د ﺟﻤﻬﻮري ﻣﻮﺳﺴﻮ او ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ادارﻩ

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺳﻼﻣﻲ ﺟﻤﻬﻮري دوﻟﺖ
ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﻲ ټﺎﮐﻨﯥ
 ١٨ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ٢٠١٠
د اروﭘﺎ د ډﻳﻤﻮآﺮاټﻴﻜﻮ ﺑڼﺴټﻮﻧﻮ ،ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د اﻣﻨﻴﺖ ﺳﺎزﻣﺎن د ټﺎآﻨﻮ د ﻣﺮﺳﺘﻲ او ﻣﻼ ﺗړ ټﻴﻢ
OSCE/ODIH

وارﺳﺎ،
 ٢۶ﻧﻮاﻣﺒﺮ ٢٠١٠

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺳﻼﻣﻲ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺖ
ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﻲ ټﺎﮐﻨﯥ ١٨ ،ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ٢٠١٠
د اروﭘﺎ د ډﻳﻤﻮآﺮاټﻴﻜﻮ ﺑڼﺴټﻮﻧﻮ ،ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د اﻣﻨﻴﺖ ﺳﺎزﻣﺎن د ټﺎآﻨﻮ د ﻣﺮﺳﺘﻲ او ﻣﻼ ﺗړ ټﻴﻢ )(OSCE/ODIHR EST
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د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺳﻼﻣﻲ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺖ
ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﻲ ټﺎﮐﻨﯥ
 ١٨ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ٢٠١٠
ﭘﻪ اروﭘﺎ ﮐﯥ د اﻣﻨﻴﺖ او هﻤﮑﺎرۍ د ﺳﺎزﻣﺎن د ﺟﻤﻬﻮري ﻣﻮﺳﺴﻮ او ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ادارﻩ )(OSCE/ODIHR
 .١ﭘﻴﮋﻧﺪﻧﻪ
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د اﺳﻼﻣﻲ ﺟﻤﻬﻮري دوﻟﺖ د ﺑﻠﻨﯥ ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ ﭘﻪ اروﭘﺎ د ډﻳﻤﻮآﺮاټﻴﻜﻮ ﺑڼﺴټﻮﻧﻮ ،ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د اﻣﻨﻴﺖ ﺳﺎزﻣﺎن
) (OSCEداﻳﻤﻲ ﺷﻮرا د دﻏﻪ ﺳﺎزﻣﺎن د ﺟﻤﻬﻮري ﻣﻮﺳﺴﻮ او ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ دﻓﺘﺮ ﺗﻪ دﻧﺪﻩ وﺳﭙﺎرﻟﻪ ﺗﺮ څﻮ د ټﺎﮐﻨﻮ د ﻣﻼﺗړ ﻳﻮ
ټﻴﻢ ) (ESTد ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ د  ١٨ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﻲ ټﺎﮐﻨﻮ ﻟﭙﺎرﻩ واﺳﺘﻮي ﺗﺮ څﻮ د ټﺎﮐﻨﻮ ﭘﺮ ﭘﺮوﺳﻪ د وړاﻧﺪﻳﺰوﻧﻮ ﭘﻪ ګډون ﻳﻮ راﭘﻮر ﭼﻤﺘﻮ
ﮐړي ] [...ﭼﯥ ﻟﻪ ټﺎﮐﻨﻮ وروﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ وﺧﺖ ﮐﯥ ﭘﻠﯽ ﺷﻲ (١).د اروﭘﺎ د ډﻳﻤﻮآﺮاټﻴﻜﻮ ﺑڼﺴټﻮﻧﻮ ،ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د اﻣﻨﻴﺖ
ﺳﺎزﻣﺎن د ټﺎآﻨﻮ د ﻣﺮﺳﺘﻲ او ﻣﻼ ﺗړ ټﻴﻢ ) (OSCE/ODIHR ESTاﺗﻪ ﺗﻨﻪ د ټﺎﮐﻨﻮ ﭘﻪ ﺷﭙﻮ ورځﻮ ﮐﯥ ﮐﺎﺑﻞ ﺗﻪ د ﭘﻨځﻮ اوﻧﻴﻮ
ﻟﭙﺎرﻩ واﺳﺘﻮل ﺗﺮ څﻮ ﻟﻪ اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ او ﻧړﻳﻮاﻟﻮ هﻤګټﻮ ﺳﺮﻩ ﻟﻪ ﻧږدې ﮐﺎر وﮐړي.
د ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﻲ ټﺎﮐﻨﻮ ﭘﺮ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐﻮﻟﻮ ﮐﯥ ﻳﻮ څﻪ ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﺷﻮﯼ ﺧﻮ ﺳﺮﻩ ﻟﻪ دې ﻳﻮ ﻟړ ﺟﺪي ﻧﻨګﻮﻧﯥ ﻻ اوس هﻢ ﭘﻪ ﻣﺦ ﮐﯥ
ﭘﺮﺗﯥ دي ﭼﯥ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧﮑﻮ ﮐﯥ ورﺗﻪ ځﻮاب ووﻳﻞ ﺷﻲ .دا ﻧﻨګﻮوﻧﯥ ﻧﻮې ﻧﻪ دي .ﭘﻪ ﮐﺎل  ٢٠٠٩ﮐﯥ د اروﭘﺎ د
ډﻳﻤﻮآﺮاټﻴﻜﻮ ﺑڼﺴټﻮﻧﻮ ،ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د اﻣﻨﻴﺖ ﺳﺎزﻣﺎن د ټﺎآﻨﻮ د ﻣﺮﺳﺘﻲ او ﻣﻼ ﺗړ ټﻴﻢ ) (OSCE/ODIHRد ښﻪ ټﺎﮐﻨﻮ د
ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ  ١٣۶وړاﻧﺪﻳﺰوﻧﻪ وﮐړل (٢).د اروﭘﺎ د ډﻳﻤﻮآﺮاټﻴﻜﻮ ﺑڼﺴټﻮﻧﻮ ،ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د اﻣﻨﻴﺖ ﺳﺎزﻣﺎن د ټﺎآﻨﻮ د
ﻣﺮﺳﺘﻲ او ﻣﻼ ﺗړ ټﻴﻢ ) (OSCE/ODIHRد  ٢٠٠۴او  ٢٠٠۵ﮐﻠﻮﻧﻮ د راﭘﻮروﻧﻮ او هﻤﺪا راز د ﮐﻮرﻧﻴﻮ او ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ
څﺎروﻧﮑﻮ ﭘﻪ ګډون اوس ﻣﻬﺎل د ټﺎﮐﻨﻮ د اﺻﻼح ﭘﻪ اړﻩ وړاﻧﺪﻳﺰوﻧﻪ اوهﺮ اړﺧﻴﺰ او ﺟﺎﻣﻊ راﭘﻮروﻧﻪ وﺟﻮد ﻟﺮي.
ﭘﻪ ﺳﺘﺮ ﺷﻤﻴﺮ ﮐﯥ د ﺷﺘﻪ وړاﻧﺪﻳﺰوﻧﻮ ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ ،د اروﭘﺎ د ډﻳﻤﻮآﺮاټﻴﻜﻮ ﺑڼﺴټﻮﻧﻮ ،ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د اﻣﻨﻴﺖ ﺳﺎزﻣﺎن د ټﺎآﻨﻮ د
ﻣﺮﺳﺘﻲ او ﻣﻼ ﺗړ ټﻴﻢ ) (OSCE/ODIHR ESTﺧﭙﻞ ﭘﺎم د هﻐﻮ ﻟﻮﻣړﻳﺘﻮﺑﻮﻧﻮ ﭘﻠﯽ ﮐﻮﻟﻮ ﺗﻪ واړوﻟﻮ ﭼﯥ ﻻ د ﻣﺨﻪ د
ﻟﻮﻣړﻳﺘﻮﺑﻮﻧﻮ) (٣ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﭘﻴﮋﻧﺪل ﺷﻮي وو او ﭘﺮ ځﺎﯼ ﻳﯥ ﻧﻮر ﻧﻮي وړاﻧﺪﻳﺰوﻧﻪ وﻧﮑړل .ﭘﺮ ﺗﻄﺒﻴﻖ د دا ډول ﺗﻤﺮﮐﺰ ،ځﺎﻧګړې
ﻏﻮښﺘﻨﻪ د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ) (IECﻟﻪ ﭘﻠﻮﻩ وﺷﻮﻩ (۴).ﺳﺮﺑﻴﺮﻩ ﭘﺮ دې ،دا د اﻓﻐﺎن ﭼﺎرواﮐﻮ ﻟﻪ هﻐﻮ ارادو ﺳﺮﻩ ﺳﻤﻪ دﻩ
ﭼﯥ د  ٢٠١٠ﮐﺎل د ﺟﻮﻻﯼ ﭘﻪ  ٢٠ﻧﻴټﻪ ﻳﯥ د ﮐﺎﺑﻞ ﭘﻪ ﻧړﻳﻮال ﮐﺎﻧﻔﺮاﻧﺲ ﮐﯥ ژﻣﻨﻪ وﺷﻮﻩ “ﭼﯥ د ﺷﭙږو ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ ﭘﻪ ﻣﻮدﻩ ﮐﯥ ﺑﻪ د
ټﺎﮐﻨﻴﺰو اﺻﻼﺣﺎﺗﻮ داﺳﯥ ﻳﻮﻩ اوږد ﻣﻬﺎﻟﻪ ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋي ﺧﭙﻠﻪ ﮐړي ﭼﯥ ﭘﻪ ځﺎﻧګړې ﺗﻮګﻪ ﺑﻪ د ټﺎﮐﻨﻮ ﭘﺮوﺳﯥ ﺗﻪ دوام
وروﺑﺨښﻲ (۵)”.ﭘﻪ ﭘﺎﻳﻠﻪ ﮐﯥ ،د ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻮﺿﻮع ډﻳﺮﻩ ﭘﻪ وﺧﺖ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻮﻩ ځﮑﻪ ﭼﯥ د ﻧﻮرو ټﺎﮐﻨﻮ د ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻮرې اوس
ﻣﻬﺎل د دوو ﮐﻠﻮﻧﻮ وﻗﻔﻪ ﻣﻮﺟﻮدﻩ وﻩ .د ﻧﻮرو ټﺎﮐﻨﻮ ﻟﻪ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐﻮﻟﻮ څﺨﻪ د ﻣﺨﻪ ټﺎﮐﻨﻴﺰو اﺻﻼﺣﺎﺗﻮ ﺗﻪ وﺧﺖ ﺷﺘﻪ ﭼﯥ د ﮐﺎﺑﻞ ﭘﻪ
)(۶
ﮐﺎﻧﻔﺮاﻧﺲ ﮐﯥ ﻳﯥ ژﻣﻨﻪ ﺷﻮې دﻩ.
ﻟﻪ ﻗﻴﻤﻮﻣﻴﺖ ﺳﺮﻩ ﺳﻢ او دې ټﮑﻲ ﺗﻪ ﭘﻪ ﭘﺎم ﺳﺮﻩ ،دا ﺳﻨﺪ د ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ د  ١٨ﻧﻴټﯥ د ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﻲ ټﺎﮐﻨﻮ ﭘﻪ اړﻩ دﯼ او ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ
د ټﺎﮐﻨﻴﺰو اﺻﻼﺣﺎﺗﻮ ﭘﺮ اوﺳﻨﻲ ﺑﺤﺚ ﺧﺒﺮې ﮐﻮي.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١د اروﭘﺎ د اﻣﻨﻴﺖ او هﻤﮑﺎرۍ د ﺳﺎزﻣﺎن ) (OSCEد داﻳﻤﻲ ﺷﻮرا  ٩۵٣ﺷﻤﯧﺮې ﭘﺮﻳﮑړﻩ ،ﻧﯧټﻪ ٢٩ﺟﻮﻻﯼ .٢٠١٠
 .٢ټﻮل ﭘﺨﻮاﻧﻲ راﭘﻮروﻧﻪ ﻟﻪ ﻻﻧﺪې وﻳﺐ ﭘﺎڼﯥ څﺨﻪ ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﮐﻴﺪﻻﯼ ﺷﻲhttp://www.osce.org/odihr‐elections/33049.html :
 .٣هﻐﻪ ﺳﺎﺣﯥ ﭼﯥ د اروﭘﺎ د ډﻳﻤﻮآﺮاټﻴﻜﻮ ﺑڼﺴټﻮﻧﻮ ،ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د اﻣﻨﻴﺖ ﺳﺎزﻣﺎن د ټﺎآﻨﻮ د ﻣﺮﺳﺘﻲ او ﻣﻼ ﺗړ ټﻴﻢ د ټﺎﮐﻨﻮ د هﻤﮑﺎرۍ ټﻴﻢ
) (OSCE/ODIHR ESTﻟﻪ ﭘﻠﻮﻩ ﭘﻪ ګﻮﺗﻪ ﺷﻮې او ﻟﻪ هﺮ څﻪ ﻧﻪ زﻳﺎت اﺻﻼﺣﺎﺗﻮ ﺗﻪ اړﺗﻴﺎ ﭘﮑښﯥ ﻟﻴﺪل ﮐﻴږي ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ﺗﻮګﻪ دي :د ټﺎﮐﻨﻮ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﮐﺎري
ﺟﻮﮐﺎټ ﮐﯥ اﺻﻼﺣﺎت راوﺳﺘﻞ ،د هﻐﻪ ﻣﻴﮑﺎﻧﻴﺰم ﻗﻮي ﮐﻮل ﭼﯥ ﻟﻪ ﻻرې ﻳﯥ ټﺎﮐﻨﻴﺰ ﺣﻘﻮﻧﻪ ﺧﻮﻧﺪي ﮐﻴﺪﻻﯼ ﺷﻲ ،د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن )(IEC
داﺳﯥ ﺟﻮړول ﭼﯥ ﺧﺒﻠﻮاﮐﻪ ،ﻣﺴﻠﮑﻲ او د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﯥ ﭘﺮې ادارﻩ واوﺳﻲ ،د ﻧﻮم ﻟﻴﮑﻨﯥ ﻳﻮ هﺮ اړﺧﻴﺰ ﺳﻴﺴﺘﻢ راﻣﻨځﺘﻪ ﮐﻮل ﺗﺮ څﻮ ټﺎﮐﻨﻴﺰﻩ ﺳﭙﻴڅﻠﺘﻴﺎ
راﻣﻨځ ﺗﻪ ﮐړي ،د ټﺎﮐﻨﻮ ﻣﻨﻞ ﺷﻮي ﺳﺮﺣﺪوﻧﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﻮل ،د اﻏﻴﺰﻣﻨﻮ ﺳﻴﺎﺳﻲ ګﻮﻧﺪوﻧﻮ ﺗﻘﻮﻳﻪ ﮐﻮل او داﺧﻠﻲ ﻧﻈﺎرت ﺗﻪ ودﻩ ورﮐﻮل ﭼﯥ د ټﺎﮐﻨﻮ څﻴړﻧﯥ ﺗﻪ
اړﻳﻦ ګڼﻞ ﮐﻴږي.
 .۴د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن د رﻳﻴﺲ ښﺎﻏﻠﻲ ﻣﻌﻨﻮي ،د ټﺎﮐﻨﻮ د داراﻻﻧﺸﺎء رﻳﻴﺲ ښﺎﻏﻠﯽ اﺣﻤﺪزي او د اروﭘﺎ د ډﻳﻤﻮآﺮاټﻴﻜﻮ ﺑڼﺴټﻮﻧﻮ ،ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ
د اﻣﻨﻴﺖ ﺳﺎزﻣﺎن د ټﺎآﻨﻮ د ﻣﺮﺳﺘﻲ او ﻣﻼ ﺗړ ټﻴﻢ ) (OSCE/ODIHRﺗﺮ ﻣﻨځ ﻏﻮﻧډﻩ.
 .۵د ﮐﺎﺑﻞ د ﻧړﻳﻮال ﮐﺎﻧﻔﺮاﻧﺲ د اﻋﻼﻣﻴﯥ  ٩ﻣﺎدﻩ ٢٠ ،ﺟﻮﻻﯼ .٢٠١٠
 .۶ﭘﻪ ﻋﺎم ډول داﺳﯥ اﻧګﻴﺮﻧﻪ وﻩ ﭼﯥ د اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﺑﻪ د ټﻴټﯥ ﮐﭽﯥ ټﺎﮐﻨﯥ وځﻨډول ﺷﻲ .د وﻟﺴﻮاﻟﻴﻮ او ټﻴټﯥ ﮐﭽﯥ ټﺎﮐﻨﯥ اوس ﻣﻬﺎل د
ﺳﺮﺣﺪوﻧﻮ د ﻧﺸﺘﻮاﻟﻲ او د ﻏﻴﺮﻣﻌﻴﺎري ﻧﻮم ﻟﻴﮑﻨﯥ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ځﻨډول ﺷﻮي .ﺳﺮﺑﻴﺮﻩ ﭘﺮدې د ټﻴټﯥ ﮐﭽﯥ ﻟﻪ ﻻرې د ټﺎﮐﻞ ﮐﻴﺪوﻧﮑﻮ وﻇﺎﻳﻒ هﻢ ﻻ ﺗﺮ اوﺳﻪ
روښﺎﻧﻪ ﻧﻪ دي.

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺳﻼﻣﻲ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺖ
ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﻲ ټﺎﮐﻨﯥ ١٨ ،ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ٢٠١٠
د اروﭘﺎ د ډﻳﻤﻮآﺮاټﻴﻜﻮ ﺑڼﺴټﻮﻧﻮ ،ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د اﻣﻨﻴﺖ ﺳﺎزﻣﺎن د ټﺎآﻨﻮ د ﻣﺮﺳﺘﻲ او ﻣﻼ ﺗړ ټﻴﻢ )(OSCE/ODIHR EST
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ﭘﻪ اﻣﮑﺎﻧﻲ ﺗﻮګﻪ دا ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د اوږدې ﻣﻮدې ټﺎﮐﻨﻴﺰو اﺻﻼﺣﺎﺗﻮ ﺗﻪ ﻻرﻩ هﻮاروي ﭼﯥ اﻓﻐﺎن ﭼﺎرواﮐﻲ او ﻧړﻳﻮال ﻳﯥ
ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐﯥ وﻧﻴﺴﻲ .ﭘﺪاﺳﯥ ﺣﺎل ﮐﯥ ﭼﯥ ﻧﻮﻣﻮړﯼ راﭘﻮر د ﻟﻮﻣړﻳﺘﻮب اوﻩ ﺳﺎﺣﯥ ﭘﻪ ګﻮﺗﻪ ﮐﻮي ﭼﯥ ﻋﺎﺟﻠﯥ ﻧﻨګﻮﻧﯥ دي او
د ټﺎﮐﻨﻮ د اﺻﻼح ﻟﭙﺎرﻩ ډﻳﺮې اړﻳﻨﯥ دي ،ﺧﻮ دا د ﻣﻮﺿﻮع ګﺎﻧﻮ ﻳﻮ اوږد او ﺳﺘړﯼ ﮐﻮوﻧﮑﯽ ﻟﻴﺴﺖ ﻧﻪ ورﮐﻮي ﭼﯥ څﻪ ډول
ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ ښﯥ ټﺎﮐﻨﯥ ﺗﺮ ﺳﺮﻩ ﺷﻲ .د اروﭘﺎ د ډﻳﻤﻮآﺮاټﻴﻜﻮ ﺑڼﺴټﻮﻧﻮ ،ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د اﻣﻨﻴﺖ ﺳﺎزﻣﺎن د ټﺎآﻨﻮ د
ﻣﺮﺳﺘﻲ او ﻣﻼ ﺗړ ټﻴﻢ ) (OSCE/ODIHRﭘﻪ ﭘﺨﻮاﻧﻲ راﭘﻮر ﮐﯥ ورﮐړل ﺷﻮي وړاﻧﺪﻳﺰوﻧﻪ د ﭘﺮﻣﺨﺘګ او ﺑﺎﺛﺒﺎﺗﻪ
دﻳﻤﻮﮐﺮاﺗﻴﮑﻲ ﭘﺮوﺳﯥ ﻟﭙﺎرﻩ اړﻳﻦ دي.
د اروﭘﺎ د اﻣﻨﻴﺖ او هﻤﮑﺎرۍ د ﺳﺎزﻣﺎن ) (OSCEد هﻤﮑﺎر ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د دﻏﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﺧﻪ ﻧﻪ دﯼ ﭼﯥ ﺑﺎﻳﺪ د ١٩٩٠
ﮐﺎل د ﮐﻮﭘﻦ هﻴګﻦ د ﺳﻨﺪ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ د ﺟﻤﻬﻮري ټﺎﮐﻨﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ژﻣﻨﯥ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐړي .ﺧﻮ ﺳﺮﻩ ﻟﻪ دې اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ  ١٩٨٣ﮐﯥ د
ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ټﻮﻟﻨﻴﺰو او ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺣﻘﻮﻧﻮ ﮐﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﻻﺳﻠﻴﮏ ﮐړ ﭼﯥ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﻳﯥ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﻟﻪ ټﺎﮐﻨﻮ ﺳﺮﻩ ﺗړﻟﻲ ﺣﻘﻮﻧﻪ
او وﺟﻴﺒﯥ ﭘﺮ ځﺎﯼ ﮐړي .ﻧﻮﻣﻮړﯼ ﮐﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن او ﻋﻤﻮﻣﻲ اﺣﮑﺎم ﭼﯥ د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﭘﻠﻮﻩ ﺧﭙﺎرﻩ ﺷﻮي دي) (٧اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د
ټﺎﮐﻨﻴﺰو اﺻﻼﺣﺎﺗﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﺗګ ﻻرې او ﻻرښﻮوﻧﯥ ﻣﻨﻠﯥ دي.
.٢

د  ٢٠١٠ﮐﺎل ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﻲ ټﺎﮐﻨﻮ ﺗﻪ ځﻐﻠﻨﺪﻩ ﮐﺘﻨﻪ

د ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ د  ١٨ﻧﻴټﯥ ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﻲ ټﺎﮐﻨﯥ د  ٢٠٠٩ﮐﺎل د وﻟﺴﻤﺸﺮۍ او وﻻﻳﺘﻲ ﺷﻮراګﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﻧﺎﻧﺪرﻳﻴﺰو ټﺎﮐﻨﻮ څﺨﻪ ﺳﻤﻼﺳﻲ
وروﺳﺘﻪ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻮې .دا ټﺎﮐﻨﯥ ﭘﻪ ﻧﻨګﻮوﻧﮑﻲ ﭼﺎﭘﻴﺮﻳﺎل ﮐﯥ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻮې .ﭘﺪاﺳﯥ ﺣﺎل ﮐﯥ ﭼﯥ ﭘﻪ دﻏﻮ ټﺎﮐﻨﻮ ﮐﯥ ځﻴﻨﯥ ﻣﺜﺒﺖ
ﭘﺮﻣﺨﺘګﻮﻧﻪ ﺗﺮﺳﺘﺮګﻮ ﺷﻮل ﺧﻮ ﺑﻴﺎ هﻢ ځﻴﻨﯥ ﺟﺪي او ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﮑﯥ ﻧﻴﻤګړﺗﻴﺎوې ﻳﯥ هﻢ درﻟﻮدې .ﺳﺮﻩ ﻟﻪ دې ﭼﯥ د ټﺎﮐﻨﻮ
ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن روڼ ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﮐړﯼ ﺧﻮ ﭘﻪ دراﻣﺎﺗﻴﮑﻪ ﮐﭽﻪ درﻏﻠۍ ،ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ او ﭘﻪ ﻟﻮړﻩ ﮐﭽﻪ ﻻﻧﺠﻪ ﻣﻨﻮ ﭘﺎﻳﻠﻮ د ټﺎﮐﻨﻮ
اﻋﺘﺒﺎر او ﭘﻪ ﺟﻤﻬﻮري ﭘﺮوﺳﻪ د ﻋﺎﻣﻮ ﺧﻠﮑﻮ ﺑﺎور زﻳﺎت ﻧﻪ ﮐړ.
ﻧﻮﻣﻮړې ټﺎﮐﻨﯥ د ټﺎﮐﻨﻮ ﻟﻪ اﺻﻼح ﺷﻮي ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺮﻩ ﺳﻤﯥ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻮې ﭼﯥ د وﻟﺴﻤﺸﺮ د ﻳﻮ ﻓﺮﻣﺎن ﻟﻪ ﻣﺨﯥ د  ٢٠١٠ﮐﺎل د
ﻓﺒﺮورۍ ﭘﻪ ﻣﻴﺎﺷﺖ ﮐﯥ ﻟﻪ ﮐﻤﯥ ﻣﺸﻮرې ﺳﺮﻩ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﻮ او ﭘﺎرﻟﻤﺎن ورڅﺨﻪ وﻳﺴﺘﻞ ﺷﻮﯼ و .دا د ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻪ ﻗﻮت څﺨﻪ
راووت ځﮑﻪ ﭼﯥ ﻧﻮﻣﻮړې ﭘﺮوﺳﯥ د ﻋﺎﻣﻮ ﺧﻠﮑﻮ ډﻳﺮ ﻣﻼﺗړ ﻟﻪ ځﺎن ﺳﺮﻩ ﻧﻪ درﻟﻮد .د ﻧﻮﻣﻮړي ﻗﺎﻧﻮن ژر ﺗﺼﻮﻳﺐ د ټﺎﮐﻨﻮ
ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﺗﻪ ﻣﺤﺪود وﺧﺖ ورﮐړ ﺗﺮ څﻮ ﻧﻮې ﮐړﻧﻼرې او ﻣﻘﺮرې ﭘﻪ ﺳﻤﻪ ﺗﻮګﻪ ﭘﻠﯥ ﮐړي .ﻧﻮﻣﻮړﯼ ﻗﺎﻧﻮن ﻳﻮ ﻟړ اﺣﮑﺎم ﻟﺮي
ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﺸﺮ د ﺣﻘﻮﻧﻮ ﻟﻪ ژﻣﻨﻮ ﺳﺮﻩ ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﻪ دي او هﻤﺪا راز ﭘﻪ ځﻴﻨﻮ اﺳﺎﺳﻲ ﻣﺴﺎﻳﻠﻮ ﺧﺎﻣﻮش هﻢ دﯼ ﻟﮑﻪ
ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ ﺗﻪ د ځﻮاﺑﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د وﺧﺖ ټﺎﮐﻞ.
د ﭘﺨﻮاﻧﻴﻮ وړاﻧﺪﻳﺰوﻧﻮ ﻟﻪ ﻏﻮښﺘﻨﻮ ﺳﺮﻩ ﺳﻢ ﻟﻪ ټﺎﮐﻨﻮ د ﻣﺨﻪ د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﻧﻮې رهﺒﺮي وټﺎﮐﻞ ﺷﻮﻩ .د ټﺎﮐﻨﻮ د
ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﻧﻮې رهﺒﺮۍ ﭘﻪ ﻟﻨډﻩ ﻣﻮدﻩ ﮐﯥ ﻟﻪ ټﺎﮐﻨﻮ د ﻣﺨﻪ ښﮑﺎرﻩ ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐړ ﭼﯥ روڼﺘﻴﺎ ﻳﯥ زﻳﺎﺗﻪ او ﭘﻼن او
ﮐړﻧﻼرې ﻳﯥ ﻻﭘﺴﯥ ښﯥ ﮐړې .ﭘﻪ دې ﮐﯥ ﺧﻼﺻﯥ او روڼﯥ ﻏﻮﻧډې ،د ﭘﺮﻳﮑړو ﺧﭙﺮول ،او د راﻳﻮ د ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ د اﻧﻔﺮادي
ﭘﺎﻳﻠﻮ ﭘﻪ ﻻزﻳﺎﺗﻪ دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﺧﭙﺮول ﺷﺎﻣﻞ ول .د ټﺎﮐﻨﻮ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﺧﭙﻞ  ۶٠٠٠ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻲ ﻟﻴﺮې ﮐړل ﭼﯥ د  ٢٠٠٩ﮐﺎل
ﭘﻪ ټﺎﮐﻨﻮ ﮐﯥ د درﻏﻠﻴﻮ ﺗﻮروﻧﻪ ﭘﺮې ﻟګﻴﺪﻟﻲ ول او د ګﻤﺎرﻧﯥ ﻳﻮ داﺳﯥ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻳﯥ راﻣﻨځﺘﻪ ﮐړ ﭼﯥ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﻳﯥ د هﻐﻮ ﺧﻠﮑﻮ د
ﺑﻴﺎ ګﻤﺎرﻟﻮ ﻣﺨﻪ وﻧﻴﻮل ﺷﻲ ﭼﯥ ﭘﺨﻮا ﭘﻪ درﻏﻠﻴﻮ ﮐﯥ ښﮑﻴﻞ ول .ﺧﻮ ﺳﺮﻩ ﻟﻪ دې ،دا ﭘﺮﻣﺨﺘګﻮﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ادارﻩ ﮐﯥ ځﺎﯼ ﭘﺮ ځﺎﯼ
ﮐړل ﺷﻲ ﭼﯥ ﺗﺮاوﺳﻪ ﻳﻮازې ﭘﻪ اﺷﺨﺎﺻﻮ او د هﻐﻮ ﭘﻪ اﻋﻤﺎﻟﻮ ﺗﮑﻴﻪ ﮐﻮي ﭼﯥ ﻧړﻳﻮاﻟﻪ ټﻮﻟﻨﻪ ﻳﯥ ﻣﻼﺗړ ﮐﻮي.
ټﺎﮐﻨﯥ د  ٢۵٠۶ﮐﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ ﺗﺮ ﻣﻨځ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻮې ﭼﯥ د  ٢۴٩څﻮﮐﻴﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﻳﯥ ﻟﻪ  ٣۴وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ څﺨﻪ ﭘﻪ ﺗﻨﺎﺳﺒﻲ ډول ﺳﻴﺎﻟﻲ ﮐﻮﻟﻪ
او ﭘﺪې ﺗﻮګﻪ ﻳﯥ راﻳﻪ ورﮐﻮوﻧﮑﻮ ﺗﻪ د اﻧﺘﺨﺎب ﭘﺮاﺧﻪ او رﻳښﺘﻴﻨﯥ ﻣﻮﻗﻊ ﭘﻪ ﻻس ورﮐړﻩ .ﺧﻮ ﺳﺮﻩ ﻟﻪ دې د ﮐﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ د ﻧﻮم
ﻟﻴﮑﻨﯥ ﭘﺮوﺳﻪ ﻟﻪ ﺗﮑﺮاري ﺗﻮروﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﻣﻞ وﻩ ﭼﯥ ﺟﻨګ ﺳﺎﻻراﻧﻮ او د ﻧﺎﻗﺎﻧﻮﻧﻪ وﺳﻠﻪ ﻟﺮوﻧﮑﻮ ډﻟﻮ ﺗﻪ اﺟﺎزﻩ ورﮐړل ﺷﻮې ﭼﯥ
ځﺎﻧﻮﻧﻪ ﮐﺎﻧﺪﻳﺪ ﮐړي ﭼﯥ د ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻪ اﺣﮑﺎﻣﻮ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ټﮑﺮ ﮐﯥ ول.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٧د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﺑﺸﺮ د ﺣﻘﻮﻧﻮ د ﮐﻤﻴټﯥ د  ICCPRاو ﻋﻤﻮﻣﻲ اﺣﮑﺎﻣﻮ  ٢۵ﻣﺎدﻩ وګﻮرۍ؛
.http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/index.htm

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺳﻼﻣﻲ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺖ
ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﻲ ټﺎﮐﻨﯥ ١٨ ،ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ٢٠١٠
د اروﭘﺎ د ډﻳﻤﻮآﺮاټﻴﻜﻮ ﺑڼﺴټﻮﻧﻮ ،ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د اﻣﻨﻴﺖ ﺳﺎزﻣﺎن د ټﺎآﻨﻮ د ﻣﺮﺳﺘﻲ او ﻣﻼ ﺗړ ټﻴﻢ )(OSCE/ODIHR EST
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د ﻧﻮي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﭼﯥ د ټﺎﮐﻨﻮ ﭘﻪ ﻗﺎﻧﻮن) (٨ﮐﯥ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﻮ ،د ټﺎﮐﻨﻮ ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن او د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ ﻟﻪ
ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن څﺨﻪ ﻏﻮښﺘﻨﻪ وﺷﻮﻩ ﭼﯥ د ﮐﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ د ارزوﻧﯥ ﭘﺮوﺳﻪ ﺑﺎﻳﺪ دوئ ﭘﺮﻣﺦ ﺑﻮځﻲ (٩).ﭘﻪ ځﻴﻨﻮ ټﺎﮐﻨﻴﺰو ﺣﻮزو) (١٠ﮐﯥ د
ﮐﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ ﺳﺘﺮ ﺷﻤﻴﺮ ،ځﻴﻨﯥ ﺗﺨﻨﻴﮑﻲ ﺳﺘﻮﻧﺰې ټﺎﮐﻨﻴﺰې ادارې ﺗﻪ د راﻳﯥ ﭘﺎڼﻮ ﭘﻪ ډﻳﺰاﻳﻦ او ﺷﻤﻴﺮﻟﻮ ﮐﯥ راﻣﻨځﺘﻪ ﮐړې.
د  ٢٠٠٩ﮐﺎل ټﺎﮐﻨﯥ ﭘﻪ ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ ﺑﺪرﻧګﻪ ﺷﻮې .د اﺧﺘﻄﺎف او اﺟﺒﺎر ﭘﻪ اړﻩ ﺑﯥ ﺷﻤﻴﺮﻩ راﭘﻮروﻧﻪ ورﮐړل ﺷﻮل .ﭘﻪ ﻧﻴﻤﺎﻳﻲ
وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ ځﺎﻳﻲ څﺎروﻧﮑﻮ د ﻓﺸﺎر ،ﺗﻬﺪﻳﺪ او وﻳﺮې راﭘﻮروﻧﻪ هﻢ د راﻳﻪ ورﮐﻮوﻧﮑﻮ او هﻢ د ﮐﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ورﮐړل.
داﺳﯥ ښﮑﺎري ﭼﯥ د ﮐﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ ﺗﺮ ﻣﻨځ ﺗﺎؤﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ او وﻳﺮﻩ ﭘﻪ هﻤﺪﻏﻮ ټﺎﮐﻨﻮ ﮐﯥ زﻳﺎﺗﻪ ﺷﻮﻩ .ﭘﻪ ﭘﺎﻳﻠﻪ ﮐﯥ ﮐﻤﭙﺎﻳﻦ ډﻳﺮﻩ ﭘﻪ ټﻴټﻪ
ﮐﭽﻪ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻮ او ﭘﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ډول داﺳﯥ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻮ ﭼﯥ ﻟﻪ راﻳﻪ ورﮐﻮوﻧﮑﻮ ﺳﺮﻩ ﻧﻴﻎ ﭘﻪ ﻧﻴﻐﻪ ډﻳﺮې ﮐﻤﯥ اړﻳﮑﯥ ﺗﺮ ﺳﺘﺮګﻮ
ﮐﻴﺪﻟﯥ ،ﭘﻪ ﻋﺎم ډول ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﮐﯥ دا ډﻳﺮ ﺗﺮ ﺳﺘﺮګﻮ ﺷﻮ .ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮐﯥ ،ﺧﻠﮑﻮ ﻣﺤﺪودﻩ وړﺗﻴﺎ درﻟﻮدﻩ ﭼﯥ ﻟﻪ اﺳﺎﺳﻲ ﺧﭙﻠﻮاﮐۍ ،د
ﺑﻴﺎن ﻟﻪ ﺁزادۍ ،ﺳﻮﻟﻪ ﻳﻴﺰې ﻏﻮﻧډو ،ﻳﻮځﺎﯼ ﮐﻴﺪل او ﺗګ راﺗګ څﺨﻪ ﺧﻮﻧﺪ واﺧﻠﻲ ﭼﯥ دا ټﻮل د ﺟﻤﻬﻮري ټﺎﮐﻨﻮ د ﺗﺮ ﺳﺮﻩ
)(١٢
ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ اړﻳﻦ ګڼﻞ ﮐﻴږي.
د ټﺎﮐﻨﻮ ﭘﻪ ورځ څﺎروﻧﮑﻮ او رﺳﻨﻴﻮ د ﻟﻮړې ﮐﭽﯥ د ﺗﺎؤﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ ،درﻏﻠۍ او ﺑﯥ ﻗﺎﻋﺪﻩ ګﻲ راﭘﻮر ورﮐړ .ﭘﻪ دې ﮐﯥ د راﻳﻮ د
ﺟﻌﻠﻲ ﮐﺎرﺗﻮﻧﻮ اﺳﺘﻌﻤﺎل ،څﻮ ځﻠﻲ راﻳﯥ اﭼﻮﻧﻪ ،د راﻳﻮ ﺻﻨﺪﻗﻮﻧﻪ ډﮐﻮل ،د ﮐﻢ ﻋﻤﺮو راﻳﻪ ورﮐﻮل او د ﺑﻞ ﭼﺎ ﭘﻪ اﺳﺘﺎزﻳﺘﻮب
راﻳﻪ ورﮐﻮل ﺷﺎﻣﻞ ول .داﺳﯥ راﭘﻮروﻧﻪ هﻢ و ﭼﯥ ﭘﻪ ځﻴﻨﻮ ځﺎﻳﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﻟﻪ ﺳﺮﻩ ټﺎﮐﻨﯥ ﻧﻪ وې ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻮې ﺧﻮ ﻧﺘﻴﺠﯥ ﻳﯥ
ورﮐړل ﺷﻮې .د ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ د ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﭘﻪ ﮐړﻧﻼرو ﮐﯥ ﻟﻪ ښﻪ واﻟﯽ ﺳﺮﻩ ﺳﺮﻩ ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ څﺎروﻧﮑﻮ او د ټﺎﮐﻨﻮ ﺗﺤﻠﻴﻞ ګﺮاﻧﻮ د
اﺻﻠﻲ درﻏﻠﻴﻮ او هڅﻮ راﭘﻮر ورﮐړ ﭼﯥ ﻟﻪ ﺗﻴﺮ ﮐﺎل ﺳﺮﻩ ﭘﺮﺗﻠﻪ ﺷﻲ .د هﻐﻮ ﮐﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ ﻟﻪ ﭘﻠﻮﻩ د “درﻏﻠﻴﻮ ﮐﻠﺘﻮر” ﺗﻪ هﻢ رﺟﻌﺖ
ورﮐړل ﺷﻮ ﭼﯥ ﭘﻪ ځﺎن ﭘﻮهﻴﺪل ﭼﯥ ﭘﻪ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺗﻮګﻪ راﻳﯥ ﻧﺸﻲ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮﻻﯼ ﻧﻮ ﭘﻪ هﻤﺪې ﻣﻮﺧﻪ ﻳﯥ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻻرې
)(١٣
ﭼﺎرې ﺧﭙﻠﯥ ﮐړې.
د ټﺎﮐﻨﻮ ﻟﻪ ورځﯥ وروﺳﺘﻪ د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﻣﺮﮐﺰﯼ دﻓﺘﺮ د ﭘﺎﻳﻠﻮ ﭘﺎڼﯥ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐړې ﭼﯥ د راﻳﯥ ﭘﺎڼﯥ او ﻧﻮر ﻣﻮاد
ﻳﯥ ﭘﻪ وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ ول .د ﺳﺮ ورﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﭘﺮوﺳﻪ ﮐﯥ دا ﺟﻮﺗﻪ ﺷﻮﻩ ﭼﯥ ﺳﺮﻩ ﻟﻪ دې ﭼﯥ د ﮐﻨﺘﺮول ﻟﭙﺎرﻩ ﻧﻮې ﻻرې ﭼﺎرې
ﻏﻮرﻩ ﺷﻮې وې ﺧﻮ ﺑﻴﺎ هﻢ د ﭘﺎﻳﻠﻮ ډﻳﺮې ﭘﺎڼﯥ د ټﻴټﯥ ﮐﭽﯥ وې .د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﺗﻪ ﭘﻪ ﻟﻮړﻩ ﮐﭽﻪ د درﻏﻠﻴﻮ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ورﮐړل ﺷﻮل او هﻢ دا ﻓﺸﺎر ورﺑﺎﻧﺪې و ﭼﯥ ژر ﺗﺮ ژرﻩ ﭘﺎﻳﻠﯥ اﻋﻼن ﮐړي .د ﺗﻴﺮو ټﺎﮐﻨﻮ ﺑﺮﻋﮑﺲ ،د ټﺎﮐﻨﻮ د
ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن دا ځﻞ ډﻳﺮ ﻓﻌﺎل و ﭼﯥ ﭘﻪ ﭘﺎﻳﻠﻪ ﮐﯥ ﻳﯥ  ١.٣ﻣﻴﻠﻮﻧﻪ راﻳﯥ ﭘﺎڼﯥ ﺑﺎﻃﻠﯥ اﻋﻼن ﮐړې .ﺧﻮ ﺳﺮﻩ ﻟﻪ دې د
ﭘﺮﻳﮑړې ﮐﻮﻟﻮ ﭘﺮ ﭘﺮوﺳﻪ او ﻳﺎ څﺎرﻧﯥ هﻴڅ ډول ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ورﻧﮑړل ﺷﻮل ﭼﯥ ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮐﯥ ﻳﯥ د ﺑﻄﻼن او ﻧﻮرو ورﺗﻪ
ﭘﺮﻳﮑړو ﭘﺮ روڼﺘﻴﺎ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺧﭙﻞ ﮐړ .ﺳﺮﺑﻴﺮﻩ ﭘﺮدې ،د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن د ﭘﺮﻳﮑړو ﭘﺮ ﺧﻼف اﺳﺘﻴﻨﺎف هﻢ ﻧﺸﻮ
ﻏﻮښﺘﻞ ﮐﻴﺪﻻﯼ.
د ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن  ۵٨۵۶ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻪ ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﮐړل ﭼﯥ ﻟﻪ راﻳﯥ اﭼﻮوﻧﯥ او راﻳﯥ ﺷﻤﻴﺮﻧﯥ ﺳﺮﻩ ﺗړﻟﻲ و .ﻟﻪ دې څﺨﻪ
 ٢۴٩۵ﺗﻪ د ) (Aﮐټګﻮري ورﮐړل ﺷﻮې وﻩ – ﭼﯥ د ټﺎﮐﻨﻮ ﭘﻪ ﭘﺎﻳﻠﻮ ﮐﯥ ﺑﺪﻟﻮن راوﺳﺘﻼﯼ ﺷﻲ .ډﻳﺮﯼ ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻪ ﭘﻪ وﻻﻳﺘﻲ ﮐﭽﻪ
ﺣﻞ ﺷﻮل ﭼﯥ د ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ د ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن د ﻣﺮﮐﺰي دﻓﺘﺮ ﻟﻪ ﭘﻠﻮﻩ ﻳﯥ ډﻳﺮﻩ ﮐﻤﻪ څﺎرﻧﻪ ﮐﻴﺪﻟﻪ .اﻟﺒﺘﻪ داﺳﯥ راﭘﻮروﻧﻪ هﻢ و ﭼﯥ د
ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ وﻻﻳﺘﻲ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﻣﺮﮐﺰي دﻓﺘﺮ ﺗﻪ هﻢ ځﻴﻨﯥ راﭘﻮروﻧﻪ د ﺗﻬﺪﻳﺪ ﭘﻪ اړﻩ ورﮐړي ول .څﺎروﻧﮑﻮ ډﻟﻮ د ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ د
وﻻﻳﺘﻲ څﺎﻧګﻮ ﭘﻪ اړﻩ د روڼﺘﻴﺎ د ﻧﺸﺘﻮاﻟﻲ راﭘﻮر ورﮐړ ﭼﯥ ډﻳﺮﯼ وﺧﺖ ﻳﯥ ﭘﺮﻳﮑړې ﻧﻪ ﺧﭙﺮﻳږي .د ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ د وﻻﻳﺘﻲ
ﮐﻤﻴﺴﻴﻮﻧﻮﻧﻮ ﭘﺮﻳﮑړې ډﻳﺮﯼ وﺧﺖ ﻟﻪ ﻣﻨﻄﻖ څﺨﻪ ﻟﻴﺮې وې.
ﻳﮏ ﭘﺮﮔﺮاف ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻧﺸﺪﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻮرد اﺗﻬﺎﻣﺎت و اﻓﺘﺮاءات و ﻧﻘﺶ ﻣﻴﺪﻳﺎ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و ﭼﺎﻟﺸﻬﺎﯼ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.
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 (٧) ١٢ﻣﺎدﻩ ،د ټﺎﮐﻨﻮ ﻗﺎﻧﻮن ٢٠١٠
د ﮐﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ د ارزوﻧﯥ ﻧﻮﯼ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﺟﻮړ ﺷﻮ ﭼﯥ د ټﺎﮐﻨﻮ د ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن اﺳﺘﺎزي ،د دﻓﺎع وزارت ،داﺧﻠﻪ وزارت ،او د ﻣﻠﻲ اﻣﻨﻴﺖ اﺳﺘﺎزي
ﭘﮑښﯥ ﺷﺎﻣﻞ ول ﭼﯥ ﻧﻬﺎﻳﯽ ﭘﺎﻳﻠﯥ د ﺑﺎﻃﻴﻠﻴﺪﻟﻮ د ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﺳﺮﻩ وې.
د ﺑﻴﻠګﯥ ﭘﻪ ډول ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﮐﯥ ﭘﻪ راﻳﯥ ﭘﺎڼﻪ ﮐﯥ  ۶۶۴ﮐﺎﻧﺪﻳﺪان د  ٣٣څﻮﮐﻴﻮ ﻟﭙﺎرﻩ وﻻړ ول.
د ﺁﻳﺴﺎف ځﻮاﮐﻮﻧﻮ راﭘﻮر ورﮐړ ﭼﯥ د ﺗﻴﺮو ټﺎﮐﻨﻮ ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ اﻣﻨﻴﺘﻲ ﭘﻴښﯥ درې ځﻠﻪ زﻳﺎﺗﯥ ﺷﻮې دي ﭼﯥ د ﻃﺎﻟﺒﺎن ﻟﻪ ﻧﺴﮑﻮرﻳﺪو وروﺳﺘﻪ دا
ﺗﺮ ټﻮﻟﻮ ﺧﻮﻧړۍ ورځ وﻩ .د ﺁﻧﺴﻮ ﻣﻮﺳﺴﯥ د  ۴۴٣اﻣﻨﻴﺘﻲ ﭘﻴښﻮ راﭘﻮر ورﮐړ ﭼﯥ د هﻐﻮ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﻟﻪ ﭘﻠﻮﻩ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻮې ﭼﯥ د ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﺮ
ﺿﺪ و )د  ٢٠٠٩ﮐﺎل د ټﺎﮐﻨﻮ د ورځﯥ ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ  ۵۶٪زﻳﺎﺗﻮاﻟﯽ( .د دﻓﺎع وزارت ووﻳﻞ ﭼﯥ  ٢۴ﺗﻨﻪ د ټﺎﮐﻨﻮ ﭘﺮ ورځ ووژل ﺷﻮل )١٣
ﭘﻮﻟﻴﺲ او  ١١ﻣﻠﮑﻲ وګړي(.
د ﺑﻴﻠګﯥ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﺸﺮ دﺣﻘﻮﻧﻮ د ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن راﭘﻮر وګﻮرئ.www.aihrc.org.af/2010_eng .
د ﺑﻴﻠګﯥ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ د اﻓﻐﺎن ﺗﺤﻠﻴﻞ ګﺮاﻧﻮ راﭘﻮر وګﻮرئhttp://aan‐afghanistan.com .

