
غوارٍ
 

 د فؼالیت ضاحې ن ًاهې لَ هخې تؼِذ غْي فؼالیتًَُْد تفا پرّژٍ د هْضطې/ ادارې ًْم
تفاُن ًاهې ضرٍ 

پیل د ضن د فؼالیت 
 اّ پای ًېټې 

 هالحظات

د الواى فذرالي حکْهت د ًړیْالې  ۱
د ػذليې ّزرات اّ د  هؼاظ ّرکْل تَ کار اهْزاًْ د کار اهْزۍ برًاهَ (GIZُوغږۍ د پراختیا دفتر )

 هلکي خذهتًْْ اًطتېتْت 
۵/۱/۱۳۹۹ 
۴/۱/۱۴۱۱ 

 

د افغاى ښځْ لَ پارٍ د ښځْ  ۲
 (WAW)  هْضطَ

حقْقي هرضتې، پُْاّی، 
قاًًْي، د دادخْاُي اّ قاًًْي 

 پُْاّي

د تاّتریخْالْ قرباًي غّْ ًجًْْ اّ ښځْ لَ پارٍ بې لهَ کهْم    -۱
 تبؼیض څخَ د خذهتًْْ ّړاًذې کْل.

 کْرًۍ هػْرې اّ رّاًي هػْرې ّړاًذې کْل. -۲
هذافغ ّکیهل اّ   تَقرباًي غّْ ښځْ اّ ًجًْْ  د تاّتریخْالي -۳

 ّاک کې ّرکْل.پَ حقْقي هرضتٌذّی 
 د ُغْ هاغْهاًْ پالل چې هیٌذې يې د جرم لَ اهلَ زًذاى کي اّضي. -۴
د دّلت کارکًّْکْ لَ پارٍ حقْقي پُْاّی اّ ُېْادلْ لَ پهارٍ   -۵

 َ پُْاّی ّړاًذې کْل.ػاه
د ښځْ د هالي حقْقْ څخَ دفاع کْل چې د هِر حق اّ د ًفقې  -۶

 حق پَ کې غاهل ي.

ًْرّ  ۱۵کابل اّ 
ّالیتًْْ ضرٍ پَ حقْقي 

 هرضتْ کې

۲۳/۱۱/۱۳۹۸ 
۱۴/۱۱/۱۴۱۱ 

 

حقْقْ د ًړیْال   د د افغاًطتاى ۳
 (ILF-Aبٌطټ دفتر )

د باکیفیتَ حقْقي هرضتْ 
ّړاًذې کْلْ لَ پارٍ د حقْقي 

د هرضتْ د لْی ریاضت 
 ظرفیت جْړًّې پیاّړی کْل

د ػذليې ّزارت د حقْقي هرضتْ د لْی ریاضهت د ظرفیهت    -۱
 جْړّل.

د حقْقي هرضتْ د لْی ریاضت د حقْقي هرضتٌذّیاًْ د ظرفیت  -۲
 جْړّل.

 د ُېْاد پَ کچَ د حقْقي هرضتْ زیاتْل. -۳
د بٌطټ اّ ػذليې ّزارت ترهٌځ د قضهیْ د ارجهاع رضهوي     -۴

 هیکاًیسم راهٌځ تَ کْل.
د ػذليې ّزارت د حقْقي هرضتْ پَ اهریتًْْ کې د بٌطټ هذافغ  -۵

 ّکیل ګوارل.

ًْر ّالیتًَْ  ۲۱کابل اّ 
 ضرٍ پَ حقْقي هرضتْ کې

۲۶/۱۲/۱۳۹۸ 
۸/۷/۱۴۱۱ 

 

۴ 
د ټْلٌې د ښْالي لَ پارٍ د 

 (CSIOُوغږۍ هْضطَ )
 حقْقي پُْاّی

 د کلیْ پَ کچَ د پُْاّي برًاهَ پَ الر اچْل. -۱
 ًْ جْړل.د دادخْاُي کوېټَ جْړّل، د پیغاهْ -۲
 د ّالیتًْْ پَ کچَ حقْقي هرکې )خبهرې اتهرې( جهْړّل.    -۳
 راډیْي ګردۍ هیس ثبت اّ خپرّل. -۴
 لٌډ راډیْي پیغاهًَْ جْړّل. -۵

د ضوٌګاى ّالیت د 
 ػذليې ریاضت

۲۲/۸/۱۳۹۹ 
 د پرّژۍ پای پْري

 



۵ 
د افغاًطتاى د ػذالت هْضطَ 

(AJO) 

اّ رّڼتیا قاًْى افغاًطتاى کې  
ۍ پراختیا د الش رضتَ 

 )ػذالت( 

د حقْقي هرضتْ د اصالح پَ چْکاټ کې د تخٌيکي اّ ههالي   -۱
 هرضتْ ُوکاري.

