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   حقوق بشرداکتراندرباره 
  

        
 بر اساس اين ايده که متخصصان صحی ، با مھارت ھای 1986در سال  (PHR) حقوق بشر داکتران

 برای بررسی پيامدھای طبی موارد نقض حقوق افرادتخصصی، وظايف اخالقی ، و صدای معتبر خود يگانه 
  اياالت متحد ماساچوست ايالت،شھر کمبريج ما در. کردن آنھا ميباشد تاسيس شد بشر و کار برای متوقف

ما يک سازمان غير انتفاعی ، غير فرقه ای ھستيم که از  . ميباشيم نيز دفتر و در واشنگتن دی سیمستقر،
به دست آوردن عضويت ما نه تنھا برای . طريق بنياد ھای خصوصی و تمويل کنندگان انفرادی تمويل ميشويم

جايزه صلح نوبل در  دکتوران حقوق بشر در به دست آوردن. زاد استمتخصصان صحی بلکه برای ھمه آ
  . به عنوان يکی از اعضای موسس کمپاين بين المللی منع مين ھای زمينی سھم داشت1997سال 

  
دکتوران حقوق بشر متخصصين صحی را بخاطر پيشبرد امور صحی، شرافت، و عدالت بسيج نموده و حق 

مھارت ھای تخصصی ، دقت، و ضمن اداره  دکتوران حقوق بشر. دصحت برای ھمه را ترويج  ميکن
صحت عامه ، و دانشمندان  نقض حقوق بشر را  بررسی و برای  احساس  پزشکان ، پرستاران ، متخصصان

ھای  تحقيق ما را به مناطق جنگی می کشد ، به آفريقای ايدز زده ، به زندان .متوقف ساختن آن کار ميکند
 و مدافعه و دادخواھی ما را به دفاتر سياستگذاران ملی و بين المللی –راکز بازداشت نوجوان اياالت متحده و م

  .دادگاھھا، تصميم گيرندگان و رسانه ھا آمده اند تا بر اعتبار و تخصص ما اعتماد نمايند. می آورد
  

طب عدلی جھت مستند  ی مستقل تخصص نظريه حقوق بشر  بمنظور ارائه داکترانالمللی عدلی برنامه بين
بين المللی بشردوستانه اختصاص يافته  آوری شواھد و مدارک نقض حقوق بشر و نقض قوانينسازی و جمع 

 تاکنون  برنامه بين المللی عدلی و دکتوران حقوق بشر دانشمندان طب عدلی و ساير 1980از سال  .است
، سازمان ھا ، خانواده ھا و افراد بسيج نموده کارشناسان را در سراسر جھان برای پاسخ به سواالت دولت ھا 

برنامه بين المللی طب عدلی دکتوران حقوق بشر انواع خدمات را که شامل تحقيقات طب عدلی، ارزيابی  .است
تخصص و . ، نظارت ، بررسی کار ھای ساير گروھا و آموزش ھای تخصصی ميشود فراھم نموده است

دکتوران . ی تواند توسط سازمان ھا ، موسسات ، و افراد درخواست شودخدمات برنامه بين المللی طب عدلی م
يبند بوده و درمورد عواقب  و پيامد ھای نقض حقوق بشر نگران  پاحقوق بشر به سياست بی طرفی شديداً 

 .است
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  :حفظ گذشته افغانستان
  برنامه طب عدلی برای تقويت برنامه عدالت انتقالی و ترويج ديالوگ

 
   افغانستان-کنفرانس حقيقت يابی و نقش طب عدلی 

(I) 
 

 داکتران حقوق بشر 
 و 

 گروه ھماھنگی عدالت انتقالی
 

 

 
 

 
 
 

   افغانستان-کنفرانس حقيقت يابی و نقش طب عدلی 
(I)  

  )1389 ميزان 22 الی 20 (2010 اکتوبر14 الی 12 
  
  

 در افغانستان  به عنوان جز  را"حقيقت يابی  و نقش طب عدلی"داکتران حقوق بشر ميخواھد دو کنفرانس 
ھدف اين کنفرانس ھا ايجاد . ن برگزار نمايدبا ھمکاری نھاد ھای مدنی افغانستا" حفظ گذشته افغانستان"برنامه 

