په افغانستان کې د رشکتونو د ټولنیزو
مسؤولیتونو وضعیت

دا رپــورټ د امریــکا د متحــدو ایالتونــو د خلکــو د ســخاومتندانه مرســتو پــر مــټ د امریــکا د متحــدو ایالتونــو د نړیوالــې پراختیايــي ادارې
( )USAIDد ګــډې همــکارۍ د  00001-14-A-306شــمېرې هوکــړه لیــک تــر رشایطــو النــدې (د افغــان مــدين ښــکېلتیا پروګــرام)
ممکــن شــو ،چــې د کونټرپــارټ انټرنشــنل او همکارانــو لــه لــوري یــې پلــی شــوی دی .هغــه موضوعــات او نظریــات چــې پــه دې
رپــورټ کــې څرګنــد شــوي دي؛ د لیکــوال او د افغانســتان د مــدين ټولنــې د انســتیتیوت ( )AICSمســؤولیت دی او پــه هېــڅ ډول د
امریــکا د متحــده ایالتونــو د پراختیايــي ادارې ( ،)USAIDکونټــر پــارټ انټرنشــنل یــا د آغــا خــان د بنســټ لیدلــوری نــه منعکســوي.

د افغانستان د مدين ټولنو د انستیتیوت ( ) AICSپه هکله

د افغانســتان د مــدين ټولنــو انســتیتیوت ( )AICSپــه  ۲۰۱۴ع کال پــه افغانســتان کــې د اغېزمنــو او بــاور وړ مــدين ټولنــو د مالتــړ پــه
موخــه ،همــداراز لــه کلتــوري پلــوه د مناســبو طرحــو د چمتــو کولــو لــه الرې د تصدیــق لیکونــو د ورکــړې  ،د مــدين ټولنــو د بنســټونو؛
بســپنه ورکوونکــو ،حکومــت او د ظرفیــت جوړونــې د خدمتونــو د نښــلولو ( ،)CSOsپــه واســطه رامنځتــه شــوی دی .د افغانســتان د
مــدين ټولنــو د انســتیتیوت لــه مهمــو موخــو څخــه دادي چــې :پــه ســیمه ییــزه کچــه لــه تعریــف شــوو او پــه نړیوالــه کچــه لــه منل شــوو
معیارونــو څخــه پــه ګټــې اخیســتنې رسه د ســیمه ییــزو غیرحکومتــي ســازمانونو د تضمیــن لــه الرې د مــدين ټولنــو د ســکټورونو بــاور تــه
لــوړاوی ورکــړي؛ د کړنــو د انــدازې د وړ شــاخصونو پــه کارولــو او پــام کــې نیولــو رسه نوښــتونه رامنځتــه کــړي او د همغــږۍ لــه الرې
د ظرفیــت جوړونــې د تنظیــم هڅــو تــه ګړندیتــوب ورکــړي؛ همــداراز د پالیســۍ لــه بحــث رسه ســم د حکومــت ،بســپنه ورکوونکــو او د
پراختیــا لــه پــراخ ســکټور رسه د فعــال ګــډون لــه الرې د افغانســتان پــه پراختیــا کــې د مــدين ټولنــو ونــډې تــه پیاوړتیــا ورکــوي تــر څــو
؛ د بــر پالنــې پــه موخــه د رشکتونــو د ســکټور ،حکومــت او مــدين ټولنــو تــر منــځ د مرســتو جلبولــو همغــږي رامنځتــه او پــه دې برخــه
کــې د مــادي او معنــوي رسچینــو لــه ســمبالتیا رسه ســم یــو کانــال رامنځتــه کــړي.

د لودین د مشوريت رشکت په هکله

د اغېزمنتــوب نښــه ده .د لودیــن مشــوريت رشکــت LLC ،د  ۲۰۰۶کال د اګســټ پــه میاشــت د امریــکا د
متحــدو ایالتونــو د کلــورادو پــه ایالــت کــې د حکومــت ،غیرحکومتــي او خصــويص ســکټور د ســازمانونو
د اغېزمنتیــا او پایښــت د ډېرولــو لپــاره د خدمتونــو د وړانــدې کولــو پــه موخــه رامنځتــه شــوی دی .د
لودیــن مشــوريت رشکــت د ســراتیژیکو او ســوداګریزو پالنونــو د جوړولــو ،د تېروتنــو او ضایعاتــو پــه نښــه کولــو،
د رشکتونــو د پرمختیــا ،د نوښــتونو د پراختیــا ،د ســازماين اغېزمنتیــا د لوړولــو لپــاره د عملیــايت سیســټمونو د
رامنځتــه کولــو ،د کارکوونکــو او ســازماين ظرفیتونــو د لوړولــو پــه ګــډون بېالبېــل خدمتونــه وړانــدې کــوي .د
ســازماين پراختیــا ،د مدیریــت او مــايل /ســوادګرۍ د منونــې د بدلــون د کارپوهانــو د یــوې پیــاوړې او ځانګــړې
ډلــې پــه درلودلــو رسه د لودیــن مشــوريت رشکــت ستاســې د ســازماين رسچینــو اغېزمنــه کارونــه تضمینــوي.

مننه

د افغانســتان د مــدين ټولنــې انســتیتیوت پــه دې څېړنــه کــې د مــدين ټولنــې ،ســرو او منځنیــو رشکتونــو ،کوچنیــو ســوداګریو ،حکومتــي
ادارو او چارواکــو او همــداراز د پوهنتونونــو همــکاري تأییــدوي او ســتاینه یــې کــوي .مــوږ د دې رپــورټ پــه برابرولــو کــې د دوی د
ونــډې ارزښــت درک کــړی دی .پــه دې توګــه د افغانســتان د مــدين ټولنــې انســتیتیوت ( )AICSغــواړي څــو د دې څېړنــې لپــاره د
مــايل لګښــت او مالتــړ د برابرولــو لــه املــه خپــل د مننــې مراتــب د امریــکا د متحــدو ایالتونــو پراختیايــي ادارې ( )USAIDاو آغــا خــان
بنســټ تــه وړانــدې کــړي .د افغانســتان د مــدين ټولنــې انســتیتیوت غــواړي د دې رپــورټ د لیکواالنــو هــر یــو ښــاغيل رفعــت لودیــن او
ښــاغيل ســلطان مقصــود فضــل ،د معلوماتــو او ارقامــو د راغونډولــو پــه برخــه کــې د ښــاغيل زبیــر فضــل د ارزښــتناکې همــکارۍ څخــه
هــم د زړه لــه کومــې مننــه وکــړي .پــه پــای کــې د یــاد رپــورټ د بیــا کتنــې پــه برخــه کــې د افغانســتان د مــدين ټولنــې د انســتیتیوت
کارکوونکــو لــه مالتــړ څخــه ځانګــړې مننــه کــوو.

حرضت محمد صلی الله علیه وسلم
فرمایيل دي:

«ستاسې له ډلې هر یو،

یو شپون دی او د خپلې رمې مسؤولیت
پر غاړه لري.

(صحیح بخاري  ،۶۷۱۹صحیح مسلم )۱۸۲۹
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لنډیز

«د ســوداګرۍ ټولنیــز مســؤولیت ګټــو تــه پراختیــا ورکــول دي».
(فرایدمــن) او « د ګــډو مســؤولیتونو افســانې» ( اچ .مــن) تــر
رسلیــک النــدې پــه  ۱۹۷۰کال فرایدمــن او مــن پــه خپلــو خپــرو
شــوو مقالــو کــې «پــه دې بــاور دي ،چــې د رشکتونــو اجرائیــه
مدیــران یواځــې یــوه دنــده لــري ،چــې د امــکان تــر بریــده خپلــو
ونــډه والــو تــه پیســې جــوړې کــړي» . 1د کلونــو پــه تېریــدو رسه
دا نظــر تــر ډېــره بریــده رد شــوی دی او پــه ټولنــه کــې د رشکتونــو
ونــډه د ‹ ټولنیــز مســؤول› پــه توګــه تعریــف شــوې ده ،پــه دې
معنــی چــې ټولنیــز مســؤول نــه یواځــې د خپلــو مالکانــو ( هغــه چــا
تــه چــې ښــايي د دې ګټــې ور پــورې تــړاو ولــري) پــر وړانــدې
مســؤولیت لــري؛ بلکــې د خپلــو کارکوونکــو ،پېرودونکــو او د هغې
ټولنــې پــر وړانــدې هــم مســؤولیت لــري ،چــې خپــل فعالیتونــه
پکــې تــر رسه کــوي ( پــه ډلــه ییــزه توګــه« ،ونــډه وال»).
رشکتونــه د «ټولنیــز مســؤول» پــه توګــه ګڼــل د اســام د دوه
اړخیــز مســؤولیت لــه اصــل رسه ســمون لــري ،چــې پــه پیغمــري
ســنت کــې پــه خــورا فصاحــت او بالغــت رسه څرګنــد شــوی دی:
«ستاســې لــه ډلــې هــر یــو ،یــو شــپون دی او د خپلــې رمــې پــر
وړانــدې مســؤول دی .د خلکــو مــر د یــو ســاتونکي حیثیــت
لــري او د خپلــو خلکــو پــر وړانــدې مســؤول دی .یــو نارینــه د
خپلــې کورنــۍ ويل دی او د هغــوی پــر وړانــدې مســؤول دی.
یــوه مېرمــن د خپــل خاونــد د کــور او ماشــومانو ســاتونکې ده او
د هغــوی پــر وړانــدې مســؤوله ده .یــو خــادم د خپــل بــادار د
شــتمنۍ ســاتونکی دی او د هغــه پــر وړانــدې مســؤول دی .بــې
لــه شــکه ،ستاســې لــه ډلــې هــر یــو ،یــو شــپون دی او د خپلــې
رمــې مســؤولیت لــري ».صحیــح بخــاري  ،۶۷۱۹صحیــح مســلم
۱۸۲۹
یــو رشکــت هــم د یــو شــپون حیثیــت لــري او د هغــو کســانو
پــر وړانــدې مســؤول دی ،چــې د هغــه لــه تولیــد شــوو توکــو او
خدمتونــو څخــه ګټــه پورتــه کــوي .لــه دې ټولــو وروســته یــو
رشکــت لــه یــوې خــوا لــه خپلــو هغــو پېرودونکــو څخــه چــې
دوی ورتــه خدمتونــه وړانــدې کــوي او لــه بلــې خــوا لــه هغــې
ټولنــې څخــه چــې دوې پکــې فعالیــت کــوي ګټــه پورتــه کــوي.
د اســام پــه دیــن کــې یــوه اصطــاح ده ،چــې ټولنیــز پیوســتون
تــه اشــاره کــوي او د رشکتونــو د ټولنیــز مســؤولیت ( )CSRلپــاره
یــو چــر رامنځتــه کــوي ،یعنــې ‹تکفــل› . ،3 2پوښــتنه دا ده،
چــې یــو رشکــت څنګــه د دې ډول مســؤولیت د احساســولو پــه اړه
فکــر وکــړي او کــوم ګامونــه پورتــه کــړي څــو دا تضمیــن کــړي،
چــې د مســؤولیت دا احســاس پــه عمــي مرســتو بانــدې بــدل
شــوی دی؛ یعنــې دا عمــي مرســتې د پېرودونکــو او اړونــدې
ټولنــې پــر وړانــدې د دوی ژمنــې منعکســوي.
اوســمهال ډېریــو پرمختللــو هېوادونــو داســې قوانیــن او مقــررې

تصویــب کــړي دي ،چــې د چاپېریــال ســاتنې ،د کارکوونکــو
د حقونــو ،د کاري چاپېریــال د خوندیتــوب ،مــايل روڼتیــا ،لــه
مفســدو کړنــو څخــه مخنیــوی او د ګــډو اداره کوونکــو سیســټمونو
پــه ګــډون د رشکتونــو د مســؤوالنه چــال چلنــد ګــڼ اړخونــه
څــاري .لــه دې لېوالتیــا رسه رسه پــه نړۍ کې ډېــری هېوادونه ال
هــم  CSRتــه د خپلــې خوښــې د یــو اســايس مســؤولیت پــه توګــه
ګــوري .ال هــم هندوســتان یواځینــی هېــواد دی ،چــې پرېکــړه
یــې کــړې؛ څــو پــه خپلــو قوانینــو کــې لــه مالیاتــو څخــه وړانــدې
د ګټــو ( ٪۲لــه مالیاتــو پرتــه د رشکتونــو د لګښــتونو پــر وړانــدې
د عوایــدو محاســبه) د  CSRد یــوې جــري ونــډې پــه توګــه د
ځانګــړو رشکتونــو لپــاره شــامله کــړي .نــور هېوادونــه اوس هــم
 CSRتــه د حکومــت د باالقــوه الزامــي نوښــت پــه ســرګه ګــوري.
پــه مــخ پــر ودې هېوادونــو کــې  CSRد ګــڼ ملیتیــزو
رشکتونــو( )MNCsلــه خــوا معرفــی شــوی دی ،چــې پــه
افغانســتان کــې هــم پــه ځانګــړي ډول د مخابراتــو پــه صنعــت
کــې همــدا موضــوع د پــام وړ ده .پــه هېــواد کــې د مېشــتو
مخابــرايت کمپنیــو لــه نوښــتونو رسه پــه ګــډهCSR ،ډېــر ژر
مشــهور شــو او د دې المــل وګرځېــد ،چــې نــور ســر رشکتونــه
لکــه مــويب ګــروپ ،الکــوزی ګــروپ ،عزیــز هوتــک ګــروپ،
عزیــزي بانــک او نــور خپــل د  CSRپروګرامونــه پــه الر واچــوي
او ډېــری یــې د خپلــو داخــي بنســټونو لــه الرې د خیــرات لــه
ورکــړې رسه مرســته وکــړي .پــه افغانســتان کــې د رشکتونــو
ډېــری خیریــه ورکــړې د کمپنیــو د خاوندانــو د ذکات او صدقــې
(خیــرات) محصــول دی ،نــه د رشکتونــو لــه خــوا یــو منظــم او
اغېزمــن نوښــت چــې وکــړای يش اوږد مهــال دوام هــم ومومــي.
پــه افغانســتان کــې د رشکتونــو لــه خــوا د خیــرات د ورکــړې لپــاره
کــوم قوانیــن او مقــررې یــا د  CSRد هڅونــې لپــاره کومــه مالیــه
یــا د حکومــت لــه خــوا کــوم بــل ډول هڅوونکــی شــتون نــه
لــري .لــه دې املــه رشکتونــه پــه خپلــه خوښــه پرېښــودل شــوي
دي څــو هــر څــه چــې غــواړي پرتــه لــه تأییــد څخــه یــې ادعــا
وکــړي او د خپلــو ټولنیــزو مســؤولیتونو د ښــودلو لپــاره هغــه څــه
وکــړي او هغــه ډول یــې وکــړي ،چــې دوی یــې هیلــه لــري .لــه
همــدې املــه پــه خپلــه د رشکتونــو پــه ګــډون د هــر یــو د پــام وړ
اړتیــا او غوښــتنه ده ،څــو حکومــت د  CSRد ادارې لپــاره داســې
قوانیــن او مقــررې طــرح کــړي ،چــې د هــر یــو لپــاره بــه پــه
مســاوي ډول الر هــواره او د  CSRپایېدونکــي لــه پــان رسه
ســم تنظیــم يش او خــورا اغېزمــن کار تــه الر هــواره کــړي٪۸۸ .
عــادي خلــک د دې غوښــتونکي دي چــې حکومــت دې رشکتونــو
تــه هڅوونکــي وړانــدې کــړي څــو پــه خیریــه کارونــو کــې هغــوی
ښــکېل کــړي ،پــه داســې حــال کــې چــې  ٪۷۷مــرف کوونکــي
غــواړي د خیراتونــو ورکــړه بایــد د رشکتونــو لپــاره یــوه ژمنــه
وي .پــه افغانســتان کــې مــرف کوونکــي هــم غــواړي ،چــې

 1د اروپا په بڼه د رشکتونو ټولنیز مسؤولیت د  Olivier de Schutterلیکنه ،د اروپا د قانون ژورنال ۱۴ ،ګڼه ،د  ۲۰۰۸کال د مارچ  ۲شمیره  ۲۳۶-۲۰۳مخ.
 2د رشکتونو ټولنیز مسؤولیت :یو اسالمي لیدلوری ،د حسین االرساج لیکنه ،د  ۲۰۱۵کال د اکتوبر په  ۳۰د میونیخ په شخيص  RePEcآرشیف کې ( )MPRAخپور شوی دی.
 3تکفل د ‹کفاله› له ریښې څخه رامنځته شوی ،چې د مسؤولیت ،ضامنت ،ځواب ورکوونکی یا ضامن په معنی دی.
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رشکتونــه د روغتیايــي پاملرنــو ،زده کــړې ،د څښــاک د پاکــو اوبــو
د رســولو ،لــه چاپېریــال ســاتنې رسه مرســته او ملګرتیــا ،ټولنــې
او هېــواد تــه د پاملرنــې پــه برخــه کــې خپــل خیریــه او د ټولنیــزو
مســؤولیتونو نوښــتونه ډېــر کــړي .کــه دوی دا کار وکــړي لــه ٪۹۰
څخــه ډېــر مــرف کوونکــي بــه دا غــوره وبــويل ،چــې لــه هغــوی
توکــي او خدمتونــه وپېــري او یــاد بنســټونه بــه خپلــو کورنیــو او
دوســتانو تــه هــم وړاندیــز کــړي؛ ځکــه چــې آن د پوهــو وګــړو،
پــه منــځ کــې د  CSRپــه اړه د بنســټیز پوهــاوي نشــتوالی شــتون
لــري؛ نــو غیرحکومتــي ســازمانونه ( )NGOsاو د مــدين ټولنــې
بنســټونه ( )CSOsځانګــړی مســؤولیت لــري څــو یــو داســې
چاپېریــال رامنځتــه کــړي ،چــې پــه هېــواد کــې د پرمختللــی او
لــه پــان رسه د ســم جــوړ شــوي  CSRلپــاره اغېزمــن وي .د
دې مســؤولیت پــه تــر رسه کولــو کــې بــه د حکومتــي چارواکــو
او قانــون جوړوونکــو اليب هــم شــامل وي څــو د  CSRپــه مالتــړ
قوانیــن تصویــب او د پــراخ پوهــاوي د لوړولــو کمپاینونــه پیــل
کــړي .ښــه – بــا خــره مــرف کوونکــي بــه د غوښــتنې لــه
مخــې فشــار پــر رشکتونــو واچــوي څــو پــه ټولنیــزه توګــه مســؤول
و اويس.
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لــه بــل لــوري رشکتونــه بایــد د مــرف کوونکــو د احساســاتو
ارزښــت درک او لــه هغــې رسه ســم د خپلــې ســوادګرۍ چــارې
ســمبال کــړي څــو د ټولنــې د مســؤولو غــړو پــه توګــه دا تضمیــن
کــړي ،چــې بــاور یــې نــه دی زیامنــن شــوی او د ټولنــې د
مســؤولو غــړو پــه توګــه پــه فعالــه او دوامــداره توګــه یــې درنــاوی
کېــږي.
پــه افغانســتان کــې  CSRد خپــل ژونــد پــه لومړنیــو یــا د
کوچنیــوايل پــه پړاوونــو کــې ژونــد کــوي .ځکــه افغانســتان یــو
داســې هېــواد دی ،چــې اوســېدونکي یــې د نــورو بېلګــې تعقیبول
غــوره بــويل .ډېــر احتــال شــته ،چــې کــه چېــرې د رشکتونــو لــه
خــوا ســرو برابــرو شــوو نوښــتونو تــه پــه حقیقــي او ریښــتني ډول
د قوانینــو او تبلیغاتــو پــه جامــه کــې ورو فشــار ورکــړل يش پــه
یــوه ســره بڼــه بــه وده ومومــي.

رشکتونه

حکومت

بېړنی دی

د افغانستان د مدين ټولنې
انستیتیوت

د مدين ټولنې بنسټونه
()CSO

عمومي موخې

مهم وړاندیزونه

په منځنۍ کچه بېړنی دی

رشکتونو ته د مناسب چاپېریال رامنځته کول

د  CSRلپاره د حقوقي او مدیریتي چاپېریال
رامنځته کول

د مدين ټولنې بنسټونو ته د مناسب چاپېریال
رامنځته کول

حکومتي ادارو ته د یو مناسب چاپېریال رامنځته
کول

د رشکتونو د ټولنیز مسؤولیت د شاخص رامنځته
کول()CSRI

د CSRلپاره د پوهاوي رامنځته کول

د  CSRد لید لوري رامنځته کول

کوچنۍ موخې

د مدين ټولنې د بنسټونو د تصدیقونو صدور ته د اعتبار رامنځته کولو /د اعتبار د ښه کولو لپاره د یو سیسټم رامنځته کول.

د افغانستان د مدين ټولنې انستیتیوت

بېړنی نه دی

ملړي جدول :مهم وړاندیزونه

د کمپنۍ د CSRد پالیسۍ /سرتاتیژۍ د بیا جوړولو لپاره له متخصصو کمپنیو څخه د مرستې او مالتړ غوښتنه.

د کمپنۍ د CSRد پالیسیو بیا جوړول

له مالیې او اقتصاد وزارتونو رسه د CSRد مالتړ لپاره د قوانینو ،مقرراتو او قواعدو په جوړولو کې مرسته.

د افغانستان د رشکتونو او صنایعو خونه او د
مدين ټولنې د بنسټونو ټولنه

د افغانستان د رشکتونو او صنایعو خونه

د افغانستان د رشکتونو او صنایعو خونه او د
مدين ټولنې د سازمانونو ټولنه

په واضح ډول د هغو هڅوونکو څرګندول چې رشکتونه یې د خپل  CSRد ښکلتیا لپاره ورته اړتیا لري.

د افغانستان د رشکتونو او صنایعو خونه
()ACCI

 CSRاو برخې یې د حقوقي مکلفیت په توګه جوړې او په خورا ځیرکتیا رسه تنفیذ يش.

د هغو رشکتونو لپاره چې ټولنیز مسؤولیتونه نه مني د قوانینو او مقرراتو او خنډ جوړونکو رامنځته کول.

حکومت – د ولسمرش دفرت د مالیې ،اقتصاد،
عدلیې هڅوونکي وزارتونه او پارملان

د رشکتونو د ټولنیزو مسؤولیتونو د پیل او یا زیاتوايل په موخه د هڅوونکو وړاندې کول.

د داسې سازمانونو رامنځته کول څو له رشکتونو رسه د  CSRد دوامداره پروګرامونو په جوړولو کې مرسته وکړي.

د افغانستان د مدين ټولنې انستیتیوت

د مدين ټولنې د بنسټونو ټولنه

د داسې یو سیسټم رامنځته کول څو د CSRد پایښت لپاره د مدين ټولنې د بنسټونو پروژوې تأیید کړي.

قانون جوړوونکو/څارونکو ته د قوانینو /مقرراتو د تصویب په موخه البی کول.

د مدين ټولنې د بنسټونو ټولنه

د عامو خلکو ،حکومتي چارواکو او رشکتونو په منځ کې د پوهاوي رامنځته کول.

د مدين ټولنې د بنسټونو ټولنه

د افغانستان د مدين ټولنې انستیتیوت
()AICS

د افغانستان د مدين ټولنې انستیتیوت()AICS

د مدين ټولنې د بنسټونو ټولنه

د افغانستان د مدين ټولنې انستیتیوت ،نوی
سازمان

د مدين ټولنې دبنسټونو ټولنه

د مدين ټولنې د بنسټونو ټولنه

د افغانستان د مدين ټولنې انستیتیوت
()AICS

د مدين ټولنې د بنسټونو ټولنه

په  CSRکې ښې او اغېزمنې وڼدې ته د الرې هوارولو په موخه د اړین حقوقي ،مدیریتي او سیايس چاپېریال د رامنځته کولو لپاره له
حکومت څخه مالتړ

د یادې طرحې پيل کول

د ( )CSRIلپاره د عملیايت طرحې رامنځته کول

د مهمو شاخصونو پېژندنه

د رشکتونو د CSRد پروګرامونو له پیل رسه د مرستې لپاره د یو سازمان رامنځته کول

د قوانینو ،مقررو او قواعدو د رامنځته کولو لپاره په فعاله توګه د حکومت اليب کول

د غوښتنې له اړخه د فشار رامنځته کول

په افغانستان کې د  CSRلپاره د مدين ټولنې د بنسټونو د لید لوري پېژندل او هغې ته بڼه ورکول.

فعالیت

مسؤول

چټکتیا
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د مهمو وړاندیزونوعميل کول

۱

#

موخه

۲

۳

۴

۵

۶

۷

د  CSRلپاره د هڅوونکي پېژندل

د CSRد سرتاتیژیکو موخو پېژندل

د پوهاوي د رامنځته کولو کمپاین

د سیايس مالتړ کمپاین

د مدين ټولنې د بنسټونو د تصدیق لیکونو
صدور

د مدين ټولنې د بنسټونو د پروژو تصدیق

د رشکتونو د ګډ ټولنیز مسؤولیت د یو شاخص
رامنځته کول ()CSRI

۸

فعالیت

د  CSRد کمپاین لپاره د اصيل داراالنشاء د ټاکلو په موخه د مدين ټولنې د بنسټونو ( )CSOsد غونډو جوړول .د افغانستان د مدين ټولنې انستیتیوت د  CSRیوه ممکنه داراالنشاء ده.

مسؤولیت

د افغانستان د مدين ټولنې انستیتیوت

د  CSRد کمپاین په الر اچول

د  CSRد کمپاین لپاره د یوې سرتاتیژۍ طرح کول

د  CSRد کمپاین د مدیریت لپاره د مدين ټولنې د بنسټونو په ټولنه کې د یو کاري ځواک یا ډلې رامنځته کول.

د  CSRد کمپاین لپاره د رضا کارۍ ،نیمه – رضاکارۍ ،یا الزامي په ګډون د سرتاتیژیکو الرو بیا کتنه او د تعقیب لپاره یې د یوې الرې ټاکل.

د  CSRد کمپاین د متویل لپاره د مايل مرستو راغونډول

د  CSRداراالنشاء

د افغانستان د مدين ټولنې انستیتیوت

د  CSRداراالنشاء
د  CSRداراالنشاء

د  CSRداراالنشاء

د  CSRداراالنشاء

د  CSRداراالنشاء

د  CSRداراالنشاء

د  CSRداراالنشاء

د افغانستان د مدين ټولنې انستیتیوت

د افغانستان د مدين ټولنې انستیتیوت

د افغانستان د مدين ټولنې انستیتیوت

د افغانستان د مدين ټولنې انستیتیوت

د  CSRداراالنشاء

د  CSRداراالنشاء

د  CSRداراالنشاء

د  CSRداراالنشاء

د  CSRداراالنشاء

د  CSRداراالنشاء
د  CSRداراالنشاء

د سیايس مالتړ د یوې سرتاتیژۍ جوړول څو الندې ټکي پکې شامل وي:
	–له حکومتي چارواکو رسه د منظمو ناستو جوړول
	–د تلویزیوين  /راډیويي بحثونو ،ګرديو مېزونو او مرکو تررسه کول
	–د ورکشاپونو او سیمینارو جوړول
	–د قوانینو ،قواعدو او مقررو له تسوید رسه مرسته کول

د سیايس مالتړ کار ته د بودیجې او مايل مرستو برابرول

د سیايس مالتړ د کمپاین په الر اچول

له مخکې جریان لري.

د مدين ټولنې د بنسټونو د تصدیق لیکونو د طرحې او کړنالرې رامنځته کول ،تر څو الندې ټکي پکې شامل يش:
	–د تخنیکي او مايل امکاناتو لپاره د پروژو ارزول
	–د پروژې لپاره د ټولنې د مالتړ ،اړتیا او همداراز له نورو پروژو رسه د همغږۍ ارزول
	–د دې پروژې د تررسه کولو لپاره د مدين ټولنې د بنسټونو ( )CSOد تخنیکي او مدیریتي وړتیاوو معلومول
	–د پروژې د رشحې ،توجیه او همداراز د اسنادو ارزونه

د پروژو د تبلیغ لپاره د یو ویب پورتل جوړول.

د دې کړنالرې د چټک پیل لپاره د مايل مرستو راغونډول ،د خدمتونو د برخې لپاره د فیس شاملول.

د مدين ټولنې بنسټونو ،رشکتونو او بسپنه ورکوونکو ته د تصدیق لیکونو په اړه تبلیغ کول.

د  CSRIد مهمو اجزاوو پېژندل؛ څو د کاري چاپېریال فکټورونه ،چاپېریايل اغېزې ،د کار اخالقي الرې چارې ،خیریه ورکړه ،د ټولنې پراختیا او نور پکې شامل وي.

د نوښتونو په الر اچول.

د CSRIد متویل او تبلیغ د څرنګوايل په اړه د یوې سرتاتیژۍ جوړول.

د  CSRد نوښتنو د پیل لپاره له رشکتونو د مالتړ د څرنګوايل په اړه د یوې سرتاتیژۍ طرح کول.

د هغو ممکنه بنسټونو /سازمانونو پېژندل چې دمخه یې په سیمه یا نړۍ کې دا کار کړی وي ،لکه د منخنۍ آسیا  )www.csr-ca.com( CSRاو د ټولنیز مسؤولیت لپاره سوداګري
د  CSRلپاره د د پیل د يوه ټکي رامنځته کول (.)www.bsr.org

د افغانستان لپاره د  CSRپه الر اچولو او د پیل د ټکي د برابرولو په موخه د مايل مرستو راغونډول

په افغانستان کې د  CSRد پیل د ټکي د حضور رامنځته کول او د عملیاتو پیل.

دوهم جدول :مهم وړاندیزونه عملی کول
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 .۱رسیزه
 ۱.۱تعریف

اینویســتوپیډیا د رشکتونــو ټولنیــز مســؤولیت ( )CSRداســې
تعریفــوي:
«د پــه خپلــه تنظیمېدونکــې رشکتونــو طــرح ده ،چــې لــه
یــوې کمپنــۍ رسه مرســته کــوي څــو خپــل ځــان ،خپلــو ونــډه
والــو او خلکــو تــه حســاب ورکوونکــې واويس .د رشکتونــو پــه
ټولنیــز مســؤولیت؛ چــې د رشکتونــو یــا رشکتونــو تابعیــت هــم
ورتــه وایــې؛ د عمــل لــه الرې کمپنــۍ کــوالی يش ،چــې
د اقتصــادي ،ټولنیــزو او چاپېریــال پــه ګــډون د ټولنــې پــر
هــرې برخــې د خپلــو اغېــزو لــه ډولونــو څخــه خــر واويس .په
 CSRکــې ښــکېلتیا پــه دې معنــی ده ،چــې یــوه کمپنــۍ بــه د
خپــل عــادي کار پــه بهیــر کــې د دې پــر ځــای چــې ټولنې او
چاپېریــال رسه پــه منفــي ډول همــکاري وکــړي ،داســې کار
4
کــوي ،چــې ټولنــې او چاپېریال تــه آســانتیاوې برابرې يش»
اینویســتوپیډیا ادعــا کــوي ،چــې کــه څــه هــم  CSRټولنــې
او پــه ټولــه کــې خلکــو تــه ګټــور ثابتېــدای يش ،کــوالی يش
رشکتونــو تــه هــم د پــام وړ ګټــې ولــري او پــه دې توګــه بــه
د خپلــو ســوداګریزو نښــو لــه پرمختیــا رسه هــم مرســته وکــړي.
ګــډ ټولنیــز مســؤولیت (“ )CSRد کارکوونکــو او رشکــت تــر
منــځ د یــوې پیــاوړې ژمنــې او تــړون پــه جوړولــو” کــې مرســته
کــوي او ګامرونکــو تــه دا وړتیــا ورکــوي څــو “لــه خپلــې
شــاوخوا نــړۍ رسه ځــان ډېــر نــږدې او وصــل شــوی وګڼــي”.
فایننشــیل ټایمــز  CSRد یــو “ غورځنــګ پــه توګــه چــې موخــه
یــې د کمپنیــو هڅــول دي؛ پــه دې توګــه د خپلــو ونــډه والــو او
چاپېریــال پــه ګــډون د ټولنــې پــه پاتــې برخــو بانــدې د خپلــو
کارونــو لــه اغېــزو څخــه ډېــر خــر وي ”.دا د رشکتونــو یــوه
کړنــار ده ،چــې خپلــو ونــډه والــو تــه د اقتصــادي ،ټولنیــزو او
چاپېریــايل ګټــو د لېــږد لــه الرې لــه پایېدونکــې پراختیــا رسه
مرســته کــوي” .فایننشــیل ټایمــز  CSRد “ د یــو داســې فکــر
پــه توګــه ګڼــي ،چــې د ګڼــو تعریفونــو او کړنــارو درلودونکــی
دی .د  CSRد درک او پــي کېــدو الرې چــارې د هــرې کمپنــۍ
او هــر هېــواد لپــاره رسه خــورا ډېــر توپیــر لــري” .د رشکتونــو
ټولنیــز مســؤولیت بــی شــمېره برخــې لــري؛ د بېلګــې پــه ډول:
“بــري حقونــه ،د رشکــت اداره ،روغتیــا او خوندیتــوب ،د
چاپېریــال اغېــزې ،کاري وضعیــت او پــه اقتصــادي وده کــې
ونــډه تــر پوښــښ النــدې نیــي” .او پــه پــای کــېCSR ،
“ د ثبــات پــر لــور د بدلــون” 5د هڅولــو غوښــتونکی دی.

کمپنیــو رسه مرســته کــوي تــر څــو “ د خپلــو چــارو د بهیــر
مدیریــت وکــړي او پــه ټولــه کــې پــر ټولنــه یــوه مثبتــه اغېــزه
وښــندي .دا ثبــات ،ټولنیــزه اغېــزه او اخــاق تــر پوښــښ النــدې
نیــي او پــه ســمه توګــه یــې تــر رسه کــوي .یــاد ثبــات بایــد د
اصــي رشکتونــو پــه اړه وي ،چــې څــه ډول یــوه کمپنــۍ خپلــې
پیســې تــر الســه کــوي ،د بــر پالنــه کړنــو پــه څېــر” 6نــه دا چــي
د یــوې بلــې ډېــرې شــوې برخــې پــه اړه وي.

 ۱انځور :د رشکتونو د عملیاتو دوه بعدونه

د میلــن بیکــر پــه وینــا ،کمپنــۍ بایــد دواړو اړتیــاوو یعنــې “د
خپــل مدیریــت څرنګــوايل تــه – د خلکــو او بهیرونــو لــه نظــره”
او “پــه بېالبېلــو برخــو کــې پــر ټولنــه د دوی اغېــزې” تــه ځــواب
ووایــي.
د ثبــات لرونکــې پراختیــا لپــاره د رشکتونــو نړیوالــې شــورا “ CSR
د رشکتونــو د دوامــدارې ژمنــې پــه توګــه تعریــف کــړی تــر څــو
لــه اخالقــي اصولــو رسه ســم چلنــد وکــړي ،پــه داســې حــال کــې
چــې د کاري ځــواک او د هغــوی د کورنیــو او پــه پراخــه کچــه د
ځايــي خلکــو او ټولنــې د ژونــد څرنګــوايل تــه وده ورکــوي  7پــه
اقتصــادي پراختیــا کــې هــم مرســته کــوي”.
پــه لنــډ ډولCSR ،د یــو رشکــت “ مهربــان” یــا “ ښــه” اړخ
دی چــې الــف) “ د زیــان مــه رســوه” ارزښــت تأییــدوي ،یعنــې
پــه بشــپړه توګــه او یــا لــږ تــر لــږه لــه زیانونــو څخــه مخنیــوی
کــوي ،پــه ټولــه کــې د چاپېریــال او ټولنــې پــر وړانــدې زیانونــه
او پــه ځانګــړي ډول پــه اغېزمنــو شــوو ټولنــو کــې د زیانونــو کچــه
راټیټــوي؛ ب) هغــه زیانونــه کابــو کــوي ،چــې د دوی د کړنــو او
عملیاتــو پــه پایلــه کــې رامنځتــه کېــږي؛ ج) د خپلــو کارکوونکــو
او نــورو هغــو کســانو خوندیتــوب او ســوکايل تضمینــوي ،چــې د
دوی د کار لــه املــه اغېزمــن شــوي دي او د) پــه دوامــدار ډول
پــه اخالقــي ډول چلنــد کــوي.

میلــن بیکــر CSRد یــوې وســیلې پــه توګــه ګڼــي ،چــې لــه
https://www.investopedia.com/terms/c/corp-social-responsibility.asp 4
http://lexicon.ft.com/Term?term=corporate-social-responsibility--(CSR) 5
http://mallenbaker.net/article/clear-reflection/definitions-of-corporate-social-responsibility-what-is-csr 6
http://www.ceads.org.ar/downloads/Making%20goo۷d%20business%20sense.pdf 7
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 ۱.۲تاریخي تکامل

د جیورجیــا د پوهنتــون د آرچــي يب .کارول پــه وینــا  ،دا شــونې
ده ،چــې “د ټولنــې پــه اړه د ســوداګریزې ټولنــې د اندیښــنو
شــواهد د پیړیــو لپــاره ترســیم کــړو” .پــه داســې حــال کــې چــې
د  CSRپــه اړه د نــوي عــر ډېــری لیکنــې پــه پرمختللــې نــړۍ
کــې ریښــه لــري او د ۱۹۵۰ع .کال پــه شــاوخوا کــې پیــل شــوي
دي ،دا روښــانه ده ،چــې “ ښــايي اړونــدې مفکــورې بــه پــه
تیــورۍ بدلــې شــوې وي او پــه بېالبېلــو وختونــو کــې بــه پــه نــورو
هېوادونــو کــې عمــي شــوې وي”.
8

پــه اســامي نــړۍ کــې د وګــړو او رشکتونــو ټولنیــز مســؤولیت
تــل یــو پېژنــدل شــوی او اړیــن مفهــوم و “ .د اســامي اخالقــو
اصــول د مســؤولیت منلــو او ځــواب ورکولــو پــه عبــارت کــې د
CSRلپــاره یــو پــراخ چــوکاټ وړانــدې کــوي ”.مســلامنان پــه دې
بــاور دي چــې پــه آخــرت کــې بــه د هــر هغــه څــه لپــاره ځــواب
ویونکــي وي ،چــې پــه دې دنیــا کــې يــې تــر رسه کــوي 9.پــه
اســام کــې د مســؤول ژونــد بنســټ یــو حدیــث دی ،چــې وايــي
“ستاســې لــه ډلــې هــر یــو ،یــو شــپون دی او د خپلــې رمــې
مســؤولیت لــري” 10رشکتونــه لــه دې قاعــدې څخــه مســتثنی نــه
دي ،د خپلــو تــررسه کوونکــو کړنــو او چلنــد د ډول لپــاره د خپــل
خــدای ،قانــون او ټولنــې پــر وړانــدې مســؤول دي .دوی د دې
لپــاره مســؤول دي ،چــې د رشکتونــو د چــارو مســؤولیت پــر غــاړه
لــري او لــه هغــې شــتمنۍ څخــه چــې پېرېدونکــي او ټولنــې یــې
ورتــه برابــروي د ګټــه اخیســتونکی پــه توګــه مســؤول دي.
پــه  ۱۹۵۳ع .کال کــې ،هــاورد آر .باوئــن  11دلیــل وړانــدې
کــړی دی ،چــې “څــو ســوه ســر رشکتونــو د ځــواک او تصمیــم
نیونــې مهــم مرکزونــه وو او د دې رشکتونــو کړنــو پــه ډېــرو برخــو
کــې د خلکــو ژونــد اغېزمــن کــړی دی” .بوئــن د  CSRلپــاره یــو
لومړنــی تعریــف وړانــدې کــړ تــر څــو “ د ســوداګرو ژمنــې هغــه
پالیســۍ تعقیــب کــړي ،هغــه پرېکــړې وکــړي ،یــا هغــه چــال
چلنــد تعقیــب کــړي ،چــې زمــوږ د ټولنــې د موخــو او ارزښــتونو لــه
نظــره د پــام وړ دی” پکــې شــامل کــړي .پــه  ۱۹۶۳ع .کال کــې
دا ومنــل شــوه ،چــې “رشکتونــه نــه یواځــې اقتصــادي او حقوقــي
دنــدې لــري؛ بلکــې د ټولنــې پــر وړانــدې ټاکلــې مســؤولیتونه
هــم لــري  ”12لــه دې ورهاخــوا پکــې “سیاســت ،د ټولنــې خیــر
ښــیګڼه ،ښــوونه ،د دوې د کارکوونکــو او پــه ټولــه کــې د ټولنیزې
نــړۍ رضایــت” شــامل دی .د اخالقــو ،مســؤولیت او عدالــت
اړونــد اســامي ماهیــت تــه ورتــه ( )McGuireڅرګنــدوي ،چــې
“ســوداګري بایــد د غــوره اتباعــو پــه څېــر پــه ‹انصــاف› رسه
عمــل وکــړي”.
د کلونــو پــه لــړ کــې  CSRوده کــړې ترڅو یــو لړ بدیــل موضوعات

لکــه د رشکتونــو ټولنیــز ځــواب ورکــول ،عامــه پالیســۍ،
ســوداګریز اخــاق ،او د ونــډه والــو تیــوري /مدیریــت (کارول)
پکــې شــامل کــړي .نــوي مفاهیــم لکــه نړیوالــه ټولنیــزه پانګونــه،
د رشکتونــو شــهرت ،د خلکــو ګــډون ،او ګــډه ټولنیــزه پالیــي
پــه الر اچــول شــوې ده .د ســراتیژیکې ورکــړېcause-related،
( marketingد رشکتونــو یــو ډول ټولنیــز مســؤولیت دی ،چــې د
یــو رشکــت د بــازار موندنــې تبلیغــات پکــې دوه موخــې لــري؛ یــو
د ګټــو ډېــرول او بــل د ټولنــې ښــه کــول ،).نړیوالــې بســپنې،
د کارکوونکــو رضــا کاري ،ثبــات او نړیــوال ســوداګریز تابعیــت
لپــاره د مدیریــت پالیســۍ را څرګنــدې شــوې څــو د  CSRګــڼ
نوښــتونه مشــخص کــړي .د رشکتونــو ټولنیــز مســؤولیت ()CSR
د رشکتونــو یــو پېژنــدل شــوی او پــه ښــه توګــه ســتایل شــوی
عنــر دی .ټــول ســر رشکتونــه د  CSRپــه پالیســو ،برخــو او
فعالیتونــو کــې شــامل دي .د CSRد بــازار موندنــې د فعالیتونــو د
اغېــزو د ډېرولــو لپــاره هڅــې روانــې دي ،ځکــه چــې عــام وګــړي
لــه دې رشکتونــو څخــه غــواړي تــر څــو د خپلــو ټولنــو ،چاپېریــال
او خپلــو کارکوونکــو پــر وړانــدې مســؤوالنه چلنــد وکــړي.

 ۱.۳د  CSRاوسنی وضعیت او اټکل شوی راتلونکی

د انټرنــټ پرمختــګ او د خلکــو پــر ژونــد د فیســبوک ،ټویټــر،
انســټاګرام ،ټمبلــر او نــورو پــه ګــډون ټولنیــزو رســنیو اغېــزې،
د ګټــه اخیســتونکو او مــرف کوونکــو نظریاتــو ،عقیــدو او
غــوره توبونــو تــه د اړول شــوې پاملرنــې کچــه پــه پــام وړ ډول
بدلــه کــړې ده .سیاســتوال او ســوداګر ټولنیــزې رســنۍ د دې
لپــاره کاروي څــو لــه خپلــو نظریاتــو او تولیداتــو رسه یوځــای لــه
پېرودونکــو رسه وصــل يش ،پیرودونکــي د دې لپــاره ټولنیــزې
رســنۍ کاروي څــو لــه دود رسه ســم توکــو ،خدمتونــو ،د ژونــد او
کســب و کار د الرو چــارو پــه اړه خــر يش .فعــاالن ټولنیــزې
رســنې پــه دې موخــه کاروي څــو ســیايس ،اقتصــادي ،ټولنیــزو
او چاپېریــال پــورې اړونــد برخــو تــه پاملرنــه واړوي ،پــه داســې
حــال کــې چــې عــام خلــک د دې لپــاره چــې لــه موضوعاتــو،
محصوالتــو ،وګــړو او کمپنیــو مالتــړ وکــړي یــا د هغــې لپــاره او
یــا پــر وړانــدې یــې رسه یوځــای يش ،د اقــدام لپــاره د هــر چــا
لــه خــوا د وارد شــوي فشــار پــر وړانــدې غربګــون ښــيي .د دې
ډول یــو غورځنــګ ځــواک د بېلګــې پــه توګــه مــوږ لــه ټولنیــزو
رســنیو رسه د آغلــې ایوانــکا ټرمــپ تجربــه بیانــوو .د ولســمرش
ټرمــپ لــه ټــاکل کېــدو وروســته ،د ټولنیــزو رســنیو یــو غورځنــګ
د ایوانــکا ټرمــپ د فیشــن لــه توکــو رسه د پرېکــون غــږ وکــړ،
چــې د دې پرېکــون پــه پایلــه دا شــوه ،چــې پــه خــورا لنــډ وخــت
کــې یــې د ګــڼ شــمېر توکــو د خرڅــاو مارکېټونــه پرېښــودل
شــول او پــه پــای کــې د هغــې د محصوالتــو د لیکــو د تــړل کېدو
المــل وګرځېــد .دې تــه ورتــه ګــڼ شــمېر نــور نوښــتونه دي ،چــې
د رشکتونــو د جوړښــتونو ،محصوالتــو یــا سیســټمونو د ســمون

 8ګډ ټولنیز مسؤولیت – د یو تعریفي جوړښت تدریجي تکامل
 9ګډ ټولنیز مسؤولیت :یو اسالمي لیدلوری ،د حسین الرساج لیکنه ،د  ۲۰۱۵کال د اکتوبر په  ۳۰په میونیخ په  RePEcشخيص آرشیف کې خپور شوی دی ()MPRA
 10صحیح بخاري  ۶۷۱۹او صحیح مسلم ۱۸۲۹
 11د سوداګر ټولنیز مسؤولیتونه ،د هاورد آر .باوین لیکنه ،لکه څرنګه چې د آرچي يب .کارول په خپل کتاب ګډ ټولنیز مسؤولیت -د تعریفي جوړښت تدریجي تکامل
 12ټولنه او سوداګري د  Joseph W. McGuireلیکنه ۱۹۶۳
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المــل ګرځېــديل دي .دا ډول نوښــتونه د اړیکــو د نــوي سیســټم
برخــه ده ،چــې پــه ممکنــه ډول رشکتونــو تــه وده ورکــوالی يش
او یــا یــې پــه پــام وړ ډول ګــډوډوالی يش.
د وئــن وایــر پــه وینــا ، 13پــه تېــره لســیزه کــې پــه پرمختللــې
نــړۍ کــې رشکتونــه د  CSRلــه څلــورو پړاوونــو څخــه تېــر شــوي
دي ،چــې پــه کــې دا مســایل شــامل دي )۱ :د دوی ټولنیــزو
مســؤولیتونو تــه یــوه “ دفاعــي” کړنــار؛  )۲یــوه “خیریــه”
کړنــار ،چــې پــه دې کړنــار کــې هغــوی خپــل ځــان د یــوې
لــوړې روحیــې پــه درلودلــو رسه د اړو خلکــو مرســتې تــه والړ
ګڼــي“ )۳ ،تبلیغــايت” کړنــار چــې پــه اصــل کــې  CSRد دوی
د بازارموندنــې د هڅــو د ښــه کولــو او د پېرودونکــو یــو پیــاوړی
بیــس (د پېرودونکــو بېــس د پېرودونکــو یــو ګــروپ چــې یــو
رشکــت وررسه راکــړه ورکــړه کــوي او خپــل توکــي او خدمتونــه
پــرې پلــوري) د رامنځتــه کېــدو د یــوې وســیلې پــه توګــه لیــدل
کېــږي؛ او  )۴د نننيــو ځیرکــو رشکتونــو یــون د هغــه وضعیــت
پــر لــور یــو جــرأت دی ،چېــرې چــې د  CSRپــر وړانــدې خپــل
چلنــد “ســراتیژیک” ګڼــي .لــه همــدې کبلــه ،رشکتونــه د ټولنیــز
مســؤولیت پــر اوږد مهالــې اغېــزې او نفــوذ ټینــګار کــوي ترڅــو
خپــل دوامــدار عملیــات د راتلونکــو لســیزو لپــاره ډېــر کــړي.
پــه داســې حــال کــې چــې پرمختللــې نــړۍ د خپلــو رشکتونــو د
مســؤولیت طرحــو او موخــو تــه د نــوو حــل الرو د موندلــو لپــاره د
نــوو نظریــو او پالنونــو پــه فکــر کــې ده ،پــه مــخ پــر وده هېوادونو
کــې ګــڼ شــمېر رشکتونــو یــوازې لــه  CSRرسه ښــکېلتیا پیــل
کــړې ده .کــه څــه هــم د  CSRپــه اړه د دوی پوهــه ال هــم
پــه لومــړي او دوهــم پــړاو پــورې محــدوده ده ،چــې دفاعــي او
خیریــه کړنــارې مشــخصوي .ځینــې د یــوې تبلیغــايت وســیلې
پــه توګــه ورو ورو پــه  CSRکــې ښــکېل کېــږي ،کــه څــه هــم
دوی پــه بشــپړه توګــه پــه دې نــه پوهېــږي ،چــې د بازارموندنــې د
یــوې وســیلې پــه توګــه څنګــه د  CSRګټــې لــوړې کــړي ،نــه هــم
د دوی پېرودونکــي خپــل ځــان او یــا خپلــو ټولنــو تــه د رشکتونــو د
 CSRد نوښــتونو پــه ارزښــت پوهېــږي یــا پــرې بــاور لــري.

