
 
 

 )ICVAورا (ـش ھوالړین  ټونوـنسبه رضاکارد 
 
 
 

  پھ ناوریننی ـسو د ا تانـافغانس ددوی چی  یځتونـاتو څو اړخیزه سـسـتی موسـد غیردول
  لیدلوریاتو لھ د ملی غیردولتی موسس -دی ورسره مخ کی الره  پھ کولوور د ځواب وړاندی

 
 
 

 او وړاندیزونھ ھصخالمقالھ  د

 
 
 

 لیکواالن 

 فیونا گال و داود خرم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :ونھیاد 
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 مقدمھ 
 ددی  چھ اتـ سـموس غیردولتی د . دی روان لور پھ ناورین بشری یو د  سره چټکۍ پھ کی حالت اوسنی پھ افغانستان

 چاپیریال کاری مساعد  او ښھ یو چی ده اړینھ ورتھ کوی، وړاندی خدمتونھ تھ خلکو کی لیکھ لومړی پھ وړاندی پھ ناورین
 پھ افغانستان د  او  بدلون د  سیاست د  ملکونو بھرنی د) نړیوالې او  ملی( اتـسـ موس  غیردولتی کی حالت اوسنی پھ. ولری

  .دی مخ سره خنډونو  بیالبیلو لھ  املھ لھ راتلو تھ منځ د  پالیسیو نویو د  کې دننھ

 مھال  اوس چې ننګونې ھغھ او کوی کتنھ تاریخی یوه تھ اړیکو  طالبانو  د  او  اتوـس ـموس غیردولتی د  مقالھ تحلیلی دا بنآ
 ییز  سیمھ او ملی چې ننګونې ھغھ ډول ځانګړی پھ کوی، ګوتھ پھ دی مخ ورسره اتـ سـموس غیردولتی کې  افغانستان پھ

 کره  د  موادو  تحریری شتھ د  ھم او  اساس پھ  موندنو د  مرکو ۴۱ د  مقالھ تحلیلی دا. دی مخ ورسره اتـسـموس  غیردولتی
 د پاره د  والی ښھ ال د  مرستو بشردوستانھ د  وړاندی پھ  ناورین سنیو ا د  مقالھ دا. ده  شوی لیکل بنسټ  پر  کتنې

  . رسیږیږ تھ پای سره کولو وړاندی پھ سپارښتنو یوشمیرمشخصو
 

 اتو اړیکیـسـغیردولتی موسسره د  حکومتو د نوی طالبان د
 والیت عین پھ ھم  یا  او تھ والیت  بل  څخھ والیت  یو د  رویھ حکومت نوی د  طالبانو د  وړاندې پھ موسساتو غیردولتی د 

 لری  اړه پورې لیدلوری انفرادی پھ چارواکو طالب ھغھ د  حده ډیره تر امر  دا. لری توپیر تھ بلھ نھ ولسوالی یوه د  کی
 موسسات  غیردولتی ھغھ. دی کی تماس پھ ورسره موسسات غیردولتی او دی مسؤل سطح پھ والیت یا او ولسوالی د  چې
 اوس  پھ لری تجربھ اترو خبرو او درلودلو د  اړیکو د  سره طالبانو د  مخکې څخھ میاشتې د  اګست د  کال ۲۰۲۱ د  چې

 زده  دینی یوازې چارواکو یلوړپوړ شمیر زیات یو حکومت د  طالبانو د  .لری تعامل کاری ښھ سره طالبانو د  کی وخت
 سره  نیولو کی پام پھ تھ دی. لری نھ پوھھ او تجربھ کاری تطبیق د  مرستو بشری او پروګرامونو پرمختیایی د  چی کړې
 او  اصول مرستو بشری د لکھ ،اړه پھ موضوعاتو مھمو  ځینی د  تھ چارواکو حکومت د طالبانو د  چی یږکی لیدل اړتیا

   .شی وکړل پوھاوی ،اړه پھ اصولو عملیاتی ګډ  د  ډول دا ھم
 

 یزیـاغ بحران یبانکاو   بندیزونو باندی د واتـسـیردولتی موسـغپر
 ملګرو  د  او اتوـس ـموس  دولتی  غیر د  راھیسې مې۱۵ لھ میاشتې د  اګست د  کال ۲۰۲۱ د  السرسی نھ تھ سوـپی دوـنغ

