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د عاااااامل لهپاااااااااااره بلنه
اکرب
افغانستان په نړۍ کې د مرستندویه کارکوونکو لپاره
پههه ههر ولههو ځرنههال شههاد بههد ههود دد د
ورپېښي اوږدې کورنۍ جګړې ،وسلهوالو بریهدنو،
سیايس بیثبا ۍ ،جرمونه او قهانون هه نهه درنهاود،
و هغه څه دي چې مرستندویه کارکوونکيو او له
هغههود ه مرسههتهکوونکیو ولنههو او کههارکوونکو
ژوند یې له ځر ه مخ کړد دد یو مرستندوی
کااارکوونکد د دنااد پاار ملاااژ وووژ یااو یااو
کارکوونکی څو کارکوونکد دی .د تېار کاار لاه
جنوري څخه را پهد خوا په افغانستان کې ۹۴
مرساتندویه کااارکوونکد ووژ یاوي  ۸۳ټپیااان
یوي او  ۸۳نور تښتوژ یوي دي[1]. .
لکه څنګه چې  ۶۱۰۲کا نور هه د هاو ریاوا
ډګههر ههه ورګهه ههود ،ونههښیې د اند ښههنې وړ
ښکاري که څه هه یهوا ې هاو ریاوالی یهوا نی
المل نه دد :د غیر دولتي موسسو د بحه مهواد او
کړنالرو باندې نه پوهېد  ،په ملکي او غیر ملکهي
سههځحه پههه دود بههاور نههه کههو  ،او هغههود چههې د

انجیوګانو د کارونو پر وړاندې ن ونه جهوړوي ،د
موسسو او برشي مرستهکارکوونکي ډ هرد و تونهه
قصدا ً ر برید الندې نیو او کله هه مسهتامی ً پهه
هغود بریدونه کېږي
د غیر دولتد موسسو د کارځایونو ساتنه یاواې
د مرستندویه کارکوونکو د سااتنې پاه مینای ناه
ده دا په اصل کې په د مینی ده هغه وګړي
چااې د مرسااتو مساات م دي مرسااتې ورتااه
ورسېږي .لکهه څنګهه چهې د افغانسهتان دولهې او
نړیوالې ولنې په بروکسل کې ه را ولې وې ،ر
څو له افغانسهتان ه د را لهونکي لههپاره ،د مرسهتو
ژمنې بیا را ا ه کړي ،نهو د مرسهتندویه کهارکوونکو
سا نه باید د پرماتیا لهه مدهده او شهانګړو الملونهو
څاه و دېر يش
موږ هیله لرو چې دا ربې په ینګو مديل ګهامونو
بدلې يش :دا پاڼه د افغانستان دولې ه وړاندیزونهه
دي ،هههر څهههو پهههه دې بر هههه کهههې د دې پهههاڼې د
وړاندیزونو له ماې ماته والړ يش

اکرب
د افغانانو لهپاره د بشااري او پرمختیاايد مرساتو د
همغږۍ اداره یا (اکارب خپلاوا افغاانی بنسا
دی چې په افغانستان کاې  ۱۵۱کاورن او بلرنا
موسسااې یااې غړیتااو لااريب اکاارب د ب دوسااتانه
اصااالونو (خپلاااواکد بېطااارب بېپریتاااو او
انسانیت په پام کې نیولو رسه کارونه کوي.