 ۱.۳.۱د  CSRهڅوونکي

د ټولنیــزو مســؤولیتونو پــه تبلیغــايت طرحــو کــې د رشکتــو د
ښــکېلېدو لپــاره ګــڼ شــمېر دلیلونــه شــتون لــري .پــه داســې
حــال کــې چــې ښــايي ځینــي رشکتونــه د داســې بــر دوســتو
وګــړو لــه خــوا رهــري يش ،چــې غــواړي لــه خپلــو الســته راوړنــو
څخــه یــې یــو څــه بېرتــه همغــې ټولنــې تــه ورکــړي ،چــې تــرې
ترالســه کــړي یــې دي .ډېــری رشکتونــه دا کار پــه دې متــه
کــوي ،چــې یــو څــه یــې پــه بــدل کــې تــر الســه کــړي یــا ځکــه
چــې دوی کــه پــه دې کار کــې ښــکېل نــه يش؛ نــو د قانــون یــا
پېرودونکــو لــه خــوا بــه مجــازات يش .دا ټــول د  CSRهڅوونکــي
دي ،پــه داســې حــال کــې چــې د  CSRپــه نوښــتونو کــې د

ښــکېلېدو لپــاره د رشکتونــو هڅوونکــي ارزول کېــږی دا موضــوع
بایــد پــه پــام کــې ونیــول يش.
1 .1پــه هېــواد کــې حقوقــي نظــام د  CSRیــو مهــم هڅوونکــی
دی .ګــڼ شــمېر پرمختللــو هېوادونــو قوانیــن وضــع کــړي
څــو هغــه فعالیتونــه وهڅــوي او یــا یــې مخــه ونیــي،
چــې چاپېریــال ســاتنه ،د مــرف کوونکــو ســاتنه ،د
کارکوونکــو خوندیتــوب ،د کارکوونکــو لپــاره جبیــره ،مســاوي
معاشــونه ،جنســیتي (جنــدر) برابــري ،د کار کوونکــو ځــورول
( جنــي ،مذهبــي ،توکمیــز یــا بــل ډول) ،د قیمتونــو
تثبیــت ،د فکــري شــتمنۍ ســاتنه ،مفســدې کړنــې لکــه
بــډې اخیســتل (رشــوت) ،لــه یــو چــا طرفــداري کــول،
پــه رســمي ډول غنــي کــول او داســې نــور اړونــد رشایــط
پکــې شــامل دي .دا ډول قوانیــن ،مقــررې او قواعــد
د ســازمانونو د چــال چلنــد ،د شــدت او کــره ارزونــې د
کچــې الرښــوونه کــوي ،چــې لــه هغــې رسه دوی د دې
قوانینــو ،مقــررو او قواعــدو د مــن او روحیــې پــر وړانــدې
د رشکتونــو د وفــادارۍ د کچــې لوړولــو تــه اړ دي.
2 .2د حکومــت هڅوونکــي لکــه ،د مالیــې کمــول؛ د مالیــې
کمــول نــور هڅوونکــي رشکتونــه هڅــوي څــو پــه CSR
کــې ښــکېل او پــوه يش ،چــې حکومــت د دوی د CSR
د لګښــتونو ټولــه او یــا یــوه ســره برخــه جبیــره کــړي ،چــې
پــه پایلــه کــې بــه رشکتونــه وکــوالی يش ،لــه خلکــو رسه
ښــه وکــړي ،پــه داســې حــال کــې چــې د دوې د حســابونو
وروســتۍ لیکــه ( هغــه لیکــه چــې د رشکتونــو ټولیــزې ګټــې
او زیانونــه ښــيي) بــه اغېزمنــه نــه کــړي .پــه حقیقــت کــې
د امریــکا پــه متحــدو ایالتونــو کــې یــوې ارزونــې وښــوده،
چــې د  CSRلــه يــو پیــاوړي او څرګنــد پروګــرام درلودونکــي
رشکتونــه پــه منځنــي ډول  ٪۱.۷د هغــو رشکتونــو پــه
پرتلــه لــږه مالیــه ورکــوي ،چــې داســې پروګرامونــه نــه
لــري 14.د نــورو الملونــو لــه ارزولــو وروســته چــې د مالیــې
انــدازه اغېزمنــوي ،لکــه هغــه رشکتونــه چــې خپــل زیانونــه
ثبتــوي ،د خپلــو ســیاالنو پــه پرتلــه  ٪۶ټیټــه مالیــه ورکــوي.
3 .3د مالکانــو غــوره تــوب هــم د  CSRیــو مهــم هڅوونکــی
دی .لــه  ٪۱.۷څخــه تــر  ٪۶د مالیــې لــه ســپام رسه ،د
هغــو رشکتونــو پــه پرتلــه چــې د  CSRکــوم فعــال پروګــرام
نــه لــريCSR ،پــر یــو مهــم ګټــه راوړونکــي شــاخص بــدل
شــوی ،ځکــه چــې اضــايف مالیــه پــه مســتقیم ډول د
مالکانــو ارزښــت اغېزمنــوي ،لــه همــدی املــه مالــکان پــه
زیاتیدونکــي ډول لــه خپلــو رشکتونــو څخــه پــه یــو اغېزمــن
 CSRکــې د ښــکېلېدو غوښــتنه کــوي څــو د خپلــې پانګونــې
ارزښــت لــوړ کــړای يش.
4 .4د پېرودونکــو طمعــې او غــوره تــوب د  CSRیــو بــل مهــم
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هڅوونکــی بلــل کېــږي .پېرودونکــي پــه یــوه ټاکلــې برخــه
او یــا د ښــکېلتیا پــه ټولــو برخــو کــې غــوره تــوب لــري
او د خپــل غــوره تــوب د مالتــړ لپــاره د فعالــو اقداماتــو
غوښــتونکي وي؛ نــو دغــه رشکتونــه بــه هــم همداســې
وکــړي او پــه هغــو فعالیتونــو کــې بــه ښــکېل يش؛ د بېلګــې
پــه توګــه :کــه یــو پېرودونکــی د ( )Nikeســپورټي بوټونــو
پېــرل رد کــړي ،چــې د بنګلــه دېــش پــه sweat shops
( هغــه ځــای چــې د کارګرانــو وېروونکــي او غیرانســانی
رشایــط پــرې حاکــم دي ،د ماشــومانو کار عمــي کېــږي
او ټولنیــزه بــې عدالتــي یــې نــورم دی) کــې تولیدېــږي؛ نــو
بیــا بــه نایــک دا تضمیــن کــړي ،چــې یــا دا ډول رشایــط
خپــاره نــه کــړي یــا دا چــې دوی لــه خلکــو رسه مخامــخ
نــه يش ،څــو د خپلــو توکــو پــر وړانــدې لــه غربګونونــو
څخــه مخنیــوی وکــړي .همداســې بــه د  Shellد تېلــو او
ګازو لــه نــورو کمپنیــو رسه هــم ويش ،چــې د فوســیلونو د
ســون لــه املــه پــه فضــا کــې د کاربــن ډای اکســایډ د ګاز
د خپرېــدو لــه املــه د نړیوالــې تودوخــې پــر ضــد د عامــو
خلکــو د احســاس پــر وړانــدې مبــارزه کــوي .پــه پایلــه کــې
شــیل خپــل نــوم او ســمبول بــدل کــړ او د انــرژۍ د یــوې
کمپنــۍ پــه توګــه د تجدیــد وړ انــرژۍ پــه برخــه کــې د پــام
وړ پانګونــه وکــړه څــو داســې یــو احســاس را منځتــه کــړي،
چــې ګواکــې دا کمپنــي خپــل د کاربــن نښــې را کمــوي
او د چاپېریــال ســاتنې پــه برخــه کــې فعالــه ونــډه لــري؛
نــو ځکــه د پېرودونکــو او مرصفوونکــو مالتــړ کوونکــی
ماهیــت د نــړۍ پــه لــر او بــر پــه ډېــرو هېوادونــو کــې د
 CSRلپــاره یــو مهــم هڅوونکــی بلــل شــوی دی ،چــې د
ټولنیــزو رســنیو او لــه یــو بــل رسه د ډېــرو خلکــو د وصــل
کېــدو پــه مرســته آن د ډېــرو خلکــو لــه خــوا ومنــل شــو.
5 .5د بازارموندنــې اغېــزه او پــه ټولنیــزه توګــه د مســوول اوســېدو
لپــاره د یــو رشکــت د انځــور ښــه کــول اړیــن دي؛ نــو د
یــو غــوره رشکــت درلــودل بیــا هــم د  CSRلپــاره یــو بــل
هڅوونکــی دی .د رســنیو د دایمــي پوښــښ پــه زمانــه کــې
د ښــه او بــد پــه توګــه لــه یــو څــو خــړ رنګــه ســیورو رسه د
یــو درک او د ټولیــز احســاس المــل ګرځــي؛ خــو رشکتونــه
غــواړي ،چــې د مســؤولو اتباعــو پــه توګــه ورتــه وکتــل يش،
ځکــه پــه ټولنیــزو مســؤولیتونو کــې ښــکېلتیا دوی لــه هغــو
رشکتونــو څخــه بېلــوي ،چــې پــه ټولنیــزه توګــه لــږ مســؤول
دي .پــه پرمختللــې نــړۍ کــې د ډېــرو رشکتونــو لــه خــوا پــه
 CSRکــې د ښــکېلتیا لــه پراخېــدو رسه نــور نــو دا توپیــر
کوونکــی نــه شــته ،چــې کــوم رشکــت پــه  CSRکــې ښــکېل
دی؛ بلکــې کــوم رشکــت پــه ټولنیــز مســؤوالنه چــال چلنــد
کــې ډېــر ښــکېل او اغېزمــن دی؛ نــو ځکــه  CSRاوس
یــوه ټاکنــه نــه بلکــې یــوه اړتیــا ده ،چــې پرتــه لــه هغــې
بــه یــو رشکــت عمومــي انځــور لــه پــام وړ زیــان رسه مــخ
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او د رشکــت ارزښــت او د هغــې د مرشتابــه او مالــک د
پانګونــې ارزښــت بــه پــه مســتقیم ډول اغېزمــن يش.
6 .6د رشکتونــو د مالــک او مرشانــو بــر پالنــه او د خیر ښــېګڼې
لېوالتیــا د  CSRمهــم هڅوونکــي دي؛ د بېلګــې پــه توګــه:
پــه  ۲۰۱۸کال کــې مایکروســافټ پــه یواځــې توګــه “لــه
 ۱.۴میلیــارد ډالــرو  15څخــه ډېــرې پیســې بنســټونو او
ســازمانونو تــه پــه ســافټ ویــر او خدمتونــو کــې د مایکــرو
ســافټ د خیریــه پروګــرام یعنــې لــه غیــر انتفاعــي وګــړو
رسه ټکنالــوژۍ تــه د الرسيس پــه هغــو برخــو کــې مرســته
کــوي ،چــې هغــوی ورتــه ډیــره اړتیــا لــري” لــه الرې بســپنه
کــړې دي .رسبېــره پــر دې د مایکــرو ســافټ کارکوونکــو
د کارکوونکــو د ورکــړې لــه پروګــرام د کارولــو لــه الرې لــه
 ۱۵۸میلیونــو ډالــرو څخــه ډېــرې پیســې د (corporate
( )matchingیــو ډول خیریــه پروګــرام دی ،چــې کمپنــۍ
لــه مــايل اړخــه لــه هغــه بســپنې رسه مطابقــت ورکــوي،
چــې د دوی کارکوونکــي یــې غیرانتفاعــي ســازمانونو تــه
ورکــوي؛ یعنــي کلــه چــې کارکوونکــو بســپنه وکــړه؛ نــو لــه
خپلــې کمپنــۍ څخــه هــم لــه دې رسه د مطابقــې بســپنې
غوښــتنه کــوي او کمپنــۍ بیــا خپلــه بســپنه ورکــوي ،چــې
دا ډېــری وخــت  ۱:۱یــا  ۱:۲او یــا تــر هغــې لــوړه وي).
پــه ګــډون خپلــو غیرانتفاعــي غــوره توبونــو تــه بســپنه
کــړې دي .رسبېــره پــر دې د مایکروســافټ یــو بنســټ
ایښــودونکي ،بیــل ګیټــس ،د خپــل بیــل او میلینــډا
ګیټــس بنســټونو لــه الرې ،د  ۴۰میلیــاردو ډالــرو 16پــه
ارزښــت د نــړۍ لــه تــر ټولــو ســره بســپنه رامنځتــه کــړې
ده .لــه مالیــې څخــه معــاف یــو ســازمان د خپلــې بســپنې
 ( ٪۵پــه ټولــه کــې  ۲میلیــارده ډالــر) هــرکال د ښــوونې،
روغتیــا ،بیوزلــۍ ،اقلیمــي بدلــون او “ پاکــې انــرژۍ” د
مالتــړ پــه پروګرامونــو بانــدې لګــوي .مــوږ داســې انګېــرو،
چــې بیــل او میلینــډا ګیټــس د انځــور او یــا د پېرودونکــو
د رضایــت لــه الرې دې کار تــه نــه دي لېــوال شــوي؛
بلکــې د ورکــړې د خونــد او د میلیونونــو انســانانو پــه ژونــد
کــې د بدلــون د راوســتلو لــه الرې هڅــول شــوي دي.
7 .7مذهبــي دلیــل د  CSRلپــاره یــو مهــم هڅوونکــی دی .د
رشکتونــو ځینــي مالــکان او مــران ښــايي د خپلــې مذهبــي
عقیــدې لــه الرې هڅــول شــوي وي؛ یعنــې هغــه څــه چــې
دوی تــه ورکــړل شــوي دي مــرف یــې کــړي تــر څــو د
خپلــې ټولنــې پــر وړانــدې خپــل مســؤولیت تــر رسه او پــه
دې توګــه د یــو رشکــت او د وګــړو پــه توګــه پــه ټولنیــزو
مســؤولیتونو کــې ونــډه واخــي.

 ۱.۳.۲د  CSRلپاره حقوقي او مدیریتي مالتړ

پــه داســې حــال کــې چــې  CSRپــه معمــويل او دودیــزه توګــه

د رشکتونــو لــه خــوا د خپلــې خوښــې یــا رضاکارانــه ونــډه ده،
پــه ځینــو حاالتــو کــې هغــه قوانیــن چــې د رشکــت د فعالیتونــو
بېالبېــل اړخونــه 17څــاري لــه رشکتونــو څخــه غــواړي او یــا یــې
هڅــوي تــر څــو پــه مســؤوالنه ډول چــال چلنــد وکــړي .ټینیــک
ملبــوی (“ )Tineke Lambooyد ګــډ ټولنیــز مســؤولیت حقوقــي
اړخونــو” تــر رسلیــک النــدې پــه خپلــه رسمقالــه کــې لیکــي،
چــې  .... “ CSRد قانــون لــه ډېــرو ســیمو لکــه نړیــوال قانــون
او اروپايــي قانــون ،د رشکــت قانــون او د رشکــت اداره ،د مــدين
تېروتنــې قانــون او د تړونونــو قانــون ،د پروســیجرونو یــا بهیرونــو
قانــون ،د کار او چاپېریــال قانــون او د جــزا لــه قانــون رسه
اړیکــه لــري .دا ټولــې ســیمې د  CSRپــه پراختیــا کــې مهمــه
ونــډه لــري ،څــو پــه پــای کــې د هغــو جــدي ننګونــو پــر وړانــدې
غربګــون وښــيي ،چــې نــړۍ وررسه مــخ ده”.
لــه هغــه ځایــه چــې دغــه قوانیــن او مقــررې خــورا پراخــې دي
او د یــو هېــواد لــه بــل هېــواد رسه توپیــر لــري ،مــوږ دا وپتېیلــه،
چــې پــه دې ارزونــه کــې دا قوانیــن پــه انفــرادي ډول هــم پــه
نښــه نــه يش او هــم لســټ نــه يش.
کلــه چــې د رشکتونــو د  CSRفعالیتونــه ارزول کېــږي ،یــو معیــار
چــې ګــڼ رشکتونــه ورتــه وفــادار دي او د الرښــود د وســیلې
پــه توګــه کارول کېــږي ،هغــه  26000 ISO 18یــا CSR.ISO
19
 26000دی .د  ISOلــه نــورو معیارونــو رسه پــه ګــډه لکــه ISO
 ،18001 ISO22 ، 45001 ISO21 ، 31000 20ISO ، 14000او
نــور ،یــو رشکــت کــوالی يش دا تضمیــن کــړي ،چــې نښــې یــې
پــه ټولنیــز او چاپېریــايل ډول مناســبې او پــه اخالقــي ډول غــوره
کړنــې رعایتــوي.
دا قوانیــن ښــايي د دوو هېوادونــو تــر منــځ او د دوو چاپېریالونــو
تــر منــځ رسه توپیــر ولــري؛ خــو دوی د موضوعاتــو یــوه پراخــه
لــړۍ تــر پوښــښ النــدې نیســې ،چــې  CSRیــا د یــو رضاکارانــه
مکلفیــت پــه بڼــه او یــا د ټولنیــزو ګټــو لپــاره د یــو هڅــول شــوي
عمــل پــه توګــه اداره کــوي .هندوســتان لومړنــی هېــواد و ،چــې
د  CSRحکــم یــې صــادر کــړ؛ دې هېــواد د  ۲۰۱۳ع .کال د
کمپنیــو قانــون تصویــب کــړ ،د دې قانــون لــه حکــم رسه ســم
لــه رشایطــو رسه د برابــرو رشکتونــو  ٪۲لــه مالیــې څخــه وړانــدې
ګټــه (لــه مالیاتــو پرتــه د رشکتونــو د لګښــتونو پــر وړانــدې د
عوایــدو محاســبه) بــه یــا د هغــه د خپــل غیرانتفاعــي بنســټ لــه
الرې او یــا د یــو تــړاو نــه درلودونکــي غیرانتفاعــي ســازمان لــه
الرې د  CSRپــر فعالیتونــو ولګــول يش.
پــه ډېریــو پرمختللــو هېوادونــو کــې د رشکتونــو لــه خــوا خیریــه
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بســپنې لــه مالیــې څخــه معــاف دي ،ځکــه رشکتونــه ښــايي
د امریکــې د متحــدو ایالتونــو پــه څېــر“ ،د دوی د مالیــې وړ
عوایــدو څخــه تــر  23”٪۱۰پــورې مالیــه وضــع کــړي؛ د بېلګــې
پــه توګــه :یــو رشکــت د  ۱میلیــون ډالــرو پــه ارزښــت د مالیــې وړ
کلنــي عوایــدو رسه د دې تــوان لــري ،چــې تــر  ۱۰۰۰۰۰ډالــرو
پــورې د خیریــه موخــو لپــاره ولګــوي او د همــدې ورتــه مبلــغ
لپــاره یــو بشــپړ اعتبــار تــر الســه کــړي .کــه چېــرې کمپنــۍ د
یــو مــايل کال لپــاره خپلــې ګټــې نــه وي ثبــت کــړې ،هغــه نــه
يش کــوالی د خیریــه ورکــړې لپــاره کــوم څــه وضــع کــړي؛ نــو
ځکــه رشکتونــه هڅــول کېــږي ،چــې پــه برشدوســتانه بڼــه چلنــد
وکــړي ،څــو د مالیــې لــه هغــه کــر څخــه ګټــه پورتــه کــړي،
چــې د حکومــت لــه خــوا وړانــدې کېــږي.

 ۳.۳.۱د  CSRاټکل شوی راتلونکی

د  CSRراتلونکــی تکامــل بــه د ټکنالــوژۍ یــو شــمېر مهمــو
پرمختګونــو پــورې اړونــد وي ،چــې د یــوې مصنوعــي ځیرکتیــا
او د اړیکــو د غیردودیــزې کړنــارې لکــه فیســبوک ،ټویټــر او
داســې نــورو لــه الرې ارقامــو او د معلوماتــو شــننې تــه الر هــواره
کــړي .پیرودونکــي بــه وکــړای يش ،چــې پرتــه لــه ځنــډه د یــو
رشکــت فعالیتونــه کنټــرول او د تولیداتــو د مالتــړ او یــا ردولــو
پــه اړه چټکــه پرېکــړه وکــړي .د “اخالقــي پېرودونکــو” شــمېر
بــه پــه راتلونکــي کــې دومــره ډېــر وي ،چــې کمپنــۍ بــه دې
تــه اړتیــا و نــه لــري تــر څــو پــه خپلــه “اخالقــي پېرودونکــي”
وټاکــي .د حکومــت هڅوونکــي او مقــررې بــه رشکتونــه وهڅــوي
څــو نــور د “لــږ اخالقــي” تولیــد لــړۍ وړانــدې نــه کــړي .لــه
دې املــه پیرودونکــي بــه د رشکتونــو د خدمتونــو او تولیداتــو پــر
بنســټ د هغــوی د اخالقــي ماهیــت پــه اړه اندېښــمن نــه وي؛
بلکــې د خپــل پــام وړ محصــول لپــاره بــه یواځــي پــه کوډونــو او
لوګوګانــو ،اتــکاء وکــړي لکــه انــرژي – ســتارRecycled, Fair- ،
 Trade Productاو داســې نــور (وایــر).
پــه عمومــي توګــه بــه د حســابدارۍ د منــل شــوو پروســیجرونو
( )GAAPتــه ورتــه پــه عمومــي توګــه د دوام منــل شــوې کړنــې
( )GASPرامنځتــه يش ،چــې د رشکتونــو لــه خــوا بــه د دوام د
تضمیــن څرنګوالــی وڅــاري؛ نــو ځکــه معیارونــو تــه وفــاداري بــه
نــوره رضاکارانــه نــه وي؛ بلکــې الزامــي بــه وي ،رشکتونــه بایــد
پــه عمومــي توګــه د منــل شــوو معیارونــو لــه الرې د دوامــدار
او پــه ټولیــزه توګــه منــل شــوي ســوداګریز عملیــات ومنــي (
وایــر).
پــه مــخ پــه وده نــړۍ کــې رشکتونــه پــه هېــڅ ځــای کــې هغــو
ســټنډرډونو تــه د رســېدو لپــاره نــږدې نــه دي ،چــې د پرمختللــې

https://utrechtjournal.org/articles/10.5334/ujiel.bz/
 :ISO 26000د ټولنیز مسؤولیت د الرښود معیار
 :ISO 14000د چاپیریالی مدیریت د الرښود د ستندردونو کورنۍ
 :ISO 31000د خطر مدیریت
 :ISO 45001مسلکي روغتیا او خوندیتوب
 :ISO 18001د روغتیا او خوندیتوب مدیریت
https://www.quora.com/Are-corporate-social-responsibility-payments-donations-by-the-US-companies-tax-deductible-If-not-what-is-their-tax-status
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نــړۍ رشکتونــو پــر غــاړه اخیســتي دي ،کــه څــه هــم د پرمختللــو
هېوادونــو لــه خــوا رامنځتــه شــوي بدلونونــه بــه د مــخ پــر ودې
هېوادونــو رشکتونــه مجبــور کــړي تــر څــو دغــه بدلونونــه پــه ســمه
توګــه تعقیــب کــړي .هغــه  MNCsچــې مــخ پــر ودې هېوادونــو
کــې فعالیــت کــوي د مــي رشکتونــو لپــاره بــه د نــوو نظریاتــو
د الرښــود رول ولوبــوي او خــورا ځانګــړې ،لــه کلتــوري اړخــه
حساســې او پــه مــي کچــه عمــي الرې بــه تســهیل کــړي څــو د
رشکتونــو ثبــات تــه بڼــه ورکــړي.
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 CSRپه سیمه کې

پــه ســیمه کــې د  CSRارزونــه د پرمختللــو هېوادونــو پــه پرتلــه
پــه مــخ پــر ودې هېوادونــو کــې د  CSRد بېالبېلــو رشایطــو پــه اړه
درک پــه ډاګــه کــوي “ .د ســرې ،منځنــۍ او کوچنــۍ کچــې د
24
فعالیــت ارزول چــې پــه ځانګــړو چاپېریالونــو کــې شــتون لــري
” د هغــو مســایلو پــه درک کــې خــورا مهــم رول لوبــوي ،چــې
پــه مــخ پــر ودې هېوادونــو کــې د لــه مینځــه تللــو لــه ګــواښ رسه
مخامــخ دي .ســیمه ییــز او همــداراز ســازماين توپیرونــه د CSR
د ارزونــې ډېریــو اړتیــاوو تــه ځــواب وايــي ،چــې پــه پایلــه کــې
بــه لــه هېوادونــو رسه مرســته وکــړي څــو خپــل د  CSRالرښــودونه
او پالیســۍ طــرح کــړي .پــه افغانســتان کــې د  CSRپــه اړه پــه
دې رســاله کــې ډاکټــر ســمیرعزیزي پــه دې بــاور دی ،چــې
د  CSRکړنــارې پــه مــخ پــر ودې هېوادونــو کــې او همــداراز
پــه ســیمه کــې د  MNCsاو ډېــری د دوی د “”Anglo-Saxon
(هغــه مدرنــې ټولنــې چــې د انګرېزانــو لــه دودونــو څخــه اغېزمنــې
شــوې دي) مخینــې لــه یــو ترکیــب څخــه اغېزمنــې شــوي دي
او ځايــي لوبغــاړي د  CSRهغــه نوښــتونه او کړنــارې کاروي،
چــې لــه کلتــوري اړخــه حساســې او پــه ســیمه ییــزه توګــه د
منلــو وړ وي .پــه پایلــه کــې د  CSRوضعیــت تــه “د نړیــوال
ســاده جریــان پــر ځــای د مــي ســازماين وضعیــت لــه خــوا بڼــه
ورکــول کېــږي .....دا متضــاد فشــارونه او د نړیوالــې همپالنــې
د پېچلتیــا او د ځايــي توپیرونــو تــر منــځ مقابلــه ډېــری وخــت پــه
بېالبېلــو هېوادونــو کــې د  CSRد نــوي او ځانګــړي سیســټم د
پراخېــدو پــه مفهــوم تعبیرېــږي”.
“ د  MNCsد  CSRډېــرې څرګنــدې بڼــې غــوره کــوي ،پــه
داســې حــال کــې چــې د کوچنیــو او منځنیــو کمپنیــو بیــا
ناڅرګنــده بڼــې غــوره کــوي .پــه کــوم ځــای کــې چــې د پــام
وړ نړیــوال ســازماين فشــارونه پــه هېوادونــو کــې د  MNCد
 CSRد فعالیتونــو بڼــې ورکولــو تــه دوام ورکــوي ،دا د رشکتونو
ملــی سیســټم ،ځايــي کلتــور او مذهبــي نورمونــه او د پــام وړ
بنســټونه دي ،چــې پــه ګــډه د  SMEاو  CSRفعالیتونــو تــه
بڼــه ورکــوي”.
پــه بېــا بېلــو هېوادونــو کې پــه  CSRکــې د ونــډې بېالبېلې کچې
هــم خپــل ځــان پــه هغــو ګامونــو کــې څرګنــدوي ،چــې د بېالبېلو
لوبغــاړو لــه خــوا اخیســتل شــوي ترڅــو د  CSRنوښــتونه وړانــدې
او پــه خپلــه ټولنــه او ونــډه والــو بېالبېلــې اغېــزې پرېــږدي.
د افغانســتان شــاوخوا سیمه ډېره متنوع او د دې سیمې اقتصادي
پراختیــا هــم ډېــره رسه توپیــر لــري .پــه داســې حــال کــې چــې
هندوســتان لــږ تــر لــږه د ټکنالوژیکــی او اقتصــادي پراختیــا لــه
نظــره کابــو د لومــړۍ  -نــړۍ د هېــواد پــه توګــه ګڼــل کېــږي،

پاکســتان او ایــران پــه نســبي ډول فعــال څرګندېدونکــي بازارونــه
دي .د خلیــج فــارس هېوادونــه د تېلــو شــتمنۍ تــه د پــام وړ
الرسيس لــري ،چــې دې وررسه مرســته کــړې ترڅــو د ټکنالــوژۍ
د پرمختــګ پــه برخــه کــې پانګونــه وکــړي او ســلګونه لومــړی
درجــه نړیــوال رشکتونــه خپلــو مارکېټونــو تــه راجلــب کــړي .لــه
بــل لــوري تاجکســتان ،ازبکســتان ،قرغزســتان او ترکمنســتان
تــر یــوه بریــده پرمختلــي هیوادونــه دي؛ خــو د نړیوالــو رشکتونــو
پــه جلبولــو کــې او لــه دې رسه د خپلــو ســوداګریزو الرو چــارو
پــه تــررسه کولــو کــې شــاته پاتــې دي .افغانســتان د تېــرو ۴۰
کلونــو لپــاره پــه جګــړه کــې راګېــر هېــواد دی ،ســم لــور تــه یــې
ځینــې ګامونــه اوچــت کــړي دي او  CSRپــه تدریجــې ډول پــه
دې هېــواد کــې ډېــر شــهرت تــر الســه کــوي .را روان څپرکــي د
هغــې ډلــې هېوادونــو پــه ځانګــړو حالتونــو بانــدې عمومــي نظــر
اچــوي ،چــې د  CSRلــه نظــره ګــډې اړیکــې لــري 25 .دلتــه
موخــه یــوه ارزونــه ده او کــه چېــرې افغانســتان غــواړي پــه خپــل
هېــواد کــې  CSRتــه پراختیــا ورکــړي؛ نــو دا د هېــواد لــه رشایطــو
او کلتــورې مخینــې رسه یــوه ســمون لرونکــې الرښــوونه ده.

 CSR ۲.۱د منځنۍ آسیا په هېوادونو کې

 CSRد تاجکســتان ،ازبکســتان ،ترکمنســتان ،قزاقســتان او
قرغزســتان پــه ګــډون د منځنــۍ آســیا پــه هېوادونــو کــې یــوه
نــوې خــو د ودې پــه حــال کــې مفکــوره ده .اوســمهال د CSR
ډېــری فعالیتونــه د MNCsلــه خــوا تــر رسه کېــږي ،چــې خپلــه
نړیوالــه اجنــډا او پروســې تعقیبــوي .تاجیکســتان او قزاقســتان د
 CSRد عمــي کولــو لپــاره ځینــي د پــام وړ ګامونــه اخیســتي دي،
پــه داســې حــال کــې چــې داســې ښــکاري ،د دې ســیمې نــور
هېوادونــه ال هــم د خپلــې ودې پــه لومړنیــو پړاوونــو کــې دي.
پــه قزاقســتان کــې د اقتصــادي همکاریــو او پراختیــا ســازمان
( 26 )OECDد دې هېــواد لپــاره د  CSRیــوه مــي تیــوري تســوید
کــړې ده ،چــې د حکومــت لــه لــوري منــل شــوې ده .د ســوداګرو
مــي خونــې خپــل یــو شــمېر ټولنیــز پروګرامونــه پیــل کــړي دي
او د څارنــې او پــي کېــدو ســراتیژۍ یــې جــوړې کــړي دي .پــه
تاجیکســتان کــې د آغــا خــان بنســټ ،د  ۲۰۱۰کال پــه لومړیــو
کــې لــه مهمــو ســوداګریو رسه چــې پــه هېــواد کــې د  CSRلپــاره
ظرفیــت لــري د ګــردي میــز یــو بحــث پــه الر واچــاوه 27.دغــه
بحــث پــه دې برخــه کــې لــه لومړنیــو نوښــتونو څخــه یــو نوښــت
و او پــه تېــرو نهــو کلونــو کــې یــې د پــام وړ مالتــړ هــم تــر
الســه کــړ .ازبکســتان ،ترکمنســتان او قرغزســتان ال تــر اوســه
د  CSRجــدي مــي پروګرامونــه نــه دې پیــل کــړي؛ نــو ځکــه
د دوی د  CSRفعالیتونــه اوســمهال پــه خپلــه د پرمختیــا پــه
حــال کــې دي ،چــې د  MNCد پالیســیو او عملیــايت اړتیــاوو لــه
الرې هڅــول کېــږي 28 ،نــه د کومــې مــي پالیســۍ لــه خــوا؛
او نــه د چــا لــه خــوا الرښــوونه کېــږي .د CSRد فعالیتونــو لپــاره

“ 24په افغانستان کې  :CSRپه محدودو ایالتي سیمو کې یوه نړیواله اجندا” د سمیر عزیز او دیام جاميل لیکنه ،د نړیوالې رشکتونو د څیړنې د سویيل آسیا ژورنال۱۸۹-۱۶۵ )۲(۵ ،
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پــه ځانګــړي ډول د چاپېریــال ســاتنې پــه برخــه کــې رپــورټ
ورکــول ،ســتونزمنه ،پــه فســاد او کمــزورې وړتیــا اختــه ده ،لــه
همــدې املــه د  CSRد ريښــتینې اغېــزې انــدازه کــول کــه چېــرې
ناشــونې نــه وي؛ خــو ســتونزمنه برېښــي 29.داســې ښــکاري،
چــې د دې ســیمې پــه کچــه برشدوســتانه کړنــې او د خیــرات
ورکــړې د  CSRد فعالیتونــو د تــررسه کولــو یواځینــی ځــای دی.
پــه منځنــۍ آســیا کــې د  CSRد څرګنــدوايل او درنــاوي پــه
چــوکاټ کــې ځانګــړي ســازمانونه راڅرګنــد شــوي دي او لــه
هغــو رشکتونــو څخــه مالتــړ کــوي ،چــې د  CSRپروګرامونــه پیــل
او پــي کــوي .د دې ســازمانونو لــه ډلــې څخــه یــو یــې “CSR
ســنټرال ایشــیا” دی ،چــې د اســنادو لــه مخــې دغــه ســازمان
“د ټولنــې او ســوداګریو تــر منــځ د همــکارۍ د یــو مرکــز پــه
توګــه رول لوبــوي ،او داســې پــروژې او پروګرامونــه پــي کــوي،
چــې لــه ټولنیــزې ،چاپېریــايل او اقتصــادي اغېزمنتیــا رسه
مرســته کــوي .” 30دا ســازمان ( CSRســنرتال ایشــیا) ښــايي پــه
افغانســتان کــې د کاپــي کولــو لپــاره یــوه غــوره طرحــه واويس.

 CSR ۲.۲په ایران کې

پــه ایــران کــې  CSRال هــم د خپــل ژونــد پــه لومړنیــو پړاوونــو
یعنــې کوچنیــوايل کــې ژونــد کــوی .د مالیزیــا د ســین د
پوهنتــون 31د مدیریــت پــه پوهنځــي کــې څــې ړونکــي مهــران
نجــايت پــه وینــا ،د پوهــاوي د پــام وړ عامــه او ګــډو پروګرامونــو
تــه اړتیــا ده تــر څــو د ټولنیــزې پراختیــا د یــوې وســیلې پــه توګــه
د  CSRد ډېــرې کارونــې المــل وګرځــي .نجــايت فکــر کــوي،
چــې تولیــدي صنایــع د خدمــايت ســازمانونو 32پــه پرتلــه ډېــری
پــه  CSRکــې بوختــې دي ،کــه څــه هــم د هغــه د څېړنــې پایيل د
لــږ شــمېر داســې رشکتونــو پــورې محدودېــږي ،چــې پــه واقعیــت
کــې د  CSRفعالیتونــه وړانــدې کــوي.
پــه ایــران کــې د  CSRماهیــت پــه نســبي ډول بــې ســاري دی .د
ایــران رشایطــو تــه پــه مســتقیم ډول د غــريب طرحــې لېــږد یــوه
ننګونــه ده ( فاطــم مدبــر .) 33کــه څــه هــم د ایــران پــه رشایطــو
کــې د غــريب  CSRپــي کــول بــه یــو معقــول کار وي .ملګــرو
ملتونــو د ثبــات او ټولنیــز پیوســتون پــه رشایطــو کــې لــه CSR
څخــه د مالتــړ پــه موخــه یــو لــړ پروګرامونــه پیــل کــړي دي .د
 ،MNCsحکومــت او ملګــرو ملتونــو ( )UNد ادارو لــه خــوا هــم
ځینــې د پــام وړ هڅــې روانــې کــړي دي ،چــې پــه ټولنــه کــې د
 CSRونــډه ډېــره کــړي او رشکتونــه پــه اغېزمــن او منظــم ډول
ښــکېل کــړي ،تــر څــو ټولنیــزې خیــر ښــیګڼې تــر الســه کــړي.
پــه ایــران کــې اوســمهال  CSRد بــر پالنــه او کلتوري /ســپوريت
مناســبتونو ،د طبیعــي ناورینونــو لپــاره د بســپنو ،د ښــوونځیو،

جوماتونــو ،روغتونونــو جوړولــو او نــورو څخــه مالتــړ کــوي
(مدبــر .)۲۰۹ ،پــه هغــه ځــای کــې چــې د  CSRیــو پروګــرام
دی ،د کیفیــت لرونکــي مدیریــت د چــوکاټ لپــاره لــه اروپايــي
بنســټ رسه ســمون لــري .لــه هغــې پرتــه د خمــس ،ذکات او
وقــف پــه څېــر د اســامي دودونــو لــه خــوا یــې الرښــوونه کېــږي.

 CSR ۲.۳په پاکستان کې

پاکســتان ،د ګــڼ شــمېر نــورو مــخ پــه وده هېوادونو پــه څېر CSR
ډېــری پــه برشدوســتانه بڼــه کاروي؛ نــو ځکــه یواځــې د  CSRد
لیدلــوري یــوه کوچنــۍ برخــه تــر پوښــښ النــدې نیــي .د CSR
پــه دې ډول نوښــتونو کــې روغتونونــو تــه د درملــو او زده کوونکــو
تــه د سکالرشــیپونو برابــرول ،د طبیعــي ناورینونــو پــر مهــال د
مرســتو د توکــو وېشــل او د هېــواد پــه ښــاري او کلېوالــو ســیمو
کــې د ټولنــې لــه پراختیايــي پروګرامونــو رسه مرســته شــاملېږي .
 34د ســیمې نــورو هېوادونــو تــه ورتــه ،د  CSRپــه هکلــه د عامــه
پوهــاوي کچــه خــورا محــدوده ده .داســې ښــکاري چــې CSR
تــه کومــه منظمــه کړنــار نــه شــته؛ نــو ځکــه د ملګــرو ملتونــو د
نړیوالــې اغېــزې اصــول پــه بشــپړه توګــه نــه دي پــه نښــه شــوي.
پاکســتان د خپلــو ګاونډیانــو پــه څېــر یــوه کلتــوري مخینــه لــري،
چــې رشکتونــه پــه برشدوســتانه بڼــه چلنــد کولــو تــه اړ بــايس.
د  ۲۰۱۶کال د برشدوســتو رشکتونــو  35یــوه رسوې ښــيي ،چــې
د بــر دوســتۍ لپــاره د پاکســتان د مرکــز لــه خــوا تــر رسه
شــوې وه ،یــاده رسوې د  ۲۰۱۶ -۲۰۰۰کلونــو پــه تــرڅ کــې
د عامــه کمپنیــو( )PLCsلــه خــوا تــر رسه شــوې ټولیــزه بســپنه
لــه  ۳۲برابــره څخــه ډېــره شــوې ده او پــه ټولیــزه توګــه لــه
مالیــې وړانــدې د خپلــو عوایــدو ( ٪۰.۷ )PBTد  CSRلــه اړونــدو
فعالیتونــو رسه مرســته کــړې ده ٪۵۱ .عامــه کمپنــۍ ( )PLCsد
بــر پالنــې پــه فعالیتونــو کــې ښــکېل دي .کابــو  ٪۲۳شــخيص
نــا لســټ شــوو کمپنیــو ( )PUCsاو  ٪۲۶شــخيص لســټ شــوو
کمپنیــو ( )PvLCپــه برشدوســتانه فعالیتونــو کــې ګــډون درلــود.
د شــخيص نــا لســټ شــوو کمپنیــو ( لــه  ۴۷۴څخــه )۱۰۹
کابــو ۰.۸۶میلیــارده پاکســتانۍ روپــۍ بســپنه کــړې ،پــه داســې
حــال کــې چــې شــخيص لســټ شــوو کمپنیــو ( لــه  ۳۶۰څخــه
 ۱.۳۳ )۹۴میلیــارده پاکســتانۍ روپــۍ یــې پــه  ۲۰۱۶کال کــې
مرســته کــړې ده .د  ۲۵مهمــو کمپنیــو ونــډه چــې پــه  CSRکــې
یــې ګــډون کــړی  ٪۸۰د عامــه کمپنیــو ( )PLCsلپــاره او  ٪۸۸د
عامــه نــا لســټ شــوو کمپنیــو ( )PUCsاو  ٪۹۳د شــخيص لســټ
شــوو کمپنیــو ( )PvLCsلپــاره ده .د  ۶۰۸میلیــون پاکســتاين
روپیــو لــه بســپنې رسه د تېلــو او ګازو اســتخراج یــو ســر مرســته
کوونکــی فرعــي ســکټور دی.
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د ایــران او منځنــۍ آســیا هېوادونــو پــه پرتلــه د  CSRد وضعیــت
پــه اړه پــه پاکســتان کــې د پــام وړ ډېــرې څېړنــې شــوي دي.
پــه پایلــه کــې د نــورو هېوادونــو پــه پرتلــه د پاکســتان لپــاره د
36
 CSRپــه اړه ډېــر معلومــات د الرسســۍ وړ دي .یــوې څېړنــې
د پټرولیــم ،بانکــدارۍ ،تیلیــکام ،رســنیو ،کېمیــاوي رسو پــه
ګــډون د بېالبېلــو صنایعــو پــر بنســټ د پاکســتان لپــاره یــو لــړ
شــاخصونه برابــر کــړل .د همــدې څېړنــې لــه مخــې د پاکســتان
حکومــت ال تــر اوســه هــم نــه د  CSRاړونــدې پالیســۍ ترتیــب
کــړي او نــه یــې هــم د  CSRاړونــد فعالیتونــه کنټرول کــړي دي.
رشکتونــو هــم د  CSRد فعالیتونــو د عمــي کولــو او تنظیمولــو
لپــاره کــوم سیســټمونه نــه دي رامنځتــه کــړي ،چــې د دوی د
ونــډو د اغېــزې او دوام د یــوې مناســبې انــدازه ګیــرۍ لپــاره
یــې الر هــواره کــړې وای .د  CSRد فعالیتونــو پــه اړه د رپــورټ
ورکولــو نړیــوال معیارونــه ال هــم د پاکســتان د ځانګــړي کلتــور او
اقتصــادي وضعیــت پــه پــام کــې نیــول اړیــن بــويل څــو د خپــل
 CSRد فعالیتونــو وړتیــا او ارزښــت تضمیــن کــړي.

 CSR ۲.۴په هند کې

هنــد د دې ســیمې د نــورو هېوادونــو پــه پرتلــه پــه پــام وړ توګــه د
 CSRیــو ښــه وضعیــت تــه رســېدلی دی .د هنــد  ۲۰۱۳د کمپنیــو
پــه قانــون کــې چــې د  ۱۹۵۶د کمپنیــو د قانــون ځــای نیوونکــی
دی CSR ،د هغــو کمپنیــو لپــاره اجبــاري شــو ،چــې لــه الندېنیــو
رشایطــو څخــه یــې هــر یــو پــوره کــوي :الــف) لــه  ۵میلیــارد
روپیــو څخــه ډېــر خالــص ارزښــت ،ب) لــه  ۱۰میلیــاردو روپیــو
څخــه ډېــر د معامالتــو کلنــی دوران ،یــا ج) لــږ تــر لــږ د ۵۰
میلیونــو روپیــو کلنــی خالــص عایــد .کــه چېــرې یــوه کمپنــۍ لــه
دې درې رشایطــو څخــه هــر یــو پــوره کــړي ،چــې د “درې ګونــو
– الندنیــو -کرښــو  -کړنــارې” ( )TBLپــه نامــه پېژنــدل کېــږي،
بایــد یــوه کمېټــه جــوړه يش ،تــر څــو د دوی د  CSRژمنــه عمــي
او د  CSRپالیــي تأییــد ،د هغــې پــي کېــدل تضمیــن کــړي
همــداراز پــه خپــل رپــورټ کــې د  CSRد پالیســۍ منځپانګــه پــه
ډاګــه او د کمپنــۍ پــر وېــب پاڼــه هــم خپــاره يش او دا تضمیــن
کــړي ،چــې پــه قانــوين ډول دغــه ټــاکل شــوې پیســې د کمپنــۍ
لــه خــوا د  CSRپــر فعالیتونــو لګېدلــې دي 37.پــه یــادو فعالیتونــو
کــې ښــايي د بېوزلــۍ لــه منځــه وړل او اړونــد فعالیتونــه ،د
ښــوونې هڅــول ،د جنــدر برابــري او اړونــد فعالیتونــه ،د چاپېریال
د ثبــات تضمیــن ،د مــي میراثونــو ســاتنه او نــور ورتــه فعالیتونــه
شــامل وي.

دي او د دې پیســو د نــه ورکوونکــو شــمېر د تېــر کال پــه پرتلــه
چــې  ٪۴۴و  ٪۳۶تــه راټیــټ شــوی دی ،لــه  ۱۰۰رسوې شــوو
کمپنیــو کابــو  ٪۳۳هــم ښــوديل ،چــې د خپلــو خالصــو عوایــدو
لــه  ٪۲څخــه ډېــرې ( لــه حکــم څخــه ډېــرې) یــې د  CSRد
فعالیتونــو لپــاره لګــويل دي .دا شــمېرې د حکومــت لــه خــوا د
الزامــي  CSRد فشــار پــر وړانــدې د ودې پــه حــال کــې تأییــد او
توافــق پــه ډاګــه کــوي.
د هندیانــو تجربــه پــه ټولنیــزو مســؤلیتونو کــې یــو ســر لوړوالــی
ښــيي ،چــې د رشکتونــو لــه خــوا څرګنــد شــوی دی.
کــه څــه هــم لــه رشایطــو رسه برابــر رشکتونــو لــه  ۳/۱څخــه
ډېــره برخــه ال هــم لــه خپلــو ټولنیــزو مســؤولیتونو څخــه رسغړونــه
کــوي او دا پــه دې معنــی ده ،چــې د ښــو قوانینــو ،مقــررو او
پروســو همــدا راز د ښــه رپــورټ ورکولــو او تنفیــذ پــر وړانــدې
ال هــم اوږده الر پرتــه ده .د مــايل مرســتو د بــاور وړ تــر الســه
کوونکــي او د اعتبــار وړ پروګرامونــه ،د پیــاوړي پوهــاوي رامنځته
کولــو او ښــوونیزو هڅــو رسه پــه ګــډه بایــد شــتون ولــري ترڅــو
رشکتونــو تــه لــه هغــه فرصتونــو څخــه ګټــه پورتــه کــول آســانه
کــړي ،چــې  CSRیــې دوی تــه او پــه لــوړه کچــه یــې ټولنــې تــه
وړانــدې کــوي.

ځکــه چــې هنــد  CSRتــه  TBLکاروي ،ســهوراب کــار طمــع
لــري ،چــې پــه هنــد کــې د رشکتونــو ورکــړه بــه پــه کال کــې
لــه کابــو  ۶۰۰میلیــون ډالــرو  ۲میلیــارد ډالــرو تــه ورلــوړه يش.
کــار رپــورټ ورکــوي ،چــې د غیرحکومتــي ســازمانونو لــه خــوا
وړانــدې شــوي معلومــات ښــيي ،پــه  ۲۰۱۷کال کــې پــر CSR
ټولــې لګېدلــې پیســې د تېــر کال پــه پرتلــه  ٪۲۰تــه لــوړې شــوې
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.920.6032&rep=rep1&type=pdf 36
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 CSR .3په افغانستان کې
د صادراتو د ادارې په وینا:

“ ‹د ســوادګرۍ د مســؤوالنه چلنــد› د اصطــاح پــه اړه
پــه افغانانــو کــې پوهــاوی د ودې پــه حــال کــې دی؛ خــو
حکومــت ســرې کمپنــۍ او بهــرين پانګــوال پــه  CSRکــې د
پانګونــې لپــاره هڅــوي .د کانونــو د کیندنــې ســرو تړونونــو
کــې د چاپېریــال ســاتنې او د ټولنــې د ښــکېلولو لپــاره رشایــط
شــامل دي .د  ۲۰۱۴کال د اکتوبــر پــه میاشــت کــې د کانونو
د کیندنــې یــو هــر اړخیــز قانــون تصویــب شــو ،چــې د کانونــو
د کیندنــې تــړون کوونکــي پــه دې مکلفــوي تــر څــو لــه هغــو
ځايــي خلکــو رسه مشــوره وکــړي ،چــې د کان کیندنــې لــه
املــه اغېزمنېــږي ،همــداراز د ټولنــې د پراختیــا یــوه هوکــړه
پلــې کــړي ،چــې د رشکــت د چاپېریــايل او ټولنیــزو اغېــزو
د ارزونــې جزئیــات پکــې شــامل وي .قانــون د کانونــو د
کیندنــې د ســکټور لــه کمپنیــو څخــه غــواړي ،چــې د کانونــو
د ویســتلو د عملیاتــو پــر مهــال لــه لرغونــو او کلتــوري آثــارو
څخــه تــر هغــه وختــه ســاتنه وکــړي ،تــر څــو چــې افغــان
حکومــت یــې لــه هغــه ځایــه رابــايس”.
دغه ماده دا هم وايي:
“د ګرځنــده تیلفونونــو د یــو شــمېر ســیالۍ کوونکــو شــبکو
کمپنــۍ د عامــه الرسســۍ پــه موخــه د  CSRیــو شــمېر
ښــه جــوړ شــوي پروګرامونــه لــري ،چــې روغتیــا ،ښــوونه،
د دنــدو رامنځتــه کــول ،چاپېریــال ســاتنې او د مهاجرینــو
هــر اړخیــز الرسســی پکــې شــاملېږي؛ د بېلګــې پــه ډول:
پــه افغانســتان کــې د تیلــکام ســره کمپنــۍ روشــن ،چــې د
ســرې برخــې مالــک یــې د اقتصــادي پراختیــا لپــاره د آغــا
خــان صنــدوق دی ،د خپــل ټولنیــز مســؤولیت د ماموریــت
لــه املــه یــې اعتبــار تــر الســه کــړی دی ،چــې  Forbesاو
 B Labپکــې شــامل دي ،یــادې کمپنــۍ پــه  ۲۰۱۵ع.
کال کــې د نــړۍ لــه  ۱۶پــه منځنــۍ کچــې تــر ټولــو غــوره›
کمپنیــو څخــه وه .رسبېــره پــر دې ځینــي افغــان ســوداګر
لکــه احســان اللــه بیــات ،برکــت ګــروپ ،غضنفــر ګــروپ،
عزیــزي هوتــک ،او الکــوزی ګــروپ ،خپــل بنســټونه لــري،
چــې د روغتیــا ،ښــوونې ،او د بېوزلــۍ د لــه مینځــه وړلــو پــه
برخــه کــې پروګرامونــه لــري” .
د  CSRمالیــه د ډېــرو کلونــو راهیســې د حکومــت د مقرراتــو
برخــه ده .لــه دې رسه رسه دغــه فعالیتونــه هېڅکلــه د  CSRد
اړونــدو فعالیتونــو پــه توګــه نــه دي پېژنــدل شــوي؛ د بېلګــې پــه
توګــه :د افغــاين رسې میاشــتې ټولنــه ( )ARCSهېــواد تــه د ټولــو
راواردو شــوو توکــو د  ٪۲مالیــې ۱۰ ،افغانــۍ پــر هــر صــادر شــوي
پاســپورټ او د نقلیــه وســایطو یــو فیــس چــې د رسې میاشــتې د
اونــۍ د ملانځلــو پــر مهــال پــه کال کــې یــو ځــل د دې وســایطو

د خاوندانــو لــه خــوا ورکــول کېــږي ،د ټولــو یــادو موضوعاتــو پــه
ګــډون د یــو شــمېر مالیاتــو مســتقیمه ګټــه اخیســتونکې ده .پــه
دې توګــه د خیریــه موخــو لپــاره د ټولنــې پــر بېالبېلــو برخــو د
یــوې مالیــې وضــع د حکومــت او پــه پراخــه کچــه د ټولنــې لــه
خــوا عمــي ،تأییــد او ســتایل شــوې ده .دا هغــه مالیــې دي،
چــې پــر مــټ یــې د رسې میاشــتې ټولنــه پــه افغانســتان کــې لــه
خپلــو عملیاتــو رسه مرســته کــوي .یــاده بېلګــه د افغــان مارکېــټ
پــه نــورو ســکټورونو کــې د  CRSد مالیــې د وضعــې لپــاره د
فرصــت یــوه کړکــۍ پرانیځــي.
لــه دې مثبتــو پرمختګونــو رسه رسه افغانســتان د CSRد یــو
فعــال ،منظــم او دوامــدار ســکټور پــر لــور اوږد مــزل پــه مــخ کــې
لــري .پــه وروســتیو څپرکــو کــې بــه مــوږ د حکومتــي چارواکــو،
رشکتونــو ،غیرحکومتــي ســازمانونو ( )NGOاو د پوهنتونونــو
د اســتازو ،غربګونونــه او لومړیتوبونــه هــم وارزوو ،چــې ښــايي
پــر  CSRد ممکنــه جــري مالیــې پــر وضــع کېــدو او د  CSRد
نوښــتونو د الرښــوونې پــه اړه بېالبېــل نظرونــه ولــري.

