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رییس اجراییپیام   
 

انجام  4102من از کارهای که این نهاد برای انکشاف نهادها در سال برابری برای صلح ودموکراسی، موسسه  رییس اجراییو  گذاربه عنوان بنیان

کار که در سال لحاظ رشد چشمگیر داشته و از یک نهاد نسبتا نوپا و تازه از هر در این مدت، این نهادهاکنم. داده است، احساس افتخار و مسرت می

 کند. در سراسر افغانستان اجرا میرا های مختلف ست و برنامهپیشگام جامعه مدنی تبدیل شده اتأسیس شده بود، به یک نهاد  4101

تدویر کرد که از آنجمله، کنفرانس ملی زنان و انتخابات ها را گفتمانها و برابری برای صلح و دموکراسی یک تعداد کنفرانسموسسه ، 4102در سال 

نیز، در آن اشتراک ورزیده و چند تن از کاندیدان ریاست جمهوری  م آورده بودگرد هوالیت افغانستان  42 زنان را از سراسرای از تعداد قابل مالحظه 

های مختلفی را که دایر کردیم، سطح گسترده ملی و مردمی را مه، برنااز طریق  ایتالف افغانها برای شفافیت و حسابدهی و شبکه والیتی زنانبودند. 

شد. داری خوب میو تقویت حکومتهای آگاهی دهی در مورد مشارکت زنان در انتخابات، کاهش خشونت علیه زنان، شامل فعالیتداد و پوشش می

داری، فعالیت شهروندان در راستای تقویت حکومتدانم به بسیج زنان بصورت فراگیر، که الزم می ها، نتایج باورنکردنی به دنبال داشتنداین فعالیت

 4102های خود در سال ، اشاره کنم. عالوه بر آن، ما در فعالیتهای سیاسیصلح و پروسه سابدهی، و تقویت مشارکت فعال در پروسهشفافیت و ح

رهبران مذهبی و اعضای جامعه مدنی در چارچوب ، یبه حمایت رهبران محلها روش موفق تطبیق برنامه از طریق های  بدست آمده اندوختهنیز، از 

 برابری برای صلح و دموکراسی استفاده کردیم. موسسه نهاد 

بودجه ملی و مبارزه با فساد، نقش رهبری کننده را های جامعه مدنی در رابطه با جریان امسال در فعالیتبرابری برای صلح و دموکراسی در  موسسه

های نمره دهی و ارزیابی برای ، و توزیع کارتدر سرتاسر افغانستان رتمبتنی بر اجتماعات را برای نظاهای های نظیر ایجاد میکانیزمایفا کرد و فعالیت

نظیری مثل تهیه آب آشامیدنی برای های بیبا موفقیت، اجرا کرد. گیردساالنه بودجه که توسط نهاد ما صورت می بازنگریبرای  معلوماتجمع آوری 

های سوادآموزی، که در این مدت بدست آوردیم، با خوشحالی و مسرت، ابتکارات و یوار برای صحن مکاتب، و دادخواهی برای برنامهقریه، اعمار د

 بخشیم تا در جربان سال پیشرو، بر این موفقیت ها بیفزاییم. بهبود میهای خود را برنامه

آوردها، مایلم به نوان یک نهاد نیز، رشد زیادی را شاهد بود که از میان همه دستبرابری برای صلح و دموکراسی به عموسسه ، 4102در جریان سال 

با توجه به ی که به این نهاد پیوسته اند، اشاره کنم. چنان کارمندان شایستهرت  و ارزیابی و مسایل جندر و همهای نظاها و سیستمایجاد پالیسی

مندی و تعهدی که در تیم کاری این نهاد، نهادهای همکار جامعه مدنی و تمویل و عالقه بدست آمده است،گیری که تا هنوز هایی چشمپیشرفت

در های خود و آیندۀ افغانستان شاهد خواهیم بود. های بیشتر را برای برنامهموفقیت 4102وجود دارد، من اطمینان کامل دارم که در سال  کنندگان

ابتکارات مهمی مثل فعالیت برای بهبود و تقویت مشارکت زنان های جدید ما، برنامه

های بیشتر در و فعالیتها، ملی صلح، تحقیقات تازه، نمایش فیلم در گفتمان های

ازطریق ایتالف های دولتی در تمامی سطوح،ی آموزش و همکاری با جناحادامه

 (PWN)افغانها برای شفافیت و حسابدهی )اکتا( و شبکه والیتی زنان 

کنم به ما بپیوندید. هر فردی که من از شما دعوت میگنجانده شده است. 

های و فعالیتهای این نهاد برنامه ازپیوندد و شود، به ما میداوطلب می

و  کندکنیم شرکت میشود، در ماموریتی که ما تعقیب میما آگاه می

را که کند صدای آنانی سهم گرفتن در این ماموریت، به ما کمک می

به همه برسانیم و زندگی کسی را در جایی محروم مانده اند 

 جات افغانستان، بهبود ببخشیم. دورافتاده در یکی از قریه

 نرگس نهان                     
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 دموکراسیبرابری برای صلح وموسسه معرفی           
 

زنان و بخشی توان( یک نهاد غیر انتفاعی و غیر دولتی است که در عرصه EPD)برابری برای صلح و دموکراسی  موسسه

، توسط خانم نرگس 4101کند. این نهاد در اوایل سال سازی در افغانستان فعالیت میجوانان در سطح اجتماعی و پالیسی

برابری برای صلح و دموکراسی در موسسه کند، تأسیس شد. ایفای وظیفه میاین نهاد  ر حال حاضر به عنوان رییس اجرایینهان، که د

سازی و های انکشافی، صلحهای خود را در بخشکند تا آنها بتوانند بصورت مستقیم نیازمندیفعالیت میبخش ظرفیت سازی زنان و جوانان 

های امنیتی که ی عبور از چالشاز طریق بسیج زنان و جوانان راه را برامطرح کنند. در عین حال، این نهاد های دموکراتیک در افغانستان، پروسه

را برای گردهم آمدن زنان و جوانان، زمینه هایی نهاد برابری برای صلح و دموکراسی موسسه کند. افغانستان با آن مواجه است، هموار می

تبعیض و خشونت، ایجاد و ر نوع های مشترک برای تبدیل افغانستان به یک کشور دموکراتیک و عاری از ه، اعتمادسازی، و تالشهاتأسیس شبکه

 کند. فراهم می

 کنند. ها دارای حقوق برابر و بدون تبعیض، با هم زندگی میآن تمام افغان افغانستان یک کشور امن، خوشبخت و دموکراتیک است که در        دیدگاه

سازی است تا از این طریق، آنها اجتماعی و پالیسیبخشی به زنان و جوانان در سطوج برابری برای صلح و دموکراسی توانموسسه ماموریت      ماموریت

داری خوب، نقش ایفا کنند. این نهاد روی سه بخش ی بهبود حقوق بشر و حکومتها بزنند و در زمینهها، شبکهتالفبه ایجاد ایست بتوانند د

  استراتیژیک که در ذیل تشریح شده است، توجه ویژه دارد: 

ها، به خصوص زنان و جوانان، معطوف بخشی تمام افغانهای خود را به توانبرای صلح و دموکراسی فعالیتبرابری موسسه  صلح و امنیت

در سطح ملی و مردمی سهم بگیرند و شریک گری سازی، جلوگیری از وقوع منازعه، حل منازعه، و میانجیتا آنها بتوانند در صلح کندمی

 شوند. 

کوشد شفافیت و حسابدهی می برابری برای صلح و دموکراسی موسسهداری خوب، حکومتیابی به برای دست داری خوبحکومت

گیری از مندسازی اجتماعات به منظور حساببرای توانهای مربوطه، افزایش بدهد. نهادها و ادارات دولتی را در قبال منابع عمومی و پالیسی

گیری و مشارکت برای سهمرا  زمینهکند و اجرا می های آموزشی یی راما برنامهموسسه نها، نظارت از کیفیت ارایه خدمات آادارات دولتی و 

 کند. های انکشافی، فراهم میگذاری بودجه، نحوه مصرف بودجه، نظارت بر ارایه خدمات و تطبیق پروژهپالندر پروسه  مردم

برابری برای صلح و موسسه می و حیاتی است. داری خوب برای اطمینان دادن از رعایت حقوق بشر، حتصلح و حکومت  حقوق بشر

کند تا آنها بتوانند در مورد اتخاذ می بخشی مردم افغانستانهای تواندموکراسی رویکرد مبتنی بر حقوق بشر را، برای ایجاد و اجرای برنامه

مند و عوامل دیگر، آگاهی پیدا کنند و از آن حقوق بهرهت، ، بدون در نظر داشت سن، قوم، جنسیحقوق خود به عنوان شهروندان این کشور

شوند. ما به این باوریم که حقوق زنان، حقوق بشر است و به همین دلیل، توانمندسازی زنان بخش بسیار مهم و کلیدی ماموریت ما را 

  دهد. تشکیل می

شمول داری خوب و حقوق بشر فراگیر و همهصلح سازی، حکومت  هایش برایبرابری برای صلح و دموکراسی در تالشموسسه  رویکردهای      رویکرد

هم آمدن اجتماعات برای گردزمینه هایی را و کند، راه اندازی میرا های دادخواهی ، برنامهکنداست. این نهاد اجتماعات مردمی را بسیج می

موسسه برابری برای صلح و دموکراسی نه تنها  کند.ایجاد می دولت،از مردمی و تقاضای شفافیت و حسابدهی و ارایه خدمات بهتر 

به عنوان یک نهادی که توسط زنان و جوانان رهبری میشود، زنان و جوانان متمرکز کرده است، بلکه افتخار دارد که های خود را روی برنامه

از سوی زنان مدیریت میشود. با این وجود، در نهاد نیز، جوانان را سهیم کرده است. ساختار این  %01و  زنان %21در ترکیب کارمندان خود، 

ل مبارزه با فساد توجه ویژه به نیازها و های دیگر مثل پروسه صلح، انتخابات، و مسایکنار مسایل مربوط به زنان، این نهاد در بخش