د بروکسل کنفرانس لړۍ
د بروکسل تار کنفارانس مخکاې اکارب د بروکسال
لړۍ پیل کړهب دا لړۍ هره اوون د افغانستان پاه
اړه د مقالو لیکنو د غیردولتد موسسو د اندونو او
مرکو په ډوژ مخکې وړژ کېږي .ال ډېر ولولئ:
www.acbar.org
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افغان دولت ته د اکرب موسسې د وړاندیزونو پاڼه
 – ۱د نړیاااواژ ب دوساااتانه ااااانون او د نړیاااواژ
با حقونو اانون په مرسته د روڼتیا پر لور:
افغانسههههههتان د  ۰۱۹۱کهههههها د جینههههههوا د څلههههههورو
کنفرانسههونو بر ههه وه ،د دې ههر څنهه د  ۰۱۱۱کهها
د بههل پرو وکههو  ۶بر ههه ههه وو چههې د دواړو ا ههيل
مونههوپ پههه کورنیههو وسههلهوالو جګههړو کههې لههه ملکیههانو
څاههه سهها نه وه او د ملکیههان پههر وړانههدې یههې بریدونههه
پههه کلکههه غنههد  ،پههه دې کنفرانسههونو او پرو وکههو ۶
کهههې د ملکیهههانو لپهههاره د و ګټهههو شهههایونو ،پهههه ېهههره
ښههههوون يو ،روغتیههههاني مرکزونههههو د سهههها نې ینګههههار
ههود افغانسههتان د نړیوالههو بهههرشي حامونههو د کههار پههه
لومړیتوبونو کې ه دد


د میافیاات لپاااره بایااد ګړناادي ګامونااه
واخیسااااتل  :نړیههههوا برشدوسههههتانه
قههانون او د نړیههوا بهههرشي حامونههو قههانون
څاهههه غړوونکهههي د ولههههيس وګههههړو د
مرګژوبلههې پههه ګهه ون ،پېښههي بایههد پههه
سیسهههټ یو ډو د یهههوې پلهههواکې او
دایدهههې ادارې لهههه وا وڅېهههړ يش ،لکهههه
څنګههه چههې د یونامهها لههه وا وړانههدیز ههود
وي؛ او دا غړوونکههههي بایههههد د اړونههههده
ادارې له وا محاکده يش



مههوږ د کورنیههو چههارو و ارت هپههو ههه پههه
درنههه سههګګه ګههورو او ښههه راغ سههې ور ههه
وایههو چههې لههه ب ههري حامونههو د غړونههو د
مانیهههوي لپهههاره پههههالیيس او داسهههې بهههورډ
جههوړوي چههې دا ډو غړونههې پههه ګو ههه
او پههه اړه یههې راپهور ورکهړي مههوږ وړانههدیز

پههه والیتههي سههځحه ،پااه هاار والیاات کااې

د ولهههسدرش پهههه حکههه دي د بههههرشپالنې لهههه
کههارونو سهها نه او لههه دا ډو مرکزونههو د پههوشي
او سههیايس ګټههي ا یسههتنې څاههه مانیههود

پااولیس پااه وااه توګااه تربیااه کااړي او د
بااا ي حقونااو رسغړوونکااد م اکمااه او
سرت م کمې ته یې ور وپېژين.


دفههههاپ و ارت لکههههه څنګههههه چهههههې دود
 ۶۱۰۲ – ۶۱۰۲کههها د و ارت پهههه ماسهههټر
پ ه ن کههې منلههې ،بایههد مجههرمی وپې ه او
ههو جرمونههه او لههه بههرشي حامونههو څاههه د
غړونې پېښي وڅاري



د افغانسههتان حکومههې بایههد د افغانسههتان د
بههههرشي حامونهههو لهههه پلهههوال کدېسهههیون
ه پهههوره هدکهههاري ولهههري ،دايس چهههې
دود پلههه پلههواکي وسههای ،امنیههې یههې
ونهههدي وي ،د دې هههر څنههه دولهههې
بایههد د دود مهها م ههړد ههه وي ،ههر
څههو دود د پلههو وړ یههاوو پههه لوړولههو کههې
ال ډ ر پیاوړي يش



د ولهههسدرش حکهه بایههد :ټااوژ د بااا پالنې
او بااا ي مرسااتو کارونااه او کااارکوونکد
غیردولتااد موسسااو کاااري برخااې پااه تېااره
واااووناد او روغتیاااايد مرکزوناااو څخاااه
سااااتنه وکاااړي .دود بایهههد پهههه هدهههدې د
بههرشپالنې چوپړ یههاوو پهه مرکزونههو کهې د مههيل
اردو لههه مدلیهها و مانیههود وکههړي ،پههه ېههره پههه
دې شههایونو چههاپې اچههو  ،پلټههل او لههه هغههود
څاههه چیوپاینټونههه جههوړو بایههد مانیههود
یهههې وکهههړي چهههې دود دا ډو مرکزونهههه د
سیايس او پهوشي اسهانتیاوو لپهاره ونهه کهاروي،

