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طرزالعمل
در کمیسیون عالی مساعدت های موسسات غیر دولتی ارائه کننده مساعدت حقوقیتعین چهار عضو 

حقوقی
مبنی

:مادۀ اول
حقـوقی  تنظـیم مسـاعدت   مقـرره دوازدهم مـادۀ ) ٢فقره (مندرج به تأسی از حکمطرزالعمل این 

گردیـده  وضـع ،موسسات غیر دولتی ارائه کننـده مسـاعدت حقـوقی    تعین چهار عضو به منظور 
.است

نام اختصاری
دوم:مادۀ

و داراالنشـای  )کمیسـیون (کمیسیون عالی مسـاعدت هـای حقـوقی در ایـن طرزالعمـل     ) ١(
.یاد می گردد)داراالنشاءسیون عالی مساعدت های حقوقی (کمی

یاد می گردد.) مقرره (مقررۀ تنظیم مساعدت حقوقی در این طرزالعمل )٢(

طرز تعیین اعضای موسسات غیر دولتی
:سوممادۀ 

در ترکیـب  کسب عضویت موسسات غیر دولتی ارائـه کننـده مسـاعدت حقـوقی    به منظور ) ١(
را حقـوقی ، موسسات غیر دولتی ارائـه کننـده مسـاعدت    اطالعیهبا ارسال داراالنشاءکمیسیون

نماید.میمطلع 
مبنـی بـر عضـویت خـود را بادرنظرداشـت شـرایط       درخواست کتبـی غیر دولتی هموسس)٢(

نمایند.ارائه میمندرج این طرزالعمل به داراالنشاء
بـه عضـویت   غیر دولتی ارائه کننده مساعدت حقوقی بادرنظرداشـت شـرایط ذیـل    هموسس)٣(

کمیسیون تعیین می گردد: 
در عرصه غیر دولتی ارائه کننده مساعدت حقوقی حد اقل دارای سه سال سابقه کاریموسسه -۱
.ه خدمات حقوقی و مساعدت حقوقی باشدئارا
جـه تحصـیل حـد اقـل     دارای دررئیس موسسه غیر دولتی ارائه کننـده مسـاعدت حقـوقی    -۲

.باشدحد اقل دارای دوسال تجربه کاریا شرعیات بوده و لیسانس از حقوق ی
.باشدداشتهفعالیتحد اقل در سه  والیت کشور -٣



٢

.باشدتن مساعد حقوقی(١٠)دارای ـ  حدا اقل٤
.  ) قضیه را دفاع نموده باشد٨٠٠ـ   حد اقل ساالنه (٥
.موجود باشد،موسسه غیر دولتیبرای یک سال امکانات مالی جهت دوام فعالیت،حد اقل -٦
.داشته باشد،تضمین کیفیت ارائه مساعدت حقوقیجهت پالیسی ها و پروسیجرهای مشخص -٧
.و اعتبار نامه از کمیسیون را داراء باشدوزارت اقتصاد ازجواز فعالیتـ ٨
اسناد تاییدی مبنی بر اجرای فعالیت مساعدت حقوقی مطابق شرایط فوق،غیر دولتیهموسسرئیس –۹
ند.وده بتواارائه نم،را
معلومات فعالیت موسسات غیر دولتی ارائه کننده مساعدت های حقوقی را از طریق داراالنشاء) ۴(

وزارت اقتصاد اخذ می نمايد.
-بـا ازطـرف داراالنشـاء   غیر دولتی ارائه کننده مساعدت حقـوقی  اتموسسهای در خواست)۵(

نـان از میـان آ ومـورد ارزیـابی قـرار گرفتـه    ه) ایـن مـاد  ٣داشت شرایط مندرج فقرۀ (نظردر
لیســت شــارت،واجــد شــرایطارائــه کننــده مســاعدت حقــوقیموسســات غیــر دولتــی

