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 لنډیزونه

 

ACBAR /پراختیایی مرستو د همغږۍ ادارهدافغانانو لپاره دبشری او                       :اکبر         

ACSFo /د افغانستان د مدني ټولنې د مجتمع سازمان   :                      مجما 

 AICS                    :د افغان مدني ټولنې انستیتوت  / اِی اَی سی اس 

AIHRC                :لواک کمېسیوند افغانستان د بشري حقونو خپ / اِی اَی ِایچ آر سی 

 AHDS                         :د افغانستان د روغتیا او پراختیا خدمتونه / ِای ِایچ ډی اِس 

 ANAFA                 :د افغانستان د لویانو د پوهنی ملي ټولنه / ِای ِان ای اِف ای آی 

ANCB                           :ي مؤسسو د همغږۍ ادارهد افغانستان د نادولت / ِای ِان سی بی 

AOAD                             :د افغان معلولینو د الر موندنې اداره / ِای اُ ای ډی 

AOGs                             :مخالف وسله والی ډلی / اِی اُ جی اِس 

APRP                            :ستون پروګرامد افغانستان د سولې او د بیا پیو / ِای پی آر پی 

AWEC                      :د افغان میرمنو ښوونیز مرکز / اِی ډابلیو آی سی 

AWN                              :د افغانستان د ښځو شبکه / اِی ډابلیو اِن 

AWSDC                د افغانستان د ښځو د مهارتونو د پراختیا مرکز / اِی ډابلیو اِس ډی سی 

BAAG  /د برطانیی او ایرلینډي ادارو د افغانستان ګروپ            :                        اگب  

/ BCA      هډد بروکسل غون هړد افغانستان په ا     

/ CCD                              :د معلولینو ټولنې مرکز سی سی ډی  

/ CEDAW اړه د ښځو په وړاندې د تبعیض د ټولو شکلونو له منځه وړل کنوانسیون په ډابلیو:              سی ای ډی ِای  

/ CPAU لپاره همکارۍ  د سولې او یووالي یو:                         سی پی اِی 

/ CRC                               د ماشومانو د حقوقو کنوانسیون سی آر سی  

/ CRPD                            : لولیت لرونکو کسانو د حقوق  کنوانسیوند مع سی آر پی  

/ CSCC                     :د مدني ټولنې د همغږۍ مرکز سی اِس سی سی   

/ CSHRN                   :د مدني ټولنې او بشري حقونو شبکه سی اِس ِایچ آراِن  

/ CSJWG               د مدني ټولنې ګډ کاري ګروپ سی اِس َجې ډابلیو ج  

/ CSOs                          :د مدني ټولنې سازمانونه سی ِاس اُ اِس  

/ DQG                              :د قانون غوښتونکی ډی کیو جی  

/ EPD                                :برابری د سولې او دیموکراسي لپاره ای پی ډی  
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/ ESCR                        :اقتصادي، ټولنیز او فرهنګي حقوق ای اِس سی آر  

/ EVAW                      :د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي له منځه وړل ای وی ِای ډابلیو  

/ HPC                               :د سولې عالي شورا ِایچ پی سی  

/ HREVO                     :ُبشری حقوق او د تاوتریخوالي له منځه وړلو سازمان ِایچ آر ای وی ا  

/ IC                    :نړیواله ټولنه                      آی سی  

/ IWA                 :د افغانستان د روڼتیا څار             آی ډابلیو اِی  

/ NGOs          غیر حکومتي سازمانونه                      ِان جی اُ ا  

/ NPP                                 :د ملي لومړیتوب پروګرامونو ِان پی پی   

/ NUG                               :د افغانستان د ملي یووالي حکومت ِان یو جی   

/ OSA                                  :غانستان پرانیستې ټولنهد اف اُ ِاس ِای  

/ PTRO                            :ُد سولې د روزنې او څېړنې سازمان پی ټی آر ا   

/  SDO ِاس ډی اُ:                                    د سنایي پرمختګ بنسټ   

/ SMAF کاټ له الرې خود اعتمادیاِس اِم ِای ِاف:                              د دوه اړخیزه مسئولیتی چو   

/ SMART                         :مشخص، د اندازه کولوقابل، الس ته راوړنکی، اړوند او په وخت محدود ِاس اِم ِای آر ټی   

/ SWABAC اِس ډابلیو اِی بی اِی سی:            د جنوبي لویدیځ افغانستان او بلوچستان د همغږۍ ټولنه  

  / TACC  سی سی:                           شفافیت، حساب ورکونه او فساد سره مبارزهټی اِی  

/ TEFA ټی ای اِف اِی:                               د افغانستان د شفافو ټاکنو بنسټ  

/ TEO ټی ای اُ:                                       د ټشبوزد زده کړو سازمان   

/ TLO    :ُد ارتباط دفتر                                     ټی ِال ا   

/ UNAMA یوناما:                                    په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه اداره  

/ UNCAC یو ِان سی اِی س:                        د فساد پر ضد د ملګرو ملتونو کنوانسیون  

/ WADAN  ِی ډی ِای ِان:                    خیریه ټولنه د افغانستان د پراختیا لپارهډابلیو ا  

/ WCLRF ډابلیو سی اِل آر اِف :                   د ښځو او ماشومانو حقوقی څیړنیزبنسټ  
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تان افغانسموږ ټول بايد په ياد وساتو، چې نهايي حساب د حکومت او بسپنه ورکوونکو تر منځ نه ده، د "

 د افغانستان د مدني ټولنې اعالمیه په بروکسل کنفرانس کې  خلکو ده."

 

 تصدیقونه. ۱

په تړاو د افغانستان د مدنی ټولنی   BCAد  BAAGپه بهیر کې د مدنی ټولنې ونډه د ډېروملګرو او برخه لرونکوسازمانونو د همکارۍ نتیجه وه.  BCAد 

اڼه دریځ پ د کاری کمیټی د رهبری او تعهد اعتراف کوی, چی غړو یی داوطلبانه د والیتي مشورو دمختلفو پړاوونو د هڅو مشري وکړه او د مدنی ټولنې د

 ه.کړیی چمتو کړه. موږ همدارنګه غواړو چې مننه وکو د خپلواکه انتخاباتی کمیټې څخه چی د افغانستان د مدنی ټولنې لس کسیزه ډله یی انتخاب 

کې یی بېالبېلو پېښو کې اوونۍ په اوږدو   BCAپه نوبت سره, مننه کیږی د افغانستان د مدنی ټولنې او د نړیوالو د مدنی ټولنې د نمایندگانو څخه چې د 

غانستان د افګډون وکړاود مدنی ټولني غږ یی پورته کړ. عالوه  پردې, مننه کیږی له کمک کونکو، مدیرانو، ویناوالو، وړاندې کوونکو، ګډون کوونکو او 

 د مدنی ټولنې او د نړیوالو د مدنی ټولنې د غړو ورکشاپ څخه.

لي مرستې هم اعتراف کوو، په نوم اروپایي کمیسیون، د امریکا د متحده ایاالتو نړیوالې پرمختیایي اداره موږ د خپلو مرستندویانو د سخاوتمندانه ما

(USAID( د سوئیس همکارۍ او پرمختګ لپاره اداره ,)SDC او د کاتولیکانواداره لپاره د خارجی پرمختیا )(CAFOD) همدارنګه موږ غواړو چې .

 له مهربان مالتړڅخه.  (Open Society Foundationمننه وکو د پرانیستې ټولنې بنیاد )

او د  هپه پای کی, موږ غواړو چې مننه وکو د والیتي مدنی ټولنې سروې کی او سیمه ایزو خبرو اترو د تمرکز ګروپونوکی د سلګونو ګډون کوونکو څخ

بهیر به د مدنی ټولنې له دې پراخه  BCAرستی نه بغیر، د چې په کابل کې یی د ملي مدنی ټولنې کنفرانس کې ګډون وکړ. د دوی د داوطلبانه م ۱۳۱

 نظرونو او غږونو نه وی برخمن شوي.

 

 پېژندنه. ۲

 افغانستان په د دغه راپور موخه دا ده چې هغه مهم اسناد، اعالمی او پیغامونوشریک کړي چې د مدنی ټولنې په ځانګړې توګه د لس افغان استازو له خوا د

 کی وړاندې کړل شو ی.  ۲۰۱۶اکتوبر  ۵او  ۴کی پر BCAتړاو د بروکسل غونډه 

لپاره چمتو شوی د دریځ پاڼې شامل دي, د  BCAرڅ کې او وروسته وړاندې کوي. په دی کی د نه مخکې،په ت BCAدا راپورد مدنی ټولنې فعالیتونود 

په  BCAپه ترڅ کې او هغه خبری اتری چې د  BCAمشورو پروسه چې د افغانستان د مدنی ټولنې د دریځ پاڼه یی جوړه کړه، بیانونه چی ورکړل شول د 

په اړه لومړني غبرګونونه هم وړاندې کوي او تعقیبي پالنونو په دی اړه د  BCAور د مدني ټولنې د چوکاټ کې او د رسمي اجنډی تر څنګ وشوی. دا راپ

 اکتوبر د بحث له مخې. ۶
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 بدلون لپاره همکارۍ: د افغانستان مدنی ټولنې د دریځ پاڼه. ۳

برخه وګورئ(. د  ۱۲ګروپي بحثونه تنظیم کړل )-کی، د افغانستان د مدنی ټولنې شبکو د هیواد په کچه سال مشوری او تمرکزی ۲۰۱۶په جوالی او اګست 

( د بدلون د لسیزې په بل پړاو کې د خپلو لومړیتوبونو د نظرونو راغونډول وه او د CSOsدی مقصد د افغانستان د وګړو او د مدنی ټولنې د سازمانونه )

، په سپتمبر 1لپاره BCAلپاره. دغه موندنی او سپارښتونه چې د افغانستان د مدنی ټولنې د کاري کمیټې له خوا تصویب شوي وه د  BCAارښتنو د هغوی سپ

دافغانستان ځ پاڼه د بدلون لپاره همکارۍ: د افغانستان مدنی ټولنې د دری کې د افغانستان د مدنی ټولنې د دریځ د پاڼئ په توګه چاپ شوه, سرلیک یی وه: ۲۰۱۶

 .ی لپارهغونډپه تړاو د بروکسل د 

 د افغانستان د مدنی ټولنې د مکمل دریځ پاڼی لپاره، لطفا لومړی ضمیمه وګورئ.

 

 ترکیبی پاڼه. ۴

په اړه چاپ  BCAیو ترکیبی پاڼه تیاره کړه, چې د مدنی ټولنې د دریځ پاڼو )ملي او نړیوالو( نظرونه او سپارښتونه راټول کړی چی د  BAAGد مخه, BCAد 

 پاڼې واخیستی او د پالیسي جوړونکو، بسپنه ورکوونکو، د رسنیو، او د افغان او نړیوالو مدني ټولنو سره یی شریکی کړی. ۱۹شوی. دې په پام کې 

 کمل ترکیبی پاڼی لپاره، لطفا دوهمه ضمیمه وګورئ.د م

 

 

 

                                                           
(, جان محمد CSJWG Secretariatعبدهللا احمدي او بیا خلیل )(, AWN(, حسینه صافی )ACBAR(, فیونا گال )ANCB(, بریالی عمرزي )ACSFo)کاري کمیټې غړي دي: عزیز رفیعي  1

(, TEFA and Afghan Civil Society Elections Network(, نعیم ايوبزيده )TLO and Salah Consortium(, مسعود کړوخېل )CSCC(, خان زمان امرخیل )SWABACهمدرد )

 (CCD and Advocacy Committee for People with Disability(, او سیف الدين نظامی ) CSHRN(, حسن علي فیض )SDOراز محمد دلیلي )
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 اعالمیه AICSدافغان او نړیوالې مدنی ټولنې غونډه  او د . ۵

BAAG  کی په ماریوټ هوټل بروکسل کې وکړ. چی د افغان او نړیوالو مدني  ۲۰۱۶اکتوبر  ۳د افغان او نړیوالې مدني ټولنې د یو ورکشاپ کوربتوب په

استازی یی یوځای کړل, د پوهې شریک کولو فرصت یی برابر کړ، د اړیکو قوی کول او مهم پیغامونه یی تیار کړل مخکې له  ۷۲ټولنې د سازمانونو 

BCA دا ورځ مشتمل وه په دوو ویناوالو بحثونو، د .BAAG  برخه وګورئ(, د شپږو موضوعي کاري گروپونو بحثونو او  ۴ریزنټشن )ترکیبی پاڼی پ

 پریزنټیشنونو، اوهمدارنګه د مرستندویانو او نړیوالو سازمانونو ګډون د غونډی په پای کی. 

غانستان د فیعي او میوند رهیاب، د افد پرانستلوپینل په افغانستان کې د ملي او نړیوالو مدني ټولنې د اوسني رول او د دوی په چاپیلایر انعکاس وکه. عزیز ر

ضوع وړاندې دې مو مدني ټولنې دوه استازی، او فیونا گال،   دافغانانو لپاره دبشری او پراختیایی مرستو د همغږۍ اداری رئیسی، پریزنټشنونه او نظرونه په

څه ډول کوالی شي چی د افغان او نړیوالو مدني ټولنی د  کړل. ورپسې د پوښتنو او ځوابونه په ورکشاپ کی ګډونوالو په دی خبرې اترې وکړی چی په

( NUG)تظرفیتونو پراختیا ته دوام ورکړي، په اغیزمنه توګه همکاري وکی اویوه سیستماتیکه طرفداری وکی د متقابلو ګټو لپاره د ملي یووالي حکوم

 سره.

ستازو ګډون کړی وو. دا غونډه په الندې پینل باندی مشتمل وه. کوربهتوب د اضافګی ا ۳۳د تړلو غونډه کی د مرستندویه ادارو او نړیوالو سازمانونو 

 USAID د بلجیمی خبریالی جی گوریس له خوا، سمیرا حمیدي او شیرین پرسن د مدني ټولنې په استازیتوب،د دیفکو د عمومي رییس مرستیاله مرجیټا جګر،

( دونالد لری سمپلر اومصطفی منصور، د اجرایوي ریس ډاکټرعبدهللا عبدهللا ځانګړي OAPAمدیرمرستیال، د افغانستان او پاکستان د چارو دفتر )

د اعالمیه په لوستل پرانیستل شوه. چی د کاري ډلې د تبصرو پر بنسټ د ورکشاپ په ترڅ کې  AICSسالکار.غونډه د مدني ټولنې د دوه استازو له خوا د 

ندونه او منعکسوونه وړاندې کړل. ورپسې د پینل بحث او د پوښتنو او ځوابونو پړاو مشتمل وه په یو چمتوشوي وه. د حکومت ویناوالو وروسته د خپل څرګ

سره د  ب اسالميصادق او آزاده بحث په باره د مدني ټولنې د چاپیلایر، د مرستندویه ادارو لومړیتوبونو، د قوانینو پلي کول، د ګډ پرمختګ تړون او د حز

 سولې تړون. 

 عالمیی لپاره، لطفا دریمه ضمیمه وګورئ.مکمل ا AICSد 

 

 

 

 کی  BCAد افغان مدنی ټولنې اعالمیه په . ۶

د افغانستان د مدني ټولنې استازو، پلوشه حسن او عزیز رفیعي په بروکسل کې د 

اکتوبر  ۵افغانستان په اړه په کنفرانس کې د افغانستان د مدني ټولنې اعالمیه په 

وړاندې کړه. د اعالمیی ڈرافٹ له نورو استازو سره د بحث لپاره تیار کړل  ۲۰۱۶

 شوی اوبیا د وړاندې کولو لپاره نهایي شوی وه. 

 د افغانستان د مدني ټولنې د مکمل اعالمیی لپاره، لطفا څلورمه ضمیمه وګورئ.
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 اوونۍ په اوږدو کې BCAد پالیسي جوړونکو او نورو برخه والو سره ښکیلتیا د . ۷

 د اجرایوي ریس ډاکټرعبدهللا عبدهللا سره غونډه ●

ي ن، عبدهللا عبدهللا او استفانو منسیرویسی، د اروپا د کمیسیون د نړیوالې همکارۍ او پراختیا ریاست عمومي رییس, د افغان او نړیوالو مد۲۰۱۶اکتوبر  ۵په 

 ۱۱که )د نومونو لپاره ټولنې د استازو د یو ګردي میز په ګډه کوربه توب و

برخه وګورئ(. د مدني ټولنې د دریځ کاغذ اواعالمیو ته په اشارې سره، دواړو 

مشرانو د افغانستان په پرمختګ کې د مدني ټولنې رول مهمه وګڼل. ښاغلی 

منسیرویسی وایي، د افغانستان پېچلې حالت سره یوازې د یو بشري حالت  په 

د پرمختګ او امنیتي اندېښنی باید حل  توګه مبارزې نه شي کیدی ځکه چې

شي، او له همدې امله د مدني ټولنې رول ډیر مهم ده.ډاکټرعبدهللا وویل، مدني 

ټولنه کوالی شي چی په حکومت هم دومره حساب وکړی څومره چې حکومت 

دقیقوغونډه کی، نعیم ایوبزاده او نوریه  ۷۵په  مدني ټولنې کوی. په چوکاټ د 

ولنې په استازیتوب وړاندیزونه وکړل. په نورو شرکت کونکو سلطاني د مدني ټ

کی د انګلستان د حکومت روری استوارت، اکرام افضلي، میوند رهیاب، جاوید 

 نادر، پلوشه حسن، سمیرا حمیدي، ریچل ریڈ او ہیدربار شامل وه. 

