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کنفرانس ژنیف درمورد افغانستان
نوامبر ۸۱۰۲
تعهد به پایان دادن نیازمندیها ازطریق کمک رسانی و اهداف توسعه پایدار نتیجهه اله ی نه 1سه بهین الم هی بوردوسهتانه
بههود و اجنههدا  ۰۲۰۲منحیههی یههک وههاروو کههار موههتر کههه همونههین بههه ننههوان محههور لهه – پیوههر و نمهه
بوردوستانه وناخته میوود نگهدار وده اس  .این رویکرد وام عالین مخت ف بهوده کهه بهر اسهاز مزایها نسهبی خهود از
وندین سا بدینسو کار میکنند تا نیازها ،آسهی پهریر و خطهر را کهاه  ،له و خهود کیهایی را متهداو ومتضهمن توسهعۀ
پایههدار گههردد .دربسههیار از نقههاط جهههان درگیههر ههها متمههاد سههب گردیههده تهها موسسهها ریههر دولتههی ،دول ه ههها ،تموی ه
کنندگان،سازمان م متحد و سایر ورکا درمورد توسعه پایدار نگهران بهوده اینکهه جطهور مهی تهوان بهه طهور نم هی بهه ایهن
هدف رسید.
پز از تقریبا  ۰۲سا جنگ و بیجها وهدن  ،رووهن اسه کهه ا سانسهتان نیهاز بهه یهک راه جدیهد بهرا له و توسهعه پایهدار
دارد .وضعی اضطرار اسه  ،در مهاه سهپتامبر  ۰۲۰۲یونامها راپهور کوهته وهدن و زخمهی وهدن  8۲۵۲ا هراد م کهی را
ارایه کرد ۰۸۲۲( .کوته ودگان 2525 ،زخ2میان) .قر رو به ا زای اس  ۵۵۵ ،مرد زیر خهط قهر زنهدگی میکننهد کهه
این یلد در سا ها  ۰۲۰۰و  3۰۲۰۰قط  ۰۲۵بود .در گیهر در دو سها اخیهر گسهتر یا تهه اسه و خوکسهالی
ودید بر بسیار از نقاط کوور منجر به بیجا وهدن  ۰۲۰۲۲۲نیهر بهه دلیه جنهگ و  ۰۰۰۰۲۲نیهر بهه دلیه خوکسهالی در
سا  ۰۲۰۲گردیده اس .
در این وق دووار موسسا ریردولتی متعهد به همکار با یکدیگر و ورکا خود در جه تحقق بخویدن بهه محهور له
– پیور و نم بوردوستانه در ا سانستان هستند .گیتگو بهای ایهن موضهو میهان موسسها ریهر دولتهی ،موسسها م ه
متحهد و تمویه کننهدگان هریکهی از رله هها و وهال هها را در ایهن رویکهرد موهخ نمودنهد .از همهه مهمتهر ایهن گونهه
رویکرد باید به طور خا برا ا سانستان طراحی داده وهود ،البتهه بهر اسهاز تجهار نهالی و نم هی وهرکا بهین الم هی
و وهال هها محهیط
آماده و از تجار ا راد و موسسا ریر دولتی کهه بها ونهین مهوارد آوهنا کامه واز تمهامی موهک
در واقعی داوته باوند ،مورد استیاده قرار گیرد.

رسیدن به نتایج جمعی
موسسا ریر دولتی گوناگون انضا موسسه اکبر از قب در ساحا نم بوردوستانه ،پیور و تقوی له کهار مهی
کنند .این رویکرد یهک وهیوه جدیهد کهار بهرا موسسها ریهر دولتهی نبهوده .آنوهه مهه اسه اینکهه موسسها ریهر دولتهی
بتوانند با همدیگر و ورکا خود بهتر کار کنند .برا انجا این کار ،آنها باید به طور کامه مط هو و موهسو مراحه گسهترده
تر مرتبط به همین محورسهگانه باوند .رویکرد ها کار در اتباط به محورسهگانه باید به درستی برنامهه ریهز و منهابو
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در نوس بوردوستانه بین الم ی درسا  ،۰۲۰۲اهدا کنندگان ،م متحد و موسسا ریر دولتی  Grand Bargainرا امضا کردند که وام
تعهد برا تقوی تعام بین عالین عالیتها بوردوستانه و انکوا ی اس  .سازمان م متحد و بانک جهانی همونان متعهد ویوه جدید کارودند تا
بخ ها بوردوستانه و انکوا ی را که توسط دبیر ک سازمان م متحد توسعه یا ته بود تا ’ ‘Triple Nexusرا وام عالیتها بوردوستانه،
انکوا ی و (در وق مناس ) ل آمیز کند بهبود بخوند.
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"حیاظ ا راد م کی در درگیر ها مل حانه  "۰۲۰۲گزار سه ماهه یوناما ۰۲ ،اکتوبر .۰۲۰۲
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بانک جهانی " بررسی وضعی زندگی در ا سانستان ) ۵ ،"(ALCSجوی .۰۲۰۲