. شوی رامنځ املھ لھ بندیزونو نړیوالو د  وړاندې پر طالبانو د  چې  کوم  ،ید  څخھ مشکالتو لویو لھ یو لپاره ادارو د  ملتونو
کړی   بند خپل فعالیتونھ   پاره د مودی یوه د  بانکونھ افغانستان د  د راتګ څخھ وروستھطالبانود    چې شو سبب ددی امر دا
 چې  کې حال داسې  پھ. کړی اجرایی محدودیتونھ ویستلو  د پیسو د او  مقررات نوی بانکونھ څخھ  خالسیدو د  وروستھ او

 د خدمتونو مالی د  لری حسابونھ بانکی بھر څخھ افغانستان د  چې اداری ملتونو  ملګرو د  او موسسات دولتی غیر نړیوال
 ټھ ـګ څخھ الرې  حل دې لھ اتـس ـموس  دولتی غیر ملی مګر کوی، استفاده څخھ )  سیستم د  ھوالی د (  کوونکو  وړاندې

 .دی کې افغانستان  پھ حسابونھ بانکی دوی د  چی ځکھ دا اخیستی شی نھ
 

 جونو د اړتیاوو پوره کول ـ ځو او نـ د ښ
 ھیڅ  لپاره ښځو کونکو کار د  کې ادارو مرستندویھ او اتوـ سـموس  دولتی غیر پھ پوری اوسھ تر چې کې حال داسې پھ

 وزارت  نکویدوـنـتـراس او کډوالو د  کې میاشت پھ اکتوبر د کال ۲۰۲۱ د  شوې، وړاندی ده نھ الرښوونھ معیاری ډول
 بشری  د  تھ کارکوونکو ښځینھ اړینھ موسساتو دولتی غیر د  چھ غوښتلی  مخې لھ لیک یو د  نھ ریاستونو والیتی خپلو لھ

اندیښنھ شتون لری    ،پھ دی ډول. شی ورکړل اجازه د کار  موخھ پھ ویش ښھ د  مرستو  دولتی غیر ملی ښایی چیدا 
 وکارکوونک ښځینھ د  اتوـس ـ موس دولتی غیر د  چې شرایط ھغھ څو تر لری نھ و منابع بشری او  مالی اړین اتـس ـموس

  .کړی پوره شوی ذکر کی لیک دی پھ اړه پھ کار د 

 

 



 

 

 یـ نـوهـونھ او السـواښـګکی  ولوـپھ رس  توــی مرس رــبش د
 و وھن الس او ولـمداخ د  خوا لھ چارواکو د  حکومت د  طالبانو د  کې  کار پھ ھغوی د  اتوـسـموس شمیرغیردولتی ګن

 د  ،)ګمارنی( استخدام د  کارکوونکو د  توګھ عمده پھ وھنی الس او یمداخل دا  چارواکو د . کړی څرګندی نیـښـاندی
 دی  د . دی شوی څرګندی کې برخو پھ پراختیا د  پوښښ د  مرستو بشری د  او انتخابولو، پھ اخستونکو ګټھ د  مرستو بشری
 ددی  اتـس ـموس دولتی غیر  چی لری توپیر سطح پھ مرکز او والیت  ولسوالی،  د  تکرار او ډول وھنو الس او مداخلو

 .  دی منـګوښ اړوند  پھ څیړلو د  وھنوـالس  ډول

 ګــواښو ـزونـ ندیـبد 
 څخھ کړیرو د  مالیاتو د  فعالیتونو خپلو پھ  موسسات دولتی غیر  بنسټ، پر قانون د  وموسسات دولتی غیر د  کال ۲۰۰۵ د 

 پرعایداتو  قراردادیانو د  ھم یا  او معاش د  کارمندانو د  چی کوم  وسپاری او ټول مالیات  ھغھ باید  تھ دولت اما  لری  معافیت 
 د ھم یا او معاش د کارمندانو د  چی مالیات ھغھ باید  دوی چې کړه څرګنده موسساتو دولتی غیر ملی. دی  شوی لګول

 حکومت  طالبانو د  نو کړی ونھ  کار دا کھ لری ویره دوی. وسپاری تھ حکومت طالبانو د  کړی راټول پرعایداتو قراردادیانو
 و وركؤنك  بسپنھ د  اړه دې پھ موسسات دولتی غیر ملی. ونیول شی  بھ الندی ګرویګنو پوښتنو تو او شی جلب بھ خوا لھ
 باب پھ مسلھ دی د  چی لری اندیښنھ او دی غوښتونکی الرښود  روښانھ یو د  څخھ ادارو د ملتونو ملګرو د  او) ډونرانو(

