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ت
اع�افات
چا�ے گی جنھوں نے اس مقالے میں تعاون کیا ،تحقیق میں حصہ یل�نے والے افغانستان اور پاکستان کے
تحقیقاتی ٹیم بہت سارے لوگوں کا شکریہ ادا کرنا ہ
قومی اور بین االقوامی کرداروں سمیت ،ہم مرتبہ جائزہ یل�نے والے جنہوں نے اپنی بصیرت کا تبادلہ کیا ،اور ہیومینٹری پالیسی گروپ (  )HPGکے ممبران
جنہوں نے اس رپورٹ کی تخلیق میں مدد کی .پراجیکٹ مینجمنٹ کے لئے لورا میرٹسچنگ (ایچ پی جی); ایلینر ڈیوی (ہیومینیٹرین ایڈوائزری گروپ
(  ))HAGاس مقالے میں ترمیم کے لئے; اور ڈیزائن اور تیاری کیلئے ہینا باس ( )HPGکا شکریہ.
ریسرچ ٹیم :ایرانڈا وجی ویکراما اور نیتھینیل روس  HAGسے ,زکی ہللا ،سعید ہللا خان اور محمد ہارون  GLOWکنسلٹنٹس (پرائیوٹ) لمیٹڈ سے.
ہم مرتبہ جائزہ نگار :ڈاکٹر محمد کاشف سعید ،کوآرڈینیٹر ،ڈویلپمنٹ ایکشن سیل ،یونیورسٹی آف پشاور؛ نکولس راس  ،پروجیکٹ منیجر  ،ساموئیل
ہال افغانستان؛ سیدہ عظیمی  ،قومی محقق  ،سموئیل ہال افغانستان؛ اور ویرونیک باربیلیٹ  ،سینئر ریسرچ فیلو  ،ایچ پی جی۔
اس م قال ے ک ے بارے م یں
کوویڈ 19-نے انسانی امداد کی مقامیت کو کس طرح متاثر کیا ہ�ے اس بارے میں جاری تحقیق کے حصے کے طور پر ایچ پی جی نے افغانستان اور پاکستان
بھر میں اس مطالعے کو انجام ید�نے کے لئے ایچ اے جی اور گلو کنسلٹنٹس ،پاکستان کے ساتھ شراکت داری کی۔ اس مطالعے کا مقصد ان ممالک میں
شع�ے کے لئے ممکنہ وسیع
مقامی سطح پر زیادہ قیادت میں انسانی اقدامات کی طرف منتقلیوں پر کوویڈ 19-کے اثرات اور مجموعی طور پر اس ب
تر مضمرات کا جائزہ لینا تھا۔ مکمل رپورٹ (انگریزی میں) پر دستیاب ہ�ےimplications-for--19-https://odi.org/en/publications/covid .
.localisation-a-case-study-of-afghanistan-and-pakistan
م صنفین ک ے بارے م یں
ذکی ہللا  GLOWکنسلٹنٹس (پرائیوٹ) لمیٹڈ کے ٹیم لیڈر ہیں.
سعید ہللا خان  GLOWکنسلٹنٹس (پرائیوٹ) لمیٹڈ میں پرنسپل کنسلٹنٹ ہیں.
ای رانڈا وجی ویک راما ہیومینیٹرین ایڈوائزری گروپ (  )HAGکے لیڈر ہیں.

 GLOWکنسلٹنٹس (پرائیویٹ) لم یٹڈ اور ہیوم ینیٹیری ایڈوائزری گروپ ک ے بارے م یں
 GLOWکنسلٹنٹس ،پاکستان میں مقیم ،ایک ممتاز قومی ادارہ ہ�ے جس نے مشق حل اور فیلڈ نفاذ کے لئے امداد دہندگان  ،ان کے عمل درآمد کرنے والے
شراکت داروں اور تحقیقی اداروں کو مدد فراہم کی ہ�ے GLOW .نے  100سے زیادہ تیسری پارٹی کی نگرانی اور جانچ (ایم اینڈ ای) اسائنمنٹس کو کامیابی
کے ساتھ مکمل کیا ہ�ے.
