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 ــــندرـــــمعرفــی آمریت ًاحد ج

 تساّی اجتواعی دمْق صى ّستای سا تَ اساط تعِذ دّلت دسافغاًستاى اداسات دّلتی جوِْسی اسالهی  دس جٌذس ّادذُای 

سایش  ّ صًاى افغاًستاى پالى کاسی هلی تشای اُذاف اًکشاف ُضاسٍ سْم، ، استشاتیژی اًکشاف هلی افغاًستاى ،پالیسی هشد،

  است. شذٍ   ایجاد  اسٌاد

 یک تست سْم تا تمشسّصاست هعاسف ی ااداس هعیٌیت هالی ّتشکیل سسوی چْکات دس   0991 دس سالآهشیت ّادذ جٌذس 

ّ یک  ( 5دس تست ُای )  سویٌذ سکاسه 6تا استخذام   0999سال دس .ًوْدفعالیت آغاصتَ  تاالومطع کاسهٌذ 9 ّ یتآهش

الی اخیش   0991 سالاص  "ًجیثَ ًْسستاًی"هذتشهَ  ساط آى دسکَ  ،تي سسیذ 00آهشیت جوعا تَ ایي ، تشکیل کاسهٌذ اجیش

  ٌذ.تّادذ جٌذس سا تَ عِذٍ داشسوت آهشیت  0997سال 

  :یل ًضعیتـتحل

تشًاهَ ُا ّفعالیت  تا استماهت کاسی خْیش سا هشخض ساصدتْاًست سالَ  9پالى کاسی ّ تذّیي تا تِیَ  ّادذ جٌذسآهشیت 

ُا  ایي فعالیتکَ   ،تطثیك ًوایذ اهکاى دذّد دسدادٍ شذٍ  لشاس هعاسف هعیاسکَ تَ اساط تساّی جٌسیت دساداسٍ  ُای سا

هعلواى هکاتة،  ، شاگشداى ّکاسهٌذاىتشای  کاتل، ی شِشّّلسْالی ُا تَ سطخ هشکضُای آگاُی دُی شاهل تشًاهَ 

ّسکشاپ  هْضْعاتتي اص  4474 تَ تعذاد جوعا کَ ،ساٍ اًذاصی شذٍدس ّصاست هعاسف  تشتیَ هعلناداى ــاست لیي ّــهذظ

تجلیل اصسّصُای تیي  .ذٍ اًهستفیذ شذدمْق صى اصدیذگاٍ اسالم  ، لاًْى هٌع خشًْت علیَ صًاى،ستساّی جٌذهْسد دسُا 

ُای ث سیاست کاسهٌذاى اًاتي اص 551ُوشاٍ تا هکافات هالی تشای ُا تذسیي ًاهَ اعطای  الوللی دسخظْص صًاى ّ

طی یک  (CIWA)تَ ُوکاسی دفتش تشجستَ ساصی ًکات لاتل اطالح کتة دسسی اص دیذ تخٌیکی جٌذسّ هشّس ،عوْهی

لطعَ  011، چاپ تیي الوللی تَ هٌاسثت سّصُای هلی ّ جولَ تٌش اصچاپ ّتْصیع اّساق تثلیغاتی  ، ضوٌاَطْست گشفتسال 

ّادذ آهشیت ّ فعالیت ُای  هْسد تساّی جٌذس دس تشّشش 0111چاپ  ،شِش کاتل تَ دْصٍ ُای تعلیویتْصیع آى  ّ پْستش

هْضْعات ّسکشاپ ُای آگاُی  ًششجِت  0995دس سال دسسایت هعاسف آهشیت ایي اًتشًتی ْدى طفذَ فعال ًو ،جٌذس

ّادذ جٌذس تَ آهشیت  کاسهٌذاىتي اص 4 هعشفیپٌُْتْى کاتل ّتشًاهَ هاستشی  دس اصکاسهٌذ ّادذ جٌذسیک تي هعشفی  ،دُی