 های زنان و جوانان مبذول کرده است. دیدگاه
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 4102آوردهای سال گزارش دست
های ملموسی را شاهد تپیشرفتعیین شده بود،  4101گذاری این موسسه در سال که از زمان بنیان زمینه هاییها و ، در راستای برنامه4102در سال 

یه یابند. در بخش ارانیز، ادامه می 4102در سال اندازی کردیم که های جدید را نیز، در جریان این سال راهها و پروژهچنان، برنامهبودیم و هم

داری خوب، مبارزه علیه و آموزش برای مامورین دولتی و مردان، زنان و جوانان افغان در ساحات مختلف، به شمول حکومتسازی های ظرفیتبرنامه

های آوردها و موفقیتهای مهم ملی، دستسازی زنان در پروسهودجه ملی، حقوق بشر، انتخابات، تقویت و بهبود برابری جنسیتی و شاملفساد، ب

 کردیم.  زیادی را کسب

برای تشویق نهادهای مدنی در راستای سهم گیری و مشارکت در بودجه ملی و نیز،  4102های قبلی خود، ما در جریان سال در ادامه تالش

ی برابری برای صلح موسسههای پیگیر و جدی بخرج دادیم. ، تالشموثرتر و ارایه خدمات بهتر هگذاری و مصرف بودجه به نحودادخواهی برای پالن

و مایل است با خرسندی اعالم  و ارزیابی کرد بازنگریرا  0432بودجه سال  مسوده، به عنوان یک نهاد جامعه مدنی، بصورت مستقالنه و دموکراسی

ر تخصیص بودجه را با در نظرداشت تتر و جزئیملی انکشاف یافته و بصورت دقیقبه شکل ارزیابی ساالنه بودجه  ترکند که این ابتکار بصورت گسترده

، پس 4102گزارش در جریان سال منتشر خواهد کرد. در  0434سال  قطعیهبررسی  همراه باتحلیل و بررسی خواهد کرد و اهداف و مقاصد کلیدی 

احتمال گذاری و مصرف بودجه و ی پالنتحقیق روی فساد در پروسه از تصویب نهایی بودجه، اجرا خواهد شد. موسسه برابری برای صلح و دموکراسی

 ی استخدام را به اتمام رسانده است.های دولتی و پروسهفساد در خریداری

ائتالف افغانها برای  ،ها، این موسسهی این تالشدر ادامههای خود را پی گرفته است. نیز، این موسسه تالش زمینه هاریزی و ایجاد  در بخش برنامه

ی والیتی زنان این موسسه، شبکهایجاد کرده است.  4102عضو تازه، در جریان سال  411ی جدید و حدود شفافیت و حسابدهی را با سه شبکه

ی انتقال، آگاهی ی صلح و پروسهگیری زنان در پروسهمردمی و ملی، برای بهبود و تقویت مشارکت و سهم های دادخواهی خود را در سطوحفعالیت

منعکس برای های سیاسی و انتخابات، و مبارزه با خشونت علیه زنان، بصورت فعاالنه و پیگیر ادامه داده است. مشارکت زنان و در پروسهدهی در مورد 

روی ها و گزارش کرد؛ این نشریه را منتشر مجموعه ای دیده گاه های زنانی والیتی زنان این موسسه، هاشبکهاعضای صدای زنان  کردن

های ، نشریات و گزارش4102توجه و تمرکز کرده است. در جریان سال های زنان در مورد مسایل مهمی که افغانستان با آن مواجه است، دیدگاه

کارت در این بخش، ما افتخار داریم که ی صلح و امنیت، انتخابات و مشارکت مدنی، منتشر شده است. های زنان در بارهدر مورد دیدگاهزیادی 

اجرا میشود، و یک کارت  ی والیتی زنان این موسسهریزی کردیم و این ابتکار، از سوی شبکهرا طرح و برنامه دهی برابری جنسیتی افغانستانگزارش

تا دولت افغانستان را  کندین المللی این امکان را میسر ایجاد خواهد کرد تا به جامعه مدنی، دولت افغانستان، و جامعه ب گزارش ساالنه نیز برای نظارت

دهی برابری مع آوری آمار و ارقام برای اولین کارت گزارشجده و مسوول بداند. در قبال تعهداتی که برای زنان و برابری جنسیتی سپرده است، حساب

 منتشر خواهد شد. اجرا شده است و قبل از روز جهانی زن 4102این موسسه، در جریان سال جنسیتی 

، در های ذیدخل ملیهای خود را با جناحی برابری برای صلح و دموکراسی همکاریموسسه

های همکاری با وزارت مالیه، وزارت صحت عامه، وزارت جریان سال ادامه داد و زمینه

برای اجرای تحقیقات و را و شورای عالی صلح معارف، وزارت امور زنان، وزارت عدلیه، 

ی برابری برای صلح و ها، موسسهاز طریق این فعالیتها فراهم کرد. سایر همکاری

ی المللی، مردمی، جامعهگسترده از همکاران بینی دموکراسی توانست شبکه

ها و ی چارچوبتا برای گسترش و توسعه نی و دولت افغانستان را ایجاد کندمد

 و پس از آن، کار و فعالیت کند.  4102ر سال های دادخواهی دبرنامه
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 سازی های آموزشی و ظرفیتبرنامه

 صلح  زنان در پروسهمشارکت  آموزش و نمایش فیلم در باره
تدویر کرد.  4102سازی در سال را در مورد حل منازعه و صلحموزگاران ی پنج روزه آی برابری برای صلح و دموکراسی یک ورکشاپ آموزشموسسه

های ننگرهار، کندز، ی والیتی زنان از والیتشبکهعضو  0کننده والیتی،  هماهنگ 3نفر اشتراک ورزیده بودند که شامل  03در این ورکشاپ 

گان در حل هدف این ورکشاپ تقویت و ارتقای ظرفیت اشتراک کنندهاشتراک کننده از دفتر مرکزی میشد.  2قندهار، هرات، فاریاب، بامیان و کابل، و 

های ، ورکشاپی والیتی زناندیده شبکهکنندگان والیتی موسسه و اعضای آموزشمنازعه و صلح سازی بود. پس از اتمام این ورکشاپ، هماهنگ

های آموزشی در دو ا فعالیت دارند، به راه انداختند. این ورکشاپهاز هفت والیت که این شبکههای والیتی زنان عضو شبکه 401سازی را برای صلح

حل برای موارد منازعه را شناسایی کردند تا در مورد یافتن راههای ورکشاپ، این زنان برگزار و اجرا شد. با استفاده از آموزه 4102دوره در جریان سال 

  گیرند.ی در جامعه سهم میسازآن کار کنند و این اعضا، فعاالنه در حل منازعه و صلح

 لم مستند داستان زنانیاین فیرا چندین بار نمایش داد.  "دعا کنید شیطان پس به دوزخ برود"ی برابری برای صلح و دموکراسی فیلم مستند موسسه

 معمولی، مادران—کشد که دست به دست هم دادند تا جنگ خونین داخلی را در کشورشان خاتمه دهند. هزاران زنرا به تصویر می الیبریاییشجاع 

را بیرون از  با هم دعا کنند و پس از مراسم دعا، یک اعتراض سکوت تا آمدند هم گرد—ها و دختران، اعم از مسلمان و مسیحیعمه ها،مادرکالن

ترین عواملی ها و کارهای این گروه، از مهمفعالیتقصر ریاست جمهوری به راه انداختد و خواستار راه حل برای پایان دادن به جنگ داخلی شدند. 

ر این فیلم به تصویر های متعالی داهمیت دادن به ارزشداستان از خودگذری، اتحاد و فق سوق داد. ابست به توگفتگوهای صلح را از بنبودند که 

بخش و مهم تر از همه انگیزه دهنده، بخش، روحیهاین فیلم الهامو تالش خستگی ناپذیر زنان الیبریا. کشیده شده است که نمادی است از پشتکار 

ی برابری برای ، موسسه4102در سال لت را دگرگون کند. تواند تاریخ یک مهای مردمی میتقانع کننده ترین دلیل است که نشان میدهد حرک

نفر، اعم از زنان، مردان و جوانان،  010111این فیلم را به زبان دری و پشتو ترجمه کرده و با زیر نویس آن، فیلم را برای بیشتر از  صلح و دموکراسی

 و اجتماعات مردمی در هفت والیت افغانستان نمایش داد. ها، در مکاتب، دانشگاه
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آموزشی و نمایش فیلم در  هایبرنامه

 بخش مبارزه با فساد
سی در ی برابری برای صلح و دموکراموسسه ACTAعضو جدید  033

داری خوب در دو دوره های صلح و حل منازعه، نظارت اجتماعی و حکومتبخش

را جوانان تشکیل  %01ان را زنان و از اشتراک کننده %21 حدودآموزش دیدند. 

در والیات ننگرهار، هرات، بامیان و کابل در  ACTAعضو  042داد. عالوه بر آن، می

 هایگان این برنامهبخش مبارزه با فساد و نظارت اجتماعی آموزش دیدند. اشتراک کننده

 تشکیل میداد.   ACTA و اعضای مردمان محل آموزشی را مردان، زنان، جوانان ،

را نیز نمایش داد. اعضای پارلمان  "؟پول ما کجا شدهماست، این پول "لح و دموکراسی، فیلم ی برابری برای صموسسه

 حوزههای انکشافی در ساالنه حدود یک میلیون دالر را برای مصرف روی پروژه دهی،های رایی انکشاف حوزه، مطابق طرح بودجهکینیا

های ی انکشاف حوزهمعنادار برای به مصرف رساندن این بودجه ندارند، طرح بودجهاز آنجاییکه اعضای پارلمان دید کنند. انتخاباتی شان، دریافت می

ع که یک اجتما ( استMUHURIی مدنی بنام )این فیلم مستند، داستان یک نهاد جامعهدهی با فساد و سوءمدیریت جدی مواجه شده است. رای

دهی تحقیق کنند و این خطر را بپذیرند که های رایی انکشاف حوزهی خود از بودجهکند در مورد سهمیهباسا کمک میی فقیر موممحلی را در منطقه

ایش در چهار والیت نم ACTAهای مرد، زن و جوان در شبکه 2111، این فیلم مستند به بیشتر از 4102در جریان سال از آنان حساب بخواهند. 

