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آهشیت جٌذس هؼیٌیت اداسی ّصاست بَ اعاط پالیغی جٌغیت اجتواػی ّ پالى اعتشاتیژیک خْیؼ بشًاهَ ُای سا طی دّ سبغ اّل ّ
دّم عال هالی  ۵۹۳۱ریالَ اًجام دادٍ اعت:
فؼالیت ُای ػوذٍ:
 تِیَ ّ تشتیب پالى کاسی ،پالى ػولیاتی عال  ّ 5931پالى فذ سّص اّل ّ دّم عال جاسی آهشیت جٌذس ّ اسعال آى بَ
سیاعت هحتشم پالیغی ّ پالى غشك اخز هٌظْسی همام ّصاست.
 تذّیش دّس دّم بشًاهَ کاسآهْصیذس هشکض ّ سیاعت ػذلیَ ّالیت بلخ با ُوکاسی هالی دفتش هحتشم ( .GIZاػالى بغت ُای
کاسآهْصی دسعایت اکبش ّ ّ JOBsجوغ آّسی خلـ عْاًح فاسغیي پٌُْحی ُای حمْق ّػلْم عیاعی ّالتقاد ،ؽاست
لغت اًاى ،اخز اهتحاى تحشیشی ّ تمشیشی کاًذیذاى ّ تمشس  ۵۱تي بحیج کاسآهْص دس سیاعت ُای هشکضی ّصاست ّطی
هشاحل اعٌاد اداسی  ۵۱تي کاسآهْصاى ؽاهل فْسم خلـ عْاًح ،لشاسدادخط ،کاست باًکی ،تمغین اّلات ،حاضشیّ ،
هؼشفی کاسآهْصاى بَ سیاعت ُای هشبْط).
 تذّیشبشًاهَ اختتاهیَ ّ تْصیغ تقذیك ًاهَ کاساهْصاى دّس اّل بشًاهَ کاساهْصی عال هال  ّ ۵۹۳۱توذیذ لشاس داد عَ تي اص
کاسآهْصاى بَ هذت ؽؼ هاٍ دیگش.
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 تِیَ الیحَ ّظایف بغتوؾاّس جٌذس ّ اؽتشاک دس پشّعَ ؽاست لغت ّ اخز اهتحاًات تحشیشی ّ تمشیشی کاًذیذاى بغت
هزکْس کَ اص عْی دفتش هحتشم  NRCبشای ّصاست ػذلیَ همشس هیگشدد.
ُ واٌُگی ّ تذّیش کْسط ؽؼ هاَُ اًگلیغی بشای  ۵۱تي اص کاسهٌذاى اًاث ّصاست با ُوکاسی دفتش هحتشم .JSSP
 تجلیل سّصبیي الوللی صى ّ سّص هلی هادسباُوکاسی دفتش هحتشم  ّ GIZاُذا هغاػذت ُای ًمذی بشای کاسکٌاى اًاث ّ
هادساى ّصاست.
ُ واٌُگی دس تجِیض آهشیت جٌذس ّ طی هشاحل اعٌاد اداسی  ۱للن جٌظ اُذا ؽذٍ دفتش هحتشم  GIZبشای آهشیت جٌذس
ّصاست (یک پایَ هاؽیي فْتْکاپی ،یک پایَ لپ تاپ،یک ػذد فلؼ ،یک پایَ کوشٍ ػکاعی ّیک پایَ پشّجکتْس).
 تذّیش بشًاهَ یکشّصٍ هؼشفی ّصاست ػذلیَ بشای کاسآهْصاى جذیذ التمشس بَ هٌظْس آؽٌائی کاسآهْصاى با هحیط ّ اعتتماهت
ُای کاسی سیاعت ُای هختلف ّصاست ػذلیَ.
 ایجاد کویتَ کاسی گغتشػ جٌذس ّ کویتَ همشسٍ هٌغ آصاس ّ اریت دس ّصاست ػذلیَ
 تذّیش عَ دّس بشًاهَ ُای آهْصؽی تحت ػٌاّیي پالیغی ُای جٌذس ،گضاسػ ًْیغی ّ پالًگزاسی ّ آصاس ّ اریت صًاى کَ با
ُوکاسی دفاتش هحتشم ًِ ّ GIZاد تحمیماتی حمْق صًاى ّاطفال دس داخل ّ بیشّى ّصاست بشای  ۰۱تي اص کاسهٌذاى رکْس
ّ اًاث ّصاست .