 وزیر روری استوارت سره مالقات DFIDد  ●

)پیاوړې ښځی، سوکاله افغانستان( غونډې په خوا کې، پلوشه  Empowered Women, Prosperous Afghanistanد تفریح پر مهال، د  ۴د اکتوبر په 

لپاره راغلي استازو مشر سره ولیدل. دوی د بریتانیا د حکومت د افغانستان لپاره  BCAحسن، عزیز رفیعي او جاوید نادر د روری استوارت، د انګلستان د 

ونو د مرستی ژمنه باندی خپله خوښي څرګنده کړه. ښاغلي رفیعي د بریتانیا د حکومت د دوامداره مالتړ غوښتنه وکړه چې میلی £۷۵۰د دوامداره تعهد او د

کي کمک لپاره. د مرستندویه ادارو، افغان حکومت او د مدني ټولنې تر منځ همغږۍ  بهتره شی، او همدارنګه د مدني ټولنې لپاره د دوامداره مالي او تخنی

له نورو پروګرامونو په ګډون د توانمندي ستاینه وکړه چې د مدني ټولنې په پیاوړتیا کې یی بدلون رامنځته کړی. ښاغلي نادر د مرستو  DFIDد  آغلې حسن،

زیاته کړه  موړيود اغیزمنتیا موضوع راپورته کړه او د پرمختیایي پالن جوړولو او وړاندې کولو کی د مدني ټولنې د رول زیاتوالی باندی ټینګار وکه، او ن

نډو کی وچی مدني ټولنې ښودلې چې خلکو ته السرسی لری او خدمتونو اغیزمنه توګه باندی وړاندې کی وزیر استېوارت ژمنه وکړه چې په خپل بیان او غ

 ( لوړپوړی کارکوونکی هم حاضر وو. DFIDبه دغه ټکی پورته کړي. په دې وخت، د نړیوالې پراختیا ریاست )

 غونډه BAAG/ې بنیادد د ازاد ټولن ●

په سهار کی د پرمختیایي او د بشري حقونو فعالینو، څیړونکو او د اروپا د پالیسي جوړونکو لپاره د یو ګردي  BAAGاکتوبر، د ازاد ټولنې بنیاد او  ۴په 

تان د ښځو افغانس میز په ګډه کوربه توب وکه. 'د افغانستان د پراختیایي مالتړ: د افغانستان د مدني ټولنې د پوهانو نظرونه' چی په کی د سمیرا حمیدي )د

فتلي ) د ښځو او ماشومانو حقوقی څیړنیزبنسټ( او جان محمد همدرد ) د جنوبي لویدیځ افغانستان او بلوچستان د همغږۍ ټولنه( تعارفی شبکه(، زرقا ی

د  مقابل په پریزنٹیشنز شامل وه. د ګډونوالو خبری اتری مشتمل وی په اغېزمنه همغږۍ د مدني ټولنې، مدني ټولنې ته ګواښونو او د فعالیت ځای، افغان

حران مهاجرت ب مغربی احساسونه د روایتی او بنسټپالو نظریو په اړه، د راپور ورکولوستونزې، د منلو او د مرستندویه ادارو د بودیجو د څارنې، د اوسني

 او د اروپایي ټولنې او افغانستان د شړلو تړون.

 د نړیوال شفافیت غونډه ●

، د شفافیت نړیوال سازمان د یوې غونډې کوربه و چې خپل راپور خپور کړی 'له ژمنې تر عمل: د فساد پر ضد د افغانستان د ۱۳:۰۰-۱۰:۳۰اکتوبر، ۴په 

ي لي یووالپرمختګ ارزونې'. دا راپور د ملي یووالي د دولت د فساد پر ضد  ژمنی راټولوي او بیا کتنه ورته کوی. او سپارښتنو مخ ته کوی دواړو د م

 ړیوالو مرستندویانو ته، تر څو د فساد سره مناسبه مبارزه وشی. حکومت او ن
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 د رسنیو د ښکیلتیا. ۸

د افغانستان په وضعه د خلکو نظر، او د هغوی پوهېدل چی ولی روان نړیوال مالتړ ته اړتیا ده، 

ي نکولی شي د نړیوالو مرستندویانو په ژمنو تاثیر وکی. نو له همدې کبله مهمه وه چې د افغان مد

یوه با تجربه بروکسل کې میشته،د   BAAGپه تړاو شامل شي. BCAټولنې غږ په رسنیوکی د 

مطبوعاتو سالکاره استخدام کړه چی د افغانستان د مدني ټولنې لس استازو شخصیت او پیغامونو ته 

وده ورکړی, په ذریعه د مطبوعاتي اعالمیه، انټرنټی مطبوعات او له رسنیو سره ښکیلتیا په دوران 

په خپله اصلي کنفرانس کی او ( ۳ن غونډې )پیاوړې ښځی، سوکاله افغانستا( ۲د ورکشاپ )( ۱د )

د مدني ټولنې مطبوعاتي کنفرانس کې، د مدني ټولنې د استازو سره مرسته وشوه چې له نړیوالو ( ۴)

 رسنیو سره خپل نظرونه، اندونه او وړاندیزونه شریک کړي. 

تازو له خوا په مختلفی مقالې سره د مرکو او بیانونو د اس ۳۹د اوونۍ په اوږدو کی او وروسته،  

تلویزیون یا رادیو کی خپاره شوي وه. رسنیو کی نیو یارک ټایمز،بی بی سی ورلڈ سروس، د بي 

، الجزیره، دویچه ویله، راډیو فرانسه او د نیوزیلنډ حېرالد شامل وه. د افغانستان د ۴بي سي راډیو 

پوښښ د دویچه ویله  صبح راغللی وه.  پښتو او دري ۸خبري اژانس او  1TVرسنیو د پوښښ څخه 

له خوا شامل شوی وه. د دغو مرکو په ترڅ کې ګڼ شمېر موضوعاتو باندی بحث وشو په شمول د 

فساد ضد سپارښتنې، د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو حالت، د نړیوالو مرستو، د ښځو 

 د حقونو او په دغه کنفرانس کې د مدني ټولنې د بیان.

 

 ه او راتلونکی ګامونو فوری احساسون. ۹

 EC DEVCOد افغانستان لس استازی، ځینی نړیوال استازی او نړیوال غیر حکومتي سازمانونه، 

اکتوبرسره وکتل چی بحث وکړی په یو فوري  ۶کارکوونکو د دوو ساعتونو لپاره په  BAAGاو د 

BCA  .فیډبک، تعقیب او راتلونکی ګامونو باندی 

وط وه. په مثبت غبرګونو کی شامل وی له تمې پورته د ډونر ژمنې، ابتدایی برداشت مخل BCAد 

د مدني ټولنې ارزښتناک رول ذکر، د مدني ټولنې د الس لرلو اهمیت په اعالمیہ کی، په بروکسل 

کې رسنیو ته الس رسي په زړه پورې وه او په پایله کې غوره نړیواله پاملرنه تر السه کړه. او 

 ل شوه.ترکیبی پاڼه ګټوره وموند

 

په اجنډا باندې لږ نفوذ درلود، چې ښیي د وکالت کار باید ډېر وړاندې پیل شوي وی. ډیرو  BCAخو د اندېښنې وړ او منفي اړخ یی ده وه چی مدني ټولنې د

حثونوداسې دغه کنفرانس کې له ب مرستندویانو د خپلې ژمنې په ترڅ کې د مدني ټولنې ذکرو نه کړل )پرته له انګلستان(، او د یوعدالت غوښتنې له نظره، په

ښتنې په اړه غوښکارېده چی نړیواله ټولنه افغانستان ته د یوه له جګړې وروسته هېواد په توګه ګوري چی په حقیقت کې داسی نه ده. سربیره پردی د عدالت 

 لې په وروستیو تړونونو کی معافیت په توګه د راتلونکياندېښنوکي شامل دي د فساد سره د مبارزې د معیارونو نشتوالي، د کډوالود راستنیدو تړون، د سو

 موډل، د ښځو د سیاسي تصمیم نیونکو د نشتوالي او د مدني ټولنې د کارکوونکود حفاظت.

ګړو د د و ټولو موافقه وکړه چې تعقیب ضروري وه د رفتارد ساتلو او د میکانیزمونود توسعه لپاره چې د مدني ټولنې یوه اغیزمن رول اسانه کړي ترڅو

د مرستو  BAAGنظر استازیتوب وکی، او له حکومت او بسپنه ورکوونکو نه حساب واځلی. ګډونوالو ویلي چې دوی به په دغو پالنونه او فعالیتونو کی د 

 هرکلی وکی. 
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اختصاصی جلسو کې په کابل کې. په یو فوري فعالیت به د یو عملی پالن جوړښت وي چې لس افغان استازو موافقه وکړه چې خبرې به پری وکړي په 

وی، په ش عملی پالن کې باید د عدالت غوښتنې او څارنې فعالیتونو شامل وي. په داسې حال کې چی د وسایلو محدودیت )بشري او مالي( په پام کې نیول

 همدغه الره له بسپنه ورکونکوبودیجه راټولولو پالن هم نیول شوی د تعقیبي پروژې لپاره.

د تجربی او پایلی ورسره شریک  BCAعالیتی موافقه دا وه چې په پراخه کچه د مدني ټولنې سره تماس ونیول شی په کابل او والیتونو کې تر څو د بل مهم ف 

 کړی شی.

و ستراتیژیک او د پایلو یو مهمه وړاندیز ده. فرصتونه باید وکارول شي چې په ی  BCAله نړیوالو غیردولتي سازمانونو سره دوامداره همکارۍ هم د 

 سیستماتیک ډول د مختلفو مهارتونو، تخصص او پالیسي جوړونکو ته الس رسی څخه ګټه پورته کړي شی. 

ولری چی  پام کېد ملي یووالي حکومت سره په آینده سیستماتیک ښکیلتیا په اړه، دا یادونه وشوه چی که څه هم الری له مخکې نه شته، مدني ټولنه باید په 

اري کبڼه دغه الری جوړی کړی او د خبرتیا او نفوذ لپاره یی وکاروي.  د دولت د وزیرانو اود مدني ټولنې د ډلو ترمنځ په یو مسلسله طریقه د څنګه په ښه 

 غونډو وړاندیز هم شو.

چی د مدني ټولنې سره یی شریک  لپاره چمتو کوی  BCAله دې غونډې وروسته، د افغانستان لس استازو په کابل کې سره کتلی دي او یو لیکلی راپور د  

کارکوونکی د نومبر په نیمایي کې کابل ته سفر کوي چی په دغو پالنونو او کړنو خبری او مالتړ یی   BAAGکړی، او پر کاري پالن  کار روان دی. د 

 وکی.

 

 د افغان مدنی ټولنې او د نړیوال غیردولتي سازمانونو د استازو انتخاب او لست. ۱۰

کی ګډون وکړی. په دی ګروپ کی به دوه  BCAسیون د افغانستان د مدني ټولنې د لسو استازو بروکسل ته د سفر مالتړ وړاندیز وکوه چی په د اروپا کمی

مدني  ه دازی بویانده په اصلي کنفرانس کې د مدني ټولنې بیان وړاندې کوی. د اروپا کمیسیون او د ملي یووالي حکومت دا موافقه هم وکړه چې دغه لس است

 ازو سره. تټولنې ځانګړې بحث کې هم ګډون وکی د اروپا کمیسیون او د ملي یووالي حکومت لوړ پوړواستازو او د نورو نړیوالو بسپنه ورکوونکو ادارواس

ړل شي، او د رکپه یوه وروسته نیټه، د اروپا کمیسیون موافقه وکړه چې د لسو نړیوالو نادولتي موسسو استازو ته به هم په اصلي غونډه کې د ګډون بلنه و 

 ګډ د اروپا کمیسیون او د ملي یووالي حکومت د مدني ټولنې بحث کی هم.

 BAAG   په کابل کې دBCA غان استازی وټاکی. دوی وروسته د غوره کوونکو یوه خپلواکه کمیټه جوړه کړه چی دا کاري کمیټې کمک وکړ چی لس اف

بوتلل  مخپروسه اداره کی. یوه ازاده د درخواست پروسه، چی د مهمو معیارونو پر بنسټ د غوره کوونکی کمیټی له خوا تصویب شوی وه، په اګست کی په 

 شوه. 

 

مستحق درخواستونه د  ۱۱۵د دغو د درخواستو په لومړنیو معیارونو برابر وه.  ۱۷۶ونه تر السه کړل، او درخواست ۲۰۰د غوره کوونکو کمیټی، شاوخوا 

 والیتونو څخه ترالسه شوي وه. ۲۴نور د هېواد د  ۷۶د ښځو څخه. یوه لویه برخه د درخواست کونکو د کابل اوسیدونکي وه،  ۶۱نارینو څخه وه، او 

په لنډ لست کی  ۲۸نفری لست جوړکړی، او بیا  ۵۱د غوره کوونکو کمیټی د موافقه شو معیارونو پر بنسټ مستحق درخواستکوونکو ته کتنه وکړه چی یو 

د غوره  ۲۸نارینه وه. دغه  ۱۴یې ښځې او  ۱۴نفری لنډ لست کی،  ۲۸یې ښځې وې. په  ۱۴نفری اوږد لست کی،  ۵۱شامل کړی. د درخواستکوونکو

مرکی په سیمه ییزو ژبو او همدارنګه په انګلیسي کې وی، . ۲۸او  ۲۷کوونکی کمیټی سره د مرکو لپاره رابلل شوي وه او بیا د مبصرینو سره په اګست 

برې وکوالی سره خځکه چې د موافقه شو معیارونو په بنیاد یو شرط دا وه چی  درخواستکوونکی باید په بروکسل کې د نړیوالو استازو او پالیسي جوړوونکو 

 شي.  همدارنګه د شفافیت لپاره د هغوی غږیز ثبت هم شوی وه. 

پنځه سړي او پنځه ښځې. دولس نور د زېرمې په توګه وټاکل شول، د نمرو  -دنمري ورکولو معیارونه پر بنسټ، لس کسان د استازیتوب لپاره وټاکل شول  

استازی نشوی کولی چی، په کم دلیل، بروکسل ته سفر وکړي. ځکه چې ټول لس د ویزې په پر بنسټ. زېرمې هغه وخت کی راوړل کیدل که چیری کم 

 ترالسه کولو کی بریالي شوه، زېرمو ته اړتیا پیده نه شوه. 
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 د افغان مدني ټولنې لس استازی: 

 د افغانستان د مدني ټولنې د مجتمع سازمان  )ویاند(  -ښاغلي عزیز رفیعي        .1

 د افغان میرمنو ښوونیز مرکز )ویاند(  -      مېرمن پلوشه حسن   .2

 د افغانستان د شفافو ټاکنو بنسټ  -ښاغلي نعیم ایوبزاده        .3

 برابری د سولې او دیموکراسي لپاره  -مېرمن نوریه سلطاني      .4

 د افغانستان د روڼتیا څار -ښاغلي سید اکرام افضلي   .5

 شبکه د افغانستان د ښځو  -مېرمن سمیرا حمیدي       .6

 د افغان مدني ټولنې انستیتوت -ښاغلي میوند رهیاب       .7

 د ښځو او ماشومانو حقوقی څیړنیزبنسټ   -مېرمن زرقا یفتلي          .8

 د جنوبي لویدیځ افغانستان او بلوچستان د همغږۍ ټولنه  -ښاغلي جان محمد          .9

 د قانون غوښتونکی  -مېرمن فرشتې کریمي     .10

 

BAAG و اروپا کې د نړیوالو نادولتي سازمانونو سره مشوره وکړه چی څنګه د نړیوالې مدني ټولنې استازی وټاکل شي او په کومو معیارونو. په کابل ا

 زباید نامزدگی د یو شمېر معیارونه پر بنسټ وکی، او بیا له نامزد شو اشخاصو استازی وټاکی. نړیوالو نادولتي سازمانونو وړاندی  BAAGهوکړه وشو چې 

وسی. د مؤسسود یوې شبکې او د افغانستان د مدني ټولنې د استازو سره نږدې اړیکې لرلو په حیث، او د هغوی  BAAGوکړ چې لسم نادولتي سازمان باید 

یرې والیتونو پر سازمانونو یو استازي نومول. چي هدف یي موضوعي انډول، برابر د جنیت انډول او د افغانستان په ډ 26چمتوالی کی رول لپاره.  BCAد 

 مطابق په پراخه کچه تجربه وه چي الندي اداري یې انتخاب کړي: 

 (ACTEDاکتیډ  ) -میری پیئِر کلی  .1

 (Afghanaidافغان اید  ) -چارلز دیوی  .2

 (Children In Crisisپه کړکېچ کې د ماشومانو بنسټ ) -پیٹر سمز  .3

 ( Danish Refugee Councilډنمارک د مهاجرینو شورا )د  -جیرارڈ ګاروېی)وروسته د کالز الرسن له خوا بدل شه(  .4

 (Emergency ONGایمرجنسی اواین جی ) -لوکا راداېلی  .5

 (Human Rights Watchد بشري حقونو څار ) -ہیدربار  .6

 ( Open Society Foundationsد پرانیستې ټولنې بنیاد ) -ریچل ریڈ  .7

 (Swedish Committee for Afghanistanد سویډن کمیټه د افغانستان لپاره ) -شیرین پرسن  .8

 (Turquoise Mountainفیروز کوه ) -شوشانا استوارت  .9

 (BAAGباګ ) -جاوید نادر  .10

 

 

 والیتي مشوري. ۱۱

  BCAو د زاستاټول مدني ټولني او حکومت د برخوالو سره د کابل څخه بهر د مدني ټولني د ډلو او فعالینو کي د پوستونو پراختیا کي د اهمیت په اړه او  

 په ټاکلو موافقه وکړه، ټولو دا ومنله چي دغه اداري مهم محلي پوهي او بصیرت  لري. 

کاري کمیټه په دوه برخي سمیزي سال مشوري پروسه د والیت په کچه سروي او اته سمیز ګروپي خبري اتري باندي موافقه وکړه ددي موخه دا  BCAد 

ړه وه، راهیسي د ښه والي او ناکامي، دهلي یوالي حکومت ته د سپاریښتو او د نړیوالو مرستندویانو او د پراختیایي کانفرانس د افغانستان په ا ۲۰۱۴وه چي د 

 مریستندویو په اړه شواهد راټول کړي؛ دا به یو ملي کانفرانس کي راپور شي او مدني ټولني دریځ به کاغذي چي خبر کړي.

 سروي .۱
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وسسی مد څیړنو یو تن متخصص د سروی د پوښتن پاڼی د چاڼ مسؤولیت په غاړه درلود.  د کاری کمیټی غړی پدی باندی سره سال شول چه که مرستندویه 

سروی هم دا سروی د ټیلیفون او یاهم د مخامخ مرکو له الری بشپړی کړی نو سروی به له کمی او کیفی نظره ښی پایلی ولری، که څه هم یو څه آنالین 

 پکار ده. 

 ۴۷۸د د اد آګست میاشتی نیمایی کی د کاری کمیټی غړودا سروی د هیواد په ګوټ ګوټ کی مدنی ټولنی ته د ټیلیفون او غونډو له الری وویشله. په تعد

 والیتونو کی بشپړی شوی چه مهمی موندنی یی په الندی ډول دی: ۲۹سروی ګانی په 

 

   په وروستنیو کلونو کی د بریښنا بندونو او سړکونو جوړول او د  بهرنیو هیوادونو سره  د ښو اړیکو جوړول  د مرکه کیدونکو لخوا

 د افغان حکومت د ښو کړنو په حیث یادیدل

 نا امنی، مخ په زیاتیدونکی اوزګارتیا او اداری فساد د دولت د نا کامیو له ډلی شمیرل کیدی 

  ویل چه د سولی او ټیکاو راوستلو تر ټولو ښه الره د یاغیانو پر مالتړ کوونکو هیوادونو د بین المللی فشار اچول دی.مرکه کیدونکو 

 .د روزګار موندنی لپاره د فابریکو جوړول د غریبی د منځه وړلو لپاره غوره وسیله ده 

 ډیره ښه وسیله ده.  د هیواد پر ټولو وګړو د قانون پلی کول د اداری فساد د مینځه وړلو لپاره 

  سلنه مرکه کیدونکو هوډ درلود چه په راتلونکو پارلمانی ټاکنو کی رایه ورکړی. ۴۴د تیرو ټاکنیزو درغلیو له کبله یوازی 

  .په ټولنه کی د میرمنو د ونډی ډیرولو تر ټولو غوره الره نجونو او ښځو ته د ال ډیرتعلیم د امکاناتو برابرول دی 

 ۷۸ نکی پدی آند وو چه غیر دولتی موسسی اومدنی ټولنه د هیواد په پرمختیا کی ونډه لری او ددوی غوره وظیفه داده سلنه مرکه کیدو

 چه د هیواد والو د حقونو لپاره دادغوښتنه وکړی. 

