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 (JCMB) بورد مشترک نظارت و انسجامنامه سرگشاده عنوانی 

نمایندگان محترم  تمویل کنندگان بین المللی، حکومت و لابل توجه   

انجام شده در تا پیشرفت های  دمیگرد برگزارجوالی در کابل  ۲۲دوشنبه آینده مؤرخ  به روز بورد مشترک نظارت و انسجام جلسه
بودند سپرده ( GCAافغانستان )مورد  در و جامعه مدنی در کنفرانس جنیواتمویل کنندگان حکومت وحدت ملی،  که  یلبال تعهدات

 .دهدلرار  بررسیمورد  را

در این کشور  خویشعالیت های های بشردوستانه نیازمند باشند، به ف که مردم افغانستان به کمک های غیردولتی تا زمانی سازمان
های  در اثر ممررات دست و پاگیر و بیروکراتیک، چالش بشردوستانهارایۀ خدمات  روند ،بگونۀ روزافزون ادامه خواهند داد.

به این با مشکل جدی رو به رو است. های مستمیم از طرف نظامیان حکومتی و غیرحکومتی،  و بدتر از همه، حمله لوژستیکی
 مشکل باید نمطۀ پایان گذاشت. 

و  نمودهتامین  را در افغانستان اهداف غیرنظامی مصوونیت غیرنظامیان، کارمندان مددرسان وخواهشمندیم تا حکومت  ما جداٌ از
المللی ایجاد  المللی و حموق بشر بین پاسخگویی به نمض موارد حموق بشردوستانۀ بین به منظوررا  تری گیرانه سختهای  مکانیزم
های  برای فعالیت را یمساعدموثر به نیازمندان، محیط خدمات ت ارایۀ جهنماییم تا  تماضا میهمچنان از حکومت افغانستان  نماید. 

  سازد. های غیردولتی فراهم  سازمان

 رسان مددو کارمندان  افراد ملکی  مصوونیتالف: 

ویژه علیه   یرنظامیان بهغخشونت ها در برابر  مکررالمللی عضو در این نهاد، از افزایش  های غیردولتی ملی و بین موسسه اکبر، و سازمان

 . نمایند. آموزشی عمیماً اظهار نگرانی می کارمندان و تسهیالت صحی و 

های نظامی  تلفات در اثر حمله های هوایی و عملیاتآمار  و افزایش در  1تلفات غیرنظامیان در سال گذشتهبلند آمار الرغم،  علی
لرار گرفته  آشکار مورد نمض  ،طرفی در جنگ که احترام به اصل بی ما گواه آن هستیم ، 2المللی ارتش افغانستان و نیروهای بین

سازمان های  ،جوالی ۹-۸ به تاریخحملهٔ اخیر باالی یکی از مراکز صحی کمیته سویدن برای افغانستان در والیت وردک است. 
از طرف بگونۀ نامناسب، این یکی از چندین حمله های است که ناراحت ساخته است.  به شدت بشردوستانه در افغانستان را

حموق و . گرفتدر ماه های اخیر صورت دهند،  خدمات صحی را انجام میموسسات غیردولتی باالی آنهم نیروهای حکومتی 
منازعات در جریان دیگر توان جنگ را ندارند باید آنهایی که شوند و یا  مصوونیت افراد زخمی، بیمار و افرادی که تسلیم می

 الملل، باید بر عهده دارند، برمبنای اصول حموق بیندمات صحی را مسوولیت ارایۀ خافرادی که  .3دمسلحانه رعایت گرد
شدیدا المللی را  نها تعهدات افغانستان در لبال نورمهای بی لهاین حم. های آنها موانع ایجاد نگردد و در فعالیتتامین  مصوونیت آنها

 شود.  الملل شمرده می حموق بین خدشه دار ساخته و نمض

تضعیف می تان در چند دهۀ اخیر را ، پیشرفت های افغانسمکاتبها و  شفاخانه شاملعامه، افزایش حمالت و استفاده از اماکن 
در اثر حمله به مراکز صحی، از بگونۀ مستمیم یا غیر مستمیم، ، 8109و  8108ملیون انسان طی سال های  3در حدود . کند