دقیق بها پوهتیبانی جهد و قابه م حظهۀ لهور گیهرد  ،تها اطمینهان حاله وهود کهه آنهها بهه تسیهر واقعهی منجهر مهی وهوند.
ا سانستان واهد پروسه ها پالیسی ساز و ال حا زیاد بوده اند که منجهر بهه نمه نگردیهده به همهه در سهط ونهده
باقی ماندند .محورسهگانه یک رلتی برا تسیر واقعی بوده ونیز ساختار اس که به همه عالین خدماتی کمهک کهرده تها
در نرلۀ خدم رسانی برا مرد ا سانستان بطور بهتر بپردازند.
هدف این موقف نامه این بوده تا یک بحی م ی را در مورد نم ی ساز محورسهگانه در سط ا سانستان آراز و به کار
باندازد.
ضرورت به رویکرد اساسی جهت پیشبرد محورسهگانه
یک رویکرد اساسی و مبتینی بر نیاز ها باید نقطه نطف جهه نم هی کهردن محورسههگانه در ا سانسهتان باوهد  ،و همونهان
برا اینکه "هیچ یک را نق نگزاری " یکی از اهداف جمعی اهداف توسهعه پایهدار محسهو مهی گهردد .بع ه جنهگ هها
گ سترده ،دول ا سانستان نمیتواند تمامی بخ ها کوور را تح کنترو خهود داوهته باوهد ودر بعضهی منهاطق نمهی توانهد
منحیههی مسه نمه کنههد .وههام بههودن و داد خههواهی بههرا محورسهههگانه در ا سانسههتان جهه وناسهها وههال ههها موجههود
در نرله کار موسسا ریر دولتی که عالی ها بوردوستانه و برا تقوی ل ارایه خدم مهی نماینهد
بخلو
ضرور پنداوته می وود .عالی کردن در ساحا خارج از کنترو حکوم  ،و ج وگیر از سیاسی ودن کمک ها یکهی
از اولی ها دیگر به حسا میاید تا نیاز ها مرد در سرتاسر کوور برآورده وود ،رویکردها کار محور سهه گانهۀ
بین الم ی باید احترا و مطابق به الو خدما بوردوستانه رنای وود .این واید بدین معنی باود ،کهه در بعضهی مواقهو
طرح و تموی پروگرا ها ممکن در مطابق به پ ن ها حکوم نباود ولی وون نیاز مند ها بور محسهوز اسه لهرا
یز به تطبیق پروگرا خواهد بود که توقو میرود همکار حکوم با ما در این نرله باود.
شامل بودن و هماهنگی
ایجاد یک میکانیز مناس متضهمن مو قیه همهاهنگی خواههد بهود .تهی م هی م ه متحهد در حها حاضهر از موسسها ریهر
دولتی و تموی کنندگان نمایندگی نمی کند و تهی بوردوسهتانه کوهور ) (HCTکهه وهام نماینهدگان تمویه کننهدگان ،سهازمان
ها م متحد و موسسا ریر دولتی اس یک توجه خا بوردوستانه دارد .موسسا ریر دولتهی از عهالین میخواههد تها
گروپ ها جدید کار موارک را تحه ننهوان محورسههگانه تاسهیز و بهه طهور سیسهتماتیک وهام نماینهدگان موسسها
ریر دولتی ،سازمان ها م متحد ،سکتور خلولی ،تموی کنندگان و حکوم ووند .این باید به سط مح ی ،وییتی و
م ی تیهی گردد.
نقش دولت
موسسا ریهر دولتهی تلهدیق میکننهد کهه دوله ا سانسهتان یهک نقه مهمهی را در تکمیه کهردن رویکهرد محورسههگانه اییها
میکنههد :از بیههان نتههایع جمعههی ،توسههعه پالیسههی ههها حمههایتی ،اطمینههان از پاسههخگویی و نظههار بههر نتههایع میباوههد .ا سانسههتان
دارا واروو پالیسی ها گوناگون اس که نبار اند از اهداف توسعه پایدار ا سانستان ) ،(A-SDGsپ ن هها توسهعه
مح ی و وییتی ،واروو م ی ل و توسعه ا سانستان ) (ANDPFو پ ن اولوی ها م هی ) (NPPsکهه سهکتور هها
مخت ف را تح پوو قرار میدهد .برا دول ا سانستان در نرله نم ی کردن این همهه پالیسهی هها ،وهال هها زیهاد
وجود دارد.

