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د افغانستان د څيړنې او ارزونې واحد

مهمه یادونه:
هغه معلومات چې په دې الرښود کې وړاندې شوي دي د افغان حکومت د وزارتونواو ادارو ،سفارتونو ،پراختیايي ادارو او

د نورو بسپنه

ورکوونکو هیوادونو د استازو سازمانونو ،ميل او نړیوالو غیرحکومتي سازمانونو ،او نورو ادارو د خپلې خوښې همکارۍ پر بنسټ والړ
دي .په داسې حال کې چې دغه معلومات د پرله پسې ودې او بدلون په حا ل کې دي ،خو د افغانستان د څیړنې او ارزونې واحد()AREU
د امکان تر بریده هڅه کوي څو په هره ګڼه کې خورا کره ،او اوسني معلومات برابر کړي .د دې الرښود کارکوونکي

 publications@areu.org.afپه پته نوي ،اضافه ،کره او رغنده وړاندیزونه واستوي

تل هڅول کیږي څو د

© ۱394کال د افغانستان د څیړنې او ارزونې اداره .ټول حقونه خوندي دي .ددغې خپرونې د هیڅ یوې برخې بیا خپرول ،د بیا موندلو وړ
سیستم کې زیرمه کول

یا ثبتول یا له هرې بریښنایي وسیلې یا الرې څخه د هغې لیږدول د خپروونکی ( د افغانستان د څیړنې او ارزونې د

واحد) له لیکل شوې اجازې پرته شونې نه دي .د اجازې د تر السه کولو لپاره کوالی شﺉ چې دareu@areu.org.af

په پتې بریښنا لیک

واستوﺉ او یا هم د  +930799۶0۸۵۴۸ټیلیفون له الرې اړیکه ټینګه کړﺉ.
دغه خپرونه د دسویډن د پراختیا او همکارۍ نړیوال سازمان ( )Sidaاو د سویس د پراختیا او همکاریو اداره
جور شوی دی.

( )SDCله په

مالی مرسته

والیتي لنډيز (نقشی) :د احصایی مرکزی ادارهاو نړیوال بانک
نقشی :د جیو دیزۍ او کارتو گرافۍ عمومي اداره او د ملګرو ملتونو سازمان د برشی مرستو لپاره
انځورونه :د افغانستان د څیړنې او ارزونې واحد
د پوښ انځور :په کابل کې دوزیراکربخان په غونډی باندې دافغانستان ترنوي لوي بیرغ الندې دافغاين عسکرومارش.
د دی الرښود انځورونه( ::له الف څخه تر یا پوری)په مرکزي کابل کې یوزوړافغان سړی په خپل دکان کې هندواڼه ېپلوري (خرڅوي)( .دولت):
دخلکواستازي په کابل کې د۲۰۱۳کال په لویه جرګه کې راټول شوي چې ددوه اړخیزه امنیتی پریکړه لیک ( )BSAپه شمول دافغانستان
اومتحده ایاالتوداوږدمهاله اړیکوپه اړه خربې وکړي( .د والیاتو په اړه لنډ معلومات) :په جالل آباد کې یوبازار( .پتی او اړیکې):

افغان

انځورګران په یوه سړک کې دمدين ټولنې دفعالینودالریون یوه منظره شیي چې دطالبانودبریدغندنه کوي ( :.اسناد) دکابل په یوه بازارکې یوه
ټیوال دغالیودخرڅولوپه خپله هټۍکې ناست ده.

د اړیکې لپاره معلومات:
د افغانستان د څیړنې او ارزونې واحد
د حاجی یعقوب له څلور الري څخه د شهید د څلور الري پر لور ،د کور شمیره (144ښی خوا ته)  3سړک (کیڼې خواته)
نوی ښار ،کابل،افغانستان

ټیلیفون+930799608548:
بریښنا پتهpublications@areu.org.af :
ویب پاڼهwww.areu.org.af :
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د افغانستان د څيړنې او ارزونې واحد

د افغانستان د څیړنې او ارزونې د واحد په اړه
د افغانستان د څیړنې او ارزونې واحد په کابل کې میشته یوه خپلواکه څیړنیزه موسسه ده .ددې ادارې دنده د لوړ څرنګوالې درلودونکو او
پالیسۍ پورې اړوندو څیړنو له الرې پرپالیسۍ او چارومثبتې اغیزې دي ،او همدا راز نوموړې اداره په افغانستان کې د څیړنې او زده کړې
د کلتور د ودې په موخه  ،د څیړنې پایلې په چټکه توګه خپروي .دې موخې ته د رسیدو لپاره له خپلو څیړنو او کتابتون څخه د ګټې اخیستنې
دترویج په موخه له پالیيس جوړوونکو ،مدين ټولنې ،څیړونکو او زده کوونکو رسه ددوی د څیړنېزې وړتیا د پیاوړي کولو په موخه ښکیل
ده څو په دې توګه وکړای يش شننو ،غربګونونو او خربو اترو ته الره هواره کړي.
د افغانستان د څیړنې او ارزونې واحد د پراخو موضوعګانو په اړه څیړنې تر رسه کوي او هر کال پر پالیسۍ متمرکزو توضیحي پاڼو نه نیولې
د هر اړخیزو موضوعي او ترکیبي رپوټو په ګډون ګڼ شمیر خپرونې خپروي ،چې زیات شمیر یې په پښتو او دري ژبو ژباړل کیږي.
نوموړې اداره په  ۱3۸۱کال کې په افغانستان کې د بوختو مرستندویو ټولنو په زیار رامنځ ته شوه او د بسپنه ورکوونکو  ،ملګرو ملتونو او
نورو څو اړخیزو ادارو او غیر حکومتي سازمانونو په استازیتوب د یوه مدیره پالوي درلودونکې ده.

د افغانستان لپاره د الف څخه تر یا مرستندوی الرښود په اړه
د الف څخه تر یا الرښود چې هر کال نوی کیږي ،موخه يې د فعالینو ،جوړښتونو ،او په هیواد کې پر مرستو او بیا رغنیزو هڅو پورې د اړوندو
حکومتي بهیرونو په اړه د پوهاوي لوړول دي .الرښود :د مرستندویو اصطالحاتو او فعالینو یوه پراخه لړۍ  ،دافغانستان د حکومتي نظام
یوه ځغلنده کتنه ،سیايس والیتي لنډیز ،مهم لومړين اسناد ،او د پتو او اړیکو یو پراخ الرښود
خپروي ،چې په کې حکومتي ادارې ،غیر
حکومتي سازمانونه ،بسپنه ورکوونکي ،او نړیوال فعالین شامل دي .په هغو ځایونو کې چې نه
دی
مشخص
شوی ټولې پيسې په امریکايي
ډالرو()USDدي .نوموړی الرښود په پښتو او دري ژبو هم خپریږي.
کله چې په  ۱3۸۱کال کې د دې الرښود لومړۍ ګڼه خپره شوه موخه یې لکه چې اوس ده ”د یوې ګډې لغتنامې او ګډې پوهې د تضمین په موخه
د اصطالحاتو ،جوړښتونو ،میکانیزمونو او د افغانستان د مرستې او بیا رغونې د هڅو مهمو همغږې کوونکو ادارو ته د یو الرښود برابرول
وو” .د کلونو په تیریدو رسه نوموړی ارښود نورهم پراخ او بډایه شو ،خو تل د یوې بریالۍ بیلګې په توګه پاتې دی.
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د افغانستان د څیړنې او ارزونې واحد د  1393کال خپرونې
د افغانستان د څیړنې او ارزونې واحد دا او نورې خپرونې د دې ادارې په ویب پاڼه کې( )www.areu.org.afد راښکته کولو لپاره د الس رسۍ
وړ دي او د دې خپرونو خپرې شوې کاپیګانې د دې ادراې په دفرت کې د الس رسۍ وړ دي

دا

*

نښه ښيی چې خپرونه لري او یا لنډیز په پښتو

ژبه ژباړل شوی دی.
•وینا ،څرګند مباحثه :افغان ملی پوځ له مايل اړخونو ها خوا د پایښت پروړاندی پرتې ننګونې ،د افغانستان د څیړنې او ارزونې واحد
•کوچنیان ولی یوازی سفر کوی؟ د کوچنیانو،کورنیو او له افغانستان څخه د استوونکو ټولنو له نظره اروپا او نورو صنعتی
هیوادونو ته د تګ انګیزې ،چونا اچاویز ،جنیفر لین ال بگاپورو ،لیحه ویلفر داری پیالنګواو شکریه آزادمنش*
•د پياز ټولنيز اهميت :د افغانستان په ننګرهار كې د پيازو د بازار غري رسمي قواعد او مقررات ،جولیا مینویا او ادم پین
•په افغانستان کې د ښځو او رهربیت :درسونه او وړاندیزونه ،آریه نجات*
•ناهیلیتوب یا امیدواري؟ کليوال اقتصاد او د اپيمو اوښتونکی حالت ،پاول فیشستین *
•د معیشیت د خونديتوب ډله ایزه څیړنه ،د افغانستان د څیړنی پروګرام ،چونا اچاویز
•جنډر ،ځوانان او ښاري مارکیټ کی ګډون :د ګنډنی د سکتور بیلګي په کابل افغانستان کی  ،ادم پین او ریچارد مالت
•په افغانستان کې د اوبو په تړاو د النجو د حل د بهیر د پېچلتیاوو سپړنه ،ونسنت تاماس*
•د افغانستان د ټاکنیزو ښخړودحل لپاره د میکانیزمونو وضعیت ،ارونی جیاکودی*
•ناهیلیتوب یا امیدواري؟ له ۱۳۹۳م ( )۲۰۱۴کال څخه وروسته په افغانستان کې د کوکنار کښت ،پاول فیشستین او دیوید منسفیلد*
•په افغانستان کې والیتي سیاست او حکومتويل :دننګرهار والیت بېلګه ،اشلی جکسن*
•د ګردی میز بحث :دافغانستان د ټولټاکنو تجربې ،د افغانستان د څیړنې او ارزونې واحد
•له بدو یې بدتر کړ» د نښتو په والیتونو هلمند او ننګرهار کې د کوکنارو کر ته پام ،دیوید منسفیلد*
•افغانستان :د کلیو د جالکولو او ارزوين لپاره د یوې طریقې جوړول ،ادم پین
•د الف څخه تر یا د افغانستان لپاره مرستندوی الرښود دولسمه ګنه  ،2014د افغانستان د څیړنې او ارزونې واحد*
•افغان ملی پوځ له مايل اړخونو ها خوا د پایښت پروړاندی پرتې ننګونې ،نتونیو جیستازی او پیرت کویننت*
•ټولنیز مالتړ او د کار پروګرامونه څنګه په ټولنیزیوځایوايل کې ونډه اخيل؟ د افغانستان ،بنګله دیش ،هند او نیپال څخه
شواهد ،بابکن بابا جانیان ،جسیکا هاګن-زانکر او ربیکا هوملز*،
•په افغانستان کی د برک )  ( BRACد ژوندانه د مهارتونو د زده کړواو کاري مهارتونو د روزنې ونډه په تولنیز مشارکت کی،
چونا آر .اچاوز ،بابکن بابه جانین ،جسیکا هیګن زنکر*
•د کار او اشتغال موندنی کړنالری څرنګه په افغانستان کې له ټولنیز ادغام رسه مرسته کوی؟ د ( )BRACبرک د ژوند د روزنیزو
مهارتونو او د ځوانو ښځو د معیشت لپاره د زده کړی بیلګی ،چونا آر .اچاویز ،بابکن بابا جانیان ،جسیکا هاګن-زانکر،شاهین
اکرت ،او جنیفرباګوپورا*
•د خاورې ارزونه :په  ۲۰۱۳کال کې د بلخ او بدخشان په والیتونو کې د کوکنارو کرکیله ،پاول فیشستین*
•د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونوپه اړه قضاوت او د قانون د نه مراعاتولوخطرونه ،غزال حارث*
•په افغانستان کې حکومتولۍ ته یوه کتنه ،آریه نجات*
•په افغانستان کې د کوچنیو او منځنیو کاروبارونو ( پانګونو) پرمختګ او سیمه ییزه سوداګري ،مجیت مشعل
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د حکومت نوښتونه او پروګرامونه
افغان سیمه ییز پولیس ()ALP
افغان سیمه ییز پولیس ()ALP

د  ۱3۸9کال د زمري په میاشت کې

د ولسمرشیز فرمان له الرې رامینځ ته شول .د دې پروګرام مرشي د کورنیو

چارو د وزارت له خوا کیږي او د هیواد په کچه په هغو سیمو کې چې د افغان ميل پوځ او افغان ميل پولیسو حضورکم او یا نه شته د کلیوالو
ټولنو د دفاع لپاره رامینځ ته شوي دي .افغان سیمه ییز پولیس د قوانینو د پلې کولو واک نه لري نو ځکه زیاتره یو دفاعي ځواک دی.
په دې پروګرام کې د برخه اخیستنې لپاره ټاکل شوې ولسوالۍ کابو 300

نارینه د یونیفورم د تر السه کولو  ،AK47s ،او د امریکې د ځانګړو

ځواکونو له خوا د روزنو ترالسه کولو ته نومول کیږي .د ګامرلو ارزونه او تایید باید د ولسوالیو د شوراګانو او د کورنیو استخباراتو له خوا
ويش .د ګامرنو د ارزونې مسؤولې شورا ګانې د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواک ریاست

د افغانستان د ټولنیز انسجام د پروګرام له خوا رامینځ

ته شوي دي.
د  20۱4کال د دسمرب تر میاشتی،

 27،000غړی درلودل .د متحده ایاالتواو د دفاع وزارت د افغان سیمه ییز پولیس د متویل لویه برخه په غاړه

لري ،ناتو د متویل له الرې د کورنيو چارو وزارت رسه د زده کړو ،سمبالولو او تخنیکی چارو کې مرسته کوي.

افغان ميل پوځ ()ANA

www.mod.gov.af

د افغانستان ميل اردو د ولسمرش کرزي د  ۲۰۰۲زیږدیز کال د دسمرب د لومړۍ نیټې له فرمان رسه سم د افغانستان د ميل امنیتي ځواکونو د یوې
څانګې په توګه را مینځ ته شو چې دا الندې دندې په غاړه لري:
•د ځمکنۍ بشپړتیا او ميل حاکمیت ساتل
•له خپلواکۍ او ميل نوامیسو څخه دفاع
•له رسحدونو څخه دفاع اود کورنیو ګواښونو پر ضد مبارزه
•د تروریستي ځواکونو له مینځه وړل او د غیر قانوين وسله والوډلو پاشل او بندیخوين ته د هغوی اچول
•د پولیسو په مرسته د امنیتي ګواښونو او نابربه پیښو مدیریت او اداره کول.
د افغانستان د ميل اردو په تشکیل کې  ۱۹،۵۰۰۰کسان د هیواد له مختلفو قومونو څخه شامل دي چې د هغو له جملې حخه  ۱،۳۰۰ښځې دي.
په نوموړي تشکیل کې اوه قول اردوګانې ،درې مستقلې فرقې ،څلور مستقلې لواګانې ،ميل نطامي اکادمي ،هوایي پوهنتون ،د تعلیمي
کورس مرکزونه او مسلکي ښونځۍ ځای لري.
1.1د لغامن د والیت په ګمربي کې  ۲۰۱سیالب قول اردو
2.2د پکتیا والیتپه ګردیز کې  ۲۰۳تندر قول اردو
3.3د کندهار په والیت کې  ۲۰۵اتل قول اردو
4.4د هرات په والیت کې ۲۰۷ظفر قول اردو
5.5د بلخ په والیت کې  ۲۰۹شاهین قول اردو
6.6د هلمند په والیت کې  ۲۱۵میوند قول اردو
7.7د کابل په والیت کې هوایي قول اردو
4
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د هیواد په  ۳۴والیتونو کې پیاده قول اردوګاين په خدمت بوختې دي چې په هر ډول رشایطو کېله هیواد څخه د دفاع کوي او د خپلو خلکو
ټولنیزو خدمتونو ته چمتو دي او له هیڅ ډول ایثار او رسښیندنې څخه ځانونه نه سپموي.
هواېي قول اردو په  ۲۰۰۷کال کې د  ۳لواګانو  ،هوایي پوهنتون او هوایي ښوونځۍ په درلودلو رسه جوړ شو چې یوه لوا یی په شینډنډ ،یوه لوا
یی په کندهار او یوه لوا یې په کابل کې ځای پر ځای ده ،او اوس مهال  ۹۶الوتکي د کابل په والیت (مرکز) کې ،یوه پیاده فرقه ،یوه د خاصو
عملیاتو فرقه ،د نظامي پولیسو یوه فرقه ،یوه رضبتي لوا ،یوه انجیرني لوا او یوه دمالتړ لوا په کابل کې لري.
ميل نظامي اکادمي د ميل اردو په چوکاټ کې د یوه باوري مسلکي جوړښت په توګه په  ۲۰۰۴کال کې جوړه شوه او د مسلکي افرسانو لومړۍ
دوره یې په  ۲۰۰۹کال کې فارغه شوه او له هغه وروسته یې فراغت په هر کال کې جریان لري .هر افرس کوالی يش په ميل اردو کې تر  ۲۵کلونو
خدمت وکړي.
د جلب او جذب مرکزونه د هیواد په  ۳۴والیتونوکې فعال دي او په میاشت کې شا او خوا  ۶،۰۰۰کسان جذبوي چې په تعلیمي مرکزونو کې
ګومارل کیږي او د مسلکي دورې له زده کړو وروسته د ميل اردو جزوتامونو او قطعو ته ویشل کیږي او خپلو دندو ته دوام ورکوي .رستیري د
درې کلونو لپاره او بریدمالن د  ۵کلونو لپاره قرار داد کوي چې د تړون له بشپړیدو وروسته په خپل اختیار او خوښه بیا هم قرارداد کوالی يش.

افغان ميل پولیس ()ANP

www.moi.gov.af

اافغان ميل پوليس ( )ANPد افغان حکومت

د پولیسو ترټولو مهم بنسټ دی چې د کورنيو چارو د وزارت ( )MoIتر مرشۍ الندې خپلې چارې

پرمخ بیايي .د افغان ميل پوليسو دندې د امنيتي چارو يوه پراخه لړۍ ده چې په کې د قانون پيل کول ،د نظم ساتل ،جنايي پلټنې ،د پولو
امنیت  ،د نشه يي توکو او ترهګرۍ پروړاندې مبارزه ځای لري.
د  ۱393کال د لیندۍ تر میاشتې پورې د افغان ميل پولیسو ځواک څه له پاسه

157,000

تنه وو چې له دې ډلې نه

2،200

تنه یې میرمنې وې

چې الندیني ځواکونه جوړوي )1 :ميل پولیس یا افغان يونيفورم لرونيك پوليس ( :)AUPد پوليسو د زیاترو ورځنيو دندو مسووليت په غاړه
لري;  )2د افغانستان د عامه نظم ميل پوليس :په لوړه کچه روزل شوی ،په ځانګړي
دعامه ىب نظمۍ ،لوټ ،برمته کولو ،بلواګرۍ او داسې نورو په وړاندې

کې د قانون د پيل کولو دنده لري;  )4او نور واحدونه،

ډول سمبال شوی

غربګون دی;

د چټک غربګون ځواک دی چې موخه یې

 )3افغان رسحدي پوليس ،دا پوليس په نړيوالو پولو

کورنیو چارو وزارت ته د ځانګړو شوو کارکوونکو ،د جنایي پلټنو د برخې،

او له نشه

یي توکو رسه د مبارزې د پولیسو په ګډون واحدونه دي چې ځینې یې د استخباراتو ،روزنو او د اور وژنې له برخې رسه د مرستې لپاره دي.
له  ۱3۸۴کال څخه راهيسې د افغانستان د امنيت د لیږد ګډه قومنداين ( )CSTC-Aد امریکې د متحدو ایالتونو په مرسته
پولیسو د روزنې او پراختیا په ګډون د پولیسو د سمون

د هڅو الرښوونه کوي.

د افغان ميل

په کابل کې د افغان ميل پولیسو پر روزنیز مرکز رسبیره سیمه

ییز روزنیز مرکزونه په ګردیز ،هرات ،کندهار ،خوست ،مزاررشیف او وردګو کې جوړ شوي دي.
د افغانستان د پوليسو اصيل الرښوونکي قوانین ،د  ۱3۸۴کال د پوليسو قانون او د  ۱3۸3کال د
د اسايس قانون د  )3( 75 ،56او 134

مادوپر بنسټ دي.

موقتو جزايي اصولوقانون دی .دغه قوانین

دقوماندې نوې کړۍ په دې ډول ده )1 :د کورنيو چارو وزير؛  )2په امنيتي چارو کې

مرستيال وزير؛ )3سيمه یيز قومندانان؛  )4د واليتونو امنيه قومندانان؛ او  )5د ولسواليو امنيه قومندانان.
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اوبه
د افغانستان زیاتره وګړي دځان د ژغورلو لپاره د کروندو پرمعیشت متکي دي ،او د پایلې په توګه د هیواد د اوبو د رسچینو ساتنه خورا مهمه
ده .کلیوالې ټولنې د خپلو محصوالتو د خړوبولو لپاره پر بسیا اورښتونو تکیه لري.
اوس مهال افغانستان د وګړو پر رس په کال کې  2.77۵مرتمکعبه اوبه تر السه کوي ،په اسانۍ رسه د وګړو پر رس
زیاتې اوبه د وګړو د اړتیاوو د پوره کولو لپاره اړینې بلل شوي

له  ۱،700مرت مکعب څخه

دي .که څه هم چې د اوبو دغه د پام وړ اندازه د هیواد په کچه په ورته ډول نه

ویشل کیږي .د بیلګې په توګه د شاميل سیندونه د هیواد د اوبو یواځې درې سلنه حجم جوړوي ،د سیمې لپاره

د سړي پر رس  ۶7۶مرتمکعبه

اوبو ته په پام رسه د سړي پر رس د  ۵00مرتمکعبه اوبو د کمښت په درشل کې.
رس بیره پر دې ،د اوبو د زیرمه کولو د وړتیا نشتوالی له یوه کاله تر بل کاله او په کلنۍ توګه افغانستان په بیالبیل ډول په کلکه زیامننوي .په
ټولیزه توګه د هیواد د اوبو زیربنا خورا کمزورې پاتې ده؛ دبندونوجورول
هیڅکله

د هغوی په تکمیل کی قادر نشوه.

د  1950کال کی کی بیل شو خو د لسیزو شخرو له امله افغانستان

د هیواد د ټولو مخزنونو له ډلې نه  ۱2مخزنه د  ۱920او  ۱9۴0کلونو تر مینځ جوړ شوي دي او

افغانستان اوس مهال په نړۍ کې د اوبو د زیرمه کولو د یو ټیټ ظرفیت درلودونکی هیواد دی.

دا مهال افغانستان پاکو اوبو ته د منځني الس

ريس له مخې په نړۍ کې تر ټولو ټيټه کچه لري؛ په  2007کال کې دغه کچه  2۶.۸سلنه وه
د نفوسو او اقتصاد وده او د ژوندانه د معیارونو ښه کیدل به په هیواد کې د اوبو د اندازې لپاره غوښتنې لوړې کړي ،وړاندوینه کیږي چې
په  )202۵( ۱۴0۴کال کې

به د موجودو اوبو حجم د سړي پر رس په  ۱3۸3کال کې د اوبو د موجودې اندازې په نسبت  3۶سلنه راټيټ يش .دا په

ځانګړې توګه د ښاري سیمو د پراختیا لپاره هڅې مختلوي ،د اټکل له مخې په  ۱۴0۴کال کې به کابل له اوسنۍ اړتیا څخه  ۶ځله زیاتو اوبو ته
اړتیا ولري .د اقتصاد له عرصي کیدو پرته دغه بهیر کوالی يش د هیواد په کچه د خوړو خوندیتوب له پام وړ اوږد مهاله ګواښ رسه مخامخ کړي.
د افغانستان د زریزې پراختیايي موخو ته د رسیدو د مهمې برخې په توګه د اوبو سکټور ته په کتلورسه ،د افغانستان د ميل پراختیايي
سرتاتیژۍ د زیربنا تر ستنې الندې اوبه په نورو سکټوري سرتاتیژیو لکه کرهڼه ،بریښنا ،چاپیریال ،د کلیو او ښارونو پراختیا کې هم مهمې
ګڼل شوې دي ..اوبه په نورو سکټوري سرتاتیژیو لکه کرهڼه ،بریښنا ،چاپیریال ،د کلیو او ښارونو په پراختیا کې هم په کلکه څرګندې شوې
دي .د سرتاتیژۍ لنډ مهاله موخې لکه پاکو اوبو ته

تر  ٪90د کلیو د الس رسۍ پراختیا ،هغه موخه ده چې په  ۱3۸9کال کې به بشپړ يش؛ منځ

مهالې موخې لکه د اوبو په سکټور کې د حقوقي او حکومتي جوړښتونو پراختیا او اصالحات ،باید په  ۱392کال کې بشپړ يش؛ او اوږد
مهالې موخې لکه د اوبو د موجودو زیربناوو بیا رغول او د نوو زیربناوو جوړول ،باید په )2023( ۱۴02کال او تر هغې وروسته بشپړ يش .که
د اوبو مدیریت ته په پام رسه ،ټولې هڅې په اصل کې د پالیسیو او سرتاتیژیو پر جوړولو متمرکزې دي ( لکه د  ۱3۸7کال د اوبو د سکټور
سرتاتیژي؛ د  ۱3۸۸کال د اوبو قانون).

په افغانستان کې کاریدونکې کلیزې
په افغانستان کې درې ډوله کلیزې کارول کیږي:
•هجري ملریزه ( اسالمي ملریزه) کلیزه ،د افغانستان د رسمي کلیزې په توګه

په اسايس قانون کې منل شوې ،او له  ۱33۶کال راهیسې په

رسمي توګه ترې ګټه اخیستل کیږي ( د میاشتو نومونه یې له ایراين یا فاريس نومونو څخه توپیر لري) .په  20۱4کال کې په افغانستان کې
نوی کال د  ۱394کال د وري په لومړۍ نیټه پیلیږي( چې د  20۱5زیږدیز کال د مارچ له 2۱مې نیټې رسه سمون لري).
•هجري سپوږمیزه ( اسالمي سپوږمیزه) کلیزه ،چې د مذهبي پیښو او رخصتیو لپاره کارول کیږي.
•زیږدیزه یا میالدي کلیزه (عیسوي کلیزه) ،په نړیوالو اړیکو کې کارول کیږی.
•د  www.nongnu.org/afghancalenderویب پاڼې له الرې د افغانستان د رسمي کلیزو نسخې د الرسسۍ وړ دي .د سپوږمیزو او
زېږدیزو کلونو د بدلولو لپاره ( او یا په فاريس نېټو کې د ایراين
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• نومونو د کارونې لپاره) الندینۍ ویب پاڼې وګورئ:
•www.fourmilab.ch/documents/calendar
•www.iranchamber.com/calendar/converter/iranian_calender_converter.php

په افغانستان کې د نوی توب وړ انرژی
د افغانستان د انرژي د سکتور سرتاتژیکه موخه د افغانستان ټولو وګړو ته د انرژي خدمتونو وړاندې کول دي .د افغانستان د پرمختیا د ملی
سرتاتژي ( )ANDSموخه دا ده چې کلیوال وګړي تر  ۲۰۲۰کال پورې بریښنا ته الس موندنه ولري او تر  ۲۰۵۰کال پورې ټولو کلیوالو سیمو ته
د لوړ کیفیت خدمتونه وړاندې کړي .په افغانستان کې د اړوند بریښنا سکتور سرتاتژیکه موخه تر  ۲۰۳۲کال پوری د افغانستان ټولو وګړو
ته د بریښنا برابرول دي .اوس اوس د افغان کورنیو ۲۸سلنه د بریښنا د وړاندې کولو له سیستمونو څخه ګټه پورته کوي .له بریښنا څخه ګټه
اخیستنه په والیتونو کې په پراخه کچه فرق کوي ،په لیري پرتو کلیو کې وګړي له بریښنا څخه په پوره توګه بې برخې دي او په ښارونو کې نږدې
 ۱۰۰سلنه خلک له بریښنا څخه ګټه پورته کوي .ددې لپاره چې ټول افغانستان ته د بریښنا د وړاندې کولو موخې ته ورسیږو ،په فرعي سیمو کې
د بنسټیزو جوړښتونو  ،د بریښنا د شبکو د غزولو  ،انتقال او انکشاف لپاره ډيرې لویې پانګونې ته اړتیا لیدل کیږي.
د تجدید وړ انرژی اداره ( )REDهغه عمده اداره ده چې د تجدید وړ انرژي اړوند کاروند یی په غاړه دي .د تجدید وړ انرژي اداره له نورو
اړونده وزارتونو او ادارو رسه له نږدې یو ځای کار کوي ترڅو په افغاستان کې د تجدید وړ انرژی پروژې د افغانستان د انرژي د ميل
پالیيس او د انرژي او بریښنا وزارت د انرژی له سرتاتژي

رسه سم پرمخ والړې يش .د تجدید وړ انرژۍ د ادارې

لید داده چی « خلکو او د

ټول افغانستان اقتصادی سکتورونو ته د انرژی اغیزمن ،ارزانه او پایښت لرونکي خدمتونه وړاندې کړي».
په افغانستان کې د تجدید وړ انرژي رسچینې چې د لید وړ فرصتونه برابروي دادي :د اوبو ،ملر ،باد ،بیومس او جیوترمل د انرژي
رسچینې ،خو له دې ټولو رسچینو څخه په عمده ډول ګټه نه ده اخیستل شوي .په افغانستان کې د پایښت لرونکې پرمختیا لپاره د انرژي
د باور وړ رسچینې چې د لګښت ،کیفیت او کمیت له پلوه وړ او مناسبې وګڼل يش ،خورا ډیر اهمیت لري او د الندې الملونو پراساس د
اقتصادي انکشاف او کارموندنې لپاره ګټورې دي:
•انرژي ته سمه الس موندنه
•د عرضې او سمبالونې ډير خوندیتوب
•د خلکو لپاره د عادالنه ،پرځای او سموټولنیزو -اقتصادی رشایطو برابرول.
•د چاپیریال د منفی اغیزو کموالی
•چټک اجراات او تطبیق
•متویل او دبازار مکانیزمونو ته الس موندنه
همدا اوس  ،د انرژي هیڅ رسچینه په افغانستان کې په ميل کچه ترګټی الندې راغلې نه ده :د انرژي د رسچینو ټولې پروژې ،د ملر د  ۳کیلو
واټه شبکې څخه پرته چې د تجدید وړ انرژي ادارې په ودانۍ کې په آزمایښتي توګه نصب شوي ده ،یا له شبکې څخه بهر ،یا د کوچنیو
شبکو او یوازې دریدل شوې شبکو په توګه کار کوي ..نوموړې بڼې دا دي:
•مرکزي شوي انرژي سیستمونه چې د میګاواټ اندازې بریښنا ستیشن (تم ځای) یا بیو انرژي تصفیه خونو ته اړول شوي وي.
•غیر مرکزي شوي انرژي یا کوچني شبکه ای سیستمونه چې د غیرمرکزی شبکو یا بیوفیول /ګاز د توزیع سیستمونو لپاره په کوچنۍ
کچې اړول شوي وي.
•د ګرمو اوبو  ،رڼا  ،پخيل او داسې نورو لپاره د تجدید وړ انرژيد مستقیم بدلون سیستمونه چې په واټ او کیلو واټ اندازه کیږي.
د الف څخه تر یا :د افغانستان لپاره مرستندوی الرښود
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د افغانستان د څيړنې او ارزونې واحد

د تیرو  ۱۳کلنو په جریان کې د تجدید وړ انرژي  ۵،۲۰۰پروژې چې شااوخوا  ۵۰میګاواټ برښنا تولیدوي د افغانستان په مختلفو سیمو کی
واقع دي ،رامینځ ته شوې دي .نوموړې پروژې چې ډیرې یی د اوبو د برښنا( )MHPاو ملریزې برښنا کوچنۍ پروژې او  ۱۵د کنرتول برجونه دي،
په څو والیتونو کې د بادي برښنا د وړتیا د آزمایښت لپاره جوړې شوې دي.
د تجدید وړ انرژي ادارې ،د تجدید وړ انرژي خدمتونو د پراختیا او الس موندنې او ددې توکي د بازار د انکشاف

لپاره ،د تجدید وړ انرژي

اتحادیه چې د تجدید وړ انرژي د توکو له تولید کوونکو ،عرضه کوونکو او تهیه کوونکو څخه جوړه ده ،رامینځ ته کړه تر څو له یوې خوا ددې
سکتور په راتلونکي کې ونډه ولري او له بلې خوا د انرژي د زیرمه کولو موضوع اداره کړي.
د تجدید وړ انرژي ادارې په دې وروستیو کې په تجدید وړ انرژي پورې د ټولو اړوندو معلوماتو د برابرولو لکه نقشې ،د عرضه کوونکو او
تهیه کوونکو پروژو په اړه د معلوماتو لپاره ویب سایت او داتا بیس جوړ کړی دی .نوموړې ادارې په عین حال کې د تجدید وړ انرژي یوه مجله
رامینځ ته کړی چې تر اوسه یی د هغې دوه ،درې میاشتنۍ شمیرې خپرې کړي دي .یاده مجله د تجدید وړ انرژي په اړه معومات وړاندې کوي
او د محلې انرژي د تولید کوونکو او خدمتونو د وړاندی کوونکو د اعالنونو او اشتهاراتو لپاره یی جال مخونه ځانګړي کړي دي.
د  ۲۰۱۲کال د دسامرب په میاشت کې ،د انرژي ادارې د بیا رغونې او کلیو د پراختیا وزارت په مرسته او د  GIZد انرژي دپروګرام په مالی
مالتړ ،د محيل انرژي د همکاري اداره (  )RECCاو د هغې تخنیکی کاري ډله ددې لپاره جوړه کړه چې د یو لړ تولیداتو په استندرد کولو او په
افغانستان کې د محيل وګړو د ژوند د رشایطو په ښه وايل کې د هغوی په ګټه مرسته وکړي.

ټولټاکنې ( ) 2014
افغانستان ،د ولسمرشی او والیتي شوراګانو ټولټاکنې د  ۲۰۱۴کال د اپریل په ۵مې نیټې رسته ورسولې او دوه میاشتې وروسته یې د دوو
تر ټولو وړاندې نوماندانو داکرت عبدالله عبدالله او داکرت ارشف غنی ترمینځ د دوهم پړاو ټولټاکنې تررسه کړي .له ټولټاکنو وروسته د ټاکنو
پررس د اوږد اختالف او نا مالومتیا په پاي کې  ،د  ۲۰۱۴کال د سپتمرب په ۲۱مه نیټه د دواړو نوماندانو ترمینځ د قدرت د رشیکولو د یوه هوکړه
لیک پر بنسټ ،ارشف غني ګټونکی وپیژندل شو .دا موضوع د یوه نوي ميل یووايل د حکومت ( )NUGد جوړیدو المل شو چې په هغه کې
عبدالله ته د اجراییه رییس ( )CEOنویرامینځ ته شوی موقف هم شامل وو.
عبدالله د ټاکنو په لومړيپړاو کې ترمخه وو خو بریالی نشو چې د رایو ٪۵۰+۱

پوره کړي ،نو په دې توګه اړ شو چې د غني په وړاندې چې دویمه

ډیره رایه یې ګټيل وه ،د ټاکنو په دوهم پړاو کې سیايل وکړي .په هر حال ،د ټاکنو د دوهم پړاو د ملړنیو شمیرنو پربنسټ چې د جون د میاشتې
په  ۱۴نیټه وشوي غني په ټینګه ترمخه شو ،او عبدالله په ټاکنو کې د درغلی او دسیسې تومت ولګاوه .دا خربه په خپل وار د څو میاشتو ځنډ
او ستونزېالمل شوه ځکه چې عبدالله د ټاکنو د پایلې له منلو څخه انکار وکړ .د رایو د بیا کتنې غوښتنه وشوه خو دواړو خواوو د تفتیش په
تفصیل

باندې موافقې ته ؤنه رسیدل ترڅو چې د امریکې د بهرنیو چارو وزیر جان کری کابل ته راغی او دا یی د حل الر وګڼله چې ټولې رایې

د ملګرو ملتونو ترڅارنې الندې تفتیش يش .یوه اونۍ ورسته بیاهم دواړه غاړې بریالی نشوي چې د تفتیش معیارونه ومني ،نو ځکه ملګرو
ملتونو د خپلو معیارونو پربنسټ کار پیل کړ.
کله چې جان کري دوهم ځل کابل ته راغی نو دواړو نوماندانو د نتایجو د منلو او دملی وحدت د حکومت په هکله یو ځل بیا خپلې ژمنې ښکاره
کړي ،خو یو څو اونۍ وروسته عبدالله یو ځل بیا د درغلی او د پایلی د نه شتون په تومت له جریان رسه مقاطعه وکړهخو له دې رسه رسه تفتیش
او څارنې خپل کار ته دوام ورکړ ،او د انصاف د ډاډمن کولو لپاره یی د دواړو ډلو د استازو له شتون پرته هڅې تررسه کړي .په پای کې ،وروسته
له ډیر بحثونو ،د معیارونو په هکله پریکړه وشوه او تفتیش بشپړ شو .د سپتمرب په ۲۱مه ،د ملړنیو رای ورکولو څخه تر پنځو میاشتو ډیر
وروسته ،غني ګټونکی اعالن شو او دقدرت د ویشلوهوکړه لیک د دواړو اړخونو له خوا السلیک شو .د  ۲۰۱۴کال د سپتمرب په ۲۹مه ولسمرش
ارشف غني لوړه وکړه ،او عبدالله هم د اجراییه رییس ،داسی یو موقف چې د لومړي وزیر رسه ورته ښکاري ،په توګه وپیژندل شو.
د  ۲۰۰۴او  ۲۰۰۹کلونو څخه وروسته  ،د  ۲۰۱۴کال ټولټاکنې د ولسمرشۍ لپاره د ولسمرشۍ دریمه دموکراتیکه ټاکنه ګڼل کیږي .خو په هر حال
د خلکو ګډون په دې ټولټاکنې کې د پخوانیو کلونو په پرتله خورا ډیروو .په دې ټاکنو کې د  ۲۰۰۹کال د ولسمرشۍ د څه د پاسه څلورملیونو
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رایو په پرتله ،له اوو ( )۷ملیونو څخه ډیرې رایې استعامل شوي .نوموړې ټولټاکنې د دې لپاره هم د ډیر اهمیت وړ وې چې د افغانستان
په تاریخ کې د لومړی ځل لپاره له یوه ټاکل شوي جمهور رییس څخه بل جمهور رییس

ته واک په سوله ایزه او دموکراتیکه توګه انتقال

وموند .پخوانی جمهور رییس چې د اسايس قانون د  ۶۲مې مادې پراساس یې د ولسمرشۍ دوه دورې

پوره کړيوې ،نشو کوالی په پرله

پسې دریمه دوره کې ګډون وکړي.
د ټولټاکنو په لومړي پړاو کې د تاوتریخوايل د ډیریدلو رسه رسه ،په ملیونونو افغانان د طالبانو د تاوتریخوايل په وړاندې د مقاومت
کولو لپاره د رای اخیستنې مرکزونو ته والړل .په لومړي پړاو کې د نورو تاوتریخوالو ترڅنګ ،د ټاکنو څخه څو اونۍ پخوا په کابل کې د
ټولټاکنو د خپلواک کمیسیون (  )IECپه دفرتونو

دوه بریدونه تر رسه شول .د ټاکنو په ورځ تاوتریخوايل ،په تیره بیا په کلیوالو سیمو کې

واقع شو  ،خو له ویرې رسه رسه په ښارونو کې غټ بریدونه ؤنه شول او د ټاکنو په جریان کې کوم د لید وړ ستونزه رامیځ ته نه شوه.
د ملی او نړیوالو ادارو له هڅو

رسه رسه ،د ټولټاکنو په جوړښتونو او جریانونو کې د الس وهنو پوره مخنیوی ؤ نه شو .د دواړو ټاکنیزو ډلو

څارنې څرګنده کړه چی ټولو خواوو په درغلی الس پورې کړی وو .په پای کې څه د پاسه

 ۸۰۰،۰۰۰رایې باطلې وګڼل شوي ،خو د ادعاګانو

پرخالف داسې پراخو درغلیو شتون نه درلود چې په پراخه کچه د ټاکنو په پایلو اغیزه وکړي.
یو بل عنرص چې په ټاکنو یی اغیزه درلوده په افغانستان کې د ځوانو راي ورکوونکو مخ په زیاتیدو شمیر وو ،ځکه په هیواد کې د وګړو
جورښت داسې بدلون موندلی ده چې د ( )۵۰سلنې په شااوخوا کې افغانان له ( )۲۰کلونو ټیټ عمر لري .په هر صورت  ،په ټاکنو کې د
سیاسی استازیتوب لویه برخه هغه کسان جوړوي چې له شلو ډیر عمر لري ځکه چې د ولسمرشی د نوماندانو عمر د اسای قانون پربنسټ
له  ۴۰کلونو لږ نه ده.
د حکومت د پخوانیو مامورینو په شمول ،یوولس نوماندانو د افغانستان د ولسمرشۍ د الس ته راوړلو لپاره سیالۍ وکړې ،چې ځینو یی
له ولسمرش کرزي رسه نږدې اړیکې درلودې او ځینې یی د اپوزیسیون له کتار څخه راغيل وو .د ښځو استازیتوب یوازې یوې ښځې کاوه
چې د ولسمرشۍ د یوه نوماند د دوهمې مرستیالۍ لپاره نومانده وه.
د والیتي شوراګانو لپاره نوماندانو هم په ټاکنو کې ګډون وکړ چې د هغو افغانانو لپاره یی ډیر اهمیت درلود چې په والیتونو کې یی ژوند
کاوه .په دغو ټاکنو کې رای ورکوونکو خپلو محيل استازو ته رایه ورکړه چې له والیتي ادارو رسه له نږدې څخه کار کوي .له هرې والیتی
شورا څخه یو استازی د څلورو کلونولپاره د پارملان مرشانو جرګې ته ټاکل کیږي .هره والیتي شورا له  ۷څخه تر  ۳۱څوکۍ د والیت د وګړو
په تناسب لري ،اود نوموړو څوکیو لپاره لږ تر لږه یوه څلورمه برخه ښځې ټاکل کیږي.

د اداري سمون او ملکي خدمتونو خپلواک کميسيون ()IARCSC

www.iarcsc.gov.ag

د  ۱3۸۱کال د غويي په میاشت کې

د بُن د تړون له غوښتنې رسه سم

سمون د بهیر د الرښوونې په موخه رامنځ ته شو .وروسته بیا د

د ملکي خدمتونو خپلواک کمیسیون د افغان حکومت د عامه اداري

 ۱3۸2کال د غربګويل په میاشت کې د دې کميسيون دندې د دوو ولسمرشیزو

فرمانونو له الرې تعدیل او پراخې شوې او د کميسيون نوم د اداري اصالحاتو او ملکي خدمتونو کمیسیون( )IARCSCته واړول شو.
په افغانستان کی د عامې ادارې د جوړولو په الر کې د کمیسیون موخې دا دي:
•د ښې حکومتولۍ په چوکاټ کې داسې قانوين،غیرسیايس ،په خدمتونو او حساب ورکولو والړ ملکی خدمتونو رامینځ ته کول چې
له عامه رسچینو څخه د اغیزمنې او ګټورې ګټي اخیستلو وړتیا ولري او د ميل اقتصاد او ټولنیزې پرمختیا لپاره د اسايس خدمتونو
د وړاندې کولو ،د عوایدو د لوړولو او خصويص سکتور د ودې په لیار کې زیار وبايس.
•دداسې ادارې رامینځ ته کول چې په ملکي خدمتونو کې د مرشتابه ،سرتاتیژیکي الرښوونې او تخصيص مدیریت وړتیا ولري او د
غښتيل،اغیزمنې او کفایت لرونکې عامې ادارې د جوړولو مالتړ وکړي.

د الف څخه تر یا :د افغانستان لپاره مرستندوی الرښود
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د افغانستان د څيړنې او ارزونې واحد

سیمه ایز او والیتي دفرتونه
کمیسیون اوس  7سیمه ییزې څانګې 3۴ ،والیتي څانګې او  27روزنیز مرکزونه لري.
تجربې ،د تخصص او بوختیا ساحې
دغه کميسيون د الندنی ریاستونو څخه جوړ دی:
•د ملکي خدمتونو او مدیریت
•د ملکي خدمتونو داراالنشاء ()ARS
•د ملکي خدمتونو انستیتیوت
•د ګامرلو خپلواک مدیره پالوي
•د غوښتنو له یوه خپلواک مدیره پالوي
نوموړی کمیسیون همدا اوس د مالیې وزارت په همغږۍ د ظرفیت جوړولو یوه لویه پروژه چې پرپایلو والړ د ظرفیت جوړولو ( )CBRFپروژې
په نامه یادیږي او د نړیوال بانک ترادارې الندې د څو مرستندویانو ادارو له خوا متویلیږي ،مخ ته بیايئ .په تیر کال کې د نړیوال پرمختیا لپاره
د متحده ایاالتو اداره ( )USAIDد اداري اصالحاتو او ملکی خدمتونو د خپلواک کمیسیون لپاره یوه بله غټه مرستندویه اداره وه..

د افغانستان د برش د حقونو خپلواک کمیسیون ()AIHRC

www.aihrc.org.af

د افغانستان د برش د حقونو خپلواک کمیسیون ( )AIHRCپه  2001د اسايس قانون د  ۵۸مادې

شو .د نوموړي کمیسیون د

په رڼا کې رامینځ ته

ونډې د ټاکلو په برخه کې اسايس قانون څرګندوي:

"د ولت به په افغانستان کې

د برشي حقونو د په پام کې نیولو او څارنې او دهغو د ودې او ساتنې

دحقونو خپلواک کمیسیون جوړ کړي .هر څوک کوالی يش چې د هغه پر برشي

په موخه د افغانستان د برش

حقونو د تیري په صورت کې

نوموړي کمیسیون

ته خربورکړي او یا هغه ته شکایت وکړي .کمیسیون کوالی يش چې له برشي حقونو څخه د رس غړونې پیښې حقوقي چارواکو
ته ولیږدوي او ددوی د حقونو په ساتنه کې مرسته وکړي .د دې کمیسیون جوړښت او دندې به د قانون له الرې تنظیم يش".
د برش د حقونو د خپلواک کمیسیون د جوړښت ،دندو او

صالحیتونو په هکله قانون د کابینې له خوا منظور او د ولسمرش له خوا د  ۱3۸۴کال

د غويي په میاشت کې توشیح شو (رسمی جریده  855ګنه) .د دې قانون په رڼا کې

( ۴ماده) ،د افغانستان د برش د حقونو خپلواک کمیسیون

د هغو حقونو او آزادیو د ساتنې او ودې واک لری چې د افغانستان په اسايس قانون او د برش د حقونو په نړیوالو

قوانینو کې چې د افغانستان

له خوا منل شوي خوندي دي .د نوموړي قانون  ۶ماده په دې قانون کې راغلو موخو ته د رسیدو لپاره د افغانستان حکومت ،د مدين ټولنې له
سازمانونو ،غیر دولتي سازمانونو او د افغانستان له ټولو خلکو څخه د همکارۍ غوښتنه کوي.
د افغانستان د برش د حقونو د خپلواک کمیسیون مرشي

د نهو ( )9کمیشرنانو له خوا کیږي چې د یوې پنځه کلنې دورې لپاره د ولسمرش له

خوا ټاکل کیږي .له 2014دسمرب د دې کمیسیون مرشي د ډاکټرې سیام سمر له خوا کیږي چې ددې کمیسیون مرستیال محمد فرید حمیدی دی.
ولسمرش دهغو کمیشرنانو ټاکنه اړینه بويل چې د جنسیتي ،قومي ،مذهبي او ژبنۍ تنوع منعکسوونکي وي او د علمي ادارو او مدين ټولنو
استازیتوب وکړي.
کارکونکی
اوس ،په کابل کې د  AIHRCپه مرکزی اداره او د ټول هیواد په  ۱۴نورو سیمه ایزو او والیتی دفرتونو کې  700کار کوونکي دنده لري .د دغو
کارکوونکو  34سلنه ښځې او  66سلنه نارینه دي.
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سیمه ایز او والیتي دفرتونه
ددې لپاره چې د خدمتونه وړاندې کول ټول هیواد ته باوري يشAIHRC ،

په سیمه ایزه کچه اته دفرتونه په هرات ،کندهار ،پکتیا ،بامیان،

ننګرهار ،کابل ،کندز او بلخ؛ او شپږ والیتی دفرتونه په غور ،دایکندی ،هلمند ،ارزګان ،فاریاب او بدخشان کې لري.
تجربې ،د تخصص او بوختیا ساحې
د برشي حقونو خپلواک کمیسیون خپلو موخو ته د رسیدلو او دخپل ماموریت د تررسه کولو لپاره مشخصه سرتاتژیکي کړنالره لري .د
کمیسیون کاري لومړیتوبونه د اړتیا او کیدنې پربنسټ ټاکل کیږي او په سرتاتیژیکو پالنونو کې شاملیږي .کمیسیون په  ۲۰۱۴کال کې خپل
دریم سرتاتیژیک پالن ( )۲۰۱۸-۲۰۱۴د خپل پخواين سرتاتژیک پالن (  )۲۰۱۳-۲۰۰۹تررسه کولو وروسته ،په بریالیتوب رسه جوړ کړ .د برشی
حقونو د خپلواک کمیسیون په نوي سرتاتیژیک پالن ( )۲۰۱۸-۲۰۱۴کې دا الندې فعالیتونه شامل دي:
•مرشتوب :په هیواد کې د برشي حقونو مرشتوب؛
•د برشي حقونو ترویج؛د برشی حقونو د درک ،عملی کول ،رعایت او احرتام لپاره خلکو  ،دولت او مدنی تولنی رسه مرسته کول؛
•واکمن کول :د مدیریت د خوځیدونکي ،عرصي  ،بسیا او اغیزمن سیستم غښتيل کول ،د جوړښتیز عالی فرهنګ رامینځ ته کول او له
برشي حقونو څخه د مالتړ او نظارت په الر کې د کمیسیون د کار کوونکو د ظرفیت او وړتیا لوړول؛ او
•له برشی حقونو څخه مالتړ او نظارت :له برشي حقونو څخه مالتړ ،نظارت او دفاع ،او په هیواد کې برشي حقونو ته د درناوي ،عملی
کولو او مالتړ په وړاندي حساب ورکولو ته د دولت  ،عامه او خصويص جوړښتونو او اشخاصو اړ کول.
د برشي حقونو د خپلواک کمیسیون د کړنالرو د عملی کولو او دهغه د اداري او مايل کړنو د روڼتیا لپاره

د ادارې اغیزمن سیستمونه رامینځ

ته شوي دي .د کمیسیون د ادارې په ټولو پوړو کې د پایلو پربنسټ د مدیریت د اصولو او الرو چارو په رامنځ ته کولو کې ډيرې هڅې شوي دي.
د برشي حقونو د خپلواک کمیسیون مرشتوب او سکرتریت هڅه کوي چې په ورځینو کارونو او د تګالرې د تطبیق په ټولو مرحلو کې د برشي
حقونو ټول ارزښتونه رعایت کړي.

