
 
 (LIVE-UP)ستقرار محلي بيجا شده گان بي بضاعت و محروم افغانستانا نام پروژه

 USAID - EU تمویل کننده

 ميالدی ۵۱۵۱دسمبر  -۵۱۰۲جنوری  مدت

 
 (LIVE-UP)استقرار محلي بيجا شده گان بي بضاعت و محروم افغانستان

فيصد آنها توانمندي استقرار مجدد  ٠۱مختلف کشورعودت نموده و بيشتر از ميليون افغان به والیات  ٥.٦بيشتر از  بدینسو ۵۱۱۵از سال 

ان عودت کنندگان یکجا با بيجا شدگدر سالهای اخیر، . تن بيجاشدگان داخلي در افغانستان ثبت گردیده اند ٠۱۱,۱۱۱در مجموع . را ندارند

 .باالي رشد شهرها در افغانستان گذاشته اند داخلي، مهاجرین روستاها به شهر و رشد طبيعي آنها، تأثير بي سابقه را
موانع زیادي در برابر سروسامان دادن زندگي، دسترسي به حقوق و خدمات، و یکجا شدن دچار عودت کنندگان و بيجا شدگان داخلي 

چالش اساسي عبارت از تهيه و مصؤنيت سرپناه در محل مناسب براي افغانهاي این . با جوامع محلي شان در پيشرو دارند آنان کامل

و بهبود تدریجي این ساحات از طریق ساخت زیر بنا هاي ( مانند دسترسي به آب و فراهم آوري امکانات معيشت)محروم و تهي دست 

. به تصویب رسيد ۵۱۰٢نوامبر  ۵٥بيجاشدگان بتاریخ  پاليسي ملي. اساسي، ارایه خدمات و تهيه سرپناه براي فاميلهاي بي بضاعت ميباشد
 .ارائه ميدارداین پاليسي چوکات ارزشمند رسيدن به استقرار محلي و راه حل دوامدار را 

 

 :چوکات زماني
 ۵۱۰٢دسمبر  ٢۰الي  ۵۱۰٥از اول جنوري : سال ٢

 :موقعيت
 .کابل، ننگرهار و هرات

 شرکأ
 ،(بشمول بورد مشورتي شاروالي ها) شاروالي هاي هرات، کابل و جالل آباد
 .مسؤلين والیات و ریاست هاي مربوط

 اراضي افغانستان و وزارت امور مهاجرین و اداره ارگانهاي محل، مسؤلين مستقل اداره
 .عودت کنندگان

 .شوراهاي انکشافي محل و شوراهاي گذر
 UNHCRو  NRC انکشافي بشمول ایملل متحد و شرک ادارات

 

 هدف پروگرام
. باشدکابل، ننگرهار و هرات مي: از پاليسي ملي بيجا شدگان داخلي در سه والیت افغانستان یدف عمومي پروگرام حمایت از تطبيق بخشه

رسيدن به راه حل دوامدار، براي ادغام مجدد بازگشت  این پروگرام شوراهاي مردمي، مسؤلين محلي و حکومت مرکزي را در جهت

اص هدف خ .حمایت مينماید آنان ي از طریق توانمندسازي و بهترسازي شرایط زندگي و مصؤنيت ملکيتکنندگان و بيجا شدگان داخل

 .دنو شوراهاي ميزبان آنها ميباش( بازگشت کنندگان و بيجا شدگان داخلي)سطح زندگي افغانهاي بيجاشده  یپروگرام ارتقا
 

 نتايج متوقعه
دسترسي بازگشت کنندگان و بيجاشدگان داخلي و خانواده هاي نهایت فقير و نادار در شهر هاي کابل، جالل آباد و هرات به : ۰نتيجه 

 .خدمات اساسي زیربنایي و سرپناه مناسب 
بهبود  ودسترسي باشندگان، بازگشت کنندگان و بيجاشدگان داخلي ساحات نيمه شهري به خدمات اساسي زیربنایي و سرپناه : ۵نتيجه 

 .مصؤنيت سرپناه 
ارگانهاي محل، مسؤلين اراضي افغانستان ومردم، ظرفيت بهتر همکاري و تعهدات به ادغام  مستقل شاروالي ها، والیات، اداره: ٢نتيجه 

 .کسب مينمایند را مجدد محالت با داشتن فيصدي زیادي از بيجاشدگان داخلي و بازگشت کنندگان و سایر خانواده هاي فقير
 

