
گزارش در رابطھ بھ ایجاد کمیتھ فرعی لگف در والیت غور

غرض تطبیق طرزالعمل کمیته لگف و توافق نامه همکاری تسهیالت کمک های بالغوض مساعدت های حقوقی 
های حقوقی ونماینده این بانمایندگان از وزارت محترم عدلیه محترم اسداهللا وحدت رئیس عمومی مساعدت 

محترم نجف رجائی بتاریخ (UNDP)فع افغانستان محترم نور آقا شعیب واز دفتر مداانجمن مستقل وکالی
میالدی با محترمه جوینده والی والیت غور مالقات وبعداً ۲۰۱۵جوالی ۳۱مصادف است به ۲۲/۴/۱۳۹۴

–امورزنان –پولیس –ورکشاپ یک روزه لگف را به اشتراک نماینده گان مراجع عدلی وقضائی وامنیتی 
ایرین وسوکالی مدافع ومساعدین حقوقی میدیا–ریاست عدلیه –شورای والیتی - حقوق بشر–مدنی جامعه

صبح روز دوشنبه در تاالر کمیسیون ساحوی حقوق بشر والیت غور دایر گردیدکه تا حوالی ۹:۰۰به ساعت 
مدید آز خوش ظهر ادامه یافت ، در ابتدا به تالوت قرآن عظیم شان ورکشاپ آغاز وبعد ا۱۲:۰۰ساعت 

توسط رئیس عدلیه والیت غور ورکشاپ شد ، طبق اجندا مطروحه محترم رئیس شورای والیتی غور صحبت 
وبعداً اسد اهللا وحدت رئیس عمومی مساعدت های نموده وایجاد کمیته لگف را در والیت غور استقبال نمود

های حقوقی وتسهیالت کمک های و اداره مساعدتحقوقی در رابطه به حقوق مظنون ومتهم صحبت نموده 
پالیسی ملی مساعدت های حقوقی وضرورت ایجاد –قوانین نافذه کشور بالعوض حقوقی را با در نظرداشت
آگاهی عامه حقوقی را به اشتراک کنندگان ورکشاپ تشریح وتوضیح –کمیته فرعی لگف در والیت غور 

زالعمل اجراات کمیته لگف وحق الزحمه وکالی مدافع متعاقیباً محترم نور آغا شعیب در رابطه به طر. نمود
به همین ترتیب مرستیال محکمه . قراردادی صحبت نموده ، وبه سواالت اشتراک کنندگان جواب ارایه داشت 

پیرامون موضوع صحبت نموده وتوسعه مساعدت های حقوقی را درسطح ولسوالی های استیناف والیت غور 
غور غرض دفاع از حقوق مظنونین ومتهمین بی بضاعت یک گام مثبت غرض تامین اصول محاکمه والیت

عادالنه تلقی کرده از هئیت اعزامی مرکز اظهار سپاس وقدر دانی نمود طبق اجندا رجائی پیرامون همکاری های 
متذکره بعد از که ورکشاپ . برنامه انکشافی ملل متحد غرض توسعه مساعدت های حقوقی لگف صحبت نمود

نتیجه گیری و طرح یک سلسله پیشنهادات از طرف آمر مساعدت های حقوقی والیت غور در رابطه به 
نبود وسایط نقلیه -نداشتن اضافه کاری مساعدین حقوقی- پرداخت حق الزحمه تجدید جواز مساعدین حقوقی

رئیس شورای والیتی - محترمه والی. نمودبرای مساعدین و مبلغین آگاهی عامه حقوقی بود با دعایه خاتمه پیدا 
و ریاست محکمه استیناف والیت غور تدویر این ورکشاپ را غرض تامین عدالت بسیار مفید وانمود کرده، و 

) UNDP(از اولین سفر نمایندگان وزارت عدلیه، انجمن مستقل وکالی مدافع و دفتر محترمه والی آن والیت 
.اظهار تشکری نمود

بااحترام. ق گزارش هذا ترتیب وغرض مالحظه تقدیم شد قرار شرح فو

نور آغا شعیب نجف رجائی                 
نماینده انجمن مستقل وکالی مدافع افغانستان (UNDP)نماینده دفتر

اسدهللا وحدت 
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