په افغانستان کی – بشردوستانه – پراختیایی  -سوله ایز محور
د اکبر بحث پاڼه
د افغانستان لپاره د جینوا کنفرانس
نوامبر ۸۱۰۲
د اړتیا د پای ته رسولو او د دوامداره پراختیایی موخ لپاره د مرستی رسولو ژمنتیا د نړیوالی بشردوستانه
غونډی 1اصلي پایله وه .د کار د نوی تګالرې په واسطه د  ۰۲۰۲اجنډا د عام کاري چوکاټ په توګه د
پایلو لپاره ساتل شوی ده ،چی د بشردوستانه-پراختیایي-سوله ایز (دری ګونی) محور په توګه هم پیژندل
کیږي .دا تګالره په ډیرو فعالینو باندی مشتمله ده ،څوک چی د ګڼ شمیر کلونو راهیسی د پرتلیزو ګټو په
اساس کار کوي ،تر څو اړتیا ،زیانمنتوب او خطر را کم کړي او د دوامداره پر مختګ لپاره سولې او
ځان بسیا ته وده ورکړي .دنړۍ په ډیرو اوږد مهاله بحرانونو او شخړو کی ،غیر دولتي اداری،
حکومتونه ،مرستندویان ،د ملګرو ملتونو ادارې او نور شریکان په دی فکر کوي چی دا تګالره په عمل
کی څه معنی لري.
د نږدی  ۰۲کلونو شخړو او بی ځایه کیدو وروسته ،دا روښانه ده چی افغانستان د سولی او دوامداره
پرمختګ لپاره نوی (د پر مخ تلو الری) ته اړتیا لري .حالت بیړنې دی .سږ کال د سپتامبر په میاشت کی
یوناما د  ۰۲۰۲ملکي وګړو د مرګ ژوبلی راپور ورکړی دی ( ۰۹۷۰وژل شوي او  ۰۰۰۰زخمیان) 2
غربت مخ په زیاتیدو دی په  3۰۲۰۰/۰۲۰۰کلونو کی  ۰۰۳وګړو د غربت د کرښی نه الندی ژوند کاوه،
چی اوسمهال دا شمیره  ۰۰۳ته لوړه شوی ده .په تیرو دوو کلونو کی د جنګ لمنه غزیدلی او شدیده
وچکالي د هیواد ډیری برخی اغیزمنوي ،چی د زیات شمیر وګړو د بی ځایه کیدو اصلي عامل دی .په
۰۲۰۰ز کال کی تر دی دمه  ۰۰۰۲۲۲وګړي د جنګ له امله تښتیدلي او  ۰۰۰۰۲۲وګړي د وچکالۍ له
امله خپلو کورونو پریښودلو ته اړ شوي دي.

په دی سخت حالت کی ،غیر دولتي موسسی یو د بل سره او خپلو شریکانو سره ،په
افغانستان کی د بشردوستانه-پراختیایي-سوله ایز محور د پیژندلو په لور ګډ کار کولو ته
ژمنې دي .د غیر دولتي موسسو ،ملګرو ملتونو ادارو او مرستندویانو تر منځ په دی اړه
خبرو اترو ددی تګالری فرصتونه او ننګونی په ګوته کړي دي .تر ټولو مهمه داده ،چی دا
څرګنده ده ،چی دا ډول کړنالری په ځانګړی توګه د افغانستان لپاره د تر ټولو ښې نړیوالې
طریقې نه په استفادی سره پراخیتا ومومي ،او د هغو اشخاصو او ادارو د تجربو ځنی چی
دا پیچلی او ننګونکی چاپیلایر ډیر ښه پیژني ګټه واخستل شي.
1

د  ۰۲۰۲کال تړیوالی بشردوستانه غونډه کی ،مرستندویانو ،ملګرو ملتونو او نادولتي موسسو  Grand Bargainالسلیک کړ کوم جی د
بشردوستانه او پراختیایي فعالیتونو تر منڅ د ښکیلتیا د پیاوړی کولو په ژمنی باند مشتمل دی .ملګري ملتونه او همدارنګه نړیوال بانک “ د کار
کولو نوی طریقی” ته ژمن دي تر څو بشردوستانه-پراختیایی کاري ډله بهتره کړي ،کومه چی د عمومي منشي له خوا پراخه شوی وه ،تر څو “
Trippleدری ګونې محور” د بشردوستانه ،پراختیایي او (په مناسب وخت کی) د سولی فعالیتونو تر منځ شامل کړي.
2یوناما (په وسله والو نښتو کی د ملکي کسانو ساتنه )۰۲۰۰دری میاشتنی راپور ،د اکتوبر ۰۲مه .۰۲۰۰
3
نړیوال بانک (په افغانستان کی د ژوند د حاالتو سروی) د جوالی د میاشتی  ۰مه نیټه .۰۲۰۰