 ) برای يک سال (  ۶۹۳۱دست آورد ها الی اخیر سال مالی 

 طول متر کانال عمومی  ناحيه بيست دوم شهر کابل ۵۱٥٠اعمار         ●

 شهر کابل ۰٢بسته سرپناه برای مستحقين در ناحيه  ۵٦تهيه         ●

 سرک عمومی ناحيه بيست دوم شهر کابل  (طول)متر  5٢٥(  ساخت سازیاعمار ) کانکریت ریزی و زیر        ●

 سرک ناحيه بيست دوم شهر کابل (طول)متر  ۵۱۱(  بنائیاعمار) زیر        ●

 کانال فرعی سرک ناحيه بيست دوم شهر کابل (طول)متر  ۰۰٢٥اعمار         ●

 پایه سولر در ناحيه بيست دوم شهر کابل در ساحات پالنی ٠۱نصب         ●



 شهر کابل  ۰٢ناحيه ساحه اسياب بينی ربع در ممتر  ٥۱۱۱۱سازی (  ساخت) کانکریت ریزی و زیراعمار         ●

 نفر در ناحيه بيست دوم شهر کابل ۰۰۵نجاری برای موزشی آکورس         ●

 نفر در ناحيه بيست دوم شهر کابل ۰۰۵فلزکاری برای موزشی آکورس         ●

 نفر از طبقه اناث در ناحيه بيست دوم شهر کابل ۵٠۱خياطی  برای موزشی آکورس         ●

 نفر از طبقه اناث در ناحيه بيست دوم شهر کابل ٠٠۱برای  حفظ الصحهموزشی آکورس         ●

 نفر از طبقه اناث در ناحيه بيست دوم شهر کابل ۵٠۱برای موزی آکورس سواد         ●

 شهر کابل ۰٢نفر از طبقه اناث در ناحيه  ٦۱۱ برایموزی  آحرفه و سواد موزش آکورس         ●

 
 شهر برای همه  نام پروژه

 USAID - EU تمویل کننده

 ميالدی ۵۱۵۱مارچ  -۵۱۰۲اکتوبر  مدت

 
 (City for Allشهر برای همه )

 منظر پس
 "همه برای شهر" برنامه معرفی

، دولت با یک ۵۱۰٥که با پایان ماه دسامبر سال پروگرام "شهر برای همه"، نشان دهنده تعهد دولت جمهوری اسالمی افغانستان ميباشد 

برنامه ملی به بررسی اسکان غير پالنی پرداخته و توزیع سند رسمی موقت ملکيت برای ساکنين در شهرهای کابل، هرات، قندهار، مزار 

 .نمودرا راه اندازی شریف و جالل آباد 
 حکومتداری شهری و ایجاد صلح است که نياز به سه اصل بنيادی دارد : انکشاف و هدف این برنامه بهبود

 . مدیریت موثر زمين.۰
 . برنامه ریزی استراتژیک شهری .۵
 . انکشاف سيستم مالی شاروالی/ مدیریت عواید.٢

فرعی است که اهداف و فعاليت های مشابه دارند اما مناطق جغرافيایی مختلف را تحت برنامه "شهر برای همه" در برگيرنده دو برنامه 

 ویل کنندگان برنامه ها متفاوت است.تمپوشش قرار می دهد، زمان تطبيق و 
( پروگرام سه ساله است که بودجه آن توسط اتحادیه اروپا پرداخت می گردد و در MGSPیت از حکومتداری شهری یا)ماپروگرام ح

 ( تطبيق می گردد. ۰۰و  ٥هرات، جالل آباد، کندهار، مزارشریف، کندز، فراه، باميان، نيلی و دو ناحيه شهر کابل ) 

ویل و در تم USAID( یک پروگرام چهار ساله است که بودجه آن توسط مردم آمریکا K-SMNP( پروگرام تقویت نواحی شاروالی کابل)

 ناحيه شهر کابل تطبيق می گردد. ۵۱
ایند، تا از این نمامی والیات زیر پوشش ملکيت ها را در محدوده شاروالی مربوطه سروی و راجستر می تمامه "شهر برای همه" در برن

 طریق عواید شاروالی ها افزایش یافته و زمين ها به وجه احسن مدیریت شود.
وچه ها نيز صورت ميگيرد، که باعث انکشاف همزمان با سروی و ثبت ملکيت ها، ادرس دهی کوچه ها، خانه ها و روشن ساختی ک

اجتماعی و اقتصادی شهروندان ميگردد، و توسط این برنامه به اسکان غير پالنی سند رسمی موقت ملکيت نيز توزیع ميگردد که باعث 

 بهبود روابط شاروالی ها و شهروندان ميگردد.
 