باب مکتب، به دلیل  708، 8108در  یونیسفعالوه براین، بر اساس گزارش  4اند. دسترسی به خدمات صحی محروم شده
رگیر مورد استفاده لرار های د توسط طرف که و یا آنهایبه آنها حمله شده مشکالت امنیتی، به شمول مکاتبی که بگونه مستمیم 

                                                        
1
 8102. گزارش ساالنۀ سازمان ملل متحد در مورد تلفات غیرنظامیان  در جنگ های مسلحانه،  

2
  8102. گزارش ربع اول سازمان ملل متحد در مورد تلفات غیرنظامیان  در جنگ های مسلحانه،  

3
 المللی صلیب سرخ بین کمیتۀ -المللی پیشبینی نشده است مراکز صحی در منازعات مسلحانه، در حموق بشردوستانۀ بین. مصوونیت  

4
 8102جوالی  00سازمان جهانی صحت، اداره هماهنگی کمک های بشردوستانۀ سازمان ملل متحد، بخش بهداشت، .  

ږی ادارهغهمد دافغانانو لپاره د بشری او پرمختیایی مرستو   

ACBAR برـــاک 

 اداره هماهنگی کمکهای بشری و انکشافی برای افغانها



از دسترسی به مکتب و آموزش  که دربرگیرندۀ پسر و دختر میشود 385111این رویدادها  نتیجۀ، بسته شده است. در گرفته اند
نیروهای دولتی همچنان سبب شده است تا روند آموزش دختران در کشور  دوامدارمکاتب از سویاستفادۀ . اندمحروم گردیده 

 ورزند.  ابا آسیب دیده و خانواده ها از فرستادن دختران شان به مکتب در چنین شرایطی 

و الدامات الزم را به منظور  المللی را رعایت نموده اصول حموق بشردوستانۀ بینتمامی طرف های درگیر در جنگ، مکلف اند تا 
 نهادهای بشردوستانهطرفی  درگیر، باید به بیهای  براین، تمامی طرف عالوهتامین مصوونیت غیرنظامیان روی دست گیرند. 

دسترسی داشته  اند ی که از جنگ متاثر شدهبه غیرنظامیان ؛مصوون کارمندان این نهادها، بگونۀاحترام گذاشته و اجازه دهند تا 
 باشند. 

 :ها  توصیه

تَ حقْق تششدّستاًۀ تؼِذ تسپاسًذ کَ  ، تایذ   تْسد هشتشک ًظاست ّ اًسجامحکْهت افغاًستاى ّ توْیل کٌٌذگاى، دس ًشست  -0

ّ دفاتش ساصهاى ُای غیشدّلتی، اص حولَ ُای  یهشاکض صحی ّ تاسیسات آهْصشاحتشام صْست گشفتَ ّ الوللی  تیي

ٌیْا صْست گشفتَ جُا دس ایي هْسد تایذ هْاصی تا دیگش تؼِذاتی کَ دس ًشست  پیششفتگیشًذ.  هصّْى قشاس هیهسلحاًَ 

 گیشد. ت قشاس ستْد، صیش ًظا
کَ اص طشف اداسات ریشتظ ّ هحاکن  یک اسگاى هسلکی ّ هستقلًستاى تا تشسسی ُای سیستواتیک تْسظ حکْهت افغا -8

الوللی دس افغاًستاى ًقطۀ  الوللی ّ حقْق تشش تیي تایذ تَ فشٌُگ هؼافیت اص ًقض حقْق تششدّستاًَ تیي، گشدد ایجاد هی

 پایاى تگزاسد. 
تایذ پالیسی هلی ّ تذاّم خذهات صحی ّ تششدّستاًَ دس ٌُگام هٌاصػات هسلحاًَ، حکْهت افغاًستاى، تَ هٌظْس  -3

 شْسای اهٌیت ساصهاى هلل هتحذ آهذٍ است، ایجاد ًوایذ.  8886ًاهۀ  آًگًَْ کَ دس قطغچاسچْب پاسخذُی سا 
الوللی، تا ایجاد یک ًقشۀ ساٍ هٌاسة، صهیٌَ ُای تطثیق اػالهیَ اسلْ دس هْسد  حکْهت افغاًستاى  ّ توْیل کٌٌذگاى تیي -4