ہیومینٹوری ایڈوائزری گروپ ( )HAGایشیاء اور بحر الکاہل میں انسانیت سوز کاروائی کو آگے بڑھانے کے لئے  2012میں بنیاد رکھی گئی تھی .ایک
سماجی انٹرپرائز کی حیثیت سے قائم ہونے والی  HAG ،سوچ  ،تحقیق  ،تکنیکی مشورے اور تربیت کے لئے ایک انوکھی جگہ مہیا کرتی ہ�ے جو انسانیت
سوز عمل میں فضیلت میں معاون ہ�ے.
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ایگزیکیٹو سمری

2020ء ےک آغاز ےسُ ،دنیا بھر یم� کووڈ 19-یک پابندیوں اور خطرات ن� ی ن
توجہ مرکوز کریں،
ب� االقوامی کرداروں کو مجبور کیا ہ�ے کہ وہ مقامیت پر بہت زیادہ ّ
جو انتخاب یک نسبت ض�ورت زیادہ �ے۔ افغانستان اور پاکستان یم� ،کوویڈ 19-وبا مقامیت ےک عمل کو بروقت فروغ د� ن� یک صالحیت ت
رکھ� ہ�ے ،لیکن آج تک
ی
ہ
یہ تبدییل جزوی رہی �ے ،جس ےس طاقت یک عدم مساوات یم� شاذ و نادر ہی الٹاؤ پیدا ہوا �ے۔ عالمی وباء ےک دورانُ ،مشکل ئ
رسا� واےل عالقوں یم� مقامی
ہ
ہ
آبادیوں تک پہن� ن� یک اہلیت ایک بُنیادی اثاثہ بن ئ
پہن� ن� یک صالحیت تھی ،یا�ےس
تک
ادریوں
ر
ب
تاثر
م
پاس
ےک
جن
اوز)،
این
(ایل
دارے
ا
قومی
اور
مقامی
۔
گ�
ِ
ُ
چ
چ
ن
وصول یک۔ تاہم ،ایسا کیس ت
بغ� ُہوا تاکہ ر ِّدعمل یم� ایل این اوز یک مرکزیت یک عکّایس
ساخ� تبدییل ےک ی
اعیل پہچان حاصل یک اور زیادہ ُمعاونت ُ
اداروں � ٰ
یک جاسےک۔
کووڈ 19-ن� ئن� کام ےک طریقوں ےک اختیار پر مجبور کیا �ے ،پاکستان اور افغانستان یم� ن
انسا� ردعمل ےس ن
نمٹ� اور مقامی قیادت یم� ردعمل کو مستحکم
ُ
ہ
کر ن� یم� ایل این اوز ےک مثبت کردار پر ن
روش� ڈایل ہ�ے۔ فیصلہ کُن طور پر ،عالمی وباء ےک دوران اضافہ ُشدہ فنڈنگ کو ایل این اوز یک جانب ُمنتقل کیا گیا،
مگر ایک ا�ےس ن
نہ� جس ےس اُن یک اصیل حصہ داری یک شناخت ت
ہو�۔ چھو ٹ� مقامی ادارے کم ہی اضافہ ُشدہ فنڈنگ تک پہنچ پ� تا� تےھ؛ ِاس
پیما� پر ی
ّ
ی
ئ
ت
حکوم� ادارے ئ
(آ� این جی اوز) مستحکم یا بڑے قومی اداروں ےک ساتھ ت
ب� االقوامی یغ� ت
فاصال� کام ن�
اش�اک کر ن� کو ترجیح ید� ت� تےھ۔ جہاں
ےک بجا� ،ی ن ُ
اضافہ ُشدہ ِش�کت ےک یل� مواقع تخلیق یک� ،یہ فوائد پھر بھی ڈیجیٹل ناہمواریوں یک وجہ ےس ُمتاثّر ہو ئ�۔
ت
بدل� ہ ئ