د مجموعي پایلو تر السه کول
د اکبر موسسې غړې غیر دولتي موسسې ال د پخوا څخه په بشردوستانه ،پراختیایی او سوله
ایزو برخو کی کار کوي .دا تګالره د عملیاتي غیر دولتي موسسو لپاره د کار کولو نوی
طریقه نه ده ،سره له دی غیر دولتي موسسی باید یو د بل او نورو فعالینو سره د ښه کار
کولو وړتیا ولري .ددی کار کولو لپاره دوی اړتیا لري ،تر څو ددی محور اړونده ټولو
پراخه پروسو کی په بشپړ ډول ښکیل وي .په محور کی د ښکیل کیدو دپاره ټولی تګالری
باید په سمه توګه پالن ،تمویل او په پراخ ډول مالتړ شي ،تر څو ډاډ تر السه شي چی دوی
رښتیني بدلون ته الر پیدا کوي .افغانستان د داسی پروسو چی د پالیسۍ د پراختیا او سیستم د
اصالح ډیری ژمنې یي کړي دي مګر د ژمنو په دایره کې باقی پاتی دي ،ګواه دی.
محور/دری ګونې محور د رښتوني بنسټیز بدلون لپاره یو فرصت دی؛ د هغو ټولو
مرستندویه فعالینو لپاره چی غواړي افغانانو ته په سم ډول خدمت وکړي.
ددی پاڼی موخه په افغانستان کی د دری ګونې محور عملیاتی کولو په اړه د ملي مباحثی
پیلول دي.
د دری ګونې محور لپاره اصولي تګالرو ته اړتیا
یوه اصولي کړنالره باید په افغانستان کی د دری ګونې محور د عملیاتي کونی مرکزي ټکی
وي ،او همدارنګه (هیڅوک شاته مه پریږده) باید د دوامداره پراختایي موخو یوه مجموعي
پایله وي .د پراخو شخړو له کبله د افغانستان حکومت د هیواد ټولی برخی نشي کنترولولی
او په ځینو سیمو کی نشي کولی د مسؤل په توګه عمل وکړي .په افغانستان کی د دری ګونې
محور په اړه مشغولیت او حق غوښتنه باید د هغو بشردوستانه او سوله ایزو ادارو په واسط،
چی د حکومت د کنترول نه بهر سیمو کی فعالیت کوي هغه ځانګړی ننګونی چی ورسره
مخ دي په ګوته کړي .د مرستو د سیاسي کیدو مخه باید ونیول شي .د هیواد د ټولو اړتیاو د
پوره کیدو لپاره اړینه ده چی د دری ګونې محور کړنالری په عمدي ډول د اصولي
بشردوستانه مداخلو لپاره ځای وساتي .ددی معنی شاید دا وي چی په ځینو وختونو کی داسی
برنامو ته چی د حکومت د پالنونو او د حکومت تر مشرۍ الندی پروسو سره سمون نه
لري ،تمویل او وده ورکړل شي .ځکه چې هلته بشري اړتیاوې موجودی وي .په دی برخه
کې موږ د حکومت د بشپړې همکارۍ تمه لرو.