د افغانستان د بیا رغونې وجهي صندوق ()ARTF

www.worldbank.org/artf

د افغانستان د بیارغونې صندوق ( )ARTFپه  ۲۰۰۲کال کې ددې لپاره جوړشو چې د افغانستان د حکومت د بودجې او ميل پانګونې پروژو
لپاره د متویل د همغږی مکانیزم رامینځ ته کړي .دولس کاله وروسته ،د افغانستان د بیارغونې صندوق د افغانستان د پرمختیا په الر کې
د بودجې د متویل په یوازنۍ لویې رسچینې اوښتی ده .نوموړی صندوق په عین حال کې د نړیوال بانک د څواړخیزه مرستندویانو د مرستې
یوازنی الس ته راوړونکی شمیرل کیږي.
د افغانستان د بیا رغوين وجهی صندوق اوس د حکومت مرکزي بودجې ته نه یوازې د معاشونو او عملیايت لګښتونو بلکې د پرمختیایي
لومړیتوبونو پروګرامونو ته چه موخه یې د هیواد ميل پرمختیا ته رسیدل دي ،د تحویل او سپارنې عمده او مهم مکانیزم ګڼل کیږي .د
افغانستان حکومت مرسته کوونکي ادارې هڅوي چې متویل د غیرحکومتي موسسو او نورو فعالینو پر ځای ،د افغانستان د بیا رغوين
وجهي صندوق له الرې وکړي ،ځکه چې د افغانستان د بیا رغوين وجهی صندوق د بیا رغونې په جریان کې د افغانستان مالکیت ډیروي او
د همغږۍ او د مرستو په لګښت باندي ډیرودونکې روڼتیا را مینځ ته کوي .کله چې مايل رسچینې د افغانستان د بیا رغوين وجهی صندوق
ّت ورکول کیږي نو مرسته کوونکي کوالی يش مالومه کړي چې د حکومت د یوې ځانګړي پروژې یا پروګرام د مالتړ لپاره لومړیتوبونه
تشخیص کړي؛ داسې لومړیتوبونه د یوې ادارېد کلنۍ بسپنې  ۵۰سلنه جوړوي.
د افغانستان د بیارغونې صندوق د  ۳۳مرستندویانو مالتړ لهځان رسه لري او د نړیوال بانک تر ادارې الندې کار کوي .د  ۲۰۱۴کال د نومرب د ۲۲
نیټی د معلوماتو پراساس نوموړي صندوق د نومرب تر  ۲۲مې پورې د  ۸بلیونه ډالرو د بسپنې ژمنې الس ته راوړي او  ۶بلیونه یی ورکړل شوي

د الف څخه تر یا :د افغانستان لپاره مرستندوی الرښود
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دي .د افغانستان د بیارغونې د صندوق د ملړیتوبونو غټ ټکي د نوموړی صندوق په

مايل سرتاتژی کې  ،چې له حکومت رسه د نږدې مشورې

او سال او د مرستندویانو په تایید جوړه شوی ده ،څرګند شوي دي.
د افغانستان د بیارغونې صندوق د اداري جورښت له پلوه درې کچې لري:
1.1یوه د مرش تابه او الرښوونې کمیټه چې د ټولو مرستندویانو استازیتوب کوي ( ریاست یی د مالیې د وزیر او نړیوال بانک

پرغاړه

ده)،

د پراخو او غټو مشورو لپاره په څلورو میاشتو کې یو ځل غونډه کوي.
2.2پالن جوړونه ،د سرتاتژي ډلې ،د جنسیت کاري ډلې او د هڅونکې کاري ډلې په شمول د ډول ډول کاري ډلو په الرښوونه تررسه کیږي.
3.3د ادارې یا مدیره هیئت کمیټه ( ریاست یی د نړیوال بانک په غاړه ده او اسالمي پرمختیايئ بانک ،آسیايئ پرمختیايئ بانک ،د ملګرو
ملتونو پرمختیايئ پروګرام او د مالیې وزارت یی غړي دي) .نوموړې کمیټه تخنیکي وړاندیزونه تر کتنې او غور الندې نیيس او د
ځانګړو تخصیصونو په اړه پریکړې کوي.
دافغانستان

د بیارغونې د صندوق موقف ،چېد حکومت د بودجې او پانګونې پروګرامونو لپاره د مرستندویانو له خوا د متویل د تیر د

منځنۍ او مهمې برخې په توګه ګڼل کیږي،د انکشاف په اړه د غټو او مهمو مسئلو په اړه د خربواترو لپاره یوې خورا اړینې کړنالري ته لوړ
شوی ده.
د افغانستان د بیارغونی د صندوق ( )ARTFویشاو تخصیصونه د دوو فصلونو یا « کړکیو» له خوا تررسه کیږی :د پانګونې کړکۍ او بیا
پیښیدونکی لګښت کړکۍ .د پانګونې کړکۍ په عمده توګه د ميل ملړیتوب پروګرامونو ( )NPPsلپاره پيسې برابروي .د بیا پیښیدونکي
لګښت کړکۍ دوه برخې لري :د اسايس کرښې بیا پیښیدونکی لګښت متویل یا په بله ژبه دپالن پراساس د پروژو رسته رسول او هڅونکی
پروګرام ( ،)IPچې د اصالح شوي مايل پایښت په مقصد د نویو پالیسیو جوړولو او تطبیق مالتړ کوي.
هڅونکی پروګرام درې میتودونه ( طریقې) لري:
•د عاید په انډول بسپڼه :د اصالح شوي عاید د رسته رسونې هڅول.
•جوړښتیز اصالح شوي پالن:

دا ډول پالن د عامه متویل مدیریت په دننه کې د اصالح شوو اجرااتو

د جوړولو او تطبیق ؛ په حکومت

کولو او ملکي خدمت کې سمونه؛ د پانګونې چاپیریال او په سوداګری کې آسانتیا؛ او سیمه ییز متویل؛ مالتړ کوي.
•د اجرااتو او څارنې آسانتیا :والیتونوته د اجرااتو او څارنې لپاره د ډيرو لګښتونو او اصالح شوي مايل جریان هڅول.
د څارنې او نظارت ترتیبات :د افغانستان د بیارغونې صندوق له خوا متویل شوې پانګونې پروژې د نړیوالو پرمختیائيمرستو ( )IDAپه شان
جوړیږی او څارنه یی کیږي ،او په دې اساس د بانک د بشپړ مايل مسوولیت له کړنالرې څخه ګټه پورته کوي .په اضافی کنرتول کې دا الندې
ادارې شاملې دي :د افغانستان د بیارغونې صندوق ARTFیو ګومارلی څارونکی ( د محاسبی رشکت) ،چې ټوله ملکي عملیايت بودجه د بیا

پیښیدونکی لګښت ترکړکۍ الندې څاري؛ او د افغانستان دبیارغونې د صندوق یوه ګومارلې نظارت کوونکې اداره ( غیر حکومتي اداره)،
چې د پانګونې د عمده پروژو پراجرااتو باندې نظارت کوي ( د ټولنی له خوا پرمختیايئ پروژې ،په کلیو کې سړکونه ،زده کړه او اوبه لګول)  .دا
کارونه د متاس تلفونونو  ،د سټالیت له الرې انځورونو ،او نوی تکنالوژی له خوا رسته رسیږي.

د افغانستان د پانګونې د مالتړ اداره ()AISA

www.aisa.org.af

د افغانستان د پانګونې د مالتړ اداره د افغانستان د حکومت له خوا په  ۱3۸2کال کې” پانګه اچوونکو ته
دغه

د اسانتیا په موخه

رامینځ ته شوه.

اداره په افغانستان کې د نوو پانګونو د ثبت ،جواز ورکولو او هڅونې دنده په غاړه لري .د  AISAموخه دا ده چې د خصوصی سکتور د

پرمختیا لپاره د یو مساعد چاپیریال د برابرولو له لیاری په نړیواله کچه د پانګونې د پرمختیا او مالتړ د ادارې په څیروپژندل يش او په دې
توګه په افغانستان کې د غښتيل او دوام لرونکی اقتصادی وده رامینځ ته کړی.
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کارکونکی
دافغانستان دپانګونې دمالتړد ادارې مرکزي دفرت په کابل کې ده او سیمه ییز دفرتونه یی په هرات  ،کندهار ،مزاررشیف،کرن ،خوست،
هلمند ،پکتیا ،اندخوی او ننګرهار کې موقعیت لري.
تجربې ،د تخصص او بوختیا ساحې
د  AISAپه خدمتونو کې :د پیرودونکو د انفرادي پانګونې مالتړ؛ د ویزې اسانتیا؛ د کورنیو او بهرنیو کنفرانسونو او نندارتونونو جوړول؛
او،

د کمپنیو او پانګوالو تر منځ د “ ”matchmakingد فرصتونو برابرول .دغه اداره د پانګوالو یو الرښود په آنالین او چاپي ډول خپروي؛
رس بیره پر دې www.directory.aisa.org.af

په افغانستان کې به د فعالو کورنیو او بهرنیو کمپنیو لیست خپور کړي.

لټون کوونکو ته

دا

فرصت ورکوي چې د نوم او لیسانس د شمیرې له مخې د سوداګرۍ لټون وکړي او په دې توګه یې تأیید کړي.
دغه اداره د څیړنې او پالیسۍ څانګه هم لري چې د خصويص سکټور د پراختیايي چارو شننه کوي ،د
رامینځ ته کولو ،د سوداګرۍ او پانګونې د فرصتونو په اړه د سکټور ځانګړې څیړنې بشپړوي او
وړاندې د سکټور د عميل پالیسۍ د مالتړ په چارو کې ښکیل ده.
چې اوس مهال

خصويص سکټور د سرتاتیژیو په

دميل شورا او د افغان حکومت له ادارو څخه

همدا راز د صنعتي پارکونو د پراختیا څانګه هم په دې اداره کې فعاله ده

د امریکې د متحدو ایالتونو د پراختیايي پروګرام( )USAIDپه مايل مرسته د کابل ،مزار رشیف  ،کندهار ،ننګرهار اوهرات

په والیتونو کې د درې صنعتي پارکونو د مدیریت چارې په غاړه لري

د افغانستان د جیوډیزۍ او کارټوګرافۍ مرکزي اداره ()AGCHO

www.agcho.org

د افغانستان د جیودیزي او کارتوګرايف مرکزي دفرت()AGCHOد حکومت هغه اداره ده چې په افغانستان کې د ټولو رسمي نخشو او اړوندو
فعالیتونو مسوولیت په غاړه لري .نوموړې اداره چې په مسقیم ډول ولسمرش ته ریپوټ ورکوي نږدې  ۷۰۰کارکوونکي او په  ۱۶والیتونو کې
سیمه ییز دفرتونه لري.
ددې

ادارې

انځوریزونخشو

اصيل
او

همدا

مسوولیت
ډول

د

فوتوګرافونو،

توپوګرافیکو،
انځوري

جغرافیوي،
نخشو،انځوریزو

اداري،
پالنونو،

موضوعي،
ستالیت

منظمو،کیلومرتي
ميل

تصویرونو،

فاصلو،جیولوژیکي،

اطلسونو

او

نورو

فزیکي،
جیودوزیکي

خدمتونو چمتو کول ،د هغوي چاپول او تولیدول او ویشلدي.
د افغان جیودیزي او کارتوګرايف مرکزي دفرت له څلور تخنیکي او مسلکي څانګو څخه جوړ دی چې کارتوګرايف ،فوتو ګرامیرتي ،جیودوزي
او میتادیتا نومیږي .نوموړی دفرت یو څو مرستندویه څانګې لکه پالن او پالیيس ،برشي منابع ،مايل او اداري او اسناد او مخابرات هم لري.
له  ۲۰۰۱کال څخه راهیيس نوي هڅې پیل شوي چی دا اداره عرصي کړي .نوموړې اداره په خورا عرصي دیجیتل او تخنیکي وسایلو لکه
کمپیوترونو،

پرینرتونو،

سکرنونو

او

په

برورشونو ،پوسرتونو او دايس نورو په

خورا

ډیرو

عرصي

د

چاپولو

ماشینونو

تجهیز

شوي

ده.

دغه

وسایل

د

نخشو،

مجلو،

اخبارونو،

وخت او ښه کیفیت چاپولو له الرې پريودونکو او مشرتیانو ته خدمت کوي .د پیرودونکو د خدمتونو

فرعي څانګې محيل او بهرنیو پیرودونکو ته د مختلفو کچو نخشې او جغرافیوي معلومات لکه د کلیو لړ لیک او نور په جغرافیي پورې تړيل
مالومات برابروي.
د افغان جیودیزي او کارتوګرايف مرکزي دفرت ددې وړتیا لري چې د دولتي او غیردولتي ادارو او موسسو اړتیاوي د جیودیزي او توپوګرافیکو
نخشو لپاره پوره او په دې توګه د هیواد د رشد او انکشاف لپاره خپله مهمه ونډه تررسه کړي.
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د افغانستان د سولې او بیا پیوستون پروګرام ()APRP
د افغانستان د سولې او بیا پیوستون پروګرام( )APRPد  ۱3۸9کال د غربګويل په میاشت کې د ولسمرش کرزي له خوا

افغاين ټولنې ته د

وسله والو ډلو د ټولو هغو غړو د بیا پیوستون په موخه منظور شوچې غواړي له تاوتریخوايل څخه الس واخيل او د افغانستان اسايس قانون
ومني او په سوله ییزه بڼه د افغاين ټولنې د یوې مثرورکوونکې برخې په توګه خپلو ټولنو ته بیا راګرځي .د افغانستان د سولې او بیا استقرار
پروګرام ( )APRPیوازې یو پروګرام نه بلکې داسې یو سیايس ټولنیز جریان دی چې موخه یې په افغانستان کې د عادالنه ،پایښت لرونکی او
ثابتی سولې راوستل دي .په دې توګه د دغه پروګرام موخه د ډول ډول سیايس ،ټولنیزو او اقتصادي نوښتونو له لیارې په ميل ،سیمه ییزه او
نړیواله کچه د سولې راوستل دي..
د افغان حکومت سرتاتیژي درې اصول لري :الف) د سولې او بیا پیوستون د هڅونې په موخه د حکومتدارۍ د

امنیتي او ملکي ادارو پياوړي

کول ،ب)له سیايس رشایطو رسه مرسته او د یوې تل پاتې او عادالنه سويل د رامینځ ته کیدو په موخه د افغانانو مالتړ ،ج)د سويل او ثبات د هڅولو
په موخه د ميل ،سیمه ییزو او نړیوالو مرستو او همغاړیتوب لوړول
دغه هڅې د دوو پراخو کټګوریو تر مینځ چې په یوه وخت کې به تر رسه يش ویشل کیږي:
سرتاتیژیکه بیاپخالینه :سرتاتیژیکه او سیاسی کچه د بلواګرۍ پر مرشتابه مترکز کوي او په کې د پټن ځایونو د په نښه کولو ستونزه،
د ملګرو ملتونو د مجازاتو له لیست څخه د نومونو د لیرې کولو لپاره د ګامونو اوچتول ،له القاعدې رسه د اړیکو د تفکیک تضمین او
دسیايس چاپیریال تأمین او په دریم هیواد کې د میشتیدو امکان هم شامل دی.
په تکتیکي او عملیايت کچه کې سوله او بیا پیوستون :دغه برخه د پیاده عسکرو ،کوچنیو ډلو او سیمه ییزو مرشانو پربیا پيوستون مترکز
کوي چې د بلواګرۍ سرته برخه جوړوي .په دې کې :د باور رامینځ ته کوونکو اقداماتو هڅول؛ د حکومت ،پخوانیو جنګیالو او خلکو تر مینځ
د بښنې لپاره هڅه؛ د ملکي کولو لپاره د مالتړ برابرول؛ له تور لیست څخه د نومونو لیرې کول؛ د سیايس بښنې تضمین؛ د ځایی امنیت د
تضمین او د اوږد مهالو مسلکي

روزنیزو پروګرامونو برابرول ؛ د اسالمي تعلیامتو او د لیک لوست د زده کړې برابرول؛ د وضعیت پر بنسټ

د دندو او بیا میشتیدو د فرصتونو رامینځ ته کول؛ او له غوښتنې رسه سم د منځګړیتوب او مرستو وړاندې کول شامل دي.
د افغانستان د سولې او بیا پیوستون د پروګرام عنارص په درې پړاوونو ویشل شوي دي:
1.1د ټولنیز انسجام  ،د ستونزو د حل،

باور د رامینځ ته کولو ،د حکومت او نا دولتي سازمانونو په ګډون د خربو اترو لپاره فعالیتونه

او

د ځایی شوراګانو سمبالول څو هغو ټولنو ته چې د سولې له بهیر رسه د یوځای کیدو نیت لري الس رسی ومومي .
2.2د ملکي کولو یو  90ورځنی بهیر چې په ترڅ کې

یې یو بی وسلې شوی جنګیالی د بیاپیوستون او څارنې په

معلومايت زیرمه (داټا بیز)

په آزاده توګه د هغه د

ضامنت کوي

کې چې د ګډې داراالانشا له خوا ترتیب شوی راجسرتیږي ،ورته د هویت کارت چې

تګ راتګ

برابریږي او عفو ورته کیږي.
 3.3د ”انتخابونو د نوم لړ“ طرح څو بنسټیزو خدمتونو ،مدين زده کړو ،سواد ،تخنیکي او مسلکي روزنو او دندو ته د الرسسۍ

د ښه کولو

له ال رې ” سوله ټینګه او له ټولنیزې ودې رسه “مرسته ويش.
پورتني سرتاتژیک لید ته په کتنې رسه ،د افغانستان د سولې او بیا پیوستون پروګرام ( )APRPميل او نړیواله همکاري هڅوي او له لوړ
پوړو ،منڅینو او ټیټو کچو طالبانو رسه د روغې جوړې داسې مکانیزم وړاندې کوي چې تاوتریحوالی او تروریزم ؤغندي .د سولې د عالې
شورا( )HPsګډه داراالنشاء ( )JSد سولې له والیتي شوراګانو او د والیتي ګډو داراالنشاګانو له ډلو ( )PJSTsرسه له  ۳۴والیتونو څخه په
 ۳۳والیتونو کې یو ځای کارکوي ترڅو پروګرام په والیتي کچو عميل کړي .د افغانستان د سولې او بیا پیوستون پروګرام بریالی تطبیق نه
یوازې سیايس جوړونکو مذاکراتو ته زمینه برابروي بلکې د جګړې له ډګر څخه د جګړه کوونکو او وسلو راایستل امنیتي چاپیریال ته هم
ګټه رسوي .ددې ترڅنګ ،نوموړی پروګرام د خپګان او شکایتونو د دالیلو په اړه داسې د حل الرې رامینځ ته کوي چې بغاوت او یاغیګړی ته
له ټولنې رسه د بیا یوځای شوو افرادو د یوځای کیدلو مخنیوی کوي .د افغانستان د سولې او بیا پیوستون پروګرام د والیتونو او ولسوالیو
له جوړښتونو څخه په ګټې اخیستنې رسه ټولنو ته د پروژو د ورکولو له لیارې حاکمیت غښتلی کوي اوپه پایله کې د افغانستان د اسالمی
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جمهوری دولت ( )GIRoAد حاکمیت قانونیت ته وده ورکوي .په همدې توګه د افغانستان د سولې او بیا استقرار د پروګرام له خوا متویل
شوې پروژې پخوانیو شورشیانو او د هغوی ټولنو ته د وړیا کوچنیو بنسټیزو مرستو "،د کار په مقابل کې پیسې" ،حرفه ای زده کړو ،کرنیزو
پرمختیايئ پروګرامونو له الرې چې ټول ئې په اقتصادي ثبات کې ونډه لري ،ګټه رسوي.
د افغانستان د سولې او بیا پیوستون پروګرام پالیيس په ميل کچه د سولې د عايل شورا او ګډی دارالنشاء له خوا جوړیږي .د سولې عايل
شورا ،د افغانستان ولسشمر ته د سولې او بیا پیوستون پروګرام په پالیيس پورې اړوندو موضوعګانو په اړه سالء ورکوي ،ګډې داراالنشاء
ته الرښوونه کوي او د پروګرام د اجراء په هکله امکانات برابروي .د سولې عالی شورا د یو رئیس له خوا اداره کیږي او په هغې کې( )۷۰کسه
لویان ،سیاسیون ،پوهان ،دښځو په شمول د مدين ټولنو استازي ګډون لري.
په اجرائیوی کچه ،ګډه داراالنشاء د افغانستان د سولې او بیا پیوستون پروګرام ټولې برخې رسه همغږې کوي او په والیتي او ولسوالیو کچه
د پروګرام تخنیکي تطبیق او مايل مالتړ ته امکانات برابر وي .ګډه داراالنشاء په منظمه توګه له امنیتی وزارتونو ( د دفاع وزارت ،د کورنیو
چارو وزارت او د ملی امنیت ریاست) رسه د پروګرام د امنیتی کرښو په هکله ،یو ځای کار کوي.
 PPGsاو  ، PJSTsد والیتونو په کچه د افغانستان د سولې او بیا پیوستون پروګرام تطبیقوي  PPCs.د والیتی استازو ،وزارتونو او د
افغانستان د اسالمی جمهوریت د مذهبي او قومي مرشانو ترمینځ په افغانستان د سولې او بیا پیوستون پروګرام د مالتړ لپاره همغږي
رامینځ ته کوي .هره PJST

پنځه کارکوونکي لري چې د ادارې مدیریت ،له پرمختیا څخه مالتړ ،د عمومي راغوښتنی رفع کول ،په ټولنو کې

د بیااستقرار پرمختیا ،اداره او متویل په غاړه لري.
د پروګرام په کچه د افغانستان د سولې او بیا پیوستون پروګرام /د سولې عايل شورا تر اوسه  ۹،۵۰۰پخواين جګړه کوونکي په ټولنه کې بیا
ادغام کړی او  ۹،۰۰۰وسلې ئې راټولې کړي دي .نوموړي پروګرام د

ټولنې د بیارغونې د نوښتونو له الرې ،له  ۲،۰۰۰څخه ډیرې پروژې تطبیق

کړي دي .دا پروژې د دوو طرحو له الرې تطبیق شوي دي :اړوند وزارتونه ( د ټول ګټو وزارت ،د کار ،ټولنیزو چارو ،شهیدانو او معلولینو
وزارت ،د کلیو د پراختیا او بیارغونې وزارت ،د محلی ارګانونو خپلواکه اداره ،د کرنې ،اوبو لګولو او مالداری وزارت)

د افغانستان د عامه پالیيس د څیړنې موسسه ()APPRO
www.appro.org.af

دافغانستان دعامه پالیسۍ دڅیړنې موسسه ()APPROیوه غیر انتفاعی ،او د افغانستان په کچه په ټولنیزو چارو کې تحقیقی اداره ده او په
مزار رشیف ،هرات ،کندهار او جالل آباد کې دفرتونه لري .د افغانستان د عامه پالیسۍ د څیړنې موسسه ،د افغانستان د پرمختیایي هڅو په
الر کې د ګټو اخیستلو لپاره ،ټولنیزه او پالیسۍ پوهه لوړوي .په دې توګه دا موسسه هڅه کوي د اوسنیو پالیسیو د جوړولو په الر کې تشه
ډکه کړي ،او د ټولنیزو علمي څیړنو له الرې د بیلګو او شواهدو پر بنسټ وړاندیزونه په عملی توګه وړاندې کړي .ددی تګالړی موخه د مهمو
بحثونو منځ ته راوړل د افغانستان د پراختیا لپاره ګنل کیږی.
کارکوونکي
دافغانستان دعامه پالیسۍ دڅیړنې موسسه یو اجرا یی وی مدیر ،یو د څیړنی مدیر ،یو د مخابراتو او اړیکو مدیر ۵ ،د پروژو د څیړنو اداره
کوونکي ،مايل او اداري مدیر او یو شمیر څیړونکي او خدمايت کار کوونکي لري .د ټولو کارکوونکو شمیره  30کسان دي چې نږدي  3۵سلنه
یی ښځې او  ۶۵سلنه یی نارینه دي.
تجربې ،د تخصص او بوختیا ساحې
د افغانستان د عامه پالیسۍ د څیړنې موسسه په درې ساحو کې فعالیت لري :حکومت کول ،سیاسی اقتصاد ،حقوق او پرمختیا او د طبیعی
رسچینو او د ژوند د چاپیریال مدیریت او اداره .د حکومت د ډيرو وزارتونو ،د پالیسۍ په چارو کې غیر حکومتي موسسو ،د نظارت او
ارزونې ،د عملی تحلیل الرو چارو ،د بودجې د ارزونې ادارو او مالتړ لپاره د زده کړو پروګرامونه وړاندې کیږي .د یو شمیر ملی او بین املليل
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موسسو له غوښتنې رسه سم ارزونې له پالنونو او پروژو رسه یوځای تررسه کیږي .د پروژو اوسنی حالت ښیي چې پروژې په اټکلیزه توګه په
جنسیت پورې تړلو موضوعاتو ( ۵۰سلنه) ،حکومت کولو په مسلو ( ۳۰سلنه) او نورو ټولنیزو -اقتصادي موضوعاتو ویشل کیږي .داسې
ښکاري چې دا ډول ویشنه به په او  ۲۰۱۵کلونو کې دوام ومومي.

د افغانستان د کلیو د پروژو د پراختیا پروګرام ()AREDP

www.aredp-mrrd.gov.af

د افغانستان د کلیو د صنایعو د پراختیا پروګرام د حکومت په مرشۍ او د څو بسپنه ورکوونکو په مايل مرسته یو ميل پروګرام دی چې موخه
یې د افغانستان د کلیو د خصويص سکټور د ودې پیل دی . .ددې پروګرام موخه د یوځای شوي ارزښتی ځنځیر د رامینځ ته کولو له لیاری
د خصويص سکتور غښتلی کول دي چې د له پاس څخه ښکته په پوهی والړو مداخلو ،له ښکته څخه پورته تشبثاتو د انکشاف ،او پور او
پانګی ته د اړتیاوو د برابرولو پر بنسټ ،رسته رسیږي.
د اټکل له مخې د  88میلیونو ډالرو په ارزښت
د پراختیا د پروګرام د مدیریت د دفرت له الرې
په میاشت کې په رسمي توګه پیل شو.

د کلیو د پروژو د پراختیا پروګرام د افغانستان د حکومت له خوا د افغانستان د کلیو د پروژو
د کلیو د بیارغونې او پراختیا په وزارت کې اداره کیږي .دغه پروګرام د  ۱3۸9کال د غربګويل

سیمه ییز او والیتی دفرتونه
د  AREDPمرکز په کابل کې ده او اوس اوس په پروان ،بامیان ،ننګرهار ،هرات ،بلخ اوکندهار کې فعالیت لري.
تجربې ،د تخصص او بوختیا ساحې
دغه پروګرا د کلیو د ښځو او نارینه وو د کار او ګټو د زیاتولو او د پام وړ سیمه ییزو صنایعو د پايښت لپاره هڅه کوي AREDP .د دی
اصولو رسه سم کار کوي :د بازار پیژندنه،دوام لرونکي سوداګري ،د مشارکت مینځ ته راوړل ،د همغږۍ سمونتیا ،د اخیستونکی (مشرتی)
پریکړه،د ښو تجربو رشیکول.
دغه پروژه له دوو مهمو او یو حامیوی عنارصو څخه جوړه ده :
1.1د ټولنې په کچه د صنایعو پراختیا( :)CEDد دې برخې موخه د سپام د ډلو ،د صنایعو د ډلو  ،او د کلیو د سپام او پورونو د ټولنو را
مینځ ته کول دي ،چې له دوی رسه د مايل وړتیا د لوړولو په برخه کې مرسته کیږي او روزل کیږي .د سودا ګرۍ د ارزښت په لوړولو ،د
بازار د پیژندل شوو فرصتونوله الرې د تولیداتو دهمغږۍ د تضمین ،او پورونو ته د الس رسۍ د را مینځ ته کولو په برخه کې مرسته
ويش او روزنه به ورکړل يش.
2.2د کوچنیو او منځنیو پروژو پراختیا :د دې برخې موخه له کلیوايل اقتصاد رسه د غوره سوداګریزو اړیکو او مايل خدمتونو ته د بسیا
الس رسۍ له الرې د کوچنیو اومنځنیو پروژو د سکټور له را مینځ ته کیدو دغه پروژه به په هر والیت کې د مهمو ارزښتونو لړۍ ،
خنډونه او د وړتیاوو تشې په ډاګه کړي او کوچنۍ او منځنۍ صنایع به د بازار د پراخیتا لپاره اړین تخنیکي مالتړ ته د الس رسۍ
جوګه کړي
3.3د پروژې مدیریتی مالتړ :موخه یې د پروګرام د ټولو فعالیتونو پالن ،مدیریت ،څارنه ،او کنټرول دی او همدا راز د څیړنې او د تخنیکي
مرستو برابرول دي.
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د پراختیايي مرستو معلومايت زیرمه یا ډیټابیس ()DAD

www.dadafghanistan.gov.af

د ملګرو ملتونو د پراختيايي ادارې او د افغانستان د مالیې وزارت

په مرسته د  1381کال د غربګويل په مياشت کې د پراختیايي

مرستومعلومايت زیرمه (ډیټابیس) جوړه شوه .د ویب پاڼې د دغې معلومايت زیرمې موخه د افغانستان د ميل پراختیايي بودیجې له الرې د
ټولو پيل کیدونکو پروژو او نورو پروژو په اړه چې په بودیجه کې شاملې نه دي  ،د وروستنيو معلوماتو چمتو کول دي .دغه معلومايت زېرمه
د پراختیايي پروژو د موقعيت ،د مايل مرسته کوونکو او د پيل کوونکو سازمانونو په اړه

تفصييل معلومات زیرمه کوي .دغه زیرمه پرهغو

معلوماتو چې د پراختیايي پروژو د متویلوونکو او پيل کوونکو لکه حکومتي ادارو ،پراختیايي ملګرو ،او د ملګرو ملتونو د ادارو له لوري
برابریږي ،تکیه کوي .دغه زیرمه په دري او انګریزي ژبو د الس رسۍ وړ ده.
په اصل کې دغه زېرمه په هیواد کې د مرستو د څرک د معلومولواو د پراختيايي او برشدوستانه پروژو د پرمختګ د بهري د ثبت په موخه طرح
شوې وه .که څه هم چې دغه پروژه ال تراوسه په همدې موخه کار کوي ،خو له کومه ځايه چې د افغانستان حکومت هڅه کوي څو خپله بودیجه
پياوړې کړي ،نود پراختیايي مرستو معلومايت زېرمه هم د بودیجې د جوړولو د معلوماتو د زیرمې په توګه کارول کیږي .دا معلومايت زیرمه
د  ۱39۱کا ل د غربګويل په میاشت کې شپږمې نسخې ته لوړه شوه چې ګټه اخیستونکو ته د سیسټم د ښه وايل او په ویب پاڼه کې د کار د
ګړندیتوب د تضمین په موخه ځینې بیلګې لکه د معلوماتو د داخلولو فورمې ساده شوي دي.

د حکومت د معلوماتو او رسنیو مرکز()GMIC

www.gmic.gov.af

د حکومت د معلوماتو او رسنیو مرکز په  ۱3۸۶کال کې د ولسمرشیز فرمان له الرې
او نورو

د یوې افغان مرشیزې ادارې په توګه د افغانانو ،رسنیو

کورنیو او بهرنیو ګټه اخیستونکو د معلومايت اړتیاوو د پوره کولو په موخه رامینځ ته شو .د دې مرکز موخه د افغانانو او نورو ګټه

اخیستونکو تر مینځ  :د په وخت او کره معلوماتو د برابرولو  ،د پرله پسې او
رسنیو تر مینځ د همغږۍ او معلوماتو د رشیکولو لپاره د اسانتیاوو

باوري معلوماتو دخپرولو ،د افغان حکومت د ادارو او خپلواکو

د برابرولو له الرې د باور رامینځ ته کول دي ،او همداراز دغه اداره د

حکومت د معلوماتو او اړیکو د وړتیا د لوړولو د یو ور په توګه دنده تر رسه کوي.
د حکومت د معلوماتو او رسنیو مرکزد څلورو پروګرامونو څانګې نوموړو موخو ته د رسیدلو لپاره کار کوی:
•د ظرفیت جوړونې څانګه :د افغان حکومت د مخابراتو په ادارو کې د مخابراتو په اړه ظرفیتونه جوړوي او د افغان حکومت له اړتیاوو
رسه سم روزنیز فعالیتونه رسته رسوي.
•له رسنیو رسه د اړیکو څانګه  :د یو دايس بشپړ او همغږی مخابرايت سیستم د جوړولو او عملی کولو لپاره کار کوی چې په هغه کې د
معلوماتو راټولونکي او خپرونکي جوړښتونه فعاله برخه اخيل او د افغان عامه خلکو او نورو رشیکانو ترمینځ د معلوماتو تلل راتلل
آسانه کوي.
•د رسنیو د پلټنی څانګه :چاپی او برقی رسنۍ څیړي او د حکومت لوړ پوړو چارواکو ته د هغو ملی او بین املللی چارو په هکله چې پر
افغانستان اغیز لري ،خربونه او تحلیلونه وړاندی کوي.
•د عامه پوهاوی څانګه :د حکومت د معلوماتو او رسنیو مرکز په جوړښت کې د پوهاويد لوړولو وسیله ده .د د عامه پوهاوی څانګه
موخه په ميل کچې د معلوماتو د راټولولو او خپرولو شبکې جوړول دي چې له لیار یی عام افغانان د افغانستان د حکومت د پرمختګ
په هکله خربتیا ولری.
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د روغتيايي خدمتونو بنسټيزه ټولګه ()BPHS
د روغتيايي خدمتونو بنسټيزه ټولګه ( )BPHSد  ۱3۸۱کال د کب په میاشت ( 2003کال مارچ) کې دعامې روغتيا وزارت ( )MOPHله خوا د
مهمو بسپنه ورکوونکو په همکارۍ را مینځ ته شوه په لومړي رس کې نړیوال بانک ، USAID،او اروپايي کمیسیون .دا ټولګه دوې موخې لري:

1.1د روغتيايي خدمتونو دیوې معياري ټولګې برابرول چې د لومړنيو روغتيايي پاملرنو په

کلينیکونو کې د روغتيايي خدمتونو د

وړاندې کولو بنسټ جوړوي
2.2د وګړو د شمیر پر بنسټ روغتيايي خدمتونو ته د برابرې الرسسۍ له الرې د روغتيايي خدمتونو د بيا ویش هڅونه.
د روغتيايي خدمتونو بنسټيزه ټولګه په ټيټه بيه د روغتيايي خدمتونو وړاندې کولو ته ځانګړې شوې او پر ناروغیو د اخته کیدو او د
مړينې اصيل الملونه ،پر هغه حاالتو چې ښځې او ماشومان اغیزمنوي

موخو( )MDGsرسه سم BPHS

له ژورمترکز رسه په نښه کوي .د افغانستان د زريزې له پراختيايي

په پام کې لري څو ټولو افغانانو ته په ځانګړې توګه هغو کسانو ته چې بیوزله دي او په لريې پرتو کليوالو سيمو

کې ژوند کوي روغتيايي خدمتونه وړاندې کړي .د عامې روغتیا وزارت له خپلومهمو بسپنه ورکوونکو رسه په موافقه کې
ډلې نه

 3۱والیتونو او همدا راز خپلو والیتي

د  3۴والیتونو له

روغتیايي څانګو ته په درې والیتونو کې د دې ټولګې د رسولو لپاره یی له نا دولتي سازمانونو

رسه تړون کړی دی.
یاده ټولګه د شپږو اسانتیاوو له الرې وړاندې کیږي:
•روغتيايي پستونه
•ثانوي روغتيايي مرکزونه
•ګرځنده روغتیايي ډلې
•بنسټيز روغتيايي مرکزونه
•بشپړ (جامع) روغتیايي مرکزونه
•د ولسوالیوپه کچه روغتون
همدا راز  BPHSد کارکوونکو د ګامرلو او د دې اسانتیاوو د زیربنا د بیارغونې لپاره معیارونه برابروي.

په  ۱3۸9کال کې پر دغه ټولګه

د بیا

کتنې د پایلی په توګه یې د سرتګو د لومړنیو پاملرنو ،د ټولنیزو رواين خصويص مشورو او د فزیوټراپۍ د برخو پیل دی.

د سيمه یيزو ارګانونو خپلواک ریاست ()IDLG
د محلی ارګانونو خپلواک ریاست ( )IDLGد  ۲۰۰۷کال د آګست په  ۳۰مه نیټه د افغانستان د اسالمی جمهوریت د ولسمرش د فرمان پراساس
رامینځ ته شو .نوموړي خپلواک ریاست ددې اصل پر بنسټ رامینځ ته شو چې د کورنیو چارو وزارت ملکي مسوولیتونه یوې مستقلې ادارې
ته ولیږدول يش .برسیره پردې د ولسمرش له فرمان رسه سم د والیتی شوراګانو د مالتړمسوولیت هم محيل ارګانونو ته وسپارل شو ،او په دې
توګه د محيل ارګانونو خپلواک ریاست د محيل حاکمیت لپاره په یوازنۍ مسئولې ادارې واوښت.
د محيل ارګانونو خپلواک ریاست ( )IDLGخپله سرتاتژیکه کړنالره د  ۲۰۰۷کال د اکتوبر په میاشت کې جوړه او د خپل کار سرتاتژیک پالن
یی د  ۲۰۰۸کال د مارچ په میاشت کې ترتیب او وړاندې کړ.
سرتاتژیک پالن د محلی ارګانونو خپلواک ریاست مسوولیتونه په څلورو غټو برخو ویشيل دي :د پالیيس جوړول ،جوړښتیزه پرمختیا (د
عامې ادارې د سمون ،د ظرفیت رامینځ ته کولو ،بنسټیزو جوړښتونوسمولو ،د ښاروالیو مالتړ  ،د اداري فساد کمولو ،د نخشو د جوړولو
او اداري رسحدونو دټاکلو په شمول)د پراخ حکومت کولو هڅې (د حاکمیت د پرمختیا ،په والیتونو کې د مخدره توکو پرضد مبارزې ،
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د حکومت په چارو کې د خلکو د پراخ ګډون د ډیرولو او له ټاکنیزو ادارو رسه د اړیکو د نیولو په شمول) ،او په سیمه ایزه

کچه د ملی

پروګرامونو د اغیزمن تطبیق لپاره د آسانتیاوو په برابرولو کې د یوه مالتړي واحد په توګه کار کول.
د محلی ارګانونو خپلواک ریاست ددې لپاره جوړ شویده چی په سیمه ایزه او محلی کچه د ښه حکومت کولو له الرې د خلکو په ژوند کې
مثبت بدلون رامینځ ته کړي او په هیواد کې د سولې ټینګښت او پایښت او د اقتصادي ودې انډولیز رشد لپاره ټولې هڅې رسه یوځای کړي.
د محيل حاکمیت لپاره د ملی لومړیتوب پروګرام ( )NPPLGڅلور غټې برخې لري چی هره یوه یی له څو نورو فرعي برخو او شاخصونو څخه
جوړه ده .دغه پروګرام د افغانستان د اسالمی جمهوري حکومت او د هغه دنړیوالو پرمختیايئ رشیکانو له خوا د درې کلونو ()۲۰۱۴-۲۰۱۲
لپارهد یوازين ډاډمن او پراخ سند په څیر په  ۲۰۱۲کال کې السلیک او تصدیق شو .په داسې حال کې چې الرښوونکې ونډه د محلی ارګانونو د
خپلواک ریاست په غاړه وه ،د محلی حکومت کولو لپاره ټول ملړیتوبونه او هڅې او د نړیوالې ټولنې ژمنې له همدغه پالن رسه سم ټاکل شوي
دي .دمحلیارګانونوخپلواکه اداره اوس د خپلې اسرتاتژي ،جوړښت او عمده دندو یوه سرتاتژیکه بیا کتنه پیل کړی ده چې د  ۲۰۱۵کال لپاره د
سیمه ایز حاکمیت ال ډيره پراخه سمونه رامینځ ته کړي.
د  IDLGد هڅو او د ميل پروګرامونو د ټینګ مالتړ په پایله کې چې د نړیوالو پراختیايئ ګډون کوونکو له خوا متویل شوي دي ،د محلی
حاکمیت لپاره د ميل ملړیتوب پروګرام له  ۶۵سلنې څخه ډیر تطبیق شوی ده.
د سیمه ایز

حاکمیت د پالیيس د تطبیق کړنالره :د  IDLGپه الرښوونه د اړوندو وزارتونو او ادارو له ګډون او مرستې رسه د سیمه ایز حکومت

کولو د پالیيس او کړنالري د تطبیق په اړه د معلوماتو او پوهاوی لپاره په ملی او سیمه ایزه کچه کار شوی ده چې د پوهیدو او پوهاوي کچه
لوړه يش.
تقنیني سمونه :د محلی ادارې قانون جوړ شوي او د عدلیې د وزارت او د کابینې د تقنینی کمیټی له خوا تایید شوی او اوس د تصویب لپاره
پارملان ته استول شوی ده .د والیتي شوراګانو قانون د بیاکتنې د جریان له بشپړیدلو او د اړوندو ادارو او کابینې له تایید وروسته ،د پارملان
له خوا تصویب شوي ده .د ښاروالیو نوي قانون جوړ شوي او اوس د تقنین د کمیټې او د کابینې د شورا تر بیا کتنې الندې ده.
په سیمه ییز متویل او پالن جوړولو کې سمونه :د مالیې د وزارت له خوا د والیتي بودجې د پالیيس په جوړولو کې  IDLGډیر لوی مالتړ
وړاندې کړی او په جوړیدو کې یی غټه ونډه اخیستې ده .د اقتصادی پرمختګ او محيل بیارغونی پروګرام به د کابینې د تصویب لپاره
وړاندي يش.
د والیتونو او ولسوالیو د بنسټیزو جوړښتونو لپاره آسانتیاوي :له دې پروګرامونو څخه د یوه پروګرام تړونچی په افغانستان کې د محلی
حکومت د انکشاف لپاره د اسانتیا پروګرام ( )ALGFDPنومیږي ،السلیک شوي چې له پیل څخه  ۲۵۴پروژې لري چې تراوسه یی  ۱۶۷پروژې
بشپړې شوي دي .دغه پروژې په عمده توګه د والیتونو ،ولسوالیو او په مختلفو والیتونو کې د والیتي شوراګانو د ادارو او استوګنې ودانۍ
دي چې په هغو کې د غزين والیت د اسالمي فرهنګ د مرکز بشپړې شوې لویې او کوچنۍ بنسټیزي پروژې شاملې دي .یادې پروژې په عمده
توګه د والیتونو او ولسوالیو اداري ودانۍ ،په والیتونو کې د کنفرانس سالونونه او په والیتونو کې میلمه خونې دي .دغه پروګرام په عین
حال کې د والیانو او ولسواالنو د دفرتونو لپاره موټرونه او د دفرت اثاثیه او تجهیزات برابر کړي دي.
د عامه ادارو سمونې :د والیانو  ۱۸مرستیاالن دوړوالی د پروسې پر بنسټ ګومارل شوی چی د والیانو د مرستیاالنو ټول شمیر  ۳۲ته لوړوي.
په  ۲۰۱۳کال کې  ۱۲۶ولسواالن هم د نوموړې پروسې له الرې ګومارل شوي دي .په دې توګه د  ۲۳۴ولسوالیو ولسواالن ګومارل شوي او د ۱۵
ولسوالیو مقامونه اعالن ته سپارل شوي دي .په مرکزي او والیتي ادارو کې  ۲۰رییسان ګومارل شوی او د تنخا

ښاروالیو کې پيل شوي ده .د  IDLGله تایید شوي جوړښت رسه سم د معاش او رتبو د سیستم تطبیق په مرکز او والیتونو کې  ۸۸سلنې ته رسیږي.
د سیمې او ملی موضوعاتو مالتړ :دمحلیارګانونود خپلواکې ادارې د افغانستان د سولې او بیا استقرار

او رتبو سیستم د هیواد په ۱۱

پروګرام ( )APRPپه مرکز ،والیتونو

او ولسوالیو کې د سولې او مجدد استقرار لپاره آسانتیاوي برابرې کړي او په دې الر کې یی هڅې رسه همغږې کړي دي .د  IDLGد افغانستان

د سولې او بیا استقرار پروګرام د  IDLGاو سولې د عالی شورا د سکرتریت ترمینځ د یوه پله

په توګه کار کړی ترڅو د والیانو ،ولسواالنو او په

محل کې د سولې او ثبات د مسئولینو ترمینځ د اوږد مهال مالتړ رامینځ ته کړي .د والیتي بیارغونې ډلو ( )PRTsد لیږد تګالره جوړه شوي او
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یوه د کار کمیټه رامینځ ته شوي چې د اړوندو وزارتونو په مرستې والیتي بیارغونې ډلې منحلې کړي .دمحلیارګانونوخپلواکېادارې د لیږد د
همغږۍ له کمیسیون رسه مرسته کړي او له هغه رسه یی مختلفو والیتونو ته د لیږد د پروسې د ارزونې لپاره سفر کړي او په والیتونو کې یی د
لیږد د جریان د څلورم او پنځم پړاو لپاره آسانتیاوې برابرې کړي دي.
دIDLGد پروګرام د دندو مدیریت :د  IDLGد همغږۍ او محلی پروګرامونو انکشاف ریاست د محلی حاکمیت

د غښتلی کولو لپاره د  IDLGهغو

پروګرامونو ته آسانتیا رامینځ ته کوي او د هغوي مدیریت کوي چې د مختلفو مرستندویانو له خوا متویل شوي دي :د افغانستان د سیمه ایز
حاکمیت پروګرام ( )ASGPد افغانستان د محلی حاکمیت د آسانتیا جوړولو د انکشاف پروګرام ( ،)ALGFDPد والیتي ادارې غښتلی کولو
او بدلون ( ،)SPADد سیمه ییزو رسنیو د معلوماتو مرکز ( ،)RMICSپه عمده ساحو کې ثبات ()SIKAاو د افغانستان د سولی او ادغام

پروګرام

( .)APRPبرسیره پر دې د همغږی او محلی پروګرامونو د انکشاف ریاست د تخنیکی حامیت د وړاندې کولو او په والیتونو او ولسوالیو کې له
مامورینو رسه د هغوی د اړیکو د ټینګولو له الرې د ملګرو ملتونو د ادارو ،نړیوالو موسسو او د څیړنی د ميل ادارو مالتړ کړي ده.
د سیمه ایز حاکمیت اداره :د  IDLGد همغږۍ او محلې پروګرامونو د انکشاف ریاست د سیمه ایز حاکمیت د درې میاشتنیو غونډود جوړولو
لپاره آسانتیاوې برابروي ،چیرته چې په سیمه کې د محلی حکومت ادارې له نړیوالې ټولنې رسه ګوري چې پریکړې او همغږي وکړي او د
حکومت د مهمو موضوعګانو په هکله معلومات رشیک کړي .یوناما د غونډې ګډ ریاست په غاړه لري او نورې ټولې ادارې او موسسې په
مستقیم او غیر مستقیم ډول د سیمه ایز حاکمیت د موضوعګانو په حل کې ګډون کوي.

د لومړیتوب ډله ییز او ميل پروګرامونه ()NPPs
د افغانستان د ميل پراختیايي سرتاتیژۍ پيل کیدو ته د لومړیتوب ورکولو په موخه افغان حکومت د  ۱3۸9کال د لندن په کنفرانس کې په
بیا تنظیم وړاندیز وکړ.

ډله ییز ډول د وزارتونو د

دا د ثبات ،د دندو رامینځ ته کولو ،اقتصادي ودې  ،او

یوې استازې او حساب ورکوونکې

ادارې په ګډون هغو موضوعاتو پورې اړوند و چې په نوموړي کنفرانس کې پرې بحث وشو.
حکومت په

وزارتونو پورې اړوند د لومړیتوب د ډله يیزو او ميل پروګرامونو د رامینځ ته کولو په موخه د وزارتونو په کچه غونډې او سال

مشورې تر رسه کړې او د چنګاښ د میاشتي په کابل کنفرانس

په

2010کې

د بیالبیلو کلسټر ډلو لپاره

او  NPPsپه بنسټیزو اصولو کې ښه څارنه او ارزونه او د بودیجې پالیيس جوړونې ته د یوې واحدې کړنالرې رامینځ ته کول شامل دي.

یې یو کاري پالن وړاندې کړ .د کلسټر

د  ۱39۱کال د لیندۍ په میاشت کې وروسته له یو لړ بیاکتنو  NPPs 22په شپږو ډلو کې ترتیب شول:
•امنیت :سوله او بیا پخالینه.
•حکومتداري :اقتصادي او مايل سمون ،د روڼوايل او حساب ورکونې ميل پروګرام ،باکفایت او اغیزمن حکومت ،سیمه ییزه اداره،
قانون او عدالت د ټولو لپاره  ،برشي حقونه او مدين مسولیت ونه.
•د برشي رسچینو پراختیا :د وړتیاوو د پراختیا له الرې له تلپاتې او سپیڅلې کار رسه مرسته ،پوهنه د ټولو لپاره ،د لوړو زده کړو لپاره
د فرصتونو زیاتول،

د افغانستان د ښځو لپاره د عمل د ميل پالن د چټک

پيل کیدو لپاره د وړتیا لوړول ( ،)NAPWAد روغتیا لپاره

برشي رسچینې.
•کرهڼه او د کلیو پراختیا :د اوبو او طبیعي رسچینو د پراختیا ميل پروګرام ،د هر اړخیزو کرهڼیزو تولیداتو او د مارکیټ د پراختیا ميل
پروګرام ،د کلیو د الرس رسۍ ميل پروګرام ،او د سیمه ییزو ادارو پياوړتیا.
•د زیربنا پراختیا :د سیمه ييزو رسچینو د دهلیز ميل نوښت ،د استخراجي صنایعو ميل پروګرام ،د انرژۍ د رسولو ميل پروګرام ،او د
ښاري مرستو ميل پروګرام.
•د خصويص سکټور پراختیا :د افغانستان د واحدې سوداګرۍ او د کوچنیواو منځنیو صنایعو د مالتړ رسه مرسته.
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د مرکزي احصائيې اداره ()CSO
www.cso.gov.af

د مرکزي احصاییې اداره چې په ۱3۵2ملريز کال کې جوړه شوه د  1384کال د کب په مياشت کې د ولسمرشیز فرمان پر بنسټ ديوې خپلواکې
ادارې په توګه اعالم شوه .د مرکزي احصائيې اداره یوه مرکزي حکومتي اداره ده چې د رسمي احصاییو د راغونډولو او خپرولو
لري.

