺪې
ﻣﻮارد ﭘﻪ دې ﺗﻮګﻪ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺷﻮې:





ﻣﺎﺷﻮم د رﺳﻤﻲ اﺗﺒﺎر ﻟﺮوﻧﮑﻮ اﺳﻨﺎدو ﻟﻪ ﻻرې او د ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻟﺮوﻧﮑﻮ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪګﻴﻮ ﭘﻪ
واﺳﻄﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﻮﯼ.
ﭘﻪ اوس ﺣﺎل ﮐﯥ ﻣﺎﺷﻮم ﭘﻪ ﻓﺰﻳﮑﻲ او رواﻧﻲ ﻟﺤﺎظ ښﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﻴږي.
د ﺷﮑﻨﺠﯥ /وهﻠﻮ او/ﻳﺎ ټﭙﯥ ﮐﻴﺪو ﻧښﺎﻧﯥ د ﻧﻮﻣﻮړي/ﻧﻮﻣﻮړې ﭘﻪ ﺑﺪن ﭘﻪ ښﮑﺎرﻩ ﻟﻴﺪل
ﮐﻴږي............... .د ښﮑﺎرﻳﺪو وړ ﻧﻪ دﯼ..................؟
ﻣﺎﺷﻮم ﭘﻪ ﻓﺰﻳﮑﻲ ﺗﻮګﻪ ﺗﻼﺷﯥ ﺷﻮﯼ ،ﭘﻴﺴﯥ او ﻻﻧﺪې ﺷﻴﺎن د ﻣﺎﺷﻮم ﺳﺮﻩ ﻣﻮﺟﻮد و:

..........................................................................................................
..............................................................





د ﻣﺎﺷﻮم ﺳﺮﻩ هﻴڅ ﺷﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻪ و.
د ﻣﺎﺷﻮم ﮐﻮرﻧۍ د ﻣﺎﺷﻮم د ﻧﻴﻮﻟﻮ او د ﻣﺎﺷﻮم د ځﺎﯼ ﭘﻪ هﮑﻠﻪ اﻃﻼع
ﻟﺮي ...............اﻃﻼع ﻧﻪ ﻟﺮي؟
د ﻣﺎﺷﻮم د ﮐﻮرﻧۍ د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ د ﻧﻪ ﺷﺘﻮن ﭘﻪ ﺻﻮرت ﮐﯥ ،د هﻐﻪ/هﻐﯥ ﮐﻮرﻧۍ ﺗﻪ
ﺑﺎﻳﺪ هﺮوﻣﺮو اﻃﻼع ورﮐړل ﺷﯽ.
ﺁﻳﺎ ﻣﺎﺷﻮم ﭘﻪ ﺳﻤﻪ ﺗﻮګﻪ ﺗﻼﺷﯥ ﺷﻮ؟ هﻮ ..............ﻧﻪ...............

ﮐﻪ ﭼﻴﺮې ځﻮاب هﻮ وي ،ﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﺳﺮﻩ ﻳﯥ وﻟﻴﮑۍ.
..........................................................................................................
.....................................................................
د ﮐﻤﻴټﯥ د ﻏړو ﻻﺳﻠﻴﮑﻮﻧﻪ
د ټﻮﻟﻨﻴﺰو ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﮐﺎر ﭘﻮﻩ)ﻏړﯼ(
د ﻣﻌﺎرف د رﻳﺎﺳﺖ رﻳﻴﺲ )ﻏړﯼ(
د روﻏﺘﻴﺎ ﻣﺴﻮل )د ﮐﻤﻴټﯥ رﻳﻴﺲ(

