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ةرنامهیستانمشارکت مدنی افغان 

 کیویذا ةشه

آمشیکا  یایاالت متحذه املللیتىظعه ةین یاداسه مالیةه همکاسی"عتاننافغامذنیمشارکت"یةشنامه

مشاسکت " یةشنامهاظت. ىشش كشاس داده سا تحت پکشىس والیت  ۴۳ "کاونرتپاست"املللی ةین یواداسه

و هی دذةشدن میضان حعابةلن ،سای همکاهو نهادنهادهای مذنی دس ساظتای تلىیت  "عتانافغانمذنی

کاسگاه تعلیامت مذنی تذویش  میان دولت ومشدم،ش شگاف کاه،ضیمشک وهای محلی اسگان ییگىپاظخ

 های ظیاظی،شوظهدس پ شهشونذان کشىسمشاسکت متعاوی محالت و  دس اجتامعیهای وگفتامن

مجتمع  .کنذفعالیت میکشىس  امعی دس ظطحاجت یعنىان یک ةشنامهةه اجتامعی و فشهنگی  اكتصادی،

ی لیت اجشامعىو  "پاستکاونرت"املللی ةین  یهمکاس اداسه ةه عنىان نهادمذنی افغانعتان )مجام(  یجامعه

 کاةل ةه عهذه داسد.پشوان و  های ةشنامه سا دس والیتاین 

 کارگاه تعلیامت مدنی الف.      

 ،عتانمشاسکت مذنی افغان یامهةشن چهاسچىب دس )مجام( افغانعتانمذنی  یمجتمع جامعهی مىظعه

وشهش الرساج جتل ةگشام، خیل،های ظالنگ، ظیذ ولعىالیدس سا مذنی تعلیامت کاسگاه  ۵۰۲ مجمىعا  

ظتض و دیگش ده پغامن، ،کىتةچهمیش  گلذسه، شکشدسه، فشصه، اظتالف،های ولعىالی چاسیکاس والیت پشوان و

پیشامىن  ذ ةشدن ظطح آگاهی مشدمةلن ها،تذویش این ةشنامه هذف اص اظت. کشده ةشگضاس نىاحی کاةل

و فشدی وجایث شهشونذی حلىق و  ،تفکیک كىا شىسای ملی، اظاظی،كانىن  ،ةرشحلىق  ظاالسی،مشدم

دم ةشای مش اجتامعی  و مشاسکتداسی خىب مشدم دس حکىمتلش ن ،مذنییجامعه انتخاةات، ،جتامعیا

 آگاهی ظطح اظت که تىانعته ها،یش این ةشنامهوی تذدس نتیجهمجام،  ةاشذ.یحل مشکالت اجتامعی م

 های فىق ةلنذ ةربد.صن، دس عشصه 0305سا ةه شمىل  تن 0055
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 کاةل و پروانجات و نىاحی والیات ر سطح قریهد گفتامن اجتامعیةرگساری   . ب

جات و دس ظطح كشیهسا  ی گفتامن اجتامعیةشنامه 052 ، دس کلمجتمع جامعه مذنی افغانعتانی مىظعه

 نىاحی والیات کاةل و پشوان ةا اشرتاک مشدم محل و ةضسگان اكىام  ةشگضاس کشده اظت. 

 ةه مشدم دس این ظاحات مشکالت اجتامعی ةنذیها سا، تشخیص و اولىیتاین ةشنامه اص تذویشهذف 

 .ةاشذمیهای دادخىاهیاص طشیم کمیته های آنوجىی ساه حلو جعتمحل گان ةاشنذه هماتفاظاط 

 های والیات پروان و کاةلولسىالی سطح گفتامن اجتامعی درةرگساری  . ت

ظالنگ، های ظطح ولعىالی دس سا گفتامن اجتامعی یةشنامه ۸ ،نعتانمجتمع جامعه مذنی افغا یمىظعه

 30 یحیهکىت و نامیشةچه اظتالف، شکشدسه، یهاوالیت پشوان و ولعىالی الرساج، ةگشامظیذخیل، جتل

 ةشگضاس گشدیذه اظت. ،های مشدمو مناینذه های مزکىس والیت کاةل ةا اشرتاک ملامات ولعىالی

 های اجتامعی ةه منظىس تامین اهذاف ریل تذویش گشدیذه اظت:این گفتامنو 

 عتامد و همکاسی میان مشدم و دولتیجاد فضای اا کاهش فاصله میان دولت و شهشونذان و. 

 صمینهساه ظاصی ةشایةه منظىس جعت یلین دولتو و معى  گفتامن میان شهشونذان انذاصیوجىی 

ةنذی جات اولىیتهعی دس كشیاجتامهای مشکالت اجتامعی که دس گفتامن ایهای ةش حلساه

 .اظت گشدیذه

 یتهمایجاد ک ظطح ولعىالیهای دادخىاهی دسها. 

