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 :یاداشت

  یالملل  نیب  ی ات شوراینظر  از  ندهیاست و لزوماً نمالھ  این مقا  سندگانیات نوینظر  تحلیلی مقالھ  نیشده در ا  انیات ب ینظر
 . نھ میکند ) ICVA( رضاکار ی سازمان ھا



 مقدمھ 
سازمان  و    موسساتکھ بھ سرعت در حال بدتر شدن است روبرو است.    ی فاجعھ انسان  ک یبا  در حال حاضرافغانستان  

  ط یمحبھ یک    نیاز می باشد    ) بحرانبھ    پاسخ (کھ از جملھ نخستین فعاالن مدد رسان در این عرصھ    یدولت  ر یغ  یھا
ناشی   کھ ،گوناگونیبا موانع  ی)الملل نیبو  یمل( یدولت ری غ ی سازمان ھاو   موسساتحال،  نیا . دردارند مساعد کاری 

 ، مواجھ شده اند.است در داخل افغانستان د یجد  یھا  پالیسی و  یخارج ی ممالکھا است یساز تغیر 

کھ در    ییچالش ھابھ  دھد و    ی طالبان را پوشش م  با   یدولت  ریغ  موسساتروابط   یخیتارپس منظر    یلیتحل مقالھ    نیابنآ  
 موسسات   ییچالش ھالخصوص در مورد  ، بمیپردازد   در افغانستان با آن مواجھ ھستند   یدولت   ریغ  موسساتحال حاضر  

مرور و بررسی مواد تحریری    ،ید یکلبا افراد  مصاحبھ    41  یھا   افتھ یبراساس    یلیمقالھ تحل  نیا.  یو محل  ی مل  یدولت  ریغ
کومک ھایی بخش  مشخص در    یی ھا  ھیبا توصمقالھ    نیا.  موجود بوده نوشتھ شده ھستحال حاضر در دسترس  کھ در  

 رسد.  یم  انیبھ پا  ،می باشد   دهیچیپ  انسانی  بحران  نیافغانستان در ا  ریپذ   ب یمردم آس  یازھای بھ ن  پاسخ ده  کھ   ،بشردوستانھ
 

 طالبان  دی با حکومت جد ی دولت ریغ موسساتروابط 
  از یک   تیوال  ھم در سطحیا  و    دیگر   تیوالبھ    ت یوالاز یک    یدولت  ری غ  موسساتطالبان با    د یبرخورد حکومت جد 

  ی ولسوال بھ سطح  طالبان  مسول    شخص دیدگاه  بھ  ی  بستگ  ی اد یتا حد ز  این امر  ، متفاوت استدیگر    یولسوالھ  ب  یولسوال
با    را   تجربھ ارتباط و مذاکره  کھ   یدولت  ر یغ  موسساتھستند.  با ان مواجھ    یدولت  ریغ  موسساتدارد کھ    ت یوالو یا  

 ارشد دولت   ی از مقام ھا  ی اریبس  تعامل با طالبان قرار دارند.  ی بھتر  تی در موقع دارند    2021آگست    ماه  قبل از   طالبان
تنھا    کنونی با پروژه ھا و برنامھ ھایی  و    دارند   ین ید   تعلیمات طالبان  یا ھم تعامل  ی و توسعھ وفاقد تجربھ کاری و 

موضوعات راجع بھ  طالبان    یمقامات دولتدیده می شود کھ طی ان    یبھ ابتکارات  ازین  ب یترت  نیبھ ااند.  بشردوستانھ  
 .د نشو اگاه کمشتر یاتیبشردوستانھ و اصول عمل کومک ھای  مانند اصول ید یکل
 

 ی دولت ریغ  موسساتبر  یھا و بحران بانک میتحر ریتاث
آگست  ما    15از  بعد  ملل متحد    یو سازمان ھا   یدولت  ریغ  موسسات   یاز موضوعات عمده برا  ی کی  نقد دسترسی بھ پول  

بعد از  شدن بانک ھا  بستھ  سبب    . این امربھ میان امدهطالبان    ھیعل  یقبل  یالملل  نیب  یھا  م یتحر  لیبھ دلبوده کھ    2021
خروج    در رابطھ بھ  د یجد   ھای  تیو محدود   همقرر  نیچند   ھا سبب صدورآنباز شدن  و پس از  کابل گردیده  بھ    طالبانامدن  