ﺳﻲ ﺳﻲ :د ﻣﻌﺎرف رﻳﺎﺳﺖ
د ﺣﻘﻮﻗﻲ او ټﻮﻟﻨﻴﺰو ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ رﻳﺎﺳﺖ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﺧﺒﺮﺗﻴﺎ :ﮐﻪ ﭼﻴﺮې ﻣﺎﺷﻮم د اﺗﺒﺎر ﻟﺮوﻧﮑﻮ رﺳﻤﻲ اﺳﻨﺎدو ﭘﺮﺗﻪ ﭘﻪ ﻧﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﻪ ﺗﻮګﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﻲ ،ﻳﺎ د
هﻐﻪ/هﻐﯥ ﻓﺰﻳﮑﻲ او راواﻧﻲ روﻏﺘﻴﺎ د ﻗﻨﺎﻋﺖ وړ ﻧﻪ وي ،د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د اﺻﻼح ﻣﺮﮐﺰ د
ﭘﺬﻳﺮاﻳﯥ ﮐﻤﻴټﻪ ﺑﻪ ﺗﺮ هﻐﻮ ﭼﯥ ﻣﺎﺷﻮم ﭘﻪ روﻏﺘﻴﺎﻳﯥ ﻟﺤﺎظ ښﻪ ﺷﻮﯼ ﻧﻪ وي و ﻧﻪ ﻣﻨﻲ.

د ﺿﻤﻴﻤﻪ
د ﻋﺪﻟﻴﻲ او ﻋﺎﻣﻲ روﻏﺘﻴﺎ د وزارﺗﻮﻧﻮ ﺗﺮ
ﻣﻨځ د ﻃﺒﻲ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ د ﺑﺮاﺑﺮوﻟﻮ
ﭘﺮﺗﻮﮐﻮل ،ﻧﻴټﻪ ٢٠٠٩ ،ﮐﺎل ،اﭘﺮﻳﻞ

د ﻋﺪﻟﻴﯥ او ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺘﻴﺎ وزارﺗﻮﻧﻮ ﺗﺮ ﻣﻨځ ﭘﻪ زﻧﺪاﻧﻮﻧﻮ ﮐﯥ د روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﭘﺮوﺗﻮﮐﻮل
د ﻋﺎﻣﻲ روﻏﺘﻴﺎ وزارت د روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ د ﺑﺮاﺑﺮوﻟﻮ ﻟﻪ ﻻرې د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ او ځﻮاﻧﻮ
هﻠﮑﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﻤﻮل څﻮﮎ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺑﻨﺪي ﺧﺎﻧﻮ ﮐﯥ د ﺧﭙﻠﻮ ﻣﻴﻨﺪو ﺳﺮﻩ ژوﻧﺪ ﮐﻮي د ټﻮﻟﻮ زﻧﺪاﻧﻴﺎﻧﻮ د
روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﺣﺎﻟﺖ د ښﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﭘﻪ زﻧﺪاﻧﻮﻧﻮ ﮐﯥ د روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﻳﻮﻩ ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋې
ﭼﻤﺘﻮ ﮐړي .ﻳﻮاځﯥ د زﻧﺪان ﮐﺎرﮐﻮﻧﮑﻲ ﮐﻮﻻﯼ ﺷﻲ روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ ﺗﻪ ﻻﺳﺮﺳﯽ ﭘﻴﺪا ﮐړي.
)د دې وروﺳﺘۍ ﺟﻤﻠﯥ ﻣﺎﻧﺎ دا دﻩ ﭼﯥ روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻪ د زﻧﺪان د ﮐﺎرﮐﻮﻧﮑﻮ ﻟﭙﺎرﻩ هﻢ دي ﭼﯥ
ﮐﻠﻪ ﭘﻪ دﻧﺪﻩ ﻣﻮﺟﻮد وي(.
ﭼﻤﺘﻮ ﺷﻮي روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻪ اﺳﺎﺳﻲ ﺧﻮ هﺮ اړﺧﻴﺰ دي.
د زﻧﺪاﻧﻮﻧﻮ د روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋې ﻻﻧﺪې ﻣﺴﺎﻳﻞ راﻧﻐﺎړي:
 .١وﻗﺎﻳﻪ
 .٢اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻳﮑﻲ ﻣﻼﺣﻈﺎت
 .٣ﻣﻌﺎﻟﺠﻮي ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻪ
 .۴ﻣﺴﻠﮑﻲ روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻪ
 .۵د ﺳﺎري ﻧﺎروﻏﻴﻮ ﮐﻨﺘﺮول او ﻣﺨﻨﻴﻮﯼ
 .۶رواﻧﻲ روﻏﺘﻴﺎ
 .٧ﻣﻌﻴﻮﺑﻴﺖ
 .٨د زﻧﺪاﻧﻮﻧﻮ ﭘﻪ اړﻩ ځﺎﻧګړې ﻣﺴﺎﻳﻞ
 .٩ﺗﺮ ﻟﻨګﻮن ﻣﺨﮑﯥ او وروﺳﺘﻪ روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ
 .١٠د ﻣﺎﺷﻮم ﻣﺼﻮﻧﻴﺖ او روﻏﺘﻴﺎ
 .١١ﭘﻪ ﻣﺨﺪرﻩ ﺗﻮﮐﻮ د روږدو ﮐﺴﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻪ )د ﻣﺨﺪرﻩ ﺗﻮﮐﻮ ﺗﻘﺎﺿﺎ او د زﻳﺎن د ﮐﭽﯥ
را ﮐﻤﻮل(
 .١٢د اړﻳﻨﻮ درﻣﻠﻮ ﺗﺪارﮎ
د زﻧﺪاﻧﻮﻧﻮ د روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋې ښﺎﻳﯥ د ﻋﺎﻣﻲ روﻏﺘﻴﺎ د وزارت ﻳﺎ ﻧﺎ دوﻟﺘﻲ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﭼﺎ ﭼﯥ د روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ د ﺗﺪارﮎ ﺗړون هﻐﻮ ﺗﻪ ورﮐړﯼ ،ﭘﻠﯽ ﮐړي .دا

ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋې ﺑﻪ د  ٢٠٠٩ﮐﺎل د اﭘﺮﻳﻞ د ﻣﻴﺎﺷﺘﻲ ﭘﻪ  ١ﻧﻴټﻪ د ﺗﻄﺒﻴﻖ وړ وي ،دا ﺳﺘﺮاﺗﻴږې ﺑﻪ
هﻤﺪارﻧګﻪ د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ښﻮوﻧﯥ او روزﻧﯥ ﭘﻪ ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ ﮐﯥ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﺗﺮ ﭘﻮښښ ﻻﻧﺪې ﻧﻴﺴﻲ.
د زﻧﺪاﻧﻮﻧﻮ د روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ د ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ ﮐﭽﯥ او ﻧﻤﻮﻧﯥ د ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ رﺳﻮل ،او
هﻤﺪارﻧګﻪ د اړﻳﻨﻮ ﺳﺮﭼﻴﻨﻮ ﺟﻮړښﺘﻮﻧﻪ ،درﻣﻞ او ﺑﺸﺮي ﺳﺮﭼﻴﻨﯥ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﮐﻮي .د ﮐﻤﯥ/ﻣﻨځﻨۍ
اﻧﺪازې ټﻮﻟټﺎل  ٢٣زﻧﺪاﻧﻮﻧﻪ ﺑﻪ اﺳﺎﺳﻲ روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻪ ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﮐړي او د ﻣﻨﺨﻨۍ/ﻟﻮړې
اﻧﺪازې ټﻮﻟټﺎل  ١١زﻧﺪاﻧﻮﻧﻪ ﺑﻪ هﺮاړﺧﻴﺰ روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻪ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐړي .ﭘﻪ څﺮﺧﯥ ﭘﻠﻪ ﮐﯥ
ﺑﻪ هﻢ ﻳﻮ ﮐﻮﭼﻨﯥ روﻏﺘﻮن ﺟﻮړ ﺷﻲ .د زﻧﺪاﻧﻮﻧﻮ د روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻪ د ﻋﺎﻣﻲ
روﻏﺘﻴﺎ وزارت د روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ د ﻣﺠﻤﻮﻋﻲ ﺳﺮﻩ ﻳﻮ ځﺎﯼ ﺷﻲ او د هﻐﻮ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﮐﻮﻧﮑﻮ ﻟﻪ
ﺧﻮا ﺑﻪ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺷﻲ ﭼﺎ ﭼﯥ د ﻋﺎﻣﻲ روﻏﺘﻴﺎ وزارت ﺗﻪ ﻣﺎﻟﻲ ﭼﺎرې ﺑﺮاﺑﺮي ﮐړي.
د ﻣﺮﮐﺰي زﻧﺪان رﻳﺎﺳﺖ ،د ﻋﺪﻟﻴﻲ وزارت اړوﻧﺪ ﺗﻮﻗﻴﻒ ځﺎﻳﻮﻧﻪ هﻢ ﺗﺮ ﭘﻮښښ ﻻﻧﺪې ﻧﻴﺴﻲ ،ﻳﺎد
رﻳﺎﺳﺖ د روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ د ﻧﻈﺎرت ﻣﺴﻮﻟﻴﺖ ﻟﺮي ﺧﻮ د رﺳﻮﻟﻮ ﻣﺴﻮﻟﻴﺖ ﻳﯥ ﻧﻪ ﻟﺮي .ﭘﻪ
ټﻮﻟﻪ ﮐﯥ ،روﻏﺘﻴﺎﻳﯥ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻪ ﺑﻪ د ﻋﺎﻣﻲ روﻏﺘﻴﺎ د وزارت ﻳﺎ د هﻐﻮ ﻧﺎ دوﻟﺘﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا
ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻲ ﭼﯥ دا ﻗﺮار دادوﻧﻪ ﻳﯥ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐړي .د ﻣﺮﮐﺰي زﻧﺪان رﻳﺎﺳﺖ ﺑﻪ د روﻏﺘﻴﺎ ﭘﺎﻟﻨﯥ د
واﺣﺪ د روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ د ﻧﻈﺎرت دﻧﺪﻩ وﻟﺮي او د ﻣﺮﮐﺰي زﻧﺪان ﻋﻤﻮﻣﻲ رﻳﻴﺲ ﺗﻪ ﺑﻪ
راﭘﻮر ورﮐﻮي .دا ﭘﺮوﺗﻮﮐﻮل د ﭘﺨﻮاﻧﻲ ﭘﺮوﺗﻮﮐﻮل ﭼﯥ ﭘﻪ  ٢٠٠۶ﮐﺎل ﮐﯥ د ﻋﺎﻣﻲ روﻏﺘﻴﺎ او
ﻋﺪﻟﻴﻲ وزارﺗﻮﻧﻮ ﺗﺮ ﻣﻨځ د زﻧﺪاﻧﻴﺎﻧﻮ د درﻣﻠﻨﻲ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﻻﺳﻠﻴﮏ ﺷﻮ ،ځﺎﯼ ﻧﻴﺴﻲ.
د ﻋﺎﻣﻲ روﻏﺘﻴﺎ وزارت ﻣﺴﻮﻟﻴﺘﻮﻧﻪ