 ادارات همکار:
 رشریف،جالل آباد، کندوز، فراه، باميان و نيلی(.شاروالی های والیات )کابل، هرات، قندهار، مزا

 
 :وزارت ها و رياست های مربوطه

 مستقل اراضی، شاروالی کابل. ادارهمعينيت شاروالی ها، ریاست مستقل ارگانهای محل، وزارت امور شهرسازی، 
 ادارات انکشافی.تشکيل گذر، شورای انکشافی محلی، بورد مشورتی شاروالی، نهاد های ملل متحد و سایر 

 سه دستآورد که از این برنامه بدست خواهد آمد
 عبارت اند از:

 تقویت ظرفيت ها و سيستم های برنامه ریزی شهری،مدیریت زمين و افزایش عواید شاروالی ها. - ۰
 بهبود ارائه خدمات شهری و تقویت قراردادهای اجتماعی بين شهروندان و شاروالی ها و ارگان های - ۵

 ی.دولت
 زمينه سازی برای تقویت حکومت داری شهری، مدیریت زمين، توسعه اقتصاد و ارائه خدمات. - ٢

 
 اهداف و نتايج برنامه



هدف کلی این برنامه ثبات، مدیریت زمين وتحرک انکشاف اقتصادی داخل شهرهای مورد نظر از طریق ارتقای ظرفيت امور شاروالی  

 روندان و حکومت است.ها و تقویت قرارداد اجتماعی بين شه
اهداف مشخص این برنامه افزایش دوامدارعواید شاروالی ها، تقویت مدیریت شهری از طریق ثبت امالک و ارائه اسناد ملکيت موقت 

 برای ساحه های غيررسمی برای ارائه خدمات جامع و توسعه اقتصاد ميباشد.
 

 مراحل تطبیق برنامه:
 بسيج و آگاهی دهی.
 ها. معياری سازی گذر

 بررسی ابتدایی نواحی )اجتماعی، اقتصادی، مالی(.
 ثبت امالک

 پالن عملياتی استراتيژیک ناحيه و پالن عملياتی استراتيژیک شهرداری.
 صدور فيس خدمات« صفایی » و تصدیق تصرف. 

 تطبيق پروژه های فرعی
 

 تقسیم اوقات و بودجه:
 ميليون دالر امریکایی ۰٢برنامه حمایت از اداره شهرداری، 

 ميالدی ۵۱۰٠تا سپتامبر  ۵۱۰۲اکتوبر 
 ميليون دالر امریکایی ٢۵برنامه تقویه نواحی شهرداری کابل، 

 ميالدی ۵۱۵۱تا مارچ  ۵۱۰۲اپریل 
 

 ۶۹۳۱دست آورد های الی اخیر سال مالی 
 

 .سروی گردید 6931گذر های موجود در جریان سال  468به تعداد  ●
 گردید ایجادناحيه شهر کابل  61شورای گذر در 309    ●
 .  در شهر  کابل سروی و به سيستم دیتابيس راجستر گردیده است 6931ملکيت در سال  243733به تعداد  ●
 .ی گردیداعتبار سنجکه قبال ثبت داشتند کابل ملکيت با شاروالی محترم  34452ارقام سروی شده  ●
 . تایيد گردیدانجام گردیده و کيت مل 200715پروسه اعتبار سنجی مردمی   ●
حواله تحصيلی به مالکين جایدادها توریع گردید که در نتيجه   27929به منظور رشد عواید صفایی شاروالی ها به تعداد  ●

 .است افغانی از این بابت جمع آوری گردیده 3138992مبلغ
یع زتوبه مالکين آنها روگرام شهر برای همه جواز صنفی به همکاری پشد. ملکيت تجارتی سروی و ثبت  0203به تعداد  ●

 .گردید
 مبنای حقوقی برای تصدیقنامه تصرف زمين توسط شورای وزیران منحيث بخش از قانون مدیریت زمين تصویب گردید  ●
 تکميل گردید  OCپيشنویس مقرره  ●

سای والیتی اداره اراضی، کارمندان برنامه، کارمندان شاروالی، اعضای وئدر کابل برای ر  مختلفورکشاپ آموزشی   941تدویر ●