 ۳.۱په افغانستان کې د ټولنیز مسؤولیت مذهبي او کلتوري
مخینه

د افغانســتان ســر اکرثیــت مســلامنان دي .اســام پــه کلنــي
ډول د هــر وګــړي لــه کلنــۍ ســپام څخــه د  ٪۲.۵زکات (د بېوزلــو
حــق) د ورکــړې حکــم کــوي .پــه داســې حــال کــې چــې زکات
یــو مذهبــي حکــم او جــري خیریــه ورکــړه ده ،صدقــه ،یــا پــه
محــي اصطــاح ‹خیــرات› یــو رضاکارانــه عمــل دی ،چــې پــه
دیــن او افغانســتان کــې یــې پیــاوړې سپارښــتنه یــې شــوې ده.
لکــه چــې پــه رسیــزه او پــه  ۲.۲برخــه کــې پــرې اوږد بحــث
شــوی دی ،د ټولنیــز مســؤولیت مذهبــي حکــم پــه ژوره توګــه
پــه ټولنــه کــې ریښــې لــري ،د مســلامنانو لــه خــوا پرتــه لــه ریــا
جــدي نیــول شــوی او د افغانســتان پــه نــوي عــر کــې د CSR
مهــم هڅوونکــی دی.
رشکتونــو تــه د مذهبــي او کلتــوري حکمونــو پــر وړانــدې کومــه
اســتثنا نــه شــته او پــه دودیــزه توګــه پــه هغــو فعالیتونــو کــې
ښــکېل دي ،چــې ټولنیــز مســؤولیتونه ښــيي .رسه لــه دې
ډېــری وختونــه ټولنیــز مســؤولیتونه خیریــه ورکــړو او د ټولنــې د
پراختیــا ځینــې لومړنیــو هڅــو پــورې محــدود دي ،ځکــه چــې د
ټولنیــزو مســؤولیتونو د ښــکاره کولــو لپــاره پــه پراخــه توګــه بدیــل
ځایونــه نــه دي اعــان شــوي او د چاپېریــال ســاتنې ،د کاري
چاپېریــال خوندیتــوب ،برابــر کاري فرصتونــو ،د مدیریتــي او
حقوقــي چاپېریــال مالتــړ ،د کارکوونکــو ،پېرودونکــو او رشیکانــو
د درنــاوي او عــزت اســايس اصولــو د رعایــت او همــداراز هغــه
فکټورونــه چــې د  CSRد یــوه مناســب او اســامي پــان برخــه
ده ،پــه ســمه توګــه نــه دي پــه نښــه شــوي.
افغانســتان ال هــم پــه جګــړه کــې یــو ګېــر هېــواد دی .لــه
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همــدې املــه حکومــت د هېــواد پــه ټولــه برخــه واکمنــي نــه لــري
او هغــه خدمتونــه چــې خلکــو تــه وړانــدې کېــږي هــم بســیا نــه
دي ،پــه ځینــو ســیمو کــې ورک کېــږي او پــه ځینــو ســیمو کــې
دغــه مرســتې نیمګــړې دي .لــه همــدې املــه د حکومــت لــه خوا
د خدمتونــو پــه وړانــدې کولــو او مدیریــت کــې د هــرې تشــې د
ډکولــو لپــاره د غیــر دولتــي لوبغــاړو لکــه غیرحکومتــي ســازمانونو،
مــدين ټولنــې او د  MNCsپــه ګــډون خصــويص رشکتونــو
تــه اړتیــا لیــدل کېــږي .د ډاکټــر ســمیر عزیــزي پــه وینــا  ،د
غیردولتــي لوبغــاړو ښــکېلېدل “ لــه رســمي ځایونــو څخــه دولــت
محــوره تصــور بــل لــور بیايــي د هغــو خاصــو دولتــي جوړښــتونو
شــتون تأييــدوي ،چــې د ســوداګریزې ټولنــې او پــه دې توګــه د
 CSRاړیکــو تــه بڼــه ورکــوي” .رسبېــره پــر دې “ ،پــر غیردولتــې
لوبغــاړو ټینــګار هغــه مهــم رول پــه ډاګــه کــوي ،چــې د رشکــت
ارزونــه یــې د ســوداګریزې ټولنــې پــه اړیکــو کــې  ...د دولــت لــه
ښــکېلتیا رسه یــا پرتــه لــه هغــې یــې لــري ”.نــو ځکــه غیردولتــي
لوبغــاړي ډېــر امتیــاز تــر الســه کــوي او د “مانورکولــو لپــاره ډېــر
ځــای لــري او پــه مــي جوړښــتونو اغېــز ښــندي” کــه چېــرې
د رشکتونــو پــه ګــډون داســې لوبغــاړي د یــو ښــه رول ښــودل
وټاکــي .لــه دې املــه د خلکــو پاملرنــه او طمــې یواځــې پــر
حکومــت لــه تکیــې څخــه را اړول کېــږي او د رشکتونــو پــه څېــر
نــور غیردولتــي لوبغــاړي د خلکــو د بنســټیزو اړتیــاوو د پــوره کولــو
لپــاره د خدمتونــو او تولیداتــو د وړانــدې کولــو د رسچینــې پــه
توګــه د مرســتې پــه دې لســټ کــې شــاملېږي .افغانســتان لــه یــو
“کمــزوري رســمي جوړښــت” رسه ،د  CSRلپــاره یــو ښــه نومانــد
دی ترڅــو پــه اغېزمنــه توګــه خلکــو تــه د خدمتونــو د وړانــدې
کولــو تشــې پــه نښــه او بڼــه ورکــړي.
پــه افغانســتان کــې د مخابراتــو صنعــت د نــوي عــر CSR
پیلوونکــی دی او پــه دې توګــه یــې ارزونــه اړینــه ده .پــه
افغانســتان کــې څلــور مخابــرايت کمپنــۍ دي ،چــې دوه یــې
افغــان بیســیم (  )AWCCاو روشــن مــي بنســټونه دي ،پــه
داســې حــال کــې چــې دوه یــې ګــڼ ملیتیــزه کمپنــۍ ()MNCs
دي (اتصــاالت او  .)MTNپــه ګــډه ،ټولــې څلــور کمپنــۍ پــه
افغانســتان کــې پــه مســتقیمه پــه بهرنــۍ پانګونــه کــې د “۲.۴
میلیــارد ډالــرو څخــه د ډېــر پیســو لپــاره مســؤول دي” (عزیــزي).
د  GDPکابــو  ٪۴۰ونــډه د خدمــايت ســکټورونو لــه خــوا شــوی،
چــې د مخابراتــو صنعــت پکــې تــر ټولــو مهــم ونــډه وال دی .یــاد
صنعــت پــه کال کــې پــه منځنــي ډول ۱۳۹.۶میلیــون ډالــر پــه
مالیــه کــې ونــډه لــري او  ۱۰۰۰۰۰خلــک یــې پــر دنــدو ګــاريل
(عزیــزي) دي.
د عزیــزي پــه وینــا “د  CSRموضــوع چــې د څلــورو رشکتونــو لــه
خــوا مطــرح شــوې ده دوه مهمــې ځانګړتیــاوې لــري .لومــړی:
دا د دې لپــاره پــه زړه پــورې ده ،چــې اکــرا ً پراخــه ټولنــه او
یــا د ټولنــې موضوعــات پــه نښــه کــوي ،پــه ځانګــړي ډول
ځايــي ټولنــو تــه څــه پــه ښــاري او څــه پــه کلېوالــو ســیمو کــې
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مناســب دی؛ یــا پــه بــل عبــارت :د دې رشکتونــو لپــاره کــورين
موضوعــات لکــه کار ،د کار رشایــط ،او د تدارکاتــو د سیســټم
مســایل د  CSRد څرګنــدو موضوعاتــو لــه نظــره د اجنــډا پــه
رس کــې نــه دي .دویــم :پــه ټولنــه پــورې اړونــدې دې کړنــار
کــې د دې رشکتونــو لــه خــوا د  CSRمطــرح شــوي موضوعاتــو
کــې ځینــي بدلونونــه لیــدل کېــږي .پــه داســې حــال کــې چــې
ټولــې مخابــرايت کمپنــۍ پــه څرګنــد ډول ځینــي موضوعــات لکــه
د ټولنــې پراختیــا ،ښــوونه /ظرفیــت لــوړول او ام -خدمتونــه پــه
نښــه کــوي؛ خــو دوی ټــول بیــا پاتــې موضوعــات نــه پــه نښــه
کــوي”...
ځکــه چــې “ نــه اوســنی مــي مدیریتــي چــوکاټ او نــه د صنعــت
پــه کچــه پالیســۍ  CSRد یــو اجبــاري مکلفیــت یــا الرښــود پــه
توګــه پــه نښــه کــوي” او “ د مــدين ټولنــې ځايــي بنســټونه د
ســوداګریزې – ټولنــې د اړیکــو پــه تــړاو پــر رشکتونــو فشــار نــه
راوړي” ،رشکتونــه پــه خپلــه خوښــه پرېښــودل شــوي دي ،چــې
پــه هېــواد کــې د هــر ټولنیــز مســؤولیت نوښــت پــر غــاړه واخــي.
پــه پایلــه کــې ویــای شــو ،پــه داســې حــال کــې چــې دواړه
 MNCsتــه د ګــډ مرکــزي دفــر لــه خــوا د جــري فشــارونو لــه
الرې الرښــونه شــوې وه څــو د  CSRپــه ښــه توګــه تعریــف شــوي
او اغېزمــن ډول – پــي شــوي نوښــتونه ولــري ،دوه یــاد مــي
رشکتونــه (افغــان بېســیم او روشــن) د خپلــو داخــي لېوالتیــاوو
لــه الرې پــه ټولنــه کــې د ښــکېلتیا لپــاره هدایــت شــوي دي.
رسبېــره پــر دې “،تقلیــدي پروســې” هــم د  CSRد ځینــو
خدمتونــو پــر وړانــدې کولــو کــې مرســته کــوي .عزیــزي د روشــن
لــه خــوا د  M-Paisaد خدمتونــو پیــل تــه اشــاره کــوي ،کــوم
چــې “پــه مســتقیم ډول د کنیــان مارکېــټ څخــه کاپــي شــوی
دی چیــرې چــې ( )Vodafoneد موبایــل د ټکنالــوژي پــه پــي
کېــدا کــې بریالــی شــوی دی” .پــه افغانســتان کــې د بســپنه
ورکوونکــو د مالتــړ بلــه ښــېګڼه د ټولنــې د ګټــورو نوښــتونو د
چټــک پیلوونکــي پــه توګــه د نــوو پــروژو پــه پیلولــو کــې مهمــه
ونــډه لوبــوي؛ د بېلګــې پــه توګــه“ :پــه افغانســتان کــې د موبایل
پیســې عمــي کوونکــې ټولنــه ( ”)AMMOAلــه مــايل اړخــه د
امریــکا د پراختیايــي ادارې ( )USAIDلــه خــوا متویــل شــوه څــو
د موبایــل پیســې پــروژې پراختیــا وهڅــوي”.
افغــان بېســیم لومړنــۍ کمپنــۍ وه ،چــې د افغانســتان د مخابراتو
مارکېــټ تــه دننــه شــوه او پــه ګــډه لــه روشــن رسه د روزل شــوو
کارمندانــو او د بســیا عملیــايت زېربنــاوو پــه برخــه کــې لــه پــام
وړ ننګونــو رسه مــخ شــوه .لــه همــدې املــه پــر افغــان بېســیم
فشــار راوســتل شــو څــو خپــل کار کوونکــي وروزي او خپــل
ځانتــه د وېــش کانالونــه رامنځتــه کــړي ،چــې پــه خپــل وار رسه
“د  CSRد فعالیتونــو لپــاره یــې داســې الر هــواره کــړه ،چیــرې
چــې ښــوونه ،روغتیــا او د خصــويص ســکټور د پراختیــا چــارې د
راتلونکــو ممکنــه کارکوونکــو لــه خــوا پــه نښــه شــول” .عزیــزي
وړانــدې جزئیــات راســپړي ،چــې د ښــوونیزې برخــې کارکوونکــو

د رشکتونو د  CSRخدمتونه

روغتیا

د ټولنې پراختیا

پوهنه ،ظرفیت لوړونه

د خصويص سکټور پراختیا
د سپورټ مايل مالتړ

افغان بیسیم

روشن

ام ټي ان

د روغتون په جوړولو او سمبالولو
کې مرسته ،په امریکا کې د یوې
افغانې مور او ماشوم په ژغورلو
کې مرسته

د کارکوونکو لپاره د غاښونو او روغتیا کلینیک،
ورکشاپونه او صحي بیمه ،په درې دولتې
روغتونونو کې ټیيل میډیسن

د اوبو د څاه رغول ،ماشومانو او
یتیم خونو رسه نقدي مرستې،
د ژمنۍ مرستې بستې ،د برش
دوستانه مرستو او رهربۍ افغان
سمپوزیم ،د نړۍ د ورځې
نوښتونه ،افغان باوري شبکه
د یتیم خونو له ښوونځیو رسه
مرسته ،تعلیمي مرکزونه ،ښځو
ته اعانې

له یتیم خونو رسه مرسته ،د یوې څاه د
جوړولو پروژه ،د پامیر د بریښنا پروژه ،د اوبو
د څرک معلومونکی ،د بدیل معیشت پروګرام،
ټلویزیوين پروګرامونه ،د لوبو د ډګر پروژه،
بیوزلو ته وړیا خواړه ،د ستورو سندره

د انجیو ګانو له الرسسۍ
ورهاخوا په لیرو پرتو سیمو کې
د ټولنې روغتیايی مرکزونه ،د
نسايي روغتون د مالتړ لپاره
ګرځنده کلینیک
د پلونو جوړول او د اوبو د
څاګانو کیندل ،د جګړې له
امله داخيل بیځایه شوو رسه
مرسته

د ښوونکو مشوريت الین ،په  ۳۰سیمو کې
د انټرنټ له الرې د زده کړې مرکزونه ،د
ښوونځي جوړول ،یو لپ ټاپ پر هر ماشوم،
د روشن/سیسکو د شبکه جوړونې اکاډمي ،د
ښوونکو مشوريت الین
د ښځو د عامه ټیلفون غرفې

زده کوونکو ته سکالرشیپ ،د
ښوونځیو او یتیم خونو په بیا
رغونه کې ونډه

د فارغانو روزنیز پروګرام،
له تعلیمي بنسټونو رسه د
مرستې څو طرحې

نه لري

د عامه ټیلفون مرکزونه ،د
معلولینو لپاره بایسکلونه

نه لري

د سپورټ مايل مالتړ او
د کرکټ له ميل لوبډلې
مالتړ
د  ۳۸جوماتونو جوړول،
د قرآن د تالوت کلنۍ
سیايل ،د حج مالتړ
نه لري
ام – حواله

د ښځو پر ځان بسیاینه ،د
سوداګرۍ ،عدالت او برشیت رسه
مايل مرسته
د بایسکل ځغلولو د سیالۍ مډال د ځوانانو سپورټي مرکز ،د فوټبال غوره لیګ
ګټوونکو رسه مايل مرسته

دیني چارې

په روژه کې د خوړو ویش

نه لري

نه لري

د ناورین مرستې
ام  -خدمتونه

د ناورین مرستې
زما پیسې

نه لري
معلومات ،ام  -پیسه

بیړنۍ مرستې
ام – ډاکټر ,ام – مفتي ,ام –
وکیل ,ام –پیسه

نه لري

اتصاالت

د ټولنیزې سوکالۍ پروژه،
بیوزلو ماشومانو ته د خوړو
د ویش کلنی پروګرام

دریم جدول :د څلورو مهمو مخابرايت کمپنیو له خوا وړاندي شوی ټولنیز خدمتونه

د کارګرانــو د حقونــو او هغــو کارکوونکــو تــه د مرســتې موضــوع
یــاده کــړه او د دوی د کار پــه پایلــه کــې روشــن لومړنــۍ کمپنــۍ
شــوه چــې خپلــو کارکوونکــو تــه یــي خصــويص روغتیايــي بیمــه
وړانــدې کــړي ده.

نصــاب برخــه نــه ده .دا کمــی ښــايي  CSRتــه پــه ټولنــه کــې
د پــوره نفــوذ د نــه تــر الســه کېــدو او د رشکتونــو د لوبغــاړو او
پوهنتونــو پــه منــځ کــې د فعالیتونــو د یــوې ګــډې الرې پــه توګــه
د  CSRپــه اړه د پوهــاوي د ټیټــې کچــې لــه املــه وي.

پــه افغانســتان کــې ســیايل هــم د  CSRد فعالیتونــو لپــاره یــو
هڅوونکــی دی؛ د بېلګــې پــه توګــه :روشــن او افغــان بیســیم
د  CSRد پروګرامونــو او موضوعاتــو پــه پیلولــو کــې د ټولنــې پــر
پراختیــا ،ښــوونه ،روغتیــا او نــورو خدمتونــو لــه پــام وړ مترکــز
رسه لــه یــو بــل رسه ســیايل کــوي .د دوی موخــه لــه “پېرودونکــو
او پــه ســیمه کــې لــه ټولنــو رسه” چــې دوی پکــې فعالیــت
کــوي او پــه هغــو ســیمو کــې چــې حکومــت د هغــو خدمتونــو
د وړانــدې کولــو جوګــه نــه وي د بــاور د اړیکــو رامنځتــه کــول
دي(عزیــزي).

 ۳.۳په افغانستان کې د  CSRاوسنی وضعیت

لــه مخابــرايت کمپنیــو رسه چــې د ټولنیــزې ښــکېلتیا او ټولنیــز
مســؤولیت لپــاره د بېلګــې (رول مــوډل) پــه توګــه کار کــوي ،ژر
نــورو رشکتونــو خپــل فعالیتونــه پیــل کــړل .نــن پــه افغانســتان
کــې ټــول مهــم رشکتونــه یــا خالــص برشدوســتانه ټولنیــز
مســؤولیتونه یــا د  CSRیــوه خــورا پراخــه نســخه عمــي کــوي.
کــه څــه هــم د علمــي برخــې څېړنــې وښــوده ،چې پــه افغانســتان
کــې  CSRال هــم د ښــوونیز بهیــر پــه اړونــدو برخــو کــې د ښــوونیز

پــه افغانســتان کــې ،د  CSRد ســکټور لپــاره د هڅونــې ،څارنــې
یــا الرښــوونې کــوم سیســټم شــتون نــه لــري .لــه همــدې املــه
رشکتونــه لــه خپلــې خوښــې رسه ســم عمــل کولــو تــه ازاد
پرېښــودل شــوي دي.
رسه لــه دې د کلونــو پــه تــرڅ کــې CSR ،ډېــره منظمــه بڼــه غــوره
کــړې ده ،لــه همــدې املــه یــو شــمېر ســر رشکتونــه پــه فعالــه
توګــه یــا د ځانګــړي برشدوســتانه بنســټ او یــا د بازارموندنــې
د څانګــې لــه الرې  CSRتعقیبــوي .مهــم رشکتونــه لکــه برکــت
ګــروپ ،غضنفــر ګــروپ ،عزیــزي هوتــک ،او الکــوزی ګــروپ
ځانګــړي برشدوســتانه بنســټونه یــې رامنځتــه کــړي دي ،پــه
داســې حــال کــې چــې نــورو لکــه ،عزیــزي بانــک ،رسینــا هوټل،
میهــن ســټیل ،ظاهــر پالســتیک ،مــويب ګــروپ ،د افغانســتان د
غیرالکــويل څښــاکو صنایــع او د افغانســتان د بیمــې رشکــت پــه
خپلــه بــر پالنــه کارونــه پــر غــاړه اخیســتي دي او یــا د مــدين
ټولنــې لــه بنســټونو ( ،)CSOsغیرحکومتــي ســازمانونو ()NGOs
او ښــوونیزو بنســټونو رسه همــکاري کــوي څــو خپلــه د  CSRونــډه
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مــرف کــړي.
د تېــرو څــو کلونــو پــه تــرڅ کــې تــر هــرو رشایطــو النــدې د CSR
د پوهــاوي کچــه پــه پــام وړ ډول لــوړه شــوې ده“ ،مقلــد یــا
 ”copycatتقلیدونــه د نــوي پرمختــګ برخــې دي څــو پــه هغــه
وخــت کــې چــې کمپنــۍ پــه پــوره ډول ســرې يش تــر یــو بریــده
د عامــو خلکــو پاملرنــه د ځــان پــر لــور واړوي .لــږ تــر لــږه د پوهــو
ښــاري خلکــو پــه منــځ کــې داســې یــو عمومــي احســاس موجــود
دی ،چــې ســر رشکتونــه ټولنــې تــه د بېرتــه ورکــړې مســؤولیت
لــري .لــه همــدې املــه چېــرې چــې ســر رشکتونــه بــر پالنــې
کړنــې نــه لــري ،د ټولنــې د “غیرمســؤولو” غــړو پــه ســرګه ورتــه
کتــل کېــږي.

 .۳.۳.۱په افغانستان کې د  CSRمدیریتي او حقوقي
وضعیت

پــه افغانســتان کــې د  CSRد مدیریــت لپــاره قوانیــن ،مقــررات
او قواعــد شــتون نــه لــري .لــه دې رسه لکــه چــې دمخــه
وویــل شــول ،د کانونــو د کیندنــې د ســکټور د مهمــو تړونونــو
د بحثونــو پــر مهــال حکومــت یــو تــړون کوونکــي مجبــوروي
څــو د چاپېریــال ،کلتــوري او ټولنیــزو میراثونــو ســاتنه او دوام
او همــداراز د پــام وړ ټولنــو اقتصــادي پراختیــا پــه پــام کــې
ونیــي .دا ډول رشایــط د کان کیندنــې د قانــون پــه  ۷۷مــاده
او د کان کیندنــې د مقــررې پــه ۱۵څپرکــي کــې د “چاپېریــايل
او ټولنیــزې ســاتنې” تــر رسلیــک النــدې ترصېــح شــوي دي.
يــه دې مقــررو کــې دا هــم ترصېــح شــوي ،چــې د کان کیندنــې
کمپنــۍ د کانونــو لــه ســپړلو وړانــدې بایــد ســاتل شــوې ســیمې
تشــخیص ،د بودیجــو او عملیــايت مهــال وېشــونو یــو پــان او
د زیانونــو د کمولــو یــو پــوره متویــل شــوی پــان دې جــوړ يش،
ترڅــو چاپېریــال تــه خــورا لــږ زیــان اوښــتل تضمیــن کــړي .لکــه
څرنګــه چــې د کان کیندنــې د مقــررې د  ۱۶څپرکــي پــه ۸۸
مــاده کــې ترصېــح شــوي د کمولــو دا اقدامــات “د غــوره کړنــو د
نړیوالــو مکلفیتونــو” پــر بنســټ دي.
د کان کیندنــې دغــه قوانیــن او تــر څنــګ یــې ځینــې نــور
قوانیــن او داخــي مقــررې (طرزالعمــل) پــه نــورو وزارتونــو کــې د
چاپېریــال او ټولنیــزو جوړښــتونو یــا عنــارصو ســاتنه او پــر وړانــدې
یــې د زیانونــو کمــول اداره کــوي ،ال تــر اوســه پــه یــوه مشــخصه
موضــوع پــورې محــدود او د ټولــو رشکتونــو او پانګونــو لپــاره یــوه
پراخــه حــل الره (چــې هــر څــه پکــې شــامل وي) نــه وړانــدې
کــوي .د رشکتونــو او صنایعــو د وزارت د یــو چاوراکــي پــه وینــا:
د وزارتونــو تــر منــځ ځینــې داســې اســناد شــته ،چــې د رشکتونــو
لــه خــوا ټولنیــز ،اقتصــادي او چاپېریــايل مالحظــات هڅــوي.
رسه لــه دې دا ډول ټــول ترصیحــات پــه ماهیــت کــې رضاکارانــه
دي ،پــه دوامــدار ډول نــه پــي کېــږي او نــه تــر رسه کېــږي.
لــه همــدې املــه رشکتونــه کــوالی يش د خپلــو کړنــو او زیــان
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لرونکــو عملیاتــو لپــاره پرتــه لــه کــوم مــايل مســؤولیت چاپېریــال
او ټولنیــزو عنــارصو تــه زیــان ورســوي.

 ۳.۳.۲د حکومتي چارواکو له خوا له  CSRڅخه مالتړ

پــه اوســني وخــت کــې داســې کومــې نښــې نښــانې نــه لیــدل
کېــږي ،تــر څــو دا وښــیي ،چــې حکومتــي ادارې د  CSRاړونــدو
فعالیتونــو لپــاره کــوم ډول امتیــازي او یــا زیــات شــوی مالتــړ
وړانــدې کــړي .مالیــايت هڅوونکــي نــه شــته او د دې ډول
هڅوونکــو د وړانــدې کولــو لپــاره هــم کــوم ښــکاره پالنونــه نــه
شــته .همــداراز پــه دې اړه د عامــه پوهــاوي لوړولــو اغېزمنــې
الرې چــارې او یــا هڅوونکــی سیســټم نــه شــته تــر څــو د
ټولنیــز مســؤوالنه چلنــد لپــاره رشکتونــه وســتايي .هغــه حکومتــي
چارواکــي چــې مــوږ د دې ارزونــې پــه موخــه پوښــتيل دي د
رشکتونــو لــه خــوا د  CSRلــه اړونــدو فعالیتونــو یــې ســتاینه کــړې
ده .لــه دې رسه دوی څرګنــده کــړه ،چــې داســې څــه نــه شــته
تــر څــو حکومــت یــې تــررسه کــړي ،یــا یــې تعقیــب کــړي یــا د
 CSRد اغېزمنــې هڅونــې لپــاره تعقیبــي پالنونــه جــوړ ،د  CSRد
پیــل لپــاره هڅوونکــي وړانــدې کــړي یــا د  CSRشــته فعالیتونــو
پراختیــا تــه اجــازه ورکــړي او تســهیل یــې کــړي .د  CSRد
فعالیتونــو د اغېزمنتیــا او د هېــواد پــه کچــه د هغــو د دوامــدار
مدیریــت د تضمیــن لپــاره نــه کومــې هڅــې شــوې دي او نــه
هــم کومــې مقــررې جــوړې شــوې دي .دا تشــه لوبغــاړو تــه دا
فرصــت برابــروي ترڅــو د یــو لــړ مناســبو مقــررو پــه ننګــه اليب
وکــړي ،چــې پــه پایلــه کــې یــې د  CSRد فعالیتونــو کیفیــت،
شــدت او اغېزمنتیــا لــوړه کــړي.

 ۳.۳.۳په افغانستان کې قانوين چاپېریال

د قانــوين چاپېریــال پــه ارزونــه کــې مــوږ غــوره وګڼلــه څــو یــو
لــړ ځانګــړو قوانینــو تــه کتنــه وکــړو او وګــورو ،چــې تــر کومــه
بریــده دوی د  CSRلــه اړونــدو فعالیتونــو څخــه مالتــړ کــوي
یــا د هغــو مخــه ډب کــوي .النــدې د قوانینــو یــوه رشح او پــه
هېــواد کــې د  CSRلــه نوښــتونو رسه د هغــوی اړیکــه څرګنــدوي.

 ۳.۳.۳.۱اسايس قانون

د افغانســتان د اســامي جمهوریــت د اســايس قانــون پــه ډېــرو
مــادو کــې هغــو موضوعاتــو تــه اشــاره شــوې ده ،چــې د CSR
پــه نوښــتونو پــورې اړونــد دي .د اســايس قانــون شــپږمه مــاده
رصاحــت لــري ،چــې “دولــت د انســاين کرامــت پــه ســاتلو،
بــري حقونــو د مالتــړ ،د ډموکراســۍ د پــي کولــو ،مــي
وحــدت د تأمیــن ،د ټولــو وګــړو او قبایلــو تــر منــځ د برابــرۍ
او د هېــواد پــه ټولــو ســیمو کــې د انډولــۍ پراختیــا او ټولنیــز
عدالــت پــر بنســټ د یــوې هوســا او پرمختللــې ټولنــې پــه جوړولــو
مکلــف دی ”.د دولــت د دې مســؤولیتونو ډېــره برخــه د هېــواد د
اتباعــو پــه توګــه وګــړو او رشکتونــو تــه هــم راجــع کېــږي .پــه دې
توګــه د “ټولنیــز عدالــت” تضمیــن ،د “انســاين کرامــت” ســاتنه،
د “بــري حقونــو” تأمیــن او د “ټولــو تــر منــځ برابــري”.....

هــم د  CSRد فعالیتونــو د لیدلــوري برخــې او عنــارص دي .لــه
همــدې املــه بــه دا منطقــي وي ،چــې حکومــت رشکتونــو تــه
حکــم وکــړي ترڅــو هغــه نوښــتونه طرحــه کــړي ،چــې ټــول یــاد
رشایــط وهڅــوي.
د اســايس قانــون د لســمې مــادې پــه رڼــا کــې “دولــت خصويص
پانګونــې او خصــويص تشــبثات د بــازار د اقتصــاد د نظــام پــر
بنســټ د قانــون لــه حکمونــو رسه ســم هڅــوي ،مالتــړ یــې کــوي
او خوندیتــوب یــې تضمینــوي ”.دیارلســمه مــاده هــم رصاحــت
لــري ،چــې “دولــت د صنایعــو د پراختیــا ،د تولیــد د ودې او د
خلکــو د ژوندانــه د کچــې د لوړتیــا او د کســبګرو د فعالیتونــو
د مالتــړ لپــاره اغېزمــن پالنونــه طرحــه او پــي کــوي ”.یــادې
مــادې دا څرګنــدوي ،چــې حکومــت د خصــويص ســکټور د پیــل
او پراختیــا لپــاره یــو اغېزمــن چاپېریــال رامنځتــه کــوي همــداراز
د “خپــل ژوندانــه د معیارونــو د لوړولــو” لپــاره د اتباعــو لــه حقونــو
څخــه ســاتنه کــوي .د څوارلســمې مــادې پــه رڼــا کــې “دولــت د
کرهڼــې -مالــدارۍ د پراختیــا ،د بزګرانــو  -مالدارانــو د اقتصــادي،
ټولنیــزو  -د ژوندانــه د رشایطــو د ښــه کولــو او د کوچیانــو د
مېشــتولو او د دوی د ژونــد د ســمون لپــاره د دولــت د مــايل تــوان
پــه حــدودو کــې اغېزمــن پروګرامونــه طرحــه او پــي کــوي.
دولــت مســتحقو اتباعــو تــه د اســتوګنځای د برابرولــو پــه موخــه
او د عامــه ملکیتونــو د وېــش لپــاره د قانــون لــه حکمونــو رسه
ســم او د مــايل امکاناتــو پــه حــدودو کــې الزم تدابیــر نیــي”.
همــداراز دغــه مــاده د پــام وړ وګــړو تــه د “ اســتوګنځای
د برابرولــو او مســتحقو وګــړو تــه د عامــه ملکیتونــو د وېــش”
پــه ګــډون د “اقتصــادي ،ټولنیــز او د ژوندانــه د رشایطــو” د
ښــه کولــو لــه بشــپړې موخــې رسه هــر راز اقتصــادي فعالیتونــو
د تــررسه کولــو د تضمیــن لپــاره د حکومــت مســؤولیت روښــانه
کــوي .مــوږ داســې انګېــرو ،چــې څوارلســمه مــاده هــم دې تــه
اشــاره کــوي ،چــې د دې موخــو د مالتــړ او د رشکتونــو د هڅونــې
لپــاره ښــايي حکومــت قوانیــن ،مقــررې او قواعــد طرحــه کــړي،
څــو لــه مالیــې څخــه د معافیــت او د مالیــايت اعتبارونــو پــه بڼــه د
 CSRد اړونــدو فعالیتونــو د مالتــړ پــه موخــه د دولــت لــه ممکنــه
عوایــدو څخــه ګټــه پورتــه کــړي.
پینځلســمه مــاده رصاحــت لــري ،چــې “دولــت مکلــف دی
ترڅــو د ځنګلونــو او چاپېریــال د ســاتنې او ښــه وايل پــه موخــه
الزم تدابیــر ونیــي ”.یــاده مــاده د ځنګلونــو او د “ژوندانــه د
چاپېریــال” ســاتنه د دولــت د مســؤولیتونو یــوه نــه بېلېدونکــې
برخــه ګڼــي ،چــې پــه دې موخــه بایــد دولــت مناســبې پالیســۍ
او قوانیــن طرحــه کــړي .د چاپېریــال ســاتنې پــه برخــه کــې
ښــکېلتیا پــه څرګنــد ډول د  CSRد دودیــزو مســؤولیتونو النــدې
راځــي .لــه همــدې املــه دولــت ښــايي هغــه قوانیــن تصویــب
کــړي ،چــې رشکتونــه دې تــه وهڅــوي ترڅــو چاپېریــال تــه لــه
زیانونــو څخــه د مخنیــوي ،د ســراتیژیکو او عملیــايت هڅــو د

آســانتیا لــه الرې د هېــواد د چاپېریــال وضعیــت ښــه کــړي.
د اســايس قانــون دوه څلویښــتمه مــاده پــه دې اړه رصاحــت
لــري ،چــې “هــر افغــان مکلــف دی ترڅــو د قانــون لــه حکمونــو
رسه ســم دولــت تــه مالیــه او محصــول ورکــړي .هېــڅ راز مالیــه
او محصــول د قانــون لــه حکمــه پرتــه نــه وضــع کېــږي .د مالیــې
او محصــول انــدازه او د ورکــړې ډول یــې د ټولنیــز عدالــت پــه
رعایتولــو د قانــون لــه الرې ښــودل کېــږي ”.لــه همــدې املــه
دولــت ښــايي هغــه مالیــې وضــع کــړي ،چــې د هېــواد چاپېریــال،
ټولنیــز ،اقتصــادي او کلتــوري وضعیــت ښــه کــوي ،پــه داســې
حــال کــې چــې دولــت د رشکتونــو پــه ګــډون د هېــواد د هــر
وګــړي د مســتقیمې ونــډې لــه الرې د ټولــو وګــړو پــر وړانــدې
عادالنــه او معقــول چلنــد تضمینــوي.
دا مــادې څرګنــدوي ،چــې داســې نــه ښــکاري د حکومــت لــه
خــوا د ټولنیــزو مســؤولیتونو پــه نوښــتونو کــې د رشکتونــو د فعالــې
ښــکېلتیا د هڅونــې ،تحمیــل یــا مجبورلــو او کــه چېــرې د قانوين
الزاماتــو پــه تــررسه کولــو کــې پاتــې راځــي؛ نــو د هغــوی د بېــزار
کولــو ،بــې جرأتــه کولــو یــا مجازاتــو لپــاره د قوانینــو ،مقرراتــو او
قواعــدو د تصویــب پــر وړانــدې کــوم اعــراض شــتون ولــري.

 ۳.۳.۳.۲د افغانستان د رشکتونو قانون

د افغــان رشکتونــو د قانــون د یــوې مفصلــې ارزونــې پایلــې
ښــودلې ده :داســې کومــه مــاده نــه شــته ،چــې یــو رشکــت پــه
 CSRکــې لــه ګــډون څخــه منــع کــړي ،کــه څــه هــم پــه دې
کــې د ګــډون لپــاره رشکتونــو تــه کــوم حکــم نــه دی شــوی .د
دې ارزونــې پایلــه پــه دې معنــی نــه ده ،چــې حکومــت نــه يش
کــوالی د رشکتونــو تــر قانــون او یــا نــورو قوانینــو النــدې قوانیــن
تصویــب کــړي ،تــر څــو د  CSRپــه نوښــتونو کــې د ګــډون لپــاره
رشکتونــه وهڅــوي یــا ورتــه الښــوونه ورکــړي.

 ۳.۳.۳.۳د کار قانون

د کار د قانــون د یــوې مفصلــې ارزونــې پایلــه دا وه ،چــې پــه
دې قانــون کــې داســې کومــه مــاده نــه شــته تــر څــو پــه CSR
کــې د ګــډون لپــاره رشکتونــه وهڅــوي او یــا یــې منــع کــړي .پــه
همــدې ډول ،د دې ارزونــې مفهــوم دا نــه دی ،چــې د کار او یــا
نــورو قوانینــو النــدې حکومــت نــه يش کــوالی داســې قوانیــن
تصویــب کــړي ،چــې د  CSRپــه نوښــتونو کــې د ګــډون لپــاره
رشکتونــه وهڅــوي یــا ورتــه الرښــوونه ورکــړي.

 ۳.۳.۳.۴د چاپېریال قانون

د افغانســتان د چاپېریــال قانــون پــه  ۶مــاده کــې چــې د “دولــت
حقونــو او دنــدو” تــر رسلیــک النــدې ده )۳( ،فرعــي برخــې
النــدې ترصېــح کــوي ،چــې دولــت “اوس او پــه راتلونکــي کــې
بــه د خلکــو د ســوکالۍ لپــاره داســې پروګرامونــه پیــل او پــي
کــړي ،چــې موخــه بــه یــې د بنســټیزو ایکالوژیکــي (د ژوندیــو
موجوداتــو خپلمنځــي او لــه طبیعــت رسه اړیکــې) پروســو او
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طبیعــي رسچینــو د ســاتلو او بیــا رامنځتــه کولــو لــه چاپېریــال
څخــه د ســاتنې او بیــا رغونــې ،د ککړتیــا د کنټرولولــو او د
جینیټیکــي رسچینــو لــه ګټــو څخــه پــه ســمه توګــه د ګټــې
اخیســتنې تضمیــن وي”.
تر۴مــې فرعــي برخــې النــدې دا قانــون ترصېــح کــوي ،چــې
دولــت “دنــده لــري خلکو تــه معلومــات او داســې فرصوتونــه برابر
کــړي ،تــر څــو خلــک پــه هغــو تصمیــم نیونــو کــې ونــډه واخــي،
چــې انســاين روغتیــا ،چاپېریــال او طبیعــي زېرمــې اغېزمنــوي”.
دا مــاده حکومــت تــه اجــازه ورکــوي څــو الــف) دا تضمیــن
کــړي ،چــې د رشکتونــو د عملیاتــو لــه املــه چاپېریــال تــه هــر
ډول اړول شــوې منفــي اغېــزې بــه د رشکتونــو لــه خــوا راکمېږي.
ب) د رشکتونــو پــه ګــډون خلکــو تــه پــراخ معلومــات او فرصتونــه
ورکــول کېــږي ترڅــو د چاپېریــال پــه ســاتنه کــې ونــډه ولــري.
د “اقتصــادي هڅوونکــو او مخنیــوی کوونکــو” تــر رسلیــک
النــدې د چاپېریــال د قانــون  ۲۴مــاده کــې راځــي ،چــې:
“د چاپېریــال ســاتنې مــي اداره ،د مالیــې وزارت ،اړونــدو
بنســټونو ،والیتــي ،ولســوالیو او د کلیــو د شــوراګانو پــه
مرســته دې داســې اقدامــات تــر رسه کــړي څــو  )۱د
ککړتیــا د کنټــرول او د چاپېریــال د نــاوړو اغېــزو د مخنیــوي
د هڅونــې لپــاره مناســب اقتصــادي هڅوونکــي وړانــدې
کــړي؛  )۲پــه هغــو فعالیتونــو کــې د ګــډون لپــاره چــې د
طبیعــي زېرمــو دایمــې کارونــه ،د بیولوژیکــي تنــوع ســاتنه ،د
ککړتیــا مخنیــوی او کنټــرول او لــه نــاوړو اغېــزو یــا هغــو منــع
کوونکــو څخــه چاپېریــال ســاتنه نــه هڅــوي ،چــې د داســې
ټکنالوژیــو کارونــې تــه الر هــواره کــړي تــر څــو د چاپېریــال
ســاتنې لــه نظــره مناســبې نــه دي؛ د مناســبو اقتصــادي
مخنیــوي کوونکــو وړانــدې کــول  )۳د هغــو پالیســیو او
نــورو اقداماتــو تشــخیص او تعدیــل چــې د طبیعــي رسچینــو
غیرمداومــه ګټــه اخیســتنه هڅــوي”.
لــه همــدې املــه دولــت کــوالی يش د چاپېریــال تــر قانــون
النــدې مقــررې وضــع او تصویــب کــړي ترڅــو لــه چاپېریــال
څخــه د ســاتنې لپــاره د رشکتونــو د CSRفعالیتونــه وهڅــوي.

 ۳.۳.۳.۵د کانونو د کیندنې قانون

لکــه چــې د کانونــو د کیندنــې د قانــون د  ۴.۳.۱برخــې النــدې
پــه  ۷۷مــاده کــې او د کانونــو د کیندنــې د مقــررې پــه ۱۵
څپرکــي کــې د “چاپېریــايل او ټولنیــزې ســاتنې” تــر رسلیــک
النــدې ترصېــح کېــږي ،چــې د کان کیندنــې کمپنــۍ د کانونــو
لــه ســپړلو وړانــدې بایــد خونــدي ســیمې تشــخیص ،د بودیجــو او
عملیــايت مهــال وېشــونو یــو پــان جــوړ او د زیانونــو د کمولــو یــو
پــوره متویــل شــوی پــان جــوړ کــړي تــر څــو چاپېریــال تــه خــورا
لــږ زیــان تضمیــن کــړي .لکــه څرنګــه چــې د کانونــو د کیندنــې
د مقــررې د  ۱۶څپرکــي پــه  ۸۸مــاده کــې ترصېــح شــوي دا د
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کمولــو اقدامــات د “غــوره اقداماتــو د نړیوالــو مکلفیتونــو” پــر
بنســټ دي.
د مهمــو مســایلو پــه بــاب د عامــه پوهــاوي ورکوونکــو د مرکــې
پــر مهــال ښــاغيل محمــد فهیــم هاشــمي د کانونــو او پټرولیــم
وزارت د پالیســۍ د څانګــې اســتازي وویــل ،چــې دغــه قوانیــن
پــه خــورا ځیرکتیــا رسه تنفیــذ شــوي دي؛ د بېلګــې پــه توګــه :د
مســو د کان تــړون لــه یــوې چینايــي کمپنــۍ رسه ( )MCCدوی
مکلفــوي تــر څــو الرې ،ودانــۍ او ښــوونځي ورغــوي ،خونــدي
کاري رشایــط رامنځتــه ،لــه لرغونــو میراثونــو ســاتنه او ورتــه
درنــاوی وکــړي ،او داســې نــور .د کانونــو د کیندنــې لــه کوچنیــو،
منځنیــو او ســرو کمپنیــو رسه پــه دې مکلفیتونــو ټینــګار شــوی
دی .د اســتخراج کوونکــې کمپنــۍ لــه خــوا چاپېریــال تــه د هــر
ډول زیــان اړولــو پــر وړانــدې د ډاډمنتیــا پــه توګــه الزمــه ده،
چــې لــه وړاندیزونــو رسه د بانــک تضمیــن هــم وړانــدې کــړي،
تــر څــو وروســته بیــا د دې ډول زیانونــو د منفــي اغېــزو د راکمولــو
لپــاره تــرې کار واخیســتل يش.
د کان کیندنــې د فعالیتونــو لــه الرې د زیامننــو شــوو ټولنــو د
ســاتنې ،ټولنیــزې او اقتصــادي پراختیــا د مالتــړ وړانــدې کولــو
لپــاره رشایــط هــم پــه پروپوزلونــو کــې د ورکــړې د مخکینیــو
رشطونــو پــه توګــه شــاملېږي .هغــه وړاندیزونــه چــې پــه ټولنــې،
اقتصــاد او چاپېریــال پــورې د مالتــړ تــر ټولــو ســر اړونــد
نوښــتونه او ژمنــې وړانــدې کــړي تــر ټولــو لــوړه منــره تــر الســه
کــوي او ډېــر زیــات امتیــازي چلنــد بــه وررسه کېــږي.
د کانونــو او پټرولیــم وزارت اوســمهال پــر دوو مقــررو کار
کــوي ،چــې تــړون کوونکــو او حکومــت تــه بــه اجــازه ورکــړي
څــو پــه پــام وړ ســیمو کــې پــه اغېزمــن ډول پــه ټولنــې،
اقتصــاد او چاپېریــال پــورې اړونــدې پــروژې تشــخیص او
مالتــړ یــې وکــړي ،چــې دا بــه دا هڅــې نــورې هــم آســانې
او اغېزمنــې کــړي .ښــاغيل هاشــمي زیاتــه کــړه ،چــې دوی
د کان کیندنــې لــه تــړون کوونکــو او پانګوالــو څخــه طمعــه
لــري څــو د خپلــې بودیجــې لــه  ٪۸-۵پــورې د ټولنیــزې خیــر
ښــیګڼې پــر فعالیتونــو ولګــوي .یــاد وزارت د دې کمپنیــو لــه
کار څخــه څارنــه کــوي څــو ډاډ تــر الســه يش ،چــې د دوی
ټولنیــزه ښــکېلتیا د دوی لــه تــړوين مکلفیتونــو رسه ســمون لــري.
د کانونــو وزارت همــدا راز د کان کیندونکــو لــه خــوا پانګونــې
تــه هڅوونکــي او امتیــازي حقونــه وړانــدې کــوي ،پــه دې توګــه
پــه بشــپړه توګــه پروســس شــوي خــام مــواد یعنــې  ٪۲.۵امتیــاز،
نیمــه پروســس شــوو تــه بــه  ٪۵امتیــازي حــق او نــا پروســس
شــوو ډبــرو تــه بــه  ٪۷امتیــازي حــق ورکــړي .دا هڅوونکــي بــه
پــه افغانســتان کــې پــه زرګونــو نــورو کاري فرصتونــو تــه هــم الر
هــواره کــړي.

 ۳.۳.۳.۶د حسابدارۍ مقررې

د حســابدارۍ اوســني قوانیــن د  CSRاړونــدو لګښــتونه د عــادي
مالیــې وړ توکــي د مالیاتــو پــه ردیــف کــې نــه حســابوي .کــه څــه
هــم د ارزونــې پــه تــرڅ کــې داســې ښــکارېدل ،چــې یــو شــمېر
رشکتونــو د  CSRاړونــد لګښــتونه د رشکتونــو د لګښــتونو پــه توګــه
حســابوه او د دې لګښــتونو لپــاره یــې د مالیــې د وزارت لــه خــوا
اعتبــار هــم ترالســه کاوه .دا چلنــد ښــايي د مالیــې د چارواکــو د
نــه پوهــاوي او یــا د رشکتونــو لــه خــوا د قانــون د وضعیــت پــه
اړه د ناســم درک لــه کبلــه وي .تــر هــر ډول رشایطــو النــدې
د پوهــاوي د رامنځتــه کولــو ،روزنــې او د حســابدارۍ د ښــو
الرښــودونو او قواعــدو لپــاره کلکــه اړتیــا لیــدل کېــږي ،چــې لــه
دې ډول دوه مخــۍ څخــه بــه مخنیــوی وکــړي.
افغانســتان د  GAAPهغــه قواعــد پــي کــوي ،چــې د رشکتونــو د
حســابدارۍ هغــو سیســټمونو تــه دوام ورکــول تضمینــوي تــر څــو
راڼــه ،پــه قانــوين او منطقــي ډول تنظیــم شــوي وي.

 ۳.۳.۳.۷د مالیې قانون

د افغانســتان د مالیــې قانــون د  CSRاړونــدو فعالیتونــو لپــاره
مخکــې لــه مخکــې کــوم ډول مالیــايت اعتبارونــه ،هڅوونکــي یــا

کرسونــه پــه پــام کــې نــه دي نیــول شــوي .لــه همــدې املــه
حکومــت تــه دا یــو ښــه فرصــت دی څــو داســې قوانیــن جــوړ،
مقــررې او قواعــد رامنځتــه کــړي ،چــې د ټولنیــزو مســؤولیتونو د
لګښــت د راکمولــو لــه الرې  CSRوهڅــوي یــا لــږ تــر لــږه ځینــې
د مالیــې وړ عوایــد د  CSRاړونــدو نوښــتونو تــه ولېــږدوي .د مالیې
وزارت لــه چارواکــو رسه د مرکــې پــر مهــال هغــوی یادونــه وکــړه،
چــې نــه اوس او نــه هــم پــه اټــکل شــوي راتلونکــي کــې دغــه
وزارت پــه پــام کــې لــري ،چــې د  CSRلپــاره د کــوم ډول مالیــايت
هڅوونکــو بهیــر پیــل کــړي .ځکــه چــې دولــت اوس د مالیــايت
عوایــدو او مالیــايت اعتبارونــو پــر زیاتــوايل مترکــز کــوي ،دا بــه
“لــه طمعــې لیــرې” وي چــې د  CSRاړونــدو فعالیتونــو او یــا کومو
نــورو فعالیتونــو لپــاره مالیــايت کمښــت او هڅوونکــي ورکــړي .د
مالیــې وزارت د چارواکــو لــه لــوري دا ډول دریــځ ځانګــړو شــوو
بنســټونو تــه فرصــت برابــروي څــو پــه دې هکلــه د رشکتونــو لــه
خــوا د  CSRد ښــو فعالیتونــو د تــررسه کولــو لــه الرې اقتصــادي
ســوکايل او ســرې ګټــې رامنځتــه کــړي ،چــې پــه خپــل وار رسه
کــوالی يش زیاتــه شــتمني رامنځتــه او پــه دې توګــه د حکومــت
لپــاره ســر مالیــايت عوایــد برابــر کــړي .پــه دې توګــه د قواعــدو
او مقــررو لپــاره اړتیــا شــته ،چــې پــه لنــډ مهــال ،منځمهــال او
همــدا راز پــه اوږد مهــال کــې د  CSRډېــره ښــکېلتیا وهڅــوي.
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 .۴د څېړنې موندنې
 ۴.۱د څېړنې کړنالر
دا ارزونــه د کمــي او کیفــي معلوماتــو د راغونډولــو لــه ترکیــب
څخــه جــوړه شــوې ده ،تــر څــو پــه افغانســتان کــې د  CSRد
وضعیــت ،د رشکتونــو لــه خــوا د ټولنیــزو مســؤولیتونو پــه اړه د
پېرودونکــو درک او د لومړیتوبونــو ثابــت ،ریښــتیني او هــر اړخیــز
معلومــات وړانــدې کــړي.
یــاده ارزونــه د کابــل ،هــرات ،مــزار رشیــف ،کندهــار او جــال
آبــاد پــه ښــارونو کــې تــررسه شــوې ده .دې بهیــر پینځــو هغــو
مهمــو مارکېټونــو تــه الرسســی شــونی کــړ ،چــې د کارخونــې،
د رشکتونــو پراختیــا او د ســرې کچــې ســوداګري پکــې خــورا
عامــه ده .مــوږ د کابــل پــر مارکیــټ ځکــه ډېــر ټینــګار وکــړ ،چــې
د هېــواد د پالیســۍ ،د رشکتونــو او د مــدين ټولنــې د بنســټونو
( )CSOد مرکــز پــه توګــه رول لوبــوي.
پــه ټولــه کــې  ۲۳۰د رسوې مرکــې تــررسه شــوې ،کابــو ۵۰
څارونکــي مــو وکتــل او پوښــتنې مــو تــرې وکــړې ،پــه کابــل
کــې مــو درې ډلــه ییــز متمرکــز بحثونــه (فوکــس ګروپونــه)
پــه الر واچــول .پــه هــرات ،کندهــار ،جــال آبــاد او مــزار
رشیــف کــې مــو ځکــه فوکــس ګروپونــه جــوړ نــه کــړل ،چــې
کابــل د رشکتونــود شــتون ځــای دی ،ډېریــو کورنیــو او بهرنيــو
غیرحکومتــي ســازمانونو ( )NGOsمرکــزي دفرتونــه دلته دي او د
تحصیــي مرکزونــو بــې شــمېره اســتازي چــې لــه شــته حکومتــي
نظــام رسه د پــام وړ اړیکــي لــري دلتــه میشــت دي ،چــې پایلــه
یــې د نــورو ښــارونو پــه پرتلــه د پــام وړ لــوړې اغېــزې دي.
د مرکــه کېدونکــو او ګډونوالــو د هــرې کټګــورۍ لپــاره
مــو د پوښــتنو بېالبېلــې ټولګــې برابــرې او وړانــدې کــړې،
څــو دا تضمیــن کــړي ،چــې د دوی ځوابونــه د دوی لــه
رشایطــو رسه اړونــد او مــوږ دواړه کمــي او کیفــي معلومــات
راغونــډ کــړي دي .پــه مشــخص ډول ،مــوږ د خلکــو لــه
الندینیــو کټګوریــو رسه مرکــې وکــړې او یــا وررسه ښــکېل و.
په کابل کې مو له ځینو الندې کټګوریو رسه یا مرکې وکړې او
یا مو رسوې کړل:
1 .1د مالیــې ،رشکتونــو او اقتصــاد ،عدلیــې ،د کار او ټولنیــزو
چــارو وزارتونــو څخــه مــو لــه حکومتــي چارواکــو رسه؛
2 .2د غیــرې حکومتــي ســازمانونو اســتازي ،د غیــرې حکومتــي
ســازمانونو د همغــږۍ مهمــې ادارې لکــه د افغانانــو لپــاره د
بــري مرســتو د همغــږۍ لــه ادارې ( ،)ACBARاو د افغــان
ښــځو لــه شــبکې ( )AWNپــه ګــډون مــي او نړیــوال
غیــرې حکومتــي ســازمانونه؛

3 .3ســر او د منځنــۍ کچــې رشکتونــه چــې د کار خونــو او
خدمــايت رشکتونــو اســتازیتوب کــوي ،پــه کابــل او د هېــواد
پــه لــر او بــر کــې فعــال دي.
4 .4د تحصیــي مرکزونــو اســتازي او هغــه کســان چــې د CSR
اړونــدو موضوعاتــو پــه اړه پوهــه لــري؛ او
5 .5د کوچنۍ کچې رشکتونو او عامو خلکو.
پــه هــرات ،جــال آبــاد ،کندهــار او مــزار رشیــف کــې مــو د
الندینیــو کټګوریــو لــه خلکــو رسه مرکــې وکــړې:
1 .1عــام خلــک ( پیرودونکــي) او د کوچنــۍ کچــې لــه رشکتونــو
رسه مرکــه؛
2 .2د کارخونــو مالــکان او د ســرې کچــې ،رغنیــزو ،خدمتونــو
او تدارکاتــو لــه رشکتونــو کوونکــو رسه مرکــه؛ او
3 .3لــه غیــر حکومتــي ســازمانونو او د مــدين ټولنــې لــه بنســټونو
رسه مرکــه ،چــې پــه اړونــدو والیتونــو کــې مېشــت دي.
النــدې څرګنــدې شــوې موندنــې د دوی د نظریاتــو ،طمعــو
او درک منعکســوونکي دي.

