افغانستان رسه د آملان همکاري

د سیمه ایز ظرفیت پراخوال

وضعیت

اقدامونه او پایلې

په افغانستان کې شاوخوا  ۳۲میلیونه وګړي ژوند کوي چې دوه دریمه برخه یې په کلیوايل
سیمو کې هستوګنه لري .هغوی بیخبنا او بنسټیزو خدمتونو ته اړه لري تر څو د خپل
هیواد په پراختیا کې ونډه واخيل؛ که نه نو دغه سیمه ایز پوتنسیال به په ناکارويل توګه
پاتې يش .د افغانستان د ثبات جوړنې او پایدارۍ دپاره ښه فعاله حکومتي او اداري
جوړښتونه په کار دي چې د دې ظرفیت ولري چې خلکو ته ،په تیره بیا په لیرې والیاتو او
ولسوالیو کې چې مرکزي حکومت شتون نلري اړین عامه خدمتونه وړاندې کړي.

د املان د اقتصادي همکاریو او پراختیا فدرال وزارت ( )BMZد  ۲۰۱۴کال راهیسې د
سیمه ایز ظرفیت د پراختیا ( )RCDپروګرام متویلوي ،چې د سیمه ایز ظرفیت د پراختیا
د وجهي صندوق ( )RCDFپه دوام منځته راغی چې په کال  ۲۰۱۰کې تاسیس شوی
وو .د )Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ
 GmbHاداره د افغان حکومت رسه په څلورو عميل ډګرونو کې مرسته کوي تر څو:

موخه
په شپږو شاميل والیاتو کې والیتي او ولسوالیزه ادارې کوالی يش خپل پراختیایي پروژې
په خپلواکه او شفافه توګه او د اوسیدونکو د اړتیاوو رسه سم طرحه او پلۍ کړي .دا کار د
حکومتوالۍ پر مرشوعیت او اغیزمنتیا باندې د خلکو باور او وسیا زیاتوي.

لنده کتنه
پروګرام

د سیمه ایز ظرفیت پراختیا ()RCD

دستور ورکوونکی

د املان د اقتصادي همکاریو او پراختیا فدرال وزارت ()BMZ

رشیکان

د افغانستان د مالیې وزارت
د محيل ارګانونو خپلواک ریاست
د اداري اصالحاتو او ملکي خدمتونو خپلواک کمیسیون
د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت
د اطالعاتو او کلتور وزارت
د ښځو د چارو وزارت

پلۍ کوونکی سازمان

Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
د  KfWپراختیایي بانک

والیت

بدخشان ،بغالن ،بلخ ،کندز ،سمنگان ،تخار

د پروګرام موخه

د حکومتوالۍ د مرشوعیت او اغیزمنتیا د کچې لوړول او د عامه
خدمتونو عرضې ته سمون ورکول
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په والیاتو او ولسوالیو کې د حکومتوالۍ رشایطو ته سمون ورکړي؛
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د والیاتو او ولسوالیو د ادارو ظرفیتونه جوړکړي؛

.3

د دولت او ټولنې تر منځ اړیکي په والیاتو او ولسوالیو کې پیاوړې کړي؛

.4

په بدخشان کې د پیښو د خطر د مدیریت څخه مالتړ وکړي.

د  KfWپراختیایي بانک د  RCDد پروګرام د همتا په توګه د  ۲۰۱۰کال راهیسې د سیمه
ایزې بیخبنا د پراختیا د وجهي صندوق ( )RIDFچارې پرمخ بیایي .نوموړۍ صندوق
د خپل د بیخبنا د پراختیا د مسئولیت د حوزې پر بنسټ د سړکونو ،د اوبولګولو د
سیستمونو او ښووځیو او نورو ودانول متویلوي .دواړه صندوقونه د پړیکړې کولو ګډې
ادارې لرې او له یو بل رسه کلک تړيل دي؛ د بیلګي په توګه ،هغوی د والیتي دولتي
ریاستونو انجیرنانو ته د خدمت په مهال ګډه تخنیکي روزنه ورکوي.

۳۲٫۵۰۰

تنو نه زیات دولتي چارواکو ،اداري کارکوونکو
د
روزنیزو کورسونه (د ۲۰۱۱
او د والیتي شوراګانو غړو ته
کال راهیسې)

