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 (UNEP) افغانستان تايمنی، کابل د ملگروملتونو د چاپيريال پروگرام 
 

UNITED NATIONS ENVIRONMENT PROGRAMME 
 پروگرام محيط زيست ملل متحد
دملگروملتونودچاپيريال پروگرام

 )٣٠اپريل  م کال د ٢٠٠٩د (مه ١٠ هـ ل کا د ثور ١٣٨٨د 

 د او د افغانستان لپاره د چاپېرياللو ړووپالن ج ي عململي   دد چاپېريال
 په اړه روزنيز پالن د طرح کولو تر ټولو غوره کړنالري  عمليلومړي ملي

  او مشورتي ورکشاپ
  

چاپېريال ساتنې ملي د به  (UNEP)د ملګرو ملتونو د چاپېريال پروګرام : کابل افغانستان
د  چاپېريال مسئوله دولتي اداره ده، د د مسئلو په اړوند  سره، چې د چاپېريال(NEPA) ادارې
پالن عملي  د لومړي ملي د افغانستان لپاره د چاپېريال او پالن د جوړولو يعململي 

(NEAP) هـ ل کا د ثور له ١٣٨٨ د په کابل کې په اړه د طرح کولو تر ټولو غوره کړنالري 
پورې د يوه ) مې نېټې٥مې څخه تر ٣ م کال د مى له ٢٠٠٩د (مې نېټې ١٥مې څخه تر ١٣

  . په دايرولو کې مرسته وکړي" روزنيز او مشورتي ورکشاپ "درې ورځني
 پراګراف د افغانستان پر ١٤د نهمې مادې ) ٢٠٠٧(د افغانستان د چاپېريال ساتنې قانون 

ي عملد ملي  د چاپېريالي و کلونو په موده کي درې څخه دخپرېدوي رسمحکومت د قانون د 
 په ملي کچه د (NEPA)د چاپېريال ساتنې ملي اداره .  ټينګار کوي بانديپالن په جوړولو

د ملګرو .  پالن د برابرولو مخکښه اداره دهيعملد ملي مشورتي پروسو له ليارې د چاپېريالي 
 پالن په طرح کولو کې يعململي  د لومړي د چاپېريال (UNEP) ملتونو د چاپېريال پروګرام

دې موخه يوه مسوده واردمخه جوړه د چاپېريال ساتنې ملي ادارې سره مرسته کوي چې په 
  .  له ليارې به ورته وروستۍ بڼه ورکړاى شيشوې او د ملي مشورو

و د برابرولو  پالنونيعملد ملي   په راتلونکي کې د چاپېرياللتڅرنګه چې د افغانستان دو
په دې . مسئوليت پرغاړه لري، نو الزمه ده چې دولت بايد له اړتيا وړ وسايلو څخه برخمن وي

د چاپېريال د ملي عملي پالن د جوړولو په موخه يوه توګه د ملګرو ملتونو د چاپېريال پروګرام 
ېلو برخو څخه تر ټولو غوره  الرښود برابر کړى دى چې د نړۍ له بېالبساده ګام په ګام

ه د ورکشاپ په له الرښود څخه د ګټې اخيستنې روزنه ب.  شوي ديپکې ځاى پر ځاى کړنالره
 غوښتنه برابرولوونډې د / څخه به هم د نظرونواوږدو کې و څيړل شي او له ګډونکونکو

  . وشي
 ادارې به د اړوندهال ساتنې ملي اداره او نورې د ورکشاپ په پاى کې هيله کېږي چې د چاپېري

  . د جوړولو وړتيا ولريد چاپېريال د ملي عملي پالنونو راتلونکيو 
 د ملګرو ملتونو د چاپېريال پروګرام په اړونده ادارو او او نورو د چاپېريال ساتنې ملي اداره

 تنه ګډونوال په ورکشاپ کې برخه ٤٠ملتيا د نورو مخکښو مرستندويه ادارو څخه به شاوخوا 
   .واخلي

د ملګرو ملتونو د چاپېريال پروګرام د اروپائي کميسيون په مالي لګښت په افغانستان کې د 
  .چاپېريال د تنظيمولو لپاره د وړتيا د لوړولو او اداري پرمختيا پروګرام پلي کوي

  
 :ئ ونيس اړيکهته پۍالندينپه  نورو معلوماتو لپاره د 

  ټک ګرونګ
  پروګرام افسر

  (UNEP) ېريال پروګرامد ملګرو ملتونو د چاپ
  کابل، افغانستان
  ٠٠٩٣٧٩٦٧٣١٣٨٥٤: د ټيلفون شمېره
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