د اروﭘﺎ د اﻣﻨﻴﺖ او هﻤﮑﺎرﯼ د ﺳﺎزﻣﺎن د دﻣﻮﮐﺮاﺗﻴﮑﻮ ﻧﻬﺎدوﻧﻮ او د ﺑﺸﺮ دﺣﻘﻮﻧﻮ
دﻓﺘﺮ

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺳﻼﻣﻲ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺖ
د ﺟﻤﻬﻮري رﻳﺎﺳﺖ او وﻻﻳﺘﻲ ﺷﻮراګﺎﻧﻮ ټﻮﻟټﺎﮐﻨﯥ ﭼﯥ د ٢٠٠٩ﮐﺎل د اګﺴﺖ ﭘﻪ ٢٠
ﻣﻪ ﺳﺮﺗﻪ رﺳﻴﺪﻟﯥ وي
د اروﭘﺎ د اﻣﻨﻴﺖ او هﻤﮑﺎرﯼ د ﺳﺎزﻣﺎن د دﻣﻮﮐﺮاﺗﻴﮑﻮ ﻧﻬﺎدوﻧﻮ او د ﺑﺸﺮ
دﺣﻘﻮﻧﻮ د دﻓﺘﺮ ﻳﺎ O.S.CE\ODIHRټﻮﻟټﺎﮐﻨﻮ ﺳﺮﻩ د هﻤﮑﺎري ټﻴﻢ

وروﺳﺘﻰ راﭘﻮر

وارﺳﺎ ،د دﻳﺴﻤﺒﺮاﺗﻢ٢٠٠٩ ،

د

د درج ﺷﻮو ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻮ ﻓﻬﺮﺳﺖ
ﺻﻔﺤﯽ
 .١د ﻣﻄﺎﻟﺒﻮ ﻟﻨډﻳﺰ ........................................................................................................

۴

اﻟﻒ  -د  ٢٠١٠ﮐﺎل د ټﺎﮐﻨﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﻟﻨﺪﯼ وړاﻧﺪﻳﺰوﻧﻪ .................................................................

۵

ب  -د ټﻮﻟټﺎﮐﻨﻮ اوږدﻣﻬﺎﻟﻪ اﺻﻼﺣﺎت .................................................................................

٧

 .٢د ټﻮﻟټﺎﮐﻨﻮ د ﺣﻤﺎﻳﻮﯼ دﻟﯽ ) (ESTﭘﻪ اړﻩ ځﻐﻠﻨﺪﻩ ﻧﻈﺮ ...........................................................

٨

اﻟﻒ  -دﻧﺪې او د هﻐﯥ ﭘﻪ اړﻩ ﻟﻨډ ﻧﻈﺮ ................................................................................

٨

ب  -ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﯥ او اﻣﻨﻴﺘﻲ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ...................................................................................

٨

ج  -د ﮐﺎر ﻣﻴﺘﻮد ﻳﺎ ﮐړﻧﻼرﻩ ............................................................................................

٩

د  -ﻣﻨﻨﻪ او ﺗﺸﮑﺮي .....................................................................................................

١٠

 .٣ﺳﻴﺎﺳﻲ او اﻣﻨﻴﺘﻲ ﭘﺲ ﻣﻨﻈﺮ .........................................................................................

١٠

اﻟﻒ  -ﺳﻴﺎﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ او ﺣﮑﻮﻣﺘﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ............................................................................

١٠

ب  -اﻣﻨﻴﺘﻲ ﭼﺎﭘﯧﺮﻳﺎل .....................................................................................................

١١

 .٤د ټﻮﻟټﺎﮐﻨﻮ اړوﻧﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻮﻧﻪ او ﻗﺎﻧﻮن ﺟﻮړوﻧﻪ .........................................................................

١١

 .٥ټﺎﮐﻨﻴﺰ ﺳﻴﺴﺘﻢ ...........................................................................................................

١۴

 .٦ﺳﻴﺎﺳﻲ ګﻮﻧﺪوﻧﻪ ........................................................................................................

١۴

 .٧د ټﻮﻟټﺎﮐﻨﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ..........................................................................................

١۶

 .٨د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ د اورﯦﺪﻧﯥ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن .............................................................................

١٩

 .٩د راﻳﻪ ورﮐﻮوﻧﮑﻮ ﺛﺒﺘﻮل او د ﺳﺮﺣﺪوﻧﻮ ټﺎﮐﻞ ........................................................................

٢٢

اﻟﻒ  -د راﻳﻪ ورﮐﻮوﻧﮑﻮ ﺛﺒﺖ او راﺟﺴﺘﺮ ﮐﻮل .........................................................................

٢٢

ب  -د وﻟﺴﻮاﻟﻴﻮ د ﺣﺪودو ټﺎﮐﻨﻪ ...........................................................................................

٢۵

 .١٠د ﮐﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ ﻧﻮم ﺛﺒﺘﻮﻧﻪ .................................................................................................

٢۵

اﻟﻒ  -د ﮐﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ د ﻧﻮم ﺛﺒﺘﻮﻧﯥ ﭘﻪ اړﻩ ﭼﻠﻴﻨﺠﻮﻧﻪ ٢۶ .........................................................................
 .١١ټﻮﻟټﺎﮐﻨﻴﺰ ﮐﻤﭙﺎﻳﻦ او ﻟﻪ ټﻮﻟټﺎﮐﻨﻮ څﺨﻪ وړاﻧﺪي ﭼﺎﭘﻴﺮﻳﺎل ٢٧ ..............................................................
اﻟﻒ  -ټﻮﻟټﺎﮐﻨﻴﺰو ﮐﻤﭙﺎﻳﻨﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﻳﻮﻩ ﮐﺘﻨﻪ ٢٧ ...................................................................................
ب  -د ټﺎﮐﻨﻮ د ﮐﻤﭙﺎﻳﻦ ﭘﻪ ﻣﻮدﻩ ﮐﯥ ﺗﻮﻟﺘﺎﮐﻨﻴﺰﯼ ﺳﺮ ﻏړوﻧﯽ ٢٩ .............................................................
 .١٢رﺳﻨۍ او ټﻮﻟټﺎﮐﻨﯥ ٣٠ .....................................................................................................

 .١٣د ښځﻮ او اﻗﻠﻴﺘﻮﻧﻮ ګډون ............................................................................................

٣١

اﻟﻒ  -د ښځﻮ ګډون ......................................................................................................

٣١

ب  -ﭘﻪ ټﺎﮐﻨﻮ ﮐﯽ د اﻗﻠﻴﺘﻮﻧﻮ او د ځﺎﻧګړو اړﺗﻴﺎو ﻟﺮوﻧﮑﻮ)ﻣﻌﻴﻮﺑﻴﻨﻮ او ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﻨﻮ( ګډون .............................

٣٣

 .١٤د ﻣﺪﻧﻲ ټﻮﻟﻨﯥ او ﻧﻮرو اړوﻧﺪو ﻧﻬﺎدوﻧﻮ ګډون .....................................................................

٣۴

اﻟﻒ  -د ﻣﺪﻧﯥ ټﻮﻟﻨﯥ ګډون ٣۴ ...............................................................................................
ب  -داﺧﻠﻲ ﻧﻈﺎرت ٣۵ .......................................................................................................
ج  -د ﺳﻴﺎﺳﻲ ګﻮﻧﺪوﻧﻮ او د ﮐﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ د اﺳﺘﺎزو ګډون ٣۶ ..................................................................
 .١٥د راﻳﻪ ورﮐﻮوﻧﮑﻮ او ﺧﻠﮑﻮ ﭘﻮهﺎوى ٣٧ ................................................................................
 .١٦د ټﺎﮐﻨﻮ ورځ ٣٨ ..........................................................................................................
 .١٧د راﻳﻮ ﺷﻤﯧﺮﻧﻪ او اوﻟﻨﯽ ﭘﺎﻳﻠﯥ ﭘﺮوﺳﻪ ٣٩ ..............................................................................
 .١٨ﻟﻪ ټﻮﻟټﺎﮐﻨﻮ وروﺳﺘﻪ ورځ او ﻧﻬﺎﻳﻲ ﭘﺎﻳﻠﯥ ..........................................................................

۴١

اﻟﻒ  -د ﺗﻘﻠﺐ ﻧښﯥ ﻧښﺎﻧﯽ ...............................................................................................

۴٢

ب  -د ﺗﻔﺘﻴﺶ ﭘﺮوﺳﻪ ....................................................................................................

۴٣

ج – د راﻳﻪ اﭼﻮﻧﯽ ،ﺳﺮورﮐﻮﻧﯽ ،او د ﭘﺎﻳﻠﻮ دﺷﻤﻴﺮﻧﯽ ﭘﻪ اړﻩ د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ د اورﻳﺪﻧﯽ د ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﭘﺮﻳﮑړﻩ ۴۴ ..
د  -د ټﺎﮐﻨﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن او د ټﺎﮐﻨﻮ د ﻟﻮﻣړي ﭘړاو ﻧﻬﺎﻳﻲ ﭘﺎﻳﻠﻲ ۴۵ ................................................
ر  -د وﻟﺴﻤﺸﺮﯼ د دوهﻢ ﭘړاو د ټﻮﻟټﺎﮐﻨﯽ ﻣﻬﺎل وﯦﺶ ................................................................

۴٧

س  -د وﻻﻳﺘﻲ ﺷﻮراګﺎﻧﻮ د ټﺎﮐﻨﻮ ﭘﺎﻳﻠﯥ .................................................................................

۴٨

ص  -ﻟﻪ ټﺎﮐﻨﻮ وروﺳﺘﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻪ ........................................................................................

۴٨

 .١٩د ﻇﺮﻓﻴﺘﻮﻧﻮ ﻟﻮړول او دﭘﺮوﺳﯥ ددوام ﻣﺴﺌﻠﻪ .......................................................................

۴٩

اﻟﻒ  -د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐﻮل ﻟﭙﺎرﻩ ﻧړﻳﻮاﻟﻪ ﻣﻌﻴﺎروﻧﻮﺗﻪ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ ﮐﻮل ..................................................

۵٠

ب  -د ټﺎﮐﻨﻮ د دوران د ﭘړاوﻧﻮ دﻳﺎګﺮام ..................................................................................

۵١

ج  -د ټﻮﻟټﺎﮐﻨﻮ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻬﺎل وﻳﺶ .........................................................................................

۵۴

د  -ﻧړﻳﻮال ﻣﺮﺳﺘﯽ .........................................................................................................

۵۴

ر  -د ټﺎﮐﻨﻮ د ﮐڼ ﺷﻤﻴﺮ څﺎﻧګﻮ او ﻋﻨﺎﺻﺮو ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﻣﺘﻮازﻧﻪ ﺗﻮګﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﻮل .......................................

۵۶

 .٢٠ﺿﻤﻴﻤﯥ .................................................................................................................

۵٧

ﻟﻮﻣړۍ ﺷﻤﻴﺮﻩ ﺿﻤﻴﻤﻪ :د راﻳﻪ ورﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻧﻮم ﺛﺒﺘﻮﻧﻪ .....................................................................

۵٧

دوهﻤﻪ ﺷﻤﻴﺮﻩ ﺿﻤﻴﻤﻪ :داﺧﻠﻲ ﻧﻈﺎرت ﮐﻮل ................................................................................

۶٠

ﭘﻪ دﻏﻪ راﭘﻮر ﮐﯽ د ګټﻪ اﺧﻴﺴﺘﻞ ﺷﻮو اﺧﺘﺼﺎراﺗﻮ ﻟﺴﺖ ...................................................................

۶۴

د اروﭘﺎ د اﻣﻨﻴﺖ او هﻤﮑﺎرﯼ د ﺳﺎزﻣﺎن د دﻣﻮﮐﺮاﺗﻴﮑﻮ ﻧﻬﺎدوﻧﻮ او د ﺑﺸﺮ ﻳﺎ  O.S.CE\ODIHRدﺣﻘﻮﻧﻮ د دﻓﺘﺮ ۶٩ .....

ﭘﻪ اړﻩ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺳﻼﻣﻲ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺖ
د ﺟﻤﻬﻮري رﻳﺎﺳﺖ او وﻻﻳﺘﻲ ﺷﻮراګﺎﻧﻮ ټﻮﻟټﺎﮐﻨﯥ
د  2009ﮐﺎل د اګﺴﺖ 20
د اروﭘﺎ د اﻣﻨﻴﺖ او هﻤﮑﺎرﯼ د ﺳﺎزﻣﺎن د دﻣﻮﮐﺮاﺗﻴﮑﻮ ﻧﻬﺎدوﻧﻮ او د ﺑﺸﺮ دﺣﻘﻮﻧﻮ دﻓﺘﺮ ﻳﺎ  O.S.CE\ODIHRد ټﻮﻟټﺎﮐﻨﻮ
ﺳﺮﻩ د ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﻳﻪ ډﻟﯽ وروﺳﺘﯽ رﭘﻮټ.

 .Iد ﻣﻄﺎﻟﺒﻮ ﻟﻨډﻳﺰ
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن دوﻟﺖ د ﻳﻮې ﺑﻠﻨﯥ ﭘﺮ اﺳﺎس ،د اروﭘﺎ د اﻣﻨﻴﺖ او هﻤﮑﺎرﯼ د ﺳﺎزﻣﺎن داﻳﻤﯽ ﺷﻮرا د ډﻳﻤﻮﮐﺮاﺗﻴﮑﻮ ټﻮﻟﻨﻮ او ﺑﺸﺮي
ﺣﻘﻮﻧﻮ دﻓﺘﺮ ﻳﺎ ) (OSCE/ODIHRﺗﻪ وﻇﻴﻔﻪ ورﮐړ ﺗﺮڅﻮ د  2009ﮐﺎل د ﺟﻤﻬﻮرﯼ رﻳﺎﺳﺖ او وﻻﻳﺘﯽ ﺷﻮراﮔﺎﻧﻮ د ټﻮﻟټﺎﮐﻨﻮ
ﻟﭙﺎرﻩ د ټﻮﻟټﺎﮐﻨﻮ ﻳﻮﻩ ﺣﻤﺎﻳﻮي ډﻟﻪ وګﻤﺎري " ﺗﺮڅﻮ ﻟﻪ دوﻟﺖ او ﻧړﻳﻮاﻟﻪ هڅﻮ ﺳﺮﻩ ﻣﺮﺳﺘﻪ وﮐړي" او د  2010ﮐﺎل او ﻟﻪ هﻐﯥ
وروﺳﺘﻪ ټﻮﻟټﺎﮐﻨﻮ " د ﺑﻬﻴﺮﭘﻪ اړﻩ رﭘﻮټ ﭼﻤﺘﻮ ﮐړي او اړﻳﻦ وړاﻧﺪﻳﺰوﻧﻪ وړاﻧﺪې ﮐړي".1
ﻟﻪ  2001ﮐﺎل راﭘﺪﻳﺨﻮا د اګﺴﺖ ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ د  20ﻧﻴټﯥ د ﺟﻤﻬﻮري رﻳﺎﺳﺖ او وﻻﻳﺘﻲ ﺷﻮراګﺎﻧﻮ ټﻮﻟټﺎﮐﻨﯥ ،ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ درﻳﻤﻪ
ټﻮﻟټﺎﮐﻨﻪ ﺷﻤﻴﺮل ﮐﻴږي ﭼﯥ د ﻟﻮﻣړي ځﻞ ﻟﭙﺎرﻩ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن دوﻟﺖ ﻟﺨﻮا ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻮﻩ .دا ټﻮﻟټﺎﮐﻨﯥ ﭘﻪ ډﻳﺮو ګﻮاښﻮوﻧﮑﻮ ﺣﺎﻻﺗﻮ
ﮐﯥ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻮې دي ﭼﯥ ﻟﻪ ﻧﺎوړﻩ او ﻟﻪ ﺧﻄﺮﻩ ډﮎ اﻣﻨﻴﺘﻲ ﺷﺮاﻳﻄﻮ ﺳﺮﻩ ﻣﻞ وې او د رڼﻮ او ﻣﻌﺘﺒﺮو ټﻮﻟټﺎﮐﻨﻮ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐﻴﺪﻧﻪ ﯦﯥ
ﺗﺮﭘﻮښﺘﻨﯥ ﻻﻧﺪې راوﺳﺘﻪ .د ټﻮﻟټﺎﮐﻨﻮ ﭘﻪ ورځ د ﺑﯥ ﻧﻈﻤﯥ او ﭘﺮاﺧﻪ ﺗﻘﻠﺐ د ﻣﺨﻨﻴﻮي ﻟﭙﺎرﻩ د اﻏﻴﺰﻣﻨﻮ اﻗﺪاﻣﺎﺗﻮ ﻧﺸﺘﻮاﻟﻲ او ﻟﻪ
ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﮐړﻧﻮ ﺳﺮﻩ د ﭼﻠﻨﺪ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ټﻮﻟټﺎﮐﻨﻮ د ﺧﭙﻠﻮاﮐﻪ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﭘﺎﺗﯥ راﺗﻠﻞ هﻐﻪ ﻻﻣﻠﻮﻧﻪ وو ﭼﯥ د
ټﻮﻟټﺎﮐﻨﻮ ﭘﻪ ﺑﻬﻴﺮ ﺑﺎﻧﺪې ﯦﯥ د ﺧﻠﮑﻮ د اﻋﺘﻤﺎد او ﺑﺎور ﮐﭽﻪ ډﻳﺮﻩ راټﻴټﻪ ﮐړﻩ.
د  2004او  2005ﮐﺎل ﻟﻪ ټﻮﻟټﺎﮐﻨﻮ وروﺳﺘﻪ د ټﻮﻟټﺎﮐﻨﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د اوږد ﻣﻬﺎﻟﻪ او دواﻣﺪارﻩ ﻣﺮﺳﺘﻮ ﻟﻪ ژﻣﻨﻮ ﺳﺮﻩ ﺳﺮﻩ ،ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧﮑﻮ
ﮐﻠﻮﻧﻮ ﮐﯥ دې ﻣﻬﻤﯥ ﭘﻴښﯥ ﺗﻪ ډﻳﺮﻩ ﮐﻤﻪ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ وﺷﻮﻩ .ﭼﯥ ﭘﻪ ﭘﺎﻳﻠﻪ ﮐﯥ د راﯦﯥ ورﮐﻮﻧﮑﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻧﻮم ﻟﻴﮑﻨﯥ ﻓﺮﺻﺘﻮﻧﻪ ،د
ټﻮﻟټﺎﮐﻨﻮ د ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن د ﺗﻘﻨﻴﻨﻲ رﻳﻔﻮرم او اﺻﻼح ،او د ﻇﺮﻓﻴﺘﻮﻧﻮ د ﭘﻴﺎوړي ﮐﻮﻟﻮ وړﺗﻴﺎ ﺗﺮډﻳﺮ ﺣﺪﻩ راټﻴټﻪ ﺷﻮﻩ .ﺳﺮﻩ
ﻟﺪې ﭼﯥ ﻧړﻳﻮاﻟﯥ ټﻮﻟﻨﯥ هﻢ ﻣﺎدي او هﻢ د ﻣﺸﻮرﺗﻲ ﻣﺎهﺮﻳﻨﻮ د ګﻤﺎرﻟﻮ ﻟﻪ ﻻرې ﺧﭙﻠﻲ ﺗﺨﻨﻴﮑﻲ ﻣﺮﺳﺘﯥ ﺟﺎري وﺳﺎﺗﻠﯥ ،ﻣګﺮ د
دې ﻣﺮﺳﺘﻮ ﭘﻪ ﭼﻤﺘﻮ ﮐﻮﻟﻮ ﮐﯥ ﻳﻮ څﻪ ځﻨډ راﻣﻨځﺘﻪ ﺷﻮ ﮐﻮم ﭼﯥ و ﯦﯥ ﻧﺸﻮ ﮐﻮﻻﯼ ﺧﭙﻠﯽ ﺑﺸﭙړې اﻏﻴﺰې ﭘﺮځﺎﯼ ﭘﺮﻳږدي.
ﺳﺮﺑﻴﺮﻩ ﭘﺮدې ،د ټﻮﻟټﺎﮐﻨﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن هﻢ د دﻏﻪ ټﻮﻟټﺎﮐﻨﻮ ﭘﺮ ﻣﻬﺎل ،وﻧﻪ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺧﭙﻠﯥ دﻧﺪې ﭘﻪ ﻧﺎﭘﻴﻠﻲ او ﺧﭙﻠﻮاﮐﻪ ﺗﻮګﻪ
ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐړي .د دﻏﻪ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ځﻴﻨﻮ ﮐړﻧﻮ او ﭘﺮﻳﮑړو د هﻐﻪ ﻧﺎﭘﻴﻠﺘﻮب او ﺧﭙﻠﻮاﮐﯥ ﺗﺮﭘﻮښﺘﻨﯥ ﻻﻧﺪې راوﺳﺘﻠﻪ.
ټﻮﻟﻮ دﻏﻪ ﻧﻴﻤګړﺗﻴﺎوو ،او د ټﻮﻟټﺎﮐﻨﻮ ﻟﻮړو ﻟګښﺘﻮﻧﻮ ،ﭘﻪ ګﻮښﻮوﻧﮑﻮ ﺣﺎﻻﺗﻮ ﮐﯥ د  2009ﮐﺎل د اﮔﺴﺖ ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ د ټﻮﻟټﺎﮐﻨﻮ د
ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐﻮﻟﻮ د اﻏﻴﺰﻣﻨﺘﻴﺎ او وړواﻟﻲ ﭘﻪ اړﻩ ﮐﻠﮑﯥ ﭘﻮښﺘﻨﯥ راوﻻړﯼ ﮐړې دي .ﭼﯥ ﻟﻪ هﻤﺪې اﻣﻠﻪ د راﺗﻠﻮﻧﮑﻮ ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﻲ او د
وﻟﺴﻮاﻟﻴﻮ د ټﻮﻟټﺎﮐﻨﻮ ﭘﻪ اړﻩ ﮐﻠﮑﯥ ﺳﻴﺎﺳﻲ اﻧﺪﻳښﻨﯥ راﻣﻨځﺘﻪ ﺷﻮې ،ﭼﯥ ﮐﻴﺪاﯼ ﺷﻲ د ﻳﺎدو ﺷﻮو ﻧﻴﻤګړﺗﻴﺎوو د ﺷﺘﻮن ﻟﻪ ﮐﺒﻠﻪ ﻳﺎدې
ﺷﻮې ټﻮﻟټﺎﮐﻨﯥ د اړﻳﻨﻮ ﺷﺮاﻳﻄﻮ د ﭼﻤﺘﻮﮐﻴﺪو ﺗﺮﻣﻬﺎﻟﻪ وځﻨډول ﺷﻲ.
د ټﻮﻟټﺎﮐﻨﻮ زﻳﺎت ﺷﻤﻴﺮﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﻳﻪ ټﻮﻟﻨﯥ اړ دي ﺗﺮڅﻮ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﭘﺮ دﻳﻤﻮﮐﺮاﺗﻴﮏ ﺑﻬﻴﺮ ﺑﺎﻧﺪې د ﺧﻠﮑﻮ د اﻋﺘﻤﺎد او ﺑﺎور
ﺳﺎﺗﻠﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﺑﻴړﻧﻴﺰ او ﮐﻠﮏ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﺗﺮﻻس ﻻﻧﺪې وﻧﻴﺴﻲ .د ﻳﺎدوﻟﻮ وړ دﻩ ﭼﯥ د  2010ﮐﺎل ﻟﻪ ټﻮﻟټﺎﮐﻨﻮ د ﻣﺨﻪ د رﻳﻔﻮرم او
اﺻﻼح ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ ﻓﺮﺻﺘﻮﻧﻪ ﻣﺤﺪود وو ،د ﺑﻴﻠګﯥ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ د ټﻮﻟټﺎﮐﻨﻮ ﻟﻪ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐﻮﻟﻮ ﻧﻪ ﻳﻮ ﮐﺎل وړاﻧﺪې ،د ټﻮﻟټﺎﮐﻨﻮ ﭘﻪ ﻗﺎﻧﻮن
ﮐﯥ د ﺗﻌﺪﻳﻞ راوﺳﺘﻠﻮ ﻣﺤﺪودﻳﺘﻮﻧﻪ او ﻟﻪ ﺗﺨﻨﻴﮑﻲ ﭘﻠﻮﻩ د وﻟﺴﻮاﻟﻴﻮ د ﺷﻮراګﺎﻧﻮ ﻟﻪ ټﻮﻟټﺎﮐﻨﻮ د ﻣﺨﻪ ﭘﻪ اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﯥ د ﺗﻌﺪﻳﻞ
راﻣﻨځﺘﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻟﻮې ﺟﺮګﯥ راﺑﻠﻞ .اړﻳﻨﻪ دﻩ ،دا "ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺳﺘﻮﻧﺰﻩ" ﭘﻪ ﻟﻮړﻩ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﮐﭽﻪ د راﺗﻠﻮﻧﮑﻮ ټﻮﻟټﺎﮐﻨﻮ ﻟﻪ ﺳﺮﺗﻪ
رﺳﻮﻟﻮ ﻣﺨﮑﯥ ،د ﭘﺎم وړ او اړﻳﻨﻮ اﺻﻼﺣﺎﺗﻮ د راﻣﻨځﺘﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ راﻣﻨځﺘﻪ ﺷﻲ.
 1د داﻳﻤﯽ ﺷﻮارا ) (٨٩١ﭘﺮﻳﮑړﻩ ﭘﻪ ﻻﻧﺪې اﻧټﺮﻧﻴټﻲ ﺳﺎﻳټ ﮐﯥ د ﮐﺘﻠﻮ وړ دﻩ :
http://www.osce.org/documents/pc/2009/04/37105_en.pdf

د ﺗﻘﻠﺐ د ﻣﺨﻨﻴﻮي او د ټﻮﻟټﺎﮐﻨﻮ د ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ د څﺎرﻧﯥ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻳﻮې اﻏﻴﺰﻣﻨﯥ او ﺟﺎﻣﻊ ﮐړﻧﻼرې راﻣﻨځﺘﻪ ﮐﻮل ،اړﻳﻦ ﺑﻠﻞ ﮐﻴږي،
ﭼﯥ ﭘﺪې ﻻر ﮐﯥ ﺑﺎﻳﺪ د ﺗﻴﺮو ټﻮﻟټﺎﮐﻨﻮ ﺗﺠﺮﺑﯥ ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐﯥ وﻧﻴﻮل ﺷﻲ ﺗﺮڅﻮ د ﭘﺨﻮاﻧﯽ ﺗﻴﺮوﺗﻨﯥ ﻟﻪ ﺗﮑﺮار ﻧﻪ ﻣﺨﻨﻴﻮﯼ وﺷﻲ .ﻟﻪ
ټﻮﻟﻮ هﻐﻮ ټﺎﮐﻨﻴﺰو ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ څﺨﻪ ﭼﯥ ﺷﮑﻤﻨﯥ ﭘﺎﻳﻠﯥ ﻟﺮي او هﻢ د ټﻮﻟټﺎﮐﻨﻮ ﭘﻪ ﭘﺮوﺳﻪ ﮐﯥ ﻟﻪ ﺑﻴﻼﺑﻴﻠﻮ ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ څﺨﻪ ﺑﺎﻳﺪ څﻴړﻧﻪ
ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻲ .ﻧﻪ ﻳﻮازې ﻟﻪ هﻐﻮ ټﺎﮐﻨﻴﺰو ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ څﺨﻪ ﮐﻮم ﭼﯥ ﻟﻪ ﺣﺪﻩ زﻳﺎﺗﯥ راﯦﯥ ﭘﮑښﯽ اﭼﻮﻟﯽ ﺷﻮﯼ دي او ﻳﺎ هﻢ د ﺗﻘﻠﺐ
ﻧښﯥ ﭘﮑﯥ ﻟﻴﺪل ﺷﻮې وي څﻴړﻧﻪ ﺗﺮ ﺳﺮﻩ ﺷﯽ ،ﺑﻠﮑﯥ ﻟﻪ ډﻳﺮي ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ څﺨﻪ د ﮐﻠﮑﯥ ﮐﺘﻨﯥ او څﺎرﻧﯥ ﺳﭙﺎرښﺘﻨﻪ ﮐﻴږي.
د دې رﭘﻮټ ﻣﻮﺧﻪ دا دﻩ ﺗﺮڅﻮ د ټﻮﻟټﺎﮐﻨﻮ د ﭘﺮوﺳﯽ د ﺳﻤﻮن ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ ﻳﻮ ﻟړ ﻋﻤﻠﻲ او ټﺂﮐﻠﻲ وړاﻧﺪﻳﺰوﻧﻪ وړاﻧﺪې ﮐړي،
ﺗﺮڅﻮ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن وﮐﻮﻻﯼ ﺷﻲ د ټﻮﻟټﺂﮐﻨﻮ ﭘﻪ هﮑﻠﻪ ﺧﭙﻠﯥ ﻧړﻳﻮاﻟﯥ ژﻣﻨﯥ ﺗﺮﺳﺮﻩ او اﻓﻐﺎن راﻳﻪ ورﮐﻮوﻧﮑﻲ د ټﻮﻟټﺎﮐﻨﻮ ﭘﻪ ﭘﺮوﺳﯥ
اﻋﺘﻤﺎد او ﺑﺎور ﺗﺮﻻﺳﻪ او ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮ دﻳﻤﻮﮐﺮاﺗﻴﮑﻮ ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺨﻪ ﺑﺮﺧﻤﻦ ﺷﻲ.

اﻟﻒ .د  2010ﮐﺎل د ټﻮﻟټﺎﮐﻨﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﻟﻨﺪﯼ وړاﻧﺪﻳﺰوﻧﻪ
د  2010ﮐﺎل د ټﻮﻟټﺎﮐﻨﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻳﻮ ﺷﻤﻴﺮﮐړﻧﻮ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐﻮل اړﻳﻦ ﺑﺮﻳښﻲ ﺗﺮڅﻮ د  2009ﮐﺎل د ﭘﺎم وړ ﺳﺘﻮﻧﺰو څﺨﻪ ﻣﺨﻨﻴﻮﯼ
وﺷﻲ.

 .1د ټﻮﻟټﺎﮐﻨﻮ د ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن رﻳﻔﻮرم او اﺻﻼح
د ټﻮﻟټﺎﮐﻨﻮ د درﺳﺘﯥ ادارې د ﺧﭙﻠﻮاﮐﯽ ،ﻧﺎ ﭘﻴﻠﺘﻮب ،ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ،ځﻮاب وﻳﻨﯥ او اﻋﺘﺒﺎر ﺗﻘﻮﻳﻪ ﮐﻮل ،ﭘﻪ ﺗﻴﺮﻩ ﺑﻴﺎ د ټﻮﻟټﺎﮐﻨﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮎ
ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﺗﻪ ﭘﻪ دﯼ اړﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﻟﻮﻣړﻳﺘﻮب ورﮐړل ﺷﻲ.
 ﺧﭙﻠﻮاﮐﻲ
د ټﻮﻟټﺎﮐﻨﻮ د ﻳﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن د راﻣﻨځﺘﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﺗﺮټﻮﻟﻮ ﻏﻮرﻩ ﻣﻴﺘﻮد ﭘﻪ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﮐﯥ د زﻳﺎت ﺷﻤﻴﺮﮐﻤﻴﺸﻨﺮاﻧﻮ ګﻤﺎرل
دي ﮐﻮم ﭼﯥ ﭘﻪ ﻳﻮﻩ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﮐړﯼ ﻳﺎ ډﻟﯥ ﭘﻮرې ﺗړاو وﻧﻠﺮي او ﺧﻠﮏ او د ټﻮﻟټﺎﮐﻨﻮ ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﻳﻪ ټﻮﻟﻨﻮ ﺗﻪ د ﻣﻨﻠﻮ وړ وي .هﻤﺪاﺷﺎن
د راﺗﻠﻮﻧﮑﻮ ټﻮﻟټﺎﮐﻨﻮ ﻟﻪ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐﻴﺪو د ﻣﺨﻪ ﺑﺎﻳﺪ د ﻧﻮﻣﻮړي ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن د ﮐﻤﻴﺸﻨﺮاﻧﻮ ګﻤﺎرﻟﻮ ﺗﻪ زﻳﺎﺗﻪ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ وﺷﻲ ،ﺗﺮڅﻮ د
ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﺧﭙﻠﻮاﮐﻲ او اﺳﺘﺎزﻳﺘﻮب ډاډﻣﻦ او د ټﻮﻟټﺎﮐﻨﻮ ﭘﻪ ﭘﺮوﺳﯥ ﺑﺎﻧﺪې اﻋﺘﻤﺎد ﺗﺮﻻﺳﻪ ﺷﻲ .د ټﻮﻟټﺎﮐﻨﻮ د ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن د
ﮐﻤﻴﺸﻨﺮاﻧﻮ ګﻤﺎرل ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻮازې او ﻳﻮازې د ﺟﻤﻬﻮر رﺋﻴﺲ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻧﻮي ﺑﻠﮑﯥ د ټﻮﻟﻮ اړوﻧﺪو ﺧﻮاو ﻣﺴﺆﻟﻴﺖ وګڼﻞ ﺷﻲ .ﭼﯥ
ﮐﻴﺪاﯼ ﺷﻲ د رﺋﻴﺲ ﻟﺨﻮا د وړاﻧﺪﻳﺰ ﺷﻮو ﻧﻮﻣﺎﻧﺪ ﮐﻤﻴﺸﻨﺮاﻧﻮ ﭘﻪ اړﻩ د ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻧﻈﺮ او ﺗﺎﻳﻴﺪ هﻢ واﺧﻴﺴﺘﻞ ﺷﻲ.
 ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ
د ټﻮﻟټﺎﮐﻨﻮ د ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﭘﻪ ﭼﺎرو ﮐﯥ د ﮐﺎﻓﻲ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﻧﺸﺘﻮاﻟﻲ ﺗﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﮐﻠﮑﻪ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ وﺷﻲ .د ټﻮﻟټﺎﮐﻨﻮ د ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن
ﻧﺎﺳﺘﯥ ﺑﺎﻳﺪ د ﺳﻴﺎﺳﻲ ډﻟﻮ د اﺳﺘﺎزو او ﻧﺎﻇﺮﻳﻨﻮ ﭘﺮﻣﺦ ﺧﻼﺻﯥ وي ﺗﺮڅﻮ ﺑﺸﭙړﻩ ﻋﺎﻣﻪ څﺎرﻧﻪ ډاډﻣﻨﻪ ﮐړي .د ټﻮﻟټﺎﮐﻨﻮ د ﺧﭙﻠﻮاﮎ
ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ټﻮﻟﯥ ﭘﺮﻳﮑړې او ﻣﻘﺮرات ﺑﺎﻳﺪ د ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن د اﻧټﺮﻧټ ﭘﺎڼﯥ ﻟﻪ ﻻرې ﺧﭙﺮې ﺷﻲ .د راﯦﯥ ورﮐﻮﻟﻮ او راﯦﯥ ﺷﻤﻴﺮﻟﻮ ﭘﻪ
ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ د ټﻮﻟټﺎﮐﻨﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﺑﺎﻳﺪ د راﻳﻮ ﭘﺎﻳﻠﯥ د راﯦﯥ ورﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ ﮐﯥ ﺑﺎﻳﺪ اﻋﻼن ﮐړي .د ﭘﺎﻳﻠﻮ ﭘﻪ اﻋﻼن
ﮐﯥ ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻮ ﺷﻤﻴﺮﮐﺮﻩ ارﻗﺎم ﻟﮑﻪ د راﻳﻮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻲ ﺷﻤﻴﺮ او د ﺑﺎﻃﻠﻮ راﻳﻮ ﺷﻤﻴﺮ اﻋﻼن ﺷﻲ .د ټﻮﻟټﺎﮐﻨﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﺑﺎﻳﺪ د
راﻳﻮ د وروﺳﺘﻴﻮ ﭘﺎﻳﻠﻮ ﺑﺸﭙړې ﭘﺎﻳﻠﯥ او د ټﻮﻟټﺎﮐﻨﻮ د ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ د ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن د ﭘﺮﻳﮑړو د ﺗﻄﺒﻴﻖ ﭘﻪ اړﻩ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت وړاﻧﺪې ﮐړي.
هﻤﺪاﺷﺎن اړﻳﻨﻪ دﻩ ﻋﺎﻣﻪ ﺧﻠﮑﻮ ،ﺳﻴﺎﺳﻲ ډﻟﻮ ،ﻧﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﻮ ،اﺳﺘﺎزو او ﻧﺎﻇﺮﻳﻨﻮ ﺗﻪ د د ټﻮﻟټﺎﮐﻨﻮ د هﺮ ﭘړاو د ﮐړﻧﻼرو ﭘﻪ اړﻩ ﻟﻪ
ﻣﺨﮑﯥ ﻧﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ورﮐړل ﺷﻲ.
ځﻮاب وﻳﻨﻪ

د ټﻮﻟټﺎﮐﻨﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﺑﺎاﻵﺧﺮﻩ د ﻳﻮې ﻣﺴﺆﻟﯥ ادارې ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ د ټﻮﻟټﺎﮐﻨﻮ د ﺳﺮﺗﻪ رﺳﻮﻟﻮ ،او ﻟﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺮﻩ د ټﻮﻟټﺎﮐﻨﻮ د
ټﻮﻟﯥ ﭘﺮوﺳﯽ د ﺳﻤﻮن او ډاډﻣﻨﻮﻟﻮ دﻧﺪﻩ ﭘﺮﻏﺎړﻩ ﻟﺮي .د ټﻮﻟټﺎﮐﻨﻮ د ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن د ﺧﻠﮑﻮ ﭘﻪ ﻣﻨځ ﮐﯥ ﺧﭙﻞ اﻋﺘﺒﺎر ﻟﻪ ﻻﺳﻪ
ورﮐړﯼ ﺣﺎل داﭼﯥ اړﻳﻨﻪ دﻩ د ټﻮﻟټﺎﮐﻨﻮ هﺮﻩ ادارﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﻟﻪ ﮐﺎﻓﻲ اﻋﺘﺒﺎر ﻧﻪ ﺑﺮﺧﻤﻨﻪ وي .د ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﻏړي ﻳﺎ ﮐﻤﻴﺸﻨﺮان ﺑﺎﻳﺪ د
ﺧﭙﻠﻮ ﭘﺮﻳﮑړو او هﻐﻪ درﻏﻠﻴﻮ ﮐﻮﻣﯥ ﭼﯥ د دﻏﻪ ټﻮﻟټﺎﮐﻨﻮ ﭘﻪ ﻟړ ﮐﯥ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻮې دي ،ﺑﺸﭙړ ﻣﺴﺆﻟﻴﺖ ﭘﺮﻏﺎړﻩ واﺧﻠﻲ او اړﻳﻨﯥ
ﭘﺎﻳﻠﯥ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﺗﻪ وړاﻧﺪې ﮐړي .ﭘﻪ ﮐﻠﮑﻪ وړاﻧﺪﻳﺰ ﮐﻴږي ﺗﺮڅﻮ د راﺗﻠﻮﻧﮑﻮ ټﻮﻟټﺎﮐﻨﻮ ﻟﻪ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐﻴﺪو ﻣﺨﮑﯥ د ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﻏړي د
ﻳﻮې اﻏﻴﺰﻣﻨﯥ ﭘﺮوﺳﯥ ﻟﻪ ﻻرې ﺑﻴﺎ وګﻤﺎرل ﺷﻲ ﺗﺮڅﻮ د ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﭘﺮﮐﺎر ،ﺑﯥ ﻃﺮﻓﯽ او ﺧﭙﻠﻮاﮐﯽ اﻋﺘﻤﺎد ﺗﺮﻻﺳﻪ ﺷﻲ .ﺳﺮﺑﻴﺮﻩ

ﭘﺮدې ،ﻟﮑﻪ څﻨګﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﯥ څﺮګﻨﺪﻩ ﺷﻮې ،د ټﻮﻟټﺎﮐﻨﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ﮐﻠﮑﻪ د ﻗﺎﻧﻮن اﺣﮑﺎم ﭘﻠﻲ ﮐړي ،د
ټﻮﻟټﺂﮐﻨﻮ د ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﭘﺮﻳﮑړې او ﮐړﻧﯥ ﭘﻪ هﮑﻠﻪ ﺷﮑﺎﻳﺎﺗﻮ ﺑﺎﻳﺪ د ټﻮﻟټﺂﮐﻨﻮ د ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﺗﻪ وړاﻧﺪﯼ ﺷﻲ.
 اﻋﺘﺒﺎر
د ټﻮﻟټﺎﮐﻨﻮ د ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن د ﮐړﻧﻮ څﺎرﻧﻪ او د ټﻮﻟټﺎﮐﻨﻮ ﭘﻪ درﺳﺖ ﺑﻬﻴﺮ ﮐﯥ د ﺗﻘﻠﺐ ﺿﺪ اﻗﺪاﻣﺎت ،ﺑﺎﻳﺪ د دﻏﻪ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن د
اﻋﺘﺒﺎر د زﻳﺎﺗﻮاﻟﻲ او ﻟﻪ ﻣﺠﺎزاﺗﻮ څﺨﻪ د ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ د ﻓﺮهﻨګ د ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ وړﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﮐﻮم ﭼﯥ اوس ﺷﺘﻮن ﻟﺮي ،ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ﮐﻠﮑﻪ ﭘﻪ ﭘﺎم
ﮐﯥ وﻧﻴﻮل ﺷﻲ ،د ﺑﻴﻠګﯥ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ د ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ د څﺎرﻧﯥ او ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻳﻮ ﭘﻴﺎوړﯼ ﺳﻴﺴټﻢ ﺑﺎﻳﺪ راﻣﻨځﺘﻪ ﺷﻲ .د ټﻮﻟټﺎﮐﻨﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮎ
ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﺑﺎﻳﺪ هﻐﻪ ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻲ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺗﻘﻠﺐ ﮐﯥ ﻻس ﻟﺮي ﺑﺎﻳﺪ ﻟﻪ ﮐﺎرﻩ ګﻮښﻪ ﮐړي او داراز ﭘﻴښﯥ ﺑﺎﻳﺪ څﺎرﻧﻮاﻟﯽ ﺗﻪ
وروﭘﻴﮋﻧﻲ .د ټﻮﻟټﺎﮐﻨﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن او د دوﻟﺖ اﻣﻨﻴﺘﻲ ادارې ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ﮐﻠﮑﻪ ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐﯥ وﻟﺮي ﭼﯥ د دوﯼ ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻲ ﭘﻪ
هﻴڅ ډول د څﺎروﻧﮑﻮ او ﺳﻴﺎﺳﻲ ډﻟﻮ د اﺳﺘﺎزو ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﺧﻨډ ﻧﺸﻲ .د ټﻮﻟټﺎﮐﻨﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن اړ دﯼ ﭼﯽ د ﺗﻘﻠﺐ ﻳﺎ درﻏﻠﯽ
د ﻧښﻮ او د ﻟﻐﻮﯼ ﺷﻮﯼ ﭘﺎﻳﻠﻮ د ﺻﺤﺖ ﭘﻪ اړﻩ څﻴړﻧﻪ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐړي .د ټﻮﻟټﺎﮐﻨﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧﮑﻮ ټﻮﻟټﺎﮐﻨﻮ ﮐﯥ
د ﻣﻤﮑﻨﻪ درﻏﻠﻴﻮ د اﻏﻴﺰﻣﻨﯥ څﻴړﻧﯥ ﻟﭙﺎرﻩ زﻳﺎﺗﻪ ﻣﺎﻟﻲ زﻳﺮﻣﻪ ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐﯥ وﻧﻴﺴﻲ.
ﭘﻪ ځﺎﻧګړې ﺗﻮګﻪ هﻐﻪ څﻪ ﭼﯥ ډﻳﺮاهﻤﻴﺖ ﻟﺮي ،هﻐﻪ د ټﻮﻟټﺎﮐﻨﻮ ﻣﻌﻴﺎروﻧﻪ دي ﮐﻮم ﭼﯥ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻧړﻳﻮال ﻻرښﻮد ﮐﯥ
څﺮګﻨﺪ ﺷﻮي او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن دوﻟﺖ هﻐﻪ ﭘﻪ رﺳﻤﻲ ﺗﻮګﻪ ﻣﻨﻠﻲ دي .2د دﻏﻪ اﺻﻮﻟﻮ رﻋﺎﻳﺖ د ﻧړﻳﻮاﻟﻪ ﻣﺎﻟﻲ او ﺗﺨﻨﻴﮑﻲ ﻣﺮﺳﺘﻮ د
ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﻳﻮ ﺑﻨﺴټ ﺷﻤﻴﺮل ﮐﻴږي.

 .2د ټﻮﻟټﺎﮐﻨﻮ ﭘﻪ ﭘﺮوﺳﻪ ﮐﯥ د څﻴړﻧﻮ او ﺗﻌﺎدل راﻣﻨځﺘﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﺗﻘﻮﻳﻪ ﮐﻮل
د ټﻮﻟټﺎﮐﻨﻮ ﭘﻪ ﭘﺮوﺳﻪ ﮐﯥ څﻴړﻧﯥ او ﺗﻌﺎدل ﺳﺎﺗﻨﻪ ﭘﻪ ﺗﻴﺮﻩ ﺑﻴﺎ د ټﻮﻟټﺎﮐﻨﻮ د ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ د ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن او هﻤﺪا راز د څﺎروﻧﮑﻮ،
ﻧﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﻮ او د هﻐﻮﯼ د اﺳﺘﺎزو د دﻧﺪې او رول ﭘﻪ ﭘﻴﺎوړي ﮐﻮﻟﻮ ﺳﺮﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ﮐﻠﮑﻪ ځﻮاﮐﻤﻨﻪ ﺷﻲ.
 د ټﻮﻟټﺎﮐﻨﻮ د ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن
ﻟﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺮﻩ ﺳﻢ ،د ټﻮﻟټﺎﮐﻨﻮ د ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﺑﺎﻳﺪ د  2009ﮐﺎل ﻟﻪ ټﻮﻟټﺎﮐﻨﻮ وروﺳﺘﻪ ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ ﻻړ ﺷﻲ ،ﭘﺪاﺳﯽ ﺣﺎل ﮐﯥ
ﭼﯥ د اروﭘﺎ د اﻣﻨﻴﺖ او هﻤﮑﺎرﯼ د ﺳﺎزﻣﺎن د دﻣﻮﮐﺮاﺗﻴﮑﻮ ﻧﻬﺎدوﻧﻮ او د ﺑﺸﺮ دﺣﻘﻮﻧﻮ دﻓﺘﺮ ﻳﺎ  OSCE/ODIHRد دﻏﻪ
ادارې د ﺑﻴﺎ راﻣﻨځﺘﻪ ﮐﻴﺪو او د هﻐﻪ د داﻳﻤﻲ ﺷﺘﻮن وړاﻧﺪﻳﺰ ﮐﻮي .د دې ادارې ﺗﺸﮑﻴﻼﺗﻲ ﺟﻮړښﺖ او اﻓﻐﺎﻧﻲ
ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺮځﺎﯼ وي او د ﻧﻮﻣﻮړو ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ اداري وړﺗﻴﺎوې او ﻣﻬﺎرﺗﻮﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻴﺎوړي ﺷﻲ .د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ
اوﺳﻨﻲ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺳﻴﺴټﻢ ﮐﯥ ﺿﻌﻒ ﭘﺪې ﻣﻌﻨﺎ دﻩ ﭼﯥ د ټﻮﻟټﺎﮐﻨﻮ د ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ د ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﺧﭙﻠﻮاﮐﻪ او ﻟﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺮﻩ ﺳﻢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ،
ﺣﻴﺎﺗﻲ اهﻤﻴﺖ ﻟﺮي ﺗﺮڅﻮ ﻟﺪې ﻻرې د رڼﻮ ټﻮﻟټﺎﮐﻨﻮ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐﻴﺪل ،ﭘﻪ ټﻮﻟټﺎﮐﻨﻮ ﺑﺎﻧﺪې اﻋﺘﺒﺎر او ډاډ او د ټﻮﻟټﺎﮐﻨﻮ ﭘﻪ ادارﻩ
ﮐﯥ هﺮراز ﺳﺘﻮﻧﺰﻩ او ﺿﻌﻒ ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ ﻳﻮړل ﺷﻲ .ﭘﺪې ﺑﺮﺧﻪ هﻐﻪ څﻪ ﭼﯥ زﻳﺎت اهﻤﻴﺖ ﻟﺮي دادي ﭼﯥ د درﻏﻠﻴﻮ ﭘﻪ اړﻩ
څﻴړﻧﯥ وﺷﻲ او د ﻣﺠﺎزاﺗﻮ د ﺑښﻨﯥ دود ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ ﻳﻮړل ﺷﻲ .د ټﻮﻟټﺎﮐﻨﻮ د ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ د اورﻳﺪﻧﯽ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د
رڼﻮ ټﻮﻟټﺎﮐﻨﻮ د ﺳﺮﺗﻪ رﺳﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ښﻮ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺗﺠﺎرﺑﻮ د ﻣﻮډل ﭘﻪ ﭼﻤﺘﻮ ﮐﻮﻟﻮ ﮐﯥ هﻢ د ﭘﺎم وړ اهﻤﻴﺖ ﻟﺮي.
د ټﻮﻟټﺎﮐﻨﻮ د ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن د ټﻮﻟټﺎﮐﻨﻮ ﺗﺮﻣﻨځ ﻓﺮﺻﺘﻮﻧﻮ ﮐﯽ هﻢ ﻳﻮ ﺷﻤﻴﺮ دﻧﺪې ﻟﺮي ﭼﯥ ﺑﺎﻳﺪ د دې ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﻇﺮﻓﻴﺘﻮﻧﻪ او
ﻣﺎﻟﻲ زﻳﺮﻣﯥ ﺑﺎﻳﺪ ﻟﻪ  2010ﮐﺎل څﺨﻪ ﻣﺨﮑﯥ وټﺎﮐﻞ ﺷﻲ .د ټﻮﻟټﺎﮐﻨﻮ ﺗﺮﻣﻨځ دﻧﺪې ﮐﻴﺪاﯼ ﺷﻲ ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ډول وي:
-

د ټﻮﻟټﺎﮐﻨﻮ د ټﻮﻟﻮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ څﻴړﻧﻪ ﻟﮑﻪ د راﯦﯥ ورﮐﻮوﻧﮑﻮ ،د ﻧﻮم ﻟﻴﮑﻨﯥ ﻳﺎ راﺟﺴﺘﺮﻳﺸﻦ ،د ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن د ﭘﺮﻳﮑړو او
ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ څﻴړﻧﻪ.
د ټﻮﻟټﺎﮐﻨﻮ د ﺳﻴﺴټﻢ د رﻳﻔﻮرم او اﺻﻼﺣﺎﺗﻮ ﺳﺮﻩ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﻮل.
د ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ د ﭘﺮوﺳﯥ ﭘﻪ اړﻩ د هﻤﮑﺎرﻩ ټﻮﻟﻨﻮ د ﭘﻮهﯥ او ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ د ﮐﭽﯥ ﻟﻮړول.
د ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن د دﻧﺪو ﭘﻪ اړﻩ د هﻤﮑﺎرﻩ ټﻮﻟﻨﻮ د ﭘﻮهﯥ د ﮐﭽﯥ ﻟﻮړاوﯼ او،
ﻟﻪ ټﻮﻟټﺎﮐﻨﻮ وروﺳﺘﻪ د ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن د ﮐړﻧﻮ ﺗﺤﻠﻴﻞ او ﺷﻨﻨﻪ.

 ﮐﻮرﻧﯽ څﺎرﻧﻪ
ﮐﻮرﻧﯽ څﺎرﻧﻪ د ډﻳﻤﻮﮐﺮاټﻴﮑﻮ ټﻮﻟټﺎﮐﻨﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﻳﻮﻩ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﺑﺮﺧﻪ ﺷﻤﻴﺮل ﮐﻴږي ،ﭼﯥ د ﺗﻘﻠﺐ او ﻧﻮاﻗﺼﻮ د ﻣﺨﻨﻴﻮي او ﮐﺸﻒ ﭘﻪ
ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ د ﭘﺎم وړ اهﻤﻴﺖ ﻟﺮي .هﻤﺪاﺷﺎن دا څﺎرﻧﻪ ﺧﻠﮑﻮ ﺗﻪ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮاﺑﺮوي ﺗﺮڅﻮ د ډﻳﻤﻮﮐﺮاټﻴﮑﻮ ټﻮﻟﻨﻮ ﭘﻪ اړﻩ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐړي او ﭘﻪ ﻓﻌﺎﻟﻪ ﺗﻮګﻪ ﭘﻪ ډﻳﻤﻮﮐﺮاټﻴﮑﻪ ﭘﺮوﺳﻪ ﮐﯥ ﺑﺮﺧﻪ واﺧﻠﻲ .ﭘﻪ ﺗﻴﺮﻩ ﺑﻴﺎ ﮐﻮرﻧﯽ څﺎرﻧﻪ ﭘﻪ اوﺳﻨﻲ وﺧﺖ ﮐﯥ ﭼﯥ د
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ﻟﮑﻪ د ﻣﺪﻧﻲ او ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺣﻘﻮﻗﻮ ﭘﻪ اړﻩ ﻧړﻳﻮاﻟﻪ ﻣﻌﺎهﺪﻩ ،ﭼﯥ ﭘﻪ  1983ﮐﺎل ﮐﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﺨﻮا ﻣﻨﻞ ﺷﻮې دﻩ ١٩) .ﻓﺼﻞ وګﻮرﯼ(

ټﻮﻟټﺎﮐﻨﻮ درﻏﻠﻲ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ راﻣﻨځﺘﻪ ﺷﻮﯼ او ﭘﻪ ډﻳﻤﻮﮐﺮاټﻴﮑﻮ ټﻮﻟټﺎﮐﻨﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﯦﯥ د ﺧﻠﮑﻮ د اﻋﺘﻤﺎد ﮐﭽﻪ ﯦﯥ راټﻴټﻪ ﮐړې
دﻩ ،ډﻳﺮﻩ د اهﻤﻴﺖ وړ ﺷﻤﻴﺮل ﮐﻴږي .ﻟﻪ ﺑﻠﻪ ﭘﻠﻮﻩ څﺮﻧګﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د اﻣﻨﻴﺘﻲ ﺳﺘﻮﻧﺰو ﻟﻪ ﮐﺒﻠﻪ ﻧړﻳﻮاﻟﻪ څﺎروﻧﮑﻮ ﺗﻪ د
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﮐﻤﻪ زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺴﺎﻋﺪﻩ دﻩ ﻧﻮ ﻟﺪې ﮐﺒﻠﻪ د ﮐﻮرﻧﯥ څﺎرﻧﯥ اﻏﻴﺰﻩ ډﻳﺮﻩ د ﭘﺎم وړ ﺷﻤﻴﺮل ﮐﻴږي.
دواﻣﺪارﻩ ﺗﺨﻨﻴﮑﻲ ﻣﺮﺳﺘﯥ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ﻟﻮﻣړي ګﺎم ﮐﯥ د ﮐﻮرﻧﻴﻮ څﺎروﻧﮑﻮ ډﻟﻮ د اداري ﻇﺮﻓﻴﺘﻮﻧﻮ ﭘﻴﺎوړﺗﻴﺎ او ﭘﻪ ﻣﺴﻠﮑﻲ او اﻏﻴﺰﻣﻨﻪ
ﺗﻮګﻪ د ټﻮﻟټﺎﮐﻨﻮ د ﺑﻬﻴﺮ د څﺎرﻧﯥ او رﭘﻮټ ورﮐﻮﻟﻮ د ﻣﻴﺘﻮدوﻟﻮژﯼ ﺗﻘﻮﻳﯥ ﺗﻪ ﭘﺎم واړوي .هﻤﺪاﺷﺎن د ﻧﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﻮ د اﺳﺘﺎزو د
روزﻧﯥ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ هﻢ ﺑﺎﻳﺪ د ﭘﺎم وړ ﻣﺮﺳﺘﻪ او ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ وﺷﻲ.

 .3ﭘﻪ ﻟﻨﺪن ﮐﯽ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﭘﻪ اﺟﻨﺪا ﮐﯥ د ټﻮﻟټﺎﮐﻨﻮ د رﻳﻔﻮرم او اﺻﻼﺣﺎﺗﻮ ﻟﻮﻣړﻳﺘﻮب
د ﺳﻴﺎﺳﻲ ژﻣﻨﻮ د ﭘﺮځﺎﯼ ﮐﻮﻟﻮ ،د رﻳﻔﻮرم د ﺗﻄﺒﻴﻖ او د رﻳﻔﻮرم ﻟﻪ اﺳﺎﺳﺎﺗﻮ او ﻟﻮﻣړﻳﺘﻮﺑﻮﻧﻮ ﺳﺮﻩ د ﻣﻮاﻓﻘﯥ ﻟﭙﺎرﻩ ،وړاﻧﺪﻳﺰ
ﮐﻴږي ﺗﺮڅﻮ د دﻏﻪ ﻣﻬﻤﻮ ﻣﺴﺌﻠﻮ او هﻤﺪاﺷﺎن د اوږد ﻣﻬﺎﻟﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻲ رﻳﻔﻮرم ﭘﻪ اړﻩ د ﻟﻨﺪن ﭘﻪ ﻧړﻳﻮال ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﮐﯥ ﭼﯥ د
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ اړﻩ د  2010ﮐﺎل دﺟﻨﻮرﯼ ﭘﻪ ﻣﻴﺎﺷﺖ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐﻴږي ،د هﻤﮑﺎرﻩ ټﻮﻟﻨﻮ ﺗﺮﻣﻨځ ﭘﻪ ﻳﻮې ﻟﻮړې ﮐﭽﯥ ﻣﺸﻮرې ﺗﺮﺳﺮﻩ
ﺷﻲ.

ب .د ټﻮﻟټﺎﮐﻨﻮ اوږدﻣﻬﺎﻟﻪ اﺻﻼﺣﺎت
د ټﻮﻟټﺂﮐﻨﻮ اوږدﻣﻬﺎﻟﻪ اﺻﻼﺣﺎت هﻢ ﺑﺎﻳﺪ هﺮڅﻪ زر ﭘﻴﻞ ﺷﻲ .او د ﻳﻮې اﻏﻴﺰﻣﻨﯥ اﺻﻼح راوﺳﺘﻠﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﻳﻮې ﺗﻞ ﭘﺎﺗﯥ ژﻣﻨﯥ ﺗﻪ
اړﺗﻴﺎ ﻟﻴﺪل ﮐﻴږي .ﻟﻨډﻣﻬﺎﻟﻪ اﺻﻼﺣﺎت ﻧﺸﻲ ﮐﻮﻻﯼ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ټﻮﻟټﺎﮐﻨﻮ ﮐﯥ ﻣﻮﻧﺪل ﺷﻮې ﺳﺘﻮﻧﺰې ﺣﻞ ﮐړي .د اوږدﻣﻬﺎﻟﻪ
اﺻﻼﺣﺎﺗﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﻟﻮﻣړﻳﺘﻮب ﻟﺮوﻧﮑﻲ وړاﻧﺪﻳﺰوﻧﻪ دا دي:
 ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ اﺻﻼﺣﺎت
ډﻳﺮي ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ اﺻﻼﺣﺎت د اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺗﻪ اړﺗﻴﺎ ﻟﺮي ،هﻤﺪاﺷﺎن ﭘﺪې ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ اړﻳﻨﻪ دﻩ ﺗﺮڅﻮ د ټﻮﻟټﺎﮐﻨﻮ ﺟﻨﺘﺮي هﻢ د
ﻣﻌﻘﻮﻟﻮ دﻻﻳﻠﻮ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﭼﻤﺘﻮ ﺷﻲ څﺮﻧګﻪ ﭼﯥ هﺮﮐﺎل د ټﻮﻟټﺎﮐﻨﻮ وړاﻧﺪ وﻳﻨﻪ ﮐﻴږي ﻣګﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐﯥ وي ﭼﯥ د  2009او
 2027ﮐﻠﻮﻧﻮ ﺗﺮﻣﻨځ ﻳﻮازې درې ټﻮﻟټﺎﮐﻨﯥ ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐﯥ وﻧﻴﻮل ﺷﻲ .ﻧﻮر ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺗﻌﺪﻳﻼت ﺑﺎﻳﺪ د ټﻮﻟټﺎﮐﻨﻮ ﭘﻪ ﺳﻴﺴټﻢ ﮐﯥ ﺗﺮﺳﺮﻩ
ﺷﻲ .ﻳﻌﻨﻲ داﭼﯥ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐﯥ وﻧﻴﻮل ﺷﻲ ﭼﯥ ﺁﻳﺎ د اﻧﻔﺮادي ،د ﻳﻮﯼ ﻧﻪ ﻟﻴږدﻳﺪوﻧﮑﯥ راﻳﯥ ورﮐﻮﻟﻮ ﺳﻴﺴټﻢ د ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﻲ ،وﻻﻳﺘﻲ
او د وﻟﺴﻮاﻟﻴﻮ د ﺷﻮراګﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﻣﻨﺎﺳﺐ دﯼ او ﮐﻪ د ټﻮﻟټﺎﮐﻨﻮ ﮐﻮم ﺑﻞ ﺳﻴﺴټﻢ ﮐﻮﻻﯼ ﺷﻲ د ﺳﻴﺎﺳﻲ ډﻟﻮ او ﺧﭙﻠﻮاﮐﻪ ﻧﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﻮ
ﺣﻘﻮﻧﻪ ښﻪ وﺳﺎﺗﻲ او ﺑﺎاﻵﺧﺮﻩ د ډﻳﻤﻮﮐﺮاﺳﯽ ﭘﻪ ټﻴﻨګښﺖ ﮐﯥ ښﻪ رول وﻟﻮﺑﻮي.
 د راﯦﯥ ورﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻧﻮم ﻟﻴﮑﻨﻪ ﻳﺎ راﺟﺴﺘﺮﻳﺸﻦ
د راﯦﯥ ورﮐﻮوﻧﮑﻲ ﻣﺆﺛﻖ ،ﺑﺸﭙړ او دﻗﻴﻖ راﺟﺴﺘﺮﮐﻮل ﻳﻮ ﺧﻮرا ﻣﻬﻢ ﻋﻤﻞ دﯼ ﺗﺮڅﻮ ﭘﻪ ټﻮﻟټﺎﮐﻨﻮ ﮐﯥ د ﺧﻠﮑﻮ ﻋﻤﻮﻣﻲ او ﻣﺴﺎوي
ﺑﺮﺧﻪ اﺧﻴﺴﺘﻨﻪ او د درﻏﻠﯽ ﻣﺨﻨﻴﻮﯼ ډاډﻣﻦ ﺷﻲ .د راﯦﯥ ورﮐﻮوﻧﮑﻮ ﺟﺎﻣﻊ ﻧﻮم ﻟﻴﮑﻨﻪ ﻳﺎ راﺟﺴﺘﺮﻳﺸﻦ ﮐﻮم ﭼﯥ د ﺧﻠﮑﻮ اﻋﺘﻤﺎد
ﭘﮑﯥ ﻧﻐښﺘﯽ دﯼ ﻳﻮﻩ اړﻳﻨﻪ ﮐړﻧﻪ ﺷﻤﻴﺮل ﮐﻴږي ،ﭼﯥ ﭘﺪې ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ ﺑﺎﻳﺪ د ښځﻮ ﭘﻪ ګډون د ټﻮﻟﻮ راﯦﯥ ورﮐﻮوﻧﮑﻮ ﺷﻬﺮت او د
هﻐﻮﯼ ﺗﺼﻮﻳﺮ واﺧﻴﺴﺘﻞ ﺷﻲ .ﻧﻮ دې ﮐړﻧﯥ ﺗﻪ ﺑﺎﻳﺪ د ټﻮﻟټﺎﮐﻨﻮ د ﺳﻴﺴټﻢ د اﺻﻼﺣﺎﺗﻮ ﭘﻪ اﺟﻨﺪا ﮐﯥ ﺗﺮټﻮﻟﻮ زﻳﺎت ﻟﻮﻣړﻳﺘﻮب
ورﮐړل ﺷﻲ .د راﯦﯥ ورﮐﻮوﻧﮑﻲ راﺟﺴﺘﺮﻳﺸﻦ او د ټﻮﻟټﺎﮐﻨﻮ د ﺣﻮزو ﻣﺤﺪودول د ﻣﻠﮑﻲ ﺧﻠﮑﻮ د ﺳﺮﺷﻤﻴﺮﻧﯥ او د هﻐﻮې د
هﺴﺘﻮګﻨﯥ ﭘﻪ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ وﻳﺶ ﭘﻮرې ﺗړﻟﯽ دﯼ .د دﻏﻪ ﮐړﻧﻮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺗړاو ﻟﻪ ﻳﻮ ﺷﻤﻴﺮ ﺳﻴﺎﺳﻲ او ﺗﺨﻨﻴﮑﻲ ﺳﺘﻮﻧﺰو ﺳﺮﻩ ﻣﺦ دﯼ
ﭼﯥ ﺑﺎﻳﺪ د درﻏﻠﯽ د ﻣﺨﻨﻴﻮي او ﻋﺎﻣﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ د هڅﻮﻧﯥ ﻟﭙﺎرﻩ دا ﺳﺘﻮﻧﺰې ﺑﺎﻳﺪ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﭘﻮرﺗﻪ ﺷﻲ.
ﭘﻪ اوږدﻣﻬﺎﻟﻪ ﮐﯥ ،د راﯦﯥ ورﮐﻮوﻧﮑﻮ د راﺟﺴﺘﺮﻳﺸﻦ ﻟﭙﺎرﻩ دوﻩ ﻟﻮﯦﯥ ﻻرې ﺷﺘﻮن ﻟﺮي .ﻟﻮﻣړﯼ ،د راﯦﯥ ورﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻟﺴﺖ ﺑﺎﻳﺪ د
ﻣﻠﮑﻲ راﺟﺴﺘﺮﻳﺸﻦ ﻟﻪ ﺳﻴﺴټﻢ څﺨﻪ واﺧﻴﺴﺘﻞ ﺷﻲ .دوهﻢ د ﺧﭙﻠﻮاﮎ راﯦﯥ ورﮐﻮﻧﮑﻲ راﺟﺴﺘﺮﻳﺸﻦ ﺑﺎﻳﺪ د ټﻮﻟټﺎﮐﻨﻮ د ﺧﭙﻠﻮاﮎ
ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﻟﺨﻮا ﺗﺮﺳﺮﻩ او وﺳﺎﺗﻞ ﺷﻲ .د دﻏﻪ دوﻩ ﻻرو د اﻏﻴﺰﻣﻨﺘﻴﺎ او ﻣﻨﺎﺳﺐ واﻟﻲ ﭘﻪ اړﻩ زﻳﺎﺗﻮ ﻣﺸﻮرو ﺗﻪ اړﺗﻴﺎ ﻟﻴﺪل ﮐﻴږي
ﺗﺮڅﻮ راﺗﻠﻮﻧﮑﯥ ﺗګﻼرﻩ ﭘﻪ ﺑﺸﭙړﻩ ﺗﻮګﻪ روښﺎﻧﻪ او ﻣﻌﻠﻮﻣﻪ وي .دا دواړﻩ ﻃﺮﻳﻘﯥ ﻳﺎ ﻻرې د ﭘﺎم وړ وﺧﺖ ،ﻣﺎﻟﻲ زﻳﺮﻣﻮ او ﻳﻮې
ښﯥ ﭘﻼن ﺷﻮې ﭘﺮوﺳﯥ ﺗﻪ اړﺗﻴﺎ ﻟﺮي ﺗﺮڅﻮ د ټﻮﻟټﺎﮐﻨﻮ ﺗﺮﻣﻨځ وﺧﺖ ﮐﯥ ﭘﻠﻲ ﺷﻲ .د ټﻮﻟټﺎﮐﻨﻮ اﺻﻼﺣﺎت او ﺳﻤﻮن ﻳﻮﻩ ﺑﻴړﻧﻴﺰﻩ
ﻣﻮﺿﻮع دﻩ ﭼﯥ ﭼټﮑﯥ ﺳﻴﺎﺳﻲ او ﺗﺨﻨﻴﮑﻲ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﯥ ﺗﻪ اړﺗﻴﺎ ﻟﺮي .د  2009ﮐﺎل د ټﻮﻟټﺎﮐﻨﻮ د ﻧﻴﻤګړﺗﻴﺎوو او د ټﻮﻟټﺎﮐﻨﻮ د ﺳﻴﺴټﻢ
د ﮐﻤځﻮاﮐﯥ ﭘﻪ ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ وړﻟﻮ ﮐﯥ ﭘﺎﺗﯥ راﺗﻠﻞ ﮐﻮﻻﯼ ﺷﻲ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﻪ ﻻ ﻧﻮرو ﺳﺘﻮﻧﺰو ﺳﺮﻩ ﻣﺦ ﮐړي.

 .٢د ټﻮﻟټﺎﮐﻨﻮ د ﺣﻤﺎﻳﻮي ډﻟﯥ ) (ESTﭘﻪ اړﻩ ځﻐﻠﻨﺪﻩ ﻧﻈﺮ
اﻟﻒ .دﻧډﯼ او دهﻐﯽ ﭘﻪ اړﻩ ﻟﻨﺪ ﻧﻈﺮ
د هﻐﯥ ګڼﯥ ﻣﮑﺘﻮب ﭘﺮﺑﻨﺴټ ﭼﯥ د  2009ﮐﺎل د ﻓﺒﺮوري ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ ﭘﻪ  22ﻧﻴټﯥ د اروﭘﺎ د اﻣﻨﻴﺖ او هﻤﮑﺎرﯼ د ﺳﺎزﻣﺎن د
دﻣﻮﮐﺮاﺗﻴﮑﻮ ﻧﻬﺎدوﻧﻮ او د ﺑﺸﺮ دﺣﻘﻮﻧﻮ دﻓﺘﺮ ﻳﺎ  OSCE/ODIHRرﺋﻴﺴﯥ ﻣﻴﺮﻣﻦ دورا ﺑﺎﮐﻮﻳﺎﻧﻴﺲ او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ
ﭼﺎرو وزﻳﺮښﺎﻏﻠﻲ ډاﮐټﺮرﻧګﻴﻦ دادﻓﺮ ﺳﭙﻨﺘﺎ ﻟﺨﻮا اﺳﺘﻮل ﺷﻮﯼ وو ،د اورﭘﺎ د اﻣﻨﻴﺖ او هﻤﮑﺎرﯼ د ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻪ ﻏﻮښﺘﻨﻪ ﺷﻮې دﻩ
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮرﯼ او وﻻﻳﺘﻲ ﺷﻮراګﺎﻧﻮ راﺗﻠﻮﻧﮑﯥ ټﻮﻟټﺎﮐﻨﯥ ﺣﻤﺎﻳﻪ او اړﻳﻨﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ ورﺳﺮﻩ وﮐړي .ﭘﻪ ځﻮاب ﮐﯥ د
اروﭘﺎ داﻣﻨﻴﺖ او هﻤﮑﺎرﯼ ﺳﺎزﻣﺎن داﻳﻤﻲ ﻣﺠﻠﺲ  891ﺷﻤﻴﺮﻩ ﭘﺮﻳﮑړﻩ ﺻﺎدرﻩ ﮐړﻩ ،3ﭼﯥ د دې ﭘﺮﻳﮑړې ﭘﺮاﺳﺎس د
ډﻳﻤﻮﮐﺮاټﻴﮑﻮ ټﻮﻟﻨﻮ او ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ادارې ) (ODIHRﺗﻪ دﻧﺪﻩ وﺳﭙﺎرل ﺷﻮﻩ ﺗﺮڅﻮ د ټﻮﻟټﺎﮐﻨﻮ ﻳﻮﻩ ﺣﻤﺎﻳﻮﻳﻲ ډﻟﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻪ
وﻟﻴږي " ﺗﺮڅﻮ ﻟﻪ دوﻟﺖ او ﻧړﻳﻮاﻟﯥ ټﻮﻟﻨﯥ ﺳﺮﻩ د ﺟﻤﻬﻮري رﻳﺎﺳﺖ او وﻻﻳﺘﻲ ﺷﻮراګﺎﻧﻮ د ټﻮﻟټﺎﮐﻨﯥ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ ﻣﺮﺳﺘﻪ
وﮐړي" اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﺮﺳﺘﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ د  OSCEادارې ﻳﻮ هﻤﮑﺎرهﻴﻮاد دﯼ .د  2009ﮐﺎل د ټﻮﻟټﺎﮐﻨﻮ ﺣﻤﺎﻳﻮﻳﻲ ډﻟﻪ د 2004
ﮐﺎل د ﺟﻤﻬﻮري رﻳﺎﺳﺖ او د  2005ﮐﺎل د ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﻲ ټﻮﻟټﺎﮐﻨﻮ د ﺣﻤﺎﻳﻮﻳﻲ ډﻟﻮ ﭘﻪ ﺗﻌﻘﻴﺐ د اروﭘﺎ د اﻣﻨﻴﺖ او هﻤﮑﺎرﯼ د ﺳﺎزﻣﺎن
د دﻣﻮﮐﺮاﺗﻴﮑﻮ ﻧﻬﺎدوﻧﻮ او د ﺑﺸﺮ دﺣﻘﻮﻧﻮ دﻓﺘﺮ ﻳﺎ  OSCE/ODIHRﻟﻪ ﺧﻮا( ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ ګﻤﺎرل ﺷﻮي دي.
د اروﭘﺎ د اﻣﻨﻴﺖ او هﻤﮑﺎرﯼ د ﺳﺎزﻣﺎن د ډﻳﻤﻮﮐﺮاټﻴﮑﻮ ټﻮﻟﻨﻮ او ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د ادارې ﺣﻤﺎﻳﻮي ډﻟﻪ د ﺷﻠﻮ ﻏړو ﻟﺮوﻧﮑﯥ وﻩ
ﭼﯥ د ﻳﻮﻟﺴﻮ هﻴﻮادوﻧﻮ ﺗﺎﺑﻌﻴﺖ ﻟﺮي او د ښﺎﻏﻠﻲ ﺗﻮرال ﻧﻮردﺑﻮ ﺗﺮﻣﺸﺮﺗﺎﺑﻪ ﻻﻧﺪې ﯦﯥ ﮐﺎر ﮐﺎوﻩ .د ﻳﻮې ﮐﻮﭼﻨﯽ ډﻟﯥ ﻟﻪ راﺗګ ﻧﻪ
وروﺳﺘﻪ ډﻳﺮي ﻣﺎهﺮﻳﻦ هﻴﻮاد ﺗﻪ د ﺟﻮﻻﯼ ﭘﻪ  26راﻏﻠﻞ او د ﺳﭙټﻤﺒﺮﭘﻪ  20ﺑﻴﺮﺗﻪ ﺳﺘﺎﻧﻪ ﺷﻮل .د ټﻮﻟټﺎﮐﻨﻮ د اوږدې ﭘﺮوﺳﯥ ﻟﻪ
اﻣﻠﻪ د د ډﻳﻤﻮﮐﺮاټﻴﮑﻮ ټﻮﻟﻨﻮ او ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د ادارې ﺣﻤﺎﻳﻮي ډﻟﯥ ﭘﻪ ﻟږ ﺷﻤﻴﺮ ﻣﺎهﺮﻳﻨﻮ ﺳﺮﻩ د ﻧﻮﻣﺒﺮ ﺗﺮ 4ﻧﻴټﯥ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﮐﯥ ﺧﺪﻣﺖ وﮐړ.
ﮐﻪ څﻪ هﻢ د ﮐﺎﺑﻞ ﻟﻪ ﺷﺎرﻩ ﺑﻬﺮ د دﯼ دﻟﯽ ﮐﻮﻣﯥ داﻳﻤﻲ ادارې ﺷﺘﻮن ﻧﺪرﻟﻮد ،ﻣګﺮ ﺑﻴﺎ هﻢ ﻟﻪ ﺳﻴﻤﻮ څﺨﻪ د ﻣﺴﺎﻋﺪو اﻣﻨﻴﺘﻲ
ﺷﺮاﻳﻄﻮ ﭘﺮﻣﻬﺎل ﭘﻪ ﻣﻨِﻈﻤﻪ ﺗﻮګﻪ ﻟﻴﺪﻧﻪ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐﻴﺪﻩ او ﻟﻪ ﺳﻴﻤﻴﺰو او ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﮐﺘﻨﮑﻮ ﺳﺮﻩ ﺧﺒﺮې اﺗﺮې ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐﻴﺪې.
د اروﭘﺎ د اﻣﻨﻴﺖ او هﻤﮑﺎرﯼ د ﺳﺎزﻣﺎن د ډﻳﻤﻮﮐﺮاټﻴﮑﻮ ټﻮﻟﻨﻮ او ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د ادارې د ﺣﻤﺎﻳﻮي ډﻟﯥ ﺟﻮړښﺖ داﺳﯽ ﭘﻪ ﭘﺎم
ﮐﯥ ﻧﻴﻮل ﺷﻮﯼ وو ﺗﺮڅﻮ د ﻟﻮﻣړﻧﻴﻮ ﺗﺨﻨﻴﮑﻲ ﻣﺮﺳﺘﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﻻزﻳﺎت ﻣﻬﺎرﺗﻮﻧﻪ وړاﻧﺪې او د راﺗﻠﻮﻧﮑﻮ ټﻮﻟټﺎﮐﻨﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ځﻴﻨﯽ اړﻳﻦ
وړاﻧﺪﻳﺰوﻧﻪ ﭘﺮځﺎﯼ ﭘﺮﻳږدي .ﮐﻮم وړاﻧﺪﻳﺰوﻧﻪ ﭼﯥ ﭘﺪې رﭘﻮټ ﮐﯥ ځﺎﻳﻮل ﺷﻮي دي د  2010ﮐﺎل ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﻲ ټﺎﮐﻨﻮ او ﻧﻮرو
راﺗﻠﻮﻧﮑﻮ ټﻮﻟټﺎﮐﻨﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ﮐﺘﻮ ﺳﺮﻩ ﭼﻤﺘﻮ ﺷﻮي دي .د اروﭘﺎ د اﻣﻨﻴﺖ او هﻤﮑﺎرﯼ د ﺳﺎزﻣﺎن د ډﻳﻤﻮﮐﺮاټﻴﮑﻮ ټﻮﻟﻨﻮ او ﺑﺸﺮي
ﺣﻘﻮﻧﻮ د ادارې ﺣﻤﺎﻳﻮي ډﻟﻪ د ټﻮﻟټﺎﮐﻨﻮ ټﻮﻟﻮ ﻣﻤﮑﻨﻪ اړﺧﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﻧﻈﺮاﭼﻮﻟﯽ دﯼ ﭼﯥ ﭘﺪې ﮐﯥ ځﻠﻮر ﺑﺮﺧﯥ د زﻳﺎﺗﯥ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﯥ وړ
دي ﻟﮑﻪ :د راﯦﯥ ورﮐﻮﻧﮑﻲ ﻧﻮم ﻟﻴﮑﻨﻪ ﻳﺎ راﺟﺴﺘﺮﻳﺸﻦ ،ﮐﻮرﻧﯽ څﺎرﻧﻪ ﻳﺎ ﻧﻈﺎرت ،ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺟﻮړښﺖ او د وړﺗﻴﺎو ﭘﻴﺎوړي ﮐﻮل .د
راﯦﯥ ورﮐﻮوﻧﮑﻲ د راﺟﺴﺘﺮﻳﺸﻦ او ﮐﻮرﻧﯽ څﺎرﻧﯥ ﺗﻔﺼﻴﻞ د دې رﭘﻮټ ﭘﻪ ﺿﻤﻴﻤﻪ ﮐﯥ وړاﻧﺪﯼ ﺷﻮﯼ دﯼ ،او د ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ
ﺟﻮړښﺖ او د وړﺗﻴﺎوو د ﭘﻴﺎوړي ﮐﻮﻟﻮ اړوﻧﺪ ﻣﺴﺎﺋﻞ د دﻏﻪ ﺳﻨﺪ ﭘﻪ ﺑﻴﻼﺑﻴﻠﻮ ﺑﺮﺧﻮ ﮐﯥ وړاﻧﺪې ﺷﻮي دي.

ب .ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﯽ او اﻣﻨﻴﺘﯽ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت:
د اروﭘﺎ د اﻣﻨﻴﺖ او هﻤﮑﺎرﯼ د ﺳﺎزﻣﺎن ددﻣﻮﮐﺘﺮاﺗﻴﮑﻮ ﺗﻮﻟﻨﻮ او ﺑﺸﺮﯼ ﺣﻘﻮﻧﻮ د ادارﯼ ﺣﻤﺎﻳﻮﯼ دﻟﯽ د  ٨٩١ﻧﻤﺒﺮ ﻓﻴﺼﻠﯽ
د ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻟﭙﺎرﻩ د دد اروﭘﺎ د اﻣﻨﻴﺖ او هﻤﮑﺎرﯼ د ﺳﺎزﻣﺎن  OSCEد داﻳﻤﯽ ﺷﻮرا ﻟﻪ ﺧﻮا ګﻤﺎرل ﺷﻮﻳﺪﯼ او دد اروﭘﺎ د
اﻣﻨﻴﺖ او هﻤﮑﺎرﯼ د ﺳﺎزﻣﺎن  OSCEد ﺳﮑﺮﺗﺮ ﺟﻨﺮال ﻟﻪ ﺧﻮا ﻳﯽ ﭘﻪ اﻣﻨﻴﺘﯽ ﭼﺎرو ﮐښﯽ ﻣﻼﺗړ ﮐﻴﻴﺪل .د دﻏﻪ ﺣﻤﺎﻳﻮﯼ
دﻟﯽ دﻟﻴږﻟﻮ دﭘﺎرﻩ دﺗﻴﺎرﯼ ﮐﺎر ﻟﻮﻣړﻧﯽ ﭘړاو د اروﭘﺎﺋﯽ اﺗﺤﺎدﻳﯽ د ﻟﻮﻣړﻧﯽ ﭘﻠټﻮﻧﮑﯽ ﭘﻼوﯼ ﭘﻪ ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖ ) د اﭘﺮﻳﻞ 14-27
( ﮐښﯽ د اروﭘﺎ د اﻣﻨﻴﺖ او هﻤﮑﺎرﯼ د ﺳﺎزﻣﺎن ددﻣﻮﮐﺘﺮاﺗﻴﮑﻮ ﺗﻮﻟﻨﻮ او ﺑﺸﺮﯼ ﺣﻘﻮﻧﻮ د ادارﯼ ﻳﺎ  OSCE/ODIHRد
اﺳﺘﺎزﯼ ﭘﻪ ګډون ﭘﻴﻞ ﺷﻮﯼ .د اروﭘﺎ د اﻣﻨﻴﺖ او هﻤﮑﺎرﯼ ﺳﺎزﻣﺎن ﻳﺎ  OSCEد اﻣﻨﻴﺘﯽ ادارﯼ ﻣﺸﺮ ﭘﻪ ﻳﻮ ﺗﻌﻘﻴﺒﯽ ﮐﺘﻨﻪ ﮐښﯽ
د ﺟﻮن ﻟﻪ  ١٣-٨ﭘﻮر ﯼ ګډون وﮐړ .د ﭘﻠټﻨﯽ د ﻣﺂﻣﻮرﻳﺖ څﺨﻪ وروﺳﺘﻪ د اروﭘﺎ د اﻣﻨﻴﺖ او هﻤﮑﺎرﯼ د ﺳﺎزﻣﺎن OSCE
د داﻳﻤﯽ ﺷﻮرا ﻣﺸﺮ د ﻳﻮﯼ ﭘﺮوژﯼ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد )ﭘﺮوﭘﻮزل( ﺧﭙﻮر ﮐړ ﭼﻪ ﭘﻪ هﻐﻪ ﮐښﯽ د اروﭘﺎ د اﻣﻨﻴﺖ او هﻤﮑﺎرﯼ د

 ٣د ﻣﮑﻤﻞ ﻣﺘﻦ دﮐﺘﻠﻮ دﭘﺎرﻩ دﻏﻪ اﻧﺘﺮﻧﺘﯽ ﻧښﯽ ﺗﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ وﮐړﯼ. http://www.osce.org/documents/pc/2009/04/37105_en.pdf .

ﺳﺎزﻣﺎن ددﻣﻮﮐﺘﺮاﺗﻴﮑﻮ ﺗﻮﻟﻨﻮ او ﺑﺸﺮﯼ ﺣﻘﻮﻧﻮ د ادارﯼ ﺣﻤﺎﻳﻮﯼ دﻟﯽ  OSCE/ODIHR ESTﺟﻮړښﺖ ،هﺪف ،دوام،
ﺗﺮﮐﻴﺐ او اﻣﻨﻴﺘﯽ اﻧﺘﻈﺎم ښﻮدل ﺷﻮﯼ وو.
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د دوﻟﺖ او د اروﭘﺎ د اﻣﻨﻴﺖ او هﻤﮑﺎرﯼ د ﺳﺎزﻣﺎن  OSCEد ﺳﮑﺮﺗﺮﺟﻨﺮال ﺗﺮ ﻣﻨځ د ﺟﻮﻻﯼ ﭘﻪ  ١۵ﻳﻮﻩ
ﺗﻔﺎهﻢ ﻧﺎﻣﻪ ﻻﺳﻠﻴﮏ ﺷﻮﻩ ﭼﻪ ﭘﻪ هﻐﻪ ﮐښﯽ ددﻏﻪ دﻟﯽ د ﮐﺎر څﺮﻧګﻮاﻟﯽ ،ﺳﻤﻮن ،ﺷﺮاﻳﻂ د اﻣﻨﻴﺖ ځﺎﯼ ﭘﻪ ځﺎﯼ ﺷﻮﻳﺪﯼ .د
اروﭘﺎ د اﻣﻨﻴﺖ او هﻤﮑﺎرﯼ د ﺳﺎزﻣﺎن او د ﻧﺎټﻮ د ﺳﮑﺮﺗﺮ ﺟﻨﺮال ﺗﺮ ﻣﻨځ ﻳﻮ ﺷﻤﻴﺮ ﻟﻴﮑﻮﻧﻪ ﺗﺒﺎدﻟﻪ ﺷﻮﻳﺪﯼ ﭼﻪ ﭘﻪ هﻐﻪ ﮐښﯽ
د  ٢٠٠۴او  ٢٠٠۵د هﻤﮑﺎرﻳﻮ ﭘﻪ څﻴﺮ ﭘﻪ ﺳﺨﺘﻮ ﺷﺮاﻳﻄﻮ ﮐښﯽ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﻼﺗړ څﺮګﻨﺪ ﺷﻮﻳﺪﯼ .ﺳﺮﺑﻴﺮﻩ ﭘﺮدﯼ ﻳﻮ ﺷﻤﻴﺮ
ﻟﻴﮑﻮﻧﻪ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺎن ﮐښﯽ د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﺧﺎص اﺳﺘﺎزﯼ ﺳﺮﻩ رد او ﺑﺪل ﺷﻮﻳﺪﯼ ﭼﻪ ﭘﻪ هﻐﻪ ﮐښﯽ د د اروﭘﺎ د اﻣﻨﻴﺖ او
هﻤﮑﺎرﯼ د ﺳﺎزﻣﺎن ددﻣﻮﮐﺘﺮاﺗﻴﮑﻮ ﺗﻮﻟﻨﻮ او ﺑﺸﺮﯼ ﺣﻘﻮﻧﻮ د ادارﯼ ﺣﻤﺎﻳﻮﯼ دﻟﯽ) (OSCE/ODIHR ESTاو د ﻣﻠګﺮو
ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﺣﻔﺎﻇﺖ او اﻣﻨﻴﺖ د دﻳﭙﺎرﺗﻤﻨﺖ ) (UN DSSﺗﺮ ﻣﻨځ د اړﻳﮑﻮ ﭘﻪ ګډون ﭘﻪ اﻣﻨﻴﺘﯽ ﭼﺎرو ﮐښﯽ د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮ د
ﻣﻼﺗړ ﻳﺎدوﻧﻪ ﺷﻮﻳﺪﻩ.

ج .دﮐﺎر ﻣﻴﺘﻮد ﻳﺎ ﮐړﻧﻼرﻩ:
د اروﭘﺎ د اﻣﻨﻴﺖ او هﻤﮑﺎرﯼ د ﺳﺎزﻣﺎن ددﻣﻮﮐﺘﺮاﺗﻴﮑﻮ ﺗﻮﻟﻨﻮ او ﺑﺸﺮﯼ ﺣﻘﻮﻧﻮ د ادارﯼ ﺣﻤﺎﻳﻮﯼ دﻟﯽ ) OSCE/ODIHR
 (ESTد ټﺎﮐﻨﻮ ﻟﻪ ادارﯼ ﭼﺎرواﮐﻮ ،ﻧﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﻮ )ﮐﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ( ،ﺳﻴﺎﺳﯽ ګﻮﻧﺪوﻧﻮ ،ﮐﻮرﻧﻴﻮ څﺎروﻧﮑﻮ )ﻧﺎﻇﺮﻳﻨﻮ( ،د ﻣﺪﻧﯽ ټﻮﻟﻨﯽ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ ،اﻣﻨﻴﺘﯽ ﻣﺎﻣﻮرﻳﻨﻮ ،د وزارﺗﺨﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﭼﺎرواﮐﻮ او رﺳﻨﻴﻮ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﻣﻨﻈﻤﻪ ﺗﻮګﻪ ﻏﻮﻧډﯼ وﮐړﯼ .د اروﭘﺎ د اﻣﻨﻴﺖ او
هﻤﮑﺎرﯼ د ﺳﺎزﻣﺎن ددﻣﻮﮐﺘﺮاﺗﻴﮑﻮ ﺗﻮﻟﻨﻮ او ﺑﺸﺮﯼ ﺣﻘﻮﻧﻮ د ادارﯼ ﺣﻤﺎﻳﻮﯼ دﻟﯽ ) (OSCE/ODIHR ESTهﻤﺪارﻧګﻪ د
ټﺎﮐﻨﻴﺰو ﭼﺎرو د ﻣﺮﺳﺘﯽ د ﻧړﻳﻮاﻟﯽ ادارﯼ  ، 4د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﺳﺮ ﻣﻨﺸﯽ ﺧﺎص اﺳﺘﺎزﯼ ) ، (UN SRSGﺳﻴﺎﺳﯽ ټﻮﻟﻨﯽ او د
ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ څﺎروﻧﮑﻮ د ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ 5ﭘﻪ ګډون ﻟﻪ ﻳﻮ ﺷﻤﻴﺮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ادارو ﺳﺮﻩ هﻢ ﻟﻴﺪﻧﻪ ﮐﺘﻨﻪ وﮐړﻩ .ﺳﺮﺑﻴﺮﻩ ﭘﺮدﯼ دﻏﻪ ډﻟﯽ د
روزﻧﻴﺰو دورو ،رأﯼ اﭼﻮﻧﯽ او ﺷﻤﻴﺮﻧﯽ 6ﻧښﻪ ﮐﻮﻟﻮ او ﺑﺎز رﺳﯽ ﭘﺮوﺳﻮ ﭘﻪ ګﺪون اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﭘﻴښﯽ و څﺎرﻟﯽ .دﻏﯽ ډﻟﯽ ﭘﻪ
ﺧﺒﺮﯼ ﻏﻮﻧډو )ﮐﻨﻔﺮاﻧﺴﻮﻧﻮ( او د اړوﻧﺪﻩ ادارو ﭘﻪ ﻣﺠﺎﻟﺴﻮ ﮐښﯽ ګﺪون ﮐړﯼ دﯼ.
د اروﭘﺎ د اﻣﻨﻴﺖ او هﻤﮑﺎرﯼ د ﺳﺎزﻣﺎن ددﻣﻮﮐﺘﺮاﺗﻴﮑﻮ ﺗﻮﻟﻨﻮ او ﺑﺸﺮﯼ ﺣﻘﻮﻧﻮ د ادارﯼ ﺣﻤﺎﻳﻮﯼ دﻟﯽ ) OSCE/ODIHR
 (ESTڅﻠﻮر ﺳﺎﺣﻮﯼ ﮐﺘﻨﯽ ﺷﻤﺎل )ﻓﺎرﻳﺎب( ،ﺟﻨﻮب ) هﻠﻤﻨﺪ( ،ﻏﺮب )هﺮات( او ﺧﺘﻴځ )ﻟﻮګﺮ( ﺗﻪ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐړﯼ دﯼ .ﺳﺮﺑﻴﺮﻩ
ﭘﺮد دﻏﻪ دﻟﯽ ﺳﺎﺣﻮﯼ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﻪ) ، 7(FEFAد ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ څﺎروﻧﮑﻮ ډﻟﻮ ،ﺗﻴﻠﻴﻔﻮﻧﯽ او ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﯽ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺴﻮﻧﻮ او ﭘﻪ ﺳﺎﺣﻪ
ﮐښﯽ د ﻣﻮﺟﻮدو هﻤﮑﺎراﻧﻮ ﺳﺮﻩ د اړﻳﮑﻮ ﻧﻴﻮﻟﻮ ﻟﻪ ﻻرﯼ ،ﻻﺳﺘﻪ راوړﯼ .ﺳﺮﺑﻴﺮﻩ ﭘﺮدﯼ ﻟﻪ  ۴٠ښځﻮ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﭘﻨځﻪ وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ ﮐښﯽ
دټﺎﮐﻨﻮ ﭘﻪ اړوﻧﺪ ﻟﻪ ټﺎﮐﻨﻮ څﺨﻪ وروﺳﺘﻪ ﻣﺮﮐﯽ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐړﯼ دﯼ.8
د اروﭘﺎ د اﻣﻨﻴﺖ او هﻤﮑﺎرﯼ د ﺳﺎزﻣﺎن ددﻣﻮﮐﺘﺮاﺗﻴﮑﻮ ﺗﻮﻟﻨﻮ او ﺑﺸﺮﯼ ﺣﻘﻮﻧﻮ د ادارﯼ ﺣﻤﺎﻳﻮﯼ دﻟﯽ ) SCE/ODIHR
9
 (ESTﻳﻮ ﻟړ اﺳﻨﺎد ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮐړﻳﺪﯼ ﭼﻪ ﭘﻪ هﻐﻪ ﮐښﯽ د ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﯽ وړ ټﮑﯽ ﻧښﺎﻧﯽ او اړﻳﻦ ﺳﭙﺎرښﺘﻮﻧﻪ وړاﻧﺪﯼ ﺷﻮﻳﺪﯼ.
10
دﻏﻪ اﺳﻨﺎد د ټﺎﮐﻨﻮ د ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ) (IECاو دﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د اﻧﮑﺸﺎﻓﯽ ﭘﺮوګﺮام دﺗﻮﻟﺘﺎﮐﻨﻮ د ﭘﺮوژﯼ) (UNDP
 ELECTﺳﺮﻩ ددوﯼ د ﻧﻈﺮ او ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﯽ ﻟﭙﺎرﻩ ﺷﺮﻳﮏ ﺷﻮل .د هﻐﻪ ﮐﺎﭘﯽ ګﺎﻧﯽ د ټﺎﮐﻨﻮ ﻧﻮرو ﻣﻬﻤﻮ هﻤﮑﺎراﻧﻮ ﺗﻪ هﻢ واﺳﺘﻮل
 ۴د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮﭘﺮاﺧﺘﻴﺎﺋﯽ ﭘﺮوګﺮام ) ،(UNDPد ټﺎﮐﻨﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﻧړﻳﻮال ﺑﻨﻴﺎد ) ،(IFESﺁﺳﻴﺎﺋﯽ ﺑﻨﻴﺎد ) (TAFاو ﻣﻠﯽ دﻣﻮﮐﺮاﺗﻴﮏ اﻧﺴﺘﻴﺘﻮت ) (NDIﭘﻪ
ګﺪون.
 5د ﻧړﻳﻮاﻟﻮ څﺎروﻧﮑﻮ ﭘﻪ هﻴﺂت ﮐښﯽ  :اروﭘﺎﺋﯽ اﺗﺤﺎدﻳﻪ  ، EUﻣﻠﯽ دﻣﻮﮐﺮاﺗﻴﮏ اﻧﺴﺘﻴﺘﻮت ) ،(NDIد ﺟﻤﻬﻮرﯼ ﺧﻮاهﺎﻧﻮ ﻧړﻳﻮال اﻧﺴﺘﻴﺘﻮت )،(IRI
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ اﻧﺘﺮﻧﺸﻨﻞ ) (DIاو د ﺁزادو ټﺎﮐﻨﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﺁﺳﻴﺎﺋﯽ ﺷﺒﮑﻪ ) (ANFRELګډون درﻟﻮد.
 6د اروﭘﺎ د اﻣﻨﻴﺖ او هﻤﮑﺎرﯼ د ﺳﺎزﻣﺎن ددﻣﻮﮐﺘﺮاﺗﻴﮑﻮ ﺗﻮﻟﻨﻮ او ﺑﺸﺮﯼ ﺣﻘﻮﻧﻮ د ادارﯼ ﺣﻤﺎﻳﻮﯼ دﻟﯽ ) (OSCE/ODIHR ESTد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻮ ﭘﻪ ورځ
ﻟﻪ ) (۴٠ﻧﻪ زﻳﺎﺗﺮﻩ دراﻳﯽ اﭼﻮﻧﯽ د ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ څﺨﻪ ﻟﻴﺪﻧﻪ ﮐړﯼ دﯼ ﭼﯽ ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﮐﯽ د راﻳﯽ اﭼﻮﻧﯽ د ﺑﻬﻴﺮ او د راﻳﻮ دﺷﻤﻴﺮﻧﯽ د ﺑﻬﻴﺮ ﻧﻪ څﺎرﻧﻪ وﮐړ.
ﺑﺮﺳﻴﺮﻩ ﭘﺮ دﯼ دﻏﻪ ﺗﻴﻢ د اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﻪ ﻳﻮﻩ روځ وروﺳﺘﻪ د وﻻﻳﺘﯽ ﺷﻮراګﺎﻧﻮ د راﯼ ﺷﻤﻴﺮﻧﯽ د ﺑﻬﻴﺮ څﺎرﻧﻪ وﮐړږ
 7د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د د ﺁزادو او ﻋﺎدﻻﻧﻪ ټﺎﮐﻨﻮ ﺑﻨﻴﺎد ،د ټﺎﮐﻨﻮ د څﺎر ﺗﺮټﻮﻟﻮ ﻣﻬﻤﻪ ﮐﻮرﻧﯽ ادارﻩ دﻩ.
 8ﻟﻪ ﮐﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ ،د NGOﻟﻪ ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ ،د ټﺎﮐﻨﻮ ﻟﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ګﺎﻧﻮ او د ښځﻮ ﭼﺎرو وزارت ﻟﻪ وﻻﻳﺘﯽ ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﻣﺼﺎﺣﺒﯽ وﺷﻮﯼ.
 9دﻏﻪ اﺳﻨﺎد او وړاﻧﺪﻳﺰوﻧﻪ ﻳﻮ ﺷﻤﻴﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻮ ﺗﻪ ﺷﺎﻣﻞ دﯼ ﻟﮑﻪ د ﮐﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ د رﺳﻤﯽ ﭘﻪ ﺷﺎ ﮐﻴﺪﻟﻮ ﻣﺴﺌﻠﻪ ،د ﻧﺘﺎﻳﺠﻮ ﭘﻪ ﺑﻬﻴﺮ ﮐښﯽ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ،د دوﻳﻢ دور
د اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ټﺎﮐﻨﻮ د واﻗﻊ ﮐﻴﺪو اﻣﮑﺎن ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐﯽ ﻧﻴﻮل ،ﺑﺎزرﺳﯽ او دوﺑﺎرﻩ ﺷﻤﻴﺮﻧﻪ د راﻳﻮﻧﻮ ،د ﻧﺘﺎﻳﺠﻮ ﺗﺤﻠﻴﻞ او ﺗﺠﺰﻳﻪ ،د ﺗﺎﮐﻨﻮ د ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﻟﺨﻮا
د د ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ د اورﻳﺪﻧﯽ د ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﭘﺮﮐړﯼ ﺗﻄﺒﻴﻘﻮل Iاو د ﻧﺘﺎﺋﺠﻮ روڼﺘﻴﺎ.

ﺷﻮﯼ .ﻋﻼوﺗﺎ ) (FEFAﭘﻪ ﻣﻨﻈﻤﻮ هﻤﮑﺎرﻳﻮ او ﻓﻴﺪﺑﮑﻮﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﺑﺪرګﻪ ﺷﻮﻳﺪﯼ OSCE/ODIHR EST .د اوږدﻣﻬﺎﻟﻮ ﺗﺨﻨﻴﮑﯽ
ﻣﺮﺳﺘﻮ ﺑﺮاﺑﺮوﻧﮑﻮ ﺳﺮﻩ اوږﻩ ﭘﻪ اوږﻩ ﮐﺎر ﮐړﻳﺪﯼ .دﯼ ادارﯼ ﮐﻮم ﺧﺒﺮﯼ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ او ﻳﺎ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ د ﭘﺮوﺳﯽ ﭘﻪ هﮑﻠﻪ
ﻧﻪ دﻩ ﺗﺮ ﺳﺮﻩ ﮐړﯼ.

د.

ﻣﻨﻨﻪ او ﺗﺸﮑﺮﯼ

 OSCE/ODIHR ESTد اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﻪ دوﻟﺖ ،ﭘﻪ ځﺎﻧګړﯼ ﺗﻮګﻪ د ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ او ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﭼﺎرو ﻟﻪ وزارﺗﻮﻧﻮ څﺨﻪ ددوﯼ د
ﻣﺮﺳﺘﻮ او هﻤﮑﺎرﻳﻮ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﻣﻨﻨﻪ ﮐﻮﯼ .دﻏﻪ ډﻟﻪ هﻤﺪا ﺷﺎن د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ) ، (IECد ټﺎﮐﻨﻮ د ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ ﻟﻪ
ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ) (ECCاو ﻧﻮر اﻓﻐﺎﻧﯽ ﭼﺎرواﮐﻮ څﺨﻪ ﭘﻪ ټﻮﻟﻮ ﮐﭽﻮ ﮐښﯽ ددوﯼ د ﻣﻼﺗړ او هﻤﮑﺎرﯼ ﭘﻪ وﺟﻪ ﻣﻨﻨﻪ ﮐﻮﯼ .د UNDP
 ELECTاو ﻧﻮرو ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﮐﻮﻧﮑﻮ ادارو ﻣﺮﺳﺘﯽ ډﻳﺮ د ﺳﺘﺎﻳﻨﯽ وړ دﯼ .هﻤﺪا راز  OSCE/ODIHR ESTد
 ISAF ، UNAMAاو د وﻻﻳﺘﯽ ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯽ د ټﻴﻤﻮﻧﻮ ) (PRTsﭼﻪ د ﺳﺎﺣﻮﯼ ﮐﺘﻨﻮ ﭘﻪ اړﻩ ﻳﯽ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐړﻳﺪﻩ ﻣﻨﻨﺪوﯼ دﯼ .د
اروﭘﺎ د اﻣﻨﻴﺖ او هﻤﮑﺎرﯼ د ﺳﺎزﻣﺎن ددﻣﻮﮐﺘﺮاﺗﻴﮑﻮ ﺗﻮﻟﻨﻮ او ﺑﺸﺮﯼ ﺣﻘﻮﻧﻮ د ادارﯼ ﺣﻤﺎﻳﻮﯼ دﻟﯽ OSCE/ODIHR ESTد
اروﭘﺎﺋﯽ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ،د اروﭘﺎﺋﯽ اﺗﺤﺎدﻳﯽ د ټﺎﮐﻨﻮ د څﺎرﻧﯽ د ﭘﻼوﯼ د ﻣﻼﺗړ او هﻤﺪارﻧګﻪ د ﻧﻮرو ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﺎﻇﺮﻳﻨﻮ او څﺎروﻧﮑﻮ
د ﭘﻼوو د هﻤﮑﺎرﻳﻮ هﺮﮐﻠﯽ ﮐړﻳﺪﯼ .ﭘﻪ ﭘﺎﯼ د اروﭘﺎ د اﻣﻨﻴﺖ او هﻤﮑﺎرﯼ د ﺳﺎزﻣﺎن ددﻣﻮﮐﺘﺮاﺗﻴﮑﻮ ﺗﻮﻟﻨﻮ او ﺑﺸﺮﯼ ﺣﻘﻮﻧﻮ د
ادارﯼ ﺣﻤﺎﻳﻮﯼ دﻟﯽ ﮐښﯽ  OSCE/ODIHRﻏﻮاړﯼ د د اروﭘﺎ د اﻣﻨﻴﺖ او هﻤﮑﺎرﯼ د ﺳﺎزﻣﺎن  OSCEد ﺑﺮﺧﻪ اﺧﻴﺴﺘﻮﻧﮑﻮ
څﺎﻧګﻮ څﺨﻪ ددوﯼ د ﺳﺨﺎوﺗﻤﻨﺪاﻧﻪ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺮﺳﺘﯽ ﻧﻪ ﻣﻨﻨﻪ وﮐړﯼ.

 .٣ﺳﻴﺎﺳﯽ او اﻣﻨﻴﺘﯽ ﭘﺲ ﻣﻨﻈﺮ
اﻟﻒ .ﺳﻴﺎﺳﯽ وﺿﻌﻴﺖ او ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺳﻴﺴﺘﻢ
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ دوﻟﺖ رﻳﺎﺳﺘﯽ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻟﺮﯼ ﭼﻪ ﺟﻤﻬﻮر رﺋﻴﺲ د ﭘﻨځﻪ ﮐﻠﻨﯽ دورﯼ ﻟﭙﺎرﻩ ټﺎﮐﻞ ﮐﻴږﯼ او د دوﻩ
دورو ﮐﺎﻧﺪﻳﺪې ﺣﻖ ﻟﺮﯼ .د اﺟﺮاﺋﻴﻮﯼ ﺑﺮﺧﯽ د ﻣﺸﺮﯼ ﺗﺮ څﻨګ وﻟﺴﻤﺸﺮ د وﺳﻠﻪ واﻟﻮ ﻗﻮاوو د اﻋﻠﯽ ﺳﺮ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﯽ دﻧﺪﻩ هﻢ
ﭘﺮ ﻏﺎړﻩ ﻟﺮﯼ.
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د دوو ﻣﻘﻨﻨﻪ څﺎﻧګﻮ درﻟﻮدوﻧﮑﯽ ﭘﺎرﻟﻤﺎن )ﻣﻠﯽ ﺷﻮرا( ﻟﻪ دوﻩ ﺟﺮګﻮ څﺨﻪ ﺗﺮﮐﻴﺐ ﺷﻮﻳﺪﯼ )ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﺟﺮګﻪ( ﭼﻪ ﻟﻪ ١٠٢
ﻏړو څﺨﻪ ﺟﻮړﻩ ﺷﻮﻳﺪﻩ او )وﻟﺴﯽ ﺟﺮګﻪ( ﭼﻪ ﻟﻪ  ٢۴٩ﻏړو څﺨﻪ ﭼﻪ ﭘﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻪ ﺗﻮګﻪ د ﭘﻨځﻪ ﮐﻠﻨﯽ دورﯼ ﻟﭙﺎرﻩ د ٣۴
وﻻﻳﺎﺗﻮ څﺨﻪ ټﺎﮐﻞ ﮐﻴږﯼ ،ﺟﻮړﻩ ﺷﻮﻳﺪﻩ .د وﻻﻳﺘﯽ ﺷﻮرا ﻏړﯼ د څﻠﻮر ﮐﻠﻨﯽ دورﯼ ﻟﭙﺎرﻩ ټﺎﮐﻞ ﮐﻴږﯼ .د  ٢٠٠٩ﮐﺎل د
وﻟﺴﻤﺸﺮﯼ او وﻻﻳﺘﯽ ﺷﻮراګﺎﻧﻮ ټﺎﮐﻨﯽ د ﺑﻦ د ﺗړون  12څﺨﻪ را ﭘﺪﯼ ﺧﻮا درﻳﻤﯽ ټﺎﮐﻨﯽ دﯼ ،ﻟﮑﻦ دا اوﻟﻨﯽ ټﺎﮐﻨﯽ دﯼ ﭼﻪ ﭘﻪ
ﺧﭙﻠﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﭘﻪ واﺳﻄﻪ رهﺒﺮﯼ ﺷﻮﻳﺪﯼ.
د وﻟﺴﻤﺸﺮﯼ ټﺎﮐﻨﯽ ﺑﺎﻳﺪ هﺮ ﭘﻨځﻪ ﮐﺎﻟﻪ ﭘﺲ ٣٠-۶٠ ،ورځﯽ ﻣﺨﮑﯽ د وﻟﺴﻤﺸﺮﯼ د دورﯼ د ﭘﺎﯼ ﺗﻪ رﺳﻴﺪو ﻧﻪ ﺗﺮ ﺳﺮﻩ
ﺷﯽ 13.اﻣﺎ د ٢٠٠٩ﮐﺎل د ﺟﻨﻮرﯼ ﭘﻪ  ٢٩د اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﺴﻴﺴﻮن  IECاﻋﻼن وﮐړ ﭼﻪ ټﺎﮐﻨﯽ د اﻣﻨﻴﺘﯽ وﺿﻊ،
ﻓﺼﻠﯽ ﺁب او هﻮا او ﻻزﻣﻮ ﺗﻴﺎرﻳﻮ د ﻧﺸﺘﻮاﻟﯽ ﭘﻪ ګﺪون د ﻳﻮ ﺷﻤﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻠﻮ ﭘﻪ وﺟﻪ ﭘﻪ هﻐﻪ ټﺎﮐﻠﯽ وﺧﺖ ﭼﻪ ﭘﻪ اﺳﺎﺳﯽ ﻗﺎﻧﻮن
 14ﮐښﯽ ښﻮدل ﺷﻮﻳﺪﯼ ﻧﺸﯽ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐﻴﺪاﯼ .د اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن  IECد اګﺴﺖ  ٢٠ﻧﻴټﻪ د وﻟﺴﻤﺸﺮﯼ او وﻻﻳﺘﯽ
ﺷﻮراګﺎﻧﻮ د ټﺎﮐﻨﻮ ﻟﭙﺎرﻩ و ټﺎﮐﻠﻪ .ددﻏﻪ ﻧﻮﯼ ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﻪ اړﻩ د ﻳﻮ ﺷﻤﻴﺮ ﻣﺒﺎﺣﺜﻮ او ﻣﻨﺎﻗﺸﻮ څﺨﻪ وروﺳﺘﻪ د وﻟﺴﻤﺸﺮ دﻧﺪﻩ و
ﻏځﻮل ﺷﻮﻩ ﺗﺮ څﻮ هﻐﻪ ﺗﺸﻪ ﭼﻪ د ټﺎﮐﻨﻮ د ځﻨډﻳﺪو ﭘﻪ وﺟﻪ راﻣﻴﻨځﺘﻪ ﺷﻮﻳﺪﻩ ډﮐﻪ ﮐړﯼ .ﺳﺘﺮﯼ ﻣﺤﮑﻤﯽ د وﻟﺴﻤﺸﺮﯼ د
دورﯼ دﻏﻪ ﻏځﻴﺪﻧﻪ د اﺳﺎﺳﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺮﻩ ﺳﻤﻪ و ﺑﻠﻠﻪ.
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د دﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د اﻧﮑﺸﺎﻓﯽ ﭘﺮوګﺮام د ﺳﺒﺎ )ﺁﻳﻨﺪﻩ( ﻟﭙﺎرﻩ د ﺣﻘﻮﻗﯽ او ټﺎﮐﻨﻴﺰ ﻇﺮﻓﻴﺘﻮﻧﻮ د ﻟﻮړوﻟﻮ ﭘﺮوژﻩ(UNDP ELECT).

 11د ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﺟﺮګﯽ ﻏړﯼ د وﻟﺴﻤﺸﺮ او وﻻﻳﺘﯽ ﺷﻮرا ګﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ټﺎﮐﻞ ﮐﻴږﯼ  .د وﻟﺴﻮاﻟﻴﻮ د ﺷﻮرا ګﺎﻧﻮ ﻏړﯼ ﺗﺮاوﺳﻪ د ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﺟﺮګﯽ ﺳﺮﻩ ﻧﻪ دﯼ ﻳﻮځﺎﯼ ﺷﻮﯼ ،د
وﻟﺴﻮاﻟﻴﻮ د ﺷﻮراګﺎﻧﻮ ټﺎﮐﻨﯽ ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧﮑﯽ ﮐښﯽ ﮐﻴﺪوﻧﮑﯽ دﯼ.
 12ﭘﻪ رﺳﻤﯽ ﺗﻮګﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻮﻗﺖ اﻧﺘﻈﺎم ﺗﻮاﻓﻖ ﭘﻪ ﻧﻮم ﻳﺎدﻳږﯼ ﭼﯽ د داﻳﻤﯽ دوﻟﺘﯽ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻮ د اﻳﺠﺎد ﺗﺮ وﺧﺘﻪ ﭘﻮرﯼ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻟﺮﯼ.
13
د اﺳﺎﺳﯽ ﻗﺎﻧﻮن  ۶١ﻣﺎدﻩ
14

د ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﭘﺮ ﺑڼﺴټ د وﻟﺴﻤﺸﺮ د ﮐﺎر ﻣﻮدﻩ ﺑﺎﻳﺪ د ﻣﯽ ﭘﻪ  ٢٢ﻧﻴﺘﻪ ﭘﺎﯼ ﺗﻪ و رﺳﻴږﯼ.