د ﻋﺎﻣﻲ روﻏﺘﻴﺎ د وزارت د ﭘﺎﻟﻴﺴﯥ ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ د روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﺑﺮاﺑﺮول
د ټﻮﻟﻮ ﻧﻮﻳﻮ زﻧﺪاﻧﻴﺎﻧﻮ څﺨﻪ اﺳﺘﻨﻄﺎق او د هﻐﻮي ﭘﻪ هﮑﻠﻪ د روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﻣﺤﺮﻣﻮ دوﺳﻴﻮ
ﺟﻮړول ،د هﻐﻪ څﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﻮل ﭼﯥ ﺁﻳﺎ دوي ﭘﻪ ﻣﺰﻣﻨﻪ ﻧﺎروﻏۍ اﺧﺘﻪ دي او ﻳﺎ داﺳﯥ
ﻧﺎروﻏﻲ ﭼﯥ ﭼټﮏ درﻣﻠﻨﯥ او ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺗﻪ ﺿﺮورت وﻟﺮي.
د ټﻮﻟﻮ زﻧﺪاﻧﻴﺎﻧﻮ د روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ دوﺳﻴﻮ ﭼﻤﺘﻮ ﮐﻮل څﻮﮎ ﭼﯥ د ﺟﺪې روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ وﺿﻌﻴﺖ
ﺳﺮﻩ ﻣﺦ دي ﻳﺎ څﻮﮎ ﭼﯥ د ﻳﻮﻩ ﮐﺎل ﻧﻪ زﻳﺎت ﭘﻪ ﺑﻨﺪ ﻣﺤﮑﻮم ﺷﻮي ،دا دوﺳﻴﯥ ﺑﻪ ﻳﻮاځﯥ
د ﻋﺪﻟﻴﻲ ،ﻋﺎﻣﻲ روﻏﺘﻴﺎ وزارﺗﻮﻧﻮ او ﻗﺮاردادي اﻧﺠﻮګﺎﻧﻮ ﮐﺎرﮐﻮﻧﮑﻮ ﺗﻪ د ﻻﺳﺮﺳﻲ وړ
وي.
د روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻓﺮﻧﻴﭽﺮو ،ﺳﺎﻣﺎن اﻻﺗﻮ او ﻧﻮرو اړﻳﻨﻮ ﺗﻮﮐﻮ ﺑﺮاﺑﺮول
د زﻧﺪاﻧﻮﻧﻮ د روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ د ﻣﺠﻤﻮﻋﻲ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﮐﯥ د درﻣﻠﻮ ﺗﺪارﮎ او
وﻳﺶ
د ﻣﺴﻠﮑﻲ ﮐﺎرﮐﻮﻧﮑﻮ اﺳﺘﺨﺪام او د هﻐﻮي د ﻣﻌﺎﺷﻮﻧﻮ او اﻣﺘﻴﺎزاﺗﻮ ﺗﺎدﻳﻪ ﮐﻮل






د اﻧﺠﻮګﺎﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﻗﺮارداد ،ﮐﻪ ﭼﻴﺮې د ﻗﺮارداد ورﮐﻮﻟﻮ اړﺗﻴﺎ ﻣﺤﺴﻮﺳﻪ ﺷﻲ
د روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﻧﻈﺎرت او ﻋﺎﻣﻲ روﻏﺘﻴﺎ او ﻋﺪﻟﻴﻲ وزارﺗﻮﻧﻮ او ﺗﻤﻮﻳﻞ ﮐﻮﻧﮑﻮ ﺗﻪ
د راﭘﻮر ﭼﻤﺘﻮ ﮐﻮل
د ﻋﺎﻣﻲ روﻏﺘﻴﺎ د وزارت د روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﺳﻴﺴټﻢ ﮐﯥ د زﻧﺪاﻧﻮﻧﻮ د روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ
ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ رﻳﮑﺎرډول
ﻋﺎﻣﻲ روﻏﺘﻴﺎ وزارت ﺗﻪ د ټﻮﻟﻮ راﭘﻮروﻧﻮ د ﮐﺎﭘﯥ ګﺎﻧﻮ ﺑﺮاﺑﺮول

د ﻋﺪﻟﻴﻲ وزارت ﻣﺴﻮﻟﻴﺘﻮﻧﻪ















د زﻧﺪاﻧﻴﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ژوﻧﺪاﻧﻪ د ﺣﺎﻟﺘﻮﻧﻮ ﮐﻮم ﭼﯥ روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﺧﻄﺮوﻧﻪ را ﮐﻤﻮي ،ﺑﺮاﺑﺮول
او د هﻐﻮ څﺨﻪ ډاډ
د ﺣﺸﺮاﺗﻮ د ﮐﻨﺘﺮول ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ د ﻻزﻣﻮ اﻗﺪاﻣﻮﻧﻮ ﺧﭙﻠﻮل
د ﻧﺎروﻏﻮ او ﺑﺴﺘﺮ ﺷﻮﻳﻮ زﻧﺪاﻧﻴﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﺧﻮړو ﺑﺮاﺑﺮول
د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﺷﻴﺪو ﺑﺮاﺑﺮول )د هﻐﻮ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﭘﺮﺗﻪ ﭼﯥ د ﻣﻴﻨﺪو ﺷﻴﺪې روي(
څﻮﮎ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺑﻨﺪي ﺧﺎﻧﻮ ﮐﯥ د ﺧﭙﻠﻮ ﻣﻴﻨﺪو ﺳﺮﻩ ژوﻧﺪ ﮐﻮي.
د روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ ﺑﺮاﺑﺮوول او ﺳﺎﺗﻞ )د څښﺎﮎ د ﭘﺎﮐﻮ اوﺑﻮ  ،ﺣﻔﻆ اﻟﺼﺤﻲ
ﺣﺎﻟﺘﻮﻧﻮ ،ﺣﺮارت ،رڼﺎ او ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﭘﻪ ﺷﻤﻮل( ﻟﮑﻪ څﻨګﻪ ﭼﯥ د زﻧﺪاﻧﻴﺎﻧﻮ د روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ
ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﯥ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺷﻮې
د ټﻮﻟﻮ ﻧﻮﻳﻮ زﻧﺪاﻧﻴﺎﻧﻮ د ﻣﻌﺎﻳﻨﯥ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻣﻼﺗړ ﺑﺮاﺑﺮول
د ﻃﺒﻲ ﮐﺎرﮐﻮﻧﮑﻮ ﻣﺸﻮرو ﺗﻪ ﻣﺜﺒﺖ ځﻮاب وﻳﻞ او د ﻣﻨﺎﺳﺒﻮ اﻗﺪاﻣﻮﻧﻮ ﺧﭙﻠﻮل )د ﺑﻴﻠګﯥ
ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ،ﺗﺠﺮﻳﺪ او د ځﺎﻧګړو ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﺑﺮاﺑﺮول(
ﭘﻪ زﻧﺪاﻧﻮﻧﻮ ﮐﯥ د ﻣﻠﻲ روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﭘﺮوګﺮام د ﭘﻠﻲ ﮐﻮﻟﻮ څﺨﻪ ډاډ او د ﻣﻼﺗړ ﺑﺮاﺑﺮول )د
ﺑﻴﻠګﯥ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ،د رواﻧﻲ روﻏﺘﻴﺎ ،ﻧﺮي رﻧځ ،درﻣﻠﻮ ﺗﻘﺎﺿﺎ،زﻳﺎن د ﮐﺎهﺶ او اﻳﺞ اﯼ
وي ﭘﻪ ﺗړاو(
د اﻣﻴﻨﺖ څﺨﻪ ډاډ ﭼﯥ ﮐﻠﻪ زﻧﺪاﻧﻴﺎن د ﻃﺒﻲ ﮐﺎرﮐﻮﻧﮑﻮ ﭘﻪ ﻣﺸﻮرﻩ ﺗﺮ درﻣﻠﻨﯥ ﻻﻧﺪې ﻧﻴﻮل
ﮐﻴږي ﻳﺎ د زﻧﺪان څﺨﻪ د ﺑﺎﻧﺪﯼ ﺑﺴﺘﺮ ﮐﻴږي
ډاډ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻲ ﭼﯥ روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﻣﺮﮐﺰوﻧﻪ د ټﻮﻟﻮ زﻧﺪاﻧﻴﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻻﺳﺮﺳﻲ وړ وي ،ډاډ
ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻲ ﭼﯥ اﻣﻨﻴﺘﻲ ﻳﺎ ﺗﺮاﺳﭙﻮرﺗﻲ ﻣﺴﺎﻳﻞ روﻏﺘﻮﻧﻮﻧﻮ ﺗﻪ د ﻧﺎروﻏﻮ زﻧﺪاﻧﻴﺎﻧﻮ د
ﻻﺳﺮﺳﻲ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ ﺧﻨډ و ،ﻧﻪ ګﺮځﻲ
د ﻧﻪ ﺧﻮړو د اﻋﺘﺼﺎب ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ،ﮐﻪ ﭼﻴﺮې ﮐﻮﻣﯥ روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﻣﺴﻠﯥ ﻣﻮﺟﻮدي وي ،د
ﻋﺎﻣﻲ روﻏﺘﻴﺎ وزارت ﺑﻪ د ﻋﺪﻟﻴﻲ وزارت د ﻻرښﻮدوﻧﻮ ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ اﻗﺪام ﮐﻮي.