بڑھ� ہ ئ
و� ض�وریات اور ت
جیسا کہ فالحی حلقہ ،ت
فعلیا� ض�وریات ےک ر ِّدعمل یم� کام کرتا ہ�ے ،عالمی وباء ن� ان ُممالک یم� ایک زیادہ مقامی
و�
ُ
ُ
رہ ُن ئ
ما� واےل ر ِّدعمل ےک ماڈل یک جانب تبدیل ہو ن� کا ایک قطعی موقع فراہم کیا ہ�ے۔ جہاں دونوں تناظر یم� اہم چیلنجز برقرار یہ� ،مقامیت اس ِخطّ
ہو� �ے۔۔ تاہم ،یہ دیکھنا ق
بڑھ� یم� ایک اہم اصول ےک طور پر اُبھری �ے ،جس ےس اس شع� یم� عالمی رفتار پیدا ئ
یم� گآ� ن
با� ہ�ے کہ اگر اییس بُنیادی،
ہ
ب
ہ
تمام نظام پر ُمحیط تبدیلیاں کر ن� یک خواہش موجود �ے جو ایک طویل عر ےص ےک ل� ایک سیاق و سباق ےس ُمتعلِّق ،مقامی رہ ُن ئ
ما� ےک ر ِّدعمل ےک ماڈل یک
ی
ہ
جانب ےل ئ
جا� گا۔

اہم اکتشافات
افغانستان اور پاکستان یم� مقامی رہ ُن ئ
ما� واےل فالحی اقدامات یم� ق ّ
تر� کو کووڈ 19-ےک پش منظر یم� دیکھا گیا۔ تاہم ،ان ُممالک یم� مقامی اور قومی
نہ� تھا۔
ش�اکت داروں کا بڑھتا ُہوا ِکردار اور اعتبار ،فیصلہ سازی ےک یل� فنڈنگ ےک مناسب درجوں یا قیادت اور ِذ ّمہ داری یک ُمنتقیل ےک ساتھ ُجڑا ُہوا ی
معا�ے ےک ک ردار :عالمی وباء ن� فالحی کرداروں یک جانب ےس کھ�ےل ن
جا� واےل قطعی کردار یک عظیم پہچان ئ
ش
بنا�-
فالحی اقدامات یک شناخت اور شہری
ِ
ی
ن
ئ
خاص طور پر شہری ش
حاصل یک اور ُمعاونت فراہم یک۔ دونوں ُممالک یم� جہاں شہری جگہ
معا�ے یک  -جس طرح اُس � ُمتاثرہ کمیونٹیوں یم� رسا� ِ
س ت
ب� االقوامی اور مقامی/قومی کرداروں کو اعیل لچکداری فراہم یک ئگ� تاکہ محض ض
کڑ� جا رہی �ے ،حکومتوں یک جانب ےس ی ن
عار� بُنیادوں پر کووڈ 19-ےس
ُ
ہ
ٰ
ن
ئ
ت
ز
ش
متعلق ُمعاونت کو پُورا کیا جاسےک۔ اس بڑھ� ُہو� شناخت � ایل این اوز ےک یل� بھی مواقع پیدا یک� تاکہ
ع� ےس �اکت
ی
کمیونٹ� یک معاونت ےک یل� نجی ُش ب
کرسک�۔
داری
ی
ن
ب�
مقامی ِاداروں اور مقامی عمےل پر زیادہ انحصار :عالمی وباء � نُمایاں طور پر ایل این اوز یک جانب ےس ادا کردہ کردار کو بڑھایا ،اور ساتھ ہی ساتھ ی ن ُ
ب� االقوامی ئ
کمیونٹ� تک ی ن
یز
رسا� کو کم
االقوامی ِاداروں یم� مقامی عمےل یم� بھی ِاضافہ کیا۔ جیسا کہ عالمی وباء یک وجہ ےس نافذ کردہ سفری پابندیوں ن�
کمیون� تک ئ
ٹ
