د لندن کنفرانس  ۳۱۳۱څخه د لوړ رتبه هيأت تر غوندې  ۳۱۳۱پورې
ګډه اعالميه

د افغانستان مدني ټولنه بايد د لوړ رتبه هيأت په غونډه کې پام وړ ونډه ولري
د افغانستان په اړه د لندن کنفرانس (لندن کنفرانس ،ليندۍ  )۴۹۳۱د افغانستان د مدني ټولنې لپاره رغوونکی فرصت چمتو کړ
څو د افغانستان له دولت او نړيوالو شريکباڼو سره يې ،د افغانستان د سولې او پرمختګ لپاره په نويو ژمنو کولو کې شريک
شي.
په داسې حال کې چې افغانستان د ( )۴۱۴۹ – ۴۹۳۱لسيزې بدلون ته ورداخلېږي ،مونږ د دې اعالميې السليک کوونکي په
دې باور يو چې د ورستيو ديارلسو کلونو پرمختګونو ،حقوقي او اقتصادي السته راوړنو خونديتوب او پراختيا د افغانانو او
نړيوالو منسجمو هڅو ته اړتيا لري .مونږ په لندن کنفرانس کې د ملي يو والي حکومت د ولسمشر او د هغه د اجرائيه رئيس د
ژمنو درناوی کوو ،د ښه حکومتداری ،اداري فساد له منځه وړلو ۴او عدالت تأمينولو په اړه د هغوی اشارو ته په درنه سترګه
ګورو او په دې اړه يې د مشخصو ګامونو اخيستلو غوښتونکي يو.
مونږ د نړيوالې ټولنې د نويو ژمنو په اړه خوشحال يو چې تر  ۴۹۳۱کال پورې به په مالي او فني برخو کې مرستو ته دوام
ورکوي او دا مرستې به د تېرې لسيزې د مرستو په اندازه يا هغو ته ورنژدې وي.
مونږ په دې باور يو چې " د توکيو متقابلې ځواب ورکونې چوکاټ" (د توکيو چوکاټ) د تجديد لپاره هڅې اود لسيزې بدلون
لپاره د ګډو اهدافو تعريف چې د لوړ رتبه هيأت په غونډه کې به بشپړ شي ،هغه وخت په ريښتونې توګه اغېزمن کيدلی شي
چې د مدني ټولنې په شمول د پرمختګ ټول لوبغاړي په بحث او مشوره کې دخيل وي .په همدې خاطر ،مونږ د افغانستان له
دولت او نړيوالو شريکباڼو غوښتونکي يو چې په لندن کنفرانس کې خپلې کړې ژمنې په ملموسو اقداماتو بدلې کړي.
د دې لپاره چې د لوړ رتبه هيأت په غونډو کې نظرونه د افغانستان د خلکو استازيتوب وکړي ،نو بايد د کابل او واليتونو په
سطحه د مشورې دقيق او صحيح بهير پلی شي .مونږ له دولت څخه په دې خوشحال يو چې د لندن کنفرانس په تعقيب يې د
مدني ټولنې د بنسټونو سره غونډې وکړې او په پالن جوړونه او پرمختيايي رپورټ ورکولو کې يې د مدني ټولنې د واليتي
بنسټونو د شاملولو ژمنه وکړه .همدا راز د دې هڅو د دوام غوښتونکي يو.
په ټول هېواد کې د مدني ټولنې بنسټونه په دې شرط په نوموړي بهير کې رغنده نظرونه ورکولی شي چې د توکيوچوکاټ د
اسنادو په اړه بشپړ معلومات او د نظر ورکولو لپاره پوره وخت ورکړل شي .د دې اسنادو ځينې برخې په الندې ډول دي :پر
ځان بسياينې سند  ،د اصالحاتو او مشارکت د نوي کولو لپاره د ژمنو" سند ،چې د دولت له خوا ترتيب شوی" ،د ملي
لومړيتوب پروګرامونه" ،او"د وګړو د سياسي اقتصادي حقونو منشور " .دا بهير به بې شکه د تمويلوونکو مالي او فني مرستو
ته اړتيا ولري.
مونږ د " ښکاره اقداماتو "۹کولو لپاره د دولت ژمنو ته هرکلی وايو چې بايد د لوړ رتبه هيأت تر غونډې وړاندې ،د بشري
حقونو په شمول په بېالبېلو برخو کې ترسره شي .مونږ باورلرو چې دا اقدامات بايد د بشري حقونو د خپلواک کمسيون د ودې
او استقالليت لپاره اغېزمن وي .همدا راز د افغانستان دولت بايد د خپلو تېرو ژمنو ترسره کولو په خاطر د وزيرانو په شورا
کې او د سترې محکمې په عالي شورا کې جنسيتي عدالت ته پام وکړي.
مونږ غواړو چې " د افغانستان د ښځو لپاره د ملي عمل پالن" په اړه معلومات " ،د ښځو لپاره د ملي عمل ،سولې او امنيت
پالن" او "د ښځو پر وړاندې د تاوتريخوالي قانون" په اړه معلومات له خلکو سره شريک شي او دا پالنونه د لوړرتبه هيأت
دغونډې د اصلي اجنډا جز شي.

۴

د لندن کنفرانس رسمي اعالميه ۴۴ ،پاراګراف ،ليندۍ ۴۹۳۹
د پورتني سند ۱ ،پاراګراف.
۹
د پورتني سند ۴۱ ،پاراګراف.

مونږ همدا راز د لندن کنفرانس په اعالميه کې د "مرستو د اغېزمنتيا" يادونه ،د افغانانو وړتياوو ته د ودې ورکولو او د
بشردوستانه مرستو او پرمختيا په برخه کې د غير دولتي نړيوالو مؤسسو رول تاييدوو او ستايو .مونږ د افغانستان له دولته
غواړو چې د کيفيت د ښه والي ،عامه خدمتونو وړاندې کولو او ملي پاليسو په برخه کې له دې مؤسسو سره کار وکړي.
د دې ټکي په تاييدولو سره چې د لندن کنفرانس "د دوامدارې پراختيا لپاره امنيت شرط ګڼي "  ،تېر کال په افغانستان کې د
ملکي تلفاتو او خيريه مؤسسو د کارمندانو ،د بشري حقونو مدافعانو ،او رسنيو د کارمندانو پر وړاندې د زياتيدونکي
تاوتريخوالي هغو آمارو ته په کتنې سره چې د منلو نه دي ،د شخړې له دواړو ښکېلو خواوو غواړو چې د ملکي افرادو
خونديتوب ته لومړيتوب ورکړي او د عامه خدمتونو کارکونکو ته د دې خدمتونو د ترسره کولو او ساتلو الره هواره کړي.
په پای کې مونږ په دې ټکي بيا ټينګار کوو چې مدني ټولنی يوازې هغه وخت د لوړ رتبه هيأت په غونډه کې ريښتونی او
معنی لرونکی رول لوبولی شي چې د مدني ټولنې لوبغاړي – د اجنډا له ټاکلو څخه د نتيجو تر څارنې پورې – د دې غونډې
نه بېلېدونکی جزء شي.
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