افغانستان رسه د آملان همکاري

د محيل ارګانونو په پیاوړي کولو په شاميل افغانستان کې
ثبات جوړونه

اقدامونه او پایلې

وضعیت
د افغان شامل-ختیز برخه یوه لیرې سیمه ده چې محدودې رسچینې لري .د دې سیمې
اکرث اوسیدونکي د خپل معیشت دپاره په کرنې او مالدارۍ تړاو لري .امنیتي وضع نازکه
او نه اټکلیدونکې ده ،او ځوانان په زیاتیدونکي توګه د هیواد نورو سیمو یا بهر ته مهاجرت
غوره کوي.
د شاميل افغانستان لپاره د ثبات جوړونې پروګرام ( )SPNAد ميل پیوستون د پروګرام
( )NSPپر بنا پرمخ بوول کیږي چې د افغانستان د کلیو د بیارغونې او پراختیا د وزارت له
خوا منځته راغلی دی .په وروستیو کلونو کې دا پروګرام د شاميل افغانستان په ټولنو کې
خدمتونه او اداري جوړښتونه پیاوړي کړي دي.

موخه
دا پروګرام د بیخبنا د پراختیا د ټولنیزو او اقتصادي اقدامونو له الرې غواړي چې په اړونده
والیاتو کې د اوسیدونکو د ژوند رشایط ښه کړي .په ولسوالیو کې د مدنې ټولنې استازي د
پراختیایي پروژو پالن جوړوي او په خپلواکه توګه هغه پلۍ کوي .هغوی همدارنګه د یو بل
رسه ال نږدې همکاري کوي او د دولتي نهادونو رسه الاغیزمن کار کوي.
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والیت

د بدخشان ،بغالن ،کندز ،تخار

د پروګرام موخه

د ټولنیز-اقتصادي بیخبنا د سمون او د محيل پراختیایي شوراګانو
د پیاړي کولو له الرې د زیان منونکو سیمو ثبات جوړونه

د شاميل افغانستان لپاره د ثبات جوړونې پروګرام ( )SPNAد محيل بیخبنا د پراختیا په
موخه په  ۵۲ولسوالیو کې د ټولنو مالتړ کوي .بیخبناي پروژې د محيل خلکو او د ولسوالیو
د نهادونو رسه په سالمشوره ټاکل کیږي .ولسوالیو ته د کوچنیو او منځنیو پروژو د پلې
کولو دپاره بالعوضه پیسې ورکول کیږي .د ولسوالیو پراختیایي شوراګانې د ټاکنې په لړۍ
کې مرکزي رول لوبوي چې او په خپلو ولسوالیو کې تر ټولو مهم پراختیایي اړتیاوې په ګوته
کوي .د ټاکلو پریکړې د ولسوالیو د موجوده پراختیایي پالنونو پر بنا صورت مومي.
د  ۲۵۰ښوونځیو او  ۳۴سړکونو او پلونو په شمول چې یا نوي ودان شوي یا روغول شوي
او په بسیا سټانډرد تجهیز شوي دي ،تر اوسه پورې  ۳۳۲پروژې د پروګرام د یوې برخې په
توګه بشپړشوي دي .نوموړي ودانیز اقدامونه په اړونده ولسوالیو کې د ټولنیز-اقتصادي
وضعې او د اوسیدونکو د ژوند په رشایطو باندې مثبته اغیزه درلودلې ده او د هغو د پاره
یې پوهنې ،اقتصادي کړنو او اداري نهادونو ته الرسسۍ برابرکړی دی.
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ښوونځۍ ودانې شوي یا روغول شوي او تجهیز شوي دي.

د ولسوالیو شوراګانو ته روزنه
د ولسوالیو د پراختیایي شوراګانو غړو د روزنیزو اقدامونو په ترڅ کې چې په ټولیزه توګه
د  ۵۲ولسوالیو د ادارو دپاره تررسه شوي وو ،د پروژو د ټاکلو او څارنې په ډګرونو کې د
عايل کیفیت لرونکي الرښودنې په الس راوړي دي .دا کار دوی توانويل دي چې د محيل
اوسیدونکو اړتیاوې په ډیره ښه توګه را په ګوته کړي او د بیخبناي اقدامونو د پلې کولو دپاره
المؤثرې او اغیزمنې لړۍ منځته راوړي .په پایله کې ،د هغوی عمومي وړتیا سمون موندلې
ده .د ولسوالیو د پراختیا د شوراګانو غړي په نورو ډګرونو لکه د شخړې د مدیریت ،د ښځو
دپاره د فرصتونو سمونتیا او د ټولنې د رسچینو د مدیریت په برخه کې هم روزنه مومي.

په بنګي کې یو نوی پل کيل رسه نښلوي او د خلکو د ژوند رشایطو ته وده ورکوي
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د کړنو د اغیزمنتیا په باب رسوې
•د  ۲۰۱۳کال د نومرب په میاشت کې د  KfWپراختیایي بانک د ثبات جوړونې د
پروګرام د یوې برخې په توګه د کړنو د اغیزمنتیا په باب د اوسیدونکو تر منځ یوه
رسوې پیل کړه .د پوښتنو د ځواب ورکوونکو  ۹۵سلنه وویل چې د پیوستون د ميل
پروګرام د اقدامونو په پایله کې دوی ټولنیز او یا اقتصادي بیخبنا ته الښه الرسسۍ
موندلی دی .یو شمیر ځواب ورکوونکو وویل چې نوموړي پروګرام د دولتي نهادونو
له خوا الپیاوړۍ دولتي حضور او الډیر لیدوړي منځته راوړې ده .داچې د ولسوالیو
پراختیایي شوراګانې هم د پروژو په ټاکلو او هم د پروژو په پلۍ کولو کې شامل وو،
ډیر زیات مثبت پرمختګ وګڼل شو .دې کار د بنسټیزې بیخبنا برابرولول د خلکو د
غوښتنو رسه سمون ورکړ او د روڼتوب او شفافیت کچه یې لوړه کړه.
•محيل اوسیدونکي په فعاله توګه په ودانیزو کړنو کې ښکیل دي او هغوی توانوي
چې ځانته عاید په الس راوړي.
•د ولسوالۍ په کچه د بیالبیلو حکومتي البغاړو را ښکیلول هغوی ته دا فرصت
ورکوي چې یو بل رسه وپیژين .دا د الښې شبکې جوړونې او د راتلونکو پروژو د
بریايل همغږونې په الره کې یو مهم لومړۍ ګام دی.
•د هرې ځال بیخبنایي پروژې څخه د رشیکو سازمانونو ،ودانیزو کمپنیو ،د ولسوالیو د
پراختیاي شوراګانو او د څارونکو سالکارو ادارو ګڼ شمیر انجیرنان څارنه او ارزونه
کوي .دا کار تأمینوي چې د پروژې کړنې د لوړو معیارونو پر بنسټ تررسه کیږي او د
هغو څخه په الس راغيل پوهه د لوبغاړو رسه رشیکیږي.
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