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺳﻼﻣﻲ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺖ
ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﻲ ټﺎﮐﻨﯥ ١٨ ،ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ٢٠١٠
د اروﭘﺎ د ډﻳﻤﻮآﺮاټﻴﻜﻮ ﺑڼﺴټﻮﻧﻮ ،ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د اﻣﻨﻴﺖ ﺳﺎزﻣﺎن د ټﺎآﻨﻮ د ﻣﺮﺳﺘﻲ او ﻣﻼ ﺗړ ټﻴﻢ )(OSCE/ODIHR EST
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ﺑﺪﻧﺎﻣﻮل ،ﺳﭙﮑﺎوﯼ او ورﺗﻪ ﺗﻴﺮي ﺟﻨﺎﻳﻲ ﺗﻴﺮي ګڼﻞ ﮐﻴږﯼ او ﭘﺪاﺳﯥ ﺣﺎل ﮐﯥ ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن رﺳﻨۍ هﺮاړﺧﻴﺰﻩ او ﻓﻌﺎﻟﯥ
دﯼ ﺧﻮ ﺳﺮﻩ ﻟﻪ دې د ﺑﻴﺎن د ﺁزادۍ ﭘﻪ وړاﻧﺪې اوس هﻢ ﻳﻮ ﺷﻤﯧﺮ ﻧﻨګﻮﻧﯥ ﺷﺘﻪ ﭼﯥ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﻳﯥ د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ﭘﺮ ﻣﺪﻧﻲ او
ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺣﻘﻮﻧﻮ د ﻧړﻳﻮال ﺗړون د ١٩ﻣﯥ ﻣﺎدې ﭘﻪ ﺳﺮ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻣﺤﺪودوي .د ټﺎﮐﻨﻮ ﭘﺮ ﻣﻬﺎل ﭘﺮ دوﻟﺘﻲ ﻣﺪاﺧﻠﯥ
او د ﺑﻴﺎن ﭘﺮ ﺁزادۍ د ﺑﯥ ځﺎﻳﻪ ﻣﺤﺪودﻳﺘﻮﻧﻮ ﭘﺮﻟګﻮﻟﻮ ﭘﻪ ځﺎﻧګړې ﺗﻮګﻪ د اﻧﺪﻳښﻨﻮ څﺮګﻨﺪوﻧﻪ وﺷﻮﻩ .ﭘﺮﺗﻪ ﻟﻪ دې ﭼﯥ
ﻣﻮﺟﻮدﻩ څﺎروﻧﮑﯥ ادارې ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐﯥ وﻧﻴﻮل ﺷﯽ د “اﻣﺮوز” ﭘﻪ ﻧﻮم ﻳﻮ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن ،ﭼﯥ د ﻳﻮ ﺑﺮﺣﺎل ﮐﺎﻧﺪﻳﺪ ﻟﻪ ﭘﻠﻮﻩ ادارﻩ
ﮐﻴﺪﻩ ،د ﻳﻮې اﺟﺮاﻳﻴﻮې ﭘﺮﻳﮑړې ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﭘﺪې دﻟﻴﻞ ﺑﻨﺪ ﺷﻮ ﭼﯥ ﻣﺬهﺒﯽ ﺗﺎؤﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﯽ ﺗﻪ ﻟﻤﻦ وهﻲ .ﻧړﻳﻮاﻟﻮ رﺳﻨﻴﻮ هﻢ
راﭘﻮر ورﮐړ ﭼﯥ ﻟږ ﺗﺮ ﻟږﻩ درې ﺗﻨﻪ ژورﻧﺎﻟﻴﺴﺘﺎن د ټﺎﮐﻨﻮ ﭘﻪ ورځ وﻧﻴﻮل ﺷﻮل او ﭘﻪ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﮐﯥ وﺳﺎﺗﻞ ﺷﻮل .د رﺳﻨﻴﻮ
ﺗﺤﻠﻴﻠګﺮاﻧﻮ د ژورﻧﺎﻟﻴﺴﺘﺎﻧﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې د دﻳﺮﻳﺪوﻧﮑﻲ ﺗﺸﺪد ﭘﻪ ﺳﺮ اﻧﺪﻳښﻨﻪ وښﻮدﻩ.
د ټﺎﮐﻨﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن د څﺎروﻧﮑﻮ  ١۵ځﺎﻳﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ ﺗﻪ اﺟﺎزﻩ ورﮐړې وﻩ .ﺗﺮ ټﻮﻟﻮ ﺳﺘﺮﻩ د ﻓﻴﻔﺎ ډﻟﻪ وﻩ ﭼﯥ ﺷﺎوﺧﻮا
 ٢۴ﻣﺪﻧﻲ ټﻮﻟﻨﯥ ﻟﻪ ځﺎﻧﻪ ﺳﺮﻩ ﻟﺮي .ﻓﻴﻔﺎ ﭘﻪ ټﻮﻟﻪ ﮐﯥ  ٧٠٠٠څﺎروﻧﮑﻲ ګﻤﺎرﻟﻲ ول ﭼﯥ ﻧږدې ﻳﻮ ﭘﺮ درې ﻳﯥ ښځﯥ وې .ﭘﻪ
دوئ ﮐﯥ  ۴٠٠اوږدﻣﻬﺎﻟﻲ څﺎروﻧﮑﻲ و او ﭘﺎﺗﯥ ﻧﻮر ﻳﯥ ﻟﻨډﻣﻬﺎﻟﻲ ول ﭼﯥ ﭘﻪ ټﻮﻟﻮ  ٣۴وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﻳﯥ ﮐﺎر ﮐﻮﻟﻮ .ﺧﻮ ﺳﺮﻩ ﻟﻪ
دې ،ﻟﻪ  ۴٠٠څﺨﻪ ﻳﻮازې  ٢٢٢وﻟﺴﻮاﻟۍ ﺗﺮ ﭘﻮښښ ﻻﻧﺪې راﻏﻠﯥ .د ﻓﻴﻔﺎ د څﺎرﻧﯥ ﮐړﻧﻼرﻩ ﭘﻪ  ٢٠١٠ﮐﺎل ﮐﯥ د ﺗﻴﺮو ﮐﻠﻮﻧﻮ
ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ ﻗﻮي وﻩ او دې ﺳﺎزﻣﺎن راﭘﻮر ورﮐړ ﭼﯥ د ټﺎﮐﻨﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن او هﻢ د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﺗﻪ ﻳﯥ د
ټﺎﮐﻨﻮ د ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ اړﻩ ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ راﭘﻮرﻧﻪ ورﮐړي .د ﻓﻴﻔﺎ ﻳﻮ ﺷﻤﯧﺮ ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻲ ﻟﻪ ﺗﺸﺪد ،ﺗښﺘﻮﻧﯥ ،ﺗﻬﺪﻳﺪ او وﻳﺮې ﺳﺮﻩ ﻣﺦ
)(١۴
ﺷﻮل.
ﭘﻪ ټﻴټﻪ ﮐﭽﻪ د ښځﻮ اﺳﺘﺎزﻳﺘﻮب د  ٢٠١٠ﮐﺎل ﭘﻪ ټﺎﮐﻨﻮ ﮐﯥ ﻳﻮﻩ اﺳﺎﺳﻲ ﻣﻮﺿﻮع وﻩ .ﭘﻪ ټﻮﻟﻮ ﮐﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ ﮐﯥ ﻳﻮازې  ١۶٪ﻳﯥ
ښځﯥ وې .ښځﯥ ﮐﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﯥ او د هﻐﻮئ ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻲ ﭘﻪ ځﺎﻧګړې ﺗﻮګﻪ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ او ﻧﻮرو ﻧﺎﻗﺎﻧﻮﻧﻪ وﺳﻠﻪ واﻟﻮ ډﻟﻮ هﺪف وې .د
ښځﻮ ﻟږ ﺷﻤﻴﺮ ځﺎﻳﻲ څﺎروﻧﮑﯥ او د ﮐﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ اﺳﺘﺎزي د ښځﻮ د راﻳﯥ ﭘﻪ ځﺎﻳﻮﻧﻮ ﮐﯥ درﻏﻠﻴﻮ ﺗﻪ ﻻ ډﻳﺮﻩ زﻣﻴﻨﻪ ﭼﻤﺘﻮ ﮐړﻩ.
د ﻧﻮاﻣﺒﺮ ﭘﻪ ١۵ﻣﻪ ﻧﯧټﻪ د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﻳﻮﻩ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﻲ اﻋﻼﻣﻴﻪ ﺧﭙﺮﻩ ﮐړﻩ ﭼﯥ ﭘﮑښﯥ وﻳﻞ ﺷﻮي و ﭼﯥ دوئ د
) (Aﮐټګﻮرۍ ټﻮل ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻪ څﻴړﻟﻲ او ﭘﻪ ﭘﺎﻳﻠﻮ ﺑﻪ اﻏﻴﺰﻩ وﮐړي او دا ﭼﯥ دوئ ﺑﻪ دا ﭘﺎﻳﻠﯥ ﭘﻪ ﻟﻨډ وﺧﺖ ﮐﯥ د ټﺎﮐﻨﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮎ
ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﺗﻪ د ﭘﺮﻳﮑړې ﻟﭙﺎرﻩ وﻟﻴږي .د ټﺎﮐﻨﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ د ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ ﻟﻪ ﻳﻮ
څﻪ اړﻳﻨﻮ ﺑﺪﻟﻮﻧﻮﻧﻮ وروﺳﺘﻪ د ﻧﻮاﻣﺒﺮ ﭘﻪ ٢۴ﻣﻪ ﻧﻴټﻪ ﻟﻪ  ٣۴څﺨﻪ د  ٣٣وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ ﭘﺎﻳﻠﯥ اﻋﻼن ﮐړې .ﻟﻪ ﻏﺰﻧﻲ وﻻﻳﺖ څﺨﻪ ١١
څﻮﮐۍ ﺑﻪ ﻟﻪ ﻧﻮر ﮐﺘﻨﯥ وروﺳﺘﻪ اﻋﻼن ﺷﻲ .د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن رﻳﻴﺲ ووﻳﻞ ﭼﯥ  ٣ﻧﻮر ګټﻮﻧﮑﻲ ﮐﺎﻧﺪﻳﺪان ﻟﻪ ﻟﻴﺴﺖ
څﺨﻪ ووﻳﺴﺘﻞ ﺷﻮل ﭼﯥ ﻟﻪ دې ﺳﺮﻩ د هﻐﻮ ګټﻮﻧﮑﻮ ﮐﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ ﺷﻤﻴﺮ ﭼﯥ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب او ﺣﺬف ﺷﻮل  ٢۴ﺗﻨﻮ ﺗﻪ ورﺳﻴﺪ.
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ﭘﺮﻣﺦ ﺗګ :د ټﺎﮐﻨﻴﺰو اﺻﻼﺣﺎﺗﻮ ﭘﺮوﺳﻪ

ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د وروﺳﺘﻴﻮ ټﺎﮐﻨﻮ ﭘﻴﭽﻠﺘﻴﺎ او ﻧﺎﻧﺪرې د دوﻟﺖ د ادارې ،ﺳﻴﺎﺳﻲ ګﻮﻧﺪوﻧﻮ ،راﻳﻪ ورﮐﻮوﻧﮑﻮ ،ﻣﺪﻧﻲ ټﻮﻟﻨﻮ او
ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎﻳﻲ ﻣﻠګﺮو ﻟﭙﺎرﻩ ﻧﻨګﻮوﻧﮑﯥ وې .دا اﻧﺪﻳښﻨﯥ ﻟﻪ ټﺎﮐﻨﻴﺰې ﭘﺮوﺳﯥ او ﺗﺮ ﻳﻮ څﻪ ﺣﺪﻩ د اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮې ادارې ﻟﻪ ﻧﻬﺎﻳﻲ
وړﺗﻴﺎ ﺳﺮﻩ ﺗړﻟﯥ وې ﭼﯥ د دوئ د اﺳﺘﺎزﻳﺘﻮب ﮐړﻧﯥ ﭘﻮرﻩ ﮐړي او ﭘﻪ اﻏﻴﺰﻣﻨﻪ ﺗﻮګﻪ ﭼﺎرې ﺳﺮﺗﻪ ورﺳﻮي .ﺧﻮ ﺳﺮﻩ ﻟﻪ دې،
ﺗﻴﺮﻩ ﻳﻮﻩ ﮐﻠﻨۍ ﻣﻮدﻩ ﭼﯥ ﺑﯥ ﻟﻪ ټﺎﮐﻨﻮ ﺗﻴﺮﻩ ﺷﻮﻩ )د  ٢٠٠۴او  ٢٠٠۵ﮐﺎل د ټﺎﮐﻨﻮ ﻟﻪ دورې وروﺳﺘﻪ( ،اﺻﻼﺣﺎت اوس د اﻓﻐﺎﻧﻲ
ﭼﺎرواﮐﻮ ،ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﻮوﻧﮑﻮ او د ﺗﺨﻨﻴﮑﻲ ﻣﺮﺳﺘﻪ ورﮐﻮوﻧﮑﻮ ﭘﻪ اﺟﻨﺪا ﮐﯥ ﺷﺎﻣﻞ دي.
ورﺳﺘﻴﻮ ټﺎﮐﻨﻮ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ټﺎﮐﻨﻴﺰو ﺳﺘﻮﻧﺰو ﻧﻨګﻮوﻧﯥ او ﺳﺎﺣﯥ روښﺎﻧﻪ ﮐړې .دوام ﻟﺮوﻧﮑﯥ ،ﻣﺘﻤﺮﮐﺰې او ﭘﺮاﺧﻪ
هڅﯥ ،هﻤﺪا راز واﺿﺢ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﻮې او هﺮ اړﺧﻴﺰې ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋۍ ﺗﻪ اړﺗﻴﺎ دﻩ ﺗﺮ څﻮ ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧﮑﻮ ﮐﻠﻮﻧﻮ ﮐﯥ اﺳﺎﺳﻲ ﻣﺴﺎﻟﻮ ﺗﻪ
ځﻮاب وواﻳﻲ .د اﻓﻐﺎن ﭼﺎرواﮐﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﺳﻴﺎﺳﻲ ژﻣﻨﯥ د  ٢٠١٠ﮐﺎل د ﺟﻮﻻﯼ ﭘﻪ ﻣﻴﺎﺷﺖ ﮐﯥ د ﮐﺎﺑﻞ ﮐﺎﻧﻔﺮاﻧﺲ ﭘﺮ ﻣﻬﺎل وﺷﻮې
ﭼﯥ د ټﺎﮐﻨﻴﺰو اﺻﻼﺣﺎﺗﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﺑﻪ ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋي ﻏﻮرﻩ ﮐړي .راﺗﻠﻮﻧﮑﯽ ګﺎم د دﻏﻪ ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋۍ ﺟﻮړول دي .د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن رهﺒﺮي
او ﻣﺎﻟﮑﻴﺖ ﺑﺎﻳﺪ د اﺻﻼﺣﺎﺗﻮ د ﭘﺮوﺳﯥ ﻟﭙﺎرﻩ اﺳﺎﺳﻲ اﺻﻮل واوﺳﻲ .ﭘﻪ هﻤﺪې ﮐﭽﻪ ﻧړﻳﻮاﻟﻪ ټﻮﻟﻨﻪ هﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ
ټﺎﮐﻨﻴﺰو اﺻﻼﺣﺎﺗﻮ ﺗﻪ ﻟﻮﻣړﻳﺘﻮب ورﮐړي ځﮑﻪ ﭼﯥ دا د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺛﺒﺎت او اﻣﻨﻴﺖ ﻟﭙﺎرﻩ ډﻳﺮ ﺣﻴﺎﺗﻲ دي.
د ﻣﺜﺒﺘﻮ او ﻣﻨﻞ ﺷﻮﻳﻮ ﭘﺎﻳﻠﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻳﻮې اﺻﻼح ﺷﻮې ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋۍ د ﺟﻮړوﻟﻮ ﭘﺮوﺳﻪ ډﻳﺮﻩ ﻣﻬﻤﻪ دﻩ .ﺗﺮ ټﻮل ﻣﻬﻢ ﻟﻮﻣړﻳﺘﻮب دا
دﯼ ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﭘﻪ رهﺒﺮۍ د اﺻﻼﺣﺎﺗﻮ د ﭘﺮوﺳﯥ د ﺟﻮړوﻟﻮ ،ﺗﺮﮐﻴﺒﻮﻟﻮ او واﮎ ورﮐﻮﻟﻮ ﻳﻮﻩ ادارﻩ ﺟﻮرﻩ ﺷﯽ ﭼﯽ د
اﺻﻼﺣﺎﺗﻮﭼﺎرﯼ ﻣﺨﺘﻪ وﻳﺴﯽ .د ﻳﻮ ﻟړ ﻓﮑﺘﻮرﻧﻮ ﭘﻪ ﺳﺮ هﻢ ﻓﮑﺮ ﮐﻴﺪﻻﯼ ﺷﻲ ﭼﯥ ﻟﻪ ﻳﻮې اﻏﻴﺰﻣﻨﯥ ادارې ﺳﺮﻩ ﺗړﻟﯥ دي او د
اﺻﻼﺣﺎﺗﻮ د ﭘﺮوﺳﯥ ﭘﺮﻣﺦ وړﻟﻮ وړﺗﻴﺎ وﻟﺮي.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
د ﻓﻴﻔﺎ ﭘﺮ  ۴ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ د ټﺎﮐﻨﻮ ﭘﺮ ورځ د ﮐﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ د اﺳﺘﺎزو او زورﻣﻨﺪاﻧﻮ ﻟﻪ ﭘﻠﻮﻩ ﭘﻪ داﻳﮑﻨډي ،ﻓﺮاﻩ ،ﮐﻨﺪهﺎر ،ﻏﺰﻧﻲ او ﺗﺨﺎر
١۴
ﮐﯥ ﺣﻤﻠﯥ وﺷﻮې .دوﻩ ﻧﻮر هﻢ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻟﺨﻮا وﺗښﺘﻮل ﺷﻮل ﭼﯥ وروﺳﺘﻪ ﺑﻴﺎ را ﺧﻮﺷﯥ ﺷﻮل.

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺳﻼﻣﻲ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺖ
ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﻲ ټﺎﮐﻨﯥ ١٨ ،ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ٢٠١٠
د اروﭘﺎ د ډﻳﻤﻮآﺮاټﻴﻜﻮ ﺑڼﺴټﻮﻧﻮ ،ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د اﻣﻨﻴﺖ ﺳﺎزﻣﺎن د ټﺎآﻨﻮ د ﻣﺮﺳﺘﻲ او ﻣﻼ ﺗړ ټﻴﻢ )(OSCE/ODIHR EST
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 ځﻮاﮐﻤﻦ ﺷﻮي
د ټﺎﮐﻨﻮ اﺻﻼﺣﺎت د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن او ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ټﻴﻨګ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻋﺰم ﺗﻪ اړﺗﻴﺎ ﻟﺮي .هﺮ ډول ﺗﺨﻨﻴﮑﻲ ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﺗﺮ هﻐﻪ وﺧﺖ
ګټﻪ ﻧﻪ ﮐﻮي ﺗﺮ ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﺳﻴﺎﺳﻲ ښﮑﻴﻠﺘﻴﺎ وﻧﻠﺮي .ټﺎﮐﻨﻴﺰ اﺻﻼﺣﺎت ﺑﺎﻳﺪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د راﺗﻠﻮﻧﮑﯽ ﻧﻪ ﺑﻴﻠﻴﺪوﻧﮑﯥ ﺑﺮﺧﻪ واوﺳﻲ
ځﮑﻪ ﭼﯥ ﺟﻤﻬﻮري ټﺎﮐﻨﯥ د اوږدې ﻣﻮدې ﺛﺒﺎت ﻟﭙﺎرﻩ ډﻳﺮ اړﻳﻦ دي.
 ﭘﺮاخ ﻗﻴﻤﻮﻣﻴﺖ
ﺗﺨﻨﻴﮑﻲ ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﻳﻮازې ﻧﺸﻲ ﮐﻮﻻﯼ د ﺟﻤﻬﻮري ټﺎﮐﻨﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﮑﻮ ﻧﻨګﻮﻧﻮ ﺗﻪ ځﻮاب وواﻳﻲ .د
ﺟﻮړښﺖ ﭘﺮاﺧﻪ ﻣﺴﺎﻟﯥ ﻟﮑﻪ ﻏﻴﺮﻣﻌﺎري ﺣﻘﻮﻗﻲ ﮐﺎري ﭼﻮﮐﺎټ ،د ټﺎﮐﻨﻮ ﺑﯥ ﺳﻴﮑﻪ ادارﻩ ،ﺑﯥ اﻏﻴﺰې ﺗﻔﺘﻴﺶ ،داﺳﯥ
ﺳﻴﺎﺳﻲ ګﻮﻧﺪوﻧﻪ ﭼﯥ ﭘﻮرﻩ ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﻳﯥ ﻧﻪ وي ﮐړاﯼ او د ټﺎﮐﻨﻴﺰو ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺑﯥ ﺳﻴﮑﻪ ﺳﺎﺗﻨﻪ ﭘﻪ ﻣﻨﻔﻲ ﺗﻮګﻪ د ټﺎﮐﻨﻮ د
ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﭘﻪ اﻋﺘﺒﺎر او اﻏﻴﺰﻣﻨﺘﻮب ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮐﻮي.


ﭘﻪ ﭘﺮاﺧﻪ ﮐﭽﻪ ﺗﺮﮐﻴﺐ ﺷﻮﯼ
ټﺎﮐﻨﻴﺰ اﺻﻼﺣﺎت ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻮﻩ هﺮ اړﺧﻴﺰﻩ ﭘﺮوﺳﻪ واوﺳﻲ او د اﺟﺮاﻳﻴﻪ او ﻣﻘﻨﻨﻪ ﻗﻮاو ،ﺳﻴﺎﺳﻲ ګﻮﻧﺪوﻧﻮ ،او ﻣﺪﻧﻲ ټﻮﻟﻨﻮ
ﭘﻪ ګډون د اﻓﻐﺎﻧﻲ ټﻮﻟﻨﯥ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﻮاوې راوﻧﻐﺎړي .د ﻗﺎﻧﻮن ﺟﻮړوﻧﯥ د ﻳﻮې ﻣﺨﮑښﯥ ادارې ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن
ﻟﻪ ﻧﻮرو هﻤګټﻮ ادارو ﻟﮑﻪ د ټﺎﮐﻨﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ،د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن او ﻧﻮر وزارﺗﻮﻧﻪ ﭼﯥ د ټﺎﮐﻨﻮ
ﭘﻪ ﺗﻨﻈﻴﻤﻮﻟﻮ ﮐﯥ ښﮑﻴﻞ دي ،د رهﺒﺮﯼ رول وﻟﻮﺑﻮي .ﻧړﻳﻮاﻟﻪ ټﻮﻟﻨﻪ هﻢ ﮐﻮﻻﯼ ﺷﻲ د ﻣﻼﺗړي او ﻣﺸﺎور ﭘﻪ ﺣﻴﺚ
رول وﻟﻮﺑﻮي .ﭘﺪاﺳﯥ ﺣﺎل ﮐﯥ ﭼﯥ ﺗﻄﺒﻴﻖ د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﭘﺮوﺳﻪ دﻩ ،ﺧﻮ د ﺑﺮﻳﺎﻟﻴﻮ اﺻﻼﺣﺎﺗﻮ ﻣﻨځﺘﻪ راوړل ﺑﻪ هﻢ د
ﻧړﻳﻮاﻟﯥ ټﻮﻟﻨﯥ ﭘﻪ اوږو ﺗﺮ هﻐﻪ وﺧﺖ ﭘﻮرې وي ﭼﯥ ﺗﺮ ﮐﻠﻪ ټﺎﮐﻨﯥ د دوئ ﭘﻪ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐﻴږي.



ﺑﺸﭙړ ﻣﺸﻮرﺗﻲ
ﻟﻪ هﻤګټﻮ او د ﻣﺪﻧﻲ ټﻮﻟﻨﻮ ډﻟﻮ -ﭼﯥ د راﻳﻪ ورﮐﻮوﻧﮑﻮ د ګټﻮ اﺳﺘﺎزﻳﺘﻮب ﮐﻮي  -ﺳﺮﻩ ﻣﺸﻮرې ﮐﻮل ،داﺳﯥ ﻋﻤﻠﻲ
وړاﻧﺪﻳﺰوﻧﻪ وړاﻧﺪې ﮐﻮي ﭼﯥ د اﺻﻼﺣﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﭘﺮوﺳﻪ ﮐﯥ د اﻋﺘﻤﺎد ﻓﻀﺎ راﻣﻨځﺘﻪ ﮐﻮﻻﯼ ﺷﻲ .د ﻣﺸﻮرې ﭘﻪ ﭘﺮوﺳﻪ
ﮐﯥ د ښځﻮ او ﻟږﻩ ﮐﻴﻮ ورګډول ﺑﻪ ﭘﻪ دې ﻣﻔﮑﻮرﻩ ﮐﯥ اﻏﻴﺰﻣﻦ رول ﻟﻮﺑﻮي ﭘﺪﯼ ﺧﺎﻃﺮ ﭼﯥ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﺴﺎوات او
د ټﻮﻟﻮ ګډون ﺗﻪ ژﻣﻦ دﯼ.



ﺷﻔﺎف
ﻳﻮ ښﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺷﻮﯼ ،او ﺧﻼص روش ﺑﻪ د ټﺎﮐﻨﻴﺰو اﺻﻼﺣﺎﺗﻮ ﭘﺮ ﭘﺮوﺳﻪ د ﺧﻠﮑﻮ ﺑﺎور راﻣﻨځﺘﻪ ﮐړي .ﻋﺎﻣﻮ ﺧﻠﮑﻮ
ﺗﻪ ﺑﺎﻳﺪ ووﻳﻞ ﺷﻲ ﭼﯥ څﻮﮎ د اﺻﻼﺣﺎﺗﻮ ﻣﺴﺆل دﯼ ،اﺻﻼﺣﺎت څﻪ ډول ﻣﻨځﺘﻪ راوړل ﮐﻴږي او ﺗﺮ اوﺳﻪ څﻮﻣﺮﻩ
ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﺷﻮﯼ.



ﻟﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ډﮎ
ﻧړﻳﻮال ﺣﻘﻮﻗﻲ وﺟﺎﻳﺐ ،ښﯥ ﮐړﻧﯥ او د ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻮ ﻧﻈﺮ ﺑﺎﻳﺪ د اﺻﻼﺣﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﭘﺮوﺳﯥ ﮐﯽ ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐﯽ وﻧﻴﻮل ﺷﯽ .د
ټﺎﮐﻨﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﻧړﻳﻮال ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﻌﻴﺎروﻧﻪ د اﺻﻼﺣﺎﺗﻮ د راوﺳﺘﻠﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ښﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ورﮐﻮﻻﯼ ﺷﻲ .ﻋﻤﻠﻲ ﻧﻈﺮوﻧﻪ،
ﻣﻮﺟﻮدﻩ ﺟﻮړښﺖ ،او ﻣﺤﺪودﻳﺘﻮﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐﯥ وﻧﻴﻮل ﺷﻲ ﺗﺮ څﻮ ﻳﻘﻴﻨﻲ ﮐړل ﺷﻲ ﭼﯥ اﺻﻼﺣﺎت ﭘﺮ ﺣﻘﻴﻘﺖ وﻻړ
دي ،د ﺗﻄﺒﻴﻖ وړ دي ،او دوام ﻟﺮوﻧﮑﻲ دي .د ټﺎﮐﻨﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن او د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﺑﺎﻳﺪ
وروﺳﺘﻪ ﻟﻪ ټﺎﮐﻨﻮ راﭘﻮروﻧﻪ ﭼﻤﺘﻮ ﮐړي ﭼﯥ وښﺎﻳﻲ ﭼﯥ څﻪ ﻳﯥ زدﻩ ﮐړي او د ښﻪ واﻟﻲ ﻟﭙﺎرﻩ څﻪ وړاﻧﺪﻳﺰوﻧﻪ ﻟﺮي.



ﭘﺮ ښﻮ ﻣﻨﺎﺑﻌﻮ ﺳﻨﺒﺎل ﺷﻮﯼ
د اﺻﻼﺣﺎﺗﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﭘﺮاﺧﻪ ﺑﺸﺮي او ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻨﺎﺑﻌﻮ اړﺗﻴﺎ وي .د ژﻣﻨﯥ ﺷﻮاهﺪ او ﻟﻪ ټﺎﮐﻨﻮ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﺗړاؤ ﻧړﻳﻮاﻟﻮ
ﻣﻌﻴﺎروﻧﻮ ﺗﻪ رﺳﻴﺪل ﺑﺎﻳﺪ ﻟﻪ ﭘﻼن ﺳﺮﻩ ﺳﻢ د ﻻزﻳﺎﺗﯥ ﻧړﻳﻮاﻟﯥ ﻣﺮﺳﺘﯥ ﭘﻪ ﻣټﻪ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻲ .د ﻣﻨﺎﺑﻌﻮ وﻳﺸﻞ د ادارو ﻟﻪ
ښﻪ ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﺳﺮﻩ ﺗړل ﮐﻴﺪاﯼ ﺷﻲ ﮐﻪ ﭼﻴﺮې ﻳﻮﻩ ادارﻩ ﻟﻪ اﺻﻼﺣﺎﺗﻮ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﺗړاؤ ښﻪ ﭘﺮﻣﺨﺘګ وﮐړﯼ .ﭘﺪاﺳﯥ ﺣﺎل
ﮐﯥ ﭼﯥ دا ډول ﺷﺮﻃﻮﻧﻪ ﮐﻮﻻﯼ ﺷﻲ ګټﻪ وﻧﻠﺮي ﭘﻪ هﻐﻪ ﺻﻮرت ﮐﯥ ﭼﯥ ټﺎﮐﻨﯥ ﻧږدې وي ،د ټﺎﮐﻨﻮ ﺗﺮ ﻣﻨځ ﻣﻮدﻩ
ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﺗﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﭘﻪ ﻻس ورﮐﻮي ﭼﯥ ﺧﭙﻠﯥ ځﻴﻨﯥ ﻣﺮﺳﺘﯥ وځﻨډوي ﮐﻪ ﭼﻴﺮې د ﻣﺮﺳﺘﻮ اﺧﻴﺴﺘﻮﻧﮑﯽ هڅﻪ ﻧﻪ
ﮐﻮي ﭼﯥ د ښﻪ واﻟﻲ ﭘﻪ ﻣﻮخ ټﺎﮐﻨﻴﺰ اﺻﻼﺣﺎت راﻣﻨځﺘﻪ ﮐړي .دا ډول روﺷﻮﻧﻪ اﻓﻐﺎﻧﻲ ﺳﻴﺎﻻن ﻧﻪ ﻣﺠﺒﻮروي ﭼﯥ
ﻧړﻳﻮاﻟﻪ اﺟﻨډا ﭘﺮﻣﺦ ﺑﻮځﻲ ،ﺑﻠﮑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﺗﻪ د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ﭘﺮ ﻣﺪﻧﻲ ټﻮﻟﻨﻮ او ﺳﻴﺎﺳﻲ ګﻮﻧﺪوﻧﻮ د ﺣﻘﻮﻧﻮ ﻧړﻳﻮال
ﮐﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ) (ICCPRاو ﻧﻮرو اړوﻧﺪﻩ ﮐﻨﻮاﻧﺴﻴﻮﻧﻮﻧﻮ او اﻧﺘﺨﺎﺑﻮﻧﻮ ﭘﻪ اړﻩ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ورﮐﻮي.



اوږد – ﻣﻬﺎﻟﻪ
ﭘﺪاﺳﯥ ﺣﺎل ﮐﯥ ﭼﯥ د دوو ﮐﻠﻮﻧﻮ ﻣﻮدﻩ ﻻ اوس هﻢ ﺷﺘﻪ ﺗﺮ څﻮ ټﺎﮐﻨﻴﺰ اﺻﻼﺣﺎت راﻣﻨځﺘﻪ ﺷﻲ ،ﻧﻮرې ډﻳﺮې
ﻣﻮﺿﻮع ګﺎﻧﯥ ﺑﻪ د ﺑﺸﭙړﻳﺪو ﻟﭙﺎرﻩ اوږدﻩ ﻣﻮدﻩ وﻟﺮي .دوام ﻟﺮوﻧﮑﻮ هڅﻮ ﺗﻪ ﺑﻪ اړﺗﻴﺎ وي ﺗﺮ څﻮ ﻳﻘﻴﻨﻲ ﮐړل ﺷﻲ ﭼﯥ
اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻪ دوام وﻣﻮﻣﻲ ﺣﺘﯽ د  ٢٠١٣/٢٠١۴/٢٠١۵ﮐﻠﻮﻧﻮ د ټﺎﮐﻨﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﭘﻪ وﺧﺖ هﻢ .ﭘﺪاﺳﯥ ﺣﺎل

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺳﻼﻣﻲ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺖ
ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﻲ ټﺎﮐﻨﯥ ١٨ ،ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ٢٠١٠
د اروﭘﺎ د ډﻳﻤﻮآﺮاټﻴﻜﻮ ﺑڼﺴټﻮﻧﻮ ،ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د اﻣﻨﻴﺖ ﺳﺎزﻣﺎن د ټﺎآﻨﻮ د ﻣﺮﺳﺘﻲ او ﻣﻼ ﺗړ ټﻴﻢ )(OSCE/ODIHR EST
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ﮐﯥ ﭼﯥ ځﻴﻨﯥ اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻪ ﻻهﻢ روان وي ﻧﻮ ځﺎﻧګړو هڅﻮ ﺗﻪ ﺑﻪ اړﺗﻴﺎ وي ﺗﺮ څﻮ دا ﺧﻄﺮ وژﻏﻮرل ﺷﻲ ﭼﯥ د
درﻏﻠﻴﻮ ﻋﻤﻠﻮﻧﻪ ﻻﭘﺴﯥ ﻏښﺘﻠﻲ ﻧﺸﻲ او راﻳﻪ ورﮐﻮوﻧﮑﻲ د ﺟﻤﻬﻮري ﭘﺮوﺳﯥ څﺨﻪ ﻧﻮر ﭘﺮدي ﻧﺸﻲ.
د ټﺎﮐﻨﻴﺰو ﻣﺮﺳﺘﻮ دوام ادارو او ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ ﺗﻪ ډﻳﺮ ﻣﻬﻢ دﯼ ﺗﺮ څﻮ ﭘﻪ اﻏﻴﺰﻣﻨﻪ ﺗﻮګﻪ ټﺎﮐﻨﻮ ﺗﻪ اداﻣﻪ ورﮐړي .د
ﭘﺮﻣﺨﺘګ ادارې او هﻤﮑﺎر هﻴﻮادوﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻼن ﺟﻮړ ﮐړي او ټﺎﮐﻨﻴﺰې ﻣﺮﺳﺘﯥ ﺑﺎﻳﺪ د ﻳﻮ ﺟﻤﻬﻮري ﺣﮑﻮﻣﺘﺪارﯼ ﭘﻪ
ﮐﺎري ﭼﻮﮐﺎټ ﮐﯥ د ﻟﺲ ﮐﻠﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐﯥ وﻧﻴﺴﻲ ﭘﺮځﺎﯼ د دې ﭼﯥ د هﺮې ټﺎﮐﻨﻴﺰې ﻣﻮﻗﻊ ﭘﻪ راﺗګ ﺳﺮﻩ
ﻣﺮﺳﺘﻪ ورﺳﻮي (١۵).دوئ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ دې ﭘﻮﻩ ﺷﻲ ﭼﯥ د ټﺎﮐﻨﻮ ﺗﺮ ﻣﻨځ ﻣﻮدﻩ هﻤﺪوﻣﺮﻩ ﻣﻬﻤﻪ دﻩ ﻟﮑﻪ څﻨګﻪ ﭼﯥ ﭘﺨﭙﻠﻪ
)(١۶
ټﺎﮐﻨﯥ.

.۶



ﻣﺴﺆل
هﺮ وﺧﺖ ﭼﯥ ﻳﻮﻩ ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋي ﺟﻮړﻩ ﺷﻲ او ټﻮل ﭘﺮې ﻣﻮاﻓﻖ ﺷﻲ ،ﻧﻮ د هﻐﯥ د ﺗﻄﺒﻴﻖ ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﺑﺎﻳﺪ و څﺎرل ﺷﻲ او
ﭘﺮﻣﺨﺘګ او ځﻨډﻳﺪل ﻳﯥ ﺑﺎﻳﺪ ﻟﻪ ﻋﺎﻣﻮ ﺧﻠﮑﻮ ﺳﺮﻩ ﺷﺮﻳﮏ ﮐړل ﺷﻲ .ﻣﻌﻴﺎروﻧﻪ او د ﺗﻄﺒﻴﻖ وﺧﺖ ﺑﺎﻳﺪ د اﺻﻼح ﺷﻮې
ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋﯼ د ﺟﻮړوﻟﻮ او اﺻﻠﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻟﭙﺎرﻩ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮐړل ﺷﻲ .د ﭘﺮﻣﺨﺘګ د څﺎرﻧﯥ د ﻳﻮ اﻣﮑﺎﻧﻲ ﻣﻴﮑﺎﻧﻴﺰم ﭘﻪ ﺣﻴﺚ
)(١٧
د ګډې هﻤﮑﺎرۍ او څﺎرﻧﯥ د ﺑﻮرډ ﻳﺎدووﻧﻪ د ﮐﺎﺑﻞ ﮐﺎﻧﻔﺮاﻧﺲ ﭘﻪ وﺧﺖ ﺷﻮې وﻩ.



دوام
د ټﺎﮐﻨﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻳﻮ دوام ﻟﺮوﻧﮑﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻨځﺘﻪ راوړل د اﺻﻼح د هڅﻮ ﻳﻮ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﺑﺮﺧﻪ دﻩ .ﭘﺪاﺳﯥ ﺣﺎل ﮐﯥ ﭼﯥ
داﺳﯥ ﺷﮑﻮﻧﻪ ﺷﺘﻪ ﭼﯥ ﻣﻠﯽ ﺑﻮدﻳﺠﻪ ﺑﻪ وﻧﻪ ﺗﻮاﻧﻴږي ﭼﯥ د ټﺎﮐﻨﻮ ﻟګښﺘﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﻏﺎړﻩ واﺧﻠﻲ ،ﺧﻮ د ﻧړﻳﻮاﻟﯥ ټﻮﻟﻨﯥ اړﺗﻴﺎ
هﻢ ﺑﺎوري ﻧﺪﻩ ﭼﯥ داﺳﯥ ﻣﺮﺳﺘﻮ ﺗﻪ ﺑﻪ دوام ورﮐړاﯼ ﺷﻲ ﮐﻨﻪ .ﻟﻪ هﻤﺪې ﮐﺒﻠﻪ ،دوام ﻟﺮوﻧﮑﯽ او د ﻳﻮې اوږدې ﻣﻮدې
ﺣﻞ ﭘﻴﺪا ﮐﻮﻟﻮ ﺗﻪ اړﺗﻴﺎ ﻟﻴﺪل ﮐﻴږي .د اﺻﻼح ﭘﺮوﺳﻪ ﺑﻪ ﻳﻮ ﻣﻮﻗﻊ ورﮐړﯼ ﺗﺮ څﻮ د راﺗﻠﻮﻧﮑﻮ ټﺎﮐﻨﻮ د ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐﻮﻟﻮ
ﻟﭙﺎرﻩ ﻧﻮرې ﻻرې ﭼﺎرې وﻟټﻮل ﺷﻲ.

د ټﺎﮐﻨﻴﺰو اﺻﻼﺣﺎﺗﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻟﻮﻣړﻳﺘﻮب اوو ﺳﺎﺣﯥ

د  ٢٠٠۴ﮐﺎل څﺨﻪ د اروﭘﺎ د ډﻳﻤﻮآﺮاټﻴﻜﻮ ﺑڼﺴټﻮﻧﻮ ،ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د اﻣﻨﻴﺖ ﺳﺎزﻣﺎن د ټﺎآﻨﻮ د ﻣﺮﺳﺘﻲ او ﻣﻼ ﺗړ ټﻴﻢ
) (OSCE/ODIHRﺗﺮاوﺳﻪ ﺷﺎوﺧﻮا  ٣٠٠وړاﻧﺪﻳﺰوﻧﻪ ﮐړي ﭼﯥ د ځﺎﻳﻲ او ﻧړﻳﻮاﻟﻮ څﺎروﻧﮑﻮ ډول راﭘﻮروﻧﻪ ورﺳﺮﻩ ﻣﻞ
و .د  ٢٠١٠ﮐﺎل د ټﺎﮐﻨﻮ ﭘﻪ وﺧﺖ ،د اروﭘﺎ د ډﻳﻤﻮآﺮاټﻴﻜﻮ ﺑڼﺴټﻮﻧﻮ ،ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د اﻣﻨﻴﺖ ﺳﺎزﻣﺎن د ټﺎآﻨﻮ د ﻣﺮﺳﺘﻲ او ﻣﻼ
ﺗړ ټﻴﻢ ) (OSCE/ODIHRد ټﺎﮐﻨﻮ د ﻣﻼﺗړ ټﻴﻤﻮﻧﻮ دﻏﻪ وړاﻧﺪﻳﺰوﻧﻪ و څﻴړل ﭼﯥ ﭘﻪ ﭘﺎﻳﻠﻪ ﮐﯥ ﻳﯥ د ﻟﻮﻣړﻳﺘﻮب اوو ﺳﺎﺣﯥ
وټﺎﮐﻠﯥ ﭼﯥ د راﺗﻠﻮﻧﮑﻮ ټﺎﮐﻨﻮ د اﺻﻼح ﻟﭙﺎرﻩ د ﺑﻨﺴټ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﺗﺮې ﮐﺎر اﺧﻴﺴﺘﻞ ﮐﻴﺪﻻﯼ ﺷﻲ.
اﻟﻒ.

د ﻟﻮﻣړﻳﺘﻮب ﻟﻮﻣړۍ ﺳﺎﺣﻪ :د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺣﻘﻮﻗﻲ ﮐﺎري ﭼﻮﮐﺎټ اﺻﻼح ﮐﻮل

ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ اوﺳﻨۍ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر د ﻗﻮي اﺟﺮاﺋﻴﻮي واﮎ ﻟﻪ درﮐﻪ ﺟﻮړﻳږي ﭼﯥ ډﻳﺮﯼ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﭼﯥ ﺑﺎﻳﺪ د ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻟﻪ
ﻻرې ﺟﻮړ ﺷﻮي واﯼ د وﻟﺴﻤﺸﺮ ﭘﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﻣﻨځﺘﻪ راﻏﻠﻲ (١٨).د ټﺎﮐﻨﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﮐﺎري ﭼﻮﮐﺎټ د اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن ،د ٢٠١٠
ﮐﺎل د ټﺎﮐﻨﻮ ﻗﺎﻧﻮن ،د  ٢٠٠٩ﮐﺎل د ﺳﻴﺎﺳﻲ ګﻮﻧﺪوﻧﻮ ﻗﺎﻧﻮن ،د  ٢٠٠٢ﮐﺎل د اﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺗﻮ ،ﻣﻈﺎهﺮو او اﻋﺘﺼﺎﺑﻮﻧﻮ ﻗﺎﻧﻮن ،او د
)(١٩
 ٢٠٠٩ﮐﺎل د ډﻟﻪ ﻳﻴﺰو رﺳﻨﻴﻮ ﻗﺎﻧﻮن او ﻳﻮ ﺷﻤﯧﺮ ﻓﺮﻣﺎﻧﻮﻧﻮ ﭘﺮ اﺳﺎس ﺟﻮړ ﺷﻮﯼ ﭼﯥ ﻟﻪ ټﺎﮐﻨﻮ ﺳﺮﻩ ﺗړﻟﻲ ول.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
١۵

اداري او د ټﺎﮐﻨﻮ ﻟګښﺘﻮﻧﻪ ﭘﻪ ټﺎﮐﻨﻴﺰو ﻣﺮﺳﺘﻮ ﺗﻤﺮﮐﺰ ،وګﻮرئ

http://aceproject.org/ace-en/focus/focus-on-effective-electoral-assistance
١۶
ﭘﻪ ټﺎﮐﻨﻴﺰو ﻣﺮﺳﺘﻮ د ﻣﻴﺘﻮد ﻻرښﻮد ،وګﻮرئ

١٧

١٨
١٩

http://www.ec.europa.eu/europeaid/multimedia/publications/publications/thematic/evaluationmethodology-external-assistance_en.htm
د ﮐﺎﺑﻞ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ د اﻋﻼﻣﻴﯥ  ٢٩ﻣﺎدﻩ “ګډې هﻤﮑﺎرۍ او د څﺎرﻧﯥ ﺑﻮرډ” ﺗﻪ راﺟﻊ ﮐﻴږي ﭼﯥ د ﺣﮑﻮﻣﺖ او ﻧړﻳﻮاﻟﯥ ټﻮﻟﻨﯥ ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﺑﻪ د
ژﻣﻨﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې څﺎري او ارزﻳﺎﺑﻲ ﮐﻮﯼ  ....د ﮐﺎﺑﻞ ﭘﻪ ﭘﺮوﺳﻪ ﮐﯥ ﺑﻪ د اﻓﻐﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ ،ﻧړﻳﻮاﻟﯥ ټﻮﻟﻨﯥ ،ﻣﺪﻧﻲ ټﻮﻟﻨﯥ ،او هﻐﻮ ډﻟﻮ ﺗﺮ ﻣﻨځ د
ﻏﻮﻧډو ﺟﻮړول وي ﭼﯥ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻪ وړاﻧﺪې ﮐﻮي ﺗﺮ څﻮ د ګډ ﺣﺴﺎب ورﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﻧﻮرﻣﻮﻧﻪ او ﻣﻌﻴﺎروﻧﻪ ﻣﻨځﺘﻪ راوړي “
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن د  ۶۵ ،٧۶او  ٧٩ﻣﺎدې ﻟﻪ ﻣﺨﯥ اﺟﺮاﻳﻴﻪ ﻗﻮﻩ د ﻗﺎﻧﻮن ﺟﻮړوﻧﯥ ﺑﻨﻴﺎدي واﮎ ﻟﺮي.
ﭘﺪې ﮐﯥ د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن او د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﻳﻮ ﻟړ ﭼﺎپ ﺷﻮي او ﻧﺎﭼﺎپ ﺷﻮي ﻣﻘﺮرې او ﮐړﻧﻼرې د ټﺎﮐﻨﻮ د
ﻗﺎﻧﻮن د ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻟﭙﺎرﻩ ﺷﺎﻣﻠﯥ دي

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺳﻼﻣﻲ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺖ
ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﻲ ټﺎﮐﻨﯥ ١٨ ،ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ٢٠١٠
د اروﭘﺎ د ډﻳﻤﻮآﺮاټﻴﻜﻮ ﺑڼﺴټﻮﻧﻮ ،ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د اﻣﻨﻴﺖ ﺳﺎزﻣﺎن د ټﺎآﻨﻮ د ﻣﺮﺳﺘﻲ او ﻣﻼ ﺗړ ټﻴﻢ )(OSCE/ODIHR EST
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ﻟﻪ ټﺎﮐﻨﻮ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﺗړاؤ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﻮړوﻧﻪ ﺑﻪ ﻟﻪ ﻳﻮې هﺮاړﺧﻴﺰې ﮐﺮﻩ ﮐﺘﻨﯥ څﺨﻪ ګټﻪ واﺧﻠﻲ .ددﻏﯥ ﮐﺘﻨﯥ ﻣﻮﺧﻪ د ﻳﻮ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﮐﺎري
ﭼﻮﮐﺎټ ﺟﻮړول دي ﺗﺮڅﻮ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﻪ ﻧړﻳﻮاﻟﻮ وﺟﺎﻳﺒﻮ ﺳﺮﻩ ﺳﻢ د ﺟﻤﻬﻮري ټﺎﮐﻨﻮ دا ډول ﮐﺎري ﭼﻮﮐﺎټ ﻣﻨځﺘﻪ راوړل ﺷﻲ
او د ټﺎﮐﻨﻮ اﺟﺮاﺁت ﻻﭘﺴﯥ ښﻪ ﮐړل ﺷﻲ .ﻳﻮازې اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﻮړﻧﯥ ﺗﻪ ﭘﻪ ﮐﺘﻮ ﺳﺮﻩ د اﺻﻼﺣﺎﺗﻮ ﻧږدې ټﻮﻟﻮ هڅﻮ ﺗﻪ ځﻮاب
)(٢٠
وﻳﻞ ﮐﻴﺪﻻﯼ ﺷﻲ.
ﭘﻪ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﮐﺎري ﭼﻮﮐﺎټ ﮐﯥ ښﻪ واﻟﯽ د ګډون او ﻣﺸﻮرﺗﻲ ﭘﺮوﺳﯥ ﻟﻪ ﻻرې راﺗﻼﯼ ﺷﻲ ﭼﯥ ﭘﺪې ﮐښﯥ اﺳﺎﺳﻲ هﻤګټﻲ هﻢ د
اﺟﺮاﻳﻴﻮي او هﻢ د ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻟﻪ داﺧﻞ او هﻢ ﺑﻬﺮ څﺨﻪ ﺷﺎﻣﻞ دي ﺗﺮ څﻮ دې ﭘﺮوﺳﯥ ﺗﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺖ او اﻋﺘﺒﺎر وروﺑﺨښﻲ .د ګډون
ﭘﺮوﺳﻪ ﻳﻮﻩ ښﻪ وﺳﻴﻠﻪ دﻩ ﺗﺮڅﻮ د ټﺎﮐﻨﻮ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﮐﺎري ﭼﻮﮐﺎټ ﻟﻪ ﺳﺮﻩ وﮐﺘﻞ ﺷﻲ ،وﻟﻮﺳﺘﻞ ﺷﻲ او د راﺗﻠﻮﻧﮑﯽ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻧﻈﺮ
ﻣﻮاﻓﻘﻪ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐړل ﺷﻲ .د ټﺎﮐﻨﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن د ﭘﻨﺪ اﺧﻴﺴﺘﻠﻮ ،ﺗﺨﻨﻴﮑﻲ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﭘﻪ ورﮐﻮل او ﻣﺎهﺮﻳﻨﻮ د ﻧﻈﺮ ﭘﻪ
ﺷﺎﻣﻠﻮﻟﻮ ﮐﻮﻻﯼ ﺷﻲ د ﺣﻘﻮﻗﻲ اﺻﻼح راوﺳﺘﻠﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﻳﻮ ښﻪ رول وﻟﻮﺑﻮي .ﻟﻪ ټﺎﮐﻨﻮ ﺳﺮﻩ ﺗړﻟﻲ هﻐﻪ ﻧړﻳﻮال ﺗړوﻧﻮﻧﻪ ﭼﯥ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻻﺳﻠﻴﮏ ﮐړي ﺑﺎﻳﺪ د اﺻﻼﺣﺎﺗﻮ ﻟﭙﺎرﻩ اﺳﺎس واوﺳﻲ.
د ټﺎﮐﻨﻮ ﭘﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﯥ وروﺳﺘﻲ ﺗﻌﺪﻳﻠﻮﻧﻪ ﻳﻮﻩ هﺮاړﺧﻴﺰﻩ ﭘﺮوﺳﻪ ﻧﻪ وﻩ .ﮐﻪ څﻪ هﻢ ﻳﻮ څﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﭘﺮﻣﺨﺘګﻮﻧﻪ و ﺧﻮ د  ٢٠١٠ﮐﺎل
د ټﺎﮐﻨﻮ ﻗﺎﻧﻮن د ځﻴﻨﻮ اﺳﺎﺳﻲ ﻣﺴﺎﻟﻮ ﭘﻪ اړﻩ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻧﻠﺮي ﻳﺎ ﺧﺎﻣﻮش دﯼ .ﻻﻧﺪې ﻟﻮﻣړﻳﺘﻮﺑﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐﯥ ﻧﻴﻮل ﮐﻴﺪﻻﯼ ﺷﻲ
ﭼﯥ ﮐﻠﻪ د ټﺎﮐﻨﻮ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﮐﺎري ﭼﻮﮐﺎټ اﺻﻼح ﮐﻴږي ﻳﺎ ﺑﻴﺎ ﻟﻪ ﺳﺮﻩ ﮐﺘﻞ ﮐﻴږي:











د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﻣﻴﮑﺎﻧﻴﺰم ،ﺟﻮړښﺖ ،ﻋﻤﻞ ﮐﻮل او ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ )وګﻮرئ د ﻟﻮﻣړﻳﺘﻮب درﻳﻤﻪ ﺳﺎﺣﻪ :د ټﺎﮐﻨﻮ
د ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن د ﻳﻮې ﺧﭙﻠﻮاﮐﯥ ،ﻣﺴﻠﮑﻲ او ﺑﯥ ﭘﺮې ادارې ﭘﻪ ﺣﻴﺚ ﺟﻮړول(؛
د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ د ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن واﮎ ،د ګﻤﺎرﻟﻮ ﻣﻴﮑﺎﻧﻴﺰم ،ﺟﻮړښﺖ ،ﻣﺎﻣﻮرﻳﺖ او روڼﺘﻴﺎ )وګﻮرئ د ﻟﻮﻣړﻳﺘﻮب
دوﻳﻤﻪ ﺳﺎﺣﻪ :د ټﺎﮐﻨﻴﺰو ﺣﻘﻮﻧﻮ ﭘﻪ اﻏﻴﺰﻣﻨﻪ ﺗﻮګﻪ د ﺳﺎﺗﻨﯥ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻣﻴﮑﺎﻧﻴﺰم ﺗﻘﻮﻳﻪ ﮐﻮل(؛
ټﺎﮐﻨﻴﺰ ﺳﻴﺴﺘﻢ )وګﻮرئ د ﻟﻮﻣړﻳﺘﻮب ۶ﻣﻪ ﺳﺎﺣﻪ :د اﻏﻴﺰﻣﻨﻮ ﺳﻴﺎﺳﻲ ګﻮﻧﺪوﻧﻮ ﺗﻘﻮﻳﻪ ﮐﻮل(؛
د ﮐﺎﻧﺪﻳﺪ ﮐﻴﺪﻟﻮ د وړﺗﻴﺎ ﺷﺮﻃﻮﻧﻪ؛
د ﮐﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ د ارزوﻧﯥ ﻣﻴﮑﺎﻧﺰم ﭼﯥ ﻟﻪ ﻧﺎﻗﺎﻧﻮﻧﻪ وﺳﻠﻪ واﻟﻮ ډﻟﻮ ﺳﺮﻩ ﺗړاؤ ﻟﺮي؛
د رﺳﻨﻴﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا د ټﺎﮐﻨﻴﺰو رﻗﻴﺒﺎﻧﻮ ،د ټﺎﮐﻨﻮ ﭘﺮ ﻣﻬﺎل د رﺳﻨﻴﻮ ﺣﻘﻮﻧﻪ او وﺟﺎﻳﺐ ،او هﻤﺪا راز ﻟﻪ ﺟﺮم او ﺑﺪﻧﺎﻣۍ
وﻳﺴﺘﻞ ،ﺳﭙﮑﺎوﯼ او ورﺗﻪ ﺗﻴﺮﻳﻮ ﭘﻮښښ؛
د ټﺎﮐﻨﻮ ﭘﻪ ورځ د ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ رول واﺿﺢ ﮐﻮل؛
د ټﺎﮐﻨﻴﺰو ﺗﻴﺮﻳﻮ څﻴړﻧﻪ او ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﮐﻮل؛
د ډﻳﺮو ﭘﻴﺎوړو ﺳﻴﺎﺳﻲ ګﻮﻧﺪوﻧﻮ د ﺛﺒﺘﻮﻟﻮ ﺷﺮﻃﻮﻧﻪ )وګﻮرئ د ﻟﻮﻣړﻳﺘﻮب ۶ﻣﻪ ﺳﺎﺣﻪ :د ﺳﻴﺎﺳﻲ ګﻮﻧﺪوﻧﻮ ﭘﻪ اﻏﻴﺰﻣﻨﻪ
ﺗﻮګﻪ ﺗﻘﻮﻳﻪ ﮐﻮل(؛
د ټﺎﮐﻨﻮ د څﺎروﻧﮑﻮ ﺣﻘﻮﻧﻪ او وﺟﺎﻳﺐ )وګﻮرئ د ﻟﻮﻣړﻳﺘﻮب ٧ﻣﻪ ﺳﺎﺣﻪ :د ﻣﺤﻠﻲ څﺎروﻧﮑﻮ د ټﺎﮐﻨﻮ د ارزوﻧﯥ د ﻳﻮ
ﻣﻬﻢ اوزار ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﺗﻘﻮﻳﻪ ﮐﻮل(.

