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 MADREھﻣدارﻧQﮫ ﻏواړي د ﻻرLود ﺑﯾﺎﮐﺗﻧﯥ ﻟﭘﺎره د Hﺎرډن ﮐورټ ﭼﯾﻣﺑرز Jﺧﮫ د ﻟوﺋس ھوﭘر او ﻣﮭﺎ ﺳردار Jﺧﮫ
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د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﭼﻮﮐﺎټ
د ﺑﺷري ﺣﻘوﻧو ﻧړﯾوال ﺗړوﻧوﻧﮫ ،ﮐﻧواﻧﺳﯾوﻧوﻧﮫ او ﻧور ﻧړﯾوال ﻗواﻧﯾن ﭼﯥ د ﺑﺷري ﺣﻘوﻧو ﭼوﮐﺎټ ﺟوړوي دا روLﺎﻧﮫ
ﮐوی ﭼﯽ ﺑﺷري ﺣﻘوﻧﮫ ﻧړﯾوال دي .ﺑﺷري ﺣﻘوﻧﮫ د ﻧژاد ،ﺗوﮐم ،ﻗوﻣﯾت ،ﺳﯾﺎﺳﻲ ﯾﺎ ﻣذھﺑﻲ ﻋﻘﯾدېC ،وﻟﻧﯾز درﯾ ،dﺟﻧﺳﯾﺗﯽ
ﭘﭔژﻧدﻧﯽ  ،ﺟﻧﺳﻲ ﺗﻣﺎﯾل ،ﻋﻣر ،د ﻣﻌﯾوﺑﯾت ﺣﺎﻟت ،ﯾﺎ ﺑل ﺣﺎﻟت ﭘﮫ ﭘﺎم ﮐﯥ ﻧﯾوﻟو ﭘرﺗﮫ د ھر ﻓرد د ﺳﺎﺗﻧﯥ ﻟﭘﺎره دي.
دا ﭼوﮐﺎټ اﺷﺧﺎص د ﺣﻘوﻧود ﺧﺎوﻧداﻧو ﭘﮫ ﺗوHﮫ ﭘﯾژﻧﻲ او ﺣﮑوﻣﺗوﻧﮫ دی اﺷﺧﺎﺻو ﻟﭘﺎره د ﻣﮑﻠﻔﯾﺗوﻧو ﭘﮫ ﺗوHﮫ Hوري ،ﭘدې
ﮐﯥ د ﺑﺷري ﺣﻘوﻧو درﻧﺎوی ،ﺳﺎﺗﻧﮫ اود ﺑﺷری ﺣﻘوﻧو رﻋﺎﯾت ﮐول ﺷﺎﻣل دي .او ھﻣدارﻧQﮫ دوﻟﺗوﻧﮫ د ﺑﺷري ﺣﻘوﻧو د
ﺳرﻏړوﻧو ﭘﮫ اړه د ﭘﻠCﻧو ،ﻣﺣﺎﮐﻣﮫ ﮐوﻟو او ﺟﺑران ﮐوﻟو ﻟﭘﺎره د ﭘﺎم وړ ﻣﮑﻠﻔﯾﺗوﻧﮫ ﻟري.
د ﺟﻧﺳﯾت ﭘر ﺑﻧﯾﺎد د ﺗﺎوﺗرﯾﺧواﻟﻲ ﻣﺳﺗﻧد ﮐوﻟو ﻟﭘﺎره د ﺑﺷري ﺣﻘوﻧو ﭘر ﺑﻧﺳټ ﺗQﻼره دا ﺗﺎوﺗرﯾﺧواﻟﯽ د ﻧړﯾوال ﺑﺷري
ﺣﻘوﻧوﭘﮫ ﭼوﮐﺎټ ﮐﯥ ﺗرﺗﯾﺑوی .او دا ﭼوﮐﺎټ د ﺗﺑﻌﯾض او ﺗﺎوﺗرﯾﺧواﻟﻲ ﭘﮫ وړاﻧدې د ﺳﺎﺗﻧﯥ ﻟﭘﺎره دی ،او د ﺟﻧﺳﯾت ﭘر
ﺑﻧﺳټ د ﺗﺎوﺗرﯾﺧواﻟﯽ ﭘﮫ ﺷﻣول ،او ﺣﮑوﻣﺗوﻧﮫ ﻣﮑﻠف دي ﭼﯥ د دی ﺣﻔﺎظت وﮐړی او د ﺣﻘوﻧو ﺳرﻏړوﻧو ﺗﮫ رﺳﯾدHﻲ
وﮐړي ﮐﻠﮫ ﭼﯥ ﭘﯾLﯾږي .او ﮐﮫ ﭼﯾری دوﻟت ﻟﺧوا دﯾو ﺣق ﭘﮫ رﻋﺎﯾت ﮐوﻟو ﮐﯽ ﻧﺎ َﻏﯾړی وﺷوه اوﺣﻣﺎﯾت ﯾﯽ وﻧﮑړو ﻧو دا
ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ دﺑﺷری ﺣﻘوﻧو دﻧړﯾوال ﻗﺎﻧون ﺳﺧﮫ ﺳرﻏړوﻧﮫ mHل ﮐﯾږی .ﻟﮫ ھﻣدې اﻣﻠﮫ ﻣداﻓﻌﯾن او د ﺣﻘوﻧو ﺧﺎوﻧدان ﮐوﻟﯽ ﺷﻲ
د ﮐورﻧﯾو او ﻧړﯾواﻟو ﺑﺷري ﺣﻘوﻧو د Jﺎرﻧﯥ ﻣﯾﮑﺎﻧﯾزﻣوﻧو Jﺧﮫ ﮐﺎر واﺧﻠﻲ او ﭘر دوﻟﺗوﻧو ﻓﺷﺎر راوړي ﺗرJو د ﺟﻧﺳﯾت
ﭘر ﺑﻧﺳټ ﺗﺎوﺗرﯾﺧواﻟﯽ د ﺑﺷري ﺣﻘوﻧو د ﺳﺎﺗﻠو ﻟﭘﺎره د دوی د ﻣﮑﻠﻔﯾت د ﯾوې ﺑرﺧﯥ ﭘﮫ ﺗوHﮫ ﺣل ﮐړي.
ﭘدی ﺗوHﮫ د ﺟﻧﺳﯾت د ﺗﺎوﺗرﯾﺧواﻟﯽ ﻣﺳﺗﻧد ﮐوﻟو ﻟﭘﺎره د ﺑﺷري ﺣﻘوﻧو ﭘر ﺑﻧﺳټ ﮐړﻧﮫ د ﻣداﻓﻌﯥ ھJو ﻗوی ﮐوﻟو ﮐﯽ
ﻣرﺳﺗﮫ ﮐوي ﭼﯥ د ﺣﻘوﻧود ﺗﺿﻣﯾن ﮐوﻟو ﻟﭘﺎره د دوﻟﺗوﻧو ﻣﮑﻠﻔﯾﺗوﻧﮫ ﭘﯾﺎوړي ﮐوي.
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د ﺟﻧﺳﯾت ﭘر ﺑﻧﺳټ ﺗﺎوﺗرﯾﺧواﻟﯽ 2ﮫ ﺷﯽ دی؟
د ﺟﻧﺳﯾت ﭘر ﺑﻧﺳټ ﺗﺎوﺗرﯾﺧواﻟﯽ  (GBV) Gender-based violenceھﻐﮫ ﺗﺎوﺗرﯾﺧواﻟﯽ دی ﭼﯥ د ﯾو ﻓرد د
ﺟﻧﺳﯾت د ھوﯾت ﭘر ﺑﻧﺳټ ﺗرﺳره ﮐﯾږي .او ﯾﺎ ھم د ھﻐﮫ ﺣد ﭘراﺳﺎس ﭼﯥ دوی د ﻧﺎرﯾﻧﺗوب او MLﯾﻧﮭﺗوب Cوﻟﻧﯾز
ﺗﻌرﯾف ﺷوي ﻧورﻣوﻧو ﺗﮫ ﻏﺎړه اﯾLودل ﮐﯾږي  GBV .ډﯾری ﺑmﯥ ﻟري او ﮐﯾدای ﺷﻲ د ﯾو ﺷﺧص ﭘﮫ Cول ژوﻧد ﮐﯥ واﻗﻊ
ﺷﻲ ،ﭘدې ﮐﯥ ﻓزﯾﮑﻲ ،ﺟﻧﺳﻲ ،او رواﻧﻲ ﻧﺎوړه CHﮫ اﺧﯾﺳﺗﻧﮫ ﺷﺎﻣﻠﮫ ده ،ﭼﯽ ﭘﮫ ﮐوراو ﯾﺎ ھم ﭘﮫ Cوﻟﻧﮫ ﮐﯥ واﻗﻊ ﮐﯾږي.
 GBVﮐوﻟﯽ ﺷﻲ د ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎﻧو ﻓزﯾﮑﻲ او رواﻧﻲ روﻏﺗﯾﺎ ﺑﺎﻧدی ،زده ﮐړې ﺗﮫ ﻻس رﺳﯽ ﺑﺎﻧدی ،ﭘﮫ ﻋﺎﻣﮫ ژوﻧد ﮐﯥ د Hډون
ﮐوﻟو وړﺗﯾﺎ ﺑﺎﻧدی او ﮐﺎرﻣوﻧدﻧﯥ او اﻗﺗﺻﺎدي ھوﺳﺎﯾﻧﯥ ﺑﺎﻧدې ﻣﻧﻔﻲ اﻏﯾزه وﮐړي .اوھﻣدارﻧQﮫ  GBVھم ﮐورﻧﯾو اوھم
Cوﻟﻧو ﺗﮫ زﯾﺎن رﺳوي.

د ﺟﻧﺳﯾت ﭘر ﺑﻧﺳټ ﺗﺎوﺗرﯾﺧواﻟﯽ ﮐﯽ ﻻﻧدی ﻣوارد ﺷﺎﻣل دی:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ﺟﻧﺳﻲ ﺗﺎوﺗرﯾﺧواﻟﯽ ،د ﺟﺑر او 2وا3وﻧو ﭘﮫ 2ډون
وژﻧﮫ او ﻧور ﻓزﯾﮑﻲ ﺗﺎوﺗرﯾﺧواﻟﯽ
ﻏﻔﻠت
ﺑﯽ ﺣﯾﺎﯾﯽ
ﮐورﻧﯽ ﺗﺎوﺗرﯾﺧواﻟﯽ
ﺟﻧﺳﻲ ﺗﯾري
د ﻟوﯾﺎﻧو ﻧﺎوړه E2ﮫ اﺧﯾﺳﺗﻧﮫ
ﺟﻧﺳﻲ ﻗﺎﭼﺎق او ﺟﺑري ﮐﺎر
اﻗﺗﺻﺎدي ﻣﺣروﻣﯾت
د زﯾږون ﺗﺎوﺗرﯾﺧواﻟﯽ ،ﻟﮑﮫ ﺟﺑري
اﻣﯾﻧدوارۍ او ﺟﺑري ﺳﻘط ﯾﺎ د ﺣﻣل ﻣﺧﻧﯾوي

د ﺟﻧﺳﯾت ﺗﻌذﯾب ﯾﺎ 8ورﻧﮫ 2ﮫ ﺷﯽ دی؟
ﺟﻧﺳﯾﺗﻲ ﺗﻌذﯾب ﯾﺎ Mوروﻧﮫ ﯾو ﺟرم دی ﭼﯥ د روم د ﻗﺎﻧون او ﻧورو ﻗﺎﻧوﻧﻲ وﺳﯾﻠو ﻟﮫ ﻣﺧﯥ ﭘﯾژﻧدل ﺷوی ﭼﯥ ﺟﻧQﻲ ﺟﻧﺎﯾﺗوﻧﮫ
او د اﻧﺳﺎﻧﯾت ﭘروړاﻧدې ﺟرﻣوﻧﮫ ﺗﻌرﯾﻔوي .د ﺷﺧړو ﯾﺎ د ﺟﻧﺎﯾﺎﺗو ﭘﮫ ﺷراﯾطو ﮐﯥ دﺟﻧﺳﯾت ﭘر ﺑﻧﯾﺎد د ﺗﺎوﺗرﯾﺧواﻟﻲ ﻣرﺗﮑﺑﯾن
ﻣﻣﮑن د ﺟﻧﺳﯾت د Mوروﻧﯥ ﭘﮫ ﺟرم ﺗورن ﺷﻲ .د ﺟﻧﺳﯾت ﺗﻌذﯾب د ھﻐو ﮐﺳﺎﻧو ﭘﮫ وړاﻧدې د ﻣﺟﺎزاﺗو د ﻣﺧﺗﻠﻔو ډوﻟوﻧو ﻟﮫ
ﻻرې ﺗرﺳره ﮐﯾدی ﺷﻲ ﭼﯥ د Cﺎﮐل ﺷوي ﺟﻧﺳﯾت رواﯾﺗوﻧو ﺳره ﺳﻣون ﻧﮫ ﻟري.
د ﺟﻧﺳﯾﺗﻲ ﺗﻌذﯾب Mﯾﻧﯥ ډوﻟوﻧﮫ ﭘﮫ ﻟوﻣړي ﻧظر ﮐﯥ د ﺑﺷرﯾت ﭘروړاﻧدې د ﻧورو ﺟرﻣوﻧو ﯾﺎ ﺟﻧQﻲ ﺟرﻣوﻧو ﺳره ورﺗﮫ ﯾﺎ
ورﺳره ﻣﺷﺎﺑﯽ Lﮑﺎري .د ﻣﺛﺎل ﭘﮫ ﺗوHﮫ ،ﺟﻧﺳﻲ ﺗﯾري ،ﻗﺗل ﯾﺎ ﺷﮑﻧﺟﮫ .ھﻣدارﻧQﮫ دا اړﯾﻧﮫ ده ﭼﯥ ﻣوږ ﭘوه ﺷو ﭼﯽ ﮐﻠﮫ دا
ﺟرﻣوﻧﮫ د ﺟﻧﺳﯾﺗﻲ ﺗﺑﻌﯾض ﭘر ﺑﻧﺳټ ﺗرﺳره ﮐﯾږي ،د ﺟﻧﺳﯾت د ﺗﻌذﯾب ﻟﭘﺎره ﯾو Jوک ﻣﺳؤل mHل ﻣوږ ﺗﮫ دا ﺗوان راﮐوي
ﭼﯥ ﻧﮫ ﯾوازې دا وLﯾو ﭼﯥ ﺟرم ﭘﯾښ ﺷوی ﺑﻠﮑﮫ دا روLﺎﻧﮫ ﮐړو ﭼﯥ ﻣرﺗﮑب وﻟﯥ ﺟرم ﮐړی دی .د ﺟﻧﺳﯾﺗﻲ Mوروﻧﯥ ﭘﮫ
ﭘﯾژﻧدﻟو ﺳره ،ﻣوږ ﮐوﻟﯽ ﺷو د ھﻐو ﮐړﻧو ﯾﺎ ﺗQﻼرو ﭘﮫ ﺑدﻟوﻟو ﮐﯥ ﻣرﺳﺗﮫ وﮐړو ﭼﯥ د ﺗﺎوﺗرﯾﺧواﻟﯽ دی اﻋﻣﺎﻟو ﺗﮫ وده
ورﮐوي اوھﻣدارﻧQﮫ ﻣداﻓﻌﯾﻧو ﺗﮫ اﺟﺎزه ورﮐړی ﭼﯥ د ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎﻧو ﻟﭘﺎره ﻣﻌﻧﯽ ﻟروﻧﮑﻲ ﺷﻔﺎ او ﺟﺑران ﯾﻘﯾﻧﻲ ﮐړي.
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ﭘﮫ ﺷﺧړه ﮐﯥ د ﺟﻧﺳﯾت د (وروﻧﯥ (ﯾﻧﯥ ﻧور ﻣﺛﺎﻟوﻧﮫ ﭘﮫ ﻻﻧدی ډول دي:
•
•
•
•
•
•
•

ﭘﮫ ﯾوه P3ﮫ ﺟﻧﺳﻲ ﺗﯾري ﮐﯾږي او ﺑﯾﺎ د ھﻐﮫ ﮐﺎر ﻟﭘﺎره وژل ﮐﯾږي ﭼﯥ د P3و ﻟﭘﺎره ﻣﻧﺎﺳب ﻧﮫ U2ل
ﮐﯾږي.
ﭘﮫ ﯾوه P3ﮫ ﯾﺎ ﻧﺟﻠ Wﺟﻧﺳﻲ ﺗﯾري ﮐﯾږي ﯾﺎ ﺷﮑﻧﺟﮫ ﮐﯾږي دا ﭘدی ﺧﺎطر ﭼﯥ د ھﻐﯥ ﻟﻣن ډﯾر ﻟﻧډه ده
او ﯾﺎ ﯾﯽ د ﺳر ﭘړوﻧﯽ ډﯾر ﺷﻔﺎف)ﻧﺎزک( U2ل ﮐﯾږي.
اﻣﯾﻧدواره ﻣﯾرﻣﻧﯥ ﯾﺎ اﻧﺟوﻧﯥ ﺳﻘط ﺗﮫ اړ ﮐﯾږي Pﮑﮫ ﭼﯥ اﻣﯾﻧدوارۍ ﻧﺎرﯾﻧو ﺗﮫ د ﺟﻧﺳﻲ ﺧدﻣﺎﺗو ﭼﻣﺗو
ﮐوﻟو ﮐﯥ د دوی ﭘﮫ دﻧدو ﮐﯥ ﻣداﺧﻠﮫ U2ل ﮐﯾږي.
ﻧﺎرﯾﻧﮫ ﯾﺎ ھﻠﮑﺎن د ږﯾرې د ﻧﮫ ﭘرﯾ3ودﻟو ﯾﺎ د ږﯾری د ﻧﮫ ﻟرﻟو ﻟﮫ اﻣﻠﮫ Pورول ﮐﯾږي.
ﻧﺎرﯾﻧﮫ او P3ﯾﻧﮫ د ﺷﮑﻣن ھﻣﺟﻧس ﺳﻠوک ﻟﮫ اﻣﻠﮫ ﭘﮫ ﻣرګ ﻣﺣﮑوم ﺷوي.
ﺟﻧﺳﻲ ﺗﯾري د P3و ﭘﮫ وړاﻧدې د ﺟﻧﺳﯾت د Pﺎﻧbړي ﺑﻧدﯾز ﭘﮫ ﺗو2ﮫ ﻟbول ﮐﯾږي ﭼﯥ ﭘﮫ ﺗوﻗﯾف ﺧﺎﻧو
ﮐﯥ ﺳﺎﺗل ﮐﯾږي او ﭘﮫ زور ورﺑﺎﻧدی ودوﻧو ﺗﮫ ﻏﺎړه ﮐﯾ3ودل ﮐﯾږی.
Pواﻧﺎن ﻣﺟﺑوروی ﭼﯥ د ﺳوک وھﻧﯥ ﭘﮫ ﻣﯾدان ﮐﯥ ﯾو ﻟﮫ ﺑل ﺳره ﺟbړه وﮐړي ﺗرcو ﺧﭘل ﻧﺎرﯾﻧﺗوب
ﺛﺎﺑت ﮐړي.