دغه اداره له نورو دولتي چارواکو څخه

د ميل حسابونو،

دنده په غاړه

د بيو د انډیکس ،بهرنۍ سوداګرۍ ،او نفوسو په اړه معلومات راغونډوي

اوشننه يې کوي څو د اقتصادي ،مايل ،جوړښتي پاليسيو او نورو فعالیتونو د څارنې لپاره ترې ګټه واخیستل يش.
کارکوونکي
د مرکزی احصائيې اداره ۷۷۴ ،کارکوونکي لري چې  ۶۶۸یی نارینه او ۱۰۲یی ښځې دي.
سیمه ییز او والیتی دفرتونه
د مرکزي احصا ئيې اداري مرکزي دفرت په کابل کې ده او په ټولو  3۴والیتونو کې استازي اداري لري.
تجربې ،د تخصص او بوختیا ساحې
د مرکزي احصائيې د ادارې

چارې په لسو سرتو څانګو وېشل شوي دي :اقتصادي احصائيه؛ د نفوسو او ټولنيزه احصائيه؛ د ميل حسابونو؛

عملیايت ،د خپرونو او خپرولو ،د سرتاتیژیکي پالن جوړونې او له بسپنه ورکوونکو

رسه د اړیکو،

اداري ،داخيل ارزونې او پلټنې ،د

کارکوونکو روزنیز مرکز ،او یو سکرتریت.
د شمیرين د قانون له امتې مادې رسه سم (د رسمې جریدې د  200۶کال  ۸7۴ګڼه) CSO ،دا الندې دندې او مسوولیتونه پر غاړه لري:
•د سوداګریزو ،صنعتي ،مايل ،ټولنیزو ،اقتصادي ،چاپیریال او عمومي فعالیتونو او د خلکو د حالت په اړه د احصا یی وی معلوماتو
راټولول ،تصنیفول ،څیړل او خپرول
•د خپلو فعالیتونو په شمول د دولت له ادارو او وزارتونو رسه ،د احصا یی وي معلوماتو د راټولولو ،تضیفول او خپرولو په اړه ،مرسته
او همکاری
•د وزارتونو ،حکومتی ادارو او غیر دولتي موسسو له خوا د راټول شوو معلوماتو له تکرار او بیا خپرونو څخه مخنیوی
•په ټول هیواد کې د بشپړو اقتصادی او ټولنیزو شمیرنو جوړول او د هغې د یوځای کولو لپاره د واحد او همغږو پالنونو رامینځ ته کول
•د اړوندو وزارتونو او دولتي ادارو د ګټه اخیستني لپاره د وړ او مناسبو تصنیفونو او معیارونو رامینځ ته کول او تجویز کول
•په ودې کوونکي توګه د داسې مناسبو داتابیسونو (د معلوماتو زیرمې) جوړول چې پکښې احصا یی وي معلومات وجود ولري او له
قانون رسه سم له محرمو معلوماتو څخه پرته ،نورو ټولو معلوماتو ته د ټولو لپاره د الس موندنې آسانه کول.
•د دايس اصولو ټاکل چې پر اساس یی د احصا یی وي موخو لپاره د معلوماتو راټولول د نوموړو شمیرو تعمیمول او تصنیفول او دا چې
رسمي رقمونه او احصا یی ې څه وخت او څنګه خپاره يش ،آسان کړي.
د مرکزي احصائيې اداره الندنی خپرونی هر کال خپره کوی:
• د افغانستان کلنی احصائيوي کتاب
• د کورنیو له خوا د توکو او خدمتونو د لګښت د بیې د منځني اټکل ( )CPIکلنی کتاب
• د افغانستان د سوداګرۍ کلنی احصائيوي کتاب (هغه خپرونه چې پر بهرنۍ سوداګرۍ مترکز لري)

د الف څخه تر یا :د افغانستان لپاره مرستندوی الرښود
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د افغانستان د څيړنې او ارزونې واحد

• د افغانستان د نفوسو اټکل په والیتي او سیمه ییزه کچه د جندر او ښاري – کلیوايل هستوګنو په اړ
• د بهرنیو سوداګریزو احصاییو دری میاشتنی خپرونه
•په کابل او جالل آباد

کې د کورنیو له خوا د توکواو خدمتونو د لګښت دمیاشتنۍ بیې منځنی اټکل( ،)CPIاو دکورنیو

د ورځني

لګښت په اړه یوه درې میاشتینۍ ګڼه
اوسنۍ او راتلونکې پروژې :د مرکزي احصاییې اداره په ملی کچه شمیرنې ( ارقام) راټولوي او په والیتونو کې د وګړو شمیرنه او ټولنیزي-
اقتصادي څیړنې رسته رسوي .د مرکزي احصاییې د ادارې داتابیس احصاییې

راټولوي او د  ۲۰۱۴او  ۲۰۱۵کلونو لپاره د خلکو د ژوند د

وضعیت په اړه څیړنې بشپړوي.
 CSOخپل راپورونه مستقیام جمهور رییس ته وړاندي کوي او د احصا یی ې د ملې کمیټې او د رس شمیرنې ميل کمیټي(د موقت وخت لپاره
جوړه شوي ترڅو ميل رسشمیرنه جوړه کړي) له خوا ورته سال ورکول کیږی .دواړه کمیټې د مختلفو وزارتونو او خصويص سکتور استازيله

ځان رسه لري .د  CSOخپرونې په عمومي توګه په دري ،پښتو او انګریزي ژبو خپریږي او په منظمه توګه تازه معلومات د  CSOپه ویب پاڼې
کې ترالسه کیدای يش .ټول هغه سازمانونه چې په افغانستان کې د احصائيوي څیړنو د تر رسه کولو هوډ لري ،د قانون له مخې اړ دي چې خپل
فعالیتونه د مرکزي احصائيې له ادارې رسه همغږې کړي.

د ميل پيوستون پروګرام ()NSP
www.nspafghanistan.org

د ميل پیوستون پروګرام ،اوس په خپل یولسم کال او دریم پړاو ( )NSPIIIکې ،په افغانستان کې د یو سرت پراختیايي نوښت او په نړۍ کې
دوهم سرت ټولنیز پراختیا هڅوونکی پروګرام ګڼل کیږي .د ميل پیوستون د پروګرام موخه د سیمه ییزې ادارې جوړول او د هیواد په کچه ټولو
کلیوالو ټولنو ته د بنسټیزو زیربناوو برابرول دي .په ځانګړې توګه د

د لیږد (انتقال) په موده کې ،د دریم  NSPموخه د محيل حکومت او ټولنیز

اقتصادي پرمختګ لپاره د اغیزمنې وسیلې په توګه د ټولنې د پرمختیایي شوراګانو ( )CDCsجوړول ،غښتيل کول او ساتل دي.
د ميل پيوستون پروګرام په پام کې لري چې دغوموخو ته دپروګرام د څلورو مهمو برخو له الرې ورسیږي:
•د ډموکراټيکو ټاکنو له الرې د ټولنيزو پراختيايي شوراګانو جوړول؛
•د حکومتدارۍ د بنسټیزو دندو د تررسه

کولو او د ټولنې د پراختیايي اړتیاوو د په نښه کولو لپاره د ټاکل شوو ټولنیزو پراختیايي

شوراګانو د وړتیا لوړول؛
•د ټولنې د لومړیتوب ورکړل شوو زیربنايي فرعي پروژو لپاره چې د عامه ښیګڼو او/یا د تولیدي زیربنا تر کټګورۍ الندې دي ،ټولنیزو
پراختیايي شوراګانو ته د ځانګړې بودیجې برابرول؛ او
• د ټولنیزو پراختیايي شوراګانو(د ټولنې د ټاکل شوي استازي په توګه) او په بیالبیلوکچو د حکومتدارۍ او پراختیايي فعالینو تر
منځ د اړیکو هڅول.
د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت دميل پیوستون پروګرام  ،د پروژې د پلې کوونکې ادارې له الرې چې له یو مرکزې دفرت ،شپږو سیمه
ییزو همغږې کوونکو ادارو او  3۴والیتي مدیریتي ادارو څخه جوړه ده ،پلی کوي .که څه هم چې د ټولنې د پراختیايي شورا ګانو رامنځ ته
کیدل ،د وړتیا لوړول ،او تخنیکي مالتړ  30ميل او نړیوالو خدمايت موسسو ته د ميل پیوستون

د مرستندویو ملګرو( )FPsپه توګه سپارل

شوي دي ،خو د ميل پیوستون پروګرام د خپل اصيل پيل کوونکوي په توګه ګڼي.
د ميل پیوستون پروګرام په دریو وو پړاوونو کې پلی شو:
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1.1د ملی پیوستون د پروګرام لومړی پړاو( :)۱3۸۶-۱3۸2له مرستندویو ملګرو رسه تړون شوی و څو  ۱7،300ټولنې د ځانګړې بودیجې په
لومړي دور کې تر خپل پوښښ الندې راويل؛
2.2دوهم پړاو :)۲۰۱۱-۲۰۰۷(،له  FPsرسه د نورو ( )۵،۸۸۰ټولنو د پوښښ لپاره د وړیا مرستو ( ( )Block grantsد مرکزي حکومت له خوا
محلونو ته وړیا مرستې) په ملړۍ دورې کې تړون شوی ده.
 :)۲۰۱۶-۲۰۱۰(3.3د لومړۍ دورې د وړیا مرستو له لیارې د نورو ( )۱۳،۹۰۹ټولنو او همدا ډول د وړیا مرستو د دوهمې دورې له الرې د
( )۱۱،۸۴۴اوسنیو ټولنو تر پوښښ الندی نیولو تړون له  FPsرسه شوی دی.

د ميل پیوستون په پروګرام کې بسپنه ورکړل شوې فرعي پروژې اکرثاً کلیوايل زیربناوې دي ،او ښايي په عمومي توګه ترالندینیو سکټورونو
الندې تصنیف يش:
•ترانسپورت ۲۳،۲۱۴
•اوبه او د ناروغیو د خپریدو مخنیوی ۲۰،۸۱۱
•اوبه لګول ( خړوبول) ۱۸،۵۷۸
•بریښنا ۸،۱۷۴
•پوهنه او روزنه ۶،۷۱۱
•متفرقه ۸،۴۳۲
د ملی یووايل پروګرام ( )NSPموخه دا ده چې د  ۲۰۱۶کال تر سپتمرب پورې نورې  ۳۷،۰۸۹ټولنې د وړتیا مرستو په لومړۍ مرحله کې تر پوښښ
الندې ونیول يش او  ۱۱،۸۴۴ټولنې د وړیا مرستو د دوهم پړاو له الرې تر پوښښ الندې رايش .په دې موضوع کې به د ۳۷،۰۸۹

د ناروغیو د

کنرتول مرکزونو ()CDCsجوړول او شااوخوا  ۹۰،۰۰۰فرعي پروژو متویل د ( )۱.۷۸بلیونو ډالرو وړیا مرستو له الرې ،شامل وي .د ميل یووايل
پروګرام ( )NSPاټکل کوي چې په دې توګه به په هیواد کې د کلیوالو ټولنو شااوخوا ۹۰سلنه ترپوښښ الندې رايش.
د ميل پیوستون پروګرام ټولیزه بودیجه د  ۱3۸2کال د غويي له میاشتې نه د  ۱395کال د وږې تر میاشتې پورې

 2.۵میلیارده ډالره دهNSP .

خپله بسپنه له څلورو اصيل رسچینو څخه لکه ،د افغانستان د بیا رغونې وجهي صندوق( ،)ARTFد نړیوال بانک له نړیوالې پراختیايي
ټولنې( ،)IDAد جاپان

ټولنیز پرا ختیايي صندوق ( ،)JSDFچې د بودیجې مدیریت یې د نړیوال بانک ،او دوه اړخیزو بسپنه ورکوونکو له

خوا کیږي تر السه کوي.د آسټرالیا ،بلجیم ،کاناډا ،قربس ،د چک جمهوریت ،ډمنارک ،فرانسه ،فنلنډ ،جرمني ،ایټالیا ،هالنډ ،نیو زیالند ،
ناروې ،هسپانیه ،سویډن  ،سويزرلنډ ،انګلستان او د امریکې متحده ایالتونه او اروپايي ټولنه /کمیسیون

د مرنالونو او هایدروکاربنونو رسچینې
په  ۱3۸9کال

کې د پنتاګون له لورې د یوې تر رسه شوې جیولوجیکي رسوې له الرې د افغانستان تر ځمکې الندې پرتو مرنالونو ارزښت 1

تریلیون ډالره اټکل شوی دی ،په داسې حال کې چې د نورو اټکلونوله مخې د دې زیرمو ارزښت له  3تریلیون ډالرو څخه لوړ دی .افغانستان
اوس مهال د نړۍ په کچه د مرنالونو د دوه پیژندل شوو زیرمو یعنی د عینکو د مسو او د حاجی ګک د اوسپنې د زیرمو درلودونکی دی.
افغانستان همدا راز د رسو زرو او قیمتي ډبرو د درلودلو امکانات هم لري .که څه هم چې د سکرو ځینې کوچني دولتي

کانونه د هیواد په

کچه د ټولو حکومتي پروژو په منځ کې د ماليې ورکوونکو یوه سرته برخه جوړوي خو ،د کانونو په برخه کې د سرتې سوداګریزې کچې کانونه
موجود نه دي .د کانونو د وزارت د اټکل له مخې په  ۱۴02ملریز کال( 202۴زیږدیز) کې به د مرنالونو استخراج د

افغانستان د ۴۵-۴2 ،GDP

سلنه به تأمین کړي.
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په 2009م کال کې د افغانستان حکومت د استخراجي صنعت د روڼوالې نوښت( )EITIالسلیک
د حکومت له خوا له کمپنیو څخه د تر السه شوو عوایدو او حکومت ته
خلکو د خربتیا

کړ ،د خپلې خوښې یو نړیوال ستندرد دی چې

د کمپنیو له خوا د ورکړل شوو پیسو د څارنې

او د عوایدو په هکله د

له الرې د کانونو ،تیلو او ګازو د کمپنیو او حکومت تر منځ د عوایدو د بهیر د روڼتیا د زیاتولو په موخه رامنځ ته شوی دی .د

افغانستان حکومت د دې له السلیک کولو راهیسې ،هڅه کړې څو د غه معیارونه د افغان کانونو په سکټور کې په پام کې ونیيس او د ۱39۱
کال د تلې په میاشت کې له  200څخه د زیاتو کانونو او هایدرو کاربنونو د قرار دادونو په اړه د دې وزارت په ویب پاڼه کې تفصیالت خپاره کړي
دي .حکومت همدا راز د مرنايل رسچینو په اړه دوه سندونه خپاره کړي دي :د تيلو ،ګازو او د کانونو د سکټور لر لید ،او د استخراجي صنعت
غوره ميل پروګرام .دا د کانونو د یو پیاوړي ،روڼ سکټور لپاره سرتاتیژي ټاکي ،چې د افغانانو له اقتصادي ثبات رسه به مرسته وکړي ،پر
نړیوالو مرستو به د تړاو کچه راټیټه ،او پر افغانانوبه پراخې مثبتې اغیزې لري.
ترکمنستان ،افغانستان ،پاکستان ،او هندوستان په  ۱3۸9کال کې د  (TAPIترکمنسان -افغانستان-پاکستان -هندوستان نل لیکه) د ګازو
د نل لیکې قرار داد السلیک کړ .د اټکل له مخې دا د افغانستان یوه سرته پراختیايي پروژه ده او په کال کې

 33بلیون مرتمکعبه طبیعي ګاز

له ترکمنستان څخه د افغانستان له الرې پاکستان او بیا به یې هندوستان ته ولیږدوي؛ د  ۱،7۵3کیلومرتو په اوږدو د نل لیکې  73۵کیلو
مرته به د افغانستان له خاورې تیره يش.
نړیوال بانک اوس مهال د  ۵2میلیونو ډالرو په ارزښت د طبیعي رسچینو دویمه پنځه کلنه پراختیايي پروژه چې په  2016کال کې به بشپړه يش
پیل کړې ده .په  2012کال کې د کانونو او پطرولیم وزارت د افغانستان د مرتاکمو طبیعي ګازو پروژه پیل کړې ده څو افغان پیرودونکو ته

د

موټرو او د انرژۍ د تولید لپاره د پطرولو او ډیزلو لپاره بدیل په ټیټه بیه ،تصفیه شوی،او په هیواد کې د ننه تولید کړي.
په افغانستان کې د استخراج

د کار

د پیل په موخه دوه داوطلبۍ بهرنیو کمپنیو ته سپارل شوي دي .په  ۱3۸7کال کې د عینکو د مسو د کان

د را ایستنې د امتیاز په هکله د چین د MCC

برخې په توګه  MCC ،هوکړه وکړه څو:

Metallurgical Corps of Chinaپه مرشۍ یو کانسورټیم رسه مذاکره وشوه .د مزایدې د

•د مسو د ویلې کولو یوه کارخونه جوړه کړي.
•په کال کې  2۵0،000ټنه مس تولید کړي.
•د  900کیلومرته په اوږدوايل د اوسپني پټلۍ جوړه کړي.
•د  ۴00میګاواټو په ظرفیت په سکرو چلیدونکي برښنا کارخونه جوړه کړي.
•د افغانستان حکومت ته د امتیاز حق ورکړي.
په  ۱390کال کې د حاجي ګک د اوسپنې د کان داوطلبي د ( )Kilo Goldmines of Canadaاو د هندوستان د فوالدو د کمپنۍ په مرشۍ
یو کانسورتیم ( )SAIته وسپارل شوه  .دې کانسورتیم په ډاګه کړه چې په پام کې لري  ۱۱بلیون ډالره د اوسپنې د را ایستنې ،د فوالدو د یوې
دستګاه او د انرژۍ د یوې دستګاه د جوړولو ،او د اورګاډي د پټلۍ د جوړولو په موخه په افغانستان کې پانګونه و کړي.
د بغالن په والیت کې د قرازغن د رسوزرو کان د  ۱3۸9کال د مرغومي په میاشت کې  )AKNR) Afghan Krystal Natural Resourcesاو

( Central Asian Resources (CENTARپه ګډون له یوې ګډې کمپنۍ رسه تړون وشو .د  ۱0کلونو په اوږدو کې د سپړنې او په کار اچونې
پانګه  ۵0میلیونو ډالرو ته رسیږي.
د  ۱390کال د لیندۍ په میاشت کې افغان حکومت د مرنالونو د سکټور د په کاراچونې په برخه کې د خپلو هڅو په دوام د هرات ،رسپل ،غزين
او بدخشان په والیتونو کې د مسو او رسو زرو د څلورو سرتو کانونو د امتیاز د ترالسه کولود داوطلبۍ بهیرپیل کړ ،او په څو لسیزوکې یې
خپل د تیلو د تولید لومړنی نړیوال تړون السلیک کړ .د چین د ميل پطرولیم د کمپنۍ او وطن ګروپ رسه د تړون له مخې به د رس پل او فاریاب
په والیتونو کې د آمو د سیند د تیلو حوزې پراختیا ومومي.
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د  20۱3کال په اکتوبر کې ،د کانونو او پرتولیم وزارت ( )MoMPد تیلو د استخراج او تولید څوکلنیز تړون د افغانستان په شامل کې د افغان
تاجیک د تیلو او ګازو دوه ذخیرې (زیرمې) دانرژی کمپنیو له یو نړیوال کنرسسیوم رسه السلیک کړ .د  20۱3کال په دسمرب کې ،د کانونو اوپرتولیم وزارت ( )MoMPد کابل والیت د چارآسیا په ولسوالۍ کې د کرومایت کان په هکله د داوطلبی یوه سیايل تررسه کړه.

د نشه يي توکو پر وړاندې مبارزه ()MCN

www.mcn.gov.af

په افغانستان کې د کوکنارو د کرکیلې د سیايس او اقتصادي بې ثباتۍ اغیزې د افغانستان حکومت او نړیوالې ټولنې له خوا منل شوي
دي .په وروستیو کلونو کې له نشه یي توکو رسه د مبارزې وزارت خپلې له نشه يي توکو رسه د مبارزې هڅې پیاوړې کړي،

نړیوال او ميل

پراختیايي وزارتونه یې هڅويل څو مرشوع کلیوايل معیشت پیاوړی او متنوع کړي .له نشه يي توکو رسه د مبارزې وزارت ،د دفاع وزارت ،د
مالیې وزارت ،د بهرنیوچارو وزارت ،د حج او اوقافو وزارت ،د کورنیو چارو وزارت ،د ميل امنیت له لوی ریاست ،د افغانستان له نشه یي
توکو رسه د مبارزې پولیسو ،او افغان ميل پولیسو په ګډون له یو شمیر وزارتونو او نوښتونو څخه د نشه يي توکو د لیږدوونکو په نیونه او په
هغو سیمو کې چې بزګر د اپینو لپاره یو مناسب بدیل لري د کوکنارو د جرړو د ایستلو د هڅو له کبله یې مالتړ کړی دی .
که څه هم په  20۱3کال کې په افغانستان کې د کوکنارو کښت ،له اغراق څخه پرته ،خپلې ډیرې لوړې کچې ته ورسید .په افغانستان کې د
کوکنارو په هکله د  20۱3کال رسوي څرګندوي چې ددې بوټي کښت د  2007کال د  ۱93،000هکتارځمکو په پرتله ،شا او خوا  209،000هکتارو
ته رسیدلی ،او د  20۱2کال په تناسب  3۶سلنه ډیر شوی دی .ددې ترڅنګ دافغانستان په شامل کې د فاریاب او بلخ والیتونه چې پخوا له
کوکنارو خالص اعالن شويوو خپل نوموړی موقف له السه ورکړي ده .په عمومي توګه د تریاکو تولید په  20۱3کال کی شا او خوا  ۵،۵00ټنو ته
لوړ شو چې د  20۱2کال په پرتله  ۴0سلنه ډیروالی ښیي.
تجربې ،د تخصص اوبوختیا ساحې
له نشه یې توکو رسه د مبارزې موضوع

ته د یوې هر اړخیزې مسألې په توګه په پام رسه ،له نشه يي توکو رسه د مبارزې وزارت له نشه يي توکو

رسه د مبارزې د پالیسۍ او سرتاتیژۍ د پيل کیدو

او ټولو فعالیتو نو له همغږۍ څخه څارنه کوي .دغه وزارت

د کورنیو چارو،

د کرهڼې،

اوبولګولو او مالدارۍ  ،د کلیو د بیا رغونې او پراختیا ،د عامې روغتیا ،د مالیې له وزارتونو او د ملګرو ملتونو د نشه يي توکو او جرمونو د
ادارې

په ګډون

له ګڼ شمیر ملګرو رسه نږدې همکاري لري .لکه چې د افغانستان په ميل پراختیايي سرتاتیژۍ او د  ۱3۸۵کال د نشه یي توکو

د کنټرول په ميل سرتاتیژۍ کې په ډاګه شوې ده  ،له نشه يي توکو رسه د مبارزې وزارت به د کوکنارو د کرکیلې ،تولید او لیږد رالیږد(قاچاق)
او په نشه يي توکو د روږدوايل په برخه کې د تلپاتې کمښت د تضمین په موخه اغیزمن میکانیزمونه او بهیرونه را منځ ته کړي.له نشه یي توکو
رسه د مبارزې
دوه ادارې

وزارت د قانون د پيل کولو په موخه
طرح شوي دي:

دکورنیو چارو د وزارت له نشه یې توکو رسه د مبارزې د مرستیال وزیر تر مرشۍ الندې

دافغانستان له نشه يي توکو رسه د مبارزې پولیس ،او د نشه يي توکو ځانګړی افغان ځواک .د  2،۵00رستېرو

درلودونکی  CNPAله نشه يي توکو رسه د مبارزې د قانون د پيل کیدو د همغږۍ لومړنۍ مسؤوله اداره ده ،او د نشه يي توکو د لیږد را لیږد د

پام وړ جرمونه په نښه او پلټي .د  CNPAبیالبیل مرکزې واحدونه د نړیوالو ادارو له خواروزل شوي دي لکه د مخنیوي ميل اداره او

حساسه

پلټونکې اداره ،د امریکې د نشه يي توکو د ادارې له خوا سال مشورې ورکول کیږي.له نشه يي توکو رسه د مبارزې د ځانګړی افغان ځواک
دنده د هیواد په کچه

د  CNPAرسه په ګډه همکارۍ کې د مخنیوي عملیات دي .همدا راز د رسحدي پولیسو په ګډون  ANPته له نشه يي توکو

رسه د مبارزې روزنې ورکول کیږي.
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رسنۍ
د  ۱9۶۴څخه تر  ۱973کلونو ترمینځ په اساسی قانون کې تر بیا کتنو پورې ،چې په مطبوعاتو کې یی نسبي آزادي رامینځ ته کړه ،په افغانستان
کې ټولو رسنیو په دولت پوري اړه لرله .د مطبوعاتو آزادي د طالبانو د حاکمیت په دوران کې ،چې د رشیعتله رادیو پرته چې له اسالم څخه

یی

د طالبانو د تعبیر او دولتي تبلیغات لپاره کار کاوه ،ټولې رسنۍ منع کړي ،تر ټولو ټیټی کچې ته ورسیده .د افغانی د اوسنیو رسنیو تر ټولو
ښکاره بڼه او خصوصیت (د طالبانو

تر حکومت وروسته د هغوی له یو واري او خورا ډیرې ودې څخه پرته) د هغوي څو ډول والی او تنوع ده.

نوموړې افغانې رسنیزي موسسې له افغاين ټولني رسه یوشان په لوړه کچه په قومي ،مذهبی ،ژبنی ،سیاسی او نورو هویتونو ویشل شوي دي.
د نړیوال ایتالف له مداخلې وروسته او «دموکراسی» ته د طالبانو د حاکمیت لیږد ،د رسنیو سکتور يب ساري وده وکړه :اوس اوس له  70څخه
ډیر تلویزیونی مرکزونه 180 ،رادیويي مرکزونه او له  400ډیر چاپی مطبوعات شتون لری .په هر صورت ،د رسنیو له کانالونوڅخه افغاين ډوله
تر ډیرې کچې د پخوا په شان پايت ده ،او تر لسیزو تبلیغاتو اوریدنې وروسته افغانان ښه پوهیږي چې ټولې رسنۍ له ټاکلو ګټو

ګټه اخیستنه

څخه استازیتوب کوي او د مضمونونو خپرول د یو خاص علت له کبله کوی.
تاوتریخوالی د افغانستان په ډیرو کلیوالو سیمو او همدايس په ښاري مرکزونو کې ،چیرته چې د رسنیو تولید او خپریدلو مبداء واقع ده ،د
جاری

معیارونه ترمینځ دوام لري .له افغانستان څخه بهر پروګرامونو خپریدل هم خپلو منل شوو مسئلو ته دوام ورکوي چې د افغاين ټولنې

لپاره نه دي .ددې ترڅنګ د  2009کال د ټولیزو رسنیو قانون

د اسالم د ارزښتونو او ميل امنیتي ګټو پر ضد د هر ډول موضوعاتو خپرول منع

کوي ،خو دې دواړو موضوعګانو ته تردې نور وضاحت نه دي ورکړ شوي.
د افغانستان رادیو تلویزیون ( )RTAپه واقعیت کې د تلویزیوين او رادیویي خپرونو یوازنۍ ميل سیستم ده ،خو هغه د ميل خپرونې پرځای
د کابل د حکومت د آواز په توګه پیژندل کیږي او د لږ اوریدونکي او کتونکي لري .په خصويص برخه کې پنځه رسنیزې ډلې تسلط لري چې
رادیویي او تلویزیوين ( ځینې یې دواړه) شبکې پرمخ وړي )۱ :د آریانا تلویزیوين شبکه ( ( )ATNآریانا ،آریانا انرتنیشنل او د آریانا نیوز
تلویزیون ،آریانا اف .ام ( )FMاو د آریانا نیوز رادیو) )۲،د موبی ډله (طلوع ،طلوع نیوز ،او ملر تلویزیون ،آرمان اف.ام ()FM
رادیو))۳،

او اراکوزیا

د سبا د رسینو اداره ( د سبا تلویزیون او نوا راډیو) )۴،د کلید ډله ( په ټول هیواد کې  ۸محيل رادیوګانې) ،او  )۵د نور

تلویزیوين شبکه.
راډیو اوس هم د افغانانو لپاره ،په تیره بیا له ښارونو څخه بهر ،عمده رسنۍ ده چې د نفوس نیام یی خلک هره ورځ ورته غوږ نیسی.
د پاخه عمر په خلکو کې د سواد ټیټه کچه ددې سبب کیږي چې د ښاري روڼ انډو او د سیايس پوهانو څخه پرته ،چاپي رسنۍ محدود
اهمیت ولري.
د مخابراتو او معلومايت تکنولوژي د وزارت د معلوماتو پراساس انرتنیت ته الس موندنه د  ۷سلنې په شااوخوا کې ده نوځکه د راډیو په پرتله
د د عالقې وړرسنۍ نه شمیرل کیږي.
د رسنیو لویه برخه د نړیوالې ټولنې له خوا په ګډه متویلیږي ،NAI .له رسنیو رسه عالقه لرونکی ډله ،اټکل کوی چې له افغانستان څخه د
نړیوالې ټولنې له وتلو رسه سم به د اوسنیو رسنیو  ٪ 20برخه له مینځه الړه شی .وروستۍ څیړنې هم څرګندوي چې په  20۱۴کال کې د نړیوالو
ځواکونو له تګ وروسته چې نړیوال متویل لږ والی مومي ،رنسیز فعالیت د پام وړ لږوالی پیدا کوي .د افغانستان د عمومی اقتصاد د
کمزورۍ پایله به دا وي چې د ټولو اوسنیو رسنیو له شتون څخه مالتړ به نه شونۍ يش.
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ميل بودیجه

www.budgetmof.gov.af

د افغانستان حکومت هر کال

ميل بودیجه

جوړوي ،چې دغه بودیجه د هامغه کال د خدمتونو د برابرولو د

لګښت

یو اټکل دی ،او دې

خدمتونو ته د پیسو د ورکړې څرنګوالی مشخصوي .د افغانستان مالی کال د مرغومی په لومړی نیته پیل کیږی او ملړی کال د لنډی میاشت
په دیرشمه ختمیزی .چه د میالدی کال له دسمرب  )2014( 22تر  21دسمرب ( )2015رسه سمون خوری.
د  ۱394مايل کال ( )20۱4-20۱5لپاره ميل بودیجه  458.192بلیونه افغانۍ ده ،چې کابو
پرتله  2۸سلنه زیاتوالۍ څرګندوی .دغه رقم

پرته له پراختیايي بودیجې څخه

8 .048

بلیون ډالره کیږي .او د  ۱393ملریز کال په

چې د حکومت له چوکاټ څخه بهر لګیږي

یواځې اصيل بودیجه

څرګندوي .
د ملی بودجې متویل له درې رسچینو څخه رس ته رسیږی :محلی عواید ،د مرستندویانو له خوا مرسته او پورونه :د  ۱394ملریز کال د بودجې

 2 .323بلیون ډالره ( )٪ 29له محلی عوایدو 5 .652 ،بلیون ډالره ( )٪ 70د مرستندویانو د مرستې له لیاری متویل شوی ،او  ٪ 1کرس لري.
لګښتونه د هغوی د موخو له مخې تصنیف شوې دي .عادي لګښت

هغه پیسې دي چې د حکومت د

ورځنیولګښتونو لپاره لکه د ملکي

مامورینو  ،ښوونکو ملی پوځ او پولیسو د معاشونو؛ د دفرتونو او نورو بنسټونو د لګښتونو؛ د تجهیزاتو او ماشینونو
موټرونو

د پیرودنې لپاره لګیږي.

لکه کمپیوټرونو او

ددې لګښتونو زیاتره برخه پیسې له مالیو او نورو کورنیو رسچینو څخه تر السه کیږي .د  ۱394کال لپاره د

ملریز کال عادی بودجه  4 .838بلیون ډالره ده.

د عادي بودیجې تر څنګ

د هیواد کورنۍ یا اصيل پراختیايي بودیجه

ده .چې د مالیې وزارت

سمه تر تیب شوې ده .دا هغه پیسې دي چې د خدمتونو د برابرولو پر پراختیا او ودې لګیږي.
بڼه ده.د نوو ښونځیو او پوهنتونونو جوړول ،د نوو سړکونو او الرو جوړول،
کرهڼیزې پراختیا رسه مرسته ،د برشي رسچینو د وړتیا لوړول
بلیون ډالرو ته رسیږی.

د الف څخه تر یا :د افغانستان لپاره مرستندوی الرښود

له خوا د حکومت له محاسبوي کړنالرو

رسه

ددې لګښت زیاتره برخه د پراختیايي پروژو په

د اوبو رسولو او روغتیا ساتنې د نوو پروګرامونو جوړول ،له

او نور .د  ۱394کال لپاره اصيل پراختیايي او انکشافی بودجه یی

3 .210
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د افغانستان د څيړنې او ارزونې واحد

نا دولتی موسسی او مدنی ټولنی
د اړیکو دفرت()TLO

www.tloafghanistan.org

د اړیکو دفرت( )TLOیو افغان غیر حکومتي سازمان دی چې د  ۱3۸2کال په پای کې د سویس د سولې د سازمان ( )swisspeaceد آزمایښتي

پروژې په توګه چی د هایرنیش بل بنست (  Heinrich Böll Foundationله خوایې مالتړ کیده) د ښې حکومتدارۍ په اړه د ټولنې د
مرشانو د وړاندیزونو په پایله کې رامنځ ته شو .د دې ټولنو مرشان په خپلو اړوندو ټولنو کې د سویل ختیځو سیمو په کچه د سولې او بیا
پخالینې په بهیر کې د ګډون لپاره د مرستې غوښتونکي وو.
کارکونکی
د اړیکو دفرت 110کارکونکورسه په  5سیمه ییز دفرتونو کی فعالیت لری.
والیتی دفرتونه
د اړیکو دفرت په  25والیتونو کی کار کری دی او اوس محال د افغانستان په  15والیتونو کی فعالیت لری.
د اړیکودادارې ( )TLOدفعالیتونو پنځه عمده برخې دا دي :څیړنه ،مالتړاو واکمن کول ،د سولې رامینځ ته کول (عدالت ته الس موندنه ،آزار
نه رسول /حساس چاپیریال) ،د مالتړمسایل اود معیشیت ښه والی
دخپل کار له پیل راهيسې د لس کلونو په ترڅ کې دې سازمان د خپلو فعالیتونو لړۍ په اصل کې د څیړنې او شننې ،او د سولې او ثبات له یو

لړ جرګو رسه دمرستې له الرې له سویل ختیځ نه سویل ته( په  ۱3۸۴کال کې) او ختیځ ته ( په  ۱3۸7کال کې) غځولې ده .په  ۱3۸7کال کې TLO
په شاميل او مرکزي والیتونو کې خپل فعالیتونه پیل کړي دي؛ او په  ۱390کال کې یې په لویدیځو والیتونو کې څیړنې او شننې پیل کړي دي.

د افغان ښځو شبکه ()AWN

www.awn-af.net

د افغان ښځو شبکه يوه ناپییلې ،ګټه نه جوړونکې اوغیرحکومتي ټولنه ده چې د افغان ښځو د واکمن کولو او په افغان ټولنه کې د هغوي د
برابر ګډون د ډاډمن کولو لپاره کوي .د دغې شبکې غړي په عین حال کې د ماشومانو ونډه اوارزښت

د افغانستان په راتلونکي کې پيژين او په

دې توګه له ماشومانو څخه مالتړ او د هغوي د وړتیا لوړول خپل اسايس کار ګڼي .نوموړې شبکه هڅه کوي د خپلو غړو اغیزمنتوب د هغوي د
ګډون او یو بل رسه د مرستې ،له یو بل څخه د مالتړ او د هغوي د ځانګړو ظرفیتونو د لوړولو له الرې غښتلی کړي.
د چین په بیجینګ کې د ښځو په اړه د ملګرو ملتونو له څلورم کنفرانس څخه را وروسته چې په هغه کې له مختلفو ادارو څخه افغان ښځو او
د ملګرو ملتونو ادارو ګډون کړای وو ،د افغان ښځو ترمینځ د یووايل او مرستې په موخه د افغان ښځو د شبکې د جوړولو مفکوره رامینځ ته
شوه .د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د ښځو د خوځښتونو څخه په الهام اخیستلو رسه ،په  ۱۹۹۵کال کې ګډون کوونکو د نورو افغان ښځو رسه یو
ځای پریکړه وکړه چی د افغان ښځو شبکه (  )AWNجوړه کړي.
د افغان ښځو د شبکې لرلید داسې یو افغانستان وو چې په هغه کې ټول غړي -ښځې ،ماشومان او نارینه – برابر ګډون ولري .برسیره پر دې ،د
شبکې غړو د زړه له کومي غوښتل چې داسې افغاين ټولنه جوړه کړي چې د ښځو سرتو وړتیاوو او د افغاين فرهنګ او ټولنې په جوړولو کې د
هغوي ونډې ته ارزښت او درناوي ولري او هغوي ؤهڅوي.
د افغان ښځو شبکه ( )AWNد افغانستان د ښځو د خوځښت بنسټ جوړوي ،او په هیواد کې د ښځو د مخ په ډيریدو جوړښتونو لپاره خدمت
کوي .دافغان ښځوشبکه په کابل  ،هرات او جالل آباد کې غښتلی حضور لري او د خپلو محيل ګډون کوونکو له الرې په ډيرو نورو والیتونو
کې هم کار کوي .د افغان ښځو شبکه د یو لړ موسسو د شبکې جوړولو دندې تررسه کوي او همدا ډول د جنسیت پربنسټ د تاوتریخوايل له
مینځه وړلو ،د ځوانانو د وړتیا لوړولو او د نجونو د زده کړې لپاره خپلې پروژې مخ ته بیایي.
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دافغان ښځوشبکه د شاوخوا  ۱۱۲غیر حکومتی غړو او  ۵،۰۰۰انفرادی غړو لپاره یو چرت ده چې د افغان ښځو د مالتړ لپاره ژمن دي .د افغان
ښځو شبکه دا الندې سرتاتژیک لومړیتوبونه لري:
•په سوله او امنیت کې د ښځو ګډون
•په سیاست کې د ښځو ونډه اخیستل
•د ښځو لپاره ټولنیز او حقوقی مالتړ

سیمه ییز او والیتي دفرتونه
په کابل کې د مرکزي ادارې په شمول ،د افغان ښځو شبکه په افغانستان کې اته فعالې څانګې لري او د یادو څانګو له الرې په  ۲۸والیتونو
کې د غړو ادارو د کارونو مالتړ کوي .په  ۲۰۱۴کال کې د مرستندویانو د سخاوت څخه ډکو ملی مرستو او متویل په نتیجه کې ،د افغان ښځو
شبکې په سیمه ایزه کچه خپل فعالیتونه د څو نویو دفرتونو د جوړولو له الرې پراخ کړل .دافغان ښځوشبکې له پخوا څخه په هرات او جالل
آباد کې سیمه ایز دفرتونه درلودل او اوس یی په کرن ،مزار رشیف ،بامیان ،کندهار او پکتیا کې نوي سیمه ییز دفرتونه پرانیستي دي چې
ګاونډي والیتونه هم تر پوښښ الندې نیيس.

تجربې ،تخصيص ساحې او ګډون
په  ۲۰۱۲کال کې  AWNد ښځو د دوو استازو هیاتونو مالتړ وکړ چې په شیکاګو کې د ناټو په څنډه ایزو غونډو کې ګډون وکړي او د ګډې
اعالمیې په هکله dی غربګون وښود .دافغانښځوشبکې په عین حال کې یوه ښځینه وینا کوونکې هم معريف کړه چې د توکیو د  ۲۰۱۲کال د
جوالی د میاشتې په کنفرانس کې وینا وکړي .دافغان ښځوشبکه یو کتابتون او انرتنیټ کايف د ښځو د غیر حکومتي موسسو د استفادې
لپاره لري او همدا ډول غړې موسسې اجازه لري چې د خپل فعالیت ریپوټونه دافغان ښځو دشبکې په ویب پاڼه کې وړاندې کړي او آنالین زده
کړو او نورو رسچینو ته الس موندنه ولري.
د  UNSCRد  ۱۳۲۵شمیرې پریکړه لیک د تطبیق د نظارت له الرې ،دافغان ښځوشبکې داسې موقف ترالسه کړي چې په ميل او بین املليل
ساحه کې د سولې په پروسې کې په پریکړه کوونکو کچو کې د ښځو د ګډون مالتړ وکړي .دافغان ښځوشبکه د حامیت او مالتړ ترڅنګ ،د
افغانستان د سولې د عايل شورا د غړو د ظرفیت په لوړولو کې ونډه لري او همدا ډول په افغانستان کې د ۱۳۲۵شمیرې پریکړه لیک دتطبیق
لپاره د ميل کړنې پالن په جوړولو کې یې هم برخه اخیستي ده چې د  ۲۰۱۴کال په پای کې به خپور يش.
دافغان ښځوشبکه باور لري چې د یوې ولسواکې ټولنې د جوړولو لپاره په سیاست کې د ښځو ګډون رضوري ده .په هر حال ،دافغان ښځوشبکه
په دې هم پوهیږي چې په سیاست کې د ښځو د پراخ ګډون لپاره د ښځو ټولنیزه– اقتصادي واکمني

ډيره عمده ده .په دې توګه نوموړې شبکه

له ښځو رسه مرسته کوي ترڅو هغه ټولنیز او فرهنګي خنډونه له مینځه یويس چې په ټولنه کې د هغوي د برابری برخې اخیستني مخنیوی کوي.
د  ۲۰۱۴کال په جریان کې دا ډول مالتړ په عمده توګه د زده کړو ،شبکه جوړولو او تبلیغاتی فعالیتونو د آسانتیا وو له الرې تررسه شو .دافغان
ښځود شبکې یوه ډیره غټه الس ته راوړنه په سیاست کې په ملې کچه د ښځو د ګډون لپاره دا شعار وو چې " زمونږ رایه زمونږ برخه لیک" ده.
داسې باور شتون لري چې ښځو د  ۲۰۱۴کال د اپریل د میاشتې د ولسمرشۍ او والیتي شوراګانو په ټولټاکنو کې ډیره سرته برخه لرله.
دافغان ښځودشبکې د چټک غربګون نوښت ( )RRIچې قانوين او ټولنیز حامیتي خدمتونه وړاندې کوي د لومړی ځل لپاره د  ۲۰۱۲کال د مې

په میاشت کې جوړ شو RRI .په عمده توګه د  AWNد غړو ادارو له الرې حقوقي مرستې وړاندې کوي.د چټک غربګون نوښت په عین حال کې
دافغان ښځودشبکې د مالتړ د هڅو په اړه معلومات وړاندې کوي چې حقونو او عدالت ته د ښځو الس موندنه سمون ومومي .دغه

نوښت د

ادارې د جوړیدو څخه راهیسې د ښځو په وړاندې د بیړين تاوتریخوايل له  ۹۰۶څخه ډیرې پيښې ثبت او اداره کړي دي .د چټک غربګون نوښت
له کړنالي رسه سم  ،د تاوتریخوايل ټولې پیښې چې د  RRIادارې ته رسیديل هغو غړو ته راجع شوي چې په ميل کچه حقوقی مرسته او مالتړ
وړاندې کوي ،او هغه پیښې تعقیبوي چی عديل ادارو ته استول شوي دي.
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د افغان نا دولتي سازمانونو د همغږۍ اداره ()ANCB

www.ancb.org

د افغان غیر دولتي سازمانونود همغږۍ اداره ( )ANCBپه  ۱370کال کې د افغان غیر دولتي سازمانونو ،ملګرو ملتونو ،نړیوالو سازمانونو
او مرستندویه ادارو او حکومت تر مینځ د فعالیتونو دهمغږۍ په موخه جوړه شوه .دغه اداره د خپلو  200غړو سازمانونو د وړتیا د لوړولو په
موخه ورکشاپونه ،سیمینارونه ،او دهمکارۍ آسانتیا برابروي.
ددې ادارې غړیتوب یواځې په افغان غیر دولتي سازمانونو پورې محدود دی.

ددې ادارې د غړیتوب لپاره غوښتنې د  ۱۵کسیزمدیره پالوي

له لوري مالحظه او تأییدیږي ،دغه پالوی د یوه کال لپاره د عمومي غونډې له خوا ټاکل کیږي.
کارکونکی
دغه اداره  20کارکونکی لری چه  4ښڅی او یو رضاکار په کی شامل ده.
والیتی دفرتونه
د د افغان غیر دولتي سازمانونود همغږۍ اداره مرکزي دفرت په کابل او سیمه ییزې څانګې یې په جالل آباد او میدان وردکو کې موقعیت لري.
تجربی ،د تخصص ساحی او دندې
دغه اداره خپلې غونډې
راڅرخي

چې پر بیالبیلو موضوعاتو لکه روغتیا ،ښوونې او روزنې ،کرهڼې ،روغتیا ساتنې،

په میاشت کې یو ځل جوړوي.

ارزونې  ،مدیریت ،مايل ،اداري
روزنیزکورسونه

همدا راز دا اداره

د خپلو غیر دولتي

بیا رغونې او حکومتی پالیسو

غړوسازمانونو د تخنیکي وړتیا د لوړولو په موخه

د اړتیاوو د

پراختیا ،برشي حقونو ،ډموکراسۍ ،حقوقي پوهاوي ،رپوټ او وړاندیز لیکنې په برخه کې سیمینارونه او

جوړوي .همدا راز دغه اداره د خپلو غړو لپاره

په خپله اداره کې د انټرنټ اسانتیاوې برابروي او یوه اوونیزه خربپاڼه ،او د

پیوستون په نامه درې میاشتنۍ مجله او د خپلو ټولو غړو یوالرښود کتاب خپروي .
د افغان غیر دولتي سازمانونود همغږۍ د افغانستان د مدين ټولنې د مالتړ په نوښت ( ،)ACSSIد مدين ټولنو (/)CSOغیر حکومتی موسسو
( )NGOsد ظرفیت د لوړولو پروګرام په لسو والیتونو لکه (کابل ،ننګرهار ،لغامن ،کرن ،پکتیا ،خوست ،لوګر ،غزنی او وردک) کې پرمخ
بیایي.
د ظرفیت د لوړولو د پروګرام غټې او عمده بیلګې او برخې دا دي :د اداري فساد پر ضد مبارزې څخه مالتړ ،د پروژو مدیریت ،مالی /محاسبوی
چارې او د ریپوټونو او د وړاندیزونو جوړول.
د افغان غیر دولتي سازمانونود همغږۍ اداره پخپله اداره کې د خپلو غړو لپاره انرتنیتي آسانتیاوې برابروي او د خپلو ټولو غړو د
نومونوالرښود جوړوي.
د افغان غیر دولتي سازمانونود همغږۍ اداره

پخپله د خپلې خوښې د کار د ادارو د نړیوالې اتحادیې ( ،)ICVAد مدين ټولنې نړیوال انجمن

( ،)CIVICUSاو د ميل اتحادیو د ملګرتیا ډلې ،غړیتوب لري .د نوموړې ادارې د متویل غټه رسچینه حق العضویتونه دي.

د افغان قابله ګانو اتحادیه ()AMA

www.afghanmidwives.org

د افغان قابله ګانو اتحادیه ( )AMAد  ۲۰۰۵کال د مې د میاشتې په دریمه

د متحده ایاالتو د نړیوالې انکشايف ادارې ( )USAIDله خوا

متویل او د ACCESSاو روغتیایي خدمتونو د مالتړ پروژو په حامیت رسه جوړه شوه .د افغان قابله ګانو اتحادیه د قابله ګانو د روزنې،
مسلکي پرمختیا او پالیسیو لپاره تخنیکی اداره ده چې په افغانستان کې هرې قابلې ته وړتیا ورکوي چې په هیواد کې میندو او نويو
زیږیدلو ماشومانو ته په خورا لوړه کچه پاملرنه وړاندې کړي.
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د نوموړې اتحادیې موخه داده چی د قابله ګي مسلک په هیواد کې د یوه خپلواک او آزاد مسلک په توګه وپیژندل يش او د قابله ګانو ظرفیت
غښتلی کړي او د هغوي د کار لپاره داسې مساعد چاپیریال رامینځ ته کړي چې قابله ګانې ددې وړتیا پیدا کړي چې د قابله ګانو د نړیوال
کانفدریشن له اصولو رسه سم د قابله ګي د ډیر عالی کیفیت خدمتونه د افغانستان ښځو ،نوي زیږیدلو ماشومانو او کورنیو ته وړاندې کړي
چې وړتیا یې لري.
دافغان قابله ګانواتحادیه په پیل کې یوازې  ۱۵غړې درلود او د  ۲۰۰۵کال په نومرب کې یی د قابله ګانو د نړیوال کانفدریشن ( )ICMرسمي
غړیتوب ترالسه کړ .له هغه راوروسته اوس دافغان قابله ګانواتحادیه  ۳،۰۰۰مسلکي قابله ګانې او زده کوونکې غړې په  ۳۴والیتونو کې لري.
د مرستندویانو زیاتیدونکی مالتړ په پرله پسې توګه د افغان قابله ګانواتحادیې له خوا تطبیق شویو فعالیتونو ته پراختیا ورکړه چې د
خوندي مورتوب پوهاوي لوړه کړي او د قابله ګۍ د روزنې او روغتیایي خدمتونو کیفیت سمون ومومي .دافغان قابله ګانواتحادیه تر ټولو
لویه مسلکي اتحادیه ده چې د خوندي مورتوب مالتړ کوي او د قابله ګۍ او نرسینګ (روغتیا پالنې) لپاره د یوې ميل تنظیم کوونکې ادارې
د جوړولو الرښوونه په غاړه اخيل چې د مسلک د سمونې  ،د زده کړې د معیارونو د تنظیم او همدا ډول مسلکی قابله ګي د پرمختیا له الرې
خلک وژغوري .دافغان قابله ګانواتحادیه د ميل او نړیوالو عمده اتحادیو غړیتوب لري .دافغان قابله ګانواتحادیه د برشي منابعو د کار د
ډلې ،د زیږون د ملی روغتیا د کار ډلی ،د نويو زیږول شوو ماشومانو د میندو روغتیایي کمیټې ،د افغانستان د قابله ګانو او نرسانو (روغتیا
پاالنو) د زده کړو او تصدیق ورکولو د بورد ،د افغان ښځو شبکې او د قابله ګانو او نرسانو د الرښوونې ميل کمیټې ،فعاله غړې شمیرل کیږي.

همدا ډول AMA ،په سیمه ایزې او نړیوالې کچې د قابله ګانو د نړیوال کنفدریشن ( ،)ICMد خوندي مورتوب او ښځو د واکمن کولو لپاره د
وایټ رینب االینس (( )WRAیوه نړیواله ټولنه ده چې په نړۍ کې د هرې ښځې لپاره هر چیرته د خوندي زیږونې د حق غوښتنه کوي) او د آسیا د
قابله ګانو د سیمه ایزو منابعو د مرکز غړې ده.
 AMAپه افغانستان کې د قابله ګۍ د ونډې د ودې په اړه له  ۲۰۰۵کال څخه راهیيس ډیرې لویې الس ته راوړنې لري ،او تر ټولو لوړه الس ته
راوړنه یې دا ده چې قابله ګانی اوس د قابله ګۍ په نوم ویاړ کوي.

