د افغانستان اسالمی جمهوریت
د مالیې وزارت

د افغانستان  ۲۰۲۰کنفرانس ،د نومبر ۲۴-۲۳مه ،جنیوا
سوله ،سوکالي او په ځان بسیاینې

د افغانستان د مشارکت چوکاټ

د کال  ۱۳۹۹د لندۍ ۴مه

.I

مقدمه

پراختیايي همکاران ،د افغانستان دولت او نړیواله ټولنه ژمن دي چې د یوه سوکاله ،پرمختليل او پر ځان بسیا افغانستان لپاره به خپلو هڅو
ته دوام ورکوي .دا مشارکت د هغو اصولو پراساس دی چې د افغانستان د مشارکت په چوکاټ ( )APFکې ځای پر ځای شوي او د
 ۲۰۲۰کال د نومرب پر ۲۳مه او ۲۴مه نیټه د افغانستان  ۲۰۲۰کنفرانس کې هوکړې ته رسيديل دي.
د مشارکت لپاره ټاکل شوي ګډ اصول د باور جوړونې يو بنسټیز عنرص دی .د افغانستان حکومت او نړیوالو همکارانو ،دواړو د خپلو
اړیکو اغیزمنتوب او ښه وايل په اړه ډیر څه زده کړي دي .که څه هم د سولې راتلونکی د افغانستان خلکو او همکارانو ته د بدلون فرصت
برابروي ،خو ځینې ننګونې هم لري چې د سولې د بریالیتوب لپاره باید له مینځه لړې يش .حکومت او نړیوال همکاران باید د هغه
حیاتی لسته راوړنو او فرصتونو رسبريه چې د زده کړې او د افغانو ښځو او انجونو د آزادۍ لپاره يې تر لسه کړي ،د تیرو  ۱۹کلونو لسته
راوړنې وسايت او د هغو پر بنست پرمختګ ته ادامه ورکړي .په داسې حال کې چې په افغانستان کې له  ۲۰۰۱کال راهیسې تررسه شوی
پرمختګ تائیدو خو د باور د رامینځته کولو او اغیزمن مالتړ د چمتو کولو لپاره مشارکت یو کلیدي عنرص دی .د افغانستان د مشارکت
چوکات هدف د دې لسته راوړنو بیا ترلسه کول او ساتل ،د مشارکت پیاوړي کول او په راڼه ډول د حکومت او نړیوالو ملګرو د
مسؤلیتونو تعریفول دي.
د افغانستان د ځان بسیاینې څخه د مالتړ موخه دا ده چې افغانستان په اداراتو کې د مشارکت چوکات د يو لړ بنسټیزو اصولو دودولو او
په فعالیت راوستلو رسه یوه سوله يیزه او ډیموکراټیکه ټولنه رامینځته کړي او هیواد ته د ځان بسياينې په مسري پراختیا ورکړي .د افغانستان
د مشارکت چوکات موخه دا ده چې واضحه غوښتنې وټاکي او د پرنسیپونو پروړاندې د پرمختګ په اړه د لوړې کچې پالیسۍ ډیالوګ
لپاره لرښونې برابرې کړي ،څو هغه فعالیتونو او نتایجو ته لرسسی پیدا يش چې د سولې او پرمختګ مالتړ  ،د فقر کمول او د افغانستان
د خلکو سوکالۍ ته وده ورکوي.
د افغانستان د مشارکت په چوکات کې ذکر شوي اصول د نړیوالې ټولنې د بنسټیزو ارزښتونه برسیره د هغو نړیوالو کنوانسیونونو ارزښتونه
هم بيانوي چې د افغانستان له خوا لسلیک شوي دي .دې اصولو هغه رشایط ټاکيل دي چی حکومت ته د مرستو د دوام لپاره اړين
دي .دا د هغې بنسټیزې کرښې مثال لري چې حکومت يې پر وړاندې پرمختګ ښيي او نړیواله ټولنه يې پر خپل ټولیز مالتړ د دواړه
اړخیزه مشارکت په درک کولو رسه غور کوي .دا اصول څرګندوي چې د لوړې کچې پراختیايي اهداف د نړیوالې مرستې لپاره اړین
بنسټ بلل کیږي .دا د افغانستان د ميل پالیسۍ چوکاټونو او په ځانګړې توګه د افغانستان اسايس قانون ،د افغانستان د سولې او پرمختګ
ميل چوکاټ د دویم سند ( (ANPDF IIاو د ميل لومړیتوب پروګرامونو ( )NPPsرسه په مطابقت کې دی .دا چوکاټونه به په  2024کال
کې د بدلون د لسیزې د پای ته رسیدو رسه د ځان بسیاینې پیاوړي کولو او د  2024-2021مودې لپاره د پراختیایی فعالیتونو او د حکومت
او نړیوالو همکارانو اصالحايت فعالیتونو ته لرښوونه وکړي.

