
 

 
 

 

 سال به رسارس هجان مکک اقتصادی و برشدوس تانه منوده است. 50مردم امریاک، از طریق ادارۀ انکشاف بنی امللیل امریاک، برای بیش از 

 
بوک فیسامللیل امریاک در   ادارۀ انکشاف بنی  

 
تویرتامللیل امریاک در   ادارۀ انکشاف بنی  

 
یوتیوبامللیل امریاک در   ادارۀ انکشاف بنی  

 
 امللیل امریاک در فلیکر  ادارۀ انکشاف بنی

 

 

 
 

 اندازی مکپاین دادخواهی برای زانن در روند صلح راههجت نشست زانن 
 

هجت دادخواهی برای منافع زانن در یک اسرتاتژیی را ات گردمه آ مدند عضو شوراهای والییت صلح امروز در اکبل  نزانتن از  75بیشرت از  -اکبل، افغانس تان

منظور برریس  پروموت و عاملان برجس تۀ دین به ۀپروژۀ مشارکت برانم« زانن برای صلح»ائتالف  نفعاالاز تن  120پروسه صلح طرح کنند. بیشرت از 

مؤثر برای منافع  دادخواهی برای ریزی های مذاکره و مهاکری، و برانمه یب همارتها، ارزای سازی زانن در پروسه صلح و کسب مشوره از آ ن چگونگی دخیل

های  بعد از دو روز طرح مکپاین رسارسی خویش را در مرکز معلومات و رسانه نشستکنندگان این  حضور به مه رسانیدند. اشرتاک نشستزانن در این 

 تقدمی کردند. رتبه مقامات عایلبه  حکومت

طالبان و اینکه چگونه وضعیت کنوین امنییت  سلطۀهای زندگی حتت  از حمدودیت را شان خشیصهای  حاکیتچندین تن از اعضای شوراهای والییت صلح 

. جاللمتأ ب داکرت عبدهللا عبدهللا رئیس اجرائیه در میان گذاشتند اشرتاک کنندگان گذارد، اب سایر میتأ ثری شان  های خانوادهشادماین ابالی حصت و  مس تقمیا 

. سفری «هستمی جناحما نیازمند صلح اب عزت به هردو »که  داداظهار داشت و مناید  میجانبه  های اشرتاک کنندگان حامیت مهه کرد که از تالشتأ کید کشور 

آ مزی  کند که متام شهروندان آ ن فرصت زندگی صلح حامیت می وایا از افغانس تایناایالت متحدۀ امریاک ق»امریاک در افغانس تان آ قای جان بس در این مورد گفت: 

موفقیت و پایداری ایفا خواهند کرد، در پااین دادن به جنگ  درزانن که  نقش و سهمیشان داده شود.  و ابعزت را داش ته ابش ند و حقوق مردم برای

 «طور اکمل منایندگی شود. هاست که از منافع زانن در این پروسه بهای صلح امهیت حیایت دارد. و بنابراین بس یار همم  تالش

احرتام به  افزایش ی فراروی ها چالش، از مجهل حبث کردنداند   جهاها در حمالت خود اب آ ن مو  که آ نهای  چالشدرابره روزه  دو نشستاشرتاک کنندگان این 

این  اشرتاک کنندگان هحمیل. داکرت حبیبه رسایب معاون شورای عایل صلح برهربی زانن در سطح حضور ی مساعد برای حقوق زانن و اجیاد یک فضا

ها ادامه  های دادخواهی آ ن شورای عایل صلح و پروژۀ مشارکت برانمه پروموت به حامیت خود از تالش ی  مذکورها اطمینان داد که اب وجود چالش نشست

پروسه ائتالف زانن برای » اب ذکر دیدگاه و چهار هدف )مندرج پیوست این اعالمیه( که طی دو روز این نشست تعینی شده اند گفت: خواهد داد. وی 

