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 مننلیک 

 
په دې   د ګڼو شریکانو او ونډه والو د همکارۍ پایله وه. نظریاتد افغانستان په اړه د جینوا د کنفرانس په بهیر کې د مدني ټولنې 

والیتونو په کچه د مشورې په بیال بیلو پړاوونو د په کابل او ( BAAGبریتانیې او آیرلند سازمانونو د افغانستان ګروپ )توګه د 
د افغان مدني  همدا رنګه له نه ستړې کیدونکو هڅو د زړه له کومې مننه کوي.د غړو  (CSWC) کاري ډلې د مدني ټولنې د کې

 خپلواکې مرکچي کمیټې له همکارۍ څخه هم منندوی یو. د  ټولنې د لس کسیز پالوې په ټاکنه کې
 

افغان مدني ټولنې او نړیوالې مدني د کې  بیالبیلو غونډو په په ترڅ کېد افغانستان په اړه د جینوا د کنفرانس د اونۍ  په خپل وار
د افغان او  ،پر دې سربیره د پالوو له ګډون او د مدني ټولنې د غږ د اوچتولو له امله هم د مننې مراتب وړاندې کوو. ټولنې

   څخه هم مننه کوو.والو ګډون وړاندې کوونکو او تنظمیوونکو، ویناوالو،له تسهیل کوونکو،  نړیوالې مدني ټولنې د ورکشاپ
 

(، د GiZ) ادارې (، د نړیوالې همکارۍ لپاره د جرمنيDFID) څانګې د د نړیوالې پراختیا :هر یو تمویلوونکو خپلو دهمدا راز 
  ( او د بهرنۍ پراختیا لپاره SDC)ې ادارد پراختیا او همکارۍ  سویس د (، دSIDA) ېادار ېهمکارد ړیوالې پراختیا سویډن د ن

 مرستو څخه هم د زړه له کومې مننه کوو. ( له سخاوتمندانه CAFOD)ک ادارې ولیټکاد 
 

 ، او په  کابل کې د ملي مدني ټولنې د کنفرانس د(ونو)فوکس ګروپ ونوبحث وګروپي متمرکزپه پای کې، د والیتي مدني ټولنې د 
به بهیر حاضرینو څخه هم مننه کوو. د دوی له خپلې خوښې هڅو پرته د افغانستان په اړه د جینوا کنفرانس او  سل ګونو ګډونوالو

 نظریاتو او ویناوو څخه برخمن نه و.له د مدني ټولنې 
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 سریزه

 
نیټه د  ۹۲او  ۹۷کال د نوامبر په  ۹۱۰۲او پیغامونو شریکول دي چې د ویناوو د دې رپوټ موخه د هغو مهمو اسنادو، 

 يپراخې مدني ټولنې په استازیتوب د افغان مدني ټولنې د لس کسیز پالوي له لورافغانستان په اړه د جینوا په کنفرانس کې د 
تر  له خوا (CSWCد کاري کمیټې)مدني ټولنې دغه رپوټ د مدني ټولنې هغه فعالیتونه وړاندې کوي چې د  .وړاندې شوي وو

دې کې د  په پر غاړه وې.( BAAG)د د تسهیل چارې یې  وروستهله کنفرانس پیل، بهیر او د  جینوا د کنفرانس داو  سره شوي
د معلوماتو له اړخه بډایه  یې همقالد دریځ مقالې، د مشورې بهیر چې د مدني ټولنې  جینوا د کنفرانس لپاره د دریځ برابرې شوې

 اجنډاپه رسمي  ، هغه ویناوې چې د جینوا د کنفرانس په لړ کې وړاندې شوي دي او هغه بحثونه چې د جینوا د کنفرانس هد ېکړ
بي د کنفرانس اړوند تعقی د دې تر څنګ دغه رپوټ د جینوا د کنفرانس او، شامل دي. او یا د هغې تر څنګ تر سره شوي وو

   نظرونه منعکسوي.  د مدني ټولنېپالنونو په اړه 

 چارې يد تیار

 له والیتي مدني ټولنې سره مشورې

 

په  اسلزد افغانستان په اړه د بر چې د مهمو سازمانونو د شبکو ګروپ د افغان مدني ټولنې، همدني ټولنې کاري کمیټ د
الرښوونه یې هم  نظریاتوپه کنفرانس کې د  د جینوا ، پر غاړه وهکې د مدني ټولنې د نظریاتو الرښوونه یې  1(۹۱۰۶)کنفرانس

هوکړه وکړه څو دا تضمین کړي چې د مدني پر جوړیدو یې والیتونو په کچه د یو والیتي مشورتي بهیر  ۳۴هیواد د  د ،کوله
    دي. د شواهدو پر بنسټ د ټولو والیتونه څخه ټولنې پیغامونه د هیواد په کچه

و  ( څخه جوړFGDبحثونو) ګروپيدرې متمرکزو او  اخیستنېچې له دوه رأیه دې مشورو د ورځني ورکشاپ بڼه غوره کړه 
کابل د ملي مدني ټولنو د  د معلوماتو له اړخه د وروسته له شننېڅو  چې په پایله کې کیفي او کمې معلومات تر السه شول

. په هم وکړيمقالې الرښوونه  دریځولنې د او د جینوا د کنفرانس لپاره د مدني ټ د بډاینې لپاره وکارول شي د بحثونوفرانس کن
والیتونو  ۳۴ټولو  ( پهPFOد والیتي تسهیل اوه سازمانونو) تر مینځ ۹۲او  ۰۵د اکټوبر د میاشتې د  کال ۹۱۰۲دې توګه، د 

ویناوې تر السه  ( نظریې او ېمیرمن ۳۴۱اونارینه  ۵۷۷)فعالینو  ۲۰۷ مدني ټولنې د  ح  او تر سره کړل، د( طرFGD)کې
 هم وټاکل. مدني ټولنې دوه والیتي استازيکابل په ملي کنفرانس کې د ګډون په موخه د  ې. د دې ورکشاپونو برخه والو دشو

 
په د نه شتون  له ناامنۍ، بیوزلۍ او بنسټیزو خدمتونو افغانستان چې سره له دې کړه چې په ډاګه په ټولیزه توګه، د بحثونو پایلو

د  (CSOامني د مدني ټولنې د سازمانونو) د هیواد په کچه نا ټه کې هیواد دی.په ل سوکالۍ د یو خو  ،څیر ناخوالو سره مخ دی

په توګه ښودل  فکټوراغیزمنوونکي  دوهم د کار د تر ټولو ستر اغیزمنوونکي فکټور په توګه وګڼل شو، د مالي سرچینو نه شتون 

والیتونو د مدني ټولنې د  ۹تر نه  ۰ له . په هره سیمه کې لږ تر لږهلريځای  یلومړ بیا ځینو والیتونو کېپه دا  چې، شوی

چې په بغالن او تخار کې دا  کړه، هرزښت په اړه د پوهاوي ټیټه کچه یې پر خپل کار د یو منفي اغیزمنوونکي فکټور په توګه یادا

ونډې او  د مدني ټولنې د فعالینو لهپه ساتنه کې  خلکوڅخه د  جګړېله  ،پلوهوګڼل شوه. له بل  په مساوي ډولله نا امنۍ سره 

     وړاندې شوې. هم ګڼې بیلګې د مالتړحقونو  يبشر

شري د هغو مهمو ستونزو په توګه یادې شوې چې د پراختیایي او ب کچه فساد او نا امني او ملي ، والیتيسیمه ایزهپه  

) د لوړو زده کړو په ګډون( او پوهنه  کمولو له الرې د افغانستان د سوکالۍ مخه ډب کوي.اغیزمنتیا د را پروګرامونو د 

د جنسیتي سی نه لري. دي او چیرې چې موجود دي کیفیت یې ټیټ او زیاتره کسان ورته السر نیمګړي همروغتیایي خدمتونه 

 له کبله د نه شتون او کمزورو زیربناوو په ګډون د بیالبیلو دالیلو کارکوونکو تیا لروونکووړ د ،واو محدودیتون ۍنابرابر

موجوده ده چې د دندې لپاره  ( یوه ستره کچهIDPsمحدوده شوې ده. په یو شمیر سیمو کې د داخلي بیځایه شوو وګړو) السرسي

  لږ او یا هیڅ مرسته یا فرصتونه نه لري او په دې توګه د بیوزلۍ په لومه کې ګیر دي.

، اصالحاتو او مالتړ له الرې ښه کیدای پانګونې د انه وضعیتژوندد کې ګډونوال په دې باور وو چې د خلکو  تي بهیرمشور په

او روغتیایي  پوهنېاو اقتصاد پیاوړی کړي. د شي. پر زیربناوو، کرهڼې او  د دندو پر پروګرامونو پانګونه به ځایي معیشتونه 

د مدني ټولنې له خوا د مدافعې له الرې  ته کیدای شي حکومت او نړیوالو بسپنه ورکوونکواصالحات  په برخه کې پاملرنو

      .دهلپاره د مدني ټولنې د فعالینو تر مینځ ال زیاتې همغږۍ ته اړتیا  اغیزمنتیا ېخو د زیاتوهڅول شي 

پیاوړي  په پته ادارو سیمه ایزې، والیتي او ملي له ټولو والیتونو څخه د له فساد سره د مبارزې د میکانیزمونو د بیا کتنې لپاره 

د السرسۍ او  ته ، معلوماتوونظر څرګندول ټولنې د عامه پروګرامونو کې د په مدافعه یې ګډونوالو .ديرا رسیدلي  وړاندیزونه

حکومت او د مدني ټولنې فعالین حساب  چې خپل ی شيکول دوی و ښایيبه وګڼله، په دې توګه  یوه وسیلهنې آزادو ویناوو د هڅو

       ي وساتي.ورکوونک

یرې و. په ځانګړي ډول د برخه والو یو د پام وړ شمکولد بریالیتوب احساس برخه والو له ننګونو سره سره، په ځینو برخو کې 
د خپلو کورنیو، د ټولنو د مشرانو او په یوه قضیه  ،تضمیني د السرس د د نجونو او ځوانو میرمنوزده کړې ته  په خپلو ټولنو کې

                                                           
1
 السرسۍ وړ دی.ضمیمه کې د  ۰د مدني ټولنې د کاري کمیټې د غړو نوملړ په  
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د بیړنیو بشري مرستو ( CSOs) کار کړی دی. د مدني ټولنې سازمانونو برخه کېکې، د طالبانو سره د شخړو د مینځګړیتوب 
د حکومت د باور رامینځ ته کولو په موخه او  ،کوربه ټولنو تر مینځ د شخړو د حلداخلي بیځایه شوو وګړو او د په غبرګون کې 

   په برخه کې مهم رول لوبولی دی.  د آشنایۍ  خلکواو سیمه ایزو چارواکو له ونډې سره د 
 

په ملي کنفرانس کې د و د مدني ټولنې له خوا د برابر شوي الرښود پر بنسټ ګډونوال ووروستۍ برخه کې ټولپه د هر ورکشاپ 
چې یا په و کوالی شول ټولو برخه والو په بهیر کې برخه اخیسته.  د نومولو) یو نارینه او یوه میرمن( د دوه استازو لپارهګډون 

د تسهیل  رأیې به  ستهوچې بیا ور خپله ځان او یا کوم بل کس دې دندې ته ونوموي او خپلې رأیې یو پټ صندوق ته واچوي.
کوونکي له خوا شمیرل کیدې او پایلې به یې ګروپ ته وړاندې کیدې. په ځینو فوکس ګروپونو کې نوماندانو ته به درې دقیقې 

استازي په ملي  ۶۲. په پایله کې، يکړپه ډاګه د ټاکنې لپاره خپلې وړتیاوې  وخت ورکول کیدو څو ګروپ ته خبرې وکړي او
        .ېخلکو ته وړاندې کړ د خپلو همکارانو او اړوندو ټولنو نظریات او ویناوې یېأیید او انس کې د ګډون په موخه تکنفر

 
 ضمیمه کې د السرسۍ وړ دی. ۹د والیتي مشورې بشپړ رپوټ په 

 
 

 کنفرانس د پالوي د ټاکنې بهیرد افغانستان په اړه د جینوا 

 

 د افغان مدني ټولنې پالوی

 
د جینوا په کنفرانس کې د بسپنه ورکوونکو او نورو  ېاو د موضوع په اړه د پوهې کچ تنوعد د مدني ټولنې په پالوي کې 

د لس کسیز پالوي په ترکیب کې د مدني ټولنې د مشرتابه د کچې پنځه نارینه او پنځه . ېبرخوالو له هرکلي سره مخامخ شو
 دوه استازو او د دعمرونه یې له دیرش کلنو ټیټ وو، شامل وو. نوموړی ترکیب له والیتونو څخه  پنځه تنو د ښځینه غړي چې
د افغانستان په اړه  ود برخې د یوه استازي په درلودلو سره له تخنیکي اړخه اڼدول و. د پالوي پنځه غړمعلولینو  هیواد په کچه د

      ګډون نه درلود.په هیڅ یو نړیوال کنفرانس کې 
او په پایله کې لس کسیز  پوره درې میاشتې وخت یې ونیو مشورو بهیربهیر د پالن جوړونې او  زمدني ټولنې د پالوي ټاکنې د

د تیرو کنفرانسونو د ټاکنې د بهیر پر ګټو او  (CSWC( او)BAAGکې)اوږدو بریالی پالوی وټاکل شو. د اګست د میاشتې په 
یوه خورا رڼه او عادالنه کړنالره وي. تیرو تجربو ټاکنې بهیر به  پالوي د زیانونو بیا کتنه وکړه. په دې هوکړه وشوه چې د

ا له مخې، او هرت پر بنسټ وي نه د وړتیچې رأیه ورکونه اکثراً د ش وړتیا لري ځکهدرغلی د چې یو ټاکنیز نظام  ښودلې ده
  کوچنی و،د سایز له نظره له هغه ځایه چې دغه پالوی  .هغه کسان زیانمنوي چې رأیه ورکوونکي ورسره پوره آشنایي نه لري

یو ټاکنیز بهیر به په ځانګړي توګه والیتي مدني ټولنه زیانمنه کړې  يیواځې  پالزمینه کابل کې تر سره شو ممکنه وه چېدا  نو
کمیټه او یوه بیله مرکچې  ټاکنیزه یوه د ټاکنیز بهیر مدیریت دې هوکړه وشوه چېد مخنیوي په موخه، څخه  . د ګټو د تقابل وه

په غاړه ، چې د مدني ټولنې له هغو سازمانونو څخه جوړه وې چې هیڅ یو نوماند یې د پالوي لپاره نه وي وړاندې کړی کمیټه
  .واخلي

 ۰۲کال د سپټمیر تر  ۹۱۰۲د نوماندۍ بهیر پیل شو؛ نوماندانو کوالی شول چې د  دریمه نیټه د پالويکال د سپټمبر په  ۹۱۰۲د 
تر السه شول؛ غوښتنلیکونه ( ېمیرمن ۳۴نارینه او  ۶۷) نوماندانو ۰۱۰نیټې پورې خپل غوښتنلیکونه وسپاري. دپالوي لپاره د 

کسانو په ټاکنو کې د ګډون معیارونه چې  ۶۲څخه وو. له ټولو نه یواځې یې له والیتونو او نور یې له کابل  ۹۲چې له دې ډلې نه 
یې له والیتونو او نور یې له کابل څخه  ۰۲میرمنې، چې له دې نه  ۰۷، نارینه ۵۰کې خالصه شوي وو پوره کړل) TORپه 

    وو(.
 

او د مرکچې کمیټې ارزونې او  سره کولنیټې(، د مرکو تر  ۹۹-۹۰)د سپټمبر له غورچاڼبهیر درې پړاوونه درلودل،  ټاکنیز
 نیټې(. ۹۵ -۹۳مشورې)د سپټمبر له 

 
ټاکلې معیارونه نه پوره کول)د یې هغه غوښتنلیکونه لیري کړل چې په واضح ډول  ي غورچاڼلومړنپه لومړي پړاو کې 

 ينیمګړ یا، یا د پارلمان لپاره نوماندان وو(، کارکوونکي/ غړي نړیوالو سازمانونود ، وسله والو پوځونو او حکومت
بیا وروسته نوماندانو ته د هغو وړتیاوو  هم نه وو پوره کړي. یې معیارونه ټیټ، او یا تر ټولو ړي وووړاندې ک ه یېونغوښتنلیک

پیاوړو نوماندانو او . له والیتونو څخه نمرې ورکړل شوې یادونه شوې وه یې پر بنسټ چې په سي وي ګانو او غوښتنلیکونو کې
نمرې په آزاد ډول  ته د دوه کسانو له خوا په ملي کچه د مدني ټولنې  پیژندل شوو مشرانو ته لومړیتوب ورکړل شو. هر یو نوماند

     لومړنی نوملړ جوړ شو. نارینه( ۰۲میرمنې او  ۰۳)وکسان ۳۹ د ورکړل شوې. په پایله کې،
 

دوه دې  د کسان وارزوي. ۳۹ټول  ۹۵-۹۴کال د سپټمبر له  ۹۱۰۲وړه شوه چې د په دوهم پړاو کې، یوه مرکچې کمیټه ج
( BAAG(، او)CPIکونټر پارټ نړیوال سازمان)(، UNAMAچې د ) وشوه د یوې څارونکې کمیټې له خوا څارنه بهیر يورځن

شول. په نوموړي بهیر کې د  تنه یې په کابل کې او یا د سکایپ له الرې مرکې ته حاضر ۹۲کسانو څخه  ۳۹. له څخه جوړه وه
     او بصري( اسناد یې ثبت کړل. د مرکچي کمیټې غړې دا وو: غږیزد هرې مرکې ) نکووروڼتیا د تضمین په موخه څارو

 . رحیم عطایي، د اړیکو له څانګې۰
 یو نړیوال خبلایر. علي لطیفي، ۹
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 . میرویس وردک، د سولې او څیړنیزو روزنو له سازمان ۳
 . ناصر تیموري، د افغانستان د روڼتیا د څار له سازمان ۴
 صبا افغانانو له سازمان. نګینه یاري، د ۵

  او یوه څارونکې کمیټه چې غړي یې دا وو:

 (UNAMA. جاوید حنیفي او مقام الدین سراج)۰
 کونټر پارټ نړیوال سازمان( . رفیع پوپل)۹
 (BAAG. جاوید نادر او محمد سلیمان)۳

د  کې شخصي تجربه یې له ځانه سره راوړې وه. وروستي پړاوټول کاندیدان په موضوع پورې اړونده وړتیا، سازماني پوهه او 
د او د وړتیا له مخې د نمرو په لیست کې د هغوي درجه بندي وه.  د بیا کتنېله خوا د هر یوه نوماند د مرکې  مرکچي کمیټې
و د لومړنیو نوماندانو له ډلې نه کوم یو  که چې د دې لپارهپر بنسټ لس نوماندان د پالوي لپاره وټاکل شول.   نونمرو او معیارو

     .وټاکل شولنوماندان هم شپږ احتیاطي نه شي کولی چې د جینوا په کنفرانس کې ګډون وکړي 
 

 د افغان مدني ټولنې لس کسیز پالوي ترکیب دا و:
 . فروزان مشعل، د عامه پوهاوي سازمان۰ 
  د برابرۍ  سازمان. فروزان رسولي، د سولې او ډیموکراسۍ لپاره ۹ 
 علمي قضایي سازمانتمنا عاصي،    .۳
 سازمان . فرشته کریمي، د قانون غوښتوونکی۴
 . ثریا پاکزاد، د ښځې د غږ سازمان۵ 
  . نعیم ایوب زاده، د افغانستان د رڼو ټاکنو بنسټ۶ 
 . ذاکر ستانکزی، د افغانستان د مدني ټولنې انستیتیوت۷
 . محمد راز دلیلي، د سنایي پراختیایي سازمان۲
 . محمد شفق، د معلولینو ټولنیز مرکز۲

 ست د مدني ټولنې سازمان. سمیع هللا حمیدي، د هلمند والیت د ب  ۰۱
  ) احتیاطي نوملړ(رسولي، میدیکا افغانستان. حمیرا ۰۰
 او ټولنیز بنسټ) احتیاطي نوملړ( کلتوري. زهرا میرزایي، د قلم ۰۹
 . روشن مشعل، د افغان میرمنو شبکه) احتیاطي نوملړ(۰۳
 سازمان) احتیاطي نوملړ( مجتمع. ایوب شهریار، د افغانستان د مدني ټولنې د ۰۴
 افغانانو لپاره د بشري او پراختیایي مرستو د همغږۍ اداره) احتیاطي نوملړ(د . احمد تمیم صبري، ۰۵
 عبدهللا احمدي، د افغانستان د ډیموکراسۍ او پراختیا سازمان) احتیاطي نوملړ(. ۰۶

 

 نړیوالو غیر حکومتي سازمانونو پالوی د

 
 همغږۍ څخه د مالتړ په موخه، یادو سازمانونو دد  د ګډون او حکومتي سازمانونو ېد جینوا په کنفرانس کې د نړیوالو غیر

( BAAG د )(INGO  د )حکومتي سازمانونو د ټاکنې  ېخوندي کړل. د نړیوالو غیر نښانونه لپاره د پالوي پنځه نور استازو
په افغانستان  نکوو. د دې سازمانونو ټولو غوښتوشولغوښتنلیکونه تر السه  ۰۳او  نیټه اعالن شو ۰۹بر د میاشتې پر بهیر د اکتو

سلنه نوماندان افغان کارکوونکي وو. یوې  ۴۱تجربه درلودله او د دې سازمانونو له خوا د کار  زیاتهکلونو څخه  ۰۱له  کې
تنه  ۵تنه استازي او  ۵حکومتي سازمانونو له استازو څخه جوړه وه د د دې سازمانونو  ېمشورتي کمیټې چې د دوه نړیوالو غیر

 ېغیر ونړیوالافغانستان کې د په ( ۰:معیارونو پر بنسټ وټاکل او لومړنی نوملړ یې اعالن کړ الندېاحتیاطي کسان یې د 
و حکومتي سازمانون ېغیر ونړیوال د( ۹پراختیایي موضوعګانو تجربه او پوهه ، او  اصليد مدني ټولنې او  ،حکومتي سازمانونو

    د نوماندانو وړتیا او د مدني ټولنې د مالتړ تجربه.
 

 کسیز بریالي پالوي کې دغه کسان شامل وو:  ۵ګانو په  INGOد 
 ډیوي، افغان ایډ ډ. چارلس ریچار۰
  . جاوید نادر، د بریتانیې او آیرلند سازمانونو د افغانستان ګروپ۹
 ) رافائیل بایوچي یې ځای ناستې شوه( ایمرجینسيپسچیتو، . میکائیل ۳
 د مالتړ دفتر. مریم عطایي، د افغانستان د ماشومانو ۴
 کونټر پارټ نړیوال سازمان) لئن کارور یې ځای ناستی شو(رامین نورزی، . ۳

 
 

 کنفرانس  ملي د مدني ټولنې
کنفرانس د والیتي  د مدني ټولنې ملي کنفرانس د کابل په سرینا هوټل کې جوړ شو. دغه ملي ۰۴او  ۰۰د نوامبر د میاشتې په 

یو ښه  د ملي کچې سپارښتنو د وړاندې کولو او بحث لپاره لپاره د مقالې دریځ، د مدني ټولنې د مشورو د موندنو د یو ځای کولو
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همدا راز برخه وال په دې هم وتوانیدل چې له یو بل او د افغان حکومت په ګډون له نورو ونډه والو سره په مستقیم . فرصت و
     اړیکې ټینګې کړي.ډول 

 
او د ښاغلي ساجد تقوا، بهیر او موخو یوه لنډه کتنه(  ټاکنیز پر له خوا )د جینوا د کنفرانس ټولنېد کنفرانس لومړۍ ورځ د مدني 

غونډه کې د والیتي مشورو له خوا وینا وشوه. د ماسپښین  د مالیې وزارت د څارنې، شننې او رپوټ ورکونې د عمومې رئیس
( سوله، امنیت او د ملکیانو او ۰: )غللموضوعات تر پوښښ الندې رادا الندې موندنې شاملې وې او د کاري ګروپونو غونډه کې 

( د مدني ټولنې ۵( ټاکنې، )۴فساد سره مبارزه، ) (۳( د خدمتونو د لیږد او د مرستو اغیزمنتیا، )۹د جګړې د قربانیانو مالتړ، )
    ( د میرمنو ګډون.۷( ټولنیز مالتړ او )۶پراختیا او پیاوړي کول، )

 
نیټې  ۰۴د کنفرانس دوهمه ورځ د نوامبر  سرینا هوټل ته د غځیدلې الرې د بندیدو په پایله کېد الریونونو له امله له بده مرغه، 
د کنفرانس په لومړۍ ورځ له وړاندې راغونډ والړل خو نظرونه یې  مخکېه. د والیتي پالوي یو اکثریت له هغې ته وځنډول شو

د مدني ټولنې والیتي  ۶۲فعاالنو برخه اخیستې وه. چې په دې کې  ۰۱۰د مدني ټولنې  کې په ټولهپه ملي کنفرانس کې شوي وو. 
 کسیز احتیاطي پالوی په کې شامل وو. ۶فعاالن، د جینوا د کنفرانس لپاره لس کسیز پالوی او 

پرې هوکړه شوې وه، چې سوله  ، چې د مدني ټولنې د کاري کمیټې له خواپریکړه لیک وسمي ر د دې غونډې پایله د کنفرانس یو
د ملکیانو ساتنه؛ ټاکنې؛ ټولنیز مالتړ) د معلولیت لروونکو وګړو او داخلي بیځایه د تاوتریخوالي د قربانیانو مالتړ او  ؛او امنیت

کول؛ له فساد سره مبارزه؛ او د خدمتونو وړاندې کول او د مرستو ښه  شوو وګړو(؛ د ښځو ګډون؛ د مدني ټولنې ونډې 
   .راوستل شول تر پوښښ الندېپه کې  اغیزمنتوب

تړل شوي  کې له یو شمیر اړینو اصالحاتو سره ونوسکټور وامنیت، اقتصاد، او ټولنیز لهاو ثبات  هکې، سول پریکړه لیکه دې پ
 وبنسټیز د تاوتریخواليد تضمین په موخه، په افغانستان کې د د اوږد مهاله سولې  په هیواد کې چې همدا راز ویل شوي و وو.

جماع رامینځته کول خورا مهم دي. یو مهم ټکی چې په په نښه کول او د سیمه ایزو او نړیوالو فعالینو تر مینځ د یوې ا والملون
ي. همدا راز دا هم ویل شوي وو کړملکیانو ته له زیان رسولو ډډه و څواړخونو غږ و  ود جګړې پر ښکیلدې پریکړه لیک کې و 

په انتخاباتي قانون د الکترونیکي پیژندپاڼو پروګرام پراخ کړي؛ غان مدني ټولنې فعالین په دې باور که چیرې حکومت چې د اف
، او په سایز کم کړي؛ د ټاکنیزو حوزو بدل کړيم  یو ګډ ټاکنیز سیسټ پر د نه لیږدیدونکې رأیې سیسټم ؛کې اصالحات راولي

       . ې کړي، پرټاکنیز بهیر به د خلکو باور ښه شيبند ېالسوهن ټاکنیز بهیر کې د مشخصو زور واکو سیاسي

 ړ ښکیلتیامالتد پالیسۍ او 

 
مدني ټولنه له افغان حکومت او نړیوالې ټولنې سره د ځانګړو غونډو او نورو ټولنو لکه د مدني ټولنې د مالتړ ګروپ د غونډې 

نیټه د نړیوالو  ۰۹د نوامبر په  ځانګړې غونډې ه.واو د مدني ټولنې د ملي کنفرانس له الرې  د پالیسۍ په موضوعاتو کې ښکیله 
د مالیې له وزارت سره په غونډه کې د  شوې. ونیټه له اقتصاد وزارت سره  ۰۷د نوامبر د میاشتې په  بسپنه ورکوونکو سره او

(GMAFوروست )بڼه شفاعينظریات یې په  لومړني چې خپلشریک شو  کاري کمیټي له غړو سره  د د مدني ټولنې تکرار ی ،
   .لدې غونډې ته وړاندې کړ لیکلې بڼه په  بیا وروستهله وړاندې کولو  ونود مدني ټولنې د نورو فعالینو د نظراو 

 
، له هغوی کړي د امنیتي محدودیتونو له کبله بسپنه ورکوونکي سازمانونه په دې ونه توانیدل چې په ملي کنفرانس کې ګډون و

له ملي کنفرانس څخه د  اوه، تیارۍ، پالنون وخپلد  څو  وفرصت ښه نیټې غونډې د مدني ټولنې پالوي ته یو  ۰۹سره د نوامبر د 
 کړي. پرې بحثله بسپنه ورکوونکو سره پیغامونه شریک او  لپاره مهم د جینوا کنفرانس  تر السه شوو پیغامونو په ګډون

  

 د دریځ مقاله د مدني ټولنې

پر بنسټ برابره شوې تر سره شوو بحثونو مقاله د والیتي مشورو د موندنو او په ملي کنفرانس کې د دغه د مدني ټولنې د دریځ 
 دریځتوحید شوې. دا لنډیز د  سیمه ایزو رپوټونو کې ۲او په رالنډې والیتي فوکس ګروپونو موندنې  ۳۴کې، د  لومړي سرپه  ده.

د مدني  مهمې موضوعګانې او چې په ملي کنفرانس کې یې په دې موخه ګډون کړی و څو ،شریک شو مقالې له مشاور سره
د د نظرونو او تبصرو لپاره   د دې مقالې لومړۍ مسوده خوا وړاندې شوي مهم  وړاندیزونه درک کړي. ټولنې د برخه والو له

پر ځای شوې، چې بیا وروسته د  افغان  ینوموړې تبصرې بیا په دوهمه مسوده کې ځا وړاندې شوه. مدني ټولنې کاري کمیټې ته
چمتو کول د  بیانمقاله د جینوا د کنفرانس لپاره د مدني ټولنې د دا  مدني ټولنې د پالوي له خوا یې بیا کتنه او پرې هوکړه وشوه.

 .وکارول شوه لپاره
 

 را لنډوي:زونو سره مهمو موضوعګانو اړوند مهم پرمختګونه او ننګونې له وړاندی قاله د الندنیوم د دریځ دا
 

 . سوله، امنیت، او د جګړې د ملکي قربانیانو مالتړ۰
 . د مرستو اغیزمنتوب او د خدمتونو وړاندې کول۹
 ه. له فساد سره مبارز۳
 . د ښځو ګډون۴
 . ټاکنې۵
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 او داخلي بیځایه شوو وګړو ټولنیز مالتړ لیت لرونکو. د معلو۶
 پیاوړي کول.  د مدني ټولنې د ونډې پراخول او ۷
 

 ضمیمه کې د السرسۍ وړ ده. ۳مقالې بشپړ متن په  دریځ دېد مدني ټولنې د 
 
 

 ترکیبي مقاله

 
شوې وې سره ترکیب کړي دي. په اوه برخو  مقالې چې د جینوا کنفرانس لپاره چمتود دریځ  ۹۹دا ترکیبي مقاله د مدني ټولنې 

( حکومتولي او فساد؛ ۳( د اتباعو حقونه او ساتنه؛ )۹( سوله او امنیت؛ )۰) کې د مدني ټولنې نظریات په کې را لنډ شوي دي:

د ( د کار کولو یوه نوې بڼه: ۷؛ او )کې پراختیا ، کرهڼه او معیشتپوهنه( په روغتیا، ۶( بیځایه کیدل او ادغام؛ )۵( اقتصاد؛ )۴)

   سولې تر مینځ اړیکې.  –پراختیا  -بشري

ه کتو سره چې د افغانستان حکومت، نړیواله ټولنه او مدني ټولنه د افغانستان د پراختیا او د خلکو د ننګونو ته پ و دوه اړخیزوهغ

الندینۍ پراخې سپارښتنې وړاندې ګډو موخو ته د رسیدو لپاره ورسره مخ دي، د افغان او نړیوالې مدني ټولنې له خوا  سوکالۍ

 شوي دي:

 او د مدني ټولنې له تأییدملي او نړیوال ارزښت مدني ټولنې د  ېد افغانستان په پراختیا ک افغان حکومت باید ،

 ( سره د دوه اړخیز درناوي، همکارۍ او مالتړ په روحیه ښکیل شي؛CSOsسازمانونو )

  چې په کې ښکیل دی، هڅه وکړي څو تصویب شوي  سره سم او معاهدوتړونونو نړیوالو له هغو باید افغان حکومت

   کړي؛قوانین او پالیسۍ په بشپړه توګه پلي 

 حکومت اصالحاتو او لنډ مهاله پایلو  ا به دې دبسپنه ورکوونکي باید افغانستان ته اوږد مهاله مالتړ وړاندې کړي، چ

   او پورې اړوند وي؛

  ټولنیز  ېد اړتیاوو پر بنسټ او د خلکو پر مرکزیت ددرک کړي؛ پراختیا ـ سولې اړیکې  – يبشرد ټول فعالین باید

  .وکړي او پلي دې کړي دې مالتړترې ، وهڅوي هپروګرامون

 

 ضمیمه کې د السرسۍ وړ دی. ۴د ترکیبي مقالې بشپړ متن په 

 د جینوا د کنفرانس اونۍ

 

 د افغان او نړیوالې مدني ټولنې ورکشاپ

 
له  ( کوربه و. دې غونډه کېAICSد جینوا په کرون هوټل کې د افغان او نړیوالې مدني ټولنې) BAAGنیټه  ۹۶د نوامبر په 
زیاتو  ۰۱۱له  ، کارپوهانو، نړیوالو بسپنه ورکوونکو او د افغانستان حکومت  څخه (NGOsحکومتي سازمانونو) ېنړیوالو غیر
، مدني فضا، و) حکومتولي، د سولې رامینځ ته کول د ورکشاپ د ورځې اجندا پر شپږو موضوعګانوهرکلی وشو.  برخه والو

( په اړه ورکشاپونه درلودل چې ورپسې به د پالوي له ونو وړاندې کول او بشري غبرګونونود خدمت، جنسیتي برابري او حقونو
 بحثد د وزیرانو د پالوي په وروستۍ غونډه کې   'لپاره همکاري د 'یو امن او سوکاله افغانستانخوا  پر موضوع بحثونه کیدل. 

   . موضوع وه
 

د پوهې او تجربو د تبادلې او د افغانستان د پراختیا پر مهمو لومړیتوبونو د بحث په ، یدې غونډې درې موخې درلودلې: لومړ

رسنیو د ښکیلتیا د دوهم، په جینوا کې د مالتړ د مهمو غونډو او د  .افغان او نړیوالې مدني ټولنې د فعالینو یو ځای کول د موخه

او دریم، د افغان او نړیوالې مدني ټولنې، افغان حکومت او نړیوالو بسپنه ورکوونکو تر  فرصتونو لپاره په اغیزمنه توګه تیاری.

وړاندې  بیانلنډ ټه د مدني ټولنې له خوا د وروستي نی ۹۲، او د نوامبر په مینځ د اړیکو جوړول او د موجودو اړیکو پراختیا

 کول.

غونډ شي او د یو ساعت لپاره پر اصلي ورځې لومړۍ برخې پالوي ته دا فرصت ورکړ څو په یوه کاري ګروپ کې سره را د
و. د کاري ګروپونو  یاو یو تسهیل کوونک استازی یود مدني ټولنې  اداره کوونکیموضوعاتو بحث وکړي. د هر کاري ګروپ 

د سولې او څیړنیزو روزنو سازمان، روبي اجیني ـ آکسفام،  – میرویس وردکچاتم هاوس،  -تسهیل کوونکي دا وو: حمید حکیمي
د افغانانو لپاره  –اندریس ستیفنسن ـ د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه، او فیونا ګال ، عمللیوسیلې ګروسجن ـ د لوږې پر وړاندې 

  .د بشري او پراختیایي مرستو د همغږۍ اداره
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ن له خوا ډافغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د ځانګړي استازي د مرستیال مارک باود غونډې مدیریت وروستۍ د 
د وزیرانو په پالوي  د یو امن او سوکاله افغانستان په جوړولو کې د مشارکت ونډه یې و ارزوله.کال وروسته  ۹۱۰۲وشو، له 

تور،  په نړیوال بانک کې د افغانستان د برخې مسؤوله میرمن کې د افغانستان په استازیتوب د اقتصاد وزیر ډاکټر مصطفی مس
د کونټرپارټ د نړیوال سازمان په استازیتوب ښاغلی ائن شبنم چودري، د افغان مدني ټولنې په استازولي میرمن ثریا پاکزاد او 

     کارور شامل وو.
 

 د کاري ګروپ او د پالوي د بحثونو لنډیز

 
حکومت له خوا د پاتې تشو په ډکولو کې او د  دد خدمتونو په وړاندې کولو کې  له الرې کې بحثونو او خبرو اوږدود ورځې په 

او دا یې په ډاګه  ومنله . د اقتصاد وزیرل شوهونډه وستای بیسارېافغان مدني ټولنې  کې د ) مدافعه(حکومت په حساب ورکونه
د څارنې او د اتباعو د  کړنوټیزو خدمتونو په وړاندې کولو، د حکومت له کړه چې مدني ټولنې د بشري حقونو په وده، د بنسس

کې مهمه ونډه درلوده. د مدني ټولنې د فعالیتونو د اوسني او راتلونکي مالي ثبات په هکله اندیښنې پراخ ګډون د هڅولو په برخه 
' تمویل به تر کومه ې له ځانه وپوښتئ چې مشوره ورکړه چغړي د مدني ټولنې سازمانونو ته  شوې او د پالوي یوه ا والړېر

   دوام ولري؟'
  

خلکو د ټیټې کچې  زیاترو حاضرینو پوښتنه کوله چې په ټاکنو کې د ،سره توپیر درلود لیدلورود افغانستان د ټاکنیز بهیر په هکله 
. هغه افغانستان ته الزمه وه چې خپل ټاکنیز بهیر کې اصالحات راولي ګډون او د لوړې کچې تاوتریخوالي او فساد له کبله آیا

بنسټونو د سیاسي کولو ننګونو چې د ټاکنیزو  وکړدي د مدني ټولنې پر سازمانونو یې غږ کسان چې د اوسني نظام د دوام پلوي 
وتلو څیرو پر ضد چې مفسد ګڼل شوي دي په  په بسپنه ورکوونکو هم غږ شوی دی چې د هغو کې دې له خلکو مالتړ وکړي.