دافغانستان پراختیايي ټولنه ()ADA

www.ada.org.af

د افغانستان پراختیايي ټولنه ( )ADAیوه غیرحکومتی ،ګټه نه کوونکی او غیر سیايس موسسه ده .دا ټولنه د افغانستان خلکو ته
پرمختیایي او برشي خدمتونه برابروي .د افغانستان د پراختیايي ټولنه د افغانستان لپاره د غیر حکومتي موسسو ( )NGOsپه کتار کې
تر ټولو لویه اداره ده چې د هڅو مرکزی ټکی یی د اوږد مهاله او دوام لرونکی پرمختیایي مرستو برابرول دي .د افغانستان پراختیايي
ټولنه غواړی د زده کړو او انکشايف پروګرامونو له لیارې ګډون کوونکي ؤهڅوی چې د بدلون استازي اويس .برسیره پر دې ،دغه ټولنه له
خپلو ملګرو (رشیکانو) رسه یوځای کار کوی ترڅو سیمه ایز فعالیتونه او څیړنې تررسه او د سال ورکولو په جریان کې ځیرکي او څو اړخیزه
بحثونه (خربې اترې) رامینځ ته کړي.
دافغانستان پراختیايي ټولنه ،تر هدف الندې ټولنو رسه اوږدی اړیکی لري او په داسې جغرافیایي سیمو کې په کار بوخته ده چې نور
پرمختیایي موسسې د امنیت د نه شتون له کبله هلته کار نيش کوالی .ددې ټولنې پروګرامونه موخه لري چې ټولنې ورځ تر بلې په ډیریدونکو
توګه له اقتصادي اړخه پر خپل ځان بسیا او پاییدونکې يش.
سیمه ایزی او والیتي ادارې
د

دی

ټولنی

ادارې

په

ننګرهار،

لغامن،

پروان،

کاپیسا،

پکتیکا،پنجشیر،

فاریاب،

کندز،

تخار،

زابل،

کندهار

او

ارزګان

والیتونو

کې

شتون لري.
کار کوونکي
دافغانستان پراختیايي ټولنه ټول  745کار کوونکي لري چې نږدي  85کسه ېې ښځې دي.
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پخوانی تجربې ،د تخصص او بوختیا ساحې
دافغانستان پراختیايي ټولنه کوښښ کوي د ټولو رسچینو او هغو کسانو نظریاتو له ګټې اخیستنې رسه چې اهمیت لري ،خپلې اغیزې له نویو
الرو څخه لوړې کړي .دغه ټولنه

له  ۲۰۰۲کال څخه راهیسی ټولې  ۲۵۵پروژې تطبیق کړي او اوس د  ۱۴پروژو عميل کول ترالس الندې لري .د

افغانستان د ودې د اتحادیې د تجربو او تخصص ساحې دادي:
•کرنه او کلیوايل پرمختیا
•د ظرفیت رامینځ ته کول او زده کړې (حرفوی ،عاید راوړونکې ،واړه پورونه او د کار روزګار د وړتیا زده کړې)
•زده کړې (د ماشومانو او ځوانانو د مالتړ او پرمختیا ،رسمي او غیر رسمي زده کړې)
• د ژوند د چاپیریال ساتنه (د اقلیم د بدلون لږونه او له هغه رسه انطباق)
•د بل چا له حقونو څخه ساتنه اومالتړ او ټولنیزی څیړنې
•رسوي او کرنیزه انجنیري
•د سولې مینځ ته راوړل او د تاوتریخوايل حل کول
•جنسیت او برشی حقونه
•ښه حکومت کول ،د مخدره توګو مخنیوی او له فساد رسه مبارزه
•د بیړنیو پیښو او ټولنیزو مصیبتونو د خطر مدیریت ()CBDRM

د افغانستان د پرمختیا لپاره متشبثین ()LEAD
د افغانستان د پرمختیا لپاره متشبثین ( )LEADد افغانستان د عمده ښځینه وو سوداګرو له خوا جوړ شو چې احساس یی کاوه د هغوی لپاره
داسې یوه کړنالره نشته چې د دوي د ګټو لپاره کار او په پالیسۍ جوړولو کې د هغوی د ونډی مالتړ ،وکړی.
د افغانستان د پرمختیا لپاره متشبثین لید داده چې د افغاين ښځو او ښځینه متشبثینو لپاره دیوې کړنالري په توګه په افغانستان کې د
باثباته اقتصادي ودې لپاره په ميل او نړیواله کچه وپیژندل يش .د وی دنده دا ده چې په اقتصادي سکتور کې په موخه لرونکي توګه د ښځو
د اندیښنو او ګټو استازیتوب او مال تړ وکړي.
د افغانستان د پرمختیا لپاره متشبثین موخې دا دي:
پالیسی جوړونه
•په دې هکله ډاډه کیدل چې د ښځو لید په اقتصادی پالیسیو او کړنالرو کې شامل شوي دي.
•په اقتصادي سکتور کې د ښځو لپاره د ښو رشایطو په رامینځ ته کولو کې د پالیيس جوړونکو د پاملرنې جلب کول.
ظرفیت جوړونه
•په سوداګرۍ فرصتونو کی د ښځو لپاره د کیفیت لرونکو زده کړو برابرول او له هغو څخه مالتړ
معلومات او پوهاوی
•په خصوصی سکتور کې د ښځو د ګډون په
لوړول.

هکله د اوسنیو شته مقرراتو ،قوانینو ،طرزالعملونو (کړنالرو) او حقونو په اړه د پوهاوی

•د داسې معلوماتی سیستم جوړول چې په هغه کې د ښځو د اقتصادی مسلو په هکله دقیق او نوي معلومات شتون ولري.
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د افغانستان د روڼوالې څار()IWA

www.iwaweb.org

د افغانستان د روڼوالې د څار سازمان ( )IWAپه افغانستان کې ،رښتینولۍ او حساب ورکونې

لوړولو ته ژمن د مدين ټولنې یو افغاين مدنی

سازمان دی.
په افغانستان کې د روڼتیا د څار دسازمان موخه دا ده چې د څارلو  ،نظارت ،څیړنو او ټولنیز مالتړ له الرې په اداري فساد باندې رڼا واچوي .دا
موسسه ټولنو ته زده کړه ورکوی ترڅو له بنسټیزو پروژو ،عامه خدمتونو ،محکمو او د سپړونکو صنایعو څخه نظارت وکړي .نوموړې اداره
د ټولنو د نظارت وسیلې رامینځ ته کوي ،د پالیيس په اړه څیړنې کوي  ،په پالیسۍ باندې بحث ته آسانتیاوي برابروي ،او په افغانستان کې
له صداقت ،روڼوالی او حساب ورکولو څخه مالتړ کوي.
دې سازمان د  ۱3۸۴کال د تلې په میاشت کې په کار پیل وکړ او په  ۱3۸۵کال کې د مدين ټولنې د یو خپلواک سازمان په توګه څرګند کړ.
کار کوونکي
د څه له پاسه  90کارکوونکو او  700د خپلې خوښې غړو ( رضاکارو) کارکوونکي لري چه  82 ،5 %نارینه او  17 ،5 %یی ښځی ده.
سیمه ییزی او والیتي ادارې
د دې سازمان مرکزي دفرت په کابل کې میشت دی او والیتي څانګې یې په بدخشان ،بلخ ،بامیان ،هرات ،کاپیسا ،لوګر ،ننګرهار ،پروان،
پنجشیر ،سمنګان او وردک والیتونو کې خپل انسجامي پروګرامونه پر مخ وړي.
پخوانیتجربې ،د تخصص او بوختیا ساحې
د روڼوالې د څار سازمان څلور مهم ارکان لری:
ټولنې پربنسټ والرڅارنه
د عامه خدمتونو څارنه
د استخراجي صنایعوڅارنه
د محلی محاکمو څارنه
دا سازمان

د څیړنې او مالتړ تر نامه الندې دوه هر اړخیزې ادارې لري .دغه دواړه ادارې په نړیواله کچه پر

پالیيس جوړونې د اغیزې لپاره

رامنځ ته شوي دي .نوموړی واحدونه د فساد ،حساب ورکولو ،روڼتیا او څارنې په هکله خپل شته معلولومات د مرستو د اغیزې ،د فساد په
اړه د پوهې او تجربو د څیړنې له لیارې نوی کوی او هغو ته پراختیا ورکوی.
د افغانستان د روڼوالې د څار سازمان د نورو ګروپونو سړه چه دی سازمان سړه مشرتک کاری وجوهات لړی غری ده:

•د بیارغونی د رونتیا شبکه
•د رونتیا لپاره د تحریک بودیحه ،حساب ورکول او مشارکت
•برشی قووا مالیروڼوالې او اقتصادی پراختیا لپاره

د الف څخه تر یا :د افغانستان لپاره مرستندوی الرښود
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د افغانستان د سرتاتیژیکو مطالعاتو انستیتیوت ()AISS

www.aiss.af

د  20۱2کال د تلې په میاشت کې جوړ شوی د افغانستان د سرتاتیژیکو مطالعاتو انستیتیوت یو خپلواک ،غیر انتفاعي انستیتیوت دی چې
کیفي،

ناپییلو،

او

پالیيس

محورو

مدين ټولنې ،او خصويص سکټور ته

څیړنو

اوهمدا

راز

خپرونو،

د

د افغان حکومتدارۍ په اړه پالیسۍ

کتابونو
ته د

ژباړلو،

مسلکي

روزنیزو

پروګرامونو،

اوحکومت،

ميل

شورا،

مالتړ وړاندې کولو لپاره ځانګړی شوی دی .د  AISSموخه

د افغانانو ،سیمې او نړیوالو اړخونو په ګډون له ټولو ونډه والو رسه ،او د هغوی تر منځ د خربو اترو لپاره له بصیرت نه ډکې یوې اکاډمیکې
فضا رامنځ ته کول ،او د افغان ځوانانو د هر اړخیزو لومړیتوبونو په برخه کې پانګونه او د واک ورکول دي .
د افغانستان د سرتاتیژیکو مطالعاتو انستیتیوت الندې دندې په غاړه لري:
•د څیړنو رسته رسول
•له ورته او اړوندو څیړنیزو موسسو او انستیتیونو رسه په هوکړه لیکونو کې شاملیدل
•د کتابونو او مجلو چاپ خپرول
•له انګریزی څخه دري او پښتو ته او یا باالعکس ژباړنې
•د ميل او بین املليل سیمینارونو ،کنفرانسونو ،ورکشاپونو او لنډو معلوماتو د راټولیدنو جوړول
•د اجرا یی وی الرښوونې د روزنې د پروګرامونو وړاندي کول
•په خپلو ټولو فعالیتونو کې د عمومي ،ټولنیزو رسنیو او شبکو یوځای کول.
تجربې ،د تخصص او بوختیا ساحې
•د دموکراتیک دولت جوړولو جریان
•ميل امنیت
•دوام لرونکي اقتصادي پرمختیا
•سیمه ایزې مرستی  /بشپړونه
•د متحده ایالتونو /لویدیزی ټولنی او افغانستان ترمینځ مشارکت
•اسالمی نوی والی (د اسالمی نهضت بیا را ژوندی کول)
•د نظریاتو خراسان (ملی /سیمه ایز فرهنګي یوځایوالی /نوي توب)

د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو اتاق ( )ACCI

www.acci.org.af

د افغانستان د سوداګري او صنایعواتاق یا (  )ACCIچې په  ۱۹۳۱کال کې د افغان سوداګرو له خوا د سوداګري د منځګړیتوب او حکمیت د
اتحادیې په توګه د هغوی د سوداګریزو فعالیتونو او دحقونو د مالتړ لپاره جوړه شوي ده ،یوه خپلواکه اداره ده چې د ځوان خصوصی سکتور
اقتصاد او دهغه د اړینو آسانتیا وو او دفاع لپاره خدمت کوي.
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د افغانستان د سوداګري او صنایعو د خونې موخه دا ده چی د افغان غښتيل ،سیايل کوونکی او چټک وده کوونکي خصويص سکتور
الرښوونکی غږ اوچت کړي .دافغانستان دسوداګري اوصنایعوخونه هڅه کوي چې دغه دنده د الرښوونې او خدمتونود وړاندې کولو له الرې
په داسې ډول بشپړه يش چې د خصوصی سکتور د پرمختیا لپاره یو وړ چاپیریال رامینځ ته کړی او د استخدام او ګامرنې سبب يش او ميل
او نړیوال تجارت بډای کړي.
د افغانستان د سوداګري او صنایعو خونه ( )ACCIد  ۲۰۰۸کال تر سمونونو او خصويص کولو وروسته ۶۲،۰۰۰ ،غړي لري چې په هغو کې ۹۳
سوداګریزې اتحادیې ،ټولنې او کوپراتیفونه او همدا ډول  ۱۲بهرنۍ سوداګریزې شوراګانې شاملې دي.
د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د  ۲۰۰۹کال قانون څرګندوي چې د افغانستان د سوداګر ۍ او صنایعو خونه یوه خپلواکه او دموکراتیکه اداره
ده چې د دولت له خوا تنظیمیږي .دغه لید د عامه او خصوصی سکتورونو ترمینځ د نږدې ګډ کار زمینه برابروي او په

ټول هیواد کې د خپل ځان

له خوا تنظیم شوي سوداګریز سکتور د رامینځ ته کیدلو المل ګرځي.
ددې لپاره چې نوموړې موخه الس ته رايش ACCI ،د پنځو راتلونکو کلونو لپاره څلور غټ سرتاتژیک هدفونه ټاکيل دي:
•دافغانستان دسوداګرياوصنایعوخونه باید په افغانستان کې د سوداګري او اقتصادي پرمختیا د مهم غږ په توګه ټینګه اوغښتلې يش.
•د اقتصاد په هر سکتور کې د سوداګرۍ د ګډون کوونکو باور او مالتړ ترالسه کړي او د هغوي د غړیتوب له ډول رسه سم په باوري او
پایښت لرونکي توګه د هغوي د ګټو استازیتوب وکړي.
•د اغیزمنتوب داسې کچې ته ورسیږي چی په افغانستان او دهغه په رسحدونو کې د تجارت وړ چاپیریال ته بڼه ورکړی ،او دعامه او
خصوصی سکتور د ګډون داسې پالنه وکړي چې پایله یی د اقتصادي پرمختیا او کار او ګومارنې رامینځته کیدل وي.
•په ملی ،سیمه ایزه او والیتی کچه د خونې ونډه او دندې له جوړښتي او عميل پلوه دايس روڼتیا پیدا کړي چې د خونی د سیستم
جوړښتیز ،اداري ،تخنیکي او مايل ظرفیت په دوام لرونکي توګه مخ په وړاندې الړ يش.
دافغانستان دسوداګري اوصنایعود خونې کار کوونکي
دافغانستان دسوداګري اوصنایعوخونه ۳۰۹کارکوونکي لري چې  ۲۱سلنه یی ښځې او  ۷۹سلنه یی نارینه دي.
تجربې ،د تخصص ساحې او ګډون.
دافغانستان دسوداګري اوصنایعوخونه الندې خدمتونه وړاندې کوي:
•د مالتړ او ګټو استازیتوب
•پانګونه او د سوداګري پرمختیا
•د سوداګري خدمتونو پرمختیا
•حقوقی خدمتونه او حکمیت یا مینځګړیتوب
•څیړنه او رسوې
•د نړیوال ځمکني ترانسپورت د کارنت صادرول
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د افغانستان د شننونکو شبکه ()AAN

www.aan-afghanistan.com

د افغانستان د شننونکو شبکه ( )AANیوه خپلواکه ګټه نه اخیستونکې او د پالیسيو څیړونکی موسسه ده .د موسسې موخه د ډیرو
متخصصینو د پوهې او تجربې یو ځای کول دي ترڅو د پالیسی په هکله ال ښه معلومات ترالسه او د افغانستان د حقایقو اورښتنیو
واقعیتونوپه هکله پوهه ډیره يش .نوموړې موسسه د خپلو دندواو پلټونکي حس له کبله هڅول کیږی او ژمنه لري چې د افغانستان او ځانګړو
جال سیمو په هکله ،د لوړ کیفیت او پر شواهدو والړ تحلیلونه وړاندې کړي.
په  2009کال کې له خپل پیدایښت څخه راهیيس د د افغانستان د شننونکو شبکه خپرونو د پالیيس جوړونکو ،ژورنالیستانو ،پوهانواو
پرمختیایي کارکوونکو د کارونو لپاره معلومات برابر کړي دي او پر هغوي یې اغیزه درلودالی ده .دغه شبکه له څیړونکو څخه په منظمه
توګه غوښتنه کیږي چې کنفرانسونو ته بیانیې او ټولې نړۍ ته لنډ معلوماتونه وړاندې کړي او ډیر ځلې په رسنیو کې د مبرصینو په توګه
راڅرګند يش.
د افغانستان د

شننونکو شبکه چې د ميل او بین املليل څیړونکوخاونده ده په کابل کې دایمي دفرت لري او د افغانستان د سیاست ،حکومت

کولو ،د قانون حاکمیت ،امنیت او سیمه ییزو چارو لپاره پراخ شمیر ماهرین او کارپوهان لري .د افغانستان د شننونکو شبکه په منظمه توګه
ژور او بنسټیز ریپوټونه ،د پالیسی په اړه لنډې لیکنې او مقالې د بحث لپاره چاپوي .دافغانستان دڅیړونکوشبکه ټولې لیکنې ددی دفرت

په

ویب سایټ کې د الس موندنې وړ دي.

د افغانستان د مدين ټولنې مجتمع ()ACSFo

www.acsf.org

د افغانستان د مدين ټولنې مجتمع ( )ACSFoد افغان مدين ټولنې د ډلو او فعالینو یوه شبکه د چه دغه

اداره خربو اترو ته کړنالره برابروي

او موخه يې په سیايس پریکړو کې د مدين ټولنې د ونډې پراختیا ده .دغه مجتمع د افغان د مدنی ټولنو په کنفرانس کې چې په  200۱کال کې د
بن له کنفرانس رسه یوځای ،مینځ ته راغی.د افغانستان د مدين ټولنې مجتمع په اساس کی د سویس د سولی د جوړښت له خوا مالتړ شوه او
د  200۶کال له جنوری راهیسی د یو خپلواک سیمه ایز واقعیت په توګه شتون لري .د دی مدين ټولنې لید یوه دموکراتیکه ،غښتلې او خوځنده
او د مدين ټولنې پر ارزښتونو والړه ټولنه ده .د دغه ټولنې دنده او رسالت د ظرفیت مینځ ته راوړلو او همغږۍ له لیارې د مدنيزده کړې ،ښه
ښاریتوب او د دولت جوړونې لپاره د آسانتیاوو برابرول دي .د دی اداری موخې د یوې څو اړخیزې ،پراخې ،او یو موټي مدين ټولنې جوړول دي.
د افغانستان د مدين ټولنې مجتمع ټول 342غړي لري چې په هغو کې 172موسسې

او 170ځانګړي انفرادي غړي شامل دي؛ ددې ترڅنګ،

نوموړې ټولنه 322 ،ملګري او رشیکان لري.
والیتی دفرتونه
د افغانستان د مدين ټولنې مجتمع

یوه عمده کتابخونه او د موخذونو مرکز د کابل په مرکزي دفرت کې لري او په الندې سیمو کې د مدين

روزنې لپاره د موخذونو د مرکزونه درلودونکې ده :بامیان ،سمنګان ،غور ،کندز ،مزار رشیف ،جالل آباد ،پروان ،کندهار او ګردیز.
تجربې ،د تخصص او بوختیا ساحې
له  2002څخه بیا تر  200۵کال پورې ACSFo ،د بن د موافقتنامې له تطبیق څخه یې مالتړ کړی ده او د زده کړو ،رسنیو او مالتړ فعالیتونه یی د
اسايس قانون د جوړولو له جریان رسه رس ته رسويل ،او په همدې توګه یی د  200۴کال د ولسمرشۍ او  200۵کال د پارملاين له ټولټاکنو څخه
د مدين زده کړو او ثبت له کمپاین

څخه مالتړ کړی ده .له  200۵کال راهیسی ACSFoخپلوهڅو ته بدلون ورکړي ،او له عامه پوهاوې څخه یې د

جوړښتونو له جوړولو رسه مرستې ته دانګيل دي.
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د افغانستان د مدين ټولنې مجتمع

په  ۲۰۱۱کال کې په افغانستان کې د  APRPد کنفرانس د جوړولو لپاره آسانتیاوې برابرې کړې .د کنفرانس

موخه دا وه چې د مدين ټولنې فعالین ،د محلی ټولنو استازې او نور اړوند ګډون کوونکي رسه راټول کړي او په افغانستان کې د سولې او بیا
انسجام په هکله خربې اترې وکړي.
د افغانستان د مدين ټولنې مجتمع په عین حال کې د افغانستان په تاریخ کې د معلولینو د لومړنی قانون نوښت او تصویب په غاړه درلود .د
معلولینو قانون اوس د معلولینو د حقونو د مالتړ د یوازنۍ وسیلې په توګه پیژندل شوی ده.

د افغانستان د نا دولتي موسسو د ساتنې دفرت ()INSO

www.ngosafety.org

د افغانستان د نا دولتي

موسسو د ساتنې دفرت یوه ګټه نه اخیستونکي ،غیر حکومتي ،برشي موسسه ده چې په انګلستان کې ثبت شوي ده.

په افغانستان کې  INSOچې پخوا ( ANSOد افغانستان غیر حکومتی امنیتی دفرت) نومیده ،وړیا امنیتی /خوندیتوب معلومات برابروی
او په ځانګړي توګه په افغانستان کې غیر حکومتي ټولنو ته سال ورکوي .د

دغه دفرت مايل مالتړ د اروپا کمیسیون ،د برشي مرستو دفرت ،د

پرمختیا او مرستي لپاره سویيس اداره او د ناروي د بهرنیو چارو وزارت له خوا رس ته رسیږي..
سیمه ییز او والیتی دفرتونه
په افغانستان کې دغیرحکومتي موسسودامنیت د نړیوالې ادارې ( )INSOمرکزي دفرت په کابل کې ده او په هرات ،مزار رشیف ،جالل آباد او
کندهار کې محيل دفرتونه لري.
تجربې ،د تخصص او بوختیا ساحې
په دې سازمان کې راجیسرت شوې غیر انتفاعي  NGOګانې له

مهال ویش رسه سم منظمو خدمتونو ته الس رسی لري چې په کې الندې برخې

شاملې دي:
•د ورځنیو ګواښونو په هکله خربتیاوو او امنیتي تیاریو
• د پیښو اوونيز برابر شوي لیست ،او همدارنګه دوه اوونیزو او درې میاشتینیو رپوټونو ته چې د امنیتي وضعیت شننه کوي او امنیتي
تګالرې طرح کوي
•اوونیزې سیمه ییزې امنیتي غونډې.
•د نادولتي سازمانونو د کارکوونکو لپاره میاشتنۍ الرښوونې.
•د ميل او نړيوالو امنيتي ادارو رسه اړوند ،د نادولتي موسسو استازيتوب.
•د ساتونکو او راډیو چلوونکو ( )Radio Operatorلپاره روزنې.
دغه سازمان ښايي له خپلې موجودې وړتیا رسه سم غیر حکومتي سازمانونو ته د غوښتنې پر بنسټ نور خدمتونه هم وړاندې کړي:
•د نادولتي سازمانونو د تګ راتګ لپاره د هیواد په کچه امنیتي معلومات.
•په سازمانونو پورې اړوندې امنیتي سال مشورې.
•دغړو نادولتي سازمانونو دامنیتي پالنونو او د ځای پر امنیت بیا غور.
•د امنیت د اړوندو احصاییوي معلوماتو (ډاټا) چمتو کول او شننه.
•د کړکیچ پروړاندې د غربګون خدمتونه.
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د افغانستان لپاره د کوچنیو پورونو د پانګونې د مالتړ اداره ()MISFA

www.misfa.org.af

د افغانستان لپاره د کوچنیو پورونو د پانګونې د مالتړ اداره په  ۱3۸2کال کې د افغان حکومت او بسپنه ورکوونکو د ټولنې له خوا په ګډه
جوړه MISFA

د افغان حکومت یوه لوړه پراختیايي مايل اداره ده .دغه اداره د پراختیايي مايل ادارو د جوړونې او پیاوړتیا په موخه تخنیکي

او مايل مرستې وړاندې کوي .د دې ادارې پيل کوونکي ملګري

په افغانستان کې لویو ،کوچنیو او منځنیو پانګونو ته مايل خدمتونه

وړاندې کوي.
د افغانستان لپاره د کوچنیو پورونو د پانګونې د مالتړ اداره په افغانستان کې ددې ډول لومړنۍ آسانتیا وه چې د مختلفو مرستندویانو له
مکانیزمونه رسه سم یې د کوچنیو پورونو د موسسو لپاره یی د ګډی پانګی راټولول او هغو ته د اغیزمن او انعطاف لرونکي مالتړ برابرول
پیل کړل .د افغانستان لپاره د کوچنیو پورونو د پانګونې د مالتړ اداره ،د محلی لومړیتوبونو رسه سم جوړ شوی ،او تخنیکی مرسته او د
اجراتو کنرتول برابروی.
د  200۶کال د مارچ په میاشت کې ،د افغانستان لپاره د کوچنیو پورونو د پانګونې د مالتړ اداره د محدود مسولیت غیر انتفاعی کمپنی-
-MESFA Ltd

په نوم د مالیې په وزارت کې د نوموړی وزارت د یوازی رشیک په توګه ثبت شوی ده .میسفا ملیتد یو حفاظتی (چرتۍ) موسسه

ده چې تاکل شوی اجرا یی وی رشیکان لري .په ډیرو مواردو کې د افغانستان لپاره د کوچنیو پورونو د پانګونې د مالتړ اداره خپلو رشیکانو
(رشیک موسسو) ته د متویل یوازنۍ یا لومړنۍ موسسی په توګه کار کوی.
د افغانستان لپاره د کوچنیو پورونو د پانګونې د مالتړ اداره خپله موخه ګڼي چې په افغانستان کې د اقتصادی رشد د هڅولو له الری یو
باثباته ،اغیزمن سوداګریز شوی پرمختیا یی مالی سکتور رامینځ ته کړی.

د افغانستان لپاره د ماين پاکولو پروګرام ()MAPA

www.macca.org.af

د افغانستان د ماین پاکولو پروګرام ( ،)MAPAپه نړۍ کې د ماین پاکولو تر ټولو لوي پروګرام ،په  ۱۹۸۹کال کې تاسیس شو چې افغانستان
د ماینونو او د جګړې د نورو چاودیدونکو پاتې شونو ( )ERWڅخه پاک کړي .په  ۲۰۰۲کال کې د طالبانو له راپرزیدلو وروسته ،د افغانستان

حکومت د ماین پاکولوموقت مسولیت ملګرو ملتونو ته وسپاره .د افغانستان د ماین پاکولو د همغږۍ مرکز ( ،)MACCAچې د  MAPAلپاره

د همغږۍ د ادارې په توګه کار کوي د ملګرو ملتونو د ماین پاکولو خدمتونو ( )UNAMSپروژه ده چې د ملګرو ملتونو د پروژی د خدمتونو
( )UNOPSله خوا وررسه تړون شوي ده.
 MACCAاوس د ماین پاکولو له ادارې (څانګې) ( )DMCرسه یوځای د افغانستان د ناوړه پیښو د مدیریت د ادارې ( )ANDMAترالس الندې
کار کوي ترڅو د ماین د پاکولو فعالیتونو (هڅو) او هدفونو سرتاتژۍ جوړې او د هغو تطبیق او څارنه وکړي .د افغانستان د ماین پاکولو د
همغږۍ مرکز ( )MACCAاو د ماین پاکولو اداره ( )DMCپه ميل کچه د ماین پاکولو فعالیتونو د  MACCAد اوو سیمه ایزو دفرتونو له الرې

چې په کابل ،هرات ،کندهار ،مزار رشیف ،کندز ،ګردیز او جالل آباد کې موقعیت لري ،همغږي کوي .نوموړې سیمه ایزې ادارې چې ټول
کارکوونکي یی افغانان دي د ماین پاکولو سیمه ایزو فعالیتونو همغږي په غاړه لري.
د افغانستان د ماین پاکولو ( )MAPAتطبیق کوونکي رشیکان ميل او نړیوالې غیر حکومتي ادارې دي چې داسی فعالیتونه لکه د ماین
پاکولو او رسوې ،د ماین او له جګړي پاتی چاودیدونکو پاتی شونو د خطرونو په اړه پوهاوي ،له قربانیانو رسه مرسته ،د ظرفیت لوړول،

مالتړ ،نظارت او روزنه تررسه کوي .برسیره پردې MAPA ،د کار ،اجتامعی چارو او شهیدانو او معلولینو ،عامې روغتیا او پوهنې له
وزارتونو رسه له نږدې کار کوي ترڅو د ځمکې الندې ماینونو د چاودنې څخه ژوندي پاتې شوو کسانو ،او د معلولیت لرونکو کسانو څخه
حامیت او ساتنه وکړي.
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د  ۲۰۱۴کال د سپتمرب د میاشتې په پاې کې ،په افغانستان کې  ۴،۲۳۶د خطر پیژندل شوې سیمې پاته وې چې په هیواد کې یی په  ۵۱۲کیلومرت
مربع ځمکې او  ۱،۶۲۵ټولنو باندې اغیزه اچويل ده.
په  ۱۳۹۲کال کې (د  ۲۰۱۳کال د مارچ له میاشتې د  ۲۰۱۴کال د اپریل تر میاشتي) MAPA ،څرګنده کړه

چې  ۳۱۴کيل له ټولو پیژندل شوو

ماینونو او  ERWڅخه پاک شوي ،او  ۱،۴۵۷خطرناکې سیمې له خطر څخه خالصی شوي او له  ۲۲،۷۶۳څخه ډیر د پرسونل ضد ۱،۰۸۶ ،د ټانک
ضد ماینونه ،او  ۳۶۱،۵۹۳له جګړې څخه پاتې شوي چاودیدونکي توکي له مینځه وړل شوي دي.
د افغانستان د ماین پاکولو پروګرام د معلوماتو پراساس په  ۱۳۹۲کال کې  ۴۵۱افغانان د ماینونو او له جګړې څخه پاتې شوو چاودیدونکو
توکو ( )ERWد چاودلو په نتیجه کې مړه یا ټپیان شوي دي چې دا شمیره د  )۲۰۰۱( ۱،۳۸۰کال د درې میاشتنۍ منځنۍ  ۵۰۷مړینې او ژوبلې
په پرتله لوي کموالی ښیي.
په هر حال ،هغې ستونزې چې د ملکي کسانو ژوند یی په افغانستان کې له خطر رسه مخامخ کړي ده ،د فشار د لوښو (تختو) ناڅاپي چاودیدونکې
وسیلې ( )PP-IEDدي .د اتاوا د تړون پراساس د قربانیانو له خوا د فعاله کیدونکو د فشار لوښي چاودیدونکې وسیلې د پرسونل ضد ماینونو
په ډله کې شمیرل کیږي .په وسله والو نښتو کې د ملکی کسانو د حامیت او ساتنې

په هکله د یوناما د  ۲۰۱۴کال شپږ میاشتني ریپوټ پراساس،

د  ۲۰۱۴کال د جنوري له لومړۍ نیټې څخه د جون تر دیرشمې نیټی پورې ،یوناما د پورتنیو چاودیدونکو وسیلو د چاودنې له کبله  ۳۰۸ملکي
مرګ ژوبله ( ۱۶۱ملکي وژنېاو  ۱۴۷ملکي ټپیان) ثبت کړي چې د  ۲۰۱۳کال د همدې مودې په پرتله  ۳۳سلنه زیاتوالی ښیي.
خورا ستونزمنه موضوع د متویل الس ته راوړل دي MAPA .د  1۱۳۹۲کال لپاره پوره وړاندلید شوي پیسې ترالسه نه کړي؛  ۱۲.۳ملیونه ډالر
پاته شول .که چیرې په راتلونکو کلونو کې په متویل کې لږوالی دوام وکړي ،افغانستان به بریالی نيش چې د اوتاوا تړون پراساس خپلې ژمنې
پوره کړي.
د افغانستان د ماین پاکولو پروګرام به د اتاوا د تړون موخو ته د رسیدلو لپاره خپل کار ته دوام ورکړي ترڅو تر  ۲۰۲۳کال پورې په افغانستان

کې ټول د پرسونل ضد ماینونه پاک کړي ،د ماین ERW/د خطرونو په هکله پوهاوي وړاندې کړي او د ماین ERW/له چاودیدلو څخه ژوندي
پاته کسانو رسه مرسته وکړي.
په هر صورت MACCA ،دا موضوع د لوړ اهمیت لرونکي ګڼی چې د اتاوا د تړون د ژمنو د پوره کولو په لړ کې نور خطرونه ،لکه له جګړې څخه
پاته شوي چاودیدونکي توکي له یاده ؤنه ایستل يش.

د افغانانو لپاره د مرستو د همغږۍ اداره ()ACBAR

www.acbar.org

د افغانستان لپاره د پرمختیا او مرستو د همغږۍ اداره ( )ACBARهغه موسسه ده چې د روڼتیا او حساب ورکولو لپاره کار کوي او ترڅنګ

یې په افغانستان کې د غیر حکومتي موسسو ترمینځ د همغږۍ د آسانتیا د برابرولو په الر کې هڅه کوي ACBAR .په  ۱9۸۸کال کې د غیر
حکومتي موسسو له خوا چې په پاکستان کې یې د افغان مهاجرینو لپاره کار کاوه رامینځ ته شوه او د ملګرو ملتونو ،غیر حکومتي موسسو،
مرستندویانو او د افغانستان حکومت ترمینځ د معلوماتو د رشیکولو د وسیلې په توګه فعالیت لري .د یادې موسسې د متویل کوونکو له

جملې څخه جاپان ( )Peace wind Japanاو توامنندۍاو نور غړي غیر حکومتي موسسې دي .په اکرب کې  128ملی او نړیوالې غیر حکومتي
موسسې غړیتوب لري .د غړیتوب له ټولو غوښتونکو څخه غوښتل کیږي چې د افغانستان د غیر حکومتي موسسو د چلند اصول السلیک
کړي .د  ACBARد عمومي غونډې غړي په کابل کې دوه ځيل غونډه لري .د رهربی کمیته غونډه چه  12دایمی او  4غیر دایمی غړی دی په هر
میاشت کی یوځل دایر کیږی .یادې کمیټې رییس تل یو افغان ،او نور غړي یې د افغاين او نړیوالو غیر حکومتي موسسو استازي دي.
1د ملګروملتونود ڼریوال سازمان د هیات مرستندوی سازمان افغانستان لپاره – یوناما .2014 ،شپږ میاشتنی ریپوټ په وسلوال شخړوکی د ملکیانو ساتنه،
مخ .4دغه ریپوټ ددی ویب سایت څخه تر السه کوالی شی :زیر قابل دریافت می( .الرسسی  28 ،اکتوبر )2014
& h t t p : / / u n a m a . u n m i s s i o n s . o r g / L i n k C l i c k . a s p x ? fi l e t i c k e t = m _ X y r U Q D K Z g % 3 D
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والیتی دفرتونه
د اکربمرکزی دفرتپه ّکابل اووالیتی دفرتونه په مزاررشیف او ننګرهار کی فعالیت لری.
تجربې ،د تخصص او بوختیا ساحې
اکرب خپل کار له څلورو کرښو رسه سم سمبالوي:
1.1د معلوماتو /همغږۍډله (ټیم) د معلوماتو د خپرولو ،غونډو جوړولو ،په هیواد کې د غیر حکومتي موسسو د فعالیتونو ثبت ،د غیر
حکومتي موسسو د الرښود کتاب جوړول او نورې مخابرايت او معلومايت دندې په غاړه لري.
2.2د مالتړ او پالیيس ډله

د غیر حکومتي موسسو ترمینځ د نظریو او معلوماتو د مبادلې لپاره آسانتیاوې برابروي ترڅو "د خپلې ودې په

لړ کې د اسايس او کلیدي مسئلو په هکله ګډ دوام لرونکی ساحوي موقف ولري".
3.3د چلند د اصولو مامور دنده لرياو د غیرحکومتي موسسو ترمینځ د ښې ادارې تجربې ترویج او کنرتول کړي .نوموړی کار کوونکي په
غیر حکومتی موسسو او اړوندو وزارتونو /څانګو کې د غیرحکومتی موسسو د قوانینو ،د چلند د اصولو او د معیارونو د «ساحی»
په هکله ،ظرفیت لوړ کړي.
4.4د مدنی ټولنو او دولتي ادارو ترمینځ د متقابلو کړو وړو ډله له نورو غیر حکومتي موسسو /مدين ټولنو له شبکو رسه د ګډ کار
مسولیت په غاړه لري ترڅو مدين ټولنې غښتيل او له حکومت او پارملان رسه د هغوي اړیکې ټینګې کړي.
ددې ترڅنګ ،اکرب د حکومت تر الرښوونې الندې د ادارو د خپل مینځي همغږۍ مکانیزمونو ته د غیر حکومتی موسسو د استازو په نومولو کې مرسته کوی ،او په منظم ډول غیرحکومتي
موسسو ته د غیرحکومتي موسسو د قوانینو او مقررو ،د کار د قانون ،پر عایداتو د مالیې قانون ،د تاوتریخوايل په رشایطو کې برشي حقونو او د اسالم له نظره د ښځو د حقونو په هکله ،سال

ورکړي ACBAR .د غیر حکومتي موسسو ټولنې څخه د افغانستان په پرمختیايئ ټولیدنو د  200۵ ،200۴او  2007کلونو په غونډو ،او همدا رنګه له غیر حکومتی موسسو او مدنی ټولنی
څخه په  200۸کال کی د پاریس په کنفرانس ،په  2009کې د هاګ په کنفرانس ،په  20۱0کې د لندن په کنفرانس کې ،په کابل کې د سوله په ملی مشورتی جرګې ،او د کابل په کنفرانس کې
د استازی په توګه ګډون وکړ .نوموړی ،په عین حال کې د مدين ټولنو د سال بورد ته چې د افغانستان له حکومت او یوناما رسه متقابل عمل کوی ،اسانتیاوی ،برابروي.

د بحران ڼریواله ډله ()ICG

www.crisisgroup.org

د بحران ڼریواله ډله یوه خپلواکه ،غیر انتفاعی ،او غیرحکومتي اداره ده چې د وژونکو جګړو مخنیوي او حل کولو ته ژمنه ده .د بحران ډله
په  ۱۹۹۵کال کې د اتالنتیک څخه

پورې غاړې د یوې ډلې نامتو او وتلو شخصیتونو په نوښت د یوې غیرحکومتي نړیوالې ټولنې په څیر

رامینځ ته شوه ،چې د  ۱۹۹۰کلونو په لومړیو کې د سومالیا ،راوندا او بوسنیا
مؤثر غربګون نه بریالیتوب  ،ناامیده کړي وو .د نوموړې ډلې مرشتوب

د

ویرجنو پیښو په وړاندې د نړیوالې ټولنې د چمتو وايل او

د مورتون ابراموویتز ( په ترکیې او تایلیند کې د متحده ایالتو پخوانی

سفیر ،او وروسته د نړیوالې سويل لپاره د کارنګي د بښنې د مرستې موسسې رییس)  ،مارک مالچ براون ( د ملګرو ملتونو د پرمختیایي
پروګرام مرش ،وروسته د ملګرو ملتونو د رسمنيش مرستیال او په بریتانیا کې وزیر) ،او د هغې د لومړين رییس ،سناتور جورج میشل په
غاړه وو .اصيل موخه دا وه چې یوه نوې ،نورو ته ناورته ( بی شباهته) اداره جوړه يش چې ډیر ښه مسلکی کارکوونکي ولري چې د احتاملی
شخړو او جګړو په وړاندې د نړۍ د سرتګو او غوږونو په څیر عمل وکړي ،او د داسې یو خورا اغیزمن عامل هیئت خاوند وي چې د نړۍ د
پالیيس جوړونکو موثر عمل سمبال کړای يش .نن ورځ په عمومی توګه د بحران نړیوالې ډلې ته په نړۍ کې د وژونکو شخړو د مخنیوي او حل
کولو لپاره د معلوماتو ،تحلیلونو او د پالیيس په اړه د سال ورکولو د یوې سرتې رسچینې په څیر کتل کیږي.
د بحران د ډلې د متویل تر ټولو لویه رسچینه حکومتونه دې چې د نوموړې ډلې د متویل  ۴۷سلنه پر غاړه لري .بنیادي جوړښتونه د بسپنو

۳۰

سلنه ادا کوي  ،په داسې حال کې چې د ځانګړو کسانو او حقوقی شخصیتونو بسپنه  ۲۳سلنه ده.
د بحران د نړیوالې ډلې کارکوونکي
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د بحران د ډلې اکرث تحلیل کوونکي پخواين تجربه لرونکي د یپلوماتان ،ژورنالیستان ،پوهان او د غیرحکومتي ادارو کارکوونکي دي چې
په خپلو ساحو کې د نړۍ د کار پوهانو الرښوونه کوي .د  ۲۰۱۴کال د فربوري د لومړۍ نیټې له  ۱۱۶مقامونو څخه  ۶۳مقامونه په  ۲۶ځایونو کې
په ساحو کې په کار بوخت وو .نورو د بروسلز په مرکزی دفرتونو او نورو عمده سیمه ایزو دفرتونو کې کار کاوه .یاده موسسه په عین حال کې
په الندې ځایونو کې دفرتونه یا استازیتوب لری :ابوجا،بنکاک ،بیجینګ ،بیروت ،بیشکیک ،بوګوتا ،قاهره ،داکار ،غزه ،اسالم آباد،
استانبول ،یوروشلیم ،جهانزبورګ ،کابل ،لندن ،مکسیکو سیتی ،نایرويب ،نیویارک ،سیول ،تریپولی ،تونس او واشنګټن دي يس.
تجربه ،د تخصص ساحې او بوختیا
1.1د کارپوهانو څیړنې او تحلیلونه
د بحران د ډلې اعتبار په ساحو کې د څیړنو پربنسټ والړ ده .د یادې ډلې تحلیل کوونکي د نړۍ په ستونزمنو سیمو کې کار کوي ،چیرې چې
د احتاملی جګړو د مینځ ته راتګ ،پراخوايل یا بیا پیښیدنې امکانات شته دي .د بحران د ډلې د کارکوونکو غټه دنده دا ده چې دا خربه
وڅیړي چې جګړې او اختالفونه څنګه او ويل رامینځ ته کیږی او هغه بنیادي سیايس ،ټولنیز او اقتصادی عوامل کوم دي چې د شخړو رشایط
برابروي او د تاوتریخوايل سبب کیږي .د بحران د ډلې کارپوهان د اهمیت وړ اوپه پیښوکې مهم کسان پیدا کوي او دا موضوع څرګندوي
چې څه او څوک پرهغوي اغیز لري .هغوي د نورو هیوادونو او بین الحکومتی ادارو لکه ملګري ملتونه ،د اروپا اتحادیې او افریقا اتحادیې
واقعي او بالقوه ونډه ترغور او پاملرنې الندې نیيس.
2.2د پالیيس عميل او فکري تجویزونه
د بحران د ډلې دنده یوازې دا نه ده چې د شخړو په الملونو وپوهیږي بلکې د شخړو مخنیوی ،او هغو ته د حل د الرو پیدا کول یی هم دنده
ګڼل کیږي ،په دې مانا چې هغه اړمونه او وسایل او همدا ډول هغه کسان وپیژين چې نوموړي وسایل که سیاسی ،حقوقی ،مايل او په پای
کې ،نظامي وي ،په کار اچوالی يش .ځینې دغه چارې د ملی حکومتونو یا محيل فعالینو عمل ته اړتیا لري؛ او نوریی د نورو حکومتونو یا
نړیوالو موسسو ژمنې په کار لري .د پالیيس دغه تجویزونه د یادې ډلې ساحوي څیړنو او تحلیلونو رسه یو ځای په وخت،لنډو او د لوستلو
وړ ریپوټونو کې وړاندې کیږي.
3.3اغیزمن او په لوړه کچه مالتړ
د ستونزې او وړغربګون پیژندل یوازې د کار پیل ده .په ډيرو مواردو کې اصيل ستونزه د رضوري اقدام لپاره د «سیايس ارادې» نشتوالی ده.
د بحران د ډلې دنده د هغې د نشتوالی په اړه یوازې د څواشینی ښکارول نه بلکې د هغې رامینځ ته کول دي .ددې خربې معنا دا ده چې پالیيس
جوړونکي په مستقیمه توګه یا د نورو له خوا ،چې پرهغو اغیزه لري ،نه یوازې درسینو له الرې ،تعقیب او وهڅول يش .دا پخپل وار د دې معنا
ورکوي چې باید پاخه معنوي ،سیايس ،حقوقي او مايل دلیلونه په اغیزمنه توګه هغو کسانو ته وړاندې يش چې د واقعی اعتبار او وړتیا
خاوندان وي .د بحران د ډلې بورد هغه وسیله ده چې د حکومتونو لوړو چاروکو ته الس موندنه برابروي.
د بحران د ډلې ټولې څیړنی په  www.crisisgroup.orgکې د الس موندنې وړ دي .د افغانستان په اړه لیکنې په وړیا توګه په الندی آدرس
 http://www.crisisgroup.org/en/regions/asia/south-asia/Afghanistna.aspxکې پیدا کیدای يش.

د برشي مرستو د همغږۍ سازمان ()CHA
www.cha-net.org

د برشي مرستو د همغږۍ سازمان یو غیر انتفاعي برشدوستانه سازمان دی چې په  1987م کال کې جوړ شو .د بیوزلۍ او زیامننې را کمول،
د رسچینو د عادالنه ویش تضمین ،له باثباته ټولنیزې او اقتصادي پراختیا رسه مرسته او د افغانانو د بنسټيزو حقونو تضمین ددې سازمان
سرتاتیژیکې موخې دي .د برشي رسچینو پراختیا ( ،)OHRDد سبا د رسنیو سازمان ( ،)SMOاو پر بنسټیزو حقونو د څار سازمان()WBRO
یې خویندې سازمانونه دي .د دی سازمان لید دادي چې د ټولنې د ودې او آسیب مننې د کمولو په ډګر کې یوه اغیزمنه ،په ځان بسیا ،ابتکاري
او الرښوونکې موسسه وي.
کار کوونکي
د الف څخه تر یا :د افغانستان لپاره مرستندوی الرښود
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د افغانستان د څيړنې او ارزونې واحد

اوس اوسد برشي مرستو همغږي ۱،9۴2 ،افغان تخنیکی او مالتړ کارکوونکی لري چې په عمده توګه د کلیوالو ساحو په مختلفو پروژو کې
کار کوي .د نوموړی شمیري  2۵( ۴93سلنه) ښځې او نور پایی  ۱،۴3۱یی نارینه دي .د برشي مرستو همغږي پالن لری چې د ښځو ګامرنه په
راتلونکي کې تر  30سلنو پورې لوړه کړي.
سیمه ییز او والیتی دفرتونه
د برشي مرستو همغږي خپل فعالیتونه په لومړي رس کې یوازې د فراه والیت په دوو ولسوالیو کې پیل کړل ،خو ډیر ژریې هغه لس نورو
والیتونو لکه کابل ،کندهار ،هلمند ،ننګرهار ،بلخ ،هرات ،غور ،فاریاب ،پروان او کاپیسا ته وغزول .کارکونکی
تجربې ،د تخصص اوبوختیا ساحې
دغه سازمان اوس مهال په شپږو مهمو سرتاتیژیکو برخو کې فعالیت لري:
1.1روغتیا او تغذي،
 2.2تعلیمي او فرهنګي چارې،
3.3کرهڼه او مالداري،
4.4د سیمه ییزو ټولنو پراختیا او ټولنیز خوندیتوب،
 5.5د ناورین د ګواښ کمول او وررسه بیړنی غربګون او
 6.6د جندر پراختیا
د برشي مرستو همغږي د دې وړتیا درلوده چې یو شمیر پروژې ،تر خپل پوښښ الندې ساحې او د خپلو هڅو ډول ډول وايل د مرسته کوونکو
او د افغانستان د حکومت د ښه همکار په توګه زیاتې کړي .مرسته کوونکي موسسې له اکسفام ،د ناروې د کلیسا مرستو ،د نړیوال پرمختیا
لپاره د متحده ایاالتو مرستې ( ،)USAIDد اروپا اتحادیه ( ،)EUنړیوال بانک ( ،)The World Bankد ملګرو ملتونو د کډوالو عالی
کمیشرنی ( ،)UNHCRد کډوالۍ نړیواله اداره ( ،)IOMجرمن چارتیس (د جرمني مرستې) ،د خوړو نړیوال پروګرام ( ،)WFPد کرنې  ،اوبو
لګولو او مالدارۍ وزارت ( ،)MAILد خوراکي توکو او کرنې اداره ( )FAOد آسیا ټولنه  ،Diakonic Katastrophenh life ،د عامې روغتیا
وزارت او د بیارغونې او د کلیو د پرمختیا وزارت څخه عبارت دي.

د سولې او جګړې د مطالعاتو مرکز()CAPS
www.caps.af

په کابل کې میشت د سولې او جګړې د مطالعاتو مرکز په  ۱3۸۵کال کې د یو خپلواک څیړنیز مرکز په توګه را منځ ته شو چې یو لړ عميل
څیړنې ،چې موخه یې د حکومتدارۍ ،مخدره توکو ،د شخړو د حل ،او سولې د ټینګښت په ګډون مهمو برخو کې پر پالیيس جوړوونکو اغیزه
ده ،تر رسه کوي .دغه سازمان هڅه کوي څو پر افغانستان او سیمه له ځانګړي مترکز رسه د ګواښ د ارزولو لپاره سیمه ییزه وړتیا لوړه کړي.
نوموړی مرکز د جګړې ،خلکو او کلتور ،او همدا راز په افغانستان او سیمه کې تاوتریخوالو کې د ښکیلو ډلوپه اړه د څیړنې ،روزنې او
پوهې د لیږد را لیږد او مرستې لپاره ژمن دی .د سیايس تاوتریخوايل د ګواښ د را کمولو لپاره ځانګړی شوی ،دا مرکز هڅه کوي څو په
افغانستان کې له سولې او ثبات رسه د مرستې لپاره د یوه تلپاتې چاپیریال له را میځ ته کیدو ،مالتړ وکړي .د همدې لپاره یاد سازمان په دی
وړاندی فعالیتونو کې بوخت دی :څیړنه او د پالیسۍ شننه ،پوهنه او روزنه ،او د وړتیا لوړول او د پوهې پراختیا.د دې سازمان اصيل مترکز
د امنیتي موضوعاتو پر څیړنه او شننه دی چې حکومتي چارواکو ،د نړیوالې ټولنې غړو ،او نورو ونډه والو ته د منظم پوهاوي او رپوټونو له
الرې خپریږي .همدا راز دغه مرکز د افغانستان او سیمه ییز تاریخ ،کلتور ،و سله والو نښتو او بلواګرۍ په اړه په منظمه توګه کنفرانسونه،
ورکشاپونه ،سیمینارونه او پوهاوي او همدا راز روزنیز پروګرامونه جوړوي.
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د سولې او یووايل لپاره همکاري()CPAU

www.cpau.org.af

د سولې او یووايل لپاره همکاري ( )CPAUیوه افغاين غیر حکومتي اداره ده چې له  ۱۹۹۶کال څخه راهیسې په افغانستان کې کار کوي.
دسولې اویووايل لپاره همکاري په هیواد کې د محيل ټولنو او افغان حکومت د مالتړ له الرې په سولې او عدالت پورې اړونده موضوعګانو
باندې کار او غور کوي .د سولې او یووايل لپاره د همکاري لیدداده چې د سولې فرهنګ او له هر ډول تبعیض او تاوتریخوايل څخه خالصه
نړۍ رامینځ ته کړي ،چیرې چې هر څوک د اسايس اړتیاوو ،ټولنیزعدالت او درنښت خاوندان وګڼل يش .د دغه موسسه

رسالت دا ده چې د

ګډون د طریقې له الرې چې مرسته ،باور او د شخړو حل رامینځ ته کوي ،او همدا ډول د ظرفیت د لوړولو له الرې د سولې جوړولو او پایښت
لرونکي ټولنیز انکشاف لپاره آسانتیاوې برابرې کړي.