ب اﻣﻨﻴﺘﯽ ﭼﺎﭘﻴﺮﻳﺎل:
د ټﺎﮐﻨﻮ ﺑﻬﻴﺮ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ او د دوﻟﺖ د ﻧﻮرو ﻣﺨﺎﻟﻔﻴﻨﻮ ﻟﺨﻮا د ﺗﺸﺪد او ﺧﺸﻮﻧﺖ د ﻳﻮ ﺷﺪﻳﺪ ﺑﻬﻴﺮ ﭘﻪ ﻻرﻩ اﭼﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮐﯽ ګډ
وډ ﺷﻮ .ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ او ګﻮاښﻮﻧﻮ ﭘﻪ ټﺎﮐﻨﻮ ﮐښﯽ د ﺧﻠﮑﻮ د ﭘﺮاخ ګډون ﻣﺨﻪ و ﻧﻴﻮﻟﻪ او د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺑﻬﻴﺮ د څﺎرﻟﻮ د ﻟږواﻟﯽ
ﻻﻣﻞ ﺷﻮل ﻧﻮ ﻟﻪ دﯼ اﻣﻠﻪ ﭘﻪ ټﺎﮐﻨﻮ ﮐښﯽ د درﻏﻠﻴﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﻻرﻩ هﻮارﻩ او د درﻏﻠﻴﻮ د ﻣﺨﻨﻴﻮﯼ ﻳﺎ ﮐﻤﻮﻟﻮ د اﻗﺪاﻣﺎﺗﻮ ﻣﺆﺛﺮﻳﺖ ﮐﻢ
ﺷﻮ.
د ټﺎﮐﻨﻮ روځ ﭘﻪ ﺗﻴﺮو اوو ﮐﻠﻮﻧﻮ ﮐښﯽ ﺗﺮ هﺮﯼ ﺑﻠﯽ روځﯽ زﻳﺎﺗﻪ د ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ د ﭘﻴښﻮ ﺷﺎهﺪﻩ وﻩ  .15د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺧﭙﻠﻮاﮎ
ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ) (IECﻟږ ﺗﺮ ﻟږﻩ  ١١ﺗﻨﻪ ﻣﺎﻣﻮرﻳﻦ د دﻧﺪﯼ د ﺗﺮ ﺳﺮﻩ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﺮ ﻣﺤﺎل د ټﺎﮐﻨﻮ ﭘﻪ روځ ووژل ﺷﻮل او د ﻳﻮ ﺷﻤﻴﺮ
ﺗﻴﺮﻳﻮ ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﮐښﯽ ﮐﺎﻧﺪﻳﺪان او د هﻐﻮﯼ ﭘﻠﻮﻳﺎن هﻢ ﭘﻪ ﻧښﻪ ﺷﻮل  .16د اګﺴﺖ د  ٢٠ﻧﻴټﯽ د ټﺎﮐﻨﻮ ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﮐښﯽ د اﻓﻐﺎن او
ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا هڅﻪ وﺷﻮﻩ ﺗﺮڅﻮ د اﻣﮑﺎن ﺗﺮ ﺣﺪﻩ د ټﺎﮐﻨﻮ د ډﻳﺮو ﺳﻴﻤﻮ اﻣﻨﻴﺖ د ټﺎﮐﻨﻮ د روځﯽ ﻟﻪ ﭘﺎرﻩ ټﻴﻨګ
ﮐړﯼ .دا او ﭘﻪ ټﻮﻟﻪ ﮐښﯽ د اﻣﻨﻴﺘﯽ اوﺿﺎع ﺧﺮاﺑﻴﺪل ددﯼ ﻻﻣﻞ ﺷﻮل ﺗﺮ څﻮ ﺑﻬﺮﻧﯽ ځﻮاﮐﻮﻧﻪ د  ٢٠٠١ﮐﺎل را ﭘﻪ دﯼ ﺧﻮا
ﺗﺮ ټﻮﻟﻮ ﮐﻠﻮﻧﻮ ډﻳﺮ ﺗﻠﻔﺎت ورﮐړﯼ ،هﻤﺪاﺷﺎن د اﻓﻐﺎن اﻣﻨﻴﺘﯽ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﺗﻠﻔﺎت هﻢ زﻳﺎت وو .ﻋﻤﻠﯽ ﻧښﺘﯽ د ﻣﻠﮏ ﭘﻪ ﺳﻬﻴﻠﯽ او
ﻻ ﻟﻪ
ﺧﺘﻴځﻮ ﺑﺮﺧﻮ ﮐښﯽ ﭘﻴښﯽ ﺷﻮﯼ او دوام ﻟﺮﯼ .ﺳﺮﺑﻴﺮﻩ ﭘﺮدﯼ د ﻣﻠﮏ ﭘﻪ ﺷﻤﺎل او ﻟﻮﻳﺪﻳځ ﮐښﯽ ډﻳﺮﯼ ﺳﻴﻤﯽ ﭼﻪ ﻣﻌﻤﻮ ً
اﻣﻨﻴﺖ څﺨﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻣﻨﯽ وﯼ ډﻳﺮﯼ ﺗﺮهګﺮﻳﺰﯼ )ﺗﺮورﺳﺘﯽ( ﭘﻴښﯽ و ګﺎﻟﻠﯽ .ﭘﻪ ﭘﻼزﻣﻴﻨﻪ ﮐښﯽ هﻢ اﻣﻨﻴﺖ ﺧﺮاب ﺷﻮﯼ ،د
اﻓﻐﺎن او ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ د ځﺎﻧګړو هڅﻮ ﺳﺮﻩ ﺳﺮﻩ ﮐﺎﺑﻞ ښﺎر د ټﺎﮐﻨﻮ د روځ ﻧﻪ دوﻩ ورځﯽ ﻣﺨﮑﯽ د دوو وژوﻧﮑﻮ
ﺑﺮﻳﺪوﻧﻮ ﺷﺎهﺪ وو  .17د اﻣﻨﻴﺘﯽ ﭘﻴښﻮ ﺳﺮﺑﻴﺮﻩ ،ګﻮاښﻮﻧﻪ او ډار اﭼﻮﻧﯽ ﭘﻪ ﺑﻴﻼﺑﻴﻠﻮ ﺑڼﻮ او د ﺑﻴﻼﺑﻴﻠﻮ ﺗﮑﺘﻴﮑﻮﻧﻮ ﻟﮑﻪ د ﺷﺒﻨﺎﻣﻮ
او ﭘﺮوﭘﺎګﻨﺪ د ﺧﭙﺮوﻟﻮ ﻧﻪ واﺧﻠﻪ ﺑﻴﺎ د ﻧﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﻮ )ﮐﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ( او د ټﺎﮐﻨﻮ د ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ د ﺗښﺘﻮﻧﯽ او وژﻟﻮ ﭘﻮرﯼ وﻟﻴﺪل ﺷﻮﯼ.
اﻓﻐﺎن ﻣﻠﯽ اﻣﻨﻴﺘﯽ ځﻮاﮐﻮﻧﻬﺪ ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﭘﻮځﯽ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻼﺗړ د ټﺎﮐﻨﻮ د اﻣﻨﻴﺖ د ﺳﺎﺗﻠﻮ ﭼﺎرﻩ ﭘﻪ ﻏﺎړﻩ درﻟﻮدﻩ .اوﻟﻨﯽ اﻣﻨﻴﺘﯽ
ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ د اﻓﻐﺎن ﻣﻠﯽ ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﺳﻨﺒﺎل ﺷﻮﯼ وو ﭼﻪ د اﻓﻐﺎن ﻣﻠﯽ ﭘﻮځ ﭘﻪ واﺳﻄﻪ د دوهﻢ ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ ﭘﻪ اﭼﻮﻟﻮ ﺳﺮﻩ د
هﻐﻮﯼ ﻣﻼﺗړ ﮐﻴﺪو .د ﻣﻠﯽ اﻣﻨﻴﺖ رﻳﺎﺳﺖ هﻢ د اﻣﻨﻴﺖ ﭘﻪ ﺗﺂ ﻣﻴﻦ ﮐښﯽ ﻣﻬﻢ رول درﻟﻮد .ﭘﻪ ځﻴﻨﻮ ﻣﻮاردو ﮐښﯽ د ﻣﺤﻠﯽ
ﻣﻠﻴﺸﯽ څﺨﻪ هﻢ د ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﭼﺎرو وزارت ﻟﻪ ﺧﻮا د اﻣﻨﻴﺖ د ﻻ زﻳﺎت ټﻴﻨګښﺖ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﭘﻪ ﮐﺎر اﭼﻮل ﺷﻮﯼ وﯼ .ﺳﺮﻩ ﻟﻪ دﯼ
ﭼﻪ ددﻏﻪ ﻣﻠﻴﺸﻮ ادارﻩ ،ﮐﻨﺘﺮول ،ﻗﻮﻣﺎﻧﺪﻩ او ﺑﻴﻄﺮﻓﯽ ﺗﺮ ﺳﻮال ﻻﻧﺪﯼ دﻩ .د ټﺎﮐﻨﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ) (IECﭘﺮﻳﮑړﻩ ﮐړﯼ
وﻩ ﭼﻪ دوﯼ ﺑﻪ ﺻﺮف هﻐﻪ وﺧﺖ ﺧﭙﻠﯽ ﭼﺎرﯼ ﺳﻨﺒﺎل ﮐړﯼ ﭼﻪ اﻓﻐﺎن اﻣﻨﻴﺘﯽ ځﻮاﮐﻮﻧﻪ ﻣﻮﺟﻮد وﯼ او ﻣﺤﻠﯽ ﻣﻠﻴﺸﯽ د اﻣﻨﻴﺖ
د ﺗﺂﻣﻴﻦ ﻟﭙﺎرﻩ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﻪ دﯼ.
د ټﺎﮐﻨﻮ د ﭘﻼن ﺷﻮﯼ دوهﻢ دور څﺨﻪ وړاﻧﺪﯼ اﻣﻨﻴﺘﯽ وﺿﻌﻴﺖ ﻻﭘﺴﯽ ﺧﺮاب ﺷﻮ ،ﭘﻪ ﺗﻴﺮﻩ ﺑﻴﺎ د اﮐﺘﻮﺑﺮ ﭘﻪ  ٢٨ﭼﻪ درﻳﻮ ﺑﻠﻮا
ګﺮو ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﮐښﯽ ﭘﻪ ﻳﻮﻩ ﻣﻴﻠﻤﺴﺘﻮن ځﺎن ﻣﺮګﯽ ﺑﺮﻳﺪ ﺗﺮ ﺳﺮﻩ ﮐړ د ﮐﻮم ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮐښﯽ ﭼﻪ د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﭘﻨځﻪ ﺑﻴﻦ
اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ ﭘﻪ ګډون اﺗﻪ ﮐﺴﺎن ووژل ﺷﻮل .ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ددﯼ ﺑﺮﻳﺪ ﭘړﻩ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻏﺎړﻩ واﺧﻴﺴﺘﻪ او څﺮګﻨﺪﻩ ﺋﯽ ﮐړﻩ ﭼﻪ
18
ددوﯼ ﻣﻮﺧﻪ د ټﺎﮐﻨﻮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﯽ وو.

 .۴د ټﺎﮐﻨﻮ اړوﻧﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻪ او ﻗﺎﻧﻮن ﺟﻮړوﻧﻪ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ټﺎﮐﻨﻮ اړوﻧﺪ ﻳﻮ ﺷﻤﻴﺮ ﻧړﻳﻮال ﻗﻮاﻧﻴﻦ د  ١٩۶۶ﮐﺎل د ﻣﺪﻧﯽ او ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺣﻘﻮﻗﻮ ﻧړﻳﻮاﻟﻪ ﻣﻌﺎهﺪﻩ ﻳﺎ ) ،(ICCPRد
 ١٩٧٩ﮐﺎل دښځﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪﯼ د هﺮ ډول ﺗﺒﻌﻴﺾ ﻟﻪ ﻣﻴﻨځﻪ وړﻟﻮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﻴﻤﺎن ﻳﺎ ) (CEDAWاو د  ١٩۶۶ﮐﺎل د هﺮ
ډول ﻧﮋادﯼ ﺗﻮﭘﻴﺮ د ﻟﻪ ﻣﻴﻨځﻪ وړﻟﻮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﻴﻤﺎن ﻳﺎ ) (CERDﭘﻪ ګډون ﻣﻨﻠﯽ دﯼ.

 15د اﻳﺴﺎف د رﭘﻮرت ﭘﺮ ﺑڼﺴټ د اګﺴﺖ ﭘﻪ ﺷﻠﻤﻪ ﺗﺮ ) (۴٠٠ﻧﻪ زﻳﺎﺗﻪ اﻣﻨﻴﺘﯽ ﭘﻴښﯽ واﻗﻊ ﺷﻮﻩ.
 16ﻳﻮﻩ اوﻧﯽ ﻣﺨﮑﯽ د ﺗﺎﮐﻨﻮد ورځﯽ ﻧﻪ راﭘﻮر ورﮐړل ﺷﻮ ﭼﯽ د داﮐﺘﺮ ﻋﺒﺪ اﷲ د ﮐﻤﭙﺎﻳﻦ څﻠﻮر ﮐﺴﺎن د ﺑﺎدﻏﻴﺲ ﭘﻪ وﻻﻳﺖ ﮐﯽ وﺗښﺘﻮل ﺷﻮ .د اﺳﻼﻣﯽ
ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺸﺮ ﺑﺮهﺎن اﻟﺪﻳﻦ رﺑﺎﻧﯽ ﺑﺎﻧﺪﯼ د ﮐﻨﺪز ﺑﻪ وﻻﻳﺖ ﮐﯽ ﺑﺮﻳﺪ وﺷﻮ او ﻳﻮ ﺗﻦ دوﻻﻳﺘﯽ ﺷﻮرا ﮐﺎﻧﺪﻳﺪ ﭘﻪ ﺟﻮزﺟﺎن ﮐﯽ ووژل ﺷﻮږ
 17د ﺷﻨﺒﯽ ﭘﻪ روځ د اګﺴﺖ ﭘﻪ  ١۵ﻧﻴټﻪ د ﺁﻳﺴﺎف  ISAFد ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺨﯽ ﺗﻪ ﭘﻪ هﻐﻪ اﻣﻨﻴﺘﯽ ﺳﺎﺣﻪ ﮐښﯽ ﭼﻪ د رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮرﯼ ﻗﺼﺮ ،د اﻣﺮﻳﮑﺎ ﺳﻔﺎرت او زﻳﺎت ﺷﻤﻴﺮ
دوﻟﺘﯽ دﻓﺎﺗﺮ ﭘﮑښﯽ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻟﺮﯼ ﻳﻮﻩ ﺣﻤﻠﻪ وﺷﻮﻩ ،اوﻩ ﮐﺴﺎن ووژل او د ﺁﻳﺴﺎف  ISAFد ﭘﻮځﻴﺎﻧﻮ ﭘﻪ ګډون ﻳﻮ ﺷﻤﻴﺮ ﻧﻮر ټﭙﻴﺎن ﺷﻮل .د اګﺴﺖ ﭘﻪ  ١٨ﻳﻮ ﺑﻞ ځﺎن
ﻣﺮګﯽ ﺑﺮﻳﺪ ﮐﻮﻧﮑﯽ د ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﮐﺎروان د ﺟﻼل ﺁﺑﺎد ﭘﻪ ﻣﺰدﺣﻢ ﺳړﮎ ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﮐښﯽ ﺑﺮﻳﺪ وﮐړ ﭼﻪ د ﻳﻮ ﺁﻳﺴﺎف  ISAFﺳﺮﺗﻴﺮﯼ او د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د دوﻩ
اﻓﻐﺎن ﮐﺎرﮐﻮﻧﮑﻮ ﭘﻪ ګډون د ﻟﺴﻮ ﻣﻠﮑﻴﺎﻧﻮ او ﻧﻈﺎﻣﻴﺎﻧﻮ د وژل ﮐﻴﺪو او د  ۵٠ﺗﻨﻮ د ټﭙﯽ ﮐﻴﺪو ﻻﻣﻞ وګﺮځﻴﺪ .ﻟﻪ دﯼ ﻧﻪ د ﻣﺨﻪ ﭘﻪ هﻤﺪﯼ ورځ ﻳﻮ راﮐټ د ﺟﻤﻬﻮرﯼ رﻳﺎﺳﺖ
ﭘﻪ اﻧګړ ﮐښﯽ وﻟګﻴﺪ.
 18د هﻤﺪﯼ روځﯽ ﭘﻪ ﺳﻬﺎر ﻳﻮﻩ راﮐټ دﺟﻤﻬﻮرﯼ رﻳﺎﺳﺖ ﻣﺎڼﯽ ﺗﻪ څﻴﺮﻣﻪ اوﻳﻮ ﭘﻪ ﺳﺮﻳﻨﺎ هﻮټﻞ وﻟګﻴﺪ .د دﻏﻪ ﺑﺮﻳﺪوﻧﻮ ﻣﻮﺧﻪ ﭘﻪ واﺿﺢ ﺗﻮګﻪ څﺮګﻨﺪﻩ ﻧﺪﻩ اﻣﺎ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ
څﺨﻪ ﭘﻪ راﻏﻠﯽ ﻳﻮ ﺑﻴﺎن ﮐښﯽ ادﻋﺎ ﺷﻮﯼ ﭼﯽ د ﺳﺮﻳﻨﺎ هﻮټﻞ ځﮑﻪ ﭘﻪ ﻧښﻪ ﺷﻮﯼ ﭼﻪ ﭘﻪ هﻐﻪ ﮐښﯽ د ټﺎﮐﻨﻮ ﻧړﻳﻮال ﮐﺎرﮐﻮﻧﮑﯽ ژوﻧﺪ ﮐﻮﯼ.

ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﭼﻮﮐﺎت د ﺁزادو او دﻳﻤﻮﮐﺮاﺗﻴﮑﻮ ټﺎﮐﻨﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ډﻳﺮ ﺿﺮورﯼ ﺷﺮﻃﻮﻧﻪ ځﺎن ﺳﺮﻩ ﻟﺮﯼ .د ﺳﻮﻟﻪ اﻳﺰو ﺟﺮګﻮ ،ﻏﻮﻧډو،
د ﺑﻴﺎن او ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻨﻴﺎدﯼ ﺁزادﯼ د  ٢٠٠۴ﮐﺎل ﭘﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﮐښﯽ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﻮﻳﺪﻩ ،ﭘﻪ هﻤﺪﯼ ﺗﺮﺗﻴﺐ د ﺑﺎﻟﻐﻮ او واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻄﻮ
اﺷﺨﺎﺻﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د اﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺪو او راﺋﯽ ورﮐﻮﻧﯽ ﺣﻖ .د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐﻮﻟﻮ ﭼﻮﮐﺎت ،د  ٢٠٠۵د ټﺎﮐﻨﻮ ﻗﺎﻧﻮن ،د ٢٠٠۴د
ﺳﻴﺎﺳﯽ ګﻮﻧﺪوﻧﻮ ﻗﺎﻧﻮن ،د ٢٠٠٢ﮐﺎل د ﻏﻮﻧډو او ﺗﻈﺎهﺮاﺗﻮ ﻗﺎﻧﻮن او د  ٢٠٠۴ﮐﺎل د رﺳﻨﻴﻮ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻪ ﺟﻮړ ﺷﻮﯼ دﯼ.
ﺳﺮﺑﻴﺮﻩ ﭘﺮدﯼ اﺳﻨﺎدو ،ټﺎﮐﻨﯽ د وﻟﺴﻤﺸﺮ د ﻳﻮ ﺷﻤﻴﺮ ﻓﺮاﻣﻴﻨﻮ او د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ) (IECد ﻣﻘﺮراﺗﻮ ﭘﻪ واﺳﻄﻪ
هﻢ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮐﻴږﯼ.
ﺳﺮﻩ ﻟﻪ دﯼ هﻢ ،ﭘﻪ دﯼ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﭼﻮﮐﺎت ﮐښﯽ د ﭘﺎم وړ ﻧﻴﻤګﺮﺗﻴﺎوﯼ ﻣﻮﺟﻮدﯼ دﯼ .د ټﺎﮐﻨﻮ اړوﻧﺪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﺪود ﭘﺎﺗﯽ ﺷﻮﯼ او
ﻳﻮ ﺷﻤﻴﺮ ﻣﻮادو ﺗﻪ ﭘﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﮐښﯽ ځﺎﯼ ﻧﺪﯼ ورﮐړ ﺷﻮﯼ  19او د ادارﯼ ﭼﺎرواﮐﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﭘﻪ وړاﻧﺪﯼ ﺷﻮو ﻣﻘﺮراﺗﻮﻟﻪ ﺣﺪﻩ
زﻳﺎد اﻋﺘﻤﺎد او ﺗﮑﻴﻪ ﺷﻮﻳﺪﻩ .اوﺳﻨﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﭼﻮﮐﺎت د وﻟﺴﻤﺸﺮ د ﻓﺮاﻣﻴﻨﻮ ﭘﻪ ﻣټ ﭼﻪ د اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ دورﯼ ﭘﻪ ﻣﻮدﻩ ﮐښﯽ د ﻣﻘﻨﻨﻪ
ﻗﻮﯼ د ﻣﻨځ ﺗﻪ راﺗﻠﻮ ﻧﻪ ﻣﺨﮑښﯽ وړاﻧﺪﯼ ﺷﻮﻳﺪﯼ ﭼﻪ ﺑﻴﺎ وروﺳﺘﻪ ﭘﻪ  ٢٠٠۵ﮐﺎل ﮐښﯽ ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ټﺎﮐﻨﯽ ﺗﺮ ﺳﺮﻩ ﺷﻮﯼ ،ﺟﻮړﻩ
ﺷﻮﯼ دﻩ.
ﮐﻪ څﻪ هﻢ ﭼﻪ دا ﻓﺮاﻣﻴﻦ او هﻤﺪا ﺷﺎن د ټﺎﮐﻨﻮ اړوﻧﺪ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ ﻣﺴﻮدﯼ ﭘﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﮐښﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﻮﻳﺪﯼ ،د ﭘﺎرﻟﻤﺎن او
وﻟﺴﻤﺸﺮ د دﻓﺘﺮ ﺗﺮﻣﻴﻨځ د ﻗﺎﻧﻮن د ﻣﻮادو د ﺗﻌﺒﻴﺮ ﭘﻪ ﺳﺮ ﻧﺎﻧﺪرﯼ د ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺻﻼﺣﺎﺗﻮ د ﺑﻬﻴﺮ د ﭘڅﻮاﻟﯽ ﻻﻣﻞ ﺷﻮﻳﺪﯼ.
ﻳﻮڅﻪ ﺣﻘﻮﻗﯽ اﺑﻬﺎم ﻟﻪ دﯼ اﻣﻠﻪ هﻢ ﻣﻮﺟﻮد دﯼ ﭼﻪ ﭘﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﮐښﯽ دا ﻧﺪﻩ واﺿﺢ ﭼﻪ دﻗﺎﻧﻮن ﻧﻔﺴﻴﺮ او ﺗﻌﺒﻴﺮ ﮐﻮﻟﻮ ﺻﻼﺣﻴﺖ
ﻟﻪ ﭼﺎ ﺳﺮﻩ دﯼ .،ﺳﺮﻩ ﻟﻪ دﯼ ﭼﻪ ﻣﺠﺮﻳﻪ او ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ څﺎﻧګﯽ دا د ﺳﺘﺮﻩ ﻣﺤﮑﻤﯽ ﺻﻼﺣﻴﺖ ګڼﯽ ،ﭘﺎرﻟﻤﺎن او ﻳﻮ زﻳﺎت ﺷﻤﻴﺮ
ﺣﻘﻮق داﻧﺎن دا ډول ﺻﻼﺣﻴﺘﻮﻧﻪ د ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺑﺎﻧﺪﯼ د ﻧﻈﺎرت د ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﭘﻮرﯼ اړوﻧﺪ ﺑﻮﻟﯽ  20د ﺣﻘﻮﻗﯽ ﭼﻮﮐﺎت د
ﺗﻘﻮﻳﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﮐﺎر د ﻧﻮﯼ ټﺎﮐﻨﻴﺰ ﻗﺎﻧﻮن او د ټﺎﮐﻨﻮ دﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ) (IECد ﺗﺸﮑﻴﻼﺗﻮ د ﻗﺎﻧﻮن د ﻣﺴﻮدو ﭘﻪ ﺗﻴﺎروﻟﻮ ﭘﻴﻞ
ﺷﻮ .ﻟﻪ دﯼ ﺳﺮﻩ ﺳﺮﻩ ،د ﭘﺎرﻟﻤﺎن او وﻟﺴﻤﺸﺮ د دﻓﺘﺮ ﺗﺮﻣﻴﻨځ د ﻗﺎﻧﻮن د ﻣﻮادو د ﺗﻌﺒﻴﺮ ﭘﻪ ﺳﺮ ﻧﺎﻧﺪرﯼ د ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺻﻼﺣﺎﺗﻮ د
ﺑﻬﻴﺮ د ﭘڅﻮاﻟﯽ ﻻﻣﻞ ﺷﻮﻳﺪﯼ  .21د ﻣﺜﺎل ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ،د ټﺎﮐﻨﻮ دﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن)  (IECد ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻧﻮﯼ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﻮﯼ ﻗﺎﻧﻮن د
ﭘﺎرﻟﻤﺎن څﺨﻪ ﭘﺎس ﺷﻮ ،ﻣګﺮ د وﻟﺴﻤﺸﺮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﺑﻴﺮﺗﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺗﻪ واﺳﺘﻮل ﺷﻮ ﺗﺮڅﻮ د هﻐﻪ ﻣﺎدﯼ ﻣﺎهﻴﺖ روښﺎﻧﻪ ﮐړﯼ ﭼﻪ
وﻟﺴﻤﺸﺮ ﺗﻪ د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن د ﻟﻮړﭘﻮړو ﭼﺎرواﮐﻮ د اﻧﺘﺼﺎﺑﯽ ګﻮﻣﺎرﻟﻮ ﺻﻼﺣﻴﺖ ورﮐﻮﯼ.
د اﺳﺎﺳﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ  ١٠٩ﻣﺎدﻩ ﮐښﯽ راﻏﻠﯽ دﯼ ﭼﻪ » د ﻣﻘﻨﻨﻪ ﻗﻮﯼ د دورﯼ ﭘﻪ ﺁﺧﺮ ﮐﺎل ﮐښﯽ د ټﺎﮐﻨﻮ د ﻗﺎﻧﻮن د ﺗﺼﺤﻴﺢ
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد د ﺷﻮرا ﭘﻪ ﮐﺎرﯼ اﺟﻨﺪا ﮐښﯽ ﺷﺎﻣﻠﻴﺪاﯼ ﻧﺸﯽ «.د » وروﺳﺘﯽ ﮐﺎل  «22ﭘﻪ اړﻩ د ﻳﻮ ﻟړ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮوﻧﻮ څﺨﻪ
وروﺳﺘﻪ داﺳﯽ ښﮑﺎرﯼ ﭼﻪ ﭘﻪ دﯼ ﻣﻮاﻓﻘﻪ ﺷﻮﯼ وﯼ ﭼﻪ د ټﺎﮐﻨﻮ ﻗﺎﻧﻮن د ٢٠١٠ﮐﺎل د ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ټﺎﮐﻨﻮ څﺨﻪ د ﻣﺨﻪ ﻧﺸﯽ
ﺑﺪﻟﻴﺪاﯼ .هﻤﺪا رﻧګﻪ دا ﭼﻪ ﺁﻳﺎ دا ﻣﺎدﻩ د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن د ﺗﺸﮑﻴﻞ د ﺗﻐﻴﺮوﻟﻮ ﭘﻪ اړﻩ هﻢ ﻋﻤﻠﯽ دﻩ او ﮐﻪ ﻧﻪ د ﻧﻈﺮ
ډﻳﺮ اﺧﺘﻼف ﻣﻮﺟﻮد دﯼ .ﺳﺮﺑﻴﺮﻩ ﭘﺮدﯼ ،دﻗﺎﻧﻮن ﺗﻐﻴﺮول د ﻟﻮﺋﯽ ﺟﺮګﯽ داﻳﺮوﻟﻮ ﺗﻪ اړﺗﻴﺎ ﻟﺮﯼ  .23ګﺮﭼﻪ دا د ﺗﺨﻨﻴﮑﯽ
ﻧﻈﺮﻩ ﭘﻪ اوس وﺧﺖ ﮐښﯽ ﻧﺎﺷﻮﻧﯽ ښﮑﺎرﯼ ،ځﮑﻪ د وﻟﺴﻮاﻟﻴﻮ د ﺷﻮرا ګﺎﻧﻮ ﻏړﯼ ښﺎﺋﯽ د ﻣﺠﻠﺲ اﻋﻀﺂ وﯼ ﺣﺎل دا ﭼﻪ د
وﻟﺴﻮاﻟﻴﻮ اﺳﺘﺎزﯼ ﻻ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﻧﻪ دﯼ ټﺎﮐﻞ ﺷﻮﯼ.
وړاﻧﺪﻳﺰوﻧﻪ:

 19ځﻴﻨﯽ ﺳﺎﺣﯽ ﻟﮑﻪ د ﻧﺘﺎﺋﺠﻮ د روڼﺘﻴﺎ ،د ټﺎﮐﻨﻴﺰو ﻣﺒﺎرزو ﻣﺎﻟﯽ اړﺗﻴﺎوﯼ او د ټﺎﮐﻨﻴﺰو ﻣﺒﺎرزو د ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﺑﻪ د وړ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻌﻴﺎروﻧﻮ څﺨﻪ ګټﻪ
واﺧﻴﺴﺘﻞ ﺷﯽ او دا ﺑﻪ د ﻳﻮ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ ﺟﻮړښﺖ ﮐښﯽ ﭘﻪ ﮐﺎر واﭼﻮل ﺷﯽ.
 20د ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ ﺗﻄﺒﻴﻖ د ﻧﻈﺎرت ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن د اﺳﺎﺳﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ  ١۵٧ﻣﺎدﻩ ﮐښﯽ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﮐښﯽ ﻧﻴﻮل ﺷﻮﻳﺪﯼ ﭼﯽ ښﺎﻳﯽ ﺟﻮړﻩ ﺷﯽ د دﯼ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮ ﻏړﯼ ﺑﻪ د
وﻟﺴﻤﺸﺮ ﻟﻪ ﺧﻮا و ټﺎﮐﻞ ﺷﯽ او د ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻟﻪ ﺧﻮا ﺑﻪ ﺗﺎﺋﻴﺪ ﺷﯽ .اړوﻧﺪ ﻗﺎﻧﻮن ﭼﻤﺘﻮ او ﭘﻪ رﺳﻤﯽ ﺟﺮﻳﺪﻩ ﮐښﯽ د ﻧﺸﺮ ﮐﻴﺪو اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺎﺳﯽ.
 21د ﮐﻮﻣﻮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺴﻮدو ﮐﺎر ﭼﻪ وروﺳﺘﻪ ﭘﺎﺗﯽ دﯼ ﻋﺒﺎرت دﯼ د ټﺎﮐﻨﻮ ﻗﺎﻧﻮن ،د ټﺎﮐﻨﻮ دﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن د ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻗﺎﻧﻮن ،د ﺳﻴﺎﺳﯽ ګﻮﻧﺪوﻧﻮ ﻗﺎﻧﻮن ،د
ﻣﺤﻠﯽ ﺣﮑﻮﻣﺘﻮﻧﻮ ﻗﺎﻧﻮن او د رﺳﻨﻴﻮ ﻗﺎﻧﻮ.
 22د وﻟﺴﯽ ﺟﺮګﯽ د وﻳﺎﻧﺪ او ﻧﻮرو ﻟﻪ ﺧﻮا دا اﺳﺘﺪﻻل وﺷﻮ ﭼﻪ ﻣﻮﺟﻮدﻩ ﭘﺎرﻟﻤﺎن د ﺧﭙﻞ دوران ﭘﻪ څﻠﻮرم ﮐﺎل ﮐښﯽ ﻗﺮار ﻟﺮﯼ ځﮑﻪ ﭼﻪ ﭘﻪ  ٢٠٠۶ﮐښﯽ
ﺋﯽ ﭘﻪ ﮐﺎر ﭘﻴﻞ ﮐړﯼ دﯼ.
 23د اﺳﺎﺳﯽ ﻗﺎﻧﻮن ) (۶١ﻣﺎدﻩ.

 . .١ﻋﺎﺟﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ او ﺣﻘﻮﻗﯽ اﺻﻼﺣﺎت اړﻳﻦ دﯼ ﺗﺮڅﻮ راﺗﻠﻮﻧﮑﯽ ټﺎﮐﻨﯽ ﭘﻪ ښﻪ ډول ﺗﺮ ﺳﺮﻩ ﺷﯽ .د ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﺸﯽ ﻳﺎ د ﻟﻪ
ﻣﻨځﻪ وړﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﭼﻪ د ذﮐﺮ ﺷﻮو اﺻﻼﺣﺎﺗﻮ د ﻣﺨﻨﻴﻮﯼ ﻻﻣﻞ ګﺮځﯽ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ﺳﻴﺎﺳﯽ ډول هڅﯽ وﺷﯽ ،دﻣﺜﺎل ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ د وﻟﺴﻮاﻟﻴﻮ
د ﺷﻮرا د ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ګﺎﻧﻮ ﻧﻪ ﭘﺮﺗﻪ ﭘﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﮐښﯽ د ﺗﻐﻴﺮ راوﺳﺘﻠﻮ ﻧﺎﺷﻮﻧﺘﻴﺎ او دټﺎﮐﻨﻮ د ﻣﻬﺎل وﻳﺶ ﭘﻪ ﻳﻮ ﮐﺎل ﻣﻮدﻩ ﮐښﯽ د
اﺻﻼﺣﺎﺗﻮ د راوﺳﺘﻠﻮ ﭘﻪ ﻻر ﮐښﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﻨډ.
 .٢د ټﺎﮐﻨﻮ ﭘﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮐﯥ د اﺻﻼﺣﺎﺗﻮ د راﻣﻨځ ﺗﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﺑﺎﻳﺪ د راﺗﻠﻮﻧﮑﻮ ټﺎﮐﻨﻮ د ﺳﺮﺗﻪ رﺳﻮﻟﻮ ﭘﻪ ځﻨډوﻟﻮ ﮐﯥ ﺟﺪي
ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ وﺷﻲ.
 .٣اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﻳﺪ د ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﻣﻌﻴﺎروﻧﻮ ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐﯥ ﻧﻴﻮﻟﻮ ،او هﻐﻪ درﺳﻮﻧﻪ ﭼﯥ د  ٢٠٠٩ﮐﺎل ﻟﻪ ټﺎﮐﻨﻮ څﺨﻪ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﺷﻮﯼ
دي ،د ټﺎﮐﻨﻮ د څﺎﻧګﯥ د ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻨﻮ او د ﻧﻈﺎرت ﭘﻼوى د وړاﻧﺪﻳﺰوﻧﻮ ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐﯽ ﻧﻴﻮﻟﻮ ﺳﺮﻩ ،ﺗﺮ ﺑﻴﺎ ﮐﺘﻨﯥ او اﺻﻼح ﻻﻧﺪي
راوﺳﺘﻞ ﺷﻲ .ﻟﻪ دې ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﺗړاؤ ﺑﻪ د ﻧړﻳﻮاﻟﻲ ﺗﺨﻨﻴﮑﻲ هﻤﮑﺎرۍ ﻏﻮښﺘﻨﻪ وﺷﯽ او هﻐﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋګﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ وﺷﻲ ﭼﯥ
د ټﺎﮐﻨﻮ ﭘﻪ ﻣﺴﺎﻳﻠﻮ ﮐﯥ ﻟﻮﻣړى ﺗﻮب ﻟﺮي :ﻟﮑﻪ د ټﺎﮐﻨﻮ د زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻬﺎل وﯦﺶ ﻣﻨﻄﻘﻲ ګﺮځﻮل ،او د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن
ﻟﭙﺎرﻩ د ﻻ زﻳﺎﺗﻮ ﮐﻤﻴﺸﻨﺮاﻧﻮ د اﺳﺘﺨﺪام ﭘﻪ اړﻩ د د اﺳﻲ اﺻﻼﺣﺎﺗﻮ راوړل ﭼﯽ ﭘﻪ ﺳﻤﻮ ﻣﻌﻴﺎروﻧﻮ وﻻړ وي او ﻳﻮ ښﻪ ﻣﻴﮑﺎﻧﻴﺰم
ﭘﮑﯽ ﭘﻪ ﮐﺎر واﭼﻮل ﺷﯽ.
 .۴د ټﺎﮐﻨﻮ د ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ ﻧﻮې ﻣﺴﻮدﻩ ﺑﺎﻳﺪ د ټﺎﮐﻨﻮ ﭘﻪ اړﻩ د ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﻣﻌﻴﺎروﻧﻮ ،هﻐﻪ درﺳﻮﻧﻪ ﭼﯥ د  ٢٠٠٩ﮐﺎل ﻟﻪ ټﺎﮐﻨﻮ ﺗﺮﻻﺳﻪ
ﺷﻮي او د ټﺎﮐﻨﻮ ﭘﻪ اړﻩ د ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻨﻮ او د ﻧﻈﺎرت د ﭘﻼوې د وړاﻧﺪﻳﺰوﻧﻮ ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐﯥ ﻧﻴﻮﻟﻮ ﺳﺮﻩ ﺑﻴﺎ ﮐﺮﻩ ﮐﺘﻨﻪ وﺷﻲ او ﭘﻪ دې
اړﻩ ﻧړﻳﻮاﻟﯥ ﺗﺨﻨﻴﮑﻲ ﻣﺮﺳﺘﯥ ﭘﻪ ﭘﺮاﺧﻪ ﺗﻮګﻪ راﻣﻨځ ﺗﻪ ﺷﻲ.
هﻐﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋګﺎﻧﯥ ﭼﯥ ﺑﺎﻳﺪ د ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ د اﺻﻼح ﻟﭙﺎرﻩ ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐﯥ وﻧﻴﻮل ﺷﻲ ﻻﻧﺪي ټﮑﻲ راﻧﻐﺎړي:
 د ټﺎﮐﻨﻮ ﺳﻴﺴﺘﻢ. د ټﺎﮐﻨﻮ د ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن د ﮐﻤﻴﺸﻨﺮاﻧﻮ د ګﻤﺎرﻧﯥ ﻣﻴﮑﺎﻧﻴﺰم. د ﭘﺮوﺳﯥ د ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﻏﻮښﺘﻨﯥ ﻟﮑﻪ د راﻳﻪ اﭼﻮﻧﯥ ﻟﻪ ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ څﺨﻪ د راټﻮﻟﻮ ﺷﻮﻳﻮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﺧﭙﺮول ) د اﭼﻮل ﺷﻮېﺑﺎﻃﻠﻮ راﻳﯥ ﭘﺎڼﻮ ﭘﻪ ګډون(.
 د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن او د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ د ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن د رول او ﻣﺴﺆﻟﻴﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ اړﻩ دې ښﮑﺎرﻩ او واﺿﺢاﺣﮑﺎم ﭘﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ ﮐﯥ ځﺎى ﭘﻪ ځﺎى ﺷﻲ .د ټﺎﮐﻨﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن او د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ د اورﯦﺪﻧﯥ د ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن
دواړو ﺗﻪ دې د اﭼﻮل ﺷﻮو راﻳﻮ او د هﻐﻮئ د څﺮﻧګﻮاﻟﯥ ﭘﻪ اړﻩ د ﻟﻐﻮې او څﯧړﻧﯥ واﮎ ورﮐړل ﺷﻲ.
 د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ د اورﯦﺪﻧﯥ د ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن د ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ اړﻩ دې اﺣﮑﺎم ﭘﻪ اړوﻧﺪو ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ ﮐﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﮐړل ﺷﻲ. د هﻐﻮ ﻣﻮﺿﻮﻋګﺎﻧﻮ ﭘﻪ اړﻩ دې ﻟﻪ ﺳﺮﻩ ﻏﻮر وﺷﻲ ﭼﯥ هﻤﺪا اوس د ﻣﻮﺟﻮدﻩ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ ﭘﺮﺑﻨﺴټ د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺧﭙﻠﻮاﮎﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﭘﻮرﯼ ﺗړﻟﻲ دي د ﺑﻴﻠګﯥ ﭘﻪ ډول د ﮐﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ د اﺳﺘﻌﻔﺎ ﻟﭙﺎرﻩ د وروﺳﺘۍ ﻧﯧټﯥ ټﺎﮐﻞ.
 د راﻳﻪ اﭼﻮوﻧﮑﻮ د ﻧﻮم ﺛﺒﺘﻮﻧﯥ د ﭘﺮوﺳﯽ اړﺗﻴﺎووﺗﻪ دې ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ وﺷﻲ. .۵د ټﺎﮐﻨﻮ ﻧﻮى ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﻳﺪ هﻐﻪ ﻣﺴﺌﻠﯥ هﻢ راوﻧﻐﺎړي ﭼﯥ ﺗﺮ اوﺳﻪ د وﻟﺴﻤﺸﺮﻓﺮﻣﺎﻧﻮﻧﻮ ،ﻣﻘﺮرو او ﭘړﻳﮑړو ﺗﻪ ﭘﺎﺗﯥ دي
ﺗﺮڅﻮ د هﻐﻪ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺒﻮ ﻧﻈﺮوﻧﻮ ﻣﺨﻪ وﻧﻴﻮل ﺷﻲ ﭼﯥ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭘﻠﻲ ﺷﻮي دي او د ټﺎﮐﻨﻮ ﭘﻪ اړﻩ ﻳﻮﻩ ﺟﺎﻣﻊ او واﺣﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺳﻨﺪ
راﻣﻨځ ﺗﻪ ﺷﻲ.
 .۶ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ دې اړﻩ ﭼﯥ ﺑﺎاﻵﺧﺮﻩ د اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن د ﺗﻔﺴﻴﺮ او ﺗﺸﺮﻳﺢ ﭘﻪ اړﻩ ﮐﻮم ارګﺎن ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻴﻮﻻى ﺷﻲ وﺿﺎﺣﺖ
راﻣﻨځ ﺗﻪ ﺷﻲ .د ټﺎﮐﻨﻮ ﭘﻪ ﻣﺴﺌﻠﻮ ﮐﯥ د ﺳﺘﺮې ﻣﺤﮑﻤﯥ د رول او ﻣﺪاﺧﻠﯽ ﭘﻪ اړﻩ د ځﺎﻧګړو ﺷﺮاﻳﻄﻮ ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐﯥ ﻧﻴﻮﻟﻮ ﺳﺮﻩ دې
د ټﺎﮐﻨﻮ ﭘﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﯥ ﭘﻪ څﺮګﻨﺪﻩ ﺗﻮګﻪ ﻳﺎدوﻧﻪ وﺷﻲ.
 .٧هﻐﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑﺎﻳﺪ ژر ﺗﺮ ژرﻩ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﻲ ﭼﯥ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﻳﯥ وﻻﻳﺘﻲ ﺷﻮراګﺎﻧﻮ او د وﻟﺴﻮاﻟﻴﻮ ﺷﻮراګﺎﻧﻮ ﺗﻪ اړﻳﻨﯥ ﻣﻨﺎﺑﻊ او
ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ واﮐﻮﻧﻪ ورﮐﻮل ﮐﻴږي.
 .٨هﻐﻪ اﺻﻼﺣﺎت ﭼﯥ ﭘﻪ اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن او ﻧﻮرو ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ ﮐﯥ ﻣﻨځ ﺗﻪ راځﻲ ﺑﺎﻳﺪ د ټﺎﮐﻨﻮ ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ،ﻣﺪﻧﯥ ټﻮﻟﻨﻮ،
ﺳﻴﺎﺳﻲ ګﻮﻧﺪوﻧﻮ او ﻧړﻳﻮاﻟﯥ ټﻮﻟﻨﯥ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﻣﺸﻮرﻩ راﻣﻨځ ﺗﻪ ﺷﻲ ﺗﺮڅﻮ ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧﮑﻲ ﮐﻲ د ټﺎﮐﻨﻮ ﭘﻪ ﭘﺮوﺳﻪ ﺑﺎﻧﺪي د ډاډ ﻻﻣﻞ
وګﺮځﻲ.

 .٩د ﺗﻘﻨﻴﻨﻲ ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﻟﭙﺎرﻩ ﺑﺎﻳﺪ د ﻣﻴﮑﺎﻧﻴﺰم ﻏﻮرﻩ واﻟﻲ ﺗﻪ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ وﺷﻲ .دا ﺑﺎﻳﺪ د هﻐﻪ ﺣﻘﻮﻗﭙﻮهﺎﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ګډﻩ ﺗﺮ ﺳﺮﻩ ﺷﻲ
ﭼﯥ ﭘﻪ اﺳﺎﺳﻲ اﻓﻐﺎﻧﻲ ارګﺎﻧﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﺣﻀﻮر ﻟﺮي او ﭘﻪ ﭘﺮﻳﮑړو اﻏﻴﺰﻩ ﻟﺮي او ﻳﺎ ﭘﻪ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺳﺎﺣﻮ ﮐﯥ د ﭘﺮﻳﮑړو رول ﻟﺮي
ﻟﮑﻪ د ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻏړي ،د ﭘﺎرﻟﻤﺎن د داراﻻﻧﺸﺄ اﺳﺘﺎزي ،د وﻟﺴﻤﺸﺮ ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ دﻓﺘﺮ ،دﻋﺪﻟﻴﯥ وزارت او د ﺳﺘﺮې ﻣﺤﮑﻤﯥ
اﺳﺘﺎزي.
 .١٠ﻟﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺳﺮﻩ ﺑﺎﻳﺪ اړﻳﻨﻪ هﻤﮑﺎري وﺷﻲ ﺗﺮڅﻮ د ﻳﻮﻩ اﻏﻴﺰﻣﻦ ارګﺎن ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﮐﺎروﻧﻮ ﺗﻪ دوام ورﮐړي ،ﭘﻪ
ځﺎﻧګړې ﺗﻮګﻪ د ټﺎﮐﻨﻮ د ﻧﻈﺎم د اﺻﻼﺣﺎﺗﻮ او د ټﺎﮐﻨﻮ ﭘﻪ اړﻩ د ﻗﺎﻧﻮن ﺟﻮړوﻟﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ.

 .٥ټﺎﮐﻨﻴﺰ ﺳﻴﺴﺘﻢ
د وﻟﺴﻤﺸﺮۍ د څﻮﮐۍ ﻟﭙﺎرﻩ ټﻮﻟټﺎﮐﻨﯥ ﭘﻪ داﺳﻲ ﺗﻮګﻪ ﺳﺮﺗﻪ رﺳﻮل ﮐﯧږي ﭼﯥ ګﻮاﮐﯥ ټﻮل هﻴﻮاد ﻳﻮﻩ ﻣﻠﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻲ ﺣﻮزﻩ دﻩ او
ﮐﻪ د وﻟﺴﻤﺸﺮۍ ﻟﻪ ﮐﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ څﺨﻪ ﻳﻮ ﻳﯥ هﻢ وﻧﺸﻲ ﮐړاﯼ ﭼﯥ ﻟﻪ ﭘﻨځﻮس ﻓﻴﺼﺪﻩ څﺨﻪ زﻳﺎﺗﯥ راﻳﯥ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐړي ﻧﻮ ټﻮﻟټﺎﮐﻨﯥ
دوﻳﻢ ﭘړاو ﺗﻪ ﻏځﻮل ﮐﯧږي 24.د وﻟﺴﻲ ﺟﺮګﯥ ،وﻻﻳﺘﻲ ﺷﻮراګﺎﻧﻮ او د وﻟﺴﻮاﻟﻴﻮ ﺷﻮراګﺎﻧﻮ ﭘﻪ ګډون د ﻧﻮرو ټﺎﮐﻨﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻳﻮې
ﻧﺎﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل راﯼ ﻟﻪ ﻻرﯼ د ګڼ ﺷﻤﯧﺮ ﻏړﯼ ﻟﺮوﻧﮑﯥ ارګﺎﻧﻮﻧﻮ اﺳﺘﺎزﯼ ﺗﺎﮐﻞ د ټﺎﮐﻨﻮ ﭘﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﯥ ځﺎﯼ ﭘﻪ ځﺎﯼ ﺷﻮي دي.
د ﻳﻮې او ﻧﺎﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل راې د ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻟﻪ ﻻرې ټﺎﮐﻨﻮ راﻳﻪ ورﮐﻮوﻧﮑﻰ ﻳﻮﻩ ﮐﺎﻧﺪﻳﺪ ﺗﻪ راﻳﻪ ورﮐﻮي او هﻐﻪ ﮐﺎﻧﺪﻳﺪان ﭼﯥ ډﯦﺮې
راﯦﯥ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐړي )ﭘﻪ ﻳﻮې ﺣﻮزې ﮐﯥ د ﻣﻨﻞ ﺷﻮي راﯼ ورﮐﻮﻧﮑﻮ د ﺷﻤﯧﺮ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ( ،ټﺎﮐﻞ ﮐﯧږي.
ﭘﻪ داﺳﻲ ﺣﺎل ﮐﯥ ﭼﯥ دﻏﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ د راﻳﻪ ورﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﺳﺎدﻩ ګڼﻞ ﮐﻴږي ،دﻏﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻟﻪ ځﺎن ﺳﺮﻩ ﺳﺘﻮﻧﺰې او ﻧﻴﻤګړﺗﻴﺎوې
هﻢ ﻟﺮي .دﻏﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﻪ ﻟﻮړﻩ ﮐﭽﻪ د ﺳﻴﺎﺳﻲ ګﻮﻧﺪوﻧﻮ ﭘﺮﻣﺨﺘګ راټﻴټﻮي او ﻟﻪ هﻤﺪې ﮐﺒﻠﻪ د ټﺎﮐﻨﻴﺰو ارګﺎﻧﻮﻧﻮ د ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
اﻏﻴﺰﻣﻦ ﺗﻮب هﻢ را ټﻴټﻮي .هﻤﺪارﻧګﻪ دﻏﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ د زﻳﺎت ﺷﻤﯧﺮ راﻳﻮ د ﺿﺎﻳﻊ ﮐﯧﺪو ﻻﻣﻞ هﻢ ﮐﯧږي 25.دا ﭼﯥ ﭘﻪ ټﺎﮐﻨﻮ ﮐﯥ
ﻳﻮﻩ ﮐﺎﻧﺪﻳﺪ ﺗﻪ راﻳﻪ ورﮐﻮوﻧﮑﻲ د ﻳﻮ څﻮ ﻋﻀﻮي ارګﺎن د ﺟﻮړوﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ راﻳﻪ ورﮐړي د ﺳﻴﺎﺳﻲ ګﻮﻧﺪوﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﺳﺘﻮﻧﺰې راﻣﻨځ
ﺗﻪ ﮐﻮي هﻐﻪ دا ﭼﯥ ګﻮﻧﺪﻧﻮ د ﺧﭙﻠﯥ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ راﻳﯥ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ګڼ ﺷﻤﯧﺮ ﮐﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ ووﯦﺸﻲ ﺗﺮڅﻮ ﭘﻪ ډﯦﺮو ﻟﻮړو راﻳﻮ ﺳﺮﻩ د ﻳﻮﻩ
ﮐﺎﻧﺪﻳﺪ د ټﺎﮐﻠﻮ او د ﻧﻮرو ﮐﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ د ﻧﻪ ﺑﺮﻳﺎﻟﻲ ﮐﯧﺪو څﻨګﻪ ﻣﺨﻪ وﻧﻴﻮل ﺷﻲ او ﭘﻪ هﻤﺪې ﺗﻮګﻪ ﭘﻪ دﻏﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮐﯥ ﺗﺮ ګﻮﻧﺪ
اړوﻧﺪ راﻳﯥ د هﻤﺎﻏﻪ ګﻮﻧﺪ د ګڼ ﺷﻤﯧﺮ ﮐﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ ﺗﺮ ﻣﻨځ ﭘﻪ داﺳﻲ ﺗﻮګﻪ ﮐﻴﺪاﯼ ﺷﯽ ووﯦﺸﻞ ﺷﻲ ﭼﯥ ﻳﻮ ﮐﺎﻧﺪﻳﺪ ﻳﯥ هﻢ ﺑﺮﻳﺎﻟﻰ
ﻧﺸﻲ.
د اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻪ وړ دﻳﻮې راﻳﯥ ﺳﻴﺴﺘﻢ د ﺧﭙﻠﻮ ښﮑﺎرﻩ ﻧﻴﻤګړﺗﻴﺎو ﺳﺮﻩ ﮐﯧﺪاى ﺷﻲ راﺗﻠﻮﻧﮑﯽ ﮐﯽ هﻢ ﺗﺮﻳﻨﻪ اﺳﺘﻔﺎدﻩ وﺷﯽ .ﮐﻪ څﻪ هﻢ
ﭼﯥ د ﺳﻴﺎﺳﻲ ګﻮﻧﺪوﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﯥ ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﺑﺪﺑﻴﻨﻲ ﺷﺘﻮن ﻟﺮي ﭼﯥ د ټﺎﮐﻨﻮ ﮐﯽ د اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻪ وړ ﻳﻮﻩ راﻳﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﺳﺎﺳﻲ دﻟﻴﻞ
هﻢ دى .د هﻐﻪ ﻣﺸﻮرې ﭘﻪ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﭼﯥ ﭘﻪ  ٢٠٠٧ﮐﺎل ﮐﯥ ﺳﺮﺗﻪ ورﺳﯧﺪﻩ د ټﺎﮐﻨﻮ د ﻳﻮ ﻧﻮي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﻪ اړﻩ ﭘﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﮐﯥ
ﺑﺤﺜﻮﻧﻪ ﺳﺮﺗﻪ ورﺳﻮل ﺷﻮل ﭼﯥ ﭘﻪ هﻐﯥ ﮐﯥ ﭘﯧﺸﻨﻬﺎد وﺷﻮ ﭼﯥ اوﺳﻨﻰ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﻪ ﻳﻮ ﻣﺨﺘﻠﻂ ﺗﻨﺎﺳﺒﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﺪي ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﻲ ﺧﻮ
ﭘﻪ دې اړﻩ ﻣﻮاﻓﻘﯥ ﺗﻪ ﺳﺮﻩ وﻧﻪ رﺳﯧﺪل او د اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻪ وړ ﻳﻮې راﻳﯥ ﺳﻴﺴﺘﻢ هﻢ د ټﺎﮐﻨﻮ د ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ ﻣﺴﻮدﻩ ﮐﯥ ﭼﯽ د اوس ﻟﭙﺎرﻩ
ﺗﺮ ﻏﻮر ﻻﻧﺪي دﯼ ،ﺑﺎﻗﻲ ﭘﺎﺗﻪ ﺷﻮ.
وړاﻧﺪﻳﺰوﻧﻪ:
 .١١اړوﻧﺪﻩ اړﺧﻮﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻓﮑﺮ وﮐړي ﭼﯥ ﺁﻳﺎ د اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻪ وړ ﻳﻮې راﻳﯥ ﺳﻴﺴﺘﻢ د ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯥ ټﻮﻟټﺎﮐﻨﻮ ،وﻻﻳﺘﻲ او د وﻟﺴﻮاﻟﻴﻮ د
ﺷﻮراګﺎﻧﻮ د ټﺎﮐﻨﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﻣﻨﺎﺳﺐ ټﻮﻟټﺎﮐﻨﻴﺰ ﺳﻴﺴﺘﻢ دى او ﮐﻪ ﻧﻪ .ﮐﯧﺪاى ﺷﯽ اوس د دې وﺧﺖ وي ﭼﯥ ﭘﻪ دې اړﻩ ﭼﯥ ﺁﻳﺎ د
ټﺎﮐﻨﻮ ﻳﻮ ﺑﺪﻳﻞ ﺳﻴﺴﺘﻢ ،ﭼﯥ د ګﻮﻧﺪوﻧﻮ ﺗﺎﺳﻴﺲ هڅﻮي او ﭘﻪ ﻋﻴﻦ زﻣﺎن ﮐﯥ د ﺁزادو ﮐﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ ﺣﻘﻮﻧﻪ هﻢ ﺧﻮﻧﺪي ﺳﺎﺗﻲ د ﻳﻮې
ﭘﺎﻳﺪارې دﻣﻮﮐﺮاﺳﻲ د اﻧﮑﺸﺎف ﻟﭙﺎرﻩ ،ګټﻮر دى او ﮐﻪ ﻧﻪ.

 -24د اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن ) (٦١ﻣﺎدﻩ او د ﺗﺎﮐﻨﻮ دﻗﺎﻧﻮن ) (١٨ﻣﺎدﻩ دوهﻢ ﭘﺮګﺮاف..
 -25ﺿﺎﻳﻊ ﺷﻮې راﻳﯥ هﻐﻪ راﻳﯥ دي ﭼﯥ د ټﺎﮐﻨﻮ ﭘﻪ ﭘﺎﻳﻠﻪ ﮐﻮﻣﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻪ اﻏﻴﺰﻩ ﻧﻪ اﭼﻮي .د ﻳﻮې واﺣﺪې او د اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻪ وړ راﻳﯥ ﭘﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﺮﻩ د
ټﺎﮐﻨﻮ ﺳﺮﺗﻪ رﺳﻮل ﭘﻪ ﻳﻮﻩ ټﻮﻟټﺎﮐﻨﻪ ﮐﯥ د ﻣﺜﺎل ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﮐﯥ ﻟﻪ  ٥٢٠ﮐﺴﺎﻧﻮ څﺨﻪ زﻳﺎت د وﻻﻳﺘﻲ ﺷﻮرا ﻟﭙﺎرﻩ ﮐﺎﻧﺪﻳﺪ ﺷﻮي و او دﻏﻪ ﺷﻮرا
ﻳﻮازي ) (٣٤څﻮﮐۍ ﭘﻪ وﻻﻳﺘﻲ ﺷﻮرا ﮐﯥ ﻟﺮﻟﯥ ،هﻐﻪ راﻳﯥ ﭼﻲ ) (٤٤٨ﮐﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﭼﯥ ټﺎﮐﻞ ﺷﻮي ﻧﻪ و او هﻤﺪارﻧګﻪ هﻐﻪ راﻳﯥ ﭼﯥ د ګټﻮﻧﮑﻮ
ﮐﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﭼﯥ د ﺑﺮﻳﺎﻟﻲ ﮐﯧﺪو ﻟﻪ اﻧﺪازې څﺨﻪ زﻳﺎت و ،ﺿﺎﻳﻊ ګڼﻞ ﮐﻴږې .

 .٦ﺳﻴﺎﺳﻲ ګﻮﻧﺪوﻧﻪ
ﭘﻪ داﺳﻲ ﺣﺎل ﮐﯥ ﭼﯥ ګﻮﻧﺪوﻧﻪ ﭘﻪ ﻧﻮرو وﻟﺴﻮاﮐﻴﻮ ﮐﯥ )دﻣﻮﮐﺮاﺳﻴﻮﮐﯽ( د ﭘﺎم وړ رول ﻟﻮﺑﻮي ،ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﺳﻴﺎﺳﻲ
ګﻮﻧﺪوﻧﻪ ﭘﻪ ﺷﺨړو ﮐﯥ ښﮑﻴﻞ و او ﻟﻪ ﻧﮋادي/ﻧﻈﺎﻣﻲ ډﻟﻮ ﺳﺮﻩ ﻳﯥ اړﻳﮑﯥ ﻟﺮﻟﯥ ،ﻧﻮ د دﯼ ﻟﭙﺎرﻩ ﭘﻪ ﻳﻮﻩ څﻨډﻩ ﮐﯥ ﻳﯥ ځﺎى ﻧﻴﻮﻟﻰ
دى .ﻟﮑﻪ وړاﻧﺪي ﭼﯥ ﻳﺎدوﻧﻪ وﺷﻮﻩ ﭼﯥ د ﻳﻮې ﻧﺎﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل راﻳﯥ ﭘﻪ ﻧﻈﺎم ﮐﯥ ﺳﻴﺎﺳﻲ ګﻮﻧﺪوﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻮ ﺗﺪﺑﻴﺮﯼ ﭘﻼن او
ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋي د دې ﻟﭙﺎرﻩ ﺧﭙﻠﻪ ﮐړي ﺗﺮڅﻮ د ﮐﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺷﻤﯧﺮ د ټﺎﮐﻨﻴﺰو ﺣﻮزو د څﻮﮐﻴﻮ د ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐﯥ
وﻧﻴﺴﻲ او ﺧﭙﻠﻮ ﭘﻠﻮﻳﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﺗﻮﺻﻴﻪ وﮐړي ﺗﺮڅﻮ ﺧﭙﻠﯥ راﻳﯥ د ﮐﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻨځ ﮐﯥ ووﯦﺸﻲ .د ﻳﻮې ﻧﺎﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل راﻳﯥ ﺳﻴﺴﺘﻢ د
دې ﭘﻪ ځﺎى ﭼﯥ د ګﻮﻧﺪوﻧﻮ ﭘﺮﻣﺨﺘګ ځﻮاﮐﻤﻦ ﮐړي د ﻳﻮې وﯦﺸﻞ ﺷﻮې او ټﻮټﻪ ټﻮټﻪ ﺷﻮرا راﻣﻨځ ﺗﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ زﻣﻴﻨﻪ
ﺑﺮاﺑﺮوي .دﻏﻪ ﮐﺎر زﻳﺎﺗﺮو ذﻳﺮﺑﻄﻮ اړﺧﻮﻧﻮ ﺗﻪ داﺳﻲ څﺮګﻨﺪﯦږي ﭼﯥ د ﭘﺎرﻟﻤﺎن د اﻏﻴﺰﻣﻦ ﮐﺎر ﻟﭙﺎرﻩ ﻳﻮ ﻣﺎﻧﻊ راﻣﻨځ ﺗﻪ ﮐﻴږي
او ﭘﻪ ﭘﺎﻳﻠﻪ ﮐﯥ د ﻗﺪرت د وﻳﺸﻠﻮ ﭘﺮوﺳﻪ ﭼﯥ د ﻳﻮې ﻓﻌﺎﻟﯥ وﻟﺴﻮاﮐۍ ﻟﭙﺎرﻩ ﺿﺮوري دﻩ ،ﺗﺨﺮﻳﺐ ﮐﻮي .د ﺳﻴﺎﺳﻲ ګﻮﻧﺪوﻧﻮ د
ﺟﻮړښﺖ ﺣﻖ د اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ ) (٣٥ﻣﺎدﻩ ﮐﯥ د دې ټﮑﻲ ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐﯥ ﻟﻪ ﻧﻴﻮﻟﻮ ﺳﺮﻩ ﭼﯥ د اﺳﻼم ﻟﻪ دﻳﻦ او د اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻪ
اﺻﻮﻟﻮ ﺳﺮﻩ ﺑﻪ ﻣﻐﺎﻳﺮت وﻧﻠﺮي ،ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﻮى دى .ګﻮﻧﺪوﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ د ﻧﻈﺎﻣﻲ او ﻳﺎ ﺷﺒﻪ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺑڼﻮ ﻟﻪ ﻻرې ﭼﯥ ﻟﻪ ﺑﻬﺮ ،ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ
ﺳﻴﺎﺳﻲ ګﻮﻧﺪوﻧﻮ ،ﻗﺒﻴﻠﻮي ﻣﻌﻴﺎروﻧﻮ او ډﻟﻪ ﭘﺎﻟﻨﻮ ﺳﺮﻩ اړﻳﮑﻪ وﻟﺮي ،ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻧﺸﻲ .ګﻮﻧﺪوﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ روڼﯥ او ﺷﻔﺎﻓﻪ ﻣﺎﻟﻲ ﺳﺮﭼﻴﻨﯥ
وﻟﺮي .د ګﻮﻧﺪوﻧﻮ اوﺳﻨﻰ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ګﻮﻧﺪوﻧﻮ ﮐﯥ د اﻣﻨﻴﺘﻲ ﭘﺮﺳﻮﻧﻞ او د ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺑﺮﺧﻮ 26د ﻣﺨﺼﻮﺻﻮ ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ د
ﻋﻀﻮﻩ ﮐﻴﺪو ﻣﺎﻧﻊ ﮐﯧږي 27.د ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻟﻪ ﻻرې د ګﻮﻧﺪوﻧﻮ د ﻗﺎﻧﻮن ﻳﻮﻩ ﻧﻮې ﻣﺴﻮدﻩ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﻮې دﻩ او د وﻟﺴﻤﺸﺮد ﺗﻮﺷﻴﺢ
ﭘﻪ اﻧﺘﻈﺎر دﻩ.
د  ٢٠٠٩ﮐﺎل 28ﻟﻪ ټﺎﮐﻨﻮ وړاﻧﺪي د ﻳﻮ ﺳﻠﻮ اﺗﻴﺎ ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﮐﯥ ﺳﻴﺎﺳﻲ ګﻮﻧﺪوﻧﻪ د ﻋﺪﻟﻴﯥ ﭘﻪ وزارت ﮐﯥ ﺛﺒﺖ ﺷﻮل ﺧﻮ ﻟﻪ
څﻠﻮﯦښﺘﻮ څﺨﻪ ﮐﻤﻮ ګﻮﻧﺪوﻧﻮ د وﻟﺴﻤﺸﺮۍ د ﮐﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ ﺣﻤﺎﻳﺖ وﮐړ 29.د وﻻﻳﺘﻲ ﺷﻮراګﺎﻧﻮ ﭘﻪ ټﺎﮐﻨﻮ ﮐﯥ ﻟﻪ اﺗﻴﺎ ﻓﻴﺼﺪﻩ څﺨﻪ
زﻳﺎﺗﻮ ) (٣١٩٧ﮐﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ د ﺧﭙﻠﻮاﮐﻮ ﮐﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﻧﻮم ﻟﻴﮑﻨﻪ ﮐړې وﻩ 30.د وﻟﺴﻤﺸﺮۍ د ﮐﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ د راﻳﻪ اﭼﻮﻧﯥ ﭘﻪ ﭘﺎڼﻮ
ﮐﯥ ﻳﻮازې اوﻩ ﮐﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ د ﺧﭙﻞ ﻧﻮم ﭘﻪ وړاﻧﺪې د ګﻮﻧﺪ ﻧﻮم هﻢ ﻟﻴﮑﻠﯽ و.
ﻳﻮ ﺷﻤﯧﺮ ﮐﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ د ﺁزادې ﮐﺎﻧﺪﻳﺪاﺗﻮرۍ د زﻳﺎﻧﻮﻧﻮ ﭘﻪ اړﻩ ﭘﻪ ځﺎﻧګړې ﺗﻮګﻪ د ټﺎﮐﻨﻮ د ﻟګښﺘﻮﻧﻮ د ﺑﺮاﺑﺮوﻟﻮ ،د ﭘﻠﻮﻳﺎﻧﻮ د
ﺧﻮځښﺖ ،ﭘﻪ ټﺎﮐﻨﻴﺰو ﺣﻮزو ﮐﯥ د اﺳﺘﺎزو د ګﻤﺎرﻧﻪ او ﺧﻠﮑﻮ ﺗﻪ د ﻻس رﺳۍ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻮ ﮐﻰ ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻪ ﻟﺮل .ﮐﺎﻧﺪﻳﺪان اوس هﻢ
ﻧﻪ ﻏﻮاړي ﻟﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ګﻮﻧﺪوﻧﻮ ﭘﻮرې ﺗړل ﺷﻮي وي .د ﻣﻠﻲ وﻟﺴﻮاﮐۍ اﻧﺴﺘﻴﺘﻮت ) (NDIد  ٢٠٠٩ﮐﺎل د ﺟﻮﻻى ﭘﻪ ﻣﻴﺎﺷﺖ
ﮐﯥ دا ډول راﭘﻮر 31ورﮐړ:
زﻳﺎﺗﺮﻩ ګﻮﻧﺪوﻧﻪ ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰﻩ ،ﻗﻮﻣﻲ او دﻳﻨﻲ ﮐﭽﻪ ﻣﺤﺪود ﭘﺎﺗﻪ ﺷﻮي دي او ﭘﻪ ﻳﻮﻩ او ﻳﺎ دوﻩ ځﻮاﮐﻤﻨﻮ ﺷﺨﺼﻴﺘﻮﻧﻮ ﻣﺘﮑﻲ دي.
ﻳﻮازې ﻳﻮ ﺷﻤﯧﺮ ګﻮﻧﺪوﻧﻮ وﮐړاى ﺷﻮل ﭼﯥ د ﻣﻨﻠﻮ وړ ﻳﻮﻩ ﭘﺎﻟﻴﺴﻲ ﻃﺮﺣﻪ ﮐړي او د ﺧﭙﻞ ﮐړﻧﻼرﯼ ﺗﻪ اﻧﮑﺸﺎف ورﮐړي.
ځﻴﻨﻲ ګﻮﻧﺪوﻧﻪ ﻣﻨﻈﻢ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻟﺮي ﺧﻮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻠﺮي ﭘﻪ داﺳﻲ ﺣﺎل ﮐﯥ ﭼﯥ ﻧﻮر ګﻮﻧﺪوﻧﻪ ﻟږ ﭘﻴﺴﯥ ﻟﺮي او د ﺧﭙﻠﻮ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻣﺎﻟﻮﻧﻮ ﭘﻪ راټﻮﻟﻮﻟﻮ ﮐﯥ ﻟﻪ زﻳﺎﺗﻮ ﺳﺘﻮﻧﺰو ﺳﺮﻩ ﻣﺦ دي .د ګﻮﻧﺪوﻧﻮ داﺧﻠﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ او ﺗﺸﮑﻴﻞ ،د ﻣﻨﺎﺑﻌﻮ د ﻧﻪ
ﺷﺘﻮن ،د ﻏړو ﻟﻪ ﻟﻮرې د ﻣﺤﺪودې ﻣﺮﺳﺘﯥ ﭼﯥ ﺷﻤﯧﺮﻩ ﻳﯥ زﻳﺎﺗﻪ هﻢ دﻩ ،د ﺗﻨﻈﻴﻢ او ﺟﻮړښﺖ او ﻳﻮې څﺮګﻨﺪې ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋي او د
ﺗﺠﺮﺑﯥ ﻧﻪ ﻟﺮﻟﻮ ﻟﻪ ﮐﺒﻠﻪ ،ډﯦﺮ ﮐﻤﺰوري دي .د ګﻮﻧﺪوﻧﻮ او د هﻐﻮئ د هﻐﻪ ﻏړو ﺗﺮﻣﻨځ ﮐﻤﺰورې اړﻳﮑﯥ ﭼﯥ وﻟﺴﻲ ﺟﺮګﯥ او
وﻻﻳﺘﻲ ﺷﻮراګﺎﻧﻮ ﺗﻪ ټﺎﮐﻞ ﺷﻮي دي هﻢ ﻳﻮﻩ ﺑﻠﻪ ﺳﺘﻮﻧﺰﻩ دﻩ .د ګﻮﻧﺪوﻧﻮ ﻟﻮړ ﭘﻮړي او ټﻴټ ﭘﻮړي ﻏړي د ګﻮﻧﺪوﻧﻮ ﭘﺮ ﺗګﻼرﯼ
او ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺎﻧﺪي ﻟږ اﻏﻴﺰ ﻟﺮي.

 -26د اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن د ) (١٣ﻣﺎدې د ) (٣ﭘﺮګﺮاف ﻣﻄﺎﺑﻖ  ،ﻗﺎﺿﻴﺎن او څﺎرﻧﻮاﻻن ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ دوﻟﺖ ﮐﯥ د ﺧﭙﻞ ﺧﺪﻣﺖ ﭘﻪ ﻣﻮدﻩ ﮐﯥ د ﺳﻴﺎﺳﻲ ګﻮﻧﺪوﻧﻮ
ﻏړﻳﺘﻮب وﻧﻠﺮي.
 - 27د ﺳﻴﺎﺳﻲ ګﻮﻧﺪوﻧﻮ د ﻗﺎﻧﻮن ) (١٣ﻣﺎدﻩ ﭼﯥ ﭘﻪ  ٢٠٠٤ﮐﺎل ﮐﯥ ﺗﻮﺷﻴﺢ ﺷﻮې دﻩ او د ﻋﻤﻮﻣﻲ ) (٢٥ﺷﻤﺎرې د ﺗﻮﺿﻴﺢ ) (٢٥ﭘﺮګﺮاف ﮐﯥ د
ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﺑﺸﺮ د ﺣﻘﻮﻧﻮ ﮐﻤﯧټﻪ داډول څﺮګﻨﺪوﻧﻪ ﮐﻮي “ :د ﺗﺠﻤﻌﺎﺗﻮ او ﺗﺸﮑﻼﺗﻮ د ﺁزادي ﺣﻖ ﭘﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ او د ﺧﻠﮑﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ ﭘﻪ ارګﺎﻧﻮﻧﻮ
او اﻧﺠﻤﻨﻮﻧﻮ ﮐﯥ د ګډون ﺣﻖ او ﺟﻮړوﻟﻮ ﮐﺎر ﮐﻮي ،ﻳﻮ ﺣﻘﻮﻗﻲ اﺳﺎﺳﻲ ﺑﺮﺧﻪ دﻩ ﭼﯥ د ) (٢٥ﺷﻤﯧﺮې د ﺣﮑﻢ ﭘﻪ اﺳﺎس ﺳﺎﺗﻞ ﺷﻮى دى.
 - 28دا د ﺳﻴﺎﺳﻲ ګﻮﻧﺪوﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﻤﯧﺮﻩ ﮐﯥ د زﻳﺎﺗﻮاﻟﻲ ﻧښﻪ دﻩ ﭼﯥ د  ٢٠٠٥ﮐﺎل ﻟﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﻲ ټﺎﮐﻨﻮ وړاﻧﺪي  ٨٦ګﻮﻧﺪوﻧﻮ ﺗﻪ ﺷﻤﯧﺮﻩ رﺳﯧﺪﻟﻪ.
 - 29ﻳﻮ ګﻮﻧﺪ ﻳﺎ ﻳﻮ اﺋﺘﻼف ﮐﻮﻻى ﺷﻲ ﻳﻮ ﮐﺎﻧﺪﻳﺪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮐړي ﮐﻪ څﻪ هﻢ ﭼﯥ د ﺟﻤﻬﻮري رﻳﺎﺳﺖ ﮐﺎﻧﺪﻳﺪان ﺑﺎﻳﺪ ) (١٠٠٠٠ﻻﺳﻠﻴﮑﻮﻧﻪ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐړي .
 - 30ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﺳﻴﺎﺳﻲ ګﻮﻧﺪوﻧﻮ ﺗﺮ ﻋﻨﻮان ﻻﻧﺪي د ﻣﻠﻲ دﻣﻮﮐﺮاﺳﻲ اﻧﺴﺘﻴﺘﻮت ) (NDIراﭘﻮر (١١) ،ﻣﺦ ﭼﯽ د  ٢٠٠٩د ﺟﻮﻻى ﭘﻪ ﻣﻴﺎﺷﺖ
ﮐﯥ ﺧﭙﻮر ﺷﻮى.
 -31هﻤﺎﻏﻪ ﻣﺮﺟﻊ.

وړاﻧﺪﻳﺰوﻧﻪ:
 .١٢د ګﻮﻧﺪوﻧﻮ ﻧﻮى ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﻳﺪ د ﺣﻘﻮﻗﻲ او ﻧﻮرو ﺑﺮﺧﻮ د ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ ﭘﻪ څﻴﺮ ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ ﺑﺎﻧﺪي ﭘﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ګﻮﻧﺪوﻧﻮ ﮐﯥ د
ﻏړﻳﺘﻮب د ﻟﺮﻟﻮ ﻟﻪ ﮐﺒﻠﻪ ډﯦﺮ ﻣﺤﺪودﻳﺘﻮﻧﻪ وﻧﻪ ﻟګﻮي .او د اﺗﺒﺎﻋﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﻟﻪ ﻳﻮﻩ ګﻮﻧﺪ څﺨﻪ ﭘﻪ زﻳﺎﺗﻮ ګﻮﻧﺪوﻧﻮ ﮐﯥ د ﻏړﻳﺘﻮب
ﻟﺮﻟﻮ ﻣﺎﻧﻊ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﺸﻲ.
 .١٣دا ﺷﻮﻧﯥ دﻩ ﭼﯥ د ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻟﻪ ﻟﻮري ﺳﻴﺎﺳﻲ ګﻮﻧﺪوﻧﻮ ﺗﻪ د هﻐﻮى د ﻏړو د ﻓﻴﺼﺪي او ﻳﺎ ﻳﯥ د ﺗﺮﻻﺳﻪ ﺷﻮو راﻳﻮ د
ﻓﻴﺼﺪې ﭘﻪ اﺳﺎس د ﻳﻮې ﺗﺸﻮﻳﻘﻲ ﺑﻮدﻳﺠﯥ ﭘﻪ ورﮐﻮﻟﻮ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ وﺷﻲ .د دﻏﻪ ﺣﮑﻮﻣﺘﻲ ﺑﻮدﻳﺠﯥ ﮐﭽﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻟﻮړﻩ وي ﺗﺮڅﻮ د
هﻐﻮى د ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ ﻟګښﺖ ﺗﺮ ﻳﻮې اﻧﺪازې ﭘﻮرﯼ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﮐړي او د ﺳﻴﺎﺳﻲ ګﻮﻧﺪوﻧﻮ د ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ ﻣﺜﺒﺘﻪ ﭘﺎﻳﻠﻪ وﻟﺮي .ﻟﻪ
دې ﺳﺮﻩ ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺪﻳﺪان وهڅﻴږي ﺗﺮڅﻮ د ﺳﻴﺎﺳﻲ ګﻮﻧﺪوﻧﻮ ﻟﻪ ﻻرې ﺧﭙﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻪ ﭘﺮ ﻣﺦ ﺑﻮځﻲ.
 .١۴رﺳﻨۍ ﮐﻮﻻى ﺷﻲ ګﻮﻧﺪوﻧﻮ ﺗﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ وﮐړي ﺗﺮڅﻮ د هﻐﻮى ﻧﻈﺮﻳﺎﺗﻮ ﺗﻪ اﻧﻌﮑﺎس ورﮐړي او د ګﻮﻧﺪوﻧﻮ د ﭘﺮوګﺮاﻣﻮ ﭘﻪ
اړﻩ څﯧړﻧﯥ ﭘﻪ ﻻرﻩ واﭼﻮي او هﻐﻪ د ﺻﻮﺗﻲ او ﺗﺼﻮﻳﺮي رﺳﻨﻴﻮ ﻟﻪ ﻻرې ﭘﻪ ژوﻧﺪۍ او ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻪ ﺗﻮګﻪ ﺧﭙﺮې ﮐړي.
 .١۵ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ﺑﺮﺧﻮ ﮐﯥ د ﺳﻴﺎﺳﻲ ګﻮﻧﺪوﻧﻮ د ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ ﻗﻮي ﺣﻤﺎﻳﺖ ﮐﻴﺪﻻﯼ ﺷﻲ :د ګﻮﻧﺪ ﺟﻮړښﺖ ،د ﻣﺮاﻣﻨﺎﻣﯥ ﺑﺮاﺑﺮول،
ﺧﻠﮑﻮ ﺗﻪ د ﻻﺳﺮﺳﻲ ﻃﺮﻳﻘﯥ ،د ﻧﻈﺎرت ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋي ،د ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ درج ﮐﻮل او ﻧﻮر ،د روزﻧﻮ او ﻧﻮرو ﮐﺎروﻧﻮ د ﺳﺮﺗﻪ رﺳﻮﻟﻮ
ﻟﻪ ﻻرې د ﻇﺮﻓﻴﺖ ﭘﻮرﺗﻪ وړل.
 .١۶د هﻐﻪ ګﻮﻧﺪوﻧﻮ ﻣﺸﺨﺺ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﮐﻮل ﭼﯥ ﻟﻪ ګڼ ﺷﻤﯧﺮ ﻗﻮﻣﻴﺘﻮﻧﻮ څﺨﻪ ﺟﻮړ ﺷﻮي وي او ﻳﺎ ﭘﻪ ﻧﻮﻣﻮړي ګﻮﻧﺪ ﮐﯥ ﻗﻮﻣﻲ
ﺳﺮﺣﺪوﻧﻪ وﺟﻮد وﻧﻠﺮي او ښځﯥ او ځﻮاﻧﺎن ﭘﻪ هﻐﯥ ﮐﯥ د ﻏړﻳﺘﻮب اﺧﻴﺴﺘﻠﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﺑﺎﻳﺪ وهڅﻮل ﺷﻲ.

 .٧د ټﺎﮐﻨﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن
د  ٢٠٠٤او  ٢٠٠٥ﮐﻠﻮﻧﻮ ټﻮﻟټﺎﮐﻨﯥ ،د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺳﻤﻮن د ګډې ادارې ) (JEMBﻟﻪ ﻻرې ادارﻩ او ﺳﺮﺗﻪ ورﺳﯧﺪﻟﯥ ﭼﯥ د
ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﺳﺎزﻣﺎن او اﻓﻐﺎﻧﻲ اﺳﺘﺎزو څﺨﻪ ﺟﻮړ و ﺧﻮ ﭘﻪ اﺳﺎﺳﻲ ﺗﻮګﻪ د ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﮐﺎرﭘﻮهﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﻻرې ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻮې.
ﺑﺮﺧﻼف د  ٢٠٠٩ﮐﺎل ﺗﻮﻟټﺎﮐﻨﻮ د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﻻرې ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻮې ﺧﻮ د ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﺳﻼﮐﺎراﻧﻮ ﭘﺮاﺧﯥ هﻤﮑﺎرۍ هﻢ ورﺳﺮﻩ وي.
ﭘﻪ  ٢٠٠٦ﮐﺎل ﮐﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن وﻟﺴﻤﺸﺮ اوﻩ ﺗﻨﻪ اﻓﻐﺎﻧﺎن د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن د ﮐﻤﺸﻨﺮاﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ د ﭘﻨځﻮ ﮐﻠﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ
وټﺎﮐﻞ ﺗﺮڅﻮ د اﻧﺘﻘﺎل د ﭘﺮوﺳﯥ ﻳﻮﻩ ﺑﺮﺧﻪ وي ﭼﯥ دﻏﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺳﻤﻮن د ګډې ادارې ) (JEMBڅﺨﻪ د ټﺎﮐﻨﻮ
ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﺗﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﮐړي .د ټﺎﮐﻨﻮ ﻗﺎﻧﻮن د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺳﺮﺗﻪ رﺳﻮوﻧﮑﻲ ﭘﻼوي )د ټﺎﮐﻨﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن( ﻟﭙﺎرﻩ هﻴڅ
ډول ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﻲ ﻣﺸﻮرﻩ ﻳﺎ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐﯥ ﻧﻪ و ﻧﻴﻮﻟﻰ .د ټﺎﮐﻨﻮ ﭘﻪ ﺳﺮﺗﻪ رﺳﻮﻟﻮ ﮐﯥ د ﭘﺮاﺧﯥ ﻣﺸﻮرې ﻧﻪ ﺷﺘﻮن د دې ﻻﻣﻞ ﺷﻮ
ﭼﯥ د ټﺎﮐﻨﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن د وﻟﺴﻤﺸﺮد ﮐﺎﻧﺪﻳﺪاﺗﻮرۍ ﭘﻪ ﭘﻠﻮﻳﺘﻮب ﺗﻮرن ﺷﻮ .ﭘﺎرﻟﻤﺎن د ټﺎﮐﻨﻮ د ﻗﺎﻧﻮن ﻳﻮﻩ ﻣﺴﻮدﻩ ﺗﺼﻮﻳﺐ
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ﮐړﻩ ﭼﯥ ﮐﻪ ﭘﻠﻲ ﺷﻮې واى د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﭘﻪ ﺟﻮړښﺖ ﮐﯥ ﺑﻪ د ګﻤﺎرﻧﯥ د ﭘﺮوﺳﯥ د ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ ﻻﻣﻞ ﺷﻮې واى.
د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﮐﻤﺸﻨﺮاﻧﻮ ﺧﭙﻠﯥ ﺟﻠﺴﯥ ﭘﻪ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺗﻮګﻪ او د ﻋﺎﻣﻪ و ﻟﻪ ﭘﺎم څﺨﻪ ﻟﯧﺮې ﺳﺮﺗﻪ رﺳﻮﻟﯥ .د ﻋﺪم
ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﻣﺴﺌﻠﻪ د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﭘﻪ ﺳﺎﻳټ ﮐﯥ د دﻏﻪ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن د ﮐﻤﺸﻨﺮاﻧﻮ د ﭘﺮﻳﮑړو او ﺟﻠﺴﻮ د ﮐﺎﻓﯥ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﻧﻪ
ﺧﭙﺮﯦﺪﻟﻮ ﻟﻪ ﻣﺴﺌﻠﯥ ﺳﺮﻩ ،ځﻮاﮐﻤﻨﻪ ﺷﻮﻩ 33.د ټﺎﮐﻨﻮ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﮐﯥ د اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻴﮑﺎﻧﻴﺰم او د دﻏﻪ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﭘﻪ ﮐﺎر
ﮐﯥ ﻋﺪم ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ د دې ﻻﻣﻞ ﺷﻮ ﭼﯥ د ټﺎﮐﻨﻮ ﭘﻪ ادارﻩ ﺑﺎور ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ وﻻړ او د وﻟﺴﻤﺸﺮﮐﺮزي د ﭘﻠﻮي ﺗﻮب ﺗﻮر هﻢ ورﺑﺎﻧﺪي
وﻟګﯧﺪ.
د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن داراﻻﻧﺸﺎء ﻟﻪ ﻧﻬﻮ څﺎﻧګﻮ څﺨﻪ ﺟﻮړﻩ ﺷﻮې دﻩ ﭼﯥ د ټﺎﮐﻨﻮ ﭘﻪ اړﻩ د ﻧﻈﺎرت ګڼ ﺷﻤﯧﺮ اداري
ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻪ ﺳﺮﺗﻪ رﺳﻮي ﺧﻮ د دﻏﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ ځﻴﻨﻲ ﮐﺎروﻧﻪ ﭼﯽ د ټﺎﮐﻨﻴﺰو ادارو ﻳﻮﯼ ﺑﺮﺧﯥ دي ﻳﺎ ﻟﻪ ﺳﺮﻩ ﺷﺘﻮن ﻧﻠﺮي او ﻳﺎ هﻢ
ﮐﻤﺰوري ﺗﺮ ﺳﺘﺮګﻮ ﮐﯧږي .د ﻣﺜﺎل ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ د ټﺎﮐﻨﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن د ﺧﭙﻠﻮ اداري ﭘﺮﻳﮑړو او اﻗﺪاﻣﺎﺗﻮ ﭘﻪ اړﻩ د ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ د
 -32وﻟﺴﻤﺸﺮد د ې ﻣﺪﻋﻲ و ﭼﯥ د ټﺎﮐﻨﻮ د ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن د ﮐﻤﺸﻨﺮاﻧﻮ اﺳﺘﺨﺪام ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻮازي د وﻟﺴﻤﺸﺮﭘﻪ واﺳﻄﻪ ﺳﺮﺗﻪ ورﺳﻮل ﺷﻲ او ﭘﺎرﻟﻤﺎن ټﻴﻨګﺎر ﮐﺎوﻩ
ﭼﯥ اﺳﺘﺨﺪام ﺷﻮي ﮐﻤﺸﻨﺮان ﺑﺎﻳﺪ ﻟﻪ وﻟﺴﻲ ﺟﺮګﯥ څﺨﻪ د ﺑﺎور راﻳﻪ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐړي.
 -33د ﻣﺜﺎل ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ د اګﺴﺖ ﭘﻪ  ١٨ﻧﯧټﻪ د ټﺎﮐﻨﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﻲ اﻋﻼﻣﻴﻪ ﺻﺎدرﻩ ﮐړﻩ ﭼﯥ ﭘﻪ هﻐﯥ ﮐﯥ ﻟﻴﮑﻞ ﺷﻮي و ﭼﯥ د ﮐﺎﻧﺪﻳﺪاﺗﻮرۍ
د ﭘﺮﯦښﻮدﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ وروﺳﺘۍ ﻧﯧټﻪ د ﻧﻮﻣﻮړې اﻋﻼﻣﯥ د ﺧﭙﺮﯦﺪو د ورځﯥ د ﺳﻬﺎر اوﻩ ﺑﺠﯥ دي .ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭘﻮرې ﭘﻪ دې اړﻩ ﻧﻪ اﻋﻼﻣﻴﻪ او ﻧﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢ د
ټﺎﮐﻨﻮ د ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﭘﻪ وﻳﺒﺴﺎﻳټ ﮐﯥ د ﻧﻮﻣﻮړي ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن د ﮐﻤﺸﻨﺮاﻧﻮ ﻟﻪ ﻟﻮرې ﺗﺮ ﺳﺘﺮګﻮ ﮐﯧږي.

ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮﻟﻮ او ځﻮاﺑﻮﻳﻨﯥ ﻟﭙﺎرﻩ هﻴڅ ﺟﻮړښﺖ ﻧﻪ دى ﻣﻨځﺘﻪ راوړى ﭼﯥ د دﻏﯥ ﻣﺴﺌﻠﯥ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻣﻨﺎﺳﺒﯥ او ﻣﻌﻘﻮﻟﯥ ﭼﺎرې د
راﻣﻨځ ﺗﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﻣﺎﻧﻊ وګﺮځﯧﺪ.
د ټﺎﮐﻨﻮ دﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن داراﻻﻧﺸﺎء د هﻐﻪ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن د ﻣﺎﻣﻮرﻳﻨﻮ د رﺋﻴﺲ ﻟﻪ ﺧﻮا ادارﻩ ﮐﯧږي ﭼﯥ ﻧﻮﻣﻮړى رﺋﻴﺲ د
وﻟﺴﻤﺸﺮ ﻟﻪ ﻟﻮري ټﺎﮐﻞ ﮐﯧږي او هﻤﺪﻏﻪ ﮐﺎر ﭘﺨﭙﻠﻪ دا ﭘﻪ ﻧښﻪ ﮐﻮي ﭼﯥ وﻟﺴﻤﺸﺮ د ټﺎﮐﻨﻮ ﭘﻪ اﺟﺮاء ﮐﯥ ﭘﻪ ﮐﻠﻴﺪي ﮐﺎرﮐﻮﻧﮑﻮ
ﺑﺎﻧﺪي ﮐﻨﺘﺮول ﻟﺮي .د داراﻻﻧﺸﺎء ﻟﻮړ ﭘﻮړي ﻣﺎﻣﻮرﻳﻦ د اداري اﺻﻼﺣﺎﺗﻮ د ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﻟﻪ ﻻرې ټﺎﮐﻞ ﮐﯧږي ﭘﻪ داﺳﻲ ﺣﺎل ﮐﯥ
ﭼﯥ ټﻮل ټﻴټ ﭘﻮړي ﻣﺎﻣﻮرﻳﻦ ﭘﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻪ ﺗﻮګﻪ د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﻟﻪ ﻻرې ټﺎﮐﻞ ﮐﯧږي .ﭘﻪ داراﻻﻧﺸﺎء ﮐﯥ ﭘﻪ داﺋﻤﻲ
ﺗﻮګﻪ  ٤٠٠ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻲ دي ﭼﯥ ﻣﻌﺎﺷﻮﻧﻪ ﻳﯥ د ﻣﻠﻲ ﺑﻮدﻳﺠﯥ ﻟﻪ ﺧﻮا ورﮐﻮل ﮐﯧږي .ﭘﻪ دﻏﻪ ټﺎﮐﻨﻮ ﮐﯥ د داﻳﻤﻲ ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ
زﻳﺎﺗﻪ ﺑﺮﺧﻪ د هﻴﻮاد ﭘﻪ  ٣٤وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ ګﻤﺎرل ﺷﻮي و ﺧﻮ هﻐﻮى د دﻓﺘﺮوﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د داﺋﻤﻲ ﺁﺳﺎﻧﺘﻴﺎو د ﻧﻪ ﺷﺘﻮن او د اړﻳﮑﻮ د
ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻟﭙﺎرﻩ د ﮐﺎﻓﻲ ﻣﻨﺎﺑﻌﻮ د ﻧﻪ ﺷﺘﻮن ﭘﻪ هﮑﻠﻪ ﺷﮑﺎﻳﺖ درﻟﻮد.
د ټﻮﻟﺘﺎﮐﻨﻮ ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﺳﺮﻩ ﮐﻤﮑﻮﻧﻪ او ﺣﻤﺎﻳﺖ د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د اﻧﮑﺸﺎﻓﻲ ﭘﺮوګﺮام د ټﻮﻟټﺎﮐﻨﻴﺰې ﭘﺮوژې
) (UNDP/ELECTﻟﻪ ﺧﻮا د  ١٩٠ﺳﻼﮐﺎرو ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ د ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮐﻮﻟﻮ ،د ﻣﻮﺳﺴﺎﺗﻮ ﻟﻪ ﻻرﯼ ﻟﮑﻪ د ﺁﺳﻴﺎ ﺑﻨﻴﺎد ) (TAFاو
د ټﺎﮐﻨﻴﺰو ﺳﻴﺴﺘﻤﻮﻧﻮ د ﻧړﻳﻮال ﺑﻨﻴﺎد ) (IFESﻟﻪ ﻻرې ،ﺳﺮﺗﻪ رﺳﯧﺪل .ﭘﻪ هﻐﻪ وﺧﺖ ﮐﯽ د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن د
ﻇﺮﻓﻴﺘﻮﻧﻮ ځﻮاﮐﻤﻨﯧﺪل ﺗﺮڅﻮ ټﻮﻟټﺎﮐﻨﯥ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ وﺧﺖ او زﻣﺎن ﺳﺮﺗﻪ ورﺳﯧږي ،د ﻟﻮﻣړي ﺗﻮﺑﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﮐﺘﺎر څﺨﻪ ګڼﻞ ﮐﯧﺪﻩ .ﭘﻪ
هﻤﺪې اﺳﺎس د “دﮐﺎروﻧﻮ دﺳﺮﺗﻪ رﺳﻮﻟﻮ” او “ﻧﻈﺎرت” ﺗﺮﻣﻨځ د ﺗﻮﭘﻴﺮ ﭘﻪ اړﻩ ځﻴﻨﻮ ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﺳﻼﮐﺎراﻧﻮ ښﻪ ﭘﻮﻩ ﻧﺸﻮ .ﭘﻪ هﻤﺎﻏﻪ
وﺧﺖ ﮐﯥ د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن د داراﻻﻧﺸﺎء د ﻣﺴﻠﮑﯥ څﺎﻧګﻮ ﺗﺮ ﻣﻨځ د ﮐﺎرﯼ وړﺗﻴﺎ ﮐﭽﯥ ﭘﻪ څﺮګﻨﺪﻩ ﺗﻮﭘﻴﺮ درﻟﻮد .او
د ﻧﻮﻣﻮړي ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ځﻴﻨﻲ ﮐﻠﻴﺪي څﺎﻧګﻮ ﭘﻪ ﺑﺸﭙړ ډول ﭘﻪ ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﺳﻼﮐﺎراﻧﻮ ﺗﮑﻴﻪ درﻟﻮدﻩ ﭘﻪ ځﺎﻧګړې ﺗﻮګﻪ د ﺗﺨﻨﻴﮑﻲ
هﻤﮑﺎرﻳﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ.

وړاﻧﺪﻳﺰوﻧﻪ:
 .١٧د ټﺎﮐﻨﻮ د ﻧﻮي ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ ﺟﻮړښﺖ ﮐﯥ د ټﺎﮐﻨﻮ دﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن دﮐﻤﺸﻨﺮاﻧﻮ د ټﺎﮐﻠﻮ د ﻣﻴﮑﺎﻧﻴﺰم د ﺑﺪﻟﻮن ﭘﻪ اړﻩ ﺑﺎﻳﺪ
ﺟﺪي ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ وﺷﻲ ﺗﺮڅﻮ د ﭘﺮاﺧﻮ ﻣﺸﻮرو اﺧﻴﺴﺘﻞ ﻳﻘﻴﻨﻲ ،د ټﺎﮐﻨﻮ د ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﺧﭙﻠﻮاﮐﻲ او اﺳﺘﺎزﻳﺘﻮب او ﭘﻪ ټﺎﮐﻨﻮ ﺑﺎور راﻣﻨځ
ﺗﻪ ﺷﻲ .ﭘﻪ دې ﮐﯥ د ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻣﺸﻮرې ،ﮐﺮﻩ ﮐﺘﻨﯥ او ﻳﺎ د هﻐﻮ ﮐﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ ﺗﺎﻳﻴﺪ هﻢ ﺷﺎﻣﻴﻠﻴﺪﻻﯼ ﺷﻲ ﭼﯥ د وﻟﺴﻤﺸﺮ ﻟﻪ ﭘﻠﻮﻩ
وړاﻧﺪې ﮐﻴږي.
 .١٨د ټﺎﮐﻨﻮ د ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﻋﻤﻮﻣﻲ رﺋﻴﺲ ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻮازې د وﻟﺴﻤﺸﺮﻟﻪ ﺧﻮا وﻧﻪ ټﺎﮐﻞ ﺷﻲ ﺑﻠﮑﯥ د ټﻮﻟﻮ اړوﻧﺪو هﻤګټﻮ د ﻧﻈﺮوﻧﻮ ﭘﻪ
ﭘﺎم ﮐﯥ ﻟﻪ ﻧﻴﻮﻟﻮ ﺳﺮﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﺮﺗﻪ ورﺳﯧږي ﭼﯥ د ﮐﻤﺸﻨﺮاﻧﻮ ﭘﻪ هﮑﻠﻪ د ﺗﻄﺒﻴﻖ وړدي.
 .١٩د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺳﺮﺗﻪ رﺳﻮﻟﻮ ﭘﻪ ادارﻩ ﺑﺎﻧﺪي د ﺑﺎور د ﻓﻀﺎ د راﻣﻨځ ﺗﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﺑﺎﻳﺪ د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن د ﻧﻮﻳﻮ
ﮐﻤﺸﻨﺮاﻧﻮ ټﺎﮐﻨﯥ د  ٢٠١٠ﮐﺎل ﻟﻪ ټﺎﮐﻨﻮ وړاﻧﺪي د ﭘﺮاﺧﯥ ﻣﺸﻮرې د ﻣﻴﮑﺎﻧﻴﺰم ﭘﻪ اﺳﺎس ﭘﻪ ﻓﻮري ﺗﻮګﻪ ﺳﺮﺗﻪ ورﺳﯧږي.
 .٢٠د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن د ﻋﺪم ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻤﻼﺳﻲ ﺣﻞ ﮐړل ﺷﻲ .د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﺟﻠﺴﯥ ﺑﺎﻳﺪ د
ﺳﻴﺎﺳﻲ ګﻮﻧﺪوﻧﻮ ،ﻧﻈﺎرت ﮐﻮوﻧﮑﻮ او ﻣﻌﺘﺒﺮو ژورﻧﺎﻟﺴﺘﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺣﻀﻮر ﮐﯥ ﭘﻪ ښﮑﺎرﻩ ﺗﻮګﻪ ﺳﺮﺗﻪ ورﺳﯧږي .د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺧﭙﻠﻮاﮎ
ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﭘﺮﻳﮑړې ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻤﻼﺳﻲ ﺧﭙﺮې ﺷﻲ.
 .٢١رﺳﻤﻲ ﮐړﻧﻼرﻩ ﺑﺎﻳﺪ راﻣﻨځ ﺗﻪ ﺷﻲ ﺗﺮڅﻮ ډاډ ورﮐړل ﺷﻲ ﭼﯥ د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ټﻮل اﺟﺮااﺗﻲ او ﺷﮑﻠﻲ اﺳﻨﺎد
ﭘﻪ رﺳﻤﻲ ﺗﻮګﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ او رﺳﻤﺎ د ﺗﺎﻳﻴﺪ وړ ګﺮځﻴﺪﻟﻲ .د دﻏﻮ اﺳﻨﺎدو د ﭘﻠﻲ ﮐﯧﺪو ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﻪ څﺮګﻨﺪﻩ ﺗﻮګﻪ ﻳﺎدداﺷﺖ ﺷﻲ او ﭘﻪ
ﻓﻮري ﺗﻮګﻪ د ﻋﺎﻣﻮ ﺧﻠﮑﻮ ﭘﻪ واﮎ ﮐﯥ ورﮐړل ﺷﻲ .ﻗﻮاﻋﺪ او اﺟﺮاات ،د ﻣﻘﺮرو“ﻣﻮدﻩ او زﻣﺎﻧﻪ” او هﻤﺪارﻧګﻪ د هﻐﻪ ﭘﺮوﺳﯥ
ﻣﻮدﻩ او زﻣﺎﻧﻪ ﭼﯥ ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ ﻳﯥ ﮐﯧﺪاى ﺷﻲ هﻤﺎﻏﻪ ﻣﻘﺮرې ﺗﻌﺪﻳﻞ او ﻳﺎ ﻟﻐﻮﻩ ﺷﻲ ،وټﺎﮐﻞ ﺷﻲ.
 .٢٢د ټﺎﮐﻨﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﺑﺎﻳﺪ ﻟﻪ ټﺎﮐﻨﻮ د وروﺳﺘﻪ ﻣﻮدې راﭘﻮر ﺗﻴﺎر ﮐړي ﭼﯥ د ﺗﺮﻻﺳﻪ ﺷﻮو درﺳﻮﻧﻮ او ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ د
ﺑﻬﺒﻮد ﻟﭙﺎرﻩ وړاﻧﺪﻳﺰوﻧﻮ ﭘﮑښﯥ ﺷﺎﻣﻞ وي .ﭘﻪ دﻏﻪ راﭘﻮر ﮐﯥ د  ٢٠٠٩د ټﺎﮐﻨﻮ ﭘﻪ اړﻩ د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﻣﻘﺮرې او

ﭘﺮﻳﮑړې ﺑﻴﺎ وﮐﺘﻞ ﺷﻲ ﺗﺮڅﻮ د ﺣﺬف ﻣﻮارد ﭘﮑﯥ ﺣﺬف او ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ او ﻣﺒﻬﻢ ﻣﻮارد ﭘﮑﯥ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺷﻲ او ﻟﻪ راﺗﻠﻮﻧﮑﻮ ټﺎﮐﻨﻮ
وړاﻧﺪي ﺗﺼﺤﻴﺢ راﻣﻨځ ﺗﻪ ﺷﻲ .دﻏﻪ ﺑﻴﺎ ﮐﺘﻨﻪ ﺑﺎﻳﺪ دا واﺿﺢ ﮐړي ﭼﯥ هﻐﻪ ﭘﺮﻳﮑړې ﭼﯥ د ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺗﻌﺼﺒﻮﻧﻮ ﭘﻪ اﺳﺎس راﻣﻨځ
ﺗﻪ ﺷﻮي دي ،ﻟﻪ ﻣﻘﺮرو او ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ ﺳﺮﻩ ﺳﻤﯥ ﺳﺮﺗﻪ رﺳﯧﺪﻟﻲ او ﮐﻪ ﻧﻪ .دﻏﻪ ﺑﻴﺎﮐﺘﻨﻪ ﮐﻴﺪاى ﺷﻲ د ټﺎﮐﻨﻮ د ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ ﻣﺴﻮدﻩ ﮐﯥ د
ﺑﺤﺚ د ﻳﻮې ﺑﺮﺧﯥ ﭘﻪ ﺣﻴﺚ ﺷﺎﻣﻠﻪ ﺷﻲ.
 .٢٣د ﮐړﻧﻼرو د هﺮ اړﺧﻴﺰې ﺗﻮﺿﻴﺢ ﭘﻪ اړﻩ دې د ﻋﺎﻣﻮ ﺧﻠﮑﻮ ،ګﻮﻧﺪوﻧﻮ ،ﮐﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ  ،اﺳﺘﺎزو او ﻧﺎﻇﺮﻳﻨﻮ د ډاډ راﻣﻨځ ﺗﻪ
ﮐﻮﻟﻮ ﺗﻪ ﭘﺮاﺧﻪ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ وﺷﻲ ﭼﯥ د ټﺎﮐﻨﻮ د ﭘﺮوﺳﯥ ﭘﻪ هﺮﻩ ﭘړاؤ ﮐﯥ د ﭘﻠﻲ ﮐﯧﺪو وړ دي .د راﻳﯥ ﺷﻤﯧﺮﻧﯥ ،د ﭘﺎﻳﻠﻮ د اﻋﻼن او
د اړﺗﻴﺎ وړ څﯧړﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ دې د ﭘﻼن ﭘﻪ اړﻩ ﺧﺎص ټﻴﻨګﺎر وﺷﻲ.
 .٢۴د اداري اﺻﻼﺣﺎﺗﻮ د ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﭘﺎﻟﻴﺴﻲ ګﺎﻧﯥ او داﺧﻠﻲ ګﻤﺎرﻧﯥ ﻟﭙﺎرﻩ دې ﺑﺎﻳﺪ داﺳﻲ اﺣﮑﺎم وړاﻧﺪې ﺷﻲ ﭼﯥ ﭘﻪ وﺧﺖ او
زﻣﺎن ﺳﺮﻩ ﺗﺎدﻳﺒﻲ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﭘﻠﻲ ﮐړي او دﻏﻪ ﺗﺎدﻳﺒﻲ ﺗﺪﺑﻴﺮوﻧﻪ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﺑﺎﻳﺪ هﻐﻪ ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻲ ﭼﯥ ﭘﻪ هﺮﻩ ﮐﭽﻪ هﻢ وي ﭘﻪ ﻓﻮري
ﺗﻮګﻪ ﻟﻪ دﻧﺪې ګﻮښﻪ ﮐړل ﺷﻲ ﭼﯥ ﭘﻪ ټﺎﮐﻨﻴﺰو درﻏﻠﻴﻮﮐﯥ ښﮑﻴﻞ وي او ﻳﺎ ﻧﻮرو ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ﻗﺼﺪي ﺗﻮګﻪ اﺟﺎزﻩ ورﮐﻮي
ﺗﺮڅﻮ ﭘﻪ ټﺎﮐﻨﻴﺰو ﺳﺮﻏړوﻧﻮ ﮐﯥ ﻻس وﻟﺮي .د ټﺎﮐﻨﻮ هﻐﻪ ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻲ ﭼﯥ ﭘﻪ ټﺎﮐﻨﻴﺰو ﺳﺮﻏړوﻧﻮ ﮐﯥ د ﻻس ﻟﺮﻟﻮ ﻟﻪ ﮐﺒﻠﻪ ﭘﻪ
ﺗﻮر ﻟﺴﺖ ﮐﯥ راځﻲ ﺑﺎﻳﺪ وﭘﯧﮋﻧﺪل ﺷﻲ او ﺗﺮ ﻣﻤﮑﻨﯥ اﻧﺪازې څﺎرﻧﻮاﻟﻲ ﺗﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﻲ .دا ډول اﻗﺪاﻣﺎت او ﮐړﻧﻼرې ﺑﺎﻳﺪ ﻋﺎﻣﻮ
ﺧﻠﮑﻮ ﺗﻪ ،د ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ د ﻓﺮهﻨګ د ﻧﻪ ﻏﺎﻟﺐ ﮐﯧﺪو ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ،ورﺳﻮل ﺷﻲ.
 .٢۵د وﻻﻳﺘﻲ ټﺎﮐﻨﻮ اﻓﺴﺮان او ﺳﺎﺣﻮي ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺮ دﻗﻴﻘﯥ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯥ او ﻧﻈﺎرت ﻻﻧﺪي راوﺳﺘﻞ ﺷﻲ او ﭘﻪ اﻣﺎﻧﺘﺪاري
او ﺑﯥ ﻟﻮري ﺗﻮب او د ټﺎﮐﻨﻮ د ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ د هﻐﻮى د ﺗﺨﺼﺺ ﭘﻪ اړﻩ ﭘﻪ ارزوﻧﻪ ټﻴﻨګﺎر وﺷﻲ .هڅﻪ دې وﺷﻲ ﺗﺮڅﻮ
د ﻣﺮﮐﺰي دﻓﺘﺮ د ﻣﺴﻮﻟﻴﻨﻮ او د ټﺎﮐﻨﻮ د وﻻﻳﺘﻲ ټﺎﮐﻨﻴﺰو اﻓﺴﺮاﻧﻮ ﺗﺮﻣﻨځ ﭘﻪ دواﻣﺪارﻩ ﺗﻮګﻪ اړﻳﮑﯥ ﻗﻮي ﺷﻲ .ﭘﻪ وﻻﻳﺘﻲ ﮐﭽﻪ
دې ﭘﻪ داﻳﻤﻲ ﺗﻮګﻪ د ﻟﻮژﻳﺴﺘﻴﮑﻲ اﻓﺴﺮاﻧﻮ اﺳﺘﺨﺪام ﺗﻪ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ وﺷﻲ.
 .٢۶ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧﮑﻲ ﮐﯥ دې د ﻟﻮﻣړﻳﺘﻮﺑﻮﻧﻮ د ﺗﺸﺨﻴﺺ ،د ﺗﺸﮑﻴﻼﺗﻲ ﻧﻮي ﺟﻮړښﺖ او د ﻣﻨﺎﺑﻌﻮ د اړﺗﻴﺎو ﻟﭙﺎرﻩ ﻳﻮ ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋﻳﮏ
ﭘﻼن ﺗﻴﺎر ﮐړل ﺷﻲ .د ﺗﻮﻟﺘﺎﮐﻨﯽ دﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﭘﻪ داراﻻﻧﺸﺎء ﮐﯥ ځﻴﻨﻲ ﻣﻮﺟﻮدﻩ څﺎﻧګﯥ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ وﻣﻮﻣﻲ ﺗﺮڅﻮ ډﯦﺮ ﻣﻬﻢ
ﻣﺴﻮﻟﻴﺘﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﻏﺎړﻩ واﺧﻠﻲ .ﺳﻴﺎﺳﻲ څﺎﻧګﻪ ﺑﺎﻳﺪ ډﯦﺮ اﺳﺎﺳﻲ رول وﻟﻮﺑﻮي دﻏﻪ رول ﺑﺎﻳﺪ د ﮐﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ ﭘﻪ ﺛﺒﺖ او ارزوﻧﯥ او
هﻤﺪارﻧګﻪ د ﮐﻤﭙﺎﻳﻨﻮﻧﻮ د ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺴﺎﺋﻠﻮ ﭘﻪ ﻧﻈﺎرت وﻻړې وي .ﺑﺎﻳﺪ د راﻳﻪ ورﮐﻮوﻧﮑﻮ د ﺛﺒﺖ او راﺟﺴﺘﺮ څﺎﻧګﻪ ډﯦﺮﻩ ﭘﺮاﺧﻪ
وي .ﺣﻘﻮﻗﻲ څﺎﻧګﻪ ﺑﺎﻳﺪ ځﻮاﮐﻤﻨﻪ ﺷﻲ ﺗﺮڅﻮ وﮐﻮﻻى ﺷﻲ ﭼﯥ د ټﺎﮐﻨﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﺗﻪ د راﻏﻠﻮ ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ اړﻩ د راﻳﻪ
ورﮐﻮوﻧﮑﻮ ،راﻳﻪ اﭼﻮﻧﯥ ،ﺷﻤﯧﺮﻧﯥ او ﺟﺪول ﺑﻨﺪي ﭘﻪ ﺛﺒﺖ او راﺟﺴﺘﺮ ﮐﯥ د ﺗﻘﻠﺐ د ادﻋﺎګﺎﻧﻮ ﭘﻪ اړﻩ ﻟﻪ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻻري رﺳﯧﺪګﻲ
وﺷﻲ.
 .٢٧د ﻳﻮﻩ ﭼﺎرﭼﻮب ﭘﻪ ﻣﺤﺪودﻩ ﮐﯥ دې د ﻧﻬﺎدي او ارګﺎﻧﻮﻧﻮ ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ ،د ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ د ﺑﺮﺧﻮ د ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋﻳﮏ ﭘﻼن ﺑﺮاﺑﺮول ،د
هﻐﻮى د دﻧﺪو د ﻻﻳﺤﯥ ﺑﺮاﺑﺮول ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻲ ﺗﺮڅﻮ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﮐﻮل ،د ﺗﻮاﻧﻮﻧﻮ او ﻣﻬﺎرﺗﻮﻧﻮ ﺗﺸﺨﻴﺼﻮل او ﻟﻪ هﻐﯥ څﺨﻪ ﭘﻪ
ﻣﻨﺎﺳﺒﻮ ځﺎﻳﻮﻧﻮ ﮐﯥ ګټﻪ اﺧﻴﺴﺘﻨﻪ راﻣﻨځ ﺗﻪ ﺷﻲ .د ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻟﭙﺎرﻩ دې د زدﻩ ﮐړې ﮐﭽﻪ ﻟﻪ ﭘﻨځﻪ ﮐﺎﻟﻪ ﺗﺠﺮﺑﯥ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐﯥ
وﻧﻴﻮل ﺷﻲ ﺗﺮڅﻮ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻟﺮوﻧﮑﻲ ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻲ ﭘﻪ اړوﻧﺪ ارګﺎن ﮐﯥ وګﻤﺎرل ﺷﻲ .ﺗﺮﻓﻴﻊ او ګﻤﺎرﻧﯥ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ اﺳﺘﻌﺪاد او ﻟﻴﺎﻗﺖ
ﭘﻮرې ﺗړﻟﻲ وي .د ټﻮﻟﻮ داﺧﻠﻲ ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﺑﺎﻳﺪ د ﭘﺮوژې د ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ،ﭘﺮوګﺮام ﺟﻮړوﻧﯥ ،ﻟﻮژﻳﺴﺘﻴﮏ او ﺗﺪارﮎ ﭘﻪ
ﺑﺮﺧﻮ ﮐﯥ رﺳﻤﻲ زدﻩ ﮐړې او ﻣﺴﻠﮑﻲ ﺗﺼﺪﻳﻘﻨﺎﻣﯥ ورﮐړل ﺷﻲ .د ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ د ﺗﺴﻮﻳﺪ او د اداري ﻣﻘﺮرو د ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺑﻨﺪي ﭘﻪ اړﻩ
ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻮې روزﻧﯥ ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐﯥ وﻧﻴﻮل ﺷﻲ.
 .٢٨د ﮐﻤﭙﻴﻮټﺮوﻧﻮ د ﻧﺮﻣﻮ وﺳﺎﺋﻠﻮ او ﺳﺨﺘﻮ وﺳﺎﺋﻠﻮ د ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ ﭘﻪ اړﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻮﻩ ارزوﻧﻪ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻲ .دﻏﻪ ارزوﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻟﻪ
ځﺎن ﺳﺮﻩ اوﺳﻨﻲ اﻣﮑﺎﻧﺎت او ﭼﺎﻧﺴﻮﻧﻪ هﻢ راوﻧﻐﺎړي ﺗﺮڅﻮ هﻐﯥ ﺗﻪ ﻣﺴﯧﺮ ورﮐړل ﺷﻲ او ﻣﺪﻟﻞ ﺷﻲ او ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧﮑﻲ ﮐﻲ
اړﺗﻴﺎو ﺗﻪ ځﻮاب وواﻳﻲ .د ﭘﺮوژې د ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ او ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺴﺎﺋﻠﻮ ﺗﻪ ﺑﺎﻳﺪ ځﺎﻧګړې ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ وﺷﻲ ﺗﺮ څﻮ د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ داﻧﮑﺸﺎﻓﻲ
ﭘﺮوګﺮام) (UNDPﻟﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﺮﻩ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ راﻣﻨځ ﺗﻪ ﺷﯽ ﭼﯥ اﻓﻐﺎﻧﺎن ورﺗﻪ اوس ﻣﻬﺎل ﻻس رﺳۍ ﻧﻠﺮي.