رسا� اور حرکت پذیری ےک یل� پا� ن� عمےل اور رضاکاران یک مقامی
ِکیا ،ایل این اوز فالحی مدد فراہم کر ن� یم� اہم ش�اکت دار بن ئگ�۔ ایل این اوز
جڑوں اور رابطوں کو ن
ت
بنا� ےک قابل تےھ۔ ساتھ ہی ،ی ن
ب� االقوامی اداروں یم� مقامی عمےل
ب� االقوامی عمےل یک وطن واپیس یا
فاصال� کام کا مطلب یہ تھا کہ ی ن ُ
کو ف
اضا� ِذ ّمہ داریاں ا ن
تھ� ،جو کہ زیادہ تر ایک ض
تھ�۔ زیادہ کوشش درکار تھی کہ مقامی عمےل اور ایل این اوز تک اہم کردار اور ِذ ّمہ
عار� بُنیاد پر ی
ُٹھا� ی
داریوں یک منتقیل کو برو ئ� کار الیا ئ
جا�۔
ُ
ئ
ت
طریق کاروں ن� ایل این
حفاظ�
ب� االقوامی ِاداروں یک سفری پابندیوں اور کووڈ 19-ےک
مقامی ادارے اور مقامی عملہ زیادہ خطرات مول یل� ت� ُہ و� :ی ن ُ
ِ
ن
ب� االقوامی کرداروں کو کووڈ 19-ےک خطرات ےک
ذمہ داری اور خطرہ ڈال دیا جب اُنہوں � فیلڈ یک رسگرمیوں کا ِذ ّمہ لیا۔ جبکہ ی ن ُ
اوز اور مقامی عمےل پر بھاری ّ
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ن
اعیل ُمعاونت حاصل تھی ،ایل این اوز اور اُن ےک عمےل (زیادہ تر) کو محدود دستیاب وسائل
انتظام اور اختیارات پر اپ� عالمی ساختوں یک جانب ےس بہت ٰ
ےک ساتھ کام کرنا تھا۔ جیسا کہ کووڈ 19-ےک دران فرنٹ الئن رسپانڈرز ن� گراؤنڈ پر فالحی ُمعاونت فراہم یک ،ایل این اوز ےک پاس معقول وسائل کا فُقدان تھا
کرسک� ،اور اُن کو ن
ت
نہ� ڈاال گیا تھا۔
حفاظ� سامان فراہم
کہ وہ پا� ن� عمےل ےک یل� درکار
مل� وایل فنڈنگ یم� اضافہ ُشدہ خطرات پر ُمناسب انداز یم� زور ی
ی
ت
حفاظ� حاالت یم� ہوا۔
خاص طور پر افغانستان یم� ،یہ پہےل ےس ہی دشوار
م� نمایاں کمی ئ
بڑھ� ئ
ہو� :جبکہ عالمی وبا یم� فنڈنگ یم� مجموعی طور پر اضافہ دیکھا گیا ،یہ ت
ہو� ض�وریات پوری کر ن� ےک ئل�
فنڈز یک تقسیم ی
ف
ئ
ن
ش
ناکا� تھا۔ زیادہ تر فنڈنگ اقوام متحدہ ( )UNاور یب� االقوامی تنظیموں کو دی گ� تھی ،جس ےس بدےل یم� ،بڑی قومی تنظیموں ےک ساتھ �اکت داری یم�
اضافہ ہوا جس ےس فنڈنگ م� اضافہ دیکھا گیا۔  2020م� ایل این اوز کو فنڈنگ کا ایک ف
کا� چھوٹا تناسب براہ راست یا ممکنہ حد تک براہ راست پہنچایا
ی
ی
ن
ن
مل� ڈالر کا)۔
مل� ڈالر کا) اور افغانستان یم�  2.3فیصد ( 704 $ی