په سیمه او والیتونو کې ادارې
دسولې اویووايل لپاره د همکاري

مرکزي دفرت په کابل کې ده او د پروان په والیت کې د یوه دفرت او  FMرادیو د اډې په شمول په ټول هیواد

کې پنځه فرعي دفرتونه لري CPAU .ټولنې جوړې کړي دي او اوس په بدخشان ،تخار ،کندز ،بغالن ،فاریاب ،جوزجان ،رسپل ،بلخ ،کابل،
کاپیسا ،وردګ او غزين کې په کار بوخته ده.
همدا ډول په ارزګان ،هلمند ،کندهار ،ننګرهار ،کرن ،بامیان ،دایکندی ،هرات ،فراه ،غور ،لوګر ،پکتیا ،خوست او پروان کې د څیړنې پروژې
جوړې کړي دي .دسولې اویووايل لپاره همکاري په ټولو یادو شوو ځایونو کې له اغیزمنو اشخاصو او محيل حکومتي جوړښتونو رسه اړیکي

لري .د  CPAUد کار د ساحو په اړه د تفصیلی معلوماتو لپاره مهرباين وکړی http://cpau.org.af/project-history.html ،وګورئ.

تجربې ،د تخصص ساحې او بوختیا
دسولې اویووايل لپاره همکاري په ټولنیز بدلون کې د رسنیو په روزنه ،ظرفیت جوړولو او د زده کړو په پروګرامونو کې د دوو لسیزو تجربه
لري .نو ځکه د یاده موسسه د رسنیو د ظرفیت او د هغې د مرستندویه ادارو له الرې د توان د رسنیو تولیدات ،او ټول هیواد ته ددسولې

اویووايل لپاره همکاري د وړانګې رسیدل پراخ او پایښت لرونکي دي .ددې ترڅنګ نوموړی موسسه د خپل  FMرادیو -اډې له څلورو مختلفو
فریکوینيس ګانو رسه په اتو والیتونو کې اداره کوي ،او نوموړې شبکه په چټکۍ رسه پراخیږي .د دسولې اویووايل لپاره همکاري د سولې
جوړولو ډیره برخه پروګرامونه د مخابراتو ،مالتړ او زده کړې قوي او غښتلی عنارص لري .دسولې اویووايل لپاره همکاري اوس اوس د
افغانستان د ۳۴والیتونو لپاره د ميل مالتړ او پوهاوي پروګرام اداره کوي.

د سولې څیړنیز او روزنیز سازمان ()PTRO
www.ptro.org.af

د سولې څیړنیز او روزنیز سازمان ( )PTROپه کابل کې میشت یو افغان غیر حکومتي سازمان دی  ،چې د سولې ،جګړې ،او عدالت پر
موضوعاتو متمرکز دی او د سولې د ټینګښت او ښې حکومتدارۍ په اړه روزنې وړاندې کوي .همدا راز دغه سازمان د پالیسۍ د بډاینې
او د اړوندو مو ضوعاتو په اړه د ژورې پوهې د وړاندې کولو په موخه ميل او نړیوالو حکومتي او غیر حکومتي سازمانونو او ميل ادارو ته
څیړنې تر رسه کوي.
کار کوونکی
د سولې څیړنیز او روزنیز سازمان د ټولو والیتی دفرتونو په شمول ۶۵ ،کارکوونکی لري چی  ٪ ۱۵یې ښځې دي.
سیمه ایز او والیتی دفرتونه
د سولې څیړنیز او روزنیز سازمان اصلی او مرکزی دفرت په کابل کې ده چې په ،بادغیس ،بغالن ،هرات ،کندز ،ننګرهاراو
دفرتونو له خوایې مالتړ کیږي.
د الف څخه تر یا :د افغانستان لپاره مرستندوی الرښود
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تجربی ،د تخصص او بوختیا ساحی
د سولې څیړنیز او روزنیز سازمان

اوس اوس په ټول هیواد کې د افغانستان د سولې او بیا استقرار پروګرام ( )APRPد محيل اغیزو ،په تیره

بیا د بیا استقرار په ټولنو کی پر ښځو د اغیزو په شمول ،د څیړنو او زده کړو په یو شمیر پروژو بوخته ده .همدا رنګه دغه سازمان د شپږو
مختلفو والیتونو په محيل سیمو او په تیره بیا پر محيل مدين ټولنو ( )CSOباندی د لیږد پر اغیزو مترکز وکړي .د لیږد د پروسې (دواړه
امنیتی او حکومت کولو اړخونو) اغیزه تر څیړنې الندې نیولی ده .په دغو څیړنو کې د ټولني د ژوند په ټولو اړخونو باندي اغیزې شاملې دي.
د زده کړو په هڅو کې د دوه شاميل والیتونو محيل شوراګانو او د ټولنې استازو ته د منازعاتو او اختالفونو د حل او منځګړیتوب په هکله د

ورکشاپونو جوړول او د  20۱۴په راتلونکو ټولټاکنو کې د ډیر ګډون روزنې ،شاملې دي .په جنوب رشق او شامل کې  PTROد قانون د حاکمیت
په هکله د عدل رسمي او غیر رسمي استازو ته د قانون د حاکمیت په هکله زده کړي ورکوي .هغوي په څلورو والیتونو کې چې د مجدد استقرار
د پروسې له خوا اغیزمن دي د ښځو ډلو په مالتړ او زده کړو کې خورا ډیره بوخته ده او هڅه کوي چې ښځې د خپلو ټولنو په محيل پریکړو کې
د ګډون لپاره وهڅوي.
د دغه سازمان

کار به د لیږد په مودې کې په محلونو کې ،اوهمدا ډول د شا او خوا ټولنو او ( APRPپه افغانستان کی د سويل او بیا استقرار

پروګرام) لپاره د څیړنو او زده کړو په بڼه دوام ومومي .دا کار به له نورو ډیرو د مالتړ هڅو رسه یوځاي وي چې موخه یی په محيل حکومت کولو
او ميل /نړیوالې پالیيس جوړولو کې بدلون راوستل دي.
د پاکستان د مدين ټولنو له ډلې رسه به یوه ګډه پروژه چې د برشی امنیت (خوندیتوب) ،ګډو ستونزو او د دواړو هیوادونو د ښو تجربو په
څیړنه کی بوخته وي ،پیل يش.
د قانون د حاکمیت ،د پرمختیایي مداخلو د ارزوين ،د مدين ټولنو له ډلو رسه مرسته او د څنډې ته شوو ډلو د اړتیاوو څخه د مالتړ په هکله

یو شمیر باالقوه څیړنیزې او د زده کړي پروژې شتون لري .ددې ترڅنګ  PTROله خپلو کلیدي رشیکانو رسه یوځای دداسې مسئلو لکه د
بیارغونې او بیا استقرار په جریان کې د ښځو ونډه ،د ماشومانو حقونه ،او د انکشايف مداخلو اغیزو په اړوند یو لړ کارونه رسته رسويل دي.

د سوېيل او لويديځ افغانستان او بلوچستان د همغږۍ ټولنه ()SWABAC
د سویيل او لویدیځ افغانستان او بلوچستان د همغږۍ ټولنه ( )SWABACد افغانستان په سویل کې د بوختو ميل او نړیوالو غیر حکومتي
سازمانونو د همغږۍ اداره ده.د  SWABACمرکزي دفرت په کندهار کې دی او د  1367کال د وږي په مياشت کې د هغو  12غیر حکومتي سازمانونو
له خوا چې په بلوچستان او د افغانستان په سویيل سیمو کې د افغان کډوالو له کلیو رسه په مرستو او بیا رغنیزو چاروکې بوختې وې را منځ
ته شوه .د نوموړي ټولنې غړيتوب له حکومت رسه راجیسرت شوي هغه غیر حکومتي سازمانونه چې په سوېيل سیمو کې کار کوي او همغږۍ
تاریخچه ولري او د پنځو نورو غیر حکومتي سازمانونو له خوا
ته لیواله وي او همدارنګه د بسپنه ورکوونکو د بودیجې اسناد او سازماين
تأیید شوي وي ،تر السه کوالی يش .اوس محال سوابک  45غړي لړی .د سوابک موخه ددې موضوع څارل دي چې د غیر حکومتي موسسو او
مدنی ټولنو موسسو ترمینځ همغږۍ شتون لري او د ټولنو له اړتیا رسه سم خپلې دندې په موثره او اغیزمنه توګه رسته رسوي.
تجربی ،د تخصص او بوختیا ساحی
د سوېيل او لويديځ افغانستان او بلوچستان د همغږۍ د ټولنې فعاليتونه په دريوو برخو وېشل کيږي :همغږي ،مدافعه او د وړتیا لوړول .دغه
ټولنه خپلو غړو ته د مرسته رسولو لپاره د پالیسۍ د الرښوونو ،د رسچینو د مدیریت او نورو عملیايت مسئلو او په سوېيل افغانستان کې د
مرستندویه ټولنو په منځ کې د همغږۍ د پیاوړتیا له وروستۍ موخې رسه ،د بحث لپاره یو جرګه ځای برابروي .نوموړې ټولنه د غیر حکومتي
په تسويد کې برخه درلودله ،او د خپلو غړو غیر حکومتي سازمانونو په استازیتوب او د سوېيل سیمو د
سازمانونو د قانون او مقررې
استازي په توګه ،دې ټولنې د افغانستان د ميل پراختیايي سرتاتیژۍ د کرهڼې او کلیو د پراختیا د سکټورونو په برخه کې اغیزمنه ونډه
درلودله .په همدې توګه د  20۱۱کال د ډسمرب په میاشت کې د افغانستان په اړه د بن په نړیوال کنفرانس کې د افغانستان په اړه د مدين ټولنې
د مشوريت کمیټې د یوه غړي په توګه یې د سیمه ییز استازیتوب په معريف کولو کې مهمه ونډه واخیستله .همدا راز دې ټولنې د توکیو په
کنفرانس کې د مدين ټولنې د مشوريت کمیټې غړیتوب یې درلود.
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د الف څخه تر یا

د نورو فعالیتونو ترڅنګ،سوابک د انټرنیوزاو در آسرتالیا د کمکونو په مرسته پرمخ بیایی چې تر  ۲۰۱۵پورې به دوام ومومي.

او په نظر کې

لري چې همدا ډول پروګرامونه د سیمي نورو والیتونو ته هم وغزوي.

د مدين ټولنې او برشي حقونو شبکه ()CSHRN

www.cshrn.af

د مدين ټولنې او برشي حقونو شبکه ( )CSHRN

په  ۱3۸3کال کې د  2۵افغاين سازمانونو له خوا جوړه شوه ،موخه یې

په افغانستان کې د

برشي حقونو د پیاوړي نهضت له الرې برشي حقونو ته د درناوي زیاتول دي.
ددې شبکې  124غړي سازمانونه د ښځو د حقونو ،د بیان د آزادۍ ،د رسنیو د آزادۍ او د قانون د واکمنۍ په ګډون د
انفرادي او ټولیزه توګه کار کوي .همدا راز دغه شبکه له دولتي ادارو رسه د خربو اترو الره هواروي

برش د حقونو لپاره

په

دغه شبکه د غړو سازمانونو ،دولتي ادارو

او مرشانو تر مینځ خربې اترې تنظیموي .د مدين ټولنې او برشي حقونو شبکه یو شمیر پوه او با تجربې روزونکې لري چې د افغانستان له
رشایطو رسه سم یې یو لړ روزنیز الرښودونه برابر کړي دي

چې پر برشي حقونو ،د جګړې

پر بدلون ،انتقايل عدالت ،د ښځو پر حقونو ،د برشي

حقونو پر نړیوالو میکانیزمونو ،د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا  ۱32۵شمیره پریکړه لیک او سرتاتژیک پالن جوړونه مترکز لري .دغه شبکه
د برشي حقونو د روزنې او په دې هکله د بحثونو د هڅونې په موخه رسنۍ کاروي.
ګډون؛ د  ”VOICEغږ“

په نامه یوه اونیزه راډیويي خپرونه؛ او

د کلید په

د انګاره تر رس لیک الندې

د یوې درې میاشتنۍ مجلې په

نامه مجله کې یوه صفحه ،او په مزار رشیف او هرات کې سیمه ییزه

راډیو خپروي .د  CSHRNلید د برشي حقونو پراساس دايس یوه ټولنه ده چې پر دموکراسۍ او د قانون پر حاکمیت والړه وي ،چیرته چې ټول

خلک په خپلو حقونو پوه وي او د قانون د حاکمیت له لیاري د خپلو حقونو غوښتنه وکړای يش.
سیمه ایز او والیتی دفرتونه
ددې شبکې مرکزي دفرت په کابل او سیمه ییزې څانګې یې په جالل آباد ،مزار رشیف ،بامیان ،خوست او هرات کې میشتې دي.
کارکوونکي
د مالتړ کوونکو ډلو په شمول ،د سکرتریت د ټولو کارکوونکو شمیره  3۱کسان دي .په اداري او مدیریتي کارونو کې د  22بوختو کارکوونکو
له جملې څخه  ۸ښځې دي.
تجربې ،د تخصص اوبوختیا ساحې
غړي موسسې د CSHRNعمومي شورا جوړوي چې د شبکې د عمومی پالیسی او پریکړه کولو اداره ګڼل کیږی .د الرښوونکی کمیټی یوولس
انتخابی غړي ډاډ ورکوي چې د  CSHRNفعالیتونه د هوکړه شوو معیارونواو اسرتاتژي رسه سم رسته رسیږی.

اوسنی پروګرام غړو او رشیکو موسسو ته د پنځو عمده سرتاتژیکو پایلو رسه سم خدمتونه برابروي:
1.1د همغږۍ خدمتونه
2.2د ظرفیت مینځ ته راوستل (د ریښه اي او جوړښتي ظرفیت جوړونې پروګرامونه)
3.3له غړو موسسو رسه یوځای د برشی حقونو د حالت ارزونه
4.4د عامه پوهاوي پروګرامونه
5.5پر پالیسۍ او مسلو والړ مالتړ
د لیږ د (انتقال) د مودې لپاره -CSHRN ،له رسې میاشتې رسه یوځای -د برشي قانون د زده کړي ورکشاپونه جوړ کړي او غواړي چې د ميل
امنیتي ځواکونو لپاره د زده کړي ورکشاپونه جوړ کړي .ددی

ورکشاپونوموخه دا ده چه دافغان امنیتي ځواکونوپه

عملیاتونو کی

د ملکی

وګرو د تلفات تیت کړی.
د الف څخه تر یا :د افغانستان لپاره مرستندوی الرښود
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په ۲۰۱۵کال افغانستان کې د برشي غربګون پالن2
د  ۲۰۱۴کال د نومرب په  ۲۶مه ،د افغانستان حکومت او برشي ټولنې د  ۲۰۱۵کال لپاره د برشي غربګون پالن ()HRP

3

موخه داده چې  ۳.۸ملیونه تر ټولو ډیر آسیب منونکو افغانانو د ژوند د ژغورنې لپاره د اسايس

پیل کړ .د نوموړي پالن

خوړو ،روغتیا ،تغذیې ،اوبو او د روغتیا

ساتنې مرستې وړاندې يش ،په داسی حال کې چې مترکز پر هغو سیمو ده چې نا امنه دي ،لږ پاملرنه ورته شوي ،او رسیدل ورته سخت دي.
غربګون تر ټولو ډیرو آسیب منونکو ته لومړیتوب ورکوي چې په هغو کې د شخړو او طبیعی پیښو ځپيل او بیځایه شوي ،د خوړو له پلوه نا
خوندي ،سوء تغذي کوچنیان او امیدواره او شیدې ورکوونکې ښځې ،کډوال (پاکستاين او بیرته راستانه شوی افغان کډوال) ،او راستانه
شوي افغانان ،شامل دي .ددې موخې د الس ته راوړلو لپاره ،د افغانستان د  ۲۰۱۵کال برشي غربګون پالن  ۴۰۵ملیون ډالره په کار لري.
د برشي غربګون پالن ()HRPد  ۲۰۱۵کال درې سرتاتژیکي لومړیتوبونه دا دي:
لومړی

سرتاتژیک

لومړیتوب:

لوړو

آسیب

منونکو

سیمو

ته

د

اسايس

روغتیایي

خدمتونورسول؛

د

خوړو

او

تغذیې

مرستې،

د

امیدوارو

ښځو د خوندي زیږون لپاره مالتړ؛ اوبو ،د ناروغتیا د خپریدو مخنیوی ،او د روغتیا ساتنې د فعالیتونو له الرې د میندو او کوچنیانو په
شمول د ناروغۍاو مړینې او ډیرې ناوړه تغذیې لږوالی.
دوهم سرتاتژیک لومړیتوب :د ثبات او د پرهارونو او ذهنی ټپونو د پاملرنې د آسانتیاوو برابرول ،نورو ته د مراجعې د مکانیزم ،او ماین
پاکولو له الرې په جګړو پورې د اړوندې مړینې تقلیل او له ملکی کسانو څخه د مالتړ غښتيل کول.
دریم سرتاتژیک لومړیتوب :د ژوند د ژغورلو لپاره د مرستو په شمول په وخت غربګون ،ترڅو د جګړو او طبیعی پیښو په اثر د داخيل بیځایه
شوو کسانو او همدا ډول د پاکستاين کډوالو ،افغاين بیرته راستنو شوو کډوالو او آسیب منونکو راستنو شوو سند نه لرونکو کسانو اړتیاوې
برابرې يش .دا لومړیتوب به د جګړو او طبیعی پیښو له خوا اغیزمن شوو ټولنو لپاره د غربګون په اړه په اغیزمن چمتو وايل اود احتاميل
پیښو په پالن جوړونې باندې مترکز ولري.په بل عبارت نوموړی لومړیتوب په غزیدونکي متمرکز روش ،ټینګې سمبالونې ،په وخت اقدام او
د غربګون د مالکیت د ملی کیدلو خوا ته د خوځیدو پر بنسټ والړ ده .د چمتو وايل

او احتاميل پالن جوړونې د پایلو یوځاي والی ډير فعال او

چمتو کوونکی روش ډاډمن کوي چې د ميل خطر تحلیل او ارزونه ،د ظرفیت د لوړوالی کړنالره او د نابربه پیښو په وړاندې د غربګون وسایل
او د همغږی مکانیزم غښتيل کوي او په پای کې د اړتیا په صورت کې د رسچینو او منابعو چټکه او همغږې شوې سمبالونه رامینځ ته کوي.
برشي سرتاتژي د پنځو غټو عنارصو په شا او خوا را څرخي:
•له پایښت لرونکو حل الرو څخه مالتړ
•د فعالیتونو همغږي
•ټینګه لومړیتوب جوړونه
•د الس موندنې ډاډمن کول
•د بیړنیو پیښو لپاره چمتو والی
دوره ای یا بیا پیښیدونکی برشي غربګون نه د اړو خلکو لپاره درنښت ګڼل کیږي او نه د مرستندویانو لپاره ارزان او د ارزښت وړ ده .د اسايس
کمزورتیاوو حل کول چې له افغانستان څخه یې په نړۍ کې یو تر ټولو نیستمن هیواد جوړ کړي ده ،په برشی اړتیاوو کې د خلکو د ستونزو
اندولیز کموالی ډیر ستونزمن کړي ده .په څلورو عمده ساحو کې ودې ته اړتیا لیدل کیږي چی د یوه اغیزمن روغتیایي پاملرنې سیستم ،د
داخيل بیځایه شوو کسانو او راستنو شوو کډوالو لپاره پایښت لرونکو حل الرو ،د اوبو د مدیریت او ناوړه پیښو د خطر د کمولو او د
مدیریت په شمول ،د برشي تړلتوب کړۍ ماته کړي.
 2پخوا د ګډ برشي عمل د پالن په نوم یادیده.
 3په  ۲۰۱۵کال افغانستان کې د برشي غربګون پالن په 15LWQXO/http://bit.ly:کې د الس موندنې وړ ده.
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سامویل هال ()Samuel Hall
www.somuelhall.org

سامویل هال د هغو عامه او خصوصی سکتور موسسو لپاره چې په اوسنیو او جګړو وروسته سیمو کې پانګونه کوي د کیفیت په ساحه کې
د څیړنې ،تخصيص تحلیلونو او سرتاتژیکو سال ورکولو مرشي کوي .سامویل هال چې په آسیا ،افریقا او منځنی ختیز او شاميل افریقا کې
فعالیت لري له ساحې څخه د بیلګو پراساس موندنې ،پالیسی جوړونکو او پریکړه کوونکو ته له تخصص رسه یو ځای په داسی ساحولکه
نظارت او تحلیل؛ د سرتاتژیو او اغیزو ارزونه؛ او اقتصاد ،مهاجرت ،حکومت کولو ،د قانون حاکمیت ،پوهنه او د مالتړ په څیړنه کې برابروي
سامویل هال ددې لپاره جوړه شوه چې په برشي او پرمختیایی ساحه کې د څیړنی د اکادمیکی نړۍ او عملی تطبیق ترمینځ تشه ډکه کړي .د
کلونو په لړ کې دې موسسې د پوهې په مختلفو څانګو کې د څیړونکو یوه ډله جوړه کړه چې په ستونزمنو او پوښتنې کوونکی چاپیریال کې له
عیب څخه خالصه او په عميل ساحه کې د لومړي الس تجربو خاونده ده .ددې موسسی غړي کارکوونکي او کارپوهان دا الندې وړتیاوې لري:
علمی وړتیا -د شاميل امریکا ،اروپا او آسیا له پوهنتونو (هاروارد ،کارنل ،آکسفورد ،د لندن د اقتصاد او سیاسی علومو مکتب ( )LSEد
لندن د پوهنتون کالج ( ،)UCLکینګس کالج ،د پاریس ایکول نارمل سوپیریری ،ساینس پی او ( ،)Sciences Poد اندرا ګاندی د پرمختیایی
څیړنو انستیتیوت ( ،)IGIDRاو نورو څخه د دکتورا او ماسرتي درجې.
سکتوری پوهه چې په سیاسی علومو ،اقتصاد ،عدالت ،روغتیا او مهاجرت څانګو کې له علمي کارپوهانو رسه د پایښت لرونکي ګډ کار
څخه الس ته راغلی ده.
تجربی ،د تخصص ساحی او دندې
ساحوي تجربې چې په جګړو اخته او جګړو وروسته ميل پالزمینو څخه رانیويل بیا تر لیری پرتو کلیو رسه د پنځه کلونو څخه ډیرو اړیکو له
الرې ،الس ته راغيل دي.
سامویل هال په لومړۍ درجې کې د برشي مرستو اوتوسعه ی رشیکانو ،مرستندویانو ،خصوصی سکتور او علمی انستیتونو رسه کار کوي.

فساد پر ضد د څارنې او ارزونې ګډه خپلواکه کمیټه ()MEC

www.mec.af

د ادارې فساد پر ضد د څارنې او ارزونې ګډه خپلواکه کمیټه له هغه وروسته چې د لندن او کابل نړیوالو کنفرانسونو د فساد پر ضد د خپلواکې
ځارنې او ارزونې د اړتیا په هکله تاکید وکړ ،جوړه شوه.د لندن تر کنفرانس څخه وروسته ،د افغانستان حکومت نړیوالې ټولنې ته بلنه ورکړه
چې د څارنې او ارزونې یوه افغانی-نړیواله ګډه کمیټه جوړه کړي.
د ادارې فساد پر ضد د څارنې او ارزونې ګډه خپلواکه کمیټه د افغانستان له حکومت او نړیوالی ټولنې څخه خپلواکه ده .د دغه د دندو الیحه
الندې اصول دي:
•د فساد پر ضد د وړاندیزونو او معیارونو جوړول
•د فساد پر ضد د حکومت او نړیوالې ټولنې د هڅو څارنه او ارزونه
•جمهور ر ییس ،پارملان ،خلکو او نړیوايل ټولنې ته ریپوټ ورکول
د ادارې فساد پر ضد د څارنې او ارزونې ګډه خپلواکه کمیټه په هر شپږ میاشتو کې د منل شوو معیارونو پراساس د خپلو ارزونو او موندنو
په هکله جمهور ر یی س ،پارملان او د رسنیو له لیاری د افغانستان خلکو ته یو ریپوټ وړاندی کوي.
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د افغانستان د څيړنې او ارزونې واحد

تجربی ،د تخصص ساحی او دندې
•د اداري فساد پر ضد د وړاندیزونو او معیارونو (شاخصونو) جوړول.
•د وړاندیزونو د عملی کولو په هکله څارنه او ارزونه
•د فساد پر ضد د جمهوری ریاست د  ۴۵ګڼی فرمان د موادو د عميل کیدلو څارنه
•د فساد د ارزونو آسیب مننه
•سال ورکول او د پوهاوي لوړول
•په  20۱2کال کې د ادارې فساد پر ضد د څارنې او ارزونې ګډه خپلواکه کمیټه د کابل بانک د بحران په اړه یوه عامه پلټنه رس ته ورسوله

فریدریش ابرت -ستفتنگ ( )Friedrich-Ebert-Stiftung
www.fes-afghanistan.org

د فریدریش-ابرت -سټیفتینګ ()FESموسسه د جرمنې ګټې نه کوونکې ادارې په توګه په  ۱۹۲۵کال کې جوړه شوه .دا موسسه د ټولنیزې
موکراسی (سوسیال دموکرايس) نظریو ته ژمنه ده .نوموړې موسسه په جرمنی کې د لومړی ټاکل شوی ولسمرش ،فردریک ایربت ،سیاسی
میراث ګڼل کیږي .د فریدریش-ابرت -سټیفتینګ تر نن ورځې پورې په جرمنی او بهر کې خپل رسالت د خپلواکۍ ،یووايل او ټولنیز عدالت
د انکشاف په الر کې رسته رسوي .دغه موسسه د محيل ادارو او مدين ټولنې په مرسته د  ۲۰۰۲کال څخه راهیسی په افغانستان کې کار کوي.
د فریدریش-ابرت -سټیفتینګ د دموکرايس او فعالې مدين ټولنې جوړول ،او همدا ډول د نړیوالې همکارۍ ،مذاکرو او ګډ ژوند پرمختیا
هڅوي .دا موسسه (په ميل ،سیمه ایزه او نړیواله کچه)د کار پوهانو او پوهې د مبادلې

لپاره آسانتیاوي برابروي ،او د ځوانانو په شبکو او

جوړښتیز انکشاف کې د ظرفیت په لوړولو کې برخه اخيل.
د د فریدریش-ابرت -سټیفتینګ د پروګرامونو موخه په محيل او ميل کچه د ولسواکو ادارو غښتيل کول ،د ځوانانو سیاسی ګډون ،د ښځو
د واکمنۍ پرمختیا او جنسیتي برابروالی ،د خپلواکو او تخصيص رسنیو انکشاف ،په رسمي او غیر رسمي اقتصاد کې ټولنیز عدالت ،او د
سولې د پرمختیا لپاره سیمه ایزه همکاري ،ده.
په افغانستان کې ( )FESد جرمني د اقتصادي همکارۍ او انکشاف فدرال وزارت له خوا متویلیږي.
سیمه ایز او والیتی دفرتونه
په افغانستان کې د ( )FESدفرت په کابل کې موقعیت لري.

مشورتې لویه جرګه ()2014
په  20۱3کال کې ،جمهور ر یی س کرزی مشورتی لویه جرګه

راوبلله چې له متحده ایالتونو رسه د دوه اړخیز امنیتی تړون په اړه ،چې په

افغانستان کې د متحده ایالتونو ځواکونو راتلونکي شتون ته قانونیت ورکوی ،له لویانو د قومونو مرشانو ،مدنی ټولنو ( )CSOsاو د
پارملان له غړو ( )MPsرسه مشوره وکړی .نوموړی تړون څه د پاسه یو کال تر بحث الندی وو ،چې ځینې وختونه د اړوندو حکومتونو له خوا
عامه انتقادونو ته وایستل شو.
د جرګو راغونډیدل په افغانی سیاست کې یو پخوانی دود دی .په هر صورت ،په ميل کچه د هغوي جوړیدل په نسبی توګه نوي پدیده ده.
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“لویه جرګه چې پښتني قومونو د سرتو جرګو په بڼه له پیړیو راهیسی جوړي کړي دي ،د یوې دولتې موسسې په توګه هغه
وخت رامینځ ته شوه چې نوموړو قومونو د لښکري ځواکونو عمده برخه جوړه کړه وه او ،په حقیقت کې ،د پاچا ټاکونکي
وه د ناکراریو په وختو کې ،کله چې افغانانو مرشوع پاچایان نه منل  ،دا ډول جرګو ملې پریکړې کړي دي .له دغو دودونو
څخه په ګټی اخیستنی رسه ،د ظاهر شاه الرویانو او مالتړو د بیړنۍ لویې جرګې جوړول د دولتي ځواک د بیا جوړونې په
الر کې د لومړنۍ قدم په توګه وړاندیز کړه"

4

بارفیلد وا یی  ،چې د افغانستان په اوسنی سیاسی تاریخ کې ،رهربان له جرګې څخه د سیاسې وسیلې په توګه کار اخیستی او ادعا کوي چې
جرګې یوازې هغه وخت جوړیږی چې جمهور ر یی س د خپلو پالیسیو لپاره د عامه خلکو تا یی د ته اړتیا ولری.5
په هر صورت ،هغه جرګه چې د  20۱3کال د نوامرب د میاشتی په  22مه جوړه شوه لږ شانته بل ډول وه .د پخوانیو لویو جرګو پرخالف2،۵00 ،
رابلل شوی غړي ،په  ۵0کمیټو وویشل شول ،چې سرتاتژیک تړون یی درې ورځی تر بحث الندې ونیو او د تړون السلیک

یی

ومانه او څرګنده یی کړه چې د افغان ولس په ګټه ده چې له متحده ایالتونو رسه دوستانه او نږدې اړیکی ولری .کوچنی سمونونه

د رایو په اتفاق
لکه د متحده

آیاالتو د پوځ له خوا د کورونو په لټونو د محدودیت راوستل ،چې په وروستنۍ مسودې کې ورته ځای ورکړل شوی وو ،وړاندیز شول.
لویې جرګې جمهور ر یی س ته مشوره او سال ورکړه چې تړون د متحده آیاالتونو له وړاندیز رسه سم ،د  20۱3کال له پای څخه مخکې الس لیک
کړئ .خو ،جمهور ر یی س کرزی وړاندیز شوې نیټه ؤنه منله

او څرګنده

یی

کړه چې تړون به د راتلونکی جمهور ر یی س له خوا چې د  20۱۴کال

د اپریل په میاشت کې ټاکل کیږی ،السلیک يش .په پای کې د  ۲۰۱۴کال د سپتمرب په  ۳۰مه نیټه د افغانستان د نوي ولسمرش ارشف غنی له
خوا السلیک شوه.

ملی دموکراتیک انستیتیوت ()NDI
www.ndi.org

ملی دموکراتیک انستیتیوت ( )NDIیوه غیر انتفاعی ،ناپییلې ،غیر حکومتي اداره ده چې له درې لسیزو ډیر یی د نړۍ په هره سیمه کې له
دموکراتیکو موسسو او کړنو څخه مالتړ کړي ده .ملی دموکراتیک انستیتیوت او د هغه رشیکانو په  ۱۹۸۳کال کې د ګډون د ودې ،آزادۍ
او په حکومت کې د حساب ورکولو لپاره کار کړي ده د ميل دموکراتیک انستیتیوت موخې د ښاریانو د ګډون ،آزادۍ

او په حکومت کې د

حساب ورکولو له الرې په ټوله نړۍ کې د دموکراتیکو
(ولسواکو) موسسو څخه مالتړ او د هغو غښتيل کول دي .د ملی دموکراتیک انستیتیوت له کارونو څخه ،د متحده ایاالتو د پرمختیا اداره
( )USAIDد بریتانیا د حکومت د سفارت او بهرنیو مشرتک املنافعه دفرتونه ( ،)FCOاو د کانادا د بهرنیو چارو ،سوداګري او پرمختیا
وزارت ( ،)DFATDمالتړ کوي.
کارکوونکي
ملی دموکراتیک انستیتیوت په افغانستان کې  ۱۷۵کارکوونکي لري چې  ۲۶یی ښځې او  ۱۴۹یی نارینه دي.
سیمه ایز او والیتی دفرتونه:
ملی دموکراتیک انستیتیوت په کابل ،ننګرهار ،خوست ،کندهار ،هرات ،بلخ ،کندز او بامیان کې دفرتونه لري.
د تخصص ساحې ،تجربې او بوختیا
ملی دموکراتیک انستیتیوت د سیاسی او ملکي موسسو د تاسیس او غښتيل کولو ،له ټولټاکنو څخه د مالتړ ،او د ښاریانو ګډون او په
حکومت کې د حساب ورکولو لپاره.
 4روبین )2004( .افغانستان لپاره یو ښه اساسی قانون جورول ،ص.7 ،
 5بارفیلد )2004( .فرهنګی او سیاسی تاریخ ص.295 ،
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اوس اوس  NDIپه درې ساحو کې کار کوي:
•د سیاسی جوړښتونو او مدين ټولنو غښتلی کول
•د سیايس ګوندونو د ګډون اغیزمن ګډون
•په سیاست کې د ښځو د ګډون وده

نړیواله رواين ټولنیزه موسسه ()IPSO

www.ipsocontext.org

نړیواله رواين ټولنیزه موسسه IPSOیوه ګټه نه اخیستونکي برشي موسسه ده چې په  200۸کال کې په جرمني کې پیدا او په  20۱۱کال کې د
افغانستان په پوهنې وزارت ( )MoEکې ثبت شوي ده .دغه موسسه د سایکو سوشیل (رواين ټولنیزي) پاملرنې خدمتونه (په مستقیمه او
غیر مستقیمه توګه) ډیرو خوارو غریبو او اړو خلکو ته په بی توپیره او غیر تبعیضی توګه ټولو ته پرته له نژادي ،مذهبي ،عقیديت یا سیايس
غړیتوب په نظر کې نیولو رسه ،وړاندي کوي.
تجربی ،د تخصص او بوختیا ساحې
د افغانستان د عامه روغتیا په سیستم کې د رواين روغتیا او رواين ټولنیزو مشوريت خدمتونو شاملول :ددې پروژې موخې د روغتیایي
کارکوونکو ،سایکولوژیکي سالکارانو ،ډاکرتانو او نرسانو د روزنې له لیارې چې په افغانستان کې په ټولو والیاتو کې په لومړنیو او ثانوی
روغتونونو او کلیکونو کې کار کوي ،غښتيل کول دي .دا ډول فعالیتونه د افغان د عامه روغتیا د وزارت له رواين روغتیایي ميل سرتاتژي
رسه په یوه لیکه کې والړ دي او موخه یی د خلکو ډیرو غټو رواين ستونزوته د حل د الري پیدا کول دي.
په افغانستان کې د فرهنګي دیالوګ او ټولنیزي رواين ودې له لیارې د سولې او ثبات پر مخ بیول :ددې پروژې موخه داده چې افغاين مدين
ټولنه د ټولنیز او فرهنګي تفکر ،سیالۍ او"پرځان بس�یاِ" کیدو (پر خپلو لیاقتونو باور) دودې له لیاري د مهمو فکتورونو په توګه د سويل
او مصالحې د انکشاف لپاره په کار واچول يش .دا پروژه د پخوانیو دوو ابتکارونو -د افغانستان په شامل کې دماغي (رواين) روغتیا،
او دافغانستان په ټولو والیتونو کې د رواين (دماغي) روغتیا د روزنې– پر اساس د نوموړو ابتکارونو له ټولو درسونو څخه زده کړه کوي.

هایرنیش بل بنست ()hbs

www.af.boell.org

د هایرنیش بل عمده اصول د ژوند چاپیریال پیژندنه ،پایښت ،دموکرايس ،د برش حقونه ،خود ارادیت او عدالت دي .د هایرنیش بل ځانګړی
ټینګار په جنسیتي دموکراسی ده چې د ټولنیزې خپلواکۍ او د ښځو او نارینه ترمینځ د برابرو حقونو په معنا ده .هایرنیش بل په عین حال کي
د فرهنگی او قومي لږه کیو او د کډوالو ټولنیزو او سیايس حقونو برابروايل ته ژمن ده .او په پای کې ،هایرنیش بل د نه تاوتریخوالی

او د

فعالې سولې د پالیسیو مالتړ کوي.
هایرنیش بل د شین لید او پروژو لپاره یوه د فعل او انفعال وسیله

د پالیيس د سمونونو تفکر

او یوه نړیواله شبکه ده .دغه بنست په ()۶۰

هیوادونو کې  ۱۶۰رشیکې پروژې لري او اوس اوس د  ۲۹نړیوالو دفرتونو اداره ور په غاړه ده.
د هایرنیش بل اداره له  ۲۰۰۳کال راهیيس په افغانستان کې تر جګړې وروسته بیارغونې کې په فعاله توګه بوخته ده .نوموړی جوړښت د نارینه
او ښځو د فعال ښاریتوب او مساوي ګډون له الرې او د خپلو چاپیریال پروګرامونو له الرې په افغانستان کې د دموکراسۍ د پراختیا لپاره
کار کوی .برسیره پردې هایرنیش بل غواړي د خلکو د فعال ګډون له الرې د پایښت لرونکې پرمختیا د جریان په لور ،په محيل او سیمه ییز
ثبات او امنیت کې ونډه ولري.
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د نوموړي جوړښت متویل د جرمني د اقتصادي همکارۍ او پرمختیا د فدرال وزارت ( )BMZپه غاړه ده.
کارکوونکي
د هایرنیش بل د افغانستان په دفرت کې ټول  ۱۲کارکوونکي کار کوي چې دوه یی ښځي دي.
سیمه ایز او والیتی دفرتونه
هایرنیش بل په کابل کې مرکزی

دفرت لري ،خو په کابل ،بلخ ،هرات ،جوزجان ،رسپل ،بامیان او لوګر کې له افغاين مدين ټولنو رسه د ټولنیز

او سیاسی بدلون لپاره د مدين زده کړې پروګرامونو ،د بحثونو لپاره د غونډو د جوړولو ،د بحثونو لپاره د کړنالرې ،همغږۍ ،همکارۍ او
شبکې جوړولو له الرې څخه له خورا نږدې یوځای کار کوي.
تجربه ،تخصصی ساحه او ګډون
هایرنیش بل په دې الندې درې عمده ساحو کی خپل کار ته مترکز ورکړي ده:
•د ژوند چاپیریال پیژندنه ،د طبیعي رسچینو مدیریت او پایښت لرونکې پرمختیا
• د مدين ټولنې او ځوانانو د ګډون له الرې د بهرنیو چارو ،سولې او امنیت د پالیسیو جوړول.
•د جنسیتی دموکراسی او ښځو د حقونو د پرمختیا له الرې د ټولني ولسواک کول
د هایرنیش بل اوسنۍ پروژې :د ماین لرونکو سیمو په اړه د پوهاوي لوړول ،د طبیعی زیرمو او نظارت شبکو لپاره د مالتړ برابرول ،د چاپیریال
د ستونزو په هکله مباحثې ،د افغاين مدين ټولنې د فعالینو د وړتیا لوړول ،د پالیيس په سمون کې د ځوانانو ګډون ،افغان ځوانان او لیږد ،د
کورنۍ د قانون څخه مالتړ ،انتقايل عدالت ،او د انرژی (اوبه او ګاز) د مسلو په اړه د څیړنې پروژې ،په داسې حال کې چې په انرژي باندې د
سیمه ایز ثبات او همکارۍ لپاره ټینګار کیږي ،دا ټولې هغه پروژې دي چې دغه بنست پر هغو باندې مترکز لري.
راتلونکې پروژې دا دي :په چاپیریال پورې اړوندې پالیسۍ ،له طبیعی رسچینو څخه پایښت لرونکې ګټه اخیستنه ،دموکرايس کول ،د
سولې په پروسې کې د ښځو او ځوانانو سیاسی ګډون ،انتقالی عدالت ،او د ثبات لپاره له سیمه ایزه رسچینو څخه ګډه ګټه اخیستل.
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افغان -نړیوال نوښتونه او پروګرامونه
د استانبول بهیر
د استانبول وزارتی (د وزیرانو) پروسه یا د استانبول پروسه ددې لپاره مینځ ته راغيل چې په سیمه کې د امنیت او همکاری د ټینګولو له لیاری
یو غښتيل قوي "د آسیا زړه" افغانستان جوړ کړي .په نوموړې "پروسې"کې د وزیرانو غونډي او د کنفرانسونو د پایلو تعقیب شامل دي ،چې
کوالی يش د پنځوسو هیوادونو څخه دډیرو استازي راټول کړي .په دغو استازو کې د مرکزی آسیا ډیر دولتونه او د افغانستان ګاونډیان او
سیمې هیواونه چې سیمی ته ډیر نږدی نه دی د ناظرینو یا مرستندویانو په توګه شامل دي.
د افغانستان لپاره د استانبول کنفرانس چې د  20۱۱کال د نومرب د میاشتی په دویمه د آسیا په زړه کې د امنیت او همکاری تر عنوان الندې په
استانبول کې جوړ شو یو  23فقره ایز پریکړه لیک خپور کړ چې د سیمه ییزو مسئلو ،په تیره بیا د افغانستان او د هغه د ګاونډیانو ترمینځ
یی په امنیتی ،سیاسی او اقتصادی همکاریو باندی د مذاکراتو غوښتنه وکړه .دغه «پروسه» د افغانستان او د هغه د ګاونډیانو او د سیمې د
رشیکانو ترمینځ د ګډو خطرونو لکه تروریزم ،مخدره توکو ،فقر او افراط غوښتني په مقابل کې د مبارزي عميل همغږۍ ته پراختیا ورکوي.
دویمه غونډه د "آسیا د زړه" په نامه په کابل کې د وزیرانو کنفرانس وو (د  20۱2کال د جون  ۱۴مه نیټه) چې بیایی هم د ډاډ

او سال ورکولو د

لومړیتوبونو په هکله یو پریکړه لیک صادر کړ .په دې ورستیو کې د استانبول د پروسی د وزیرانو دریم کنفرانس د قزاقستان په آملاتا کې جوړ
شو (د  20۱3کال د اپریل  23مه) ،چیری چې ګډون کوونکو د جاري ژمنو په اهمیت تاکید وکړ ترڅو له افغانانو رسه له افغانستان څخه د نړیوال
امنیتي مرستې ځواکونو د وتلو په وخت کې ،د لیږد (انتقال) په پروسې کې مرسته وکړي .ګډون کوونکو د استانبول د پروسې د اعتامد د
رامینځ ته کولو لپاره ځانګړيد عمل پالنونه تصویب کړل.
د استانبول د پروسې د وزیرانو څلورم کنفرانس د  ۲۰۱۴کال د اکتوبر په  ۳۱مه نیټه په بیجینګ کې جوړ شو .د کنفرانس ګډون کوونکو
د"بیجینګ اعالمیه" صادره کړه چې په هغې کې د ثبات لرونکي افغانستان پرموخو او همدا ډول سیمه ییزی همکارۍ د کچې په لوړولو
ټینګار شوي وو.

د افغانستان په اړه د توکیو کنفرانس۱39۱
د  ۱39۱کال د چنګاښ په میاشت کې د افغان حکومت او جاپان په مرشۍ د افغانستان په اړه د توکیو کنفرانس د  20۱2کال د جوالی په میاشت
کې د جاپان او افغانستان تر ګډ مرشتابه الندې ،جوړ شو .په کنفرانس کې ګډون کوونکو  ۵۵هیوادونو او  2۵نړیوالو ادارو په فغانستان کې
د انتقال د لسیزي په مودې کې( )202۴ -20۱۵د خپلو اوږدمهاله ژمنو او مرستو په اړه  ،افغانستان ته ډاډ ورکړ .پخلی وشو.
کنفرانس د  ۱3۸9کال د لندن کنفرانس ،د  ۱3۸9کال د کابل کنفرانس ،د  ۱390کال د بن کنفرانس ،او د  ۱39۱کال د غویي د میاشتې د
ناټو شیکاګو رس مرشیزې په ګډون د پخوانیو نړیوالو کنفرانسونو پر توافقاتو بنا وو ،او په  20۱۵کال کې د افغانستان د ميل امنیت د
بشپړعملیايت مسولیت پخلی وشو.
نړیوالې ټولنې د توکیو د دوه اړخیزې حساب ورکونې له

کاري چوکاټ رسه موافقه وکړه ،چې دغه کاري چوکاټ د دوه اړخیزو ژمنو او حساب

ورکونې له الرې له افغانستان رسه د نویو همکاریو لپاره الره پرانیزي .ګډونوالو د بدلون د لسیزې په بهیر کې پر ځان د بسیاینې په هکله یې
یو سرتاتیژیک سند وړاندې کړ ،چې په کې د خصويص سکټور پر پراختیا ،د اقتصاد پر تنوع ،پوهنې ،روغتیا

او حکومتدارۍ ته د الس

رسۍ پر وده ټینګار شوی و .پر دې توافق وشو چې د دې موضوعاتو بریالیتوب به په پای کې” پر ځان د بسیاینې ،سوکالۍ ،ثبات او سولې
لپاره د یوې کړنالرې“ په توګه کار وکړي .په کنفرانس کې بسپنه ورکوونکو د څلورو کلونو په ترڅ کې ( )2016د پراختیايي مرستو لپاره د ۱۶
بلیون ډالرو د ورکړې ژمنه وکړه.
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د افغانستان لپاره د نظم او قانون وجهي صندوق ()LOTFA

www.af.undp.org

د افغانستان لپاره د نظم او قانون وجهي صندوق ( )LOFTAڼریوالې ټولنې ته وړتیا ورکوي ترڅو په هیواد کې د قانون د پيل کولو په الر کې
د افغانستان د اسالمي حکومت د هڅوله غښتلتیا څخه مالتړ وکړي .د افغانستان لپاره د نظم او قانون وجهی صندوق یوه ګډون کوونکی
موسسه ده چې د کورنیو چارو د وزارت لپاره د ملګرو ملتونو د پرمختیاېي پروګرام له خوا اداره کیږي.
د مرستندویو حکومتونو له خوا بسپنو څخه د افغان ملی پولیس کار کوونکو ،د مرکزي بندیخونې د ادارې د ساتونکو د تنخاګانو ،د پولیسو
اسايس بنسټیزو جوړښتونو ،د ظرفیت د لوړولو ،د کورنیو چارو د وزارت د نورو جوړښتیزو سمونونو ،د ښځینه پولیسو د غربګون او د
ښځینه پولیسو د کارکوونکو د واکمن کولو او د ټولنې پربنسټ د پولیسو پراختیا لپاره کار اخیستل کیږي.
د کورنیو د غربګون ډلو او د جنسیتي او برشي حقونو د ډلو عملیايت او دنده ایزې وړتیا

په افغانستان کې د نظم او قانون لپاره وجهي صندوق

څخه مالتړ کوي او د کورنیو چارو له وزارت او نورو ګډونوالو رسه یو ځای کار کوي ترڅو نارینه او ښځینه پولیسانو ته د کار خوندي او برابر
چاپیریالرامینځته کړي.
د افغانستان لپاره د نظم او قانون د صندوق بسپنه ورکوونکي له  ۲۰۰۲کال څخه راوروسته کله چې نوموړی میکانیزم جوړ شو دغه هیوادونه:
آسرتالیا،

کانادا،

د

چک

جمهوریت،

دمنارک،

د

اروپا

اتحادیه،

فنلند،

جرمنی،

ایتالیا،

پولند،

جنوبی

کوریا،

جاپان،

هالند،

ناروي،

سویتزرلیند ،انګلستان او د امریکې متحده ایاالت دي.