 .٢٩ﭘﻪ هﻐﻪ ﺻﻮرت ﮐﯥ ﭼﯥ د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﻟﻪ ﻟﻮرې ﺑﺸﭙړﻩ هﻤﮑﺎري او د ﻣﺸﻮرو د ﻣﻨﻠﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ ﻟﻴﻮاﻟﺘﻴﺎ
ﺷﺘﻮن وﻟﺮي ،ﻧړﻳﻮال ﺳﻼﮐﺎران ﺑﺎﻳﺪ د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﻟﻪ داراﻻﻧﺸﺎء ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﻣﻮﺟﻮدﻩ ﺳﻄﺤﻪ ﮐﯥ ﻟږ ﺗﺮ ﻟږﻩ د
 ٢٠١٠ﮐﺎل ﺗﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﭘﻮري )ﮐﯧﺪاى ﺷﻲ ﻟﻪ هﻐﯥ وروﺳﺘﻪ هﻢ( ﺧﭙﻠﻮ هﻤﮑﺎرﻳﻮ ﺗﻪ دوام ورﮐړي ،ﺧﻮ ﭘﻪ دې ﺷﺮط ﭼﯥ د ټﺎﮐﻨﻮ
ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﻟﻪ ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﻣﻌﻴﺎروﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﺳﻢ ااﺻﻼﺣﺎت راوﻟﻲ.

 .٨د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ د اورﯦﺪﻧﯥ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن
د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ د اورﻳﺪﻧﻲ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﻳﻮ ﻣﻮﻗﺖ اداري ﻧﻬﺎد 34دى ﭼﯥ د ټﺎﮐﻨﻴﺰو ﺳﺮﻏړوﻧﻮ ،ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ او ﻟﻪ هﻐﯥ ﺳﺮﻩ
اړوﻧﺪﻩ ﺳﺘﻮﻧﺰو ﺗﻪ د رﺳﻴﺪګﯥ ﻣﺴﻮﻟﻴﺖ ﭘﻪ ﻏﺎړﻩ ﻟﺮي .د دﻏﻪ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﭘﻪ ﻣﺠﺎزاﺗﻲ ﺻﻼﺣﻴﺘﻮﻧﻪ ﮐﯥ ﻟﻪ ﺳﺮﻏړوﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﺗﻌﺎﻣﻞ،
ﺟﺮﻳﻤﻪ ﮐﻮل ،ﻧﻮې ﺷﻤﯧﺮﻧﻪ ،ﻧﻮې راﻳﻪ ورﮐﻮﻧﻪ ،د ﮐﺎﻧﺪﻳﺪ د ﻧﻮم ﺣﺬف ﮐﻮل ،د راﻳﻪ اﭼﻮﻧﯥ د ﭘﺎڼﻮ ﺑﺎﻃﻠﻮل او د ټﺎﮐﻨﻮ د
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ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ د اورﯦﺪﻧﯥ ﭘﻪ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﮐﯥ د ﺳﺮ ﻏړوﻧﮑﻮ د ﮐﺎر ﮐﻮﻟﻮ ﻣﻨﻌﻪ ﮐﻮل ﺷﺎﻣﻞ دي.
د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ د اورﯦﺪﻧﯥ د ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن او د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن د ﭘﺮﻳﮑړو ﭘﻪ اړﻩ د اﺳﺘﻴﻨﺎف ﻏﻮښﺘﻨﯥ ځﺎﻧګړى
ﺣﮑﻢ ﭘﻪ ﻗﻀﺎﻳﻲ ادارو ﮐﯥ ﻧﺸﺘﻪ ﻟﮑﻪ څﻨګﻪ ﭼﯽ ﭘﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ اﺳﻨﺎدو ﮐﯥ ﭼﯥ ﺷﺘﻮن ﻟﺮي 36.د ټﺎﮐﻨﻮ د ﻗﺎﻧﻮن  ٦ﻓﻘﺮﻩ ٥٢ ،ﻣﺎدﻩ
داﺳﯽ څﺮګﻨﺪوﻧﻪ ﮐﻮي ﭼﯥ “:د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ د اورﯦﺪﻧﯥ د ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﻓﻴﺼﻠﯥ ﻧﻬﺎﻳﻲ دي ”.د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺟﻮړښﺖ
ﮐﯥ ﺷﺘﻪ ﻧﻴﻤګړﺗﻴﺎوې ﭘﻪ دې ﻣﻌﻨﯽ دي ﭼﯥ د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن دې ﭘﻪ ځﺎﻧګړې او ﺧﭙﻠﻮاﮐﻪ ﺗﻮګﻪ ﮐﺎر وﮐړي ﭼﯥ د
ﻗﻀﺎﻳﻲ ﭘﺮﻧﺴﻴﭙﻮﻧﻮ ﭘﺮ اﺳﺎس ﭘﻪ دﻏﻪ وﺿﻊ ﮐﯥ ﭘﻪ اﻏﻴﺰﻣﻨﻪ ﺗﻮګﻪ ﻻﻧﺠﯥ ﺣﻞ ﮐړي او هﻢ دا ډاډ ورﮐړي ﭼﯥ د ﭘﺮﻳﮑړو ﭘﻪ
اﺟﺮاء ﮐﯥ ﺑﻪ ﻧﻴﻤګړﺗﻴﺎو ﺗﻪ ځﻮاب وواﻳﻲ .اﻟﺒﺘﻪ ﭘﻪ ټﺎﮐﻨﻮ او د ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ ﭘﻪ ﻓﺮهﻨګ ﮐﯥ د ﺷﺘﻪ ﺗﻘﻠﺒﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐﯥ ﻟﻪ ﻧﻴﻮﻟﻮ ﺳﺮﻩ
ﭼﯥ د ودې ﭘﻪ ﺣﺎل ﮐﯥ دي ،دﻏﻪ ﮐﺎر ډﯦﺮ د ﭘﺎم وړ دى .هﻤﺪارﻧګﻪ د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ د اورﯦﺪﻧﯥ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ
د ﻳﻮﻩ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﻣﻮډل ﭘﻪ ښﻮوﻟﻮ ﮐﯥ د ټﺎﮐﻨﻮ ﻟﻪ ﭘﺮوﺳﯥ وروﺳﺘﻪ هﻢ ډﯦﺮ د ﭘﺎم وړ دى.
د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ د اورﯦﺪﻧﯥ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﻟﻪ  ٥ﮐﻤﻴﺸﻨﺮاﻧﻮ څﺨﻪ ﺟﻮړ دى ﭼﯥ درې ﮐﺴﺎن ﻳﯥ ﻧړﻳﻮال ﮐﻤﺸﻨﺮان دي ﭼﯥ د
ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﺧﺎص اﺳﺘﺎزي ) (SRSGﻟﻪ ﻻرې ټﺎﮐﻞ ﺷﻮي دي او دوﻩ ﮐﻤﺸﻨﺮان ﻳﯥ داﺧﻠﻲ دي ﭼﯥ د ﺳﺘﺮې ﻣﺤﮑﻤﯥ او
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﺸﺮ د ﺣﻘﻮﻗﻮ د ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﻟﻪ ﻻرې ټﺎﮐﻞ ﮐﯧږي 37.د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ د اورﯦﺪﻧﻲ د ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﻧﻮر ټﻮل
ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻲ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ اﻓﻐﺎﻧﺎن و 38.داﺳﯥ راﭘﻮروﻧﻪ ﺧﭙﺎرﻩ ﺷﻮل ﭼﯥ ﭘﻪ هﻤﺎﻏﻪ وﺧﺖ ﮐﯥ ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻲ او ﭘﻪ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺗﻮګﻪ
ﮐﻤﺸﻨﺮان ﺗﺮ ﻓﺸﺎروﻧﻮ او ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻻﻧﺪي وﻧﻴﻮل ﺷﻮل.
ﭘﻪ دې هﮑﻠﻪ ﭼﯥ ټﻮل ﮐﻤﺸﻨﺮان دې اﻓﻐﺎﻧﺎن اوﺳﻲ د ذﻳﺪﺧﻠﻮ ﻟﻮرﻳﻮ ﺗﺮ ﻣﻨځ د ﻧﻈﺮوﻧﻮ ﺗﻮﭘﻴﺮ دﯼ .اګﺮﭼﻪ ﭘﻪ ﭘﺎې ﮐﯥ ﺑﻪ هﻤﺪا
ډول وﺷﻲ ﺧﻮ وړاﻧﺪي ﻟﻪ دې ﺑﺎﻳﺪ ﻻﻧﺪي ټﮑﻲ ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐﯥ وﻧﻴﻮل ﺷﻲ:
-

-

ﺁﻳﺎ ﭘﻪ هﻐﻪ ﺻﻮرت ﮐﯥ ﭼﯥ ټﻮل ﮐﻤﺸﻨﺮان اﻓﻐﺎﻧﺎن وي ذﻳﺪﺧﻞ ﻟﻮري ﺑﻪ ﭘﺮ هﻐﻮى ﭘﻮرﻩ ﺑﺎور وﻟﺮي؟.
ﺁﻳﺎ اﻣﮑﺎن ﺷﺘﻪ ﭼﯥ د ﺗﻌﻴﻴﻨﺎﺗﻮ داﺳﻲ ﻣﻴﮑﺎﻧﻴﺰم راﻣﻨځ ﺗﻪ ﺷﻲ ﭼﯥ وﮐﻮﻻى ﺷﻲ ﻟﻪ ټﻮﻟﻮ ﻟﻮرﻳﻮ ښﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪګﯥ وﮐړي .دا
ﮐﯧﺪاى ﺷﻲ دوﻣﺮﻩ ﺳﻢ ﻧﻪ وي ﭼﯥ د وﻟﺴﻤﺸﺮ ﻟﻪ ﻟﻮرې ﺗﻌﻴﻴﻨﺎت راﻣﻨځ ﺗﻪ ﺷﻲ ﻟﮑﻪ څﻨګﻪ ﭼﯥ د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺧﭙﻠﻮاﮎ
ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن د ﮐﻤﺸﻨﺮاﻧﻮ د ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﻪ هﮑﻠﻪ ﺗﺮ ﺳﺮﻩ ﮐﻴﺪﻩ ځﮑﻪ ﭼﯥ دا ﭘﻪ څﺮګﻨﺪﻩ ﺗﻮګﻪ د ذﻳﺮﺑﻄﻮ ﻟﻮرﻳﻮ ﻧﻈﺮﻳﺎﺗﻮ ﻧﻪ
راﻧﻐﺎړي ﭼﯥ د ﻋﺪم ﺑﺎور او اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺖ ﻻﻣﻞ ﮐﯧږي .د دې ﺑﺮﺳﯧﺮﻩ ﭼﯥ ﭘﻪ اوﺳﻨﻲ وﺧﺖ ﮐﯥ ﺳﺘﺮﻩ ﻣﺤﮑﻤﻪ او د ﺑﺸﺮ
د ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن د ټﺎﮐﻠﻮ ﻣﺴﻮﻟﻴﺖ ﭘﻪ ﻏﺎړ ﻟﺮي ﻧﻮر ﻧﻬﺎدوﻧﻪ هﻢ ﻟﮑﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﮐﻮﻻى ﺷﻲ دﺧﻴﻞ واوﺳﻲ.
ﺁﻳﺎ داﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﺷﺘﻮن ﻟﺮي ﭼﯥ د اﺟﺮااﺗﻮ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ او ﭘﺮﻳﮑړې ﭘﻪ څﺮګﻨﺪﻩ ﺗﻮګﻪ )ﻟﻪ ﻣﻨﻄﻘﻲ اﺳﺘﺪﻻل ﺳﺮﻩ( د ﺧﻠﮑﻮ
ﭘﻪ واﮎ ﮐﯥ ورﮐړي.

 -34د ټﺎﮐﻨﻮ د ﻗﺎﻧﻮن د  ٥٢ﻣﺎدې  ٧ﻓﻘﺮﻩ څﺮګﻨﺪوﻧﻪ ﮐﻮي ﭼﯥ د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ د اورﯦﺪﻧﯥ د ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن دﻧﺪﻩ د ﭘﺎﻳﻠﻮ ﻟﻪ ﺗﺼﺪﻳﻖ  ٣٠ورځﯥ وروﺳﺘﻪ
ﭘﺎى ﺗﻪ رﺳﯧږي.
 -35د ټﺎﮐﻨﻮ ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻮﻣړۍ ﻓﻘﺮﻩ  ٥٤ﻣﺎدﻩ.
 -36درﻳﻢ ﭘﺮګﺮاف)،ب( د  ٢ ICCPRﻣﺎدﻩ څﺮګﻨﺪوﻧﻪ ﮐﻮي“ :د هﻐﻪ اﺷﺨﺎﺻﻮ د ډاډ ﻟﭙﺎرﻩ ﭼﯥ دا ﺷﺎن ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ ﺗﻪ د رﺳﯧﺪګﻲ ﻏﻮښﺘﻨﻪ ﻟﺮي ﺑﺎﻳﺪ ﺣﻖ
وﻟﺮي ﺗﺮڅﻮ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻟﺮوﻧﮑﻮ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﻣﺮاﺟﻌﻮ ،ﺗﻘﻨﻴﻨﻲ ﻳﺎ اداري ﻣﻘﺎﻣﺎﺗﻮ ﺗﻪ او ﻳﺎ ﮐﻮم ﺑﺎﺻﻼﺣﻴﺘﻪ ﺑﻠﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﭼﯥ د ﻳﻮﻩ هﻴﻮاد ﭘﻪ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮐﯥ
ﺷﺘﻮن وﻟﺮي د ﻗﻀﺎﻳﻲ ﭼﺎرې ﺳﺮﺗﻪ رﺳﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺮاﺟﻌﻪ وﮐړي”.
 -37د ټﺎﮐﻨﻮ د ﻗﺎﻧﻮن  ١ﻓﻘﺮﻩ  ٥٢ﻣﺎدﻩ.
 - 38ﭘﻪ ﻳﻮ وﺧﺖ ﮐﯽ د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ د اورﯦﺪﻧﯥ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﻟﻪ  ٢٠زﻳﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﺸﺎورﻳﻦ ﻧﻠﺮل.

-

ﺁﻳﺎ داﺳﻲ ﮐﯧﺪاى ﺷﻲ ﭼﯥ د ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻨﺪي ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻣﻄﺮح ﮐړي ﭼﯥ ﭘﻪ هﻐﯥ ﮐﯥ د ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ د اورﯦﺪﻧﯥ د ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن د
ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ ﻳﻮﻩ ﻳﺎ څﻮ ﻣﺮﺣﻠﯥ ﻟﻪ ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﮐﻤﺸﻨﺮاﻧﻮ څﺨﻪ د هﻐﻮى د ﺻﻼﺣﻴﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐﯥ ﻟﻪ ﻧﻴﻮﻟﻮ ﺳﺮﻩ ﺗﺮﻻﺳﻪ
ﺷﻲ)د ﻣﺜﺎل ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ،ﭘﻪ ﻣﺴﺎوي ﻳﺎ زﻳﺎﺗﻪ ﺗﻮګﻪ(.

-

د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ د اورﯦﺪﻧﯥ ﻟﻪ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﺳﺮﻩ د هﻤﮑﺎري ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ د ﻧړﻳﻮاﻟﻮ د ﻣﻮﺟﻮدﻩ ﺣﻤﺎﻳﺖ اﻧﺪازﻩ د هﻐﻮئ د
ﺑﺸﭙړو اﺧﺘﻴﺎراﺗﻮ د ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻟﻪ ﻟﻮړو ﻣﻌﻴﺎروﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﺑﺎﻳﺪ څﻨګﻪ واوﺳﻲ.

-

ﮐﻮم ډول ﻣﻴﮑﺎﻧﻴﺰﻣﻮﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ راﻣﻨځ ﺗﻪ ﺷﻲ ﺗﺮ څﻮ د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ د اورﯦﺪﻧﯥ د ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﮐﻤﺸﻨﺮان او
ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻲ ﻟﻪ ﻓﺸﺎروﻧﻮ او ﺗﻬﺪﻳﺪوﻧﻮ څﺨﻪ وژﻏﻮرل ﺷﻲ .د ﻣﺜﺎل ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ،د ﻧړﻳﻮاﻟﻮ هﻤﮑﺎراﻧﻮ د ﻣﻮﺟﻮدﻳﺖ ﭘﻪ
ﺷﻤﻮل د ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ د راﻣﻨځ ﺗﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ځﻮاﮐﻤﻦ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﺿﺮوري دي .د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ د اورﯦﺪﻧﯥ د ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن د
ﮐﻤﺸﻨﺮاﻧﻮ د ﺳﺎﺗﻨﯥ ﻟﭙﺎرﻩ ﺑﺎﻳﺪ هﺮ اړﺧﻴﺰ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐﯥ وﻧﻴﻮل ﺷﻲ.

د  ٢٠٠٩ﮐﺎل ﭘﻪ ټﺎﮐﻨﻮ ﮐﯥ د ﮐﻤﺸﻨﺮاﻧﻮ ،د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ د اورﯦﺪﻧﯥ د ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ادارې او ﺳﺎﺣﻮي ﺟﻮړښﺖ ډﯦﺮ ﻧﺎوﺧﺘﻪ
ﺗﻌﻴﻴﻦ او راﻣﻨځ ﺗﻪ ﺷﻮ .د ﮐﻤﺸﻨﺮاﻧﻮ ډﯦﺮ ﻧﺎوﺧﺘﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ د دې ﻻﻣﻞ ﺷﻮ ﭼﯥ د هﻐﻮى ﻟﻮﻣړۍ ﺟﻠﺴﻪ د اﭘﺮﻳﻞ ﭘﻪ  ٢٦ﻣﻪ ﻧﯧټﻪ
داﻳﺮﻩ ﺷﻮﻩ .د ﭘﻮرﻩ وﺧﺖ د ﻧﻪ ﺷﺘﻮن ﻟﻪ ﮐﺒﻠﻪ د ﮐړﻧﻼرو د راﻣﻨځ ﺗﻪ ﮐﯧﺪو ﮐﺎر ،د ﻣﺎهﺮو ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ اﺳﺘﺨﺪام او ﭘﻪ ځﺎﻧګړې
ﺗﻮګﻪ د وﻻﻳﺘﻲ ﺟﻮړښﺖ راﻣﻨځ ﺗﻪ ﮐﯧﺪل ﻟﻪ ﺳﺘﻮﻧﺰو ﺳﺮﻩ ﻣﺦ ﺷﻮل .د ﻣﺤﺎﮐﻤﺎﺗﻲ ﺷﮑﻠﻴﺎﺗﻮ ﻣﻄﺎﺑﻖ د ﺗﺤﻘﻴﻖ د اﻣﻮرو او د ﺣﻞ د
ﻻرو د ښﻮوﻧﯥ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ د ﮐﺎر ﮐﻮوﻧﮑﻮ د ﻇﺮﻓﻴﺘﻮﻧﻮ د ﻟﻮړوﻟﻮ د ﮐﺎر ﻟﭙﺎرﻩ ﻟږ ﭼﺎﻧﺲ ﺷﺘﻮن درﻟﻮد .هﻤﺪارﻧګﻪ دﻏﻪ زﻣﺎﻧﻲ
ﻣﺤﺪودﻳﺖ د ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ ﮐﻤﭙﺎﻳﻦ ﮐﺎر ،ﭼﯥ د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﮐﻮﻻى ﺷﻮل د ذﻳﺪﺧﻠﻮ ﻟﻮرﻳﻮ اﻃﻼع ﺗﻪ د ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ د
ﭘﺮوﺳﯥ ﭘﻪ اړﻩ او د ﻣﻨﺎزﻋﺎﺗﻮ د ﺣﻞ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﺳﺮﻩ هﻤﮑﺎري وﻟﺮي ،ﻟﻪ ﺳﺘﻮﻧﺰې ﺳﺮﻩ ﻣﺦ ﮐړل .د دې ﺑﺮﺳﯧﺮﻩ د ﮐﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ د
ﻧﻮم ﺛﺒﺘﻮﻧﯥ ﭘﻪ وﺧﺖ دﻏﻪ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﭘﻪ وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﺷﺘﻮن ﻧﻪ درﻟﻮد ،ﭘﻪ هﻤﺪې اﺳﺎس د ﮐﺎﻧﺪﻳﺪ ﮐﯧﺪو ﭘﻪ هﮑﻠﻪ ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻪ د ټﺎﮐﻨﻮ
د ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن د دﻓﺘﺮوﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ د اورﯦﺪﻧﻲ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﺗﻪ اﺳﺘﻮل ﮐﯧﺪل.
د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن او د ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ د اورﯦﺪﻧﻲ د ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﺻﻼﺣﻴﺘﻮﻧﻮ او ﺗﻮاﻧﻮﻧﻮ ﻟﻪ ټﺎﮐﻨﻮ وروﺳﺘﻪ ﻟﻪ ګڼ ﺷﻤﯧﺮ
ﺗﻔﺴﻴﺮوﻧﻮ او ﺳﻮاﻟﻮﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﻣﺦ ﺷﻮل )ﻟﻪ ټﺎﮐﻨﻮ وروﺳﺘﻪ او د ﻧﻬﺎﻳﻲ ﭘﺎﻳﻠﻮ ،ﺑﺮﺧﯥ ﺗﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ وﮐړئ( د ټﺎﮐﻨﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن
د ټﺎﮐﻨﻮ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ داﺳﻲ ﺗﻮګﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﮐړ ﭼﯥ ګﻮاﮐﯥ دﻏﻪ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن د راﻳﻮ د ﺑﺎﻃﻠﯧﺪو ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻧﻠﺮي ،ﭘﻪ دې اﺳﺎس ﻳﯥ ﭘﻪ دې
اړﻩ د ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻴﻮﻧﯥ ﺻﻼﺣﻴﺖ د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ د اورﯦﺪﻧﯥ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﺗﻪ ﭘﺮﯦښﻮد .دا ﭘﻪ دې ﻣﻌﻨﺎ ﭼﯥ د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ د
اورﯦﺪﻧﯥ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﭘﻪ ﻟﻮﻣړي او ﻧﻬﺎﻳﻲ ﭘړاو ﮐﯥ د راﻳﻮ ﺑﺎﻃﻠﻴﺪل ﺗﺮ رﺳﯧﺪګﻲ ﻻﻧﺪي راوﺳﺘﻞ ﭼﯥ د اﺳﺘﻴﻨﺎف ﻏﻮښﺘﻨﯥ ﻻرې ﻳﯥ
ﺗړﻟﯥ وې.

وړاﻧﺪﻳﺰوﻧﻪ:
 .٣٠د  ٢٠١٠ﮐﺎل ټﺎﮐﻨﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ﭘﺎم ﺳﺮﻩ د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ د اورﯦﺪﻧﯥ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن د  ٢٠٠٩د ټﺎﮐﻨﻮ د ﮐﺎر ﻟﻪ ﭘﺎى ﺗﻪ رﺳﯧﺪو
ﺳﺮﻩ ﺑﺎﻳﺪ د دوهﻢ ځﻞ ﻟﭙﺎرﻩ ﺑﻴﺎ راوګﺮځﻮل ﺷﻲ .د  ٢٠٠٩ﮐﺎل د ټﺎﮐﻨﻮ اﺳﺎﺳﻲ ﺟﻮړښﺖ او داﺧﻠﻲ ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ
ځﺎى ﭘﺎﺗﻪ ﺷﻲ او ﭘﻪ دې ﻣﻮدﻩ ﮐﯥ ﻻﻧﺪﻧﻴﻮ ﺑﺮﺧﻮ ﺗﻪ ﺟﺪي ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ وﺷﻲ:
اﻟﻒ -د هﻐﻮى د ﻓﺮدي ﻇﺮﻓﻴﺘﻮﻧﻮ ﻟﻮړول :دﻏﻪ اﻗﺪام ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﭘﻪ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ د اوﺳﻨۍ ﮐﻤﺰورﺗﻴﺎ ،ﭘﻪ ﺣﻘﻮﻗﻲ
ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ د ﻟږې ﭘﻮهﯥ او د هﻴﻮاد دﻧﻨﻪ د ﻣﺤﺪودو ﺗﺠﺮﺑﻮ ﻟﻪ ﮐﺒﻠﻪ ،ډﯦﺮ د ﭘﺎم وړ دى .د ټﺎﮐﻨﻮ ﭘﻪ اړﻩ او د ﻻﻧﺠﻮ ﭘﻪ ﺣﻞ ﮐﯥ ﻟﻪ
ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﻌﻴﺎروﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﺳﻤﻪ روزﻧﻪ ﺑﺮاﺑﺮﻩ ﺷﻲ .د دﻏﻪ ﻣﺴﺌﻠﻮ ﭘﻮرﻩ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺑﺎﻳﺪ وﺷﻲ او ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐﯥ وﻧﻴﻮل ﺷﻲ :د ﻗﻀﺎﻳﺎو د
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ،د ﻋﺪاﻟﺖ د اﺟﺮا ،د ﻗﺎﻧﻮن د ﺗﻄﺒﻴﻖ ﮐﻮوﻧﮑﻮ ادارو ﻟﭙﺎرﻩ د ﮐﺸﻒ د ﺗﺨﻨﻴﮑﻮﻧﻮ ،د ﻣﺤﺎﮐﻤﺎﺗﻲ ﺷﮑﻠﻴﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐﯥ ﻧﻴﻮﻟﻮ
او د اﻏﻴﺰﻣﻨﻮ ﭼﺎرو راﻣﻨځ ﺗﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ هﮑﻠﻪ ،ﻓﮑﺮ ﮐﻮل .د دې ﺑﺮﺳﯧﺮﻩ د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﺑﺎﻳﺪ ﻟﻪ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﻧﻬﺎدوﻧﻮ
او د ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻪ ﭘﻠﻲ ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﺳﺮﻩ اړﻳﮑﻲ راﻣﻨځ ﺗﻪ ﮐړي.
ب -د ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﭘﺮوﺳﻪ ﮐﯥ د ﭘﻮهﺎوى زﻳﺎﺗﻮاﻟﻰ .دﻏﻪ ﮐﺎر ﺑﺎﻳﺪ د ذﻳﺪﺧﻠﻮ ﻟﻮرﻳﻮ ﻟﭙﺎرﻩ او د ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ د ﭘﺮوﺳﯥ د ﺁﺳﺎﻧﺘﻴﺎ او
ﺗﺮ ﻣﻤﮑﻨﯥ اﻧﺪازې د هﻐﯥ د اﻏﻴﺰﻣﻦ ﺗﻮب ﻟﭙﺎرﻩ د ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ د رول د ﺗﻮﺿﻴﺢ او د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ د اورﯦﺪﻧﯥ د ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﭘﻪ
ﻣﻮﺧﻪ د ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ ﻣﻴﺘﻮدوﻧﻮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻳﻲ ازﻣﻮﻳﻨﻮ او څﻴړﻧﯥ راوﻧﻐﺎړي.
ج -ﻧﻈﺎرت .د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ د اورﯦﺪﻧﯥ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن د ﻳﻮﻩ ﻧﻈﺎرﺗﻲ ﻧﻬﺎد ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ دواﻣﺪارﻩ ﺗﻮګﻪ د ټﻮﻟﻮ ټﺎﮐﻨﻴﺰو
ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ اړﻩ ﻟﮑﻪ د راﻳﻪ ورﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻧﻮم ﻟﻴﮑﻨﻪ ،د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﭘﺮﻳﮑړې او هﻐﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻪ ﭼﯥ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﻳﯥ د

ډﯦﺮو ﺳﺘﻮﻧﺰو د راﭘﻮرﺗﻪ ﮐﯧﺪو ﻣﺨﻪ ﻧﻴﻮل ﮐﯧږي ،ﻧﻈﺎرت وﮐړي.
ﺳﺮﺗﻪ ورﺳﯧږي.
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د -ﭘﻪ ټﺎﮐﻨﻴﺰو اﺻﻼﺣﺎﺗﻮ ﮐﯥ ﺑﺮﺧﻪ اﺧﻴﺴﺘﻨﻪ .دا ﮐﯧﺪاى ﺷﻲ ډﯦﺮ ګټﻮر وي ﮐﻪ د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ د اورﯦﺪﻧﯥ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن د ټﺎﮐﻨﻮ
ﭘﻪ ﭘﺮوﺳﻪ ﮐﯥ د ﻳﻮﻩ ﻧﻈﺎرت ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﺷﺘﻮن وﻟﺮي او د ټﺎﮐﻨﻮ اﺻﻼﺣﺎﺗﻲ ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻪ ﻟﮑﻪ د ټﺎﮐﻨﻮ ﭘﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮐﯥ د
ﻧﻈﺎرت او ﮐﻨﺘﺮول ﭘﻪ اړﻩ ،ﺑﺮﺧﻪ وﻟﺮي او د دﻏﻪ ﮐﺎر ﻟﭙﺎرﻩ ﭘﻪ اﻏﻴﺰﻣﻨﻪ ﺗﻮګﻪ ﻟﻪ ﻣﺎﻟﻲ او ﺟﻮړښﺘﻲ ﻣﻨﺎﺑﻌﻮ څﺨﻪ ﺑﺮﺧﻤﻦ هﻢ
وي.
ر -د ﻋﺪﻟﯽ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻟﭙﺎرﻩ اړوﻧﺪو ﻣﺮاﺟﻌﻮﺗﻪ ارﺟﺎع .د ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ د اورﻳﺪﻧﯽ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن د ﺗﻮﻟﺘﺎﮐﻨﻮ دﮐﻤﻴﺴﻴﻮن هﻐﻪ ﮐﺎرﮐﻮﻧﮑﯽ ﭼﯽ
د ﻧﻮم ﺛﺒﺘﻮﻧﯽ ،راﯼ ورﮐﻮﻧﯽ او راﯼ ﺷﻤﻴﺮﻧﯽ ﭘﻪ وﺧﺖ ﮐﯽ ﭘﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺳﺮﻏړوﻧﯽ ﮐﯽ ﻻس ﻟﺮل د ﻋﺪﻟﯽ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻟﭙﺎرﻩ اړوﻧﺪو
ﻋﺪﻟﯽ او ﻗﻀﺎﻳﯽ ادارﯼ ﺗﻪ ور وﭘﻴﮋﻧﯽ دا ﭘﻪ داﺳﯽ ﺣﺎل ﮐﯽ ﭼﯽ د ﺗﻮﻟﺘﺎﮐﻨﯽ ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن دﻏﻪ ﮐﺎر ﺳﺮﺗﻪ رﺳﻮﻟﯽ ﻧﻪ وﯼ.
س -ﻟﻪ ټﺎﮐﻨﻮ وروﺳﺘﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ او ﺗﺠﺰﻳﯥ .د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ د اورﯦﺪﻧﯥ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﺑﺎﻳﺪ د ټﺎﮐﻨﻮ د اړوﻧﺪو ﻣﺴﺎﺋﻠﻮ د ﺗﺤﻠﻴﻞ او
ﺗﺠﺰﻳﯥ ﭘﺮوﺳﻪ ﻟﻪ ټﺎﮐﻨﻮ وروﺳﺘﻪ – ﭘﻪ هﻐﻪ ﺻﻮرت ﮐﯥ ﭼﯥ د ټﺎﮐﻨﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن دﻏﻪ ﮐﺎر ﭘﻪ ﭘﻮرﻩ ﺗﻮګﻪ ﺳﺮﺗﻪ ﻧﻪ وي
رﺳﻮﻟﻰ -ﭘﻪ ﻏﺎړﻩ واﺧﻠﻲ .د  ٢٠٠٩ﮐﺎل د ټﺎﮐﻨﻮ ﭘﻪ اړﻩ ﺗﺠﺰﻳﻪ او ﺗﺤﻠﻴﻞ ﮐﯧﺪاى ﺷﻲ د ﺗﻘﻠﺐ )د راﻳﻪ ورﮐﻮوﻧﮑﻮ د ﻧﻮم ﺛﺒﺘﻮﻧﯥ،
د راﻳﻪ اﭼﻮﻧﯥ ﺟﺮﻳﺎن او د راﻳﻮ ﺷﻤﯧﺮﻧﯥ ﭘﻪ اړﻩ( د اﻧﻮاﻋﻮ ﺷﺎﻣﻠﯥ ﺗﺠﺰﻳﯥ او ﻣﻔﺼﻞ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺎﻣﻞ وي.
 .٣١د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻮرﻩ ﻣﻨﺎﺑﻊ او ﻇﺮﻓﻴﺘﻮﻧﻪ وﻟﺮي ﺗﺮڅﻮ ﭘﻪ هﻐﻪ ﺻﻮرت ﮐﯥ ﭼﯥ ﺁدرس ﺗﻪ ﻳﯥ زﻳﺎت
ﺷﻤﯧﺮ ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻪ ورﺷﻲ ﺧﭙﻠﻮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ ورﮐړي او د هﻐﻮ ﻣﺴﺎﺋﻠﻮ ﭘﻪ اړﻩ ﭼﯥ ورﺳﺮﻩ ﻣﺦ ﮐﯧږي رﺳﯧﺪګﻲ وﮐړي.
دﻏﻪ ﮐﺎر ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧﮑﻲ ﮐﻲ ﺗﻘﻠﺒﻮﻧﻮ ﺗﻪ د رﺳﻴﺪګﻲ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ او د ټﺎﮐﻨﻮ ﭘﻪ ﭘﺮوﺳﻪ ﺑﺎﻧﺪي د اﻋﺘﻤﺎد د راﻣﻨځ ﺗﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ډﯦﺮ
د ﭘﺎم وړ دى .ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻮﻧﻪ ،ﻣﻌﺎﺷﻮﻧﻪ او د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ د اورﯦﺪﻧﻲ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﮐﺎرﮐﻮﻧﮑﻮ ﺗﻪ روزﻧﯥ ورﮐﻮل ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ
ﭘﺎم ﮐﯥ وﻧﻴﻮل ﺷﻲ ﺗﺮڅﻮ ﺧﭙﻠﯥ ﺳﭙﺎرل ﺷﻮې دﻧﺪې ﭘﻪ ښﻪ ﺗﻮګﻪ ﭘﺮﻣﺦ ﺑﻮځﻲ.
 .٣٢د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ د اورﯦﺪﻧﯥ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﺑﺎﻳﺪ ﻟﻪ ټﺎﮐﻨﻮ وروﺳﺘﻪ د اﺟﺮااﺗﻮ ،ﺗﺼﻤﻴﻤﻮﻧﻮ ،ﺗﺮﻻﺳﻪ ﺷﻮو درﺳﻮﻧﻮ او د
وړاﻧﺪﻳﺰوﻧﻮ ﭘﻪ اړﻩ د ﭘﺮاﺧﻮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﻳﻮ راﭘﻮر ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧﮑﻲ ﮐﻲ د ﺑﻬﺒﻮد ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ،ﺧﭙﻮر ﮐړي .دﻏﻪ راﭘﻮر دې هﻐﻪ ﻣﻮاردو
ﺗﻪ اﺷﺎرﻩ وﮐړي ﭼﯥ د زﻣﺎﻧﻲ ﻣﺤﺪودﻳﺘﻮﻧﻮ او ﮐﺎﻓﻲ ﻣﻨﺎﺑﻌﻮ د ﻧﻪ ﺷﺘﻮن ﻟﻪ ﮐﺒﻠﻪ رﺳﯧﺪګﻲ ﻧﻪ دﻩ ورﺗﻪ ﺷﻮې .دﻏﻪ ﮐﺎر د
راﺗﻠﻮﻧﮑﻲ ﻟﭙﺎرﻩ ﭘﻪ ﭘﺮوﺳﻪ ﮐﯥ ﻧﻴﻤګړﺗﻴﺎوې او ﮐﺎري ﺗګﻼري ﺗﻪ ﭘﻪ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ ﮐﯥ ګټﻮر دى.
 .٣٣ﭘﻪ دې اړﻩ ﭼﯥ ﺑﺎﻳﺪ د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ د اورﯦﺪﻧﯥ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن دې ﭘﻪ ﻳﻮ داﻳﻤﻲ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﺑﺪل ﺷﻲ ﺗﺮ څﻮ د ټﺎﮐﻨﻮ د ﭘﺮوﺳﯥ
داﻳﻤﻲ ﻧﻈﺎرت وﮐړي ،ﺟﺪي ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ وﺷﻲ .دﻏﻪ ﮐﺎر د دﻏﻪ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن د ﭘﻮهﯥ ﭘﻪ ﻟﻮړوﻧﻪ ،ﻧﻬﺎدي ﻇﺮﻓﻴﺘﻮﻧﻮ او ﺣﻘﻮﻗﻲ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﮐﯥ ﻟﻪ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﺳﺮﻩ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﻮي .د ټﺎﮐﻨﻮ ﺗﺮ ﻣﻨځ ﭘﻪ وﻗﻔﻮ ﮐﯥ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﮐﻮﻻى ﺷﻲ ﺧﭙﻞ ﺗﺸﮑﻴﻼت ﻣﺤﺪود ﮐړي
ﺧﻮ د ﺧﭙﻠﻮ ﻇﺮﻓﻴﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻟﻮړوﻟﻮ ،د ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ ﮐﻤﭙﺎﻳﻦ ﭘﻪ زﻳﺎﺗﻮﻟﻮ ،د ټﺎﮐﻨﻮ ﭘﻪ ﻧﻮرو ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ ﻧﻈﺎرت او د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﻪ
اﺻﻼﺣﺎﺗﻮ ﮐﯥ ،ﺑﺎﻳﺪ ﻓﻌﺎل وي .د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ د اورﯦﺪﻧﯥ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﺑﺎﻳﺪ ﺧﭙﻠﯥ ﻧﻈﺎرﺗﻲ دﻧﺪې د ټﺎﮐﻨﻮ ﭘﻪ وﺧﺖ ﭘﻪ ټﻮﻟﻮ
ﭘړاوﻧﻮ ﮐﯥ ﭘﻪ دې ﻣﻮﺧﻪ ﭘﻪ ﻏﺎړﻩ واﺧﻠﻲ ﭼﯥ ﻣﺨﯥ ﺗﻪ راﺗﻠﻮﻧﮑﻲ ﺳﺘﻮﻧﺰې ﭘﻪ ﻟﻮﻣړﻳﻮ ﭘړاوﻧﻮ ﮐﯥ ﺣﻞ ﮐړي د دې ﭘﻪ ځﺎى ﭼﯥ
د راﻳﻪ اﭼﻮﻧﯥ او راﻳﻮ د ﺷﻤﯧﺮﻧﯥ ﭘﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﮐﯥ ﻳﯥ ﺣﻞ ﮐﻮي.
 .٣۴د ﭘﻮرﺗﻨﻴﻮ ټﮑﻮ ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐﯥ ﻧﻴﻮﻟﻮ ﺳﺮﻩ ﺑﺎﻳﺪ د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ د اورﯦﺪﻧﯥ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﭘﻪ ﻳﻮ ﺑﺸﭙړ ﻣﻠﻲ ﻧﻬﺎد ﺑﺪﻟﻮﻟﻮ ﺗﻪ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ
وﺷﻲ او هﻤﺪارﻧګﻪ د ﺳﻤﻮ ،ﺑﻴﻄﺮﻓﻪ او ﻣﺴﻠﮑﻲ ټﺎﮐﻨﻮ ﻣﻴﮑﺎﻧﻴﺰم دې هﻢ ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐﯥ وﻧﻴﻮل ﺷﻲ .د دﻏﻪ ټﻮﻟټﺎﮐﻨﻴﺰ ﻧﻬﺎد د ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ
او ﻧﻈﺎرت ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻧړﻳﻮاﻟﯥ هﻤﮑﺎرﻳﻮ ﺗﻪ اداﻣﻪ ورﮐړل ﺷﻲ .د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ د اورﯦﺪﻧﯥ د ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﻣﺴﻮﻟﻴﺘﻮﻧﻪ دې
ﭘﻪ ﭘﺎى ﮐﯥ هﻐﻪ وﺧﺖ ﻗﻀﺎﻳﻲ څﺎﻧګﯥ ﺗﻪ وﺳﭙﺎرل ﺷﻲ ﮐﻠﻪ ﭼﯥ د ﻣﺤﮑﻤﻮ د وړﺗﻴﺎ ﭘﻪ اړﻩ د ﻋﺎﻣﻮ ﺧﻠﮑﻮ ﺑﺎور راﺷﻲ.
 .٣۵ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﻳﺪ د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ د اورﯦﺪﻧﯥ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﻣﮑﻠﻒ ﮐړي ﺗﺮڅﻮ ﭘﻪ هﺮ اړﺧﻴﺰﻩ ﺗﻮګﻪ ﭘﻪ اﺟﺮااﺗﻮ ،ﭘﺮﻳﮑړو او
اﺳﺘﺪﻻﻟﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﻣﺮاﻋﺎت ﮐړي .هﻤﺪارﻧګﻪ د ﺷﮑﺎﻳﺖ ﮐﻮوﻧﮑﻮ او ﺷﺎهﺪاﻧﻮ ﺳﺎﺗﻨﻪ هﻢ ﭘﻴﺸﺒﻴﻨﻲ ﮐړي.
 .٣۶د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ د اورﯦﺪﻧﯥ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺗﻮ ،ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ ،اﺳﻨﺎدو ،د ﭘﺎﻳﻠﻮ ډاټﺎﺑﺲ ،ﭘﻪ ﮐﻤﭙﻴﻮﺗﺮ ﮐﯥ
ﻳﺎدداښﺘﻮﻧﻮ ،د راﻳﻪ اﭼﻮﻧﯥ رﻳﮑﺎرډوﻧﻪ او د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﻧﻮرو ﻣﻮاردو ﺗﻪ ﻻﺳﺮﺳﯽ وﻟﺮي.
 -39دا ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﭘﻪ اوﺳﻨﻲ وﺧﺖ ﮐﯥ د ټﺎﮐﻨﻮ د ﻗﺎﻧﻮن د  ٥٣ﻣﺎدې ﺗﺮ ﭘﻮښښ ﻻﻧﺪي دي ﭼﯥ د ټﺎﮐﻨﻮ ﺗﺮ ﺳﺮﻏړوﻧﻮ ﭘﻮرې اړﻩ ﻟﺮي .دﻏﻪ ﻣﺎدﻩ څﺮګﻨﺪوﻧﻪ
ﮐﻮي ﭼﯥ “ :د د ﻏﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺣﮑﺎم ﻳﺎ ﻧﻮر ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ وﺳﺎﺋﻞ ﭼﯥ د ټﺎﮐﻨﻮ ﭘﺮوﺳﻪ ادارﻩ ﮐﻮي”.

 .٣٧د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ د اورﯦﺪﻧﯥ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﮐﻮﻻى ﺷﻲ د ﻣﻌﺎﺷﻮﻧﻮ د څﺮﻧګﻮاﻟﻲ ،ﺗﺮﻳﻨﻨګﻮﻧﻮ ،ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ،ﮐﻨﺘﺮول او د
ﻧﻈﺎرت د ﮐﻨﺘﺮول ﭘﻪ ﺷﻤﻮل ،د ﻓﺴﺎد ﭘﻪ ﺿﺪ اﻗﺪاﻣﺎت ﺳﺮﺗﻪ ورﺳﻮي .هﻤﺪارﻧګﻪ د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ د اورﯦﺪﻧﯥ د ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن هﺮ
اړﺧﻴﺰ ﺟﻮړښﺖ ﺗﻪ دې هﻢ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ وﺷﻲ .دﻏﻪ ﮐﺎر اﺟﺮاﻳﻮي رﺋﻴﺲ ،ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﺸﺎور ،د ﺛﺒﺖ ﻳﻮ ﻣﺎﻣﻮر ،د دﻓﺘﺮ رﺋﻴﺲ او د
ﻧﻮرو وﻇﺎﻳﻔﻮ ﺑﺮﺳﯧﺮﻩ د ﻳﺎدداښﺘﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﻳﻮ ﺳﮑﺮټﺮ هﻢ راﻧﻐﺎړي.

 .٩د راﻳﻪ ورﮐﻮوﻧﮑﻮ ﺛﺒﺘﻮل او د ﺳﺮﺣﺪوﻧﻮ ټﺎﮐﻞ
اﻟﻒ .د راﻳﻪ ورﮐﻮوﻧﮑﻮ ﺛﺒﺖ او راﺟﺴﺘﺮ ﮐﻮل
د ﺑﻦ ﭘﺮﻳﮑړې ﭘﻪ  ٢٠٠١ﮐﺎل ﮐﯥ ﻟﻪ “ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ څﺨﻪ وﻏﻮښﺘﻞ ﺗﺮڅﻮ ﭘﻪ ګړﻧﺪۍ ﺗﻮګﻪ د ﻋﻤﻮﻣﻲ ټﺎﮐﻨﻮ ﻟﻪ ﺳﺮﺗﻪ رﺳﯧﺪو
وړاﻧﺪي د راﻳﻪ ورﮐﻮوﻧﮑﻮ د ﺛﺒﺖ او راﺟﺴﺘﺮ د ﭘﺮوګﺮام ﭘﻪ ﮐﺎر ﭘﻴﻞ وﮐړي 40.د  ٢٠٠٤ﮐﺎل د ټﺎﮐﻨﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ١٠،٩٤٢،٩٨٩
راﻳﻪ ورﮐﻮوﻧﮑﻲ ﺛﺒﺖ او راﺟﺴﺘﺮ ﺷﻮل .د  ٢٠٠٥ﮐﺎل ﻟﻪ ټﺎﮐﻨﻮ وړاﻧﺪي د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺳﻤﻮن ګډې اداري ) (JEMBد راﻳﻪ
ورﮐﻮوﻧﮑﻮ د ﻧﻮي ﻧﻮم ﻟﻴﮑﻨﯥ او راﺟﺴﺘﺮ ﭘﺮوګﺮام ﭘﻪ ﮐﺎر واﭼﺎوﻩ ،ﭼﯥ ﭘﻪ  ٢٠٠٥ﮐﺎل ﮐﯥ د راﻳﻪ ورﮐﻮوﻧﮑﻮ د ﻧﻮم ﺛﺒﺘﻮﻧﯥ
 ١٢،٤٦٩،٢٣٨ﮐﺎرﺗﻮﻧﻪ ﺻﺎدر ﺷﻮل) .ﭘﻪ ﺳﻠﻮﮐﯽ  ٥٥،٦د ﻧﺎرﻳﻨﻪ و ﻟﭙﺎرﻩ او  ٤٤،٤د ښځﻴﻨﻪ و ﻟﭙﺎرﻩ( .دﻏﻪ ﮐﺎر د  ٢٠٠٥ﮐﺎل
د ښځﻴﻨﻪ و د ﻟﻮړې او ﻏﻴﺮﻋﺎدي ﻓﻴﺼﺪۍ ﭘﻪ هﮑﻠﻪ ﭘﻮښﺘﻨﯥ ﻣﻄﺮح ﮐړي ﭘﻪ ځﺎﻧګړې ﺗﻮګﻪ ﭘﻪ ډﯦﺮو ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎرو ﺳﻴﻤﻮ ﮐﯥ
ﭼﯥ ﺟﻨﻮﺑﻲ ،ﺷﺮﻗﻲ او د ﺟﻨﻮب ﺷﺮق ﻣﻨﻄﻘﯥ دي .او ورﭘﺴﯥ ﻳﯥ ﭘﻪ ﺑﺎاﻟﻘﻮﻩ ﺗﻮګﻪ د ﺗﻘﻠﺐ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮاﺑﺮﻩ ﮐړﻩ.
د ﺛﺒﺖ او راﺟﺴﺘﺮ دوﻩ ﻣﺮﺣﻠﻮ ﻧﻴﻤګړﺗﻴﺎوې ﻟﺮﻟﯥ ځﮑﻪ ﭘﻪ هﻐﯥ ﮐﯥ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺗﮑﺮاري ﻧﻮم ﺛﺒﺘﻮﻧﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮې ﻧﻪ وﻩ او راﻳﻪ
ورﮐﻮوﻧﮑﯥ د راﻳﯥ اﭼﻮﻧﯥ ﭘﻪ ګڼ ﺷﻤﯧﺮ ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪي ﻧﻪ و وﯦﺸﻞ ﺷﻮي .دﻏﻪ دوﻩ ﻣﻮﺿﻮﻋګﺎﻧﯥ ﭘﻪ ځﺎﻧګړې ﺗﻮګﻪ ﭘﻪ
 ٢٠٠٦ﮐﺎل ﮐﯥ د ﻧﻔﻮس او راﻳﻪ ورﮐﻮوﻧﮑﻮ د ﻳﻮې ﻣﺸﺘﺮﮐﯥ ﻧﻮم ﻟﻴﮑﻨﯥ ﻟﭙﺎرﻩ ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐﯥ وﻧﻴﻮل ﺷﻮې 41.د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺧﭙﻠﻮاﮎ
ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن او د ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﭼﺎرو د وزارت ﻟﻪ ﻻرې د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د اﻧﮑﺸﺎﻓﻲ ﭘﺮوګﺮام ) ،(UNDPاو د ټﺎﮐﻨﻴﺰو ﺳﻴﺴﺘﻤﻮﻧﻮ د
ﻧړﻳﻮال ﺑﻨﻴﺎد ) (IFESﭘﻪ هﻤﮑﺎري ،ﻳﻮﻩ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻳﻲ ﭘﺮوژﻩ راﻣﻨځ ﺗﻪ ﺷﻮ .ﺧﻮ د  ٢٠٠٧ﮐﺎل د ﺟﻮﻻى ﭘﻪ ﻣﻴﺎﺷﺖ ﮐﯥ د وزﻳﺮاﻧﻮ
ﺷﻮرا ﭘﺮﻳﮑړﻩ وﮐړﻩ ﭼﯥ د راﻳﻪ ورﮐﻮوﻧﮑﻮ د ﺛﺒﺖ او راﺟﺴﺘﺮ ﭘﺮوګﺮام د ﻧﻔﻮﺳﻮ د ﺛﺒﺖ او راﺟﺴﺘﺮ ﻟﻪ ﭘﺮوګﺮام څﺨﻪ ﺟﺪا
ﮐړي.
د  ٢٠٠٨ﮐﺎل ﭘﻪ اګﺴﺖ ﮐﯥ د ټﺎﮐﻨﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن اﻋﻼن وﮐړ ﭼﯥ ﮐﯧﺪاى ﺷﻲ ﻧﻮﻣﻮړى ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن د  ٢٠٠٩ﮐﺎل 42د ټﺎﮐﻨﻮ
ﻟﭙﺎرﻩ د ﻧﻮي ﺛﺒﺖ او راﺟﺴﺘﺮ ﭘﺮوګﺮام ﭘﻪ ﮐﺎر واﭼﻮي ﭘﻪ دې ﻣﻮﺧﻪ ﭼﯥ راټﻮل ﺷﻮي ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت د ﻳﻮﻩ اﺳﺎس ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﭘﻪ
راﺗﻠﻮﻧﮑﻲ ﺗﻮﻟﺘﺎﮐﻨﯽ ﮐﯥ د ګډون ﮐﻮوﻧﮑﻮ د ﻧﻮم ﺛﺒﺘﻮﻧﯥ د ﭘﺮوﺳﯽ دﭘﺎرﻩ ﺗﺮﻳﻨﻪ ګﺘﻪ واﺧﺴﺘﻞ ﺷﯽ .دﻏﻪ ﻋﻤﻠﻴﻪ د ټﻮﻟﻮ ﭘﺮ ﻣﺦ
ﭘﺮاﻧﻴﺴﺘﻞ ﺷﻮې وﻩ ،ﺧﻮ اﺻﻠﻲ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻳﯥ ﭘﻪ هﻐﻪ ﮐﺴﺎﻧﻮ و ﭼﯥ د ټﺎﮐﻨﻮ ﭘﻪ ورځ ﻳﯥ ﻋﻤﺮوﻧﻪ  ١٨ﮐﻠﻮﻧﻮ ﺗﻪ رﺳﻴﺪﻟﻲ و او ﭘﻪ
هﻐﻪ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﻳﯥ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﻮﻟﻮ ﭼﯥ د ﭘﺨﻮاﻧۍ ﻧﻮم ﻟﻴﮑﻨﯥ ﮐﺎرﺗﻮﻧﻪ ﻳﯥ ورﮎ ﮐړي و ،ﻳﺎ ﺑﯧﺮﺗﻪ راﺳﺘﻨﯧﺪوﻧﮑﻲ و 43او ﻳﺎ داﺧﻠﯽ ﺑﯥ
ځﺎﻳﻪ ﺷﻮي ﺧﻠﮏ و .دﻏﻪ ﻋﻤﻠﻴﻪ د څﻠﻮرو ﻣﺮﺣﻠﻮ ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﮐﯥ ﭼﯽ د  ٢٠٠٨ﮐﺎل د اﮐﺘﻮﺑﺮ ﻟﻪ ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ څﺨﻪ د  ٢٠٠٩ﮐﺎل د
ﻓﺒﺮوري ﺗﺮ ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ ﭘﻮرې ﭘﻪ زﻳﺎﺗﻮ وﻟﺴﻮاﻟﻴﻮ ﮐﯥ ﺗﺮ ﺳﺮﻩ ﺷﻮﻩ او د ګﺮځﻨﺪﻩ ﻧﻮم ﺛﺒﺘﻮﻧﯥ ﺗﻴﻤﻮﻧﻮ ﭘﻪ واﺳﻄﻪ ﭘﻪ دواﻣﺪارﻩ ﺗﻮګﻪ د
 ٢٠٠٩ﮐﺎل د ﺟﻮﻻى ﺗﺮ ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ ﭘﻮرې ﻳﯥ دوام وﮐړ .دﻏﯥ ﭘﺮوﺳﻪ د راﻳﻪ اﭼﻮﻧﯥ د ) 44(٤٧٢٠٩٠٦ﮐﺎرﺗﻮﻧﻪ ﺻﺎدر ﮐﺮ .د
دﻏﻪ ﻋﻤﻠﻴﯥ ﭘﻪ ﭘﻠﻲ ﮐﻮﻟﻮ ﮐﯥ ﻧﻮم ﻟﻴﮑﻮﻧﮑﻮ ﺗﻪ د ﻟﻮﻣړي ځﻞ ﻟﭙﺎرﻩ د راﻳﻪ اﭼﻮﻧﯥ ﻟﻪ ﻳﻮﻩ ﻣﺮﮐﺰ ﺳﺮﻩ ﺗړاو ورﮐړل ﺷﻮ .د راﻳﻪ
اﭼﻮﻧﯥ ﭘﻪ ﮐﺎرت ﮐﯥ ﻋﮑﺴﻮﻧﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮل)ﮐﻪ څﻪ هﻢ ﭼﯥ دﻏﻪ ﮐﺎر د ښځﻮ ﭘﻪ اړﻩ اﺟﺒﺎري ﻧﻪ و( ،د ګﻮﺗﻮ د ﻧښﯥ اﺧﻴﺴﺘﻠﻮ
ﮐﺎر ﺳﺮﺗﻪ ورﺳﯧﺪ او د ﻋﮑﺴﻮﻧﻮ د ځﺎﻧګړﺗﻴﺎو ﭘﻪ ټﺎﮐﻠﻮ ﮐﯥ د رﻳﺎﺿﻲ ﻟﻪ ﺑﻴﻮﻣﺘﺮﻳﮏ ﺗګﻼرې څﺨﻪ اﺳﺘﻔﺎدﻩ وﺷﻮﻩ.45
 -40درﻳﻤﻪ ﺿﻤﻴﻪ ،د  ٢٠٠١ﮐﺎل د د ﻳﺴﻤﺒﺮ ٣ﻣﻪ.
 -41د ﻟﻨﺪن ﭘﻪ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﮐﯥ )د ﺟﻨﻮري ﻟﻪ  ٣١څﺨﻪ د ﻓﺒﺮوري ﺗﺮ  ١ﭘﻮري  ،ﮐﺎل  (٢٠٠٦ﭼﯥ هﻠﺘﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ او ﻣﺪﻧﻲ ټﻮﻟﻨﯥ ﺗﻮاﻓﻖ ﮐړى
و ﭼﯥ ﻣﺸﺘﺮﮎ اهﺪاف ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐړي دا “د راﺟﺴﺘﺮ او ﻧﻔﻮﺳﻮ د داﻳﻤﻲ ﺛﭙﺖ د ﻳﻮﻩ ﺳﻴﺴﺘﻢ او د ﻣﻠﻲ هﻮﻳﺖ د ﻳﻮﻩ ﮐﺎرت ﻟﺮﻟﻮ” د ﻣﻮﺿﻮع ﭘﻪ ﺷﻤﻮل .د
 ٢٠٠٨ﮐﺎل د ﺳﺘﻤﺒﺮ ٢٠ﻣﻪ.
 -42د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﻲ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ٢٠٠٨ ،ﮐﺎل د ﺳﺘﻤﺒﺮ  ٢٠ﻧﯧټﻪ.
 - 43ﻟﻪ دﻏﻪ ﻧﻮم ﺛﺒﺘﻮﻧﮑﻮ څﺨﻪ ﻏﻮښﺘﻨﻪ ﺷﻮي ﭼﯥ د اﻋﺘﺒﺎر وړ ﺳﻨﺪوﻧﻪ وښﻴﻲ .ﭘﻪ هﻐﻪ ﺻﻮرت ﮐﯥ ﭼﯥ دوى ﺑﻪ د د اﺷﺎن ﺳﻨﺪ ښﻮوﻟﻮ وﺳﻪ وﻧﻠﺮﻟﻪ ﻧﻮ د
ﻧﻮم ﺛﺒﺘﻮﻧﯥ د ﻣﺮﮐﺰ رﺋﻴﺲ ﺑﻪ د هﻐﻮى هﻮﻳﺖ ﺛﺎﺑﺘﺎوﻩ او ﻳﺎ ﺑﻪ ﻳﯥ ﻟﻪ هﻐﻮى څﺨﻪ ﻏﻮښﺘﻨﻪ ﮐﻮﻟﻪ ﭼﯥ د اړوﻧﺪ ﮐﻠﻲ ﻟﻪ ﻣﻠﮏ څﺨﻪ ﺳﻨﺪ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐړي.
 -44د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﻲ اﻋﻼﻣﻴﻪ ،د  ٢٠٠٩ﮐﺎل د ﺟﻮﻻى ﭘﻪ ١٢ﻣﻪ .د هﻐﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﭘﻪ ګډون ﭼﯥ د ﻣﺴﻠﺴﻠﯥ او ﺳﻴﺎرې ﭘﺮوﺳﯥ ﭘﻪ
واﺳﻄﻪ د  ٢٠٠٩ﮐﺎل د ﺟﻮﻻى ﺗﺮ ١١ﭘﻮرې ﺛﺒﺖ ﺷﻮي و.
 -45ﺑﻴﻮ ﻣﺘﺮﻳﮏ د اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻓﺰﻳﮑﻲ ځﺎﻧګړﺗﻴﺎو ﻟﮑﻪ د ګﻮﺗﻮ ﻧښﯥ څﺨﻪ ﻋﺒﺎرت دى ،ډي اﻳﻦ اې ﭼﯥ ﭘﻪ واﺳﻄﻪ ﻳﯥ د اﻓﺮادو هﻮﻳﺖ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﮐﯧږي او هﻐﻮى
ورﺑﺎﻧﺪي ﭘﻴﮋﻧﺪل ﮐﯧږي .د د ﻏﻪ ﻣﻴﮑﺎﻧﻴﺰم څﺨﻪ د ټﻮﻟټﺎﮐﻨﻴﺰو ﺳﺮﻏړوﻧﻮ ﭘﻪ اړﻩ ګټﻪ اﺧﻴﺴﺘﻞ ﮐﯧږي.

د رﻳﺎﺿﻲ ﭘﻪ ﺗګﻼرې )ﺑﻴﻮﻣﺘﺮﻳﮏ( د اﻧﺴﺎﻧﯽ ځﺎﻧګړﺗﻴﺎو د ټﺎﮐﻠﻮ ﻟﻪ ﻣﻴﮑﺎﻧﻴﺰم څﺨﻪ ګټﻪ اﺧﻴﺴﺘﻞ ﮐﯧﺪﻩ ﺗﺮڅﻮ هﻐﻪ ﮐﺴﺎن ﻣﺸﺨﺺ
ﺷﻲ ﭼﯥ ﭘﺨﻮا ﻳﯥ د راﻳﻪ اﭼﻮﻧﯥ ﮐﺎرﺗﻮﻧﻪ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐړي و .ﺧﻮ ﭘﻪ هﺮ ﺣﺎل د ﺗﺸﮑﻴﻼﺗﻲ دﻻﻳﻠﻮ ،اﺳﺘﺨﺪام او ﻟﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ او ډاټﺎ
د ﻳﻮ ﻟﻪ ﺑﻞ ﺳﺮﻩ د ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮐﻮﻟﻮ د ﺗﺨﻨﻴﮑﻲ ﺳﺘﻮﻧﺰو ﻟﻪ ﮐﺒﻠﻪ ﭼﯥ د ﺟﻌﻞ ﻣﺨﻪ ﻧﻴﻮل ﺷﻮې واى ،د ﻧﻮې ﻧﻮم ﺛﺒﺘﻮﻧﯥ ﭘﺮوﺳﻪ ځﻨډﻧۍ
ﺷﻮﻩ .دﻏﻪ رﻳﮑﺎرډوﻧﻮ ﺗﻪ د  ٢٠٠٤\٢٠٠٥ﮐﻠﻮﻧﻮ ﻟﻪ رﻳﮑﺎرډوﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﺳﺮ ورﻧﻪ ﮐړل ﺷﻮ او دې اﻣﮑﺎن هﻢ ﻧﻪ درﻟﻮد ﭼﯥ هﻐﻪ
ﮐﺴﺎن ﭘﻪ ﻧښﻪ ﺷﻲ ﭼﯥ ﭘﺨﻮا ﻳﯥ د راﻳﯥ ﮐﺎرت درﻟﻮد ﭼﯥ دوهﻢ ځﻞ ﻳﯥ ﻧﻮم ﺛﺒﺖ ﮐړى او ﮐﻪ ﻧﻪ .ﭘﻪ ﭘﺎﻳﻠﻪ ﮐﯥ دا ﭼﯥ د
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﺛﺒﺖ او د  ٢٠٠٩ﻳﺎ  ٢٠٠٨ﮐﻠﻮﻧﻮ ډاټﺎ ،د راﻳﻪ ورﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت او د رﻳﺎﺿﻲ ﭘﺮ ﺗګﻼرﻩ د اﻧﺴﺎﻧﯽ ځﺎﻧګړﺗﻴﺎو د
ﻋﻨﺎﺻﺮو د ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮐﻴﻔﻴﺖ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﻪ دي .ﭘﻪ هﻤﺪې اﺳﺎس دې ﺗﻪ ډاډﻩ ﮐﯧﺪل ﭼﯥ دﻏﻪ ﺷﺘﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت او ډاټﺎ ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧﮑﻲ
ﮐﯥ د ﻳﻮې هﺮاړﺧﻴﺰې او ﺟﺎﻣﻌﯥ ﻧﻮم ﺛﺒﺘﻮﻧﯥ د اﺳﺎس ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﺗﺮ څﻮﻣﺮﻩ اﻧﺪازې د ﺑﺎور وړ دي ،دا داﺳﻲ ﻳﻮ ﮐﺎر دى ﭼﯥ ﭘﻪ
اړﻩ ﻳﯥ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺼﻤﻴﻢ وﻧﻴﻮل ﺷﻲ.
هﻤﺪا ﺷﺎن ﻟﻴﺪل ﮐﯧږي ﭼﯥ د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻲ ﺗﺮ ﻓﺸﺎر ﻻﻧﺪي و ﺗﺮڅﻮ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺒﻪ ﺗﻮګﻪ ﮐﺎرﺗﻮﻧﻪ ﺻﺎدر
ﮐړي .ﻟﻪ  ٢٠٠٤ﮐﺎل څﺨﻪ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭘﻮرې ﭘﻪ هﻴﻮاد ﮐﯥ د ﮐﺎرﺗﻮﻧﻮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻲ ﺷﻤﯧﺮﻩ د  ١٧ﻣﻠﻴﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﮐﯥ دﻩ .دﻏﻪ
ﺷﻤﯧﺮﻩ ﻟﻪ هﻐﻪ ﻧﻈﺮﻳﯥ څﺨﻪ ﭼﯥ وﻳﻞ ﺑﻪ ﻳﯥ ﭼﯥ د راﯼ اﭼﻮﻧﯥ د ﺷﺮاﻳﻄﻮ ﻟﺮوﻧﮑﻲ ﮐﺴﺎن  ١٥ﻣﻠﻴﻮﻧﻪ دې زﻳﺎﺗﻪ دﻩ .هﻐﻪ ﮐﺴﺎﻧﻮ
ﺗﻪ ﭼﯥ دا ډول ﮐړﻧﯥ ﻳﯥ ﺗﺮ ﺳﺮﻩ ﮐﻮﻟﯥ ﺳﺰا ﻧﻪ ورﮐﻮل ﮐﻴﺪﻩ ﭼﯥ ﭘﻪ ﭘﺎﻳﻠﻪ ﮐﯥ ﻳﯥ د ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ ﻓﺮهﻨګ ځﻮاﮐﻤﻦ ﮐړ او د ټﺎﮐﻨﻮ ﭘﻪ
ورځ د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ځﻴﻨﻮ ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ دﻏﻪ ﺷﺎن ﺑﯥ ﻧﻈﻤﻴﻮ ﺗﻪ دوام ورﮐړ.
داﺧﻠﻲ ﻧﻈﺎرت ﮐﻮوﻧﮑﻮ 46د ځﻴﻨﻮ ﺳﺘﻮﻧﺰو ﭘﻪ هﮑﻠﻪ ،ﻟﮑﻪ ﭘﻪ ﺗﮑﺮاري ﺗﻮګﻪ د ﻧﻮم ﺛﺒﺘﻮﻧﻪ ،د ښځﻮ ﭘﻪ اﺳﺘﺎزﻳﺘﻮب ﻧﻮم ﺛﺒﺘﻮل
)ﭼﯥ دﻏﻪ ﭘﺮوﺳﯥ د ښځﻴﻨﻪ ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻟﻪ ﻻرې د ﻋﮑﺲ اﺧﻴﺴﺘﻞ ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐﯥ ﻧﻪ ﻧﻴﻮﻟﻮﺳﺮﻩ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻮﻩ( ،د هﻐﻪ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﻧﻮم
ﺛﺒﺘﻮﻧﻪ ﭼﯥ د راﻳﻪ اﭼﻮﻧﯥ ﻋﻤﺮ ﻳﯥ ﻧﻪ و ﭘﻮرﻩ ﮐړى او د ټﻮﻟټﺎﮐﻨﺎﻧﻮ د ﻳﻮ ﺷﻤﯧﺮ ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻟﻪ ﺗﻌﺼﺐ څﺨﻪ ډﮎ ﭼﻠﻨﺪ ،د دﻏﻪ
ﺳﺘﻮﻧﺰو ﭘﻪ هﮑﻠﻪ راﭘﻮر ورﮐړى و ،ﭼﯥ داﺷﺎن ﺳﺘﻮﻧﺰې ﻻ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭘﻮرې د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﻟﻪ ﻻرې ﺣﻞ ﺷﻮې
ﻧﻪ دي.
د ﻧﻔﻮس د ﺷﻤﻴﺮې ﭘﻪ اړﻩ د دﻗﻴﻘﻪ ﺳﺮﺷﻤﯧﺮﻧﻪ د ﻧﻪ ﺷﺘﻮن ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮐﯥ ﭘﻪ څﺮګﻨﺪﻩ ﺗﻮګﻪ د ﻧﻮم ﺛﺒﺘﻮﻧﮑﻮ ﺷﻤﻴﺮﻩ د ﻓﺮدي ﭘﻠﻮي
ﺗﻮﺑﻮﻧﻮ او ﻳﺎ ﻗﻮﻣﻲ وزن ﭘﺮ اﺳﺎس ﺳﺮﺗﻪ رﺳﯧﺪﻟﯥ وﻩ .د ګډون ﮐﻮوﻧﮑﻮ د ﻧﻮم ﺛﺒﺘﻮﻧﯥ ﮐﺎرﺗﻮﻧﻪ د ﻳﻮې ﻗﺒﻴﻠﯥ او ﻳﺎ ﻗﻮم ﻟﭙﺎرﻩ د
ﻳﻮې داﺳﻲ ﻟﻮﺑﯥ ﭘﻪ ﺷﺎن و ﭼﯥ د هﻐﯥ دﭘﺎرﻩ د ځﺎن ښﻮوﻧﯥ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ د راﻳﻪ اﭼﻮﻧﯥ د ﻳﻮﻩ ﺑﺎﻧﮏ او ﻳﺎ ځﻮاﮐﻤﻨﯥ ﻣﺮﺟﻊ ﭘﻪ
ﺗﻮګﻪ ﺣﺴﺎب ﺷﻲ .د دې ﺑﺮﺳﯧﺮﻩ د ﻣﻠﻲ هﻮﻳﺖ د ښﻮوﻧﯥ د ﺳﻨﺪ د ﻧﻪ ﻟﺮﻟﻮ ﻟﻪ ﮐﺒﻠﻪ د راﻳﻪ اﭼﻮﻧﯥ ﮐﺎرﺗﻮﻧﻪ د هﻮﻳﺖ د ﺛﺎﺑﺘﻮﻟﻮ
ﻟﭙﺎرﻩ هﻢ اﻏﻴﺰﻣﻦ ﺗﻤﺎﻣﯧﺪل .د ﻧﻔﻮس د ﺛﺎﺑﺘﻮﻟﻮ او د اداري واﺣﺪوﻧﻮ د ټﺎﮐﻠﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﺳﺮﺷﻤﯧﺮﻧﻪ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﻳﻮﻩ ﺑﯧړﻧۍ
اړﺗﻴﺎ دﻩ .
د ښځﻮ ﻧﻮم ﺛﺒﺘﻮﻧﻪ ﭼﯥ هﻐﻮى د ﻋﮑﺲ اﺧﻴﺴﺘﻨﯥ اﺟﺎزﻩ ﻧﻪ درﻟﻮدﻩ د راﻳﻪ اﭼﻮﻧﯥ د ﮐﺎرت د ﺻﺎدروﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﻳﻮﻩ ځﺎﻧګړې د
ﻏﻮر ﻣﺴﺎﻟﻪ دﻩ .د ځﻴﻨﻮ وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ځﻴﻨﻮ ډﻳﺮو ﻧﺎ اﻣﻨﻮ ،ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎرو او دودﻳﺰو ﺳﻴﻤﻮ ﮐﯥ د ښځﻮ د ﻧﻮم ﺛﺒﺘﻮﻧﯥ ﺳﺘﻮﻧﺰﻩ ﭘﻪ
ﻟﻮړﻩ ﮐﭽﻪ وﻩ .د ﻣﺜﺎل ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ د ﻟﻮګﺮ ﭘﻪ وﻻﻳﺖ ﮐﯥ ﭘﻪ زﻳﺎﺗﻪ ﺗﻮګﻪ د ښځﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﺻﺎدر ﺷﻮو ﮐﺎرﺗﻮﻧﻮ ﺷﻤﻴﺮﻩ د ﻧﺎرﻳﻨﻪ و ﭘﻪ
ﭘﺮﺗﻠﻪ دوﻩ ﭼﻨﺪﻩ وﻩ ) ﺗﺨﻤﻴﻨﺎ  ٣٦٠٠٠ښځﻴﻨﻪ او  ١٤٠٠٠ﻧﺎرﻳﻨﻪ( .ﭘﻪ هﻤﺪې ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﻧﻮرﺳﺘﺎن ﮐﯥ ) ٣١٠٠٠ښځﻴﻨﻪ او
 ١٢٠٠٠ﻧﺎرﻳﻨﻪ(.
د هﻐﻪ راﻳﻪ ورﮐﻮوﻧﮑﻲ ﭼﯥ ﻧﻮي ﺛﺒﺖ ﺷﻮي ول او د راﻳﻪ اﭼﻮﻧﯥ ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ ﺗﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮐﯧﺪل د ټﺎﮐﻨﻮ ﭘﻪ ورځ ﻳﯥ ﻳﻮ ﻟﺴﺖ
ﭼﺎپ ﺷﻮى ﻧﻪ و ﭼﯥ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺗﺮﯦﻨﻪ ﺷﻮې واى .د هﻐﯥ ﭘﻪ ﺑﺪل ﮐﯥ راﻳﻪ ورﮐﻮوﻧﮑﻲ ﻣﮑﻠﻒ و ﭼﯥ د راﻳﻪ اﭼﻮﻧﯥ ﮐﺎرت وښﻴﻲ
ﭼﯥ د ﻧﻮﻣﻮړي ﮐﺎرت ﺷﻤﯧﺮﻩ د راﻳﻪ اﭼﻮﻧﯥ ﭘﻪ هﺮ ﻣﺮﮐﺰ ﮐﯥ د راﻳﻪ ورﮐﻮوﻧﮑﻮ ﭘﻪ ﻟﺴﺖ ﮐﯥ ﺛﺒﺖ ﮐﯧﺪﻩ.47
ﻟﻪ ﭘﺨﻮا څﺨﻪ د راﻳﻪ ورﮐﻮوﻧﮑﻮ د ﻟﺴﺘﻮﻧﻮ د ﻧﻪ ﺗﻴﺎرﯦﺪو ﻟﻪ ﮐﺒﻠﻪ د راﻳﻪ اﭼﻮﻧﯥ ﭘﻪ هﺮ ﻣﺮﮐﺰ ﮐﯥ د راﻳﻪ ورﮐﻮوﻧﮑﻮ د ﺷﻤﯧﺮې
ﭘﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ د راﻳﻪ اﭼﻮﻧﯥ د ﭘﺎڼﻮ د ﺗﻴﺎروﻟﻮ ﭘﻼن ﺟﻮړوﻧﻪ هﻢ څﺮګﻨﺪﻩ ﻧﻪ وﻩ ،دﻏﻪ ﮐﺎر ﭘﻪ ټﺎﮐﻨﻮ ﮐﯥ د ﺟﻌﻞ ﻟﭙﺎرﻩ ښﻪ زﻣﻴﻨﻪ
48
ﺑﺮاﺑﺮوﻻى ﺷﻮﻩ او ﻟﻪ ﺑﻞ ﻟﻮرې ﻳﯥ د ټﺎﮐﻨﻮ ﻟﻪ ﺳﺮﺗﻪ رﺳﯧﺪو وروﺳﺘﻪ د ﺟﻌﻞ د ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻮﻟﻮ زﻣﻴﻨﻪ هﻢ ﺳﺘﻮﻧﺰﻣﻨﻪ ﮐړﻩ
 -46د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺁزادې او ﻋﺎدﻻﻧﻪ ټﻮﻟټﺎﮐﻨﯥ ) (FEFAد ﻣۍ ﻣﻴﺎﺷﺖ ﮐﺎل .٢٠٠٩
 -47هﺮ راﻳﻪ ورﮐﻮوﻧﮑﻲ ﮐﻮﻻى ﺷﻮل ﭼﯥ د هﻐﻪ وﻻﻳﺖ د راﻳﻪ اﭼﻮﻧﯥ ﭘﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﮐﯥ ﭼﯥ ﻧﻮم ﻳﯥ ﭘﮑﯥ ﺛﺒﺖ ﮐړى راﻳﻪ ورﮐړي.
 -48د راﻳﻪ ورﮐﻮوﻧﮑﻮ د د اﺳﻲ ﻳﻮﻩ ﻟﺴﺖ ﺑﺮاﺑﺮول ﭼﯥ دا ﭘﻪ ﻧښﻪ ﮐړي ﭼﯥ ﮐﻮم راﻳﻪ ورﮐﻮوﻧﮑﻰ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ﮐﻮم ځﺎى ﮐﯥ راﻳﻪ وﮐﺎروي .دا ﮐﺎر د راﻳﻪ
اﭼﻮﻧﯥ د ﭘﺎڼﻮ ﺷﻤﯧﺮﻩ د راﻳﻪ اﭼﻮﻧﯥ ﭘﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﮐﯥ ﻣﺸﺨﺼﻮي .او ﭘﻪ ﺳﺘﻮﻧﺰﻣﻨﻪ ﺗﻮګﻪ د راﻳﻪ اﭼﻮﻧﯥ ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ ﺗﻪ د اﺿﺎﻓﻲ ﭘﺎڼﻮ اﺳﺘﻮﻟﻮ ﺗﻪ ﭘﺎى ورﮐﻮي او
هﻤﺪارﻧګﻪ د راﻳﻪ اﭼﻮﻧﯥ ﻟﻪ څﻮﮐﺎرﺗﻮﻧﻮ څﺨﻪ د ګټﯥ اﺧﻴﺴﺘﻨﯥ ﻣﺨﻪ ﻧﻴﺴﻲ.

ﻟﻪ ﺛﺒﺖ ﺷﻮو ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﻧﻪ ﮐﯧﺪاى ﺷﻲ ﻟﻪ ټﺎﮐﻨﻮ څﺨﻪ ﭘﻪ وروﺳﺘﻪ ﻋﻤﻠﻴﻮ ﮐﯥ او د ټﺎﮐﻨﻮ ﭘﻪ ﺳﺮﻏړوﻧﻮ ﮐﯥ ګټﻪ واﺧﻴﺴﺘﻞ ﺷﻲ .د
ي ﮐﻴﺪاى ﺷﻲ ﻟﻪ ﭘﺨﻮاﻧﻴﻮ
ﻣﺜﺎل ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ د راﻳﻪ ورﮐﻮوﻧﮑﻮ هﻐﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﭼﯥ د راﻳﻪ اﭼﻮﻧﯥ ﭘﻪ ﻳﻮﻩ ﻣﺮﮐﺰ ﮐﯥ ﻧﻮي ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﯧږ ُ
ﻲ
ﺛﺒﺖ ﺷﻮﻳﻮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ دې ﻣﻮﺧﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ ﺷﻲ ﭼﯥ د راﻳﻪ اﭼﻮﻧﯥ ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ د اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ اړﻩ ډاډ راﻣﻨځ ﺗﻪ ﺷ ُ
ﮐﻪ څﻪ هﻢ ﭼﯥ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭘﻮرې داﺷﺎن ﮐﺎر ﺳﺮﺗﻪ ﻧﻪ دى رﺳﯧﺪﻟﻰ.

وړاﻧﺪﻳﺰوﻧﻪ:
 .٣٨د راﻳﻪ اﭼﻮﻧﯥ او د ﻧﻮم ﺛﺒﺘﻮﻧﯥ ﭘﻪ ﭘﺮوﺳﻪ ﮐﯥ د ﺑﺎور راﻣﻨځ ﺗﻪ ﮐﻮل ،ﺗﺮڅﻮ د ﻧﻮم ﺛﺒﺘﻮﻧﯥ ﭘﻪ ﭘﺮوﺳﻪ ﮐﯥ د ﺟﻌﻞ
ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ د ﻓﺮهﻨګ د ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ ﺗﻠﻠﻮ ﭘﻪ اړﻩ ډاډ راﻣﻨځ ﺗﻪ ﺷﻲ .د ټﺎﮐﻨﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﺑﺎﻳﺪ د هﻐﻪ ﭘﯧښﻮ
ﭘﻪ اړﻩ څﯧړﻧﯥ وﮐړي ﭼﯥ د ﺟﻌﻞ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﻪ ﮐﺒﻠﻪ راﻣﻨځ ﺗﻪ ﺷﻮې او دهﻐﻪ ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ او اﺗﺒﺎﻋﻮ ﭘﻪ هﮑﻠﻪ اﻗﺪاﻣﺎت وﮐړي
ﭼﯥ د ټﺎﮐﻨﻮ ﭘﻪ ﺳﺮﻏړوﻧﻮ ﮐﯥ ﻳﯥ ﻻس درﻟﻮد.
 .٣٩د ټﺎﮐﻨﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ﺑﻴړﻩ ﺳﺮﻩ د راﻳﻪ ورﮐﻮوﻧﮑﻮ د ﻧﻮم ﺛﺒﺘﻮﻧﯥ ﭘﻪ اړﻩ دﻗﻴﻘﻪ ﭘﻠټﻨﻪ ﭘﻴﻞ ﮐړي .هﻤﺪا ﺷﺎن
ﻳﻮ ﻧړﻳﻮال ﻣﺘﺨﺼﺺ ټﻴﻢ ﺑﺎﻳﺪ د ﻧﻮم ﺛﺒﺘﻮﻧﯥ د ﺗګﻼرې او ﭘﺮوﺳﯥ ﻟﭙﺎرﻩ ﻳﻮ ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋﻳﮏ ﻻرښﻮد ﺗﻴﺎر ﮐړي.
د ﭘﻠټﻨﯥ او ﺑﻴﺎ ﮐﺘﻨﯥ ﭘﻪ ﭘﺮوﺳﻪ ﮐﯽ ﺑﺎﻳﺪ ﻻﻧﺪﻧﻲ ﺷﻴﺎن ﺷﺎﻣﻞ وي:
اﻟﻒ  -د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ او د  ٢٠٠٨او  ٢٠٠٩ﮐﻠﻮﻧﻮ ﻻس ﺗﻪ راوړل ﺷﻮي ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺷﻲ او د  ٢٠٠٤او  ٢٠٠٥ﮐﻠﻮﻧﻮ
د ﻧﻮم ﺛﺒﺘﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﻻﺳﺘﻪ راوړل ﺷﻮو ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﺳﺮﻩ ﭘﺮﺗﻠﻪ ﺷﻲ ﺗﺮڅﻮ د راﻳﻪ ورﮐﻮوﻧﮑﻮ د ﺗﮑﺮاري ﻧﻮم ﺛﺒﺘﻮﻧﯥ ﻣﺨﻨﻴﻮى وﺷﻲ.
ﭘﻪ هﻐﻪ ﺻﻮرت ﮐﯥ ﭼﯥ دا ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺷﻲ ﭼﯥ د  ٢٠٠٨او  ٢٠٠٩ﮐﻠﻮﻧﻮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺮ ﻳﻮې اﻧﺪازې دﻗﻴﻖ دي ﻧﻮ ﻟﻪ دﻏﻪ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ څﺨﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧﮑﻲ ﮐﯥ د ﻧﻮم ﺛﺒﺘﻮﻧﯥ د ﭘﺮوﺳﯥ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻳﻮﻩ اﺳﺎس ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ګټﻪ واﺧﻴﺴﺘﻞ ﺷﻲ.
ب  -د ﺑﻴﻮﻣﺘﺮﻳﮏ ﻟﻪ ﻻرې د ﻧﻮم ﺛﺒﺘﻮﻧﯥ ﮐﻴﻔﻴﺖ هﻢ ﺑﺎﻳﺪ وارزول ﺷﻲ ﺗﺮڅﻮ ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧﮑﻲ ﮐﯥ د راﻳﻪ ورﮐﻮوﻧﮑﻮ ﭘﻪ ﻧﻮم ﺛﺒﺘﻮﻧﻪ
ﮐﯥ ﻟﻪ دﻏﻪ ﻣﻴﮑﺎﻧﻴﺰم څﺨﻪ ﭘﻪ هﺮاړﺧﻴﺰﻩ او دﻗﻴﻘﻪ ﺗﻮګﻪ ګټﻪ واﺧﻴﺴﺘﻞ ﺷﻲ.
 .۴٠ﻟﻪ ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋﻳﮏ ﻻرښﻮد څﺨﻪ د ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﺷﻮو ﭘﺎﻳﻠﻮ ﭘﻪ اﺳﺎس ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺼﻤﻴﻢ وﻧﻴﻮل ﺷﻲ ﭼﯥ:
اﻟﻒ  -ﻳﻮﻩ ﻣﺪﻧﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻧﻮم ﺛﺒﺘﻮﻧﻪ راﻣﻨځ ﺗﻪ ﺷﻲ ﺗﺮ څﻮ د هﻐﯥ ﭘﻪ اﺳﺎس د راﻳﻪ ورﮐﻮوﻧﮑﻮ د ﻧﻮم ﺛﺒﺘﻮﻧﯥ ﻟﺴﺖ واﺧﻴﺴﺘﻞ
ﺷﻲ او د راﻳﻪ اﭼﻮﻧﯥ ﭘﻪ ځﺎﻳﻮﻧﻮ ﮐﯥ د ﻧﻮم ﺛﺒﺘﻮﻧﯥ د ﮐﺎرﺗﻮﻧﻮ ﭘﺮ ځﺎى د ﻣﻠﻲ هﻮﻳﺖ ﻟﻪ ﮐﺎرﺗﻮﻧﻮ څﺨﻪ ګټﻪ واﺧﻴﺴﺘﻞ ﺷﻲ.
ب  -او دا ﭼﯥ د راﻳﻪ ورﮐﻮوﻧﮑﻮ د ﻧﻮم ﺛﺒﺘﻮﻧﯥ ﻟﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ څﺨﻪ ﭘﻪ اﻧﻔﺮادي ﺗﻮګﻪ ګټﻪ واﺧﻴﺴﺘﻞ ﺷﻲ.
 .۴١ﮐﻪ ﭘﻪ  ٢٠١٠ﮐﺎل ﮐﯥ ټﻮﻟټﺎﮐﻨﯥ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻲ ﻧﻮ د ټﺎﮐﻨﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﺑﺎﻳﺪ ﻟﻪ ﭘﺨﻮا څﺨﻪ ﻻﻧﺪﻧﻲ ټﺎﮐﻞ ﺷﻮي ﺷﻴﺎن ﭘﻪ
ﭘﺎم ﮐﯥ وﻧﻴﺴﻲ.
اﻟﻒ  -د  ٢٠٠٨او  ٢٠٠٩ﮐﻠﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن د راﻳﻪ ورﮐﻮوﻧﮑﻮ د ﻟﺴﺖ د ﺗﮑﻤﻴﻞ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﺑﺎﻳﺪ د ﺛﺒﺖ ﺗﺮﺗﻴﺐ او ﺗﻨﻈﻴﻢ راﻣﻨځ ﺗﻪ
ﺷﻲ ﺗﺮڅﻮ د دﯼ ﻻرې څﺨﻪ راﻳﻪ ورﮐﻮوﻧﮑﻲ د راﻳﻪ ورﮐﻮﻟﻮ ﻣﺸﺨﺼﻮ ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ ﺗﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﻲ .ﭘﻪ دﻏﻪ ﺻﻮرت ﮐﯥ ﺑﺎﻳﺪ
دﻏﻪ ﮐﺎر د ﭘﺨﻮاﻧۍ ﻋﻤﻠﻴﯥ ﭘﻪ ﺷﺎن ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻲ او هﻐﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت او ﺗﺮﻻﺳﻪ ﺷﻮي ﺷﻴﺎن ﭼﯥ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﯧږي ﺑﺎﻳﺪ د  ٢٠٠٨او
 ٢٠٠٩ﮐﻠﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ او ﺗﺮﻻﺳﻪ ﺷﻮو ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﺳﺮﻩ ﭘﺮﺗﻠﻪ ﺷﻲ ﺗﺮڅﻮ د ﺗﮑﺮاري ﻧﻮم ﺛﺒﺘﻮﻧﯥ ﻣﺨﻪ وﻧﻴﻮل ﺷﻲ.
ب  -هﻐﻪ راﻳﻪ ورﮐﻮوﻧﮑﻲ ﭼﯥ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ ﻳﯥ ﭘﺨﻮا د راﻳﻪ اﭼﻮﻧﯥ ﭘﻪ ﻟﺴﺖ ﮐﯥ ﺛﺒﺖ ﺷﻮي دي د  ٢٠١٠ﮐﺎل د ټﺎﮐﻨﻮ ﻟﭙﺎرﻩ او
هﻤﺪارﻧګﻪ د  ٢٠١١ﮐﺎل د ﮐﻠﻴﻮ د ﺷﻮراګﺎﻧﻮ د اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ټﺎﮐﻨﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ﻧﻮم ﻟﻴﮑﻨﻪ ﻣﮑﻠﻒ ﻧﺸﻲ .ﭘﻪ  ٢٠١٠ﮐﺎل ﮐﯥ د ﺗﮑﻤﻴﻠﯽ
ﻧﻮم ﻟﻴﮑﻨﯥ ﺑﻠﻪ ګټﻪ دا دﻩ ﭼﯽ هﻐﻪ ﮐﺴﺎن ﭼﯥ ﺧﭙﻞ ﮐﺎرﺗﻮﻧﻪ ﻳﯥ ﺿﺎﻳﻊ ﮐړي او ﻳﺎ هﻐﻪ ﮐﺴﺎن ﭼﯥ د  ١٨ﮐﻠﻨﻲ ﻋﻤﺮ ﻳﯥ ﺗﮑﻤﻴﻞ
ﮐړى ﮐﻮﻻى ﺷﻲ ﺧﭙﻞ ځﺎﻧﻮﻧﻪ ﺛﺒﺖ ﮐړي او د راﻳﻪ اﭼﻮﻧﯥ ﭘﻪ ځﺎﻳﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﺑﻪ د ﺟﻌﻞ د ﻣﺨﻨﻴﻮي ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ د راﻳﻪ ورﮐﻮوﻧﮑﻮ د
ﻟﺴﺖ د ﺳﺮﻩ ﺗﺮﺗﻴﺒﻮﻟﻮ ﺗﻪ اړﺗﻴﺎ ﻧﻪ وي .دا ﭼﯥ ﭘﻪ ﻳﻮﻩ ټﻮﻟټﺎﮐﻨﻪ ﮐﯥ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻧﻮي ﺛﺒﺖ وﻻړﻩ وي ﭘﻪ ﻋﻤﻠﻲ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﮐﯥ ﻟږ ﺗﻮﭘﻴﺮ
ﺷﺘﻪ ﺧﻮ د راﻳﻪ ورﮐﻮوﻧﮑﻮ او ﻳﺎ ټﺎﮐﻨﻮ ﻟﻪ ﻧﻮې ﺛﺒﺖ ﭘﺮﺗﻪ د ﻳﻮﻩ ﻟﺴﺖ د ﺗﺮﺗﻴﺒﻮﻟﻮ ﻻﻣﻞ ﻧﻪ ﮐﯧږي .د ﺛﺒﺖ هڅﯥ ﮐﻮﻻى ﺷﻲ د
اﻧﻔﺮادي ﺛﺒﺖ او ﻣﺪﻧﯥ ﻧﻮم ﺛﺒﺘﻮﻧﯥ ﭘﻪ ﺑﺮاﺑﺮوﻟﻮ او ﺗﺮﺗﻴﺒﻮﻟﻮ ﺑﺎﻧﺪي ﺗﻤﺮﮐﺰ وﮐړي ﭘﻪ دې ﺷﺮط ﭼﯥ ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧﮑﻲ ﮐﯥ ﻳﯥ ﺑﺸﭙړول

ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐﯥ وﻧﻴﻮل ﺷﻲ .ﭘﻪ هﺮ ﺣﺎل ﺑﺎﻳﺪ داﺳﻲ ﭘﺮوﺳﻪ راﻣﻨځ ﺗﻪ ﺷﻲ ﭼﯥ د هﻐﻪ ﮐﺴﺎﻧﻮ د ﻧﻮم ﺛﺒﺘﻮﻧﯥ ﻣﺨﻪ وﻧﻴﺴﻲ ﭼﯥ د راﻳﻪ
اﭼﻮﻧﯥ ﻋﻤﺮ ﻳﯥ ﻧﻪ دى ﭘﻮرﻩ ﮐړى.
 .۴٢دا ﺑﺎﻳﺪ ټﻮﻟﻮ راﻳﻪ ورﮐﻮوﻧﮑﻮ ﺗﻪ د ﻧﺎرﻳﻨﻪ و او ښځﻴﻨﻪ و ﺗﻪ ﻻزﻣﻲ ورګﺮځﻮل ﺷﻲ ﺗﺮڅﻮ ﺧﭙﻞ ﻋﮑﺴﻮﻧﻪ ) د ﺟﻌﻞ د
ﻣﺨﻨﻴﻮي ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ( د راﻳﻪ اﭼﻮﻧﯥ ﭘﻪ ﮐﺎرﺗﻮﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪي د ﻧﺼﺒﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ دﻧﻮم ﺛﺒﺘﻮﻧﮑﯽ ډﻟﯥ ﭘﻪ اﺧﺘﻴﺎر ﮐﻲ ورﮐړي .دا ﮐﺎر ﮐﯧﺪاى
ﺷﻲ دښځﻮ دﻧﻮم ﺛﺒﺘﻮﻧﯽ دﭘﺎرﻩ د هﻐﻮ ښځﻴﻨﻪ ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻟﻪ ﻻرې ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻲ ﭼﯥ د ﻧﻮم ﺛﺒﺘﻮﻧﯥ ﭘﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﮐﯥ ﻣﻮﺟﻮدﯼ دي،
هﻤﺪا ﺷﺎن ښځﻴﻨﻪ ﮐﺎرﮐﻮﻧﮑﯽ د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ د ﻟﻴﮑﻠﻮ او ډاټﺎ د راټﻮﻟﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ وﮐﺎرول ﺷﻲ او ﻧﻮر ﻣﻴﮑﺎﻧﻴﺰﻣﻮﻧﻪ راﻣﻨځ ﺗﻪ ﺷﻲ
ﺗﺮڅﻮ د راﻳﻪ ورﮐﻮوﻧﮑﻮ د راﻳﻪ اﭼﻮﻧﯥ د ﻋﻤﺮ د ﻧﻪ ﺗﮑﻤﯧﻠﻴﺪو او د وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ او وﻟﺴﻮاﻟﻴﻮ ﺗﺮﻣﻨځ د ﺳﺮﺣﺪوﻧﻮ د ﻧﻪ ټﺎﮐﻞ ﮐﻴﺪو
ﻣﺴﺌﻠﯥ ﻣﺸﺨﺼﯥ ﮐړي.

ب .د وﻟﺴﻮاﻟﻴﻮ د ﺣﺪودو ټﺎﮐﻨﻪ
ﭘﻪ داﺳﻲ ﺣﺎل ﮐﯥ ﭼﯥ د وﻟﺴﻮاﻟﻲ ﺣﺪودو ﭘﻪ ﺑﻴﺎ ﮐﺘﻨﻪ ﺑﺎﻧﺪي زﻳﺎت ﻓﺸﺎروﻧﻪ ﺷﺘﻮن ﻟﺮي ،ﭘﻪ  ٣٦٤وﻟﺴﻮاﻟﻴﻮ ﮐﻲ ) د  ٣٤وﻻﻳﺘﻮ
د ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ ﺑﺮﺳﯧﺮﻩ( ﻣﻠﻲ او ﻧړﻳﻮال ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻧﻬﺎدوﻧﻪ د دې ﭘﻠﻮي دي ﭼﯥ د وﻟﺴﻮاﻟﻴﻮ ټﻮﻟټﺎﮐﻨﯥ ﭘﻪ  ٢٠١٠ﮐﺎل ﮐﯥ ﺳﺮﺗﻪ
ورﺳﯧږي .د دې ﺿﺮب اﻻﺟﻞ او ﺗﺨﻨﻴﮑﻲ ﺗﻴﺎري د ﻧﺸﺘﻮاﻟﯽ ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐﯥ ﻟﻪ ﻧﻴﻮﻟﻮ ﺳﺮﻩ ﻟﻪ  ٢٠١٠ﮐﺎل وړاﻧﺪي د وﻟﺴﻮاﻟﻴﻮ د
ﺣﺪودو ټﺎﮐﻨﻪ ﺷﻮﻧﯥ ﻧﻪ دﻩ .دا څﺮګﻨﺪﻩ ﻧﻪ دﻩ ﭼﯥ ﭘﻪ دې اړﻩ ﮐﻮم ﺗﺨﻨﻴﮑﻲ ﻋﻤﻠﻲ اﻗﺪام او ﻳﺎ ﭘﻼن ﺟﻮړوﻧﻪ ﺳﺮﺗﻪ رﺳﯧﺪﻟﯥ او ﮐﻪ
ﻧﻪ .هﻤﺪا ﺷﺎن ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭘﻮرې د ځﺎﻳﻲ ارګﺎﻧﻮﻧﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮐﻪ رﻳﺎﺳﺖ ،د ﺑﺸﺮ دﺣﻘﻮﻧﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ،د ﮐﺎرﺗﻮ ګﺮاﻓﻲ او ځﻤﮑﯥ
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ﺳﻨﺠﻮﻧﯥ رﻳﺎﺳﺖ او د ﻣﺮﮐﺰي اﺣﺼﺎﻳﻲ ﺧﭙﻠﻮاﮎ رﻳﺎﺳﺖ ﺗﺮ ﻣﻨځ وﻇﻴﻔﻮي ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻮﻧﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮي ﻧﻪ دي
وړاﻧﺪﻳﺰوﻧﻪ
 .۴٣د وﻟﺴﻮاﻟﻴﻮ ﺗﺮﻣﻨځ اوﺳﻨﻲ ﺣﺪود د ﺗﺎﻳﻴﺪ وړ وګﺮځﻲ او د وﻟﺴﻮاﻟﻴﻮ د ﺷﻮراګﺎﻧﻮ ټﻮﻟټﺎﮐﻨﯥ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ  ٢٠١٠ﮐﺎل ﮐﯥ ﺳﺮﺗﻪ
ورﺳﯧږي.
 .۴۴د ﮐﻠﻴﻮ ﺗﺮﻣﻨځ د ﺣﺪودو ټﺎﮐﻨﻪ ﺑﺎﻳﺪ د ﻣﺎﻟﻲ ﺳﺮﭼﻴﻨﻮ ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐﯥ د ﻧﻴﻮﻟﻮ ﻟﻪ ﻻرې ﭘﻪ ﺳﻤﻪ ﺗﻮګﻪ ﻃﺮح او ﭘﻠﻲ ﺷﯽ.

 -١٠د ﮐﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ ﻧﻮم ﺛﺒﺘﻮﻧﻪ
د ﮐﺎﻧﺪﻳﺪ ﮐﯧﺪو ﻟﭙﺎرﻩ د ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺷﺮﻃﻮﻧﻮ ﭘﻪ اړﻩ د اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ  ٦٢او  ٨٥ﻣﺎدو ﮐﯥ او د ټﺎﮐﻨﻮ د ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ  ١٤او  ١٥ﻣﺎدو
ﮐﯥ څﺮګﻨﺪوﻧﻪ ﺷﻮې دﻩ .د  ٦٢ﻣﺎدي ﻟﻮﻣړۍ ﭘﺮاګﺮاف وﻟﺴﻤﺸﺮۍ ﺗﻪ د ﮐﺎﻧﺪﻳﺪﯦﺪو ﻟﭙﺎرﻩ اﺳﻼم ﺷﺮط ګڼﻠﻰ دى .دﻏﻪ ﻣﺎدې د
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وﻟﺴﻤﺸﺮۍ دﻓﺘﺮ ﺗﻪ د ﻏﻴﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن د ﮐﺎﻧﺪﻳﺪو ﻣﺨﻪ ﻧﻴﺴﻲ.
څﻠﻮرڅﻠﻮﯦښﺖ ﮐﺴﺎﻧﻮ د وﻟﺴﻤﺸﺮۍ ﻟﭙﺎرﻩ او  ٣٣٢٤ﮐﺴﺎﻧﻮ د وﻻﻳﺘﻲ ﺷﻮراګﺎﻧﻮ د څﻮﮐﻴﻮ د ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ځﺎﻧﻮﻧﻪ ﺛﺒﺖ ﮐړي
و .د ټﺎﮐﻨﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن د ﮐﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ ﻟﺴﺖ د ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺷﺮﻃﻮﻧﻮ ،ﭼﯥ "ﻋﻤﻼ ﺑﻪ دﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﻈﺎﻣﯽ دﻟﻮ رهﺒﺮ" او ﻳﺎ "د
ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺗﺸﮑﻴﻼﺗﻮ او ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻧﻈﺎﻣﻲ ګﻮﻧﺪ ﻏړي ﻧﻪ وي ،ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐﯥ ﻟﻪ ﻧﻴﻮﻟﻮ ﭘﺮﺗﻪ ﭼﺎپ ﮐړل 51.د دﻏﻪ اﺳﺎس ﭘﻪ ﭘﺎم
ﮐﯥ د ﻧﻴﻮﻟﻮ ﭘﺮ ځﺎى ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن دﻏﻪ ﻣﻮﺿﻮع د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ د اورﯦﺪﻧﯥ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﺗﻪ ﻣﺤﻮﻟﻪ ﮐړﻩ 52د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ د
اورﯦﺪﻧﯥ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن دﻏﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻪ ﻟﻪ رﺳﻴﺪګﯥ وروﺳﺘﻪ د ﮐﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻟﺴﺖ ﭼﯥ د وﻟﺴﻤﺸﺮۍ  ٤١ﮐﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ او د وﻻﻳﺘﻲ
ﺷﻮراګﺎﻧﻮ  ٣١٩٤ﮐﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ ﭘﮑﯽ ﺷﺎﻣﻞ و ،ﺧﭙﻮر ﮐړ .ﻣﻠﻲ او ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻨﻮ ﺧﭙﻠﻪ ﭘﺮﯦﺸﺎﻧﺘﻴﺎ ﭘﻪ دې اړﻩ څﺮګﻨﺪﻩ ﮐړﻩ ﭼﯥ
ﻳﻮ ﺷﻤﻴﺮ ﮐﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ ﻟﻪ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ وﺳﻠﻪ واﻟﻮ ډﻟﻮ ﺳﺮﻩ اړﻳﮑﻪ ﻟﺮﻟﻪ ﭼﯥ دا ﮐﺎر ﻟﻪ ﻳﻮﻩ دﻣﻮﮐﺮات ﺟﺮﻳﺎن ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ټﮑﺮ ﮐﯥ دى او
د ټﺎﮐﻨﻮ د ﭘﺮوﺳﯥ او د ټﺎﮐﻞ ﺷﻮو ﻧﻬﺎدوﻧﻮ ﺳﭙﮑﺎوى هﻢ دى.
 -49د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﮐﺎرﺗﻮګﺮاﻓﻲ او ځﻤﮑﻪ ﺳﻨﺠﻮﻧﯥ رﻳﺎﺳﺖ.
 -50د ﻣﺪﻧﻲ او ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺣﻘﻮﻧﻮ د ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﮐﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ) ٢٥ (ICCPRﻣﺎدﻩ  ،د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﺑﺸﺮ د ﺣﻘﻮﻧﻮ د ﮐﻤﻴټﯥ د ٢٥ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺗﺒﺼﺮې ١٠
ﭘﺮاګﺮاف د ټﺎﮐﻠﻮ د ﺣﻖ هﺮ ﺷﺎن ﻗﻴﻮد ﻟﮑﻪ د ﻋﻤﺮ ﻟږ اﻧﺪازﻩ ،ﭘﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﻮ اهﺪاﻓﻮ او ﻣﻌﻴﺎروﻧﻮ ﺗﻴﺎر ﮐړي دي .هﻐﻪ ﮐﺴﺎن ﭼﯥ د ﺷﺮﻃﻮﻧﻮ ﻟﺮوﻧﮑﻲ وي ﺑﺎﻳﺪ د
ﺗﺒﻌﺾ راﻣﻨځ ﺗﻪ ﮐﻮﻟﻮ د ﺷﺮاﻳﻄﻮ ﻟﮑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ،اﺳﺘﻮګﻨﻪ  ،ﻧﮋاد او ﻳﺎ ﺳﻴﺎﺳﻲ اړﻳﮑﻮ ﻟﻪ ﮐﺒﻠﻪ ﻟﻪ ﻟﺴﺖ څﺨﻪ واﻳﺴﺘﻞ ﺷﻲ.
 -51د ټﺎﮐﻨﻮ د ﻗﺎﻧﻮ د  ١٥ﻣﺎدې  ٣ﭘﺮګﺮاف.
 - 52د ټﺎﮐﻨﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﺗﺼﻤﻴﻢ وﻧﻴﻮ ﭼﯥ د هﻐﻪ ﮐﺴﺎﻧﻮ د ﻳﻮې ﺧﻮا ﺗﻪ ﺷﻮﻳﻮ راﻳﻮ ،ﻟﮑﻪ هﻐﻪ راﻳﯥ ﭼﯥ د ټﻮﻟﻮ ﮐﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﻳﯥ ﻳﻮې ﺧﻮاﺗﻪ
ﮐړې ﻧﻪ وې ،د راﻳﻪ اﭼﻮﻧﯥ ﭘﻪ ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ ﮐﯥ ﭘﻪ ﻳﻮﻩ ﺟﺪول ﮐﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐړي  .د ټﺎﮐﻨﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن د راﻳﻪ اﭼﻮﻧﯥ ﭘﻪ ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ ﮐﯥ د اﭼﻮل ﺷﻮو
راﻳﻮ ﭘﺮﻣﻬﺎل دﻏﻪ راﻳﯥ هﻢ د “ ﺑﯥ اﻋﺘﺒﺎرﻩ راﻳﻮ ځﮑﻪ ﭼﯥ اړوﻧﺪ ﮐﺎﻧﺪﻳﺪان ﻳﯥ ﻳﻮې ﺧﻮا ﺗﻪ ﺷﻮي و” ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ اﻋﻼن ﮐړې.

ﮐﻪ څﻪ هﻢ ﭼﯥ د ﮐﻤﭙﺎﻳﻦ ﻣﻮدﻩ هﻤﺎﻏﻪ ﺿﺮب اﻻﺟﻞ و ﭼﯥ ﭘﻪ ﻣﻮﻗﺘﻲ ﺗﻮګﻪ د ﮐﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﺎﺗګ او ﻳﻮ ﺧﻮا ﺗﻪ ﮐﯧﺪو ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ
ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐﯥ ﻧﻴﻮل ﺷﻮى و ﭼﯥ وروﺳﺘﻪ ﺑﻴﺎ ﻳﻮ ﺷﻤﯧﺮ ﮐﺎﻧﺪﻳﺪان د اګﺴﺖ ﭘﻪ  ٢٠ﺗﺎرﻳﺦ د ﻧﻮرو ﭘﻪ ګټﻪ ﻟﻪ ﮐﺎﻧﺪﻳﺪۍ څﺨﻪ ﭘﻪ ﺷﺎ
ﺷﻮل .ﭘﻪ هﺮ ﺣﺎل د وﻟﺴﻤﺸﺮۍ ﻟﻪ دوﻟﺴﻮ ﮐﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ څﺨﻪ ﭘﻨځﻪ ﮐﺴﺎن دﻋﺎﻣﻮ ﺧﻠﮑﻮ ﭘﻪ ﻣﺤﻀﺮ ﮐﯥ ﭘﻪ ﺷﺎ ﺷﻮل ﭼﯥ ﭘﺎﺗﻪ اوﻩ
ﮐﺴﺎن ﻳﯥ ﭘﻪ ﺗﺨﻨﻴﮑﻲ ﺗﻮګﻪ د وﻟﺴﻤﺸﺮۍ ﭘﻪ ﻟﺴﺖ ﮐﯥ ﭘﺎﺗﻪ ﺷﻮل .د ټﺎﮐﻨﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن د ټﺎﮐﻨﻮ ﻟﻪ ﺳﺮﺗﻪ رﺳﻴﺪو څﺨﻪ ﺗﺮ
دوﻩ ورځﻮ وړاﻧﺪي د ﮐﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ د ﭘﻪ ﺷﺎﮐﻴﺪو ﻟﭙﺎرﻩ د څﺮګﻨﺪ ﺿﺮب اﻻﺟﻞ د ټﺎﮐﻠﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﮐﻮﻣﻪ ﻻرښﻮﻧﻪ ﺻﺎدرﻩ ﮐړې ﻧﻪ وﻩ .ﻳﻮ
ﺧﻮا ﺗﻪ ﮐﯧﺪل ﻳﺎ ﭘﻪ ﺷﺎ ﮐﯧﺪل هﻐﻪ هﻢ ﭘﻪ ﻏﻴﺮ رﺳﻤﻲ ﺗﻮګﻪ د دې ﻻﻣﻞ ﺷﻮ ﭼﯥ د ټﺎﮐﻨﻮ ﭘﻪ ورځ راﻳﻪ ورﮐﻮوﻧﮑﻲ ﻟﻪ ﻻرﻩ
ورﮐﯧﺪو ﺳﺮﻩ ﻣﺦ ﺷﻲ .او دا ﮐﺎر د ﻧﻬﺎﻳﻲ او ﻣﻌﺘﺒﺮو راﻳﻮ د ﻓﻴﺼﺪي ﭘﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﯥ د ﻋﺪم وﺿﺎﺣﺖ ﻻﻣﻞ ﺷﻮ .دا ﮐﺎر د
وﻟﺴﻤﺸﺮۍ د ټﺎﮐﻨﻮ ﭘﻪ ﻟﻮﻣړي ﭘړاو ﮐﯥ د  ٥٠ﺟﻤﻊ ﻳﻮ راﻳﻮ ﭘﻪ ګټﻠﻮ ﮐﯥ د ﺑﺮﻳﺎﻟﻲ ﮐﯧﺪو ﻟﭙﺎرﻩ د ﻳﻮې اﻧﺪازې ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ډﯦﺮ د ﭘﺎم
وړ دى.