کھ  ملل متحد    ی و سازمان ھا  یالملل  ن یب  یدولت  ریغ  این صورت موسساتدر    .ادامھ دارد حال  پول از بانک ھا شده کھ تا  
  ی ھوالھ) استفاده م  ستمی(س  یاز خدمات ارائھ دھندگان خدمات مالاند  در خارج از افغانستان    یبانک   یحساب ھا  دارای
  حل راه    نیقادر بھ استفاده از اھست  افغانستان    داخل  در  بانکی  یھاحساب  کھ دارای    یمل  یدولت  ریغ  موسسات  اما  کنند،

 نبوده. 
 

 زنان و دختران یھامندیازی نن ه شدبراورد
  کمک   یو سازمان ھا  یدولت  ریغ  موسساتکھ در    یزناندر رابطھ بھ شرایط کاری    ھمھ جانبھ  ییراھنما  چیکھ ھ  یدر حال
  سال  اکتبر  ما   در  عودت کننده گانو    مھاجرین، وزارت  وجود ندارد کنند در سراسر کشور    ی کار مبشردوستانھ    ھایی

  ر یغ  موسساتدر    یضروراناث  ی این وزارت مبنی بر اجازه کار کردن کارمندان  تیوال  یھا   استیبھ ر  مکتوبی  2021
کارمندان  شده برای  وضع    یطیحال، شرا  نیبا ا  کمک کنند.   ی بشردوستانھکمک ھا  عیدر توزتا    هصادر کرد را    یدولت
 برای موسسات  بشری ز بھ منابع بیشتر مالی و  نیاکھ تطبیق ان  است  ھای    یتمحدود ھمرا با    یدولت  ریغ   موسساتزن  

 محیا بسازد. زنان و دخترانرا برای در این مکتوب شده  ذکرتا بتواند شرایط  دارد   یمل یدولت ریغ
 

 بشردوستانھ  عرضھ خدمات کاری در ی و دخالت ھا چالش ھا
 ات ـسـموسطالبان در کار    یمقامات دولتاز ان است کھ  حاکی    یدولت  ریغ   اتـسـموسدر کار    کاریمداخلھ  ھای  گزارش  

 برای کومک ھای بشردوستانھ   اشخاص مستحقانتخاب    ،(کارمندان)  تخدام قوای بشریـعرصھ اسعمدتاً در    ،یدولت  ریغ
  تھ ـ ھ دسـدر ھر سکاری  ھای  ع و تکرار این مداخلھ  نوکنند.    یالت مـ، دخبشردوستانھکومک ھای    و گسترش پوشش

  یبررس  عرصھ  در  یواراز دش  یدولت  ریغ  موسساتو    همتفاوت بود   (کابل)  و مرکز   تیوال  ،یدر سطح ولسوال  فوق الذکر
 دھند. یمقامات طالبان گزارش م  ییدرخواست ھا عمل بھ این و



 

 ھا   میتحر از ات ناشیخطر
خود معاف ھستند اما   یھا  تیبر فعال  اتی از مال  یدولت  ریغ  موسسات،  2005سال    یدولت  ریغ  موسساتبر اساس قانون  

  ی مل  یدولت  ریغ  موسساتبھ دولت ھستند.    (کارمندان و قراردایان)  عایداتبر    اتیمالو پرداخت  "  نگھداریملزم بھ "
ھراس    نیآن از ا   ر یبپردازند در غباید  را    عایدات کارمندان و قراردایان)بر  (شده    نگھداری  ات یکھ مال  کردند نشان  خاطر

و  (دونرھا) مورد از کمک کنندگان نیدر ا یمل یدولت ریغ موسسات. خواھد امد  دارند کھ حکومت طالبان بھ دنبال آنھا
بھ   یدولت  ریغ  موسسات  د ینباکھ    د دارنو ھمچنان تاکید  ھستند  روشن    ھایی  ییراھنما  اردرخواستملل متحد    یسازمان ھا