.گرددارائه می،کمیسیونبه رئیسوترتیبآن از طرف داراالنشاءفهرست،گردیده
شـارت لیسـت   موسسات غیر دولتی ارائه کننـده مسـاعدت حقـوقی   ) رئیس کمیسیون از میان ۶(

نماید.تعیین می،شده، چهار تن را برای مدت سه سال
موسسات غیر دولتی ارائـه کننـده مسـاعدت حقـوقی کـه از طـرف رئـیس        بهداراالنشاء) ۷(

.دهدمیاطالع کتبًااست، تعیین گردیده ،کمیسیون
) ایـن مـاده بـرای مـدت     ٣مطابق شرایط مندرج فقـرۀ ( ،های بعدی) اعضای جدید برای دوره۸(

د.نسه سال دیگر تعیین می گرد
صورت تساوی شرایط، ترجیح به موسسـات داده میشـود کـه در آن تسـاوی جنسـیتی      ) در ۹(

موجود باشد.
در کمیسـیون موسسـات غیـر دولتـی ارائـه کننـده مسـاعدت حقـوقی       دوام عضویت ) ۱۰(

،از طـرف رئـیس کمیسـیون ارزیـابی گردیـده     ) این ماده٣فقرۀ (داشت شرایط مندرج بادرنظر
ــورت  ــرایط در ص ــت دادن ش ــل از دس ــن طرزالعم ــده، ای ــو گردی ــویت آن لغ عض

تعیین می گردد.ماده،) این٣مندرج فقرۀ (جدید بادرنظرداشت شرایطیا اعضای عضو 
اجراءموعد 

:چهارمۀماد
.  می باشدو مرعی االجراء نافذکمیسیون تصویبتاریخاین طرزالعمل از
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Islamic Republic of Afghanistan
Ministry of Justice

Legal Aid High Commission
افغانستانجمھوری اسالمی 

وزارت عدلیھ
کمیسیون عالی مساعدت ھای حقوقی
ریاست عمومی مساعدت ھای حقوقی

مساعدتھای حقوقی جھت اخذ عضویت کمیسیون عالی مساعدتھای ارایھ کنندۀ مؤسسات غیر دولتی درخواستیفورم 
حقوقی

یا اسم نھاد
موسسھ

ۀ ساح
فعالیت

شماره 
جواز

سابقھ 
کاری 
مرتبط

شماره تماستجربھ کاریئیس نھادراسم 

ۀ تحصیل  درج
و رشتھ

ایمیل ادرس

تعداد والیات تحت 
پوشش

والیات تحت فعالیت

درج فعالیت 

ارائھ مساعدت حقوقی

نمودهقضایایی کھ در یک سال مساعدت تعداد 

جمھوری اسالمی افغانستان
اسالمی وزارت عدلیھ جمھوری 

افغانستان
سیون عالی مساعدت ھای حقوقییکم

د افغانستان اسالمي جمھوریت
د عدلیې وزارت

د حقوقي مرستوعالی کمیسیون
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مساعدینتعداد 

اناثذکور 

حد اقل برای امکانات مالی جھت دوام فعالیت 
یک سال

شماره جواز 

پالیسی ھا و پروسیجر ھای

مشخص جھت تضمین کیفیت

جواز فعالیت از وزارت اقتصادندارددارد

جمھوری اسالمی افغانستان

ندارددارد

ۀ کاری)، سند تحصیلی و سند تجرباز وزارت اقتصادضمیمھ کاپی اسناد الزم (جواز

باشد.یح مین فورمھ درست, مکمل و صحیمعلومات مندرج اکھمیق میداریتصد

______________________________________ امضاءمھر و _________________ خ:یتار

تائیدی وزارت اقتصاد جمھوری اسالمی افغانستان

ریاست عمومی مؤسسات غیر دولتی وزارت اقتصاد جمھوری اسالمی افغانستان معلومات فوق ال ذکر را تائید می نماید.

ء______________________مھر و امضاــــــــــــــــــــ      تاریخ:ـــــــــــــــــــــ