نقش رهبری مشارکتی سازمان ملل متحد
سازمان م متحهد در بسهیار از کوهورها ،نقه رهبهر در ایجهاد رویکهرد موهارک بهه سهو نتهایع جمعهی را اییها کهرده
اس  .ریز سازمان م متحد در ا سانسهتان ،بهه ننهوان هماهنهگ کننهده بوردوسهتانه و معهاون ویهکه دبیهر که  ،در ایهن سهه
حوزه اختیارا خودرا گستر داده و بنابر این نق موخلی را در رهبر دارد .در حا حاضهر ،رویکردهها سهازمان
م ه متحهد در مهورد محورسههگانه در ا سانسهتان ریهر رسهمی و داخ هی اسه  .سهازمان م ه متحهد ،تمویه کننهد گهان و دیگههر
ورکاء باید اهمی روندها موارکتی را ،که موسسا ریهر دولتهی م هی و بهین الم هی را موهسو میکنهد نهه تنهها بهه ننهوان
ورکاء اجرا ب که به ننوان عالین دراز مد که به ننوان عهالین جامعهه مهدنی نقه مهمهی خهودرا ادامهه داده ،توهخی
دهند.
نقش تمویل کنندگان
تموی کنندگان مس لی بزرگ را در قبا مود ها مالی مناس و ایجاد انگیزه ها درسه بهرا رویکهرد محورسههگانه
دارند .محدود بودن منابو تسیر پریر بخ ها موجود وهون سهاحۀ انکوها ی و بوردوسهتانه را تقویه مهی بخوهد .رویکهرد
محورسهههگانه تمویه کننههدگان را توههویق کههرده تهها کمههک ههها مههالی خههودرا بوسههی ۀ سیسههت ونههد جانبههه و همونههین از طریههق
همکار توسعه دو جانبه تنظی کنند .موسسا ریر دولتی در ا سانستان از تموی کننهدگان مهی خواهنهد تها رهبهر و وهیوه
رسیدن به منابو مالی خوی را تسیر دهند .تموی کنند گهان بایهد موسسها ریردولتهی و سهایر وهرکاء را در بحهی هها کهه
مرتبط به پ ن ها می باود دخی ساخته تا منابو مالی تسیهر پهریر ،ونهد سهاله و ونهد سهکتوره را بهرا پهروکه هها خهوی
بدس ه آورنههد  .موسسهها ریههر دولتههی ارنههان مههی کننههد کههه رویکههرد ههها جدیههد نههار از خطههر نیسههتند و بایههد بههرا ایههن
رویکردها جدید یک منبو اط ناتی ایجاد وود .این باید با رو باز و ویاف با سیست ها جدید و رویکردهها متناسه
با میهو نا مح انجا وود.
تمرکز باالی مردم
بعضی از موسسا ریر دولتی یادآور میووند که عالین جامعه بایهد برخهی از نتهایع جمعهی باوهند  ،در حها کهه بعضهی هها
میگویند ،نمایندگی کردن از لهدا جوامهو در رونهد هها مربهوط وظییهه موسسها ریهر دولتهی مهی باوهد .بهه ههر حها ،
عالین بور  ،انکوا ی و تقوی ل باید از خودوان بپرسند که وطور میتوانند اطمینان حال کنند که مرد واقعها وهام
تمامی امور در رویکرد محورسهگانه قرار دارند .بدون تعهد واقعی برا موارک مرد در سط جامعه ،روندها مرتبط
با برقرار ل پایدار وکس خواهد خورد.