د ﺟﻧﺳﻲ Mوروﻧﯥ اﺣﺗﻣﺎﻟﻲ ﺟرﻣوﻧو ﻣﺳﺗﻧد ﺷوي ﻗﺿﯾو ﮐﯥ د ﻧﺎرﯾﻧﮫ وو وژﻧﮫ ،ﺟﻧﺳﻲ ﺗﯾري ﯾﺎ ﺷﮑﻧﺟﮫ ﺷﺎﻣل دي ﭼﯥ ﭼﻠﻧد
ﯾﯽ د "MLﯾﻧﮫ" ﭘﮫ ﺗوHﮫ ﭘﯾژﻧدل ﺷوي ،ﯾﺎ د ھﻐو MLو ﭼﯥ د اﺟﺑﺎري ﺟﺎﻣو ﻟﮫ ﻧورﻣوﻧو Jﺧﮫ اﻧﺣراف ﮐوي او ﯾﺎ ھم د
ﺣﮑوﻣت ﯾﺎ وﺳﻠﮫ واﻟﯥ ډﻟﯥ ﻟﺧوا ﭘﮫ دوی ﺑﺎﻧدې ﻣﺳﻠط ﺷوي دﻧدې .دا د ﺟﻧﺳﯾﺗﻲ ﺗﻌذﯾب ﻣﺛﺎﻟوﻧﮫ دي او ﻧﮫ ﯾوازې دا ﭼﯥ دا
وژﻧﯥ ،ﺟﻧﺳﻲ ﺗﯾري ﯾﺎ ﺷﮑﻧﺟﯥ ﻓﻘط ﺟرﻣوﻧﮫ دي ،ﺑﻠﮑﯥ دا دوی د ﺗﺑﻌﯾض ﭘﮫ ﻧﯾت ﺗرﺳره ﮐړی .اوﭘدی ﮐﯽ د ﻣرﺗﮑﺑﯾﻧو
ﻣوﺧﮫ دا وه ﭼﯥ ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎﻧو ﺗﮫ د دې ﻟﭘﺎره ﺳزا ورﮐړي ﭼﯥ JﻧQﮫ دوی ﭘﮫ ﺳﯾﻣﮫ اﯾزو ﺷراﯾطو ﮐﯥ دوی ﺗﮫ Cﺎﮐل ﺷوي رول،
ﭼﻠﻧد ،ﻓﻌﺎﻟﯾﺗوﻧﮫ او MﺎﻧQړﺗﯾﺎوې Lﮑﺎره ﮐړي.
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د ﺑ ﺷ ری ﺣ ﻘ و ﻧ و د ﺳ ر ﻏ ړ و ﻧ و ﻣ ﺳ ﺗ ﻧ د ﮐ و ل
وﻟﯽ اﺳﻧﺎد ﻣﮭم دی؟
د ﻣداﻓﻌﯾﻧو ﭘﮫ ﺗوHﮫ ،ﻣوږ ﻏواړو
ﺑﺷري ﺣﻘوﻧو ﺗﮫ وده ورﮐړو ،د ﺑﺷري
ﺣﻘوﻧو د ﺳرﻏړوﻧو ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎﻧو ﻟﭘﺎره
ﻋداﻟت ﺗﺎﻣﯾن ﮐړو ،او ﭘوه ﺷو ﭼﯥ
JﻧQﮫ د ﺑﺷري ﺣﻘوﻧو ﺳرﻏړوﻧﯥ ﭘﮫ
ﻟوی ﺳﯾﺳCﻣوﻧو ﮐ ﯽ ا و ﺗ ﺑ ﻌ ﯾ ض ﭘ ﮫ
ﺷﮑل ورﺳﺧﮫ ﻧﺎوړه CHﮫ اﺧﯾﺳﺗل
ﮐﯾږی .د MLو ،د LGBTIQ
اﺷﺧﺎﺻو او د ﻧورو ډﻟو ﻏړی ﭼﯥ
ﭘﮫ ﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻟﺣﺎظ د ﺗﺑﻌﯾض ﺳره ﻣﺦ
دي اﮐﺛروﺧت ﯾﯽ ﻏږوﻧﮫ ﺧﺎﻣوﺷﮫ
ﮐﯾږي.
اوﯾﺎ ھم ﭘﮫ Cوﻟﻧﮫ ﮐﯽ ﻏﻧدل ﮐﯾږی .دا
ﭘدې ﻣﺎﻧﺎ ده ﭼﯥ ھﻐﮫ ﺗﺑﻌﯾض ﭼﯥ
ډﯾری وﺧﺗوﻧﮫ د ﺟQړو ﭘﮫ وﺧﺗوﻧو ﮐﯥ
د دوی Mورﯾدﻟو ﻻﻣل ﮐﯾږی د
ﺑرﯾدوﻧو ﻻﻧدې راMﻲ ډﯾرﮐﻠﮫ د اﻧﺗﻘﺎﻟﻲ
ﻋداﻟت ﭘﮫ ﺑﮭﯾروﻧو ﮐﯥ ﻧﮫ ﭘﯾژﻧدل ﮐﯾږي ﭼﯥ د Cوﻟﻧو د ﺑدﻟون ﻟﭘﺎره وي .د دې د ﺑدﻟوﻟو ﻟﭘﺎره ،ﻣوږ ﺣﻘﺎﯾﻘو ﺗﮫ اړﺗﯾﺎ ﻟرو .د
 GBVﻣﺳﺗﻧد ﮐول د دې ﺣﻘﺎﯾﻘو ﭘﮫ راCوﻟوﻟو ﮐﯥ ﻣرﺳﺗﮫ ﮐوي ﺗرJو ﻣوږ وﮐوﻟﯽ ﺷو ﭘﮫ ﻟوﯾﮫ ﭘﯾﻣﺎﻧﮫ ﯾﯽ د ﻟﯾدوﻧﮑو ﺳره
ﺷرﯾﮏ ﮐړو ،ﺗرJو د MLو او ﻣﺣروﻣو ډﻟو ﻣﻼﺗړ وﮐړو اوھﻣدارﻧQﮫ ﻋداﻟت ﺗﮫ ﻻﺳرﺳﯽ وﻣوﻣﻲ او د دوی ﭘﮫ Cوﻟﻧو ﮐﯥ
د ﺗﺎوﺗرﯾﺧواﻟﻲ دوران ﭘﺎی ﺗﮫ ورﺳوي.
د دی ﻟﭘﺎره اﺳﻧﺎد اړﯾن دي ﮐﮫ ﭼﯾرې ﯾو ﻓرد وﻏواړي ﭼﯥ د ﺑﺷري ﺣﻘوﻧو د ﺳرﻏړوﻧو ﻣرﺗﮑﺑﯾن د  GBVﭘﮫ Hډون د
ﺣﺳﺎب ورﮐوﻧﯥ ﻟﭘﺎره ﻣوﺟود ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﺣﻘوﻧﮫ وﮐﺎروي .ﻧو اﻓراد ډﯾری وﺧت ﭘﮫ دوﻟت ﺑﺎﻧدې ﺗﮑﯾﮫ ﻧﮫ ﺷﻲ ﮐوﻟﯽ ﭼﯥ د ﺟرم
ﭘﮫ اړه ﮐﺎﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﺗرﺳره ﮐړي .ﻟﮫ ھﻣدې اﻣﻠﮫ د ﻣدﻧﻲ Cوﻟﻧﯥ اﺳﻧﺎد د ﺳﺎزﻣﺎﻧوﻧو اﺳﻧﺎد د ارزLت وړ دي.
وﻟﯥ د ﺟﻧﺳﯾت ﭘر ﺑﻧﺳټ د ﺗﺎوﺗرﯾﺧواﻟﻲ او د ﺟﻧﺳﯾت د ﺗﻌذﯾب اﺳﻧﺎد ﻣﮭم دي؟
ﭘﮫ ډﯾری Cوﻟﻧو ﮐﯥ ،ﺧﻠﮏ  GBVد ﺑﺷري ﺣﻘوﻧو ﺳرﻏړوﻧﮫ ﯾﺎ ﺟرم ﻧﮫ mHﻲ .ﻟﮫ ھﻣدی وﺟﮭﯽ د ﺟﻧﺳﯾت ﭘر ﺑﻧﺳټ د
ﺗﺎوﺗرﯾﺧواﻟﯽ ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ﻣﺟﺑور دي ﭼﯥ طﺑﻲ ،ﺣﻘوﻗﻲ ،ﯾﺎ Cوﻟﻧﯾزو ﺧدﻣﺎﺗو ﺗﮫ د ﻻﺳرﺳﻲ ﭘرﺗﮫ ﻓزﯾﮑﻲ او رواﻧﻲ ﺻدﻣﯥ
وزﻏﻣﻲ.
د  GBVﻣﺳﺗﻧد ﮐول ﮐوﻟﯽ ﺷﻲ د دې ﭘﮫ ﺑدﻟوﻟو ﮐﯥ ﻣرﺳﺗﮫ وﮐړي:
•  GBVﺗﮫ د ﺧﻠﮑو ﺗوﺟﮫ راړول .د ﺑﺷري ﺣﻘوﻧو د ﺳرﻏړوﻧو د ﻣﺛﺎﻟوﻧو ﺧﭘرول د ژوﻧدي ﭘﺎﺗﯥ ﺷوﯾو ﻟﭘﺎره د ﻋداﻟت
ﻏوLﺗﻧﮫ ﮐول دي ﭼﯥ ﭘﮫ ﺣﮑوﻣﺗوﻧو ﻓﺷﺎر راوړي ﺗرJو د ﺗﺎوﺗرﯾﺧواﻟﻲ ﻣﺧﮫ وﻧﯾﺳﻲ ،ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎﻧو ﺗﮫ ﺧدﻣﺎت وړاﻧدې ﮐړي.
او ﻋﺎﻣﻠﯾن ﺑﺎﯾد ﻣﺣﺳوب وHﻧل ﺷﯽ.
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• ﭘﮫ Cوﻟﻧﮫ ﮐﯥ د ﭘوھﺎوي ﻟوړول او د  GBVﺳﺧﮫ د ژوﻧدي ﭘﺎﺗﯥ ﺷوو ﻟﭘﺎره ﻣﻼﺗړ او ﺧدﻣﺎﺗوﺗﮫ ﯾﯽ ﺗﺣرک ورﮐړل ﺷﯽ.
• د Cوﻟﻧﯥ ﻧﻧQوﻧﮫ ددی ﻟﭘﺎره ﭼﯽ دا وﻣﻧﻲ ﭼﯥ Cول ﺧﻠﮏ ھﻐﮫ ﮐﮫ د ھرھوﯾت ﺟﻧﺳﯾت وی د ﻣﺳﺎوي او ﻋﺎدﻻﻧﮫ ﭼﻠﻧد
ﻣﺳﺗﺣق دي.
• د  GBVد وﺿﻌﯾت ﭘﮫ اړه ﻧړﯾواﻟﯥ Cوﻟﻧﯥ ،ﺣﮑوﻣﺗوﻧو او ﻣﺣﻠﻲ Cوﻟﻧﯥ ﺗﮫ ﺧﺑر ورﮐول ،د ﺟﻧﺳﯾﺗﻲ ﺗﺎوﺗرﯾﺧواﻟﯽ د ﻣﺧﻧﯾوي
او رﺳﯾدHﯽ ﻟﭘﺎره د Lﮑﯾﻠو اړﺧوﻧو ﭘﮫ ﯾوMﺎی ﮐوﻟو ﮐﯥ ﻣرﺳﺗﮫ ﮐول.
ﭘﮫ ﻟﻧډه ﺗوHﮫ وﯾﻠﯽ ﺷو ﭼﯽ اﺳﻧﺎد ھﻐﮫ ﺷواھد وړاﻧدې ﮐوي ﭼﯥ ﻣوږ ﯾﯥ د ﺗﺑﻌﯾض د ﻧﻧQوﻟو ﻟﭘﺎره د ﻣداﻓﻌﯥ د وﺳﯾﻠﯥ
راﻣﯾﻧMﺗﮫ ﮐوﻟو ﻟﭘﺎره ﮐﺎروؤ .او ھرJوﻣره ﭼﯥ ﻣوږ د MLو LGBTIQ ،اﺷﺧﺎﺻو او ﻧورو د ﺣﻘوﻧو د ﺗﺿﻣﯾن ﮐوﻟو ﭘﮫ
اړه ﺧﺑرې ﮐوو ﭼﯥ د ﺗﺎوﺗرﯾﺧواﻟﻲ ﻟﮫ وﯾرې ﭘرﺗﮫ ژوﻧد وﮐړي ،ﭘﮫ ھﻣﺎﻏﮫ اﻧدازه ﺑﮫ ﻧورې ﻣداﻓﻌﯥ ډﻟﯥ  GBVﺗﮫ د ﺑﺷري
ﺣﻘوﻧو د ﻣﺳﻠﯥ ﭘﮫ ﺗوHﮫ وHوري ﭼﯥ د ﻣﻼﺗړ وړ دی .اوھﻣدارﻧQﮫ د ﻣدﻧﻲ Cوﻟﻧﯥ ډﯾر ﻣﻼﺗړ ﭘﮫ ﺣﮑوﻣﺗوﻧو او ﻧورو ﮐﻠﯾدي
ﭼﺎرواﮐو ﺑﺎﻧدې د ﻋﻣل ﮐوﻟو ﻟﭘﺎره د ډﯾر ﻓﺷﺎر ﻻﻣل ﮐﯾږي