 

 د تمرکز ګروپ بحثونو. ۲

. هری لد سروې د ترسره کولو په حال کې، د کاري کمیټې هرکارکوونکی په اتو زونونو کی نیمه ورځ د سیمی په کچه د د تمرکز ګروپ بحثونو تنظیم و

لنې ي ټود مدني ټولنې استازی راټولول له هر والیت چی د پرمختګ په اړتیاوو خبری وکی، په سپارښتنو سره موافقه وکی او د ملي مدن ۳۰-۲۵غونډی 

کنفرانس ته په سپتمبر کې ګډونکوکی وټاکی. څرنګه چې د تمرکز 

ګروپ بحثونو له موندنو نه ارزښتناک بصیرت او شواهد الس ته 

راتلل، دا بشپړې شوې د اګست په لومړیو کې چی د دې پروسې لنډ 

رپوټونه جوړکړل شی او د دې موندنی راټولی او په ملی کنفرانس 

 مبرکی. کی وړاندې شی په سپت

فعالینو د مدني ټولنې په اتو تمرکزی ګروپ بحثونو  ۲۰۶لږ تر لږه 

 یې ښځینه وی.   ۵۷کی برخه واخیسته، چی لږ تر لږه 

 د ملي مدني ټولنې کنفرانس. ۳

ملي مدني ټولني کانفرانس یو داسي فرصت دي چي سمیزو مشورو 

څخه کشفیات رایو ځاي کړي په ملي کچه دا دریځ د کاغذ لپاره 

سپارښتني وړاندي او بحث پري وکړي او په مستقیمه توګه د افغانستان 

 حکومت او بسپنه ورکونکو سره په پاتي غونډه کي ونډه واخلي.

سپتمبر د کابل  ۷او  ۶والیتي استازو، چي د سمي د مشوري له الري ټاکل شوي رایوځاي کړي. په  ۲۵مدني فعالیتونو په شمول د  ۱۰۰چي هدف یي د  

 هوټل د دوه ورځنې غونډی لپاره ټاکل شویوه. سرینا 

والیتي ګډون کونکي هم شامل وو. که څه هم بلنه ورکړل شوي وي، د  ۶۶تنه ملي مدني ټولني کانفرانس کي کډون کړي، چي په کي  ۱۳۱لږ تر لږه  

 وکړي. لو بریدونو له کبله د امنیت د محدودیتونو دنده کي ګډوناروپایي کمیسون او نړیوالو مستندویانو زیاتره استازي په دي ونه توانیدل چي په کابل کي پیچ
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ملي  نورویوناما حضور درلود او مالي وزارت مرستیال امین حبیبی په خپلو خبرو کي د ملي یوالي حکومت السته راوړنو او ننګونو د اتباعو منشور د  

په اړه تازه معلومات ورکړي، هغه د امنیت پرمختګ د فساد پر ضد اقدامات او  لپاره د ملي یوالي حکومت د پالنونو BCAلومړیتوب پروګرامونو او د 

نټیشنونه زخصوصي کولو په اړه د ونډه والو پوښتنو ته ځوابونه ورکړي، د کانفرانس د  تمرکزی ګروپ بحثونو  د مهمو کشفونو او سپارښتنو په اړه پری

 او د دریځ د کاغذ راپور کي شي.  BCAومړیتوب مسایلو او سپارښتنو په ګوته کړي چي په شامل ول. د کاري ګروپ د خبرو اترو وروسته تر څو  د ل
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 ضمیممي

 

 

 

 لومړی ضميمه:. ۱

 د بدلون لپاره همکاري:  په بروکسل کي د افغانستان په اړه کانفرانس کي د مدني ټولني د افغانستان د دريځ پاڼه 

 

 پیژندنه:

کلونو د سخاوتمندانه مرستو څخه مننه  ۱۵د افغانستان مدني ټولني د دواړو، د افغانستان د ملي یوالي حکومت تردي دمه د پرمختګ او نړیوالو ټولني د تیرو 

ندي کوي چي په کي د (  د دوه اړخیزه همکاري او مالتړ د افغانستان د پرمختګ لپاره یو ډیر ښه فرصت وړاBCAکوي. د افغانستان په اړه کانفرانس )

  افغانستان د مدني ټولني غړي خپل رول لوبو لو ته ژمن دي. 

هغه ژمني چي د ټوکیو دوه اړخیزه حساب ورکوني د چوکاټ او د ځان د ټکي د دوه اړخیزي حساب ورکوني په چوکاټ کي شوي وي په لندن کي د 

ي همغږي او څارني بورډ کي تایید شوه. دغه ژمني سیاسي ارادي، نړیوالي همکاري او د افغانستان په اړه کانفرانس د لوړ پوړو چارواکو غونډي او د ګډ

 ي. مدني ټولني همکاري ته اړتیا لري په دي رابطه د ملي یوالي حکومت او د نړیوالو ټولنو لومړني ګامونه، که څه د ستایني وړ دي کافي نه د

د هیوادونو په کچه د سال مشوري او د تمرکز ډلي بحثونو منظم کړي ترڅو د افغانستان د اتباعو او په جوالیي او اګست کي افغانستان مدني ټولني  ۲۰۱۶د 

. 2لپاره راغونډ کړي  BCAمدني ټولني د سازمانونو نظرونه د بدلون د لسیزي د بل پړاو د لومړیتوبونو او سپارښتنو په رابطه د افغانستان په اړه کانفرانس 

کي د مدني ټولني د استازو  لخوا تایید شوي په الندي  BCAاو په  BCA3چي د افغانستان د مدني ټولني د کاري کمیټي له خوا په دغه کشفونه او سپارښتني 

 ډول دي:

 سوله، پخالیني او امنیت:

ه سبب ریښه اخلي. دا جوته د د هیواد په دننه جګړي د تیرو څلورو لسیزو او په پراخه سیمه کي د اوسني تاوتریخوالي د ملکي تلفاتو د خطرزنګ شمیر 

سولي د  ي دچي له دغو تیرو کلونو په بي عدالتي د حل د ناکامي په اوسني شرایطو کي په سوله او ثبات مستقیمه اغیزه لري. د اوسني شخړو حل به یواځ

 یو جامع پروسي له الري ممکنه وي

پروسه په یو ټرینګلي حالت کي ده، د سولي عالي شورا د سیاسي پوهاوي په تیروکي یو د نا امني د زیاتیدو یوه لسیزه وروسته، په افغانستان کي د سولي  

. خو د حزب اسالمي او د ملي یوالي حکومت تر مینځ په ورستني تړون کي دا مشخصه شوه چي د 4شمیر ریښتني پایلي او بریالیتوبونه السته راوړي

ډلو خوندي شي، ورته ښه راغالست او هرکلي کوي او هیله ده چي په راتلونکي کي به د نورو  افغانستان اساسي قانون ته به درناوي وشي او پخال شوي

 وسله والو ډلو لکه طالبان او داسي نورو سره د سولي او پخالیني لپاره الره هواره کړي.

 ل کړو، انتقالي عدالت پلي کړو او د افغانستان د جګړيیوه خبره روښانه ده، افغانستان ته د تلپاتي سولي راوړلو لپاره اړینه ده چي پخواني بي عدالتي ح 

 پیچلتیاوي او واقیعتونه په نظر کي ونیسو. دا یوه اندیښنه ده چي د حزب اسالمي د سولي په معامله کي د جګړي قربانیان نه دي شامل.

ډاګه  هد افغانستان د حکومت په چوکاټ کي د مخالفو سیاسي شمولیت تولیدي دي که چیرته ملي یوالي حکومت خپلي اصلي دندي پوره کوالي شي څیړنو پ

 کړي ده چي ملي یوالي حکومت ونه تونیدو چي اساسي خدماتونه وړاندي کړي چي د هیواد په مشروعیت منفي اغیزه کړي ده. نو ځکه د جګړي سبب

                                                           
په جوالی کې د ۴۱۶ مدني ټولنې د فعالینو موسسو، ټولنیزو سازمانونو او بنسټونو سره د افغانستان په ۳۴ والیتونو په ګډون یوه سروې ترسره شوه - د اګست؛ په اتو سیمه ایزو مرکزونو 2

کال کې جوړه شوه ۲۰۱۶د سپتمبر  ۷-۶ګروپي بحثونه ترسره شوي دي. او د ملي مدني ټولنې د کنفرانس په کابل کې -سیمه تمرکز ۸ت په کې د اګس . 
 ,ACBAR, ACSFo, AICS, ANCB, AWEC, AWN, BARAN, CCD :(in alphabetical order) :د افغانستان د مدني ټولنې د کاري کمیټې او د مدني ټولنې استازو کی شامل دي  3
CSCC, CSHRN, CSJWG, DQG, EPD, IWA, SDO, SWABAC, TEFA, TLO/Salah Consortium, and WCLRF. Support organisations included AIHRC, 
BAAG and UNAMA.  
  .OSF, HREVO, CAPU, PTRO, TLO and EPD, May 2016 ;د سولي تګالره - مدني ټولنې او په افغانستان کې د سولې پروسې 4
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سلنه تخفیف کوي، که چیرته ددي څخه یوه اندازه د زیان منونکو  ۴۴ګرځي، د ملي یوالي حکومت د امنیت د لګښتونو لپاره د اصلي بودیجي نژدي نیمائي %

 ، کوالي شي چي اوږد مهاله امنیت ټینګ کړي.5خلکو په ګټه د ښه حکومتوالۍ باندي ولګوي

 :وړاندیزونه

حلي کچه باندي د امنیت پروسي پیل او په کار واچوي چي ځوانان، ښځینه او د جنګ قربانیان په کي شامل دي او د په نړیواله، سمیزه، ملي او م .1

 امینت لپاره د افغانستان ملي محلي پالن پلي کړي. 

 .یو داسي ملي د خبرو اترو پروسه جوړا او په کار واچوي چي د سولي لپاره پوه جامع او غبرګونیزه چوکاټ رامنځته کړي .2

ان ملي د افغد ناقانونه وسلوالو ډلو د بي وسلي کولو او د ملکي دایرول او پلي کولو لپاره د څارني میکانیزم جوړ کړي، د افرادو او یا د ډلو لخوا  .3

 امنیتي ځوانانو د شخصي نفوذ لري.

ره د یو ځاي کیدو مخه ونیسي او د مکتب او ځوانانو ته داسي بدیل فرصتونه جوړ کړي چي د دوي د وسله والو مخالفینو او یا افراطي ډلو س .4

 پوهنتون تعلیمي نصابونو کي د سولي د زده کړي شاملي کړي او په افغانستان کي د ځوان قشر تر مینځ د سولي فرهنګ ته وده ورکړي.

 

 ښه حکومتداري او د فساد سره مبارزه:

ي سولي ستان د ملموږ د ملي یوالي حکومت لومړیتوبونه ته احترام لرو کوم چي د فساد پر ضد مبارزه ده، د شفافیت رامنځته کول او الزیاتول دي او د افغان

رانستلو څخه معیارونه او د لوړپورو چارواکو د فساد سره مبارزهي د عدلي مرکز پ BCAاو پرمختګ چوکاټ کي د حساب ورکوني ال ښه کول دي، د 

 مننه کوي.

ړي راجمع ک د فساد دعدالت مرکزد لوړ پوړو چارواکو لپاره: که څه هم فساد د افغانستان ثبات، اقتصادي بي قراري او د دولت مشروعیت ته ډیر زیانونه

 دي او موږ په دي متیقین یو چي که چیرته افغانستان خپل مسیر ته تغیر ورکړي نو باید ډیر څه وشي. 

د حکومت سره په ورځني متقابل عملونه کي فساد سره الس  ۹۰د خلکو خواوشا %6 .ید کیږي چي افغانستان په نړي کي تر ټولو یو فاسد هیواد دیداسي ل

. د ملي یووالي حکومت د 8. په فساد کي ککړ خلک د معافیت څخه برخمن دي، سیاسي السوهني د ښه کفیت دولتي اداري کمزوري کړي دي7و ګریوان دي

 ه شي.  رچارواکو تر مینځ د صداقت د نشتون په دولت خلک بي باوره کړي دي. په تیرو دوو کلونو کي مهم پرمختګونه شوي دي خو ډیر نور هم باید ترس

ره د زیات د افغانستان د ملي سولي او پرمختګ چوکاټ د اتباعو د منشور ژمنه کړي ده، چي د حکومت او د خلکو تر مینځ د یو تړون په صفت وي. چي 

BCA د  .اسنادو څخه ورک دي د افغانستان د مدني ټولنو یو خپلواکه نظارت دنده ده. یواځي د افغانستان خلک د خپل حکومت ځواب دهي یقیني کولي شي

 رو او د ملي لومړیتوبونوشفافیت، ځوابدهي او د فساد پر ضد مبارزي د مدني ټولنې سازمانونو لپاره دا ډیره مهمه ده  چی د مربوطه ستراتیژیو او تګال

 پالنونو او د دي په پلي کولو په نظارت کي یو مشورتي رول لري شي.

رولي شي، بهغه اساسي معیارونه چي د کوم په واسطه افغان اتباع د وخت په تیریدو سمون ارزولي شي او نړیوالي بسپنه ورکونکي خپل تخنیکي مرستي برا

(  معیارونه SMARTوم )ټولګي( داسي مشخص، د اندازې وړ، سرته رسیدو نکی، اړونده او په وخت محدود )ورک شوي دي. د مدني ټولنو یو کنسر س

.  دا په ځانګړي ډول 9کي تصویب کړي BCAد هڅی وزن کړی, او باید د نړیوال بسپنه ورکونکو او د ملي یوالي حکومت په  TACCمنځ ته کړی چی د 

 وي.  SMARTټول سپارل باید  BCAمرسته کوونکو په ځانګړو ډول غوښتنه کړی چي د مهمه ده ولی چي د ملي یوالي حکومت او 

ه صادقه ت د داسي نړیوالو معیارونو په کار اچول او تطبیقول افغانان او مرسته کوونکي په دي باوروي چی مرسته کوونکي په واقعي ډول د سمون پروسي

په دستور کي ځاي پر ځاي شوي دي,  لکه د پرانستي حکومتي همکاری، د پرانستي قراداد کولو اصولونه ) او د هغه د  تړاو  TACCدي. دغه معیارونو د 

                                                           
 ;EPD; August 2015 ;په افغانستان کې د تاوتريخوالي او د ترهګرۍ په لګښت - د د اقتصادي او د روانې شخړې او له تاوتريخوالو څخه د ترهګرۍ د مالي لګښتونو اټکلونو 5
http://www.epd-afg.org/wp-content/uploads/2014/03/Costs-of-Violent-Extremism.pdf (Accessed on 17 September 2016).    
  .Transparency International; 2015; http://www.transparency.org/cpi2015#results-table (Accessed on 23 September 2016) ;د فساد شاخص ۲۰۱۵  6
 Asia Foundation; 2015 ;افغانستان په ۲۰۱۵کی: يوه سروې د افغانستان د خلکو  7
-Integrity Watch Afghanistan and Transparency International; 2015; https://iwaweb.org/wpد افغانستان د ملي بشپړتیا د سیستم ارزونې  ۲۰۱۵؛  8
content/uploads/2016/07/Afghanistan-National-Integrity-System-Assessment-2015.pdf (Accessed on 23 September 2016).  
  https://iwaweb.org/wp-content/uploads/2016/09/CSO-AC-Policy-Recommendations.pdfدا سپارښتنې دلته موندل شي   9

http://www.epd-afg.org/wp-content/uploads/2014/03/Costs-of-Violent-Extremism.pdf
http://www.transparency.org/cpi2015#results-table
https://iwaweb.org/wp-content/uploads/2016/07/Afghanistan-National-Integrity-System-Assessment-2015.pdf
https://iwaweb.org/wp-content/uploads/2016/07/Afghanistan-National-Integrity-System-Assessment-2015.pdf
https://iwaweb.org/wp-content/uploads/2016/09/CSO-AC-Policy-Recommendations.pdf
https://iwaweb.org/wp-content/uploads/2016/09/CSO-AC-Policy-Recommendations.pdf
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ساد کنواسیون د ف معلومات معیارونه( د ګمرکونو د نړیوال سازمان، د آروشا د ګمرکونو د نړیوال سازمان اعالمیه، د ادیس مالیاتو نوښت او د ملګرو ملتونو

 ضد.پر 

 وړاندیزونه:

 وډاډ د تر السه شی چي د فساد پر ضد د حل وړاندیزونه چي مدني ټولنو پیشنیهاد کړي دي د فساد پر ضد د مبارزي ستراتیژي او د مهمو وزارت .1

 او ادارو په مقرارتو کي ځاي پر ځاي شي. 

و او خدمتونو څارنه د خلکو له خوا وشي. اطالعاتو او قوانینو د ملي یووالي حکومت په پالنونو کي دا مهمه ده چي د کانونو او د زیربنا د پروژ .2

 ته د السرسي  زیات کړل شی او د رازونو د رسوا کونکو د ساتنه وشی. 

د ملي د لومړیتوب پالنونو د فساد پر ضد د مبارزي ستراتیژیو او تګالرو کي مربوطه مدني ټولنو سره مشوره وشي او د څارني په پروسه کي  .3

 ړل شی.هم شامل ک

 ادارو مقرارتو سره ژمنه وکی او غاړه کیږدي.  UNCACاو د  TACCد ملي یوالي حکومت باید د نړیوالي اداري   .4

 

 بشري او مدني حقوق: 

 د ښځو شمولیت

و د رول د ښځینه و موږ د ښځو د پیاوړتیا په اړه د ملي یووالي حکومت له خوا د پرمختګ تصدیق کو. موږ په ځانګړی توګه د مشرتابه او تصمیم نیوني

شورا او په  عالي ټاکلو ستاینه کو، د ښځو د ملي کاري پالن او د سولي او امنیت او ښځو د اقتصادي پیاوړتیا او ملي لومړیتوب د پروګرامونو لپاره د سولي

دي د که څارنوالي په دفتر کي د ښځینه وو په وړانډیپلوماتیکو پوستونو کي د ښځینه وو تعداد په ډیریدو سره او عالوه ددي په بیال بیلو دولتي ادارو کي ل

 تبعیض او تاوتریخوالي مخنیوي دفتر دا ټول مهم پرمختګونه دي.