 در کابل نیز، نمایش داده شد.  ACTAنو تآسیس های نفر در شبکه 011چنان به بیش از داده شد؛ این فیلم هم

برای دولت افغانستان در مورد  کتاب رهنمای آموزشی و برنامه

 سازی پاسخگو به جندر بودجه
ی انکشافی سازمان ملل متحد است که با ی برابری جنسیتی برنامهپروژهدر برآوردن اهداف تعیین شده در گرفتن اندازی این برنامه سهمهدف از راه

ی برابری جنسیتی یک همکاری مشترک میان دولت جمهوری اسالمی افغانستان و پروژههمکاری وزارت امور زنان و وزارت مالیه پیش برده میشود. 

کتاب ها و نهادهای دولتی است. خانهو ارتقای ظرفیت وزارت الگوهای ترویج جندر. هدف این برنامه ایجاد ی انکشافی سازمان ملل متحد استبرنامه

، های هماهنگ شده میان دولت افغانستانی تالشبرای دولت جمهوری اسالمی افغانستان نتیجه جزوهسازی پاسخگو به جندر و آموزشی بودجه رهنما

های همکار ن، و وزارتو دموکراسی بود. در این راستا، وزارت مالیه، وزارت امور زنا ی صلحی برابری برای انکشافی سازمان ملل متحد و موسسهبرنامه

 کردند. جانبه یت صادقانه و همهو حما همکاری سازی پاسخگو به جندر،آزمایشی بودجهی در برنامه

این به معنای در نظر گرفتن نیازها سازی. ی بودجهم مراحل پروسهعد جنسیتی در تمابُ شامل کردنکاری است برای بودجه سازی پاسخگو به جندر راه

ی ارایهها، مشکالت و نیازهای متفاوت اند که باید در زنان و مردان اکثر دارای اولویتهای مختلفی زنان و مردان بدون امتیاز جنسیتی است. و اولویت

سطح کشور باید در نظر گرفته شود. های اقتصاد کالن در ال، در پالیسیخدمات از سوی دولت و اختصاص بودجه به این منظور و در عین ح

کند و به گذاری بهتر را فراهم میزمینه ی پالنمتمرکز است و  "مردم"سازی پاسخگو به جندر رویکرد و روش بودجه سازی است که روی بودجه

سازی پاسخگو به جندر اطمینان میدهد که بودجه نسبت به یقت بودجهدر حقهمین دلیل، بر نحوۀ اختصاص دادن منابع عمومی تاثیر مثبت دارد. 

 بنابرین، بصورت فعال برابری جنسیتی را تقویت میکند.  مسایل جنسیتی حساس است نه خنثی و

سازی پاسخگو به جندر را هنمای بودجهکتاب رهنما آموزشی برای آموزگاران و یک رو دموکراسی یک  ی برابری برای صلحدر این پروژه، موسسه

برای ی برابری برای صلح و دموکراسی در هندوستان وزارت مالیه، وزارت امور زنان، و موسسه آموزگارانآموزش دادن . تهیه کردبرای دولت افغانستان 
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اری، وزارت احیا و انکشاف دهات، وزارت کار، امور لت در وزارت معارف، وزارت زراعت، آبیاری و مالدو آموزش برای مأمورین دو چهار روز انجام شد

 اجتماعی، شهدا و معلوین، وزارت صحت عامه و وزارت تحصیالت عالی به مدت پنج روز در کابل دایر گردید. 

مبحث به پنج کتاب رهنما ن ایآموزشی تهیه شده است.  کتاب رهنماسازی پاسخگو به جندر برای آموزش مأمورین و مقامات دولت در مورد بودجه

ی افغانستان )به شمول تجربه سازی پاسخگو به جندر ی بودجه ی ملی افغانستان، بودجهتقسیم بندی شده است: جنسیت و نابرابری جنسیتی، پروسه

فایق آمدن به چالش ها و در، ای بودجه سازی پاسخگو به جندر، ابزار بودجه سازی پاسخگو به جنسازی پاسخگو به جندر، روش پنج مرحلهدر بودجه

به  های حساسلت(، طرح و ایجاد شاخصبودجه سازی پاسخگو به جندر در سطوح مختلف دوها فراروی بودجه سازی پاسخگو به جندر، و محدودیت

های مستند تعداد فیلمو یکی های آموزشی تعاملشامل برخی فعالیت کتاب رهنماسازی پاسخگو به جندر. این ی بین المللی از بودجهو تجربهجنیست، 

ی برابری برای صلح و دموکراسی به زبان دری ترجمه و زیرنویس شده بود که توسط موسسه سازی پاسخگو به جندردر مورد برابری جنسیتی و بودجه

 بود. 

سخگو به جندر در افغانستان، تهیه و سازی پاکتاب رهنما برای بودجه سازی پاسخگو به جندر به عنوان رهنمای مشورتی برای عملی کردن بودجه

ی در پروسهسازی پاسخگو به جندر، بطور مشخص مامورین دولت افغانستان مسوولین اجرای بودجه د. این کتاب رهنما برای استفادهبو آماده شده

اجراکنندگان الملی و کنندگان بینی مدنی، پارلمان، تمویلهای ذیدخل جامعهجناحچنان ی تطبیق و ارزیابی، دخیل اند، و همگذاری بودجه، پروسهپالن

 های انکشافی، تهیه شده بود تا آنان را جهت شناسایی روش موثر عملی کردن بودجه سازی پاسخگو به جندر در افغانستان کمک کند. پروژه

های مربوط به سطحی قابل دسترسی و فهم باشد تا بتوانند مفاهیم و تجربه در هر ای تهیه شده است که برای تمام افراداین کتاب رهنما به گونه

برای کسانیکه با بحث بودجه سازی پاسخگو به جندر آشنایی ندارند، سازی پاسخگو به جندر را درک کنند. در این کتاب مفاهیم اساسی و تعاریف بودجه

متخصص بودجه زمان شامل است. اگر شما ت در مورد بودجه سازی پاسخگو به جندر دارد، را همتجربه و معلوماکارهای عمیق تر برای آنانیکه و راه

باشید یا نباشید، یا حتا اگر شما متخصص جندر باشید یا نباشید، می توانید از این کناب استفاده کنید. اگر شما در سطح پالیسی 

زی میکنید، یا در تشکیل بودجه سهم میکنید، برنامه ریکنید، در بخش نظارت و ارزیابی فعالیت فعالیت میسازی 

که شامل  ی انکشافی برای یک قریهاگر شما یک پروژهکنید، این کتاب برای شما بسیار مفید خواهد بود. ایفا می

 توانداین کتاب رهنما می کنید،خانه را تهیه میی ساالنه یک وزارتکنید یا بودجهطرح میخانواده میشود،  411

سازی بودجه و نحوۀ مصرف آن در در پالیسیشما را کمک کند. این کتاب رهنما برای رسیدگی به مسایل جندر 

 نیز، کمک میکند. تمامی سطوح دولت، 
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 زنان به عدالت  تقویت دسترسی 
های حساس فرهنگی تقویت دسترسی زنان به عدالت را با استفاده از روشی برابری برای صلح و دموکراسی پروژۀ ، موسسه4102در جریان سال 

ی برابری برای صلح و دموکراسی در والیت پروان و داد و در حال حاضر نیز، موسسهاین پروژه تمام افغانستان را پوشش میتطبیق و اجرا کرد. 

مصوونیت زنان است که از طریق از یدار خشونت علیه زنان و حمایت دوامدار هدف کلی این پروژه کاهش پاپنجشیر این پروژه را در دست اجرا دارد. 

 . د حقوق زنان در چارچوب اسالمی اجرا میشودسکتورهای رسمی و غیررسمی عدلی و قضایی و باال بردن آگاهی عمومی در مور

و واحد خشونت علیه زنان لوی های امور زنان متعلق به ریاست مراکز حمایت از زنان سی به بخش ریاستی برابری برای صلح و دموکراموسسه

ها و های گفتگوی اجتماعی متشکل از زنان و مردان را در ولسوالیگروهها، ما سارندوالی در هر والیت، کمک تختیکی و فنی میکند. در کنار این کمک

های ی برابری برای صلح و دموکراسی برنامهدر هر والیت ایجاد کرده ایم. به عنوان بخشی از این پروژه، موسسهها دو واحد حل اختالف خانواده

مکاتب دخترانه و پسرانه، سکتورهای قضایی  و تساهل و همدیگر پذیری را به، آموزشی در مورد حقوق زن در اسالم، قانون منع خشونت علیه زنان

 ایه کرده ایم.و واحد حل اختالف خانوادها ار تسهیل کنندهسران مذهبی و اعضای ها، گاهرسمی، اساتید و محصالن دانش

ی برابری برای صلح و دموکراسی دیده، موسسهیت و ارتقای دسترسی به عدالت برای زنان آسیبی یکساله برای تقوبه عنوان بخشی از این پروژه

وی اجتماعی زنان و های گفتگکنندگان گروه، برای خطیبان مساجد، تسهیلعلیه زنانهای متعددی را در مورد قانون منع خشونت ورکشاپ

ها ارتقای آگاهی هدف از اجرای این ورکشاپ، در والیت پروان و پنجشیر راه اندازی کرد تا آگاهی و مشارکت عمومی را باال ببرد. کنندگانتسهیل

ی آنها به عدالت، حقوق زنان مطابق قانون محو خشونت علیه زنان، و اهیمت مشارکت و و عدم دسترسهای فراروی زنان عمومی در مورد محدودیت

گیری زنان در زندگی اجتماعی بود که از طریق آگاهی دادن به خطبای مساجد که نقش کلیدی در پخش معلومات و آگاهی به مردم محل سهم

در بخش مردان و زنان در مورد  CDGکنندگان ای تسهیلبر آموزگارانعالوه بر آن، جلسات آموزش بازی میکنند، اجرا شد. 