   .شی نیول نھ و تصمیم ډول انفرادی پھ خوا لھ موسساتو دولتی غیر د  باید 

 د کی کال ۱۹۹۹ پھ چی رابطھ پھ بندیزونو ھغھ  د  دوی چی کړه څرګنده اندیښنھ موسساتو دولتی غیر ډول، ھمدی پھ
. لری نھ وضاحت پوره لګیدلی طالبانو پر لوری لھ ایاالتو متحده د  امریکا د  کی کال ۲۰۰۱ پھ او لوری لھ  ملتونو ملګرو

 لری نھ السرسی تھ مشورو قانونی  الزمو اړوند پھ بندیزونو ددی موسسات دولتی غیر میلی چی ده کی حال  داسی پھ دا
 . دی کی حالت منګواښ یو پھ دوی الملھ ددی او
 

 تنی ـپارښـاو س وړاندیزونھ
 جھیبودلھ خوا ال زیاتھ  پنھ ورکوونکو (ډونرانو)ـد بس پھ اړه  ونو تیفعالد   کارکوونکو ځینھـښ  و اوـځښ  د
 وکړی،  دوام باید  اترې خبرې رابطھ پھ کار او تعلیم د  ھغوی د او رول د  ښځو  د  کې ټولنو مدنی پھ سره چارواکو  نویو  د 

 ړی، ــک زده تیا،ـروغ د  باید  کې توـمرس ری ـبش پھ. شی رھبری لخوا وو نارینھ او ځوـښ افغان د  باید  اترې برېـخ دا او
 چې یـش هـ ترالس ډاډ  څو تر  یـش برابره هـبودیج لپاره تیاـپراخ د  رامونوـ پروګ  د  ځوـښ د  کې برخھ پھ کارموندنی او
 نو ـټول د  ځوـښ  د  او ځوانانو ،تواـس ـموس دولتی غیر ملی د  کار دا شی، نھ ضایع راوړنی تھ الس ځینې کلونو ۲۰ تیرو د 
                                                ډلھ  کاری  یت ـنسـج د  کی توـمرس تانھـردوسـبش پھ. ورسی سرتھ ښھ  چی شی کوالی الری لھ پیاوړتیا د 
)Gender in Humanitarian Action Working Group ( ھمکارۍ، د  ښځو د  کې سیمو کلیوالی او ښاری پھ باید 

. وکړی تنېـسپارښ کارهـښ کې  برخھ  پھ روزلو د  څارویو د  او صنایعو، السی  ندنی،وکارم مشورې،  ټولنیزې او روانی
 استخدام  د  تھ کارکوونکو ځینھـښ خپلو  څو تر شی ورکړل جھـبودی اضافی تھ اتوـ سـموس دولتی غیر باید مھم ټولو تر
 .کړی برابر طـشرای منډاډ  کارکولو او
 

 ف  ـ موق(ډونرانو)  و کـپنھ ورکوونـ بس د  ه ړپھ ا ړېـ د ورک یېمالاو  زونوید بند د
 لخوا  اتوـس ـموس  دولتی غیر د  تھ حکومت طالبانو د  باید ) ډونران( ورکوونکی پنھـبس ټ،ـبنس پر موندنو د  مقالھ دې د 
 لھ ) ډونرانو(ورکوونکو پنھـبس  د  پورې اوسھ تر. ږییـورس تھ  موافقھ اړه پھ دریځ ډ ـګ یو د  اړه پھ  ورکړې د  مالیې د 

 کیږی سپارښتنھ دا املھ دی لھ. دی  متناقصیاو یا ھم    دی نھ انھـروښ ونیـالرښ شوی ورکړل اړوند  پھ بندیزونو د  اخو
 پھ ورکړی،  اړه دی  پھ مشورې حقوقی  اړینی  تھ موسساتو غیردولتی )ICVA( شورا نړیوالھ ټونوـبنس رضاکاره  د  چې

 مرستھ  کې کولو پالن پھ فعالیتونو راتلونکی خپلو د  سره ھغوی د  بھ کار دا چی تھ موسساتو غیردولتی ملی توګھ ځانګړې
 .وکړی



 

 

 

 کار  ـډ ګسره  ـاتوسـموس  یدولترید غپنھ او ـبس(ډونرانو)  وورکوونکپنھ ـبسد 
 ورکوونکی  پنھـبس الری د  ھغھ د  چی وکړی ورـغ چارو الرو داسې پھ چی ده پکار تھ) ډونرانو( ورکوونکو پنھـبس

 ایزه  یمھـس د  ترڅو کړی، ځانګړی بودیجھ) څوکلنھ( مھالھ اوږد  تھ اتوـسـموس  غیردولتی ییزو یمھـس او ملی) ډونران(
 ھمدی پھ. وکړی عمل ژمنو ړیوالوـن  خپلو پھ کې برخھ پھ) Localisation( رسولو مرستو بشری د  مټ پر موسساتو

