ﺣﻘﻮﻗ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
د ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ رﻓﻊ ﮐﻮل
ﭘﻪ دې ﺳﺎﯾ ﮐ ﮐﺎرﺗﻮﺮاﻓﯿ ﻣﻮاد ﭘﻪ ﻫﯿ ډول د ﺑﯿﻦ اﻟﺪول د ﺣﻘﻮق ﭘﺮ ﺑﻨﺴ د ﭘﻮﻟﻮ او ﺳﯿﻤﻮ د رﺳﻤﯿﺖ ﭘﯿﮋﻧﺪﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﺎﻧﺎ ﻧﻪ دي .د اﻟﻤﺎن د
اﻗﺘﺼﺎدي ﻫﻤﺎرﯾﻮ او ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ ﻓﺪرال وزارت ﭘﻪ دې ﺳﺎﯾ ﮐ د ورﮐل ﺷﻮﯾﻮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﻫﯿ ډول ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﻪ ﻏﺎړه ﻧﻪ اﺧﻠ .ﻣﻮﻧ د
دې ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻧﺸﻮ ﮐﻮﻻی ﭼ ﻫﻐﻪ ﺳﻨﺪ ﭼ د دې ﺳﺎﯾ ﺨﻪ ﭘﻪ ﻻس راﺗﻼی ﺷ د رﺳﻤ ﻣﺘﻦ ﺳﺮه ﺑﻪ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ وﻟﺮي .ﯾﻮازي ﺣﻘﻮﻗ اﺑﺰاروﻧﻪ
ﭼ د اﻟﻤﺎن ﭘﻪ رﺳﻤ ﺟﺮﯾﺪه ) (Amtsblattﮐ ﺧﭙﺎره ﺷﻮي دي اﻟﺰاﻣ ﺑﻪ ﻟﺮي.
دا وﯾﺒﺴﺎﯾ ﭘﻪ زﯾﺎﺗ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧ ﺳﺮه ﭼﻤﺘﻮ ﺷﻮې ده .ﺳﺮه ﻟﻪ دې ،د ورﮐل ﺷﻮﯾﻮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ د ﺻﺤﺖ او ﺳﻤﻮاﻟ ﭘﻪ ﺑﺎب ﻫﯿ ډول ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻧﺸ
ورﮐﻮل ﮐﯿﺪای .د ﻫﻐﻪ ﺿﺮر ﯾﺎ زﯾﺎن ﻟﭙﺎره ﭼ ﭘﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﻪ ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻤﻪ ﺗﻮﻪ د دې ﺳﺎﯾ د ﮐﺎروﻟﻮ ﺨﻪ راﻣﻨﺘﻪ ﮐﯿي ﻫﯿ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻧﻪ
اﺧﯿﺴﺘﻞ ﮐﯿي ﮐﻪ ﭼﯿﺮې ﺳﺒﺐ ﯾ ﻋﻤﺪي ﯾﺎ ﺷﺪﯾﺪ ﻏﻔﻠﺖ ﻧﻪ وي.

ﺑﻬﺮﻧ ﺗاووﻧﻪ
د ﻫﺎﻣﺒﻮرګ ﺳﯿﻤﻪ اﯾﺰې ﻣﺤﻤ (Landgericht Hamburg) ﭘﺮﯾه ﮐې ده ﭼ د ﻧﻮرو وﯾﺒﺴﺎﯾﻮﻧﻮ ﺳﺮه د ﯾﻮه ﺗاو ﺟﻮړول ﮐﻮﻻی ﺷ ﺗاو
ﺟﻮړوﻧ د ﺗﻟ ﺳﺎﯾ د ﻣﺤﺘﻮﯾﺎﺗﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﻣﺴﺌﻮل ﮐي .د ﻧﻮﻣﻮړې ﻣﺤﻤ د ﭘﺮﯾې ﺳﺮه ﺳﻢ ﻟﻪ دﻏﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺨﻪ ﯾﻮازې ﻫﻠﻪ ډډه
ﮐﯿﺪای ﺷ ﭼ ﺳئ ﺎن د دا راز ﻣﺤﺘﻮﯾﺎﺗﻮ ﺨﻪ ﭘﻪ ﺮﻨﺪ ډول ﻟﯿﺮې وﺳﺎﺗ.
ﮐﻪ ﭼﯿﺮې ﭘﻪ دې وﯾﺒﺴﺎﯾ ﮐ ﺑﻬﺮﻧ ﺗاوﻧﻪ ﮐﺎرول ﺷﻮي وي ،ﯾﻌﻨ دﻫﻐﻮ وﯾﺒﭙﺎﻮ ﺳﺮه ﺗاوﻧﻪ ﭼ ﭘﻪ ﻻﻧﺪې وﯾﺒﺴﺎﯾﻮﻧﻮ ﮐ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ وﻧﻠﺮي:
 http://www.gc-afg.de http://www.germancooperation-afghanistan.deﯾﺎ  ، /http://ez-afghanistan.deﻣﻮﻧ د ﺑﻬﺮﻧﯿﻮ ﺳﺮﭼﯿﻨﻮ د
ﻣﺤﺘﻮﯾﺎﺗﻮ ﯾﺎ د ارﻗﺎﻣﻮ او ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ د ﺗﻼرې ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﭘﻪ ﺮﻨﺪه ﺗﻮﻪ ﭘﻪ دې ﺗﻮﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ رﻓﻊ ﮐﻮو .ﮐﻪ ﭼﯿﺮې ﺗﺎﺳ ﭘﻪ دې ﺑﺎور ﯾﺎﺳﺖ
ﭼ ﺗﻟ ﺑﻬﺮﻧ وﯾﺒﭙﺎ ﻧﺎﻓﺬه ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻧﻘﺾ ﮐﻮي ﻳﺎ ﭘﻪ ﺑﻞ ډول د ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺒﻮ ﻣﻮادو ﻟﺮوﻧ وي ،ﻣﻬﺮﺑﺎﻧ وﮐئ ﻣﻮﻧ ﺗﻪ ﺧﺒﺮ راﮐی.

د ارﻗﺎﻣﻮ او ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﺧﻮﯾﻨﺪي ﺳﺎﺗﻞ
د ارﻗﺎﻣﻮ او ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ د ﺧﻮﯾﻨﺪي ﺳﺎﺗﻠﻮ ﭘﻪ ﺑﺎب د ﻧﻮرو ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﻟﭙﺎره دې ﭘﺎ ﺗﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ وﮐئPrivacy:
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