 ۴.۲د څېړنې محدودیتونه

د افغانســتان د ځانګــړو رشایطــو لــه کبلــه ،یــاده څېړنــه لــه یــو
شــمېر محدودیتونــو رسه مــخ شــوه ،لکــه:
1 .1د پــام وړ شــمېر رشکتونــو نــه غوښــتل ،چــې د خپلــو
کمپنیــو یــا د  CSRد پروګرامونــو لپــاره کــوم مــايل ارقــام
لــه څېړنیــزې ډلــې رسه رشیــک کــړي ،چــې المــل
یــې روښــانه نــه دی .د دوی وېــب پاڼــې ،شــته کلنیــزو
رپورټونــو او یــا پــه آزاد ډول د الرسســۍ وړ نــورو اســنادو
کــې هــم مــايل ارقــام شــامل نــه وو .پــه پــای کــې د
رشکتونــو د ګټــې پــه توګــه د  CSRد لګښــتونو د کچــې د
مطلقــو شــمېرو یــا ســلنې د حســابولو لپــاره فرصــت نــه و.
2 .2نــږدې ټــول مرکــه شــوي کســان پــه بشــپړ ډول د CSR
پــر حــدودو نــه پوهېــدل .هغــو کســانو چــې پــه دې اړه
يــې یــو څــه پوهــه درلــوده ډېــره ســتونزمنه وه ،چــې
خپــل ذهــن د  CSRد کمــزوري خیــرات ورکــړې لــه
بعــده آزاد کــړي؛ نــو ځکــه دا روښــانه نــه ده ،چــې تــر
کومــه بریــده د ځــواب ویونکــو نظریــات د  CSRد بشــپړو
حــدودو پــه اړه د دوی د پوهــې منعکســوونکي وو.
3 .3د بســپنه ورکوونکــو او نړیوالــو غیرحکومتــي ســازمانونو
د پــام وړ شــمېر پــه څېړنــه کــې ګــډون تــه لېــوال
نــه وو .لــه دې املــه ،پــه دې څېړنــه کــې منعکــس
شــوي کیفــي نظریــات یواځــې د دوی د نظریاتــو
ښــکارندوی دي او کــوم احصائیــوي ارزښــت نــه لــري.
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4 .4ســر مــي رشکتونــه لکــه الکــوزی ګــروپ ،برکــت ګــروپ،
بیــات ګــروپ او نــور ،همــدا شــان ســر ګــڼ ملیتیــز
رشکتونــه لکــه  ،MTNاتصــاالت او د امریــکا د حکومــت
لــه خــوا متویــل شــوي رشکتونــو پــه دې څېړنــه کــې
د ګــډون لپــاره لېــوال نــه وو .کــه څــه هــم بســیا شــمېر
ګــډون کوونکــي مــو درلــودل؛ خــو مــوږ و پــه دې بریــايل
نــه شــو ،تــر څــو د هغــو رشکتونــو نظرونــه راغونــډ کــړو ،چــې
پــه ممکنــه ډول د  CSRد مهمــو پروګرامونــو درلودونکــي
وو .دې څېړنــې بایــد پــر ثانــوي څېړنــې تکیــه کــړې وه
څــو د دوی اندیښــنې او مالحظــات هــم کارول شــوي وو.
 5 .5رشکتونــو نــه غوښــتل چــې د خپــل  CSRد ښــکېلتیا د
اړونــدو ســراتیژیو د ځانګړنــو او دا چــې دوی څنګــه خپلــه د
 CSRښــکېلتیا یــې د بازارموندنــې د ښــو اغېــزو لپــاره کارولــې
ده ،د دوی لــه محصوالتــو او خدمتونــو رسه د ونــډه والــو
ژمنتیــا یــا د هغــوی د غوښــتنو پــه غربګــون کــې د تولیــد/
خدمتونــو د کیفیــت د لوړولــو پــه اړه جزئیــات رشیــک کړي.
6 .6د  CSRد پروګرامونــو د تېــرو او فعالــو اغېــزو ارزونــه
د دې څېړنــې برخــه نــه وه؛ نــو ځکــه څېړنــې بایــد
پــر ثانــوي معلوماتــو تکیــه کــړې وه څــو د هغــوی د
اغېزمنتیــا پــه اړه یــې یــوه څرګندونــه وړانــدې کــړې وای.
مــوږ وکــړای شــول ،چــې د معلوماتــو د راغونډولــو پــه بهیــر کــې
پــر ( ګــڼ شــمېر) نــورو محدودیتونــو برالســې شــو ،څــو پــه دې
توګــه وکــړای شــو رپــورټ شــوي معلومــات پــه افغانســتان کــې
د  CSRد وضعیــت د واقعیتونــو د یــو مناســب انعــکاس پــه توګــه
پــه کټګوریــو ووېشــو.

 ۴.۳السته راوړنو ته یوه ځغلنده کتنه

مــوږ د پخوانیــو اســنادو د څېړلــو ،مرکــو او فوکــس ګروپونــو لــه
الرې راغونــډ شــوي معلومــات رسه یــو ځــای او د اړیکــو ،ثبــات،
توپیــر ،د سیســټم د پیاوړتیــا ،کمزورتیــا ،ګواښــونو او فرصتونــو
لپــاره مــو د دې معلوماتــو شــننه وکــړه .څېړنــې وښــوده ،چــې پــه
افغانســتان کــې د رشکتونــو د نــړۍ (هغــه ځــای دی ،چــې د
رشکتونــو اخــاق او قوانیــن او یــو شــمېر نــور ځانګــړي ســلوک
پکــې کارول کېــږي او بایــد تعقیــب يش .ځکــه ورتــه د رشکتونــو
نــړۍ وايــي ،چــې لــه واقعــي نــړۍ رسه زښــت ډېــر توپیــر لــري).
لــه خــوا د پــام وړ ټولنیــزه ژمنتیــا شــتون لــري .ژمنتیــا ډېــری
ټولنــې تــه د خیریــه ،بــر پالنــه او مســؤولیت د احســاس پــه
بڼــه ده او یــوه کوچنــۍ برخــه یــې د یــو ښــه انځــور د اړتیــا لپــاره
ده .داســې ښــکاري ،چــې پــه ټولــه کــې د رشکتونــو لــه خــوا د
ټولنیــزو ژمنــو لپــاره هڅوونکــی ،د رشکتونــو د مالکانــو کلتــوري،
مذهبــي او اخالقــي لېوالتیــا ده .د  CSRمفکــوره هغــه ډول چــې
پــه پرمختللــې نــړۍ کــې پېژنــدل شــوې او عمــي شــوې ،پــه
افغانســتان کــې دومــره نــه ده پېژنــدل شــوې .ځینــي رشکتونــه
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چــې د لویدیــځ لــه یــو پیــاوړي نفــوذ رسه فعالیــت کــوي CSRد
خپلــې بازارموندنــې پــه مــوادو لکــه ،وېــب پاڼــو ،کلنیــو رپورټونــو،
بروشــورونو (رســالو) کــې کاروي او ځینــي  MNCsد خپلــو مرکزي
دفرتونــو د دســتور لــه مخــې د  CSRنســبتاً ښــه تنظیــم شــوي
پروګرامونــه لــري .لکــه څرنګــه چــې د یــو شــمیر مهمــو معلومــات
ورکوونکــو لــه خــوا پــه مرکــو کــې وویــل شــول :ځايــي رشکتونــه،
ســر یــا کوچنــي ،پــه معمــويل ډول خپــل پیــاوړی بــاور ،د
مســؤولیت احســاس او مذهبــي عقیــدې تعقیبــوي .دا ښــايي پــه
منطقــي ډول اســتدالل يش ،چــې  CSRیــوې مســؤولې رشکتــی
کمپنــۍ تــه د خپــل ځــان او ټولنــې پــه ګټــه یــوه هراړخیــزه
مفکــوره ده ،چــې ال تــر اوســه پــه افغانســتان کــې شــتون نــه
لــري.

 ۴.۴د سوادګریزې ټولنې احساسات او ښکېلتیا

 ۴.۴.۱احساس ته یوه ځغلنده کتنه

پــه افغانســتان کــې ســوداګریزې ټولنــې پــه ټولــه کــې ډیــرې
ســخاومتندې دي .کــه څــه هــم پــه مطلقــه توګــه پــه اکــرو
حاالتــو کــې د دوی د خیــرات ورکــړه د دوی د مالکانــو د
شــخيص نوښــت لــه کبلــه او د هغــه /هغــې /هغــوی د مذهبــي
فــرض یــا ذکات د ونــډو مســتقیمه پایلــه ده .د هغــوی د خیــرات
ورکــړه د کمپنــۍ د عوایــدو یــا ګټــو د ســلنې پــر بنســټ نــه؛ بلکــې
د مالکانــو د نظــر پــر بنســټ تــر رسه کېــږي .ځینــو رشکتونــو
خیریــه بنســټونه جــوړ کــړي دي ،چــې د مالکانــو خیراتونــه
پــر اړو کســانو یــا د عامــه ودانیــو لکــه ښــوونځیو او جوماتونــو
جوړولــو ،د اوبــو د څــاه ګانــو د کیندنــې او داســې نــورو لپــاره
وېــي .د روشــن ،افغــان بیســیم ،مــويب ګــروپ او نــورو پــه
ګــډون یــو شــمېر ســر رشکتونــه د خپــل ټــاکيل  CSRنوښــتونو
حــدود پراخــوي څــو پــه کــې تکفــل ،د تلویزیــون د ســوداګریزو
اعالنونــو او اړونــدو فعالیتونــو لــه الرې پــه خلکــو کــې د پوهــاوي
رامنځتــه کــول هــم شــامل کــړي .پــه  ۱ضمیمــه کــې یــوه
طرحــه د ســرو کمپنیــو لــه یــو لســټ رسه شــامله ده ،چــې د
پــروژو او نوښــتونو لــه الرې د ټولنیــزې ښــکېلتیا بېالبېلــې درجــې
وړانــدې کــوي .ځینــي رشکتونــه پــه خپلــو ویــب پاڼــو کــې ښــیي،
چــې دوی پــه CSRکــې ښــکېل دي ،پــه داســې حــال چــې
واقعیــت ښــايي بــل څــه وي ،دوی یــا نــه دي رسوې شــوي یــا
د رسوې او مرکــې لپــاره نــه وو موجــود؛ نــو ځکــه د دوی ادعــا
د تأییــد وړ نــه يش کېــدای .پــه ورتــه وخــت کــې د ښــاغيل
عبداللــه عــادل لــه خــوا د جرمنــي د بوچــم پــه پوهنتــون کــې
د دکتــورا د لومړنــۍ څېړنــې د برخــې پــه توګــه تــر رسه شــوې
رسوې وښــوده ،چــې د  CSRد پېژنــدل شــوو او اعــان شــوو
پــروژو د اغېزمنتیــا ،نفــوذ او اعتبــار کچــه ښــايي لــه طمعــې
څخــه ټیټــه وي .پــه پایلــه کــې د  CSRد فعالــو پروګرامونــو د
حــدودو ،اغېزمنتــوب ،دوام او تأییــد پــه اړه پوښــتنې پیــدا کېږي.
فوکــس ګروپونــو د ســرو کمپنیــو لــه خــوا د  /CSRخیــرات د

ورکــړې د ســیايس کولــو موضــوع مطــرح کــړه .ځینــې ســر
رشکتونــه د زرګونــو هغــو خلکــو لســټونه ســايت ،چــې د روژې
پــه مبارکــه میاشــت کــې یــې خوراکــي توکــي ،جامــې او د
مرســتو نــور ډولونــه تــر الســه کــړي دي .مــوږ داســې ادعــاوې
اورېدلــې دي ،چــې پــه تېــرو ټاکنــو کــې همــدا لســټونه د ځینــو
کمپنیــو د مالکانــو لــه خــوا چــې پارملــاين ټاکنــو تــه نومانــدان
وو وکارول شــول ،څــو نومانــدي تــر الســه او پــه پــای کــې
رأیــې وګټــي .مــوږ یــو شــمېر نــورې ادعــاوې هــم اورېــديل
دي ،چــې همــدا لســټونه پــه راتلونکــو ولســمرشیزو ټاکنــو کــې
چــې پــه پــام کــې ده د  ۲۰۱۹کال د جــوالی یــا اګســت پــه
میاشــت کــې تــررسه يش د نوماندانــو د مالتــړ لپــاره کارول
کېــږي .پــه یــوه قضیــه کــې پــه کابــل کــې د یــو خصــويص
پوهنتــون مالــک ویــي دي ،چــې هــرو لســو رأیــو لپــاره بــه د
یــو سمســټر سکالرشــیپ وړانــدې کــړي او د زیاتــو رأیــو لپــاره
بــه محصلینــو تــه ډېــر سکالرشــیپونه آن تــر وړیــا زده کــړو پــورې
وړانــدې کــړي .مــوږ داســې خــرداری هــم اورېدلــی دی ،چــې
د مناســبو قواعــدو او مقــررو د نــه شــتون او نــه اجــرا پــر مهــال د
نامــروع موخــو لپــاره لــه خیراتونــو نــاوړه ګټــه اخیســتنه بــه دوام
ولــري او د رشکتونــو د ورکــړې برشدوســتانه ماهیــت بــه زیامنــن
کــړي ،چــې دا بــه نــه یواځــې هغــه کســان چــې نــاوړې موخــې
لــري؛ بلکــې د رشکتونــو ټولــې ورکــړې بــه اغېزمنــې کــړي.
رشکتونــه تــر یــو بریــده د خپــل  CSRد نوښــتونو د بازارموندنــې د
احتــايل اغېــزو پــه اړه واضــح دي ،پــه داســې حــال کــې چــې
رسوې شــوي مــرف کوونکــي پــه څرګنــد ډول د هغــو کمپنیــو
محصــوالت او خدمتونــه غــوره بــويل ،چــې پــه  /CSRد خیراتونــو
ورکــړه کــې ښــکېل دي .کــه څــه هــم مــوږ داســې شــواهد نه دي
مونــديل ،چــې رشکتونــه د  CSRپــر مټ پــه فعال ډول ســراتيژۍ
تعقیــب کــړي څــو د خپلــو مــرف کوونکــو او پېرودونکــو د
رضایــت کچــه لــوړه او خپــل تولیــدات ښــه کــړي .مــوږ و نــه
کــړای شــول ،چــې د رشکتونــو پــوره همــکاري تــر الســه کــړو
څــو دا وارزوو ،چــې آیــا د رشکــت د مالکانــو پــه ګــډون د رشکــت
ونــډه وال کــوالی يش تــر څــو  CSRتــه د یــو ‹ګــډ ارزښــت› یــا
یوې›ســراتیژیکې پانګونــې› پــه ســرګه وګــوري .دا روښــانه وه،
چــې پــه عمومــي ډول د دوی ښــکېلتیا بــر پالنــې ماهیــت لــري
او پــه ځینــو حاالتــو کــې یــې د خپــل ځــان پــه ګټــه کاروي،
لکــه د مخابــرايت کمپنیــو پــه قضیــه کــې ،کمپنــۍ وســله والــو
بلواګــرو تــه د ټولګټــو پــروژو لکــه د جوماتونــو د جوړولــو ،د خپلــو
موبایــل ټیلیفونونــو د پایــو د فعالــو ســاتلو او داســې نــورو لپــاره
“بــډې ورکــوي” .د هېــواد د پراختیايــي لومړیتوبونــو پېژندنــه او
آن د خپلــو شــتمنیو لــه رغونــې وروســته یــو مناســب او دوامــدار
فعالیــت د دوی د اجنــدا پــه رس کــې نــه دی .ښــاغيل عــادل د
خپلــې ډکتــورا پــه څېړنــه کــې د شــتمنیو د نــاوړه ګټــې اخیســتنې،
نــاوړه مــرف ،ویجاړولــو یــو شــمېر قضیــې مونــديل دي او پــه
بــدل کــې هغــه شــتمنۍ کارول شــوي دي ،چــې بنســټونو یــا
ټولنــو تــه د ځينــو کمپنیــو لــه خــوا د دوی د  CSRد څرګنــدو شــوو

پروګرامونــو د برخــې پــه توګــه ورکــړل شــوي دي.
د منځنــۍ کچــې د رشکتونــو پــه منــځ کــې د ښــکېلتیا کچــه
د مالــک پــه اخالقــي لېوالتیــا او د هغه/هغــې پــه رواين حالــت
پــورې تــړاو لــري .د منځنــۍ کچــې رشکتونــه د بــازار صعــود او
نــزول رسه ډېــر مخامــخ دي او پــه دې توګــه د هغــوی ګټــې/
زیانونــه د دوی د ســرو ســیالو کمپنیــو پــه پرتلــه ډېــر بــې ثبــات
دي ،چــې دا د دوی بــر خوښــوونکې ورکــړې هــم بــې ثباتــه
کــوي .پــه داســې حــال کــې چــې د ســرو کمپنیــو پــه منــځ
کــې لــه برشخوښــوونکو ورکــړو پرتــه نــورې لېوالتیــاوې هــم شــته
لکــه ،ټولــو کارکوونکــو او د هغــوی کورنیو تــه د روغتیايــي پاملرنو
وړانــدې کــول ،چاپېریــايل ونــډې او د ټولنیــزو مســؤولیتونو نــور
اړونــد نوښــتونه .د منځنــۍ کچــې رشکتونــه پــه معمــويل ډول
یواځــې د خیراتونــو پــه ورکــړه کــې ښــکېل دي.
پــه افغانســتان کــې د کوچنیــو کمپنيــو وده د منځنیــو او ســرو
کمپنیــو لــه ودې رسه توپیــر لــري .دوی معمــوالً ډېــره محــدوده
پانګــه لــري ،لــه ډيــرې ټیټــې ناخالصــه ګټــې رسه کار کــوي،
چــې د یــو مناســب ژونــد لپــاره یواځــې لــه یــوې کورنــۍ رسه د
مرســتې لپــاره تــرې ګټــه اخیســتل کېــدای يش .دوی معمــوالً
د حســابدارۍ یــو اغېزمــن سیســټم نــه لــري دوی د بــازار د
صعــود او نــزول پــر وړانــدې ډېــر زیامننوونکــي دي او احتــال
لــري ،چــې لــه یــو خــورا کوچنــي ټــکان رسه خپلــه ټولــه پانګــه
او شــتمني لــه الســه ورکــړي .پــه پایلــه کــې د دوی حضــور د
خیــرات د ورکــړې پــه ډګــر کــې ډېــر کــم او پــه  CSRپروګرامونــو
کــې هېــڅ نــه شــته.

 ۴.۴.۲د سوداګریزې ټولنې ښکېلتیا

پــه افغانســتان کــې د  CSRپــه اړه د یــو ښــه درک د رامنځتــه
کولــو پــه موخــه مــوږ پــه ټولــه کــې لــه  ۱۷ســرو کمپنیــو رسه
مرکــې وکــړې ،چــې لــه دې ډلــې  )٪۶۵( ۱۰رشکتونــو د CSR
فعــال پروګرامونــه درلــودل .ټــول دغــه پروګرامونــه د  ۲۰۰۳او
 ۲۰۱۶کلونــو پــه منــځ کــې او ډېــری یــې د  ۲۰۱۲ – ۲۰۰۸پــه
شــا او خــوا کــې جــوړ شــوي دي .لــه یــو رشکــت پرتــه هېــڅ کــوم
رسوې شــوي رشکــت نــه غوښــتل ،چــې د خپلــو کلنیــو عوایــدو
او د  CSRاړونــدو لګښــتونو د ارقامــو پــه اړه معلومــات ورکــړي.
ټولــو مرکــه شــوو رشکتونــو څرګنــده کــړه ،چــې دوی اړو خلکــو
او ټولنــو تــه جنــي او نقــدي بســپنې وړانــدې کــوي .د مرکــه
شــوو رشکتونــو لــه ډلــې یواځــې  ٪۱۵څرګنــده کــړه ،چــې دوی د
خیرښــېګنې د موخــو لپــاره رضــاکارو کارکوونکــو تــه فرصتونــه نــه
وړانــدې کــوي.
ډېــری رشکتونــو څرګنــده کــړه ،چــې د CSRلــه مرســتو پرتــه د
خپــل واردايت مســؤولیت او نقلیــه وســایطو د ثبــت د فیــس لــه
الرې افغــاين رسې میاشــتې تــه هــم اړیــن مالیــات ورکــوي.
مــوږ پــه ټولــه کــې له  ۱۴منځنيــو کمپنیــو رسه مرکه وکــړه ،چې له
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دې نــه  )٪۳۶( ۵کمپنیــو د  CSRفعــال پروګرامونــه درلودل .یادو
کمپنیــو دا پروګرامونــه د  ۲۰۰۴-۲۰۰۳چــې لــه هــرې يــوې یــوه
پــه  ۲۰۱۴او  ۲۰۱۶کــې رامنځتــه شــوې ده .پرتــه لــه یــو رشکــت
لــه رسوې شــوو رشکتونــو لــه ډلــې هېــڅ یــو یــې نــه غوښــتل ،چې
د خپلــو کلنیــو عوایــدو او  CSRپــورې اړونــدو لګښــتونو د ارقامــو
پــه اړه معلومــات وړانــدې کــړي .لــه پینځــو څخــه یواځــې درې
( )٪۶۰کمپنیــو اړو خلکــو یــا ټولنــو تــه جنــي بســپنې وړانــدې
کولــې ،پــه داســې حــال کــې چــې  ٪۴۰بیــا د خیــر ښــېګڼې د
موخــو لپــاره یــې د کارکوونکــو رضــا کار فرصتونــه وړانــدې کــول.
مــوږ پــه ټولــه کــې لــه  ۴۳کوچنیــو کمپنیــو رسه مرکــې وکــړې،
چــې  )٪۳۲( ۱۴کمپنیــو یــې پــه کابــل کــې فعالیــت درلــود،
پینځــو کمپنیــو پــه هــر یــو مــزار رشیــف ،هــرات ،کندهــار او
جــال آبــاد پــه ښــارونو کــې فعالیــت درلــود .د درملتونونــو ،د
خوراکــي توکــو پلورنځــي ،د اوســپنیزو توکــو او وســایلو پلورنځــي،
کلینیکونــه ،رســتورانتونه ،د ګرځنــده تیلیفونونــو پلورنځــي ،د
آیــس کریــم پلورنځــي ،د جامــو پلورنځــي ،د جایدادونــو د پېــر او
پلــور د الرښــوونو منایندګــۍ ،د تېلــو او ګازو سټیشــنونه ،نانوايــي
او نــور د رشکتونــو هغــه ډولونــه وو چــې دوی وړانــدې کــول.

 .۴.۴.۳د سوداګریزې ټولنې ارزونه

مــوږ د ســوداګریزې ټولنــې ارزونــه پــه یــو شــمېر فکټورونــو بنــا
کــړه ،چــې پــه النــدې ډول دي:
د CSRد ښکېلتیا لپاره هڅوونکي
کلــه مــو چــې پــه  CSRکــې د ښــکېلتیا لپــاره د هڅوونکــو پــه
اړه وپوښــتل ،کــه څــه هــم دوی کــوالی شــول چــې څــو ټاکنــې
ولــري؛ خــو اکــرو ســرو کمپنیــو وویــل :دوی د اخالقــي ()٪۵۰
او “ټولنــې تــه د بېرتــه ورکــړې” ( )٪۶۰دلیلونــو لپــاره پــه CSR
کــې ښــکېل دي  ،پــه داســې حــال کــې چــې  ٪۳۰کمپنیــو بیــا
دا کار د بــازار موندنــې لپــاره کاوه.

تــررسه کاوه ( ځینــو بیــا لــه یــو څخــه ډېــر دلیلونــه درلــودل)

 3انځور – د خیرات د ورکړې لپاره هڅوونکي

د کوچنیــو کمپنیــو د ماهیــت لــه املــه پــه افغانســتان کــې د
کوچنیــو ســوداګریو د مالکانــو ډېــری مســایل لــه عــادي مــرف
کوونکــو رسه ورتــه دي .لــه همــدې املــه پــه ټولــه کــې د دوی د
خیــر ورکــړه ذکات ( )٪۴۵او عــادي خیــرات ،صدقــه ( )٪۳۰او
لــه خپلــو ځايــي جوماتونــو او نــورو بنســټونو رسه یــو څــه مرســتې
دي.
د پایلــې پــه توګــه ،د مرکــه شــوو لــه ډلــې  ٪۱۰۰د اللــه رضــا یــې
د خپلــو خیریــه ورکــړو د مهــم هڅوونکــي پــه توګــه یــاده کــړه،
یواځــې  ٪۱۰بیــا تــر یــوې کچــې پــه ټولنــه کــې پېژندګلــوي یــې
د دوهــم هڅوونکــي پــه توګــه یــاده کــړه.
د  CSRد لګښتونو سکټورونه
کلــه چــې پوښــتنه وشــوه پــه کومــو برخــو کــې خپلــې خیریــه
ورکــړې لګــوئ ،پــه داســې حــال کــې چــې د څــو ســکټورونو د
ټاکلــو چانــس یــې درلــود ،ډېــری رشکتونوپــه ځــواب کــې وویــل،
چــې دوی د خپــل  CSRبودیجــه پــر ښــوونیزو پروګرامونــو ()۶۰
او د ټولنیــزې /کلتــوري شــتمنۍ پــه ســاتلو کــې ( ،)٪۵۰پــه
داســې حــال کــې چــې نــورو رشکتونوپــر روغتیايــي پاملرنــو ،د
ټولنــې او اقتصــادي پراختیــا ،د ناورینونــو پــه مرســتو او د بــري/
ښــځو د حقونــو پــر اړونــدو موضوعاتــو لګــويل دي.

 2انځور – دخیرات د ورکړې لپاره هڅوونکي

د منځنیــو رشکتونــو پــه منــځ کــې ٪۴۰ ،پــه CSRکــې د اخالقــي
دلیلونــو“ ٪۸۰ ،ټولنــې تــه د بیــا ورکــړې” د دلیلونــو ،پــه داســې
حــال کــې چــې  ٪۴۰کمپنیــو بیــا دا کار د بــازار موندنــې پــه موخــه
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 4انځور – د کوچنیو سوداګریو د خیریه ورکړو ډولونه

د منځنــۍ کچــې ډېریــو رشکتونــو خپلــه د  CSRبودیجه د ښــوونې
پــه برخــه کــې ( )٪۸۰او روغتیايــي پاملرنــو ( ،)٪۸۰لــه  ٪۴۰رسه
د هــر یــوې ټولنیــزې /کلتــوري شــتمنۍ پــر ســاتلو او چاپېریــال
پــه برخــو لګولــه .د ټولنــې او اقتصــادي پراختیــا لپــاره مالتــړ ،د
ناوریــن لپــاره مرســتې او د بــر /ښــځو د حقونــو موضوعاتــو د
منځنــۍ کچــې د کمپنیــو لــه خــوا کابــو  ٪۲۰مرســته تــر الســه
کولــه.

 5انځور – د CSRد مرستو سکټورونه

د CSRد مرستو د لېږد کړنالرې
د رشکتونــو ٪۷۰خپــل داخــي کانالونــه د  CSRد مرســتو د لګولــو
لپــاره کارول .ځینــو رشکتونــو خپلــه د  CSRمرســته لــه طبیعــې
پېښــو رسه د مرســتې د ادارې ،د افغــاين رسې میاشــتې ټولنــې
او نــورو ســازمانونو /ادارو پــه ګــډون د حکومــت لــه الرې ()٪۴۰
لېږدولــې .نــورو بیــا دا مرســته د غیرحکومتــي ســازمانونو ،بهرنیــو
بنســټونو ،د امانــت ایښــودل شــوو مرســتو او داســې نــورو لــه
الرې لېږدولــې.

د ســرې او منځنــۍ کچــې هېــڅ یــوې کمپنــۍ داســې یــوه
څانګــه نــه درلــوده ،چــې پــه مســتقیمه توګــه د  CSRد مرســتو
د لېــږد مســؤولیت پــر غــاړه ولــري .د ســرو کمپنیــو کابــو ٪۳۰
خپــل د  CSRلګښــتونه د خپلــو مــايل څانګــو لــه الرې لېــږدول،
پــه داســې حــال کــې چــې نــورو بیــا د بــازار موندنــې (،)٪۲۰
مدیریــت ،بــري رسچینــو او همــکارۍ څانګــې د خپــل  CSRد
مرســتو د لېــږد پــه موخــه کارولــې.

 7انځور – د CSRد ویش کانالونه

د منځنۍ کچې ټولو مرکه شوو کمپنیو اړو کسانو ته د خپلو  CSRد
مرســتو د لېــږد پــه موخه یــا د مدیریت او یا مــايل څانګې کارولې.
د  CSRبودیجه
کابــو  ٪۴۰ســرو کمپنیــو د  CSRد فعالیتونــو لپــاره لــه وړانــدې
ټــاکل شــوې بودیجــه نــه درلــوده ،پــه داســې حــال کې چــې ٪۳۰
څرګنــده کــړه ،چــې دوی د  CSRد فعالیتونــو لپــاره لــه وړانــدې
ټــاکل شــوې بودیجــه لــري ،آن ډېریــو یــا نــه شــو کــوالی او یــا
یــې نــه غوښــتل ،چــې د دې مــايل کال یــا د تېــر مــايل کال
لپــاره خپلــه ځانګــړې شــوې بودیجــه وښــيي .کابــو  ٪۳۰ځــواب
ویوونکــو پــه ګــډه دې پوښــتنې تــه لــه ځــواب ویلــو ډډه وکــړه.

 6انځور – د CSRد خیره ورکړو سکټورونه

د منځنــۍ کچــې ټولــو کمپنیــو خپلــې د  CSRمرســتې د خپلــې
رشکتونــو د واحدونــو لــه الرې لېږدولــې .لــه دې کمپنیــو یــوې
هــم د  CSRد مرســتو د لګولــو لپــاره پــر بهرنیــو رسچینــو تکیــه
نــه درلــوده.

 8انځور -د  CSRد فعالیتونو تنظیموونکې څانګې

د منځنــۍ کچــې هېــڅ یــو رشکــت د  CSRد فعالیتونــو لپــاره لــه
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وړانــدې ټــاکل شــوې بودیجــه نــه درلــوده.
داخيل یا بهرنۍ پالیسۍ /الرښوونې
پــه افغانســتان کــې د ســرو کمپنیــو یــو ســر اکرثیــت د CSR
لپــاره نــه داخــي الرښــود/پالیيس تعقیبــوي ( ،)۶۰٪نــه د کومــې
بهرنــۍ پالیســۍ /الرښــود لــه الرې ورتــه الرښــوونه کېــږي
( )٪۷۰لکــه د حکومــت یــوه پالیــي ،د ملګــرو ملتونــو کــوم
دســتور ،ســیمه ییــز تړونونــه او یــا بــل کــوم دا ډول الرښــوونکي
اســناد څــو د دوی د  CSRاړونــد فعالیتونــه تنظیم/پــان کــړي.
دوی د  CSRد ښــکېلتیا د ســیمو ،د ښــکېلتیا د کړنــارو ،د ونــډې
د انــدازې او نــورو اړونــدو فکټورونــو د پېژندنــې لپــاره ډېــری د
(اړتیــا لــه مخــې) پــر اصولــو او سیســټمونو تکیــه کــوي .ټولــو
ځــواب ویونکــو څرګنــده کــړه ،چــې دوی بــه د حکومــت یــا
نــورو مدیریــت کوونکــو ســازمانونو لــه خــوا د هــرې الرښــوونې د
وړانــدې کولــو هــر کلــی وکــړي.

د حکومت د هڅوونکو اغېزې
کلــه چــې پوښــتنه وشــوه :آیــا دوی بــه د خپلــو رشکتونــو ورکــړو
تــه بدلــون ورکــړي کــه حکومــت مالیــايت هڅوونکــي لکــه پــر
مالیاتــو وړ عوایــدو اعتبارونــه یــا نــورې طرحــې وړانــدې کــړي؛
نــو  ٪۷۸ســرو کمپنیــو د CSRلــه یــو فعــال پروګــرام رسه ځــواب
ورکــړ ،چــې دوی بــه یــا د  CSRد ښــکېلتیا همــدا شــته کچــه
وســايت او یــا بــه یــې لــوړه کــړي .کابــو  ٪۴۳ســرو کمپنیــو د
 CSRکــوم فعــال پروګــرام نــه درلــود .دوی ټولــو وویــل ،چــې کــه
چېــرې حکومــت ځینــي هڅوونکــي وړانــدې کــړي ،دوی بــه د
CSRپــه فعالیتونــو کــې ښــکېلېدل پیــل کــړي.

 11انځور – د  CSRورکړې د موجودو قوانینو پر بنسټ

 9انځور – د  CSRد ورکړې لپاره بودیجه

د منځنــۍ کچــې لــه کمپنیــو څخــه یــوې کمپنــۍ هــم د خپــل
 CSRد فعالیتونــو لپــاره کــوم داخــي یــا بهرنــی الرښــود یــا دســتور
نــه تعقیبــوي .لــه دې املــه د دوې فعالیتونــه د ځانګــړو موخــو یــا
اړتیــاوو او د شــخيص ترجیحاتــو پــر بنســټ دي ،نــه د منظمــې
او پــان شــوې ترجیحاتــو پــر بنســټ.
پر  CSRد حکومت د پالیسۍ د نه شتون اغېزه
کلــه چــې وپوښــتل شــول کــه د حکومــت پالیــي پــه همــدې
حــال پرتــه لــه کــوم بدلــون پاتــې يش ،آیــا دوی غــواړي ،چــې
د خپــل  CSRشــته لګښــتونو تــه بدلــون ورکــړي ،د ســرو کمپنیــو
یــو غــوڅ اکرثیــت ( )٪۸۰وویــل ،چــې دوی بــه د ورکــړو همــدې
شــته انــدازې تــه دوام ورکــړي او یــا بــه یــې ډېــره کــړي .کابــو
 ٪۲۰ځــواب ویونکــو دې پوښــتنې تــه لــه ځــواب ویلــو ډډه وکــړه.

 10انځور - -د CSRد فعالیتونو الرښوونکي قوانین

د منځنــۍ کچــې کمپنیــو وویــل ،چــې دا بــه د دوی د  CSRپــر
لګښــتونو صعــودي او نــزويل اغېــزې ونــه لــري.
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کابــو  ٪۹۰د منځنــۍ کچــې رشکتونــو وویــل ،چــې دوی بــه یــا
خپــل د  CSRد ښــکېلتیا اوســنۍ کچــه وســايت ( )٪۷۰او یــا بــه
یــې لــوړه کــړي (.)٪۲۰

 12انځور  -د حکومت د مالیايت هڅوونکو اغیزه

د منځنــۍ کچــې د هغــو کمپنیــو پــه منــځ کــې چــې د  CSRکــوم
پروګــرام نــه لــري ٪۱۰۰ ،څرګنــده کــړه ،کــه چېــرې حکومــت
ورتــه د ټولنیــزې ښــکېلتیا پــه موخــه مــايل هڅوونکــي وړانــدې
کــړي؛ نــو دوی بــه یــو رســمي پروګــرام پیــل کــړي او یــا بــه
خپــل د  CSRلګښــتونه لــوړ کــړي.
کابــو  ٪۹۳د کوچنیــو ســوداګریو مرکــه شــوو مالکانــو وویــل ،کــه
چېــرې حکومــت ورتــه د مالیاتــو د راکمولــو پــه ګــډون هڅوونکي
وړانــدې کــړي؛ نــو دوی بــه خپلــې خیریــه ورکــړې ډېــرې کــړي
داســې نــور.
د ټولنیزې ښکېلتیا ګټې
ټولــو ســرو مرکــه شــوو رشکتونــو لــه ټولنیــزې ښــکېلتیا څخــه د
تــر الســه شــوو ګټــو پــه اړه مثبــت نظــر درلــود ،چــې د رشکتونــو
ګټــې ( )٪۵۰او همــدا راز مذهبــي ګټــې پکــې ( )٪۱۴شــاملې
وې.

 13انځور  –-د حکومت د مالیايت هڅوونکو اغیزې

کلــه چــې د منځنــۍ کچــې لــه رشکتونــو څخــه د هغــو ګټــو پــه
اړه پوښــتنه وشــوه ،چــې دوی یــې لــه خپلــو ســوداګریزو ورکــړو
څخــه تــر الســه کــوي ډېریــو یــې ځــواب ور نــه کــړ .د هغــو
کســانو پــه منــځ کــې چــې ځــواب یــې ورکــړ ،ډېریــو یــې هغــه
د بــازار موندنــې د ګټــې پــه توګــه وګڼلــه ،پــه داســې حــال کــې
چــې ځینــو بیــا د خپلــو ټولنیــزو ورکــړو لپــاره د مذهبــي ګټــو
یادونــه وکــړه.
د  CSRد پروګرام د نشتوايل المل
د هغــو ســرو کمپنیــو پــه منــځ کــې چــې لــه دې وړانــدې یــې د
 CSRیــو فعــال پروګــرام نــه درلــود ٪۲۹ ،د مــايل محدودیتونــو
یادونــه وکــړه او  ٪۷د حکومــت د هڅوونکــو نــه شــتون یــې د
اصــي دلیــل پــه توګــه یــاد کــړ .کابــو  ٪۱۴یــا د د  CSRلــه
پروګــرام رسه آشــنا نــه وو او یــا لــه  CSRرسه د رشکتونــو د
فعالیــت /وســیلې پــه توګــه نــا آشــنا وو .کابــو  ٪۵۰ځــواب ویونکــو
بیــا دې پوښــتنې تــه لــه ځــواب ویلــو ډډه وکــړه.

 14انځور – د CSRسوداګریزې ګټې

کابــو  ٪۴۰د منځنــۍ کچــې رشکتونــو لــه مــايل محدودیتونــو
یادونــه وکــړه او  ٪۲۰د حکومــت د هڅوونکــو نــه شــتون یــې د
 CSRد یــو فعــال پروګــرام د نــه درلودلــو د اصــي المــل پــه توګــه
یــاد کــړ .کابــو  ٪۲۰بیــا یــا د  CSRلــه پروګــرام رسه هېــڅ آشــنا
نــه وو او یــا پــه دې نــه پوهېــدل ،چــې دا د رشکتونــو د فعالیــت
یــوه وســیله ده.

 15انځور – د  CSRد پروګرامونو د نه درلودلو الملونه

د  CSRلپاره د ستاینې تر السه کول
رشکتونــو تــه د ټولنیــز مســؤول پــه توګــه د پېژندل کېدو او ســتایل
کېــدو نظریــه پــه زړه پــورې وه .کابــو  ٪۷۱ســرو کمپنیــو٪۶۰ ،
منځنیــو او  ٪۵۲کوچنیــو ســوداګریو پــه ټولنیــزه توګــه د خپلــو
مســؤوالنه کړنــو لپــاره د پېژنــدل کېــدو ســتاینه وکــړه.

 16انځور -د  CSRد پروګرامونو د نه درلودلو الملونه

د حکومت الزامي CSR
د ســرو ( )٪۵۷او منځنیــو کمپنیــو ( )٪۶۰اکرثیــت د حکومــت
لــه خــوا د CSRد یــوې جــري مالیــې لــه نظریــې هرکلــی و نــه
کــړ .کــه څــه هــم دا شــمېره پــه پــام وړ ډول لــه هیلــو څخــه
ټیټــه ده ،پــه ځانګــړي ډول کلــه چــې کابــو  ٪۴۳ســرو کمپنیــو
او  ٪۳۰منځنیــو کمپنیــو څرګنــده کــړه ،چــې دوی د حکومــت لــه
خــوا د  CSRلــه جــري مالیــې څخــه یــا مالتــړ کــوي او یــا پــرې
کــوم اعــراض نــه لــري.

 17انځور -د رشکتونو طمعې

د کوچنیــو ســوداګریو کابــو  ٪۹۰مالکانــو څرګنــده کــړه ،چــې
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دوی د حکومــت د جــري خیریــه ورکــړې پــر کچــې یــا مقرراتــو
اعــراض لــري.

 18انځور -د حکومت الزامي  ( CSRسرت رشکتونه)

 19انځور -د حکومت الزامي ( CSRمنځني رشکتونه)

د CSRلپاره حقوقي او مدیریتي رشایط
ټولــو ســرو او منځنيــو رشکتونــه پــه واضــح ډول څرګنــده کــړه،
چــې دوی پــه افغانســتان کــې د  CSRد حقوقــي او مدیریتــي
(څارنیــزو) رشایطــو پــه اړه د یــو څــه وضاحــت غوښــتوونکي
دي .د حکومــت لــه خــوا قوانیــن ،مقــررې او قواعــد ،مالیــايت
هڅوونکــي ،یــا نــور اړونــد الرښــودونه او دســتورالعملونه بــه د
دوی ښــکېلتیا پــه پــام وړ ډول ګټــوره او مدیریــت بــه یــې خــورا
آســانه کــړي .د ټولنیــزو مســؤولیتونو پــه نوښــتونو کــې د رشکتونــو
د ښــکېلتیا لپــاره ځینــې سبســایډۍ لکــه مالیــايت هڅوونکــي بــه
لــه خــورا زښــت هــرکيل رسه مــخ يش او پــه احتــايل ډول بــه د
رشکتونــو ټولنیــز مســؤولیتونه ډېــر کــړي.

 ۴.۴.۴د رشکتونو د ښکېلتیا او احساس لنډیز

پــه لنــډ ډول پــه افغانســتان کــې ســر رشکتونــه یــا د  CSRیــو
اغېزمــن پروګــرام نــه لــري او یــا دا پروګرامونــه د بودیجــوي
منطــق لــه مخــې نــه يش ټــاکالی .لــه  CSRڅخــه د دوی درک
پــر خیــرات ورکــړې محــدود دی ،چــې د رشکتونــو د مالکانــو د
مذهبــي او کلتــوري غــوره توبونــو لــه املــه یــې عمــي کــوي؛
نــه د ســوداګریو د عملیــايت اړتیــا لــه مخــې .دوی دا غــوره
بــويل ،چــې حکومــت د  CSRمالیــه لــه دوی څخــه و نــه غــواړي؛
خــو پــه  CSRکــې د ښــکېلتیا لپــاره د حکومــت لــه خــوا د ځینــو
مــايل هڅوونکــو رسبېــره د حکومــت لــه خــوا د قوانینــو ،مقــررو
او قواعــدو د وضاحــت هرکلــی کــوي .پــه څرګنــد ډول د هغــو
دســتورونو لــه املــه چــې  MNCsیــې د خپلــو مرکــزي دفرتونــو
لــه خــوا تــر الســه کــوي د  MNCsاو ســیمه ییــزو افغــان کمپنیــو
تــر منــځ ډېــر توپیــر ښــکاري .د دوامــدارو او ســازماين CSR
ځینــې بېلګــې د ســیمه ییــزو رشکتونــو لــه خــوا پــه ځانګــړي
ډول د مخابراتــو پــه صنعــت کــې د افغــان رشکتونــو لکــه
افغــان بیســیم او روشــن لــه خــوا لیــدل کېــږي .نــورې کمپنــۍ
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لکــه مــويب ګــروپ چــې یــوه رســنیزه کمپنــۍ ده او عزیــزي
هوتــک ګــروپ د  CSRیــو خــورا هــر اړخیــز پروګــرام لــري.
د منځنــۍ کچــۍ کمپنــۍ لــه خپلــو ســرو ســیالو کمپنیــو څخــه
ډیــر توپــر نــه لــري .دوی د  CSRیــو معیــاري پروګــرام نــه لــري،
یــوه بودیجــه ورتــه نــه برابــروي او د  CSRلګښــتونه د رشکتونــو د
مالکانــو پــه خوښــه دي .دوی دا غــوره بــويل ،چــې پــر ښــوونه،
روغتیايــي پاملرنــو او برشدوســتانه مرســتو پیســې ولګــوي .دوی
لــه خپلــو ســرو ســیالو کمپنیــو رسه پــه دې کــې توپیــر لــري،
چــې دوی پــه بشــپړ ډول خپلــې د  CSRپیســې د خپلــو کانالونــو
لــه الرې لګــوي او د دې پیســو د لګولــو لپــاره پــر نــورو تکیــه
نــه کــوي .دوی د حکومــت لــه خــوا د  CSRاجبــاری لګښــتونه
نــه خوښــوي؛ خــو د حکومــت لــه خــوا د هــر ډول هڅوونکــي
او مدیریتــي مالتــړ د وړانــدې کولــو هرکلــی کــوي .د دوی
خوښــېږي چــې د خپــل کار لپــاره وســتایل يش او کــه د حکومــت
هڅوونکــي د دوی لــه پېژندګلــوۍ رسه مرســته وکــړي ،دوی بــه
خپلــه ونــډه ډېــره کــړي.
د منځنــۍ کچــې رشکتونــه ټینــګار کــوي ،چــې د اوبــو او هــوا
د ککړتیــا رامنځتــه کوونکــي بایــد د حکومــت لــه خــوا مجــازات
يش او لــه چاپېریــال رسه مناســبې ټکنالــوژۍ دې وهڅــول يش.
د رشکتونــو د ټولنیــز مســؤولیت د ګټــو او هغــې تــه د رســېدو د
الرو چــارو پــه اړه ډېــر پوهــاوی بــه لــه دوی رسه مرســته وکــړي
څــو خپلــه ټولنیــزه ونــډه ډېــره کــړي.

 ۴.۵د ميل غیرحکومتي سازمانونو د  CSRغوره والی

مــوږ پــه ټولــه کــې لــه  ۱۲مــي  NGOsرسه پــه کابــل ،هــرات،
مــزار رشیــف ،کندهــار او جــال آبــاد کــې مرکــې تــر رسه کــړې.
هــرې  NGOپــه منځنــي ډول  ۷۸کســان پــر دنــدو ګومــاريل
دي ،چــې پــه تــر ټولــو ســره  NGOکــې  ۲۵۰او پــه ترټولــو
کوچنــۍ  NGOکــې یواځــې اووه تنــه پــر دنــدو ګــارل شــوي
دي .لــه مرکــه شــوو  / NGOsانجیوګانــو څخــه کابــو  ٪۸پــه
ښــاري ســیمو کــې فعالیــت کــوي ،پــه داســې حــال کــې چــې
 ٪۱۷پــه کلیوالــو ســیمو او  ٪۷۵د هېــواد پــه دواړو کلیوالــو او
ښــاري ســیمو کــې پــه فعالیــت بوخــت دي .د دې NGOs
کابــو  ٪۵۰د بــري حقونــو د مالتــړ پــه برخــه کــې کار کــوي.
پــه داســې حــال کــې چــې  ٪۱۷خدمــايت ســکټور تــر پوښــښ
النــدې راويل او کابــو  ٪۲۵پــه نــورو بېالبېلــو ســکټورونو کــې
فعالــې دي .د دې  NGOsد فعالیــت لــه اړونــدو ســیمو څخــه
روغتیايــي پاملرنــې ( ،)٪۲۵پوهنــه ( ،)٪۳۳اوبــه ،روغتیــا ســاتنه
او د فاضلــه مــوادو مدیریــت( ،)٪۲۵( )WASHچاپېریــال ()٪۳۳
بــري حقونــه ( )٪۱۷او د ښــځو پــر ځــان بســیاینه ( )٪۴۲د
یادونــې وړ دي.
مرکــو څرګنــده کــړه ،چــې ډېــری  NGOsد افغانســتان د
اقتصــادي نظــام پــه تدریجــي بدلــون کــې د  CSRد ونــډې پــه اړه

ډېــر معلومــات نــه لــري .دوی ال هــم هغــه اغېــزې پــه حقیقــي
ډول نــه دي درک کــړي ،چــې  CSRیــې د دوی پــر فعالیتونــو ،د
مــايل مرســتو پــه رسچینــو او د مــايل مرســتو د رسچینــو د ټولګــې
د پراخولــو پــه برخــه کــې د دوی پــر وړتیــا درلــودای يش ،پــه
داســې حــال چــې تــر کار النــدې ټولنــو کــې ونــډه والــو تــه شــته
زمینــې هــم ښــې کــوي .ځینــو چــې بیــا لــه  CSRڅخــه یــو ښــه
تعریــف شــوی درک درلــود ،د  AICSپــه څېــر ســازمانونو بانــدې
متکــي دي ترڅــو لــه یــوې خــوا د پوهــاوي پــه رامنځتــه کولــو
او د پوهنیــزو فعالیتونــو پــه وړانــدې کولــو کــې مرســته وکــړي
او لــه بلــې خــوا د مالتــړ ،اليب او مدیریتــي مالتــړ د خدمتونــو
لــه الرې د سیســټمونو پــه رامنځتــه کولــو کــې هــم مرســتندوی
ثابــت يش.
ډېــری  /NGOsانجیوګانــې پــه دې بــاور دي ،چــې کــه څــه هــم
دوی د خصــويص ســکټور ( پــه ځانګــړي ډول ســرو رشکتونــو)
پــه یــو مهــم رشیــک د بدلېــدو وړتیــا لــري؛ خــو د رشاکــت لپــاره
دوی پــه جــدي توګــه پــه پــام کــې نــه دي نیــول شــوي او کلــه
چــې د CSRنوښــتونو د لېــږد خــره رامنځتــه کېــږي ،پــه ټولنــه
کــې د دوی وړتیــاوې او شــتون تــل نــه دی ســتایل شــوی.
ډېــری  /NGOsانجیوګانــې پــه دې بــاور دي ،چــې رشکتونــه
دوی هڅــوي یــا دوی راجلبــوي ترڅــو د خپلــې ټولنــې ،چاپېریــال
او تــر کار النــدې ســیمو د خیــر ښــېګڼې مســؤولیت پــر غــاړه
واخــي .پــه دې برخــه کــې د عامــه پوهــاوي رامنځتــه کــول
او د ټولنیــزې مســؤولې ســوداګرۍ لپــاره د قواعــدو ،مقــررو،
الرښــودونو جــوړول او د دې ډول مقــررو پــي کــول ،ځینــې د
پــام وړ موخــې دي ،چــې بایــد کار پــرې ويش.