ويش دولاات بایااد پااه هغااو یااپږو مااادو او
اصاالونو عماال وکااړي چااې د  ۵۳۱۵کاااژ د
ماااې پاااه میایااات کاااې دوی د امااان
وااووناد تاار نامااه النااد اع میااه کااې
لیس کړي دي.


د نړۍوالااو ب اا ي حقونااو د پاال کولااو
پااه موخااه بایااد افغااان امنیتااد ځواکونااو
تااه ځااانټړي ټرېننټونااه ورکااړژ او
الرواااوونې ورتاااه و پهههه دغهههو مامهههه
پوهههاونو او ښههوونو کههې بایههد ب ههرشي فضهها
او ا ههلونو ههه درنههاود موجههود وي مههوږ
افغهههان دولهههې هههه وړانهههدیز کهههوو چهههې د
افغههههان پولیسههههو اکههههاډیدي او ښههههوونیز
مرکزونهههه د  ICRCد ښهههوونو پهههه مرسهههته
ربیههه او د هغههود ترفیههې نههور ههه لههوړ
پههل پ هولی ههر
کههړي ،د دې ههر څن ه
ولسهههوالیو پهههورې ورسهههوي دا پهههه داسهههې
حهها کههې ده چههې  IHLه ه دا منههي چههې
د مههههيل شواکونههههو د لی ر ههههی لههههوړو
پوړونههو ههه هه لپههاره یههار دد د مههيل
شواکونهههههو پهههههه اړه ناسههههه فکرونهههههه او
غلطفهدهۍ پههه ملکهي سههځحه ورل هر بلههې
را یټېهههږي :ښهههوونیز پروګرامونهههه بایهههد پهههه
ملکي /اکټیکي لیو ډ ره کیه ولري

ب ي اصلونه
موږ و د جن

اړ ونه رابولو چې د غیر دولتي موسسو د نړۍوالو برشي ا ولونو ه درناود ولري



انسانیت :انسا کړاوونه باید پیدا او په ګو ه يش د برشي کارونو او مرستو مو ه د ژوند او روغتیا ژغور دي ،باید انسانانو او انسا کړنو ه درناود ويش



بېطرب :مرستندویه کارکوونکي باید هیڅکله ه په جن
ونیيس



بېپریتو  :برشي مرستې باید د اړ یاوو له ماې وړاندي يش ،لومړیتوب باید ډ رو اړینو پېښو ه ورکړ يش ،د مليې ،ن اد ،جن  ،مذهبي ،مامیدوي ،ولګي یا سیايس
اندونو له ماې باید چلند و نه يش



خپلواکد :په هغو سیدو کې چې برشد مرستې او کړنې کېږي ،باید له سیايس ،اقتصادي ،پوشي او یا نورو هغه مو ې چې د هر لوبغاړد ښاني له وا هر ه کېهږي،
پلواکې وي

کې اړخ ونیيس او نه باید چې د نوه سيايس ،ن ادي ،مذهبي او نا ان نولوژنکې ماهیهې او جنجها

هوا
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 -۵د مرګووبلااااې د را ټی ولااااو د ماااال پالیساااا

 - ۸د غیاار دولتااد موسسااو پوهاااوی او د موسسااو

جدي غووتنه

اانون پاڼه

 مهههوږ د ملکیهههان د مرګژوبلهههې د مانیهههوي مهههيل

 پههه دولههې کههې د غیههر دولتههي موسسههو د کههار او
فښههالیتونو بایههد ښههه ان ههور موجههود وي ،دا د غیههر
دولتهههي موسسهههو لهههومړنۍ دنهههده ده چهههې مامهههه