هایی که خطبا آموزش داده میشدند، مورد تطبیق قرار گرفت. هدف از آموزش در همان ولسوالی قانون محو خشونت علیه زنان

تا آنها بتوانند در های آموزشی برای متنفذین محلی بود اجرای برنامه آموزگاران

 را آموزش بدهند.  CDGاجتماعات مربوطه اعضای 

های مشابه، طرح فعالیتدر کنار ادامه دادن جلسات آموزشی در آینده نیز، 

سیار را در مورد قانون محو خشونت علیه زنان و  آموزگارانگزینش و آموزش 

عملی خواهد کرد تا کسانیکه از طریق این برنامه آموزش  حقوق زن در اسالم

ر مورد مسایل مربوط به حقوق زنان برای داده میشوند، جلسات آموزشی را د

ی تحت پوشش در گسترش ساحهعملی کنند. برای شاگردان مکاتب و مدارس، 

ان شهرونداز منتوعی  این پروژه در نظر دارد طیفهای مشخص شده، ولسوالی

به عنوان گرفته تا اعضای با نفوذ محلی، افغان را، از سران مذهبی 

 دهنده تحت آموزش قرار میدهد. آموزش
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 دادخواهی و آگاهی دهی 

 کنفرانس ملی زنان و انتخابات 
در ماه  یکی از بخش های خیلی مهم برای تقویت زنان همانا ترویج اشتراک مدنی آنها به شمول اشتراک آنها در روندهای ملی در افغانستان می باشد.

پریل ، موسسه برابری برای صلح و دموکراسی گفتمانِ ملی را با زنان در مورد انتخابات ریاست جمهوری که قرار بود در ماه ا4102فبروری سال 

والیت کشور در این کنفرانس اشتراک داشتند. رهبران زن بشمول وزیر  صحت عامه، وزیر امور زنان،  42زنان  از برگزار گردد، تدویر نمود.  4102

نان در رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، رییس جمعیت هالل احمر افغانی  داستان های پراز چالش  و دستاوردهای زندگی شان را با ز

 میان گذاشته و خواهان اشتراک وسیع این زنان در روند انتخابات گردیدند. 

 روز دوم این کنفرانس فضای را برای زنان فراهم ساخت تا با نهادها و کاندیدان ریاست جمهوری صحبت هایی داشته باشند. هیـئت مدیره شامل

امور داخله و نماینده سرمنشی خاص ملل متحد جواب های متعددی را در مورد برگزای رییس کمیسیون مستقل انتخابات، رییس کمیته امنیتی وزارت 

ت شفاف و عادالنه اطمینان دادند. در بعد از چاشت این کنفرانس، کاندیدان ریاست جمهوری، قیوم کرزی، انتخابات فراهم ساخته و از تدویر یک انتخابا

معاون داکتر هدایت امین خانم صفیه صدیقی، هریک الل؛ و معاونان نامزدان ریاست جمهوری داکتر اشرف اغنی، داوود سلطان زوی، قطب الدین ح

ن بخش با ارسال؛ سردار نعیم؛ خانم حبیبه سرابی، معاون زلمی رسول اشتراک داشته و خط مش های شان را در قبال زنان افغانستان ارایه کردند که ای

 سواالت و جوابات نیز توام بود. 

ن کنفرانس، این اشتراک کننده گان مسوده سندی را ترتیب کردند که در آن پیشنهادات مشخص را برای جناح های دخیل در انتخابات؛ در ختم ای

ت نهادهای جامعه مدنی، بزرگان اجتماعات و جامعه روحانیت، جوانان، رسانه ها، کمیسیون مستقل انتخابات، حکومت افغانستان، کاندیدان ریاس

اهای والیتی، گروه های مسلح دولت، کشورهای همسایه و اسالمی و جامعه بین المللی مبنی بر حمایت از یک انتخابات موفق، ارایه جمهوری و شور

 داشتند. 

این کنفرانس به تعقیب گفتمان زنان در زون شمال و برنامه آموزشی و مشورتی که در زون جنوب در مورد اشتراک مدنی زنان برگزار 

والیت افغانستان اشتراک داشتند. هدف از  برگزاری این  44زن از  01تدویر یافت که در آن بیش از ، گردیده بودند

گفتمان و برنامه مشورتی در زون شمال و جنوب این بود تا دیدگاه ها و نظریات زنان در هر دو زون مشخص 

 گردیده و درس های آموخته شده از انتخابات مورد شناسایی قرار گیرند. 
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ادل افکار با پالیسی سازان هندی در مورد بودجه سازی پاسخگو به تب
 جندر

تن از مقام وزارت امور زنان برگزار گردید. هدف از  این برنامه آموزشی  0تن از مقامات وزارت مالیه و  0روزه در دهلی جدید برای  2برنامه آموزشی 

و بودجه سازی در  این بود تا معلومات و دانش این مقامات در مورد بودجه سازی پاسخگو به جندر افزایش یافته و آنها بتوانند در هنگام پالیسی سازی

برای وزارت های خویش نگرانی ها و اولویت های جندر را در نظر بگیرند. این تریننگ از طرف سه پروفیسور هندی و رییسه  اجرایی موسسه برابری 

غیردولتی و سازمان زنان  صلح و دموکراسی تسهیل گردید. این برنامه توام با دیدار و مالقات از چهار وزارت، یک نهاد تحقیقاتی دولتی، یک موسسه

 ملل متحد بود و هدف از این نشست ها و دیدارها یادگیری از تجارب آنها در راستای تطبیق بودجه سازی پاسخگو به جندر بود. 

ن، این اشتراک ، مالقات و دیدار از یک موسسه غیردولتی بنام مرکز بودجه و حسابدهی دولت تنظیم گردید که به تعقیب آ4102اکتوبر  42به تاریخ 

مان زنان ملل کننده گان نماینده گان وزارت مالیه و وزارت طفل و زنان را مالقات کردند. روز بعد، اشتراک کننده گان مذکور با آفیسر برنامه های ساز

نده گان وزارت زراعت و وزارت متحد دیدار کردند و در بعد از ظهر همین روز از انستیتیوت ملی پالیسی و مالی عامه دیدار به عمل آمد و با نمای

 انکشاف دهات دیدارهای مفصل صورت گرفت. 

و همچنان  هدف  از  این دیدارها از وزارت ها این بود تا برای اشتراک کننده گان یک دانش عملی در مورد بودجه سازی پاسخگو به جندر فراهم شود

های انکشافی شان دیده شود و چالش ها و اینکه چگونه میتوان با  این چالش ها کنار تجارب دولت هند در راستای ادغام جندر در پالیسی ها و برنامه 

رویج و آمد، نیز بخشی اساسی از این دیدارها را شامل می ساخت. دیدار از نهادهای غیردولتی نیز این بود تا نقش نهادهای غیردولتی در راستای ت

 ود و اینکه چنین نهادها چگونه توانستند صدای شان را به گوش دولت برسانند. نهادینه سازی نگرانی ها و اولویت های جندر دیده ش

ل متحد به تاریخ برعالوه، مالقات با آقای یوتایا کٌمار، آفیسر ارشد بودجه وزارت مالیه و خانم بومیکا جیهاب،  آفیسر برنامه های دفتر سازمان زنان مل

سطح جهان به  بالترتیب صورت گرفت. در این مالقات ها، آنها ابتکارات وزارت مالیه را در سطح دولت  هند و همچنان در 4102اکتوبر  40و  42

اکتوبر انجام پذیرفت که درآن فعالین حقوق  42بحث گرفتند و پیشرفت ها را در این زمینه برجسته کردند. عالوه برآن، صرف غذای شب نیز به تاریخ 

چنان فضای موثرِ را این فرصت همزن و حقوق بشر، متخصصین وزارت مالیه و وزارت زنان و همچنان نماینده گان نهادهای غیردولتی حضور داشتند. 

برای اشتراک کننده گان فراهم ساخت تا به صحبت های اشخاصی گوش فرا دهند و با آنها صحبت هایی داشته باشند که سال های متمادی  از 

  زندگی شان را وقف مبارزه و تالش برای بهبود زندگی زنان نموده است. 
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 گفتمان در مورد درس های آموخته شده از انتخابات
جون  40به تاریخ  "درس های آموخته شده از انتخابات "سه برابری برای صلح و دموکراسی و اعضای کنسرسیوم صالح گفتانِ را تحت عنوان موس

تن در این گفتان شرکت داشتند که  شامل فعالین  00در کابل به منظور انعکاس درس  های آموخته شده از انتخابات، برگزار کردند. در کل،  4102

چگونه  "والیت کشور بودند. این اشتراک کننده گان کسانی بودند که قبال در کنفرانس تحت عنوان  41اعی و مدنی، و بزرگان اجتماعات از اجتم

 شرکت داشتند.  "میتوان انتخابات را به یک موفقیت تبدیل کرد

( کارکردهای دولت، کمیسیون 0وضوعات آتی بحث نمودند: این  اشتراک کننده گان براساس زون ها به سه گروپ تقسیم بندی شده بودند و روی م

( درس 4برداشت های کلی شان از روز انتخابات؛  (4انتخابات، کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی، کاندیدان و شهروندان افغان را در روند انتخابات؛ 

طرف بیناد انتخابات شفاف و عادالنه افغانستان )فیفا( نیز  ارایه  های آموخته شده برای انتخابات های بعدی. در این گفتمان یک پریزنتیشن جامع از

 گردید که در آن برخی از چالش ها و ریفورم ها مطرح گردید. 