ګډون او همغږي
د بریالیتوب لپاره همغږي اړینه ده او یو مناسب میکانیزم باید جوړ شي .د ملګرو ملتونو
هیوادنی ټیم اوسمهال د مرستندویانو او غیر دولتي موسسو استازیتوب نه کوي او هیوادنی
بشردوستانه ټیم ) (HCTچی د مرستندویانو ،ملګرو ملتونو ادارو او د غیر دولتي موسسو د
استازیو څخه جوړ دی ،یو ځانګړی بشردوستانه تمرکز لري .غیر دولتي موسسې په فعالینو
باندی غږ کوي تر څو سره یو ځای څو اړخیزه کاري ګروپونه د دری ګونې محور تر
عنوان الندی رامنځته کړي ،چی په ترتیب سره دغیر دولتي موسسو ،ملګرو ملتونو،
خصوصي سکتور ،مرستندویانو او د حکومت په استازیو مشتمل وي .او باید په محلي،
والیتي او ملي کچو وپیژندل شي.
د حکومت رول
غیر دولتي موسسې دا خبره تصدیقوي چی د افغانستان حکومت د دری ګونې محور د
تګالری په بشپړولو کی مهم رول لري :د ټولیزو پایلو بیانولو څخه نیولې تر د پالیسیو
پراختیا ،د حساب ورکونی او څارنی پایلو ډاډه کولو پورې .افغانستان د کاري چوکاټونو
ډول ډول پالیسیانی چی عبارت دي له :نوي پرمختللي افغانستان دوامداره پراختیایي موخې
) ،(A-SDGsمحلي او والیتي پراختیایي پالنونه ،د افغانستان د سولې او پرمختګ ملي کاري
چوکاټ ) (ANPDFاو د لومړیتوب ملي پالنونه ) (NPPSچی مختلفی برخی رانغاړي لري.
د حکومت لپاره د ټولو پالیسیو بدلولو او په عمل کی د پیاده کولو لپاره ال هم ډیری ننګونی
شتون لري.
د ملګرو ملتونو ونډه اخستونکی مشرتابه رول
ملګرو ملتونو په ډیرو هیوادونو کی ګڼ شمیره مشارکتي کړنالرو ته په وده ورکونه کی ،د
ټولیزو پایلو د الس ته راوړلو لپاره مخکښ رول لوبولی دی .د ملګرو ملتونو د سیستم ریس
په افغانستان کی د بشردوستانه ناظم او د عمومي منشي د ځانګړي مرستیال او استازي په
توګه دی دری سیمو کی د پراختیا یو ماموریت لري،چی په همدی اساس د مشرتابه یو
څرګنده رول لوبوي .په افغانستان کی دری ګونې محور ته د ملګرو ملتونو په مشرۍ
کړنالرې اوسمهال داخلي او غیر رسمي دي .ملګري ملتونه ،مرستندویان او نور شریکان
باید د موثقو ګڼ شمیر مشترکو پروسو په ارزښت باندی وپوهیږي .دا هغه پروسې دي چی

ملي او بین المللي غیر دولتي موسسې مشغولوي ،نه یواځی د تطبیقونکو شریکانو په توګه،
بلکه د اوږد مهاله فعالینو په توګه څوک چی د مدني ټولنی فعالینو او خدمت کوونکو په ټوګه
خپل ارزښتمن رول ته دوام ورکړي.
د مرستندویانو رول
مرستندویان دری ګونې محور کړنالری ته د سمو انګیزو او مناسبو مالي نمونو جوړولو
ستر مسولیت په غاړه لري .د تغیر وړ تمویلونو کموالې په ساده ډول د بشردوستانه او
پراختیایي سیمو تر منځ موجودی ادارې پیاوړی کوي .د دری ګونې محور تګالره
مرستندویان هڅوي تر څو خپلی مرستې د څو اړخیزه سیستم او همدارنګه د دوه اړخیزه
پراختیایي همغږۍ په واسطه د ټولیزو پایلود الس ته راوړنی تر شا منظمی کړي .په
افغانستان کی غیر دولتي موسسې په مرستندویانو باندی غږ کوي تر څو د خپل کار کونې په
طریقه کی د تغیر راوستونی او مالي منابعو ته د رسیدو په الره کی له خپله ځانه مشري
څرګنده کړي .مرستندویان باید په فعال ډول غیر دولتي موسسې او نور فعالین د پالنونو
اړونده بحثونو کی مشغول کړي تر څو د زیاتو کلونو ،او زیاتو برخو پروژو لپاره د تغیر
وړ بودیجه تر السه کړي .غیر دولتي موسسی دا خبره تایدوي چی نوی تګالری بی خطره
نه دي او داچی دی نوو تګالرو ته باید د اطالعاتو یو بنسټ جوړ شي .دا کار باید په
پرانستي او شفاف ډول د نوو سیستمونو او محلي چاپیلایر ته ځانګړو شوو تګالرو په مرسته
تر سره شي.
په خلکو تمرکز
ځنې غیر دولتي موسسی وایي ،چی د ټولنی فعالین باید د ټولیزو پایلو د ترتیبونې برخه وي
په داسی حال کی چی ځنی نور بیا وایي ،چی داد غیر دولتي موسسو دنده ده ،چی په اړونده
پروسو کی د ټولنو استازیتوب وکړي .هر ډول چی وي بشردوستانه-پراختیایي-سوله ایز
فعالین باید د خپلو ځانونو څخه وپوښتي چی څنګه په ښه شکل دوی دا ډاډمنوي چی خلک
دری ګونې محور کړنچارې ته په رښتوني ډول په خپلو کارونو بوخت دي .د ټولنی په کچه
د خلکو د مشغولولو لپاره د خالصی ژمنې پرته ،د تل پاتی سوله راوستنی اړوند ټولی
پروسی ناکامیږي.
د افغانستان حکومت ته وړاندیزونه:
 .１په پروسو کې د خلکو ورګډول