 (زن 62,104مرد و  1,026دایر گردید )شورا ها 
 

 برنامه شهري اعمار صلح افغانستان نام پروژه
 

  تمویل کننده

 ۵۱۰٠آپریل  ٢۱الي  ۵۱۰٥مي  مدت

 
Afghanistan Urban Peacebuilding Programme (AUPP) 

 برنامه شهري اعمار صلح افغانستان
هرچند جمعيت کشور عمدتاً روستایي باقي مانده است، اما  .افغانستان یکي از سریعترین کشورهاي در حال شهري شدن در جهان ميباشد

شهرهاي  ساالنه جمعيت .د بودنسال آینده تا سه برابر خواه ٢٥شهري شدن متضمن ميزان افزایش ساکنين شهرها در  رشد بي سابقه

فشارسنگين را باالي ادارات محلي و تامين کنندگان امنيت جهت ارایه خدمات و  یابد که تن افزایش مي ٢۵۱۱۱۱افغانستان به بيش از 

ناامني، اختالل، فقر مزمن، نابرابریهاي فزاینده، و کاهش همبستگي در . ساختن شهرهاي مصئون، صلح آميز، و فراگير وارد مي کند

شهرهاي افغانستان با جذب تعداد کثيري از بيجا شدگان و عودت . ات، از دیگر خطراتي است که متوجه شهرها ميباشندمقایسه با ده

افزایش مهاجرت هاي روستا به شهر، بيجاشدگان داخلي، و عودت . نياز مبرم و عاجل براي خدمات عمومي و زیربنایي دارند ،کنندگان



که بسياري ازساکنين از معيشت در اماکن رسمي محروم و در اماکن غير رسمي ساکن گردند  ستگردیده اکنندگان به شهرها، مسبب این 

نان و بویژه ز. نموده اندبه اشکال مختلف تشدید  را خشونت و ناامنيکه واین وضعيت به ذات خود باعث محروميت و بي قانوني گردیده 

به گونه و از محالت عمومي و همچنين از تصميم گيریهاي عمومي بدور مانده  ،دختران، جوانان، بيجاشدگان داخلي و عودت کنندگان

 .گردیده اندنامتناسبي متأثر از ناامني شهري 
 

 چوکات زماني
 ۵۱۰٠آپریل  ٢۱الي  ۵۱۰٥از اول مي : سال٢

 :موقعيت
 .يق ميگرددو نيلي تطب این برنامه در شهرهاي کابل، جالل آباد، مزار شریف، کندز، هرات، فراه، باميان

 
 شرکأ

مقامات ) به شمول بورد هاي مشورتي شاروالي ها (شاروالي هاي کابل، جالل آباد، مزار شریف، کندز، هرات، فراه، باميان و نيلي 

 .(ذیربط  یوالیتي و ریاست ها
 .اداره مستقل ارگانهاي محل، ریاست عمومي شاروالي ها، وزارت شهرسازي، وزارت داخله و پوليس مردمي ●
 .را هاي انکشافي محل و شورا هاي گذرشو ●
 .ملل متحد و دیگر شرکاي انکشافي ادارات ●

 
با تمرکز بر ایجاد صلح و دولت سازي در ساحات شهري، این پروگرام ارایه ي خدمات ، مخصوصاً در بخش امنيت، را تقوبت خواهد 

بين دولت، شوراهاي مردمي،  جامعه مدني، و تامين ، و مشارکت هنمود، پاسخدهي و حسابدهي ادارات محلي را بهبود خواهد بخشيد

این پروگرام با حمایت از نهادینه سازي و ارائه خدمات پاسخگو و عادالنه در هشت شهر انتخاب  .کرد دنکنندگان امنيت را تقویت خواه

 .مبذول ميداردویژه اي  شده، به نيازمندیها و حقوق زنان، جوانان، و قشر محروم توجه
 

آنان  زنان و مردان، دختران و پسران، در شهرها باالي ظرفيت ادارات محلي خویش اعتماد زیاد نموده،" AUPP: متوقعه پروگرامتاثير 

براي حمایت از حقوق، دستيابي به مصئونيت، امنيت و شموليت در شهرها تالش ميکنند و در راستاي بهبود مشروعيت حکومت کمک 

 ."مي نمایند
 

تطبيق  ،بهترپالنگذاري  وت ها در هماهنگي با ریاست هاي مرتبط خدمات مورد نياز را در عرصه مصئونيت و امنيشاروالي : ۰نتيجه 