وﻧﻪ:
 .۴۵ﺣﻘﻮﻗﻲ ﭼﺎرﭼﻮب دې ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ داﺳﻲ ﺗﻮګﻪ ﺟﻮړ ﺷﻲ ﺗﺮڅﻮ د ټﻮﻟﻮ اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﭼﯥ ﭘﻪ هﺮ ﻣﺬهﺐ او ﻋﻘﻴﺪﻩ وي اﺟﺎزﻩ
ورﮐړي ﭼﯥ ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮ اﺳﺎﺳﻲ ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺨﻪ د وﻟﺴﻤﺸﺮۍ د ﻣﻨﺼﺐ ﭘﻪ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﮐﯥ ګټﻪ واﺧﻠﻲ.
 .۴۶د ټﺎﮐﻨﻮ ﻧﻮى ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﻳﺪ د ﮐﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ د ﭘﻪ ﺷﺎ ﮐﯧﺪو ﻟﭙﺎرﻩ دﻗﻴﻖ ﮐړﻧﻼرې وﺿﻌﻪ ﮐړي او ﻟﻪ ﭘﺨﻮا څﺨﻪ د ﮐﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ د ﭘﻪ ﺷﺎ
ﮐﯧﺪو ﻟﭙﺎرﻩ ﺗﺎرﻳﺦ وټﺎﮐﻲ ﺗﺮ څﻮ د راﻳﻪ ورﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻟﭙﺎرﻩ دا ﭼﺎﻧﺲ ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻲ ﭼﯥ ﺧﭙﻞ ﺗﺼﻤﻴﻢ وﻧﻴﺴﻲ .اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻪ دﻏﻪ ﻣﻮﺿﻮع
ﭘﻪ واﻗﻌﻲ ﺗﻮګﻪ ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐﯥ وﻧﻴﻮل ﺷﻲ ﻧﻮ ﺿﺮب اﻻﺟﻞ ﺑﺎﻳﺪ د راﻳﻪ اﭼﻮﻧﯥ د ﭘﺎڼﻮ ﻟﻪ ﭼﺎپ وړاﻧﺪي وټﺎﮐﻞ ﺷﻲ .ﻧﻮى ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﻳﺪ
دا ﭘﻴﺸﺒﻴﻨﻲ ﮐړي ﭼﯽ هﻐﻪ راﻳﯥ ﭼﯥ د هﻐﻪ ﮐﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ اﭼﻮل ﮐﯧږي ﭼﯥ ﭘﻪ رﺳﻤﻲ ﺗﻮګﻪ ﭘﻪ ﺷﺎ ﮐﯧږي ،د ﭘﺎم وړ راﻳﯥ وګڼﻞ
ﺷﻲ او ﮐﻪ ﻧﻪ.
 .۴٧د ټﺎﮐﻨﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ﻋﻤﻠﻲ او ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺷﺮاﻳﻄﻮ او د راﻳﻪ اﭼﻮﻧﯥ ﭘﻪ اﺛﺮاﺗﻮ ﻣﻔﺼﻞ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺎاﻟﻔﻌﻞ ﻳﺎ ﺑﺎاﻟﻘﻮﻩ
ﮐﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ ﭘﻪ اﺧﺘﻴﺎر ﮐﯥ ورﮐړي .اﻟﺒﺘﻪ دﻏﻪ ﮐﺎر د اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻟګښﺘﻮﻧﻮ ،اﻣﻨﻴﺘﻲ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎﺗﻮ ،د ﻧﻤﺎﻳﻨﺪګﺎﻧﻮ د ﻣﻨﻈﻤﻮﻟﻮ او ﺑﺮاﺑﺮوﻟﻮ ،د
ﭘﻪ ﺷﺎ ﮐﯧﺪﻧﻮ او ﻧﻮرو ﺷﻴﺎﻧﻮ ﭘﻪ اړﻩ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺒﺮاﺑﺮ ﮐړﯼ .هﻤﺪارﻧګﻪ ﺑﺎﻳﺪ د ټﺎﮐﻨﻴﺰو ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ د څﺮﻧګﻮاﻟﻲ او د اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ
ﻋﻮاﻗﺒﻮ ﭘﻪ اړوﻧﺪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت د ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ د اورﯦﺪﻧﯥ د ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﻟﻪ ﻟﻮرې د ﮐﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ ﭘﻪ ﻻس ﮐﯥ ورﮐړل ﺷﻮﯼ واي.
 .۴٨د ﮐﺎﻧﺪﻳﺪ ﮐﯧﺪو د ﺷﺮﻃﻮﻧﻮ او ﻣﺤﺪودﻳﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ اړﻩ د ﻋﺎﻣﯥ اﻃﻼع ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ ﮐﻤﭙﺎﻳﻨﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﮐﺎر اﭼﻮل ﺷﻮي
واى.

اﻟﻒ .د ﮐﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ د ﻧﻮم ﺛﺒﺘﻮﻧﯥ ﭘﻪ اړﻩ ﭼﻠﻴﻨﺠﻮﻧﻪ
د وﻻﻳﺘﻲ ﺷﻮراګﺎﻧﻮ د ﮐﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ د هﻐﻪ ﻟﺴﺖ ﭘﻪ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﭼﯥ د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﻟﻪ ﺧﻮا ﺧﭙﻮر ﺷﻮ د ټﺎﮐﻨﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮎ
ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن د ﮐﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ د ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ او ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻮب ﻟﭙﺎرﻩ ﻣﻮدﻩ او زﻣﺎﻧﻪ د ﻣۍ د ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ ﻟﻪ  ١٦څﺨﻪ ﺗﺮ  ٢١ﭘﻮرې ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐﯥ
وﻧﻴﻮﻟﻪ .ﭘﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﮐﯥ د ټﺎﮐﻨﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن و ﻧﻪ ﻏﻮښﺘﻞ ،ﭼﯥ د ټﺎﮐﻨﻮ د ﻧﺎﻣﺰدﻳﻮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻮب ﺗﻪ ،د ټﺎﮐﻨﻮ ﻟﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺮﻩ
ﭘﻪ ځﺎﻧګړې ﺗﻮګﻪ دهﻐﻪ د  ١٥ﻣﺎدې ﻟﻪ  ٣ﭘﺮګﺮاف ﺳﺮﻩ ﺳﺮ ورﮐړي ﭼﯥ ﭘﻪ هﻐﻪ ﻣﺎدﻩ ﮐﯥ راﻏﻠﻲ و ،هﻐﻪ ﮐﺴﺎن ﭼﯥ د
ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ډﻟﻮ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﭘﻪ ﻏﺎړﻩ ﻟﺮي او ﻳﺎ د ﻳﻮې ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧﻲ وﺳﻠﻪ واﻟﯥ ډﻟﯥ ﻏړﯼ وي ﻧﺸﻲ ﮐﻮﻻى ﭘﻪ ټﺎﮐﻨﻮ ﮐﯥ ګډون
وﮐړي .ﻧﻮ ﭘﺮ هﻤﺪې اﺳﺎس د ﮐﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ د ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻮب ارزوﻧﻪ ﭘﻪ اوﺗﻮﻣﺎﺗﻴﮑﻪ ﺗﻮګﻪ د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ د اورﯦﺪﻧﯥ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﺗﻪ
اﻧﺘﻘﺎل ﺷﻮﻩ.
د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ د اورﯦﺪﻧﯥ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﭘﻪ دې اړﻩ د ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ وﺳﻠﻪ واﻟﻮ ډﻟﻮ د اﻧﺤﻼل ﭘﺮوګﺮام ﺗﻪ ﭼﯥ د ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺌﻮﻟﻮ
ډﻟﻮ او د هﻐﻮى د ﮐﻠﻴﺪي اﻋﻀﺎو د ﺗﺸﺨﻴﺼﻮﻟﻮ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﭘﻪ ﻏﺎړﻩ ﻟﺮي ﻣﺮاﺟﻌﻪ وﮐړﻩ 53د ﺧﻠﻊ ﺳﻼح او ﺻﻠﺤﯥ 54ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن د
 ١١٦ﭘﻪ ﺣﺪودو ﮐﯥ ﮐﺴﺎن ﺗﺸﺨﻴﺺ ﮐړل ﭼﯥ د ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ وﺳﻠﻪ واﻟﻮ ډﻟﻮ ﭘﻪ ﻟﺴﺖ ﮐﯥ ﺷﺘﻪ و ﭼﯥ ﭘﻪ ﻋﻴﻦ وﺧﺖ ﮐﻲ ﻳﯥ د
 -53د ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﺴﻠﺤﻮ ډﻟﻮ د اﻧﺤﻼل ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن د وﻟﺴﻤﺸﺮد ﻳﻮ ﻟړ ﺗﻘﻨﻴﻨﻲ ﻓﺮﻣﺎﻧﻮﻧﻮ ﭘﻪ ځﺎﻧګړې ﺗﻮګﻪ د  ٢٠٠٤ﮐﺎل د ﺟﻮﻻى د ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ د  ٥٠ﺷﻤﯧﺮې
ﭘﻪ اﺳﺎس ﺟﻮړ ﺷﻮ او ټﻮﻟﯥ ډﻟﯥ او هﻐﻪ ﮐﺴﺎن ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﻣﻨﻴﺘﻲ ﻧﻬﺎدوﻧﻮ ﺗﻪ ﺟﺬب ﺷﻮي ﻧﻪ دي ،ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ اﻋﻼن ﺷﻮل .ﭘﻪ هﻐﯥ ﭘﺴﯥ د ﻏﻴﺮ
ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﺴﻠﺤﻮ ګﺮوﭘﻮﻧﻮ د اﻧﺤﻼل د ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن د ﺟﻮړښﺖ او ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ اړﻩ د ﺟﻤﻬﻮري رﻳﺎﺳﺖ د ﻣﻌﺎوﻧﻴﺖ ﺣﮑﻢ ﺻﺎدر ﺷﻮ .د ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﺴﻠﺤﻮ ډﻟﻮ د
اﻧﺤﻼل ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن وروﺳﺘﻪ ﺑﻴﺎ ﭘﻪ  ٢٠٠٦ﮐﺎل ﮐﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ اړﻩ د ﻟﻨﺪن ﭘﻪ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﮐﯥ د ﻳﻮﻩ ﺗړون ﭘﻪ واﺳﻄﻪ د ﺗﺎﻳﻴﺪ وړ وګﺮزﻳﺪ.
 - 54د ﺧﻠﻊ ﺳﻼح او ﺻﻠﺤﯥ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن د دﻓﺎع د وزارت ،ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﭼﺎرو وزارت ،ﻣﻠﻲ اﻣﻨﻴﺖ رﻳﺎﺳﺖ ،اﻳﺴﺎف او ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ ﻟﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ګﺎﻧﻮ څﺨﻪ ﺟﻮړ دى.

ﺧﭙﻞ ﻧﺎﻣﺰدۍ ﭘﺎڼﯥ هﻢ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﮐړې و .دﻏﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ د اورﯦﺪﻧﯥ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﺗﻪ وړاﻧﺪي ﺷﻮل او دﻏﻪ
ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﭘﺨﭙﻞ وار ﺳﺮﻩ د دﻏﻪ ډول ﮐﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮﻧﻪ وﻏﻮښﺘﻞ ﭼﯥ ﭘﻪ دې اړﻩ ځﻮاب څﺮګﻨﺪ ﮐړي .د ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧﻲ وﺳﻠﻪ واﻟﻮ ډﻟﻮ د
اﻧﺤﻼل او ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻮﺿﻮع د ټﺎﮐﻨﻮ ﭘﻪ ﭘﺮوﺳﻪ ﮐﯥ د ﻳﻮې ﻻﻧﺠﻤﻨﯥ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﭘﺎﺗﻪ ﺷﻮﻩ .ﻧﻮ ﭘﺮ هﻤﺪې ﺑﻨﺎ د ټﺎﮐﻨﻮ
ﭘﺮوﺳﻪ ﭘﻪ ﭘﻮرﻩ ﺗﻮګﻪ ﻏﻴﺮ ﺷﻔﺎﻓﻪ ﭘﺎﺗﻪ ﺷﻮﻩ او د ﻣﺘﺨﻠﻔﻴﻨﻮ د ﻧﻮﻣﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺣﺬﻓﻮﻟﻮ ﮐﯥ وﻧﻪ ﮐﺎرول ﺷﻮﻩ ﭼﯥ دﻏﻪ ﮐﺎر ټﺎﮐﻞ ﺷﻮې
ﻣﻨﺼﺐ د ﺷﮏ او ﺗﺮدﻳﺪ او ﻟﻪ ﺗﻮروﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﻳﻮ ځﺎى ﮐړ .ښﺎﻳﯽ د ﮐﺎﻧﺪﻳﺪاﺗﻮرۍ ﭘﻪ ﭘﺮوﺳﻪ ﮐﯥ د اﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﻋﺪاﻟﺖ اړوﻧﺪ ﺟﻨﺎﻳﺘﻮﻧﻮ
ﺗﻪ ﻟﮑﻪ د ﮐﺎﻧﺪﻳﺪ ﮐﻴﺪو ﻧﻪ د هﻐﻪ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﻣﻨﻌﻪ ﮐﻮل ﭼﯥ د ﺑﺸﺮ د ﺣﻘﻮﻧﻮ ﭘﻪ اړﻩ ﭘﻪ ﺟﻨﺎﻳﺘﻮﻧﻮ ﺗﻮرن دي ،ځﺎى ورﮐړل ﺷﻲ ،ﺧﻮ د
دﻏﻪ ﺷﺎن ﮐﺎر د ښﻪ اﻏﻴﺰﻣﻦ ﺗﻮب ﻟﭙﺎرﻩ ﭘﻪ ﮐﺎر دي ﭼﯥ د ﺟﺮم ﺗﺜﺒﻴﺖ او ﻣﺤﺎﮐﻤﺎﺗﻲ ﺷﮑﻠﻴﺎﺗﻮ ﺗﻪ ﺟﺪي ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ وﺷﻲ.
ﭘﻪ ﻣﺠﻤﻮع ﮐﻲ د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ د اورﻳﺪﻧﯽ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن د ﮐﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ ﭘﻪ اړﻩ  ٣٠٢ﺣﺎﻟﺘﻮﻧﻪ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐړل ﭼﯥ  ٥٧ﮐﺎﻧﺪﻳﺪان ﻳﯥ
رد ﮐړل ،ﭼﯽ  ٣ﻳﯥ د وﻟﺴﻤﺸﺮۍ د ﮐﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ ﭘﻪ اړﻩ و او  ٥٤ﻳﯥ د وﻻﻳﺘﻲ ﺷﻮراګﺎﻧﻮ ﭘﻪ اړﻩ و .د وﻻﻳﺘﻲ ﺷﻮراګﺎﻧﻮ ٥٤
ﮐﺎﻧﺪﻳﺪان ﻟﻪ ﮐﺎﻧﺪﻳﺪﮐﯧﺪو څﺨﻪ ﺑﯥ ﺑﺮﺧﯥ ﺷﻮل ﭼﯥ ﭘﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺌﻮﻟﻮ وﺳﻠﻪ واﻟﻮ ډﻟﻮ ﮐﯥ ﻳﯥ ﻏړﻳﺘﻮب درﻟﻮد 55.هﻤﺪا ﺷﺎن ٩٠
ﮐﺴﺎﻧﻮ د ﺑﻴﺎ ﮐﺘﻨﯥ ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﮐﯥ ﻟﻪ ﮐﺎﻧﺪﻳﺪاﺗﻮرۍ څﺨﻪ اﺳﺘﻌﻔﺎ ورﮐړﻩ او دوﻩ ﻧﻮر ﮐﺴﺎن ﭘﻪ ﻋﺎﻣﻪ دﻓﺘﺮوﻧﻮ ﮐﯥ د ﻧﻮم د ﻧﻪ ﺛﺒﺘﻮﻧﯥ ﻟﻪ
ﮐﺒﻠﻪ ﻟﻪ ﮐﺎﻧﺪﻳﺪ ﮐﯧﺪو څﺨﻪ ﺑﯥ ﺑﺮﺧﯥ ﺷﻮل.
وړادﻳﺰوﻧﻪ:
 .۴٩د ټﺎﮐﻨﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﺑﺎﻳﺪ د ټﺎﮐﻨﻮ ﻟﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﮐﯥ د ﮐﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ د ﻧﺎﻣﺰدي ارزوﻧﻪ ﭘﻪ ﻏﺎړﻩ واﺧﻠﻲ.
 .۵٠د اﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﻋﺪاﻟﺖ او د ټﺎﮐﻨﻮ د اړوﻧﺪو ﻣﻮﺿﻮﻋګﺎﻧﻮ د ﺗﻔﮑﻴﮏ ﭘﻪ اړﻩ د ډاډ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﺑﺎﻳﺪ هڅﯥ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻲ .ﻧﻪ
د ټﺎﮐﻨﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن او ﻧﻪ د ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ د اورﯦﺪﻧﯥ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن د دې ﻣﻮﺿﻮع ﭘﻪ اړﻩ ﭼﯥ څﻮﮎ د ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯥ ډﻟﻮ ﻏړي
دي د ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻴﻮﻧﯥ ﻣﺴﺌﻮل دي .د هﻐﻪ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﺴﻠﺤﻮ ډﻟﻮ ﭘﻪ اړﻩ ،ﭼﯥ د ﻧﻮرو ﻧﻬﺎدوﻧﻮ ﻟﻪ ﻟﻮرې ﻣﺸﺨﺺ ﮐﯧږي ﭼﯥ د
ﮐﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ ﻟﻪ ﻟﺴﺖ څﺨﻪ ﻳﯥ ﻧﻮم ﻟﯧﺮې ﺷﻲ ،د ټﺎﮐﻨﻴﺰو ﻧﻬﺎدوﻧﻮ رول دا دى ﭼﯥ ﭘﻪ اړﻩ ﻳﯥ ﻳﻮازي ﺷﮑﻠﻲ او اﺟﺮااﺗﻲ ﮐﺎر ﺳﺮﺗﻪ
ورﺳﻮي .ټﻮﻟټﺎﮐﻨﻴﺰ ﻧﻬﺎدوﻧﻪ ﭼﯥ د دﻏﻪ ﺷﺎن اﻓﺮادو ﭘﻪ اړﻩ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮي ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻮ ﻧﻬﺎدوﻧﻮ ﺗﻪ ﻳﯥ د دې ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ
وړاﻧﺪي ﮐړي ﭼﯥ ﺁﻳﺎ ﻧﻮﻣﻮړي اﻓﺮاد ﻻﺗﺮاوﺳﻪ ﭘﻮري ﻟﻪ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﺴﻠﺤﻮ ډﻟﻮ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ اړﻳﮑﻪ ﮐﻲ دي او ﮐﻪ ﻧﻪ.
 .۵١د اﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﻋﺪاﻟﺖ ﭘﻪ اړﻩ ﺑﺎﻳﺪ د ﻣﺤﺎﮐﻤﺎﺗﻲ ﺷﮑﻠﻴﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐﯥ ﻟﻪ ﻧﻴﻮﻟﻮ ﺳﺮﻩ داﺳﻲ ﮐړﻧﻪ راﻣﻨځ ﺗﻪ ﺷﻲ ﭼﯥ د ﺟﺮم د
ﺛﺎﺑﺘﯧﺪوﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﻳﻮﻩ ﻣﻴﮑﺎﻧﻴﺰم ﻣﻨځ ﺗﻪ راﺷﯽ .ﭘﻪ هﻐﻪ ﺻﻮرت ﮐﯥ ﭼﯥ د ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﺴﻠﺤﻮ ډﻟﻮ د اﻧﺤﻼل ﭘﺮوګﺮام )دﻳﺎګ( د
ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺷﺮاﻳﻄﻮ د ارزوﻧﯥ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﭘﻪ ﻏﺎړﻩ واﺧﻠﻲ ﭼﯥ ﻟﻪ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ وﺳﻠﻪ واﻟﯥ ډﻟﯥ ﺳﺮﻩ د ﻳﻮﻩ ﮐﺎﻧﺪﻳﺪ ﭘﻪ اړﻳﮑﻪ ﻧﻪ ﻟﺮﻟﻮ
ﺑﻨﺎ دى ،ﻧﻮﺑﺎﻳﺪ د هﻐﻪ ﭘﻪ اﺧﺘﻴﺎر ﮐﯥ ﻻزم ﻣﻨﺎﺑﻊ ورﮐړل ﺷﻲ او د هﻐﻪ د ﮐﺎري ﭘﺮوﺳﯥ د ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﭘﻪ اړﻩ ډاډ راﻣﻨځ ﺗﻪ ﺷﻲ.
 .۵٢د ﮐﺎﻧﺪﻳﺪاﺗﻮري د ﻏﻮښﺘﻨﻠﻴﮏ ﻟﻪ ﺗﺴﻠﻴﻤﻮﻟﻮ وروﺳﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﮐﺎﻧﺪﻳﺪان د د ﯼ اﻣﮑﺎﻧﺎت وﻟﺮﯼ ﭼﯥ ﭘﻮﻩ ﺷﯽ ﭼﯽ ﺁﻳﺎ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ ﻳﯥ د
ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﺴﻠﺤﻮ ډﻟﻮ ﭘﻪ ﻟﺴﺖ ﮐﯥ ﺷﺘﻪ او ﮐﻪ ﻧﻪ .د ﺧﻠﻊ ﺳﻼح د ﭘﺮوګﺮام ﻟﻪ ﺷﺮﻃﻮﻧﻮ ﺳﺮﻩ د ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﺑﺎﻳﺪ د
ﮐﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﻳﻮﻩ اوږدﻩ ﻣﻮدﻩ ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐﯥ وﻧﻴﻮل ﺷﻲ .هﻤﺪا ﺷﺎن د ارزوﻧﯥ هﺮ ﭘﺮوګﺮام ﺑﺎﻳﺪ د ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺌﻮﻟﻮ وﺳﻠﻪ واﻟﻮ ډﻟﻮ د
اﻧﺤﻼل د ﭘﺮوګﺮام ﻟﻪ ﻻرې د ﻳﻮﻩ ﻣﻨﺎﺳﺐ وﺧﺖ ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐﯥ ﻟﻪ ﻧﻴﻮﻟﻮ ﺳﺮﻩ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻲ.

 .١١ﺗﻮﻟټﺎﮐﻨﻴﺰ ﮐﻤﭙﺎﻳﻦ او ﻟﻪ ﺗﻮﻟټﺎﮐﻨﻮ څﺨﻪ وړاﻧﺪﯼ ﭼﺎﭘﻴﺮﻳﺎل
اﻟﻒ .ﺗﻮﻟټﺎﮐﻨﻴﺰو ﮐﻤﭙﺎﻳﻨﻮﻧﻮﺗﻪ ﻳﻮﻩ ﮐﺘﻨﻪ
اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن د ﺳﻮﻟﻪ اﻳﺰو ﻏﻮﻧډو ﭘﻪ ﺁزادﯼ او د ګﻮﻧﺪوﻧﻮ او ﺣﺮﮐﺘﻮﻧﻮ د ﺗﺎﺳﻴﺲ د ﺣﻖ او د ﺑﻴﺎن د ﺁزادﯼ ﭘﻪ هﮑﻠﻪ څﺮګﻨﺪوﻧﻪ
ﮐړې .دﻏﻪ اﺳﺎﺳﻲ ﺣﻘﻮﻧﻪ د ټﺎﮐﻨﻮ د ﮐﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ او ﺳﻴﺎﺳﻲ ګﻮﻧﺪوﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﮐﻤﭙﺎﻳﻦ د ﺳﺮﺗﻪ رﺳﻮﻟﻮ ﻻرﻩ ﺑﺮاﺑﺮوي .د ټﺎﮐﻨﻮ
ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن د ټﺎﮐﻨﻮ د ﮐﻤﭙﺎﻳﻦ د ﺳﺮﺗﻪ رﺳﻮﻟﻮ د ﻣﻮدﯼ ﭘﻪ هﮑﻠﻪ او د ټﺎﮐﻨﻮ د اﺳﺎﺳﻲ ﮐړﻧﻼرو ﭘﻪ هﮑﻠﻪ 56ﻳﻮﻩ ﻣﻘﺮرﻩ
ﺧﭙﺮﻩ ﮐړﻩ ﭼﯽ ﭘﻪ هﻐﻪ ﮐﯽ دا هﻢ څﺮګﻨﺪ و ﭼﯥ ﭘﻪ ﮐﻤﭙﺎﻳﻦ ﮐﯥ هﻐﻪ ﻣﻮاد ﺧﭙﺮﯦﺪل ﻣﻨﻊ دي ﭼﯥ ﻣﺬهﺒﻲ ﻳﺎ ﻗﻮﻣﻲ اﺧﺘﻼﻓﺎﺗﻮ ﺗﻪ ﻟﻤﻦ
وهﻲ او د ګډوډۍ ﻓﻀﺎ راﻣﻨځ ﺗﻪ ﮐﻮي.

 -55ﻟﻪ  ٤٥ﮐﺴﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﮐﺘﺎر څﺨﻪ ﻳﻮ ﮐﺲ د ﭘﺨﻮاﻧﻲ ﺟﻨﺎﻳﺖ ﻟﻪ ﮐﺒﻠﻪ ﻟﻪ ﮐﺎﻧﺪﻳﺪﮐﯧﺪو څﺨﻪ ﺑﯽ ﺑﺮﺧﯥ ﺷﻮ.
 -56ﻟﮑﻪ د ټﺎﮐﻨﻮ ﭘﻪ  ١٨ﻣﺎدﻩ ﮐﯥ ﭼﯥ څﺮګﻨﺪوﻧﻪ ﺷﻮې دﻩ.

د هﻴﻮاد ﭘﻪ زﻳﺎﺗﺮو ﺑﺮﺧﻮ ﮐﯥ ﺑﺪ اﻣﻨﻴﺘﻲ د ټﺎﮐﻨﻮ د ﮐﻤﭙﺎﻳﻨﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪي اﺳﺎﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮات ﻏﻮرځﻮﻟﻲ دي .ﭘﻪ ﻧﻈﺎﻣﻲ او
ﻣﻠﮑﻲ اﻓﺮادو او ﭘﻪ ﮐﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ او د ﮐﻤﭙﺎﻳﻦ ﭘﻪ ټﻴﻤﻮﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪي )ﭘﻪ ځﺎﻧګړې ﺗﻮګﻪ د ﺟﻨﻮب او ﺷﻤﺎل ﭘﻪ ﻣﻨﻄﻘﻮ ﮐﯥ( ﺑﯥ ﺷﻤﯧﺮﻩ
ﺣﻤﻠﻲ او ﺗﻬﺪﻳﺪوﻧﻪ ﺛﺒﺖ ﺷﻮي دي .ﭘﻪ ﭘﺎﻳﻠﻪ ﮐﯥ د ﮐﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ او ﻋﺎﻣﻮ ﺧﻠﮑﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﺗﺠﻤﻌﺎﺗﻮ او ﺧﻮځښﺘﻮﻧﻮ ﺁزادي ﻟﻪ ﺧﻨډوﻧﻮ
ﺳﺮﻩ ﻣﺦ ﺷﻮﻩ 57.ﻟﻪ دې ﺳﺮﻩ د وﻟﺴﻤﺸﺮۍ د ﭘﻮﺳﺖ د ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ څﻠﻮرو د ﭘﺎم وړ ﮐﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ وﮐړاى ﺷﻮل د هﻴﻮاد ﭘﻪ
ټﻮﻟﻮ ﺑﺮﺧﻮ ﮐﯥ ﺧﭙﻞ ټﺎﮐﻨﻴﺰ ﮐﻤﭙﺎﻳﻨﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﺻﻠﺢ ﺁﻣﻴﺰﻩ ﺗﻮګﻪ ﭘﺮﺗﻪ د ﮐﻮﻣﯥ زړﻩ ﺧﻮاﺷﻴﻨﻮوﻧﮑﯥ ﭘﯧښﯥ ﺳﺮﺗﻪ ورﺳﻮﯼ .ﭘﻪ ﺳﻠﻬﺎو
ﮐﺴﺎن او ﮐﻠﻪ هﻢ ﭘﻪ زرهﺎو ﮐﺴﺎن د ﺧﭙﻠﯥ ﺧﻮښﯥ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺎﻧﺪﻳﺪ د ﺣﻤﺎﻳﺖ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ وﺗﻠﻲ و.
ﮐﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ د ﺧﭙﻠﻮ ﮐﻤﭙﺎﻳﻨﻮﻧﻮ د ﺣﻤﺎﻳﺖ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ،د ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ دﺣﻤﺎﻳﺖ او د ﻧﻈﺎﻣﻲ اﻟﻮﺗﮑﻮ د ﮐﺎروﻟﻮ ﺗﺮڅﻨګ ﭼﯥ هﻐﻮى ﭘﻪ ﻧﺎاﻣﻨﻪ
ﻣﻨﻄﻘﻮ ﮐﯥ ﭘﻪ ټﺎﮐﻨﻴﺰو ﻏﻮﻧډو ﮐﯥ د ګډون ﻟﭙﺎرﻩ اﻧﺘﻘﺎل ﮐړې د د وﻟﺘﻲ ﻣﻨﺎﺑﻌﻮ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﻏﻮښﺘﻨﻪ وﮐړاى ﺷﻮﻩ 58.ﺧﻮ ﻟﻪ دې
ﺳﺮﻩ ﻳﻮ ﺷﻤﯧﺮ ﮐﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ ﺷﮑﺎﻳﺖ درﻟﻮد ﭼﯥ داﺳﻲ ﻳﻮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺷﺘﻮن ﻧﻪ درﻟﻮد ﭼﯥ ﻟﻪ ﻻرې ﻳﯥ ﻟﻪ دوﻟﺘﻲ ﻣﻨﺎﺑﻌﻮ څﺨﻪ ﺗﻮل
ﮐﺎﻧﺪﻳﺪان ﻳﻮ ﺷﺎن ګټﻪ واﺧﻠﻲ .د دوى ﭘﻪ ﺑﺎور د ﻳﻮې ځﺎﻧګړې ډﻟﯥ ﮐﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ ﺗﻪ د د اﺷﺎن ﺁﺳﺎﻧﺘﻴﺎو څﺨﻪ د ګټﯥ اﺧﻴﺴﺘﻨﯥ ﭼﺎﻧﺲ
ﺗﻴﺎر و .ځﻴﻨﻲ ﮐﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ د ﮐﻤﭙﺎﻳﻦ د اﻏﻴﺰﻣﻨﯥ ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋي د ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﻟﭙﺎرﻩ د ﮐﺎﻓﻲ ﻣﻨﺎﺑﻌﻮ د ﻧﻪ درﻟﻮدﻟﻮ څﺨﻪ ﺷﮑﺎﻳﺖ ﮐﺎوﻩ .هﻤﺪا
ﺷﺎن د ټﺎﮐﻨﻮ د ﭘﺮوګﺮام ﻟﭙﺎرﻩ ﻣﺤﺪودو ﻣﺒﺎﺣﺜﺎﺗﻮ ﺷﺘﻮن درﻟﻮد .د ﭘﺎﻟﻴﺴﻲ د څﺮګﻨﺪوﻟﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ د ګﺮدي ﻣﻴﺰ د ﭘﺮوګﺮام ﻟﻪ
ﻻرې د ټﺎﮐﻨﻮ ﻣﺒﺎﺣﺜﺎت د ټﺎﮐﻨﻮ د رﺳﻨﻴﻮ دﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﻟﻪ ﻻرې هڅﻮل ﺷﻮي او ﻣﻨﻈﻢ ﺷﻮي و 59.ﻟﻪ دې ﺳﺮﻩ ﭼﯥ زﻳﺎﺗﺮو
ﮐﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ ﭘﻪ ﻗﻮﻣﻲ او ﻗﺒﻴﻠﻮي ﻏﻮښﺘﻨﻮ ﺗﺎﮐﻴﺪ او ﺑﺎور ﮐﺎوﻩ ،ځﻴﻨﻮ ﮐﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ هڅﻪ ﮐﻮﻟﻪ ﭼﯥ ﻟﻪ ﻗﻮﻣﻲ او ﻗﺒﻴﻠﻮي ﺳﺮﺣﺪوﻧﻮ څﺨﻪ
ﺗﻴﺮ ﺷﻲ.
د ﻣﺎرچ ﭘﻪ  ٢٥ﻣﻪ ﻧﻴټﻪ د ټﺎﮐﻨﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن د وﻟﺴﻤﺸﺮۍ دﮐﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ د ﮐﻤﭙﺎﻳﻦ د ﻟګښﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ اړﻩ ﻳﻮﻩ ﻣﻘﺮرﻩ ﺧﭙﺮﻩ ﮐړﻩ
ﭼﯥ ﭘﻪ اﺳﺎس ﻳﯥ ﮐﺎﻧﺪﻳﺪان ﻣﮑﻠﻒ و ﺗﺮڅﻮ د ﺷﺨﺼﻲ ﺷﺘﻤﻨﻴﻮ او د ټﺎﮐﻨﻮ د ﻟګښﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ اړﻩ ﻻزم ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت وړاﻧﺪﯼ ﮐړﯼ .اﻟﺒﺘﻪ
د وﻻﻳﺘﻲ ﺷﻮراګﺎﻧﻮ د ﮐﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ ﭘﻪ اړﻩ دا ﺷﺎن ﻣﻘﺮرې ﺷﺘﻮن ﻧﻪ درﻟﻮد .ﮐﺎﻧﺪﻳﺪان ﻣﮑﻠﻒ و ﭼﯥ د ټﺎﮐﻨﻮ د ﮐﻤﭙﺎﻳﻦ د ﻟګښﺘﻮﻧﻮ
راﭘﻮر څﺮګﻨﺪ ﮐړي ﭼﯥ ﭘﻪ دې اړﻩ ﭘﺎم ﻧﻪ ﮐﻮل د دې ﻻﻣﻞ ﺷﻮ ﭼﯥ د وﻟﺴﻤﺸﺮۍ اﺗﻪ ﮐﺎﻧﺪﻳﺪان د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ د اورﯦﺪﻧﯥ د
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ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﻟﻪ ﺧﻮا ﻧﻘﺪي ﺟﺮﻳﻤﻪ ﺷﻮل ﭼﯥ د ﺟﻮﻻى د  ١٨ﺿﺮب اﻻﺟﻞ ﭘﻮرې ﻳﯥ ﮐﻮم ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻧﻪ و وړاﻧﺪي ﮐړي.

وړاﻧﺪﻳﺰوﻧﻪ:
 .۵٣د ټﺎﮐﻨﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﺑﺎﻳﺪ ﻟﻪ اړوﻧﺪو وزارﺗﺨﺎﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﻳﻮځﺎى ﻟﻪ دوﻟﺘﻲ ﻣﻨﺎﺑﻌﻮ څﺨﻪ د ګټﯥ اﺧﻴﺴﺘﻨﻲ ﭘﻪ اړﻩ ﻳﻮ ﺳﻴﺴﺘﻢ
راﻣﻨځ ﺗﻪ ﮐړي ﭼﯥ دﻏﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ د ټﺎﮐﻨﻮ د ﮐﻤﭙﺎﻳﻦ د ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﻟﻪ اﻣﻨﻴﺘﻲ ﻣﻨﺎﺑﻌﻮ څﺨﻪ ګټﻪ اﺧﻴﺴﺘﻨﻪ ﺗﻪ هﻢ ﺷﺎﻣﻠﻪ وﯼ .د
دوﻟﺖ ﻟﺨﻮا د ﻣﺤﺪودو ﻣﻨﺎﺑﻌﻮ ﻣﻮﺟﻮدﻳﺖ ﺑﺎﻳﺪ د ﮐﺎﻧﺪﻳﺪاﺗﻮرۍ د ﻣﻮدې ﻟﻪ ﭘﻴﻞ وړاﻧﺪي ﭘﻪ څﺮګﻨﺪﻩ ﺗﻮګﻪ وښﻮول ﺷﻲ.
 .۵۴ﮐﻠﻪ ﭼﯥ د ﮐﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻟﺴﺖ اﻋﻼن ﺷﻲ ﻧﻮ د ټﺎﮐﻨﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﮐﻮﻻى ﺷﻲ د ﮐﻤﭙﺎﻳﻨﻮﻧﻮ د ﻟګښﺘﻮﻧﻮ د ﺣﺴﺎب
ﻟﭙﺎرﻩ د ﻧﻴټﻮ او ﺿﺮب اﻻﺟﻞ ﻳﻮ ﻟﺴﺖ ﮐﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ﻻس ﮐﯥ ورﮐړي .د ټﺎﮐﻨﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن د ﮐﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ ﻟﻪ ﻻرې د
ﮐﻤﭙﺎﻳﻦ د ﻟګښﺘﻮﻧﻮ د ﻧﻪ ښﻮوﻟﻮ ﭘﻪ ﺻﻮرت ځﻴﻨﻲ اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺮ ﺳﺮﻩ ﮐړي .او دﻏﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻳﻮازي د وﻟﺴﻤﺸﺮۍ د ﮐﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ
ﻧﻪ ﺑﻠﮑﯥ ﭘﺮ ټﻮﻟﻮ ﮐﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻮ ﺷﺎن ﭘﻠﻲ ﺷﻲ.
 .۵۵د وﻻﻳﺘﻲ ﺷﻮراګﺎﻧﻮ د څﻮﮐﻴﻮ د ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ دې د ﮐﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ ﻻزم ﺣﻤﺎﻳﺖ وﺷﻲ ،د ټﺎﮐﻨﻮ د ﮐﻤﭙﺎﻳﻦ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻻزﻣﻮ
ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ ﺟﻮړوﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ دې روزﻧﻪ راﻣﻨځ ﺗﻪ ﺷﻲ او د ټﺎﮐﻨﻴﺰو او ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ د ﭼﺎرﭼﻮب ﻟﭙﺎرﻩ ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋﻳﮏ ﭘﻼن
ﺟﻮړ ﺷﻲ .د ټﺎﮐﻨﻮ ﮐﻤﭙﺎﻳﻨﻮﻧﻪ دې وهڅﻮل ﺷﻲ ﺗﺮ څﻮ د ﺟﻌﻞ ﻣﺨﻪ وﻧﻴﺴﻲ او ﻳﺎ ﻳﯽ ﺳﺨﺘﻲ ﻏﻨﺪﻧﻪ وﮐړي او د ﮐﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ ﭘﻠﻮﻳﺎن
ﺑﺎﻳﺪ ﻳﺮ وﯦﺮې اﭼﻮﻧﯽ ﻻس ﭘﻮرﯼ ﻧﮑړي .هﻤﺪا ﺷﺎن ﮐﺎﻧﺪﻳﺪان ﻣﮑﻠﻒ ﺷﻲ ﺗﺮڅﻮ ﭘﻪ دې اړﻩ روزﻧﻮ ﮐﯥ ګډون وﮐړي او د ټﺎﮐﻨﻮ
د ﺳﻠﻮﮎ او ﮐړﻧﻮ اړوﻧﺪ اﺳﻨﺎد ﻻﺳﻠﻴﮏ ﮐړي.

 - 57د  ٢٥ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺷﻤﺎرې د  ١٢ﭘﺮګﺮاف ﺗﺒﺼﺮﻩ “ :د ﺑﻴﺎن ،ﺗﺠﻤﻌﺎﺗﻮ او ﻳﻮ ځﺎى راټﻮﻟﯧﺪو ﺁزادي ګﺎﻧﯥ د راﻳﯥ د ﺣﻖ د ﮐﺎروﻧﯥ ﻟﭙﺎرﻩ ﻟﻪ اﺳﺎﺳﻲ اړﺗﻴﺎو
څﺨﻪ ګڼﻞ ﮐﯧږي ﭼﯥ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐﯥ وﻧﻴﻮل ﺷﻲ”.
 - 58د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ٩٥٢ﺷﻤﯧﺮﻩ ﻣﮑﺘﻮب  ١٣٨٨\٠٤\١٤ ،ﭘﻪ ﺗﺎرﻳﺦ.
 -59د ټﺎﮐﻨﻮ د رﺳﻨۍ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﻟﻪ هﻐﻪ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن څﺨﻪ ﻋﺒﺎرت و ﭼﯥ د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﭘﻪ واﺳﻄﻪ راﻣﻨځ ﺗﻪ ﺷﻮى و ﺗﺮڅﻮ د رﺳﻨﻴﻮ د ﺧﺒﺮي
ﭘﻮښښ اړوﻧﺪ ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻪ ،د ټﺎﮐﻨﻮ د ﮐﻤﭙﺎﻳﻦ اړوﻧﺪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ،د ﺧﺒﺮوﻧﻮ ﺗﺮ ﭘﻮښښ ﻻﻧﺪي د ټﺎﮐﻨﻮ د ﮐﻤﭙﺎﻳﻦ ﭘﻪ ﻧﻪ راوﺳﺘﻠﻮ ﺑﻨﺎ ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻪ او د رﺳﻨﻴﻮ ﻟﻪ ﻃﺮز
اﻟﻌﻤﻞ څﺨﻪ د ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﭘﻪ اړﻩ ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ ﺗﻪ رﺳﯧﺪګﻲ او ﻧﻈﺎرت وﮐړي.
 -60د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ د اورﯦﺪﻧﻲ د ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﻲ اﻋﻼﻣﻴﻪ ” :د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ د اورﯦﺪﻧﯥ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن د ﺟﻤﻬﻮري رﻳﺎﺳﺖ د ﮐﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ ﻟﻪ ﮐﺘﺎر
څﺨﻪ اﺗﻪ ﮐﺎﻧﺪﻳﺪان ﭘﻪ ﻧﻘﺪي ﺗﻮګﻪ ﺟﺮﻳﻤﻪ ﮐړل” د  ٢٠٠٩ﮐﺎل د اګﺴﺖ  ١٨ﻣﻪ.

ب .د ټﺎﮐﻨﻮ د ﮐﻤﭙﺎﻳﻦ ﭘﻪ ﻣﻮدﻩ ﮐﯥ ټﻮﻟټﺎﮐﻨﻴﺰې ﺳﺮ ﻏړوﻧﯥ
د ټﺎﮐﻨﻮ د ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ  ٥٣ﻣﺎدﻩ ﮐﯥ د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺳﺮﻏړوﻧﯽ ﻟﺴﺖ ﺟﻮړ ﺷﻮې دي .د ټﺎﮐﻨﻮ د ﮐﻤﭙﺎﻳﻦ ﺗﺮ ﻣﻮدې اړوﻧﺪ ﺳﺮﻏړوﻧﯽ
ﻋﺒﺎرت دﯼ :ټﺎﮐﻨﻴﺰو ﻧﻬﺎدوﻧﻮ ﺗﻪ د ﻧﺎﺳﻤﻮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ورﮐﻮل ،ﺗﻬﺪﻳﺪ ،وﻳﺮوﻧﯥ ،ﭘﻪ راﻳﻪ ورﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻳﺎ ﮐﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪي ﺣﻤﻠﯥ ،د
ﭘﻴﺴﻮ وړاﻧﺪﻳﺰ ،د ﭘﻴﺴﻮ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮﻟﻮ او ﻳﺎ د ټﺎﮐﻨﻮ ﭘﻪ ﭘﺮوﺳﻪ ﺑﺎﻧﺪي ﻧﻔﻮذ راوﺳﺘﻠﻮ .هﻤﺪارﻧګﻪ د ټﺎﮐﻨﻮ ﭘﻪ هﮑﻠﻪ ﺳﺮﻏړوﻧﯽ دې
ﻟﻪ ﻳﻮﻩ څﺨﻪ د ډﯦﺮو ﮐﺎرﺗﻮﻧﻮ ﻟﺮﻟﻮ ،د ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮐﯥ د ﭘﻴﺴﻮ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮﻟﻮ ،ﻳﺎ ﻟﻪ ﺑﻬﺮ څﺨﻪ د ﭘﻴﺴﻮ ﺗﺮﻻﺳﻪ
ﮐﻮﻟﻮ او ﻳﺎ د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ،د ټﺎﮐﻨﻮ د رﺳﻨﻴﻮ د ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن او ﻳﺎ د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ د اورﯦﺪﻧﯥ د ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﻟﻪ ټﺎﮐﻞ
ﺷﻮو ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ څﺨﻪ ﺳﺮﻏړوﻧﻮ ﺗﻪ هﻢ  ،ﺷﺎﻣﻴﻠﯧږي.
د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ د اورﯦﺪﻧﯥ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن د ﮐﻤﭙﺎﻳﻦ ﭘﻪ وﺧﺖ  ٤٦٧ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻪ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐړل .د  ٢٤٩ﻟﻪ ﺟﻤﻠﯥ څﺨﻪ د ٤٩
ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ اړﻩ د ﺗﻌﺰﻳﺮ ﻳﺎ اﺧﻄﺎر ﭘﺮﻳﮑړﻩ وﺷﻮﻩ او  ٢٠٠ﻧﻮر ﻳﯥ ﭘﺮﯦښﻮدل ﺷﻮې .ﭘﺎﺗﻪ  ٢١٨ﻗﻀﻴﯥ د ټﺎﮐﻨﻮ ﺗﺮورځﯥ ﭘﻮرې
ﺑﯥ ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﻪ او ﻻﻳﻨﺤﻞ ﭘﺎﺗﻪ ﺷﻮې وي ،ﭘﻪ هﻤﺪې اﺳﺎس د ﻣﻮدې او زﻣﺎﻧﯥ ﻟﻪ ﻟﺤﺎﻇﻪ او د اﻏﻴﺰﻣﻦ ﺟﺒﺮان د ﻧﻪ ﺷﺘﻮن ﻟﻪ ﮐﺒﻠﻪ
د ﺷﮑﺎﻳﺖ ﮐﻮوﻧﮑﻮ د ﻻﺳﺮﺳﻲ ﻣﺤﺪودﯦﺪل ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﻧړﻳﻮاﻟﻮ اﺳﻨﺎدو ﮐﯥ ﻳﯥ وړاﻧﺪ وﻳﻨﻪ ﺷﻮې وﻩ 61او ﺗﻌﺰﻳﺮاﺗﻮ ورﮐﻮﻟﻮ ﺗﻪ ﻟږ
ارزښﺖ ورﮐﻮل ،ﻳﻮﻩ ﺑﻠﻪ ﺳﺘﻮﻧﺰﻩ ګڼﻞ ﮐﯧﺪﻩ .اﻟﺒﺘﻪ ﻻﻣﻞ ﻳﯥ د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ د اورﯦﺪﻧﯥ د ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﻧﺎوﺧﺘﻪ ﺟﻮړﯦﺪل و .ﺟﺪي
ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻪ زﻳﺎﺗﺮﻩ د ﮐﻤﭙﺎﻳﻦ ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﮐﯥ د ﻟګښﺘﻮﻧﻮ د راﭘﻮر ﭘﻪ ﻧﻪ ښﻮوﻟﻮ ﮐﯥ و .هﻤﺪارﻧګﻪ ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻪ د راﻳﻪ ورﮐﻮوﻧﮑﻲ ﭘﻪ
ﺷﺨﺼﻴﺖ ،ﻳﺎ د ﮐﻮم ﻳﻮﻩ ﮐﺎﻧﺪﻳﺪ ﭘﻪ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺣﻤﻠﻪ او ﻳﺎ د ﮐﻤﭙﺎﻳﻦ د ﺳﺮﺗﻪ رﺳﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﻟﻪ دوﻟﺘﻲ ﻣﻨﺎﺑﻌﻮ څﺨﻪ ګټﻪ اﺧﻴﺴﺘﻨﻪ
ﺷﺎﻣﻞ و.
د ټﺎﮐﻨﻮ د ﮐﻤﭙﺎﻳﻦ او هﻢ د ﺳﻴﺎﺳﻲ ﮐﻤﭙﺎﻳﻦ د ﻟګښﺘﻮﻧﻮ ﻣﻘﺮرې د ﻳﻮﻩ ﮐﺎﻧﺪﻳﺪ ﭘﻪ ګټﻪ د ﮐﻤﭙﺎﻳﻦ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﻟﻪ ﻋﺎﻣﻪ ﻣﻨﺎﺑﻌﻮ څﺨﻪ ګټﻪ
اﺧﻴﺴﺘﻞ ﻣﻨﻊ ﮐﻮي ﻣګﺮ هﻐﻪ وﺧﺖ ﭼﯥ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﺎﻧﺪﻳﺪ ﺗﻪ هﻢ دﻏﻪ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮاﺑﺮﻩ ﮐړل ﺷﻲ .ﭘﻪ  ٢٠٠٩ﮐﺎل ﮐﯥ وﻟﺴﻤﺸﺮﭘﻪ دﯼ
اړوﻧﺪ ﻳﻮ ﻓﺮﻣﺎن ﺻﺎدر ﮐړ ﭼﯥ ﻟﻪ ﻻرې ﻳﯥ دوﻟﺘﻲ ﻣﺎﻣﻮرﻳﻦ د ټﺎﮐﻨﻮ ﭘﻪ ﭘﺮوﺳﻪ ﮐﯥ ﻟﻪ ﻻس وهﻨﯽ څﺨﻪ ﻣﻨﻊ ﺷﻮل .ګڼ ﺷﻤﯧﺮ
راﭘﻮروﻧﻮ ﺷﺘﻮن درﻟﻮد ﭼﯥ ځﻴﻨﻮ ﮐﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ د اورﯦﺪﻧﯥ د ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن د ﻣﻘﺮرې ﺧﻼف د ټﻮﻟټﺎﮐﻨﻴﺰ ﮐﻤﭙﺎﻳﻦ ﭘﻪ
ﻣﻮﺧﻪ ﻟﻪ دوﻟﺘﻲ ﻣﻨﺎﺑﻌﻮ څﺨﻪ ګټﻪ اﺧﻴﺴﺘﯥ وﻩ .د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ د اورﯦﺪﻧﯥ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن د ټﻮﻟټﺎﮐﻨﻴﺰ ﮐﻤﭙﺎﻳﻦ ﭘﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﻟﻪ دوﻟﺘﻲ
ﻣﻨﺎﺑﻌﻮ څﺨﻪ د ګټﯥ اﺧﻴﺴﺘﻨﻲ ﭘﻪ هﮑﻠﻪ دوﻩ ﺗﻌﺰﻳﺮاﺗﻲ ﻓﻴﺼﻠﯥ د وﻟﺴﻤﺸﺮ د دوهﻢ ﻣﺮﺳﺘﻴﺎل ﮐﺮﻳﻢ ﺧﻠﻴﻠﻲ ﭘﻪ ﺷﻤﻮل ﭼﯥ د دﻓﺎع
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وزارت دوﻩ هﻠﻴﮑﻮﭘﺘﺮې ﻳﯥ د ﮐﻤﭙﺎﻳﻦ ﭘﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﮐﺎروﻟﯥ وې ،د ﮐﺎﻓﻲ اﺧﻄﺎر ﻟﻪ ښﻮوﻟﻮ ﭘﺮﺗﻪ ،ﺻﺎدرې ﮐړې.

وړاﻧﺪﻳﺰوﻧﻪ:
 .۵۶د ﮐﻤﭙﺎﻳﻦ د ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ اړﻩ ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻪ ﻟﮑﻪ د ټﺎﮐﻨﻮ د ورځﯥ ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺑﻨﺪي ﺷﻲ .د ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺑﻨﺪي
ﺑﺎﻳﺪ د هﻐﯥ د ﺷﺪت او ﺧﻔﺖ ﭘﻪ اﺳﺎس ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻲ ﭼﯥ د ارزوﻧﯽ ﭘﺮﻣﻬﺎل ﻟﻪ ډﯦﺮو ﺷﺪﻳﺪو ﺳﺮﻏړوﻧﻮﻧﻪ ﭘﻴﻞ ﺷﻲ.
 .۵٧دوﻟﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ﻳﻮ اړﺧﻴﺰﻩ ﺗﻮګﻪ ﻧﻈﺎرت وﮐړي ﺗﺮڅﻮ دوﻟﺘﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﻪ ﻳﻮ ﺷﺎن د ټﻮﻟﻮ ﮐﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ د اﺳﺘﻔﺎدې وړ وګﺮځﻲ.
هﻤﺪا ﺷﺎن دوﻟﺖ ﺑﺎﻳﺪ هڅﻪ وﮐړي ﭼﯥ ټﻮل دوﻟﺘﻲ ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻲ د ټﺎﮐﻨﻮ ﭘﻪ دوران ﮐﯥ د ﺧﭙﻠﻮ روﻟﻮﻧﻮ او ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ اړﻩ
ﺧﺒﺮ ﮐړي .هﺮ ډول ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎﻳﺪ د اړوﻧﺪ ﻧﻬﺎد ﻟﻪ ﻻرې د ټﻮﻟﻮ ﻏﻮږوﻧﻮ ﺗﻪ ورﺳﻮل ﺷﻲ او هﻐﻪ ﮐﺴﺎن ﭼﯥ ﭘﻪ دا ډول
ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ دﺧﻴﻞ وي ﻣﺠﺎزات ﺷﻲ.
 .۵٨د ټﺎﮐﻨﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﺑﺎﻳﺪ ﻻزم ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﭼﯥ د ټﺎﮐﻨﻮ ﭘﻪ ﭼﺎرو ﮐﯥ د دوﻟﺘﻲ ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ ﭘﻪ ﻋﺪم ﻣﺪاﺧﻠﺖ وﻻړوي او
هﻐﻪ ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ ﻟﻴﮑﻮ ﺗﻪ ﭼﯥ د ټﺎﮐﻨﻮ د ﮐﻤﭙﺎﻳﻦ د ﻣﻘﺮرې ﭘﻪ  ٧ﻣﺎدﻩ ﮐﯥ ﻳﯥ ﻳﺎدوﻧﻪ ﺷﻮې دﻩ د هﻐﻮى ﻧﻪ ﻧﻨﻮﺗﻠﻮ ﺗﻪ ﺷﺎﻣﻞ وي ،د
ټﻮﻟﻮ ﻏﻮږوﻧﻮ ﺗﻪ ورﺳﻮي.

 -61د ﻣﺪﻧﻲ او ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺣﻘﻮﻧﻮ د ﻧړﻳﻮال ﮐﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن  ICCPRد اﻟﻒ ﺑﺮﺧﻪ ٣ ،ﭘﺮاګﺮاف  ٣ﻣﺎدﻩ څﺮګﻨﺪوي ﭼﯥ  “ :هﺮ هﻐﻪ ﮐﺲ ﭼﯥ ﭘﻪ رﺳﻤﻴﺖ ﭘﯧﮋﻧﺪل
ﺷﻮي ﺣﻘﻮﻧﻪ او ﺁزادي ﻳﯥ ﻟﻪ ﺗﯧﺮې ﺳﺮﻩ ﻣﺦ ﮐﯧږي ﺑﺎﻳﺪ ورﺗﻪ ﺟﺒﺮان ﺷﻲ ،ﭘﻪ دې ﺷﺮط ﭼﯥ ﻧﻮﻣﻮړى ﺗﻴﺮى د د اﺳﻲ ﮐﺲ ﭘﻪ واﺳﻄﻪ ﺳﺮﺗﻪ ورﺳﯧږي ﭼﯥ
ﭘﻪ رﺳﻤﻲ ﻣﻘﺎم ﮐﯥ ځﺎى وﻟﺮي”.
 -62د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ د اورﯦﺪﻧﯥ د ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﻲ اﻋﻼﻣﻴﻪ ”:د ټﺎﮐﻨﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﻳﻮﻩ ﻓﻴﺼﻠﻪ ﭼﯥ ﻟﻪ دوﻟﺘﻲ ﻣﻨﺎﺑﻌﻮ څﺨﻪ ﭘﻪ ﻧﺎوړﻩ اﺳﺘﻔﺎدې
ﺑﻨﺎ وﻩ ﺻﺎدرﻩ ﮐړﻩ” .د اګﺴﺖ ٢٠ﻣﻪ ﮐﺎل .٢٠٠٩

 .۵٩د ټﺎﮐﻨﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﻟﻪ اړوﻧﺪو وزارﺗﺨﺎﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﻳﻮ ځﺎى ﺑﺎﻳﺪ داﺳﻲ څﺮګﻨﺪ او ﺷﻔﺎف ﺳﻴﺴﺘﻢ راﻣﻨځ ﺗﻪ ﮐړي ﭼﯥ د
ﮐﻤﭙﺎﻳﻦ د ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﻟﻪ دوﻟﺘﻲ ﻣﻨﺎﺑﻌﻮ څﺨﻪ د اﻣﻨﻴﺘﻲ ﻣﻨﺎﺑﻌﻮ ﭘﻪ ګډون ﺳﻤﯥ ګټﯥ اﺧﻴﺴﺘﻨﯥ ﺗﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻲ .ﻣﻮﺟﻮدﻩ
ﻣﺤﺪودې ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﻳﺪ د ﮐﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ ﻟﻪ ﻧﺎﻣﺰدې وړاﻧﺪې ﭘﻪ څﺮګﻨﺪﻩ ﺗﻮګﻪ وښﻮول ﺷﻲ.
 .۶٠د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ د اورﯦﺪﻧﯥ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﺑﺎﻳﺪ ﮐﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ او د دوﯼ اﺳﺘﺎزو ﺗﻪ د ټﺎﮐﻨﻮ د ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻮﻧﻮ او ﺗﻌﺰﻳﺮاﺗﻮ ﭘﻪ اړﻩ ﭼﯥ
ﺷﮑﺎﻳﺖ څﻨګﻪ ﺑﺎﻳﺪ وﺷﻲ او ﭘﺮ ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪﯼ څﻨګﻪ ﻏﻮر وﺷﻲ  ،د ﭘﺮاﺧﻮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ورﮐﻮﻟﻮ ﮐﺎروﻧﻪ ﭘﻪ ﻏﺎړﻩ واﺧﻠﻲ.

 – ١٢رﺳﻨۍ او ټﻮﻟټﺎﮐﻨﯥ
ﭘﻪ وروﺳﺘﻴﻮ ﮐﻠﻮﻧﻮ ﮐﯥ د رﺳﻨﻴﻮ ﺷﻤﯧﺮې ﭘﻪ هﻴﻮاد ﮐﯥ د ﺗﻠﻮﻳﺰوﻧﯥ او رادﻳﻮﻳﻲ ﺷﺒﮑﯥ ﭘﻪ ګډون ﭘﻪ ﭘﺮاﺧﻪ ﺗﻮګﻪ ﻣﺦ ﭘﺮ ډﯦﺮﯦﺪو
دې .د ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﻮ د ﻣﺜﺒﺘﻮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ د اړﺧﻮﻧﻮ د ﺷﺘﻮن ﺳﺮﻩ د ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﺑﻴﺎن ﺁزادي ﭘﻪ ﮐﺎﻓﻲ ﺗﻮګﻪ ﻟﻪ ﺳﺘﻮﻧﺰې ﺳﺮﻩ ﻣﺦ
دﻩ .د ټﺎﮐﻨﻮ ﭘﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﮐﯥ ﭘﻪ ﺷﺮﻗﻲ او ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺑﺮﺧﻮ ﮐﯥ اﻣﻨﻴﺘﻲ وﺿﻌﻪ د ژورﻧﺎﻟﻴﺴﺘﺎﻧﻮ د ﺗګ راﺗګ ﻣﺎﻧﻊ ګﺮځﯧﺪﻟﯥ وﻩ او
داﺳﻲ ﭼﺎﭘﻴﺮﻳﺎل وﺟﻮد ﻧﻪ درﻟﻮد ﭼﯥ د هﻐﻮى د ﺳﻼﻣﺘﻴﺎ ﺗﻀﻤﻴﻦ وﮐړي .ﻟﻪ  ٢٠٠٦ﮐﺎل وروﺳﺘﻪ ژورﻧﺎﻟﺴﺘﺎن ﻟﻪ ګﻮاښ او
ﻓﺰﻳﮑﻲ ﺣﻤﻠﻮ ﺳﺮﻩ ﻣﺦ ﺷﻮل .ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺣﻤﺎﻳﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﭘﻮرﻩ ﺗﻮګﻪ ﺷﺘﻮن ﻧﻪ درﻟﻮد .او ژورﻧﺎﻟﺴﺘﺎن د ﻣﻘﺎﻣﺎﺗﻮ ﻟﻪ ﻟﻮرې ﺗﺮ ﻓﺸﺎر
ﻻﻧﺪي و .ﭘﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺗﻮګﻪ ﺑﺎﻳﺪ داﺳﻲ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﭼﺎرﭼﻮب راﻣﻨځ ﺗﻪ ﺷﻲ ﭼﯥ رﺳﻨۍ وﮐﻮﻻى ﺷﻲ ﭘﻪ ځﺎﻧګړې ﺗﻮګﻪ د ﺧﭙﻞ ځﺎن د
ﺳﭙﮏ ﮐﯧﺪو ﭘﻪ اړﻩ ﻟﻪ هﻤﺎﻏﻪ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﭼﺎرﭼﻮب څﺨﻪ ګټﻪ واﺧﻠﻲ .د ﺟﺰا ﻗﺎﻧﻮن د ﺳﭙﮑﺎوي ﭘﻪ اړوﻧﺪ ځﻴﻨﻲ اﺣﮑﺎم ﻟﻪ ځﺎن ﺳﺮﻩ
ﻟﺮي ﭼﯥ هﻐﻪ هﻢ د ﻳﻮﻩ ﻣﻌﻴﺎر ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﻧﻪ ﺑﻠﮑﯥ ﭘﻪ ﻣﺒﻬﻤﻪ ﺗﻮګﻪ ﻳﺎد ﺷﻮي دي 63او ﻣﺴﺌﻮﻟﻮ ﻧﻬﺎدوﻧﻮ د ﻧﻈﻢ د ﺳﺎﺗﻨﯥ ﻟﭙﺎرﻩ ﭘﻪ دې
اړﻩ ﻳﻮﻩ څﺮګﻨﺪﻩ او ﺧﭙﻠﻮاﮐﻪ ﮐړﻧﻼرﻩ ﻧﻪ دﻩ ټﺎﮐﻠﻰ 64.د ﮐﺘﻮﻧﮑﻮ ﻟﻪ ﻧﻈﺮﻩ د ﻧﻈﻢ د ﺳﺎﺗﻨﯥ ﻟﭙﺎرﻩ ﺷﺘﻪ ﻣﺴﺌﻮل ﻧﻬﺎدوﻧﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺷﻮي
دي .د ټﺎﮐﻨﻮ ﻗﺎﻧﻮن رﺳﻨۍ )راډﻳﻮ ،ﺗﻠﻮﻳﺰون او ﭼﺎﭘﻲ رﺳﻨۍ( ﻣﮑﻠﻔﯥ ګڼﯥ ﺗﺮڅﻮ د ټﺎﮐﻨﻮ اړوﻧﺪ ﺧﺒﺮوﻧﻪ ﭘﻪ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺗﻮګﻪ او ﻟﻪ
ﺗﻌﺼﺐ ﭘﺮﺗﻪ ﺗﺮ ﭘﻮښښ ﻻﻧﺪي راوﻟﻲ .هﻤﺪارﻧګﻪ دﻏﻪ ﻗﺎﻧﻮن د ټﺎﮐﻨﻮ ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن څﺨﻪ ﻏﻮاړي ﺗﺮڅﻮ ﻳﻮ ﻣﻮﻗﺖ
رﺳﻨﻴﺰ ارګﺎن ﭼﯥ د ټﺎﮐﻨﻮ د رﺳﻨﻴﻮ ﻟﻪ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن څﺨﻪ ﻋﺒﺎرت دي راﻣﻨځ ﺗﻪ ﮐړي ﺗﺮڅﻮ د ټﺎﮐﻨﻮ اړوﻧﺪ ﺧﺒﺮوﻧﻮ ﭘﻮښښ ﻣﻨﻈﻢ
ﮐړي.
ﭘﻪ ځﻴﻨﻮ ﻣﻮاردو ﮐﯥ رﺳﻨﻴﻮ د وﻟﺴﻤﺸﺮۍ ﺗﺮ ﮐﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ اړوﻧﺪ ﺧﺒﺮ ﭘﻪ زﻳﺎﺗﻪ ﺗﻮګﻪ ﺗﺮ ﭘﻮښښ ﻻﻧﺪي راوﺳﺖ .د ټﺎﮐﻨﻮ د رﺳﻨﻴﻮ
ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن او ﺷﺨﺼﻲ رﺳﻨﻴﻮ د وﻟﺴﻤﺸﺮۍ د ﮐﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د هﻐﻮى د ﮐړﻧﻼرﯼ د څﺮګﻨﺪوﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ګﺮدي ﻣﻴﺰوﻧﻪ او ﺗﻠﻮﻳﺰوﻧﻲ
ﺧﺒﺮې اﺗﺮې ﺳﺮﺗﻪ رﺳﻮﻟﯥ .ﺧﻮ ﭘﻪ رﺳﻨﻴﻮ ﺑﺎﻧﺪي د ﻧﻈﺎرت دﮐﻤﻴﺴﻴﻮن د څﺮګﻨﺪوﻧﯥ ﭘﺮ ﺑﻨﺎ دوﻟﺘﻲ رﺳﻨﻴﻮ ﻟﮑﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﻠﻲ
راډﻳﻮ ﺗﻠﻮﻳﺰون د وﻟﺴﻤﺸﺮ ﮐﺮزي ﭘﻪ اړﻩ ﭘﺮاخ ﺧﺒﺮي ﭘﻮښښﻮﻧﻪ درﻟﻮدل.
د دې ﺳﺮﻩ ﭼﯥ د ټﺎﮐﻨﻮ د رﺳﻨﻴﻮ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن د وﻟﺴﻤﺸﺮۍ ﻟﻪ ﮐﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ ﺳﺮﻩ د ګﺮدي ﻣﻴﺰ ﻟﻪ ﻻرې د ﺧﺒﺮو اﺗﺮو ﺣﻤﺎﻳﺖ ﮐﺎوﻩ ﺧﻮ
د ټﺎﮐﻨﻮ ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﮐﯥ د رﺳﻨﻴﻮ د ﺳﮑﺘﻮر ﭘﻪ ﺗﻨﻈﻴﻤﻮﻟﻮ ﮐﯥ ﮐﻤﺰورى او ﻟږ اﻏﻴﺰﻩ ﻟﺮوﻧﮑﻰ و .د دﻏﻪ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﺟﻮړوﻧﻪ ﭘﻪ رﺳﻨﻴﻮ
ﺑﺎﻧﺪي د اﻃﻼﻋﺎﺗﻮ او ﻓﺮهﻨګ د ﻧﻈﺎرت د ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن او د دﻏﻪ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﺗﺮﻣﻨځ د وﻇﻴﻔﻮي ﻣﺪاﺧﻠﯥ ﻻﻣﻞ ﺷﻮﻩ ﭼﯥ ﭘﻪ ﮐﻮم
ﻗﺎﻧﻮن او ﻳﺎ ﻣﻘﺮرې ﮐﯥ ﻳﯥ ﺗﺮﻣﻨځ ﺗﻔﮑﻴﮏ ﻧﻪ دى ﺷﻮى .هﻤﺪارﻧګﻪ د ټﺎﮐﻨﻮ د رﺳﻨﻴﻮ د ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﻋﺪم ﺻﻼﺣﻴﺖ د ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ
ﺳﺮﻏړوﻧﯽ ﻟﭙﺎرﻩ د ﺳﺰاګﺎﻧﻮ ﭘﻪ ټﺎﮐﻠﻮﮐﯽ د دﻏﻪ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن اﻏﻴﺰ راټﻴټ ﮐړ .د دې ﺑﺮﺳﯧﺮﻩ دﻏﻪ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﺑﺮﻳﺎﻟﻲ ﻧﺸﻮل ﭼﯥ ﭘﻪ
وﺧﺖ او زﻣﺎن ﮐﯥ د ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ د اورﯦﺪﻧﯥ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﺗﻪ ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻪ ورﺳﻮي .داﮐﺎر د دې ﻻﻣﻞ ﺷﻮ ﭼﯥ ﻟﻪ ﻗﺎﻧﻮن څﺨﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ
ﭘﻪ ﺳﻤﻪ ﺗﻮګﻪ ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐﯥ وﻧﻪ ﻧﻴﻮل ﺷﻲ او دﻏﻪ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن د ټﺎﮐﻨﻮ ﭘﻪ ﮐﻤﭙﺎﻳﻦ ﺑﺎﻧﺪي ﺳﻢ اﻏﻴﺰ و ﻧﻠﺮﯼ.
د ﮐﺎل  ٢٠٠٩د اګﺴﺖ د ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ ﭘﻪ  ١٨ﻣﻪ ﻧﻴټﻪ د ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﭼﺎرو وزارت ﻟﻪ ټﻮﻟﻮ داﺧﻠﻲ او ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﻮ څﺨﻪ وﻏﻮښﺘﻞ
ﺗﺮ څﻮ د ټﺎﮐﻨﻮ ﭘﻪ ورځ د راﻣﻨځ ﺗﻪ ﺷﻮو ﻧﺎوړﻩ ﺣﺎﻻﺗﻮ او ﺣﻤﻠﻮ ﭘﻪ اړﻩ د د راﭘﻮرﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﭙﺮوﻟﻮ څﺨﻪ ډډﻩ وﮐړي .هﻤﺪا ﺷﺎن
ﻧﻮﻣﻮړي وزارت ﻟﻪ ژورﻧﺎﻟﺴﺘﺎﻧﻮ څﺨﻪ وﻏﻮښﺘﻞ ﺗﺮ څﻮ د راﻳﻪ اﭼﻮﻧﯥ ﭘﻪ ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ ﮐﯥ د ﭘﯧښﯥ او ﺣﻤﻠﻮ ﮐﺘﻨﻪ وﻧﻪ ﮐړي .د
رﺳﻨﻴﻮ ﭘﻪ ﻣﻨځ ﮐﯥ د دﻏﻪ ﻏﻮښﺘﻨﯥ ﭘﻠﯥ ﮐﯧﺪﻧﻪ ﻟﻪ ګڼ ﺷﻤﯧﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻮﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﻣﺦ ﺷﻮﻩ .ﻟږ ﺗﺮ ﻟږﻩ  ١٥ژورﻧﺎﻟﺴﺘﺎﻧﻮ دﻏﻪ ﻏﻮښﺘﻨﻪ

 -63د ﺑﻴﺎن د ﺁزادي ﭘﻪ اړﻩ د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻪ د ﺧﺎص راﭘﻮرﺗﺮ او د اروﭘﺎ د اﻣﻨﻴﺖ او د هﻤﮑﺎري د ﺳﺎزﻣﺎن  OSCEﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ د ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﻮ د ﺁزادي ﭘﻪ اړﻩ
ګډ ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ ،او د ﺑﻴﺎن د ﺁزادي ﭘﻪ اړﻩ د اﻣﺮﻳﮑﺎﻳﻲ هﻴﻮادوﻧﻮ د ﻣﻮﺳﺴﯥ ﺧﺎص راﭘﻮرﺗﺮ  “ :٢٠٠٤ ،ﺟﻨﺎﻳﻲ اﻓﺘﺮا د ﺑﻴﺎن د ﺁزادي ﻣﺎﻧﻊ ﻧﺸﻲ ﮐﯧﺪاى ،د اﻓﺘﺮا
ﭘﻪ اړﻩ ټﻮل ﺟﻨﺎﻳﻲ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﻟﻐﻮﻩ ﺷﻲ او ﭘﻪ ځﺎى ﻳﯥ ﻧﻮى ﻗﺎﻧﻮن -د ﺿﺮورت ﭘﻪ ﺻﻮرت ﮐﯥ ،د اﻓﺘﺮا ﭘﻪ اړﻩ ﻣﺪﻧﻲ ﻗﺎﻧﻮن – وﺿﻌﻪ ﺷﻲ.
 -64د ﺑﻴﺎن د ﺁزادي ﭘﻪ اړﻩ د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﺧﺎص راﭘﻮرﺗﺮ ﭘﻪ ګډون ﻳﻮﻩ ﺑﻴﺎﻧﻪ  ،د ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﻮ د ﺁزادي ﭘﻪ اړﻩ د اروﭘﺎ د اﻣﻨﻴﺖ او د هﻤﮑﺎري د
ﺳﺎزﻣﺎن ﻳﺎ  OSCEد ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ او د ﺑﻴﺎن د ﺁزادي ﭘﻪ هﮑﻠﻪ د اﻣﺮﻳﮑﺎﻳﻲ هﻴﻮادوﻧﻮ د ﻣﻮﺳﺴﯥ د ﺧﺎص راﭘﻮرﺗﺮ ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ ،ﮐﺎل .٢٠٠٩
http://www.osce.org/documents/2009/05/37655_en.pdf.

ﻧﻪ وﻩ ﻣﻨﻠﯥ ،د راﭘﻮروﻧﻮ ﭘﺮ اﺳﺎس دوى د ټﺎﮐﻨﻮ ﭘﻪ ورځ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺷﻮي و .دﻏﻪ ﮐﺎر د راﭘﻮر ﭘﻪ ﺑﺮاﺑﺮوﻟﻮ ﮐﯥ د رﺳﻨﻴﻮ ﭘﻪ
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ﺣﻘﻮﻧﻮ ﮐﯥ د ﺑﻴﺎن د ﺁزادي ﺧﻼف ﺗﻤﺎم ﺷﻮ ﭼﯥ د ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﺣﻘﻮﻧﻮ او اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﺧﻼف هﻢ دى.
وړاﻧﺪﻳﺰوﻧﻪ:
 .۶١د ټﺎﮐﻨﻮ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﻳﺪ داﺳﻲ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺷﻲ ﭼﯥ زﻳﺎت وﺿﺎﺣﺖ وښﻴﻲ .دﻏﻪ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺑﺎﻳﺪ د ﮐﻤﭙﺎﻳﻦ ﭘﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﮐﯥ د ﮐﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ او
ګﻮﻧﺪوﻧﻮ د ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ ﺗﺮ ﭘﻮښښ ﻻﻧﺪي ﭘﻪ راوﺳﺘﻠﻮ ﮐﯥ ﭘﻪ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺗﻮګﻪ او ﻟﻪ ﺗﻌﺼﺐ ﭘﺮﺗﻪ څﺮګﻨﺪې او ﺻﺮﻳﺤﯥ ﻻرښﻮوﻧﯥ
ﭘﯧﺸﺒﻴﻨﯥ ﮐړي .دوﻟﺘﻲ رﺳﻨۍ د ﮐﻤﭙﺎﻳﻦ ﭘﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﮐﯥ ﺧﺎﺻﯽ دﻧﺪﯼ ﻟﺮي ﭼﯥ ښﺎﻳﯽ ﭘﻪ څﺮګﻨﺪﻩ ﺗﻮګﻪ ﭘﻪ دﻏﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﯽ ﺗﻌﺮﻳﻒ
ﺷﻲ.
 .۶٢د رﺳﻨﻴﻮ ﻧﻮى ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﻳﺪ ﻟﻪ ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﻣﻌﻴﺎروﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﺳﻢ وﺿﻌﻪ ﺷﻲ او د ﺳﻤﻌﻲ او ﺑﺼﺮي څﺎﻧګﻮ ﭘﻪ اړﻩ څﺮګﻨﺪ اﺣﮑﺎم
ﭘﯧﺸﺒﯧﻨﻲ ﮐړي .ﭘﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﯥ د ﻣﻌﻴﺎروﻧﻮ ﭘﻪ اړﻩ ﻣﺒﻬﻢ اﺣﮑﺎم ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ﺳﻤﻪ ﺗﻮګﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ او ﻳﺎ ﺣﺬف ﺷﻲ او هﻐﻪ اﺣﮑﺎم ﭼﯥ ډﯦﺮ
زﻳﺎت ﻣﺤﺪودوﻧﮑﻲ دي ﺑﺎﻳﺪ ﻟﻐﻮﻩ ﺷﻲ.
 .۶٣د رﺳﻨﻴﻮ د ﻣﻨﻈﻢ ﮐﻮﻟﻮ ﻧﻬﺎد ﺑﺎﻳﺪ ﻟﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ څﺨﻪ ﺧﭙﻠﻮاﮎ وي .دﻧﻮﻣﻮړي ﻧﻬﺎد ﺻﻼﺣﻴﺘﻮﻧﻪ او اﺧﺘﻴﺎرات ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﻲ
ﭘﯧﺸﺒﯧﻨﻲ ﺷﻲ .او د ﻳﻮې داراﻻﻧﺸﺎء ﻟﻪ ﻻرې ﻟﻪ ﻻزﻣﻮ ﻣﺎﻟﻲ اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﻮ ﺳﺮﻩ ادارﻩ ﺷﻲ .ﭘﻪ دﻏﻪ ﻧﻬﺎد ﮐﯥ اﺳﺎﺳﻲ وﻇﺎﻳﻒ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ
ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ﺗﻮګﻪ او ﻟﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﺪاﺧﻠﯥ ﭘﺮﺗﻪ وټﺎﮐﻞ ﺷﻲ .ﭘﻪ اوږد ﻣﻬﺎﻟﻪ ﮐﯥ ﺑﺎﻳﺪ دﻏﻪ ﻧﻬﺎد د ﮐﻤﭙﺎﻳﻦ ﭘﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﮐﯥ د رﺳﻨﻴﻮ د
ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ د ﻣﻨﻈﻢ ﮐﻮﻟﻮ ﻣﺴﻮﻟﻴﺖ ﭘﻪ ﻏﺎړﻩ واﺧﻠﻲ.
 .۶۴د رﺳﻨﻴﻮ د ﻋﺎدﻻﻧﻪ او ﺑﯥ ﭘﻠﻮﻩ ﭘﻮښښ ﻧﻪ د ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﭘﻪ اړﻩ داﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ وﺿﺎﺣﺖ ﭘﻴﺸﺒﻴﻨﯽ ﺷﯽ ﭼﯥ د ﺗﻌﺰﻳﺮاﺗﻮ ﭘﻪ وﺿﻌﻪ
ﮐﻮﻟﻮ ﺑﻨﺎ وي ،د رﺳﻨﻴﻮ د ﻧﻈﺎرت او ﻣﻨﻈﻤﻮل وﻇﻴﻔﻮي ﺗﺪاﺧﻞ ﺑﺎﻳﺪ رﻓﻌﻪ ﺷﻲ .د رﺳﻨﻴﻮ او د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﺗﺮﻣﻨځ
ﺑﺎﻳﺪ هﺮ اړﺧﻴﺰﻩ هﻤﺎهﻨګﯥ راﻣﻨځ ﺗﻪ ﺷﻲ ،د ﺷﮑﺎﻳﺖ ﭘﻪ ﺳﻤﯥ اورﯦﺪﻧﯥ ﺑﺎﻧﺪي ﺑﻨﺎ ﺷﻮي ﮐړﻧﻼرې او د اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺗﻌﺰﻳﺮاﺗﻮ وﺿﻌﻪ
ﮐﻮل ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐﯥ وﻧﻴﻮل ﺷﻲ.
 .۶۵د اﻓﺘﺮا ﺗړﻟﻮ او ﺳﭙﮑﺎوي ﭘﻪ هﮑﻠﻪ د ﺳﺮﻏړوﻧﻮ ﭘﻪ اړﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﻟﻪ ﻧړﻳﻮاﻟﻮ وړاﻧﺪﻳﺰوﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ هﻤﺎهﻨګۍ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ اﻗﺪاﻣﺎت
ﺳﺮﺗﻪ ورﺳﯧږي او ﭘﻪ ﭘﺎﻳﻠﻪ ﮐﯥ ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﺣﻘﻮﻗﻲ ارګﺎن ﻳﺎ ﻣﺪﻧﻲ ﻣﺤﮑﻤﻪ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺷﻲ ﺗﺮڅﻮ دﻏﻪ ﺷﺎن ﻗﻀﻴﻮ ﺗﻪ د ﻏﻮر
ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ او ﭘﻪ وﺧﺖ اﻗﺪاﻣﺎت ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐﯥ وﻧﻴﺴﻲ.
 .۶۶د دوﻟﺘﻲ رﺳﻨﻴﻮ ﺻﻼﺣﻴﺖ او اﺧﺘﻴﺎرات ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﯥ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﻲ .هﻤﺪارﻧګﻪ د ﻣﻘﺎﻣﺎﺗﻮ د ﺧﭙﻠﻮاﮐۍ او ﺧﻠﮑﻮ ﺗﻪ د
ﺣﺴﺎب ورﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ اړﻩ ﻣﻴﮑﺎﻧﻴﺰﻣﻮﻧﻪ راﻣﻨځ ﺗﻪ ﺷﻲ او ﭘﻪ ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ ﮐﻲ ﻳﯥ د ﻧﻪ ﭘﻠﻮي ﺗﻮب د ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻧﻈﺎرت
ﻣﻴﮑﺎﻧﻴﺰم ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐﯽ وﻧﻴﻮل ﺷﻲ.
 .۶٧د ټﺎﮐﻨﻮ د ﭘﻮښښ ﭘﻪ اړﻩ ژورﻧﺎﻟﺴﺘﺎﻧﻮ او رﺳﻨﻴﺰو ﻧﻬﺎدوﻧﻮ ﺗﻪ دې د ښﻮوﻧﯥ ډﯦﺮې هڅﯥ وﺷﻲ .دﻏﻪ ښﻮوﻧﯥ ﮐﯧﺪاى ﺷﻲ
ډﯦﺮو ﻣﻮﺿﻮﻋګﺎﻧﻮ ﻟﮑﻪ د ټﺎﮐﻨﻮ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ،د ﮐﻤﭙﺎﻳﻨﻮﻧﻮ ﺗﺮ ﭘﻮښښ ﻻﻧﺪي راوﺳﺘﻞ ،د ټﺎﮐﻨﻮ د ورځﻮ او ﻟﻪ هﻐﯥ څﺨﻪ د وروﺳﺘﻪ
ورځﻮ ﻣﺴﺌﻠﯽ ﺗﺮ ﭘﻮښښ ﻻﻧﺪي راوﻟﻲ.

 -١٣د ښځﻮ او اﻗﻠﻴﺘﻮﻧﻮ ګډون
اﻟﻒ .د ښځﻮ ګډون
د ټﺎﮐﻨﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﭘﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﭼﺎرﭼﻮب ﮐﯥ د ښځﻮ ﺣﻘﻮﻧﻪ دراﻧﻪ ګڼﻞ ﺷﻮي دﯼ .د وﻻﻳﺘﻲ ﺷﻮراګﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺳﻠﻮ ﮐﯥ ٢٥ﭼﻮﮐۍ د ښځﻮ
ﻟﭙﺎرﻩ ځﺎﻧګړې ﺷﻮې دي .ﭘﻪ دﻏﻪ ټﺎﮐﻨﻮ ﮐﯥ د وﻟﺴﻤﺸﺮۍ د ﻣﻘﺎم ﻟﭙﺎرﻩ دوﻩ ښځﻮ ،اوﻩ ﻧﻮرو ﮐﺴﺎﻧﻮ د وﻟﺴﻤﺸﺮۍ د ﻣﻌﺎوﻧﻴﺖ
ﻟﭙﺎرﻩ او  ٣١٢ﻧﻮرو ﮐﺴﺎﻧﻮ ځﺎﻧﻮﻧﻪ د وﻻﻳﺘﻲ ﺷﻮراګﺎﻧﻮ د څﻮﮐﻴﻮ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﺗﻪ ﮐﺎﻧﺪﻳﺪ ﮐړي و ﭼﯽ د  ٢٠٠٤او  ٢٠٠٥ﮐﻠﻮﻧﻮ

 -65د ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ د ﺑﺸﺮ د ﺣﻘﻮﻧﻮ ﮐﻤﻴټﻪ د ﺑﻴﺎن د ﺁزادي ﭘﻪ اړﻩ درې ﻣﻮاﻧﻊ ﭘﻪ رﺳﻤﻴﺖ ﭘﯧﮋﻧﻲ ﭼﯥ ﻋﺒﺎرت دي ﻟﻪ .١ :د ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ واﺳﻄﻪ څﺮګﻨﺪ ﺷﻮي وي.
 .٢د هﻐﻪ ﻳﻮې ګټﯥ د ﺳﺎﺗﻠﻮ ﭘﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭼﯥ روا وي او ﻟﺴﺖ ﺷﻮې وي .٣ .هﻐﻪ هﺪف ﺗﻪ د رﺳﯧﺪو ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﭼﯥ ﺿﺮوري وي .ﻟﻪ دې ﭘﺮﺗﻪ ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧﻲ،
ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ او ﻏﻴﺮ ﺿﺮوري وي.

د ټﺎﮐﻨﻮ ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ ﻟږ زﻳﺎﺗﻮاﻟﻰ ﭘﻪ ﻧښﻪ ﮐﻮي 66.ﺧﻮ ﭘﻪ هﺮ ﺣﺎل ښځﻮ د راﻳﻪ ورﮐﻮوﻧﮑﻮ ،ﮐﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ او د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺳﺮﺗﻪ رﺳﻮوﻧﮑﻮ
ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﺻﺪﻣﻪ وﻟﻴﺪﻟﻪ .ﻧﺎوړﻩ اﻣﻨﻴﺘﻲ اوﺿﺎع ،د ﺗﻌﻠﻴﻢ ټﻴټﻪ ﺳﻄﺤﻪ ،دودﻳﺰ او ﻓﺮهﻨګﻲ ﻧﻮرﻣﻮﻧﻪ د ښځﻮ د ګډون ﻣﺎﻧﻊ ﺷﻮل.
ﮐﺎﻧﺪﻳﺪ ﺷﻮې ښځﯥ ﭘﻪ ﻋﺎﻣﻮ ﻣﺠﻠﺴﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﭘﻪ څﺮګﻨﺪﻳﺪو ﮐﯥ ﻟﻪ ډﯦﺮو ﺳﺘﻮﻧﺰو ﺳﺮﻩ ﻣﺦ دي ،ﭘﻪ ځﺎﻧګړې ﺗﻮګﻪ د ﮐﻤﭙﺎﻳﻦ ﭘﻪ هﻐﻪ
ﺳﺎﺣﻮ ﮐﯥ ﭼﯥ هﻠﺘﻪ اﻣﻨﻴﺖ ﺳﻢ ﻧﻪ وي 67او هﻐﻮى ﺗﻪ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺮاﺑﺮې ﻧﺪﯼ .ﮐﻨﺪهﺎر او ارزګﺎن د هﻐﻪ وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ ﻟﻪ ډﻟﯥ څﺨﻪ
و ﭼﯥ د ښځﻮ ﺷﻤﯧﺮﻩ د رﻳﺰرف د څﻮﮐﻴﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﭘﻪ ﺳﻠﻮ ﮐﯥ ٢٥ﺗﻪ رﺳﻴﺪﻩ 68.ﭘﻪ دﻏﻪ وﻻﻳﺖ ﮐﯥ د اﻣﻨﻴﺘﻲ اوﺿﺎﻋﻮ ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐﯥ
ﻟﻪ ﻧﻴﻮﻟﻮ ﺳﺮﻩ د ﮐﺎﻧﺪﻳﺪ ﮐﯧﺪو ﻟﭙﺎرﻩ د ښځﻮ ﺗﻴﺎرى ﻧﻴﻮل ډﻳﺮ اﺳﺎﺳﻲ او ﻋﻤﺪﻩ ﮐﺎر ګڼﻞ ﮐﯧږي.
د ټﺎﮐﻨﻮ د ورځﯥ ﭘﻪ هﮑﻠﻪ راﭘﻮروﻧﻪ دا څﺮګﻨﺪوﯼ ﭼﯥ د ﻧﺎرﻳﻨﻪ و ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ د ښځﻴﻨﻪ ګډون ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﺷﻤﯧﺮﻩ ﻟږ و .دښځﻮ ﭘﻪ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪګﯽ راﻳﻪ اﭼﻮﻧﻪ – دښځﻮ ﻧﺎرﻳﻨﻪ ﺧﭙﻠﻮان دښځﻮ ﭘﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪګﯽ راﻳﻪ ورﮐﻮﻟﻪ  -او ﻟﻪ ﻋﮑﺲ ﭘﺮﺗﻪ د ﻧﻮم ﺛﺒﺘﻮﻧﯥ ﮐﺎرﺗﻮﻧﻪ د
هﻴﻮاد ﭘﻪ زﻳﺎﺗﺮو ﺑﺮﺧﻮ ﮐﯥ د ﻳﻮې ﺳﺘﻮﻧﺰې ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﭘﺎﺗﻪ ﺷﻮل .داﺧﻠﻲ ﻧﻈﺎرت ﮐﻮوﻧﮑﻮ ) د  ٣٧٥٨ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﮐﯥ د ﻣﻌﺘﺒﺮو
ﻧﻈﺎرت ﮐﻮوﻧﮑﻮ ښځﻮ ﭘﻪ ګډون( 69راﭘﻮر ورﮐړى دى ﭼﯥ ﻧﺎرﻳﻨﻪ و د ﮐﺎﺑﻞ ،ﭘﮑﺘﻴﺎ ،ﻏﻮر ،ﻟﻐﻤﺎن ،ﭘﮑﺘﻴﮑﺎ ،ﮐﻨﺪهﺎر ،ﻟﻮګﺮ ،
ﮐﺎﭘﻴﺴﺎ او ﺑﻠﺦ وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ د ښځﻮ ﻟﻪ ﮐﺎرﺗﻮﻧﻮ څﺨﻪ ﭘﻪ اﺳﺘﻔﺎدې او دهﻐﻮﯼ ﭘﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪګﯽ راﻳﯥ ورﮐړې دي .دا ﭼﯥ د ټﺎﮐﻨﻮ
ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭘﻮرې ﭘﻪ دې اړﻩ ﮐﻮم ﻧﻮي ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻧﻪ دي څﺮګﻨﺪ ﮐړي ﻧﻮ دا ﻣﻤﮑﻨﻪ ﻧﻪ دﻩ ﭼﯥ د ښځﻮ دګډون ،د
ښځﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د راﻳﻪ اﭼﻮﻧﯥ د ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ ﺷﻤﯧﺮﻩ ،ﭘﻪ ټﺎﮐﻨﻮ ﮐﯥ د ښځﻴﻨﻪ ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ ﺷﻤﯧﺮﻩ او د ﺗﺎﻻﺷﻲ ﮐﻮوﻧﮑﻮ ښځﻮ ﺷﻤﯧﺮﻩ ﭘﻪ
ﺳﻤﻪ ﺗﻮګﻪ ښﮑﺎرﻩ ﺷﻲ .د ﻳﻮﻩ راﭘﻮر ﭘﺮ اﺳﺎس ) ﻓﻴﻔﺎ د  ٦٥٠ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﮐﯥ د ښځﻮ د راﻳﻪ اﭼﻮﻧﯥ ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ ﭼﯥ ﻧﻪ و
ﭘﺮاﻧﻴﺴﺘﻞ ﺷﻮي او دا ﭼﯥ ﭘﻪ هﻐﯥ ﮐﯥ ﻟﻪ ﻧﺎرﻳﻨﻪ ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻧﻪ ګټﻪ اﺧﻴﺴﺘﻞ ﺷﻮې وﻩ ﭘﻪ ﻧښﻪ ﮐړﯼ دﯼ( 70ﻣﻠﻲ او ﻧړﻳﻮاﻟﻮ
ﻧﻈﺎرت ﮐﻮوﻧﮑﻮ راﭘﻮر ورﮐړ ﭼﯥ ﻳﻮ ﺷﻤﯧﺮ ښځﯥ د راﻳﻪ اﭼﻮﻧﯥ ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ ﺗﻪ ﺣﺎﺿﺮې ﺷﻮې وې ﺧﻮ دا ﭼﯥ ښځﻴﻨﻪ
ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﯥ هﻠﺘﻪ ﻧﻪ وې ﻧﻮ ﻟﻪ راﻳﻪ اﭼﻮﻧﯥ ﭘﺮﺗﻪ ﻳﯥ د راﻳﻪ اﭼﻮﻧﯥ ﻣﺮﮐﺰ ﭘﺮﻳښﯥ و .د دې ﺑﺮﺳﯧﺮﻩ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ ﮐﻤﭙﺎﻳﻨﻮﻧﻪ ،د
ښځﻴﻨﻪ راﻳﻪ ورﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ګﻤﺎرﻧﻪ ،د راﻳﻪ اﭼﻮﻧﯥ د ځﺎﻳﻮﻧﻮ ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﯥ او د ﻧﺎﻇﺮﻳﻨﻮ ﻧﺎوﺧﺘﻪ اﺳﺘﺨﺪام )ﭘﻪ ځﻴﻨﻮ ﺳﻴﻤﻮ ﮐﻲ
د ټﻮﻟټﺎﮐﻨﯥ ﻟﻪ ورځﯥ څﺨﻪ ﻓﻘﻂ ﻳﻮ څﻮ ورځﯥ وړاﻧﺪي( ﭘﻴﻞ ﺷﻮ ﭼﯥ د ﻟﯧﺮې ﭘﺮﺗﻮ ﺳﻤﻴﻮ ﺑﯥ ﺳﻮادﻩ ښځﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ﭘﻮرﻩ ﺗﻮګﻪ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ورﻧﮑړل ﺷﻮل او هﻤﺪارﻧګﻪ ﻧﺎرﻳﻨﻪ و ﺗﻪ د ټﺎﮐﻨﻮ ﭘﻪ ﭘﺮوﺳﻪ ﮐﯥ د ښځﻴﻨﻪ و د ګډون د اهﻤﻴﺖ ﭘﻪ اړﻩ ،ﻳﺎدوﻧﻪ وﻧﺸﻮﻩ.

وړاﻧﺪﻳﺰوﻧﻪ:
 .۶٨ﺑﺎﻳﺪ هڅﻪ وﺷﻲ ﭼﯥ د ښځﻮ ﭘﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ګﯥ د ﻧﺎرﻳﻨﻪ و د راﻳﻪ اﭼﻮﻧﯥ ﻣﺨﻪ وﻧﻴﻮل ﺷﻲ او د ښځﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د راﻳﻪ اﭼﻮﻧﯥ
هﺮاړﺧﻴﺰﻩ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮاﺑﺮﻩ ﺷﻲ  .اﻟﺒﺘﻪ دﻏﻪ ﮐﺎر د راﻳﻪ اﭼﻮﻧﯥ ﭘﻪ ﮐﺎرت ﮐﯥ د ﻋﮑﺲ د ﻟګﻮﻟﻮ ﻟﻪ ﻻرې ﺳﺮﺗﻪ رﺳﯧﺪﻟﯽ ﺷﻲ.
 .۶٩هﺮاړﺧﻴﺰ او ﭘﺮاخ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻲ ﺗﺮڅﻮ ښځﯥ د راﻳﻪ اﭼﻮﻧﯥ ﭘﻪ ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ ﮐﯥ د ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ ،ﺗﻼﺷﻲ
ﮐﻮوﻧﮑﻮ ،ﻧﻈﺎرت ﮐﻮوﻧﮑﻮ ،د راﻳﻪ اﭼﻮﻧﯥ او ﻳﺎ د ښﻮوﻧﻴﺰې ﭘﺮوﺳﯥ د ﻣﻌﻠﻤﻴﻨﻮ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ اﺳﺘﺨﺪام ﺷﻲ .اﻟﺒﺘﻪ دا اﻣﮑﺎن ﻟﺮي ﭼﯥ
ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت د راﻳﻪ اﭼﻮﻧﯥ ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻮ ﮐﯥ د ﻣﺤﻠﻲ ﻧﺎدوﻟﺘﻲ ﻣﻮﺳﺴﻮ ﻟﻪ ﻻرې ﺗﺮ ﺳﺮﻩ ﺷﻲ.
 .٧٠د ﺗﺮﻳﻨﻨګ او ورﮐﺸﺎﭘﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﻣﺴﺎﺋﻠﻮ ﺑﺮﺳﻴﺮﻩ دې د ښځﻴﻨﻪ ﮐﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﺗﺨﻨﻴﮑﻲ هﻤﮑﺎرۍ راﻣﻨځ ﺗﻪ ﺷﻲ ﺗﺮڅﻮ ﭘﻪ ﻋﺎﻣﻮ
ﻣﺤﻔﻠﻮﻧﻮ ﮐﯥ د هﻐﻮى د وﻳﻨﺎو ﮐﻮﻟﻮ د ﻣﻬﺎرت ،د ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺟﻠﺒﻮﻟﻮ ،د ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺮﺳﺘﻮ ﺟﻠﺒﻮﻟﻮ ،ﻟﻪ رﺳﻨﻴﻮ څﺨﻪ ﭘﻪ ګټﻪ اﺧﻴﺴﺘﻨﻪ ﮐﯥ،
ﺷﺒﮑﻪ ﺟﻮړوﻧﻪ او ټﻮﻟﻨﻴﺰو ﭘﻮهﺎوﻳﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻮ ﮐﯥ د هﻐﻮى ﻇﺮﻓﻴﺘﻮﻧﻮ ﺗﻪ ودﻩ ورﮐړل ﺷﻲ .د ﻧﺎرﻳﻨﻪ و ﻟﭙﺎرﻩ ﭘﻪ ځﺎﻧګړې ﺗﻮګﻪ د
ښځﻴﻨﻪ ﮐﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﮐﺎﻧﺪﻳﺪاﺗﻮري د ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ د دود ګﺮزوﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻪ ﺟﻮړ ﺷﻲ ﺗﺮڅﻮ د هﻴﻮاد ﭘﻪ ټﻮﻟﻮ
ﺑﺮﺧﻮ ﮐﯥ د هﻐﻮى ﺣﻤﺎﻳﺖ وﺷﻲ.
 -66ﭘﻪ  ٢٠٠٤ﮐﺎل ﮐﯥ ﻳﻮازي ﻳﻮﻩ ښځﻪ د ﺟﻤﻬﻮري رﻳﺎﺳﺖ ﻟﭙﺎرﻩ ﮐﺎﻧﺪﻳﺪﻩ ﺷﻮې وﻩ .ﭘﻪ  ٢٠٠٥ﮐﺎل ﮐﯥ  ٢٤٧ښځﻮ د وﻻﻳﺘﻲ ﺷﻮراګﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ځﺎﻧﻮﻧﻪ
ﮐﺎﻧﺪﻳﺪ ﮐړي و.
 -67د راﭘﻮروﻧﻮ ﭘﺮ ﺑﻨﺎ ﮐﺎﻧﺪﻳﺪ ﺷﻮې ښځﯥ ﻟﻪ ﺗﻬﺪﻳﺪ څﺨﻪ ﻟﻪ ډﮐﻮ ﺗﻠﻴﻔﻮﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﻣﺦ ﮐﯧﺪﻟﯥ ،ﭘﻪ ﮐﻮروﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪي ﻳﯥ د ﺳﺨﺘﻮ ﺣﻤﻠﻮ او دټﺎﮐﻨﻮ دﺧﭙﻠﻮ دﻓﺘﺮوﻧﻮ او
د ﭘﻮﺳټﺮوﻧﻮ د ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ وړﻟﻮ ﺷﺎهﺪي وي .هﻐﻪ ﮐﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﯥ ښځﯥ ﭼﯥ ﻟﻪ ټﺎﮐﻨﻮ ﺳﺮﻩ د هﻤﮑﺎري د ټﻴﻢ او د اﻣﻨﻴﺖ د ﺳﺎزﻣﺎن د ﺑﺸﺮ د ﺣﻘﻮﻧﻮ د ﻣﻮﮐﺮاﺗﻮ
ﻧﻬﺎدوﻧﻮ ﻳﺎ د اروﭘﺎ د هﻤﮑﺎري ﻳﺎ  OSCE/ODIHR ESTد ﻓﺘﺮ ﻟﻪ ﻻرې ورﺳﺮﻩ ﻣﺼﺎﺣﺒﯥ ﺷﻮې وې د اﻣﻨﻴﺘﻲ ﭘﺮﻳﺸﺎﻧﺘﻴﺎو ﭘﻪ اړﻩ او د وﻟﺖ ﻟﻪ ﻻرې د
اﻣﻨﻴﺘﻲ ﺑﺎډﻳګﺎرډاﻧﻮ ﭘﻪ واﺳﻄﻪ د ﻧﻪ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﮐﯧﺪو ﭘﻪ اړﻩ ﻳﯥ ﺷﮑﺎﻳﺖ درﻟﻮد.
 - 68ﭘﻪ  ٢٠٠٥ﮐﺎل ﮐﯥ هﻴڅ ښځﯥ هﻢ د ارزګﺎن ﭘﻪ وﻻﻳﺖ ﮐﯥ د رﻳﺰرف د څﻮﮐۍ ﻟﭙﺎرﻩ ځﺎن ﻧﻪ دى ﮐﺎﻧﺪﻳﺪ ﮐړى .د زاﺑﻞ ﭘﻪ وﻻﻳﺖ ﮐﯥ درﻳﻮ ښځﻮ د
رﻳﺰرف د د رﻳﻮ څﻮﮐﻴﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ځﺎﻧﻮﻧﻪ ﮐﺎﻧﺪﻳﺪ ﮐړي و او ﭘﻪ ﮐﻨﺪهﺎر وﻻﻳﺖ ﮐﯥ د رﻳﺰرف د ﭘﻨځﻮ څﻮﮐﻴﻮ ﻟﭙﺎرﻩ څﻠﻮر ښځﯥ ﮐﺎﻧﺪﻳﺪ ﺷﻮې وې.
 -69د ټﺎﮐﻨﻮ ﭘﻪ اړﻩ د ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ د اﻧﮑﺸﺎﻓﻲ ﭘﺮوګﺮام UNDPاوﻧﻴﺰ راﭘﻮر د د ﻏﻪ زﻣﺎﻧﯥ د دوران ٣١-٢٥ :د اګﺴﺖ ﻣﻴﺎﺷﺘﯽ ،د ٢٠٠٩
ﮐﺎلwww.afghanelection.com..
 -70هﻤﺪا ﺷﺎن د اروﭘﺎ د اﻣﻨﻴﺖ او هﻤﮑﺎري د ﺳﺎزﻣﺎن د ﺑﺸﺮ د ﺣﻘﻮﻧﻮ او د دﻣﻮﮐﺮاﺗﻴﮑﻮ ﻧﻬﺎدوﻧﻮ د دﻓﺘﺮﻟﻪ ټﺎﮐﻨﻮ ﺳﺮﻩ د هﻤﮑﺎري د ټﻴﻢ
 OSECE/ODIHR ESTد ﻣﺼﺎﺣﺒﻮ ﭘﺮ اﺳﺎس دځﻴﻨﻮ وﻻﻳﺘﻮ ﻟﻪ ﻣﺮﮐﺰ څﺨﻪ ﺑﻬﺮ د راﻳﻪ اﭼﻮﻧﯥ ﭘﻪ ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ ﮐﯥ ښځﻴﻨﻪ ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ ﺷﺘﻮن ﻧﻪ درﻟﻮد.

 .٧١ﻟﻪ ﺑﺮﻳﺎﻟﻴﻮ ښځﻴﻨﻪ ﮐﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﺗﺨﻨﻴﮑﻲ ﻣﺮﺳﺘﯥ ﮐﻮل ﺗﺮڅﻮ د هﻐﻮى ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻟﻮړ ﺷﻲ او د ﺧﭙﻠﻮ ﭘﻠﻮﻳﺎﻧﻮ د ﺧﺪﻣﺖ ﺟﻮګﻪ
ﺷﯽ او ځﺎﻧﺘﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﺷﻬﺮت راﻣﻨځ ﺗﻪ ﮐړي .دا ﭘﻪ هﻐﻪ ﺻﻮرت ﮐﯥ اﻣﮑﺎن ﻟﺮﯼ ﭼﯥ د ﺧﻠﮑﻮ ﭘﻪ ﻣﻨځ ﮐﯥ د دﯼ ﻟﭙﺎرﻩ د اﻣﻨﻴﺖ
زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮاﺑﺮﻩ ﺷﻲ .دﻏﻪ هﻤﮑﺎري د اﻣﮑﺎن ﺗﺮ اﻧﺪازې ﻟﻪ ﻧﺎرﻳﻨﻪ و ﺳﺮﻩ د ښځﻴﻨﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ګﺎﻧﻮ د ﮐﺎري اړﻳﮑﻮ د ځﻮاﮐﻤﻨﻴﺪو ﭘﻪ
ﻣﻮﺧﻪ د هﻐﻮى ﭘﻪ اﺧﺘﻴﺎر ﮐﯥ ورﮐړل ﺷﻲ.
 .٧٢د ټﺎﮐﻨﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﺑﺎﻳﺪ د ﺟﻨﺪر ﻣﻮﺿﻮع ځﻮاﮐﻤﻨﻪ ﮐړي ﭘﻪ ځﺎﻧګړې ﺗﻮګﻪ دﻏﻪ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن د ﺧﭙﻠﻮ هﻐﻪ ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ
ﻟﻪ ﻻرې ﭼﯥ د ﺟﻨﺪر ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ ﮐﺎر ﮐﻮي او هﻐﻪ ﺑﺮﺧﯥ ﭘﻪ ﻻس ﮐﯥ ﻟﺮي ﭼﯥ د ﺟﻨﺪر د ځﻮاﮐﻤﻨﻮﻟﻮ ﭘﻪ څﺎﻧګﻪ ﮐﯥ ﺑﺮﺧﻪ
اﺧﻠﻲ ،د ﺟﻨﺪر ﻟﻪ ځﻮاﮐﻤﻨﯧﺪو ﺳﺮﻩ ﻣﺮﺳﺘﻪ وﮐړي .د ټﺎﮐﻨﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن هﻤﺪا ﺷﺎن ﮐﻮﻻى ﺷﻲ د ﺧﭙﻞ ﺟﻨﺪر د څﺎﻧګﯥ د
ځﻮاﮐﻤﻨﯧﺪو ﻟﻪ ﻻرې او د ﺧﭙﻞ ﺟﻨﺪر د ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻣﺴﻮﻟﻴﻨﻮ ﻟﻪ ﻻرې د وﻻﻳﺘﻲ دﻓﺘﺮوﻧﻮ ﭘﻪ ټﻮﻟﻮ څﺎﻧګﻮ ﮐﯥ د ښځﻴﻨﻪ ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ
ﺷﻤﯧﺮﻩ زﻳﺎﺗﻪ او ﭘﻪ وﻻﻳﺘﻲ دﻓﺘﺮوﻧﻮ ﮐﯥ د ﺟﻨﺪر ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻘﻮﻳﻪ او ځﻮاﮐﻤﻨﻪ ﮐړي .هﻤﺪا ﺷﺎن اﻣﮑﺎن ﻟﺮي ﭼﯥ د دﻏﻪ ﻣﻮﺿﻮع
ﻟﭙﺎرﻩ ﮐﺎﻓﻲ اﻧﺪازﻩ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ځﺎﻧګړي ﺷﻲ.
 .٧٣د ټﺎﮐﻨﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن دې د ښځﻮ د ګډون د ﺳﻄﺤﻪ ،د ﻧﻈﺎرت او د ﻣﻨﺎﺳﺒﻮ او ﭘﻪ وﺧﺖ هﻤﮑﺎرﻳﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﭘﻪ هﺮﻩ
وﻟﺴﻮاﻟۍ ﮐﯥ ﺗﺮښځﻮ ﭘﻮرې اړوﻧﺪ د ﺟﺪا او ځﺎﻧګړو ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ څﺎﻧګﻪ راﻣﻨځ ﺗﻪ ﮐړي .ﭘﻪ ځﺎﻧګړې ﺗﻮګﻪ د ﺛﺒﺖ ﮐﻮوﻧﮑﻮ ښځﻮ
د ﺷﻤﯧﺮې ﭘﻪ اړﻩ ،د راﻳﻪ اﭼﻮﻧﯥ ﭘﻪ ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ ﮐﯥ د ښځﻴﻨﻪ ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ د ﺷﻤﯧﺮې ﭘﻪ اړﻩ ،د هﻐﻪ اﺳﻨﺎدو ﭘﻪ اړﻩ ﭼﯥ ﺻﺎدرﻳږي
او د ښځﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د راﻳﻪ اﭼﻮﻧﯥ د ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ د ﺷﻤﯧﺮې ﭘﻪ اړﻩ ﭘﻪ ﮐﺎﻓﻲ اﻧﺪازﻩ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺛﺒﺖ او وﺳﺎﺗﻞ ﺷﻲ.
 .٧۴د ﻣﺪﻧﻲ ټﻮﻟﻨﯥ ځﻮاﮐﻤﻨﯧﺪل ﺗﺮڅﻮ وﮐﻮﻻى ﺷﻲ د ټﺎﮐﻨﻮ ﭘﻪ ﭘﺮوﺳﻪ ﮐﯥ د ښځﻮ د ګډون ﻧﻈﺎرت وﮐړي ،هﻐﻪ ان ﺟﯥ او ګﺎﻧﻮ
ﺗﻪ دې د ﻇﺮﻓﻴﺖ د ﻟﻮړوﻟﻮ ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻪ راﻣﻨځ ﺗﻪ ﺷﻲ ﮐﻮﻣﯥ ﭼﻲ د ښځﻮ ﭘﻪ اړﻩ ﮐﺎروﻧﻪ ﮐﻮي.