گفتگو ميان قربانيان و مسوولين در رابطه به شريک ساختن معلومات و نظريات جھت ايجاد يک چھار چوب 
و پاليسی برای برخورد با گورھای دسته جمعی، شواھد علمی جرايم گذشته و آغاز پروسه حقيقت يابی در 

  . افغانستان می باشد
  

، شناسايی علمی DNA ھای درست نبش گورھا از نگاه طب عدلی، نقش و محدوديت معاينات معرفی شيوه
  .  اجتماعی خانواده ھا از جمله موارد مورد بحث اين کنفرانس ھا می باشند- بقايايی انسان و ضروريات روانی

  
غانستان شامل اشتراک  نفر نمايندگان نھاد ھای مدنی، مسوولين دولتی و محلی از واليات مختلف اف100 تقربيا

  .  خواھند بود ھاکننده گان اين کنفرانس
  

 به زبان دری و انگليسی چاپ شده و به مراجع مربوط بشمول وزارت  ھايافته ھا و پيشنھادات اين کنفرانس
داخله، وزارت صحت عامه، وزارت عدليه، نھاد ھای عدلی و قضايی، کميسيون مستقل حقوق بشر،نھاد ھای 

 .افغانستان و کمک کنندگان بين المللی فرستاده می شودجامعه مدنی 
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  :حفظ گذشته افغانستان
  برنامه طب عدلی برای تقويت برنامه عدالت انتقالی و ترويج ديالوگ

 
   افغانستان-کنفرانس حقيقت يابی و نقش طب عدلی 

(I) 
 

 داکتران حقوق بشر 
 و 

 گروه ھماھنگی عدالت انتقالی
 

 

 
 

 

  سخنرانی ھا: روز اول
  

  جلسه صبح
  جاويد محمدی: مجری برنامه

  
  ثبت نام و چای     9:00 -  8:00
   کنفرانسمعرفیتالوت قران کريم و      9:15 -  9:00
  )داکتران حقوق بشر: استفان شمت( وضعيت طب عدلی در افغانستان     9:45 -  9:15
داکتران : داکتر سوژر( در افغانستان DNAتثبيت ھويت انسان و نقش معاينات    10:15 – 9:45

  )حقوق بشر
  

  وقفه   10:30 – 10:15
  

 قضيه –، تثبيت ھويت انسان و حقيقت يابی  گورھاانسان شناسی عدلی، نبش  11:00 – 10:30
  )داکتران حقوق بشر: جولين فولر( نمونه ای

مرکز بين المللی برای عدالت : ھوارد وارنی(عدالت بين المللی + يابی حقيقت    11:30 - 11:00
  )انتقالی

  )*اجمل پشتونيار(مقايسه حقيقت يابی افغانستان   12:00 – 11:30
  صرف نان چاشت و نماز   1:30 – 12:00

  
  

  :جلسه بعد از ظھر
  

 در ھا واقعيت ھای فعلی و چالش –گور ھای دسته جمعی و نقش طب عدلی   2:00 – 1:30
اشرف بختياری ومحمد قاسم، اعضای تيم /ذبيح معذوری/ کاوه صحاب (افغانستان

  )گور ھای دسته جمعی که توسط داکتران حقوق بشر تدريس شده اند
  )داکتر سيما سمر، رييس کميسيون مستقل حقوق بشر(حقيقت يابی در افغانستان   2:30 – 2:00
  )دنیر عزيز رفيعی، مجتمع جامعه مجنيان(قربانی کيست و عدالت چيست؟   3:00 – 2:30
  وقفه  3:15 -  3:00
: مشالت بررسی گور ھای دسته جمعی در پيوند به قوانين ملی و بين المللی   3:45 – 3:15

جنرال يارمند، رييس عمومی مبارزه با جرايم جنايی، وزارت ( چاليش ھا و موانع
   )داخله

ويلری مرديت، کميته بين المللی ( اعی اجتم–قربانيان و ضروريات روانی    4:15 – 3:45
 )صليب سرخ
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  :حفظ گذشته افغانستان
  برنامه طب عدلی برای تقويت برنامه عدالت انتقالی و ترويج ديالوگ

 
   افغانستان-کنفرانس حقيقت يابی و نقش طب عدلی 

(I) 
 