 .مينمایند
شوراها، به خصوص اقشار محروم و در حاشيه، به گونه بيشتر و با روحيه همبستگي در کارهاي مدني و حکومتداري شهري : ۵نتيجه 

 .سهيم ميشوند
چارچوب حکومتداري شهري حسابده، شفاف و مشارکتي را، بخصوص در عرصه مصؤنيت و امنيت ایجاد مي حکومت ملي : ٢نتيجه 

 .نماید
 فعاليت هاي برنامه

 :فعاليت هاي اساسي شامل
 شهر ها، نواحیارزیابي هاي مصئونيت مشارکتي در سطح  ●
 شوراي گذر؛ ۰5شوراي انکشافي محل و  5٥پالنگذاري عملکرد مصئونيتي در  ●
 .پروژه هاي روشنگر مصؤونيت اجتماعي، شهري و ناحيوياجراي  ●
 ؛شوراهااگاهي روابط پوليس و  ●
 از سوي جامعه مدني؛ نواحیکمپاین هاي حمایوي در سطح شهرها و  ●
 .تقویت و نهادینه سازي بوردهاي مشورتي شاروالي ها ●
 

 

 

 

 

 

 

 ۶۹۳۱دست آورد های برنامه الی اخیر سال مالی 



 

 کابل  شهر ؤنيتی درپروژه مص  9طرح و دیزاین   ●
 کابلشهر پروژه مصؤنيتی در  24تطبيق و تکميل  ●
خشونت محو پروژه مصؤنيت در کابل جهت تحقق حکومتداری شهری خوب، مصؤنيت شهری، آگاهی عامه،  0 طرح و تطبيق  ●

 .جنسيتی و تقویت روابط پوليس و مردم
  شوراتن اعضای  611برنامه آگاهی دهی پوليس مردمی به اشتراک   12 دایر نمودن ●
 نفر  4622جلسه آگاهی مصؤنيت عامه به اشتراک   40دایر نمودن   ●
 تن اعضای پوليس  064ورکشاپ از پوليس به پوليس به اشتراک   10دایر نمودن  ●
 ترتيب و تهيه دو فلم مستند برای ریاست پوليس مردمی  ●
 ترتيب و چاپ کتاب پوليس مردمی  ●
 دور آموزشی روی پنج موضوع جداگانه برای اعضای شوراهای انکشافی مردمی   20دایر نمودن  ●
ی انکشافی، کارمندان شارواليها، پوليس هاتن اعضای شورا  400دایر نمودن دومين نشست ساالنه شهرهای مصؤن به اشتراک  ●

 .مردمی، جامعه مدنی، شورای مشورتی شارواليها و شرکای برنامه
 بری برنامهجلسه ره   0دایر نمودن  ●
 تکميل نشست ساالنه شهر های مصؤن به سطح کشور ●

 
 تاب آور  هایپروژه شهر نام پروژه

 دولت جاپان تمویل کننده

 0263مارچ  – 0261اپریل  مدت

 
 تاب آور  هایپروژه شهر
 دولت جاپان

 0263مارچ  – 0261اپریل 
 شرکا

، شاروالی کابل، وزارت شهرسازی و مسکن (DMHA/ANDMA) اداره ملی مبارزه با حوادث/ وزارت دولت در امور حوادث طبيعی

(MUDH)معينيت شاروالی ها / ، اداره مستقل ارگانهای محلی(IDLG/DMM) 
 موقعيت

 شورای محلی را تحت پوشش قرار خواهد داد 15ا  جمعکه ( گذر 9) شهر کابل 
 هدف

ود تا با شيوه های مدرن مقابله با حوادث آشنایی حاصل نموده و شهر های افغانستان حکومت وحدت ملی را کمک خواهد نم: هدف کلی

ون، ئصرا با کاهش حوادث، تاثيرات و از دست دادن منابع اقتصادی و انسانی، مخصوصاً زندگی زنان،  دختران  و افراد آسيب پذیر را م

 .انعطاف پذیر و پایدار بسازد
 تخاب شده افغانستان در امور کاهش حوادث و خطرات با  یک  رویکرد  پيشگيرانه، مردم محور تقویت ظرفيت شهرهای ان: هدف خاص

 
 

 نتیجه و فعالیت ها
 افزایش انعطاف پذیری شوراهای شهری در مقابل حوادث و خطرات اقليمی: 6نتيجه 