۷۰۰

www.gc-afg.de

په ميل کچه د تګالرې سالمشوره
په ميل کچه د  RCDد پروګرام په سالمشوره او مالتړ د والیاتو او ولسوالیو د حکومتوالۍ
د یوې نوې تګالرې چوکاټ جوړشو .اوس د محيل ارګانونو خپلواک ریاست د والیتي
شوراګانو د مشوريت دندو د طرحه کولو او آسانولو په اړه مالتړ په الس راوړي.
د والیتي او ولسوالیزو واکمنو ادارو رسه همکاري
دا پروګرام د اړونده افغان چارواکو ادارو او د دوی د محيل ادارو رسه مرسته کوي چې په
والیتي او ولسوالۍ کچه پراختیایي پالنونه منځته راوړي او د حکومت لوړپوړو کارکوونکو
دپاره ظرفیت جوړونه برابره کړي .دا کار د خدمت په مهال د روزنې په بڼه تررسه کیږي چې
کارکوونکې توانوي چې نوي مهارتونه منځته راوړي .دلته د مرکزي حکومت رسه همغږي د
پروژو په تداوم کې عمده رول لوبوي.
د  ۲۰۱۰کال د جوالی د میاشتې راهیسې د  ۸٫۷۰۰تنو ښځو په شمول د  ۳۲٫۵۰۰تنو
نه زیات دولتي چارواکو ،اداري کارکوونکو او د والیتي شوراګانو غړو د ظرفیت د پراختیا
په شاوخوا  ۷۰۰روزنیزو کورسونو کې ګډون کړی دی .په دې کورسونو کې بیالبیلې
موضوعګانې لکه د پروژې پالنجوړنه او د غوښتنلیکونه سپارل ،د ریپوټ جوړونه ،ځواب
ورکونه ،څارنه او ارزونه ،برشي رسچینې او دفرتي منجمنت ،د اداري فساد پرضد مبارزه،
د جندر برابري ،مدين حقونه او دندې ،د بیخبنا څارنه او ساتنه ،او انجیرني شاملې وې.
د خدمت په مهال د دغې روزنې برسیره ،د والیاتو او ولسوالیو مقامونو ته ځایونه هم برابر
شول .د عامه خدمتونو د عرضې دپاره یوه بنسټیزه بیخبنا هم منځته راغلې او ورځنې
څارنه او ساتنه کیږي .په ټولیزه توګه ،تر اوسه پورې د  RCDد پروګرام او د هغه د پخواين
پروګرام په چوکاټ کې  ۸۱ودانیز او د بیارغونې پروژې پلې شوي دي.
د دولت او ټولنې تر منځ اړیکو ته سمون ورکول
والیتي او ولسوالۍ حکومتونه او والیتي شوراګانې د  RCDد پروګرام په مالتړ د افغان
حکومت د فعالیتونو په باب د خلکو د پوهاوي د کچې د لوړلو دپاره معلومايت مواد
تولیدوي .د بیالبیلو دولتي ادارو لکه د نفوس او احوال د ثبت د ادارې رسه مرسته کیږي
چې وکوالی يش د خپلو عامه خدمتونو عرضه کولو ته سمون ورکړي .د ولسوالیو ادارې
هڅول کیږي چې د عامه معلوماتو غونډې او د سالمشورو ناستې جوړې کړي او په دې
توګه د وړاندیز شویو پراختیایي پروژو په اړه د حکومت د حساب ورکولو او د ښکیلو لوریو
د ډیالوګ زمینه برابره کړي .خلک په فعاله توګه په نوموړو غونډو کې برخه اخيل چې د
دولت او ټولنې ترمنځ اړیکې پیاوړي کوي.
د یوه بل ګام په توګه به په راتلونکي کې په ټاکلو والیاتو کې د انعکاساتو میکانیزمونه
جوړيش چې د خلکو او دولتي ادارو تر منځ ډیالوګ نهادي کړي .د  ۲۰۱۱کال راهیسې دا
ډول سالمشورې او معلومايت کمپاینونه کابو  ۲۷٫۳۰۰تنو ته ورسیدل.
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تنه خلک د والیت او ولسوالې
معلومايت اقدامونه لږترلږه
په کچه د حکومت د فعالیتونو په باب پوه کړي دي (د  ۲۰۱۱کال راهیسې)
په بدخشان کې د فاجعې د خطر مدیریت
وروسته له دې چې په  ۲۰۱۴کال کې بدخشان د طبیعي پیښو له امله ویجاړ شو ،د املان
د اقتصادي همکاریو او پراختیا فدرال وزارت ( )BMZد Deutsche Gesellschaft
 für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbHادارې ته دستور ورکړ
چې د والیتي مقاماتو رسه مرسته وکړي چې د دغو پیښو اغیزې حداقل ته ورسوي.
په اضطراري حاالتو کې د اغیزمنې مرستو د رسولو تر څنګ ،اصيل مترکز د ناروین پر
مخنیوي باندې کیږي ،لکه د خطر د نقشو تولیدول چې په هغو ښودل کیږي چې کوم کيل
او بانډې تر ټولو زیات د سیالبونو ،د واورو د او مځکې د ښووئیدو د خطر رسه مخامخ
دي .بیا نړیوال او کورين کارپوهان د اړونده ادارو کارکوونکو ته روزنه ورکوي ،هغوی په
اړینو مهارتونو سمبالوي چې په خپل کارونو کې د نوموړو نقشو څخه کار واخيل .د دغې
او نورو موضوعګانو په باب د بدخشان د طبیعي پیښو د مخنیوي ( )BNDPد پخواين
پروګرام په ترڅ کې د خدمت په مهال  ۹۰روزنیزې ناستې جوړې شوې.
برسیره پردې ،په څلورو مترکزي ولسوالیو لکه کوفاب ،خواهان ،شهربزرګ او شوکای
کې افغاين لوریو ته د اوو بیخبنایي او شپږ د ونو کښینولو د پروژو په باب سالمشورې
ورکړل شوې .دا کار د  ۱۳ودانیزو پروژو رسه یوځای چې تراوسه بشپړې شوي دي ،لکه د
سیالبونو په وړاندې دفاعي دیوالونه او د اوبولګولو کانالونه ،د بحران د مخنیوي د بیخبنا
د سمون په الره کې ډیره مرسته کړیده .په راتلونکي کې به هم نوموړو د خطر رسه مخامخ
ولسوالیو ته لومړیتوب ورکړل يش .هغه تجربه چې په دې ډګر کې په الس راځي په کابل او
نور والیاتو کې به د اړونده مقامونو رسه په الپراخه توګه رشیکه يش.
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