 .این رابطھ متوصل شوند رد  یفرد   یھا  یریگ  میعمل و تصم

  یھا  میتحرھم  و    1999سال    دراعمال شده سازمان ملل متحد    یھا  میتحردر رابطھ بھ    یدولت  ریغ  موسساتھمچنان  
در مورد   یدولت  ر یغ  موسساتاز    یاری، بسکافی نھ میباشد داری وضاحت    متحده  االت یتوسط ا   2001سال  اعمال شده  

کار کردن با    یدر مورد چگونگ  یحقوقھای تخصصی  مشوره  بھ    ی. بدون دسترستند سنیواضیح  ھا    میتحر  اینمحتویات  
  .قرار داردند جایکایی ضیف در  یمل یدولت ریغ موسساتھا،  م یتحراین 

 

 دات پشنھا
 زنان و کارمندان زنان یھا تیفعال نیتام ی براکننده گان و دونرھا تمویل  یبودجھ اضاف

و    ابد یادامھ    د یبا مقامات جد   د یبازنان  آموزش و اشتغال  رابطھ بھ  در    ھم  ، وینقش زنان در جامعھ مدنش  گستربحث  
ا  و فعالیت ھای  خدمات  شود. در بخش  یتوسط زنان و مردان افغان رھبر گسترش    یبرا  د یبا  یبشردوستانھ بودجھ 

سال   20  یاز دستاوردھا  یبرخفراھم شود تا  زایی  اشتغال  و  تعلیم و تربیھ  ،  صحت  یزنان در بخش ھا   پروگرام ھای 
امر   جوانان  و  زنان  یو انجمن ھا  یمل  یدولت  ریغ  موسسات  قتشوی  دخیل ساختن و  عرصھاین  در  . کھ  حفظ شوند گذشتھ  

   می باشد.  یالزم
  ییھا ھیتوص د یبا) Gender in Humanitarian Action Working Group(  یبشر فعالیت ھایدر  تیجنس یگروه کار 

  - یروانھای  مشاوره  بھ شمول  ،  ارایھ کند   دھاتیو    یشھر  یھا  طیمح  زنان در  یھا  تیفعال  قویھو ت  شگستر  یرا برا  الزم
تا   شود فراھم    د یبا  ی. مھمتر از ھمھ بودجھ اضافمالداریو    یدست  عیصنا ،ین یکارآفر  ،ایجاد انجمن ھای زنان  ،یاجتماع

  .جدید ادامھ دھد کارمندان اتاث بھ استخدام حفظ و   ث خویش رااتاکارمندان کھ بتوانند  یمل یدولت ریغموسسات 
 

 مشترک برسند قف موھا بھ یک   میق تحریطبتو  اتیمالپرداخت درمورد (دونرھا) کنندگان   تمویل
بھ    یدولت  ریموسسات غ   یاز سو  اتیپرداخت مالدر مورد    د یبا (دونرھا)  کنندگان    تمویلمقالھ،    ن یا  یھا  افتھ ی بر اساس  

  نندگان (دونرھا) ـتمویل کطرف    ازکھ  ھای    ییماـراھن  نونـاکموضع مشترک بھ توافق برسند. تا    ک ی  بھدولت طالبان  
ت  ـطالبان وضاحت درسی وضع شده باالی  ھا  می تحربیق  ـتط  رابطھ بھ  در  و  متناقض بوده  در این رابطھ فراھم شده  

  یازمان ھاــس   یالملل  نیب   یورا ــش  ق یاز طر  ی حقوق  ھای تخصصی  اورهـشود کھ مش  ی م  ھ یتوص. بنآ  ارایھ نھ نموده
  یھا  تیفعال  ی زیکمک بھ برنامھ ر   یبرا  ،یمل  یدولت  ری غموسسات    ژهی بھ و  ،یدولت  ری غموسسات  بھ    ) ICVA(رضاکار

 . ارایھ شود آنھا  ندهیآ
 

 ی مل یدولت ریغموسسات  با  یو ھمکار (دونرھا) کنندگان  منابع مالی تمویل
موسسات    یسالھ برا  ینچند درازمدت  جھ  یاختصاص بود   ی برا  راریانعطاف پذ   ییراه ھا  د یباتمویل کنندگان (دونرھا)  