آزاده توګه آواز اوچت کړي او له تمویل څخه یې الس واخلي. همدا راز وړاندیز شوی چې د بهرنیو څارونکو شتون او د ټاکنیز 
     کچه لوړه کړي.  باورنظام او میکانیزمونو اصالح به د خلکو د 

 
 -(۰ې الرو د سولې په وده کې یو مهم رول ولوبوي یوه ټولیزه اجماع موجوده وه: په دې هکله چې مدني ټولنه کوالی شي له الند

په  د خبرو وشي چېمالتړ  دېهوکړې هغې او د رونټیا له  وشيتوګه خبرې په آزاده  دې په اړه 'وتلو څیرو د معاملو'د  -مالتړ
یوې کړنالرې له ودې دې د سولې ته  د قربانیانو پر مرکزیت او انتقالي عدالتد   -( مالتړ۹ ټاکي. 'سرې کرښې'یوه مسیر کې 

یواځې د مجرمینو له د سولې د بهیر په زړه کې د زیانمنوونکو ګروپونو او قربانیانو اړتیاوو ته ځای ورکول  وشي، مالتړ
ینې د پروګرامونو په موخه د پیل او بیا پخال هڅوسیمه ایزو د  لپاره د سولې د رامینځته کولو( ۳او  .دیمجازاتو سره مخالفت 

 پورته شي. ګټهدې  له وړتیاوو څخه مینځګړیتوبله تخصص او  دې د مدني ټولنې د حقوق بنسټو سازمانونو
 
د دې بحثونو په پایله کې د همکارۍ لپاره  پر درې مهمو برخو  هوکړه وشوه او په افغانستان کې له حکومتي ادارو سره د دې 

 وشو.بحثونو پر دوام ټینګار 
 

د حکومتي ادارو او مدني ټولنې تر مینځ: مدني ټولنه مالي او حقوقي مالتړ ته اړتیا لري په له سیمه ایزې تر مرکزي کچې . ۰  
 وړاندې کوالیاو د خلکو مالتړ ته اړتیا لري چې د مدني ټولنې سازمانونه یې  وړاندې کولوداسې حال کې چې دولت د خدمتونو 

شي څو هغوی له وزارتونو  رامینځتهقانوني چوکاټونه  الزمد مدني ټولنې سازمانونو/ غیرې حکومتي سازمانونو ته باید  شي.
   ي.کړد خدمتونو د وړاندې کولو له بهیر څخه څارنه و اوپیدا  په ګډه د کار وړتیا سره 

د اقتصاد  ي سازمانو له کنفرانس وروسته چېحکومت ېکال کې د غیر ۹۱۰۲په . د مدني ټولنې د سازمانونو په مینځ کې: ۹
برخه والو غږ وکړ چې د مدني ټولنې د سازمانونو، دولت او بسپنه ورکوونکو رد اقتصاد وزیر پ وزارت له خوا جوړ شوی و،

ونو پر حکومتي بهیرکوالی شي  له دې الرېتر مینځ د باور د زیاتولو په موخه دې یو کاري ګروپ جوړ شي، چې د هغه په آند 
د  قانونپر ، د الریونونو قانونپر د السرسۍته قانون، معلوماتو  پر، د ماشومانو پرقانونحکومتي سازمانونو  ېلکه د غیر

  . يړه پیاوړې کد مدني ټولنې اغیز مشورو پر بهیر
د ښکیلتیا .  درې اړخیزه همکاري: د مدني ټولنې د سازمانونو، دولت او نړیوالې ټولنې تر مینځ دوامدارې همکارۍ ته اړتیا ده. ۳

او همغږۍ د اوسني میکانیزمونو د بیا کتنې او په نښه شوو تشو ته د رسیدګۍ له الرې د دې له رامینځ ته کیدو سره مرسته کیدای 
 شي. 

 
 

 بیاند مدني ټولنې 

 
نیټه د افغانستان په اړه د جینوا د کنفرانس په مهمه غونډه  ۹۲د نوامبر د میاشتې په د مدني ټولنې دا بیان، د پالوي له خوا تأیید او 

چې لس دقیقې وخت ورته ځانګړی  وینا. دا د مدني ټولنې د دوو ویاندانو نعیم ایوب زاده او فروزان مشعل له خوا وړاندې شوکې 
کې سولې، ملکیانو د ساتنې، عدالت، د  چې پهمدني ټولنې د دریځ په مقاله کې د وړاندیزونو او شننو پر بنسټ وه د شوی و، 

   شامله وه. حکومتولۍ وده، ټاکنې، د خدمتونو وړاندې کول، د ښځو ګډون او د هیواد په پراختیا کې د مدني ټولنې ونډه 
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نه وي. د سولې یو داسې بهیر  تلپاتېې یواځې د تاوتریخوالي د بندولو او د 'چټک سمون' په توګه تعریف شوي وي هغه سوله چ" 
او باور یې رامینځ ته کړی وي، یوې درک، شامل او په پام کې نیولي وي  نظریاتچې د جګړې په لوړه او ټیټه کچه کې د خلکو 

نړیوالو بسپنه ورکوونکو غږ کوو چې د ټولنیز او سیاسي ژوندانه په ټولو  له پرامرسیدلی شي.  مونږ له همدې تلپاتې سولې ته 
 د مدني ټولنې بیان. جوړونه تمویل کړي."کچو کې دې د سولې 

  
 ضمیمه کې لوستلی شئ. ۵د مدني ټولنې د بیان بشپړ متن په 

 

 د کنفرانس په څنډه کې د مدني ټولنې غونډه

 
غونډې موخه د مدني ټولنې، دولت او نړیوالې ټولنې د د  .د کنفرانس په لومړۍ ورځ غونډه وکړه نیټه ۹۷مدني ټولنې د نوامبر په 

او نړیوالې مدني ټولنې  په برخه والو کې د افغان .ودرک وده او د نظریاتو د ښې تبادلې لپاره د یو فرصت رامینځ ته کول و
   BAAGد  ټولو مهمو بسپنه ورکوونکو استازي شامل وو. د افغانستان د اقتصاد وزیر ډاکټر مصطفی مستور او داستازي، 

نکو و( او مریم عطایي) د ماشومانو د مالتړ سازمان( له خوا په پرانیستوDQGسترې سالکارې الیزابت وینټر، د فرشته کریمي )
  سره، د د دې غونډې مشري کوله. ټکو

 
له برخه والو غوښتنه وشوه څو خپل نظرونه وړاندې کړي. د مدني ټولنې تر فشار الندې  وروسته، څرګندونود ډاکټر مستور له 

؛ باوري معلوماتو ته د د مدني ټولنې او دولت په مینځ کې د ښکیلتیا میکانیزمونه؛ له فساد سره د مبارزې اغیزمنې الرې ؛فضا
حکومتي سازمانونو د رپوټ ورکونې میکانیزمونه هغه  ېاو حکومتي ادارو ته د غیر مدني ټولنې د ګروپونو السرسي؛

موضوعات وو چې په غونډه کې پرې خبرې وشوې. د مدني ټولنې د پالوي له خوا افغان حکومت ته ځینې وړاندیزونه هم 
 وشول:

 
د دا به ړي، چې مالتړ وک ونډې . افغان حکومت باید په په ښکاره ډول د مدني ټولنې، د هغې له ارزښتونو او څارونکي ۰     

 مدني ټولنې له واضح تعریف سره به تسهیل شي.
  . د مدني ټولنې په اړه ناسم معلومات دې رد او تصحیح شي.۹     
 .  له اړوندو قوانینو سره سم دې مدني ټولنې ته اړین معلومات وړاندې او د معلوماتو خپرولو ته دې وده وړکړل شي.  ۳     
غږ په پام . له حکومت سره د همغږۍ هوکړه شوي میکانیزمونه دې په عمل کې پلي، څو دا تضمین شي چې د مدني ټولنې ۴     

  کې نیول شوی دی.
معاشونو  بسیاته د چې په کې به ملکي کارکوونکو  . له فساد سره د مبارزې لپاره دې یوه عملي تګالره رامینځ ته شي۵    

په هرهغه او  ره د مبارزې له کمیسیون څخه د مدني ټولنې د استازو د حذفولو د فشار پر وړاندې مقاومت،له فساد س ،برابرول
شامل   و اخیستل عملي ګاموند یې ، پر وړاندې ويپه ګډون(  NGOs)د  شخص/ سازمانکه  ځای کې چې فساد موجود وي 

    .  وي
د رامینځ ته کیدو له الرې دې د مدني ټولنې څخه رپوټونه تر السه شي ) په بیال بیلو فارمټونو کې   ’one stop shop‘د . ۶  

  ممکنه شکایتونه دې و ارزول شي.   هغویاو د  ته د پای ټکې کیښودل شي(د بیالبیلو رپوټونو اړتیا 
سره پر یوې تعقیبي غونډې هوکړه وکړه څو پر د اقتصاد وزیر د مدني ټولنې له کاري کمیټې او د جینوا کنفرانس له پالوي . ۷ 

 دې او نورو اړوندو موضوعاتو بحث وشي.   
 

 ئ. ضمیمه کې لوستلی ش ۶د مدني ټولنې د غونډې بشپړ لنډیز په 
 
 

 د پالیسۍ اړیکې او غونډې

 
 سي جوړونکو سره په اړیکه کې و. د کنفرانس د اونۍ یله نړیوالو پال ید افغان مدني ټولنې پالود جینوا د کنفرانس په ترڅ کې 

لور بیالبیلو ناستو کې هم په څ ني له پالوو سره او جرم نیېامریکا، بریتا دله لنډو خبرو اترو سر بیره دې پالوي کې په اوږدو 
   برخه اخیستې ده:

 
  امریکا د بهرنیو چارو د : الیس جي. ویلز، د سویلي او مرکزي آسیا لپاره د يامریکایي پالونیټه، له  ۹۶د نوامبر په

د  چارو داو پاکستان د افغانستان  (USAID) وزارت مرستیاله؛ او کرن فریمن؛ د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې
 دفتر له اداري مرستیال

  په برخه، د جرمني پالوي مشر؛ د اقتصادي همکاریو او پراختیا رله جرمني پالوي: مارټین جییګ نیټه: ۹۷د نوامبر په 
  (BMZاستازي) د فیډرال وزارت

  پارلماني  ښځو، سولې او امنیت د ټولو ګوندونو د له ابینګر؛ د نیټه: د بریتانیې پالوي: بارونس هوجسن ۹۷د نوامبر په
 .پروګرامونو عمومي رئیسه ي کامیرون د نړیوالې پراختیایي څانګې دګروپ مرستیاله؛ او لینډ
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 څرګندمسایلو د نظریاتو د تبادلې یو  ومهم پردې غونډو د سولې د خبرو، ټاکنو، بشري او پراختیایي موضوعاتو په ګډون 
د افغانانو  او هغه یېکال راهیسې د نړیوالې ټولنې له مالتړ څخه ستاینه وکړه،  ۹۱۱۹د مدني ټولنې پالوي له فرصت  برابر کړ. 

پر بنسټ د  ووواقعي اړتیاد  په پام  تهخلکو مالکیت او ګډون . هغوی وویل چې د وګڼلود پرمختګ په برخه کې یو مهم المل 
 پروګرامونو طرح او پلي کول به پر نړیوالو مرستو د افغانستان تړاو راکم کړي. 

 
ه ځانګړې هغه سوله چې د خلکو ټولنیز او سیاسي حقونه ، پ په ټینګار سره وویلد سولې د هڅو په اړه، د مدني ټولنې پالوي 

ټولنې سولې په بهیر کې د  په خطر کې واچوي، د افغانانو لپاره به د منلو وړ نه وي. هغوی همدا راز د توګه د ښځو اړوند حقونه
ونکي شول. د یاوړي غږ غوښتود ټولو سکټورونو پر ګډون له ټینګار سره د دې بهیر د نه بیلیدونکې برخې په توګه د ښځو د پ

خبرو ته چې د ښځو حقونو ته به درناوی کوي، د شک له څرګندولو سره پالوي و ویل چې د طالبانو تر کنټرول  انو هغوطالب
ت ته په کتو سره دغه ادعاوي ناسمې؛ او که چیرې طالبان په رښتیا د ښځو حقونو ته ژمن الندې سیمو کې د ښځو د ژوندانه واقعی

  وی باید په خپل مرکچي پالوي کې هم ښځې شاملې کړي.هغدي، 
ټول پراختیایی همکاران د جګړې او بې  بایدپالوي همدا راز و ویل چې په هیواد کې د یوې اوږد مهالې سولې د تأمین لپاره 

سره د لوړې کچې له بنسټیز الملونه په نښه کړي. هغوی د بیوزلۍ او په خاصه توګه د ځوانانو په مینځ کې د بیکارۍ عدالتۍ 
د نکو ډلو ته د ټولنیز مالتړ ومقابلې؛ عدالت ته د خلکو د السرسي تضمین؛ او د معلولیت لروونکو وګړو په ګډون زیانمنو

ګروپونه کوالی شي چې په ټولنه کې  له تاوتریخوالي خالص یو فرهنګ او سولې په وړاندې کولو یادونه وکړه. د مدني ټولنې 
 یو مهم رول ولوبوي.   رامینځ ته کیدو کې

 
د  یې نه ټاکنو پر اهمیت له ټینګار سره  داد مدني ټولنې پالوي همدا راز د راتلونکي حکومت پر مشروعیت د آزادو او عادال

زیاته یې او . هغوی په ټاکنیزو ادارو کې د اصالحاتو غوښتنه وکړه پیل وبللویو پیاوړی هوډ د  کې  برخهسولې او اصالحاتو په 
   .  کړيبه د راتلونکي کال په ولسمشریزو ټاکنو کې د پارلماني ټاکنو د تیروتنو نه تکرار تضمین   نوموړي اصالحات کړه چې 

 
ړونکو هم د افغانستان د اوږد مهالې سولې او سوکالۍ لپاره د مدني ټولنې د مهم رول د ستاینې تر څنګ یې د جوپالیسي  ونړیوال

اصالحاتو او د  دپه حکومتولۍ کې  ترڅنګ ټینګار دهاخوا افغان ولس ته د دوی پر ژمنتیا او له هغې  په اوږدو بدلون د لسیزې
 د مالتړ وعده وکړه.سولې په خبرو کې د شمولیت څخه 

    

  د پایلو لنډیز کنفرانس اد افغانستان په اړه د جینو

 

 عمومي پایلې

( و. د دې چوکاټ سند د دوه اړخیزې GMAFنې چوکاټ)دوه اړخیزې حساب ورکود جینوا د کنفرانس مهمه پایله د جینوا د 
افغانستان په اړه کال د  ۹۱۰۶( یوه بیا کتل شوې نسخه ده چې په SMAF)چوکاټ دحساب ورکونې له الرې په خپل ځان ویسا 

کال  ۹۱۹۱تر  په کنفرانس کې منل شوی او پرې هوکړه شوی وه. د جینوا د دوه اړخیزې حساب ورکونې چوکاټ د براسلز
    رالنډوي: موخې مهمو برخو کې لنډ مهالې ۶پورې په 

 ؛ښه کول. د امنیت او سیاسي ثبات ۰             
  تولي، د قانون واکمني، او بشري حقونه؛. له فساد سره مبارزه، حکوم۹             
  راګرځول؛ مالي ثبات او روڼتیا بیا مالي او سوداګریزې بانکولۍ دعامه  . د۳             
  . د پراختیایي پالن جوړونې اصالح کول او د خلکو د پراختیایي حقونو تضمین؛۴            
  ؛ او مختګ. د خصوصي سکټور پراختیا او هر اړخیزه وده او پر۵           
 . پراختیایي همکارۍ او د مرستو اغیزمنتوب.۶          

  تفصیل سره توضیح کړي دي.  پهد سولې، اصالحاتو او پراختیا په اړه د برخه والو ټولې هوکړې یې د کنفرانس اعالمیې 
 

 د مدني ټولنې اړوندې ژمنې

ډول د اقتصاد له وزیر مدني ټولنې د کنفرانس د اونۍ په ترڅ کې د افغان حکومت او نړیوالو پالیسي جوړونکو، په ځانګړي 
ډاکټر مصطفی مستور سره چې د افغان او نړیوالې مدني ټولنې په وروستي بحث او همدا رنګه د کنفرانس په څنډه کې د مدني 

مدني ټولنې سره د نورو ناستو  دیې  حث شوو موضوعاتو او ژمنو د تعقیب په موخه او د ب ټولنې په ناسته کې ګډون کړی و،
  .درلودلډیر ګټور بحثونه  هوکړه کړې وه،

 
 په دې کې الندې ژمنې شاملې وې:

 
 د مدني ټولنې لپاره فضا

  په ګډون په کړنو د څارنې  پرد حکومت ، ټینګارد افغانستان په پراختیا کې د مدني ټولنې او آزادو رسنیو پر مهمې ونډې
    ټولو سیاسي بهیرونو کې د مدني ټولنې د ونډې د پیاوړي کولو بیا تکرار.

 مدني ټولنې  ا به دافغان حکومت باید په ښکاره ډول د مدني ټولنې له ارزښت او څارونکي رول څخه مالتړ وکړي، چې د
 له واضح تعریف سره تسهیل شي.

 شي. تصحیحومات دې رد او د مدني ټولنې په اړه ناسم معل 

https://unama.unmissions.org/sites/default/files/gmaf_final_26_nov_2018.pdf
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  شي.مدني ټولنې یو تعریف دې و ارزول استازولۍ د روښانه کیدو په موخه د  د 
 د ښکیلتیا لپاره میکانیزم

  له حکومت سره د همغږۍ هوکړه شوي میکانیزمونه دې عملي شي، څو دا تضمین شي چې د مدني ټولنې غږ اوریدل
  شوی دی.

  تعدیل او تصویب وړاندې د مدني ټولنې  له حکومتي سازمانونو د قانون ېله خوا د غیرکال په پای کې د کابینې  ۹۱۰۲د
  د ښکیلتیا لپاره د مشورې یو رسمي بهیر دې رامینځ ته شي.

 له فساد سره مبارزه
 اعترافمرکزیت  پرد فساد سره د مبارزې  ته يد افغانستان راتلونک .  
  له فساد سره د مبارزې لپاره دې یوه عملي تګالره رامینځ ته شي چې په کې به ملکي کارکوونکو ته د بسیا معاشونو

برابرول، له فساد سره د مبارزې له کمیسیون څخه د مدني ټولنې د استازو د حذفولو د فشار پر وړاندې مقاومت، او په 
د عملي ګامونو پر وړاندې یې  وي، په ګډون( NGOsشخص/ سازمان )د  که هر هغه ځای کې چې فساد موجود وي 

  شامل وي.      اخیستل
 معلوماتو ته السرسي

    .له اړوندو قوانینو سره سم دې مدني ټولنې ته اړین معلومات وړاندې او د معلوماتو خپرولو ته دې وده وړکړل شي 
 رپوټ ورکونه

 ته کیدو له الرې دې د مدني ټولنې څخه رپوټونه تر السه شي ) په بیال بیلو  د مناسبو او اغیزمنو خدمتونو د رامینځ
 فارمټونو کې د بیالبیلو رپوټونو اړتیا ته د پای ټکې کیښودل شي( او د دوی ممکنه شکایتونه دې و ارزول شي.

 سوله
  لږکیو پورې اړوند وګړو په پر بنسټ وي د ښځو او له طالبانو سره د سولې خبرې باید د یوې پراخې سیاسې اجماع

 ګډون د ټولنې ټول اړخونه باید په کې شامل وي.
 مالتړ وشي. دې له دې سولې د جدي هڅو، اصالحاتو او همدا راز پراخو اقتصادي او ټولنیزو پروګرامونو له الرې  

 د ښځو ګډون
  د په نښه کولو لپاره چې په د کچې  يوړاندې د تاوتریخوال رادي اړتیاوو او د ښځو او نجونو پاقتص –د ښځو د ټولنیزو

  نړۍ کې تر ټولو لوړه ده باید ډیر کار وشي.
  د قانون له موادو سره سم د  سره د مبارزې يتاوتریخوال وړاندې در ښځو پ د جزا د قانون او د د افغانستان  

  اقداماتو ته اړتیا ده.و په موخه د لمس وړ راوستلد تاوتریخوالي د له مینځه وړلو او عدالت ته د مجرمینو 
 د نړیوالو مرستو کچه

  ډالرو ژمنه به  میلیارد۰۵۵۹د کال پورې  ۹۱۹۱تر نړیوالې ټولنې له خوا د افغانستان د پراختیایي لومړیتوبونو لپاره د
 په مستقیم ډول دوام ومومي خو افغانستان سره به مالي مرستې په تدریجي ډول کمیږي.

  بیوزلۍ سره مبارزه د خدمتونو وړاندې کول او له

  په نکو وګړو وواو چټکول او د ښځو او معلولیت لرښه  د وړاندې کولو د بهیرد هیواد په کچه د بنسټیزو خدمتونو
 اړتیاوو ته پاملرنه. ګډون د خلکو بیالبیلو

 او په ځانګړي ډول د کرهڼېز سکټور د اقلیمي ړاندې کول او د اقتصادي، ټولنیزو، د معیشت د پروژو سمدستي و
  اوږد مهالې حل الرې په پام کې ونیول شي.دې  ندې د مقاومت د پیاوړتیا په موخه وړا شوکونو پر

 ټاکنې
  روڼتیا، اعتبار، ګډون او څو  یتیار اغیزمنلپاره  نورو ټاکنواو  ولسمشریزود  کال کې ۹۱۰۲وړاندوینې له مخې په  د

 کړي.تضمین  امنیت 
 

 رسنیزې اړیکې

  
ښکیل میشتو او نړیوالو رسنیزو کانالونو سره کې د جینوا  پهپه جینوا کې د یو میشت سالکار په مرسته، د مدني ټولنې پالوی 

 مرکې له چاپي او نشراتي  رسنیو سره  تر سره شوې. ۹۴په ټولیز ډول د بي بي سي د نړیوال کانال او الجزیرې په ګډون شو. 
اروپایي چاپي رسنیو په مقالو کې د  نورو، نارویژي او چاپي انګلیسي، فرانسوي، هسپانوي، پرتګالي، جرمني  ۴۱  دلږ تر لږه 

  و. لوړمدني ټولنې د یو پالوي یادونه شوې وه. د رسنیو دغه پراخ پوښښ له ټاکلو موخو څخه 
 

انونو د درولو؛ ټاکنیزو اصالحاتو؛ د ښځو او د ملکیانو پر وړاندې د تاوتریخوالي او زی په دې مرکو کې، نوموړي پالوي
د افغان کلیوالو  ؛ اود مرستې خدمتونو ته له نه السرسۍ سره مخامخ ديمعلولیت لروونکو وګړو په ګډون چې له نابرابرۍ او 

 کړیغږ اوچت  افغانانود بیالبیلو موضوعګانو له الرې  په ګډون د په برخه کې د مالتړ یرېټولنو سره د وچکالۍ د زیانونو د جب
    .دی

 
لپاره د اغیزمنې تیارۍ د تضمین په موخه،  رسنیزو کانالونو ته د مدني ټولنې د پالوي لنډې بیوګرافۍ   اړیکوله رسنیو سره د 
، له ( په ویب پاڼه او د ټولنیزو رسنیو په موادو کې هم کارول شوې وې. سربیره پر دېBAAG، چې دا د )ویشل شوې وې

ته لیږل شوی و. د دې په ( مطبوعاتي پالوي او نورو رسنیو UNد ملګرو ملتونو )کنفرانس نه وړاندې  یو مطبوعاتي مطلب 
په  رئیسد  ( BAAGاو د ) استازوودوه ، خبریاالنو ۰۹په جینوا کې د ملګرو ملتونو د خبریاالنو د ټولنې د  (UNپایله کې)
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دې پالوي ته یوه  کنفرانس جوړیدو ته الره هواره کړه. سر بیره پر دې، د رسنۍ سالکارګډون د مدني ټولنې یو مطبوعاتي 
   روزنیزه جلسه هم برابر کړه چې په کې له نړیوالو رسنیو سره د مرکې د تخنیک کارول شامل وو.

 

 او نور پړاوونه تعقیب

 د افغانستان په اړه جینوا کنفرانس په اړه د افغان مدني ټولنې بیان

 
جینوا کنفرانس وروسته، د مدني ټولنې بیان د هوکړه شوو پالیسي پاڼو او د کنفرانس په ترڅ کې د شوو ژمنو پر بنسټ برابر  له

او د جینوا په اصلي غونډه او د کنفرانس د  (GMAFشو. په دې کې د کنفرانس اعالمیه، د جینوا د دوه اړخیزو هوکړو چوکاټ )
د ه  شامل وو. د مدني ټولنې په بیان کې راغلي چې د افغانستان په اړه د جینوا کنفرانس څنډې په ناستو کې د پالوي بیانون

د بیالبیلو افغانستان د اوږد مهالې سولې او سوکالۍ لپاره د نړیوال درک او مالتړ د ودې پر لور یو غوره ګام و. د دې تر څنګ، 
کاري کمیټې او جینوا کنفرانس ته د مدني د د مدني ټولنې ه او موضوعاتو الندې د جینوا د کنفرانس د مهمو پایلو شننه شوې و

  نور سمدستي غبرګونونه او وړاندیزونه هم وړاندې شوي دي.  ټولنې د پالوي له خوا
 

 ضمیمه کې لوستلی شئ. ۷ان بشپړ متن په د افغان مدني ټولنې د بیجینوا کنفرانس ته 
 

 لپاره پالنونه د تعقیب

 
( او د مدني ټولنې CSWCد مدني ټولنې کاري کمیټې )د کنفرانس په څیر،  اسلزافغانستان په اړه د برکال کې د  ۹۱۰۶په 

کال  ۹۱۹۱نکو نړیوالو غونډو لکه د ګډې همغږۍ او څارنې د پالوي غونډې او په وپه ځانګړي ډول د راتلوچې  پالوي وپتییله
د کنفرانس په ترڅ کې شوي ژمنې به تعقیبوي او د دې د څار پر د جینوا کنفرانس ته د تیاري په لړ کې  و ژمنونړیوال دکې 

پالنونو کې د جینوا د کنفرانس د پایلو په اړه والیتونو ته د رپوټ ورکونې  یواوسنپه  د تعقیب یا څار .څرنګوالي به بحث کوي
. په تضمین کړي مدني ټولنو حضورنکو مشورو کې د والیتي وپه څارنه او راتلو لپاره تلل او د نظریاتو راغونډول شامل دي څو

حوزو پورې اړوند د ( شپږو GMAFڅارنه او د ) رپوټ( احتمالي) حوزود هرو شپږو  (GMAFپالنونو کې د ) اوسنیو
      رپوټونو او نورو چاپي معلوماتو لپاره د یوه مرکز جوړول شامل دي. 
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 ضمیمې 

 ضمیمه. د مدني ټولنې د کاري کمیټې غړي ۱

 

 (ANCB) افغان غیر حکومتي سازمانونو د همغږۍ پالوی. د ۰
 (AWN) د افغان ښځو شبکه .۹
 (AWEC) . د افغان ښځو روزنیز مرکز۳
 (ACSFo) . د افغانستان د مدني ټولنې د مجتمع سازمان۴
 (ANEC) ملي ائتالف پوهنېد افغانستان د   .۵            
 (ACBAR) لپاره د بشري او پراختیایي مرستو د همعږۍ اداره انانوافغ .۶            
 (CSHRNد مدني ټولنې او بشري حقونو شبکه ) .۷            
 (CS-JWGد مدني ټولنې ګډه کاري ډله ) .۲            
 (CCDد معلولینو لپاره ټولنیز مرکز ) .۲            
 (DQGد قانون غوښتونکی ) .۰۱           
 (EPDد سولې او ډیموکراسۍ لپاره برابري ) .۰۰          
 (IWAد افغانستان د روڼتیا د څار سازمان ) .۰۹          
 د صالح کنسرسیم یا ائتالف. ۰۳         
 (SDOسنایي پراختیایي سازمان ) د .۰۴        
 (SWABACد همغږۍ لپاره د سویل لویدیځ افغانستان او بلوچستان ټولنه ) .۰۵       
 (TLOد اړیکو دفتر ). ۰۶      
 (TEFA) د افغانستان د رڼو ټاکنو بنسټ.۰۷      
 (WCLRFد ښځو او ماشومانو د حقوقي څیړنو بنسټ ) .۰۲      
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 والیتي مدني ټولنې د مشورو رپوټضمیمه: د  ۲

 
 سریزه

 
د افغانستان په اړه د جینوا له کنفرانس وړاندې، د ( CSWC( او د مدني ټولنې کاري کمیټې )BAAGکال کې ) ۹۱۰۲په 

، DFIDنړیوالو بسپنه ورکوونکو) وله څلور ولو لپارهاوچتد غږ د  کنفرانس په ترڅ او له کنفرانس راوروسته د مدني ټولنې 
SDC ،SIDA  او GIZ  ) هیل کوونکو تر السه کړ. جینوا کنفرانس ته د تیاریو د برخې په توګه والیتي تسڅخه مالي مالتړ

 ( په بڼه د مشوروFGDمتمرکزو بحثونو)ګروپي والیتونو د مدني ټولنې له غړو سره د  ۳۴د افغانستان د  (PFOسازمانونو )
د  لړۍ پیل کړه. د دې فوکس ګروپونو موخه د پراختیایي موضوعاتو په اړه د والیتي مدني ټولنو د نظرونو تر السه کول او

کال د  ۹۱۰۲پیغامونو بډایه کول و. په پایله کې د  ووړاندې شود د مدافعې  په جینوا کنفرانس کې د مدني ټولنې معلوماتو له اړخه
 والیتونو کې یې فوکس ګروپونه په الره واچول او په دې توګه د ۳۴( جوړ او په PFO) ۷نیټه  ۹۲او  ۰۵اکتوبر د میاشتې په 

 غږونه او نظریاتو ته یې پوښښ ورکړ. (ورمنمی ۳۴۱او  وو نارینه ۵۷۷) ۲۰۷ مدني ټولنې د
 

په کابل  چې بیاغونډ او شننه یې وکړه را ( له هر فوکس ګروپ څخه تر السه شوي معلوماتCSWC( او )BAAGبیا وروسته)
دافعې کال د نوامبر د میاشتې د جینوا په کنفرانس کې د مدني ټولنې د م ۹۱۰۲کې د مدنې ټولنې د ملي کنفرانس په بحثونو او د 

  په مهمو پیغامونو کې وکارول شول. 
 

کال کې د افغانستان په  ۹۱۰۶په  د دې فعالیت د پالن جوړونې، طرحې او تیارۍ د برخې په توګه، د مدڼي ټولنې کاري کمیټې
پلي کړل ټکي یې  هغه غوره توبونه او له کنفرانس څخه وړاندې د تر سره شوو والیتي مشورو بیا کتنه وکړه او اسلزاړه د بر

والیتونو( سره چې  ۳۴سیمو پر ځای  ۲) د  چې د دوی په آند مهم وو. په پای کې، د مدني ټولنې کاري کمیټې او ونډه والو
ګډونوالو د پراخ استازیتوب د تضمین په موخه د د  په والیتي فوکس ګروپ کې پیل کړې، اوالسرسي ورته زیاته وه مشوري 
کار د  مدني ټولنې  د اعتبار وړ ښکاره او د دا بهیر سره یې پر هغو الرو چارو بحث وکړ څو بلنې له نوملړ څخه له هر یوه کس

    ښې بیلګې او شواهد وړاندې کړې. واو وړاندیزون
 
 

 کړنالره
 

د والیتي مشورو لپاره تیارۍ ونیو. په دې هوکړه وشوه چې په ( CSWC( او )BAAGکال د سپټمبر په میاشت کې، ) ۹۱۰۲د 
د په هیواد کې د پراختیا د شرایطو د درک لپاره  د کنفرانس له غبرګونونو وروسته،  زلاسکال کې د افغانستان په اړه د بر ۹۱۰۶

په بهیر کې د والیتي مدني ټولنې  يأیې خورا مهمې وې. له همدې کبله جینوا کنفرانس ته د تیاروالیتي مدني ټولنې د فعالینو ر
( د پروژې درې CSWC( او )BAAGملی کچه د مدني ټولنې د اړتیاوو د په نښه کولو لپاره )خورا مهم وبلل شو. په شاملول 

 وکاروله.پړاویزه کړنالره 
)د قرارداد له السلیکولو  due diligence( په اړه د PFO( ټاکل، د )PFOد ) ،پړاو کې له وړاندې کولو مخکې :لومړی پړوا

د والیتې مدني ټولنې ګروپونو او فعالینو ته بلنه ورکول شامل وو.  بشپړول او وړاندې د یو کس یا یوې سوداګرۍ ارزونه(
(BAAG( او )CSWC)  والیتي تسهیل کوونکي سازمانونه یې په افغانستان کې د مدني ټولنې د همغږۍ د ادارو او شبکو په

د مدني ټولنې د  ول شوي سازمانونټاک  ۷دغه ټول  کل.اپر بنسټ وټ جربېنه او یا ورسره د مرستې په برخه کې د توالرښو
والیتي د . لپوره کو ه یې هممعیارونdue diligence ( د BAAG) او د لووالیتي سازمانونو د یوې پراخې لړۍ استازیتوب کو

( د ګډوانوالو پر الندې معیارونو سره CSWC( او )BAAGشوه که څه هم چې ) یم( له لوري تنظPFOsبلنه د )ګډونوالو 
مشر/ رئیس وي، د  یو سازمان یا ګروپ یا د ،مدیر/ رئیس وي د برخې ( ګډونوال باید د پروګرام/ مدافعې۰وه: هوکړه کړې 

باید په  CSOs/NGOs (۳( د مدني ټولنې له هر سازمان څخه یو ګډونوال، ۹کوچنیو سازمانو لپاره یو مناسب استازی وي. 
له لوري معرفي شي. باید هڅه وشي CSOs/ NGOsحاضرو  داو یا  PFOحکومت کې ثبت وي، او هغه چې نه وي باید د 

ملکي کارکوونکي، د خصوصي سکټور  وګړو ته هم بلنه ورکړي. واو معلولیت لروونک و، ځوانانوچې پراخ بنسټه وي میرمن
       لپاره په شرایطو برابر نه دي. کارکوونکي، د والیتي شورا غړي او د سیاسي ګوندونو مشران په فوکس ګروپونو کې د ګډون

 
 ۳۴د الرښود له الرښوونو سره سم په FGD د  ي برخه لري چېنکودوه تسهیل کو PFOد په دې پړاو کې  :دوهم پړاو

د زیاتو ګډونوالو د هڅونې او د هغوی د ساتنې په موخه PFO هر والیتونو کې فوکس ګروپونه مدیریت کوي) ضمیمه وګورئ(.
فعالینو په  ۲۰۷ځای برابر کړي. په ټوله کې د مدني ټولنې  او مناسب امنیو خوندي،  د فوکس ګروپ لپاره و څومکلف په دې 

، د مدني و، د ښځو د مشرتابه ګروپونو، ځوانانوګروپون و) عام استازولي کوله یوې پراخې لړۍ لهخپل ګډون سره د سازمانونو 
. یو ورځني فوکس ګروپ یوه وع اړوند د پوهې او تجربو یوه لړۍ وړاندې کړهد موض (واو د مدني ټولنې شبک وټولنې سازمانون

مدني ټولنې  والیتي او په کابل کې د ملي کنفرانس لپاره د ټکو بحثد  ، درې ېدوه نظر پوښتن په کې چې تعقیب کړه اجندا مفصله
د دې اجندا یوه کاپي په همدې ضمیمه کې لوستلی  ه شامله وه)ټاکن هو( د ټاکلو لپاره ینېمیرم ېدوه استازو) یو نارینه او یو د

ي یو د نارینه وو او ویواځې یو تسهیل کوونکي د ارزګان په والیت کې پریکړه وکړه چې دوه جال فوکس ګروپونه به جوړ شئ(.
نیدل چې د خپلو تواو . د نارینه وو او ښځو بیلول به ښایي ستونزمن و خو له دې سره نارینه او ښځې په دې بل د میرمنو لپاره

. سر بیره پر دې، دا کار د زیات شمیر نارینه وو او نظرونو په اړه د نیوکو او سزا له ویرې پرته په آزاده توګه خبرې وکړي
    پوهه زیاته کړه.میرمنو د ګډون المل شو او په خپل والیت کې د مدني ټولنې د اړتیا په اړه یې 
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کنفرانس راهیسې دوی ته کارونه ډیر  اسلزکال د بر ۹۱۰۶که چیرې د غوښتنه وشوه  په لومړۍ نظر پوښتنه کې له ګډونوالو

په دوهمه نظر پوښتنه کې له ګډونوالو غوښتنه وشوه چې د السونو  .خپل السونه دې اوچت کړي ،آسانه/ ډیر ستونزمن شوي دي
اغیزمن کړی دی: د مالي مرستو نه شتون، د دوي کار ډیر په اوچتولو سره دا وښییي چې د الندې فکټورونو څخه کوم یو یې 

د ورځې پاتې ټوله برخه  امنیت، بلې دندې/ بل هیواد ته د کارکوونکو تلل، د مدني ټولنې د ارزښت په اړه ټیټ پوهاوي او یا نور.
؟ یډول دراختیایي او بشري وضعیت څه ( ستاسو په والیت کې پ۰بحث تیره شوه: )د درې پوښتنو له الرې پر آزاد هڅول شوي 

آیا  (۳( په پراختیایي پروګرامونو کې درې مهم بدلونونه کوم دي چې ستاسو په و الیت کې د ژوندانه وضعیت به ښه کړي؟ )۹)
د بریا او اغیزو  یتجربې شریکې کړي چې د هغوهغه سره د مخامخ کیدو په اړه خپلې  ستونزوغواړي چې له  ګډونوال

 . څرګندونه وکړي
 

نیټه په کابل کې د مدني ټولنې  ۰۹او  ۰۰کال د نوامبر په  ۹۱۰۲وستۍ برخه کې د ټولو ګډونوالو له خوا د د فوکس ګروپ په ور
په موخه تسهیل کوونکي د په ملي کنفرانس کې د ګډون لپاره د دوه استازو نوماندول شامل وو. د آزادو او عادالنه ټاکنو د تضمین 

(BAAG( او )CSWC له خوا برابرې شوې )چې خپل ځان او یا بل کس  لالرښوونې تعقیب کړې. ټولو ګډونوالو کوالی شو
ري رأیه ورکونه تر سره شوه. په ځینو فوکس س. یوه د هغوی نومونه په فلیپ چارټ لیکل به نوماند کړي او تسهیل کوونکي

د رأیه ورکونې په دوه برې وکړي. دقیقې وخت ورکړ شوی و څو د خپلو وړتیاوو په اړه خلکو ته خ ۳ګروپونو کې نوماندانو ته 
او په دې توګه  ،حذف شول له ټاکنو چې تر سره به شوې یو شمیر نوماندان له تر ټولو ټیټو رأیو سره بهیا درې نورو دورو کې 

د خپلو ی تأیید شو او کسیز والیتي پالو ۶۲دوه تر ټولو غوره نوماندان وټاکل شول. په پای کې په ملي کنفرانس کې د ګډون لپاره 
       همکارانو او ټولنو نظریات او غږونه یې وړاندې کړ. 