د افغانستان لپاره د ()۲۰۱۴کال د لندن کنفرانس
نړیواله ټولنه د  ۲۰۱۴کال د دسمرب په څلورمه په لندن کې رسه راټول شول ترڅو د افغانستان د پایښت لرونکي راتلونکي لپاره خپلې ژمنې یو ځل
بیا تایید کړې او د افغان له نویو مرشانو ،جمهور رییس ارشف غنی او اجراییه رییس عبدالله عبدالله څخه د حکومت راتلونکي پالنونه واوري.
د بن د  ۲۰۰۱کال کنفرانس څخه را په دې خوا په لندن کې دا کنفرانس ،د افغانستان په هکله دولسم ڼریوال کنفرانس ده چې جوړیږي .دغه
کنفرانس د پخوانیو کنفرانسونو د ژمنو پربنسټ ،په تیره بیا د توکیو د  ۲۰۱۲کال د کنفرانس پراساس چې د توکیو د دوه اړخیز حساب ورکولو
چوکاټ ( )TMAFیی رامینځ ته کړ او همدا ډول د  ۲۰۱۴کال په رسکې په ویلز کې د ناټو د غونډې پراساس ،جوړ شو.
د توکیو د دوه اړخیز حساب ورکولو چوکاټ ( )TMAFپه رڼا کې د افغانستان حکومت د ډول ډول سمونونو ژمنه وکړه چې په هغو کې د لندن
کنفرانس ،د نورو غونډو په کتار کې لومړنۍ غونډه ګڼل کیږي چې نوموړي سمونونه تر څیړنې او غور الندې نیيس .خو په هر حال ،د نوی
حکومت په جوړیدلو کې ځنډ چې المل یي د افغانستان د ټاکنو د جریان ډير اوږدیدل وو ،د لندن کنقرانس د هغه پرځای د نړیوالې ټولنې لپاره
په یو سمبولیک ( نښه ییز) فرصت بدلون وموند چې د افغانستان لپاره خپلې ژمنې یو ځل بیا تکرار کړي .د لندن په کنفرانس کې نړیوالې
ټولنې په توکیو کې افغانستان ته په  ۲۰۱۵کال کې د  ۱۶بلیونو ډالرو ژمنه تایید کړه او په  ۲۰۱۷کال کې یی د هغې د دوام تعهد ؤکړ.
له  ۵۰څخه د ډیرو هیوادونو استازو او همدا ډول د افغانستان مدين ټولنو ،غیرحکومتی ادارو ،او څو اړخیزو موسسو په دغه یو ورځني
کنفرانس کې ګډون درلود .نوموړی کنفرانس د افغانستان

د جمهور رییس ارشف غنی په وینا رسه چې په هیواد کې یی د اداري فساد رسه

مبارزه ،دملی امنیت ساتل ،او په ټول هیواد کې د ښځو او مدين حقونو لپاره مالتړ په لڼده توګه وړاندې کړه ،پای ته ورسید.
په لندن کې د افغانستان حکومت یو سند وړاندې کړ چې په هغه کې د سمونې

او اصالح د پالن غټ ټکي یاد شوي وو .یاده لیکنه د توکیو د

دوه اړخیزه حساب ورکولو د چوکاټ پربنسټ جوړه شوي وه خو په هغې کې په تیره بیا په حکومتي ادارو کې د ارشف غنی د ادارې له خوا د
سمونونو په اړه هم خربی شويوي .په کنفرانس کې په تیره بیا د درې عمده ټکو د مالټر په هکله لکه مدين ټولنې ،په تیره بیا د ښځو حقونو ،او
سیمه ییزو همکاریو او اقتصادی هڅولو باندې ټینګار وشو .د کنفرانس په جریان کې د  ۲۰۱۴کال د دسمرب په دریمه نیټه جال جال او ځانګړې
کوچنۍ غونډې هم تر رسه شوي.
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په دغو وړو غوڼدو کې د مدين ټولنو ،خصويص صنایعو ،اوسیمه ییزو اقتصادي مرستو او همکاریو د ونډې په هکله ،غور او څیړنه وشوه
چې په راتلونکي افغانستان کې یې لوبوالی يش .د راتلونکي کنفرانس لپاره آسانتیا وې د بریتانیا او آيرلیند د افغانستان ډلې د ادارو
( )BAAGله خوا برابرې شوې چې د افغان مدين ټولنو غږ واوریدل يش او دعمده کنفرانس څخه یوه شپه مخکې جوړ يش .په دغې غونډې کې
د مدين ټولنو د استازو ،د انګلستان او نړۍ د بهرنیو چارو وزیرانو ،غیر حکومتی موسسو او د پرمختیا یي چارو کار پوهانو په شمول ()۲۰۰
شخصیتونو ګډون کړي وو .په نوموړې غوڼده کې ملړنۍ اندیښنه د ښځو د موقف او په نوي حکومت کې د هغو د شمول په هکله وه.
د خصوصی سکتور سمونونه او پرمختیا د افغانستان د اقتصاد د پرمختګ لپاره د هڅو په کتار کې یو غټ عامل وګڼل شو ،نو ځکه له
کنفرانس څخه مخکې ماښام کې یو ګردی میز جوړ شو چې د عایداتو لوړول او کار پیدا کول ،او همدا ډول کورنۍ او نړیواله پانګونه

تر غور

او ځیړنې الندې ونیيس.
د انګلستان د بهرنیو چارو وزیر فلیپ هاموند د دسمرب په دریمه نیټه د ماښام د میلمستیا کوربه وو چې په هغې کې د جمهور رییس غني په
شمول ،د سيمې غټو استازو ،او نورو نړیوالو هیاتونو ګډون کړی وو ترڅو د سیمو د هیوادونو ترمینځ د سوداګرۍ او اقتصادي تړونونو د
امکاناتو په اړه خربې اترې ويش.

د بن کنفرانس 2011
د بن دوهم کنفرانس

له لومړي کنفرانس

څخه یوه لسیزه وروسته جوړ شو .د دې کنفرانس موخه د تحول د

لسیزې)202۴-20۱5( ۱۴02-۱393

په اوږدو کې د افغانستان او نړیوالې ټولنې تر مینځ د همکارۍ لپاره د یو نوي لس کلن پالن طرحه وه چې د لیږد د بهیر

پایلې به تعقیب کړي

کنفرانس د جرمني په کوربه توب او د افغانستان په مرشۍ او د  ۸۵هیوادونو او  ۱۵نړیوالو سازمانونو په ګډون تر رسه شو .نوموړي کنفرانس
پر درې مهمو برخو مترکز درلود:
• په  20۱۴کال کې د افغانستان حکومت ته د مسولیت د لیږد ملکي اړخونه.
•له  20۱۴کال څخه وروسته په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې اوږد مهاله ښکیلتیا.
•سیايس بهیر چې موخه یې په هیواد کې اوږد مهاله ثبات دی.
کنفرانس له افغانستان رسه په ځانګړې توګه د امنیت په برخه کې د نړیوالې ټولنې

له اوږدمهالو ژمنو او افغان امنیتي ځواکونو ته د راتلونکو

مايل مرستو په اړه د ناټو په مرشۍ د  ۱39۱کال د غويي د

میاشتې (د  20۱2کال مې) په غونډه کې د یو څرګند پالن پر جوړولو له موافقې

اود سولې له یو هر اړخیز بهیر رسه پر مالتړله بیا ټینګار رسه

د افغانستان

پای ته ورسید .په دې موافقه وشوه چې

د نړیوالې ټولنې دنده به

په حکومتدارۍ کې د خدمتونو له رسونې څخه د وړتیاوو لوړولو او مرستو لور ته واوړي .همدا راز کنفرانس په افغانستان کې د ترهګرۍ
لپاره د یوسیمه ییز حل او
عنرص وي.
څو

د افغانانو په مرشۍ د سويل د یو افغاين بهیر غوښتنه وکړه ،اویادونه وشوه

نړیوالې ټولنې د دې تر څنګ چې د افغانستان د مرنايل رسچینو ود ه یې تایید کړه

چې یو سیايس حل به د ثبات یو مهم

د یو داسې منظم کاري چوکاټ وړاندیز یې وکړ

افغان ولس ته د ګټو د رسیدلو ضامنت وکړي .افغان حکومت په خپل وار رسه ژمنه وکړه څو مهم پراختیايي لومړیتوبونه لکه د فساد په

وړاندې مبارزه او د قانون واکمني له رسه پیاوړي او د برش د نړیوالو حقونو او د جندرد حقونو په وړاندې خپل مکلفیتونه درک او د نشه يي
توکو د کرکیلې په وړاندې خپلې مبارزې ته دوام ورکړي.
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د څارنې او همغږۍ ګډ پالوی ()JCMB
www.ands.gov.af/ands/jcmb

د

څارنې او همغږۍ ګډ پالوی ( )JCMBیوه لوړه با صالحیته اداره ده چې په  ۱3۸۵کال کې د افغانستان د تړون پيل کیدو ته د پراخې

سرتاتیژیکې همغږۍ د برابرولو په موخه رامینځ ته شوه .په  ۱390کال کې د افغانستان د تړون د نیټې له پای ته رسیدو وروسته  JCMBخپل
مترکز یې د الندې موضوعاتو پر لور پراخ کړ )1( :د افغانستان د ميل پراختیايي سرتاتیژۍ د پيل کیدو په اړه د سرتاتیژۍ او پالیسۍ پر
الرښوونو؛( )2د کابل دبهیر پر څارنې؛ او( )3د تصمیم نیونې د یوې لوړې ادارې په توګه افغان حکومت او نړیواله ټولنه رسه نښلوي .او همدا
راز نوموړی پالوی د توکیو د کاري چوکاټ د پيل کیدو څارنه او مالتړ په غاړه لري.
د همغږۍ او څارنې

د ګډ پالوي مرشي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د رسمنيش د ځانګړي استازي او د افغانستان د حکومت د کابینې

د همغږۍ د کمیټې د رییس ( اوس مهال د مالیې وزیر) له خوا کیږي .نوموړې کمیټه د څارنې او همغږۍ د ګډ پالوي د څارنې
د ميل پراختیايي سرتاتیژۍ د پيل کولومسولیت

او د افغانستان

لري .د څارنې او همغږۍ ګډ پالوی له  2۸استازو څخه جوړ دی ،چې له دې ډلې نه  7یې

دحکومت استازي دي او  2۱نور یې د نړیوالې ټولنې استازي دي چې د پراختیايي مرستو او پوځي ځواک او همدارنګه د سیمه يیز استازیتوب
د معیار پر بنسټ ټاکل شوي دي.
اوس مهال درې دایمي کمیټې چې امنیت؛ حکومتداري ،برشي حقونه اود قانون واکمني؛ اقتصادي او ټولنیزه پراختیا تر پوښښ الندې لري د
څارنې او همغږۍ د ګډ پالوي په چارو کې مرسته کوي .دغه موضوعي ډلې د افغانستان د ميل پراختیايي سرتاتیژۍ له ارکانو رسه سمون لري.
د ګډې همغږۍ اوڅارپالوی () )JCMBځانګړي او خاصه غونډه د  ۲۰۱۴کال د جنوری په  ۲۹مه د مالیې وزیر ډاکرت عمر زاخیلوال او د
افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي ښاغيل یان کوبیس تر ګډ مرش تابه

الندې په کابل کې جوړه شوه .نوموړې غوڼده د  ۲۰۱۳کال د

جوالی د میاشتې د لوړ پوړو مامورینو له غونډې ( )SOMوروسته دتوکیو د دوه اړخیزو حساب ورکولو کړنالره()TMAF

په هکله د پرمختیا

وو د پیژندلو لپاره ګټوره وه .د هیوادونو او نړیوالو مؤسسو څخه ډیرو استازو ،د افغانستان د  ۲۰۱۴کال د ولسمرشۍ ټولو  ۱۱نوماندانو،
وزیرانو او د مدين ټولنې استازو او همدا ډول خصويص سکتور په نوموړې غونډه کې ګډون کړی وو.د ملړیتوبونو پروګرامونه چې د مرسته
کوونکو له خوا د متویل لپاره تایید شول دا دي:
د JCMBد پخوانیو غونډو (شمیری  )۱0-۱۸ ،۱-7جریان او پاڼې شتون لري.
www.thekabulprocess.gov.af/index.php/jcmb/archive
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د زريزې پراختيايي موخې ()MDGs

www.un.org/millenniumgoals

په  1383کال کې د افغانستان حکومت د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې  2000اعالمیه او همدا راز د زریزې پراختیايي موخې

یې تأیید

کړې .د زريزې پراختيايي موخې په پام کې لري چې تر ۱399او یا ۱39۴کلونو پورې دا موخې تر رسه کړي .په دې توګه افغان حکومت د
زريزې پراختيايي افغاين شوې موخې ومنلې ،د “ 2020کال لرلید” چې د جندر د برابرۍ ،د مور د روغتیا په برخه کې د افغانستان ځانګړو
محدودیتونو ته په پام رسه له نویو موخو څخه جوړ دی او په افغانستان کې
امنیت د اهمیت د پیژندلو لپاره د یوې نهمې موخې ور زیاتول دي.

تلپاتې پراختیا ته د رسیدو لپاره د یو مخکیني رشط په توګه

د

هره الندینۍ  MDGsد افغانستان د ميل پراختیايي سرتاتیژۍ په دریوو

برخو کې شامله او منعکس شوې ده:
1.1د سختې لوږې او بيوزلۍ له مینځه وړل.
2.2د لومړنیو عمومي زده کړو تر السه کول.
3.3د جنسیت د برابرۍ هڅول او د ښځو پياوړتیا.
4.4د ماشومانو د مړينې د کچې راکمول.
5.5د میندو د روغتيايي وضعیت ښه کول.
6.6د ايچ آی وي /ايډز ،مالريا او نورو ناروغیو په وړاندې مبارزه.
7.7د چاپیریال د ثبات تضمین.
8.8د پراختیا لپاره د هر اړخیز ګډون رامینځ ته کول.
9.9د امنیت ښه کول.
د افغانستان په اړه د  MDGډیر نوی ریپوټ په  ۲۰۱۲کال کې خپور شو چې د زریزې موخو ته د رسیدلو په الر کې د حکومت پرمختګ توضیح
کوي .نوموړی ریپوټ وایي چې په محدودو ساحو لکه زده کړه او روغتیا کې پرمختګ د لیدوړ ده ،خو په

خواشینۍ رسه په نورو برخو په تیره

بیا د ښځو لیک لوست ،سیايس ګډون ،روغتیا او د څښاک د اوبو ساحو کې پرمختګ شتون نه لري.

د کابل کنفرانس او د کابل بهیر
د افغانستان په اړه د کابل نړیوال کنفرانس د  ۱3۸9کال د چنګاښ په  20نیټه دایر شو د  ۱3۸۸کال د مرغومي په میاشت کې لندن په کنفرانس
کې پیل شوی د کابل بهیر دکابل په کنفرانس کې یې رسمي بڼه غوره کړه ،چې د بدلون د لسیزې په اوږدو کې( )202۴-20۱۵د افغانانو په
مالکیت ،مسولیت

او واکمنۍ د یو باثباته او امن افغانستان له ګډې موخې رسه د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې تر منځ د همکارۍ او دوه

اړخیزې حساب ورکونې لپاره د یو کاري چوکاټ په توګه دنده تر رسه کوي.
د ولسمرش حامد کرزي او د ملګروملتونو د عمومي رس منيش بان کيمون په ګډه مرشۍ د کابل کنفرانس

په حقیقت کې د افغانستان په

اړه د ګڼ شمیر نړیوالو کنفرانسونو له ډلې څخه لومړنی کنفرانس و چې په هیواد کې د ننه او د نړیوالو مرشانو او بهرنیو چارو د وزیرانو
په ګډون دایر شو .په دې کنفرانس کې په افغان مرشتابه او افغان واک ټینګار کیده او د دې کنفرانس په اعالمیه کې دا څرګنده شوه چې د
کابل بهیر ”خلکو ته د ښه امنیت ،ښې حکومتدارۍ

او ښو اقتصادي فرصتونو

په هکله “د افغان حکومت د ژمنو بیا پخلی دی .همدا راز

دې” افغان مرشتابه ته د لیږد او د امنیت او اقتصادی مرستو د برابرولو په برخه کې د نړیوالې ټولنې ژمنې بیا تکرار کړې.
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د  ۱3۸۸کال د مرغومي په میاشت کې د لندن کنفرانس او د  ۱3۸9کال د غربګويل په میاشت کې د سولې جرګه د هغو رشایطو ،کاري
چوکاټونو او پالنونو د رامینځ ته کولو لپاره چې د کابل په کنفرانس کې پرې موافقه وشوه مهم پړاوونه وو .په دې کې دا برخې شاملې دي:
•د  ۱393کال تر پایه له نړیوالو سوله ساتو ځواکونو یا آیساف او ائتاليف ځواکونو څخه افغان ميل پوځ ته د امنیتي مسولیتونو لیږد.
•د افغانستان د سولې او بیا پیوستون د پروګرام ()APRPرامینځ ته کول
•د افغانستان یوه لومړیتوب لرونکې او بیا جوړه شوې ميل پراختیايي سرتاتیژي ()ANDS
نړیوالو ګډونوالو د لیږد سند،

د  ۱393کال په پای کې په ټولو والیتونو کې افغان حکومت ته د امنیتي مسولیتونو د سپارلو ژمنې

تصویب

کړې .له دې لیږد رسه دمرستې لپاره افغان حکومت د افغان ملی پوځ د کیفیت او کمیت د لوړولو ژمنه وکړه ،په داسې حال کې چې نړیوالو
ګډونوالو د افغان ملی پوځ د روزنې ،سمبالونې او متویلولو ژمنې بیا تکرار کړې .ګډونوالو په اصولو کې د افغانستان د سولې او بیا
پیوستون له پروګرام رسه موافقه وکړه او د سولې او بیا پیوستون د وجهي صندوق له الرې یې له

د خپلو مرستو ژمنې

دې پروګرام رسه

تکرار کړې.
د لندن کنفرانس له اعالمیې

ګډونوالو په دوو کلونو کې د افغان حکومت د اصيل بودیجې له الرې د لږ تر لږه د

رسه سم

خپلو  ۵0سلنې مرستو

د مستقیمې ورکړې اعالم وکړ .که څه هم چې ټینګار وشو چې دغه ژمنه د افغان حکومت د عامه مايل مدیریت د نظام د پیاوړي کولو لپاره د
سمون په پلې کولو ،د فساد په راکمولو ،د بودیجوي اجرااتو په ښه کولو او د عاید د راټولولو په زیاتوايل پورې

اړه لري .رسبیره پردې نړیوالو

ګډونوالو د ميل لومړیتوب دپروګرامونود مالتړ لپاره د خپلو پراختیايي مرستو د تنظیم او په دوو راتلونکو کلونو کې

د دې موخې  ۸0سلنې

ته د رسیدو لپاره یې خپل تیاری څرګند کړ .د افغانستان لومړیتوب ورکړل شوې ميل پراختیايي سرتاتیژۍ د پلې کولو څخه د څارنې په موخه
افغان حکومت او نړیوالې ټولنې د
په موخه

کابل د بهیر د یوې برخې په توګه د افغانانو نویو لومړیتوبونو ته په پام رسه د ژمنو د دوه اړخیز پرمختګ

په کال کې یو ځل د وزارتونو په کچه د غونډو نیت څرګند کړ.

ګډونوالو په دې هکله چې د څارنې او همغږۍ ګډپالوی ( )JCMBبه

له بهیر رسه دمرستې او څارنې په موخه په څلورو میاشتو کې یوځل رسه غونډه کوي( چې د دایمي او فرعي کمیټو له خوا یې مالتړ کیږي).
رس بیره پردې د کابل

په بهیر کې

د افغان حکومت ،نړیوالې ټولنې ،او مدين ټولنې ( د مرسته رسوونکو سازمانونو په ګډون) تر مینځ کلنۍ

غونډې هم شاملې دي.
له  ۱3۸9کال راهيسې ،د بُن ،شیکاګ او توکیوپه کنفرانسونو کې ګډونوالو د کابل په کنفرانس کې له څرګند شوي کاري چوکاټ رسه یې
خپلې ژمنې بیا نوې کړي دي.

د ناټو شیکاګو رسمرشیزه ۱39۱
په شیکاګو

کې د  ۱39۱کال د غربګويل د میاشتې په لومړۍ نیټه د ناټو رس مرشیزې ”یو ډموکراټیک ،امن او خپلواک افغانستان “ ته د

ایساف د مرستندویو هیوادونو او د افغانستان دحکومت کلکې ژمنې یې له رسه نوې کړې.
د  2۸هیوادونو مرشانو او د آیساف د ائتالف  22غړو

د  ۱3۸9کال د لیزبُن له رسمرشیزې رسه سم ،د ناټو

د  ۱393کال د مرغومې په ۱0نیټه( د  20۱۴کال د دسمرب )3۱د آیساف د ماموریت د پای

ته رسیدلو ژمنې یې تکرار او د لیږد له بهیر نه وروسته د خپلو نږدې همکاریو پر دوام یې ټینګار وکړ.
د لیزبُن

په رس مرشیزه کې د ناټو-افغانستان ” د همکارۍ

د دوام “ السلیک شوي سند ته په پام رسه  ،ګډونوالو هوکړه وکړه چې د ناټو په

مرشۍ د آیساف ځواکونه به د خپل ټول جګړه ییز ماموریت قومانده
او د  20۱۴کال تر پایه به له افغانستان څخه د

د  ۱392کال په نیاميي کې افغان ميل امنیتي ځواک ( )ANSFته ولیږدوي

ټولو ځواکونو وتل بشپړ يش .په رس مرشیزه کې د  ۱3۸9کال د کابل کنفرانس ،د سیمه ییز امنیت

او همکارۍ د پیل په اړه  ۱390کال د استانبول د بهیر ،او د  ۱390کال د بُن د کنفرانس شوې ژمنې نوې شوې.
د افغانستان په اړه د شیکاګو د رسمرشیزې د اعالمیې له السلیک کیدو رسه ،د ناټو غړو او د آیساف همکارانو
لکه چې د  ۱390کال د بُن په کنفرانس کې

له )20۱۴( ۱393کال وروسته

پریکړه شوې وه د افغانستان د ميل امنیتي ځواکونو د روزنې ،سمبالونې ،مايل مرستې ،او د وړتیا

د پراختیا د مالتړ لپاره خپلې کلکې ژمنې له رسه تکرار کړې.
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د افغانستان د څيړنې او ارزونې واحد

د سیمه ایزو مرستو لپاره د جنويب آسیا اتحادیه()SAARC

www.mfa.gov.af

سارک یوه سیمه ایزه موسسه ده چې په  ۱9۸0کلونو کې جوړه شوي ده .مخکې تر دي چې افغانستان په  2007کې د هغي دایمي غړی شې،
اتحادیې اوه غړي درلودل :بنګله دیش ،رسیالنکا ،بوتان ،هند ،پاکستان ،مالداوي او نیپال .د سارک عمده ارزښتونه د غړو هیوادو د خلکو
تر مینځ د سولې ،ثبات او تفاهم مینځ ته راوړل او د هوسایني پراختیا ده .د اتحادیې اساسی اصول ملی حاکمیت ته درناوی او د ملتونو په
چارو کې د مداخلې نه کول دي.

د اقتصادي همکاریو موسسه ()ECO
ده چې په  ۱9۸۵کال کې د ایران ،پاکستان او ترکیې له خوا د غړو دولتونو ترمینځ د اقتصادی،

یوه بین الحکومتی سیمه ایزه موسسه

تخنیکی او فرهنګی همکاریو لپاره جوړه شوه ECO .د پرمختیا لپاره د سیمه ایزی همکارۍ ( )RCDځای نیوونکي اداره ده ،ECO.په ۱992
کال

کې

پراختیا

وموندله

او

اوه

نور

غړی:

افغانستان،

آذربایجان،

قزاقستان،

قرغیزستان،

تاجیکستان،

ترکمنستان

او

ازبکستان

هم

پکښی

شامل شول.

د مرکزی آسیا سیمه ایزه اقتصاد ي همکاری ()CAREC
د مرکزی آسیا سیمه ییزه اقتصاد ي همکاری ( )CARECپروګرام د  ۱0هیوادونو او  ۶څو اړخیزو ټولنو ګډه موسسه ده ،چې غواړی د همکاریو
له لیارې اقتصادي رشد ته لوړتیا ورکړي او نیستمنۍ لږه کړي .د لومړیتوبونو لکه ترانسپورت ،سوداګریزی آسانتیا ،سوداګریزی پالیسۍ

او انرژي په ساحو کې د سیمه ییزو همکاریو رشد او آسانتیا برابرولو له لیاری CAREC ،غواړی چې له مرکزی آسیا او د هغی له ګاونډیو
هیوادونو رسه مرسته وکړي ترڅو په یوېپراخې یوځای کیدونکی ایروآسیا (اروپا آسیا) کې خپل باالقوه قدرت وپیژين .د نوموړی پروګرام
اوسني غړي د افغانستان ،آذربایجان،چین ،قزاقستان ،قرغیزستان ،منګولیا ،پاکستان ،ترکمنستان او ازبکستان هیوادونه دي.

د مرکزی آسیا د اقتصاد لپاره د ملګرو ملتونو خاص پروګرام ()SPECA
 SPECAد مرکزی آسیا د اقتصاد لپاره د ملګرو ملتونو خاص پروګرام په  ۱99۸کال کي د مرکزي آسیا د نیمه سیمه ییزی همکارۍ او د
نړۍ له اقتصاد رسه د هغې د یوځایوالی د غښتلتوب لپاره جوړ شو .د  SPECAغړي هیوادونو دا دي :افغانستان ،آذربا یجان ،قزاقستان،

قرغیزستان ،تاجکستان ،ترکمنستان او ازبکستان.

د شانګهای د همکاری موسسه ()SCO
د شانګهای د همکاری موسسه ( )SCOپه  200۱کال کې د چین ،د روسیې فدراسیون ،قزاقستان ،قرغیزستان ،تاجیکستان او ازبکستان په
دایمی غړیتوب رسه ،جوړه شوه .دې موسسې د شانګهای پنځمه ،چې په  ۱99۶کال کې جوړه شوي ،ځای نیويل ده .د شانګهای پنځمه اسايس
موخه د چین ،د مرکزی آسیا دولتونو او روسیې ترمینځ د قرنونو زاړه رسحدی اختالفونو د حل لپاره د یوې کړنالرې او منشور جوړول وو .په

پیل کې ازبکستان چې له چین رسه رسحد نه لري د نوموړې موسسې ،غړی نه ؤ .د  SCOله جوړیدو وروسته ازبکستان هم د شپږم دایمي غړي
په توګه ور شامل شو او د نوموړی موسسې موخې هم له ماضی رسحدي اختالفونو له حل څخه لویو ټولنیزو ،اقتصادی او امنیتی همکاریو ته
وغزیدې .په راوروسته وختونو کې افغانستان ،هند ،ایران ،منګولیا او پاکستان هم د کتونکو په توګه ؤمنل شول.
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ملګري ملتونه په افغانستان کې

www.unama.unmissions.org

په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستې ماموریت ،په افغاسنتان کې د ملګرو ملتونو ( )UNسیايس ماموریت ده .نوموړی ماموریت
د افغان نوي حکومت په غوښتنه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له خوا رامینځ ته شو ترڅو په افغانستان کې د پایښت لرونکې سولې او
انکشاف څخه مالتړ وکړي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هر کال غونډه کوي چې د یوناما ژمنې د راتلونکو  ۱۲میاشتو لپاره تجدید کړي .نوموړی ماموریت د  ۲۰۱۴کال
د مارچ د میاشتې په ۱۷کله چې  ۲۱۴۵شمیره پریکړه لیک د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له خوا جوړ شو ،د  ۲۰۱۵کال د مارچ د میاشتې تر ۱۷
نیټی،بیا نوی شو .یاد پریکړه لیک څرګندوي چې "وازې نظامی حل الره" شتون نه لري او په یوناما یی غږ وکړ چې د ملکي هڅو الرښوونه او
همغږۍ په غاړه واخيل او له افغاسنتان رسه د لیږد په موده کې مرسته وکړي.
ددې ترڅنګ ،د افغان ادارې د غوښتنې په صورت کې،

یوناما ته د ټاکنو د جریان

د غښتلی کولو او د اړونده افغاين ادارو د ظرفیت د لوړولو

له الری ،د ټولټاکنو څخه د مالتړ دنده وسپارل شوه .په عین حال کې له یوناما څخه وعوښتل شو چې د افغان حکومت له غوښتنې رسه سم د
افغانستان د سولې او روغې جوړې له پروګرام ( )APRPڅخه مالتړ وکړي.
د یوناما مرشۍ د افغانستان لپاره د عمومي منيش د خاص استازي ( ،)SRSGنیکوالس فینک هیسم ،په غاړه ده چې په سیايس چارو کې د

 SRSGد یوه مرستیال ،او د مرستو ،هوساینې او بیارغونې په چارو کې یې د SRSGد بل مرستیال له خوا مالتړ کیږی.
سیمه ایز او والیتي دفرتونه

یوناما اته سیمه ایزې ( بامیان،ګردیز،هرات،جالل آباد ،کابل ،کندهار ،کندزاو مزار رشیف) او شپږ والیتي دفرتونه لري

د ملګرو ملتونو هیوادنۍ ډله ()UNCT
ملګري ملتونه ( )UNپه افغانستان کې له  ۱۹۵۰کلونو څخه راهیيس حضور لري .ملګری ملتونه اوس اوس په افغانستان کې د دوه جال سیايس
او برشي موخو لپاره کار کوي .په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستې ماموریت ( )UNAMAد سیايس دندو څارنه کوی .د ملګرو ملتونو
نورې  ۲۱ادارې پر برشي اساساتو کار کوي چې له نړیوال بانک او نړیوال وجهی صندوق ،او نورو اړوندو غړو لکه د آسیایي پرمختیایي
بانک او د مهاجرت لپاره نړیوالې ادارې رسه یوځای د ملګرو ملتونو د هیوادنۍ ډلې ( )UNCTتر چرت الندې پروګرامونه او پیسې برابروي.
ملګری ملتونه د خپلو فرعی دفرتونو او د پروژو د استازو له الرې په  ۳۴والیتونو کې حضور لري ،او ځانګړې ادارې یی د حکومتي او غیر
حکومتي موسسو له الرې په محيل کچه پروګرامونه بشپړوي .په کابل کې د ملګرو ملتونو دمرکزي ادارو ترڅنګ ،د ملګرو ملتونو ادارې،
مايل رسچینې او پروګرامونه دلوړو لومړیتوبونو په سیموکې سیمه ییز اوساحوی دفرتونه لري .دملګرو ملتونو د کارکوونکو یوځای هڅې
ددې الندې برخو مالتړ کوي :د سولې ،روغې جوړې او برشي حقونو پرمختیا؛ دمدين ټولنو د وړتیا لوړول ،د اسايس ټولنیزو خدمتونو
وړاندی کول؛ او دبرشي غربګون او ناڅاپه ناوړه پیښو د اغیزو لږول.
د ملګرو ملتونو له خوا د حکومت د ملی لومړیتوبونو د پروګرامونو ،دزریزې د انکشافی موخو دالس ته راوړنو ،او تر ټولو ډیرو آسیب
منونکو ټولنو ته د برشي مرستو د برابرولو لپاره د مالتړ د ژمنو په عمومی چوکاټ کې ،دملګرو ملتونو پرمختیایي اوبرشي ادارې دهرې
موسسې له اصولو او موخو رسه سم تخنیکي او پالیيس مالتړ برابروي.
د ملګرو ملتونو پروګرامونه په داسې چوکاټونو لکه د ملګرو ملتونو د پرمختیایي مرستو چوکاټ ( ،)UNDAFچې د ملګرو ملتونو د ټولو
پرمختیایي ادارو د پروګرامونو لپاره د پالن جوړولو چوکاټ ده ،او د برشی عمل د عمومي پالن په چوکاټ کې چې د ملګرو ملتونو د برشی
اړخونو د کار د برشي ټولنې دګډ عمل ،الرښوونه کوی ،تررسه کیږی .د  ۲۰۱۴-۲۰۱۰کلونو لپاره

د ملګرو ملتونو د پرمختیايئ مرستو چوکاټ

( ،)UNDAFچې د افغان حکومت له خوا السلیک شوي او د افغانستان د ميل پرمختیا د سرتاتژی څخه د ملګرو ملتونو د مالتړ لپاره جوړ
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شوي ،له درې لومړیتوبونو څخه عبارت ده :حکومت کول ،سوله او پایښت (ثبات)،پایښت لرونکی معیشیت ،کرنه ،غذایي خوندیتوب او
عایداتی فرصتونه ،او اسايس ټولنیز خدمتونه :روغتیا ،زده کړه ،اوبه او د ناروغیو د خپریدو مخنیوی .د ژوند چاپیریال ،جنسیت ،د ښځو د
وړتیا لوړول او د مخدره توکو پر ضد مبارزه داسې ساحې شمیرل کیږي چې په ټولو پروګرامونو کې ځانګړی ځای لري.
د ګډ سرتاتژیک چوکاټ ( )ISFمالتړ د  UNDAFله خوا کیږي ،چې په افغانستان کې دملګرو ملتونو غټه سرتاتژیکه کړنالره تعریفوی ،او د
ملګرو ملتونو د سیايس او پرمختیايئ کارونو د ټولو اړخونو اړیکې ډاډمنې کوي.
د عمومی برشي عمل پالن چې د ملګرو ملتونو برشي اقدامونه او د نورو برشي ګډون کوونکو هڅي تر پوښښ الندی نیيس،په هر کال کې
جوړیږی او خپریږي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د هیوادنۍ ډلې غړي دا دي:
آسیایي پرمختیایی بانک ()ABD
د ملګرو ملتونو غذایی او کرنیزه اداره ()FAO
د کرنیز انکشاف لپاره نړیوال صندوق ()IFAD
د کار نړیواله اداره ()ILO
نړیوال وجهی صندوق ()IMF
د مهاجرت لپاره نړیواله موسسه ()IOM
د برشی حقونو د عالی کمیشرني اداره ()UNOHCHR
د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمیشرنی اداره ()UNHCR
د جنسیتی برابروايل او د ښځو د واکمن کولو لپاره د ملګرو ملتونو اداره ()UN women
د ماشومانو لپاره د ملګروملتونو صندوق ()UNICEF
د سوداګری او پرمختیا لپاره د ملګرو ملتونو کنفرانس ()UNCTAD
د امنیت او خوندیتوب لپاره دملګرو ملتونو اداره ()UNDSS
د ملګرو ملتونو پرمختیایی پروګرام ()UNDP
دملګرو ملتونو د زده کړې ،پوهې او فرهنګ اداره ()UNESCO
دملګرو ملتونو د ژوند د چاپیریال پروګرام ()UNEP
د ملګرو ملتونو د معیشت کولو پروګرام ()UN-HABITAT
د صنایعو د پراختیا لپاره د د ملګروملتونوسازمان ()UNIDO
د  AIDS/HIVپه هکله د ملګرو ملتونو ګډ پروګرام ()UNAIDS
د ملګرو ملتونو د ماین پاکولو خدمتونه ()UNMAS
د پروژوې خدمتونو لپاره د ملګرو ملتونو اداره ()UNOPS
د برشي چارو دهمغږۍ لپاره د ملګرو ملتونو اداره ()UNOCHA
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د مخدره توکو او جرمونو په هکله دملګرو ملتونو اداره ()UNODC
دملګرو ملتونو د وګړو صندوق ()UNFPA
نړیوال بانک ()WB
نړیوال غذایی پروګرام ()WFP
نړیواله روغتیایي اداره ()WHO

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﭙﺎرﻩ د اﻣﻨﻴﺖ ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﻳﻪ ﻧړﻳﻮال ځواﮐﻮﻧﻪ ()RS

www.rs.nato.int

د امنیتي مرستې نړیوال ځواک

( )ISAFموخه دا وه چې د افغان ميل امنیتي ځواکونو ( )ANSFپه بشپړ ګډون رسه د افغانستان له حکومت رسه

په افغانستان کې د یوه خوندي او ډاډمن چاپیریال د مینځ ته راتګ او د هغه په ساتنه کې ،مرسته وکړي .د  ۲۰۱۴کال په وروستیو کې د نړیوالې
امنیتي مرستې د ځواک له وتلو وروسته ،د  ۲۰۱۵کال د جنوري له لومړۍ نیټې څخه د نوموړي ځواک پرځای د ناټو په الرښوونې یو کوچنی
ماموریت د غوڅ مالتړ په نوم د متحده ایاالتو د جرنال جان اف .کامپبل په مرشی رامینځ ته شو چې د  ۲۰۱۴کال د آګست له میاشتې څخه د ۲۰۱۵
کال د غوڅ مالتړ تر لیږد پورې د آیساف د ځواکونو وروستی قوماندان هم وو.
آیساف د  ۲۰۰۱کال د دسمرب په  ۲۰مه د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د  ۱۳۸۶پریکړه لیک پراساس د بن موافقه لیک ته په پاملرنې رسه د
افغانستان د انتقايل حکومت په بلنه رامینځ ته شو .آیساف دملګرو ملتونو له خوا یو صالحیت لرونکی څو ملتیز ځواک ده ،او د ملګرو
ملتونو کوم سوله ساتونکی ځواک نه ده ،نو په دې توګه د آیساف د ساتلو لګښت د ملګرو ملتونو له خوا نه بلکې د ګډون کوونکو هیوادونو
له خوا ورکول کیږی.
د  ۲۰۰۳کال د آګست په ۱۱مه د ملګرو ملتونو او د افغانستان د حکومت په غوښتنه د شاملی اتالنتیک تړون (ناتو) د آیساف مسوولیت ،چې
په پیل کې یوازی په کابل پورې تړلی وو ،په غاړه واخیست ،په داسې حال کې چې د ائتالف ځواکونو په نور افغانستان کې د امنیت څار

کاوه.

د  ۲۰۰۳کال په اکتوبر کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د ناتو ماموریت له کابل څخه بهر ؤغزاوه او دواړه نظامي ځواکونه یی تر یوې مرکزي
قوماندې الندې راوستل.
د  ۲۰۰۹کال په نومرب کې ،وروسته له هغه چې د ناتو متحدینو هوکړه وکړه چې د آیساف د لوړو کچو د جوړښت بیا څیړنه

په غاړه واخيل،

یو نوی منځنی ډوله مرکز رامینځ ته شو چې د آیساف هڅې الښې کړي او په اغیزناکه توګه یی رس ته ورسوي .دې موضوع سیاسی -نظامی
سرتاتژي له ورځنیو دنده ایزو عملیاتو څخه جال کړه .دغه نوي مرکزونه چې په کابل کې وو ،د ناتو له خوا د افغانستان لپاره د ناتو روزنیز
ماموریت ( )NTM-Aاو د آیساف د مشرتکی قوماندانی ( )IJCد مرکز په نوم وبلل شو او قومانده یی د یوه څلور ستوري جرنال ()COMISAF
او د هغه ترالس الندې دوه نورو درې ستورو جرناالنو په غاړه وه .د شاملی اتالنتیک شورا ،دناتو پریکړه کوونکې ادارې په توګه ،په آیساف
کي د ناتو څخه بهر ګډون کوونکو ملتونو د ځواکونو په سال او مشورې د آیساف سیاسی الرښوونه په غاړه درلودله.
ددغې قوماندې د جوړښت پراساس  COMISAFد آیساف د ماموریت په نورو سیايس -نظامي خواوو مترکز وکړ ،او په هیواد کې یې د آیساف
عملیات د افغان او نورو نړیوالو ادارو له کار او هڅو رسه همغږي کړل ،COMISAF .د آیساف د عملیاتو او د امریکایی ځواکونو په الرښوونه

د تلپايت آزاديد عملیاتو ترڅنګ دوه ونډې لکه په افغانستان کې د  ISAFاو متحده ایاالتو د ځواکونو قومانده پر غاړه درلوديCOMISAF ،
د دآیساف دمشرتکی قوماندانی ( )IJCد قوماندان ،په افغانستان کې د ناتو د روزنې د ماموریت ( )NTM-Aاو د ناټو د ځواکونو د ځانګړو

عملیاتو ( )SOFقومانده په الس کی درلودله NTM-A .د نظامي سال کارو ډلو او د پولیس د سالکارو ډلو له الرې خپل روزنیز پروګرامونه
تررسه کول چی د افغان د امنیت ځواکونو سالکاران هم پکښی شامل وو.
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غوڅ مالتړ ته د ځواکونو د هوکړې د دریځ ()SOFAاو د امنیتی او دفاعی همکارۍ د موافقه لیک چی په عمومی توګه د دوه اړخیز امنیتی
هوکړه لیک یا ( )BSAپه نامه یادیزيپر اساس چې دناټو ،متحده ایاالتو او د افغانستان د نوي ولسمرش ارشف غنی د حکومت د استازو
ترمینځ د  ۲۰۱۴کال د سپتمرب په  ۳۰مه نیټه السلیک شو ،پاملرنه کیږي.
د غوڅ مالتړ ماموریت د آیساف په پرتله یو کوچنی ماموریت ده چې دآیساف د پخواين  ۱۴۰،۰۰۰کسیز ځواک پرځای یوازې د ۱۲،۰۰۰کسیز
ځواک له خوا تررسه کیږي .په دغه ماموریت کې په  ۲۰۱۵کال کې افغاين ځواکونو ته د هوايئ مالتړ څخه پرته جګړه ایزې موخې شتون نه لري
او د جګړې پرځای د حکومت وزارتونو او د افغانی ملی امنیتی ځواکونو  ANSFپه لوړه کچه قوماندانیو ته د روزنې ،سال او مرستې دندې

په غاړه لري.
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کتابتونونه
د افغانستان په امریکایي پوهنتون کې د برنیس ناچمن مارلو کتابتون

www.auaflibaray.org

د برنیس نچمن مارلو کتابتون په  ۲۰۰۸کال کې د برنیس نچمن مارلو په ویاړ د مارلو او ګیبس د کورنیو له خوا جوړ شو .له هغه وخت څخه
راوروسته نوموړي کتابتون وده کړي او د یوه پوهنتون د کتابخونی په څیر ،په افغانستان کې د امریکايئ پوهنتون د زده کوونکو او فاکولتې
علمي اړتیاوي په ښه او بشپړه توګه پوره کوي.
د مارلو کتابتون له  ۱۰،۰۰۰څخه ډير مواد لري چې په هغو کی له  ۳۰موقوته چاپي مجلې او اخبارونه او درې غټ داتا بیسونه ( د معلوماتو زیرمې)
شامل دي چې بریښنایي ( الکرتونیکي) ژورنالونو او کتابونو ته الس موندنه پکښې شتون لري .په نوموړي کتابتون کې يو ډير شمیر عنوانونه
او موضوعګانې هم شته ،خو ځانګړې پاملرنه داسې علمی مضمونونو لکه :سودا ګري ،انګلیيس ژبې ،معلومايت تکنالوژی او سیاسی پوهې
ته اړول شوي چې په افغانستان کې د امریکايئ پوهنتون له خوا وړاندې کیږي.
د مارلو کتابتون ،زده کوونکو ته د لوست او مطالعی لپاره ځانګړی ځای برابر کړي چې د مطالعې لپاره آرامه خونې او  ۴۰کامپیوترونه
لري .بریښنایی ژورنالونو او کتابونه د داتا بیسونو(د معلوماتو زیرمې) له الرې د الس موندنې وړ دي .معلومايت روزنې هم زده کوونکو ته
وړاندې کیږي.
د مارلو کتابتون د افغانستان د امریکایی پوهنتون په اسايس ودانۍ کې موقعیت لري .نوموړي کتابتون له یکشنبې تر پنجشنبې د سهار له ۸
بجو د ماښام تر  ۸بجو او د شنبې په ورځو د سهار له  ۱۰بجو د ماښام تر  ۸بجو پرانیستی ده .کتابتون د جمعې په ورځو تړلی ده.
د مارلو کتابتون به د خپل چاپي او بریښنایي کتابونواو ژورنالونو ټولګه پراخه کړي.

د افغانستان د څیړنې او ارزونې واحد کتابتون
د افغانستان د څیړنې او ارزونې واحد ( )AREUله  ۲۰۰۲کال څخه راهیسی یو کتابتون چې په هغه کې د افغانستان د څیړنې لپاره ځانګړی مواد
شتون لري ،جوړ کړي ده .له  ۲۰۰۳کال څخه را په دې خوا د سویلی آسیا د څیړنې ټولنې ،د افغان څیړنو لپاره پخوانی بریتانوی انستیتیوت
()BIASومنله چی شا او خوا  ۳،۰۰۰کتابونه د افغانستان د څیړنی او ارزونې واحد کتابتون ته د بسپنی په توګه ورکړی او د افغانستان او
سیمې په اړه نور کتابونه د نوموړی کتابتون لپاره چاپ کړی .د دغې بسپنې یو رشط دا وو چې د کتابونو نوموړي ټولګه په افغانستان کې
وساتل يش او د ټولو څیړونکو د ګټې اخیستنی لپاره د الس موندنې وړ وي .د افغان څیړنې لپاره بریتانوی انستیتیوت ( )BIASچې په ۱۹۷۲
کال کې په کابل کې جوړ شو ،د لرغون پیژندنې یو شمیر پروژې یې په غاړه اخیستې وې او د هغو بریتانوي پوهانو مالتړ یی کاوه چې د برش
پیژندنې او توکم پیژندنې په ساحه کې یی څیړنې تررسه کولې .په  ۱۹۸۱کال کې نوموړی انستیتیوت وتړل شو او راټول شوي مواد یی د
بریتانیا سفارت په زیرمه تون کې وساتل شول.
ډاکرت اندریو ویلدر ،له  ۲۰۰۲کال څخه تر  ۲۰۰۵کال پورې د افغانستان د څیړنی او ارزونې واحد رییس ،هوکړه وکړه چې  AREUبه د کتابونو
دغه ټولګه راټوله کړي ،او کارکوونکو ته به دنده وسپاري چې لړلیک یې جوړ کړي او د یوناما په مايل مرسته به نوموړې ټولګې ته پراخوالی
ورکړي .دغې ډیریدونکې ټولګې اوس د افغانستان د حکومت د ټولو مودو

خپرونې او همدا رنګه د مرستندویانو او غیر حکومتی ادارو

مواد چې د افغانستان په هکله خپاره شوي دي ،او د ملګرو ملتونو اړوندې خپرونې ،موقوته نرشیې ،نخشې ،سی ډی ګانې او دیویدي

( )DVDs and CDsراټول کړي دي .د افغانستان رسمي جریدې او احصاییوي الرښود کتابونه د ځانګړي اهمیت لرونکي دي .د  AREUد
کتابتون غټه موخه دا نه ده چې له نړیوالو ټولګو رسه سیايل وکړي بلکې هدف یی داده چې اړوند مواد په افغانستان او بهر کې راټول او
وسايت ترڅو ميل او نړیوال څیړونکي ورڅخه ګټه پورته کړي.
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د  AREUکتابتون اوس له  ۱۶،5۰۰عنوانونو څخه ډیر کتابونه لري او په خپل ویب سایټ کې د پوره الس موندنې لپاره د معلوماتو آنالین
زیرمتون ( )Databaseسايت .د نوموړې ادارې د کتابونو او معلوماتو د زیرمې مترکز په دې ده چې په افغانستان کې معارص مواد په دري او
پښتو ژبه راټول کړي ،او د اوږد مهاله څیړنو پر ارزښت ټینګار کوي .کتابتون په عین حال کې هڅه کوی د هیواد او سیمې په اړه څیړنې چې په
بهر کې رسته رسیدلې دي د الس موندنې وړ کړي .هر ډول مواد (کتابونه ،د ورځپاڼو مقالې،نخشې ،اعالنونه یا اشتهارات ،يس ډي ګانی،
دیویدیګان ،داتابیسونه او نور) دننه په کتابتون کې د ګټې اخیستلو لپاره شتون لري .د فوتوکاپي کولو آسانتیاوې شته او د ټولو موادو د
ټولګې لړلیک په آنالین توګه جوړشوي ده (د  AREUپه ویب سایت www.areu.org.afد "کتابتون" مخ یا صفحه وګورئ) نوموړې کتابخونه
د افغانستان په اړه له  77څخه ډیر ګیګابایت راټول شوی سافت کاپي خپرونې لري چی ټول یی په جدول کې راټول شوی او د کتابخونی په
داتابیس کې یی لړلیک جوړ شوی او د څیړنیزو ګټه اخیستلو لپاره د الس موندنې وړ دي (چیرې چې د چاپولو د حق قانون اجازه ورکوي).
کتابتون د  AREUپه اداره کې واقع ده او له یکشنبی تر پنجشنبی د سهار له نهو بجو د غرمی وروسته تر  ۱۲:۳۰بجو او په نوموړو ورځو
کې تر غرمې وروسته له یوی تر څلورو بجو د څیړونکو لپاره خالص ده( .د روژې په میاشت کې د سهار له اتو د ماسپښین تر  ۲بجو
پورې) .کتابتون د عامه رخصتیو په ورځو کې تړلی ده .ټول مواد یوازې د کتابتون په دننه کې د الس موندنی وړ دي ،او د فوتوکاپی
کولو آسانتیاوی هم شته .له کتابتون څخه د موادو وړلو ته اجازه نشته.

د افغانستان عامه کتابتونونه
کتابتونونه د یو ملت د روزلو لپاره د زده کړې غټه رسچینه ده او په مختلفو پیښو کې د خلکو په یوځای کیدلو او د هغو د پوهې په لوړولو کې
عمده برخه لري ،او د زده کوونکو د څیړنو د بشپړیدو لپاره د مرکزي رسچینې په توګه خدمت کوي.
په افغانستان کې عامه کتابتونونه په  ۱۹۶۶کال کې "کتاب د تولو ّلپاره"

د مطبعې او پوهنې کتابتونونو له یوځای کیدلو رسه ،رامینځ ته

شول .د تیرو څو لسیزو په موده کې عامه کتابتونونو خپل خدمتونه په ښه ترتیب رسه خلکو ته وړاندې کړي او د افغانستان په اړه یی مشهور
او غټ کتابونه راټول کړي دي.
له نیکه مرغه ،د کتابتون ودانۍ د داخيل جګړې په جریان کې ډیرې ویجاړي شوي نه دي ،خو په تیرو  ۱۲کلونو کې د حکومت او نړیوالو ادارو
له خوا د لږ پاملرنې له کبله کتابتونونه کمزوری حالت پیدا کړی ده.
په کابل کې مرکزي کتابتون  ۱۰۰،۰۰۰کتابونه او په زرهاوو د مجلو او ورځپاڼو ټولګې لري چې په دې توګه د افغانستان د کتابتون په سیستم
کې  ۳۰۰،۰۰۰کتابونه شته ،خو په خواشینۍ رسه چې د ډير کمزوري حالت رسه مخامخ دي.
عامه کتابتون د کابل په والیت کې  ۱۲څانګې او په ټول افغانستان کې  ۸۲څانګې لري .کتابتونونه په ټول افغانستان کې د  ۱۰۰کارکوونکو له
خوا اداره کیږي چې له هغو څخه  60کسان د عامه کتابتونونو په عمومي ریاست کې په کار بوخت دي.
د کتابتونونو الس ته راوړنې دا دي:
په میاشت کې له  ۲۰،۰۰۰کسانو ډیر عامه کتابتونونو ته راځي چې وکوالی يش د خپلې خوښې کتابونه ومومي.
عامه کتابتون یو ګرځند کتابتون د رس پټ موټر په بڼه کې لري ترڅو هغه ساحې چې په هغو کې د کتابتون څانګې نشته تر پوښښ الندې
ونیيس .ددې اقدام په پایله کې په میاشت کی  ۲،۰۰۰نور کسان وړ شوي چې د کابل په مختلفو برخو کې د کتابتون له خدمتونو څخه ګټه واخيل.
مرکزی کتابتون په اونۍ کې شپږ ورځې د سهار له  ۸بجو څخه د ماسپښین تر  ۶بجو پورې دخلکو لپاره پرانیستی ده.
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د افغانستان ميل آرشیف ( )NAA
د افغانستان د ملی آرشیف ډيرېراغونډې شوې ټولګې د قلمي نسخو له کتابخونې رسه یو ځای په پخوا کې د افغانستان دملی موزیم برخې
وې.په  ۱۹۳۹کال کې د افغانستان د مطبعی خپلواک کتابتون له ارګ یا پاچاهی قرص رسه نږدی جوړ شو او ډیر تاریخي سندونه او په قلم لیکل
شوې نسخې له موزیم څخه هلته ولیږدول شوې.
په  ۱۹۶۶کال کې د کابل د نوی عامه کتابتونله جوړیدورسه سم د مطبعی کتابتون ،او د پوهنې کتابتون د " کتاب د ټولو لپاره" تر شعار الندې
تر یوه چت الندې رسه یو ځای شول .خو په هر صورت ،ځکه چې د کابل عامه کتابتون څخه د وګړو مختلفو ډلو ګټه پورته کوله ،نو د هغه د
موادو او سندونه ډير او د هر چا له خوا استعامل ددې سبب شو چې کتابونه او اسنادو ته زیان ورسیږي او د زیرمه کولو یو نوي ځای ته اړتیا
پیدا يش.
په  ۱۹۷۳کال کې د تاریخي سندونو او قلمي نسخو را ټولول او د هغو ساتل د حکومت په لومړیتوب واوښت ،چې پایله یی د قلمی نسخو
دکابل عامه کتابتون وو چې د اطالعاتو او کلتور د عامه کتابتونونو تر ادارې الندی د افغانستان ملی آرشیف په نوم رامینځ ته شو .د
افغاستان د ملی آرشیف شتمني په هغه وخت کې یو شمیر محدودې قلمي نسخې ،سندونه او تاریخی فرمانونه وو .د قرآن رشیف او تفسیرونو
ټوکونه چې په ښایسته خطونو لیکل شوي وو ،او همدا ډول یو شمیر میناتورونه او د رسو زرو چوکاټونه چې پخوا په ملی موزیم کې ساتل
کیدل ،ملی آرشیف ته راوړل شول.
هغه ودانۍ چې نوي ميل آرشیف پکی ځای پرځای شو د یوې پیړۍ زړه ودانۍ وه چی په دفاع وزارت پورې یی اړه درلودله .د عامه کتابتونونو
د مرش محمد کریم شیوان او نورو د ډيروسرتو هڅو په پایله کې نوموړې ودانۍ ترالسه شوه او د افغانستان په لومړين ميل آرشیف واوښتله.
د ودانۍ بیا جوړونه او د ترمیم کار د  ۱۹۷۸کال د آګست په میاشت کې بشپړ شو او ټولې خطي نسخې او سندونه له عامه کتابتون څخه
راوړل شول.
ميل آرشیف د اطالعاتو او کلتور د وزارت د کلتوری ادارې په چوکاټ کې د جال څانګې په توګه وپیژندل شو او کله چې د یونسکو په ادارې
کې ثبت شو نونړبوال شهرت یی وموند.
د  ۱۹۷۸کال له کودتا وروسته ټولې خطي نسخې ،انځورونه او سندونه د پاچاهی ارګ له کتابتون ،د محمد داؤود خان د جمهوریت له دفرت او
شاهي کورنۍ څخه ضبط اوملی آرشیف ته انتقال شول .د  ۱۹۷۸کال څخه بیا تر ۱۹۹۲کال پورې چې د ډاکرت نجیب الله حکومت سقوط وکړ،
ملی آرشیف او د هغه  ۴۳کارکوونکو د حکومت د کلتوري کمیټې تر پاملرنې الندی کار کاوه.
د طالبانو د رژیم په پیل کې ،ملی آرشیف وتړل شو ،او بیا وروسته په تیره بیا د موجودي او لړ لیک جوړولو په څانګه کې د ډيرو لږ شمیر
کارکوونکو په لرلو رسه ،بیا په کارپيل وکړ.
ملی آرشیف د  ۲۰۰۲کال د اپریل په
آرشیفونو ترڅنګ په نړۍ کې پیژندل
او رسپل کې والیتي آرشیفونه شتون
لیکلی نسخې ،تاریخی سندونه ،او
انځورونه او عکسونه وجود لري.