( دالیل بحران ایجاد شده بعد از انتخابات چه بوده میتواند و چه راهکارهایی را 0دو سوال بسیار جدی به بحث گرفته شدند: 

( کمیسیون های انتخاباتی، کاندیدان و دولت چه 4میتوان روی دست گرفت تا تشنج های سیاسی کاهش یابد؛ 

حل کنند؟ پیشنهادات شامل موارد متعدد میگردد: قوانین و کاری را میتوانستند انجام دهند تا منازعه سیاسی را 

منافع ملی احترام شوند؛ مساله انتخابات از  مجراهای قانونی آن حل شوند؛ نهادهای مدنی فعاالنه برای 

 جلوگیری از بحران سهم بگیرند؛ کمیسیون های انتخابات باید در تمام روند انتخابات بی طرفانه عمل کنند. 
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 ملی شبکه والیتی زنان دادخواهی 
تن از زنان از شبکه های والیتی موسسه برابری برای صلح و دموکراسی که در بامیان، هرات، ننگرهار، قندهار،  40، 4102در ماه اکتوبر سال 

و کابل فعال می باشند برای مدت سه به کابل آمدند. در این مدت، این زنان با معاون کمیسیون مستقل انتخابات، داراالنشای شورای  فاریاب، کندز، 

مقامات  عالی صلح، نماینده گان نهادهای مدنی و سایر جناح های ذیدخل دیدار و گفتگو کردند.  در این مجالس، اعضای این شبکه های والیتی با این

و گو نمودند و دادخواهی های الزمه را در مورد نقش و حضور زنان در روند مصالحه و امنیت، سهم زنان در انتخابات و نقش شان در راستای محگفت

 فساد اداری،  ظرفیت پائین کارمندان دولت در سطح والیات و کمبود زیربناها،  انجام دادند. 

لح و دموکراسی گزارش دوم خویش را در مورد دیدگاه های زنان افغان در مورد انتخابات و فرصت ها در روز آخر این دیدارها، موسسه برابری برای ص

یره و چالش های موجود فرا راه اشتراک مدنی زنان به نشر سپرد. اعضای شبکه های والیتی زنان در این نشست حضور داشتند و نیز اعضای هیات مد

راک کننده گان پاسخ ارایه کردند. اعضای این شبکه ها موضوعات را به بحث گرفتند و به سوالهای اشت را تشکیل می دادند. آنها موضوعات مربوطه

که  در  بسیار ناب را در راستای اشتراک مدنی زنان و همچنان چشم دیدهای واقعی خویش را در میان گذاشتند. آنها همچنان به کارهایی اشاره کردند

در انتخابات، استخدام پرسونل اناث برای روز انتخابات، و ترویج حضور  سطح والیات از طرف اعضای این شبکه ها جهت افزایش میزان ثبت نام زنان

 زنان در انتخابات، صورت گرفته است. 

 ترویج حقوق زنان افغان
یک پسر در ماه اپریل، نگینه دراثر یک انفجار شوهرش را از دست داد. سه ماه بعد وی از طرف کاکایش مجبور میگردد تا با یکی از اقارب پدرش که 

بخاطری داشتن مشکالت مالی، کاکایش تصمیم گرفته بود که وی را به فروش برساند. زنان شبکه والیتی فاریاب این ساله می باشد، ازدواج نماید.  3

اجباری نه قضیه را دنبال کردند. با حمایت اعضای شبکه، مالامامان و بزرگان قریه، نگینه  توانست که صدایش را بلند کند و در برابر این ازدواج 

یت فاریاب بگوید. نگینه نمیخواست که به خانه کاکایش برود زیرا او نگران بود که شاید کاکایش وی را دوباره بفروسد. وی اکنون در خانه امن در وال

 زندگی می کند. 

ان فاریاب شناسایی گردید. اعضای این به تعقیب قضیه نگینه، دو قضیه خشونت خانواده گی دیگر نیز در این والیت از طرف اعضای شبکه والیتی زن

مینان دادند شبکه فورا وارد عمل شده و اقدامات جدی را روی دست گرفتند و هماهنگی الزم را با مقامات دولتی بعد از اجازه قربانی انجام دادند و اط

دهند و یکی از بزرگان قریه را موظف کرده اند تا از که قربانیان از حمایت های الزم برخوردار شوند. اعضای شبکه بازدیدهای تعقیی را انجام می 

یدگی به قضایای خشونت های حفاظت این قربانیان اطمینان دهند. همچنان، در سایر والیات نیز اعضای این شبکه نقش های حمایتی را در جهت رس

ا نهادهای دولتی و همچنان ایجاد هماهنگی  برای مساعدت فامیلی ایفا می نمایند که این امر شامل رجعت دهی قربانیان به مقامات، تعقیب قضایا ب

ی والیتی زنان فاریاب، کندهار، بامیان، ننگرهار در ورکشاپ های آموزشی درمورد محو خشونت علیه این قربانیان می باشد. برعالوه، اعضای شبکه ها

 زنان نیز اشتراک داشتند.
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 تحقیق و ارزیابی

افغان موسسه برابری برای صلح و مجموعه ای از دیدگاه های زنان 
 دموکراسی

  ای مجموعه که "4102 – زنان های دیدگاه از ای مجموعه"امسال، موسسه برابری برای صلح و دموکراسی یک سلسله تحقیقات را تحت عنوان 

انعکاس دهنده دیدگاه های زنا می باشد  و اند مواجه آن با افغان زنان که باشد می جدی بسیار موضوعات درباره موسسه این های گزارش و نشرات از

بود. این  "زنان، صلح و امنیت در افغانستان: نگاهی به گذشته برای حرکت به پیشرو "را روی دست گرفت. اولین گزارش این مجموعه تحت عنوان 

. این گزارش نگاهِ دوباره به راهکار صورت گرفته بود 4104والیت افغانستان در سال  41زن در  22جلسات مشورتی همراه با  3گزارش براساس 

ته تا مشخص گردد که افغانستان در این راستا چگونه به پیش برود زیرا افغانستان در مرحله انتقال سیاسی و شورای عالی صلح انداخ 4102صلح 

  باشد. امنیتی قرار دارد. گزارش مکمل در ویب سایت موسسه به زبان های دری، پشتو  و انگیسی قابل دسترس می 

به دست نشر  "زنان و انتخابات در  افغانستان: چالشها و فرصت ها فرا راه اشتراک مدنی زنان"دومین گزارش از این سلسله گزارشات تحت عنوان 

صورت گرفت.  4104والیت کشور در اخیر سال  03مصاحبه های اختصاصی در  03زن  و  21جلسات مشورتی با  0رسید. این تحقیق براساس 

 نانی که در مصاحبه های اختصاصی شرکت داشتند کسانی بودند که قبال در کنفرانس زنان و انتخابات قبل از برگزاری انتخابات شرکت داشتند.ز

و  در نظر گرفتن انتخابات پارلمانی پیشرو، این سند مشخص می سازد  4102باتوجه به درس های آموخته شده از انتخابات ریاست جمهوری سال 

د هنوز ام موارد باید بسیار جدی در نظر گرفته شود تا باعث بهبود و افزایش اشتراک مدنی زنان گردد. کامال هویدا است، باوجود دستاوردهای زیاکه کد

 هم کارهای زیادی الزم است تا در راستای تضمین حقوق مدنی زنان صورت گیرد. این سند یافته ها را در این مورد مطرح ساخته و پیشنهادات

 ، ارایه می دارد. 4102مشخص را جهت رفع موانع فرا راه حضور دموکراتیک زنان در سال 

افغانستان: ارزیابی پیشرفت دولت افغانستان در قبال  4102به سلسله  این گزارشات، این موسسه نشر کارت گزارشدهی برابری جنسیتی سال 

بدین سو؛ دولت جمهوری  4110از سال  تعهداتش برای زنان و برابری جنسیتی، را اعالم می دارد.

تعهدات واضح را در راستای حقوق زنان و برابری جنسیتی در  4411اسالمی افغانستان بیشتر از 

قوانین، معاهدات، موافقنامه ها، پالیسی ها و استراتیژی ها، انعکاس داده 

است که این رقم بیشتر از آن تعهدات لفظی بی 

سال  21شماری می باشد که که در 

گذشته صورت گرفته است. این تحقیق 

به بازنگری این تعهدات در ساحات 

مختلف پرداخته است: روندهای 

صلح و مصالحه، امنیت، 
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صحت، معارف، اقتصاد، دسترسی به عدالت، خشونت علیه زنان، دسترسی به منابع وخدمات، سهمگیری سیاسی، فرصت های اقتصادی و کاریابی، 

باوجود تعهدات بسیار قوی دولت در راستای تقویت حقوق زنان، پیشرفت های که تا کنون  یب پذیر، و افزایش آگاهی عامه.حفاظت از گروپ های آس

 صورت گرفته است در برابر اهداف های بلند پروازانه تعیین شده خیلی ناچیز بوده  است. 

امنیت، صحت، معارف، اقتصاد، دسترسی به عدالت، خشونت علیه روندهای صلح و مصالحه، این گزارش تعهدات دولت را در عرصه های مختلف؛ 

د زنان، دسترسی به منابع وخدمات، سهمگیری سیاسی، فرصت های اقتصادی و کاریابی، حفاظت از گروپ های آسیب پذیر، و افزایش آگاهی عامه مور

ذکر مورد ارزیابی قرار داده است و البته قابل ذکر است که این پیشرفت ها و کمبودات را در تمام ساحات فوق ال این گزارشارزیابی قرار می دهد. 

ای ارزیابی دیدگاه های زنان را انعکاس داده و با اعضای شبکه های والیتی در شش والیت افغانستان صورت گرفته است که شامل مطالعه اسناد ه

هداتش در هر بخش مورد درجه بندی قرار گرفته است که بعدا این برای تع دولت مورد نیاز و همچنان مصاحبه ها با جناح های ذیدخل، می باشد.

یز مورد درجه بندی ها تجزیه و تحلیل شده اند. این سند همچنان موفقیت ها دولت را  برجسته ساخته و ساحاتی را که باید کاری بیشتر صورت گیرد ن

 شناسایی قرار داده است. 

 0432بازنگری مستقل مسوده بودجه ملی سال 
نظارت از ایتالف افغانها برای شفافیت و حسابدهی موسسه برابری برای صلح و دموکراسی  در استفاده از بودجه ملی به عنوان یک ابزارداخواهی برای 

واضح  بدین سو، بودجه ملی را مورد ارزیابی مستقل قرار داده و یک نسخه ساده و 0434عرضه خدمات دولت، پیشگام شده اند. این موسسه از سال 

ی جامعه از بودجه ملی را برای اعضای مجلس نماینده گان،  جامعه مدنی و رسانه ها تقدیم می دارد. این روند در نظر دارد تا نظریات و دیدگاه ها

ام این روند مدنی در پالن گذاری، اجرا، نظارت و گزارش دهی بودجه ملی شامل گردیده و تاکید بیشتر روی نقش نهادهای مدنی و شهروندان در تم

 می باشد. 