 
( ته له BAAGاو ) هفوکس ګروپونو د موندنو ژباړ( له خوا انګلیسي ژبې ته د PFOs) شننې او پایلې، په دې کې د :دریم پړاو

( د دې موندنو شننه وکړه او د فوکس ګروپ له BAAGهر والیته د فوکس ګروپ د یو رپوټ لیږل شامل وو. چې وروسته بیا  )
لیږل شوي رپوټ څخه کیفي او کمي معلومات او ارقام یې سره پرتله او په کابل کې د مدني ټولنې له ملي کنفرانس وړاندې 

(CSWC ته وړاندې کړل. د هر والیتي فوکس ګروپ رپوټ )رپوټونو او یو ملي لنډیز کې سره یوځای شول  سیمه ایزو ۲ په
د مدني ټولنې د دریځ په مقاله، د جینوا کنفرانس په بیان او بې  د جینوا کنفرانس په تیارۍ کې و کارول شول. موندنې بیا چې

    مطبوعاتي مطالبو کې د جزئیاتو د ورزیاتولو او د معلوماتو د لومړنۍ سرچینې په توګه وکارول شول. شمیرو
 

 محدودیتونه
 

محدودیتونه د شننې او رپوټ ورکونې په پړاو کې یادداشت شوي دي. ځینو والیتي احصائیو او پوښتنو  نظر پوښتنو یود پورتن
ځینې غیرې منظمې نښې ښودلې چې شننه یې دې پایلې ته ورسوله چې یا ګډونوال په سمه توګه په پوښتنه نه دي پوه شوي او یا 

کې چې د خپلې نا امنۍ له کبله  سیمه هبیلګې په توګه په یو ځیني موضوعاتو توضیح کول ستونزمن و. دتسهیل کوونکي ته د 
که څه هم چې وروسته  په یو والیتي فوکس ګروپ کې ویل شوي چې نا امنۍ د دوی پر کارونو یې اغیزه نه ده کړې هو همشهور

او د ورته نو په جزئیاتو لوستوونکي هم ښایي د سیمه ایزو رپوټو په بحث کې بیا له دې د یوې ستونزې په توګه یادونه شوې وه.
د والیتي فوکس ګروپونو راتلوونکي کمپاینونه به د تسهیل او  .نظمي وګوري بی دالیلو لپاره د فوکس ګروپونو په معلوماتو کې

   ( ته روزنې په پام کې ونیسي.PFOد کړنالرو په اړه ) معلوماتو د راغونډولو
 
 

 موندنو ته یوه لنډه کتنه

له ډیرو ناخوالو سره الس  سره له دې چې چېوښودلو د داسې یو هیواد په توګه یې والیتونو مشورو افغانستان  ۳۴په ټوله کې، د 

په  اغیزمنونکي فکټور ستر ود هیواد په کچه نا امني د مدني ټولنې د کار له تر ټول او ګریوان دی خو د سوکالۍ په لټه کې دی.

و. د مدني ټولنې نشتوالی اکثراً په دوهم ځای کې او په ځینو والیتونو کې په لومړي ځای کې  تمویلوګڼل شو چې ورسره د  توګه

قونو د مالتړ ډیرې بیلګې یادې شوي او د بشري ح ساتنېله خوا په خپله خوښه د بې توپیره شخړو په وړاندې له خلکو څخه د 

د ارزښت په اړه ټیټ پوهاوی د خپل کار د یو مهم اغیزمنوونکي  والیتونو د مدني ټولنې ۹-۰په هره سیمه کې لږ تر لږه  دي.

     .  شوپه مساوي توګه یاد  په بغالن او تخار کې له نا امنۍ سره  دا فکټور فکټور په توګه یاد کړ، چې

اغیزمنتوب د  فساد او نا امني په سیمه ایزه، والیتي او ملي کچه پراخه ستونزه ده چې د پراختیایي او بشري پروګرامونو د 

) د لوړو زدکړو په ګډون( او روغتیایي خدمتونه کمزوري پوهنه د سوکالۍ پر الره خنډ جوړوي.  افغانستان  د  لو له الرېکمورا

د جنسیتي نابرابرۍ او محدودیتونو، د وړتیا دی او ډیر خلک ورته السرسۍ نه لري.  دي او چیرې چې موجود دې کیفیت یې ټیټ

په اکثرو  د نه شتون او کمزورو زیربناوو په ګډون د بیالبیلو دالیلو له کبله السرسي محدوده شوې ده. لروونکو کارکوونکو

فرصتونو ته اقتصادي  -او ټولنیزو سره وصلوالیتونو کې د زیربناوو د عصري کولو لپاره پیاوړې غوښتنه وشوه څو ټولنې 

  د خوړو خوندیتوب له کبله کمزوری وضعیت ياوسند  او بندونو د سیسټمونولګولو  د الرو، اوبو او د اوبوسرسي ښه شي. ال

د معیشت د  کرهڼېسلنه فوکس ګروپونو کې له  ۵۱د کرهڼې په څیر مهم سکټورونه یې اغیزمن کړي دي. په  او دیډیر ناوړه 

ماشینونه، اصالح شوي  د بسیا سرچینو) پراختیا لپاره زیاتېد  ، خو د هیواد په کچهده بنسټیزې سرچینې په توګه یادونه شوې
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 سبسایډي یا د حکومت له خوا مالي مرستې(، او زیربناوو) د اوبو لګولو سیسټمونه( نه شتون و)تخمونه(، میکانیزمون

   محسوسیږي. 

نه لري نو په ډیرو سیمو کې د داخلي بیځایه شوو وګړو کچه لوړه ده چې مرستو او د کار فرصتونو ته لږه او یا هیڅ السرسي 

په پایله کې د مدني ټولنې ګڼو سازمانونو خپلو ټولنو سره د مرستې د فعالیتونو د دې پراخو ستونزو ځکه بیوزلي زیاته شوې ده. 

په لویدیځه سیمه کې ګډونوالو زیاته کړه چې د پایلې په توګه دوی و نه  په تر سره کولو او همغږۍ کې ډیرې ستونزې ګاللي دي.

   ي. ړ( په پوره ډول پلي کSDGsتوانیدل چې )

له درې الرو د خلکو ژوند ښه کیدای شي؛ د پانګونې، اصالحاتو او مالتړ. پر زیربناوو، کرهڼه او ګډونوال په دې باور وو چې 

لومړی تر هر څه دوی د الرو، بندونو، د اوبو  د دندو پر پروګرامونو پانګونه به سیمه ایز معیشت او اقتصاد ته وده ورکړي.

لومړنیو اړتیاوو په توګه د بریښنا د یوې فعالې شبکې او انټرنیټ له الرې د انسانانو لګولو د سیسټمونو د جوړولو، او د زیربنا د 

 ) د حکومت مالي ې په برخه کې پر وسایلو، روزنو او د حکومت پر سبسایډۍکرهڼد د اړیکو زیاتولو یادونه وکړه. دوهم، 

هغه لویانو د خطرونو د کابو کولو او په سیمه ایزه کچه د سیالۍ جوګه کړي. او دریم، وچکالۍ  د به دا سکټور پانګونه( ومرست

دې جوګه کړي  خلک دبه  پانګونه  ملي او غیر رسمي ښوونیزو پروګرامونو پر لري هاو مهارتون ېمسلکي وړتیاو ته چې زیاتې

       کچه کاري فرصتونه رامینځ ته کړي. یمه ایزهچې په س

د سکټور اصالح کول، د ښوونکو لپاره روزنې به د کیفیت د لوړولو المل شي او  پوهنېد یو بیا کتل شوي نصاب له الرې د 

د روغتیایي پاملرنو اصالح کوالی شي لوړو زده کړو ته زیاته السرسي به خلک د راتلوونکو نسلونو د بډایه کیدو جوګه کړي. 

اصالحات کیدای  .ښه کړي خدمتونه ياوسند مسلکي وړتیا د تضمین او د ګټورو تجهیزاتو د برابرو له الرې  تهټولو ډاکټرانو 

ینځ شي حکومت او نړیوالو بسپنه ورکوونکو ته د مدني ټولنې د مدافعې له الرې وهڅول شي، خو دا د مدني ټولنې دفعالینو په م

  ډیرې همغږۍ ته اړتیا لري. کې 

مالتړ راغلی دی. ګډونوالو  پیاوړیله ټولو والیتونو  په پتهسیمه ایز، والیتي او ملي حکومت  د  له فساد سره د مبارزې لپاره

د زیاتو اړیکو غوښتنه وکړه څو باور رامینځ ته او  همدا راز د خلکو، مدني ټولنې د سازمانونو، او سیمه ایز حکومت تر مینځ

ګډونوالو مدافعه یې په عامه پروګرامونو کې د ټولنې د نظر څرګندولو، معلوماتو ته د السرسۍ او آزادو ویناوو د سوله و هڅوي. 

به ښایي دوی و کولی شي چې خپل حکومت او د مدني ټولنې فعالین حساب ورکوونکي  او له دې الرې هڅونې یوه وسیله وګڼله،

 .وساتي

له ننګونو سره سره، په ځینو برخو کې برخه والو د بریالیتوب احساس کولو. په ځانګړي ډول د برخه والو یو د پام وړ شمیرې 
تضمین، د خپلو کورنیو، د ټولنو د مشرانو او په یوه قضیه په خپلو ټولنو کې زده کړې ته د نجونو او ځوانو میرمنو د السرسي د 
( د بیړنیو بشري مرستو CSOsد مدني ټولنې سازمانونو )کې، د طالبانو سره د شخړو د مینځګړیتوب برخه کې کار کړی دی. 

ولو په موخه د حکومت په غبرګون کې د داخلي بیځایه شوو وګړو او کوربه ټولنو تر مینځ د شخړو د حل، او د باور رامینځ ته ک
  او سیمه ایزو چارواکو له ونډې سره د خلکو د آشنایۍ  په برخه کې مهم رول لوبولی دی.   

د مدني  نکو ګروپونو ته د فرصتونو د چمتو کولو د هڅو مشري کړې ده.وزیانمنود افغانستان په کچه فعاالنو په خپلو ټولنو کې 

موونکو فعالیتونو نه نیولې د ځوانانو په مشرۍ د نوو سپورټونو او د سرګرکسانو ته د نشه ای توکو روږدو  پهټولنې سازمانونو 

   .په دوامداره توګه ارزښتاک خدمتونه وړاندې کړي ديخپلو ټولنو ته کتابتونونو او تیاترونو هڅولو پورې، 

  

 سیمه ایزې موندنې

 

 سویل. ۰

 ) هلمند، کندهار، ارزګان، زابل(  

 

 لنډیز

برخه اخیستې وه. په ټولیز ډول د دې میرمنې( په څلورو فوکس ګروپونو کې  ۳۰نارینه او  ۷۴کسانو ) ۰۱۵په سویلي سیمه کې 

سلنه( د مدني ټولنې د فعالیتونو لومړني اغیزمنوونکي  ۲۷سلنه( او د مالي مرستو نشتوالی ) ۲۱سیمې برخه والو امنیت )

د مدني ټولنې سازمانونه څنګه  دا پوښتنې وزیږولې چې سلنه( ۷۴) يپه اړه ټیټ پوهاوفکټورونه وبلل. د مدني ټولنې د ارزښت 

دا په ډاګه کوي چې د مدني  سلنه( ۳۱) په داسې حال کې چې د کارکوونکو ساتنه د ټولنو په مینځ کې خپل اعتبار ښه کوالی شي

  دی.  تلپاتېټولنې د سازمانونو ظرفیت 
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د چې په کې ، نوونکو فکټورونو یادونه هم وشوهوړاندې د یو لړ نورو اغیزم رسازمانونو د کار پد مدني ټولنې د  په دې سیمه کې

  کم ظرفیت )زابل(  شامل دي. ګواښونه)ارزګان(، او تهړ د نشتوالي )هلمند(، د دودونو مدني ټولنې سازمانونو ته د مالت

 

 په دې سیمه کې پراختیایي او بشري وضعیت

مهمو اغیزمنوونکو فکټورونو په توګه مطرح ' فساد د سیمې د زیربنا او عامه خدمتونو د وړاندې کولو د ځایيپراخ نا امني او '

او د داسې  یادونه وکړه ي، دندو او روغتیایي خدمتونو د نشتوالپوهنېشول. ټولو والیتونو د  نا امنۍ د محصول په توګه د 

یو سیمه ایز او مرکزي حکومت حساب ورکوونکي وساتي. هلمند او زابل د کړنالرو پلي کیدو ته سترګې په الره وو چې دواړه 

په مرکزونه شتون لري خو روغتیایي  چې یو محدود شمیردا ځکه  روغتیایي سیسټم یادونه وکړه بې ګټې بشري خطر په توګه د 

لسوالي تر پوښښ الندې نه و یوه(، د کارکوونکو شمیر یې کم ) يپه کې محدود د درمل)  پوره او مناسبو وسایلو سمبال نه دي

     نه ده( برابرهمعیارونو  د ډاکټرانو وړتیا پرښځینه ډاکټرانې نه لري او یا ) یا  ی( او اغیزمن نه ديشي نیول

دی. په دې اړه  خپورسویلي سیمه کې  ټولیزه توګه په کمزوری تعلیمي نظام او د حکومت له خوا د څار او مقرراتو نه شتون په

 .درلوداجماع شتون  ېټولیز ې، یویچې دا ټول د حکومت په لیکو کې د فساد زیږنده د

خپلو حقونو پوه نه شي او د رأیې ورکونې جوګه به نه وي. ټولو  چې راتلوونکي نسلونه به پر اندیښمن دي خورا خلک په دې اړه

نظام، د ښوونکو د محدود شمیر او د پروژو د کمزورې پالن  پوهنیزبشپړ نصاب د نه شتون له امله د ټیټ ستندرد یو د والیتونو 

دودونو د  ګڼ شمیر ښوونځي په ملکي مرکزونو کې کلیو او کلیوالو ټولنو ته له درناوي پرته جوړیږي.جوړونې یادونه وکړه. 

رسمي ښوونې او  ېنو ته د غیرلویابرخه والو  ځینو کې مهم رول لوبولی دی. وکیدپه اړه د منفي انګیرنو په رامینځ ته  پوهنې

. د بیوزلۍ لوړه کچه او د یاده کړه اړتیابر السه کیدو پر خرافاتو او ناوړه دودونو د او د حساسولو د کمپاینونو له الرې  روزنې

ګڼل شول. په سویل کې کرهڼه و يتعلیمي ستونزو تشدیدونکبېکارۍ د کچې د ټیټولو لپاره د حکومتي میکانیزمونو نه شتون د دې 

یادونه وکړه  ېکرهڼ د کمزورېیواځې هلمند  راضي وو.څخه د معیشت لومړنۍ وسیله ده او ګڼ شمیر والیتونه له دې وضعیت 

      زیاتې کړي.دندې  په دې سکټور کې ښوونې او روزنې اواو پر حکومت یې غږ وکړ چې هغو پروژو ته لومړیتوب ورکړي چې 

 

 مهم سیمه ایز لومړیتوبونه

 ، له سیمه ایزو او ملي سوله جوړوونکو هڅو نه مالتړ سموند ملي امنیت  -

 مسؤول ګڼل.ۍ په کچه تعلیم ته د السرسۍ په برخه کې ملي او سیمه ایز حکومت ، د ولسوالسموند ښوونیز نظام  -

. د تعلیمي وړاندې کولپوهاوي  کلتوريساب زده کړه( او )د سواد زده کړه، او د ح رسمي روزنو ېد غیرلویانو ته 

   کارول. وعامه کړنالرد لپاره  کیدوپروګرامونو د رامینځ ته 

د پالیسۍ په  او پلټنېفساد سره د مبارزې لپاره د حکومتولۍ په جوړښتونو کې د اصالحاتو تضمین. په اداري،  له -

  نه کې نوو میکانیزومونو ته اړتیا ده. کارو

او مذهبي  کلتوريوړاندې د  راو د ښځو د حقونو پپروګرامونو هڅول پیوستون د نې د ټولجنسیتي برابرۍ په موخه د  د -

   خنډونو سپړل. 

 .د سیمه ایزو پراختیایي پروګرامونو په برخه کې د ټولنیز مالکیت پیاوړي کول -

 

 (۳)بیلګې وړاندې د بریا پر د ستونزو

خپلو  سیمه ایز حکومت کېد زیاتیدو او په ملي او  د ګډون ځوانانو دپه ټولنیزو پراختیایي پروګرامونو کې د هلمند فوکس ګروپ 

    وکړه.یادونه  له زیاتیدو باور  د له پالیسي جوړوونکو سره د مدني ټولنې د سازمانونو پراړیکو کمپاینونو ته د البي په موخه

نظر بدل کړی په اړه یې د خلکو  ملي یووالې د حکومت یزن چارټر او د ځوانانو د پروګرامونو پیل دټپه ارزګان والیت کې د س

 مخ په زیاتیدو او ټولنیز ډګر کې د ښځو  کلتوريرسمي زده کړي( او په سیاسي،  ېدی. د سواد د زده کړې نوي کورسونه ) غیر

   ټول د حکومت په وړاندې د ټولنیزو ژمنو او باور د زیاتیدو زیری ورکوي.  ګډون

حکومتي سازمانونو تر مینځ د ښې همغږۍ یادونه وشوه چې  ېاو د زابل په فوکس ګروپ کې د مدني ټولنې د سازمانونو او غیر

ظرفیتونه لوړ او په خپلو ټولنو کې یوه مثبته اغیزه ولري. دا د  پیاوړي پروګرامونه وړاندې کړي،دې کار دوی یې هڅولي څو 

وکړي او چارواکي  اطمینان احساس په اړیکه کې د زیاتدې المل شوی چې د مدني ټولنې سازمانونه  له بسپنه ورکوونکو سره 

  د خپلو کړنو په وړاندې مسؤول وګڼې.

  



20 
 

 سویل ختیځ. ۹

 ) خوست، پکتیا، پکتیکا( 

 

 لنډیز

( په درې والیتي فوکس ګروپونو کې برخه اخیستې وه. په دې میرمنې ۳۵نارینه او  ۵۲کسانو ) ۲۴په سویل ختیځ سیمه کې 
سلنه( یې د  ۶۰سلنه( او د دندو پریښودل ) ۷۰سلنه( د مالي مرستو نه شتون ) ۲۲) امني سیمه کې برخه والو په ټولیز ډول نا

. د مدني ټولنې د ارزښت یاد کړله وړاندې د لومړنیو اغیزمنوونکو فکټورونو په توګه مدني ټولنې د سازمانونو د فعالیتونو پ
اعتبار پیاوړی  ښه  کېسلنه( دا پوښتنه را وزیږوله چې د مدني ټولنې سازمانونه به څنګه په خپله ټولنه  ۳۷اړوند ټیټ پوهاوي )

 . کړي

. دوی هوګڼل هپړ کبله له' د ' سیاسي ګومارنو یې ایزه اداره سیمه په خوست والیت کې د فوکس ګروپ ټولو ښځینه برخه والو 

ه وو ته ورکول نارین  ېو ېادعا وکړه چې د ګومارنو په بهیر کې د سیاسي نفوذ له امله هغه دندې چې باید ښځو ته ورکړل شو

ي د سیمه ایزو پروژو په لربرخه نه  کېپلټنې یا تفتیش په په هغو پروژو کې چې د مدني ټولنې سازمانونه  کیږي. همدې ګروپ

ال ښه فعالیتونه تر سره کیدی شي او د یوې . په پکتیا کې، برخه والو فکر کولو چې د څار یادونه وکړه د زیات فسادمزایده کې 

      وکړه.کال کې د څار د یو بشپړ میکانیزم او د والیتي رپوټ غوښتنه  ۹۱۰۲په ګډون یې په  مشورېبلې والیتي 

 

 وضعیت يپراختیایي او بشرپه سیمه کې 

په سویل ختیځه سیمه کې د فوکس ګروپ ګډونوالو نا امني او فساد یې د خورا مهمو ستونزو په توګه یاد کړل او د نور والیتونو  

که څه هم  پکتیکا والیت کېحکومت یې د بلواګرو ډلو په وړاندې د بې ګټې کردار له امله مسؤول وګڼلو. یواځې په څیر دوی هم 

په ځینو سیمو کې د حکومت د امنیتي حضور د  خو هالندې د ولکېد ' حکومتي ضد عناصرو' تر  هچې د والیت زیاتره برخ

   .زیاتیدو له کبله د وضعیت د ښه کیدو یادونه وشوه

ه سیمه کې د بیوزلۍ کچه چې د حکومت د نه پاملرنې له امله په ټولدی  حاکمپر ټول والیت بیکاري او بې کفیته ښوونیز نظام   

د سویل ختیځې سیمې ټولو والیتونو کې د حکومت له خوا د ښوونیز نظام د مقرراتو او څارنې د نه شتون مخ په لوړیدو ده. 

بیکارۍ او جنسیتي  لهاو  له امله دي د حکومت په لیکو کې د فساد د شتونپه دې اړه چې دا ټولې ستونزې یادونه وشوه. 

د قابلګۍ په د کلیوالو سیمو په روغتونونو کې  پکتیاسره له دې هم د سره اړیکې لري یوه عمومي اجماع موجوده وه. نابرابرۍ 

  . په خوست کې، 'خصوصي سکټور'لوړه شوې ده سلنه ۵د تعلیم کچه سلنې ته او د نجونو  ۹۱ښځو د ګومارنې کچه برخه کې د 

ګڼل کیدل چې ښځو ته د خیاطۍ په څیر د معیشت امه سکټور په پرتله ډیر ګټور د ع پروګرامونه 'رامینځ ته کولو  کارد یا ' 

په توګه وچو میوو ته معیشت  اصلي کرهڼه دپه داسې حال کې چې د ځنګلونو له مینځه وړنه مخ په زیاتیدو ده، روزنې ورکوي. 

د پروسس ه. برخه وال په دې باور وو چې مخ دد ګدامونو او اصالح شوو تخمونو ته د السرسۍ د  کمیدو له کبله له ننګونو سره 

د تولید شوو ) مڼو، اوربشو( یوه زیاته برخه په خوړا ټیټه ته د کم السرسي له امله )د اوړو کولو ماشینونو یا ژرندو(  ماشینونو

 .ه شوې دهبیه صادر

 اغیزېه بشري او پراختیایي نوښتونه بې په ملي او سیمه ایزه کچه په حکومتي ادارو کې د فساد د شتون له املسر بیره پر دې، 

د پراختیایي بودیجې ناسم مدیریت د فساد بڼې دي. د بودیجې د اختالس په برخه  دي. د سیاسي اړیکو پر بنسټ د دندو ورکول او

د حکومت   په پایله کې، برخه والو د زیانمنوونکو خلکو او داخلي بیځایه شوو وګړو په اړهکې  والیتي چارواکي پړ وبلل شول. 

د ژمې له رارسیدو وړاندې د داخلي بیځایه شوو خلکو د وضعیت په په ځانګړي ډول  کې له ناغیړۍ هم پرده پورته کړه. خوست

  هاو نړیوال غیر حکومتي سازمانون لرينه  ځکه چې حکومت ) ملي او سیمه ایز( په دې اړه کوم پالن هوموجوده اړه خواشیني 

د بې کیفیته روغتیایي سیسټم له امله د بشري خطرونو د او پکتیا خوست  .ورکويلومړیتوب  تهکډوالو'  ' له پاکستانه را کډه شوو

 .نوره هم جدي وګڼل شوه، په تیره بیا په پکتیا کې د زیات شمیر داخلي بیځایه شوو د شتون له امله دا ستونزه زیاتیدو یادونه وکړه

(، کم کارکوونکي يخورا لږ د رملد ) سمبال نه ديپوره  پر وسایلو يوروغتیایي مرکزونونه نه شته ، او که چیرې موجود هم 

نه شي راوستلی( بې کیفیته دي ) یا ښځینه ډاکټرانې نه لري او یا هم ډاکټران یې په شرایطو  الندې لري) یوه ولسوالي تر پوښښ

   ته السرسي محدوده ده. برابر نه دي(. اوبو او بریښنا

، په داسې حال کې چې مثبتو اړخونو ته هم کتنه شوې ده، په سویل ختیځه سیمه کې خوست تر ټولو لږ زیانمنونکی والیت یاد شو

زیربنا )  والیتي د پوهنې، روغتیا، معیشت په برخو کې د ستونزو د شتون له مخې له نورو والیتونو سره برابر دی خو د

تر سترګو کیږي. په پکتیکا کې برخه  یپه برخو کې ښه وال سړکونو، عامه ودانیو( او روغتیا ) د ډاکټرانو په شمیر کې زیاتوالی(

، خو سلنه  ښه شوي دي ۵۱سلنه، کرهڼه  ۷۱وال په دې باور وو چې په تیرو پنځو کلونو کې د دوی روغتیایي خدمتونه کابو 

 روغتیایي خدمتونه همداسې کمزوري پاتي دي.  له دې هم کلیوالي هسر
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 سیمه ایز مهم لومړیتوبونه

یواځې شتمنې کورنۍ د  .جوړولد ټولنیزو جنریټرونو  شبکې یاملي د زیانمنوونکو کورنیو لپاره د بریښنا د زیربنا:  -

 دپه سیمه ایزه کچه جنریټرونو له الرې بریښنا ته السرسي لري او زیانمنوونکې کورنۍ په تورتم کې ژوند تیروي. 

. د بندونو او ونو پلي کول) روغتیایي کلینیکونه، ښوونځي او مارکیټونه(پالن د الرو دکې ټولنیزو خدمتونو په شاوخوا 

لپاره د ملي طرحو  ستوګنیزو سیمو'هد نوو' کې داومنډه، مزغوره او تورې اوبه(.  بیا رغول) په خوستزیرمو 

 جوړول.

څو دوی وکوالی شي د تخنیکي روزنو نه شتوالی، د ټیټ  سموند روزنیزو پروګرامونو  ړتیاووود ځانګړو : کرهڼه -

 د مالتړ لپاره د حکومتکارموندنې او کیمیاوې سرې ستونزو ته رسیدګي وکړي. د کرهڼیزو طرحو او تخمونو  کیفیته

     .هورکړ سبسایډيخوا د  له

 : په عامه سکټور او غیر حکومتي سازمانونو کې دې د وړتیا پر بنسټ ګومارنې وشي.بیکاري -

روغتیایي  اور و سره برابملي معیارونله دا تضمین شي چې روغتیایي نظام  سمون څو: د روغتیا د سکټور روغتیا  -

 د اعتبار وړ دي.کارکوونکي په پوره توګه روزل شوي او 

شي. د بیان د : د مدني حقونو، قانون او ټولنیزو ژمنو لپاره دې معلوماتو ته د السرسۍ کمپاین پیل عدالت ته السرسي -

 آزادۍ حق دې وهڅول شي.

او د سواد او وپروګرامون وموندنې لپاره د روزنیز، د کار ورکړهاو بورسونه  وسکالرشیپون : د ځوانانو لپاره دپوهنه -

 .زده کړو هڅونهحساب د زدکړې غیر رسمي 

 

 د ستونزو پر وړاندې د بریاوو بیلګې

په برخه کې وه. په ټولو درې والیتونو کې د فوکس ګروپ برخه والو د هغو  دې د بریا یوه عامه بیلګه د پوهنېوړاند ستونزو پر 

او  پوهنېښځو پر وړاندې د تبعیض او دودیزو لیدلورو له امله یادونه وکړه چې د د بیلګو نجونو او ځوانو میرمنو د مالتړ 

د حقونو څخه د ساتنې په موخه پر  مدني ټولنې او مذهبي مشرانو د ښځو د زده کړې او معیشت. معیشتونو ته السرسي ردوي

  د یوې هوکړې د تر السه کولو په برخه کې مهم رول لوبولی دی.تصمیم نیوونکو د نفوذ او 

 :دي. لکه چې یوه برخه وال و ویل ېامني پر هغو ستونزو ورزیاته شوې چې د دودیزو لیدلورو له کبله موجود په پکتیا کې، نا

زمونږ په سیمه )زرمت( کې یو نړیوال غیر حکومتي سازمان یو ښوونځی جوړ کړ چیرې چې به زمونږ لوڼو او زامنو زده  "

کړه کوله. له څو کلونو وروسته طالب ملیشې په دې هکله خبر شول او ښوونځي ته د نجونو له ورتګ سره یې مخالفت وښود او 
سره په ټکر کې دی. نجونو به د هلکانو جامې اغوستلې څو مونږ د کلتور ز ښوونځي ته د ځوانو نجونو ورتګ ویې ویل چې

مونږ په خپلو کورونو کې د ښوونځي ته د تګ اجازه ورکړل شي. له څو میاشتو وروسته، زمونږ د ټولنې په خوښه او همغږۍ، 

   نجونو لپاره بیل ټولګي جوړ کړل څو هغوی د طالبانو له ګواښه وساتو". 

ښوونې، جنسیتي حقونو او د ځمکې ویش تر پوښښ الندې چې د  وړاندې کړل هحسابون وپ کې یو شمیرد خوست فوکس ګر

هغه  د منفي درک د اغیزمنولو په برخه کې د مدني ټولنې د سازمانونو د ونډې یادونه وکړه هزدکړ پربرخه وال د ښځو یوه  لري.

 :زیاته کړه

خپله ځمکه د ټولنې په  پر خپلو شخصي پیسو د یوه ښوونځي د جوړولو لپاره یې د خوست په ګوربز سیمه کې یوه قومي مشر" 

ونځي ته د تګ اجازه ورنه کړه. د ده لور د زده ښو ته لور لېه. خو د ښوونځي له جوړولو وروسته هغه خپوواک کې ورکړې 

د مرستې غوښتنه وکړه. ] د دې سازمان کړې سره خورا زیاته مینه درلوده، نو د ملي آرمان د مدني ټولنې له سازمان څخه یې 
ښوونځي ته د نجلۍ د ورتګ په موخه یې له هغه سره څو ناستې وکړې، نجلۍ نیکمرغه وه، مشر[ د نجلۍ له پالر سره و کتل او 

    دې قومې مشر خپلې لور ته ښوونځي ته د تګ او زده کړې اجازه ورکړه."

د داخلي بیځایه شوو وګړو او کډوالو د کړاوونو په د نوښتونو له الرې  راغونډولوي بسپنې د په پکتیا کې مدني ټولنې د سیمه ایز

د برمل، ګومل، ارګون او ګیان . کې مهم رول لوبولی دی ، د وینو د بانکونو سره د همغږۍ او د سرپناه په مدیریتراکمولو

لي وزیرستان څخه له شماه د مینځګړو په توګه ولسوالیو د مدني ټولنې د سازمانو د یوې ګډې ټولنې له خوا له ځایي ټولنو سر

  مرستې او سرپناه برابروي. تهو راغلو کډوال
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 شمال. ۰

 ) فاریاب، جوزجان، سمنګان، سرپل، بلخ(

 

 لنډیز

میرمنې( برخه اخیستې وه. که څه هم چې ټولو  ۵۰نارینه او  ۲۲سانو )ک ۰۵۱کې  ونوفوکس ګروپپنځه  د شمالي سیمې په 

تر ټولو سترې  دپه نیمګړو تر السه شوو معلوماتو کې نا امني د برخوالو  ګروپونو کیفي معلومات نه دي وړاندي کړي خوفوکس 

د مدني ټولنې د ارزښت په اړه ټیټه پوهه او د کارکوونکو ساتنه ټول په اندیښنې په توګه یاده شوې وه. د مالي مرستې نشتوالی، 

ې د مدني ټولنې سازمانونه څنګه کوالی شي خپل فعالیتونه جاري وساتي او د الړوي چدا پوښتنه را واو مساوي ډول دي، 

 حکومت او ټولنې مالتړ تر السه کړي.

د کلتوري او چاپیلایر ساتنې د نوښتونو په لکه د مدني ټولنې د سازمانونو کار اغیزمنوي  یو لړ نور موضوعاتپه شمال کې 

  کمزورې همغږي او کمزوری ظرفیت.  کېوالیتي سازمانو  په، د مدني ټولنې نشتوالید فعالیتونو او بودیجې برخه کې 

 

 په سیمه کې بشري او پراختیایي وضعیت

د دې  وبلل شول. ونه( ستر الملپوهنهپه زیاترو شمالي والیتونو کې نا امني او فساد د بې کیفیته ټولنیزو خدمتونو ) روغتیا او 

تر ، په ګډون لوړې کچېد د زیاتیدو له امله د بیوزلۍ  ۍد بیکارکمیټو نه نیولې  ویا بې ګټ وفعال والملونه د سولې د غیرستونزو 

      سره توپیر لري. کمزورې حکومتولۍ پورې اواقلیمي بدلون )وچکالي( 

نورې هم فوکس ګروپونه په دې سره موافق وو چې بې کیفیته روغتیایي او تعلیمي نظامونه وړاندې یادې شوې ستونزې یې 

زیاتې کړي دي. یوه مهمه اندیښنه، په ځانګړي ډول په لیرو پرتو ولسوالیو او کلیو کې د ښوونځیو او کلینیکونو په ګډون د 

چې په دې برخه کې د نصاب اړوند کتابونو، طبي تجهیزاتو او تر ټولو مهم  د خدمتونو د وړاندې کولو په  زیربناوو نه شتون و.

ي) روغتیایي کارکوونکو او ښوونکو( ډیره ونډه درلوده. د بیلګې په توګه په مزار شریف کې توالموخه د بشري سرچینو نش

    .له امله یې کار په ټپه دریدلی دی د نه شتون پوره سرچینود چې یواځې یو د سترګو روغتون دی 

دي. په سمنګان کې، د ودې  ټکنيپلي کیدل ډیر معیشت د پروګرامونو ( په مسؤولیت د SDGs)د پراخې پراختیا په برخه کې، د 

بیرته سلنه( کرهڼیزه پراختیا د وچکالۍ او د اوبو لګونې د کمزورې مدیریت له امله  ۲۱، او په فاریاب کې )پالنونه موجود نه دي

ته شتون ه حکومتي سازمانونو تر مینځ د همغږۍ ن ېد حکومت، مدني ټولنې د سازمانونو او نړیوالو غیر ده. په شا شوې

 هڅو د پیل په برخه کې د سیمه ایزو ټولنو ظرفیت خورا ټیټ دی. تندویورسیدګي نه ده شوې او د مرس

 

 مهم سیمه ایز لومړیتوبونه

پانګوالو په راجلبولو تمرکز کورنیو او بهرنیو  والیتي پروژو ته دد ملي یووالي حکومت او سیمه ایزه اداره باید  -

 لږه تکیه، پر پانګونې ډیر تمرکز(وکړي.) پر نړیوالو مرستو 

 .تمرکز وکړي سموند ملي یووالي حکومت او بسپنه ورکوونکي باید د ښوونیز نظام پر  -

سیمه ایزو کارکوونکو  ټمونو د جوړولو او د انجینیرۍ او د تأسیساتو د ساتنې په برخه کېسد بندونو او اوبو لګولو د سی -

  پر پراختیایي زیربناوو دی پانګونه وشي. په ګډون ته د روزنیزو پروګرامونو د وړاندې کولو

 د مدني ټولنې د سازمانونو او سیمه ایزې ادارې تر مینځ دې همکاري او همغږي ساده او اغیزمنه شي. -

د اوبو د سیمه ایزو ټولنو ته  پیاوړی تمرکز وشي. په دې کې دې  سموند والیتي معیشتونو لپاره د کرهڼیز سکټور پر  -

 ېتراکټور، د یو، د کرهڼیزو وسایلو او تجهیزاتو برابرول ) په برخه کې روزنیز پروګرامونه ساتنېمدیریت او 

   حاصالتو له ودې سره مرسته وشي.ماشینونه( شامل دي څو په دې توګه د 

 د ستونزو په وړاندې د بریاوو بیلګې

په برخه کې د مدني ټولنې د سازمانونو د السته راوړنو یادونه وکړه. په  پیاوړتیا ټولنیزې اقتصاديد جوزجان والیت په ټولنو کې 

څو دا تضمین کړي چې د مدني ټولنې سازمانونو په  رامینځ ته شوهپه دې موخه  کال کې د مدني ټولنې د بنسټونو شبکه  ۹۱۰۲

د لوړې کچې په غبرګون کې د  ۍد بیکار په مینځ کې ویوه همغږې او دوامداره بڼه یې خپل فعالیتونه ترسره کړي دي. د ځوانان

د عملي کارونو په برخه کې روزنې پیاوړتیا یو مرکز جوړ شوی څو له ښوونځیو فارغو ځوانانو ته  اقتصادي د لپاره ځوانانو

 او د هڅولو رسمي زده کړو ېلویانو ته د غیر هورته طرح ته ورکړي او له هغوی سره د دندو په موندلو کې مرسته وکړي. دې
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 ټیټولو په موخه کچې راد  ماشومانو د کار د  له الرې تیاپیاوړ و دښځ د تصادې اړخهزیږوونکو فعالیتونو له الرې له اقد عاید 

ډاډمن شوي چې ماشون یې زده کړو ته  را مینځ ته کړي دي اوه کورنیو ته د عاید نوي جریانون چارېدې  .رامینځ ته شوه

  السرسي درلودلی شي. 