 داکتران حقوق بشر 
 و 

 گروه ھماھنگی عدالت انتقالی
 

 

 
 

  روز دوم
  

  )Panel( گفتگو با کارشناسان –جلسه صبح 
  
  

 AHRDO)خداداد بشارت، : گرداننده گفتگو( کارشناسان حقوقی –) Panel A(جلسه اول 
8:00 – 10:15   

روسه حقيقت يابی وضعيت فعلی پ:  زيرساخت ھای حقوقی فعلی و واقعيت ھا:سوال متوجه کارشناسان
  ) دقيقه برای سوال و جواب15 الی 10(درافغانستان چی گونه است و چی بايد کرد تا پروسه بھبود يابد؟ 

  
  : کارشناسان پيش نھاد شده در اين گفتگو

  
 محمد عمر ببرکزی، عضو ستره محمکه: ستره محمکه 
 با ارتشا و فساد اداریجنرال غالم دستگير زنجبر، رييس عمومی سارنوالی مبارزه : سارنوالی 
 محمد قادر رحيمی، رييس دفتر ساحوی ھرات: کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان 
 مرکز بين المللی برای عدالت انتقالی: ھاورد وارنی: کارشناس حقوق بين المللی 
 ارتباطانجنير يونس اختر: گروه قربانيان/نماينده جامعه مدنی ، 
 

  
ذبيح : گرداننده( و شناسای اجساد کارشناسان طب عدلی و تثبيت ھويت انسان): Panel B(کفتگو دوم 
  )معذوری
10:30 – 12:15   

وضعيت فعلی طب عدلی افغانستان  چی گونه می باشد و چی طور می توان آنرا : سوال متوجه کارشناسان
  جھت پاسخ گويی به ضروريات حقيقت يابی، بھبود بخشيد؟ 

  
  : شده برای گفتگوکارشناسان پيش نھاده 

  کارشناسDNA -وژرداکتر س(:  برنامه عدلی بين المللی نھاد داکتران حقوق بشر( 
 -مدير برنامه عدلی بين المللی نھاد داکتران حقوق بشر : )Stefan Schmitt) استفان شمت( 
 داکتر زرمتی:( رياست طب عدلی، وزارت صحت عامه افغانستان( 
 متخصص امراض روانیصدق نادمیداکتر م(: کارشناس مسايل روانی ( 
 کاوه صحاب(: کميسيون مستقل حقوق بشر، ھمکار بخش عدالت انتقالی دفتر مزارشريف(  
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  :حفظ گذشته افغانستان
  برنامه طب عدلی برای تقويت برنامه عدالت انتقالی و ترويج ديالوگ

 
   افغانستان-کنفرانس حقيقت يابی و نقش طب عدلی 

(I) 
 

 داکتران حقوق بشر 
 و 

 گروه ھماھنگی عدالت انتقالی
 

 

  گروه ھای کاری:   جلسه بعد از ظھر-روز دوم 
  

ھر گروه کاری توسط . اشتراک کنندگان به گروه ھای کاری تقسيم شده و روی موضوعات ذيل بحث می نمايند
در رابطه .  قبل تعيين شده گردانندگی می شود به ھدف اينکه پيشنھادات مقدماتی را اماده سازديک شخص از

 و تصميم به ھر موضوع  يک يا چند سوال مشخص مطرح خواھد شد که بايد در گروه مورد بحث قرار گيرد
  . نھايی متعلق به اعضای گروه ھای کاری می شود

  
  در افغانستان  مستند سازیجاد مراکز ايپروسه حقيقت يابی و يا تالش برای .1

   کميسيون مستقل حقوق بشر–کاوه صحاب : گرداننده
 عدالت انتقالی؛ چالش ھا و موانع برای تطبيق آن در افغانستان .2

  يونما-زبير احمد : گرداننده
 آن و منابع برای پروژه تثبت ھويت انسان و شناسايی اجساد) آموزش(طب عدلی و ارتقای ظرفيت  .3

  رياست طب عدلی-داکتر دل آقا محبوبی : ندهگردان
 توانمند سازی قربانيان .4

  انجمن ھمبستگی برای قربانيان–ليا جواد : گرداننده
 ايجاد يک استراتژی برای گم شده گان .5