، ّصاست داخلَ ّ ّصاست دسًظشداشت تؼِذات حکْهت ّحذت هلی تا ّ  تَ ػٌْاى ًقطۀ آغاصفشاُن ًوایٌذ. هکاتة سا 

  اص حضْس پشسًْل ًظاهی ػاسی ساصد.دفاع، تایذ  هکاتة سا 
 

 جامعه مدنیهای  محیط مناسب برای فعالیت ب: 

نمش سال گذشته  31 جریان در انجوهاکه نماییم  آورییاد   بورد مشترک نظارت و انسجامدر نشست  همه شرکت کنندگانبرای باید 
 فایا یانسان یازهایو ن شتیمع ،زراعت، معارف، صحت بخش هایبه مردم افغانستان در بشردوستانه در ارائه خدمات را مهمی 

اهداف  در لبال که تعهدات افغانستانیم باور نیا هب نین. ما همچکار کرده اند یمحل و مسئوالن محل مردمبا  میمستم نموده و بگونه
سازمان ملل متحد برای حموق  ونی، کنوانسحوادثتوافمنامه اللیمی پاریس، چارچوب سندای برای کاهش خطرات  دار،یپا انکشاف

، کنوانسیون سازمان ملل متحد برای محو تمامی انواع کودکانافراد دارای معلولیت، کنوانسیون سازمان ملل متحد برای حموق 
و  یهماهنگوجود بر  یاست که تمرکز والع ریامکان پذ یتنها در صورت بین المللی تبعیض علیه زنان و اجرای دیگر مکلفیت های

 آید. انجام این کار در میان هکاری ب یبرنامه ها یاجرا یبرا والیتیو  یجامعه و در سطوح مل یبخش ها یمشارکت در تمام
 یو چالش ها جنگ برعالوهٔ . داده شودبه خرج  هایی تالش دیبادر این راستا جنگ است دشوار است اما  ریکه درگ یکشور

 . سبب کندی فعالیت های ما می گردد ،یکارروند در  یضرور ریغ یها تیمحدود ،بروکراسی ،لوژستیکی

 نماییم:  ی زیر را در این زمینه پیشنهاد میها توصیهبنابراین ما 

 یهمکارپیشرفت های سریع برای  تا ببخشدسرعت را ی ردولتیغ موسسات شدهٔ  تعدیللانون  بیتصو روندحکومت  .0
 دیوزارت التصاد با بوجود آید. (GMAF 84.0)شاخص  حکومت براساسو  یدولت ریغ موسسات نیروشن و شفاف ب

 . نماید جادیا ی ذیربطکارکنان دولت در تمام وزارتخانه ها یبراتطبیمی این لاون را  رهنمود
های  و از بیروکراسیهای اضطراری بشردوستانه همکاری نموده  در تطبیك پروژهآید تا  عمل می اضا بهاز حکومت تم .8

لانون  0، فمرۀ 83بر اساس مادۀ جلوگیری نماید. گردد،  ا میه که سبب تاخیر در ارایۀ کمکموجود در این زمینه 
پروژه اسناد آن را به مراجع مربوطه تسلیم از کننده، تنها مکلف است پس تطبیك  تطبیك ارگان هایغیردولتی،  موسسات

 نماید. 
  یشدّلتیغ یّ ساصهاى ُا َیّصاست اقتصاد، ّصاست هال ی کاس تَیکوّ پیشٌِادات اسائَ شذٍ اص سْی ُا  َیتْصتطثیق  .3

 GMAF)شاخص تش اساط  یدّلت شیغ یساصهاى ُا یتشا یدُ گضاسشهسائل ّ  یاتیهسائل هال یتشسسکَ تَ هٌظْس 
ُا ّ سیاست ُوَ ّصاستخاًَ  کَ اص سْی دُی گضاسش یتشا هؼیاسی یاتیػول طشصالؼول جادیّ اصْست گشفتَ تْد، ( 24

  . گشددسػایت هْسد تأیذ تاشذ آهادٍ ّ ُای هشتْط 

 



 پیشا پیش سپاسگزاریم. 8109در سال   بورد مشترک نظارت و انسجاماز عنایت و توجه شما به پیشنهادات ما در جریان نشست 

 

 با احترام

 اکبر هیأت اداری موسسهرئیس  –بشیر خالمی 
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