آﻟﻤﺎن ﺗﻌﻤﯿﺮات ﺟﺪﯾﺪ را ﺑﺮای ﺷﻮراﻫﺎی اﻧﺸﺎﻓ وﻟﺴﻮاﻟ در ﺷﻤﺎل اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﻋﻤﺎر ﻣ
ﻧﻤﺎﯾﺪ
ﻣﺤﺘﺮم ﻋﺘﯿﻖ اﻟﻪ ﻓﺎﯾﺾ ،رﺋﯿﺲ ﺷﻮرای اﻧﺸﺎﻓ وﻟﺴﻮاﻟ ﮐﻼﻓﻐﺎن در وﻻﯾﺖ ﺗﺨﺎر ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ داد" :ﻣﺎ ﮐﺪام ﺟﺎی ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺮای ﺗﻨﻈﯿﻢ
ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺧﻮﯾﺶ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ .ﺑﻌﻀﺎً ﻣﺎ ﺣﺘ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻮدﯾﻢ ﺟﻠﺴﺎت ﺧﻮﯾﺶ را در ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺧﻮﯾﺶ داﯾﺮ ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ ".ﻣﻌﺎون ﺷﻮرای اﻧﺸﺎﻓ
وﻟﺴﻮاﻟ ورﺳﺎج وﻻﯾﺖ ﺗﺨﺎر اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮد" :اﮐﻨﻮن ﻣﺎ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﯾ دﻓﺘﺮ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻣﻼﻗﺎﺗﻬﺎی ﺧﻮﯾﺶ را ﮔﻮﻧﮥ ﻣﻨﻈﻢ داﯾﺮ ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ و ﻣﺠﺎﻟﺲ
ﺷﻮراﻫﺎ را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﮥ ﺧﻮش آﯾﻨﺪ ﻣﯿﺰﺑﺎﻧ ﮐﻨﯿﻢ".
در ﻋﻤﺎرت ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺮای ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً  ۳۰ﺗﻦ اﻋﻀﺎی ﺷﻮرای اﻧﺸﺎﻓ وﻟﺴﻮاﻟ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ .ﻣﺤﯿﻂ ﺑﻬﺒﻮدﯾﺎﻓﺘﮥ ﮐﺎر ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ
ﺷﻮراﻫﺎی اﻧﺸﺎﻓ وﻟﺴﻮاﻟ ﻫﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺎﻓ را در ﻣﺤﻼت ﻣﺮﺑﻮﻃﮥ ﺧﻮﯾﺶ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .اﮐﺜﺮﯾﺖ اﯾﻦ ﻋﻤﺎرات دارای ﯾ ﯾﺎ دو اﺗﺎق
اداری ،ﯾ اﺗﺎق ﻣﺠﺎﻟﺲ ،ﯾ دﻫﻠﯿﺰ ،ﯾ ﺗﺸﻨﺎب ،و ﯾ ﺑﺮﻧﺪه ﻣ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺷﻮراﻫﺎی اﻧﺸﺎﻓ وﻟﺴﻮاﻟﯿﻬﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ وﻟﺴﻮاﻟﯿﻬﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﺗﻤﺜﯿﻞ ﻧﻤﻮده و ﺑﺎ ﻣﺮاﮐﺰ ادراۀ وﻟﺴﻮاﻟﯿﻬﺎ و رﯾﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﺳﺘﻮری ﻫﻤﺎری ﻣ ﮐﻨﻨﺪ.