 ۴.۶د نړیوالو غیرحکومتي سازمانونو ( )NGOsاو بسپنه
ورکوونکو د  CSRغوره والی

د  CSRپــر وړانــدې د نړیوالــو او مــي  NGOsاحســاس رسه
ورتــه دی .کــه څــه هــم افغانــان  CSRیــوه اړتیــا ګڼــي؛ خــو ال
هــم د  CSRکارکوونکــي او پــرې بانــدې خــر کســان ولــې لــه
دې موضــوع “الس اخــي“ “زه اصــاً پــه دې خــره پــوه نــه
شــوم“ “پــه هــر ترتیــب؛ دوی فکــرا ً دې خــرې تــه ډېــره پاملرنــه
نــه کــوي .پــر همــدې بنســټ نړیوالــې  NGOsد پوهــاوي پــه
رامنځتــه کولــو ،مالتــړ او لــه ســوداګریزې نــړۍ ،حکومــت او
پــه ټولــه کــې لــه خلکــو رسه پــر فعالــې ښــکېلتیا ټینــګار کــوي.
نړیوالــې  NGOsاضــايف امیتــازات لــري ،چــې د دوی مرکــزي
دفرتونــه پــه ورځنــي ډول لــه رشکتونــو رسه پــه خصــويص او
مرمــوز ډول راکــړه ورکــړه کــوي؛ یعنــې  NGOsلــه رشکتونــو
څخــه د خپلــو عــادي فعالیتونــو او همــداراز د تخصــي او
اختصــايص پروګرامونــو لپــاره مــايل مالتــړ غــواړي؛ د بېلګــې پــه
ډول :پــه یــو کال کــې ایشــیا فونډیشــن کابــو  ۲۲میلیونــه ډالــر
لــه رشکتونــو څخــه تــر الســه او پــه بېالبېلــو هېوادونــو کــې یــې

پــر بېالبېلــو پروګرامونــو لګــويل دي.
نړیــوال غیرحکومتــي ســازمانونه ( )INGOsپــه معمــويل ډول لــه
دې مفکــورې رسه مبــارزه کــوي ،چــې دوی بایــد خپلــې مرســتې
لــه بهــر څخــه تــر الســه او دا مــايل مرســتې پــه افغانســتان کــې
پــه بېالبېلــو پروګرامونــو ولګــوي .ځینــي نړیــوال غیرحکومتــي
ســازمانونه د بســپنه ورکوونکــو پــه توګــه هــم کار کــوي ،چــې د
افغانانــو پــه منــځ کــې یــې نــورې طمعــې هــم راپیــدا کــړي دي؛
نــو ځکــه د دوی ونــډه د  CSRپــه هڅولــو کــې تــر یــو بریــده
محــدوده ده ،ځکــه چــې د  CSRپــه ګټــه د دوی مالتــړ ښــايي د
افغــان رشکتونــو او د ( MNCګــڼ ملیتیــزو) افغانســتان – مېشــتو
کمپنیــو لــه خــوا ناســم تعبیــر يش .د نړیوالــو  INGOsونــډه د
 CSRد مالتــړ لپــاره ځکــه حکومتــي ادارو تــه د دوی پــه مالتــړ
پــورې محــدوده ده ،چــې  CSRتــه یــو څارونکــی چاپېریــال
رامنځتــه کــوي همــداراز د دوی ونــډه د مــي  NGOsاو د مــدين
ټولنــې بنســټونو پــه مالتــړ پــورې ځکــه محــدوده ده ،چــې د
ځــان ،حکومــت او رشکتونــو لپــاره یــوه مناســبه زېربنــا رامنځتــه
کــوي.

 ۴.۷د  CSRپه اړه د عادي مرصف کوونکو نظریات

د مرصف کوونکو احساس ته یوه ځغلنده کتنه
مــرف کوونکــي د ټولنــې یــو محصــول هــم دی او لــه CSR
څخــه د هغه/هغــې د درک کچــه د هېــواد د عمومــي وضعیــت
منعکســوونکې ده .کیفــي رسوې دا وښــوده ،چــې عــادي مــرف
کوونکــو پــه ســوداګریزه ښــکېلتیا کــې د  CSRهــر اړخیــزه ونــډه
پــه واقعــي ډول نــه ده درک کــړې .لــه دې املــه د کیفــي ارزونــې
پــه تــرڅ کــې ،د “ ”CSRاصطــاح مــو پــه “ ســوداګریزه یــا د
رشکتونــو بــر دوســتانه کړنــې” یــا پــه “د رشکتونــو خیریــه
ورکــړې” بدلــه کــړه .د رشکتونــو لــه خــوا ټولنیــز مســؤوالنه چلنــد
تــه پــه کتنــې رسه دا بدلــون لــه یــوې خــوا د یــاد مفهــوم درک
ښــه کــوي او لــه بلــې خــوا دې څېړنــې تــه د مــرف کوونکــو د
ښــه وايل پــه اړه عامــه پوهــه وړانــدې کــوي.
د نفوسو ارقام
د مــرف کوونکــو د احساســاتو د منطقــي درک لپــاره مــوږ د
هېــواد پــه پینځــو مهمــو ښــارونو کابــل ،هــرات ،مــزار رشیــف،
جــال آبــاد او کندهــار کــې لــه  ۲۰۰څخــه د ډېــرو کســانو یــوه
کیفــي رسوې تــررسه کــړه .د کابــل ښــار د ماهیــت او د عــادي
خلکــو پــه منــځ کــې د  CSRپــه اړه د شــته معلوماتــو کچــې
تــه پــه پاملرنــې رسه ډېــری مرکــه شــوي کســان پــه کابــل کــې
وو ( .)٪۳۳نــور ښــارونه نســبتاً پــه مســاوي ډول ښــودل شــوي
دي ،هــر یــو شــاوخوا  ،٪۱۹-۱۲پــه دې ډول رسوې کــې پــه
ټولیــزه توګــه پــه ټولــو مهمــو ښــارونو کــې د یــو اســتازي نظــر
د عمومــي جمعیــت د درک پــه توګــه وړانــدې کــوي .کــه څــه
هــم مــوږ د کلیوالــو ســیمو لــه وګــړو رسه مرکــه نــه ده کــړې او
د هغــوی نظرونــه پــه دې رسوې کــې نــه دي منعکــس شــوي؛
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خــو مــوږ داســې انګېــرو چــې د  CSRلــه ونــډې څخــه د هغــوی د
پوهــاوي  -درک کچــه او لــه رشکتونــو څخــه د ټولنیــز مســؤولیت
د ژمنتیــا د یــوې کچــې د ښــودلو لپــاره د عــادي مــرف کوونکــو
طمعــې پــه نســبي ډول د دې رسوې لــه موندنــو رسه د پرتلنــې وړ
وي .مــوږ پــه بېالبېلــو ښــارونو کــې د مــرف کوونکــو د نظریاتــو
تــر منــځ ځینــي توپیرونــه ومونــدل؛ خــو رسه لــه دې پــه ټولــه کــې
دغــه نظریــات پــه بشــپړه توګــه د پرتلنــې وړ وو.
ښارونه

د مرکو شمیر

کابل
هرات
مزار رشیف
جالل آباد
قندهار
جمله

سلنه

67

33

36

17.7

40

19.7

35

17.2

25

12.3

203

100

 20انځور – د مرکه شوو کسانو سني ګروپونه

څلورم جدول :د هر ښار په رس د مرکو شمیر

لــه مرکــه شــوو مــرف کوونکــو رسه چــې پــه بېالبېلــو برخــو
کــې ښــکېل وو ،لکــه پــه ســرو ،منځنیــو او کوچنیــو رشکتونــو،
 ،NGOsعلمــي بنســټونو او یــا یــې پــه حکومــت کــې کار کاوه او
یــا د خلکــو پــه منــځ کــې پرتــه لــه کــوم مســتقیم ســازماين تــړاو
څخــه یــې ژونــد کاوه .لــه دې املــه د دوی هغــه نظریــات چــې
پــه دې رپــورټ کــې منعکــس شــوي دي هــر اړخیــز دي او د
هېــواد د وګــړو د هــرې کټګــورۍ اســتازیتوب کــوي.
مرکه له:
مرصف کوونکو رسه
سرتو رشکتونو رسه
منځنیو کمپنو رسه
کچونیو کمپنیو رسه
ملی  NGOsرسه
نړیوالو  NGOsرسه
علمي مرکزونو رسه
جمله

سلنه

شمیر
97

47.8

23

11.3

21

10.3

7

3.4

22

10.8

7

3.4

26

12.8

203

100

پنځم جدول :د مرکو تړاو

لــه بــده مرغــه د هېــواد د کلتــوري رشایطــو د ماهیــت لــه کبلــه،
زمــوږ ډېــری مرکــه شــوي کســان نارینــه ( )٪۸۸وو ،یواځــې ٪۱۱
یــې مېرمنــې وې.
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کابــو  ٪۷۵مرکــه شــوي وګــړي پــه  ۴۰-۲۰ســني کټګوریــو کــې
راتلــل ،چــې پــه ســمه توګــه پــه افغانســتان کــې د وګــړو د
عمومــي وېــش اســتازیتوب کــوي ( ٪۶۸لــه  ۳۰کلونــو النــدې)
د مرکــه شــوو وګــړو د زده کــړې کچــه پــه حقیقــي ډول د هېــواد
د ښــوونې د منځنــۍ کچــې منعکســوونکې نــه ده ،چــې د نارینــه
وو د ســواد کچــه  ٪۳۲ښــیي (یونیســکو) .مــوږ دغــه رسوې
ډېــری د لوســتو کســانو او بیــا پــه ځانګــړي ډول د لــوړو زده کــړو
درلودونکــو کســانو تــر بریــده تــررسه کــړه؛ یعنــې لــه ٪۶۴داســې
زده کوونکــو رسه چــې د لېســانس پــه درجــه او یــا یــې لــه دې
څخــه هــم لــوړې زده کــړې کــړې وې .دا توپیــر د درک وړ دی،
ځکــه چــې د ښــاري ســیمو د اوســېدونکو ډېــری برخــه د مــي
منځنــۍ کچــې پــه پرتلــه ډېــر لوســتي دي ،لــه همــدې املــه د
دوی د عوایــدو کچــه هــم پــه عمومــي ډول لــوړه وه ،پــه منځنــي
ډول میاشــتني عوایــد یــې کابــو  ۴۲۰۰۰افغانــۍ او منځنــۍ عایــد
یــې ۲۶۵۰۰افغانیــو تــه رســېده.

 21انځور :د رسوې شوو کسانو د زده کړې کچه

د  CSRپه اړه د معلوماتو رسچینه
کلــه چــې څــو چانســونه د ټاکلــو لپــاره ورکــړل شــول ،لــه مرکــه
شــوو کســانو څخــه کابــو  ٪۸۵د رشکتونــو د برشدوســتانه کړنــو پــه
اړه خــر وو او کابــو  ٪۸۲پــه دې بــاور وو ،چــې دا د هېــواد لــه
ټولنیــزې پراختیــا رسه مرســته کــوي .دوی ډېــری د رشکتونــو د
برشدوســتانه کړنــو پــه اړه د ټلویزیــون /راډیــو ( )٪۶۷او ټولنیــزو
رســنیو ( ،)٪۵۲او  ٪۲۶بیــا د رشکتونــو لــه خیریــه ورکــړو رسه د
خپلــو شــخيص تجربــو لــه الرې پــوه شــوي وو .مــوږ پــه بېالبېلــو
والیتونــو کــې ځینــي توپیرونــه ومونــدل ،پــه مــزار رشیــف او
کندهــار کــې خلکــو پــه ټولنیــزه پراختیــا کــې د رشکتونــو د CSR
ونــډه  ٪۱۰یعنــې لــه نــورو درې مهمــو ښــارونو څخــه یــې تيټــه
وښــوده .پــه مــزار رشیــف کــې کابــو  ٪۱۰کــم مــرف کوونکــي

پــه دې بــاور وو ،چــې پــه CSRکــې ښــکېلتیا د رشکتونــو انځــور
ښــه کــړی دی .پــه دې اړه د نــورو ښــارونو لیدلــوري د پرتلنــې
وړ وو .پــه کابــل کــې د نــورو ښــارونو پــه پرتلــه د  CSRپــه اړه د
منځنــۍ کچــې پوهــه د ټلویزیــون /راډیــو لــه الرې کابــو  ٪۱۵وه،
پــه داســې حــال کــې چــې د ټولنیــزو رســنیو لــه الرې کابــو ٪۱۰
د نــورو ښــارونو پــه پرتلــه لــږه د پــام وړ وه .هــرات پــه اســتثنايي
ډول د  CSRپــه اړه د ټولنیــزو رســنیو لــه الرې د نــورو ښــارونو پــه
پرتلــه د پوهــې یــوه تیټــه کچــه کابــو  ٪۲۰وښــوده .پــه مــزار
رشیــف کــې د نــورو ښــارونو پــه پرتلــه کابــو  ٪۱۰ډېــرو مــرف
کوونکــو د  CSRپــه اړه لــه خپلــو دوســتانو او کورنیــو څخــه پوهــه
ترالســه کــړې وه.

 22انځور -د  CSRپه اړه د معلوماتو رسچینه

د مرصف کوونکو له خوا د  CSRستاینه
مــوږ د عامــو خلکــو پــه منــځ کــې د هغــو رشکتونــو لپــاره د
قدردانــۍ یــو عمومــي احســاس ومونــد ،چــې پــه خیریــه ورکــړو
کــې ونــډه لــري .کابــو  ٪۷۹مرکــه شــوو وګــړو څرګنــده کــړه،
چــې دوی لــه هغــو کمپنیــو څخــه محصــوالت یــا خدمتونــه
پېــرل غــوره بــويل ،چــې پــه خیریــه کارونــو کــې ونــډه لــري او
پــه مســؤوالنه بڼــه چلنــد کــوي .کلــه چــې پوښــتنه وشــوه آیــا
دوی غــوره بــويل ،لــه هغــو کمپنیــو څخــه توکــي او یــا خدمتونــه
وپېــري ،چــې روغتیايــي پاملرنــې ،ښــوونیز خدمتونــه ،د څښــاک
پاکــې اوبــه ،چاپېریــال تــه پاملرنــې وړانــدې کــوي یــا یــو پیاوړی
خیریــه پروګــرام لــري یــا د خپلــې ټولنــې او هېــواد پــر وړانــدې
درنــاوی او پــه دې اړه ځانګــړې پاملرنــه ښــيي؟ لــه  ٪۹۰څخــه
ډېــر ځــواب ویونکــي “پــه کلکــه موافــق” یــا “موافــق” وو .پــه
منځنــي ډول د هــرات پــه ښــار کــې د ټولــو هغــو خدمتونــو لپــاره
د نــورو ښــارونو پــه پرتلــه د قدردانــۍ یــوه ډېــره ټیټــه کچــه ٪۷
څرګنــده شــوه ،چــې د رشکتونــو لــه خــوا وړانــدې کېــږي .د نــورو
ښــارونو د قدردانــۍ کچــه لــه یــو بــل رسه نســبتاً د پرتلنــې وړ وه.

 23انځور -د مسؤولو رشکتونو لپاره د پېرودونکو غوره والی

دې پایلــو وښــوده کــه چېــرې کمپنــۍ د خپلــو خیریــه ورکــړو
پروګرامونــه پــه ســمه توګــه تبلیــغ کــړي ،تــر ډېــره بریــده شــونې
ده ،چــې پېرودونکــي بــه یــې لــه نــورو برنډونــو څخــه وړانــدې
وټاکــي .زمــوږ د رشکتونــو رسوې دا ارزونــه نــه تأییــدوي (۱۲
انځــور تــه دې مراجعــه ويش)؛ دوی یواځــې کابــو  ٪۱۴ســرې
کمپنــۍ او  ٪۱۰منځنــۍ کمپنــۍ ښــيي ،چــې د  CSRد ډېــرو
لګښــتونو ســتاینه کــوي او وايــي ،چــې دغــه ډېــر لګښــت بــه
پــه خرڅــاو کــې لوړوالــی وهڅــوي .رسبېــره پــر دې د ســرو
کمپنیــو یواځــې  ٪۳۶او  ٪۳۰منځنیــو کمپنیــو وویــل ،چــې د CSR
ډېــره ونــډه بــه د دوی د پېرودونکــو وفــاداري ډېــره کــړي .داســې
ښــکاري ،چــې رشکتونــو خپلــې کورنــۍ دنــدې نــه دي تــر رسه
کــړي او پــه دې توګــه هغــه ممکنــه لــوړه ګټــه نــه وینــي ،چــې
دوی یــې پــه ټولنیــزه توګــه د مســؤوالنه چلنــد او لــه هغــې رسه
ســم د تبلیغاتــو لــه الرې تــر الســه کــوالی يش .دوی د خپلــو
هغــو پېرودونکــو ســتاینه نــه کــوي ،چــې پــه ټولنیــزه توګــه لــه
مســؤولو رشکتونــو ځکــه مالتــړ کــوي او د هغــوی هغــه ســیاالن
ســپکوي ،چــې پــه ټولنیــزه توګــه مســؤوالنه چلنــد نــه کــوي .د
دې رسوې موندنــې لــه هغــه نړیــوال بدلــون رسه اړخ لګــوي،
چــې رشکتونــه بــه لــه ښــه تعریــف شــوي او ښــه تبلیــغ شــوي
 CSRپروګــرام رسه پــه خپــل خرڅــاو او د ګټــو پــه شــمېر کــې
پــه لــوړه کچــه ډېروالــی ووینــي .دا خــورا مهمــه ده ،چــې افغــان
رشکتونــه :الــف) د دې مهــم بدلــون پــه اړه خــر شــوي دي ،ب)
د  CSRپــه اړونــدو فعالیتونــو کــې د اغېزمــن او متمرکــز ګــډون
لپــاره هڅــول شــوي دي ،او ج) پــه  CSRکــې د خپلــې ښــکېلتیا
پــه اړه خپلــو پېرودونکــو تــه پــه اغېزمــن ډول تبلیــغ کــوي ترڅــو
د خپــل ټولنیــز مســؤوالنه چلنــد او کړنــو ریښــتینې ګټــې وګــوري.
مــرف کوونکــي د رشکــت د بــازار موندنــې د اســتازو پــه
توګــه
کابــو  ٪۶۷مرکــه شــوو دا هــم وویــل ،چــې دوی خپلــو دوســتانو
او کورنیــو تــه د هغــو کمپنیــو د توکــو او خدمتونــو د پېرلــو پــه اړه
د سپارښــتنې لپــاره زړه نــا زړه نــه دي ،چــې پــه ټولنیــزو مســؤوالنه
کړنــو کــې ونــډه لــري .دا شــمېره پــه کندهــار کــې پــه پــام وړ
ډول ټیټــه وه (کابــو  ،)٪۲۳پــه داســې حــال کــې چــې د کابــل
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مــرف کوونکــي کابــو  ٪۹خپلــو دوســتانو او کورنــۍ تــه د توکــو
پــه اړه د سپارښــتنې خــورا لېــوال وو؛ نــو ځکــه مــرف کوونکــي
لېــوال دي ،چــې د  CSRښــه پروګــرام درلودونکــي رشکتونــه
د بازارموندنــې د اســتازي او د پراختیــا ورکوونکــي پــه توګــه
خدمــت وکــړي .دا ډول پروګرامونــه ځکــه د رشکتونــو لپــاره د پــام
وړتیــا “ لــوړ شــوی ارزښــت” لــري (وړانــدې لــه دې چــې خپــل
محصــوالت او خدمتونــه پېرودونکــو تــه وړانــدې کــړي کمپنــۍ د
هغــې پــه کیفیــت او ارزښــت کــې ښــه والــی یــا ډېروالــی راويل)
تــر څــو پــه داســې ګټــوره بڼــه وکارول يش ،چــې د بازارموندنــې
لپــاره لــه شــته بدیجــې رسه ســم هغــه واټــن ډېــر کــړي.
د CSRلپاره د حکومت هڅوونکي
د مالیــې وزارت پــه ګــډون لــه حکومتــي ادارو رسه زمــوږ مرکــو
وښــوده ،چــې دوی د خیریــه ورکــړو لپــاره د مالیــايت هڅوونکــو
وړانــدې کولــو تــه لېــوال نــه دي ،ځکــه چــې پــه اوســني وخــت
کــې د حکومــت لومړیتــوب د مالیاتــو راغونــډول دي نــه د مالیاتــو
د کموونکــو وړانــدې کــول .مــرف کوونکــي د حکومــت لــه
دې مفکــورې رسه موافــق نــه دي او پــه څرګنــد غــږ ( )٪۸۸دا
وایــي ،چــې حکومــت بایــد هغــو رشکتونــو تــه هڅوونکــي وړانــدې
کــړي ،چــې پــه ټولنیــزو مســؤولیتونو کــې ونــډه لــري .د کابــل
ښــار اوســېدونکو د نــورو ښــارونو پــه پرتلــه پــه منځنــۍ کچــه
ټیټــه ٪۱۱درجــه ســلنه وښــوده .یواځــې  ٪۵ځــواب ویونکــو پــر
دې ډول هڅوونکــو اعــراض درلــود ،چــې د خلکــو لــه خــوا د
پــام وړ غربګــون دی .دغــه موندنــې د افغانســتان د مــدين ټولنــې
انســتیتیوت او رشکتونــو لپــاره د دې ډول هڅوونکــو پــه مالتــړ
د اليب پــه موخــه یــوه پیــاوړې وســیله پــه الس ورکــوي .دا بــه
د حکومــت تنــګ نظــري وي ،چــې د خلکــو د ژونــد د کیفیــت د
ښــه کولــو او د هېــواد پــه ټولنیــزې ،اقتصــادي ،چاپېریــايل او
ســیايس پراختیــا کــې د  CSRد یــو پیــاوړي پروګــرام ارزښــت تــه
پــه ټیــټ نظــر وګــوري.

“پــه کلکــه موافــق” وو ،پــه داســې حــال کــې چــې یواځــې
 ٪۲موافــق نــه وو .هېــڅ ځــواب ویونکــی د حکومــت د خیریــه
پروګرامونــو لــه الزاماتــو رسه “پــه کلکــه مخالــف” نــه و ،کــه
څــه هــم کابــل او هــرات د مکلــف شــوو رشکتونــو لــه خیریــه
ورکــړو څخــه لــږ مالتــړ  ٪۸-۶وښــود؛ خــو د پینځــو ښــارونو
پــه منــځ کــې بیــا هــم د ډېــر پــام وړ توپیــر نــه ګڼــل کېــږي.
کلــه چــې پوښــتنه لــه خیریــه ورکــړو څخــه د  CSRټولیــزې
مفکــورې تــه واوښــته ،ځوابونــو رسه توپیــر درلــود ،ځکــه چــې د
ګــڼ شــمېر مــرف کوونکــو لــه خــوا د  CSRمفهــوم پــه واضــح
ډول نــه و درک شــوی .د ځــواب ویونکــو  ٪۶۵پــر رشکتونــو د
 CSRد مقــررو پــر وضــع کېــدو اعــراض درلــود ( کابــل لــه ٪۲۳
څخــه لــږ ،او هــرات لــه  ٪۱۳څخــه لــږ ،پــه داســې حــال کــې
چــې مــزار رشیــف ،کندهــار او جــال آبــاد لــه  ٪۲۳-۱۴څخــه
ډېــر) او کابــو  ٪۴۶ځــواب ویونکــي د هغــو رشکتونــو لــه مجازاتــو
رسه موافــق وو ،چــې د  CSRپــه نوښــتونو کــې ونــډه نــه لــري
( هــرات او مــزار رشیــف لــه کابــو  ٪۲۲د مجازاتــو لپــاره ډېــر
مالتــړ وښــود ،کندهــار او جــال آبــاد لــه کابــو  ٪۲۵تــر هغــې
لــږ مالتــړ وښــود) .دا څرګنــد توپیــر ښــايي یواځــې د  CSRد
مضمــون پــه اړه د وضاحــت د نشــتوايل لــه املــه رامنځتــه شــوی
وي .د رشکــت د خیریــه ورکــړي مفکــوره او همــداراز د  CSRد
نــورو عنــارصو پــه اړه لکــه چاپېریــال ،هېــواد ،ټولنــې تــه پاملرنــه،
د څښــاک د پاکــو اوبــو برابــرول ،ښــه پوهنــه او ښــې روغتیايــي
پاملرنــې د ځــواب ویونکــو لــه کلــک مالتــړ رسه مخامــخ شــوې،
چــې لــه  ٪۹۰څخــه ډېــرو ځــواب ویونکــو پــه دې اړه خپــل
مالتــړ څرګنــد کــړ .پــه داســې حــال کــې چــې مــرف کوونکــو
د حکومــت پــر وضــع شــوي  CSRاعــراض درلــود .پــه حقیقــت
کــې مــرف کوونکــي لــه حکومــت څخــه غــواړي ،چــې د CSR
لپــاره یــوه مقــرره طــرح کــړي ترڅــو د  CSRد اړونــدو لګښــتونو
لپــاره هڅوونکــي وړانــدې کــړي.
ځــواب ویونکــي پــه دې ډېــر ښــه پوهېږي ،چــې کوچنــۍ کمپنۍ
هــم لــه مــايل او هــم لــه حقوقــي اړخــه خــورا زیامننېدونکــې دي.
پــه پایلــه کــې  ٪۵۷ځــواب ویونکــو پــر کوچنیــو کمپنیــو د  CSRد
یــوې مقــررې وضــع کېــدل رد کــړل .پــه کابــل کــې دا شــمېره پــه
پــام وړ توګــه  ٪۷۸لــوړه وه ،مــزار رشیــف او جــال آبــاد پــه پــام
وړ ډول ټیټــه پــه ترتیــب شــاو خــوا ســیمې یــې  ٪۴۶او  ٪۳۵وې.

 24انځور -حکومت د CSRلپاره هڅوونکي وړاندې کوي.

د  CSRلپاره د حکومت فرمان
مــرف کوونکــي پــه کلکــه د حکومــت لــه خــوا د خیریــه
ورکــړو د پروګــرام د مکلفیتونــو مالتــړ کــوي .کابــو ٪۷۷
ځــواب ویونکــي لــه دې ډول الزاماتــو رسه یــا “موافــق” یــا
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د  CSRد پیسو لګول
کابــو ٪۶۶ځــواب ویونکــو لــه رشکتونــو څخــه دا غوښــته درلــوده،
د دې پــر ځــای چــې د  CSRپیســې د حکومــت یــا د درېیــم الس
لــه الرې لېــږدوي ،پــه خپلــه دې ولګــوي .دا شــمېره پــه کابــل او
هــرات کــې د کابــو  ٪۲۰څخــه لــږه ټیټــه وه او پــه نــورو ښــارونو
کــې  ٪۲۵ښــودل شــوې ده .د رشکتونــو لپــاره پــه خپلــه د CSR
د پیســو د لګولــو دا غــوره کــول احتــال لــري پــر حکومــت یــا
درېیــم لــوري د مــرف کوونکــو د نــه بــاور لــه کبلــه وي .دا ډول

بــې بــاوري ښــايي د نــورو الملونــو تــر څنــګ هېــواد تــه د وړانــدې
کوونکــي ګټــور کار بنســټونه یعنــې د مــدين ټولنــې د بنســټونو پــه
څېــر د نــورو بنســټونو پــه بــاب د عامــه پوهــاوي نشــتوالی او لــه
داســې بنســټونو رسه د اړیکــو نــه شــتون وي ،د دوی پــه آنــد کــه
چېــرې رشکتونــه پــه خپلــه پــه بــري کارونــو کــې ښــکېل يش
لــه درېیــم الس څخــه د مرســتنې غوښــتنې پــه پرتلــه بــه ډېــرې
ګټــورې پایلــې رامنځتــه يش .رسبیــره پــر دې رشکتونــو تــه د
 CSOد پــروژو د ښــودلو لپــاره د ښــو پېژنــدل شــوو او ښــو تبلیــغ
شــوو پروګرامونــو د نــه شــتون لــه املــه مــرف کوونکــي د نــورو
لــه خــوا د رشکتونــو د  CSRځانګــړو شــوو مرســتو لګولــو او لــه
خطــر رسه د مخامــخ کېــدو پــه اړه زړه نــا زړه دي .پــه کابــل او
هــرات کــې چېــرې چــې پــرې  NGOsبــاور خــورا عــام دی ،د
ځــواب ویونکــو ځوابونــه د  NGOsپــه اړه لــه  ٪۴۵رسه لــږ تنــد
وو .پــه ورتــه ډول ځــواب ویونکــو لــه  ٪۴۱تــر  ٪۳۴رسه هغــه
نظــر رد کــړ ،چــې حکومــت دې د  CSRپیســې غونــډې او بیــا دې
ووېــي ،د کابــل مــرف کوونکــي بیــا د نــورو ښــارونو پــه پرتلــه
د دې چــار ډېــر مالتــړي وو.
لنډیز
پــه لنــډ ډول ویــای شــو ،چــې مــرف کوونکــي لــه رشکتونــو
څخــه غــواړي ترڅــو پــه ټولنیــز ډول مســؤول واويس او د
دوی د تولیــدي توکــو او خدمتونــو د پېرلــو ،د خپلــو کورنیــو او
دوســتانو د هڅولــو لــه الرې دوی تــه د ټولنیــزو مســؤولیتونو لپــاره
انعــام ورکــړي .دوی غــواړي ،چــې حکومــت وهڅــوي ترڅــو د
رشکتونــو لپــاره هڅوونکــي وړانــدې کــړي او پــه پایلــه کــې هغوی
وهڅــوي او د ټولنــې پــر وړانــدې د مســؤول پاتــې کېــدو لپــاره یې
راجلــب کــړي .کــه دوی داســې و نــه کــړي ،مــرف کوونکــي
غــواړي لــه حکومــت څخــه مالتــړ وکــړي ترڅــو د رشکتونــو لــه
خــوا خیریــه ورکــړې جــري کــړي او پــه هغــه ځــای کــې چــې
الزم وي د ټولنیــز مســؤولیت د منلــو پــه برخــه کــې د پاتــې راتللــو
لپــاره دې جریمــې هــم وضــع کــړي.
عــام مــرف کوونکــي غــواړي رشکتونــه د خپلــو ځانګــړو شــوو
مــايل مرســتو وېــش پــه خپــل الس کــې واخــي .دوی د حکومت
لــه خــوا د دې مرســتو راغونــډول بیــا یــې پــر اړو کســانو وېشــل
منطقــي نــه ګڼــي .دوی پوهېــږي ،چــې کوچنــۍ کمپنــۍ د
اقتصــادي او ســیايس بدلونونــو پــر وړانــدې زیامننوونکــي دي،
دوی غــواړي ،چــې پــه خپلــه خوښــه پرېښــودل يش تــر څــو
ټولنیــز مســؤوالنه چلنــد ومنــي.

د مــرف کوونکــو احســاس د رشکتونــو ،حکومــت او مــدين
ټولنــې لپــاره یــو مهــم فکټــور دی ،چــې بایــد پــام او درنــاوی
ورتــه وکــړي.
رشکتونــه بایــد دا درک کــړي ،چــې مــرف کوونکــي د خلکــو،
هېــواد او پــه ټولــه کــې د ټولنــې پــه اړه د هغــوی د چلنــد پــر
وړانــدې حســاس دي .مــرف کوونکــي بــه د خــورا ډېــرو ټولنیزو
مســؤولو کمپنیــو پــه مالتــړ یــو عاقالنــه تصمیــم ونیــي .پــه یــو
ســیايل کوونکــي چاپېریــال کــې دا مهمــه ده ،تــر څــو رشکتونــه
دې ډول فکټورونــو تــه پــام وکــړي ،چــې کــوالی يش دوی لــه
ســیالۍ کوونکــو څخــه بېــل یعنــې ځانګــړي کــړي.
حکومــت بایــد دا درک کــړي ،چــې مــرف کوونکــي ورڅخــه
غــواړي د رشکتونــو پــه هڅولــو او راجلبولــو کــې د مرشتابــه رول
ولوبــوي او آن رشکتونــه پــه دې قانــع کــړي چــې نــه یواځــې د
خپلــو اړینــو عوایــدو پــه اړه اندېښــمن واويس؛ بلکــې پــه یــوې
خــورا جــدي بڼــه دې ټولنــې تــه د بېرتــه ورکــړې پــه اړه هــم
خپــل مســؤولیت ادا کــړي.
لــه دې املــه دغــه مــرف کوونکــي غــواړي تــر څــو حکومــت
داســې قوانیــن ،مقــررې او قواعــد وضــع کــړي ،چــې پــه هېــواد
کــې د  CSRد بهیــر الرښــوونه وکــړي .دوی لــه حکومــت څخــه
دا هــم غــواړي ،چــې بیــا دې دغــه قوانیــن ،مقــررې او قواعــد
تنفیــذ او دا دې تضمیــن کــړي ،چــې رشکتونــه پــه ټولــه کــې د
ټولنــې د خیرښــېګڼې پــه برخــه کــې اغېزمــن لوبغــاړي دي.
د مــدين ټولنــې بنســټونه پوهېــږي ،چــې نــه بــه حکومــت او نــه
بــه رشکتونــه د پــام وړ چــارې پیــل کــړي تــر څــو پــه یــو ګــډ
ټولنیــز مســؤولیت کــې ښــکېل يش .لــه دې املــه دا د حکومــت
مســؤولیت دی ،چــې د مــرف کوونکــو احســاس پــه عمــي
پالیســیو ،قوانینــو بــدل کــړي او لــه داســې سیســټمونو مالتــړ
وکــړي ،چــې پــه ټولنیــز مســؤوالنه چلنــد کــې د رشکتونو ښــکېلتیا
ښــه تنظیــم ،آســانه ،اغېزمنــه ،لــه ترینګلتیــا او مخالفــت څخــه
یــې پاکــه کــړي.
د حکومــت ،رشکتونــو او مــدين ټولنــې د ســازمانونو ترکیــب پــه
افغانســتان کــې د  CSRد پراختیــا د بریالیتــوب لپــاره خــورا مهــم
دی.
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 .۵په افغانستان کې د  CSRاغېزې او مراعت
 ۵.۱په افغانستان کې د CSRد اغېزو ټاکل

پــه افغانســتان کــې د  CSRد اړونــدو فعالیتونــو د اغېــزې ټــاکل
خــورا ســتونزمن کار دی .د ډکتــورا د ښــوونیزې دورې یــو افغــان
محصــل ښــاغلی عبداللــه عــادل چــې د جرمنــي پــه بوکهــم
( )Bochumپوهنتــون کــې زده کــړه کــوي پــه  ۲۰۱۷کــې هڅــه
وکــړه څو“پــه افغانســتان کــې د رشکتونــو د ټولنیــزو مســؤولیتونو
( )CSRکړنــارې او اقتصــادې اغېــزې” وڅېــړي .د دې څېړنــې
موخــه “پــه افغانســتان کــې د  CSRد بېالبېلــو طرحــو او د CSR
د نوښــتونو تــر شــا د رشکتونــو لــه خــوا د نظریاتــو راســپړل وو”.
نومــوړي غوښــتل ،چــې پــه هېــواد پــورې ځانګــړې د  CSRد
فعالیتونــو د یــو ډول پېژندنــه طــرح کــړي او بیــا هغــه پــه پرمختللو
او مــخ پــر ودې هېوادونــو کــې لــه ورتــه کار رسه پرتلــه کــړي.
همــدا راز د دې څېړنــې موخه“پــه ژوره توګــه د ځینــو موضوعګانــو
( CSRد پــروژو) ارزونــه” او“پــر ځايــي ټولنــو د هغــې د اقتصــادي
اغېــزو لپــاره د اقتصــادي ارزونــې د کړنــارو کارول” و .هغــه
غوښــتل پــوه يش ،چــې “ښــايي  CSRپــه افغانســتان کــې د
عامــه خدمتونــو د مرســتو ځــای نیوونکــی یــا بدیــل وي”.
د افغــان کمپنیــو ســوداګريزې ویــب پاڼــې یــې وارزولــې او یــوه
آنالیــن ژوره اکتشــايف رسوې یــې تــر رسه کــړه ،ښــاغيل عــادل
داســې انګېرلــه چــې د CSRاړونــد فعالیتونــه د شــمېر لــه مخــې د
پــام وړ دي او د هغــې د “شــتون” او “اغېــزو” د ارزولــو لپــاره یوې
څېړنــې تــه اړتیــا ده .کــه څــه هــم لــه لومړنــۍ رسوې وروســته د
هغــو ســتونزو او مخالفتونــو لــه املــه چــې د  CSRد نوښــتونو د
ســیمو پــه پېژندنــه ،کتنــه او ارزونــه کــې وررسه مخامــخ شــوی
و ،پرتــه لــه دې چــې خپلــه څېړنــه پرېــږدي بــل انتخــاب یــې
نــه درلــود .د اړونــدو وزارتونــو او بنســټونو لــه خــوا د  ۱۸رســمي
مکتوبونــو لــه الرې یــې مالتــړ کېــده او لــه  ۷۰څخــه ډېــرو
تبادلــه شــوو رســمي او غیــرې رســمي برېښــنا لیکونــو د څېړنــې
پــر بنســټ د دې پــروژو لــه ارزونــې مالتــړ کاوه .پــه ټولــه کــې
ښــاغلی عــادل وکــوالی شــول ،چــې پــه څلــورو والیتونــو کــې
لــه یواځــې  ۱۱موقعیتونــو لیدنــه وکــړي ترڅــو پــر پــروژو بیــا
کتنــه وکــړي ،ځکــه چــې کمپنیــو محرمیــت ،بــاور او نــور پــټ
موضوعــات مطــرح کــړل .د ښــاغيل عــادل لپــاره ســتونزې د یــو
همــکار پــه توګــه د یــوې مســؤولې ادارې پــه نــه شــتون کــې
نــورې هــم ډېــرې شــوې .پــه پایلــه کــې پــه ډېــرو حاالتــو کــې
هغــه و نــه شــو کــوالی ،چــې د رشکتونــو پــه وېــب پاڼــو کــې د
لســټ شــوو پــروژو پېژندنــه او کتنــه وکــړي .کتــل شــوو پــروژو
کــې د روغتونونــو ،ښــوونځیو ،د انټرنــټ لــه الرې د زده کــړې
مرکزونــه ( ،)e-learningد اوبــو څــاه ګانــې او لــه لیــرې الرې
د درملنــې ( )telemedicineپــروژو پــه ګــډون خدمتونــه شــامل
وو .ښــاغيل عــادل دا النــدې مهمــې پایلــې برابــرې کــړي دي:
1 .1ټولــې ســرې کمپنــۍ ځینــي ټولنیــز فعالیتونه تــر رسه کوي،

خــو یواځــې ځینــې یې د  CSRله اصطالح رسه آشــنايي لري.
2 .2د مخابراتــو ســکټور یــو مهــم ســکټور دی ،چــې
خصــويص کمپنــۍ پکــې منظــم ټولنیــز فعالیتونــه لــري.
3 .3د خصــويص کمپنیــو ډېــری ټولنیــزې پــروژې لنــډ مهالــې
پــروژې دي ،چــې د ګټــه اخیســتونکو د څــرک معلومــول
پکــې خــورا ســتونزمن دي (لکــه د ناورینونــو پــر وړانــدې
غربګــون او د خوراکــي توکــو وېــش ،او داســې نــور).
رسبېــره پــر دې ځینــې پــروژې پــه هغــو ســیمو کــې پــي
شــوي دي ،چــې پــه همــدې ســیمه کــې ورتــه خدمتونــه
د  NGOsلــه خــوا هــم وړانــدې شــوي دي او دا د CSR
د اړونــدو پــروژو د خالصــو اغېــزو ټــاکل ســتونزمنوي.
4 .4د  CSRد پروژو تر شا د ساتنې او څارنې د یو دوامدار میکانیزم
د نــه شــتون لــه املــه نــږدې ټولــې پروژې یــا ویجاړې شــوې
دي یــا لــه څــو کلونــو وروســته لــږې اغېزمنــې شــوې وې.
5 .5د ســوداګرۍ او اقتصــاد ټولیــز حالــت د دې المــل شــو،
چــې رشکتونــه د خپلــو ټولنیــزو پــروژو مرســتې پــرې کــړي.
6 .6ډېریــو کمپنیــو د خپلــو ټولنیــزو فعالیتونــو لپــاره جــا
بنســټونه جــوړ کــړي دي .رسه لــه دې چــې پــه ځینــو
کمپنیــو کــې د بازارموندنــې او بــري رسچینــو څانګــې د
 CSRد پــروژو مســؤولیت پــر غــاړه لــري ،یعنــې ریښــتینو
پــروژو تــه یــې پــه کــره ډول اشــاره ســتونزمنه کــړې ده.
7 .7ځینــې پــروژې (د روغتونونــو ،ښــوونځیو ،د اوبــو کوچنــۍ
څــاه ګانــو او د لوبــو د ډګرونــو رغــول) ښــايي د اقتصــادي
اغېــزو د ارزولــو لپــاره پــه پــام کــې ونیــول يش؛ کــه څــه هــم
د دوی د اغېــزو ټــاکل ســتونزمن کار دی ځکــه چې رشکتونه
پــه خپلــه د دې تســهیالتو پــه بهیــر کــې ښــکېل نــه دي.
8 .8ډېــرې لــږې پــروژې نــورې څېړنــې تــه هــم لېوالــې وې؛ د
دوی پــه منــځ کــې د روشــن لــه خــوا د ټیــي میډیســن یــوه
پــروژه او د افغانســتان د  MTNلــه خــوا د سکالرشــیپونو د
وړانــدې کولــو یــوه پــروژه د یادونــې وړ وه.
د یــو مدیریتــي چاپېریــال او د  CSRد مفهــوم پــه اړه د پــوره درک
نشــتوايل (د رپورټونــو د یــو ګــډ میکانیــزم ،د ژمنــو لنــډ مهــال
ماهیــت چــې د رشکــت نفــوذ یــې د نوښــتونو پــر دوام محــدود
کــړی دی ،پــه پــام وړ ســیمو کــې لــه حکومــت او د  NGOلــه
لوبغــاړو رسه د پــوره همغــږۍ نشــتوايل او داســې نــورو) لــه کبلــه
چــې د دې ډول نوښــتونو د اغېــزو ارزول یــې خــورا ســتونزمن
کــړي وو ،د څېړنــې د پــروژې ټولیــزه ارزونــه همــدا وه .د څېړنــې
پــر پایلــو رسبېــره د ځینــو رشکتونــو لــه خــوا پــه ناســم ډول د CSR
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د پراختیــا ،حــدودو او د بریــا د کچــې وړانــدې کولــو هــم د CSR
ریښــتینې اغېــزې اغېزمنــې کــړي دي.

ونــډه پــه ټولنــه کــې او یــا د ټولنــې پــر وړانــدې) د بدلېــدو او
پاتــې کېــدو ښــه احتــال لــري.

د ښــاغيل عــادل موندنــو لــه هغــو نظرونــو رسه ســمون درلــود،
چــې د ارزونــې پــر مهــال تــر الســه شــوي وو ،چــې پــه پــام وړ
ډول یــې د مقــررو او د حکومــت لــه خــوا د څارنــې نشــتوالی یــې
د  CSRد نوښــتونو د نــه اغېزمنتــوب لپــاره تورنــول .رس بېــره پــر
دې د اغېزمنــو شــوو رشکتونــو او هــم پــه پــام وړ ټولنــو کــې د
 CSRد حــدودو او رشایطــو پــه اړه د ســم پوهــاوي نشــتوايل پــه
هېــواد کــې د  CSRد نوښــتونو د نــه اغېزمنتیــا پــه برخــه کــې
ونــډه درلــوده.

پــه افغانســتان کــې داســې سیســټمونه یــا مقــررې نــه شــته،
چــې رشکتونــو تــه آن پــه یــو مســؤول بنســټ د بدلېــدو پــه لــور
الرښــوونه وکــړي ،یــا یــو “ښــه تبعــه رشکــت” پاتــې يش .پــه
کــوم ځــای کــې چــې رشکتونــو پــه خپلــه یــو ســامل اداري نظــام
رامنځتــه کــړی هلتــه کــوم څاروونکــی او یــا مدیریتــي سیســټم
نــه شــته تــر څــو دا تضمیــن کــړي ،چــې دوی لــه پــان رسه
ســم فعالیــت کــوي .کــورين رشکتونــه معمــوالً یــا د یــو شــخص
یــا د کورنــۍ – ملکیــت وي او د اداري سیســټم فعالیــت یــې لــه
هغــې رسه ســم یــا پــه شــخص او یــا کورنــۍ پــورې تــړاو لــري.

پــه افغانســتان کــې د  CSRد اغېزمنتیــا او نفــوذ پــه اړه د ښــاغيل
عــادل ډېــری موندنــې پــه هېــواد کــې یواځــې د دې رشکتونــو
د برشدوســتانه ښــکېلتیا لــه نظــره د  CSRد وضعیــت څرګندونــه
کــوي .مــوږ د  CSRنــورې برخــې هــم پــه النــدې ډول پــه نښــه
کــړي دي لکــه د رشکتونــو اداره؛ د ســوداګرۍ کولــو د اخالقــو
اصــول؛ او لــه چاپېریــايل ،کار او نــورو ټولنیــزو الرښــودونو رسه
یــې توافــق.

 ۵.۲د رشکتونو اداره

ښــه ســوداګریزه اداره او ښــه ســوداګریز تابعیــت دواړه رسه یــو
ځــای دي .کــه یــو رشکــت پــه ســمه توګــه اداره يش ،هغــه بــه
لــه خپلــو مســؤولیتونو څخــه نــه یواځــې د مالکانــو پــر وړانــدې
بلکــې د هغــې ټولنــې پــر وړانــدې چــې کار ورتــه کــوي ،د هغــه
حکومــت پــر وړانــدې چــې دا ورتــه مالیــه ورکــوي او لــه مقــررو
یــې بایــد اطاعــت وکــړي ،لــه هغــو ټولنیــزو او چاپېریايل اندېښــنو
خــر وي ،چــې بایــد پــه نښــه يش .یــو پــه ښــه توګــه اداره شــوی
رشکــت بــه د دې جوګــه وي ،چــې د  CSRژمنــه شــوې موخــې او
مکلفیتونــه تــر رسه کــړي .لــه دې املــه د  CSRپــه رشایطــو کــې
د رشکــت د یــو ښــه اداري نظــام او ښــې ادارې تــر منــځ اړیکــې
خــورا مهمــې دي.
د رشکتونــو مدیــره هیئــت د اداري سیســټم یــو مهــم عنــر دی.
دوی د دې ضامنــت کــوي ،کومــه الر چــې د رشکــت لپــاره ټــاکل
شــوې ده هغــه بــه پــه داســې یــو بنســټ بــدل کــړي څــو یو ســامل
ټولنیــز ضمیــر ولــري او ټــاکل شــوې پالیســۍ او ســراتیژۍ بــه
هــم د رشکــت د مدیریــت لــه خــوا پلــې يش.
د یــو جرمنــي رشکــت مدیــره پــاوی د رشکــت لــه مالکانــو،
کارکوونکو/کارګرانــو ،حکومتــي ادارو ،د ټولنیــزې خیرښــېګڼې
ســازمانونو ،مــايل بنســټونو (بانکونــه) او نــورو اړونــدو ونــډه والــو
څخــه جــوړ دی .یــاد ترکیــب دا تضمینــوي چــې تصمیمونــه د
هــر لوبغــاړي د ګټــو پــه پــام کــې نیولــو رسه نیــول شــوي دي
او دا چــې رشکــت پــه یــو “ښــه تبعــه رشکــت” (د یــوې کمپنــۍ

څوملیتیــزه رشکتونــه ( )MNCsښــايي ځینــي داســې اداري
سیســټمونه ولــري ،چــې لــه مرکــزي دفــر څخــه یــې وارد شــوي
وي؛ دا ډول سیســټمونه پــه افغانســتان کــې د هېــڅ یــو بهــرين
بنســټ لــه خــوا نــه څــارل کېــږي او نــه کنټرولېــږي .پــه پایلــه
کــې کــه چېــرې د رشکتونــو ســمه الرښــوونه شــوي وي او د
ټولنیــز ضمیــر ،توافــق او د ضمیــر د پایښــت یــوه ټاکلــې کچــه
یــې هــم رامنځتــه کــړي وي دا بــه د ښــه اجــرا شــوي او ښــه -
پــراخ اداري سیســټم پــر ځــای تــر ډېــره بریــده چانــس تــه لېــوال
وي.