) Partnership( کار ګد  د  سره موسساتو غیردولتی ملی د  باید  موسسات غیردولتی نړیوال او اداری ملتونو ملګرو د  ډول
 د اتوـس ـموس ملی د  چی ده پکار  تھ اتوـسـموس  غیردولتی نړیوالو او ادارو د  ملتونو ملګرو د . ورکړی دوام تھ  پراختیا
 اړه  پدی څو تر وکړی توافق) وی وړ منلو د  پاره د  ټولو د  چھ( پروسھ معیاری یو پھ پاره د ) Due-Diligence( څیړنی

) Geneva( جینیوا پھ شی کوالی) ICVA( شورا  نړیوالھ  بنسټونو رضاکاره د . شی ډیر شفافیت  او  کمھ بیروکراسی شتھ
)  Due-Diligence( څیړنی د  اتوـس ـموس یـمل د  څو تر وکړی تھـمرس اړه دی پھ رهـس  ادارو د  تونوـمل  ملګرو د  کې
 غیردولتی ملی د  الرې  لھ) Partnership( کار ګد  د  کی پروګرامونو ری ـبشپھ  . کړی برابر تګالره معیاری یو

 الری د  ھغھ د  چی  دی پروګرام Twinning هـس ـموس د ) ACBAR( برـ اک د  بیلګھ ښھ یوه کولو چمتو د  اتوـس ـموس
 .کیږی متوـچ پاره د  رسیـالس  د  (OCHA Pool-Funding) تھ بودیجھ ګدی OCHA د  اتـس ـموس غیردولتی ملی

 ھ پلـخ د ـبای (Afghanistan Humanitarian Fund) ندوق ـص توــمرس  ریـبش د  تانـافغانس د  دې، پر ربیرهـس
 یـش والیـ وک  اتـس ـموس تیـغیردول یـ مل څو تر ړیـوک نھـکت بیا ه ـ ت) Due-Diligence( یـپروس یړنیـڅ د 

 م ـس پھ معیارونھ وړ اړتیا د   چی شی وکوالی ھم او شی کامیاب هـ پروس دی  پھ) Due-Diligence( ی ـیړنـڅ د  چی
) Due-Diligence( هـپروس څیړنی د  مھال اوس  چی کړه څرګنده نھـاندیښ اتوـس ـموس غیردولتی ملی. کړی تطبیق ډول

  .لری نھ مونـس سره شرایطو اوسنی لھ كې  افغانستان پھ ھم او ده ورو او ټکنی خورا
 

 پھ اړه انځور موسسو یدولترید غپوھاوی او بشری مرستو د اصولو پھ آړه د 
 ره، ــــس نیولو کی پام  پھ تھ رـام دی. دی شکمن  اړه پھ کار د  اتوـسـموس غیردولتی د  چارواکی حکومتی ډیری طالبانو د 

 د اخیستونکو ګټھ د  توڅخھـمرس ریـبش د  ، ونوډول د  پروژو د  مرستو بشری د  ،یپروس د  لوورکو پنھـبس د  تھ طالبانو
 د  او  ھ،ـپروس د  ارزیابی او نظارت د  مرستو بشری د  یو،ـپالیس د  منابعو بشری د  اتوـسـموس غیردولتی د  بھیر،  د  پیژندنی

 غیردولتی  د  چی اتـسـموس ھغھ نور او) ACBAR( رـاکب. تھ ـش تضرور ورکړی د  پوھاوی د  اړه  پھ پالیسیو ورتھ نورو
 اتو ـسـموس غیردولتی ټولو د  مھال پر اترو خبرو د  ره ـس چارواکو د طالبانو د باید  لری غاړه پھ چاری ھمغږۍ د  اتو ـسـموس
 بیان کی ډوـغوڼ  خپلو پھ سره  طالبانود   اصول مرستو بشری د  چی دا ھم او وکړی استازیتوب ډول یز ډلھ او ګډه پھ څخھ
 جداګانھ  رابطھ پھ مسایلو اړوند  خپلو د  سره چارواکو  نیوـسو ا  د  توګھ انفرادی پھ ھـسـموس غیردولتی ھره چیری  کھ. کړی