بودجه و  با این پروژه ساالنه، این موسسه در نظر دارد تا یک نسخه واضح و ساده از بودجه ملی را برای شهروندان تقدیم داشته تا آنها بدانند که

ی یابد، چگونه است. این تخصیص آن در زندگی روزمره شان به چه مفهوم است و اینکه کیفیت خدمات که در مقابل بودجه تخصیص شده انجام م

این روند  بازنگری همچنان کمک می کند پارلمان افغانستان را تا بودجه ملی را مورد مرور و بازنگری بهتر قرار داده و در تصویب آن تصمیم بگیرند.

 برعالوه در نظر دارد تا همواره دیدگاه های جامعه مدنی در بودجه ملی انعکاس یابد. 

بوده که به پارلمان ارسال گردید تا آنها در اتخاذ تصامیم بموقع از آن مستفید شوند و   0432ی از بازنگری بودجه ملی سال این بازنگری خالصه ا

، موسسه برابری برای صلح و دموکراسی همچنان ارزیابی جامع تر بودجه ملی 4102ریفورم های را در مدیریت مالی عامه در نظر گیرند. در سال 

را نیز مشخص می  0434ام داد که تخصیصات را در مقابل شاخص های کلیدی مشخص می ساخت و همچنان قطعیه سال را انج 0432سال 

 برمبنای بودجه منظور شده ارایه خواهد گردید.  4102سازد. این ارزیابی ساالنه در ربع اول 

 ، پشتو انگلیسی قابل دریافت می باشد. در ویب سایت این موسسه به زبان های دری 0432گزارش مستقل مسوده بودجه ملی سال 
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ترتیب بودجه بهتر: ارزیابی مؤثریت بودجه ملی و عرضه خدمات در 

 سکتور معارف و صحت

می باشد،  موسسه برابری برای صلح و دموکراسی تحقیق را در مورد عرضه خدمات که  درحالیکه دولت جمهوری اسالمی افغانستان در مرحله گذار 
رد دهه ی تحول بیانگر ارتباط میان روند بودجه ملی و عرضه خدمات می باشد،  انجام داده  است.  با انتقال سیاسی و امنیتی که در حال اجرا بوده  و وا

خود را پیدا نموده  زیرا مساعدت های خارجی در حال کاهش است. با موانع احتمالی بودجه،  میگردد، موثریت بودجه سازی هرچه بیشتر اهمیت
اطمینان بخشیدن از موثریت و کارایی پالنگذاری و تطبیق بودجه خیلی حیاتی می باشد. این گزارش به ابعاد مختلف روش های بودجه سازی در 

والیت کشور جمع آوری گردیده  ۸وصحت متاثر می سازد، پرداخته است که این معلومات از  افغانستان که مؤثریت عرضه خدمات را در سکتور معارف
 که پیشنهادات  مشخص برای جناح های ذیدخل ارایه می دارد. 

ود مینماید که این گزارش رابطه ای را میان عدم موثریت و ناکارایی عرضه خدمات با آمار بودجه ملی و اسناد مربوطه به تحلیل گرفته و  چنین وانم
(، عدم فراهم بودن مقدار کافی بودجه اختیاری در بودجه ملی، طرزالعمل های مغلق، عدم ظرفیت کافی در سطح والیات ) تا حدی هم در سطح مرکز

ا در روند بودجه موجودیت فساد اداری، ناتوانی دولت در تسهیل بخشیدن میکانیزم های مؤثر برای بودجه سازی والیتی، کاستی های اساسی وعمده ر
 افغانستان مطرح می سازد که کیفیت عرضه خدمات صحی و آموزشی را صدمه زده است. 

خدمات و نشر این گزارش و یافته های آن به شهروندان، رسانه ها و نهادهای مدنی به این منظور بود تا باعث ایجاد یک گفتمان عامه در مورد عرضه 

هیات تن از نماینده گان جامعه مدنی، موسسات دولتی و غیردولتی و رسانه های ملی حضور داشتند.  21به تعداد بودجه سازی باشد. در  این برنامه 

سابدهی و مدیره این برنامه را محترم ادریس عمرزاد به نمایندگی موسسه، محترم حیات اهلل بیان به نمایندگی از ایتالف افغانها برای شفافیت  و ح

 اینده از جامعه باز افغانستان، تشکیل می داد.  محترم فرهاد فقیر به نم

 این گزارش در ویب سایت موسسه قابل دریافت می باشد. 
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 شبکه والیتی زنان
 

به منظور یکجا ساختن زنان از عرصه های مختلف زندگی، ایجاد نمود تا  4104موسسه برابری برای صلح و دموکراسی شبکه والیتی زنان را در سال 

میان خود  دراین زنان بتوانند برای برنامه های آموزشی و ارتقای ظرفیت شان کار نموده و زمینه های را برای روی کار سازی ایتالف ها و اتحادیه ها 

و همچنان شان و سایر اقشار اجتماع، فراهم نمایند. اعضای این شبکه ها در راستای یادگیری پروسه های صلح و انتقال سیاسی و امنیتی گام برداشته 

منازعات را حل نمایند و  توجه دارد تا تاثیرات این پروسه ها را در زندگی روزمره زن افغان چه بوده و چگونه میتوانند روند صلح را تحکیم بخشیده،

مسایل مربوط به زنان را در سطح محالت نظارت می نمایند. این شبکه ها همچنان سایر مسایلی را که مانع حضور و پییشرفت زنان می گردد 

 شناسایی نموده و راه کارهای مناسب را برای مطرح ساختن و رسیدگی به آن، پیشنهاد می نمایند. 

برابری برای صلح و دموکراسی ارزیابی مستقل را از این شبکه ها انجام داد تا پیشرفت های صورت گرفته و درس های در سال کنونی، موسسه 

 آموخته شده را جهت بهبود هرچه بیشتر این شبکه ها روی دست گیرند و تاثیرات آن به حد اکثر برسانند. 

 حمایت از حضور زنان در پروسه های صلح در سطح محالت

شبکه ، اعضای شبکه های والیتی زنان در سراسر کشور فعاالنه برای اشتراک زنان در پروسه های صلح دادخواهی نمودند. 4102در تمام سال 

فامیل ها والیتی زنان فاریاب روی موضوعات مختخلف زنان و خانواده های شان کار می نماید. در ماه  مارچ، شبکه والیتی زنان فاریاب مجالس را با 

ست. اعضای تن به پروسه صلح پیوسته ا 420و اشخاصی که به پروسه صلح پیوسته بوددند، برگزار نمود چون گزارش شده بودد که اخیرا به تعداد 

ردد تا شبکه والیتی فاریاب با شورای عالی صلح از رابطه حسنه برخوردار می باشد. مجالس هماهنگی متواتر با اعضای شورای عالی صلح برگزار می گ

شخاصی که دوباره به این زنان از پروسه های صلح باخبر باقی بمانند. اعضای شبکه والیتی زنان نقش خیلی فعال را میان کمیته های صلح والیتی و ا

پروسه صلح پیوسته اند ایفا می نماید و اطمینان می دهد که مساعدت های که برای این اشخاص وعده شده اند، 

فراهم می گردد. برعالوه، این زنان بازدیدهای پیهم را انجام می دهند تا اطمینان دهند که این اشخاص دوباره 

 به جنگ رو نمی آورند. 

رگان منطقه، اعضای شبکه والیتی زنان کندز مجالس متعددی را با کمیته های صلح درهماهنگی با بز

پروسه صلح به چه چیزهای نیاز  والیتی تدویر نمودند. تمرکز  این مجالس روی موضوعات می باشند که

. رییس کمیته صلح والیتی وعده سپرده است که در مورد کارکردهای دارد و اینکه چه باید انجام شود

ای کمیته صلح تجدید نظر نموده و نقش زنان را در این روند تقویت می نماید.  شبکه والیتی زنان اعض

قندهار در سطح محالت به ویژه در مناطقی که خانواده ها با شورشیان احاطه شده اند، کار می نماید. از 

ان را طریق مجالس و دادخواهی های منظم، از مادران خواسته است تا پسران و شوهران ش

از پیوستن به صفوف  شورشیان منع نمایند. یکی از مادران داستان خویش را اظهار 

 داشت که چگونه مانع رفتن پسرش به گروه شورشیان شد. 

شورای عالی صلح یکجا با زنان افغان، جامعه مدنی، شبکه های زنان و 

جوانان یک کمپاین سراسری را در کشور به راه  انداختند و خواستار 

روز ادامه  41صلح و ختم خشونت گردیدند. این کمپاین برای مدت 

داشت و هدف از آن جمع آوری امضا از اقشار و گروه 

های مختلف جهت برقراری صلح در کشور 

این یک خواست از حکومت بود. 

افغانستان، گروه های مسلح 
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نمایند. موسسه برابری برای صلح و دموکراسی همچنان عضو کمیته کاری  دولت و جامعه جهانی بود تا راه های مشترک را برای رسیدن به صلح پیدا

 برای طرح و تطبیق این کمپاین بود. 