پدې مشارکت کې به د افغانستان حکومت د پالن جوړولو ،پيل کولو او پایلو مسولیت په غاړه ولري ،او دا کار به د نړیوالو تړونونو،
توقعاتو او نورمونو رسه په مطابقت کې چې په لندې اصولو کې ترتیب شوي دي تررسه کوي .نړیوال همکاران ژمنه کوي چې د تعهد
شویو رسچینو په اډانه کې به د حکومت د هڅو مالتړ وکړي او د مرستې د اغیزمنتیا اصول به تعقیب کړي.
په دې چوکاټ کې د ټاکل شویو اصولو برسريه يو لړ نتایج او په دوه اړخیز ډول توافق شوي لومړیتوب وړ فعالیتونه موجود دي .دا د
افغانستان د سولې او پرمختګ د چوکاټ دویم سند له رکنونو رسه چې د سولې جوړونه ،دولت جوړونه او بازارموندنه ده مطابقت لري.
دا د پرمختګ د اندازه کولو او د پالیسۍ ډیالوګ د لرښونې لپاره يو بل خورا مشخص چوکاټ چمتو کوي .د دوی هدف دا دی چې د
حکومت پراختیايي اجنډا په بریاليتوب رسه پيل يش او د  2024کاله پورې د افغانستان د "بدلون لسیزې" د ژمنو ګټه ترلسه يش .ځانګړي
فعالیتونه چې لندې له دوميې برخې څخه تر څلورمې برخې پورې په ګوته شوي څرګندوي چې حکومت باید په خورا ننګونکي
چاپیریال کې فعالیت وکړي .دا باید یوازې هغه وخت بیا تعدیل يش چې په سیايس یا عملیايت رشایطو کې لوی بدلونونه رامینځته يش.
د راتلونکي کال لپاره باید پر مشخصو کلنيو اهداف توافق ويش لکه څنګه چې د پنځمې برخې د بیاکتنې په پروسه کې ښودل شوې ده.
پدې مقدمه کې د افغانستان د مشارکت چوکات اصولو څخه هدف د افغانستان د پرمختګ په اړه د لوړې کچې کلني ډیالوګ د چوکاټ
برابرول دي .دا اصول د نړیوال مالتړ لپاره حد اقل معیارونه وړاندې کوي .له دویمې برخې بیا تر څلورمې برخې پورې د افغانستان د
مشارکت چوکات فعالیتونه مشخص شوي دي او حکومت ته په کار دي چې د پراختیايي اجنډا او دې اصولو لپاره کوټيل دوه اړخیزه
ګامونو پورته کړي او ممکنه ده چې دا کار د انفرادي نړیوالو ملګرو له خوا د اصالحايت پروګرامونو له لرې هم وهڅول يش.
د اوسني چاپیریال ناڅرګند طبیعت ته په پام رسه ،په پنځمه برخه کې د بیا کتنې بیان شوی بهري د بيا ځلې غور لپاره میکانیزم چمتو کوي.
پداسې حال کې چې د  2021کال پر موخو د  2020کال د نومرب د میاشت په افغانستان  ۲۰۲۰کنفرانس کې هوکړه شوې ده ،خو د 2022
او له هغه اخوا موخې تائید شوي نه دي .منظمه کلنۍ بیاکتنې به راتلونکي اهداف تائيد او يا د اړتیا پر مهال د اهدافو او یا فعالیتونو
تعديل و لپاره لره هواره کړي .د بیاکتنې بشپړه ګډه پروسه به د دوامداره مالتړ د کچې او څرنګوايل او د بیا نوي کولو په تړاو د انفرادي
پریکړو لپاره هم لره هواره کړي .که له اصولو څخه د پیروي په اړه انديښنې موجودې وي ،نړیوال همکاران کولی يش په هر پړاو کې
پر خپل مالتړ بیا غور وکړي.
د افغانستان د مشارکت چوکاټ اصول:
بنسټیز اصول:
 .1دموکراسۍ ،د قانون حاکمیت ،برشي حقونه او د جنډر مساواتو ته ژمنه لکه څرنګه چی د افغانستان په اسايس قانون کې بیان
شوي دي ،او د افغانستان نړیوالو مکلفیتونو ته درناوی د نړیوالې مرستې لپاره اړین رشایط دي .پراختیايي همکاران

په ځانګړيتوګه د میرمنو ځواکمنتیا او د دوی حقونو ته بشپړه او مساوي خوندیتوب ،د ماشوم د حقونو ،د ګوښه شويو ګروپونو
او لږکیو (په تیره بیا د معلولینو) پر حقونو او د سازمان جوړونې ،بیان او نظر د آزادۍ پر اهمیت ځانګړی ټینګار کوي.
 .2اجتامعی ،سیايس ،اقتصادي او ټولنیزو برخو کې د ښځو او نارینه و ،انجونو او هلکانو تر منځ د بشپړې برابرۍ د تضمین کولو
ژمنتیا .دا ژمنتیا باید د افغانستان د سولې او پرمختګ ميل چوکاټ د دویم سند د تطبیق په جریان کې د جنډر له لرې ،د
حکومت له خوا د ځانګړي برنامو په ډیزاین او همدارنګه د پایلو د نظارت په چوکاټ کې منعکسې يش .د لومړي ګام په توګه
که امکان ولري د افغانستان د مشارکت چوکات او د افغانستان د سولې او پرمختګ ميل چوکاټ د دویم سند د نظارت په
چوکاټونو کې ټول شاخصونه باید د جندر پر بنسټ رسه تفکیک يش.
 .3د حکومتولۍ د اصولو اغیزمنو پيل کولو ته ژمنتیا لکه څرنګه چی د افغانستان په اسايس قانون کې بیان شوې ده .حکومت
باید آزاد اوعادلنه انتخابات تررسه کړي ،او باید ډاډ تر لسه کړي چې د دولت بیالبیلو څانګو رول ته درناوی شوی او هرې
څانګې خپله دنده تررسه کړې ده .په دولتي ادارو کې د اداري فساد د عواملو او پيښو د له منځه وړلو لپاره باید کوټيل ګامونه
واخیستل يش ،سیمه ییزه حکومتويل او استازیتوب باید تقویه يش او ډاډ ترلسه يش چې په پریکړو کې په هره کچه د مدين
ټولنې او د خلکو له استازو رسه مشورې تررسه کیږي .حکومت باید د نادولتي مؤسسو او مدنی ټولنو د اغیزمنو او شفافو
فعالیتونو لپاره یو مناسب چاپیریال تضمین کړی.
 .4د افغانانو په مالکیت او د افغانانو په مرشۍ د سولې ټول شموله پروسه او دوامداره سولې ته ژمنتیا؛ د جګړې قربانیانو لپاره د
پام وړ ونډه او د قربانیانو حقونو ته درناوی .حکومت د سولې په خربو اترو کې د ښځو ،ځوانانو ،قومي او مذهبي لږکیو،
مهاجرینو ،ښاريانو او کلیوالو ګډون تضمین کړي او د استازیتوب نشتوايل او د نورو شکایتونو د حل لپاره اړین اقدامات کوي.
 .5یو خوندي او باثباته چاپیریال رامنځته کول چې دوامداره اقتصاد او برشي پرمختګ پیاوړی کړی .د امنیت او قضا سیکتورونه
باید د افغان وګړو اړتیاوې پوره کړي ،داسې حساب ورکوونکي او اغیزمن دولتي خدمات وړاندې کړي چې برشي امنیت په
ګوته کوي .پراختیايي همکاران د امنیتي ځواکونو د ظرفیت د لوړولو ،د ترهګرۍ پروړاندې د مبارزې د متویل په شمول د
ناقانونه نشه يي توکو د تولید ،خپرولو او قاچاق کمول؛ د پیسو د مینځلو مخنیوي؛ او د انساين قاچاق او د مهاجرو د قاچاق
پروړاندې مبارزه کې چې د افغانستان د سولې او پرمختګ د چوکاټ د دویم سند درېواړه رکنونه ګواښوي په ګډه کار کوي.
همدارنګه د تطبیق وړ ميل او نړیوالو قوانینو رسه په بشپړه پابندۍ کې د مرستندویه کارمندانو د امنیت د تامینولو او د نړیوالو
همکارانو د مرستو د پيل کولو لپاره خورا حیاتی دي.
 .6د افغانستان د سولې او پرمختګ د چوکاټ دویم سند د خپلو لرښودونکو اصولو رسه سم  ،د سولې جوړونې ،دولت جوړونې
او بازار جوړونې د بهیر له لرې د ملت جوړونې يو وسيله ده چې پکار ده د نظارت او پایلو د يو حقیقي چوکاټ له لرې له
روښانه کلنيو شاخصونو رسه عميل يش څو د اغیزمن نظارت او تائید لپاره لره هواره کړي.