 OSI جامعه باز –آصف احسان : گرداننده
 مصالحه .6

   وزارت داخله، بررسی محل واقعه–عبدالقاسم : گرداننده
 مسووليت ھای دولت .7

  کميسيون مستقل حقوق بشر–محمد اشرف بختياری : گرداننده
 جنبه ھای مذھبی و فرھنگی گورھای دسته جمعی و حق دسترسی به ، دسته جمعیگورھایحفظ  .8

 حقيقت
 (AHRDO) زمان و جاويد

 ياد بود ھا .9
  ارتباط –احسان قانع : گرداننده

 حقوق زنان و عدالت انتقالی .10
 تماعی دادخواھان افغانستان انجمن اج– ويدا احمد :گرداننده

 در قبال تامين عدالت در افغانستانمسووليت ھای جوامع بين المللی  .11
  پوليس آلمان–فرانک تامس : گرداننده
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  :حفظ گذشته افغانستان
  برنامه طب عدلی برای تقويت برنامه عدالت انتقالی و ترويج ديالوگ

 
   افغانستان-کنفرانس حقيقت يابی و نقش طب عدلی 

(I) 
 

 داکتران حقوق بشر 
 و 

 گروه ھماھنگی عدالت انتقالی
 

 

  :روز سوم
  
   ارايه پيشنھادات گروه ھای کاری -
  
   ارايه نتايج گروه ھای کاری و جمع بندی کنفرانس-
  

  . گردد بعد از ظھر کنفرانس ختم می1روز سوم ساعت 
  

 . برگزار می گردد2011کنفرانس دوم در سال : نوت
  

  :برای سواالت و پيشنھادات در رابطه به اين برنامه لطفا با داکتران حقوق بشر در تماس شويد
  

          ذبيح معذوری         استفان شمت
  ھماھنگ کننده برنامه ھای افغانستان    مدير برنامه عدلی بين المللی 

  داکتران حقوق بشر        داکتران حقوق بشر
  com.gmail@mazoori.zabi:ايميل    org.phrusa@sschmitt: ايميل
  0798469260: تلفن   0798286252: تلفن
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  :حفظ گذشته افغانستان
  برنامه طب عدلی برای تقويت برنامه عدالت انتقالی و ترويج ديالوگ

 
   افغانستان-کنفرانس حقيقت يابی و نقش طب عدلی 

(I) 
 

 داکتران حقوق بشر 
 و 

 گروه ھماھنگی عدالت انتقالی
 

 

 
 

سخنران ھامعرفی   
 

  استفان شمت
آقای .   بدينسو مدير برنامه عدلی بين المللی موسسه داکتران حقوق بشر می باشد2006از سال  استفان شمت

 ميالدی در افغانستان، جايکه پدر او در پوھنتون کابل تدريس کرده ، 70شمت شھروند آلمان است و در دھه 
ا در رشته باستان شناسی در کشور گواتاماال که در امريکای آقای شمت لسانس خود ر. بزرگ شده است

 بنيانگزار يک تيم مستقل برای انسان 1992مرکزی موقعيت دارد، بدست آورده است و در آنجا در سال 
 ساله ان کشور را به خانواده ھای شان برگرداند، می 30شناسی عدلی تا اجساد بدون ھويت و گم شده جنگ 

 به نشر 1995لين گزارش خود را در مورد حقيقت يابی منازعه کشور گواتاماال در سال اين تيم او.  باشد
  .رسانيد

  
 بدينسو آقای شمت در ايالت فوريدا اياالت متحده امريکا زندگی می کند، او قبل از آغاز کارش 1996از سال 

آقای شمت نيز . رده استبا داکتران حقوق بشر منحيث تحليل گر محل واقعه با پوليس ايالت فوريدا کار ک
  . ماستری خود را در رشته جرم شناسی و عدالت جزايی از پوھنتون ايالت فوريدا بدست آورده است

 
  داکتر اماندا سوژر

 می DNAداکتر اماندا سوژر مشاور ارشد برنامه بين المللی عدلی داکتران حقوق بشر در بخش معاينات 
 از پوھنتون 1989تون رتگيرز و دوکتورا خود را در سال داکتر سوژر لسانس خود را از پوھن. باشد