ﺳﺮﺑﻴﺮﻩ ﭘﺮ دې ،د اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن ځﻴﻨﯥ ﺑﺮﺧﯥ ﻳﺎ ﺧﻮ ﻟﻪ ﻧړﻳﻮاﻟﻮ وﺟﺎﻳﺒﻮ ﺳﺮﻩ ﺑﺮاﺑﺮې ﻧﺪي او ﻳﺎ هﻢ د ټﺎﮐﻨﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ګﺮاﻧﯥ ﭘﺮوﺳﯥ
ﺟﻮړوي .ﺧﻮ ﺳﺮﻩ ﻟﻪ دې ،د اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ اﺻﻼﺣﺎﺗﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﺑﺤﺚ ﮐﻮﻟﻮ ﮐﯥ ﺑﺎﻳﺪ ﻟﻪ اﺣﺘﻴﺎط څﺨﻪ ﮐﺎر واﺧﻴﺴﺘﻞ ﺷﻲ .ﭘﻪ
اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﯥ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﭘﻪ ﻋﻤﻠﻲ ﺗﻮګﻪ ﺳﺘﻮﻧﺰﻣﻦ دﯼ ځﮑﻪ ﭼﯥ ﺑﺎﻳﺪ ﻟﻮﻳﻪ ﺟﺮګﻪ راوﺑﻠﻞ ﺷﻲ.
ﮐﻪ ﭼﻴﺮې د اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن د ﺗﻌﺪﻳﻞ ﭘﻪ ﺳﺮ ﭘﺮﻳﮑړﻩ وﺷﻲ ﻧﻮ ﻻﻧﺪې ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ اﺣﮑﺎم ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻴﺎ ﻟﻪ ﺳﺮﻩ وﮐﺘﻞ ﺷﻲ:
 د اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮﻳﻮ ادارو ﺳﺘﺮ ﺷﻤﻴﺮ او د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺗﻘﻮﻳﻢ د هﻤﻤﻬﺎﻟۍ ﻧﺸﺘﻮاﻟﯽ ډﻳﺮ ﻣﺸﮑﻞ دي ﭼﯥ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺷﻲ.
 د وﻟﺴﻤﺸﺮۍ ) (٢١د ﮐﺎﻧﺪﻳﺪاﺗﻮرﯼ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻣﺤﺪودﻳﺘﻮﻧﻮ وﺿﻊ ﮐﻮل د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﻣﺪﻧﻲ ټﻮﻟﻨﻮ او ﺳﻴﺎﺳﻲ ګﻮﻧﺪوﻧﻮ
)(٢٢
ﻟﻪ ﮐﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﻟﻪ اﺻﻮل ﺳﺮﻩ ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺪي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٢٠
٢١
٢٢

ﻟﻪ اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﺮﺗﻪ ﻧﻮرو ﻗﺎﻧﻮن ﺟﻮړوﻟﻮ ﺗﻪ ﻟﻮﻣړﻧۍ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﻮړووﻧﻪ وﻳﻞ ﮐﻴږي .ﭘﻪ اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﯥ ﻳﻮازې ﻟﻮﻳﻪ ﺟﺮګﻪ ﺗﻌﺪﻳﻞ
راوﺳﺘﻼﯼ ﺷﻲ .د ﻟﻮﻳﯥ ﺟﺮګﯥ ﺟﻮړول ﻳﻮ ﻣﺸﮑﻞ ﮐﺎر دﯼ ﭘﺪې ﭼﯥ دداﺳﯥ اﺳﺘﺎزو ﺷﺘﻮن ﭘﮑښﯥ اړﻳﻦ دﯼ ﭼﯥ اوس ﻣﻬﺎل ﻧﺸﺘﻪ.
د اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن  ۶٢.١ﻣﺎدﻩ د هﻐﻮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ ﻣﺨﻪ ﻧﻴﺴﻲ ﭼﯥ اﻓﻐﺎﻧﻲ ﻣﻮر اوﭘﻼر ﭘﻴﺪا وي.
د  ٢۵ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺗﺒﺼﺮو  ٣ﭘﺎراګﺮاف واﺋﻲ“ :د ﻣﺬهﺐ  ...ﭘﺮ اﺳﺎس د وګړو ﺗﺮﻣﻨځ د ﺣﻘﻮﻧﻮ ﭘﺮﺳﺮهﻴڅ ډول ﺗﻮﭘﻴﺮ اﺟﺎزﻩ ﻧﻠﺮي” هﻤﺪا راز
 ١۵ﭘﺎراګﺮاف واﺋﻲ“ :هﻐﻪ اﺷﺨﺎص ﭼﯥ د ﮐﺎﻧﺪﻳﺪ ﮐﻴﺪﻟﻮ ﻣﺠﺎز دي ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ﻏﻴﺮﻣﻨﻄﻘﻲ ﻳﺎ ﺗﺒﻌﻴﻀﻲ ډول ﻟﮑﻪ ...ﻣﻴﺮاث ﺑﺎﻳﺪ وﻧﻪ وﻳﺴﺘﻞ ﺷﻲ”.

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺳﻼﻣﻲ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺖ
ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﻲ ټﺎﮐﻨﯥ ١٨ ،ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ٢٠١٠
د اروﭘﺎ د ډﻳﻤﻮآﺮاټﻴﻜﻮ ﺑڼﺴټﻮﻧﻮ ،ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د اﻣﻨﻴﺖ ﺳﺎزﻣﺎن د ټﺎآﻨﻮ د ﻣﺮﺳﺘﻲ او ﻣﻼ ﺗړ ټﻴﻢ )(OSCE/ODIHR EST


ب.

10

د ټﺎﮐﻨﻮ د ﻧﻮﯼ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ څﻴﺮ اﺳﺎﺳﻲ ﻣﻮﺿﻮﻋګﺎﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې د وﻟﺴﻤﺸﺮ واﮎ – داﺳﯥ ﺳﺘﻮﻧﺰې راوﻻړوي ﭼﯥ ﭘﻪ ﭘﺎﻳﻠﻪ
ﮐﯥ ﻳﯥ د ﻗﺎﻧﻮن ﺟﻮړوﻧﯥ ﻗﺪرت راﮐﻤﻴږي او هﻢ د واﮐﻮﻧﻮ د ﺗﻘﺴﻴﻤﻮﻟﻮ اﺻﻮل ﮐﻤﺰورﯼ ﮐﻮي.
د ﻟﻮﻣړﻳﺘﻮب دوﻳﻤﻪ ﺳﺎﺣﻪ :ﭘﻪ اﻏﻴﺰﻣﻨﻪ ﺗﻮګﻪ د ټﺎﮐﻨﻴﺰو ﺣﻘﻮﻧﻮ د ﺧﻮﻧﺪﻳﺘﻮب ﻣﻴﮑﺎﻧﻴﺰم

د ټﺎﮐﻨﻴﺰو ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺳﺎﺗﻨﻪ د ﺧﻠﮑﻮ د اﻋﺘﻤﺎد ﻻﺳﺘﻪ راوړﻟﻮ ﮐﯥ ﮐﻠﻴﺪي رول ﻟﺮي ﭘﺪې ﭼﯥ دا ﺧﻠﮑﻮ ﺗﻪ ﺑﺎور ورﮐﻮي ﭼﯥ د دوئ
ﭘﺮ ﺣﻘﻮﻧﻮ د ﺗﻴﺮي او ﺧﭙﻠﻮاﮐۍ ﺗﻪ د زﻳﺎن رﺳﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﺻﻮرت ﮐﯥ ﭘﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ډول ځﻮاب وﻳﻞ ﮐﻴږي .د ټﺎﮐﻨﻴﺰو ﺳﺘﻮﻧﺰو د ﺣﻞ
ﻟﭙﺎرﻩ ﺑﺎﻳﺪ اﻏﻴﺰﻣﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﻪ ﮐﺎر واﭼﻮل ﺷﻲ ځﮑﻪ ﭼﯥ دا ﺑﺎور ورﮐﻮي ﭼﯥ اﺻﻮﻟﻮ ﺗﻪ اﺣﺘﺮام ﮐﻴږي او داﭼﯥ ﮐﻪ ﭼﻴﺮې ﺗﻴﺮﯼ
ﭘﺮې وﺷﻲ ﻧﻮ ﺗﻴﺮي ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﺗﻪ ﺑﻪ ﺳﺰا ورﮐړل ﺷﻲ.
ﭘﻪ  ٢٠١٠ﮐﺎل ﮐﯥ ټﺎﮐﻨﻴﺰې درﻏﻠۍ او د ﻣﻌﺎﻓۍ ﮐﻠﺘﻮر ډﻳﺮ ﻋﺎم و .ﻳﻮ دﻟﻴﻞ ﻳﯥ دا و ﭼﯥ دﻟﺘﻪ ﮐﻤﺰورﯼ ﺟﻤﻬﻮري ﮐﻠﺘﻮر ﻣﺮوج
و او ﺑﻞ د ﺣﺴﺎب ورﮐﻮﻟﻮ ﻧﺸﺘﻮاﻟﯽ و ﭼﯥ ﻳﻮازې د ﺗﺨﻨﻴﮑﻲ ښﻪ واﻟﻲ ﻟﻪ ﭘﻠﻮﻩ ﻧﺸﻲ ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ ﺗﻠﻼﯼ .د ﺑﻨﺴټﻴﺰ ﺟﻮړښﺖ ﭘﺮﻣﺨﺘګ
ﭘﻪ ﭘﺮوﺳﻪ ﮐﯥ ښﻪ واﻟۍ راوﺳﺘﻼي ﺷﻲ ﺧﻮ ﺳﺮﻩ ﻟﻪ دې هﻢ ﭘﻪ ټﺎﮐﻨﻴﺰﻩ ﭘﺮوﺳﻪ ﮐﯥ د اﻏﻴﺰﻣﻦ ﮐﻨﺘﺮول د دوام ﻟﭙﺎرﻩ اړﻳﻦ دﯼ.
د ټﺎﮐﻨﻴﺰو ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺳﺎﺗﻨﻪ ﭘﻪ اﺳﺎﺳﻲ ﺗﻮګﻪ د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن دﻧﺪﻩ دﻩ ﭼﯥ ﭘﺨﭙﻠﻪ ﻳﻮ ﻣﻮﻗﺘﻪ ادارﻩ دﻩ .د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ
ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﻟﻪ ټﺎﮐﻨﻮ څﺨﻪ  ١٢٠ورځﯥ د ﻣﺨﻪ ﻣﻨځﺘﻪ راځﻲ او ﻣﺴﺆﻟﻴﺖ ﻳﯥ د ﮐﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ او راﻳﻪ ورﮐﻮوﻧﮑﻮ د ﻟﻴﺴﺖ ﭘﺮ وړاﻧﺪې
ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ ﺗﻪ ځﻮاب وﻳﻞ دي ﭼﯥ ﻟﻪ ټﺎﮐﻨﻴﺰو ﺗﻴﺮﻳﻮ ﺳﺮﻩ ﺗړﻟﻲ وي .هﻤﺪاراز د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن د اﺳﺘﻴﻨﺎف ﻧﻬﺎﻳﯽ
ادارﻩ هﻢ دﻩ .ﻟﻪ ﻳﻮﻩ ﭘﻠﻮﻩ د ټﺎﮐﻨﻴﺰې ﭘﺮوﺳﯥ د ﺳﭙﻴڅﻠﺘﻴﺎ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﻟﻪ ټﺎﮐﻨﻮﻧﻪ ﺳﻤﺪﺳﺘﻲ ﻣﺨﮑﯥ دداﺳﯥ ﻳﻮې ﻣﻬﻤﯥ ادارې ﻣﻨځﺘﻪ
راوړل ﻏﻴﺮ ﻋﻤﻠﻲ ﮐﺎر دﯼ ځﮑﻪ ﭼﯥ د ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ ګﻤﺎرﻧﻪ ،د ﮐړﻧﻼرو ﺧﭙﻠﻮل او د دوام ﻳﻘﻴﻨﻲ ﮐﻮل ،ﺗﻤﺎﻣﻴﺖ او ﭘﺮوﺧﺖ د
ﭘﺮﻳﮑړو ﮐﻮل ﺑﻪ ښﺎﻳﻲ د ټﺎﮐﻨﻮ څﺮﻧګﻮاﻟﯽ ﭘﻪ ﻣﻨﻔﻲ ﺗﻮګﻪ ﺗﺮ اﻏﻴﺰې ﻻﻧﺪې راوﻟﻲ .ﻟﻪ ﺑﻞ ﭘﻠﻮﻩ د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﭘﻪ
داﻳﻤﻲ ﺗﻮګﻪ داﺳﯥ ﺟﻮړول ﭼﯥ ﭘﻪ ټﻮﻟﻮ وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ دﻓﺘﺮوﻧﻪ وﻟﺮي ،دا ﺑﻪ ډﻳﺮ ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﻲ او ﭘﻪ ﭘﺎﻳﻠﻪ ﮐﯥ ﺑﻪ ﻳﯥ دوام
ﻧﺎﺷﻮﻧﯽ ﺷﻲ.
.١

د ټﺎﮐﻨﻴﺰو ﻗﻀﻴﻮ د ﺣﻞ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻣﻴﮑﺎﻧﺰم اﺻﻼح ﮐﻮل

د ټﺎﮐﻨﻮ د ﻗﻀﻴﻮ د ﺣﻞ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻣﻴﮑﺎﻧﺰم د اﺻﻼح ﭘﻪ اړﻩ ﻓﮑﺮ ﮐﻴﺪﻻﯼ ﺷﻲ .د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن واﮐﻮﻧﻪ ﻳﻮځﺎﯼ ﮐﻴﺪﻻﯼ
ﺷﻲ ،د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ د ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﻣﺮﮐﺰي دﻓﺘﺮوﻧﻪ ﭘﻪ داﻳﻤﻲ ﺗﻮګﻪ ﺟﻮړﻳﺪﻻﯼ ﺷﻲ ،د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ وﻻﻳﺘﻲ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن
ﻣﺮﮐﺰوﻧﻪ د ﻗﻀﻴﻮ د ﺣﻞ ﻟﭙﺎرﻩ ﺧﭙﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﻨﺪوﻻﯼ ﺷﻲ او د ټﺎﮐﻨﻮ د ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن رول د ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ اورﻳﺪﻟﻮ ﮐﯥ ﭘﻴﺎوړﯼ
ﮐﻴﺪﻻﯼ ﺷﻲ.
د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ادارﻩ د ټﺎﮐﻨﻮ د ﻗﻀﻴﻮ د ﺣﻞ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻧﻬﺎﻳﻲ اﺳﺘﻴﻨﺎف ﻣﺤﮑﻤﯥ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﮐﺎر ﺗﻪ اداﻣﻪ
ورﮐﻮﻻﯼ ﺷﻲ .دا ﺑﻪ ﺗﻞ د ټﺎﮐﻨﻮ څﺎرﻧﻪ ﮐﻮي .ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮐﯥ ﺑﻪ د ټﺎﮐﻨﻮ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﭘﻪ هﺮﻩ ﮐﭽﻪ ﻟﻪ ټﺎﮐﻨﻮ ﺳﺮﻩ ﺗړﻟﻲ ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻪ
ﭘﺨﭙﻠﻪ وګﻮري .ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻟﻮﻣړۍ د ټﺎﮐﻨﻮ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﺗﻪ وړاﻧﺪې ﮐﻴږي ﻟﻪ دې اﻣﮑﺎن ﺳﺮﻩ ﭼﯥ وروﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﻳﻮې ﺑﻠﯥ ﻣﺤﮑﻤﯥ
ﺗﻪ وړاﻧﺪې ﺷﻲ او ﭘﻪ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺗﻮګﻪ ﺑﻪ د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﺗﻪ راﺟﻊ ﺷﻲ .د ﺷﮑﺎﻳﺖ ﭘﻪ ﻟﻮﻣړي ﺳﺮﻩ ﮐﯥ ارزوﻧﻪ د ټﺎﮐﻨﻮ
د ادارې ﻧﻮرﻣﺎل ﻋﻤﻞ دﯼ .د ټﺎﮐﻨﻮ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﺗﻪ د ﺷﮑﺎﻳﺖ وړاﻧﺪې ﮐﻮل ﺑﻪ د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن د داراﻻﻧﺸﺎ دﻧﻨﻪ
ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻪ اړﺗﻴﺎ ﻟﺮي او هﻤﺪا راز د ټﻴټﯥ ﮐﭽﯥ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﺗﻪ ﺑﻪ هﻢ اړﺗﻴﺎ وي ﭼﯥ ټﺎﮐﻨﻴﺰې ﻗﻀﻴﯥ ﺣﻞ ﮐړي.
وړاﻧﺪﻳﺰ ﺷﻮي ﺗﻐﻴﺮوﻧﻪ ﺑﻪ ډﻳﺮې ګټﯥ وﻟﺮي .دا ﺑﻪ ﭘﻪ وﻻﻳﺘﻲ ﮐﭽﻪ د ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ د وﻻﻳﺘﻲ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن اړﺗﻴﺎ ﺧﺘﻤﻪ ﮐړي ،ﭼﯥ ﭘﻪ
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮐﯥ ﺑﻪ ﻳﯥ ﻟګښﺘﻮﻧﻪ راﮐﻢ ﺷﻲ ،د ټﺎﮐﻨﻴﺰو ﻗﻀﻴﻮ ﺣﻞ ﺑﻪ اﺳﺎن ﺷﻲ او د ﭘﺮﻳﮑړوﺣﻘﻮﻗﯽ دوام ﺑﻪ ﻏښﺘﻠﯽ ﺷﻲ .هﻤﺪا راز ،د
ټﺎﮐﻨﻮ ﺗﺮ ﻣﻨځ د ﻳﻮې داﻳﻤﻲ ادارې ﭘﻪ ﺣﻴﺚ ،ﺑﻪ د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﮐﻢ ﺷﻤﻴﺮ ﻏړي وﻟﺮي ﭼﯥ ﮐﻮﻻﯼ ﺷﻲ ﺧﭙﻞ
ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻻﭘﺴﯥ ښﻪ ﮐړي ،د ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ اړﻩ ﭘﻮهﺎوﯼ زﻳﺎت ﮐړي ،د ټﺎﮐﻨﻮ ﭘﻪ ﻧﻮرو ﮐړﻧﻮ ﮐﻨﺘﺮول ﭘﻴﺪا ﮐړي او د ټﺎﮐﻨﻴﺰو
اﺻﻼﺣﺎﺗﻮ ﭘﻪ راوﺳﺘﻠﻮ ﮐﯥ وﻧډﻩ واﺧﻠﻲ .ﭘﻪ اوږدې ﻣﻮدې ﮐﯥ د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن د ﻗﻀﺎ ﭘﻪ ﻗﻮې ﮐﯥ هﻐﻪ وﺧﺖ
ﺷﺎﻣﻠﻴﺪﻻي ﺷﻲ ﭼﯥ ﭘﺮ ﻣﺤﮑﻤﻮ د ټﺎﮐﻨﻴﺰو ﻣﺴﺎﻟﻮ د ﺣﻞ ﭘﻪ اړﻩ ﺑﺎور او اﻋﺘﻤﺎد زﻳﺎت ﺷﻲ.
.٢

د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن د ﮐﻤﺸﻨﺮاﻧﻮ د ګﻤﺎرﻟﻮ د ﻣﻴﮑﺎﻧﺰم ﺑﻴﺎ ﻟﻪ ﺳﺮﻩ ﮐﺘﻨﻪ

د  ٢٠١٠ﮐﺎل د ټﺎﮐﻨﻮ د ﻗﺎﻧﻮن د ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ،د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﮐﻤﺸﻨﺮان اوس ﻳﻮازې د وﻟﺴﻤﺸﺮ ﻟﻪ ﭘﻠﻮﻩ د ﻣﻠﻲ
ﺷﻮرا او ﺳﺘﺮې ﻣﺤﮑﻤﯥ ﭘﻪ ﻣﺸﻮرﻩ ټﺎﮐﻞ ﮐﻴږي .د ﮐﻤﺸﻨﺮاﻧﻮ ټﺎﮐﻞ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻴﺎ وﮐﺘﻞ ﺷﻲ او ﭘﺮاﺧﻪ ﺷﻲ .د ټﺎﮐﻠﻮ ﻣﻴﮑﺎﻧﺰم ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻘﻴﻨﻲ
ﮐړي ﭼﯥ د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﺧﭙﻠﻮاﮎ ،ﺟﺎﻣﻊ ،ﺑﯥ ﭘﺮې او ﻣﺴﻠﮑﻲ دﯼ او دا ﭼﯥ د ټﻮﻟﻮ هﻤګټﻮ ﺑﺎور ﻟﻪ ځﺎن ﺳﺮﻩ
ﻟﺮي.

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺳﻼﻣﻲ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺖ
ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﻲ ټﺎﮐﻨﯥ ١٨ ،ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ٢٠١٠
د اروﭘﺎ د ډﻳﻤﻮآﺮاټﻴﻜﻮ ﺑڼﺴټﻮﻧﻮ ،ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د اﻣﻨﻴﺖ ﺳﺎزﻣﺎن د ټﺎآﻨﻮ د ﻣﺮﺳﺘﻲ او ﻣﻼ ﺗړ ټﻴﻢ )(OSCE/ODIHR EST
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ﭘﺪې اړﻩ هﻢ ﻓﮑﺮ ﮐﻴﺪﻻﯼ ﺷﻲ ﭼﯥ د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺮ هﻐﻪ ﻳﻮ څﻮ ﻧړﻳﻮال ﮐﻤﺸﻨﺮان وﻟﺮي ﺗﺮ ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ددﻏﯥ
ادارې ﭘﻪ ﺑﯥ ﭘﺮﯦﺘﻮب ،ﺧﭙﻠﻮاﮐۍ ،وړﺗﻴﺎ او ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﺸﭙړ ﺑﺎور ﻧﻪ وي ﻣﻨځﺘﻪ راﻏﻠﯽ .ﭘﻪ ﺗﻴﺮو درﻳﻮ دورو ﮐﯥ د ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﺷﺘﻮن
ددې ادارې ﭘﻪ اړﻩ د ﺧﭙﻠﻮاﮐۍ او واﮎ ﭘﺮاخ ﺗﻔﺴﻴﺮ وړاﻧﺪې ﮐړﯼ .ﺧﻮ ﺳﺮﻩ ﻟﻪ دې ،د ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﮐﻤﺸﻨﺮاﻧﻮ ﺷﺘﻮن ښﺎﻳﻲ د
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻗﻀﺎﻳﻲ ﭘﺮﻳﮑړو ﮐﻮل ﮐﻤﺰورﯼ ﮐړي او ﭘﻪ ﭘﺎﻳﻠﻪ ﮐﯥ ﺑﻪ داﺳﯥ ﻧﻪ وي ﭼﯥ د اﺳﺘﻴﻨﺎف ﻣﻴﮑﺎﻧﺰم ﻗﻀﺎ ﺗﻪ واړول ﺷﻲ.
ﻟﻪ هﻤﺪې ﮐﺒﻠﻪ ﺑﻪ دا ﻣﻬﻤﻪ وي ﭼﯥ د ﻳﻮ ﺑﺸﭙړ اﻓﻐﺎﻧﻲ ﻣﻴﮑﺎﻧﺰم ﭘﻪ ﻟﻮر وﻻړ ﺷﻲ او ﭘﻪ ﺗﺪرﻳﺠﯽ ﺑڼﻪ د ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﮐﻤﺸﻨﺮاﻧﻮ ﺣﻀﻮر
وﺑﺎﺳﻲ ﺧﻮ ﻧړﻳﻮال ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ﻣﺸﻮرﺗﻲ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﮐﯥ ﻣﻮﺟﻮد وي.
.٣

د ټﺎﮐﻨﻴﺰو ﺗﻴﺮﻳﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﻗﻀﺎﻳﻲ ځﻮاب ﭘﻴﺎوړﯼ ﮐﻮل

ﻟﻪ دﻏﻮ ﺑﺪﻟﻮﻧﻮﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﻣﻮازي ،ټﺎﮐﻨﻴﺰو ﺗﻴﺮﻳﻮ ﺗﻪ ﻗﻀﺎﻳﻲ ځﻮاب ﺑﻴﺎ هﻢ ښﻪ ﮐﻴﺪﻻﯼ ﺷﻲ .ﭘﻪ ﻋﻤﻞ ﮐﯥ ،ﺟﺪي ټﺎﮐﻨﻴﺰو ﺗﻴﺮﻳﻮ ﺗﻪ د
ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﮐﻮﻟﻮ ډﻳﺮ ﮐﻢ ځﻮاب وﻳﻞ ﺷﻮﯼ (٢٣) ،ﺧﻮ ﺑﻴﺎ ﭘﻪ دې ﮐﺎل ﮐﯥ هﻢ ﻳﻮ ﻟړ ګﺎﻣﻮﻧﻪ اﺧﻴﺴﺘﻞ ﺷﻮي دي .د درﻏﻠﻴﻮ او ﺗﺸﺪد
ﺳﺘﺮې ﮐﭽﯥ ﺗﻪ ﭘﻪ ﮐﺘﻮ ﺳﺮﻩ ،هﻐﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺣﻘﻮﻗﻲ ګﺎﻣﻮﻧﻪ ﭼﯥ ﺑﺎﻳﺪ د هﻐﻪ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې اﺧﻴﺴﺘﻞ ﺷﻮي واﯼ ﭼﯥ ﺟﺪي ﺗﻴﺮي
ﻳﯥ ﺗﺮ ﺳﺮﻩ ﮐړي او ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﺷﻮي واﯼ او ﺳﺰا ورﮐړل ﺷﻮې واﯼ ﺧﻮ داﺳﯥ وﻧﻪ ﺷﻮل او ﭘﻪ ﭘﺎﻳﻠﻪ ﮐﯥ د ﺑﺨښﻨﯥ ﮐﻠﺘﻮر ﺗﻪ
ودﻩ ورﮐړل ﺷﻮﻩ.
ﭘﺪاﺳﯥ ﺣﺎل ﮐﯥ ﭼﯥ د  ١٩٧۶ﮐﺎل د ﺟﺰا ﻗﺎﻧﻮن د ټﺎﮐﻨﻴﺰو ﺗﻴﺮﻳﻮ ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﺗﻪ ﺳﺨﺘﯥ ﺳﺰاګﺎﻧﯥ ټﺎﮐﻲ ﺧﻮ د ﺟﺰا ﭘﻪ ﻗﺎﻧﻮن او د
ﺟﻨﺎﻳﻲ ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ د اﺻﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﯥ داﺳﯥ ښﮑﺎرﻩ ﻣﻴﮑﺎﻧﺰم ﻧﺸﺘﻪ ﭼﯥ څﻨګﻪ ﺑﺎﻳﺪ د دا ډول ﻗﻀﻴﻮ څﻴړﻧﻪ وﺷﻲ او ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ
ﺷﻲ .ﺑﺪﻟﻮﻧﻮﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ راوﺳﺘﻞ ﺷﻲ ﭼﯥ ﭘﻴﭽﻠﻲ او ﭘﺮ ﻳﻮ ﺑﻞ اوښﺘﻲ ﻗﻀﺎﻳﻲ اﺣﮑﺎم واﺿﺢ ﺷﻲ ﭼﯥ ﭘﺨﭙﻠﻪ ﻧﻮرو ﺳﻨګﻴﻨﻮ ﺟﻨﺎﻳﻲ
ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﻻر هﻮارﻩ وي .ﺳﺮﺑﻴﺮﻩ ﭘﺮ دې ،د ټﺎﮐﻨﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﺗﻪ هﻢ د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﭘﻪ څﻴﺮ واﺿﺢ
واﮎ ورﮐﻮل ﮐﻴﺪﻻﯼ ﺷﻲ ﭼﯥ ﻧﻴﻎ ﭘﻪ ﻧﻴﻐﻪ ﻗﻀﻴﯥ ﻣﺤﮑﻤﯥ ﺗﻪ واﺳﺘﻮي.
ث.

د ﻟﻮﻣړﻳﺘﻮب درﻳﻤﻪ ﺳﺎﺣﻪ :د ټﺎﮐﻨﻮ ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن څﺨﻪ د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺳﻤﻮن د ﻳﻮې ﺧﭙﻠﻮاﮐﯥ ،ﻣﺴﻠﮑﻲ او ﺑﯥ
ﭘﺮې ادارې ﺟﻮړول

ﭘﺪاﺳﯥ ﺣﺎل ﮐﯥ ﭼﯥ د ټﺎﮐﻨﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن د ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﻲ ټﺎﮐﻨﻮ ﭘﻪ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐﻮﻟﻮ ﮐﯥ ښﮑﺎرﻩ ﻏﻮرﻩ واﻟﯽ وښﻮد ﺧﻮ ﺑﻴﺎ هﻢ
داﺳﯥ هڅﻮ ﺗﻪ اړﺗﻴﺎ دﻩ ﭼﯥ دا ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﻻﭘﺴﯥ ﭘﻴﺎوړي ﮐړي او د وﻟﺴﻮاﻟﻴﻮ او د راﻳﯥ د ځﺎﻳﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﮐﭽﻪ ﻟﻪ ﻧﻨګﻮوﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﻻ
ډﻳﺮﻩ اﻏﻴﺰﻣﻨﻪ ﺗﻮګﻪ ﻋﻤﻞ وﮐړي .د داﺳﯥ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﻻزﻣﻪ دﻩ ﭼﯥ د ټﺎﮐﻨﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن د ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ ټﺎﮐﻠﻮ ﺗﻪ اداﻣﻪ
ورﮐړي ،ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮ وروﺳﺘﻴﻮ ﺗﺠﺮﺑﻮ څﺨﻪ زدﻩ ﮐړﻩ وﮐړي او د ﻇﺮﻓﻴﺖ د ﻟﻮړوﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﻧﻮر ګﺎﻣﻮﻧﻪ ﭘﻮرﺗﻪ ﮐړي .ﻳﻮ
ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋﻳﮏ ﭘﻼن ﺑﺎﻳﺪ ﺟﻮړ ﮐړي ﺗﺮڅﻮ د راﺗﻠﻮﻧﮑﯽ ﻟﭙﺎرﻩ ﻟﻮﻣړﻳﺘﻮﺑﻮﻧﻪ ﭘﻪ ګﻮﺗﻪ ﮐړي ،د ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻮړوﻧﻪ ﺑﻴﺎ ﻟﻪ ﺳﺮﻩ وﮐړي
او اړﻳﻨﯥ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻻﺳﺘﻪ راوړي .د ټﺎﮐﻨﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﺗﻪ د ﺗﺠﻬﻴﺰاﺗﻮ ﭘﻪ رﺳﻮﻟﻮ ﮐﯥ د ﻧړﻳﻮاﻟﯥ ټﻮﻟﻨﯥ د ﻣﺮﺳﺘﯥ اداﻣﻪ
ﺿﺮوري دﻩ ﺗﺮ څﻮ وﮐﻮﻻﯼ ﺷﻲ ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧﮑﯥ ﮐﯥ ﻟﻪ ﻧړﻳﻮاﻟﯥ ﻣﺮﺳﺘﯥ ﭘﺮﺗﻪ ټﺎﮐﻨﯥ ﺗﺮ ﺳﺮﻩ ﮐړي.
داﺳﯥ ډﻳﺮې ﺳﺎﺣﯥ دي ﭼﯥ د وروﺳﺘﻴﻮ ﭘﺮﻣﺨﺘګﻮﻧﻮ ﭘﺮ اﺳﺎس د اوږدې ﻣﻮدې ﻟﭙﺎرﻩ د ټﺎﮐﻨﻴﺰو اﺻﻼﺣﺎﺗﻮ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﺗړاؤ ﭘﻪ ﭘﺎم
ﮐﯥ ﻧﻴﻮل ﮐﻴﺪﻻﯼ ﺷﻲ .ﻧﻮﻣﻮړﯼ ﻻﻧﺪې ﺳﺎﺣﯥ راﻧﻐﺎړي:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٢٣

ﻟﻮﯼ څﺎرﻧﻮاﻟﯽ راﭘﻮر ورﮐړ ﭼﯥ د  ٢٠٠۵او  ٢٠٠٩ﮐﺎل ﻟﻪ ټﺎﮐﻨﻮ وروﺳﺘﻪ هﻴڅ ډول ﺗﺤﻘﻴﻖ او ﻣﺤﺎﮐﻤﯥ ﻧﺪي ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻮي .د ﻟﻮﯼ څﺎرﻧﻮال
ﻟﻪ ﻣﻌﺎون ﺳﺮﻩ ﻏﻮﻧډﻩ ١۴ ،اﮐﺘﻮﺑﺮ .٢٠١٠

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺳﻼﻣﻲ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺖ
ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﻲ ټﺎﮐﻨﯥ ١٨ ،ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ٢٠١٠
د اروﭘﺎ د ډﻳﻤﻮآﺮاټﻴﻜﻮ ﺑڼﺴټﻮﻧﻮ ،ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د اﻣﻨﻴﺖ ﺳﺎزﻣﺎن د ټﺎآﻨﻮ د ﻣﺮﺳﺘﻲ او ﻣﻼ ﺗړ ټﻴﻢ )(OSCE/ODIHR EST
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د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن د ګﻤﺎرﻧﯥ د ﻣﻴﮑﺎﻧﺰم اﺻﻼح :د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن د ګﻤﺎرﻟﻮ ﭘﻪ ﭘﺮوﺳﻪ ﮐﯽ ،ﺣﻘﻮﻗﻲ
ﺑﻨﺴټﻮﻧﻮ ﺗﻪ اړﺗﻴﺎ دﻩ .د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ټﻮل ﻏړي اوس ﻣﻬﺎل د وﻟﺴﻤﺸﺮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﭘﺮﺗﻪ ﻟﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻳﺎ څﺎرﻧﯥ ټﺎﮐﻞ
ﮐﻴږي .د ټﺎﮐﻨﯥ دا ﻣﻴﮑﺎﻧﺰم ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻴﺎ ﻟﻪ ﺳﺮﻩ وﮐﺘﻞ ﺷﻲ او داﺳﯥ اﺻﻼح ﮐړل ﺷﻲ ﭼﯥ ﺑﯥ ﭘﺮﻳﺘﻮب ،ﺧﭙﻠﻮاﮐﻲ ،ﻣﺴﻠﮑﻲ ﺗﻮب ،او
د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﭘﻪ ﮐﺎر ﮐﯥ ﺑﺎور راﻣﻨځﺘﻪ ﮐړي .ﺑﯥ ﺷﻤﻴﺮﻩ داﺳﯥ ښﯥ ﮐړﻧﯥ ﺷﺘﻪ ﭼﯥ دا اﺻﻮﻟﻮﻧﻪ ﭘﻮرﻩ ﮐﻮﻻﯼ
ﺷﻲ .ﭘﻪ ﻣﻴﮑﺎﻧﺰم ﮐﯥ ﮐﻴﺪﻻﯼ ﺷﻲ ﭼﯥ د ټﺎﮐﻨﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﺗﻪ د وﻟﺴﻤﺸﺮ ﻟﻪ ﭘﻠﻮﻩ د ﻧﻮﻣﻮل ﺷﻮﻳﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﻟﻴﺴﺖ ﻟﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن
څﺨﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﻲ .ﺑﺮﻋﮑﺲ ،ﭘﺎرﻟﻤﺎن هﻢ ﺑﺎﻳﺪ وﮐﻮﻻﯼ ﺷﻲ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ وار ﺳﺮﻩ ﻧﻮﻣﺎﻧﺪان وړاﻧﺪې ﮐړي ﭼﯥ وﻟﺴﻤﺸﺮ ﻳﯥ
ګﻤﺎرﻧﻪ ﺗﻮﺷﻴﺢ ﮐړي .داﺳﯥ ډﻳﺮې ﻻرې ﭼﺎرې ﺷﺘﻪ ﺧﻮ د اﻓﻐﺎﻧﻲ هﻤګټﻮ ﭘﻮرې ﺗړﻟﻲ دي ﭼﯥ ﺗﺮ ټﻮﻟﻮ ﻣﻨﺎﺳﺒﻪ ﻻر ﻏﻮرﻩ ﮐړي.


د روڼﺘﻴﺎ زﻳﺎﺗﻮاﻟﯽ :ﭘﻪ ﭘﺮﻳﮑړو ،ﮐړﻧﻼرو ،ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮ او ﭘﺎﻳﻠﻮ ﮐﯥ روڼﺘﻴﺎ ﭘﻴﺎوړې ﮐﻴﺪﻻﯼ ﺷﻲ ﮐﻪ ﭼﻴﺮې د ټﺎﮐﻨﻮ د
ﮐﻤﺸﻨﺮاﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﺴﻠﮑﻲ ﺗﻮب ،ﺑﯥ ﭘﺮﻳﺘﻮب ،او وړﺗﻴﺎ او هﻤﺪا راز د ټﺎﮐﻨﻴﺰې ﭘﺮوﺳﯥ ﭘﻪ ﺳﭙﻴڅﻠﺘﻴﺎ ﺑﺎور ﭘﻴﺪا ﺷﻲ .دا ﭘﻪ
ځﺎﻧګړې ﺗﻮګﻪ د ﭘﺎﻳﻠﻮ د ګډوډﻳﺪو ،د ﭘﺮوﺳﯥ ﭘﻪ ﺑﺎﻃﻠﻴﺪﻟﻮ او د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن د ټﻮﻟﻮ ﭘﺮﻳﮑړو ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﺗړاو
ﻣﻬﻤﻪ دﻩ.



د ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ څﺎرﻧﯥ ﺗﻘﻮﻳﻪ ﮐﻮل :د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺧﭙﻠﻮاﮐﻲ ﭘﻴﺎوړې ﮐﻴﺪﻻﯼ ﺷﻲ .د ټﺎﮐﻨﻮ
ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﮐﻮﻻﯼ ﺷﻲ ﭼﯥ ﭘﻪ ﮐړﻧﻼرو ،د ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ ﭘﻪ ګﻤﺎرﻟﻮ او ﺑﻮدﻳﺠﻪ ﺑﺸﭙړ ﮐﻨﺘﺮول وﻟﺮي ﭼﯥ ﭘﻪ
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮐﯥ ﺑﻪ ﻳﯥ ﭘﺮ اﺟﺮاﺋﻴﻪ ﻗﻮې د هﻐﯥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ او ﻣﺎﻟﻲ اﻧﺤﺼﺎر ﮐﻢ ﺷﻲ .هﻤﺪاراز ،ﭼﯥ ﮐﻠﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻟﻮړ ﺷﻲ ﻧﻮ
ﻟﻪ ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﺑﺴﭙﻨﻪ ﮐﻮوﻧﮑﻮ څﺨﻪ د دوئ ﺧﭙﻠﻮاﮐﻲ هﻢ زﻳﺎﺗﻴﺪﻻﯼ ﺷﻲ.



ﭘﻪ ﺳﺎﺣﻮي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮ د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﮐﻨﺘﺮول ﭘﻴﺎوړﯼ ﮐﻮل :ﭘﻪ ﺳﺎﺣﻮي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮ ﮐﯥ د ټﺎﮐﻨﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮎ
ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﻟﻪ ډﻳﺮو ﻧﻨګﻮﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﻣﺦ ﺷﻮ .د ﺑﻠﻮاګﺮو او ځﺎﻳﻲ ﺟﻨګ ﺳﺎﻻراﻧﻮ د ﺗﺸﺪد ﻟﻪ اﻣﻠﻪ د هﻴﻮاد ﭘﻪ ډﻳﺮو ﺑﺮﺧﻮ
ﮐﯥ اﻣﻨﻴﺘﻲ ﺣﺎﻻﺗﻮ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﯽ ﮐﺎروﻧﻪ ﺳﺘﻮﻧﺰﻣﻦ او ځﻴﻨﯥ وﺧﺘﻮﻧﻪ ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ ﮐړل .ﻓﺴﺎد او د ﮐړﻧﻼرو ﻧﻪ ﻋﻤﻠﻲ ﮐﻴﺪل ﻋﺎم
دي .ﭘﻪ ﺳﺎﺣﻮي دﻓﺘﺮوﻧﻮ د ﮐﻨﺘﺮول او د درﻏﻠۍ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﻣﺒﺎرزې ﮐﯥ ﻣﺨﺘﻠﻒ ګﺎﻣﻮﻧﻪ اﺧﻴﺴﺘﻞ ﮐﻴﺪﻻﯼ ﺷﻲ .ﭘﻪ
دﻏﻮ ﺳﺎﺣﻮ ﮐﯥ ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﺗﺮډﻳﺮﻩ ﺣﺪﻩ ﭘﻪ هﻴﻮاد ﮐﯥ ﭘﻪ ښﻪ اﻣﻨﻴﺖ ﭘﻮرې ﺗړﻟﯽ دﯼ.
ﭘﻪ ﻻﻧﺪې اﻗﺪاﻣﺎﺗﻮ هﻢ ﻏﻮر ﮐﻴﺪﻻﯼ ﺷﻲ:
 oﭘﻪ دوراﻧﻲ ﺗﻮګﻪ د ټﺎﮐﻨﻮ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐﻮل ،د ﺑﻴﻠګﯥ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﻳﻮازې ﭘﻪ څﻮ وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﭘﻪ ﻳﻮ وﺧﺖ ﮐﯥ ټﺎﮐﻨﯥ
ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐﻮل ﺗﺮڅﻮ د ﻣﻨﺎﺑﻌﻮ او څﺎرﻧﯥ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﭘﻪ هﻤﺎﻏﻮ وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ وي؛
 oد ټﺎﮐﻨﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﺗﻪ د ﺣﻘﻮﻗﻲ واﮎ ورﮐﻮل ﺗﺮ څﻮ د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺗﻴﺮﻳﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﺑﻨﺪﻳﺰوﻧﻪ وﻟګﻮﯼ
او وﻗﺎﻳﻮي اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐړي ،ﭘﺪې ﺷﺮط ﭼﯥ د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن څﺨﻪ د اﺳﺘﻴﻨﺎف ﻏﻮښﺘﯥ
ﺣﻖ وﻟﺮي؛
 oﭘﻪ ﺟﺪي ﺗﻮګﻪ د ټﺎﮐﻨﻮ هﻐﻪ ﻣﺎﻣﻮرﻳﻦ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﮐړي ﭼﯥ ﭘﻪ ټﺎﮐﻨﻴﺰو ﺗﻴﺮﻳﻮ ﮐﯥ ښﮑﻴﻞ دي ﺗﺮڅﻮ داﺳﯥ ﭘﻴﻐﺎم
ورﺳﻮل ﺷﻲ ﭼﯥ ﻧﻮر ﻧﻮ درﻏﻠﻲ ﻧﺸﻲ زﻏﻤﻞ ﮐﻴﺪﻻﯼ؛
 oد ښځﻴﻨﻪ ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ ﺷﻤﻴﺮﻩ دوﻩ ﭼﻨﺪﻩ ﮐړي او داﺳﯥ ﮐړﻧﻼرې وﺿﻊ ﮐړي ﭼﯥ اﻣﮑﺎﻧﻲ درﻏﻠﻴﻮ ﺗﻪ د
ﻧﻮﻣﻠﻴﮑﻨﯥ ﭘﻪ ﭘﺮوﺳﻪ او د ښځﻴﻨﻪ راﻳﯥ اﭼﻮﻟﻮ ﭘﻪ ځﺎﻳﻮﻧﻮ ﮐﯥ ځﻮاب ووﻳﻞ ﺷﻲ؛
 oد ټﺎﮐﻨﻮ ﭘﻪ ورځ اﺿﺎﻓﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻲ ﺗﺮڅﻮ د راﻳﻮ اﻣﻨﻴﺖ ﻳﻘﻴﻨﻲ ﺷﻲ.

ج.

د ﻟﻮﻣړﻳﺘﻮﺑﻮﻧﻮ څﻠﻮرﻣﻪ ﺳﺎﺣﻪ :د ټﺎﮐﻨﻴﺰې ﺳﭙﻴڅﻠﺘﻴﺎ د ﻳﻮې ﺟﺎﻣﻊ ﻧﻮﻣﻠﻴﮑﻨﯥ د ﻣﻨځﺘﻪ راوړﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ

د ﻳﻮې ﺟﺎﻣﻊ او دﻗﻴﻘﯥ ﻧﻮﻣﻠﻴﮑﻨﯥ ﻣﻨځﺘﻪ راوړل ﭼﯥ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﻳﯥ د راﻳﯥ اﭼﻮﻟﻮ ځﺎﻳﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﻟﻴﺴﺘﻮﻧﻪ ﻣﻮﺟﻮد وي ،د ټﺎﮐﻨﻴﺰې
ﺳﭙﻴڅﻠﺘﻴﺎ ﺳﺎﺗﻨﻪ وﮐړي ،او د راﻳﯥ اﭼﻮﻟﻮ ځﺎﻳﻮﻧﻮ ﺗﻪ د راﻳﯥ ورﮐﻮوﻧﮑﻮ ﭘﻪ ځﺎﻧګړي ﮐﻮﻟﻮ ﺳﺮﻩ ټﺎﮐﻨﻴﺰ ﻣﻮﺛﺮﻳﺖ ﻏښﺘﻠﯽ ﮐړي.
ﺧﻮ ﺳﺮﻩ ﻟﻪ دې ،وروﺳﺘﻪ ﻟﻪ دوﻣﺮﻩ هڅﻮ او ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭼﯥ ﻟګﻮل ﺷﻮي ،اوس هﻢ د راﻳﯥ اﭼﻮﻟﻮ ځﺎﻳﻮﻧﻮ ﮐﯥ د راﻳﯥ ورﮐﻮوﻧﮑﻮ
ﻟﻴﺴﺖ ﻧﺸﺘﻪ .ﻟﻪ راﺟﺴﺘﺮ ﺷﻮﻳﻮ ډﻳﺮﯼ ﮐﺴﺎﻧﻮ څﺨﻪ ډﻳﺮو ﺗﻪ ﻳﯥ ﻻهﻢ د راﻳﯥ اﭼﻮﻧﯥ ځﺎﯼ ﻧﻪ و ورﮐړل ﺷﻮﯼ او ﭘﻪ وروﺳﺘﻴﻮ
ﻧﻮﻣﻠﻴﮑﻨﻮ ﮐﯥ هﻢ د ادرس ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﻪ وﻻﻳﺘﻲ ﮐﭽﯥ څﺨﻪ ﭘﻮرﺗﻪ د اﻋﺘﺒﺎر وړ ﻧﻪ و .ﭘﻪ ﻣﻴﻠﻮﻧﻮ داﺳﯥ د راﻳﯥ اﭼﻮﻧﯥ ﮐﺎرﺗﻮﻧﻪ
ﻣﻮﺟﻮد دي ﭼﯥ راﻳﯥ ورﮐﻮوﻧﮑﻲ ﻧﻪ ﻟﺮي (٢۴)،ډﻳﺮﯼ ﮐﺎرﺗﻮﻧﻪ ﻋﮑﺴﻮﻧﻪ ﻧﻪ ﻟﺮي (٢۵)،ﭼﯥ اﻓﺎدﻳﺖ ﻳﯥ ﻣﺤﺪودوي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﭘﺪاﺳﯥ ﺣﺎل ﮐﯥ ﭼﯥ ﭘﻪ  ٢٠٠٣ﮐﺎل ﮐﯥ د راﻳﻮ  ١۶،٧٨٣،٣۴٩ﮐﺎرﺗﻮﻧﻪ ووﻳﺸﻞ ﺷﻮل ،د اﺣﺼﺎﺋﻴﻮ ﻣﺮﮐﺰي دﻓﺘﺮ ﭘﻪ  ٢٠٠٩ﮐﺎل ﮐﯥ د ١١
٢۴
ﻣﻴﻠﻮﻧﻮ ﻣﺴﺘﺤﻘﻮ راﻳﻪ اﭼﻮوﻧﮑﻮ راﭘﻮر ورﮐړ.
٢۵
ښځﻴﻨﻪ راﻳﯥ ورﮐﻮوﻧﮑﻮ ﺗﻪ دا ﺷﺮط ﻧﻪ و ﭼﯥ د راﻳﻮ ﭘﻪ ﮐﺎرﺗﻮﻧﻮ ﺧﭙﻞ ﻋﮑﺲ وﻧښﻠﻮي.

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺳﻼﻣﻲ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺖ
ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﻲ ټﺎﮐﻨﯥ ١٨ ،ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ٢٠١٠
د اروﭘﺎ د ډﻳﻤﻮآﺮاټﻴﻜﻮ ﺑڼﺴټﻮﻧﻮ ،ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د اﻣﻨﻴﺖ ﺳﺎزﻣﺎن د ټﺎآﻨﻮ د ﻣﺮﺳﺘﻲ او ﻣﻼ ﺗړ ټﻴﻢ )(OSCE/ODIHR EST
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ﮐﻪ څﻪ هﻢ ﻻﺗﺮاوﺳﻪ ازﻣﻮﻳﻞ ﺷﻮې ﻧﺪﻩ ﺧﻮ ﭘﻪ دې ﻧږدې ﮐﯥ د ﻧﻮﻣﻠﻴﮑﻨﯥ ﻟﭙﺎرﻩ د ﺑﺎﻳﻮﻣﺘﺮﮎ )اﻧﻔﺮادﯼ ﻣﺸﺨﺼﺎﺗﻮ( ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت د
راﻏﻮﻧډوﻟﻮ راﭘﻮر ورﮐړل ﺷﻮ ﭼﯥ ﻧﻴﻤګړي ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻳﯥ درﻟﻮدل او دا ﺗﻮﭘﻴﺮ ﻳﯥ ﻧﻪ درﻟﻮد ﭼﯥ د څﻮځﻠﻲ ﻧﻮﻣﻠﻴﮑﻨﯥ ﻣﺨﻪ
وﻧﻴﺴﻲ .ﭘﺪاﺳﯥ ﺣﺎل ﮐﯥ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺗﻴﺮو ﮐﻠﻮﻧﻮ ﮐﯥ راﺟﺴﺘﺮ ﮐﻮﻟﻮ ﻳﻮ څﻪ ګټﻪ درﻟﻮدﻩ ﺧﻮ د اوﺳﻨﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﻮر اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺑﻪ ګټﻪ
وﻧﻠﺮي .د ﻧﻮﻣﻠﻴﮑﻨﯥ ﻟﭙﺎرﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻮﻩ ﻧﻮې ﭘﺮوﺳﻪ ﭘﻴﻞ ﺷﻲ.
د ﻧﻮﻣﻠﻴﮑﻨﯥ ﻟﭙﺎرﻩ اﺳﺎﺳﻲ اﺻﻮل د دﻗﻴﻘﻮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ راټﻮﻟﻮل ،د ﭘﺮوﺳﯥ ﺟﺎﻣﻊ ﮐﻴﺪل ،د ﭘﺮوﺳﻴﺠﺮ ﺳﺎدﻩ ﮐﻴﺪل او ﺧﻠﮑﻮ ﺗﻪ د
اﺳﺎﻧﺘﻴﺎوو ﺑﺮاﺑﺮول دي .ﭘﺪې ﺑﺎﻧﺪې ﺑﺎﻳﺪ ښﮑﺎرﻩ ﺗﻮاﻓﻖ واوﺳﻲ ﭼﯥ ﮐﻮﻣﻪ ادارﻩ د ﻧﻮﻣﻠﻴﮑﻨﯥ ﻣﺴﺆﻟﻴﺖ ﭘﻪ ﻏﺎړﻩ ﻟﺮي ،ﭘﺮوﺳﻪ ﭘﻪ
څﻪ ډول ﭘﺮﻣﺦ ځﻲ ،او هﻤﺪاراز د ﺗﺎزﻩ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ او ﭘﻠټﻨﯥ ﻟﭙﺎرﻩ څﻮﻣﺮﻩ ﻓﺮﺻﺘﻮﻧﻪ ﻣﻮﺟﻮد دي .د ﻟګښﺘﻮﻧﻮ ،دوام او ﺗﺮﻣﻴﻢ د
ﺷﺮﻃﻮﻧﻮ ﭘﻪ اړﻩ هﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﻏﻮر وﺷﻲ .ﻧﻮﻣﻠﻴﮑﻨﻪ ﻳﻮﻩ ډﻳﺮﻩ ﭘﻴﭽﻠﯥ ﻣﺴﺎﻟﻪ دﻩ؛ ﻟﻪ هﻤﺪې ﮐﺒﻠﻪ دا ډﻳﺮﻩ ﻣﻬﻤﻪ دﻩ ﭼﯥ د ﻧﻮﯼ ﻧﻮﻣﻠﻴﮑﻨﯥ
د ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻟﭙﺎرﻩ ﻳﻮ ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ﭘﻼن ﺟﻮړ ﮐړل ﺷﻲ.
دوﻩ ﻣﺮﮐﺰي او ﻋﻤﺪﻩ اﺧﺘﻴﺎروﻧﻪ اوس ﻣﻬﺎل ﭘﻪ واﮎ ﮐﯥ ﺷﺘﻪ (١ :د راﻳﯥ اﭼﻮوﻧﮑﻮ ﻧﻮﻣﻠﻴﮑﻨﻪ د ﻋﺎﻣﻪ ﺛﺒﺖ ﺳﺮﻩ وﻧښﻮل ﺷﻲ
ﻳﺎ  (٢ﻳﻮﻩ ﻳﻮازې ﻧﻮﻣﻠﻴﮑﻨﻪ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻲ.
د ﻣﻠﮑﻲ/راﻳﻪ ورﮐﻮوﻧﮑﻲ راﺟﺴﺘﺮ :د ﻣﻠﮑﻲ ﻧﻮم ﻟﻴﮑﻨﯥ ﭘﻪ اﺧﺘﻴﺎروﻧﻮ ﮐﯥ ،د ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﻮ وزارت او ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ ټﻴﮑﻨﺎﻟﻮژۍ
) (ITاو د ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﭼﺎرو وزارت ﻳﻮﻩ ﭘﺮوژﻩ ﻣﻨځﺘﻪ راوړې ﭼﯥ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﻳﯥ داﺳﯥ ﻣﻠﻲ ﭘﻴﮋﻧﺪﭘﺎڼﻪ )ﺗﺬﮐﺮﻩ( ﺟﻮړﻩ ﮐړي ﭼﯥ
ﻳﻮﻩ ﻣﺮﮐﺰي د ﺛﺒﺖ ﺷﻤﻴﺮﻩ او ﺑﺎﻳﻮﻣﺘﺮﮎ )اﻧﻔﺮادﯼ ﻣﺸﺨﺼﺎﺗﻮ( ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﻪ وﻟﺮي .د ټﺎﮐﻨﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﺑﺎﻳﺪ د ﻣﻠﮑﻲ
ﻧﻮم ﺛﺒﺘﻮﻧﯥ د ﭘﻼن ﺟﻮړوﻧﯥ ﭘﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮐﯥ دﺧﻴﻞ واوﺳﻲ ﺗﺮڅﻮ ارزوﻧﻪ وﮐړي ﭼﯥ ﺁﻳﺎ د راﻳﯥ ورﮐﻮوﻧﮑﻮ د ﻧﻮﻣﻠﻴﮑﻨﯥ ﻟﻪ
اړﺗﻴﺎؤ ﺳﺮﻩ ﻣﺘﻨﺎﺳﺒﻪ دﻩ ﮐﻨﻪ .ﮐﻪ ﭼﻴﺮې ﭘﻴﮋﻧﺪﭘﺎڼﻪ )ﺗﺬﮐﺮﻩ( د راﻳﯥ اﭼﻮﻧﯥ رﺳﻤﻲ ﺳﻨﺪ ګﺮځﻲ ﻧﻮ ﻧﻮﻣﻮړې ﭘﺮوژﻩ دې د
ﻻﻧﺪې ټﮑﻮ ﭘﻪ اړﻩ ﻏﻮر وﮐړي:





دواﻣﻴﺖ )د ارزښﺖ اﻏﻴﺰﻣﻨﺘﻮب ،د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ د ﺳﺎﺗﻠﻮ او د ﺗﺎزﻩ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ د ورزﻳﺎﺗﻮﻟﻮ وړﺗﻴﺎ(
د ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺣﻖ د ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ وړﻟﻮ ﺧﻄﺮ ﮐﻪ ﭼﯧﺮې ټﻮل راﻳﯥ اﭼﻮوﻧﮑﻲ د راﻳﻮ ﮐﺎرﺗﻮﻧﻪ وﻧﻠﺮي.
د درﻏﻠﻲ اﻣﮑﺎﻧﺎت )د ﻳﻮ ﻣﺒﺎﻟﻐﻪ ﺷﻮي ﻟﻴﺴﺖ ﻳﺎ د ښځﻴﻨﻪ و ﻟﭙﺎرﻩ د ﻋﮑﺲ ﻟګﻮل ﻻزﻣﻲ ﻧﻪ ګڼﻞ ﭼﯥ د ﺑﻞ ﭼﺎ ﭘﻪ
ځﺎﯼ راﻳﻪ واﭼﻮل ﺷﻲ( او
د راﻳﯥ اﭼﻮوﻧﮑﻮ ﻟﻴﺴﺖ ﺗﻪ د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ د اړوﻟﻮ د ﮐﺎر اړﺗﻴﺎ )د ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ادرس اړﺗﻴﺎ ﺗﺮ اﺧﻴﺮي ټﮑﻲ ﺗﺮڅﻮ د
راﻳﯥ اﭼﻮوﻧﮑﻮ ﻟﻴﺴﺖ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﮐړل ﺷﻲ ﭘﻪ اﻣﮑﺎﻧﻲ ﺗﻮګﻪ د ټﻮﻟﻮ وګړو ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ووﻳﺴﺘﻞ ﺷﻲ ﭼﯥ ﻋﻤﺮوﻧﻪ ﻳﯥ ﻟﻪ
 ١٨ﮐﻠﻮﻧﻮ زﻳﺎت دي.