 ۵.۳په افغانستان کې د سوداګرۍ د اخالقو اصول

بریتانیــکا دایــرة املعــارف ( )Encyclopediaد اخالقــو د اصولــو او
د اخالقــو تــر منــځ یــو کوچنــی توپیــر پــه ډاګــه کــوي“ .د اخالقــو
اصــول او اخــاق بایــد پــه ډېــر کــره ډول “د ښــه او بــد” یــا “ســم
او غلــط” تــر منــځ توپیــر و نــه ښــيي .ګــڼ شــمېر خلــک اخــاق
د یــو شــخيص او معیــاري څیــز پــه توګــه ګڼــي پــه داســې حــال
کــې چــې اخالقــي اصــول د “ښــه او بــد” داســې معیارونــه دي،
چــې د یــوې ټاکلــې ټولنــې یــا ټولنیــز چاپېریــال لــه خــوا پېژنــدل
کېــږي  .”38پــه ســوداګرۍ کــې د اخالقــي اصولــو او اخالقــو
تــر منــځ ځکــه توپیــر شــته ،چــې ښــايي اخــاق د رشکــت د
مــر د شــخيص لېوالتیــا پــر بنســټ وي ،پــه داســې حــال کــې
چــې اخالقــي اصــول د معیارونــو ،الرښــودونو او هغــو قوانینــو پــر
بنســټ دي ،چــې د رشکــت ،حکومــت یــا کــوم بــل مدیریتــي یــا
څارونکــې ادارې لــه خــوا رامنځتــه کېــږي تــر څــو پــه “د درنــاوي
وړ” او “قانــوين” بڼــه اجــرا يش .د “آیــا پــه ســوداګرۍ کــې د
اخالقــي اصولــو او اخالقــو تــر منــځ توپیــر شــته؟” تــر رس لیــک
النــدې پــه یــوه مقالــه کــې ( )Bruce Weinsteinپــه دې اړه چــې
دا توپیرونــه څــه دي لــه یــو لــړ بېالبېلــو تعریفونــو رسه مخامــخ
شــوی دی .لــه دې تعریفونــو څخــه یــو هــم دا و“ :اخــاق د
یــو وګــړي لــه باطنــي لېوالتیــا څخــه رامنځتــه کېــږي .اخالقــي
اصــول بیــا هغــه باندینــي رامنځتــه شــوي قوانیــن دي ،چــې مــوږ
ټولــو تــه الرښــوونه کــوي ”39
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اینویســټوپیډیا د ســوداګرۍ د اخالقــو اصــول د “احتــايل
بحــث پاروونکــو موضوعاتــو لکــه د رشکــت د ادارې ،د یــو داخيل
وګــړي معاملــې (د کمپنــۍ د ســهامو خرڅــاو د هغــه وګــړي لــه
لــوري چــې د کمپنــۍ او د هغــې د تولیداتــو پــه اړه معلومــات
لــري) ،بــډې اخیســتل ،تبعیــض ،د رشکــت ټولنیــز مســؤولیت او
د اعتبــار وړ مســؤولیت پــه اړه د ســوداګرۍ د مناســبو پالیســیو
او کړنــو د یــوې مطالعــې پــه توګــه تعریفــوي” .د رشکــت پــه
اصولــو کــې ځینــي دا اصــول :بشــپړتیا ،وفــاداري ،صداقــت ،د
یــو هېــواد قوانینــو تــه درنــاوی ،نــورو تــه درنــاوی او اندېښــنه ،پــه
ســوداګریزو معاملــو کــې د عدالــت تأمینوونکــی ،امیــن ،ژمنــو او
وعــدو تــه وفــادار ،د غــوره وايل پــر وړانــدې حســاب ورکوونکــی
او ژمــن پاتــې کېــدل ،شــاملېږي.
د یــو رشکــت یــو مهــم مســؤولیت لــه اخالقــي اصولــو رسه ســم
چلنــد دی تــر څــو دا تضمیــن کــړي ،چــې فعالیتونــه یــې تــر
ټولــو لــوړ اخالقــي معیارونــه پــوره کــوي .پــه افغانســتان کــې د
ســوداګرۍ اخالقــي اصــول لــه هغــه څــه څخــه چــې بایــد وي
ډېــر واټــن لــري .د  ۲۰۱۸کال د فســاد د درک پــه کلني شــاخص
کــې د نړیوالــې روڼتیــا لــه خــوا افغانســتان د  ۱۸۰هېوادونــو پــه
منــځ کــې  ۱۷۲مــه درجــه کــې راغــی ،چــې دغــه درجــه بنــدي
د تېــرې لســیزې پــه پرتلــه یــا تــر هغــې ورهاخــوا کلــه چــې
افغانســتان د نــړۍ یــا ترټولــو ډېــر او یــا د پینځــو تــر ټولــو مفســدو
هېوادونــو لــه ډلــې یــو مفســد هېــواد پــه توګــه وګڼــل شــو یــو
مهــم پرمختــګ دی .پــه  ۲۰۱۲ع .کــې د ملکــي پوځــي ائتــاف
مرکــز “پــه افغانســتان کــې فســاد او د فســاد ضــد مســایل” تــر
رسلیــک النــدې یــوه مقالــه خپــره کــړه ،چــې پکــې ویــل شــوي
دي :پــه افغانســتان کــې فســاد “پــه پــراخ ډول د حکومتولۍ او د
قانــون د واکمنــۍ پــر وړانــدې د یــوې ننګونــې پــه توګــه پېژنــدل
شــوی دی او د خصــويص ســکټور پــه مــرۍ د یــوې باثباتــې
اقتصــادي ودې پــر وړانــدې د یــو خنــډ پــه توګــه ګڼــل شــوی
دی .....د افغانســتان حکومــت پــه مخکینیــو کنفرانســونو او د
افغانســتان د مــي پراختیايــي ســراتیژۍ ( )ANDSپــه حــدودو
کــې څــو ځلــه د فســاد پــه نښــه کولــو ژمنــې کــړي دي .رسه لــه
دې د مهمــو غیرحکومتــي ســازمانو لکــه د افغانســتان د روڼتیــا د
څــار ســازمان ( )IWAاو د روڼتیــا د نړیــوال ســازمان پــه وینــا دا
ســتونزه ال هــم پراخــه ده”.
د ســوداګرۍ ســکټور پــه افغانســتان کــې د فســاد برخــه او جــز
دی .ســوداګري یــا د مفســدو کړنــو هڅوونکــې ده او یــا د دوی
لــه خــوا پــه مســتقیمه توګــه پــه منفــي او یــا مثبــت ډول اغېزمنــه
شــوې ده .د فوکــس ګــروپ ونــډه والــو وویــل ،چــې د  CSRپــر
اغېــزو او نفــوذ د بــاور د نشــتوالی یــو مهــم المــل پــه ســوداګریز
ســکټور کــې د فســاد د پــراخ کلتــور واکمنــي ده .لکــه چــې د دې
څپرکــي پــه دویمــه فقــره کــې لســت شــوي دي :د ســوداګریزو
کړنــو د اصولــو لــه هــرې برخــې رسغړونــه ډېــره پراخــه ده .د
فوکــس ګــروپ یــو ونــډه وال څرګنــده کــړه ،چــې یــو خصــويص

پوهنتــون د اســتادانو د معاشــونو یــوه ټاکلــې ســلنه د خیریــه
ورکــړو د ونــډې پــه توګــه راغونــډوي .پــه داســې حــال کــې
چــې هیڅــوک نــه پوهېــږي دا پیســې بــه ګټــه اخیســتونکو تــه
رســېږي کــه نــه ،ځکــه چــې د آرامــۍ د احســاس لپــاره د اړیــن
بــاور کچــه ډېــره ټیټــه ده.
پــه ټولــه کــې د قانــون د بســیا مدیریتــي او انتخــايب تنفیــذ د
نشــتوايل لــه املــه د رشکــت اخالقــي پرېکــړې د طرحــې لــه نظره
نــه دي؛ بلکــې پــه ټولــه کــې د رشکتونــو د مالکانــو پــه اخالقــو او
د هغــوی لــه خــوا د اخالقــي چلنــد د اصولــو د رعایــت پــه کچــې
پــورې تــړيل دي .پــه ډېــرو حاالتــو کــې رشکتونــه نــه د اجرااتــو
کومــه لیکلــې مقــرره لــري او نــه یــې دوی پــه جــدي ډول اجــرا
کــوي .پــه دې توګــه پــه افغانســتان کــې د ســوداګرۍ اخــاق
لکــه چــې پــه بشــپړه توګــه وړانــدې تعریــف شــول ،پــه تصــاديف
ډول تــر ټولــو ښــه او پــه خــورا کوچنــي فکټــور کــې تــر ټولــو بــد
دی.

 ۵.۴اطاعت

اطاعــت د حکومــت او څارونکــو ادارو پــه ګــډون تړونونــو پــورې
اړونــدو مکلفیتونــو ،د رضاکارانــه غړیتــوب پــر بنســټ ســازمانونو
او نــور هغــه وګــړي چــې د کمپنیــو لپــاره د الزامــي الرښــودونو
پــه توګــه دنــده تــر رسه کــوي او ښــايي د داخــي پالیســیو او د
اخالقــي اصولــو لــه مقــررو رسه بشــپړ يش د بهرنیــو رسچینــو د
قوانینــو ،مقرراتــو او قواعــدو رسه رس او کار لــري .دا ټــول لــه
اداري سیســټمونو او د رشکتونــو لــه خــوا د خطرونــو د مدیریــت
لــه مســؤولیتونو رسه نــږدې اړیکــه لــري.
د رشکتونــو ټولنیــز مســؤولیتونه ( )CSRد تعریــف پــر بنســټ د
رشکــت لــه خــوا یــو رضــاکار مســؤولیت دی ،پــه داســې حــال
کــې چــې اطاعــت یــو الزامــي چــوکاټ انګېــرل کېــږي .د CSR
پــه رشایطــو کــې هغــه وخــت د تطبیــق وړ وي کلــه چــې د داخلی
 CSRځینــې اړخونــه لکــه د چاپېریــال ســاتنې مســایل ،د روغتیــا
او خوندیتــوب موضوعــات ،د بــري رسچینــو موضوعــات لکــه
مســاوي معاشــونه ،پــه کاري چاپېریــال کــې ځورونــې او داســې
نــور د حکومتــي ادارو لــه خــوا تنظیــم يش او یــا د تــړون لــه مخې
الزامــي وي ،لکــه پــه افغانســتان کــې د کان کیندنــې تړونونــه.
اطاعــت ښــايي هغــه وخــت یــوه الزامــي بڼــه غــوره کــړي ،چــې
رشکتونــه د  CSRد مکلفیتونــو “داخــي” لیدلــوری ومنــي او خپــل
ځــان “د یــو ســر ټولنیــز چــوکاټ د یــوې برخــې پــه توګــه وګڼــي
او وررسه ورتــه د همــدې ټولنــې پــر وړانــدې مســؤولیتونه پــر غــاړه
واخــي”  .همــدا دی ،چــې مــوږ پــه همــدې رشایطــو کــې د CSR
اطاعــت پــه افغانســتان کــې ارزوو.

 ۱.۴.۵چاپېریايل اطاعت

لکــه چــې دمخــه پــه  ۴.۳.۳.۴څپرکــي کــې ترشېــح شــول،
د چاپېریــال د قانــون  ۲۴مــاده کــې رصاحــت لــري ،چــې (د
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چاپېریــال ســاتنې مــي اداره[ ]NEPAد مالیــې وزارت ،اړونــدو
بنســټونو او والیتــي ،د ولســوالیو او کلیــو د شــوراګانو) پــه
همــکارۍ ښــايي کمپنیــو او وګــړو تــه هڅوونکــي یــا مخنیــوي
کوونکــي وړانــدې کــړي تــر څــو د چاپېریــال ســاتنه وهڅــوي،
رشکتونــه او وګــړي لــه ککړتیــا څخــه منــع کــړي .لــه دې املــه د
چاپېریــال لــه قوانینــو څخــه اطاعــت ســتونزه نــه ده؛ ســتونزه پــه
مقــررو د قانــون بدلېــدو او بیــا د داســې مقــررو پــي کــول دي،
چــې پــه افغانســتان کــې ډېــرې ســتونزې رامنځتــه کــوي.

 .۵.۴.۲ټولنیز اطاعت

د فاضلــه مــوادو د غیــر قانــوين ډمپینــګ (بهــر تــه د توکــو
صــادرات او لــه عــادي بیــې څخــه پــه ټیټــه بیــه د هغــې پلــورل،
څــو پــه دې توګــه داخلــی صنایــع لــه کاره وغورځــوي ).پــه اړه
د بیســل د کنوانســیون د  ۹مــادې د رعایــت او د هغــې د پــي
کولــو پــه اړه د ملګــرو ملتونــو د یــوې رسوې پــه غربګــون کــې د
هغــه وخــت معیــن ښــاغيل غــام محمــد ملکیــار ، 40وویــل :چــې
افغانســتان “بســیا قانــوين چــوکاټ نــه لــري ،چــې د خطرناکــو
فاضلــه مــوادو غیرقانــوين لېــږد مجــازات او مخنیــوي یــې
وکــړي ”.هغــه وړانــدې د بېســل د کنوانســیون د مــوادو پــه اړه د
پوهــاوي د لوړولــو لپــاره د یــو قانــوين چــوکاټ او د غیــر قانــوين
لېــږد د قضیــو د کشــفولو پــه اړه پــه مــي کچــه د بنســټونو تر منځ
د اړیکــو او همغــږۍ لــه نشــتوالې شــکایت وکــړ .دا وضعیــت د
چاپېریــال د مکلفیتونــو او مقــررو د پــي کولــو او رعایــت اړونــد د
حکومــت ټولیــز سیســټم پــه ډاګــه کــوي.

ټولنیــز اطاعــت دا ترصېــح کــوي ،چــې یــوې کمپنــۍ خپــل
داخــي سیســټمونه ،جوړښــتونه ،معیارونــه او مقــررې رامنځتــه
کــړي دي لــه پېرودونکــو ،ســیايل کوونکــو ،کارکوونکــو،
تأمینوونکــو ،د حکومــت څارونکــو او عامــو خلکــو رسه پــه
راکــړه ورکــړه کــې لــه امانــت او اخالقــي ضمیــر رسه الرښــوونې
وړانــدې کــوي .دغــه معیارونــه د یــو داســې چاپېریــال رامنځتــه
کــول تســهیلوي ،چــې د بــري حقونــو ،د کارګــرو او نــورو اړونــد
حقونــو تــه پکــې درنــاوی پــه نــورم بدلېــږي .یــو رشکــت ښــايي
خپلــې پالیســۍ او معیارونــه لــه وړانــدې برابــرو شــوو نړیوالــو
نورمونــو لکــه د کار د نړیــوال ســازمان ،پــه کار کــې د بنســټیزو
اصولــو او حقونــو لــه اعالمیــې ،د بــر د حقونــو لــه نړیوالــې
اعالمیــې او ورتــه معیارونــو رسه ســمون ورکــړي .تــر هــر ډول
رشایطــو النــدې ،داخــي او همــدا راز بهــرين الرښــودونه پــه یــو
رشکــت کــې د ټولنیــز اطاعــت لپــاره بنســټ برابــروي.

د چاپېریــال د ســاتنې پــه برخــه کــې د کانونــو او پټرولیــم لــه
وزارت پرتــه بســیا حکمونــه نــه شــته .د چاپېریــال د رسغړوونکــو
پــر وړانــدې د مجازاتــو کــوم میکانیــزم نــه شــته او د چاپېریــال
ســاتنې اړونــدو موضوعاتــو او فکټورونــو پــه اړه د پوهــاوي کچــه
هــم خــورا ټیټــه ده .لــه بېالبېلــو حکومتــي ادارو رسه د پــوره او
اغېزمنــو اړیکــو او همغــږۍ پــه نــه شــتون کــې د اطاعــت تنفیــذ
بــه پــه پــام وړ ډول ســتونزمن وي.

پــه افغانســتان کــې داســې قوانیــن شــته ،چــې د کارګــرو اړیکــې
اداره کــوي او یــو شــمېر نــور یــې بیــا لــه مذهبــي حقونــو پــورې
اړونــد دي او یــو لــړ الرښــودونه دي ،چــې پــه کاري چاپېریــال
کــې د ښــځو حقونــو تــه ځانګــړي شــوي دي.

د رشکــت پــه کچــه ،چاپېریــال تــه “د زیــان مــه رســوه” د اصــل
د ارزښــت پــه اړه د پوهــاوي عمومــي نشــتوالی لیــدل کېــږي.
پــه کــوم ځــای کــې چــې دا ډول پوهــاوی شــتون ولــري ،ګټــې
مســؤوالنه چلنــد مغلوبــوي او پــه پایلــه کــې داســې رشایــط
رامنځتــه کېــږي ،چــې د خښــتو پــه بټیــو کــې لــه ټایرونــو څخــه د
ســون توکــو پــه توګــه ګټــه اخیســتل کېــږي ،فابریکــې ککــړې
اوبــه ســیند او ویالــو تــه تویــوي او نــور وګــړي د چاپېریــال لــه
نــورو اړخونــو رسغړونــه کــوي .کابــل د نــړۍ تــر ټولــو ګــڼ
میشــتی او ککــړ دویــم ښــار دی ،پــه داســې حــال کــې چــې
د کابــل د ځمکــې النــدې د اوبــو کچــه پــه دوامــداره توګــه د
راټیټېــدو پــه حــال کــې ده او د ځمکــې النــدې اوبــه د ناپاکــو
(فضولــه) مــوادو لــه املــه ککــړې شــوي دي ،پــه پایلــه کــې پــه
کابــل کــې لــه  ٪۷۰څخــه ډېــرې (د روغتیــا نړیــوال ســازمان)
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ناروغــۍ د غیــر صحــي اوبــو لــه املــه رامنځتــه کېــږي .لــه
همــدې املــه پــه افغانســتان کــې لــه چاپېریــال رسه مطابقــت نــه
ترســرګو کېــږي؛ کــه څــه هــم د چاپېریــال ســاتنه هغــه برخــه
ده ،چــې بېړنــۍ پاملرنــې تــه اړتیــا لــري ،ځکــه د افغانســتان
هــوا ،اوبــه او خــاوره ورځ پــه ورځ ککړېــږي او پــه ځانګــړي توګــه
د ښــاري ســیمو مرکزونــه لــه همــدې املــه ډېــر زیــات اغېزمــن
شــوي دي.

پــه کــوم ځــای کــې چــې دا ډول قوانیــن شــتون ولــري ،د دوی
د پــي کولــو لپــاره الرښــوونې هــم شــتون لــري .رسه لــه دې
هــم دغــه قوانیــن د رشکتونــو او حکومــت لــه خــوا پــه ســختۍ
تنفیذېــږي؛ خــو دا چــې لــه قانــون څخــه کومــه د پــام وړ تېروتنــه
ويش ،پــه ورتــه وخــت کــې ډېریــو رشکتونــو پــر دې موضوعاتــو
یــا هېــڅ داخــي پالیســۍ او ســټندردونه نــه دي جــوړ کــړي
او یــا یــې یواځــې د کاغــذ پــر مــخ دا کار کــړی دی .د دې
فکټورونــو ترکیــب هغــه یــو چاپېریــال تعبیــروي چــې د رشکتونــو
ټولنیــز اطاعــت د بریالیتــوب چانــس نــه لــري .پــه رشکــت کــې د
“پــه خپلــه اداره کېدونکــي” سیســټم نــه شــتون د مــدين ټولنــې
بنســټونو تــه د پــام وړ زمینــه برابــروي ،تــر څــو د مالتــړ او بدلــون
لپــاره د هڅــو ســیمې وپېــژين او د هغــه بدلــون لپــاره الر هــواره
کــړی ،چــې هېــواد ورتــه ســخته اړتیــا لــري.

06
په افغانستان کې د  CSRاحتاميل
راتلونکی

 .۶په افغانستان کې د  CSRاحتاميل راتلونکی

پــه افغانســتان کــې  CSRفقــط پیــل شــوی دی .د لوســتو خلکــو
پــه منــځ کــې د رشکتونــو د ټولنیــز مســؤولیت د ونــډې پــه اړه د
درک او پوهــاوي یــوه ښــه کچــه لیــدل کېــږي .کــه څــه هــم
د ټولنیــزو مســؤولیتونو حــدود او پراختیــا ال هــم د لوســتو پــه
ګــډون د وګــړو یــو ســر اکرثیــت تــه واضــح نــه ده .اوســمهال
ټولنیــز مســؤولیت ډېــری د رشکتونــو د مالکانــو لــه بــر دوســتانه
فعالیتونــو رسه اړیکــه لــري د دې پــر ځــای چــې یــو ټــول شــموله
مســؤولیت وي ترڅــو الــف) هغــه څــه چــې دوی مــات کــړي دي
بېرتــه یــې ورغــوي ،ب) د خپلــو کارکوونکــو د ســوکالۍ لپــاره
مســؤول و اويس او ج) هغــې ټولنــې تــه بېرتــه څــه ورکــړي ،چــې
دوی تــه یــې څــه ورکــړي وو.
د پرمختللــې نــړۍ نــږدې یــوه پېــړۍ وخــت یــې ونیــو ،تــر څــو
رشکتونــه خپلــو ټولنــو تــه د مرســتې پــه ارزښــت پــوه شــول .کــه
څــه هــم د افغانســتان ســوداګري بــه دومــره وخــت و نــه نیــي،
ځکــه کلــه چــې پرمختللــې نــړۍ پــه تدریجــي ډول وده وکــړه
تــر څــو پــه خپلــو سیســټمونو کــې د مســؤولیت احســاس شــامل
کــړي او ال هــم وررسه مبــارزه کــوي؛ نــو افغــان ســوداګري بــه
د خپلــو ســیالو هېوادونــو لــه خــوا لــه رامنځتــه شــوو بېلګــو څخــه
اغېزمــن يش.
لــه  ۲۰۰۲را وروســته افغانســتان پرېکــړه وکــړه ،چــې د هېــواد د
مخابراتــو د صنعــت شــلېدلې لیکــي بېرتــه و نــه رغــوي؛ بلکــې پــر
ځــای يــې پــه مســتقیم ډول د څــو پړاوونــو لــه شــا تــه پرېښــودو
رسه پــه چټکــۍ د  ۲۱پیــړۍ د بیســیمو اړیکــو صنعــت تــه ور
د ننــه يش .نــن افغانســتان پــه مــخ پــه وده نــړۍ کــې یــو تــر
ټولــو پرمختللــی او ترټولــو ښــه جــوړ شــوی د بیســیم اړیکــو د
سیســټم درلودونکــی دی .د دې بریــا مهــم راز لــه مخابراتــو
څخــه د پخــواين وزیــر ښــاغيل معصــوم ســتانکزي یــو ښــه درک
و ،چــې پرېکــړه یــې وکــړه د صنعــت لپــاره زېربنــا ،پالیــي او
هڅوونکــي بنســټونه رامنځتــه کــړي او پــه چټکــۍ رسه فعالیــت
پیــل کــړي ،همــدا راز پــه دې ســکټور کــې د پانګونــې لپــاره د
احســان اللــه بیــات پــه څېــر د ســوداګرو لېوالتیــا وه .دې ترکیــب
نــه یواځــې د ودې او نــوو خالقیتونــو لپــاره امکانــات ښــه کــړل؛
بلکــې د نــورو ســوداګریو ،کورنیــو او بهرنیــو لپــاره د تعقیــب پــه
موخــه یــوه غــوره بېلګــه شــوه .دې پــه نــورو هغــو ګڼــو ســکټورونو
کــې پانګونــه وهڅولــه ،چــې پــر مخابــرايت شــبکو تکیــه لــري تــر
څــو پــه اغېزمنــه توګــه د اړیکــو نیولــو لــه الرې فعالیــت وکــړي.
همــدا کار ښــايي پــه افغانســتان کــې د یــو موټــي رشکتونــو د

 CSRلــه ښــکېلتیا رسه هــم تکــرار يش .د حکومــت لــه یــو فشــار
رسه بــه داســې قوانیــن ،مقــررې او قواعــد رامنځتــه يش ،چــې
پــه هېــواد کــې د  CSRیــو منظــم صنعــت تــه الر هــواره کــړي،
رشکتونــه بــه وهڅــول يش ،راجلــب بــه يش او آن مجبــور بــه
يش ،چــې د  CSRپــه ډګــر کــې کار پیــل ،پــراخ او نوښــتونه
وکــړي .پــه ورتــه وخــت کــې د مــدين ټولنــې بنســټونه کــوالی
يش ســمه زېربنــا رامنځتــه کــړي تــر څــو د دې وړتیــا ولــري لــه
رشکتونــو د  CSRونــډې راجلــب کــړي همــداراز لــه رشکتونــو او
حکومتــي ســکټورونو رسه اړیکــې تســهیل کــړي تــر څــو پــه ټولــه
کــې د ټولنــې لپــاره د  CSRد نوښــتونو ګټــه ډېــره کــړي .د بــازار
موندنــې یــو پیــاوړی او اغېزمــن کمپایــن پــه ټولنــه کــې د  CSRد
حــدودو او اغېــزو پــه اړه د خلکــو پــه منــځ کــې د درک یــوه هــر
اړخیــزه کچــه رامنځتــه کــوالی يش ،پــه دې توګــه د غوښــتنې د
اړخ یــو تحــرک بــه د رشکتونــو لــه خــوا ټولنیــز مســؤولیت نــور هــم
وهڅــوي ترڅــو بلــې کچــې تــه پرمختــګ وکــړي .لــه دې املــه
افغانســتان کــوالی يش ،چــې د رشکتونــو او ټولنــو د بدلــون پاتــې
نــور ګامونــه پــه چټکــۍ رسه پورتــه او د ټولنیــزو مســؤولیتونو پــه
ډګــر کــې د رشکتونــو ونــډه وهڅــوي.
کــه دا چټــک تــګ ويش کــه و نــه يش دا پــه دې پــورې اړه لري،
چــې مــدين ټولنــه او حکومــت څــه ډول چلنــد کــوي او غــواړي
کــوم اقدامــات تــر رسه کــړي څــو د  CSRاجنــډا وهڅــوي .پــه
دودیــز ډول حکومتونــه د ټولنیــزو او چاپېریــايل خــورا مناســبو
کړنــارو د طرحــې او تنفیــذ لپــاره ډیــر ورو حرکــت کــوي .دا د
عامــو خلکــو ،رســنیو او د مــدين ټولنــې لــه خــوا فشــارونه او اليب
ده ،چــې کــوالی يش لــه ځــان څخــه د رضایــت ســیکل مــات
او پــه بېــړين ډول اړینــو بدلونونــو تــه الر هــواره کــړي .لــه دې
املــه دا د مــدين ټولنــې مســؤولیت دی ،چــې د حکومــت لــه خــوا
د قوانینــو ،قواعــدو او مقــررو د بدلــون لپــاره د اليب او هڅونــې
رهــري پــه الس کــې واخــي او رشکتونــه وهڅــوي تــر څــو پــه
مســؤوالنه ډول احســاس او عمــل وکــړي.

 ۷.۱په افغانستان کې د  CSRلپاره د لیدلوري وضعیت

مــوږ پــه افغانســتان کــې د  CSRلپــاره تــر لیدلــوري النــدې د
شــته وضعیــت سپارښــتنه کــوو“ :د یــو مدیریتــي یــا څارونکــي
چاپېریــال د رامنځتــه کولــو او پــه افغانســتان کــې د غوښــتنې
لــه اړخــه د تســهیل لپــاره شــته فشــار چــې رشکتونــه هڅــوي،
جلبــوي او مجبــوروي یــې ترڅــو د خپلــو کارکوونکــو ،عامــو
خلکــو ،لــه ګټــه پورتــه کوونکــو ټولنــو ،هېــواد او پــه ټولــه کــې
د چاپېریــال پــر وړانــدې اخالقــي او مســؤوالنه چلنــد وکــړي”.
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مهم وړاندیزونه

عمومي موخې

د مدين ټولنې بنسټونه
()CSO

کوچنۍ موخې

د  CSRد لید لوري رامنځته کول

د CSRلپاره د پوهاوي رامنځته کول

د رشکتونو د ټولنیز مسؤولیت د شاخص رامنځته
کول()CSRI

د افغانستان د مدين ټولنې
انستیتیوت

حکومت

رشکتونه

حکومتي ادارو ته د یو مناسب چاپېریال رامنځته
کول

د مدين ټولنې بنسټونو ته د مناسب چاپېریال
رامنځته کول

د  CSRلپاره د حقوقي او مدیریتي چاپېریال
رامنځته کول

رشکتونو ته د مناسب چاپېریال رامنځته کول

بېړنی دی

په منځنۍ کچه بېړنی دی

فعالیت
په افغانستان کې د  CSRلپاره د مدين ټولنې د بنسټونو د لید لوري پېژندل او هغې ته بڼه ورکول.

مسؤول
د افغانستان د مدين ټولنې انستیتیوت
()AICS

د غوښتنې له اړخه د فشار رامنځته کول

د قوانینو ،مقررو او قواعدو د رامنځته کولو لپاره په فعاله توګه د حکومت اليب کول

د مدين ټولنې د بنسټونو ټولنه

د مدين ټولنې دبنسټونو ټولنه

د رشکتونو د CSRد پروګرامونو له پیل رسه د مرستې لپاره د یو سازمان رامنځته کول
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 ۷.۱په افغانستان کې د  CSRلپاره د لیدلوري وضعیت

مــوږ پــه افغانســتان کــې د  CSRلپــاره تــر لیدلــوري النــدې د
شــته وضعیــت سپارښــتنه کــوو“ :د یــو مدیریتــي یــا څارونکــي
چاپېریــال د رامنځتــه کولــو او پــه افغانســتان کــې د غوښــتنې
لــه اړخــه د تســهیل لپــاره شــته فشــار چــې رشکتونــه هڅــوي،
جلبــوي او مجبــوروي یــې ترڅــو د خپلــو کارکوونکــو ،عامــو
خلکــو ،لــه ګټــه پورتــه کوونکــو ټولنــو ،هېــواد او پــه ټولــه کــې
د چاپېریــال پــر وړانــدې اخالقــي او مســؤوالنه چلنــد وکــړي”.

 ۷.۲د  CSRلپاره د پوهاوي رامنځته کول

دا پــه افغانســتان کــې د مــدين ټولنــې مســؤولیت دی ترڅــو د
هېــواد پــه کچــه د مالتــړ او پوهــاوي رامنځتــه کولــو یــوه هــر
اړخیــزه ســراتیژي جــوړه کــړي ،وررسه مــايل مرســته وکــړي او
پلــې یــې کــړي څــو النــدې مهمــې موخــې تــر الســه يش:
1 .1د غوښــتنې لــه اړخــه د داســې فشــارونو ( د پېرودونکــو
لــه خــوا) رامنځتــه کــول ،چــې غیرمســؤول رشکتونــه او
حکومتــي ادارې پــه یــو منفــي موقعیــت کــې راوســتل يش
ترڅــو د رشکتونــو او حکومتــي څارونکــو لــه خــوا د  CSRد
ښــه کولــو پــه موخــه د اغېزمنــو اقداماتــو لپــاره د بېــړين
غربګــون المــل وګرځــي .یــاد فشــارونه د ډلــه ییــزو رســنیو د
یــو همغــږي شــوي کمپایــن لــه الرې رامنځتــه کېــدای يش
ترڅــو د ســوداګرۍ د مســؤولیتونو هــر یــو اړخ مشــخص او د
ټولنــې پــه هــره برخــه کې د پــام وړ پوهــاوی رامنځتــه کړي.
2 .2د قوانینــو ،قواعــدو او مقــررو لپــاره د یــوې مناســبې زېربنــا د
رامنځتــه کولــو لپــاره له حکومتــي ادارو رسه فعال اليب ويش
ترڅــو رشکتونــه راجلــب او اړ یــې کــړي ،چــې د خپلــو ټولنیزو
مســؤولیتونو بشــپړ حــدود وپېــژين او تــررسه یــې کــړي.
3 .3د ســازمانونو ،بنســټونو او بدیلــو کانالونــو د رامنځتــه کولــو لــه
الرې دې غــوره کړنــې وپېژنــدل يش او مســؤولو رشکتونــو ته
دې مکافــات ورکــړل يش ،هغــه رشکتونــه چــې پــه ټولنیــز
مســؤوالنه بڼــه چلنــد نــه کــوي وترټــل يش .پــه دې ډول
هڅــو کــې ښــايي د رشکتونــو د ټولنیــز مســؤولیت د ()CSRI
شــاخص هــم شــامل يش؛ یعنــې کــوم رشکتونــه چــې د
خپلــو کارکوونکــو ،پېرودونکــو ،ټولنــو ،خپلــو حکومتونــو،
چاپېریــال او پــه ټولــه کــې د نــړۍ پــر وړانــدې مســؤوالنه
چلنــد کــوي لــه نــورو څخــه تجریــد یــا بېــل يش.
د دې فعالیتونــو موخــه بــه د داســې یــو چاپېریــال رامنځتــه کــول
وي ،چــې عــام خلــک وهڅــوي ترڅــو لــه رشکتونــو څخــه د ټولنیز
مســؤوالنه چلنــد غوښــتنه وکــړي ،رشکتونــه دې تــه وهڅــوي
ترڅــو د عامــو خلکــو هیلــو او غوښــتنو تــه درنــاوی وکــړي او
حکومــت دا تضمیــن کــړي ،چــې د  CSRاړونــد فعالیتونــه پــه
ســمه توګــه څــارل کېــږي او دا ډول مقــررات پــه ســمه توګــه پــر

رشکتونــو پــي شــوي دي.

 ۷.۳د  CSRلپاره د یو حقوقي او مدیریتي چاپېریال رامنځته
کول

حکومــت مســؤولیت لــري ،چــې د مناســبو قوانینــو ،مقرراتــو او
قواعــدو لــه شــتون څخــه ډاډ ورکــړي تــر څــو دا تضمیــن يش،
چــې رشکتونــه پــه ټولنیــز مســؤوالنه بڼــه چلنــد کــوي .مناســب
اقدامــات یــې پــه النــدې ډول دي:
 .أد رشکتونــو د قوانینــو تعدیــل؛ ترڅــو د رشکتونــو ټولنیــزو
مســؤولیتونو تــه پکــې هــم اشــاره شــوې وي .د رشکتونــو
اداري سیســټمونو تــه دې د  CSRد پــي کېــدو مکلفیــت
وســپارل يش .دا ډول اداري سیســټمونه بایــد د مدیــره
پــاوي ،د بــري رسچینــو د څانګــو ،عملیــايت ،بازارموندنې
او د رشکتونــو نــورې اړونــدې څانګــې مکلفــې کــړي ترڅــو
د  CSRلپــاره یــو مناســب چاپېریــال برابــر کــړي .مــايل
رپــورټ بایــد لــه اخالقــي اصولــو رسه ســم او روڼ وي ،د
مالکانــو او حکومــت اندېښــنې بایــد پــه بشــپړه توګــه پــه پــام
کــې ونیــي .داســې سیســټمونه بایــد پــه پــام وي ،چــې
د رشکتونــو د ټولنیــز مســؤولیت اړتیــاوې پــوره کــړي او د
رشکــت د ورځنیــو عملیاتــو د برخــې پــه توګــه د هغــې بشــپړ
پــي کېــدل تضمیــن کــړي .د ادارې اخالقــي سیســټم هــم
بایــد د رشکــت هغــه حقوقــي مکلفیتونــه پــه بشــپړه توګــه پــه
پــام کــې ونیــي ،چــې د قانــون لــه مخــې منــل شــوي دي؛
د بېلګــې پــه ډول :د مالیــې ورکــړه ،کارکوونکــو تــه پاملرنــه،
لــه کارکوونکــو رسه پــه درنــاوي او عــزت چلنــد او نــور.
همــداراز دا تضمیــن کــړي ،چــې د رشکــت د عملیاتــو لــه
املــه چاپېریــال تــه هېــڅ ډول زیــان نــه رســېږي ،کلــه چــې
دا تضمیــن يش؛ نــو ســوداګري بــه ګټــوره او بریالــۍ وي.
 .بد مالیاتــو د قانــون تعدیــل؛ تــر څــو د هغــو رشکتونــو لپــاره
پکــې هڅوونکــي شــامل يش ،چــې د  CSRپــه فعالیتونــو
کــې ونــډه لــري .پــه دې هڅوونکــو کــې ښــايي د مالیاتــو
کمــول ،د مالیاتــو یــا د  CSRد اړونــدو لګښــتونو کــر
شــامل وي .د مالیاتــو د قانــون پــه تعدیــل کــې ښــايي
هنــدي طرحــې تــه ورتــه د  CSRیــوه مالیــه هــم وضــع يش.
 .جد کار د قانــون او اړونــدو قوانینــو تعدیــل؛ ترڅــو د کارګرانو د
حقونــو ،د مزد ورکــړه ،د کاري چاپېریال د خوندیتوب قوانین
او نــور مکلفیتونــه پکــې شــامل يش ،چــې بایــد د امریــکا د
متحــدود ایالتونــو د حرفــوي خوندیتــوب او روغتیــا معادلــې
ادارې تــه ورتــه د فعالــو څارونکو ادارو له خــوا د تنفیذ وړ وي
او د رسغړوونکــو لپــاره د اجــرا وړ مجازات پکې شــامل يش.
 .دد چاپېریــال د قانــون تعدیــل؛ ترڅــو د اوبــو ،هــوا ،خــاورې،
بوټــو او ژوو ،وحــي څارویــو او د چاپېریــال اړونــد عنــارصو
د ســاتنې شــته میکانیزمونــو تــه وده ورکــړي .د چاپېریــال
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ســاتنې مــي اداره ( )NEPAبایــد پــه یــو څارونکــي
بنســټ بدلــه يش او دا واک ولــري ،چــې چاپېریــايل
چــارې وڅــاري ،جریمــې او نــور جزايــي اقدامــات وضــع
کــړي او پــه دې توګــه د قانــون تنفیــذ تســهیل کــړي.
 .هد مــي تدارکاتــو د قانــون تعدیــل؛ ترڅــو ټولــو حکومتــي
تــړون کوونکــو تــه څرګنــد او لنــډ مســؤولیتونه پکــې شــامل
يش ،د خپلــو کارکوونکــو ،چاپېریــال او هغــو ټولنــو پــر
وړانــدې اخالقــي چلنــد وکــړي ،چــې دوی پکــې کار کــوي،
او ښــايي پــرې ټولنیــزې اغېــزې ولــري .حکومــت بایــد
داســې یــو سیســټم رامنځتــه کــړی ترڅــو دا تضمیــن کــړي،
چــې د تــړون کوونکــو پــه تــړون پــورې اړونــد مکلفیتونــه پــه
ســم او اغېزمــن ډول اجــرا شــوي دي او د دې د تنفیــذ پــه
بهیــر کــې هېــڅ ډول زغــم تــه ځــای نــه شــته.
حکومــت بایــد نــور اړونــد قوانیــن هــم تعدیــل او بیــا کتنــه
پــرې وکــړي ،چــې د رشکتونــو لپــاره د یــو مدیریتــي او حقوقــي
مکلفیــت د رامنځتــه کېــدو لپــاره الر هــواره کــړي ،ترڅــو رشکتونه
نــه د انتخــاب لــه مخــې بلکــې د یــو قانــوين او مدیریتــي اړتیــا
لــه مخــې پــه عمــي ډول پــه ټولنیــزو مســؤولیتونو کــې ونــډه
واخیســتالی يش.

 ۷.۴د رشکتونو لپاره د مناسب چاپېریال رامنځته کول

پــه  CSRکــې د رشکتونــو د ونــډې اخیســتلو او یــا د دې ډول
فعالیتونــو د ښــه کولــو پــه موخــه درې مهمــې الرې شــتون لــري:
•د  CSRد پیل او یا ډېروايل په موخه د هڅوونکو وړاندې
کول.
•د هغــو رشکتونــو لپــاره چــې پــه ټولنیــز ډول مســؤول نــه
دي د قوانینــو ،مقــررو او منــع کوونکــو رامنځتــه کــول.
•پــه حقوقــي مکلفیــت بانــدې د  CSRبدلــول او پــه خــورا
ټینــګار رسه یــې تنفیــذول.
لومــړۍ الر د مــايل هڅوونکــو لکــه د مالیــايت کموونکــو ،کــر
کوونکــو (پــر هغــه څــه چــې مالیــه نــه ورکــول کېــږي) ،د پــور د
یــوې برخــې د ورکولــو لــه الرې تــر الســه کېــږي او رشکتونــو تــه
وخــت ورکــوي ترڅــو د  CSRد اړونــدو فعالیتونــو لګښــت ورکــړي.
دا ډول اقدامــات بــه د  CSRد لګښــتونو بــار پــر رشکتونــو راکــم
کــړي او هغــوی بــه وهڅــوي ،چــې پــه هــرډول داخــي او بهرنیــو
فعالیتونــو پیســې ولګــوي ترڅــو پــه دې توګــه خپــل ټولنیــز َدیــن
تــررسه او تــر هغــې هــم ډېــر څــه وکــړي.
د قوانینــو او مقرراتــو د رامنځتــه کولــو دویمــه الر چــې پــه ټولنیزو
مســؤوالنه فعالیتونــو کــې د ونــډې نــه اخیســتنې بیــه لــوړوي ،دا
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بــه رشکتونــه وهڅــوي ترڅــو هغــه وخــت چــې دوی د کار قانــون،
د چاپېریــال قانــون ،د کاري چاپېریــال خوندیتــوب ،د روغتیــا او
برابــرۍ قانــون ،د ټولنیــز پیوســتون قانــون ،د رشکتونــو قانــون او
نــور اړونــد قوانیــن ،مقــررې او قواعــدو پــه رعایتولــو کــې پاتــې
راځــي پــر رشکتونــو د فیــس ،مجازاتــو او مالیاتــو لــه وضعــې
مخنیــوی وکــړي .لــه دې املــه بــه رشکتونــو تــه لــه دې قوانینــو
رسه توافــق ډېرعمــي وي او پــه دې توګــه بــه د دې پــر ځــای
چــې قوانیــن مــات کــړي خپلــو مالکانــو تــه بــه لګښــتونه خونــدي
کــړي.
د لومــړۍ او دویمــې الرې ترکیــب یــو اعظمــي رضــاکار ګــډون
بــه د رشکتونــو لــه خــوا تضمیــن کــړي ،چــې پــه ډېریــو مــخ پــر
ودې هېوادونــو کــې پــه معمــويل ډول تــر رسه کېــږي.
درېیمــه هغــه الر ده ،چــې هنــد پلــې کــړې ده ،پــه دې الر کــې د
 CSRلګښــتونه د ګټــې د یــوې ســلنې پــه توګــه لــه مالیــې وړاندې
وضــع کېــږي او یــو لــړ نــور رشایــط هــم لــري .یــو لــړ مــرح
قوانیــن ،مقــررې او قواعــد د  CSRد حقوقــي مکلفیــت لــه قانــون
څخــه مالتــړ کــوي او د هغــې بشــپړ تنفیــذ تــه الر هــواروي ،دا
الر د هغــو کســانو پــر وړانــدې یــو خنــډ دی ،چــې د  CSRپــه
لګښــتونو کــې د قانــوين مکلفیــت پــه توګــه ونــډه نــه اخــي؛ نــو
پــه دې الر کــې یــاده برخــه پیســې لــه جریمــې رسه یــو ځــای
اخیســتل کېــږي .د مــخ پــر ودې هېوادونــو لپــاره دا ډول جریمــې
ښــايي تــر ټولــو لــږه پایېدونکــې الر وي ځکــه چــې دې تــه د
یــوې اضــايف مالیــې پــه ســرګه کتــل کېــدای يش؛ نــو ځکــه
ښــايي نســبتاٌ پــه آســانۍ رسه تعدیــل يش.
درې یــادې الرې ښــايي د  CSOsاو NGOsلــه خــوا
نــورې هــم ښــې يش او مالتــړ تــر الســه کــړي او ښــايي
داســې فعالیتونــه پــر غــاړه واخــي ،چــې رشکتونــو تــه بــه
د رشکتونــو د نــړۍ لــه خــوا د بســپنو او مرســتو تــر الســه
کوونکــي یــا د هغــوی ځایونــه پېژنــدل اســانه کــړي.

 .۷.۵د رشکتونو د ټولنیز مسؤولیت د یو شاخص رامنځته
کول

د رشکتونــو ټولنیــز مســؤولیت ( )CSRګــڼ شــمېر برخــې لــري،
چــې پــه ګــډه د  CSRپروګرامونــه جــوړوي ،چــې نــن یــې
رشکتونــه د پــي کولــو لپــاره هڅــه کــوي .د  CSRپروګــرام یــوه
برخــه د یــو باثبــات کاري چاپېریــال رامنځتــه کــول دي ،چــې
روغتیايــي ،خونــدي او مکافــات ورکوونکــې دنــده پکــې شــامله
ده ،همــداراز د جنــدر برابــري ،برابــر معاشــونه ،لــه توکمیــزو او
جنــي ځورونــو څخــه مخنیــوي او کارکوونکــو تــه د روغتیايــي
مالیــې ،د ښــوونې مــايل پوښــښ او داســې نــور تضمینــوي .بلــه
برخــه د هغــو ټکنالوژیــو او کړنــارو د کارولــو لــه الرې ده ،چــې
د هــوا ،اوبــو ،او خــاورې ککړتیــا راکمــوي او د وحــي ځنــاورو،
بوټــو او ژوو ســاتنه کــوي ،د کمپنــۍ لــه خــوا د چاپېریــايل نــاوړه

اغېــزو نښــې نښــانې راټیټــوي او پــه دې توګــه ســوداګرۍ تــه
یــوه مســؤوالنه او راتلونکــې تــه هیلــه منــه کړنــار رامنځتــه
کــوي .د رشکتونــو د  CSRد ژمنتیــا یــوه بلــه برخــه د اخالقــي
کار الرې چــارې دي لکــه لــه بــډې اخیســتلو ،د منفــي نفــوذ او
نــورو غیراخالقــي الرو چــارو څخــه مخنیــوی .رشکتونــه د خیریــه
ورکــړو لــه الرې د بېوزلــو خلکــو ژونــد تــه آســانتیا راوســتالی يش
او د اړتیــا پــر مهــال ورڅخــه مالتــړ کــوي ،د ټولنــې لــه بېوزلــو
او د ژوندانــه لــه اړینــو معیارونــو محرومــو غــړو رسه د مرســتې لــه
الرې خپــل ټولنیــز مســؤولیت تــررسه کــوي .همــداراز رشکتونــه
کــوالی يش د ټولنــې پــه پراختیــا (چــې ګټــه اخیســتونکي يــې
پــه ټولــه کــې خلــک دي) کــې ونــډه واخــي؛ لکــه :لــه ښــوونیز
ســکټور ،روغتیايــي خدمتونــو ،اوبــو ،روغتیــا ســاتنې ،د کاري
زمینــو رامنځتــه کولــو ،د توکــو او خدمتونــو ګټــورې تبادلــې ،د
پوهــاوي رامنځتــه کولــو او نــورو عمومــي ټولنیــزو خیــر ښــیګڼو
څخــه مالتــړ پکــې شــاملېږي .د دې ټولــو هڅــو ترکیــب د CSR
هــر اړخیــز پروګــرام جــوړوي او بایــد د هــر هغــه وګــړي لــه خــوا
پــه نښــه يش ،چــې پــه دې ســکټور کــې ښــکېل دی.
مــوږ د رشکــت د ټولنیــز مســؤولیت د شــاخص ( )CSRIپــر داســې
طرحــې او پــي کېــدو ټینــګار کــوو ،چــې د ټولنیــزې ښــکېلتیا
او مســؤولیت د کچــې لــه مخــې د رشکتونــو ارزښــت ټاکــي.
رشکتونــه بایــد د خپلــو ټولنیــزو ښــکېلتیاوو لــه مخــې وپېژنــدل
يش ،تأییــد يش او ارزښــت یــې وټــاکل يش او لــه یــوې مثبتــې
ســیالۍ رسه لــه وروســتي رشکــت څخــه لــوړ او ښــه ارزښــت
ورکــړل يش .وروســته بیــا رشکتونــه لــه یــوې خــوا دغــه ورکــړل
شــوي امتیــازات د خپلــې بــازار موندنــې د کمپاینونــو د مالتــړ
لپــاره کاروالی يش او لــه بلــې خــوا خپــل پېرودونکــي او د هغــوي
وفــاداري ډېــروالی يش.

 .۷.۶د مدين ټولنې د بنسټونو ،غیرحکومتي سازمانونو او د
ټولنې د فعالینو لپاره مناسب چاپېریال

د مــدين ټولنــې بنســټونه ( ،)CSOsغیرحکومتــي ســازمانونه او د
ټولنــې فعالیــن پینځــه مهمــې دنــدې لــري ،چــې د خصــويص او
دولتــې رشکتونــو لــه خــوا د  CSRد یــوې ښــې ښــکېلتیا لپــاره یــې
بایــد تــر رسه کــړي.
1 .1پــه افغانســتان کــې د یــو خــورا ســر  CSRد اخالقــي
بنســټ او ارزښــت پــه اړه د عامــو خلکــو ،حکومتــي چارواکــو
او رشکتونــو پــه منــځ کــې د پوهــاوي رامنځتــه کــول .دا
لوبغــاړي کــوالی يش پــه افغانســتان کــې د  CSRد ارزښــت
پــه اړه دغــه پوهــاوي د ډلــه ییــزو رســنیو د کمپاینونــو؛
پــه ښــوونځیو ،پوهنتونونــو او نــورو علمــي بنســټونو کــې د
ښــوونې لــه الرې او د ورکشــاپونو ،ګرديــو مېزونــو د بحثونــو
او ســیمینارونو د جوړولــو لــه الرې رامنځتــه کــړي .دوی
کــوالی يش د مثبتــې پیاوړتیــا او د انتقــادي ارزونــې یــو
ترکیــب وکاروي تــر څــو پــه دې اړه چــې رشکتونــه بایــد څــه

وکــړي او څــه کــوالی يش ال نــوره پوهــه هــم وهڅــوي او
خپــل ټولنیــز مســؤولیت تــر رسه کــړي .دوی په افغانســتان،
ســیمه او همــداراز پــه نــړۍ کــې د  CSRد ښــو بېلګــو پــه
مشــخصولو رسه مثبتــه پیاوړتیــا تــر الســه کــوالی يش.
دوی همــداراز کــوالی يش پــه  CSRکــې د رشکتونــو لــه
ښــکېلېدو وړانــدې او وروســته وضعیــت خپلــو کارکوونکــو،
خپــل کاري چاپېریــال ،د هغــې ټولنــې لپــاره چــې دوی
پکــې ونــډه لــري ،د هغــه هېــواد لپــاره چــې دوی پکــې
فعالیــت کــوي او یــا پــه نړیوالــه کچــه مشــخص کــړي.
2 .2د قوانینــوو ،مقــررو او قواعــدو د تصویــب او د مدیــره پــاوي
پــه کچــه او د قانــون پــر ټولــو رسغړوونکــو د همــدې قوانینــو
د تنفیــذ لپــاره د قانــون جوړوونکــو اليب کــول .دا ډول
قوانیــن ،مقــررې او قواعــد بایــد د ټولنــې هــره برخــه تــر
پوښــښ الندې راويل او په  CSRکې د ونډې اخیســتلو لپاره
دې هڅوونکــي وړانــدې کــړي همــداراز هغــو کســانو تــه
دې مخنیــوي کوونکــي وړانــدې يش ،چــې پــر خپلــو ټولنیــزو
مســؤولیتونو ســرګې پټــوي .مــوږ یــاد حقوقــي او مدیریتــي
بدلونونــه پــه  ۴.۳.۸څپرکــې کــې مشــخص کــړي دي.
3 .3د باثباتــو او عمــي ســازمانونو پــه توګــه د  NGOs/CSOsد
اعتبــار د ښــه کولــو لپــاره دې یو سیســټم رامنځتــه يش ترڅو
رشکتونــه وکــړای يش د خپــل  CSRپــه نوښــتونو او بودیجــې
کــې ورڅخــه پــه اغېزمــن ډول مالتــړ وکــړي .دا سیســټم د
 NGO/CSOد تصدیــق لیکونــو د صــدور پــر یــوې ادارې او
پــه مشــخصو ســیمو او موقعیتونــو کــې لــه پــام وړ ټولنــو رسه
پــه یــو لــړ ســکټورونو کــې د مــايل او عملیــايت مدیریــت د
پیاوړتیــا او وړتیــا درلودونکــو ســازمانونو پــه توګــه پــر AICS
او  NGOs/CSOsتکیــه کــوي؛ د بېلګــې پــه توګــه”X“ :
ســازمان د اداري سیســټمونو ،مــايل مدیریــت او څارونکــو
میکانیزمونــو یــوه مناســبه ټولګــه او د عایــد زېږوونکــو
فعالیتونــو پــه برخــه کــې د کابــل ،هــرات او فراه پــه والیتونو
کــې ښــځو او ماشــومانو تــه د خدمــت عملیــايت وړتیــا لــري.
4 .4د  NGOs/CSOsد تأییــد شــوو پــروژو د عمــي امکاناتــو،
اغېزمنتــوب ،د لېوالتیــا کچــې او لګښــت د وړتیــا د ارزولــو
لپــاره د یــو سیســټم رامنځتــه کــول .یــاد سیســټم NGOs/
 CSOsتــه فرصــت ورکــوي ترڅــو خپلــې پــروژې یــوې
ډلــې تــه د بیــا کتنــې لپــاره وړانــدې کــړي ،چــې دا ډلــه
بیــا وروســته د دې پــروژو بېالبېــل اړخونــه ارزوي او د
عمــي امکاناتــو ،دوام ،د لېوالتیــا د کچــې ،اغېزمنتــوب
او د لګښــت د وړتیــا یــا ارزښــت پــر بنســټ یــې ارزښــت
ټاکــي .یــاده ډلــه بیــا درجــه بنــدي شــوې پــروژې څرګنــدوي
او د مالتــړ او یــا د رشکتونــو د  CSRد نوښــتونو د برخــې
پــه توګــه یــې د منلــو لپــاره رشکتونــو تــه وړانــدې کــوي.
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5 .5د ســازمانونو او یــا د شــته ســازمانونو د برخــو رامنځتــه
کــول؛ دا لــه رشکتونــو رسه د  CSRد هــر اړخیــزو
پروګرامونــو پــه جوړولــو کــې مرســته کــوي ،چــې کــورين
او بهــرين نوښــتونه او مســؤولیتونه پکــې شــامل وي .دا
ډول ســازمانونه لــه رشکتونــو رسه مرســته کــوالی يش څــو
خپــل اداري سیســټمونه ،د خپلــو کارکوونکــو اړیکــې ،پــر
چاپېریــال خپلــې اغېــزې ،قوانینــو ،مقــررو او قواعــدو تــه
خپلــه وفــاداري او همــداراز خپــل بــر دوســتانه او خیریــه
فعالیتونــه داســې تعدیــل کــړي ،چــې دوی تــه دا زمینــه
برابــروي تــر څــو خپلــو خلکــو یــا ټولنــو تــه یــو څــه ورکــړي.
د یــادو پینځــو فعالیتونــو ترکیــب پــه هېــواد کــې د  CSRیــوه
فعالــه او عمــي ښــکېلتیا تضمینــوي.
د  NGO/CSOکار د دې وړ ګرځــوي څــو داســې زېربنــا رامنځتــه
کــړي ،چــې لــه بســپنه ورکوونکــو ،حکومتــي ادارو او هغــو
رشکتونــو څخــه  NGO/CSOتــه مــايل مرســتې برابــرې کــړي،
هغــوی دې مهمــې اجنــډا تــه د دوام ورکولــو لپــاره وهڅــوي او
تــررسه کېــدل یــې تضمیــن کــړي ،چــې لــه وړانــدې د CSR
لپــاره د مالتــړ پــه تبلیــغ کــې ونــډه لــري.
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 .۷.۷د حکومتي ادارو لپاره د چاپېریال برابرول

حکومتــي ادارې پــه مســؤوالنه بڼــه پــه ټولنیــزو مســؤولیتونو کــې
د رشکتونــو د ونــډه اخیســتنې لپــاره د یــو مناســب چاپېریــال د
برابرولــو مســؤولیت لــري .لــه دې رسه حکومــت هم پــه  CSRکې
د یــوې اغېزمنــې او ســرې ښــکېلتیا د مالتــړ لپــاره د یــو اړیــن
حقوقــي ،مدیریتــي او ســیايس چاپېریــال د رامنځتــه کېــدو لپــاره
یــو مناســب چاپېریــال تــه اړتیــا لــري .د دې بدلونونــو ممکنــول
پــه اصــل کــې د  NGOs/CSOsاو د هغــوي د بســپنه ورکوونکــو
او د هغــو رســنیزو کانالونــو مســؤولیت دی ،چــې د  CSRد ډېــرې
ښــکېلتیا مالتــړي دي .یــاده ډلــه بــه د هغــو حکومتــي چارواکــو
پــه ال واک ورکولــو او جــرأت ورکولــو کــې مرســته وکــړي ،چــې
د رشکتونــو لــه خــوا د یــو ســر ټولنیــز مســؤولیت د دوام لپــاره لــر
لیــد لــري .د دوی نوښــتونه پیــاوړي او د دوی حرکــت چټــک
کېــدای يش څــو پــه پــای کــې یــې د پــام وړ قانــوين ،مدیریتــي
( څارونکــی) او ســیايس چاپېریــال رامنځتــه يش .پــه پورتنــي
 ۴.۸.۵څپرکــي کــې  ۱او  ۲شــمېرې هغــه مهــم فعالیتونــه دي،
چــې د حکومــت لپــاره د یــو مناســب چاپېریــال د رامنځتــه کولــو
پــه موخــه الر هــواروي.