ب .ﭘﻪ ټﺎﮐﻨﻮ ﮐﯥ د اﻗﻠﻴﺘﻮﻧﻮ او ځﺎﻧګړو اړﺗﻴﺎ ﻟﺮوﻧﮑﻮ )ﻣﻌﻴﻮﺑﻴﻦ او ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﻦ( ګډون
اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﻧﮋادوﻧﻮ ﺗﻨﻮع ﭘﻪ رﺳﻤﻴﺖ ﭘﯧﮋﻧﺪﻟﻰ او د ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻪ ﻣﺨﯥ هﺮې ډﻟﯥ ﺗﻪ ﻣﺴﺎوي ﺣﻘﻮﻧﻪ ورﺑﺨښﻲ.
ﭘﻪ ټﺎﮐﻨﻮ ﮐﯥ د ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﺴﺎوي ګډون ﺑﺎﻧﺪي ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ او ﻳﺎ ﺗﺒﻌﻴﺾ ﺷﺘﻮن ﻧﻠﺮي .ﭘﻪ ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﭘښﺘﺎﻧﻪ زﻳﺎت دې ﭼﯥ ﭘﻪ
ﺗﺨﻤﻴﻨﻲ ﺗﻮګﻪ ﭘﻪ ﺳﻠﻮ ﮐﯥ  ٤١ﻧﻔﻮس ﺗﺸﮑﻴﻠﻮي ،ورﭘﺴﯥ ﺗﺎﺟﮑﺎن دي ﭼﯥ  ٣٧ﻓﻴﺼﺪﻩ ﻧﻔﻮس ﺗﺸﮑﻴﻠﻮي  .هﺰارﻩ ګﺎن او ازﺑﮑﺎن
هﺮ ﻳﻮ  ٩ﻓﻴﺼﺪﻩ ﻧﻔﻮس ﺗﺸﮑﻴﻠﻮي 71.ﺧﻮ د ﻧﻮې ﺳﺮﺷﻤﯧﺮﻧﯥ د ﺳﺮﺗﻪ ﻧﻪ رﺳﯧﺪو ﻟﻪ ﮐﺒﻠﻪ ﮐﯧﺪاى ﺷﻲ دﻏﻪ اﺣﺼﺎﺋﻴﻪ دﻗﻴﻘﻪ ﻧﻪ وي.
د اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن  ١٦ﻣﺎدﻩ د هﻐﻪ اﻗﻠﻴﺘﻮﻧﻮ ژﺑﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﯥ اﮐﺜﺮﻳﺖ ﺗﺸﮑﻴﻠﻮي ﭘﻪ رﺳﻤﻴﺖ ﭘﯧﮋﻧﻲ ﺧﻮ د ټﺎﮐﻨﻮ
ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن راﭘﻮر ورﮐړ ﭼﯥ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ ﻣﻮاد ﭘﻪ دري او ﭘښﺘﻮ ژﺑﻮ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺷﻮي و ځﮑﻪ ﻧﻮﻣﻮړي ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﭘﻪ دې اړﻩ
ﭼﯥ ﻟﻪ ﮐﻮﻣﯥ ژﺑﯥ څﺨﻪ د اﻗﻠﻴﺖ د ژﺑﯥ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ اﺳﺘﻔﺎدﻩ وﺷﻲ ﺗﺼﻤﻴﻢ وﻧﺸﻮ ﻧﻴﻮﻻى 72.ﻣﺪﻧﻲ ټﻮﻟﻨﻮ ﻧﻴﻮﮐﻪ ﮐﻮﻟﻪ ﭼﯥ د ټﺎﮐﻨﻮ ﭘﻪ
ﮐﻤﭙﺎﻳﻨﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﭘﻪ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻮ او ﺳﻤﻌﻲ او ﺑﺼﺮي اﻋﻼﻧﺎﺗﻮ ﮐﯥ ﻟﻪ ﻣﺤﻠﻲ ژﺑﻮ څﺨﻪ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻧﻪ وﻩ ﺷﻮې.
ﭘﻪ ﻣﺠﻤﻮع ﮐﯥ  ٨٥٠٠٠٠ﮐﻮﭼﻴﺎﻧﻮ د راﻳﻪ ورﮐﻮوﻧﮑﻮ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﻧﻮم ﻟﻴﮑﻨﻪ ﮐړې وﻩ .ﮐﻮﭼﻴﺎﻧﻮ ﻳﻮازې ﮐﻮﻻى ﺷﻮل ﭘﻪ ﻣﻠﻲ راﻳﻪ
اﺧﻴﺴﺘﻨﻪ ﮐﯥ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺗﻪ وﮐﻴﻞ واﺳﺘﻮي او هﻐﻮى ﭘﻪ وﻻﻳﺘﻲ ﺷﻮرا ﮐﯥ ﭼﯥ ﺗﺎزﻩ ﺳﺮﺗﻪ رﺳﯧﺪﻟﯥ وﻩ د دې ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﭼﯥ هﻐﻮى
ﺗﺮ ﮐﻮم ځﺎﻧګړي وﻻﻳﺖ ﭘﻮرې اړﻳﮑﻪ ﻧﻪ ﻟﺮي ،ګډون ﻧﻪ و ﮐړى.
د ټﺎﮐﻨﻮ ﻗﺎﻧﻮن د ټﺎﮐﻨﻮ ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن څﺨﻪ ﻏﻮښﺘﻲ دي ﭼﯥ ﭘﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎﻳﻲ ﺗﻮګﻪ د ﮐﻮﭼﻴﺎﻧﻮ ،ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻨﻮ ،داﺧﻠﻲ ﺑﯥ ځﺎﻳﻪ
ﺷﻮﻳﻮ ،ﻣﻌﻴﻮﺑﻴﻨﻮ ،ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻣﻨﺴﻮﺑﻴﻨﻮ ،د ﻋﺎﻣﻪ دﻧﺪو ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ او د ټﺎﮐﻨﻮ ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ ﺗﻪ د راﻳﻪ اﭼﻮﻧﯥ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮاﺑﺮﻩ ﮐړي .د
ﻟﻮﻣړي ځﻞ ﻟﭙﺎرﻩ د ټﺎﮐﻨﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن د راﻳﻪ اﭼﻮﻧﯥ  ٧٥ځﺎﻳﻮﻧﻪ د هﻴﻮاد ﭘﻪ ګﻮټ ګﻮټ ﮐﯥ راﻣﻨځ ﺗﻪ ﮐړل ﺗﺮڅﻮ ﭘﻪ
 -71اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ  ٢٠٠٦ﮐﺎل ﮐﯥ :د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن دﺧﻠﮑﻮ ﺑﻪ هﮑﻠﻪ ﺳﺮوﯼ ﭼﯽ د ﺁﺳﻴﺎ ﻳﯽ ﺑﻨﻴﺎد د ﻣﻮﺳﺴﯥ ﭘﻪ واﺳﻄﻪ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻮﯼ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻻﻧﺪﻳﻨﻲ وﻳﺐ
ﺳﺎﻳټ ﮐﻲ ﺷﺘﻪ:
.www.asiafoundation.org/pdf/AG-survey0.pdf
 -72ﭘﻪ هﺮ ﺣﺎل د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن د ﻋﺎﻣﻪ ﭘﻮهﺎوي څﺎﻧګﯥ وﮐﻮﻻى ﺷﻮل ﭼﯥ د ټﺎﮐﻨﻮ د راﻳﻪ ورﮐﻮﻧﮑﻮ ښﻮوﻧﮑﻲ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻣﺤﻠﻲ ژﺑﻮ ﻳﯥ ﺧﺒﺮې
ﮐﻮﻻى ﺷﻮې ﭘﻪ هﻐﻪ ځﺎﻳﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﭼﯥ هﻠﺘﻪ د اﻗﻠﻴﺘﻮﻧﻮ ﺗﺮاﮐﻢ ﺷﺘﻪ و ،د ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ اﺳﺘﺨﺪام ﮐړﯼ .د د ې ﺑﺮﺳﯧﺮﻩ ځﻴﻨﻮ ﺗﻮﻟﻴﺪاﺗﻲ ﮐﻤﭙﻨﻴﻮ ﭘﻪ
داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺗﻮګﻪ ځﻴﻨﻲ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ ﻣﻮاد ﭘﻪ ازﺑﮑﻲ او دري ژﺑﻮ د راډﻳﻮ ﺗﻠﻮﻳﺰون ﻟﻪ ﻻرې ﺧﭙﺎرﻩ ﮐړل.

روﻏﺘﻮﻧﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﺑﻴﻤﺎراﻧﻮ ﺗﻪ ،زﻧﺪاﻧﻴﺎﻧﻮ ﺗﻪ او ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻣﻨﺴﻮﺑﻴﻨﻮ ﺗﻪ د راﻳﻪ اﭼﻮﻧﯥ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮاﺑﺮﻩ ﮐړي .د هﻐﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﭼﯥ ﻟﻪ
هﻴﻮاد څﺨﻪ ﺑﻬﺮ وو د راﻳﻪ اﭼﻮﻧﯥ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮاﺑﺮﻩ ﻧﺸﻮﻩ.

وړاﻧﺪﻳﺰوﻧﻪ:
 .٧۵د ﺗﺎﮐﻨﻮ ﻧﻮﯼ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﻳﺪ د ﻣﺸﺨﺼﻮ ډﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﻟﮑﻪ ﮐﻮﭼﻴﺎن ،داﺧﻠﻲ ﺑﯥ ځﺎﻳﻪ ﺷﻮﻳﻮ ،ﻣﻌﻴﻮﺑﻴﻦ ،زﻧﺪاﻧﻴﺎن او ﻧﻈﺎﻣﯥ ﻣﻨﺴﻮﺑﻴﻦ
ﺗﻪ د راﻳﻪ اﭼﻮﻧﯥ د ﭼﺎﻧﺲ د ﺑﺮاﺑﺮوﻟﻮ ﭘﻪ اړﻩ اﺣﮑﺎم ﭘﻴﺸﺒﻴﻨﻲ او ځﻮاﮐﻤﻦ ﮐړي.
 .٧۶ﻟﮑﻪ ﭼﯽ ﭘﻪ اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﯥ ﻳﯥ څﺮګﻨﺪوﻧﻪ ﺷﻮې دﻩ د راﻳﻪ ورﮐﻮوﻧﮑﻮ د ﭘﻮهﺎوي او ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ورﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د دري او
ﭘښﺘﻮ ژﺑﻮ ﺗﺮڅﻨګ ﻟﻪ ﻣﺤﻠﻲ ژﺑﻮ څﺨﻪ هﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﮐﺎر واﺧﻴﺴﺘﻞ ﺷﻲ.
 .٧٧د ټﺎﮐﻨﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﺑﺎﻳﺪ هڅﻪ ﮐړﯼ واﯼ ﺗﺮ څﻮ راﯼ ورﮐﻮﻧﮑﻮ ﺗﻪ ﭘﻮهﺎوﯼ ورﮐړﯼ او د هﻐﻮﯼ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ ﺛﺒﺖ ﮐړﯼ
او ﮐﻮﭼﻴﺎﻧﻮ راﻳﻪ ورﮐﻮوﻧﮑﻮ ﺗﻪ د راﻳﯥ اﭼﻮﻧﯥ زﻣﻴﻨﻪ د ﭘﻮرﺗﻨﻴﻮ ﻻرښﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐﯽ ﻧﻴﻮﻟﻮﺳﺮﻩ ﺑﺮاﺑﺮﻩ ﮐړي.
 .٧٨د اﻣﮑﺎن ﭘﻪ ﺻﻮرت ﮐﯥ د ټﺎﮐﻨﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن د ټﺎﮐﻨﻮ د ﭘﺮوﺳﯥ ﭘﻪ اړﻩ د ﮐﻮﭼﻴﺎﻧﻮ د ﭘﻮهﺎوى ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ د ځﻴﻨﻮ
ﺗﺪاﺑﻴﺮو ﭘﻠټﻨﻪ وﮐړي ﺗﺮڅﻮ د هﻐﻮى اړﺗﻴﺎوې ﺳﺮﺗﻪ ورﺳﯧږي او ﮐﻮﭼﻲ ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻲ او ﻳﺎ د ﮐﻮﭼﻴﺎﻧﻮ اړوﻧﺪ ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻲ ﭘﻪ
ﺧﭙﻠﻮ وﻻﻳﺘﻲ دﻓﺘﺮوﻧﻮ ﮐﯥ ﭘﻪ ﮐﺎر وګﻤﺎري.
 .٧٩د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن د اﺳﺘﺨﺪام ﭘﻪ ﭘﺎﻟﻴﺴﻲ ﮐﯥ دا اﻣﮑﺎن ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﯽ ﭼﯥ د ﺧﭙﻠﻮ ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ ﭘﻪ ﻣﻨځ ﮐﯥ د ﻣﻌﻴﻮﺑﻮ
ﮐﺴﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﺑﺮﺧﻪ ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐﯥ وﻧﻴﺴﻲ .ﻟﮑﻪ د  ٢٠٠٥ﮐﺎل ﭘﻪ ټﺎﮐﻨﻮ ﮐﯥ ﭼﯥ ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐﯥ ﻧﻴﻮل ﺷﻮې وﻩ.

 -١۴د ﻣﺪﻧﻲ ټﻮﻟﻨﯥ او ﻧﻮرو اړوﻧﺪو ﻧﻬﺎدوﻧﻮ ګډون
اﻟﻒ .د ﻣﺪﻧﻲ ټﻮﻟﻨﯥ ګډون
د ټﺎﮐﻨﻮ ﭘﻪ وﺧﺖ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﺪﻧﻲ ټﻮﻟﻨﯥ د ټﺎﮐﻨﻮ د داﺧﻠﻲ ﻧﻈﺎرت ،د راﻳﻪ ورﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﭘﻮهﺎوﻳﻮ د راﻣﻨځ ﺗﻪ ﮐﻮﻟﻮ او د
ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﻲ ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ او ﺧﺒﺮو اﺗﺮو ﭘﻪ ﺷﻤﻮل ،ﭘﻪ ﻳﻮ ﻟړ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﺑﺮﺧﻪ اﺧﻴﺴﺘﯥ وﻩ ،ﺗﺮڅﻮ د ټﺎﮐﻨﻮ ﭘﻪ ﭘﺮوﺳﻪ ﮐﯥ ﺧﻠﮏ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪهﻲ ﮐړي .ﭘﻪ داﺳﻲ ﺣﺎل ﮐﯥ ﭼﯥ ﻣﺪﻧﻲ ټﻮﻟﻨﻪ د ودې ﭘﻪ ﺣﺎل ﮐﯥ دﻩ ،د هﻐﻮى ﭘﻪ وړاﻧﺪي ﻇﺮﻓﻴﺘﻲ ،ﺣﻘﻮﻗﻲ او ﺳﻴﺎﺳﻲ
ﺳﺘﻮﻧﺰي ﺷﺘﻮن ﻟﺮي ﭼﯥ د دوى ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﺧڼﺪوﻧﻪ را ﻣﻨځﺘﻪ ﮐﻮﯼ .ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﻏﻴﺮ اﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﻣﻮﺳﺴﯥ د ﮐﺎروﻧﻮ د
ﺑﺮاﺑﺮوﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﭘﻪ دوﻩ ﮐټګﻮرﻳﻮ وﯦﺸﻞ ﮐﯧږي ﭼﯥ ﻟﻪ ان ﺟﻲ او ګﺎﻧﻮ او ټﻮﻟﻨﻴﺰو ﻣﻮﺳﺴﻮ څﺨﻪ ﻋﺒﺎرت دي .هﺮﻩ ﻳﻮﻩ ﻳﯥ
ﺧﭙﻞ ځﺎﻧګړي ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻟﺮي او ﭘﻪ ګڼ ﺷﻤﯧﺮ وزارﺗﺨﺎﻧﻮ ﮐﯥ د ﺛﺒﺖ ﻟﭙﺎرﻩ ګڼ ﺷﻤﯧﺮ ﺷﺮوط ﻟﺮي.
وړاﻧﺪﻳﺰوﻧﻪ:
 .٨٠ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻮﻻى ﺷﻲ د ﻏﻴﺮ ﺣﮑﻮﻣﺘﻲ ﻣﻮﺳﺴﻮ ﻗﻮاﻧﻴﻦ او د ټﻮﻟﻨﻴﺰو ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﭘﻪ ﻳﻮﻩ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﯥ ﻳﻮځﺎى ﮐړي ﭼﯥ
د ﻏﻴﺮ ﺣﮑﻮﻣﺘﻲ ،ﻏﻴﺮ ﺳﻴﺎﺳﻲ او ﻏﻴﺮ اﻧﺘﻔﺎﻋﯥ ﻧﻬﺎدوﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﺗړاو ﮐﯽ وﯼ .د ﻣﻮﺳﺴﺎﺗﻮ د ﺛﺒﺖ او راﭘﻮر ورﮐﻮﻧﯽ ﭘﻴﭽﻠﻲ
ﺷﺮﻃﻮﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ډﯦﺮ ﻣﻨﻄﻘﻲ او ﺁﺳﺎﻧﻪ ﺷﻲ ) د ﻣﺜﺎل ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ټﻮل ﻏﻮښﺘﻨﻠﻴﮑﻮﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻮازي ﻳﻮې اﺟﺮاﻳﻮي ﻣﺮﺟﻊ ﺗﻪ وړاﻧﺪي ﺷﻲ(
د ټﻮﻟﻨﻴﺰو ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﻻرې د ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻨﺎﺑﻌﻮ د ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮﻟﻮ اړوﻧﺪ ﻣﻘﺮرﻩ ﮐﯥ ﺑﺎﻳﺪ ﻟﻪ ﺳﺮﻩ ﻏﻮر وﺷﻲ.
 .٨١ﻧړﻳﻮاﻟﻪ ټﻮﻟﻨﻪ ﺑﺎﻳﺪ د ﻣﺪﻧﻲ ټﻮﻟﻨﯥ د ځﻮاﮐﻤﻨﻮﻟﻮ او د هﻐﯥ د ﻧﻬﺎدوﻧﻮ د ﻇﺮﻓﻴﺘﻮﻧﻮ د ﻟﻮړوﻟﻮ او د ان ﺟﻲ او ګﺎﻧﻮ د ادارﻩ
ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ د ﻣﺪﻧﻲ ټﻮﻟﻨﯥ د اهﻤﻴﺖ ﭘﻪ اړﻩ ﺗﺨﻨﻴﮑﻲ ﻣﺮﺳﺘﯥ وﮐړي ﺗﺮڅﻮ ﻋﺎﻣﻪ ﭘﻮهﺎوى ) د اﻓﻐﺎﻧﻲ ﻣﻘﺎﻣﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﻣﻨځ ﮐﯥ د
ﭘﻮهﺎوى راﻣﻨځ ﺗﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ګډون( راﻣﻨځ ﺗﻪ ﺷﻲ .ﻟﻪ هﻐﻪ وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ ﺳﺮﻩ ډﯦﺮې ﻣﺮﺳﺘﯥ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﺮﺗﻪ ورﺳﯧږي ﭼﻴﺮې ﭼﯥ ﻣﺪﻧﻲ
ټﻮﻟﻨﻮ زﻳﺎﺗﻪ ودﻩ ﻧﻪ دﻩ ﮐړې.

ب .داﺧﻠﻲ ﻧﻈﺎرت
داﺧﻠﻲ ﻧﻈﺎرت د ټﺎﮐﻨﻮ ﭘﻪ ﭘﺮوﺳﻪ ﮐﯥ د ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ او د ﻣﻮازﻧﯥ د ﺳﺎﺗﻨﯥ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ د اﺳﺎﺳﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﮐﺘﺎر څﺨﻪ دى .دﻏﻪ ﮐﺎر
د ﻋﺎﻣﻪ دﻗﺖ ﻟﭙﺎرﻩ د ارزښﺖ وړ ﻋﻨﺼﺮ دى .دﻏﻪ ﮐﺎر د ټﺎﮐﻨﻮ د ﭘﺎﻳﻠﯥ ﭘﻪ ﻣﻨﻠﻮ او ﭘﺮوﺳﻪ ﮐﯥ د ډاډ ﭘﻪ راﻣﻨځ ﺗﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﮐﯥ
ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﻮي .دﻏﻪ ﮐﺎر هﻤﺪارﻧګﻪ د دﻣﻮﮐﺮاﺗﻮ ﻧﻬﺎدوﻧﻮ ﭘﻪ اړﻩ د اﺗﺒﺎﻋﻮ ﻟﻪ ﻻرې د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ د ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﭼﺎﻧﺲ راﻣﻨځ ﺗﻪ ﮐﻮي ﭼﯥ ﭘﻪ ﭘﺎﻳﻠﻪ ﮐﻲ ﻳﯥ ﭘﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺗﻴﮑﻪ ﭘﺮوﺳﻪ ﮐﯥ ﭘﻪ ﻓﻌﺎﻟﻪ ﺗﻮګﻪ وﻧډﻩ اﺧﻠﻲ .اﻟﺒﺘﻪ ﭘﻪ اوﺳﻨﻲ وﺧﺖ ﮐﯥ ﭘﻪ
ټﺎﮐﻨﻮ ﮐﯥ د ﺗﻘﻠﺐ د ﺷﺘﻮن او ﭘﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺗﻴﮏ ﺷﮑﻞ ﺑﺎﻧﺪي د ﻋﺎﻣﻪ و د ډاډ ﻧﻪ ﻟﺮﻟﻮ ﻟﻪ ﮐﺒﻠﻪ داﺧﻠﻲ ﻧﻈﺎرت ﻳﻮﻩ اړﺗﻴﺎ دﻩ .د دې
ﺑﺮﺳﯧﺮﻩ د اﻣﻨﻴﺘﻲ ﺳﺘﻮﻧﺰو ﭘﻪ وﺟﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻧﻈﺎرت ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﺗﻪ ﻧﻪ ﻻﺳﺮﺳﻰ داﺧﻠﻲ ﻓﻌﺎﻟﻮ ﻧﻈﺎرت ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﺗﻪ اړﺗﻴﺎ زﻳﺎﺗﻮي.
ﭘﻪ دﻏﻪ ټﺎﮐﻨﻮ ﮐﯥ د ټﺎﮐﻨﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن  ٢١ﻧﻈﺎرت ﮐﻮوﻧﮑﻲ ګﺮوﭘﻮﻧﻪ وټﺎﮐﻞ ﭼﯥ دﻏﻪ ګﺮوﭘﻮﻧﻮ  ٩٢٢٨ﮐﺴﺎن ﭘﻪ ګڼ
ﺷﻤﯧﺮ ځﺎﻳﻮﻧﻮ ﮐﯥ د ﻧﻈﺎرت ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ټﺎﮐﻠﻲ وﻩ .د اﻣﻨﻴﺘﻲ ﺳﺘﻮﻧﺰو ﺳﺮﻩ دﻏﻪ ﺷﻤﯧﺮﻩ ﺟﺎﻟﺒﻪ ﺑﺮﯦښﻲ ﺧﻮ د ﻧﻈﺎرت
ﮐﻮوﻧﮑﻮ د ﺷﻤﯧﺮې د ﻟږﺗﻮب ،د هﻐﻮى د ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ او ﻟﻪ هﻐﻮى څﺨﻪ د ﺣﻤﺎﻳﺖ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ اړﻩ ﻻ ﺗﺮاوﺳﻪ ډﻳﺮې اﻧﺪﻳښﻨﯥ ﺷﺘﻪ .د
ټﺎﮐﻨﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن داﺳﻲ ﺗﺼﺪﻳﻘﻨﺎﻣﯥ ﺻﺎدرې ﮐړې دي ﭼﯥ ﭘﻪ ﺛﺒﺖ ﺷﻮو ځﺎﻳﻮﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪي ﭘﻪ ﻧﻈﺎرت ﮐﻮﻟﻮ ﺑﻨﺎ دي .د دې
ﺳﺮﻩ ،ﭘﻪ ځﻴﻨﻮ وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ د ﺗﺼﺪﻳﻘﻨﺎﻣﻮ د ﺻﺎدروﻟﻮ وروﺳﺘﻪ واﻟﻲ ﭘﻪ ﻧﻮﻣﻮړو وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ د ﮐﺎﻓﻲ ﻧﻈﺎرت ﮐﻮوﻧﮑﻮ د ټﺎﮐﻠﻮ
ﻟﭙﺎرﻩ ټﺎﮐﻮﻧﮑﻮ ﮔﺮوﭘﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﺳﺘﻮﻧﺰې راﻣﻨځ ﺗﻪ ﮐړې دي .ﻻ ﺗﺮاوﺳﻪ د هﺮ وﻻﻳﺖ ﻟﭙﺎرﻩ د ﺻﺎدرو ﺷﻮو ﺗﺼﺪﻳﻘﻨﺎﻣﻮ او ﺑﻪ هﻐﻪ
ﮐﯽ د ﺟﻨﺪر د ﻣﺮاﻋﺎت ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ اړﻩ د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﻟﻪ ﻻرې ﮐﻮم دﻗﻴﻖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻧﻪ دي ښﻮول ﺷﻮي .ﻟﻪ ټﺎﮐﻨﻮ
وړاﻧﺪي وﻟﻴﺪل ﺷﻮل ﭼﯥ ځﻴﻨﻮ ﻧﻈﺎرت ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﭘﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺗﻮګﻪ ﻟﻪ ځﻴﻨﻮ ﮐﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﮐﺎر ﮐﺎوﻩ.
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻋﺎدﻻﻧﻪ او ﺁزادو ټﺎﮐﻨﻮ ﺑﻨﻴﺎد ) (FEFAد ﻣﺪﻧﻲ ټﻮﻟﻨﯥ ﻟﻪ  ١٦ﮐﺴﻴﺰې ﻋﻀﻮې ﻟﺮوﻧﮑﯥ ﺷﺒﮑﯥ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﮐﯥ ﭘﻪ ټﺎﮐﻨﻮ ﺑﺎﻧﺪي د ﻧﻈﺎرت ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻟﻮى ګﺮوپ دى .دﻏﻪ ﺑﻨﻴﺎد  ٧٢٦٧ﻧﻈﺎرت ﮐﻮوﻧﮑﻲ د  ٤٠٠اوږد ﻣﻬﺎﻟﻮ ﻧﻈﺎرت
ﮐﻮوﻧﮑﻮ او د وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ د  ٤٦هﻤﺎهﻨګ ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﭘﻪ ګډون د هﻴﻮاد ﭘﻪ ګڼ ﺷﻤﯧﺮ ﺑﺮﺧﻮ ﮐﯥ د اګﺴﺖ د  ٢٠ﻣﯥ ﭘﻪ ټﺎﮐﻨﻮ ﮐﯥ د
ځﺎى ﭘﻪ ځﺎى ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ،ﺛﺒﺖ ﮐړل .ﺧﻮ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ اﻣﻨﻴﺘﻲ ﺳﺘﻮﻧﺰې د دې ﻣﺎﻧﻊ ﺷﻮې ﭼﯥ هﻐﻮى ﭘﻪ ﺁزادﻩ ﺗﻮګﻪ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ وﮐړي .د دﻏﻪ ﺑﻨﻴﺎد ارزوﻧﻪ دا ﭘﻪ ګﻮﺗﻪ ﮐﻮي ﭼﯥ دﻏﻪ ﺑﻨﻴﺎد د ) (٣٤وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﮐﺘﺎر څﺨﻪ ﻳﻮازې ﭘﻪ اوو وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ
ټﻮﻟﻮ وﻟﺴﻮاﻟﻴﻮ ﺗﻪ ﭘﻮرﻩ ﻻﺳﺮﺳﻰ درﻟﻮد .ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ دې هﮑﻠﻪ وواﻳﻮ ﭼﯥ د ﻓﻴﻔﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪګﺎن ﺗﺮ ﺳﺨﺖ ﺗﻬﺪﻳﺪ او ﻓﺸﺎر ﻻﻧﺪي ﺷﻮل ﭼﯥ
ﭘﻪ دﻏﻪ ﺷﺎن ﺷﺮاﻳﻄﻮ ﮐﯥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﮐﻮل ګﺮان دي.
ﻟﻪ هﻐﻪ ځﺎﻳﻪ ﭼﯥ ﻓﻴﻔﺎ ) (FEFAد  ٢٠٠٤او  ٢٠٠٥ﮐﻠﻮﻧﻮ ټﻮﻟټﺎﮐﻨﯥ ﻧﻈﺎرت ﮐړې او ﻟﻴﺪﻟﯥ دي ،دﻏﻪ ﺑﻨﻴﺎد ﺧﭙﻞ ﮐﺎري
ﻇﺮﻓﻴﺘﻮﻧﻪ د ﻧﻈﺎرت ﮐﻮوﻧﮑﻮ د ﺷﻤﻴﺮې ﻟﻪ ﻟﺤﺎﻇﻪ ﭘﺮاخ ﮐړي دي .د ټﺎﮐﻨﻮ ﭘﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮐﯥ د اﺻﻼﺣﺎﺗﻮ ﭘﻪ اړﻩ د هڅﯥ او ﺣﻤﺎﻳﺖ
دﻧﺪﻩ ﻳﯥ د ټﺎﮐﻨﻮ ﺗﺮﻣﻨځ ﭘﻪ ﺷﺘﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﮐﯥ ﭘﺮﻣﺦ وﻳﻮړﻟﻪ .د دې ﺳﺮﻩ ) (FEFAد ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺟﻮړوﻟﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ ﻟﻪ ﻟﻮﻳﻮ
ﺳﺘﻮﻧﺰو ﺳﺮﻩ ﻣﺦ ﺷﻮ او د ټﺎﮐﻨﻮ ﭘﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﮐﯥ د ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻨﺎﺑﻌﻮ د ﻧﻪ ﺷﺘﻮن ﻟﻪ ﮐﺒﻠﻪ ﻟﻪ ﺳﺘﻮﻧﺰې ﺳﺮﻩ ﻣﺦ ﺷﻮ .د ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻨﺎﺑﻌﻮ
ﺗﺪارﮎ ﻧﺎوﺧﺘﻪ ﺳﺮﺗﻪ ورﺳﯧﺪ ﭼﯥ د دﻏﻪ ﺑﻨﻴﺎد ﻧﻈﺎرﺗﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻪ ﻳﯥ ﻟﻪ ﺳﺘﻮﻧﺰې ﺳﺮﻩ ﻣﺦ ﮐړل 73 .دهﻐﯥ ﺑﺮﺳﯧﺮﻩ د ﻓﻴﻔﺎ ﻟﭙﺎرﻩ
ﭘﻪ داﺋﻤﻲ ﺗﻮګﻪ ﮐﻮم ﺗﺨﻨﻴﮑﻲ ﺣﻤﺎﻳﺖ او ﻣﺸﻮرې ورﮐﻮﻧﯥ ﺷﺘﻮن ﻧﻪ درﻟﻮد ﭼﯥ دﻏﻪ د ﻓﻴﻔﺎ د ځﻴﻨﻮ ﮐﺎروﻧﻮ د ﻣﺤﺪودوﻟﻮ ﻻﻣﻞ ﺷﻮ
ﻟﮑﻪ :د ټﺎﮐﻨﻮ د ورځ د ﻧﻈﺎرت ﻟﭙﺎرﻩ د ﻓﻮرﻣﻮ ﺟﻮړوﻟﻮ ځﻨډﯦﺪل ،د راﻳﻪ اﭼﻮﻧﯥ د ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ ﭘﻪ اړﻩ د ﻻزﻣﻮ او ﮐﺎرووﻧﮑﻮ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯽ ﺑﺎﻧﮏ او رﻳﮑﺎرډوﻧﻮ ﻧﻪ ﺷﺘﻮن ،د اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﻧﻪ ﻟﻴﮑﻨﻪ ،د ﭘﺎﻳﻠﻮ د ﭘﺮوﺳﯥ د ﻧﻈﺎرت او ﻟﻪ ټﺎﮐﻨﻮ وروﺳﺘﻪ ﺣﺎﻻت
ﭘﻪ اړﻩ د ﭘﻼن ﻧﻪ ﺟﻮړوﻧﻪ او داﺳﯽ ﻧﻮر.
وړاﻧﺪﻳﺰوﻧﻪ:
 .٨٢د ﻓﺸﺎروﻧﻮ او داﺧﻠﻲ ﻧﻈﺎرت ﮐﻮوﻧﮑﻮ د وﯦﺮوﻧﯥ ﭘﻪ اړﻩ دﻋﻮاګﺎﻧﯥ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ﺳﻤﻪ ﺗﻮګﻪ ﺗﺮ رﺳﯧﺪګﯥ ﻻﻧﺪي راوﺳﺘﻞ ﺷﻲ او
ﻣﺘﺨﻠﻔﻴﻨﻮ ﺗﻪ ﺳﺰا ورﮐړل ﺷﻲ.
 .٨٣د داﺧﻠﻲ او ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﻧﻈﺎرت ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﺣﻘﻮﻧﻪ او ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻮﻧﻪ او دا ﭼﯥ هﻐﻮى د ټﻮﻟﯥ ﭘﺮوﺳﯥ او د ټﺎﮐﻨﻮ ﭘﺮاوﻧﻮ اړوﻧﺪو
اﺳﻨﺎدو ﺗﻪ د ﻻﺳﺮﺳﯽ ﺣﻖ ﻟﺮي ﻳﻮازې د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن د ﻣﻘﺮراﺗﻮ ﭘﻪ اﺳﺎس ﻧﻪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ښﮑﺎرﻩ ﺗﻮګﻪ د ټﺎﮐﻨﻮ
ﭘﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﯥ څﺮګﻨﺪ ﺷﻲ.

 -73د ٢٠٠٩ﮐﺎل د ﻣۍ ﭘﻪ ﻣﻴﺎﺷﺖ ﮐﯥ د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د اﻧﮑﺸﺎﻓﯽ ﭘﺮوګﺮام  ELECTﭘﺮوژﻩ ) (١،٨٢٠،١١٧ډاﻟﺮﻩ د ﻓﻴﻔﺎ ﻟﭙﺎرﻩ د  ٢٠٠٩ﮐﺎل د
ټﺎﮐﻨﻮ د ﻧﻈﺎرت ﭘﻪ ﻣﻨﻈﻮر ورﮐړې.

 .٨۴ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ او داﺧﻠﻲ ﻧﻈﺎرت ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﻟﻪ ﮐﻮم ﺗﻌﺼﺐ ﭘﺮﺗﻪ او ﭘﻪ ﺑﯥ ﭘﻠﻮﻩ ﺗﻮګﻪ د ﺧﭙﻞ ﻧﻈﺎرت دﻧﺪﻩ ﭘﺮﻣﺦ ﺑﻮځﻲ.
 .٨۵داﺧﻠﻲ ﻧﻈﺎرت ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﺗﻪ ﺑﺎﻳﺪ د ټﺎﮐﻨﻮ د ورځﯥ ﻟﻪ ﭘﻴﻞ وړاﻧﺪي ﭘﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ وﺧﺖ ﮐﯥ ﺗﺼﺪﻳﻘﻨﺎﻣﯥ ﺻﺎدرې ﺷﻲ ﺗﺮڅﻮ
ﻧﻈﺎرت ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﺗﻪ دا ﺗﻮان ورﮐړي ﭼﯥ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ وﺧﺖ او زﻣﺎن ﺳﺮﻩ د ﻧﻈﺎرت ﮐﻮوﻧﮑﻮ د ځﺎى ﭘﻪ ځﺎى ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻼن ﺟﻮړ
ﮐړي.
 .٨۶داﺧﻠﻲ ﻧﻈﺎرت ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺧﭙﻞ وړﺗﻴﺎ ﭼﯥ د ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪي ﮐﻮﻟﻮ او د ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ ﭘﺮوﺳﯥ ﺗﻪ ﭘﻪ ﻻﺳﺮﺳﻲ ﺑﻨﺎ دﻩ،
ځﻮاﮐﻤﻨﻪ ﮐړي.
 .٨٧ﻟﻪ داﺧﻠﻲ ﻧﻈﺎرت ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﺳﺮﻩ د ﻧﻈﺎرﺗﻲ وﺳﯥ د ځﻮاﮐﻤﻨﻮﻟﻮ ،د راﻳﻪ اﭼﻮﻧﯥ د ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ د ﭘﺎﻳﻠﻮ ﭘﻪ ﺗﺠﺰﻳﻪ او ﺗﺤﻠﻴﻞ او د
ټﺎﮐﻨﻮ د ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﻟﻪ ﻟﻮرې ﻟﻪ اﻋﻼن ﺷﻮو ﭘﺎﻳﻠﻮ ﺳﺮﻩ د ﺛﺒﺖ ﺷﻮو ﭘﺎﻳﻠﻮ د ﭘﺮﺗﻠﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ ،ﻻزﻣﻪ هﻤﮑﺎري
وﺷﻲ .ﻟﻪ ټﺎﮐﻨﻮ ﺳﺮﻩ د ﻓﻴﻔﺎ د ﻧﻈﺎرﺗﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ د ګړﻧﺪﯼ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﻟﻪ ﻓﻴﻔﺎ ) (FEFAﺳﺮﻩ د ﻣﺎﻟﻲ او ﺗﺨﻨﻴﮑﻲ هﻤﮑﺎرﻳﻮ
ﺑﺮﺳﯧﺮﻩ د دﻏﻪ ﻧﻬﺎد د داﺋﻤﯥ ځﻮاﮐﻤﻦ ﭘﺎﺗﻪ ﮐﯧﺪو ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ هﻤﮑﺎري ګﺎﻧﯥ ﺳﺮﺗﻪ ورﺳﻮل ﺷﯽ.
ج -د ﺳﻴﺎﺳﻲ ګﻮﻧﺪوﻧﻮ او د ﮐﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ د اﺳﺘﺎزو ګډون
د ټﺎﮐﻨﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن څﺮګﻨﺪوﻧﻪ ﮐړې دﻩ ﭼﯥ د وﻟﺴﻤﺸﺮۍ دڅﻮﮐۍ د ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﮐﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ  ٩٢٨٩٧ﻧﻤﺎﻳﻨﺪګﺎﻧﻮ
او د وﻻﻳﺘﻲ ﺷﻮراګﺎﻧﻮ دﮐﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ ١٦٩٧٠٩ﻧﻤﺎﻳﻨﺪګﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﻳﯥ ﭘﻪ دﻏﻪ ټﺎﮐﻨﻮ ﮐﯥ ﺗﺼﺪﻳﻘﻨﺎﻣﯥ ﻳﺎ ﮐﺎرﺗﻮﻧﻪ وﯦﺸﻠﻲ دي .د دې ﺳﺮﻩ
ﭼﯥ دﻏﻪ ﺷﻤﯧﺮﻩ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ ﺟﻠﺒﻮي د ﺗﺼﺪﻳﻘﻨﺎﻣﻮ ﻳﺎ ﮐﺎرﺗﻮﻧﻮ د ﺻﺎدروﻟﻮ ﭘﻪ ﭘﺮوﺳﯥ ﮐﯥ او د ﮐﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ او اﺳﺘﺎزو د رول د درﮎ
ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ اړﻩ ﺳﺘﻮﻧﺰو ﺷﺘﻮن درﻟﻮد .ځﻴﻨﻮ ﮐﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ اﻋﻼن وﮐړ ﭼﯥ د ﻧﻤﺎﻳﻨﺪګﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﻳﯥ د ټﺎﮐﻨﻮ ﭘﻪ ورځ ﻣﺎﻧﻊ راﻣﻨځ ﺗﻪ ﺷﻮى
و.
ځﻴﻨﻮ ﮐﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ ﺷﮑﺎﻳﺖ درﻟﻮد ﭼﯥ دوى د زﻳﺎت ﺷﻤﯧﺮ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪګﺎﻧﻮ ﺗﺼﺪﻳﻘﻨﺎﻣﯥ او ﮐﺎرﺗﻮﻧﻪ د ټﺎﮐﻨﻮ ﻟﻪ ورځﯥ ﻳﻮﻩ ورځ وړاﻧﺪې
ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐړي وي ﭼﯥ ﭘﻪ ﻟﯧﺮې ﻣﻨﻄﻘﻮ ﮐﯥ د ﺧﭙﻠﻮ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪګﺎﻧﻮ د ځﺎى ﭘﻪ ځﺎى ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﻳﯥ اﻧﺘﻘﺎل ﺷﻮﻧﻰ ﻧﻪ و .د وﻟﺴﻤﺸﺮۍ
دوﻩ ﻣﻄﺮح ﺷﻮو ﮐﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ څﺮګﻨﺪوﻧﻪ وﮐړﻩ ﭼﯥ هﻐﻮى د  ٢٩٠٠٠ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﮐﯥ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪګﺎن )د راﻳﻪ اﭼﻮﻧﯥ د ٢٨٠٠٠
ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﭼﯥ ﻟﻪ ﭘﺨﻮا ﭘﻼن ﺷﻮي و( درﻟﻮدل ﭼﯥ د هﻐﻮى ﺗﺼﺪﻳﻘﻨﺎﻣﯥ او ﮐﺎرﺗﻮﻧﻪ ﻳﯥ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐړي و .ﺧﻮ دا څﺮګﻨﺪﻩ
ﻧﻪ دﻩ ﭼﯥ ﺁﻳﺎ دﻏﻪ ﮐﺎﻧﺪﻳﺪان ﭘﻮهﯧﺪل هﻐﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﭼﯥ د ﻧﻤﺎﻳﻨﺪګﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﻻرې راټﻮل ﺷﻮي و څﻨګﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ او ﺑﺮاﺑﺮ ﮐړي .د
ﮐﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ او د هﻐﻮى د ﻧﻤﺎﻳﻨﺪګﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ روزوﻧﮑﻲ ﻧﺎوﺧﺘﻪ اﺳﺘﺨﺪام ﺷﻮي و او ﻟﻪ ﺑﻞ ﭘﻠﻮﻩ د ﺷﻤﯧﺮې ﻟﻪ ﻟﻮرې هﻢ ﮐﺎﻓﻲ ﻧﻪ و.
وړاﻧﺪﻳﺰوﻧﻪ:
 .٨٨د ټﺎﮐﻨﻮ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺷﻲ ﺗﺮڅﻮ د ﻧﻤﺎﻳﻨﺪګﺎﻧﻮ ﺣﻘﻮﻧﻪ او ﻣﺴﻮﻟﻴﺘﻮﻧﻪ د راﻳﻪ اﭼﻮﻧﯥ ﭘﻪ ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ ﮐﯥ د ﺣﺎﺿﺮﻳﺪو او د
ﭘﺮوﺳﯥ اړوﻧﺪ ځﺎﻧګړو ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﺗﻪ د ﻻﺳﺮﺳﻲ ﭘﻪ ﺷﻤﻮل ﭘﻪ دﻗﻴﻘﻪ ﺗﻮګﻪ ﭘﻴﺸﺒﻴﻨﻲ ﺷﻲ.
 .٨٩د ټﺎﮐﻨﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن د ﻧﻤﺎﻳﻨﺪګﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﺗﺼﺪﻳﻘﻨﺎﻣﯥ او ﮐﺎرﺗﻮﻧﻪ ﻟږ ﺗﺮ ﻟږﻩ د ټﺎﮐﻨﻮ ﻟﻪ ورځﯥ دوﻩ اوﻧۍ وړاﻧﺪي )د
درﺧﻮاﺳﺖ د ﭘﺮوﺳﯥ ﭘﻪ اړﻩ د ﻣﻌﻴﺎد ﻟﻪ ټﺎﮐﻠﻮ ﺳﺮﻩ( ،ﺻﺎدر ﮐړي.
 .٩٠د ګﻮﻧﺪوﻧﻮ ،ﮐﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ او ﻧﻤﺎﻳﻨﺪګﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻧﻤﺎﻳﻨﺪګﺎﻧﻮ د رول او دﻧﺪو ﭘﻪ اړﻩ او ﻟﻪ هﻐﻮى څﺨﻪ د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮﻟﻮ
ﭘﻪ اړﻩ ﭘﺮﻣﺨﺘﻠﻠﻲ روزﻧﯥ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐﯥ وﻧﻴﻮل ﺷﻲ .د ﻧﻤﺎﻳﻨﺪګﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﻻرې د راﻳﻪ اﭼﻮﻧﯥ ﭘﻪ ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ ﮐﯥ د ﻧﻈﺎرت ﮐﻮﻟﻮ ،د
ﺗﺮﻻﺳﻪ ﺷﻮو ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ رﻳﮑﺎرډ او ﻟﻪ هﻐﯥ څﺨﻪ د ګټﯥ اﺧﻴﺴﺘﻨﯥ او د ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ د وړاﻧﺪي ﮐﻮﻟﻮ د څﺮﻧګﻮاﻟﻲ ﭘﻪ اړﻩ ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋې
ګﺎﻧﯥ ﺷﻮﻧﯥ دي ﭼﯥ ﭘﻪ دﻏﻪ ﺷﺎن ﺗﺮﻳﻨﻨګﻮﻧﻮ ﮐﯥ ځﺎى ورﮐړل ﺷﻲ.

 .١۵د راﻳﻪ ورﮐﻮوﻧﮑﻮ او ﺧﻠﮑﻮ ﭘﻮهﺎوﯼ
د  ٢٠٠٩ﮐﺎل ﭘﻪ ټﺎﮐﻨﻮ ﮐﯥ د ﺧﻠﮑﻮ ښﻮوﻧﻪ ﻣﺪﻧﯥ ټﻮﻟﻨﯥ او د راﻳﻪ ورﮐﻮوﻧﮑﻮ ښﻮوﻧﻪ د ټﺎﮐﻨﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﭘﻪ ﻏﺎړﻩ
اﺧﻴﺴﺘﯥ وﻩ .ټﻮﻟﻨﻴﺰﻩ ښﻮوﻧﻪ ﭘﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﻲ ﺑﺎﻧﺪي ﭘﻪ وﻻړ ﻧﻈﺎم ﮐﯥ د ټﺎﮐﻨﻮ د رول ﭘﻪ اړﻩ ﭘﻪ ﭘﺮاﺧﻪ ﺗﻮګﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻟﺮي ،ﭘﻪ
داﺳﻲ ﺣﺎل ﮐﯥ ﭼﯥ د راﻳﻪ ورﮐﻮوﻧﮑﻮ ښﻮوﻧﻪ ﭘﻪ ځﺎﻧګړې ﺗﻮګﻪ د راﻳﻪ ورﮐﻮوﻧﮑﻮ د ګډون ﻟﻪ رول او د ﻧﻮم ﺛﺒﺘﻮﻧﯥ او د راﻳﻪ

اﭼﻮﻧﯥ ﻟﻪ څﺮﻧګﻮاﻟﻲ ﺳﺮﻩ اړﻳﮑﻪ ﻟﺮي .ﻣﺪﻧﯥ ټﻮﻟﻨﻪ ﭘﻪ ﻳﻮﻩ ﺧﻮﻟﻪ ﭘﻪ دې ﺑﺎور دﻩ ﭼﯥ د ﻋﺎﻣﻮ ﺧﻠﮑﻮ ښﻮوﻧﻪ ﭘﻪ ښﻪ ﺗﻮګﻪ د ﻣﺪﻧﯥ
ټﻮﻟﻨﯥ د ﺷﺒﮑﻮ ﻟﻪ ﻻرې ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐﻴﺪاﯼ ﺷﻲ ځﮑﻪ ﻧﻮﻣﻮړې ﺷﺒﮑﯥ ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺗﺠﺮﺑﻮ څﺨﻪ د ګټﯥ اﺧﻴﺴﺘﻨﯥ ﻟﻪ ﻻرې او ﭘﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﻪ
ﮐﭽﻪ د ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ ﻣﻮادو د وﯦﺶ د ﻣﻴﮑﺎﻧﻴﺰم د ﻟﺮﻟﻮ ﻟﻪ ﻻرې دا ﮐﺎر ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐﻮوﻻى ﺷﻲ .ﺧﻮ ﻧړﻳﻮال ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﻳﺎن د ﺗﺪارﮐﺎﺗﻮ ﭘﻪ
اړﻩ د ﻣﺸﺨﺼﻮ ﻣﻘﺮراﺗﻮ ﺗﺎﺑﻊ دي .ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﻳﺎﻧﻮ د هﻐﻮى ﭘﻪ ﻋﻮض د ﺧﻠﮑﻮ د ښﻮوﻧﯥ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﻟﻪ څﻠﻮرو ﻣﻮﺳﺴﻮ ﺳﺮﻩ ﻗﺮار
داد وﮐړ .دا ﮐﺎر ﻳﯥ ﻟﻪ ګڼ ﺷﻤﯧﺮ ﻣﻨﺎﺑﻌﻮ څﺨﻪ د ګټﯥ اﺧﻴﺴﺘﻨﯥ ﻟﻪ ﻻرې ﺳﺮﺗﻪ ورﺳﻮﻟﻮ ،ﻟﮑﻪ :ﺗﻴﺎﺗﺮ ،ټﻮﻟﻨﻴﺰ ﻣﺒﺎﺣﺜﺎت ،روزﻧﯥ
او د ﻣﺤﻠﻲ ﻣﺘﻨﻔﺬﻳﻨﻮ او ﻣﺬهﺒﻲ رهﺒﺮاﻧﻮ ﻟﻪ ﻻرې .ﻧﻮرې ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺮﺳﺘﯥ ﭘﺮ هﻐﻮ ﻣﻮﺳﺴﺎﺗﻮ ﭘﺮ ﻣﺼﺮف ورﺳﻴﺪې ﭼﯥ د ﻇﺮﻓﻴﺖ د
ﻟﻮړوﻟﻮ ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ ﻳﯥ ﺑﺮاﺑﺮول ﻟﮑﻪ د روزﻧﯥ د ﻣﻮادو اﻧﮑﺸﺎف او د هﻐﻪ ﻣﻮادو د اﻧﺘﻘﺎﻟﻮﻟﻮ ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋي ﺟﻮړول.
د راﻳﻪ ورﮐﻮوﻧﮑﻮ د ښﻮوﻧﯥ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن د دارﻻﻧﺸﺎء د ﻋﺎﻣﻪ ﭘﻮهﺎوي څﺎﻧګﯥ د  ٢٠٠٩ﮐﺎل د ټﺎﮐﻨﻮ
ﻟﭙﺎرﻩ د ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﻣﺮﺳﺘﻮ د ﭘﺮﻣﺨﺘﻠﻠﻮ ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﻻرې د راﻳﻪ ورﮐﻮوﻧﮑﻮ د ﻧﻮم ﺛﺒﺘﻮﻧﯥ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ د ﻋﺎﻣﻪ ﭘﻮهﺎوي ﮐﻤﭙﺎﻳﻦ
ﭘﻠﻲ ﮐړ .د  ٤٠٠ﻃﺮﺣﻪ ﺷﻮو ﭘﻼﻧﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﮐﺘﺎر څﺨﻪ د  ٦٠ﻗﺮادادوﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﮐﯥ ﻗﺮادادوﻧﻪ ﺳﺮﺗﻪ رﺳﯧﺪﻟﻲ و ﺗﺮڅﻮ د ټﺎﮐﻨﻮ
ﭘﻪ اړﻩ د ﭘﻮهﺎوي ﺳﻄﺤﻪ ﻟﻮړﻩ ﮐړي ﭼﯥ ﻟﻪ ﻣﺤﻠﻲ ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ ﺳﺮﻩ هﻢ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ وﻟﺮي د ﺑﻴﻠګﯥ ﭘﻪ ډول ﺳﭙﻮرﺗﻲ ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻪ،
ﺻﻨﻌﺘﻲ رﻗﺎﺑﺘﻮﻧﻪ ،ﻣﺸﺎﻋﺮې ،د ﻗﺮﺁن ﮐﺮﻳﻢ ښﻪ ﺗﻼوت او ډراﻣﯥ.
د ﻋﺎﻣﻪ ﭘﻮهﺎوي ﭘﻪ اړﻩ ګڼ ﺷﻤﯧﺮ ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻪ د راﻳﻪ ورﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻟﻪ ډﻟﻮ ،د ﻣﺪﻧﯥ ټﻮﻟﻨﯥ ﻟﻪ ﻣﺤﻠﻲ ﻧﻬﺎدوﻧﻮ ،ﻟﻪ ﺣﮑﻮﻣﺘﻲ ﻣﺤﻠﻲ
ﻣﺎﻣﻮرﻳﻨﻮ او ﻣﺘﻨﻔﺬﻳﻨﻮ او ﻣﺤﻠﻲ رهﺒﺮاﻧﻮ ﺳﺮﻩ د ﻣﺨﺎﻣﺦ ﺧﺒﺮو اﺗﺮو ﻟﻪ ﻻرې راﻣﻨځ ﺗﻪ ﺷﻮي ول .هﻤﺪارﻧګﻪ هڅﻪ ﺷﻮې وﻩ
ﺗﺮڅﻮ ﻟﻪ ﻣﺘﻨﻔﺬو ښځﻮ څﺨﻪ د ﻋﺎﻣﻪ ﭘﻮهﺎوي د ﭘﺮوګﺮام ﭘﻪ اړﻩ ګټﻪ واﺧﻴﺴﺘﻞ ﺷﻲ .هﻤﺪارﻧګﻪ د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن د
ﻋﺎﻣﻪ ﭘﻮهﺎوي ﮐﻤﭙﺎﻳﻦ د ټﺎﮐﻨﻴﺰو ﻣﺴﺌﻠﻮ ﭘﻪ اړﻩ ځﺎﻧګړې ﺗﻠﻴﻔﻮﻧﻲ ﺷﻤﯧﺮﻩ ﻟﺮﻟﻪ ﭼﯥ ﻧﻮﻣﻮړي ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﭘﻪ اوﻧۍ ﮐﯥ ٤٠٠٠٠
ﺗﻴﻠﻔﻮﻧﻮﻧﻪ د هﻴﻮاد ﻟﻪ ګﻮټ ګﻮټ څﺨﻪ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐړل.
وړاﻧﺪﻳﺰوﻧﻪ:
 .٩١د  ٢٠٠٩ﮐﺎل د ټﺎﮐﻨﻮ د ﭘﺮوﺳﯥ ﻟﻪ ﻣﻨﻔﻲ ﻋﻮاﻗﺒﻮ ﺳﺮﻩ د ﻣﻘﺎﺑﻠﯥ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ او د ﻳﻮې دﻣﻮﮐﺮاﺗﻴﮑﻲ ﭘﺮوﺳﯥ ﭘﻪ اړﻩ د ﻋﺎﻣﻪ
ډاډ د راﻣﻨځ ﺗﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺟﺪي هڅﯥ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻲ .ﭘﻪ دﻏﻪ راﭘﻮر ﮐﯥ د اﺳﺎﺳﻲ وړاﻧﺪﻳﺰوﻧﻮ ﺗﻄﺒﻴﻖ د دﻏﻪ هﺪف ﭘﻪ
ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﮐﯥ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﻮي .هﻤﺪارﻧګﻪ د ﺧﻠﮑﻮ ﭘﻪ ﻣﻨځ ﮐﯥ د ښﻪ ﺗﺎﺑﻌﻴﺖ روﺣﻴﻪ ﭘﻪ دﻏﻪ ﺷﺎن ﺑﺮﺧﻮ ﮐﯥ ﻓﻌﺎﻟﻪ ﺳﺎﺗﻞ او
راﻣﻨځ ﺗﻪ ﮐﻮل ﻟﮑﻪ :د ټﻮﻟﻨﻴﺰو ﻣﺒﺎﺣﺜﺎﺗﻮ ﻃﺮﺣﻪ ﮐﻮل ،د ټﻮﻟﻨﻴﺰو ﻟﻮﻣړﻳﺘﻮﺑﻮﻧﻮ وﮐﺎﻟﺖ او ﺗﺸﺨﻴﺺ ،د ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﺮ ﮐړﻧﻪ ﻧﻈﺎرت
او د ټﺎﮐﻨﻮ ﭘﻪ وﺧﺖ د ﮐﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ ﺗﺮ ﻣﻨځ ﭘﻪ ﺑﺤﺜﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﺑﺮﺧﻪ اﺧﻴﺴﺘﻨﻪ ،ﺗﺮڅﻮ د ټﺎﮐﻨﻮ د ﭘﺮوﺳﯥ ﻟﻪ ﻣﻨﻔﻲ ﻋﻮاﻗﺒﻮ ﺳﺮﻩ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
وﺷﻲ.
 .٩٢د ټﺎﮐﻨﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﮐﻮﻻى ﺷﻮل ﭼﯥ د راﻳﻪ ورﮐﻮوﻧﮑﻮ د ښﻮوﻧﯥ ﭘﻪ اړﻩ ﭘﺮاخ ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﻏﺎړﻩ واﺧﻠﻲ او د
ټﺎﮐﻨﻴﺰې ﭘﺮوﺳﯥ ﭘﻪ څﺎرﻧﻪ هﻢ ټﻴﻨګﺎر وﮐړي ﺗﺮڅﻮ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ وﺳﺎﺗﻞ ﺷﻲ ﭼﯥ دﻏﻪ ﮐﺎر د ﻧﻮﻣﻮړې ﭘﺮوﺳﯥ ﻟﻪ اﻏﻴﺰﻣﻦ ﺗﻮب ﺳﺮﻩ
ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﻮي .دا ﮐﺎر ﮐﯧﺪاى ﺷﻲ ﭘﻪ ﻟﻴﮑﻠﯥ ﻳﺎ ﻧﺎ ﻟﻴﮑﻠﯥ ﺗﻮګﻪ ﺳﺮﺗﻪ ورﺳﯧږي .ﺷﻔﺎهﻲ ﭘﻴﻐﺎﻣﻮﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ د اﻣﮑﺎن ﺗﺮ اﻧﺪازې ﭘﻪ ﻣﺤﻠﻲ
ژﺑﻮ ﺧﻠﮑﻮ ﺗﻪ ورﺳﻮل ﺷﻲ.
 .٩٣د ټﺎﮐﻨﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﮐﻮﻻى ﺷﻲ د ﻣﺪﻧﻲ ټﻮﻟﻨﯥ ﻟﻪ ﻧﻬﺎدوﻧﻮ ﺳﺮﻩ د ﺧﭙﻠﻮ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ د ځﻮاﮐﻤﻨﻴﺪو او د
هﻐﯥ ﻟﻪ ﺗﺠﺮﺑﻮ څﺨﻪ د ګټﯥ اﺧﻴﺴﺘﻨﯥ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﻟﻪ ﻧﮋدې هﻤﮑﺎري وﻟﺮي .د ټﺎﮐﻨﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﺑﺎﻳﺪ د ﻣﺪﻧﯥ ټﻮﻟﻨﯥ ﻧﻬﺎدوﻧﻪ
د اﮐﺒﺮ ﻣﻮﺳﺴﯥ ﻟﻪ ﻻرﯼ د ﮐﻮﭼﻨﻴﻮ ﻗﺮاردادوﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ او ﻟﻪ وﻳﺶ وړاﻧﺪي د ﭘﻴﻐﺎﻣﻮﻧﻮ د ﺑﻴﺎ ﮐﺘﻨﯥ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﻟﻪ دﻏﻪ ﻧﻬﺎدوﻧﻮ څﺨﻪ
ﻏﻮښﺘﻨﻪ وﮐړﯼ او دﻏﻪ ﻧﻬﺎدوﻧﻮﺗﻪ ﺧﺒﺮ ورﮐړﯼ.
 .٩۴ﻧړﻳﻮاﻟﻪ ټﻮﻟﻨﻪ ﺑﺎﻳﺪ د ﺧﻠﮑﻮ او راﻳﻪ ورﮐﻮوﻧﮑﻮ د ښﻮوﻧﯥ ﻟﭙﺎرﻩ ښﻮوﻧﻴﺰې ډﻟﯥ راﻣﻨځﺘﻪ ﮐړي ﺗﺮڅﻮ د ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ هڅﻮ د
هﻤﺎهﻨګ ﮐﻮﻟﻮ ،د هﻴﻮاد ﭘﻪ ګﻮټ ګﻮټ ﮐﯥ د ښﻮوﻧﯥ د ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ او د ﭘﺎم وړ ګﺮوﭘﻮﻧﻮ ﭘﻪ اړﻩ ﮐﺎر او هڅﻪ وﮐړي.

 .١٦د ټﺎﮐﻨﻮ ورځ
د ﺑﺪ اﻣﻨﻴﺘۍ د وﺿﻌﻴﺖ او د زﻳﺮﺑﻨﺎګﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﺳﺮﻩ د ټﺎﮐﻨﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ټﻮﻟټﺎﮐﻨﯥ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ وﺧﺖ او زﻣﺎن ﻳﻌﻨﻲ د
اګﺴﺖ ﭘﻪ  ٢٠ﻣﻪ ﻧﯧټﻪ ﺳﺮﺗﻪ ورﺳﻮﻟﯥ .ﺧﻮ ﻟﻪ اﻣﻨﻴﺘﻲ ﻧﻬﺎدوﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ دې اړﻩ ﭼﯥ د راﻳﻪ اﭼﻮﻧﯥ ﮐﻮم ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺮاﻧﻴﺴﺘﻞ ﺷﻲ
ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﻪ راﻣﻨځ ﺗﻪ ﮐﯧﺪل ،دﻋﺪم ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ او ځﻮاﺑﻮﻳﻨﻲ او د هﻴﻮاد ﭘﻪ ډﯦﺮو ﺑﺮﺧﻮ ﮐﯥ د ټﻮﻟټﺎﮐﻨﯥ د ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﻟﻪ ﻻرې

د راﻳﻮ د ﺻﻨﺪوﻗﻮﻧﻮ د ﻧﻪ ﮐﻨﺘﺮوﻟﺪ ﭘﺮﻳﺸﺎﻧۍ ﻻﻣﻞ ﺷﻮ .دﻏﻪ ﮐﺎر د ﺗﻘﻠﺐ د ﭼﺎﻧﺲ د راﻣﻨځ ﺗﻪ ﮐﯧﺪو ،د راﻳﻪ اﭼﻮﻧﯥ د ﺧﻴﺎﻟﻲ
ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ د ﭘﺮاﻧﻴﺴﺘﻠﻮ ﭘﻪ اړﻩ د ﺗﻮروﻧﻮ د راﻣﻨځ ﺗﻪ ﮐﯧﺪو او د ټﺎﮐﻨﻮ ﭘﻪ ﭘﺮوﺳﻪ ﺑﺎﻧﺪي د ﻋﺎﻣﻪ و د ﻧﻪ ډاډ راﻣﻨځ ﺗﻪ ﮐﯧﺪو ،ﻻﻣﻞ
ﺷﻮ.
د اﻣﻨﻴﺘﻲ ﻣﺴﺎﻳﻠﻮ او د ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ادارې ) (UNDSSراﭘﻮر ورﮐړ ﭼﯥ د ټﺎﮐﻨﻮ ﭘﻪ ورځ د ﭘﯧښﻮ ﺷﻤﯧﺮﻩ
د ﺗﯧﺮو اوﻩ ﮐﻠﻮﻧﻮ د ﻧﻮرو ورځﻮ ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ ډﯦﺮ زﻳﺎﺗﻪ وﻩ 74.دﻏﻪ ﺷﺎن ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ او ﺗﻬﺪﻳﺪوﻧﻪ ﭘﻪ ټﺎﮐﻨﻮ ﮐﯥ د ﺧﻠﮑﻮ د ﻧﻪ
ګډون اﺳﺎﺳﻲ ﻻﻣﻞ ﺷﻮ .د دﻏﻪ ﭘﯧښﻮ راﻣﻨځ ﺗﻪ ﮐﯧﺪل د ټﺎﮐﻨﻮ د ﭘﺮوﺳﯥ ﭘﻪ اړﻩ د ﻧﻈﺎرت ﮐﻮوﻧﮑﻮ ،ﻧﻤﺎﻳﻨﺪګﺎﻧﻮ او رﺳﻨﻴﻮ
څﯧړﻧﻴﺰ ﮐﺎر د هﻴﻮاد ﭘﻪ ډﻳﺮو ﺑﺮﺧﻮ ﮐﯥ ﭘﻪ ﺟﺪي ﺗﻮګﻪ ﻟﻪ ﺳﺘﻮﻧﺰې ﺳﺮﻩ ﻣﺨﺎﻣﺦ ﮐړ او ﭘﻪ هﻤﺪې ﺗﻮګﻪ د ټﺎﮐﻨﻮ ﭘﻪ ﭘﺮوﺳﻪ ﮐﯥ د
ﺗﻘﻠﺐ او ﻓﺴﺎد زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮاﺑﺮﻩ ﺷﻮﻩ.
د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ ﭘﻪ ﻣﺮﮐﺰ او وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ راﭘﻮر ورﮐړ ﭼﯥ دوى ﺗﺮ ﻓﺸﺎر او وﯦﺮې ﻻﻧﺪي دي او د
ﻧﻮرو ﻟﻪ ﻟﻮرې هﻐﻮى ﺗﻪ د رﺷﻮت ورﮐﻮﻟﻮ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﻮى و .د ټﺎﮐﻨﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن راﭘﻮر ورﮐړ ﭼﯥ د هﻐﻮى ١١
ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻲ د ټﺎﮐﻨﻮ ﭘﻪ ورځ د دﻧﺪې ﭘﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﮐﯥ وژل ﺷﻮي و .د دا ﺷﺎن ﺳﺨﺘﻮ ﺷﺮاﻳﻄﻮ ﺳﺮﻩ د ټﺎﮐﻨﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن
وﮐړاى ﺷﻮل ﺧﭙﻞ ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻲ اﺳﺘﺨﺪام ﮐړي ﺧﻮ ﻧﻮﻣﻮړي ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن د دې ﺗﻮان ﻧﻪ درﻟﻮد ﭼﯥ ښځﻴﻨﻪ ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﯥ ﭘﻪ ﮐﺎﻓﻲ
ﺗﻮګﻪ اﺳﺘﺨﺪام ﮐړي .هﻤﺪاﺷﺎن د ښځﻮ د راﻳﻪ اﭼﻮﻧﯥ ﭘﻪ ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ ﮐﯥ ﻟﻪ ﻧﺎرﻳﻨﻪ ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ څﺨﻪ ګټﻪ اﺧﻴﺴﺘﻞ ﺷﻮې وﻩ.
ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﮑﯥ ﻻرې ﭼﺎرې راﻣﻨځ ﺗﻪ ﺷﻮې ،ﺧﻮ دﻏﻪ ﻻرو ﭼﺎرو د هﻐﻪ راﻳﻪ ورﮐﻮوﻧﮑﻮ د ﺷﻤﯧﺮې د ﺷﻤﯧﺮﻟﻮ ﭘﻪ اړﻩ ﭼﯥ د
"راﻳﻪ ورﮐﻮوﻧﮑﻮ ﭘﻪ ﻟﺴﺖ ﮐﯥ"“ د ټﺎﮐﻨﻮ ﭘﻪ ورځ ﺛﺒﺖ ﺷﻮي و د ﮐﻨﺘﺮول او ﻣﻮازﻧﯥ د ﺳﺎﺗﻨﯥ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐﯥ ﻧﻪ وﻩ ﻧﻴﻮﻟﯥ.
ﭘﻪ ﻧﻮﻣﻮړې ﭘﺮوﺳﻪ ﮐﯥ اﺳﺎﺳﻲ ﺳﺘﻮﻧﺰﻩ د ﺳﻮري ﮐﻮﻟﻮ د ﻣﺎﺷﻴﻨﻮﻧﻮ ﻧﻪ ﺷﺘﻮن )ﺗﺮڅﻮ د راﻳﻪ اﭼﻮﻧﯥ ﮐﺎرﺗﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﻧښﻪ ﮐړي( او
ﭘﻪ ځﻴﻨﻮ ﻣﻮاردو ﮐﯥ د ګﻮﺗﻮ د رﻧګ دوام ﻧﻪ ﮐﻮل )د ﺗﻘﻠﺐ د ﻣﺨﻨﻴﻮي ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ اﺳﺎﺳﻲ اﻗﺪاﻣﺎت( ،و 75 .د ټﻮﻟټﺎﮐﻨﯥ د ورځﯥ
ﭘﻪ ﭘﺎې ﮐﯥ ﻳﻌﻨﻲ د ﻣﺎزدﻳګﺮ ﭘﺮ  ۴ﺑﺠﻮ او  ١٠دﻗﻴﻘﻮ د راﻳﻪ اﭼﻮﻧﯥ د ﭘﺮوګﺮام ﻟﻪ ﺗړﻟﻮ ﻟﺲ دﻗﻴﻘﯥ وړاﻧﺪي د ټﺎﮐﻨﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮎ
ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن د ﻳﻮﻩ ﺳﺎﻋﺖ ﻟﭙﺎرﻩ د راﻳﻪ اﭼﻮﻧﯥ ﻣﻮدﻩ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﮐړﻩ .دﻏﻪ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﭘﻪ دې اړﻩ د ﺧﺒﺮﺗﻴﺎ ﻧﻪ ﻟﺮﻟﻮ ﻟﻪ ﮐﺒﻠﻪ د ﺳﺘﻮﻧﺰې راﻣﻨځ
ﺗﻪ ﮐﯧﺪو ﻻﻣﻞ ﺷﻮ ځﮑﻪ ﭘﻪ ځﻴﻨﻮ ﺳﺎﺣﻮ ﮐﯥ د راﻳﻮ ﺷﻤﯧﺮﻧﻪ ﭘﻴﻞ ﺷﻮې وﻩ.
وړاﻧﺪﻳﺰوﻧﻪ:
 .٩۵ﻟﻪ ټﺎﮐﻨﻮ وروﺳﺘﻪ د ﻣﻤﻴﺰﯼ او ﺗﻔﺘﻴﺶ ،د ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ د ﻣﻮﻧﺪﻟﻮ او ﭘﺮاﺧﯥ ارزوﻧﯥ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐﯥ وﻧﻴﻮل ﺷﻲ
ﺗﺮڅﻮ ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧﮑﻲ ﮐﯥ د راﻳﻪ اﭼﻮﻧﯥ ﭘﻪ اړﻩ ﺳﺮﻏړوﻧﯥ ،د ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﮐړﻧﻼرې د اﻧﮑﺸﺎف اړوﻧﺪ ﻧﻮر ﻣﺴﺎﺋﻞ او ﻋﻤﻠﻲ ﮐﺎروﻧﻪ،
ﺳﻢ ﺷﻲ .د راﻳﻪ اﭼﻮﻧﯥ راﭘﻮروﻧﻪ او د ﻧﻈﺎرت ﮐﻮوﻧﮑﻮ او ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻨﻮ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدوﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐﯥ وﻧﻴﻮل ﺷﻲ.
 .٩۶د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺳﺮﺗﻪ رﺳﻮﻟﻮ ځﺎﻳﻮﻧﻪ )دﺗﺎﮐﻨﻮ ﻣﺤﻞ( ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺮ ﺑﻴﺎ ﮐﺘﻨﯥ ﻻﻧﺪې راوﺳﺘﻞ ﺷﻲ او د راﻳﻪ اﭼﻮﻧﯥ دځﺎﯼ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﻟﻪ
ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻮروﻧﻮ څﺨﻪ ،ﭘﻪ ځﺎﻧګړې ﺗﻮګﻪ د هﻐﻪ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﮐﻮروﻧﻪ ﭼﯥ ﻟﻪ ﮐﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ ﺳﺮﻩ اړﻳﮑﻪ ﻟﺮي او ﻳﺎ د دوﻟﺖ ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻲ
وي ،ګټﻪ واﻧﻪ ﺧﻴﺴﺘﻞ ﺷﻲ .د ټﺎﮐﻨﻮ ﭘﻪ ورځ د راﻳﻪ اﭼﻮﻧﯥ د ځﺎﻳﻮﻧﻮ او ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ ﻟﺴﺖ دې د اﻣﻨﻴﺘﻲ ﭘﺮﺳﻮﻧﻞ ﻟﻪ ﺷﻤﯧﺮې ﺳﺮﻩ
ﻳﻮ ځﺎى د ټﺎﮐﻨﻮ ﻟﻪ ﺳﺮﺗﻪ رﺳﻮﻟﻮ څﺨﻪ ﻣﺨﮑښﯽ راﻣﻨځ ﺗﻪ ﺷﻲ او د ټﺎﮐﻨﻮ ﭘﻪ ورځ ﺑﺎﻳﺪ دﻏﻪ ﺷﻤﯧﺮﻩ زﻳﺎﺗﻪ ﻧﺸﻲ.
 .٩٧د ټﺎﮐﻨﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﺑﺎﻳﺪ د راﻳﻪ اﭼﻮﻧﯥ د ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ ﻣﺴﻮوﻟﻴﻨﻮ او ﺳﺎﺣﻮي ﻣﺪﻳﺮاﻧﻮ ﺗﻪ څﺮګﻨﺪوﻧﻪ وﮐړي ﭼﯥ د دوى
ﻣﻌﺎﺷﻮﻧﻪ د ﭘﺎﻳﻠﻮ د ﻓﻮرﻣﻮ ،د راﻳﻪ اﭼﻮﻧﮑﻮ د ﻟﺴﺖ او ﻧﻮرو اﺳﻨﺎدو ﺗﺮ ﺗﺴﻠﻴﻤﻮﻟﻮ ﭘﻮرې ﻟﻪ ﮐﻮم دﻣﻨﻠﻮ وړ دﻟﻴﻞ د وړاﻧﺪﯼ
ﮐﻮﻟﻮﻧﻪ ﭘﺮﺗﻪ ،ﻧﻪ ورﮐﻮل ﮐﻴږي.
 .٩٨د راﻳﻪ اﭼﻮﻧﯥ د ځﺎﻳﻮﻧﻮ ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ ﺗﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ﺳﻤﻪ ﺗﻮګﻪ ﻻرښﻮوﻧﻪ وﺷﻲ ﭼﯥ ﻳﻮازي هﻐﻪ راﻳﻪ ورﮐﻮوﻧﮑﻲ ﮐﻮﻻى ﺷﻲ
د راﻳﻪ اﭼﻮﻧﯥ ﭘﺎڼﯥ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐړي ﭼﯥ د راﻳﻪ اﭼﻮﻧﯥ د ﮐﺎرت ﺷﻤﯧﺮﻩ ﻳﯥ د راﻳﻪ اﭼﻮﻧﯥ ﭘﻪ اړوﻧﺪ ﻣﺮﮐﺰ ﮐﯥ ﺛﺒﺖ ﺷﻮې وي .د
 -74ﺁﻳﺴﺎف د  ١٤ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﮐﯥ د ﭘﯧښﻮ راﭘﻮر د اګﺴﺖ ﭘﻪ  ٢٠ﻣﻪ ورﮐړ.
 -75ځﺎﻧګړى رﻧګ د ﺗﻘﻠﺐ د ﻣﺨﻨﻴﻮي ﻳﻮازﻳﻨۍ وﺳﻴﻠﻪ وي ﭘﻪ ځﺎﻧګړې ﺗﻮګﻪ ﭘﻪ هﻐﻪ ﺻﻮرت ﮐﯥ ﭼﯥ د راﻳﻪ ورﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻧﻮم ﺛﺒﺘﻮﻧﻪ ﻧﻪ وي
ﺷﻮې)،هﻤﺪارﻧګﻪ ځﺎﻧګړى رﻧګ د څﻮ ځﻠﻪ راﻳﻪ اﭼﻮﻧﯥ د ﻣﺨﻨﻴﻮي ﻟﭙﺎرﻩ ﻣﻴﮑﺎﻧﻴﺰم ګڼﻞ ﮐﻴږي( .ﺧﻮ ﻧﻮﻣﻮړى ځﺎﻧګړى رﻧګ ﻟﻪ اﻧﺪازې زﻳﺎت د ﺑﺎور
وړ هﻢ ﻧﻪ دى ،ځﮑﻪ اﻣﮑﺎن ﻟﺮي ﭼﯥ دﻏﻪ رﻧګ د ځﻴﻨﻮ ﮐﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻮادو ﻟﮑﻪ ﺑﻠﻴﭻ ﭘﻪ واﺳﻄﻪ او د ﺳﻔﻴﺪې څﺨﻪ د اﺳﺘﻔﺎدې ﻟﻪ ﻻرې ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ وﯦﻮړل ﺷﻲ.
د رﻧګ اﻏﻴﺰﻣﻦ ﺗﻮب ﻳﻮازﯼ د هﻐﻪ د ﮐﻴﻔﻴﺖ ﺗﺮ ښﻪ ﺗﻮب ﭘﻮرې اړﻩ ﻧﻠﺮي ﺑﻠﮑﯥ ﻟﻪ هﻐﻪ څﺨﻪ د ګټﯥ اﺧﻴﺴﺘﻨﯥ د څﺮﻧګﻮاﻟﻲ او د هﻐﻪ د ﺳﺎﺗﻨﯥ ﻟﻪ
ﻃﺮﻳﻘﯥ ﺳﺮﻩ هﻢ اړﻩ اړﻳﮑﻪ ﻟﺮي.

هﻐﻪ راﻳﻪ ورﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻲ ﺷﻤﯧﺮﻩ ﭼﯥ د راﻳﻪ اﭼﻮﻧﯥ ﭘﻪ ﻟﺴﺖ ﮐﯥ درج دي ﺑﺎﻳﺪ د ﭘﺎﻳﻠﻮ ﭘﻪ ﻓﻮرﻣﻪ ﮐﯥ ﺛﺒﺖ ﺷﻲ او د راﻳﻪ
اﭼﻮﻧﯥ ﻟﻪ ﭘﺎڼﻮ ﺳﺮﻩ ﺳﺮ ورﮐړل ﺷﻲ.
 .٩٩د وﻟﺴﻮاﻟﻴﻮ ﭘﻪ ﺳﻄﺤﻪ هﻤﺎهﻨګ ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﺑﺎﻳﺪ د راﻳﻪ اﭼﻮﻧﯥ د هﻐﻪ ځﺎﻳﻮﻧﻮ ﭼﯥ د ټﺎﮐﻨﻮ ﭘﻪ ورځ د راﻳﻪ اﭼﻮﻧﯥ ﭘﻪ هﺮ
ﻣﺮﮐﺰ ﮐﯥ ﭘﺮاﻧﻴﺴﺘﻞ ﺷﻮي و ﺗﺼﺪﻳﻖ وﮐړي او دﻏﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت د ټﺎﮐﻨﻮ ﭘﻪ ورځ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺳﻬﺎرﻧﻲ راﭘﻮر ﮐﯥ درج ﮐړي .دﻏﻪ
ﺷﻤﻴﺮﻩ هﻐﻪ وﺧﺖ ﭼﯥ ﻣﻮاد راټﻮل ﺷﻲ د دوهﻢ ځﻞ ﻟﭙﺎرﻩ د ﺗﺎﻳﻴﺪ وﺷﻲ .د هﺮ ﺷﺎن ﺗﻮﭘﻴﺮ او اﺷﺘﺒﺎﻩ ﭘﻪ اړﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ور
ﮐړل ﺷﻲ.
 .١٠٠د ټﺎﮐﻨﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن د راﻳﻪ اﭼﻮﻧﯥ د ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ د ﺗﻔﺘﻴﺶ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﭘﻪ ځﺎﻧګړې ﺗﻮګﻪ ﭘﻪ هﻐﻪ ﻣﻨﻄﻘﻮ ﮐﯥ ﭼﯥ د
اﻣﻨﻴﺘﻲ ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﻮ ﭘﺮﺑڼﺴټ ﻧﻈﺎرت ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﭘﮑﯥ ﺷﺘﻮن ﻧﻪ درﻟﻮد او هﺮ هﻐﻪ ځﺎى ﮐﯥ ﭼﯥ د راﻳﻪ اﭼﻮﻧﯥ د ﭘﺎڼﻮ د ﮐﻤښﺖ
راﭘﻮر ﺗﺮﻳﻨﻪ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻴږي او ﻳﺎ هﻐﻪ ځﺎﻳﻮﻧﻪ ﭼﯥ د ﺗﻘﻠﺐ د اﻣﮑﺎن راﭘﻮر ﻳﯥ ﭘﻪ هﮑﻠﻪ ورﮐﻮل ﮐﻴږي او ﻳﺎ د ګډون ﮐﻮوﻧﮑﻮ)ﭘﻪ
ځﺎﻧګړې ﺗﻮګﻪ د ښځﻮ( ﮐﻤښﺖ ﻳﺎ ډﻳﺮواﻟﻲ ﭘﮑﯥ ﺗﺮ ﭘﻮښﺘﻨﯥ ﻻﻧﺪي راځﻲ ،ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺮﺗﻪ د ﻣﺨﮑﯽ ﻟﻪ ﻣﺨﮑﯽ ﺧﺒﺮ ورﮐﻮﻟﻮﻧﻪ ﺗﺮ
ﮐﺘﻨﯥ ﻻﻧﺪې راوﻟﻲ.
 .١٠١د راﻳﻪ اﭼﻮﻧﯥ د ﻣﻮدﻩ د اوږدﻳﺪو ﭘﻪ اړﻩ هﺮ ډول ﭘﺮﻳﮑړﻩ ﺑﺎﻳﺪ د راﻳﻪ اﭼﻮﻧﯥ د درﻳﺪو ﻟﻪ دوﻗﺖ څﺨﻪ وړاﻧﺪي راﻣﻨځ ﺗﻪ
ﺷﻲ.

 .١٧د راﻳﻮ ﺷﻤﯧﺮﻧﻪ او د اوﻟﻨﯽ ﭘﺎﻳﻠﯽ ﭘﺮوﺳﻪ
د ﻟﻮﻣړي ځﻞ ﻟﭙﺎرﻩ د راﻳﻮ ﺷﻤﯧﺮﻧﻪ د راي اﭼﻮﻧﯥ ﭘﻪ ځﺎﻳﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﺳﺮﺗﻪ ورﺳﯧﺪﻩ 76.د ﭘﺎﻳﻠﻮ ﻳﻮ ﻧﻘﻞ د ﮐﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ د ﻧﻤﺎﻳﻨﺪګﺎﻧﻮ
ﭘﻪ اﺧﺘﻴﺎر ﮐﯥ ورﮐړل ﺷﻮ .د راﻳﻪ اﭼﻮﻧﯥ ﭘﻪ هﺮ ځﺎى ﮐﯥ ﺷﻤﯧﺮﻧﯥ ټﺎﮐﻨﻮ ﺗﻪ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ور وﺑﺎښﻪ او دﻏﻪ ﮐﺎر ﻣﻔﺼﻞ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﻴﺎر ﮐړل ﭼﯥ د راﻳﻪ اﭼﻮﻧﯥ د ﻣﺸﮑﻮﮐﻮ ځﺎﻳﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﮐﯥ ﻳﯥ ﻣﺮﺳﺘﻪ وﮐړﻩ .ﺧﻮ اﻣﻨﻴﺘﻲ ﺳﺘﻮﻧﺰې د داﺧﻠﻲ
ﻧﻈﺎرت ﮐﻮوﻧﮑﻮ او ﭘﻪ ﭘﻮرﻩ ﺗﻮګﻪ د ﮐﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ د ﻧﻤﺎﻳﻨﺪګﺎﻧﻮ د ځﺎى ﭘﻪ ځﺎى ﮐﯧﺪو ﻣﺎﻧﻊ ﺷﻮل ﭼﯥ ﮐﯧﺪاى ﺷﻲ د راﻳﻪ اﭼﻮﻧﯥ
ﭘﻪ ځﻴﻨﻮ ځﺎﻳﻮﻧﻮ ﮐﯥ د ټﺎﮐﻨﻴﺰو ﺳﺮﻏړوﻧﻮ ﺳﺮﺗﻪ رﺳﯧﺪو ﺗﻪ هﻢ ګﺮځﯧﺪﻟﯥ وي.
د ټﺎﮐﻨﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن اﻋﻼن وﮐړ ﭼﯥ ﻟﻪ ټﺎﮐﻨﻮﻧﻪ  ١٧ﺳﺎﻋﺘﻪ وروﺳﺘﻪ د راﻳﻪ اﭼﻮﻧﯥ د ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ ﭘﻪ ﺳﻠﻮ ﮐﯥ د٩٠
راﻳﻮ ﺷﻤﯧﺮﻧﻪ د اګﺴﺖ ﭘﻪ  ٢١ﺳﺮﺗﻪ رﺳﯧﺪﻟﯥ وﻩ 77.د راﻳﻮ د ﺷﻤﯧﺮﻟﻮ ﻟﻪ ﭘﻮرﻩ ﮐﯧﺪو وروﺳﺘﻪ اړوﻧﺪ اﺳﻨﺎد د ﻣﺤﺮﻣﻮ اﺳﻨﺎدو
ﭘﻪ ﺻﻨﺪوق ) (TEBﮐﯥ ﮐﯧښﻮدل ﺷﻮل او د وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻪ واﺳﺘﻮل ﺷﻮل او ﺑﻴﺎ ﮐﺎﺑﻞ ﺗﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﺷﻮل .ﭘﻪ ځﻴﻨﻮ ﻣﻮاردو
ﮐﯥ د اﺳﻨﺎدو اﻧﺘﻘﺎل د اګﺴﺖ ﺗﺮ  ٢٩ﻧﯧټﯥ ﭘﻮرې وځﻨډﻳﺪ .ﭘﺎﺗﻪ ﻣﻮارد د راﻳﻪ اﭼﻮﻧﯥ د ﭘﺎڼﻮ ﭘﻪ ﺷﻤﻮل د راﻳﯥ ﭘﻪ ﺑﮑﺴﻮﻧﻮ
ﮐﯥ ﮐﯧښﻮدل ﺷﻮل او د وﻻﻳﺖ د ټﻮﻟټﺎﮐﻨﻴﺰ ﻣﺮﮐﺰي دﻓﺘﺮ ﺗﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﺷﻮل.
ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﮐﯥ د ﺷﻤﺎرﻧﯥ د ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ ﺗﺎﺳﻴﺲ ،د ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ ښﻮوﻧﻪ او د ﻧﻮي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺁزﻣﺎﻳﻨﻪ د ټﺎﮐﻨﻮ د ورځﯥ ﻟﻪ ﻳﻮې اوﻧۍ
ﻧﻪ ﻟږ وړاﻧﺪي ﭘﻴﻞ ﺷﻮي و ،دا د وﺳﺎﺋﻠﻮ ﭘﻪ ﺳﺎﻓﺖ وﻳﺮ ﮐﯥ د ﺳﺘﻮﻧﺰو د راﻣﻨځ ﺗﻪ ﮐﻴﺪﻟﻮ ﭘﻪ دﻟﻴﻞ د ﺳﺘﻮﻧﺰو ﻟﻪ ﮐﺘﺎر څﺨﻪ
ګڼﻞ ﮐﯧﺪل .د دﻏﻪ وﺳﻴﻠﯥ )ﺳﺎﻓﺖ وﻳﺮوﻧﻮ( ﮐﻮﻣﻪ ﻳﻮﻩ ﺁزﻣﺎﻳﻨﻪ ﺳﺮﺗﻪ ﻧﻪ وﻩ رﺳﯧﺪﻟﯥ ﺗﺮڅﻮ د ذﻳﺮﺑﻄﻮ ﻧﻬﺎدوﻧﻮ ﭘﻪ ورﮐړل
ﺷﻮﯼ واي .ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﮐﯽ دراﻳﻮ د ﺷﻤﻴﺮﻧﯽ ﻟړﯼ ﭘﻪ ښﻪ ﺗﻮګﻪ ﺳﺮﺗﻪ ورﺳﯧﺪ وﻟﯽ ﮐﻪ ﭼﻴﺮﯼ د ﺳﺎﻓﺖ وﻳﺮوﻧﻮ ﺁزﻣﺎﻳﻞ ﻣﺨﮑﯽ
د اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت د ورځﻴﻨﻪ ﺳﺮﺗﻪ رﺳﻴﺪﻟﯽ واﯼ .د ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ ﭘﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﮐﯥ ﻣﺤﺪودواﻟﻲ د ﻓﻮرﻣﯥ د اﮐﻤﺎل ﭘﻪ ﮐﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎﻧﺪي ﭘﻪ
ﻣﻨﻔﻲ ﺗﻮګﻪ )د راﻳﻪ اﭼﻮﻧﯥ د ﭘﺎڼﻮ د اﺻﻼح او د ټﺎﮐﻨﻮ د دواړو ﭘړاوﻧﻮ د هﺮ ﻳﻮﻩ ﭘړاو د ﭘﺎﻳﻠﻮ د ﺳﺮ ورﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ( اﻏﻴﺰ
وﮐړ ﭼﯥ دا ﮐﺎر د وﺧﺖ د ﺿﺎﻳﻊ ﮐﯧﺪو ﻻﻣﻞ ﺷﻮ او ﺑﻼﺧﺮﻩ د ﭘﺎﻳﻠﻮ د وروﺳﺘﻪ ﮐﯧﺪو ﻻﻣﻞ هﻢ ﺷﻮ ،ﭘﻪ داﺳﻲ ﺣﺎل ﮐﯥ ﭼﯥ د
هﻐﻪ ﭘﺎﻳﻠﻮ ﻓﻮرﻣﯥ ﭼﯥ ﺑﺎﻳﺪ ﮐﺎﺑﻞ ﺗﻪ رﺳﯧﺪﻟﯥ واﯼ او ﭘﻪ ﺟﻼ ﺗﻮګﻪ د دوﻩ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﻻرې د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﭘﻪ دﻓﺘﺮ ﮐﯥ ﺛﺒﺖ او
ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺷﻮې واى )د ﺛﺒﺖ ﭘﺮوﺳﻪ د ډﺑﻞ ﺑﻠﻴﻨډ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ( او ﭘﻪ ﭘﺎى ﮐﯥ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺮﺗﻠﻪ ﺷﻮې واى 78ﭼﯥ د راﻳﯥ د ﻓﻮرﻣﻮ ﭘﻪ
ﺳﺮورﮐﻮﻟﻮ ﮐﯥ ﻟﻪ هﻤﺎﻏﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ څﺨﻪ ﭘﻪ ګټﯥ اﺧﻴﺴﺘﻨﯥ ﺳﺮﺗﻪ رﺳﯧږي .دا ﮐﺎر د ﭘﺮوﺳﯥ د ﺳﻤﻮاﻟﻲ او ﺻﺤﻴﺢ ﮐﯧﺪو د
ﮐﻤﺰورﺗﻴﺎ ﻻﻣﻞ ﺷﻮ او د ﻧﻴﻤګړﺗﻴﺎو د ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻻرﻩ ﻳﯥ وﺗړﻟﻪ .د راﻳﻪ ورﮐﻮوﻧﮑﻮ ﭘﻪ ﻟﺴﺖ ﮐﯥ د درج ﺷﻮې ﺷﻤﯧﺮې ﭘﻪ
 -76ﭘﻪ ځﻴﻨﻮ ﺳﺎﺣﻮ ﮐﯥ ﺷﻤﯧﺮﻧﻪ د وﻻﻳﺘﻲ ﺷﻤﯧﺮﻧﯥ ﭘﻪ ﺳﻄﺤﻪ د راﻳﻪ اﭼﻮﻧﯥ ﭘﻪ ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ ﮐﯥ ﺳﺮﺗﻪ ورﺳﯧﺪﻩ .ﭘﻪ  ٢٠٠٥ﮐﺎل ﮐﯥ د راﻳﻪ اﭼﻮﻧﯥ د ګڼ
ﺷﻤﯧﺮ ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ راﻳﯥ ﺳﺮﻩ ګډې ﺷﻮې وې او د وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﮐﯥ ﺷﻤﯧﺮل ﺷﻮې وې .د ټﺎﮐﻨﻮ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻮې څﺮګﻨﺪوﻧﻪ ﮐﻮي ﭼﯥ ﺷﻤﯧﺮﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ د
وﻟﺴﻮاﻟﻲ ﭘﻪ ﺳﻄﺤﻪ ﺳﺮﺗﻪ ورﺳﯧږي.
 -77ﭘﻪ ګﻦ ﺷﻤﯧﺮ وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ د ﻓﺮاﻩ ،ﻟﻮګﺮ ،ﭘﮑﺘﻴﮑﺎ ،ﮐﻨﺪهﺎر او هﻠﻤﻨﺪ ﭘﻪ ﺷﻤﻮل د راﻳﻮ دﺷﻤﻴﺮﻧﯽ د ځﻨډ راﭘﻮر ورﮐړل ﺷﻮى و.
 -78ﭘﻪ ﺑﻴﻠﻪ ﺗﻮګﻪ د دوﻩ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﭘﻪ واﺳﻄﻪ د ﺛﺒﺖ ﭘﺮوﺳﻪ ) د ډﺑﻞ ﺑﻠﻴﻨډ د ﺛﺒﺖ ﭘﺮوﺳﻪ( د دوﻩ ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ ﭘﻪ واﺳﻄﻪ ﻟﻪ ﺛﺒﺖ څﺨﻪ ﻋﺒﺎرت دﻩ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺑﻴﻠﻪ
ﺗﻮګﻪ ﺳﺮﺗﻪ رﺳﯧږي .ﻧﻮ د راﻳﻮ ﺷﻤﯧﺮﻧﯥ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺳﺮﻩ ﺳﺮ ورﮐﻮل ﮐﯧږي ﺗﺮڅﻮ دوارﻩ ﻟﺴﺘﻮﻧﻪ ﺳﺮﻩ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ وﮐړي  .دﻏﻪ ﮐﺎر د اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺧﻄﺎ او ﻳﺎ راﻳﻮ ﭘﻪ
ﺷﻤﯧﺮﻧﻪ ﮐﯥ د اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺗﻘﻠﺐ ﻣﺨﻪ ﻧﻴﺴﻲ.

اړﻩ هﻴڅ رﻳﮑﺎرډ ﺷﺘﻮن ﻧﻪ درﻟﻮد هﻤﺪارﻧګﻪ د راﻳﻪ ورﮐﻮوﻧﮑﻮ د ﻟﺴﺖ ﭘﻪ اړﻩ ﮐﻮﻣﯥ ازﻣﺎﻳﻨﯥ او ﻳﺎ د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ درج هﻢ
ﺷﺘﻮن ﻧﻪ درﻟﻮد.
ﭘﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﮐﯥ ﭘﻪ اﺳﺎﺳﻲ ﺗﻮګﻪ ﭘﻪ دﻏﻪ ﭘﺮوﺳﻪ ﮐﯥ ﻋﺪم ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﭘﻪ ځﺎﻧګړې ﺗﻮګﻪ ﭘﻪ ﻻﻧﺪﻳﻨﻮ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻮ ﮐﯥ ﺷﺘﻮن درﻟﻮد:




د راﻳﻪ اﭼﻮﻧﯥ ﮐﻮم ځﺎى ﭘﺮاﻧﻴﺴﺘﻞ ﺷﻮى او ﮐﻮم ﻧﻪ دﯼ.
د راﻳﻪ اﭼﻮﻧﯥ د ځﻴﻨﻮ ځﺎﻳﻮﻧﻮ ﭘﺎﻳﻠﯥ د ﻋﺎﻣﻮ ﺧﻠﮑﻮ ﭘﻪ ﻻس ﮐﯥ ورﻧﮑړل ﺷﻮې .دا ﭼﯥ دا ﻣﻌﻠﻮﻣﻪ ﻧﻪ وﻩ ﭼﯥ د راﻳﻪ
اﭼﻮﻧﯥ ﮐﻮم ځﺎﻳﻮﻧﻪ ﭘﺮاﻧﻴﺴﺘﻞ ﺷﻮي ﻧﻪ و ،ﺧﻮ دا ﭘﻮهﻪ راﻣﻨځ ﺗﻪ ﮐﯧﺪل هﻢ ﻧﺎﺷﻮﻧﯥ وﻩ ﭼﻲ ﻟﻪ ﭘﺎﻳﻠﻮ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﺷﻮي ﮐﻮم
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﯥ درﮐﻪ ﺷﻮي دي.
د راﻳﻪ اﭼﻮﻧﯥ د ځﺎﻳﻮﻧﻮ د ﭘﺎﻳﻠﻮ د اﻋﻼن ﭘﻪ اړﻩ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻧﺎﻣﮑﻤﻞ و .هﻐﻪ ﭘﺎﻳﻠﯥ ﭼﯥ د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن د
وﻳﺒﺴﺎﻳټ ﻟﻪ ﻻرې اﻋﻼن ﺷﻮې وې ﭘﻪ هﻐﯥ ﮐﯥ ﺑﺎﻃﻠﯥ راﻳﯥ ﺷﺎﻣﻠﯥ ﻧﻪ وې )د ﭘﺎﻳﻠﻮ ﻣﻌﻴﺎري ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت( .دا هﻢ
څﺮګﻨﺪﻩ ﻧﻪ وﻩ ﭼﯥ ﺁﻳﺎ د راﻳﻪ اﭼﻮﻧﯥ هﻐﻪ ځﺎﻳﻮﻧﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ هﻐﯥ ﮐﯥ راﻳﯥ ﭘﻪ ﺻﻨﺪوﻗﻮﻧﻮ ﮐﯥ اﭼﻮل ﺷﻮې وې د ﻧﺎرﻳﻨﻪ
و ﻟﭙﺎرﻩ و او ﮐﻪ د ښځﻴﻨﻪ ﻟﭙﺎرﻩ و او ﮐﻪ د ﮐﻮﭼﻴﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ و.

د ﭘﺎﻳﻠﻮ ﭘﻪ اړﻩ ﻳﻮ داﺳﻲ اﻟﮑﺘﺮوﻧﻴﮑﻲ ﺟﻮړوښﺖ ﺗﻪ د ﻧﻪ ﻻﺳﺮﺳﻰ ﻟﻪ ﮐﺒﻠﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺁﺳﺎﻧۍ د ګټﯥ اﺧﻴﺴﺘﻨﯥ وړ وي او ﭘﻪ ﻻزم
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ﺗﺮﺗﻴﺐ د ﮐﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ د ﻧﻪ ﻳﺎدوﻟﻮ ﻟﻪ ﮐﺒﻠﻪ وروﺳﺘۍ څﯧړﻧﻪ ﺳﺘﻮﻧﺰﻣﻨﻪ ګﺮزﯦﺪﻟﯥ وﻩ.
د راﻳﻪ اﭼﻮﻧﯥ د ﻣﺸﮑﻮﮐﻮ ځﺎﻳﻮﻧﻮ ﭘﻪ اړﻩ د ﺗﺸﺨﻴﺺ او ځﻮاﺑﻮﻳﻨﯥ ﭘﺮوﺳﻪ ﭼﯥ د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﻟﻪ ﻻرې ﭘﻪ ﮐﺎر
وړل ﺷﻮې وﻩ څﺮګﻨﺪﻩ ﻧﻪ وﻩ .د ټﺎﮐﻨﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن د راﻳﻪ اﭼﻮﻧﯥ د ﻣﺸﮑﻮﮐﻮ ځﺎﻳﻮﻧﻮ د ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻟﭙﺎرﻩ ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻪ
ﻃﺮﺣﻪ ﮐړي و ،ﺧﻮ دﻏﻪ ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﻋﺎﻣﻪ واﮎ ﮐﯥ ﻧﻪ و ورﮐړل ﺷﻮي .داﺳﻲ ﻣﻌﻠﻮﻣﯧږي ﭼﯥ د راﻳﻪ اﭼﻮﻧﯥ د ځﺎﻳﻮﻧﻮ
زﻳﺎﺗﺮﻩ راﻳﯥ ﻟﻪ ﻏﻮښﺘﻞ ﺷﻮې او ﻣﻌﻠﻮﻣﯥ اﻧﺪازې څﺨﻪ زﻳﺎﺗﯥ اﭼﻮل ﺷﻮې وې .د ټﺎﮐﻨﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن د دﻏﻪ ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ
ﭘﻪ اﺳﺎس د راﻳﻪ اﭼﻮﻧﯥ ځﺎﻳﻮﻧﻪ ﭼﯥ د څﯧړﻧﯥ وړ و ﭘﻪ څﺮګﻨﺪﻩ ﺗﻮګﻪ ﻟږ ﮐړل .ﭘﻪ دې اړﻩ ﻧﻮﻳﻮ ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ داﺳﻲ ﻣﻌﻴﺎروﻧﻪ
راﻣﻨځ ﺗﻪ ﮐړل ﭼﯥ ﭘﻪ ځﻴﻨﻮ د ﭘﺎم وړ ﻗﻀﺎﻳﺎو ﺑﻨﺎ و ﻟﮑﻪ :ﭘﻪ هﻐﻪ ﺻﻮرت ﮐﯥ ﭼﻲ د ﻳﻮې ﭘﺎﻳﻠﯥ ﭘﻪ اړﻩ ﺑﻪ راﭘﻮر ورﮐﻮل ﮐﯧﺪل
ﭼﯥ هﻠﺘﻪ ﺑﻪ د راﻳﻪ اﭼﻮﻧﯥ اړوﻧﺪ ﻣﺮﮐﺰ ﻧﻪ و ﭘﺮاﻧﻴﺴﺘﻞ ﺷﻮى ،د راﻳﻪ اﭼﻮﻧﯥ ﭘﻪ ځﺎى ﮐﯥ ﭼﯥ ﺑﻪ ﻟﻪ  ١٠٠٠څﺨﻪ د زﻳﺎﺗﻮ ﭘﺎڼﻮ
ﻧﻪ ګټﻪ اﺧﻴﺴﺘﻞ ﺷﻮې وﻩ )د ټﺎﮐﻨﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن د راﻳﻪ اﭼﻮﻧﯥ هﺮ ځﺎى ﺗﻪ د راﻳﻪ اﭼﻮﻧﯥ  ٦٠٠ﭘﺎڼﯥ ﻟﻴګﻠﯥ وې( او ﭘﻪ
هﻐﻪ ﺻﻮرت ﮐﯥ ﭼﯥ اﭼﻮل ﺷﻮې راﻳﯥ ﺑﻪ ﻟﻪ ﺻﺎدرو ﺷﻮو ﭘﺎڼﻮ څﺨﻪ زﻳﺎﺗﯥ وې 80.د ﻧﻮﻳﻮ ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ څﺨﻪ د ګټﯥ اﺧﻴﺴﺘﻨﯥ
ﭘﻪ ﺗﻌﻘﻴﺐ او د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن د ځﻴﻨﻮ ﺗﻔﺘﻴﺸﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻧﻮﻣﻮړي ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن د راﻳﻪ اﭼﻮﻧﯥ  ٤٤٧ځﺎﻳﻮﻧﻪ د
ﻣﺸﮑﻮﮐﻮ ځﺎﻳﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﮐړل )د دﻏﻪ راﭘﻮر  ١٨ﺑﺮﺧﯥ ﭼﯽ د ټﺎﮐﻨﻮ ﻟﻪ ورځﯥ وروﺳﺘﻪ ﭘﻴښﻮ ﺗﻪ ځﺎﻧګړې دې،
ﻣﺮاﺟﻌﻪ وﮐړئ(.
د وﻟﺴﻤﺸﺮۍ د ټﺎﮐﻨﻮ د اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﭘﺎﻳﻠﻮ اﻋﻼن څﻠﻮر اوﻧۍ ﭼﯥ د ﺳﺘﻤﺒﺮ ﺗﺮ  ١٦ﭘﻮري و ،وﻧﻴﻮﻟﯥ .د وﻻﻳﺘﻲ ﺷﻮراګﺎﻧﻮ د ﻟﻮﻣړﻧﻴﻮ
ﭘﺎﻳﻠﻮ اﻋﻼن د ﻳﻮﻩ وﻻﻳﺖ )ﻧﻨګﺮهﺎر( ﭘﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﭼﯥ د دﺳﺎﻣﺒﺮ ﭘﻪ ﻣﻴﺎﺷﺖ ﮐﯥ اﻋﻼن ﺷﻮې ،د ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﭘﻪ  ٢٦ﺳﺮﺗﻪ ورﺳﯧﺪ.
وړاﻧﺪﻳﺰوﻧﻪ:
 .١٠٢د راﻳﻪ اﭼﻮﻧﯥ ﭘﻪ ځﺎﻳﻮﻧﻮ او ﻳﺎ وﻻﻳﺘﻲ ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ ﮐﯥ د راﻳﻮ ﺷﻤﯧﺮﻧﯥ ﻟﻪ ځﺎن ﺳﺮﻩ ګټﯥ او زﻳﺎﻧﻮﻧﻪ درﻟﻮدل .د دﻏﯥ
ﻣﻮﺿﻮع د ﮐﻤﺰورﺗﻴﺎ او ځﻮاﮎ د ټﮑﻮ د وﺿﻌﻴﺖ ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐﯥ ﻟﻪ ﻧﻴﻮﻟﻮ ﺳﺮﻩ او دا ﭼﯥ ﮐﻮﻣﯥ ټﻮﻟټﺎﮐﻨﯥ ﮐﯧﺪاى ﺷﻲ ﻏﻮرﻩ وي،
ﻟﻪ راﺗﻠﻮﻧﮑﻮ ټﺎﮐﻨﻮ وړاﻧﺪي ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻮﻩ ﺟﺪي ارزوﻧﻪ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻲ .دې ﺗﻪ ﭘﻪ ﭘﺎم ﻧﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﭼﯥ د راﻳﻮ ﺷﻤﯧﺮﻧﻪ ﭘﻪ ﮐﻮم ځﺎى ﮐﯥ
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﻮې دﻩ ،ﺷﻤﯧﺮﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ د راﻳﻪ اﭼﻮﻧﯥ ﭘﻪ ځﺎﻳﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﺳﺮﺗﻪ ورﺳﯧږي ﺗﺮڅﻮ ښﻪ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ او د ټﺎﮐﻨﻮ ﭘﺎﻳﻠﻮ ﺗﻪ د ﮐﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ او
ﻧﻈﺎرت ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻻﺳﺮﺳﻰ ﺗﺮ ﺳﺮﻩ ﺷﻲ.
 .١٠٣د ﭘﺎﻳﻠﻮ ﻓﻮرﻣﯥ ﺑﺎﻳﺪ ﻟﻪ ﺳﺮﻩ ډﻳﺰان ﺷﻲ ﺗﺮڅﻮ هﻐﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﺗﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ هﻐﯥ ﮐﯥ اﭼﻮل ﮐﯧږي د راﻳﻪ ورﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻟﻪ ﻟﺴﺖ
ﺳﺮﻩ ﺳﺮ ورﮐړل ﺷﻲ .ټﻮﻟﯥ ﺷﻤﯧﺮې ﺑﺎﻳﺪ هﻢ ﭘﻪ ﻋﺪد اوهﻢ ﭘﻪ ﺣﺮوﻓﻮ ﺳﺮﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﻲ.
 -79ﻟﻪ اﻟﮑﺘﺮوﻧﻴﮑﻲ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ څﺨﻪ ﭘﻪ ﺁﺳﺎﻧﻪ ﺗﻮګﻪ ګټﻪ اﺧﻴﺴﺘﻨﻪ ﭘﻪ ځﺎﻧګړې ﺗﻮګﻪ د ﮐﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ د ﺷﻤﯧﺮې د زﻳﺎﺗﯧﺪو ﭘﻪ ﺻﻮرت ﮐﯥ ډﯦﺮﻩ د ﭘﺎم وړ وي.
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻳﻮازي د  htmlﻳﺎ د  pdfﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﺷﺘﻪ و .د ﭘﺎﻳﻠﻮ ﭘﻪ راﭘﻮر ﮐﯥ ﭘﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺳﺮﻩ د ﮐﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ ﻧﻪ ﻳﺎدوﻧﯥ د ﺟﻤﻬﻮري رﻳﺎﺳﺖ ﭘﻪ ټﺎﮐﻨﻮ ﮐﯥ ﭘﻴﭽﻠﺘﻴﺎ
ﻧﻮرﻩ هﻢ زﻳﺎﺗﻪ ﮐړﻩ.
 -80د راﻳﻪ ورﮐﻮوﻧﮑﻮ د ﻟﺴﺖ ﻧﻪ ﺷﺘﻮن ﭘﻪ دې ﻣﻌﻨﺎ و ﭼﯥ ﻳﻮ ﺗﻌﺪاد ﻧﺎﻣﻌﻠﻮﻣﻮ راﻳﻪ ورﮐﻮﻧﮑﻮ ﮐﻮﻻى ﺷﻮل ﭼﯥ د راﻳﻪ اﭼﻮﻧﯥ هﺮ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻪ وﻻړ ﺷﻲ.
د راﻳﻪ اﭼﻮﻧﯥ د هﺮ ﻣﺮﮐﺰ ﻟﭙﺎرﻩ  ٦٠٠ﭘﺎڼﯥ ﺻﺎدرې ﺷﻮې ) دﻏﻪ د راﻳﻪ اﭼﻮﻧﯥ د ﭘﺎڼﻮ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ اﻧﺪازﻩ ﻟﻪ  ۶٠څﺨﻪ ﭘﻪ ﻧښﻪ ﮐﻮﻟﻪ ﭘﻪ داﺳﻲ ﺣﺎل ﮐﯽ ﭼﯥ
 ٥٦٠د ګډون د ﻣﺘﻮﺳﻄﯥ زﻳﺎﺗﻪ اﻧﺪازﻩ ﭘﻪ ﻧښﻪ ﮐﻮﻟﻪ .ﺧﻮ ﭘﺮوﺳﻴﺠﺮ دا اﺟﺎزﻩ ورﮐﻮﻟﻪ ﭼﯥ د راﻳﻪ اﭼﻮﻧﯥ ﻳﻮ ﻣﺮﮐﺰ د راﻳﻪ اﭼﻮﻧﯥ د ﺑﻞ ﻣﺮﮐﺰ ﭘﺎڼﯥ
ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐړي.

 .١٠۴د ﺷﻤﯧﺮﻧﯥ ،ﺟﺪول ﺑﻨﺪي او د ﭘﻪ ﺷﺎ ﺷﻮو ﮐﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د راﻳﻪ ورﮐﻮوﻧﮑﻮ د راﻳﻮ د ﮐﺎروﻧﯥ د اﻋﻼن ﮐړﻧﻼرې ﺑﺎﻳﺪ د
ټﺎﮐﻨﻮ د ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﻟﻪ ﻻرې د ټﺎﮐﻨﻮ ﻟﻪ ورځﯥ وړاﻧﺪي ﭘﻪ دې ﻣﻮﺧﻪ راﻣﻨځ ﺗﻪ ﺷﻲ ﭼﯥ د ﻳﻮ ﺷﻤﯧﺮ ﺧﺎﺻﻮ ﮐﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ ﭘﻪ
ګﺘﻪ د ﮐړﻧﻼرې ﭘﻪ اړﻩ ډاډ او وﺿﺎﺣﺖ راﻣﻨځ ﺗﻪ ﺷﻲ ﺗﺮڅﻮ دﻏﻪ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﻟﻪ ﺗﻮر څﺨﻪ ځﺎن وژﻏﻮري .دﻏﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺎﻳﺪ د
ټﻮﻟﻮ ﻏﻮږوﻧﻮ ﺗﻪ ورﺳﻮل ﺷﻲ او د ﺧﻠﮑﻮ ﺗﺮﻣﻨځ ووﻳﺸﻞ ﺷﻲ.
 .١٠۵د ټﺎﮐﻨﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﺑﺎﻳﺪ د راﻳﻮ د ﺷﻤﯧﺮﻟﻮ ﺳﻴﺴﺘﻢ او اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﻴﺪوﻧﮑﯽ ﺳﺎﻓﺖ وﻳﺮوﻧﻪ د ﻳﻮﻩ ﺑﯥ ﻃﺮﻓﻪ ﻧﻬﺎد ﭘﻪ
وړاﻧﺪي ﻳﺎ ﻟږ ﺗﺮ ﻟږﻩ د ﮐﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ د ﻧﻤﺎﻳﻨﺪګﺎﻧﻮ او ﻧﻈﺎرت ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﭘﻪ ﺣﻀﻮر ﮐﯥ ﭘﻪ دې ﻣﻮﺧﻪ و ﺁزﻣﺎﻳﻲ ﺗﺮڅﻮ د اړوﻧﺪو
ﻟﻮرﻳﻮ ډاډ راﻣﻨځ ﺗﻪ ﺷﻲ .ﺁزﻣﺎﻳﻨﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ داﺳﻲ وﺧﺖ او زﻣﺎن ﮐﯥ ﺳﺮﺗﻪ ورﺳﯧږي ﭼﯥ د اړﺗﻴﺎ ﭘﺮﻣﻬﺎل د ټﺎﮐﻨﻮ ﻟﻪ ورځﯥ
وړاﻧﺪي ﻻزم ﺑﺪﻟﻮﻧﻮﻧﻪ راﻣﻨځ ﺗﻪ ﺷﻲ.
 .١٠۶د ټﺎﮐﻨﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﺑﺎﻳﺪ د ﺷﻤﯧﺮﻟﻮ ،د ﭘﺎﻳﻠﻮ د اﻋﻼن او څﯧړﻧﯥ ﭘﻪ اړﻩ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﻪ ټﺎﮐﻨﻮ وړاﻧﺪي وښﻴﻲ .ﻧﻮﻣﻮړى
ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﺑﺎﻳﺪ ګﻮﻧﺪوﻧﻮ ،ﮐﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ ،اﺳﺘﺎزو ،ﻧﻈﺎرت ﮐﻮوﻧﮑﻮ او د رﺳﻨﻴﻮ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪګﺎﻧﻮ ﺗﻪ د ﭘﺎﻳﻠﻮ او د ﺷﻤﯧﺮﻟﻮ د ﭘﺮوﺳﯥ ﭘﻪ اړﻩ
ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت څﺮګﻨﺪ ﮐړي .هﻤﺪارﻧګﻪ ﻧﻮﻣﻮړى ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﺑﺎﻳﺪ د اﻣﻨﻴﺘﻲ څﺎﻧګﯥ ﻟﻪ ﻣﺴﻮﻟﻴﻨﻮ ﺳﺮﻩ ﭼﯥ د دﻏﻪ ﭘﺮوﺳﯥ ﭘﻪ اړﻩ ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﮐﻮي د ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻮ د څﺮﻧګﻮاﻟﻲ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ ﺗﺨﻨﻴﮑﻲ ﻣﺮﺳﺘﻪ وﮐړي.
 .١٠٧د ټﺎﮐﻨﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت او ﭘﻮرﻩ ډاټﺎ د راﻳﻪ اﭼﻮﻧﯥ ﻟﻪ ټﻮﻟﻮ ځﺎﻳﻮﻧﻮ څﺨﻪ ﺗﻴﺎرﻩ او د ﻋﺎﻣﻪ و ﭘﻪ واﮎ
ﮐﯥ ورﮐړي .ﺑﺎﻳﺪ د دې ﭘﻪ اړﻩ ﭼﯥ د راﻳﻪ اﭼﻮﻧﯥ ﮐﻮم ځﺎى ﭘﺮاﻧﻴﺴﺘﻞ ﺷﻮى و او ﮐﻮم ځﺎى ﻧﻪ و ﭘﺮاﻧﻴﺴﺘﻞ ﺷﻮى ،څﺮګﻨﺪ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت وښﻴﻲ .د راﻳﻪ اﭼﻮﻧﯥ ﻟﻪ ځﺎﻳﻮﻧﻮ څﺨﻪ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﺷﻮي ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺎﻳﺪ د ﻋﺎﻣﻮ ﭘﻪ اﺧﺘﻴﺎر ﮐﯥ ورﮐړل ﺷﻲ او ﺑﻴﺎ ﺑﺎﻳﺪ د
ټﺎﮐﻨﻮ د ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن د ﭘﺮﻳﮑړې ﭘﺮ اﺳﺎس د ﻧﻮﻣﻮړي ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﻟﻪ ﻻرې د راﻳﻪ اﭼﻮﻧﯥ د ﻟﻮﻣړﻧۍ ﭘﺎﻳﻠﯥ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ د هﺮ
ځﺎى ﭘﻪ ﭘﺎﻳﻠﻪ د ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻧښﻪ وﻟګﻮل ﺷﻲ .هﻐﻪ ﭘﺎﻳﻠﯥ ﭼﯥ د ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﻟﻪ ﻻرې ﻧﻪ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﮐﯧږي ﺑﺎﻳﺪ ﻟﻪ هﻐﯥ څﺨﻪ د ﻧﻪ ﺗﺼﺪﻳﻖ
ﮐﻮﻟﻮ دﻟﻴﻠﻮﻧﻪ او د هﻐﯥ ﭘﻪ اړﻩ د ﻧﻴﻮل ﺷﻮﻳﻮ ﺗﺪﺑﻴﺮوﻧﻮ ﭘﻪ هﮑﻠﻪ ﻳﺎدوﻧﻪ وﺷﻲ .څﯧړﻧﯥ ،ﺗﻔﺘﻴﺶ او دوهﻢ ځﻞ ﺷﻤﯧﺮﻧﯥ ﭼﯥ د ټﺎﮐﻨﻮ
د ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﻟﻪ ﻻرې ﺳﺮﺗﻪ رﺳﻮل ﮐﯧږي ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺘﺨﻠﻔﻴﻨﻮ ﺗﻪ د ﺳﺰا ورﮐﻮﻟﻮ ﻟﻪ ﭘﻴﺸﺒﻴﻨﯥ ﺳﺮﻩ ﻳﻮ ځﺎى د ټﺎﮐﻨﻮ ﻟﻪ ﺳﺮﺗﻪ
رﺳﯧﺪو وړاﻧﺪي ﭘﻪ څﺮګﻨﺪﻩ ﺗﻮګﻪ ﻣﺸﺨﺼﯥ ﺷﻲ.
 .١٠٨د راﻳﻪ اﭼﻮﻧﯥ د ځﺎى ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﭘﻪ وﻳﺒﺴﺎﻳټ ﮐﯥ ﺑﺎﻳﺪ د ﺑﺎﻃﻠﻮ راﻳﻮ د ﺷﻤﯧﺮې ﭘﻪ ﺷﻤﻮل او
هﻢ دا ﭼﯥ دﻏﻪ د راﻳﻪ اﭼﻮﻧﯥ ﻣﺮﮐﺰ د ﻧﺎرﻳﻨﻪ و ﻟﭙﺎرﻩ و او ﮐﻪ د ښځﻴﻨﻪ و ﻟﭙﺎرﻩ و او ﻳﺎ د ﮐﻮﭼﻴﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ و ،وښﻮول ﺷﻲ.
هﻤﺪارﻧګﻪ دې ﭘﻪ دﻏﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﮐﯥ د راﻳﻪ ورﮐﻮوﻧﮑﻮ ﭘﻪ ﻟﺴﺖ ﮐﯥ د ﺛﺒﺖ ﺷﻮو راﻳﻪ ورﮐﻮﻧﮑﻮ ﺷﻤﯧﺮې ﺗﻪ هﻢ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ وﺷﻲ.
 .١٠٩د ﭘﺎﻳﻠﻮ ﭘﻪ اړﻩ ټﻮل ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ﻳﻮﻩ داﺳﻲ وﻳﺒﺴﺎﻳټ ﮐﯥ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺁﺳﺎﻧﻲ ګټﻪ ﺗﺮﯦﻨﻪ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﺷﻲ )ﻟﻪ اﻧﺘﺮﻧﺖ څﺨﻪ د
رااﻳﺴﺘﻠﻮ ،ﺗﺤﻠﻴﻞ او ﺗﺠﺰﻳﯥ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ( ،د ﻋﺎﻣﻮ ﭘﻪ اﺧﺘﻴﺎر ﮐﯥ ورﮐړل ﺷﻲ.
 .١١٠د راﻳﻪ اﭼﻮﻧﯥ هﻐﻪ ﺻﻨﺪﻗﻮﻧﻪ ﭼﯥ د وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ دﻓﺘﺮوﻧﻮ ﮐﯥ ذﺧﻴﺮﻩ ﺷﻮي دي ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ځﺎﻧګړې ﺗﻮګﻪ ﭘﻪ ﻧښﻪ ﺷﻲ ﺗﺮڅﻮ
ﻳﯥ ﭘﻪ ﺁﺳﺎﻧﻲ ﺳﺮﻩ ﺗﻔﮑﻴﮏ وﺷﻲ او هﻐﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺮ ﺳﺨﺖ اﻣﻨﻴﺘﻲ ﻧﻈﺎرت ﻻﻧﺪي وﻧﻴﻮل ﺷﻲ او د ﮐﻨﺘﺮول ﻟﭙﺎرﻩ د ﻻﺳﺮﺳﻲ اﻣﮑﺎن
وﻟﺮي.
 .١١١د ټﺎﮐﻨﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﺑﺎﻳﺪ هﻐﻪ ﻓﻮرﻣﯥ او ﻣﻮاد ﭼﯥ د ﺷﻤﯧﺮﻧﯥ ﻟﻪ ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ ﻳﯥ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐړي دي ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧﮑﻲ ﮐﻲ
د ﻏﻮرﻩ ﺳﻴﺴﺘﻢ ،ﻃﺮﺣﯥ او ښﻮوﻧﯥ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﺗﺠﺰﻳﻪ او ﺗﺤﻠﻴﻞ ﮐړي .ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧﮑﻲ ﮐﻲ د راﻳﻮ د ﺷﻤﯧﺮﻧﯥ د څﺮﻧګﻮاﻟﻲ او د
ﻣﻮادو د دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ روزﻧﯥ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻲ.