پیغورونو سره سره ښوونځي ته د تلوونکو نجونو او میرمنو په شمیر کې جنسیتي د او  زیات شوینځیو شمیر ود ښوپه بلخ کې 

 غلی دی.زیاتوالی را

رسولو د ادارې تر د بریښنا د شبکې په غځیدو سره د خلکو، مدني ټولنې د سازمانونو او د بریښنا  ډیرو کلیو ته په سمنګان کې

    مکارۍ رامینځ ته شوي دي.   مینځ  مثبتې اړیکې او ه

په  د ښځو پر وړاندې فزیکي تاوتریخوالي ته د پام اړولو او د والیت په کچه معلولینو سره د مرستي په موخه پل کېپه سر

  ي ټولنې د فعالینو ونډه خورا پیاوړې شوې ده. د مدن د ګډون له الرې رسنیزو ګروپونو کې 

 

 . شمال ختیځ۰

 )بدخشان، بغالن، کندز، تخار(        

 

 لنډیز

( برخه اخیستې وه. د برخه والو ېمیرمن ۵۴نارینه او  ۵۲کسانو) ۰۰۳په شمال ختیځ کې په څلورو والیتي فوکس ګروپونو کې 

دولتي  و چې له امله یې د مدني ټولنې د سازمانونو کارکوونکو ته دسلنه(  ۷۳نه شتون ) تمویلپه وړاندې ستره ننګونه د 

کیږي یا ډیر  تړونونهټیټ معاشونه ورکول کیږي، له کارکوونکو سره لنډ مهاله  څخه له نیمایي معاشونو کارکوونکو د

امنۍ له کبله په سیمه کې د کورنیو او بهیرنیو پانګونو د  د ناسلنې( ویل چې  ۶۵کارکوونکي خپل کارونه پریږدي. د برخه والو )

ي سازمانونو د فعالیتونو د کمیدو او په سخت دریځو ډلو کې د ځوانانو په ګومارنو کې د زیاتیدو حکومت ېکمیدو، د نړیوالو غیر

 روزنو او سرچینو ونه شتون او له معیارونو ټیټ آسانتیاووستونزې رامینځ ته کړي دي. د لومړنیو زده کړو د پراخې  یې په ګډون

ثانوي زده کړې، په لومړي سر نه برابر ښوونکو د ګومارني المل شوی دی، که څه هم چې  د د بې کیفیته نصاب او په شرایطو

سلنې( د یوې ننګونې په توګه د مدني ټولنې د  ۵۱د برخه والو ) ګروپ د فوکسپه بغالن والیت کې مثبتې اغیزې درلودلې دي. 

ارتباط د ازمانونه د حکومت او خلکو تر مینځ د یادونه وکړه په دې معنی چې د مدني ټولنې س پوهې ېارزښت په اړه د ټیټ

 داسې انګیرل کیږي چې حکومت د فساد سره د مبارزې لپاره لږ ژمن دی او د سولې والیتي کمیټې رامینځ ته کیدو جوګه نه دي.

         بې ګټې دي.  د سولې د خبرو په برخه کې

 

 وضعیتپه سیمه کې بشري او پراختیایي 

د کرهڼې د پراختیا په برخه کې او برخه وال په دې باور وو چې وګڼل شوه  په شمال ختیځ کې کرهڼه د معیشت لومړنۍ سرچینه 

وو والیتي زیربنا ناکاره سیسټمونه، د اوبولګونې ناکاره سیسټمونو او يکمزورد مدیریت او ویش د نوښتونو کمي ده. د اوبو 

    مارکیټونو ته د ویش لپاره د توکو د تولید په برخه کې د خلکو وړتیا اغیزمنه کړې ده. 

او زیربنا د وضعیت په اړه خپلې اندیښنې څرګندې او په سیمه ایزه حکومتولۍ کې د روڼتیا  پوهنېلو د والیتي روغتیا، برخه وا

امنۍ له امله نړیوالو غیر  د نا کوونکو فکټورونو په توګه یاد کړل.د مرسته په دې برخه کې بې کیفیته خدمتونه یې نه شتون او 

د روغتیایي آسانتیاوو او د اړوندو  حکومتي سازمانونو خپل فعالیتونه درولي دي، چې دا په ولسوالیو او لیري پرتو سیمو کې

داخلي بیځایه شوي وګړي بیال بیلو په دې سیمه کې ګڼ شمیر  حکومتي ادارو د څارنې د نه شتون المل شوی دی. سربیره پر دې،

حکومتي  ېخوراکي او غیرخوراکي مرستې(.  که څه هم چې د افغانستان حکومت او نړیوال غیر مرستو ته اړتیا لري )

لپاره د اغیزمنو میکانیزمونو او اوږد مهالو ستراتیژیو  سازمانونه مرستې وړاندې کوي خو د داخلي بیځایه شوو وګړو د ارزونې 

     نابرابر دی. د دې مرستو ویش تون له املهد نه ش
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 مهم سیمه ایز لومړیتوبونه 

پیاوړی تمرکز. په دې کې د اوبو د مدیریت او ساتنې په برخه کې د سیمه  سمونپر د والیتي معیشت لپاره د کرهڼې  -

د وسایلو او تجهیزاتو) ټرکټرونه، د یوې ماشینونه( ودې سره د مرستې لپاره  لهد حاصالتو  ایزو ټولنو روزنه، او

     شامل دي. 

ځکه نې په برخه کې پر بشري سرچینو پانګونه وکړي پوهباید د زیربنا او  يد ملي وحدت حکومت او بسپنه ورکوونک -

  ملي یووالي د هڅونې وسیلي دي.له مینځه وړلو او د  دچې دا د جندر په اړه د ناوړه انګیرنو 

 الرې چارې ولټوي.وحدت حکومت او سیمه ایزې ټولنې باید د والیتي امنیت د ښه کولو او بیا پخالینې لپاره د ملي  -

لپاره د الرې  تیاسازمانونو ته د زیاتې ښکیلسیمه ایزو مدني ټولنې د او بهیرونو کې  په پراختیایي پروګرامونو -

  ل.هوارو

کیندنو سره د  وغیرې مجاز د کانونوغیرقانوني فعالیتونو لکه  فساد او لهد انډول،  ونواو اقتصادي پروګرام د ټولنیزو -

د هستوګنیزو پروګرامونو لپاره د کرهڼیزو ځمکو د ) په کندز کې  لپاره د زیربنایي پروګرامونو تنظیمول. مبارزې

 کارونې لپاره مخ په زیاتیدو لیوالتیا موجوده ده چې دا د بیکارۍ د زیاتیدو المل شوی دی(.

 

 د بریاوو بیلګې ېستونزو په وړاند د

 ځوانانو د ګومارنې له الرې د پلي کیدو د ون د پروګرام حکومت له خوا د ولسي تړ دخلک  په وینافوکس ګروپ د کې تخار په 

موضوعګانو په اړه د خلکو د پوهاوي  ود کچې د لوړیدو له امله منندوی دي. د سواد د زده کړې پروګرامونو په ټولنه کې د عام

ارنې، سیاسي، کلتوري او ټولنیز ژوند کې د ښځو د مالتړ په لوړولو کې یو مهم رول لوبولی او د مدني ټولنې سازمانونو په ګوم

       لپاره یې مثبت ګامونه اخیستي دي.

تر وسایل چمتو کړي دي  ( اوګنډلي مهارتونه ) کارو بارونو  پروګرام ګڼ شمیر میرمنو ته نو ( د کوچنیوRETپه کندز کې د )

     . راوليڅو د دوی کورنیو ته مالي ثبات او خپلواکي 

په بغالن کې د برخه والو په وینا د ولسي تړون پروګرام د ځوانانو لپاره دندې زیاتې کړي او د سولې د رامینځ ته کیدو لپاره 

 امني کمه شوې ده.  سیمه ایزو هڅو پایلې ورکړې او نا

و د ترالسه وړتیاواو خپلو کورنیو سره د مرستو لپاره د الزمو  ۍمیرمنو د مالي خپلواکپ د ځوانانو او د بدخشان فوکس ګرو

 د ل.  د 'سولې کاروان' رامینځ ته کیدد پروګرامونو ستاینه کړې ده 'سادات د خیر ښیګڼې سازمان'او  'روند باز'د کولو لپاره 

  زورواکو تر مینځ د سولې او مینځګړیتوب د هڅونې په برخه کې ډیر فعال دی.سیمه ایزو 

 

 لویدیځ. ۵ 

 ) بادغیس، غور، نیمروز، فراه، هرات(  

 لنډیز

 ( برخه اخیستې وه. ېمیرمن ۷۱نارینه او  ۲۴کسانو )  ۰۶۴والیتي فوکس ګروپونو کې   ۵د لویدیځې سیمې په 

   کال کې څو ځلې د ښار د کنټرول لپاره  ۹۱۰۲بلواګرو په  په ځانګړي ډول د فراه په ښار کې چیرې چې ،په وړاندېوالو  د برخه

وو. د مدني ټولنې د ارزښت په اړه ټیټ پوهاوی د  امنۍ  زیاتیدل ې ننګونې په ګډه د بودیجې کمښت او د ناسترسیالي کړې ده، 

د خلکو او حکومت تر مینځ  په دې نه دي توانیدلي چې مدني ټولنې سازمانونهدا په دې معنې چې د یوې ننګونې په توګه یاد شو 

د جګړې له سیمو د بند پاتې  فعال هفراه کې د مدني ټولنې یوپه  .واټن کم او د سولې په نوښتونو کې مالتړ کوونکی رول ولوبوي

میړانه او مدني مسؤولیت یې ستره یوه  د مالتړترانسپورټ د چمتو کولو له الرې له خلکو خلکو لپاره د خوندي ځایونو او شوي 

  .وښودلو

 په سیمه کې بشري او پراختیایي وضعیت

د سولې ته د رسیدو لپاره د سولې  ېد پیاوړتیا او په ملي او سیمه ایزه کچه آن یوې لنډ مهال ود فوکس ګروپ په ترڅ کې د طالبان

مالتړ منفي درک سیاسي او پوځي د له بلواګرۍ د سیمه ایزو لوبغاړو  وې.اندیښنې خورا پیاوړې عالي شورا د بې کفایتۍ په اړه 

شمیر په د داخلي بیځایه شوو وګړو دا احساس یې نور هم پیاوړی کولو. د ناامنۍ او اقلیمي بدلون ) وچکالۍ( په پایله کې 

داخلي بیځایه شوو  ال په دې آند وو چېبوي. په هرات کې برخه وپراختیا لر لید ال پسې خرا بې ثباتهیوې نه دوامداره توګه د 

د نه السرسۍ له امله وضعیت ناوړه شوی دی. سر لومړنیو بشري اړتیاوو ته د هغوی او  والیتد معیشت د پروګرامونو نشلپاره 
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، ې ديرامینځ ته شو ټولنیزې ترینګلتیاوېداخلي بیځایه شوو او کوربه ټولنو تر مینځ  بیوزلۍ د زیاتیدو له امله د دبیره پر دې، 

          ي دي. شوته اړ  سوالګرۍزیات ماشومان او زیانمنونکي خلک خلکو السرسي کمه ده له دې امله  د روغتیایي آسانتیاوو ته

د بودیجې د کمزورې مدیریت المل شوی چې پر زیربنایي  تر مینځ د همغږۍ نه شتون ریاستونود اړوندو وزارتونو او والیتي 

، په فراه کې د بخش آباد او په بند ل راهیسې په هرات کې د سلماکا ۹۱۰۶ چې له تأیید شوهدا نفې اغیزې کړي دي. پروژو یې م

. سر بیره پر دې په فراه کې پرمختګ شوی دی لږ څهنیمروز کې د کمال خان د بندونو د جوړولو له الرې د زیربنا په برخه کې 

د جوړیدو په حال کې دی، لکه څنګه چې حکومت الرې جوړوي، سیمه ایز کارګران دندې مومي، که څه هم  یو نوی هوایي ډګر

ته کیدو د فرصتونو ژمنې کړي  د ټاپي پروژې هم د لویدیځې سیمې لپاره د زیاتې اقتصادي ودې او دندو رامینځ لنډ مهالې دي.

دې  کیفیت یې را ټیټ کړی دی.پروژو  د ووړتیا خالف سیاسي ګومارن دي. له دې سره د فساد دوام او په سیمه ایزو ادارو کې د

) او په فراه کې د لوړې بیې وو جوړولسره د غور او بادغیس په والیتونو کې له ډیر بد وضعیت درلودونکي سړکون په خپل وار

یاتره خلک په شخصي جنریټرونو ) ز و سره مرسته کړې دهوړاندې کولله عامه بریښنا پروګرامونو  ( افغانۍ ۳۱یو کیلو واټ/ 

په دې پروژو کې د فساد سره مبارزې لپاره د حکومت سیاسي ارادې ته د دا ټول د دې المل شوی چې برخه وال  .تکیه کوي(

 السخپل په مالکیت  له الرې زونې د کوچنیو سیمه ایزو پروژورهڅه کړې څو د څارنې او اهم  خلکو شک په سترګه وګوري.

    کړي.رد ي یواځې السرس توګه په دېاو  واخلي  کې

ویل کیږي چې پیاوړې سیاسي څیرې د خپلو شخصي ګټو لپاره په  ،په حکومتولۍ کې فساد ښوونیز نظام ته هم الره موندلې

اړیکې او چې ه وه سکالرشیپونه ورکړد په بهر کې د زده کړې هغه خلکو ته  یې یوه بیلګهحکومتي پریکړو کې السوهنه کوي. 

نې ته د نړیوالو پوهننګونو له امله زیانمنه شوې،   ته السرسي د بیشمیرو پوهنې. نکو' ته بډې ورکړيولري څو ' ساتوپیسې 

سلنه د نجونو  ۵۱بسپنه ورکوونکو مرستې کمې شوي دي، د نا امنۍ له امله ښوونځي تړل شوي )د غور په والیت کې کابو 

په پوهنتونو کې د زده کړیاالن زیاتره زده کړو ته السرسي نه لري.  جونېښوونځي تړل شوي دي(، او ځوانان په تیره بیا ن

ګڼي. د بیلګې په  ستونزمن دوام زده کړې داو په ملي کچه د ناوړه مالي وضعیت له امله تدریس د کمزورو معیارونو، لوړ فیس 

امنۍ او ځورنې  د نا ه السرسي نه لريلوړو زده کړو ت نجونې او په فراه کې  توګه په غور کې، خصوصي پوهنتونونه نه شته،

  یو محرم وي.  له دوی سره نباید چې له ویرې 

د مثبتو جوړښتي  تأیید کړه چې ښځو د حقونو د منلو کچه سره توپیر لري. په هرات کې برخه والود  کېلویدیځو والیتونو  په

د ژوغورل  مثبت بدلون راوستی دی. له تاوتریخواليل جرم ګڼي، ښځو ځورد هغه قانون تصویب چې پر الرو د لکه  پرمختګونو

حکومتي سازمانونه هغه پروژې پر مخ بیایي  ېشوو میرمنو لپاره د وړیا مشورو د ورکړې لپاره نوښتونه پر الره دي، او غیر

له بده مرغه، دا نوښتونه د بودیجې د کمښت له امله  ي.شسیاسي او ټولنیز ګډون پیاوړی  چې له مخې به یې په ټولنه کې د ښځو

 محکمو پهال تر اوسه  ډیر لږ مالتړ شوی دی. همدا راز ښځینه نوماندانوله  له ستونزو سره مخ دي او په پارلماني ټاکنو کې 

په  بشپړه توګه په ان دیله دې امله چې یو تقنیني فرمیې  د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منعې قانونې ک وتصمیم نیون خپلو

په په دوامداره توګه . په بادغیس کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی او منفي ټولنیز نورمونه نه دی نیولیپام کې 

 ټولنه کې د ښځو د پرمختګ مخه نیسي.

 مهم سیمه ایز لومړیتوبونه

پر بنسټ وي، ګومارنې باید د وړتیا او پوهې لپاره  د ملي وحدت حکومت باید فساد له مینځه یوسي. د دې د له مینځ وړلو

څارنه وشي او له خلکو سره  تړونونود د پروژو  کیدنېد زیربنا او کانونو د باید معلوماتو د السرسۍ قانون باید تنفیذ شي، 

د )  شي ېشریک شي، والیتي ادارې باید د والیتي او ولسوالیو د پراختیایي پالنونو د مالکیت د تر السه کولو په موخه پیاوړ

  .مرکز له څار او دستور پرته(

 هیوادونوکومت او د سیمې پر پر ملي وحدت ح د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا ته د درناوي په موخه  نړیوال بسپنه ورکوونکي باید

پر ټولنیزو، کلتوري او ښوونیزو پروګرامونو د تاوتریخوالي او سخت دریځۍ د له مینځه وړلو په موخه دې فشار ډیر کړي. 

او د اتباعو د حقونو او . مدني ټولنه کوالی شي د مدني ټولنې د سازمانونو له ملي شبکې سره د همغږو فعالیتونو ټینګار زیات شي

دا به د مدني ټولنې سازمانونه وهڅوي څو له  ؤولیتونو په اړه د پوهاوي د زیاتولو پروګرامونو له الرې خپل رول ولوبوي.مس

، مالي مرستې راغونډې او پر ملي وحدت حکومت فشار راوړي څوهغه قوانین چې د خپلو ټولنو سره نږدې اړیکې رامینځ ته

 . بشري حقونو او عدالت ساتنه کوي تصویب کړي

د لومړیتوبونو په توګه په پام باید پر کرهڼه او زیربنا د پانګونې له الرې دې له معیشتونو مالتړ وشي. د بندونو روانې پروژې 

دې جریمه  تړون کوونکياو هغه  ل شيوړتیا پر بنسټ ورکړ ې دد تړونونو قوانین دې تصویب او تړونونهد کې ونیول شي او 

د  کډوالۍوده وکړي. د  سیسټمونه بهتلپاتي دا به د دندو فرصتونو ته السرسي تضمین او د اوبو . نه بشپړوي تړونونهچې  شي

د تولید د  او د اصالح شوو تخمونو په کارونې دې کروندګر سبسایډي ) د حکومت مالي مرستې( تر السه کړي بایدمخنیوي لپاره 

  مقاومت وشي. وشي څو د اوبو د ټیټې کچې په وړاندې نوي کړنالرو نه مالتړ 
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 د ستونزو په وړاندې د بریا بیلګې

د مدني ټولنې یوه فعال د جګړې له سیمو د بند ، لوکړ بریدونهکال په اوړي کې هغه وخت چې طالبانو څو  ۹۱۰۲د  په فراه کې،

 .وښودلهستره میړانه  له ځانه یېچمتو کولو  پهخلکو لپاره د خوندي ځایونو او ترانسپورټ  وپاتې شو

. د بیلګې په توګه، والي د تأییدويبرخه والو ادعا وکړه چې  والیتي چارواکو د مدني ټولنې د فعالینو څارنیز رول په غور کې، 

 د کارکوونکو کړنې دې یو ځل وارزوي.مدني ټولنې پر سازمانونو غږ وکړ څو د سیمه ایز حکومت فعالیتونه وڅاري او 

 

 ختیځ. ۰

 ګرهار() کونړ، نورستان، لغمان، نن

 لنډیز

 میرمنې( برخه اخیستې وه. ۰۲نارینه او  ۷۲کسانو ) ۲۷په ختیځه سیمه کې په څلورو والیتي فوکس ګروپونو کې 

وې، چې د خلکو د مالتړ لپاره د برخه والو پر وړاندې تر ټولو مهمې ستونزې زیاته نا امني  په ګډه دواړه د بودیجې کمښت او  

 ینا امني یې د داخلي بیځایه کیدو او بیوزلۍ لومړنبرخه والو یې د مدني ټولنې السرسي محدوده کړې ده. په کونړ کې، 

هڅوونکي  وګڼل او یواځې هغه د سولې یې په ټولو څلورو والیتونو کې برخه والو همکاري او بیا پخالینه  هڅوونکی المل وباله.

د پیغور په توګه د دې پوهاوي د لوړولو فعالیتونه او د سولې را تګ به یقیني شي چې پراخ بنسټه وي )د ښځو ګډون(، ) وخت د

کې محدودیتونه د نا امنۍ او  پوهنهنډه یاده شوه(. سر بیره پر دې، په زیربنا او سیمې په فوکس ګروپونو کې د ښځو نسبتاً پیکه و

برخه والو د ښوونکو لپاره د روزنیزو پروګرامونو له الرې په ښوونیز نظام کې د اصالحاتو  ي.فساد له کبله الپسې زیات شوي د

د زیربنایي پروژو د تنظیم غوښتنه لپاره کلیوالو سیمو ته د السرسۍ او مسلکي او کرهڼیز روزنیزو پروګرامو د وړاندې کولو او 

       وکړه.

خپله ه پ ننګونه رامینځ ته کړې ده په دې معنی چې د مدني ټولنې سازمانونه د یوهد مدني ټولنې د ارزښت په اړه ټیټ پوهاوي 
، فساد ته د رسیدګۍ او د ښوونیز نظام د پیاوړي کولو په برخه له خلکو سره د مرستې لپاره کې تنظیم کیدونکو پروژو په برخه

کمولو په را د خلکو د ستونزو  کیسې وې چېپه دې سیمه کې سره له دې چې د بریا ډیرې عملي کړې. نه دي ې خپلې موخکې 
  د فوکس ګروپ معلومات محدود وو. پر وړتیا یې رڼا اچوله خو د مدني ټولنې د سازمانونو  کې

خلکو په مالتړ کې اغیزمن د سیمې په کچه دمدني ټولنې سازمانونه په دې باور وو چې دوی په خپلو ټولنو کې د زیانمنوونکو 

مالتړ پروګرامونو د مدني ټولنې سازمانونه د دې جوګه کړل څو له خپلو ګټه اخیستوونکو، ټولنو، او وو. د روږدو کسانو د 

په پایله کې په کونړ کې په نشه ای توکو تړاو را کم او  اس را مینځ ته کړي. د دېیو احس يحکومت تر مینځ باور او د یووال

کي په توګه حکومت د خپل رول په هکله ډیر پوهاوی تر السه کړی زیانمنوونکو خلکو او ټولنو ته د خدمتونو د وړاندې کوون

 او ډیرې ښځې د ملکي دندو د تر السه کولو لپاره هڅول کیږي.   رول ننګول شوی دیپه حکومت کې د ښځو  دی.

د تورنمټونو د  فعالیت په توګه د کریکټ او سپورټروغتیا د  نوي پروګرام له الرې د فزیکي او دماغي د یو په لغمان کې

ریاست سره د کار له الرې د مدني ټولنې  او قبایلو دکم شوی دی. د سرحدونو په نشه اي توکو تړاو  وړاندې کولو له امله

خورا حساس کړي دي. وړاندې په ' ښوونه د ټولو لپاره ' یې د خلککم کړی او  یې را سازمانونو د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی

هم لیدل کیږي چیرې چې خلکو پر یو میکانیزم سره هوکړه کړې چې د یوه مدني بنسټ د ان او ننګرهار کې ورته بریا په نورست

او حکومت د مدني ټولنې د سازمانونو، کې  یرامینځ ته کیدو له الرې به خپل سیمه ایز چارواکي حساب وروکوونکي ساتي. په پا

 ښوونیز مرکزونه هم رامینځ ته شوي دي. ۹۵و لپاره ، مخامخ ناستو ته السرسي ښه شوې ده او د ځواناناړیکې

 

 غرنیزه مرکزي سیمه. ۷

 ) بامیان، دایکندي(

 

 لنډیز

( په دوه والیتي فوکس ګروپونو کې برخه اخیستې وه. په میرمنې ۹۲نارینه او  ۹۲کسانو ) ۲۵په مرکزي غرنیزو سیمو کې 

ښځینه وه. په بامیان کې د برخه والو دوه پر دریمه برخه نارینه وه، په داسې حال کې چې په دایکندي کې بیا دوه پر دریمه برخه 

ه زړه پورې دا وه چې د د مدني ټولنې د سازمانونو د کار پر وړاندې لومړنۍ اندیښنه وه. پ ېدې سیمه کې بودیجوي ستونز

د مدني ټولنې د سازمانونو فعالیتونه  یې د امنیت په پرتله خوندیتوبسلنه برخه وال په دې باور وو چې د کار کوونکو  ۶۴بامیان 
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. په دایکندي کې برعکس له نیمایي زیات برخه وال په دې باور وو چې امنیت او د ټولنې درک د فعالیتونو ډیر اغیزمن کړي دي

 ترسره کولو کې د دوی پر وړتیا اغیزه کړې ده. او د کارکوونکو ساتل ډیر کم د اندیښنې وړ وو.په 

 

 په سیمه کې بشري او پراختیایي وضعیت

یوه مهمه اندیښنه وګڼل شوه.  ۍبیوزل مخ په زیاتیدوسیمه ایزه حکومتولي په دې سیمو کې د خدمتونو د وړاندې کولو، نا امنۍ او 

همدا راز و ویل شول چې د مرکزي حکومت له خوا کمزوري څار د سیمه ایزې ادارې پر خدمتونو یې د خلکو باور کم کړی 

دا احساس موجود و چې سیمه ایزه اداره د روڼتیا، ځواب ورکونې، عدالت او معلوماتو ته د السرسۍ د ښه دی. په دایکندي کې 

افغان ملي پوځ د محدود حضور سره سره یوه ت له کمزوري څار او د محکوکیدو په برخه کې پاتې راغلې ده. د مرکزي 

عمومي اجماع دا وه چې پرته له هغو سیمو چې ستراتیژیک اهمیت لري لکه والیتي سرحدونه او لویه الره په سیمه کې یو سوله 

 ایز وضعیت موجود دی. 

، د ماشومانو او پوهنه پر معیارونو برابره نه ده غتیاله کبله رو مښتد ککي او روزل شوو کارکوونکو د شمیر د مسل 

ماشومان زده کړې ته السرسي نه لري. همدا راز  ۹۲۱۱۱د میندو د مړینې کچه لوړه ده او د اټکل له مخې خوارځواکي او 

په  یادونه وشوه چې سره له دې چې د نصاب او سرچینو کیفیت ال هم ټیټ دی خو د ښوونیزو مرکزونو شمیر زیات شوی دی.

نجونو د زده چې د سره د ټولنې له هغو ګروپونو  د نجونو د زده کړو په وړاندې د مخالفو نظرونو د بدلون په موخه  دایکندي کې

نکو نجونو په شمیر کې زیاتوالی راغلی، خو وکول یوه بریا وه، چې په پای کې ښوونځي ته د تلو په ګډه کار کړو مخالف دي

    ګام کې به له حکومت سره مشورې وشي. ستونزې ال هم شته او په بل 

. په ییرو درې کلونو کې ډیر خراب شوی دد سیمې په کچه یوه ستره اندیښنه ده او باور دا دی چې وضعیت په توچکالي 

د معیشتونو زیانونه اړولي او په دې توګه کرهڼیزو حاصالتو او څارویو ته ، چینو او سیندونو کې د اوبو د زیرمو کمیدو کانالونو

بنسټیزو  او فزیکي ستونزو لهداخلي بیځایه کیدل عام او بیځایه شوي خلک په پایله کې یې نه خوندیتوب یې زیات کړی دی. 

سربیره پردې، د برخه والو په آند مرکزي  د ژوغورنې لپاره بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. اواړتیاوو له کمښت سره مخ دي 

د بیلګې په توګه په دایکندي کې ادعا و او ځمکې ته د السرسي په برخه کې ډیرڅه کوالی شي. حکومت د بیځایه شوو د حقون

ځمکې ته السرسي  ېستوګنیزه ټوټې ۷۱۱خلک بیځایه شوي وو او د مرکزي حکومت په مرستو کې یواځې  ۰۲۱۱۱وشوه چې 

ود ستونزمن وضعیت یې ال پسې خراب کړی سر بیره پر دې، وچکالۍ د کرهڼې موجاو د لنډ مهالو خدمتونو وړاندې کول وو. 

ته الره هواره کړې او مناسبو وسایلو  ڼیزو کړنالرو او محدودو وترینري خدمتونوکمزورو کره یواو سبسایډ ونا کافي روزندی. 

  ده. 

 مهم سیمه ایز لومړیتوبونه

 ) د لویانو لپاره د غیرې رسمي زده کړو په ګډون( پوهنه -

 (زیرمېټمونه، څا ګانې، سونې سیاوبو لګد چاپیلایر زیربنا ) د  -

  زیربنا) د الرو او پلونو د وضعیت ښه کول( -

  توریزم ) د توریزم په برخه کې پانګونه( -

 

 د ستونز په وړاندې د بریا بیلګې

د  دي.راسیون رامینځ ته کیدل شامل ډپه کې: د بامیان د ځوانانو د فی د مدني ټولنې وروستۍ بریاوې یادې کړې چېبرخه والو 

د بیال  تحت البحري ماشومان" په نامه یو تیاتر ټولنو ته ځي او د یوې نندارې له الرې –ځوانانو په مالتړ د " غیر قانوني کډوالۍ 

 بیلو موضوعاتو په اړه خلکو ته پوهاوی ورکوي.

موخه یو کلتوري مرکز رامینځته  د بامیان د لیکوالو او شاعرانو له خوا د کیسو ویلو او کتاب لوستلو د فعالیتونو د هڅونې په

  . یو عامه کتابتون چې د بسپنه شوو کتابونو په مټ نوموړی مرکز بشپړوي.شوی دی

د بامیان د پوهنې په حضور د زیاتولو او ( په ښوونځیو کې د نجونو د EPDد سولې او ډیموکراسۍ لپاره د برابرۍ بنسټ )

له  بنسټ ی. نوموړیو پروګرام پیل کړی دی حق غوښتنېپه موخه یې د  مالتړریاست کې د ښځینه ښوونکو له زیاتوالي څخه د 

بدلون لپاره یې یو السې شوي دي او د بر پوهنې ریاست او اړوندو چارواکو سره د کار له الرې پر محافظه کارو نیوکه کوونکو 

      ګډ غبرګون پلی کړی دی.  

، د خپلې خوښې د کارکوونکو د ګومارنې او نورو سازمانونو ته د اخیستولورونو د کې د مدني ټولنې سازمانونو د پو په دایکندي

 عاید رامینځ ته کړی دی.  باثباتهروزنو د وړاندې کولو له الرې ظرفیت او 
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 مرکزي . ۲

 )غزني، کاپیسا، لوګر، میدان وردک، پنجشیر، کابل، پروان(

 

 لنډیز

 ( برخه اخیستې وه. میرمنې ۵۹نارینه او  ۲۴و )کسان ۰۳۶فوکس ګروپونو کې  ۷د مرکزي سیمې په 

سلنه برخه والو د بودیجې  ۷۴سلنه برخه والو، او د اوه والیتونو په کچه په اوسط ډول  ۰۱۱تر  ۵۹په مرکزي سیمه کې له  

سلنه برخه والو په وینا امنیت یوه ستره ننګونه وه،  ۰۱۱تر نه   ۵۲ دد خپلو فعالیتونو پر وړاندې لومړنی خنډ وګڼلو. نشتوالی یې 

   د ټولو برخه والو له نظره امنیت یوه ستونزه وه.  په ځانګړي ډول په غزني او لوګر کې 

په اړه نه شتون او بیوزلۍ د اوړه استفادې، د بنسټیزو خدمتونو والیتونو له خوا د فساد، له مرسته شوو پیسو د ن ۷د ټولو 

او د ملي وحدت له حکومت نه یې د و چې هیر شوي دي ور په دې باور غزني، کاپیسا او لوګ هتونه وشول. درې والیتونشکای

پر سیاسي مقامونو د . د نه بریالیتوب احساس درلود بهنیمایي برخه والو په ټوله کې کیدای شي  تې پاملرنې غوښته وکړه.زیا

د ماشومانو چې   ګډې اندیښنې وې هغه نیمګړی ټولنیز خوندیتوب یایي خدمتونه اوښوونیز او روغت ېحاکمیت، کمزورنارینه وو 

د محافظه کار کلتور د محدودونکو مهم الملونه ګڼل کیږي. په لوګر کې د پراخ شتون او د بلواګرو  وودوند د کار، کم عمر کې 

پرته ښځې له یوه ' قانوني' ساتوونکي شول. لکه  اغیزو له الرې په یوه رپوټ  کې په تفصیل سره دغه موضوعات وڅیړل

 دسربیره پر دې، په غزني کې دا مهمه نه ده چې د هغوی ناروغي به څومره جدي وي.  ،کلینیکونو ته د ورتګ اجازه نه لري

چې . دي ې ته کړيتشیدل خلک یې څنډسیمې  خوا د له واستازد او د افغان ملي پوځ او ملي وحدت حکومت ۍ د زیاتیدو بلواګر

  د رأیې او په سیمه کې د داخلي بیځایه کیدو د زیاتیدو المل شوی دی. باوردا د دې سیمې د اوسیدونکو له خوا د نه 

ښه کیدو لپاره او د حکومت له خوا د خپلو اتباعو د امنیت د  ،د ستراتیژیکې پالن جوړونې نه نیولې تر حکومتولۍ او زیربنا 

په میدان وردګو، ژمنې او د بنسټیزو خدمتونو او دندو لپاره د یوه بنسټ د رامینځ ته کیدو لپاره اړینو بدلونونو ته اړتیا لیدل کیدله. 

اړتیا منیت د ساتنې لپاره پر سیمه ایزواو د ابلواګرۍ د سمدستي له مینځه وړلو کاپیسا او غزني کې برخه والو په واضح ډول د 

د حکومت له خوا د غفلت احساس ډیر پراخ و او برخه والو فکر کولو چې د  .کړهطرح م وو له خلکو سره د مشورې اړتیا

هیڅ ډول مالتر نه شته. د مدني ټولنې د ارزښت په اړه ټیټ پوهاوی پرته له  لپاره او زیربنا یا د ټولنیز انسجام ټولنیزو آسانتیاوو

   .سلنې پورې( د پام وړ ننګونه وګڼل شوه ۲۲سلنې تر  ۹۱) له  کابل په ټولو نورو والیتونو کې

ګه چې د د بنسټ د فعالیتونو له الرې لیدل کیدی شي. لکه څرند ستونزو پر وړاندې یوه بریا په کاپیسا کې د ځوانانو د یووالي 

 درملو ،ټاکلود سترګو د نمرې د  ډونپه ګ د سترګو د وړیا معایناتوکسانو ته دې مرکز ته د ورتګ له الرې  واړ سترګو یو مرکز

د کورنۍ او ي د ټولنو د عصري کولو او سوکالیو د راوستلو لپاره ټک يهڅوونک نوراو عینکو د ورکړې خدمتونه وړاندې کوي. 

  وګړو یو انځور راڅرګندوي.  ودا په سیمه کې د اړ. وهد برخه والو لیوالتیا  بهرنۍ پانګې د را جلبولو لپاره
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 اجندا

 

 مواد

  ښه راغالست او پیژندګلوي ۰
دقیقې ۵  

۹ 
 

 فعالیتونه -۰ چټکه رأی شمیرنه
له کنفرانس وروسته ستاسو سازمان ته د  اسلزکه چیرې د افغانستان په اړه د بر

 کارونو تر سره کول ډیر آسانه شوي وي خپل السونه اوچت کړئ.
 ستونزمن شوي وي خپل السونه اوچت کړئ. هکه چیرې مو کارون

 
دقیقې  ۵  

 ـ فعالیتونه۹چټکه رأی شمیرنه  ۳

 د الندینیو پوښتنې د یوه ځواب په غبرګون کې خپل الس اوچت کړئ:
 ډیره اغیزه کړې ده؟ وله الندینیو برخو څخه کومه یوه ستاسو پر کار تر ټول

  نشتوالی بودیجېد 

 امنیت 

  دندې/ هیواد ته(د کارمندانو تلل) بلې 

  کم پوهاوید مدني ټولنې د اهمیت په اړه 

 بل کوم المل؟ 

 
 
 
دقیقې ۵  

 ( لنډه کتنه GCAد) ۴
د مدني ټولنې پر تیاریو اجندا،  پر موخو، د افغانستان په اړه د جینوا د کنفرانس

 او دا چې فوکس ګروپونه څه ډول ورسره سمون لري یوه لنډه کتنه.
 .لپاره فرصتد پوښتنو او ځوابونو 

دقیقې ۶۱  

دقیقې ۰۵  د چای دمه ۵  

 بحث ۰ ۶

 ستاسو په والیت کې پراختیایي او بشري وضعیت څنګه دی؟
، کرهڼه، له فساد سره مبارزه، له داخلي پوهنه) په دې کې کیدای شي: روغتیا، 

، SDGs  وچکالي، بیځایه شوو سره مرسته، د بیوزلۍ د کچې راکمول،
 وي.( حکومتولي او نور شامل

 
دقیقې ۲۱  

دقیقې ۶۱   د غرمې د ډوډۍ لپاره دمه  ۷  

  بحث ۹ ۲
ستاسو په والیت کې د ژوندانه د ښه کولو په موخه په پراختیایي پروګرامونو 

درې بدلونونه اړین دي؟ مهرباني وکړي په مشخص ډول ووایئ چې کوم کې 
 ولې.