بايوکيميکال ساينس اياالت تنيسی  و البراتوار ملی شھر اوک ريدج با تخصص در مسايل ارثی و بايو 
  . تيکنالوجی بدست آورده است

. ست منحيث مديرالبراتوار ھا کار نموده اDNAداکتر سوژر مدت چندين سال در البراتوار ھای معاينات 
 سھم DNA سپتمبر و گردبادھای کترينا با استفاده از معاينات 11داکتر سوژر در شناسايی قربانيان حادثه 

  . داشته است
  

  جيلين فولر
در . خانم جيلين فولر ماستری خود را در رشته انسان شناسی عدلی از پوھنتون سنترال لندن بدست آورده است

ان شناسی عدلی گواتاماال منحيث انسان شناس عدلی  و بعد منحيث  او کار خود را با بنياد انس2004سال 
خانم فولر يک آموزگار با تجربه بوده و برنامه . گرداننده البراتوار و ھماھنگ کننده تثبيت ھويت آغاز نمود

  . ھای آموزشی در مورد تحليل و تثبيت ھويت اسکليت و استخوان ھای انسان را ھماھنگی نموده است
خانم فولر يک گروپ از افغانھا را در قسمت شناسايی اسکليت و استخوان ھای انسان از طريق چندی پيش 

فعال او در پوھنتون لينکلين بريتانيا منحيث . برنامه بين المللی عدلی داکتران حقوق بشر تدريس نموده است
 . استاد بخش انسان شناسی عدلی و بررسی محل واقعه اجرای وظيفه می نمايد

  
  

  د وارنیھاور
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  :حفظ گذشته افغانستان
  برنامه طب عدلی برای تقويت برنامه عدالت انتقالی و ترويج ديالوگ

 
   افغانستان-کنفرانس حقيقت يابی و نقش طب عدلی 

(I) 
 

 داکتران حقوق بشر 
 و 

 گروه ھماھنگی عدالت انتقالی
 

 

ھاورد وارنی عضو انجمن وکالی مدافع افريقای جنوبی و مشاور ارشد مرکز بين المللی عدالت انتقالی می 
تخصص کاری او در بخش حقوق بشر، قانون اساسی و قوانين مربوط به بخش اجراييوی حکومت می . باشد
  . باشد

  
 در موارد مختلف اجرای وظيفه نموده او با کميسيون حقيقت ياب و مصالحه افريقای جنوبی منحيث مشاور

 منحيث محقق ارشد برای کميسيون حقيقت ياب و مصالحه 2004 الی 2003آقای وارنی از سال . است
سيراليون کار نموده است و کميسيون پذيرش، حقيقت ياب و مصالحه تيمور شرقی را در مورد جمع بندی 

ان مشارو مرکز بين المللی عدالت انتقالی نقش فعال آقای وارنی بعنو. گزارش نھای اش ھمکاری نموده است
او منحيث وکيل از . در توسعه ابتکار عدالت انتقالی در کشورھای افريقا، آسيا، آمريکا و بالکان داشته است

.حقوق قربانيان منازعات گذشته در محاکم افريقای جنوبی حمايت می کند  
 

تونياراجمل پش  
آقای پشتونيار قبال .  می باشد کانادازارت امور خارجه و روابط بين المللیاجمل پشتونيار آمر بخش عدالت و

  . اتوا و با سازمان ملل در شھر ژنيوا و نايروبی کار نموده است شھر درکانادا با وزارت عدليه
  

 عدالت ه و فعال يک تحقيق مقايسوی گوردن گلوبل فيلوشب را دريافت نمود اجمل بورسيه2009در سال 
  . نيا، رواندا، سيريليون و افغانستان انجام می دھدگورا در کشور ھای بوزنيا ھرزيوانتقالی 

اجمل در چندين نھاد ھای که در عرصه حقوق بشری و عدالت اجتماعی فعاليت دارند بشمول صليب سرخ 
اليريو در وميو دکانادا و اکسفام کانادا رضا کارانه کار نموده است و او منحيث محقق حقوقی سناتور ليجين ر

  . مجلس سنا کانادا دواطلبانه کار نموده است
 لسانس خود را در رشته علوم سياسی و حقوق از پوھنتون ميموللایر و اتاوا دريافت نموده آقای پشتونيار