ﺧوﻧدﯾﺗوب او اﻣﻧﯾت
د ﺟﻧﺳﯾت ﭘر ﺑﻧﺳټ ﺗﺎوﺗرﯾﺧواﻟﯽ او د ﺑﺷري ﺣﻘوﻧو ﻧوری ﺳرﻏړوﻧﯥ ﭘﮫ ﻣﺧﺗﻠﻔو ﻻرو ﻣﺳﺗﻧد ﮐﯾدی ﺷﻲ.او ﻣﺳﺗﻧد ﮐووﻧﮑﯽ
ﮐوﻻی ﺷﯽ ﭼﯥ د ﭘﯾLو ﭘﮫ اړه د ﻟوﻣړی ﻻس ﭘوھﮫ  ،ﻟﮑﮫ د ﯾوې ﭘﯾLﯥ او ﯾﺎ د ﺗﺎوﺗرﯾﺧواﻟﯽ د ﻋﻣل ﭘﮫ اړه ﺧﭘﻠﯥ ﮐﺗﻧﯥ ﯾﺎ
ﻣﺷﺎھدی ﺗرﺗﯾب ﮐړی .ﭘﮫ ﻋﺎﻣﮫ ﺗوHﮫ ﻣﺳﺗﻧد ﺟوړوﻧﮑﯽ د Cوﻟﻧﯾزو رﺳﻧﯾو د ﭘوﺳﺗوﻧو او اﻧﻼﯾن ﺳرﭼﯾﻧو ﻟﮫ ﻻرې ﻣﻌﻠوﻣﺎت
راCوﻟوی ﭼﯥ د ژوﻧدﯾو ﭘﺎﺗﯥ ﺷوﯾو  ،ﺷﺎھداﻧو  ،ﯾﺎ ﺧﺑری رﺳﻧﯾو ﻟﮫ ﺧوا ﺷرﯾﮏ ﺷوی دی ،اوھﻣدارﻧQﮫ اﺳﻧﺎد اﺧﯾﺳﺗوﻧﮑﯽ
ﯾﺎ ﻣﺳﺗﻧد ﺟوړوﻧﮑﯽ ﮐوﻻی ﺷﯽ ﭼﯥ د ژوﻧدﯾو ﭘﺎﺗﯥ ﺷوﯾو او ﺷﺎھداﻧو ﺳره د ﻣرﮐو ﻟﮫ ﻻرې اﺳﻧﺎد ﺗرﻻﺳﮫ ﮐړی ،د ﻧورو
د ﻟوﻣړی ﻻس ﺗﺟرﺑﯥ Jﺧﮫ اﻧMور ﺟوړﮐړی .ﻣﺳﺗﻧدﮐووﻧﮑﯽ ،ژوﻧدﯾو ﭘﺎﺗﯥ ﺷوﯾو ،او د ﺷﺎھداﻧو ﺧوﻧدﯾﺗوب د ﺑﺷری ﺣﻘوﻧو
د اﺳﻧﺎدو د ھر ډول ھJﯥ ﻟﭘﺎره ﺗر Cوﻟو زﯾﺎت ارزLت ﻟری .د اﺳﻧﺎدو د ﭘروﺳﯥ د ﭘﯾل Jﺧﮫ ﻣﺧﮑﯥ ﺑﺎﯾد د ھر ډول ﺧوﻧدﯾﺗوب
او اﻣﻧﯾﺗﯽ اﻧدﯾLﻧو د ارزوﻧﯥ او ﻟږوﻟو ﻟﭘﺎره ﺑﺎﯾد اﻗداﻣﺎت وﺷﯽ .اوھﻣدارﻧQﮫ اﺳﻧﺎد اﺧﯾﺳﺗوﻧﮑﯽ ﯾﺎ ﻣﺳﺗﻧد ﺟوړوﻧﮑﯽ ﯾو ﻣﮭم
ﻣﺳوﻟﯾت ﻟری ﭼﯥ د ھﻐو ﺧطروﻧو Jﺧﮫ ﺧﺑر ﺷﯽ ﮐوم ﭼﯥ ﯾﯽ د Mﺎن ﻟﭘﺎره راﭘﯾدا ﮐﯾدای ﺷﯽ او ھﻣدارﻧQﮫ د ژوﻧدﯾو ﭘﺎﺗﯥ
ﺷوﯾو ،ﺷﺎھداﻧو  ،او Cوﻟﻧو ﻟﭘﺎره ﭼﯥ دوی ﭘﮫ ﮐﯥ ژوﻧد ﮐوی ﯾﺎ ﻓﻌﺎﻟﯾت ﮐوی .د ﺧوﻧدﯾﺗوب او اﻣﻧﯾت د ﻣدﯾرﯾت ﻟﭘﺎره ﯾوه
ﺟﺎﻣﻊ ﺗQﻼره ﺑﺎﯾد ﭘﮫ ﭘﺎم ﮐﯥ وﻧﯾول ﺷﻲ:
• ﻓزﯾﮑﻲ اﻣﻧﯾت :د ﺑدن د ﺧوﻧدﯾﺗوب د اﺳﻧﺎدو  ،دﻓﺗروﻧو  ،اﮐﻣﺎﻻﺗو  ،دﻧﻘﻠﯾﮫ وﺳﺎﯾطو  ،ﮐوروﻧو او داﺳﯥ ﻧورو ﺳﺎﺗﻧﮫ
• رواﻧﻲ Cوﻟﻧﯾز ھوﺳﺎﯾﻧﮫ :ﻟﮑﮫ د رواﻧﻲ روﻏﺗﯾﺎ ﺳﺎﺗﻧﮫ
• ډﯾﺟﯾCﻠﯽ اﻣﻧﯾت :د ډﯾﺟﯾCﻠﯽ ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗو ،ﺷﺧﺻﻲ اړﯾﮑو ،او ﺗﺟﮭﯾزاﺗو ﺳﺎﺗﻧﮫ

زﯾﺎﻧﻣن ﭼﻠﻧد ھﯾ= ﻣﮫ ﮐوئ
"ھﯾ xزﯾﺎن ﻣﮫ ﮐوئ" د ھر ډول اﺳﻧﺎدو د ﭘروﺳﯥ ﭘﮫ زړه ﮐﯥ ﮐﻠﯾدي اﺧﻼﻗﻲ اﺻول دی ،ﭘﮫ MﺎﻧQړې ﺗوHﮫ ھر ھﻐﮫ اﺳﻧﺎد
ﭼﯥ د ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎﻧو ،د ژوﻧدﯾو ﭘﺎﺗﯥ ﺷوﯾو ،او د ﺟرﻣوﻧو ﯾﺎ ﺑﺷري ﺣﻘوﻧو ﺳرﻏړوﻧو د ﺷﺎھداﻧو ﺳره ﻣرﮐﮫ ﮐوي.
دا طرﯾﻘﮫ ﯾﺎ ﺗQﻼره ﭘدې ﻣﻌﻧﯽ ده ﭼﯥ ډاډ ﺗرﻻﺳﮫ ﺷﻲ ﭼﯥ د اﺳﻧﺎدو ﭘروﺳﮫ د ﻣرﮐﮫ ﮐوﻧﮑو اړﺗﯾﺎوو او ﺧوﻧدﯾﺗوب ﺗﮫ
ﻟوﻣړﯾﺗوب ورﮐوي او د دوی ﺧﭘﻠواﮐﻲ ﺗﮫ درﻧﺎوی ﮐوي .د ﺿرر ﻧﮫ رﺳوﻟو ﮐړﻧﻼری ﻻﻧدی ﻣوارد ھم ﺷﺎﻣل دي:
• د ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎﻧو د ژوﻧدﯾو ﭘﺎﺗﯥ ﺷوﯾو ،او ﺷﺎھداﻧو او ھﻣدارﻧQﮫ ﭘﮫ ﭘراﺧﮫ Cوﻟﻧﮫ ﺑﺎﻧدې د اﺳﻧﺎدو د اﺣﺗﻣﺎﻟﻲ ﻣﻧﻔﻲ اﻏﯾزو Jﺧﮫ
ﺧ ﺑ ر ﺗ ﯾ ﺎ.
• اوھﻣدارﻧQﮫ د دې اﺣﺗﻣﺎﻟﻲ ﻣﻧﻔﻲ اﻏﯾزو ﻟﭘﺎره ﭼﻣﺗوواﻟﯽ.
• د دې اﻏﯾزو او اړوﻧد زﯾﺎﻧوﻧو د ﻣﺧﻧﯾوي ﯾﺎ ﮐﻣوﻟو ﻟﭘﺎره د اﻗداﻣﺎﺗو ﭘﻠﻲ ﮐول.
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ھﻐﮫ ﻣﮭم ﺷﯾﺎن ﭼﯥ ﺑﺎﯾد ﭘﮫ اړه ﯾﯥ ﻓﮑر وﺷﯽ ﮐﻠﮫ ﭼﯥ ﭘرﯾﮑړه وﮐړی ﭼﯽ آﯾﺎ د اﺳﻧﺎدو ھJﮫ ﺑﮫ دا وړﺗﯾﺎ وﻟری ﭼﯥ د زﯾﺎن
ﺳﺑب ﺷﯽ ﭼﯽ ﺷﺎﻣل دی:
• د ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗو Jﺧﮫ ﺑﮫ Jﮫ ډول ﮐﺎر اﺧﯾﺳﺗل ﮐﯾږی
• Jوک ﺑﮫ ﯾﯥ وHوري
• ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﮫ ﮐﻠﮫ او JﻧQﮫ راﭘور ﺷﯽ
• د ﮐوﻣو ﻣوﺧو ﻟﭘﺎره ﺑﮫ راﭘور ورﮐول ﮐﯾږي
• Jوک ﺑﮫ د راﭘور ﺷوي ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗو Jﺧﮫ CHﮫ ﭘورﺗﮫ ﮐړي

ﻣﺣرﻣﯾت
ﻣﺣرﻣﯾت د ﺿرر ﻧﮫ رﺳوﻟو ﮐړﻧﻼرې ﯾوه ﻣﮭﻣﮫ ﺑرﺧﮫ ده او د اﺳﻧﺎدو ﺟوړوﻧﮑو ﺗﮫ اړﺗﯾﺎ ﻟري ﺗرJو د ﻣرﮐﮫ ﮐوﻧﮑو Jﺧﮫ
ﺗرﻻﺳﮫ ﺷوي ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺧوﻧدي ﮐړي ،ﭘﮫ MﺎﻧQړې ﺗوHﮫ د ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎﻧو د ژوﻧدﯾو ﭘﺎﺗﯥ ﺷوﯾو او ﺷﺎھداﻧو د ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗو ﭘﯾژﻧدل،
ﮐړﻧﻼرې ﺑﺎﯾد Mﺎی ﭘر Mﺎی ﺷﯽ ﺗر Jو ډاډ ﺗرﻻﺳﮫ ﺷﯽ ﭼﯥ د ﻣﺣرﻣﯾت اﺻول ﺗل ﺧوﻧدی وی او ﭘﮫ وار واردی ﭘروﺳو
ﺗﮫ ﮐﺗﻧﮫ ﮐﯾږی ﺗر Jو دا ﯾﻘﯾﻧﯽ ﺷﯽ ﭼﯥ Cول اﺳﻧﺎد اﺧﯾﺳﺗوﻧﮑﯽ د ﺣﺳﺎﺳو ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗو د ﺳﻣﺑﺎﻟوﻟو ﻟﭘﺎره Lﮫ ﻣﺟﮭز دی.
ﻣﺣرﻣﯾت ﻧﮫ ﯾوازې دا ﭼﯽ د اﺳﻧﺎدو د ﭘروﺳﯥ ﭘﮫ ﺟرﯾﺎن ﮐﯥ ھرJوک ﺧوﻧدي ﺳﺎﺗﻲ ،ﺑﻠﮑﮫ دا ﮐوﻟﯽ ﺷﻲ د ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎﻧو،
ﺷﺎھداﻧو او ژوﻧدﯾو ﭘﺎﺗﯥ ﺷوﯾو ﺳره د ﺑﺎور ﭘﮫ ﺟوړوﻟو ﮐﯥ ﻣرﺳﺗﮫ وﮐړي او د ﻣﺳﺗﻧد ﮐوﻧﮑﻲ او ﻣرﮐﮫ ﮐوﻧﮑﻲ ﺗرﻣﻧ dاړﯾﮑﮫ
ﭘﯾﺎوړې ﮐړي.
د اﺳﻧﺎدو Cﯾﻣوﻧﮫ ﺑﺎﯾد:
•
•
•
•

د ﻣﺣرﻣﯾت رو)ﺎﻧﮫ ﮐړﻧﻼری راﻣﯾﻧ2ﺗﮫ ﮐړئ او ډاډ ﺗرﻻﺳﮫ ﮐړئ ﭼﯥ :ول ﺳﻧد ورﮐووﻧﮑﻲ روزل ﺷوي ﺗرAو ﻣﻌﻠوﻣﺎت
ﭘﮫ ﺧوﻧدي ډول را:ول ﮐړي ،ذﺧﯾره ﮐړي او ورﺗﮫ ﻻﺳرﺳﯽ وﻣوﻣﻲ.
ﺑﺎﯾد ډاډ ﺗرﻻﺳﮫ ﮐړئ ﭼﯥ د :وﻟو ﭘﯾژﻧدﻟو ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗو ﻟﭘﺎره د ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗود ﻣﺣﺎﻓظت ﭘروﺳﯾﺟروﻧﮫ ﺷﺗون ﻟري ،ﭘﮫ ﺷﻣول د دی
ﭼﯽ ﺷﺧﺻﻲ ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗو ﻟﭘﺎره د ﺗﺧﻠص او ﮐوډ ﮐوﻟو ﺳﯾﺳ:ﻣوﻧﮫ وﺟود وﻟری.
او ډاډ ﺗرﻻﺳﮫ ﮐړئ ﭼﯥ د ﺧدﻣﺎﺗو ﻣﻼﺗړ ﺗﮫ :ول راﺟﻊ ﮐول ھم د ﻣﺣرﻣﯾت طرزاﻟﻌﻣﻠوﻧو ﺗﮫ ﻏﺎړه ﮐﯾ)ودل دی.
ﻣرﮐﮫ ﮐوﻧﮑو ﺗﮫ دا ﭘروﺳﯾﺟروﻧﮫ ﭘﮫ واﺿﺢ ډول ﺗﺷرﯾﺢ ﮐړئ او د اﺳﻧﺎدو ﯾﺎ ﻣﺳﺗﻧد د ﺗرﺳره ﮐوﻟو دﻣﺧﮫ د دوی رﺿﺎﯾت
ﺗرﻻﺳﮫ ﮐړئ .د ﻣرﮐﮫ ﮐوﻧﮑو ﺳره د ﺗﻣﺎس ﻟﭘﺎره طرزاﻟﻌﻣﻠوﻧﮫ راﻣﯾﻧ2ﺗﮫ ﮐړئ ﺗرAو ډاډ ﺗرﻻﺳﮫ ﺷﻲ ﭼﯥ د دوی ﻣﺣرﻣﯾت
د دوی ﭘﮫ ﮐوروﻧو او :وﻟﻧو ﮐﯥ ﺳﺎﺗل ﮐﯾږي.