 

معیارو پوره کیدو په ناتواني ) چي د ملي یووالي حکومت یي د افغانستان د ملي پراختیا  ۳۰د ملي یووالي حکومت په ملکي خدمتونو کي د ښځینه وو %  

. دي ته ورته په همدي ډول موږ د ښځو په وړاندي د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون او د ښځو 10ژمنه کړي وه( اندیښمن یوپه ستراتیژي کي 

ه چ.له دې سره د تاوتریخوالي اعمالو مرتکبینو لږ عدلي تعقیب، د ښځو ټیټه د سواد ک11چارو وزارت سره تاوتریخوالي د قضیو د زیاتیدو په اړه اندیښمن یو

 ، د ښځو په امنیتی سکټور کې لږ شمېراو ښځو د ژوند په ډیرو برخو کي د ستونزو سره مخامخ دي په کارځایونو کي، تعلیمي ډګرونو کي او په(۱۱)%

مخه  ونډيسیاسي ډګر چي د ښځینه وو مربوط قانونو او تګالري نه پلي کیږي، دا هغه ستر خنډونه دي چي د افغانستان په پرمختګ کي د ښځینه وو د 

 نیسي.

ې. موږ ستاینه دا کموږ د ملي یووالي حکومت او د نړیوالې ټولنې څخه غوښتنه کو چی د ښځو پربریالیتوبونه  نور هم کار وکی د افغانستان د پیاوړتیا په اجن

 کړو.کو چي د ښځینه وو ونډه د دولت په هره کچه الزمي شوی تر څو یو ټول شموله او په ځان بسیا افغانستان جوړ 

 وړاندیزونه:

 باید یقني شي د ښځو ګمارل د وړتیا پر بنسټ دي او باید د قومي تړاوو سیاسي اړیکو او یا د واسطي نه دي پر اغیزه نه وي. .1

واحدونو  عد ښځو پر وړاندي د تاوتریخوالي د منع قانون د پام وړ السته راوړنه په دي او سني بڼه: چي ټولو والیتونو ته ځانګړي څارنوالۍ او د من .2

 وغزوي تر څو د منع محکمي جوړي کړي.

 د ضد جنسي ځوروني مقرارات پلي کړي تر څو ښځینه په هر ډګر ځان خوندي احساس کړي. .3

پریکړه لیک د پلي کولو د افغانستان د ملي کاري پالن د اړتیا وړ بودیجي برابرول او پر خپل ځاي مناسب  ۱۳۱۵د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د  .4

 زارتونو پالنونه جوړ کړي.جامع و

                                                           
  ;(ANDS)د افغانستان د ملي پراختیا ستراتیژۍ   10

 
 AIHRC, March 2015; http://www.aihrc.org.af/home/daily_report/4172 (Accessed on 20 September ;د ښځو پر وړاندې د تاوتريخوالي د موندلوهیئت راپور لنډيز  11
2016).  

http://www.aihrc.org.af/home/daily_report/4172
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 ماشومان او ځوانان: 

ي زیاتیدل په نړ ماشومان او ځوانان دواړه د افغانستان اوږد مهاله اقتصادي پرمختګ کي مهم رول لري. دنړیوال بانک د مخي د افغانستان د ځوانانو د شمیر

د زیاتو ستونزو سره الس ګریوان دي، په افغانستان کي زیاتره ماشومان او  12کلني نه ټیټ عمر کي دي ۲۵خلک   ۷۰کي په دریم نمبر دي، د تخمیناَ % 

، د موثر مخنیوي د اقداماتواو قوانینو د کمبوت له وجي زیاتره 13څخه زیات تعداد د تاوتریخوالي په خطر کي دي ۶۰۰،۰۰۰په کوڅو کي کار کوي او 

 ماشومان د جنسي تیري ښکار کیږي،

 

، چي بده او منفي اغیزه چي په ځانګړي توګه په لوستو ځوانانو باندي کړي ده ۲۰۱۴14ښتلي دهله  ۴۰څخه %  ۲۵چه د % په افغانستان کي د بي کاري ک 

 چي نه خپل ځان او نه کورني ساتلي شي.

پیدهکولو کی منو شواهد شته چي ثابته وي چي ځوانان د بغاوت په ګروپو کي ګمارل کیږي، موږ د ملي یووالي حکومت هڅي د مهارتونو روزل او کار  

کي یادی شوي دی. موږ غواړو چې دغه پروګرامونو د ځوان نسل د کار پیده کولو پر بنسټ وی تر سو له  ANPDFلکه څنګه چي ای این في ډي ایف

 هېواده مهاجرت او د کډوالو د استثمار احتمال کم شی. 

 وړاندیزونه:

 ایي پالیسیو کی د لومړیتوب په توګه؛د ځوانانو ښځو او نارینو په کار شاملول په ټولو پراختی .1

 د ماشومانو د قانون او د ماشومانو د حقوقو د کنوانسیون تطبیق باید وشي؛ .2

 د جنسي تاوتریخوالي مخنیوی د ښځو او سړیو پر ضد په محبسونو، امنیتي ځواکونو او په نورو عامه ځایونو کی؛ او  .3

ځانګړې توګه په دیني ښوونځیو او پوهنتونونو کی د حکومت او د ټولنې د څارنې په ښه د ځوانانو په منځ کې د افراطیت د خپریدو درول، په  .4

 کولو. 

 

 خلک د ځانګړو وړتیاوو سره:

. دا د ملي یووالي د حکومت دستوري وظیفه ده چي د معلولینو 15میلنو خلک یو ډول نه یو ډول معلولیت سره مخامخ کړي ۱۰۲څلور لسیزو جګړي تخمیناَ  

سلنه ماشومان چي  ۹۰څخه ساتنه وکړي خو د منابعو دکمبوت او سیاسي اداري نشتوالي، عام خنډونه دې چی دا فرض نه دی پوره شوی.  تخمیناّ % 

 16.معلولین دي مکتبونو ته الس رسي نه لري او د کار او سواد کچه ډیره ټیټه ده

 وړاندیزونه:

 د حقوقو ملي قانونو او د خلکو د معلولیت ګټي پلي کړي. .1

 د ملګرو ملتونو کنونسیون د معلولیت لرونکو اشخاصو، او اختیاري پروتوکول پلي کړي، او .2

 د دوامداره پرمختیا اهداف عملي کړی، معیوبینو ته په خصوصی پاملرنه  .3

 

                                                           
-Wilson Centre; June 2013; https://www.wilsoncenter.org/event/afghanistan-beyond-the-headlinesافغانستان دخبرونوهاخوا: د ښځو، ځوانانو، او جګړه؛    12
women-youth-and-war (Accessed on 17 September 2016).  
 WFP; December 2010; http://www.wfp.org/content/feed-hungry-street-children-afghanistan (Accessed on 23 September ;د افغانستان د ماشومانو ته خواړه  13
2016).  
 Trading Economies; 2016; http://www.tradingeconomics.com/afghanistan/unemployment-rate (Accessed on 25 September ;د افغانستان د بې کارۍ کچه  14
2016).  
-Sida; September 2014; http://www.sida.se/globalassets/sida/eng/partners/human-rights-based ;د معلولیت حقونوپه افغانستان کې   15
approach/disability/rights-of-persons-with-disabilities-afghanistan.pdf (Accessed on 14 September 2016).  
  .AOAD; 2016, http://www.aoad-af.org/ (Accessed on 13 September 2016) ;معلولیت او ښوونه  16

https://www.wilsoncenter.org/event/afghanistan-beyond-the-headlines-women-youth-and-war
https://www.wilsoncenter.org/event/afghanistan-beyond-the-headlines-women-youth-and-war
http://www.wfp.org/content/feed-hungry-street-children-afghanistan
http://www.tradingeconomics.com/afghanistan/unemployment-rate
http://www.sida.se/globalassets/sida/eng/partners/human-rights-based-approach/disability/rights-of-persons-with-disabilities-afghanistan.pdf
http://www.sida.se/globalassets/sida/eng/partners/human-rights-based-approach/disability/rights-of-persons-with-disabilities-afghanistan.pdf
http://www.aoad-af.org/
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 اساسي اړتیاوي او بشري مسایل:

مننه کوو چي د ټولني د پرمختګ  NPPپه تیرو څو لسیزو کي خلکو ته د خدمتونو برابرولو په برخه کي د پام وړ پرمختګونه شوي. موږ د اتباعو د منشور 

رامونو په شورګانو په واسطه طرحي جوړوي او د اساسي خدمتونو د وړاندي کولو څخه څارنه کوي. او هم د مدني ټولني او ملي یوالي حکومت د پروګ

ي. د وتطبیق کي د همکاري هر کلی کوه. د منلو وړ ده چي په ښونځیو کي د شمولیت زیاتوالي، روغتیایی مرکزونو او پاکو اوبو ته الس رسي زیات ش

  وګړو د مهمو اړتیاوو سره په لید کی.

 

بیلو سیمو کي میشت او هر ډول طبعي پیښو په وړاندي په خطر  میلنو نه ډیر خلک بشري مرستو ته اړتیا لري، جګړي ویجاړي کړي هیواد کي په بیال ۸.۱

خپل  ځي. افغانستان کي اوس هم د پنځو کلونو څخه الندې د مړیني او د میندو د مړیني کچه د ټولو لوړه ده په نړۍ کې، د بچي د زیږدو پر مهال ښ17کي دي

 ځانونه په خطر کي واقع کوي او هر کال زرګونه ماشومان مري. 

میلونه ماشومان ښونځي  ۳.۵میلونه ماشومانو نه  ۱۴ي ماشوم ښونځي ته د تګ عمر ته ورسیږي نو ښونځي ته الس رسي یي یوه ستونزه ده. ڼ تقریباَ کله چ

ه سیمو .  په دغو کي اکثریت د نجونو په لري پرتو او نآمن19میلون ماشومان زده کړي کوي خو دایمي غیر حاضر وي ۱، په داسي حال کي چي 18ته نه ځي

کال په پاي کي د یو میلون خلکو تمه کیږي چي به په  ۲۰۱۶کي د ماشومانو او په زده کړي ستونزي لرونکي معیوبینو او د کوچیانو د ماشومانو دي. د 

و دوامداره حل حرکت کي وي په دي کي هغه نوي بي ځایه شوي او راستانه شوي افغانان دي چي زیاتره یي بشري مرستو ته اړتیا لري.  ډي لپاره ی

 ضروري دي ترڅو ډي اوږد مهاله داخلي بي ځایه شوي او راستنیدونکي افغانانو ستونزي حل کړو.

مو کي پاتي په فرعي سیله بلي خوا اروپا ته د افغانانو تګ د نړیوالو پام راوړولی دي او د بي ځایه شویو او زیان منونکو اکثرت افغانان په افغانستان کي او 

ي د نپه خپل هیواد کي د خپلو اتباعو په توګه هیله لري او ډیر افغانان د خپل راتلونکي په نورو برخو کي د موندلو هڅه کوي. افغان مدني ټول دي. افغانان

برخي  ظ څخه بيافغان پناه غوښتونکو د دوسیو د معامله کولو د ځینو اروپایي هیوادونو د دوه ګوني ستندرد په اړه اندیښمن دي. دغه مهاجرین د بشري تحف

 ي. رځدي ځکه چي دوي ته اقتصادي مهاجر کارګران وایي. دغه عمل په افغانستان کې د اوږدې جګړې له امله د زیات ملکي تلفاتو لیدو څخه سترګې ګ

 کي مهم عامل دي.  په هیواد کي اساسي اړتیاوي پوره کول کوم چي د بشري ځواک او اوږدمهالي ستونزو لخوا منځ ته راغلي دي د غربت په کموالي

 وړاندیزونه: 

د پوښښ پراخول او د خدمتونو د کیفیت باندي تاکید کول، د عامي روغتیا وزارت باید د میندو روغتیا  NPPلري پرتو سیمو ته د عامي روغتیا  .1

 ته لومړیتوب وکړي او په لري پرتو سیمو کي د ښځینه روغتیا کارکونو شمیر زیات کړي. 

ه رباید د ټولني په کچه زده کړي ته شمولیت زیات کړي تر څو د بشري پانګي په مهارتونه ال لوړ شي، د ښځینه وو ښوونکو شمیر د زیاتولو لپا .2

 ټولګي شرط راښکته کړي.  ۱۲د پوهني وزارت باید د 

ځواناو، او د مسلکي زده کړو د سیستم د سمون او د سواد د زیاتوالي په پروګرامونو کي ښه سرمایه ګزاري وکړي په خاصه توګه بي ځایه شوي  .3

 د نصاب د ال ښه کولو په برخه کي هم ګامونه پورته کړي. 

ته  ود موجوده داخلي بي ځایه شویو خلکو پالیسي عمل کولو او په خپله خوښه راستنیدو او د بیا ادغام ستراتیژي پلي کول، د بي ځایه شویو خلک  .4

طابق وي نه د هغوي د حیثت مطابق او خاصه پاملرنه باید زیان منونکو ښځو او ماشومانو ته وشي او هغه خلکو ته مرسته باید د هغوي د اړتیا م

 چي معلولین دي. 

کې. دا به د نړیوالو ژمنی، د ملي پاالن جوړونې او   NPPد اقلیم د بدلون او د طبعي پښو په وړاندي چمتو والي ال پیاوړي کړي د وزارتونو په   .5

 ییزو کړنو کې د همغږۍ راوړی.  د سیمه

 

                                                           
 .Covering Sep-Dec 2016; UNOCHA; 2016 - افغانستان فلش استیناف - يو ملیون خلک پر خوځول  17
https://www.humanitarianresponse.info/en/system/files/documents/files/afg_2016_flash_appeal_0.pdf (Accessed on 24 September 2016).   
-Samayil-al-Washula of UNICEF; June 2015, in Tolo News; http://www.tolonews.com/en/afghanistan/20053 ;په افغانستان کې د خطر درې میلیونه ماشومان  18
three-million-children-at-risk-in-afghanistan (Accessed 25 September 2016).  
  .the Stakes are High for Afghan Children; The Swedish Committee for Afghanistan; 2016 -په زده کړو د پراختیا برياوې   19

https://www.humanitarianresponse.info/en/system/files/documents/files/afg_2016_flash_appeal_0.pdf
http://www.tolonews.com/en/afghanistan/20053-three-million-children-at-risk-in-afghanistan
http://www.tolonews.com/en/afghanistan/20053-three-million-children-at-risk-in-afghanistan
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 توانمنوونکې چاپیلایر د مدني ټولنې لپاره: 

مت د مدني کویواځي په یو مساعده چاپیلایر کي د افغان مدني ټولني په افغانستان د سولي او پر مختګ یو اغیزمن ملګري کیداي شي. مونږ د ملي یوالي ح

مختلفو ملي پروسو په ترڅ کي د ملي یوالي حکومت مشرانو او د مدني ټولني د غړو تر منځ غونډو ټولني ګډي کاري ډلي سره د همکاري یو تړون او د 

 درناوي کو. 

. 20تړ ديپه هر حال داسي ښکاري چي مدني ټولني په اوسني چاپیلایر کي اوس هم دننګونو سره مل وي او دا یواځي تر څه حده د هغوي د فعالیتونو مال

لت او  مدني ټولني تر مینځ  تخنیکي برخه کي د مهارتونو کمښت دي او همدارنګه دکمزوري متقابل عمل دي، د قانون د حاکمیت ددي المل فساد دي او د دو

.  معلوماتو ته د قانون د الس رسي  او خپلواکي د 21نیمګړتیاوي، تمویل ته ډیر الس رسي او د نړیوالو مرستندویانو د هڅونکي د پالسي لومړیتوبونه دي

 یدو سره سره مدني ټولنه او رسني ال تراوسه ډاډمن معلومات څخه بي برخي دي. عملي ک

ي په ي اغیزپه داسي حال کي چي د پالسي د طرحي او تطبیق د افغانستان ملکي خدمتونو د زیاتوالي ظرفیت منو، موږ د ملي بودیجي د اجرا ناکامي او دد

توري او غیر حکومتي موسسي په خدمت وړاندي کولو کي باوري یو، زموږ ارتجاعي دولتي سیستم اړه اندیښمن یو، موږ د مدني ټولني سازمانونو د سیک

کی، وع قدر واو لري پرتو ټولنو ته الس رسي زمونږه ارزښتناکه شتمني ده. او دولت دي دا اومني. د ملي یووالي حکومت باید د مدني ټولنی د مفکورو تن

پیچلې موضوع لپاره د ساده حل تمه و نه کی. مدني ټولني باید دواړو مالي او تخنیکي برخو   NPPاو  ANPDFنه چی د یووالي لټون وکی. هغوی باید د

 کي مالتړ شي تر څو د همغږي د ګټور میکانیزم منځ ته راوړي او د معلوماتو او تخصص په تبادله کي ښه رول ولري. 

ي د وسله باند مدني فضا او اغیزمن مدني ټولنه په امنیت او د مرستو په دوام پورې اړه لري. په مدني ټولنو، بشري حقوق فعالیتو او د رسنیو کارکوونکو

انون په دوامداره توګه د قوالو مخالفینو ډلو او جنایتکارانو لخوا بریدونو ډیر خلک له منځه یوړي او ددي اغیزمني یي کمه کړي ده، متاسفانه! داسي قضیي 

الي چټک کمو د پلي کونکو ادارو لخوا د پامه غورځول کیږي او تردي هیڅ جنایتکار نه دي محاکمه شوي له بلي خوا، د مدني ټولني د نړیوالو مالي مالتړ

پروژې په په سیمه کې موجود مدني ټولنو او  لیدلي، بودیجي مرسته کمه شوي او زیاتي ژمن شوي. موږ اندېښمن یو چې د نړیوالی مدني ټولنې تمویل شوي

 نادولتی مؤسسو ته نه رسیږي، او یو شمېر سازمانونو نه شی کولی چی خپل بیروکراتیکی معیارونو پوره کی. 

 وړاندیزونه: 

و اداري شرایطو په د مدني فضا حفاظت دی وچی د تخنیکي او مالي مرستو په شکل کی له د مدني ټولنې سازمانونوسره او د راپور ورکولو ا .1

 کمه ولو، او د داخلي څارنې او ارزونې د میکانیزمونو د لوړولو په ذریعه.

لي م مدني ټولني فعالین باید د خپلو مشروع کارنو کي د السوهني څخه خوندي کړي او باید د دواړو د تفاهم او د بشري پاني د نړیوال قانون او .2

 قوانینو له الري وشي. 

رسي قانون پلي کړي او د مدني ټولنو، بشري حقوقو، رسنیو کارکونکو په خاصه توګه د ښځینه وو پر خالف جانیتکارانو ته  معلوماتو ته د الس .3

 جزا ورکړي. 