وزارت امور خارجه و   سخنرانی آقای پشتونيار نظريات شخصی او بوده و موضوع گيری رسمی.است
  . می باشدروابط بين المللی کانادا ن

  
  ذبيح معذوری

آقای معذوری از سال . ذبيح معذوری ھماھنگ کننده برنامه ھای افغانستان داکتران حقوق بشر می باشد
 درمنحيث ترجمان بخش عدالت انتقالی کميسيون مستقل حقوق بشر اجرای وظيفه نموده 2010 الی 2008
  . است

  
تيم مسلکی "بين المللی داکتران حقوق بشر تحت نام آقای معذوری آموزش پنج ھفته ای که از طرف برنامه 

 در اکادمی پوليس 2010که در ماه می و جون سال " گور ھای دسته جمعی و استخوان شناسی ابتدايی
آقای معذوری مدرک رسمی ترجمه از کشور استراليا دارد و در آنجا . برگزار گرديد، تکميل نموده است
او رييس . وھنتون رويال ملبورن انستيتوت تکنالوجی بدست آورده استديپلوم خود را در بخش ترجمه از پ

يکی از انجمن ھای افغانی در استراليا بوده و منحيث کارمند اجتماعی برای پناھندگان افغانی و غير افغانی 
.  اجرای وظيفه نموده است  
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  :حفظ گذشته افغانستان
  برنامه طب عدلی برای تقويت برنامه عدالت انتقالی و ترويج ديالوگ

 
   افغانستان-کنفرانس حقيقت يابی و نقش طب عدلی 

(I) 
 

 داکتران حقوق بشر 
 و 

 گروه ھماھنگی عدالت انتقالی
 

 

  داکتر سيما سمر
 تاسيس شده  و خدمات صحی، آموزشی و 1989داکتر سيما سمر موسس شھدا اورگنايزشن که در سال 

پروژه ھای دارای درامد را برای زنان و دختران در افغانستان و پناھندگان افغانی مقيم در پاکستان فراھم 
  . ستان را به عھده داردداکتر سيما سمر فعال رياست کميسيون مستقل حقوق بشر افغان. نموده است، می باشد

  
 پوست معاونيت رياست جمھوری و وزير امور 2002 جون 22 الی 2001 دسمبر 22داکتر سيما سمر از 

 ميالدی از طرف اعضای لويه 2002خانم سمر در جون . زنان را در دولت انتقالی افغانستان به عھده داشت
  . دجرگه اضطراری به عنوان معاون اين جرگه ملی انتخاب گردي

 از پوھنتون 1982يک تن از فعالين در عرصه فراھم آوری خدمات صحی برای زنان، داکتر سمر در سال 
داکتر سمر  بخاطر تالش ھای خسته ناپزيز برای بھبود وضعيت حقوق بشر و . طبی کابل فارغ شده است

.حقوق زنان چندين جايزه معتبر بين المللی را دريافت نموده است  
  

  فيعیانجنير عزيز ر
انجنير رفيعی از فاکولته انجنيری . می باشد) مجما(انجنير عزيز رفيعی رييس مجتمع جامعه مدنی افغانستان 

 سال اخير در عرصه حقوق بشر 15پوھنتون کابل فارغ شده و يک عضو فعال جامعه مدنی بوده که در 
 نھاد ھا سھمی  شانرا در پروسه  نھاد مدنی بوده که اين25انجنير رفيعی موسس بيش از . فعاليت می نمايد

، عضو 2001انجنير رفيعی عضو کنفرانس انجوھای توکيو در دسمبر .  دموکراتيک کشور بازی نموده اند
.  بوده است2004  و عضو لوی جرگه قانون اساسی در سال 2002لوی جرگه اضطراری در اوايل سال 

 و در کنفرانس لندن در سال 2004نس برلين در سال انجينر عزيز رفيعی منحيث نماينده جامعه مدنی در کنفرا
  .  او از جامعه مدنی در کنفرانس پاريس نمايندگی کرده است2008در سال .   انتخاب گرديد2006