 ښھ  پھ) مفاھمھ( اترو خبروسره د   طالبانو د  چی اتـس ـموس غیردولتی ھغھ چھ یږکی پیدا ویره ددی وکړی، اتری خبری
 ال د  بھ پارهل  رسولو سرتھ د کار ددی ھــســموس ) ACBAR( اکبر د پھ دی ډول  . شی مخ سره ستونزو د  دی نھ کی موقف
 او  والیوـولس د  مثال ھـښپھ دی اړوند  . چھ ـک پھ والیتونو د  توګھ  ځانګړې پھ  ولری، اړتیا تھ  ګمارلو کارکونکو زیاتو

 پوھاوی  د اړه پھ) Joint Operating Principles(اصولو عملیاتی ګډ بشری مرسـتو د   د  لپاره وـچارواک یـوالیت
   .د منـځ تھ راتګ څخھ مخـنیوی وګړی تفاھم سوء د اړه پھ مرستو بشری  د  بھ کی راتلونکې پھتد څو  ،دی ورکول

 

 ږۍ ھمغ و ـسـموسی دولتریغ د
 دوام  دایروی منځ تو اتوـسـ موس غیردولتی او چارواکو والیتی د  طالبانو د  چی تھ غوڼډو ھغھ خپلو باید ) ACBAR( اکبر

 و ګډونوالد   کی مقالھ دی پھ. وشی خبرې یھراړخیز اړه پھ ستونزو عملیاتیو د  اتـسـموس  غیردولتی د  ترڅو ورکړی
 اړین  خورا اړه پھ پوھیدو د  دریځ د  طالبانو د  کې والیت ھر پھ دایرول ډوـ غوڼ  داسی د  اند  پھ اتوـس ـموس غیردولتی ملی
. پوھیدل  دریځ د طالبانو د  اړوند پھ شرایطو کاری د کارکوونکو ښځینھ د  اتو ـس ـموس غیردولتی د توګھ ځانګړې پھ دی،



 

 ھم  یا او بند  فعالیتونھ خپل بولی مخ پھ یی چاری ھمغږۍ د  موسساتو غیردولتی د  چھ وات ـس ـموس ھغھ و ډیرھمدارنګھ،  
 چی  کړی یاتھز ھم ال دنده  ھمغږۍ د  ټولنو مدنی  او موسساتو غیردولتی د   )ACBAR( رـاکب د  امر دی چی دی، کړی کم
 .  کړی پراخ ظرفیت اوسنی خپل باید ) ACBAR( رـاکب پارهل رسولو سرتھ د  کار دی د 

 

 څخھ مالتړ   وـولنټ یـ مدند 
 تر  میاشتې د  اګست د  کال ۲۰۲۱ د ) وی شوی ثبت توګھ پھ ټولنو د  کې وزارت پھ عدلیی د  چې( ټولنی مدنی افغانستان د 

 مګر  دی، نھ جوړښتونو مناسب پاره د  رسولو د  مرستو بشری د  ټولنی مدنی چی ددی سره. وی فعالھ خورا پورې  مې۱٥
 او  ټولنی مدنی  شمېر ګڼ وړاندې  دې لھ. کړی  بیقـتط توګھ ښھ پھ پروژی کوچنی مشرۍ پھ ټولنی د  چی شی کوالی دوی
 چی  ھغو توګھ  ځانګړې پھ کیدلی، تمویل لوری لھ فارتونوـس  د  ملکونو بھرنیو د  کی کابل پھ ېـس ـموس دولتی  غیر وړې

 پھ بحران بشری روان د  توګھ اغیزمنھ پھ ټولنی مدنی مھال اوس. وی بوختی کارکولو پھ کې برخھ پھ حقونو  د  ښځو  د 
 دولتی  غیر نړیوال. دی شوی تړل ټولنی مدنی  لنھـس  ۶۰ – ۵۰ د  املھ لھ نشتون بودیجې د  او دی نھ دخیلی کی ځوابولو

 لپاره  ټولنو مدنید   څخھ(ډونرانو)   ورکوونکو بسپنھ د  شی کولی لری شتون کې افغانستان پھ  مھال سوا چې اتـس ـموس
یو   لپارهولو  رس  د  توـمرسی  بشر د  تھ ښځو او ځوانانو بھ ی  بسپنډول   دا  .او ھغوی تھ یی ورسوی  کړی السھ تر بسپنھ

 د. کې کولو وړاندې پھ مرستو د ) Protection( ساتنې د  کی ټولنو ښاری پھ توګھ ځانګړې پھ وی، حل مھالھ لنډ  هـښ
د  باید  لھ مخی مسوولیتونو نړیوالو خپلو د  اتـ سـموس دولتی غیر نړیوالې او سازمانونھ ملتونو ملګرو د  څنګھ، تر دې

 .  وکړی مالتړ  الزم څخھ کار د  ھغوی د او ټولنو مدنی

 


