د رﺿﺎﮐﺎره ﺑﻧسـټوﻧو ﻧړﯾواﻟﮫ ﺷـورا )(ICVA

د ﻏﯾردوﻟـﺗﯽ ﻣوﺳـﺳـﺎﺗو څو اړﺧﯾزه ﺳـﺗوﻧځﯽ ﭼﯽ دوی د اﻓﻐﺎﻧﺳـﺗﺎن د اوﺳـﻧﯽ ﻧﺎورﯾن ﭘﮫ
وړاﻧدی د ځواب ورﮐوﻟو ﭘﮫ ﻻره ﮐﯽ ورﺳره ﻣﺦ دی  -د ﻣﻠﯽ ﻏﯾردوﻟﺗﯽ ﻣوﺳﺳﺎﺗو ﻟﮫ ﻟﯾدﻟوری

د ﻣﻘﺎﻟﮫ ﺧﻼﺻﮫ او وړاﻧدﯾزوﻧﮫ

ﻟﯾﮑواﻻن
ﻓﯾوﻧﺎ ﮔﺎل و داود ﺧرم

ﯾﺎدوﻧﮫ:
ﭘﮫ دې ﺗﺣﻠﯾﻠﯽ ﻣﻘﺎﻟﮫ ﮐﯥ څرګﻧد ﺷوی ﻧظروﻧﮫ د دی ﻣﻘﺎﻟﮫ د ﻟﯾﮑواﻻﻧو دی او د رﺿﺎﮐﺎره ﺑﻧﺳټوﻧو د ﻧړﯾواﻟﯥ ﺷورا )(ICVA
د ﻧظروﻧو اﺳﺗﺎزﯾﺗوب ﻧﮫ ﮐوی.

ﻣﻘدﻣﮫ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﮫ اوﺳﻨﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﮐﯽ ﭘﮫ ﭼټﮑۍ ﺳﺮه د ﯾﻮ ﺑﺸﺮی ﻧﺎورﯾﻦ ﭘﮫ ﻟﻮر روان دی .د ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﻣﻮسـسـات ﭼﮫ ددی
ﻧﺎورﯾﻦ ﭘﮫ وړاﻧﺪی ﭘﮫ ﻟﻮﻣړی ﻟﯿﮑﮫ ﮐﯽ ﺧﻠﮑﻮ ﺗﮫ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﮫ وړاﻧﺪی ﮐﻮی ،ورﺗﮫ اړﯾﻨﮫ ده ﭼﯽ ﯾﻮ ښﮫ او ﻣﺴﺎﻋﺪ ﮐﺎری ﭼﺎﭘﯿﺮﯾﺎل
وﻟﺮی .ﭘﮫ اوﺳﻨﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﮐﯽ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﻣﻮسـسـات )ﻣﻠﯽ او ﻧړﯾﻮاﻟﯥ( د ﺑﮭﺮﻧﯽ ﻣﻠﮑﻮﻧﻮ د ﺳﯿﺎﺳﺖ د ﺑﺪﻟﻮن او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﮫ
دﻧﻨﮫ ﮐﯥ د ﻧﻮﯾﻮ ﭘﺎﻟﯿﺴﯿﻮ د ﻣﻨځ ﺗﮫ راﺗﻠﻮ ﻟﮫ اﻣﻠﮫ ﻟﮫ ﺑﯿﻼﺑﯿﻠﻮ ﺧﻨډوﻧﻮ ﺳﺮه ﻣﺦ دی.
ﺑﻨﺂ دا ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﻣﻘﺎﻟﮫ د ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﻣﻮسـسـاﺗﻮ او د طﺎﻟﺒﺎﻧﻮ اړﯾﮑﻮ ﺗﮫ ﯾﻮه ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﺘﻨﮫ ﮐﻮی او ھﻐﮫ ﻧﻨګﻮﻧﯥ ﭼﯥ اوس ﻣﮭﺎل
ﭘﮫ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﻣﻮسـسـات ورﺳﺮه ﻣﺦ دی ﭘﮫ ګﻮﺗﮫ ﮐﻮی ،ﭘﮫ ځﺎﻧګړی ډول ھﻐﮫ ﻧﻨګﻮﻧﯥ ﭼﯥ ﻣﻠﯽ او ﺳﯿﻤﮫ ﯾﯿﺰ
ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﻣﻮسـسـات ورﺳﺮه ﻣﺦ دی .دا ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﻣﻘﺎﻟﮫ د  ۴۱ﻣﺮﮐﻮ د ﻣﻮﻧﺪﻧﻮ ﭘﮫ اﺳﺎس او ھﻢ د ﺷﺘﮫ ﺗﺤﺮﯾﺮی ﻣﻮادو د ﮐﺮه
ﮐﺘﻨﯥ ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ ﻟﯿﮑﻞ ﺷﻮی ده .دا ﻣﻘﺎﻟﮫ د اوﺳﻨﯽ ﻧﺎورﯾﻦ ﭘﮫ وړاﻧﺪی د ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﮫ ﻣﺮﺳﺘﻮ د ﻻ ښﮫ واﻟﯽ د ﭘﺎره د
ﯾﻮﺷﻤﯿﺮﻣﺸﺨﺼﻮ ﺳﭙﺎرښﺘﻨﻮ ﭘﮫ وړاﻧﺪی ﮐﻮﻟﻮ ﺳﺮه ﭘﺎی ﺗﮫ رﺳﯿږﯾږ.