د اﺿﺎﻓﻲ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ،ﮐﺎرﮐﻮﻧﮑﻮ،ﺳﺎﺗﻮﻧﮑﻮ او ﺻﻔﺎﮐﺎراﻧﻮ ﺑﺮاﺑﺮول )د څﺮﺧﯥ ﭘﻠﻪ ﭘﻪ
زﻧﺪان ﮐﯥ د ﮐﺎﻟﻴﻮ ﻣﻨځﻠﻮ/ﺧﺸﮑﻪ ﺷﻮﻳﯥ ﭘﻪ ﺷﻤﻮل(
د ر وﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﮐﺎرﮐﻮﻧﮑﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻻﺳﺮﺳﻲ او اﻣﻨﻴﺖ ﺑﺮاﺑﺮول .ډاډ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻲ ﭼﯥ
روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﻣﺮﮐﺰوﻧﻪ او ﻧﻮر اړوﻧﺪ ﮐﺎرځﺎﻳﻮﻧﻪ د ﺑﻴﻠګﯥ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ،د ﻋﺎﻣﻲ روﻏﺘﻴﺎ د
وزارت او اﻧﺠﻮ ګﺎﻧﻮ د ﮐﺎرﮐﻮﻧﮑﻮ ﭘﺮ ﻣﺦ ﭘﺨﻠﻨځﻲ ﭘﺮاﻧﻴﺴﺘﻲ وي او وﮐﻮﻻﯼ ﺷﻲ هﺮ
وﺧﺖ د روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ څﺨﻪ ﻟﻴﺪﻧﻪ وﮐړي )د ټﻴﻨګ اﻣﻨﻴﺖ د زﻧﺪاﻧﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﻤﻮل(
د روﻏﺘﻴﺎ ﭘﺎﻟﻨﯥ د ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ څﺨﻪ ﻧﻈﺎرت او ﻋﺎﻣﻲ روﻏﺘﻴﺎ او ﻋﺪﻟﻴﻲ وزارﺗﻮﻧﻮ او
اﻧﺠﻮګﺎﻧﻮ ﺗﻪ راﭘﻮر
د ﻳﻮې ګډې ﮐﻤﻴټﯥ ﺟﻮړول ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﺗﺮﮐﻴﺐ ﮐﯥ ﻳﯥ د ﻋﺎﻣﻲ روﻏﺘﻴﺎ ،ﻋﺪﻟﻴﻲ او ﮐﻮرﻧﻴﻮ
ﭼﺎرو د وزارﺗﻮﻧﻮ اﺳﺘﺎزې ﺷﺎﻣﻞ وي څﻮ وﮐﻮﻻﯼ ﺷﻲ د روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﯥ د ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ
د ﺑﺮاﺑﺮوﻟﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ د هﺮ ډول ﺳﺘﻮﻧﺰو ﺳﺮﻩ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ وﮐړي
د ﻋﺎﻣﻲ روﻏﺘﻴﺎ د وزارت د ﻣﻠﻲ ﮐﻤﭙﺎﻳﻦ د ﭘﺮوګﺮام ﻟﭙﺎرﻩ د ﻣﻼﺗړ ﺑﺮاﺑﺮول.