 ژمني څنګه تطبیق کیږي. BCAپه وخت او باوري معلومات ورکړي او مدني ټولني ته مالي مرسته ورکړي تر څو وکوي شي  .4

 ولنو تر مینځ د معلوماتو او تخصص سیستیماتیک جریان په خاصه توګه په والیتي کچه منځ ته راوړي.د ملي یووالي حکومت او د مدني ټ .5

 

 

 شاملونکی او دوامداره پرمختګ:

، اقتصادي پیش ګوئي په وینا ۲۰۱۹- ۲۰۱۶څخه کمه ده.   د  ۲۰۱۴د افغانستان د مالي وزارت او نړیوال بانک د مخي، په افغانستان کي اقتصادي وده د 

. دغه کچه د ځوانانو هر کال د کار بازار سره یو ځاي کیدو په ثبت ناموزون ده. او د خلکو 22شاوخوا ویلل کږی %۳ - ۱.۹د افغانستان  اقتصادي وده د %

                                                           
  .Altai Consulting for the Afghanistan Institute for Civil Society; September 2016 ;د په افغانستان کې د مدني ټولنې د توانمنوونکې چاپیريال حالت  20
21  Ibid.  
 ;World Bankد افغانستان د پراختیا تازه معلومات: د افغانستان د ولسي د مرستو د مشر بادونو سپور؛   22
http://www.worldbank.org/en/news/feature/2016/04/20/afghanistan-development-update-afghanistan-riding-into-the-headwinds-of-lower-aid  
(Accessed 25 September 2016).    

http://www.worldbank.org/en/news/feature/2016/04/20/afghanistan-development-update-afghanistan-riding-into-the-headwinds-of-lower-aid
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ي کوم چي زیات کاري په عوایدو او د ژوند په معیارونو به ټیټه اغیزه ولري.  د ملي یوالي حکومت باید روښانه اوزږدمهاله پالنونه او ژمني وړاندي کړ

 فرصتونه رامنځته کړی. او دا به په خصوصي سکتور کي د پانګوني د فرصتونو زیاتوالي پرته ناممکن وي.

ګري زو سوداد کافي زیربناو نه شتون، د طبعي منابعو د استخراج او د حقوقي مالتړ کموالي د یو دوامداره اقتصادي ودي اساسي ڼګوني دي.  په سیمه ای

 پلي کولو کي ځنډ ټرانزیتي ستونزي ایجادوي چي د منځني او اوږدمهاله اقتصادي پرمختګونو ته لوي خنډ ګرځي.تړون په 

 وړاندیزونه: 

م تد اوبو د مدیریت په برخه کي یو ښه او ګټور مدیریتي سیستم رامنځته کړي تر څو کورني او بهرني اوبو مدیریت وکړي. او د اوبو داخلي سیس .1

 ني په داسي توګه مدیریت کړي چي اوبو لګولو پیاوړي کړو او ترینه بریښنا تولید کړو.باید د اوبو سرچی

 په کرنه کي پانګي اچوني په شمول یو داسي د اوبو لګولو سیستم چي کوالي شي د کرنیزو د ځمکو د کال ټولو فصلونو تولید ال ښه کړي، داسي .2

 ژوند تولیدات زیرمه کړي، او سوړګورونه جوړ کړي چي بزګران وکوالي شي چي د خپل لنډ 

 باید د کروندګرو لپاره د هري تخنیکونو او بازار سره تړاو زمینه برابره کړي. .3
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 دوهمه ضمیمه: . ۲

 د افغانستان په اړه د بروکسل کانفرانس لپاره د افغان او نړیوالي مدني ټولني کاغذي ترکیب:

 لنډیز: 

ټولنه د افغانستان د پرمختګ او د خپلو وګړو سالمتي د ښه والي په برخه کي د ډارونکو ڼګونو سره مخ دي، د افغانستان حکومت، نړیواله ټولنه او مدني 

 نو افغان او نړیوالی مدني ټولنی الندي وړاندیزونه پیشنهاد کړي دي:

 دا باید د متقابل احترام، همکاري او مالتړ سره ترسره شي. ●

 وانسیون اوننوتلی تړونونه مراعت کړي.د افغانستان حکومت باید د ژمنو قوانین، کن ●

 د اوږدي مودي نړیوال مالتړ د اصالحاتو د پلي کولو په شرط سره اوږد مهاله پروګرامونو ته دوام ورکوي. ●

 د ملي او نړیوالولی مدني ټولنی د رول اهمیت د ومنل شی او اسانه کړی شی.  ●

 

 موخه: 

لپاره   BCAد بروکسل کانفرانس  ۲۰۱۶فغان او نړیوالو مدني ټولني ادارو د افغانستان په اړه په اکتوبر دغه پاڼه هغه مهم نظریات او سپارښتني راخلي چي ا

ي پایي اتحادچمتو کړي وه ) د زیاتو معلوماتو لپاره ضمیمي ته مراجعه وکړي(. دا یو نړیوال کانفرانس وه چي د افغانستان اسالمي جمهوري دولت او ارو

اخري کانفرانس څخه وروسته د اصالحاتو د تطبیق په واسطه څومره السته  ۲۰۱۴په دي کي د افغان حکومت په لندن کي د یي په ګډه کوربتوب وکړو 

 راوړني کړي به خالصه کوي او بسپنه ورکونکي به د هیواد سره د مالي مرستي ژمنه وکړي. 

 ث وکړي.د دي ترکیبی پاڼی موخه داده چي د کانفرانس په ترڅ کي او وروسته با خبربح

 

 زمینه:

BCA   په اول دوه کالو واقع کیږي، چي جنګي ځواکونو اکثریت برخه وتلي او پر ځاي چي د ملي یووالي حکومت ۲۰۲۴نه تر  ۲۰۱۴د بدلون د لسیزی ،

او د پیاوړو ښځو او غوره کړي تر څو په اساسي کانفرانس خبري وکړي,  ۲استازو څخه  ۱۰شته. د افغانستان مدندي ټولني څخه غوښتنه وشوه چي د 

و، او ونکسوکاله افغانستان کي به ونډه واخلي. هغوی به د دې فرصت هم ولری چی د افغانستان او مرستندویه حکومتونو څخه د مهمو نړیوالو تصمیم نی

 نړیوالو ادارو سره وګورئ. 

BCA  ته په تیاري کی، دافغان حکومت د افغانستان دسولي او پراختیا ملي کاري چوکاټANPDF  طرحه جوړه کړی. دا یو ستراتیژک پالن دي چي د

پوري دوام کوي, تر څو د ځان بیسپاتوب تر السه کړي او ډي نقلونو د تبصیرو لپاره ویشل کیږي چي مدني ټولني هم شاملوي. دغه  ۲۰۲۱څخه  ۲۰۱۷

لي اغیزه ښایي، د څو لسیزو جګړي او په نفوس کي د زیاتید وروسته په سند د افغانستان په امنیت، سیاست او اقتصاد او د امنیت او پراختیا په ګډوډي انتقا

نه را په دیخوا پاکستان څخه راستنیږي. دا د امنیت، فساد، جنایت او بي  ۲۰۱۶میلونو معیوبینو او سلنو افغانانو مهاجرین هره ورځ د جوالئي  ۲۰۵شمول د 

ه  لري ننګوني بیانوي، په پراخه کچه فقر، د قومونو تر مینځ کسري کرښي او ښاري مقابل روزګارۍ ورسره د زیانمني چي افغانستان یي طبعي پیښو ت

 .اکويکلیوالي د ښځو د رول په اړه مختلف نظرونه دي. د زده کړي او روغتیایی خدمتونو کي تناقض دا ټول هغه عوامل دي چي د اتباعو نارضیت پید

 

لي بهیر او شخړو ته یو سیاسي حل پیدا کولو په پروسه کي ژوره پانګو کړي ده، چي دولت حساب ورکونه دغه سند ټینګار کوي چي د افغانستان دولت د سو

ژي د ستراتیکي زیاتوالي ته ژمن دي او د نارینه وو پر بنسټ ښځینه وو مربوط شافعونه ډیر ناوړه دي، ډي د پلي کیدو موخه داده چي زمونږ د اقتصادي 

 او ښځینه په مساویانه توګه برخمن شي. ثمري څخه د افغانستان نارینه 
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 مشوری: 

ته چمتو   BCAد  طهد افغانستان په بیالبیلو ښارونو او والیتونو کي د امنیتي ځنډونو پرته د افغان مدني ټولني فعالیتو سره د دسروي او تمرکز ډلي په واس

په ترڅ کي تنظیم کړو او بیا یي په کابل کي د ډیسمبر په لومړیو کي ملي کولو په خاطر سال مشوري شوي دي. د افغان مدني ټولني کاري شبکي د اګسټ 

لپاره د  وړاندیزونه او مهم پیغامونه چمتو کولو لپاره. افغان او نړیوالو مدني ټولنو غړو په بیال بیلو  BCAکانفرانس د دووه ورځو لپاره راوغوښت د  

رو اترو زمینه برابره کړه، تر څو د پاڼې په چمتو کولو همکاري وکی. پاڼي په ګډه جوړونه او موضوعاتو سال مشوري لپاره په ملي اووالیتي کچه د خب

ظرونو په ګډه نتصویبوونه او کشفونو او سپاریښتنو د ثبات څرګندونه په دي معني ده چي دا ترکیب پاڼه په ټولیزه توګه د ملي او نړیوالو مدني ټولنو د 

 استازیتوب کوي.

________________________________________________________________________ 

 پاڼي:

 کي د افغانستان په اړه د لندن کانفرانس څخه تر دي دمه پرمختګونه: ۲۰۱۴په  

وي چي  دا مناسبه مدني ټولني هغه مثبت الس ته راوړني ته هر کلي کوي چي د افغانستان حکومت نړیوالو ټولنو او مدني ټولنو السته راوړي دي، دلته به 

الس  ه نتیجه کيد خو کلیمه اضافه کړو، د ډیرو لپاره دا نا مناسبه وي چي هغه پرمختګونه چي د دریو ملګرو یواځي او په افغان دولت سره په ګډه د هڅو پ

 ته راغلي، وپیژني. 

 :په دي پاڼو کي د الس ته راوړنو مثالونه

 پرمختګ د طبیعی پیښو د اغیز کمی او د غښتلې مقاومت ●

 د فساد سره د مبارزي د اصالحاتو یو لړ ژمني او شفافیت او حساب ورکولو زیات والي ●

 لپاره  NAP  ۱۳۲۵د لګښت او  بودجې پالن د  ●

 د افغانستان خوځنده رسنیی ●

ل مسایل حل او فصد افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون او د دولت په ګډه داسي پالسي غوره کول چي د بشري حقونو څخه سرغړاوني  ●

 کړي

 په افغانستان کي د مدني ټولني په عملیاتي چاپیلایر کي یو څه ښه والي ●

 د مدني ټولنو سازمانونو د همغږۍ او شبکو د جوړیدو زیاتوالی  ●

 

ي پام کي ونیول کوم چي الندد اتو سیمه ایزو ونډوالو ډله ایزو خبرو اترو کوم چي د مدني ټولني کاري کمټي لخوا منظم شوی هم څه مثبت پرمختګونه په 

  دي:

 ښارونه زیربناوو، او خدمتونو، او د اوبو بندونو، سرکونو او د اوبو د برابرولو ترمیم او جوړول او د چاربهار بندر جوړونه او د هرات سره نور ●

 وصل کول

 د مدني ټولنو د پراختیا او په ادارو کي د ښځینه وو ونډه ●

 تر مینځ د همغږي ښه والي د دولت او مدني ټولنو سازمانونو ●

 او د مالي پر سیستم کي ښه والی(. ۵پر بل زون کي د زراعت د وزارت او د ملي پیوستون د پروګرامونو السته راوړني.  ●

 

 په اداري فساد کي کمښت ●

و کونه کي د ښځینه وو او ځواناند حقونو په اړه لوړ عامه پوهاوي په خاصه توګه په ښځینه وو کي. او په تعلیم، سیاست، سپورټ او د پولیسو ځوا ●

 الزیاته ونډه اخیستنه

 

 سوله او امنیت: 
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او د  تانپه دي موافقه شته چي په افغانستان کي امنیت ډیر زیات خراب شوي دي، او دي ته حل پیداکول زمونږ د لومړیتوبونو څخه دي تر څو د افغانس

ځینه او ماشومان او د هغوي کارنو په خطر کي واقع کوي بلکی د هیواد زیربناوي تخریبوي، د اتباعو اینده خوندي کړو. نا امني نه یواځي نارینه بلکی ښ

نه ده ي اړیسرمایه ګذاري مخه نسی د ترقي او پرمختګ په وړاندی یو خنډ دي، فساد ته وده ورکوي او د خلکو د بي ځایه کولو سبب ګرځي. دا په نهایت ک

 قانونه وسله وال او ملیشا بي وسلي کړو، او تر څنګ یي اردو او پولیس ال پیاوړي کړو. چي لوي الري او پولي خوندي وساتو، بي 

سو او موسپولیسو او مسلح ځواکونو ته باید د ظرفیت د لوړیدو او روزنه ورکړل شي، په شمول د بشر پالني د نړیوال قانون او اصول چي د غیر دولتي 

او د خپلواکي له خوا ثانیه شوي دي باید چي په ملکي وګړو د بریدونو د مسؤول کسانو تعقیب او تحقیق مدني ټولنو د سازمانونو د بي طرفي، بي پري 

  وشي. 

لمن  هد سولي یو جامع پالن باید جوړ شي چي په کي ملي خبري اتري او رسمیت شامل وي تر څو وپوهیږو چي د تیرو بي عدالتیو د حل ناکامي جګړي ت

بښنه  په کي هیڅوهي، یو داسي د امن کلتور رامنځته کړي چي په کي پخوالینه، باوروغونه او انتقالي او ترمیم عدالت وجود ولري او د جنایتکارانو لپاره 

 نه وي ،ددي سره سره د موجوده ادارو د رول تغیه کول او امن د بهیر د پروسي مالتړ کول د دایمي امنیت یواځني الر ده. 

د  النعمل پنارینه او ښځي دواړه دا احساس کوي چي د امن په پروسه کي د ښځو شمولیت د انساني حقوقو او برابروالي د خوندي ساتلو ډیر مهم دي. ملي 

UNSCR ۱۳۲۵ هاو ملي عمل پالن د افغانستان د ښځو لپاره  باید عملي شي. ښځي باید د سولي د بهیر په ټولو اړخونو د ملي والیتونو او ولسوالیو په کچ 

ه برو اترو او دفاعي برخاو د رتبه په هره سطحه ګډون وکړي، دوي باید روزني او د ظرفیت پراختیا ته مساوي الس رسي ولري او د ستونزو د تحلیل د خ

 کي فعاله ونډه واخلي .

لپاتي څو د یو تد مدني ټولنو سازمانونو څخه کمه استفاده کیږي، دوي د سولي د تامینونو، د ټولنو او اړتیا وړ تجربو او مهارتونو ته الس رسي لري. تر 

 (1ښکیلتیا لپاره یو عمل پالن وجود ولري.)سولي په تامین کي یو مهمه نقش ولري، باید سولي په بهیر کي د مدني ټولني د 

 د وګړو حقوق او ساتنه:  

نه په بنیاد او بي توپیرویوه دوامداره سوله باید د ملکي کسانو د ساتنې او د ټولو اتباعو د حقونو لپاره احترام ولرې. فزیکي او یا لفظي بریدونه د نسل او مذه

مادې ته اړتیا لري چې  ۲۲ا لرې چې  جګړا زیاتی کړي او دولت کمزوري.  د افغانستان د اساسي قانون ېا هغه موخه د رسنیو د غړو د سکوت د دې  وړتې

 ي. و وجایب لرد افغانستان د اتباعو تر منځ د تبعیض او امتیاز هر ډول منع شي. د افغانستان اتباع، نارینه او ښځې، د قانون په وړاندې مساوي حقوق ا

د حقوقو کنوانسیون او ورپسې اضافي پروتوکولونو او تړونو )لکه د ماشوم او د معېوبېنو حقونو، د ښځو په وړاندې د تبعیض د افغانستان دا ژنېوا د بشر 

(. د شکنجې په وړاندې کنوانسیون کې د اختیاري پروتوکول 2ټولو ډولونو د له منځه وړلو او د اقتصادي، ټولنیزو او کلتوري حقوقو(السلیک کړي دي)

 شکنجې په اړه د قانون د مسودې وړاندې کونه او د شکنجې د ملی کاری پالن تطبیق اوس هم په تمه ده او د نړیوالو تړون مکفېتونه د داخليتصویب، د 

خېستۍ دۍ امات نقوانینو د همغږیتوب ته اوسه ترسره شې. که څه هم دا د کنوانسیونونو له خوا د اړتیا وړل ده  د افغانستان پرله پسې حکومتونو هېڅ اقدا

 چۍ په سیستماتیک ډول دا کار وکې. 

 

[  له 3وړاندیزونه د فغانستان د ریکارډ د دوه کتنې ] ۳۷۷کال راهیسې ملګرو ملتونو د غړو هېوادونو د بشري حقونو د اسنادو بیا کتنه کړۍ او  ۲۰۰۶له 

( د بشري حقونو ته هاغه اهمیت نه ورکوې ANPDF) ۲۰۲۱کال تر  ۲۰۱۷امله راغلې. ده اندیښنه ده چې د افغانستان د ملي سولې او پراختیا چوکاټ، 

و په او د ښځکم چې دا باید په افغانستان کې د روانو حاالتو کې وکړي. دا وایي، چې د قانون په وړاندې برابرۍ به پوه شې او د بشري حقونو د ساتنې 

 وي چه څنګه او څه وخت. وړاندې د تاوتریخوالي مبارزې لپاره  جدې ګامونه اخلي، خو دا نه 

کال د شمېرنه پیل راهیسې  ۲۰۰۹د افغانستان خلک په مختلفو الروچارو ساتنې ته اړتیا لري، کم چې د دغو اقداماتو د پلي کولو له خوا څخه برخمن شي. د ''

یوب شوي،   چې تقریباً یو دریم پکي ماشومان ثبت وژل شوي او یا مع ۵۱۶۶کال په لومړیو شپږو میاشتو کې  ۲۰۱۵یو شمیره ملکي تلفات شوې، چې په د 

[. افغانستان د مرستندوی کارکوونکو لپاره د نړۍ تر ټولو خطرناک ځایونو څخه 5زیاتوالۍ وه ] ٪۳۷کال کي د ښځو په د تلفاتو کي  ۲۰۱۵[ او په 4وو'' ]

 [ 6تښتول شوي دي. ] ۳۰ن او تنه ټپیا ۳۸غیر دولتي کارکوونکو وژل شوي،  ۴۹کال د جنورۍ راهیسې  ۲۰۱۵یو دي، د 

له ناکله ې دوی کد قومي او مذهبي اقلیتونو او د بشر د حقونو د مدافعینو ته برید شوي دي. آسانتیاوې لکه د روغتیایي مرکزونه په نښه شوي دي، دا ځکه چ

ده کوي او هغه چې په هغوی کې کار کوي. ښوونځي د ټاکنو مرکزونو پطور استعمال شوي دي. دا دواړه هغه کسان متاثره کوي چي کم د مرکز نه استفعا
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حال کې د هم په نښه شوي دي، ګواښونو او ډارول    ډیر شوي دي چي له امله ښوونځیو تړل شوې او د ډېرو زده کوونکو ته د پوهنې خنډ سره. په داسې 

ي ده. خبریاالن د برید تابع دي او غچ له ډاره، له راپورونو سره سم رسنیو ډیر خوځنده او څخه لږ سانسور ده او نور په کې د سیمې د آزاد  بیان په خطر ک

 په زیاتیدونکي خپل رپوټونه سانسور کوي. 