پیشنهادات برای دولت افغانستان
 .1شامل سازی مردم در پروسه ها
جمو آور مع وما و موورها به سط مح ی بایهد سیسهتماتیک وهوند تها نیهاز هها و نگرانهی مهرد در وهوند .رونهد په ن
گزار از بای به پایین خطر اوتباه و واقعی نبودن نیاز ها را با خود دارد و در ساحا بیرون از س طه دول نمیتوانهد بهه
طور موثر از نیاز ها مرد نمایندگی کند .برنامه ها مح ی ،ولسوالی و وییتهی بایهد بها برنامهه ریهز سهط م هی ارتبهاط
داوته باوند .اهداف توسعه پایدار ا سانستان را میتوان برا ارایهه وهاخ هها و اههداف و اضه بهرا همهه وهرکاء اسهتیاده
کرد.تطبیق پروسه های محلی متضمن شامل شدن مردم در روند اجراات آن می گردد.

 .2شامل سازی پروسۀ محورسهگانه
برا کامیابی عالین که در وند سکتور کار می کنند نیاز به دیدگاه نم ی محورسهگانه مهی باوهد .در رابهط بها برنامهه هها
بور و انکوا ی وام کردن عالین بوردوستانه همرا با جامعه مدنی و ورکاء تطبیق کننده زمینۀ وناسا نیهاز هها هراه
گردیده ،هماهنگی و ارایه خدما بور و نیهز اله پاسهخگویی را تهرویع میدههد .در برنامهه هها انکوها ی یز اسه تها
جامعه مدنی در مرح ۀ پ ن و پالیسی ساز آن وام باوند ،نه این که در جستجو انتباربخویدن به تلامی و پالیسهی هها
باود که از قب به گونه گسترده تایید وده اند.جامعه مدنی و اجتماع را در آغاز برنامهها شامل سازید.
 .3اطمینان از پروسۀ محورسهگانه در توانمند سازی محیط مناسب جهت رسیدن به اهداف.
دول باید از مداخ ه در نم ی کهردن برنامهه هها جامعهه مهدنی و در زمهان ارایهه خهدما بوردوسهتانه از انتخها رینیعهان
خود دار کند .دول باید از تطبیق ماده  52قانون موسسا ریر دولتی ،این که کمک ها بوردوستانه بهه مهرد مسهتحق
داده وههود اطمینههان حال ه کنههد .توانمنددد سددازی محددیط مناسددب ،ارایددۀ مدددمات بشردوسددتانه جهددت اجددراات بدده نیازهددای
اضطراری باید محیا گردد.

پیشنهادات برای جامعه بین الملل
 .1دمیل سازی مردم در پروسهها
کمک ها براساز نیازها مح ی و بی طر انه مورد ارزیابی قرار بگیرد و نباید محدود به ونهد سهاحۀ ماننهد "نهود کننهدگان"" ،بیجها
ودگان از اثر خوکسالی ویا از اثر جنگ" وابسته باود .در ا سانسهتان وضهعی خی هی پیویهده و بهه هه آمیختهه وهده انهد بنهابرین طبقهه
بند وضعی ها به ه آمیخته به وک ملنونی کمتر موثر اس ..توسعه پروگرامها ضرورت به ارزیابی بیطرفانه و مواستهای
واقعی محلی دارد.