پالهههیيس نهههاني کېههدو ههه و ههحاله یههو .او د ور
تصاااوی چاااال او ملکیاااانو تاااه تااار رساااولو
غووااتنه یااې کااوو .مههوږ بیهها ههه د  UNAMAد
غوښههتنو پههر بنسهها چههې بایههد ژر ههر ژره د پ ههالیيس
د مدهههيل کولهههو پههه ن جهههوړ او دا پههههالیيس پهههره
يش
 د غیااار دولتاااد موسساااو کاااارکوونکد ملکیاااان
دي نااو دوی بایااد پااهد پالیس ا کااې رووااانه
دوی
ولیکاال او پاااوره پاملرنااه ورتاااه و
بایااد د د پالااایي ملمااه برخااه وګ اال .
پالههههیيس بایهههد روغتیهههاني مرکزونهههو ،هههدمتونو او
کهههارکوونکو هههه ار ښهههې ورکهههړي او شهههانګړې
پاملرنهههه ور هههه وکهههړي او د  ۰۱۹۱کههها د جینهههوا د
څلههورو کنفرانسههونو او  ۰۱۱۱کهها پرو وکههو  ۶ههه
ه ا اره ويش
 دا پال ههیيس او یهها لههه دې ه ور ههه پالیسههیانې بای هد د
هههر امنیتههي ارګههان ،پههه ېههره د مههيل امنیههې ریاسههې،
افغان ميل پولیسو او اردو په مرسته مديل يش
 د کههاري پهه ن جههوړو بایههد م ههاا او مښلههو
اهههداو ولههري ،پههه ېههره پههه جنګونههو کههې د ملکیههانو
او ربیهههه هههویو پرسهههونلو د مرګژوبلهههې ال ډ هههر را
کدههههو دا پاااا ن بایااااد ان تاااار والیتونااااو او
ولسوالیو پور ورساېږي .اهادای یاې بایاد پاه
 SMAFکې وکتل .

پوهههاود ډ ههر کههړي او کههار ور ههه وکههړي د ااتصاااد
وېارت لااهخوا بایااد ساایات م تااړ ټیناا
پااه تېااره چااې نااورو دولتااد ادارو تااه الرسساای
اسانه .
 دولتههي ادارې بایههد د انجیوګههانو مدههومي ا ههلونو
ههه درنههاود ولههري« ،انسااانیت» (د انسهها کړاونههو
حهل «بېپریتاو » (پهه ههېڅ شهاد او و هې کههې
اړخ او طههرو نههه نیسههو ،او یهها پههه کومههه سههیايس،
قههومي ،مههذهبي ،ان ه یالوژیو پههورې شههان نههه ههړو )

د یوناما موندنې

جنوري – جون ۵۳۱۴

5,166
د ملکیههانو مرګژوبلههه (  1,601وژ ههوي او 3,565
پیان) د یوناما له وا د  ۶۱۰۲کا د جنوري له لهومړۍ
د جون ر ۰۱مې دېرې)

46
ه ړلې پېښي چې په هغه کهې د ښهوونې
له جن
او له ښوونې ه ړ بر ه کې کارکوونکي په نښه
ههوي چههې  ۰۲نههو ههه مرګژوبلههه اوښههتې ( ۲وژ
وي او ل پیان)

«بېطاارب» (یههوا ې د اړ یههاوو لههه ماههې کارونههه
کهههوو) «خپلاااواکد» (لهههه سهههیايس ،اقتصهههادي او
پوشي اجن اوو پلوال یو)
 امنیتااد ادار بایااد د غیاار دولتااد موسسااو د
اااانون ۹۴مااه ماااده رعایاات کااړي پههه دې مههاده
کهههې راغهههيل چهههې «امنیتهههي ادارې د غیهههر دولتهههي
موسسههو د فښههالیتونو پههه اړه د اند ښههنو درلودلههو پههه
ههورت کههې یههوا ې لههه اقتصههاد و ارت څاههه د
موسسې مښلومات ا یستلی يش »