 
دقیقې ۲۱  

دقیقې ۰۵  د چای دمه ۲  

 بحث ۳ ۰۱
 پر وړاندې بریاوېستونزو د 

برخه وال  په هره برخه کې د خپل د کار بریالۍ بیلګې، تجربې او اغیزې 
 شریکوي

 
دقیقې ۶۱  

۰۰ 
د مدني ټولنې د ملي کنفرانس لپاره د 

 مدني ټولنې د استازو ټاکنه

 د ال نورو جزئیاتو لپاره مهرباني وکړئ الرښوونې وګورئ.   -تسهیل کوونکی
 یواځې د دوه استازو) یو نارینه او یوه میرمن( لپارهله هر والیت څخه ، 

 د مدني ټولنې په ملي کنفرانس کې د ګډون لپاره بودیجه په پام کې نیول شوې 
 ده.

 ټاکنې باید آزادې او عادالنه وي. هر څوک باید اجازه ولري چې په خپله ځان
وکړئ د  په هکله پوه شوئ مهرباني ۍنوماندد چې یا بل کس نوماند کړي. کله 

ټولونوماندانو نومونه پر فلیپ چارټ ولیکئ. که چیرې د نوماندانو شمیر درې 
نارینه او درې میرمنې وي او یا له دې څخه یې شمیر کم وي بیا الندیني 

   پړاوونه تعقیب کړئ:
( نوماندانو ته دوه دقیقې وخت ورکړئ چې خپل ځان در وپیژني او دا په ډاګه ۰

 فرانس کې د ګډون لپاره غوره نوماندان دي؛کړي چې ولې په ملي کن
کله چې د نوماندانو د پیژندنې بهیر پای ته ورسیده، رأیه ورکونه به پیل شي. ( ۹

( برخه وال باید یوه نارینه او یوې میرمنې ته د FGDد نوماندانو په ګډون د )
رأیې ورکونې وړتیا ولري. رأیه ورکوونکي باید د کاغذ په یوه ټوټه د هغو 

ه لري بیا دې خپلې تموی ورڅخه د خپل د استازولۍ کسانو نومونه ولیکي چې د
 رأیې د رأیو لپاره په ځانګړي شوي صندوق کې واچوي.

(  په پای کې، رأیې وشمیرئ او پایله یې پر فلیپ چارټ ولیکئ، مهرباني ۳
که . یادداشت کړئ چې په دویم مقام کې ديوکړئ د هغو کسانو نومونه هم 

امکاناتو په کنفرانس کې د زیاتو کسانو د ګډون اجازه ورکوله هغوی  بودیجوي

 
دقیقې ۶۱  
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  به هم په پام کې ونیول شي.
 
که چیرې د نوماندانو شمیر له درې نارینه او درې میرمنو څخه زیات وي، بیا 

دغه شمیره درې نارینه او درې مهرباني وکړئ د الندینیو پړاوونو له الرې 
 میرمنو ته را کم کړئ: 

(  د وخت د سپما په موخه دا تشریح کړئ چې تاسو غواړئ دغه شمیر ۴     
 کم کړئ.

د ټولو برخه والو نومونه پر فلیپ چارټ ولیکئ او له برخه والو  ( ۵     
 هیوه نارینه او یوې میرمنې ته رأیوغواړئ چې د خپلو السونو په اوچتولو سره 

 ورکړي.
(  په دې صورت کې تر ټولو د لوړو رأیو درلودونکي درې نارینه او ۶      

میرمنې به وروستي نوماندان وي. د نوماندانو تر مینځ د اړیکو د شتون په 
بیا مهرباني وکړئ د السونو د اوچتولو له الرې یواځې د همدې صورت کې 

 ۰،۹ا مهرباني وکړئ نوماندانو تر مینځ یوه بله رأیه اخیستنه تر سره کړئ او بی
 پړاوونه تعقیب کړئ. ۳او 

 
  

 

 

 د فوکس ګروپ تسهیل کوونکو ته الرښوونې

 

  د دې فوکس ګروپونو موخه د برخه والو په مینځ کې د پراختیایي موضوعاتو په اړه د بحثونو هڅول او د

 مشخصو سپارښتنو وړاندې کول دي.

  بریالیو  والیتونو کې د مدني ټولنې د ارزښتناکه کار تأییدول دي چې دا به دد دې فوکس ګروپونو دوهمه موخه په

 کیسو او تجربو له الرې وشي.

  د فوکس ګروپ د بحثونو محتوا د مدني ټولنې د دریځ د مقالې په ګډون به د جینوا د کنفرانس لپاره د مدنی ټولنې

 په مهمو پیغامونو کې وکارول شي.

  شوی وي او د بحثونو بشپړ جزئیات به  ثبتنکي له خوا وچې د رپوټ لیکود فوکس ګروپ پایله به یو رپوټ وي

 ي.کړوړاندې 

  او موندنې به سره یو ځای کړي. توحیدد ټولو والیتونو د فوکس ګروپونو رپوټونه به په یوه رپوټ کې  

 بحث لپاره نورې غونډې یا فرصتونه ې موضوع د د فوکس ګروپ بحث باید د امنیتي مسایلو په اړه نه وي! په د

 موجودې دي.

  د فوکس ګروپ بحثونه باید د پوښتنو پر ځوابونو متمرکز وي او مسیر یې باید د تسهیل کوونکي له خوا وساتل

 شي.

  د پیژندګلوي په برخه کې باید له هر یوه کس څخه غوښتنه وشي چې د خپلو سازمانونو د کاري برخې په اړه و

 ، روغتیا، حکومتولي، او داسې نور(.پوهنه) وایي

  استازو ټاکنه  ۹د کابل د ملي کنفرانس لپاره د 

دا به د ورځې په پای کې تر سره شي څو په لومړي سر کې برخه والو ته د اجندا پر مهمو موضوعګانو د بحث 

 ښې په دې وتوانیږي چې لپاره هم پوره وخت ولري او پیژندګلويد یو بل سره د  لپاره پوره وخت ورکړي او

  .پریکړې وکړي

د دوه تنو ګډونوالو ) یو نارینه او یوه میرمنه( ته له هر والیت څخه په ملي کنفرانس کې د ګډون لپاره یواځې 

 بودیجه په پام کې نیول شوې ده.

 ځي. به ته مهرباني وکړئ ټولو ته دا واضح کړئ چې دوی د جینوا کنفرانس ته نوماند نه دي، بلکې یواځې کابل

" لګښت هم ) د ملي کنفرانس د  راځي په بودیجه کې د "محرمد والیتي ګډونوالو لپاره چې په موټر کې کابل ته 

خو که استازي په طیاره کې کابل ته راځي هغوی ته د محرم ه توګه( په پام کې نیول شوی دی، بودیجې د برخې پ

( له BAAGنو مهرباني وکړئ د )بودیجې په اړه پوښته لرئ د لرلو اجازه نه ورکول کیږي. که په دې اړه یا د 

 همکارانو څخه پوښتنه وکړئ.

 ټاکنې باید آزادې او عادالنه وي. هر څوک باید اجازه ولري چې په خپله ځان
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ئ. که نوماندانو نومونه پر فلیپ چارټ ولیک د نوماندۍ په هکله پوه شوئ مهرباني وکړئ د ټولوچې یا بل کس نوماند کړي. کله 

چیرې د نوماندانو شمیر درې نارینه او درې میرمنې وي او یا له دې څخه یې شمیر کم وي بیا الندیني پړاوونه تعقیب 

 کړئ:  

کې د  کړي چې ولې په ملي کنفرانس نوماندانو ته دوه دقیقې وخت ورکړئ چې خپل ځان در وپیژني او دا په ډاګه( ۰              

                                                                                                  نوماندان دي؛لپاره غوره  ګډون 

( برخه FGD( کله چې د نوماندانو د پیژندنې بهیر پای ته ورسیده، رأیه ورکونه به پیل شي. د نوماندانو په ګډون د )۹

رأیې ورکونې وړتیا ولري. رأیه ورکوونکي باید د کاغذ په یوه ټوټه د هغو  وال باید یوه نارینه او یوې میرمنې ته د

لري بیا دې خپلې رأیې په ځانګړي شوي صندوق کې  تمهکسانو نومونه ولیکي چې دوی ورڅخه د خپل د استازولۍ 

 واچوي.

نومونه هم یادداشت  (  په پای کې، رأیې وشمیرئ او پایله یې پر فلیپ چارټ ولیکئ، مهرباني وکړئ د هغو کسانو۳

بودیجوي امکاناتو په کنفرانس کې د زیاتو کسانو د ګډون اجازه ورکوله هغوی به  کهکړئ چې په دویم مقام کې دي. 

 هم په پام کې ونیول شي. 

دغه که چیرې د نوماندانو شمیر له درې نارینه او درې میرمنو څخه زیات وي، بیا مهرباني وکړئ د الندینیو پړاوونو له الرې 

 کړئ:  هشمیره درې نارینه او درې میرمنو ته را کم

 (  د وخت د سپما په موخه دا تشریح کړئ چې تاسو غواړئ دغه شمیر کم کړئ.۴     

(  د ټولو برخه والو نومونه پر فلیپ چارټ ولیکئ او له برخه والو وغواړئ چې د خپلو السونو په اوچتولو سره یوه نارینه ۵     

 ورکړي. هته رأی او یوې میرمنې

(  په دې صورت کې تر ټولو د لوړو رأیو درلودونکي درې نارینه او میرمنې به وروستي نوماندان وي. د نوماندانو تر ۶      

مینځ د اړیکو د شتون په صورت کې بیا مهرباني وکړئ د السونو د اوچتولو له الرې یواځې د همدې نوماندانو تر مینځ یوه بله 

 پړاوونه تعقیب کړئ. ۳او  ۰،۹تر سره کړئ او بیا مهرباني وکړئ رأیه اخیستنه 
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Annex 3: Civil Society Position Paper 

 

Geneva Conference on Afghanistan 
Civil Society Position Paper  

November 2018 
 

Over the last 17 years Afghanistan has gone through remarkable changes after decades of 
war and violence. In that time, the Afghan people have seen developments in access to 
education, healthcare and other basic services that were either cut off or reduced in the 
previous decades of conflict. However, there is still a long way to go, especially as the 
conflict extends out into yet another year. Despite these challenges, the number of civil 
society groups and activists has continued to grow, with many of these organisations trying 
to fill in the gaps where the government is unable to engage with citizens and provide much-
needed services. However, as the war expands out into new territories — including the 
nation’s urban centres — and with civilian casualties mounting, many of these groups are 
facing major challenges in reaching people in need. This is why it is so important that both 
the Afghan government and the international community hear the voices of the country’s civil 
society. The ability of these organisations to reach people on the ground, including many 
communities the government has been unable to access, allows them to be yet another 
voice for the millions of people trying to build their lives despite the effects of the mounting 
violence — poverty, inability of children to access education, lack of service delivery and 
difficulties traveling.  
 
In consultation with representatives from all 34 provinces, including 68 representatives who 
gathered in Kabul on the week of November 11, 2018, several key areas have been 
identified for the Kabul government and its international partners to focus on. 
 
There are three issues in particular that respondents from every region of the country listed 
as major difficulties that affect all other areas of their lives: the conflict itself, endemic 
corruption and the increasing poverty in the country. For all of the respondents these areas 
were simultaneously interconnected and also have a massive spill-over effect on all the 
other challenges they face. The respondents all said there must be a serious, concerted 
effort to finally bring this current conflict to an end. Additionally, even residents in more 
‘secure’ areas of the country are feeling the impacts of an economic downturn that began in 
2013, carried on through the months-long presidential election process of 2014 and 
continues to this day. According to the Central Statistics Office, between 2015 and 2016, the 
unemployment rate in the country grew2 from 25 percent to 40 percent. Adding to the impact 
of the poverty is the endemic corruption Afghans face in every aspect of their lives.  In 2016, 
Integrity Watch estimated3 that Afghans paid nearly $2.9 billion in bribes. With at least 54 
percent4 of Afghans living below the poverty line, each bribe comes at a tremendous cost 
that often keeps many people from being able to see even the most basic bureaucratic and 
logistical processes through to the end. Additionally, recent years have seen the precipitous5 
decline in the value of the Afghani against foreign currencies. According to media reports, 
since 2011, the Afghani has fallen more than 40 percent6 in comparison to the dollar. 
Though the decline has been attributed to a number of factors, including the smuggling of 

                                                           
1. “Unemployment rate spikes in Afghanistan”. Tolo news, 2016.  

https://www.tolonews.com/afghanistan/unemployment-rate-spikes-afghanistan 
2. Integrity Watch Afghanistan, National Corruption Survey 2016 - Afghan perceptions and experiences of corruption. 

https://iwaweb.org/wp-content/uploads/2016/12/NCS__English__for-web.pdf 
3. “Over 54% of Afghans live below the poverty line: CSO” ATN news,  2018  

https://ariananews.af/over-54-percent-of-afghans-live-under-poverty-line-cso/ 
4. “Currency markets - Afghan Afghani” Trading Economics, 2018  

https://tradingeconomics.com/afghanistan/currency 
5. “Afghani Devaluation: Unintended or Deliberate?” Pajhwok Afghan News Reflecting the Truth, 2018 

https://www.pajhwok.com/en/opinions/afghani-devaluation-unintended-or-deliberate-0 

https://www.tolonews.com/afghanistan/unemployment-rate-spikes-afghanistan
https://iwaweb.org/wp-content/uploads/2016/12/NCS__English__for-web.pdf
https://ariananews.af/over-54-percent-of-afghans-live-under-poverty-line-cso/
https://ariananews.af/over-54-percent-of-afghans-live-under-poverty-line-cso/
https://tradingeconomics.com/afghanistan/currency
https://www.pajhwok.com/en/opinions/afghani-devaluation-unintended-or-deliberate-0
https://www.tolonews.com/afghanistan/unemployment-rate-spikes-afghanistan
https://iwaweb.org/wp-content/uploads/2016/12/NCS__English__for-web.pdf
https://ariananews.af/over-54-percent-of-afghans-live-under-poverty-line-cso/
https://tradingeconomics.com/afghanistan/currency
https://www.pajhwok.com/en/opinions/afghani-devaluation-unintended-or-deliberate-0
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foreign currencies from Afghanistan to neighbouring countries, the impact for the citizens of 
Afghanistan has been greater strains on families trying to procure staple goods. 
 
Beyond these three issues, the delegates gathered at various meetings held across the 
nation’s 34 provinces also cited seven important areas that must be addressed by the 
Afghan government and their international counterparts: peace, security and the protection 
of civilian victims of war, service delivery and aid effectiveness, corruption, strengthening 
and developing the role of civil society, social protection — particularly of the millions of 
disabled people and those who have been displaced by war and environmental disasters — 
women’s inclusion and education. 
 
1. Peace, security, and the protection of civilian victims of war 

The current conflict in Afghanistan is only the latest in a decades-long cycle that has seen 
the Afghan people move from one war or period of political unrest to another. However, in 
recent years, the current war in Afghanistan has gone through remarkable transformations. 
Over the last four years, the people have seen the formation of a new armed opposition 
movement, as fighters claiming allegiance to the so-called Islamic State have taken root in 
the East and North of the country. According to the latest figures7 from the Special 
Investigator General for Afghan Reconstruction, the Taliban currently controls or influences 
more than 45 percent of the nation’s 300-plus districts. At the same time, there are renewed 
efforts for a fast-tracked peace process which has caused concern that a quick negotiation 
will not allow time for sufficient inclusion of women and other marginalised groups and 
therefore, will not be sustainable. 
 
The consultations with provincial civil society actors found that the ‘great insecurity’ in the 
nation involves several intertwining factors including political, economic, social, and religious 
aspects. Airstrikes targeting insurgents kill innocent civilians and this has made the situation 
much worse. An October report8 by the United Nations Assistance Mission in Afghanistan 
found that the first nine months of 2018 saw a total 8,050 civilian casualties (2,798 deaths 
and 5,252 injuries). This figure represented a five percent increase in civilian deaths from the 
same period a year prior. Many citizens believe that people in their communities join 
insurgent groups not only due to religious ideologies but for taking revenge over past 
injustices.  
 
Corruption has always has been one of the root causes hindering the success of security 
forces in many provinces. Citizens from the provinces highlighted this as a major issue, with 
army members known to illegally sell weapons to other groups.  
 
The level of criminality in the country has risen and the government is challenged when it 
comes to control and oversight of the country, especially along the borders, where 
explosives can easily be brought into the country, drug trafficking is rampant, insurgents are 
able to cross into the country freely, and the recruitment of young university and school 
students by insurgent groups is prominent. Furthermore, informal power groups in 
Afghanistan do not obey the law, creating security incidents and increasing criminality. Even 
when perpetrators are arrested, they are easily freed without being prosecuted.  
 
With so few opportunities for employment in the country, many people are joining insurgent 
groups not only as part of religious ideology, but because they receive financial benefits from 

                                                           
7 October 30 2018 Report - Special Investigator General for Afghan Reconstruction.  
https://www.sigar.mil/pdf/quarterlyreports/2018-10-30qr.pdf 
8 Quarterly report on the protection of civilians in armed conflict: 1 January to 30 September 2018 - United Nations Assistance Mission in 
Afghanistan (UNAMA), 2018  
https://unama.unmissions.org/sites/default/files/unama_protection_of_civilians_in_armed_conflict_3rd_quarter_report_2018_10_oct.p
df 
 

https://www.sigar.mil/pdf/quarterlyreports/2018-10-30qr.pdf
https://unama.unmissions.org/sites/default/files/unama_protection_of_civilians_in_armed_conflict_3rd_quarter_report_2018_10_oct.pdf
https://www.sigar.mil/pdf/quarterlyreports/2018-10-30qr.pdf
https://unama.unmissions.org/sites/default/files/unama_protection_of_civilians_in_armed_conflict_3rd_quarter_report_2018_10_oct.pdf
https://unama.unmissions.org/sites/default/files/unama_protection_of_civilians_in_armed_conflict_3rd_quarter_report_2018_10_oct.pdf
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opposition groups. Afghanistan is a country with enriched natural resources including 
forests, high production of famous fruits, cotton, and other minerals. These resources are 
purchased by neighbouring countries at very low prices and after being processed, 
neighbouring countries are able to sell it at very high prices with their own tags/label on it. 
Therefore, addressing the economic concerns of the Afghan people is extremely important, 
as it will also have an impact on overall peace and security.  
 
Recommendations 

 The industrial sector should be developed so that the natural resources of the 
country can be utilized and profited from internally to boost the economy. The 
international community should also invest in the industrial sector so the country 
stand on its own feet rather than being dependent on international funds. 
Government should encourage the investors by providing them coupons and other 
benefits.   

 Airstrikes on the houses of civilians should be stopped. There should be a 
proper mechanism to identify insurgents and only target them.  

 The detective system and control of government on the borders and inside 
different institutions such as universities, schools and other similar areas in 
the local communities should be increased. Proper detective equipment should 
be placed in different areas of the city to identify explosives and weapons carried by 
insurgents. 

 The Government should take proper measures and provide assistance to help 
the people who are displaced internally due to the overtake of their province by 
insurgents. 

 A special control and oversight mechanism should be developed to reduce 
corruption in the military. The senior management of the military and army should 
be selected based on merit and ability and those who are corrupt should not be able 
to move from one post to another. Opportunities should be provided to the new 
abilities. 

 In order to help reduce criminality, the informal power groups should be 
arrested and they should be prosecuted according to the law. This would need a 
focus to improve the justice sector.  

 The High Peace Council, which has been in existence since 2010, must be 
reformed and restructured to become a smaller, nimbler organisation. A smaller 
HPC would help the Afghan public recognise exactly who is part of the group and 
what role each member serves. This will also aid in accountability, as the public will 
know exactly who to refer to when questions or issues arise. Additionally, as 
Afghanistan is still a largely aid-dependent country, reducing the size of the body 
would also help reduce costs and possibly revert that funding to locally-focused 
peace efforts. 

 International community must warn and hold some of the main neighbor countries 
who has been plotting different plots to worsen the security of Afghanistan.  

 The coordination mechanism between central MoI and provincial ANA should 
be improved and central MoI should provide on-time assistance to the 
provincial forces when they need it and when their province are under the 
attack of insurgents. 

 The Government must pay equal attention to all provinces, especially 
provinces with minorities who have been targeted by insurgent groups and 
suffered immense causalities.  

 
2. Aid Effectiveness and Service Delivery 

As with every other facet of life, insecurity and corruption are also impacting the delivery of 
aid and services in the country. With the war now encompassing both the urban centres and 
districts, delegates at the provincial focus groups and in Kabul expressed their concern 
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about the sheer amount of human and technical capital that is lost due to insecurity in the 
country. Though the Taliban and forces claiming allegiance to Daesh have claimed 
responsibility for attacks on aid groups and nongovernmental organisations in the past, the 
insecurity faced by these groups is not just limited to the armed opposition. There is also the 
alarming number of disappearances, attacks and even killings carried out by unknown 
elements.  
 
Reductions in funding have also dealt a massive blow to groups looking to address 
government shortfalls by providing aid and services to people in need. When there are 
funds, often grassroots and small organisations are overlooked given the perceived 
difficulties they have in meeting compliance standards.  
 
Recommendations 

 Civil society members called for a more equal distribution of funds between 
local and international groups. Providing more direct financial assistance to local 
groups has two specific benefits: 1. Local groups are more directly and consistently 
in contact with specific communities, which gives them more insight into the specific 
needs of a community 2. Because they are already in the country, and the 
communities they serve, local groups can often operate at much lower costs.  

 For projects that involve multiple stakeholders from the government, the 
international community and local groups, there must be an emphasis on 
greater coordination between each stakeholder. Such efforts would reduce or 
eliminate redundancies and would insure that the aid and services are delivered 
directly to those most in need. This would also greatly reduce the amount of time 
spent on bureaucratic matters, especially if a database or any similar system can be 
established to help facilitate efforts between the three entities. The establishment of 
such systems would also greatly reduce the amount of bribes aid groups would have 
to pay in order to do their work.  

 The government must make reforms to the national priority list, taking 
recommendations from civil society groups into account. For instance, many 
representatives of education-focused groups said when they approached foreign 
donors for financial assistance they were told that because the government has not 
identified education as a national priority, the amount of money they can provide to 
such groups is limited.  

 The government and international donors must work with local NGOs to 
improve umbrella groups, which can bring together different organisations working 
on similar issues so that they can make collective decisions and divide the work 
according to each organisation’s strength. Again, this would be extremely beneficial 
in eliminating redundancy of efforts. 

 There should be a greater focus on the capacity building of human resources 
in the public service delivery sectors.However, Capacity building should not be 
limited to a single sector because health sector relies on other sectors. 

 Establish an ICT enabled monitoring and evaluation system of the public 
service delivery sectors to improve accountability and transparency, and deter 
graft at the micro and macro level. 

 A National Public Services Information Management System designed to 
collect, process, and disseminate information in order to inform response, 
reform policy and research. 

 Work to improve the long-term sustainability of civil society, by donors 
supporting core budget rather than project based and increasing off-budget funds 
with a high percentage going to local organisations. 

 Support initiatives which would increase CSOs credibility. 
 
Aid effectiveness in the health sector 
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There were also major shortages reported in terms of health services, this includes: 
community-based hospitals in rural areas, properly-trained health professionals to staff those 
facilities (including female doctors to attend to female patients) and awareness campaigns 
by health authorities, to alert communities about any impending health risks. Given the fact 
that more than 60 percent of the Afghan population is illiterate, awareness raising has a 
huge impact in controlling preventive disease and de-stigmatisation of mental disabilities and 
harmful practices (i.e. stigma that persons with disabilities are harmful and virginity testing). 
 
Health infrastructure should be built in a way to be more responsive and objective to the 
immediate needs of each community. 
 
Recommendations for health sector 

 A greater focus on capacity building of human resources for the health sector, 
especially in the provinces.  

 Establishment of a database system for health services, to help identify 
shortcomings, additional needs, and ease the monitoring mechanisms for holding 
health institutions accountable for their effectiveness. The data gathered by such a 
system would also aid policy development by basing it upon evidence directly 
collected by health facilities and the ministry of public health. 

 
3. Fight against corruption 
Corruption has unfortunately remained a part of daily life for millions of Afghans and has 
become an issue that affects every Afghan across the country. At least 54 percent9 of 
Afghans currently live below the poverty line, which means corruption and bribery are not 
only taking a heavy financial toll on millions of Afghans but are also leaving large swathes of 
the country out of formal systems, including basic matters like obtaining a tazkira, national 
ID, obtaining a passport or driver’s license, seeking medical care and procuring a passport.  
 
Recommendations 

 When making appointments to high-level posts, the government must 
emphasise identifying capable, experienced individuals, rather than on their 
political or ethnic allegiances. The current tendency of politicians to appoint high-
level officials based on ethnic patronage or political affiliation has greatly impacted 
not only the capacity of those appointed to key positions but also limited the amount 
of accountability they face.  

 The government should avoid cleaning ministries and other institutions of 
corrupt or ineffective figures by conducting large, sweeping firings. Civil 
society organisations say that this is actually counterproductive, as many of these 
people will go on to find employment in other offices that they are likely equally as 
unqualified for.  

 The government should create a mechanism that requires senior officials to 
file in-depth bi-annual reports on their achievements and challenges in detail. 
This will allow for more close monitoring of these officials and the organs they head. 
Such reports can be replicated throughout the levels of each ministry or government 
office as a sign of stronger political will to fight corruption at all levels. These kinds of 
reports can also serve as the basis for the institutionalisation of the monitoring and 
evaluation of all officials at every level of government. 

 The government must undertake efforts to create electronic and Internet-
based systems for citizens who have access to computers and the Internet. 
The current reliance on handwritten documents not only causes delays in 

                                                           
9 “Over 54%of Afghans live below the poverty line: CSO” ATN news, 2018  

https://ariananews.af/over-54-percent-of-afghans-live-under-poverty-line-cso/ 
 

https://ariananews.af/over-54-percent-of-afghans-live-under-poverty-line-cso/
https://ariananews.af/over-54-percent-of-afghans-live-under-poverty-line-cso/
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bureaucratic matters, but also creates a space for possible corruption or mishandling 
of documentation. Therefore, any efforts by the government to create electronic 
mechanisms for bureaucratic matters would not only speed up processes, but also 
eliminate the chances for corruption and errors inherent in handwritten 
documentation.   

 There must be concerted efforts towards informing the public of their rights. 
This is crucial to the fight against corruption. Though nearly every Afghan has 
experienced administrative corruption, not many can identify it, which is a key factor 
in reporting those who engage in graft and bribery. If the government begins to apply 
legal mechanisms to hold corrupt officials to account, the Afghan public will not only 
get a better sense of what administrative corruption looks like, but will also gain faith 
in the Afghan bureaucracy, making them more likely to engage in formalised 
processes.  

 The government should be willing to consult civil society organisations when 
it comes to drafting and passing legislation, in order to assist with the rule of 
law. Again, because civil society organisations often have more direct, on-the-
ground experience with local communities, they can at times provide better insights 
into how laws (or the lack thereof), will impact the lives of Afghans across the 
country. 

 Ensure the salary scale for low and middle level staff of the government are 
realistic and allows them to be able to adequately cover their daily life 
expenses, which would help reduce corruption. 

 
 
4. Women’s inclusion 
Though members of the international coalition often cited the re-emergence of women in 
society as a basis for the 2001 intervention, millions of women are still not able to participate 
in many aspects of society even more than 17 years since the fall of the Taliban and the two 
decades since the civil war of the 1990s. 
 
Again, one of the major factors that keep women from enjoying many of their rights, 
including the ability to partake in social and political life, is the endemic corruption that has 
plagued the country over the last decade-and-a-half. Without access to education and 
employment, many women simply cannot afford the bribes required for even the most basic 
of bureaucratic matters. With proper education and finances, many women are also at a 
great disadvantage in terms of appointments to official positions as they are not able to 
establish the social networks needed in such a patronage-based system of appointments. 
 
In terms of education, there are simply not enough proper educational institutions for 
women and girls in the country. Last January, the Ministry of Education said that at least 
1,00010 schools across the country have been closed due to insecurity. Often, it is girls’ 
schools that are the first to be closed. According to a January 2018 UNICEF report, at least 
60 percent11 of girls are unable to attend school across the country. 
 
Even when girls can attend school, the facilities (like boys’ schools) are often lacking 
everything from proper buildings to qualified teachers. Civil society representatives in 
Parwan and Nimroz provinces, both relatively secure, said hundreds of schools across their 
provinces lack female teachers to teach girl students. In Nimroz, there is also a lack of 
proper higher education facilities for young women wishing to continue their education. 
 

                                                           
10 “Treading Carefully, Negotiating with the Taliban on girls education”. Qantara.de, 2017.  

https://en.qantara.de/content/negotiating-with-the-taliban-for-girls-education-treading-carefully 
11 “Up to 60% of Afghan girls out of school: reports” Al-jazeera news, 2018.  

https://www.aljazeera.com/news/2018/06/60-percent-afghan-girls-school-report-180603150117803.html 
 

https://en.qantara.de/content/negotiating-with-the-taliban-for-girls-education-treading-carefully
https://www.aljazeera.com/news/2018/06/60-percent-afghan-girls-school-report-180603150117803.html
https://en.qantara.de/content/negotiating-with-the-taliban-for-girls-education-treading-carefully
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Recommendations 

 Education must be listed as a national priority by the government, and there 
must be an emphasis placed on training female teachers in order to insure no 
more girls are kept out of school due to a lack of quality education facilities.  

 There must be more of an effort made to engage women and vulnerable 
groups particularly families/victims of past atrocities in the peace process. 
Civil society actors welcome the idea of a political settlement provided that it does 
not comprise the achievements of the past 17 years in democratic and human rights 
spheres, but all elements of Afghan society must feel included in the process. This 
will insure that the rights women have regained over the last 17 years are not once 
again lost as part of a peace deal that lacks the representation of women, and the 
political settlement does not overlook the right of victims. The recent call for the 
inclusion of women in the peace process by President Ashraf Ghani has been 
welcomed as a positive step, but civil society organisations remind the government 
of national unity that the president’s statement must be followed up with practical 
actions that insure the voices of millions of Afghan women are heard.  

 Civil society organisations are also calling on the government to insure laws 
pertaining to women, including the Elimination of Violence Against Women 
law, be properly implemented. Though the drafting of such laws are an important 
step, they are of little value without implementation. 

 During the Brussels Conference on Afghanistan, the Government during the 
promised to establish an EVAW special court in all provinces by the end of 
2018, however to date this has only been done in 18 provinces.  This needs to 
be rectified to ensure the structures needed to implement the EVAW law is available 
to women and citizens in every province of the country. 
 
 

5. Elections 
On October 20, more than four million12 Afghans, including a record 33 percent13 of women, 
withstood concerted Taliban attacks targeting the polls, to cast their ballots in the 17th14 
parliamentary election. However, that enthusiasm, despite two previous elections plagued 
with accusations of widespread, fraud perceived to be government-assisted or taking place 
due to low government oversight, was met with massive logistical failings that saw people 
waiting in hours-long lines due to reports of missing ballot papers, ballot boxes, 
malfunctioning biometric devices15 (which were being employed for the first16 time) and 
even centers that never opened their doors because election staff simply did not show up. 
Election monitoring organisations found that at least 521 polling places across 21 
provinces, including Kabul, never opened on election day. Of the polling places that did 
open on October 20, at least 68 percent of them were opened late, beyond their 7am stated 
opening. 
 
As a result of the technical issues and absence of election workers, the vote was 
extended17 into a second day in centers that were not properly functioning or did not open. 

                                                           
12 “Four million vote in Afghanistan despite violence and technical glitches” CNN news, 2018.  
https://edition.cnn.com/2018/10/20/asia/afghanistan-elections-intl/index.html 
13 “Voting for landmark Afghan parliament polls conclude” Anadolu Agency, 2018.  
https://www.aa.com.tr/en/asia-pacific/voting-for-landmark-afghan-parliament-polls-concludes/1288710 
14 “Afghanistan Election Conundrum (16) Basic facts about the parliamentary elections” Afghan Analyst Network, 2018.  
https://www.afghanistan-analysts.org/afghanistan-election-conundrum-16-basic-facts-about-the-parliamentary-elections/ 
15 “Election Commission Unveils New Biometrics Devices” Tolo news, 2018.  
https://www.tolonews.com/afghanistan/election-commission%C2%A0unveils-new-biometric-devices 
16 “Afghanistan elections conundrum (21): Biometric verification likely to spawn host of new problems Afghanistan Analyst Network, 2018.  
https://www.afghanistan-analysts.org/afghanistan-elections-conundrum-21-biometric-testing-likely-to-spawn-host-of-new-problems/ 
17 “Afghanistan extends election to Sunday due to chaos at polling stations” Reuters, 2018.  
https://www.reuters.com/article/us-afghanistan-election-extend/afghanistan-extends-election-to-sunday-due-to-chaos-at-polling-
stations-idUSKCN1MU09A 
 

https://www.tolonews.com/afghanistan/ghani-calls-women-participate-peace-talks-process
https://edition.cnn.com/2018/10/20/asia/afghanistan-elections-intl/index.html
https://www.aa.com.tr/en/asia-pacific/voting-for-landmark-afghan-parliament-polls-concludes/1288710
https://aan.af/2ypbu7r
https://www.tolonews.com/afghanistan/election-commission%C2%A0unveils-new-biometric-devices
https://www.afghanistan-analysts.org/afghanistan-elections-conundrum-21-biometric-testing-likely-to-spawn-host-of-new-problems/
https://www.reuters.com/article/us-afghanistan-election-extend/afghanistan-extends-election-to-sunday-due-to-chaos-at-polling-stations-idUSKCN1MU09A
https://edition.cnn.com/2018/10/20/asia/afghanistan-elections-intl/index.html
https://www.aa.com.tr/en/asia-pacific/voting-for-landmark-afghan-parliament-polls-concludes/1288710
https://www.afghanistan-analysts.org/afghanistan-election-conundrum-16-basic-facts-about-the-parliamentary-elections/
https://www.tolonews.com/afghanistan/election-commission%C2%A0unveils-new-biometric-devices
https://www.afghanistan-analysts.org/afghanistan-elections-conundrum-21-biometric-testing-likely-to-spawn-host-of-new-problems/
https://www.reuters.com/article/us-afghanistan-election-extend/afghanistan-extends-election-to-sunday-due-to-chaos-at-polling-stations-idUSKCN1MU09A
https://www.reuters.com/article/us-afghanistan-election-extend/afghanistan-extends-election-to-sunday-due-to-chaos-at-polling-stations-idUSKCN1MU09A
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Election monitoring organisations noted that this 24-hour extension was in fact in violation 
of Article 104 of the election law. The fear was that this extension into a second day would 
create the opportunity for overnight fraud between the 20th and 21st of October.  
 
This left the people feeling that they had done their duty as citizens, despite considerable 
risks to their own safety, but that the government failed to meet their enthusiasm with 
proper oversight of an election had already been delayed by more than three years due to 
security concerns and political infighting within the national unity government over electoral 
reform procedures. The latest election was yet another example of the urgent need for 
proper election reform in the country. 
 
In order to rebuild the people’s trust in the election process, the government and its 
international partners must undertake several changes in the handling of the election 
process from the initial announcement to the final declaration of the victorious parties. 
 
Recommendations 

 The government must finally embark on a wide scale rollout of the e-Tazkira 
(electronic national ID cards), which would help reduce the potential for fraud. 
This would also be a less dangerous method of registering voters than the current 
system, which involves the affixing of a voter ID sticker to the back of a person’s 
paper tazkira, a method which could potentially put someone at great risk if they 
were to have their tazkira in their possession while passing through opposition-
controlled territories. An e-Tazkira system would also aid in establishing proper 
voter lists. With a proper voter list backed up by an e-Tazkira, election workers could 
verify that people are voting in the correct districts, that they are voting only once 
and that their identities have been biometrically verified ahead of their arrival at the 
polling place.  

 There must be an increase in representation of the Independent Election 
Commission in the provinces. This would help encourage voters in rural areas, 
who may otherwise feel left out or uninformed about the election process. A greater 
IEC presence at the provincial level would also insure that all election procedures 
are carried out properly and that local militias, strongmen and warlords are not able 
to interfere in the process.  

 Increase female participation in the election process. Currently, voting is the 
one form of political participation in which women have the most agency and are 
equal to men — each person, regardless of gender, technically is only granted a 
single vote. Therefore, it is highly imperative that women’s participation in elections 
be simultaneously safeguarded and enhanced. This is another area in which greater 
representation of IEC officials in the provinces is important, as it would offer women 
a chance to learn about their rights as voters. 

 The government must make every effort to bring an end to politics based on 
ethnicity, and those that advance such causes. They must insure that no 
government official interferes in what should be a free and fair election process. 
After two back-to-back presidential elections ridden with accusations of government 
meddling and fraud, it is absolutely imperative that the government work to re-earn 
the public’s trust by insuring that no official, at any level, is able to interfere in the 
democratic process.  

 The government must commit to finally hold elections in the Eastern province 
of Ghazni, which was not able to take part in the October 20 polls (or the 
rescheduled elections in Kandahar a week later), due to security and logistical 
issues.  A resolution to these challenges must be found, so that the residents of 
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Ghazni can be assured that their voices will be heard when it comes to their 
representation in the ‘House of the Nation.’  

 District and provincial council elections must also be conducted, so that 
people in all levels of society can choose their representation, and so that they will 
have more access to more forms of representation at every level. 

 

6. Social protection of the disabled and internally displaced 
Currently, figures of the number of people with disabilities in Afghanistan ranges from 

700,00018 to 800,00019, with at least 400,00020 of those dealing with some form of blindness. 