دا ډول ﺑﺸﭙړﻩ ارزوﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ د ﻳﻮې ګډې ﻳﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻮﻣﻠﻴﮑﻨﯥ د ﻣﻨځﺘﻪ راوړﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﻳﻮ ﺑﻨﺴټ واوﺳﻲ.
ﻳﻮازې ﻧﻮﻣﻠﻴﮑﻨﻪ :ﮐﻪ ﭼﻴﺮې داﺳﯥ ارزوﻧﻪ ﻣﻨځﺘﻪ راﺷﻲ ﭼﯥ هﻐﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﭼﯥ د ﻣﻠﻲ ﭘﻴﮋﻧﺪﭘﺎڼﯥ )ﺗﺬﮐﺮﻩ( د ﭘﺮوژې ﻟﭙﺎرﻩ
ټﻮل ﺷﻮي و د راﻳﯥ اﭼﻮوﻧﮑﻮ د ﻧﻮم ﻟﻴﮑﻨﯥ ﻟﭙﺎرﻩ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻪ و ،ﻧﻮ ﻳﻮﻩ “ﺗﻨﻬﺎ” ﻧﻮﻣﻠﻴﮑﻨﻪ دې ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻲ .ﻧﻮې ﻧﻮﻣﻠﻴﮑﻨﻪ
ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ هﻐﻮ درﺳﻮﻧﻮ ﭘﻪ درﻧﻪ ﺗﻮګﻪ ﺗﮑﻴﻪ وﮐړي ﭼﯥ د ﻧﻮﻣﻠﻴﮑﻨﯥ ﭘﻪ ﭘﺮوﺳﻮ ﮐﯥ ﻳﯥ ﻟﻪ  ٢٠٠۴ﮐﺎل څﺨﻪ زدﻩ ﮐړي دي .د
ادرﺳﻮﻧﻮ او ﻗﻮي روزﻧﻮ او ﮐﻨﺘﺮول ﻟﭙﺎرﻩ د ﻳﻮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻨځﺘﻪ راوړل د ﺑﺮﻳﺎﻟﻴﺘﻮب ﻟﭙﺎرﻩ اړﻳﻦ دﯼ ﻟﮑﻪ څﻨګﻪ ﭼﯥ دورﻩ ﺋﻲ
ﻧﻮﻣﻠﻴﮑﻨﻪ ﻟﻪ هﺮې ټﺎﮐﻨﯥ د ﻣﺨﻪ ﺿﺮوري دﻩ )د ﻣړﻩ ﺷﻮﻳﻮ راﻳﯥ اﭼﻮوﻧﮑﻮ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ وﻳﺴﺘﻞ ،د ﻻډﻳﺮو ګﺮځﻨﺪﻩ وګړو دﻗﻴﻘﻪ
ﻧﻮﻣﻠﻴﮑﻨﻪ ،د ﻧﻮﻳﻮ راﻳﯥ اﭼﻮوﻧﮑﻮ داﺧﻠﻮل(.
اوﺳﻨﻲ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﭼﯥ ﭘﻪ ﺗﻴﺮو ﻧﻮﻣﻠﻴﮑﻨﻮ ﮐﯥ راټﻮل ﺷﻮي و ،ﮐﻔﺎﻳﺖ ﻧﻪ ﮐﻮي ﻧﻮ ﻟﻪ هﻤﺪې ﮐﺒﻠﻪ ﺑﺎﻳﺪ د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﻳﻮ ﻧﻮﯼ
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻨځﺘﻪ راوړل ﺷﻲ .د داوم ﻟﺮوﻧﮑﯥ ﺣﻞ ﭘﻪ اړﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﺟﺪي ﻓﮑﺮ وﺷﻲ د ﺑﻴﻠګﯥ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ د اﺑﺘﺪاﺋﻲ او رواﻧﻮ ﻟګښﺘﻮﻧﻮ
ﭘﻪ وړاﻧﺪې د ﺑﺎﻳﻮﻣﺘﺮﮎ)اﻧﻔﺮادﯼ ﻣﺸﺨﺼﺎﺗﻮ( ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ راټﻮﻟﻮﻟﻮ ګټﻪ .د ﺛﺒﺘﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﭘﺮوﺳﻴﺠﺮ هﻢ ﺑﺎﻳﺪ د ﺗﻴﺮ ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ
زﻳﺎت ﺟﺪي واوﺳﻲ .ﭘﺪاﺳﯥ ﺣﺎل ﮐﯥ ﭼﯥ د دوﻩ ځﻠﻲ ﺗګ راﺗګ ﻏﻮښﺘﻨﻪ ﻟﻪ راﻳﯥ اﭼﻮوﻧﮑﻲ) (٢٧څﺨﻪ ډﻳﺮﻩ زﯦﺎﺗﻪ دﻩ ﺧﻮ ﻟﻪ
دې ﺳﺮﻩ ﺑﻪ د ﺗﺼﺪﻳﻖ ﮐﻮﻟﻮ ﻻرﻩ اﺳﺎﻧﻪ ﺷﻲ او ﭘﺪې ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ د ﺟﻌﻠﻲ ﻧﻮم ﻟﻴﮑﻨﯥ ﻣﺨﻪ وﻧﻴﻮل ﺷﻲ ﭼﯥ اوس ﻣﻬﺎل رواﻧﻪ
دﻩ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٢۶
٢٧

د  ٢٠٠۶ﮐﺎل د ﻟﻨﺪن ﮐﺎﻧﻔﺮاﻧﺲ ﮐﯥ ﺗﻮاﻓﻖ وﺷﻮ ﭼﯥ “ﻳﻮﻩ داﻳﻤﻲ ﭘﻴﮋﻧﺪﭘﺎڼﻪ د ﻣﻠﮑﻲ او راﺋﯥ اﭼﻮﻧﯥ ﻟﭙﺎرﻩ ﻣﻨځﺘﻪ راوړل ﺷﻲ ”.د ﮐﻮرﻧﻴﻮ
ﭼﺎرو وزارت او د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن د اﻣﺘﺤﺎﻧﻲ ﭘﺮوژې ﭘﻪ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﺳﺮﻩ )ﻟﻪ ﻧړﻳﻮاﻟﯥ ﻣﺮﺳﺘﯥ ﺳﺮﻩ( د وزﻳﺮاﻧﻮ ﺷﻮرا ﭘﺮﻳﮑړﻩ
وﮐړﻩ ﭼﯥ ﻣﻠﮑﻲ ﻧﻮﻣﻠﻴﮑﻨﻪ د راﻳﯥ اﭼﻮوﻧﮑﻮ ﻟﻪ ﻧﻮﻣﻠﻴﮑﻨﯥ څﺨﻪ ﺟﻼ ﮐړي.
راﻳﯥ اﭼﻮوﻧﮑﯽ ﻟﻮﻣړﯼ ﺛﺒﺖ ﮐﻴږي او ﺑﻴﺎ دوﻳﻢ ځﻞ د ﮐﺎرت اﺧﻴﺴﺘﻠﻮ ﭘﺴﯥ راځﻲ.

)(٢۶

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺳﻼﻣﻲ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺖ
ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﻲ ټﺎﮐﻨﯥ ١٨ ،ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ٢٠١٠
د اروﭘﺎ د ډﻳﻤﻮآﺮاټﻴﻜﻮ ﺑڼﺴټﻮﻧﻮ ،ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د اﻣﻨﻴﺖ ﺳﺎزﻣﺎن د ټﺎآﻨﻮ د ﻣﺮﺳﺘﻲ او ﻣﻼ ﺗړ ټﻴﻢ )(OSCE/ODIHR EST
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هﻤﺪاراز ﺑﻪ ﻟﻪ دې ﻻرې د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﮐﻴﻔﻴﺖ ﻳﻘﻴﻨﻲ ﺷﻲ ﭼﯥ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﻪ ﻟﻪ رارﺳﻴﺪو ﺳﺮﻩ ﺳﻢ اﺻﻼح ﮐړل ﺷﻲ .ﻟﻪ ټﻮﻟﻮ
ښځﻮ څﺨﻪ ﺑﺎﻳﺪ وﻏﻮښﺘﻞ ﺷﻲ ﭼﯥ د ﻧﻮﻣﻠﻴﮑﻨﯥ ﭘﻪ ﮐﺎرﺗﻮﻧﻮ ﻋﮑﺲ وﻟﺮي ﺗﺮڅﻮ د درﻏﻠﯽ ﻣﺨﻨﻴﻮﯼ وﺷﻲ .ﭘﻪ ﭘﺎﻳﻠﻪ ﮐﯥ وﻳﻠﯽ
ﺷﻮ ﭼﯥ ﺗﺮهﻐﻪ ﭼﯥ د ﻧﺎاﻣﻨﯽ اوﺳﻨﯽ ﮐﭽﻪ رواﻧﻪ وي ﻧﻮ ﺳﺎﺣﻮي ﮐړﻧﯥ ﺑﻪ ښﺎﺋﻲ د هﺮې ﻧﻮﻣﻠﻴﮑﻨﯥ ﻟﭙﺎرﻩ د اﺳﺎﺳﻲ ﻧﻨګﻮوﻧﯥ
ﭘﻪ ﺣﻴﺚ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ځﺎﯼ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻲ.
ﻟﻪ ټﺎﮐﻞ ﺷﻮﻳﻮ اﻧﺘﺨﺎﺑﻮﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﺑﯥ ﻟﻪ ﺗړاوﻩ ،د ﻳﻮې ښﯥ ﻧﻮﻣﻠﻴﮑﻨﯥ ﭘﺮوﺳﻪ ښﺎﺋﻲ د څﻮﮐﻠﻮﻧﻮ ﭘﺮوژﻩ واوﺳﻲ او ډﻳﺮو ﻣﻨﺎﺑﻌﻮ
ﺗﻪ ﺑﻪ اړﺗﻴﺎ وﻟﺮي او داﺳﯥ ﻧﻪ ﺑﺮﻳښﻲ ﭼﯥ ﻟﻪ راﺗﻠﻮﻧﮑﻮ ټﺎﮐﻨﻮ دﻣﺨﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ﮐﺎر واﭼﻮل ﺷﻲ .ﻟﻪ هﻤﺪې ﮐﺒﻠﻪ ﺿﺮوري دﻩ ﭼﯥ
ﻳﻮ ﻣﻨځ ﻣﻬﺎﻟﯽ ﺣﻞ ﭘﻴﺪاﮐړل ﺷﻲ ﺗﺮهﻐﻪ ﭼﯥ د راﻳﯥ اﭼﻮوﻧﮑﻮ ﻧﻮﻣﻠﻴﮑﻨﻪ ﭘﻪ ﺑﺸﭙړﻩ ﺗﻮګﻪ ﻋﻤﻠﻲ ﮐﻴږي.
د ﻳﻮ ﻣﻨځ ﻣﻬﺎﻟﻲ ﺣﻞ ﺿﺮوړت :اوﺳﻨﯽ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻏﻴﺮﻣﻄﻤﻦ دﯼ ځﮑﻪ ﭼﯥ د راﻳﯥ ورﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻟﻴﺴﺖ ﻧﺸﺘﻪ او د راﻳﻮ ﮐﺎرﺗﻮﻧﻮ
ﺧﭙﻠﻪ وړﺗﻴﺎ ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ورﮐړي ﭼﯥ د اﻣﻨﻴﺘﻲ ﺳﺎﺗﻨﯥ ﺳﻤﺒﻮل وګڼﻞ ﺷﻲ .د زړو ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﺟﺰوي ﺗﺎزﻩ ﮐﻮل ﺑﻪ ﮐﻔﺎﻳﺖ وﻧﮑړي ځﮑﻪ
ﭼﯥ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﺑﻪ ﻳﯥ د راﻳﯥ ﭘﻪ ځﺎﻳﻮﻧﻮ ﮐﯥ د راﻳﯥ ورﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻨځﺘﻪ راﻧﺸﻲ او ښﺎﺋﻲ ﭼﯥ د راﻳﻮ ﮐﺎرﺗﻮﻧﻮ ﻻډﻳﺮ ﺷﻤﻴﺮ
اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐړل ﺷﻲ .ﻳﻮازې ﻳﻮ ﻧﻮﯼ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﻪ ﺑﺸﭙړ ډول ﮐﻮﻻﯼ ﺷﻲ ﻟږﺗﺮﻟږﻩ د ﻳﻮﺗﻦ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻳﻮﮐﺎرت ورﮐﻮل ﻳﻘﻴﻨﻲ ﮐړي .ﺧﻮ
ﺑﻴﺎ هﻢ دا اﺧﺘﻴﺎر ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺘﻪ وي ،ﭘﻠﻲ ﮐﻮل ﺑﻪ ﻳﯥ ﺳﺘﻮﻧﺰﻣﻦ وي ،زﻳﺎﻧﻤﻦ ﺑﻪ وي او هﻢ ښﺎﺋﻲ ﭼﻲ ﻣﻐﺸﻮش ﮐﻮوﻧﮑﯽ وي ﮐﻪ ﭼﻴﺮې
د اوږدې ﻣﻮدې د ﻧﻮﻣﻠﻴﮑﻨﯥ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻟﻪ دې ﺳﺮﻩ ﻳﻮځﺎي ﻣﻨځﺘﻪ راﻏﻼﯼ واﯼ .ﭘﻪ ﭘﺎﻳﻠﻪ ﮐﯥ ﮐﻴﺪﻻﯼ ﺷﻲ د ﻟﻨډې ﻣﻮدې ﻟﭙﺎرﻩ ټﺎﮐﻨﯥ
د راﻳﻮ ﻟﻪ ﮐﺎرﺗﻮﻧﻮ ﭘﺮﺗﻪ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻲ .د راﻳﻮ د ﮐﺎرﺗﻮﻧﻮ او د راﻳﯥ اﭼﻮوﻧﮑﻮ ﻟﻪ ﻟﻴﺴﺘﻮﻧﻮ ﭘﺮﺗﻪ ﺑﻪ ﺑﻴﺎ ﭘﻪ داډول ټﺎﮐﻨﻮ ﮐﯥ د
درﻏﻠۍ د ﻣﺨﻨﻴﻮي ﻟﭙﺎرﻩ ﭘﻪ ټﻮﻟﻪ ﮐﯥ ﭘﻪ ﻧﻮرو ﻻرو ﭼﺎرو ﺗﮑﻴﻪ ﮐﻴږي ،ﭘﻪ ځﺎﻧګړې ﺗﻮګﻪ رﻧګ ،او هﻤﺪا راز ﺑﻪ د راﻳﯥ
ورﮐﻮوﻧﮑﻮ ﭘﻪ اړﻩ ﻗﻮي ﮐﻤﭙﺎﻳﻦ او هﻤﺪا راز د راﻳﯥ اﭼﻮوﻧﯥ د ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ روزﻧﯥ ﺗﻪ اړﺗﻴﺎ وي.
 .د ﻟﻮﻣړﻳﺘﻮب ﭘﻨځﻤﻪ ﺳﺎﺣﻪ :د ﻣﻨﻞ ﺷﻮﻳﻮ ټﺎﮐﻨﻴﺰو ﺳﺮﺣﺪوﻧﻮ ټﺎﮐﻞ
ﺳﺮﺣﺪوﻧﻪ د ټﺎﮐﻨﻴﺰو ﺣﻮزو د ټﺎﮐﻠﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﺿﺮوري دي او هﻢ ددې ﻟﭙﺎرﻩ ﭼﯥ د وګړو راﻳﯥ ﺑﻪ هﻠﺘﻪ ﺷﻤﻴﺮل ﮐﻴږي .ﭘﻪ ﺳﻤﻪ
ﺗﻮګﻪ راښﮑﻞ ﺷﻮي ﺳﺮﺣﺪوﻧﻪ د راﻳﻮ د ﻣﺴﺎوات د اﺳﺎﺳﻲ اﺻﻮل ﺳﺎﺗﻨﻪ ﮐﻮي (٢٨).ﭘﺪاﺳﯥ ﺣﺎل ﮐﯥ ﭼﯥ د هﺮ وﻻﻳﺖ ﭘﻪ
ﺳﺮﺣﺪوﻧﻮ ﻣﻮاﻓﻘﻪ ﺷﻮې دﻩ ،ﺧﻮ د وﻟﺴﻮاﻟﻴﻮ او ټﻴټﯥ ﮐﭽﯥ ﺳﺮﺣﺪوﻧﻪ )ﻟﮑﻪ ښﺎرواﻟۍ او ﮐﻠﻲ( ﻻﺗﺮاوﺳﻪ ﻧﺪي ﻣﻌﻠﻮم
)(٢٩
ﺷﻮې
د ټﺎﮐﻨﻴﺰو ﺳﺮﺣﺪوﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﮐﺎري ﭼﻮﮐﺎټ ﻻﺗﺮاوﺳﻪ ﻣﻨځﺘﻪ ﻧﺪﯼ راﻏﻠﯽ .د ډﻳﺮو ادارو ﭘﻪ ښﮑﻴﻠﺘﻴﺎ ﺳﺮﻩ ﻟﮑﻪ د
ﻣﺤﻠﻲ ارګﺎﻧﻮﻧﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮎ ادارﻩ ،د ټﺎﮐﻨﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ،د اﺣﺼﺎﺋﻴﻮ ﻣﺮﮐﺰي ادارﻩ ،او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺟﻴﻮدﻳﺰي
رﻳﺎﺳﺖ ،ﻟﻮﻣړۍ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻣﺴﺆﻟﻴﺘﻮﻧﻪ واﺿﺢ ﮐړل ﺷﻲ.
د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ د راﻏﻮﻧډوﻟﻮ ﻣﻴﺘﻮد هﻢ ﺑﺎﻳﺪ واﺿﺢ ﮐړل ﺷﻲ .ﻟﻪ ﺳﺮﺷﻤﻴﺮﻧﯥ) (٣٠څﺨﻪ راټﻮل ﺷﻮي د ﻧﻔﻮﺳﻮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت د اﺳﺎس
ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻴﺪﻻﯼ ﺷﻲ .ﺧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ددې ﭼﯥ د ﻧﻔﻮﺳﻮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت د ﺳﺮﺣﺪوﻧﻮ د ﻣﻌﻠﻮﻟﻮﻣﻮﻟﻮ ﻳﺎ د راﻳﻮ د ﻧﻮم ﻟﻴﮑﻨﯥ ﻟﭙﺎرﻩ
ګټﻪ ور واوﺳﻲ ﻧﻮ ﺑﺸﭙړ ادرس ﻳﺎ د ﺟﻲ ﭘﻲ اس ﺷﻤﻴﺮې ﺗﻪ اړﺗﻴﺎ دﻩ .ﻟﮑﻪ څﺮﻧګﻪ ﭼﯥ ﻣﻮﺟﻮدﻩ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻧﻴﻤګړي دي او
ﭘﺪاﺳﯥ ﺣﺎل ﮐﯥ ﭼﯥ د ﻧﺎاﻣﻨۍ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﭘﻪ ﺳﺎﺣﻪ ﮐﯥ ﺳﺘﻮﻧﺰې ډﻳﺮې دي ،ﻧﻮ د ﻧﻔﻮﺳﻮ ﺗﺨﻤﻴﻨﻲ اﻧﺪازې ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ﮐﺎر واﭼﻮل
ﺷﻲ.
هﺮﮐﻠﻪ ﭼﯥ د ﻋﻤﻮﻣﻲ ﮐﺎري ﭼﻮﮐﺎټ ﭘﺮ ﺳﺮ ﻣﻮاﻓﻘﻪ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﺷﻲ ،ﻧﻮ ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ﻣﻮﺿﻮع ګﺎﻧﻮ ﻏﻮر ﮐﻴﺪﻻﯼ ﺷﻲ:


ﻳﻮ ﺳﻢ ﺣﻘﻮﻗﻲ اﺳﺎس ﺗﻪ اړﺗﻴﺎ :د ﺳﺮﺣﺪوﻧﻮ د ټﺎﮐﻠﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﭘﺮوﺳﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ اﺳﺎﺳﻲ )اﺑﺘﺪاﺋﯽ( ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ ﮐﯥ ﻳﺎدﻩ ﺷﻲ.
ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ اﺣﮑﺎﻣﻮ ﺗﻪ اړﺗﻴﺎ دﻩ ﺗﺮڅﻮ ﺻﻼﺣﺒﺘﻮﻧﻪ واﺿﺢ ﺷﯽ او د هﻐﻪ ﻣﻴﮑﺎﻧﺰم ﻣﻼﺗړ وﺷﻲ ﭼﯥ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺷﻮي
دﯼ .د ﻋﺎﻣﻪ وګړو ﭘﻪ وﻧډﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺄﮐﻴﺪ وﺷﻲ ﺗﺮڅﻮ ﭘﻪ ﭘﺮوﺳﻪ ﺑﺎﻧﺪې ﺑﺎور ﭘﻴﺪاﺷﻲ او ﺳﺮﺣﺪوﻧﻪ د ﺣﻘﺎﻳﻘﻮ ﭘﻪ رڼﺎ ﮐﯥ
ﻣﻨځﺘﻪ راﺷﻲ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٢٨
٢٩
٣٠

د راﻳﯥ ﻣﺴﺎوات ﭘﺪې ﻣﺎﻧﺎ ﭼﯥ د هﺮ راﻳﯥ اﭼﻮوﻧﮑﻲ راﻳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ وزن ﻟﺮي .د ښﮑﺎرﻩ ﺳﺮﺣﺪوﻧﻮ او د ﺳﺮﺣﺪوﻧﻮ دﻧﻨﻪ د راﻳﻪ ورﮐﻮوﻧﮑﻮ
ﮐﺮﻩ ﻧﻮﻣﻠﻴﮑﻨﯥ ﭘﺮﺗﻪ ،دا ﻧﺸﻲ ﻳﻘﻴﻨﻲ ﮐﻴﺪﻻﯼ ﭼﯥ د ﻳﻮ وﻻﻳﺖ ﻳﺎ وﻟﺴﻮاﻟۍ دﻧﻨﻪ د راﻳﻮ ﺷﻤﻴﺮﻩ د ﻳﻮ ﺑﻞ وﻻﻳﺖ ﺳﺮﻩ ﺑﺮاﺑﺮې دي.
د ﮐﻠﻴﻮ د ﺷﻤﻴﺮ ﭘﻪ اړﻩ ﻣﺨﺘﻠﻔﯥ اﻧﺪازې ﻟګﻮل ﮐﻴږي .د اﺣﺼﺎﻳﻮ ﻣﺮﮐﺰي ادارﻩ د ﮐﻠﻴﻮ ﺷﻤﻴﺮ  ۴۵٠٠٠ﺗﺨﻤﻴﻨﻮي .ﺧﻮ د ﺟﻴﻮدﻳﺰﯼ ادارﻩ دا
ﺷﻤﯧﺮﻩ  ۴٩٠٠٠ښﺌﻲ.
ﺗﻴﺮځﻞ ﺳﺮﺷﻤﻴﺮﻧﻪ ﭘﻪ  ١٩٧٩ﮐﯥ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻮې وﻩ )او ﻳﻮازې  ۶۵٪ﺑﺸﭙړﻩ ﺷﻮﻩ( .د وزﻳﺮاﻧﻮ ﺷﻮرا ﭘﺮﻳﮑړﻩ ﮐړې ﭼﯥ ﭘﻪ  ٢٠١٢ﮐﺎل
ﮐﯥ ﺳﺮﺷﻤﻴﺮﻧﻪ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐړي او ﮐﻪ ﭼﻴﺮې ﻣﻬﺎﻟﻮﯦﺶ ﭘﻠﯽ ﮐړل ﺷﻲ ﻧﻮ اﺑﺘﺪاﺋﻲ ﭘﺎﻳﻠﯥ د  ٢٠١٢ﮐﺎل ﭘﻪ ﭘﺎﯼ او ﻧﻬﺎﺋﻲ ﭘﺎﻳﻠﯥ ﭘﻪ  ٢٠١۴ﮐﯥ
راﺗﻼﯼ ﺷﻲ.

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺳﻼﻣﻲ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺖ
ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﻲ ټﺎﮐﻨﯥ ١٨ ،ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ٢٠١٠
د اروﭘﺎ د ډﻳﻤﻮآﺮاټﻴﻜﻮ ﺑڼﺴټﻮﻧﻮ ،ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د اﻣﻨﻴﺖ ﺳﺎزﻣﺎن د ټﺎآﻨﻮ د ﻣﺮﺳﺘﻲ او ﻣﻼ ﺗړ ټﻴﻢ )(OSCE/ODIHR EST
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د ﺳﺮﺣﺪوﻧﻮ د ﻳﻮې ﺧﭙﻠﻮاﮐﯥ او ﺑﯥ ﭘﺮې ادارې ﺟﻮړول :ددې ﻟﭙﺎرﻩ ﭼﯥ ﭘﺮوﺳﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻧﮑړل ﺷﻲ ،ﻧﻮ ﻳﻮ ﺑﯥ
ﭘﺮې ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻪ اړﺗﻴﺎ دﻩ ﭼﯥ ﺳﺮﺣﺪوﻧﻪ وټﺎﮐﻲ .دا ﮐﻴﺪﻻﯼ ﺷﻲ ﭼﯥ د ﺳﺮﺣﺪوﻧﻮ د ټﺎﮐﻠﻮ ﻳﻮ ﺧﺎص ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﺗﻪ
وﺳﭙﺎرل ﺷﻲ ،د ﺑﻴﻠګﯥ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ،ﻳﻮ داﺳﯥ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﭼﯥ د ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻟﻪ ﭘﻠﻮﻩ وټﺎﮐﻞ ﺷﻲ او د وﻟﺴﻤﺸﺮ ﻟﻪ ﭘﻠﻮﻩ
ﺗﻮﺷﻴﺢ ﺷﻲ او ﻳﺎ ﻳﻮ داﺳﯥ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﭼﯥ ﻏړي ﻳﯥ ﻟﻪ ﻳﻮ ﺷﻤﻴﺮ ﺳﺮﭼﻴﻨﻮ څﺨﻪ وټﺎﮐﻞ ﺷﻲ ﻟﮑﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ،اړوﻧﺪﻩ
وزارﺗﻮﻧﻪ او ﻣﺪﻧﻲ ټﻮﻟﻨﯥ.



د دورﻩ ﺋﻲ ﺑﻴﺎ ﮐﺘﻨﯥ ﻣﻨځﺘﻪ راوړل :د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د دﻳﻤﻮګﺮاﻓۍ د داﻳﻨﺎﻣﮏ ﺗﺪرﻳﺠﻲ ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﺑﻪ دا ﭘﻪ
ځﺎﻧګړې ﺗﻮګﻪ ﻣﻬﻤﻪ وي او دا ﭼﯥ اوﺳﻨۍ ﺳﺮﺣﺪ ټﺎﮐﻨﻪ ښﺎﺋﻲ ﻣﺤﺪودﻩ واوﺳﻲ ځﮑﻪ ﭼﯥ د ﻧﻔﻮﺳﻮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﺗﻪ
ﺳﻢ ﻻس رﺳﯽ ﻧﺸﺘﻪ.



د ﺳﺮﺣﺪي ﻻﻧﺠﻮ د هﻮاروﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻣﻴﮑﺎﻧﺰم ﺟﻮړول :دا ﺣﺴﺎس ﮐﺎر ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻮې ﺧﭙﻠﻮاﮐﯥ ادارې ﺗﻪ وﺳﭙﺎرل
ﺷﻲ .د ﺑﺪﻳﻞ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﺗﻪ دا ډول واﮎ ورﮐﻮل ﮐﻴﺪاي ﺷﻲ.



ﭘﻪ ﺑﺸﭙړ ډول ﻣﻼﺗړ ﺷﻮﯼ او ﻣﻨﺎﺑﻊ ورﮐړل ﺷﻮي :ﮐﺎﻓﻲ وﺧﺖ ،ﻣﻨﺎﺳﺒﯥ ذراﻳﻊ او دوام ﻟﺮوﻧﮑﻲ ﺗﺨﻨﻴﮑﻲ ﻣﺮﺳﺘﻮ
ﺗﻪ اړﺗﻴﺎ دﻩ ﺗﺮڅﻮ د ﺳﺮﺣﺪوﻧﻮ د ټﺎﮐﻠﻮ ﻣﻴﮑﺎﻧﺰم ﻣﻨځﺘﻪ راوړل ﺷﻲ ،دﻧﻔﻮﺳﻮ اﻧﺪازﻩ وﻟګﻮل ﺷﻲ او د ﺳﺮﺣﺪوﻧﻮ
ﻣﻌﻠﻮﻣﻮل ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻲ ﭘﻪ ځﺎﻧګړې ﺗﻮګﻪ ﭘﻪ دا ډول ﻧﻨګﻮوﻧﮑﻮ ﺣﺎﻻﺗﻮ ﮐﯥ.
د ﻟﻮﻣړﻳﺘﻮب ﺷﭙږﻣﻪ ﺳﺎﺣﻪ :د اﻏﻴﺰﻣﻨﻮ ﺳﻴﺎﺳﻲ ګﻮﻧﺪوﻧﻮ ﺗﻘﻮﻳﻪ ﮐﻮل

ﺳﻴﺎﺳﻲ ګﻮﻧﺪوﻧﻪ د هﺮې ﻟړزﻧﺪﻩ وﻟﺴﻮاﮐۍ ﻳﻮ ﻋﻤﺪﻩ ﺑﺮﺧﻪ ﺗﺸﮑﻴﻠﻮي .ګﻮﻧﺪوﻧﻪ وګړو ﺗﻪ ﻳﻮ وﺳﻴﻠﻪ ﺑﺮاﺑﺮوي ﺗﺮڅﻮ د ﻳﻮ
ځﺎﯼ ﮐﻴﺪﻟﻮ ﻟﻪ ﺁزادۍ او د ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻮ ﭘﻪ ﻋﺎﻣﻪ ﻏﻮﻧډو ﮐﯥ ﻟﻪ ﺑﺮﺧﻪ اﺧﻴﺴﺘﻠﻮ څﺨﻪ ﺧﻮﻧﺪ واﺧﻠﻲ .ﮐﻪ څﻪ هﻢ ﺳﻴﺎﺳﻲ ګﻮﻧﺪوﻧﻪ
ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ اوږد ﺗﺎرﻳﺦ ﻟﺮي ﺧﻮ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻏﻮﻧډې ﻳﺎ ﻳﻮځﺎي ﮐﻴﺪل ﺗﻞ ﮐﻤﺰوري ول (٣٢).د ﺳﻴﺎﺳﻲ ﭼﺎﭘﻴﺮﻳﺎل راﻣﻨځﺘﻪ
ﮐﻴﺪل دداﺳﯥ اﺷﺨﺎﺻﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐﻴږي ﭼﯥ ﭘﻴﺎوړې ﮐﻮرﻧۍ او ﻗﻮﻣﻲ اړﻳﮑﯥ وﻟﺮي او هﻤﺪا راز د ﺳﺎﺗﻨﯥ ﻣﻼﺗړې
ﺷﺒﮑﯥ ﻣﻨځﺘﻪ راوړي ﭼﯥ ﮐﻮﻻﯼ ﺷﻲ د ﭘﺎم وړ اﻏﻴﺰ ﻣﻨځﺘﻪ راوړي .ﻧﺎاﻣﻨﻪ ﭼﺎﭘﻴﺮﻳﺎل او د ګﻮﻧﺪوﻧﻮ ﭘﻪ اړﻩ د ﺧﻠﮑﻮ ﻣﻨﻔﻲ
ﻧﻈﺮ ،ﺳﻴﺎﺳﻲ ګﻮﻧﺪوﻧﻮ ﺗﻪ ﻧﻨګﻮوﻧﯥ راوﻻړوي ﭼﯥ ﻣﻼﺗړي ﭘﻴﺪا ﮐړي ،ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻏړو ﺳﺮﻩ ﻗﻮي اړﻳﮑﯥ وﻧﻴﺴﻲ ،او ﺧﭙﻞ
ځﺎن ﻣﻨﻈﻢ ﮐړي او ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻪ ﺟﻮړ ﮐړي او داﺧﻠﻲ دﻳﻤﻮﮐﺮاﺳﻲ ﻣﻨځﺘﻪ راوړي.
.١

د ټﺎﮐﻨﻴﺰ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻴﺎ ﻟﻪ ﺳﺮﻩ ﮐﺘﻨﻪ

اوﺳﻨﯽ ټﺎﮐﻨﻴﺰ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻟﻪ ځﻴﻨﻮ اړﺧﻮﻧﻮ د ګﻮﻧﺪوﻧﻮ د ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﻣﺨﻪ ﻧﻴﺴﻲ .ﻳﻮازې  ١،٧٪ﮐﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ د  ٢٠١٠ﮐﺎل ﭘﻪ ټﺎﮐﻨﻮ
ﮐﯥ د ګﻮﻧﺪوﻧﻮ ﭘﻪ ټﮑټ ځﺎﻧﻮﻧﻪ ﮐﺎﻧﺪﻳﺪان ﮐړي و ،ﭼﯥ ﻳﻮﻩ اﺷﺎرﻩ وﻩ ﭼﯥ ﺳﻴﺎﺳﻲ ګﻮﻧﺪوﻧﻪ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ څﻮﻣﺮﻩ ﺣﺎﺷﻴﻪ
وي رول ﻟﻮﺑﻮي .د ﺳﻴﺎﺳﻲ ګﻮﻧﺪوﻧﻮ د ﮐﻤﺰورﯼ ﻳﻮ ﺳﺒﺐ د واﺣﺪې ﻧﺎﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎﻟﯥ راﻳﯥ د ﺳﻴﺴﺘﻢ ) (33اﺳﺘﻌﻤﺎل و ﭼﯥ د
ﺳﻴﺎﺳﻲ ګﻮﻧﺪوﻧﻮ د ﭘﺮﻣﺨﺘګ د ﻣﺨﻨﻴﻮي ﻳﻮ ﻓﮑﺘﻮر ګڼﻞ ﮐﻴږي.
ﭘﺪاﺳﯥ ﺣﺎل ﮐﯥ ﭼﯥ د ټﺎﮐﻨﻴﺰ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﻮل د ﻳﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮎ هﻴﻮاد ﭘﺮﻳﮑړﻩ ګڼﻞ ﮐﻴږي) (٣۴ﺧﻮ ټﺎﮐﻨﻴﺰ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻪ ﻳﻮﻩ
هﺮاړﺧﻴﺰﻩ او ﺟﺎﻣﻊ ﺑﻴﺎﮐﺘﻨﻪ ﮐﻮﻻﯼ ﺷﻲ ﭼﯥ د هﻐﯥ ګټﯥ ارزﻳﺎﺑﻲ ﮐړي او هﻢ ﻳﯥ دا ارزښﺖ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻲ ﭼﯥ ﺁﻳﺎ دا د
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﻪ ﭘﺎﻟﻴﺴﻴﻮ ﺳﺮﻩ ﺳﺮ ﺧﻮري ﮐﻨﻪ او داﭼﯥ ﺁﻳﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪﻟﻮن دې ﭘﮑښﯥ راوﺳﺘﻞ ﺷﻲ ﮐﻨﻪ.
ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺑﺎﻳﺪ د ﻗﺎﻧﻮن ﺟﻮړوﻧﯥ ﭘﻪ داﻳﺮﻩ ﮐﯥ ﻳﻮ ﻣﺨﮑښ رول وﻟﻮﺑﻮي او ﭘﻪ ﻣﺸﻮرﺗﻲ او ﺷﻔﺎﻓﻪ ﺗﻮګﻪ د ټﺎﮐﻨﻮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻴﺎ ﻟﻪ
ﺳﺮﻩ وګﻮري .هﻐﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ګﻮﻧﺪوﻧﻪ ﭼﯥ ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﻲ څﻮﮐۍ ﻧﻠﺮي هﻐﻮئ هﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ﺑﺤﺚ ﮐﯥ ﺷﺎﻣﻞ ﮐړل ﺷﻲ .ﻧﻮر هﻤګټﻲ
ﮐﻴﺪﻻي ﺷﻲ ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﺸﺮ د ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ،د ټﺎﮐﻨﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ،د ﻣﺪﻧﻲ ټﻮﻟﻨﻮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻪ ﭼﯥ
ﭘﻪ ټﺎﮐﻨﻮ ،د ﺟﻨﺪر ﭘﻪ ﻣﺴﺎﻟﻮ ،ﺣﮑﻮﻣﺘﺪارۍ او وﻟﺴﻮاﮐۍ ﮐﺎر ﮐﻮي ،او هﻤﺪا راز ﻧﮋادي او ﻧﻮرې ډﻟﯥ ﭼﯥ ﭘﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﮐﯥ
اﺳﺘﺎزي ﻧﻠﺮي ،و اوﺳﯽ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٣١
٣٢
٣٣
٣۴

د ګﻮﻧﺪوﻧﻮ ﻳﻮازې ﻳﻮ وړوﮐﯽ ﺷﻤﯧﺮ د ﻏړﻳﺘﻮب ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻟﺮي ﭼﯥ ﭘﺎﻟﻴﺴﯽ ﺟﻮړوﻧﯥ ،وﮐﺎﻟﺖ او د ﮐﺎﻧﻔﺮاﻧﺴﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻧﻴﻮﻟﻮ ﮐﯥ ﻓﻌﺎل دي.
د راﭘﻮروﻧﻮ ﭘﺮاﺳﺎس ددې ﻳﻮ ﻻﻣﻞ د روﺳﺎﻧﻮ ﭘﺮوﺧﺖ د ﮐﻤﻮﻧﺴﺘﻲ ګﻮﻧﺪ او وروﺳﺘﻪ د ﻣﺠﺎهﺪﻳﻨﻮ ګﻮﻧﺪوﻧﻮ ﻣﻨﻔﻲ ادراﮎ و.
د واﺣﺪې ﻧﺎﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل راﻳﯥ ﭘﺮﺑﻨﺴټ ټﺎﮐﻮﻧﮑﻲ ﻳﻮ ﮐﺎﻧﺪﻳﺪ ﺗﻪ راﻳﻪ ورﮐﻮي او هﻐﻪ ﮐﺎﻧﺪﻳﺪان ﭼﯥ ډﻳﺮې راﻳﯥ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐړي ،ټﺎﮐﻞ ﮐﻴږي
د  ٢۵ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺗﺒﺼﺮو ٢١ ،ﭘﺎرګﺮاف واﺋﻲ ﭼﯥ ﺳﺮﻩ ﻟﻪ دې ﭼﯥ ﮐﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﮐﻮم ځﺎﻧګړﯼ ټﺎﮐﻨﻴﺰ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﻪ ﺗﺤﻤﻴﻠﻮي ﺧﻮ هﺮهﻐﻪ
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻳﻮ اﻳﺎﻟﺖ ﮐﯥ ﭘﻠﯽ وي ﺑﺎﻳﺪ ﻟﻪ هﻐﻮ ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﺳﻤﻮن وﺧﻮري ﭼﯥ د  ٢۵ﻣﺎدې ﻟﻪ ﻻرې ﺳﺎﺗﻞ ﺷﻮي دي او ﺑﺎﻳﺪ
ټﺎﮐﻮﻧﮑﻲ ﭘﻪ ازادﻧﻪ ﺗﻮګﻪ ﺧﭙﻠﻪ ارادﻩ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐړي.

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺳﻼﻣﻲ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺖ
ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﻲ ټﺎﮐﻨﯥ ١٨ ،ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ٢٠١٠
د اروﭘﺎ د ډﻳﻤﻮآﺮاټﻴﻜﻮ ﺑڼﺴټﻮﻧﻮ ،ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د اﻣﻨﻴﺖ ﺳﺎزﻣﺎن د ټﺎآﻨﻮ د ﻣﺮﺳﺘﻲ او ﻣﻼ ﺗړ ټﻴﻢ )(OSCE/ODIHR EST
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د  ٢٠١٠ﮐﺎل د ټﺎﮐﻨﻮ ﻗﺎﻧﻮن ﻳﻮ ځﺎﻧګړې ټﺎﮐﻨﻴﺰ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﻪ وړاﻧﺪې ﮐﻮي ﺑﻠﮑﻪ واﺋﻲ ﭼﯥ څﻮﮐۍ ﺑﺎﻳﺪ هﻐﻪ ﮐﺎﻧﺪﻳﺪاﺗﻮ ﺗﻪ
ورﮐړل ﺷﻲ ﭼﯥ ﺗﺮټﻮﻟﻮ زﻳﺎﺗﯥ راﻳﯥ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮي (٣۵).ﮐﻪ څﻪ هﻢ د ټﺎﮐﻨﻴﺰ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺪﻟﻮل ﭘﺪې ﻣﻌﻨﻲ ﻧﺪﯼ ﭼﯥ ﻗﺎﻧﻮن هﻢ
ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪل ﮐړل ﺷﻲ ،ﺧﻮ دا ﮐﻴﺪاﯼ ﺷﻲ ﭼﯥ د ﺧﻮښﯥ وړ وي ﭼﯥ د ﻧﻮي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻟﭙﺎرﻩ ﻳﻮ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﭼﺎﭘﻴﺮﻳﺎل راﻣﻨځﺘﻪ ﮐړي.
د ﺑﺪﻳﻞ ټﺎﮐﻨﻴﺰ ﺳﻴﺴﺘﻢ د ارزوﻧﯥ ﻟﭙﺎرﻩ د اﺳﺎس ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﻻﻧﺪې ټﮑﻲ ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐﯥ ﻧﻴﻮل ﮐﻴﺪﻻﯼ ﺷﻲ:







.٢

د اوږدې ﻣﻮدې ﺳﻴﺎﺳﻲ او ﺣﮑﻮﻣﺘﺪارۍ اهﺪاف او ﻣﻮﺧﯥ.
د ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﺣﻘﻮﻗﻲ وﺟﺎﻳﺒﻮ ﺳﺮﻩ ﺳﻢ ﻟﻪ ﻳﻮ وړاﻧﺪﻳﺰ ﺷﻮي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﺮﻩ ﻧﺨﻠﻴﺪل.
هﻐﻪ ﮐﭽﻪ ﭼﯥ ﻳﻮ ﺳﻴﺎﺳﻲ اﺗﺤﺎد هڅﻮي او ﺳﻴﺎﺳﻲ ګﻮﻧﺪوﻧﻮ ﺗﻪ ودﻩ ورﮐﻮي.
څﻪ ډول ﺑﻪ ﻳﻮ وړاﻧﺪﻳﺰ ﺷﻮﯼ ﺳﻴﺴﺘﻢ دا ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ اړﺗﻴﺎ ﻳﻘﻴﻨﻲ ﮐړي ﭼﯥ  ۶٨څﻮﮐۍ ﭘﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﮐﯥ د ښځﻮ ﻟﭙﺎرﻩ
دي او هﻢ ﻻ ډﻳﺮې ښځﯥ وﻧډې اﺧﻴﺴﺘﻨﯥ ﺗﻪ وهڅﻮي.
وړاﻧﺪﻳﺰ ﺷﻮﯼ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻪ د راﻳﻪ اﭼﻮوﻧﮑﻮ ﻟﭙﺎرﻩ څﻮﻣﺮﻩ اﺳﺎن وي ﭼﯥ ﭘﺮې ﭘﻮهﯽ ﺷﻲ.
وړاﻧﺪﻳﺰ ﺷﻮي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻪ ادارﻩ ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﺗﻪ څﻮﻣﺮﻩ اﺳﺎن ،ارزان او دوام ﻟﺮوﻧﮑۍ وي.
ﺗﺮ ﮐﻮﻣﯥ ﮐﭽﯥ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ وﮐﻮﻻﯼ ﺷﻲ ﭼﯥ د ﻣﺨﺎﻟﻔﻮ ﻧﮋادي ډﻟﻮ ﺗﺮﻣﻨځ ﺗﻔﺎهﻢ ښﻪ ﻳﺎ ﺧﺮاب ﮐړي.
ﻟﻪ ګﻮﻧﺪوﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﻣﺮﺳﺘﻪ ډﻳﺮول

ﻟﻪ دې ﺳﺮﻩ ﺳﻢ هﻐﻪ هڅﯥ ﺑﺎﻳﺪي ډﻳﺮې ﺷﻲ ﭼﯥ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﻳﯥ ﻟﻪ ګﻮﻧﺪوﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﻴﺪﻻﯼ ﺷﻲ .څﺎﻧګړﯼ ﺗﺄﮐﻴﺪ ﺑﺎﻳﺪ د
ﺳﻴﺎﺳﻲ ګﻮﻧﺪوﻧﻮ ﭘﺮ ﻣﻬﺎرﺗﻮﻧﻮ او ﺗﺴﻬﻴﻼﺗﻮ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻲ ﺗﺮڅﻮ د ﭘﺎرﻟﻤﺎن دﻧﻨﻪ او ﺑﻬﺮ ﭘﻪ اﻏﻴﺰﻣﻨﻪ ﺗﻮګﻪ ﺧﭙﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻪ
ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐړي .ﻧﻮرې ﺳﺎﺣﯥ ﮐﻴﺪﻻي ﺷﻲ ﭼﯥ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻧښﻠﻴﺪﻧﻪ ،ﭘﺎﻟﻴﺴﻲ ګﺎﻧﯥ او ﻣﺮاﻣﻨﺎﻣﯥ ،ﺧﺒﺮې اﺗﺮې او اﻳﺘﻼف ﻟﻪ
ﻧﻮرو اﺣﺰاﺑﻮ ﺳﺮﻩ او ﺧﭙﻞ ﻣﻨځﻲ ،د څﺎرﻧﯥ ﮐړﻧﯥ ،د اﭘﻮزﻳﺴﻴﻮن رول او د ښځﻮ ګډون ﮐﻴﺪﻻﯼ ﺷﻲ .دا ﺑﻪ هﻢ ﻣﻬﻤﻪ وي
ﭼﯥ د داﺧﻠﻲ دﻳﻤﻮﮐﺮاﺗﻴﮑﻮ ﺟﻮړښﺘﻮﻧﻮ او ﻣﺸﻘﻮﻧﻮ ﻣﻼﺗړ وﺷﻲ .ﭘﺮﺗﻪ ﻟﻪ دا ډول ﻣﺮﺳﺘﯥ ﺑﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﯥ ﺗﺠﺮﺑﯥ ګﻮﻧﺪوﻧﻮ
ﺗﻪ دا ﺳﺘﻮﻧﺰﻣﻨﻪ وي ﭼﯥ ﭘﻪ دوﻣﺮﻩ ﺟﺪي ﺳﻴﺎﺳﻲ ﭼﺎﭘﻴﺮﻳﺎل ﮐﯥ ﭘﺮﻣﺦ وﻻړ ﺷﻲ او ﭘﻴﺎوړي دﻳﻤﻮﮐﺮاﺗﻴﮏ ﻣﺸﻘﻮﻧﻪ ﻣﻨځﺘﻪ
راوړي.
.٣

د ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﭘﻴﺎوړي ﮐﻮل

ﭘﺎرﻟﻤﺎن هﻢ د اوږدې ﻣﻮدې ﻣﺮﺳﺘﯥ ﺗﻪ اړﺗﻴﺎ ﻟﺮي ﺗﺮڅﻮ د ﻳﻮې داﺳﯥ ادارې ﭘﻪ ﺣﻴﺚ ﺧﭙﻠﯥ دﻧﺪې ﺗﻪ دوام ورﮐړي ﭼﯥ
روغ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺟﻮړ ﮐړي او د اﺟﺮاﺋﻴﻪ ﻗﻮې ﭘﻪ اﻏﻴﺰﻣﻨﻪ ﺗﻮګﻪ څﺎرﻧﻪ وﮐړي .د ﻣﺮﺳﺘﯥ ﻣﺨﺘﻠﻔﯥ ﮐړﻧﯥ ﺑﺎﻳﺪ ﻻﭘﺴﯥ زﻳﺎﺗﯥ ﺷﻲ
ﻟﮑﻪ د داراﻻﻧﺸﺄ د څﻴړﻧﯥ او د ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻟﻮړواﻟﯽ ،او اﺳﺘﺎزو ﺗﻪ ﻻرښﻮوﻧﻪ او روزﻧﻪ ﺗﺮڅﻮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ او اﻧﻔﺮادي ﭘﻮهﺎوﯼ د
ﻗﺎﻧﻮن ﺟﻮړوﻧﯥ ﭘﻪ څﻴﺮ ﮐﺎروﻧﻮ ﮐﯥ زﻳﺎت ﮐړل ﺷﻲ .ﭘﺪې ﮐﯥ د داراﻻﻧﺸﺄ ﻟﻪ ﭘﻠﻮﻩ د ﺧﺒﺮو اﺗﺮو ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐﻮل )ﻣﺸﺎورﯼ
ﮐﻮل( ،د ﻣﺎهﺮﻳﻨﻮ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﭘﻪ ﻧړﻳﻮاﻟﻮ وﺟﺎﻳﺒﻮ او ښﻪ ﻣﺸﻘﻮﻧﻮ ،او د څﻴړﻧﯥ د ﻇﺮﻓﻴﺖ ﭘﻪ اړﻩ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﻴﺪﻻﯼ ﺷﻲ .ټﺎﮐﻨﻴﺰو
اﺻﻼﺣﺎﺗﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ﭘﺎم ﺳﺮﻩ ،ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺗﻪ ځﺎﻧګړې ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ ﮐﻴﺪﻻﯼ ﺷﻲ ﭼﯥ دﻏﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻪ ځﻮاب وواﺋﻲ.
ل.