گیا ،پاکستان یم�  6فیصد ( 150ی
ٹ
ن
ن ن
مقا�ےل یم� بڑی مشکالت کا
چھو� ایل این اوز کو بڑی مشکالت کا سامنا کرنا پڑا :اگرچہ ایل این اوز کو بڑے پیما� پر پا�� یب� االقوامی ہم منصبوں ےک ب
نہ� تےھ۔ زیادہ تر مایل استحکام ،آپریشنل رسائ ،رسکاری نیٹ ورکس اور پہےل ےس موجود ش�اکت
سامنا کرنا پڑا  ،لیکن ایل این اوز یم� تجربات ہم آہنگ ی
ٹ
ن
ن
داری ےک حامل بڑے ایل این اوز کو زیادہ اہم منصوبوں اور فنڈنگےک مواقع ےک ساتھ پا�� کردار کو وسعت ید�� پر غور کیا گیا ہ�ے۔ چھو � ایل این اوز کو ان
ٹ
چھو� ،مقامی اور برادری پر ن
مب� تنظیموں کو موصول ہو ن� وایل زیادہ تر
نہ� میل۔
سطحوں پر جو خطرات الحق تےھ ان ےک تناسب ےک مطابق مایل اعانت ی
ئ
ٹ
چھان� کیا گیا ،جو بنیادی طور پر ی ن
ب� االقوامی تنظیموں پر تشکیل ہو� تھی۔
رقوم کو ئک� پرتوں ےک ذ یر�ےع
گ
دور دراز ےک کام ن
م� اضافہ :کوویڈ ۔ 19کا مطلب یہ تھا کہ ہم آہن� اور نگر نا� یم� دور دراز ےک طریقوں کو کام کر ن� ےک ض�وری
کر� ےک طریقوں ی
طریقوں ےک طور پر قائم کیا گیا تھا۔ اس ےس خاص طور پر ایل این اوز ےک ئل� ش�کت ےک مواقع یم� اضافہ ہوا �ے۔ لیکن مقامی کرداروں ےک ئل� ت
ذا�
ہ
ت
مرصوفیات یم� کمی ایک چیلنج نب� ئ
ہو� ہ�ے ،کیونکہ یہ اس کا ایک اہم حصہ ہ�ے کہ وہ تعلقات اور اعتماد کو یک�ےس استوار کر � یہ�۔ مزید برآں  ،بجیل یک
ان�نیٹ تک ئ
ناقص فراہمی اور ٹ
رسا� (خاص طور پر دیہی عالقوں یم� اور افغانستان یم� زیادہ) ن� ایل این اوز ےک ئل� آن الئن ر با�ےط ےک فوائد کو پوری طرح
اپنانا مشکل بنا دیا۔ دور دراز یک نگر نا� ےک طریقوں (ج�ےس مقامی تنظیموں ےک ذر�ےع تیرسی ٹ
پار� یک نگر نا�) پر غور کیا گیامؤثر الگتاور زیادہ موثر ،مستقبل
ی
ی
م� اس ق
عال� یم� مقامی ش�اکت داروں ےک بڑے کردار یک توقع ےک ساتھ۔۔
ی
ین
ب� االقوامی سطح پر بھاری قیادت :آن الئن مالقاتوں یم� منتقیل ےک ساتھ  ،کوویڈ  19ن� ایل این اوز ےک ئل� کوآرڈینیشن فورمز یم� حصہ یل� ن� ےک ئل� مزید
گ
تنظیم� ن
انسا� ہم آہن� ےک ڈھان� پر غلبہ حاصل ت
ب� االقوامی کرداروں ےک ساتھ رہا۔ ی ن
مواقع فراہم ک�  ،لیکن قائدانہ کردار ی ن
ب� االقوامی
رہ� ،اور ایل
ی
کر� ی
ی