په محلي کچه معلومات راټولونه او محلي سال مشورې باید منظمې وي ترڅو د خلکو اندیښنې او
اړتیاوې په سم ډول وپیژندل شي .د پورته نه کښته پالن جوړونی پروسی په سیمه کی د خلکو د
حقیقی اړتیاو نه د لري والي خطر سره مخ دي .او د هیواد په هغو سیمو کی د چی حکومت ورته
الس رسی نه لري د خلکو د اړتیاو په اغیزمن ډول استازیتوب نه شي کولی .محلی ،ولسوالۍ او
والیتي پالنونه باید په ملي کچه د پالن جوړونی سره تړاو ولري او ددی برعکس .د افغانستان
دوامداره پراختیایي موخې ټولو شریکانو ته د څرګندو شاخصینو او اهدافو د وړاندی کولو په توګه
استعمالیدای شي.
محلي تطبیقی پروسی خلکو سره په مرکزي ونډه اخیستنه کی مرسته کولی شي.

.２د دری ګونې محور پروسې ټولشموله کړۍ
د فعالینو تر منځ ګډ کار کونه د Tripleدری ګونې محور تګالری کامیابیدو لپاره اړینه ده .د
بشردوستانه او پراختیایي برنامو له مخی ددی معنی داده ،چی بشردوستانه فعالین د مدني ټولنی او
تطبیق کوونکو ملګرو سره په زیاته کچه ښکیل کړای شي تر څو اړتیاوی وپیژني ،همغږي وکړي او
د بشردوستانه مرستو او کړنو په سرته رسونه کی احتساب ورکونی ته وده ورکړي .پر اختیایی
برنامی باید مدني ټولنه د پالیسۍ جوړونی وړ وګرځوي ،نه یواځی دا چی د سیاسي پریکړو د اعتبار
په لټه کې وي ،کوم چی له پخوا نه په پراخه پیمانه تاید شوي دي.
مدني ټولنه او ټولنی د برنامو د پیل په مرحله کی ورګډې کړۍ.

.３ډاډ تر السه کړۍ چی د دری ګونې محور پروسې موخو ته د رسیدو لپاره مناسب محیط
جوړوي.
حکومت باید په محلي کچه د مدني ټولنې د برنامو په عملیاتی کونې ،د بشردوستانه مرستو په
رسونې،او د ګټه اخستونکو د ټاکنې په شمول د مداخلې کولو نه ډډه وکړي .حکومت باید د غیردولتي
موسسو د قانون  ۰۰می مادی مناسب تطبیق تضمین او اړمنو خلکو ته د بشردوستانه مرستو په وخت
رسیدنه ډاډمنه کړي.
مناسب محیط باید په فعال ډول د بیړنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره خوندي وساتل شي.

نړیوالې ټولنې ته وړاندیزونه:
 .１په پروسو کې د خلکو ورګډول
مرستی د سیمه ایزو او بی پلوه ارزول شوو اړتیاو پر اساس چمتو کړۍ ،چی د (راستنیدونکو)
(وچکالۍ بی ځایه شوي) او یا د (شخړو بی ځایه شویو) ډلبندیو پوری منحصری نه وي .په افغانستان
کی ډیر حالتونه په ژوره توګه سره تړاو لري او د مصنوعي توپیرونو جوړونه لږه اغیزمنه ده.

د برنامو د پرمختیا لپاره ،سیمه ایزو او بی پلوه ارزول شوو اړتیاو ته ضرورت دی.