 .١٨ﻟﻪ ټﺎﮐﻨﻮ وروﺳﺘﻪ ورځ او ﻧﻬﺎﻳﻲ ﭘﺎﻳﻠﯥ
د ټﺎﮐﻨﻮ ﻟﻪ ورځﯥ وروﺳﺘﻪ د ﭘﺮاخ ﺗﻘﻠﺐ ﭘﻪ اړﻩ د څﯧړﻧﯥ ﭼﺎﻧﺲ وځﻨډول ﺷﻮ .د ﺗﻘﻠﺐ ﻣﻘﻴﺎس ﭘﺮاخ و ،دﺗﻮﻟﻮ راﻳﻮﻧﻮ ﻳﻮ ﭘﺮ
څﻠﻮر ﺑﺮﺧﻪ د ﻣﺨﮑښﻮ ﮐﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ د راﻳﻮ د ﻳﻮ ﭘﺮ درې ﺑﺮﺧﯽ ﭘﻪ ګډون ،ﺑﺎﻃﻠﯥ اﻋﻼن ﺷﻮې .ﭘﻪ دﻏﻪ ﭘﺮوﺳﻪ ﮐﯥ د ټﺎﮐﻨﻮ
ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن هﻐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﭼﯽ د راﻳﻮ د ﺑﺎﻃﻠﻮﻟﻮ ﭘﻪ اړﻩ و ،ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﮐﯥ ﭼﯽ د ﭘﺮﻳﮑړې ﻣﺴﻮﻟﻴﺖ د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ
د اورﯦﺪﻧﯥ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﺗﻪ ﭘﺮﻳښﯽ و ،ﺑﺪﻟﻮن راوﺳﺖ .وروﺳﺘﻪ ﺑﻴﺎ څﺮګﻨﺪﻩ ﺷﻮﻩ ﭼﯥ د ټﺎﮐﻨﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن د ﺗﻘﻠﺐ ﺷﻮو راﻳﻮ
د ﺑﺎﻃﻞ اﻋﻼﻧﻴﺪو ﭘﻪ اړﻩ د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ د اورﯦﺪﻧﯥ د ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﺗﺼﻤﻴﻢ د ﻧﻤﻮﻧﻲ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ د ټﺎﮐﻨﻮ ﻟﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ
ﮐﯥ ﺗﺮ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻻﻧﺪي راوﺳﺘﯥ .د ټﺎﮐﻨﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ټﻮﻟﯥ راﻳﯥ اﻋﻼن ﮐړې ﭼﯥ ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮاﮐﻮ ﺷﻤﻴﺮو ﺳﺮﻩ ﻳﯥ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻧﻪ

درﻟﻮد .او د راﻳﻪ اﭼﻮﻧﯥ د هﺮ ځﺎى ﭘﺎﻳﻠﯥ ﻳﯥ ﻟﻪ ﭘﻮرﻩ ﺟﺰﺋﻴﺎﺗﻮ ﺳﺮﻩ ﻧﻪ وې څﺮګﻨﺪې ﮐړې ﭼﯥ ﻟﻪ ﮐﺒﻠﻪ ﻳﯥ د اﻋﻼن ﺷﻮو راﻳﻮ
د ﺻﺤﺖ ﭘﻪ اړﻩ ارزوﻧﻪ ﺧﻨډ را ﻣﻨځﺘﻪ ﺷﻮﻩ.

اﻟﻒ .د ﺗﻘﻠﺐ ﻧښﯥ ﻧښﺎﻧﯥ
ﻟﻪ ټﺎﮐﻨﻮ ﻳﻮﻩ ورځ وروﺳﺘﻪ د ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ ،ﺷﺎهﺪي ګﺎﻧﻮ ،د رﺳﻨﻴﻮ ﻟﻪ ﻻرې د راﭘﻮروﻧﻮ او هﻤﺪارﻧګﻪ د ﭘﺎﻳﻠﻮ د څﺮﻧګﻮاﻟﻲ ﭘﻪ
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮐﯽ د ﺗﻘﻠﺐ ګڼ ﺷﻤﯧﺮ د ﻧﻪ ﻣﻨﻠﻮ وړ ﻧښﯥ ﻧښﺎﻧﯥ څﺮګﻨﺪي ﺷﻮې .ﻟﮑﻪ وړاﻧﺪي ﭼﯥ ﻳﺎدوﻧﻪ وﺷﻮﻩ د ټﺎﮐﻨﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮎ
ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﺧﭙﻞ ﺗﺪﺑﻴﺮوﻧﻪ او ﭘﺨﻮاﻧﻲ ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻪ ﭼﯥ ﻟﻪ هﻐﯥ څﺨﻪ ﻳﯥ ﭘﻪ ګټﯥ اﺧﻴﺴﺘﻨﯥ ﻏﻮښﺘﻞ ﺗﺮ ﭘﻮښﺘﻨﯥ ﻻﻧﺪي د راﻳﻮ
ﺑﮑﺴﻮﻧﻪ ﺗﻔﮑﻴﮏ ﮐړي او ﭘﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻳﯥ د راﻳﻪ اﭼﻮﻧﯥ هﻐﻪ ځﺎﻳﻮﻧﻪ ،ﭼﯥ د ﭘﻮښﺘﻨﯥ وړ ﭘﺎﻳﻠﯥ ﻳﯥ ﻟﺮﻟﯥ او ﺑﺎﻳﺪ ﻟﻪ ﺗﺼﺪﻳﻖ
وروﺳﺘﻪ اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﻟﺴﺖ ﺗﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻮي واى ،ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ورﮐړل .د ټﺎﮐﻨﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن د دﺳﺎﻣﺒﺮ ﭘﻪ  ٦ﺗﺎرﻳﺦ د ﻳﻮﻩ
ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﻲ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﮐﯥ اﻋﻼن وﮐړ ﭼﯥ ﻧﻮﻣﻮړي ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن د ﺧﭙﻠﯥ څﯧړﻧﯥ ﭘﻪ ﭘﺎﻳﻠﻪ ﮐﯥ د راﻳﻪ اﭼﻮﻧﯥ د  ٤٤٧راﻳﯥ
ځﺎﻳﻮﻧﻮ ﭘﺎﻳﻠﯥ ﺑﺎﻃﻠﯥ اﻋﻼن ﮐړې .ﺧﻮ ﻳﻮﻩ ورځ وروﺳﺘﻪ ﻧﻮﻣﻮړي ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﺧﭙﻠﯥ څﺮګﻨﺪوﻧﯥ رد ﮐړي او وﻳﯥ وﻳﻞ ﭼﯥ د
راﻳﯥ اﭼﻮﻧﯥ د  ٤٤٧ځﺎﻳﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﻗﺮﻧﺘﻴﻦ ﮐﻮﻟﻮ ﻳﯥ هﺪف د ﻧﻮﻣﻮړو راﻳﻮ د ﭘﺎﻳﻠﻮ ﭘﻪ اړﻩ د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ د اورﻳﺪﻧﯽ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن
ﭘﺮﻳﮑړﻩ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮل وﻩ .د ټﺎﮐﻨﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن دﻧﻮﻣﻮړو ځﺎﻳﻮﻧﻮ د ﭘﺎﻳﻠﻮ ﭘﻪ اړﻩ ﮐﻮم ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت څﺮګﻨﺪ ﻧﮑړل 81.د ټﺎﮐﻨﻮ
ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن اﺳﺘﺪﻻل وﮐړ ،دا ﭼﯥ د ټﺎﮐﻨﻮ ﻗﺎﻧﻮن د ﻧﻮﻣﻮړي ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن د راﻳﻮ د ﻟﻐﻮﻩ ﮐﻮﻟﻮ او ﺑﺎﻃﻠﻮﻟﻮ د ﺻﻼﺣﻴﺖ ﭘﻪ اړﻩ
ﮐﻮم څﺮګﻨﺪوﻧﻪ ﻧﻪ ﻟﺮي ،ﻧﻮﻣﻮړى ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﻧﺸﯽ ﮐﻮﻻى ﺷﻲ ﭘﺎﻳﻠﯥ ﺑﺎﻃﻠﯥ ﮐړي ،ﭘﺮ هﻤﺪې اﺳﺎس ﻳﯥ د ﺑﺎﻃﻠﯧﺪو ﺻﻼﺣﻴﺖ د
ټﺎﮐﻨﻮ د ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ د اورﯦﺪﻧﯥ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﺗﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﮐړ 82.د ټﺎﮐﻨﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﭘﺮ هﻤﺪې اﺳﺎس ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪي د
ﮐﻨﺘﺮول ﮐﻴﻔﻴﺖ او اړوﻧﺪ ﻧﻮر ﻣﺴﻮﻟﻴﺘﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﻏﺎړﻩ واﻧﻪ ﺧﻴﺴﺘﻞ.
د ﺗﻘﻠﺐ د ﻧښﻮ ﻧښﺎﻧﻮ د ځﻮاب ﭘﻪ اړﻩ او دا ﭼﯥ د ټﺎﮐﻨﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن د دﻏﯥ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﻪ اړﻩ اداري ﻣﺴﻮﻟﻴﺖ ﻧﻪ ﻟﺮي د
ټﺎﮐﻨﻮ د ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ د اورﯦﺪﻧﯥ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن د ﺳﺘﻤﺒﺮ ﭘﻪ  ٨ﻧﻴﺘﻪ ﻳﻮ ﻻرښﻮد ﺻﺎدر ﮐړ ﭼﯥ د ټﺎﮐﻨﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﺗﻪ ﻳﯥ
ﻻرښﻮﻧﻪ ﮐړې وﻩ ﺗﺮڅﻮ هﻐﻪ راﻳﯥ ﭼﯥ د راﻳﻪ اﭼﻮﻧﯥ ﭘﻪ ځﺎﻳﻮﻧﻮ ﮐﯥ د وﻟﺴﻤﺸﺮۍ ﮐﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ ﺗﻪ اﭼﻮل ﺷﻮې وې او ﭘﻪ دﻏﻪ
اﭼﻮل ﺷﻮو راﻳﻮ ﮐﯥ هﻐﻮى ﺗﻪ ﻟﻪ ﺷﭙږ ﺳﻮﻩ ﺳﺮﻩ ﺑﺮاﺑﺮې او ﻳﺎ زﻳﺎﺗﯥ راﻳﯥ اﭼﻮل ﺷﻮې وې ،ﻳﺎ د هﻐﻪ ﺳﻤﻮ راﻳﻮ ﺷﻤﻴﺮﻩ ﭼﯥ د
وﻟﺴﻤﺸﺮۍ د ﻳﻮ ﺧﺎص ﮐﺎﻧﺪﻳﺪ ﭘﻪ ګټﻪ ﭘﻪ ﺳﻠﻮ ﮐﯥ  ٩٥ﻓﻴﺼﺪﻩ او ﻟﻪ هﻐﯽ څﺨﻪ زﻳﺎﺗﻪ راﻳﻮﻧﻪ اﭼﻮل ﺷﻮې وې) ،ﭘﻪ هﻐﻪ ﺻﻮرت
ﮐﯥ ﭼﯥ د ﮐﺎرول ﺷﻮو راﻳﻮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻲ ﺷﻤﯧﺮې ﻟﻪ ﺳﻠﻮ اوﺧﺘﯧﻮي( ،ﺗﺮﺑﻴﺎ ﺗﻔﺘﻴﺶ او ﺷﻤﯧﺮﻧﯥ ﻻﻧﺪي راﺷﻲ.
د د ﻏﻪ ﻣﻮدې ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﮐﯥ د اﻣﻨﻴﺖ ﭘﻪ اړﻩ او د ځﻴﻨﻮ ﺣﺴﺎﺳﻮ ﻣﻮادو د ﺳﺎﺗﻠﻮ ﭘﻪ اړﻩ ﭘﻪ ځﺎﻧګړې ﺗﻮګﻪ ﭘﻪ وﻻﻳﺘﻲ دﻓﺘﺮوﻧﻮ ﮐﯥ
ځﻴﻨﻲ اﻧﺪﻳښﻨﯥ راﻣﻨځ ﺗﻪ ﺷﻮې.
وړاﻧﺪﻳﺰوﻧﻪ:
 .١١٢د راﻳﻪ اﭼﻮﻧﯥ د ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ د راﻳﻮ د ﺑﺎﻃﻠﯧﺪو ﭘﻪ اړﻩ ﺑﺎﻳﺪ د ټﺎﮐﻨﻮ دﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن رول ﭘﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﯥ ﭘﻪ څﺮګﻨﺪﻩ ﺗﻮګﻪ
وﺗﺎﮐﻞ ﺷﻲ .د ټﺎﮐﻨﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﺑﺎﻳﺪ ﻣﮑﻠﻒ ﺷﻲ ﺗﺮڅﻮ د دا ډول ﭘﺮﻳﮑړو ﭘﻪ اړﻩ هﺮاړﺧﻴﺰ څﺮګﻨﺪوﻧﯽ ﺧﻠﮑﻮ ﺗﻪ ورﮐړي.
د ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن هﻐﻪ ﭘﺮﻳﮑړې ﭼﯥ د راﻳﻪ اﭼﻮﻧﯥ د ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﺎﻃﻠﯧﺪو وﻻړې وي ﮐﻮﻻى ﺷﻲ وروﺳﺘﻪ د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ د
اورﯦﺪﻧﯽ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﺗﻪ ور وﻟﻴږل ﺷﻲ.
 .١١٣د ټﺎﮐﻨﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ هﻐﻪ ځﺎى ﮐﯥ ﭼﯥ هﻠﺘﻪ د ﺗﻘﻠﺐ ﻧښﻪ ﺷﺘﻮن وﻟﺮي څﯧړﻧﻪ وﮐړي د ﺗﻘﻠﺐ د ﺷﺘﻮن او د
ﺗﺨﻠﻔﺎﺗﻮ د ﺷﺘﻮن ﭘﻪ ﺻﻮرت ﮐﯥ هﻤﺎﻏﻪ ﭘﺎﻳﻠﯥ ﺑﺎﻃﻠﯥ اﻋﻼن ﮐړي .د هﺮ اړﺧﻴﺰو څﯧړﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﭘﻪ وﺧﺖ او زﻣﺎن ﮐﯥ د ټﺎﮐﻨﻮ ﻟﻪ
ﭘﻴﻞ وړاﻧﺪي ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻮرﻩ ﻣﻨﺎﺑﻊ د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﭘﻪ واﮎ ﮐﯥ ورﮐړل ﺷﻲ
.
 -81ﭘﻪ هﻤﺎﻏﻪ ﺗﻮګﻪ ﻟﮑﻪ د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﭘﻪ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﻲ اﻋﻼﻣﻴﻪ ﮐﯥ ﭼﯥ د ﺳﺘﻤﺒﺮ ﭘﻪ  ٦وﺿﺎﺣﺖ ورﮐړل ﺷﻮى و ﭼﯥ د ﺳﺘﻤﺒﺮ ﭘﻪ  ٧ﺧﭙﺮﻩ
ﺷﻮﻩ .هﻤﺪارﻧګﻪ د ﺳﺘﻤﺒﺮ ﭘﻪ  ٨د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﭘﻪ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﻲ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﮐﯥ څﺮګﻨﺪﻩ ﺷﻮﻩ.
 -82ﭘﻪ داﺳﻲ ﺣﺎل ﮐﯥ ﭼﯥ د ټﺎﮐﻨﻮ ﻗﺎﻧﻮن د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﭘﻪ واﺳﻄﻪ د راﻳﻮ د ﺑﺎﻃﻠﯧﺪو ﭘﻪ اړﻩ ﮐﻮم څﺮګﻨﺪ ﺣﮑﻢ ﻧﻠﺮي ﺧﻮ دﻏﻪ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻳﯥ
رد ﮐړى هﻢ ﻧﻪ دى .د ټﺎﮐﻨﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن د راﻳﻮ د ﺑﺎﻃﻠﯧﺪو ﺻﻼﺣﻴﺖ ﭘﺨﻮا دﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ د اورﻳﺪﻧﯽ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﺗﻪ ورګﺮزوﻟﯥ وې – د ټﺎﮐﻨﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮎ
ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن د هﻐﻪ ﺷﻤﯧﺮﻧﯥ ﭘﻪ اړﻩ ﭼﯥ د  ٢٠٠٩ﭘﻪ ﺟﻨﻮري ﮐﯥ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﻮې وﻩ د هﻐﻪ ﭘﺎﻳﻠﻮ د ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻧﻪ ګڼﻠﻮ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﭼﯥ ﭘﻪ هﻐﯥ ﮐﯥ د ﺗﻘﻠﺐ ﻧښﻮ
ﻧښﺎﻧﻮ ﺷﺘﻮن درﻟﻮد د ټﺎﮐﻨﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﺗﻪ ﭘﻴﺸﺒﻴﻨﻲ ﮐړى و .هﻤﺪارﻧګﻪ “ د ﺗﻘﻠﺐ او ﮐﺸﻔﻲ اﻗﺪاﻣﺎﺗﻮ ﭘﻪ اړﻩ د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن د ﺣﻘﺎﻳﻘﻮ
ﺳﻨﺪ” ﭼﯥ د اګﺴﺖ دﻣﻴﺎﺷﺘﯽ ﭘﻪ دوهﻤﻪ ﻧﻴﺘﻪ ﮐﯥ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﻮى و د ﭘﺎﻳﻠﻮ ﭘﻪ ﺑﺎﻃﻠﯧﺪو ﺑﺎﻧﺪي ﺑﻨﺎ و او د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن د ﺻﻼﺣﻴﺖ ﭘﻪ اړﻩ ﻳﯥ
ځﻴﻨﻲ اﺣﮑﺎم ﭘﻴﺸﺒﻴﻨﻲ ﮐړي و.

 .١١۴ذﻳﺮﺑﻄﻮ ﻟﻮرﻳﻮ ﺗﻪ ﺑﺎﻳﺪ د ﻧﻬﺎﻳﻲ ﭘﺎﻳﻠﻮ د اﻋﻼن د ﻣﻮدې او زﻣﺎﻧﯥ د ځﻨﺪﻳﺪو ﭘﻪ اړﻩ واﺿﺤﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ورﮐړل ﺷﻲ ﺗﺮڅﻮ
د ﺗﻘﻠﺐ ﭘﻪ اړﻩ د څﯧړﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﭘﻮرﻩ ﭼﺎﻧﺲ ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻲ.
 .١١۵ﺑﺎﻳﺪ د ټﺎﮐﻨﻮ د اړوﻧﺪو اﺳﻨﺎدو او ﻣﻮادو د ﺳﺎﺗﻨﯥ ﭘﻪ اړﻩ ﭘﻮرﻩ هڅﯥ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻲ .داﺳﻲ ﺗﺪﺑﻴﺮوﻧﻪ وﻧﻴﻮل ﺷﻲ ﭼﯥ هﻐﻪ
ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺗﻮ ﺗﻪ ﻻﺳﺮﺳﻰ ﻣﺤﺪود ﮐړي ﭼﯥ ﭘﻪ هﻐﯥ ﮐﯥ اﺳﻨﺎد ﺳﺎﺗﻞ ﮐﻴږي .هﻤﺪا ﺷﺎن داﺳﻲ دﻗﻴﻖ رﻳﮑﺎرډ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮﺟﻮد وي ﭼﯥ
ﮐﻠﻲ ګﺎﻧﯥ د ﭼﺎ ﭘﻪ ﻻس ﮐﯥ ورﮐړل ﺷﻲ او څﻮﮎ هﻠﺘﻪ د ﻧﻨﻮﺗﻠﻮ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻟﺮي .د ﺛﺒﺖ او رﻳﮑﺎرډ ﻣﺴﻮﻟﻴﻦ ﺑﺎﻳﺪ د هﻐﻪ
اﺷﺨﺎﺻﻮ ﭼﯥ د ﻧﻨﻮﺗﻠﻮ او وﺗﻠﻮ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻟﺮي ،د ﻧﻨﻮﺗﻠﻮ او وﺗﻠﻮ وﺧﺖ او زﻣﺎن ﭘﻪ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺗﻮ ﮐﯥ ﺛﺒﺖ ﮐړي .د اﻟﮑﺘﺮوﻧﻴﮑﻲ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﻳﻮﻩ ﮐﺎﭘﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ﻳﻮﻩ ﺑﻞ ځﺎى ﮐﯥ هﻢ وﺳﺎﺗﻞ ﺷﻲ .د ټﻮﻟﻮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﮐﺎﻏﺬي رﻳﮑﺎرډ او ﺛﺒﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻪ ﻳﻮﻩ ځﺎى ﮐﯥ
وﺳﺎﺗﻞ ﺷﻲ .دﻏﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت د راﻳﻪ اﭼﻮﻧﯥ د ځﺎﻳﻮﻧﻮ او ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ د ﺗﺎﺳﻴﺲ او څﺎرﻧﯥ ﭘﻪ اړﻩ ،د دﻏﻪ ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ د ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ د
اﺳﺘﺨﺪام ﭘﻪ اړﻩ او دهﻐﻮﯼ د ﻣﻌﺎﺷﻮﻧﻮ د رﻳﮑﺎرډوﻧﻮ ﭘﻪ اړﻩ د ﺗﻄﺒﻴﻖ وړ وي.

ب .د ﺗﻔﺘﻴﺶ ﭘﺮوﺳﻪ
ﻣﺨﯥ ﺗﻪ ﭘﺮوت ژﻣﻲ د ټﺎﮐﻨﻮ د دوهﻢ ﭘړاو د ﺳﺮﺗﻪ رﺳﻮﻟﻮ ﭼﺎﻧﺲ د اړﺗﻴﺎ ﭘﻪ ﺻﻮرت ﮐﯽ ﻟﻪ ﺳﺘﻮﻧﺰې ﺳﺮﻩ ﻣﺨﺎﻣﺦ ﮐﺎوﻩ .ﭘﻪ دې
اﺳﺎس د راﻳﻮ د ﺷﻤﯧﺮﻧﯥ او ﺗﻔﺘﻴﺶ ﺗﻪ ﭼﯥ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ﺑﻴړﻩ ﺳﺮﺗﻪ رﺳﯧﺪﻟﯥ واى ،اړﺗﻴﺎ ډﯦﺮﻩ ﻣﺤﺴﻮس ﮐﯧﺪﻩ .د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﭙﺎرﻩ د
ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ﺧﺎص اﺳﺘﺎزي ) (SRSGد ﺑﻴﻠګﯽ اﺧﻴﺴﺘﻨﻮ د ﭘﺮوګﺮام د ﺗﻔﺘﻴﺶ د رهﺒﺮي ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ درې اﺿﺎﻓﻲ
ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ وټﺎﮐﻞ.
د اﮐﺘﻮﺑﺮ ﭘﻪ  ٨ﻣﻪ د ﺗﻔﺘﻴﺶ ﭘﺮوﺳﻪ ﭘﺲ ﻟﻪ هﻐﯽ ﻧﻪ ﭼﯽ ﻳﻮﻩ ﮐړﻧﻼرﯼ د ﭘﭽﻪ اﭼﻮﻧﯽ ﺟﻮړ او هﻐﻪ ﺑﺎﻧﺪﯼ ﺗﻮاﻓﻖ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮ د
دﻳﺮ ځڼﺪ ﺳﺮﻩ ﻳﻮﻩ ﻣﻴﺎﺷﺖ وروﺳﺘﻪ د ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ د اورﯦﺪﻧﯥ د ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﻟﻪ ﻻرښﻮد څﺨﻪ ﺷﺮوع ﺷﻮﻩ .ﻳﻮﻩ اداري ﻏﻠﻄﻲ ﭼﯥ ﭘﻪ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ګﻴﺮي ﮐﯥ د ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ د اورﯦﺪﻧﯥ د ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﻟﻪ ﻟﻮرې ﭘﻪ وﺿﻌﻪ ﺷﻮو ﻣﻌﻴﺎروﻧﻮ ﺑﻨﺎ وﻩ )د راﻳﻮ د ﻣﻌﺘﺒﺮو ګڼﻠﻮ ﻟﭙﺎرﻩ
ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﻪ ﻏﻠﻄﻪ ﺗﻮګﻪ ﭘﻠﻲ ﺷﻮي و( 83،د دې ﻻﻣﻞ ﺷﻮﻩ ﭼﯥ د ﻧﻤﻮﻧﻪ ګﻴﺮﻳﻮ ﻳﻮﻩ ﻧﻮې ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﺮﻋﻪ ﮐﺸﻲ وﺷﻲ 84.دﻏﻪ ﮐﺎر
د ﺷﭙږو ﮐټګﻮرﻳﻮ د ﻧﻤﻮﻧﻪ ګﻴﺮي ﻻﻣﻞ ﺷﻮ ﭼﯥ د راﻳﻮ ورﮐﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻲ ځﺎﻳﻮﻧﻮ څﺨﻪ  ٣٥٨ځﺎﻳﻮﻧﻮ ﭘﮑښﯽ ورګډ ﺷﻮل ﭼﯥ
د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ د اورﯦﺪﻧﯥ د ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن د ﺳﺘﻤﺒﺮ د  ٨ﻟﻪ ﻻرښﻮد څﺨﻪ اﻏﻴﺰﻣﻦ ﺷﻮى و او د راﻳﻪ اﭼﻮﻧﯥ ﭘﻪ ﭘﺨﻮاﻧﻴﻮ ٣۴٩٨
ځﺎﻳﻮﻧﻮ ﮐﯥ راﻏﻰ 85.د دې ﺳﺮﻩ ﭼﯥ د ﻧﻤﻮﻧﻪ ګﻴﺮي ﻧﻈﺮﻳﯥ ﭘﻪ دې اړﻩ ښﻪ رول درﻟﻮد ،دﻏﻪ ﮐﺎر ﻟﻪ ځﺎن ﺳﺮﻩ ډﯦﺮ زﻳﺎﻧﻮﻧﻪ هﻢ
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ﻟﺮل:
 د راﻳﻪ اﭼﻮﻧﯥ د ﭘﺎﺗﻪ هﻐﻪ ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ګﻴﺮې او د ﻧﺘﻴﺠﯽ ﺗﻌﻤﻴﻢ د هﻐﻪ ﭘﺮ ﺑڼﺴټ ﭼﯥ دﻳﺮﯼ ﻳﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ ګﻴﺮي ﺷﻮي
ﻧﻪ و د ﻳﻮې ﭘﻴﭽﻠﯥ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﺑﺎﻗﻲ ﭘﺎﺗﻪ ﺷﻮل .دﻏﻪ ﺗګﻼرې د څﯧړﻧﯥ ﮐﺎر ﺳﺨﺖ ﮐړ او ﭘﻪ ﭘﺎﻳﻠﻪ ﮐﯥ ﭘﻪ
ﻧﻮﻣﻮړې ﭘﺮوﺳﻪ ﺑﺎور ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ وﻻړ.
 د راﻳﻪ اﭼﻮﻧﯥ د ﭘﺎﺗﻪ هﻐﻪ ﻣﺸﺨﺼﻮ ﺷﻮو ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﺷﻮي ﺗﻌﻤﻴﻤﻮﻧﻪ ﭼﯥ ﻧﻤﻮﻧﻪ ګﻴﺮي ﺷﻮي ﻧﻪ و ﻳﻮازې
د هﻐﻪ ﮐﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ ﭘﻪ اړﻩ و ﭼﯥ ﻳﻮ ﻓﻴﺼﺪ ﺑﺎﻃﻠﯥ ﺷﻮې راﻳﯥ ﻳﯥ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐړې وې .د ﻧﻤﻮﻧﻪ ګﻴﺮۍ ﻋﺎم ﮐﻮﻟﻮ د ټﻮﻟﻮ
 -83د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﻟﭙﺎرﻩ د ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ د اورﯦﺪﻧﯥ د ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﻻرښﻮد د ﺳﺘﻤﺒﺮ د ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ ﭘﻪ  ٨دا وو ﭼﯥ ﺑﺎﻳﺪ هﺮ هﻐﻪ ﺑﮑﺲ ﭼﯥ ٦٠٠
راﻳﯥ ﻳﺎ زﻳﺎﺗﯥ راﻳﯥ ﻟﺮي ﺗﺮ ﺗﻔﺘﻴﺶ ﻻﻧﺪي راوﺳﺘﻞ ﺷﻲ .ﺧﻮ د ﻳﻮې اداري ﻏﻠﻄۍ ﻟﻪ ﮐﺒﻠﻪ دﻏﻪ ﺑﻨﺪ داﺷﺎن ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺷﻮ ﭼﯥ ﺑﺎﻳﺪ د هﻐﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮو راﻳﻮ هﻐﻪ
ﺑﮑﺴﻮﻧﻪ ﭼﯥ  ٦٠٠ﻳﺎ ﻟﻪ هﻐﯥ زﻳﺎﺗﯥ راﻳﯥ وﻟﺮي ﺗﺮ ﺗﻔﺘﻴﺶ ﻻﻧﺪي راوﺳﺘﻞ ﺷﻲ .هﻤﺪارﻧګﻪ د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ د اورﯦﺪﻧﯥ د ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﭘﻪ ﻻرښﻮد ﮐﯥ
ﻳﺎدوﻧﻪ ﺷﻮې وﻩ هﻐﻪ ﺑﮑﺲ ﭼﯥ ﭘﻪ هﻐﻪ ﮐﯥ د ﻳﻮﻩ ﮐﺎﻧﺪﻳﺪ اړوﻧﺪ راﻳﯥ ﻟﻪ  ٩٥ﻓﻴﺼﺪﻩ ﻣﻌﺘﺒﺮو راﻳﻮ ﺳﺮﻩ ﺑﺮاﺑﺮې او ﻳﺎ ﺗﺮې زﻳﺎﺗﯥ وې ﺗﺮ ﺗﻔﺘﻴﺶ ﻻﻧﺪي
راوﺳﺘﻞ ﺷﻲ ،ﺧﻮ د ﻳﻮې اداري ﻏﻠﻄۍ ﻟﻪ ﮐﺒﻠﻪ دﻏﻪ ﺑﻨﺪ دا ﺷﺎن ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺷﻮ ﭼﯥ د ﻳﻮﻩ ﮐﺎﻧﺪﻳﺪ او ﻳﺎ ﻟﻪ زﻳﺎﺗﻮ اړوﻧﺪ راﻳﻮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻲ ﺑﮑﺲ ﺗﺮ ﺗﻔﺘﻴﺶ ﻻﻧﺪي
راوﺳﺘﻞ ﺷﻲ.
 - 84د ﻧﻤﻮﻧﻪ ګﻴﺮي ﻗﺮﻋﻪ ﮐﺸﻲ ﭘﻪ ﻟﻮﻣړي ځﻞ د ﺳﺘﻤﺒﺮ ﭘﻪ  ٢٤او ﭘﻪ دوهﻢ ځﻞ د اﮐﺘﻮﺑﺮ ﭘﻪ  ٥ﺳﺮﺗﻪ ورﺳﯧﺪﻩ.
 -85د ﻧﻤﻮﻧﻪ ګﻴﺮي ﮐټګﻮرۍ ﻟﻪ دې ﻗﺮارﻩ وې (١ :د راﻳﻪ اﭼﻮﻧﯥ ﭘﻪ هﻐﻪ ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ ﮐﯥ ﭼﯥ ﭘﻪ هﻐﯥ ﮐﯥ ) ٦٠٠د راﻳﻪ اﭼﻮﻧﯥ هﺮ ﻣﺮﮐﺰﺗﻪ د راﻳﻪ
اﭼﻮﻧﯥ  ٦٠٠ﭘﺎڼﯥ وﯦﺸﻞ ﺷﻮې وې( ﻣﻌﺘﺒﺮﯼ راﻳﯥ ﻳﺎ ﻟﻪ هﻐﯥ څﺨﻪ زﻳﺎﺗﯥ راﻳﯥ ﮐﺎرول ﺷﻮې وې (٢ .د راﻳﻪ اﭼﻮﻧﯥ ﻣﺮﮐﺰ ﭼﯥ ﭘﻪ هﻐﻪ ﮐﯥ ١٠٠راﻳﯥ
ﺷﺘﻪ وې ﭼﯥ ﻟﻪ ﮐﺎرول ﺷﻮ راﻳﻮ څﺨﻪ  ٩٥ﭘﻪ ﺳﻠﻮﮐﯽ ﻳﺎ ﻟﻪ هﻐﯥ زﻳﺎﺗﻮ راﻳﻮ ﺗﺮ ﻳﻮﻩ ﮐﺎﻧﺪﻳﺪ ﭘﻮرې اړﻩ ﻟﺮﻟﻪ (٣ .د راﻳﻪ اﭼﻮﻧﯥ هﻐﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﭼﯥ ﭘﻪ هﻐﻪ
ﮐﯥ ٦٠٠راﻳﯥ او ﻳﺎ ﻟﻪ هﻐﯥ زﻳﺎﺗﯥ راﻳﯥ ﮐﺎرول ﺷﻮې وې ﭼﯥ ﭘﻪ هﻐﯥ ﮐﯥ د ﻳﻮﻩ ﮐﺎﻧﺪﻳﺪ ﻟﭙﺎرﻩ ﻟﻪ ټﻮﻟﻮ راﻳﻮ څﺨﻪ ﭘﻪ ﺳﻠﻮ ﮐﯥ  ٩٥او ﻳﺎ ﻟﻪ هﻐﯥ زﻳﺎﺗﯥ
راﻳﯥ ﮐﺎرول ﺷﻮې وې  (٤.د راﻳﻪ اﭼﻮﻧﯥ هﻐﻪ ﻣﺮﮐﺰوﻧﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ هﻐﯥ ﮐﯥ  ٦٠٠ﻳﺎ ﻟﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻲ راﻳﻮ زﻳﺎﺗﯥ راﻳﯥ ﮐﺎرول ﺷﻮې وې ،د ﻣﻨﺪرﺟﻮ
ﻣﻮاردو ﭘﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻟﻮﻣړۍ ﺷﻤﯧﺮﻩ ﮐﯥ ﻳﯥ ﻳﺎدوﻧﻪ ﺷﻮې دﻩ (٥ .د راﻳﻪ اﭼﻮﻧﯥ هﻐﻪ ﻣﺮﮐﺰوﻧﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ هﻐﯥ ﮐﯥ ﻳﻮﻩ ﮐﺎﻧﺪﻳﺪ د ﮐﺎرول ﺷﻮو راﻳﻮ ﻟﻪ
ﻣﺠﻮﻋﯥ څﺨﻪ ﭘﻪ ﺳﻠﻮ ﮐﯥ  ٩٥ﻳﺎ ﻟﻪ هﻐﯥ زﻳﺎﺗﯥ راﻳﯥ ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﮐړې دي ،د هﻐﻪ ﻣﻮاردو ﭘﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎ ﭼﯥ ﭘﻪ دوهﻤﻪ ﺷﻤﯧﺮﻩ ﮐﯥ درج ﺷﻮي دي (٦ .د راﻳﻪ
اﭼﻮﻧﯥ اﺿﺎﻓﻲ ﻣﺮﮐﺰوﻧﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ هﻐﯥ ﮐﯥ د ﮐﺎرول ﺷﻮو راﻳﻮ ﻟﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﯥ څﺨﻪ  ٦٠٠ﻳﺎ زﻳﺎﺗﯥ راﻳﯥ ﮐﺎرول ﺷﻮې او ﭘﻪ هﻐﯥ ﮐﯥ ﻳﻮﻩ ﮐﺎﻧﺪﻳﺪ ﭘﻪ ﺳﻠﻮ
ﮐﯥ  ٩٥ﻳﺎ ﻟﻪ هﻐﯥ زﻳﺎﺗﯥ د اﻋﺘﺒﺎر وړ راﻳﯥ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐړې دي.
 -86ﻧﻴﻤګړﺗﻴﺎ د ﺗﻔﺘﻴﺶ ﭘﺮوﺳﯥ ﺗﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ وﻩ ﭼﯥ وﻳﯥ ﻧﺸﻮ ﮐﻮﻻى د ﺗﺮﻻﺳﻪ ﺷﻮو ﭘﺎﻳﻠﻮ ﭘﻪ اړﻩ ﺗﺼﻤﻴﻢ وﻧﻴﺴﻲ .د ﻧﻤﻮﻧﻪ ګﻴﺮي ﭘﺮوګﺮام د ﺗﻔﺘﻴﺶ د ﻳﻮې
داﺳﻲ ﭘﺮوﺳﯥ ﻟﭙﺎرﻩ ﭼﯥ ﻟﻪ ټﺎﮐﻨﻮ وروﺳﺘﻪ د ارزوﻧﯥ ﻟﭙﺎرﻩ د ﺗﺠﺰﻳﯥ د ﻳﻮې وﺳﻴﻠﯥ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ګټﻪ ﺗﺮﯦﻨﻪ اﺧﻴﺴﺘﻞ ﮐﯧږي و ﻧﻪ ﮐﺎرول ﺷﻮ.



ﮐﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ ﭘﻪ اړﻩ د ﭘﺎﻳﻠﻮ ﺻﺤﺖ راﮐﻢ ﮐړ او ﻓﺮدي ځﻮاﺑﻮﻳﻨﻪ ﻳﯥ هﻢ ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ وﯦﻮړﻟﻪ .د ﻣﺸﺨﺼﻮ ﮐﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ ﭘﻪ اړﻩ د
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ﭘﺮﺗﻠﯥ ﻧﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﮐﺎر د ﺗﻘﻠﺐ ﻟﭙﺎرﻩ د اﻧﺤﺮاف ﻳﻮﻩ روﻳﻪ ﭘﻪ ځﺎى ﭘﺮﯦښﻮدﻟﻪ.
د راﻳﻪ اﭼﻮﻧﯥ د ځﺎﻳﻮﻧﻮ ﭘﺎﻳﻠﯥ ﭘﻪ ﻳﻮ ځﻠﯥ ﺗﻮګﻪ ﺑﺎﻃﻠﯥ ﺷﻮې ﻧﻪ وې )د ارزول ﺷﻮﯼ او ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺷﻮﻳﻮ ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ
ﻳﻮازې ﻳﻮ ﻓﻴﺼﺪ راﻳﯥ ﺑﺎﻃﻠﯥ ﺷﻮې وې( ،ﭼﯥ دﻏﻪ ﮐﺎر د راﻳﻪ اﭼﻮﻧﯥ ﭘﻪ ځﺎﻳﻮﻧﻮ ﮐﯥ د ﺗﻘﻠﺐ او د ﺳﺘﻮﻧﺰې راﻣﻨځ ﺗﻪ
ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ دﻗﻴﻖ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﮐﻤﺰورى ﮐړ.

د دې ﺑﺮﺳﯧﺮﻩ د ﺗﻔﺘﻴﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﻧﻪ و او دﻏﻪ ﮐﺎر د ﺗﻘﻠﺐ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﮐﻤﺰوري ﮐړ .د ﻣﺜﺎل ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ دوهﻢ ځﻠﻲ ﺷﻤﯧﺮﻧﯥ
ﺳﺮﺗﻪ وﻧﻪ رﺳﯧﺪې .هﻤﺪارﻧګﻪ د راﻳﻪ ورﮐﻮوﻧﮑﻮ د ﻟﺴﺖ ﺁزﻣﺎﻳﻨﻪ او ارزوﻧﻪ ﺳﺮﺗﻪ وﻧﻪ رﺳﯧﺪﻩ ﭼﯥ ﭘﻪ ټﺎﮐﻨﻮ ﮐﯥ د ﺧﻠﮑﻮ د
ګډون دﮐﭽﯽ ﭘﻪ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﮐﯥ ﻳﻮﻩ اﺳﺎﺳﻲ ﺳﺮﭼﻴﻨﻪ ګڼﻞ ﮐﯧږي .هﻤﺪارﻧګﻪ د ﺑﺎﻃﻠﻮ ﺷﻮو راﻳﻮ ارزوﻧﻪ هﻢ ﺳﺮﺗﻪ ﻧﻪ وﻩ
رﺳﻮل ﺷﻮې :د ﻧﻤﻮﻧﻪ ګﻴﺮۍ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ د ﻣﺸﮑﻮﮐﻮ ﺻﻨﺪوﻗﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺳﻠﻮ ﮐﯥ ﻟﻪ  ١٠راﻳﻮ څﺨﻪ ﻳﻮازې د هﻤﺎﻏﻪ ﺑﮑﺲ ﻧﻴﻢ ﺑﻨډل
راﻳﯥ ﺗﺮ رﺳﻴﺪګۍ ﻻﻧﺪي راوﺳﺘﻞ ﺷﻮې ،او ان ﻟﻪ دې څﺨﻪ هﻢ ﻳﻮازې د ﻳﻮې ﻣﻨﺘﺨﺒﯥ ﺑﺮﺧﯥ راﻳﯥ ﺗﺮ رﺳﻴﺪګﯥ ﻻﻧﺪي راوﺳﺘﻞ
ﺷﻮې.
وړاﻧﺪﻳﺰوﻧﻪ:
 .١١۶د ﭘﺎﻳﻠﻮ ﭘﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﮐﯥ ﺑﺎﻳﺪ د ﻧﻤﻮﻧﻪ ګﻴﺮي ﻟﻪ ﭘﺮوګﺮام څﺨﻪ ﻣﺨﻨﻴﻮى وﺷﻲ.
 .١١٧ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ټﺎﮐﻨﻮ ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ داﺳﻲ ﺗﻮګﻪ وټﺎﮐﻞ ﺷﻲ ﭼﯥ وﮐﻮﻻى ﺷﻲ ﻟﻪ ټﺎﮐﻨﻮ وروﺳﺘﻪ د څﯧړﻧﯥ او ﺑﺮرﺳﻲ
ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﯥ ﻣﻮدې ﭘﯧﺸﺒﻴﻨﻲ ﺷﻲ.

ج .د راﻳﻪ اﭼﻮﻧﯥ ،ﺳﺮورﮐﻮﻧﯥ او د ﭘﺎﻳﻠﻮ ﺷﻤﯧﺮﻧﯥ ﭘﻪ اړﻩ د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ د اورﻳﺪﻧﯥ د ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﭘﺮﻳﮑړﻩ
د اﮐﺘﻮﺑﺮ ﭘﻪ  ١٩ﻣﻪ ﻧﻴټﻪ د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ د اورﯦﺪﻧﯥ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن د وﻟﺴﻤﺸﺮۍ د ټﺎﮐﻨﻮ د ﭘﺎﻳﻠﻮ ﭘﻪ اړﻩ ﺧﭙﻠﻪ وروﺳﺘۍ ﭘﺮﻳﮑړﻩ
اﻋﻼن ﮐړﻩ .دﻏﻪ اﻋﻼن ﻻﻧﺪي درې ﺗﮑﯽ ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐﯽ ﻧﻴﻮﻟﯽ وﯼ:


ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻪ :د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ د اورﯦﺪﻧﯥ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﭘﻪ ټﻮﻟﻪ ﮐﯥ د وﻟﺴﻤﺸﺮۍ د څﻮﮐﯥ د ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د رﻗﺎﺑﺖ
ﭘﻪ اړﻩ د ټﺎﮐﻨﻮ ﻟﻪ ورځﯥ وروﺳﺘﻪ  ٢٨٥٤ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻪ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐړل ﭼﯥ  ٦٠٤ﻳﯥ د “اﻟﻒ” ﭘﻪ ﺷﮑﻞ ﮐټګﻮري ﺷﻮي و
داﺳﻲ ﻳﯥ ﭘﻪ ﻧښﻪ ﮐﻮل ﭼﯥ د ټﺎﮐﻨﻮ ﭘﺎﻳﻠﯥ ﺗﺮ ﭘﻮښﺘﻨﯥ ﻻﻧﺪي راﺗﻠﯥ 88.د “اﻟﻒ” د ﮐټګﻮرۍ د ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ اﺳﺎس د
راﻳﻪ اﭼﻮﻧﯥ  ٢١٠ځﺎﻳﻮﻧﻪ ﺑﺎﻃﻞ اﻋﻼن ﺷﻮل ١٣٥ ،ځﺎﻳﻮﻧﻪ ﺗﺮ څﯧړﻧﯥ ﻻﻧﺪي راﻏﻠﻞ او ﻟﻪ  ١٢ځﺎﻳﻮﻧﻮ څﺨﻪ ﻏﻮښﺘﻨﻪ
وﺷﻮﻩ ﭼﯥ ﺧﭙﻠﯥ ﭘﺎﻳﻠﯥ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﮐړي.



د ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﭘﻪ  ٨ﻣﻪ ﻧﻴټﻪ د ﻧﻮې ﺷﻤﯧﺮﻧﯥ ﭘﻪ اړﻩ د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ د اورﻳﺪﻧﯥ د ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﻻرښﻮد :ﭘﻪ ﺳﻠﻮ ﮐﯥ د
 ٥٣،٢٦او  ٩٦،٢٧ﺗﺮﻣﻨځ راﻳﯥ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺷﭙږو ﮐټګﻮرﻳﻮ ﮐﯥ ﻳﯥ ځﺎى درﻟﻮد ،ﺑﺎﻃﻠﯥ اﻋﻼن ﺷﻮې.



ﻗﺮﻧﺘﻴﻦ ﺷﻮې ﭘﺎﻳﻠﯥ :د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن د ﻏﻮښﺘﻨﯥ ﭘﺮ اﺳﺎس د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ د اورﯦﺪﻧﯥ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن د
 ٦٤٦ﺑﮑﺴﻮﻧﻮ ﭘﻪ اړﻩ ﭼﯥ د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﻟﻪ ﻻرې ﻗﺮﻧﺘﻴﻦ ﺷﻮي و ،ﻓﻴﺼﻠﻪ ﺻﺎدرﻩ ﮐړﻩ .د ټﺎﮐﻨﻮ د
ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ د اورﯦﺪﻧﯥ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن د ټﺎﮐﻨﻮ ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﺳﺮﻩ ﻳﻮ ځﺎى ﭘﻪ ځﻴﻨﻮ ﻣﻮاردو ﮐﯥ ﭼﯥ د ټﺎﮐﻨﻮ د
ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﻟﻪ ﻻرې ﺗﺮﻻﺳﻪ ﺷﻮي و او د ﺗﻘﻠﺐ د ﺷﺘﻮن ﭘﻪ اړﻩ ﭘﻪ ﻗﻨﺎﻋﺖ ورﮐﻮوﻧﮑﻮ دﻻﻳﻠﻮ ﺑﻨﺎ و ﻣﻮاﻓﻘﻪ وﮐړﻩ
او ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻳﯥ وﻧﻴﻮ ﭼﯥ دﻏﻪ ﺗﻘﻠﺒﻲ راﻳﯥ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎﻃﻠﯥ اﻋﻼن ﺷﻲ او ﭘﻪ  ١٨ﻣﻮاردو ﮐﯥ ﻳﯥ د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ د
اورﯦﺪﻧﯥ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن د ﺗﻘﻠﺐ څﺮګﻨﺪې ﻧښﯥ وﻧﻪ ﻟﻴﺪﻟﯥ او اﻣﺮ ﻳﯥ وﮐړ ﭼﯥ ﭘﺎﻳﻠﯥ ﻳﯥ ﭘﻪ ﺳﻤﻮ راﻳﻮ ﮐﯥ وﺷﻤﯧﺮل ﺷﻲ.

د دﻣﻮﮐﺮاﺳۍ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﻮﺳﺴﯥ د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ د اورﯦﺪﻧﯥ د ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻪ د ﺷﻤﯧﺮﻧﯥ ﺗﺮ ﺗﺤﻠﻴﻞ او ﺗﺠﺰﻳﯥ ﻻﻧﺪې
راوﺳﺘﻠﯥ 89،د دﻏﻪ ﺗﺤﻠﻴﻠﻮﻧﻮ ﭘﺮ اﺳﺎس د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ د اورﯦﺪﻧﯥ د ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن د ﺗﺼﻤﻴﻢ ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﮐﯥ وﻟﺴﻤﺸﺮ ﮐﺮزې د
ﺧﭙﻠﻮ ﻳﻮ ﻣﻠﻴﻮن ) (٩٩٥،٨٠٢راﻳﻮ ﻳﻌﻨﻲ ﺗﺨﻤﻴﻨﺎ د ﺧﭙﻠﻮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻲ راﻳﻮ ﻳﻮ ﭘﺮ درﻳﻤﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ورﮐړﻩ .ﺗﺨﻤﻴﻨﺎ ﭘﻪ ﺳﻠﻮ ﮐﯥ
 - 87ﭘﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﮐﯥ دﻏﻪ ﮐﺎر د هﻐﻪ ﮐﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ ﭘﻪ اړﻩ د ﺗﻄﺒﻴﻖ وړ و ﮐﻮﻣﻮ ﭼﯥ ﻟږ راﻳﯥ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐړې وې .ځﮑﻪ د هﻐﯥ د ﮐﺎروﻧﯥ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﮐﻮﻻى ﺷﻲ
ﻣﺨﺎﻟﻔﯥ راﻳﯥ زﻳﺎﺗﯥ ﮐړي ﭼﯥ ﭘﻪ ﺳﺨﺘﻪ ﺗﻮګﻪ ﻟﻪ ﺑﺎﻃﻠﯧﺪو څﺨﻪ ﻣﺘﺎﺛﺮ ﮐﯧږي.
 -88د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ د اورﯦﺪﻧﯥ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﭘﻪ دواﻣﺪارﻩ ﺗﻮګﻪ د ﺗﺮﻻﺳﻪ ﺷﻮو ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ ،د ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ د ﮐټګﻮري ﺑﻨﺪي او ﻧﻴﻮل ﺷﻮي ﺗﺼﻤﻴﻢ ) د
اﺳﺘﺪﻻل او ﺗﻮﺟﻴﻪ ګﻴﺮي ﭘﻪ ﺷﻤﻮل( ﭘﻪ اړﻩ وﻳﺒﺴﺎﻳټ ﻧﻮى ﮐﺎوﻩ.
http://www.democracyinternational.com/afghanistan -89

د  ٢٣ﻧﻮرو ﮐﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ راﻳﯥ د ﺗﻔﺘﻴﺶ او ﺗﺮﻻﺳﻪ ﺷﻮو ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﻟﻪ ﻻرې ﺑﺎﻃﻠﯥ اﻋﻼن ﺷﻮې .د وﻟﺴﻤﺸﺮ ﮐﺮزي راﻳﯥ ﭘﻪ ﺳﻠﻮ
90
ﮐﯥ  ۴٨٫٢٩او د ډاﮐټﺮ ﻋﺒﺪاﷲ راﻳﯥ ﭘﻪ ﺳﻠﻮ ﮐﯥ  ٣١٫۵۴ﭘﺎﺗﻪ ﺷﻮې.
د ﻳﺎدوﻧﯥ وړ دﻩ ﭼﯥ د ﺗﺤﻠﻴﻞ او ﺗﺠﺰﻳﻮ ﭘﻪ اﺳﺎس ﻳﻮازې ﭘﻪ ﺳﻠﻮ ﮐﯥ  ١،٣راﻳﯥ د ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮐﯥ ﺑﺎﻃﻠﯥ ﺷﻮې وې ،دا
ﭘﻪ داﺳﻲ ﺣﺎل ﮐﯥ دﻩ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺳﻠﻮ ﮐﯥ ٩٨،٧ﻧﻮرې د ﺗﻔﺘﻴﺶ ﭘﻪ ﺻﻮرت ﮐﯥ ﺳﺮﺗﻪ رﺳﯧﺪﻟﯥ وې 91.د راﻳﻪ اﭼﻮﻧﯥ ﻧﻮر ځﺎﻳﻮﻧﻪ
92
ﺗﺮ ﻗﺮﻧﺘﻴﻦ ﻻﻧﺪي و او ﭘﺎﻳﻠﯥ ﻳﯥ ﻟﻐﻮﻩ ﺷﻮې وې ،ﭘﻪ دې ﻣﻌﻨﺎ ﭼﯥ د ټﻮﻟﻮ راﻳﻮ ﻳﻮﻩ څﻠﻮرﻣﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﺑﺎﻃﻠﻪ اﻋﻼن ﺷﻮې وﻩ.

وړاﻧﺪﻳﺰوﻧﻪ:
 .١١٨د ﺗﻘﻠﺐ د ﻣﻮاردو د ﻣﺨﻨﻴﻮي ﻟﭙﺎرﻩ ﻣﺨﮑﻲ ﻟﻪ ﻣﺨﮑﻲ هﺮ اړﺧﻴﺰ ﺗﺪﺑﻴﺮوﻧﻪ ﻧﻴﻮل ﺿﺮوري دي ځﮑﻪ ﭼﯽ ﭘﻪ ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ او
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﺑﺎﻧﺪي ﺗﮑﻴﻪ ﮐﻮل ﮐﻔﺎﻳﺖ ﻧﻪ ﮐﻮي .دﻏﻪ څﯧړﻧﻲ ﺑﺎﻳﺪ د راﻳﻪ اﭼﻮﻧﯥ هﻐﻪ ځﺎﻳﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﭼﯥ ﭘﺎﻳﻠﯥ ﭘﮑﯥ ﻣﺸﮑﻮﮐﯥ وې ،د
راﻳﻪ اﭼﻮﻧﯥ هﻐﻪ ځﺎﻳﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﭼﯥ هﻠﺘﻪ ﻧﻈﺎرت ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﺷﺘﻮن وﻧﻠﺮي او ﻳﺎ ﻣﺤﺪود وي او د راﻳﻪ اﭼﻮﻧﯥ هﻐﻪ ځﺎﻳﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﭼﯥ
ﭘﻪ ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺗﻮګﻪ ټﺎﮐﻞ ﺷﻮي وي ،ﺷﺎﻣﻠﯥ وي او ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻲ .د راﻳﻪ اﭼﻮﻧﯥ ټﻮل ځﺎﻳﻮﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺮ دﻗﻴﻘﯥ ﺁزﻣﺎﻳﻨﯥ او ارزوﻧﯥ
ﻻﻧﺪي راوﺳﺘﻞ ﺷﻲ ﻳﻮازي هﻐﻪ ﻣﺮﮐﺰوﻧﻪ ﻧﻪ ﭼﯥ د ﺗﻘﻠﺐ ﻧښﯥ ﭘﮑﯥ ﺗﺮ ﺳﺘﺮګﻮ ﮐﯧږي .د ارزوﻧﯥ دﻏﻪ ﺗﺪﺑﻴﺮوﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺗﻮګﻪ )د ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺘﺒﺮو راﻳﻮ ﭘﻪ ﺷﻤﻮل( د راﻳﻪ اﭼﻮﻧﯥ ټﻮﻟﻮ ﺑﮑﺴﻮﻧﻮ ،د راﻳﻪ ورﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻟﺴﺖ ،د راﻳﻪ اﭼﻮﻧﯥ د ځﺎﻳﻮﻧﻮ ژورﻧﺎل،
ﭘﺎﻳﻠﻮ او د ﺳﺮورﮐﻮﻟﻮ ﻓﻮرﻣﻮ ﺗﻪ ﺷﺎﻣﻠﯥ ﺷﻲ .ﭘﻪ دې اړﻩ ﮐړﻧﻼرې ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ رﺳﻤﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﯥ وﭘﯧﮋﻧﺪل ﺷﻲ .د دې ﻟﭙﺎرﻩ ﭼﯥ دا
ډول ﮐړﻧﻼرې وﺿﻌﻪ ﺷﻲ ﺑﺎﻳﺪ دﻏﻪ ﮐړﻧﻼرې د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن د ﻣﻘﺮرو ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﮐﻮډﺑﻨﺪي ﺷﻲ .ﮐړﻧﻼرې ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ
هﺮ اړﺧﻴﺰﻩ او ﺷﻔﺎﻓﻪ ﺗﻮګﻪ ﭘﻴﺸﺒﻴﻨﻲ ﺷﻲ.
 .١١٩ﺟﺪي هڅﯥ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺮ ﺳﺮﻩ ﺷﻲ ﺗﺮڅﻮ ذﻳﺪﺧﻠﯥ ﻟﻮري د ﺷﮑﺎﻳﺖ اهﻤﻴﺖ ﺗﻪ ﻗﺎﻳﻞ ﺷﻲ او دا ﭼﯥ ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ څﻨګﻪ د
ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ د اورﻳﺪﻧﯽ ﻟﻮرﯼ ﺗﻪ ورﺳﻮل ﺷﻲ .دا ﺑﺎﻳﺪ د اوږد ﻣﻬﺎﻟﻮ ﻋﻤﻠﻲ ﮐﺎروﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ د ﮐﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ ﻟﻪ ﻧﺎﻣﺰدي وړاﻧﺪي
ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻲ .دا ﮐﺎر ﺑﺎﻳﺪ د ګﻮﻧﺪوﻧﻮ ،ﮐﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ ،ﻧﻈﺎرت ﮐﻮوﻧﮑﻮ او ﻋﺎﻣﻮ ﺧﻠﮑﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐﯥ وﻧﻴﻮل ﺷﻲ .د ﻳﻮ ﭘﺮﻳﮑړﻩ
ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﻧﻬﺎد ﭘﻪ ﺣﻴﺚ ﺑﺎﻳﺪ د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ د اورﯦﺪﻧﯥ د ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﺧﭙﻠﻮاﮐﻲ او رول ﻟﻪ ﭘﺎﻣﻪ وﻧﻪ ﻏﻮرزول ﺷﻲ.
 .١٢٠د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ د اورﯦﺪﻧﯥ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﺗﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻮرﻩ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﻪ ﻻس ﮐﯥ ورﮐړل ﺷﻲ ﺗﺮڅﻮ دﻏﻪ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن وﮐﻮﻻى ﺷﻲ
ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺻﻼﺣﻴﺘﻮﻧﻮ څﺨﻪ د ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ د رﺳﻴﺪګﯥ او هﻐﯥ ﺗﻪ د ځﻮاﺑﻮﻳﻨﯥ ﭘﻪ اړﻩ اﺳﺘﻔﺎدﻩ وﮐړي.

د .د ټﺎﮐﻨﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن او د وﻟﺴﻤﺸﺮۍ د ټﺎﮐﻨﻮ د ﻟﻮﻣړي ﭘړاو ﻧﻬﺎﻳﻲ ﭘﺎﻳﻠﯥ
د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ د اورﯦﺪﻧﯥ د ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن د ﭘﺮﻳﮑړو د ﻣﻨﻠﻮ ﭘﻪ اړﻩ ﻟﻪ ﻣﻄﺮح ﺷﻮو ﭘﻮښﺘﻨﻮ څﺨﻪ وروﺳﺘﻪ ﻣﻮدﻩ د ﺑﯥ ﻳﻘﻴﻨۍ
ﺣﺎﻟﺖ و .د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ د اورﯦﺪﻧﯥ د ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﺻﻼﺣﻴﺖ او وړﺗﻴﺎ هﻐﻪ وﺧﺖ ﻟﻪ ﻧﻨګﻮﻧﯥ ﺳﺮﻩ ﻣﺦ ﺷﻮ ﮐﻠﻪ ﭼﯥ د دﻏﻪ
ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﻳﻮﻩ ﮐﻤﺸﻨﺮ ښﺎﻏﻠﻲ ﺑﺎرﮐﺰي ﭘﻪ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﮐﯥ د ﺑﻬﺮﻧﻴﺎﻧﻮ د ﻻﺳﻮهﻨﯥ او ﻓﺴﺎد ﭘﻪ دﻟﻴﻞ ﻟﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﻘﺎم څﺨﻪ اﺳﺘﻌﻔﺎ
وﮐړﻩ 93.ﭘﻪ دې ﭘﺴﯥ وﻟﺴﻤﺸﺮ څﺮګﻨﺪوﻧﻪ وﮐړﻩ ﭼﯥ“ :د ښﺎﻏﻠﻲ ﺑﺎرﮐﺰي اﺳﺘﻌﻔﺎ د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ د اورﯦﺪﻧﯥ د ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن د
ﮐﺎر ﭘﻪ اړﻩ ﺷﮏ او ﺗﺮدﻳﺪ راﻣﻨځ ﺗﻪ ﮐړى دى 94.ﺧﻮ د اﮐﺘﻮﺑﺮ ﭘﻪ  ١٤ﻧﯧټﻪ ﻳﯥ د ﺑﺎرﮐﺰي ﺻﺎﺣﺐ اﺳﺘﻌﻔﺎ وﻧﻪ ﻣﻨﻠﻪ او ﻟﻪ هﻐﻪ
95
څﺨﻪ ﻳﯥ ﻏﻮښﺘﻨﻪ وﮐړﻟﻪ ﭼﯥ د ﻣﻠﻲ ګټﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ دي ﺧﭙﻠﯥ دﻧﺪي ﺗﻪ ﺑﻴﺮﺗﻪ وروګﺮځﻲ.
د اﮐﺘﻮﺑﺮ د  ١٨ﻧﯧټﯥ ﻟﻪ ﭘﺮﻳﮑړې وروﺳﺘﻪ د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ د اورﯦﺪﻧﯥ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﭘﻪ اړﻩ د وﻟﺴﻤﺸﺮ ﮐﺮزي ﻟﻪ ﭘﻠﻮﻩ دا راﭘﻮر
ورﮐړل ﺷﻮ ﭼﯥ د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ د ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن د ﭘﺮﻳﮑړو د ﻣﻨﻠﻮ ﻳﺎ ﻧﻪ ﻣﻨﻠﻮ ﭘﻪ اړﻩ ﻓﮑﺮ ﮐﻮي .دا ﭘﻪ داﺳﻲ ﺣﺎل ﮐﯥ وﻩ ﭼﯥ ﭘﻪ
 -90د دﻣﻮﮐﺮاﺳﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﻮﺳﺴﯥ اﺣﺼﺎﺋﻴﻪ ﻗﺮﻧﺘﻴﻦ ﺷﻮو ﺑﮑﺴﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﻧﻪ ﺷﺎﻣﻴﻠﯧږي ) ځﮑﻪ د ﻗﺮﻧﺘﻴﻦ ﺷﻮو ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ ﭘﺎﻳﻠﯥ ﭘﻪ اﻧﺘﺮﻧﺖ ﮐﯥ د ﻋﺎﻣﻮ ﭘﻪ
اﺧﺘﻴﺎر ﮐﯥ ﻧﻪ وې ورﮐړل ﺷﻮې( .د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ د اورﯦﺪﻧﯥ د ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن د ﺗﺼﻤﻴﻤﻮﻧﻮ ﭘﻪ اﺳﺎس ﺑﺎﻳﺪ د راﻳﻪ اﭼﻮﻧﯥ  ١٨ﻧﻮر ﻣﺮﮐﺰوﻧﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮي
واى .ﻟﻪ هﻐﻪ ځﺎﻳﻪ ﭼﯥ د راﻳﻪ اﭼﻮﻧﯥ  ٦٠٠ﭘﺎڼﯥ هﺮ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻪ وﯦﺸﻞ ﺷﻮې وې ،ﭘﻪ  ١٨ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ ﮐﯥ ﻣﺠﻤﻮﻋﻲ ﺷﻤﯧﺮﻩ ﺑﺎﻳﺪ د  ٨٠٠ ،١٠ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا
ﮐﯥ واى ﭼﯥ ﭘﻪ ﺗﺨﻤﻴﻨﻲ ﺗﻮګﻪ د ﻣﺠﻤﻮﻋﻲ راﻳﻮ  ٠،٢٥ﭘﻪ ﺳﻠﻮ ﮐﯥ د اﻋﺘﺒﺎر وړ وې .ﭘﻪ دې اﺳﺎس هﻐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭼﯥ د دﻣﻮﮐﺮاﺳۍ د ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ
ﻣﻮﺳﺴﯥ ﭘﻪ راﭘﻮر ﮐﯥ ﻳﯥ ﻳﺎدوﻧﻪ ﺷﻮې دﻩ ﺗﻮﭘﻴﺮ ﻧﻪ ﮐﻮي.
 -91ﮐﻪ څﻪ هﻢ ﭼﯥ د راﻳﻪ اﭼﻮﻧﯥ ځﻴﻨﻲ ﻣﺮﮐﺰوﻧﻪ ﺗﺮ ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ او ﺗﻔﺘﻴﺶ ﻻﻧﺪي و او ﭘﻪ هﻤﺪې اﺳﺎس دهﻐﻪ راﻳﻮ دﻗﻴﻘﻪ ﺷﻤﯧﺮﻩ ﭼﯥ ﺗﺮ ﭘﻮښﺘﻨﯥ ﻻﻧﺪې
وې ﻟﻪ هﻐﻪ څﻪ زﻳﺎﺗﯥ وې ﮐﻮﻣﯥ ﭼﯥ ﻳﺎدوﻧﻪ ﻳﯥ ﺷﻮې وﻩ.
١،٣١٩،٣١٧-92راﻳﯥ ﻟﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻲ ٥،٦٦٢،٧٥٨راﻳﻮ څﺨﻪ ﺑﺎﻃﻠﯥ اﻋﻼن ﺷﻮې وې .ﭘﻪ دې ﮐﺎر ﺳﺮﻩ  ٤،٣٤٣،٤٤١راﻳﯥ ﺑﺎﻗﻲ ﭘﺎﺗﻪ ﺷﻮې.
 -93ﮐﻤﺸﻨﺮ ﺑﺎرﮐﺰي ټﻮل ﮐﻤﺸﻨﺮان د ﺑﻬﺮﻧﻴﺎﻧﻮ ﺗﺮﻻس ﻻﻧﺪي وګڼﻞ او د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ د اورﯦﺪﻧﻲ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﻓﻴﺼﻠﯥ ﻳﯥ ﻏﻴﺮ اﺳﻼﻣﻲ وګڼﻠﯥ.
 -94د اﮐﺘﻮﺑﺮ  ١٣ﻣﻪ ﻧﯧټﻪ ABC ،ﺧﺒﺮي رﺳﻨۍ.
 -95ﮐﻤﺸﻨﺮ ﺑﺎرﮐﺰى ﺑﻴﺎ ﮐﺎر ﺗﻪ د دوام ورﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﺗﻪ وروګﺮزﯦﺪ.

ﺳﻠﻮ ﮐﯥ د اﻋﺘﺒﺎر وړ  ٥٠ﻓﻴﺼﺪﻩ راﻳﻮ د ﻧﻪ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ دﻟﻴﻞ دوهﻢ ﭘړاو ﺗﻪ د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺗﻠﻮ اړﺗﻴﺎ اﺣﺴﺎس ﮐﯧﺪﻩ .د اﮐﺘﻮﺑﺮ ﭘﺮ
 ٢٠ﻧﯧټﻪ وﻟﺴﻤﺸﺮ ﮐﺮزي د دوﻳﻢ ﭘړاؤ ټﺎﮐﻨﻮ ﺗﻪ ﻏﺎړﻩ ﮐﻴښﻮدﻩ .96د ټﺎﮐﻨﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن د ﻧﻮاﻣﺒﺮ  ٧ﻧﯧټﻪ د دوﻳﻢ ﭘړاؤ د
ټﺎﮐﻨﻮ ﻟﭙﺎرﻩ وټﺎﮐﻠﻪ او ﭘﻪ ﻟﻮﻣړي ځﻞ ﻳﯥ د ﻟﻮﻣړي ﭘﺮاؤ ﭘﺎﻳﻠﯥ اﻋﻼن ﮐړې ﭼﯥ ﺗﺮ ﻣﺨﻪ ﻳﯥ وﻟﺴﻤﺸﺮ ﮐﺮزي  ۴٩،۶٧ﻓﻴﺼﺪﻩ
راﯼ او ډاﮐټﺮ ﻋﺒﺪاﷲ  ٣٠،۵٩ﻓﻴﺼﺪﻩ راﻳﯥ ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﮐړې وې.
د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ د اورﯦﺪﻧﯥ د ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن د اﮐﺘﻮﺑﺮ د  ١٨ﻟﻪ ﺗﺼﻤﻴﻤﻮﻧﻮ وروﺳﺘﻪ ﭼﯥ دوهﻢ ﭘړاو ﺗﻪ د ټﺎﮐﻨﻮ ﭘﻪ ﺗﻠﻮ وﻻړ و
ﭼﯥ وﻟﻤﺸﺮ ﮐﺮزي وﻧﺸﻮ ﮐړاى ﭘﻨځﻮس ﻓﻴﺼﺪ ﺟﻤﻊ ﻳﻮﻩ د اﻋﺘﺒﺎر وړ راﻳﻪ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐړي او د ﺧﻠﮑﻮ د ﻣﻨﻠﻮ وړﺗﻴﺎ ﺗﺮ ﻻﺳﻪ
ﮐړي ،وﻟﺴﻤﺸﺮ ﮐﺮزي اﺧﺘﻴﺎر درﻟﻮد ﭼﯥ د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ د اورﯦﺪﻧﯥ د ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﭘﺮﻳﮑړې ﻳﺎ وﻣﻨﻲ او ﻳﺎ رد ﮐړي.
ﭘﻪ دې ﭘﺮوﺳﻪ ﮐﯥ څﻮ د ﭘﺎم وړ ټګﺮوﻧﻮ ﺷﺘﻮن درﻟﻮد .د ټﺎﮐﻨﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ د اورﯦﺪﻧﯥ د ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن
ټﻮﻟﯥ ﭘﺮﻳﮑړې ﭘﻠﯥ ﻧﮑړي ﭼﯥ ﻟﻪ ) (٢١٠ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ څﺨﻪ ﻳﯥ ﻳﻮازې د ) (١۴٧ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ راﻳﯽ د ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ ﻟﻐﻮﻩ
اﻋﻼن ﮐړې .ﺳﺮﺑﯧﺮﻩ ﭘﺮ دې ﻳﯥ ﻟﻪ ﻗﺮﻧﺘﻴﻦ ﺷﻮﻳﻮ راﻳﯥ ځﺎﻳﻮﻧﻮ څﺨﻪ ) (٧٩ﻳﯥ ﭘﻪ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﭘﺎﻳﻠﻮ ﮐﯥ ورګډ ﮐړل )ﭘﻪ داﺳﻲ ﺣﺎل
ﮐﯥ ﭼﯥ د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ د اورﯦﺪﻧﯥ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﻳﻮازې د ) (١٨راﻳﯥ ورﮐﻮﻟﻮ ځﺎﻳﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﻗﺮﻧﺘﻴﻦ څﺨﻪ وﻳﺴﺘﻞ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﮐړي
و .هﻐﻪ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﭘﺎﻳﻠﯥ ﭼﯥ د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﭘﻪ اﻧټﺮﻧټﻲ ﺳﺎﻳټ ﮐﯥ ﺧﭙﺮې ﺷﻮې ،هﻐﻮئ ﻧﻪ ﻳﻮازې ﻟﻪ هﻐﻪ ﺷﻤﯧﺮو ﺳﺮﻩ
ﺳﺮ ﻧﻪ ﺧﻮړ ﭼﯥ د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ د اورﯦﺪﻧﯥ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﻟﻪ ﭘﻠﻮﻩ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮاﮎ ډول ﺷﻤﯧﺮل ﺷﻮې وې ﺑﻠﮑﻪ ﻧﺎﻣﮑﻤﻠﯥ هﻢ وې او
د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﻧﻬﺎﻳﻲ ﭘﺮﻳﮑړﻩ ﻳﯥ هﻢ ﺗﺮ اﻏﻴﺰې ﻻﻧﺪې راوﺳﺘﻠﻪ .ﭘﻪ ځﺎﻧګړې ﺗﻮګﻪ هﻐﻪ وﺧﺖ ﭼﯥ د ټﺎﮐﻨﻮ
ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن اﻋﻼن وﮐړ ﭼﯥ د راﻳﯥ ورﮐﻮﻟﻮ ) (٢٣٩٦٠ځﺎﻳﻮﻧﻪ ﻳﯥ د ﺧﻠﮑﻮ ﭘﺮﻣﺦ ﭘﺮاﻧﻴﺴﺘﻲ ول 97.د اروﭘﺎ د اﻣﻨﻴﺖ او
هﻤﮑﺎرﯼ د ﺳﺎزﻣﺎن د دﻣﻮﮐﺮاﺗﻴﮑﻮ ﻧﻬﺎدوﻧﻮ او د ﺑﺸﺮ دﺣﻘﻮﻧﻮ دﻓﺘﺮ ﻳﺎ ) (O.S.E.C/ODIHRد ټﺎﮐﻨﻮ ﺳﺮﻩ د هﻤﮑﺎري ﮐﻮﻟﻮ
ټﻴﻢ ﺗﺤﻠﻴﻞ او ارزوﻧﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن د ﺳﺎﻳټ ﻟﻪ ﻣﺤﺘﻮا څﺨﻪ د راﻳﯥ ورﮐﻮﻟﻮ ﻟﻪ ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ ﻧﻪ ﻳﻮازې
د ) (٢١٠٠٤ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ ﭘﺎﻳﻠﯥ ﭘﻴﺪا ﮐړې ﭼﯥ ﺧﭙﺮې ﺷﻮي وې ﻳﻌﻨﯥ د ) (٢٩٥٦ټﺎﮐﻨﻴﺰو ځﺎﻳﻮﻧﻮ ﭘﺎﻳﻠﯥ ورﮐﯥ وې .ﻟﻪ ﺧﭙﺮو
ﺷﻮﻳﻮ ﭘﺎﻳﻠﻮ څﺨﻪ د ) (١٠١٨ځﺎﻳﻮﻧﻮ ﺑﯥ ﻟﻪ ﻣﺎﻟﻮﻣﺎﺗﻮ )ډﻳټﺎ( وې .ﭘﻪ ﻣﺠﻤﻮع ﮐﯥ د راﻳﯥ ورﮐﻮﻟﻮ د ) (٤٠٣٧ځﺎﻳﻮﻧﻮ ﻳﺎﻳﻠﯥ
ورﮐﯥ وې ﭼﯥ ﻳﻮازې د ) (١٩٩٣٢راﻳﯥ ځﺎﻳﻮﻧﻮ ﭘﺎﻳﻠﯥ ﻣﻴﺪان ﺗﻪ راووﺗﻠﯥ.
د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ د اورﯦﺪﻧﯥ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن د ﻧﻮﻣﺒﺮ ﭘﻪ ) (٤د ټﺎﮐﻨﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﺗﻪ ﻟﻴﮏ واﺳﺘﺎوﻩ 98او د ﭘﺎﻳﻠﻮ د ﺗﻮﭘﻴﺮ ﭘﻪ
اړﻩ ﻳﯥ د ﺳﭙﻴﻨﺎوي ﻏﻮښﺘﻨﻪ وﮐړﻩ .ﭘﻪ دې ﻟﻴﮏ ﮐﯥ ﭘﻮښﺘﻨﻪ ﺷﻮې وﻩ ﭼﯥ ﺁﻳﺎ ﻟﻪ ﺷﻤﯧﺮل ﺷﻮو راﻳﻮﻧﻮ ﻧﻪ د اﺿﺎﻓﻪ راﻳﻮ ﻓﻴﺼﺪي
ﺳﻤﻪ دﻩ ﮐﻪ ﻧﻪ؟ ،د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ د اورﯦﺪﻧﯥ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن دا ﻣﻮﻧﺪﻟﻲ و ﭼﯥ )ﻟﻪ ﺷﻤﻴﺮل ﺷﻮو راﻳﻮ ﻧﻪ د اﺿﺎﻓﻪ راﻳﻮ ﭼﯥ
) (١٥٤٠٠٠راﻳﻮ ﺗﻪ رﺳﯧﺪي ،زﻳﺎﺗﺮﻩ ﻳﯥ ﭘﻪ ﻳﻮﻩ ﻧﺎڅﺮګﻨﺪﻩ ﺗﻮګﻪ ﺷﻤﻴﺮل ﺷﻮې او د ﺣﺎﻣﺪ ﮐﺮزي ﭘﻪ ګټﻪ ﺷﻤﺎرل ﺷﻮې دي ﭼﯥ
د هﻐﯥ ﺷﻤﯧﺮﻟﻮ د څﺮﻧګﻮاﻟﻲ ﭘﻪ اړﻩ او دا ﭼﯥ ټﻮﻟﯥ د ﺣﺎﻣﺪ ﮐﺮزي ﭘﻪ ګټﻪ ﺷﻤﺎرل ﺷﻮې دي څﺮګﻨﺪوﻧﯥ ﻧﻪ وې ﺷﻮې .هﻤﺪا
راز ﭘﻪ ﻧﻮﻣﻮړي ﻟﻴﮏ ﮐﯥ ﻳﺎدوﻧﻪ ﺷﻮې وﻩ ﭼﯽ د هﻐﻪ ﻗﺮﻧﺘﻴﻦ ﺷﻮﻳﻮ راﻳﻮ د ﺷﻤﻴﺮﻟﻮ څﺮﻧګﻮاﻟﻰ ﭼﯥ د ټﺎﮐﻨﻮ ﭘﻪ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﭘﺎﻳﻠﻮ ﮐﯥ
ﺷﺎﻣﻠﯥ وې د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ د اورﯦﺪﻧﯥ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﺗﻪ څﺮګﻨﺪ ﻧﻪ دي( .د اروﭘﺎ د اﻣﻨﻴﺖ او هﻤﮑﺎرﯼ د ﺳﺎزﻣﺎن د دﻣﻮﮐﺮاﺗﻴﮑﻮ
ﻧﻬﺎدوﻧﻮ او د ﺑﺸﺮ دﺣﻘﻮﻧﻮ دﻓﺘﺮ ﻳﺎ ) (O.S.E.C/ODIHRد ټﺎﮐﻨﻮ ﺳﺮﻩ د هﻤﮑﺎري ﮐﻮﻟﻮ ټﻴﻢ د هﻐﻪ ﭘﻮښﺘﻨﻮ د ځﻮاب
څﺮګﻨﺪوﻟﻮ ﭘﻪ اړﻩ ﮐﻮﻣﻪ ﺧﺒﺮﺗﻴﺎ ﻧﻠﺮي ﮐﻮﻣﯥ ﭼﯥ دﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ د اورﯦﺪﻧﯥ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن د ټﺎﮐﻨﻮ ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﻧﻪ د دﻏﻪ ﻟﻴﮏ
ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﮐﯥ ﮐړې وې.
د ټﺎﮐﻨﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﭘﻪ ﭘﻴﻞ ﮐﯥ وﻳﻠﻲ و ﭼﯥ د راﻳﯥ ورﮐﻮﻟﻮ ) (٢٦١٦٢ځﺎﻳﻮﻧﻪ ﭘﻪ ) (٦٢٨٩دراﻳﯽ ورﮐﻮﻟﻮ ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ
ﮐﯥ د ټﺎﮐﻨﻮ ﭘﻪ ورځ د راﻳﻪ ورﮐﻮوﻧﮑﻮ ﭘﺮﻣﺦ ﭘﺮاﻧﻴﺴﺘﻞ ﺷﻮي و 99،ﺧﻮ د ټﺎﮐﻨﻮ د وروﺳﺘۍ ﭘﺎﻳﻠﯥ د ﺗﺎﻳﻴﺪ ﭘﺮﻣﻬﺎل ﻧﻮﻣﻮړى
ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﺧﺒﺮ ورﮐړ ﭼﯥ ﻳﻮازې د راﻳﯥ ورﮐﻮﻟﻮ ) (٢٣٩٦٠ځﺎﻳﻮﻧﻪ د راﻳﯥ ورﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ) (٦١٦٧ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ ﮐﯥ ﭘﺮاﻧﻴﺴﺘﻞ
ﺷﻮي و 100.د ټﺎﮐﻨﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن د دې ) (٢٢٠٢راﻳﯥ ځﺎﻳﻮﻧﻮ د ﻓﺮق ﭘﻪ اړﻩ هﻴڅ ﺟﺰﺋﻴﺎت ورﻧﮑړل.

 - 96وﻟﺴﻤﺸﺮ ﮐﺮزﯼ د ﻳﻮﻩ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﮐﯽ د ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ د اورﻳﺪﻧﯽ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن هﻐﻪ ﭘﺮﻳګړﻩ ﭼﯽ د هﻐﻪ ﭘﺮ ﺑڼﺴټ د ﺧﻠﮑﻮ راﻳﯽ ﻟﻐﻮﻩ ﺷﻮﯼ
وﻩ ﺗﺮ ﭘﻮښﺘﻨﯽ ﻻﻧﺪﯼ راو ﺳﺘﻞ او وﻳﯽ وﻳﻞ ﭼﯽ " ﻟﻪ ﻳﻮ ﻣﻠﻴﻮن څﺨﻪ زﻳﺎﺗﯽ د ﺧﻠﮑﻮ راﯼ ﻟﻐﻮﻩ ﺷﻮﻳﺪﻩ ﭼﯽ دﻳﺮﯼ ﻳﯽ د ﺟﻨﻮب څﺨﻪ راﻏﻠﯽ وﯼ ،ﭘﺪﯼ اړﻩ
راﻳﻪ ورﮐﻮﻧﮑﯽ ﻣﻼﻣﺖ ﻧﺪﯼ .دوﯼ ﭘﻮښﺘﻨﻪ ﮐﻮﯼ ﭼﯽ وﻟﯽ ددوﯼ راﻳﯽ ﭘﻪ ﺣﺴﺎب ﮐﯽ ﻧﺮاځﯽ ،ﭘﺪﯼ هﮑﻠﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺟﺪﯼ او ژور ﭘﻠﺘﻨﯽ وﺷﯽ ﻣګﺮ اوس ددﯼ ﮐﺎر
دﭘﺎرﻩ ﻣﻨﺎﺳﺐ وﺧﺖ ﻧﺪﯼ ،ﻣﻮﻧږ ﺑﺎﻳﺪ دﻣﻠﯽ ﻳﻮواﻟﯽ ﭘﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺨﺘﻪ ﻻرﺷﻮ".
 - 97د اﮐﺘﻮﺑﺮ  ، ٢١د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺧﭙﻞ واﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﻲ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ.
 -98دﻏﻪ ﻟﻴﮏ د ټﺎﮐﻨﻮ دﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ داورﯦﺪﻧﯽ د ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﭘﻪ اﻧﺘﺮﻧﺘﻲ ﭘﺘﻪ ﮐﯥ ﻣﻮﻧﺪل ﮐﯧﺪاى ﺷﻲ ﭼﯽ ﭘﻪ ﻻﻧﺪﯼ دول دﯼ:
www.ecc.org.af/en/images/stories/pdf/ECC2009%20pequest%20to%20IEC%20for%20expalnation%20on
%20Final%20Results%2020091107ENG.pdf
 -99د اړوﻧﺪ ارګﺎﻧﻮﻧﻮ ﻧﺎﺳﺘﻪ د اګﺴﺖ ﭘﻪ .٣٠
 - 100د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﺧﭙﺮوﻧﻪ ،د اﮐﺘﻮﺑﺮ .٢١

ر .د وﻟﺴﻤﺸﺮۍ د دوهﻢ ﭘړاؤ دټﻮﻟټﺎﮐﻨﯥ ﻣﻬﺎل وﻳﺶ
د ټﺎﮐﻨﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن د وﻟﺴﻤﺸﺮۍ د دوهﻢ ﭘړاؤ ټﺎﮐﻨﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﭼﯥ د ﻧﻮﻣﺒﺮ ﭘﻪ ) (٧ﺑﻪ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻮې واﯼ ﺧﭙﻞ ﺗﻴﺎرﯼ ﭘﻴﻞ
ﮐړ ﺧﻮ دﻏﻪ ﭘﺮوﺳﻪ ﻻﻧﺠﻤﻨﻪ ﺷﻮﻩ .د اﻧﺪﻳښﻨﯥ وړ ﻣﺴﺌﻠﯥ ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ﺗﻮګﻪ وې:






د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ د اورﯦﺪﻧﯥ د ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن د ﭘﺮﻳﮑړې ﮐﻮﻟﻮ د ﻃﺮﻳﻘﯥ ﭘﻪ اړﻩ د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن د ﭘﻮهﯧﺪﻧﯥ
ﻣﺴﺌﻠﻪ ،د هﻐﻪ ﻃﺮﻳﻘﯥ ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐﯥ ﻟﻪ ﻧﻴﻮﻟﻮ ﺳﺮﻩ ﭼﯥ د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ د اورﯦﺪﻧﯽ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن د ﻟﻮﻣړي ځﻞ ټﺎﮐﻨﻮ د ﭘﺎﻳﻠﻮ
ﭘﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﮐﻲ ﮐﺎروﻟﯥ وﻩ.
د دوهﻢ ځﻞ ټﺎﮐﻨﻮ د ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﻣﺴﺌﻠﻪ ،دا د وﻟﺴﻤﺸﺮۍ د ﻟﻮﻣړي ځﻞ ټﺎﮐﻨﻮ ﭘﻪ ﭘﺮوﺳﻪ ﮐﯥ د ﻋﺪم ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐﯥ ﻟﻪ ﻧﻴﻮﻟﻮ
ﺳﺮﻩ.
د راﻳﻲ ورﮐﻮﻟﻮ د ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ د ﺷﻤﯧﺮې ﻣﺴﺌﻠﻪ ،د ﻣﺸﻮرو او هﻴﻠﻮ ﺑﺮﻋﮑﺲ د ټﺎﮐﻨﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن د دوهﻢ ځﻞ ټﺎﮐﻨﻮ
ﻟﭙﺎرﻩ د راﻳﯥ ورﮐﻮﻟﻮ د ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ ﺷﻤﻴﺮﻩ ﻟﻪ هﻐﻪ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺷﻮې ﺷﻤﯧﺮې ﻧﻪ زﻳﺎﺗﻪ ﮐړﻩ ﮐﻮم ﭼﯥ د ﻟﻮﻣړي ځﻞ ټﺎﮐﻨﻮ ﭘﻪ ورځ
ﭘﺮاﻧﻴﺴﺘﻞ ﺷﻮي و .دا زﻳﺎﺗﻮاﻟﯽ د اﻓﻐﺎن اﻣﻨﻴﺘﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ او د ﻣﺤﻠﻲ ارګﺎﻧﻮﻧﻮ د ﺧﭙﻠﻮاﮐﯥ ادارې ﭘﺮﻏﻮښﺘﻨﻪ ﻣﻨځﺘﻪ
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راﻏﯽ.
د ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ د ﻣﺤﺪودو ﺑﺪﻟﻮﻧﻮﻧﻮ ﻣﺴﺌﻠﻪ او د راﻳﯥ اﭼﻮﻧﯥ د ﻃﺮز اﻟﻌﻤﻞ د ﻧﻪ ﺳﻤﻮن او ﻧﻪ ځﻮاﮐﻤﻨﻴﺪو ﻣﺴﺌﻠﻪ.

د ﻧﻮاﻣﺒﺮ ﭘﻪ ﻟﻮﻣړۍ ﻧﯧټﻪ ،ډاﮐټﺮ ﻋﺒﺪ اﷲ اﻋﻼن وﮐړ ،ﭼﯥ د دوهﻢ ځﻞ ټﺎﮐﻨﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د دﻩ ﺷﺮﻃﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐﯥ ﻧﺪي ﻧﻴﻮل ﺷﻮي ،ﻧﻮ
د دوهﻢ ﭘړاؤ ﭘﻪ هﻐﻪ ټﺎﮐﻨﻮ ﮐﯥ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻪ واﻧﻪ ﺧﻠﻲ ﭼﯥ د ﻧﻮﻣﺒﺮ ﭘﻪ ) (٧ﻧﯧټﻪ ﺳﺮﺗﻪ رﺳﻮل ﮐﯧږي .د ډاﮐټﺮ ﻋﺒﺪاﷲ ﭘﻪ ﻏﻮښﺘﻨﻮ
ﮐﯥ ﭘﻪ ﻓﻮري ﺗﻮګﻪ د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن د رﺋﻴﺲ ګﻮښﻪ ﮐﯧﺪل ،د ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﭼﺎرو ،ﭘﻮهﻨﯥ او د ﺳﺮﺣﺪاﺗﻮ اﻗﻮاﻣﻮ او ﻗﺒﺎﻳﻠﻮ
وزﻳﺮاﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﻗﺖ ډول ﻟﻪ دﻧﺪو ګﻮښﻪ ﮐﻮل ﺷﺎﻣﻞ و .هﻤﺪارﻧګﻪ د ﻣﺎﻟﻴﯥ وزارت ،اﻃﻼﻋﺎﺗﻮ او ﻓﺮهﻨګ وزات ،ﺣﺞ او اوﻗﺎف
وزارت او ﻣﻠﻲ راډﻳﻮ ټﻠﻮﻳﺰون ﭘﻪ ﮐﺎروﻧﻮ د ﻧﻈﺎرت ﮐﻮﻟﻮ ﻏﻮښﺘﻨﻪ ﻳﯥ هﻢ ﮐړې وﻩ.
د دوهﻢ ځﻞ ټﺎﮐﻨﻮ ﻟﻪ ﺳﺮﺗﻪ رﺳﻮﻟﻮ ﻧﻪ د ﻳﻮﻩ ﮐﺎﻧﺪﻳﺪ د ﭘﻪ ﺷﺎ ﮐﯧﺪو ﭘﻪ اړﻩ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن ،د ټﺎﮐﻨﻮ ﭘﻪ ﻗﺎﻧﻮن او د
ټﺎﮐﻨﻮ د ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﭘﻪ ﻃﺮزاﻟﻌﻤﻠﻮﻧﻮ ﮐﯥ هﻴڅ ﻳﺎدوﻧﻪ ﻧﻪ دﻩ ﺷﻮې ﭼﯽ څﻪ ﺑﺎﻳﺪ وﺷﯽ .د دې ﺑﺮﺳﯧﺮﻩ د دوهﻢ ﭘړاؤ ټﺎﮐﻨﯥ ﻟﻪ اﻣﻨﻴﺘﻲ
اﻧﺪﻳښﻨﻮ ﺳﺮﻩ ﻣﺦ و او داﺳﻲ وړاﻧﺪوﻳﻨﻪ ﺷﻮې وﻩ ﭼﯥ د دوهﻢ ﭘړاؤ ټﺎﮐﻨﯥ ﺑﻪ ﻟﻪ ځﺎﻧﻪ ﺳﺮﻩ ﺗﻠﻔﺎت وﻟﺮي .وﻟﺴﻤﺸﺮ ﮐﺮزى ﭼﯥ ﭘﻪ
ﻟﻮﻣړي ځﻞ ﮐﯥ وړاﻧﺪي و او د ډاﮐټﺮ ﻋﺒﺪاﷲ ﻟﻪ ﭘﻪ ﺷﺎ ﮐﯧﺪو وروﺳﺘﻪ د دوهﻢ ځﻞ ﻟﭙﺎرﻩ ﻳﻮازﻳﻨﻰ ﮐﺎﻧﺪﻳﺪ ﭘﺎﺗﻪ و د ﻧﻮﻣﺒﺮ ﭘﻪ )(٢
د ټﺎﮐﻨﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﻟﺨﻮا د ګټﻮﻧﮑﻲ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ اﻋﻼن ﺷﻮ .ﻧﻮﻣﻮړي ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن د ﺧﭙﻞ دﻏﻪ اﻗﺪام ﻟﭙﺎرﻩ د اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ
) (٦١ﻣﺎدﻩ ﺗﮑﻴﻪ وﮐړﻩ او وﻳﯥ وﻳﻞ ﭼﯥ :د دوهﻢ ځﻞ ټﺎﮐﻨﻮ ﺳﺮﺗﻪ رﺳﻮل ﭘﻪ هﻐﻪ ﺻﻮرت ﮐﯥ اﻣﮑﺎن ﻟﺮي ﭼﯥ ﻟږ ﺗﺮ ﻟږﻩ دوﻩ
ﻣﺨﮑښ ګټﻮﻧﮑﻲ ﮐﺎﻧﺪﻳﺪان ﭘﻪ ټﺎﮐﻨﻮ ﮐﯥ ﭘﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﮐﯥ واﭼﻮل ﺷﻲ 102ډاﮐټﺮ ﻋﺒﺪاﷲ د ﻧﻮﻣﺒﺮ ﭘﻪ ) (٤ﺗﺎرﻳﺦ ﻳﻮ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﻲ
ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ راوﻏﻮښﺖ ﭼﯥ ﭘﮑﯥ وﻳﯥ وﻳﻞ د ټﺎﮐﻨﻮ د ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن دﻏﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮐﻮم ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ اﺳﺎس ﻧﻠﺮي او ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ دى.

وړاﻧﺪﻳﺰوﻧﻪ:
 .١٢١ﭼﯥ ﮐﻠﻪ ﻳﻮ ﮐﺎﻧﺪﻳﺪ د دوهﻢ ځﻞ ټﺎﮐﻨﻮ ﻟﻪ ﺳﺮﺗﻪ رﺳﻮﻟﻮ وړاﻧﺪي ﭘﺮﺷﺎ ﺷﻲ ﭘﻪ دې اړﻩ ﺑﺎﻳﺪ د ټﺎﮐﻨﻮ ﻗﺎﻧﻮن څﺮګﻨﺪ ،ښﮑﺎرﻩ
او ﻣﻔﺼﻞ ﺣﮑﻢ وﮐړي ﭼﯥ څﻪ ﺑﺎﻳﺪ وﺷﻲ .د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﭘﻪ ﻃﺮزاﻟﻌﻤﻞ ﮐﯥ ﺑﺎﻳﺪ د ﮐﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ د ﭘﻪ ﺷﺎ ﮐﯧﺪو ﻟﭙﺎرﻩ
ﺿﺮب اﻻﺟﻞ وټﺎﮐﻞ ﺷﻲ.

 - 101د ټﺎﮐﻨﻮ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن د راﻳﯥ ورﮐﻮﻟﻮ ) (٥٨١٧ﻣﺮﮐﺰوﻧﻪ د ﭘﺨﻮاﻧﻴﻮ ) (٦١٦٧ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﺪل ﮐﯥ ﭼﯥ وﻳﻞ ﺷﻮي و د اﮐﺘﻮﺑﺮ ﭘﻪ  ٢٠ﭼﯥ د
ﺟﻤﻬﻮري رﻳﺎﺳﺖ د ټﺎﮐﻨﻮ ﭘﻪ ورځ ﺑﻪ ﭘﺮاﻧﻴﺴﺘﻞ ﺷﻮي و  ،ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﮐړل ) د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﻲ اﻋﻼﻣﻴﻪ ،د اﮐﺘﻮﺑﺮ  (٢١د راﻳﯥ ورﮐﻮﻟﻮ
د ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ د ﺷﻤﯧﺮې ﻟږ ﮐﯧﺪﻧﻪ د ګڼ ﺷﻤﯧﺮ ﻻﻣﻠﻮﻧﻮ ﻟﮑﻪ ﺗﻘﻠﺐ ،ﭘﻪ ﻧﺎ اﻣﻨﻪ ﺳﻴﻤﻮ ﮐﯥ د ﻧﻈﺎرت او ﮐﻨﺘﺮول ﻣﺴﺌﻠﯥ ،د ﻧﺎڅﯧﺰﻩ راﻳﻪ ورﮐﻮوﻧﮑﻮ ﺑﺮﺧﻪ
اﺧﻴﺴﺘﻨﯥ ﻟﻪ ﮐﺒﻠﻪ راﻣﻨځ ﺗﻪ ﺷﻮې وﻩ .ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ټﻮﻟﻨﯥ د د ﻏﻪ اﻗﺪام ﺣﻤﺎﻳﺖ وﮐړ ﺧﻮ ﻟﻪ اﻣﻨﻴﺘﻲ ﻣﺮاﺟﻌﻮ او د ځﺎﻳﻲ ارګﺎﻧﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮاﮎ رﻳﺎﺳﺖ ﺳﺮﻩ د
ﻳﻮې ﻧﺎﺳﺘﯥ ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﮐﯥ داﺳﻲ ﺗﺼﻤﻴﻢ وﻧﻴﻮل ﺷﻮ ﭼﯥ د راﻳﯥ ورﮐﻮﻟﻮ زﻳﺎت ﻣﺮﮐﺰوﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺮاﻧﻴﺴﺘﻞ ﺷﻲ ځﮑﻪ اﻣﻨﻴﺖ ﺳﻢ دى .ﻟﻪ هﻤﺪې ﮐﺒﻠﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢ وﻧﻴﻮل
ﺷﻮ ﭼﯥ د راﻳﯥ ورﮐﻮﻟﻮ ) (٦٣٢٢ﻣﺮﮐﺰوﻧﻪ ﭘﺮاﻧﻴﺴﺘﻞ ﺷﻲ ﭼﯥ د ﻟﻮﻣړي ځﻞ ټﺎﮐﻨﻮ ﻟﻪ ﭘﺨﻮاﻧﯥ ) (٦١٦٧ﺷﻤﯧﺮې ﻧﻪ ) (١٥٥ﻣﺮﮐﺰوﻧﻪ زﻳﺎت و او ﻟﻪ هﻐﻪ
ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ ﭼﯥ ﭘﺨﻮا د ټﺎﮐﻨﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﮐړى و ) ( ۵٠۵ﻣﺮﮐﺰوﻧﻪ زﻳﺎت و.
 -102د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﻲ اﻋﻼﻣﻴﻪ ،د ﻧﻮﻣﺒﺮ .٢

س .د وﻻﻳﺘﻲ ﺷﻮراګﺎﻧﻮ د ټﺎﮐﻨﻮ ﭘﺎﻳﻠﯥ
د وﻟﺴﻤﺸﺮۍ ﭘﻪ ټﺎﮐﻨﻮ ﮐﯥ د ﺗﻘﻠﺐ ﭘﻪ اړﻩ اﻧﺪﯦښﻨﯥ د وﻻﻳﺘﻲ ﺷﻮراګﺎﻧﻮ ﭘﻪ ټﺎﮐﻨﻮ ﮐﯥ هﻢ ﻣﻮﺟﻮدې وې او د وﻻﻳﺘﻲ ﺷﻮراګﺎﻧﻮ ﭘﻪ
اړﻩ اﻧﺪﯦښﻨﻲ ﭘﻪ ځﺎﻧګړې ﺗﻮګﻪ د ﺗﺸﻮﻳﺶ ﻻﻣﻞ وې ځﮑﻪ ﭼﯥ د وﻻﻳﺘﻲ ﺷﻮرا د ګڼ ﺷﻤﯧﺮ ﮐﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ د ﺑﺮﻳﺎﻟﺘﻮب ﭘﺎﻳﻠﯥ ﻟﻪ ﻳﻮ ﺑﻞ
ﺳﺮﻩ ډﻳﺮ ﻧﮋدې وي ﻟﻪ هﻤﺪې ﮐﺒﻠﻪ اﻣﮑﺎن ﻟﺮي ﭼﯥ ﭘﻪ ﭘﺎﻳﻠﻮ ﮐﯥ ﻳﯥ زﻳﺎت ﺗﻘﻠﺐ راﻣﻨځ ﺗﻪ ﺷﻮي وي 103.د وﻻﻳﺘﻲ ﺷﻮراګﺎﻧﻮ د
ټﺎﮐﻨﻮ د ﭘﺎﻳﻠﻮ ﺗﺤﻠﻴﻞ د وﻟﺴﻤﺸﺮۍ د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺗﺤﻠﻴﻞ ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ ډﯦﺮ ګﺮان و ځﮑﻪ ﭼﯽ د دا ډول ﭘﻴﭽﻠﻮ او ﺳﺘﻮﻧﺰﻣﻨﻮ ﻣﺒﺎرزو ﭘﻪ
اړﻩ د دﻗﻴﻘﻮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ د راټﻮﻟﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﻳﻮ ښﻪ ﭼﻮﮐﺎټ ﺷﺘﻮن ﻧﻪ درﻟﻮد .د راﻳﯥ اﭼﻮﻧﯥ ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻌﻲ ﻻر )ﻟﮑﻪ :د راﻳﯥ ورﮐﻮﻟﻮ
ﭘﻪ ګڼ ﺷﻤﯧﺮ ځﺎﻳﻮﻧﻮ ﮐﯥ د ﺷﺮاﻳﻄﻮ وړ ﭘﻮرﻩ ) (٦٠٠ﮐﺴﺎﻧﻮ راﻳﻪ ورﮐﻮﻧﻲ( د راﻳﻪ اﭼﻮﻧﯥ د واﻗﻌﻴﺖ ﮐﯧﺪو او ﭘﺎﮐﻮاﻟﯽ ﭘﻪ اړﻩ
ﭘﻮښﺘﻨﯥ راﻣﻨځ ﺗﻪ ﮐﻮي .د هﻐﻪ راﻳﻮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻲ ﺷﻤﯧﺮﻩ ﭼﯥ د وﻻﻳﺘﻲ ﺷﻮراګﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺻﻨﺪوﻗﻮﻧﻮ ﮐﯥ اﭼﻮل ﺷﻮې دي د هﻐﻪ راﻳﻮ
ﻟﻪ ﺷﻤﯧﺮې ﺳﺮﻩ د ﭘﺮﺗﻠﯥ وړ دي ﭼﯥ د وﻟﺴﻤﺸﺮۍ د ټﺎﮐﻨﻮ ﭘﻪ ﺻﻨﺪوﻗﻮﻧﻮ ﮐﯥ اﭼﻮل ﺷﻮې وې 104،د دواړﻩ ډوﻟﻪ ټﺎﮐﻨﻮ د راﻳﻮ
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دﻏﻪ د ﭘﺮﺗﻠﯥ وړ ګﺮزﯦﺪﻧﻪ ﭘﻪ ذهﻦ ﮐﯥ ﭘﻮښﺘﻨﻪ راﻣﻨځ ﺗﻪ ﮐﻮي ،ﭼﯥ د وﻟﺴﻤﺸﺮۍ د ټﺎﮐﻨﻮ ﭘﻪ ﭘﺎﻳﻠﻮ ﮐﯥ )(١٣١٩٣١٧
ﺷﻤﻴﺮ ﭘﺎڼﯥ ﻟﻐﻮﻩ ﺷﻮې او دا ﭼﯥ ﭘﻪ ﻣﻨﻄﻘﻲ ﻟﺤﺎظ داﺳﻲ ﺗﻮﻗﻊ ﮐﯧﺪﻟﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ وﻻﻳﺘﻲ ټﺎﮐﻨﻮ ﮐﯥ ﺑﻪ ﮐﻢ ﺷﻤﯧﺮ ﺧﻠﮑﻮ راﻳﻪ ورﮐړې
وي )ځﮑﻪ ﭼﯥ ﮐﻮم ﺧﻠﮏ ﭼﯽ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ اړوﻧﺪ وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﻧﻪ و ،ﻧﻮ ﮐﻮﻻى ﻳﯥ ﻧﺸﻮل ﭼﯥ د وﻻﻳﺘﻲ ﺷﻮراګﺎﻧﻮ ﮐﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ ﺗﻪ
راﻳﻪ ورﮐړي او ﮐﻮﭼﻴﺎﻧﻮ ﻳﻮازي ﮐﻮﻻى ﺷﻮل ﭼﯥ د وﻟﺴﻤﺸﺮۍ ﮐﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ ﺗﻪ راﻳﻪ ورﮐړي( .ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﺁزادو او
ﻋﺎدﻻﻧﻪ ټﺎﮐﻨﻮ ﺑﻨﻴﺎد ) (FEFAاو ګڼ ﺷﻤﯧﺮ ﮐﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ د راﻳﯥ ورﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ ﮐﯥ د وﻻﻳﺘﻲ ﺷﻮراګﺎﻧﻮ د ټﻮﻟټﺎﮐﻨﻮ
)ﻏﻴﺮرﺳﻤﻲ ﭘﺎﻳﻠﻮ( د ﻻﺳﺘﻪ راوړل ﺷﻮو راﻳﻮ او د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﭘﻪ وﻳﺐ ﺳﺎﻳټ ﮐﯥ د ﺧﭙﺮو ﺷﻮو راﻳﻮ ﺗﺮﻣﻨځ د
ﻧﻪ ﺳﻤﻮن او ﻧﻪ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ راﭘﻮر ورﮐړى دى.
د ټﺎﮐﻨﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن د ﻏﺰﻧﻲ ،ﮐﻨﺪهﺎر ،ﭘﮑﺘﻴﮑﺎ او ﻧﻨګﺮهﺎر د ﺷﻮراګﺎﻧﻮ د ﭘﺎﻳﻠﻮ ﭘﻪ اړﻩ څﯧړﻧﯥ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐړې او وروﺳﺘﻪ
ﻳﯥ هﻐﯥ ﻧﻮې ﭘﺎﻳﻠﯥ ﺧﭙﺮې ﮐړې ﭼﯥ ﭘﻪ دﯼ اﺳﺎس اړوﻧﺪ ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻪ د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ د اورﻳﺪﻟﻮ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﺗﻪ وړاﻧﺪﯼ
ﮐﻴﺪﻻﯼ ﺷﻮل.

وړاﻧﺪﻳﺰوﻧﻪ:
 - ١٢٢دوﻻﻳﺘﻲ ﺷﻮراګﺎﻧﻮ د ټﺎﮐﻨﻮ د ﻣﺸﺨﺼﻮ ﺳﺘﻮﻧﺰو ﭘﻪ اړﻩ ﻳﻮﻩ ارزوﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻟﻪ ټﺎﮐﻨﻮ وروﺳﺘﻪ ﺗﺮ ﺳﺮﻩ ﺷﻲ ځﮑﻪ ﭼﯽ دﻏﻪ
ټﻮﻟټﺎﮐﻨﯥ ﻟﻪ راﺗﻠﻮﻧﮑﻮ ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﻲ ټﺎﮐﻨﻮ ﺳﺮﻩ ډﻳﺮ ورﺗﻪ واﻟﻰ ﻟﺮي ﻧﻮ ﻟﻪ هﻤﺪې ﮐﺒﻠﻪ د هﻐﻪ ﺳﺘﻮﻧﺰو ﭘﯧﮋﻧﺪﻧﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧﮑﻲ ﮐﯥ
ﻳﯥ راﻣﻨځ ﺗﻪ ﮐﯧﺪﻧﻪ ﺷﻮﻧﯥ دﻩ ډﯦﺮﻩ ﺑﻴړﻧۍ او ﺿﺮوري دﻩ.
 – ١٢٣د راﻳﯥ ورﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻳﻮﻩ ځﺎﯼ ﮐﯥ د ﻣﺸﮑﻮﮐﻮ او ﺗﻘﻠﺒﻲ راﻳﻮ ﺗﺸﺨﻴﺼﻮل ﭘﻪ دې دﻻﻟﺖ ﮐﻮي ﭼﯥ د ټﺎﮐﻨﻮ ﭘﻪ هﻤﺪﻏﻪ ځﺎﯼ
ﮐﯥ ټﻮﻟﯥ اﭼﻮل ﺷﻮې راﻳﯥ ﺑﺎﻳﺪ وﭘﻠټﻞ ﺷﻲ.