چ
حال،غ� رسکاریتنظیم (این جی او) دونوں ممالک یم� کوآرڈینیشن
شع� یم� کلیدی فیصلہ سازی یم� کم ےس کم ان پٹ حاصل تھا۔ بہر
ی
این اوز کو اس ب
گ
اش�اک کر ن� یک وکالت یم� زیادہ ےس زیادہ کردار ادا کر �ت
بہ� کوآرڈینیشن اور زیادہ ےس زیادہ معلومات کا ت
نمائند�  ،ت
ماب� بڑھ�ت
فورم تمام کرداروں ےک ی ن
ہر� ت� یہ�۔
ف
صالحیت کو مضبوط ن
ن
نہ� ت
مان� یہ� کہ ی ن
جوا�
بنا� ےک نقطہ نظر ناکا� تےھ :مقامی کردار یہ ی
ب� االقوامی ش�اکت داروں � مقامی طور پر زیر قیادت ب
بڑھ� ئ
نمونہ یم� منتقیل یم� ان یک صالحیتوں یک ض�وریات یک مناسب مدد یک �ے۔ یہ ایک بڑی تشویش �ے ،ت
ہو� ذمہ داری اور خطرے ےک پیش نظر ایل این
ہ
ہ
ن
ئ
اوز ن� یہ خطرہ مول لیا �ے۔ آن الئن ن
چل� وایل تربیتوں ن� ی ن
ب� االقوامی تنظیموں ےک مقامی عمےل اور کچھ ایل این اوز ےک ل� مہارت حاصل کر � ےک مزید
ہ
مواقع کھول ید� ئ� یہ�۔

سفارشات
انسا� ہمدردی ےک ردعمل کو گآ� ن
کوویڈ ۔ 19ےک سیاق و سباق ےک نت�� یم� ابھر ن� واےل مقامی سطح پر ن
بڑھا� ےک مواقع  ،ی ز
ن� مزید وسیع تر ،ذیل یم� پیش یک�
یج
ن
ئگ� یہ�۔ ان کا مقصد طویل مدت ےک یل� معاونت کرنا ہ�ے وسیع سسٹم مزید جامع اور مقامی طور پر چل� واےل انسان دوست ماڈل یک تشکیل یم� تبدییل
ہیومینی�ی ٹ
ٹ
ئ
کن�ی ٹیمز (ایچ یس یٹ�ز)  ،ی ن
ب� االقوامی کرداروں اور عطیہ دہندگان یک
قری� تعاون ےس
کریں۔ ان اقدامات ےک نفاذ ےک ل� ایل این اوز ےک ساتھ ب
گ
قیادت  ،رسمایہ کاری اور عزم یک ض�ورت ہو�۔
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زیادہ ےس زیادہ مطابقت اور ملکیت کو اہل ن
بنا� ےک ےل ،یہ ض�وری ہ�ے کہ مقامی کرداروں کو سیاق و سباق اور ملک ےس متعلق مقامی ترجیحات اور وعدوں
ئ
ن
ن
(ج�ےس ایک کام کر ن� واال گروہ) ےک ذریعہ کیا جاسکتا ہ�ے جو ہر ملک
یک وضاحت کر � یک جگہ دی جا�۔ اس کا انتظام مقامی طور پر چل� واےل ایک میکانزم ی
گ
ئ
ےک ن
رہنما� کر سکتا �ے ،ی ز
ن� نگر نا� اور ایچ یس ٹ� اور
ڈھان� (پر عزم وسائل ےک ساتھ) ےک اندر ہوتا ہ�ے۔ یہ ادارہ رسگرمیوں ےک نفاذ یک بھی
انسا� ہم آہن� ےک
ہ
چ
دیگر کرداروں یک پیش رفت ےک بارے یم� بھی رپورٹ کر سکتا ہ�ے۔

متنوع اور معیاری مشارکت