د افغانستان د سولې او پرمختګ ميل چوکاټ د دویم سند له درې بنسټيزو رکنونو رسه د بنسټیزو اصالحايت لومړیتوبونو
همغږي
 .7د ښې حکومتولی ،خلکو ته د با کیفیته خدمتونو وړاندې کولو او پایداره ودې تضمین؛ خلک او ځایی ټولنی باید په دې
وپوهیږي چی منابع په راڼه ډول وويشل يش.
 .8د اداري فساد پر وړاندې د یوې معنی لرونکې او څرګندې مبارزې تررسه کول چې د هغه اقداماتو او پایلو پر شواهدو ولړه
وي چې د اداري فساد پر وړاندې مبارزې لپاره په یوه روښانه ،هراړخیزه او اوږدمهاله ميل سرتاتیژي کې ځای پر ځای شوي
دي .دا سرتاتیژی به د مدين ټولنو او نړیوالو همکارانو رسه د مشورو او د تیرې سرتاتیژۍ د اغیزو د يو مستقلې ارزونې پر بنسټ
پلې يش .د اداري فساد پر وړاندې د هڅو د لزیات مالتړ او د اغیزمنو ادارو په جوړولو کې د همکارۍ لپاره باید د عامه
ادارې په هره کچه او هر سکتور کې ښه والی رامينځته يش.
 .9د ساملو لویو اقتصادي پالیسیو ،عامه مايل مدیریت او کلیدي اصالحاتو او ښې حکومتولۍ د پیاوړتیا په لور نړیوالې مرستې
ته د حکومت دوامداره ژمنتیا .د خصويص سکتور پر بنسټ ټول شموله وده او د غربت کمول د هغه پالیسیو په زړه کې قرار
لري چې افغانستان د سولې او پرمختګ په ميل چوکاټ کې د ټاکل شویو پایدارو پراختیايي اهدافو پر لور وړاندې بیايي.
د مشارکت او مرستې د اغیزمنتوب اصول:
 .10پراختیايي همکاران د اغیزمنې پراختیايي همکارۍ هغو څلورو اصولو ته ژمن دي چې د اغیزمنې پراختیایی همکارۍ لپاره د
نړیوالې ملګرتیا اساس جوړوي( .الف) د هیواد مالکیت ( ،ب) په پایلو باندې مترکز ( ،ج) داسی مشارکت چی په هغه کی د
هیواد بیالبیلې خواوې په بشپړه توګه شاملې وي( ،د) شفافیت او خلکو ته حساب ورکونه.
 .11پراختیايي همکاران د افغانستان د مشارکت چوکات اصولو ته ژمن دي او مرشوطیت د مرستندویه جوړښت اصيل عنرص بويل.
رشایط باید په واضح ډول تعریف يش او رښتيني وي .د دولت رشایط باید په داسې پالن شويو کړنو کې منعکس يش چې د
دولت په کنټرول کې دي .مترکز د افغانستان د مشارکت چوکات د ټولو فعالیتونو او اهدافو په پرمختګ باندې دی ،خو
پراختیايي همکاران په دې باور هم دي چې د پایلو د شاخصونو پروړاندې فعالیت د دولت تر کنټرول هاخوا بیالبیلو بهرنیو
عواملو پورې هم اړه لري .له دوميې برخې څخه تر څلورمې برخې پورې کاږل شوي اهداف د  2021څخه هاخوا کلونو لپاره
په ګوته شوي او د دوميې بیاکتنې پراساس بیا ځلې غور ته اړتیا لري .په هغو برخو کې چې کلني اهداف ندي ذکر شوي ،د
بیاکتنې دویم بهیر او پالن جوړولو پر مهال یې اړتیا او د طرحې چمتو کولو بیا غور ويش.
 .12نړیوال همکاران د راتلونکې څو کلنې مايل مرستې چمتو کولو لپاره هلې ځلې کوي .همدارنګه نړیوال همکاران حکومت ته
د راپور ورکولو او په خپلو ارتباطاتو کې د روڼتیا د ډیرولو لپاره هم ژمن دي .حکومت او نړیوال همکاران سال دي چې د
تررسه شویو مرستو د اسنادو منظمې بیاکتنې تررسه کړي  ،ترڅو د بودیجې له لرې د مايل متویل او د پایداره پراختیايي اهدافو

په لسته راوړنې کې پرمختګ ډاډمن کړي .په داسې حال کې چې د حکومت د پالیسۍ لومړیتوب دا دی چې نړیوالې مايل
مرستې د توافق شویو اهدافو لپاره وکاروي او په دې اړه متقابل اطمنان ورکړي.

.II

د سولې جوړونه

لومړۍ السته راوړنه :ټولنیز  ،اقتصادي او سیاس شمولیت او خونديتوب د ټولو لپاره ،پرته لدې چې عمر  ،جنس  ،معلولیت
 ،نژاد  ،توکم  ،اصل  ،مذهب یا اقتصادي وضعیت او یا کوم بل علت په نظر کی ونیول شی.
دا السته راوړنه په الندې رشایطو اندازه کیږي:
•

د برشي پرمختیا شاخص کې پرمختګونه

•

د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام ( )UNDPد جنډر نا برابري شاخص کې اصالحات

•

د یوناما له خوا راپور شويو ملکي تلفاتو ،او په تیره بیا د توپیر پرته وژنو په تکتیک کې د کموايل رامنځته کول (پایداره
براخیتايي اهداف) 16.1.2

•

د کډوالو او داخيل بې ځایه شویو خوندي راستنیدنه کې د ښه وايل رامنځته کول لکه چې د بې ځایه کیدنې د څارنې میټریکس
( )DTMله خوا ټاکل شوي دي.