Activists and researchers say the actual number could be much higher. As most disabilities 

in the country are the result of the ongoing conflict, recent figures by the United Nations — at 

least 5,252 were injured21 in the first nine months of 2018 — lead many activists to believe 

that the current estimates do not paint an accurate picture of the situation for disabled 

people in Afghanistan. 

The combination of increasing insecurity and a devastating drought that has impacted at 

least 2022 of the nation’s provinces over the last year, has led to an increased number of 

internally displaced people in the nation. According to the United Nations23, a precipitation 

deficit of 70 percent has been registered across most of Afghanistan due to La Niña 

conditions. As a result, the UN said that this year’s main harvest is expected to be below 

average for the fifth consecutive year.At least 60,00024 people in the Western provinces of 

Herat and Badghis have been displaced by the recent drought.   

Currently, upwards of 3.5 million people in Afghanistan are either internally displaced or 

returnees from a foreign nation, many of whom become IDPs because they are unable to 

return to their native provinces due to either insecurity or economic hardship. 

The displacement caused by these two factors means millions of people are forced to try 

and make a life in an area where long-time local residents may see the newly-arrived IDPs 

as interlopers who are syphoning off precious resources, jobs and money. This sense of 

resentment between the residents and IDPs in a given area exacerbates over time, which 

leads to major social challenges and friction for IDPs who often left everything behind in 

order to seek refuge from war or environmental disaster. This hostility and friction can be 

manifested in several ways ranging from: denial of services, verbal prejudice and even 

violence targeted towards IDPs. This can in turn lead to increasing rates of poverty, as the 

economy cannot sustain both the area’s residents and the arriving displaced people without 

proper assistance from the government and its partner organisations.  

This mix of poverty, hostility and violence has been known to lead to devastating 

consequences. For IDPs who have returned from a foreign nation arriving in a host 

                                                           
18 Disability in Afghanistan: Taking a capabilities approach to look at research challenges and policy recommendations. JF Trani et al. 
University of Central London, 2005 
19 “Most of 800,000 people with disabilities in Afghanistan are uneducated and unemployed” Khaama Press, 2013.  
20 “Afghanistan - Eye care” World Health Organisation, 2018.  
http://www.emro.who.int/afg/programmes/eye-care.html 
21 “Quarterly report on the protection of civilians in armed conflict: 1 January to 30 September 2018” United Nations Assistance Mission in 
Afghanistan, 2018. 
https://unama.unmissions.org/sites/default/files/unama_protection_of_civilians_in_armed_conflict_3rd_quarter_report_2018_10_oct.p
df 
22 “Afghanistan Drought - Apr 2018” Releifweb, 2018. 
https://reliefweb.int/disaster/dr-2018-000052-afg 
23 “Drought grips large parts of Afghanistan” United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, 2018. 
https://docs.google.com/document/d/19IUcz2SY-OCXt8lwtquGu6iNu7_S7CY9uuzdj3d8ZaM/edit 
24 “Millions of Afghans face risks of drought related displacement” Norwegian Refugee Council, 2018.  
https://www.nrc.no/news/2018/september/millions-of-afghans-face-risks-of-drought-related-displacement/ 

http://www.ucl.ac.uk/lc-ccr/lccstaff/jean-francois-trani/HDCAconf0905.pdf
https://www.khaama.com/most-of-800000-people-with-disabilities-in-afghanistan-are-uneducated-and-unemployed-7854325/
http://www.emro.who.int/afg/programmes/eye-care.html
https://unama.unmissions.org/sites/default/files/unama_protection_of_civilians_in_armed_conflict_3rd_quarter_report_2018_10_oct.pdf
https://reliefweb.int/disaster/dr-2018-000052-afg
https://www.unocha.org/story/drought-grips-large-parts-afghanistan
https://www.nrc.no/news/2018/september/millions-of-afghans-face-risks-of-drought-related-displacement/
https://reliefweb.int/report/afghanistan/displacement-survey-shows-35-million-internally-displaced-returnees-abroad-15
http://www.emro.who.int/afg/programmes/eye-care.html
https://unama.unmissions.org/sites/default/files/unama_protection_of_civilians_in_armed_conflict_3rd_quarter_report_2018_10_oct.pdf
https://unama.unmissions.org/sites/default/files/unama_protection_of_civilians_in_armed_conflict_3rd_quarter_report_2018_10_oct.pdf
https://reliefweb.int/disaster/dr-2018-000052-afg
https://docs.google.com/document/d/19IUcz2SY-OCXt8lwtquGu6iNu7_S7CY9uuzdj3d8ZaM/edit
https://www.nrc.no/news/2018/september/millions-of-afghans-face-risks-of-drought-related-displacement/
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community often means leaving a foreign nation where you are treated with disrespect and 

derision to arrive in an area of their own country where they, and their children, must face 

similar prejudice. Essentially replacing one prejudice for another.  

Representatives of several provinces said they had documented cases of IDPs (and 

disabled persons) committing suicide out of frustration with the hardships they must endure. 

There is also the risk that those who are excluded from social life and economic 

opportunities may be lured by armed opposition groups, like the Taliban, who will use 

someone’s feeling of inadequacy and frustration at the lack of attention from their adopted 

communities and the government to encourage them to join in their movement. In the past, 

the Taliban have been accused25 of using people with disabilities to conduct suicide 

operations in Afghanistan. 

Recommendations 

 A proper, in-depth survey of the disabled population of Afghanistan must be 
conducted. These figures should be further sub-divided into capturing sensory and 
physical disabilities. Doing so would allow the government and civil society 
organisations to better tailor their programmes to the specific needs of people 
suffering with each form of disability throughout the country. Such a survey would be 
the first step in implementing stronger programmes to address the challenges faced 
by people with disabilities. However, this should not delay the provision of services to 
address the immediate needs of persons with disabilities. 

 The government, in coordination with civil society organisations, must define 
and develop long-term and operational programmes for their social protection 
as well as proper programmes for livelihood development, which has eluded 
far too many people in the nation.  

 The human rights environment is shrinking, not only for vulnerable groups, 
and all stakeholders should support civil society by allowing them space to 
raise these issues. 

 Human rights issues are still a major concern and as security remains fragile, 
human rights defenders must be protected. 

 The international community should ensure their focus, which is primarily on 
security at the moment, does mean human rights gets pushed to the bottom of 
their agenda. 

7. Strengthening and developing the role of civil society 
As a bridge between local communities and the government, a healthy and robust civil 

society is an important part of any growing democracy. Over the last 17 years, civil society 

has grown at exponential rates in Afghanistan. There are currently more than 10,000 unions, 

foundations, organisations, local shuras and youth movements that comprise the civil society 

of Afghanistan. 

However, there are still several hurdles to overcome before civil society organisations can be 

given the space to close the gaps between the people and the government and to account 

for any shortfalls of the state. 

First and foremost is the issue of corruption, which representatives from the provinces and 

Kabul all feel has increased over the last five years. When coupled with a decrease in a 

sense of moral responsibility, this has made simple operational matters extremely difficult for 

civil society organisation. As stated earlier, civil society organisations feel too much of their 

time is spent on bureaucratic matters and dealing with issues of bribery and corruption within 

                                                           
25 “Welcome to suicide bomber rehab” Vocativ, 2014 
https://www.vocativ.com/world/afghanistan-world/suicide-bomber/index.html 

https://www.vocativ.com/world/afghanistan-world/suicide-bomber/index.html
https://www.vocativ.com/world/afghanistan-world/suicide-bomber/index.html
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the government. This time and resources could be better spent addressing the needs of the 

communities they serve.  

Security is of course a major issue for civil society organisation. It is in many ways the 

biggest impediment to their work. The security challenges facing civil society in Afghanistan 

go beyond armed opposition groups like the Taliban and Daesh — though both have 

claimed responsibility for attacks targeting civil society organisations or conducted in 

proximity to civil society offices, workers and projects — to include the threat of abductions, 

threats and intimidation by other groups.  

There is also a sense that government officials are interfering in civil society work, which is in 

direct contradiction to the role that civil society is supposed to play as an entirely separate 

sphere. Though civil society organisations were appreciative of President Ghani’s recent26 

meeting civil society representatives to discuss the peace process, such consultations tend 

to be the exception, not the norm, when it comes to government decisions that would impact 

the lives of all Afghans.  

Additionally, civil society organisations say that despite the government’s commitment to free 

expression and access to information, they often find it difficult to gain reliable access to 

information from government officials. This is key because information is the first step for 

civil society intervention in regard to monitoring the government and its ability to deliver on 

promises and commitments made including implementation of laws. 

With a lack of support and funding, many civil society organisations feel as if they are 

existing in an unsustainable hand-to-mouth situation that leaves little room for development 

or advancement. As a result, the representatives said the general public’s knowledge about 

the role of civil society has also greatly decreased.  

Despite great strides towards improving the institutional capacity of civil society 

organisations, there is still a long way to go in terms of bringing such organisations to full 

capacity. As such, civil society organisations strongly recommended the government and 

international community make more serious efforts and intensive financial investments into 

the capacity building of civil society organisations in Afghanistan.  

Recommendations: 

 Greater collaboration between the Afghan government, the international 
community and local civil society groups is essential.  

 Development and support of mechanisms to improve trust and accountability 
within in civil society organisations is needed.  

 Development of a specific national priority programme for building a vibrant 
and sustainable civil society.  

 Develop and support systems, mechanisms and policies to ensure proactive 
promotion of public, private and civil society partnership in Afghanistan (given 
the gradual reduction in international aid from past decade) and coordination among 
civil society organisations and the government.  

 Ensure there is a formal mechanism for civil society to be fully consulted in the 
development of laws and that the government push for a systematic 
implementation of laws affecting civic space. 

 
  

                                                           
26 “Peace a national consensus, President Ghani to civil society members” BNA Bakhtar news, 2018 

http://bakhtarnews.com.af/eng/politics/item/35726-peace-a-national-consensus-president-ghani-to-civil-society-members.html 

http://bakhtarnews.com.af/eng/politics/item/35726-peace-a-national-consensus-president-ghani-to-civil-society-members.html
http://bakhtarnews.com.af/eng/politics/item/35726-peace-a-national-consensus-president-ghani-to-civil-society-members.html
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 مقاله ترکیبيضمیمه: د مدني ټولنې  ۴

 

کنفرانس لپاره د افغانستان په اړه د جینوا د  

بترکی لود افغان او نړیوالې مدني ټولنې د مقا   

نیټه ۹۲او  ۹۷کال د نوامبر د میاشتې  ۹۱۰۲د   

 

 لنډیز

د مدني ټولنې د دریځ د یو لړ مقالو ترکیب وړاندې کوي. د مدني ټولنې  دغه سند د افغانستان په اړه د جینوا کنفرانس لپاره

( ۴( بیځایه کیدل او ادغام؛ )۳( د اتباعو حقونه او خوندیتوب؛ )۹( سوله او امن؛ )۰: )نظریات په اوه برخو کې را لنډ شوي دي

 ( د کار یوه نوي الره: ۷تیا؛ او )او معیشت کې پراخ ، پوهنه، کرهڼهروغتیا په( ۶( اقتصاد؛ )۵حکومتولي او فساد؛ )

  د بشري ـ پراختیا ـ سولې اړیکې. 

هغو دوه اړخیزو ننګونو ته په پام سره چې د افغانستان حکومت ورسره مخ دی، نړیواله ټولنه او مدني ټولنه د افغانستان د  

د افغان او نړیوالې وړاندیزونه  هر اړخیزیني ، الندلپاره رسیدو دلپاره خپلو ګډو موخو ته پراختیا او خلکو د سوکالۍ د ښه والې 

   مدني ټولنې له خوا وړاندې شوي دي:

 په دې  او تأییدافغان او نړیوالې مدني ټولنې ارزښت  په برخه کې د پراختیا د افغانستان حکومت باید د افغانستان د

  روحیه ښکیل کړي؛، همکارۍ او مالتړ په برخه د مدنې ټولنې سازمانونه د دوه اړخیز درناوي

 هغو نړیوالو قوانینو او تړونونو ته چې په کې داخل دی ژمن پاتې شي او د تصویب شوو  د افغانستان حکومت باید

  قوانینو او رسمي پالیسیو د بشپړ پلي کیدو لپاره هڅه وکړي؛

 د  له لوري حکومتکړي، چې دا به د افغانستان و مرستې ېاوږد مهال سره افغانستانله  ورکوونکي بایده بسپن

    ې وي؛ اواو لنډ مهالو پایلو ته په رسیدو پورې تړل اصالحاتو پلي کیدو

  د ګډو، اړتیا بنسټو او د خلکو په مرکزیت پروګرامونو سولې اړیکې درک کړي؛  -د بشري ـ پراختیاټول لوبغاړي باید

 کولو او هڅونې څخه دې مالتړ وکړي.د پلي 

 

 لنډیزونه

ANPDF د سولې او پراختیا ملي چوکاټ د افغانستان 

ANSF  افغان ملي امنیتي ځواکونه 

BAAG  د بریتانیې او آیرلند سازمانونو د افغانستان ګروپ 

BCA   کنفرانس  افغانستان په اړه د براسلزد 

CSWC  د مدني ټولنې کاري کمیټه 

DiRec   ئیه کمیټهستنیدو اجرارااو بیا کیدو د بیځایه 

DoRR  ریاست یرته راستنیدونکود کډوالو او ب 

DRR  د ناورین د خطر راټیټول 

EVAW  د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي له مینځه وړل 

GCA   جینوا کنفرانس د افغانستان په اړه د 

GMAF  ( ۹۱۰۲د جینوا د دوه اړخیزې حساب ورکونې چوکاټ) 

GoA  د افغانستان حکومت 
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IDP             داخلي بیځایه شوی وګړی  

IWM   بشپړ مدیریت ړونووخد اوبو د 

NAP 1325  اعالمیې لپاره د عمل ملي پالن ۰۳۹۵د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 

NPP  د ملي لومړیتوب پروګرام 

PTSD   له روحي صدماتو وروسته تشوشات 

SMAF  د پایلو سره په ویساله الرې پر ځان  (۹۱۰۵د چوکاټ ) د دوه اړخیزې حساب ورکونې ،SMART 

SMAF (۹۱۰۶بدل شوی دی ) 

SSAR   تګالره الرو کډوالو لپاره د حلد افغان 

UNAMA د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت 

UNOCHA د بشري چارو د همغږۍ لپاره د ملګرو ملتونو اداره 

UNHCR د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنري 

 

 . موخه۰

د افغان  شوې مقاله کې چمتود دریځ په  ( ۹۲او  ۹۷کال د نوامبر  ۹۱۰۲) افغانستان په اړه د جینوا د کنفرانس لپارهدغه مقاله د 

د نوملړ وړاندیزونه را لنډوي. د بیا کتل شوو مقالو او نړیوالې مدني ټولنې د سازمانونو له خوا مهم وړاندې شوي نظریات او 

( له خوا برابره شوې BAAGمقاله د بریتانیې او آیرلند سازمانونو د افغانستان ګروپ )دغه ترکیبي لپاره دغه ضمیمه وګورئ. 

 ده.

 متن. ۹

. په دې وزیرانو په کچه یو نړیوال کنفرانس و افغانستان او ملګرو ملتونو په کوربه توب د د افغانستان په اړه د جینوا کنفرانس د

د رسنیو په ګډون د خصوصي سکټور او مدني ټولنې استازو ګډون ونو پالوو، نړیوالو سازمان ۳۵هیوادونو او  ۶۵کنفرانس کې د 

د اصالحاتو د  راهیسې (۹۱۰۶)کنفرانسله  اسلزافغانستان په اړه د بر د درلود. د جینوا په کنفرانس کې د ملي وحدت حکومت

په لومړي سر کې کی مجلسونو په ترڅ و یو لړ ناستو اد د کنفرانس د څنډې  شوي پرمختګونه را لنډ کړل.پلي کیدو په برخه کې 

 سر بیره پر دې، د افغان مدني ټولنې له خوا یو ګډ بیان د کنفرانس ټول پالوي ته وړاندې شو.بحث وشو. ننګونو  پر د ځنډیدو

 ( له کنفرانسونو وروسته د۹۱۰۶)زسلا( او بر۹۱۰۹لندن )  (، د۹۱۹۴ـ ۹۱۰۵کې )لسیزې په مینځ  د بدلون د افغانستان

د دوه اړخیزې  جوړ شو.پر چوکاټ له هوکړې سره جینوا د دوه اړخیزې حساب ورکونې د  افغانستان په اړه د جینوا کنفرانس

( په ګډون چې SMART SMAF) حساب ورکونې دغه چوکاټ د دوه اړخیزې حساب ورکونې د چوکاټ له الرې پر ځان ویسا

کلونو لپاره د یو لړ لنډ مهالو  ۹۱۹۱او  ۹۱۰۲د  یو چوکاټونو پر بنسټد پالیسۍ د مخکینکال کې پرې هوکړه وشوه،  ۹۱۰۶په 

ټ، . د جینوا د دوه اړخیزې حساب ورکونې چوکاټ د ملي پالیسۍ د هر اړخیز چوکاجوړ شوی دی پایلو د وړاندې کولو په موخه

مطابقت پروګرامونو سره  ۰۱( او د ملي لومړیتوب له ANPDFکال د افغانستان د سولې او ملي پراختیا چوکاټ ) ۹۱۰۶د 

 لري.

 . مشورې۳

 ۹۲او  ۹۷نوامبر په  میرمنې( د ۵نارینه او  ۵) ته  يد جینوا د کنفرانس د برخې په توګه، د افغان مدني ټولنې لس کسیز پالو

 او ګډونې ټاکند دوی ل شوه. د جینوا په کنفرانس کې د د څنډ په ناستو کې د ګډون لپاره بلنه ورکړ کنفرانس په بهیر او نیټه د

په افغانستان کې د نړیوالې او ملي مدني ټولنې فعال  وشو. سر بیره پر دې، د مدني ټولنې د کاري کمیټې له لورې  مدیریت

پر . د  جینوا په کنفرانس کې د مدني ټولنې شول راټولیوې ورځې لپاره سره نیټه د تیاري په موخه د  ۹۶نوامبر په سازمانه د 

چمتو شوه. د افغان مدني ټولنې ګډ دریځ دغه مقاله چې په دې سند کې را لنډه شوې ده  موخه د اچولو پهرڼا ال زیاتې د  ګډون

 شو. (  وړاندې ۹۲د نوامبر په  ۹۱۰۲د کنفرانس په دوهمه ورځ ) د چې د مخکینۍ ورځې د موادو پر بنسټ جوړ شوی و بیان 
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تر سره د افغانستان په لر او بر کې د  او سر بیره پر دې، د دریځ دا مقاله چې په دې سند کې ترکیب شوې ده په خپله د مشورو 

د یو لړ بیال بیلو په ملي او سیمه ایزه کچه د مدنې ټولنې د یو شمیر سازمانونو له خوا څیړنې پر بنسټ جوړه شوې وه. شوې 

       شوې.  اندېوړ هممشورې موضوعاتو په اړه 

 

 . مقالې۴

 کې د براسلز له کنفرانس راهیسې پرمختګونه ۹۱۰۶په 

تر السه شوو پرمختګونو  له خوا د افغان حکومت، نړیوالې ټولنې او مدنې ټولنې براسلز له کنفرانس راهیسې د مدني ټولنې د

او  ځینې یې ژورې شوي دي، د پام وړ الس ته راوړنې هم  ستاینه وکړه. په داسې حال کې چې یو شمیر ستونزې ال پر ځای دي

  ې دا دي:السته راوړنو بیلګپه دې مقاله کې د یادو شته. 

  د سولې د خبرو کال د فبرورې په میاشت کې طالبانو ته له کوم شرط پرته  ۹۱۰۲د د ولسمشر اشرف غني له خوا

 وړاندیز؛

  پالن ملي د عمل یکپریکړه ل ۰۳۹۵د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د (NAP 1325ته )  ژمنتیا په د د افغان حکومت

او  ۹۱۰۶) د وزیرانو د فوکل پاینټونو ټاکل، د سیمه ایزو فوکل پاینټونو د ورکشاپونو جوړول او د دوه کلنیو لړ کې 

     ؛رپوټو چمتو کول( ۹۱۰۷

 د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له مینځه وړلو ( د قانونEVAW د ښ )د حکومت اقدامات؛په موخه  ه پلي کیدو 

   ( ۹۱۰۶، په )(۹۱۰۷)ۍله فساد سره د مبارزې د ملي ستراتیژ SMART SMAF  له فساد سره د مبارزې په کې

   ؛ګډون کې همکارۍ پهحکومت  پرانیستې کې د ۹۱۰۷په او  لپاره د افغانستان د حکومت تیاري اړه د اړوندو ژمنو

 د دې سکټور اړوند فساد سره د مبارزې په برخه کې د حکومتولۍ د  د روانې بیاکتنې او (۹۱۰۴)کانونو د قانون د

 لپاره د کار څخه د زیات تمېله نړیوالو غوره تجربو سکټور په برخه کې د  کان کیندنې دد  په ګډوناصالحاتو 

 ؛هڅې افغانستان د حکومت

 ؛ او، خو مخ په زیاتیدو پلي کولسميد قخوندي ښوونځیو د اعالمیې  افغانستان حکومت له خوا د د 

  د کډوالو د افغانستان د حکومت له خوا( د هر اړخیز غبرګون د چوکاټCRRFڅخه مالتړ ) او پلي کول . 

 

 سوله او امن

او س مهال د هیواد له د دریځ د ټولو مقالو په ترڅ کې په افغانستان کې د مخ په خرابیدو امنیت پخلی وشو. د جینوا د کنفرانس 

د په اصطالح اسالمي د هیواد په شمال او ختیځ کې  27او یا اغیزې الندې ده. ولکېخاوره د طالبانو تر  هسلنې څخه زیات ۴۵

 ۲کال په  ۹۱۰۲، او د یوناما د پورټ له مخې  یواځې د هرمونو کچه ال هم لوړه دجد  په کلکه خپل ځان ثابت کړی دی.دولت 

دا د تیر کال د همدې وخت په  28وه.تنه  شهیدان(  ۹۷۲۲ژوبل او  ۵۹۵۹)   ۲۱۵۱ملکي مرګ ژوبله  وروستیو میاشتو کې

( په لیکو کې د مرګ ژوبلې زړه بوږنوونکي ANSFد افغان امنیتي ځواکونو )ښییي. سر بیره پر دې،  یسلنه زیاتوال ۵پرتله 

د یوې هوکړې تضمین سولو لپاره د سولې ، او په حقیقت کې د جګړې د پای ته ریڅخه مخنیو زیانونوله دې  ارقام هم لوړ دي.

   ستر ارزښت لري.

اکراتو له الرې په افغانستان کې د یوې سولې د مز د خبرو بیا پیل له ګډو غبرګونونو سره مل وې.کال کې د سولې  ۹۱۰۲په 

برورۍ د میاشتې کال د ف ۹۱۰۲ تأمین د مدني ټولنې منل شوې موخه ده. او، په دې برخه کې طالبانو ته د ولسمشر غني د

د  یو خورا مهم لومړنی ګام وګڼل شو. ال هم د افغان مدني ټولنې په وړاندې یو لړ سترې اندیښنې موجودې دي. لومړی، وړاندیز

سولې خبرې باید د تړلو درواز تر شا تر سره نه شي. دا خبرې باید رڼې، مسؤوالنه او پراخ بنسټې اوسي. د مدني ټولنې د یو 

   خورا مهم دی.شمیر دریځ پاڼو پربنسټ، د سولې په خبرو کې د ښځو او قومي لږکیو ګډون 

د  .نه کړل شيپه برخه کې هیڅ ډول امتیاز ور اوړنوتر السه شوو الس ته رسختۍ  په خوراکال راهیسې د  ۹۱۱۹دوهم، د 

ه مقال هد مدني ټولنې د دریځ یو. وشي ساتنه وحقوند  د ښځو او قومي لږکیو  او اساسي قانونله  سولې خبرو کې باید د افغانستان 

                                                           
۹۷
  

BAAG ۹۱۰۲
 

 ۹۱۰۲د ملکیانو د ساتنې رپوټ،  یوناما، ۹۲
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هغه  یا هراو  رطونهلپاره هیڅ ډول مخکیني ش د مخنیويڅخه  ګډون  ددغه ټکي رالنډوي: "مونږ د سولې په خبرو کې د ښځو 

    29ه زیانمن او یا محدود شي نه منو".حل الرې چې له مخې به یې د ښځو حقون

 30متحدو ایالتونو غږ وکړ چې د سولې په خبرو کې افغانان پر طالبانو بدل نه کړي". ر" د امریکا پپه پای کې، افغان مدني ټولنې 

په داسې حال کې چې د امریکا متحد ایالتونه او په ټوله کې دا اړینه ده چې د سولې خبرې د افغانانو په مشرۍ تر سره شي. 

د افغان حکومت او افغانانو په استازیتوب  دا مهمه ده چېډیره لیوالتیا لري، نړیواله ټولنه په افغانستان کې د سولې د تأمین لپاره 

افغانانو ته به د منلو نه وي، او  شامل وي سوله چې په کې امتیازونه یوه ډول دا .و نه شيطونو هوکړه له طالبانو سره پر شر

    تلپاتې به نه وي. هغه سوله چې د افغانانو مالکیت په کې تمثیل نه شي

 خوندیتوبد اتباعو حقونه او 

سم، د روغتیا په برخه کې د مدني ټولنې فعالو  سرهکال کې د یوناما له خوا د ملکي مرګ ژوبلې د څرک له معلومولو  ۹۱۰۲په 

د ډله جګړې له امله د ټپیانو شمیر لوړ دی بلکې په مساوي ډول نا امني هم زیاته شوې ده ) نه یواځې د په وینانړیوالو سازمانونو 

چې  لکه څنګهدې پیښو ته په کتو سره، مدني ټولنې د جګړې پر ټولو اړخونو غږ وکړ  31له مخې(. بریدونوایزو مرګ ژوبلو د 

  .ملکیانو، ملکي روغتونونو او د ټپیانو او طبي وسایلو د لیږد رالیږد ساتنه وکړي په نړیوالو بشري قوانینو کې روښانه شوی د

ګډون د غوښتنې تر څنګ، چې د خبرو کې د ښځو د ښځو حقونه ال هم مدني ټولنې لپاره یوه مهمه موضوع ده. د سولې په 

یوه خورا مهمه اندیښنه ده. د مشرتابه په وړاندې یې یادونه وشوه، د ښځو سیاسي ګډون او د هغوی ټولنیز او حقوقي مالتړ 

سي مالتړ په الملونو کې یې د ښځو د ګډون لپاره د سیا  32سلنې ټیټ دی. ۳۱مقامونو او حکومتي دندو کې د ښځو استازیتوب له 

الرې چارې، شامل دي.   ښوونیزو او روزنیزو فرصتونو نشتوالی، د ښځو لپاره ناوړه محدودونکېنه شتون، د میرمنو لپاره د 

ښه پلي کیدو په موخه د د  د عمل د ملي پالن ۰۳۹۵د پر دې محدودیتونو د الس بري په موخه باید ال ډیر اقدامات وشي. 

او  ۹۱۰۶) د وزیرانو د فوکل پاینټونو د ټاکلو، د سیمه ایزو فوکل پاینټونو د ورکشاپ جوړول، او د حکومت د هڅو په ګډون

. ال هم د شي یادداشت باید براسلز له کنفرانس راهیسې اخیستل شوي مثبت ګامونه ، دکلونو د کلنیو رپوټونو چمتو کول(  ۹۱۰۷

        اړتیا ده. نوموړي پالن ښه پلي کیدو، سیمه ایز کیدو او څارنې ته

درې مرکزي موضوعګانې پیدا کیږي. لومړی، د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی د مدني ټولنې یوه جدي  اړهښځو د مالتړ په د 

له خوا اخیستل شوي اندیښنه ده. د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د منعې د قانون د ښه پلي کیدو په موخه د افغان حکومت 

د اقداماتو تر سره کول اړین دي. په دا هڅې باید پراخې شي. د دې قانون د ښه پلي کیدو او څارنې لپاره  ګامونه د ستایلو دي.

دې قانون د بریالیتوب لپاره د   په اړه د پوهاوي زیاتولهمدې توګه، د افغانستان د میرمنو او نارینه وو په مینځ کې د دې قانون 

  خورا اړین دی.

ه. په داسې حال کې چې د افغانستان د ټولنې په زیاترو برخو کې وکورونو موضوع هم خورا مهمه  خونديد  لپاره دوهم، د ښځو

پټوالي څخه عادي  بحث پاروونکې موضوع ده، د مدني ټولنې یوه سازمان په دې برخه کې له "د خوندي کورونو شتون یوه 

اوې نیمګړتیاوې لري، د دریځ دا رپوټ دا را په یادوي چې  ډول سرپندا و منل شوه چې دا  33حالت ته" د بدلون غوښتنه وکړه.

په افغانستان کې د ښځو دا خوندي کورونه د هیواد په لر او بر کې سلګونو میرمنو او ماشومانو ته خوندیتوب او سمدستي مالتړ 

په هغو سیمو کې چې خدمتونه کم دي ) د کندهار په ګډون، چې هلته هیڅ د نورو ټکو تر څنګ، مدني ټولنې  34".وړاندې کوي

د افغانستان د حکومت له خوا دې مرکزونو ته د دوامدارې  کې ورته وختپه  خوندي کور نه شته( د خوندي کورونو د جوړولو؛ 

او دا نو د ارزښت په اړه ورود آزاده پاتې کیدو؛ د دې ک ورکړې تر څنګ د حکومت له اغیزې څخه د دې مرکزونو د بودیجې

د اړتیا وړ  تهکورونو اوسیدوونکو ، او د دې د عامه پوهاوي د لوړولو دي و سره سمفعالیتونه له اسالمي اصولچې د دې کورونو 

 .و وړاندیز وکړمرستد سره  لوظرفیت لوړو دې کورونو له د روزونو دوړاندې کولو لپاره

 په مینځ کې دي په افغانستان کې پهکلونو  ۰۴او  ۲میلیونه ماشومان چې عمرونه یې د  ۹۵۹کال کې، د یو اټکل له مخې  ۹۱۰۶په

او د ماشومان کار مخ په لوړه دی. د ماشومانو د کار د دې ودې تر شا دوه هڅوونکي جګړه او بیوزلي دواړه  35کار بوخت دي.

په  قرباني کويد پوره کولو  ووماشومانو پر تعلیم اوږد مهاله پانګونه د لنډ مهالو اړتیا کورنۍ د خپلودي. د بیوزلۍ په پایله کې 

، ټیټ کیفیت او د شک. د جګړې په پایله کې يکوماشومانو کار تي اړتیاوو د پوره کولو لپاره پر خپلو کورنۍ د سمدسدې ډول 

                                                           
 ۹۱۰۲(، AWNمیرمنو شبکه )د افغان  ۹۲

 .۹۱۰۲:۶د مدني ټولنې ګډه کاري کمیټه،  ۳۱

   ۹۱۰۲ایمرجنسي ،  ۳۰

  ۹۱۰۲(، AWNد افغان میرمنو شبکه ) ۳۹

 ۹۱۰۲(، AWNد افغان میرمنو شبکه ) ۳۳

 ۰وړاندې یې یادونه شوې ده:  ۳۴

۳۵  APPRO ،۹۱۰۲ 
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شوې ده.  هکچه لوړپریښودو د ښوونځي په نښه کولو له امله د د نه السرسي  او په وسله والو نښتو کې د ښوونځیو د  هښوونځیو ت

مدني ټولنې  پر افغان حکومت غږ وکړ له همدې امله د ماشومانو د کار منفي اغیزې دي ناوړه ټولنیز، فزیکي او رواني روغتیا 

ښې پالیسۍ چمتو څو د ماشومانو ګومارونکو ته د سزا ورکړه شاقه کارونو په وړاندې د ماشومانو د مالتړ په موخه دې د څو 

ي، په دې برخه کې باید افغان حکومت له ساتنه وشهم و حقوند کار په چاپیلایر کې باید د کارګرو ماشومانو له تضمین کړي. 

ګرو ماشومانو مناسب د کار د کار له قانوني عمر وړاندې کار وکړي څو له نږدېګومارونکو او د ماشومانو له کورنیو سره 

همدار راز تمه  او څارنو غوښتنه وکړي. څیړونوو ډیرد ال د ماشومانو پر کار به  مالتړڅخه . د قانون خوندیتوب تضمین شي

د شي څو ماشومانو ته زده کړې برابرې او دا تضمین کړي چې افغان حکومت مرستې ښې  له یتیم خانو سره د کیږي چې

            ونکو لپاره خوندي دی.زده کود  چاپیلایر ښوونځي

د ملکي مرګ  کال راهیسې ۹۱۱۵له  36سلنه افغانان له سخت او یا ډیر سخت معلولیت څخه ځوریدل. ۰۱۵۲کال کې،  ۹۱۱۵په 

له معلولیت څخه ځوریږي. له معلولینو څخه د  شمیر افغانان ډیر زیاتد روانې جګړې له امله  ژوبلو د لوړې کچې په ګډون

د  د افغان حکومت له خوا  ول اړین بولي. په دې کېاو پراخ ه کولښ وژمن وموجود دمدني ټولنه  مالتړ د تضمین په موخه

حقونو دې  منظم رپوټ ورکول شامل دي څو په دې توګه د د ملګرو ملتونو کنوانسیون تهپه اړه معلولیت لرونکو وګړو د حقونو 

ي کړنو کې د معلولیت لرونکو وګړو د شاملولو تړون السلیک او په بشر حکومت باید سربیره پر دې، وټاکل شي. کچه تأمیند 

 بشري مرستې پراخ بنسټه دي.ژمنه وکړي چې 

ړه: " افغانستان په دې یو لړ ستونزو ته اشاره وک ده. د مدني ټولنې یو نړیوال سازمان زیاتیدومخ په  نهپه افغانستان کې بیځایه کید

یو ستر  و سره یو ځایداخلي بیځایه کید له چټک چې کچه یې تجربه کړې ده، مخینهوروستیو کلونو کې د بیرته راستنیدنې بې 

میلیون افغانان په هیواد کې د ننه بیځایه شوي  ۰۵۹پورې  ۹۱۰۷کال نه تر  ۹۱۰۹له   37بشري ناورین یې رامینځ ته کړی دی".

 ان یې د خپلو مینو پریښودو ته اړکس ۹۵۱۱۱والیتونو کې  ۳۹نه په  ۳۴کال کې یواځې، جګړې د هیواد له  ۹۱۰۲په   38دي.

د داخلي بیځایه کیدو د لوړې  40افغانان بیځایه شوي دي. ۹۷۵۱۱۱کال د وچکالۍ له امله  ۹۱۰۲په سر بیره پر دې،  39کړي دي.

 ۹۱۰۹راستانه شوي دي. د  افغانستان ته ستان، ایران او نورو هیوادونو څخه بیرتهیو د پام وړ شمیر افغانان له پاک کچې تر څنګ

له ایران څخه بیرته هیواد ته  ۴۴۵۱۱۱پاکستان او  لهمیلیونو څخه زیات افغانان ۰۵۳کال تر نیمایي پورې، له  ۹۱۰۲کال نه د 

 کال کې د  ۹۱۰۲خو له ایران څخه په   42وه. ۹۵۱۱۱کال کې له پاکستان څخه راستنیدنه یواځې  ۹۱۰۲په  41راستانه شوي دي.

په  ونهالملپه دې لوړ شمیر کې د راستنیدنې اصلي    43ل یو د پام وړ شمیر دی.افغانانو هیواد ته بیرته راستنید ۷۱۱۱۱۱کابو 

     44.وه ښونهګواله خوا  اقتصادي رکود، د اړوندو پیسو د ارزښت لویدل او د ایراني چارواکو کې ایران

د راستنیدو د هڅونې په موخه د افغان حکومت له خوا کارول شوې جبري کړنالرې د مدني ټولنې نړیوالو سازمانونو ډوالو د د ک

 لشوکوتوګه  ه په پاکستان کې، منظم .دوام لرينیونې او ځورونې  په ایران کېچې له دې کبله  ه،ته د جدي اندیښنې وړ د

یرغل، د کورونو ورانول او د کډوالو د ښوونځیو تړل عادي  نو د پولیسود کډوالو پر کور، خپلسرې نیونې او توقیفول، (ياخاذ)

  په "خپله خوښه" راستنیدو ته د افغانانو د اړ کولو په موخه نوموړي تخنیکونه کارول کیږي.   خبرې دي.

خپلې مرستې  ه ستنولو بهیرآسانه کړی دی؛له بلې خوا، اروپایي ټولنې، خپلو غړو هیوادونو ته د کډوالو او پناه غوښتونکو د بیرت

د اړ کړي چې یو زیات شمیر راستنیدونکي پرته له دې چې د هغوی  پر افغان حکومت د فشار د آلې په توګه کاروي څو حکومت

دا د دې تر څنګ چې سختو شرایطو ته بیرته د افغانانو د ورستنولو لپاره د غړو  ومني. ،لريوکافي ظرفیت او مالتړ لپاره جذب 

په ژوره توګه د پوښتنې وړ او ښایي د کډوالو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د هیوادونو یوه مخ په زیاتیدو لیوالتیا څرګندوي، 

  هیوادونهي تان، ناروې او د اروپایي ټولنې نور غړڅخه سرغړونه وي. همدا راز داسې شواهد موجود دې چې انګلسکنوانسیون 

د مدني ټولنې نړیوال سازمانونه په ځانګړي ډول د  کاروي. بوروکراټیکې الرېد کم عمره کډوالو د قصدي ایستلو لپاره 

د دې ډول ي، راستانه شوي به افغانستان ته په رسیدو به ورسره مخ کیږتاوتریخوالي او زیانمننې هغه کچې ته په پام سره چې 

    .پوښتنې وړ کړنالرو له کارولوسره په کلکه مخالف دي

    

 

                                                           
 ۹۱۱۵د افغانستان حکومت، د افغانستان د معلولیت ملي سروې،  ۳۶

۳۷ BAAG, 2018b: 1 

۳۲ NRC, 2018 

۳۲ ADSP, 2018  

۴۱ ARC, 2018. 

۴۰ NRC, 2018 

۴۹ BAAG, 2018b 

 وړاندې یې یادونه شوې ده. ۴۳

۴۴ ADSP, 2018 
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 بیځایه کیدل او ادغام

داسې تفصیل ورکوي: " په افغانستان کې بیځایه شوي وګړي کو اړتیاوې زیاتیږي. د دریځ یوه مقاله له بیځایه کیدو وروسته، د خل

خپلو  خوندیتوب له زیاتو خطرونو سره مخامخ دي نو ځکه دوی د د لري، اوډیر بیوزلي دي، معیشتونو او تعلیم ته کمه السرسي 

سلنه راستانه شوي بشري  ۹۱د مدني ټولنې ارزونې ښییي چې د بیا راستنیدلو په اړه:  45اړتیاوو د پوره کولو لپاره مبارزه کوي".