64
ه ړلې پېښي چې په هغه کې لهه روغتیهاني
له جن
کارونو ه ړ کارکوونکي په نښه وي ،چې ۰۰نو
ه مرګژوبله اوښهتې پهه هدهدومره مهوده کهې نسهبې
 ۶۱۰۲کا ه  ۹۲سلنه لوړوالی ښيي

د ال ډېرو میلوماتو لهپاره
د امنیې ورا پر بنسا ،په افغانسهتان کهې د ملګهرو
ملتونو مرستندویه پ ود (یوناما) په افغانستان کې د
وسلهوالو اړو پر مها د ملکيانو د سا نې په بر ه
کې په منظ ډو راپورونهه پهروي لهه  2102کها
راپهدې وا ،دا راپورونو د ملګرو ملتونو دفګونهو او
د برشي حامونو لپاره د ما کدی رنۍ )(OHCHR
په ګ ه هدکارۍ چدتو کېږي
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د بېپریتو نقضوژ او د نه-وسلې پالیي
 - ۹د غیااااار دولتاااااد موسساااااو «بېپریتاااااو »
«بېطرب» «خپلواکد» ته درناوی
سیات مداخلتونه او د مرستو په ځای نه کاروژ
 د غیههر دولتههي موسسههو لپههاره بایههد مینههه مسههامده يش،
هههر څهههو دود وکهههولی يش پهههه ا اد ډو د اړ یههها وړ
مرسهههتې ورسهههولی يش ،هههر هغهههه چهههې د یههها نو
لکههو لههه اړ یههاوو ه سهه مرسههتې برابههرې او د دې
مرسهههتو و ههه د ادارې د ماموریهههې بر هههه وي د
مرسههتو پروګرامونههه بایههد د دولتههي ادارو د مښلومهها و لههه
ماې ويش نه د هغود د امر له ماې
 مهههوږ لهههه ادارو څاهههه د روښهههانه (نهههه ال وهنهههې)
ژمنههه غههواړو ،پههه ېههره پههه ملکههي سههځحه کلههه چههې
والیتهي چهارواکي لههه پلهه واکهه نههاوړه ګټهه ا ههيل،
هپه کهوي هر څهو د غیهر دولتهي موسسهو د بههرشي
ههدمتونو د وړانههدې کولههو پههر وړانههدې ن ونههه را
پیهههدا کهههړي دود د ه غهههه بههههرشي مرسهههتو لهههه
جدلههې یههوه انههدا ه ههر السههه کههوي او یهها یههوه انههدا ه
نههور مههواد چههې لکههو ههه و یههه کېههږي ههر السههه
کوي ،دا پېښي باید په فاو ډو وڅېړ يش
 ادارې بایهههد غیهههر دولتهههي موسسهههو را ولهههو هههویو
مښلومها و ههه درنهاود ولههري :هاا مښلومههات لکههه
د ګټههه ا یسههتنې لیسهها او یهها د اړیکههو لیسههې د
غیر دولتي موسسو پله ايص پراپر ي ده

 غیر دولتي موسسې بایهد لهه کومهه ځهره پر هه پهه
پههوره ډاډ کههار وکههړد يش ،ههر څههو یههې پههه کومههه
پههار ي او یهها د جنه ډلههه پههورې هړاو مجبههور نههه
يش د غیههر دولتههي موسسههو د کههار پههر محههل د
امنیتههي شواکونههو ههتون (مههچ ً کلههه چههې دود
مرسهههتې و وههه او یههها هههه کلهههه چهههې دود د
مرسههههتې لپههههاره وې ګههههانې کههههود) رضوري
دد د غیههر دولتههي موسسههو د نههه-وسههلې پالیيس ه
ههه نههه احههګا د دې موسسههو پههه کههارونو منفههي
اغېهههزه کهههوي او د دود او نهههورو ادارو پلهههواکي
ر پوښتنې الندې راو