 .２د دری ګونې محور پروسې ټولشموله کړۍ
مرستندویان باید د برنامو په تمویلونه باندی یو جامع تمرکز ولري نه دا چی د ټولو لپاره له یوې
کړنالرې څخه کار واخلي .دواړه لنډمهاله او اوږد مهاله بودیجی ته اړتیا ده .مرستندویان باید په دی
چی آیا ددوی پالنونه موخې ته درسیدو لپاره مناسب دي او که نه؟ غور وکړي او په افغانستان کی
شتو ننګونو ته د ښه ځواب ویلو لپاره بدیلې مالي نمونی ولټوي.
هدف ته درسیدو لپاره مناسبه بودیجه د مرستنو اغیزمنتیا ته الره هواروي.

.４ډاډ تر السه کړۍ چی د دری ګونې محور پروسې موخو ته د رسیدو لپاره مناسب محیط
جوړوي.
د حقیقي اړتیاو د شاملولو په منظور مرستندویان باید د مرستو رسونې کړنالرو ته توافق ورکړي.
ددی کار د کولو لپاره مرستندویان باید خپله ښکیلتیا د هغو ملګرو په مالتړ کولو کی چی جنګي سیمو
کی په فعالیت بوخت دي زیاته کړي ،تر څو د اصولي تګالرو خوندیتوب ډاډه شي؛ دا د خلکو-
محورۍ ،د ټولیزو تګالرو په ساتنه او همدارنګه د بشردوستانه اصولو او خال په ساتنه باندی مشتمل
دی .د حکومت ،نړیوال بانک ،ملګرو ملتونو ادارو او د ګڼو تمویلونکو څخه د بو دیجی غوښتنه کافی
نه ده ،د مرستیزو ژمنو پوره کولو لپاره سیاسي فشار ته اړتیا ده.
د ټولو شریکانو سره د بشپړی ښکیلتیا په واسطه مرستې ګټوری کړۍ تر څو د خلکو حقیقي
اړتیاوې پوره شي .
د غیردولتي موسسو ټولنی ته وړاندیزونه:
 .１خلک په پروسو کې ورګډ کړۍ
د اکبر موسسې غړي د محلي اړتیاو پر اساس د حکومت د ستراتیژیو مطابق په هغو سیمو کی چی
مناسبی او تطبیق وړ وي ،برنامو جوړولو ته ژمن دي .دا ارزونو او منځګړتوب راپورونه د
حکومت او مرستندویانو سره شریک کیږي ،تر څو د یو جنګ او فقر ځپلي هیواد د خلکو اصلي
اړتیاوی په ملي او والیتي کچه په سم ډول پوره شي.
د مسؤلیت او معلوماتو شریکونه د غیر دولتي موسسو په کاري ساحه کې د ښې همکارۍ او ښو
اجراآتو سبب ګرځي.

 .２د دری ګونې محور پروسې ټولشموله کړۍ
د اکبر موسسی غړي حکومت او مرستندویانو ته د پالیسۍ د پرمختیا او په والیتي او ملي کچه د
همغږۍ د میکانیزمونو اړوند ،په سم ډول د وړاندیزونو شریکولو ته ژمن دي په دی شرط چې د اکبر
موسسې غړي د رښتونې مقام لرونکي وي نه د سمبولیک.
د پالیسۍ په جوړونه کې د مسؤولیت شریکونه او د تخصص لرونکو اشخاصو ورګډونه.

.５ډاډ تر السه کړۍ چی د دری ګونې محور پروسې موخو ته د رسیدو لپاره مناسب محیط
جوړوي.
د اکبر موسسی غړي د حکومت د ستراتیژیو ،اصولو او ماموریتونو مطابق کار کولو ته ژمن دي .په
دی کی حکومت ته راپور ورکول شامل دي کله چی مرسته له بودیجي څخه بهر چمتو شوي وي .او
حکومت ته راپور ورکونه د غیر دولتي موسسو فعالیتونه په ښه ډول څرګندوي.
د غیردولتي موسسو ټولنه د شریکانو سره په فعال ډول ګډ کار کوي تر څو د بشردوستانه کړنو
څخه مالتړ وکړي.

اکبر – د افغانانو لپاره د بشري او پرمختیایی مرستو د همغږۍ اداره –  ۰۰۲هغه کورنۍ او نړیوالې
غیردولتي موسسې چی په افغانستان کی په کار بوختې دي سره یوځای کوي او د غیر دولتي موسسو
د چلند اصول ،چی روڼتیا ،حساب ورکونې او (د ضرر مه رسوه اصولو) ته وده ورکوي مني.

WWW.acbar.org
د الزیاتو معلوماتو لپاره
advocacymanager@acbar.org
د اکبر موسسه
نومبر ۰۲۰۰