•ین
ب� االقوامی کرداروں کو زیادہ ےس زیادہ ایل این اوز خصوصاً چھو ٹ� مقامی تنظیموں کو شامل کر ن� ےک ےل پا� ن� عمل درآمد کر ن� واےل ساتھی ڈیٹا بیس
سکڑ� انسانیت سوز جگہ یم� رسگرم ر� ن� کا اہل ئ
بنا� گا۔ مزید برآں ،یہ ن
کو متنوع بنانا چا� ئ�۔ اس ےس مزید ایل این اوز کو اس ت
انسا� ردعمل ےک حاالت یم�
ہ
ہ
ئ
ئ
ش
معت� �اکت دار پیدا کرے گا۔
فوری تعینات ےک ل� زیادہ رسا� ےک ساتھ مزید ب
ئ
ن
ئ
ن
ش
چا�� کہ �اکت داری ےک بارے
چا�� اور اس بات کو یقی� بنانا ہ
• یب� االقوامی کرداروں کو اس وقت موجود طاقت ےک عدم توازن کو دھیان یم� رکھنا ہ
مب� نقطہ نظر کا اطالق کیا ئ
جا� (ج�ےس عالمی ن
1
یم� اصول پر ن
انسا� پلیٹ فارم ےک ش�اکت داری ےک اصول)۔
ی

متنوع فنڈ مختص کرنا
ن
ن
ن
ن
ٹ
ن
ٹ
چا� ئ�۔
•چھو� مقامی تنظیموں کو کوال� فنڈ وصول کر � ےس روک� وایل رکاوٹوں یک نشاندہی کر � اور ان کو دور کر � پر خصویص توجہ دی جا� ہ
•عطیہ دہندگان کو ا� ن� فنڈز کا ایک مخصوص تناسب براہ راست ایل این اوز ےک ئل� مختص کرنا چا� ئ� ،ج�ےس ا� ن� فنڈز ش�اکت کو ٹ
کن�ی بیسڈ پولڈ فنڈز
ی پ
ہ
پ
ئ
ن
ن
پہنچ� اور یب� االقوامی کرداروں پر انحصار کم کریں۔ اس ےس
(یس ب� پ� ایف) یم� مختص کرنا۔ یہ یقی� بنا� گا کہ کچھ فنڈز براہ راست ایل این اوز کو
ی
گ
انہ� مقامی ض�وریات کو پورا کر ن� ےک ئل� منصوبوں ےک ڈیزائن یم� زیادہ نرمی یک بھی سہولت ہو�۔
ی
•عطیہ دہندگان ایل این اوز کو ان یغ� مختص شدہ اور موافقت پذیر فنڈز یک ش�ائط کو ن
ب� االقوامی کرداروں کو فراہم یک جا�ت
بڑھا� کا عہد کریں جو ی ن
گ
یہ� ،بشمول جب فنڈ کیس ث
سک� �.
ثال� ےک ذ یر�ےع ہوتا ہ�ے۔ اس ےس ایل این اوز کو پا� ن� انتظامی اخراجات پورے کر ی

قومی  /مقامی قیادت کو مستحکم کرنا
یقی� ئ
بنا� کہ ایل این او ےک نمائندے مختلف ن
•ایک جامع نقطہ نظر تیار کریں جو اس بات کو ن
کرسک� .یہ ایل این
انسا� فورمز یم� قائدانہ کردار ادا
ی
گ
اوز ےک ئل� کچھ قائدانہ کردار کو ہم آہن� فورمز یم� مستحکم قرار دے کر کیا جاسکتا ہ�ے .ایل این او ےک نمائندے ان کرداروں ےک ئل� (مخصوص ش�ائط ےک
مم� ایل این اوز یا ایل این او کوآرڈینیشن فورمز ےک ذریعہ منتخب ہو ت
ئ
سک� یہ�.
