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بهترين عملکرد ها برای تهيه :  و مشاورتی پيرامونآموزشی ورکشاپ 
پالن های عمل ملی محيط زيستی، و طرح اولين پالن عمل ملی محيط 

  زيستی برای افغانستان
، (NEPA) اداره ملی حفاظت محيط زيست (UNEP)پرواگرام محيط زيست ملل متحد: کابل، افغانستان
 و آموزشیورکشاپ "  روزه 3تی برای مسايل محيط زيستی را در تدوير ورکشاپ نهاد مسؤل دول

بهترين عملکرد ها برای تهيه پالن عمل ملی محيط زيستی و طرح اولين پالن عمل ملی : مشاورتی پيرامون
  .  خواهد کرد کمک2009 می 5-3بل افغانستان از در کا" محيط زيستی برای افغانستان

 (NEAP) تهيه پالن عملی ملی محيط زيستی،)2007(نون محيط زيست افغانستان قا، 9، ماده14فقره 
اداره ملی حفاظت محيط زيست . توسط حکومت افغانستان و ترويج آن را طی سه سال الزم ميپندارد

(NEPA) نهاد مسؤل تهيه (NEAP) مشوره وسيع ملی ميباشد از طريق پروسه. (UNEP)  اداره ملی
يط زيستی برای افغانستان کمک  را در طرح اولين پالن عمل ملی مح(NEPA)حفاظت محيط زيست 

  . و از طريق مشاورت ملی نهايی خواهد شدکند، که مسوده آن قبًال تهيه شدهمي

خواهد بود، ضرور است تا مهارت های الزم  (NEAP)مسؤل تهيه  از آنجاييکه دولت افغانستان در آينده
 (NEAP) تهيه را برایب رهنمای ساده مرحله به مرحله يک کتا(UNEP)در اين رابطه . را داشته باشد

آموزش در مورد استفاده . بهترين عملکرد ها از بخش های مختلف جهان نيز ترتيب نموده استمعرفی را با 
  .اشتراک کننده گان در اين رابطه پرسيده خواهد شدونظراز کتاب رهنما در ورکشاپ تدارک ديده شده، 

  آينده(NEAPs) قادر به تهيه  و ساير نهاد های کليدی دولتی(NEPA) ورکشاپ، توقع ميرود خاتمهدر 
  .باشند

 و ساير نهاد های کليدی دولتی، و کمک کننده های (NEPA) اشتراک کننده از 40مجموع تقريبًا  در
  . در اين ورکشاپ اشتراک خواهند کرد(UNEP)کليدی مانند

برای نهادی  ظرفيت و انکشاف ارتقایکنون در حال عملی کردن برنامه پروگرام محيط زيست ملل متحد ا
  . تنظيم محيط زيستی در افغانستان ميباشد، که توسط کميسون اورپايی تمويل ميشود

  

  : ذيل تماس بگيريد مصاحبه لطفًا با آدرست معلومات مزيد ودريافبرای 
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