د طﺎﻟﺑﺎﻧو د ﻧوی ﺣﮑوﻣت ﺳره د ﻏﯾردوﻟﺗﯽ ﻣوﺳـﺳـﺎﺗو اړﯾﮑﯽ
د ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﻣﻮﺳﺴﺎﺗﻮ ﭘﮫ وړاﻧﺪې د طﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د ﻧﻮی ﺣﮑﻮﻣﺖ روﯾﮫ د ﯾﻮ وﻻﯾﺖ څﺨﮫ ﺑﻞ وﻻﯾﺖ ﺗﮫ او ﯾﺎ ھﻢ ﭘﮫ ﻋﯿﻦ وﻻﯾﺖ
ﮐﯽ د ﯾﻮه وﻟﺴﻮاﻟﯽ ﻧﮫ ﺑﻠﮫ ﺗﮫ ﺗﻮﭘﯿﺮ ﻟﺮی .دا اﻣﺮ ﺗﺮ ډﯾﺮه ﺣﺪه د ھﻐﮫ طﺎﻟﺐ ﭼﺎرواﮐﻮ ﭘﮫ اﻧﻔﺮادی ﻟﯿﺪﻟﻮری ﭘﻮرې اړه ﻟﺮی
ﭼﯥ د وﻟﺴﻮاﻟﯽ او ﯾﺎ وﻻﯾﺖ ﭘﮫ ﺳﻄﺢ ﻣﺴﺆل دی او ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﻣﻮﺳﺴﺎت ورﺳﺮه ﭘﮫ ﺗﻤﺎس ﮐﯽ دی .ھﻐﮫ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﻣﻮﺳﺴﺎت
ﭼﯥ د  ۲۰۲۱ﮐﺎل د اګﺴﺖ د ﻣﯿﺎﺷﺘﯥ څﺨﮫ ﻣﺨﮑﯥ د طﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﺳﺮه د اړﯾﮑﻮ د درﻟﻮدﻟﻮ او ﺧﺒﺮو اﺗﺮو ﺗﺠﺮﺑﮫ ﻟﺮی ﭘﮫ اوس
وﺧﺖ ﮐﯽ د طﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﺳﺮه ښﮫ ﮐﺎری ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻟﺮی .د طﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د ﺣﮑﻮﻣﺖ ﯾﻮ زﯾﺎت ﺷﻤﯿﺮ ﻟﻮړﭘﻮړی ﭼﺎرواﮐﻮ ﯾﻮازې دﯾﻨﯽ زده
ﮐړې ﭼﯽ د ﭘﺮﻣﺨﺘﯿﺎﯾﯽ ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ او ﺑﺸﺮی ﻣﺮﺳﺘﻮ د ﺗﻄﺒﯿﻖ ﮐﺎری ﺗﺠﺮﺑﮫ او ﭘﻮھﮫ ﻧﮫ ﻟﺮی .دی ﺗﮫ ﭘﮫ ﭘﺎم ﮐﯽ ﻧﯿﻮﻟﻮ ﺳﺮه
اړﺗﯿﺎ ﻟﯿﺪل ﮐﯿږی ﭼﯽ د طﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭼﺎرواﮐﻮ ﺗﮫ د ځﯿﻨﯽ ﻣﮭﻤﻮ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻮ ﭘﮫ اړه ،ﻟﮑﮫ د ﺑﺸﺮی ﻣﺮﺳﺘﻮ اﺻﻮل او
ھﻢ دا ډول د ګډ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ اﺻﻮﻟﻮ ﭘﮫ اړه ،ﭘﻮھﺎوی وﮐړل ﺷﯽ.
ﭘرﻏـﯾردوﻟﺗﯽ ﻣوﺳـﺳـﺎﺗو ﺑﺎﻧدی د ﺑﻧدﯾزوﻧو او ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺣران اﻏـﯾزی
ﻧﻎـدو ﭘﯽـﺳﻮ ﺗﮫ ﻧﮫ ﻻﺳﺮﺳﯽ د  ۲۰۲۱ﮐﺎل د اګﺴﺖ د ﻣﯿﺎﺷﺘﯥ ﻟﮫ ۱۵ﻣﯥ راھﯿﺴﯥ د ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ ﻣﻮسـسـاﺗﻮ او د ﻣﻠګﺮو
ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ادارو ﻟﭙﺎره ﯾﻮ ﻟﮫ ﻟﻮﯾﻮ ﻣﺸﮑﻼﺗﻮ څﺨﮫ دی ،ﮐﻮم ﭼﯥ د طﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې د ﻧړﯾﻮاﻟﻮ ﺑﻨﺪﯾﺰوﻧﻮ ﻟﮫ اﻣﻠﮫ راﻣﻨځ ﺷﻮی.
دا اﻣﺮ ددی ﺳﺒﺐ ﺷﻮ ﭼﯥ د طﺎﻟﺒﺎﻧﻮد راﺗګ څﺨﮫ وروﺳﺘﮫ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﮑﻮﻧﮫ د ﯾﻮه ﻣﻮدی د ﭘﺎره ﺧﭙﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻮﻧﮫ ﺑﻨﺪ ﮐړی
او وروﺳﺘﮫ د ﺧﻼﺳﯿﺪو څﺨﮫ ﺑﺎﻧﮑﻮﻧﮫ ﻧﻮی ﻣﻘﺮرات او د ﭘﯿﺴﻮ د وﯾﺴﺘﻠﻮ ﻣﺤﺪودﯾﺘﻮﻧﮫ اﺟﺮاﯾﯽ ﮐړی .ﭘﮫ داﺳﯥ ﺣﺎل ﮐﯥ ﭼﯥ
ﻧړﯾﻮال ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ ﻣﻮﺳﺴﺎت او د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ اداری ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن څﺨﮫ ﺑﮭﺮ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺣﺴﺎﺑﻮﻧﮫ ﻟﺮی د ﻣﺎﻟﯽ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ د
وړاﻧﺪې ﮐﻮوﻧﮑﻮ ) د ھﻮاﻟﯽ د ﺳﯿﺴﺘﻢ ( څﺨﮫ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻮی ،ﻣګﺮ ﻣﻠﯽ ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ ﻣﻮسـسـات ﻟﮫ دې ﺣﻞ ﻻرې څﺨﮫ ګـټﮫ
ﻧﮫ ﺷﯽ اﺧﯿﺴﺘﯽ دا ځﮑﮫ ﭼﯽ د دوی ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺣﺴﺎﺑﻮﻧﮫ ﭘﮫ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ دی.