د دې ﻟﭘﺎره ﭼﯥ د Cوﻟو ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎﻧو  ،دژوﻧدﯾو ﭘﺎﺗﯥ ﺷوﯾو او ﺷﺎھداﻧوﭼﯽ ﻣرﮐﮫ ورﺳﺧﮫ اﺧﯾﺳﺗل ﺷوی او ﻣﺣرﻣﺗوب ﯾﯽ ﺧوﻧدی
ﺷﯽ ﻧو دا ﻣﮭﻣﮫ ده ﭼﯥ Cول ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﭘﮫ ﯾوه ﺧوﻧدی Mﺎی ﮐﯥ ذﺧﯾره ﮐړی او ډاډ ﺗرﻻﺳﮫ ﮐړی ﭼﯥ ﯾوازې ﺑﺎﺻﻼﺣﯾﺗﮫ
ﮐﺎرﮐووﻧﮑﯽ ﮐوﻻی ﺷﯽ دی ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗو ﺗﮫ ﻻﺳرﺳﯽ ﭘﯾدا ﮐړی .ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﺎﯾد ﭘﮫ ھﺎرډ ﮐﺎﭘﻲ ﮐﯥ وﻧﮫ ﺳﺎﺗل ﺷﻲ ،او ھرJﮫ ﺑﺎﯾد
ﭘﮫ ﮐﻣﭘﯾوCر ﮐﯥ د ﭘﺎﺳورډ ﺳره ﺧوﻧدي وي .ﭘﮫ HرMﻧده ﺗﻠﯾﻔوﻧوﻧو ﮐﯥ ھﯾ xﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﮫ ذﺧﯾره ﮐوئ .دا ﻣﮭﻣﮫ ده ﭼﯥ د
ژوﻧدﯾو ﭘﺎﺗﯥ ﺷوﯾو او ﺷﺎھداﻧو ھوﯾت ﭘﮫ ﻋﺎﻣﮫ اﺳﻧﺎدو ﮐﯥ ﺧﺻوﺻﯽ او د ﭘﯾژﻧدﻟو وړ ﻧﮫ وي ،ﺑﺎﯾد ډﯾره ﭘﺎﻣﻠرﻧﮫ وﺷﯽ ﺗرJو
ډاډ ﺗرﻻﺳﮫ ﺷﯽ ﭼﯥ د ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗو ﭘﯾژﻧدل  ،ﻟﮑﮫ د ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﺷوی ﯾﺎ ﺷﺎھد ﻧوم  ،ﭘﺗﮫ  ،ﯾﺎ د ﻓزﯾﮑﯽ MﺎﻧQړﺗﯾﺎوو ﭘﯾژﻧدل  ،ﭘﮫ ﻋﺎﻣﮫ
اﺳﻧﺎدو ﮐﯥ ﺷرﯾﮏ ﺷوی ﻧدی .اوھﻣدارﻧQﮫ ﭘﮫ ﯾﺎد وﻟرئ ﭼﯥ د ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗو ﭘﯾژﻧدل ﭼﯥ ﺑﺎﯾد ﺧوﻧدي ﺷﻲ ﻣﻣﮑن د ﺑﺷري ﺣﻘوﻧو
ﺳرﻏړوﻧو ﯾﺎ ﻧورو ﭘﯾLو ﭘﮫ اړه MﺎﻧQړي ﺗوﺿﯾﺣﺎت ھم ﺷﺎﻣل وي ﭼﯥ ﯾو ﻣﺷﺧص ﻓرد ﺗﮫ اﺷﺎره ﮐوي ،د ﻣﺛﺎل ﭘﮫ ﺗوHﮫ
ﮐﮫ ﭼﯾرې ھﻐﮫ ﮐﻠﯽ ﭼﯥ ﺳرﻏړوﻧﮫ ﭘﮑﯥ ﺷوې وي ﮐوﭼﻧﯽ وي ،ﭘﮫ ﻋﺎﻣﮫ ﺗوHﮫ د ﮐﻠﻲ ﻧوم ﭘﮫ ډاHﮫ ﮐول ﻣﻣﮑن د ﺳرﭼﯾﻧﯥ
ھوﯾت JرHﻧد ﮐړي.
ﻣﺳﺗﻧد ﮐووﻧﮑﻲ ﺑﺎﯾد ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎﻧو او ﺷﺎھداﻧو ﺗﮫ د ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗو د ډوﻟوﻧو ﭘﮫ اړه ﺧﺑر ورﮐړي ﭼﯥ ﮐﯾدای ﺷﻲ ﭘﮫ ﻋﺎﻣﮫ اﺳﻧﺎدو ﮐﯥ
ﺷرﯾﮏ ﺷﻲ ،او دوی ﺗﮫ ﺧﺑر ورﮐړي ﭼﯥ دوی ﺑﮫ د ﭘﯾژﻧدﻧﯥ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺣرم وﺳﺎﺗﻲ .د ﻣﺣﺎﮐﻣﯥ ﯾﺎ ﻗﺿﺎﯾﯽ ﺗﺣﻘﯾﻘﺎﺗو ﭘﮫ
ﺻورت ﮐﯥ ،ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ﻣﻣﮑن د ﺟﺑران او ﺗوان د ﺗرﻻﺳﮫ ﮐوﻟو ﻟﭘﺎره ﯾو ﻗﺿﺎﯾﯽ ارHﺎن ﯾﺎ ﻣﺣﮑﻣﯥ ﺗﮫ Mﺎن وﭘﯾژﻧﻲ.
ﻣﺳﺗﻧد ﮐوﻧﮑﻲ ﺑﺎﯾد ﻣﯾﮑﺎﻧﯾزﻣوﻧﮫ راﻣﯾﻧMﺗﮫ ﮐړي ﺗرJو د اړﯾﮑو ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﭘﮫ ﺧوﻧدي ډول ذﺧﯾره ﮐړي او دا ﺑﺎﯾد د ﺣﻘوﻧود
ﺳرﻏړوﻧو ﯾﺎ ﺟرﻣوﻧود اﺳﻧﺎدو Jﺧﮫ ﺟﻼ وي ﮐﮫ ﭼﯾرې دوی ﻗرﺑﺎﻧﻲ ورﮐوﻧﮑﯽ ﺷﺧص ﺗﮫ رﺳﯾدو ﺗﮫ اړﺗﯾﺎ وﻟري.
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د Aوﻟﻧﯾزو رﺳﻧﯾو د ﮐﺎروﻟو ﻟﭘﺎره ﻋﻣﻠﻲ ﻻرHووﻧﯥ
ﭘﮫ دې وروﺳﺗﯾو ﮐﻠوﻧو ﮐﯥ د ﺟﻧﺳﯾت ﭘر ﺑﻧﺳټ د ﺗﺎوﺗرﯾﺧواﻟﻲ ﭘﮫ اړه ﭘﮫ ﻋﺎﻣﮫ ﺗو2ﮫ د ﻣوﺟودو اﺳﻧﺎدو ﯾوه
ﻟوﯾﮫ ﺑرﺧﮫ د Eوﻟﻧﯾزو رﺳﻧﯾو د ﭘﻠﯾټ ﻓﺎرﻣوﻧو ﻟﮑﮫ EوﯾEر ،ﯾوEﯾوب ،ﻓﯾﺳﺑوک او اﻧﺳEﺎ2رام ﻟﮫ ﻻرې ﺷرﯾﮏ
ﺷوي .ﭘﮫ Eوﻟﻧﯾزو رﺳﻧﯾو ﮐﯥ ﺷرﯾﮏ ﺷوي اﺳﻧﺎد د Eوﻟﻧو او ﻧړۍ ﺳره ﭘﮫ 3ودﻟو ﮐﯥ ﻣرﺳﺗﮫ ﮐوي ﭼﯥ ﭘﮫ
ﺷﺧړو او ﺑﺣران ﮐﯥ cﮫ ﭘﯾ3ﯾږي او د ﺣل د ﻏو3ﺗﻧﯥ ﻣﻼﺗړ ﯾﯽ ﮐوي ،ﺧو Eوﻟﻧﯾزې رﺳﻧ Wد Eوﻟو ﮐﺎرووﻧﮑو
ﭘر ﻣﺦ ﺧﻼﺻﯥ دی او ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﮐوﻻی ﺷﯽ ﭘﮫ ﻏﻠطو ﻻﺳوﻧو ﮐﯥ ﭘﺎی ﺗﮫ ورﺳﯾږی ﮐﮫ ﭼﭔرې ﭘﮫ ﻏﻠطﮫ ﺗو2ﮫ
وﮐﺎرول ﺷﯽ.
ﭘﮫ Eوﻟﻧﯾزو رﺳﻧﯾو ﯾﺎ اﻧﻼﯾن ﺳرﭼﯾﻧو د ﭘوﺳټ ﮐوﻟو ﭘر ﻣﮭﺎل دا ﻋﻣﻠﯽ ﻻر3ووﻧﯥ ﭘﮫ ذھن ﮐﯥ وﺳﺎﺗﺊ:
•
•

•
•

د ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎﻧو ،د ژوﻧدﯾو ﭘﺎﺗﯥ ﺷوﯾو ،ﺷﺎھداﻧو ،او د ھﻐوی د ﮐورﻧ Wد ﻏړو اﻧPوروﻧﮫ ﺑﺎﯾد ﺧړﭘړ ﯾﺎﺧﯾره
ﮐړئ او اﺻﻠﻲ ﻋﮑﺳوﻧﮫ ﭘﮫ ﺧوﻧدي Pﺎﯾوﻧو ﮐﯥ زﯾرﻣﮫ ﮐﯾدی ﺷﻲ ،ﻣbر د ﭘﯾژﻧدﻟو ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟﮑﮫ ﻣﺧوﻧﮫ
ﺑﺎﯾد آﻧﻼﯾن ﺷرﯾﮏ ﻧﺷﻲ.
ﮐﮫ اﻣﮑﺎن وﻟري د اﻧEرﻧﯾټ ﮐﺎروﻟو ﭘﮫ وﺧت ﮐﯥ ﯾوه ﻣﺟﺎزی ﺧﺻوﺻﻲ ﺷﺑﮑﮫ ﭼﯽ ) (VPNﻧوﻣﯾږی
وﮐﺎروئ VPN .ﺳﺗﺎﺳو د ﮐﻣﭘﯾوEر ﯾﺎ ﺗﻠﯾﻔون ﭘﯾژﻧدوﻧﮑﻲ  IPادرس ﭘEوي او ﺳﺗﺎﺳو ھوﯾت ﺳﺎﺗﻲ ،ﭘﮫ
ھرﺻورت  ،ﭘﮫ ﯾﺎد وﻟرئ ﭼﯥ Pﯾﻧﯥ ھﯾوادوﻧﮫ د  VPNsﮐﺎرول ﮐﻧﺗروﻟوی او ﻣﻣﮑن ﮐﺎرووﻧﮑﯽ دﯾﺗﮫ
اړﺗﯾﺎ وﻟري ﭼﯥ ﻟﮫ ﺣﮑوﻣت ﺳره راﺟﺳﺗر ﺷﻲ  ،ﻧو د  VPNﮐﺎروﻟو دﻣﺧﮫ د ﺧﭘل ھﯾواد ﻗواﻧﯾن او
ﻣﻘررات وcﯾړئ.
ﮐﮫ ﭼﯾرې ﭘﮫ Eوﻟﻧﯾزو رﺳﻧﯾو ﮐﯥ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺷرﯾﮏ ﮐوی ﻧو د ﺷﺧﺻﻲ ﺣﺳﺎب ﭘرPﺎی د ﯾوې ادارې ﻟﺧوا
د ﺗﻧظﯾم ﺷوی ﭘروﻓﺎﯾل ﯾﺎ ﺣﺳﺎب ﮐﺎرول ﭘﮫ ﻧظر ﮐﯽ وﻧﯾﺳﯽ .دا د ﯾو ﻓرد ﭘﮫ ﺗو2ﮫ دا ﺳﺗﺎﺳو د ھوﯾت ﭘﮫ
ﺳﺎﺗﻠو ﮐﯥ ﻣرﺳﺗﮫ ﮐوي.
د Eوﻟﻧﯾزو رﺳﻧﯾو ډﯾری ﭘوﺳEوﻧﮫ ﭘﮫ ﻣﺳﺗﻘﯾم ډول د 2رPﻧده ﺗﻠﯾﻔوﻧوﻧو cﺧﮫ راPﻲ ﭼﯥ د Eوﻟﻧﯾزو رﺳﻧﯾو
ﭘﻠﯾټ ﻓﺎرﻣوﻧو ﺳره وﺻل دي ،ﭘﮫ ﭘﺎﯾﻠﮫ ﮐﯥ ﺣﺳﺎس ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﭘﮫ 2رPﻧده ﺗﻠﯾﻔوﻧوﻧو ﮐﯥ زﯾرﻣﮫ ﮐﯾږي ،او
ﮐﻠﮫ ﭼﯥ د ﭼﮏ ﭘواﯾﻧEوﻧو ﯾﺎ ﭘﮫ ھﻐو ﺳﯾﻣو ﮐﯥ ﭼﯥ د وﺳﻠﮫ واﻟو ډﻟو ﯾﺎ دوﻟﺗﯽ اﻣﻧﯾﺗﯽ Pواﮐوﻧو ﻟﮫ ﺧوا
2زﻣﮫ ﮐﯾږی ﺳﻔر ﮐوئ ﻧو ﭘﮫ ﯾﺎد وﻟرئ ﭼﯥ ﺳﺗﺎﺳو ﭘﮫ 2رPﻧده ﺗﻠﯾﻔون ﮐﯥ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﮐوﻟﯽ ﺷﯽ ﺧطر
راﻣﻧPﺗﮫ ﮐړی .د ﻣﺛﺎل ﭘﮫ ﺗو2ﮫ ﭘﮫ ﭼﮏ ﭘواﯾﻧټ ﮐﯥ ﯾو ﺳﺎﺗوﻧﮑﯽ ﮐوﻟﯽ ﺷﻲ ﺳﺗﺎﺳو ﺗﻠﯾﻔون ﮐﯽ د
ﻋﮑﺳوﻧو ،وروﺳﺗﻲ اﯾس اﯾم اﯾس ﯾﺎ ﻟﯾږل ﺷوي ﺑرﯾ3ﻧﺎﻟﯾﮏ ﭘﯾﻐﺎﻣوﻧﮫ ،او ﻧور ﻣﻌﻠوﻣﺎت وﭘﻠEﻲ .ﻧو ﮐﮫ
ﺗﺎﺳو د ﻟEون ﯾﺎ ﺗﺎﻻﺷﯽ ﮐوﻟو ﺧطر ﺳره ﻣﺦ ﯾﺎﺳت ﻧو د ﺑرﯾ3ﻧﺎﯾﯽ وﺳﯾﻠو cﺧﮫ ﺣﺳﺎس ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣذف
ﮐوﻟو ﺗﮫ ﭘﺎم وﮐړئ.

ﭘﮫ ﺧوﻧدي ډول د ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗو ذﺧﯾره ﮐول
د ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎﻧو  ،د ژوﻧدﯾو ﭘﺎﺗﯥ ﺷوﯾو  ،ﺷﺎھداﻧو ﯾﺎ ﻧورو ﭘﮫ اړه ھر ډول ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﭼﯥ د اﺳﻧﺎدو د ھJو ﻣﻼﺗړ ﮐوی او
ھﻣدارﻧQﮫ ھﻐﮫ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﭼﯥ د ﻣرﮐﯥ ﯾﺎ Cوﻟﻧﯾزو رﺳﻧﯾو ﭘﮫ ﺗرڅ ﮐﯥ ﺗرﻻﺳﮫ ﺷوی ﺑﺎﯾد ﺧوﻧدی وی .ھﻐﮫ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﭼﯥ
ﺧوﻧدي ﻧﮫ وي ﮐﯾداﯾﺷﯽ ﭘﮫ ﻣﺣرﻣﯾت ﮐﯥ د ﺳرﻏړوﻧﯥ ﻻﻣل ﺷﻲ او ﻣﺳﺗﻧد ﮐووﻧﮑﻲ ،ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ،ژوﻧدي ﭘﺎﺗﯥ ﺷوي او ﺷﺎھدان
ﭘﮫ ﺧطر ﮐﯥ اﭼوی ،اوھﻣدارﻧQﮫ د اﺳﻧﺎدو د ﭘروﺳﯥ ﻣوﺧﯥ ﻟﮫ ﺧطر ﺳره ﻣﺧﺎﻣﺦ ﮐوي.
د ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗو ﻟﭘﺎره ﺧطروﻧﮫ ﮐوﻻی ﺷﯽ ﭼﯥ ﺷﺎﻣل وی ﭘﮫ ﻻﻧدی ډول:
•
•
•
•
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د ډﯾﺟﯾ:ﻠﯽ ﯾﺎ ﮐﺎﻏذی ﻓﺎﯾﻠوﻧو ﻏﻼ ﮐول
د ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗو ﻟﮫ ﻻﺳﮫ ورﮐول ﯾﺎ ﻟﮫ ﻣﻧ2ﮫ ﺗﻠل
د ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗو ﺗﻌدﯾل
د ډﯾﺟﯾ:ﻠﯽ ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗو ﺣﯾﮏ ﮐﯾدل

اﻣﻧﯾﺗﯽ ﻣﺎھرﯾن ﺳﭘﺎرLﺗﻧﮫ ﮐوي ﭼﯥ ﻣﺳﺗﻧد ﮐوﻧﮑﻲ د ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗو ﻟﭘﺎره "ﭘﮫ ﺗراﻧزﯾت ﮐﯽ ﯾﻌﻧﯽ ﭘﮫ ﻟﯾږد ﮐﯽ" او ھﻣدارﻧQﮫ د
ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗو ﻟﭘﺎره "ﭘﮫ آرام ﮐﯥ" د ﺧوﻧدﯾﺗوب ﭘﻼﻧوﻧﮫ ﺟوړ ﮐړي .ﭘﮫ "ﺗراﻧزﯾټ ﯾﻌﻧﯽ ﭘﮫ ﻟﯾږد" ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗو ﮐﯥ د اﺳﻧﺎدوھﻐﮫ
ﻣواد ﺷﺎﻣل دي ﮐﻠﮫ ﭼﯥ دا د ﺗﻠﯾﻔون ﯾﺎ وﯾډﯾو ﮐﺎل ،ﺑرﯾLﻧﺎﻟﯾﮏ ،د  SMSﻣﺗن ﭘﯾﻐﺎم ،ﯾﺎ د ډﯾﺟﯾCل ﻣﺧﺎﺑراﺗﻲ ﻣﯾﺗودوﻧو ﻟﮫ
ﻻرې ﺷرﯾﮏ ﮐﯾږي" .ﭘﮫ آرام" ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗو ﮐﯥ ډﯾﺟﯾCل ﻓﺎﯾﻠوﻧﮫ ،ﭘﮫ ﻣﯾز ﮐﯥ د ﮐﺎﻏذ ﻓﺎﯾﻠوﻧﮫ ﯾﺎ د ﮐﺎﺑﯾﻧټ ﻓﺎﯾل دوﺳﯾﯽ ،د ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎﻧود
ژوﻧدﯾو ﭘﺎﺗﯥ ﺷوﯾو او ﺷﺎھداﻧو ﯾﺎ ﻧورو ﭘﮫ اړه ﭼﺎپ ﺷوي ﺗوﺿﯾﺣﺎت ﺷﺎﻣل دي ﭼﯥ د اﺳﻧﺎدو د ھJو ﻣﻼﺗړ ﮐوي ،او د
ډﯾﺟﯾCﻠﯽ ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗو ﭼﺎپ ﮐول ﻟﮑﮫ ﺳﭘرﯾډ ﺷﯾCوﻧﮫ ،او داﺳﯥ ﻧور.
دﻟﺗﮫ Mﯾﻧﯥ ﻣوارد دي ﭼﯥ ﺗﺎﺳو ﮐوﻟﯽ ﺷﺊ د ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗو ﺳﺎﺗﻧﮫ وﮐړئ:
• د ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗو اﻣﻧﯾﺗﻲ ﭘﺎﻟﯾﺳﻲ ﭘﮫ ﭘﺎم ﮐﯥ وﻧﯾﺳﺊ ﻟﮑﮫ ﺣﺳﺎﺳو ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗو ﺗﮫ ﻻس رﺳﯽ ،د ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗو اړﯾﮑﮫ ،د ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗو ذﺧﯾره
ﮐول ،د Cوﻟﻧﯾزو رﺳﻧﯾو ﮐﺎرول ،د ﺣﺳﺎس ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗو اداره ﮐول ،او ﺣﻣل و ﻧﻘل ﭘوLښ ﮐوي.
د دی د اﺳﻧﺎدو ﺗQﻼره ﻻﻧدی ﻣواردو ﺗﮫ اړﺗﯾﺎ ﻟری:
o
o
o
o
o
o