 ۱۴مه د ولسمرش حامد کرزی له خوا په رسمي توګه بیا پرانستل شو .ملی آرشیف اوس اوس
شوی آرشیف ده .د کابل د ميل آرشیف ترڅنګ په هرات  ،غزين ،دایکندي ،لغامن ،بغالن ،
لري او ټول د اطالعاتو او فرهنګ وزارت تر پاملرنې الندې کار کوي .په نوموړو والیتی
د محل د مشهورو او وتلو شخصیتونو  ،پیژندل شوی کسانو ،انځور ګرانو ،خطاطانو،

د نورو ملی
میدان وردګ
آرشیفونو کې
او رسامانو

د افغانستان ملی آرشیف  ۷،۵۰۰قلمي نسخې او خطاطیانې او له  ۱۰۰،۰۰۰څخه ډير تاریخي سندونه لري .په دغو تاریخی ټولګو برسیره یو
ځانګړی چاپي کتابتون هم شته چې په هغه کې لږ پیدا کیدونکي چاپي کتابونه ،د اخبارونو کلیکسیون (ټولګه) ،د لیکلو نسخو او سندونو
چاپ شوی کتالګونه او د افغانستان او آرشیف په اړه نورې رسچینې شتون لري .په افغانستان کې اوله افغانستان څخه بهر څیړونکي د
آرشیف تاریخي کلیکسیون ( ټولګې) څخه استفاده کوي او له چاپي کتابتون څخه کارکوونکي او څيړونکي ګټه پورته کوي.
د افغانستان ملی آرشیف دا الندې خدمتونه وړاندې کوي :د څیړونکو له غوښتنې رسه سم د سندونو فوتوکاپي او سکن کول ،د څیړونکو
لپاره د سندونو اصلی بڼو ته الس موندنه ،د زړو انځورونو ،سندونو ،او خطي نسخو ښکارول او ښودنه د ټولو کتونکو د نندارې لپاره د
آسانتیا وو برابرول  ،د کلیکسینونو بیا چاپول او دعامه خلکو لپاره د هغو الس موندنه.
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آرشیف د شنبې څخه تر چارشنبې ورځو د سهار له  ۸بجو څخه د ماسپښین تر پنځو بجو پورې د استفادې لپاره پرانیستی

ده او اوس

د چک د جمهوریت د سفارت له خوا متویلیږي .د آرشیف کارکوونکي هڅه کوي چې په راتلونکي وخت کې کلیکسونونه پراخ کړي،
اوسني او نوي کلیکسنونه دیجیتل کړي ،د څیړنې لپاره ال ډيرې آسانتیاوې برابرې کړي او ميل آرشیف د نورو هیوادونو له آرشیفونو
رسه وتړي.

د حکیم نارص خرسو بلخي فرهنګي مرکز او کتابخونه
د حکیم نارص خرسو بلخي فرهنګی مرکز په  ۱۹۸۹کال کې په کابل کې د الحاج سید منصور نادري له خوا د هغه له شخصی بودجې څخه د
فرهنګ له ودې او پرمختیا څخه د نوموړي د عالقې او لیوالتیا پربنسټ جوړ شو .یاد فرهنګي مرکز خپل پالنونه د الندې موخو د رسته رسولو
لپاره جوړوي:
•په لیک لوست او علمي برخو کې د څیړونکو هڅول او مالتړ؛
•د فرهنګي قوانینو جوړولو ،ادبیاتو او لیکنو ،هرن او ټولنیزو مسئلو په هکله ،پرته له هر ډول ویشونکو متایلونو او پرې جنبې څخه،
د خدمتونو وړاندې کول؛
•د فرهنګي برخې پیاوړتیا او د ادبیاتو او فرهنګي ودې په وړاندې د خنډونو لیري کول؛
•د افغاين ټولنو له اساساتو رسه سم د فرهنګي پروګرامونو د عميل کولو پیاوړتیا او مالتړ.
د حکیم نارص خرسو بلخی د فرهنګي مرکز موخې :
•د فرهنګي برخې لپاره د واقعي او ریښتینو فرهنګي او علمي معلوماتو برابرول او د علمي او فرهنګي ریپوټونو خپرول؛
•له روڼ اندو څخه مالتړ او د فرهنګ او هرن په بیارغونه کې دټولنې د ټولو برخو ښکیلول؛
•د حکیم نارص خرسو د ټولو اثرونو او لیکنو چاپول او ویشل ،او د حکیم نارص خرسو د نظریاتو او فکرونو په اړه د څیړونکو او لیکونکو
د لیکنو چاپول چې د فرهنګي مرکز د مرشتابه له خوا د چاپ وړ وګڼل يش؛
•د نارص خرسو د فرهنګي مرکز جوړول او ودانول؛
•د هرکال په پای کې د لیکنو د سیالۍ په الره اچول  ،او د شعر ،کیسې ،څیړنې او نورو لیکنو او هرني اثرونو جوړونکو ته د ارزښت وړ
جایزو ورکول؛
•په نورو والیتونو کې د فرهنګي مرکزونو رامینځ ته کول او په مرکز او والیتونو کې د عامه کتابتونونو جوړول.
نوموړي فرهنګی مرکز په  )۱۹۸۸/۱۹۸۹ (۱۳۶۷کال کې د لیکنو د سیالیو جوړول پیل کړل .د مرکز د تاسیس څخه وروسته څلور کلونو کې
څیړونکو،

لیکونکو،

شاعرانو،

انځورګرانو

او

نورو

فرهنګي

شخصیتونو

ته

هرکال

بلنه

ورکیدله

چې

د

فرهنګي

څیړنو،

فلسفي

څیړنو،

شاعري ،کره کتنې ،کیسې لیکلو ،نقايش ،میناتور او خطاطي په سیالیو کې برخه واخيل.
د  ۱۹۹۱کال په نومرب کې د حکیم نارص خرسو بلخي فرهنګي مرکز ،مرکزي کتابخونه په کابل کې جوړه شوه خو د هغې کار او فعالیت د کورنۍ
جګړې د تهدید له امله وځنډید .په همدغه کال کې د فرهنګي مرکز د ودانۍ بنسټ د کابل د تایمنی د رسسبزی په څلورالري کې کیښودل شو.
د  ۱۹۹۲کال د مې په میاشت کې

فرهنګي مرکز د کورنۍ جګړې د دښمنیو د ډیریدلو له امله د پلخمری ښار ته ولیږدول شو .دغه ښار ته د

لیږد رسه سم ،لومړنی اقدام د فرهنګي مرکز د کتابخونې بیا جوړول وو .د ایران له اسالمي جمهوریت څخه په مختلفو ساحو کې د  ۲۵،۰۰۰په
شااوخوا کې کتابونه د مطالعې او څیړنې له خاصو میزونو او نورو لوازمو او د سمبالولوله وسایلو رسه یو ځای راونیول شول.
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د  ۱۹۹۳کال په دسمرب کې نور ( )۲۰،۰۰۰کتابونه په ډول ډول ساحو کې واخیستل شول چې په دې توګه د کتابونو ټول شمیر نږدی ()۵۰،۰۰۰
ته ورسید .په  ۱۹۹۸-۱۹۹۵کلونو کې مرکز د فرهنګي فعالیتونو ښې دورې ته داخل شو .په دغې مودې کې له  ۱۱څخه ډير کتابونه ،د
تالیف او ژباړې په شمول ،د فرهنګي مرکز د چاپولو څانګې له خوا چاپ او په پراخه توګه وویشل شول.
د  ۱۹۹۸کال په پرسيل کې فرهنګي مرکز یوځل بیا د جګړې له امله زیامنن شو او د کتابخونی ( )۵۰،۰۰۰کتابونه چې د ادبیاتو ،تاریخ،
دین ،فلسفې ،هرن او نورو ساحو کې وو ،د مرکز له ټولو وسایلو او شتمنیو رسه یو ځای لوټ شول .ددې ترڅنګ ،په دغه مهال کې د
مرکز یو دایمی کارکوونکی ووژل شو او نور کارکوونکي او غړي مجبور شول چې هیواد پریږدي.
د حکیم نارصخرسو بلخي فرهنګي مرکز په  ۲۰۰۲کال کې بیا په کار پیل وکړ او لومړی اقدام د مرکز د کتابخونې بیا پرانیستل وو چی
یووخت یی ( )۵۰،۰۰۰ټوکه کتابونه لرل .ددې لپاره چې د کتابخونې بنسټ یوځل بیا کیښودل شې په مختلفو ساحو کې ( )۳،۰۰۰کتابونه
له ایران څخه راونیول شول .په عین حال کې نږدې ( )۲،۵۰۰کتابونه چې ورک شوي وو او د فرهنګي مرکز مهر یی درلود د فرهنګي مرکز
د غړو او لیوالو خلکو د هڅو په پایله کې بیرته کتابخوين ته راوګرځول شول .اوس مهال په نوی جوړ شوي کتابتون کې شااوخوا ۵،۵۰۰
کتابونه شتون لري.
په  ۲۰۰۴کال کې د مرکز یوه استازي هیات له ایران څخه لیدنه وکړه او له  ۴۸ایراين چاپخونو رسه یی تړونونه السلیک کړل چې له ایران
څخه کتابونه وارد يش او د کتابخوين په نندارتون کې د خرڅالو لپاره نندارې ته وړاندي يش.

اوس مهال ،د کتاب خرڅیدل دوام لري

او مايل وضیعت ته په پاملرنې رسه به د کتابونو واردات او خرڅالو زیاتوالی ومومي .داسې پالنونه هم وجود لري چې د کابل په ښار او
نورو والیتونو کې د دفرتونو د پرانیستلو او د خوځنده نندارتونونو د جوړولو له الري د کتابونو خرڅالو دوام وکړي.

د درخت دانش (د پوهې ونې) ،آنالین کتابتون
د  ۲۰۱۴کال د اکتوبر په میاشت کی ،د افغانستان ښځو لپاره کانادایي ښځو( )CW4WAfghan

په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د

پرانیستې زده کړو رسچینه (  )OERsرامینځ ته کړه .دافغانستان ښځولپاره کانادایي ښځو CW4WAfghanیو خیریه اداره ده چې په ۱۹۹۶
کال کې جوړه شوي ،چې د افغانستان په څو والیتونوکې د زده کړې پروګرامونه مخ ته بیایي ،او د یاد شوی پروګرام متویل په غاړه لري .د
افغان د پرانیستې زده کړې ټولګه درخت دانش" د پوهې ونه" نومیږي چې د افغانستان د ښوونکو او روزونکو کتابتون ګڼل کیږيOERs .

(د پرانیستې زده کړو) د زده کړې رسچینې او منابع وړیا دي ،د چاپولو د حق یا اجازه لیک محدودیتونه نه لري او کیدای يش اقتباس يش ،او
بیا استفاده ورڅخه ويش یا په بله موخه ورڅخه ګټه واخیستل يش .د پرانیستی زده کړې په رسچینو کې ډول ډول سندونه لکه دريس پالنونه،
دريس کتابونه او نور د لوست مواد ،د کیسو کتابونه ،تجربی عملی ،لوبې ،مترینونه او د زده کوونکو لپاره فعالیتونه  ،نخشی ،ګرافونه،
انځورونه او نور ،شتون لري.
د  CW4WAfghanپه کارونو او لیکنو کې د ښوونکولپاره د خدمت په دننه کې روزنه ،د موسسو له خوا ښوونکو ته د عالی کیفیت د زده
کړې مواد د هغوی په خپلو ژبو کې شتون لري او د الس موندنې وړ دي.درخت دانش له  ۱،۲۰۰څخه ډيرې رسچینې ( منابع) په دري ،پښتو ،او
انګریزی ژبو کې شتون لری چې موضوعګانې یې د افغانستان په تعلیمی نصابو کې پیدا کیږي .ګټه اخیستونکی په ویب سایټ کې ځانونه
ثبتوي چې بیا هلته داتابیس ولټوي او د زده کړې مواد راوبايس او یا یې چاپ کړي .ګټه اخیستونکي په عین حال کې کوالی يش خپل مواد د
نورو کسانو د ګټې اخیستنې لپاره د معلوماتو په زیرمه کې شامل کړي.

د الف څخه تر یا :د افغانستان لپاره مرستندوی الرښود
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د کابل په پوهنتون کې د افغانستان د معلوماتو مرکز ()ACKU
www.acku.edu.af

د کابل په پوهنتون کې د افغانستان د معلوماتو مرکز ( )ACKUپه ۱۹۸۹کال کې د پاکستان په پیښور کې د ( ACBARد افغان مرستې د
همغږۍ ادارې) د یوې نیمه خپلواکې برخې په توګه ،جوړ شو .دغه مرکز چې د لوییس دوپری له خوا د غیر حکومتی ادارو ،دوه اړخیزه برشي
موسسو ،او د ملګرو ملتونو د ادارو د ریپوټونو او رسوی ګانو د یوې زیرمې په نوم یادیده ،وروسته د ( ARICد  ACBARد معلوماتو او منابعو

مرکز) په نوم یاد شو .په  ۲۰۰۶کال کې د کابل پوهنتون  ACKUته د پوهنتون د ساحې په مرکز کې یوه ځمکه اختصاص کړه چې په هغې کې د
افغان حکومت له انکشافی بودجې څخه یوه ودانۍ جوړه يش .دغه نوي ودانۍ د  ۲۰۱۳کال د مارچ په ۲۷مه د ارشف غنی له خوا پرانستل شوه.
د کارکوونکو تنخا او د کار لګښتونه د ناروی د پاچاهی دولت د سفارت او نورو مختلفو بهرنیو مرسته کوونکو له خوا متویل شول.
د د معلوماتو شعار د معلوماتو د رشیکولو له الرې ميل ودانول دي .دغه مرکز د علم د خپرولو ،او د کابل په پوهنتون او په افغانستان کې
د نورو انتستیتونو د ظرفیت لوړولو له الرې څیړنی او معلومات رشیکوی .دکابل په پوهنتون کې دافغانستان مرکزد مترکزغټ ټکي په
دري ،پښتو او انګریزي او نورو اروپایي ژبو د  ۱۰۰،۰۰۰څخه ډیرو سندونو د رشیکولو له الرې د څیړنې آسانه کول دي .دکابل په پوهنتون کې
دافغانستان

مرکزپه

افغانستان

کې

د

ټولو

پوهنتونونو،

پالیيس

جوړونکو

او

پرمختیایي

پالن

جوړونکو،

او

همدا

ډول

بهرنیو

څیړونکو

پرمخ خالص ده .دکابل په پوهنتون کې دافغانستان مرکز په راټول شوو سندونو کې مونوګرافونه ،اخبارونه ،اعالنونه ،سالیدونه ،سی دی
ګانی ،حقیقت پاڼې ،موقوته نرشیې او مجلې ،شاملې دي .د اخبارونو ټولګه د ډيرو لسیزو سیايس تاریخ ښیي.
دکابل په پوهنتون کې دافغانستان مرکز هڅه کړي ده چې د کابل په پوهنتون کې د افغانستان د معلوماتو مرکز د بکس کتابتون د پراخوالی د
نښتې برخې ( )ABLEله الرې له کابل څخه بهر افغانانو ته هم ځان ورسوي ،چې موخه یې د دغو کوچنیو کتابونونو له خوا د لوستلو ،اود موادو

د امانت ورکولو له الرې د کتاب لوستلو او علم خپرولو د فرهنګ هڅول دي .د  ABLEکتابتونونه د ټول افغانستان په ښوونځیو او ټولنو کې
د نوو سواد لرونکو لپاره جوړ شوي دي .دکابل په پوهنتون کې دافغانستان مرکز تراوسه د افغانستان په  ۳۴والیتونو کې  ۲۳۲کتابتونونه

( ۱۹۰په عالی لیسو او  ۴۲په ټولنو کې) جوړ کړي دي ABLE .د نوو لیک لوست لرونکو لپاره په دري او پښتو ژبه په مختلفو ساحو لکه کرهنه،

مور او کوچنی ته پاملرنه ،تاریخ ،چاپیریال ،روغتیا ،د کور تنظیم او دموکرايس ،کې آسانه کتابونه چاپ کړي دي ،ABLE.نن ورځ۲۹۹
ډوله کتابونه چاپ کړي دي .د  ۲۰۱۳کال په رسکې د کابل په پوهنتون کې د افغانستان د معلوماتو مرکز په بریالیتوب رسه د بلخ والیت ټولنو

ته د پولیسو د سمونې د مالتړ له لیاری ،ځان ورساوه .د لیک لوست ډلې  ۳۰ټولګه ایز کتابتونونه ( ۳۰کوچنی کتابتونونه) (د ۷،۵۰۰ ABLE
خپرونې) جوړ او  ۱،۸۰۰نارینه او ښځو پولیسو ته یې د الس موندنې وړکړل.
د کابل په پوهنتون کې د افغانستان د معلوماتو مرکز د اړیکو او څیړنې څانګه ورکشاپونه ،ویناوې ،سمینارونه ،بحثونه ،فیلم ښودنې،
نندارتونونه او عامه ویناوې ،جوړوی او د هغوی کوربه توب په غاړه اخيل .د دغو فعالیتونو اسايس موخې د څیړنې د مهارتونو لوړول د کابل
په پوهنتون کې د افغانستان د معلوماتو مرکز په منابعو او د افغان او نړیوالو انځورګرانو او پوهانو په کارونو رڼا اچول چې د افغانستان
په اړه د تخصص خاوندان دي .دغه مرکز د دغو پیښو او ورکشاپونو په اړه په پراخه توګه خلکو ته خرب ورکوي ترڅو د افغانانو او نورو پراخ

ګډون ته زمینه برابره کړي .د خلکو د خربتیا لپاره د  ACKUویب سایټ  www.acku.edu.afاو ټولنیزه رسنۍ www.facebook.com
 www.facebook.com/acku.edu.afد خورا ډير اهمیت وړ ده.
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په افغانستان کې دولت
شالید
د  2001کال په پای کې د طالبانو د رژيم له را پرځيدو وروسته ،افغان مرشانو د ملگرو ملتونو په مالتړ د جرمنی
السلیک کړ .دې تړون د افغانستان لنډمهاله اداره یې وټاکله او د دوه نیمو کلونو په موده کې

د بُن په کنفرانس کې د بُن تړون

په افغانستان کې د تلپاتې حکومتي ادارو له

جوړولو رسه ”د یو پراخ بنسټه ،د جنسيت په وړاندې حساس ،څو مليتي او په بشپړه توګه د یواستازي حکومت “د بيا جوړولو مهالو وېش
ترتیب کړ .د  ۱3۸۱کال د غربګويل
ته او د افغانستان د انتقايل اسالمي

د میاشتې بیړنۍ لویې جرګې د افغانستان د لنډمهالې ادارې پر ځای د افغانستان انتقايل حکومت رامنځ
دولت د مقننه قوې په نه شتون کې یې حامد کرزى د دولت د رییس او د افغانستان د انتقايل حکومت

د

موقت حکومت د مرش په توګه وټاکه.
د بُن له مهالو وېش رسه سم ،په یوه نوي اسايس قانون باندې خربې اترې وشوې او د اسايس قانون د لویې جرګې له خوا چې د  ۱3۸2کال د
لیندۍ له 23نیټې څخه د مرغومي تر ۱۴مې نیټې پورې یې دوام درلود تصويب شو .اسايس قانون ټاکل شوي ولسمرشته دوه ټاکل شوي
مرستیاالن او یوه ميل شورا چې له دوو مجلسونو څخه جوړده (وليس جرګه او مرشانو جرګه)په واک کې ورکوي .په سیمه يیزه کچه،اسايس
قانون د والیتي ،ولسوالیو ،کلیو او د ښاروالیو شوراګانو ټاکنې ،همدا شان د ولسمرش له خوا د والیانو او ښارواالنو د ټاکلو وړاندیز کوي.
په هغو ټولټاکنو کې چې د  ۱3۸3کال د تلې په ۱۸مه نيټه

تر رسه شوې ،حامد کرزی د  ۵۵سلنې رایو په ترالسه کولو رسه د خلکو د رایو له الرې

دافغانستان د لومړين انتخايب جمهور رییس په توګه وټاکل شو .هغه د  ۱3۸3کال د لیندۍ په ۱7مه نیټه لوړه وکړه چې له هغه رسه سم انتقايل
دولت په رسمي توګه د افغانستان اسالمي جمهوري دولت ته واوښت .په پام کې

وه چې د ميل شورا ،د والیتي او د ولسوالیو د شورا ګانو

ټاکنې به د جمهوري ریاست له ټولټاکنو رسه سم په الره واچول يش خو ،د امنیتي او تخنیکي ستونزو له کبله وځنډول شوې .په پای کې
جرګې او والیتي شورا ګانو ټولټاکنې د  ۱3۸۴کال د وږي د میاشتې په 27مه نيټه تر رسه شوې.
ټاکنې په 1388کال کې تر رسه شوې چې دغه بحث پاروونکى بهیر د ولسمرش کرزي

د وليس

دوهمې ولسمرشيزې او د والیتي شوراګانو

له دوهم ځل ټاکل کیدو رسه پای ته ورسید .له دې ټاکنو

وروسته د  1389کال د وږې په میاشت کې د وليس جرګې د دوهمې دورې ټاکنې هم په همدې توګه له ستونزو ډکې وې.
د ولسمرشۍ او والیتي شوراګانو د ټولټاکنو دریمه دوره د  ۲۰۱۴کال په اپریل کې تررسه شوه ،چې دهغې پراساس دقدرت لومړنی دموکراتیک
او په روغه جوړه لیږد په افغانستان کې صورت وموند .تر ټولټاکنو او د ټولټاکنو پر رس له اوږدو مناقشواو اختالفونو وروسته ،داکرت ارشف
غنی د افغانستان د ولسمرش په توګه وپیژندل شو.

اجراییه ځواک
د افغانستان د مرکزي حکومت اجراییه برخه د ولسمرش له دفرت او د هغه دوو مرستیاالنو ،اجراییه رییس ( )CDOاو دهغه دوو مرستیاالنو،
لوی څارنوالی  ،د وزیرانو  ۲۶لسیزه کابینې ،او همدا ډول د مرکزي حکومت له څو خپلواکو او نورو ادارو څخه جوړه ده( .د حكومتي جوړښت
چارټ په مخ  84وګورئ ).
ولسمرش په مستقیمه توګه دیوې پنځه کلنې مودې لپاره ټاکل کیږي او کوالی يش په اعظمي توګه د دوو دورو لپاره خدمت وکړي .د
ولسمرشیزوټاکنو نوماند کوالی يش خپل دوه مرستیاالن هم

په همدې وخت کې ونوموي.

ولسمرش د دولت مرش ،د کابینې رییس او د وسله

والو ځواکونو اعلی رس قومندان دی.
په ټولیزه توګه

د ولسمرش دفرت په خپله د ولسمرش له دفرت ،د امنیت

شورا ،د رسنیو له دفرت ،او د چارو

د ادارې له دفرت څخه جوړ دی چې د

چارو اداري دفرت ولسمرش ،د ولسمرش مرستیاالنو او د ولسمرش سالکارانو ته اداري  ،لوژستیکي او مايل مرستې برابروي.
د ولسمرشی ترټولټاکنو وروسته ،ډاکرت عبدالله عبدالله د نوي جوړ شوي اجراییه رییس په توګه د دوو کلونو لپاره مقرر شو تر څو د اساسی
قانون د تعدیل او اجراییه صدراعظم د رامینځ ته کولو لپاره لویه حرګه جوړه يش .اجراییه رییس ولسمرش ته مشوره ورکوي .په کابینه کې

د الف څخه تر یا :د افغانستان لپاره مرستندوی الرښود
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د افغانستان د څيړنې او ارزونې واحد

خدمت ترسه کوي ،د وزیرانو د شورا ریاست کوي ،مامورین ګوماري او د ولسمرش او کابینې پریکړې عميل کوي.
ولسمرش وزیران ،لوی څارنوال ،د افغانستان بانک رییس( مرکزي بانک) ،د سرتې محکمې غړي ،د ملی امنیت رییس او د رسې میاشتې د
ټولنې رییس ټاکي .چې تر ټاکلو وروسته نوماندان ميل شورا ته

د باور د رایو د تر السه کولو لپاره

معريف کیږي او که چیرې

له ملی شورا څخه

د باور رایې تر السه نه کړي نو په دې دنده نه يش ګامرل کیدای .د اسايس قانون له مخې نورې ټولې اجراییوي دندې د ولسمرش د مرستیاالنو
په ګډون ،کابل ښاروال ،او د بیالبیلو کمیسیونونو مرشان د ولسمرش له خوا ټاکل کیږي او د ميل شورا تایید ته اړتیا نه لري.

مقننه ځواک
ملی شورا
د  ۱3۸3کال د اسايس قانون له مخې ،ميل شورا یا پارملان

له دوو مجلسونو( وليس جرګه او مرشانو جرګه) څخه جوړه ده .نوې ملی شورا د

لومړي ځل لپاره د  ۱3۸۴کال د لیندۍ په میاشت کې د همدې کال د وږي د میاشتې له پارملاين ټاکنو څخه وروسته غونډه وکړه.
وي .وليس جرګې ته نوماندان باید د نوماندۍ پر مهال لږ تر لږه  2۵کلن او مرشانو جرګې ته د ټاکلو او یا

د ميل شورا غړي باید افغانان

د دواړو مجلسونو ( وليس جرګې او مرشانو جرګې) د غړیتوب درلودل ناشونی

انتصابولو پرمهال باید لږ تر لږه  3۵کلن وي .په یوه وخت کې

دی .د وليس جرګې غړي د والیتي ټاکنیزو حوزو له الرې د یوې پنځه کلنې دورې لپاره ټاکل کيږي .اوس مهال په وليس جرګه کې 2۴9
څوکۍشته؛ په اسايس قانون

کې په اعظمي توګه تر  2۵0څوکیو یادونه شوې ده.

اساسی قانون وایي چې 20( ٪ 20سلنه) کرسۍ
ښځی وي .کوچیانو ته دا امتیاز د کال ټولټاکنو

څوکۍ د والیتونو د وګړو دشمیر له مخې وېشل کيږي.

باید ښځو ته ورکړل يش  .لس کرسۍ کوچیانو

ته ورکول کیږي چې د هغو څخه به درې کسان

راهیسی په ډیره توده توګه د پارملان د غړو ترمینځ تر خربو اترو او بحثونو الندې ده۱0 ،.

څوکۍ د کوچیانو لپاره په پام کې نیول شوي چې له دې ډلې نه درې یې باید ښځو ته ورکړل يش.
د مرشانو جرګه  ۱02غړي لري چې

په ګډه د ولسمرش

له خوا(

یو پردریمه برخه) او د

دریمه برخه) له ټاکنو څخه وروسته د غیر مستقیمو ټاکنو له الرې

وليس جرګې ،د والیتونو او ولسوالیو د شورا ګانو( دوه پر

ټاکل شوي دي .اسايس قانون څرګندوي چې د مرشانو جرګې غړي په الندې

ډول ټاکل کیږي اویا هم انتصابیږي:.
•د هرې والیتي شورا له غړو څخه ،اړونده شورا یو کس د څلورو کلونو لپاره ټاکي.
•د هر والیت د ولسوالیو له شوراګانو څخه ،اړونده شوراګانې یو کس د دریوو کلونو لپاره ټاکي.
ولسمرش د پاتې غړو یو پر دریمه برخه چې په کې د معلولینو او کوچیانو دوه دوه استازي دي د یوې پنځه کلنې دورې لپاره

ټاکي .چې د

ولسمرش د دغو انتصاب شوو غړو  ۵0سلنه باید ښځې وي.
په داسې حال کې چې اسايس قانون د ولسوالیو د شوراګانو د ټاکنو په هکله رصاحت لري خو ترننه پورې دغه ټاکنې نه دي تر رسه شوي .یوه
لنډمهاله حل الره په نظر كې نيول شوې ده :هره والیتي شورا د یوه پرځای خپل دوه غړي مرشانو جرګې ته ټاکي (چې یو د څلورو کلونو او بل
د دریوو کلونو لپاره تر هغه چې د ولسوالیو ټولټاکنې تر رسه کيږي).په دې توګه د ټاکل شوو کسانو
جرګې د جوړښت دغه لنډ مهاله کړنالره

له اووه کلونو راهیسې په همدې توګه ال پر ځای ده

او

 2:۱نسبت انتصايب غړي دي.

دمرشانو

په نږدې راتلوونکي کې د ولسوالۍ د شوراګانو

د ټاکنو لپاره روښانه پالنونه ،نه شته.
د ميل شورا غړي باید افغانان وي .او وليس جرګې ته د نوماندۍ پرمهال نوماند باید لږ تر لږه  2۵کاله عمر ولري ،په
مرشانو جرګې غړي باید د ټاکنې او یا د انتصاب پر مهال

لږ تر لږه

داسې حال کې چې د

 3۵کاله عمر ولري .په یو وخت کې د دواړو جرګو (وليس جرګې او مرشانو

جرګې) د غړیتوب تر السه کول شوين نه دي.
ميل شورا په کال کې دوه ځلې عادي غونډې کوي او د کار موده یې په کال کې  9میاشتې ده .غونډې ترهغه وخته

چې

د ميل شورا د رییس

او یا لږ تر لږه د  ۱0تنو غړو له خوا یې د پټوايل غوښتنه نه وي شوې او د شورا له خوا تاييد شوې نه وي ،آزادې او د ولس پرمخ پرانیستې دي.
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دولت

د اسايس قانون د  90مادې پر بنسټ ،ميل شورا دالندېنیو صالحیتونو درلودونکې ده:
•د قوانينو او تقنيني فرمانونو تصويب ،تعديل يا لغو كول؛
•د ټولنيزې ،کلتوري ،اقتصادي او ټكنالوژيکي پراختيا لپاره د پالنونو تصويب؛
•د دولتي بودیجې تصويب او د پورونو د اخيستنې يا ورکړې اجازه؛
•د اداري واحدونو جوړښت ،تعديل او يا لغو كول؛
•د نړیوالو قوانینو او تړونونو تایید یا له هغوی رسه د افغانستان د غړیتوب لغو کول؛
•نور هغه صالحیتونه چې په اسايس قانون کې یې یاد ونه شوې ده؛
پالیيس او قانون جوړونه کيدای يش د ولسمرش د دفرت ،هر وزارت

یا د ميل شورا له خوا تررسه يش ،چې بیا د ميل شورا د دواړو مجلسونو له

خوا تر تصویب او د ولسمرش له خوا تر توشیح وروسته په یو قانون بدلیږي .د اسايس قانون 9۴مه ماده څرګندوي چې:
•قانون هغه مصوبه ده چې د ميل شورا د دواړو مجلسونو له خوا تصویب او د جمهور رئيس له خوا توشيح يش ،مګر دا چې په اسايس
قانون كې بل ډول څرګندونه شوې وي.
•ددغه وخت په تريیدو رسه اویا که چیرې وليس جرګه یوه ځانګړې موضوع د دوه پر دریمې

برخې د اکرثیت رایو پر بنسټ

بیاتصویب

کړي ،نوپه دې صورت کې د قانون نوموړې مسوده توشیح شوې ګڼل کيږي او تنفیذیږي.
ځینې ټاکيل تقنیني اسناد لکه ( مقررې ،امرونه او الرښوونې) د انفرادي وزارتونو له خوا هم صادرېدای يش .یوه الیحه یا توشیح شوی فرمان
باید د سپارلو له نیټې څخه د یوې میاشتې په ترڅ کې تصویب يش .په وليس جرګه کې  ۱۸او د مرشانو په جرګه کې  ۱۴کمیسیونونه موجود دي.
د نوي اسايس قانون ترتصویب پورې یو لنډ مهاله
دغه قانون موادو د په پام کې نیولو رسه

سم

په ۱3۸3

کال کې تنفیذ شو او د

ګڼ شمیر فرمانونه او قوانین تصویب شوي دي .د عدلیې وزارت د تقنین

چې د قوانینو د

قانوين کاري چوکاټ رامینځ ته کړي .نوی اسايس قانون

ریاست

تسوید دنده پرغاړه لري ګن شمیر قوانین یې تسويد کړي چې د پخوانیو قوانینو ځای یې نیوىل دی .یو شمیر متناقض قوانین چې د پخوانیو
بیال بیلو رژیمونو له خوا تصویب شوي وو که څه هم چې پاتې دي خو د هغو د همغږی کولو لپاره هڅې روانې دي.

والیتي شوراګانې
ټولې  3۴والیتي شوراګانې د والیتونو د وګړو د شمري له مخې له  9څخه تر  29غړي لري او د رایه ورکونې په یو واحد مرکز کې ټاکل کیږي.
نوماندان باید د هغه والیت اوسیدونکي وي په کوم کې چې هغوی ځان ټاکي ،او دوی نه يش کوالی چې په یوه وخت کې هم ميل شورا او هم
والیتي شورا ته ځانونه ونوموي .د ټولټاکنو قانون څرګندوي چې د والیتی شوراګانو 20 ٪څوکۍ ښځو ته بیلې شوي دي .له هرې والیتي شورا
څخه دوه تنه به په مرشانو جرګه کې دنده تر رسه کوي (چې دغه شمري به د ولسوالیو د شوراګانو د جوړیدو په صورت كې یوه تن ته را ټیټ يش).
د اسايس قانون له غوښتنې رسه سم

چې د والیتي شورا ګانو ټاکنې باید په هرو څلورو کلونو کې یو ځل تر رسه يش تر اوسه پورې

په همدې

توګه د دې والیتي ادارو راتلونکې ټاکنې به له مهال ویش رسه سمې په  2013کال کې تر رسه يش.
د  ۱3۸۶کال د والیتي شورا ګانو قانون د دغو شوراګانو د مسئوولیتونوپه هکله ناڅرګنده دی او د دوی د کره ونډې په هکله د پام وړ مغشوشتیا
موجوده ده ،په داسې حال کې چې یو حکم شته

خو دا نا څرګنده دی او دوی ته د پریکړې کولو واک نه ورکوي ،اوس مهال والیتي شوراګانې

د سیمه ییزو ارګانونو خپلواک ریاست ته په مستقیمه توګه رپوټ ورکوي .تر دغه دمه د والیتي شوراګانو فعالیتونه دا دي:

مرشانو جرګې
د

ته د دوى له خپلو غړو څخه د واليتي استازو ټاكل؛ د والیتونو د پراختیايي او اداري چارو په ښه وايل کې ګډون؛ او والیتي چارواکو ته
پراختیايي پالنونو په ګډون د بيالبيلو موضوعاتو په اړه سال مشورې ورکول .چې د دوی ونډه په اړوندو والیتونو کې اکرثاً د شورا او وايل
تر مینځ پر اړیکو والړه ده .د  ۱3۸9کال د چنګاښ په میاشت کې د والیتي شورا په اړه د یو نوي قانون مسوده جوړه شوه چې د دوی د په پام کې
نیول شوې ونډې په هکله د خورا مشخصوتفصیالتو درلودونکې ده.
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د ولسوالۍ شوراګانې
له اسايس قانون رسه سم ،د ولسوالیو شوراګانې د ولسوالیو د وګړو د شمیر له مخې له پنځو څخه تر پنځلسوغړي ولري او په هرو درېوو
کلونو کې به یو ځل

ټاکل کیږي.

نوماندان باید د هم هغې ولسوالۍ اوسیدونکي وي په کومه کې چې هغوی ځان ټاکي .که چیرې د ولسوالیو

شوراګانې جوړې يش بیا به د مرشانو جرګې دغړو له دریوو برخو څخه یوه برخه وټاکي.
که څه هم ،د ولسوالیو شوراګانو ټولټاکني تراوسه نه دي تررسه شوي ،جوته نه ده چې دا کار به څه وخت ويش .خو ددې کار لپاره یو لړ الملونه
موجود دي.

لومړى ،د ولسوالیو د نفوس شمیرنه ،هغه څه چې د هرې ولسوالۍ د څوکیو د اختصاص او شمیري لپاره رضوري ده ،نه شوين

ښکاري (دغه ستونزه په ټول هیواد کې د تازه او نوي نفوس شمیرنې له نه شتون رسه یوځای شوی ده) .دوهم ،ځکه چې د ولسوالیو د حدودو په
هکله ډاډ شتون نه لري ،رایه ورکوونکي ددې پرځای چې د ولسوالۍ پراساس ثبت يش د والیت پراساس ثبت شوې دي ،او ددې مانا دا ده چې،
ددې لپاره چې د ولسوالیو شوراګانو لپاره ټولټاکنې تررسه يش ،یوې بلې د ثبت کولو پروسې ته اړتیا لیدل کیږي.
د اسايس قانون  110ماده څرګندوي چې دیوې لویې جرګې جوړیدو ته اړتیا شته ( د بیلګې په توګه ،د اسايس قانون د تعدیل او یا “د هیواد پر
لوړو ګټو یا مصالحو د بحث لپاره”)،

نو دغه لویه جرګه باید

د ميل شورا او د والیتی او ولسوالیو د شوراګانو له رییسانو څخه جوړه وي.

د ولسوالیود ټولټاکنو نه شتون ته له پاملرنې پرته په  2004کال کې د اسايس قانون له تصویب راهیسې څو څو واري لویې جرګې راغوښتل
شوي دي.
په رسمي توګه د ولسوالیو د ټاکل شوو شورا ګانو په نه شتون کې ،یو شمیر نورې قانوين ادارې د ولسوالیو په کچه د یوې اندازې استازیتوب
او ښې حکومتدارۍ د تامین په موخه رامینځ ته شوي دي .د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواک ریاست تر مرشۍ الندې د افغانستان د ټولنیز
انسجام پروګرام( )ASOPد ولسوالیو سلګونې ټولنیزې شوراګانې يې د دودیزو شوراګانو له مخې رامینځ ته کړي دي ،په داسې حال کې چې
ميل سیمه ییز پراختیايي پروګرام ( )NABDPد کلیو د بیارغونې اوپراختیا د وزارت تر مرشۍ الندې د ټولنیزو مرستو شوراګانې ()DDAs
جوړې کړي دي ،چې دغه دواړه ادارې ورته دندې او مسولیتونه لري ،او تر اوسه د بیالبیلو مراجعو په وړاندې ځواب ویونکي دي ،بیله
بودیجه یې تر السه کړې او د همغږۍ

لږې الرې لري .د پایلې په توګه په ځینو سیمو کې د دې ادارو تر مینځ

ترینګلتیاوې رامینځ ته شوي

او

د خدمتونو لیږد یې سوکه کړی دی.

د کلیو او د ښاروالیو شورا ګانې
اسايس قانون د آزادو ،عمومي ،پټو او مستقیمو ټولټاکنو له الرې د کلیو د شوراګانو ،د ښاروالیو د شوراګانو او
هم کوي .د کلیو شوراګانې به د دریوو کلونو لپاره وټاکل يش .د ښاروالیو د شوراګانو او

ښارواالنو د ټاکنو غوښتنه

ښارواالنو د ټاكلو مودې ال تر اوسه څرګندې نه دي،

او د كليو او ښاروالیو د شوراګانو دندې په اسايس قانون یا په ټاكنيز قانون کې په تفصیل رسه نه دي څرګندې شوې .داسې نه ښکاري چې ددې
ارګانونو ټولټاکنې به په راتلونکو څو کلونو کې تر رسه يش .یو ځل بیا،

د دې ادارو د جوړیدو نه بریالیتوب د نورو قانوين هڅو المل شوی څو

دغه تشې ډکې کړي .په ځانګړې توګه په زیاترو سیمو کې د ميل پیوستون د پروګرام ( )NSPټولنیزې پراختیايي شوراګانې د کيل د پیاوړو
رسمي ادارو په توګه په اغیزمن ډول فعالې دي.

قضاییه ځواک
په افغانستان کې مهم تلپاتې عديل ارګانونه سرته محکمه ،لویه څارنوايل او د عدلیې وزارت دی .د ۱3۸2کال اسايس قانون څرګندوي
چې “ :قضاییه قوه د افغانستان د اسالمي دولت یوه خپلواکه څانګه ده .قضاییه قوه له سرتې محکمې ،عايل محکمې ،استیناف او لومړنیو
محکمو څخه جوړه ده چې جوړښت او صالحیتونه يې د قانون له مخې ټاکل کيږي ”.د  ۱3۸۴کال د غربګويل په میاشت کې ،یو نوی قانون چې
قضا او محکمې تنظیموي د کابینې له خوا تصویب شو .ددغه قانون تر رامنځ ته کيدو پورې ،دغه نظام د افغانستان د  ۱3۶۸کال د محکمو
د قضايي صالحیت او الرښوونو له الرې

اداره کیده د 1384

کال د غربګويل په میاشت کې ،یو نوی قانون چې

قضا او محکمې تنظیموي د

کابینې له خوا تصویب شو ،چې محکمې په درې برخو ویيش :سرته محکمه ،د استیناف محکمې ،او لومړنۍ یا ابتدایي محکمې  .د اړتیا په
وخت او په ځانګړو حاالتو کې دغه قانون د ګرځنده محکمو د جوړولو یا د سفرحکم هم کوي چې دا باید د ولسمرش له خوا تأييد يش .د اسايس
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قانون  7۵۱ماده د اسايس قانون پر پيل کیدو د څارنې د خپلواک کمیسیون ( )ICSICد جوړیدو

غوښتنه کوي څو د یو مهم منځګړي په توګه

کار وکړي.
د لوی څارنوالی اداره د اجرا یی ه قوې د یوې برخې په توګه یو خپلواک ارګان ده چې د تحقیق او تعقیب دنده په غاړه لري.
پرقوانینو ،فرمانونو ،نړیوالو تړونونو او د نړیوالو لوز نامو بیاکتنه شامله ده

سرته محکمه یو سرت باصالحیته ځواک دی :په دندو کې یې

څوډاډ تر السه يش چې د نوموړو قوانینو مواد له اسايس قانون رسه سمون لري .لویه څارنوايل یوه خپلواکه اداره
برخه جوړوي او د څیړنو او پلټنو مسوولیت لري .د هیواد په کچه رسمي قضايي سیسټم

ده چې د اجراییه څانګې یوه

ته له الس رىس رسه د پام وړ توپیر لري .په افغانستان

کې د النجو یوه سرته برخه د رسمي محكمو له نظام څخه بهر په ځانګړې توګه خو ،نه په انحصاري ډول په کلیوالو سیمو کې حليږي .دټولنې
په کچه عديل میکانیزمونه (شوراګانې،جرګې او غونډې)اکرثا مدين او جنايي النجې د اسالمي ،او هم د هغې سيمې د دودیزو يا عريف او
قومي قوانینو پر بنسټ څیړي او د حل الره ورته مومي .نو له همدې امله ،عديل سیسټم له دواړو رسمي او غیر رسمي میکانیزمونو څخه
جوړ دی چې په کې مدين قانون،اسالمي ،او دودیز يا عريف  /قومي قوانین

شامل دي .ډيرې بیلګې

موندل کیږي چې رسمي او غیر رسمي

میکانیزمونه او فعالین یوله بله رسه ښکیلوي .د ځمکې او ملکیت موضوع ګانو پورې اړوند د دغو سیسټمونو په مینځ کې ګډ عنارص شته خو
دغه سیسټمونه

کیدای يش د جرمي مسألو او د جزا د رول او ماهيت په برخه كې له يو بل څخه په ىب سارې توګه جال يش .په زیاترو بیلګو کې

چې رسمي او غیر رسمي میکانیزمونه او فعالین یوله بله رسه ښکیل دي ،د ځمکې او ملکیت په موضوع ګانو په اړه د دې سیسټمونو په منځ
کې ګډ عنارص شته خو کیدای يش د جرمي مسألو او د جزا د رول او ماهيت په برخه كې له يو بل څخه په ىب سارې توګه توپیر ولري.

سرته محکمه
له اسايس قانون رسه سم سرته محکمه  9غړي لري چې د ولسمرش له خوا او د وليس جرګې له تاييد رسه سم د یوې لس کلنې دورې لپاره ټاکل
کيږي .ولسمرش د  9غړو له ډلې نه یو غړى د قاضی القضات

یا د سرتې محکمې درییس په توګه ټاکي .سرته محکمه د ټولو ميل ،والیتي او

ولسوالیو د محکمو د کارکوونکو ،بودیجې ،او د پالیسۍ د پریکړو مدیریت په غاړه لري.
سرته محکمه لږ ترلږ په دوو اونیو کې یو ځل منظمې ناستې تر رسه کوي

او فوق العاده غونډې یې له اړتیا رسه سمې تر رسه کيږي .د سرتې

محکمې د نصاب لپاره کم تر کمه د شپږو غړو حضور اړین دی او پریکړې د رایو په اکرثیت رسه

تر رسه کيږي .سرته محکمه په څلورو دېوانونو

يا څانګو ویشل شوې ده لکه د جزاعمومي دیوان ،دعامه/ميل امنیت دیوان ،دمدين او عامه حقونو دیوان او سوداګریز دیوان ،چې دهر یوه
مرشي د سرتې محکمې د یوقايض په غاړه ده.
د سرتې محکمې  9غړو د  ۱3۸۵کال د زمري په ۱۴مه نيټه لوړه وکړه .نوې محکمه د مخکینۍ

محافظه کارې

محکمې په پرتله په منځالرو،

تکنوکراتانو او د لوړو زدکړو درلودونکوغړو سمباله ده.

داستیناف محکمې
د استیناف محکمې د هیواد په ټولو والیتونو کې فعالې دي (که څه هم چې په ځینو والیتونوکې د استیناف قضیو ته د پاملرنې لپاره د
قاضیانو شمیر بسیا نه دی) .نوموړې محکمې

د رییس ،نورو قضایي غړو او د دیوانونو له

رییسانوڅخه جوړې دي .د استیناف محکمې په

ګڼ میشته والیتونو کې پنځه دیوانونه لري  :دجرمونوعمومي دیوان (چې ترافیکي پیښې هم څیړي) ،عامه امنیت ،مدين او کورنۍ دیوان،
د عامه حقونو او د سوداګرۍ دیوان .او په هغو والیتونو کې چې د وګړو شمیر یې لږ دی ،نوموړې محکمې څلور دیوانونه لري:

لومړنۍ

ښاري محکمه ،د جرمونو عمومي دیوان ،مدين دیوان او د عامه امنیت دیوان .یواځې د کابل د استیناف محکمه د ځوانانو محکمه لري چې
د ځوانانو په اړه قضیو ته د پاملرنې

په موخه رامینځ ته شوې ده ،رسه له دې په ډيریو والیتونو کې قاضیان د ځوانانو د قضیو په اړه تجربې

لري او یا هم روزل شوې دي .د استیناف محکمې په اړوندو والیتونو کې

د لومړنیو محکمو د مقرراتو او پریکړو څارنه کوي او دا صالحیت

لري چې د هغوی مقررات او پریکړې اصالح ،له مینځه یويس ،تعدیل ،او يا دغه مقررات او پريكړې تایید او یا

باطلې کړي .دوی په قضایي

شخړو د نفوذ او پریکړو صالحیت هم لري.

د الف څخه تر یا :د افغانستان لپاره مرستندوی الرښود
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لومړنۍ محکمې
د جرمونو عمومي

د ولسوالیو په کچه ،لومړنۍ ښاري محکمه ( چې د والیت په مرکزکې لومړنۍ محکمه ده) له پنځو دیوانونو څخه جوړه ده:

دیوان ،مدنې دیوان ،دعامه حقونو دیوان ،د عامه امنیت دیوان او د ترافیکو دیوان .لومړنۍ محكمې د واليت له مركز څخه بهر په ټولو
ولسواليو كې درې دیوانونه لري :د جرمونو عمومي دیوان ،د عامه امنیت دیوان ،او مدين او دعامه حقونو دیوان .ګڼ شمیر ولسوالۍ د
امنیتي ستونزو له کبله اوس مهال فعالې لومړنۍ محکمې نه لري ،اکرثاً قاضیان د لومړنۍ محکمې ناستې د والیت په مرکز کې تر رسه کوي.
د ټولو جنايي قضیو پلټنه

د پلټنې د دفرت

له خوا پیلیږي او دوسیې یې په لومړنیو محکمو کې ساتل کیږي؛ د مدين حقونو دوسیې د عدلیې

وزارت په يوه څانګه کې ساتل کیږي  .له هغه رسه سم

د لومړنۍ محکمې له لورې د یوې پریکړې تر صادرولو پورې یو لړ قضايي

غونډې

تر

د استیناف غوښتنې لپاره د استیناف محکمو ته

رسه کیږي .د رسم يا دود په توګه زیاتره قضیې چې په لومړنیو محکمو کې فیصله کیږي
استول کیږي .کله چې استیناف سرتې محکمې ته ورسید نو اکرثاً قاضیان قضیه بیرته لومړنۍ محکمې ته د نوو پلټنو په موخه استوي.