زمن ډول په داخل کې راستنیدونکي په اغی نکيودغه زیانمنو 46په راستنیدو کې بیځایه کیږي.سلنه راستانه شوي  ۷۹مرستو او 

وګړو زیاته برخه د عاید کومه دوامداره سرچینه نه  'هم راستنو شوو او هم بیځایه شوو'ې همدپه ورته وخت کې د بیځایه کیږي. 

 ثباته بېستونزو سره د مقابلې منفي میکانیزومونه له نه کیږي او  جديد خوړو نه خوندیتوب خورا "هغې  چې پرته له لري،

              47".سره توپیر لري پورونو نه نیولي د ماشومانو تر کار پورې

د ، افغان او نړیواله مدني ټولنه د مخ په ودې بشري ناورین په وړاندې يپه داسې حال کې چې د بیځایه کیدو اغیزې د پام وړ د

خورا  ۍ ملي پالیسد ، د پانګونې تر څنګاو نړیوالو نوښتنو  سیمه ایزو پردا  ه ویني.ونلپاره فرصت غبرګون اغیزمنزیات 

د بیځایه کیدو او راستنیدو د اجرائیه به  د تازه دمې کولو لپاره یو مهم ګام د ملي پالیسۍ د چاپیلایر .ته اړتیا لري پیاوړو بهیرونو

د ملي پالیسۍ د  IDPمشارکتي کړنالرو تضمین وي. سر بیره پر دې، د  ( د کار د روڼوالي، حساب ورکونې اوDiRecکمیټې )

په  کال راهیسې د مسودې په بڼه موجوده ده، او ال نه ده پلې شوې،  دوامدارو هڅو ته اړتیا ده. ۹۱۱۴پلي کولو لپاره چې له 

) چې له  افغان حکومت هڅې ستایيد سیسټم د بیا کتنې په برخه کې د  ) درخواستونو(داسې حال کې چې مدڼي ټولنې د عریضو

په مخې به یې د مرستو ویش مستقیم شي(، په سیمه ایزه کچه د دې بدلونونو د د اغیزو د څرګندیدلو لپاره ال ډیر کار ته اړتیا ده. 

ه خپل نکو له ریاست سروې ته اړتیا ده څو د کډوالو او راستنیدوبیا کتن ېپای کې، د بیځایه شوو وګړو لپاره د دې بهیر یو

دا مهال، د ثبت بهیر یو بوروکراټیک او ګران بیه بهیر دی او زیاتره بیځایه شوي مرستو ته السرسي نه شي  شکایتونه ثبت کړي.

            درلودلی.

 د ګډون او د هغه د الرښوونې کې  (CRRFچوکاټ )په حکومت د کډوالو د هر اړخیز غبرګون کال کې، د افغانستان  ۹۱۰۲په 

یې بیځایه  مخېدغه خبر د نړیوالې مدني ټولنې له هر کلي سره مخ شو. دغه چوکاټ یو داسې جوړښت دی چې له  .وکړه هوکړه

چې دا به ښایي په افغانستان کې پر  جوړیږيپالن  يشو پیش بینيبشپړ او غبرګون  په وړاندې دکیدو پورې اړوندو ستونزو 

 هخپل رپمدني ټولنې نړیوالو سازمانونو لپاره اندیښنې موجودې دي. لومړی، د ال هم شري غبرګونونو مثبتي اغیزې ولري. ب

 ود دریځ یوه مقاله کې داسې راغلي:" په هغو شرایطو کې چې د افغانان ستونزمن دی. ټینګار د نوموړي چوکاټ راستنیدو هخوښ

او له دې سره سره چې د نځه تللو په حال کې دي، په دوامداره توګه د له می د پناه غوښتنې فرصتونهپه سیمه او په اروپا کې لپاره 

لکه چې  48یو ټینګار بیځایه دی او باید په عام ډول همداسې تأیید شي". امنیتي وضعیت خرابیدل په پراخه کچه تأیید شوی، دا ډول

څخه خالصه  جبرا له توګه په خپله خوښه ی بشپړهپه  نهوړاندې پرې بحث وشو، په زیاترو حاالتو کې " په خپله خوښه" راستنید

       شي. ېمنفي اغیزې یې کم شامل او باید د دې چوکاټ په پلي کیدو کې روښانه،نه ده. دا 

د څرنګوالي د ټاکلو لپاره احتیاط په کار دی ) لکه څرنګه د پلي کیدو  CRRFدوهم، د افغانستان په جګړه ځپلې چاپیلایر کې د 

کومه الرښوونه موجوده نه ده او پلي کیدل به یې د دي مخالفت لري(.  کوربه – وکډوالله هغو ځانګړو سیمو سره چې د  چې

افغان کډوالو د د  د یوې وسیلې په توګه ته CRRFبشري مرستو پر پالن جوړونه او لیږد  نا معلومې اغیزې پریږدي. دریم، 

 کال کې ۹۱۰۰په  یو څه د اندیښنې وړ دي. په داسې حال کې چې کارولو ته ارادې  (SSARستراتیژي )د سیمه ایزو حل الرو 

محدود مشورتي ډګر هغه اصول  روڼتیا نشوالي او په دې میکانیزم  کې دامینځ ته کیدل یو مثبت ګام و، په ټوله کې ر SSARد 

         شامل وو.کې  CRRFیې نه دي رامینځ ته کړي چې په 

 حکومتولي او فساد

په داسې حال فکټورونو ګڼي.  ي کوونکویو له مهمو کمزورهیواد او خلکو د پرمختګ په وړاندې کچه د مدني ټولنه د فساد لوړه 

. یعنې، د د دې ستونزې سره د مقابلې لپاره باید مهم ګامونه پورته شي مدني ټولنه د حکومت وروستۍ هڅې تأییدوي، کې چې

تصویب )او  په ( ، له فساد سره د مبارزې لپاره د افغانستان د ملي ستراتیژۍ۹۱۰۶)  SMART SMAFپه  فساد ضد ژمنې

( ۹۱۰۷فساد سره د مبارزې د ځانګړې داراالنشاء را مینځ ته کول( او د پرانیستې حکومت په همکارۍ کې د هیواد مشارکت )

 شوي دي.کې 

                                                           
۴۵ ADSP, 2018: 2 

۴۶ BAAG, 2018b  

۴۷ 
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د افغان حکومت، نړیوالې ټولنې، مدني په دې برخه کې السي لپاره ال ډیر کار ته اړتیا ده. د دې پرمختګ سره، پر فساد د بر 

د مالیې د راټولو د معاملو د لګښتونو د  په داسې حال کې چېله خوا همغږی کار خورا مهم دی.  ټولنې او څو ملیتي شرکتونو

خپلې کړې ژمنې او پالیسۍ په  ن حکومت بایدپر الره دي، افغا اداري اصالحات لپاره بنسټیزو خدمتونو د لیږدراکمولو او 

د ورکړې د  د تنظیم او د مالیې. سر بیره پر دې، حکومت باید په افغانستان کې د خصوصي سکټور پیاوړې ارادې عملي کړي

 پلوخ دد نړیوالې ټولنې، مدني ټولنې او څو ملیتي شرکتونو له خوا په ورته وخت کې،  منلو د اجرا لپاره کوټلي ګامونه واخلي.

د  بسپنه ورکوونکي باید د فساد ضد یوه همغږه هڅه باید تر سره شي.ي بهیرونو او له حکومتي چارواکو سره په اړیکو کې داخل

دوی نه شي کولی چې د  چې په سمه الره لګیږي یا که په نا سمه. په ځیرکتیا سره وڅاري و د کارونې څرنګوالیمالي مرست خپلو

دني ټولنې فعالین  باید په خپله دوه ګونی رول پخوا په څیر بسپنه ورکړي، او بیا هم د بیال بیلو پایلو تمه کوي. په پای کې، د م

ولوبوي. چې په دې کې د حکومت او بسپنه ورکوونکو د لګښتونو آزاد څار او تر څنګ یې د فساد په اړه د عامو خلکو د 

          او له فساد سره د مبارزې د کړنالرو د هڅونې دروند مسؤولیت  شامل دی.  لوړولو پوهاوي د 

هڅونې یو نوی حل پر فساد د برالسي د یوې کړنالرې په توګه مطرح شوی و. دا وړاندې د د دریځ په یوه مقاله کې د پوهنې 

برابرول کوالی شي په تدریجي ډول د فساد ضد استدالل کوي:" له حقوقي او مذهبي نورمونو سره د فساد ضد زده کړو 

له دوه مهمو الرو شونی دی. له یوې  د پوهنې ښکیلول و کېد فساد ضد په موخ 49ارزښتونو په اړه  زده کوونکې  پوه کړي"

د بیا کتل شوي نصاب د کارولو لپاره ښوونکي باید بیا خه باید نصاب نوی شي، ود شاملولو په م وخوا، د فساد ضد اصول

په ټولګي په دې اړه  د زده کوونکو د پوهاوي د لوړاوي په موخه میندې او پلرونه هم باید ښکیل شي. له بل لوري، وروزل شي

       هم پیل او زیات خلک په کې ښکیل شي.  کې  د زده کړې د ودې لپاره باید له نصاب څخه بهر نور فعالیتونه

چې د جینوا د کنفرانس په دریځ مقاله کې پرې بحث شوی د حکومت له خوا د  اندیښنه همهم هپه دوهمه درجه کې د حکومتولۍ یو

بحثونو ته په پام سره، په افغانستان کې د فساد مزمن ماهیت په دې معنی دی  ومخکینی مدني ټولنې د ښکیلولو الرې چارې دي.

په  اخې  بډې او بوروکراسۍ په مدیریت کې تیروي.د پرچې مدني ټولنه په کلکه محدوده ده او خپل د وخت یوه د پام وړ برخه 

ي. پر ورته وخت کې د مدني ټولنې په مینځ کې یو عمومي احساس دا دی چې حکومتي چارواکي د دوی په کار کې السوهنه کو

ولو لپاره  د باوري معلوماتو د تر السه کار شوی او له حکومتي سرچینو څخه دې محدودیت د مدني ټولنې د فعالینو له خوا ټینګ

د چارواکو له خوا ښایي دا د حکومت  نه یواځې د حکومت د کړنو د څارنې پر مهال ستونزې تفسیروي )دا یوه ستونزه ګڼي. دا 

د کره معلوماتو د تر السه کولو د بهیر د ستونزمن کولو یو دلیل و اوسي(، همدا راز د ملي قوانینو د پلي کولو او د حکومت د 

  ي هم وي.کمزور د تعقیبولو په برخه یوهو کړنالرپالیسیو او 

یو لړ وړاندیزونه شوي دي. په دې کې د افغان  د دولت ـ ټولنې د دې ستونزمنو اړیکو د په نښه کولو لپاره اد مدني ټولنې له خو

د نړیوالو نو ته ) د مدني ټولنې ملي سازمانو شامله ده حکومت، نړیوالې ټولنې او مدني ټولنې تر مینځ د زیاتي همکارۍ اړتیا

دا ډول یوې هیله هم په کې موجوده وه.  ېاړیک ېښ ېیود اوږد مهالو مالي مرستو په ګډون(. سر بیره پر دې، له حکومت سره 

پر یوې فعالي او شامل وي، او هم میکانیزم سمي ریو د قوانینو د تسوید په برخه کې د مدني ټولنې سره د مشورې اړیکې کې به 

 د رامینځ ته کیدو له الرې درک کیدای شي.  NPP ټولنې د یو متمرکزپیاوړې مدني 

 اقتصاد

د  احصائیې اقتصادي رکود له یرغل راهیسې د افغان اقتصاد خپلې مبارزې ته دوام ورکوي. د مرکزي کال کې د ۹۱۰۳په 

ارۍ د زیاتیدو لپاره الره هواره ناوړه امنیتي وضعیت له کمزورې اقتصادي ودې سره په ګډه د بیوزلۍ او بیک ادارې په وینا،

 ۹۵کلونو تر مینځ په ملي کچه بیکاري له  ۹۱۰۵/۹۱۰۶او  ۹۱۰۳ /۹۱۰۹کړې ده. تر ټولو وروستي معلومات ښییي چې د 

 ۳۲۵۲، له ته ورسیده ۵۴ په همدې موده کې د بیوزلۍ تر کرښې الندې خلکو سلنه 50.سلنې پورې زیاته شوې ده ۴۱سلنې تر 

 هغه خلکو کې زیاتوالی ښییي چې بیوزلي زغمي. ملیونو ۵ 51،سلنې لوړ

و او اقتصادي ودې یوه ستره سرچینه وي. لکه څنګه چې پخپله ولسمشر غني و سکټور ښایي د حکومت د عواید د کان کیندني 

د ) هغه تناقص په ډاګه کوي چې المل شي. یا د فراونۍ تناقضresource curse"  سرچینو لعنت یا " دا کیدای شي دویل چې 

کمې هیوادونو په پرتله  ود لږو طبیعي سرچینو درلودونک (ړالونهمن او تیل)فراوانو طبیعي سرچینو درلودونکي هیوادونه 

( افغان او نړیواله مدني ټولنه د استخراج په اړه اقتصادې ودې، کمې ډموکراسۍ او ناوړه پراختیایي پایلو لورته ډیر تمایل لري.

درک کړي دي. دا سکټور کیدای شي وده وهڅوي خو د دې تر څنګ جګړه او فساد هم هڅوي.  یو شمیر احتیاطي موضوعګانې

همدا مقاله بیا جزئیات  52".تمویل دوهمه ستره سرچینه ده د د طالبانو کانونهپه حقیقت کې، د دریځ یوې مقالې څرګنده کړه چې: " 

                                                           
۴۲ APPRO, 2018c: 1. 

 ۹۱۰۷د ژوندانه د وضعیت سروې، د افغانستان حکومت،  ۵۱

 یادونه شوې ده.وړاندې یې  ۵۰

۵۹
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کان کیندنې له  دمیلیون ډالر عواید  ۴۱ -۳۶ي او لیکي چې په داسې حال کې چې د اټکل له مخې افغان حکومت په کال کې سپړ

   53میلیون ډالر د غیرقانوني کان کیندنې له امله له السه ورکوي. ۳۱۱، خو په کال کې سکټور څحه تر السه کوي دي

او په دې  ( د یوې بیاکتنې پیل۹۱۰۴، د کانونو د اوسني قانون )و د شاملولوکړنالرخورا غوره نړیوالو کال راهیسې د  ۹۱۰۶له 

د دې سکټور د ښه کیدو لپاره د افغان حکومت له خوا  و په ګډونژمن د لپاره پیلولوسکټور کې د فساد ضد ال زیاتو اقداماتو د 

د اړتیا په ګډون یو شمیر اندیښنې لړ ساتنو د زیاتولو په موجود قانون کې د یو اخیستل شوي ګامونه وستایل شول. مدني ټولنې  

) ګټور مالکیت د کورنۍ او نړیوالې سوداګرۍ یوه اصطالح  کړې: د تأدیې او تولید د ارقامو خپرول؛ د ګټور مالکیت هطرح هم

ده چې هغه چا ته کارول کیږي چې پرته له دې چې په ریکارډ کې د یو ملکیت د څښتن په توګه ثبت شوی وي له هغه ملکیت 

دې ساتنو موخه د د  د مزایدې او د تړونونو د السلیک پر مهال د روڼتیا زیاتول. د یو ثبت جوړول؛څخه ګټه تر السه کوي.( 

 کانونو د کیندنې په سکټور کې د زیاتې امانت دارۍ، حساب ورکونې او روڼتیا هڅول دي. 

 په روغتیا، پوهنه، کرهڼه او معیشتونو کې پراختیا

 خدمتونه، د خوړو خوندیتوب او تلپاتې معیشتونه هغه ډبرین بستر د السرسۍ وړ روغتیایي او پوهنیزد ښه کیفیت درلودونکې او 

په داسې حال د افغانستان په ګوټ ګوټ کې لیدل کیږي. په همدې برخو کې نیمګړتیاوې دی چې د افغانانو سوکالې پرې پرته ده. 

پاتې  په څنډه کېکې چې مدني ټولنه د ټولو افغانانو له سوکالۍ مالتړ کوي، خو ځانګړې پاملرنه پر هغو کسانو متمرکزوي چې 

نکو او بیځایه وپه دې کې د میرمنو، ماشومانو، د جګړې له امله د ټپي شوو ملکیانو، معلولیت لرو ،زیاتې اړتیاوې لريدي او 

 . محدودې نه ديشوو وګړو اړتیاوې شاملې دي خو همدې پورې 

ورته وړاندې د هیواد په هغو سیمو کې میشت دي چې کم خدمتونه  افغانان چې هغه میلیونه ۰۵۵کال کې،  ۹۱۰۲: په روغتیا

مدني ټولنه په افغانستان کې روحي صدمو ته  د  54لومړنیو بیړنیو روغتیایی پاملرنو ته اړتیا لري. د روحي صدمو او کیږي

له رامینځته کیدو مالتړ کوي. د دې د شونتیا لپاره، باید وړیا او هر اړخیز خدمتونه  یو بشپړ او د السرسۍ وړ سیسټمد  پاملرنې 

د السرسي د حق د پوره کولو لپاره، مدني ټولنه د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې له خوا  روغتیایي خدمتونو ته وړاندې کړي.

ې سکټور ته د زیاتې بودیجې د ځانګړي کولو په لټه کې ده. سر بیره پر دې، د پاملرنې د دا ډول یو سیسټم وړاندې کول به د

ونې له الرې ممکن وي. په ځانګړي ډول د روغتیایي د پانګیواځې د روغتیایې برخې د راتلونکو مسلکي کدرونو پر روزنه 

   پر روزنه دې تمرکز ډیر شي څو هغوی د پراخو خدمتونو د وړاندې کولو جوګه شي.   پاملرنو د کارکوونکو په توګه د ښځو

اړوندو فزیکي او روحي بیا رغونې او روغتیا پورې د معلولیت نه لروونکو وګړو څخه د زیات  معلولیت لروونکي وګړي

د افغانستان په شرایطو کې نه یواځې د بیا رغونې خدمتونو ارزښت ټیټ دی، بلکې معلولیت  خو،. خدمتونو ته اړتیا لري

له همدې امله د بیارغونې د  موجود دي ورته کمه السرسي لري. دغه خدمتونه ه ځایونو کې چېهغلروونکي وګړي اکثراً په 

پاتې دي، او د روغتیایي پاملرنو  نا امنۍ له امله ډیر شمیر روغتیایي مرکزونه غیر فعالبرخې روغتیایي کارکوونکي ډیر کم، د 

د روغتیایي د بیا رغونې ونې د خدمتونو د وړاندې کولو او د بیا رغد کم تمویل له امله د بیا رغونې خدمتونه ډیر محدود دي. 

لپاره بودیجه اړینه ده که چیرې دا ننګونې له مینځه  کسانو د روزنې له ځانګړي تخصص سره د مسلکيپاملرنو په برخه کې 

 یوسې.

ي روغتیا ستونزې هم د رواني روغتیایي خدمتونه په افغانستان کې په نشت حساب دي. د معلولیت لروونکو وګړو په څیر، د روان

 صدمو تشوشاتخپګان، د رواني  ، په ځانګړي توګه د ماشومانو لپاره د پام وړ دي.او بیرته راستنیدونکو لپاره بیځایه شوو

(PTSD او د ځان وژلو فکرونه د بیځایه کیدو ځپلو ،)د رواني روغتیا پر محدود آسانتیاوو  کې خورا عام دي. افغانانو په مینځ

د کورنیو د غړو له خوا نوم بدي کول او پریښودل سترې ننګونې دي چې باید حل  او روزل شوو مسلکي کارکوونکو سر بیره

  شي. 

یو زیات شمیر کال راهیسې  ۹۱۱۰له په داسې حال کې چې  په افغانستان کې ماشومان د جګړې فشارونه زغمي. :پوهنه

میلیون  ۰۵۵نجونو او  ۹۵۹) ماشومان همیلیون ۳۵۷ اوس مهال، ځي، خو دا ستونزه ال هم موجوده ده.ښوونځي ته  ماشومان

ځل لپاره، له ښوونځي څخه د بهر پاتو ماشومانو شمیر مخ په زیاتیدو راهیسې د لومړي  ۹۱۱۹ښوونځي ته نه ځي، له هلکان( 

ونه، بریدکې برخه لري، او پر ښوونځیو، ښوونکو او زده کوونکو دې ډول ټیټیدو  پهیو شمیرهڅوونکي فکټورونه د تعلیم   55دی.

 ید غیراد په لر او بر کې د هیوکې په بې سارې ډول زیات شوي دي په دې برخه کې د پام وړ اغیزې لري.  ۹۱۰۲چې په 

ونه مخ په زیاتیدو دي؛ چې عاملین یې غیر دولتي وسله والې ډلې بریدډلو د کنټرول په زیاتیدو سره، پر پوهنه  وسله والو دولتي

اړوندو موخو لپاره کارول  ټاکنیزو یا پوځي  هغه ښوونځي چې د افغان ملي امنیتي ځواکونه دي. موجود معلومات ښییي چېاو 

کال کې د ډیرو خوندي  ۹۱۰۵بت یادښت کې بیا په پر وړاندې خورا حساس دي. په یوه مث ونوبرید په ځانګړې ډول دي کیږ

                                                           
  یادونه شوې ده.وړاندې یې  ۵۳

۵۴ UNOCHAد بشري غبرګون پالن ، 

۵۵ GCPEA ،۹۱۰۲ 
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له خوا د امنیتي موخو لپاره د ښوونځیو په کارونه کې کال افغان ملي امنیتي ځواکونو د  اعالمیې له تصویب راهیسېښوونځیو د 

دولتي وسله والو ډلو غږ  ېپر پوهنه د بریدونو د راکمولو لپاره، مدني ټولنې پر افغان حکومت او غیر په کال کمښت راغلی دی.

څو له پوهنې پرته د نورو موخو لپاره د ښوونځیو له کارونې ډډه وکړي، څو د وسله والو نښتو په ترڅ کې پوهنې ته کوي 

            .پیاوړی شي ب تعقی وعامالند د بریدونو څخه څارنه او  السرسي تأمین، او

 تعلیمد امنیتي ننګونو تر څنګ چې وړاندې پرې تم شولو، هغه ماشومان چې په دې وروستیو کې افغانستان ته راستانه شوي دي 

ستونزه چې د مدني ټولنې د نړیوالو سازمانونو له خوا په نښه  همهم یوهځانګړو ستونزو سره مخ دي. مهال له  ته د السرسي پر

زو سره مخ کیږي. د تعلیمي موخو د اړوندو اسنادو د نه لرلو له امله ښوونځي کې د داخلیدو پر مهال ماشومان له ستون شوي ده

 لپاره د ماشومانو د ثبت سره د مرستې لپاره باید کوټلي ګامونه واخیستل شي.

د جګړې او ټولنیزو او  ځوریږي. زیاتره دغه ماشومان سخت ډیرکې په ځانګړي ډول معلولیت لروونکي ماشومان په افغانستان 

د معلولیت  فزیکي خنډونو له امله پوهنې ته السرسی نه لري. د یو نړیوال مدني سازمان په وینا، " افغانستان متخصصو ښوونکو،

او پر پراخ بنسټه پوهنې د تمرکز په ، په اړه پوهاوي ارزښت انو د تللو دټولو ماشوملروونکو نجونو په ګډون ښوونځي ته د 

  56"موخه پوره تمویل ته اړتیا لري

او اقلیمي بدلون  هسره له دې، جګړ 57سلنه افغانان د خوړو او عاید د لومړنۍ سرچینې په توګه پر کرهڼه تکیه لري. ۲۱: کرهڼه

د افغانستان د کلیوالو سیمو  ) ومیلیون خلک ۲۵۲کال کې، کابو  ۹۱۰۲په  .دي يونککرهڼیز سیسټم له مینځه وړد په افغانستان کې 

میلیون افغانان د خوړو د نه خوندیتوب له بیړنۍ کچې سره  ۹۵۶او سلنه( د خوړ نه خوندیتوب یې تجربه کړی دی، ۴۳۵۶د وګړو 

سره مرسته ې داخلي بیځایه کیدنې نپه هیواد کې د در دې وضعیت له پراخې خوار ځواکۍ، ناوړه روغتیایي اغیزو او 58مخ دي.

  کړې ده.

د جینوا د کنفرانس د دریځ په یوه مقاله کې طرح شوې وه.  آزمایښتي کړنالرهیوه د خوړو د نه خوندیتوب سره د مبارزې لپاره  

په اړه د پوهاوي د یو منظم سیسټم او له شتمنو  نه خوندیتوب د د خوړوجوماتونه " نوموړې مقاله دا استدالل وړاندې کوي چې،

کورنیو  وزیاتو اړ تر ټولو ، او په خپلو ټولنو کې د خوراکي مرستو لپاره دخلکو څخه اړمندانو ته د بسپنې د راټولو څخه د مالتړ

وړو په ویش کې حساب او د خ، د په نښه کولو په برخه کې یو مهم رول لوبولی شي د خوړو د نه خوندیتوبله الرې د پیژندلو 

دا وړاندیز د هغه سیسټمونو پر بنسټ دی چې له وړاندې نه د جوماتونو له الری کارول  59ورکونه او روڼتیا تضمینمولی شي".

ویش  وږی او پر بیوزلو ویشل کیږي؛ او د خوړچې د جوماتونو له خوا راټولی ، لکه: د زکات ویش یا فرضي صدقه،شوي دي

   تر څنګ  تر سره کیږي. د لمانځلو  لکه د روژې په پاي کې د کوچني اختر چې د دیني جشنونو

خوړو  کې تجربه کیږي، یو له طبیعي خطرونو څخه دی چې د ۹۱والیتونو څخه په  ۳۴وچکالي، چې اوس مهال د افغانستان له  

کمه  شوی او د کروندګرو شتمني یېامله د خوړو تولید زیانمن له کمښت  ېسلن ۷۱د په اوروښتنونو کې  نه خوندیتوب هڅوي.

کال پورې د  ۹۱۰۲کال نه تر  ۹۱۰۷له   نیولې ده. هم کچې د ودې مخه د موجودې ټیټې د حاصالتوآن وچکالۍ  60کړې ده.

کال  ۹۱۰۲په  . ریک ټنو ته رسیږيټمیلیون م ۹۵۳تر  ۰۵۵ له په ترتیب سره زیاتوالی په تولید کې د کسرهیواد په کچه د غنمو 

   61حالت سره مخ دي. سختله  خوندیتوب د نهمیلیونه خلک د خوړو  ۰۵۴له امله   ۍوچکالد کې 

د مدني ټولنې د غړو له خوا د وچکالۍ او نورو طبیعي خطرونو د کمولو لپاره دوه اساسي حل الرې وړاندې شوې. دغه حل   

( کې د طبیعي خطرونو د اغیزو د DRR)په  ( دی.IWMمدیریت ) ( او د خوړونو بشپړDRRناورین د خطر کمول ) الرې د

 ناورین په وړاندې د  عمل او ستراتیژیو د پیژندلو لپاره یو ټولن ـ بنسټه کړنالره کارول کیږي. په دې کې " دد  په موخهکمولو 

خه له کولو په مو تنوعمکورني عاید د او  ومعرفي کولد د غوره سیسټمونو  هڼېځان ساتنې، د کر او حساسو سیمو د پیژندلو

د اقتصادي او چاپیریالي شاکونو په وړاندې مقاومت وکړي او د خپلو کورنیو پر  په دې توګهڅو  شامله ده خلکو سره مرسته

جوړول، په ځمکه کې د سوریو  پلوانپر مایلو ځمکو د د تریسینګ یعنې  IWM له بل لوري  62راتلونکي پانګونه وکړي.

ذخیره کولو لپاره معرفي د باران د اوبو د یو شمیر تخنیکونه په ګډون  د کارولو شنو نباتاتو دجوړولو او  نووجوړول او د بند

دغه تخنیکونه د اوبو او د خاورې د ښه کولو اغیزې له ځانه سره لري.  .کم کړي چټک جریانبو د اوکړي دي څو په دې توګه 

المل کیږي، او په بې  د تلپاتې مثبتو اغیزو په خوندیتوب کې ، مالدارۍ او د خوړو په تلپاتې کرهڼه د ټولنې په کچه  او " او
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یوه حل الره پانګونه به د اقلیمي بدلون په  راو یا  پ هپه دواړ  63سارې ډول د سیالبونو خطر او د وچکالي زیانمننه را کموي".

  کړي. هزیات انعطاف پذیريوړاندې د ټولنې 

له دې سره، په هیواد کې اقتصادي رکود، پراخه وچکالي او  معیشت یوه اړتیا ده.تلپاتې : د زیاترو افغانانو لپاره، یو معیشت

اضافي اقتصادي نور  زیاترو خلکو معیشت یې تر فشار الندې راوستلی دی. د بیځایه شوو وګړو په وړاندې روانې جګړې د 

دندو د تر السه کولو لپاره محدودې  دي. بیځایه شوي وګړي او راستنیدونکي دمدني ټولنې د ځانګړې اندیښنې وړ  دخنډونه 

دا په ځانګړي ډول د بیځایه شوو  تړلي دي.بهر څخه راغلو کسانو پر مخ  اړیکې لري. مارکیټونه په کلکه سیالي کوونکي او د

د بیځایه  د نه شتون له کبله وړتیاوود موجودو دندو لپاره د الزمو څخه بې برخې دي. مارکیټ  له میرمنو قضیه ده چې د کار

نه درلودونکو  وړتیاووالزمو  ته په کتو سره د )ډکیدل( مارکیټ اشباع . دنور هم زیاتیږي دا ډول خنډونه وړاندې رشوو وګړو پ

     کارګرو ته اړتیا ډیره تیټه ده. 

کولو فرصتونه پور د تر السه  د مارکیټ څخه بې برخې، بیځایه کیدو اغیزمن کړي افغانان ناکافي مالي مالتړ هم زغمي. د

د لګښتونو د تأمین لپاره کارول کیږي نه محدود دي، چې زیاتره یې غیر رسمي دي. په زیاترو حاالتو کې اخیستل شوي پورونه 

د خپلو پانګو بیرته راستنیدونکي اکثراً  د نوو معیشتونو د رامینځ ته کیدو لپاره. سربیره پر دې، د جبري راستنیدو په شرایطو کې،

   پوره وخت نه لري، چې دا کار د دوي اقتصادي شتمني نوره هم کموي. هرپاراګرځولو ل

کال راهیسې  ۹۱۰۶له  ( د نغدي مرستو اغیزې باید نورې هم وسپړل شي. UNHCRمدني ټولنې همدا راز یادونه وکړه چې د )

د افغان کډوالو بې  نوموړو مرستو "، دا یې وښودله چې هغه شواهد چې د مدني ټولنې د یو نړیوال سازمان له خوا وړاندې شول

 64تنیدونکو د ادغام پر وړتیا یې ناوړه اوږد مهالې اغیزې کړي دي".وخته راستنیدل یې هڅولي او دا چې دې مرستو د بیرته راس

د  تیاوووړ، د ټولنیزو شبکو د رامینځ ته کولو او د هد بې وخته راستنیدنې هڅونستو له الرې دا هم یادونه وشوه چې، د نغدي مر

 ي کمزورې کوي.لپاره تیار چمتو کولو

ستراتیژیو کارولو ته منفي  مقابلې دپه پای کې، بیځایه شوي او بیرته راستنیدونکي وګړي د مالي زیانمننې په غبرګون کې د 

زیاتیدو پر  دپورونو د  دوی چې په پای کې کې بند وینې څرخهڅول کېږي. بیځایه شوي کورنۍ اکثراً خپل ځانونه د بیوزلۍ په 

کال  ۹۱۰۷د ماشومانو پر کار تکیه کوي. په اکثراً د خپلو پورونو د پرې کولو په ځواب کې پوروړي  بیځایه شوي .لور بیایي

په ځینو حالتونو کې، د  65کورنیو ماشومان په کار بوخت وو. وسلنه بیځایه شو ۹۴تر  ۹۱له کې یوې تر سره شوې سروې کې 

 ۍ د ماشومانو ودونه د مقابلې د یوې ستراتیژۍ په توګه کاروي. پور د پایلې په توګه کورن

دا باید په یاد ولرو چې په افغانستان کې د معلولینو د خیر غوښتنې بڼه ال هم په  د معلولیت لروونکو وګړو د معیشت په برخه کې

د دې تر  دو څخه زړه توري کیږي.په پایله کې ګڼ شمیر معلول وګړي د کار په ځواک کې د شاملی ، چېده دودافغانستان کې 

څنګ، معلولیت لروونکي وګړي د کار په مارکیټ کې د سیالۍ لپاره اړینې وړتیاوې نه لري. معلولیت لروونکې میرمنې د کار د 

سلنه د حکومت  ۳( له مخې ۹۱۱۷د افغانستان د کار قانون )تر السه کولو پر مهال له زیات تبعیض سره مخامخ کیږي. 

باید معلولیت لروونکي وګړي و اوسي. دغه ماده نه ده پلې شوې. د افغان مدني ټولنې له نظره، د معلولیت لروونکو کارکوونکي 

    قانون تنفیذ وي.د په نښه کولو پر لور لومړی ګام به د همدې  د ستونزې کیدو څنډې ته د پاتېوګړ 

 : د بشري ـ پراختیا ـ سولې اړیکېد کار کولو نوې الره

پرتو ننګونو په نښه  د بیځایه کیدود افغانستان مخ ته چې بشري غبرګون په یواځې دا تأییدوي د افغان او نړیوالې مدني ټولنې 

لکه چې وړاندې ورته اشاره وشوه، افغانستان د بیځایه شوو او راستنیدونکو وګړو مخ په زیاتیدو شمیر . یکولو ته بسیا نه د

او اوږد مهالې اړتیاوې لري چې د روانې جګړې په پایله کې  ېنکوخورا اغیزمننو اتره برخه یېدرلودونکی دی. له دې وګړو زی

په حاضر وخت کې، د بیځایه شوو وګړو د سوکالۍ لپاره بشري هڅې یواځې د سمدستي رامینځ ته شوي او یا پیچلې شوې دي. 

رامینځته کیدو  دپه نښه کوي او د سولې پراختیایي هڅې په ندرت سره دغه وګړي  مرستو پر وړاندې کولو متمرکزې دي.

: افغانان ه کلکه له پامه غورځوي.  په دې توګه، په افغانستان کې د مرستو په جوړښت کې یوه تشه موجوده دهاقدامات هم دوی پ

له جګړې اغیزمن شوي دي، د مرستې د سیسټم له  بیځایه کیدو پورې اړوندو اوږد مهاله اړتیاوو سره مخ دي، او هغه کسان چې

په ژوند کوې، افغانستان کې  تر یوې اوږدې بیځایه کیدو الندې پهچې  بیځایه شوي او راستنیدونکي وګړي رد شوي دي.  الرې

رو حاالتو کې په زیات شوې او هپه ماتولو کې د دوی وړتیا کم څرخدې ترڅ کې لږ مالتړ تر السه کوي. د بیوزلۍ او زیانمننې د 

   دا کار ناشونی دی.

                                                           
  .۴وړاندې یې یادونه شوې ده: ۶۳

۶۴ NRC, 2018: 7 

 .وړاندې یې یادونه شوې ده ۶۵
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هغه الرې چارې دي چې له مخې دا  .خرابويچې د مدني ټولنې له خوا ورته اشاره وشوه دغه ستونزه نوره هم  موضوعیوه بله 
دی. د بیلګې په ډول، د ژوند ژوغورونکو مرستو  د کټګوریو پر بنسټپه کلکه بشري غبرګون  .کیږيپه نښه  ېبشري مرستیې 

بیرته راستنیدونکی  ګټه اخیستوونکي د هغوی د وضعیت له مخې پیژندل کیږي ) چې آیا یو کس د جګړې له امله بیځایه شوی،
وړاندې د  دی، یا دوچکالۍ په پایله کې په داخل کې بیځایه شوی دي(، نه د هغوی د اړتیاوو د شدت له مخې. دا د بشري مرستو

د مرستو پر ډول آن  د وګړو د پام وړ اړتیاوو په صورت کې هم ډول، پر وړاندې محدودیتونه رامینځ ته کوي. د بیلګې په  کولو
 وي. موجود دغه محدودیتونهیا کچې 

    
 –ـ پراختیا نالرې غوښته وکړه چې د بشري د دې ننګونو په غبرګون کې افغان او نړیوالې مدني ټولنې د یوې ډله ایزې کړ

پرتله ایزو ښیګڼو پر  دکې  اوږدودې کړنالره کې " بیالبیل فعالین برخه لري، د څو کلونو په سولې تر مینځ اړیکې پراخوي. 