د حقْقي هرضتْ هلي پالیطۍ تطبیقي ضتراتېژۍ پَ لیکلْ کهې اّ   -۲
هرضتْ د هلي پالیطۍ  دٍّ ین هلي کٌفراًص  جْړّلْ کهې د  حقْقي 

 ُوکاري. پَ برخَ کې تخٌيکي اّ هالي هرضتْ
حقْقي هرضتٌْدیاًْ اّ د ػذلي اّ قضایي ادارّ کارکًّْکْ لهَ   -۳

 پارٍ زدٍ کړییسې برًاهَ جْړّل.
تٌَ ښځیٌَ  ۳۱ښځْ تَ د حقْقي هرضتْ ّړاًذې کْلْ پَ هٌظْر  -۴

 ګوارل. حقْقي هرضتٌذّیاًې
تٌهْ ښهځیٌَ کهار     ۴۱ػذالت تَ د ښځْ الش رضۍ پَ هٌظْر  -۵

 اهْزاًْ لَ پارٍ د کاراهْزۍ برًاهې پراختیا کې هرضتَ کْل.
جْړّلْ اّ کٌفراًص د جْړّلهْ  د دّلت قضیْ هلي کٌفراًص   -۶

 کې د تخٌيکي اّ هالي هرضتْ ُوکاري. کوېټې

د حقْقي هرضتْ لْی 
ریاضت اّ د دّلت د 

 ْی ریاضتقضایاّ ل

۳۱/۹/۱۳۹۹ 
۳۱/۱۲/۱۳۹۹ 

 

د ػذلیې ّزارت اّ بررضۍ ػالي  ۶
 ادارٍ

د هالي چارّ، ػاهَ لګښتًْْ اّ د 
تفتیع اړًّذٍ قْاًیٌْ اّ هقررّ پَ 

 تذّیي کې هطلکي ُوکارۍ

د قاًْ جْړًّۍ د چارّ اّ  
حقْقي څېړًْ د -ػلوي

 اًطتېتْت لْی ریاضت 

۱۲/۱۱/۱۳۹۸ 
۱۱/۱۱/۱۴۱۳ 

 

۷ 
حقْقْ اّ ګټْ  د هاغْهاًْ د

 ( SCRIOهالتړٍ هْضطَ )
 رضاکاراًَ ازهایښتَ پرّژٍ

د اخالقي اّ اضالهي ادابْ پَ غرض برًاهَ جْړّل. اًګیسغي برًاهې 
 جْړّل

د هاغْهاًْ د اصالح اّ 
 تربیې هرکسًّْ لْی ریاضت

۱۵/۱۱/۱۳۹۸ 
۱۶/۱۲/۱۳۹۹ 

 

جٌګ ځپلْ هاغْهاًَ لَ پارٍ  ۸
 کاًاډایي هْضطَ

هاغْهاًْ د  -د افغاًطتاى
ضاتٌې اّ د پياّړتیا پرّضې 

 څخَ هالتړ

د ػذليې ّزارت اّ د هْضطې ترهٌځ د اجرا اّ ارزیابۍ پَ هٌظهْر د  
ُوکارۍ زهیٌَ چوتْ کْل د پرّژې حقْقي فؼالیتًْْ د ګډّ اړیکْ د 
ښَ ّالي لَ پارٍ. اّ پَ ّړیا تْګَ د حقْقي اّ ټْلٌیسّ رّاًي خذهتًَْ 

د جٌګ ځپلْ اّ ضْء اضهتفادٍ غهّْ   د هػْرې ّړاًذې کْلْ اّ 
 .هاغْهاًْ لَ حقْقْ څخَ د دفاع لَ پارٍ زهیٌَ برابرّل

کابل، لْګر، کٌذُار، 
بلخ، کٌذز، تخار اّ 

 بذخػاى

۲۹/۶/۱۳۹۸ 
۱۱/۱/۱۴۱۱ 

 

۹ 
د افغاًطتاى د ځْاًاًْ هلي اّ 

 (AYNSOټْلٌیسٍ هْضطَ )
د افغاًطتاى ُېْادّالْ لَ پارٍ د 

 ښې حکْهتذارۍ برًاهَ
رضوي اّ غیر رضوي ػذلي هیکاًیسم تَ د الش رضۍ پَ هٌظْر د جٌګ 

 بادغیص ځپْلْ اّ ځْاًاى ضْیَ لْړّل  
۲۹/۶/۱۳۹۸ 
۱۹/۶/۱۳۹۹  

۱۱ 
ضْلې لَ پارٍ د زدٍ کړې اّ 

 (PTROڅېړًې هْضطَ )

د پالى لَ  ۱۳۲۵ي افغاى د هل
تطبیق څخَ د ًظارت پَ هٌظْر 

 ضتراتېژیکَ ُوکاري

ّالیتًْْ کې د اړًّذٍ ریاضتًْْ د کارکًّْکْ  د ػذليې ّزارت اّ پَ
ػولیاتي اّ هْضْػي ظرفیت جْړًَّ د ترضرٍ غهّْ بررضهۍ اّ د    

 طرح غْي پالى پر اضاش

د ُرات، ًٌګرُار، تخار، 
دایکٌذي، بلخ اّ کابل 

 ّالیتًَْ

۱۹/۱۱/۱۳۹۸ 
۳۱/۱۲/۱۳۹۹  

 