د ﻣرﮐﮫ ﮐوﻧﮑﻲ ﻣﺣرﻣﯾت د ﺳﺎﺗﻠو ﻟﭘﺎره د ﮐوډﯾﻧ^ ﺳﯾﺳ:م ﮐﺎرول
ﺣﺳﺎﺳو ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗو ﺗﮫ د ﻻﺳرﺳ_ ﻟروﻧﮑو ﺧﻠﮑو ﺷﻣﯾر ﻣﺣدودول
د ﯾو ھﺎرډ ډراﯾو ﮐﺎرول ﮐوم ﭼﯥ ﮐوﻻی ﺷﯽ د اور ﺿد ﺧوﻧدی اووﺳﯽ او ﯾﺎ ﭘﮫ ﯾوازې ﺗوaﮫ ﭘﮫ ﮐﻣﭘﯾو:ر ﮐﯥ ذﺧﯾره ﺷﯽ
ﭼﯥ د ﺣﺳﺎﺳو ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗو د ذﺧﯾره ﮐوﻟو ﻟﭘﺎره د ھﯾ bﺳرور ﺳره ﺗړﻟﯽ ﻧﮫ وی د ﺑﯾﻠcﯥ ﭘﮫ ﺗوaﮫ 2ﯾﻧﯥ ﺳﺎزﻣﺎﻧوﻧﮫ د اړﯾﮑو
ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﭘﮫ ﺟﻼ ﺗوaﮫ ﭘﮫ ډراﯾو ﮐﯥ ذﺧﯾره ﮐوي ،د ﭘﯾ)و او ﺟرﻣوﻧو د ﺟزﯾﺎﺗو ﺳرﺑﯾره ﭼﯥ دوی ﯾﯥ ﺷﺎھدان دي
د ﭘ:ﻧوم ﯾﺎ ﭘﺎﺳورډ ﺧوﻧدي ﻓوﻟډروﻧﮫ او ﮐوډ ﺷوي ډراﯾوﻧو ﮐﺎرول
ھﯾAﮑﻠﮫ ﺣﺳﺎس اﺳﻧﺎد ﯾﺎ اﻟﯾﮑﺗروﻧﯽ وﺳﺎﯾل ﭘﮫ ﻋﺎﻣﮫ 2ﺎﯾوﻧو ﻟﮑﮫ ﻣو:رو ،رﺳﺗوراﻧﺗوﻧو ،ھو:ﻠوﻧو ﯾﺎ ﮐور ﮐﯥ ﻣﮫ ﭘرﯾږدئ
د ﺣﺳﺎﺳو ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗو د وړﻟو Aﺧﮫ ډډه ﮐول ﭘﮫ 2ﺎﻧcړې ﺗوaﮫ ھر ھﻐﮫ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﭼﯥ ﻣرﮐﮫ ﮐوﻧﮑﻲ ﯾﺎ ﺷﺎھدان ورﺑﺎﻧدی ﭘﯾژﻧدل
ﮐﯾږی او ﭘﮫ 2ﺎﻧcړې ﺗوaﮫ ﮐﻠﮫ ﭼﯥ د ﭘوﻟو ﯾﺎ ﭼﮏ ﭘواﯾﻧ:وﻧو Aﺧﮫ ﺗﯾرﯾږي

• د ﻟوړ ﻣﻌﯾﺎروﻧو ﮐوډ ﺷوي اﻟﯾﮑﺗروﻧﯽ ﺳﯾﺳCﻣوﻧو ﮐﺎرول ﭘﮫ ﻧظر ﮐﯽ وﻧﯾﺳﯽ ﻣQر ﭘﮫ ﯾﺎد وﻟرئ ﭼﯥ ﮐوډ ﮐول ډﯾری
وﺧﺗوﻧﮫ د ﻣﻠﻲ ﻗﺎﻧون ﻟﺧوا ﺗﻧظﯾم ﮐﯾږی او ﻣﻣﮑن ﭘﮫ Mﯾﻧو ھﯾوادوﻧو ﮐﯥ ﻏﯾرﻗﺎﻧوﻧﻲ وي ﻧو د Mﺎﯾﯽ اﻣﻧﯾﺗﯽ ﻣﺗﺧﺻص ﺳره
ﻣﺷوره وﮐړئ ﺗرJو وHورئ ﭼﯥ ﺳﺗﺎﺳو ﭘﮫ MﺎﻧQړي ﺷراﯾطو ﮐﯥ Jﮫ اﺟﺎزه ﻟري.
• د ډﯾﺟﯾCﻠﯽ ډﯾCﺎ ﻟﭘﺎره ،د ﮐوډ ﮐوﻟو Cﯾﮑﻧﺎﻟوژﯾو ﮐﺎرول ﭘﮫ ﻧظر ﮐﯽ وﻧﯾﺳﯽ ،د ﻧوي وﯾروس ﺿد ﺳﺎﻓCوﯾر Jﺧﮫ ﮐﺎر واﺧﻠﺊ،
د C ITول وﺳﺎﯾل او ﺣﺳﺎس ﻓوﻟډروﻧﮫ د ﻗوي ﭘﺎﺳورډوﻧو ﺳره ﺧوﻧدي ﮐړئ ،ﯾو رﯾﻣوټ ﺳرور ﺗﮫ ﻣﻧظم ﺑﯾﮏ اپ ﮐړئ او
د اړﺗﯾﺎ ﭘﮫ ﺻورت ﮐﯥ ھﺎرډ ډراﯾو ﻟرې ﮐړئ.
• د ھر ھﻐﮫ ﻣوادو ﻟﭘﺎره ﭼﯥ آﻧﻼﯾن ﭘوﺳټ ﺷوي ،د ﯾوې ادارې ﯾﺎ ارHﺎن ﭘﮫ وﯾب ﭘﺎmﮫ ﮐﯥ ﯾﺎ د Cوﻟﻧﯾزو رﺳﻧﯾو ﻟﮫ ﻻرې د
ﺗﺻوﯾب ﮐړﻧﻼر Mﺎی ﭘﮫ Mﺎی ﮐړئ ﻟﮑﮫ ﻓﯾﺳﺑوک او CوﯾCر ،د دې ﻟﭘﺎره ﭼﯥ اطﻣﯾﻧﺎن ﺗرﻻﺳﮫ ﺷﻲ ﭼﯥ ﺣﺳﺎس ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﭘﮫ
دﻗت ﺳره ﺑدل ﺷوي ﯾﻌﻧﯽ Hوﺗﯽ ﭘﮑﯽ وھل ﺷوی ﻧو ﺑﺎﯾد د ﯾو ﺳﻧد ﯾﺎ ﻋﮑس ﭘوﺳټ ﮐوﻟو Jﺧﮫ ﻣﺧﻧﯾوی وﺷﻲ ﭼﯥ ﭘﮫ ﻧﺎJﺎﭘﻲ
ډول د ﻗرﺑﺎﻧﻲ ﺷوی ﯾﺎ ﺷﺎھد ھوﯾت  ،د ھﻐﮫ  /د ھﻐﮫ Mﺎی  ،د ﻣرﮐﯥ ﻣوﻗﻌﯾت  ،د ﮐﺎر Mﺎی ﻋﮑﺳوﻧﮫ ﯾﺎ ﭘﮫ ﺷﺎﻟﯾد ﮐﯥ د ﮐﺎر
Mﺎی ﺳره JرHﻧدﯾږي ﯾﺎ Lﮑﺎره ﮐﯾږی.

ﮐﮫ ﺗﺎﺳو وﻣوﻣﺊ ﭼﯥ ﺗﺎﺳو ﯾﺎ ﺳﺗﺎﺳو اداره ﻧﺷﻲ ﮐوﻟﯽ ﭘﮫ ﺧوﻧدي ډول ﻣﻌﻠوﻣﺎت ذﺧﯾره ﮐړي MADRE ،او
ﻧور ﺳﺎزﻣﺎﻧوﻧﮫ ﮐوﻟﯽ ﺷﻲ ﺗﺎﺳو ﺳره ﺧوﻧدي ذﺧﯾره ﮐوﻟو ﮐﯥ ﻣرﺳﺗﮫ وﮐړي .ﭘﮫ دې اړه د  MADREﺳره
د ﺧﺑرو اﺗرو ﻟﭘﺎره ،ﻣﮭرﺑﺎﻧﻲ وﮐړئ  advocacy@madre.orgﺗﮫ ﭘﮫ اﻧVﻠﯾﺳﻲ ،دري ﯾﺎ ﭘHﺗو ﮐﯥ
ﺑرﯾHﻧﺎﻟﯾﮏ ﯾﺎ اﯾﻣﯾل وﮐړی.
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د ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎﻧو ،ژوﻧدي ﭘﺎﺗﯥ ﺷوﯾو او ﺷﺎھداﻧو ﺧوﻧدﯾﺗوب او اﻣﻧﯾت
ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن  ،ژوﻧدی ﭘﺎﺗﯥ ﺷوی  ،او ﺷﺎھدان د روﻏﺗﯾﺎ او ھوﺳﺎﯾﻧﯽ ﻟﭘﺎره د ډول ډول ﺧطروﻧو ﺳره ﻣﺦ دی  ،او د اﺳﻧﺎدو
ﭘروﺳﮫ ﺑﺎﯾد دا ﺧطروﻧﮫ د اﻣﮑﺎن ﺗر ﺣده ﭘورې راوﭘﻧMوی .د اﺳﻧﺎدو ﭘﮫ ﭘروﺳﮫ ﮐﯥ Hډون ﮐوﻻی ﺷﯽ ھﻐوی د ﻻ زﯾﺎﺗو
زﯾﺎﻧوﻧو ﻟﮫ Hواښ ﺳره ﻣﺧﺎﻣﺦ ﮐړی  ،او ﻣﺳﺗﻧد ﺟوړوﻧﮑﯽ ﺑﺎﯾد د ﻣﺷﺗرﮐو HواLوﻧو Jﺧﮫ ﺧﺑر وی ﺗر Jو ھﻐوی د اﺳﻧﺎدو
ﭘﮫ ﭘروﺳﮫ ﮐﯥ د Hډون Jﺧﮫ ﻣﺧﮑﯥ ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن  ،ژوﻧدی ﭘﺎﺗﯥ ﺷوی او ﺷﺎھدان ﺧﺑر ﮐړی .د اﺳﻧﺎدو د ﭘروﺳﯥ ﭘﮫ ھر ﭘړاو
ﮐﯥ ﺑﺎﯾد ﻟﮫ دوی ﺳره ﻣﺷوره وﺷﯽ.
ﻋﺎم ﺧﻄﺮوﻧﮫ ﻣﺸﺘﻤﻞ دی:
•
•
•
•
•
•
•

ﺑﯿﺎ ﺻﺪﻣﮫ ور ﮐﻮل او اﺿﺎﻓﻲ اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﻲ زﯾﺎن
د ﻣﺮﺗﮑﺒﯿﻨﻮ ﯾﺎ ﻟﮫ ھﻐﮫ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﻟﺨﻮا ﭼﯽ د ﻣﺮﺗﮑﺒﯿﻨﻮ ﺳﺮه ﺗFاو ﻟﺮی ډارول
ﻏﭻ اﺧﯿﺴﺘﻨﮫ او ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟﯽ د ﻣﺮﺗﮑﺒﯿﻨﻮ ﯾﺎ د ﻣﺮﺗﮑﺒﯿﻨﻮ ﺳﺮه ﺗFﻟﯽ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﻟﺨﻮا
Mﻮﻟﻨﯿﺰه ﺑﺪﻧﺎﻣﻲ
د ﮐﻮرﻧ Oﯾﺎ Mﻮﻟﻨﯥ رد ﮐﻮل
ﻧﯿﻮل او ﺑﻨﺪی ﮐﻮل ﯾﺎ ﺗﻮﻗﯿﻔﻮل
د ﺧﺪﻣﺎﺗﻮ وړاﻧﺪی ﮐﻮﻧﮑﻮ او ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﻨﻮ Vﺨﮫ د ﻣﻼﺗ Fﻧﺸﺘﻮاﻟﯽ

ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮړوﻧﮑﯽ ﺑﺎﯾﺪ د دې ﺧﻄﺮوﻧﻮ د ﻟ?وﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﻻﻧﺪی Dﺎﻣﻮﻧﮫ واﺧﻠﯽ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

د ﺿﺮر ﻧﮫ رﺳﻮﻟﻮ اﺻﻮﻟﻮ ﺗﮫ ﻏﺎړه ﮐﯿYدئ
د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ د ذﺧﯿﺮه ﮐﻮﻟﻮ ﭘﺮوﺳﯥ داﺳﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐFئ ﭼﯥ د ﻣﺤﺮﻣﺘﻮب ﺗﺮ Mﻮﻟﻮ ﻟﻮړ ﻣﻌﯿﺎروﻧﮫ وﻟﺮی
ﮐﻠﮫ ﭼﯥ د ﺟﻨﺴﻲ ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟﯽ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﮐﻮی ،د ړﺗﯿﺎ ﭘﮫ ﺻﻮرت ﮐﯽ ﯾﻮازې د ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎﻧﻮ ،ژوﻧﺪي ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮﯾﻮ ،او ﺷﺎھﺪاﻧﻮ ﺳﺮه
ﻣﺮﮐﮫ وﮐFئ او د ﻣﺮﮐﻮ ﺷﻤﯿﺮ د داﺳﯥ اﺷﺨﺎﺻﻮ ﻟﭙﺎره ﻣﺤﺪود ﮐFئ
د ﺧﭙﻞ ﺷﺎوﺧﻮا Vﺨﮫ ﺧﺒﺮ اوﺳﺊ ،ﭘﮫ ﺧﻮﻧﺪی او ﺷﺨﺼﯽ nﺎﯾﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﻣﺮﮐﯥ ﺗﺮﺳﺮه ﮐFئ ﭼﯥ ﺑﯥ طﺮﻓﮫ ،ھﻮﺳﺎ ،او ﭘﮫ اﺳﺎﻧO
ﺳﺮه د ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎﻧﻮ  ،ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮﯾﻮ او ﺷﺎھﺪاﻧﻮ ﻟﭙﺎره ﻻﺳﺮﺳﯽ وړ وی.
ﭘﮫ ھﯿ rﻋﺎﻣﮫ nﺎی ﮐﯥ د ﺗﺮﻻﺳﮫ ﺷﻮي ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﭘﮫ اړه ﺑﺤﺚ ﻣﮫ ﮐﻮئ ﭼﯿﺮې ﭼﯥ د ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮړوﻧﮑﯽ ﭘﺮﺗﮫ ﻧﻮر اﺷﺨﺎص
ﺷﺘﻮن وﻟﺮي ﯾﺎ د اﺳﻨﺎدو Mﯿﻢ Vﺨﮫ ﺑﻐﯿﺮ د ﻣﻠvﺮو ﯾﺎ د ﮐﻮرﻧ OﻏFو ﺳﺮه.
ﺗﻞ ﻟﮫ ﻣﺮﮐﮫ ﮐﻮﻧﮑﻲ Vﺨﮫ وﭘﻮwﺘﺊ ﭼﯥ د دوی ﺳﺮه د ﺗﻤﺎس ﻟﭙﺎره ﺗﺮMﻮﻟﻮ ﺧﻮﻧﺪي ﻻره Vﮫ ده
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﯾﻮازې د اړﺗﯿﺎ ﭘﮫ اﺳﺎس ﺷﺮﯾﮏ ﮐFئ
ھﯿzﮑﻠﮫ ﻣﺮﮐﮫ ﮐﻮﻧﮑﻮ ﺗﮫ د ﻧﻮرو ﭘﮫ اړه ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﮫ ورﮐﻮئ ﭼﯥ د اﺳﻨﺎدو ﭘﮫ ﭘﺮوﺳﮫ ﮐﯥ wﮑﯿﻞ دي ،ﭘﮫ nﺎﻧFvې ﺗﻮ{ﮫ
ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ،ژوﻧﺪي ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮي او ﺷﺎھﺪان
ﮐﮫ ﭼﯿﺮﺗﮫ ﭼﯥ ﺷﺘﻮن وﻟﺮي ،ﺗﻞ د راﺟﻊ ﮐﻮﻟﻮ ﺳﺮﭼﯿﻨﻮ ﺳﺮه د اړﯾﮑﻮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﭘﮫ ﻻس ﮐﯥ وﻟﺮئ ،ﺗﺮVﻮ ﻣﺮﮐﮫ ﮐﻮﻧﮑﻲ د
روﻏﺘﯿﺎ ﺧﺪﻣﺎﺗﻮ ،رواﻧﻲ Mﻮﻟﻨﯿﺰ ﻣﻼﺗ ،Fاو ﻧﻮرو اړﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎﺗﻮ ﺗﺮﻻﺳﮫ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت وﻟﺮي ﭼﯥ ﮐﻮﻟﯽ ﺷﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻓﺰﯾﮑﻲ او اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﻲ اړﺗﯿﺎوو ﺗﮫ nﻮاب وواﯾﻲ.