د ښـځو او نـﺟوﻧو د اړﺗﯾﺎوو ﭘوره ﮐول
ﭘﮫ داﺳﯥ ﺣﺎل ﮐﯥ ﭼﯥ ﺗﺮ اوﺳﮫ ﭘﻮری ﭘﮫ ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ ﻣﻮسـسـاﺗﻮ او ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﯾﮫ ادارو ﮐﯥ د ﮐﺎر ﮐﻮﻧﮑﻮ ښځﻮ ﻟﭙﺎره ھﯿڅ
ډول ﻣﻌﯿﺎری ﻻرښﻮوﻧﮫ ﻧﮫ ده وړاﻧﺪی ﺷﻮې ،د  ۲۰۲۱ﮐﺎل د اﮐﺘﻮﺑﺮ ﭘﮫ ﻣﯿﺎﺷﺖ ﮐﯥ د ﮐډواﻟﻮ او راسـتـنـﯾﺪوﻧﮑﻮ وزارت
ﻟﮫ ﺧﭙﻠﻮ وﻻﯾﺘﯽ رﯾﺎﺳﺘﻮﻧﻮ ﻧﮫ د ﯾﻮ ﻟﯿﮏ ﻟﮫ ﻣﺨﯥ ﻏﻮښﺘﻠﯽ ﭼﮫ د ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ ﻣﻮﺳﺴﺎﺗﻮ اړﯾﻨﮫ ښځﯿﻨﮫ ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ ﺗﮫ د ﺑﺸﺮی
ﻣﺮﺳﺘﻮ د ښﮫ وﯾﺶ ﭘﮫ ﻣﻮﺧﮫ د ﮐﺎر اﺟﺎزه ورﮐړل ﺷﯽ .ﭘﮫ دی ډول ،دا اﻧﺪﯾښﻨﮫ ﺷﺘﻮن ﻟﺮی ﭼﯽ ښﺎﯾﯽ ﻣﻠﯽ ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ
ﻣﻮسـسـات اړﯾﻦ ﻣﺎﻟﯽ او ﺑﺸﺮی ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻧﮫ ﻟﺮی ﺗﺮ څﻮ ھﻐﮫ ﺷﺮاﯾﻂ ﭼﯥ د ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ ﻣﻮسـسـاﺗﻮ د ښځﯿﻨﮫ ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮏو
د ﮐﺎر ﭘﮫ اړه ﭘﮫ دی ﻟﯿﮏ ﮐﯽ ذﮐﺮ ﺷﻮی ﭘﻮره ﮐړی.

د ﺑﺷــری ﻣرســﺗو ﭘﮫ رسـوﻟو ﮐﯽ ګـواښـوﻧﮫ او ﻻسـوهـنـی
ګﻦ ﺷﻤﯿﺮﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﻣﻮسـسـاﺗﻮ د ھﻐﻮی ﭘﮫ ﮐﺎر ﮐﯥ د طﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د ﺣﮑﻮﻣﺖ د ﭼﺎرواﮐﻮ ﻟﮫ ﺧﻮا د ﻣﺪاخـﻟﻮ او ﻻس وھﻨﻮ
اﻧﺪیـښـﻧﯽ څﺮګﻨﺪی ﮐړی .د ﭼﺎرواﮐﻮ دا ﻣﺪاﺧﻞی او ﻻس وھﻨﯽ ﭘﮫ ﻋﻤﺪه ﺗﻮګﮫ د ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ د اﺳﺘﺨﺪام )ګﻤﺎرﻧﯽ( ،د
ﺑﺸﺮی ﻣﺮﺳﺘﻮ د ګټﮫ اﺧﺴﺘﻮﻧﮑﻮ ﭘﮫ اﻧﺘﺨﺎﺑﻮﻟﻮ ،او د ﺑﺸﺮی ﻣﺮﺳﺘﻮ د ﭘﻮښښ د ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ ﭘﮫ ﺑﺮﺧﻮ ﮐﯥ څﺮګﻨﺪی ﺷﻮی دی .د دی
ﻣﺪاﺧﻠﻮ او ﻻس وھﻨﻮ ډول او ﺗﮑﺮار د وﻟﺴﻮاﻟﯽ ،وﻻﯾﺖ او ﻣﺮﮐﺰ ﭘﮫ ﺳﻄﺢ ﺗﻮﭘﯿﺮ ﻟﺮی ﭼﯽ ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ ﻣﻮسـسـات ددی
ډول ﻻسـوھﻨﻮ د څﯿړﻟﻮ ﭘﮫ اړوﻧﺪ ګﻮښـﻣﻦ دی.
د ﺑـﻧدﯾـزوﻧـو ګــواښ
د  ۲۰۰۵ﮐﺎل د ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ ﻣﻮﺳﺴﺎﺗﻮ د ﻗﺎﻧﻮن ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ ،ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﭘﮫ ﺧﭙﻠﻮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻮﻧﻮ د ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻮ د ورﮐړی څﺨﮫ
ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻟﺮی اﻣﺎ دوﻟﺖ ﺗﮫ ﺑﺎﯾﺪ ھﻐﮫ ﻣﺎﻟﯿﺎت ټﻮل او وﺳﭙﺎری ﮐﻮم ﭼﯽ د ﮐﺎرﻣﻨﺪاﻧﻮ د ﻣﻌﺎش او ﯾﺎ ھﻢ د ﻗﺮاردادﯾﺎﻧﻮ ﭘﺮﻋﺎﯾﺪاﺗﻮ
ﻟګﻮل ﺷﻮی دی .ﻣﻠﯽ ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ ﻣﻮﺳﺴﺎﺗﻮ څﺮګﻨﺪه ﮐړه ﭼﯥ دوی ﺑﺎﯾﺪ ھﻐﮫ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﭼﯽ د ﮐﺎرﻣﻨﺪاﻧﻮ د ﻣﻌﺎش او ﯾﺎ ھﻢ د
ﻗﺮاردادﯾﺎﻧﻮ ﭘﺮﻋﺎﯾﺪاﺗﻮ راټﻮل ﮐړی د طﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﮫ وﺳﭙﺎری .دوی وﯾﺮه ﻟﺮی ﮐﮫ دا ﮐﺎر وﻧﮫ ﮐړی ﻧﻮ د طﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﻟﮫ ﺧﻮا ﺑﮫ ﺟﻠﺐ ﺷﯽ او ﺗﻮ ﭘﻮښﺘﻨﻮ ګﺮوﯾګﻨﻮ ﻻﻧﺪی ﺑﮫ وﻧﯿﻮل ﺷﯽ .ﻣﻠﯽ ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﭘﮫ دې اړه د ﺑﺴﭙﻨﮫ ورﻛﺆﻧﻚو
)ډوﻧﺮاﻧﻮ( او د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ادارو څﺨﮫ د ﯾﻮ روښﺎﻧﮫ ﻻرښﻮد ﻏﻮښﺘﻮﻧﮑﯽ دی او اﻧﺪﯾښﻨﮫ ﻟﺮی ﭼﯽ د دی ﻣﺴﻠﮫ ﭘﮫ ﺑﺎب
ﺑﺎﯾﺪ د ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ ﻣﻮﺳﺴﺎﺗﻮ ﻟﮫ ﺧﻮا ﭘﮫ اﻧﻔﺮادی ډول ﺗﺼﻤﯿﻢ و ﻧﮫ ﻧﯿﻮل ﺷﯽ.