او پروسه آموزش ھای مدنی را برای انتخابات رياست جمھوری و پارلمانی به عھده داشته که افراد تحت 
انجنير رفيعی فعال رييس مجمتع جامعه مدنی . ن نفر را در بر می گيرد ميليو11 و 6.2پوشش اين آموزش ھا 

برعالوه عضويت ھييت مديره سه .  موسسه ھمکار می باشد315 عضو و 137بوده که اين نھاد دارای 
.موسسه زنان، انجنير رفيعی رييس انجمن انجنيران افغانستان نيز می باشد  

  
  جنرال ميرزا محمد يار مند

 سال 28محمد يارمند فعال رييس عمومی مبارزه با جرايم جنايی وزرات داخله می باشد و مدت جنرال ميرزا 
  . در بخش مبارزه با جرايم جنايی سابقه کاری دارد

  
 سال در بخش تعليم و تربيه پوليس نيز 3جنايی دريافت نموده و مدت جنرال يارمند لسانس خود را در رشته 

 سفر 21 کنفرانس ھای ملی و بين المللی شرکت داشته و 30 در بيش از جنرال يارمند. تجربه کاری دارد
  . خارجی در کنفرانس ھای بين المللی و انترپال داشته است

  
  

  داکتر مورينا موری
 بدينسو مسوول عدالت انتقالی بخش حقوق بشر دفتر يونما می باشد و از 2008داکتر مورينا موری از سال 
  . لمللی عدلی داکتران حقوق بشر ھمکاری نموده استھمان زمان با برنامه بين ا

قبل از وظيفه با يونما، داکتر موری عدالت انتقالی، حقوق بشر و اداره و حل منارعه را در پوھنتون پيسا 
او در . اليا تدريس نموده است و تجريه بسيار زيادی را در عرصه حقوق بشر و عدالت انتقالی داردتاي

داکتر موری عضو . ولمبيا، ھايتی، لبنان و سريليون اجرای وظيفه نموده استکشورھای گواتاماال، ک
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  :حفظ گذشته افغانستان
  برنامه طب عدلی برای تقويت برنامه عدالت انتقالی و ترويج ديالوگ

 
   افغانستان-کنفرانس حقيقت يابی و نقش طب عدلی 

(I) 
 

 داکتران حقوق بشر 
 و 

 گروه ھماھنگی عدالت انتقالی
 

 

داکتر موری ماستری اش را در رشته مطالعات صلح و . کميسيون تصحيح تاريخی گواتاماال بوده است
.دوکتورای خود را در رشته قوانين بين المللی حقوق بشر از پوھنتون پيسا ايتاليا دريافت نموده است  

  
  مرديتلری يو
لری مرديت مسوول برنامه جستجو و برگرداندن اعضای خانواده ھا در کميته بين المللی صليب سرخ يو

او ازسال . افغانستان و مسوول فعاليت ھای صليب سرخ در رابطه به بقايای انسان در افغانستان می باشد
نسو  بدي2009 آج و از سال  بدينسو با صليب سرخ در کشورھای سودان منطقه دارفور، کلمبيا، ساحل2006

  . در افغانستان فعاليت نموده است
خانم مرديت دارای لسانس در رشته سياست بين المللی و تاريخ بين المللی از پوھنتون ويلز و ماستری در 

ھويت "خانم مرديت مطلب را تحت عنوان . رشته ايديولوژی و تحليل مباحثات از پوھنتون اسيکس می باشد
، 91: جلد(در بازبينی بين المللی صليب سرخ " یيک تحليل اصطالح: ه کرامت انسانیحترام بقربانيان و ا

. در کشور سويس بدنيا آمده است1980خانم مرديت در سال .  منتشر نموده است) 2009، جون 874: شماره  
 

 اختصارات
 

ICTJ –مرکز بين المللی عدالت انتقالی   
AHRDO – افغانستان موسسه حقوق بشر و دموکراسی  
AIHRC –کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان   
GPPT –تيم پروژه آلمان ھا   
FSJ – نھاد ھمبستگی برای عدالت   
PHR –داکتران حقوق بشر   
MoI –وزارت داخله   
ICRC –کميته بين المللی صليب سرخ   

SAAJS –انجمن دادخواھان افغان   
OSI –جامعه باز   

TJCG –تقالی گروه ھماھنگی عدالت ان  
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