دا د  .66"کړي نرمښت زیاتبنسټ کار کوي، څو اړتیاوې، زیانمننې او خطرونه راټیټ او د یوې تلپاتې پراختیا لپاره سوله او 

ري ـ بشترتیب شوو فعالیتونو لپاره ښه نه ده، خو په فعاله توګه همکاري کوي، ګډې پایلې لري ) او د څارنې ګډ چوکاټونه( چې د 

نکي بهیرونه ومننو نرمښتاو  يویش تر مینځ اړیکې رامینځ ته کوي، او د تمویل په پام کې نیول شو پراختیا ـ سولې دودیز

منوونکي غبرګون د موډلونو په رامینځ  نرمښتله همدې امله د تمویل د چټک او یدو ته الره هواروي. تأمینوي چې د دې پلي ک

، د بسپنه ورکوونکو رول خورا مهم دی. د وړاندیز شوې کړنالرې د پلي کیدو لپاره د بسپنه ورکوونکو له خوا د ته کولو کې

په پام  ماموریت  يملتونه خپلو بشري، پراختیایي او سوله جوړونکملګري  ډیر مهم وي.مناسبو هڅوونکو وړاندې کول به هم 

او د افغانستان  په رسمي کولو او څارنه کې به د مشرتابه مهم رول ولوبوي. پلي کیدود یوې متحدې کړنالرې د  سره وکې نیول

چاپیلایر د رامینځ ته لیسۍ د یو اغیزمن د پا، مهمو فعالیتونو د وړاندې کولو لپاره درلودونکو د منسجمو ډله ایزو پایلوبه حکومت 

    .يلرمسؤولیت و کولو او د پایلو د څارنې

ټاکنې کټګوریو له مخې د ګټه اخیستوونکو له . د  وي والړهمرکزیت  پراو د خلکو  وویوه متحده یا منسجمه کړنالره به د اړتیا

مرستې د نکي وي. د وواقعیتونو پر بنسټ او ورته ځواب ویوور ها خوا، د بشري مرستو ـ پراختیاـ سولې اړیکې به د سیمه ایزو 

قعي ژوند د شرایطو پیچلتیاوې چې ه د استفادې پر ځای، د خلکو پر مرکزیت اقدامات به د واڅخنکي په توګه د وضعیت ټاکوو

په سیمه دا اره کړي. خورا مناسبې او اغیزمنې مرستې ته الره هو چې دا به  ،ونیسياړو کسانو تجربه کړي دي هم  په پام کې 

ایزه کچه د معلوماتو راغونډولو او له الندې نه پاس ته پالن جوړونې ) د افغانستان حکومت له پالیسیو سره سم( ته اړتیا لري، 

      .ځای ورکويد دې کړنالرې په مرکز کې  و تهچې په اغیزمنه توګه خلک
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ACBAR, 2018: 1. 
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 کنفرانس ته د دریځ مقالې د افغانستان په اړه جینوا. ضمیمه: ۵

 په افغانستان کې د بشري مرستو ـ پراختیا ـ سولې اړیکې. کابل: د افغانستان لپاره د بشري او پراختیایي مرستو دهمغږۍ اداره

(ACBAR )۹۱۰۲.  

مبارزه سره لوږې  له . کابل: پر لورکړنالرې  ډله ایزې – اړتیا بنسټهپه افغانستان کې لوږې ته د ـ  ماتول څرخد 

(ACF)۹۱۰۲ . 

تلپاتو حل الرو ته د افغانانو د السرسۍ لپاره نوي فرصتونه. کابل: د افغانانو د بیځایه پای ته رسول:  لومېد بیځایه کیدنې د 

 .۹۱۰۲(ADSP فرصت.)کیدنې د حل الرو 

رو د څیړنو مرکز د افغانستان د عامه کړنالشونې الرې چارې. کابل: مزمنه جګړه او کارګر ماشومان: هڅوونکي او 

(APPRO )  (a ۹۱۰۲). 

 .(b ۹۱۰۲)( APPRO)څیړنو مرکز کړنالرو د د افغانستان د عامه الرې. کابل: فساد: الملونه او ورسره د مبارزې 

 (c ۹۱۰۲)( APPRO)څیړنو مرکز  کړنالرو د د افغانستان د عامهد پوهنې له الرې له فساد سره مبارزه. کابل: 

 (.d ۹۱۰۲)( APPRO)څیړنو مرکز کړنالرو د د افغانستان د عامه د خوړو خوندیتوب او مذهب: د جوماتونو ونډه. کابل: 

 e)( APPRO)څیړنو مرکز  کړنالرو د د افغانستان د عامهد سولې د رامینځ ته کیدو په خبرو کې ښه حکومتولي. کابل: 

۹۱۰۲) . 

NAP  ۰۳۹۵ څیړنو مرکز کړنالرو د . کابل: د افغانستان د عامهسمي کولاو په افغانستان کې د ښځو د حقونو ر (APPRO )

(f ۹۱۰۲). 

نډونو کې. کابل: د افغانستان د عامه خ وځورونکزو په دوه اړخیاو میکانیزمونه  سوله رامینځ ته کیدنه، لوبغاړي، الملونه 

  (APPRO( )g ۹۱۰۲کړنالرو د څیړنو مرکز )

( APPROپه افغانستان کې د دولت او مدني ټولنې اړیکې: وړاندې که شاته؟ کابل: د افغانستان د عامه کړنالرو د څیړنو مرکز )

(h ۹۱۰۲) 

 APPRO( )iکابل: د افغانستان د عامه کړنالرو د څیړنو مرکز )د ښځو خوندي کورونه: له  پټوالي څخه عادي حالت ته. 

۹۱۰۲) 

 .۹۱۰۲( ARC )کې د انعطاف پذیرۍ رامینځ ته کول. کابل: د افغانستان څیړنیز کنسرسیم )ټولنه( په افغانستان

( AWNد دریځ مقاله: د افغان میرمنو د غږ تکرار ـ له براسلز کنفرانس نه تر جینوا کنفرانس. کابل: د افغان میرمنو شبکه )

۹۱۰۲. 

دریځ مقاله. لندن: د بریتانیې او آیرلند سازمانونه د افغانستان ګروپ.  د افغانستان په اړه د جینوا کنفرانس: د مدني ټولنې د

(BAAG )a ۹۱۰۲ 

 b( BAAG: د پالیسۍ د دریځ مقاله. لندن: د بریتانیې او آیرلند سازمانونه د افغانستان ګروپ. )بیا راستنیدل او بیځایه کیدل

۹۱۰۲ 

 .۹۱۰۲( CSJWG ل: د مدني ټولنې ګډ کاري ګروپ.)د دریځ مقاله: د افغانستان په اړه د جینوا کنفرانس. کاب

 .۹۱۰۲( EMERGENCYد افغانستان په اړه د ایمرجینسي د دریځ مقاله. کابل: امیرجنیسي )

 .۹۱۰۲( GCPEA. کابل: له برید څخه د پوهنې د ساتنې نړیوال ائتالف )په افغانستان کې پر پوهنه برید: توضیحي مقاله

د افغانستان د روڼتیا د څار بنسټ او نړیوال د کیندنو فساد او جګړه. کابل: د سرچینو د لعنت مخنیوی: په افغانستان کې 

 .۹۱۰۲( GW/IWAناظر)

 .۹۱۰۲ (HI) نکو وګړو د شاملولو په اړه د دریځ مقاله. کابل: د هنډي کپ نړیوال سازمانود معلولیت لرو
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اږد مهالو حل الرو د موندلو لپاره ورسره مخ دي. کابل: د ناروې د افغانان د یځایه شوي ب؟ هغه ستونزې چې یدلڅه ته راګرځ

 .۹۱۰۲( NRC) کډوالو شورا

 .۹۱۰۲( UN) د افغانستان لپاره یو ملګري ملتونه. کابل: ملګري ملتونه
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Annex5: Civil Society Statement for the GCA 

 
Civil Society Statement for the GCA, dated 28 November 2018 

Presented by Naeem Ayubzada  

(Mr President) (Chief Executive) Your Excellencies, Ladies and Gentlemen 

It is a great honour to speak to you today on behalf of the nearly one thousand people who 

took part in the countrywide consultations organized by civil society in preparation for the 

Geneva conference.  

We commend the remarkable achievements of the people of Afghanistan in coping with such 

difficult circumstances, which would have been far worse without the generous international 

assistance, government leadership and the sacrifices of men and women in uniform, aid 

workers, teachers, journalists and other civilians. 

We also acknowledge the difficulties associated with achieving sustainable development in a 

context of conflict, when the focus of the government and international community has to be 

on security and meeting humanitarian need.  

The people of Afghanistan have shown trust and hope for the future by turning out to vote in 

the recent parliamentary elections. An impressive number of Afghan men and women voted, 

despite the security threats, and overcame the pessimism created by previous fraud. 

Afghan men and women voted for hope. In overcoming the pessimism created by previous 

fraud their votes were investments, which should be honoured by the Afghan government. 

Many of the problems that voters faced during the last Afghan government could have been 

avoided.  

Logistical failings that saw people waiting for hours in long queues due to false reports that 

their votes had already been cast, missing ballot papers, malfunctioning biometric devices, 

voting centres which remained closed as the staff had not turned up, and, even more 

significantly, the election management bodies were thought  to have been politicised.  

These issues, if not resolved, will continue to tarnish the reputation and legitimacy of the 

next presidential election and the government of Afghanistan, reducing even further the trust 

of Afghan citizens in state institutions. We would also like to recommend that the 2019 

Presidential election should not be delayed in favour of the reconciliation process with the 

Taliban.  

Similarly, corruption continues to erode government efficiency and legitimacy but the 

government’s commitment to curb corruption in the higher executive and military sectors is 

yet to produce a tangible outcome.  

Most people who want their papers to be processed in government offices are expected to 

pay bribes and this has sadly become the norm.  

People outside the system, especially women, who do not have the means to pay for 

employed positions are hit the hardest. The state of affairs at grass roots level is 

compounded by political patronage systems at the higher level. 

But how can the culture of corruption in Afghanistan be eradicated if those accused of mass 

fraud are given top leadership positions in the country? 

Presented by Frozan Mashal 
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As we gather in this splendid room, in this beautiful and peaceful corner of the world, we 

cannot help but remember the anxieties of an Afghan mother who sees her son stepping 

through the door, not knowing if he would return home alive; the pressures that young men 

and women are feeling if they cannot find a job, particularly if they have debts from university 

to pay or the rest of the family to feed or are examples of the increasing number of people 

with a disability struggling to make ends meet in an inhospitable climate. Providing jobs is 

essential, including in the industrial and agricultural sectors, so that people can bring 

themselves out of poverty. 

With the relentless killing and maiming of record numbers of civilians and military personnel, 

the ever-mounting numbers of people escaping conflict and drought, and the number who go 

to bed hungry not knowing when their next meal will be, Afghan citizens are facing great 

uncertainty in all aspects of life. The people plough on through the difficulties in the hope that 

better days are coming but while we are known for our resilience we, like other human 

beings have a breaking point.  

We therefore welcome the prospect of a political settlement that will put an end to most 

violence in Afghanistan. To reach such a settlement it is necessary for the government to 

think strategically, to honour inclusion in the process when it has been promised and to 

involve women in all peace negotiations, not to negotiate away the gains made at the price 

of women’s rights.  

A peace that is narrowly defined as the cessation of violence or a ‘quick fix’ cannot be 

sustainable. A peace process that understands, involves and takes into account the views of 

people at the micro and macro levels of conflict and generates trust, can achieve a lasting 

peace. We therefore call on international donors to fund peace building at all levels of social 

and political life.   

Peace is also contingent upon justice and the rule of law and therefore the implementation of 

laws that are just, such as that for the Elimination of Violence Against Women. . The EVAW 

law is not enforced by all courts in the same way and the result is victims of violence are not 

protected by the state. Reports from so many organizations, CEDAW, Amnesty, the Afghan 

Independent Human Rights Commission continue to give details of the thousands of cases 

of violence against women, killings, beatings, acid attacks, domestic and sexual violence. 

Other laws, such as the law related to freedom of information, have not been implemented 

either and we call upon the government and international partners to invest in implementing 

the existing laws before designing new ones. We would also call upon the government for a 

more consultative approach when drafting laws.  

Civil society actors continue to be key players in the development of the country and act as 

bridges between the government and local communities. 

We appreciate that the government undertakes some consultation with civil society actors on 

important laws, however these consultations need to become more systematic and part of 

routine governance in the provinces as well as in Kabul. As the government is preparing to 

review the NGO law we call for an official consultation process with civil society actors 

before the Bill is presented to the Cabinet. 

On behalf of Afghan civil society organizations we would like to thank all of you most 

sincerely for the support you have given Afghanistan for the past 17 years and some of you 

for longer. We realise that neither government nor donor support is inevitable, nor is it 

inexhaustible. We are therefore committed to monitor our own performance and integrity. 

Long term and sustainable development objectives can be more easily achieved by 
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enhancing the current partnerships between the government, the donors and international 

civil society.                                                                  

  نه او وړاندیزونهغونډې یادښتو ضمیمه: د جینوا د کنفرانس په څنډه کې د مدني ټولنې د ۶

 

د بحث یادښتونه په اړه د اقتصاد له وزیر ښاغلي مستور سره وړاندیزونو د عمل لپاره  جینوا په کنفرانس کې د د  

۹۷کال د نوامبر  ۹۱۰۲د   

د افغانستان په اړه د جینوا د کنفراسن په څنډه کې د بسپنه ورکوونکو او د اقتصاد له وزیر ښاغلي ډاکټر مصطفی مستور څخه 

نورو په حضور کې د افغان او نړیوالې مدني ټولنې سره د ناستې د منلو لپاره د زړه له کومې مننه وشوه. د اقتصاد د وزیر په 

رته کورودانی و ویل شو. د غونډې په پای کې له امله هم وټاکل کیدو راهیسې د مدني ټولنې سره د ګډې همکارۍ  لهتوګه د هغه 

نګه چې د مالیې په برخه کې یې د لکه څ ، )له مدني ټولنې سره د نږدې همکارۍ په اړه د هغه له شوو ژمنو تود هرکلی وشو

 غیري حکومتي سازمانونو سره کار کړی و(.

او د نظریاتو د روښانه تبادلې لپاره د یو فرصت  نړیوالې ټولنې د درک د ښه کولود دې ناستې موخه د مدني ټولنې، دولت او 

د مدني ټولنې د  د جینوا د کنفرانس لپارهاړه  چې د افغانستان پههم لوستلې وه برابرول و. د اقتصاد وزیر د دریځ هغه مقاله 

  چمتو شوې وه. کاري کمیټې له خوا

د جینوا کنفرانس لپاره د مدني ټولنې د رسمي پالوي او د مدني ټولنې د نورو سازمانونو، انجیوګانو او فعالینو په ګډون د مدني 

 دا الندې وړاندیزونه وشول او د هغه ځوابونه هم یادداشت شول.ټولنې د استازو له خوا ښاغلي مستور ته 

 د مدني ټولنې لپاره فضا

او امنیتي  بودیجويخپل وار په سره بیا دې  لهچې  ده،الندې فضا د مدافعې د کمیدو او ستونزو المل  د مدني ټولنې تر فشار

و تر سره کړی حکومتي سازمانون ېاو غیر نود هغه ښه کار سره سره چې د مدني ټولنې سازمانو ځای شوې دي. ستونزې هم یو

 . شوی نه دیو په پایله کې د مدني ټولنې " پاک مخ" چا ته ښکاره دی، بیا هم مدني ټولنه نوم بدې شوې ده، او د منفي تبلیغات

د مدني ټولنې استازو پر اقتصاد وزیر او افغان حکومت غږ وکړ چې د مدني ټولنې له فعالیتونو د مالتړ تر څنګ دې د مدني  

څارلو کې د اغیزمنتیا لپاره دوی د حکومت د پالیسیو او پروګرامونو د پایلو په تأیید کړي.  څارنیز رولټولنې ارزښت او 

د اړه د ناسمو معلوماتو  د مدني ټولنې په خو دا به تل په واک کې نه ورکول کیدل. هغوی وړاندې بیا  لهمعلوماتو ته اړتیا درلود

ه د سلن ۶۴ دا چې د اقتصاد وزارت د انجیو ګانو د څانګې له خوا ورکړل شوي ارقام  یعنی همدا رنګه، وکړه ردولو غوښتنه

انجیو ګانو پیسې په کابل کې لګیږي، پر ناسمو انګیرنو والړ وبلل. انجیو ګانو او د افغانستان لپاره د بشري او پراختیایي مرستو د 

 د انجیو ګانو له څانګې سره د دې ارقامو په بیا کتنه کې د مرستې وړاندیز وکړ. همغږۍ ادارې

د همکارۍ له حکومت سره د هغو خطرونو چې مدني ټولنې ته ا مهمه وګڼل شوه. د مدني ټولنې د فضا او د فعالینو ساتنه هم خور

  په سترګه د کتلو له امله رامینځ ته کیږي او د هغوی د په نښه کولو د خطرونو یادونه هم وشوه.

له دې . یید کړأرول  ستایونکی و او هغه یې ت د څارونکيوزیر و ویل چې هغه پخوا، اوس او په راتلونکي  کې د مدني ټولنې 

هغه ومنله چې  .د مدني ټولنې موضوع دهله حکومت سره همکاري کړي وي او که نه دا  ېسره هغه فکر کولو چې که مدني ټولن

  د معلوماتو خپرول تل هغه ډول چې باید وي ښه نه وي. 

زیاته یې کړه چې د 'مدني د یوې پیاوړې او تلپاتې مدنې ټولنې د مالتړ غوښتنه وکړه او څخه له نړیوالې ټولنې همدا راز استازو 

زیاته کړه چې د مدني ټولنې   یوه بسپنه ورکونکي د دې وړاندیز د تکرار تر څنګ تعریف به خورا ګټور وي. روښانهټولنې' یو 

   وونکي یې هیله لري.غږ هغه څه دي چې بسپنه ورکله لوري  یو روښانه لیدلوری او روښانه 

د نړیوالې مدني  زهمدا را ه.داو مسلکي شبکې یوه شتمني  منله چې اعتبار د ښه کار په پایله کې تر السه کیږي،و حاضرینو 

  هم وکړه. غوښتنه جوړونې او پرمختګ ونودپروګرام ومدني ټولنې له خوا د منسجمټولنې یوه استازي د 

 میکانیزمونه د ښکلتیا

سمبولیکه وه. وړاندیزونه شوي وو خو هغه وړاندیزونه نه په د مدني ټولنې برخه والو فکر کولو چې له حکومت سره همغږي 

 یوه پالیسۍ بدل شول او نه عملي شول. 

و ویل چې د اقتصاد وزارت په پام کې درلوده چې په میاشت کې یو ځل له مدني ټولنې سره تخنیکي غونډه او  ښاغلي مستور

کال د مارچ د میاشتې راهیسې یوه یې هم نه ده تر سره  ۹۱۰۲د مشرتابه د کمیټې یوه درې میاشتنۍ غونډه ولري خو د همدا راز 

   ړ موضوعاتو انبار جوړ شوی دی.او وزیر زیاته کړه چې له همدې امله د بحث و شوې
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پر پالن کار کوي، چې د روغتیا  ې بسپنېواحد ېیود ته رت غیرې حکومتي سازمانونو ااقتصاد وزپه وینا  د اقتصاد وزیر

ورته پالن عملي شوی دی. په داسې حال کې چې د  ته دې وزارت او د کلیو د بیا رغونې او پراختیا د وزارتونو له خوا هم 

ې ګډې بسپنې درلودل او اقتصاد وزیر د داسې یوې بسپنې تمه نه کوله چې هر څه به بدل کړي، هغه و ویل چې موخه به یې د یو

ونډو له خوا به د تخنیکي غ خوندیتوبشي.  ې دا به بودیجې د برابر ویش الملد هیواد په کچه د وړاندیزونو غوښتنه به وي چ

و په اړه اندیښنې په غونډه کې د مدني ټولنې د  لګې په توګه د بیا راستنیدونکو لپاره. د دې وړاندیز د ځینو مفاهیموړاندې شي، د بی

 حاضرو فعالینو له خوا څرګندې شوې.

چې هغه غواړي څو د غیر ړه د اقتصاد وزیر له مدني ټولنې سره د نږدې کار لپاره یې ځان ژمن وبللو. هغه همدا راز زیاته ک 

 حکومتي ملي سازمانونو کنفرانس په یوې کلنۍ غونډه بدل شي.

 د فساد ضد  

په افغانستان کې د تر سره شوي فساد د کچې په اړه خپلې اندیښنې څرګندې او زیاته یې کړه له فساد سره د مبارزې برخه والو 

تر  هڅولو المل دی نظره د دولتي مامورینو په معاشونو کې توپیر د فساد دد هغوی له عملي ستراتیژي موجوده وي. هاید یولپاره ب

چې یو کارکونکی یې تر السه کوي د ژوندانه د اړتیاوو د پوره کولو لپاره  امریکایي ډالر دي( ۰۳۱ټولو ټیټ معاش )د میاشتې 

م ورڅخه مستثنی نه ده،  هغه زیاته کړه چې . د اقتصاد وزیر ومنله چې فساد پراخ دی خو ویې ویل چې مدني ټولنه هینه د بسیا

د یوه نظم ورکوونکي عادالنه سیسټم ته د مفسد نوم ورکول وننګول شول، انجیو ګانو انجیو ګانې ' یوه کورنۍ سوداګري' وه. 

شواهد څو د هغو انجیو ګانو په وړاندې دې عملي ګامونه واخلي چې په کې د فساد لپاره مالتړ موجود و او وزیر وهڅول شو 

بې اعتباره کړي دي  چې رپوټونه یې نه دي وړاندې کړيد اقتصاد وزارت یواځې هغه انجیوګانې  پورې موجود وي. ) تر اوسه

 .(وي، ښایي له دې امله  د دوی پر فعالیتونو بندیز لګول شوی 

شخصي انجیوګانې جوړې کړي، یا د خپلې کورنۍ د غړو په  هم یو شمیر غړوحکومت  دا هم و ویل شول چې دسربیره پر دې 

تر یې به ګټه عادالنه غیر هوړ' انجیو ګانو تړونونو ته په پام سره یو پام' د  واو نور ېیې انجیو ګانې جوړې کړي دي. چې د ومن

کسان هم موجود وو چې هڅه یې  داسې رنګه. همدا درلودل هم ، او د افغانستان د روڼتیا د څار بنسټ په دې اړه شواهدالسه کوله

د اقتصاد له وزیر څخه غوښتنه وشوه څو  ،فساد سره د مبارزې له نوي کمیسیون څخه وباسي لهد مدني ټولنې استازي  څوکوله 

  پر وړاندې مقاومت وکړي.فشار  څو د دې  وهڅويحکومت 

ې ) چې دا کار به پخوا کله چې ده پخپله له یوې نړیوال ،ېشو هد اقتصاد وزیر و ویل ال تر اوسه د هیڅ انجیو پلټنه )تفتیش ( نه د

 و او د هغه له نظره دا یو ښه نظر و( نو ځکه د هیڅ کوم پر وړاندې کوم اقدام نه دی شوی. انجیو سره کار کولو تر سره کید

 معلوماتو ته السرسي

نړۍ 'وڼتیا د نړیوال سازمان په وینا دا یې د شوي دي، چې د ر ذکردا قانون تعدیل شوی دی او ټول غوره میکانیزومونه په کې 

 هم دی، او د جینوا له کنفرانس وړاندې ولسمشر د دې موضوع اړوند یو پنځه کسیز کمیسیون ګرځولیتر ټولو ښه' قانون له 

چې خلک  سره له دې، د دې قانون تنفیذ یوه بله موضوع ده چې ورته کومه بودیجه ځانګړې شوې نه ده. پایله دا شوه .وټاکلی 

 څارنه خورا ستونزمنه همدې امله چې له دفتر په دفتر وګرځي معلوماتو په لټه کې پرته له دې چې معلومات تر السه کړيباید د 

  معلوماتو ته السرسي ښه کیدای شي وزیر هم موافق و.په دې اړه چې  .شوې ده

 پوټ ورکونه ر

د منلو او د  ستومانه کوونکي وګڼل، اقتصاد وزارت ته رپوټ ورکونهد مدني ټولنې برخه والو د رپوټ ورکونې شرایط خورا 

دې رپوټونو شرطونه  ونو پردرک وړ وه خو داسې ښکاري چې هر وزارت خپل رپوټ په بیلو فارمټونو کې غواړي. هوکړه لیک

پرته له هغې به  يولو ولګوبشپړ د هغو پر ه برخهزیات د خپل وخت یوهوضع کړي دي چې سازمانونه یې مجبور کړې وو چې 

    نه وو. غه سازمانونه  په والیتونه کې د کار جوګهد

پرې او شکایتونه به ثبت بلکې  کیږيوړاندیز شوی و، چې له مخې به یې نه یواځې رپوټونه تر السه  ’One Stop Shopد 

د مدني ټولنې  پریکړو کې کیدونکوپه څو دا تضمین کړي چې  شو ، د ساتنې لپاره هم یو میکانیزم وړاندېوشيهم به  بحث 

 . غږونه په پام کې نیول شوي دي 

د مدني ټولنې څخه د کلني رپوټ تر السه کول هم ستونزمن و خو رپوټ ورکونه اړینه د اقتصاد وزیر په ځواب کې وویل چې 

ستونزه وه. د انجیو ګانو  میکانیزمونو نه ساده کیدل په حقیقت کې یوه ده. هغه همدا رنګه دا ومنله چې د رپوټ ورکونې د

تخصص به د مدني ټولنې لپاره د الرې په چمتو شوې نقشه کې د یو وړاندیز په توګه مطرح شي او په دې توګه به هغه پوه شي 

  د هغه له نظره دا به لګښتونه راټیټ او د رپوټ ورکونې چینلونه به کم کړي. څوک به 'غوره 'وي.چې 
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 پایله 

حکومت یې په هکله خبر دي. دا هم ومنل شوه چې د د اقتصاد وزیر ومنله چې غوره انجیو ګانې هم شته چې عام خلک او 

هغه د  کاري کمیټه به له وزیرسره دا تعقیب کړي.وړاندیزونو یو لیست به د اقتصاد وزیر ته وړاندې شي چې د مدني ټولنې 

 ان ژمن وګڼلو.مدني ټولنې سره له نږدې د کار کولو لپاره ځ

 اقتصاد وزیر ته د شوو وړاندیزونو لنډیز

. افغان حکومت باید په په ښکاره ډول د مدني ټولنې، د هغې له ارزښتونو او څارونکي  ونډې مالتړ وکړي، چې دا به د ۰   
 مدني ټولنې له واضح تعریف سره به تسهیل شي.

  . د مدني ټولنې په اړه ناسم معلومات دې رد او تصحیح شي.۹     
 .  له اړوندو قوانینو سره سم دې مدني ټولنې ته اړین معلومات وړاندې او د معلوماتو خپرولو ته دې وده وړکړل شي.  ۳     
شي چې د مدني ټولنې غږ په پام . له حکومت سره د همغږۍ هوکړه شوي میکانیزمونه دې په عمل کې پلي، څو دا تضمین ۴     

  کې نیول شوی دی.
. له فساد سره د مبارزې لپاره دې یوه عملي تګالره رامینځ ته شي چې په کې به ملکي کارکوونکو ته د بسیا معاشونو ۵    

، او په هرهغه برابرول، له فساد سره د مبارزې له کمیسیون څخه د مدني ټولنې د استازو د حذفولو د فشار پر وړاندې مقاومت
په ګډون( وي، پر وړاندې یې د عملي ګامونو اخیستل   شامل  NGOsځای کې چې فساد موجود وي  که شخص/ سازمان )د 

 وي.     
د رامینځ ته کیدو له الرې دې د مدني ټولنې څخه رپوټونه تر السه شي ) په بیال بیلو فارمټونو کې   ’one stop shop‘. د ۶  

  نو اړتیا ته د پای ټکې کیښودل شي( او د هغوی ممکنه شکایتونه دې و ارزول شي.  د بیالبیلو رپوټو
. د اقتصاد وزیر د مدني ټولنې له کاري کمیټې او د جینوا کنفرانس له پالوي سره پر یوې تعقیبي غونډې هوکړه وکړه څو پر ۷ 

 دې او نورو اړوندو موضوعاتو بحث وشي.   
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Annex 7: Afghan Civil Society on the Geneva Conference, December 2018 

 
Afghan Civil Society Statement on the 

Geneva Conference on Afghanistan 

December 2018 

 

We, the members of the Civil Society Working Committee (CSWC) and the civil society 

delegates at the Geneva Conference on Afghanistan, were pleased to be invited to attend 

the conference which took place on November the 27th and 28th at the Palais des Nations in 

Geneva. 

We welcome the conclusions of the Geneva Conference on Afghanistan (GCA) as reflected 

in the Conference Communique and the Geneva Mutual Accountability Framework (GMAF). 

We believe that the GCA was a step in the right direction in improving global understanding 

and support for the long term peace and prosperity of Afghanistan.   

We appreciated the interactions that civil society actors were able to have with Afghan and 

international policymakers during the week of the conference. The people of Afghanistan 

have been beneficiaries of improvements in governance, public services and development 

initiatives, as well as being active contributors to these processes. The role of civil society as 

a bridge between the people and the Government will be instrumental in the further success 

of these processes. We therefore look forward to continued engagement with the Afghan 

Government and international partners in Afghanistan and elsewhere.  

This statement sets out our immediate responses to the conference conclusions and our 

recommendations for policy priorities:  

Civilian casualties: We note that the conference Communique draws attention to the 

“record level of civilian casualties, including the heavy toll on humanitarian workers”, and 

calls on all concerned to protect civilians, including children, from violence; and to respect 

the role and impartiality of aid workers. We therefore call on all armed opposition groups to 

cease their attacks on non-military targets and to stop using tactics that result in civilian 

casualties. We also call upon the Afghan Government and foreign forces to use robust 

mechanisms, especially concerning airstrikes, to avoid harming civilians.  

Peace:  There is a need for an immediate ceasefire by all parties to the conflict. We believe 

that a political settlement is the only way to end the war. However, we fear that a ‘quick fix’ 

may be attempted and that peace without addressing the injustices caused by all parties to 

the conflict will not be sustainable. We therefore call for the views of victims and their 

families to be taken into account in any peace process. Experience in other conflicts has 

shown that peace will only be sustainable if it is supported by the population and we would 

therefore urge that community peace-building is supported, locally and nationally.  

Further-more we believe that ensuring adequate incomes and the accessibility of adequate 

public services will reduce the potential for conflict. We therefore welcome the statement in 

the Communique that “peace must be underpinned by serious efforts and reform as well as 

inclusive economic and social programs”. 

We are pleased with the conference’s emphasis that peace talks with the Taliban must be 

based on a “broad political consensus involving all of society including women” and “persons 

belonging to minorities”. Despite the Taliban’s rhetoric about respecting women’s rights, 
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women in the Taliban controlled areas are deprived of public life and are constant victims of 

severe punishments. We are therefore concerned that the peace talks may compromise the 

achievements in the sphere of human rights and gender equality. We call on the 

Government to include women in all Government bodies responsible for peace negotiations 

including the newly established Peace Advisory Committee.  

International aid: We are grateful for the international community in its commitment “to 

provide $15.2 billion for Afghanistan’s development priorities up to 2020 and to direct 

continuing but gradually declining financial support to Afghanistan”. We are dismayed at the 

possibility of further cuts to international aid when the population is in such dire need of 

assistance. We urge that any decline in financial support be based on the ground realities to 

ensure that the people of Afghanistan are not harmed further and can lead lives in dignity. 

We appreciate the Government ownership and leadership of the development agenda, and 

the international community’s commitment to further progress in aid effectiveness. The 

emphasis in Government policies, including those set out in the Afghanistan National 

Development and Peace Development Framework (ANPDF) and the Afghanistan 

Sustainable Development Goals (ASDGs), on inclusive development is commendable. We 

call for a more equitable distribution of development projects including to remote areas and 

hitherto under-served populations.  

We would ask that any change to on-and off-budget aid be based on a realistic assessment 

of the Government’s ability to spend the budget effectively and efficiently. Where shortfalls 

remain, we request that Non-Government Organisations (NGOs) are supported to address 

both the immediate needs of the population and to play a role in the achievement of the 

sustainable development goals.  

Fighting poverty: we endorse the concern expressed in the Communique about the rise of 

poverty and unemployment in Afghanistan, especially as the drought also threatens people’s 

livelihoods in more than half of the country. We call for the immediate provision of livelihood 

projects and the adoption of long-term solutions “to strengthen resilience against economic, 

social and climate shocks, particularly in the agricultural sector” as stated in the 

Communique. More investment is required in expanding irrigation, improving dry-land 

agriculture extension, and in developing agri-business parks and supportive infrastructure.  

As a lack of access to economic opportunities is a major driver of conflict, we also call on the 

international community to prioritise investment in the industrial sector and in job creation, 

particularly in rural areas.  

Service provision: We concur with the view in the GCA Communique that, despite some 

modest progress under the deliverables in the Self-Reliance through Mutual Accountability 

Framework (SMAF) 2017-18, “much” still needs to be done including in the provision of 

health and education services. We welcome the call for “improving and accelerating” the 

provision of basic services throughout the country and taking into account the “diverse needs 

of the population including women and people with disability”. We urge the Afghan 

Government to list education as a national priority and prioritise training female teachers to 

improve girl’s access to education. The high levels of poverty, including among educated 

youth, underscores the need for substantial reform in education curricula to ensure that 

“education leads to decent work” as mentioned in the Communique.  

People on the move: We concur with conference participants’ recognition of the urgent 

situation of internally displaced persons (IDPs) and refugees. We ask the international 

donors to fully fund the UN call to address the humanitarian needs in Afghanistan so that 

life-saving support is provided to IDPs this coming winter season and that IDPs forced to 
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move by drought are provided support in the coming seasons. As all parts of the country 

suffer from insecurity, nowhere is safe for return. Governments hosting Afghan nationals 

should immediately stop all forced deportations and should suspend all returns to 

Afghanistan until conditions there are stable, and people can return to the country in safety 

and dignity. Sending Afghan women, men and children back to volatile areas will likely only 

result in more displacement and fragility for them and for the communities they return to 

rather than sustainable reintegration. 

Civic space: We appreciate the GCA Communique’s recognition of the “important role” of 

civil society and independent media in Afghanistan’s development, and the Communique’s 

reiteration to strengthen “the role of civil society in political processes, including in providing 

oversight and monitoring Government performance”. This cannot be achieved without 

protecting civil society and human rights activists from violence perpetrated by all parties and 

the full enforcement of the Access to Information Law. Neither can it be done without 

financial support. We urge the international community and the Afghan Government to 

ensure that this continues without further cuts, at an appropriate level and with the flexibility 

necessary for effective operations.  

We call on the Government and international partners to promote dialogue between civil 

society and Government institutions, both in the capital and the provinces to ensure 

understanding, trust and accountability on both sides. This could be assisted by a review of 

the current mechanisms of engagement and coordination and by addressing any gaps that 

are identified.  

We welcome the Government’s plan to amend the NGO law by end of 2019, as mentioned in 

the GMAF. We appreciate the Ministry of Economy’s intention to engage in an official 

consultation process with the NGOs before the law is presented to the cabinet.  

Fighting corruption: we welcome the conference’s recognition of the “centrality of 

combating corruption to Afghanistan’s future” as we are concerned that the current high 

levels of corruption further erode Government legitimacy and efficiency. The anti-corruption 

efforts in the security, justice and civil services have yet to produce tangible results. In 

dealing with corruption cases at higher levels, we urge the Government to implement a zero-

tolerance policy across the board and to hold to account those accused of corruption 

irrespective of their political alliances. To improve governance, we call on the Government to 

simplify and streamline working procedures in the civil service sector, which is still an over-

bureaucratic and complex paper-based system, allowing for loopholes and unnecessary 

discretions on part of the civil servants. As part of Asan Khedmat deliverable of the GMAF 

which aims to simplify 10 additional common public services by 2020, we ask that the 

Government prioritises the need of women and people with disability and ensure that the 

simplified procedures are not prone to corruption. We also call on the Afghan Government 

and development partners to make public monitoring of development initiatives mandatory 

and improvement in the capacity of communities to effectively detect and report corruption 

cases an objective.  

Women’s inclusion: Whilst acknowledging the progress Afghan women have made, we 

note the statement in the Communique that “more needs to be done to address women’s 

socio-economic needs and levels of violence against girls and women which are among 

world’s highest”. We believe that the war and corruption have hit women the hardest and 

therefore they should have a vital role to play in national efforts to curb them. We call for the 

full implementation of Afghanistan’s National Action Plan on Women, Peace and Security 

and request international partners to provide the necessary financial and technical support. 

We share the Communique’s emphasis that “more tangible measures” are needed “to 
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eliminate violence and bring perpetrators to justice in accordance with the Penal Code and 

provisions of the Elimination of Violence against Women Law”. We think the GMAF indicator 

4.2, to train 40 additional female prosecutors and hiring and training eight judges for districts, 

is a low target given the enormous challenges women face in accessing justice and the 

availability of qualified female graduates in the job market. We think that an effective way to 

promote women’s role in society is to tackle “gender” issues holistically and work with men 

and boys as well.   

Elections: We commend the voting turnout during the last parliamentary elections which 

was achieved despite the intimidation and fraud seen in the 2014 presidential election. We 

believe that the Government should honour this public trust and we concur with the 

Communique’s call for “effective preparations for presidential and other foreseen elections in 

2019 to ensure maximum transparency, credibility, participation and security”. We therefore 

call on the Afghan government to embark on a wide scale rollout of the e-Tazkira (electronic 

national ID cards), which would help to reduce the potential for fraud. We also call on the 

Government to reform electoral bodies and all related laws to help reduce ethnic based 

politics and those that promote them. The Government must ensure that no Government 

official interferes in what should be a free and fair election process.  

In Conclusion: The Afghan people deserve a future in which they can live in peace and 

free from fear, poverty and injustice. The Afghan Government, the international community 

and civil society must strive to work together to ensure that they can attain this.  

 