 تذّیشاّلیي دّس جلغَ سبؼْاس با ًوایٌذٍ گاى سیاعت ُای هختلف ّصاست بَ هٌظْس اعتواع هؾکالت ّ پیؾٌِادات صًاى ّ
هؼشفی هؾاّسیي جذیذ آهشیت جٌذس.
 اؽتشاک ًوایٌذٍ آهشیت جٌذس دس پشّعَ ؽاست لغت ۳بغت ّ اخز اهتحاى دّ بغت سیاعت ُای هختلف ّصاست.
 اؽتشاک ًوایٌذٍ آهشیت جٌ ذس دس جلغات هختلف کاسی حغب ُذایات همام ّصاست بَ هٌظْس ُواٌُگی ّ ُوکاسی با اسگاى
ُای هتزکشٍ.
 تشتیب ّتٌظین بْدجَ ّ هقاسف تخویٌی بشًاهَ ُای عال  ۵۹۳۰آهشیت جٌذس ّ اسعال آى بَ سیاعت اداسی ّ هالی.
ًِ ائی عاصی طشصالؼول بشًاهَ کاسآهْصی اسائَ آى بَ سیاعت ُای پالیغی ّ پالى ،هٌابغ بؾشی ّ سیاعت ػوْهی تمٌیي غشك
ًظشخْاُی.
 جوغ آّسی ّ تْحیذ گضاسػ ؽاخـ ُای پالى کاسی هلی صًاى افغاًغتاى ّ اسعال آى بَ ّصاست اهْس صًاى.
 جوغ آّسی ّ تٌظین ؽِشت هکول خاًن ُای ًخبَ ّصاست ّ اسعال آى بَ ّصاست اهْس صًاى.
 تشتیب ّاسائَ گضاسؽات هاُْاس ،سبؼْاس ّعالتوام آهشیت جٌذس ّ اسعال آى بَ سیاعت پالیغی ّپالى ّصاست.
 اجشایحذّد  ۹۱۱لطؼَ هکاتیب ۱۱ ّ ،لطؼَ پیؾٌِادات ّ اعتؼالم ُا.
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دعتاّسد ُا:
 بَ تؼذاد  ۵۱تي اص فاسغاى پٌُْحی ُای حمْق ،ؽشػیات ،التقاد هٌحیج کاساهْص دس ّصاست ػذلیَ همشس گشدیذًذ.
 فشاغت هْفماًَ  ۵۱تي اص هحقالى اًاث پٌُْحی ُای حمْق ّ ؽشػیات بؼذاص فشاگیشی بشًاهَ کاسآهْصی دس هشکض ّ سیاعت
ػذلیَ ّالیت بلخ.
 بَ تؼذاد  ۰۱تي اص کاسهٌذاى اًاث ّصاست اص بشًاهَ ُای آهْصؽی ایي آهشیت هغتفیذ گشدیذًذ.
 هِاست صباى اًگلیغی ۵۱تي اص کاسهٌذاى اًاث ّصاست بلٌذ بشدٍ ؽذ
 آهشیت جٌذس با تغِیالت ًْیي کاسی اص لبیل هاؽیي فْتْکاپی ،لپ تاپ ،کوشٍ ػکاعی ّ غیشٍ ّعایل هجِض گشدیذ.
ُ وکاسی ُای تخٌیکی ّ هالی دفاتش هختلف هلی ّ بیي الوللی بَ هٌظْس حوایت اص صًاى ّصاست ،جلب گشدیذ.
پیؾٌِادات:
 استما تؾکیل آهشیت جٌذس بَ سیاعت جٌذس بَ هٌظْس سعیذگی ّ گغتشػ فؼالیت ُای خْیؼ دس عطح ّالیات.
 اختقاؿ بْدجَ الصم بشای فؼالیت ُای آهشیت جٌذس.
 اختقاؿ تشاًغپْست هؾخـ بشای آهشیت جٌذس غشك سعیذگی بَ ّظایف هحْلَ.
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