•

د هغو وګړو په تناسب کې کموالی چې د خپل شخيص خوندیتوب په اړه ویره لري لکه څنګه چې د افغانانو په رسوې کې
راپور شوي (پایداره براخیتايي اهداف) 6.2.1

•

په پرمختیا کې د هارورډ کینیډي ښوونځي د شاخصونو ښه کول :خوندیتوب او عدالت

د افغانستان د مشارکت چوکات  ۱.۱ګام :حکومت د سولې لپاره ټولنيز خدمات پراخوي.
•

د  ۲۰۲۱کال موخه :د افغانستان د بیارغونې وجهي صندوق ( )ARTFخوندي کډوالۍ برنامه ( )EZ-Karبه په  12ښارونو کې
پلې يش ،د  150ګذرونو شورا ګانې او  150ګذرونو تجاريت شوراګانې تاسیس يش.

•

د  ۲۰۲۲کال موخه :د وليس تړون د سولې پروګرام به په  300ټولنو کې په ازماييش شکل پلی يش ،او د برنامې د مدیریت ټول
خايل بستونه به د یوې منظمی سیالۍ د پروسې له لری وګامرل يش.

•

د  ۲۰۲۴موخه :د ځمکو لږترلږه  15،000شخړې به هوارې يش (مدعیان به د جنس  ،عمر او مهاجرت د حالت په اساس
وويشل يش).

د افغانستان د مشارکت چوکات  ۱.۲ګام :حکومت منظم  ،خوندي  ،او با مسؤلیته مهاجرت او د راستنیدونکو بیرته ستنیدنه یقیني کوي.
•

د  ۲۰۲۱کال موخه :د کډوالۍ جامع پالیيس به تصویب کیږي او د یو کاري پالن په چمتو کولو رسه چې لګښتونه به یې هم
ټاکيل وي د تطبیق چارې پیل کیږي.

•

د  ۲۰۲۲موخه ۷۰٪ :سلنه راستنیدونکو به په بهر او دننه ،مؤثره لومړنيو خدماتو ،کورونو ،او ښې کار موندنې ته لرسسی موندلی
وي.
 ۷۵٪ oسلنه راستنیدونکو او میشتو ټولنو به (د جنسیت  ،عمر او کډوالۍ حالت په تفکیک رسه) د مدين نوملیکنې اسناد
ترلسه کړي وي.
 ۷۵٪ oسلنه راستنیدونکو او میشتو ټولنو به (د جنسیت  ،عمر او کډوالۍ حالت په تفکیک رسه) لومړنيو خدماتو ته لرسسی
موندلی وي.
 ۵۰٪ oسلنه راستنیدونکو او میشتو ټولنو به (د جنسیت  ،عمر او کډوالۍ حالت په تفکیک رسه) پر شخيص او (رسمي او
غیر رسمي) دندو ګامرل شوي.

د افغانستان د مشارکت چوکات  ۱.۳ګام :حکومت به په قضایي پروسو او د قانون په پيل کولو کې د برشي حقونو پر بنسټ او پر
قربانيانو متمرکز چلند په تیره بیا د انساين قاچاق ،جنسيتي ځورونې او د ښځو او ماشومانو د قضیو په برخه کې تضمین کوي.
•

د  ۲۰۲۱کال موخه :د قانون پيل کونکو افسانو ،جنایی قاضیانو او څارنوالنو لپاره د برشي حقونو پربنسټ او پر قربانيانو
متمرکز چلند لپاره به روزنیز پروګرامونه جوړ شوي او په ازمایيش شکل به عملی شوي وي .قضا او څارنوالۍ کې به د ښځو
پروړاندې د تاو تریخوايل د مخنیوي واحدونه په ډیر ښه او مؤثره توګه کار کوي  ،او دا به د راپور شويو قضیو په زیاتوايل،
څیړنو او محاکم کې ښې څرګندې يش .د ملکي خدماتو کمیسیون به ټولو دولتي کارمندانو لپاره داسی مادې معريف کوي چې
د جنډر پر بنسټ ځورونې د ګوښه کیدو سبب ګرځی.

•

د  ۲۰۲۲کال موخه :ټول جنایی قاضیان او څارنوالن به پر قربانيانو د متمرکز چلند لپاره روزنه ترلسه کوي .حکومت ډاډ
ورکوي چې ټول حکومتي وزارتونه  ،او خپلواکه ادارې د جنسيت د کارځایونو شکایتونو ته د لرسيس دفرتونه تاسیسوي چې
ځانګړی ماموریت به لري څو په کار ځایونو کې د جنسيت د ځورونې شکایتونه ترلسه او وڅیړي.

د افغانستان د مشارکت چوکات  ۱.۴ګام :حکومت ډاډ ورکوي چی ملکي کارمندان ،د قانون پيل کونکي افسان به د امنیتي ځواکونه
په شمول د برشي حقونو روزنه ترلسه کوي.
•

د  ۲۰۲۱کال موخه :دولتي چارواکو او د پارملان غړو لپاره روزنیز پروګرامونه جوړول او په ازماييش شکل د هغو عملی کول
به تررسه شوي وي څو پالیسیو او قوانینو ته د برشي حقونو پر بنسټ چلند وکړي ،په دې روزنیزو پروګرامونو کې به د برشی
حقونو ټول مهم اصول ،مساوات ،تبعیض  ،روڼتیا  ،حساب ورکونه  ،ګډون او شمولیت شامل وي.

•

د  ۲۰۲۲کال موخه  ۶۰٪ :سلنه حکومتي چارواکي به د برشي حقونو تګالرو او قوانینو د شاملولو په برخه کې روزل کیږي،
چې په دې کې به د برشي حقونو ټول اصول :مساوات  ،توپیر نشتوالی  ،رو ڼتیا  ،حساب ورکول  ،برخه اخیستنه او شمولیت
شامل وي.

د افغانستان د مشارکت چوکات  ۱.۵ګام :حکومت ډاډ ورکوي چې د پوهنې په سیستم کې د زغم او یووايل دودولو ته کار وکړي.
•

د  ۲۰۲۴کال موخه :ټول دريس نصاب او کتابونه به مذهبي او توکميز تحمل هڅوي او داسې تعلیامت به نه تبلیغوي چې
مذهبي  ،توکمیز یا نورو لږکیو ته زیان رسوي او یا جنډر ته د زیان رسولو نورمونو دودوي.