تشًاهَ کتاب خْاًی  تذّیشضوٌا  .ٍ استساٍ اًذاصی گشدیذ هٌاتع تششیعوْهی طشف سیاست اصکَ  سییکْسط لساى اًگل

تشای  )ًپْا( صًاىپالى کاسی هلی تشای  جلذیک  –یک  کاسهٌذاى دفتش هشکضی ّصاست هعاسف، تْصیعیک سال تَ تشای 

پشّسَ  دسًوایٌذٍ ّادذ جٌذسعضْیت هْسد شاخض ُای پالى هتزکشٍ ّ  جِت آگاُی دس سیاست ُای عوْهی کاسهٌذاى

ّ  ُفت ،چِاس ،سَ دس تست ُای  تي اًاث  51 ّ تي رکْس 97تیشتش اص 0997 کَ دسسال ، استخذام سیاست هٌاتع تششی

  ــــــــــــــذ.سا ًسثت تَ سال ُای لثل ًشاى هی دُ ی لاتل هالدظَ  یک سلن  کَ ایي ،ٍ اًذخذام شذـاست  ُشت

  

 :مٌانع ًچالش ىا

 ًیاصهٌذی ُای آهشیت ّادذ جٌذسص پْل اص تْدجَ عادی  هعیٌیت هالی ّاداسی جِت سفع  عذم اختظا -0

 ّادذ جٌذسآهشیت تشای کاسهٌذاى  هْسد ضشّست کاسی ًثْد دفتش ّ تجِیضات  -5
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 ًضعیت فعلــــــــی

 :برنامو ىای عمده 

 هٌظْستَ  پالى کاسی خْیش هتکی تَ "سـادات" تا سشپشستی هذتشهَ فششتَ  0998دول سال هاٍ  اص آهشیت ّادذ جٌذس 

لذم خْیش  اّلیيکَ  پیوْد. هسیش خْیش سا خْاُذ ی هْثش ُّذفوٌذاًکشاف  فعالیت ُا  ی ّتِثْد ّضعیت فعل، تذْل  ایجاد

اّلْیت تٌذی تشًاهَ ُای کاسی دسسّشٌی پالى کاسی ّادذ جٌذس ّ ّتشخیض ًیاصهٌذی ُا  سا اص شٌاسایی هشکالت،

  .یافت ذٌخْاُهعاسف تمْیت  ّصاستدسکَ تَ ایي تشتیة تساّی جٌسیت  ٍ ًوْدستشاتیژی ّصاست هعاسف آغاص ا

 

 :خٌرشیدی 8931فيرست برنامو ىای کاری سال   

 آهشیت ّادذ جٌذس ی کْتاٍ هذت ّ هیاى هذت تطثیك پالى کاس -0

 ّصاست هعاسف آهشیت ّادذ جٌذسُا جِت دوایت اص تشًاهَ ُای تا دًّش ُواٌُگی  -5

 ت دس سکتْس هعاسفریتطثیك پالیسی هٌع آصاس ّا ًِایی ساصی ّ -9

 َ ساصیدس جلسات تْدیجعضْیت ّ ّصاست هعاسف ٌات یدسکویتَ ُای تعیًوایٌذٍ جٌذساشتشاک  -4

 لذاظ تشاتشی جٌسیتیجِت تجذیذ هذتْای کتة دسسی اصکویتَ ًظاب دس عضْیت ًوایٌذٍ جٌذس -5

هْسسات ّاستادیذ هذظلیي  ،اداسات ّصاست هعاسف کاسهٌذاىتوام  تشای ًذاصی ّسکشاپ ُا ّسیویٌاسُاساٍ ا -6

  شِش کاتل شاگشداى، هعلواى هکاتة ّ تشتیَ هعلن 

 ریشتظ اسگاى ُای ّشِش کاتل  دْصٍ ُای تعلیوی ،هعیٌیت ُاتی تشای  تِیَ ّتْصیع اّساق تثلیغا -7

 

 