لئلے) مخصوص فورم ےک ب
گ
ئ
ئ ئ ت
(ج�ےس کوآرڈینیشن میٹنگز کو آن الئن منتقل کرنا اور وسیع تر
•کوڈ  19 -یک مدت یم� ایل این اوز اور ہم آہن� پلیٹ فارمز کو ید�� گ� بڑھ� ہو � کرداروں ی
ین
چا�ے.
سامع� ےک ئل�
مالقات� کھولنا) یم� کمی ی
ی
نہ� بلکہ اضافہ کرنا ہ

گ
جامع ہم آہن� فورم
گ
کث� ن
لسا� ہم آہن� کا طریقہ کار متعارف کر یائ�۔ یہ ایل این اوز ےک
• ش�کاء کو مقامی زبان یم� بات کر ن� یک حوصلہ افز ئا� کر ن� ےک ئل� بات چیت ےک ئل� ی
ش�کا کو زیادہ اعتماد ےک ساتھ پا� ن� خیاالت کا تبادلہ کر ن� اور فیصلہ سازی یم� مدد کرے گا.
ن
ئ
بڑھ� ہو ئ� استعمال کو جاری رکھنا ئ
•کوویڈ ۔ 19یک وجہ ےس ڈیجیٹل ٹیکنالوجی ےک ت
چا� ئ� (جہاں ممکن ہو) تاکہ
چا�� اور اس یک حوصلہ افزا� یک جا� ہ
ہ
کرسک�.
اجال سوں یم� حصہ یل� ن� ےک ئل� درکار وقت اور الگت کو کم
ی

1

www.icvanetwork.org/principles-partnership-statement-commitment
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ایل این اوز یک صالحیت کو مضبوط بنانا
ن
ت
ئ
ن
ن
چا� ئ� ,جس
• یب� االقوامی کرداروں کو پا�� ایل این او ےک ش�اکت داروں ےک ل� مضبوط  ،طویل مد� صالحیت کو مستحکم کر � ےک طریقوں کا عہد کرنا ہ
کا مقصد ایل این اوز کو پیچیدہ ن
انسا� منصوبوں کو ڈیزائن کر ن� ،نافذ کر ن� اور آزادانہ طور پر انتظام کر ن� ےک قابل بنانا ہ�ے۔ یہ نقطہ نظر موجودہ ماڈلز پر
گ
ئ
(ج�ےس ایجنیس کوآرڈینیٹ باڈی فار افغان ریلیف اینڈ ڈویلپمنٹ (اے یس ب� اے آ) ٹوانیگ پروگرام) اور ایل این اوز یک باہمی ہم آہن� ےس بنایا
بنا� ی
جائ� ی
گ
ئ
جا� .طویل المیعاد منصوبہ بندی ےک ئل� عطیہ دہندگان کو ایک اہم قابل کردار ادا کر ن� یک ض�ورت ہو�.
انہ� آزادانہ طور پر فنڈنگتک ئ
ٹ
رسا� یک زیادہ
•فنڈنگ یک تجویز یک نشوونما پر
بخش� .اس ےس ی
چھو� مقامی تنظیموں ےک ئل� صالحیت کو تقویت ی
گ
صالحیت مےل �.

ن
ہیومی� یٹ� ئ ن
ی� گروپ (ایچ پ� جی) آزاد
ن
مح ّق یق� اور مواصالت ےک ماہرین یک عالمی
رہ ُن ما ٹیموں یم� ےس ایک گروہ ہ� ے جو
اعیل
فالحی مسائل پر کام ہ
کرر� ے یہ�۔ ٰ
ث
تجز�ُ ،م کالےم اور ُم باح� ےک ایک
معیار ےک
ی
تز
طریق
اور
پالییس
فالحی
یہ
ےع
ذر�
ام�اج ےک ی
ِ
ن
ت
کار کو بہ� بنا� ےک یل� وقف ہ� ے۔

ن
ہیومی� یٹ� ئ ن
ی� پالییس گروپ
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