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 مردم برای صلح استقبال می کند طرحیوناما از گزارش جامعه مدنی با نام 

 

جامعه  های توسط گروه یهيات معاونت ملل متحد در افغانستان )یوناما( از انتشار امروز گزارش -۳۱۳۱جوزای  ۰۲کابل، 

 ، استقبال می کند. است مدنی و کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان که در آن طرح برای صلح در افغانستان مطرح شده

 

ایجاد زیربنا ها برای یک پروسه  در مورد صلح: ستانافغانمردم این گزارش چهل صفحه یی تحت عنوان "گفتگو های 
گزارش با پوشش این  .بازتاب می دهددر مورد صلح  کشور راوالیت  ۴۲و زن و جوان  مرد ۲۴۲۴دیدگاه  فراگير صلح"

عرصه های کليدی مانند "شکایات و آرزو ها" و عوامل عمده جنگ در افغانستان، راه حل هایی را برای تحقق صلح پایدار 

 در افغانستان نيز ارایه می دهد. 

 

" گزارش گفتگو های مردم افغانستان که گفت:  ملل متحد برای افغانستان آقای یان کوبيش نماینده ویژه سرمنشی سازمان
هدف آن راه اندازی یک جریان فراگير صلح از طریق بلند کردن صدا و دیدگاه های افغانهای عادی در مورد مسایل تأثير 

مانده اند، از جمله زنان و جوانان و گذار بر زندگی آنها می باشد، بازتاب دهنده دیدگاه افغان هایی است که اکثرًا در حاشيه 
 کسانيکه در مناطق روستایی و دور افتاده زندگی می کنند."

 
خلع سالح و خلع قدرت مليشه های محلی، مبارزه با فساد گسترده و معافيت از مجازات در ميان گزارش در یافته است که  

های گروهی که به تحریک درگيری های بزرگ  پوليس و قوه قضایه، حل تنش های قومی، اختالفات قبيلوی و نزاع

تأمين منصفانه کمک های انکشافی و ارایه خدمات در سراسر و   حقوق زنان مسلحانه می انجامد، رعایت حقوق بشر و

برای تأمين صلح پایدار در کشور ضروری و ، همچنان تقویت بخشيدن نظام  آموزشی و توانمند سازی جوانان افغانستان 

 . ندمی باشمهم 

   

 
در مورد  انگزارش گفتگو های افغان یا فته های  :  "یوناما ازخانم جورجيت گنيون مسوول  بخش حقوق بشر یو ناما گفت

حمایت می کند. پاليسی سازان باید اطمينان بطور کامل  صلح به مثابه یک ابتکار مهم و فراگير صلح مبتنی بر حقوق افراد 

حاصل کنند که زنان، مردان و جوانان افغان بصورت مفيد در پروسه صلح شامل می باشند و در مورد مسير آینده کشور 

شان حق ابراز نظر دارند. ما از پاليسی سازان افغان می خواهيم که به نظریات و راه حل های مطرح شده از سوی مردم 

  ادهند و در تمام تالش های شان برای تأمين ثبات و توسعۀ کشور نظریات آنها را شامل سازند." گوش فر

 

سازمان های جامعه مدنی افغان با دریافت تسهيالت از یوناما به هزاران افغان از سراسر کشور این امکان را دادند که از 

 ۰۱در سطح ملی با  طرحدر سطح والیات و یک  طرح ۴۱طریق ابتکار گفتگو های صلح مردم افغانستان در مورد صلح، 

 ماده تهيه کنند که نقشه راه ملی در گزارش گفتگوهای مردم بازتاب یافته است. 

 

 

بحث گروه های مرکزی می شد که از  ۸۴افغان در  ۰۲۴۴مرحله نخست گفتگو های مردم افغانستان در مورد صلح، شامل 

گفتگو های مردم زار گردید. یافته های این گفتگو در گزارشی تحت عنوان والیت کشور برگ ۴۰والیت در  ۴۲ميان 
انتشار یافت. مرحله دوم گفتگو  ۴۱۰۰در ماه دسمبر " افغانستان در مورد صلح: ایجاد زیربنا برای یک پروسه فراگير صلح

 اعالمیه مطبوعاتی
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یک پروسه فراگير، شفاف و آغاز شد. مرحله دوم نيز همانند مرحله نخست با هدف ترویج  ۴۱۰۴های مردم در ماه اپریل 

 حسابده صلح از طریق جمع آوری دیدگاه مردم در مورد مسير آینده کشور شان، اجرا شد. 

 

 *** 

 اعالميۀ مطبوعاتی سازمان های رهبری کننده گفتگو های مردم افغانستان در مورد صلح اینجا وجود دارد:
http://bit.ly/1pzmPGZ  

 

 

گزارش کامل را ميتوانيد به زبان های دری، پشتو و انگليسی از چندین سایت انترنتی دریافت نماید: 

www.sanayee.org.af, www.cshrn.af, www.aihrc.org.af, www.acsf.af, 

www.afghanwomennetwork.af.  
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