.III

دولت جوړونه

دوميه السته راوړنه :د مؤثره  ،حساب ورکونکی او په ځان بسیا دولتي ادارو د پرمختګ په لور
•
•

دا السته راوړنه په الندې رشایطو اندازه کیږي:

د اقتصادي عاید د برخې په توګه د دولت عوایدو زیاتوالی لکه څنګه چې د مالیې وزارت په ارقامو کې ثبت شوي (پایداره
پراختیايي اهداف) 17.1.1

•

په ټوله کچه د ملکي خدماتو بستونو کې د ښځو زیاتوالی لکه څرنګه چې د ميل احصایې په معلوماتو کې راپور شوي دي
(پایداره پراختیايي اهداف)16.1.7

•

د  PEFAپه ارزونه کې پرمختګ

•

د قانون اجرااتو کې ښه والی لکه څنګه چې د عدالت د نړیوالې پروژې ( )WJPد قانون د حاکمیت شاخص له خوا ټاکل
شوی دی.

•

د اداري فساد په اړه هغه برداشت لوړول چې د نړیوال شفافیت اداري د ادراک شاخص له خوا ټاکل شوی دی.

•

د لوړې کچې څارنوالۍ او قانون پيل کولو موثریت ته وده ورکول  ،په ځانګړي توګه د اداري فساد پر وړاندې عديل سیسټم
او سرته محکمه کې  ،او د دولت له خوا د غال شویو شتمنیو بیا ترلسه کول.

د افغانستان د مشارکت چوکات  ۲.۱ګام :د اداري فساد پروړاندې د تعدیل شوې سرتاتیژۍ د یوې برخې په توګه  ،دولت د
اداري فساد پروړاندې لندې اقدامات پيل کوي.
•

د  ۲۰۲۱کال موخه :د  ۲۰۲۱کال تر نیاميي پورې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې خپلواک کمیسیون ()ACC
فعالول چې کايف رسچینې ولري .د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې خپلواک کمیسیون باید د ملګرو ملتونو د فساد
پروړاندې کنوانسیون رسه په مطابقت کې روښانه صالحیت ولري ،او باید هرهغه موجوده موازي ادارو د مدغم کولو تر
څنګ ټول هغه مهارتونه راټول کړي چې د اداري فساد پر وړاندې د نظارت او ارزونې د ګډې خپلواکې کمیټه ورڅخه
برخمنه وه .

•

د  ۲۰۲۲کال موخه :د ملکي خدمتونو لپاره د موجوده ملکي خدماتو مقرراتو نافذول  ،د ملکي کارمندانو لپاره د
کړندود  -په شمول صداقت ،ایامندارۍ ،عدالت او د قانون حاکمیت په روښانه ډول بیان او عام شوی ،او په ټولو
وزارتونو کې د پيل کونکي تنظیمي چوکاټ په توګه شامل شوی دی .په دولتي ادارو کې ټول مدیران اړ دي چې دا
کوډ بیلګه او په تنظیمي کلتور کې وده ورکړئ او همدارنګه د کارمندانو لپاره په کوډ کې روزنې تنظیم کړئ.

•

د  ۲۰۲۳کال موخه :د بودیجې او عامه مايل مدیریت دورې په اوږدو کې  ،د بریښنایی او نورو سیسټمونو رامینځته
کول چې د  AFMISبشپړوي او حساب ورکونه  ،چکونه او بیالنس رامینځته کوي  ،او د حکومت بودیجې  ،تدارکاتو
او خدماتو د وړاندې کولو پروسو لپاره چې د الکرتونیکي یا غیر الیکرتونيکي پلټنې وړتیا ولري.

•

د  ۲۰۲۴کال موخه :د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې خپلواک کمیسیون به دلوړې کچې هغو ادارايت پروسو چې د
ناوړه ګټه اخیستنې له زیان رسه مخامخ دي او دغه راز پر هغه سازماين کلتورونو په اړه لږترلږه  15خپلواکه ،هدفمندانه
او پر شواهدو ولړې ارزونې په لر واچوي چې د فساد لپاره یې لره هواره کړې ده.

د افغانستان د مشارکت چوکات  ۲.۲ګام :حکومت په لوړه کچه د فساد په قضیو کې د قانوين اصالحاتو پرمختګ تضمینوي.
•

د  ۲۰۲۱کاله موخه :د اداري فساد د قضیو د شمیر په اړه تایید شوي معلومات د هغه شمیر قضیو په پر بنسټ چې د
لوی څارنوالۍ ،د اداري فساد پر وړاندې واحدونو رسبیره د اداري فساد پر وړاندې عديل مرکز ( )ACJCله خوا څیړل
شوي وي

•

د  ۲۰۲۲کال موخه :د د اداري فساد پر وړاندې عديل مرکز او سرتې محکمې له خوا د فساد قضیو د تعقیب موثریت ،
او په هغو قضیو کې  ٪50ډیروالی چې له پلټنو څخه محاکمې ته انتقالیږي.

•

د  ۲۰۲۳کال موخه :د اداري فساد پر وړاندې عديل مرکز او سرتې محکمې له خوا د لوړ پوړو چارواکو (د واليانو ،
پخوانيو وزیرانو  ،معينانو  ،کمشنانو  ،د پارملان غړو) په محاکمه کولو کې زیاتوالی.

•

د  ۲۰۲۴کال موخه :په کال کې د  2021او  2024تر منځ د شتمنیو  ٪10ډیروالی د ضبط حکمونو پروړاندې چې د
اداري فساد په قضیو کې رامینځته شوي دي .پدې کې ميل بودیجې ته د دې شتمنیو شفافه سپارنه شامله ده.

د افغانستان د مشارکت چوکات  ۲.۳ګام :حکومت په ميل او محيل کچه عواید او عامه مايل مدیریت تقویه کوي
•

د  ۲۰۲۱کال موخه :د مالیې له خوا د ټولو هغو قوانینو خپریدل چې د مالیې وزارت په ویبسايټ کې د وروستيو
تعدیالتو رسه اضافه شوي دي ،د قبالو په اړه نوي مقررات  ،د ۲۰۲۵ – ۲۰۲۱کاله پورې د عامه مايل مدیریت نوي لر
نقشه پوښښ لپاره رامینځته شوی؛ د عامه مايل مديریت کدري مقرره او اړونده کدرونو امتیازات به د کابینې له خوا
تصویب شوي وي.