ص .ﻟﻪ ټﺎﮐﻨﻮ وروﺳﺘﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻪ
ﮐﻠﻪ ﭼﯥ د اروﭘﺎ د اﻣﻨﻴﺖ او هﻤﮑﺎرﯼ د ﺳﺎزﻣﺎن د دﻣﻮﮐﺮاﺗﻴﮑﻮ ﻧﻬﺎدوﻧﻮ او د ﺑﺸﺮ د ﺣﻘﻮﻧﻮ دﻓﺘﺮ ﻳﺎ )(O.S.E.C/ODIHR
ټﻴﻢ ﻟﻪ ﮐﺎﺑﻞ څﺨﻪ راﺑﻠﻠﻮ د ټﺎﮐﻨﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﭘﻪ دې اړﻩ ﭼﯥ ﻟﻪ ټﺎﮐﻨﻮ وروﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﮐﻮم ﮐﺎروﻧﻪ ﺳﺮﺗﻪ رﺳﻮي ،ﮐﻮم ﭘﻼن
وړاﻧﺪي ﻧﮑړ .د ټﺎﮐﻨﻮ ﭘﻪ اړﻩ د ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ د اورﯦﺪﻧﯥ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن د اﮐﺘﻮﺑﺮ ﭘﻪ  ٣١ﻧﯧټﻪ د ټﺎﮐﻨﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﺗﻪ ﻳﻮ ﻟﻴﮏ
واﺳﺘﺎوﻩ ﭘﻪ هﻐﻪ ﮐﯥ ﻳﯥ ﻏﻮښﺘﻨﻪ ﮐړې وﻩ ﭼﯥ د راﻳﻪ اﭼﻮﻧﯥ د هﻐﻮ ځﺎﻳﻮﻧﻮ د ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ ﭘﻪ اړﻩ ﺟﺰﺋﻴﺎت ورﮐړي ﭼﻴﺮې ﭼﯥ
د درﻏﻠﻴﻮ ښﮑﺎرﻩ او څﺮګﻨﺪ ﺷﻮاهﺪ ﻟﻴﺪل ﺷﻮي و ﺗﺮ څﻮ د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ د اورﯦﺪﻧﯽ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن د هﻐﻮئ د ﮐړﻧﻮ ﭘﻪ اړﻩ ﭼﯥ
د راﻳﯥ ورﮐﻮﻟﻮ او راﻳﯥ ﺷﻤﯧﺮﻧﯥ ﭘﺮﻣﻬﺎل ﻳﯥ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐړي ،څﯧړﻧﯥ وﮐړي 106.ﭘﻪ دﻏﻪ ﻟﻴﮏ ﮐﯥ د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ د
 - 103د ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﭘﺎﻳﻠﻮ ﺳﺮﻩ ﺳﻢ ﭼﯥ ﺧﭙﺮې ﺷﻮې دي ،د هﻐﻪ راﻳﻮ د ﺷﻤﻴﺮې اوﺳﻂ ﭼﯥ د وﻻﻳﺘﻲ ﺷﻮراګﺎﻧﻮ د هﺮ ﮐﺎﻣﻴﺎﺑﻪ ﺷﻮﯼ ﮐﺎﻧﺪﻳﺪ ﻟﭙﺎرﻩ اﭼﻮل ﺷﻮې
دي ،ﻟﻪ ) (١١٥٦٤راﻳﻮ څﺨﻪ ﻋﺒﺎرت دي ﭼﯥ ﻧﻮﻣﻮړې ﺷﻤﯧﺮﻩ ﭘﻪ زاﺑﻞ ﮐﯥ ﻟږ وﻩ هﺮ ﮐﺎﻧﺪﻳﺪ ﺗﻪ ﻳﻮازي ) (١٦٦٧راﻳﯥ رﺳﯧﺪې .د هﻐﻪ راﻳﻮ اوﺳﻂ ﭼﯥ
هﺮ ﮐﺎﻧﺪﻳﺪ زﻳﺎﺗﯥ راﻳﯥ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐړې دي ) (٨٫٣ﻓﻴﺼﺪﻩ وې ﭼﯥ ﻧﻴﻤﺎﻳﻲ هﻐﻪ ﮐﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ ﭼﯥ د ﻟﻮﻣړي ﻣﻘﺎم دﻋﻮا ﻳﯥ ﮐړې وﻩ ﭘﺎﻳﻠﻲ ﻳﯥ د وﻻﻳﺖ ﭘﻪ ﺳﻄﺤﻪ د
اﻋﺘﺒﺎر وړ اﭼﻮل ﺷﻮ راﻳﻮ ﻟﻪ ) (٧ﻓﻴﺼﺪﻩ څﺨﻪ ﻟږ وې.
 - 104د وﻻﻳﺘﻲ ﺷﻮراګﺎﻧﻮ د اﻋﺘﺒﺎر وړ راﻳﻮ د ﻟﻮﻣړﻧﻴﻮ ﭘﺎﻳﻠﻮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻲ ﺷﻤﯧﺮﻩ ) (٥٤٨٠٠٣٣وﻩ او د وﻟﺴﻤﺸﺮۍ ﭘﻪ ټﺎﮐﻨﻮ ﮐﯥ ) (٥٦٦٢٧٠٨وﻩ .ﭘﻪ ټﺎﮐﻨﻮ
ﺑﺎﻧﺪي ﻧﻈﺎرت ﮐﻮوﻧﮑﻲ ګﺮوﭘﻮﻧﻪ د دې ﻏﻮښﺘﻮﻧﮑﻲ ﺷﻮل ﭼﯥ ﭘﺎﻳﻠﯥ ﭘﻪ ﻓﺎرﻣﺘﻮﻧﻮ او ﻳﺎ د )اﮐﺴﻞ( ﭘﻪ ﻗﺎﻟﺐ ﮐﯥ د اﺳﺘﻔﺎدې وړ وګﺮزي.
 - 105د دﻣﻮﮐﺮاﺳﻲ اﻧټﺮﻧﺸﻨﻞ ﻣﻮﺳﺴﯥ ﻟﻪ راﭘﻮر ﺳﺮﻩ ﺳﻢ.
 - 106دﻏﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎګﺎﻧﯥ د دﻏﻪ ﺷﻴﺎﻧﻮ ﭘﻪ اړﻩ د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ د څﺮګﻨﺪوﻟﻮ ﻏﻮښﺘﻮﻧﮑﯥ دي (١) :د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن د هﻐﻪ ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ ﺷﻤﻴﺮ ﭼﯥ د
راﻳﯥ ورﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ هﻐﻪ ځﺎﻳﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﻳﯥ دﻧﺪﻩ درﻟﻮدﻩ ﭼﯥ هﻠﺘﻪ د څﺮګﻨﺪ او ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﺗﻘﻠﺐ راﭘﻮر ورﮐړل ﺷﻮى و ،د راﻳﯥ اﭼﻮﻧﯥ ) (١٣٩١ځﺎﻳﻮﻧﻪ ﭘﻪ

اورﯦﺪﻧﯥ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﺧﭙﻠﻪ ﻏﻮښﺘﻨﻪ د ټﺎﮐﻨﻮ ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﻧﻪ داﺳﻲ ﺧﻼﺻﻪ ﮐړې وﻩ" د هﻐﻪ ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ د ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ د
ﭘﯧﮋﻧﺪﻟﻮ او ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺗﻮ ﭘﻪ اړﻩ ﭼﯥ هﻠﺘﻪ ﺗﻘﻠﺐ ﺗﺮ ﺳﺘﺮګﻮ ﺷﻮى و د ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺗﻮ د ﻏﻮښﺘﻨﯥ ﺑﺮﺳﯧﺮﻩ د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ د
اورﯦﺪﻧﯥ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﻏﻮښﺘﻨﻪ ﻟﺮې ﭼﯥ هﻤﺎﻏﻪ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﭘﻪ دې اړﻩ څﺮګﻨﺪوﻧﻪ وﮐړي ﭼﯥ ﺁﻳﺎ ﻧﻮﻣﻮړي اﻓﺮاد ﻣﺴﺌﻮل ګڼﻲ او ﮐﻪ
ﻧﻪ ،ﮐﻪ ځﻮاب ﻣﺜﺒﺖ وي ﻧﻮ ﺁﻳﺎ د ټﺎﮐﻨﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن د ﻧﻮﻣﻮړو اﻓﺮادو ﭘﺮ ﺧﻼف ﮐﻮم اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺮ ﻻس ﻻﻧﺪﯼ ﻟﺮي او ﻳﺎ
ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﮐﯥ ﻟﺮي ﭼﯥ هﻐﻮى ﺗﻪ ﺑﻪ ﮐﻮﻣﻪ ﺳﺰا وټﺎﮐﻲ".
وړاﻧﺪﻳﺰوﻧﻪ:
 .١٢۴د ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻮﻳﻮ ﺗﻘﻠﺒﻮﻧﻮ ﻳﻮ ﺗﺤﻠﻴﻞ او ارزوﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻲ ﺗﺮڅﻮ د ﺗﻘﻠﺒﻮﻧﻮ څﺮﻧګﻮاﻟﻰ او ﻻرې ﻣﺸﺨﺼﯥ ﺷﻲ او د
ټﺎﮐﻨﻮ د ﻻرو ﭼﺎرو ﭘﻪ اړﻩ ﻏﻮښﺘﻞ ﺷﻮي ﺑﺪﻟﻮﻧﻮﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ راﻣﻨځ ﺗﻪ ﺷﻲ .ﭘﻪ دﻏﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﮐﯥ ﺑﺎﻳﺪ د راﻳﯥ اﭼﻮﻧﮑﻮ راﺟﺴﺘﺮ ﮐﯧﺪل،
راﻳﻪ اﭼﻮﻧﻪ ،د راﻳﻮ ﺷﻤﯧﺮﻧﻪ ،د راﻳﯥ د ﺻﻨﺪﻗﻮﻧﻮ اﻧﺘﻘﺎل ،د ﻣﻮادو اﻣﻨﻴﺖ او ﭘﻪ ټﺎﮐﻨﻮ ﮐﯥ د ﮐﺎر ﭘﺮﻣﺦ ﺑﻴﻮﻟﻮ ﻣﻮارد اود راﻳﻮ
راټﻮﻟﻮ وﺳﺎﻳﻞ او ﻣﻮاد ﺗﺮ ﺗﺤﻠﻴﻞ ،ﺗﺠﺰﻳﯥ ،ﻏﻮر او ﺑﺮرﺳﻲ ﻻﻧﺪي وﻧﻴﺴﻲ.
 .١٢۵د ﺗﻘﻠﺐ ﺧﻼف ﺑﺎﻳﺪ ځﻮاﮐﻤﻦ ﻣﻌﻴﺎروﻧﻪ ﭘﻪ ﮐﺎر واﭼﻮل ﺷﻲ .دا ﻣﻌﻴﺎروﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻻﻧﺪې ﺷﻴﺎن راوﻧﻐﺎړي :د ټﺎﮐﻨﻮ
ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ ﺗﻪ ﺟﺪي ﻻرښﻮﻧﻪ ﮐﻮل او هﻐﻮى ﺗﻪ دا څﺮګﻨﺪول ﭼﯥ ﻳﻮازي هﻐﻪ ﮐﺴﺎن د راﻳﯥ اﭼﻮﻧﯥ ﭘﻪ ځﺎى ﮐﯥ راﻳﻪ ورﮐړي
ﭼﯥ ﭘﻪ هﻤﺎﻏﻪ ځﺎى ﮐﯥ دﻏﻪ ﮐﺎرﮐﻮﻧﮑﯽ د دﻏﻪ راﻳﯽ ورﮐﻮﻧﯽ دﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ ﻣﺴﺌﻮل دي او راﻳﯽ اﭼﻮﻧﮑﯽ دهﻤﺎﻏﻪ ځﺎى ﭘﻪ ﻟﺴﺖ
ﮐﯥ ﻳﯥ ﻧﻮم ﺛﺒﺖ دى ﻳﻮازي هﻤﺪﻏﻪ ﺛﺒﺖ ﺷﻮﯼ ﮐﺴﺎن ﮐﻮﻻى ﺷﻲ ﺗﺮڅﻮ د راﻳﯥ اﭼﻮﻧﯥ ورﻗﯥ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐړي او ﺑﺎﻳﺪ د هﻐﻮى
ﻧﻮم ﭘﻪ ﻳﻮﻩ ﻟﺴﺖ ﮐﯥ ﻟﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮو او ﺣﺴﺎﺳﻮ وﺳﺎﻳﻠﻮ ﺳﺮﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﻲ او د ﭘﺎﻳﻠﻮ ورﻗﯥ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﺮﭘټﯥ وﯼ او د ﭘﺎﻳﻠﻮ ﮐﺎﻟﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ﻳﻮﻩ
راﺑﺮټﻴﭗ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﺷﻔﺎف ډول وﭘﻮښﻞ ﺷﻲ .ﭘﻪ هﻐﻪ وﻟﺴﻮاﻟﻴﻮ او د راﻳﻮ ورﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ځﺎﻳﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﭼﯥ ﭘﺎﻳﻠﯥ ﻳﯥ ﭘﻮښﺘﻨﻪ راﻣﻨځ ﺗﻪ
ﮐﻮوﻧﮑﯥ وې ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ﻣﺴﻠﺴﻠﻪ ﺗﻮګﻪ د ټﺎﮐﻨﻮ ﭘﻪ ورځ وﺧﺖ ﭘﻪ وﺧﺖ د اﭼﻮل ﺷﻮو راﻳﻮ د ﺷﻤﯧﺮې راﭘﻮر ﺗﺮﻻﺳﻪ ﺷﻲ.
 .١٢۶ﻟﻪ راﺗﻠﻮﻧﮑﻮ ﮐﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ ﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻏﻮښﺘﻨﻪ وﺷﻲ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻳﻮﻩ ﻃﺮزاﻟﻌﻤﻞ ﭘﺎﺑﻨﺪ وي ،هﻤﺪارﻧګﻪ د ټﺎﮐﻨﻮ د اﺧﻼﻗﯥ ﻣﺴﺌﻠﻮ ﭘﻪ اړﻩ
ﺑﺎﻳﺪ د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﯥ د هﻐﻪ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﭘﻪ ګډون ﭼﯥ د راﻳﯥ ورﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ دروازو ﮐﯥ ﮐﺎر ﮐﻮي ،ﺳﻴﺎﺳﻲ
ګﻮﻧﺪوﻧﻪ ،ﮐﺎﻧﺪﻳﺪان ،اﻣﻨﻴﺘﻲ ﻣﺮاﺟﻊ او رﺳﻨﯥ د ﻳﻮﻩ ﺗﺮﻳﻨﻨګ ﻟﻪ ﻻرې وﭘﻮهﻮل ﺷﻲ.
 .١٢٧د ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺴﺌﻠﻮ ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐﯥ ﻟﻪ ﻧﻴﻮﻟﻮ ﺳﺮﻩ د ټﺎﮐﻨﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﮐﻮﻻى ﺷﻲ ﺧﭙﻞ ځﻴﻨﯥ ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻲ ﻟﻪ هﻐﻪ ﻣﻨﻄﻘﻮ
څﺨﻪ ﭼﯥ هﻐﻮى ﻳﯥ اوﺳﯧﺪوﻧﮑﻲ دي ﻟﻪ هﻐﻪ ځﺎﻳﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﮐړي .د ټﺎﮐﻨﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﮐﻮﻻى ﺷﻲ د ټﺎﮐﻨﻮ ﭘﻪ ورځ ﻟﻪ هﻐﻪ
ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻧﻪ ﭼﯥ د هﻴﻮاد د ﻧﻮرو ﺑﺮﺧﻮ اوﺳﯧﺪوﻧﮑﻲ دي د راﻳﯥ اﭼﻮﻧﯥ ﭘﻪ ځﺎﻳﻮﻧﻮ او ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ ﮐﯥ د ﮐﺎر د ﺑﺮرﺳﻲ ﻟﭙﺎرﻩ
ځﻮاﮐﻤﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻪ ﭘﻪ اﻧﮑﺸﺎف او ﭘﻠﻲ ﮐﻮﻟﻮ ﮐﯥ ګټﻪ اوﭼﺘﻪ ﮐړي.
 .١٢٨د ﺟﺰاﻳﻲ اﺟﺮااﺗﻮ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ټﺎﮐﻨﻮ ﮐﯥ د ﺗﺨﻠﻔﺎﺗﻮ د رﺳﯧﺪګۍ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﺑﻴﺎ ﮐﺘﻨﻪ ﺷﻲ او ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺷﻲ ﭼﯥ دﻏﻪ ﺑﻴﺎ ﮐﺘﻨﻪ
او ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺑﺎﻳﺪ د ټﺎﮐﻨﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻣﺒﺎرزو ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﮐﯥ د ﺗﺨﻠﻔﺎﺗﻮ ،د راﻳﯥ اﭼﻮﻧﯥ ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﮐﯥ د ﺗﺨﻠﻔﺎﺗﻮ او ﻟﻪ ټﺎﮐﻨﻮ وړاﻧﺪي ﭘړاوﻧﻮ
ﮐﯥ د ﺗﺨﻠﻔﺎﺗﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪي د ﺳﺰاګﺎﻧﻮ ټﺎﮐﻞ ﺷﺎﻣﻞ وي.

 .١٩د ﻇﺮﻓﻴﺘﻮﻧﻮ ﻟﻮړول او د ﭘﺮوﺳﯥ د د وام ﻣﺴﺎﻟﻪ
د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ داﻣﻨﻴﺖ ﺷﻮرا ) (١٨٠٦ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﭘﻪ ﮐﻠﮑﻪ ټﻴﻨګﺎر ﮐﻮي ﭼﯥ د ټﺎﮐﻨﻮ ﭘﺮوﺳﻪ دې اﻓﻐﺎﻧﻲ او اﻓﻐﺎن ﻣﺸﺮﺗﺎﺑﻪ ﻟﺨﻮا
ﭘﺮﻣﺦ ﻳﻮړل ﺷﻲ .دا د اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺖ او هﻐﻮ ﺗﻮروﻧﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﻳﻮ ﻣﺜﺒﺖ ګﺎم دﯼ ﭼﯥ وﻳﻞ ﮐﻴږي د وﻟﺴﻮاﮐۍ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻪ د ﺑﻬﺮﻧﻴﺎﻧﻮ

ﻧښﻪ ﺷﻮي و ﭼﯥ هﻠﺘﻪ ﭘﻪ څﺮګﻨﺪﻩ ﺗﻮګﻪ ﺗﻘﻠﺐ ﺳﺮﺗﻪ رﺳﯧﺪﻟﻰ و او دﻏﻪ ﺷﻤﯧﺮﻩ ) (٧٤١ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ ﺗﻪ ﺷﺎﻣﻠﻪ دﻩ ﭼﯥ ﺑﺮرﺳﻲ ګﺎﻧﻮ او د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ د
اورﯦﺪﻟﻮ د ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﭘﻪ واﺳﻄﻪ د راﻳﻮ ﺑﻴﺎ ﺷﻤﯧﺮﻧﻪ ﭘﮑﯥ ﺳﺮﺗﻪ رﺳﯧﺪﻟﯥ دﻩ داﺳﻲ څﺮګﻨﺪوي ﭼﯥ هﻠﺘﻪ ﺗﻘﻠﺐ ﺳﺮﺗﻪ رﺳﯧﺪﻟﻰ و داﺳﻲ ﭘﻪ ﻧښﻪ ﮐﻮي ﭼﯥ ﭘﻪ
ﻧﻮﻣﻮړو ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ ﮐﯥ ) (٩٦ﻓﻴﺼﺪﻩ اﭼﻮل ﺷﻮې راﻳﯥ ﺟﻌﻠﻲ وې (٢) .د راﻳﯥ ورﮐﻮﻟﻮ د ) (٤٥٣ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ د ﻣﺪﻳﺮاﻧﻮ ﭘﻪ اړﻩ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت دا دي ﭼﯥ ﭘﻪ
ﻧﻮﻣﻮړو ځﺎﻳﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﮐﻢ ﺗﺮ ﮐﻤﻪ د اﭼﻮل ﺷﻮې راﻳﯥ ) (٥٠ﻓﻴﺼﺪﻩ ﺟﻌﻠﻲ وې (٣).د وﻟﺴﻮاﻟﻴﻮ ﭘﻪ ﺳﻄﺤﻪ د ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ ﭘﻪ اړﻩ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت دادي ﭼﯥ ﭘﻪ ٢٣
وﻟﺴﻮاﻟﻴﻮ ﮐﯥ د راﻳﯥ اﭼﻮﻧﯥ ﭘﻪ ځﺎﻳﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﮐﻢ ﺗﺮ ﮐﻤﻪ د اﭼﻮل ﺷﻮو راﻳﻮ ) (٥٠ﻓﻴﺼﺪﻩ راﻳﯥ ﺟﻌﻠﻲ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺷﻮې دي .د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ د اورﯦﺪﻧﯥ د
ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن د د ﻏﻪ ﻏﻮښﺘﻨﯥ ﭘﻪ اړﻩ د ﻻزﻳﺎﺗﻮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﻻﻧﺪﻳﻨﻲ اﻧﺘﺮﻧﺘﻲ ﺁدرس ﺗﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ وﮐړئ:
.www.ecc.org.af/en/index.php?option=content&view=artical&id=50&Itemid=56

ﻟﻪ ﻟﻮرې ﺗﭙﻞ ﺷﻮي دي 107.ﺧﻮ اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﺗﻪ د دﻏﻪ ﮐﺎر ﭘﻪ اﻧﺘﻘﺎﻟﻮﻟﻮ ﮐﯥ ﻻﻧﺪې ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻻزم دي ﺗﺮڅﻮ دﻣﻮﮐﺮاﺗﻴﮑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻪ د
اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﻻرې او د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻻس ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﻲ:
 .١د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺳﺮﺗﻪ رﺳﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﻌﻴﺎروﻧﻮ ﺗﻪ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ ﮐﻮل.
 .٢د ټﺎﮐﻨﻮ د دوران او ﭘړاوﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻳﻮﻩ ﻣﻌﻴﺎر ﺟﻮړول.
 .٣د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺳﺮﺗﻪ رﺳﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻳﻮﻩ دواﻣﺪارﻩ ﻣﻬﺎل وﯦﺶ ﻟﺮل.
 .٤د ﻧړﻳﻮاﻟﯥ ټﻮﻟﻨﯥ اوږدﻩ ﻣﻬﺎﻟﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ.
 .٥ﭘﻪ ټﺎﮐﻨﻮ ﮐﯥ د ذﻳﺪﺧﻠﻮ ﻟﻮرﻳﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﻣﺘﻮازﻧﯥ ﻧړﻳﻮاﻟﯥ ﻣﺮﺳﺘﯥ.

اﻟﻒ .د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﻣﻌﻴﺎروﻧﻮ ﺗﻪ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ ﮐﻮل
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ  ١٩٨٣ﻣﻴﻼدي ﮐﺎل ﮐﯥ د ﺳﻴﺎﺳﻲ او ﻣﺪﻧﻲ ﺣﻘﻮﻧﻮ ﻧړﻳﻮال ﮐﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ) (ICCPRوﻣﻨﻠﻮ ،ﻟﻪ هﻤﺪې ﮐﺒﻠﻪ ﻣﮑﻠﻒ
دى ﭼﯥ د هﻐﯥ د ﺣﮑﻤﻮﻧﻮ ﭘﻴﺮوي وﮐړي .د ﺳﻴﺎﺳﻲ او ﻣﺪﻧﻲ ﺣﻘﻮﻧﻮ او ﻟﻪ هﻐﯥ ﺳﺮﻩ د ﺗړل ﺷﻮﻳﻮ ﻻزﻣﻮ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻼﺣﻈﻮ
ﻧړﻳﻮال ﮐﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ،ﭘﻪ ځﺎﻧګړې ﺗﻮګﻪ د ) (٢٥ﻣﯥ ﺷﻤﯧﺮې ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻼﺣﻈﯽ د ټﺎﮐﻨﻮ ﭘﻪ اړﻩ ګڼ ﺷﻤﯧﺮ ﻧړﻳﻮال ﻣﻌﻴﺎروﻧﻪ
ﺑﻴﺎﻧﻮي 108ﭘﻪ ټﺎﮐﻨﻮ ﮐﯥ هﻐﻮ ﻧړﻳﻮال اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﻣﻌﻴﺎروﻧﻮ ﺗﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ او ﻻزﻣﻪ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ ﻧﻪ ﮐﻮل ﭼﯥ د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ
ﻻرښﻮﻧﻮ ﮐﯥ د ﻣﻴﮑﺎﻧﻴﺰم او د ﺑﺸﺮ د ﺣﻘﻮﻗﻮ د وﺳﺎﻳﻠﻮ ﭘﻪ اړﻩ راﻏﻠﻲ دي ،داﺳﻲ ﮐﻤﺘﻴﺎوې او ﺧﻄﺮوﻧﻪ دي ﭼﯥ د ﻳﻮې ټﻮﻟټﺎﮐﻨﯥ
ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﺑﺪﻧﺎﻣﻪ ﮐﻮي 109.د  ٢٠٠٩ﮐﺎل ټﻮﻟټﺎﮐﻨﯥ ﭘﻪ ﻧښﻪ ﮐﻮي ﭼﯥ ﺗﻨﻈﻴﻢ او ﺑﻴﺎ ﺟﻮړوﻧﻪ او هﻤﮑﺎري ﮐﻮل ﺿﺮوري دي ﺗﺮڅﻮ
هﻐﻪ ﺳﺘﻮﻧﺰې ﺗﮑﺮار ﻧﺸﻲ ﮐﻮﻣﯥ ﭼﯥ د دﻏﻪ ﮐﺎل ﭘﻪ ټﺎﮐﻨﻮ ﮐﯥ راﻣﻨځ ﺗﻪ ﺷﻮې وې.
ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ټﺎﮐﻨﻮ د ﻻزﻣﻮ ﻣﻌﻴﺎروﻧﻮ د ﭘﻠﻲ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻧړﻳﻮاﻟﯥ ټﻮﻟﻨﯥ ﻟﻪ ﺧﻮا ټﻮﻟﯥ ﻏﻮښﺘﻨﯥ د ﺳﻴﺎﺳﻲ او ﻣﺪﻧﻲ ﺣﻘﻮﻧﻮ
ﻳﺎ ) (ICCPRﻧړﻳﻮال ﮐﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﺳﺮﻩ ﺳﻤﯥ دي ،ﭼﯥ ﭘﻪ څﺮګﻨﺪﻩ ﺗﻮګﻪ ﺑﺎﻳﺪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﻪ ﺗﻌﻬﺪاﺗﻮ ﺳﺮﻩ هﻢ ﺳﻤﻮن وﺧﻮري .د
اروﭘﺎ د اﻣﻨﻴﺖ او هﻤﮑﺎرﯼ د ﺳﺎزﻣﺎن د دﻣﻮﮐﺮاﺗﻴﮑﻮ ﻧﻬﺎدوﻧﻮ او د ﺑﺸﺮ د ﺣﻘﻮﻧﻮ دﻓﺘﺮ ﻳﺎ  O.S.C.E/ ODIHRد ټﺎﮐﻨﻮ ﺳﺮﻩ د
هﻤﮑﺎرۍ د ټﻴﻢ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﭘﯧﺸﻨﻬﺎدوﻧﻪ ﭘﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻪ ﺗﻮګﻪ ﻟﻪ ﻧړﻳﻮال ﻣﻌﻴﺎروﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﺗړاو ﻟﺮي او د هﻐﯥ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻻﻧﺪي ﭘﯧﺸﻨﻬﺎدوﻧﻪ ﭘﻪ
ګﻮﺗﻪ ﮐﻮي:
-

د ټﺎﮐﻨﻮ د ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن د ﺧﭙﻠﻮاﮐﻲ ﭘﻪ اړﻩ :د ﺳﻴﺎﺳﻲ او ﻣﺪﻧﻲ ﺣﻘﻮﻧﻮ ) (ICCPRﻧړﻳﻮال ﮐﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ) (٢٥ﺷﻤﯧﺮﻩ
ﻣﻼﺣﻈﻪ ټﻴﻨګﺎر ﮐﻮي ﭼﯥ :ﻳﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮎ ټﺎﮐﻨﻴﺰ ارګﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﻲ ﺗﺮڅﻮ د ټﺎﮐﻨﻮ د ﭘﺮوﺳﯥ ﻧﻈﺎرت وﮐړي او د
داﺳﻲ ﺷﻔﺎﻓﻮ ،ﺑﯥ ﻟﻮرﻳﻪ ،او د هﻐﻪ اړوﻧﺪو ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ ﺳﺮﻩ ﺳﻤﯥ ټﻮﻟټﺎﮐﻨﯥ ﺳﺮﺗﻪ ورﺳﻮي ﭼﯥ د ﺳﻴﺎﺳﻲ او ﻣﺪﻧﻲ ﺣﻘﻮﻧﻮ د
ﻧړﻳﻮال ﮐﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ) (ICCPRﻣﻄﺎﺑﻖ وي.110

-

د ټﺎﮐﻨﻮ د ﻧﻈﺎرت ﻣﻴﮑﺎﻧﻴﺰم ﺗﻪ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ :د ﺳﻴﺎﺳﻲ او ﻣﺪﻧﻲ ﺣﻘﻮﻧﻮ ﻳﺎ ) (ICCPRﻧړﻳﻮال ﮐﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ) (٢٥ﺷﻤﯧﺮﻩ
ﻣﻼﺣﻈﻪ واﻳﻲ ﭼﯥ "د راﻳﯥ اﭼﻮﻧﯥ او د راﻳﻮ د ﺷﻤﻴﺮﻟﻮ د څﺎرﻧﯥ ﻟﭙﺎرﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻮ ﻋﺪﻟﻲ ﻳﺎ د هﻐﻪ ﻣﻌﺎدل ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﺳﻴﺴﺘﻢ
ﻣﻮﺟﻮد وي ﺗﺮڅﻮ راﻳﻪ ورﮐﻮوﻧﮑﻲ د ﺧﭙﻠﻮ راﻳﻮ د ﻣﺼﺌﻮن ﮐﯧﺪو او د راﻳﻮ د ﺷﻤﯧﺮﻟﻮ د ﻣﺼﺌﻮﻧﯽ ﻃﺮﻳﻘﯽ ﭘﻪ اړﻩ
111
ډاډﻣﻦ ﮐړي.

 -107دﻏﻪ ﻗﻄﻌﻪ ﻧﺎﻣﻪ د ﻣﺮﺳﺘﻮ د اﻏﻴﺰﻣﻦ ﺗﻮب ﭘﻪ اړﻩ د ﭘﺎرﻳﺲ ﻟﻪ اﻋﻼﻣﻴﯥ ﺳﺮﻩ ورﺗﻪ واﻟﻰ ﻟﺮي ﭼﯽ ﭘﻪ هﻐﯥ ﮐﯥ  :د ﻣﺎﻟﮑﻴﺖ ،هﻤﺎهﻨګ ﮐﻮﻟﻮ ،ﻟﻮرى
ورﮐﻮﻟﻮ او ﻳﻮاځﯥ ﺗﻮب ،او د ذﻳﺪﺧﻠﻮ ټﻮﻟﻮ ﻟﻮرﻳﻮ د ﭘﺎﻳﻠﻮ او ځﻮاب وﻳﻮﻟﻮ ﭘﻪ اړﻩ ﺧﺒﺮې ﺷﻮې وې .د ﻻزﻳﺎﺗﻮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﻻﻧﺪﻳﻨﻲ ﺳﺎﻳټ ﺗﻪ ﮐﺘﻨﻪ
وﮐړئ.
www.oecd.org/dataoecd/11/34428351.pdf
 - 108د ټﺎﮐﻨﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﻌﻴﺎروﻧﻮ ﭘﻪ اړﻩ د ﻻ زﻳﺎﺗﻮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﻟﭙﺎرﻩ” د ټﺎﮐﻨﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﻌﻴﺎروﻧﻮ ﻟﻨډﻳﺰ” ﺗﻪ ﭘﻪ ﻻﻧﺪﻳﻨۍ اﻧﺘﺮﻧﺘﻲ ﭘﺘﻪ
ﻣﺮاﺟﻌﻪ وﮐړئ:
www.ec.europa.eu/external Relations/human rights/election observation/index en htm
 - 109د ﺳﺒﺎ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ او ټﻮﻟټﺎﮐﻨﻴﺰ ﻇﺮﻓﻴﺖ د ځﻮاﮐﻤﻨﻮﻟﻮ د ﭘﺮوژې ﻳﺎ  ELECTد ﺑﻴﺎ ﮐﺘﻞ ﺷﻮﯼ اﺳﻨﺎدو ﭘﻪ ﺧﻼف ﭼﯥ ﭘﻪ )دﻳﺴﻤﺒﺮ  (٢٠٠٨ﮐﯥ
ﺗﻴﺎر ﺷﻮي دي ،داﺳﻲ ﭘﻪ ﻧښﻪ ﮐﻮي ﭼﯥ د دﻏﻪ ﭘﺮوﺳﯥ د ) (٥ﺷﻤﯧﺮې ﻟﻨډﻳﺰ د ” :ﻣﻠﻲ ټﺎﮐﻨﻮ ﻟﻪ ﺳﺮﺗﻪ رﺳﻮﻟﻮ” څﺨﻪ ﻋﺒﺎرت دى .دا ﭘﻪ دې ﻣﻌﻨﺎ دى ﭼﯥ د
 ٢٠٠٩او  ٢٠١٠ټﻮﻟټﺎﮐﻨﯥ ﺑﻪ د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن او ﻧﻮرو ﻣﺴﻮﻟﻮ ارګﺎﻧﻮﻧﻮ ﭘﻪ واﺳﻄﻪ ﻟﻪ ﺑﺪﻟﻮن ﭘﺮﺗﻪ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐﯧږي.
 -110د ﺳﻴﺎﺳﻲ او ﻣﺪﻧﻲ ﺣﻘﻮﻗﻮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﮐﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﻳﺎ ) (ICCPRد ) (٢٥ﺷﻤﺎرې ﻣﻼﺣﻈﯽ ﺷﻠﻢ ﭘﺮګﺮاف اﻟﺤﺎﻗﻴﯥ ﺗﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ وﮐړئ.
 -111د ﺳﻴﺎﺳﻲ او ﻣﺪﻧﻲ ﺣﻘﻮﻗﻮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﮐﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﻳﺎ ) (ICCPRد ) (٢٥ﺷﻤﺎرې ﻣﻼﺣﻈﯽ ﺷﻠﻢ ﭘﺮګﺮاف اﻟﺤﺎﻗﻴﯥ ﺗﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ وﮐړئ.

-

د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن د ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ ﭘﻮرﻩ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ :د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺷﻮرا ) (٥٥\٩۶ﺷﻤﯧﺮﻩ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ
ﻟﻪ دوﻟﺘﻮﻧﻮ ﻧﻪ ﻏﻮښﺘﻨﻪ ﮐﻮي ﭼﯥ "د ﻗﺎﻧﻮﻧﻮ د ﻃﺮح ﮐﻮﻟﻮ ،د ارګﺎﻧﻮﻧﻮ د ﺟﻮړﻟﻮ او دﻻزﻣﻮ ﻣﮑﺎﻧﻴﺰﻣﻮﻧﻮ دﺟﻮړوﻟﻮ ﻟﻪ
ﻻرې ټﻮﻟټﺎﮐﻨﯥ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﮐړي"  112هﻤﺪارﻧګﻪ دﻏﻪ اﻋﻼﻣﻴﻪ ﻟﻪ دوﻟﺘﻮﻧﻮ ﻧﻪ ﻏﻮاړي ﭼﯥ "د ﻋﺎﻣﻪ ارګﺎﻧﻮﻧﻮ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ
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راﻣﻨځ ﺗﻪ ﮐړي" او د ﻋﺎﻣﻪ ارګﺎﻧﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ ﮐﯥ ځﻮاﺑﻮﻳﻨﻪ هﻢ ځﻮاﮐﻤﻨﻪ ﮐړي.

-

د درﻏﻠﻴﻮ ﭘﺮ ﺿﺪ ﻣﺒﺎرزﻩ :د ﺳﻴﺎﺳﻲ او ﻣﺪﻧﻲ ﺣﻘﻮﻧﻮ ﻧړﻳﻮال ﮐﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﻳﺎ ) (ICCPRد ) (٢٥ﺷﻤﺎرې اﻟﺤﺎﻗﻴﻪ
ﻣﻼﺣﻈﻪ دا ﭘﻪ ﻧښﻪ ﮐﻮي ﭼﯥ "هﺮﻩ هﻐﻪ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﭼﯥ د ﻧﻮم ﺛﺒﺘﻮﻧﯥ او ﻳﺎ راﻳﯥ اﭼﻮﻧﯥ ﭘﻪ ﭘﺮوﺳﻪ ﮐﯥ د ﻧﺎوړﻩ ګټﯥ
اﺧﻴﺴﺘﻲ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐﯧږي او د راﻳﯥ ورﮐﻮوﻧﮑﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪي هﺮ رﻧګ ﻓﺸﺎر ﻳﺎ زور وﻳﻨﻪ ﺳﺮﺗﻪ رﺳﯧږي ﺑﺎﻳﺪ د
ﺟﺰاﻳﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﻳﯥ ﻣﺨﻪ وﻧﻴﻮل ﺷﻲ او هﻤﺪﻏﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ﺟﺪي ﺗﻮګﻪ ﭘﻠﻰ ﺷﻲ .د راﻳﯥ اﭼﻮﻧﯥ د ﺻﻨﺪوﻗﻮﻧﻮ
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اﻣﻨﻴﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺎﻣﻴﻦ او راﻳﯥ د ﮐﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ او ﻳﺎ د هﻐﻮى د ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ګﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﺦ ﮐﯥ وﺷﻤﺎرل ﺷﻲ.

ﺗﻤﻮﻳﻞ ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﺗﻪ ډﻳﺮﻩ ګﺮاﻧﻪ دﻩ ﭼﯥ ﻟﻪ ټﺎﮐﻨﻮ ﺳﺮﻩ د ﻣﺮﺳﺘﻮ ﭘﻪ اړﻩ ﭘﻪ اړوﻧﺪو ﻣﺮاﺟﻌﻮ ﺷﺮﻃﻮﻧﻪ وټﺎﮐﻲ دا ﭘﻪ داﺳﻲ ﺣﺎل ﮐﯥ
دﻩ ﭼﯥ هﻐﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﺴﻮﻟﻴﻦ ﭼﯥ ټﻮﻟټﺎﮐﻨﯥ ﭘﺮ ﻣﺦ ﺑﻴﺎﻳﻲ ﭘﻪ ﭘﺮوﺳﻪ ﺑﺎﻧﺪي اﻏﻴﺰ او ﮐﻨﺘﺮول وﻟﺮي .هﻐﻪ ﺟﺪي ﺳﺘﻮﻧﺰې ﭼﯥ د
 ٢٠٠٩ﮐﺎل ﭘﻪ ټﺎﮐﻨﻮ ﮐﯥ ﭘﯧښﯥ ﺷﻮې هﻐﯥ ﺗﻪ ﭘﻪ ﭘﺎم ﺳﺮﻩ او د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺳﺮﺗﻪ رﺳﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺮﺳﺘﻮ
ﺳﺮﻩ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻮرﻩ ﺗړاو او د ﺳﻴﺎﺳﻲ او ﻣﺪﻧﻲ ﺣﻘﻮﻧﻮ ﻳﺎ ) (ICCPRﻧړﻳﻮال ﮐﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﺳﺮﻩ د ﺗړوﻧﻮﻧﻮ اړﻳﮑﯥ ﺗﻤﻮﻳﻞ
ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﺗﻪ ﭼﺎﻧﺲ ورﮐﻮي او هﻐﻮى اړ ﺑﺎﺳﻲ ﺗﺮڅﻮ ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﺑﺎﻧﺪي ځﻮاﮐﻤﻦ او ﺟﺪي ﺷﺮﻃﻮﻧﻪ وټﺎﮐﻲ.

وړاﻧﺪﻳﺰوﻧﻪ:
 – ١٢٩ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧﮑﻲ ﮐﯥ د ﺗﻤﻮﻳﻞ ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻟﺨﻮا د ﺗﻤﻮﻳﻞ دﭘﺎرﻩ ﺷﺮﻃﻮﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ وټﺎﮐﻞ ﺷﻲ .ﭘﻪ ټﺎﮐﻨﻮ ﮐﯥ د ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﻣﻌﻴﺎروﻧﻮ ﭘﻪ
ﭘﺎم ﮐﯥ ﻧﻴﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﻏﻮښﺘﻨﯥ ﺷﺘﻮن وﻟﺮي ،ﭘﻪ ځﺎﻧګړې ﺗﻮګﻪ هﻐﻪ ﻣﻌﻴﺎروﻧﻪ ﭼﯥ د ﻧړﻳﻮال ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﭘﻪ اﺳﻨﺎدو
ﮐﯥ راﻏﻠﻲ دي او اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻳﯥ ﻏړى دي او اړ دى ﭼﯥ ﭘﻪ هﻐﯥ ﻋﻤﻞ وﮐړي .ﭘﻪ ټﺎﮐﻞ ﺷﻮو ﺷﺮﻃﻮﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪي د ﻋﻤﻞ ﻧﻪ ﮐﻮﻟﻮ
ﭘﻪ ﺻﻮرت ﮐﯥ د دﻏﻪ ﻧﻴﻤګړﺗﻴﺎو ﻳﺎدوﻧﻪ ﭘﻪ هﻐﻪ راﭘﻮرﺗﺎژوﻧﻮ ﮐﯥ ﮐﯧږي ﮐﻮم ﭼﯥ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﮐﻮوﻧﮑﻮ او ذﻳﺪﺧﻠﻮ ﻟﻮرﻳﻮ ﺗﻪ ورﮐﻮل
ﮐﯧږي .دﻏﻪ ﮐﺎر د ټﺎﮐﻨﻮ ﭘﻪ ﭘﺮوﺳﻪ ﮐﯥ ﻟﻪ ټﺎﮐﻨﻮ وړاﻧﺪي د ﺷﺘﻪ ﺳﺘﻮﻧﺰو ﭘﻪ اړﻩ د ﭘﻮهﺎوي ﭘﻪ ﮐﭽﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﻮي .دﻏﻪ ﺷﺎن
ﺗﻤﻮﻳﻞ ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﮐﻮﻻى ﺷﻲ ﺗﺼﻤﻴﻢ وﻧﻴﺴﻲ ﭼﯥ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﻴﺎﺳﻲ اﻗﺪام ﮐﻮم ﻳﻮ دى او ﭘﻪ ﮐﻮﻣﻮ اړﺧﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﭘﻪ ﮐﺎر دي ﭼﯥ
ﻣﺮﺳﺘﯥ ودرول ﺷﻲ او ﭘﻪ ﮐﻮﻣﻮ اړﺧﻮﻧﻮ ﮐﯥ اداﻣﻪ وﻣﻮﻣﻲ .د ﺟﺪي او ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﻮ ﻧﻴﻤګړﺗﻴﺎو ﺷﺘﻮن هﻢ ﮐﯧﺪاى ﺷﻲ د دواﻣﺪارو
ﻣﺮﺳﺘﻮ د اﻧﺪازې او ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻟﭙﺎرﻩ ﻳﻮﻩ ﮐﺘﻨﻪ او ﻣﻼﺣﻈﻪ وﺑﻠﻞ ﺷﯽ.
ب .د ټﺎﮐﻨﻮ د دوران د ﭘړاوﻧﻮ ډﻳﺎګﺮام.
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د ټﺎﮐﻨﻮ د دوران د ﭘړاوﻧﻮ ډﻳﺎګﺮام ﭘﻪ اﺗﻪ ﭘړاوﻧﻮ وﯦﺸﻞ ﮐﯧږي:
 ﻟﻪ ټﺎﮐﻨﻮ وړاﻧﺪي ﺗﻴﺎرى ﻧﻴﻮل ﭼﯥ د ټﺎﮐﻨﻮ د دوران څﻠﻮرو ﭘړاوﻧﻮ ﺗﻪ ﺷﺎﻣﻠﯧږي ﻋﺒﺎرت دي ﻟﻪ  :د ټﺎﮐﻨﻮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﭼﺎرﭼﻮب،ﭘﻼن ﺟﻮړوﻧﻪ او ﭘﻠﯥ ﮐﯧﺪﻧﻪ ،ﺗﺮ ټﺎﮐﻨﻮ ﭘﻮرې اړوﻧﺪ زدﻩ ﮐړې او روزﻧﻪ ،ﻧﻮم ﺛﺒﺘﻮﻧﻪ او ﮐﺎدﻳﺪاﺗﻮري او د ټﺎﮐﻨﻮ ﮐﻤﭙﺎﻳﻨﻮﻧﻪ.
 .١ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﭼﺎرﭼﻮب :دﻏﻪ ﭘړاو ﻻﻧﺪي ﮐﺎروﻧﻮ راﻧﻐﺎړي:
 اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ.
 د ټﺎﮐﻨﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﻮړوﻧﻪ.
 د ټﺎﮐﻨﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺟﻮړول او د اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺣﻮزو د ﺣﺪودو او ﺳﺮﺣﺪوﻧﻮ ﺗﺎﮐﻞ .
 د ټﺎﮐﻨﻮ ﻧﻬﺎدوﻧﻪ را ﻣﻨځ ﺗﻪ ﮐﻮل.
 -112د دﻳﻤﻮﮐﺮاﺳﻲ د ځﻮاﮐﻤﻨﻴﺪو او ﺣﺎﮐﻢ ﮐﯧﺪو ﭘﻪ اړﻩ د ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﯥ (A/Res/55/96):ﻣﺎدې  (1d ):ﭘﺮګﺮاف (iv) :ﺗﻪ ﭘﻪ ﻻﻧﺪﻳﻨۍ اﻧﺘﺮﻧﺘﻲ ﭘﺘﻪ
ﻣﺮاﺟﻌﻪ وﮐړئ.
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N00/656/15/PDF/N006515.pdf?operElemen
 -113د دﻣﻮﮐﺮاﺳﻲ د ځﻮاﮐﻤﻨﻴﺪ او ﺣﺎﮐﻢ ﮐﯧﺪو ﭘﻪ اړﻩ د ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﯥ ) (A/Res/55/96ﻣﺎدې  (1d ):ﭘﺮګﺮاف (iv) :ﺗﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ وﮐړئ .دﻏﻪ
ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ دﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﭘﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺷﻮرا ﮐﯥ د  ٢٠٠٠ﮐﺎل د دﻳﺴﻤﺒﺮ ﭘﻪ ) (٤د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ګډون د ) (١٥٧ﻣﻠﮑﻮﻧﻮ د ﺗﺎﻳﻴﺪ ﭘﻪ راﻳﻮ ﻣﻨﻈﻮرﻩ ﺷﻮﻩ.
 -114د ﺳﻴﺎﺳﻲ او ﻣﺪﻧﻲ ﺣﻘﻮﻗﻮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﮐﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﻳﺎ ) (ICCPRد) (٢٥ﺷﻤﯧﺮې ﻣﻼﺣﻈﯽ  ٢٠-١٦ﭘﺮګﺮاف اﻟﺤﺎﻗﻴﯥ ﺗﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ وﮐړئ.
 - 115د ټﺎﮐﻨﻮ د دوران د ﭘړاوﻧﻮ ډﻳﺎګﺮام ﭘﻪ ګډﻩ ﺳﺮﻩ  :د) (IDEAﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ دﻓﺘﺮ ،د اروﭘﺎﻳﻲ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن  ECد دﻓﺘﺮ او د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د اﻧﮑﺸﺎﻓﻲ
ﭘﺮوګﺮام  UNDPد دﻓﺘﺮ ﭘﻪ واﺳﻄﻪ ﺗﻴﺎر ﺷﻮى دى.

 د ټﺎﮐﻨﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻃﺮز اﻟﻌﻤﻞ ﺟﻮړوﻧﻪ.
 .٢ﭘﻼن ﺟﻮړوﻧﻪ او د هﻐﯥ ﭘﻠﯥ ﮐﯧﺪﻧﻪ  :دﻏﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻﻧﺪي ﮐﺎروﻧﻮ راﻧﻐﺎړي:
 ﺑﻮدﻳﺠﻪ ﺑﺮاﺑﺮوﻧﻪ ،ﺑﻮدﻳﺠﻪ ﻣﻮﻧﺪﻧﻪ او ﺗﻤﻮﻳﻞ.
 د ټﺎﮐﻨﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د زﻣﺎﻧﯥ ﻣﻬﺎل وﻳﺶ ﺟﻮړوﻧﻪ.
 د اﻓﺮادو اﺳﺘﺨﺪام او د وﺳﺎﻳﻠﻮ ﭘﯧﺮودﻧﻪ.
 د ﻟﻮﺟﺴﺘﻴﮑﻲ او اﻣﻨﻴﺘﻲ ﻣﺴﺌﻠﻮ وړاﻧﺪوﻳﻨﻪ.
.٣د ټﺎﮐﻨﻮ اړوﻧﺪ زدﻩ ﮐړې او روزﻧﯥ :دﻏﻪ ﭘړاو ﻻﻧﺪي ﮐﺎروﻧﻮ راﻧﻐﺎړي:
 د ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﮐﺎروﻧﻮ د ﭘﺮ ﻣﺦ وړﻟﻮ د ﮐﺎر ﭘﻪ اړﻩ د ﭘﻮهﺎوي ﻟﭙﺎرﻩ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻣﺪﻳﺮاﻧﻮ ﺗﻪ د ﺗﺮﻳﻨﻨګﻮﻧﻮ ورﮐﻮل.
 ﺧﻠﮑﻮ ﺗﻪ د ﭘﻮهﺎوي زدﻩ ﮐړي ورﮐﻮل.
 د راﻳﻪ ورﮐﻮوﻧﮑﻮ ﭘﻪ اړﻩ د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ راټﻮﻟﻮل.
 .٤ﻧﻮم ﺛﺒﺘﻮﻧﻪ او ﮐﺎﻧﺪﻳﺪاﺗﻮري :دﻏﻪ ﭘړاو ﻻﻧﺪې ﮐﺎروﻧﻮ راﻧﻐﺎړي:
 د راﻳﻪ ورﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻧﻮم ﺛﺒﺘﻮﻧﻪ.
 د ﻧﻈﺎرت ﮐﻮوﻧﮑﻮ ګﻤﺎرل.
 د ګﻮﻧﺪوﻧﻮ او ﮐﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ ﭘﻪ اړﻩ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت.
 .٥د ټﺎﮐﻨﻮ ﮐﻤﭙﺎﻳﻨﻮﻧﻪ :دﻏﻪ ﭘړاو ﻻﻧﺪې څﺎﻧګﯥ راﻧﻐﺎړي:
 د ﮐﻤﭙﺎﻳﻨﻮﻧﻮ هﻢ ﻏږي.
 د ﮐﻤﭙﺎﻳﻨﻮﻧﻮ ،ﮐﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ ،ګﻮﻧﺪوﻧﻮ او راﻳﻪ ورﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﺳﻠﻮﮎ د ﻃﺮﻳﻘﯥ ﺟﻮړوﻧﻪ.
 د ګﻮﻧﺪوﻧﻮ او ﮐﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ د ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻮاردو ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻮل.
 رﺳﻨﻴﻮﺗﻪ د ﻻﺳﺮﺳﯽ ﻣﺴﺎﻟﻪ څﺮګﻨﺪول
 د ټﺎﮐﻨﻮ ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﮐﯥ هﻐﻪ ﮐﺎروﻧﻪ او ﻋﻤﻠﻴﺎت ﭼﯥ د ټﺎﮐﻨﻮ د ﭘړاوﻧﻮ ﭘﻪ ډﻳﺎګﺮام ﮐﯥ ﺷﺎﻣﻞ دي ،ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ډول دي :د راﻳﯥاﭼﻮﻧﯥ او ﭘﺨﭙﻠﻪ د ټﺎﮐﻨﻮ د ورځﯥ اړوﻧﺪ ﻋﻤﻠﻴﺎت او ﮐﺎروﻧﻪ.
 .٦د راﻳﯥ اﭼﻮﻧﯥ اړوﻧﺪ ﻋﻤﻠﻴﺎت او ﮐﺎروﻧﻪ :دﻏﻪ ﭘړاوﻻﻧﺪې ﮐﺎروﻧﻮ راﻧﻐﺎړي:
 د ځﺎﻧګړې راﻳﻪ اﭼﻮﻧﯥ او ﻟﻪ ﺳﺮﺣﺪ ﻧﻪ ﺑﻬﺮ د راﻳﻪ اﭼﻮﻧﯥ ﻟﭙﺎرﻩ د ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺮاﺑﺮول.
 ﭘﺨﭙﻠﻪ د راﻳﻪ اﭼﻮﻧﯥ ﺟﺮﻳﺎن.
 د راﻳﻮ ﺷﻤﯧﺮﻧﻪ.
 .٧د ټﺎﮐﻨﻮ د ﭘﺎﻳﻠﻮ ﺗﺎﻳﻴﺪول او ﺗﺼﺪﻳﻘﻮل :دﻏﻪ ﭘړاو ﻻﻧﺪې ﮐﺎروﻧﻮ راﻧﻐﺎړي:
 د ټﺎﮐﻨﻮ د ﭘﺎﻳﻠﻮ ﺟﺪول ﺑﻨﺪي.
 ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻪ او د هﻐﯥ ﻟﭙﺎرﻩ د ﺳﺰا ټﺎﮐﻨﻪ.
 د ټﺎﮐﻨﻮ د ﭘﺎﻳﻠﻮ رﺳﻤﻲ اﻋﻼن.
 ﻟﻪ ټﺎﮐﻨﻮ وروﺳﺘﻪ د ﮐﺎرﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ اړﻩ ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋي ګﺎﻧﻲ ﭼﯥ د ټﺎﮐﻨﻮ د دوران د ډﻳﺎګﺮام ﭘﻪ وروﺳﺘﻲ ﭘړاو ﮐﯥ راځﻲ ﭘﻪ ﻻﻧﺪېډول دي:
 .٨ﻟﻪ ټﺎﮐﻨﻮ وروﺳﺘﻪ ﭘړاو :دﻏﻪ ﭘړاو ﻻﻧﺪې ﮐﺎروﻧﻮ راﻧﻐﺎړي:
 رﺳﯧﺪګﯥ او ارزوﻧﻪ.
 د راﺗﻠﻮﻧﮑﻲ ﻟﭙﺎرﻩ د ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋﻳﮏ ﭘﻼن ﺟﻮړول.
 د ﻻﺳﺘﻪ راوړل ﺷﻮو ﺷﻤﯧﺮو او اﻋﺪادو ﻣﻄﺎﺑﻖ د راﻳﻪ ورﮐﻮوﻧﮑﻮ د ﻟﺴﺖ ﭘﻮرﻩ ﮐﻮل.
 د اړوﻧﺪو ارګﺎﻧﻮﻧﻮ ځﻮاﮐﻤﻨﻮل او ﺗﺨﺼﺼﻮﻧﻮ ﺗﻪ ودﻩ ورﮐﻮل.
 د ﻗﺎﻧﻮﻧﻮ اﺻﻼح ﮐﻮل.
 ﭘﻪ ﺁرﺷﻴﻒ ﮐﯥ د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ او څﯧړﻧﯥ راوﺳﺘﻞ.
د ټﺎﮐﻨﻮ د ﭘړاوﻧﻮ ډﻳﺎګﺮام ټﻴﻨګﺎر ﮐﻮي ﭼﯥ " اﻧﮑﺸﺎﻓﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻪ او ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﻮوﻧﮑﻲ هﻴﻮادوﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ د ټﺎﮐﻨﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د
دﻣﻮﮐﺮاﺗﻴﮑﯥ ﺣﮑﻮﻣﺘﺪارۍ د ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐﯥ د ﻧﻴﻮﻟﻮ ﺗﺮ څﻨګ ﭼﯥ ﻟﺲ ﮐﺎﻟﻪ ﭘﺮ وړاﻧﺪي ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺎم ﮐﯽ وﻟﺮي ،ﺧﭙﻠﯥ ﻣﺮﺳﺘﯥ

ﭘﻼن او ﭘﻠﻲ ﮐړي دا ﻧﻪ ﭼﯥ ﮐﺎري ﮐړﻧﻪ ﻳﯥ داﺳﻲ وي ﭼﯥ د ټﺎﮐﻨﻮ د هﺮې ﭘﻴښﯥ ﻟﭙﺎرﻩ ځﺎﻧګړى ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ وښﻴﻲ 116.دﻏﻪ
وﺳﻴﻠﻪ )د ټﺎﮐﻨﻮ د ﭘړاوﻧﻮ ډﻳﺎګﺮام( دﻏﻪ ﻣﻌﻴﺎر ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐﯥ ﻧﻴﺴﻲ ﭼﯥ د ټﺎﮐﻨﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﻣﺮﺳﺘﯥ ﺑﺎﻳﺪ ټﻮﻟﻮ هﻐﻪ ﮐﺎروﻧﻮ ﺗﻪ ﭼﯥ د ټﺎﮐﻨﻮ
د ﭘړاوﻧﻮ ﭘﻪ ډﻳﺎګﺮاﻣﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐﯥ ﻧﻴﻮل ﺷﻮي ،ﺷﺎﻣﻠﯥ ﺷﻲ .هﻤﺪارﻧګﻪ د ﭘړاوﻧﻮ دﻏﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻟﻪ ټﺎﮐﻨﻮ وړاﻧﺪي او وروﺳﺘﻪ
ﭘړاوﻧﻮ ﺗﻪ ﭘﺨﭙﻠﻪ د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺟﺮﻳﺎن د ﭘړاو ﭘﻪ ﺷﺎن اهﻤﻴﺖ ورﮐﻮي .ﻟﻪ هﻤﺪې ﮐﺒﻠﻪ د دﻏﻪ وﺳﻴﻠﯥ ) د ټﺎﮐﻨﻮ د ﭘړاوﻧﻮ ډﻳﺎګﺮام(
ﻏﻮښﺘﻨﻪ دا دﻩ ﭼﯥ د ارګﺎﻧﻮﻧﻮ ﺗﺮﻣﻨځ دواﻣﺪارې اړﻳﮑﯥ ﺷﺘﻮن وﻟﺮي او ﻟﻪ ټﺎﮐﻨﻮ وړاﻧﺪي د ﻣﺮﺳﺘﻮ ﮐﺎروﻧﻪ ،د ټﺎﮐﻨﻮ ﭘﻪ ﺗﺮڅ
ﮐﯥ د ﻣﺮﺳﺘﻮ ﮐﺎروﻧﻪ او ﻟﻪ ټﺎﮐﻨﻮ وروﺳﺘﻪ د ﻣﺮﺳﺘﻮ ﮐﺎروﻧﻪ ،ﻟﻪ هﻐﯥ څﺨﻪ د ﺗﺮﻻﺳﻪ ﺷﻮﻳﻮ درﺳﻮﻧﻮ ﭘﻪ اړﻩ د ﭘﻮهﯧﺪو ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ
د ذﻳﺮﺑﻄﻮ ارګﺎﻧﻮﻧﻮ د ګټﯥ اﺧﻴﺴﺘﻨﻲ او ﭘﻪ هﻐﻪ هﯧﻮادوﻧﻮ ﮐﯥ ﭼﯥ د ټﺎﮐﻨﻮ د ﭘﺮوﺳﻮ د ځﻮاﮐﻤﻨﻴﺪو ﻟﭙﺎرﻩ ګټﻪ ﺗﺮﯦﻨﻪ اﺧﻠﻲ ،ﺳﺮﺗﻪ
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ورﺳﯧږي.
ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د  ٢٠٠٥ﮐﺎل ﻟﻪ ټﺎﮐﻨﻮ وروﺳﺘﻪ د ټﺎﮐﻨﻮ وړاﻧﺪي ﭘړاو او د ﻗﺎﻧﻮﻧﻮ د اﺻﻼح ﭘړاو ﺗﻪ ﺳﻤﻪ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ وﻧﺸﻮﻩ او د
ټﺎﮐﻨﻮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﭼﺎرﭼﻮب هﻢ اﺻﻼح ﻧﺸﻮ او د ټﺎﮐﻨﻮ ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﺳﺮﻩ ﻟږې ﻣﺮﺳﺘﯥ وﺷﻮې .هﻤﺪارﻧګﻪ د راﻳﻪ
ورﮐﻮﻧﮑﻮ ﻧﻮم ﺛﺒﺘﻮﻧﻪ ﻧﺎﻣﮑﻤﻠﻪ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮﻩ .ﭘﻪ اوﺳﻨﻲ ﺣﺎﻟﺖ ﮐﯥ ﻻﻧﺠﻤﻦ ﻣﻬﺎل وﻳﺶ او د ټﺎﮐﻨﻮ د ﻟګښﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐﯥ ﻧﻴﻮﻟﻮ ﺳﺮﻩ
ﻧﻮﻣﻮړو ﮐﺎروﻧﻮ ﺗﻪ ﮐﺘﻨﻪ ﺳﺘﻮﻧﺰﻣﻦ ﮐﺎر ﺑﺮﯦښﻲ .ﮐﻪ څﻪ هﻢ ﭼﯥ د  ٢٠١٠ﮐﺎل ټﺎﮐﻨﻮ د ﭘﻼن ﺟﻮړوﻧﯥ ﭘﺮوﺳﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ګړﻧﺪۍ
ﺗﻮګﻪ ﭘﻴﻞ ﺷﻲ ﺧﻮ اوس د  ٢٠٠٩ﮐﺎل د ټﺎﮐﻨﻮ د ارزوﻧﯥ )د ټﺎﮐﻨﻮ د ﭘړاوﻧﻮ د دوران د ډﻳﺎګﺮام اﺗﻢ ﭘړاو( ﻟﭙﺎرﻩ ښﻪ ﭼﺎﻧﺲ
دى .دﻏﻪ ارزوﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ،ﻧﻮر اړوﻧﺪ ارګﺎﻧﻮﻧﻪ او هﻤﺪارﻧګﻪ ﺗﺨﻨﻴﮑﻲ ﻣﺮﺳﺘﯥ راوﻧﻐﺎړي .هﻐﻪ ﻣﻮارد
ﭼﯥ ﻟﻮﻣړﻳﺘﻮب ﻟﺮﯼ ﺑﺎﻳﺪ ﻻﻧﺪې ﻣﻮﺿﻮﻋګﺎﻧﯥ واوﺳﻲ:
-

د ارګﺎن رول او ﻣﺴﻮﻟﻴﺘﻮﻧﻪ  :دا ﺑﺎﻳﺪ هﻐﻪ ﻣﺴﺆﻟﻴﺘﻮﻧﻪ ﭼﯥ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﺳﺮﺗﻪ رﺳﯧﺪﻟﻲ ،او هﻐﻪ ﭼﯥ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻲ او ﺗﺮ
ﺳﺮﻩ ﮐﯧﺪاى ،راوﻧﻐﺎړي .د ﺑﻴﻠګﯥ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ :د ټﺎﮐﻨﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن د هﻐﻪ ﺗﻘﻠﺒﺎﺗﻮ ﭘﻪ اړﻩ ﭼﯥ راﻣﻨځ ﺗﻪ ﺷﻮي و
ﻳﻮﻩ ﻓﻌﺎﻟﻪ ﮐړﻧﻼرﻩ ﺳﺮﺗﻪ وﻧﻪ رﺳﻮﻟﻮ ﺧﻮ ﺑﺎﻳﺪ د راﺗﻠﻮﻧﮑﻮ ټﺎﮐﻨﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﭘﻼن ﺟﻮړ ﮐړي ﭼﯥ څﻪ ډول ﮐﻮﻻﯼ ﺷﻲ
اﻏﻴﺰﻣﻦ واوﺳﻲ.

-

ﻣﻮﺟﻮدﻩ ﻇﺮﻓﻴﺘﻮﻧﻪ او د ﻇﺮﻓﻴﺖ د ﻧﻴﻤګړﺗﻴﺎو ﭘﻪ ﻧښﻪ ﮐﻮل :د اړوﻧﺪو ارګﺎﻧﻮﻧﻮ د رول او ﻣﺴﻮﻟﻴﺘﻮﻧﻮ ﭘﺮ اﺳﺎس دﻏﻪ
ﺑﺮﺧﻪ ﺑﺎﻧﺪﯼ ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻮ ځﻞ ﺑﻴﺎ څﺎﻧګﯽ  -ﭘﻪ څﺎﻧګﯽ ﮐﺘﻨﻪ وﺷﯽ ﺗﺮڅﻮ ﭘﻪ ﻧښﻪ ﺷﻲ ﭼﯥ ﭘﻪ دې اړﻩ ﻻﻧﺠﯥ ﭘﻪ ﮐﻮم ځﺎى
ﮐﯥ ﻟﻪ ﺣﻞ ﭘﺮﺗﻪ ﭘﺎﺗﻪ دي.

-

د ﻇﺮﻓﻴﺘﻮﻧﻮ د ﭘﻮرﺗﻪ وړﻟﻮ اﻏﻴﺰﻣﻨﺘﻮب :ﭘﻪ دې اړﻩ ﭼﯥ ﺗﺮاوﺳﻪ ﭘﻮري ﮐﻮﻣﯥ ﻣﺮﺳﺘﯥ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﺷﻮي او د  ٢٠١٠ﮐﺎل
د ټﺎﮐﻨﻮ او ﻟﻪ هﻐﯥ څﺨﻪ د وروﺳﺘﻪ ﻣﻮدې ﻟﭙﺎرﻩ وړاﻧﺪﻳﺰوﻧﻪ ﮐﯧﺪاى ﺷﻲ ګټﻮر ﺗﻤﺎم ﺷﻲ .ﭘﺪې ﮐﯥ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭘﻮرې د
ﻇﺮﻓﻴﺘﻮﻧﻮ د ﻟﻮړوﻟﻮ د ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ ﮐﺮﻩ ﮐﺘﻨﻪ او هﻢ د ﻣﺸﺎورﻳﻨﻮ رول او روزﻧﻪ ﺷﺎﻣﻠﻴﺪﻻﯼ ﺷﻲ .ﭘﺪې ﮐﯥ د ورﮐړل
ﺷﻮو ﻣﺸﻮرو او هﻢ هﻐﻪ ﻣﺸﻮرې ﭼﯥ ﭘﻠﯥ ﺷﻮې ﻧﻪ دي ارزوﻧﻪ ﮐﻴﺪﻻﯼ ﺷﻲ ﺗﺮڅﻮ د ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻴﻮﻧﯥ ﻃﺮﻳﻘﯥ ﻣﺸﺨﺼﯥ
ﺷﻲ او د هﻤﮑﺎرﻳﻮ د ښﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﻻرې ﭼﺎرې راﻣﻨځ ﺗﻪ ﺷﻲ .د ﻳﻮﻩ ارګﺎن د ﮐﺎر ټﻮل اﺑﻌﺎد ﭘﻪ ﺷﻤﻮل د هﻐﻪ د
ﻣﺎﻟﻲ او اداري ﻣﺴﺌﻠﯥ ﭘﻪ دﻏﻪ ﭘﺮوﺳﻪ ﮐﯥ ﺑﺎﻳﺪ وارزول ﺷﻲ .دﻏﻪ ارزوﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ د ټﺎﮐﻨﻮ ﭘﻪ اړﻩ د ﻣﺸﻮرې ورﮐﻮﻟﻮ
ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋي ګﺎﻧﯥ ،د اﻏﻴﺰو ﻻرښﻮوﻧﻪ او د هﻐﯥ ارزوﻧﻪ او د ﺗﺤﻠﻴﻞ او ﺗﺠﺰﻳﯥ ﻣﻴﺘﻮدوﻧﻪ ﻟﻪ ځﺎن ﺳﺮﻩ وﻟﺮي.

راﺗﻠﻮﻧﮑﻲ ﺗړوﻧﻮﻧﻪ او ﺗﻮاﻓﻘﺎت ﺑﺎﻳﺪ ﻟﻪ ﺧﺪﻣﺖ وړاﻧﺪي ﮐﻮﻟﻮ ﻣﺨﮑﻲ او وروﺳﺘﻪ د ﻇﺮﻓﻴﺘﻮﻧﻮ د ارزﻳﺎﺑﻲ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ اړﻩ څﺮګﻨﺪې
ﻏﻮښﺘﻨﯥ ﺷﺎﻣﻠﯥ وي ،د دې ﺛﺒﺖ هﻢ ﭘﮑﯥ ﺷﻮى وي ﭼﯥ د ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺟﻮړوﻟﻮ ﮐﻮﻣﯥ وﺳﻴﻠﯥ ﺑﺎﻗﻲ ﭘﺎﺗﻪ دي ﭼﯥ ګټﻪ ﺗﺮﯦﻨﻪ اﺧﻴﺴﺘﻞ
ﺷﻮې ﻧﻪ دﻩ هﻤﺪارﻧګﻪ ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧﮑﻲ ﮐﯥ د ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺟﻮړوﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ هﻢ ﻻزم ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدوﻧﻪ ﭘﮑﯥ ﺛﺒﺖ وي .ﺗړوﻧﻮﻧﻪ او ﺗﻮاﻓﻘﺎت د
دې ﻏﻮښﺘﻮﻧﮑﯥ هﻢ دي ﭼﯥ د هﻐﻪ ﻣﺸﻮرو ﭘﻪ اړﻩ څﺮګﻨﺪ وي ﭼﯥ ﻋﻤﻞ ورﺑﺎﻧﺪي ﺷﻮى ﻧﻪ وي او د دﻏﯥ ﮐﻤﺘﻴﺎ )ﭘﻪ ورﮐړل
ﺷﻮو ﻣﺸﻮرو ﻋﻤﻞ ﻧﻪ ﮐﻮل( د اﻏﯧﺰو ﭘﺎﻳﻠﯥ هﻢ ﭘﮑﯥ څﺮګﻨﺪې وي.
وړاﻧﺪﻳﺰوﻧﻪ:
116د ټﺎﮐﻨﻮ ﻟګښﺘﻮﻧﻪ او ادارﻩ ) (ACEهﻐﻪ ﻣﺮﺳﺘﻮ ﺑﺎﻧﺪﯼ وﻻړ دﯼ ﭼﯥ د ټﺎﮐﻨﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ورﮐﻮل ﮐﯧږي  ،د ﻻزﻳﺎﺗﻮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﻻﻧﺪﻳﻨۍ
اﻧﺘﺮﻧﺘﻲ ﭘﺘﯥ ﺗﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ وﮐړئ:
http://aceproject.org/ace-en/focus/focus-on-effective-electoral-assistance
 -117د ټﺎﮐﻨﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻣﺮﺳﺘﻮ ﭘﻪ اړﻩ د اروﭘﺎﻳﻲ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﻣﻴﺘﻮدﻳﮑﻮ ﻻرښﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ وﮐړئ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻻﻧﺪﻳﻨﻲ اﻧﺘﺮﻧﺘﻲ ﭘﺘﻪ ﮐﯽ د ﻻﺳﺮﺳﻲ وړ دي،
http://www.ec.europa.eu/europeaid/multimedia/publications/publications/thematic/evaluation-methodologyezternal-assistance enhtm

 .١٣٠هﻐﻪ ﻣﺮﺳﺘﯥ ﭼﯥ د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺳﺮﺗﻪ رﺳﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﮐﯧږي ﺑﺎﻳﺪ د ټﺎﮐﻨﻮ د ﭘړاوﻧﻮ د دوران ﻟﻪ ﭘﻠﻲ ﮐﻮﻟﻮ ﻧﻪ وړاﻧﺪي وﺷﻲ او
ﺗﺨﻨﻴﮑﻲ ﻣﺮﺳﺘﯥ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ دوام ﻟﺮوﻧﮑﻲ ﺗﻮګﻪ د ټﺎﮐﻨﻮ ﭘﻪ هﺮ ﭘړاو ﮐﯥ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻲ .ﻣﺮﺳﺘﯥ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ داﺳﻲ وﺧﺖ ﮐﯥ ورﻧﻪ ﮐړل
ﺷﻲ ﭼﯥ ټﻮﻟټﺎﮐﻨﯥ د ﺳﺮﺗﻪ رﺳﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﺣﺎل ﮐﯥ وي.

ج .د ټﺎﮐﻨﻮ زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻬﺎل وﯦﺶ
د وﻟﺴﻤﺸﺮۍ او ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﻲ ټﺎﮐﻨﯥ ﭘﻪ هﺮو ﭘﻨځﻮ ﮐﻠﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐﯧږي ،د وﻻﻳﺘﻲ ﺷﻮراګﺎﻧﻮ ټﺎﮐﻨﯥ هﺮ څﻠﻮرﮐﺎﻟﻪ او د وﻟﺴﻮاﻟﻴﻮ
او ﮐﻠﻴﻮ د ﺷﻮراګﺎﻧﻮ ټﺎﮐﻨﯥ ﭘﻪ هﺮو درﻳﻮ ﮐﻠﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐﻴږي 118.د اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن ) (١٤١ﻣﺎدﻩ ﺣﮑﻢ ﮐﻮي ﭼﯥ ښﺎرواﻟۍ
او ښﺎرواﻻن هﻢ ﺑﺎﻳﺪ د ټﺎﮐﻨﻮ ﻟﻪ ﻻرې وټﺎﮐﻞ ﺷﻲ ﺧﻮ داﺳﻲ ﻳﺎدوﻧﻪ ﮐﻮي ﭼﯥ د ټﺎﮐﻨﻮ زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻬﺎل وﻳﺶ ﺑﺎﻳﺪ د ﻧﻮرو ﻗﺎﻧﻮﻧﻮ ﻟﻪ
ﻻرې ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻲ .د ټﺎﮐﻨﻮ دوﻣﺮﻩ ﻏټ ﺷﻤﯧﺮ )اوﻩ ټﻮﻟټﺎﮐﻨﯥ( او د اوﺳﻨﻲ ﺗﺴﻠﺴﻞ د ﻃﺮﻳﻘﻮ ﭘﺎﻳﻠﻪ دا دﻩ ﭼﯥ ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧﮑﻮ اوﻟﺴﻮ
ﮐﻠﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﺑﻪ ﻳﻮازې درې ﮐﺎﻟﻪ ﻟﻪ ټﺎﮐﻨﻮ ﭘﺮﺗﻪ وي او ﺑﺲ .د ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻪ ﻣﺨﯥ د دوﻣﺮﻩ ډﻳﺮو ﻣﺴﻠﺴﻠﻮ ټﺎﮐﻨﻮ ﻻزم واﻟﻰ ﺳﺘﻮﻧﺰې
راﻣﻨځ ﺗﻪ ﮐﻮي او ﻧﻪ ﭘﺮﯦږدي ﭼﯥ د ټﺎﮐﻨﻮ د ﭘړاوﻧﻮ دوران ﭘﻪ ﺳﻤﻪ ﺗﻮګﻪ ﭘﻮرﻩ ﺷﻲ او اﻧﮑﺸﺎف وﮐړي .د دې ﺑﺮﺳﻴﺮﻩ د
اوﺳﻨﻴﻮ ﻻﻧﺠﻤﻨﻮ ﺷﺮاﻳﻄﻮ ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐﯥ ﻧﻴﻮل او ﻻزﻣﻲ ﮐﻴﺪل ﭘﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺎﻧﺪي د ﺑﻮدﻳﺠﻲ ﺑﺎر دروﻧﺪ ﺗﻤﺎﻣﻮي .د دﻏﻪ ﺑﻮدﻳﺠﻮ
اﭼﻮﻧﻪ ﭘﻪ اوږد ﻣﻬﺎﻟﻪ ټﺎﮐﻨﻮ ﮐﯥ هﻢ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ او هﻤﺪارﻧګﻪ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﻣﺮاﺟﻊ ﺗﻪ هﻢ ﻣﻤﮑﻨﻪ ﻧﻪ دﻩ .ﭘﻪ هﻤﺪې
ﺗﻮګﻪ ﻣﺴﻠﺴﻠﯥ ټﻮﻟټﺎﮐﻨﯥ راﻳﻪ ورﮐﻮوﻧﮑﻮ ﺗﻪ هﻢ ﺳﺘﻮﻣﺎﻧﻪ ووﻧﮑﻲ ﺗﻤﺎﻣﻴږي.

وړاﻧﺪﻳﺰوﻧﻪ:
 .١٣١ﭘﻪ ﻟﻮﻣړي ﻓﺮﺻﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﺑﺎﻳﺪ ټﻮل ﮐﻮښښﻮﻧﻪ د ټﺎﮐﻨﻮ د ﻣﻬﺎل وﻳﺶ ﭘﻪ ﻣﻨﻄﻘﻲ ګﺮزوﻟﻮ ﺑﺎﻧﺪﯼ ﺗﻴﻨګﺎر وﮐړﯼ .دا ﮐﺎر
ﮐﯧﺪاى ﺷﻲ د ﺷﻮراګﺎﻧﻮ او د ګڼ ﺷﻤﯧﺮ ﻣﻨﺘﺨﺒﻮ ارګﺎﻧﻮﻧﻮ د ﮐﺎري ﻣﻮدې ﻳﻮ ﺷﺎن ﮐﻮﻟﻮ او دهﻐﻮى د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺳﺮﺗﻪ رﺳﻮﻟﻮ د
وﺧﺖ ﭘﻪ ﻳﻮﺷﺎن ﮐﻮﻟﻮ ﺳﺮﻩ ﺳﺮﺗﻪ ورﺳﯧږي ﺗﺮڅﻮ وﮐﻮﻻى ﺷﻮ د ټﻮﻟﻮ ﺷﻮراګﺎﻧﻮ او ﻣﻨﺘﺨﺒﻮ ارګﺎﻧﻮﻧﻮ ټﻮﻟټﺎﮐﻨﯥ ﭘﻪ ﻳﻮﻩ ورځ او
ﻳﻮ ﮐﺎل ﮐﯥ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻲ.

د .ﻧړﻳﻮاﻟﯥ ﻣﺮﺳﺘﯥ
د  ٢٠٠٩ﮐﺎل د ټﺎﮐﻨﻮ ﭘﻪ ګډون ټﻮﻟټﺎﮐﻨﯥ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﻧړﻳﻮاﻟﯥ ﻣﺮﺳﺘﯥ ﭘﻪ ﻣټ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻮې .د  ٢٠٠٩ﮐﺎل ټﻮﻟټﺎﮐﻨﯥ د
دې ﻟﭙﺎرﻩ ﭼﯥ دا ټﻮﻟټﺎﮐﻨﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﻻرې ﭘﻪ ﻻرﻩ اﭼﻮل ﮐﯧږي ،ﺳﺘﺎﻳﻨﻪ او ﺗﻮﺻﻴﻒ وﺷﻮﻩ ﺧﻮ ﻟﻪ ټﺎﮐﻨﻮ څﺨﻪ څﻮ ورځﯽ
ﻣﺨﮑﯽ ﻧﻮﻣﻮړې اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت د ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻴﺎري ټﺎﮐﻨﻮ او د ﺗﻮﻟﺘﺎﮐﻨﻮ د ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن د ﻳﻮ ﺷﻤﯧﺮ ﺑﯧﻄﺮﻓﻪ ﺗﺼﻤﻴﻤﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﮐﺒﻠﻪ ﺗﺮ ﻧﻴﻮﮐﯥ
ﻻﻧﺪي راﻏﯥ .ﻧﻮ ﭘﺮ هﻤﺪې ﺑﻨﺎ د ﭘﺮوﺳﻲ د اﻓﻐﺎﻧﻲ ﮐﻴﺪو ﭘﻪ اړﻩ او د ﻧړﻳﻮال ﻧﻈﺎرت د اﻏﻴﺰ ﻧﻪ ﻟﺮﻟﻮ ﭘﻪ اړﻩ ﭘﻮښﺘﻨﯥ ﭘﻴﺪا ﺷﻮې.
د ) (٢٠٠٤او ) (٢٠٠٥ﮐﻠﻮﻧﻮ ﻟﻪ ټﺎﮐﻨﻮ وروﺳﺘﻪ د ټﺎﮐﻨﻮ ﭘﻪ اړﻩ اﺻﻼﺣﺎﺗﻮ راﻣﻨځ ﺗﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﺗﻪ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﯥ دوام وﻧﻪ ﻣﻮﻧﺪ .د راﻳﻪ
ورﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻳﻮﻩ ﻋﺎم ﺷﻤﻮﻟﻪ ﻧﻮم ﻟﻴﮑﻨﻪ ﺳﺮﺗﻪ وﻧﻪ رﺳﯧﺪﻩ ،د ټﺎﮐﻨﻮ ﻗﺎﻧﻮن د اﺻﻼح او ﺑﺮرﺳﻲ ﻻﻧﺪي راﻧﻪ ﻏﯽ او د ټﺎﮐﻨﻮ
ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﻟﻪ ﺑﻴﺎ ﮐﺘﻨﯥ او ځﻮاﮐﻤﻨﯧﺪﻧﯥ ﺳﺮﻩ ﻣﺦ ﻧﺸﻮ .د اﺳﺎﺳﻲ ﺟﻮړوﻧﻮ د ﺳﺮﺗﻪ رﺳﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﭼﺎﻧﺴﻮﻧﻪ ﻟﮑﻪ ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ
ﺑﯥ ﻟﻮرى ﺗﻮب ،د ټﺎﮐﻨﻮ دﻳﻮﻩ ﺧﭙﻠﻮاﮎ او ﻣﻮﺛﺮ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﺟﻮړوﻧﻪ ،د ﻳﻮﻩ داﺳﻲ ټﻮﻟټﺎﮐﻨﻴﺰ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﺘﻮﻧﺰې ﺗﻪ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ
هﻐﻪ ﮐﯥ د اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻪ وړ ﻳﻮﻩ راﻳﯽ ﮐﺎرول ﮐﻴږﯼ او ﭘﻪ ﻳﻮﻩ ﺳﻢ او د اﻋﺘﺒﺎر وړ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﺮﻩ د ﺗﻘﻠﺐ ﮐﻤﻮل او ﭘﻪ ﻟﻨډﻩ ﻣﻮدﻩ ﮐﯥ د
راﻳﻪ ورﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻧﻮم ﺛﺒﺘﻮﻧﻪ ،ټﻮل ﻟﻪ ﻻﺳﻪ وﻻړل 119.د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د اﻧﮑﺸﺎﻓﻲ ﭘﺮوګﺮام ټﻮﻟټﺎﮐﻨﻴﺰ ﭘﻼن ﭼﯥ ﭘﻪ  ٢٠٠٦ﮐﺎل
ﮐﯥ ﻳﯥ ﭘﻪ ﮐﺎر ﭘﻴﻞ وﮐړ ،ﭘﻪ ﭘﻴﻞ ﮐﯥ د ﮐﻤﻴﺖ ،ﺗﻤﺮﮐﺰ او د ﮐﺎر د ﺳﺎﺣﯥ ﻟﻪ ﻟﻮري ډﯦﺮ ﻧﺎڅﯧﺰﻩ و ،ﻟﻪ هﻤﺪې ﮐﺒﻠﻪ ﻳﯥ هﻐﻪ
ﻓﺮﺻﺖ ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ورﮐړ ﭼﯥ ﺑﺎﻳﺪ د راﺗﻠﻮﻧﮑﻮ ټﺎﮐﻨﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻇﺮﻓﻴﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ځﻮاﮐﻤﻨﻮﻟﻮ ﮐﯥ ﺗﺮې ګټﻪ واﺧﻴﺴﺘﻞ ﺷﻲ.
د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د اﻣﻨﻴﺖ ﺷﻮرا ﭘﺨﭙﻠﻪ ) (١٨٠٦ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﮐﯥ د  ٢٠٠٨ﮐﺎل د ﻣﺎرچ د ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ ﭘﻪ ٢٠ﻣﻪ ﻧﯧټﻪ ﭘﺮﻳﮑړﻩ وﮐړﻩ ﭼﯥ
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﭙﺎرﻩ د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﻣﺮﺳﺘﯥ ﭘﻼوى) (UNAMAاو د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﭙﺎرﻩ د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ځﺎﻧګړى اﺳﺘﺎزي د
ﺧﭙﻞ ﻣﺴﻮﻟﻴﺖ او ﮐﺎري ﺳﺎﺣﯥ او د اﻓﻐﺎﻧﯥ ﻣﻘﺎﻣﺎﺗﻮ ﻟﻪ ﻏﻮښﺘﻨﯥ ﺳﺮﻩ ﺳﻢ ،د ﻗﻀﻴﯥ د څښﺘﻦ ﮐﯧﺪﻟﻮ ،د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ د ﻣﺸﺮي ،د
ﻧړﻳﻮال او ﻧﻮرو ﻟﻮﺑﻐﺎړو د هڅﻮ ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐﯥ ﻟﻪ ﻧﻴﻮﻟﻮ ﺳﺮﻩ د ټﺎﮐﻨﻮ ﭘﺮوﺳﻪ ﭘﻪ ځﺎﻧګړې ﺗﻮګﻪ د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﻟﻪ
ﻻرې د ﺗﺨﻨﻴﮑﻲ ﻣﺮﺳﺘﻮ ﭘﻪ ﺑﺮاﺑﺮوﻟﻮ ،د ټﻮﻟﻮ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﻮوﻧﮑﻮ هﻤﺎهﻨګ ﮐﻮﻟﻮ او د هﻐﻪ ارګﺎﻧﻮﻧﻮ او ﻣﻮﺳﺴﻮ ﻟﻪ ﻻرې ﭼﯥ د
 -118د ښﺎروال او ښﺎرواﻟﯥ د ﺷﻮراګﺎﻧﻮ د ﮐﺎر ﻣﻮدﻩ د ﻣﺤﻠﻲ ﺣﮑﻮﻣﺘﺪاري ﭘﻪ ﭘﺎﻟﻴﺴﻲ ﮐﯥ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﺷﻮې دﻩ.
 -119دﻏﻪ ﭘﺮوﺳﯥ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﭘﻨځﻪ ﻣﻠﻴﻮﻧﻪ ډاﻟﺮﻩ ﺑﻮدﻳﺠﻪ ﻟﺮﻟﻪ ،ﮐﻪ څﻪ هﻢ ﭼﯥ ﻟﻪ راﭘﻮروﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﺳﻢ دﻏﻪ ټﻮﻟﻪ ﺑﻮدﻳﺠﻪ وﻧﻪ ﻟګﻮل ﺷﻮﻩ) .د  ٢٠٠٧ﮐﻠﻨﻰ راﭘﻮر(.

هﻐﻪ هﻤﮑﺎرﻳﻮ ،ﻣﻮﺟﻮدﻩ او اﺿﺎﻓﻪ ﺑﻮدﻳﺠﻮ ﺑﺮاﺑﺮوﻟﻮ ﻣﺴﻮﻟﻴﺖ ﭘﻪ ﻏﺎړﻩ ﻟﺮي ﭼﯥ د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺳﺮﺗﻪ رﺳﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ځﺎﻧګړې ﺷﻮې
دي ،رهﺒﺮي وﮐړي .د ﭘﺮوﺳﯥ د اﻓﻐﺎﻧﻲ ﮐﯧﺪو د ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻮب او ګټﻮر ﺗﻮب ﭘﺎﻟﻴﺴﻲ اوس هﻢ ﺗﺮ ﭘﻮښﺘﻨﯥ ﻻﻧﺪي ﭘﺎﺗﯥ دﻩ.
ﻳﻮازې د  ٢٠٠٨ﮐﺎل ﭘﻪ ﻣﻨځ ﮐﯥ د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د اﻧﮑﺸﺎﻓﻲ ﭘﺮوګﺮام ) (UNDPاﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﭘﺮوژې ،ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ وﻣﻮﻧﺪﻟﻪ ﺗﺮڅﻮ د
ﻳﻮﻩ دواﻣﺪارﻩ د راﻳﯽ ﺛﺒﺘﻮﻧﯽ ﻣﻠﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ د راﻣﻨځ ﺗﻪ ﮐﻮﻟﻮ  ،د  ٢٠٠٩ﮐﺎل او  ٢٠١٠ﮐﺎل د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺳﺮﺗﻪ رﺳﻮﻟﻮ ،او د
ﻇﺮﻓﻴﺘﻮﻧﻮ د ﺟﻮړوﻟﻮ ،د ﻋﺎﻣﻪ ﭘﻮهﺎوي د ادارﻩ ﮐﻮﻟﻮ او راﻣﻨځ ﺗﻪ ﮐﻮﻟﻮ او د راﻳﻪ ورﮐﻮوﻧﮑﻮ د ﻻرښﻮوﻧﯥ او د رﺳﻨﻴﻮ،
ﺳﻴﺎﺳﻲ ګﻮﻧﺪوﻧﻮ ،ﻣﺤﻠﻲ ﻧﻈﺎرت او ﻧﻮرو هﻐﻪ ﺗﺎزﻩ راﻣﻨځ ﺗﻪ ﺷﻮو ﻣﺴﺌﻠﻮ ﭼﯥ ﻣﻮاﻓﻘﻪ ورﺑﺎﻧﺪي ﺷﻮې وي د اﻧﮑﺸﺎف او د ټﺎﮐﻨﻮ
ﻟﭙﺎرﻩ د ﭘﺮاخ ﭼﺎرﭼﻮب د راﻣﻨځ ﺗﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻮ ﮐﯥ ،ﮐﺎر وﮐړي 120.د د ﻏﻪ اﺳﺎﺳﻲ ﮐﺎروﻧﻮ ځﻨډﻧﻰ ﭘﻴﻞ د هﻐﻪ دﻧﺪو د ﭘﻠﻲ
ﮐﯧﺪو ﻟﭙﺎرﻩ د ﭼﺎﻧﺲ د ﻟږ ﮐﯧﺪو ﻻﻣﻞ ﺷﻮ ﭼﯥ د ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ ﻟﻮﺑﻐﺎړو ﭘﻪ ﻏﺎړﻩ و .دﻏﻪ ﻻﻧﺠﯥ ﻟﻪ ﻧﺎوړﻩ اﻣﻨﻴﺘﻲ وﺿﻌﻴﺖ ،ﻣﺤﺪودو
زﻳﺮﺑﻨﺎګﺎﻧﻮ او د ﺳﻮاد ﻟﻪ ډﯦﺮې ښﮑﺘﻪ ﺳﻄﺤﯥ ﺳﺮﻩ ﻧﻮرې هﻢ ﺳﺘﻮﻧﺰﻣﻨﯥ ﺷﻮې دي.
هﻐﻪ ﮐﺎروﻧﻪ ﭼﯥ د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د اﻧﮑﺸﺎﻓﻲ ﭘﺮوګﺮام د ټﺎﮐﻨﻮ د ﭘﺮوژې ﭘﻪ ﻏﺎړﻩ و ﭘﻪ اﺳﺎﺳﻲ ﺗﻮګﻪ ﭘﺨﭙﻠﻪ د هﻤﺪﻏﻪ ﭘﺮوژې
ﻟﻪ ﻻرې ﭘﻠﻲ ﺷﻮل .د دﻏﻪ ﮐﺎروﻧﻮ ځﻴﻨﻲ ﻧﻮر د ګڼ ﺷﻤﯧﺮ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻟﻪ ﻻرې ﭼﯥ ﭘﻪ ﺳﺮ ﮐﯥ ﻳﯥ د ﻣﺘﺤﺪو اﻳﺎﻟﺘﻮﻧﻮ ﻧړﻳﻮاﻟﻪ
ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎﻳﻲ ادارﻩ ) (USAIDﻟﺨﻮا ﻟﻪ ﻧﻮرو ﭘﻠﻲ ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ځﺎﻧګړې ﺗﻮګﻪ د ټﺎﮐﻨﻴﺰو ﺳﻴﺴﺘﻤﻮﻧﻮ د ﻧړﻳﻮال ﺑﻨﻴﺎد )(IFES
او د ﺁﺳﻴﺎﻳﻲ اﻧﮑﺸﺎﻓﻲ ﺑﻨﻴﺎد) (TEAﺳﺮﻩ د ﺗړوﻧﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﻻرې ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻮﻩ .ﭘﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻲ ﺗﻮګﻪ ﻧړﻳﻮاﻟﯥ ټﻮﻟﻨﯥ ﻟﻪ څﻠﻮر ﺳﻮﻩ
ﻣﻠﻴﻮﻧﻪ ﻧﻪ زﻳﺎت ډاﻟﺮ ﻟﻪ  ٢٠٠٨ﻧﻪ ﺗﺮ  ٢٠١٠ﭘﻮرې ژﻣﻨﻪ وﮐړﻩ )ﭘﺪې ﮐﯥ اﻣﻨﻴﺘﻲ ﻟګښﺘﻮﻧﻪ ﻧﺪي ﺷﺎﻣﻞ(.
ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭘﻮرې د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﻟﻪ ﻳﻮ ﻓﻴﺼﺪ څﺨﻪ ﻟږ ﻟګښﺘﻮﻧﻪ د  ٢٠٠٩ - ٢٠٠٨ﮐﻠﻮﻧﻮ ﭘﻪ
ټﺎﮐﻨﻮ ﮐﯥ ﻏﺎړﻩ اﺧﻴﺴﺘﯽ دي او د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ د ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﻟﭙﺎرﻩ ﻳﯥ ﮐﻮﻣﻪ ﺑﻮدﻳﺠﻪ ﻧﻪ دﻩ اﭼﻮﻟﯥ .د ټﺎﮐﻨﻮ ﻟګښﺘﻮﻧﻪ ډﯦﺮ
ﻟﻮړ دي ﭼﯥ ﭘﻪ هﻤﺪې ﺗﻮګﻪ ﻳﯥ دوام ﻧﺸﻲ ﺗﻀﻤﯧﻦ ﮐﯧﺪاى او ډﯦﺮﻩ ﺳﺨﺘﻪ اړﺗﻴﺎ ورﺗﻪ ﻟﻴﺪل ﮐﯧږي ﭼﯥ د دﻏﯥ ﭘﺮوﺳﯥ ﻟﭙﺎرﻩ ﺑﺎﻳﺪ
د ټﺎﮐﻨﻮ ﻟګښﺘﻮﻧﻪ ﻟږ ﺷﻲ .دا ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻳﺪ د داﺳﯽ ټﺎﮐﻨﻮ د ﭘﻪ ﻻرﻩ اﭼﻮﻧﯽ ﺳﺮﻩ هﻤﺎهﻨګﻪ ﺷﻲ ﭘﻪ ﮐﻮم ﮐﯽ ﭼﯽ د ذﻳﺪﺧﻠﻮ ﻟﻮرﻳﻮ
د ﻣﻨﻠﻮ او ډاډ وړ وګﺮځﻲ او د ﻧړﻳﻮال ﻣﻌﻴﺎروﻧﻮ ﺳﺮﻩ هﻢ ﻣﻄﺎﺑﻖ وي.
هﻐﻪ ﭘﺮاخ ﺗﻘﻠﺐ ﭼﯥ ﭘﻪ هﮑﻠﻪ ﻳﯥ وﻳﻞ ﮐﯧږي ﭼﯥ د ټﺎﮐﻨﻮ ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﮐﯥ راﻣﻨځ ﺷﻮى دى 121او د ﻓﺴﺎد ﭘﻪ هﮑﻠﻪ د ټﺎﮐﻨﻮ د
ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﻟﻪ ځﻮاب ﻧﻪ وﻳﻨﯥ ﺳﺮﻩ ﻳﻮځﺎى د ﺗﻤﻮﻳﻞ ﮐﻮوﻧﮑﻮ او ﻧړﻳﻮاﻟﯥ ټﻮﻟﻨﯥ د ﻣﺮﺳﺘﻮ د ګټﻮر ﺗﻮب او اﻏﻴﺰﻣﻦ ﺗﻮب
ﭘﻪ اړﻩ ګڼ ﺷﻤﯧﺮ ﭘﻮښﺘﻨﯥ راﻣﻨځ ﺗﻪ ﮐړې دي .ﭘﻪ ﭘﺎﻳﻠﻪ ﮐﯥ دا ﭼﯥ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﮐﻮوﻧﮑﻮ وﻧﺸﻮ ﮐړاى د هﻐﻪ ټﺎﮐﻨﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﭼﯥ د دوى
ﭘﻪ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﺳﺮﺗﻪ ورﺳﯧﺪې د ﻻزﻣﻮ ﻣﻌﻴﺎروﻧﻮ ﭘﻪ ﮐﺎر اﭼﻮﻟﻮ ﺑﺎﻧﺪي ﮐﻨﺘﺮول وﻟﺮي.

وړاﻧﺪﻳﺰوﻧﻪ:
 .١٣٢د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﭙﺎرﻩ د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د هﻤﮑﺎرﻳﻮ د ﻧﻤﺎﻳﻨﺪګﯥ هﻴﺌﺖ ) (UNAMAد ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د اﻧﮑﺸﺎﻓﻲ
ﭘﺮوګﺮام) (UNDPد ټﺎﮐﻨﻮ ﭘﺮوژﯼ ﭘﻪ اړﻩ ﭘﻪ هﻤﮑﺎري او ﻧﻈﺎرت ﮐﯥ د ﭘﺎم وړ رول وﻟﻮﺑﻮي او هﻐﻪ ټﺎﮐﻨﻴﺰ ﻣﺴﺎﻳﻞ ﭼﯥ
ﻣﻨځﺘﻪ راځﻲ د ﻧړﻳﻮاﻟﯥ ټﻮﻟﻨﯥ ﻟﻪ ﺧﻮا ﻟﻪ ذﻳﺪﺧﻠﻮ اﻓﻐﺎﻧﻲ ﻟﻮرﻳﻮ ﺳﺮﻩ ﻟﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ اړﺧﻪ رﺳﯧﺪګﻲ وﮐړي.
 .١٣٣ﻣﻠګﺮي ﻣﻠﺘﻮﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺧﭙﻠﻮ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻮﻧﻮ ﺳﺮﺗﻪ رﺳﻮﻟﻮ ﺗﻪ دوام ورﮐړي او د ﻣﺮﺳﺘﻮ د هﻤﺎهﻨګ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﻻښﻪ اﻏﻴﺰﻣﻨﻪ
ﻻرﻩ ﭘﻪ ﮐﺎر واﭼﻮي .ﭘﺪې ﮐﯥ ﺑﺎﻳﺪ ﻟﻪ ټﻮﻟﻮ هﻐﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ ﺳﺮﻩ دواﻣﺪارو ﻣﻼﻗﺎﺗﻮﻧﻮ ﺷﺎﻣﻞ وي ﮐﻮم ﭼﯥ د ﻣﺮﺳﺘﻮ ﭘﻠﻲ ﮐﻮل ﭘﻪ
ﻏﺎړﻩ ﻟﺮي او دﻏﻪ ﻣﻼﻗﺎﺗﻮﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺮ ټﺎﮐﻨﻮ ﭘﻮرې اړوﻧﺪ ټﻮل ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﺮ ﻏﻮر او ﺑﺮرﺳﻲ ﻻﻧﺪي راوﻟﻲ ﺗﺮڅﻮ د ﻣﻮﺟﻮدﻩ
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻮﻧﻮ ،ﻻزﻣﻮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ ،اړوﻧﺪو ﭘﻼﻧﻮﻧﻮ او ﺧﭙﻞ ﻣﻨځﻨﻴﻮ وړاﻧﺪﻳﺰوﻧﻮ ﭘﻪ اړﻩ ﺗﻮاﻓﻘﺎﺗﻮ ﺗﻪ ﺳﺮﻩ ورﺳﯧږي.
 .١٣۴د اﻣﮑﺎن ﭘﻪ ﺻﻮرت ﮐﯥ ﻟﻪ ګڼ ﺷﻤﯧﺮ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﮐﻮوﻧﮑﻮ څﺨﻪ د ﺑﻮدﻳﺠﯥ ﺟﻠﺒﻮﻧﻪ وﺷﻲ ﺗﺮڅﻮ ﻣﻮﺳﺴﯥ او ارګﺎﻧﻮﻧﻪ د راﭘﻮر
ورﮐﻮﻧﯥ دﺑﯥ وﺳﻪ ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻏﻮښﺘﻨﻮ ﮐﯽ ﻣﺼﺮوف ﻧﺸﻲ ﺧﻮ ﺑﺎﻳﺪ ګڼ ﺷﻤﯧﺮ اداري ﺑﻮردوﻧﻪ د ﭘﺮوژﯼ د ګڼ ﺷﻤﯧﺮ څﺎﻧګﻮ د
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐﯥ ﻟﻪ ﻧﻴﻮﻟﻮ ﺳﺮﻩ د هﻐﯥ د ﮐﻨﺘﺮول ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﺟﻮړ ﺷﻲ.

 -120د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ د اورﯦﺪﻧﯥ د ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن او د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ځﺎﻧګړي اﺳﺘﺎزي ﻣﺸﺘﺮﮎ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﻲ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺗﻪ ﭼﯥ د ﮐﺎل  ٢٠٠٩د اﮐﺘﻮﺑﺮ ﭘﻪ
 ١١ﻣﻪ ﺟﻮړ ﺷﻮى و ﻣﺮاﺟﻌﻪ وﮐړئ.
 -121د ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ د اورﻳﺪﻧﯽ د ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﭘﺮﻳګړﯼ او ﭘﻪ دﯼ اړﻩ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻪ د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﺳﺮ ﻣﻨﺸﯽ د ﺧﺎص اﺳﺘﺎزﯼ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺗﻪ ﭼﻴﺪ
ﮐﺎل  ٢٠٠٩د اﮐﺘﻮﺑﺮ  ١١ﻧﻴﺘﯽ ﺟﻮړﻩ ﺷﻮﯼ وﻩ ﻣﺮاﺟﻌﻪ وﮐړﯼ.

 .١٣۵د راﺗﻠﻮﻧﮑﻮ ټﺎﮐﻨﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﻣﺮﺳﺘﯥ او د ذﻳﺮﺑﻄﻮ ارګﺎﻧﻮﻧﻮ د ﻇﺮﻓﻴﺘﻮﻧﻮ ځﻮاﮐﻤﻨﻮل دواړﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ﻳﻮﻩ وﺧﺖ ﮐﯥ ﺳﺮﺗﻪ
ورﺳﯧږي .ﭘﻼن ﺟﻮړوﻧﻪ د اوږد ﻣﻬﺎﻟﻪ ﻣﺮﺳﺘﻮ دﭘﺎرﻩ د داﺳﻲ دﻗﻴﻘﯥ ارزﻳﺎﺑﻲ ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐﯥ ﻧﻴﻮﻟﻮ ﺳﺮﻩ دهﺮﯼ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﻪ وروﺳﺘﻪ
ﺳﺮﺗﻪ ورﺳﻴږﯼ .ﺗﺮڅﻮ هﻐﻪ درﺳﻮﻧﻪ ﭼﯥ ﻟﻪ ﻧﻮﻣﻮړو ټﺎﮐﻨﻮ څﺨﻪ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﺷﻮي ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻲ او د راﺗﻠﻮﻧﮑﻮ ﻣﺮﺳﺘﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﭘﻼن
ﺟﻮړ ﺷﻲ .د هﻐﻪ ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﻣﺸﺎورﻳﻨﻮ ﭼﯥ د ټﺎﮐﻨﻮ ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﺳﺮﻩ د ټﺎﮐﻨﻮ د ځﺎﻧګړو ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﭘﻠﻲ ﮐﻮﻟﻮ ﮐﯥ ﮐﺎر
ﮐﻮي ﺑﺮﺳﯧﺮﻩ ،د ﻇﺮﻓﻴﺘﻮﻧﻮ د اﻧﮑﺸﺎف ﻟﭙﺎرﻩ ﺑﺎﻳﺪ ځﺎﻧګړې ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋي ګﺎﻧﯥ او ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻪ ﺟﻮړ ﺷﻲ او هﻤﺪارﻧګﻪ د ﺷﺘﻪ
ﻣﺸﺎورﻳﻨﻮ د رول او ﻣﻴﮑﺎﻧﻴﺰم ﻟﭙﺎرﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻮ ﺧﺎص ﺗﻌﺮﻳﻒ وښﻮول ﺷﻲ ﺗﺮڅﻮ ﺗﺨﺼﺼﺎت او ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﻪ ﻣﺸﺎورﻳﻨﻮ او هﻐﻪ
ﻣﻴﮑﺎﻧﻴﺰﻣﻮﻧﻮ څﺨﻪ ﭼﯥ هﻐﻮﯼ ﻃﺮﺣﻪ ﮐﻮي هﻐﻪ ارګﺎﻧﻮﻧﻮ ﺗﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﮐړي ﮐﻮم ﭼﯥ دﻏﻪ ﻣﺸﻮرﻩ هﻐﻮى ﺗﻪ ورﮐﻮل ﮐﯧږي او د
هﻐﻮى د ﮐﺎر د ﺁﺳﺎﻧﺘﻴﺎ ﻟﭙﺎرﻩ ﻣﻴﮑﺎﻧﻴﺰﻣﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﮐﺎر واﭼﻮل ﺷﻲ.

ر .د ټﺎﮐﻨﻮ ﻟﻪ ګڼ ﺷﻤﯧﺮ څﺎﻧګﻮ او ﻋﻨﺎﺻﺮو ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﻣﺘﻮازﻧﻪ ﺗﻮګﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﻮل
د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د اﻧﮑﺸﺎﻓﻲ ﭘﺮوګﺮام ) (UNDPد ټﺎﮐﻨﻮ ﭘﺮوژﻩ دوﻩ ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﻪ څﺎﻧګﯽ ﻟﺮﯼ ،ﻳﻌﻨﯽ د ټﺎﮐﻨﻮ ﻟﻪ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﺳﺮﻩ
ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﻮل او ﭘﻪ ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﮐﯥ د ټﺎﮐﻨﻮ هﻐﻪ څﺎﻧﮑﻮ ﺗﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ ورﮐﻮل ﭼﯥ د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن د ﮐﺎروﻧﻮ د
ﺑﺮرﺳﻲ ﮐﻮﻟﻮ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﭘﻪ ﻏﺎړﻩ ﻟﺮې ﻟﮑﻪ د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ داورﯦﺪﻧﯥ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن او ﻣﺤﻠﻲ ﻧﻈﺎرت ﮐﻮﻧﮑﻲ .ﭘﻪ ﻳﻮﻩ ټﻮﻟټﺎﮐﻨﻪ
ﮐﯥ ﻟﻪ ﻳﻮې ﻣﺮﺟﻊ څﺨﻪ د ﻣﺮﺳﺘﯥ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮل د ﺑﺮرﺳﻲ او ﺗﻮازن د ﺑﯧﻄﺮﻓﻲ ﭘﻪ اړﻩ ﭘﻮښﺘﻨﯥ راﻣﻨځ ﺗﻪ ﮐﻮي او هﻤﺪﻏﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ
د ټﺎﮐﻨﻮ ﭘﻪ هﮑﻠﻪ د ﺧﻠﮑﻮ ﺑﺎور ﮐﻤﻮي .ﺑﺮﺳﯧﺮﻩ ﭘﺮ دې د ټﺎﮐﻨﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن د داﺳﻲ ﺗﺎﮐﻨﻴﺰﯼ ﭘﺮوژﯼ د ﺑﻮرد ﻋﻀﻮ دى
ﭼﯥ د ټﺎﮐﻨﻮ ﻟﻪ ﻧﻮرو څﺎﻧګﻮ ﺳﺮﻩ د هﻤﮑﺎري ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ هﻢ ﭘﺮ ﻏﺎړﻩ ﻟﺮي ،د ګټﻮ دﻏﻪ ټګﺮ د ټﺎﮐﻨﻮ ﭘﻪ ﭘﺮوژﻩ ﮐﯥ ﭼﯥ د
ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د اﻧﮑﺸﺎﻓﻲ ﭘﺮوګﺮام ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ راﻣﻨځ ﺗﻪ ﺷﻮى دى د ټﺎﮐﻨﻮ ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن او د هﻐﻪ ﻟﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ ﺳﺮﻩ
دﻳﺮﯼ ﻣﺮﺳﺘﯽ ﺳﺮﺗﻪ رﺳﻮﯼ وﻟﯽ ﭘﺪﯼ ﮐﯽ د ټﺎﮐﻨﻮ ﻧﻮرو څﺎﻧګﻮ او ﻓﻌﺎﻟﻴﻨﻮ ﺗﻪ ﻟﮑﻪ ځﺎﻳﻲ ﻧﻈﺎرت ﮐﻮوﻧﮑﻮ ،د ﮐﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ اﺳﺘﺎزي
او د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ د اورﯦﺪﻧﯥ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﺗﻪ ﻟږﻩ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ ﺷﻮې دﻩ.

وړاﻧﺪﻳﺰوﻧﻪ:
.١٣۶هﻐﻪ ﻣﺮﺳﺘﯥ ﭼﯥ د هﻐﻪ څﺎﻧګﻮ او ارګﺎﻧﻮﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﮐﯧږي ﮐﻮم ﭼﯥ د ټﺎﮐﻨﻮ د ادارې ﭘﻪ ﺑﺮرﺳﯥ او ﺗﻮازن راﻣﻨځ ﺗﻪ ﮐﻮﻟﻮ
ﮐﯥ ﮐﺎر ﮐﻮي ﺑﺎﻳﺪ ﻟﻪ هﻐﻪ ﻣﺮﺳﺘﻮ ﺟﺪا وي ﮐﻮﻣﻲ ﭼﯥ د ټﺎﮐﻨﻮ ﻟﻪ ﺳﺮﺗﻪ رﺳﻮﻧﮑﻮ او ﺑﺮاﺑﺮﮐﻮوﻧﮑﻮ ﺳﺮﻩ ﮐﯧږي ﺗﺮڅﻮ د ګټﻮ ﻟﻪ
ټﮑﺮ او ﻳﺎ د ګټﻮ د ټﮑﺮ ﻟﻪ ګﻮﻣﺎن څﺨﻪ ځﺎن ژﻏﻮرﻧﻪ وﺷﻲ .دﻏﻪ ﻧﻈﺮﻳﻪ د ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ د اورﯦﺪﻧﯥ ﭘﺮ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ،ځﺎﻳﻲ ﻧﻈﺎرت
ﮐﻮوﻧﮑﻮ او د ګﻮﻧﺪوﻧﻮ د ﮐﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ ﭘﺮ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ګﺎﻧﻮ او رﺳﻨﻴﻮ ﺑﺎﻧﺪي ﺻﺪق ﮐﻮي .هﻤﺪاﺷﺎن ﻟﻪ ﻣﺪﻧﯥ ټﻮﻟﻨﯥ ﺳﺮﻩ ،ﻟﻪ ﻋﺎﻣﻪ
ﭘﻮهﺎوي ﺳﺮﻩ او ﻟﻪ راﻳﻪ ورﮐﻮوﻧﮑﻮ ﺳﺮﻩ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪ د ځﺎﻧګړې ادارې ﻟﻪ راﻣﻨځ ﺗﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﺳﺮﻩ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻲ ﺗﺮ څﻮ ﭘﻪ هﻤﺪې
ﺗﻮګﻪ د هﻐﻮى ﻇﺮﻓﻴﺘﻮﻧﻪ هﻢ ځﻮاﮐﻤﻦ ﺷﻲ.

 .٢٠ﺿﻤﻴﻤﯥ
د اروﭘﺎ د اﻣﻨﻴﺖ او هﻤﮑﺎرﯼ د ﺳﺎزﻣﺎن د دﻣﻮﮐﺮاﺗﻴﮑﻮ ﻧﻬﺎدوﻧﻮ او د ﺑﺸﺮ د ﺣﻘﻮﻧﻮ دﻓﺘﺮ ﻳﺎ )(O.S.E.C/ODIHRﻟﻪ ټﺎﮐﻨﻮ
ﺳﺮﻩ د هﻤﮑﺎري ټﻴﻢ د ټﺎﮐﻨﻮ د دوران د ﭘړاوﻧﻮ) (Election Cycleټﻮل ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ راﭘﻮر ﮐﯥ ځﺎى ﭘﻪ ځﺎى ﮐړي دي
ﺧﻮ څﻠﻮرو ﭘړاوﻧﻮﺗﻪ ﻳﯥ ﭼﯽ د ﻧﻮﻣﻮړې ﻗﻀﻴﯥ د ﻧږدﯼ ﻧﻪ د ارزوﻧﯥ ﻟﭙﺎرﻩ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ اﺑﺘﺪاﻳﯽ ﺳﻔﺮ ﮐﯥ ورﺑﺎﻧﺪﯼ
ﮐﺎر ﮐړﯼ و ،ځﺎﻧګړې ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ ﮐړې دﻩ .ﻻﻧﺪﯼ ﺿﻤﻴﻤﯥ د راﺗﻠﻮﻧﮑﻮ اﺳﺎﺳﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ اړﻩ ډﯦﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت وړاﻧﺪي ﮐﻮي او د
هﻐﻪ دوﻩ څﺎﻧګﻮ ﻟﭙﺎرﻩ هﻤﮑﺎرې ګﺎﻧﯥ ﭘﻪ ﻧښﻪ ﮐﻮي ﮐﻮﻣﯥ ﭼﯥ د ﻧﻮﻣﻮړي ﺳﺎزﻣﺎن د هﻤﮑﺎري د ټﻴﻢ د ﭘﺎم وړ ګﺮځﯧﺪﻟﯥ وې
ﭼﯥ ﻋﺒﺎرت دي ﻟﻪ :د راﻳﻪ ورﮐﻮوﻧﮑﻮ د ﻧﻮم ﺛﺒﺘﻮﻧﯥ ﻣﺴﺌﻠﻪ او د ځﺎﻳﻲ ﻧﻈﺎرﺗﻮﻧﻮ ﻣﺴﺌﻠﻪ .دوﻩ ﻧﻮرې څﺎﻧګﯥ ﭼﯥ ﻋﺒﺎرت دي ﻟﻪ:
د ټﺎﮐﻨﻮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﭼﺎرﭼﻮب او د ﻇﺮﻓﻴﺘﻮﻧﻮ ﻟﻮړول او د ﭘﺮوﺳﯥ ﭘﻪ ﭘښﻮ ودرﯦﺪل ﭼﯥ د ټﺎﮐﻨﻮ ﭘﻪ ټﻮﻟﻮ څﺎﻧګﻮ ﮐﯥ ﻟﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ
اﻧﮑﺸﺎﻓﺎﺗﻮ ﺳﺮﻩ ﻧﮋدې اړﻳﮑﻪ ﻟﺮي او د اروﭘﺎ د اﻣﻨﻴﺖ او هﻤﮑﺎرﯼ د ﺳﺎزﻣﺎن د دﻣﻮﮐﺮاﺗﻴﮑﻮ ﻧﻬﺎدوﻧﻮ او د ﺑﺸﺮ د ﺣﻘﻮﻧﻮ دﻓﺘﺮ ﻳﺎ
) (O.S.E.C/ODIHRﻟﻪ ټﺎﮐﻨﻮ ﺳﺮﻩ د هﻤﮑﺎرۍ د ټﻴﻢ ﻟﻪ ﻻرې څﺎرل ﺷﻮې دي ،هﻢ ﭘﻪ راﭘﻮر ﮐﯥ ځﺎى ﭘﻪ ځﺎى ﺷﻮې دي.

