
 گزارش توسعه تسهیالت کمک های بالعوض مساعدت های حقوقی وایجاد کمیته لگف در والیت بامیان
 

هرات بتاریخ  –ه نظارت از ارایه مساعدت های حقوقی والیت بلخ لاعضای بورد مستقل مساعدت های حقوقی به سلس

محترم نجیب هللا عزیزی  -بوردهریک محترم اسد هللا وحدت رئیس عمومی مساعدت های حقوقی سکرتروعضو 6/3/1394

نماینده منتخب موسسات غیردولتی ارایه کننده مساعدت های حقوقی عضو بورد ومحترم علی رضا روحانی مشاور ارشد 

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان معاون بورد بغرض نظارت از مساعدت های حقوقی ودریافت مشکالت وچالیش ها با 

مقام  والیت بامیان ذریعه مکتوب عـــ( بUNDPری مالی برنامه انکشافی ملل متحد دفتر )مراجع عدلی وقضای به همکا

آمر  –محترم وزارت عدلیه عنوانی ریاست عدلیه بامیان به آن والیت معرفی گردیدند اعضای بورد به همکاری رئیس عدلیه 

محکمه –حارنوالی –امور زنان  –ن حقوقی مساعدی –مساعدت های حقوقی ونماینده وکالی مدافع بامیان با وکالی مدافع 

کمیسیون ساحوی حقوق بشر مالقات نموده که پیرامون سفر شان –پوهنتون بامیکا  –مرکزاصالح وتربیت اطفال  -استیناف

گزارشات خویشرا ترتیب وبه بورد مستقل مساعدت های حقوقی تقدیم داشتند که مورد تائید بورد قرارگرفت به اساس گزارش 

والیت بامیان وکالی مدافع ومساعدین حقوقی وجود دارد که از این ناحیه تا حدود در مرکز مشکل مرفوع ودر مرکزمذکور 

گردیده اما درسطح ولسوالی ها والیت بامیان مساعدین حقوقی و وکالی مدافع نبودمساعدین حقوقی ووکالی مدافع طبقه اناث 

ل دسترس به عامه مردم باشد اعضای اعزامی بورد پیشنهاد نمودند تا مشکالت وجود داشته ، برای اینکه مساعدت های قاب

تسهیالت کمک های بالعوض حقوقی لگف در آن والیت نیز توسعه یافته وایجاد گردد که مورد تائید برنامه انکشافی ملل متحد 

ان نیز توسعه ویجاد گردد واز وزارت عدلیه وانجمن مستقل وکالی مدافع افغانستان نیز قرار گرفت تا لگف به والیت بامی –

والیت بامیان والیت دایکندی نیز تحت پوشش قرارگیرد همانا هئیت بریاست محترم اسد هللا وحدت رئیس مساعدت های حقوقی 

ومحترم عبدالرحمن عظیمی امر گاهی عامه حقوقی ریاست عمومی مساعدت های حقوقی ومحترم نور آقا شعیب مدیر کمیته 

راک خانم جولی ومشاورین داخلی پروژه عدالت وحقوق بشر برنامه انکشافی ملل متحد ودوتن از دونر لگف مرکزی به اشت

–ون هوتل نوربند قلعه والیت بامیان به اشتراک حارنواالن بوالیت بامیان سفر ودر صال 24/3/1394های همکار بتاریخ 

مراجع که بیش از شورای والیتی بامیان ونماینده والیت بامیان وسایر –جامعه مدنی  -وکالی مدافع ومساعدین حقوقی –قضات 

بعداز ظهر خاتمه  2:00قابل از ظهر اغاز وبعد از صرف طعام ساعت  9:00صد تن میرسید ورکشاپ یک روزه از ساعت 

ساعدت های حقوقی آغاز یافت دایر گردید. این ورکشاپ ابتدأ به تالوت چند آیت از کالم هللا مجید توسط محترم راشدی امر م

وبعد از پخش از سرود ملی وخوش آمدید توسط سرپرست ریاست عدلیه بامیان با ایراد سخنان رئیس تخنیکی مقام والیت 

بامیان افتتاح گردید، متعاقیباً اسدهللا وحدت رئیس عمومی مساعدت های حقوقی وزارت عدلیه پیرامون تسهیالت کمک های 

وتوسعه آنرا به والیت بامیان غرض ارایه مساعدت های حقوقی در سطح ولسوالی های بامیان  بالعوض حقوقی صحبت نموده

در جامعه زندگی می نمایند بعضا از حقوق ووجایب شان در جامعه اطالع ندارند  گام مثبت وارزنده تلقی نمود . افزود که مردم

ا به ذرایع ممکنه آنها را آگاهی حقوقی بدهند .متعاقیباً حقوق ووجایب شان وزارت عدلیه مکلفیت دارد توغرض اگاهی مردم از 

محترم نور آغا شعیب مسؤل کمیته لگف مرکزی طرزالعمل کمیته لگف را تشریح وپیرامون فعالیت های این کمیته توضیحات 

 ارایه کرده وبه سواالت اشتراک کنندگان جوابات قناعت بخش ارایه نمودند.

قاضی مرادی به نمایندگی از محکمه استیناف وحارنوال والیت بامیان نیر بنوبه صحبت  مطابق به اجندای مطروحه محترم

های عالمانه نموده و این اقدام را یک عمل نیک از نگاه شریعت وقانون وحقوق بشر غرض تامین اصول محاکمه عادالنه 

نبه موضوع را از دیدگاه اسالم وحقوق توجیه نمودند ، بعداً محترم اسدی وکیل شورای والیتی بامیان طور مفصل وهمه جا

بشرتحلیل وغرض تامین عدالت وآگاهی عامه حقوقی تدویر ورکشاپ را تقدیم وایجاد کمیته لگف را در والیت بامیان گام مثبت 

که در ورکشاپ دعوت شده بود توسعه کمیته لگف را غرض  حیاتتلقی نمود . وهمچنان حارنوال والیت کابل محترم حیات هللا 

 امین عدالت واصول محاکمه عادالنه تقدیر نمود .ت

ورکشاپ متذکره توسط محترم اسدهللا وحدت نتیجه گیری وبا دعایه واظهار تشکری از جامعه بین المللی ودونر هایکه درین 

 رابطه غرض کمک به والیت بامیان با اویشان یکجا سفر نمودند خاتمه یافت .

 وغرض اجراآت بعدی تقدیم است .قرار شرح فوق گزارش فوق هذا ترتیب 

 بااحترام        

 عبدالرحمن عظیمی امرگاهی عامه حقوقی                              نور آقا شعیب مسؤل پروژه لگف 

 

 اسدهللا وحدت 

 رئیس عمومی مساعدت های حقوقی 