د ﻟﻮﻣړﻳﺘﻮب اووﻣﻪ ﺳﺎﺣﻪ :د ټﺎﮐﻨﻮ د ﮐﺮﻩ ﮐﺘﻨﯥ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻣﺤﻠﻲ څﺎرﻧﯥ د ټﺎﮐﻨﻮ د ﻳﻮې ﻣﻬﻤﯥ وﺳﻴﻠﯥ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ
ﭘﻴﺎوړې ﮐﻮل

ځﺎﺋﻲ څﺎروﻧﮑﻲ د ټﺎﮐﻨﻮ د ﭘﺮوﺳﯥ اړﻳﻦ ﮐﺘﻮﻧﮑﻲ ﺑﻠﻞ ﮐﻴږي .دا ډول ﮐﺮﻩ ﮐﺘﻨﻪ د واﻗﻌﻲ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ د راټﻮﻟﻮﻟﻮ ،ﭘﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ د
ﺑﺎور د ﭘﻴﺪاﮐﻮﻟﻮ او د ښﻪ واﻟﻲ ﻟﭙﺎرﻩ د وړاﻧﺪﻳﺰوﻧﻮ ورﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ډﻳﺮﻩ ﺣﻴﺎﺗﻲ دﻩ .د ځﺎﺋﻲ څﺎرﻧﯥ اهﻤﻴﺖ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ
څﻴﺮ ﻧﻨګﻮوﻧﮑﻲ ﭼﺎﭘﻴﺮﻳﺎل ﮐﯥ د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ څﻮ وارې زﻳﺎﺗﻴږي .د ﺳﻴﺎﺳﻲ ګﻮﻧﺪوﻧﻮ ﮐﻤﺰوري ﭘﺪې دﻻﻟﺖ
ﮐﻮي ﭼﯥ د ﻣﺪﻧﻲ ټﻮﻟﻨﻮ د ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﭘﻠﻮﻩ ﺑﺎﻳﺪ د ټﺎﮐﻨﻮ ﭘﺮوﺳﻪ ﻻډﻳﺮﻩ ﭘﻪ ﺟﺪي ﺗﻮګﻪ وڅﺎرل ﺷﻲ .د اﻣﻨﻴﺘﻲ ﺣﺎﻻﺗﻮ ﻟﻪ
اﻣﻠﻪ هﻢ وﻳﻞ ﮐﻴﺪاﯼ ﺷﻲ ﭼﯥ ﻧړﻳﻮاﻟﻪ څﺎرﻧﻪ ﻳﺎ ﮐﻤﺰورې دﻩ او ﻳﺎ ﻟﻪ ﺳﺮﻩ ﻧﺸﺘﻪ ﭼﯥ ﻧﻮرﻩ هﻢ دا ﻏﻮښﺘﻨﻪ زﻳﺎﺗﻮي ﭼﯥ ځﺎﺋﻲ،
ﺑﺎوري او ﺑﯥ ﭘﺮې څﺎروﻧﮑﻮ ﺗﻪ ﻻزﻳﺎﺗﻪ اړﺗﻴﺎ دﻩ .د ټﺎﮐﻨﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن  ١۵ځﺎﺋﻲ څﺎروﻧﮑﻮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ٢٠١٠
ﮐﺎل ﮐﯥ اﺟﺎزﻩ ورﮐړﻩ .ﻓﻴﻔﺎ ،ﭼﯥ ﺗﺮ ټﻮﻟﻮ ﺳﺘﺮﻩ ځﺎﺋﻲ څﺎروﻧﮑﯥ ډﻟﻪ دﻩ ،ﻳﻮ ﻣﻬﻢ رول د ﺣﻘﺎﻳﻘﻮ ﭘﻪ راټﻮﻟﻮﻟﻮ ،د واﻗﻌﺎﺗﻮ ﭘﻪ
ﺛﺒﺘﻮﻟﻮ او ﺟﻮړوﻧﮑﯥ ﺗﺒﺼﺮې ،ﺗﺤﻠﻴﻞ او ﺳﭙﺎرښﺘﻨﯥ وړاﻧﺪې ﮐﻮي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٣۵

د  ٢٠١٠ﮐﺎل د ټﺎﮐﻨﻮ ﻗﺎﻧﻮن ٣٢ ،٢٩ ،٢٢ ،او  ٣۵ﻣﺎدﻩ

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺳﻼﻣﻲ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺖ
ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﻲ ټﺎﮐﻨﯥ ١٨ ،ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ٢٠١٠
د اروﭘﺎ د ډﻳﻤﻮآﺮاټﻴﻜﻮ ﺑڼﺴټﻮﻧﻮ ،ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د اﻣﻨﻴﺖ ﺳﺎزﻣﺎن د ټﺎآﻨﻮ د ﻣﺮﺳﺘﻲ او ﻣﻼ ﺗړ ټﻴﻢ )(OSCE/ODIHR EST
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د څﺎروﻧﮑﻮ ﺣﻘﻮﻧﻪ او ﻣﺴﺆﻟﻴﺘﻮﻧﻪ :د ټﺎﮐﻨﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن د ټﺎﮐﻨﻮ ﮐﺮﻩ ﮐﺘﻨﻪ د ځﺎﺋﻲ څﺎروﻧﮑﻮ ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﺗﺮﺳﺮﻩ
ﮐﻮﻻي ﺷﻲ ﭼﯥ د څﺎروﻧﮑﻮ ﭘﻪ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﮐﯽ د څﺎروﻧﮑﻮ ﺣﻘﻮﻧﻪ ورګډ ﮐړي (٣۶).د څﺎروﻧﮑﻮ دا ډول ﺣﻘﻮﻧﻪ ﭘﻪ اﺳﺎﺳﻲ
ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ ﮐﯥ هﻢ ﺳﺎﺗﻞ ﮐﻴﺪﻻﯼ ﺷﻲ.
د ﻣﺪﻧﻲ ټﻮﻟﻨﻮ د ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ رول ﭘﺮاﺧﻮل :ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﮐﻮﻻﯼ ﺷﻲ د ټﺎﮐﻨﻴﺰو اﺻﻼﺣﺎﺗﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻧﺎدوﻟﺘﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ
ﻣﻼﺗړ وﮐړي .ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﻣﻬﺎرﺗﻮﻧﻪ د ﻧړﻳﻮاﻟﻮ روزﻧﻮ ﻟﻪ ﻣﻌﻴﺎروﻧﻮ او د ټﺎﮐﻨﻮ ﻟﻪ ښﻪ ﻣﺸﻘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐﻮﻟﻮ ﺳﺮﻩ ﺗﺮﻻﺳﻪ
ﮐﻴﺪﻻﯼ ﺷﻲ .د دﻳﻤﻮﮐﺮاﺗﻴﮑﯥ ﭘﺮوﺳﯥ د ﮐﺘﻮﻧﮑﻲ ﭘﻪ ﺣﻴﺚ ،دوئ هڅﻮل ﮐﻴﺪﻻﯼ ﺷﻲ ﭼﯥ د ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﻲ ﮐړﻧﻮ د څﺎرﻟﻮ او
ﻣﺪاﻓﻌﯥ ﻟﭙﺎرﻩ ﻻډﻳﺮ ﻓﻌﺎل رول وﻟﻮﺑﻮي.
د ﻓﻴﻔﺎ داﺧﻠﻲ ﺟﻮړښﺖ ﭘﻴﺎوړﯼ ﮐﻮل او د هﻐﯥ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻟﻮړول :ﻓﻴﻔﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻻﭘﺴﯥ ﻗﻮي ﮐړل ﺷﻲ ﭘﺪاﺳﯥ ﺣﺎل ﮐﯥ ﭼﯥ هﻐﻪ
ﺧﭙﻠﻪ ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋي ﻣﻨځﺘﻪ راوړي ﺗﺮڅﻮ ﺧﭙﻞ ﺟﻮړښﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﮐړي او ﺧﭙﻠﯥ ﮐړﻧﯥ ﭘﺮاﺧﯥ ﮐړي .دا ﮐﻮﻻﯼ ﺷﻲ ﺧﭙﻞ
داﺧﻠﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ او ﭘﺮوﺳﯥ د ﺑﻬﺮﻧﻲ اداري ﻣﻼﺗړ ،ﻟﻪ هﻤﺴﻴﺎﻟﻮ څﺨﻪ زدﻩ ﮐړې ،او ﭘﻪ ﻧﻮرو هﻴﻮادوﻧﻮ ﮐﯥ ﻟﻪ ځﺎﺋﻲ
څﺎروﻧﮑﻮ ډﻟﻮ ﺳﺮﻩ د اړﻳﮑﻮ ﭘﻪ ﻧﻴﻮﻟﻮﺳﺮﻩ ﻳﯥ ﻻﭘﺴﯥ ﻏښﺘﻠﯥ ﮐړي .ﭘﺪې ﮐﯥ د ټﺎﮐﻨﻮ ﭘﻪ ځﺎﻧګړو اړﺧﻮﻧﻮ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﻮل ،ﻟﮑﻪ
د ﮐﻤﭙﺎﻳﻦ ﻟګښﺘﻮﻧﻪ ،رﺳﻨﯽ ﻳﺎ د راﻳﯥ اﭼﻮﻧﯥ د ځﺎﻳﻮﻧﻮ ﺗﺒﺼﺮې ﺷﺎﻣﻠﯥ دي.
د اوږدې ﻣﻮدې ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻼﺗړ :ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د دﻳﻤﻮﮐﺮاﺗﻴﮏ ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﺗړاؤ د ﻣﺪﻧﻲ ټﻮﻟﻨﻮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ د ﺟﺪي
رول ﭘﻪ ﭘﻴﮋﻧﺪﻟﻮ ﺑﺎﻳﺪ ﻧړﻳﻮاﻟﻪ ټﻮﻟﻨﻪ د اوږدې ﻣﻮدې ﻟﭙﺎرﻩ ﻟﻪ داﺳﯥ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ ﻟﮑﻪ ﻓﻴﻔﺎ او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﺸﺮ د ﺣﻘﻮﻧﻮ
ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﺮﻩ د ﻣﺮﺳﺘﻮ ژﻣﻨﻪ وﮐړي ﺗﺮڅﻮ ﻳﻮﻩ ﭘﻴﺎوړې ،ﻓﻌﺎﻟﻪ ،ﻣﺴﺆﻟﻴﺖ ﻟﺮوﻧﮑﯥ او د ګڼ ﺷﻤﻴﺮ اﻗﻠﻴﺘﻮﻧﻮ ﻟﺮوﻧﮑﻮ
ﻣﺪﻧﻲ ټﻮﻟﻨﻪ ﻣﻨځﺘﻪ راوړي .ﻣﺮﺳﺘﯥ ﺑﺎﻳﺪ د ﺣﺴﺎب ﺑﺸﭙړ ﻣﻴﮑﺎﻧﺰم وﻟﺮي ﭼﯥ ﻟﻪ ﻣﻌﻴﺎروﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﺗړﻟﯥ وي او ټﻮﻟﯥ ﻣﺮﺳﺘﯥ
ﺑﺎﻳﺪ ﻟﻪ ﺑﻬﺮﻧۍ ارزوﻧﯥ ﺳﺮﻩ ﺗړﻟﯥ وي.

ﻟﻮﻣړۍ ﺿﻤﻴﻤﻪ :ﻧړﻳﻮال اﺻﻮل او ﭘﻪ د اروﭘﺎ د ډﻳﻤﻮآﺮاټﻴﻜﻮ ﺑڼﺴټﻮﻧﻮ ،ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د اﻣﻨﻴﺖ ﺳﺎزﻣﺎن د
ټﺎآﻨﻮ د ﻣﺮﺳﺘﻲ او ﻣﻼ ﺗړ ټﻴﻢ ) (OSCE/ODIHRوړاﻧﺪﻳﺰوﻧﻪ
د ﻟﻮﻣړﻳﺘﻮب ﻟﻮﻣړۍ ﺳﺎﺣﻪ :د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺣﻘﻮﻗﻲ ﮐﺎري ﭼﻮﮐﺎټ اﺻﻼح ﮐﻮل
اﻟﻒ .ﻧړﻳﻮال اﺻﻮل:
ﻟﻪ ټﺎﮐﻨﻮ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﺗړاؤ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻳﻮ ﻟړ ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﺗړوﻧﻮﻧﻮ ﺑﺮﺧﻪ دﯼ .ﭘﺪې ﮐﯥ د ﻣﺪﻧﻲ او ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺣﻘﻮﻧﻮ ﻧړﻳﻮاﻟﻪ ﮐﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن
) ،(٣٧)(ICCPRد ﻧﮋادي ﺗﻮﭘﻴﺮ د ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ وړﻟﻮ ﻧړﻳﻮال ﮐﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ) (٣٨)(ICERDاو د ښځﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې د هﺮ ډول ﺗﻮﭘﻴﺮ د
ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ وړﻟﻮ ﮐﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ) (٣٩)(CEDAWﺷﺎﻣﻞ دي .اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د هﻐﻮ هﻴﻮادوﻧﻮ ﻟﻪ ډﻟﯥ څﺨﻪ دي ﭼۍ د
 ١٩۴٨ﮐﺎل د دﺳﺎﻣﺒﺮ ﭘﺮ  ١٠ﻧﻴټﻪ ﻳﯥ د ﺑﺸﺮ د ﺣﻘﻮﻧﻮ ﻧړﻳﻮاﻟﻪ اﻋﻼﻣﻴﻪ ﻻﺳﻠﻴﮏ ﮐړﻩ .د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن دﻏﻪ ﻧړﻳﻮاﻟۍ
ژﻣﻨﯥ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﻲ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ ﮐۍ راﻧﻐﺎړي .اووﻣﻪ ﻣﺎدﻩ واﻳﻲ ﭼۍ “دوﻟﺖ ﺑﻪ د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﻣﻨﺸﻮر ،ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﺗړوﻧﻮﻧﻮ ،او هﻐﻮ

ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﮐﻨﻮاﻧﺴﻴﻮﻧﻮﻧﻮ او د ﺑﺸﺮ د ﺣﻘﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﻧړﻳﻮاﻟﻮ اﻋﻼﻣﻴﻮ ﺳﺮﻩ ﺳﻢ ﻋﻤﻞ ﮐﻮي ﭼۍ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻻﺳﻠﻴﮏ ﮐړي”...

هﻐﻪ وﺟﺎﻳﺐ ﭼﯥ د ﺑﺸﺮ د ﺣﻘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺟﻬﺎﻧﻲ اﻋﻼﻣﻴﻪ ) (UDHRاو د ﻣﺪﻧﻲ او ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺣﻘﻮﻧﻮ ﻧړﻳﻮاﻟﻪ ﮐﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن )(ICCPR
ﮐﯥ راﻏﻠﻲ ،د ټﺎﮐﻨﻴﺰې ﭘﺮوﺳﯥ ﻟﭙﺎرﻩ اﺳﺎس ﺟﻮړوي .اﺳﺎﺳﻲ ﻣﻌﻴﺎروﻧﻪ د ﻣﺪﻧﻲ او ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺣﻘﻮﻧﻮ ﻧړﻳﻮاﻟﻪ ﮐﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن
) (ICCPRﭘﻪ ٢۵ﻣﻪ ﻣﺎدﻩ او د ﺑﺸﺮ د ﺣﻘﻮﻧﻮ د ﺟﻬﺎﻧﻲ اﻋﻼﻣﻴﯥ ) (UDHRﭘﻪ ٢١ﻣﻪ ﻣﺎدﻩ راﻧﻐښﺘﻲ ،ﺧﻮ ﺳﺮﻩ ﻟﻪ دې د ټﺎﮐﻨﻮ
ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﺗړاؤ ﻳﻮ ﺷﻤﻴﺮ اﺣﮑﺎم ﺷﺘﻪ ،د ﺑﻴﻠګۍ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ اﺳﺎﺳﻲ ﺧﭙﻠﻮاﮐﻲ ﭼۍ د ﻳﻮۍ ﺟﻤﻬﻮري ﭘﺮوﺳﯥ ﻣﺮﮐﺰي ټﮑﻲ ﺟﻮړوي.
د ﻣﺪﻧﻲ او ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺣﻘﻮﻧﻮ ﮐﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن )٢۵ (ICCPRﻣﻪ ﻣﺎدﻩ د اﺗﺒﺎﻋﻮ د ﺣﻘﻮﻧﻮ ﭘﻪ اړﻩ داﺳﯥ واﻳﻲ:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٣۶
٣٧
٣٨
٣٩

د څﺎروﻧﮑﻮ ﻃﺮزاﻟﻌﻤﻞ ﻳﻮﻩ ﺑﺮﺧﻪ د ﺣﻘﻮﻧﻮ او ﻣﺴﺆﻟﻴﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ اړﻩ ﻟﺮي ﺧﻮ دا ﺑﺮﺧﻪ ﻳﻮازې ﻣﺴﺆﻟﻴﺘﻮﻧﻪ ﻟﺮي .ﺣﻘﻮﻧﻪ ﭘﻪ هﻴڅ ﺗﻮګﻪ ﻧﺪي ﺑﻴﺎن
ﺷﻮي ،ﻟﮑﻪ څﺎروﻧﮑﻮ ،اﺳﺘﺎزو او راﭘﻮرﭼﻴﺎﻧﻮ ﺗﻪ د ﺑﺸﭙړ ﻻس رﺳﻲ ﺑﺮاﺑﺮول.
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﮐﺎل  ١٩٨٣د ﺟﻨﻮرۍ ﭘﻪ  ٢۴د  ICCPRﻏړي ﺷﻮ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﮐﺎل  ١٩٨٣د اګﺴﺖ ﭘﻪ  ۵د  ICERDﺗړون ﺗﺼﻮﻳﺐ ﮐړ.
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﮐﺎل  ١٩٧٩د دﺳﺎﻣﺒﺮ ﭘﻪ  ١٨د  CEDAWﺗړون ﺗﺼﻮﻳﺐ ﮐړ.

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺳﻼﻣﻲ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺖ
ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﻲ ټﺎﮐﻨﯥ ١٨ ،ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ٢٠١٠
د اروﭘﺎ د ډﻳﻤﻮآﺮاټﻴﻜﻮ ﺑڼﺴټﻮﻧﻮ ،ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د اﻣﻨﻴﺖ ﺳﺎزﻣﺎن د ټﺎآﻨﻮ د ﻣﺮﺳﺘﻲ او ﻣﻼ ﺗړ ټﻴﻢ )(OSCE/ODIHR EST
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ﭘﻪ ﻋﺎﻣﻪ اړﻳﮑﻮ ﮐۍ ﺑﺮﺧﻪ واﺧﻠﻲ ﮐﻪ ﻧﻴﻎ ﭘﻪ ﻧﻴﻐﻪ وي او ﻳﺎ هﻢ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮاﮐﻪ ﺗﻮګﻪ د ټﺎﮐﻞ ﺷﻮﻳﻮ اﺳﺘﺎزو ﻟﻪ ﭘﻠﻮﻩ” “ ،ﭼۍ راﻳۍ
ورﮐړي او ﻟﻪ ﻣﻬﺎﻟﻮﯦﺸﻲ او رﻳښﺘﻴﻨۍ ټﺎﮐﻨﻮ ﺳﺮﻩ ﺳﻢ وټﺎﮐﻞ ﺷﻲ ﭼۍ ﭘﻪ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺗﻮګﻪ ﻣﻨﻞ ﺷﻮي وي او ﭘﻪ ﻣﺴﺎوي ﺗﻮګﻪ د راي
ورﮐﻮﻟﻮ ﺣﻖ وﻟﺮي ﭼۍ ﭘﻪ ﺳﺮي ﺗﻮګﻪ واوﺳﻲ Ắạ ầ،د ټﺎﮐ  Ẩد ậ əǚ ǎارادۍ ﺗﻀﻤﻴﻦ وﮐړي.
د ﻧﮋادي ﺗﻮﭘﻴﺮ د ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ وړﻟﻮ ﻧړﻳﻮال ﮐﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ) ۵ (ICERDﻣﻪ ﻣﺎدﻩ داﺳﯥ واﻳﻲ:

د دوﻟﺖ ګﻮﻧﺪ ژﻣﻨﻪ ﮐﻮي ﭼۍ د هﺮ ډول ﻧﮋادي ﺗﻮﭘﻴﺮ ﻣﺨﻪ وﻧﻴﺴﻲ او ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ ﻳۍ ﻳﻮﺳﻲ او د هﺮﭼﺎ د ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺗﻀﻤﻴﻦ وﮐړي،
ﭘﺮﺗﻪ ﻟﻪ دۍ ﭼۍ ﻧﺴﻞ ،رﻧګ ،ﻳﺎ ﻗﻮم ﻳﺎ ﻧﮋادي ﺳﺮﭼﻴﻨﻪ ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐۍ وﻧﻴﺴﻲ ،ﭼۍ د ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﻣﺴﺎوي واوﺳﻲ ،ﭘﻪ
ځﺎﻧګړۍ ﺗﻮګﻪ د ﻻﻧﺪۍ ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺨﻪ د ﺧﻮﻧﺪ ﭘﻪ اﺧﻴﺴﺘﻠﻮ ﮐۍ... :
) (Cﺳﻴﺎﺳﻲ ﺣﻘﻮﻧﻪ ،ﭘﻪ ځﺎﻧګړۍ ﺗﻮګﻪ ﭘﻪ ټﺎﮐﻨﻮ ﮐۍ د ﺑﺮﺧۍ اﺧﻴﺴﺘﻠﻮ ﺣﻘﻮﻧﻪ – ﭼۍ راﻳۍ ورﮐړي او راﻳۍ اﺧﻴﺴﺘﻠﻮ ﺗﻪ
ودرﻳږي – د ﺟﻬﺎﻧﻲ او د راﻳﯥ ورﮐﻮﻟﻮ ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻖ ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ ،ﭼۍ ﭘﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐۍ او هﻤﺪا راز ﭘﻪ ﻋﺎﻣﻪ ﭼﺎرو ﮐۍ ﭘﻪ هﺮﻩ
ﮐﭽﻪ ﺑﺮﺧﻪ واﺧﻠﻲ او دا ﭼۍ ﻋﺎﻣﻪ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﻳﻮﺷﺎن ﻻس رﺳﯽ وﻟﺮي ....
د ښځﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې د هﺮ ډول ﺗﻮﭘﻴﺮ د ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ وړﻟﻮ ﮐﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ) (CEDAWداﺳۍ واﺋﻲ:

“ټﻮل ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻲ ﺗﺮ څﻮ د ښځﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪۍ ﭘﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ او ﻋﺎم ژوﻧﺪ ﮐۍ هﺮ ډول ﺗﻮﭘﻴﺮ ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ ﻳﻮړل
ﺷﻲ “ (۴٠) ” .ﻟﻨډﻣﻬﺎل ځﺎﻧګړي اﻗﺪاﻣﺎت ﭼۍ ﻣﻮﺧﻪ ﻳۍ د ﻧﺎرﻳﻨﻪ و او ښځﻮ ﺗﺮ ﻣﻨڅ د ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻣﺴﺎوات راﻣﻨځﺘﻪ ﮐﻮل وي،
)(۴١
ﺗﻮﭘﻴﺮ ﻧﻪ ګڼﻞ ﮐﻴږي”.
ب .د  ٢٠٠٩ﮐﺎل د وړاﻧﺪﻳﺰوﻧﻮ ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ د ټﺎﮐﻨﻴﺰ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﮐﺎري ﭼﻮﮐﺎټ اﺻﻼﺣﺎت

 ﺑﻴړﻧﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ او ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺗﻌﺪﻳﻠﻮﻧﻮ ﺗﻪ اړﺗﻴﺎ دﻩ ﭼﯥ ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧﮑﯥ ﮐﯥ ټﺎﮐﻨﯥ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻲ )د  ٢٠٠٩ﮐﺎل ﻟﻮﻣړۍ
وړاﻧﺪﻳﺰ(


د ټﺎﮐﻨﻮ د ﻟﻮﻣړﻳﺘﻮب ﻣﻮﺿﻮع ګﺎﻧﯥ ﭼﯥ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ اﺻﻼﺣﺎﺗﻮ ﮐۍ ورﺗﻪ ﭘﺎم وﺷﻲ ﭘﻪ ﺷﻤﻮل د ټﺎﮐﻨﻴﺰ ﺗﻘﻮﻳﻢ
ﺟﻮړول ،او هﻤﺪا راز هﻐﻪ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﭼﯥ د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن د ﮐﻤﺸﻨﺮاﻧﻮ د ټﺎﮐﻠﻮ ﻣﻴﮑﺎﻧﻴﺰم ﻻﭘﺴﯥ ﭘﺮاخ ﺷﻲ.



د ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ اﺻﻼﺣﺎﺗﻮ د ﻣﻮﺿﻮع ګﺎﻧﻮ ﻟﻮﻣړﻳﺘﻮﺑﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﻻﻧﺪۍ ﺗﻮګﻪ دي:
 Oټﺎﮐﻨﻴﺰ ﺳﻴﺴﺘﻢ.
 Oد ټﺎﮐﻨﻮ د ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن د ﮐﻤﺸﻨﺮاﻧﻮ د ټﺎﮐﻠﻮ ﻣﻴﮑﺎﻧﻴﺰم.
 Oد روڼﺘﻴﺎ اړﺗﻴﺎ ،ﻟﮑﻪ د راﻳﻮ د ټﻮﻟﻮ ځﺎﻳﻮﻧﻮ د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﺧﭙﺮول )د ﻧﺎﺳﻤﻮ راﻳﻮ ﭘﻪ ګډون(.
 Oد ټﺎﮐﻨﻮ د ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن او ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ د ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن د اړوﻧﺪ رول او ﻣﺴﺆﻟﻴﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ اړﻩ ښﮑﺎرﻩ ﺣﮑﻢ.د
ټﺎﮐﻨﻮ د ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن او د ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﺗﻪ ﺑﺎﻳﺪ د څﻴړﻧﯥ او ﺑﺎﻃﻠﻮﻟﻮ واﮎ ورﮐړل ﺷﻲ.
 Oد ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ د ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن د ﮐﺎر د دوام ﻟﭙﺎرﻩ اﺣﮑﺎم.
 Oهﻐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ګﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺎم واړول ﺷﻲ ﭼۍ اوس ﻣﻬﺎل د ټﺎﮐﻨﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﺗﻪ ﭘﻪ اﻣﺘﻴﺎزي ډول ﻟﻪ
ﻗﺎﻋﺪۍ ﺳﺮﻩ ﺳﻢ ﭘﺮﻳښﻮدل ﺷﻮي ﻟﮑﻪ د ﮐﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ ﻟﺨﻮا د ﻧﻮم ﺑﻴﺮﺗﻪ اﺧﻴﺴﺘﻞ.
 Oد راﻳﯥ ورﮐﻮوﻧﮑﻮ د ﻧﻮم ﻟﻴﮑﻨۍ اړﺗﻴﺎوې.



د ټﺎﮐﻨﻮ ﻧﻮي ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻮ څﻪ ﻣﻮﺿﻮع ګﺎﻧﯥ راوﻧﻐﺎړي ﭼﯥ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﻮﻧﻮ ،ﻗﻮاﻋﺪو او ﭘﺮﻳﮑړو ﺗﻪ ﭘﺮﻳښﻮدل
ﺷﻮي ﺗﺮ څﻮ د هﻐﻮ ﺣﮑﻤﻮﻧﻮ ﻣﺨﻪ وﻧﻴﻮل ﺷﻲ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻧﺎﺳﻤﻪ ﺗﻮګﻪ ﭘﻠﻲ ﺷﻮي دي او هﻤﺪاراز ﻳﻮ ﻣﺘﺤﺪ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺳﻨﺪ
ﭼﻤﺘﻮ ﮐړل ﺷﻲ) .د  ٢٠٠٩ﮐﺎل  ۵وړاﻧﺪﻳﺰ(.

)د  ٢٠٠٩ﮐﺎل درﻳﻢ وړاﻧﺪﻳﺰ(

)د  ٢٠٠٩ﮐﺎل  ۴وړاﻧﺪﻳﺰ(

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۴٠
۴١

د  CEDAWاوﻣﻪ ﻣﺎدﻩ
د  ۴.١ CEDAWﻣﺎدﻩ

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺳﻼﻣﻲ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺖ
ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﻲ ټﺎﮐﻨﯥ ١٨ ،ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ٢٠١٠
د اروﭘﺎ د ډﻳﻤﻮآﺮاټﻴﻜﻮ ﺑڼﺴټﻮﻧﻮ ،ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د اﻣﻨﻴﺖ ﺳﺎزﻣﺎن د ټﺎآﻨﻮ د ﻣﺮﺳﺘﻲ او ﻣﻼ ﺗړ ټﻴﻢ )(OSCE/ODIHR EST
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ﭘﻪ ﺣﻘﻮﻗﻲ ډول ﺑﺎﻳﺪ دا ﻳﻘﻴﻨﻲ ﮐړل ﺷﻲ ﭼﯥ ﮐﻮﻣﻪ ادارﻩ د اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن د ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻣﺴﺆﻟﻴﺖ ﭘﻪ ﻏﺎړﻩ ﻟﺮي .د ﺳﺘﺮې
ﻣﺤﮑﻤۍ رول هﻢ ﺑﺎﻳﺪ د ټﺎﮐﻨﻮ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﺗړاؤ واﺿﺢ ﮐړل ﺷﻲ او هﻢ ﺑﺎﻳﺪ هﻐﻪ ﺣﺎﻻت واﺿﺢ ﮐړل ﺷﻲ ﭼۍ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﻳﯥ
ﺳﺘﺮﻩ ﻣﺤﮑﻤﻪ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﮐﻮﻻي ﺷﻲ) .د  ٢٠٠٩ﮐﺎل  ۶وړاﻧﺪﻳﺰ(



ﻗﻮاﻧﻴﻦ ښﺎﻳﯽ زر ﺗﺮ زرﻩ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﮐړل ﺷﻲ ﺗﺮ څﻮ د وﻻﻳﺘﻲ او وﻟﺴﻮاﻟﻴﻮ ﺷﻮرا ګﺎﻧﻮ د اﺟﺮاﺁﺗﻮ ﻟﭙﺎرﻩ اړﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﻪ
ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺗﻮګﻪ ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﺷﻲ) .د  ٢٠٠٩ﮐﺎل  ٧وړاﻧﺪﻳﺰ(



د ﺳﻴﺎﺳﻲ ګﻮﻧﺪوﻧﻮ ﻧﻮﯼ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﻳﺪ د ځﻴﻨﻮ ﻣﺴﻠﮑﻮﻧﻮ ﭘﺮ ﻏړو ﺑﯥ ځﺎﻳﻪ ﺑﻨﺪﻳﺰوﻧﻪ وﻧﻪ ﻟګﻮي ﭼﯥ د ﻳﻮ ﺣﺰب ﻏړي ﺷﻲ
او ﺑﺎﻳﺪ اﺗﺒﺎع ﻣﻨﻊ ﻧﻪ ﮐړي ﭼﯥ ﻟﻪ ﻳﻮ ګﻮﻧﺪ څﺨﻪ د زﻳﺎﺗﻮ ګﻮﻧﺪوﻧﻮ ﻏړي واوﺳﻲ) .د  ٢٠٠٩ﮐﺎل  ١٢وړاﻧﺪﻳﺰ(



د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن د ﻧﻮي ﻗﺎﻧﻮن د ﺟﻮړښﺖ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﺑﺎﻳﺪ د دﻏﻪ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن د ﮐﻤﺸﻨﺮاﻧﻮ د ټﺎﮐﻠﻮ ﭘﻪ ﻣﻴﮑﺎﻧﻴﺰم
ﺟﺪي ﻏﻮر وﺷﻲ ﺗﺮ څﻮ ﭘﺮاﺧۍ ﻣﺸﻮرې ﻳﻘﻴﻨﻲ ﮐړل ﺷﻲ ،د ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﺧﭙﻠﻮاﮐﻲ او اﺳﺘﺎزﻳﺘﻮب او ﭘﻪ ټﺎﮐﻨﻮ د وګړو
ﺑﺎور ﻻﭘﺴۍ زﻳﺎت ﺷﻲ .ﭘﺪې ﮐﯥ ﻟﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن څﺨﻪ ﻣﺸﻮرﻩ ،ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ او ﻳﺎ د هﻐﻮ ﮐﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺷﺎﻣﻞ دي ﭼﯥ د
وﻟﺴﻤﺸﺮ ﻟﻪ ﭘﻠﻮﻩ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮐﻴږي) .د  ٢٠٠٩ﮐﺎل  ١٧وړاﻧﺪﻳﺰ(



د ټﺎﮐﻨﻮ د ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن د داراﻻﻧﺸﺄ رﺋﻴﺲ ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻮازې د وﻟﺴﻤﺸﺮ ﻟﻪ ﭘﻠﻮﻩ وﻧﻪ ټﺎﮐﻞ ﺷﻲ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﻳﺪ هﻤﺎﻏﻪ هﻤګټﻲ ﭘﺪې ﮐﯥ
هﻢ دﺧﻴﻞ واوﺳﻲ ﭼﯥ د ﮐﻤﺸﻨﺮاﻧﻮ ﭘﻪ ټﺎﮐﻠﻮ ﮐﯥ ورڅﺨﻪ ګټﻪ اﺧﻴﺴﺘﻞ ﺷﻮې وﻩ) .د  ٢٠٠٩ﮐﺎل  ١٨وړاﻧﺪﻳﺰ(



د ټﺎﮐﻨﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﺑﺎﻳﺪ ﻟﻪ ټﺎﮐﻨﻮ وروﺳﺘﻪ ﻳﻮ راﭘﻮر ﭼﻤﺘﻮ ﮐړي ﭼﯥ وواﻳﻲ ﭼﯥ څﻪ ﻳﯥ زدﻩ ﮐړي او د ښﻪ
واﻟﻲ ﻟﭙﺎرﻩ څﻪ وړاﻧﺪﻳﺰوﻧﻪ ﻟﺮي .د دﻏﻪ راﭘﻮر د ﺑﺮﺧﯥ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ،د  ٢٠٠٩ﮐﺎل ټﺎﮐﻨﻮ ﺗﻪ ﺑﺎﻳﺪ د ټﺎﮐﻨﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮎ
ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﻟﻪ ﻗﻮاﻋﺪ او ﭘﺮﻳﮑړو ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐﯥ ﺑﻴﺎ ﻟﻪ ﺳﺮﻩ ﮐﺘﻨﻪ وﺷﻲ ﺗﺮڅﻮ ﺗﻴﺮوﺗﻨﯥ ،ﺑﯥ ﺛﺒﺎﺗﻲ او د هﺮ ډول روڼﺘﻴﺎ
ﻧﺸﺘﻮاﻟﻲ ﭘﻪ ګﻮﺗﻪ ﺷﻲ او ﻟﻪ ﻧﻮرو ټﺎﮐﻨﻮ د ﻣﺨﻪ اﺻﻼح ﮐړل ﺷﻲ .ﻧﻮﻣﻮړﯼ ﮐﺮﻩ ﮐﺘﻨﻪ ﺑﺎﻳﺪ دې ﺗﻪ هﻢ اﺷﺎرﻩ وﮐړي ﭼﯥ
ﮐﻮﻣﻮ ﭘﺮﻳﮑړو ﮐﻮﻻي ﺷﻮل ﭼﯥ د ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻪ ﻻري د ﻗﻮاﻋﺪو ﺑﺮﺧﻪ ﺷﻲ ،د ﺑﻴﻠګﯥ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ هﻐﻪ ﭘﺮﻳﮑړې ﭼﯥ ﻟﻪ
ﺳﻴﺎﺳﻲ ﭘﻠﻮﻩ ﭘﻪ ﻳﻮ اړﺧﻴﺮﻩ ﺗﻮګﻪ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻮي .ﺳﺮﺑﻴﺮﻩ د ټﺎﮐﻨﻮ د ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺼﻮﺑﻪ هﻢ ﺑﺎﻳﺪ د ﺑﺤﺚ ﺑﺮﺧﻪ واوﺳﻲ) .د



دﻏﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﻳﺪ د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن څﺨﻪ د هﻐﯥ د ﮐړﻧﻼرو ،ﭘﺮﻳﮑړو او دﻻﻳﻠﻮ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﺗړاؤ ﺑﺸﭙړﻩ
روڼﺘﻴﺎ وﻏﻮاړي .هﻤﺪا راز ﻧﻮﻣﻮړي ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﻳﺪ د ﺷﮑﺎﻳﺖ ﮐﻮوﻧﮑﻮ اﻓﺮادو او ﺷﺎهﺪاﻧﻮ د ﺳﺎﺗﻨۍ ﺑﻨﺪوﺑﺴﺖ هﻢ وﮐړي.



د اﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﻋﺪاﻟﺖ او ټﺎﮐﻨﻮ ﺗﺮ ﻣﻨځ د واﺿﺢ ﺟﻼواﻟﻲ ﭘﺮ ﻳﻘﻴﻨﻲ ﮐﻮﻟﻮ ﺑﺎﻳﺪ ﻻزﻳﺎت ټﻴﻨګﺎر واوﺳﻲ ،ﻧﻪ د ټﺎﮐﻨﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮎ
ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن او ﻧﻪ د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﺑﺎﻳﺪ دا ﻣﺴﺆﻟﻴﺖ وﻟﺮي ﭼﯥ څﻮﮎ د ﻧﺎﻗﺎﻧﻮﻧﻪ وﺳﻠﻪ واﻟﻮ ډﻟﻮ ﺳﺮﻩ ﺗړاؤ
ﻟﺮي .د ﻧﺎﻗﺎﻧﻮﻧﻪ وﺳﻠﻪ واﻟﻮ ډﻟﻮ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﺗړاؤ د ټﺎﮐﻨﻴﺰو ادارو رول ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻮازې ﺗﺮ ﻃﺮزاﻟﻌﻤﻞ ﭘﻮرۍ ﻣﺤﺪود وي ،د
هﻐﻮ اﺷﺨﺎﺻﻮ ﻟﻴﺮې ﮐﻮل دهﻐﻪ ادارﯼ ﻣﺴﺆﻟﻴﺖ و اوﺳﯽ ﭼﯥ دا ﻗﺪرت ورﺗﻪ ورﮐړل ﺷﻮي وي ﭼﯥ دا ډول اړﻳﮑﯥ
ﻣﻌﻠﻮﻣﯥ ﮐړي .ټﺎﮐﻨﻴﺰې ادارې ﺑﺎﻳﺪ د ﮐﺎﻧﺪﻳﺪ ﻟﻪ ﭘﻠﻮﻩ ورﮐړل ﺷﻮي ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت د اﻋﺘﺮاض د ﭘﺮوﺳﯥ ﭘﻪ ﻣﻮدﻩ ﮐﯥ
اړوﻧﺪو ﭼﺎرواﮐﻮ ﺗﻪ وﺳﭙﺎري ﺗﺮڅﻮ ﭘﻪ دې ﻓﮑﺮ وﺷﻲ ﭼﯥ ﺁﻳﺎ دﻏﻪ ﺷﺨﺺ ﺑﺎﻳﺪ داﺳﯥ وګڼﻞ ﺷﻲ ﭼﯥ ﻧﻮر ﻟﻪ وﺳﻠﻪ
واﻟﻮ ډﻟﻮ ﺳﺮﻩ ﺗړاؤ ﻧﻠﺮي) .د  ٢٠٠٩ﮐﺎل  ۵٠وړاﻧﺪﻳﺰ(



د اﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﻋﺪاﻟﺖ ﻟﭙﺎرﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻮ ﺑﺸﭙړ روش ﺧﭙﻠﻪ ﺷﯽ ﭼﯥ د ﺧﻴﺎﻧﺖ د ﻣﻌﻠﻮﻣﻮﻟﻮﻟﭙﺎرﻩ ﻳﻮ اﻏﻴﺰﻣﻦ ﻣﻴﮑﺎﻧﻴﺰم وﻟﺮي .ﮐﻪ
ﭼﻴﺮې ډاﻳﺎګ د ﮐﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ د ارزوﻧﯥ ﻟﭙﺎرﻩ د ﺣﻘﻮﻗﻲ اړﺗﻴﺎ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐړل ﺷﻲ ﭼﯥ و ارزوﯼ ﭼﯽ ﮐﺎﻧﺪﻳﺪان د
ﻧﺎﻗﺎﻧﻮﻧﻪ وﺳﻠﻪ واﻟﻮ ﺳﺮﻩ ﺗړاؤ ﻧﻠﺮي ،ﻧﻮ زﻳﺎت ﺷﻤﻴﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﻳﺪ ددې ﭘﺮوﺳﯥ ﻟﭙﺎرﻩ ځﺎﻧګړې ﮐړل ﺷﻲ او ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﺑﺎﻳﺪ
ﻟﻪ واﺿﺢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﺳﺮﻩ د ډاﻳﺎګ ﭘﺮوﺳﯥ ﺗﻪ د ﮐړﻧﻼرې او ارزوﻧﯥ ﻟﭙﺎرﻩ وﻏځﻮل ﺷﻲ) .د  ٢٠٠٩ﮐﺎل ۵١



د ﻧﺎﻣﺰدۍ د ﻋﺮﻳﻀﯥ ﭘﻪ ورﮐﻮﻟﻮ ﺳﺮﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻤﮑﻨﻪ ﮐﺎﻧﺪﻳﺪان ﺧﭙﻞ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ د ډاﻳﺎګ ﭘﻪ ﻟﻴﺴﺖ ﮐﯥ وګﻮري .ﻳﻮﻩ اوږدﻩ
ﻣﻮدﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﮐﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ ﺗﻪ ورﮐړل ﺷﻲ ﺗﺮڅﻮ د ﺑﯥ وﺳﻠﯥ ﮐﻮﻟﻮ د ﭘﺮوﺳﯥ ﻟﻪ اړﺗﻴﺎ ﺳﺮﻩ ځﺎن ﺑﺮاﺑﺮ ﮐړي ،او د ﻣﻮاﻓﻘﺖ د
هﺮ ډول ارزوﻧﯥ ﭘﻪ اړﻩ ﭘﺮﻳﮑړﻩ ﺑﺎﻳﺪ د ډاﻳﺎګ ﻟﻪ ﭘﻠﻮﻩ د هﻐﯥ ﻣﻮدې دﻧﻨﻪ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻲ ﭼﯥ د ﻳﻮې ﻣﻨﺎﺳﺒﯥ ﮐﺮﻩ ﮐﺘﻨﯥ ﻟﻪ
ﭘﻠﻮﻩ ﻳﯥ اړﺗﺒﺎ ﻟﻴﺪل ﮐﻴږي) .د  ٢٠٠٩ﮐﺎل  ۵٢وړاﻧﺪﻳﺰ(

 ٢٠٠٩ﮐﺎل  ٢٢وړاﻧﺪﻳﺰ(

)د  ٢٠٠٩ﮐﺎل  ٣۵وړاﻧﺪﻳﺰ(

وړاﻧﺪﻳﺰ(

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺳﻼﻣﻲ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺖ
ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﻲ ټﺎﮐﻨﯥ ١٨ ،ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ٢٠١٠
د اروﭘﺎ د ډﻳﻤﻮآﺮاټﻴﻜﻮ ﺑڼﺴټﻮﻧﻮ ،ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د اﻣﻨﻴﺖ ﺳﺎزﻣﺎن د ټﺎآﻨﻮ د ﻣﺮﺳﺘﻲ او ﻣﻼ ﺗړ ټﻴﻢ )(OSCE/ODIHR EST
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د ټﺎﮐﻨﻮ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﻳﺪ د ﻻزﻳﺎت وﺿﺎﺣﺖ ﻟﭙﺎرﻩ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﮐړل ﺷﻲ .ﭘﺪې ﮐﯥ ﺑﺎﻳﺪ د رﺳﻨﻴﻮ ﻟﭙﺎرﻩ واﺿﺢ او ﮐﺮﻩ ﻻرښﻮوﻧﯥ
ﻣﻮﺟﻮدې وي ﭼﯥ څﻪ ډول ﺑﺎﻳﺪ ﮐﺎﻧﺪﻳﺪان او ګﻮﻧﺪوﻧﻪ د ﮐﻤﭙﺎﻳﻦ ﭘﻪ ﻣﻮدﻩ ﮐﯥ ﺗﺮ ﭘﻮښښ ﻻﻧﺪې راوﻟﻲ او ﺑﺎﻳﺪ ﻟﻪ
ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ اﺻﻮﻟﻮ ﺳﺮﻩ ﺳﻢ وي او ﭘﺮﺗﻪ ﻟﻪ ﺗﺒﻌﻴﺾ وي .دوﻟﺘﻲ رﺳﻨۍ د ټﺎﮐﻨﻮ ﭘﻪ ﻣﻮدﻩ ﮐﯥ ځﺎﻧګړې وﺟﻴﺒﯥ ﻟﺮي ﭼﯥ
ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ واﺿﺢ ﺗﻮګﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﮐړل ﺷﻲ) .د  ٢٠٠٩ﮐﺎل  ۶١وړاﻧﺪﻳﺰ(



د رﺳﻨﻴﻮ ﻳﻮ ﻧﻮﯼ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﻳﺪ ﻟﻪ ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﻣﻌﻴﺎروﻧﻮ ﺳﺮﻩ ځﺎن ﺑﺮاﺑﺮول ﻳﻘﻴﻨﻲ ﮐړي او هﻤﺪا راز د ﺻﻮﺗﻲ او ﻋﮑﺴﻲ
ﺳﮑﺘﻮر ﻟﭙﺎرﻩ واﺿﺢ ﺣﻘﻮﻗﻲ اﺣﮑﺎم ﻳﻘﻴﻨﻲ ﮐړي .ﻧﺎڅﺮګﻨﺪ اﺣﮑﺎم ﭼﯥ د ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻪ ﻣﻌﻴﺎروﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﺗړاؤ ﻟﺮي ،د هﻐﯥ ﭘﻪ
اړﻩ ﻳﺎ ﺳﭙﻴﻨﺎوي ﻣﻨځﺘﻪ راﺗﻼﯼ ﺷﻲ او ﻳﺎ هﻢ ﻟﻴﺮې ﮐﻴﺪﻻي ﺷﻲ او هﻐﻪ ﺣﮑﻤﻮﻧﻪ ﭼﯥ ډﻳﺮ زﻳﺎت ﻣﺤﺪودﻳﺘﻮﻧﻪ وﺿﻊ
ﮐﻮي ﺑﺎﻳﺪ ﻓﺴﺦ ﺷﻲ) .د  ٢٠٠٩ﮐﺎل  ۶٢وړاﻧﺪﻳﺰ(



د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د رﺳﻨﻴﻮ د ﺗﻨﻄﻴﻢ ادارﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﻟﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ څﺨﻪ ﺧﭙﻠﻮاﮐﻪ ﮐړل ﺷﻲ .د ادارې واﮎ او اﺧﺘﻴﺎر ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ﻗﺎﻧﻮن
ﮐﯥ واﺿﺢ ﮐړل ﺷﻲ او ﺑﺎﻳﺪ د ﻳﻮې ﺑﯥ ﭘﺮې او ﭘﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ډول ﻣﺮﺳﺘﻪ ﺷﻮې داراﻻﻧﺸﺎ ﻟﻪ ﭘﻠﻮﻩ ﻳﯥ ﻣﻼﺗړ وﺷﻲ.
اﺳﺎﺳﻲ ﻣﻨﺼﺒﻮﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ دﻏﻪ ادارﻩ ﮐﯥ ﭘﻪ ﺷﻔﺎف ډول او ﺑﯥ ﻟﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﺪاﺧﻠﯥ وټﺎﮐﻞ ﺷﻲ .ﭘﻪ اوږدﻩ ﻣﻮدﻩ ﮐﯥ ﺑﺎﻳﺪ
ﻧﻮﻣﻮړې ادارې ﺗﻪ دا ﻣﺴﺆﻟﻴﺖ هﻢ وﺳﭙﺎرل ﺷﻲ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺁزاد ډول رﺳﻨۍ د ﮐﻤﭙﺎﻳﻦ ﭘﻪ ﻣﻮدﻩ ﮐﯥ ﮐﻨﺘﺮول ﮐړي) .د



د ﺗﻴﺮي د ﻣﺨﻨﻴﻮي ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﺑﺎﻳﺪ د واﮐﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﺗړاؤ ﺣﻘﻮﻗﻲ وﺿﺎﺣﺖ راﻣﻨځﺘﻪ ﺷﻲ ﺗﺮ څﻮ د ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ
او ﺑﯥ ﺗﻌﺼﺒﻪ ﭘﻮښښ اړﺗﻴﺎ ﭘﻮرﻩ ﺷﻲ .د ﺗﻨﻄﻴﻤﻮﻧﮑﻲ ادارې ﺣﻘﻮﻗﻲ واﮐﻮﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ څﺮګﻨﺪ ﮐړل ﺷﻲ .د دﻏﯥ ادارې او د
ټﺎﮐﻨﻮ د ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﺗﺮ ﻣﻨځ ﺑﺎﻳﺪ زﻳﺎﺗﻪ هﻤﮑﺎري ﻣﻮﺟﻮدﻩ وي او ﮐړﻧﻼرې ﺑﺎﻳﺪ واﺿﻊ ﺷﻲ ﺗﺮ څﻮ ﻳﻘﻴﻨﻲ ﺷﻲ
ﭼﯥ ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ډول ﺣﻞ ﮐﻴږي او ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻗﺪاﻣﺎت ﻳﯥ ﭘﻪ اړﻩ اﺧﻴﺴﺘﻞ ﮐﻴږي) .د  ٢٠٠٩ﮐﺎل ۶۴وړاﻧﺪﻳﺰ(



ﻟﻪ ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﺳﭙﺎرښﺘﻨﻮ ﺳﺮﻩ ﺳﻢ ،ﺑﺪﻧﺎﻣﻮل ،ﺳﭙﮑﺎوﯼ او اړوﻧﺪ ﺗﻴﺮي ﺑﺎﻳﺪ ﻟﻪ ﺟﺮم ووﻳﺴﺘﻞ ﺷﻲ او ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ ﻳﻮﻩ ﺧﭙﻠﻮاﮐﻪ
ﺗﻨﻄﻴﻤﻮوﻧﮑﯥ ادارﻩ ﻳﺎ ﻣﺪﻧﻲ ﻣﺤﮑﻤﻪ ﺑﺎﻳﺪ د ﻳﻮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻴﮑﺎﻧﻴﺰم ﻟﻪ ﻻرې ﻳﻮﻩ ﭘﺮوﺧﺖ او اﻏﻴﺰﻣﻨﻪ اﺻﻼح ﻣﻨځﺘﻪ
راوړي) .د  ٢٠٠٩ﮐﺎل  ۶۵وړاﻧﺪﻳﺰ(



د دوﻟﺘﻲ رﺳﻨﻴﻮ واﮐﻮﻧﻪ او ﻣﺴﺆﻟﻴﺘﻮﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ د ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻪ ﻻرۍ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﻲ .داﺳﯥ ﻣﻴﮑﺎﻧﻴﺰم ﺑﺎﻳﺪ ﻏﻮرﻩ ﺷﻲ ﭼﯥ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ
ﻳﯥ د هﻐﻮئ ﺁزادي ﻟﻪ ﭼﺎرواﮐﻮ او ﻋﺎﻣﻮ ﺣﺴﺎب ورﮐﻮﻟﻮ څﺨﻪ ﺧﻼص ﮐړي .او هﻤﺪا راز د څﺎرﻧﯥ ﻣﻴﮑﺎﻧﻴﺰم
ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮐړل ﺷﻲ ﺗﺮ څﻮ د ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ ﺑﯥ ﭘﺮﻳﺘﻮب ﻳﻘﻴﻨﻲ ﮐړي) .د  ٢٠٠٩ﮐﺎل  ۶۶وړاﻧﺪﻳﺰ(



د ټﺎﮐﻨﻮ ﻧﻮي ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﻳﺪ د ﻧﻮﻳﻮ ﺣﮑﻤﻮﻧﻮ ﻗﻮي ﮐﻮﻟﻮ ﺗﻪ اداﻣﻪ ورﮐړي ﺗﺮ څﻮ ځﺎﻧګړو ډﻟﻮ ﻟﮑﻪ ﮐﻮﭼﻴﺎن ،داﺧﻠﻲ ﺑﯥ
ځﺎﻳﻪ ﺷﻮي ﺧﻠﮏ ،ﻣﻌﻴﻮﺑﺎن ،ﺑﻨﺪﻳﺎن او هﻐﻪ اﺷﺨﺎص ﭼﯥ ﭘﻪ ﻧﻈﺎﻣﻲ څﺎﻧګﻮ ﮐﯥ ﮐﺎر ﮐﻮي – هﻢ د راﻳﯥ ورﮐﻮﻟﻮ ﻣﻮﻗﻊ
ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐړي) .د  ٢٠٠٩ﮐﺎل  ٧۵وړاﻧﺪﻳﺰ(



د ﻣﺤﻠﻲ او ﻧړﻳﻮاﻟﻮ څﺎروﻧﮑﻮ ﺣﻘﻮﻧﻪ او ﻣﺴﺆﻟﻴﺘﻮﻧﻪ او هﻤﺪا راز د ﭘﺮوﺳﯥ ټﻮﻟﻮ اړﺧﻮﻧﻮ او ﻟﻪ ټﺎﮐﻨﻮ ﺳﺮﻩ د اړوﻧﺪو
اﺳﻨﺎدو ﺗﻪ د ﻻس رﺳﻲ ﺑﻪ اړﻩ ﺣﻘﻮﻧﻪ هﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ واﺿﺢ ډول د ټﺎﮐﻨﻮ ﭘﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﯥ ﺑﻴﺎن ﺷﻲ ،او ﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﭼﯥ د ټﺎﮐﻨﻮ
ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﭘﻪ ﻗﻮاﻋﺪو ﭘﻮرې ﺗړﻟﻲ وي) .د  ٢٠٠٩ﮐﺎل  ٨٣وړاﻧﺪﻳﺰ(



د ټﺎﮐﻨﻮ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺷﻲ ﺗﺮ څﻮ ﭘﻪ واﺿﺢ ډول د ﮐﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ د اﺳﺘﺎزو ﺣﻘﻮﻧﻪ او ﻣﺴﺆﻟﻴﺘﻮﻧﻪ څﺮګﻨﺪ ﮐړي او هﻢ دا
ﭼﯥ دوئ ﺣﻖ ﻟﺮي ﭼﯥ د راﻳﻮ ﭘﻪ ځﺎﻳﻮﻧﻮ ﮐﯥ واوﺳﻲ او د ﭘﺮوﺳﯥ ﭘﻪ اړﻩ ځﻴﻨﻮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﺗﻪ د ﻻس رﺳﻲ ﺣﻖ ﻟﺮي.