 :فعالیت ها

 ایجاد شوراهای انکشافی محل و شوراهای انکشافی گذر برای انعطاف پذیر سازی آنها در مقابل حوادث : 6.0

 .صورت ميپذیرد( و بورد مشورتی شاروالی)ایجاد و منظوری آن توسط شاروالی ( community RAP)پالن عملی شورا  1: 6.0

 .ر حوادث و آمادگی شوراها در مقابل تهدید های متعددبرنامه  آگاهی دهی در رابطه با خط 92راه اندازی بيش از : 6.9

 .بازسازی زیرساخت های ضروری شوراها برای انعطاف پذیر سازی آن در مقابل حوادث و خطرات اقليمی/ ایجاد: 6.4

 خانه و انعطاف پذیر سازی آن در مقابل حوادث در دو شهر تحت پوشش 622تکميل استحکام سازی : 6.0



 ارتقای ظرفيت شاروالی ها برای رویکرد پيشگيرانه کاهش حوادث و خطرات ناشی از آنتقویت  :0نتيجه 

 :فعالیت ها

 (CRRP)پروفایل خطرات و انعطاف پذیری شهری : 0.6

 تهيه و منظوری پالن عملی مردمی و جامع: 0.0

و راه اندازی تریننگ های آگاهی دهی  بهبودسازی ساختار انعطاف پذیرسازی در دو شهر و ایجاد کتاب راهنما برای شهروندان: 0.9

 .انواع خطرات و روش های مقابله با آن

 عیيتهيه مواد علمی و عملی شيوه های انعطاف پذیری شهرها و شوراها در مقابل حوادث ناگوار طب: 0.4

 عیيبرگزاری ورکشاپ آموزشی برای کارمندان شاروالی و دولتی و سکتور خصوصی در امور حوادث طب: 0.0

توانمند سازی ظرفيت ملی برای انکشاف شهری با در نظرداشت آسيب پذیری برای کمک به تطبيق چارچوب جهانی سيندای  :9نتيجه 

(Japan - Sendai )و نظارت آن 

 :فعالیت ها

 گيری تهيه پيشنویس پاليسی شهری با در نظرداشت نفوذ پذیری خطر و ابزار حمایتی تصميم: 9.6

 آجندای جدید شهری/اهداف توسعه پایدار/شی برای نظارت ملی چارچوب سيندایتهيه مواد آموز: 9.0

 آجندای جدید شهری/اهداف توسعه پایدار/آموزش دهی مسئولين دولتی برای نظارت از چارچوب جهانی سيندای: 9.9

 .تهيه پيشنویس ابزار برای ترویج رویکرد مردم محور در مقابله با حوادث در افغانستان: 9.4

 عی و غير مترقبهيبه مقابله با حوادث طب هورکشاپ آموزشی و آموزشدهی کارمندان شاروالی و دولتی در رابط :9.0

 
 ۶۹۳۱دست آورد های برنامه الی اخیر سال مالی 

 

 امضأ تفاهمنامه ●
 شوراهاانتخاب / نهائی سازی ساحه مورد هدف ●
 برای کارمندان شاروالی و بسيج سازان اجتماعی و آموزش ها شورانهائی سازی مواد آموزشی در مورد بسيج سازی  ●
 (بشمول جمع آوری ارقام موجوده در مورد خطرات و حادثه)نهائی سازی ارزیابی سریع ابتدائی خطر و آسيب پذیری  ●
 SMDM/ANDMAنهایی سازی انتخابات شورا های ساحات مورد نظر در همآهنگی با شاروالی و  ●
 DRRلی و کارکنان اجتماعی در مورد بسيج شوراها و بلند بردن آگاهی آغاز برنامه آموزش کارمندان شاروا ●
 آغاز روند بسيج شورا ها ●
 (بشمول جمع آوری تمام معلومات و ارقام خطر آفات)نهایی سازی بررسی ابتدایی خطر سریع و آسيب پذیری  ●
 نهایی سازی گشایش دفتر در سطح ناحيه شهری ●
 ANDMA/SMDMدف با شاروالی ها و نهایی سازی انتخاب ولسوالی های مورد ه ●
و آگاهی دهی در مورد کاهش  شوراادامه آموزش به کارمندان شاروالی، تنظيم کننده اجتماعی و انجينيران ساحوی برای بسيج  ●

