ر هو هه عدالت ،حق طر ریر ر
و قانتن هو انسان ا ت.
تاریخچه:
موسسهء همکاری برای صحتح م محفحار
انکشا یحا  AHEADقسحمح حز اا عحامحفحه
مدنز اافغانس ان یک نهاد غیر د ل زم غحیحر
سیاسزم غیر ان فاعز بشرد س انه مز باشد.
موسسه  AHEADدر سال  8002تاسحیحو
راعس ر اارت اق صاد گحردیحد
رسما ً ثب
اس .
این موسسه در راسح حای ومحواشحهحای محدنحزم
حمای نهادهای عامفه محدنحزم ومحواا هحای
مسلکزم صلح پر ری دس رسز به عدال م
مفار به طور ففاالنه به ففالی های
صت
خود ادامه مز دهد.
 AHEADو پرووه هرور ررتر ر رهرو ر هرره
عدالت:
این پر ژ به همکاری محالحز بحدحیحادا شحورای
فرهدگز بحرتحانحیحا  British Councilبحشح
تحوانحمححدحدی تححوسحه مححوسحسحه هحمحکححاری بححرای
انحکحشحا  AHEADدر
صت م مفحار
چهار لسوالز الی بلخ (نهر شاهزم دهدای
م شولگر خلم) تطبیق میگردد.

Assistance for Health, Education and Development
AHEAD
گوشهء اا سیمیدار های وگاهز دهز بهبود دس رسز به
عدال در سطح عامفه — الی بلخ
تمتیل کنند :
برنامه توانمندی—تقویه جامعه مدنی در افغانستان

پروژه آگاهی دهی و بهبود
دسترسی به عدالت
Improving Access to
Justice at Local Level
موووسوسووه ر هوموصووا ر ا بوور ا ا
و اـصوـوـوـوـوـوـوـوـوا

آگاهی دهی و بهبود دسترسی به عدالت
Improving Access to Justice

تماس:
خانه نمبر 4م کارته صلحم ناحیه هف م م مزار شریفم
الی بلخ  -افغانس ان
0093(0) 790 998 888
www.ahead.org.af | info@ahead.org.af

و وت مو ووا ر

TAWANMANDI/ AHEAD

ّ
ان ّ
اّلل یأمر بالفدل
پووه هو تر ر هو

این پر ژ شامل سه د ر سمیدار های ومواشز
یرفی پر ری برای م دفذینم عالمان دین
کارمددان سک ور عدلز قیایز در لسوالز
های م ذکر میباشد:

هه عدالت:

هر یک اا نهادهای د ل ز عامفه محدنحز بحه
نتوی برای بهبود دس رسز عامحه بحه عحدالح
حفظ ون به شکل مس قیم یا غحیحر مسح حقحیحم
تالا مز نمانید .این محوسحسحه نحیحز در تحالا
اس تا در این امیده سهم ارانحد ای را ایحفحا
نماید .موسحسحه  AHEADپحر ژ ای تحتح
عدوان بهبود دس رسحز بحه عحدالح در سحطحح
عامفه را به همکاری مالز برنامه ترتانرمرنرد
تقویه عامفه مدنز افغانسح حان در والیت لت ت
تطبیق میدماید .این پر ژ امکان کار کردن بحا
مسئولین خدمحات عحامحه—عحدلحز قیحایحزم
م دفذین م متاسن سفیدانم انان عحوانحان را
در لسححوالححز هححای نححهححر شححاهححزم دهححدادیم
شولگر خلم الی بلخ برای ایحن محوسحسحه
فراهم نمود اس .
اهدا اساسز این پر ژ بهبود دس رسز مردم
به عدالح م وشحدحایحز بحا ارگحان هحای عحدلحز
قیایزم شداخ ححقحوق فحردی اعح حمحاعحزم
حمای اا حاکمی قانون تتکیم ثباتم تقویه
نهاد های عدلز قیایز عهح ارائحه خحدمحات
مفیاری به اع ماع حمای اا اش راب انان
میباشدد.



رور اول:
تححد یححر رکشححاه هححای شح ر ا یححرفححی ح
ساای برای م دفحذیحن لسحوالحز هحای مح حذکحر
میباشد .که در این د ر ترندگ تحالا بحر ایحن
اس تا م دفحذیحن مسح حفحیحد شحونحد اا ایحن د ر
سیمدار هاعه وشدایز با ارگان های عحدلحز
قیایزم شداخ ححقحوق فحردی اعح حمحاعحزم
حمای اا حاکمی قانون تتکیم ثباتم تقویه
نهاد های عدلز قیایز ترغیو شد عحهح
حل قیایا موارد عحدلحز طحرفحیحن قیحیحه را
تشویق به دادخواهز اا طریحق محراعحد عحدلحز
قانونز نمایدد .اا ونجائحیحکحه در بحرخحز محوارد
قیایای عدلز توسه نشس های متلز ححل
فصل میگردند که در برخز موارد شواهحد دال
بر این اس که عدم وگحاهحز ححقحوقحز عحدلحز
مدجر به تصامیم فیصله هحای غحیحر عحادالنحه
میگردد.
وگحاهحز نحزد مح حدحفحذیحنم
بدا ً با اادیحاد دانح
ان ظار این اس تا سطح تصامیم فیصله های
غیر عادالنه متلز کاه یابد.

 دور دوم:
تد یحر رکشحاه هحای د ر ا یحرفحیح سحاای
برای کارمددان خدمات ملکحزم عحدالحز قیحایحز
لسوالز های م ذکر محیحبحاشحد .کحه در ایحن د ر
سیمیدار ها تالا بر این اس تحا کحارمحدحدان ادار
عامه مس فید شوند اا این د ر سحیحمحدحار هحاعحهح
وگاهز بیش ر با اساسات حقوق فردی اع محاعحزم
حمای اا حاکمی قانون تتکحیحم ثحبحاتم تحقحویحه
نهاد های عدلحز قیحایحز کسحو نحمحود عحهح
ارائه خدمات عادالنه قحانحونحز بحرای محراعحفحیحن
سفز راند.
 رور تم
در د ر سوم سفز بر ون اس تابا ایجاد سحیحمحیحدحار
های مشح حرب بحا هحمحکحاری عحلحمحا ر ححانحیحون
مدطقحها لسحوالحز هحای مح حذکحر بحه هحد بحهحبحود
دس رسز مردم به عدال گامز دیحگحری بحه سحوی
برو رد شدن این هد بر داش  .این سیمیدحار هحا
نیز در هر چهار لسوالز ذکر شد برای شح د
ر ا دایر میگردد.
در عریان این پر ژ ارایابز صورت مز گیرد تا
اا بین موضوعات مورد بتث نکاتز که اا
دیدگا اش راب کددد گان تریدران برای بهبود
دس رسز به عدال مهم مفیدتر به نظر مز وید
ان شاب شد در بر شورهای بفدی به نشر مز
رسد.

اتوام جزای که هه او وارر شتر ،ها تساو کامل از یک ر یدگ منصفانه و علن رر محکمۀ مسهقل و
ت موهتط هه حقتق و ت ودات ختر یا هو
“هوکس حق رارر رر تصمیما ِ
ِ
ه طوف هوختررار هاشد“.
(ماد دهم کدوانسیون حقوق بشر)