د ټﺎﮐﻨﻮ د راﻳﯥ اﭼﻮﻧﯥ د ځﺎﻳﻮﻧﻮ د ﻧﺘﺎﻳﺠﻮ د ﺑﺎﻃﻠﻮﻟﻮ رول ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﮐۍ ﭘﻪ ښﮑﺎرﻩ ډول واﺿﺢ ﺷﻲ .د ټﺎﮐﻨﻮ
ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﺑﺎﻳﺪ دې ﺗﻪ اړ ﮐړل ﺷﻲ ﭼﯥ د هﺮې ﭘﺮﻳﮑړې ﭘﻪ اړﻩ ﮐﺮﻩ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت او دﻻﻳﻞ وړاﻧﺪې ﮐړي .د
ﺑﻄﻼن ﭘﺮﻳﮑړې ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻴﺎ د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﺗﻪ د ﺷﮑﺎﻳﺖ ﭘﻮرې وﺗړل ﺷﻲ) .د  ٢٠٠٩ﮐﺎل  ١١٢وړاﻧﺪﻳﺰ(



د ټﺎﮐﻨﻮ ﻧﻴټﯥ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ داﺳﯥ وټﺎﮐﻞ ﺷﻲ ﭼﯥ ﻟﻪ ټﺎﮐﻨﻮ وروﺳﺘﻪ د څﻴړﻧﯥ ﻟﭙﺎرﻩ اوږدﻩ ﻣﻮدﻩ ﭘﻪ ﻻس ﮐﯥ
وي) .د  ٢٠٠٩ﮐﺎل  ١١٧وړاﻧﺪﻳﺰ(



د درﻏﻠۍ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﻳﻮې ﻋﻤﻠﻲ او هﺮاړﺧﻴﺰې څﻴړﻧﯥ ﺗﻪ اړﺗﻴﺎ دﻩ ځﮑﻪ ﭼﯥ د ﺷﮑﺎﻳﺖ ﭘﺮ اﺳﺎس اﺑﺘﮑﺎر او ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
ﮐﺎﻓﻲ ﻧﻪ وي  ....ﮐړﻧﻼرې ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﯥ رﺳﻤﻲ ﺷﻲ ،او ﺗﺮ هﻐﻪ ﭼﯥ دا ډول ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺎﻓﺬ ﮐﻴږي ،دوئ ﺑﺎﻳﺪ د ټﺎﮐﻨﻮ

 ٢٠٠٩ﮐﺎل  ۶٣وړاﻧﺪﻳﺰ(

)د  ٢٠٠٩ﮐﺎل  ٨٨وړاﻧﺪﻳﺰ(

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺳﻼﻣﻲ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺖ
ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﻲ ټﺎﮐﻨﯥ ١٨ ،ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ٢٠١٠
د اروﭘﺎ د ډﻳﻤﻮآﺮاټﻴﻜﻮ ﺑڼﺴټﻮﻧﻮ ،ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د اﻣﻨﻴﺖ ﺳﺎزﻣﺎن د ټﺎآﻨﻮ د ﻣﺮﺳﺘﻲ او ﻣﻼ ﺗړ ټﻴﻢ )(OSCE/ODIHR EST
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د ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﭘﻪ ﻗﻮاﻋﺪو ﮐﯥ ځﺎي ﭘﻪ ځﺎي ﮐړل ﺷﻲ .ﮐړﻧﻼرې ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ﺑﺸﭙړ ډول ﺷﻔﺎﻓﯥ واوﺳﻲ) .د ٢٠٠٩
ﮐﺎل  ١١٨وړاﻧﺪﻳﺰ(


د ټﺎﮐﻨﻮ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ښﮑﺎرﻩ ﺗﻮګﻪ ﺑﻴﺎن ﮐړي ﭼﯥ څﻪ ﺑﺎﻳﺪ وﺷﻲ ﮐﻪ ﭼﻴﺮې د وﻟﺴﻤﺸﺮۍ ﭘﻪ ټﺎﮐﻨﻮ ﮐﯥ ﻳﻮ ﮐﺎﻧﺪﻳﺪ د دوﻳﻢ
ﭘړاؤ ﻟﻪ ټﺎﮐﻨﻮ دﻣﺨﻪ ﻟﻪ ټﺎﮐﻨﻮ ﻻس ﭘﻪ ﺳﺮ ﺷﻲ .د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﭘﻪ ﻗﻮاﻋﺪو ﮐﯥ ﺑﺎﻳﺪ ﻟﻪ ټﺎﮐﻨﻮ څﺨﻪ د وﺗﻠﻮ
ﻣﻮدﻩ ﭘﻪ واﺿﺢ ﺗﻮګﻪ ﺑﻴﺎن ﮐړل ﺷﻲ) .د  ٢٠٠٩ﮐﺎل  ١٢١وړاﻧﺪﻳﺰ(



د ﺟﺰا ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﺪﻳﻞ ﮐﻴﺪﻻي ﺷﻲ ﺗﺮڅﻮ د ټﺎﮐﻨﻴﺰو ﺗﻴﺮﻳﻮ ﭘﻪ اړﻩ ﻗﻮي ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﺷﻲ او هﻤﺪا راز د ﮐﻤﭙﺎﻳﻦ ﻣﻮدﻩ،
راﻳﻪ اﭼﻮﻧﻪ او ﻟﻪ ټﺎﮐﻨﻮ وروﺳﺘﻪ ﻣﻮدﻩ ﺗﺮ ﭘﻮښښ ﻻﻧﺪې راوﻟﻲ) .د  ٢٠٠٩ﮐﺎل  ١٢٨وړاﻧﺪﻳﺰ(

د ﻟﻮﻣړﻳﺘﻮب دوﻳﻤﻪ ﺳﺎﺣﻪ :د ټﺎﮐﻨﻴﺰو ﺣﻘﻮﻧﻮ د ﺳﺎﺗﻨﯥ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻣﻴﮑﺎﻧﻴﺰم ﻗﻮي ﮐﻮل
اﻟﻒ .ﻧړﻳﻮال اﺻﻮﻟﻮﻧﻪ
د ﻣﺪﻧﻲ او ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺣﻘﻮﻧﻮ د ﻧړﻳﻮال ﮐﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن  ٢.٣ﻣﺎدﻩ واﺋﻲ ﭼﯥ

وي،ﺳﺮﻩ ﻟﻪ دې ﭼﯥ
“هﻐﻪ ټﻮل اﺷﺨﺎص ﭼﯥ ﭘﺮ ﺣﻘﻮﻧﻮ ﻳﺎ ﺧﭙﻠﻮاﮐﻲ ﻳﯥ ﺗﻴﺮي ﺷﻮي د هﻐﻮئ ﻟﭙﺎرﻩ ﺑﻪ ﻳﻮ اﻏﻴﺰﻣﻨﻪ د ҳ
 ậﺑﻪ د ﻳﻮې ﻣﻨﺎﺳﺒﯥ ﻣﺤﮑﻤﯥ ،اداري ﻳﺎ
ﺗﻴﺮي د داﺳﯥ اﺷﺨﺎﺻﻮ ﻟﻪ ﭘﻠﻮﻩ ﺷﻮي ﭼﯥ رﺳﻤﻲ دﻧﺪې ﻟﺮي .....دا ډول ҳ ə
ậ
ﻣﻘﻨﻨ ځﻮاﮎ ﻟﻪ ﭘﻠﻮﻩ ﻣﻨځﺘﻪ راځﻲ ﻳﺎ د هﺮې ﺑﻠﯥ ادارې ﻟﻪ ﭘﻠﻮﻩ ﭼﯥ د دوﻟﺖ ﻟﻪ ﺧﻮا وړاﻧﺪې ﮐﻴږي ،ﭼﯥ ﻗﻀﺎﺋﻲ ҳ ə
راﻣﻨځﺘﻪ ﮐړي”.
د ﻣﺪﻧﻲ او ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺣﻘﻮﻧﻮ ﻧړﻳﻮال ﮐﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن  ١۴،١ﻣﺎدﻩ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻣﺤﮑﻤۍ ﺗﻪ د رﺳﻴﺪو ﺣﻖ ورﮐﻮي:

“ټﻮل ﺧﻠﮏ د ﻣﺤﮑﻤﯥ او ﻗﻀﺎ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﻣﺴﺎوي دي ...هﺮ څﻮﮎ د ﻳﻮې ﻋﺎدﻻﻧﻪ ،ﻣﻨﺎﺳﺒﯥ ،ﺧﭙﻠﻮاﮐﯥ او ﺑﯥ ﭘﺮې ﻣﺤﮑﻤﯥ ﺗﻪ
د رﺳﻴﺪو ﺣﻖ ﻟﺮي ﭼﯥ د ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﺟﻮړﻩ وي…”
ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺗﺒﺼﺮﻩ  ٢۵ﭘﺎراګﺮاف  ٢٠واﺋﻲ ﭼﯥ

“ﺑﺎﻳﺪ ….ﻗﻀﺎﺋﻲ ﮐﺮﻩ ﮐﺘﻨﯥ ﻳﺎ ﻧﻮرو ﻣﺴﺎوي ﭘﺮوﺳﻮ ﺗﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻻس رﺳۍ واوﺳﻲ ﺗﺮڅﻮ ټﺎﮐﻮﻧﮑﻲ د راﻳﯥ ﭘﺎڼﻮ ﭘﻪ ﺳﺎﺗﻨﯥ او د راﻳﻮ
ﭘﻪ ﺷﻤ ﺮﻧﯥ ﺑﺎوري ﺷﻲ”.
د ټﺎﮐﻨﻴﺰو ﺣﻘﻮﻧﻮ د ﺳﺎﺗﻨۍ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻣﻴﮑﺎﻧﺰم د ﻗﻮي ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ اړﻩ د  ٢٠٠٩ﮐﺎل ﺳﭙﺎرښﺘﻨﯥ

ب.


اﻟﻒ( د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﻇﺮﻓﻴﺖ ﭘﻮرﺗﻪ وړل .د ټﺎﮐﻨﻮ او ﻗﻀﻴﻮ د ﺣﻞ ﻟﭙﺎ رﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﻟﻪ ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﻣﻌﻴﺎروﻧﻮ
ﺳﺮﻩ ﺳﻤﻪ روزﻧﻪ ورﮐړل ﺷﻲ .ﻣﺮﺳﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ﺳﺎﺣﻮ ﮐﯥ ورﺳﻮل ﺷﻲ  -د ﻗﻀﻴﻮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ،ﻗﻀﺎﺋﻲ ادارﻩ ،او د
ﻗﺎﻧﻮن د ﺗﻄﺒﻴﻖ څﻴړﻧﻴﺰ ﺗﺨﻨﻴﮑﻮﻧﻪ ﭼﯥ د ﭘﺮوﺳﯥ او اﻏﻴﺰﻣﻦ ﺣﻞ ﻟﭙﺎرﻩ اړﻳﻦ دي .ﺳﺮﺑﻴﺮﻩ ﭘﺮ دې ،د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ
ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﺑﺎﻳﺪ ﻟﻪ ﻗﻀﺎ او ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻄﺒﻴﻘﻮوﻧﮑﻮ ادارو ﺳﺮﻩ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﻧږدې اړﻳﮑﯥ وﻟﺮي.
ب( د ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ اړﻩ د ﭘﻮهﺎوي زﻳﺎﺗﻮاﻟﯽ .ﭘﺪې ﮐﯥ ﺑﺎﻳﺪ څﻴړﻧﯥ او هﻢ ګټﻮ ﺗﻪ د ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ او د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ
ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﭘﻪ اړﻩ د ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ ﻃﺮﻳﻘﻮ ازﻣﻮﻳﻨﻪ ﺷﺎﻣﻠﻪ وي او د ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ ﭘﺮوﺳﻪ ﺗﺮ ﻣﻤﮑﻨﻪ ﺣﺪﻩ ﭘﻮرې د اﺳﺘﻌﻤﺎل وړ او
اﻏﻴﺰﻣﻨﻪ ﮐړي.
ث( د څﺎرﻧﯥ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﺮاﺑﺮول :د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﺑﺎﻳﺪ د هﺮ ډول ټﺎﮐﻨﻴﺰې ﭼﺎرې ﻟﮑﻪ د راﻳﯥ
ورﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻧﻮم ﻟﻴﮑﻨﻪ ،او د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن د ﭘﺮﻳﮑړو او ﮐړﻧﻮ ﭘﻪ دوام ﻟﺮوﻧﮑﯥ ﺗﻮګﻪ څﺎرﻧﻪ وﮐړي او
ﭘﺪې ﺗﻮګﻪ د ﺳﺘﻮﻧﺰو ﻣﺨﻪ وﻧﻴﺴﻲ.
ج( ټﺎﮐﻨﻴﺰو اﺻﻼﺣﺎﺗﻮ ﮐﯥ وﻧډﻩ اﺧﻴﺴﺘﻞ .دا ﺑﻪ ﭘﻪ ځﺎﻧګړې ﺗﻮګﻪ ګټﻪ ورﻩ وي ﭼﯥ د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن د
ټﺎﮐﻨﻮ ﭘﻪ ﭘﺮوﺳﻪ او د ټﺎﮐﻨﻮ د اﺻﻼح ﭘﻪ ﭘﻼن ﮐﯥ دﺧﻴﻞ وي ﭘﻪ ځﺎﻧګړې ﺗﻮګﻪ ﭘﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮐﯥ د ﮐﻨﺘﺮول ﭘﺮوﺳﯥ ﺗﻪ ﭘﻪ
ودې ورﮐﻮﻟﻮ ﮐﯥ ﭼﯥ ﭘﻪ اﻏﻴﺰﻣﻨﻪ ﺗﻮګﻪ ﺟﻮړﻩ ﺷﻮي او ﻣﻨﺎﺑﻊ ورﮐړل ﺷﻮي وﯼ.

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺳﻼﻣﻲ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺖ
ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﻲ ټﺎﮐﻨﯥ ١٨ ،ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ٢٠١٠
د اروﭘﺎ د ډﻳﻤﻮآﺮاټﻴﻜﻮ ﺑڼﺴټﻮﻧﻮ ،ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د اﻣﻨﻴﺖ ﺳﺎزﻣﺎن د ټﺎآﻨﻮ د ﻣﺮﺳﺘﻲ او ﻣﻼ ﺗړ ټﻴﻢ )(OSCE/ODIHR EST
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د( ﺗﺤﻘﻴﻖ او ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﺗﻪ ﻟﻴږل :ﮐﻪ ﭼﻴﺮې د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﻏړي د راﻳﻪ ورﮐﻮوﻧﮑﻮ د ﻧﻮم ﻟﻴﮑﻨﯥ ﭘﻪ
ﭘﺮوﺳﻪ او هﻤﺪا راز د راﻳﯥ ورﮐﻮﻟﻮ او راﻳﯥ ﺷﻤﻴﺮﻧﯥ ﭘﻪ ﭘﺮوﺳﻪ ﮐﯥ ﭘﻪ ﻧﺎوړﻩ ﺗﻮګﻪ ښﮑﻴﻞ وي ﻧﻮ د ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ
ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﺑﺎﻳﺪ د ټﺎﮐﻨﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن دا ډول ﻏړي ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﺗﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮐړي ﭘﺪاﺳﯥ ﺣﺎل ﮐﯥ ﮐﻪ ﭼﻴﺮې ﺧﭙﻠﻪ
د ټﺎﮐﻨﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن د دوئ ﭘﻪ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﮐﯥ ﭘﺎﺗﯥ راﺷﻲ.
ر( ﻟﻪ ټﺎﮐﻨﻮ وروﺳﺘﻪ ارزوﻧﻪ .د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﺑﺎﻳﺪ د ﭘﺨﻮاﻧﻴﻮ ټﺎﮐﻨﻮ ارزوﻧﻪ وﮐړي ﮐﻪ ﭼﻴﺮې د ټﺎﮐﻨﻮ
ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﭘﻪ داﺳﯥ ﮐﻮﻟﻮ ﮐﯥ ﭘﺎﺗﯥ راﺷﻲ .د  ٢٠٠٩ﮐﺎل ﻟﻪ ﻗﻀﻴﯥ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ ،دا د درﻏﻠۍ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﻳﻮ
ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ارزوﻧﻪ ﮐﻴﺪﻻي ﺷﻲ )ﭘﻪ ﻧﻮﻣﻠﻴﮑﻨﻪ ،راﻳﯥ اﭼﻮﻧﻪ او راﻳﯥ ﺷﻤﻴﺮﻧﻪ ﮐﯥ( )د  ٢٠٠٩ﮐﺎل  ٣٠وړاﻧﺪﻳﺰ(


د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﺑﺎﻳﺪ ډﻳﺮې ﻣﻨﺎﺑﻊ او ﻗﻮي ﻇﺮﻓﻴﺖ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ اﺧﺘﻴﺎر ﮐﯥ وﻟﺮي ﺗﺮڅﻮ ﺧﭙﻠﻪ داﻳﺮﻩ وﺳﻴﻊ
ﮐړي ﮐﻪ ﭼﻴﺮې ﻣﻬﻢ ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﺳﺘﺮ ﺷﻤﻴﺮ ﮐﯥ ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﮐړي او ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ﻓﻌﺎﻟﻪ ﺗﻮګﻪ ﻟﻪ دﻏﻮ ﻣﺴﺎﻟﻮ ﺳﺮﻩ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ
وﮐړي .دا ﭘﻪ ځﺎﻧګړې ﺗﻮګﻪ ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧﮑﯥ ﮐﯥ د درﻏﻠۍ د ﻣﺨﻨﻴﻮي او ﭘﻪ ټﺎﮐﻨﻴﺰ ﺳﻴﺴﺘﻢ د ﺑﺎور د ﭘﻴﺪاﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ډﻳﺮ
ﻣﻬﻢ دې .ﻣﻨﺎﺳﺒﻪ ګﻤﺎرﻧﻪ ،ﻣﻌﺎﺷﻮﻧﻪ او روزﻧﯥ ﺑﺎﻳﺪ د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﺗﻪ ﻣﺸﺨﺼﯥ ﺷﻲ ﺗﺮڅﻮ وﮐﻮﻻي
ﺷﻲ ﺧﭙﻞ ﻣﺎﻣﻮرﻳﺖ ﭘﻪ ﺑﺸﭙړ ډول ﺳﺮﺗﻪ ورﺳﻮي) .د  ٢٠٠٩ﮐﺎل  ٣١وړاﻧﺪﻳﺰ(



د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﺑﺎﻳﺪ وروﺳﺘﻪ ﻟﻪ ټﺎﮐﻨﻮ ﻳﻮ راﭘﻮر ﭼﻤﺘﻮ ﮐړي ﭼﯥ د هﻐﻪ د ﮐړﻧﻼرو ،ﭘﺮﻳﮑړو ،هﻐﻪ څﻪ
ﭼﯥ زدﻩ ﮐړي ﻳﯥ دي او د ښﻪ واﻟﻲ ﻟﭙﺎرﻩ وړاﻧﺪﻳﺰوﻧﻪ ﭘﮑﯥ ﺷﺎﻣﻞ وي .ﭘﺪې ﮐﯥ ﺑﺎﻳﺪ هﻐﻪ ﻣﺴﺎﻟﯥ او ﻗﻀﻴﯥ هﻢ ﺷﺎﻣﻠﯥ
وي ﭼﯥ د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن د ﮐﻢ وﺧﺖ او ﻣﻨﺎﺑﻌﻮ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﻳﯥ ﺗﺮ ﺧﭙﻞ ﭘﻮښښ ﻻﻧﺪې ﻧﺸﻮاي راوﺳﺘﻼﯼ،
ﺗﺮڅﻮ د راﺗﻠﻮﻧﮑﻲ ﻟﭙﺎرﻩ د ﭘﺮوﺳۍ او ﻻرښﻮوﻧﯥ ﻟﻪ ﭘﻠﻮﻩ د ﻧﻴﻤګړﺗﻴﺎؤ ﻳﻮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ رﻳﮑﺎرډ ﻣﻮﺟﻮد وي) .د ٢٠٠٩



د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﭘﻪ ﻳﻮ داﻳﻤﻲ اداري ﺑﺪﻟﻮﻟﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ﺟﺪي ﺗﻮګﻪ ﻓﮑﺮ وﺷﻲ ﺗﺮ څﻮ ټﺎﮐﻨﻴﺰې ﭘﺮوﺳﯥ
او رواﻧﯥ څﺎرﻧﯥ ﺗﻪ اداﻣﻪ ورﮐړل ﺷﻲ .د دا ډول ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻟﻪ ﻻرې ﺑﺎﻳﺪ د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﭘﻮهﻪ
او ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻟﻮړﺷﻲ ﭼﯥ ورﺳﺮﻩ ﺑﻪ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﭘﻴﺸﺒﻴﻨﻲ هﻢ ﭘﺴﯥ ښﻪ ﺷﻲ .د ټﺎﮐﻨﻮ ﺗﺮﻣﻨځ ﮐﻴﺪاي ﺷﻲ ﭼﯥ د ټﺎﮐﻨﻮ د
ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﮐﻮﭼﻨۍ ﺟﻮړښﺖ وﻟﺮي ﺧﻮ ﺑﺎﻳﺪ د ﺧﭙﻞ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﭘﻪ ﻟﻮړوﻟﻮ ﮐﯥ ﻓﻌﺎل واوﺳﻲ ،د ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ اړﻩ
ﭘﻮهﺎوي زﻳﺎت ﮐړي ،ﭘﻪ ﻧﻮرو ټﺎﮐﻨﻴﺰو ﮐړﻧﻮ ﮐﻨﺘﺮول وﻟﺮي او د ټﺎﮐﻨﻴﺰو اﺻﻼﺣﺎﺗﻮ ﭘﻪ راوﺳﺘﻠﻮ ﮐﯥ ﺑﺮﺧﻪ واﺧﻠﻲ .د
ټﺎﮐﻨﻮ د ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﺑﺎﻳﺪ د ټﺎﮐﻨﻴﺰو دورو ﭘﻪ هﺮﻩ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮐﯥ څﺎرﻧﯥ ﺗﻪ اداﻣﻪ ورﮐړي ﺗﺮڅﻮ ﺳﺘﻮﻧﺰې ﭘﻪ
هﻤﺎﻏﻪ ﻟﻮﻣړۍ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮐﯥ ﺣﻞ ﺷﻲ ﭘﻪ ځﺎي ددې ﭼﯥ د راﻳﯥ ورﮐﻮﻟﻮ او ﭘﺎﻳﻠﻮ ﭘﻪ وﺧﺖ ورﺗﻪ ﺣﻞ ﭘﻴﺪا ﮐړل ﺷﻲ) .د



ﭘﺪې هﻢ ﻓﮑﺮ ﮐﻴﺪﻻي ﺷﻲ ﭼﯥ د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﭘﻪ ﻳﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮎ او ﺑﺸﭙړ ډول ﻣﻠﻲ ادارې ﺑﺪل ﮐړل ﺷﻲ،
د ﭘﻮرﺗﻨﻴﻮ ټﮑﻮ ﭘﺮﺑﻨﺴټ ﭼﯥ ﻓﮑﺮ ﭘﺮې وﺷﻲ او د ﻳﻮ ﻣﻴﮑﺎﻧﺰم اﻧﺘﺨﺎب ﭼﯥ د هﺮاړﺧﻴﺰ ﻓﮑﺘﻮر ،ﺑﯥ ﭘﺮﯦﺘﻮب او
ﻣﺴﻠﮑﻲ ﮐﻴﺪل ﻳﻘﻴﻨﻲ ﮐړي .ﭘﻪ ﮐﺎﻓﻲ اﻧﺪازﻩ ﻧړﻳﻮاﻟﻪ ښﮑﻴﻠﺘﻴﺎ او ﻣﻼﺗړ ﺑﺎﻳﺪ دوام وﻣﻮﻣﻲ ﺗﺮ څﻮ دﻏﻪ ﻣﻬﻤﻪ ټﺎﮐﻨﻴﺰﻩ ﺑﺮﺧﻪ
ﺟﻮړﻩ او وڅﺎري .د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﻣﺴﺆﻟﻴﺘﻮﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎاﻵﺧﺮﻩ د ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻗﻮې ﺑﺮﺧﻪ وګﺮځﻲ ﭼﯥ ﮐﻠﻪ د
ﻣﺤﮑﻤﻮ ﭘﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﻪ ﮐﺎﻓﻲ اﻧﺪازﻩ ﻋﻤﻮﻣﻲ او ﻣﺨﺼﻮص اﻋﺘﻤﺎد او ﺑﺎور راﻣﻨځﺘﻪ ﺷﻲ) .د  ٢٠٠٩ﮐﺎل  ٣۴وړاﻧﺪﻳﺰ(



ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﻳﺪ د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن څﺨﻪ د ﮐړﻧﻼرو ،ﭘﺮﻳﮑړو او دﻻﻳﻠﻮ ﭘﻪ اړﻩ ﺑﺸﭙړﻩ روڼﺘﻴﺎ وﻏﻮاړي.
هﻤﺪاراز ﻧﻮﻣﻮړﯼ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﺑﺎﻳﺪ د اﻧﻔﺮادي ﺷﮑﺎﻳﺖ ﮐﻮوﻧﮑﻮ او ﺷﺎهﺪاﻧﻮ ﺳﺎﺗﻨﻪ وﮐړي) .د  ٢٠٠٩ﮐﺎل  ٣۵وړاﻧﺪﻳﺰ(



د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن د ﻓﺴﺎد ﭘﻪ وړاﻧﺪې هﻢ ګﺎﻣﻮﻧﻪ اﺧﻴﺴﺘﻼي ﺷﻲ ﭼﯥ ﭘﻪ هﻐﯥ ﮐﯥ د ﻣﻨﺎﺳﺒﻮ
ﻣﻌﺎﺷﻮﻧﻮﺑﺮاﺑﺮول ،ډﻳﺮو روزﻧﻮ ،د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ د ﮐﻨﺘﺮول او د څﺎرﻧﯥ د ﻣﻴﮑﺎﻧﺰم اﺣﮑﺎم ﺷﺎﻣﻞ دي ﺗﺮ څﻮ ددې ادارې
ﺳﭙﻴڅﻠﺘﻮب وﺳﺎﺗﻞ ﺷﻲ .ﭘﺪې اړﻩ هﻢ ﻓﮑﺮ ﮐﻴﺪﻻي ﺷﻲ ﭼﯥ د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﺟﻮړښﺖ ﻟﻪ هﺮاړﺧﻪ ﺑﺸﭙړ
ﮐړل ﺷﻲ.ﺳﺮﺑﻴﺮﻩ ﭘﺮ ﻧﻮرو ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ ﭘﺪې ﮐﯥ ﺑﻪ ﻳﻮ ﻋﻤﻮﻣﻲ رﺋﻴﺲ ،ﻳﻮ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﺸﺎور ،د ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ ﺳﻮاﺑﻘﻮ
ﺳﺎﺗﻮﻧﮑﻲ ،ﻳﻮ د دﻓﺘﺮ رﺋﻴﺲ او ﻳﻮ د رﻳﮑﺎرد ﺳﮑﺮﺗﺮ ﺷﺎﻣﻞ وي) .د  ٢٠٠٩ﮐﺎل  ٣٧وړاﻧﺪﻳﺰ(



ﻟﻪ ﮐﻤﭙﺎﻳﻦ ﺳﺮﻩ ﺗړﻟﻲ ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻪ هﻢ د ټﺎﮐﻨﯥ د ورځﯥ د ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ څﻴﺮ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﮐﻴﺪﻻي ﺷﻲ ،ﭼﯥ ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻪ د

ﮐﺎل  ٣٢وړاﻧﺪﻳﺰ(

 ٢٠٠٩ﮐﺎل  ٣٣وړاﻧﺪﻳﺰ(

هﻐﻮئ د ﺷﺪت ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺷﻲ او ﻟﻪ ټﻮﻟﻮ څﺨﻪ ﺟﺪي ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﻟﻮﻣړۍ ﭘﻴﻞ وﺷﻲ) .د  ٢٠٠٩ﮐﺎل ۵۶
وړاﻧﺪﻳﺰ(

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺳﻼﻣﻲ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺖ
ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﻲ ټﺎﮐﻨﯥ ١٨ ،ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ٢٠١٠
د اروﭘﺎ د ډﻳﻤﻮآﺮاټﻴﻜﻮ ﺑڼﺴټﻮﻧﻮ ،ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د اﻣﻨﻴﺖ ﺳﺎزﻣﺎن د ټﺎآﻨﻮ د ﻣﺮﺳﺘﻲ او ﻣﻼ ﺗړ ټﻴﻢ )(OSCE/ODIHR EST
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د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﮐﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ او اﺳﺘﺎزو ﺗﻪ د ﮐﻤﭙﺎﻳﻦ د ﺗﻴﺮﻳﻮ او ﺗﺼﻮﻳﺐ ﭘﻪ اړﻩ ﻻ زﻳﺎت ﻻس رﺳﻲ ﭘﻴﺪا
ﮐﻮﻻي ﺷﻲ ﻳﺎﻧﯥ څﻨګﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺷﮑﺎﻳﺖ ﺟﻮړ ﺷﻲ او ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻪ څﻪ ډول ﭘﺮوﺳﺲ ﮐﻴږي) .د  ٢٠٠٩ﮐﺎل  ۶٠وړاﻧﺪﻳﺰ(



د واﮐﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﺗړاؤ ﺑﺎﻳﺪ د ﺑﯥ ﺗﻌﺼﺒﻪ او ﺑﯥ ﻃﺮﻓﻪ ﭘﻮښښ ﻟﻪ ﺷﺮط څﺨﻪ د ﺗﻴﺮي ﭘﻪ ﺻﻮرت ﮐﯥ
ﺣﻘﻮﻗﻲ وﺿﺎﺣﺖ ﻣﻨځﺘﻪ راوړل ﺷﻲ .د ﺣﻘﻮﻗﻲ واﮎ ﭘﺮﺳﺮ د ﺗﻄﺒﻴﻘﻮوﻧﮑﯥ ادارې ګډوډ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﺣﮑﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ اﺻﻼح
ﺷﻲ .ددﻏﻮ ادارو او د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﺗﺮﻣﻨځ ﺑﺎﻳﺪ زﻳﺎﺗﻪ هﻤﮑﺎري واوﺳﻲ او ﮐړﻧﻼرې ﺑﺎﻳﺪ وﺿﻊ ﺷﻲ
ﺗﺮڅﻮ ﻳﻘﻴﻨﻲ ﺷﻲ ﭼﯥ ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ ﺗﻪ رﺳﻴﺪګﻲ ﺷﻮې او د ﺣﻞ ﻻر ورﺗﻪ ﻟټﻮل ﺷﻮې) .د  ٢٠٠٩ﮐﺎل  ۶۴وړاﻧﺪﻳﺰ(



د ټﺎﮐﻨﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﺑﺎﻳﺪ ددرﻏﻠۍ د ﻧښﻮ د څﻴړﻧﯥ ﻟﭙﺎرﻩ ﻋﻤﻠﻲ روش ﺧﭙﻞ ﮐړي .د ټﺎﮐﻨﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﺑﺎﻳﺪ
ﺑﺸﭙړې ﻣﻨﺎﺑﻊ وﻟﺮي ﺗﺮڅﻮ هﺮ اړﺧﻴﺰې څﻴړﻧﯥ ﻟﻪ ﻧﻮرو ټﺎﮐﻨﻮ دﻣﺨﻪ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐړي) .د  ٢٠٠٩ﮐﺎل  ١١٣وړاﻧﺪﻳﺰ(



ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧﮑﻮ ټﺎﮐﻨﻮ ﮐۍ ﺑﺎﻳﺪ هﻤګټﻮ ﺗﻪ ﻟﻪ وړاﻧﺪې واﺿﺢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ورﮐړل ﺷﻲ ﭼﯥ د ټﺎﮐﻨﻮ ﭘﺎﻳﻠﯥ ﺑﻪ ﭘﻪ اﻣﮑﺎﻧﻲ ډول
ﻟﻪ ځﻨډ ﺳﺮﻩ اﻋﻼن ﺷﻲ ﺗﺮڅﻮ د درﻏﻠﻴﻮ د ﺑﺸﭙړې څﻴړﻧﯥ ﻟﭙﺎرﻩ وﺧﺖ وﻟﺮي) .د  ٢٠٠٩ﮐﺎل  ١١۴وړاﻧﺪﻳﺰ(



د درﻏﻠﻴﻮ د څﻴړﻧﯥ ﻟﭙﺎرﻩ ﻳﻮ ﻋﻤﻠﻲ او هﺮاړﺧﻴﺰ روش ﺗﻪ اړﺗﻴﺎ دﻩ ځﮑﻪ ﭼﯥ د ﺷﮑﺎﻳﺖ ﭘﺮﺑﻨﺴټ اﺑﺘﮑﺎر او ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
ﮐﺎﻓﻲ ﻧﺪي .ﭘﺪې ﮐﯥ ﺑﺎﻳﺪ د راﻳﯥ ورﮐﻮﻟﻮ د ټﻮﻟﻮ ځﺎﻳﻮﻧﻮ څﻴړﻧﻪ ﺷﺎﻣﻠﻪ وي ﭼﯥ ﺷﮑﻤﻨﯥ ﭘﺎﻳﻠﯥ ﻟﺮي ،ﭘﻪ هﻐﻮ ﺳﻴﻤﻮ ﮐﯥ
د راﻳﯥ ورﮐﻮﻟﻮ ځﺎﻳﻮﻧﻪ ﭼﻴﺮې ﭼﯥ ﻣﺤﺪود ﻳﺎ ﻟﻪ ﺳﺮﻩ څﺎرﻧﻪ ﻧﻪ وﻩ ،او ﻳﺎ د راﻳﯥ ورﮐﻮﻟﻮ ﻧﺎټﺎﮐﻠﻲ ځﺎﻳﻮﻧﻪ .ﻧﻪ ﻳﻮازې
هﻐﻪ ځﺎﻳﻮﻧﻪ ﭼﯥ ﺑﺪې ﭘﺎﻳﻠﯥ ﻟﺮي او ﻳﺎ د درﻏﻠﻴﻮ ډﻳﺮې ښﮑﺎرﻩ ﻧښﯥ ﻧښﺎﻧﯥ ﭘﮑښﯥ ﻣﻮﺟﻮدې وي ﺑﻠﮑﻪ ﻳﻮ ﺳﺘﺮ ﺷﻤﻴﺮ د
راﻳﻮ ځﺎﻳﻮﻧﻪ ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﺷﻲ .ﭘﺪې ﮐﯥ ﺑﺎﻳﺪ د راﻳﯥ ﭘﺎڼﻮ د ﺻﻨﺪوق  ،ټﻮﻟﯥ راﻳﯥ ﭘﺎڼﯥ )ﭘﻪ ﺷﻤﻮل د ﺑﺎﻃﻠﻮ راﻳﯥ ﭘﺎڼﻮ( ،د
راﻳﯥ ورﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻟﻴﺴﺖ ،د راﻳﯥ ورﮐﻮﻟﻮ د ځﺎي ژورﻧﺎل ،او د ﻓﻴﺼﻠﻪ ﺷﻮﻳﻮ ﻓﻮرﻣﻮ ﭘﻠټﻨﻪ هﻢ ﺷﺎﻣﻠﻪ وي .ﮐړﻧﻼرې
ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﯥ ﺷﺎﻣﻠﯥ ﺷﻲ او ﺗﺮهﻐﻪ ﭼﯥ دا ډول ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻤﻠﻲ ﮐﻴږي دوئ ﺑﺎﻳﺪ د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﭘﻪ
ﻣﻘﺮرو ﮐﯥ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻲ .ﮐړﻧﻼرې ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ﺑﺸﭙړ ډول ﺷﻔﺎﻓﯥ وي) .د  ٢٠٠٩ﮐﺎل  ١١٨وړاﻧﺪﻳﺰ(



ﭘﻴﺎوړې هڅﯥ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻲ ﺗﺮڅﻮ هﻤګټﻲ د ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ اهﻤﻴﺖ ﺗﻪ ﻗﺎﻳﻞ ﺷﻲ او داﭼﯥ څﻪ ډول ﺑﺎﻳﺪ ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻪ وﮐړل
ﺷﻲ .دا ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻮﻩ اوږدﻣﻬﺎﻟﯽ ﺗﻤﺮﻳﻦ وي ﭼﯥ د ﮐﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ ﻟﻪ ﻧﻮﻣﻠﻴﮑﻨﯥ ډﻳﺮ دﻣﺨﻪ ﭘﻴﻞ ﺷﻲ .هﺪف ﻳﯥ ﺑﺎﻳﺪ ګﻮﻧﺪوﻧﻪ،
ﮐﺎﻧﺪﻳﺪان ،څﺎروﻧﮑﻲ او ﻋﺎم وګړي وي .د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﭘﺮ ﺧﭙﻠﻮاﮐﻲ او رول د ﻳﻮې ﻗﻀﺎﺋﻲ )د
ﻗﻴﺼﻠﯽ ﺻﺎدروﻧﮑﯽ( ادارې ﭘﻪ ﺣﻴﺚ ﺑﺎﻳﺪ ټﻴﻨګﺎر وﺷﻲ) .د  ٢٠٠٩ﮐﺎل  ١١٩وړاﻧﺪﻳﺰ(



د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺸﭙړې ﻣﻨﺎﺑﻊ وﻟﺮي ﺗﺮڅﻮ وﮐﻮﻻي ﺷﻲ ﭘﻪ ﻋﻤﻠﻲ ﺑڼﻪ ﺧﭙﻞ د اﺑﺘﮑﺎر واﮐﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﮐﺎر
واﭼﻮي او اوږدو ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﺑﺸﭙړ ځﻮاب ووﻳﻠﯽ ﺷﻲ) .د  ٢٠٠٩ﮐﺎل  ١٢٠وړاﻧﺪﻳﺰ(



د راﻳﯥ اﭼﻮﻧﯥ ﭘﻪ ﻳﻮځﺎي ﮐﯥ د ﺷﮏ او ﻳﺎ د درﻏﻠﻴﻮ ﭘﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﻮﻟﻮ ﺳﺮﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ هﻐﻪ ځﺎﯼ ﮐﯥ د اﭼﻮل ﺷﻮﯦﻮ ټﻮﻟﻮ راﻳﻮ
ﭘﻠټﻨﻪ وﺷﻲ )د ټﻮﻟﻮ هﻤﺰﻣﺎﻧﻮ ﺳﻴﺎﻟﻴﻮ ﻟﭙﺎرﻩ() .د  ٢٠٠٩ﮐﺎل  ١٢٣وړاﻧﺪﻳﺰ(



د درﻏﻠﻴﻮ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ﺑﺸﭙړ ډول ارزوﻧﻪ وﺷﻲ ﺗﺮڅﻮ د ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ ﻏﻮﻟﻮﻧﮑﻮ ﮐړﻧﻮ ﻣﺎهﻴﺖ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻲ ﭼﯥ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻮي او دا
ﭼﯥ ﭘﻪ ﻋﻤﻞ ﮐﯥ ﺑﺎﻳﺪ څﻪ ډول ﺑﺪﻟﻮﻧﻮﻧﻪ راوﺳﺘﻞ ﺷﻲ .دا ﺑﺎﻳﺪ د راﻳﯥ ورﮐﻮوﻧﮑﻮ ﭘﻪ ﻧﻮﻣﻠﻴﮑﻨﻪ ،راﻳﯥ اﭼﻮﻧﻪ ،راﻳﯥ
ﺷﻤﻴﺮﻧﻪ ،ﺗﺮاﻧﺴﭙﻮرت او د ﻣﻮادو ﭘﻪ اﻧﺘﻘﺎل او ﺳﺎﺗﻨﻪ ،ﺳﺮ ور ﮐﻮل او ﻧﻮرو ﮐﯥ وﮐﺘﻞ ﺷﻲ .دا ﺑﻪ هﻢ ﻣﻬﻤﻪ وي ﭼﯥ د
راﻳﯥ اﭼﻮﻧﯥ ﭘﻪ هﻐﻮ ځﺎﻳﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﻏﻮﻟﻮﻧﮑﻲ ﮐړﻧﯥ وﮐﺘﻞ ﺷﻲ ﭼﯥ د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن د ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ د  ٨ﻣﯥ
ﻧﻴټﯥ د ﺣﮑﻢ او ﻳﺎ د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن د ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ ﭘﺮﻳﮑړو ﻻﻧﺪې ﻧﻪ راځﻲ) .د  ٢٠٠٩ﮐﺎل  ١٢۴وړاﻧﺪﻳﺰ(



د درﻏﻠۍ ﭘﺮوړاﻧﺪې ﺑﺎﻳﺪ ﮐﻮټﻠﻲ ګﺎﻣﻮﻧﻪ واﺧﻴﺴﺘﻞ ﺷﻲ .دې ﮐﯥ ﺑﺎﻳﺪ دا ﺷﺎﻣﻞ وي :د راﻳﯥ اﭼﻮﻧﯥ د ځﺎﻳﻮﻧﻮ
ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ ﺗﻪ ﺳﺨﺘﯥ ﻻرښﻮوﻧﯥ وﺷﻲ ﭼﯥ ﻳﻮازې هﻐﻮ راﻳﻪ اﭼﻮوﻧﮑﻮ ﺗﻪ راﻳﯥ ﭘﺎڼﯥ ورﮐړي ﭼﯥ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ ﻳﯥ د
راﻳﯥ ورﮐﻮوﻧﮑﻮ ﭘﻪ ﻟﻴﺴﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﺷﺎﻣﻞ دي ،د ﺳﺮ ورﮐﻮﻟﻮ ﭘﺎڼﯥ د ﺷﻤﻴﺮﻧﯥ ﻟﭙﺎرﻩ وﻟﺮي ﭼﯥ ﻟﻪ ﺣﺴﺎﺳﻮ ﻣﻮادو ﺳﺮﻩ
اﺳﺘﻌﻤﺎل او وﺳﺎﺗﻞ ﺷﻲ او د ﭘﺎﻳﻠﻮ ﻓﻮرﻣﯥ ﻣﻬﺮوﻻﮎ ﮐړي ﭼﯥ د ﭘﺎﻳﻠﻮ ﮐﺮښﻪ د ﻳﻮې ﺷﻔﺎﻓﯥ ﺳﺮﻳښﻨﺎﮐﯥ ﭘټۍ ﭘﻪ
واﺳﻄﻪ وﭘﻮښﻞ ﺷﻲ .ﭘﻪ وﻟﺴﻮاﻟﻴﻮ او راﻳﯥ ځﺎﻳﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﭼﻴﺮې ﭼﯥ ﺳﻮاﻟﻴﻪ ﭘﺎﻳﻠﯥ وي ،ﻧﻮ د ټﺎﮐﻨﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن
ﮐﻮﻻي ﺷﻲ داﺳﯥ ﻳﻮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﻠﻲ ﮐړي ﭼﯥ ټﻮﻟﻪ ورځ د ﭘﺎﻳﻠﻮ ﭘﻪ اړﻩ راﭘﻮروﻧﻪ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐړي) .د  ٢٠٠٩ﮐﺎل ١٢۵

وړراﻧﺪﻳﺰ(

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺳﻼﻣﻲ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺖ
ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﻲ ټﺎﮐﻨﯥ ١٨ ،ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ٢٠١٠
د اروﭘﺎ د ډﻳﻤﻮآﺮاټﻴﻜﻮ ﺑڼﺴټﻮﻧﻮ ،ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د اﻣﻨﻴﺖ ﺳﺎزﻣﺎن د ټﺎآﻨﻮ د ﻣﺮﺳﺘﻲ او ﻣﻼ ﺗړ ټﻴﻢ )(OSCE/ODIHR EST
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د راﺗﻠﻮﻧﮑﯥ ﻣﻮدې ﮐﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ څﺨﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻏﻮښﺘﻨﻪ وﺷﻲ ﭼﯥ ﭘﻪ ښﮑﺎرﻩ ﺗﻮګﻪ ﻳﻮ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻻﺳﻠﻴﮏ ﮐړي .هﻤﺪا راز د
ټﺎﮐﻨﻮ اﺧﻼﻗﻲ هڅﯥ ﺑﺎﻳﺪ د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﭘﺮ ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ )د راي اﭼﻮﻧﯥ ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ ﭘﻪ ګډون( ،ګﻮﻧﺪوﻧﻮ
او ﮐﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ ،دوﻟﺘﻲ اﻣﻨﻴﺘﻲ ادارو او ﭘﺮ رﺳﻨﻴﻮ د روزﻧﯥ ﭘﻪ ﺑڼﻪ ﭘﻠﯥ ﺷﻲ) .د  ٢٠٠٩ﮐﺎل  ١٢۶وړاﻧﺪﻳﺰ(



ﻣﺎﻟﻲ ﻟګښﺘﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ﭘﺎم ﺳﺮﻩ ،د ټﺎﮐﻨﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﮐﻮﻻي ﺷﻲ ځﻴﻨﯥ ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻲ ﺑﺪل ﮐړي ﺗﺮڅﻮ ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮ
اﺻﻠﻲ ځﺎﻳﻮﻧﻮ څﺨﻪ ﻟﻴﺮﯼ ﮐﺎر وﮐړي .ﭘﻪ ټﻮﻟﻪ ورځ ﮐﯥ د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﻟﻪ ﭘﻠﻮﻩ د ځﺎﯼ ﭘﺮ ځﺎﯼ ﭼﮏ او
ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻟﭙﺎرﻩ د راﻳﯥ اﭼﻮﻧﯥ ﭘﻪ ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ او ځﺎﻳﻮﻧﻮ ﮐﯥ د ﻳﻮ ﭘﻴﺎوړي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻨځﺘﻪ راوړل د هﻐﻮ ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻟﻪ
ﻻرې ﮐﻴﺪﻻﯼ ﺷﻲ ﭼﯥ د هﻴﻮاد ﻟﻪ ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ ﺑﺮﺧﻮ څﺨﻪ ګﻤﺎرل ﺷﻮي وي) .د  ٢٠٠٩ﮐﺎل  ١٢٧وړاﻧﺪﻳﺰ(

د ﻟﻮﻣړﻳﺘﻮب درﻳﻤﻪ ﺳﺎﺣﻪ :د ټﺎﮐﻨﻮ ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن څﺨﻪ د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺳﻤﻮن دﻳﻮې ﺧﭙﻠﻮاﮐۍ ،ﻣﺴﻠﮑﻲ او ﺑﯥ ﭘﺮې ادارې
ﺟﻮړل
ﻧړﻳﻮال اﺻﻮل

اﻟﻒ.