نشر  "بازمانده گان جنگ و انتقال "، موسسه برابری برای صلح و دموکراسی همچنان گزارش شبکه منطقوی زنان را تحت عنوان 4102در سال 

یایی بنیاد آس کرد. در  این برنامه دانشجویان دانشگاه ها، رسانه ها و نهادهای مدنی حضور داشتند. هیات مدیره این برنامه محترمه نجال ایوبی، معاون

و عضو شبکه منطقوی زنان، محترمه هوسی وردک، معاون موسسه برابری برای صلح و دموکراسی و عضو شبکه منطقوی زنان، آقای مسعود عزیزی 

مام د. تمعین وزارت امور داخله، آقای نعمت اهلل سایر مشاور تخنیکی کمیته مشترک نظارت و ارزیابی و محترم شاپور احمدی مشاور وزیر داخله بودن

والیت ابراز داشتند. براساس تجارب زندگی زنان افغان، این گزارش  0این سخنوران حمایت شان را از این کار برجسته در راستای تالش زنان در 

 همچنان دیده های زنان را در مورد صلح، امنیت و نظامی سازی مساعدت ها مطرح می سازد. 
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 (ایتالف افغانها برای شفافیت و حسابدهی )اکتا

را ائتالف افغانها برای شفافیت و حسابدهی )اکتا( شبکه ای می باشد که مبنای آن را اجتماع های مردمی تشکیل داده و این شبکه عرضه خدمات 
ری اعضای این ایتالف در سطح مرکز پالن گذاری روند بودجه ملی را مورد بازنگنظارت نموده و برای بهبود حکومتداری خوب دادخواهی می نماید. 

قرار می دهد و در سطح محالت اعضای این شبکه از تطبیق روند بودجه و عرضه خدمات در مناطق شان نظارت می نمایند و  نهادهای مربوطه را 
  ری،بخاطری عملکرد شان حسابده قرار می دهند.  این موسسه ایجاد چنین شبکه ها را حمایت نموده و اعضای شان را در مورد مبارزه با فساد ادا

 شفافیت، حسابدهی و میکانیزم نظارت اجتماعی تحت آموزش قرار می دهد و آنها را جهت تدوین و تهیه پالن های دادخواهی شان کمک می نماید.

 گسترش ایتالف افغانها برای شفافیت و حسابدهی )اکتا(
، این موسسه پروژه ای دیگری را روی دست گرفت که توانست از این طریق شبکه اکتا را در ولسوالی های ده سبز، قره باغ و 4102در ماه جوالی 

 ایندشت برچی کابل گسترش دهد. شهری سازی  آینده افغانستان را تشکیل میدهد طوریکه انتقال سیاسی و امنیتی در اجرای چنین امری نقش دارد. 

انتخاب گردیده اند که پایتخت را به نواحی جوانان، اهمیت سیاسی و جغرافیایی  ویژگی های نواحی بنابر داشتن سوابق منازعه و مقاومت محالت، 

  جنوبی، شمالی و شرقی کشور وصل می کند. 

و ترتیب پالن های دادخواهی بود تا آنها بتوانند هدف از تطبیق این پروژه ایجاد  شبکه های جوانانان و حمایت از این جوانان در راستای تهیه 

 اجتماعات شان را تقویت نموده و انتقال صلح آمیز را در  این مناطق ترویج دهند و همچنان ظرفیت آن در عرصه های مدنی تقویت گردد تا در

ضو جدید  ایجاد نمود. برعالوه تطبیق این پروژه، ع 033شفافیت و حسابدهی بیشتر سهم بگیرند. این موسسه این شبکه ها را در مناطق متذکره با 

که تمویل کننده این پروژه می باشد، دو پروژه های کوچک دیگر را براساس طرح های که از طرف اعضای این شبکه ها و موسسه  CCIدفتر 

مردم محل پروژه خیاطی و مرغداری، در  برابری برای صلح و دموکراسی تدوین گردیده بود، حمایت مالی و تخنیکی نمود. در ولسوالی قره باغ،

 ولسوالی ده سبز مردم خیاطی و کتابخانه و در دشت برچی مردم از کورسهای کمپیوتر وکتابخانه مستفید شدند. 

 ترویج حکومت داری خوب و مبارزه علیه فساد اداری از طریق اکتا 

، اعضای شبکه اکتا در سراسر افغانستان به اقدامات عملی دست زند و آنچه را آموخته بودند در راستای نظارت از عرضه خدمات و 4102در سال 

و اعضای شبکه اکتا در ولسوالی شیبر بامیان با ولسوال دیدار نمودند و مشکالت شان را مطرح ساختند ترویج حکومت داری خوب به نمایش گذاشتند. 

همچنان خواستار راه های حل نیز گردیدند. این اشتراک کننده گان از کمبود خدمات آموزشی، صحی، آب، وضعیت خراب سرک ها و غیرفعال بودن 

ورت یز صبند برق آبی شکایت داشتند و از مقامات محلی خواهان توجه جدی در این راستا گردیدند.  یک تظاهرات صلح آمیز در بامیان در ماه جنوری ن

گرفت که از دولت خواسته شد تا قرارداد امنیتی را با ایاالت متحده امریکا امضا نماید. در این تظاهرات صلح 

آمیز، فعالین اجتماعی و مدنی بامیان از رییس جمهور کرزی  خواست تا تصمیم لویه جرگه را 

 تعقیب نماید و قراردا را به امضا برساند. 

خبرنامه ای را ایجاد کردند که ماه  دوبار به نشر میرسد  شبکه اکتا همچنان در بامیان

که انعکاس دهنده مشکالت مردم بامیان می باشد. اعضای شبکه چنین خبرنامه ای 

را ایجاد کردند تا موضوعاتِ را که دولت و مردم محل به آن توجه نمی کنند 

ن خبرنام موضوعاتِ که در ایبرجسته ساخته و راه های برای آن جستجو نمایند. 

بازتاب می یابد بیشتر موضوعات دادخواهی 

می باشد که از طرف اعضای اکتا و 

شبکه والیتی زنان مورد شناسایی 
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ا پخش و قرار میگیرند و یا اینکه روی آن کار جریان دارد. این خبرنامه میان دفاتر  دولتی، دانشجویان دانشگاه ها، دوکان های محلی و سایر جاه

 این ابتکار از طرف اداره محلی بامیان مورد استقبال قرار گرفته است. توزیع میگردد. 

دند. این در هرات، اعضای اکتا مجلسی را با مقام شهرداری هرات و ریاست آب و برق در مورد آب آشامیدنی در قریه نوآباد ولسوالی انجیل برگزار کر

انجام دهند و منابع آبی را شناسایی نمایند. انجنیران ساحوی توظیف گردیدند و اعضای اعضا مقامات را متقاعد ساختند تا یک سروی را در این منطقه 

دمات  شبکه همچنان تیم های را توظیف نمودند تا این انجنیران را حمایت نمایند. سرعت بیش از حد موترهای پولیس در شهر باعث گردیده بود تا ص

نند که این خود یک نگرانی بزرگ بود که باید مورد رسیدگی قرار میگرفت. اعضای اکتا این مساله و آسیب های را  به مردم هرات در برخی موارد برسا

 را با قومندانی والیت هرات در میان گذاشتند و وی همچنان موافقت نمود که اقدامات الزم را در این مورد اتخاذ نماید. 

مشکالت  در والیت ننگرهار، اعضای اکتا با معاون ریاست معارف والیت ننگرهار دیدار نمودند و مشکالت دختران دانشجو را با آنها مطرح ساختند که

 شان شامل عدم موجودیت سهولت های ترانسپورتی و آب آشامیدنی بودند. اعضای اکتا لیستِ از دخترانی را که به خدمات ترانسپورتی دسترسی

را  نداشتند تهیه و به مقام معاونیت معارف تحویل دادند  تا برای شان راه های حل مناسب جستجو گردد تا این توان پرداخت مصارف ترانسپورتی

 داشته باشند. درنتیجه، یک مکتوب به وزارت معارف در این مورد ارسال گردید تا برای دختران سهولت های ترانسپورتی فراهم شود. 
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 سازمانیانکشاف 

 برنامه آموزشی نظارت و ارزیابی 

وی امسال موسسه برابری برای صلح و دموکراسی، سیستم نظارت و ارزیابی خویش را بهبود بخشیده و سیستم نظارت و  ارزیابی براساس نتیجه را ر

برای چارچوب نظارت و ارزیابی این موسسه دست گرفته است و همچنان پالیسی جدید نظارت و ارزیابی را معرفی نموده است. این سند یک رهنمود 

سنجش و  می باشد. این سیستم نظارت بیان می دارد که فعالیت ها چگونه مورد ارزیابی قرار گرفته و تاثیرات دراز مدت و  اهداف نهایی چگونه مورد

ارزیابی دفتر و جزییات بیشتر در مورد پروسیجرهای  ارزیابی قرار گیرد.  این رهنمود شامل اساست نظارت و ارزیابی، ارایه کلی از سیستم نظارت و

 (تحقیق4(برنامه های آموزشی و 4( پروژه ها/برنامه ها، 0نظارت و ارزیابی مطابق به مولفه های این موسسه می باشد: 

یی پروژه را برعالوه تمرکز بیشتر روی اینکه آیا ما پروژه را تطبیق کردیم و یا خیر، رویکرد جدید موسسه براین است تا موضوعات کیفی و تاثیرات نها

جستجوی نواقص نیز در نظر داشته باشد. رویکرد جدید این موسسه همچنان بیشتر تمرکز روی نظریات در مورد نتایج دراز مدت فعالیت ها داشته و در 

برای و کمبودی  ها نیز می باشد تا ازآن به عنوان یک فرصت برای بهبودی و پرساختن خالها در آینده استفاده شود و همچنان وسیله ای باشد تا 

 تمویل کننده گان و شرکا در مورد رویکرد ها و مقاصد صحبت گردد.  

حت آموزش نظارت و ارزیابی قرار گرفتند. هدف از برگزاری این برنامه آموزشی این بود تمام کارمندان این موسسه ت 4102اگست  04 -01تاریخ از 

ژه ها، این تا یک سیستم جامع نظارت و ارزیابی تدوین گردیده و ظرفیت کارمندان در این مورد نیز افزایش یابد. به منظور تطبیق بهتر و موفقانه پرو

د تا کارمندان بصورت موثر و کارا پروژه ها را بتوانند تطبیق نمایند و نه تنها نتایح کوتاه مدت پروژه را موسسه این برنامه آموزشی را راه اندازی نمو

در روزهای اول الی سوم تریننگ، بیشتر موضوعات کلی در مورد بلکه نتایج دراز مدت و هدف نهایی پروژه را نیز مورد ارزیابی و سنجش قرار دهند. 