•

د  ۲۰۲۲کال موخه : :پر ارزښت اضافه شوې مالیه به معريف شوې او پر انتفاعي معامالتو مالیه به لرې شوې وي.

•

د  ۲۰۲۳کال موخه :د لویو مالیه ورکونکو دفرت او د منځنۍ مالیه ورکونکو دفرت لندې ټولو مالیه ورکونکو لپاره به د
الکرتونیکي خانه پوري او الیکرتونیکي تادیاتو اجازه ورکړل شوي وي.

د افغانستان د مشارکت چوکات  ۲.۴ګام :حکومت په ملکي خدماتو کې د وړتیا پر اساس ګامرنې او ترويج په لور حرکت کوي
 ،او دا ډاډ ورکوي چې په ملکي خدمتونو کې د لوړې کچې په شمول د ښځو استازیتوب زیاتیږي.
•

د  ۲۰۲۱کال موخه :د ملکي خدماتو د تادیې تګالره په ټولو وزارتونو او نورو اړونده دولتي ادارو کې پيل کیږي او د
عمومي زده کړې ښوونکو لپاره د وړتیا پر بنسټ سامو پیل کیږي؛ په پیل کې د لومړيو او دویمو رتبو کې د ښځینه
کارمندانو لږترلږه  ۱سلنه زیاتوالی  ،او د ملکي خدمتونو په ټولو نورو رتبو کې د  ۲سلنه زیاتوالی پرته له دې چې د
ښوونې وزارت په نظر کې ونیول يش چې دا کار باید د  ۲۰۲۱کال د جنوري د لومړنۍ نيټې څخه پیل يش .په پنځو
لوی ملکي وزارتونو کې معینان د يوې ځانګړې کميټې له خوا د لومړۍ رتبې ملکي کارمندان د استخدام مقرراتو مطابق
د وړتیا پر بنسټ ګامرنې ته اړ دي.

•

د  ۲۰۲۲کال موخه :لږترلږه به  ۵۰۰ګامرنې د ګمرک د کدري مقرراتو رسه سم بشپړې شوې وي؛  ۲۰۰ګامرنې د هغه د
تدارکاتو د کدري رسه سم بشپړې شوې وي .په  ۲۰۲۱کال کې د ښځو د استازیتوب د سلنې هدف به په دویمه ګډه بیا
کتنه کې وټاکل يش لکه چې په پنځمه برخه کې په ګوته شوی دی.

•

د  ۲۰۲۳کال لږترلږه  ۷۰۰ګامرنې به د ګمرک د کدري مقرراتو رسه سم بشپړ شوي؛ د مستقیمې ګامرنې له لرې ډک
شوي ګمرکي پوستونه به د سیايل له لرې ګامرل کیږي؛ په  ۲۰۲۲کال کې د ښځو د استازیتوب د سلنې هدف به په
دویمه ګډه بیا کتنه کې وټاکل يش لکه چې په پنځمه برخه کې موخه :په ګوته شوی دی.

•

د  ۲۰۲۴کال موخه :ټول معینان باید په کلیدي وزارتونو کې د ګامرنې د پروسې تابع وي چې د ګامرنې د کمیسیون له خوا اداره او
د ګامرنې د نړیوال رشکت له خوا څارل کیږي؛ په  ۲۰۲۴کال کې د ښځو د استازیتوب د سلنې هدف به په دویمه ګډه بیا کتنه کې
وټاکل يش لکه چې په پنځمه برخه کې په ګوته شوی دی.

.IV

بازار جوړونه

درېيمه السته راوړنه :د خوځنده خصويص سکتور له الرې د فقر راکمول
دا السته راوړنه په الندې رشایطو اندازه کیږي:
(د جنسيت په تفکیک رسه) د هغو افغانانو په تناسب کې کمښت راوستل چې د لومړين اړتیاو د فقر تر کرښې لندې ژوند کوي
لکه چې د مرکزي احصايې د رسوې ارقامو له خوا اندازه شوي دي ()SDG 1.2.1
•

د هر استخدام شوي کس پر رس د سړي رس کلني عاید ( )SDG 8.2.1کې د ښه وايل راوستل.

•

د اقتصادي ودې رښتينې کچې ته لرسيس کې ښه والی لکه څنګه چې د مرکزي احصايې په معلوماتو کې ثبت شوې
دي ()SDG 8.1.1

•

د صادراتو ناخالص ارزښت کې د ښه وايل راتګ لکه څنګه چې د افغانستان بانک په معلوماتو کې ثبت شوی ( SDG
.)17.11.1

•

د نړیوال بانک ګروپ د تجاريت فعالیتونو د رسوې په ثبت شویو منرو کې د افغانستان د منرو ښه والی

•

د سړي رس کلني عاید د يوې برخې په توګه خصويص سکتور ته د قرضو د ورکولو بهیر باید د  ۲۰۲۴کاله پورې ۱۰
سلنې ته ورسیږي.

د افغانستان د مشارکت چوکات  ۳.۱ګام :حکومت د لوی اقتصادي ثبات لپاره د هغو ساملو تګالرو څخه پیروي کوي  ،چې د پیسو
د نړیوال صندوق د پایدارو قرضو د آسانتیا ادارې د رضایت وړ وي او دغه راز د مايل مرستو ته د لرسيس د زیاتوايل ډاډ ورکوي.
•

د  ۲۰۲۱کال موخه :دولتي تجاريت بانکونه په بشپړه توګه احتیاطي اړتیاو رسه بشپړ او تفتیش شوې مايل خربپانې به خپروي.

•

د  ۲۰۲۲کال هدف :د دولتي بانکونو تګالرې رسه سم به د ميل بانک او د نوي کابل بانک ادغام بشپړ شوی او په متحد
شوي بانک او پښتني بانک کې به د خصويص برخه اخیستنې لپاره کاري پالن تصویب شوی وي.

د افغانستان د مشارکت چوکات  ۳.۲ګام :د پایداره پراختیايي اهدافو د  ۵الف فقرې ته په پام رسه حکومت داسې اصالحات په لر
اچوي چې رسچینو ته د ښځو مساوي لرسسی ،پر ځمکو او نورو شتمنیو د ښځو مالکیت او کنټرول او مايل خدماتو  ،میراث او
طبیعي رسچینو ته د ښځو لرسسی تضمین کوي.
•

د  ۲۰۲۱کال موخه :د ټولو پروژو په ترتیبولو کې د عامه پانګوونې د مدیریت له مقرراتو رسه سم د جنډر تحلیل ،د جنډر د
همدې تحلیلونو پراساس به  ٪100تصویب شوې پروژې په میرمنو او انجونو مثبت متوقع اغیزه رامنځته کړي.