د ﻣﺪﻧﻲ او ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺣﻘﻮﻧﻮ د ﻧړﻳﻮال ﮐﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ٢۵ﻣﻪ ﻣﺎدﻩ د ﺧﻠﮑﻮ د ﺣﻘﻮﻧﻮ ﭘﻪ اړﻩ داﺳﯥ واﺋﻲ

“ ﭘﻪ واﻗﻌﻲ او دورﻩ ﺋﻲ ټﺎﮐﻨﻮ ﮐﯥ راﻳﻪ ورﮐﻮل او د ځﺎن ﮐﺎﻧﺪﻳﺪول ﭼﯥ ﺟﻬﺎﻧﻲ واوﺳﻲ او ټﻮل دراﻳﯥ اﭼﻮﻧﯥ ﺣﻖ وﻟﺮي او د
ﭘټﻮ راﻳﻮ ﻟﻪ ﻻرې ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻲ ،ﭼﯥ د ټﺎﮐﻮﻧﮑﻮ د ﺁزادې ارادې ښﮑﺎرﻧﺪوئ وي) ”.ټﻴﻨګﺎر ﺮې ورزﻳﺎت ﺷﻮي(
د ﻣﺪﻧﻲ او ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻧړﻳﻮال ﮐﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن د ٢۵ﻣﯥ ﻣﺎدې ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺗﺒﺼﺮﻩ واﺋﻲ:

“ﻳﻮﻩ ﺧﭙﻠﻮاﮐﻪ ټﺎﮐﻨﻴﺰﻩ ǚəǚﺑﺎﻳﺪ ﻣﻨځﺘﻪ راﺷﻲ ﺗﺮڅﻮ د ټﺎﮐﻨﻮ ﭘﺮوﺳﻪ وڅﺎري او ﻳﻘﻴﻨﻲ ﮐړي ﭼۍ Ắ ầǛﭘﻪ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ،ﺑﯥ ﭘﺮې او
ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ ﺳﺮﻩ ﺳﻤﻪ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻮې او داﭼﯥ ﻟﻪ ﮐﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﺳﺮﻩ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻟﺮي ٢٠ ”.ﺑﻨﺪ زﻳﺎﺗﻮي “ د راﻳﻮ د ﺻﻨﺪﻗﻮﻧﻮ اﻣﻨﻴﺖ ﺑﺎﻳﺪ
ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﻲ او راﻳﯥ ﺑﺎﻳﺪ د ﮐﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ ﻳﺎ د هﻐﻮئ د اﺳﺘﺎزو ﻣﺨﮑﯥ وﺷﻤ ﺮل ﺷﻲ ...ﺗﺮڅﻮ ټﺎﮐﻮﻧﮑﻲ د راﻳﯥ ﭘﺎڼﻮ ﭘﻪ ﺳﺎﺗﻨﻪ او
ﺷﻤ ﺮﻧﻪ ﺑﺎور ﭘﻴﺪا ﮐړي”.
د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﺷﻮرا  ۵۵/٩۶ﭘﺮﻳﮑړﻩ ﭘﺮ دوﻟﺘﻮﻧﻮ ﻏږ ﮐﻮي ﭼﯥ ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻘﻴﻨﻲ ﮐړي ﭼﯥ:
“ د ﻗﺎﻧﻮن ﺟﻮړﻧﯥ ،ادارو او ﻣﻴﮑﺎﻧﺰم ﻟﻪ ﻻرې ...د ټﺎﮐﻨﻴﺰې ﭘﺮوﺳﯥ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ او ﭘﺎﮐﻮاﻟﻲ ”.ﭘﻪ هﻴﻮادوﻧﻮ هﻤﺪا راز ﻏږ ﮐﻮي
)(۴٢
ﭼﯥ د “ﻋﺎﻣﻪ ادارو ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ” ښﻪ ﮐړي او هﻢ د ﻋﺎﻣﻪ ﻣﺎﻣﻮرﻳﻨﻮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪﻳﺪﻩ ﮐړي.
ب .د  ٢٠٠٩ﮐﺎل وړاﻧﺪﻳﺰوﻧﻮ ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ د ټﺎﮐﻨﻮ ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن څﺨﻪ د ﻳﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮐﯥ ،ﻣﺴﻠﮑﻲ او ﺑﯥ ﭘﺮې ټﺎﮐﻨﻴﺰې
ادارې ﺟﻮړول


د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن د ﻧﻮي ﻗﺎﻧﻮن د ﺟﻮړښﺖ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﺑﺎﻳﺪ د دﻏﻪ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن د ﮐﻤﺸﻨﺮاﻧﻮ د ټﺎﮐﻠﻮ ﭘﻪ ﻣﻴﮑﺎﻧﻴﺰم
ﺟﺪي ﻏﻮر وﺷﻲ ﺗﺮ څﻮ ﭘﺮاﺧﻪ ﻣﺸﻮرې ﻳﻘﻴﻨﻲ ﮐړل ﺷﻲ ،د ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﺧﭙﻠﻮاﮐﻲ او اﺳﺘﺎزﻳﺘﻮب او ﭘﻪ ټﺎﮐﻨﻮ د وګړو
ﺑﺎور ﻻﭘﺴﯥ زﻳﺎت ﺷﻲ .ﭘﺪې ﮐﯥ ﻟﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن څﺨﻪ ﻣﺸﻮرﻩ ،ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ او ﻳﺎ د هﻐﻮ ﮐﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ ﺗﺎﺋﻴﺪ ﺷﺎﻣﻞ دﯼ ﭼﯥ د
وﻟﺴﻤﺸﺮ ﻟﻪ ﭘﻠﻮﻩ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮐﻴږي) .د  ٢٠٠٩ﮐﺎل  ١٧وړاﻧﺪﻳﺰ(

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۴٢

د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻏﻮﻧډې ﭘﺮﻳﮑړﻩ د دﻳﻤﻮﮐﺮاﺳﻲ ﭘﺮﻣﺨﺘګ او ﻳﻮځﺎﯼ ﮐﻮل ﻣﺎدې )1d(iv) (A/Res/55/96او ). 1f(i
ﻧﻮﻣﻮړي ﻗﺮارداد د  ٢٠٠٠ﮐﺎل د دﺳﺎﻣﺒﺮ ﭘﻪ ۴ﻣﻪ ﻧﻴټﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﻮ ﭼﯥ  ١۵٧راﯼ )د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ګډون( ﭘﻪ ﭘﻠﻮي ،هﻴڅ ﭘﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ او ١۶
ﻏﻴﺮﺣﺎﺿﺮې وې http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N00/565/15/PDF/N0056515.pdf?OpenElement

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺳﻼﻣﻲ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺖ
ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﻲ ټﺎﮐﻨﯥ ١٨ ،ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ٢٠١٠
د اروﭘﺎ د ډﻳﻤﻮآﺮاټﻴﻜﻮ ﺑڼﺴټﻮﻧﻮ ،ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د اﻣﻨﻴﺖ ﺳﺎزﻣﺎن د ټﺎآﻨﻮ د ﻣﺮﺳﺘﻲ او ﻣﻼ ﺗړ ټﻴﻢ )(OSCE/ODIHR EST
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د ټﺎﮐﻨﻮ د ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن د داراﻻﻧﺸﺄ رﺋﻴﺲ ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻮازې د وﻟﺴﻤﺸﺮ ﻟﻪ ﭘﻠﻮﻩ وﻧﻪ ټﺎﮐﻞ ﺷﻲ ﺑﻠﮑﻪ د ﮐﻤﺸﻨﺮاﻧﻮ ﭘﻪ څﻴﺮ هﻤګټﻲ
هﻢ ﺑﺎﻳﺪ د هﻐﻪ ﭘﻪ ګﻤﺎرﻧﻪ ﮐﯥ ﭘﻪ ﭘﺮاﺧﻪ ﮐﭽﻪ دﺧﻴﻞ واوﺳﻲ) .د  ٢٠٠٩ﮐﺎل  ١٨وړاﻧﺪﻳﺰ(



رﺳﻤﻲ ﭘﺮوﺳﻴﺠﺮوﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ وﺿﻊ ﮐړل ﺷﻲ ﺗﺮڅﻮ ﻳﻘﻴﻨﻲ ﺷﻲ ﭼﯥ د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ د ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ټﻮل ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ او د
ﮐړﻧﻼرو اﺳﻨﺎد ﭘﻪ رﺳﻤﻲ ﺗﻮګﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﻮي ،ﭘﻪ واﺿﺢ ﺗﻮګﻪ د ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻴټﻪ ﻟﺮي او ﭘﻪ ﻋﺎﺟﻞ ډول ﺧﭙﺎرﻩ ﺷﻮي دي.
د ﭘﺮوﺳﻴﺠﺮ اﺻﻮل ﺑﺎﻳﺪ د ﻣﻘﺮرې د “ﻃﺎق-ﻋﻤﺮ” او هﻐﻪ ﭘﺮوﺳﻪ ﭼﯥ ﻟﻪ ﻻرې ﻳﯥ وﺿﻊ ﺷﻮې ﻣﻘﺮرې ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻳﺎ
ﻟﻐﻮﻩ ﺷﻮي ،وﺗﺎﮐﻞ ﺷﯽ) .د  ٢٠٠٩ﮐﺎل  ٢١وړاﻧﺪﻳﺰ(



د اداري اﺻﻼﺣﺎﺗﻮ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن او دداﺧﻠﻲ ګﻤﺎرﻧﯥ ﭘﺎﻟﻴﺴﻲ ګﺎﻧﯥ ﺑﺎﻳﺪ ځﺎﻧګړي اﺣﮑﺎم وﻟﺮي ﺗﺮڅﻮ د اﺻﻼﺣﻲ ګﺎﻣﻮﻧﻮ
د ﭘﺮوﺧﺖ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺗﻪ ﻻر هﻮارﻩ ﺷﻲ .ﭘﺪې ﮐﯥ ﺑﯥ ﻟﻪ ځﻨډﻩ ﻟﻪ ﮐﺎر څﺨﻪ ګﻮښﻪ ﮐﻮل هﻢ ﺷﺎﻣﻞ دي ﭘﻪ هﻐﻪ ﺻﻮرت ﮐﯥ
ﮐﻪ ﭼﻴﺮې د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻲ ،ﭼﯥ ﭘﻪ هﺮﻩ ﮐﭽﻪ وي ،او ﻳﺎ ﻳﯥ ﻟﻪ ﭘﻮهﯥ ﺳﺮﻩ ﻧﻮرو ﺗﻪ اﺟﺎزﻩ
ورﮐړې وي ﭼﯥ د ټﺎﮐﻨﻮ ﭘﻪ درﻏﻠﻴﻮ ﮐﯥ ښﮑﻴﻞ ﺷﻲ .د ټﺎﮐﻨﻮ هﻐﻪ ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻲ ﭼﯥ ﭘﻪ درﻏﻠﻴﻮ ﮐﯥ ښﮑﻴﻞ دي ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ
ﺟﺪي ﺗﻮګﻪ ﭘﻪ ﺗﻮرﻟﻴﺴﺖ ﮐﯥ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻲ او هﺮﮐﻠﻪ ﻳﯥ ﭼﯥ اﻣﮑﺎن وي ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﺷﻲ .دا ډول ﭘﺮوﺳﻴﺠﺮوﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ
ښﻪ ﺗﻮګﻪ ﺗﺸﻬﻴﺮ ﺷﻲ ﺗﺮڅﻮ د ﻣﻌﺎﻓۍ ﭘﻪ اوﺳﻨﻲ ﮐﻠﺘﻮر ﺑﺎﻧﺪې ﺗﺼﺮف راوﺳﺘﻞ ﺷﻲ) .د  ٢٠٠٩ﮐﺎل  ٢۴وړاﻧﺪﻳﺰ(



د ټﺎﮐﻨﻮ ﭘﻪ وﻻﻳﺘﻲ او ﺳﺎﺣﻮي ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ ﺑﺎﻳﺪ ځﺎﻧګړې څﺎرﻧﻪ واوﺳﻲ او د ټﺎﮐﻨﻮ د ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ ﭘﻪ ﺣﻴﺚ ﺑﺎﻳﺪ ﺧﺎص
ﺗﺎﮐﻴﺪ د هﻐﻮئ ﭘﻪ اﻳﻤﺎﻧﺪارۍ ،ﺑﯥ ﭘﺮﻳﺘﻮب او وړﺗﻴﺎ واوﺳﻲ .هﺮ هڅﻪ ﺑﺎﻳﺪ وﺷﻲ ﭼﯥ د ټﺎﮐﻨﻮ د ﻣﺮﮐﺰي دﻓﺘﺮ او وﻻﻳﺘﻲ
دﻓﺘﺮ د ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ ﺗﺮﻣﻨځ اړﻳﮑﯥ ﭘﻪ داﻳﻤﻲ ﺗﻮګﻪ ټﻴﻨګﯥ وي .ﭘﻪ وﻻﻳﺘﻲ ﻳﺎ ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰﻩ ﮐﭽﻪ د ﻳﻮ ﻟﻮژﻳﺴﺘﻴﮏ اﻓﺴﺮ ﭘﻪ
ﻟﺮﻟﻮ هﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﻏﻮر وﺷﻲ) .د  ٢٠٠٩ﮐﺎل  ٢۵وړاﻧﺪﻳﺰ(



ﻳﻮ ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋﻳﮏ ﭘﻼن ﺑﺎﻳﺪ ﺟﻮړ ﮐړل ﺷﻲ ،ﭘﺪې ﻧﻈﺮ ﭼﯥ د راﺗﻠﻮﻧﮑﯥ ﻟﻮﻣړﻳﺘﻮﺑﻮﻧﻪ ،ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﻴﺎ ﺟﻮړوﻧﻪ او د ﻣﻨﺎﺑﻌﻮ
اړﺗﻴﺎ ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐﯥ وﻧﻴﻮل ﺷﻲ .هﻐﻪ څﺎﻧګﯥ ﭼﯥ د داراﻻﻧﺸﺎ ﻟﻪ دﻳﭙﺎرﺗﻤﻨﺖ ﺳﺮﻩ ﺗړﻟﻲ دي ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺮاﺧﻪ ﺷﻲ ﭼﯥ زﻳﺎت
ﻣﺴﻮﻟﻴﺘﻮﻧﻪ وروﺳﭙﺎرل ﺷﻲ .ﺳﻴﺎﺳﻲ څﺎﻧګﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ﻧﻮﻣﻠﻴﮑﻨﻪ ،د ﮐﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ ﭘﻪ ارزوﻧﻪ او هﻤﺪاراز د ﮐﻤﭙﺎﻳﻦ ﭘﻪ ﻣﺎﻟﻲ
ﭼﺎرو ﮐﯥ ﻳﻮ ﺳﺘﺮ رول وﻟﻮﺑﻮي .ﺣﻘﻮﻗﻲ دﻳﭙﺎرﺗﻤﻨﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻘﻮﻳﻪ ﮐړل ﺷﻲ ﺗﺮڅﻮ وﺗﻮاﻧﻴږي ﭼﯥ د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ
ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﺗﻪ ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻪ وړاﻧﺪې ﮐړي او هﻢ وﮐﻮﻻي ﺷﻲ ﻟﻪ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻻرو د راﻳﯥ اﭼﻮوﻧﮑﻮ ﭘﻪ ﻧﻮﻣﻠﻴﮑﻨﻪ ،راﻳﯥ اﭼﻮﻟﻮ
او راﻳﯥ ﺷﻤﻴﺮﻧﯥ او ﭘﻪ ﻟﻴﺴﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ د درﻏﻠﻴﻮ څﻴړﻧﻪ وﮐړي) .د  ٢٠٠٩ﮐﺎل  ٢۶وړاﻧﺪﻳﺰ(



د ﻳﻮ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺗﻲ ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎﺋﻲ ﮐﺎري ﭼﻮﮐﺎټ او ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋﻳﮏ ﭘﻼن دﻧﻨﻪ د ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ ﭘﻮزﻳﺸﻨﻮﻧﻪ او د وﻇﺎﻳﻔﻮ ﻻﻳﺤﯥ
ﺑﻴﺎﻟﻪ ﺳﺮﻩ ﮐﺘﻞ ﮐﻴﺪاي ﺷﻲ ﺗﺮڅﻮ ﮐﺎروﻧﻪ ،ﻟﻴﺎﻗﺖ او ﻣﻬﺎرﺗﻮﻧﻪ د ﺿﺮورت ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ ﺗﺼﺤﻴﺢ او ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﯽ .ﻟﻪ ﭘﻨځﻪ
ﮐﻠﻦ ﻗﺮارداد ﺳﺮﻩ ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ ﺗﻪ د ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ اﻣﺘﻴﺎزوﻧﻮ او د ﻣﺎﺳﺘﺮۍ ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ ﭘﻪ ورﮐﻮﻟﻮ ﺳﺮﻩ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﮐﻮﻻﯼ
ﺷﻲ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻟﺮوﻧﮑﻲ ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﯥ د ډﻳﺮۍ ﻣﻮدې ﻟﭙﺎرﻩ ﻟﻪ ځﺎن ﺳﺮﻩ وﺳﺎﺗﻲ .ټﻮﻟﯥ ګﻤﺎرﻧﯥ او ﺗﺮﻓﻴﻊ ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻮازې او
ﻳﻮازې د وړﺗﻴﺎ ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ وي .د ﭘﺮوژې ادارﻩ ،ﭘﻼن ﺟﻮړول ،ﻟﻮژﻳﺴﺘﻴﮏ او ﺧﺮﻳﺪارۍ ﭘﻪ څﺎﻧګﻮ ﮐﯥ ﺑﺎﻳﺪ د ﻳﻮ
ﺷﻤﻴﺮ ﭘﻪ ﻧښﻪ ﺷﻮﻳﻮ ځﺎﺋﻲ ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د رﺳﻤﻲ زدﻩ ﮐړو او ﻣﺴﻠﮑﻲ ﺳﻨﺪوﻧﻮ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮل ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐﯥ وﻧﻴﻮل
ﺷﻲ .د ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﺴﻮدو ﭘﻪ ﻟﻴﮑﻨﻪ او اداري ﻣﻘﺮرو ﭘﻪ ﺗﺪوﻳﻦ ﮐﯥ هﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﮑﺮاري روزﻧﻪ ورﮐړل ﺷﻲ) .د  ٢٠٠٩ﮐﺎل



ﮐﻪ د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﻟﻪ ﭘﻠﻮﻩ ﺑﺸﭙړﻩ هﻤﮑﺎري واوﺳﻲ او دې ﺗﻪ ﭼﻤﺘﻮ وي ﭼﯥ ﭘﺮ ﻣﺸﻮرو ﻏﻮر وﮐړي ﻧﻮ
ﻧړﻳﻮال ﻣﺸﺎورﻳﻦ دې د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﻟﻪ داراﻻﻧﺸﺎ ﺳﺮﻩ ﺗﺮ  ٢٠١٠ﮐﺎل او ﻳﺎ ﺣﺘﻲ ﻟﻪ هﻐﯥ وروﺳﺘﻪ هﻢ
ﻣﻼﺗړ ﺗﻪ اداﻣﻪ ورﮐړي ،ﺧﻮ ﭘﺪې ﺷﺮط ﭼﯥ د ټﺎﮐﻨﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن اﺻﻼﺣﺎت ﺟﺎري وﺳﺎﺗﻲ او ﻟﻪ ﻧړﻳﻮاﻟﻮ
ﻣﻌﻴﺎروﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﺳﻤﯥ ټﺎﮐﻨﯥ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐړي) .د  ٢٠٠٩ﮐﺎل  ٢٩وړاﻧﺪﻳﺰ(



د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﺑﺎﻳﺪ د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ ،ﻣﻮادو ،اﺳﻨﺎدو ،د ﭘﺎﻳﻠﻮ ډﻳټﺎﺑﻴﺲ ،د
ﮐﻤﭙﻴﻮټﺮ رﻳﮑﺎرډوﻧﻮ ،د راﻳﯥ اﭼﻮﻧﯥ رﻳﮑﺎرډوﻧﻮ ،وﻏﻴﺮﻩ ﺗﻪ ﺑﯥ ﻟﻪ ﻗﻴﺪ او ﺷﺮط ﻻس رﺳۍ وﻟﺮي )ﭘﺪاﺳﯥ ﺑڼﻪ ﭼﯥ
ﮐﺎر ﺗﺮې واﺧﻴﺴﺘﻞ ﺷﻲ( )د  ٢٠٠٩ﮐﺎل  ٣۶وړاﻧﺪﻳﺰ(



ﻧﻮرو هﺮاړﺧﻴﺰو او اﻏﻴﺰﻣﻨﻮ هڅﻮ ﺗﻪ اړﺗﻴﺎ دﻩ ﭼﯥ ښځﯥ د ټﺎﮐﻨﻮ د ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ ،ﺗﺎﻻﺷﻲ ﮐﻮوﻧﮑﻮ او څﺎروﻧﮑﻮ ،او
هﻢ د ﻋﺎﻣﻪ ﭘﻮهﺎوي او راﻳﻪ اﭼﻮوﻧﮑﻮ د روزوﻧﮑﻮ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ وګﻤﺎرل ﺷﻲ .ددې ﻣﻮﺧﯥ ﻟﭙﺎرﻩ ﻟﻪ ځﺎﺋﻲ ﻧﺎدوﻟﺘﻲ ﻣﻮﺳﺴﻮ
څﺨﻪ هﻢ ګټﻪ اﺧﻴﺴﺘﻞ ﮐﻴﺪﻻﯼ ﺷﻲ ﭼﯥ ﭘﻪ ټﻮﻟﻨﻮ ﮐﯥ ﺷﺒﮑﯥ ﻟﺮي) .د ٢٠٠٩ﮐﺎل  ۶٩وړاﻧﺪﻳﺰ(

 ٢٧وړاﻧﺪﻳﺰ(

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺳﻼﻣﻲ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺖ
ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﻲ ټﺎﮐﻨﯥ ١٨ ،ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ٢٠١٠
د اروﭘﺎ د ډﻳﻤﻮآﺮاټﻴﻜﻮ ﺑڼﺴټﻮﻧﻮ ،ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د اﻣﻨﻴﺖ ﺳﺎزﻣﺎن د ټﺎآﻨﻮ د ﻣﺮﺳﺘﻲ او ﻣﻼ ﺗړ ټﻴﻢ )(OSCE/ODIHR EST
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د راﻳﯥ ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻴﺎ ﻟﻪ ﺳﺮﻩ وﮐﺘﻞ ﺷﻲ او ﺷﺨﺼﻲ وداﻧۍ ﺑﺎﻳﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻧﺸﻲ ﭘﻪ ځﺎﻧګړې ﺗﻮګﻪ هﻐﻪ ﭼﯥ
د ﮐﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ ﻳﺎ دوﻟﺘﻲ ﭼﺎرواﮐﻮ ﭘﻮرې ﺗړﻟﯥ وي .د راﻳﻮ ﻣﺮﮐﺰوﻧﻪ او ځﺎﻳﻮﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻟﻪ اﻣﻨﻴﺘﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﺳﺮﻩ د ټﺎﮐﻨﻮ ﻟﻪ
ورځﯥ ډﻳﺮ دﻣﺨﻪ ﺟﻮړ ﮐړل ﺷﻲ او ﺑﺎﻳﺪ وروﺳﺘﻪ ﻧﻮر ورزﻳﺎت ﻧﮑړل ﺷﻲ) .د  ٢٠٠٩ﮐﺎل  ٩۶وړاﻧﺪﻳﺰ(



د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﻟﻪ ﭘﻠﻮﻩ ﺑﺎﻳﺪ د هﻐﻮ ﮐﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ راﻳﻮ د ﺷﻤﻴﺮﻧﯥ ،ﭘﻪ ﻟﻴﺴﺖ ﮐﯥ ﺷﺎﻣﻠﻮل او اﻋﻼن ﭘﻪ اړﻩ د
ټﺎﮐﻨﻮ ﻟﻪ ورځﯥ ډﻳﺮ د ﻣﺨﻪ ﭘﺮوﺳﻴﺠﺮ ﺟﻮړ ﮐړل ﺷﻲ ﭼﯥ ﻟﻪ ﺳﻴﺎﻟۍ ﻻس ﭘﻪ ﺳﺮ ﺷﻮي ﺗﺮڅﻮ ﺳﭙﻴﻨﺎوﯼ ﻳﻘﻴﻨﻲ ﮐړل ﺷﻲ
او ﻟﻪ دې ﺗﻮر څﺨﻪ وژﻏﻮرل ﺷﻲ ﭼﯥ ﻧﻮﻣﻮړي ﭘﺮوﺳﻴﺠﺮ د ځﺎﻧګړو ﮐﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ ﭘﻪ ګټﻪ ﺟﻮړ ﺷﻮﯼ .دا ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺎﻳﺪ
ﭘﻪ ﻋﺎﻣﻪ ﺗﻮګﻪ اﻋﻼن ﮐړل ﺷﻲ او ﭘﻪ ﭘﺮاﺧﻪ ﺗﻮګﻪ ﺧﭙﺎرﻩ ﺷﻲ) .د  ٢٠٠٩ﮐﺎل  ١٠۴وړاﻧﺪﻳﺰ(



د ټﺎﮐﻨﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﺑﺎﻳﺪ د راﻳﯥ ځﺎﻳﻮﻧﻮ ټﻮل ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﭘﻪ ﻋﺎﺟﻞ ډول ﺧﻠﮑﻮ ﺗﻪ وړاﻧﺪې ﮐړي .واﺿﺢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
ﺑﺎﻳﺪ ورﮐړل ﺷﻲ ﭼﯥ د راﻳﯥ اﭼﻮﻟﻮ ﮐﻮم ځﺎﻳﻮﻧﻪ ﺧﻼص و او ﮐﻮم ﺗړﻟﻲ دي .ټﻮﻟﯥ ﭘﺎﻳﻠﯥ ﭼﯥ د راﺋﯥ اﭼﻮﻟﻮ ﻟﻪ
ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ څﺨﻪ ﭘﻪ ﻻس راﻏﻠﻲ ﺑﺎﻳﺪ اﻋﻼن ﮐړل ﺷﻲ ،او د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﻟﻪ ﭘﺮﻳﮑړې وروﺳﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪ د
راﻳﯥ اﭼﻮﻟﻮ د هﺮ ﻣﺮﮐﺰ ﭘﺎﻳﻠﯥ داﺳﯥ ﭘﻪ ﻧښﻪ ﺷﻲ ﭼﯥ د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﻟﻪ ﭘﻠﻮﻩ د اﺑﺘﺪاﺋﻲ ﭘﺎﻳﻠﻮ ﭘﻪ ﺣﻴﺚ
ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﻮي .هﻐﻪ ﭘﺎﻳﻠﯥ ﭼﯥ د اﺑﺘﺪاﺋﻲ ﭘﺎﻳﻠﻮ ﭘﻪ ﺣﻴﺚ ﻧﺪي ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﻮي ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ اړﻩ ﻳﯥ وﺿﺎﺣﺖ ورﮐړل ﺷﻲ ﭼﯥ
وﻟﯥ ﻧﺪي ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﻮي او ﭘﻪ اړﻩ ﻳﯥ څﻪ ډول ګﺎﻣﻮﻧﻪ اﺧﻴﺴﺘﻞ ﺷﻮي .ﻟﻪ ټﺎﮐﻨﻮ ﻣﺨﮑﯥ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ واﺿﺢ ﺗﻮګﻪ د څﻴړﻧﻮ،
ﺗﻔﺘﻴﺶ او د ﺑﻴﺎ ﺷﻤﻴﺮﻧﯥ ﭘﻪ اړﻩ د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﭘﺮوﺳﻴﺠﺮوﻧﻪ واﺿﺢ او ﻣﻤﮑﻨﻪ ﺑﻨﺪﻳﺰوﻧﻪ ﺑﻴﺎن ﮐړل ﺷﻲ.



د ﭘﺎﻳﻠﻮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﺗﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺧﻠﮏ ﺑﺸﭙړ ﻻس رﺳﯽ وﻟﺮي ﺗﺮڅﻮ وﮐﻮﻻﯼ ﺷﻲ ﭘﻪ دﻳﺠﻴﺘﺎل ﺷﮑﻞ ﻳﯥ ﻟﻪ وﻳﺒﭙﺎڼﯥ څﺨﻪ هﻢ
ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐړاﯼ ﺷﻲ او ارزوﻧﻪ ﻳﯥ وﮐﻮﻻﯼ ﺷﻲ) .د  ٢٠٠٩ﮐﺎل  ١٠٩وړاﻧﺪﻳﺰ(



ﻣﻠګﺮي ﻣﻠﺘﻮﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ د ﻣﺮﺳﺘﯥ د ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮﻟﻮ د هﻤﺎهﻨګۍ ﻣﺴﺆﻟﻴﺖ ﭘﻪ ﻏﺎړﻩ وﻟﺮي او ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ اړﻩ ﻳﯥ ﻻزﻳﺎت ﻓﻌﺎل
ﺷﻲ .ﭘﺪې ﮐﯥ ﻳﺎﻳﺪ ﻟﻪ هﻐﻮ ټﻮﻟﻮ ادارو ﺳﺮﻩ ﻣﻨﻈﻤﯥ ﻏﻮﻧډې وﻧﻴﻮل ﺷﻲ ﭼﯥ د ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻟﭙﺎرﻩ ﺗﺨﻨﻴﮑﻲ ﻣﺮﺳﺘﯥ رﺳﻮي،
ﺗﺮڅﻮ د ﻣﺴﺆﻟﻴﺖ ،ﮐړﻧﻮ ،ﭘﻼﻧﻮﻧﻮ او د ادارو ﺗﺮﻣﻨځ د وړاﻧﺪﻳﺰوﻧﻮ او ﺳﭙﺎرښﺘﻨﻮ ﭘﻪ ﺳﺮ ﺑﺤﺚ او ﮐﻪ ﭼﻴﺮې ﻣﻤﮑﻦ
وي ،ﺗﻮاﻓﻖ وﮐړي) .د  ٢٠٠٩ﮐﺎل  ١٣٣وړاﻧﺪﻳﺰ(



د راﺗﻠﻮﻧﮑﻮ ټﺎﮐﻨﻮ او ﭘﻪ اوږدﻩ ﻣﻮدﻩ ﮐﯥ د ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ وړﺗﻴﺎ ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ ﺗﻪ ﺑﺎﻳﺪ هﻤﺰﻣﺎﻧﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ ورﺳﻮل ﺷﻲ .ﭘﻼﻧﻮﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ
د څﻮﮐﻠﻨﻴﺰې ﻣﺮﺳﺘﯥ ﭘﺮﺑﻨﺴټ وﻻړې وي او ﺑﺎﻳﺪ ﻟﻪ هﺮې ټﺎﮐﻨﯥ وروﺳﺘﻪ ﻳﻮﻩ اړﺧﻴﺰﻩ ﮐﺮﻩ ﮐﺘﻨﻪ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻲ ﺗﺮڅﻮ
هﻐﻪ درﺳﻮﻧﻪ ﭘﻪ ګﻮﺗﻪ ﺷﻲ ﭼﯥ زدﻩ ﮐړﯼ ﺷﻮي او د ﻧﻮرو ﻣﺮﺳﺘﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﭘﻼن ﺟﻮړﮐړل ﺷﻲ .ﺳﺮﺑﻴﺮﻩ ﭘﺮدې ﭼﯥ
ﻧړﻳﻮال ﻣﺸﺎورﻳﻦ د ټﺎﮐﻨﻮ ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﺳﺮﻩ د ځﺎﻧګړو ټﺎﮐﻨﻴﺰو ﮐړﻧﻮ ﭘﻪ ﭘﻠﻲ ﮐﻮﻟﻮ ﮐﯥ ﮐﺎرﮐﻮي ،ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻮرې
ﻣﺸﺨﺼﯥ ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋۍ او ﮐړﻧﯥ هﻢ د ﻇﺮﻓﻴﺖ د ﻟﻮړوﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻲ) .د  ٢٠٠٩ﮐﺎل  ١٣۵وړاﻧﺪﻳﺰ(

)د  ٢٠٠٩ﮐﺎل  ١٠٧وړاﻧﺪﻳﺰ(

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺳﻼﻣﻲ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺖ
ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﻲ ټﺎﮐﻨﯥ ١٨ ،ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ٢٠١٠
د اروﭘﺎ د ډﻳﻤﻮآﺮاټﻴﻜﻮ ﺑڼﺴټﻮﻧﻮ ،ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د اﻣﻨﻴﺖ ﺳﺎزﻣﺎن د ټﺎآﻨﻮ د ﻣﺮﺳﺘﻲ او ﻣﻼ ﺗړ ټﻴﻢ )(OSCE/ODIHR EST
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د ﻟﻮﻣړﻳﺘﻮب څﻠﻮﻣﻪ ﺳﺎﺣﻪ :د ټﺎﮐﻨﻴﺰې ﺳﭙﻴڅﻠﺘﻴﺎ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ د ﻳﻮې ﺟﺎﻣﻊ ﻧﻮﻣﻠﻴﮑﻨﯥ راﻣﻨځﺘﻪ ﮐﻮل
اﻟﻒ .ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ اﺻﻮل
 ٢۵ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺗﺒﺼﺮﻩ واﺋﻲ ﭼﯥ:

“دوﻟﺘﻮﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ اﻏﻴﺰﻣﻦ ګﺎﻣﻮﻧﻪ ﭘﻮرﺗﻪ ﮐړي ﺗﺮڅﻮ ﻳﻘﻴﻨﻲ ﮐړي ﭼﯥ هﻐﻪ ټﻮل ﺧﻠﮏ ﭼﯥ د راﻳﯥ ورﮐﻮﻟﻮ ﻣﺴﺘﺤﻖ دي،
وﺗﻮاﻧﻴﺰي ﭼﯥ ﺧﭙﻞ دﻏﻪ ﺣﻖ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐړي .ﭘﻪ ﮐﻮم ځﺎﯼ ﮐﯥ ﭼﯥ ﻧﻮﻣﻠﻴﮑﻨﯥ ﺗﻪ اړﺗﻴﺎ دﻩ ،دا ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاﺑﺮﻩ ﮐړل ﺷﻲ او
دداﺳﯥ ﻧﻮﻣﻠﻴﮑﻨﯥ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﺑﺎﻳﺪ ﺧﻨډوﻧﻪ ﺟﻮړﻧﮑړل ﺷﻲ .ﮐﻪ د اﺳﺘﻮګﻨځﻲ ﺷﺮط ﻟﻪ ﻧﻮﻣﻠﻴﮑﻨﯥ ﺳﺮﻩ ﺗړﻟﻲ وي ،ﻧﻮ داډول
ﺷﺮﻃﻮﻧﻪ هﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻨﻄﻘﻲ او داﺳﯥ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﮑړل ﺷﻲ ﭼﯥ ﺑﯥ ﮐﻮرﻩ ﺧﻠﮏ ﻟﻪ راﻳﯥ ورﮐﻮﻟﻮ ووﻳﺴﺘﻞ ﺷﻲ .د ﻧﻮﻣﻠﻴﮑﻨﯥ ﻳﺎ
راﻳﯥ اﭼﻮﻧﯥ ﭘﻪ ﺑﻬﻴﺮ ﮐﯥ د راﻳﯥ ورﮐﻮﻧﮑﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې هﺮډول ﻧﺎوړﻩ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ،ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻳﺎ ﺗﻴﺮي ﻣﺨﻪ ﺑﺎﻳﺪ د ﺟﺰاﺋﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻪ
ﻣﺨﯥ وﻧﻴﻮل ﺷﻲ او دﻏﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ﺟﺪي ﺗﻮګﻪ ﭘﻠﻲ ﺷﻲ .د راﻳﯥ ورﮐﻮوﻧﮑﻮ د ښﻮوﻧﯥ او ﺛﺒﺖ ﮐﻤﭙﺎﻳﻦ ﺿﺮوري دي
) (۴٣
ﺗﺮڅﻮ ﻳﻘﻴﻨﻲ ﺷﻲ ﭼﯥ د ﺣﻘﻮﻧﻮ ٢۵ﻣﺎدﻩ ﭘﻪ اﻏﻴﺰﻣﻦ ډول ﭘﻠﯥ ﺷﻲ”.
ب .د  ٢٠٠٩ﮐﺎل وړاﻧﺪﻳﺰوﻧﻪ :د ټﺎﮐﻨﻴﺰۍ ﺳﭙﻴڅﻠﺘﻴﺎ د ﺳﺎﺗﻨﯥ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻳﻮې ﺟﺎﻣﻊ ﻧﻮﻣﻠﻴﮑﻨﯥ ﺟﻮړول


د ﻧﻮﻣﻠﻴﮑﻨﯥ ﭘﻪ ﭘﺮوﺳﻪ دﺧﻠﮑﻮ د ﺑﺎور زﻳﺎﺗﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ او دا ﭼﯥ د راﻳﯥ ورﮐﻮوﻧﮑﻮ ﭘﻪ ﻧﻮﻣﻠﻴﮑﻨﻪ ﮐﯥ د ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ
ﮐﻠﺘﻮر د ﻣﺤﻮ ﮐﻮﻟﻮ هﻮد ﻳﻘﻴﻨﻲ ﺷﻲ ،د ټﺎﮐﻨﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﺑﺎﻳﺪ د راﻳﯥ اﭼﻮوﻧﮑﻮ ﭘﻪ ﻧﻮﻣﻠﻴﮑﻨﻪ ﮐﯥ د درﻏﻠﻴﻮ
څﻴړﻧﻪ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐړي او ﭼﯥ ﭼﻴﺮې ﻣﻤﮑﻨﻪ وي د هﻐﻮ ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ او اﺗﺒﺎﻋﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ګﺎﻣﻮﻧﻪ ﭘﻮرﺗﻪ ﮐړي ﭼﯥ ﭘﻪ
دﻏﻮ درﻏﻠﻴﻮ ﮐﯥ ښﮑﻴﻞ دي) .د  ٢٠٠٩ﮐﺎل  ٣٨وړاﻧﺪﻳﺰ(



د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن او د ﻣﺎهﺮﻳﻨﻮ د ﻳﻮې ﻧړﻳﻮاﻟﯥ ډﻟﯥ ﻟﻪ ﺧﻮا ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ﺑﻴړﻧﯥ ﺗﻮګﻪ د ﻧﻮﻣﻠﻴﮑﻨﯥ ﭘﻪ اړﻩ ﻳﻮﻩ
هﺮاړﺧﻴﺰﻩ ﮐﺮﻩ ﮐﺘﻨﻪ او ﺗﻔﺘﻴﺶ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻲ ﺗﺮڅﻮ د ﻧﻮﻣﻠﻴﮑﻨﯥ د ﭘﺮوﺳﯥ ﻟﭙﺎرﻩ ﻳﻮﻩ ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋﻳﮑﻪ ﻻرﻩ ﻏﻮرﻩ ﮐړي.
ﻧﻮﻣﻮړې ﮐﺮﻩ ﮐﺘﻨﻪ او ﺗﻔﺘﻴﺶ ﺑﺎﻳﺪ ﻻﻧﺪې څﻪ راوﻧﻐﺎړي:
 oد  ٢٠٠٩/٢٠٠٨ﮐﺎل د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﺗﺤﻠﻴﻞ او ﭘﺮﺗﻠﻪ د  ٢٠٠۵/٢٠٠۴ﮐﺎل د ﻧﻮﻣﻠﻴﮑﻨﯥ ﻟﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﺳﺮﻩ ﺗﺮ
څﻮ د اﻣﮑﺎﻧﻲ دوﻩ ځﻠﻲ ﻧﻮﻣﻠﻴﮑﻨﯥ ﭘﻴﮋﻧﺪﻧﻪ وﺷﻲ .ددې ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﻻﺳﺘﻪ راوړﻟﻮ ﺳﺮﻩ دا ﭘﺮﻳﮑړﻩ ﮐﻴﺪﻻﯼ
ﺷﻲ ﭼﯥ ﺁﻳﺎ د  ٢٠٠٩/٢٠٠٨ﮐﺎل ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت دوﻣﺮﻩ دﻗﻴﻖ ول ﭼﯥ د راﺗﻠﻮﻧﮑﻮ ﻧﻮﻣﻠﻴﮑﻨﻮ ﻟﭙﺎرﻩ اﺳﺎس
وګﺮځﻮل ﺷﯽ او ﺗﺮې ﮐﺎر واﺧﻴﺴﺘﻞ ﺷﻲ.
 oد ﺑﺎﻳﻮﻣﻴﺘﺮﮎ )اﻧﻔﺮادﯼ ﻣﺸﺨﺼﺎﺗﻮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت( د ﻧﻮﻣﻠﻴﮑﻨﯥ د ﮐﻴﻔﻴﺖ ارزوﻧﻪ وﺷﯽ ﺗﺮڅﻮ ﻣﻌﻠﻮم ﮐړل ﺷﻲ
ﭼﯥ ﺁﻳﺎ ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧﮑﻲ ﮐﯥ د راﻳﯥ ورﮐﻮوﻧﮑﻮ د ﻧﻮﻣﻠﻴﮑﻨﯥ ﻟﭙﺎرﻩ دا د هﺮاړﺧﻴﺰو ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ د راټﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ
ﻣﻨﺎﺳﺒﻪ ﮐړﻧﻪ دﻩ ﮐﻨﻪ.
د ﭘﺎﻳﻠﻮ ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋﻳﮏ ﭘﻼن ﺑﺎﻳﺪ واﺿﺢ ﮐړي ﭼﯥ ﺁﻳﺎ:
 oﻳﻮﻩ ﻣﺪﻧﻲ ﻧﻮﻣﻠﻴﮑﻨﻪ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐړي ﭼﯥ ﭘﺮﺑﻨﺴټ ﻳﯥ د راﻳﯥ ورﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻟﻴﺴﺖ ﺟﻮړﻳﺪﻻي ﺷﻲ او ﺗﺬﮐﺮې ﺑﻪ د
راﻳﯥ ورﮐﻮوﻧﮑﻮ د ﮐﺎرﺗﻮﻧﻮ ﭘﺮ ځﺎﯼ د راﻳﯥ اﭼﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ ﮐﯥ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻴږي  ،ﻳﺎ
 oد راﻳﯥ ورﮐﻮوﻧﮑﻮ د ﻧﻮﻣﻠﻴﮑﻨﯥ هڅﯥ ﭘﻪ هﻤﺪې ﺷﮑﻞ ﺟﻼ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻲ.

)د  ٢٠٠٩ﮐﺎل  ۴١وړاﻧﺪﻳﺰ(


ﮐﻪ ښځۍ وي ﻳﺎ ﻧﺎرﻳﻨﻪ ،د ټﻮﻟﻮ ﻧﻮﻣﻠﻴﮑﻮﻧﮑﻮ ﮐﺎرﺗﻮﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻋﮑﺲ وﻟﺮي )ﺗﺮڅﻮ د درﻏﻠﻴﻮ د هڅﻮ ﻣﺨﻨﻴﻮﯼ وﺷﻲ( .دا
ﺑﺎﻳﺪ د ﻧﻮﻣﻠﻴﮑﻨﯥ د ښځﻴﻨﻪ ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻟﻪ ﭘﻠﻮﻩ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻲ ،دښځﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻧﻮﻣﻠﻴﮑﻨﯥ ﭘﻪ ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ ﮐﯥ ﺟﻼ ورځﯥ
واوﺳﻲ ،د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ د راﻏﻮﻧډوﻟﻮ ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻲ ښځﯥ واوﺳﻲ او ﻧﻮر ﻣﻴﮑﺎﻧﺰﻣﻮﻧﻪ هﻢ ﭘﻪ ﻧﻮې ﺑڼﻪ واي ﺗﺮڅﻮ ﭘﻪ
ﭘﺮوﺳﻪ ﺑﺎﻧﺪې ﺑﺎور ﭘﻴﺪاﮐړل ﺷﻲ ،ﻟﮑﻪ د ﭘﻴﺎوړې روزﻧﯥ ﮐﻤﭙﺎﻳﻦ) .د  ٢٠٠٩ﮐﺎل  ۴٢وړاﻧﺪﻳﺰ(



ﻧﻮرې هڅﯥ هﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻲ ﺗﺮڅﻮ ﻧﺎرﻳﻨﻪ د ښځﻮ ﭘﻪ ځﺎي راﻳﯥ ورﻧﮑړي او د ښځﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د راﻳﯥ ورﮐﻮﻟﻮ د

ﭘﺮوﺳﯥ ﺳﭙﻴڅﻠﺘﻴﺎ ښﻪ ﮐړل ﺷﻲ .دا هﺪف د راﻳﻮ ﭘﻪ ﮐﺎرﺗﻮﻧﻮ د ﻋﮑﺲ ﻟﻪ ﺷﺮط ﺳﺮﻩ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻴﺪﻻﯼ ﺷﻲ) .د ٢٠٠٩
ﮐﺎل  ۶٨وړاﻧﺪﻳﺰ(

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٢۵ﻣﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺗﺒﺼﺮﻩ ١١ ،ﭘﺎراګﺮف
۴٣

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺳﻼﻣﻲ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺖ
ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﻲ ټﺎﮐﻨﯥ ١٨ ،ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ٢٠١٠
د اروﭘﺎ د ډﻳﻤﻮآﺮاټﻴﻜﻮ ﺑڼﺴټﻮﻧﻮ ،ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د اﻣﻨﻴﺖ ﺳﺎزﻣﺎن د ټﺎآﻨﻮ د ﻣﺮﺳﺘﻲ او ﻣﻼ ﺗړ ټﻴﻢ )(OSCE/ODIHR EST
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د ټﺎﮐﻨﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﮐﻮﻻي ﺷﻲ د هﺮې وﻟﺴﻮاﻟۍ ﻟﭙﺎرﻩ د ﺟﻨﺪر ﭘﺮﺑﻨﺴټ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت راټﻮل ﮐړي ﺗﺮڅﻮ د ښځﻮ د
وﻧډې څﺎرﻧﻪ وﺷﻲ او ﻣﻨﺎﺳﺐ او ﭘﺮوﺧﺖ ﻣﺪاﺧﻠﯥ ﻣﻨځﺘﻪ راوړل ﺷﻲ .ﭘﻪ ځﺎﻧګړې ﺗﻮګﻪ ،د راﻳﯥ ورﮐﻮوﻧﮑﻮ ﭘﻪ
ﮐﺎرﺗﻮﻧﻮ ،د راﻳﯥ اﭼﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ ،هﻐﻪ ﺳﻨﺪوﻧﻪ ﭼﯥ ﺧﭙﺎرﻩ ﺷﻮي او د ښځﻮ د راﻳﯥ اﭼﻮﻟﻮ ﭘﻪ ځﺎﻳﻮﻧﻮ ﮐﯥ د دا
ډول ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﭘﺮﺛﺒﺘﻮﻟﻮ ﺑﺎﻳﺪ ټﻴﻨګﺎر وﺷﻲ )ﺗﺮڅﻮ ﭘﻪ دﻗﻴﻖ ډوﻟﻪ د ښځﻴﻨﻪ ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ وﻧډﻩ او د درﻏﻠﻴﻮ څﻴړﻧﻪ وﺷﻲ(.



د ټﺎﮐﻨﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن هﻤﺪاراز ﻧﻮرې هڅﯥ هﻢ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐﻮﻻي ﺷﻲ ﺗﺮڅﻮ د ﮐﻮﭼﻴﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د راﻳﯥ اﭼﻮﻧﯥ

)د  ٢٠٠٩ﮐﺎل  ٧٣وړاﻧﺪﻳﺰ(

روزﻧﻪ ،ﻧﻮﻣﻠﻴﮑﻨﻪ او د راﻳﯥ اﭼﻮﻧﯥ ﻓﺮﺻﺘﻮﻧﻪ ﭼﻤﺘﻮ ﮐړل ﺷﻲ .ﺧﻮ دا ډول ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻞ ﻟﻪ ﺳﺮﻩ وﮐﺘﻞ ﺷﻲ) .د
 ٢٠٠٩ﮐﺎل  ٧٧وړاﻧﺪﻳﺰ(

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺳﻼﻣﻲ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺖ
ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﻲ ټﺎﮐﻨﯥ ١٨ ،ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ٢٠١٠
د اروﭘﺎ د ډﻳﻤﻮآﺮاټﻴﻜﻮ ﺑڼﺴټﻮﻧﻮ ،ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د اﻣﻨﻴﺖ ﺳﺎزﻣﺎن د ټﺎآﻨﻮ د ﻣﺮﺳﺘﻲ او ﻣﻼ ﺗړ ټﻴﻢ )(OSCE/ODIHR EST
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د ﻟﻮﻣړﻳﺘﻮب ﭘﻨځﻤﻪ ﺳﺎﺣﻪ :د ﻣﻨﻠﻮ ﺷﻮﻳﻮ ټﺎﮐﻨﻴﺰو ﺳﺮﺣﺪوﻧﻮ ﻣﻨځﺘﻪ راوړل
اﻟﻒ .ﻧړﻳﻮال اﺻﻮﻟﻮﻧﻪ
د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﻣﺪﻧﻲ او ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺣﻘﻮﻧﻮ ﮐﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ) (ICCPRد ﺧﻠﮑﻮ د ﺣﻘﻮﻧﻮ ﭘﻪ اړﻩ  ٢۵ﻣﺎدﻩ داﺳﯥ ﮐﺎږي:

“ ﭘﻪ واﻗﻌﻲ او دورﻩ ﺋﻲ ټﺎﮐﻨﻮ ﮐﯥ راﻳﻪ ورﮐﻮل او د ځﺎن ﮐﺎﻧﺪﻳﺪول ﭼﯥ ﺟﻬﺎﻧﻲ واوﺳﻲ او ټﻮل دراﻳﯥ اﭼﻮﻧﯥ ﺣﻖ وﻟﺮي او د
ﭘټﻮ راﻳﻮ ﻟﻪ ﻻرې ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻲ ،ﭼﯥ د ټﺎﮐﻮﻧﮑﻮ د ﺁزادې ارادې ښﮑﺎرﻧﺪوئ وي) ”.ټﻴﻨګﺎر ﺮې ورزﻳﺎت ﺷﻮي(
د ﻣﺪﻧﻲ او ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻧړﻳﻮال ﮐﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن د ٢۵ﻣﯥ ﻣﺎدې ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺗﺒﺼﺮﻩ واﺋﻲ:

“د ﻳﻮ ﺷﺨﺺ ،ﻳﻮې راﻳﯥ اﺻﻮل ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﮐړل ﺷﻲ ،او د هﺮ اﻳﺎﻟﺖ د ټﺎﮐﻨﻴﺰ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻟﻪ ﮐﺎري ﭼﻮﮐﺎټ ﺳﺮﻩ ﺳﻢ ،د ﻳﻮﻩ
ټﺎﮐﻮﻧﮑﻲ راﻳﻪ ﺑﺎﻳﺪ د ﻳﻮ ﺑﻞ ټﺎﮐﻮﻧﮑﻲ ﻟﻪ راﻳﯥ ﺳﺮﻩ ﺑﺮاﺑﺮﻩ وي .د ټﺎﮐﻨﻴﺰو ﺳﺮﺣﺪوﻧﻮ راښﮑﻞ او د راﻳﻮ د ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﻴﺘﻮد ﺑﺎﻳﺪ د
راﻳﯥ ورﮐﻮوﻧﮑﻲ وﻳﺸﻞ وﻳﺠﺎړ ﻧﮑړي او ﻳﺎ د ﮐﻮﻣۍ ډﻟﯥ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﺗﺒﻌﻴﺾ راﻣﻨځﺘﻪ ﻧﮑړي او ﺑﺎﻳﺪ ﺑﯥ ﻟﻪ دﻟﻴﻠﻪ ﺧﻠﮏ ﭘﻪ
)(۴۴
ﺁزاداﻧﻪ ﺗﻮګﻪ د راﻳﯥ ورﮐﻮﻟﻮ ﻟﻪ ﺣﻖ څﺨﻪ ﻣﺤﺮوم ﻧﮑړي”.
ب .د ﻣﻨﻞ ﺷﻮﻳﻮ ټﺎﮐﻨﻴﺰو ﺳﺮﺣﺪوﻧﻮ ﭘﻪ ﺟﻮړوﻟﻮ د  ٢٠٠٩ﮐﺎل وړاﻧﺪﻳﺰوﻧﻪ


د وﻟﺴﻮاﻟﻴﻮ د ﺷﻮراګﺎﻧﻮ د ټﺎﮐﻨﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﺑﺎﻳﺪ د وﻟﺴﻮاﻟﻴﻮ د ﻣﻮﺟﻮدﻩ ﺳﺮﺣﺪوﻧﻪ ﭘﻪ اړﻩ ﻓﮑﺮ وﺷﻲ ،ﮐﻪ ﭼﻴﺮې دا ﭘﻪ ﭘﺮاﺧﻪ
ﺗﻮګﻪ د ﻣﻨﻠﻮ وړ وي او ﻳﺎ ﮐﻪ ﭼﻴﺮې ټﺎﮐﻨﯥ ﭘﻪ  ٢٠١٠ﮐﺎل ﮐﯥ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻲ) .د  ٢٠٠٩ﮐﺎل  ۴٣وړاﻧﺪﻳﺰ(



د ﮐﻠﻴﻮ د ﺳﺮﺣﺪوﻧﻮ ﻣﻌﻠﻮﻣﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﻼن ﺟﻮړ ،ﺗﻤﻮﻳﻞ او ﭘﻠﯽ ﮐړل ﺷﻲ .ﭘﺪې اړﻩ ﺗﺨﻨﻴﮑﻲ ﮐﺎر ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ
 ٢٠٠٩ﮐﺎل ﮐﯥ ﭘﻴﻞ ﺷﻲ ﮐﻪ ﭼﻴﺮې ﻏﻮښﺘﻞ ﮐﻴږي ﭼﯥ ﮐﺎر ﺑﺎﻳﺪ د  ٢٠١٠ﮐﺎل د ﮐﻠﻴﻮ د ﺷﻮراګﺎﻧﻮ ﻟﻪ ټﺎﮐﻨﻮ د ﻣﺨﻪ
ﺑﺸﭙړ ﺷﻲ) .د  ٢٠٠٩ﮐﺎل  ۴۴وړاﻧﺪﻳﺰ(

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۴۴

د  ٢۵ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺗﺒﺼﺮو ٢١ ،ﭘﺎراګﺮاف

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺳﻼﻣﻲ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺖ
ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﻲ ټﺎﮐﻨﯥ ١٨ ،ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ٢٠١٠
د اروﭘﺎ د ډﻳﻤﻮآﺮاټﻴﻜﻮ ﺑڼﺴټﻮﻧﻮ ،ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د اﻣﻨﻴﺖ ﺳﺎزﻣﺎن د ټﺎآﻨﻮ د ﻣﺮﺳﺘﻲ او ﻣﻼ ﺗړ ټﻴﻢ )(OSCE/ODIHR EST
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د ﻟﻮﻣړﻳﺘﻮب ﺷﭙږﻣﻪ ﺳﺎﺣﻪ :د اﻏﻴﺰﻣﻨﻮ ﺳﻴﺎﺳﻲ ګﻮﻧﺪوﻧﻮ ﺗﻘﻮﻳﻪ ﮐﻮل
اﻟﻒ .ﻧړﻳﻮال اﺻﻮﻟﻮﻧﻪ
د ﻣﺪﻧﻲ او ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺣﻘﻮﻧﻮ ﻧړﻳﻮال ﮐﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن  ٢٢ﻣﺎدﻩ واﺋﻲ ﭼﯥ:

 .١هﺮڅﻮﮎ ﺑﺎﻳﺪ د ﺁزادۍ ﺣﻖ وﻟﺮي ﭼﯥ ﻟﻪ ﻧﻮرو ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ګډﻩ ټﻮﻟﻨﻪ ﺟﻮړﻩ ﮐړي ،ﭘﻪ ﺷﻤﻮل ددې ﭼﯥ د ﺧﭙﻠﻮ ګټﻮ د ﺳﺎﺗﻨﯥ
ﻟﭙﺎرﻩ د اﺗﺤﺎدﻳﯥ د ﺟﻮړوﻟﻮ ﺣﻖ وﻟﺮي.
٢۵ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺗﺒﺼﺮې واﺋﻲ ﭼﯥ:

"هﻐﻪ ﺣﻘﻮﻧﻪ ﭼﯥ د  ٢۵ﻣﺎدې ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﻳﯥ ﺳﺎﺗﻨﻪ ﺷﻮې ﭘﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﮐړﻧﻮ ﮐﯥ ﭘﻪ ﺁزادۍ ټﻴﻨګﺎر ﮐﻮي ﭼﯥ ﮐﻪ ﭘﻪ اﻧﻔﺮادي ﺗﻮګﻪ
وي او ﻳﺎ د ﺳﻴﺎﺳﻲ ګﻮﻧﺪوﻧﻮ او ﻧﻮرو ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﻻرې ﻣﻨځﺘﻪ راځﻲ ...د اﺗﺤﺎدﻳۍ دﺟﻮړوﻟﻮ ﺁزادي او هﻤﺪاراز د
ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ ﺟﻮړول ﻳﺎ ﻟﻪ ﻳﻮ داﺳﯥ ﺳﺎزﻣﺎن ﻳﺎ اﺗﺤﺎدﻳﯥ ﺳﺮﻩ ﻳﻮځﺎﯼ ﮐﻴﺪل ﭼﯥ د ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻳﺎ ﻋﺎﻣﻪ ﭼﺎرو ﭘﻮرې ﺗړﻟﻲ وي ،د
 ٢۵ﻣﺎدې ﻳﻮ ﺿﺮوري ﺿﻤﻴﻤﻪ ﺗﺸﮑﻴﻠﻮي ﭼﯥ د ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺳﺎﺗﻨﻪ ﮐﻮي .ﺳﻴﺎﺳﻲ ګﻮﻧﺪوﻧﻪ او د ګﻮﻧﺪوﻧﻮ ﻏړﻳﺘﻮب د ﻋﺎﻣﻪ
اړﻳﮑﻮ او ټﺎﮐﻨﻮ ﭘﻪ ﭘﺮوﺳﻪ ﮐﯥ ﻋﻤﺪﻩ رول ﻟﻮﺑﻮي ...ﮐﻪ څﻪ هﻢ د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ﭘﻮرﺗﻪ ﻳﺎد ﺷﻮي ﮐﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن د ﮐﻮم ځﺎﻧګړي
ټﺎﮐﻨﻴﺰ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮ ﭘﻠﻲ ﮐﻮﻟﻮ ﺗﺄﮐﻴﺪ ﻧﻪ ﮐﻮي .هﺮهﻐﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻳﻮ  əǚﮐﯥ ﭘﻠﻲ دي ﺑﺎﻳﺪ د  ٢۵ﻣﺎدې د ﺣﻖ ﺳﺎﺗﻨﯥ ﻟﻪ
)(۴۵
اﺻﻮل ﺳﺮﻩ ﺳﺮ وﺧﻮري او ﺑﺎﻳﺪ د ټﺎﮐﻮﻧﮑﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮐﻪ څﺮګﻨﺪوﻧﻪ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﮐړي او ﭘﻠﯥ ﻳﯥ ﮐړي"...
د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻏﻮﻧډې ﻟﻪ ﺧﻮا ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﻮﯼ اﻋﻼﻣﻴﻪ د هﻐﻮ ﺧﻠﮑﻮ ﭘﺮ ﺣﻘﻮﻧﻮ ﭼﯥ ﻟﻪ ﻣﻠﻲ ،ﻧﮋادي ،ﻣﺬهﺒﻲ او
ژﺑﻨﻴﻮ اﻗﻠﻴﺘﻮﻧﻮ ﭘﻮرې ﺗړﻟﻲ (۴۶).،واﺋﻲ:

“هﻐﻪ ﺧﻠﮏ ﭼﯥ ﻟﻪ اﻗﻠﻴﺘﻮﻧﻮ ﭘﻮرې ﺗړﻟﻲ ،ﺣﻖ ﻟﺮي ﭼﯥ ﺧﭙﻠﯥ اﺗﺤﺎدﻳﯥ ﺟﻮړې ﮐړي”.