ﻟﻮﻣړۍ ﺷﻤﻴﺮﻩ ﺿﻤﻴﻤﻪ :د راﻳﻪ ورﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻧﻮم ﻟﻴﮑﻨﻪ
د ﻧﻮم ﺛﺒﺘﻮﻧﯥ د درﻳﻮ دوروﻧﻮ ﻣﺤﺪودﻳﺘﻮﻧﻪ او ﭘﺎﻳﻠﯥ ﭼﯥ د  ٢٠٠٤ﮐﺎل راهﻴﺴﻲ ﭘﻠﯥ ﺷﻮې دي دا ﭘﻪ ګﻮﺗﻪ ﮐﻮي ﭼﯥ ﻧﻮم ﺛﺒﺘﻮﻧﻪ
ﭘﻪ هﺮ دور ﮐﯥ ﺟﺪا ﺳﺮﺗﻪ رﺳﯧﺪﻟﯥ دﻩ ،ﭘﻪ داﺳﻲ ﺣﺎل دا ﭼﯥ ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻮﻩ اوږدﻣﻬﺎﻟﻪ ﭘﺮوﺳﻪ واى ،او ﭘﺨﭙﻠﻪ ﭘښﻮ ﻧﺪﯼ وﻻړ او د
راﻳﻪ ورﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻧﻮم ﺛﺒﺘﻮﻧﻪ د راﻳﻪ اﭼﻮﻧﯥ ﭘﻪ ځﺎﻳﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﺳﺮﺗﻪ ﻧﻪ دﻩ رﺳﯧﺪﻟﯥ .د ﻧﻮم ﺛﺒﺘﻮﻧﯥ ﭘﺮﻟﻪ ﭘﺴﯥ ﺗﻮب او دوام ﮐﻮﻻى

ﺷﻮل ﭼﯥ د ټﺎﮐﻨﻮ د ﭘﺮوﺳﯥ ﭘﻠﻲ ﮐﯧﺪل ﺁﺳﺎﻧﻪ ﮐړي او د ﺗﻘﻠﺒﺎﺗﻮ اﻧﺪازﻩ را ټﻴټﻪ ﮐړي .د دې ﻟﭙﺎرﻩ ﭼﯥ وﮐﻮﻻى ﺷﻮ ﭘﻮﻩ ﺷﻮ ﭼﯥ
ﮐﺎروﻧﻪ څﻨګﻪ ﭘﻪ ښﻪ ﺗﻮګﻪ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻲ د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن او د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺗﻤﻮﻳﻞ ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﺗﺮ ﻣﻨځ ﻣﺸﺘﺮﮐﻪ ،ﺑﯧړﻧۍ او
ﺷﺎﻣﻠﻪ ارزوﻧﻪ ﻳﻮﻩ اړﺗﻴﺎ دﻩ.

ﭘﻪ  ٢٠٠٨او  ٢٠٠٩ﮐﻠﻮﻧﻮ ﮐﯥ د راﻳﻪ ورﮐﻮوﻧﮑﻮ د ﻧﻮم ﺛﺒﺘﻮﻧﯥ د ﭘﺮوﺳﯥ د ارزوﻧﯥ ﻟﭙﺎرﻩ ﻻزم اﻗﺪاﻣﺎت:
 .١د راﻳﻪ ورﮐﻮوﻧﮑﻮ د ﻧﻮم ﺛﺒﺘﻮﻧﯥ ﭘﻪ ﻧﻮﻳﻮ ﻓﻮرﻣﻮ ﮐﯥ د ﻻﺳﺘﻪ راوړل ﺷﻮﻳﻮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ او ﺷﻤﯧﺮو درج ﮐﻮل.
.٢د ﺷﻤﻴﺮو ﺛﺒﺘﻮل ﺑﺎﻳﺪ د هﻐﻪ ﻟﺴﺘﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﺳﺮﺗﻪ ورﺳﯧږي ﮐﻮم ﭼﯥ د ټﺎﮐﻨﻮ ﭘﻪ ورځﻮ ﮐﯥ ﺗﮑﻤﻴﻞ ﺷﻮي و .هﻐﻪ ﺷﻤﯧﺮې
ﭼﯥ د ﻧﻮﻣﻮړي ﮐﺎر ﭘﻪ ﭘﺎﻳﻠﻪ ﮐﯥ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﯧږي د ﺗﺤﻠﻴﻞ او ﺗﺠﺰﻳﯥ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻳﻮﻩ ﻣﻬﻢ ﺳﻨﺪ او اﺳﺎس ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ګټﻪ ﺗﺮﯦﻨﻪ اﺧﻴﺴﺘﻞ
ﮐﯧږي .دﻏﻪ ﮐﺎر د راﻳﻪ ورﮐﻮوﻧﮑﻮ د ﻧﻮم ﺛﺒﺘﻮﻧﯥ د ﭘﺮوﺳﯥ د اﺿﺎﻓﻲ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ د ﺗﺠﺰﻳﯥ او ﺗﺤﻠﻴﻞ زﻣﻴﻨﻪ هﻢ ﺑﺮاﺑﺮوي.
.٣د ټﻮﻟﻮ هﻐﻪ وﺳﺎﺋﻠﻮ ،ﭼﯥ راﻳﻪ ورﮐﻮوﻧﮑﻲ ﺗﺮﻳﻨﻪ ګټﻪ اﺧﻴﺴﺘﯥ وﻩ او د راﻳﻪ ورﮐﻮوﻧﮑﻮ د اﺗﻪ ﻣﻠﻴﻮﻧﻪ ﻓﻮرﻣﯥ ﭼﯥ ﭼﺎپ ﺗﻪ
رﺳﯧﺪﻟﯥ وې او ﭘﻪ هﺮﻩ ﻳﻮﻩ ځﺎﻧګړې ﺷﻤﯧﺮﻩ ﻟګﯧﺪﻟﯥ وﻩ ﻳﻮﻩ ارزوﻧﻪ ﺳﺮﺗﻪ رﺳﻮل ﺷﯽ ﺗﺮڅﻮ ﭘﻪ ګﻮﺗﻪ ﺷﻲ ﭼﯥ د دﻏﻪ ﭘﺎڼﻮ ﭘﻪ
ﮐﻨﺘﺮول او ﮐﺎروﻟﻮ ﮐﯥ ﮐﻮم ﺷﺎن ﻣﻴﮑﺎﻧﻴﺰم ﭘﻪ ﮐﺎر وړل ﺷﻮى و او ﺁﻳﺎ ﻟﻪ دﻏﻪ ﭘﺎڼﻮ څﺨﻪ ګټﻪ اﺧﻴﺴﺘﻞ ﺷﻮې ،ﮐﻪ ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ ﺗﻠﻠﯥ
او ﻳﺎ ﺑﯥ درﮐﻪ ﺷﻮې دي.
 .٤د هﻐﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﭘﻪ اړﻩ ،ﭼﯥ د ﺑﺎﻳﻮ ﻣﺘﺮﻳﮏ ﻳﺎ د اﻧﺴﺎن د ځﺎﻧګړﺗﻴﺎو ﭘﻪ اړﻩ د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ د ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﻃﺮﻳﻘﻪ دﻩ ﻟﮑﻪ د
ګﻮﺗﯥ ﻟګﻮل او دهﻐﯥ د ﻧښﯥ ﺳﻤﻮاﻟﻰ د راﻳﻪ اﭼﻮﻧﯥ ﻟﭙﺎرﻩ د ﮐﺎرول ﺷﻮ ﭘﺎڼﻮ ﭘﻪ ﺷﻤﻮل ﭼﯥ ﺑﯥ درﮐﻪ ﺷﻮې او ﻳﺎ ﺗﻠﻒ ﺷﻮې دې
او د ﻧﻮم ﺛﺒﺘﻮوﻧﮑﻮ او راﻳﻪ ورﮐﻮوﻧﮑﻮ د ځﺎﻧګړﺗﻴﺎو)ﺑﺎﻳﻮ ﻣﺘﺮﻳﮏ( د ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻟﭙﺎرﻩ ﮐﺎرول ﺷﻮﯼ ﻣﻮاد ﭼﯥ ﻟﻪ ټﻴټ ﮐﻴﻔﻴﺖ څﺨﻪ
ﺑﺮﺧﻤﻦ وې ،ﻳﻮﻩ ارزوﻧﻪ ﺳﺮﺗﻪ ورﺳﯧږي.
 .٥ارزوﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ د  ٢٠٠٤\٢٠٠٥ﮐﻠﻮﻧﻮ د ټﺎﮐﻨﻮ د ﭘﺨﻮاﻧﻴﻮ ﺷﻤﯧﺮو او ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ او د  ٢٠٠٩\٢٠٠٨ﮐﻠﻮﻧﻮ د ټﺎﮐﻨﻮ د ﻧﻮﻳﻮ
ﺷﻤﯧﺮو ﭘﻪ اﺳﺎس ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻲ .ارزوﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ د هﻐﻪ ﮐﻤﭙﻴﻮﺗﺮي ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﭘﺮاﺳﺎس وي ﮐﻮم ﭼﯥ د اﺣﺼﺎﺋﻴﯥ ﭘﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﮐﯥ دي.
دﻏﻪ ارزوﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ د ﺛﺒﺖ ﺷﻮو ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﻣﺤﺎﺳﺒﯥ ،ﺑﯥ درﮐﻪ ﺷﻮو ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ،ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ د اﻋﺘﺒﺎروړ ګﺮزﻳﺪو،
د ﻧﻮﻣﻮﻧﻮ واﺣﺪﻩ ﻟﺴﺖ ،ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ ﻣﺴﺌﻠﻮ او د ﺗﻌﺪاد او ﻧﻔﻮس اړوﻧﺪو ﻧﻮرې ﻣﺴﺌﻠﯥ راوﻧﻐﺎړي.
 .٦ﺳﺎﺣﻮي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﺎﻳﺪ ټﻮل ﭘﺨﻮاﻧﻲ او ﻧﻮي ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت راوﻧﻐﺎړي ﺗﺮ څﻮ ﻣﻌﻠﻮم ﮐړي ﭼﯥ ﭘﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻟﺴﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﻟﻪ هﻐﻪ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﺳﺮﻩ ﺳﺮﺧﻮري ﮐﻪ ﻧﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ واﻗﻌﻲ ﺳﺎﺣﻪ ﮐﯥ ﻣﻮﺟﻮد دي .اﻟﺒﺘﻪ دﻏﻪ ﮐﺎر ﺑﺎﻳﺪ "د ﻧﻔﻮس ﻟﻪ ﺷﻤﻴﺮې ﺳﺮﻩ د ﻟﺴﺖ د
ﺗﻄﺒﻴﻖ" او "ﻟﻪ ﻟﺴﺖ ﺳﺮﻩ د ﻧﻔﻮس د ﺷﻤﯧﺮې د ﺗﻄﺒﻴﻖ" ﻟﻪ ﻻرې ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻲ ﭼﯥ د ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﯥ او اﻣﻨﻴﺘﻲ وﺿﻌﻴﺖ د ﺗﺮﻻﺳﻪ
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ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﭘﻪ ﮐﺎر وړل ﺷﻮې وﻩ.
د ﮐﺎل  ٢٠١٠د اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻮ دﭘﺎرﻩ ﻣﺨﮑﯽ ﻟﻪ ﻣﺨﮑﯽ ﭘﻼن ﺟﻮړوﻧﻪ
ﭘﻪ اوږد ﻣﻬﺎل ﮐﯥ د راﻳﻪ اﭼﻮﻧﯥ ﻟﭙﺎرﻩ ﻧﻮﻣﻠﻴﮑﻨﻪ ﭘﻪ دوو ﺳﺘﺮو ﺑﺮﺧﻮ وﯦﺸﻞ ﮐﯧږي .ﻳﻮﻩ ﻳﯥ د ﻟﺴﺘﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ دﻩ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻳﻮﻩ
ﻣﻠﮑﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮐﯥ ﺛﺒﺖ دي .دوهﻤﻪ ﻳﯥ د ﻧﻮم ﻟﻴﮑﻨﯥ ﻳﻮ واﺣﺪ ﺳﻴﺴﺘﻢ دى ﭼﯥ د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﻟﻪ ﻻرې ﺗﻴﺎر ﺷﻮى
او ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻮى دى .ﻟﻮﻣړۍ ﻻرﻩ ﭼﯥ د اﻣﺘﺤﺎﻧﻲ ﭘﺮوژې ﭘﺮ اﺳﺎس د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن او د ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﭼﺎرو د وزارت
ﭘﻪ ګډون ﭘﻪ ﻻرﻩ اﭼﻮل ﺷﻮې وﻩ ﭼﯥ ﭘﻪ هﻐﯥ ﮐﯥ ﻧﻈﺮ دا و ﭼﯥ د ﻣﻠﮑﻲ ﻧﻔﻮﺳﻮ د اﺣﻮاﻟﻮ دﺛﺒﺖ ﻳﻮ ﻟﺴﺖ ﭼﻤﺘﻮ ﮐﻴږي او ﺧﻠﮑﻮ
ﺗﻪ ﺗﺬﮐﺮﻩ ﻳﺎ د ﭘﻴږﻧﺪﻧﯽ ﮐﺎرت ورﮐﻮل ﮐﯧږي ﺗﺮ څﻮ د راﻳﻪ ورﮐﻮوﻧﮑﻮ د ﻧﻮم ﻟﻴﮑﻨﯥ او ﭘﺨﻮاﻧﻴﻮ اﺳﻨﺎدو ځﺎى وﻧﻴﺴﻲ .ﻟﻪ دې
ﻻرې ﺑﺎﻳﺪ ﮐﺎر ﭘﻪ داﺳﻲ ﺗﻮګﻪ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻲ ﭼﯥ د ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﺪاﺧﻠﯥ اﻣﮑﺎن ﭘﮑﯥ ﺗﺮ ډﻳﺮې ﮐﭽﯥ راټﻴټ ﺷﻲ او د ﻣﻠﮑﻲ اﻓﺮادو د
ﻧﻮم ﺛﺒﺘﻮﻧﯥ ﻟﺴﺖ ﭼﯥ ﻟﻪ هﻤﺪې ﻻرې ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﯧږي د هﻐﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﭘﺮ اﺳﺎس وي ﮐﻮم ﭼﯥ د ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﭼﺎرو وزارت ﺗﻴﺎر
 -122ﭘﻪ ﺳﺎﺣﻪ ﮐﯥ د راﻳﻪ ورﮐﻮوﻧﮑﻮ د ﻧﻮم ﺛﺒﺘﻮﻧﯥ د ﭘﺮوﺳﯥ ﻳﻮﻩ ﺑﺮرﺳﻲ ﮐﻮﻻى ﺷﻲ ﺳﺘﻮﻧﺰې ﭘﻪ داﺳﻲ ﺗﻮګﻪ ﻣﺸﺨﺼﯥ ﮐړي ﭼﯥ ﭘﻪ اﺳﺎس ﻳﯥ د ټﺎﮐﻨﻮ د
ﺳﺮﺗﻪ رﺳﻮﻟﻮ ﻣﺪﻳﺮﻩ هﻴﺌﺖ ﻣﺦ ﭘﺮ وړاﻧﺪي اﻗﺪاﻣﺎت وﮐﺎروي او ﻳﺎ وﮐﻮﻻى ﺷﻲ هﻐﻪ ﻻﺳﺘﻪ راوړﻧﯥ ﭼﯥ ﻣﺜﺒﺘﯥ دي ﭘﻪ اﺳﺎس ﻳﯥ ﺧﻠﮑﻮ او ذﻳﺪﺧﻠﻮ ﻟﻮرﻳﻮ ﺗﻪ
د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺳﻤﻮاﻟﻲ ﭘﻪ اړﻩ ډاډ ورﮐړي .ﭘﻪ دﻏﻪ ﺷﺎن ارزوﻧﻮ او ﺳﺮوې ګﺎﻧﻮ ﮐﯥ د راﻳﻪ ورﮐﻮوﻧﮑﻮ د ﻧﻮم ﺛﺒﺘﻮﻧﯥ د ﭘﺎڼﻮ ﺷﻤﯧﺮې او ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺧﺎﻧﻪ ﭘﻪ ﺧﺎﻧﻪ
ﮐﺘﻞ ﮐﯧږي ﺗﺮڅﻮ څﺮګﻨﺪﻩ ﺷﻲ هﻐﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﭼﯥ ﭘﻪ ﻟﺴﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﺷﺘﻪ د ﻧﻈﺮ ﻻﻧﺪې ﻣﻨﻄﻘﯥ ﻟﻪ واﻗﻌﻴﺖ ﺳﺮﻩ ﻳﻮ ﺷﺎن دي او ﮐﻪ ﻧﻪ .ﻳﺎ ﻳﻪ ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﮐﯥ د
ﻣﻨﻄﻘﯥ د واﻗﻌﻲ اوﺳﯧﺪوﻧﮑﻮ ﭼﯥ د راﻳﻪ اﭼﻮﻧﯥ ﭘﻪ ﻋﻤﺮ ﮐﯥ وي ﻳﻮﻩ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺧﻴﺴﺘﻞ ﮐﯧږي او ﻣﻮﺟﻮدﻳﺖ ﻳﯥ د راﻳﻪ ورﮐﻮوﻧﮑﻮ ﭘﻪ ﻟﺴﺖ ﮐﯥ ﭘﺮﺗﻠﻪ او ﭼﮏ
ﮐﯧږي او د دواړﻩ ﻧﻮﻋﻮ ﺳﺮوې ګﺎﻧﻮ ﭘﺎﻳﻠﻪ او ﭼﮏ ﮐﯧﺪﻧﻪ د ځﺎﻧګړو ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻪ ﭼﯥ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺷﻮى دى ﻧﻨﻪ اﻳﺴﺘﻞ ﮐﯧږي او هﻤﺪارﻧګﻪ د د ﻏﻪ دوﻩ
ﻧﻮﻋﻪ ارزوﻧﻮ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﭘﺎﻳﻠﯥ د ﻣﺴﺌﻠﻮ د ﺗﻔﺴﻴﺮ او راﭘﻮر اﭼﻮﻧﯥ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻪ ﻧﻨﻪ اﻳﺴﺘﻞ ﮐﯧږي.

ﮐړي دي .ﺑﻠﻪ ﻻر ﻳﯥ دا دﻩ ﭼﯥ د  ٢٠٠٥\٢٠٠٤ﮐﻠﻮﻧﻮ ﭘﻪ ټﺎﮐﻨﻮ ﮐﯥ د راﻳﻪ ورﮐﻮوﻧﮑﻮ د ﻧﻮم ﺛﺒﺘﻮﻧﯥ ﻧﻪ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﺷﻮي
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐﯥ وﻧﻪ ﻧﻴﻮل ﺷﻲ او د ټﺎﮐﻨﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د راﻳﻪ ورﮐﻮوﻧﮑﻮ د ﻧﻮم ﺛﺒﺘﻮﻧﯥ د ﮐﺎرﺗﻮﻧﻮ د ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﺎى ﺗﻪ رﺳﯧﺪل اﻋﻼن
ﺷﻲ او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﮐﭽﻪ ﻳﻮﻩ ﺗﺎزﻩ ﻧﻮم ﺛﺒﺘﻮﻧﻪ ﭘﻴﻞ ﺷﻲ او د څﻠﻮر ﻋﺸﺎرﻳﻪ اوﻩ ﻣﻠﻴﻮﻧﻪ ) (٤،٧ﺧﻠﮑﻮ ﺑﺮﺳﯧﺮﻩ ﭼﯥ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﻳﯥ
ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ ﺛﺒﺖ ﺷﻮﯼ دي ،ټﻮل هﻐﻪ ﮐﺴﺎن ﭼﯥ د راﻳﻪ اﭼﻮﻧﯥ ﺷﺮﻃﻮﻧﻪ ﭘﻮرﻩ ﮐﻮي ﻧﻮم ﻟﻴﮑﻨﻪ ﺗﺮ ﺳﺮﻩ ﮐړي .دﻏﻪ دواړﻩ ﻻرې او
ﻃﺮﻳﻘﯥ زﻳﺎت وﺧﺖ او ﻣﻨﺎﺑﻌﻮ ﺗﻪ اړﺗﻴﺎ ﻟﺮي او د داﺳﻲ ﭘﺮوﺳﯥ ﻏﻮښﺘﻨﻪ ﻟﺮې ﭼﻲ ﭘﻪ ﺳﻤﻪ ﺗﻮګﻪ ﭘﻼن ﺷﻮې وي او دﻏﻪ ﮐﺎر د
ﻣﺴﻠﺴﻠﻮ ټﺎﮐﻨﻮ ﺗﺮﻣﻨځ وﺧﺖ ﮐﻲ ﺳﺮﺗﻪ رﺳﻮل ﮐﯧﺪاى ﺷﻲ.
ﻧﻮم ﻟﻴﮑﻨﻪ د ﻣﻠﮑﯽ ﻧﻮم ﺛﺒﺘﻮﻧﯽ ﭘﺮ اﺳﺎس )د هﻮﻳﺖ ﮐﺎرت ﻳﺎ ﺗﺬﮐﺮﻩ ﭘﻪ اﺳﺎس(
د ټﺎﮐﻨﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﺑﺎﻳﺪ ﻟﻪ ﭘﻴﻞ څﺨﻪ د ﻣﻠﮑﯥ ﻧﻮم ﺛﺒﺘﻮﻧﯥ ﭘﻪ ﭘﺮوﺳﻪ ﮐﯥ او د ﻣﻠﻲ هﻮﻳﺖ د ﮐﺎرت ﻳﺎ د ﺗﺬﮐﺮې د وﻳﺶ ﭘﻪ
ﭘﺮوﺳﻪ ﮐﯥ ﻻس وﻟﺮي ﺗﺮڅﻮ ډاډﻣﻦ ﺷﻲ ﭼﯥ د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﺑﺎﻧﮏ او ﮐﻮﻣﯽ ﺷﻤﯧﺮې او ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﭼﯥ د دﻏﻪ ﭘﺮوﺳﯥ ﭘﻪ ﭘﺎﻳﻠﻪ ﮐﯥ
ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﯧږي د ټﺎﮐﻨﻮ ﭘﻪ ﭘﺮوﺳﻪ ﮐﯥ د ګټﯥ اﺧﻴﺴﺘﻨﯥ وړ دي 123.هﻤﺪارﻧګﻪ د ټﺎﮐﻨﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﺑﺎﻳﺪ د هﻮﻳﺖ د ﮐﺎرت د
وﯦﺶ او ﺗﺬﮐﺮې ﭘﻪ ﭘﺮوﺳﻪ ﮐﯥ رول وﻟﻮﺑﻮي ﺗﺮڅﻮ وﮐﻮﻻى ﺷﻲ راﻳﻪ ورﮐﻮوﻧﮑﻮ ﺗﻪ ډاډ ورﮐړي ﭼﯥ هﻐﻮى ﮐﻮﻻى ﺷﻲ ﭼﯥ
د ﻟﺴﺘﻮﻧﻮ ارزوﻧﻪ وﮐړي او ﭘﻪ هﻐﯥ ﮐﯥ ﺗﻌﺪﻳﻼت راﻣﻨځ ﺗﻪ ﮐړي ﺁن ﺗﺮدې ﭼﯥ د ﻟﺴﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ اړﻩ د هﻐﻮى ﺑﺎور ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐړي
او راﻳﻪ ورﮐﻮوﻧﮑﻲ ډاډﻣﻦ ﮐړي ﭼﯥ د اړوﻧﺪو ارګﺎﻧﻮﻧﻮ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺗﺨﻠﻔﺎت ) ﭘﻪ دې اړﻩ د دوﻟﺖ ﻳﻮ وزارت "د ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﭼﺎرو
وزارت" دى( ﭼﯥ د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ او ﺷﻤﯧﺮو د راټﻮﻟﻮﻟﻮ ﻣﺴﺌﻮل دي ،ﭘﻪ ډﯦﺮﻩ ﻟږ اﻧﺪازﻩ ﮐﯥ دي.
ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﻣﻠﮑﯥ اﻓﺮادو د ﻧﻮم ﺛﺒﺘﻮﻧﯥ ﻳﺎ د ﻣﻠﮑﯥ اﺣﺼﺎﺋﻴﯥ ﻣﺴﺌﻠﻪ د ﺗﺬﮐﺮې ﭘﻪ ﻧﻮم ﻟﻪ ﻳﻮﻩ ﮐﺎﻏﺬي ﺳﻨﺪ څﺨﻪ ﭘﻴﻞ ﺷﻮې
دﻩ ﭼﯥ دﻏﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻟﻪ ﻟﺴﻴﺰو راﭘﺪﻳﺨﻮا دوام درﻟﻮد .ﺗﺬﮐﺮﻩ ﻳﻮ ﻋﺎدي ﮐﺎﻏﺬي ﺳﻨﺪ دى ﭼﯥ د هﺮ ﻧﻮع ﺧﻮﻧﺪﻳﺘﻮب د اﺳﺎﺳﺎﺗﻮ ﻓﺎﻗﺪ
دى او د ﻳﻮﻩ ﺳﻨﺪ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ د ﻣﻠﻲ هﻮﻳﺖ د ﺛﺎﺑﺘﯧﺪو ﻟﭙﺎرﻩ ﻟږ ارزښﺖ ﻟﺮي ﭼﯥ د راﻳﻪ ورﮐﻮوﻧﮑﻮ ﭘﻪ اړﻩ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺮﯦﻨﻪ اﺧﻴﺴﺘﻞ
ﮐﯧږي او ﻳﺎ ﻟﻪ هﻐﻪ ﺳﺮﻩ د راﻳﻪ ورﮐﻮوﻧﮑﻮ د ﻧﻮم ﺛﺒﺘﻮﻧﯥ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﻄﺒﻴﻘﯧږي ﺧﻮ ﮐﻮم ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯽ ﺑﺎﻧﮏ او ﻳﺎ ﻣﺮﮐﺰﯼ
اﺣﺼﺎﺋﻴﻮﯼ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت د ﺗﺬﮐﺮﯼ ﻧﻪ د اﺧﻴﺴﺘﻞ ﺷﻮﯼ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎ څﺨﻪ ﺷﺘﻮن ﻧﻠﺮﯼ .
ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﻣﻠﮑﻲ ﻧﻮم ﺛﺒﺘﻮﻧﯥ او د ﻣﻠﻲ هﻮﻳﺖ د ﺳﻄﺤﯥ د ﺑﺮاﺑﺮوﻟﻮ هڅﯥ ﭘﻪ دﻏﻪ ﭘﺮوﺳﻪ ﮐﯥ د ګڼ ﺷﻤﯧﺮ دوﻟﺘﻲ
ارګﺎﻧﻮﻧﻮ د ﻣﺎﻟﮑﻴﺖ د ﻧﻪ څﺮګﻨﺪﯦﺪو ﻗﺮﺑﺎﻧﯥ ﺷﻮې ځﮑﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻧﻮﻣﻮړې ﭘﺮوﺳﻪ ﮐﯥ ﻳﻮ ﺷﻤﯧﺮ ارګﺎﻧﻮﻧﻪ ﻻس ﻟﺮي ،ﻟﮑﻪ :د ﻣﺎﻟﻴﯥ
وزارت ،د ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﭼﺎرو وزارت ،او ﭘﻪ دې وروﺳﺘﻴﻮ ﮐﯥ د ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﻮ او ﺗﮑﻨﺎﻟﻮژي د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ وزارت ،د ﻣﺤﻠﻲ ارګﺎﻧﻮﻧﻮ
ﺧﭙﻠﻮاﮐﻪ ادارﻩ او هﻤﺪارﻧګﻪ ګڼ ﺷﻤﯧﺮ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﮐﻮوﻧﮑﻲ ارګﺎﻧﻮﻧﻪ )ډوﻧﺮان( ﭼﯥ د ﻣﺘﺤﺪو اﻳﺎﻻﺗﻮﻧﻮ د ﻧړﻳﻮاﻟﯥ ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎﻳﻲ ادارﻩ
) ،(USAIDد ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ اﻧﮑﺸﺎﻓﻲ ﭘﺮوګﺮام) ،(UNDPد ټﺎﮐﻨﻴﺰو ﺳﻴﺴﺘﻤﻮﻧﻮ ﻧړﻳﻮال ﺑﻨﻴﺎد ) (IFESاو د ﺁﻟﻤﺎن د
ﺗﺨﻨﻴﮑﻲ هﻤﮑﺎرﻳﻮ ﻣﻮﺳﺴﻪ ) (GTZﭘﮑﯽ ﺷﺎﻣﻠﯽ دﯼ.
څﺮګﻨﺪﻩ دﻩ ﭼﯥ زﻳﺎت ﻟګښﺘﻮﻧﻪ او دﺗﺬﮐﺮې د وﻳﺶ او ﻳﺎ د ﻣﻠﮑﯥ ﻧﻮم ﺛﺒﺘﻮﻧﯥ اوږد ﻣﻬﺎﻟﻪ ﻣﻬﺎل وﻳﺶ د ﻧﻮم ﻟﻴﮑﻨﯥ د ﻋﺎﺟﻠﯥ
ﭘﺮوﺳﯥ د ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﻣﺎﻧﻊ ﮐﯧږي .د  ٢٠٠٥ﮐﺎل څﺨﻪ راﭘﺪﯦﺨﻮا ﭘﻪ ټﺎﮐﻨﻮ ﮐﯥ د ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋﻳﮑﻲ رهﺒﺮي ﻧﻪ ﺷﺘﻮن او د ذﻳﺪﺧﻠﻮ
ارګﺎﻧﻮﻧﻮ د هﻢ ﻏږﯼ ﮐﻤﺰورﺗﻴﺎ د راﻳﻪ ورﮐﻮوﻧﮑﻮ د ﻣﻠﻲ ﻧﻮم ﺛﺒﺘﻮﻧﯥ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻳﻮﻩ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺷﺘﻮن ،ﺗﺮ ﺷﺎ ﭘﺮﯦښﻮد .د ټﺎﮐﻨﻮ ﺳﺨﺖ
او ﺑﻮﺧﺖ ﻣﻬﺎل وﻳﺶ 124ﭼﯥ د ټﺎﮐﻨﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﻣﺨﯥ ﺧﻮا ﺗﻠﻮ ﺗﻪ اړ ﮐﻮى ،د دې ﻏﻮښﺘﻮﻧﮑﻰ دى ﭼﯥ ځﺎﻧګړي هڅﯥ
ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻲ ﺗﺮڅﻮ د دﻏﻪ ﭘﺮوﺳﯥ ﻟﭙﺎرﻩ د اړﺗﻴﺎ وړ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻴﺎر ﺷﻲ .ﻟﮑﻪ څﻨګﻪ ﭼﯽ وړاﻧﺪي ﻳﯥ ﻳﺎدوﻧﻪ وﺷﻮﻩ ،د ﻧﻮم ﺛﺒﺘﻮﻧﯥ د
ﭘﺮوﺳﯥ د اﻧﮑﺸﺎف ﻟﭙﺎرﻩ د ﺗﺬﮐﺮې د ﻟﺮﻟﻮ اﺧﺘﻴﺎر ،د ﻣﻠﮑﯥ ﻧﻮم ﺛﺒﺘﻮﻧﯥ او د ﻧﻔﻮس ﺷﻤﯧﺮﻧﯥ ﭘﻪ ﺿﻤﻦ ﮐﯥ د ﻳﻮې واﺣﺪې ﻧﻮم
ﺛﺒﺘﻮﻧﯥ ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐﯥ ﻧﻴﻮﻟﻮ ﺳﺮﻩ ﻳﻮﻩ ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋﻳﮑﻪ ﻻرﻩ ﭘﻪ ﮐﺎر اﭼﻮل ،د ﭘﺎم وړ ګﺎم ګڼﻞ ﮐﯧږي.
ﮐﻪ د ﻣﻠﻲ هﻮﻳﺖ د ﮐﺎرت )ﺗﺬﮐﺮې( د وﻳﺶ ﻳﺎ د ﻣﻠﮑﯥ ﻧﻮم ﺛﺒﺘﻮﻧﯥ اﻣﮑﺎن ﺷﺘﻮن وﻧﻠﺮي ﻳﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ وﻧﻪ ګڼﻞ ﺷﻲ ﻧﻮ د ٢٠١٠ﮐﺎل
ﻟﻪ ټﺎﮐﻨﻮ وړاﻧﺪي د راﻳﻪ ورﮐﻮوﻧﮑﻮ د ﻳﻮځﻠﻲ ﻧﻮم ﺛﺒﺘﻮﻧﯥ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻳﻮې ﭘﺮوﺳﯥ د ﮐﺎروﻟﻮ اﻣﮑﺎن زﻳﺎت دى.
د  ٢٠٠٨\٢٠٠٩ﮐﻠﻮﻧﻮ د ټﺎﮐﻨﻮ څﺨﻪ د اﺧﻴﺴﺘﻞ ﺷﻮﯼ درﺳﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐﯥ ﻧﻴﻮﻟﻮ ﺳﺮﻩ د  ٢٠١٠ﮐﺎل د ټﺎﮐﻨﻮ ) د زﻣﺎﻧﯥ ﻏﻮښﺘﻨﻮ
ﺳﺮﻩ ﺳﻢ او د هﻐﻪ اﻧﮑﺸﺎﻓﻲ ﭘﺮوﺳﻮ د ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻟﻪ ﻻرې ﭼﯥ د دﻏﻪ ﭘﺮوﺳﯥ ﻧﻴﻤګړﺗﻴﺎوې ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐﯥ وﻧﻴﺴﻲ( ﻟﭙﺎرﻩ د راﻳﯥ اﭼﻮﻧﯥ

 -123ﺗﺮاوﺳﻪ ﭘﻮرې دا څﺮګﻨﺪﻩ ﻧﻪ دﻩ ﭼﯥ د ټﺎﮐﻨﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن د هﻮﻳﺖ د ﮐﺎرت ﻳﺎ ﺗﺬﮐﺮې ﭘﻪ ﭘﺮوﺳﻪ ﮐﯥ ﭼﯥ دهﻐﯥ د اﺳﺎس ﺟﻮړوﻧﮑﻮ ﭘﻪ واﺳﻄﻪ
دهﻐﯥ ﭘﻪ هﮑﻠﻪ ﺧﺒﺮې ﮐﯧږي ،دﺧﻴﻞ دﯼ او ﮐﻪ ﻧﻪ.
 -124د ټﺎﮐﻨﻮ د اوﺳﻨﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻄﺎﺑﻖ ،ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧﮑﻮ اوﻟﺴﻮ ﮐﻠﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﻳﻮازې درې ﮐﺎﻟﻪ ﮐﯧﺪاى ﺷﻲ ﻟﻪ ټﺎﮐﻨﻮ ﭘﺮﺗﻪ وي.

ﭘﺮوﺳﻪ ﺑﺎﻳﺪ د زﻣﺎﻧﯥ ﻏﻮښﺘﻨﻮ ﺳﺮﻩ ﺳﻢ وي ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ټﻮﻟﯥ ﺳﻴﻤﯥ او ﺧﻠﮏ راوﻧﻐﺎړي ،ﺑﺎﻳﺪ د ﻻﻧﺪﻧﻴﻮ ځﺎﻧګړﺗﻴﺎو ﭘﻪ ﭘﺎم
ﮐﯥ ﻧﻴﻮﻟﻮ ﺳﺮﻩ ﺳﻢ ﺳﺮﺗﻪ ورﺳﻴږي:
 .١دﻏﻪ ﭘﺮوﺳﻪ ﺑﺎﻳﺪ د اﻗﻠﻴﻢ وﺿﻌﻴﺖ ،اﻣﻨﻴﺘﻲ ﻣﺴﺎﻳﻞ او ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐﯥ ﻧﻴﻮﻟﻮ ﺳﺮﻩ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻨﺪي او ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺷﻲ.
.٢دﻏﻪ ﭘﺮوﺳﻪ ﺑﺎﻳﺪ د ډﻟﻪ اﻳﺰو زدﻩ ﮐړو او ﭘﻮهﺎوي ﮐﻤﭙﺎﻳﻦ وﻟﺮي ﺗﺮڅﻮ ﻣﻠﮑﻲ ﺧﻠﮏ د هﻤﺪﻏﻪ ﮐﻤﭙﺎﻳﻦ ﻟﻪ ﻻرې ﭘﻮﻩ ﮐړي ﭼﯥ
ﭘﺨﻮاﻧﻲ ﮐﺎرﺗﻮﻧﻪ ﻳﯥ ﻧﻮر د ﺑﺎور وړ ﻧﻪ دي او ټﻮل هﻐﻪ ﮐﺴﺎن ﭼﯥ د ټﺎﮐﻨﻮ ﺷﺮﻃﻮﻧﻪ ﭘﻮرﻩ ﮐﻮي او د راﻳﻪ اﭼﻮﻧﯥ د ﮐﺎرﺗﻮﻧﻮ ﭘﻪ
وﺧﺖ ﮐﻲ ﻳﯥ ﻋﻤﺮ د راﻳﻪ اﭼﻮﻧﯥ ﻋﻤﺮ ﺗﻪ رﺳﯧﺪﻟﻲ وي ﺑﺎﻳﺪ ﻟﻪ ﺳﺮﻩ ﻧﻮم ﻟﻴﮑﻨﻪ وﮐړي.
.٣دﻏﻪ ﭘﺮوﺳﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻟﻪ ډﯦﺮو ﺷﻔﺎﻓﻮ ﻣﻌﻴﺎروﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﺳﺮﺗﻪ ورﺳﯧږي ﭼﯥ ﻟﻪ ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ او ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻧﻮم ﺛﺒﺘﻮﻧﯥ څﺨﻪ ﭘﮑﯥ دډﻩ وﺷﻲ ،ﭘﻪ
ﺷﻔﺎﻓﻪ او ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺗﻮګﻪ د هﻐﯥ د ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺮرﺳﯥ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻲ او د ﻣﺘﺨﻠﻔﻴﻨﻮ  -ﮐﻪ هﻐﻮى ﻧﻮم ﺛﺒﺘﻮﻧﮑﻲ وي ﻳﺎ د ﻧﻮم ﺛﺒﺘﻮﻧﯥ
ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻲ وي  -ﭘﻪ ﺧﻼف ﺟﺪي اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻲ.
 .٤د ټﻮﻟﻮ هﻐﻪ ﻣﻮادو ﺟﺪي ادارﻩ ﮐﻮل او څﺎرﻧﻪ ﭼﯥ د ﻧﻮم ﺛﺒﺘﻮﻧﯥ ﻟﭙﺎرﻩ ورڅﺨﻪ ګټﻪ اﺧﻴﺴﺘﻞ ﮐﯧږي ﺗﺮڅﻮ د اﺳﻨﺎدو د ﺑﯥ
درﮐﻪ ﮐﯧﺪو او د راﻳﻪ اﭼﻮﻧﯥ د ﮐﺎرﺗﻮﻧﻮ د ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز ﺻﺎدرﯦﺪو ﻣﺨﻪ وﻧﻴﻮل ﺷﻲ.
 .٥ﭘﻪ دﻏﻪ ﭘﺮوﺳﻪ ﮐﯥ ﺑﺎﻳﺪ ﻟﻪ هﻐﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ او ﺷﻤﯧﺮو څﺨﻪ ﭼﯥ د ٢٠٠٩\ ٢٠٠٨ﮐﻠﻮﻧﻮ ﻟﻪ ټﺎﮐﻨﻮ او د  ٢٠١٠ﮐﺎل د اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ
ټﺎﮐﻨﻮ ﻧﻪ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﺷﻮي دي د ﮐﻴﻔﻴﺖ د ﻣﻌﻴﺎروﻧﻮ د ﮐﻨﺘﺮول ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰ وﺷﻲ ﺗﺮ څﻮ د ﮐﻢ ﮐﻴﻔﻴﺘﻪ ﻋﮑﺎﺳﻲ ګﺎﻧﻮ او د راﻳﻪ
ورﮐﻮوﻧﮑﻮ د ګﻮﺗﯥ اﺧﻴﺴﺘﻠﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﻟﻪ ﮐﻢ ﮐﻴﻔﻴﺘﻪ ﻣﻮادو څﺨﻪ اﺳﺘﻔﺎدﻩ وﻧﺸﻲ.
 .٦د  ٢٠٠٩\٢٠٠٨ﮐﻠﻮﻧﻮ ﻟﻪ ټﺎﮐﻨﻮ او د  ٢٠١٠ﮐﺎل د اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ټﺎﮐﻨﻮ څﺨﻪ د ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﺷﻮو ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ او د )ټﺎﮐﻨﻮ د ورځﯥ( د
راﻳﻪ ورﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻟﻪ ﻟﺴﺖ ﻧﻪ د ﺗﺮﻻﺳﻪ ﺷﻮو ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ څﺨﻪ ﭘﻪ ګټﯥ اﺧﻴﺴﺘﻨﯥ هﻐﻪ ځﺎﻳﻮﻧﻪ ﭼﯥ هﻠﺘﻪ ﭘﻪ ﻧﻮم ﻟﻴﮑﻨﻪ ﮐﯥ د ﺟﺪي
ﺗﻘﻠﺒﺎﺗﻮ ﺧﻄﺮ ﺷﺘﻮن درﻟﻮد ﭘﻪ ګﻮﺗﻪ ﺷﻲ او ﻟﻪ هﻐﯥ څﺨﻪ د ځﺎن ژﻏﻮرﻧﯥ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﭘﻪ هﻤﺎﻏﻪ ځﺎﻳﻮﻧﻮ ﮐﯥ د ﻣﻨﺎﺑﻌﻮ داﺧﻠﻲ
ﺑﺮرﺳﻲ او ارزوﻧﯽ ﺳﺮﺗﻪ ورﺳﯧږي.
 .٧ﭘﻪ دﻏﻪ ﭘﺮوﺳﻪ ﮐﯥ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﺎرﻳﻨﻪ او ښځﻴﻨﻪ و ﺗﻪ د ﻧﻮم ﺛﺒﺘﻮﻧﯥ ﭘﻪ ﮐﺎرﺗﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﻋﮑﺲ ﻟﺮل ﻻزم وګڼﻞ ﺷﻲ )ﺗﺮڅﻮ د ﺗﻘﻠﺐ ﻟﭙﺎرﻩ
د هڅﻮ ﻣﺨﻪ وﻧﻴﻮل ﺷﻲ( .دﻏﻪ ﮐﺎر د ښځﻮ د ﻧﻮم ﺛﺒﺘﻮﻧﯥ ﻟﭙﺎرﻩ د ښځﻴﻨﻪ ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ اﺳﺘﺨﺪام ﺗﻪ اړﺗﻴﺎ ﻟﺮي ﭼﯥ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺤﺪودﯼ
ورځﯽ د ﻧﻮم ﺛﺒﺘﻮﻧﯥ ﭘﻪ ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ ﮐﯥ ﺗﯧﺮ ﮐړي .د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ د ﺛﺒﺘﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ښځﻴﻨﻪ ﻃﺒﻘﯥ ګﻤﺎرل ،هﻐﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﺗﻪ د ﻧﻮرو د
رﺳﯧﺪو ﻣﺨﻪ ﻧﻴﻮل ﭼﯥ ﭘﻪ ﮐﻤﭙﻴﻮﺗﺮوﻧﻮ ﮐﯥ ځﺎى ﭘﻪ ځﺎى ﺷﻮي دي او د ﻧﻮرو ﺷﻔﺎﻓﻮ ﻣﻴﮑﺎﻧﻴﺰﻣﻮﻧﻮ ﮐﺎرول ﻟﮑﻪ د ﭘﻮهﺎوي او زدﻩ
ﮐړې ﮐﻤﭙﺎﻳﻦ ،ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ﭘﺮوﺳﻪ ﺑﺎﻧﺪي د ﺑﺎور ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻲ.
 .٨هﻐﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت او ﺷﻤﯧﺮې ﭼﯥ ﻟﻪ دﻏﻪ ﭘﺮوﺳﯥ څﺨﻪ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﯧږي ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ﺟﺪي ﺗﻮګﻪ ﺗﺮ ﺑﺮرﺳﻲ او څﺎرﻧﯥ ﻻﻧﺪي وﻧﻴﻮل
ﺷﻲ .هﻐﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﭼﯥ د دوﻩ ګﻮﻧﯥ ﻳﺎ ﺗﮑﺮاري ﻧﻮم ﺛﺒﺘﻮﻧﯥ ﭘﻪ اړﻩ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﯧږي د څﯧړﻧﯥ ،ﺗﺘﺒﻊ او ﻻزﻣﻮ اﻗﺪاﻣﺎﺗﻮ)د ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ
اﻗﺪاﻣﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﺷﻤﻮل( ﻟﭙﺎرﻩ ﺑﺎﻳﺪ اړوﻧﺪ ﻣﺮاﺟﻌﻮ ﺗﻪ ورﮐړل ﺷﻲ.
 .٩د راﻳﻪ ورﮐﻮﻧﮑﻮ هﻐﻪ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﻟﺴﺖ ﭼﯥ ﻟﻪ دﻏﻪ ﭘﺮوﺳﯥ څﺨﻪ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﯧږي د ټﺎﮐﻨﻮ د ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻪ د ﻋﺎﻣﻪ اﻣﻨﻴﺖ
ارګﺎﻧﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﺳﭙﺎرل ﮐﯧږي .دا ﮐﺎر ﭘﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﻮګﻪ ﻳﻮازې د اﻣﻨﻴﺘﻲ وﺿﻌﯥ د ﮐﻨﺘﺮول ﻟﭙﺎرﻩ ﺣﺴﺎس او د ﭘﺎم وړ ﻧﻪ ﺑﻠﮑﯥ داﺳﻲ
ﻳﻮ ﻻزم ﻣﻴﮑﺎﻧﻴﺰم هﻢ دى ﭼﯥ د راﻳﻪ ورﮐﻮوﻧﮑﻮ د ﻧﻮم ﺛﺒﺘﻮﻧﯥ ﭘﻪ اړﻩ د ﺧﻠﮑﻮ او ذﻳﺪﺧﻠﻮ ﻟﻮرﻳﻮ ډاډ راﻣﻨځ ﺗﻪ ﮐﻮي.

دوهﻤﻪ ﺷﻤﯧﺮﻩ ﺿﻤﻴﻤﻪ :داﺧﻠﻲ ﻧﻈﺎرت
ﺗﺮاوﺳﻪ ﭘﻮرې د داﺧﻠﻲ ﻧﻈﺎرت ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د دواﻣﺪارو ﺗﺨﻨﻴﮑﻲ ﻣﺮﺳﺘﻮ ﭘﻪ ﺑﺮاﺑﺮوﻟﻮ ﮐﯥ ﻧﻴﻤګړﺗﻴﺎوې ﺷﺘﻮن ﻟﺮي .د ټﺎﮐﻨﻮ
ﭘﻪ دوران ﮐﯥ ځﻮاﮐﻤﻨﯥ ،هﻤﮑﺎرې ګﺎﻧﯥ او ﻣﺮﺳﺘﯥ داﺧﻠﻲ ﻧﻈﺎرت ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﺗﻪ دا ﺗﻮان ورﮐﻮي ﭼﯥ ﻣﺨﮑﻲ ﻟﻪ ﻣﺨﮑﯥ اﺳﺎﺳﻲ
ﺳﺘﻮﻧﺰې ﭘﻪ ګﻮﺗﻪ ،ﭘﻪ ﭘﺮوﺳﻪ ﺑﺎﻧﺪي د ﺧﻠﮑﻮ ډاډ او د اﺗﺒﺎﻋﻮ ﻻس ﻟﺮل زﻳﺎت او داﺧﻠﻲ ﻇﺮﻓﻴﺘﻮﻧﻮ ﺗﻪ ودﻩ ورﮐړي .ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧﮑﻲ
ﮐﻲ د داﺧﻠﻲ ﻧﻈﺎرت ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ هﻤﮑﺎري ﺑﺎﻳﺪ د اوږدﻣﻬﺎﻟﻲ ﭘﺎﻧګﻪ اﭼﻮﻧﯥ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ د داﺧﻠﻲ ﻧﻈﺎرت ارګﺎﻧﻮﻧﻮ ﺗﻪ او د هﻐﻮى
ﻇﺮﻓﻴﺘﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ وﮐړي ﺗﺮڅﻮ هﻐﻮى وﮐﻮﻻى ﺷﻲ ﭘﻪ اﻏﻴﺰﻣﻨﻪ ﺗﻮګﻪ ﻧﻈﺎرت وﮐړي .ﺗﺮهﻐﻪ ځﺎﻳﻪ ﭘﻮرې ﭼﯥ ﺗﺮ ﻧﻈﺎرﺗﯥ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ ﭘﻮرې اړﻩ وﻟﺮي ﺑﺎﻳﺪ د ﭘﺎﻳﻠﻮ ځﻮاﮐﻤﻦ ﭼﺎرﭼﻮب ﺗﻪ ودﻩ ورﮐړل ﺷﻲ ،د ﻣﺜﺎل ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ :د ﻧﻈﺎرﺗﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ د اړوﻧﺪو
ﻻﺳﺘﻪ راوړﻧﯽ او ﻧﺘﻴﺠﯽ ﻟﭙﺎرﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻴﺎر ﺷﻲ ،ﺗﺮڅﻮ د راﻳﻪ اﭼﻮﻧﯥ د ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ ﭘﺎﻳﻠﯥ ﻟﻪ هﻐﻪ څﻪ ﺳﺮﻩ ﭼﯥ ﭘﻪ

رﺳﻤﯥ ﺗﻮګﻪ ﺧﭙﺮﯦږي ﭘﺮﺗﻠﻪ ﺷﻲ او ﺗﺮ ﺗﺤﻠﻴﻞ او ﺗﺠﺰﻳﯥ ﻻﻧﺪې راوﺳﺘﻞ ﺷﻲ او د هﻐﯥ ﻟﻪ ﭘﺎﻳﻠﻮ ،ﺗﺤﻠﻴﻞ او ﺗﺠﺰﻳﯥ څﺨﻪ ﻳﻮ
راﭘﻮر ﺗﻴﺎر ﺷﻲ.
د ﻧﻈﺎرﺗﯽ ارګﺎﻧﻮﻧﻮ ځﻮاﮐﻤﻨﻮل او ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻋﺎدﻻﻧﻪ ټﺎﮐﻨﻮ ﺑﻨﻴﺎد ) (FEFAﻟﻪ داﺳﻲ داﺧﻠﻲ ﻧﻨګﻮﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﻣﺦ ﺷﻮ ﭼﯥ د دﯼ ﻧﻈﺎرﺗﯽ ارګﺎن د ودې ﻻرﻩ ﻳﯥ ﻟﻪ
ﻧﻴﻤګړﺗﻴﺎ ﺳﺮﻩ ﻣﺦ ﮐړﻩ او د دﻏﻪ ﻧﻨګﻮﻧﻮ ﻳﻮﻩ ﺑﺮﺧﻪ د ﺑﻮدﻳﺠﯥ ﮐﻤښﺖ او هﻐﻪ ﭘﻴﭽﻠﻲ ﻧﻨګﻮﻧﯥ دي ﭼﯥ د دﻳﻤﻮﮐﺮاﺳﻲ ﺧﻮا ﺗﻪ ﻳﯥ
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺗﻠﻞ ﮐﺎر ﻟﻪ ﻧﻴﻤګړﺗﻴﺎ ﺳﺮﻩ ﻣﺦ ﮐړﯼ دﯼ .دﻏﻪ ﺑﻨﻴﺎد د  ٢٠٠٨ﮐﺎل د دﺳﺎﻣﺒﺮ ﭘﻪ ﻣﻴﺎﺷﺖ ﮐﯥ ﻳﻮﻩ ﺑﻬﺮﻧۍ ارزوﻧﻪ ﭘﻪ
ﮐﺎر واﭼﻮﻟﻪ ﭼﯥ د ﻧﻮﻣﻮړي ﺑﻨﻴﺎد د ﺟﻮړښﺖ د ځﻮاﮐﻤﻨﯧﺪو ﻟﭙﺎرﻩ ﻳﯥ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدوﻧﻪ وړاﻧﺪي ﮐړل .ﭘﻪ ﭘﺎﻳﻠﻪ ﮐﯥ د  ٢٠٠٩ﮐﺎل ﭘﻪ
ﻟﻮﻣړﻳﻮ ﮐﯥ د ﻧﻮﻣﻮړي ﺑﻨﻴﺎد ﻳﺎ ارګﺎن ﭘﻪ ﺟﻮړښﺖ ﮐﯥ ﺑﺪﻟﻮﻧﻮﻧﻪ څﺮګﻨﺪ ﺷﻮل او د اﺟﺮاﻳﯽ رﺋﻴﺲ د ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻮدﻩ ﻳﯥ ﻟﻪ دوﻩ
ﮐﻠﻮﻧﻮ څﺨﻪ ﭘﻨځﻪ ﮐﻠﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﺷﻮﻩ او اداري ﺷﻮرا ﻳﯥ ﻟﻪ ) (١٦ﮐﺴﺎﻧﻮ ﻧﻪ ) (٥ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺗﻪ راټﻴټﻪ ﺷﻮﻩ.
ﻧﻮﻣﻮړي ارګﺎن ﮐﯽ د ﻣﺸﺎورﻳﻨﻮ ﻳﻮﻩ ﺷﻮرا هﻢ زﻳﺎﺗﻪ ﺷﻮﻩ ﺗﺮڅﻮ ﭘﻪ اداري ﺷﻮرا ﮐﯥ د ﺷﺘﻪ ﻏﻮښﺘﻨﻮ ﭘﻪ اړﻩ ﻻﻧﺠﻮ ﺗﻪ رﺳﯧﺪګﯥ
وﮐړي ﭼﯥ زﻳﺎﺗﺮو دﻏﻪ ﻻﻧﺠﻮ د ﺳﺎﺣﻮ او ﻣﺤﻠﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺳﻄﺤﻪ د اﺳﺘﺨﺪام  ،د ﻧﺎﻇﺮﻳﻨﻮ د ﻟﯧږدوﻟﻮ او د هﻐﻮى د ادارﻩ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ
د ﻣﺎﻟﻲ ﺳﺮﭼﻴﻨﻮ ﻟﻪ وﻳﺶ څﺨﻪ را ﭘﻴﺪا ﺷﻮﯼ و .ﺧﻮ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭘﻮرې څﺮګﻨﺪﻩ ﻧﻪ دﻩ ﭼﯥ د ﻧﻮﻣﻮړي ارګﺎن ﭘﻪ ﺟﻮړښﺖ ﮐﯥ د
دﻏﻪ ﺑﺪﻟﻮﻧﻮﻧﻮ ﭘﻪ اړﻩ ﺧﺒﺮﺗﻴﺎ د ارګﺎن د ټﻮﻟﻮ اﻋﻀﺎو ﻏﻮږوﻧﻮ ﺗﻪ رﺳﯧﺪﻟﯥ دﻩ او ﮐﻪ ﻧﻪ او ﺁﻳﺎ د ﻣﺸﺎورﻳﻨﻮ هﻐﻪ ﺑﻮرد ﭼﯥ د دﻏﻪ
ارګﺎن ﭘﻪ ﺟﻮړښﺖ ﮐﯥ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮى دى ﭘﻪ ﺳﻤﻪ ﺗﻮګﻪ ﻓﻌﺎل دى او ﮐﻪ ﻧﻪ 125.ﻟﻪ هﻐﻪ ﭼﻠﻴﻨﺠﻮﻧﻮ څﺨﻪ ﭼﯥ دﻏﻪ ﺑﻨﻴﺎد ﺑﻪ ﮐﯧﺪاى
ﺷﻲ ورﺳﺮﻩ ﻣﺦ ﺷﻲ ﺑﻮﻩ هﻢ د دﻏﻪ ارګﺎن ﺛﺒﺘﻮل دي ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ ﻣﻄﺎﺑﻖ دﻏﻪ ارګﺎن د ﻳﻮﻩ ټﻮﻟﻨﻴﺰ ارګﺎن ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ
ﺛﺒﺖ ﺷﻮﯼ دى ﺣﺎل دا ﭼﯥ ﺑﺎﻳﺪ د ﻏﻴﺮ ﺣﮑﻮﻣﺘﻲ ﻣﻮﺳﺴﯽ ) (NGOﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﺛﺒﺖ ﺷﻮى واى او دﻏﻪ ﮐﺎر ﮐﯧﺪاى ﺷﻲ دا ارګﺎن
ﺗﻪ ﻟﻪ ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﻣﺮاﺟﻌﻮ څﺨﻪ د ﺑﻮدﻳﺠﯥ د ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﺮوﺳﻪ ﻟﻪ ﺳﺘﻮﻧﺰې ﺳﺮﻩ ﻣﺦ ﮐړي .ﭘﻪ دې اړﻩ ﻻﻧﺪي وړاﻧﺪﻳﺰوﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ
ﭘﺎم ﮐﯥ وﻧﻴﻮل ﺷﻲ:
-

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻋﺎدﻻﻧﻪ او ﺁزادو ټﺎﮐﻨﻮ ﺑﻨﻴﺎد ) (FEFAﺑﺎﻳﺪ هڅﻪ وﮐړي ﺗﺮڅﻮ ﻳﯥ ﻧﻮى اداري ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﻠﻲ ﮐړﯼ او ﭘﻪ
هﻐﻪ ﮐﯽ ټﻮل ﻋﻀﻮﻳﺖ ﻟﺮوﻧﮑﻲ ارګﺎﻧﻮﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ د دﻏﻪ ﺑﻨﻴﺎد د ﻧﻮي ﺟﻮړښﺖ ﭘﻪ اړﻩ ﭘﻮهﺎوى ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﮐړي .هڅﻪ ﺑﺎﻳﺪ
وﺷﻲ ﭼﯥ دﻏﻪ ﺑﻨﻴﺎد د دې ﺗﻮان ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﮐړي ﭼﯥ د ﺧﭙﻠﻮ ټﻮﻟﻮ ﻋﻀﻮﻳﺖ ﻟﺮوﻧﮑﻮ ارګﺎﻧﻮﻧﻮ ځﻮاﮐﻤﻨﯧﺪل ﭘﻪ ﺳﻤﻪ او
ﻣﺘﻮازﻧﻪ ﺗﻮګﻪ ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐﯥ وﻧﻴﺴﻲ ﺗﺮڅﻮ هﻐﻮى وﮐړاى ﺷﻲ ﭘﻪ ښﻪ او ﻻزﻣﻪ ﺗﻮګﻪ د اﺻﻠﻲ ارګﺎن ﭘﻪ اﻧﮑﺸﺎف،
ځﻮاﮐﻤﻨﻮﻟﻮ او ادارﻩ ﮐﻮﻟﻮ ﮐﯥ ﺑﺮﺧﻪ واﺧﻠﻲ.

-

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻋﺎدﻻﻧﻪ او ﺁزادو ټﺎﮐﻨﻮ ﺑﻨﻴﺎد ) (FEFAﺑﺎﻳﺪ د داﺧﻠﻲ ﻧﻨګﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐﯥ ﻧﻴﻮﻟﻮ ﺳﺮﻩ ﭼﯥ ورﺳﺮﻩ ﻣﺦ
ﮐﯧږي ﺧﭙﻞ د ځﻮاﮎ ټﮑﻲ او د هﻐﻮ ﭼﺎﻧﺴﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐﯥ ﻟﻪ ﻧﻴﻮﻟﻮ ﺳﺮﻩ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻣﺨﮑﯥ ﻳﯥ ﻟﺮي ،هڅﯥ وﮐړي ﺗﺮڅﻮ ﻳﻮ
ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋﻳﮏ ﭘﻼن ﺗﻴﺎر ﮐړي او ﭘﻪ دﻏﻪ ﮐﺎرﺳﺮﻩ وﮐﻮﻻى ﺷﻲ ﻳﻮ اﻧﮑﺸﺎﻓﻲ ﭘﻼن وﻟﺮي ﭼﯥ د دﻏﻪ ارګﺎن ﭘﻪ اوږد
ﻣﻬﺎﻟﻲ اﻧﮑﺸﺎف ﺑﺎﻧﺪي ﺗﻤﺮﮐﺰ وﻟﺮي او هﻤﺪارﻧګﻪ د ټﺎﮐﻨﻮ د ﻧﻈﺎرت ﻟﭙﺎرﻩ د دﻏﻪ ارګﺎن ﺗﻮاﻧﻮﻧﻪ ځﻮاﮐﻤﻦ ﮐړي .دﻏﻪ
ﺑﻨﻴﺎد د ځﻴﻨﻮ ﻧﻨګﻮﻧﻮ څﯧړﻧﻪ او ﺑﺮرﺳﻲ وﮐړي ﻟﮑﻪ :د ﺧﭙﻠﻮ ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ ﺳﺎﺗﻨﻪ او ﻟﻪ ځﺎن ﺳﺮﻩ د هﻐﻮى ﻟﺮل ،د
ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ داﺧﻠﻲ وﻳﺶ ،ﭘﻪ ﭘﺮوﺳﻮ ﮐﯥ د ﺑﻨﻴﺎد د ﺳﺎﺣﻮي ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ګﺎﻧﻮ دﺧﻴﻞ ﮐﯧﺪل ،د ﺑﻨﻴﺎد د داﺧﻠﻲ اړﻳﮑﻮ ﺳﻴﺴﺘﻢ او
د ﺑﻨﻴﺎد د ﮐﺎروﻧﻮ د ﭘﺮ ﻣﺦ ﺑﻮوﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﺑﻮدﻳﺠﯥ ﺟﻠﺒﻮل او ﺟﺬﺑﻮل .دﻏﻪ ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋﻳﮏ ﭘﻼن د ﺑﻨﻴﺎد ﻟﭙﺎرﻩ ﺷﺘﻪ ﭼﺎﻧﺴﻮﻧﻪ
ﭘﻪ ﻧښﻪ ﮐﻮي ﺗﺮڅﻮ وﮐﻮﻻى ﺷﻲ داﺳﻲ ﮐﺎروﻧﻪ ﺳﺮﺗﻪ ورﺳﻮي ﭼﯥ د اﺳﺎﺳﻲ ارزښﺘﻮﻧﻮ ﻟﮑﻪ ټﺎﮐﻨﻴﺰ اﺻﻼﺣﺎت ،د
اﺗﺒﺎﻋﻮ دﺧﻴﻞ ﮐﯧﺪﻧﻪ او د ﭘﺮوﺳﻮ د ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ د ځﻮاﮐﻤﻨﻴﺪو او اﻧﮑﺸﺎف ﻻﻣﻞ ﺷﻲ.

-

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻋﺎدﻻﻧﻪ او ﺁزادو ټﺎﮐﻨﻮ ﺑﻨﻴﺎد ) (FEFAﺑﺎﻳﺪ د داﺧﻠﻲ ﻧﻈﺎرت ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ د ﺗﻮﺳﻌﯽ دﭘﺎرﻩ ﻟﻪ ﻧړﻳﻮال
ﺗﺠﺮﺑﻮ څﺨﻪ د ﺗﺮﻻﺳﻪ ﺷﻮﻳﻮ ﭼﺎﻧﺴﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ وﮐړي او دا ﮐﺎر د ﻋﺎدﻻﻧﻪ او ﺁزادو ټﺎﮐﻨﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﺁﺳﻴﺎﻳﻲ ﺷﺒﮑﯥ
) 126(ANERELﺳﺮﻩ د ﺗﻤﺎﺳﻮﻧﻮ او زﻳﺎﺗﻮ اړﻳﮑﻮ ﻟﻪ ﻻرې ﺳﺮﺗﻪ ورﺳﻮي او ﻟﻪ ﻧﻮرو داﺧﻠﻲ ﻧﻈﺎرت ﮐﻮوﻧﮑﻮ

 -125د ﻣﺪﻧﯥ ټﻮﻟﻨﯥ ﺷﭙﺎړﻟﺲ ارګﺎﻧﻮﻧﻪ ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻋﺎدﻻﻧﻪ او ﺁزادو ټﺎﮐﻨﻮ ﻋﻀﻮﻳﺖ ﻟﺮي ،هﺮ ﻳﻮ ﻳﯥ ﭘﻪ ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ ﺑﺮﺧﻮ او ﻣﺴﺎﺋﻠﻮ ﮐﯥ ﮐﺎر ﮐﻮي او
ﺗﺠﺮﻳﯽ ﻟﺮﯼ ﮐﻪ هﻐﻪ د ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ اﺻﻼح وي ،د ښځﻮ ﻟﻪ ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺨﻪ دﻓﺎع وي او ﮐﻪ د ډﻟﻪ اﻳﺰ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت او ﭘﻮهﺎى وي او ﮐﻪ د ﻣﺪﻧﻲ ټﻮﻟﻨﯥ اﻧﮑﺸﺎف وﯼ
 -126ﺑﻨﻴﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺁزاد و ﻋﺎدﻻﻧﮥ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ) (FEFAاز ﻋﻀﻮﻳﺖ و هﻤﮑﺎرﯼ ﺑﺎ ﺷﺒﮑﮥ ﺁﺳﻴﺎﻳﯽ ﺑﺮاﯼ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺁزاد و ﻋﺎدﻻﻧﻪ ) (ANFRELاز راﻩ
ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ در هﻴﺌﺎت ﻧﻈﺎرت اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت هﺎﯼ ﺧﺎرﺟﯽ و ﮐﻨﻔﺮاﻧﺴﻬﺎﯼ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و از راﻩ هﻤﮑﺎرﯼ ﺑﺎ ﻧﺎﻇﺮﻳﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺷﺒﮑﮥ ﺁﺳﻴﺎﻳﯽ ﺑﺮاﯼ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﺁزاد و ﻋﺎدﻻﻧﻪ ) (ANFRELدر ﺟﺮﻳﺎن دو اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮدﻩ اﺳﺖ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻋﺎدﻻﻧﻪ او ﺁزادو ټﺎﮐﻨﻮ ﺑﻨﻴﺎد ) (FEFAد اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د
دوﻩ ټﺎﮐﻨﻮ ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﮐﯥ د ﺁﺳﻴﺎﻳﻲ ﻋﺎدﻻﻧﻪ او ﺁزادې ټﻮﻟټﺎﮐﻨﯥ ﺷﺒﮑﯥ ) (ANFRALﺳﺮﻩ د ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ټﺎﮐﻨﻮ او اړوﻧﺪ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺴﻮﻧﻮ د ﻧﻈﺎرت ﭘﻪ ﭘﻼوي ﮐﯥ د
ﻓﻌﺎل ګډون ﻟﻪ ﻻرې او ﺁﺳﻴﺎﻳﻲ ﻋﺎدﻻﻧﻪ او ﺁزادې ټﻮﻟټﺎﮐﻨﯥ ﺷﺒﮑﯥ ) (ANFRALﺳﺮﻩ د هﻤﮑﺎري ﻟﻪ ﻻرې دﻳﺮﯼ ګﺘﯽ ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﮐړﯼ.

ارګﺎﻧﻮﻧﻮ ﺳﺮﻩ د اړﻳﮑﯥ ﻟﻪ ﻻرې هﻢ دﻏﻪ ﮐﺎر ﺳﺮﺗﻪ ورﺳﻮي ﻟﮑﻪ :ﭘﻪ ټﺎﮐﻨﻮ ﺑﺎﻧﺪي د اروﭘﺎﻳﻲ ﻧﻈﺎرت ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﺷﺒﮑﻪ
) .(ENEMOاو هﻤﺪارﻧګﻪ د ﻣﻨﻄﻘﯥ ﭘﻪ ﺳﻄﺤﻪ ﻟﻪ ورﺗﻪ ارګﺎﻧﻮﻧﻮ ﻟﮑﻪ :ﭘﻪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﻋﺎدﻻﻧﻪ او ﺁزادو ټﺎﮐﻨﻮ
ﺷﺒﮑﻪ ﺳﺮﻩ د ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻮ اړﻳﮑﻮ ټﻴﻨګﻮﻟﻮ او د ﺗﺠﺮﺑﻮ ﺷﺮﻳﮑﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د زﻣﻴﻨﯥ د ﺑﺮاﺑﺮوﻟﻮ ﻟﻪ ﻻري ،ﺳﺮﺗﻪ ورﺳﻮﯼ.
د ﻧﻈﺎرت اﻏﻴﺰﻣﻨﻪ ﺳﺘﺮاﺗﯧﮋي
ﻟﻪ هﺮو ټﺎﮐﻨﻮ وړاﻧﺪي ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻈﺎرﺗﻲ ګﺮوﭘﻮﻧﻪ د هﻐﻪ ﻣﺸﻮرﺗﻲ ﭘﺮوﺳﯥ ﻟﻪ ﻻرې ﭼﯥ ﭘﻪ هﻐﯥ ﮐﯥ د اړوﻧﺪ ﻧﻈﺎرﺗﻲ ارګﺎن
داراﻻﻧﺸﺎ او ادارې ﺑﻮرد ﺑﺮﺧﻪ ﻟﺮي ،ﻳﻮﻩ ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋي ﺧﭙﻞ ﮐړي ،ﻧﻮﻣﻮړې ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋي ﺑﺎﻳﺪ ﻻﻧﺪي ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻟﻪ ځﺎن ﺳﺮﻩ
وﻟﺮي:
-

ﭘﻪ ﭘﺮاﺧﻪ ﺗﻮګﻪ د ﻧﻈﺎرت د ﻃﺮﻳﻘﯥ او ﻣﻴﺘﻮد ﺟﻮړوﻧﻪ او ﭘﻪ داﺳﻲ ﻣﺤﺪودﻩ او ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻟﺮوﻧﮑﯥ ﺗﻮګﻪ د هﻐﯥ ﺟﻮړوﻧﻪ
ﭼﯥ ﭘﻪ ﺷﻤﯧﺮو ﺑﺎﻧﺪي ﺑﻨﺎ وي.

-

د ﻧﻈﺎرت ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺟﻮړښﺖ ﻟﺮل او د ﻣﺮﮐﺰي دﻓﺘﺮ د روﻟﻮﻧﻮ او ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻮﻧﻮ څﺮګﻨﺪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ،د وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ او وﻟﺴﻮاﻟﻴﻮ
د ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ګﺎﻧﻮ او د ﻣﻘﻄﻌﻲ او ﻟﻨډ ﻣﻬﺎﻟﻮ ﻧﻈﺎرت ﮐﻮوﻧﮑﻮ رول او ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ څﺮګﻨﺪول.

-

د ﻳﻮﻩ داﺳﻲ اﻣﻨﻴﺘﻲ ﭘﻼن ﺟﻮړوﻧﻪ ﭼﯥ د ﻧﻈﺎرت ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﺳﻼﻣﺘﻴﺎ ﻳﯥ ﭘﻪ ﻟﻮﻣړي ﺳﺮ ﮐﯥ ځﺎى وﻟﺮي او د اﻣﻨﻴﺘﻲ
هڅﻮ د ځﻮاﮐﻤﻨﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ وړاﻧﺪوﻳﻨﻮ ﺗﻪ ﺷﺎﻣﻠﻪ وي ﭼﯥ ﻣﻮﺧﻪ ﻳﯥ ﭘﻪ ټﺎﮐﻨﻮ ﮐﯥ د ﭘﺮاﺧﻮ ګڼ ﺷﻤﯧﺮ ﺳﺎﺣﻮ ﺗﺮ ﭘﻮښښ
ﻻﻧﺪي راوﺳﺘﻞ وي.

-

د اوږدﻣﻬﺎﻟﻮ او ﻟڼﺪ ﻣﻬﺎﻟﻮ ﻧﻈﺎرت ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻟﭙﺎرﻩ او هﻢ د هﻐﻪ ﭘﺮﺳﻮﻧﻞ ﻟﭙﺎرﻩ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻣﻠﻲ ﺳﻄﺤﻪ ﮐﺎر ﮐﻮي د دﻧﺪو ﻳﻮﻩ
څﺮګﻨﺪﻩ او ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻻﻳﺤﻪ ﺟﻮړول.

-

د داﺧﻠﻲ راﭘﻮر ورﮐﻮﻧﯥ او د راﭘﻮر ورﮐﻮﻧﯥ د ﭼﻴﻨﻠﻮﻧﻮ ﭘﻪ اړﻩ ښﮑﺎرﻩ او څﺮګﻨﺪﻩ ﻻرښﻮوﻧﻪ ورﮐﻮل .د داﺧﻠﯽ
اړﻳﮑﻮ ﭘﻪ اړﻩ د ﻃﺮزاﻟﻌﻤﻞ ﻟﺮل ﮐﻮم ﭼﯽ د ﺑﻮرد د اﻋﻀﺎو ،د ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ ،د وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ او وﻟﺴﻮاﻟﻴﻮ او ﻧﻈﺎرت
ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﺗﺮﻣﻨځ د اړﻳﮑﻮ ﻧﻈﻢ ﺳﺎﺗﯽ.
د ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ اړﻳﮑﻮ ﭘﻪ اړﻩ د څﺮګﻨﺪو ﭘﺎﻟﻴﺴﻲ ګﺎﻧﻮ ﻟﺮل ﭼﯥ هﻐﻪ ﮐﺴﺎن راوﻧﻐﺎړي ﭼﯥ ﻟﻪ رﺳﻨﻴﻮ او ﺗﻤﻮﻳﻞ ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﺳﺮﻩ
د اړﻳﮑﯥ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﭘﻪ ﻏﺎړﻩ ﻟﺮي .ﭘﻪ اﺻﻮﻟﻲ ﺗﻮګﻪ ﺑﺎﻳﺪ د اړﻳﮑﻮ ﻳﻮﻩ څﺎﻧګﻪ ﺟﻮړﻩ ﺷﻲ ﺗﺮڅﻮ ﺑﻬﺮﻧۍ اړﻳﮑﯥ ځﻮاﮐﻤﻨﯥ
او هﻤﺎهﻨګﯥ ﮐړي.

-

ﺑﺎﻳﺪ ﻟﻪ ټﺎﮐﻨﻮ وړاﻧﺪي د ارګﺎن د اﺻﻠﻲ اﻋﻀﺎو ﺗﺮﻣﻨځ ،د ﻣﺮﮐﺰي دﻓﺘﺮ د ﭘﺮﺳﻮﻧﻞ ،د وﻻﻳﺘﻲ هﻤﺎهﻨګ ﮐﻮوﻧﮑﻮ او
وﻟﺴﻮاﻟﻴﻮ او هﻤﺪارﻧګﻪ د داﺧﻠﻲ ﻧﻈﺎرت د ارګﺎن دﻧﻨﻪ د ﻋﻀﻮﻳﺖ ﻟﺮوﻧﮑﻮ ارګﺎﻧﻮﻧﻮ ﺗﺮﻣﻨځ د اړﻳﮑﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻳﻮې
ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋې ﺟﻮړﻩ ﺷﯽ.

-

د ﻧﻈﺎرت د ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋې ﺗﻄﺒﻴﻖ
د ﻧﻈﺎرت د ﭘﻼن ﺗﻄﺒﻴﻖ او ﭘﻠﻲ ﮐﻮل ﺑﺎﻳﺪ د ﻧﻈﺎرت ﻟﻪ اﺳﺘﺮاﺗﻴﮋي ﻧﻪ اﻟﻬﺎم واﺧﻠﻲ .د ﻧﻈﺎرت د ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋې د ﭘﻠﻲ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ
ﻃﺮﺣﻪ ﮐﯥ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ اﺣﺘﻴﺎط ﺳﺮﻩ ﻻﻧﺪي ﻣﺴﺎﺋﻠﻮ ﺗﻪ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ وﺷﻲ:
-

د ﻣﻮادو د ﺑﺮاﺑﺮوﻟﻮ ﻃﺮﺣﻪ ،روزﻧﻪ او د ﭼﮑﻠﺴﺘﻮﻧﻮ ﺑﺮاﺑﺮول.
د ﺗﺮﻳﻨﻨګ ﻣﻮاد ،د ﻧﻈﺎرت د ﻻرښﻮوﻧﯥ اﺳﻨﺎد ،د اوږد ﻣﻬﺎﻟﻮ او ﻟڼﺪ ﻣﻬﺎﻟﻮ ﻧﻈﺎرﺗﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﻃﺮزاﻟﻌﻤﻠﻮﻧﻪ او د ټﺎﮐﻨﻮ
د ورځﯥ د ﻧﻈﺎرت ﻟﭙﺎرﻩ ﭼﮑﻠﺴﺘﻮﻧﻪ ،دا ټﻮل ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ داﺳﻲ ﺗﻮګﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻲ ﭼﯥ د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺳﺮﺗﻪ رﺳﯧﺪو ﻟﻪ ﻣﻮدې
وړاﻧﺪي د ﻧﻈﺎرت د ﻣﻔﺮداﺗﻮ او ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﻧښﻪ ﮐﻮوﻧﮑﻲ وي.

-

د اﺳﺘﺨﺪام ﭘﺮوﺳﻪ.
د ټﺎﮐﻨﻮ داﺧﻠﻲ ارګﺎﻧﻮﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ د داوﻃﻠﺒﺎﻧﻮ د ګﻤﺎرﻧﯥ ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ﭘﻼن ﻟﻪ ټﺎﮐﻨﻮ وړاﻧﺪي ﺗﻴﺎر ﮐړي .هﻐﻪ ﻧﻈﺎرﺗﻲ ګﺮوﭘﻮﻧﻮ
ﭼﯥ ﭘﻪ اﺋﺘﻼﻓﻲ ﺗﻮګﻪ ﮐﺎر ﮐﻮي ﭘﻪ ﮐﺎر دي ﭼﯥ د اﺋﺘﻼف ﻋﻀﻮﻳﺖ ﻟﺮوﻧﮑﻲ ارګﺎﻧﻮﻧﻪ د اﺳﺘﺨﺪام ﭘﻪ ﭘﺮوﺳﻪ ﮐﯥ ﺑﺮﺧﻪ
ورﮐړي.

-

د راﻳﻪ اﭼﻮﻧﯥ د ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ ټﺎﮐﻨﻪ.
د راﻳﻪ اﭼﻮﻧﯥ د هﻐﻪ ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋې ﺟﻮړول ﭼﯥ د ټﺎﮐﻨﻮ ﭘﻪ ورځ ﻳﯥ ﻧﻈﺎرت ﮐﯧږي او د دې ﮐﺎر ﻟﭙﺎرﻩ
ﺑﺎﻳﺪ د ﺳﺎﺣﻮي ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ګﺎﻧﻮ ﻧﻈﺮوﻧﻪ ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐﯥ وﻧﻴﻮل ﺷﻲ ،هﻤﺪاﺷﺎن اﻣﻨﻴﺘﻲ وﺿﻌﻴﺖ ،د راﻳﯥ اﭼﻮﻧﯥ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻪ
رﺳﯧﺪګﯥ او د ﻧﻔﻮﺳﻮ ﺗﺮاﮐﻢ هﻢ ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐﯥ وﻧﻴﺴﻲ .د راﻳﻪ اﭼﻮﻧﯥ ﭘﻪ هﻐﻪ ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪي د ﻧﻈﺎرت ﮐﻮوﻧﮑﻮ ګﻤﺎرل
ﭼﯥ د ﻧﻤﻮﻧﯥ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ټﺎﮐﻞ ﺷﻮي وي ﻧﻪ دا ﭼﯥ د راﻳﻪ اﭼﻮﻧﯥ ﭘﻪ زﻳﺎﺗﻪ اﻧﺪازﻩ ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ ﮐﯥ د ﻧﻈﺎرت ﮐﻮوﻧﮑﻲ ټﺎﮐﻞ
ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐﯽ وﻧﻴﻮل ﺷﻲ.

-

اﻣﻨﻴﺖ
ﻳﻮ ﻣﻔﺼﻞ اﻣﻨﻴﺘﻲ ﭘﻼن ﺑﺎﻳﺪ ﺟﻮړ ﺷﻲ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻣﻠﻲ ﺳﻄﺤﻪ اﻣﻨﻴﺘﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ راوﻧﻐﺎړي او هﻐﻪ ﺧﻄﺮوﻧﻪ ﻟږ ﮐړي ﭼﯥ
اوږد ﻣﻬﺎﻟﻮ او ﻟﻨډ ﻣﻬﺎﻟﻮ ﻧﻈﺎرت ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﺗﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ دي .د ﭘﺎم وړ ﭘﺮﺳﻮﻧﻞ او ﻧﻈﺎرت ﮐﻮوﻧﮑﻮ د ﺳﺎﺗﻨﯥ او ﭘﻠﻮي
ﺗﻮب ﻟﭙﺎرﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﻟﻪ اﻣﻨﻴﺘﻲ څﺎﻧګﻮ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ هﻤﺎهﻨګۍ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﭘﻼن ﺟﻮړ ﺷﻲ .ﭘﻪ هﻐﻪ ﺻﻮرت ﮐﯥ ﭼﯥ د هﻴﻮاد ﭘﻪ ټﻮﻟﻮ
ﺑﺮﺧﻮ ﮐﯥ ﻧﻈﺎرت ﮐﻮل اﻣﮑﺎن وﻧﻠﺮي ﺑﺎﻳﺪ داﺳﻲ ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋي وﮐﺎرول ﺷﻲ ﭼﯥ د ﭘﺎم وړ او ﺣﺴﺎﺳﻮ ﻣﻨﻄﻘﻮ ﻣﺘﺒﺎدل
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺧﭙﻞ ﮐړي ﻟﮑﻪ :د ګﺮځﻨﺪﻩ ﻧﻈﺎرت ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻟﻪ ﻻرې دﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﮐﻮل .ﭘﻪ هﻐﻪ ﺻﻮرت ﮐﯥ ﭼﯥ
رﺳﯧﺪګﻲ هﻴڅ اﻣﮑﺎن وﻧﻠﺮي ﻧﻮ ﻟﻪ ﻧﻮرو ﻣﻨﻄﻘﻮ ﺳﺮﻩ د هﻐﻪ ﻣﻨﻄﻘﻮ ﭼﯥ ﻻﺳﺮﺳﻰ ورﺗﻪ ﮐﯧږي د ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﭘﺎﻳﻠﻮ د ﭘﺮﺗﻠﻪ
ﮐﻮﻟﻮ ﻟﻪ ﻻرې ﮐﯧﺪاى ﺷﻲ د ﺗﺨﻠﻔﺎﺗﻮ او ﺑﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﭘﻪ ﭘﻴﺪاﮐﻮﻟﻮ ﮐﯥ ګټﻮر ﺗﻤﺎم ﺷﻲ.

-

د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ راټﻮﻟﻮﻟﻮ ،ﺗﺤﻠﻴﻞ او ﺗﺠﺰﻳﯥ ،راﭘﻮر ورﮐﻮل او د اړﻳﮑﻮ ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋي.
د ﻧﻈﺎرﺗﻲ ګﺮوﭘﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﻻرې د ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺷﻮو او ﻣﺸﺨﺼﻮ دﻋﻮاګﺎﻧﻮ ﭘﺮ ځﺎى ﻟﻪ داﺳﻲ اوږدو ﺟﻤﻠﻮ څﺨﻪ ﭼﯥ ﮐﻴﻔﻲ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ځﺎن ﺳﺮﻩ وﻧﻠﺮي اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﮐﻮل د ﺑﺎور وړ ﻧﻪ دﻩ .ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺸﺨﺼﯥ ﻓﻮرﻣﯥ ﻃﺮﺣﻪ او د اﺳﺘﻔﺎدې وړ وګﺮځﻲ،
د راﭘﻮر ورﮐﻮﻧﯥ ﻣﻮزون ﻗﺎﻟﺒﻮﻧﻪ ﺗﻴﺎر ﺷﻲ ،د ﻧﻈﺎرت ﭼﮑﻠﺴﺘﻮﻧﻪ ﺟﻮړ ﺷﻲ او د ﭘﯧښﻮ د ﺛﺒﺖ ﻓﻮرﻣﯥ ډﯦﺰاﻳﻦ او د
اﺳﺘﻔﺎدې وړ وګﺮځﻲ .دا ﮐﺎر د ﭘﺎﻳﻠﻮ د ﭼټﮑﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﻟﻪ ﻳﻮﻩ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻟﺮﻟﻮ ﺳﺮﻩ ﮐﻮﻻى ﺷﻲ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ وﺧﺖ او ﭘﻪ اﻏﻴﺰﻣﻨﻪ
ﺗﻮګﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻋﺎدﻻﻧﻪ او ﺁزادو ټﺎﮐﻨﻮ ﺑﻨﻴﺎد راﭘﻮر ورﮐﻮﻧﯽ ﭼﺎرﯼ ﺗﻪ ودﻩ ورﮐړي.

-

ﺳﺮﻋړوﻧﯽ ،د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﭼﻤﺘﻮ ﮐﻮل او د ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ ﭘﺮوﺳﻪ
د ﻧﻈﺎرت ډﻟﯥ ﭘﻪ ﻋﺎم ډول د ﺣﻮادﺛﻮ ﻓﻮرﻣﯥ د ﺳﺮﻏړوﻧﯽ ﻳﺎ ټﺎﮐﻨﻴﺰو درﻏﻠﻴﻮ ﭘﻪ اړﻩ د راﭘﻮر ورﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﭘﻪ ﮐﺎر
اﭼﻮي .دا ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﮏ ﺛﺒﺖ د څﺎرﻧﯥ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻪ ګټﻪ رﺳﻮي او ﭘﻪ دې ﻣﺎﻧﺎ ﭼﯥ د ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ رﻏﻨﻴﺰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
وړاﻧﺪې ﮐﻮي .د ﻓﻴﻔﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎﻳﺪ د ﺧﭙﻠﯥ وړﺗﻴﺎ د ﭘﻮرﺗﻪ وړﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ دا ﮐړﻧﻼرﻩ ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐﯥ وﻧﻴﺴﻲ ﺗﺮ څﻮ د ټﺎﮐﻨﻴﺰې
ﭘﺮوﺳﯥ ﮐﻤﻴﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ او د هﻐﻮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﮐﻴﻔﻴﺖ ښﻪ ﮐړي ﭼﯥ د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ د اورﻳﺪﻧﯽ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﺗﻪ ﻳﯥ
وړاﻧﺪې ﮐﻮي.

ﭘﻪ دﻏﻪ راﭘﻮر ﮐﯥ د ګټﻪ اﺧﻴﺴﺘﻞ ﺷﻮو اﺧﺘﺼﺎراﺗﻮ ﻟﺴﺖ
ACBAR

Agency Coordination Body for Afghan Relief
د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻣﺮﺳﺘﻮ د هﻤﺎهﻨګ ﮐﻮﻟﻮ ارګﺎن

ACE

Administration and Cost of Elections
د ټﻮﻟټﺎﮐﻨﻮ د ادارې او ﻟګښﺘﻮﻧﻮ ﭘﺮوﺳﻪ

AIHCR

Afghan Independent Human Rights Commission
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﺸﺮ د ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن

AGCHO

Afghan Geodesy Cartography Head Office
د ﻣﺴﺎﺣﺖ د ﺳﻨﺠﻮﻧﯥ او اﻓﻐﺎن ﻧﻘﺸﻪ ﺟﻮړوﻧﯥ ﻣﺮﮐﺰﯼ دﻓﺘﺮ

AGE

Anti-Government Elements
ﺣﮑﻮﻣﺘﻲ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ

ANA

Afghan National Army
اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ اردو

ANP

Afghan National Police
اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ ﭘﻮﻟﻴﺲ

ANSF

Afghan National Security Forces
اﻓﻐﺎن ﻣﻠﻲ اﻣﻨﻴﺘﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻪ

CEDAW

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination
Against Women
د ښځﻮ ﭘﻪ ﺧﻼف د هﺮرﻧګ ﺗﺒﻌﻴﺾ د ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ وړﻟﻮ ﮐﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن

CERD

International Convention on the Elimination of all Forms of
Racial Discrimination
د هﺮ رﻧګ ﻧﮋادي ﺗﺒﻌﻴﺾ د ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ وړﻟﻮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﮐﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن

CSO

Civil Society Organization
د ﻣﺪﻧﻲ ټﻮﻟﻨﯥ ارګﺎن

CVR

Civil and Voter Register
د راﻳﻪ ورﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻣﻠﮑﻲ ﻧﻮم ﺛﺒﺘﻮﻧﻪ

DFC

District Field Coordinator
د وﻟﺴﻮاﻟﻲ ﭘﻪ ﺳﻄﺤﻪ ﺳﺎﺣﻮي هﻤﺎهﻨګ ﮐﻮوﻧﮑﻰ

DIAG

Disbandment of Illegal Armed Groups in Afghanistan
ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﺴﻠﺤﻮ ګﺮوﭘﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ وړل او ﻣﻨﺤﻞ ﮐﻮل

DRC

Disarmament and Reconciliation Commission
د ﺑﯽ وﺳﻠﻪ ﮐﻮﻟﻮ او ﭘﺨﻼﻳﻨﯽ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن

ECC

Electoral Complaints Commission
د ﺗﺎﮐﻨﻮ د ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ د اورﻳﺪﻧﯽ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن

ELECT

Enhancing Legal and Electoral Capacity for Tomorrow
د ﺳﺒﺎ )راﺗﻠﻮﻧﮑﯽ( ﻟﭙﺎرﻩ د ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ او ټﻮﻟټﺎﮐﻨﻴﺰ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻟﻮړول

EST

Election Support Team
ﻟﻪ ټﻮﻟټﺎﮐﻨﻮ ﺳﺮﻩ د هﻤﮑﺎري ټﻴﻢ

EU

European Union
د اروﭘﺎ اﺗﺤﺎدﻳﻪ

FEFA

Free and Fair Elections Foundation of Afghanistan
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺁزادو او ﻋﺎدﻻﻧﻪ ټﻮﻟټﺎﮐﻨﻮ ﺑﻨﻴﺎد

GDP

Gross Domestic Product
ﻧﺎﺧﺎﻟﺼﻪ ځﺎﻳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ

GTZ

Gesellschaft fur Technische Zusammenabeit
د اﻟﻤﺎن د ﺗﺨﻨﻴﮑﻲ هﻤﮑﺎرﻳﻮ ﻣﻮﺳﺴﻪ

IEC

Independent Election Commission
د ټﻮﻟټﺎﮐﻨﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن

ICCPR

International Covenant on Civil and Political Rights
د ﻣﺪﻧﻲ او ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺣﻘﻮﻧﻮ ﻣﻨﺸﻮر ﻳﺎ د ﻣﺪﻧﻲ او ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺣﻘﻮﻧﻮ ﻧړﻳﻮاﻟﻪ اﻋﻼﻣﻴﻪ

ID

Identification Document
 ﺗﺬﮐﺮﻩ،  د هﻮﻳﺖ ﮐﺎرت،د هﻮﻳﺖ ﺳﻨﺪ

IDLG

Independent Directorate for Local Governance
د ﻣﺤﻠﻲ ارګﺎﻧﻮﻧﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮎ رﻳﺎﺳﺖ

IDP

Internally displaced person
داﺧﻠﻲ ﺑﯥ ځﺎﻳﻪ ﺷﻮي ﮐﺴﺎن

IFES

International Foundation for Electoral Systems
د ټﻮﻟټﺎﮐﻨﻮ د ﺳﻴﺴټﻤﻮﻧﻮ ﻧړﻳﻮال ﺑﻨﻴﺎد

IRI

International Republican Institute
د ﺟﻤﻬﻮري ﻏﻮښﺘﻮﻧﮑﻮ ﻧړﻳﻮال اﻧﺴﺘﻴﺘﻮت

ISAF

International Security Assistance Force
د اﻣﻨﻴﺘﻲ هﻤﮑﺎرﻳﻮ ﻧړﻳﻮال ځﻮاﮐﻮﻧﻪ

IM

International Military
ﻧړﻳﻮال ﻧﻈﺎﻣﻴﺎن ﻳﺎ ﻧړﻳﻮال ﺳﺮﺗﯧﺮي

JEMB

Joint Election Management Body

د ټﻮﻟټﺎﮐﻨﻮ د ادارې ﻣﺸﺘﺮﮎ ارګﺎن
MFA

Ministry of Foreign Affairs
د ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﭼﺎرو وزارت

MOU

Memorandum of Understanding
د ﺗﻔﺎهﻢ ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪ ﻳﺎ ﻳﺎدداښﺖ

NATO

North Atlantic Treaty Organization
د ﺷﻤﺎﻟﻲ اﺗﻼﻧﺘﻴﮏ ﺗړون

NGO

Non Governmental Organization
ﻏﻴﺮ دوﻟﺘﻲ ﻣﻮﺳﺴﯥ

NDI

National Democratic Institute
د دﻣﻮﮐﺮاﺳۍ ﻣﻠﻲ اﻧﺴﺘﻴﺘﻮت

NDS

National Directorate for Security
د ﻣﻠﻲ اﻣﻨﻴﺖ رﻳﺎﺳﺖ

ODIHR

Office for Democratic Institutions and Human Rights
د دﻣﻮﮐﺮاﺗﻴﮑﻮ ﻧﻬﺎدوﻧﻮ او د ﺑﺸﺮ د ﺣﻘﻮﻧﻮ دﻓﺘﺮ

OSCE

Organisation for Security and Co-operation in Europe
د اروﭘﺎ د اﻣﻨﻴﺖ او هﻤﮑﺎرﻳﻮ ﺳﺎزﻣﺎن

PRT

Provincial Reconstruction Team
د وﻻﻳﺘﻲ ﺑﻴﺎ رﻏﺎوﻧﯥ ټﻴﻢ

RTA

Radio and Television Afghanistan
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﻠﻲ رادﻳﻮ ﺗﻠﻮﻳﺰون

SNTV

Single Non Transferable Vote
د اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻪ وړ ﻳﻮﻩ راﻳﻪ

TAF

The Asia Foundation
ﺁﺳﻴﺎﻳﻲ ﺑﻨﻴﺎد

TEB

Tamper Evident Bags
د ﭘټﻮ او ﻣﺤﺮﻣﻮ اﺳﻨﺎدو او ﺷﻮاهﺪو ﺻﻨﺪوق

UNAMA

United Nations Assistance Mission in Afghanistan
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﭙﺎرﻩ د ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ د ﻣﺮﺳﺘﻮ ﭘﻼوى

UNDP

United Nations Development Programme
د ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ اﻧﺸﮑﺎﻓﻲ ﭘﺮوګﺮام

UNDSS

United Nations Department for Safety and Security

د اﻣﻨﻴﺖ او ﺳﺎﺗﻨﯥ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ادارﻩ
United Nations Special Representative of the Secretary General

UNSRSG

د ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ د ﺳﺮﻣﻨﺸﻲ ځﺎﻧګړى اﺳﺘﺎزى
United States Agency for International Development

USAID

د ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻳﺎﻻﺗﻮ ﻧړﻳﻮاﻟﻪ اﻧﮑﺸﺎﻓﯽ ادارﻩ
Voter List

VL

د راﻳﻪ ورﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻟﺴﺖ
Voter Registration Update
د راﻳﻪ ورﮐﻮوﻧﮑﻮ ﺑﻴﺎ ﺗﺮ ﻧﻈﺮﻻﻧﺪي راوﺳﺘﻞ ﺷﻮى او ﭘﻮرﻩ ﺷﻮى ﻟﺴﺖ

VRU

د اروﭘﺎ د اﻣﻨﻴﺖ او هﻤﮑﺎرﻳﻮ د ﺳﺎزﻣﺎن د دﻣﻮﮐﺮاﺗﻴﮑﻮ ﻧﻬﺎدوﻧﻮاو د ﺑﺸﺮ دﺣﻘﻮﻧﻮ دﻓﺘﺮ ﻳﺎ
 O.S.C.E/ODIHRﭘﻪ اړﻩ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
د اروﭘﺎ د اﻣﻨﻴﺖ او هﻤﮑﺎرﻳﻮ د ﺳﺎزﻣﺎن د دﻣﻮﮐﺮاﺗﻴﮑﻮ ﻧﻬﺎدوﻧﻮاو د ﺑﺸﺮ دﺣﻘﻮﻧﻮ دﻓﺘﺮ ﻳﺎ  O.S.C.E/ODIHRد اروﭘﺎ د
اﻣﻨﻴﺖ او هﻤﮑﺎرﻳﻮ د ﺳﺎزﻣﺎن ﻳﺎ) (OSCEﻳﻮ اﺳﺎﺳﻲ ارګﺎن دى ﭼﯥ ﭘﻪ دې ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﯽ د ﻋﻀﻮﻳﺖ ﻟﺮوﻧﮑﻮ ﻣﻠﮑﻮﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ
دﻏﻮ ﺑﺮﺧﻮ ﮐﯽ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﻮل ﻳﯥ دﻧﺪﻩ دﻩ :د ﺑﺸﺮ دﺣﻘﻮﻧﻮ او ﺑﻨﻴﺎدي)ګﻮﻧﺪي( ﺁزادي ګﺎﻧﯥ ،د ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ ،د دﻣﻮﮐﺮاﺳﻲ د
اﺻﻮﻟﻮ د ودﻩ ﮐﻮﻟﻮ او د دﻣﻮﮐﺮاﺗﻴﮑﻮ ﻧﻬﺎدوﻧﻮ ځﻮاﮐﻤﻨﻮل ،ﺁﺑﺎدول او ﺳﺎﺗﻞ .دﻏﻪ ارګﺎن هﻤﺪارﻧګﻪ ﻟﻪ ﻋﻀﻮﻳﺖ ﻟﺮوﻧﮑﻮ ﻣﻠﮑﻮﻧﻮ
ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ټﻮﻟﻨﻮ ﮐﯥ د ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻮﻟﻮ )ځﻐﻢ( د ﺳﻄﺤﯥ د ﻟﻮړوﻟﻮ ﭘﻪ هﮑﻠﻪ ) د  ١٩٩٢ﮐﺎل ﭘﻪ هﻠﺴﻨګﻲ ﮐﯽ د ﻣﻠﮑﻮﻧﻮ د ﻣﺸﺮاﻧﻮ د
ﻧﺎﺳﺘﯥ د ﺳﻨﺪ ( ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﻮي.
د اروﭘﺎ د اﻣﻨﻴﺖ او هﻤﮑﺎرﻳﻮ د ﺳﺎزﻣﺎن د دﻣﻮﮐﺮاﺗﻴﮑﻮ ﻧﻬﺎدوﻧﻮاو د ﺑﺸﺮ دﺣﻘﻮﻧﻮ دﻓﺘﺮ ﻳﺎ  O.S.C.E/ODIHRﭼﯽ ﻣﺮﮐﺰ ﻳﯽ
د وارﺳﺎ ﭘﻪ ښﺎر ﮐﯽ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻟﺮﯼ د ﮐﺎل  ١٩٩٠ﮐﯽ د اروﭘﺎ د ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﻧﺎﺳﺘﻪ ﮐﯽ ﭼﯽ دﭘﺎرﻳﺲ ﭘﻪ ښﺎر ﮐﯽ ﺟﻮړ ﺷﻮﯼ و د
ﺁزادو ﺗﺎﮐﻨﻮ د دﻓﺘﺮ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﭘﺮاﻧﺴﺘﻞ ﺷﻮﻩ او ﭘﻪ ﮐﺎل  ١٩٩١ﭘﺨﭙﻞ ﮐﺎروﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪﯼ ﺷﺮوع وﮐړﻩ .ﭘﺲ ﻟﻪ ﻳﻮ ﮐﺎل ددﯼ دﻓﺘﺮ ﻧﻮم
ﺑﺪﻟﻮن و ﻣﻮﻧﺪ ﺗﺮڅﻮ ﻻزﻳﺎﺗﯽ دﻧډﯼ ﭘﺮ ﻏﺎړﻩ واﺧﻠﯽ او ﮐﺎروﻧﻪ ﻳﯽ دﺑﺸﺮﯼ ﺣﻘﻮﻗﻮ او دﻣﻮﮐﺮاﺗﻴﮏ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﺮوﺳﻪ ﺗﻪ و ﻏﺰول
ﺷﻮ.
د اروﭘﺎ د اﻣﻨﻴﺖ او هﻤﮑﺎرﻳﻮ د ﺳﺎزﻣﺎن د دﻣﻮﮐﺮاﺗﻴﮑﻮ ﻧﻬﺎدوﻧﻮاو د ﺑﺸﺮ دﺣﻘﻮﻧﻮ دﻓﺘﺮ ﻳﺎ  O.S.C.E/ODIHRﭘﻪ اروﭘﺎ ﮐﯥ
د ټﻮﻟټﺎﮐﻨﻮ د ﻧﻈﺎرت ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ ﻳﻮ ﭘﺮﻣﺨﺘﻠﻠﻰ ارګﺎن دى .دﻏﻪ ارګﺎن هﺮ ﮐﺎل د اروﭘﺎ او ﻧﻮرو ځﺎﻳﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺳﻄﺤﻪ د ټﻮﻟټﺎﮐﻨﻮ
د ارزوﻧﯥ ﻟﭙﺎرﻩ ﭘﻪ زرهﺎو ﻧﻈﺎرت ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﭘﻪ دﻧﺪو ګﻤﺎري ﺗﺮڅﻮ د دﻣﻮﮐﺮاﺗﻴﮑﻮ ټﻮﻟټﺎﮐﻨﻮ او هﻐﻪ ﻗﺎﻧﻮن راﻣﻨځ ﺗﻪ ﮐﻮﻟﻮ
ﻧﻈﺎرت وﮐړي ﮐﻮﻣﯥ ﭼﯥ د اروﭘﺎ د اﻣﻨﻴﺖ او هﻤﮑﺎرﻳﻮ د ﺳﺎزﻣﺎن د ﻣﻌﻴﺎروﻧﻮ ﻣﻄﺎﺑﻖ وي .ددﻏﻪ ارګﺎن ځﺎﻧګړې ﺗګﻼرﻩ او
ﻣﻴﺘﻮد د ټﻮﻟټﺎﮐﻨﻮ د ﭘﺮوﺳﻮ د ژورې ارزﻳﺎﺑﻲ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮاﺑﺮوي .ﻧﻮﻣﻮړى ﻧﻬﺎد د ﺧﭙﻠﯥ هﻤﮑﺎري د ﭘﺮوژو ﻟﻪ ﻻرې ﺗﺮ ﭘﻮښښ
ﻻﻧﺪي هﻴﻮادوﻧﻮ ﺗﻪ د هﻐﻮى د ټﻮﻟټﺎﮐﻨﻮ د ﭼﺎرﭼﻮب د ځﻮاﮐﻤﻨﻴﺪو او ﭘﺮﻣﺨﺘګ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮاﺑﺮوي .ددﻣﻮﮐﺮاﺗﻴﮏ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ
ﮐﯥ ددﻏﻪ ارګﺎن ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻪ ﻻﻧﺪﻧﻴﻮ ﻣﻮاردو ﺗﻪ ﺷﺎﻣﻞ دي :د ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ ،د ﻗﺎﻧﻮن د ﺗﺴﻮﻳﺪ ﭘﻪ څﺎﻧګﻪ ﮐﯥ ﻣﺮﺳﺘﻪ ،دﻣﻮﮐﺮاﺗﻴﮑﻪ
ﺣﮑﻮﻣﺘﺪاري ،ﻣﻬﺎﺟﺮت او د ﺳﻔﺮ او ﺧﻮځښﺖ ازادي او هﻤﺪارﻧګﻪ د ﺟﻨﺴﻴﺖ ﺑﺮاﺑﺮواﻟﻰ .د اروﭘﺎ د اﻣﻨﻴﺖ او هﻤﮑﺎرﻳﻮ د
ﺳﺎزﻣﺎن د دﻣﻮﮐﺮاﺗﻴﮑﻮ ﻧﻬﺎدوﻧﻮ او د ﺑﺸﺮ دﺣﻘﻮﻧﻮ دﻓﺘﺮ ﻳﺎ  O.S.C.E/ODIHRهﺮﮐﺎل د دﻣﻮﮐﺮاﺗﻴﮑﻮ ﺟﻮړښﺘﻮﻧﻮ د
ځﻮاﮐﻤﻨﯧﺪو او ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﻳﻮ ﻟړ ځﺎﻧګړي ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻪ د ﭘﻠﯥ ﮐﯧﺪو ﻟﭙﺎرﻩ راﻣﻨځ ﺗﻪ ﮐﻮي.
هﻤﺪارﻧګﻪ د د اروﭘﺎ د اﻣﻨﻴﺖ او هﻤﮑﺎرﻳﻮ د ﺳﺎزﻣﺎن د دﻣﻮﮐﺮاﺗﻴﮑﻮ ﻧﻬﺎدوﻧﻮاو د ﺑﺸﺮ دﺣﻘﻮﻧﻮ دﻓﺘﺮ ﻳﺎ O.S.C.E/ODIHR
ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﻟﻪ ګډون ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻣﻠﮑﻮﻧﻮ ﺳﺮﻩ د ﺑﺸﺮ د ﺣﻘﻮﻧﻮ د ځﻮاﮐﻤﻨﻮﻟﻮ او ﺳﺎﺗﻠﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ ﭼﯥ د ﻧﻮﻣﻮړي ﻧﻬﺎد
د ﺑﺸﺮي ﺑﺮﺧﯥ ﻣﮑﻠﻔﻴﺘﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﺷﺎﻣﻞ دي ،ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﻮي .دﻏﻪ ﻧﻬﺎد ﻧﻮﻣﻮړي ﮐﺎروﻧﻪ د ګڼ ﺷﻤﯧﺮ هﻤﮑﺎراﻧﻮ ﭘﻪ ګډون ﺳﺮﺗﻪ
رﺳﻮي ﺗﺮڅﻮ د ګډو زﻳﺎروﻧﻮ ګړﻧډﯼ ﮐړﯼ ،ﻇﺮﻓﻴﺘﻮﻧﻮ ﺗﻪ ودﻩ ورﮐړي او ﭘﻪ ﻋﻤﻠﻲ ﺑﺮﺧﻮ ﮐﯥ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د ﺑﺮﺧﯥ ﭘﻪ
ﺷﻤﻮل د ﺗﺮورﻳﺰم ﭘﻪ ﺧﻼف د ﻣﺒﺎرزې ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ  ،د اﻧﺴﺎن د ﻗﺎﭼﺎق د ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﺑﺸﺮ د ﺣﻘﻮﻧﻮ ځﻮاﮐﻤﻨﯧﺪﻧﯥ ،زدﻩ
ﮐړې او ﺗﺤﺼﻴﻞ ،د ﻧﻈﺎرت ﺗﺮﻳﻨﻨګﻮﻧﻮ ،د ﺑﺸﺮ د ﺣﻘﻮﻧﻮ د وﺿﻌﻴﺖ ﭘﻪ اړﻩ راﭘﻮر ورﮐﻮﻧﻮ ،د ښځﻮ د ﺣﻘﻮﻧﻮ او هﻤﺪارﻧګﻪ
اﻣﻨﻴﺖ ،ﭘﻪ دﻏﻪ ټﻮﻟﻮ ﺑﺮﺧﻮ ﮐﯥ ﺗﺨﺼﺼﻮﻧﻪ راﻣﻨځ ﺗﻪ ﮐﻮي.
د ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻮﻟﻮ او ﺗﺒﻌﻴﺾ ﻧﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ اړﻩ هﻢ د اروﭘﺎ د اﻣﻨﻴﺖ او هﻤﮑﺎرﻳﻮ د ﺳﺎزﻣﺎن د دﻣﻮﮐﺮاﺗﻴﮑﻮ ﻧﻬﺎدوﻧﻮاو د ﺑﺸﺮ دﺣﻘﻮﻧﻮ
دﻓﺘﺮ ﻳﺎ  O.S.C.E/ODIHRﻟﻪ ګډون ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻣﻠﮑﻮﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ او ﻳﺎ ﻟﻪ دﻏﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﺮﻩ ﻟﻪ ﻋﻀﻮﻳﺖ
ﻟﺮوﻧﮑﻮ ﻣﻠﮑﻮﻧﻮ ﺳﺮﻩ ،ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﻮي ،ﺗﺮڅﻮ ﻳﯥ د ﺟﻨﺎﻳﺘﻮﻧﻮ ،ﻟﻪ ﻧﮋاد ﭘﺮﺳﺘﯥ څﺨﻪ د راﻣﻨځ ﺗﻪ ﺷﻮﻳﻮ ﭘﯧښﻮ ،ﻟﻪ ﭘﺮدې ﻧﻪ وﯦﺮﻩ ﭘﻪ
ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯽ ،ﺑﺪ ﺑﻴﻨﻲ ،ﻟﻮړ ﭘﻮړﻩ ﭘﺎﻟﻨﯥ او د ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻪ ﮐﻮﻟﻮ د ﻧﻮرو اﻧﻮاﻋﻮ ﭘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﯥ ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻠﻮﻧﻪ ځﻮاﮐﻤﻦ ﺷﻲ .د ﺗﺤﻤﻞ
ﮐﻮﻟﻮ او ﺗﺒﻌﻴﺾ ﻧﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ د ﻧﻮﻣﻮړي ﻧﻬﺎد ﮐﺎروﻧﻪ ﻻﻧﺪي ﺷﻴﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ ﮐﻮي :ﻗﺎﻧﻮن ﺟﻮړوﻧﻪ ،د ﻗﺎﻧﻮن د ﭘﻠﻲ
ﮐﻮﻟﻮ ﺗﺮﻳﻨﻨګﻮﻧﻪ ،د ﺟﻨﺎﻳﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ اړﻩ او ﻟﻪ ﺑﺪ ﺑﻴﻨﻲ څﺨﻪ د راﻣﻨځ ﺗﻪ ﺷﻮﻳﻮ ﭘﯧښﻮ ﭘﻪ اړﻩ راﭘﻮر ورﮐﻮﻧﻪ او د ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻠﻮﻧﻮ
څﺎرﻧﻪ او هﻤﺪارﻧګﻪ د ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻮﻟﻮ ،ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ درﻧﺎوي او ﻣﻨځﻨﻲ ﺗﻔﺎهﻢ د دود ګﺮزوﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ښﻮوﻧﻴﺰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻪ.
د اروﭘﺎ د اﻣﻨﻴﺖ او هﻤﮑﺎرﻳﻮ د ﺳﺎزﻣﺎن د دﻣﻮﮐﺮاﺗﻴﮑﻮ ﻧﻬﺎدوﻧﻮاو د ﺑﺸﺮ دﺣﻘﻮﻧﻮ دﻓﺘﺮ ﻳﺎ  ،O.S.C.E/ODIHRﻋﻀﻮﻳﺖ
ﻟﺮوﻧﮑﻮ او ګډون ﮐﻮوﻧﮑﻮ هﻴﻮادوﻧﻮ ﺗﻪ د )روﻣﺎ او ﺳﻴﻨﺘﻲ ﺗړون( ﻟﻪ روﻳﻪ د ﭘﺎﻟﻴﺴﯥ ﺟﻮړوﻧﯥ ﭘﻪ اړﻩ ﻣﺸﻮرې ورﮐﻮي.
ﻧﻮﻣﻮړى ﻧﻬﺎد د روﻣﺎ او ﺳﻴﻨﺘﻲ ټﻮﻟﻨﻮ ﭘﻪ ﻣﻨځ ﮐﯥ د ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺟﻮړوﻧﯥ ﻧﻬﺎد او د ﺷﺒﮑﻮ راﻣﻨځ ﮐﻮل ځﻮاﮐﻤﻨﻮي او د روﻣﺎ او
ﺳﻴﻨﺘﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪګﺎن د ﭘﺎﻟﻴﺴﯥ ﺟﻮړوﻧﻮ ﭘﻪ ﻧﻬﺎدوﻧﻮ ﮐﯥ ګډون ﺗﻪ هڅﻮي.

د اروﭘﺎ د اﻣﻨﻴﺖ او هﻤﮑﺎرﻳﻮ د ﺳﺎزﻣﺎن د دﻣﻮﮐﺮاﺗﻴﮑﻮ ﻧﻬﺎدوﻧﻮاو د ﺑﺸﺮ دﺣﻘﻮﻧﻮ د دﻓﺘﺮ ﻳﺎ  O.S.C.E/ODIHRﺗﻮل
ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻪ د اروﭘﺎ د اﻣﻨﻴﺖ او هﻤﮑﺎرﻳﻮ دﺳﺎزﻣﺎن ﻋﻀﻮﻩ ﻣﻠﮑﻮﻧﻮ ،ددﯼ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﺮﻩ د ﺗړﻟﯽ ﻧﻬﺎدوﻧﻮ او ددوﯼ د ﺳﺎﺣﻮﯼ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ او هﻤﺪا راز د ﻧﻮرو ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ هﻢ ﻏږﯼ او هﻤﮑﺎرﯼ ﺳﺮﺗﻪ رﺳﻮل ﮐﻴږﻳږ