 سوی شنیده شدن صدای زانن میباشد.صلح پروژۀ مشارکت یک گام مثبت ب 

که عبارت اند از:  ابشد یمخبش پروموت متشلک از چهار  ۀابشد. برانم یم اکیامر  امللیل نیانکشاف ب ۀپروموت ادار ۀبرانم یها خبشیکی از  مشارکت ۀپروژ

 شرتی . ات اکنون ب جامعه مدین قیاز طر برای زانن  یو دادخواه ،ی زانناقتصاد یتوامنندساز ،یخدمات ملک ش زانن در سکتورزانن، آ موز یانکشاف رهرب

پروموت، لطفاا به آ درس  ۀدر مورد برانم ش نهاداتی و پ  تاینظر یۀارا یبرا .است شده دیبرانمه مس تف  نیزن جوان از رسارس کشور از ا 60000از 

KBLPromote@usaid.gov دیبفرست  لیی ا. 

### 

بدینسو، بزرگرتین برانمۀ  2002های انکشایف در افغانس تان از سال  میلیارد دالر امریاکیی در برانمه17امللیل امریاک اب مرصف حدود  بنی انکشافادارۀ 

مناید ات رشد اقتصادی به رهربی  امللیل امریاک اب حکومت و مردم افغانس تان اکر می مناید. ادارۀ انکشاف بنی ملکی دو جانبه را به افغانس تان فرامه میهای  مکک

ایس آ موزیش و حصی را سکتور خصویص را تضمنی مناید؛ یک کشور دیوکراتیک و تواانی را که در آ ن حامکیت قانون اتمنی ابشد، اجیاد مناید؛ و خدمات اس

 ها فرامه مناید. برای متام افغان

 2018دمسرب  12 

 امللیل امریاک و آ گاهی عامۀ ادارۀ انکشاف بنی اتدفرت ارتباط 

 0711116802شامره متاس:  

  kblAIDDoc@usaid.gov اییل آ درس: 

  www.usaid.gov/Afghanistan وبسایت: 

 
مطبوعایت ۀاعالمی  

http://www.facebook.com/USAIDAfghanistan
http://twitter.com/usaidafghan
http://www.youtube.com/user/USAIDAfghanistan/featured
http://www.flickr.com/photos/usaidafghanistan/
mailto:kblAIDDoc@usaid.gov
http://www.usaid.gov/Afghanistan


 دیدگاه

کنند می یرهرب را زانن افغانس تان یک روند عادالنه، پایدار و مهه مشول صلح  
 مقصد اول

 نقش زانن در روند صلح حیایتگاهی در مورد امهیت بلندبردن آ  

 مهاکری و سهم گریی مالامامان اب جوامع حمیل و هنادهای حتصییل؛ 

 رادیویی و رسانه های چاپیی در سطح منطقوی و میل. مکپاین تلویزیوین ، 

 

 مقصد دوم 

 در آ نگریی  ممنظور حامیت از روند صلح و سه بلندبردن تواانیی اعضای مکیته های والییت صلح به

  یگری برای اعضای مکیته های والییت صلح؛راه اندازی برانمه آ موزیش پریامون حل منازعه/ میان 

  به هنادهای جامعه مدین و سایری جوانب ذیدخل.  اقناعامون دادخواهی و برانمه های آ موزیش پری 

 

 مقصد سوم

 اجیاد ش بکه های حامیت و دادخواهی برای مکیته های والییت صلح

  منطقوی و میل؛ وح حمیل،در سط فعالنیش ناسایی 

 ذیدخل.گروه های  اب گسرتدهو مهأ هنگی  مشاوره 

 

 مقصد چهارم

 و دادخواهی برای مشولیت گسرتده زانن در روند صلح کردن الیب

 مکیته های والییت صلح؛  در زانن عضو بیشرت برایبرای نقش  کردن الیب 

 حضور افزایش افغانس تان به منظور  مجهوری اسالمی هناد هایمذاکره کننده، شورای عایل صلح و سایری  های جلسات دادخواهی اب تمی

 مزی مذاکرات صلح؛ درزانن 

 جامعه هجاین.  مربوطه هناد هایر مشرتک اب اک 

 