 کومک ھای بشردوستانھ   یساز   یمحل  رابطھ بھدر    خویش را  یالملل  نی کنند تا تعھدات ب  دایپ  یو محل  یمل  یدولت  ریغ
)Localisation  (ش ی بھ افزا د یبا  یالملل  نیب  یدولت  ریغموسسات  ملل متحد و    ھای  سازماناین صورت  کنند، در    یریگیپ

  ر ی غ  یسازمان ملل متحد و سازمان ھاھمچنان  ادامھ دھند.    یمل  یدولت  ریغ موسسات  با    )Partnerships(  کاری  مشارکت
و    یافتھرا کاھش    یوروکراسیتا ببرسد  توافق  ) بھ  Due-Diligenceپورسھ وحد ارزیابی (  ک یبھ    د یبا  یالملل   نیب  یدولت
سازمان    موسسات  سایر  مورد با  این  تواند در    ی م  ) ICVA(رضاکار   ی ازمان ھاــس  یالملل  نیب  یوراــش  .یابد   جیترو  ت یشفاف

آماده ساز  کیکند.  ھمکاری    برای ھمھ  ستندرد   کرد ی رو  کیروی    ) Genevaجینوا (ملل متحد در    ی مثال خوب از 
است    )ACBARاکبر(  ) موسسھTwinningسازی (یکجاپورگرام  بشردوستانھ   یبرنامھ ھا ی برا  یمل  یدولت  ریغموسسات  



  ی برا  یالملل  نیب  یدولت  ریموسسات غ با  )  Partnership(  کاری   مشارکترا طی    ی مل  یدولت   ر یغموسسات  طی ان  کھ  
  کند.  یآماده م  OCHA  (OCHA Pool-Funding)متحدالمالبودیجھ دسترسی بھ 

یابی  پورسھ ارزروند    د یبا   (Afghanistan Humanitarian Fund)افغانستان  یبشر   کومک ھای  صندوق  ن،یعالوه بر ا
(Due-Diligence)    شتر یب  ت یحما  را  یمل  یدولت  ر یغموسسات  تا  کند    یبررس  ی مل  یدولت  ری غ  موسسات برای  خود را  

را    این پروسھ  از یمورد ن  ی ارھایمعبتوانند کھ  موفق شوند و ھم    (Due-Diligence)پورسھ ارزیابی    درنماید کھ بتوانند  
  دون ب  و  بطیرا    (Due-Diligence)پروسھ ارزیابی    فعلی  روند   یمل  یدولت   ریغموسسات  کنند. پاسخ دھندگان    تطبیق
 .دانند  ینمسازگار افغانستان   یکنون شرایطبا را ھمچنان این پروسھ   و دھی تشریح کردند پاسخ

 

 ی دولت ریغموسسات  از  ربشردوستانھ و تصو خدمات  اصول اگاھی از
الزم  و اگاھی دھی  تفھیم    نیمشکوک ھستند، بنابرا  یدولت  ر یغموسسات  طالبان در مورد کار    یاز مقامات دولت  ی اریبس
منابع    یھا  پالیسی  ، مستحقین از کومک ھا  یابیارزپروسھ  پروژه ھا،    یی کنندگان، شناسا  تمویل  پروسھ  حیتوض  یبرا

  ھماھنگ  ی سازمان ھا  ریساو    )ACBARاکبر( ھا الزم است.    گرید پالیسی ھای  ، و  پروسھ نظارت و ارزیابی  ،بشری
ب  یدولت  ریغموسسات    یجمع  یصدا  د یبا  یدولت  ریموسسات غکننده   با شدت  با مقامات    یشتر یرا  طالبان  در مذاکره 

بھ شکل انفرادی    یدولت  ریغ  ھموسس  ھراگر   .ابالغ نمایند   طالبانبھ    را  فعالیت ھای بشریاصول    نیو ھمچنشریک نمایند  
مقامات  و   با  مذاکره  طالبان  فعلی  جداگانھ  نمایند  شوند  وارد  این میرود کھ  خطر  و مسایل مربوط خود را مطرح  از 