ﭘﮫ ھﻤﺪی ډول ،ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ ﻣﻮﺳﺴﺎﺗﻮ اﻧﺪﯾښﻨﮫ څﺮګﻨﺪه ﮐړه ﭼﯽ دوی د ھﻐﮫ ﺑﻨﺪﯾﺰوﻧﻮ ﭘﮫ راﺑﻄﮫ ﭼﯽ ﭘﮫ  ۱۹۹۹ﮐﺎل ﮐﯽ د
ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ﻟﮫ ﻟﻮری او ﭘﮫ  ۲۰۰۱ﮐﺎل ﮐﯽ د اﻣﺮﯾﮑﺎ د ﻣﺘﺤﺪه اﯾﺎﻻﺗﻮ ﻟﮫ ﻟﻮری ﭘﺮ طﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻟګﯿﺪﻟﯽ ﭘﻮره وﺿﺎﺣﺖ ﻧﮫ ﻟﺮی.
دا ﭘﮫ داﺳﯽ ﺣﺎل ﮐﯽ ده ﭼﯽ ﻣﯿﻠﯽ ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ ﻣﻮﺳﺴﺎت ددی ﺑﻨﺪﯾﺰوﻧﻮ ﭘﮫ اړوﻧﺪ ﻻزﻣﻮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺸﻮرو ﺗﮫ ﻻﺳﺮﺳﯽ ﻧﮫ ﻟﺮی
او ددی ﻻﻣﻠﮫ دوی ﭘﮫ ﯾﻮ ګﻮاښﻤﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﮐﯽ دی.

وړاﻧدﯾزوﻧﮫ او سـﭘﺎرښـﺗﻧﯽ
د ښځـو او ښـځﯾﻧﮫ ﮐﺎرﮐووﻧﮑو د ﻓﻌﺎﻟﯾﺗوﻧو ﭘﮫ اړه د ﺑﺳـﭘﻧﮫ ورﮐووﻧﮑو )ډوﻧراﻧو( ﻟﮫ ﺧوا ﻻ زﯾﺎﺗﮫ ﺑودﯾﺟﮫ
د ﻧﻮﯾﻮ ﭼﺎرواﮐﻮ ﺳﺮه ﭘﮫ ﻣﺪﻧﯽ ټﻮﻟﻨﻮ ﮐﯥ د ښځﻮ د رول او د ھﻐﻮی د ﺗﻌﻠﯿﻢ او ﮐﺎر ﭘﮫ راﺑﻄﮫ ﺧﺒﺮې اﺗﺮې ﺑﺎﯾﺪ دوام وﮐړی،
او دا خـﺑﺮې اﺗﺮې ﺑﺎﯾﺪ د اﻓﻐﺎن ښـځﻮ او ﻧﺎرﯾﻨﮫ وو ﻟﺨﻮا رھﺒﺮی ﺷﯽ .ﭘﮫ ﺑﺶـری ﻣﺮسـﺗﻮ ﮐﯥ ﺑﺎﯾﺪ د روغـﺗﯿﺎ ،زده کــړی،
او ﮐﺎرﻣﻮﻧﺪﻧﯽ ﭘﮫ ﺑﺮﺧﮫ ﮐﯥ د ښـځﻮ د ﭘﺮوګـراﻣﻮﻧﻮ د ﭘﺮاخـﺗﯿﺎ ﻟﭙﺎره ﺑﻮدﯾﺞـه ﺑﺮاﺑﺮه شـی ﺗﺮ څﻮ ډاډ ﺗﺮﻻسـه شـی ﭼﯥ
د ﺗﯿﺮو  ۲۰ﮐﻠﻮﻧﻮ ځﯿﻨﯥ ﻻس ﺗﮫ راوړﻧﯽ ﺿﺎﯾﻊ ﻧﮫ ﺷﯽ ،دا ﮐﺎر د ﻣﻠﯽ ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ ﻣﻮسـسـاﺗﻮ ،ځﻮاﻧﺎﻧﻮ او د ښـځﻮ د ټﻮلـﻧﻮ
د ﭘﯿﺎوړﺗﯿﺎ ﻟﮫ ﻻری ﮐﻮﻻی ﺷﯽ ﭼﯽ ښﮫ ﺳﺮﺗﮫ ورﺳﯽ .ﭘﮫ ﺑﺶـردوسـﺗﺎﻧﮫ ﻣﺮسـﺗﻮ ﮐﯽ د جـﻧﺲـﯾﺖ ﮐﺎری ډﻟﮫ
) (Gender in Humanitarian Action Working Groupﺑﺎﯾﺪ ﭘﮫ ښﺎری او ﮐﻠﯿﻮاﻟﯽ ﺳﯿﻤﻮ ﮐﯥ د ښځﻮ د ھﻤﮑﺎرۍ،
رواﻧﯽ او ټﻮﻟﻨﯿﺰې ﻣﺸﻮرې ،ﮐﺎرﻣﻮﻧﺪﻧﯽ ،ﻻﺳﯽ ﺻﻨﺎﯾﻌﻮ ،او د څﺎروﯾﻮ د روزﻟﻮ ﭘﮫ ﺑﺮﺧﮫ ﮐﯥ ښـﮐﺎره ﺳﭙﺎرښـﺗﻨﯥ وﮐړی.