د ﻋﺪﻟﻴﻲ او ﻋﺎﻣﻲ روﻏﺘﻴﺎ د وزارﺗﻮﻧﻮ ګډ ﻣﺴﻮﻟﻴﺘﻮﻧﻪ








د وﻻﻳﺖ ﭘﻪ ﮐﭽﻪ ،د دواړو وزارﺗﻮﻧﻮ ﭼﺎرواﮐﻲ ﺑﺎﻳﺪ د هﺮ وﻻﻳﺖ ﻟﭙﺎرﻩ د زﻧﺪاﻧﻮﻧﻮ ﻳﻮﻩ
روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﮐﻤﻴټﻪ ﺟﻮړﻩ ﮐړي څﻮ د زﻧﺪان د روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﻣﺴﺎﻳﻠﻮ ﭘﻪ هﮑﻠﻪ د ﻳﻮﻩ ﻣﺸﻮرﺗﻲ
ارګﺎن ﭘﻪ ﺣﻴﺚ ﮐﺎر وﮐړي ،د ﮐﻤﻴټﻮ د ﺟﻮړﻳﺪو ﭘﻪ ﺗﻌﻘﻴﺐ ،د ﻏړو ﻳﻮ ﻧﻮﻣﻠړ ﺑﺎﻳﺪ د
زﻧﺪاﻧﻮﻧﻮ ﻓﺮﻋﻲ ﮐﺎرې ډﻟﯥ ﺗﻪ وﻟﻴږل ﺷﻲ )ﺗﺮ اوﺳﻪ ﻧﻪ دي ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﻮې(.
د روﻏﺘﻴﺎ او اﻣﻨﻴﺘﻲ ﻣﺴﺎﻳﻠﻮ ﭘﻪ ﺗړاو د هﺮ ډول ﺳﺘﻮﻧﺰو ﭘﻪ ﺻﻮرت ﮐﯥ ،ﺳﺘﻮﻧﺰې ﺑﺎﻳﺪ د
وﻻﻳﺖ د روﻏﺘﻴﺎ د رﻳﻴﺲ او د زﻧﺪان د ﻗﻮﻣﻨﺪان ﻟﻪ ﺧﻮا د زﻧﺪاﻧﻮﻧﻮ د اړوﻧﺪې روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ
ﮐﻤﻴټﯥ ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﺷﻲ.
ﮐﻪ ﭼﻴﺮې ﭘﻪ وﻻﻳﺘﻲ ﮐﭽﻪ ﺳﺘﻮﻧﺰﻩ هﻮارﻩ ﻧﻪ ﺷﻲ ،ﻧﻮ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻳﺪ د ﻋﺪﻟﻴﻲ او ﻋﺎﻣﻲ
روﻏﺘﻴﺎ وزارت ﺗﻪ وړاﻧﺪې ﺷﻲ ،او ،ﮐﻪ ﭼﻴﺮې ﻻزم وي ،د روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﭼﺎرو ﻟﭙﺎرﻩ د
زﻧﺪاﻧﻮﻧﻮ ﻓﺮﻋﻲ ﮐﺎرې ډﻟﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ دې ﮐﺎر وﮐړي او ﻣﻮﺿﻮع هﻮارﻩ ﮐړي.
د ﻋﺎﻣﻲ روﻏﺘﻴﺎ وزارت دﻏﻪ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻪ ﻳﻮاځﯥ هﻐﻪ وﺧﺖ وړاﻧﺪې ﮐﻮﻻﯼ ﺷﻲ ﭼﯥ د
اړﺗﻴﺎ وړ ﺑﻮدﻳﺠﻪ ﻣﻮﺟﻮدﻩ وي.


ډاﮐټﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺴﻴﻢ هﺎﺷﻢ زﯼ
د ﻋﺪﻟﻴﻲ وزارت ﻣﺮﺳﺘﻴﺎل وزﻳﺮ)ﺗﺨﻨﻴﮑﻲ(

ډاﮐټﺮ ﻓﻴﺾ اﷲ ﮐﺎﮐړ
د ﻋﺎﻣﻲ روﻏﺘﻴﺎ د وزارت ﻣﺮﺳﺘﻴﺎل وزﻳﺮ )ﺗﺨﻨﻴﮑﻲ(

هـ ﺿﻤﻴﻤﻪ
د ﻗﺎﻧﻮن د ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ د څﺎﻧګﯥ د
ﭘﻮښﺘﻨﻠﻴﮑﻮﻧﻮ څﺨﻪ را ﻏﻮﻧډ ﺷﻮي
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ،ﻧﻴټﻪ ،د  ٢٠١۵ﮐﺎل ﺳﭙټﻤﺒﺮ او
د  ٢٠١۶ﮐﺎل ﺟﻨﻮري