عامه سکټور
جوړښت
د

افغانستان

عامه

سکټور

له

مرکزي

حکومت،

والیتونو،

ښاروالیو

(د

والیتونو

ښاري

فرعي

واحدونه)

او

ولسوالیو(د

والیتونو

کلیوايل

فرعي واحدونه) ،همدا شان له دولتي تصدیو (چې ډېرى یې په بشپړه توګه دولتي شتمنۍ دي) څخه جوړ دی .دولتي ادارې لکه د مرکزي
حکومت وزارتونه او ادارې چې له خپلو ټاکلو بودیجو رسه د لومړنیو بودیجوي واحدونو په توګه ګڼل کیږي.
په اصل کې ،افغانستان يو یوموټی هیواد دی :ټول سیايس واک په کابل کې له حکومت رسه دی .د والیتونو او ولسواليود ادارو واک
اومسولیت ونه د مرکزي حکومت له خوا ټاکل کیږي ( نو ځکه

ګوښه کوالی یې هم يش) .خو بیا هم والیتونه او ولسوالۍ د سیمه ییزحکومت د

قانوين واحدونو په توګه پیژندل کيږي،هغوی د خپلو پالیسیو په اړه پرېکړو کې خپلواکه

نه دي.دځینو سیمه يیزو ځواکمنو سیايس او پوځي

پياوړتياوو ته په پام رسه ،حقیقت دا دی چې ځینې والیتونه د تصمیم نیونې د پام وړ صالحیت لري.
اسايس قانون په څرګنده توګه ،دمرکزیت د نه ساتلو اصل د دغو څرګندونو له الرې مجاز ګڼىل دی“حکومت د مرکزیت اصل

ته په پام رسه ،د

اقتصادي ،ټولنیزو او فرهنګي چارو د ګړندي کولو او ودې او د هیواد په پراختیا کې د خلکو د زیاتې ونډې په موخه له قانون رسه سم ښايي
ځینې صالحیتونه سیمه ییزو ادارو ته وسپاري ( ۱38ماده) ”.دا ماده څرګندوي چې یوه والیتي شورا به په هر والیت کې له ټاکل شوو غړو څخه
جوړه يش او دا چې د ولسوالیو او کلیو شورا ګانې به هم ټاکل کیږي.
د هیواد  3۴والیتونه د سیمه يیزې ادارې بنسټیز واحدونه دي .وايل چې د جمهور رییس له خوا ټاكل کېږي ،د والیت په کچه د اجراییه ځواک
ګامرلو او د کار د ځواک د
استازى دی .والیتونه جال سیايس واحدونه  ،نه دي او رس ًام ،د خپل اداري جوړښت ،د لوړپوړو کارکوونکوپه
اندازې او ترکیب په اړوند

پرېکړو کې څه نا څه ونډه لري .په پایله کې ،د هر والیت اداره د مرکزي حکومت د وزارتونو د څانګو یوه ټولګه ده.

د والیتي کارکوونکو د ګامرنې ډیرۍ پرېکړې په کابل کې د اړوند وزارت له خوا د اداري چارو د دفرت په
ملکي خدمتونو د خپلواک کمیسیون د رییس تر څارنې الندې تر رسه کيږي.

سال مشوره او د اداري سمون او

د دې کمیسیون د ټاکنو خپلواکه اداره د لومړۍ او دوهمې رتبې

د ټاکنې د تأيید او د دریمې او تر هغې الندې نورو رتبو د څارنې دنده لري .د  ۱3۸۶ملریز کال له پېل رسه سم ځینې ټاکيل پوستونه د اداري
سمون او ملکي خدمتونو د ګامرنې د خپلواک پالوې تایید ته به هم اړتیا ولري .د سیمه ییزو ارګانونو خپلواک ریاست د سیمه ییزې ادارې
لپاره د یو حکومتي ارګان په توګه د  ۱3۸۶کال د زمري په میاشت کې جوړ شو.

دغه ریاست دخپلې دندې د یوې برخې په توګه په سیمه يیزه

کچه د اغېزمنې حکومتدارۍ او ثبات د رامنځته کولو په موخه ،د والیانو ،ولسواالنو ،والیتي شوراګانو او ښاروالیو (د کابل له ښاروالۍ پرته)
د څارنې دنده پر غاړه لري.
والیتونه په ولسوالیو او ښاروالیو وېشل کيږي .د والیت او د هغه د اړوندو ولسوالیو داداري چارو سمبالول د والیت او د مرکز ترمینځ اړیکو
رسه ورته دي .په کابل کې مرکزي وزارت د ولسوالیو لوړ پوړي کارکوونکي ګامري او بودیجه يې ټاکي ،خو یواځې په رسمي توګه ،والیتي
چارواکو ته په دې برخه کې څه نا څه

د الف څخه تر یا :د افغانستان لپاره مرستندوی الرښود

واک ورکوي .ښاروالۍ د سیمه يیزو ارګانونو د خپلواک ریاست له خوا او په ځینو والیتونو کې د وايل
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د افغانستان د څيړنې او ارزونې واحد

له خوا چې د پام وړ نفوذ لري څارل کيږي .که څه هم

چې

ښاروالۍ خپله د خپلو مالیو په راټولولو او ساتلو مکلفې دي خو د سیمه يیزو

ارګانونو خپلواک ریاست په هره ښاروالۍ کې د کارکوونکو شمري او بودیجې تصویبوي .په ځینو والیتونو لکه هرات او کندهار کې ،کلیوالې
ښارواالۍ له والیتي ښاروالیو رسه د رپوټ ورکولو اړیکه لري که څه هم چې دا کار د حکومت له رامينځ ته شوي جوړښت رسه په ټکر کې هم دی.
د مرکزي حکومت وزارتونه او ادارې

د قانون له مخې د ځانګړې بودیجې په لرلو رسه د بودیجې لومړين واحدونه دي؛ په داسې حال کې چې د

مرکزي حکومت د وزارتونو والیتي څانګې او ځینې خپلواک واحدونه

د بودیجې د دوهمې درجې واحدونه دي او خپل

دخپلو اړوندو وزارتونو او خپلواکو ادارو په صالحیت تر السه کوي،د بودیجو ځانګړې والیتي څانګه
واحدونه دي؛ د دوی د بودیجو تخصیص د کابل په اړوندو وزارتونو کې د

د بودیجې تخصیصونه

نه شته .ولسوالۍ د بودیجې دریمه درجه

والیتي کچې ریاستونو او نورو خپلواکو واحدونو پوری اړه لري .ټول

عواید چې د والیتونو او ولسوالیو له خوا راټوليږي ميل عواید دي؛او والیتونه یواځې د مالیو د راټولولو دنده لري .په پایله کې ،د والیتونو
او ولسوالیو د کارکوونکو او د بودیجې کچه په پخوانیو اصولو والړه ده نه

پر یوه منطقي پالن .که څه هم چې والیان او ولسواالن له یوه ټاکلې

صالحیت څخه برخمن دي خو دغه سیسټم کابل ته د والیتونو د لګښت د پالیسۍ د کنټرول په برخه کې د پام وړ سیايس واک ورکوي
په والیتي کچه پراختیا په ظاهري توګه د دوو ادارو له الرې اداره کیږي؛ د والیتي پراختیايي کمیټې ( )PDCاو والیتي اداري شورا(.)PAA
والیتي پراختیايي کمیټې له مهمو پراختیايي فعالینو لکه د اړونده وزارتونو،

یوناما ،غیردولتي سازمانونو او د والیتي شورا ګانو

له فرعي

غړو څخه جوړې دي ،د وايل په مرشۍ رسه غونډه کوي .دوی د والیتي پراختیا لپاره د همغږي شوي ،لومړیتوب ورکول شوي او له بودیجوي
اړخه پوره سنجول شوو پالنونو د رامنځ ته کولومسولیت
او د تصویب په موخه

لري ،چې وروسته بیا د اړوندو وزارتونو په بودیجو او پالنونو کې د یو ځای کیدو

په کابل کې د مالیې او اقتصاد وزارتونو ته سپارل کیږي .په حقیقت کې دغه پالنونه په ندرت رسه اړونده وزارتونه

اغیزمنوي ځکه چې دوی به خپله بودیجه د اړونده والیتي ریاستونو د معلوماتو او د مالیې وزارت له خوا د خپل بودیجوي تخصیص پر
بنسټ

تسوید کړي .دې مرکزي بهیر د والیتونو په کچه د وزارتونو تر مینځ د پراختیايي پروژو د همغږۍ په برخه کې د پام وړ ستونزې رامینځ

ته کړي دي.
د والیتي اداري شورا مرشي د وايل له خوا کیږي ،چې په کې د اړوندو وزارتونو

او ادارو مرشان  ،د والیتي لويې څارنوالۍ او والیتي امنیتي

چارواکي ګډون لري .نوموړې شورا ګانې د والیتي پراختیايي پالن له تطبیق څخه د څارنې او اداري چارو دنده په غاړه لري .په داسې حال چې
غونډې باید په هره اونۍ کې تر رسه يش خو په حقیقت کې دغه غونډې خورا بی نظمې دي او زیاتره پریکړې او بحثونه په والیتي پراخیتايي
کمیټو کې تر رسه کیږي.
دولتي تصدۍ په خپل اړونده سکټور کې خپل وزارت یا ریاست ته رپوټ ورکوي .د مثال په توګه ،د ډبرو د سکرو د کان رییس د کانونو
والیتي ریاست او همدا شان په کابل کې د کانونو وزارت ته رپوټ ورکوي .هیڅ داسې تصدي چې په والیت پورې اړه ولري نشته.
که څه هم چې سیمه ییزې شوراګانې یا جرګې رسمي ځواک نه لري خو کوالی يش چې په سیمه يیزه

کچه نفوذ لرونکي فعالین واويس.

شوراګانې د افغان سیايس ټولنې یوه پخوانۍ ځانګړتیا ده .دغه شورا ګانې تلپاتې ارګانونه نه دي هغوی په ځانګړې توګه د یوې مهمې
موضوع په هکله رسه راټوليږي .د والیت په کچه اکرثاً د علاموو شوراګانې او د مرشانو او سپین ږيرو شورا ګانې موجودې دي ،که څه هم چې
کله کله سیمه ييزې او د ولسوالیو سیالې شورا ګانې هم شته چې ځینې يې د ځینو زورورو له خوا چې ټاکل شوي هم نه دي پر مخ وړل کيږي.
لکه څرنګه

چې د ولسوالیو شوراګانې ال نه دي

ټاکل شوې ،یو شمیر زیات ولسواالن په خپلو فعالیتونو کې له شوراګانو څخه کار اخيل .ډېرۍ

ولسوالۍ په کلیو ویشل شوې دي چې له ګډو رسچینو څخه ګټه اخيل.
د والیتي او د ولسوالیو د اداري جوړښتونو رس بیره په افغانستان کې له تاریخي اړخه د سیمو یا زونونو [حوزو] یو تعریف
موخو لپاره هم شتون لري .دغه حوزې د اداري واحدونو په توګه کوم قانوين پایښت نه لري ،او
د  ۱3۴3کال په اسايس قانون یا د  ۱3۸2کال په نوي اسايس قانون کې

په تريه بیا د پوځي

د والیتونو ،ولسوالیو او د ښاروالیو برعکس

ترې یادونه ،نه ده شوې،که څه هم چې په هم هغه وخت کې

کله نا کله

د اداري آسانتیاوو په موخه کارول شوي دي .په رسمي توګه ،دغه د زونونو جوړښت نور شتون نه لري خو په والیتونو کې ځینې همغږي او
سکټوري فعالیتونه د زونونو پربنسټ دوام لري.
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دولت

معاشونه او رتبې
هر حکومتي کارکوونکى په کابل ،والیتونو او د ولسوالیو په کچه یوه رتبه لري .دولتي تشکیل په ټول افغانستان کې په دوو برخو ویشل
کيږي ،یو یې دایمي ملکي مامورین (کارکوونکى یا کارمند) او بل یې قراردادي یا اجیران دي .کارکوونکي عادي او دایمي دولتي
کارکوونکي

دي ،په داسې حال کې چې اجیران

په رسمي توګه د قرارداد له مخې د یوې ټاکلې مودې لپاره پر دنده ګامرل

کيږي .په عمل کې

ډېرى اجیر کارکوونکي د ډېرو کلونو لپاره په حکومت کې پاتې کيږي او په یوه څانګه کې یوه مامور ته ورته دنده تر رسه کوي .همدارنګه د
هغوی معاش هم څه نا څه رسه ورته وي.
د یوه اجیر او رسمي کارکوونکي مهم توپیرونه دا دي:
•اجیر کارکوونکي د ټیټې کچې د وړتیاوو او د اليس کارونو لپاره ګامرل کيږي (لکه موټر چلوونکي ،پخوونکي ،رنګامالن او داسې نور).
•د زیاترو اجیر بستونو د رتبې او معاشونو ارتقا تر یوه خاصه حده وي (د بیلګې په توګه ،موټر چلوونکي له  ۱رتبې څخه پورته ارتقا نه
يش کوالی) خو ،د لوړو وړتیاوو اجیران تر لوړې رتبې (مافوق رتبه) پورې پرمختګ کوالى يش.
•اجیر کارکوونکي له معاشونو رسبیره له نورو مسلکي امتیازاتو څخه نه يش برخمن کیدای.
په افغانستان کې ټولو دولتي کارکوونکو ته د معاشونو پالیيس په مرکز کې جوړیږي .د معاشونو د ورکړې
ټینګار کوي ( که چیرې کارکوونکي په

همدې دنده کې پاتې هم يش بیاهم ترفیع کوي) نه

نوې دندې د تر السه کولو رسه تر السه کیږي) .ځکه ،د کلونو چوپړ او منظمو ترفیعاتو

سیسټم د کارکوونکو پر رتبو

د بستونو پر اصل (چې په دې صورت کې ترفیع د
(په دریوو کلونو کې یوه ترفیع) له الرې د ټیټې کچې

کارکوونکي یوې لوړې درجې ته رسیږي او تر خپلو مدیرانو لوړې تنخاوې تر السه کوي .بیال بیل مسلکي مامورین شته چې د ترفیع لپاره یو
حد لري او له هغې پورته هیڅکله هم ترفیع نه يش کوالی.
دمعاشونو اوسنۍ درجه بندي د  ۱3۴9کال د دولتي کارکوونکو د قانون له مخې جوړه ،او د  ۱۴3شمیرې فرمان له مخې په  ۱3۵۶کال کې
تعدیل شوه ،چې د بست پر بنسټ

دمعاشونو د ورکړې لپاره یوه معقوله الره وړاندې کوي .د دولتي کارکوونکو د ریښتینې معاش کچه ټیته

ده ،ماکوالت (چې ټولو دولتي کارکوونکو ته په مساوي توګه ورکول کيږي) د مياشتني معاش  90سلنه جوړوي .له  ۱3۸3کال راهیسې ،د
اداري سمون او ملکي خدمتونو خپلواک کمیسیون د حکومت د معاشونو او رتبو پر نوي جوړښت کار کوي ،د وړتیا لرونکوکارکوونکو
جذب او ساتل

او په ملکي خدمتونو کې

د فساد لپاره د هڅوونکو(انګیزو) دکچې راټیټول د دولت له مهمو هڅو څخه شمیرل کیږي.

په

 ۱3۸۴کال کې د ملکي خدمتونو یو نوی قانون تصویب شو او په  ۱3۸۶کې یو د اتو رتبو لرونکى جوړښت د تنخاوو دنوي سیسټم رسه طرح شو
(چې ټیټه تنخا یې  ۱00امریکایی ډالره او لوړه يې  ۶۵0امریکایی ډالره ده) .دغه سمون به لومړى له لوړو دولتي پوستونو (رتبه  ۱او  )2څخه

پيل

او بیا وزارت په وزارت د ټیټو رتبو کارکوونکو په برخه کې هم پلی يش.
د تنخاوو او بستونو سمون د اداري سمون او ملکی خدمتونو د خپلواک ریاست د عامه اداري سمون د کاري چوکاټ یو عنرص دی چې هڅه
کوي ملکي خدمتونه او د ادارو جوړښت د وړتیا پر بنسټ
رتبو د سمون اغیزمنتوب ښایي چې

بیا جوړ او ګامرنې د وړتیا پربنسټ تر رسه يش نه

په اصطالح ( د دوهم ملکي خدمت)

په واسطه

د اړیکو پربنسټ.

د معاشونو او

پيچىل يش چې په دې کې د مرستندویه تړون کوونکو او

نړیوالو سازمانونو چارواکي ،سالکاران او کارکوونکي برخه لري چې ډیرى یې لوړمعاشونه تر السه کوي.
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په افغانستان کې ټولټاکنې
په افغانستان کې ټاکنیز سیسټم یوه واحده نه لیږدیدونکې رایه ده  ،چې له مخې یې هر وړ رایه ورکوونکی( نارینه او یا ښځینه) کوالی يش

په

خپل والیت یا ټاکنیزه حوزه کې یوه نوماند ته رایه ورکړي ،او د رایه ورکونې عمر د ټولو افغانانو لپاره  ۱۸کلنۍ او تر هغې لوړ عمر ټاکل شوی
دی .اسايس قانون د ټولټاکنو په اړه څرګندوي:
•جمهور رییس ( 5کال لپاره)؛
•ميل شورا یا پارملان چې له وليس جرګې او مرشانو جرګې څخه جوړه ده ( 5کال)؛
•والیتي شوراګانې (۴کال)؛
•د ولسوالیو شوراګانې (3کال)؛
•د کلیو شوراګانې ( 3کال)؛
•د ښاروالیو شوراګانې او ښارواالن؛
تر اوسه پورې يواځې د دريوو لومړيو ګټګوريو لپاره ټاكنې تر رسه شوي دي .ولسمرش د اکرثیت رایو پربنسټ ټاکل کیږي؛ که چیرې هيڅ یوه
نوماند د ټولیزو رایو  05سلنه تر السه نه کړه نو د ټاکنو بل پړاو د دوو نوماندو تر منځ چې تر ټولو لوړې رایې لري تر رسه کیږي ( که څه هم چې
په  1388کال کې د ټاکنو څخه د یوه نوماند د الس اخیستلو له کبله د ټاکنو دوهم پړاو تر رسه نه شو).

د افغاين ټاکنو مهم فعالین
د ټولټاکنو خپلواک کمیسیون ()IEC - www.iec.org.af
د ټاكنو خپلواك كميسيون په افغانستان كې د ټاكنو د تياري ،تنظيم ،تر رسه كولو ،څارنې او د ټاكنو او رايه وركونې یو سرت باصالحيته
ارګان دی .د ټاكنو د خپلواك كميسيون غړيتوب ،جوړښت ،مسووليتونه او دندې د اسايس قانون او ټاكنيز قانون

له الرې ټاكل كيږي.

په

داسې حال کې چې نوموړى كميسيون د حكومت له نورو څانګو او ادارو څخه خپلواك دى ،خو د دې کمیسیون پنځه غړي یا کمیشرنان د
ولسمرش له خوا ټاکل کیږي.

د ټاكنيزو شكايتونو كميسيون ()ECC - www.ecc.org.af
د ټاكنيزو شكايتونو كميسيون يوه خپلواكه اداره ده چې د نوماندو د ليست په وړاندې له ستونزو نه نيولې د ټاكنيزو مبارزو او رايه وركونې
په ګډون د ټاكنيز بهري اړونده شكايتونو ته د پاملرنې او دهغه په اړه د پریکړې كولومسوولیت لري .نوموړى كميسيون د  1384كال

د ټاكنيز

قانون د  ۵2مادې له مخې رامنځ ته شو .دغه كميسون د ټاكنو له خپلواك كميسيون څخه بيل او خپلواك دى .تر ننه پورې د ټاكنيزو شكايتونو
د كميسيون ټول غړي په مستقيم ډول د ولسمرش له خوا ټاكل كيږي.

د افغانستان د آزادو او عادالنه ټاکنو بنسټ ()FEFA - www.fefa.org.af
دافغانستان د آزادو اوعادالنه ټاکنو بنسټ  FEFAیوه خپلواکه اداره ده چې
دټاکنو

د آزادۍ او بی پریتوب

د تضمین په موخه له ټاکنو څخه

د

 1383کال د کب په میاشت کې

د څارنې؛ په هیواد کې د ولسواكۍ

ګډون د هڅونې؛ او پر ولسواكۍ او ټاکنو د خلکو د باور او ویسا د پیاوړي

د مدين ټولنو د ډلو له خوا د:

د هڅونې؛ په ټاکنیزو چارو کې د عامه

کولو په موخه را منځ ته شو .نوموړى بنسټ د افغانستان د پرله

پسې ټاکنو یواځینۍ کورنۍ څارونکې اداره ده.
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د دې برخې په اړه
د دې برخې موخه

د جغرافیايي موقعیت ،نفوسو ،د کلیو د نفوسو ،د سیمې د مساحت ،د ولسوالیو د شمیرې ،او په وليس جرګه او والیتي

شوراګانو کې د څوکیو د تخصیص

په اړه د یو لړ معلوماتو له الرې د افغانستان  3۴والیتونو ته یوه لنډه کتنه ده .د مرشانو جرګې په اړه

معلومات له دې امله نه دي راغلې چې

 3۴نوماندان د ولسمرش له خوا انتصاب شوي او له ټولو  3۴والیتي شوراګانو نه دوه پر دریمه برخه په

غیرمستقیمه توګه ټاکل شوي دي( کله چې د ولسوالیو د شوراګانو ټاکنې تر رسه يش

د ولسوالیو له شوراګانو څخه  3۴کسان به پاتې دریمه

برخه جوړه کړي).
د څوکیو ویش :د اسايس قانون له مخې

د والیتونو تر منځ د وليس جرګې د څوکیو ویش د کورنیو د لیست

 ۱979کال د وګړو د رس شمیرنې پر بنسټ او په کلنۍ توګه

 )200۵-2003( ۱3۸۴-۱3۸۱او د

د وګړو په شمیر کې د  ۱92سلنې زیاتوايل په پام کې نیولو رسه به تر رسه کيږي.

اسايس قانون د والیت په رس په منځنۍ توګه دوه څوکۍ ښځینه نوماندانو ته ځانګړې کړي  ،او د وليس جرګې له ټولو څوکیو نه لس څوکۍ
کوچیانو ته ځانګړې شوي چې له دې ډلې نه درې څوکۍ ښځو ته په پام کې نیول شوي دي.
والیتي لنډيز د هیواد د غیر رسمي سیمو او د

الفبا د تورو پر بنسټ د والیتونو دنومونو له مخې

ترتیب شوی دی .هغه شمیرې چې په قوسونو

کې راغيل د ښځينه نوماندو لپاره ځانګړې شوې څوکۍ ښیيي .د ولسوالیو لپاره دوه شمیرې لنډ مهاله ویش یا شخړې په ډاګه کوي.
د والیتي پراختیايي شاخصونو لغتنامه ( ویی پانګه)
د بیوزلۍ کچه( :)٪دهغو وګړو سلنه څرګندوي چې د بیوزلۍ تر رسمي کرښې الندې ژوند کوي.
د وزګارۍ کچه( :)٪له اقتصادي اړخه د فعالو وګړو برخه ( د کار ځواک) چې وزګار او د کار په لټه کې دي.
د نیمګړې ګامرنې کچه( :)٪د هغو ګامرل شوو کسانو برخه چې په اونۍ کې له  3۵ساعتونو څخه کم کار کوي.
د سواد کچه  )٪( -له ۱۶کلنۍ نه تر لوړ عمره پورې د هغو وګړو  ٪ښييي چې با سواده دي.
د ښځو د سواد کچه ( :)٪له ۱۶کلنۍ نه تر لوړ عمره پورې د با سواده ښځو سلنه ښييي.

کور ودانی
هغه احصاییې چې د مرکزې احصائيې د ادارې له خوا برابرې شوي دي د )20۱3-20۱2( ۱39۱کال لپاره

د افغانستان د وګړو د کلني اټکل پر

بنسټ دي .دغه اټکل د )200۵-2003(۱3۸۴-۱3۸۱کلونو د کورنیو له لیست څخه د تر السه شوو معلوماتو پر بنسټ شوی دی .د نفوسو اټکل په
هیواد کې د میشتو وګړو شمیر په ډاګه کوي.

د اټکل له مخې به په  ۱39۱کال کې

د افغانستان د وګړو ټولیز شمیر  27میلیونه وي ،په داسې

حال کې چې د میشتو وګړو شمیر( پرته له کوچیانو)  2۵.۵میلیونه اټکل شوی دی.نقشې او پراختیايي ارقام د  2012/2011کال د ګواښ او
زیامنننۍ د ميل ارزونې په اړه د افغانستان حکومت ،د اقتصاد وزارت ،او نړیوال بانک د ګډو هڅو پایله ده.
د افغانستان د څیړنې او ارزونې اداره د کاپي د حق د تر السه کولو له امله چې په دې الرښود کې یې د دې معلوماتو خپرولو ته الره

هواره کړه،

د زړه له کومې مننه کوي.
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دافغانستان مرکزی والیتونه
والیت او مرکز:بامیان (بامیان)
مساحتkm² 18029.2 :
د ولسوالیو شمیر6 :
نفوس425.5 :
کلیوال نفوس413.5 :
ښاری نفوس12.0 :
د څوکیو شمیر په ولسی جرګه کې)1( 3:
د څوکیو شمیر په والیتی شوراګانوکې)3(6 :
د بیوزلی سطح55.7 %:
لومرنی روغتیایی خدمتونه23 :
پوره روغتیایی خدمتونه10:
پرمختیایی پروژی:
ترانسپورت87:
مخابرات3:
انرژی9:
اوبه لګول156:
کرهنه3:
صنعت2:

والیت او مرکز :دایکندی(نیلی)
مساحتkm² 17501.4 :
د ولسوالیو شمیر8 :
نفوس438.5 :
کلیوال نفوس435.0 :
ښاری نفوس3.5:
د څوکیو شمیر په ولسی جرګه کې)1( 3 :
د څوکیو شمیر په والیتی شوراګانوکې)3( 9 :
د بیوزلی سطح%43.4 :
لومرنی روغتیایی خدمتونه14:
پوره روغتیایی خدمتونه7:
پرمختیایی پروژی:
ترانسپورت66:
مخابرات3:
انرژی1:
اوبه لګول35:
کرهنه1:
صنعت1:

د الف څخه تر یا :د افغانستان لپاره مرستندوی الرښود

85

د افغانستان د څيړنې او ارزونې واحد

دافغانستان مرکزی والیتونه
والیت او مرکز:کابل (کابل)
مساحتkm² 4523.9 :
د ولسوالیو شمیر14 :
نفوس3950.3 :
کلیوال نفوس640.9 :
ښاری نفوس3309.4 :
د څوکیو شمیر په ولسی جرګه کې)9(24 :
د څوکیو شمیر په والیتی شوراګانوکې)8(21 :
د بیوزلی سطح%23.1 :
لومرنی روغتیایی خدمتونه75:
پوره روغتیایی خدمتونه38:
پرمختیایی پروژی:
ترانسپورت99:
مخابرات6:
انرژی13:
اوبه لګول77:
کرهنه17:
صنعت3:

والیت او مرکز:کاپیسا (محمود راقی)
مساحتkm² 1908.0 :
د ولسوالیو شمیر6:
نفوس419.8 :
کلیوال نفوس418.4 :
ښاری نفوس1.4 :
د څوکیو شمیر په ولسی جرګه کې)1(3 :
د څوکیو شمیر په والیتی شوراګانوکې)3(9 :
د بیوزلی سطح%21.5 :
لومرنی روغتیایی خدمتونه15:
پوره روغتیایی خدمتونه8:
پرمختیایی پروژی:
ترانسپورت13:
مخابرات2:
انرژی1:
اوبه لګول37:
کرهنه5:
صنعت0:
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د افغانستان مرکزی والیتونه
والیت او مرکز :لوګر (پل علم)
مساحتkm² 4568.0 :
د ولسوالیو شمیر6:
نفوس373.1 :
کلیوال نفوس363.8 :
ښاری نفوس9.3 :
د څوکیو شمیر په ولسی جرګه کې)1( 3 :
د څوکیو شمیر په والیتی شوراګانوکې)3( 9 :
د بیوزلی سطح%75.5 :
لومرنی روغتیایی خدمتونه21:
پوره روغتیایی خدمتونه7:
پرمختیایی پروژی:
ترانسپورت28:
مخابرات2:
انرژی1:
اوبه لګول58:
کرهنه2:
صنعت0:

والیت او مرکز:پنجشیر (بازارک)
مساحتkm² 3771.6 :
د ولسوالیو شمیر6 :
نفوس146.1 :
کلیوال نفوس146.1 :
ښاری نفوس0:
د څوکیو شمیر په ولسی جرګه کې)1( 1 :
د څوکیو شمیر په والیتی شوراګانوکې)3( 6 :
د بیوزلی سطح%22.6 :
لومرنی روغتیایی خدمتونه9:
پوره روغتیایی خدمتونه2:
پرمختیایی پروژی:
ترانسپورت19:
مخابرات2:
انرژی26:
اوبه لګول68:
کرهنه3:
صنعت0:
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د افغانستان مرکزی والیتونه
والیت او مرکز :پروان (چاریکار)
مساحتkm² 5715.1 :
د ولسوالیو شمیر9 :
نفوس631.6 :
کلیوال نفوس576.0 :
ښاری نفوس576.0 :
د څوکیو شمیر په ولسی جرګه کې)2(4 :
د څوکیو شمیر په والیتی شوراګانوکې)4(11 :
د بیوزلی سطح18.9% :
لومرنی روغتیایی خدمتونه32:
پوره روغتیایی خدمتونه10:
پرمختیایی پروژی:
ترانسپورت88:
مخابرات3:
انرژی5:
اوبه لګول68:
کرهنه5:
صنعت0:

والیت او مرکز :وردک(میدان شهر)
مساحتkm² 10348.3 :
د ولسوالیو شمیر8:
نفوس567.6 :
کلیوال نفوس564.8 :
ښاری نفوس2.8 :
د څوکیو شمیر په ولسی جرګه کې)2(3:
د څوکیو شمیر په والیتی شوراګانوکې)3(6:
د بیوزلی سطح%59.9 :
لومرنی روغتیایی خدمتونه26:
پوره روغتیایی خدمتونه10:
پرمختیایی پروژی:
ترانسپورت44:
مخابرات2:
انرژی9:
اوبه لګول56:
کرهنه2:
صنعت0:
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والیتونه

د افغانستان شامل ختیځ والیتونه
والیت او مرکز :بدخشان(فیض آباد)
مساحتkm² 44835.9 :
د ولسوالیو شمیر27 :
نفوس904.7 :
کلیوال نفوس869.6 :
ښاری نفوس35.1 :
د څوکیو شمیر په ولسی جرګه کې)2( 7 :
د څوکیو شمیر په والیتی شوراګانوکې)4( ۱۱ :
د بیوزلی سطح%61.1 :
لومرنی روغتیایی خدمتونه33:
پوره روغتیایی خدمتونه14:
پرمختیایی پروژی:
ترانسپورت118:
مخابرات3:
انرژی42:
اوبه لګول111:
کرهنه3:
صنعت1:

والیت او مرکز :بغالن(پلخمری)
مساحتkm² 18255.2 :
د ولسوالیو شمیر14:
نفوس863.7 :
کلیوال نفوس691.1 :
ښاری نفوس172.6 :
د څوکیو شمیر په ولسی جرګه کې)2( 6 :
د څوکیو شمیر په والیتی شوراګانوکې)4( 11 :
د بیوزلی سطح18.0 :
لومرنی روغتیایی خدمتونه26:
پوره روغتیایی خدمتونه15:
پرمختیایی پروژی:
ترانسپورت65:
مخابرات2:
انرژی31:
اوبه لګول105:
کرهنه4:
صنعت0:
د الف څخه تر یا :د افغانستان لپاره مرستندوی الرښود
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د افغانستان د څيړنې او ارزونې واحد

د افغانستان شامل ختیځ والیتونه
والیت او مرکز :کندز(کندز)
مساحتkm² 8080.9 :
د ولسوالیو شمیر6:
نفوس953.8 :
کلیوال نفوس716.8 :
ښاری نفوس237.0 :
د څوکیو شمیر په ولسی جرګه کې)2( 7 :
د څوکیو شمیر په والیتی شوراګانوکې)4( 11 :
د بیوزلی سطح29.7 %:
لومرنی روغتیایی خدمتونه31:
پوره روغتیایی خدمتونه14:
پرمختیایی پروژی:
ترانسپورت154:
مخابرات2:
انرژی30:
اوبه لګول135:
کرهنه5:
صنعت3:

والیت او مرکز:تخار(تالقان)
مساحتkm² 12457.8 :
د ولسوالیو شمیر16:
نفوس933.7 :
کلیوال نفوس812.2 :
ښاری نفوس121.5 :
د څوکیو شمیر په ولسی جرګه کې)2( 7 :
د څوکیو شمیر په والیتی شوراګانوکې)4( 11 :
د بیوزلی سطح36.6 %:
لومرنی روغتیایی خدمتونه37:
پوره روغتیایی خدمتونه:
پرمختیایی پروژی:
ترانسپورت203:
مخابرات3:
انرژی14:
اوبه لګول195:
کرهنه4:
صنعت0:
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والیتونه

دافغانستان ختیځ والیتونه
والیت او مرکز:کرن(اسعد آباد)
مساحتkm² 4925.9 :
د ولسوالیو شمیر14:
نفوس428.8 :
کلیوال نفوس415.7 :
ښاری نفوس13.1 :
د څوکیو شمیر په ولسی جرګه کې)1( 3 :
د څوکیو شمیر په والیتی شوراګانوکې)3( 6 :
د بیوزلی سطح%62.0 :
لومرنی روغتیایی خدمتونه17:
پوره روغتیایی خدمتونه8:
پرمختیایی پروژی:
ترانسپورت13:
مخابرات2:
انرژی3:
اوبه لګول14:
کرهنه1:
صنعت0:

والیت او مرکز :لغامن(مهرتالم)
مساحتkm² 3977.9 :
د ولسوالیو شمیر۴:
نفوس424.1 :
کلیوال نفوس419.3 :
ښاری نفوس4.8 :
د څوکیو شمیر په ولسی جرګه کې)1( 3 :
د څوکیو شمیر په والیتی شوراګانوکې)3( 6 :
د بیوزلی سطح%66.8 :
لومرنی روغتیایی خدمتونه17:
پوره روغتیایی خدمتونه8:
پرمختیایی پروژی:
ترانسپورت33:
مخابرات2:
انرژی2:
اوبه لګول34:
کرهنه1:
صنعت0:
د الف څخه تر یا :د افغانستان لپاره مرستندوی الرښود
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د افغانستان د څيړنې او ارزونې واحد

دافغانستان ختیځ والیتونه
والیت او مرکز :ننگرهار(جالل آباد)
مساحتkm² 7641.1 :
د ولسوالیو شمیر21 :
نفوس1436.0 :
کلیوال نفوس1225.0 :
ښاری نفوس211.0 :
د څوکیو شمیر په ولسی جرګه کې)4( 14:
د څوکیو شمیر په والیتی شوراګانوکې)5( 14 :
د بیوزلی سطح%33.0 :
لومرنی روغتیایی خدمتونه71:
پوره روغتیایی خدمتونه19:
پرمختیایی پروژی:
ترانسپورت106:
مخابرات2:
انرژی12:
اوبه لګول278:
کرهنه3:
صنعت3:

والیت او مرکز :نورستان(پارون)
مساحتkm² 9266.7 :
د ولسوالیو شمیر7:
نفوس140.9 :
کلیوال نفوس140.9 :
ښاری نفوس0:
د څوکیو شمیر په ولسی جرګه کې)1( 1 :
د څوکیو شمیر په والیتی شوراګانوکې)3( 6 :
د بیوزلی سطح49.8 %:
لومرنی روغتیایی خدمتونه10:
پوره روغتیایی خدمتونه2:
پرمختیایی پروژی:
ترانسپورت16:
مخابرات2:
انرژی10:
اوبه لګول23:
کرهنه1:
صنعت0:
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والیتونه

د افغانستان شاملی والیتونه
والیت او مرکز :بلخ (مزار رشیف)
مساحتkm² 16186.3 :
د ولسوالیو شمیر14:
نفوس1245.1 :
کلیوال نفوس794.9 :
ښاری نفوس450.2 :
د څوکیو شمیر په ولسی جرګه کې)3( 8:
د څوکیو شمیر په والیتی شوراګانوکې)5( 14 :
د بیوزلی سطح60.3% :
لومرنی روغتیایی خدمتونه44:
پوره روغتیایی خدمتونه14:
پرمختیایی پروژی:
ترانسپورت157:
مخابرات2:
انرژی66:
اوبه لګول147:
کرهنه5:
صنعت2:

والیت او مرکز :فاریاب(میمنه)
مساحتkm² 20797.6 :
د ولسوالیو شمیر13 :
نفوس948.0 :
کلیوال نفوس833.7 :
ښاری نفوس114.3 :
د څوکیو شمیر په ولسی جرګه کې)3( 6 :
د څوکیو شمیر په والیتی شوراګانوکې)4( 11 :
د بیوزلی سطح29.1 :
لومرنی روغتیایی خدمتونه21:
پوره روغتیایی خدمتونه16:
پرمختیایی پروژی:
ترانسپورت114:
مخابرات2:
انرژی47:
اوبه لګول248:
کرهنه2:
صنعت1:
د الف څخه تر یا :د افغانستان لپاره مرستندوی الرښود
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د افغانستان د څيړنې او ارزونې واحد

د افغانستان شاملی والیتونه
والیت او مرکز :جوزجان( شربغان)
مساحتkm² 11291.5 :
د ولسوالیو شمیر10:
نفوس512.1 :
کلیوال نفوس403.5 :
ښاری نفوس108.6 :
د څوکیو شمیر په ولسی جرګه کې)1( 4 :
د څوکیو شمیر په والیتی شوراګانوکې)3( 6 :
د بیوزلی سطح%14.5 :
لومرنی روغتیایی خدمتونه16:
پوره روغتیایی خدمتونه7:
پرمختیایی پروژی:
ترانسپورت41:
مخابرات2:
انرژی4:
اوبه لګول20:
کرهنه3:
صنعت2:

والیت او مرکز :سمنگان(ایبک)
مساحتkm² 13437.8 :
د ولسوالیو شمیر6 :
نفوس368.8 :
کلیوال نفوس341.0 :
ښاری نفوس27.8 :
د څوکیو شمیر په ولسی جرګه کې)1( 3:
د څوکیو شمیر په والیتی شوراګانوکې)3( 6:
د بیوزلی سطح%55.1 :
لومرنی روغتیایی خدمتونه13:
پوره روغتیایی خدمتونه5:
پرمختیایی پروژی:
ترانسپورت12:
مخابرات2:
انرژی7:
اوبه لګول38:
کرهنه5:
صنعت0:
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والیتونه

د افغانستان شاملی والیتونه
والیت او مرکز :رسپل( رسپل)
مساحتkm² 16385.6 :
د ولسوالیو شمیر6:
نفوس532.0 :
کلیوال نفوس491.1 :
ښاری نفوس40.9 :
د څوکیو شمیر په ولسی جرګه کې)1( 4 :
د څوکیو شمیر په والیتی شوراګانوکې)3( 6 :
د بیوزلی سطح%24.7 :
لومرنی روغتیایی خدمتونه17:
پوره روغتیایی خدمتونه18:
پرمختیایی پروژی:
ترانسپورت65:
مخابرات2:
انرژی2:
اوبه لګول42:
کرهنه1:
صنعت0:

د الف څخه تر یا :د افغانستان لپاره مرستندوی الرښود
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د افغانستان د څيړنې او ارزونې واحد

دافغانستان جنوبی والیتونه
والیت او مرکز :هلمند(لشکرګاه)
مساحتkm² 58305.1 :
د ولسوالیو شمیر12 :
نفوس879.5 :
کلیوال نفوس828.1 :
ښاری نفوس51.4 :
د څوکیو شمیر په ولسی جرګه کې)2( 6 :
د څوکیو شمیر په والیتی شوراګانوکې)4( 11 :
د بیوزلی سطح8.9% :
لومرنی روغتیایی خدمتونه29:
پوره روغتیایی خدمتونه15:
پرمختیایی پروژی:
ترانسپورت61:
مخابرات2:
انرژی2:
اوبه لګول44:
کرهنه2:
صنعت1:

والیت او مرکز :کندهار(کندهار)
مساحتkm² 54844.5 :
د ولسوالیو شمیر15 :
نفوس1151.1 :
کلیوال نفوس753.6 :
ښاری نفوس397.5 :
د څوکیو شمیر په ولسی جرګه کې)3( 8 :
د څوکیو شمیر په والیتی شوراګانوکې)4( 11 :
د بیوزلی سطح%22.8 :
لومرنی روغتیایی خدمتونه19:
پوره روغتیایی خدمتونه23:
پرمختیایی پروژی:
ترانسپورت112:
مخابرات2:
انرژی2:
اوبه لګول339:
کرهنه1:
صنعت2:
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والیتونه

دافغانستان جنوبی والیتونه
والیت او مرکز :نیمروز(زرنج)
مساحتkm² 42409.5 :
د ولسوالیو شمیر4:
نفوس156.6 :
کلیوال نفوس131.7 :
ښاری نفوس24.9 :
د څوکیو شمیر په ولسی جرګه کې)1(1 :
د څوکیو شمیر په والیتی شوراګانوکې)3( 6 :
د بیوزلی سطح24.5 :
لومرنی روغتیایی خدمتونه5:
پوره روغتیایی خدمتونه2:
پرمختیایی پروژی:
ترانسپورت21:
مخابرات2:
انرژی1:
اوبه لګول88:
کرهنه2:
صنعت0:

والیت او مرکز:ارزگان(ترینکوټ)
مساحتkm² 11473.7 :
د ولسوالیو شمیر4 :
نفوس333.5 :
کلیوال نفوس323.9 :
ښاری نفوس9.6 :
د څوکیو شمیر په ولسی جرګه کې)1( 2 :
د څوکیو شمیر په والیتی شوراګانوکې)3( 6 :
د بیوزلی سطح40.8 :
لومرنی روغتیایی خدمتونه7:
پوره روغتیایی خدمتونه6:
پرمختیایی پروژی:
ترانسپورت77 :
مخابرات2:
انرژی1:
اوبه لګول88:
کرهنه2:
صنعت0:

د الف څخه تر یا :د افغانستان لپاره مرستندوی الرښود
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د افغانستان د څيړنې او ارزونې واحد

د افغانستان جنوبی والیتونه
والیت او مرکز :زابل(قالت)
مساحتkm² 17471.8:
د ولسوالیو شمیر10:
نفوس289.3 :
کلیوال نفوس277.9 :
ښاری نفوس11.4 :
د څوکیو شمیر په ولسی جرګه کې)1(2 :
د څوکیو شمیر په والیتی شوراګانوکې)3(6 :
د بیوزلی سطح37.4% :
لومرنی روغتیایی خدمتونه8:
پوره روغتیایی خدمتونه7:
پرمختیایی پروژی:
ترانسپورت37:
مخابرات2:
انرژی2:
اوبه لګول72:
کرهنه1:
صنعت0:
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والیتونه

د افغانستان جنوب لویدیځ والیتونه
والیت او مرکز :بادغیس(قلعه نو)
مساحتkm² 20794.0 :
د ولسوالیو شمیر6:
نفوس471.9 :
کلیوال نفوس458.1 :
ښاری نفوس13.8 :
د څوکیو شمیر په ولسی جرګه کې)1( 3 :
د څوکیو شمیر په والیتی شوراګانوکې)3( 6 :
د بیوزلی سطح%41.7 :
لومرنی روغتیایی خدمتونه23:
پوره روغتیایی خدمتونه3:
پرمختیایی پروژی:
ترانسپورت70:
مخابرات2:
انرژی4:
اوبه لګول57:
کرهنه3:
صنعت0:

والیت او مرکز :فراه(فراه)
مساحتkm² 49339.1 :
د ولسوالیو شمیر10:
نفوس482.4 :
کلیوال نفوس447.4 :
ښاری نفوس35.0 :
د څوکیو شمیر په ولسی جرګه کې)1( 4 :
د څوکیو شمیر په والیتی شوراګانوکې)3( 6 :
د بیوزلی سطح%12.2 :
لومرنی روغتیایی خدمتونه5:
پوره روغتیایی خدمتونه11:
پرمختیایی پروژی:
ترانسپورت89:
مخابرات2:
انرژی1:
اوبه لګول38:
کرهنه1:
صنعت0:
د الف څخه تر یا :د افغانستان لپاره مرستندوی الرښود
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د افغانستان د څيړنې او ارزونې واحد

د افغانستان جنوب لویدیځ والیتونه
والیت و مرکز:غور(چخچران)
مساحتkm² 36657.4 :
د ولسوالیو شمیر9:
نفوس657.2 :
کلیوال نفوس650.5 :
ښاری نفوس6.7 :
د څوکیو شمیر په ولسی جرګه کې)2( 4:
د څوکیو شمیر په والیتی شوراګانوکې)4( 11:
د بیوزلی سطح%44.2 :
لومرنی روغتیایی خدمتونه21:
پوره روغتیایی خدمتونه8:
پرمختیایی پروژی:
ترانسپورت96:
مخابرات3:
انرژی25:
اوبه لګول138:
کرهنه1:
صنعت0:

والیت و مرکز :هرات(هرات)
مساحتkm² 55868.5 :
د ولسوالیو شمیر15:
نفوس1780.0 :
کلیوال نفوس1280.1 :
ښاری نفوس499.9 :
د څوکیو شمیر په ولسی جرګه کې)5( 12 :
د څوکیو شمیر په والیتی شوراګانوکې)5( 19 :
د بیوزلی سطح%38.7 :
لومرنی روغتیایی خدمتونه39:
پوره روغتیایی خدمتونه25:
پرمختیایی پروژی:
ترانسپورت126:
مخابرات3:
انرژی7:
اوبه لګول347:
کرهنه4:
صنعت2:
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والیتونه

د افغانستان جنوب ختیځ والیتونه
والیت او مرکز:غزنی (غزنی)
مساحتkm² 22460.5 :
د ولسوالیو شمیر18:
نفوس1168.8 :
کلیوال نفوس1112.4 :
ښاری نفوس56.4 :
د څوکیو شمیر په ولسی جرګه کې)3( 11 :
د څوکیو شمیر په والیتی شوراګانوکې)5( 14 :
د بیوزلی سطح%19.0 :
لومرنی روغتیایی خدمتونه39:
پوره روغتیایی خدمتونه26:
پرمختیایی پروژی:
ترانسپورت17:
مخابرات2:
انرژی4:
اوبه لګول47:
کرهنه2:
صنعت0:

والیت او مرکز :خوست (خوست)
مساحتkm² 4235.3 :
د ولسوالیو شمیر12:
نفوس546.8 :
کلیوال نفوس535.8 :
ښاری نفوس11.0 :
د څوکیو شمیر په ولسی جرګه کې)1( 4 :
د څوکیو شمیر په والیتی شوراګانوکې)3( 6 :
د بیوزلی سطح%47.9 :
لومرنی روغتیایی خدمتونه10:
پوره روغتیایی خدمتونه12:
پرمختیایی پروژی:
ترانسپورت23:
مخابرات2:
انرژی1:
اوبه لګول66:
کرهنه2:
صنعت0:
د الف څخه تر یا :د افغانستان لپاره مرستندوی الرښود
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د افغانستان جنوب ختیځ والیتونه
والیت او مرکز:پکتیکا(رشنه)
مساحتkm² 19515.9 :
د ولسوالیو شمیر18 :
نفوس413.8 :
کلیوال نفوس411.2 :
ښاری نفوس2.6 :
د څوکیو شمیر په ولسی جرګه کې)1( 3 :
د څوکیو شمیر په والیتی شوراګانوکې)3( 6 :
د بیوزلی سطح%76.1 :
لومرنی روغتیایی خدمتونه19:
پوره روغتیایی خدمتونه14:
پرمختیایی پروژی:
ترانسپورت3:
مخابرات2:
انرژی1:
اوبه لګول2:
کرهنه1:
صنعت0:

والیت او مرکز :پکتیا(گردیز)
مساحتkm² 5583.2 :
د ولسوالیو شمیر10:
نفوس% 525.0 :
کلیوال نفوس501.9 :
ښاری نفوس23.1:
د څوکیو شمیر په ولسی جرګه کې)1( 4 :
د څوکیو شمیر په والیتی شوراګانوکې)3( 6 :
د بیوزلی سطح%60.6 :
لومرنی روغتیایی خدمتونه17:
پوره روغتیایی خدمتونه8:
پرمختیایی پروژی:
ترانسپورت19:
مخابرات2:
انرژی5:
اوبه لګول217:
کرهنه3:
صنعت2:
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د دې برخې په اړه
په دغه برخه کې د مرستندويه ټولنو  ،دولتي موسسو او بهرنیو پالوو د اړیکو په اړه

معلومات شامل دي.

په ټولیزه توګه په دې کې خصويص

کمپنۍ شاملې نه دي.
د دغه الرښود معلومات د  2013کال د سپتمرب او دسمرب د میاشتو ترمینځ نوي شوي دي .د ادارو د ځای په بدلیدو او یا پراخیدو رسه ،پتې ،د
ټیلفون شمیرې او بریښنا پتې بدلون مومي .د دغه لیسټ کره توب د لیسټ شوو موسسو د خپلې خوښې مرستو پر بنسټ والړ دی.
مو هڅويل دي چې بدلونونه او یا اضافه شوي معلومات

چې

دوی

دغې بریښنا پتې ته را واستوي areu@areu.org.af .او همدا راز که دوی

وغواړي نو ددوی پتې به حذف يش.
د ټولو والیتونو اړیکې د والیتونو پر بنسټ د الف بې تورو له مخې ترتیب شوي دي .د کابل والیت تر ټولو لومړی راغلی دی او بیا نور والیتونه
د تورو له مخی تنظیم شوي دي .په هره برخه کې اړیکي د موسسو د بشپړنوم د تورو له مخی تنظیم شوي دي.
د ګرځنده ټیلفون ،سټالیټ او ډیجیټل ټیلفون کرښو تر منځ هیڅ ډول توپیر نه دی شوی .افغان بیسیم ُکد ،0700روشن ُکد ،ام تی ان د ُ 077کد او
اتصاالت د

ُکد 0786پیل کیږي

ګرځنده ټیلفونونه

او  00۸۸د سټالیټ کرښو څرګندونه کوي .او له ټولو هیوادونو څخه افغانستان ته د ټلیفون

کولو لپاره کوډ  + 93دی.
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