ﺗﺮ ټﻮﻟﻮ ﻣﮭﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ ﻣﻮسـسـاﺗﻮ ﺗﮫ اﺿﺎﻓﯽ ﺑﻮدیـﺟﮫ ورﮐړل ﺷﯽ ﺗﺮ څﻮ ﺧﭙﻠﻮ ښـځﯿﻨﮫ ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ ﺗﮫ د اﺳﺘﺨﺪام
او ﮐﺎرﮐﻮﻟﻮ ډاډﻣﻦ ﺷﺮایـط ﺑﺮاﺑﺮ ﮐړی.
د د ﺑﻧدﯾزوﻧو او ﻣﺎﻟﯾﯥ د ورﮐـړې ﭘﮫ اړه د ﺑﺳـﭘﻧﮫ ورﮐووﻧـﮑو )ډوﻧراﻧو( ﻣوﻗـف
د دې ﻣﻘﺎﻟﮫ د ﻣﻮﻧﺪﻧﻮ ﭘﺮ ﺑﻨﺲـټ ،ﺑﺲـﭘﻨﮫ ورﮐﻮوﻧﮑﯽ )ډوﻧﺮان( ﺑﺎﯾﺪ د طﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﮫ د ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ ﻣﻮسـسـاﺗﻮ ﻟﺨﻮا
د ﻣﺎﻟﯿﯥ د ورﮐړې ﭘﮫ اړه د ﯾﻮ ګـډ درﯾځ ﭘﮫ اړه ﻣﻮاﻓﻘﮫ ﺗﮫ ورسـﯾږی .ﺗﺮ اوﺳﮫ ﭘﻮرې د ﺑﺲـﭘﻨﮫ ورﮐﻮوﻧﮑﻮ)ډوﻧﺮاﻧﻮ( ﻟﮫ
ﺧﻮا د ﺑﻨﺪﯾﺰوﻧﻮ ﭘﮫ اړوﻧﺪ ورﮐړل ﺷﻮی ﻻرښـوﻧﯽ روښـاﻧﮫ ﻧﮫ دی او ﯾﺎ ھﻢ ﻣﺘﻨﺎﻗﺼﯽ دی .ﻟﮫ دی اﻣﻠﮫ دا ﺳﭙﺎرښﺘﻨﮫ ﮐﯿږی
ﭼﯥ د رﺿﺎﮐﺎره ﺑﻨﺲـټﻮﻧﻮ ﻧړﯾﻮاﻟﮫ ﺷﻮرا ) (ICVAﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﻣﻮﺳﺴﺎﺗﻮ ﺗﮫ اړﯾﻨﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺸﻮرې ﭘﮫ دی اړه ورﮐړی ،ﭘﮫ
ځﺎﻧګړې ﺗﻮګﮫ ﻣﻠﯽ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﻣﻮﺳﺴﺎﺗﻮ ﺗﮫ ﭼﯽ دا ﮐﺎر ﺑﮫ د ھﻐﻮی ﺳﺮه د ﺧﭙﻠﻮ راﺗﻠﻮﻧﮑﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻮﻧﻮ ﭘﮫ ﭘﻼن ﮐﻮﻟﻮ ﮐﯥ ﻣﺮﺳﺘﮫ
وﮐړی.

د ﺑﺳـﭘﻧﮫ ورﮐووﻧﮑو )ډوﻧراﻧو( ﺑﺳـﭘﻧﮫ او د ﻏﯾردوﻟﺗﯽ ﻣوﺳـﺳـﺎﺗو ﺳره ګـډ ﮐﺎر
ﺑﺲـﭘﻨﮫ ورﮐﻮوﻧﮑﻮ )ډوﻧﺮاﻧﻮ( ﺗﮫ ﭘﮑﺎر ده ﭼﯽ ﭘﮫ داﺳﯥ ﻻرو ﭼﺎرو غـور وﮐړی ﭼﯽ د ھﻐﮫ د ﻻری ﺑﺲـﭘﻨﮫ ورﮐﻮوﻧﮑﯽ
)ډوﻧﺮان( ﻣﻠﯽ او سـﯾﻤﮫ ﯾﯿﺰو ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﻣﻮسـسـاﺗﻮ ﺗﮫ اوږد ﻣﮭﺎﻟﮫ )څﻮﮐﻠﻨﮫ( ﺑﻮدﯾﺠﮫ ځﺎﻧګړی ﮐړی ،ﺗﺮڅﻮ د سـﯾﻤﮫ اﯾﺰه
ﻣﻮﺳﺴﺎﺗﻮ ﭘﺮ ﻣټ د ﺑﺸﺮی ﻣﺮﺳﺘﻮ رﺳﻮﻟﻮ ) (Localisationﭘﮫ ﺑﺮﺧﮫ ﮐﯥ ﭘﮫ ﺧﭙﻠﻮ نـړﯾﻮاﻟﻮ ژﻣﻨﻮ ﻋﻤﻞ وﮐړی .ﭘﮫ ھﻤﺪی
ډول د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ اداری او ﻧړﯾﻮال ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺑﺎﯾﺪ د ﻣﻠﯽ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﻣﻮﺳﺴﺎﺗﻮ ﺳﺮه د ګﺪ ﮐﺎر )(Partnership
ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ ﺗﮫ دوام ورﮐړی .د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ادارو او ﻧړﯾﻮاﻟﻮ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﻣﻮسـسـاﺗﻮ ﺗﮫ ﭘﮑﺎر ده ﭼﯽ د ﻣﻠﯽ ﻣﻮسـسـاﺗﻮ د
