
                                          
 

 

 
 

 
 يونـــــامــــا از گـــزارش جامعه مــــــــــدنی استقبال مــــــی کند

  
هيئت معاونت ملل متحد در افغانستان امروز از انتشار يک گزارش مشترک توسط گروهی از سازمان های  -٢٠١١ دسمبر ۴کابل، 

، بنيانگذاری مبانی برای م افغانستان پيرامون صلحگفتمان مردجامعه مدنی افغان و کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان تحت عنوان 
 . استقبال می نمايد" پروسه فراگير صلح

  
، اقوام و افراد مختلف از سراسر کشور را در مورد ا افغان را از اقشار مختلف جامعهاين گزارش ديدگاه های مطرح شده توسط صد ه

  .  يدصلح، امنيت، عدالت، توسعه اقتصادی و مصالحه منعکس می نما
  

گزارش گفتگوی مردم نه تنها تهدابی را برای يک پروسه فراگير صلح با : "جورجيت گنيان رئيس بخش حقوق بشر يوناما می گويد
 زن، مرد و جوان افغان که بر زندگی آنها تأثير دارد، ايجاد می کند، بلکه به جامعه ١۵٠٠مطرح نمودن نظر و ديدگاه های بيش از 

د که فردا کنفرانس بين المللی در مورد افغانستان برگزار می نا اين صدا ها را به شهر بن آلمان يعنی جايی ببرمدنی قدرت می بخشد ت
  ". شود

  
برای ما الزم است تا به چيزی که زنان و مردان . يوناما بصورت کامل از اين ابتکار مهم حمايت می کند: خانم گنيان در ادامه افزود

  . يند گوش دهيم و در ضمن برای هر پروسه بعدی صلح به آنها نقش مهم داده شودافغان در جوامع خود می گو
  

  :ياداشت برای ويراستاران
  

 :دريافت کردمتن کامل اين گزارش را می توان به زبان های دری، پشتو و انگليسی از سايت های ذيل  .1

www.sanayee.org.af 
www.cshrn.af 

www.aihrc.org.af 
www.acsf.af 

www.afghanwomennetwork.af 
http://unama.unmissions.org  

 
يک ابتکاری است که در آن افغانهای عادی می توانند ديدگاه های خويش را ) گفتگوی مردم(گفتگوی افغان ها در مورد صلح  .2

از طريق يک بحث فراگير مردمی در مورد دورنمای صلح، مصالحه، امنيت، توسعه اقتصادی، حقوق بشر و حاکميت قانون 
 .       مطرح کنند

ی و کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان بحث های مردمی را تحت نظارت و حمايت مالی موسسه جامعه مدن/سيزده شبکه .3
 عنوان می کنند، مورد "خال ميان جوامع و حکومت و جامعه بين المللی"قرار می دهند تا آنچه را که اشتراک کننده ها  

 . رسيدگی قرار دهند
 

ح آگاهی افغانها در مورد پروسه صلح و ادغام مجدد توانمند هدف گفتگوی مردمی اين است تا افراد را از طريق رشد سط .4
ساخته و اطمينان حاصل گردد که شکايات، نگرانی ها و خواست های افراد مورد توجه و رسيدگی قرار گرفته و پاليسی 

  . در افغانستان، در نظر می گيرندسازان آنها را در تمام مراحل و پالن ها جهت  تامين صلح متداوم
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