ړاندوینه ي. دا ونږدي  د څلورو لسیزو  جګړه  په یو ناورین مساعدو هېواد کي  د وچکالۍ زیان منونکو او طبیعي منابعو تخریباتو او د پایدارۍ استعمالېږ

 وراب شي سنګه چي  هواي بدلون د نورو شدید هوا دچپي او د پایلو کمولو  لپاره د پیښو خطرونو د کمولو د ټولنې په کچه ته اړتیا لري،  اچي د نورهم خ

 هواي بدلون تطابق  او منابع ددغو تمویل لپاره.

ډېر ماشومان به ژمي کي د پاتې کېدو ستونزه لري. هغوي  ( او د هغویIDPsمیلیونه داخلي خلک بې ځایه شوي ) ۱.۲تر پایه په افغانستان کې د  ۲۰۱۵د  

کال کي راستوان شوي   او په سلګونو هر ورځ  ۲۰۱۶کډوالو سره یوځای شوي دي کم چې له پاکستان څخه له جواللی نه تر سپتمبر د  ۱۰۰،۰۰۰

[ 7ي ]کچه لررارسیږي. د ټول هېواد په اوسني نفوس کي  د خوارځواکۍ خطر دي. افغانستان د پنځو کلو د الندې ماشومانو کي د قد ودرېدو تر ټولو لوړه 

 [. 8او په نړۍ کې د پنځو کلونو د  الندی په ماشومانو کې د مړینې دوهم لوړه کچه لري ]

لپاره د ډیرو چمتو پاڼو کي، او همدارنګه په ډله ایزو خبرو اترو  کي لکه یو حیاتي ارګان پطور  BCAپه افغانستان کې یوه مهمه اداره چې یادونه یی د 

ې او مراقبت لپاره او و د کال له پیل راهیسي دا د بشر د حقوقو "لوړوالي، ساتن ۲۰۰۲شوي ده، د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون دی.  د دي 

[. خو د تېر حکومت پر مهال ځینو کمیشنرانو د رخصتیدو او د نورو د ټاکلو او د یو شمېر احترام 9بشري حقونو د سرغړونو پلټنې لپاره وقف شوي دي ]

 کمشنرانو د اوسني حکومت ته تلل  ویجاړونکی فکر کېگې. 

 حکومتداری او اداري فساد: 

ارۍ او اداري فساد پر ضد د افغانستان حکومت د سمون اجندا ته هرکلی وایو خو تر هغه چې پلي دا ویره شته چې د کمزوري ښې حکومتدئ د ابتدا

داري فساد به دوامدار د جګړې عوامل وي، او د خلکو باندېي  به  اثر اچوي چي د ترهګري سره یوځای شي او د تیار احکومتداری سره تړاو شکایتونو او 

 ې بهیر مالتړ محدودوي. خلکو د سول

سو کي په دواړو پرو د دولت د جوړولو اړتیا باید د هغه د اوسنۍ اړتیاوې پوره او د افغانستان د اتباعو د حقوقو د پوره کولو سره په توازن وي؛ مدني ټولنې

باید د برابرولو مساوات وي او د خلکو لپاره د ټولنیز یو مهمه کردار لري کم چي یووالی ټولنیز او مخکښ. د اتباعو د منشور موخو باید پوه شي او هلته 

یا د یو  تعدالت چي له بشری بیړنیو مرستو او طبیعی پیښو خطر سره مخامخ دي، که بې ځایه شویو او یا د راستنیدونکو، او زیانمنونکو ځکه د معلولی

 اقلیت غړیتوب.

 

پر ضد مبارزې لپاره د خپلو هڅو ته دوام ورکړي. د افغانستان حکومت باید د ملګرو ملتونو د د افغانستان حکومت باید د حکومتدارۍ د ښه والي او د فساد 

باید  نفساد په اړهه کنوانسیون تر السلیک وکړې، د یوې خپلواکې د فساد ضد کمیسیون باید جوړ شي، د موجودو ارګانونو د رول روښانه وشي، قوانی

حکومت د قراردادونو او د تدارکاتو د پروسي، د امنیت د سکتور په شامول، د مالیو او ګمرکونو، د استخراجي  پیاوړې او مجرمین باید محاکمه شي. باید د

ه د زده کړو ګصنعت او د سوداګرئ د چاپیلایر په اړه د معلوماتو د برابرولو له الرې شفافیت ترسره شي. د وړتیا پر بنسټ ټاکني باید معرفي شي همدارن

په دولتي پوستونو کې د ښځو د ټاکلو له الرې د اړوندو کسانو صالحیت بهتره شي. د دغو اقداماتو د بریالیتوب لپاره د قضا سالمیت او  زمینه برابره شي او

 خپلواکۍ او د عدالت ته السرسي الزمۍ ده. 

ښه حکومتداري، د اصالحاتو او د فساد ضد  هغه نظریې چې په پاڼې کي څرګند دي هغه د مدني ټولنې د ډله ایزو خبرو اترو ده نظري سره سمون لري.

ټولنې ته  مدني هڅو، د قانون حاکمیت د مساوي استعمالول، او د عدلي تعقیب، له ده نړیوالو کنوانسیونونو سره سمون، شفافیت او حساب ورکول د  والیتونو

 رکزي حکومت او د سیمه مشرانو تر منځ زیات ښکیلتیا.هاغونه مهم ده سومره چي کابل کې. نو هم د ټاکنو او کمپېوتري تذکرو ورکول  او د م

ښځو  وګه دهغه کسان چې په بحث کې برخه اخلي د نړیوالو اغېزم پراختیایي مرستو د دوام هیله کړی او د سولې د جوړولو، مدني ټولنې او په ځانګړې ت

په پشمول د ټاکنو خپلواک کمیسیون او د افغانستان د بشري حقونو خپلواک  او ځوانانو د رول لپاره د مرستي یادونه  کړي.  ډموکراټیکی ادارو د پیاوړتیا

ي وار برو اترو ککمیسیون لپاره مرسته وه. په دوو سیمو کی د نشه یي توکو ستونزه د منځه وړلو لپاره مهم و. د سیمه ییزو وړاندیزونو په دغو ډله ایزو خ

افغان کلتور او ټولنې لپاره هم د مرستي غوښتنه شوي چي د لرغونو آثارو بیا رغونې او د ساتنې او د  وار د مدني ټولنې د کردار په اهمیت رڼا واچوله. د
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غانستان اړتیا فورزش اسانتیاوې او لوبغالو د جوړولو له الرې ورکړل شي. دا، له مدني ټولنې سره په ګډه کوالی شي  ټولنیز پیوستون جوړ کړي کم ته چي ا

 لري. 

 اقتصاد:

کلونو کې د کورني ودې د کموالي شرایطو له امړه د خپل  ۳کي، خپل پنځه کلن ستراتیژیک پالن جوړ کړي چي په تېرو  ANPDFتان دولت په د افغانس

ځوانان، نارینه، ښځې او  ۴۰۰،۰۰۰فیصد نفوس )د سیمه ییز توپیرونه سره( فقر د خط الندې ژوند کوي او  ۴۰ځان د بسیاتوب په ترالسه کړي. نږدې 

د ودې کچه ترالسه کي او د پرمختیایي بودجي   5وبین، د دندې او روزنې له اړتیا لوجه هر کال مارکیټ ته راځي .د افغانستان د دولت موخه دا ده چې ٪معی

 ته زیات کړي او د شوکو، سړي تښتونو او د غیرقانوني نیولو کاروبار موانع لرې کړي.   ٪۱۵ -۱۰له  د 

یاتوالي دغه اهدافونه به پوره نه شي. د شرکت د چاپیلایر ښه کولو لپاره دا سپارښتنه دا چې د افغانستان دولت د مالي حساب د بغیر له د عایداتو تولید ز

 [، )د کورني مالیه د عوایدو شفافیت په تړاو(، چې د افغانستان حکومت به د ګمرکي خدماتو اصالح10]معلوماتو اتوماتي تبادله معیار السلیک او پلي وکړي

 ( د آروشا اعالمیې کي ټاکل شوي اصولو سره په سمون کې او د خلکو لپاره حاضر کې.WCOد ګمرکونو د نړیوال سازمان )

حساب د  لت د ماليبغیر له د عایداتو تولید زیاتوالي دغه اهدافونه به پوره نه شي. د شرکت د چاپیلایر ښه کولو لپاره دا سپارښتنه دا چې د افغانستان دو

، )د کورني مالیه د عوایدو شفافیت په تړاو(، چې د افغانستان حکومت به د ګمرکي خدماتو اصالح [۱۰و اتوماتي تبادله معیار السلیک او پلي وکړي]معلومات

د هم بای ( د آروشا اعالمیې کي ټاکل شوي اصولو سره په سمون کې او د خلکو لپاره حاضر کې. د افغانستان حکومتWCOد ګمرکونو د نړیوال سازمان )

پسي بستې له مخې  WTO( ته د خپلو ژمني ترسره کړي د قانون بیاژمنتیل او پلي  کول، مقرراتو او عملونه چې د WTOد سوداګرۍ نړیوال سازمان )

 کوم کارونه  الزمي دي. 

 

اداره همدارنګه د فساد او د جګړې سرچینه هم په افغانستان کې د طبیعي منابعو استخراج د عوایدو عمده سرچینه وړتیا لري خو تر څو چې په سمه ټوکه 

کال د لندن د فساد ضد غونډه کي( د دې سکتور لپاره اصالحاتو ته ژمن کړي، او له نړیوالې ټولنې  ۲۰۱۶کیدیشۍ. د افغانستان دولت خپل ځان )د می په 

 ه خپلڅخه وغوښتل چې د مادي او تخنیکي مرسته برابر کړي، خو دا به وخته وي چي دولت  په پراخه پیمانه د استخراج شروع و کړی تر هغه چي دا پ

ې ټولنې په مرستي، باید د استخراجي صنعت د اړوند قانون تعدیل کړي چي د ټولو قراردادونو یو ډیټابیس خپرونه ځاۍ وي. د افغانستان حکومت، د نړیوال

اعتبار ترالسه کړي، ده دي ډاډ وشي چې د ټولنوته د قانونۍ عوایدو او استخراج څخه د ګټی یوه برخه  EITIته اړتیا لری او دپیسو د تولید معلومات او د 

 ترالسه شي.

و ا وداګرۍ لرونکې پرمختیا پروګرامونه، چی ډیرو مثالونه یی نادولتي موسسو له خوا پرمخ دي، هم کوالی شي عواید زیات کړي. کوچنیو بزګرانود س

لوی بدلون ( د خلکو په ژوند یو SMEsنورو تولیدونکو  سره د ملګرتیا د نارینه او ښځو  لپاره د اشتغال رامنځته کړي. د کوچنیو او منځنیو شیرکتونو)

ل، نه وکوالی شي او کله چې ده د مناسب کاري شرایطو او ټولنیز خوندیتوب سره یوځای )او هاغه کسانو ته چي معلولیت لرونکي دي د کار سهمیې ورک

 یوازې د جګړې ټپیانو ته( نابرابرۍ کمولي شي او په د غربت د کمولو کې یو مهم کردار لري.

ي ټینګار وکړ چې څنګه په ځینو سیمو کې د اقتصادي حالت په خرابېدو شوي دي او د برېښنا، سړکونو، فابریکو او مخصوصو ډله ایزو خبرو اترو په د

موالي ک بندونو د خاص غوښتنه کړي کوم چې د اقتصاد د لید بدلون او دکار زمینه برابري په دوو سیمو کې د غیر قانوني نشه یي توکو په صنعت کې د

انګړې توګه هیله من دي چې د ځوانانو، ښځو، او د معلولیت لرونکو لپاره کارونه به برابر شي، د کرنې او مالدارۍ او السي غوښتنه کړې . خلک په ځ

 صنایعو د دودیز صنعت سره د ښه بازار موندولو مرسته وکړه شي.

 د روغتیا، پوهنې، کرنې او د معیشت پراختیا:

تي مدني ټولنو غړو د  اساسۍ روغتیایي خدمتونو، زده کړو او ټولنیزو خدمتونو ته د السرسي  په اهمیت د خلکو بنیادي ضروریات پوره کړل شي او د والی

ځوانانو  د ټینګار وکړ. د اوږدې مودې د پانګونې ته اړتیا ده چي پاکو اوبو، روغتیایي خدمتونو، پوهنې، کرنې او معیشت  برابر کړي په ځانګړې توګه

( ته مرستې IDPsهغه کسان چې په اضطراري حاالتو کې دی، په شمول د کډوالو، کډوال او د داخلي بې ځایه شوي خلکو ) لپاره، او د زیان منونکو او

ه باید د هلت برابروي. پوهنې د برابرولو، روغتیایی خدمتونه او زراعت باید د تخنیکي مرستي، د کارکوونکو روزنه، او د ښځو د کار څخه اسفاده واخلي.

 دال د حکومت له خوا د وړاندې وي، خو تر هغه چې دا ممکنه وي ده نادولتي مؤسسو او د مدني ټولنو د بشري او پرمختیایي کارکوونکو ته بایخدمتونو انتق
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ي او ي دخالود سرچینو تر السه کړي چې د هغوی برابر کړي او د حکومت د برابرولو د یو آرام انتقال لپاره کار ته دوام ورکړي. په اوسني خدمتونو کي 

 هلته باید د روغتیا، تغذی، د خوراکي  توکو امنیت، د اوبو، پاکوالی او حفظ الصحې د خلکو د اړتیاوو د یو جامع نقشه وي.

 روغتیا:

کال د فبروري  ۲۰۱۳یو ملت په کچه پروژه د کوم هدف چې د ملی روغتیایی سیستم د پیاوړتیا )د صحت لپاره په لیږد کې روغتیا د سیستم د پیاوړتیا( د 

ونو صکیی تصویب شو. خو، د دي  بودیجې ناوخته تر السه شوی او که څه هم د ماشوم د مړینې کي ځیني پرمختګ شوي خو  نورو روغتیا او تغذیې شاخ

 کې تمایل بخښونکی نه دي. واکسینونه په ځینو سیمو کې له خطره ډکه ټیټ دی او د مخنیوي خدمتونو ته مهم اړتیا ده.

او یا تاسو  يی چې په والیتي ډله ایزو خبرو اترو کي یاد شو چې تاسې د  پیسو ته اړتیا لري چي ښې درملنې لپاره کابل او یا بهر افغانستان ته الړ شدغه ټک

 ته ده دي بغیر الړ شي، نو والیتونو کې باید  کلینیکونه او روغتونونه جوړ شي.

 پوهنه:

خه کې د نړیوالې ټولنې د سخاوتمندانه مرستو باوجود افغانستان په سیمه کې د بې سوادۍ لوړه کچه لری. د پوهنې یو اساسي بشري حق دی، خو د دې بر

د پوهنې باندي   ٪۳.۷پوهنې د وزارت د وینا له مخې  ښوونځي څخه د خارجولو کچه ځانګړي ډول د نجونو په منځ کې لوړه ده، او د ملي بودجې یوازې 

وي. دا داندېښنه څرګنده کیږی چې السته راوړنې به د امنیتي حالت خرابیدو لوجه  ٪۶رښتنه کوي چې دا باید لږ تر لږه صرف کیوي کله چې یونسکو سپا

ډیروالی وه، زیربنا او تجهیزاتو بېوزله  ٪۸۶کي په ښوونځیو، ودانیو یا د پرسونل باندي د بریدونو کي  ۲۰۱۵په وینا په کال  UNAMAله السه ورکړي. د 

ماشومان چې ښوونځیو زي هم د ماشومانو د کار کې  ٪۵۱کلیوالو سیمو کې یوازې نیمایي ماشومان ښوونځیو ته زي. داسې اټکل کېږي چې  دي، او  په

ثخه زیات معلولیت او د خاصو اړتیاوو لرونکو  ٪۹۵ساعته درس ورکوي.  ۲دخیل دي. ځینې ښوونځي تر څلورو دورو کار کوي او ماشومانو ته د ورځېی 

 ان ښوونځیو ته السرسۍ نه لري.ماشوم

صنف زده کړي  ۱۲ښځې ښوونکو دي او په کلیوالو سیمو کې ډیر لږ شتون لري. دا شمیره لوړه کولو لپاره د ټولو ښوونکو  ۳۵په افغانستان کې یوازې %

 ګانو او د ټولنې استازو سره ده کار المله. د نړیوالد اړتیا راکښته کي او دا به د انجلۍ زده کوونکو لپاره السرسي زیاته کړي څنږه چي د پوهنې ځایي شورا

ې مرسته ختیا کبانک وړاندیز کوي چي باید د بالغانو د زده کړې ته لومړیتوب ورکړل شي او دا به د افراطیت کمولو، ښځو د پیاوړتیا او د اقتصاد په پرا

 وکړي.

یو عملي پالن او ورپسې د پلي کولو ته اړتیا لری. په والیتي ډله ایزو خبرو اترو د پوهنې وزارت هم جامع او ماشوم دوستانه پالیسي جوړه کړي چې ده 

اشونه، ب معکي دوی د زده کړو د اهمیت ټینګار وکړو او د تدریس او نصاب د نوي الرو ښه کولو، د اوسني درسي کتابونو رسولو او د ښوونکو لپاره مناس

 وښتنه کړي.په ځانګړي توکه په کلیوالو سیمو کې د ښځو ته غ

 کرنه:

کي تشریح شوي، کم  ANPDFد کرنې سکتور دعصري کول هم مهمه ده: د افغانستان حکومت د کرنې  د پراختیا یو جامع پروګرام جوړ کړي،  چي په 

ت په صادراتو کې د پام نفوس په زراعت کې دنده تر سره کوي او د هغې تولیدا ۴۰د پام وړ پانګونې ته اړتیا لري. د افغانستان حکومت اټکل کوي چې %

ه چي پ وړ برخه جوړوي او د خوراکي توکو د امنیت ښه کولو وړتیا لري باوجود د هوایی بدلون دی ضرري اغیزو. د افغانستان دولت تحلیل هغه څه ته

د عصري طریقو، او د کرنې د زده کړو د لنډ او منځ مهال کي اړتیا ده د والیتي بحثونو ګډونوالو سره ډیر ورته لري، چېرته دوی چې د کرنې د اهمیت او 

رې، س کیفیت ښه والي ټینګار وکړ. هغوی هاغه پرمختګو ذکر کړي چې د دوی په اند به اوس تر ټولو زیات اغېزه وکړي: ښه کیفیت لرونکي تخمونه او

ختګونه او د اوبو لګولو او تر ټولو مهمه کرنې او لبنیات تونلونه، د سړو خونو او بسته بندي مرکزونو، د ځینو میکانیزه، او مالداري کې پرم-polyګلخانو، 

 د بازار موندنې سره مرسته کول.