 خطر آفات 
 و آگاهی دهی در مورد کاهش خطر آفات شورابسيج  ●
 طرح سروی ابتدایی ●
 آن ستحکام سازیاطراحی شرایط انتخاب خانه آسيب پذیر و رهنمود  ●
 لسوالیاآغاز بررسی خطر و توانمندی و ●
 ANDMA/SMDMنهائی نمودن انتخاب نواحی مورد نظر با شاروالی ها و  ●
و ارتقای  شوراهاگان اجتماعی و انجنيران ساحوی برای بسيج هندادامه برنامه های آموزشی برای کارمندان شاروالی، سازماند ●

 DRRسطح آگاهی 
 DRRی سطح آگاهی و ارتقا شوراهابسيج  ●



کار باالی رهنمود تکميل سازی ابزار و مواد آموزشی برای منازل آسيب پذیر، پيشنویس رهنمود تخنيکی تکميل سازی برای  ●

 . انجنير ساحه، انجنيران شاروالی، بناء ها و مردم محلی که کار های تکميل سازی ابزار را انجام خواهند داد
 و انجنيران شاروالی PCRنجنيران ساحوی راه اندازی برنامه آموزشی برای ا ●
 نهائی نمودن سوالنامه سروی ابتدائی برای ارزیابی خطرات و سطح مقاومت ●
نيت محترم شاروالی ها و نمایندگان ي، شاروالی های کابل و مزار، معANDMAنتيجه ارزیابی ابتدایی خطرات و مقاومت با  ●

 است کليدی و تخنيکی جهت منظوری شان، شریک ساخته شده
 ،  سازمان دهندگان شورا و انجنيران ساحوی ANDMAبرای کارمندان شاروالی، کارمندان   CCAPبرنامه های آموزشی  ●
دیزاین و تخمين مصارف برای سازماندهندگان شورا  تدویر برنامه آموزشی پيرامون گزارش دهی، پروپوزل نویسی، سروی، ●

 و انجنيران ساحه در مزار و کابل
 مورد نظر تحت طی مراحل قرار دارد یها، شناسایی شورا هابسيج شورا  ●
 بحث با جوانب ذینفع دولت جهت ارایه نظریات و تعدیل چگونگی انتخاب خانه های آسيب پذیر و دریافت منظوری آنها ●
ربوطه آماده ساختن مسوده اول مقاوم سازی خانه های غير انجنيری و شریک ساختن آن با جوانب ذینفع و سایر موسسات م ●

 برای ارایه نظریات ممکنه و غنامندی آن
ترتيب جلسه از طریق سکایپ با دفتر هبيتات ملل متحد در ایران جهت بحث باالی ساختار رهنمود مقاوم سازی خانه های  ●

 آسيب پذیر
 ، و انجنيران شاروالیPCRتدویر برنامه آموزشی مقاوم سازی برای انجنيران محل  ●
 و سطح مقاومت برای شهر تهيه گزارش ابتدایی خطرات ●
 (UNISDR, RoAF)فراهم آوری برنامه آموزشی در جاپان  ●
 حمایت از کنفرانس ملی شهری ●
 زمين لرزه تعميرها KMحمایت از ارزیابی  ●
 URDCکود تعمير / حمایت از وزارت شهرسازی و مسکن ●
 سروی و نهایی سازی خانه ها برای مقاوم سازی ●
 پيشنویس پروپوزل کانال سيلبرد ●
 ی ابتدایی خانه در سطح شهر و گذرسرو ●
●  

 
 شهر پاک و سبز  نام پروژه

 USAID-EU تمویل کننده

  مدت

 
 :پس منظر

و  0264دوره سه گانه انتقال سياسی، تحوالت امنيتی و اقتصادی از اخير سال . افغانستان در یک مقطع زمانی بسيار مهم قرار دارد

 بيکاری به سطوح بسيار بی. اتباع کشور مأیوس بوده و اميد خود را از دست داده اند. بشکل قویتر احساس ميشود 0261، در سال 0260

 .عدم مصئونيت غذائی در شهر ها افزایش می یابد. همه روزه صد ها افغان به خارج از کشور مهاجرت مينمایند. پيشينه خود رسيده است

   .دارند تا به مشکل مصارف زندگی شانرا تأمين نمایند که اینکار بيشتر زنان و دختران را متأثر ميسازد خانواده های شهری تالش

اقتصادی  –بخاطر کاهش سرمایه گذاری های بين المللی و رشد بطی اقتصادی، چالش های فقر شهری، بيکاری و انزوای اجتماعی 