) (۴

د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﺑﺸﺮ د ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺷﻮرا ﭘﺮ اﻗﻠﻴﺘﻮﻧﻮ او اﻏﻴﺰﻣﻨﯥ ﺳﻴﺎﺳﻲ وﻧډې ﺳﭙﺎرښﺘﻨﯥ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﮐړې ﭼﯥ واﺋﻲ:

“هﻐﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ګﻮﻧﺪوﻧﻪ ﭼﯥ ﭘﺮ اﻗﻠﻴﺘﻮﻧﻮ ﻳﺎ ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰو ﺗړاوﻧﻮ وﻻړې دي ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻮازې ﭘﻪ دې دﻟﻴﻞ ﻳﯥ ﻣﺨﻪ وﻧﻪ ﻧﻴﻮل ﺷﻲ.
ﺳﺮﻩ ﻟﻪ دې ،د ﺗﺸﺪد ﻟﻪ ﻻرې ﺳﻴﺎﺳﻲ اهﺪاﻓﻮ ﺗﻪ د رﺳﻴﺪﻟﻮ ﻣﻼﺗړ او ﻳﺎ ﻟﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ډګﺮ څﺨﻪ د ﻧﻔﺮت او ﺗﺒﻌﻴﺾ ﭘﺮ ﺧﭙﺮوﻟﻮ
)(۴٨
ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺤﺪود ﺑﻨﺪﻳﺰوﻧﻪ وﻟګﻮل ﺷﻲ”.
ب .د اﻏﻴﺰﻣﻨﻮ ﺳﻴﺎﺳﻲ ګﻮﻧﺪوﻧﻮ د ﺗﻘﻮﻳﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ اړﻩ د  ٢٠٠٩ﮐﺎل وړاﻧﺪﻳﺰوﻧﻪ


هﻢ ګټﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ دې ﻏﻮر وﮐړي ﭼﯥ ﺁﻳﺎ د واﺣﺪې ﻧﺎﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل راﻳﯥ ﺳﻴﺴﺘﻢ د ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﻲ ،وﻻﻳﺘﻲ او وﻟﺴﻮاﻟﻴﻮ
ﺷﻮراګﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﺗﺮټﻮﻟﻮ ﻏﻮرﻩ ﺳﻴﺴﺘﻢ دﯼ .دا ښﺎﺋﻲ ﭘﺮوﺧﺖ وي ﭼﯥ اوس ﭘﺪې ﻏﻮر وﺷﻲ ﭼﯥ ﺁﻳﺎ د ټﺎﮐﻨﻮ ﻳﻮ ﺑﻞ
داﺳﯥ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻨځﺘﻪ راوړل ﺑﻪ د وﻟﺴﻮاﮐۍ د ﺛﺒﺎت ﻟﭙﺎرﻩ ډﻳﺮ ﮔﺘﻪ ور وي ﭼﯥ د ﺳﻴﺎﺳﻲ ګﻮﻧﺪوﻧﻮ ﺟﻮړول وهڅﻮي او
وړاﻧﺪﻳﺰ(
هﻢ د ﺧﭙﻠﻮاﮐﻮ ﮐﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ ﺣﻘﻮﻧﻪ ﺳﺎﺗﻲ) .د  ٢٠٠٩ﮐﺎل



د ﺳﻴﺎﺳﻲ ګﻮﻧﺪوﻧﻮ ﻧﻮي ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﻳﺪ د ځﻴﻨﻮ ﻣﺴﻠﮑﻮﻧﻮ ﭘﺮ ﻏړو ﺑﯥ ځﺎﻳﻪ ﺑﻨﺪﻳﺰوﻧﻪ وﻧﻪ ﻟګﻮي ﭼﯥ د ﻳﻮ ﺣﺰب ﻏړي ﺷﻲ او
ﺑﺎﻳﺪ وګړي ﻣﻨﻊ ﻧﻪ ﮐړي ﭼﯥ ﻟﻪ ﻳﻮ ګﻮﻧﺪ څﺨﻪ د زﻳﺎﺗﻮ ګﻮﻧﺪوﻧﻮ ﻏړي واوﺳﻲ) .د  ٢٠٠٩ﮐﺎل  ١٢وړاﻧﺪﻳﺰ(

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
د  ٢۵ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺗﺒﺼﺮې  ٢۶ ،٢۵او  ٢١ﭘﺎراګﺮاف
۴۵
د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻏﻮﻧډې ﭘﺮﻳﮑړﻩ ﻟﻴﮏ  ١٨ ،۴٧/١٣۵دﺳﺎﻣﺒﺮ ١٩٩٢
۴۶
٢ﻣﻪ ﻣﺎدﻩ ۴ ،ﭘﺎراګﺮاف
۴٧
۴٨
د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﺑﺸﺮ دﺣﻘﻮﻧﻮ ﺷﻮرا ،د اﻗﻠﻴﺘﻮﻧﻮ د ﻣﺴﺎﻟﻮ ﻏﻮﻧډﻩ ﭘﺮ اﻗﻠﻴﺘﻮﻧﻮ او د اﻏﻴﺰﻣﻨﻮ ﺳﻴﺎﺳﻲ ګﻮﻧﺪوﻧﻮ وﻧډﻩ ٣٣ ،ﭘﺎراګﺮاف،
A/HRC/13/15,

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺳﻼﻣﻲ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺖ
ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﻲ ټﺎﮐﻨﯥ ١٨ ،ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ٢٠١٠
د اروﭘﺎ د ډﻳﻤﻮآﺮاټﻴﻜﻮ ﺑڼﺴټﻮﻧﻮ ،ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د اﻣﻨﻴﺖ ﺳﺎزﻣﺎن د ټﺎآﻨﻮ د ﻣﺮﺳﺘﻲ او ﻣﻼ ﺗړ ټﻴﻢ )(OSCE/ODIHR EST
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ﺳﻴﺎﺳﻲ ګﻮﻧﺪوﻧﻮ ﺗﻪ د هﻐﻮئ د ﻏړﻳﺘﻮب او ﻳﺎ د ﻻس ﺗﻪ راوړل ﺷﻮﯼ راﻳﻮ د ﻓﻴﺼﺪۍ ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ د ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻟﻪ ﭘﻠﻮﻩ د
اﻣﺘﻴﺎزوﻧﻮ ﭘﺮ ورﮐﻮﻟﻮ ﻏﻮر ﮐﻴﺪاي ﺷﻲ .د دوﻟﺖ ﻟﻪ ﭘﻠﻮﻩ د داﺳﯥ ﻣﺮﺳﺘﻮ ﮐﭽﻪ ﺑﺎﻳﺪ دوﻣﺮﻩ ﻟﻮړﻩ وي ﭼﯥ ﺧﭙﻠﯥ اﻏﻴﺰې
وﻟﺮي .دا ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ ﺗﻪ ﻳﻮ اﻣﺘﻴﺎز ورﮐړي ﭼﯥ د اﺣﺰاﺑﻮ ﻟﻪ ﻻرې ځﺎن ﮐﺎﻧﺪﻳﺪ ﮐړي) .د  ٢٠٠٩ﮐﺎل  ١٣وړاﻧﺪﻳﺰ(



رﺳﻨۍ ﮐﻮﻻۍ ﺷﻲ د ګﻮﻧﺪوﻧﻮ ﻧﻈﺮ ﻣﻌﻠﻮم ﮐړي او د ﺳﻴﺎﺳﻲ ګﻮﻧﺪوﻧﻮ ﺗﺮﻣﻨځ ﻣﺒﺎﺣﺜﯥ ﺟﻮړې ﮐړي او ﭘﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ ﺑڼﻪ ﻳﯥ
ﺧﭙﺮې ﮐړي) .د  ٢٠٠٩ﮐﺎل  ١۴وړاﻧﺪﻳﺰ(



د ﺳﻴﺎﺳﻲ ګﻮﻧﺪوﻧﻮ د ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ډﻳﺮﻣﻼﺗړ وﺷﻲ :د ګﻮﻧﺪ د ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ ﭘﻪ ﺟﻮړښﺖ ،د ﻣﺮاﻣﻨﺎﻣﯥ ﭘﻪ ﺟﻮړوﻧﯥ ،ﻋﺎﻣﻪ
اړﻳﮑﻮ ،د ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋﻳﻮ څﺎرﻧﯥ ،د ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﮐﻮﻟﻮ او ﻧﻮرو ﺳﺎﺣﻮ ﮐﯥ د روزﻧﯥ او ﻧﻮرو ﻓﺮﺻﺘﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﻻرې
واوﺳﻲ) .د  ٢٠٠٩ﮐﺎل  ١۵وړاﻧﺪﻳﺰ(



اﺿﺎﻓﯽ روزﻧﻪ او ﺗﺨﻨﻴﮑﻲ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﭼﯥ ﻟﻪ روزﻧﻴﺰو ورﮐﺸﺎﭘﻮﻧﻮ څﺨﻪ ﭘﻪ ﭘﻮرﺗﻪ ﮐﭽﻪ وي ،ښځﻴﻨﻪ ﮐﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ ﺗﻪ د ﺣﻮزوﯼ
ﻣﻼﺗړ ﭘﻪ ﻻﺳﺘﻪ راوړﻟﻮ ،د وﻳﻨﺎ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻬﺎرﺗﻮﻧﻮ ،د ﻣﺮﺳﺘﻮ د ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻬﺎرﺗﻮﻧﻮ ،رﺳﻨﻴﻮ ﺗﻪ وﺧﺖ ،ﺷﺒﮑﻪ ﺟﻮړﻟﻮ
او ﻋﺎﻣﻪ ﭘﻮهﺎوي ﭘﻪ څﺎﻧګﻮ ﮐﯥ ورﮐﻮل ﮐﻴﺪاﯼ ﺷﻲ .داﺳﯥ ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻪ ﭼﯥ د ﮐﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ ﮐړﻧﻮ ﺗﻪ ودﻩ ورﮐړي ،ﮐﻮﻻﯼ ﺷﻲ
ﭼﯥ د ﻧﺎرﻳﻨﻪ و او هﻢ د ښځﻮ ﻣﻼﺗړ ،ښځﻮ ﮐﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ټﻮﻟﻪ ټﻮﻟﻨﻪ ﮐﯥ زﻳﺎت ﮐړي) .د  ٢٠٠٩ﮐﺎل  ٧٠وړاﻧﺪﻳﺰ(



ﺑﺮﻳﺎﻟﻴﻮ ښځﻴﻨﻪ ﮐﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ ﺗﻪ ﺗﺨﻨﻴﮑﻲ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪ ورﮐړل ﺷﻲ ﺗﺮڅﻮ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺣﻮزو ﮐﯥ د هﻐﻮئ د ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮﻟﻮ وړﺗﻴﺎ
ﭘﻴﺎوړې ﮐړي او ﮐﻪ اﻣﻨﻴﺖ اﺟﺎزﻩ ورﮐړي ﻧﻮ ﭘﻪ ﻋﺎﻣﻮ ﺧﻠﮑﻮ ﮐﯥ ﺧﭙﻞ ﻧﻮم ښﻪ ﮐړي .ددې ﻣﺮﺳﺘﯥ ﭘﻪ رﺳﻮﻟﻮ ﺳﺮﻩ ښځﻴﻨﻪ
اﺳﺘﺎزې ﮐﻮﻻﯼ ﺷﻲ ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻧﺎرﻳﻨﻪ و هﻤﺘﺎﻟﻮ ﺳﺮﻩ ﮐﺎري اړﻳﮑﯥ ﭘﻴﺪا ﮐړي) .د  ٢٠٠٩ﮐﺎل  ٧١وړاﻧﺪﻳﺰ(



ګﻮﻧﺪوﻧﻮ ،ﮐﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ او اﺳﺘﺎزو ﺗﻪ د اﺳﺘﺎزو ﭘﻪ رول او د اﺳﺘﺎزو د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ د راﻏﻮﻧډوﻟﻮ ﭘﻪ وړﺗﻴﺎؤ روزﻧﻪ ورﮐﻮل
ﮐﻴﺪﻻﯼ ﺷﻲ .د راﻳﻮ د څﺎرﻧﯥ ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋۍ ،ﺛﺒﺘﻮل او د ﭘﺎﻳﻠﻮ د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻮل ،او د ﺷﮑﺎﻳﺖ ﮐﻮل هﻢ ﭘﺪاﺳﯥ روزﻧﻮ
ﮐﯥ ﺷﺎﻣﻴﻠﻴﺪﻻي ﺷﻲ) .د  ٢٠٠٩ﮐﺎل  ٩٠وړاﻧﺪﻳﺰ(

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺳﻼﻣﻲ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺖ
ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﻲ ټﺎﮐﻨﯥ ١٨ ،ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ٢٠١٠
د اروﭘﺎ د ډﻳﻤﻮآﺮاټﻴﻜﻮ ﺑڼﺴټﻮﻧﻮ ،ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د اﻣﻨﻴﺖ ﺳﺎزﻣﺎن د ټﺎآﻨﻮ د ﻣﺮﺳﺘﻲ او ﻣﻼ ﺗړ ټﻴﻢ )(OSCE/ODIHR EST
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د ﻟﻮﻣړﻳﺘﻮب اووﻣﻪ ﺳﺎﺣﻪ :د ځﺎﺋﻲ څﺎرﻧﯥ د ټﺎﮐﻨﻮ د ارزوﻧﯥ د ﻳﻮې ﻣﻬﻤﯥ وﺳﻴﻠﯥ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﺗﻘﻮﻳﻪ ﮐﻮل
اﻟﻒ .ﻧړﻳﻮال اﺻﻮﻟﻮﻧﻪ
 ٢۵ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺗﺒﺼﺮﻩ واﺋﻲ ﭼﯥ:

“ﻋﻮام د ﺧﭙﻞ ﻧﻔﻮذ څﺨﻪ ﭘﻪ اﺳﺘﻔﺎدې ﺳﺮﻩ د ﻋﺎﻣﻪ وﻳﻨﺎوو او ﺧﺒﺮو اﺗﺮو ﻟﻪ ﻻرې ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮ اﺳﺘﺎزو ﺳﺮﻩ ﻳﺎ د ﺧﭙﻠﯥ وړﺗﻴﺎ ﭘﻪ
ﺗﻨﻈﻴﻤﻮوﻟﻮ ﭘﻪ ﻋﺎﻣﻪ ﭼﺎرو ﮐﯥ ﺑﺮﺧﻪ اﺧﻠﻲ (۴٩)”.هﻤﺪاراز دا واﺋﻲ ﭼﯥ “د راﻳﯥ اﭼﻮﻧﯥ او راﻳﯥ ﺷﻤﻴﺮﻧﯥ د ﭘﺮوﺳﯥ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ
)(۵٠
ﺧﭙﻠﻮاﮐﻪ ﺗﻮګﻪ څﻴړﻧﻪ وﺷﻲ ...ﺗﺮ څﻮ ټﺎﮐﻮﻧﮑﻲ د راﻳﯥ ﭘﺎڼﯥ ﭘﻪ څ ړﻧﻪ او د راﻳﻮ ﭘﻪ ﺷﻤ ﺮ ﺑﺎور ﭘﻴﺪا ﮐړي”.
ﭘﻪ دورﻩ ﺋﻲ او اﺻﻠﻲ ټﺎﮐﻨﻮ ﮐﯥ د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د رول د ﺗﻘﻮﻳﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ اړﻩ د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻏﻮﻧډﻩ ژﻣﻨﻪ ﮐﻮي ﭼﯥ

“د ﺁزادو او ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ټﺎﮐﻨﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﺑﻨﻴﺎد دﯼ” ،هﺮﮐﻠﯽ ﮐﻮﯼ او واﺋﻲ “هﻐﻪ وﻧډﻩ ﭼﯥ ]  [ ...ﻧﺎدوﻟﺘﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ د دورﻩ
ﺋﻲ او اﺻﻠﻲ ټﺎﮐﻨﻮ د اﻏﻴﺰې د زﻳﺎﺗﻮاﻟﻲ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐړي” او ﻣﻨﻲ ﭼﯥ “د ﺧﭙﻠﻮاﮐﻮ او ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ټﺎﮐﻨﻮ د ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐﻮﻟﻮ
)(۵١
ﻟﭙﺎرﻩ ﻧړﻳﻮاﻟﻪ څﺎرﻧﻪ ﻣﻬﻤﻪ دﻩ”.
ب .د ﻳﻮ ﺿﺮوري اوزار ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ د ځﺎﺋﻲ څﺎرﻧﯥ د ﻗﻮي ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ اړﻩ د  ٢٠٠٩ﮐﺎل وړاﻧﺪﻳﺰوﻧﻪ


د هﻐﻮ ﻧﺎدوﻟﺘﻲ ﻣﻮﺳﺴﻮ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﻟﻮړ ﮐړل ﺷﻲ ﭼﯥ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻳﯥ ﭘﻪ ښځﻮ ﺑﺎﻧﺪې وي ﺗﺮڅﻮ ﻣﺪﻧﻲ ټﻮﻟﻨﯥ ﻣﻨځﺘﻪ راﺷﻲ
ﺗﺮڅﻮ ﭘﻪ ټﺎﮐﻨﻴﺰې ﭘﺮوﺳﻪ ﮐﯥ د ښځﻮ د ﮔﺪون ﻣﻼﺗړ وﮐړي او وﻳﯥ څﺎري) .د  ٢٠٠٩ﮐﺎل  ٧۴وړاﻧﺪﻳﺰ(



ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻮﻻي ﺷﻲ ﭼﯥ د ﻧﺎدوﻟﺘﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ ﻗﺎﻧﻮن او د اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺮﻩ ﻳﻮځﺎي ﮐړي ﭼﯥ د ﻧﺎدوﻟﺘﻲ،
ﻏﻴﺮ اﻧﺘﻔﺎﻋﯽ ،او ﻏﻴﺮﺳﻴﺎﺳﻲ ادارو ﻟﻪ ﺛﺒﺖ او راﺟﺴﺘﺮ ﺳﺮﻩ ﺗړاؤ ﻟﺮي .د ﭘﻴﭽﻠﻲ ﺛﺒﺖ او د راﭘﻮر ورﮐﻮﻟﻮ ﺷﺮﻃﻮﻧﻮ ﭘﺮﺳﺮ
ﺑﺎﻳﺪ ﻋﻘﻠﻲ دﻟﻴﻠﻮﻧﻪ وي )د ﺑﻴﻠګﯥ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﻋﺮﻳﻀﯥ ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻮازې ﻳﻮې اﺟﺮاﺋﻴﻮي ادارې ﺗﻪ وړاﻧﺪۍ ﺷﻲ( او د اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ د ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﻣﺮﺳﺘﻮ د ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﺳﺮ د ﺑﻨﺪﻳﺰ ﭘﻪ اړﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻘﺮرې هﻢ ﺗﺮ ﻏﻮر ﻻﻧﺪې وﻧﻴﻮل ﺷﻲ) .د ٢٠٠٩



ﻧړﻳﻮاﻟﻪ ټﻮﻟﻨﻪ ﺑﺎﻳﺪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﻪ ﻣﺪﻧﻲ ټﻮﻟﻨﻮ ﺳﺮﻩ د ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻇﺮﻓﻴﺖ او د ﻧﺎدوﻟﺘﻲ ﻣﻮﺳﺴﻮ د ادارې ﭘﻪ ښﻪ واﻟﻲ ﮐﯥ
ﺗﺨﻨﻴﮑﻲ ﻣﺮﺳﺘﻮ ﺗﻪ اداﻣﻪ ورﮐړي او هﻤﺪا راز د ﻣﺪﻧﻲ ټﻮﻟﻨﻮ د اهﻤﻴﺖ ﭘﻪ اړﻩ )د اﻓﻐﺎن ﭼﺎرواﮐﻮ ﺗﺮﻣﻨځ هﻢ( ﭘﻮهﺎوﯼ
زﻳﺎت ﮐړي .دﻏﻪ ﻣﺮﺳﺘﯥ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ځﺎﻧګړې ﺗﻮګﻪ د هﻴﻮاد وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ ﺗﻪ ورﺳﻮل ﺷﻲ ﭼﻴﺮې ﭼﯥ د ﻣﺪﻧﻲ ټﻮﻟﻨﻮ ﮐړﻧﯥ ډﻳﺮې
ﮐﻤﺰورې دي) .د  ٢٠٠٩ﮐﺎل  ٨١وړاﻧﺪﻳﺰ(



د ﻓﺸﺎر ﺗﻮروﻧﻪ او د ځﺎﺋﻲ څﺎروﻧﮑﻮ ډاروﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ﺑﺸﭙړ ډول وڅﻴړل ﺷﻲ او ﻟﻪ ﻣﺴﺆﻟﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ څﺨﻪ ﺣﺴﺎب واﺧﻴﺴﺘﻞ
ﺷﻲ) .د  ٢٠٠٩ﮐﺎل  ٨٢وړاﻧﺪﻳﺰ(



د ځﺎﺋﻲ او ﻧړﻳﻮاﻟﻮ څﺎروﻧﮑﻮ ﺣﻘﻮﻧﻪ او هﻤﺪاراز د ﭘﺮوﺳﯥ ټﻮل ﭘړاوﻧﻪ او ﻟﻪ ټﺎﮐﻨﻮ ﺳﺮﻩ ﺗړﻟﻲ ټﻮﻟﻮ اﺳﻨﺎدو ﺗﻪ د هﻐﻮئ د
ﻻس رﺳۍ ﺣﻘﻮﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ د ټﺎﮐﻨﻮ ﭘﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﯥ ﺑﻴﺎن ﺷﻲ ،ﻧﻪ دا ﭼﯥ د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﻟﻪ ﻣﻘﺮرو ﺳﺮﻩ ﺗړﻟﻲ وي) .د

ﮐﺎل  ٨٠وړاﻧﺪﻳﺰ(

 ٢٠٠٩ﮐﺎل  ٨٣وړاﻧﺪﻳﺰ(

 ﻧړﻳﻮال څﺎروﻧﮑﻲ او ﺑﯥ ګﻮﻧﺪﻩ ځﺎﺋﻲ څﺎروﻧﮑﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ﮐﻠﮑﻪ ﺑﯥ ﻃﺮﻓﻲ او ﺑﯥ ﭘﺮﻳﺘﻮب ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐﯥ وﻧﻴﺴﻲ) .د  ٢٠٠٩ﮐﺎل
 ٨۴وړاﻧﺪﻳﺰ(


د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﻟﻪ ﺧﻮا ﺑﺎﻳﺪ د ځﺎﺋﻲ څﺎروﻧﮑﻮ اﺟﺎزې د ټﺎﮐﻨﻮ ﻟﻪ ورځﯥ څﺨﻪ د ﻣﺨﻪ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﺷﻲ ﺗﺮڅﻮ ډﻟﯥ
وﺗﻮاﻧﻴږي ﭼﯥ د ﺧﭙﻠﻮ اﺷﺨﺎﺻﻮ د ځﺎي ﭘﻪ ځﺎي ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻼن ﺟﻮړﮐړي) .د  ٢٠٠٩ﮐﺎل  ٨۵وړاﻧﺪﻳﺰ(

 ځﺎﺋﻲ څﺎروﻧﮑﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺧﭙﻠﻪ وړﺗﻴﺎ ﭘﻴﺎوړې ﮐړي ﺗﺮڅﻮ ﺧﭙﻞ ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻪ ورﺳﻮي او د ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ ﭘﺮوﺳﻪ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﮐړي )د
 ٢٠٠٩ﮐﺎل  ٨۶وړاﻧﺪﻳﺰ(
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۴٩
۵٠
۵١

 ٢۵ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺗﺒﺼﺮﻩ ٨ ،ﭘﺎراګﺮاف
 ٢۵ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺗﺒﺼﺮﻩ  ٢٠ﭘﺎراګﺮاف
ﭘﻪ دورﻩ ﺋﻲ او اﺻﻠﻲ ټﺎﮐﻨﻮ ﮐﯥ د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د رول د ﺗﻘﻮﻳﻪ ﮐﻮﻟﻮ او د دﻳﻤﻮﮐﺮاﺳۍ ﺗﻪ د ودې ﭘﻪ ورﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ اړﻩ د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ
ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻏﻮﻧډﻩ ،ځﻠﻮر -ﺷﭙﻴﺘﻤﻪ ﻏﻮﻧډﻩ  ٨ ،A/RES/64/155,ﻣﺎرچ ٢٠١٠

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺳﻼﻣﻲ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺖ
ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﻲ ټﺎﮐﻨﯥ ١٨ ،ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ٢٠١٠
د اروﭘﺎ د ډﻳﻤﻮآﺮاټﻴﻜﻮ ﺑڼﺴټﻮﻧﻮ ،ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د اﻣﻨﻴﺖ ﺳﺎزﻣﺎن د ټﺎآﻨﻮ د ﻣﺮﺳﺘﻲ او ﻣﻼ ﺗړ ټﻴﻢ )(OSCE/ODIHR EST
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ځﺎﺋﻲ څﺎروﻧﮑﻮ ﺗﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ دوام ﻟﺮوﻧﮑﯥ ﺗﻮګﻪ ﺗﺨﻨﻴﮑﻲ ﻣﺮﺳﺘﯥ ورﺳﻮل ﺷﻲ ﺗﺮڅﻮ ﺧﭙﻠﻪ څﺎرﻧﻪ او د راﻳﯥ اﭼﻮﻧﯥ د ځﺎﻳﻮﻧﻮ
ارزوﻧﻪ ،او د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﻟﻪ ﭘﺎﻳﻠﻮ ﺳﺮﻩ ﺧﭙﻠﯥ ﭘﺎﻳﻠﯥ ﭘﺮﺗﻠﻪ ﮐړي .د ﻓﻴﻔﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻪ ﺑﺎﻳﺪ د اوږدې ﻣﻮدې
ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻣﺮﺳﺘﻪ او هﻤﺪاراز ﻣﺎﻟﻲ او ﺗﺨﻨﻴﮑﻲ ﻣﺮﺳﺘﻪ هﻢ ﺑﺎﻳﺪ د ټﺎﮐﻨﻮ د څﺎرﻧﯥ د ﮐړﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ورﺳﻮل ﺷﻲ) .د ٢٠٠٩



د ټﺎﮐﻨﻮ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﮐړل ﺷﻲ ﭼﯥ ﭘﻪ واﺿﺢ ﺗﻮګﻪ د اﺳﺘﺎزو ﺣﻘﻮﻧﻪ او ﻣﺴﺆﻟﻴﺘﻮﻧﻪ واﺿﺢ ﮐړي او هﻢ ﻳﯥ د راﻳﯥ
اﭼﻮﻟﻮ ﭘﻪ ځﺎﻳﻮﻧﻮ او د ﭘﺮوﺳﯥ ﭘﻪ اړﻩ ځﻴﻨﻮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﺗﻪ د ﻻس رﺳﯽ ﺣﻘﻮﻧﻪ واﺿﺢ ﮐړي) .د  ٢٠٠٩ﮐﺎل  ٨٨وړاﻧﺪﻳﺰ(



د ټﺎﮐﻨﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻘﻴﻨﻲ ﮐړي ﭼﯥ د اﺳﺘﺎزو اﺟﺎزﻩ ﻧﺎﻣﯥ ﺑﺎﻳﺪ ﻟږﺗﺮﻟږﻩ دوﻩ اوﻧۍ د ټﺎﮐﻨﻮ ﻟﻪ ورځﯥ دﻣﺨﻪ
ورﮐړل ﺷﻲ )د ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺿﺮب اﻻﺟﻞ ﺷﺮط ﭼﯥ ﻋﺮﻳﻀﯥ ﭘﺮوﺳﺲ ﺷﻲ() .د  ٢٠٠٩ﮐﺎل  ٨٩وړاﻧﺪﻳﺰ(



ګﻮﻧﺪوﻧﻮ ،ﮐﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ او اﺳﺘﺎزو ﺗﻪ ﺑﺎﻳﺪ د اﺳﺘﺎزو د رول او ﮐﺎر او د اﺳﺘﺎزو ﻟﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ څﺨﻪ د ګټﯥ اﺧﻴﺴﺘﻠﻮ ﭘﻪ اړﻩ
ﭘﻴﺎوړې روزﻧﻪ ورﮐړل ﺷﻲ .د راﻳﯥ اﭼﻮﻟﻮ د ځﺎﻳﻮﻧﻮ څﺎرﻧﻪ ،د ﭘﺎﻳﻠﻮ د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﺛﺒﺘﻮل او اﺳﺘﻌﻤﺎل او د ﺷﮑﺎﻳﺖ ﮐﻮل هﻢ
ﭘﻪ دا ډول روزﻧﻮ ﮐﯥ ﺷﺎﻣﻴﻠﺪﻻﯼ ﺷﻲ) .د  ٢٠٠٩ﮐﺎل  ٩٠وړاﻧﺪﻳﺰ(



د ټﺎﮐﻨﻴﺰ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻟﻪ ﮐﻨﺘﺮول ﺳﺮﻩ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪ د ټﺎﮐﻨﻮ ﻟﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﺮﻩ ﻟﻪ ﻣﺮﺳﺘﯥ ﺟﻼ واوﺳﻲ ﺗﺮڅﻮ د ﻣﻔﺎداﺗﻮ ﻟﻪ ټﮑﺮ ﻳﺎ د
ﻣﻔﺎداﺗﻮ د ټﮑﺮ د ﻣﻔﮑﻮرې ﻣﺨﻨﻴﻮﯼ وﺷﻲ .دا ﭘﻪ ځﺎﻧګړې ﺗﻮګﻪ د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن او ځﺎﺋﻲ څﺎروﻧﮑﻮ او هﻢ
د ګﻮﻧﺪوﻧﻮ د ﮐﺎﻧﺪﻳﺪاﻧﻮ ﻟﻪ اﺳﺘﺎزو او رﺳﻨﻴﻮ ﺳﺮﻩ ډﻳﺮ ﺗړاؤ ﻟﺮي .ﭘﻪ هﻤﺪې ﺗﻮګﻪ ،ﻟﻪ ﻣﺪﻧﻲ ټﻮﻟﻨﻮ ﺳﺮﻩ ﭘﺮ ﻣﺪﻧﻲ او د راﻳﯥ
ورﮐﻮوﻧﮑﻮ ﭘﻪ ﭘﻮهﻨﻪ ﮐﯥ هﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ﺟﻼ ﺗﻮګﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ وﺷﻲ او ادارﻩ ﺷﻲ) .د  ٢٠٠٩ﮐﺎل  ١٣۶وړاﻧﺪﻳﺰ(

ﮐﺎل  ٨٧وړاﻧﺪﻳﺰ(

دوﻳﻤﻪ ﺿﻤﻴﻤﻪ :ﻣﺨﻔﻔﺎت
EST

د ټﺎﮐﻨﻮ د ﻣﻼﺗړ ټﻴﻢ

ICCPR

د ﻣﺪﻧﻲ او ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺣﻘﻮﻧﻮ ﻧړﻳﻮال ﺗړون

ICERD

د ﻧﮋادي ﺗﺒﻌﻴﺾ د ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ وړﻟﻮ ﻧړﻳﻮال ﮐﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن

CEDAW

د ښځﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې د هﺮ ډول ﺗﺒﻌﻴﺾ د ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ وړﻟﻮ ﮐﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن

UDHR

د ﺑﺸﺮ د ﺣﻘﻮﻧﻮ ﻧړﻳﻮاﻟﻪ اﻋﻼﻣﻴﻪ

IEC

د ټﺎﮐﻨﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن

PEC

د ټﺎﮐﻨﻮ وﻻﻳﺘﻲ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن

ECC

د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن

PECC

د ټﺎﮐﻨﻮ د ﺷﮑﺎﻳﺘﻮﻧﻮ وﻻﻳﺘﻲ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن

MoD

د دﻓﺎع وزارت

MoI

د ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﭼﺎرو وزارت

NDS

د ﻣﻠﻲ اﻣﻨﻴﺖ ادارﻩ

DIAG

د ﻧﺎﻗﺎﻧﻮﻧﻪ وﺳﻠﻪ واﻟﻮ ډﻟﻮ ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ وړل

ISAF

ﻧړﻳﻮال اﻣﻨﻴﺘﻲ ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﻳﻪ ځﻮاﮎ

ANSO

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻧﺎدوﻟﺘﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ د ﺳﺎﺗﻨﯥ ادارﻩ

AIHRC

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﺸﺮ د ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن

JCMB

د هﻤﺎهﻨګﯽ او څﺎرﻧﯥ ګډ ﺑﻮرډ

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺳﻼﻣﻲ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺖ
ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﻲ ټﺎﮐﻨﯥ ١٨ ،ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ٢٠١٠
د اروﭘﺎ د ډﻳﻤﻮآﺮاټﻴﻜﻮ ﺑڼﺴټﻮﻧﻮ ،ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د اﻣﻨﻴﺖ ﺳﺎزﻣﺎن د ټﺎآﻨﻮ د ﻣﺮﺳﺘﻲ او ﻣﻼ ﺗړ ټﻴﻢ )(OSCE/ODIHR EST

IDLG

د ﻣﺤﻠﻲ ارګﺎﻧﻮﻧﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮐﻪ ادارﻩ

CSO

د اﺣﺼﺎﺋﻴﻮ ﻣﺮﮐﺰي ادارﻩ

AGCHO

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺟﻴﻮدﻳﺰي او ﮐﺎرﺗﻮګﺮاﻓﻲ ﻣﺮﮐﺰي دﻓﺘﺮ

FEFA

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺁزادو او ﻋﺎدﻻﻧﻪ ټﺎﮐﻨﻮ ﺑﻨﻴﺎد

SNTV

واﺣﺪ ﻧﺎﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل راﻳﯥ

NID

ﻣﻠﻲ ﭘﻴﮋﻧﺪﭘﺎڼﻪ )ﺗﺬﮐﺮﻩ(

IDP

داﺧﻠﻲ ﺑﯥ ځﺎﻳﻪ ﺷﻮي ﮐﺴﺎن
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د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺳﻼﻣﻲ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺖ
ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﻲ ټﺎﮐﻨﯥ ١٨ ،ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ٢٠١٠
د اروﭘﺎ د ډﻳﻤﻮآﺮاټﻴﻜﻮ ﺑڼﺴټﻮﻧﻮ ،ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د اﻣﻨﻴﺖ ﺳﺎزﻣﺎن د ټﺎآﻨﻮ د ﻣﺮﺳﺘﻲ او ﻣﻼ ﺗړ ټﻴﻢ )(OSCE/ODIHR EST
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د اروﭘﺎ د ډﻳﻤﻮآﺮاټﻴﻜﻮ ﺑڼﺴټﻮﻧﻮ ،ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د اﻣﻨﻴﺖ ﺳﺎزﻣﺎن د ټﺎآﻨﻮ د ﻣﺮﺳﺘﻲ او ﻣﻼ ﺗړ ټﻴﻢ )(OSCE/ODIHR
ﭘﻪ اړﻩ
ډﻳﻤﻮآﺮاټﻴﻜﻮ ﺑڼﺴټﻮﻧﻮ ،ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د اﻣﻨﻴﺖ ﺳﺎزﻣﺎن د ټﺎآﻨﻮ د ﻣﺮﺳﺘﻲ او ﻣﻼ ﺗړ ټﻴﻢ ) (OSCE/ODIHRﭘﻪ اروﭘﺎ ﮐﯥ
د اﻣﻨﻴﺖ او هﻤﮑﺎرۍ د ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺎﺳﻲ ﺳﺎزﻣﺎن دي “ﭼﯥ ﻟﻪ ګډون ﮐﻮوﻧﮑﻮ هﻴﻮادوﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﻮي ﭼﯥ ﺑﺸﺮي
ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﺑﺸﭙړ درﻧﺎوﯼ او اﺳﺎﺳﻲ ﺧﭙﻠﻮاﮐﻲ ﻳﻘﻴﻨﻲ ﮐړي ،د ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻴﺮوي وﮐړي ،د دﻳﻤﻮﮐﺮاﺳﻲ اﺻﻞ ﺗﻪ ودﻩ ورﮐړي او
] [...د ﺟﻤﻬﻮري ادارو ﺳﺎﺗﻨﻪ وﮐړي او ﭘﻴﺎوړي ﻳﯥ ﮐړي ،او هﻢ ﭘﻪ ټﻮﻟﻨﻪ ﮐﯥ زﻏﻢ ﭘﻴﺪا ﮐړي” )د  ١٩٩٢ﮐﺎل د هﻠﺴﻴﻨﮑﻲ
ﻏﻮﻧډې ﭘﺮﻳﮑړﻩ( دا ﭘﻪ اروﭘﺎ ﮐﯥ د اﻣﻨﻴﺖ او هﻤﮑﺎرۍ ﺳﺎزﻣﺎن ) (OSCEﺑﺸﺮي ﭘﻠﻮ ﺗﻪ راﺟﻊ ﮐﻴږي.
ﭘﻪ اروﭘﺎ ﮐﯥ د ډﻳﻤﻮآﺮاټﻴﻜﻮ ﺑڼﺴټﻮﻧﻮ ،ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د اﻣﻨﻴﺖ ﺳﺎزﻣﺎن د ټﺎآﻨﻮ د ﻣﺮﺳﺘﻲ او ﻣﻼ ﺗړ ټﻴﻢ
) (OSCE/ODIHRد ﭘﻮﻟﻨډ ﭘﻪ وارﺳﺎ ښﺎر ﮐﯥ ﻣﺮﮐﺰي دﻓﺘﺮ ﻟﺮې ﭼﯥ ﭘﻪ  ١٩٩٠ﮐﺎل ﮐﯥ د ﭘﺎرﻳﺲ ﭘﻪ ﻏﻮﻧډﻩ ﮐﯥ
ﻣﻨځﺘﻪ راﻏﻲ او د  ١٩٩١ﮐﺎل د ﻣﯥ ﭘﻪ ﻣﻴﺎﺷﺖ ﮐﯥ ﻳﯥ ﻋﻤﻠﻴﺎت )ﮐﺎر( ﭘﻴﻞ ﮐړل .ﻳﻮ ﮐﺎل وروﺳﺘﻪ د دې دﻓﺘﺮ ﻧﻮم ﺑﺪل ﮐړل
ﺷﻮ ﺗﺮڅﻮ د ﺑﺸﺮ د ﺣﻘﻮﻧﻮ او ﺟﻤﻬﻮري ﮐﻮﻟﻮ ﻳﻮ ﭘﺮاﺧﻪ ﻣﺴﺆﻟﻴﺖ راوﻧﻐﺎړي .ﻧﻦ ورځ ﻟﻪ دې ﺳﺮﻩ ﻟﻪ  ١٣٠څﺨﻪ زﻳﺎت
ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻲ دي.
ﭘﻪ اروﭘﺎ ﮐﯥ د ډﻳﻤﻮآﺮاټﻴﻜﻮ ﺑڼﺴټﻮﻧﻮ ،ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د اﻣﻨﻴﺖ ﺳﺎزﻣﺎن د ټﺎآﻨﻮ د ﻣﺮﺳﺘﻲ او ﻣﻼ ﺗړ ټﻴﻢ
) (OSCE/ODIHRﭘﻪ اروﭘﺎ ﮐﯥ د ټﺎﮐﻨﻮ د څﺎرﻧﯥ ﭘﻪ ﺳﺎﺣﻪ ﮐﯥ ﻳﻮﻩ ﻣﺨﮑښﻪ ادارﻩ دﻩ .ﻧﻮﻣﻮړې ادارﻩ هﺮ ﮐﺎل د
زرګﻮﻧﻮ څﺎروﻧﮑﻲ ګﻤﺎرﻧﻪ هﻤﺎهﻨګ او ﺗﻨﻈﻴﻤﻮي ﺗﺮڅﻮ د دﻏﯥ ادارې ﺗﺮﭘﻮښښ ﻻﻧﺪې ﺳﻴﻤﯥ ﮐﯥ د ټﺎﮐﻨﻮ ارزوﻧﻪ وﮐړي
او ووﻳﻨﻲ ﭼﯥ ددﻏﯥ ادارې ﻟﻪ ژﻣﻨﻮ ،د ﺟﻤﻬﻮري ټﺎﮐﻨﻮ او ﻣﻠﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﻮړﻧﯥ ﻟﻪ ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﻣﻌﻴﺎروﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﺳﻢ دي ﮐﻪ ﻧﻪ.
ددﻏﯥ ادارې ځﺎﻧګړي ﻣﻴﺘﻮدوﻧﻪ د ټﺎﮐﻨﻴﺰې ﭘﺮوﺳﯥ ﭘﻪ اړﻩ ﭘﻪ هﺮاړﺧﻴﺰﻩ ﺗﻮګﻪ ﺑﺼﻴﺮت او ﭘﻮهﺎوﯼ وړاﻧﺪې ﮐﻮي .د
ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﻳﻪ ﭘﺮوژو ﻟﻪ ﻻرې دﻏﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻟﻪ ګډون ﮐﻮوﻧﮑﻮ هﻴﻮادوﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﻮي ﭼﯥ ﺧﭙﻞ ټﺎﮐﻨﻴﺰ ﮐﺎري ﭼﻮﮐﺎټ
ښﻪ ﮐړي.
د ﻧﻮﻣﻮړي دﻓﺘﺮ د ﺟﻤﻬﻮري ﮐﻮﻟﻮ ﮐړﻧﯥ ﻟﻪ ځﺎن ﺳﺮﻩ دا څﻪ راﻧﻐﺎړي :د ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻄﺒﻴﻖ ،ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻼﺗړ ،ﺟﻤﻬﻮري
ﺣﮑﻮﻣﺘﺪاري ،ﻣﻬﺎﺟﺮت او د ګﺮځﻴﺪﻟﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮐﻲ ،او د ﺟﻨﺪر ﻣﺴﺎوات .ﺳﺮﺑﻴﺮﻩ ﭘﺮ دې ،دا ادارﻩ د ﻣﺮﺳﺘﻮ ﻳﻮ ﻟړ ﮐﻠﻨﻲ
ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻪ ﭘﻠﻲ ﮐﻮي ،ﺗﺮڅﻮ ﺟﻤﻬﻮري ﺟﻮړښﺖ راﻣﻨځﺘﻪ ﮐړي.
ﭘﻪ اروﭘﺎ ﮐﯥ د ډﻳﻤﻮآﺮاټﻴﻜﻮ ﺑڼﺴټﻮﻧﻮ ،ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د اﻣﻨﻴﺖ ﺳﺎزﻣﺎن د ټﺎآﻨﻮ د ﻣﺮﺳﺘﻲ او ﻣﻼ ﺗړ ټﻴﻢ
) (OSCE/ODIHRهﻤﺪا راز ﻟﻪ ګډون ﮐﻮوﻧﮑﻮ هﻴﻮادوﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﻮي ﺗﺮڅﻮ د ﺑﺸﺮ د ﺣﻘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ودﻩ او ﺳﺎﺗﻨﻪ او
ﺑﻨﻴﺎدي ﺧﭙﻠﻮاﮐﻲ ﭼﯥ د دﻏﯥ ادارې د ﺑﺸﺮي ﭘﻠﻮوﻧﻮ ﻟﻪ ژﻣﻨﻮ ﺳﺮﻩ ﺳﻢ وي ،د هﻐﻮئ د وﺟﺎﻳﺒﻮ ﭘﻪ ﺳﺮﺗﻪ رﺳﻮﻟﻮ ﮐﯥ ﻣﺮﺳﺘﻪ
وﮐړي .دا هﺪف ﻟﻪ ﻳﻮ ﻟړ ﻣﻠګﺮو هﻴﻮادوﻧﻮ ﺳﺮﻩ د ﻧږدې هﻤﺎهﻨګۍ ﭘﻪ ﻣﻨځﺘﻪ راوړﻟﻮ ،د ﻇﺮﻓﻴﺖ ﭘﻪ ﭘﻮرﺗﻪ وړﻟﻮ ،د
ﺗﺮورﻳﺰم ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﻣﺒﺎرزﻩ ﮐﯥ د ﺑﺸﺮ د ﺣﻘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺳﺎﺗﻨﯥ ،د ﻗﺎﭼﺎق ﺷﻮﻳﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ د ﺑﺸﺮ د ﺣﻘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺳﺎﺗﻨﯥ ،د ﺑﺸﺮ د
ﺣﻘﻮﻧﻮ ﭘﻮهﺎوي او روزﻧۍ ،د ﺑﺸﺮ د ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺎرﻧﯥ او راﭘﻮر ورﮐﻮﻟﻮ او د ښځﻮ د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺳﺎﺗﻨﻪ ﮐﯥ ﻣﺮﺳﺘﻪ
راﻧﻐﺎړي.
د زﻏﻢ او ﻋﺪم ﺗﺒﻌﻴﺾ ﭘﻪ ﺳﺎﺣﻮ ﮐﯥ ﭘﻪ اروﭘﺎ ﮐﯥ د ډﻳﻤﻮآﺮاټﻴﻜﻮ ﺑڼﺴټﻮﻧﻮ ،ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د اﻣﻨﻴﺖ ﺳﺎزﻣﺎن د ټﺎآﻨﻮ د
ﻣﺮﺳﺘﻲ او ﻣﻼ ﺗړ ټﻴﻢ ) (OSCE/ODIHRګډون ﮐﻮوﻧﮑﻮ هﻴﻮادوﻧﻮ ﺗﻪ د ﻧﻔﺮت د ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ او ﻧﮋادي ﺗﻮﭘﻴﺮ ﭘﻴښﻮ ،ﻟﻪ
ﺑﻬﺮﻧﻴﺎﻧﻮ ﻧﻔﺮت ،ﻟﻪ ﻳﻬﻮداﻧﻮ ﻧﻔﺮت ،او ﺗﻌﺼﺐ د ﻧﻮرو ﺑڼﻮ ﭘﻪ ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ وړﻟﻮ ﮐﯥ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﻮي .د زﻏﻢ او ﻋﺪم ﺗﺒﻌﻴﺾ ﭘﻪ
وړاﻧﺪې ددﻏﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻤﺮﮐﺰ ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ﺳﺎﺣﻮ دﯼ :ﻗﺎﻧﻮن ﺟﻮړوﻧﻪ ،د ﻗﺎﻧﻮن د ﺗﻄﺒﻴﻖ روزﻧﻪ ،څﺎرﻧﻪ ،راﭘﻮر ورﮐﻮل ،او
د هﻐﻮ ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﭼﯥ ﻟﻪ ﻧﻔﺮت ﺳﺮﻩ ﺗړﻟﻲ وي ،او هﻤﺪا راز د ښﻮوﻧﻴﺰو اﺳﺎﻧﺘﻴﺎو ﺑﺮاﺑﺮول ﺗﺮ څﻮ زﻏﻢ ،درﻧﺎوي ،او
دوﻩ اړﺧﻴﺰﻩ ﭘﻮهﺎوي ﺗﻪ ودﻩ ورﮐړل ﺷﻲ.
ﭘﻪ اروﭘﺎ ﮐﯥ د ډﻳﻤﻮآﺮاټﻴﻜﻮ ﺑڼﺴټﻮﻧﻮ ،ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د اﻣﻨﻴﺖ ﺳﺎزﻣﺎن د ټﺎآﻨﻮ د ﻣﺮﺳﺘﻲ او ﻣﻼ ﺗړ ټﻴﻢ
) (OSCE/ODIHRګډون ﮐﻮوﻧﮑﻮ هﻴﻮادوﻧﻮ ﺗﻪ د روﻣﺎ او ﺳﻴﻨﺘﻲ ﭘﺮ ﭘﺎﻟﻴﺴﻴﻮ ﻣﺸﻮرې ورﮐﻮي .ﻧﻮﻣﻮړې د روﻣﺎ او
ﺳﻴﻨﺘﻲ ټﻮﻟﻨﻮ ﺗﺮﻣﻨځ د ﻇﺮﻓﻴﺖ د ﻟﻮړوﻟﻮ او ﺷﺒﮑﻮ ﺟﻮړوﻟﻮ ﺗﻪ ودﻩ ورﮐﻮي او د روﻣﺎ او ﺳﻴﻨﺘﻲ اﺳﺘﺎزي د ﭘﺎﻟﻴﺴﻲ
ﺟﻮړوﻧﮑﻮ ادارو ﭘﻪ راﻣﻨځﺘﻪ ﮐﻮﻟﻮ هڅﻮي.
د ﺟﻤﻬﻮري ادارو او ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د ادارې ) (ODIHRټﻮﻟﯥ ﮐړﻧﯥ د اروﭘﺎ د اﻣﻨﻴﺖ او هﻤﮑﺎرۍ د ﺳﺎزﻣﺎن ) (OSCEﻟﻪ
ﻏړو هﻴﻮادوﻧﻮ ،د ) (OSCEﺳﺎزﻣﺎن او ﺳﺎﺣﻮي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮ او هﻤﺪا راز ﻟﻪ ﻧﻮرو ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﻧږدې
هﻤﮑﺎرۍ او هﻤﺎهﻨګۍ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐﻴږي.

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺳﻼﻣﻲ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺖ
ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﻲ ټﺎﮐﻨﯥ ١٨ ،ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ٢٠١٠
د اروﭘﺎ د ډﻳﻤﻮآﺮاټﻴﻜﻮ ﺑڼﺴټﻮﻧﻮ ،ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د اﻣﻨﻴﺖ ﺳﺎزﻣﺎن د ټﺎآﻨﻮ د ﻣﺮﺳﺘﻲ او ﻣﻼ ﺗړ ټﻴﻢ )(OSCE/ODIHR EST
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ﭘﻪ اروﭘﺎ ﮐﯥ د ډﻳﻤﻮآﺮاټﻴﻜﻮ ﺑڼﺴټﻮﻧﻮ ،ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ د اﻣﻨﻴﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ) (ODIHRﭘﻪ اړﻩ ﻧﻮر ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﻪ دې وﻳﺐ ﭘﺎڼﯥ
ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻴﺪاﯼ ﺷﻲwww.osce.org/odihr :