د ﻣﺳﺗﻧد ﺟوړوﻧﮑو ﺣﻔﺎظت او اﻣﻧﯾت
د ﺑﺷري ﺣﻘوﻧو د ﺳرﻏړوﻧو ﻣﺳﺗﻧد ﮐول ﭘﮫ Cوﻟﻧو ﮐﯥ د ﺑدﻟون ﻟﭘﺎره ﯾوه Mواﮐﻣﻧﮫ وﺳﯾﻠﮫ ده ،ﻣQر ﭘﮫ ھﻐو ﺳﯾﻣو ﮐﯥ ﭼﯥ د
ﺟQړې ﯾﺎ ﻧﺎورﯾن ﺳره ﻣﺦ دي ،دا ﮐﺎر ﻟﮫ ﺧطر ﺳره ﻣﺦ ﮐﯾږي .ﻣﺳﺗﻧد ﺟوړﻧﮑﯽ ﺑﺎﯾد د اﺣﺗﻣﺎﻟﻲ ﺧطروﻧو Jﺧﮫ ﺧﺑر وي او
د اﺳﻧﺎدو ﭘروﺳﯥ دﻣﺧﮫ ﭘﮫ ﺟرﯾﺎن ﮐﯥ او وروﺳﺗﮫ د اﻣﮑﺎن ﺗر ﺣده د دوی د ﮐﻣوﻟو ھJﮫ وﮐړي .ﮐﻠﮫ ﭼﯥ د ﺧطروﻧو ﮐﻣول
ﻣﻣﮑن ﻧﮫ وی  ،اﺳﻧﺎد اﺧﯾﺳﺗوﻧﮑﯽ ﯾﺎ ﻣﺳﺗﻧد ﺟوړوﻧﮑﯽ ﺑﺎﯾد د اﺳﻧﺎدو ﭘﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾﺗوﻧو ﻻس ﭘورې ﻧﮫ ﮐړی .ﻣﺳﺗﻧد ﺟوړوﻧﮑﯽ ﺗل
ﮐوﻻی ﺷﯽ ﭼﯥ وروﺳﺗﮫ ﺣﺎﻻت ﺑﯾﺎ وارزوی او دا ﭼﯽ اﺳﻧﺎد ﻣﺦ ﭘر وړاﻧدی ﻻړﺷﯽ ﮐﻠﮫ ﭼﯥ ﺧطروﻧﮫ ﮐم ﺷﯽ.
ﻋﺎم ﺧطروﻧﮫ ﮐوﻻی ﺷﯽ ﭼﯥ ﺷﺎﻣل وی ﭘﮫ ﻻﻧدی ډول:
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•
•
•
•
•

ﭘﮫ :وﻟﻧﮫ ﮐﯥ د وﺳﻠﮫ واﻟو ډﻟو ﯾﺎ ﻧورو ﻟﺧوا د ﻣﺳﺗﻧد ﺟوړوﻧﮑو ﭘر وړاﻧدې ﺗﺎوﺗرﯾﺧواﻟﯽ ﯾﺎ aوا)وﻧﮫ
د ﺟcړې اړوﻧد ﺗﺎوﺗرﯾﺧواﻟﯽ او ﺑرﯾدوﻧﮫ
د ﻣرﮐﮫ ﮐوﻧﮑو ،ﺷﺎھداﻧو ﯾﺎ ھم د ﻣﺳﺗﻧد ﺟوړوﻧﮑو ﭘﮫ ﺧﭘل ﺳر ﻧﯾول ﯾﺎ ﺗوﻗﯾف ﮐول
د ﻏﯾر دوﻟﺗﻲ ﻣوﺳﺳو ﯾﺎ اﻧﺟوaﺎﻧو ﭘﮫ وړاﻧدې ﻏﭻ اﺧﯾﺳﺗل ﭼﯥ اﺳﻧﺎد ﯾﯥ ﺗرﺳره ﮐوي
اﺣﺳﺎﺳﺎﺗﻲ ﺳﺗړﯾﺎ او ﻧﺎوړه ﺻدﻣﮫ ﭼﯥ د ﻣﺳﺗﻧد ﺟوړوﻧﮑو رواﻧﻲ : -وﻟﻧﯾز ھوﺳﺎﯾﻧﯥ ﺗﮫ زﯾﺎن رﺳوي

ﻣﺳﺗﻧد ﺟوړوﻧﮑﯽ ﺑﺎﯾد د ﺧﭘل ﺷﺎوﺧوا ﺳﯾﻣو ﭘورې اړوﻧد ﺧطروﻧو ﻟﭘﺎره ھم ﭼﻣﺗو وي ،ﭘﮫ MﺎﻧQړې ﺗوHﮫ ﮐﮫ ﭼﯾرې دوی د
ﻧﺎورﯾن ﭘﮫ ﺳﺎﺣﮫ ﮐﯥ د ﻣرﮐو ﻟﭘﺎره Jﺧﮫ ﺳﻔر ﮐوي .ﭘدې ﺧطروﻧو ﮐﯥ د ﺳړک د ﻏﺎړی ﺗراﻓﯾﮑﻲ ﭘﯾLﯥ او ﭘﮫ ﺳړک ﮐﯽ
ﻧور ﺧﻧډوﻧﮫ  ،او د ﭼﺎﭘﯾ﷼ ﯾﺎ اﻗﻠﯾم آﻓﺗوﻧﮫ ﻟﮑﮫ ﺳﯾﻼﺑوﻧﮫ ﯾﺎ اوروﻧﮫ ﺷﺎﻣل دي.
د دې ﺧطروﻧو د ﮐﻣوﻟو ﻟﭘﺎره ،ﻣﺳﺗﻧد ﺟوړوﻧﮑﯽ ﺑﺎﯾد ﯾو اﻧﻔرادي او ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ اﻣﻧﯾﺗﻲ ﭘﺎﻟن ﺟوړ ﮐړي ،د ھر ﺷﺧص او
ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻧﯾﺗﻲ ﭘﻼن د دوی د ﺷراﯾطو ،ھوﯾت او ﻧورو ﻓﮑﺗوروﻧو ﭘر ﺑﻧﺳټ ﺗوﭘﯾر ﻟري ﯾﺎ ﺧطروﻧﮫ ،د HواLوﻧو ﻓرﯾﮑوﯾﻧﺳﻲ،
او داﺳﯥ ﻧور ورﺑﺎﻧدی اﻏﯾزه ﮐوي.
د اﻣﻧﯾﺗﻲ ﭘﻼن ﺟوړوﻟو ﮐﯽ ﻻﻧدی ﻣوارد ﺷﺎﻣل دي :
o
o
o
o
o

د ﺷراﯾطو ﺗﺣﻠﯾل
د ﺧطر ارزوﻧﮫ
د aواښ ﯾﺎ ﺗﮭدﯾد ﺗﺣﻠﯾل
د اﻣﻧﯾﺗﯽ ﭘﻼن ﺗوﻟﯾد
د ﭘﻼن ﺗطﺑﯾق او ﺑﯾﺎ ﮐﺗﻧﮫ

د ﻓرﻧټ ﻻﯾن ﻣداﻓﻌﯾﻧو د اﻣﻧﯾت ﭘﮫ اړه ﯾو ﮐﺎري ﮐﺗﺎب )ﭘﮫ ﺧطر ﮐﯥ د ﺑﺷري ﺣﻘوﻧو ﻣداﻓﻌﯾﻧو ﻟﭘﺎره ﻋﻣﻠﻲ Hﺎﻣوﻧﮫ( ﺟوړ
ﮐړي دي .ﮐوم ﭼﯥ CHورې ﺳرﭼﯾﻧﯥ او ﻋﻣﻠﻲ وﺳﯾﻠﯥ ﻟري ﺗرJو ﯾو ﻗوي او ھراړﺧﯾز اﻣﻧﯾﺗﻲ ﭘﻼن راﻣﯾﻧMﺗﮫ ﮐړي.
ﺑرﺳﭔره ﭘر دې" ،ﭘﮫ ﺷﺧړه ﯾﺎ ﺟQړه ﮐﯥ د ﺟﻧﺳﻲ ﺗﺎوﺗرﯾﺧواﻟﯽ د اﺳﻧﺎدو او ﺗﺣﻘﯾﻘﺎﺗو ﻧړﯾوال ﭘروﺗوﮐول" د ﺧوﻧدﯾﺗوب او
اﻣﻧﯾﺗﻲ ﺳﺗراﺗﯾژﯾو د ﺟوړوﻟو ﭘﮫ اړه CHور ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟري.
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د ﺑﺷري ﺣ ﻘو ﻧود ﺳ ر ﻏ ړ و ﻧ ﯥ
راﭘور ور ﮐول ﻧړ ﯾواﻟو
ﻣ ﯾﮑ ﺎ ﻧ ﯾز ﻣ و ﻧ و ﺗﮫ
د ﺑﺷري ﺣﻘوﻧو د ﺳرﻏړوﻧو اﺳﻧﺎد د ﺑﺷري ﺣﻘوﻧو د راﭘوروﻧو اﺳﺎس ﺟوړوي .او دا راﭘوروﻧﮫ ﭘﮫ ﯾو MﺎﻧQړي ھﯾواد ﮐﯥ
د ﺑﺷري ﺣﻘوﻧو د ﺳرﻏړوﻧو ﭘﮫ اړه ﻣﮭم ﻣﻌﻠوﻣﺎت راCوﻟوي او ﯾﺎ د ﯾوې MﺎﻧQړې ﻣوﺿوع ﭘﮫ اړه د ﻣﺧﺗﻠﻔو ﻧړﯾواﻟو
ﻣﯾﮑﺎﻧﯾزﻣوﻧو ﺳره ﺷرﯾﮏ ﺷوي ﭼﯥ د ﺑﺷري ﺣﻘوﻧو د ﻗﺎﻧون ﭘﻠﻲ ﮐوﻟو Jﺎرﻧﮫ ﮐوي .ﻣدﻧﻲ Cوﻟﻧﮫ د ﺑﺎور وړ ،او د ﻣﻌﺗﺑرو
او ﺧﭘﻠواﮐو ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗو ﭘﮫ وړاﻧدې ﮐوﻟو ﮐﯥ ﻣﮭم رول ﻟوﺑوي ،د دوی د ﺑﺷري ﺣﻘوﻧو راﭘوروﻧﮫ د ﺣﮑوﻣﺗوﻧو ﺳره ﻣرﺳﺗﮫ
ﮐوي ﭼﯥ ﺣﮑوﻣﺗوﻧﮫ د ﺑﺷري ﺣﻘوﻧو ﻣﺳؤﻟﯾﺗوﻧو ﺗﮫ Mواب وواﯾﻲ.
ډﯾری وﺧﺗوﻧﮫ ،د ﻣدﻧﻲ Cوﻟﻧﯥ دا راﭘوروﻧﮫ د "ﺳﯾوري راﭘوروﻧو" ﭘﮫ ﻧوم ﯾﺎدﯾږي ،د دوی د ﺑﺷﭘړوﻟو ،ﯾﺎ "ﺳﯾوري" ﭘﮫ اړه
ﻣﻌﻠوﻣﺎت دوﻟﺗوﻧﮫ د ﺑﺷري ﺣﻘوﻧو د Jﺎرﻧﯥ ﻣﯾﮑﺎﻧﯾزﻣوﻧو ﺗﮫ ﭼﻣﺗو ﮐوي .او ھر ﮐﻠﮫ ﭼﯽ د ﺑﺷري ﺣﻘوﻧو ﺳرﻏړوﻧﮫ ﭘﯾLﯾږي
دوی د ھﻐﯽ ﺑﺷﭘړ اﻧMور وړاﻧدې ﮐوي .او ﺳﯾوري راﭘوروﻧﮫ ﭘﮫ رﺳﻣﻲ ﯾﺎ دوﻟﺗﻲ راﭘوروﻧو ﮐﯥ ﻧﯾﻣQړﺗﯾﺎوې ،ﯾﺎ ﺗﯾروﺗﻧﯽ
ﭘﮫ Hوﺗﮫ ﮐوي .د ﻣﻠQرو ﻣﻠﺗوﻧو د ﺑﺷري ﺣﻘوﻧو د ﺗړون د Jﺎرﻧﯥ اداری ﯾﺎ ﻧورو ﻧړﯾوال ﻣﯾﮑﺎﻧﯾزﻣوﻧو ﺗﮫ د ﻣﮭﻣو ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗو
ورﮐوﻟو ﺳرﺑﯾره ،د ﺑﺷري ﺣﻘوﻧو راﭘوروﻧﮫ ﮐوﻟﯽ ﺷﻲ ﭘﮫ ﯾوه MﺎﻧQړي ھﯾواد ﮐﯥ د ﻣداﻓﻌﯥ ھJﯥ ﻻ Hړﻧدۍ ﮐړي او ﮐوﻟﯽ
ﺷﻲ ﭼﯽ د دې ﻟﭘﺎره ﯾوه ﮐﺎﻧﮑرﯾCﯽ وﺳﯾﻠﮫ ﭼﻣﺗو ﮐړي:
 -1د ﯾو MﺎﻧQړي ﺗړون ﯾﺎ ﭼوﮐﺎټ ﻻﻧدی د ﺑﺷري ﺣﻘوﻧو ﻣﮑﻠﻔﯾﺗوﻧو د ﭘوره ﮐوﻟو ﻟﭘﺎره د ﺣﮑوﻣت د ﺳواﺑﻘو Jﺎرﻧﮫ ،ارزوﻧﮫ
او راﭘور ورﮐول.
 -2د راﭘور د ﻣﺣﺗوا ﭘﮫ اړه د ﭘوھﺎوي د ﻟوړوﻟو ﻟﭘﺎره د ﺗﺑﻠﯾﻐﺎﺗو او ﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﻓﻌﺎﻟﯾﺗوﻧو ﻟﮫ ﻻرې اوھﻣدارﻧQﮫ د اﺻﻼﺣﺎﺗو
ﻟﭘﺎره ﺳﯾﺎﺳﻲ ﻓﺷﺎر زﯾﺎت ﮐړئ.
 -3د " ﻏوره ﺗﻣرﯾﻧﺎﺗو " د ﻣﺛﺎﻟوﻧو ﭘﮫ Hوﺗﮫ ﮐول ﮐوم ﭼﯥ ﻣدﻧﯽ Cوﻟﻧﮫ ﮐوﻻی ﺷﯽ د ﺣﮑوﻣت د ﻻ زﯾﺎﺗو اﻗداﻣﺎﺗو د ﻣﻼﺗړ
ﻟﭘﺎره وﮐﺎروی.
 -4د ﻧړﯾوال ﻧظﺎم ﭘﮫ دﻧﻧﮫ ﮐﯥ د ﭘراخ وﮐﺎﻟت د ھJو ﺑﻧﺳټ ﺟوړول.
 -5ژوﻧدی ﭘﺎﺗﯥ ﺷوﯾو ﺗﮫ ﻏږ ورﮐول اوھﻣدارﻧQﮫ ھﻐوی ﺗﮫ Mواک ورﮐول.
 -6د وﮐﺎﻟت ﻟﭘﺎره د اﯾﺗﻼف او ﺣرﮐت ﺟوړول.
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ﻧړﯾوال ﻣﯾﮑﺎﻧﯾزﻣوﻧﮫ
ﭘﮫ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د NMﻮ  ،ﻧﺠﻮﻧﻮ  ،او د ﻣﺤﺮوﻣﻮ)ھﺎﺷﯿﮫ ﺷﻮی( Wﻮﻟﻨﻮ د ﺣﻘﻮﻧﻮ ﭘﮫ اړه د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ د ﺗﺮﻻﺳﮫ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره د
ﺑﺸﺮی ﺣﻘﻮﻧﻮ د ]ﺎر ﯾﻮ ﺷﻤﯿﺮ ﻧ^ﯾﻮال ﻣﯿﮑﺎﻧﯿﺰﻣﻮﻧﮫ او د ﻣﻠaﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﮫ ﻣﻮﺟﻮد دی .د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ NMﻮ د ﺑﺸﺮي
ﺣﻘﻮﻧﻮ ﻣﺪاﻓﻌﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﻟﮫ دې ﻣﯿﮑﺎﻧﯿﺰﻣﻮﻧﻮ fDﮫ ﭘﻮرﺗﮫ ﮐ^ي .د ﺑﺸﺮی ﺣﻘﻮﻧﻮ ﻣﺪاﻓﻌﯿﻦ ﮐﻮﻻی ﺷﯽ د ﺣﻘﻮﻗﻮ د ﺳﺮﻏ^وﻧﯥ اﺳﻨﺎد
ﺷﺮﯾﮏ ﮐ^ی  ،او ھﻤﺪارﻧaﮫ د NMﻮ او ﻧﺠﻮﻧﻮ د ﺳﻤﻼﺳﯽ اړﺗﯿﺎوو د ﻣﻼﺗ^ او د دواﻣﺪاره ﺳﻮﻟﯥ د ﺟﻮړوﻟﻮ ﻟﭙﺎره د ھﻐﻮی
ﺳﭙﺎرMﺘﻨﯥ او ﻟﻮﻣ^ﯾﺘﻮﺑﻮﻧﮫ ﺷﺮﯾﮏ ﮐ^ی .دا ﺑﺮﺧﮫ kﯿﻨﯥ اړوﻧﺪ ﻣﯿﮑﺎﻧﯿﺰﻣﻮﻧﮫ Dﻮﺗﮫ ﮐﻮی او د ھﻐﻮی د اړﯾﮑﻮ ﺗﻔﺼﯿﻼت
وړاﻧﺪې ﮐﻮی.