 اجشای ةشنامهکه اص طشف شهشونذان دس  یسفع مىانعداسد وجىداجتامع  دسدولتی  یها. 

سا دادخىاهی  یکمیته ۸ اظت که تىانعته (هاظطح ولعىالیهای گفتامن اجتامعی)دس ةشنامه "مجام"

 شکشدسه، هایو ولعىالی والیت پشوان الرساججتلگشام و ة ظیذخیل، های ظالنگ،ولعىالی دس
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های ها سا مناینذهایجاد کنذ. و اعضای آن والیت کاةل ۳۴ یناحیهکىت و میشةچه اظتالف،

 ذ.ندهگان محل تشکیل میةاشنذه

د، نتایج ملمىط های صیاو فعالیتهای دادخىاهی ةا تشکیث مناةع مشدمی اعم اص صن و مشد این کمیته

 تىانیم دظتاوسدهای ریل سا ةششامسیم:که اص جمله میةه ةاس آوسده اظت 

 دس كشیه صمین یک كطعه وكفی كلعهاص طشف یکی اص ةاشنذه تکةشای ظالنگ ولعىالی  گان

 شای دخرتان دس مشکض این ولعىالی.تشةیه ة و اعامس ظاختامن تعلیم

 ةاص کشدن دسواسهی میذان فىتتال ةه سوی شاگشدان مکتث دس كشیهی كلعهمشاد ةیک که كتال   ی

 شذ.ةشای شاگشدان مکتث داده منی ،ی اظتفاده اص این میذان ةاصی سا ةعذ اص اعامس آناجاصه

  یهةه كشانتلال دو پایه تشانعفاسمش تىظط رشکت ةششنا ةعذ اص دو ظالی ةىیه.صاس و ظلیامن ةاال 

 تشخیص یک معجذ ةه عنىان آثاس ةاظتانی افغانعتان دس كشیهی ةىیهصاس ولعىالی شکشدسه ی

 والیت کاةل. 

 تىظط یکی اص ةاشنذه صمین وكف یک كطعهةشای اعامس کلینیک دس كشیه گان محلی خم صسگش

 ولعىالی ظیذخیل والیت پشوان. 

  اص صنان، ةشای اعامس مکتث دس ولعىالی فشصه یک كطعه صمین تىظط یکیوكف.ی والیت کاةل 

 یجاد کىسطا ةاشنذهتىظط آمىصی ظىاد هایناحیهدس  گان محلها و ولعىالی.های کاةل و پشوان 

   در سطح والیات کاةل و پروان ةرگساری گفتامن اجتامعی  . ث

والی  ، هاوالیات کاةل و پشوان ةشگضاس کشد. دس این ةشنامه ظطحدس  سا اجتامعی گفتامن یةشنامه دو "مجام"

وصاست صحت  سیاظت ةششنا،های مناینذه اعضای شىسای والیتی و ،های مشدم دس پاسملان، مناینذهوالیت

های مشدم اص ذهمناین وصاست آب ةشق و   وصاست انکشاف دهات، ،وصاست معاسف وصاست صساعت، عامه،

 ها، دظتیاةی ةه اهذاف ریل ةىد:هذف اص ةشگضاسی این گفتامن ها اشرتاک کشده ةىدنذ.ولعىالی
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 جعتوجىی ساه که دس گفتامنن عذه مشکالتی ةشای آ حلهای ولعىالی.ها، حل نگشدیذه اظت 

  کمیتهایجادعلیث ساهی دادخىاهی دس ظطح والیات پشوان و کاةل ةه منظىس تحل های که اص

 دظت آمذه اظت.ها ةهطشیم این گفتامن

 های تخنیکیی آمىزشةرنامه . ج

ظشفیت  استلای ی وهای مذنسا ةه منظىس تلىیت نهاد های تخنیکیآمىصش یهشت ةشنامه "مجام" 

انکشاف  دهای جذیذ اسصیاةی،میتى  مذیشیت پشوژه، نىیعی،لیایم یدس ةاسه های همکاسکاسمنذان نهاد

مشاسکت مذنی  یمذنی و نهادهای همکاس دس ةشنامه ینلش جامعه ،کاسحلىق ،هاپالیعی و ظرتاتیژی

ی افضود ةشآن، این ظاصمان، هشت ةشنامه سا ةشگضاس کشده اظت. ةرشیو انکشاف مناةع  (ACEP)افغان

مشاسکت  اجتامعی، آمىصگاس ،سهربی ظاصمانی، یتىظعه پایذاسی مالی، مالی، پیشامىن مذیشیت دیگش سا

 تذویش کشده اظت. ،کاسحلىق ةین املللیمشدم و 

دهی، شفافیت دس اداسات میضان حعابهای مذنی، ةلنذ ةشدن ، ظتث تلىیت نهادهادس کل این ةشنامه

 دولتی و ایجاد فضای اعتامد میان مشدم و دولت گشدیذه اظت.  

 

 

 

 