ید و در روز چهارم کار عملی صورت گرفت تا اشتراک کننده بدانند که سیستم نظارت و ارزیای چگونه در عمل کار می نظارت و ارزیابی مطرح گرد

این کارهای عملی شامل پرکردن فورمه های ارزیابی خطرات، تحلیل جناح های ذیدخل، چارچوب منطقی پروژه و پالن برای جمع آوری ارقام نمایند. 

 می باشد. 

ظارت و ارزیابی این موسسه شامل گزارش  دهی ماهوار و همچنان مجالس ربعوار می باشد. این فورمه های نظارت و ارزیابی برای هر نسیستم جدید 

 پروژه الزامی می باشد. یک دیتابیس نظارت و ارزیابی نیز فراهم شده است و همواره معلومات در آنجا ذخیره گردیده و افزود می گردد. 

 رتدوین پالیسی جند
تدوین  4102برعالوه تدوین پالیسی جدید برای نظارت و ارزیابی، این موسسه پالیسی جندر را نیز در سال 

نمود. پالیسی جندر براساس این درک تدوین یافته است که نابرابری جنسیتی ریشه عمیق داشته و 

 تبعیض جنسیتی به اشکال مختلف صورت میگیرد. تا حد زیاد، تالش صورت گرفته است که

عملکردها و فعالیت های تمام کارمندان این موسسه حساس به جندر بوده و این امر نه 

تنها در سطح اداره بلکه در سطح تطبیق فعالیت ها و پروژه ها در محالت نیز در نظ 

گرفته شود.  پالیسی جندر یک تعهد برای آن تالش ها می باشد. هدف کلی این 

داره و با سایر شرکا و در سطح محالت ایجاد است تا یک محیط توانا را در میان ا

نماییم تا در آن زنان قادر به اجرای فعالیت های خویش باشند و حساسیت جندر 

 را تقویت نماییم. 

پالیسی جندر این موسسه برای استفاده در 

داخل اداره و همچنان بیرون از اداره 



 20 

و رهنما در برابر مسایل جندر برای تمام کارمندان بخش اداری، برنامه و تحقیق عمل نموده تدوین یافته است.  در داخل اداره، این سند به عنوان یک 

اید در  این آنها در برابر مسایل جندر باید حساس باشند. تمام کارمندان موسسه باید تحت آموزش در مورد پالیسی جندر قرار گیرند و کارمندان جدید ب

 اید یک نسخه چاپی آن را داشته باشند. مورد آگاهی داده شوند. تمام واحد ها ب

تفاده قرار گرفته در بیرون از دفتر، این پالیسی به عنوان یک منبع برای افراد و نهادهای که در راستای نابرابری جنسیتی  میخواهند اقدام کنند مورد  اس

شان، بهره مند شوند. این سند همچنان میتواند به عنوان یک  و میتوانند از این سند برای نهادینه سازی ابعاد مختلف  جندر در فعالیت های موسسه

هدات در تعهد عامه مورد استفاده قرار گیرد و سایر نهادها می توانند از این سند به عنواین یک وسیله برای اجرای تعهدات این موسسه در قبال تع

 راستای برابری جنسیتی، استفاده  نمایند. 

 ای صلح و دموکراسی در عمل:اصول اساسی موسسه برابری بر

 ترویج اشتراک زنان در سطح ملی و محلی .0

 تقویت زنان جهت شناسایی راه های حل مشکالت و دادخواهی برای آن .4

 ایجاد شبکه ها و ایتالف ها  .4

 ترویج اشتراک زنان و دیدگاه ها آنها در تمام عرصه ها .2

 دادخواهی  .2

 ترویج برابری جنسیتی  .0

 عدم صدمه رساندن .2

 مردان حامیسهم دهی  .0

 ترویج برابری جنسیتی از مجرای اسالم  .3
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 کارمندان جدید موسسه

این موسسه را ترک کردند، قدردانی کنیم. ما سپاس گزار زحمات خانم صمیمه  4102ما از زحمات و تالش های همه جانیه همکارانی که در سال 

 و برایدرانی می باشیم که به عنوان مشاور  ایفای وظیفه نمود و ما را کمک  کرد تا پالیسی ها و رهنمودهای اساسی این موسسه را بهبود ببخشیم 

رشد این موسسه سهم بزرگ ایفا نمود. ما همچنان از خانم هوسی وردک و هما صافی، معاونین این موسسه جهت تالش های شبانه روزی شان در 

ور، راستای ترویج و تقویت حقوق زنان از طریق برنامه ها و دادخواهی های شان، قدر دانی می کنیم.  ما همچنان از فعالیت های محترم سلیم ان

ارد. ول مالی و محترمه مری هوبر مشاور تخنیکی تشکر و قدردانی میکنیم. آنها هرچند دفتر را ترک کردند اما همکاری های شان هنوز هم ادامه دمسو

 این موسسه همچنان تمام زحمات این همکاران تصدیق نموده و برای شان به نمایندگی از زنان و جوانان افغانستان آرزوی موفقیت می نماید. 

با ما پیوستند. محترم ادریس عمرزاد که به عنوان معاون موسسه  4102برعالوه، ما خرسندیم که همکار دیگر خود را به معرفی میگیریم که در سال 

دیریت در بخش های مساله را از نهادهای ملی، بین المللی و دولت با خود دارد که در بست های متعدد مدیریت  01ایفای وظیفه می نماید و تجربه 

برای گسترش برنامه های این موسسه انجام داده  4102پروژه و استراتیژی ارتباطات کار نموده است. وی تالش های خستگی ناپذیری را در سال 

است و ما خواهان همکاری های بیشتر وی در سال کنونی می باشیم. ما همچنان آمدن محترم واجد خان را به عنوان مسوول مالی خوش آمدید 

ساله در حسابدای، محاسبه، مالی و تفتیش دارد. وی دارای دو سند تحصیلی حسابداری، یک سند لیسانس در اقتصاد و دیپلوم در  0گوییم.  او تجربه می

 تجارت دارد. 

انشگاه پونه هند در رشته محترمه نوریه سلطانی اخیرا به عنوان مسوول برنامه ها و دادخواهی با این موسسه پیوسته است. وی دارای سند تحصیلی از د

 حقوق می باشد و دارای چندین سال تجربه کاری در بخش های مدیریت، نظارت، دادخواهی و برنامه ها می باشد. این موسسه چشم به راه همکاری

 های بیشتر بانو سلطانی  جهت رشد و انکشاف این موسسه می باشد. 

به این موسسه پیوست و این اداره را در بخش های تحقیق، تجهیز منابع مالی، و  4102محترم موریتس راد همچنان به عنوان همکاری درساا 

در لندن تکمیل نموده و در اجرای تحقیقات اجتماعی آموزش دیده  SOASدادخواهی همکاری می نماید. وی تحصیالت ماستری اش را در دانشگاه 

، عرضه خدمات، حکومتداری ملی، شفافیت و حسابدهی، نظارت وارزیابی حکومتی و است. در این موسسه، وی تحیقات را در زمینه حکومتداری خوبی

 فساد اداری انجام داده است. 

اخیرین شخصی که عضو خانواده این موسسه قرار گرفته است، داکتر پم گرین می باشد که به عنوان مشاورت تخنیکی ایفای وظیفه می نماید. 

لوم اجتماعی در بخش توسعه اقتصاد  اجتماعی و ماستری وی اداره و تجارت دارد. برعالوه تحصیالت، وی از تحصیالت وی به درجه دکترا در رشته ع

تجربه کاری بسیار غنی در بخش توسعه به شمول اجرای کار در سطح محالت و مشارکت و ترویج حقوق بشر، برابری جنسیتی، و سهم دهی جوانان 

 می باشد.  در برما و همچنان افغانستان، برخوردار
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 تمویل کننده گان و شرکا

 4102تمویل کننده گان 
 سفارت هالند

 برنامه انکشافی ملل متحد

 انستیتیوت صلح ایاالت متحده

 جامعه باز افغانستان

 بنیاد آسیایی

 ابتکارات بین المللی

 توانمندی دفتر 

 شرکای ملی
 وزارت مالیه

 وزارت امور زنان

 والیتیشورای عالی صلح و شوراهای صلح 

 وزارت عدلیه

 وزارت صحت عامه

 وزارت معارف

 عضویت 
 کنسرسیوم صالح

نهاد جامعه مدنی افغانستان می باشد  0متشکل از کنسرسیوم صالح 

والیت افغانستان فعالیت  42که این نهادها بصورت مجموعی در 

دارند و در راستای بهبود پالیسی، ترویج صلح و امنیت در کشور 

دموکراسی، احترام به حقوق بشر و برابری میان همه برمبنای اصول 

، مصروف فعالیت می باشد. ها بدون در نظر داشت گذشته آنهاافغان

موسسه برابری برای صلح و اعضای این کنسرسیوم شامل 

(، دفتر همکاری برای صلح TLO، دفتر ارتباط ) (EPD)دموکراسی

 ، موسسه آموزش و تحقیق برای صلحCPAU)و همبستگی )

(PTRO( و موسسه انکشافی سنایی )SDO) دفتر ،(ACRU) ،

، و مرکزتعلیمی زنان افغان (APWO)موسسه رفاه عامه 

(AWEC) .می باشد ، 

 گروه کاری مشترک جامعه مدنی

نهاد هماهنگی می  41گروه کاری مشترک جامعه مدنی مشتمل از 

موسسات خورد و بزرگ می نماید.  0211باشد که نماینده بیش از 

این گروه کاری مشترک جامعه مدنی به  عنوان اولین شبکه پیشگام 

نهادهای مدنی که متنوع جامعه مدنی افغانستان در آن در نظر گرفته 

 شده است، می باشد. 

اعضای این گروه کاری را موسسات غیردولتی، نهادهای مدنی، 

اتحادیه های اجتماعی، انجمن ها و سایر نهادهای ثبت شده تشکیل 

دهند که در بخشی های )تعلیمات مدنی به مدیریت منابع طبیعی( می 

و نهادهای که بگونه تخصصی کار میکنند )تحلیل بودجه و شفافیت( 

 والیت کشور، تشکیل می دهد.  42در 

 