آﻧﻬﺎ در ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﭘﯿﺮاﻣﻮن اوﻟﻮﯾﺘﻬﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی اﻧﺸﺎﻓ اﺷﺘﺮاک ﻣ ورزﻧﺪ و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی ﺳﺎﻻﻧﮥ ﻫﺮ وﻟﺴﻮاﻟ ﮐﻪ
ﺑﻨﺎم "ﭘﻼﻧﻬﺎی اﻧﺸﺎﻓ وﻟﺴﻮاﻟ "ﯾﺎ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺳﻬﻢ ﻣ ﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﺛﺒﺎت ﺳﺎزی آﻟﻤﺎن ﺑﺮای ﺷﻤﺎل اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن از ﺗﻮﺳﻌﮥ وﻟﺴﻮاﻟﯿﻬﺎ در ﺷﻤﺎل اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن از ﺳﺎل  ۲۰۱۰ﺑﺪﯾﻨﺴﻮ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺎ
ﮐﻨﻮن ﺑﺮای ﺣﺪود  ۱۸۰۰۰ﺗﻦ اﻋﻀﺎی ﺷﻮراﻫﺎی اﻧﺸﺎﻓ وﻟﺴﻮاﻟ آﻣﻮزش ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وﻇﯿﻔﻪ را ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﺛﺒﺎت ﺳﺎزی ﺷﻤﺎل اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ) (SPNAﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧ اﻧﺸﺎﻓ KfW ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔ از وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﮥ آﻟﻤﺎن ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣ ﺷﻮد .ﻫﺪف اﯾﻦ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻤﺎﻧﺎ اﺳﺘﺤﺎم ادارات ﺣﻮﻣﺘ ﻣﺤﻠ در ﺷﻤﺎل اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﺑﻬﺒﻮدﺑﺨﺸﯿﺪن ﺷﺮاﯾﻂ زﻧﺪﮔ اﻫﺎﻟ روﺳﺘﺎﯾ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ
ﻣﺬﮐﻮر از ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﻣﺘﻨﻮع زﯾﺮﺑﻨﺎﯾ و اﻧﺸﺎف ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣ ﮐﻨﺪ .ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﻣﺬﮐﻮر ﺗﺎ ﮐﻨﻮن  ۳۷۷ﭘﺮوژه را در ﺑﯿﺶ از  ۵۰وﻟﺴﻮاﻟ
ﺑﺪﺧﺸﺎن ،ﮐﻨﺪز ،ﺗﺨﺎر و ﺑﻐﻼن ﺑﺸﻤﻮل ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ،اﺣﯿﺎ و ﺗﻤﺪﯾﺪ  ۲۶۰ﺑﺎب ﻣﺘﺐ اﺑﺘﺪاﺋﯿﻪ و ﺛﺎﻧﻮی ۳۷ ،ﺳﺮک و ﭘﻞ و  ۱۶ﮐﺎﻧﺎل آﺑﯿﺎری ،ﺗﻤﯿﻞ
ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .در ﻋﯿﻦ زﻣﺎن ،اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ۱۸٬۰۰۰ﺗﻦ اﻋﻀﺎی ﺷﻮراﻫﺎی اﻧﺸﺎﻓ را در زﻣﯿﻨﮥ وﻇﺎﯾﻒ ﺷﺎن آﻣﻮزش داده اﺳﺖ.
ﺑﻮدﺟﮥ ﻣﺠﻤﻮﻋ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮای ﺳﺎﻟﻬﺎی  ۲۰۱۰اﻟ ۲۰۱۸ ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از  ۷ﻣﯿﻠﯿﺎرد اﻓﻐﺎﻧ ﺑﺎﻟﻎ ﻣ ﮔﺮدد.
Teaser text:
ﺑﺪﺧﺸﺎن ،ﺑﻐﻼن ،ﮐﻨﺪز ،ﺗﺨﺎر ۲ ،ﻓﺒﺮوری ﺳﺎل  – ۲۰۱۸ﻃ ﻣﺎﻫﻬﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ادارۀ ﻫﻤﺎری اﻓﻐﺎن‐آﻟﻤﺎن  ۱۳ﻋﻤﺎرت ﺟﺪﯾﺪ اداری و ﺳﻪ ﺗﺎﻻر
ﮐﻨﻔﺮاﻧﺴﻬﺎ را ﺑﺮای ﺷﻮراﻫﺎی اﻧﺸﺎﻓ وﻟﺴﻮاﻟ در ﺑﺪﺧﺸﺎن ،ﺑﻐﻼن ،ﮐﻨﺪز و ﺗﺨﺎر اﻋﻤﺎر ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .در ﺣﺪود  ۴۸۰ﺗﻦ اﻋﻀﺎی ﺷﻮراﻫﺎی
اﻋﻤﺎر ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی ) (SPNAﻣﺬﮐﻮر اﮐﻨﻮن از ﯾ ﻣﺤﯿﻂ ﺑﻬﺒﻮدﯾﺎﻓﺘﮥ ﮐﺎر ﻣﺴﺘﻔﯿﺪ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﺛﺒﺎت ﺳﺎزی آﻟﻤﺎن ﺑﺮای ﺷﻤﺎل اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
.ﺟﺪﯾﺪ را ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً  ۱۸،۶ﻣﯿﻠﯿﻮن اﻓﻐﺎﻧ ﺗﻤﻮﯾﻞ ﻧﻤﻮد
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