•

د  ۲۰۲۴کال موخه :مارکیټونو او نړیوال ارزښت زنځیرونو ته د میرمنو د لرسيس د ښه کولو او هڅولو لپاره په ميل کچه یو
میکانیزم فعالیت کوي .د ښځو په مالکیت کوچنیو او منځنیو تشبثونو ته د پورونو د ورکولو سلنه او د کلني زیاتوايل سلنه به د
دوميې کچې ګډې بیا کتنې په ترڅ کې وڅیړل يش لکه چې په پنځمه برخه کې بیان شوي دي.

د افغانستان د مشارکت چوکات  ۳.۳ګام :د حکومت له خوا د کرنیزې سوداګرۍ او کرنیزو صادراتو لپاره د آسانتیا برابرول.
•

د  ۲۰۲۱کال ټاکل شوې موخه :د  WTOد سوداګرۍ د اسانتیا تړون او د حفظ الصحې او د بوټو د حفظ الصحې په اړه د
 WTOد تدابیرو د تړون ( )SPSپه بشپړه او اغیزمنه توګه پيل کول.

•

د  ۲۰۲۲کال ټاکل شوې موخه :له نړیوالو معیارونو ،غوښتنو ،باور جوړونې او غوره نړیوالو کړنو رسه د حفظ الصحې او د
بوټو د حفظ الصحې لپاره د ټاکل شویو قوانینو او مقرراتو همغاړي کول.

•

د  ۲۰۲۳کال ټاکل شوې موخه :د  SPSد غوره کیفیت پر باورلیکونو سنباله زیربنا او مدیریت ،د خوړو د خوندیتوب منظمې
ادارې رامنځته کول چې د خوړو د خوندیتوب د معیاري کولو تنظیم او مالتړ وکړي.

د افغانستان د مشارکت چوکاټ  ۳.۴ګام :د حکومت له خوا د کانونو په سکتور کې د ودې او پانګونې اوډون.
•

د  ۲۰۲۱کال موخه :د استخراجي صنایعو د شفافیت ادارې ( )EITIد غړیتوب ساتل .په استخراجي صنایعو کې د دولتی
تصدیو ( )SOEد مايل خربپاڼو خپرول او تفتیش کول .د پالن شویو داوطلبیو لپاره لږ تر لږه د بولۍ د دوه ساحو تعینول څو
د کانونو د پراختیا قراردادونو لپاره تخصیص يش.

•

د  ۲۰۲۲کال موخه :افغانستان به د  ۲۰۲۲کال د اپريل تر میاشتې د  EITIد معیارونو په پيل کولو کې  ۵ټاکل شوې خال ګانې
(قسام او يا بشپړې) ډکې او ددې ډاډ به ورکړي چې د  EITIغړیتوب يې ساتلی دی.

•

د  ۲۰۲۳کال موخه :د  EITIغړیتوب به ساتل شوی وي او په استخراجي صنایعو کې د دولتی تصدیو ( )SOEمايل خربپاڼې
به خپرې شوې او تفتیش شوي وي.

•

د  ۲۰۲۴کال موخه :د  EITIغړیتوب به ساتل شوی وي او په استخراجي صنایعو کې د دولتی تصدیو ( )SOEمايل خربپاڼې
به خپرې شوې او تفتیش شوي وي.

.V

د بیا کتنې ګډ بهیر

پراختیايي همکاران د لوړې کچې پالیيس ډیالوګ د خربولو او د خپلواکو نړیوالو مشارکینو رسه د مالتړ د کچې ،ډول او بیا نوي کولو په
اړه د انفرادي پریکړو کې د مرستې په موخه د بیا کتنې په يوه ګډ بهیر سال شوي دي .د بیاکتنې پروسه د افغانستان د مشارکت چوکات په
رسیزه کې بیان شوي اصولو په پام کې نیولو رسه مخ پروړاندې ځي ،او د خپل پرمختګ عمومي مسیر او رسعت ټاکي.

اصولو ته په پام د مستقیمې کتنې رسبیره ،همکاران د افغانستان د مشارکت چوکاټ د پایلو او عمل شاخصونو په پام کې نیولو رسه د
فعالیت ګډې بیاکتنې هم تررسه کوي .دا د یوې ګډې پوهې پراساس دي چې د افغانستان د مشارکت چوکاټ په پایلو او کړنو کې هرډول
پرمختګ د کليدي اصولو په پام کې نيولو رسه تررسه کېږي ،چې د پرمختګ د بشپړې ارزونې لپاره دا یوازې یو عنرص دی .نولدې کبله
د دې مشارکت د چوکاټ لپاره ګډه بیاکتنه د دولیه بیاکتنې پروسه تعقیبوي.
د تخنیکي کچې بیاکتنې پروسه
په تخنیکي کچه د دوه اړخیزو بیاکتنو پروسه د لوړ پوړو چارواکو د کلنۍ مشورتی بیاکتنو غونډو لپاره اساس جوړوي .د بیاکتنې دغه دوه
اړخیره غونډه هرکال د کابل میشته حکومتي چارواکو اړونده تخصصی ګډ ټیم له خوا د نړیوالو کارمندانو رسه تررسه کیږي .چیرې چی
تخصص ته اړتیا وي  ،او یا کله راپور په سمه توګه نه ورکول کیږی  ،همکاران موافقه کوي چې د دریمې ډلې خپلواکو ماهرانو د نظارت
او تایید لپاره کار وکړي او راپور یی چمتو کړي.
ارزونه به د وړاندې پرمختګ په اړه معلوماتو ته زمینه برابره کړي :الف) دې چوکاټ مقدمه کې راغيل اصول؛ او ب) د پایلو شاخصونه
او لنډمهاله فعالیتونه .د اصولو پروړاندې کايف پرمختګ د نړیوال مايل مالتړ دوام لپاره لږترلږه رشط دی .د پایلو د شاخصونو او عملونو
پروړاندې د پرمختګ ارزونه د انفرادي نړیوالو ملګرو له خوا د مرستې د کچې ،مالتړ ،نوي کولو ،او حالت د بدلون په اړه پریکړو کې
د معلوماتو ورکولو لپاره کارول کیدی يش.
 .۱د لومړۍ کچې بیاکتنه :د افغانستان د مشارکت چوکاټ اصول
رشیکان د اصولو پروړاندې د عمومي پرمختګ په اړه د ګډې پوهې د رامینځته کولو په لټه کې دي  ،لکه څرنګه چې د دې چوکاټ په
رسیزه کې ذکر شوي .د جنډر مساواتو  ،د ښځو حقونو  ،د ماشومانو حقونو  ،اقلیتونو او ګوښه شوی ګروپونو (په شمول د معلولیت
لرونکي افرادو)  ،دیموکراسۍ  ،د قانون حاکمیت  ،ښې حکومتولۍ او سولی ته ژمنتیا د لومړیتوبونو په توګه پاتې دي چې پروړاندې یې
بیا کتنه کیږي.
•