د خپلواکد تر پښو الند کوژ
 کله چهې انجیهو ګها د دولهې لهه لهوري ،رالېهږ
هههوي وګهههړي ،چهههې د څهههارنې پهههه مو هههه دې
موسسهو هه راشهي ،دود بایههد د هغهود ههره اړ یهها
ور پههوره کههړي ،د څههارنې پههر مههها چههې دود
هههرې لوجسههټيکي او یهها کومههه بلههه اړ یهها ولههري،
بایههد پههوره ههوې وي لههه غیههر دولتههي موسسههو
څاههه بایههد غوښههتنه و نههه يش ،ههر څههو د دود
غوښهههتنې پهههوره کهههړي ،لکهههه د دود مښا هههونه،
پههرډی  ،د الههو کې کټونههه ،د شههاد او ههورال
مصههارو او دايس نههور څههه چههې د دولههې لههه
لههوري د څههارنې پههه مو ههه لېههږ کېههږي او اړ یهها
ور ه لري ،ورکړي

د غیر دولتي موسسو د کهارونو او فښهالیتونو د چاپېریها سها نه هر ههر څهه لهومړد ،قهوي اراده غهواړي دا ډو
اقدامات به نه یوا ې د موسسو او حکومهې هر مهنم هدکهارۍ ال پیهاوړې کهړي ،بلکهه د برشهي او پرماتیهاني
پرواګرامونو د ښه او اغېزمنولو لهپاره به ه الره هواره کړي
و د نادولتي موسسو له وا برشي ا لونو ،حساب ورکونې او د روڼتیا ار ښتونو ه درناود ه یو رشط دد ،نو
موږ له ولو غیر دولتي موسسو څاه چې په افغانستان کې کار کوي ،غواړو چې د موسسو له قانون ( )۶۱۱۹ه
س مدل وکړي او درناود ور ه ولري،او شان یهو مچها وګرشهوي؛ پهه پلهو کړنهو او فښهالیتونو کهې د برشهیې،
بې ښصبي ،بېطريف او پلواکۍ ا و انښکا کړي

کااااړنالره

اکرب موسسې د «د غیر دولتي موسسو کهړنالره» د
نههورو موسسههو د مرشههومیې چبیتولههو او شههواب
ورکونې لپاره جوړه کړه
 -۰موږ نړیوالو ب ي اصلونو او ب ي حقوناو
ته ومن یو.
 -۶موږ کار د ‘رضر نه رسولو’ د ا ل پر بنسها
والړ دد چې بېړنیهو حهاال و هه پهه شهوابویلهو،
اړینو او لومړنیهو اړ یهاوو هه ال سهی ،د پېښهو او
اقلیدی بدلونونو د اغېزو د کچې را یټولو ،د غربې
د ریښهییهزو الملونهو ه د جنګېهدو او د ولنهو د
بیا وړ یا او شانبساینې په بر و را څر ي
 -۰مههوږ قههانو ړلیههو ارګههانونو ههه ،هغههوۍ چههې
چینې برابروي او هغود چه مرسته ور ه کهوو،
ځوا ویونکد یو
 -۹موږ په پلو کاري راکړو-ورکړو کې د دولې،
مههامو لکههو ،بسههپنهورکوونکههو ،مرسههتندویه او
د یلو قانونی بنسټونو ه راڼه او یفای یو
 -۲موږ خپلوا یو او یار باسو چې پلهواکي مهو
د افغانسههتان او نههړۍ لههه قوانینههو ه سههده وسهها و د
نامرشوپ غوښتنو او هغو رشایځو د پلهو پهر وړانهدې
چې فساد ه الره هواروي او موږ رسهالې او ا هو
ر پوښتنې الندې راو  ،کلکه مبار ه کوو
 -۲موږ د هېڅ غړي او یا ډلې پهر وړانهدې ههېڅ
ډو جنسهههیتي ،سهههیايس ،قهههومي مهههذهبي هههړاو،
مښلولیې او د جنيس متای و له پلوه ،تبییض تاه
اایل نه یو.
www.acbar.org
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