د ﻣﻠVرو ﻣﻠﺗوﻧو (ﺎﻧVړی راﭘور ورﮐوﻧﮑﯽ
MﺎﻧQړي راﭘور ورﮐووﻧﮑﻲ د ﺑﺷري ﺣﻘوﻧو ﻣﺗﺧﺻﺻﯾن دي ﭼﯥ دوی دا دﻧده ﻟري ﭼﯥ د ﺑﺷري ﺣﻘوﻧو وﺿﻌﯾت ﯾﺎ ﭘﮫ ﯾو
MﺎﻧQړي ھﯾواد ﮐﯥ او ﯾﺎ ھم د ﻧړۍ ﭘﮫ Cوﻟو ﺑرﺧو ﮐﯥ د ﻣوﺿوﻋﻲ ﺗﻣرﮐز ﭘر ﺑﻧﺳټ وJﯾړيM .ﺎﻧQړي راﭘور ورﮐووﻧﮑﻲ
د ﺑﺷري ﺣﻘوﻧو ﻣﺳﺎﯾل ﺗﺣﻠﯾﻠوي ،ﺣﮑوﻣﺗوﻧو ﺗﮫ د ھﻐو اﻗداﻣﺎﺗو ﭘﮫ اړه ﻣﺷوره ورﮐوي ﭼﯥ دوی ﯾﯽ ﺑﺎﯾد د ﺧﭘﻠو ﺑﺷري
ﺣﻘوﻧود ﻣﮑﻠﻔﯾﺗوﻧود ﺳﺎﺗﻠو ﻟﭘﺎره واﺧﻠﻲ ،ﻣﻠQرو ﻣﻠﺗوﻧو او ﻧړﯾواﻟﯥ Cوﻟﻧﯥ د MﺎﻧQړو ﺷراﯾطو او ﻣﺳﺎﯾﻠو د ﺣل د اړﺗﯾﺎ ﭘﮫ اړه
ﺧﺑرداری ورﮐړي ،د ﺳرﻏړوﻧو د ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎﻧو ﭘﮫ اﺳﺗﺎزﯾﺗوب ﻣداﻓﻊ وﮐﯾل ﺑﺎﯾد دا ډاډ ﺗرﻻﺳﮫ ﮐړي ﭼﯥ ﺳﭘﺎرLﺗﻧﯥ ﯾﯽ ﺗﻌﻘﯾب
ﺷﯽ .د ﻣﻠQرو ﻣﻠﺗوﻧو MﺎﻧQړي راﭘور ورﮐووﻧﮑو د MLو ،د  LGBTIQاﺷﺧﺎﺻو او ﻧورو ډﻟو د ﺣﻘوﻧو د ﺳﺎﺗﻠو ﭘر اړه
CﯾﻧQﺎر ﮐړی ﮐوم ﭼﯥ د ﺟﻧﺳﯾت ﭘر ﺑﻧﺳټ ﺗﺑﻌﯾض ﺳره ﻣﺦ دي ،ﭘﮫ دی ﮐﯽ د ﮐﺎر ﺣق ،د روﻏﺗﯾﺎ ﺗرCوﻟو ﻟوړ ﻣﻌﯾﺎر ﺗﮫ د
رﺳﯾدو ﺣق .د ﺷﮑﻧﺟﯥ ﯾﺎ ﻏﯾر ﻗﺿﺎﯾﻲ اﻋداﻣوﻧو Jﺧﮫ د ﺧﻼﺻون ﺣق ،د ﺗﺑﻌﯾض Jﺧﮫ د آزادۍ ﺣق ،اوداﺳﯽ ﻧورﺷﺎﻣل
دی.

ﭘﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﯥ د ﺑﺷري ﺣﻘوﻧو د وﺿﻌﯾت
ﭘﮫ اړه MﺎﻧQړی راﭘور ورﮐووﻧﮑﯽ
د ﻣﻠQرو ﻣﻠﺗوﻧو د ﺑﺷري ﺣﻘوﻧو ﺷورا ﭘﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﯥ د ﺑﺷري ﺣﻘوﻧو د وﺿﻌﯾت ﭘﮫ اړه د ﯾوه MﺎﻧQړي راﭘور ورﮐووﻧﮑﻲ
ﻟﭘﺎره ﻧوی ﻣﺎﻣورﯾت راﻣﻧMﺗﮫ ﮐړ او د  2022ﮐﺎل ﭘﮫ اﭘرﯾل ﮐﯥ ﯾﯥ Lﺎﻏﻠﯽ رﯾﭼﺎرډ ﺑﯾﻧﯾټ د ﻟوﻣړي ﮐﺎرﭘوه ﭘﮫ ﺗوHﮫ وCﺎﮐﮫ
ﭼﯥ دا رول ﯾﯥ ډک ﮐړ او MﺎﻧQړي راﭘور ورﮐووﻧﮑﻲ ﺗﮫ دا دﻧده ﺳﭘﺎرل ﺷوی ﭼﯥ ﭘﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﯥ د ﺑﺷري ﺣﻘوﻧو د
ﻣﺦ ﭘر ودې وﺿﻌﯾت ﭘﮫ اړه راﭘور ورﮐړي او د ھﻐﯥ د Lﮫ ﮐوﻟو ﻟﭘﺎره ﺳﭘﺎرLﺗﻧﯥ وﮐړي .د ھﻐﮫ ﭘﮫ دﻧده ﮐﯥ د ﺑﺷري
ﺣﻘوﻧو د ﻣﮑﻠﻔﯾﺗوﻧو ﭘﮫ ﭘوره ﮐوﻟو ﮐﯥ ﻣرﺳﺗﮫ ھم ﺷﺎﻣﻠﮫ ده ﭼﯥ ﻟﮫ ﻧړﯾواﻟو ﺗړوﻧوﻧو Jﺧﮫ راﻣﻧ dﺗﮫ ﮐﯾږي ﭼﯥ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ھﻐﮫ
ﺗﺻوﯾب ﮐړی دی .او ﻣدﻧﯽ Cوﻟﻧﯥ ﺗﮫ د ﻣﻼﺗړ او ﻣﺷورې وړاﻧدې ﮐول او ﭘﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﯥ د ﺑﺷری ﺣﻘوﻧو د وﺿﻌﯾت ﭘﮫ
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اړه د Cوﻟو اړوﻧده ﮐړﯾو د ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗو د ﻣوﻧدﻟو  ،ﺗرﻻﺳﮫ ﮐوﻟو  ،ﻣﻌﺎﯾﻧﯥ ﮐوﻟو او ﺑﯾﺎ دھﻐﯽ ﭘﮫ اړه ﻋﻣل ﮐول .ھﻐﮫ ﺑﺎﯾد د
ﺟﻧﺳﯾت ﻟﯾدﻟوری اوژوﻧدی ﭘﺎﺗﯥ ﺷوﯾوو د واک ﭘﮫ Cول ﮐﺎر ﮐﯥ ﯾو Mﺎی ﮐړی  ،او ﭘﮫ ﻣﻧظﻣﮫ ﺗوHﮫ د ﺑﺷری ﺣﻘوﻧو ﺷورا
او ﻋﻣوﻣﯽ ﺟرHﯥ ﺗﮫ راﭘور وړاﻧدې ﮐړی .
MﺎﻧQړی راﭘورورﮐوﻧﮑﯽ ﺑﻧﯾټ ﻟﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن Jﺧﮫ د ﺑﺷری ﺣﻘوﻧو ﻟﮫ ﻣﻼﺗړو MLو ﺳره د ﺧﭘﻠو ھJو ﭘﮫ ﻟړ ﮐﯥ ھJﮫ ﮐړې
ﺗرJو د ﺑﺷری ﺣﻘوﻧو ﺷورا ﺗﮫ ﭘﮫ ﺧﭘﻠو JرHﻧدوﻧو او رﭘوCوﻧو ﮐﯥ د ھﻐوی د ﻟوﻣړﯾﺗوﺑوﻧو او ﻟﯾدﻟوری د ﺷﺎﻣﻠﯾدو ډاډ ﺗرﻻﺳﮫ
ﮐړی .
Email: hrc-sr-afghanistan@un.org

ﻧور MﺎﻧQړي راﭘورورﮐوﻧﮑﯽ
(1
(2
(3
(4
(5
(6

د MLو ﭘر وړاﻧدې ﺗﺎوﺗرﯾﺧواﻟﯽ
د ﺑﺷري ﺣﻘوﻧو ﻣداﻓﻌﯾن
ﻏﯾر ﻗﺿﺎﯾﻲ ﻣﺣﮑﻣﯽ ،ﯾﺎ ﺧﭘل ﺳري اﻋداﻣوﻧﮫ
داﺧﻠﻲ ﺑﯥ Mﺎﯾﮫ ﺷوي ﮐﺳﺎن
ﻣﮭﺎﺟرﯾن
ﺧﭘﻠﺳري ﺗوﻗﯾف

د MLو ﭘر وړاﻧدې ﺗﺎوﺗرﯾﺧواﻟﯽ
د MLو ﭘﮫ وړاﻧدې د ﺗﺎوﺗرﯾﺧواﻟﯽ ﭘﮫ اړه د ﻣﻠQرو ﻣﻠﺗوﻧو MﺎﻧQړی راﭘورورﮐوﻧﮑﯽ  ،د ھﻐﯥ ﻋواﻣل او ﭘﺎﯾﻠﯥ د دوﻟﺗوﻧو ،
د ﺑﺷری ﺣﻘوﻧو د ﺗړوﻧوﻧو ادارو د ﻏﯾردوﻟﺗﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧوﻧو  ،د ﻣﻠQرو ﻣﻠﺗوﻧو د ﺳﺎزﻣﺎﻧوﻧو او ﻣﯾﮑﺎﻧﯾزﻣوﻧو او د MLو د ﻣدﻧﯽ
Cوﻟﻧﯥ د ډﻟو ﭘﮫ Hډون د MLو ﭘر وړاﻧدې د ﺗﺎوﺗرﯾﺧواﻟﯽ ﭘﮫ اړه ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟCوی او ﺗرﻻﺳﮫ ﮐوی ﯾﯥM .ﺎﻧQړی راﭘور
ورﮐووﻧﮑﯽ ﭘﮫ ﻣﺣﻠﻲ ،ﻣﻠﻲ ،ﺳﯾﻣﮫ ﯾﯾزه او ﻧړﯾواﻟﮫ ﮐﭼﮫ د MLو ﭘر وړاﻧدې د ﺗﺎوﺗرﯾﺧواﻟﻲ د ﻣﺧﻧﯾوي ﻟﭘﺎره د اﻗداﻣﺎﺗو
ﺳﭘﺎرLﺗﻧﮫ ﮐوي .د ھﻐﯥ ﮐﺎر د ﺟﻧﺳﯽ او ﺟﻧﺳﯾﺗﯽ ﺗﺎوﺗرﯾﺧواﻟﯽ او د ﺟﻧﺳﯾت ﭘر ﺑﻧﺳټ د ﺗﺑﻌﯾض او Mوروﻧﯽ ﭘﮫ ﺷﻣول د
ﺟﻧﺳﯾت ﭘﮫ ﺑرﺧﮫ ﮐﯥ ﭘراخ ﻣﺳﺎﯾل ﺗر ﭘوLښ ﻻﻧدې ﻟری.
Email: vaw@ohchr.org

د ﺑﺷري ﺣﻘوﻧو ﻣداﻓﻌﯾن
د ﺑﺷري ﺣﻘوﻧو د ﻣداﻓﻌﯾﻧو ﭘﮫ اړه د ﻣﻠQرو ﻣﻠﺗوﻧو MﺎﻧQړي راﭘور ورﮐووﻧﮑﻲ د ﺑﺷري ﺣﻘوﻧو د ﻣداﻓﻌﯾﻧو ﭘﮫ اړه د ﻣﻠQرو
ﻣﻠﺗوﻧو د اﻋﻼﻣﯾﯥ اﻏﯾزﻣن ﺗطﺑﯾق ﮐوﻟو ﺗﮫ وده ورﮐويM .ﺎﻧQړي راﭘور ورﮐووﻧﮑﻲ دﻧده ﻟري ﭼﯥ د ﺑﺷري ﺣﻘوﻧو د
ﻣداﻓﻌﯾﻧو د وﺿﻌﯾت ﭘﮫ اړه ﻣﻌﻠوﻣﺎت وﭘﻠCﯽ ،ﺗرﻻﺳﮫ ﯾﯽ ﮐړي او Mواب ﯾﯽ ورﮐړي ،ﭘﮫ MﺎﻧQړې ﺗوHﮫ د MLو د ﺑﺷري
ﺣﻘوﻧو ﻣداﻓﻌﯾﻧو ﺗﮫ ﭘﮫ ﭘﺎم ﮐﯥ ﻧﯾوﻟو ﺳره.
Email: hrc-sr-defenders@un.org

ﻏﯾرﻗﺿﺎﯾﯽ ﻣﺣﮑﻣﯽ ﯾﺎ ﺧﭘﻠﺳری اﻋداﻣوﻧﮫ
د ﻏﯾر ﻗﺿﺎﯾﻲ ﻣﺣﮑﻣو ﯾﺎ ﺧﭘل ﺳري اﻋداﻣوﻧو ﭘﮫ اړه د ﻣﻠQرو ﻣﻠﺗوﻧو MﺎﻧQړي راﭘورورﮐوﻧﮑﯽ ﭘﮫ Cوﻟو ھﯾوادوﻧو ﮐﯥ د
ژوﻧد ﺣق او ﻟﮫ دې ﺣق Jﺧﮫ د ﻣﺣروﻣﯾت ﺑررﺳﯽ ﮐوي ﭘرﺗﮫ ﻟﮫ دې ﭼﯥ د ﯾو دوﻟت د ﺗړوﻧوﻧو د ﺗﺻوﯾب ﺣﺎﻟت ﭘﮫ ﭘﺎم
ﮐﯥ وﻟری .اوھﻣدارﻧQﮫ د MﺎﻧQړي راﭘور ورﮐووﻧﮑﻲ دﻧده ده ﭼﯥ د ژوﻧد ﻟﮫ ﺣق Jﺧﮫ ﺟدي ﺳرﻏړوﻧﯥ د ﻧړﯾواﻟﯥ Cوﻟﻧﯥ
ﭘﺎم ﺗﮫ واړوي .د MﺎﻧQړی راﭘور ورﮐووﻧﮑﯽ دﻓﺗر ﭘﮫ ﺧﭘل راﭘور ورﮐوﻟو ﮐﯥ د ﺟﻧﺳﯾت ﭘﮫ اړه د ﺗﻣرﮐز ﺗﺎرﯾﺧﭼﮫ ﻟری ،ﭘﮫ
دې ﮐﯥ د ﺟﻧﺳﯾت ﭘﮫ اړه د ﺣﺳﺎﺳو ﻻرو Jﺧﮫ د ﻣﺧﻧﯾوی او د ﺧﭘﻠﺳرۍ د وژﻧو د ﻣﺧﻧﯾوی ﭘﮫ اړه راﭘور ﺷﺎﻣل دی.
Email: eje@ohchr.org
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داﺧﻠﻲ ﺑﯥ Mﺎﯾﮫ ﺷوي ﮐﺳﺎن
د داﺧﻠﻲ ﺑﯥ Mﺎﯾﮫ ﺷوﯾو ﺧﻠﮑو د ﺑﺷري ﺣﻘوﻧو ﭘﮫ اړه د ﻣﻠQرو ﻣﻠﺗوﻧو MﺎﻧQړي راﭘور ورﮐووﻧﮑﻲ د داﺧﻠﻲ ﺑﯥ Mﺎﯾﮫ ﮐﯾدو
وﺿﻌﯾت ﺗﮫ د ﻧړﯾوال ﻏﺑرHون ﭘﮫ ﭘﯾﺎوړﺗﯾﺎ ﺗﻣرﮐز ﮐوي .ﭼﯥ ﭘدې Mواﺑوﻧو او اﻧﺗﻘﺎﻟﻲ ﻣﯾﮑﺎﻧﯾزﻣوﻧو ﮐﯥ د داﺧﻠﻲ ﺑﯥ Mﺎﯾﮫ
ﺷوﯾو ﮐﺳﺎﻧو Hډون ﺷﺎﻣل دی ،او راﭘور ورﮐووﻧﮑﯽ د داﺧﻠﻲ ﺑﯥ Mﺎﯾﮫ ﺷوﯾو ﺧﻠﮑو د ﺑﺷري ﺣﻘوﻧو د درﻧﺎوي ﻟﭘﺎره ھم
ﻣﻼﺗړ ﮐوي.
Email: idp@ohchr.org