څﯿړﻧﯽ ) (Due-Diligenceد ﭘﺎره ﭘﮫ ﯾﻮ ﻣﻌﯿﺎری ﭘﺮوﺳﮫ )ﭼﮫ د ټﻮﻟﻮ د ﭘﺎره د ﻣﻨﻠﻮ وړ وی( ﺗﻮاﻓﻖ وﮐړی ﺗﺮ څﻮ ﭘﺪی اړه
ﺷﺘﮫ ﺑﯿﺮوﮐﺮاﺳﯽ ﮐﻤﮫ او ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ډﯾﺮ ﺷﯽ .د رﺿﺎﮐﺎره ﺑﻨﺴټﻮﻧﻮ ﻧړﯾﻮاﻟﮫ ﺷﻮرا ) (ICVAﮐﻮﻻی ﺷﯽ ﭘﮫ ﺟﯿﻨﯿﻮا )(Geneva
ﮐﯥ د ﻣﻠګﺮو ﻣﻞـﺗﻮﻧﻮ د ادارو سـره ﭘﮫ دی اړه ﻣﺮسـﺗﮫ وﮐړی ﺗﺮ څﻮ د ﻣﻞـی ﻣﻮسـسـاﺗﻮ د څﯿړﻧﯽ )(Due-Diligence
ﯾﻮ ﻣﻌﯿﺎری ﺗګﻼره ﺑﺮاﺑﺮ ﮐړی .ﭘﮫ ﺑﺶـری ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ ﮐﯽ د ګﺪ ﮐﺎر ) (Partnershipﻟﮫ ﻻرې د ﻣﻠﯽ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ
ﻣﻮسـسـاﺗﻮ د ﭼﻤﺘﻮ ﮐﻮﻟﻮ ﯾﻮه ښﮫ ﺑﯿﻠګﮫ د اکـﺑﺮ ) (ACBARد ﻣﻮسـسـه  Twinningﭘﺮوګﺮام دی ﭼﯽ د ھﻐﮫ د ﻻری
ﻣﻠﯽ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﻣﻮسـسـات د  OCHAګﺪی ﺑﻮدﯾﺠﮫ ﺗﮫ ) (OCHA Pool-Fundingد ﻻسـرﺳﯽ د ﭘﺎره چـﻣﺘﻮ ﮐﯿږی.
سـرﺑﯿﺮه ﭘﺮ دې ،د اﻓﻐﺎﻧﺲـﺗﺎن د ﺑﺶـری ﻣﺮســﺗﻮ صـﻧﺪوق ) (Afghanistan Humanitarian Fundﺑﺎیـد خـﭘﻠﮫ
د څـﯾړﻧﯽ ﭘﺮوسـﯽ ) (Due-Diligenceتـه ﺑﯿﺎ ﮐﺖـﻧﮫ وکـړی ﺗﺮ څﻮ ﻣﻞـی ﻏﯿﺮدولـﺗﯽ ﻣﻮسـسـات وکـوﻻی شـی
ﭼﯽ د څـﯾړنـی ) (Due-Diligenceﭘﮫ دی ﭘﺮوسـه ﮐﺎﻣﯿﺎب ﺷﯽ او ھﻢ وﮐﻮﻻی ﺷﯽ ﭼﯽ د اړﺗﯿﺎ وړ ﻣﻌﯿﺎروﻧﮫ ﭘﮫ سـم
ډول ﺗﻄﺒﯿﻖ ﮐړی .ﻣﻠﯽ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﻣﻮسـسـاﺗﻮ اﻧﺪﯾښـﻧﮫ څﺮګﻨﺪه ﮐړه ﭼﯽ اوس ﻣﮭﺎل د څﯿړﻧﯽ ﭘﺮوسـه )(Due-Diligence
ﺧﻮرا ټﮑﻨﯽ او ورو ده او ھﻢ ﭘﮫ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ ﻟﮫ اوﺳﻨﯽ ﺷﺮاﯾﻄﻮ ﺳﺮه سـﻣﻮن ﻧﮫ ﻟﺮی.
د ﺑﺷری ﻣرﺳﺗو د اﺻوﻟو ﭘﮫ آړه ﭘوھﺎوی او د ﻏﯾردوﻟﺗﯽ ﻣوﺳﺳو ﭘﮫ اړه اﻧځور
د طﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ډﯾﺮی ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﭼﺎرواﮐﯽ د ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﻣﻮﺳـﺴـﺎﺗﻮ د ﮐﺎر ﭘﮫ اړه ﺷﮑﻤﻦ دی .دی اﻣـﺮ ﺗﮫ ﭘﮫ ﭘﺎم ﮐﯽ ﻧﯿﻮﻟﻮ ﺳــــﺮه،
طﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﺗﮫ د ﺑﺴـﭙﻨﮫ ورﮐﻮﻟﻮ د ﭘﺮوﺳﯽ ،د ﺑﺸﺮی ﻣﺮﺳﺘﻮ د ﭘﺮوژو د ډولوﻧﻮ ،د ﺑﺸـﺮی ﻣﺮﺳـﺘﻮڅﺨﮫ د ګټﮫ اﺧﯿﺴﺘﻮﻧﮑﻮ د
ﭘﯿﮋﻧﺪﻧﯽ د ﺑﮭﯿﺮ ،د ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﻣﻮﺳـﺴـﺎﺗﻮ د ﺑﺸﺮی ﻣﻨﺎﺑﻌﻮ د ﭘﺎﻟﯿﺴـﯿﻮ ،د ﺑﺸﺮی ﻣﺮﺳﺘﻮ د ﻧﻈﺎرت او ارزﯾﺎﺑﯽ د ﭘﺮوﺳـﮫ ،او د
ﻧﻮرو ورﺗﮫ ﭘﺎﻟﯿﺴﯿﻮ ﭘﮫ اړه د ﭘﻮھﺎوی د ورﮐړی ﺿﺮورت شـﺗﮫ .اﮐﺒـﺮ ) (ACBARاو ﻧﻮر ھﻐﮫ ﻣﻮﺳـﺴـﺎت ﭼﯽ د ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ
ﻣﻮﺳـﺴـﺎﺗﻮ د ھﻤﻐږۍ ﭼﺎری ﭘﮫ ﻏﺎړه ﻟﺮی ﺑﺎﯾﺪ د طﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د ﭼﺎرواﮐﻮ سـره د ﺧﺒﺮو اﺗﺮو ﭘﺮ ﻣﮭﺎل د ټﻮﻟﻮ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﻣﻮﺳـﺴـﺎﺗﻮ
څﺨﮫ ﭘﮫ ګډه او ډﻟﮫ ﯾﺰ ډول اﺳﺘﺎزﯾﺘﻮب وﮐړی او ھﻢ دا ﭼﯽ د ﺑﺸﺮی ﻣﺮﺳﺘﻮ اﺻﻮل د طﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﭘﮫ ﺧﭙﻠﻮ ﻏﻮڼـډو ﮐﯽ ﺑﯿﺎن
ﮐړی .ﮐﮫ ﭼﯿﺮی ھﺮه ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﻣﻮﺳـﺴـﮫ ﭘﮫ اﻧﻔﺮادی ﺗﻮګﮫ د اوسـﻧﯿﻮ ﭼﺎرواﮐﻮ ﺳﺮه د ﺧﭙﻠﻮ اړوﻧﺪ ﻣﺴﺎﯾﻠﻮ ﭘﮫ راﺑﻄﮫ ﺟﺪاګﺎﻧﮫ
ﺧﺒﺮی اﺗﺮی وﮐړی ،ددی وﯾﺮه ﭘﯿﺪا ﮐﯿږی ﭼﮫ ھﻐﮫ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﻣﻮﺳـﺴـﺎت ﭼﯽ د طﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﺳﺮه د ﺧﺒﺮو اﺗﺮو )ﻣﻔﺎھﻤﮫ( ﭘﮫ ښﮫ
ﻣﻮﻗﻒ ﮐﯽ ﻧﮫ دی د ﺳﺘﻮﻧﺰو ﺳﺮه ﻣﺦ ﺷﯽ .ﭘﮫ دی ډول د اﮐﺒﺮ ) (ACBARﻣﻮﺳــﺴــﮫ ددی ﮐﺎر د ﺳﺮﺗﮫ رﺳﻮﻟﻮ لﭘﺎره ﺑﮫ د ﻻ
زﯾﺎﺗﻮ ﮐﺎرﮐﻮﻧﮑﻮ ګﻤﺎرﻟﻮ ﺗﮫ اړﺗﯿﺎ وﻟﺮی ،ﭘﮫ ځﺎﻧګړې ﺗﻮګﮫ د وﻻﯾﺘﻮﻧﻮ ﭘﮫ ﮐـﭽﮫ .ﭘﮫ دی اړوﻧﺪ ښـﮫ ﻣﺜﺎل د وﻟﺲـواﻟﯿﻮ او
وﻻﯾﺖـی ﭼﺎرواکـو ﻟﭙﺎره د ﺑﺸﺮی ﻣﺮﺳـﺘﻮ د ګډ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ اﺻﻮﻟﻮ) (Joint Operating Principlesﭘﮫ اړه د ﭘﻮھﺎوی
ورﮐﻮل دی ،ﺗﺪ څﻮ ﭘﮫ راﺗﻠﻮﻧﮑﯥ ﮐﯽ ﺑﮫ د ﺑﺸﺮی ﻣﺮﺳﺘﻮ ﭘﮫ اړه د ﺳﻮء ﺗﻔﺎھﻢ د ﻣﻨـځ ﺗﮫ راﺗګ څﺨﮫ ﻣﺨـﻨﯿﻮی وګړی.
د ﻏﯾردوﻟﺗﯽ ﻣوﺳـﺳـو ھﻣﻐږۍ
اﮐﺒﺮ ) (ACBARﺑﺎﯾﺪ ﺧﭙﻠﻮ ھﻐﮫ ﻏﻮڼډو ﺗﮫ ﭼﯽ د طﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د وﻻﯾﺘﯽ ﭼﺎرواﮐﻮ او ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﻣﻮسـسـاﺗﻮ ﺗﻮ ﻣﻨځ داﯾﺮوی دوام
ورﮐړی ﺗﺮڅﻮ د ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﻣﻮﺳـﺴـﺎتو د ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺳﺘﻮﻧﺰو ﭘﮫ اړه ھﺮاړﺧﯿﺰی ﺧﺒﺮې وﺷﯽ .ﭘﮫ دی ﻣﻘﺎﻟﮫ ﮐﯽ د ګډوﻧﻮالو
ﻣﻠﯽ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﻣﻮسـسـاﺗﻮ ﭘﮫ اﻧﺪ د داﺳﯽ ﻏﻮڼـډو داﯾﺮول ﭘﮫ ھﺮ وﻻﯾﺖ ﮐﯥ د طﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د درﯾځ د ﭘﻮھﯿﺪو ﭘﮫ اړه ﺧﻮرا اړﯾﻦ
دی ،ﭘﮫ ځﺎﻧګړې ﺗﻮګﮫ د ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﻣﻮسـسـاﺗﻮ د ښځﯿﻨﮫ ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ د ﮐﺎری ﺷﺮاﯾﻄﻮ ﭘﮫ اړوﻧﺪ د طﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د درﯾځ ﭘﻮھﯿﺪل.