۸

۷

۶

۵

۴

۳

د CSRد سرتاتیژیکو موخو پېژندل

د  CSRد کمپاین لپاره د یوې سرتاتیژۍ طرح کول

د  CSRداراالنشاء

د نوښتونو په الر اچول.

د  CSRداراالنشاء

د  CSRد نوښتنو د پیل لپاره له رشکتونو د مالتړ د څرنګوايل په اړه د یوې سرتاتیژۍ طرح کول.

د CSRIد متویل او تبلیغ د څرنګوايل په اړه د یوې سرتاتیژۍ جوړول.

شپږم جدول :د مهمو وړاندیزونوعميل کول

په افغانستان کې د  CSRد پیل د ټکي د حضور رامنځته کول او د عملیاتو پیل.

د  CSRداراالنشاء

د  CSRداراالنشاء

د  CSRداراالنشاء

د  CSRداراالنشاء

د  CSRداراالنشاء

د  CSRIد مهمو اجزاوو پېژندل؛ څو د کاري چاپېریال فکټورونه ،چاپېریايل اغېزې ،د کار اخالقي الرې چارې ،خیریه ورکړه ،د ټولنې پراختیا او نور پکې شامل وي.

د  CSRداراالنشاء

د مدين ټولنې بنسټونو ،رشکتونو او بسپنه ورکوونکو ته د تصدیق لیکونو په اړه تبلیغ کول.

د افغانستان د مدين ټولنې انستیتیوت

د پروژو د تبلیغ لپاره د یو ویب پورتل جوړول.

د دې کړنالرې د چټک پیل لپاره د مايل مرستو راغونډول ،د خدمتونو د برخې لپاره د فیس شاملول.

د افغانستان د مدين ټولنې انستیتیوت

د افغانستان د مدين ټولنې انستیتیوت

د افغانستان د مدين ټولنې انستیتیوت

د افغانستان د مدين ټولنې انستیتیوت

د  CSRداراالنشاء

د  CSRداراالنشاء

د  CSRداراالنشاء

د  CSRداراالنشاء

د  CSRداراالنشاء

د مدين ټولنې د بنسټونو د تصدیق لیکونو د طرحې او کړنالرې رامنځته کول ،تر څو الندې ټکي پکې شامل يش:
	–د تخنیکي او مايل امکاناتو لپاره د پروژو ارزول
	–د پروژې لپاره د ټولنې د مالتړ ،اړتیا او همداراز له نورو پروژو رسه د همغږۍ ارزول
	–د دې پروژې د تررسه کولو لپاره د مدين ټولنې د بنسټونو ( )CSOد تخنیکي او مدیریتي وړتیاوو معلومول
	–د پروژې د رشحې ،توجیه او همداراز د اسنادو ارزونه

له مخکې جریان لري.

د سیايس مالتړ د کمپاین په الر اچول

د سیايس مالتړ کار ته د بودیجې او مايل مرستو برابرول

د سیايس مالتړ د یوې سرتاتیژۍ جوړول څو الندې ټکي پکې شامل وي:
	–له حکومتي چارواکو رسه د منظمو ناستو جوړول
	–د تلویزیوين  /راډیويي بحثونو ،ګرديو مېزونو او مرکو تررسه کول
	–د ورکشاپونو او سیمینارو جوړول
	–د قوانینو ،قواعدو او مقررو له تسوید رسه مرسته کول

د  CSRد کمپاین په الر اچول

د  CSRد کمپاین د متویل لپاره د مايل مرستو راغونډول

د  CSRد کمپاین لپاره د رضا کارۍ ،نیمه – رضاکارۍ ،یا الزامي په ګډون د سرتاتیژیکو الرو بیا کتنه او د تعقیب لپاره یې د یوې الرې ټاکل.

د  CSRداراالنشاء

د  CSRد کمپاین د مدیریت لپاره د مدين ټولنې د بنسټونو په ټولنه کې د یو کاري ځواک یا ډلې رامنځته کول.

د  CSRد کمپاین لپاره د اصيل داراالنشاء د ټاکلو په موخه د مدين ټولنې د بنسټونو ( )CSOsد غونډو جوړول .د افغانستان د مدين ټولنې انستیتیوت د  CSRیوه ممکنه داراالنشاء ده.

د افغانستان د مدين ټولنې انستیتیوت

مسؤولیت

د  CSRداراالنشاء

فعالیت

د هغو ممکنه بنسټونو /سازمانونو پېژندل چې دمخه یې په سیمه یا نړۍ کې دا کار کړی وي ،لکه د منخنۍ آسیا  )www.csr-ca.com( CSRاو د ټولنیز مسؤولیت لپاره سوداګري
د  CSRلپاره د د پیل د يوه ټکي رامنځته کول (.)www.bsr.org
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 ۸.۱یوه ځغلنده کتنه

مــوږ د دې طمــع نــه لــرو ،چــې یــا بــه حکومــت او یــا بــه د
ســوداګرۍ ســکټور د افغانســتان لپــاره د یــو رســمي  CSRد
مــوږ د دې طمــع نــه لــرو ،چــې یــا بــه حکومــت او یــا بــه د
ســوداګرۍ ســکټور د افغانســتان لپــاره د یــو رســمي  CSRد
رامنځتــه کولــو نوښــت پــه الس کــې واخــي .د مــدين ټولنــې
د ټولنیــز مســؤولیت او ټولنیــز خدمــت د موخــې لــه املــه دا د
 CSOsمســؤولیت دی ترڅــو پــه افغانســتان کــې د  CSRد رســمي
کولــو د الرښــوونې د ســرې دنــدې مســؤولیت پــر غــاړه واخــي.
د افغانســتان د مــدين ټولنــې انســتیتیوت د یــوې اوږدې مــودې
لپــاره پــه دې برخــه کــې دا نوښــت پــه الس کــې اخیســتی دی.
دې انســتیتیوت لــه وړانــدې د  NGO/CSOد اعتبــار ورکولــو/
تصدیــق ورکولــو یــو پروګــرام پیــل کــړی دی؛ د ظرفیــت د
پراختیــا او د اعتبــار د لوړولــو پــه موضوعاتــو کــې د CSOs/
 NGOsد ګــډون پــه موخــه یــې بنســټیزه وړتیــا رامنځتــه کــړې
ده؛ یعنــې دې انســتیتیوت لــه وړانــدې پــه افغانســتان کــې د
 CSRد وضعیــت د ارزولــو الرښــوونه پــه الس کــې نیولــې ده .لــه
همــدې املــه پــه افغانســتان کــې د CSRد رســمي کولــو د هڅــو
د الرښــوونې لپــاره  AICSپــه یــوه غــوره دریــځ کــې والړ دی .د
دې ســرې دنــدې پــه واک کــې د نیولــو پــه موخــه AICS ،بایــد
د بســپنه ورکوونکــو مالتــړ ترالســه ،مــايل مرســتې راغونــډې او
یــو مهــم مســؤولیت پیــل کــړې ،چــې دا النــدې برخــې پکــې
شــاملېږي:

 ۸.۲د  CSRد سرتاتیژیکو موخو پېژندل

دغــه ارزونــه پــه افغانســتان کــې د اغېزمــن  CSRلپــاره د ګټــور
قانــوين او مدیریتــي چاپېریــال د رامنځتــه کېــدو پــه موخــه یــو
لــړ سپارښــتنې او الرې چــارې وړانــدې کــوي .هغــوی پــه دې
کــې یــوه داســې بشــپړه رضــا کاره الر شــامله کــړې ،چــې همــدا
اوس پــه افغانســتان کــې تــرې کار اخیســتل کېــږي؛ یــاده الر د
اطاعــت نیمــه مدیریتــي الر ده ،چــې پــه پرمختللــې نــړۍ کــې
یــوه مهمــه موضــوع ګڼــل کېــږي؛ او د  CSRیــو داســې بشــپړ
کنټــرول شــوی چاپېریــال تنظیــم کــړی ،چــې پــه هنــد کــې د
یــوې ارزښــت وړ موضــوع پــه ســرګه ورتــه کتــل کېــږي .هــره
الر پیــاوړي او کمــزوري ټکــي لــري .دا یــوه د پــام وړ خــره ده،
چــې  AICSپــه یــوه الر د داســې ټولنــې یــا اجــاع د رامنځتــه
کولــو پــه لټــه کــې دی ترڅــو پــه هېــواد کــې د  CSRکمپایــن
پــر مــخ بوځــي .د ســراتیژیک لــوري او د پــام وړ الرې د ټاکلــو
پــه موخــه  AICSبــه د مــدين ټولنــې د بنســټونو پــه ټولنــه کــې
یــو بحــث پیــل کــړي ترڅــو پــه افغانســتان کــې د  CSRد رســمي
کولــو لپــاره پــر یــوې الرې او یــا د څــو الرو پــه ترکیــب یــوې
پایلــې تــه ورســېږي .د افغانســتان د مــدين ټولنــې انســتیتیوت بیا
پــه راتلونکــو کلونــو کــې د پوهــاوي د رامنځتــه کولــو ،ســیايس
اليب کولــو او اړونــدو ســوداګریزو کمپاینونــو رسه پــه ګــډه پــه
ســراتیژیکه بڼــه ټــاکل شــوې الر پــر مــخ بوځــي.

 ۸.۳د پوهاوي د رامنځته کولو کمپاین

د افغانســتان د مــدين ټولنــې انســتیتیوت بــه د بــازار موندنــې لــه
یــوې کمپنــۍ رسه پــه ګــډه د هېــواد پــه مهمــو ښــارونو کــې د
بــازار موندنــې د بیلبورډونــو یــو داســې هــر اړخیــز کمپایــن پــه
الر واچــوي ،چــې د راډیــو ،ټلویزیــون ،ټولنیــزو رســنیو او نــورو
یــو ترکیــب پکــې شــامل وي .د یــاد کمپایــن مخاطبــان بایــد
رشکتونــه اوعــام خلــک وي .د کمپایــن موضــوع بــه د هېــواد
پــه اقتصــادي پراختیــا کــې د رشکتونــو پــر مثبتــې ونــډې او د
دوی پــر شــته او د طمعــې وړ ټولنیــزو ،چاپېریــايل ،بــري او
پراختیايــي مرســتو ټینــګار وي .د مــدين ټولنــې انســتیتیوت بایــد
پــه دې کمپاینونــو کــې د رشکتونــو او د مــدين ټولنــې د بنســټونو
تــر منــځ د مثبتــې همــکارۍ رول هــم روښــانه کــړي.
د رســنیو کمپایــن بایــد د ګرديــو مېزونــو لــه بحثونــو ،ورکشــاپونو،
ســیمینارونو او کنفرانســو رسه ضمیمــه وي ،چــې پــه تــرڅ کــې
بــه یــې پــر CSRد بحــث لــه الرې د  CSRد اغېــزې د ټاکلــو او
همــدا راز د  CSRد نوښــتونو د اغېزمنتــوب د ډېرولــو لپــاره ادبیــات
رامنځتــه او موضوعــي څېړنــه بــه پیــل يش.

 ۸.۴د رشکتونو د ټولنیز مسؤولیت د شاخص رامنځته کول

د مــدين ټولنــې انســتیتیوت د رشکتونــو د ټولنیــز مســؤولیت یــو
شــاخص ( )CSRIرامنځتــه کــوالی يش ،چــې د رشکتونــو لــه
خــوا د ټولنیــز مســؤولیت د ښــکېلتیا د النــدې مهمــو فکټورونــو
پربنســټ درجــه بنــدي پکــې شــامله ده:
1 .1د کاري چاپېریــال فکټورونــه :د یــو روغتیايــي ،خونــدي
او د قناعــت وړ کاري چاپېریــال ســاتنه .دې ډول کاري
چاپېریــال کــې بــه د جنــدر برابــري ،پــه معاشــونو کــې
برابــري ،د توکمیــزو او جنــي ځورونــو مخنیــوی او د
کارکوونکــو د روغتیايــي بیمــي او د زده کــړې د لګښــت د
ورکــړې پــه ګــډون د امتیازاتــو وړانــدې کــول شــامل وي.
2 .2چاپېریــايل اغېــزې :د هــوا ،اوبــو او خــاورې د ککړتیــا د
کمولــو پــه موخــه د ټکنالوژیــو او کړنــارو د کارولــو لــه الرې
پــه چاپېریــال کــې د زیانونــو د نښــو را کمــول؛ د وحــي
ځنــاورو ،بوټــو او ژوو ســاتنه او د ســوداګرۍ د یوې مســؤولې
راتلونکــي لپــاره پــان شــوې کړنــارې رامنځتــه کــول.
3 .3اخــاق :د اخالقــي کار پــه کړنــو کــې ښــکېلتیا لکه لــه بډې
اخیســتنې ،منفــي نفــوذ او نورو غیــر اخالقي کړنــو مخنیوی.
4 .4خیریــه ورکــړې :د خیریــه ورکــړو (خیــرات) لــه الرې د
ټولنــې لــه بېوزلــو او محرومــو غــړو رسه مرســته کــول،
چــې د اړتیــا پــر وخــت د خلکــو ژونــد تــه آســانتیا راويل.
5 .5د ځايــي ټولنــې پراختیــا :پــه ټولــه کــې لــه ټولنــو څخــه
مالتــړ ،لکــه لــه ښــوونیز ســکټور ،اوبــو او روغتیــا ســاتنې،
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د کاري زمینــو د برابرولــو ،د توکــو او خدمتونــو د اغېزمنــې
تبادلــې او نــورو عمومــي ټولنیــزو پرمختګونــو څخــه مالتــړ.
یــاد شــاخص بــه دا تضمیــن کــړي ،چــې رشکتونــه یــو شــمېر
سیســټمونه لــري ،د هــر فکټــور اړتیــاوې پــوره کــوي او پــه هــر
فکټــور کــې د دوی د ښــکېلتیا بېالبېلــې کچــې توضېــح کــوي.
رشکتونــه بــه اړ وي ،چــې د  CSRIد درجــه بنــدۍ د تــر الســه
کولــو لپــاره پیســې ولګــوي او دا فرصــت بــه ولــري ،چــې دغــه
درجــه بنــدي د بــازار موندنــې د موخــو لپــاره وکاروي .شــونې ده،
چــې د افغانســتان د مــدين ټولنــې انســتیتیوت د ســتندرډونو لــه
نړیــوال ســازمان او نــورو نړیوالــو ادارو رسه همــکارۍ تــه اړتیــا
ولــري ترڅــو پــه ســمه توګــه دغــه شــاخص تنظیــم او د هغــه د
اعتبــار دوام تضمیــن کــړي.

 ۸.۵د سیايس مالتړ کمپاین

د مــدين ټولنــې د بنســټونو لــه شــبکې څخــه د ګټــې اخیســتنې
لــه الرې  AICSبایــد پــه افغانســتان کــې د CSRد یــو مدیریتــي
جوړښــت پــه ننګــه د ســیايس مالتــړ/اليب لپــاره یــوه ســراتیژي
طرحــه کــړي .د ســیايس مالتــړ مســؤوله ډلــه بایــد د دوامــدارو
او ثابتــو فعالیتونــو یــوه ټولګــه تنظیــم کــړي ،چــې موخــه یــې پــر
رســنیزو کمپاینونــو پانګونــه ده ترڅــو ســیايس اراده د یــو منظــم
 CSRپــر لــور بدلــه کــړي لکــه چــې پــه پورتنــۍ  ۸.۱برخــه کــې
تعریــف شــوی دی .یــاد کمپایــن بایــد لــه النــدې برخــو څخــه
جــوړ وي:
 .ألــه قانــون جوړوونکــو ،حکومتــي چارواکــو او ســیايس
ګوندونــو رسه د منظمــو غونــډو جــوړول څــو ســیايس
اقدامــات د یــو منظــم  CSRپــه ننګــه وهڅــول يش.

 ۸.۶د مدين ټولنې د بنسټونو د تصدیق لیکونو صدور

د مــدين ټولنــې انســتیتیوت لــه وړانــدې د  CSOsد تصدیــق
لیکونــو پــه صــدور کــې ونــډه لــري؛ نــو دوی بایــد دا هڅــې
تلپاتــې پایلــې تــه تــر رســېدو پــورې جــاري وســايت.

 ۸.۷د  CSOد پروژو تأیید

د مــدين ټولنــې انســتیتیوت بایــد یــوه داســې څانګــه رامنځتــه
کــړي ،چــې دنــده یــې د هېــواد پــه ټولــو برخــو کــې د  CSOsلــه
خــوا د پــروژ تأییــد ،اعتبــار ورکــول او “ تصدیــق کــول” وي.
دا څانګــه بایــد د  CSOد پــروژو د ارزښــت او کیفیــت پــه اړه
خپــل نظــر وړانــدې کــړي .دا پــروژې بایــد لومــړی ننــدارې
تــه وړانــدې کــړي او بیــا یــې د مــايل مرســتې لپــاره سپارښــتنه
وکــړي .ننــدارې تــه د پــروژو وړانــدې کــول بایــد د ارزونــې
النــدې معیارونــه لــه ځــان رسه ولــري:
•ټولــې لســټ شــوې پــروژې بایــد د النــدې معیارونــو لپــاره و
ارزول يش:
 تخنیکي امکانات
 مايل امکانات
 د خلکو مالتړ

 .بپــه هېــواد کــې د  CSRلپــاره د یــو مدیریتــي جوړښــت
د رامنځتــه کولــو د ارزښــت پــه اړه د راډیويــي/
ټلویزیــوين بحثونــو ،ګرديــو مېزونــو او مرکــو جــوړول.

•دا تأییــد يش ،چــې پــروژه د پــام وړ ســیمې یــوه واضــح اړتیــا
پــوره کــوي او هغــه اړتیــا پــه واضــح ډول تعریــف شــوې ده.
•د دې ټاکل چې آيا:

 .جد یو منظم  CSRپه مالتړ د ورکشاپونو او سیمینارونو جوړول.

 نــور  CSOsهمــدا/دې تــه ورتــه خدمتونــه وړانــدې
کــوي .کــه چېــرې ځــواب هــو وي ،دغــه پــروژه لــه
نــورو لوبغــاړو رسه څنګــه ښــه همغــږې کېــدای يش؟
 آیا یاده پروژه د  CSOد تخصص په برخه کې ده؟
 آيــا د پــروژې بودیجــه پــه ســمه توګــه طرحــه شــوې
ده ،لګښــت یــې پــه مناســب/منطقي ډول او د بســپنه
ورکوونکــې ادارې لــه عــادي غوښــتنو رسه ســم ټــاکل
شــوی دی؟
 د مــدين ټولنــې دغــه بنســټ تخنیکــي او عملیــايت وړتیا
لــري (پــه ســیمه کــې شــتون ،تخنیکــي کارکوونکــي،
او داســې نــور ).څــو دغــه پــروژه پــه ســمه توګــه پلــې
کــړي.
 د دې پــروژې لپــاره ســم دالیــل وړانــدې شــوي

 .دپــه هېــواد کــې د  CSRلپــاره د قوانینــو ،مقــررو او
قواعــدو د تســوید لــه الرې لــه ســیايس اقداماتــو
څخــه مالتــړ او بیــا لــه طمعــې رسه ســم د دې
قوانینــو او مقــررو د تصویــب لپــاره د فشــار واردول.
 .هد یــو مدیریتــي یــا څارونکــي چاپېریــال لــه الرې د یــو منظم
 CSRپــه ګټــه د یــو فشــار رامنځتــه کــول او بیــا ټــاکل شــوو
موخــو تــه تــر رســېدو پــورې د دې فشــار ســاتل.
دغــه ژمنــې بایــد پــه پــوره ډول متویــل او مالتــړ شــوي وي؛ د
دې د متویــل میکانیزمونــه بایــد مشــخص او د هېــواد لــه قوانینــو
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او د بســپنه ورکوونکــو لــه اندېښــنو رسه برابــر وي .پــه کــوم ځــای
کــې چــې پــه دې ســیايس مالتــړ کــې د ونــډې اخیســتو لپــاره
بســپنه ورکوونکــو تــه محدودیتونــه وي ،بایــد لــه خصــويص
ســکټور ،بنســټونو او د مــدين ټولنــې لــه نــورو بنســټونو رسه
بدیلــې ملګرتیــاوې رامنځتــه يش ترڅــو ټــاکل شــوو موخــو تــه د
رســېدو لپــاره الر هــواره کــړي.

دي ترڅــو د بســپنه ورکوونکــو د قناعــت وړ وګرځــي.
•د پروژې له ځانګړي ماهیت رسه اړوند نور فکټورونه.
یــوه پــروژه چــې د مــايل لګښــت د متویــل لپــاره تأییــد شــوې وي
بایــد دا او نــورې ورتــه وړتیــاوې پــوره کــړي .د دې
( due diligenceد تــړون لــه الســلیکولو وړانــدې د یــو کــس یــا
یــوې ســوداګرۍ ارزونــه) د تــر رسه کولــو لپــاره دغــه  CSOبایــد
 AICSتــه حــق الزحمــه ورکــړي ،چــې دا بــه بیــا د دې پــروژې د
بیاکتنــې د لګښــت لپــاره وکارول يش.
د مــدين ټولنــې انســتیتیوت بایــد د خپــل ویــب پاڼې/پورټــل
لــه الرې او لــه ویــب پاڼــې رسبېــره بســپنه ورکوونکــو او د هــر
ســکټور رشکتونــو تــه د مــايل متویــل لپــاره یــوه ټاکلــې پــروژه
وړانــدې کــړي.
دغــه پورټــل بــه رشکتونــو تــه دا زمینــه برابــره کــړي ،چــې پــه هــر
ســکټور او د هېــواد پــه کچــه مناســبې پــروژې پــه نښــه کــړي
ترڅــو دا تضمیــن يش ،چــې د دوی د  CSRبودیجــې پــه اغېزمــن
ډول لګېديل/تــرې ګټــه پورتــه شــوې ده.

 ۸.۸د  CSRد پروګرامونو لپاره د پیل ټکی

د مــدين ټولنــې انســتیتیوت داســې یــو بنســټ رامنځتــه کــوالی
يش ،چــې د رشکتونــو لــه خــوا  CSRد نوښــتونو لپــاره د پیــل
د ټکــي پــه توګــه دنــده تــررسه کــړي .هــر رشکــت چــې د یــو
هــر اړخیــز  CSRپروګــرام د پیــل هیلــه لــري کــوالی يش AICS
پــه کار وګــاري ترڅــو د دوی د  CSRلپــاره دا ډول ســراتیژي
جــوړه او بیــا د یــادې ســراتیژۍ پــه پــي کولــو کــې لــه هغــوی

رسه مرســته وکــړي .رشکتونــه بــه  AICSتــه د دې خدمتونــو پــه
بــدل کــې حــق الزحمــه ورکــړي ،او  AICSبــه دا پیســې د خپلــې
بازارموندنــې د کمپاینونــو ،مالتــړ او نــورو پــه ګــډون د  CSRنــورو
اړونــدو نوښــتونو د مالتــړ لپــاره وکاروي.
“د منځنــۍ آســیا  ”CSRد پرتلــې وړ کمپنــي ده ،چــې د منځنــۍ
آســیا پــه ســیمه کــې ورتــه خدمتونــه وړانــدې کــوي .ویــب
پاڼــې یــې دوی “پــه منځنــۍ آســیا کــې د ســوداګرۍ د ثبــات
او مســؤولیتونو پــه برخــه کــې د یــو کارپــوه ســازمان پــه توګــه
تعریــف کــړی ،چــې موخه یــې د ســازمانونو د ټولنیــز ،چاپېریايل،
او اقتصــادي غــوره توبونــه وده ده ”.دوی “لــه ســازمانونو رسه
مرســته کــوي ترڅــو مســؤولې پالیســۍ او فعالیتونــه پــه هغــه ډول
پیــل کــړي ،چــې د خپلــې ســوداګریو اقتصــادي وده پــه داســې
حــال کــې تضمیــن کــړي تــر څــو ایکالوژیکــي ثبــات او ټولنیــزه
وده پــه پــام کــې ونیــي .د ورتــه یــو تعریــف رامنځتــه کــول بــه
لــه هیلــې رسه ســمه یــوه دنــده وي ،چــې د  AICSاو یــا یــو بدیــل
ســازمان لــه خــوا پــر غــاړه اخیســتل کېــږي .د مــدين ټولنــې
انســتیتیوت ښــايي دا پرېکــړه وکــړي ،چــې د منځنــۍ آســیا
 CSRتــه بلنــه ورکــړي او یــا وررسه پــه ګــډه کار وکــړي ترڅــو پــه
افغانســتان کــې حضــور ومومــي او خپــل کار پــه دې هېــواد کــې
تکــرار کــړي .پــه افغانســتان کــې تــر هــر ډول رشایطــو النــدې
رشکتونــه د يــو مســلکي ســازمان مرســتې تــه اړتیــا لــري ،چــې
د  CSRپــه اړه بشــپړه پوهــه ولــري او دا وړتیــا ولــري ترڅــو دا
تعریــف کــړي ،چــې  CSRتــر کومــه بریــده کــوالی يش د خلکــو
پــه ژونــد کــې بدلــون راويل او دا وړتیــا ولــري ،چــې د رشکتونــو
د  CSRپروګــرام جــوړ کــړي ترڅــو هغــه تــر ټولــو اغېزمــن او لــه
عملیــايت اړخــه تلپاتــې اويس.
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د رشکتونــو ټولنیــز مســؤولیت یــوه داســې اړینــه الر ده ،چــې
افغانســتان یــې بایــد د هغــو پراختیايــي نوښــتونو د اوږد مهــال
ثبــات لپــاره تعقیــب کــړي ،چــې پــه تېــره یــوه نیمــه لســیزه
کــې یــې پیــل کــړي دي .پــه تېــره لســیزه کــې د افغانســتان
خصــويص ســکټور د پــوره بلــوغ داســې کچــې تــه رســېدلی
دی ،چــې کــوالی يش یــوه خــورا منظمــه او دوامــداره هڅــه
وکــړي ترڅــو رشکتونــه د دې وړ وګرځــوی ،چــې خپــل مذهبــي،
اخالقــي ،او قانــوين مکلفیتونــه پــر ځــای کــړي او هغــه زیانونــه
راکــم کــړي ،چــې د دوی چاپېریــال ،ټولنــې او د هېــواد اقتصــاد
تــه یــې اړويل دي .دا د رشکتونــو لپــاره یــوه غــوره زمینــه ده،
چــې ټولنــې تــه لــه هغــه څــه چــې دوی تــرې اخیســتي دي یــو
څــه بېرتــه ورکــړي او دا تضمیــن کــړي ،چــې پــه ټولنــه کــې د
دوی ونــډه د څــو برخــو درلودونکــې او هراړخیــزه ده .دا ډول یــو
پروګــرام د دوی لپــاره یــوه غــوره زمینــه برابــروي تــر څــو خپــل
بــري (د انســانانو د ژونــد پــه ارزښــت بــاور لــري د خپلــو مرســتو
تــر څنــګ د خپــل ژونــد یــوه برخــه هــم ورتــه ځانګــړې کــوي)،
پراختیايــي او برشدوســتانه کارونــه ( یواځــې د نــورو د ژونــد د ښــه
والــې لپــاره پــر مــايل مرســتو مترکــز لــري) تنظیــم او اغېزمنتــوب
یــې لــوړ کــړي.
همــداراز  CSRیــوه وســیله ده ،چــې “هــر څــوک یــې د درلودلــو
هیلــه لــري” څــو آن د نړیوالــو بســپنه ورکوونکــو د مالتــړ پــه نــه
شــتنون کــې هــم د افغانســتان تلپاتــی ثبــات تضمیــن کــړي .دا
چــار افغانانــو تــه دا وړتیــا ورکــوي ،چــې د خپــل هېــواد د پراختیــا
لپــاره غوښــتونکې چــارې تــررسه کــړي ،نــه دا چــې تــل د نړیوالــو

بســپنه ورکوونکــو د غــوره توبونــو تابــع و اويس.
د یــو اکرثیــت مســلامن هېــواد پــه توګــه ،افغانــان نــه یواځــې د
وګــړو بلکــې د رشکتونــو ،سیاســتوالو ،مــدين ټولنــې او د هېــواد
د هــر بــل ســکټور پــه توګــه بایــد د خپلــو مذهبــي او کلتــوري
مکلفیتونــو د تشــخیص ،تــر رسه کولــو او مرســتې لپاره مســؤولیت
ولــري.
د  CSRد وضعیــت پــه اړه د دې څېړنــې موخــه د هغــې الرې
څرګنــدول دي ،چــې رشکتونــو پــه پرمختللــې نــړۍ ،مــخ پــر ودې
نــړۍ ،د افغانســتان پــه ګاونــډ او پــه افغانســتان کــې تعقیــب
کــړې ده ترڅــو هغــه ځــای تــه ورســېږي ،چــې دوی اوس هلتــه
دي .هغــه وړاندیزونــه او د وړاندیزونــو د عمــي کولــو الرې چــې
پــه دې رپــوټ کــې توضیــح شــوي دي کــوالی يش افغانســتان
بلــې پــوړۍ تــه ورســوي.
خــوب لیــدل د انســانو پــه طبیعــت کــې نغښــتی دی ،نــو راځــئ
چــې د هغــې ورځــې خــوب ووینــو ،چــې لــه نــن څخــه ډېــره
لیــرې نــه ده ،کلــه چــې پــه افغانســتان کــې د  CSRد مدیریــت
لپــاره قوانیــن وي او چېــرې چــې رشکتونــه د مســؤولیت احســاس
وکړي ،د مســوول اوســېدو غوښــتنه وکــړي او د خپلــو کارکوونکو،
خپلــو پېرودونکــي او د خپلــې فعالیتــي ســیمې لپــاره پــه پراخــه
کچــه د خپلــې ټولنــې پــر وړانــدې مســؤوالنه چلنــد وکــړي .آیــا دا
بــه یــو خــوب پاتــې يش کــه یواځــې د اللــه (ج) پــه مهربانــۍ او
د لوســتونکو پــه هڅــو بــه پــه حقیقــت بــدل يش.
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لومړۍ ضمیمه  -مخففات
		
AFN
		
AICS
		
AMOA
		
ANDS
		
ARCS
		
AWCC
		
BSR
		
CED
		
CSO
		
CSR
		
CSRI
		
GAAP
		
GASP
		
IACS
		
INGO
		
ISO
		
IWA
		
MNC
		
MTN
		
NEPA
		
NGO
		
OECD
		
OSHA
		
PBT
		
SME
		
TBL
UNESCO
		
WASH
		
WHO
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افغانۍ – د افغانستان پويل واحد
د افغانستان د مدين ټولنې انستیتیوت
په افغانستان کې د موبایل پیسې د کمپنیو ټولنه
افغان ميل پراختیايي سرتاتيژي
د افغاين رسې میاشتې ټولنه
د افغان بیسیم مخابرايت رشکت
د سوداګرۍ ټولنیز مسؤولیت
د اقتصادي پراختیا ټولنه
د مدين ټولنې بنسټ
د رشکتونو ټولنیز مسؤولیت
د رشکتونو د ټولنیز مسؤولیت شاخص
د حسابدارۍ عمومي منل شوې کړنالرې
د پایښت عمومي منل شوي اقدامات
د تصنیف ډ ټولنو نړیوال سازمان
نړیوال غیر حکومتي سازمان
د نړیوالو سټندردونو سازمان
د افغانستان د روڼتیا د څار سازمان
ګڼ ملیتیز رشکتونه
 MTNګروپ (د سویيل افریقا یوه مخابرايت کمپنۍ)
د چاپېریال ساتنې ميل اداره
غیرحکومتي سازمان
د اقتصادي همکارۍ او پراختیا سازمان
د حرفوي خوندیتوب او روغتیا اداره
له مالیې وړاندې ګټه
د کوچنۍ او منځنۍ کچې رشکتونه
د الندینۍ کرښې درې ګونې کړنالر
د ملګرو ملتونو ښوونیز ،عميل او کلتوري سازمان
اوبه ،د فضله موادو د تخلیې سیسټم او حفظ الصحه
د روغتیا نړیوال سازمان

دوهمه ضمیمه  -د رشکتونو د  CSRد نوښتونو لیست

کمپني :د افغانستان د څښاکو د محصوالتو رشکت
د  CSRد پیل کال۲۰۰۶ :
د  CSRلګښتونه ۱۰ -۵ :میلیون افغانۍ ()۲۰۱۸
د  CSRپروژې/تــر الســه کوونکــي :د افغــاين رسې میاشــتې
ټولنــه او ښــاروالۍ د واردايت د نــدو لــه الرې
کمپني :عزیزي بانک
د  CSRد پیل کال۲۰۱۶ :
د CSRلګښتونه :نه دي ښودل شوي.
د  CSRپروژې/تر السه کوونکي :د ۲۰۱۸کال فعالیتونه
•د وینې د بسپنې کمپاین
•پــه کابــل ،مــزار رشیــف او جــال آبــاد کــې د نیالګیــو
ایښــودل
•لــه عزیــزي بانــک څخــه د کاردان پوهنتــون د محصلینــو
لیدنــه
•د ښځو د پر ځان بسیاینې او ظرفیت لوړولو مايل مالتړ
•د مزار رشیف له داخيل بېځایه شوو ( )IDPsرسه مرسته
•د یوګا د نړیوالې ورځې منانځل
•د کاتب ،مشعل ،باخرت ،مریم او خاتم النبیین پوهنتونونو
دريس لیدنه
کمپني :د افغانستان د بیمې رشکت
د CSRد پیل کال :نه دی ښودل شوی
د  CSRلګښتونه :نه دي ښودل شوي
د  CSRپروژې/ترالســه کوونکــي :پــر نــورو مرســتو رسبېــره ټولــو
کارکوونکــو تــه وړیــا روغتیايــي بیمــه
کمپني :د کابل د بسته بندۍ رشکت
د  CSRد پیل کال :نه دی ښودل شوی.
د  CSRلګښتونه :نه دي ښودل شوي.
د  CSRپــروژې /تــر الســه کوونکــي :نــه دي وړانــدې شــوي.
کمپني :میهن سټیل
د  CSRد پیل کال :نه دی ښودل شوی.
د  CSRلګښتونه :نه دي ښودل شوي.
د  CSRپروژې/ترالسه کوونکي:
•د روغتیايــی آســانتیاوو ،د کارګرانــو د خوندیتــوب ،د غرمــې
د ډوۍ لپــاره د ځــای او نــورو پــه ګــډون کارګرانــو تــه د
اســتوګنځي برابــرول
•ټــول تجهیــزات او ماشــین آالت د چاپېریــال لــه نظــره
مناســب دي.
•د هوا د تصفیې او ګازاتو د تخلیې سیسټمونه لګول شوي
دي.

کمپنــي :د افغانســتان لپــاره د مایکــرو فایننــس د پانوګنــې د
مالتــړ آســانتیا ()MISFA
د  CSRد پیل کال۲۰۰۵ :
د  CSRلګښتونه :نه دي ښودل شوي.
د  CSRپروژې/ترالســه کوونکــي :د  CSRلپــاره یــو څرګنــد
الرښــود جــوړ شــوی دی او یــوه همغــږې کوونکــې اداره رامنځتــه
شــوې ده ترڅــو د  CSRرسچینــې پــه ګټــوره توګــه وکاروي.
کمپني :مويب ګروپ
د  CSRد پیل کال۲۰۱۲ :
د  CSRلګښتونه :نه دي ښودل شوي
د  CSRپروژې/ترالسه کوونکي :نه دي ښودل شوي.
•د افغــان فوټبــال غــوره لیــګ لــه الرې د  CSRلپــاره د AFC
ایــوارډ یــې تــر الســه کــړی دی.
•د ســپورټ لــه الرې ســولې د اروپایــي  NGOایــوارډ یــې تــر
الســه کــړی دی.
•د ماشــومانو د ګــوزڼ (پولیــو) د مخنیــوي لپــاره لــه یونیســف
رسه پــه ګــډه یــې کار کــړی دی (تخفیــف ورکــړل شــوی
وخــت یــې د تبلیغاتــو لپــاره برابــر کــړی دی).
•افغان غوره لیګ یې پیل کړی دی.
•د ټولنیــزو موضوعاتــو پــه اړه یــې ( ۵۰-۳۰ثانیــو) کلیپونــه
تولیــد کــړي او هغــه یــې پــر ټلویزیــوين کانالونــو ننــدارې تــه
وړانــدې کــړي دي.
•د چاپېریــال لــه اړونــدو موضوعاتــو لکــه د پالســټیکي
کڅــوړو پــر ځــای د کاغــذي کڅــوړو لــه کارولــو مالتــړ
•د خلکــو د هڅولــو لپــاره یــې پــه بېالبېلــو موضوعاتــو لکــه د
مالیاتــو ورکــړه ،لــه اوبــو ســاتنه ،لــه امنیتــي ځواکونــو رسه
مرســته  ،لــه ښــځو څخــه د نــاوړه ګټــې اخیســتنې مخنیوی،
د ترافیکــي قوانینــو مراعاتــول ،د ټولنیــز پیوســتون هڅــول،
د فضولــه مــوادو راغونــډول او داســې نــورو پــه اړه یــې وړیــا
لنــډ کلیپونــه او اعالنونــه جــوړ کــړي دي.
•د روژې پــه میاشــت کــې د روژه ماتــې د خپرونــې لــه الرې
بســپنې را غونــډې کــړي دي ،د حدیــث په ګډون د اســامي
موضوعاتــو خپــرول او داســې نــور .د ټولنیــزو موضوعاتــو
پــه مالتــړ ( تیــرکال  ۴۰۰۰۰۰افغانــۍ د افغانســتان پــه
لویدیــځ کــې بېرتــه راســتنو شــوو تــه ټولــې شــوې وې)
کمپني :رسینا هوټل
د  CSRد پیل کال۲۰۱۲ :
د  CSRلګښتونه :نه دي ښودل شوي.
د  CSRپروژې/ترالسه کوونکي:
•د شمســا د بنســټ مالتــړ چــې د مریــم ګیالنــې له خــوا اداره
کېــږي (قرطاســیه ،جامــې ،روغتیايــي خدمتونــه ،د انټرنــټ
خدمتونــه ،خوراکــي توکــي او داســې نــور .د بنســټونو لپــاره
روزنــې ،غونــډې او نــورې اړتیــاوې برابــروي)
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•پــه رسینــا هوټــل کــې د بســپنې صنــدوق (لــه میلمنــو څخــه
بســپنې راغونــډوی او شمســا او  AFSECOتــه یــې ورکــوي،
د بســپنو د راغونډولــو لــه الرې  AFSECOتــه د مرشوعیــت
برابــرول ،او لــه  AFSECOڅخــه د مالتــړ لپــاره کمپنیــو تــه
بلنــه ورکــول)
•رضــا کار کارونــه لکــه د رسینــا هوټــل د شــا او خــوا ســیمې
پاکــول او لــه ښــاروالۍ څخــه مالتــړ.
•د کارکوونکــو او بنســټ رسه د مرســتې لپــاره پــه کــور دننــه
ډاکــر موجــود دی.
•لــه ســپورټي فعالیتونــو ،ډېــری لــه کریکــټ او فوټبــال
څخــه مــايل مالتــړ او پــه رسینــا هوټــل کــې د هغــوی د
مراســمو لپــاره د خــورا لــوړ تخفیــف پــه پــام کــې نیــول.
کمپني :ظاهر پالستیک
د  CSRد پیل کال۲۰۱۲ :
د  CSRلګښتونه :نه دي ښودل شوي.
د  CSRپروژې/ترالسه کوونکي:
•د  ۱۲زده کوونکــو د زده کــړې د لګښــت رسه مرســته ( د
 ۲۰۰۸کال راهیســې هــر کال)
•د زده کوونکــو لپــاره د  ۲۵۰۰۰افغانیــو پــه ارزښــت د کتابونــو
پېرل
•هر کال شاوخوا د  ۵۰۰۰۰۰افغانیو ورکړه
•لــه شــا او خــوا  ۲۰کورنیــو رسه د میاشــتې  ۲۵۰۰افغانیــو
مرســته
•هر کال د یو زوم د واده د لګښت د یوې برخې برابرول
•د ټولــو کارکوونکــو او د هغــوی د کورنیــو لپــاره د روغتیايــي
لګښــتونو برابــرول
••د امتیــاز پــه ډول پــه کال کــې تــر  ۲۰۰۰۰۰افغانیــو پــورې
کارګرانــو تــه د مړینــې ،واده ،او نــور ځاګــړو مراســمو لپــاره
ورکــول کېــږي.
•د بیوزلو کورنیو د ځوانانو لپاره روزنې او د کار زده کړې د
زمینو برابرول
کمپني :ګلبهار ګروپ
د  CSRد پیل کال :نه دی ښودل شوی
د  CSRلګښتونه :د مالک د ذکات پیسې
د  CSRپروژې/ترالســه کوونکــي :د ګلبهــار خیریــه بنســټ هــر
ډول مرســتې وړانــدې کــوي؛ لکــه :جامــې ،لــه زلزلــه ځپلــو رسه
مرســته ،د ښــوونځیو رغــول ،د زکات او نــورو بســپنو وېشــل.
کمپني :غضنفر ګروپ
د  CSRد پیل کال :نه دی ښودل شوی.
د  CSRلګښتونه :نه دي ښودل شوي.
د  CSRپروژې/ترالسه کوونکي:
•د چاپېریــال مســؤوالنه پراختیــا  )۱ټولنیــز – بســپنه شــوې
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ســلنه (زکات او نــورې خیریــه مرســتې) – کلــه چــې
شــونې وي د افغانانــو او افغــان کمپنیــو ګــارل  )۲مــايل
او اقتصــادي ســوکايل – د پیســو ګټــل او د هغــې د چلنــد
ترسېــع کــول
•پــر روغتیــا ،پوهنــي ،کلتــور ،د کلیــو پــر پراختیــا ،د بنســټونو
پــر رغولــو مترکــز او د اقتصــادي پراختیــا هڅــول .دا لــږو
هوســا وګــړو تــه د هغــوی عقیــدې ،توکــم او یــا جنــدر لــه
پــه پــام کــې نیولــو پرتــه د ژونــد د رشایطــو او زمینــو ښــه
کولــو تــه ځانګــړی شــوی دی .د غضنفــر بنســټ پــه النــدې
مهمــو برخــو کــې کار کــوي :پوهنــه ،روغتیايــي پاملرنــې،
پــر دنــدو ګومــارل ،د اســتوګنځای برابــرول ،د ټولنــې
پراختیــا او بیارغونــه.
•د ظرفیت د لوړولو پروګرام :ښــوونیز سکالرشــيپونه ،د افغانانو
د وړتیــاوو او قابلیتونــو د ښــه کولــو روزنیــز پروګرامونــه ،د کار
زده کــړه د افغانانــو لومړنــۍ اقتصادي پراختیــا د ندو رامنځته
کــول  ،د تلپاتــې پراختیــا لــه الرې اقتصــادي ســوکايل.
کمپني :عزیزي بنسټ ( د عزیزي هوتک ګروپ اړوند)
د  CSRد پیل کال :نه دی ښودل شوی.
د  CSRلګښتونه :نه دي ښودل شوي.
د  CSRپروژې/ترالسه کوونکي:
د یــاد بنســټ موخــه لــه بېوزلــو او معلولینــو او شــهیدانو لــه کورنیو،
کونــډو ،یتیــم خونو ،زندانونــو او داراالتأدیبونو رسه مرســته ده.
•د ښــوونځیو او روغتیايــي کلینیکونــو پــه رغولــو او د څــاه
ګانــو پــه کیندلــو کــې ونــډه لــري ترڅــو خلکــو تــه د څښــاک
پاکــې اوبــه برابــرې کــړي.
•کانالونــه او ویالــې پاکــوي او د برېښــنا د تولیــد کوچنــي
بندونــه جــوړوي.
•د مېزونــو ،څوکیــو ،یونیفــورم او قرطاســیې د برابرولــو لــه
الرې لــه زده کوونکــو رسه مرســته کــوي.
•د جوماتونــو ،دینــي مدرســو پــه جوړولــو او بیــا رغولــو کــې
ونــډه اخــي ،لــه دینــي علــاوو ،د ښــوونځیو لــه ښــوونکو
رسه مرســته او کتابتونونــه جــوړوي.
•د خلکــو د ســتونزو د حــل پــه موخــه د پلونــو ،نهرونــو او الرو
پــه جوړولــو او بیــا رغولــو کــې ونــډه اخــي.
•د طبیعــي ناورینونــو لکــه زلزلــو ،ســیالبونو لــه پيښــو رسه
سمدســتي مرســتې او د چاپېریــال پــه ســاتنه کــې همــکاري
کــوي.
•د زده کــړې لپــاره د الرې د هوارولــو او د هېــواد پــه کچــه د
نالوســتۍ (بېســوادۍ) او بېوزلــۍ پــر وړانــدې د مبــارزې د
کمپاینونــو د جوړولــو لــه الرې پــه فعالــه توګــه د افغانســتان
پــه ټولنیــزه ،کلتــوري او اقتصــادي پراختیــا کــې مرســته
کــوي.
•د ښــځو لــه حقونــو مالتــړ تــه د پــام اړولــو او پــه ټولنیــزو او
کلتــوري چــارو کــې د فعــال او الرښــوونکي ګــډون لپــاره د
افغانســتان د محــي دود او دســتور لپــاره الر هــواروي.

کمپني :برکت ګروپ
د  CSRد پیل کال :نه دی ښودل شوی.
د  CSRلګښتونه :نه دي ښودل شوي.
د  CSRپروژې/ترالسه کوونکي:
د  ۲۰۰۷کال پــه پیــل کــې ،برکــت کمپنــۍ د نجونــو او هلکانــو
د زده کــړې لپــاره د یــو ابتدايــي ښــوونځي جوړولــو تــه چــې د ۱۶
ټولګیــو او عــري آســانتیاوو درلودونکــی و ،لــه  ۶۰۰۰۰۰ډالــرو
څخــه ډېــرې پیســې ځانګــړي کــړې وې .یــاد ښــوونځی پــه
افغانســتان کــې د هغــو ګوتــو پــه شــار ښــوونځیو لــه ډلــې څخــه
دی ،چــې پــه کمپیوټرونــو ،البراتوارونــو ،د کنفرانســونو تــاالر ،او
ایرکنډیشــن /مرکزګرمــۍ پــه سیســټم ســمبال دی .د منظمــې
برېښــنا د تأمیــن لپــاره د لــوړ ولټــاج جرنیټــر پکــې کارول کېــږي.
کمپني( Afghanistan Holding Group :د اسهامو کمپنۍ)
د  CSRد پیل کال۲۰۱۴ :
د  CSRلګښــتونه:۲۰۱۷ ،)٪۸.۷۴(۱۵۴.۱۶۶ :۲۰۱۸ :
)٪۳.۴۰(۱۰۶.۲۳۲ :۲۰۱۶ ،)٪۵.۷۶ (۱۴۷.۱۵۲
د  CSRپروژې/ترالسه کوونکي :نه دي ښودل شوي.
کمپني :د روشن مخابرايت کمپنۍ
د  CSRد پیل کال :نه دی ښودل شوی.
د  CSRلګښتونه :نه دي ښودل شوي.
د  CSRپروژې/ترالسه کوونکي:
تر السه شوي تصدیق لیکونه:
•د ټولنیــزې ونــډې ایــوارډ ،د آســیا د اړیکــو ایــوارډ۲۰۱۴ ،
کال د جــوالی میاشــت
•پــه منځنــي ختیــځ او افریقــا کــې د کال تــر ټولــو نوښــتګره
کمپنــي ،پــه منځنــي ختیــځ او افریقــا کــې د کال د CSR
پروګــرام او د کال د پېرودونکــو د خدمتونــو د څانګــې ،د
ســټيوي ( )Stevieد نړیوالــې ســوداګرۍ ایــوارډ ،د ۲۰۱۳
کال د نوامــر میاشــت
•ســوداګریز ثبــات ،د اخالقــي کمپنــۍ د مســؤوالنه
ســوداګرۍ ایــوارډ
•پــه منځنــي ختیــځ او افریقــا کــې د کال د  CSRپروګــرام ،د
ســټیوي ایــوارډ ۲۰۱۲ ،د اکټوبــر میاشــت
•د ټولنــې د پراختیــا تــر ټولــو ښــه پــروژه ،د نــړۍ ټیــي کام
آســیا ،د  ۲۰۱۱کال د اپریــل میاشــت
•د ســوداګرۍ د ټولنیــز مســؤولیت تــر ټولــو ښــه ونــډه ،د
نــړۍ د ټيــي کام د منځنــي ختیــځ ایوارډونــه ،د  ۲۰۰۸کال
د نوامــر میاشــت
روغتیا
د ماشــومانو لپــاره د فرانســې لــه روغتیايــي انســتیتیوت ()FMIC
پــه کراچــۍ کــې د آغــا خــان لــه کــدري روغتــون ( ،)AKUHد
بامیــان والیتــي روغتــون ( )bhpرسه پــه ګــډه د ټیــي میډیســن
یــوه ازمویښــتي پــروژه ،او د سیســکو سیســټمونه مــو پیــل کــړل.