ﻣﮭﺎﺟرﯾن
د ﻣﮭﺎﺟرﯾﻧو د ﺑﺷري ﺣﻘوﻧو ﭘﮫ اړه د ﻣﻠQرو ﻣﻠﺗوﻧو MﺎﻧQړی راﭘور ورﮐووﻧﮑﯽ د ﻣﮭﺎﺟرﯾﻧو د ﺑﺷري ﺣﻘوﻧو د ﺑﺷﭘړ او
اﻏﯾزﻣن ﻣﺣﺎﻓظت ﭘﮫ وړاﻧدې د ﺧﻧډوﻧو د ﻟرې ﮐوﻟو ﻟﭘﺎره ﻻرې او وﺳﯾﻠﯥ ﭘﯾدا ﮐوي ،او د MLو ،ﻣﺎﺷوﻣﺎﻧو او ھﻐو ﮐﺳﺎﻧو
ﭼﯽ ﺑﯽ اﺳﻧﺎده دی او ﯾﺎ ھم ﭘﮫ ﻧﺎﻣﻧظم ﺣﺎﻟت ﮐﯽ دی MﺎﻧQړي زﯾﺎﻧﻣﻧﺗﯾﺎ ﭘﮫ Hوﺗﮫ ﮐوي .ھﻣدارﻧQﮫ MﺎﻧQړی راﭘور ورﮐوﻧﮑﯥ
د ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗو د ﻏوLﺗﻧﯥ او ﺗﺣﻠﯾل ﭘﮫ وﺧت ﮐﯥ د ﺟﻧﺳﯾت ی ﻟﯾدﻟوری ﺗﮫ ھم ﭘﺎﻣﻠرﻧﮫ ﮐوی اوھم د ﻣﮭﺎﺟرو MLو ﭘﮫ وړاﻧدې د
ﺗﺑﻌﯾض او ﺗﺎوﺗرﯾﺧواﻟﯽ د ډﯾری ډوﻟوﻧو د راﻣﻧMﺗﮫ ﮐﯾدو ﭘﮫ اړه MﺎﻧQړې ﭘﺎﻣﻠرﻧﮫ ﮐوی  .د MﺎﻧQړي راﭘور ورﮐووﻧﮑﻲ دﻧده
Cول ھﯾوادوﻧﮫ ﺗر ﭘوLښ ﻻﻧدې ﻧﯾﺳﻲ ،ﭘرﺗﮫ ﻟﮫ دې ﭼﯥ ﯾو دوﻟت د  18دﺳﻣﺑر  1990ﮐﺎل د Cوﻟو ﻣﮭﺎﺟرﯾﻧو ﮐﺎرHراﻧو او
د ھﻐوی د ﮐورﻧﯾو د ﻏړو د ﺣﻘوﻧو د ﺳﺎﺗﻧﯥ ﻧړﯾوال ﮐﻧواﻧﺳﯾون ﺗﺻوﯾب ﮐړی وي.
Email: migrant@ohchr.org

ﺧﭘﻠﺳري ﺗوﻗﯾف
ﭘﮫ ﺧﭘل ﺳري ﺗوﻗﯾف ﮐﯥ د ﻣﻠQرو ﻣﻠﺗوﻧو ﮐﺎري ډﻟﮫ دﻧده ﻟري ﭼﯥ د آزادۍ Jﺧﮫ د ﻣﺣروﻣﯾت د ﻗﺿﯾو ﭘﮫ اړه ﭼﯽ ﭘﮫ ﺧﭘل
ﺳرﻟQول ﺷﯽ دی وJﯾړي .ﯾﺎ ﭘﮫ ﺑل ﻋﺑﺎرت د اړوﻧدو ﻧړﯾواﻟو ﻣﻌﯾﺎروﻧو ﺳره ﭘﮫ ﺗﺿﺎد ﮐﯥ ﭼﯥ د ﺑﺷري ﺣﻘوﻧو ﭘﮫ ﻧړﯾواﻟﮫ
اﻋﻼﻣﯾﮫ ﮐﯥ ﯾﺎ د ﻣرﺑوطﮫ ھﯾوادوﻧو ﻟﺧوا ﻣﻧل ﺷوي اړوﻧدو ﻧړﯾواﻟو ﻗﺎﻧوﻧﻲ وﺳﯾﻠو ﮐﯥ Cﺎﮐل ﺷوي .د ﺧﭘل ﺳري ﺗوﻗﯾف ﭘﮫ
اړه ﮐﺎري ډﻟﮫ د ﻋﻣوﻣﻲ ﻣﺎھﯾت ﭘﮫ ﻣﺳﺎﯾﻠو ھم ﺑﺣﺛوﻧﮫ ﮐوي ﺗرJو ﻟﮫ دوﻟﺗوﻧو ﺳره ﻣرﺳﺗﮫ وﮐړي ﭼﯥ د آزادۍ د ﺧﭘﻠﺳري
ﺑﯥ ﺑرﺧﯥ ﮐوﻟو Jﺧﮫ ﻣﺧﻧﯾوی او ﺳﺎﺗﻧﮫ وﮐړي او ﭘﮫ راﺗﻠوﻧﮑو ﻗﺿﯾو ﮐﯥ د ﻏور ﮐوﻟو اﺳﺎﻧﺗﯾﺎوې ﺑراﺑرې ﮐړي.
دﻏﮫ ﮐﺎری ډﻟﮫ د ﺧﭘل ﺳری ﺗوﻗﯾف د ﺟﻧﺳﯾﺗﯽ ﺑﻌدوﻧو ﭘﮫ اړه ﭘﮫ ﭘراﺧﮫ ﮐﭼﮫ راﭘور ﻧﮫ دی ورﮐړی  ،ﺧو دا د ﺗوﭘﯾری
دﻻﯾﻠو ﻟﮫ اﻣﻠﮫ د MLو او د  LGBTIﮐﺳﺎﻧو د ازادۍ ﻣﺣروﻣول ﻏﻧدﻟﯽ دی.
Email: wgad@ohchr.org
ﭘﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﯥ د ﻣﻠVرو ﻣﻠﺗوﻧو ﻣرﺳﺗﻧدوﯾﮫ ﻣﺎﻣورﯾت
د ﻣﻠQرو ﻣﻠﺗوﻧو اﻣﻧﯾت ﺷورا ﭘﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﯥ د ﻣﻠQرو ﻣﻠﺗوﻧو ﻣرﺳﺗﻧدوﯾﮫ ﻣﺎﻣورﯾت )ﯾوﻧﺎﻣﺎ( ﭘﮫ  2002ﮐﺎل ﮐﯥ ﺟوړ ﮐړ
او اوﺳﻧ… دﻧده ﯾﯥ د  2023ﻣﯾﻼدی ﮐﺎل ﺗر ﻣﺎرچ ﭘورې ﻏMول ﺷوې ده .ﭘﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﯥ د ﺳﯾﺎﺳﯽ اﻗﻠﯾم او ﻋﺎﺟﻠو
اړﺗﯾﺎوو د اﻧﻌﮑﺎس ﻟﭘﺎره د ﺗﺎﺳﯾس Jﺧﮫ وروﺳﺗﮫ د دې دﻧده ﮐﯽ ﺑدﻟون راﻏﻠﯽ دی ،د MLو د ﺣﻘوﻧو او د ﺟﻧﺳﯾﺗﯽ ﻋداﻟت
ﻣداﻓﻌﯾن ﭘﮫ دواﻣداره ﺗوHﮫ ﻟﮫ ﯾوﻧﺎﻣﺎ Jﺧﮫ ﻏوLﺗﻧﮫ ﮐوي ﭼﯥ د ﺟﻧﺳﯾت ﭘر ﺑﻧﺳټ ﺗﺎوﺗرﯾﺧواﻟﯽ ﺗﮫ د رﺳﯾدو او د ﺳوﻟﯥ ﭘﮫ
ھJو ﮐﯥ د MLو ﻣﻌﻧﯽ ﻟروﻧﮑﻲ Hډون ﺗﮫ ﮐﻠﮑﮫ ﭘﺎﻣﻠرﻧﮫ وﮐړي .ﯾوﻧﺎﻣﺎ دﻧده ﻟري ﭼﯥ د ﺧﭘﻠو Cوﻟو ﮐﺎروﻧو ﭘﮫ اوږدو ﮐﯥ د
ﺟﻧﺳﯾﺗﯽ ﻟﯾد ﻟوری ﺳره ﯾوMﺎی ﮐړي او د MLو ﭘﮫ ﻣﺷرۍ ﻣدﻧﻲ Cوﻟﻧﯥ ﺳره Lﮑﯾﻠﺗﯾﺎ ،اوھﻣدارﻧQﮫ د ﺟﻧﺳﯾت ﭘر ﺑﻧﺳټ د
ﺗﺎوﺗرﯾﺧواﻟﯽ Jﺎرﻧﮫ او راﭘور ورﮐول ،ﭘﮫ ﺷﻣول د ﺑﺷری ﺣﻘوﻧو د ﻣداﻓﻌﯾﻧو ،ژورﻧﺎﻟﯾﺳﺗﺎﻧو ،روﻏﺗﯾﺎﯾﯽ ﭘﺎﻣﻠرﻧﯥ او
ﺑﺷردوﺳﺗﺎﻧﮫ ﮐﺎرﮐوﻧﮑو ،او ﻋﺎﻣﮫ او ﻗﺿﺎﯾﯽ ﭼﺎرواﮐو ﭘﮫ وړاﻧدې ﺗﺎوﺗرﯾﺧواﻟﯽ .او د ﻣدﻧﻲ Cوﻟﻧﯥ ډﻟﯥ ﮐوﻟﯽ ﺷﻲ ﭘﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ﮐﯥ د ﯾوﻧﺎﻣﺎ ﻟﮫ ﮐﺎرﮐووﻧﮑو ﺳره وHوري او د ﺑﺷري ﺣﻘوﻧو د ﺳرﻏړوﻧو د اﺳﻧﺎدو ﭘﮫ Hډون د اﻓﻐﺎن MLو د ﺣﻘوﻧو د
ﻏورMﻧ‡ د ﻟوﻣړﯾﺗوﺑوﻧو ﭘﮫ اړه ﻣﺳﺗﻘﯾم ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺷرﯾﮏ ﮐړي.
ﻟﮫ ﯾوﻧﺎﻣﺎ ﺳره ﭘﮫ دې وﯾب ﭘﺎmﮫ اړﯾﮑﮫ ﻧﯾوﻟﯽ ﺷﺊ :
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https://unama.unmissions.org/contact

د ﻣﻠVرو ﻣﻠﺗوﻧو د ﺑﺷري ﺣﻘوﻧو ﻋﺎﻟﻲ ﮐﻣﯾﺷﻧر دﻓﺗر
د ﺑﺷري ﺣﻘوﻧو اداره  ( HRS) Human Right Serviceﭘﮫ  2002ﮐﯥ د ﯾوﻧﺎﻣﺎ ﺳره ﻣدﻏم ﺷوي ادارې ﭘﮫ ﺗوHﮫ
ﺗﺎﺳﯾس ﺷوه او ﭘﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﯥ د ﻣﻠQرو ﻣﻠﺗوﻧو د ﺑﺷري ﺣﻘوﻧو ﻋﺎﻟﻲ ﮐﻣﯾﺷﻧر ) ) (OHCHRد د ﻓﺗر ﭘﮫ ﺗوHﮫ ﮐﺎر ﮐوي.
د اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن دﺑﺷری ﺣﻘوﻧو اداره ﯾﺎ  HRSﻣرﮐزي دﻓﺗر ﭘﮫ ﮐﺎﺑل ﮐﯥ دی او ﭘﮫ Cول اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﯥ درې وﻻﯾﺗﯽ او اﺗﮫ ﺳﯾﻣﮫ
اﯾز دﻓﺗروﻧﮫ ﻟري.
 HRSد ﺑﺷري ﺣﻘوﻧو د ﺳرﻏړوﻧو ﭘﮫ ﻧظﺎرت ،ﻣﺳﺗﻧد ﮐوﻟو ،ﺗﺣﻠﯾل ،او راﭘور ورﮐوﻟو ﺗﻣرﮐز ﮐوي .او ﭘدی ﮐﯽ د ﺣﮑوﻣت
ﻓﻌﺎﻟﯾن ،د ﺟQړې Lﮑﯾﻠو ﺧواوی ،ﻣدﻧﻲ Cوﻟﻧﯥ ،او ﻧړﯾواﻟﯥ Cوﻟﻧﯥ ﺳره Lﮑﯾل دي HRS ،د ﺑﺷري ﺣﻘوﻧو د ﺳرﻏړوﻧو
راﭘور ورﮐوﻟو او د ﻗﺎﻧون ﺣﺎﮐﻣﯾت ﭘﯾﺎوړي ﮐوﻟو ﻟﭘﺎره ﻣﺳﺗﻘل ﻣﻌﻠوﻣﺎت او ﺷواھد راCوﻟوي .ﭘﮫ MﺎﻧQړې ﺗوHﮫ HRS ،ﭘﮫ
ﭘﻧMو ﺑرﺧو ﺗﻣرﮐز ﮐوي -١ :ﭘﮫ وﺳﻠﮫ واﻟو ﺟQړو ﮐﯥ د ﻣﻠﮑﻲ وHړو ﺳﺎﺗﻧﮫ  -٢ﻣﺎﺷوﻣﺎن او وﺳﻠﮫ واﻟﮫ ﺟQړه
 -٣د MLو ﭘﮫ وړاﻧدې د ﺗﺎوﺗرﯾﺧواﻟﻲ ﻟﮫ ﻣﻧMﮫ وړل او د MLو ﺣﻘوﻧوﺗﮫ وده روﮐول  -۴د ﺷﮑﻧﺟﯥ ﻣﺧﻧﯾوی او د طرزاﻟﻌﻣل
ﺧوﻧدﯾﺗوب ﺗﮫ درﻧﺎوی  -۵ﺑﺷري ﺣﻘوﻧﮫ او ﺳوﻟﮫ )د ﻗرﺑﺎﻧﯾو د ﻋداﻟت ﭘﮫ ﺷﻣول( او د ﺑﺷري ﺣﻘوﻧو د ﻣﻠﻲ ﺑﻧﺳCوﻧو ،ﻣدﻧﻲ
Cوﻟﻧﯥ ،او د ﺑﺷري ﺣﻘوﻧو ﻣداﻓﻌﯾﻧو ﺗﮫ وده ورﮐول .ﻣدﻧﻲ Cوﻟﻧﮫ ﮐوﻟﯽ ﺷﻲ اﺳﻧﺎد او ﻣﻌﻠوﻣﺎت د  HRSﺳره ﺷرﯾﮏ ﮐړي
او د ﺟﻧﺳﯾت ﭘر ﺑﻧﺳټ ﺗﺎوﺗرﯾﺧواﻟﯽ ﺑﺎﯾد د دوی د ﮐﺎر MﺎﻧQړي ﺗﻣرﮐز وي.

د ﺟرﻣوﻧو ﻧړﯾواﻟﮫ ﻣﺣﮑﻣﮫ
د ﺟرﻣوﻧو ﻧړﯾواﻟﮫ ﻣﺣﮑﻣﮫ ) ) (ICCدﯾو ﺗړون ﭘر ﺑﻧﺳټ ﯾوه ﺧﭘﻠواﮐﮫ ﺟﻧﺎﯾﻲ ﻣﺣﮑﻣﮫ ده ﭼﯥ د روم د ﻗﺎﻧون ﻟﺧوا اداره
ﮐﯾږي .دا ﻣﺣﮑﻣﮫ د ډﯾرو ﺟدي ﺟرﻣوﻧو د ﻣرﺗﮑﺑﯾﻧو ﻣﻌﺎﻓﯾت ﭘﺎی ﺗﮫ رﺳول ﻏواړي ،ﻟﮑﮫ JﻧQﮫ ﭼﯥ د ﻧړﯾواﻟﯥ Cوﻟﻧﯥ ﻟﺧوا
ﺗﻌرﯾف ﺷوي ،د روم د ﻗﺎﻧون ﻟﮫ ﻣﺧﯥ دا ﻣﺣﮑﻣﮫ د ﻻﻧدې ﺟرﻣوﻧو ﭘﮫ اړه واک ﻟري (1) :د ﻧﺳل وژﻧﯥ ﺟرم ) (2د ﺑﺷرﯾت
ﭘر ﺿد ﺟرﻣوﻧﮫ ) (3ﺟﻧQﻲ ﺟرﻣوﻧﮫ ) (4د ﺗﯾري ﯾﺎ زﯾﺎﺗﯽ ﮐوﻟو ﺟرم.
د  2021ﮐﺎل ﺗر ﺳﭘﺗﻣﺑر ﭘورې ،د دی ﻣﺣﮑﻣﯥ Jﺎرﻧوال د ﻣﺣﮑﻣﯥ ﻟﮫ ﻗﺎﺿﯾﺎﻧو Jﺧﮫ د  2002ﮐﺎل د ﺟوﻻی ﻟﮫ ﻣﯾﺎﺷﺗﯥ
راھﯾﺳﯥ ﭘﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﯥ د ﺗرﺳره ﺷوﯾو ﺟرﻣوﻧو ﭘﮫ MﺎﻧQړې ﺗوHﮫ د طﺎﻟﺑﺎﻧو او اﺳﻼﻣﻲ دوﻟت – ﺧراﺳﺎن وﻻﯾت
)" ( ”IS-Kﻟﮫ ﺧوا د ﺗرﺳره ﺷوﯾو ﺟرﻣوﻧو د Jﭔړﻟو ﻟﭘﺎره د واک ﻏوLﺗﻧﮫ ﮐړې ده .ﻣدﻧﻲ Cوﻟﻧﮫ ﮐوﻟﯽ ﺷﻲ ﭘﮫ ﻣﺳﺗﻘﯾم ډول
د ﻣﺣﮑﻣو د Jﺎرﻧواﻟ… د دﻓﺗر ) Office of the Prosecutor (OTPﻟﮫ ﺗﺣﻘﯾق ﮐوﻧﮑو ﺳره ﮐﺎر وﮐړي ﺗرJو د
ﺟرﻣوﻧو ﺷواھد ،او ھﻣدارﻧQﮫ ﻣﮭم ﺷﺎﻟﯾد او ﺷراﯾط ﭼﻣﺗو ﮐړي.
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