، بيجاشدگان داخلی و خانواده هائيکه سرپرستی آنها بدوش زنان است، هنوز هم خانواده های بی بضاعت شهر نشين. حادتر گردیده اند

کار برای "حکومت وحدت ملی ابتکار  0260جهت رسيدگی به این معضل، در اواخر سال . ازین تغييرات بزرگ اقتصادی متأثر ميشوند

وعيت ل بيش از حد کارگران بيکار و ارتقای ظرفيت و مشراین ابتکار بلندپروازانه برای بهبود ثبات اقتصادی، کنترو. معرفی نمود" صلح

این ابتکار شهر های بزرگ افغانستان را به مثابه محور های کليدی که به ثبات و ایجاد  .دولت فرصت های متعدد را مشخص نموده است

یر جهت حفظ دست آورد های فرصت های کاری نياز دارند مشخص نموده تا حصول اطمينان گردد که افراد فقير و نهایت آسيب پذ

 . اجتماعی بدست آمده در دهه گذشته از انگيزه های اقتصادی مستفيد شوند

در فعاليت های پاککاری، ترميم، زیبا سازی شهر و تنظيم زباله ها که مستلزم موجودیت تعداد زیاد کارگران " شهر پاک و سبز"برنامه 

( ii)بهبود رفاه اتباع و کيفيت محيط زیست شهری، ( i): وقعه این برنامه عبارت اند ازتأثيرات مت. ميباشند، سرمایه گذاری خواهد نمود

افزایش انگيزه های اقتصادی برای بی بضاعت ترین خانواده ( iii)افزایش اعتماد ميان اتباع و شاروالی ها و ارتقای مشروعيت دولت، 



افزایش اعتماد باالی سکتور خصوصی و سرمایه گذاری برای ایجاد ( iv)ها که باالی اقتصاد شهری تأثيرات متعدد خواهد داشت، و 

 .فرصت های کاری

با ثبات سازی شهر های مورد نظر و دولت افغانستان جهت پر نمودن خالء ها : هدف عمومی این برنامه عبارت است از :هدف برنامه

 (.ميثاق شهروندی در شهر ها)ه همبستگی شهری از طریق با ثبات سازی کافی تا زمان آغاز برنام" 0261/0261در سال های 

بهبود روابط ميان دولت و جامعه، باثبات سازی شهری و ایجاد فرصت های :"عبارت است از( SO)هدف مشخص 

، در حاالتيکه اتباع شهر ها شاهد عرضه خدمات اساسی محلی توسط شاروالی ها بوده اند، که منجر به افزایش "کاری

 .مشروعيت دولت ميشوداميدواری ها و 

 

 نتایج برنامه

 یک جامعه اداری محيط زیست بهتر شهری، که شامل اتباع اداری صحت و رفاه بهتر باشند؛: 6نتيجه 

 اقتصاد بهتر شهری و خانوادگی، خاصتاً برای بی بضاعت ترین و آسيب پذیر ترین خانواده ها: 0نتيجه 

آن اتباع شهری شاهد عرضه خدمات توسط شاروالی ها ميباشند که  روابط بهتر ميان دولت و جامعه که در: 9نتيجه 

 منجر به ایجاد اميدواری و مشروعيت دولت ميشود؛

 .افزایش اعتماد به سکتور خصوصی و سرمایه گذاری در ساحات شهری: 4نتيجه 

 چوکات زمانی برنامه

 ماه نخست 66بخش اول برای : سال 0

 0261تاریخ تخمين آغاز، اکتوبر سال 

 ۶۹۳۱دست آورد های برنامه الی اخیر سال مالی 
 

 کارگر خانم  در شهر کابل ٢٢۰کارگر مرد و  ۵۰۵٥روز کاری مساویست به  ٢٦٢5٦٢ایجاد     ●

 متر مکعب فعاليت پاک کاری جوی های کنار جاده کابل   ۰۵۵٢٦٦تکميل   ●

 کابلمترمکعب زباله درشهر  ۵۵5۵۱جمع آوری  ●

 متر مربع رنگ آميزی جدول های کنار جاده در شهر کابل ۰۵۰۱٠٠تکميل    ●

 متر مربع سرک ها در کابل ۰۵٢٥٢٥٠۰٢جاروب   ●

 در شهر کابل مساحت متر مربع ۰۰۱۱۱ کاشت درخت در ●

 