ا  ی . برانھ دارند دچار مشکالت شوند   قرارطالبان  تفاھم با    ی خوبکھ در جایگایی    یدولت  ر یموسسات غ   کار  ن یانجام 
در این عرصھ مثال خوب    کی.  والیاتدر سطح    ژهی، بھ وداشتخواھد    ازین  دتریزیا  ی شتر یبھ منابع ب  )ACBARاکبر(
ھست کھ  طالبان    یتیو وال  یمقامات ولسوال  یبرا  )Joint Operating Principles(  مشترک  یاتیآموزش اصول عملدادن  

     .مددگار باشد   ی بشر ی کمک ھادر رابطھ بھ  کاھش سوء تفاھم  در میتواند 
 

 دولت   ریغموسسات  یھماھنگ
در سطح   یدولت  ر یغ  موسساتدولت طالبان و    ی تیمقامات والبین    یتیوال  لسمجا  نمودندایر    بھ  د یبا  ) ACBARاکبر(

اشتراک کننده گان    فراھم شود.  یدولت  ریغ  موسسات   یاتی مسائل عمل  ھمھ جانبھ روی  بحثزمینھ  ادامھ دھد تا    تایوال
درک موضع در قسمت دانستن و  نمودن ھمچو مجالس  فکر می کنند کھ دایر  مقالھ    نیاملی در    یدولت  ریغ  موسسات

سازمان    ری کھ سا  یی از آنجا .استمھم    تیزنان در ھر وال شرایط کاری برای    ژهیبھ و  حساسمسائل  رابطھ بھ  طالبان در  
  تیظرف  د یبا   ) ACBARاکبر(کاھش داده اند،  ھم    ایخود را بستھ و    یھا  تی فعال  یدولت  ریغ  موسسات  کننده  ھماھنگ  یھا
برا  یفعل را  ھماھنگ  یخود  کردن  حما  یفراھم  نما الزم    تیو  بھ  مختلف  مسائل  مورد    ی اعضاتمامی  از    یندگیدر 

  دھد.در افغانستان گسترش  یدولت ریغ موسسات وسایر  )ACBARاکبر(
 

 یجامعھ مدن  یاز سازمان ھا تیحما
گسترده   یتفعال  2021آگست    ماه  15، تا  ھستند ثبت    لیھعد در وزارت  ھا  انجمن    شکلکھ بھ    ی جامعھ مدن  یسازمان ھا 

  توانایی اما آنھا  ، ند ستیبشردوستانھ نخدمات  ارزه موسساتی ساختار از نگاه ی جامعھ مدن ی سازمان ھابا ان کھ . داشتند 
جامعھ    یسازمان ھااز    یار یبس  قبآل . را دارند جامعھ  سطح  بھ  کوچک   یپروژه ھا تطبیق  و   یمحل  یامداد   ی انجام کارھا

حقوق  عرصھ  کھ در    انانی   ژه ی، بھ ومیشدند تمویل    سفارت خانھ ھا طریق سایر  از  کوچک   یدولت  ر یغ  موسساتو    یمدن
  ندستین  دخیل  ی فعل  بشریبھ طور موثر در پاسخ بھ بحران    یجامعھ مدن  یسازمان ھادر حال حاضر   کردند.  یزنان کار م 

 ی الملل  نیب   یدولت  ریغ  موسساته اند.  بستھ شد   ی جامعھ مدن  ی سازمان ھا  درصد از  60-50کمبود بودجھ شاھد  بنا بر  و  
بھ  و  نمایند  بشردوستانھ  خدمات  پروسھ عرضھ  را دخیل    یجامعھ مدن  یسازمان ھاتوانند    ی حضور دارند م  فعآل   کھ در 
 بشردوستانھ  خدمات  ریسدن  یبرا  یراه حل کوتاه مدت خوب  یککھ  . این میتواند  فراھم نمایند   یمال  یمال  یھا  مککانھا  
  ن،یعالوه بر ا .ی شھر  مناطقدر    )Protection(  ی ھ خدمات حفاظتیارائعرصھ  در    ژهی بھ و  ،باشد   جوانان و زنانبھ  

  ی سازمان ھاخود را از    فھیوظاز    د یباوظیفوی خویش    تیمسئولبنابر    ی الملل  نیب  یدولت  ریغ  موسساتسازمان ملل و  
 . ن مسونیت الزم حمایت ھمھ جانبھ نمایند در قسمت بامی ی جامعھ مدن

 