راپور د موجوده نړیوالو شاخصونو د پرمختګ پروړاندې  ،په شمول د دوامدار پراختیا اهدافو په لور د افغانستان د پرمختګ.

•

تر هغه حده چې د تیر کال په اوږدو کې د حکومت د پالیسۍ پریکړې او اصالحات د ملګرو ملتونو کنوانسیونونو او تړونونو
پیروي ښیې چې افغانستان یی لسلیک کونکی دی .دا به د ملګرو ملتونو ادارې  ،نادولتی موسسو  ،او مدنی ټولنو ارزونې او
نظارت راپورونو له خوا برسی يش؛

•

د اصالحاتو او پایلو پروړاندې د پرمختګ کچه چې د افغانستان د سولې او پرمختګ د چوکاټ د دويم سند د نظارت په
چوکاټ کې ټاکل شوې او د نړیوال وجهي صندوق  ،نړیوال بانک  ،اروپایی اتحادیې  ،د اسیا پرمختیایی بانک او نورو
همکارانو رسه د اصالحاتو برنامی له خوا تائید شوي دي؛

 .۲د دوهمې کچې بیاکتنه :د افغانستان مشارکت چوکاټ د لومړیتوب فعالیتونه او پایلې
د دوهمې کچې ارزونه دوه موخې لري .لومړی د پايلو لپاره د دې چوکاټ له دویمې برخې تر څلورمې برخې پورې ټاکل شويو شاخصونو
او د فعالیتونو او اهدافو پروړاندې پرمختګ اندازه کول دي .د پایلو اهداف په لویه کچه د افغانستان د سولې او پرمختګ د ميل چوکاټ
څخه اخیستل شوي او د دولت پالیسۍ منعکس کوي.
د دویمې کچې ارزونې دوهم هدف د فعالیتونو تعدیل لپاره وړاندیزونه  ،او د راتلونکي کال لپاره اهداف یا بدیل فعالیتونو باندې موافقه
کول دي  ،د دې ارزونې پر اساس به څرګنده يش چې )i :تر دې نیټې کوم پرمختګ ترلسه شوی او راتلونکو مرحلو ته څه اړتیا لري؛
 )iiد هیواد اوسني سیايس او اقتصادي حالت څه ډول دي؛  )iiiد دولت او د هغوی د نړیوالو همکارانو پالیيس لومړیتوبونه څه دي .دا
بیاکتنه به د  ۲۰۲۱په پیل کې د حکومت او نړیوالو همکارانو ترمینځ د یو کاري ځواک له خوا چې د یوناما  ،نړیوال بانک او مالیې
وزارت تر نظارت لندې وي رامینځته کیږي چې د لوړ پوړو چارواکو په کلنۍ ناستې کې به توافق او تایید لپاره وړاندیزونه ورکړي څو
د  ۲۰۲۱کال څخه هاخوا هغه اهداف تائید کړي چې د جینوا په  ۲۰۲۰کنفرانس کې موافقه ور باندې شوې ده.
د بیاکتنې د دواړو کچو ارزونی به د پراختیايي همکارانو رسه په مشورې تررسه کیږي او د همکارانو ترمینځ دا مشورتی بیاکتنې به د مرستې
په یاد داشت کې ثبت کیږي څو ګډ تفاهم رامینځته کړي.
د دې دواړو کچو له خوا ترتيب شوي يادښتونه به لندې غونډو ته وړاندې کیږي:
د لوړ پوړو چارواکو کلنۍ ناسته
د لوړ پوړو چارواکو کلنۍ ناسته به د افغانستان د مشارکت چوکاټ د اصولو رسه سم تعهداتو ته بیا کتنه کوي او که اړینه وي لزم بدلونونه
به تصویب کړي .د لوړ پوړو چارواکو کلنۍ ناستی اصيل دنده عمومي پرمختګ ته بیاکتنه او د هغوی موندنو پراساس  ،د متدید ،او
مالتړ طرز لپاره د وړاندیزونو وړاندی کول دي .د افغانستان راتلونکي په اړه د بې باورۍ اوسنۍ کچې ته په پام رسه  ،د بیلګې په توګه د
افغانستان د سولې خربو اترو لپاره  ،لومړۍ د لوړ پوړو چارواکو کلنۍ ناسته به د  ۲۰۲۱کال په پای کې د  ۲۰۲۰کال کنفرانس د ژمنو د

مالټر او پوره کولو لپاره تررسه شی .د مالتړ تسلسل ،تعدیل یا ځنډونې تصویب لپاره پریکړې به په فرعي او انفرادي ډول د پورته ذکر
شوې بیاکتنې پراساس تررسه يش.
د وزیرانو دوه کلنه ناسته
د ټاکل شوي مهال ویش په تعقیب  ،په  ۲۰۲۲کال کې به د وزیرانو دوه کلنه ناسته د مینځمهاله پرمختګ بیاکتنې په توګه تررسه شی ،
چې د  ۲۰۲۰کنفرانس کې د شویو تعهداتو تایید یا بدلون ته لره هواره کړی .بیاکتنه به د هیواد په کچه د پالیسۍ خربو اترو لپاره
وړاندیزونه وړاندې کړی .د بیاکتنې موندنو په ځواب کې د مايل مالتړ کچې ،حالت یا نوي کولو په اړه هره پریکړه به د یوه قوي او
پرمختللې پالیسۍ په اساس د خنډونو پیژندلو او له مینځه وړلو لپاره تررسه کیږي.
د بیاکتنې موندنې به د هر راتلونکي نړیوال کنفرانس اړتیا او نوعیت معلوموي.