 د افغانستان حکومت، مرستندویان او د مدني ټولنه  -د درې اړخیز شراکت 

اعو د سوکالۍ ښه والي سره په دي همکاریو د درې عناصره په خپلو عام کاري کي ډېر ستونزو سره مخامخ دي چي د افغانستان پرمختګ او د هغو اتب

 ېمرستي وکړي. د نړیوالې ټولنې د اوسني او پخواني حکومتونو  سره مالي مرسته کړي، او ځینی السته راوړني چې شوي دي مخکي په دې لیکنه ک

 رامنځته شوي. د مدني ټولنې سازمانونو او فعالینو هم د ارزښت وړ مرستې کړي دي او نور هم وړاندې کولو لری. 
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دني او م ته د رولونو او خنډونو ښي پوهه ته اړتیا ده چې د کم الندي د دغه شریکان خپل کارونه ترسره کوي او د ظرفیت پرامختیاوي چې به د حکومتهل

ودې ږدې مټولنې د کارکوونکو دواړو فعالیت لوړ کړي. یو څه وخت لپاره د نړیوالې مرستې به الزم وي، د بسپنه ورکوونکو نه غوښتنه شوي چي د او

نو د اړتیاوو لپاره مالي مرستې وکی، په واقعي ظرفیت د پراختیا دالرې هوارولو، د څارنې او ارزونې په ګډون او ده دوی  ځینو عزیزي اداري او راپورو

 کي اسانتیا ته پام وکړ شي . 

ه و د خپلواکۍ او د عدم تبعیض ارزښتونه، حساب ورکونغیر دولتي مؤسسې د نړیوالو بشري اصولو مخي فعالیت لري، د بشریت، بې طرفي، بې تعصبي ا

 ۲۰۰۴ې چ او شفافیت. هره موسسه چې په افغانستان کې فعالیت کوي او د اقتصاد له وزارت سره راجستر دی ده چلند د اصولو السلیک کولو مستحق دی کم

دوی ترمنځ د هماهنګي هم، څنږه چې په دې پاڼې کې د همکاریو نه کال څخه موجود دي. د غیر دولتي موسسو او د مدني ټولنو ظرفیت ښه شوی دی او د 

تو سیمو رظاهره شوي، د کاري کمیټې او په ګډو مدافعې د نوښتونو کي. شبکو ته د سرچینو شریکولو د عدالت غوښتنې هڅو ښه کول او د هېواد په لري پ

 کې حضارو ته وغځوي ښودل شوي دي.

نو د روایتي رول په الس درلود وړتیا لري، د پرمختګ او د هغې په وړاندې خنډونو د کتني سره مرسته، د پالیسیو اوس هغه ادارې شته چې د مدنې ټول 

ان نظر د بی باندي مشوري او د هغوی مفهوم، د بنچمارکونو جوړولو او د هغوی د السته راوړنو څارنې، په پالیسیو مشوري ورکول، د افغانستان د خلکو د

 ه د برابرول، او سیوري راپورونه جوړوي.او خپرولو مسوالن

کال کې د لندن په کنفرانس کې او په پاڼي  ۲۰۱۴په داسې حال کې چې د افغانستان حکومت خپل ځان د مدني ټولنې د مالتړ ته ژمنه کوي )د مثال په توګه  

د مدني ټولنې سازمانونه خنډونو سره مخامخ دي. هغوی او د هغوی کارکوونکي د برید ( ۲۰۱۵"ځان د تکیې د دوه اړخیزې حساب ورکونې له الرې په 

 وي ته دزیان منونکي دي. د معلوماتو قانون ته السرسي شته دی، خو د مدني ټولنې د معلوماتو  ترالسه کولو کي دوامداره ستونزې لري کم چې به هغ

 اغیزمن فعالیت اجازه ورکړي. 

[ کم کي غټ الرې چارې چې د مدني 11مدني ټولنو سازمانونو، ده ټول افغانستان څخه، یو د پوهاوي تفاهم یادداشت یی السلیک کو ] ۵۹کال کې  ۲۰۱۳په 

[ چې د پام وړ تعقیب په د ېو کاري پالن په جوړولو کي نه 12ټولنې کوالی شي په فعاله توګه د سولې له پروسې څخه د مالتړ وکړي خو دا راپور شوي ]

ته راټیټ شي کله چي له خبرو اترو کي د  ۶۴[ له %13وي او دا چې همکارۍ سیمو د کاغذ پر مخ پاتې دي. څرنګه چې د جګړې راستاني خطر ]دی ش

 بې وسلې ځپلو ټولنو استازي شامل وي، ده دې المل ناخوښي پیدا شوي.

د مدني ټولنې د 

سازمانونو هم مسؤلیتونه 

لرئ، چې په یوه اصولي 

کوي، منل  الره فعالیت

شوي ښه تمرین الندې، 

څارنې او د هغوی د کار 

ارزونه او د هغوی 

تخصص جوړول. په ډله 

ایزو خبرو اترو ګډونوالو 

سپارښتنه کړي چې دوی 

د ټولنې د پرمختګ سره 

مرسته او په والیتونو کې 

په همکارۍ او هماهنګي 

د ښه والي، سره د ګډو 

ستراتیژیو او پالنونو ته 

وی له دوام ورکړي، د

حکومت څخه بې طرفي 

وساتي، خو د ستونزو د 

ارزونې کي مرسته 

وکړي او الرې چارې 
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زه او مبار وړاندې کړي. دوی باید د مدني ټولنې په اړه د خلکو نظر ښه کي او په ټینګښت د مدني ټولنې د سازمانونو په چوکاټ کې هر ډول فساد سره د

 رو کې د فساد او تبعیض د راپور ورکړي کله چې دا وموندي.کشف  وکړي، په داسې حال کې هم په دولتي ادا

رک کوالی کې ال دباور د افغانستان د دولت، بسپنه ورکوونکو او د مدني ټولنې تر منځ خو داسې د ودې لپاره خونې. پاڼو کي مثالونه ورکړي د الرو په کوم 

ومت ته بیان کړې د باید یو ګواښ په توګه نه پیژندل شوی وي )په حقیقت کې د وده کیږي. د دې سپارښتنه کېږي چې مدني ټولنې له خوا د ننګونو حک

کي ډیری یو شان ستونزې په ګوته(، خو د یو فرصت په ګډه کار وکړي تر څو د حل الرې د موندلو او د حکومت او د  ANPDFافغانستان د دولت  په 

  خلکو د مدني ټولني دواړو پیاوړتیا او د خپل هېواد په پراختیا کې د

 پراخه ګډون شامل شي.

________________________________________________________________________ 

 کال د اکتوبر په کنفرانس لپاره چمتو:  ۲۰۱۶د کار اسناد او دریځ پاڼې په بروکسل کې د افغانستان په اړه، د 

 یا ' افغان مدني زده کړې پروګرام'د ملت جوړونې لپاره د افغانستان د مدني ټولنې د ښکېلت

 (' د افغانستان اسالمي  جمهوریت  ANPDF)  2021تر  2017'د افغانستان د ملي سولې او پراختیا چوکاټ 

 ۲۰۱۶'د افغانستان د رسنیو، د خبریاالنو او د افغانستان د رسنیو غړي،  سپتمبر 

 Action Contre La Faim، ۲۰۱۶ن نه خوري '، "افغانستان: کوم ځای بشري اندېښنې ده نړیوال کړنه سره سمو

 .Emergency ONG'بروکسل کې د افغانستان په اړه کنفرانس، دریځ پاڼه'، 

 Integrity Watch Afghanistan'د مدني ټولنې سپارښتنې'، 

 'د بدلون لپاره همکارۍ: د افغانستان مدني ټولنې د دریځ پاڼه'

خوه د یق شوي لپه زده کړو د پراختیا بریاوې: د افغان ماشومانو پایی لوړي دي، ګډ معلوماتي سند د افغانستان لپاره د سویډن له خوا تیار شوي، او تصد

ANAFAE، ACBAR ،اسالمیک ریلیف ،AWEC، AHDS، Save the Children، WADAN، VHS، TEO، Mercy Corps د  ۲۰،  د سپتمبر په

 کال ۲۰۱۶

 'د مساوات او ټولنیز عدالت، د هزاره ملګري

 Global Witness'په افغانستان کې د استخراجي: دپوسترونو د منابعو لعنت'، 

 'د بشري حقونو، مدني ټولنې او بشري حقونو شبکه

 Afghanistan Resilience Consortium'د افغانستان کلکوالي جوړونه: طبیعی خطرونو، اقلیم د بدلون، او بشري اړتیاوو، 

 Cordaid'، 1'د سولې ده لومړیتوب نمبر 

 Christian Aid'د پالیسۍ شوومنابعو'، ناچاپه پاڼي، 

 توضیح پانو 'د مرستندویه کارکوونکو ساتنه' ACBARد افغانستان حکومت ته د 

 ۲۰۱۶، می TLOاو  CPAU، EPD، HREVO، OSA، PTRO'یوه تګالره د سولې، د مدني ټولنې او په افغانستان کې د سولې د بهیر،   

 ۲۰۱۶سپتمبر  Altai Consulting'په افغانستان کې د مدني ټولنې د توانمنوونکې چاپیلایر د حالت، د افغانستان مدني ټولنې انستیتوت لپاره د 
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 'وړاندیزونه'، د ښځو د سولې او امنیت د کاري ګروپ

 له خوا تنظیم، داخلي سند  BAAGاو د ملي ډله ایزو خبرو اترو لنډیز د مدني ټولنې د کاري ډلې 

 د دسمبر  ۲۰۱۴'لپاره د افغانستان د لندن په کنفرانس کې د افغانستان او نړیوالې مدني ټولنې د پاڼو د ترکیبي'، د 

 

________________________________________________________________________ 

  ۲۰۱۶، د می EPDاو OSA، HREVO، CPAU، PTRO، TLOد دې په اړه مفصلې څرګندونې لطفا وګورئ یو سړک نقشه د سولې، د مدني ټولنې او په افغانستان کې د سولې د بهیر، [ ۱]

[۲] CRC,CRPD، CEDAW  اوESCR 

وعاتو په پراخه کچه تر پوښښ الندې په ګډون د قانوني اصالحاتو، فساد، د ملکي تلفاتو، معلولیت لرونکو کسانو، سري او کال رامنځته شوه او سپارښتنو د موض ۲۰۱۴کال او  ۲۰۰۹د نړیوالې دوره کتنې په  [۳]

د     MDGsخوراکی توکو د خوندیتوب حق، د نو د ساتنې د خوړو او ناقانونه توقیف او  شکنجې څخه آزادۍ، د ښځو او د جندر، د ماشومانو، د بشري حقونو په زده کړو، روغتیا، د رسنیود آزادۍ او د خبریاال

 http://www.upr-info.org/en?gclid+CLSzoe2oos8CFZ1aGwod8aoEEAسولې کاري پالن، عدالت او پخالینې د او د نړیوالو بشري حقونو د تړونونو د تطبیق. 

 کال UNAMA  ۲۰۱۶په وسله واله جګړه کې د ملکي وګړو د ساتنې، کلنی راپور،  [۴]

[۵] Ibid. 

[۶] https://aidworkers security.org/incidents/search?start=2015&detail=1&country=AF 

[۷] UNICEF, Nutrition, http://www.unicef.org/afghanistan/nutrition.html 

[۸] UNICEF, Health and Nutrition, http://www.inicef.org/afghanistan/health_nutrition.html 

[۹] www.aihrc.org 

 لږ په رسمي توګه پیژندل د ادیس د مالیاتو د نوښت او د عامه راپور معیاري  [۱۰]

 .۲۰۱۳ګډې دارالنشا ته د توجه نوټ،  APRPاو د  HPCد مدني ټولنې د سازمانونو په افغانستان کې د سولې د بهیر په مالتړ کې: د  [۱۱]
http//www.i4pinternational.org/files/512/civil+society+and+aprp+(cs+working+group).pdf 

 ۲۰۱۶په سړک نقشه د سولې، د مدني ټولنې او په افغانستان کې د سولې د بهیر، د می  [۱۲]

 Desireeکال د سپتمبر،  ۲۰۱۲، د ۲۶۶-۲۴۳: ۲شمیره  ۳۸ک 'د سولې د وشی: د سولې تړونونه او د تلپاتې سولې د مدني ټولنې د فعالینو، د مصالحې د سرچینو څیړنه یو ګڼون، په نړیوال تعامالت، ټو [۱۳]

Nilsson 
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 دريمه ضميمه: 

 ۲۰۱۶اکتوبر  ۳د افغانستان او د نړیوالې مدني ټولنې اعالمیه د بروکسل کنفرانس لپاره، 

 .۲۰۱۶اکتوبر  ۳)یوه لومړنۍ جلد د سمیرا حمیدي او شیرین پرسن  له خوا د افغان او نړیوالې مدني ټولنې د ورکشاپ  په ترڅ کې ولوستل شوی وه، په  

 اضافی بدلون په کی ورسته په اکتوبر کی شوی، چی دا الندنی آخری جلد ده (

،  مخکې د بروکسل له کنفرانسه د افغانستان په اړه ۲۰۱۶اکتوبر  ۳پ کی سره وکتل په موږ ګډونوالو د افغان او نړیوالی مدني ټولنې په ورکشا .1

 يچی خبری وکو په هېواد کې په سولې، پرمختګ او ثبات. موږ  په مختلفو دریځی پاڼو کی موجود شواهدو او نظریاتو څخه ګټه پورته کړه د مدن

راهیسې په کابل او نورو والیتونوکی. موږ غواړو دا الندې ټکي راپورته کړوچې  ۲۰۱۶ټولنې د مشورو ورکولو د پروسی په  ترڅ کې د جوالی 

 د افغانستان دولت او نړیواله ټولنه یی په پام کې ونیسی کله چې دوی پریکړی کوی د پرمختګ او سولې په لومړیتوبونو، په راتلونکو څلورو

 کلونو کې. 

 

ید یو فوري لومړیی توب اوسی. د ملکي تلفاتو ثبت ډیری لوړی کچی ته رسیدلی، د ملکي په افغانستان کې امنیت خراب شوی او د دې حل با .2

غتیایي وکسانو تښتونه، په جرم کې زیاتوالي، او په ملي او نړیوالو مرستندویه موسسو د بریدونو زیاتوالي، په مدافعینو د بشري حقونو، رسنیو، ر

میلیونه ته رسیدلی. موږ، له همدې امله پر افغان حکومت، نړیوالې ټولنې او پر ټولو مخالفو  ۱.۴مرکزونو او په ښوونځیو. د بې ځایه شویو شمېر 

نو ووسله والو ډلوغږ کو چی د ملکي خلکو خوندیتوب او امنیت د عملیاتو په ترڅ کی نظر کی وساتي، او د بشرپالنې نړیوال قانون او د بشري حق

لپاره د میکانیزمونو د معرفي کولو غږ کو لپاره د ملکي وګړو، رسنیو او د بشري حقونو د مدافعینو،  د نړیوال قانونو درناوی وکړي. موږ د ساتنې

 او د ملکي وګړو د ساتنې د پالیسیو خلکو ته خپارل. 

 

افغان  موږ د اروپا څخه د موږ باور لرو چې افغانستان له ګاونډیو هیوادونو څخه په اوسني پراخه پیمانه د افغانانو راستنیدونکو لپاره برابر نه دی. .3

نکو وکډولو په زور بیرته راواستولو پر ځنډولو غږ کو تر څو چې د افغانستان حکومت د ضروري خدمتونو د وړاندې کولو وړتیا پیده کی د راستنید

 لپاره. دا اړینه ده چې د اروپاه ټولنه د پناه غوښتونکو د بشري حقونو احترام وکی. 

 

ې افغانانو تل پاتې سولې ته اړتیا لری او موژ، له همدې امله د افغانانو په مشرۍ د سولې او پخالینې د بهیر هرکلی کو. موږ په دې ټینګار کو چ .4

 خو، موږ پر حکومت غږ کوو چې د سولې یو پراخ پالن تیار کی، د ملي ډیالوګ په شمول او پوهیدنه چې د پخوانیو بې عدالتیو نه حل کیدنه د

دی. موږ اندېښمن یو چې د افغانستان حکومت به د سولې په معاملې کی یوه عمومی بښنه اعالن کړی د جنګي جنایتکارانو  جګړې د ډیروالی سبب

ملي عملی پالن د ښځو، سولې او امنیت لپاره  UNSCR ۱۳۲۵لپاره او دا به د پایداري سولې لپاره ښه نه وی. موږ پر حکومت غږ کو چی د 

 پلي کی.  

 

مت  په خپل ځان د تکیه کولود لید هرکلی کوو. خو، د پوځ پر بنسټ د اقتصاد له وتلو وروسته، او د اقتصادي ودې د کمیدو په موږ د افغان حکو .5

بې روزګارۍ او غربت، مونږ باور لرو چې په داخلي عوایدو کې زیاتوالی د دوامداره او اوږد مهاله نړیوالو مرستو له خوا په یوه  ۴۰مخ، %

لری. په تېرو څوارلس کالو کی، مرستی اکثره په پوځي ډول شوي دي. له همدې امله موږ په دې باوریو چی د نړیوالو واقعي کچه امکان 

 مرستندویانو پرېکړه چی خپلی پراختیایي مرستی د تیرې لسیزې په کچه وساتي ناکافي دی د افغانستان د اقتصاد لپاره د مرستی په توګه، په

 په ترڅ کې. همدا راز موږ په نړیوالو مرستندویانو غږ کو چې خپل د تمویل میکانیزمونه ساده کی. ځانګړې ډول د انتقالي دورې 
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افغانستان د " بدلون د لسیزې" په دوهم کال کې ده. زیات شمېر  .6

السته راوړنې شوي دي د پرمختګ په برخه کې د بې ثباتی نه 

باوجود. خو، افغانستان به په نږدې راتلونکې کې له نړیوالې 

ټولنې څخه د امنیت، مالي او سیاسي مالتړ اړتیا لري چی د 

ب د دغو مرستو د بریالیتوپرمختیایی السته راوړنو ساتنه وکی. 

لپاره، بسپنه ورکوونکي باید د پاریس د اعالمیې په ملي مالکیت 

او مشرتابه، او د بوسان مشارکت  د اغیزمنې پراختیایي 

همکاریو، اطاعت وکی. موږ د یوه قوي او خپلواکې مدني ټولنی 

په اهمیت ټینګارکوو، کوم چی بنیادی ده د یو ښه فعالیت کونکی 

ه، او د دولت او مدني ټولنې ترمنځ د اغیزمنو د اړتیا ملک لپار

 متقابل میکانیزم ته. 

 

موږ موافق یو چې طبیعي منابعو د استخراج وړتیا لري چې په  .7

افغانستان کې د عوایدو ستره سرچینه شی، خو دا هم ممکن ده 

چې د فساد او د جګړې اضافي منبع شی، که په سمه توګه اداره  

نشی. له همدې امله موږ غواړو چې د افغانستان حکومت، د 

ره، چی د استخراجي نړیوالې ټولنې او مدني ټولنې د مالتړ س

صنعت پورې اړوند قانونو اصالح کړی او قراردادونه، د 

عوایدو په اړه معلومات، پیسی او تولید،د کمپنۍ د ګټور مالکیت 

په اړه معلومات او داوطلبی، او د طبیعي سرچینو د قراردادونو 

د درلودل خپاره کی. موږ هیله لرو چې د استخراجي صنایعو د 

ریالیتوب کی وګورو، او د یو چارواکي شفافیت نوښت په ب

میکانیزم د جوړولو تر څو چې د سیمې خلک د استخراج څخه 

 د حقوقي عوایدو او د ګټه مناسبه برخه ترالسه کړي. 

