افغانستان رسه د آملان همکارۍ

والیتونه د انکشافی همکارانو په توګه

وضعیت

موخه

په افغانستان کې د ناتو د نړیوال امنیت مرستندوی ځواک ( )ISAFدنده په
 ۲۰۱۴کال کې پای ته ورسیده .له هغه وخت راهیسې دغه هیواد د بدلون
لسیزې ته داخل شوی ،خو په افغانستان کې د دوامداره اقتصادي او ټولنیزې
ودې رشایط الهم ستونزمن دي .دا ډول پرمختګ به حتامً پدې پورې اړه ولري
چې ایا دولت کولی يش یو فعال دولتي او اداري جوړښت رامینځته کړي چې
د هیواد د خلکو لخوا په رسمیت پیژندل شوی وي .دا ډول جوړښت د بریايل
پرمختګ او په ټول افغانستان کې د خلکو لپاره د امکاناتو د رامینځته کولو
لپاره اړین دی.

د شپږو والیتونو ادارې چې پدغه پروژه کې برخه اخيل فعاله ادارې لري .دوی
د پریکړو په کولو او د خپلو پروژو په پيل کولو کې خلکو ته په پراخه کچه
برخه ورکوي .دا پروژه والیتي ادارو ته دا وړتیا ورکوي چې سیمه ایزه پراختیا په
مسلکي ډول مدیریت او همغږې کړي .دوی د نړیوالې پراختیا همکارۍ کې په
فعالو همکارانو بدلیږي.

د املان او نړیوالې پراختیا همکارۍ ال دمخه په افغانستان کې د پراختیا په
برخه کې ډیرې السته راوړنې لري او دا لړی الهم دوام لري .په هرصورت،
دا حقیقت چې د ټولنې د پرمختیا په اړه نړیوال نوښتونه د افغان حکومت په
موجوده والیتي پرمختیایی پالنونو کې ندي مدغم شوي ،د پرمختګ په وړاندې
خنډ رامنځته کوي.

لنډه کتنه

د والیتي مشوريت خدمتونو په مرسته ،له

پروګرام

) (PANAد افغانستان په شمال کې والیتي سالکاران

دستور ورکوونکی

) (BMZد آلمان د اقتصادي همکاریو او پراختیا فدرال وزارت

شریکان

د افغانستان والیتي ادارې
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والیتونه

بدخشان ،بغالن ،بلخ ،کندوز ،سمنګان او تخار
)د افغانستان شمالي والیتونه(

د پروګرام موخه

ترڅو هغه شپږ والیتي ادارې چې په دې پروژه کې ګډون لري
د نړیوالې پراختیا همکارۍ کې فعاله ملګري شي

افغانستان رسه د آملان د همکارۍ مهمې پروژې
ډیر ژر پيل کیدلی يش

اقدامونه او پایلې
د افغانستان د شامل د والیتي سالکارانو پروګرام ( )PANAله  ۲۰۱۶کال
راهیسې فعالیت کوي ،چې والیتونو ته سالکاران استوي او په هرو دوه
والیتونو کې ئې یو سالکار شتون لري .د افغانستان د شامل د والیتي
سالکارانو پروګرام ( )PANAپه والیتونو کې د پراختیایي چارو د ښې همغږۍ
لپاره په بیالبیلو کچو کار کوي .دا پروګرام د افغانستان د شاميل والیتونو
مالتړ کوي او هغو ته د بیالبیلو مرستندویانو او نړیوالو همکاریو سازمانونو
رسه د همکارۍ په اړه مشوره ورکوي چې موخه یې په چټکه او دوامداره توګه د
ګډو پراختیایي موخو ترالسه کول دي.

www.gc-afg.de

له والیتي ادارو رسه سالمشوره
دا پروګرام والیتي ادارو ته له افغانستان رسه د آملان د همکارۍ د اصولو،
لومړیتوبونو او موخو په هکله معلومات ورکوي او هغو ته خپلې پروژې
او پروګرامونه معريف کوي .دا پروګرام د افغانستان په شامل کې د والیتي
ادارو او له افغانستان رسه د املان همکارۍ په ګډو موخو مترکز کوي .د

دا پروګرام د افغانستان رسه د آملان د همکارۍ او په شامل کې د نړیوالو
مرستندویه سازمانونو او والیتي ادارو رسه د دوه اړخیزې همغږۍ مالتړ کوي.