ھﻤﺪارﻧګﮫ ،ډﯾﺮو ھﻐﮫ ﻣﻮسـسـاﺗﻮ ﭼﮫ د ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﻣﻮﺳﺴﺎﺗﻮ د ھﻤﻐږۍ ﭼﺎری ﯾﯽ ﭘﮫ ﻣﺦ ﺑﻮﻟﯽ ﺧﭙﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻮﻧﮫ ﺑﻨﺪ او ﯾﺎ ھﻢ
ﮐﻢ ﮐړی دی ،ﭼﯽ دی اﻣﺮ د اﮐﺐـر ) (ACBARد ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﻣﻮﺳﺴﺎﺗﻮ او ﻣﺪﻧﯽ ټﻮﻟﻨﻮ د ھﻤﻐږۍ دﻧﺪه ﻻ ھﻢ زﯾﺎﺗﮫ ﮐړی ﭼﯽ
د دی ﮐﺎر د ﺳﺮﺗﮫ رﺳﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره اﮐﺐـر ) (ACBARﺑﺎﯾﺪ ﺧﭙﻞ اوﺳﻨﯽ ظﺮﻓﯿﺖ ﭘﺮاخ ﮐړی.

د ﻣدﻧـﯽ ټوﻟﻧـو څﺧﮫ ﻣﻼﺗړ
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﺪﻧﯽ ټﻮﻟﻨﯽ )ﭼﯥ د ﻋﺪﻟﯿﯽ ﭘﮫ وزارت ﮐﯥ د ټﻮﻟﻨﻮ ﭘﮫ ﺗﻮګﮫ ﺛﺒﺖ ﺷﻮی وی( د  ۲۰۲۱ﮐﺎل د اګﺴﺖ د ﻣﯿﺎﺷﺘﯥ ﺗﺮ
۱٥ﻣﯥ ﭘﻮرې ﺧﻮرا ﻓﻌﺎﻟﮫ وی .ﺳﺮه ددی ﭼﯽ ﻣﺪﻧﯽ ټﻮﻟﻨﯽ د ﺑﺸﺮی ﻣﺮﺳﺘﻮ د رﺳﻮﻟﻮ د ﭘﺎره ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻮړښﺘﻮﻧﻮ ﻧﮫ دی ،ﻣګﺮ
دوی ﮐﻮﻻی ﺷﯽ ﭼﯽ د ټﻮﻟﻨﯽ ﭘﮫ ﻣﺸﺮۍ ﮐﻮﭼﻨﯽ ﭘﺮوژی ﭘﮫ ښﮫ ﺗﻮګﮫ ﺗﻂـﺑﯿﻖ ﮐړی .ﻟﮫ دې وړاﻧﺪې ګڼ ﺷﻤﯧﺮ ﻣﺪﻧﯽ ټﻮﻟﻨﯽ او
وړې ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ ﻣﻮسـسـې ﭘﮫ ﮐﺎﺑﻞ ﮐﯽ د ﺑﮭﺮﻧﯿﻮ ﻣﻠﮑﻮﻧﻮ د سـﻓﺎرﺗﻮﻧﻮ ﻟﮫ ﻟﻮری ﺗﻤﻮﯾﻞ ﮐﯿﺪﻟﯽ ،ﭘﮫ ځﺎﻧګړې ﺗﻮګﮫ ھﻐﻮ ﭼﯽ
د ښځﻮ د ﺣﻘﻮﻧﻮ ﭘﮫ ﺑﺮﺧﮫ ﮐﯥ ﭘﮫ ﮐﺎرﮐﻮﻟﻮ ﺑﻮﺧﺘﯽ وی .اوس ﻣﮭﺎل ﻣﺪﻧﯽ ټﻮﻟﻨﯽ ﭘﮫ اﻏﯿﺰﻣﻨﮫ ﺗﻮګﮫ د روان ﺑﺸﺮی ﺑﺤﺮان ﭘﮫ
ځﻮاﺑﻮﻟﻮ ﮐﯽ دﺧﯿﻠﯽ ﻧﮫ دی او د ﺑﻮدﯾﺠﯥ ﻧﺸﺘﻮن ﻟﮫ اﻣﻠﮫ د  ۶۰ – ۵۰سـﻟﻨﮫ ﻣﺪﻧﯽ ټﻮﻟﻨﯽ ﺗړل ﺷﻮی دی .ﻧړﯾﻮال ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ
ﻣﻮسـسـات ﭼﯥ اوس ﻣﮭﺎل ﭘﮫ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﺷﺘﻮن ﻟﺮی ﮐﻮﻟﯽ ﺷﯽ د ﺑﺴﭙﻨﮫ ورﮐﻮوﻧﮑﻮ )ډوﻧراﻧو( څﺨﮫ د ﻣﺪﻧﯽ ټﻮﻟﻨﻮ ﻟﭙﺎره
ﺑﺴﭙﻨﮫ ﺗﺮ ﻻﺳﮫ ﮐړی او ھﻐﻮی ﺗﮫ ﯾﯽ ورﺳﻮی .دا ډول ﺑﺴﭙﻦی ﺑﮫ ځﻮاﻧﺎﻧﻮ او ښځﻮ ﺗﮫ د ﺑﺸﺮی ﻣﺮسـﺗﻮ د رسوﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﯾﻮ
ښـه ﻟﻨډ ﻣﮭﺎﻟﮫ ﺣﻞ وی ،ﭘﮫ ځﺎﻧګړې ﺗﻮګﮫ ﭘﮫ ښﺎری ټﻮﻟﻨﻮ ﮐﯽ د ﺳﺎﺗﻨﯥ ) (Protectionد ﻣﺮﺳﺘﻮ ﭘﮫ وړاﻧﺪې ﮐﻮﻟﻮ ﮐﯥ .د
دې ﺗﺮ څﻨګﮫ ،د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﮫ او ﻧړﯾﻮاﻟﯥ ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ ﻣﻮسـسـات د ﺧﭙﻠﻮ ﻧړﯾﻮاﻟﻮ ﻣﺴﻮوﻟﯿﺘﻮﻧﻮ ﻟﮫ ﻣﺨﯽ ﺑﺎﯾﺪ د
ﻣﺪﻧﯽ ټﻮﻟﻨﻮ او د ھﻐﻮی د ﮐﺎر څﺨﮫ ﻻزم ﻣﻼﺗړ وﮐړی.