 

موږ د افغانستان د حکومت څخه غوښتنه کو چی د مدني ټولنې  .8

سره همکاري وکی د معیارونو په جوړولو کی د وخت محدود 

نه ټاکنولپاره. موږ د ټاکنو خپلواک کمیسیون کی ازادو او عادال

د جنسی واحدونو د پیاوړتیا لپاره غږ کو او د ټاکنو د شکایتونو 

 کمیسیون کی، تر څو د ښځو مساوي ګډون یقیني کړو. 

 

موږ د افغانستان د حکومت څخه غواړو چې د بشري حقونو  .9

 وژمنی پوره کی، په ځانګړي توګه د افغانستان د ملي سولې ا

پراختیا چوکاټ کی، ځکه چی د بشري حقونو د اهمیت ذکر په 

کی دومره نشته سومره چې په کار دی. په دي کی به د ملي 

ي فقوانینو او د افغانستان د حکومت له خوا السلیک شوی د نړیوالو ژمنوهمغږیتوب شامل وی،د ژنیو د کنوانسیون د بشر د حقوقو او ورپسې اضا

. موږ غواړو چې د افغانستان حکومت د قومي توپیرونو موضوعاتو ته کتنه وکی او اصالح کړی. موږ د 23و په شمولپروتوکولونو او تړونون

عدلیې وزارت څخه غواړو چې د شکنجې قانون پلي کړی او د پارلمان د تصویب لپاره یی وړاندې کړي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک 

 وړتیا پر بنسټ وي، نه سیاسي.کمیسیون د کمیشنرانو ټاکنه باید د 

                                                           
 ټولو ډولونو د له منځه وړلو. د مثال په توګه؛ د ماشوم د حقونو او د معلولیت لرونکو کسانو ته، د ښځو او د اقتصادي، ټولنیزو او کلتوري حقوقو په وړاندې د تبعیض د23
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موږ د ښې حکومتدارۍ او د فساد ضد د افغانستان د حکومت د سمون د اجندا هرکلی کوو، او غواړو چې مشخص معیارونو جوړ شی، د مدني  .10

صادقانه عمل ټولنې د همکارۍ سره، چی د پرمختګ څارنه وشی. موږ د مدني ټولنې په سازمانونو غږ کو چې یقیني شي چې دوی د غوره او 

 سره په مطابقت دی. موږ غوښتنه کو چې د حکومت ټولو قراردادونو او د تدارکاتو پروسه په بشپړه توګه شفاف وي، په شمول د امنیتی سکتور،

ونه دمالیه او ګمرکونه، استخراجي صنعت، او د شرکتونو / سوداګریز سکتور تر څو څارنې وشی. د حکومت ټول تدارکاتو او انحصاري قراردا

مول ش باید خپاره شي د اعتبار د یوه شرط په توګه. موږ پر افغان دولت د نړیوال شفافیت، د حساب ورکونی او د فساد پر ضد د میکانیزمونو،  په

 د فساد پر وړاندې د ملګرو ملتونو کنوانسیون او د پرانیستې حکومت ملګرتیا د پلي کولوغږ کو.    

 

د خپلواکو رسنیو خوځنده ډېره ده او په سیمه کې د نورو په پرتله لږ سانسور کیږی خو د بیان ازادۍ په افغانستان مونږ منو چې په افغانستان کې  .11

ه نکې د چارواکو او د زورواکو لخوا ګواښل کیږی. خبریاالن د بریدونو په خطر کی دی، او د غچ په وېره کی، د راپورونو په مطابق خپل رپوټو

وماتو ته د السرسي قانون په ښه ډول نه دی پلی شوی، په ځانګړې توګه د والیت په کچه. له همدې امله موږ د افغانستان په خپله سانسوره وی. معل

 د حکومت څخه غواړو چې اړونده قوانینو پلي کړی او د د تاوتریخوالي جنایتکونکی محاکمه کی. 

 

یو، چې برعکس پر زیاتوالی دی. موږ د نړیوالې ټولنې څخه غوښتنه کو چې موږ بشري اړتیاو ته د پاملرنی او مالي کمک د کمښت لپار اندیښن  .12

 د نړیوال بشردوستانه سرمشریزې ژمنې تعقیب وکی، او څو کلنۍ مرستی وکی تر څو دغه اړتیاوی پوره شی. 

 

ه څه هم د ماشوم د مړینې شمېر کم شوی، کم سهم چی په ملي بودجه او د نړیوالې ټولنې له خوا د پوهنې او روغتیا لپاره ټاکل شوی نا کافی ده. ک .13

 د خو په روغتیا او غذایت کی حرکت ډیر ښه نه دی. د واکسیناسیون کچه په ځینو سیمو کې ډیره کمه ده او وقایوي خدمتونو ته سخته اړتیا ده.

د  ولنې زده کړو ته لومړیتوب ورکړي اومعیوبینو اړتیاوې باید پوره شي. د پوهنې په برخه کې، موږ د افغانستان حکومت څخه غوښتنه کو چی ټ

 لویانو سواد ته، په ځانګړي ډول په نا امنه سیمو کې چېرته چی ښوونځي د تړلو خطر سره مخامخ دي، او کارکوونکي ګواښ کیږی. موږد شواهدو

 اروي. په تفکیک معلوماتو راټولوي او ک په بنسټ د زده کړو د یو پالیسۍ لپاره غږ کوو، کمه چی د جنسیت، جغرافیه، د بیوزلۍ او زیانمڼې د کچی

 

، تموږ د افغانستان د ملکي خدمتونو د ودی تصدیق کو د پرمختیایي د پالیسیو په طرح او تطبیق کی، او هیله لرو چې د څارنې او ارزونې ظرفی .14

و د و په ګډون د نادولتی مؤسسو، تخنیکي اد وړتیا پر بنسټ ګمارنې او په روزنه کې د فرصت برابری به په تعقیب وی. د مدني ټولنې سازمانون

ټولنې په کچه د پوهې یوه سرمایه لري، چې باید ولګول شي. دوی د خدمتونو د وړاندې کولو کې هم مهم رول لوبولی دی او باید منابع ولري 

 . ترڅو دې کار ته دوام ورکړي تر څو حکومت د دی قابل شی چی دا مسوولیت په بشپړه توګه په غاړه واخلي
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 څلورمه ضمیمه: 

 د افغانستان د مدني ټولنې اعالمیه په بروکسل کنفرانس کې

 ۲۰۱۶اکتوبر  ۵

 پلوشه حسن: جاللتمآبانو، ماسپېښین مو نېکمرغه

ټول  دموږ ډیرویاړیو ن ن چی د سلګونو خلکو په استازیتوب خبری کوو چې د بروکسل کنفرانس د تیاري لپاره یی په پراخو مشورو کی ګډون کړی وه، 

 افغانستان د وګړوغږ. 

ی سره د ډیرو ستونزو. موږ د ښځو د مدني ټولنه د افغانستان د حکومت او نړیوالې ټولنې هڅی په رسمیت پیژني، او د هغوی د السته راوړنی او قربانیان

 اقتصادی پیاوړتیا په غونډه کی د ښځوسره د پرون ورځې د ژمنو تود هرکلی کوو او د افغان حکومت په خپل ځان د تکیی د لید. 

سته، نړیوالو مرستو ته په یوه بې کارۍ، د پوځ پر بنسټ د اقتصاد د وتلو ورو ۴۰مګر موږ باید دا هم روښانه کړو چی د اقتصادي ودې د ټیټیدو سره او %

وږ په وساتي. مواقعي کچه د اوږدې مودې لپاره اړتیا ده. موږ غوښتنه کو له مرستندویه ادارو څخه چې د پراختیا مرستی لږ تر لږه د تیرې لسیزې په کچه 

 یس د اعالمیې اطاعت وکی. بسپنه ورکوونکو داغږهم کو چی د مرستو اغیزمنتوب بهتره کړی، له فساد سره مبارزه وکی او د پار

اوی وکړي، نپه افغانستان کې د امنیت د خرابیدلو حل یو فوري لومړیتوب دی، موږ په جګړې کی پر ټولو خواوو غږ کو چې د بشرپالنې د نړیوال قانون در

ره د رسنیو او د بشر د حقونو د مدافعینو. چی زیاتره وخت له پامه غورځول کیږی، او د ملکي وګړو په ساتنه خپل اخالقي او قانوني فرض پوره کړي، س

کوو د  په هېواد کی د امنیت اندازه دا ده چې ښځی او ماشومان د محفوظتیا احساس کوی، او د بیان ازادۍ تضمین وی،  او موږ له دولت څخه غوښتنه

 د السرسي څخه مالتړ. تاوتریخوالي د عاملینو د محاکمې د رسنیو په وړاندې، او د نظارت د کمیسیون د اطالعاتو ته

دی، د  رسره مخموږد کلونونه د بشري اړتیاوو زیاتوالی لیدلي، تاسو له آی سي آرسي جزییات واورېدل.  موږ د بحران له امله اندېښمن یو چی افغانستان و

وباسنه، چې موږ باور دي چې باید وځنډول شي.  بې ځایه شویو د اړتیاوو ته ځواب، له پاکستان او ایران څخه راستانیدونکی، او اوس د اروپا څخه د کډولو

خلکو بېرته سږ کال له پاکستان څخه  ۱۰۰۰۰۰میلیون بې ځایه شوي خلک دی چی کمه  یا هیڅ مرسته نه ورکول کیږی، او نږدې  ۱په اوس حل کی هلته 

بودجه برابره کړی د بشري مرستو لپاره  ۵۰شوی چی حتا % ټیل شوی. هغوی به د پام وړ مرستې ته اړتیا لري. په کوټه کې همدا مرستندویه اداری ناکام

  ې حل شی.سږ کال چی ورته عاجله اړتیا ده. موږ له نړیوالې ټولنې څخه غواړو چې په کافي اندازه د څو کلنی او انعطاف مرستې وکړي چی دهغه اړتیاو

 عزیز رفیعي:

او د عاملینو اعتراف چې دوي خلکو ته درد رسولی، لیکن، په دغه پروسه کی باید انتقالي  موږ په ډېر پام د افغانانو په مشرۍ د سولې د بهیر هرکلی کو،

 ۱۳۲۵او ترمیمي عدالت هم شامل وی، چی د قربانی شوو او د هغوی کورنیوسره عدالت وشی، او معافیت پای ته ورسوی. د سولې ملي کاري پالن 

UNSCR لي کولو د باید پلي شي، او ښځی وژغورلشی  په ساتلو او پEVAW .قانون 

کی دیر مایوسکن دی او هیڅ کوم مرستندویانو ته اشاره نه کوی.  SMAFموږ تود هرکلی کود ولسمشر د قوي ژمنې د فساد پر ضد، خو، اقدامات په اوسني

ه خوا چی فساد ختم کړی. زمونږ دا ضروري ده چې د حکومت ټولی برخی په مساوي توګه ژمن وی، اوعمل وشوې د هغوی له خوا او د بسپنه ورکوونکو ل

ی اری کغوښتنه ده چې مدني ټولنه په عالي شورا د حکومتداری کی ګډون وکی، او نورو اړوندو اداروکی او شمول ولری د نورو مشخصو معیارونو په تی

ارکاتو او قراردادونو عامه کولو، په ځانګړې او په کړنو کی چی فساد ختم کړی. معلوماتو ته د السرسي قانون پلي کول، د وړتیا پر بنسټ ګمارنې، د تد

 توګه په استخراجي صنعت کی، او په خپل وخت د آزادو او عادالنه ټاکنو ډاډ، د دي څو مثالونه دې چی په څه ډول دا تر سره کیدی شی. 
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موږ د افغانستان د حکومت څخه غواړو چې د بشري حقونو ژمنی پوره کی، 

نینو د بشر د حقوقو د ژنیو د کنوانسیون سره چی په کی شامل ده د ملي قوا

همغږي. یو مهم ازمیښت به د شکنجې او نورو جرمنو عاملینو محاکمه کول 

وی. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د کمیشنرانو ټاکنه باید د 

 وړتیا پر بنسټ وي، نه سیاسي.

او روغتیا لپاره نا  د ملي بودجی او د نړیوالې ټولنې د مرستو سهم د پوهنې

کافی ده. د معلولیت لرونکو کسانو اړتیاوې پوره کول زیات پام ته اړتیا لری، 

نه یوازې د جګړې ټپیان، او نورو ډلو سره چی ځانګړی اړتیاوی لری. د مدني 

ټولنو سازمانونو، نادولتي موسسو په ګډون، په خدمتونو په وړاندې کولو کې 

کلونو په ترڅ کې. او باید مالتړ شي ترڅو  مهم رول لوبولی دی د جګړې د

دې کار ته دوام ورکړي تر څو نور وکولی شي د اطمینان وړ قابلیت تر الس 

کړی چی واک و اخلی. هغوی کولی شي چی بیرته خپل زاړه د مدني ټولنې 

رول ته وګرځی، سره د یو خپلواک غږ د څارنې. مدني ټولنه، په حکومت سره 

چې په افغانستان کې د سولې او پرمختګ یوه اغیزمن د همکارۍ، کوالی شي 

رول لوبولو ته دوام ورکړي، خومدني فضا کمه شوی د دولتي او غیر دولتي 

فعالینو د اعمالو له امله، او موږ پر حکومت او مرسته کوونکو غږ کو چې د 

 مدني ټولنې لپاره یو مناسب چاپیلایر برابر کړي.

ې نهایي حساب د حکومت او بسپنه ورکوونکو موږ ټول باید په یاد وساتو، چ

 تر منځ نه ده، د افغانستان خلکو ده.

 پلوشه حسن

د جګړې په پیل کې، کله چې زه په پاکستان کې ښوونځي کی وم، افغانستان د 

فساد د نه شتون په وجه پېژندل کېده، خپل د قانون د حاکمیت او ښه سړکونه په 

ږ باید دا نور دوه راژوندي کو، د وجه، سړکونه په ښه کیدو دی، خو مو

 افغانستان ارزښتونو.
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 لنډیز تصویری پایلو د سروی د والیتی: ضميمه پنځمه

 

 په. شویده ترسره الری له مرکو مخامخ او لیک بریښنا د کی مرکزونو په زونونو اتو د هیواد د کی میاشت په آګست د کال ۲۰۱۶ د سروی دا
 کیدونکو مرکه ۴۷۸ یادو د نظره له منطقی او عمر جنسیت، د. شویدی چاڼ او سره تر کی والیتونو ۲۹ په هیواد د ګانی سروی ۴۷۸ کی ټوله

:دی ډول الندی په تفصیل  

 

 توګه پراخه په فساد اداری مګر وی وړ خوښی د خلکو د( جوړول سړکونو او بندونو بریښنا د) پروژی زیربنایی: کړنی دولت د اوسمهاله تر
.کیده بلل ناکامی ددولت  
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له تبعیض پرته د خدمتونو برابرول
داسی نور 

د ال ډیروکاری فرصتونو برابرول
ملی وحدت 

ال زیات عدالت ټولو ته
د اداری فساد کمول

بهتره لیږد رالیږد
د مسولو والیانو ګمارل

د ال ډیرو خړوبولو اوبو برابرول
دولتی دوایرو ته ښه او آسانه الیحی او کړنالری جوړول

نه غواړم ځواب ورکړم/ نه پوهیږم 
د عامی روغتیا سیسټم پراختیا

د ښځو د ژوند سمبالول
د کرهنی پراختیا

د ال زیاتی بریښنا برابرول
د ښوونی او روزنی سیسټم کی ښه والی
خارجی هیوادونو سره د ښو اړیکو ساتل

د سړکونو جوړول
د برښنا بندونو جوړول او پرنیستل

د ځواب ورکونکو سلنه

  ینړکښې د افغانستان دولت 



 

 لنډ رپوټ            دافغانستان په تړاو د بروکسل غونډه کی د مدني ټولنې کردار

 

35  
 

 

2%
2%

8%
8%

13%
18%

21%
23%
24%

26%
37%

53%
59%

77%
83%

91%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

نه غواړم ځواب ورکړم/ نه پوهیږم 

داسی نور 

د مدنی آزادیو کمښت

د بشري حقونو  او د مدني ټولنې فعاالنو لپاره د امنیت نشتوالی

د بشری حقونو او مدنی ټولنی فعالینوضد تاوتریخوالی زیاتیدل

د دولت د پراختیایی پروژو کمښت

دولتی دوایرو کی پیچلی کړنالری او بیځایه کاغذونو لیکل

د جرایمو ډیرښت

د ښځو پر وړاندی تاوتریخوالی زیاتیدل

د قانون نه پلی کیدل

د ټاکنیزو اصالحاتو نه شتون

کمزوری اقتصاد

د فقر زیاتیدل

اداری فساد

وزګارتیا

نا امنی
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د باغی ډلو سره جکړه او دوی ته ما تی ورکول

د باغی ډلو سره خبری او اساسی قانون منلو ته ددوی اړ ایستل

له دولتی دوایرو څخه د فساد د جرړو ایستل

د زورواکو په شمول په ټولو وطنوالو د قانون پلی کول

نو مالتړ کویپر هغو هیوادونو بین المللی زور راوستل چه په افغانستان کی د یاغیا

د ځواب ورکونکو سلنه
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نه غواړم ځواب ورکړم/ نه پوهیږم 

داسی نور 

نهد افغانستان د اوبو څخه د بریښنا او خړوبولو لپاره موثره ګټه اخیست

افغانی محصوالتو پیرودلو ته د افغانانو هڅول

د سړکونو او صنعتی سیمو د امنیت ټینګول

په لویو کرنیزو پروژو کی پانګه اچول

د فابریکو جوړول او کار موندنه

د ځواب ورکونکو سلنه

 دولت په کومو ساحو کی ناکام دی

 ښې الرې د سولی او ثبات ټينګولو تر ټولو 
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اطالعاتو ته د السرسی قانون پلی کول

پر دولتی پروژه د مدنی ټولنی د نظارت پیاوړی کول

د زورواکو په شمول په ټولو وطنوالو د قانون پلی کول
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نه غواړم ځواب ورکړم/ نه پوهیږم 

داسی نور 

د اوسنیو قوانینو اغېزمن تطبیق

د مفاهیمو مدغمول" جندر"په تصمیمونو او دولتي ادارو کې د جنسیت 

د ښځو د مهارتونو وده

ښځو ته د کاري فرصتونو زیاتول

د ښځو د حقونو په اړه د نارینه وو او ښځو د پوهې سطحه لوړول

د ښځو او نجونو د زده کړې سطحه لوړول

د ځواب ورکونکو سلنه

 په ټولنه کې د ښځو رول ښه کولو ښې الرې 