آشیانه:
ســتونزه :پــه افغانســتان کــې خوارځواکــي پــه ځانګــړي ډول د بیا
راســتنو شــوو پــه پنډغالــو او د ســړکونو د رس د کارګــرو ماشــومانو
پــه منــځ کــې یــوه معمــويل ســتونزه ده.
زمــوږ د حــل الر :مــوږ هــره میاشــت لــه  ۴۰۰۰۰څخــه ډېــر د
خــوړو بســتې برابــروو او د ســړکونو د رسکارګــرو لــه ماشــونو رسه
رســمي ښــوونځیو تــه د هغــوی د بېرتــه ورســتنولو او هغــوی تــه د
حرفــوي روزنــو لــه الرې مرســته کــوو.
زمــوږ رشیــکان :مــوږ د آشــیانې لــه بېالبېلــو مرکزونــو او داخــي
بېځایــه شــوو لپــاره د بېړنیــو رسپنــاوو رسه کار کــوو.
د روشن کلینیک
ســتونزه :کیفیــت لرونکــو او ارزانــو روغتیايــي خدمتونــو تــه
محــدود الرسيس
زمــوږ د حــل الر :د روشــن د ټولنــې د پرانیســتونکې پــروژې لــه
الرې ،د بهرنیــو ناروغانــو فیــس د افغانانــو لــه لګښــت رسه د
مرســتې لپــاره کارول کېــږي .د نــورو کمپنيــو لپــاره الر هــواروي،
روشــن پــه افغانســتان کــې لومړنــۍ کمپنــۍ وه ،چــې خپلــو
کارکوونکــو تــه یــې خصــويص روغتیايــي بیمــه وړانــدې کــړه .د
روشــن کلینیــک هــم د تېــرې لســیزې پــه تــرڅ کــې افغانانــو تــه
د پاملرنــې او د هغــوی د ژونــد د کیفیــت لــه ښــه کولــو د مالتــړ
پــه موخــه د یــو لــړ روغتیايــي او د غاښــونو د ورکشــاپونو کوربــه
تــوب کــړی دی.
زمــوږ رشیــکان :آشــیانه .Afghanistan Demain & Afrane ،د
غاښــونو او روغتیــا ورکشــاپونه :موضوعــات ،د پاکــو اوبــو پــه اړه
ښــوونې ،نــس ناســتی او نری رنــځ (توبرکلــوز) د MSH/REACH/
 USAIDلــه خــوا برابــر شــوي وو .افغــان روغتیايــي بیمــه :د ژونــد
تــه پاملرنــې نړیــوال ســازمان.
ټیيل میډیسن( له لیرې واټڼ درملنه)
ســتونزه :پــه لېــرې پرتــو او کلیوالــو ســیمو کــې ارزانــه او
کیفیــت لرونکــو روغتیايــي خدمتونــو تــه محــدود الرسيس.
زمــوږ د حــل الر :د ټیــي میډیســن پــروژه روغتونونــه د روشــن
لــه براډبڼــد (یــو د لــوړ ظرفیــت د لېــږد تخنیــک دی ،چــې د
فریکوینســیو یــوه پراخــه لــړۍ کاروي او ډېــر معلومــات یــې لــه
الرې پــه یــو وخــت او پــه ډېــره چټکتیــا رسه لېــږدول کېــږي)
رسه نښــلوي څــو د طبــي حــل الرو چټــک لېــږد تســهیل کــړي.
د ویــډو کنفرانســونو لــه الرې متخصصــان کــوالی يش د
افغانســتان پــه کلیوالــو ســیمو کــې ناروغــۍ تشــخیص او درملنــه
یــې وکــړي او د افغــان ډاکټرانــو نــوي نســل تــه روزنــې ورکــړي.
د دې خدمــت موخــه لــه لیــري واټــن د ټیيل-راډیولــوژۍ ،د
انټرنــټ لــه الرې زده کــړه ،د روغتــون مدیریــت ،د نرســنګ
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ښــوونې او د متخصصــو کلینیکونــو برابــرول دي .دغــه ټکنالــوژي
متخصصانــو تــه الر هــواري څــو ناروغــۍ تشــخیص او مناســبه
درملنــه ورتــه برابــره کــړي ،د کار پــر مهــال ډاکټرانــو تــه طبــي
ښــوونې او پــه کلیــو کــې ناروغانــو تــه روغتيایــي خدمتونــو تــه
الرسيس برابــروي .همــداراز دا ټکنالــوژي د ناروغانــو ،کارکوونکو
او روغتیايــي کارکوونکــو د ســفر لګښــتونه راکمــوي .اوســمهال
پــه کابــل ،بامیــان او بدخشــان کــې د طبــي مرکزونــو یــوه شــبکه
لــه یــو بــل رسه او همــدا راز د آغــا خــان لــه کادري روغتــون رسه
پــه کراچــۍ کــې وصــل ده.
زمــوږ رشیــکان :د افغانســتان حکومــت ،پــه کراچــۍ کــې د آغــا
خــان کــدري روغتــون ( ،)AKUHد آغا خان روغتیايــي خدمتونه،
پــه کابــل کــې د ماشــومانو لپــاره د فرانــي طبــي انســتیتیوت
( ،FMIC)، FMIC, CISCOد بامیــان روغتــون ،د فیــض آبــاد
روغتــون ،د سیســکو سیســټمونه او د ټیلیــکام نــور تأمینوونکــي.
د اوبو څاه ګانې
ســتونزه :پــه افغانســتان کــې د څښــاک د پاکــو او روغتیايــي اوبــو
نشتوالی.
زمــوږ د حــل الر :مــوږ پــه  ۲۰۰۶کال کــې د اوبــو د
دوو څــاه ګانــو پــه کیندنــو رسه پیــل وکــړ ،چــې اوس د
کابــل پــه شــا او خــوا کــې لــه  ۱۰۰۰مییشــتو کورنیــو رسه
مرســته کــوي .نــن مــو  ۷۰څــاه ګانــې کینــديل ،چــې لــه
 ۱۰۰۰۰۰څخــه ډېــرو خلکــو تــه پاکــې اوبــه برابــروي.
د روش د نوښــتګرې ټکنالــوژۍ ځانګړنــه ( روغتیــا) :د اوبــو
د څــرک معلوموونکــی
ستونزه :په افغانستان کې د پاکو او روغتیايي اوبو نشتوالی
زمــوږ د حــل الر :د غــږ ثبتولــو د یــوې متقابلــې( )IVRحــل
الرې کارول ،مــوږ د اوبــو د څــرک معلوموونکــي د فــون خدمــت
رامنځتــه کــړ ،چــې نالوســتو افغانانــو رسه مرســته کــوي ترڅــو
لــه خپلــو کلیوالــو ســیمو څخــه وررسه اړیکــه ونیــي او د خپلــو
ځايــي څــاه ګانــو وضعیــت معلــوم کــړي او یــا د تېروتنــو رپــورټ
ورکــړي .د  ۲۰۱۰او  ۲۰۱۱پــه منــځ کــې د څــاه ګانــو ټولنــو تــه د
اوبــو د څــرک معلوموونکــي د کارونــې پــه اړه روزنــه ورکــړل شــوه.
د یــاد خدمــت پــه پایلــه کــې نــږدې  ۳۰څــاه ګانــې بېرتــه ورغــول
شــوې .زمونــږ رشیــک :د امریکــې د متحــدو ایالتونــو پراختیايــي
اداره ()USAID
پوهنه
د ښــوونځیو او د لوبــو د ډګرونــو لــه جوړولــو رسبیــره ،مونــږ
لــه هغــو تعلیمــي پروګرامونــو څخــه مالتــړ کــوو چــې د
ټکنالــوژۍ ځــواک کاروي؛ لکــه د هــر ماشــوم پــه رس د یــو لــپ
ټــاپ پروګــرام او روشن/سیســکو د شــبکو جوړولــو اکاډمــي.
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د لوبو ډګرونه
ســتونزه :افغانســتان ،هغــه هېــواد دی ،چــې لــه لســیزو راهیســې
د جګــړې او ټولنیــزو ســتونزو لــه املــه کړېــږي ،محــدوده
ټولنیــزه فضــا لــري ،چــې نــه يش کــوالی لــه ټولنــې مالتــړ
وکــړي او د ماشــومانو د ودې لپــاره یــو ښــه ډګــر برابــر کــړي.
زمونــږ حــل الره :د ماشــومانو پــر خپــل ځــان د بــاور او ټولنیــزو
وړتیــاوو پــه وده کــې د لوبــو د ارزښــت او اهمیــت پــه درک
کولــو رسه ،روشــن مخابــرايت شــبکې پــه ســراتیژیکو ســیمو
کــې د لوبــو میدانونــه جــوړ کــړي دي ،چــې کېــدای يش پــه
افغانســتان کــې د بیالبیلــو توکمونــو د یــو ځــای کېــدو لپــاره
هــم تــرې ګټــه واخیســتل يش .د لوبــو دغــه میدانونــه ټولنیــز
خنډونــه لــه مینځــه وړي او د ماشــومانو لپــاره یــو خونــدي
چاپېریــال برابــروي؛ تــر څــو لوبــې وکــړي او پــه ګــډه وده وکړي.
د ښوونځیو جوړول
ســتونزه :کلــه چــې مونــږ د لومــړي ځــل لپــاره پــه افغانســتان
کــې خپــل فعالیتونــه پیــل کــړل ،لــه یــوه ښــوونځي څخــه مــو
لیدنــه وکــړه ،چــې اوه ویجــاړ شــوي بالکونــه بیــا ځــل رغــول
شــوي و او یــو بــل بــاک د ځانګــړې اســتفادې لپــاره جــوړ
شــوی و .پــه مجموعــي توګــه لــه اوه زره ( )۷۰۰۰تنــو زده
کوونکــو څخــه یــې ګــڼ شــمېر زده کوونکــو پــه بېالبېلــو دريس
وختونــو او برخــو کــې تــر خیمــو النــدې زده کــړې کولــې.
زمونــږ حــل الره :روشــن ټولنــې د یــو ســر ،عــري
ښــوونځي پــر جوړولــو پانګونــه وکــړه ،چــې د  ۲۴ټولګیــو
او پــر وســایلو ســمبال د لوبــو یــو میــدان درلودونکــی و.
تــر دې دمــه ،مــوږ پــه ګــڼ شــمېر ښــوونځيو پانګونــه
کــړې ده او ګټــې اخیســتنې تــه وړانــدې شــوي دي.
زموږ رشیکان :د آغاخان بنسټ ( )AKFاو نور.
:OLPC
ســتونزه :افغــان ماشــومان لــه هغــو رسچینــو او وســایلو څخــه بــې
برخــې دي ،چــې پــه نړیــوال اقتصــاد کــې د ســیالۍ لپــاره ورتــه
اړتیــا لــري.
زمــوږ د حــل الر OLPC :طرحــه شــو ،ترڅو د نصــاب د دوه الرې
نســخې د وړانــدې کولــو او د ښــوونځيو ماشــومانو ته د الرښــوونې
او وړاندیزونــو د برابرولــو لــه الرې د زده کــړې کچــه لــوړه يش.
د بغــان ،هــرات ،کابــل ،جــال آبــاد او کندهــار پــه والیتونــو
کــې لــه  ۳۶۰۰څخــه ډېــرو ماشــومانو او ښــوونکو لــه دې پــروژې
څخــه ګټــه پورتــه کــړې ده.
زمــوږ رشیــکان ،OLPC :د پوهنــې وزارت ،د مخابراتــو او
معلومــايت ټکنالــوژۍ وزارت ( ،)MOCITاو د  USAIDد

افغانســتان د کوچنیــو او منځنیــو صنایعــو پراختیــا (.)ASMED

زموږ رشیکان :افغان ایډ او USAID

سوداګري
مــوږ لــه ښــځو رسه د هغــوي د تلپاتــې ســوداګرې پــه رامنځتــه
کولــو کــې مرســته وکــړه ترڅــو د افغانانــو پــه منــځ کــې د
ســوداګرۍ کولــو روحیــې تــه وده ورکــړو.

د شهر آرا د باغ سپورټي تسهیالت
ســتونزه :د لســیزو جګــړو لــه املــه ،ښــځې ډېــرې زیامننــې
شــوي دي او پــه عــام ډول لــه یــو بــل رسه د لیــدو لپــاره خونــدي
چاپېریــال نــه لــري.
زمــوږ د حــل الر :د روشــن ټولنــې د شــهرآرا بــاغ او د مېرمنــو
یواځینــی جیــم ورغــاوه ،ترڅــو د ښــځو او نجونــو لپــاره د روغ او
فعــال ژونــد د بڼــې لــه الرې لــه ټولنــې او ظرفیــت لوړولــو رسه
مرســته وکــړي.
د روشــن د نوښــتګرې ټکنالــوژۍ ځانګــړي (ســوداګري)
معلومــات
معلومــات د مــي ارزښــت درلودونکــی سیســټم دی ،چــې پــه ۱۴
والیتــي مرکزونــو کــې کروندګــرو ،ســوداګرو او عمــده پلورونکو ته
د بنســټیزو توکــو پــه اړه معلومــات وړانــدې کــوي .د یــو ګرځنــده
ټیلفــون پــه کارولــو رسه کروندګــر کــوالی يش ،چــې یــا د لنــډو
پیغامونــو د خدمــت ( )SMSاو یــا د غــږ د مقابل غربګــون ( )IVRد
ټکنالــوژۍ پــر مــټ پــر وخــت او پــه چټکــه توګــه د بــازار پېښــو او
حاالتــو تــه الرسيس ولــري .د معلوماتــو خدمتونــه په پښــتو ،دري
او انګلیــي ژبــو کروندګــرو تــه وړانــدې کېــږي .د غــږ د متقابــل
غربګــون ټکنالــوژي ( )IVRپــه افغانســتان کــې په ځانګــړې ډول
یــوه مهمــه طرحــه ده ،ځکــه چــې  ٪۷۰خلــک یې نالوســتي دي.

د بدیل معیشت پروګرام
ســتونزه :د لســیزو جګــړو لــه املــه پــه ټولــه کــې ښــځې او بیــا
پــه ځانګــړي ډول پــه کلیــوايل ســیمو کــې مېشــتې ښــځې خــورا
زیامننــې شــوې دي ځکــه چــې پــه هغــو ځایونــو کــې عایــد
زېږوونکــي فرصتونــه لــږ دي.
زمــوږ د حــل الر :پــه  ۲۰۰۹کال کــې د روشــن ټولنــې او
د پاملرنــې ( )CAREدفــر د افغانســتان د ښــځو لپــاره د
بــري مرســتو ( )HAWAلــه پــروژې څخــه مالتــړ پیــل
کــړ .دې پــروژې زیامننــو شــوو ښــځو تــه څــاروي برابــر
کــړل تــر څــو لــه دې الرې خپــل معیشــت غــوره کــړي.
زموږ رشیکان :د پاملرنې دفرت
WPCOS
ســتونزه :د لســیزو جګــړو لــه املــه ،مېرمنــې ډېــرې زیامننــې
شــوي دي او د عایــد د تــر الســه کولــو لپــاره محــدود فرصتونــه
لــري.
زمــوږ د حــل الر :روشــن د ښــځو لپــاره د ټیلفــون د غرفــې پــروژه
پیــل کــړه ،چــې لــه الرې بــه یــې ښــځو تــه د کار او بــار د پیــل
زمینــه برابــره يش .د دې پــروژې لــه الرې بــه افغــان مېرمنــې
د افغــان ایــډ لــه خــوا پــه افغانســتان کــې د کوچنیــو پورونــو
لومــړين بانــک  ))MFB-Aتــه معــريف يش ،چــې پــه پایلــه کــې
بــه یــې هغــوی پورونــه تــر الســه او د یــو کار و بــارو پــه پیلولــو
بــه الس پــورې کــړي .د هــر  WPCOد آپریټــر لپــاره بــه یــو
تخفیــف ورکــړل شــوې بســته وړانــدې يش .پــه دې بســته کــې
بــه یــو ګرځنــده ټیلفــون ،ســیم کارټ ،آنــن ،چارجــر ۱۲۵۰۰ ،د
اړیکــو لپــاره واحدونــه او د روشــن د رســمي  PCOلوحــه شــامله
وي .د  WPCOآپریټــره بــه د خپلــې ګټــې یــوه برخــه د خپــل د
مایکروفایننــس د پــور د پــرې کولــو او د اړیکو لپاره نــورو یونیټونو
د تــر الســه کولــو پــه موخــه ولګــوي .هــر ځــل چــې د پــروژې یوه
آپریټــره ډېــر واحدونــه وپېــري ،هغــه بــه  ٪۶۰اضــايف کریــډت
تــر الســه کــړي .دا ډېــر شــوی تخفیــف د دې لپــاره دی تــر څــو
ګټــه تضمیــن او د ښــځو د ګټــې احتــال لــوړ کــړي .کــه څــه
هــم د  WPCOفعالیــت پــه خپلــه بېــوزيل لــه منځــه نــه وړي؛ خــو
دا د یــو داســې باثبــات عایــد رسچینــه برابــروي ،چــې ښــځو ته له
بېوزلــۍ څخــه پــه خپلــو هڅــو او هانــد رسه د راوتلــو وړتیــا ورکوي
ترڅــو او د خپلــې کورنــۍ لپــاره د ژوندانــه ښــه رشایط برابــر کړي.

زمــوږ رشیــکان Mercy Corps :او د  USAID›sد نظر نوې پروژه
ســتونزه :ګورنو – بدخشان په خود مختار والیت ،تاجیکستان کې
زمــوږ د حــل الر :د یــوې ټیټــې تعرفــې پــه وړانــدې کولــو
مــو د خــوروګ لــه ګبــاو څخــه پــه افغانســتان کــې د
بهشــور تــر کيل د لېــږد د لیکــې لــه جوړېــدو مالتــړ وکــړ،
چــې اوس  ۳۶۰کورنیــو ،ځايــي روغتونونــو ،حکومتــي
ودانیــو او نــورو تــه د کال پــه اوږدو کــې برېښــنا رســوي.
زمــوږ رشیــکان :د اقتصــادي پراختیــا لپــاره د آغــا خــان بنســټ
او پامیــر انــرژي AKFED ،د پامیــر انــرژۍ لپــاره د سبســایډۍ
یــوه لومړنــۍ طرحــه وړانــدې کــړه ،چــې پــه میاشــتني ډول
پــه نــړۍ کــې د شــخيص برېښــنا تــر ټولــو د لــږو عوارضــو
درلودونکــې او تــر ټولــو ارزانــه برېښــنا کورنیــو تــه رســوي.
ټولنیزه پراختیا
د داخــي NGOsپــه همــکارۍ مــو لــه څلــور میلیونــو
څخــه د خوراکــي توکــو ډېــرې بســتې او د ظرفیــت لوړولــو
لپــاره مــو افغانانــو تــه نوښــتیزې حــل الرې برابــرې کــړې.
ســتونزه :پــه کلیوالــو ســیمو کــې د ښــوونیزو مــوادو نشــتوالی
او د روزل شــوو ښــوونکو کمښــت څــو د ماشــومانو لــه
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ذهنــي ،ټولنیــزې او اخالقــي ودې رسه مرســته وکــړي.
زمــوږ د حــل الر :د روشــن ټولنــې د ماشــومانو د ښــوونیز ټلویزیون
پروګرامونــو د رامنځتــه کولــو امتیــاز تــر الســه کــړی دی ،چــې
اوســمهال د نــړۍ پــه کچــه خپرېــږي .دا خپرونــې پــه پښــتو او
دري ژبــو ډوبلــه کېــږي ،چــې د افغانســتان پــه لــر او بــر کــې
د ځايــي ټلویزیــوين کانالونــو لــه الرې د الرسســۍ وړ دي.
سپورټ
ســتونزه :افغانســتان هغــه هېــواد دی ،چــې د لســیزو
پــه اوږدو کــې لــه جګــړې او ټولنیــزو ناخوالــو کړېدلــی
دی ،لــږه ټولنیــزه فضــا لــري ترڅــو لــه ټولنــې رسه مرســته
وکــړي او ځوانانــو تــه د ودې لپــاره یــو ډګــر برابــر کــړي.

د برېښنايي زده کړو مرکزونه
ســتونزه :افغانــان پــه یــو ټکنالــوژي بنســټ نړیــوال اقتصــاد کــې
د ســیالۍ لپــاره لــه اړینــو رسچینــو او وســایلو بــې برخــې دي.

زمــوږ د حــل الر :روشــن د غوره لیګ د مالتــړ یو ویاړلی نوم دی،
چــې میلیونونــه افغانــان رسه یــو ځــای کــوي تــر څــو هغــه وخــت
چــې د فوټبــال د ســیالیو لــه الرې لــه یــو بــل رسه متــاس نیــي،
د خپــل مــي ویــاړ او یــووايل لپــاره شــور او ځــوږ وکــړي .د غــوره
لیــګ څلــورم پــړاو پــه  ۲۰۱۵کال کــې تــر نــن پــورې تــر ټولــو ډېر
منانځــل شــوي مراســم و ،چــې د هېــواد پــه کچــه لــه  ۱۰میلیونو
څخــه ډېــرو مینــه والــو تــه رســېدلی دی .لــه  ۲۰۱۰راهیســې
مــوږ د سکیټیســتان لــه  NGOرسه همــکار یــو تــر څــو د هېــواد
پــه کچــه ســکیټبورډ او د خپــل شــخصیت څرګنــدول وهڅــوي.

زمــوږ د حــل الر :د روشــن ټولنــه د پایېدونکــو ملریــزو پایــو
درلودونکــي کانټیرنونــه کاروي ترڅــو د زده کــړې داســې آنالیــن
مرکزونــه رامنځتــه کــړي ،چــې لــپ ټاپونــه او د اړیکــو نــور اړیــن
وســایل لــري .یــاد مرکزونــه پــه ســیمه ییــزه کچــه او د هغــو
کســانو لــه خــوا جــوړ شــوي دي ،چــې د ســیمې د اړتیــاوو د پــوره
کولــو لپــاره دغــه وســایل ورکــړل شــوي وو .لــه دې مرکزونــو
څخــه ګټــه اخیســتونکي لــه یــوې خــوا کــوالی يش ټکنالــوژۍ
او ســوداګرۍ تــه الرسســی ولــري او لــه بلــې خــوا لــه خپــل
کورنیــو او دوســتانو رسه لــه لیــرې واټــن څخــه اړیکــه ونیــي.

د ځوانانو د سپورټ او ټولنیزې ودې مرکز
ســتونزه :د لســیزو جګــړو او ټولنیــزو ترینګلتیــاوو لــه املــه
افغانســتان یــو وېشــل شــوی ملــت دی ،چــې د ټولنیــزې فضــا
لــه نشــتوايل څخــه ځورېــږي ترڅــو لــه ټولنــې رسه مرســته وکــړي
او د ځوانانــو وده وهڅــوي.

روشن /د سیسکو سیسټمونه
ســتونزه :افغانــان پــه نړیــوال اقتصــاد کــې ســیالۍ
کولــو تــه ټکنالوژیکــي رسچینــې او وســایل نــه لــري.

زمــوږ د حــل الر :د روشــن ټولنــې تــر چــت النــدې ځوانانــو د
ســپورټ او ټولنیــزې ودې مرکــز پرانیســتی دی .نجونــو او هلکانــو
تــه د بېلــې بېلــې برخــې لــري ،چــې پــه کابــل او د کابــل پــه
شــاوخوا ســیمو کــې ۸۰۰ماشــومانو او تنکیــو ځوانانــو تــه یــو
خونــدي چاپېریــال برابــروي ترڅــو دا ماشــومان او ځوانان مترین
وکــړي او لــه نــورو فعالیتونــو رسه ټولنیــزې اړیکــې جــوړې کــړي.
یــاد مرکــز ټولنــو تــه د ګیمونــو ،پرزینتیشــنونو ،ســیمینارونو او
ټولنیــزې پراختیــا لپــاره فضــا لــري ،ترڅــو وګــړي پکــې لــه یــوې
خــوا متریــن وکــړي او لــه بلــې خــوا پــه نــورو ورتــه فعالیتونــو کــې
هــم ګــډون وکــړي.
D-light
ســتونزه :وروســته لــه لســیزو جګــړو ،افغانــان د مناســبې زېربنــا
لــه نشــتوايل رسه مــخ دي ترڅــو د خپلــو عوایــدو ظرفیــت او د
ژونــد کیفیــت لــوړ کــړای يش.
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زمــوږ د حــل الر :روشــن لــه  D.Lightرسه همــکاري وکــړه تــر
څــو پــه کورونــو کــې خطرنــاک تیــي څراغونــه پــر پایېدونکــو،
ملریــزو څراغونــو واړوي .دې څراغونــو د شــپې لــه خــوا ماشــومانو
تــه دا زمینــه برابــره کــړې تــر څــو پــه ســمه توګــه خپــل لیــک
او لوســت وکــړي ،د کورنیــو د عایــد زېږونــې امکانــات یــې لــوړ
کــړي دي او پــه هېــواد کــې یــې د زېربنــا پــر جــدي نشــتوايل
الســری موندلــی دی.
زموږ رشیکانD-light :

زمــوږ د حــل الر :پــه  ۲۰۰۷کال کــې روشــن د یــو نوښــت د
مالتــړ لپــاره د خپلــو رشیکانــو پــه ملتیــا د شــبکو جوړولــو
لپــاره زده کوونکــي چمتــو کــړل ،چــې اصــي موخــه یــې پــه
دولتــي او خصــويص ســکټور کــې لــه دنــدو رسه د زده کوونکــو
بلــدول و .پــه انجینیــرۍ ،کمپیوټــر ســاینس او نــورو اړونــدو
برخــو کــې د لــوړو زده کــړو لپــاره د وســایلو چمتــو کــول هغــه
نوښــت دی ،چــې د هېــواد پــه کچــه د  ۶۰۰افغــان زده کوونکــو
د زده کــړې پــه بهیــر کــې مرســتندوی ثابــت شــوي دي.
زموږ رشیکان UNDP :او د سیسکو سیسټمونه
د روشــن د نوښــتګرې ټکنالــوژۍ ځانګړنــه (پوهنــه) :د ښــوونکو
د مشــورو لیکــه
د خپلــو رشیکانــو پــه مرســته د روشــن ټولنــې لــه لیــرې
واټــن څخــه د موبایــل زده کــړې یــوه طرحــه رامنځتــه
کــړه ،چــې کیفیــت لرونکــو ثانــوي زده کــړو تــه د افغــان
نجونــو او هلکانــو الرسيس تأمینــوي .د زده کــړې محتــوی
د پوهنــې د وزارت د لرلیــد پــه چــوکاټ کــې ځــای لــري.

زمــوږ رشیــکان :د ســبا ټلویزیــون رســنۍ،Cha ،
پتنــګ  Oxfam Novib -او د پوهنــې وزارت
کمپني MTN :افغانستان
د  CSRد پیل کال :نه دی ښودل شوی.
د  CSRلګښتونه :نه دي ښودل شوي.
د  CSRپروژې/ترالســه کوونکــي :پایښــت د  MTNګــروپ
د پانګونــې د بنســټ فلســفه جــوړوي .پــه ســوداګرۍ کــې پــه
اغېزمنــه توګــه د پایښــت د اصولــو کارول بــه پــه پــای کــې زمــوږ
پــه خلکــو ،زمــوږ پــه بــاور او ګټــو اغېــزې ښــندي .مــوږ غــواړو،
چــې د تــل پــه څېــر پــه راتلونکــې کــې هــم بریــايل اوســو .له دې
املــه مــوږ دا تأییــدوو ،کــه څــه هــم مــوږ بایــد یــوه ګټــه تــر الســه
کــړو؛ خــو دا زمــوږ مســؤولیت دی ،چــې د هغــې ټولنــې د ثبــات
او پراختیــا لپــاره مــوږ یــو مناســب ونــډه ورکوونکــی هــم و اوســو،
چــې مــوږ وررسه پــه اړیکــه کــې یــو او وررسه پــه ګــډه کار کــوو.
کمپني :د افغان بیسیم مخابرايت کمپنۍ
د  CSRد پیل کال :نه دی ښودل شوی.
د  CSRلګښتونه :نه دي ښودل شوي.
د  CSRپروژې/ترالســه کوونکــي :د بیــات بنســټ (www.
 ،)bayatfoundation.orgد افغانســتان تــر ټولــو ســر،
خصــويص روغتیايــي ،ښــوونیز او ټولنیــز پراختیايــي ســازمان،
د افغانســتان د روښــانه راتلونکــي لپــاره یــې نــن د Cordaid
پــه همــکارۍ د ســوداګرۍ اکاډمــي پرانیســته .یــاده اکاډمــي
پــه خپــل ډول کــې د وړتیــاوو او ســوداګرۍ یــو روزنیــز
مرکــز دی ،چــې ځوانــو افغــان ســوداګرو تــه بــه د ســوداګرۍ
پراختیــا ،شــبکه جوړونــه او روزنیــز فرصتونــه وړانــدې کــړي.
د  Cordaidکابــل مېشــتې ســوداګریزې اکاډمــۍ د  ۲۰۱۹کال
د فــرروي پــه  ۱۸مــه خپــل فعالیتونــه پیــل کــړل .د یــادې
اکاډمــۍ د کار پیــل او د ماموریــت ارزښــت د کار د پیــل پــه
موخــه پــه ځانګــړې شــوې غونــډه کــې ومنانځــل شــو .د دې
ځانګــړې غونــډې ونــډه والــو کــې د کــورډ ایــډ اســتازي.
 Jaap van Hierdenاو محمــد انــور علــوي ،د بیــات لــه
بنســټ څخــه ښــاغلی صبغــت اللــه پویــا د قانــون د واکمنــۍ
د حمیکــه برمکــي لــه ســازمان څخــه ښــاغيل مــرف شــېرزاد
او لــه  ٪۱کلــب څخــه ښــاغلی مطیــع اللــه رحمتــي شــامل وو.
د ښــه راغالســت لــه مراســمو وروســته د کــورډ ایــډ
ســوداګریزې اکاډمــۍ لــه خپــل لومــړين پروګــرام
څخــه مالتــړ وکــړ ،د شــبکه جوړونــې دا غــوره زمینــه
د ځــوان افغــان ســوداګرو د معــريف کولــو لپــاره هغــه
چانــس دی ،چــې خپــل احتــايل ســراتیژیکې
شــبکې او فرصتونــه لــه نــورو رسه رشیکــوالی يش.
“د کــورډ ایــډ ســوداګریزه اکاډمــي بــه زمــوږ پــه ماموریــت

کــې داســې یــو مهــم رول ولوبــوي ،چــې د افغانانــو پــه
ملکیــت د کوچنیــو او منځنیــو کمپنیــو لــه رامنځتــه کېــدو بــه
د ســوداګرۍ لــه هغــو ډولونــو څخــه مالتــړ ويش ،چــې د
افغانســتان د اقتصــادي ودې لپــاره خــورا بنســټیز اويس”.
ډاکټــر احســان اللــه بیات د بیات بنســټ بنســټګر او د بیات د
بنســټ رئیــس وویــل“ .مــوږ پــه دې ویــاړو ،چې د افغانســتان
د روښــانه راتلونکــي د بنســټ ایښــودونکو غــړي یــو”.
د افغانســتان د روښــانه راتلونکــي بنســټ د هالنــډ د بهرنیــو
چــارو وزارت لــه خــوا متویلېــږي او د څلــورو غیرانتفاعــي
افغــان ســازمانونو د یــو ائنــاف لــه لــوري پلــی کېــږي ،دا
څلــور ائتالفونــه لــه بیــات بنســټ ،کــورډ ایــډ (www.cordaid.
 ٪۱ ،)orgکلــب ( ،)www.onepercentclub.comاو حمیکــه
برمکــي د قانــون د واکمنــۍ ســازمان ()www.hborl.org.af
څخــه عبــارت دي .روښــانه راتلونکــی یــو پینځــه کلــن پروګــرام
دی ،چــې افغــان ســوداګرو تــه د ســوداګرۍ د مهمــو وړتیــاوو د
زده کــړې ،د کوچینــو او منځنیــو کمپنیــو د یــو بریــايل افغــان
خصــويص ســکټور( )SMEد رامنځتــه کولــو پــه موخــه طرحــه
شــوی دی ،چــې افغانانــو تــه او پــه ځانګــړې توګــه ځوانانــو تــه د
زرګونــو کاري زمینــو د برابرولــو وړتیــا لــري.
د بیات د بنسټ په اړه معلومات
لــه  ۲۰۰۵کال راهیســې پــه امریــکا کــې د بیــات مېشــت بنســټ
او  )۳( )c( ۵۰۱خیریــه ســازمان ،د افغانانــو ســوکايل هڅولــې
ده .یــاد بنســټ چــې بنســټګر او مــري کوونکــي یــې احســان
اللــه بیــات او فاطمــه بیــات دي ،د  ۱۳زېږنتونونــو د جوړولــو
پــه ګــډون چــې اوس لــه  ۲۰۰۰۰۰۰څخــه د ډېــرو مینــدو او
ماشــومانو درملنــه کــوي ،لــه  ۳۰۰څخــه ډېــرو داســې پــروژو رسه
یــې مرســته کــړې ،چــې د افغانســتان د ځوانانــو ،ښــځو ،بېوزلــو
او ســپین ږیــرو د ژونــد کیفیــت د ښــه کولــو لپــاره ځانګــړې شــوې
وې؛ پــه دې پــروژو کــې پــه اړو ســیمو کــې د نــوو ودانیــو او
پایېدونکــې زېربنــا جــوړول او د روغتیايــي ،ښــوونیز ،اقتصــادي،
او کلتــوري پروګرامونــو هڅــول شــامل دي .د ده پــر خیریــه
نوښــتونو رسبېــره احســان اللــه بیــات پــه  ۲۰۰۲کال کــې د افغان
بیســیم کمپنــۍ بنســټ کیښــود ،چــې په افغانســتان کې د بیســیم
 GSMاو د انټرنیټــي خدمتونــو لومړنــۍ وړانــدې کوونکــې شــبکه
ده .وروســته یــې بیــا د آریانــا راډیــو او ټلویزیــون شــبکې ()ATN
هــم تأســیس کــړل ،چــې آریانــا راډیــو ( ۹۳.۵اف ام) پکــې هــم
شــامله ده .د مهربانــۍ لــه مخــې د ال ډېــرو معلوماتــو لپــاره دې
پتــې تــه برېښــنا لیــک واســتوئ.info@bayatfoundation.org
کمپني :د اتصاالتو مخابرايت کمپني
د  CSRد پیل کال :نه دی ښودل شوی.
د  CSRلګښتونه :نه دي ښودل شوي.
د  CSRپروژې/ترالســه کوونکــي :د افغانســتان اتصــاالت
کمپنــۍ ( )EAد  CSRاصولــو تــه پــه بشــپړه توګــه ژمــن دي او
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نیــت لــري ،چــې  CSRپــه مناســب ځــای ،پالیســیو او کړنــو کــې
ځــای پــر ځــای کــړي تــر څــو کارکوونکو ،وڼــده والــو او پــه پراخه
کچــه افغانانونــو تــه ګټــور وي .ګــڼ شــمېر مهــم نوښــتونه یــې له
دې مخکــې هــم تــر دې چــر النــدې تــر رسه کــړي دي ،چــې د
افغانســتان پــه اتصاالتــو کــې د راتلونکــي  CSRطرحــه تعریفوي.
د اتصاالتــو کمپنــي پــه پــام کــې لــري ،چــې د یــو راڼــه او پــه
خپلــو ټولــو معامالتــو کــې د اخالقــي ســازمان پــه توګــه شــهرت
ومومــي او لــه افغــان ځايــي ټولنــو رسه یــوه مثبتــه مرســته وکړي.
اتصــاالت د خپلــې ســوداګرۍ د ټولنیزمســؤولیت پــه ګــډون د
خپلــو ســوداګریزو ســیمو ټولــو اصــي ارزښــتونو تــه ژمــن دی.

اتصاالتــو لــه افغانانــو رسه د همــکارۍ لــه املــه پــه  ۲۰۱۱کال
کــې د عــريب متحــدو اماراتــو یــوه “تــر ټولــو لــوړه” جایــزه وګټلــه.
اتصاالتــو پــه افغانســتان کــې د قــرآن عظیــم الشــان د ســیالۍ
پــه الر اچولــو لــه املــه د افغانســتان د حکومــت پــه مالتــړ ،د
حــج او اوقافــو د وزارت لــه خــوا یــو ســتاینلیک هــم تــر الســه
کــړی دی.

د اتصاالتــو لــه ارزښــتونو څخــه یــو اصــي ارزښــت ټولنــې تــه
خدمــت کــول دي ،یــوه ژمنــه ټولنــې تــه بېرتــه د یــو څــه ورکــړه
ده ،چــې د خلکــو د ژونــد وضعیــت ښــه کــړي تــر څــو چاپېریــال
د راتلونکــو نســلونو لپــاره خونــدي يش .مــوږ دا کار د هېــواد پــه
کچــه د یــو لــړ ټولنیــزو ،اقتصــادي ،او چاپېریــايل نوښــتونو د
مالتــړ لــه الرې تــر رسه کــوو.

د افغانســتان مهمــو والیانــو هــم د  ۲۰۱۱کال پــه تــرڅ کــې د
افغانســتان پــه هــره ســیمه کــې د بېوزلــو د مالتــړ لــه املــه د
اتصاالتــو لــه شــبکې څخــه مننــه وکــړه.

لــه حکومــت ،بنســټونو او نــورو کمپنیــو رسه لــه نــږدې کار کــوو،
مــوږ لــه هغــو پروګرامونو او مناســبو شــته زمینو مالتړ کــوو ،وررسه
مــايل مرســته کــوو او ګــډون پکــې کــوو ،چــې پــه افغانســتان او
زمونــږ د پراخــې ســوداګرۍ پــه کچــه د پوهنــې ،ټولنیــزې خیــر
ښــېګڼې ،نړیوالــو اړیکــو او کلتــور پــه برخــه کــې مرســته کــوي.

د عــريب متحــدو اماراتــو د بهرنیــو مرســتو د همغــږۍ ادارې یــو
کتــاب خپــور کــړ ،چــې یــو مــخ یــې اتصاالتــو او پــه ځانګــړې
توګــه د اتصاالتــو د مرســتو ارزښــت او کیفیــت بیانېــدو تــه
ځانګــړی شــوی و .د اړیکــو پتــه یــې زمــوږ پــه ویــب پاڼــه کــې
شــته.

مــوږ پــه کلکــه بــاور لــرو ،چــې ښــوونه د خلکــو پــه ژونــد کــې
بدلــون راويل؛ مــوږ د لیــک او لوســت د زده کــړې پــروژو او
ښــوونیزو بنســټونو تــه مــايل مرســتې برابــروو .مــوږ د ښــوونځيو،
پوهنتونونــو ،او البراتوارونــو لــه پراختیــا رسه مرســته کــوو ،پــوه او
مســتعد خلــک هڅــوو ،چــې لــه خپلــې خوښــې رسه ســم خپلــې
لــوړې زده کــړې تــر رسه کــړي.

پــه افغانســتان کــې لــه اســامي ارزښــتونو او دودونــو څخــه د
مالتــړ پــه برخــه کــې د افغانســتان د اتصاالتــو لــه خــوا د ســر او
نــه هېېدونکــي کار د ســتاینې پــه موخــه د افغانســتان د اتصاالتــو
اجرائیــه مــر ،ښــاغيل احمــد الحســیني د شمشــاد ټلویزیــون لــه
خــوا یــو ځانګــړی ایــوارډ تــر الســه کــړ.

دا چــې د ټولنــې ټــول غــړي د اړیکــو د ورتــه خپلواکــۍ مســتحق
دي؛ نــو مــوږ پــه کلــک بــاور رسه پــه خپــل ســازمان کــې د
ځانګــړو اړتیــاوو درلودونکــو کســانو تــه خدمتونــه او تولیــدات
چمتــو کــړي دي.
مــوږ بــه د رشکــت ټولنیــز مســؤولیت تــه ژمــن پاتــې شــو ،موخــه
مــو تــل د ښــو بدلونونــو راوســتل دي ترڅــو داســې یــوه غــوره
نــړۍ جــوړه کــړو ،چــې مــوږ ټــول پکــې ســوکاله ژونــد وکــړای
شــو.
جایزې او ستاینې:
اتصــاالت لــه یــوې رسه تــړل شــوې نــړۍ د فــارم لــه خــوا
د موبایــل پیســې پــه اړه کلنــي کنفرانــس کــې د ۲۰۱۲کال “
پــه ټولنیــز ګــډون کــې د الســته راوړنــو” د جایــزې ګټونکــی
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اعــان شــو .دغــه غونــډه پــه دوبــی کــې جــوړه شــوې وه،
چــې د بانکــدارۍ او د  GSMشــبکې د صنعــت نړیوالــو مرشانــو
پکــې ګــډون درلــود ،د ۲۰۱۲کال بریــايل بنســټونه یــې رسه یــو
ځــای کــړل ،پــه دې بهیــر کــې :اتصــاالت ،ســیټي بانــک ،د
تاتــا مخابــرايت خدمتونــه ،د مکیســکو مخابــرايت کمپنــۍ او
یونیســټریم ســوداګریز بانــک شــامل وو.

د  ۲۰۱۱کال د جــون پــه  ،۲۱آغلــې آمنــه افضــي ،د افغانســتان
د اســامي جمهوریــت د کار او ټولنیــزو چــارو وزیــرې ،د هېــواد
د بــري شــتمنۍ پــه وده کــې د همــکارۍ او پانګونــې لپــاره د
افغانســتان د اتصاالتــو لــه هڅــو او ارادې څخــه ســتاینه وکــړه.
اتصاالتــو پــه  ۲۰۱۰کال کــې د عــريب متحــدو اماراتــو د بهرنیــو
چــارو وزارت لــه خــوا د تــر ټولــو غــوره بــري ســازمان تصدیــق
لیــک تــر الســه کــړ.
د ټولنې پراختیا
د افغانســتان اتصاالتــو د  CSRالندینــي نوښــتونه تــررسه کــړي
دي:
د جوماتونو بیا رغونه:
پــه دې وروســتیو کــې د هېــواد پــه کچــه د جوماتونــو نــوي کــول

او بیارغــول لــه ویاړلــو نوښــتونو څخــه دی ،چــې د اتصاالتــو لــه
خــوا تــر رسه شــوی دی .نــوي شــوي جوماتونــه بــه د ســیمې
خلکــو تــه د آرام ملانځــه آســانتیا برابــره او د اســام د ســپیڅلې
دیــن ښــوونې تســهیل کــړي .د عــريب متحــدو اماراتــو د یــوې
کمپنــۍ پــه توګــه ،د جوماتــو بیارغــول او نــورې پــروژې د
افغانســتان لــه بیارغونــې رسه د مالتــړ پــه برخــه کــې زمــوږ د
مرشتابــه لــه لیــد لــوري رسه ســمون لــري.
د قرآن عظیم الشان کلني ایوارډونه:
د افغانســتان د اتصاالتــو شــبکې د افغانســتان د اســامي
جمهوریــت د حــج او اوقافــو ،د اطالعاتــو او کلتــور د وزارتونــو
پــه همــکارۍ د پرلــه پســې پینځــو کلونــو لپــاره “د قــرآن پــاک د
تــاوت ســیايل” پــه الر اچولــې ده .د عــريب متحــدو اماراتــو پــه
دوبــۍ کــې د اتصاالتــو شــبکه د قــرآن پــاک د ایــوارډ ګټونکــې؛
د روژې د مبارکــې میاشــتې د قــرآن پــاک پــه کلنــي ایــوارډ کــې د
افغانســتان اســتازیتوب کــوي.
د  ۲۰۱۳کال مراســمو لپــاره د اتصاالتــو شــبکې یــاد مراســم لــه
روژې څخــه دوه اونــۍ وړانــدې پیــل کــړل ،چــې د افغانســتان
لــه ټولــو والیتونــو څخــه دوه ســوه قاریانــو پکــې ونــډه اخیســتې
وه .اتصاالتــو پینځــو ګټونکــو تــه د  ۱۰۰۰۰ډالــرو پــه ټولیــز
ارزښــت جایــزې ورکــړي ،چــې د دې ســیالۍ ګټونکــي قاریــان
لــه لغــان ،ننګرهــار او کابــل والیتونــو څخــه وو.
د خوراکي توکو وېش/د روژه ماتې د برابرولو فعالیتونه:
هــرکال د روژې پــه مبارکــه میاشــت کــې د اتصاالتــو شــبکه
د افغانســتان پــه کچــه بېوزلــو او اړو خلکــو تــه د خــواړو او د
ورځنــۍ اړتیــا لپــاره د خــواړو زرګونــه کڅــوړې وېــي.
د حج مراسم
پــه تیــرو کلونــو کــې د اتصاالتــو شــبکه د حــج د ســفر د آســانتیا
پــه موخــه زیــارت کوونکــو تــه بنســټیزې اړتیــاوې (د حــج یــوه
بشــپړه بســته) برابــروي .پــه دې بســته کــې یــو وړیــا ســیم کارټ
هــم شــامل و ،چــې هغــوی تــه یــې لــه خپلــو کورنیــو رسه د اړیکــو
د نیولــو لپــاره زمینــه برابرولــه.
د ښځو پر ځان بسیاینه
د ښځو بڼ:
پــه افغانســتان کــې ښــځې یــوه محرومــه برخــه ده .د افغانســتان
د اتصاالتــو شــبکه د خپلــو فعالیتونــو د برخــې پــه توګــه هڅــه
کــوي ترڅــو د ښــځو لــه بــڼ څخــه د پــراخ مالتــړ له الرې ښــځې
پرځــان بســیا کــړي ،دا هغــه ځــای دی ،چــې ښــځې کــوالی
يش لــه یــو بــل رسه وګــوري او د ودې لپــاره خپــل نظرونــه رسه
رشیــک کــړي.
د ښځو د والیبال لوبډله

د افغانســتان د اتصاالتــو شــبکه پــه نړیوالــو ټورمنټونــو کــې د
لوبډلــې د پــر ځــان بســیا کولــو لــه الرې د “ا فغانســتان د ښــځو د
والیبــال د مــي لوبډلــې” یــو ویاړلــی مالتــړ کوونکــی دی.
د اتصاالتو د اِم حواله د ښځو استازی
د  ( USAID-FAIDAګټــه) ،د ښــځو چــارو وزارت او مجتهــد
مایکــرو فایننــس پــه مرســته اتصــاالت ښــځو تــه روزنــه ورکــوي
ترڅــو هغــوی تــه د ام حوالــه لپــاره د ښــځو د اســتازي پــه توګــه
د کار کولــو وړتیــا ورکــړي .د دې روزنــې پــه پــای کــې بــه ښــځې
خپــل کاروبــار پیــل کــړي ،چــې د افغانســتان د اتصاالتــو د
شــبکې لــه خــوا او د وېشــوونکو لــه الرې بــه وررسه مرســته ويش.
د سپورټ مايل مالتړ
د افغانستان د کرکټ بورډ ( )ACBمايل مالتړ:
اتصــاالت پــه  ۲۰۰۹کــې د افغانســتان د کرکــټ بــورډ د رامنځتــه
کېــدو راهیســې پــه ســیمه ییــزه کچــه د کرکــټ د لوبــې د پراختیــا
لپــاره ژمــن دی .د اتصاالتــو شــبکه د افغانســتان د کرکــټ بــورډ
او د افغانســتان د کرکــټ د مــي لوبډلــې رســمي مــايل مالتــړ
کوونکــی دی.
پــه نړیوالــه کچــه د کرکــټ د مــي لوبډلــې د ځالنــدو کارنامــو لــه
املــه کرکــټ پــه افغانســتان کــې تــر ټولــو مشــهورو ســپورټي لوبــو
څخــه یــوه ګڼــل کېــږي .د افغانســتان د کرکــټ د مــي لوبډلــې
د صعــود او همــدا راز پــه هېــواد کــې د دې لوبــې د شــهرت
ډېرېــدل ښــايي د ســپورټ پــه تاریــخ کــې تــر ټولــو ځالنــدو
کارنامــو څخــه یــوه وګڼــل يش .پــه هېــواد کــې د محــدودو
رسچینــو او د کرکــټ لــه لنــډ تاریــخ رسه رسه لــه نړیوالــو ســرو
نومونــو رسه پــه پرتلنــه کــې د افغانســتان د کرکــټ مــي لوبډلــه
پــه نــړۍ کــې د کرکــټ پــه لســو غــوره لوبېدونکــو هېوادونــو کــې
راغلــې ده .د کرکــټ مــي لوبډلــه پــه دې وروســتیو کــې د انټــر
کانتیننټــال د کــپ ګټونکــې او همــداراز( )ODIپــه  ۲۰۱۳کــې د
 ICCد یــوې ورځنــۍ نړیوالــې لوبــې ګټونکــې لوبډلــه ده.
د افغانستان د والیبال د ميل فدراسیون مايل مالتړ
د اتصاالتــو شــبکه د “والیبــال د مــي فدراســیون” مــايل مالتــړ
کوونکــی هــم دی .د اتصاالتــو شــبکه بــاور لــري ،چې د ســپورټ
لــه الرې د ځوانانــو پیــاوړي کــول یــو داســې مــرام دی ،چــې
ځوانــان یــې پــه وســیله د هېــواد د بدلــون پــه اوســني پــړاو کــې
خپــل شــخصیت څرګنــدوالی يش؛ دا ډول پیاوړتیــا د ټولنــې ضــد
فعالیتونــو د راکمولــو یــو مهــم المــل دی.
د وزلوبې مايل مالتړ
اتصــاالت د “وزلوبــې” د مــي لوبــې رســمي مايل مالتــړ کوونکی
هــم دی .دا ټورمننــټ د “نــوروز” – د نــوي کال د ملانځلــو پــه
مراســمو کــې هــر کال د مــزار رشیــف پــه ښــار کــې جوړېــږي .د
افغانســتان خلــک پــر خپلــو مــي میراثونــو ویــاړي ،دا ډول مــايل

91

مالتــړ لــه اتصاالتــو رسه یــو عاطفــي تــړون رامنځتــه کــوي.
له پوهنې څخه مالتړ
د فارغ التحصیلو زده کوونکو د منلو پروګرام
د اتصاالتــو شــبکه د بــري شــتمنۍ او افغــان محــي کارکوونکو
د وړتیــا پــه وده او پراختیــا کــې د ملګرتیــا اوږد مهــال حــل تــه
ژمــن دی او دا لــه هغــه واقعیــت څخــه څرګندېــږي ،چــې د
اتصاالتــو د کارکوونکــو  ٪۹۳ځايــي افغانــان جــوړوي .مــوږ لــه
وړانــدې  ۶۰فــارغ التحصیــان منــي او د هېــواد پــه دننــه او بهــر
کــې مــو پراخــې روزنــې ورکــړي دي.
فــارغ شــوي کارآمــوزان دې تــه چمتــو شــوي ،چــې مهــم کارونــه
تــررسه او لــه اتصاالتــو رسه مهــم مســؤولیتونه پــر غــاړه واخــي.
د انټرنټ د آسانتیا درلودونکو کمپیوټر لبونو جوړول
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پــه افغانســتان کــې پــر لومړنیــو زده کــړو د ټینــګار پــه ملتیــا
د پوهنــې لــه ســکټور رسه د خپــل دوامــدار مالتــړ پــه لــړ کــې
د اتصاالتــو شــبکې پــه دې وروســتیو کــې د افغانســتان پــه
بېالبېلــو ښــوونځيو او پوهنتونونــو کــې د انټرنــټ لــه آســانتیا رسه
د کمپیوټــر لبونــو د جوړولــو چــارې پــه الر اچــويل دي.
د ښوونځي د بکسونو ،د قرطاسیې او ډالیو وېش
د افغانســتان د اتصاالتــو یــوې ډلــې پــه دې وروســتیو کــې د
ښــوونځیو د زده کوونکــو پــه منــځ کــې د ښــوونځي د بکســونو،
کمیســونو ،خولیــو ،کتابچــو او نــورو توکــو پــه ګــډون لــه ۶۰۰۰
څخــه ډېــرې ډالــۍ او ســوغاتونه وېشــي دي .یــادې ډلې د شــاه
محمــود هوتکــي ښــوونځي ،د آمنــې فــدوي د نجونــو لېســې ،پــه
کابــل کــې د زرغونــې وړوکتــون او پــه پغــان کــې د پغــان د
نجونــو ښــوونځي څخــه لیدنــه کــړې ده.
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