د پرمختیایي پالن طرحه کول
د افغانستان د شامل د والیتي سالکارانو ( )PANAپروګرام موخه په شاميل
والیتونو کې د یو جامع او ښه همغږي شوي پراختیایي پالن ډاډمنول دي .په
والیتونو کې مسئولې کمیټې ال دمخه د پراختیایی پروژو په پریکړو کې شفاف
قواعد پيل کوي .د روڼتیا مالتړ او پراخول به دوام لري .دا پروګرام د والیتي
ادارو او نړیوالې همکارۍ ترمنځ همکاري پیاوړې کوي او د پرمختیایی پریکړو
په نیولو او د پریکړو په پيل کولو کې د خلکو ګډون ته وده ورکوي ،پدې توګه دا
پروګرام د دولت د مرشوعیت په پیاوړي کولو کې مرسته کوي.
د افغانستان د اقتصاد وزارت سیمه ایز والیتي دفرتونه د والیت او ولسوالۍ
په کچه د پراختیایي چارو د همغږي کولو په برخه کې د خپلې دندې په تررسه
کولو کې په زیاتیدونکي ډول اغیزمن کیږي.

کوچنۍ پروژې د لویې کچې تاثیر رسه
د  ۲۰۱۶کال راهیسې ،د افغانستان د شامل د والیتي سالکارانو ()PANA

پروګرام د افغانستان په شاميل والیتونو کې د ۳۵۰۰۰۰

یورو په

مجموعي ارزښت شاوخوا ۴۰د کوچنۍ کچې پروژې پلې کړې دي.

د افغانستان د شامل د والیتي سالکارانو ( )PANAپروګرام د خپلې اصيل
دندې په توګه ،والیتي ادارو ته د مشورې ورکولو رسبیره د کوچنۍ کچې پروژو
مالتړ هم کوي .د خپلو افغان ملګرو رسه د مستقیمې همکارۍ له الرې،
دې پروګرام د  ۳۵۰۰۰۰یورو په ارزښت ۴۰ ،دا ډول پروژې پلې کړې دي .پدې

افغانستان د شامل د والیتي سالکارانو پروګرام ( )PANAد والیتي ادارو او د
آملان د اقتصادي همکاریو او پراختیا د فدرال وزارت ( )BMZترمینځ مستقیم
ارتباطات اسانه کوي ،او د اړتیا په صورت کې یې د بهرنیو چارو له دفرت او نورو
املاين دولتي ادارو رسه مخامخ هم اړیکو ته الره هواروي .والیتي مشوريت
خدمتونو دې ته الره هواره کړې چې د افغانستان رسه د آملان د همکارۍ
مهمې پروژې په ګړندۍ توګه پلې يش ،لکه د فیض آباد د اوبو بریښنا
فابریکه ،د کندوز  -خلم لویه الر او د کروندګرو لپاره روزنیز کورسونه.

د مرستو همغږي
د افغانستان د شامل د والیتي سالکارانو ( )PANAپروګرام بله برخه د آملان د
اقتصادي همکاریو او پراختیا د فدرال وزارت ( )BMZد افغانستان او پاکستان
څانګې ته مشوره ورکول دي .دا پروګرام هغه ساحې په ګوته کوي او په اړه
یې نظریات ورکوي چیرې چې پرمختګ ته اړتیا وي .دا د آملان د اقتصادي
همکاریو او پراختیا فدرال وزارت ( )BMZته مشوره ورکوي چې په شاميل
افغانستان کې د آملان پرمختیایی پروژې څنګه په ډیره ښه توګه پلې کیدای
يش.

خپرونکی سازمان:
Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
د بون او ایشبورن ،جرمني راجسرت شوي دفرتونه
www.giz.de
www.gc-afg.de
د انځور اخیستلو امتیاز لرونکی ۱ Sweco GmbH © | GIZ © :پاڼه ښي خوا ۲ ،پاڼه
Imlemented by:

پلی کونکی:

په ښه توګه جوړ شوي سړکونه بازارونو ته الرسيس لرلو ته وده ورکوي | © Sweco
GmbH

کې د پلونو ترمیم ،د سړکونو سمول ،د وړکتونونو او ښوونځیو ترمیم او
تجهیز ،د جګړو له امله عامه ودانیو ته د رسیدلو زیانونو ترمیم ،د سیالب څخه
د ساتنې په موخه د دیوالونو جوړول ،له  ۵۰۰۰څخه د ډیرو ونو کښینول ،د
ملریزې بریښنا د دستګاوو نصبول او په یو شمیر ښاروالیو کې د اوبو رسولو
د سیستم پراخول شامل دي.
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