 .2جامع سامتن پروسۀ محورسهگانه
تموی کنندگان بجا بکار گیر از یک نو رویکرد ،یز اس تا بای اختلا دادن بودجه به برنامه ها تمرکز واحهد
و جامو داوته باوند .هر دو نو کمک مالی کوتاه مد و وند ساله یز اس  .تموی کنندگان باید در نظر داوهته باوهند کهه
آیا پ ن گزار ها آنها جه رسیدن به هدف در ورایط خا ا سانستان مناس اس یا خیر و نمونه ها جهاگزین مهالی
را که به وهال هها جمعهی در ا سانسهتان پاسه ،دههد ،مهورد بررسهی قهرار بدهنهد .بودجدۀ مناسدب بده هددف سدبب موثریدت
کمکها در ساحه می گردد.
 .2اطمینان از پروسۀ محورسهگانه در توانمند سازی محیط مناسب جهت رسیدن به اهداف.
تمویه کننههدگان بایههد کمکههها خههوی را بههه همههدیگر و ههق داده تهها بههه نیازههها واقعههی در سههط منطقههه رسههیدگی همههه جانبههه
لههور گیههرد .بههرا انجهها ایههن کههار تمویه کننههدگان بایههد همکههار نزدیههک خههوی را بهها وههرکاء کههه در سههاحا خههارج از
کنترو دول کار میکنند ا زای دهد تا حمایه از عالیه هها قهانونی و عالیه هها نمهومی  ،مهرد محهور و الهو
بوردوسههتانه اطمینههان حاله گههردد .ایههن رونههد تضههمین وههام سههاختن مههرد در عالی ههها و حمایه از الههو بوردوسههتانه
خواهد بود .راجو کردن وجوه مالی به دول  ،سازمان هها م ه متحهد ،بانهک جههانی و دیگهر تمویه کننهدگان متیرقهه قهانو
کننده نبوده ب که برا تأمین ونده کمکها بیوتر نیاز بهه وهار سیاسهی مهی باوهد .کمد زمدانی مثمدر واقدع مواهدد شدد کده
تمامی شرکأ ذیدمل در جریان باشند تا نیازهای واقعی مردم را تأمین کنند.

پیشنهادات برای اجتماعی انجوها
 .1دمیل سازی مردم در پروسهها
انضا موسسۀ اکبر تعهد به پ ن پروگرا ها بر اساز نیازها را دارند که در مطابق با استراتیک حکوم و مهورد تأییهد
و اجرأ می باود .ارزیابی ها و گزاروا نهایی با جان حکوم وریک گردیده و نیز با تموی کنندگان در جریهان گراوهته
میووند تا به وجه احسن بازنگر و سپز تموی کمکها به سط م ی و وییتی مبرو گردد و نیازهها واقعهی مهرد قیهر
و جنگ زده کوور مر و وود .تشری مسؤلیت و در جریدان گذاشدتن  ،سدبب همکداری و اجدراتت بهتدر در سداحۀ کداری
انجوها می گردد.
 .2جامع سامتن پروسۀ محور سه گانه
انضها موسسهه اکبهر متعهههد بهه همکهار بهها دوله و تمویه کننهدگان جهه آمهاده کهردن پالیسههی ،ارایهۀ پیوهنهادا و ارایههه
میکههانیز همههاهنگی بههه سههط م ههی و وییهها کوههور مههی باوههند ،در لههورتیکه انضهها موسسههه اکبههر از جایگههاه واقعههی
برخوردار باود البته نه به وک سمبولیک آن.تفدوی مسدولیت و شدامل بدودن اشدما دارای تمصد انجوهدا در سدطح
آماده کردن پالیسی.
 .2اطمینان از پروسۀ محورسهگانه در توانمند سازی محیط مناسب جهت رسیدن به اهداف.
انضا موسسه اکبر متعهد هستند تا حد امکان مطابق به قانده و الو داخ ی ،عالی ها خوی را با پ ن ستراتیکیک
دول و ق داده و کار نمایند .با ارایه وجوه مالی خارج از بودجۀ م ی موسسا را توانمند ساخته و مکم بودجۀ م هی مهی
باود سیست گزارودهی موسسها بهه دوله نمونهۀ خهو جهه هویهدا کهردن عالیه هها انجوهها مهی باوهد.موسسدات غیدر
دولتی به طور فعال با شرکاء ذیدمل همکاری کرده تا از فعالیت های بشردوستانه حمایت نماید.

موسسه اکبر اداره هماهنگی کمکها بور و انکوا ی برا ا سانها – یک اداره مستق ا سانی اس که  641موسسه ریر
دولتی م ی و بین الم ی را که در ا سانستان موسو کار هستند یکجا میکند .و از طرز س و موسسا ریر دولتی اطان
میکند که بانی گستر ویا ی  ،حسابدهی و الولی "دو -نو -هار " میوود.
www.acbar.org

برا مع وما بیوتر
advocacymanager@acbar.org
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