
)RADA( په افغانستان کې د بیا مېشتېدو لپاره پراختیايي پروګرام

په افغانستان کې د بیا مېشتېدو لپاره پراختیايي پروګرام )RADA( د اروپايي اتحادیې له لوري متویلیږي او د کډوالۍ نړیوال سازمان له لوري د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت په مرسته پيل کېږي.

WWW.AFGHANISTAN.IOM.INT :د ال ډېــــرو معلـــوماتو لپــــــاره زمــوږ ویب پاڼه وګـــــورئ

TARGET AREAS:

BALKH

BAGHLAN

LAGHMAN

KABUL

KANDAHAR

NANGARHAR

KUNAR

HERAT

ټول ګټه اخیستونکي
۱۰۷۸۱۵

د کډوالـۍ نړیـوال سـازمان د اروپايـي اتحادیـې پـه مرسـته په افغانسـتان کې د بیا مېشـتېدو لپـاره پراختیايـي پروګـرام )RADA( رامنځته کـړ، تر څو 

لـه راسـتنېدونکو رسه د هغـوی پـه ټولنـه کې له راسـتنېدو وروسـته بیا یـو ځای کېـدو )مدغمېدو( کې مرسـته وکـړي. دا پروګرام په هغو اتـو والیتونو 

کـې چـې ډېـر راګرځېدونکـي وګـړي لري پيل کېږي، چـې بغالن، بلخ، هـرات، کابل، کندهـار، کونړ، لغامن او ننګرهـار والیتونه په کې شـامل دي، 

همـدې موخـې تـه د رسـېدو لپـاره راډا د بیـا یو ځـای کېدو لپاره پـه انفـرادي ، ټولنیزه او سـاختاري کچه تـګ الرې پيل کوي.

1. دوامـداره بیـا یوځـای کېدنه: د افغانسـتان په هغو سـیمو کـې چې په لوړه کچه بېرته راسـتنېدنه لري، د راسـتنیدونکيو 
او ټولنـې د بېرتـه راسـتنېدو سـیمو کـې د بیـا یو ځای کېـدين لپاره مناسـب چاپېریال رامنځتـه کوي، تر څو راسـتنېدونکي 
پـه ټولنـه کـې د اقتصـادي ځـان بسـاینې، په ټولنه کـې ټولنیز ثبـات او رواين-ټولنیز هوسـاینې یـو کچې ته ورسـېږي، او له 

دوی رسه مرسـته وکـړي، تـر څو د بیـا ځيل کډوالۍ لـه الملونه رسه مبـارزه وکړي. 

2. د وړتیـاوو لـوړول: د کډوالـو او راسـتنېدونکو چـارو وزارت او والیتـي ریاسـتونو وړتیـاوې لوړېـږي، تـر څـو د پـالن 
جوړونـې، هامهنګـي، بېرتـه راسـتنېدونکو تـه د مرسـتو برابـرول او وېشـلو کې پـوره وړتیـاوي ولري. 

3. د بېرتـه راګرځېـدو پـر مهـال مرسـته: هغـه وګـړي چـې د ګـډې الرې مختـه تـگ چـوکاټ لـه مخـې افغانسـتان ته 
راګرځـي، پـه کابـل هوايـي ډګـر کې د اړینـو اړتیاوو په برخـه کې مرسـته وررسه کېږي، لکه: د اوسـېدو ځای، ټرانسـپورټ 

خواړه. او 

4. د معلوماتـو پراختیـا او مدیریـت: د جامـع معلوماتـو راټولـول، غـوره څارنـه او څېړنه پر اسـنادو والړ راسـتنېدو، بیا یو 
ځـای کېـدو او پالیـي او نـورو متریناتـو جوړولو رسه مرسـته کوي.

راډا پروګرام له ۲۰۱۷ څخه تر ۲۰۲۲ کال پورې د پنځو کلونو لپاره د ۵۰ میلیونه یورو بودیجې په لرلو رسه غواړي الندې پایلې السته راوړي: 

په افغانستان کې د 
بیا مېشتېدو لپاره 
پراختیايي پروګرام

 د معلوماتو

پراختیا او 
مدیریت

 دوامداره بیا 
یوځای کېدنه

د وړتیاوو

لوړول

د بېرته راګرځېدو 
پر مهال مرسته

په ۱۰۰ ټولنو کې د ټولنې پرمختیايي پروژې	 
د ۱۶۵ شته او نویو سوداګریو مالتړ، تر څو ۸۲۵ دندې رامنځته کړي	 
۱۰۰۰ تنه د تخنیکي او مسلکي زده کړو برخه اخیستونکي	 
۱۰۰ ټولنو ته رواين ټولنیز مالتړ	 

له اروپا او ترکیې څخه له ۷۳۰۰۰ 	 
راستنېدونکو رسه نغدي مرسته

طبي او رواين ټولنیزي کتنې	 
د نورو مرستو لپاره راجع کولو او په اړه يې 	 

معلومات

د پروګرامونو مالتړ لپاره رشایط او د شواهدو پر بنسټ تحلیلونه	 
د اغېزمنتیاوو ارزولو لپاره څارنه او ارزونه	 
د پالیسۍ جوړونې لپاره څېړين او بحثونه	 

له کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت او 	 
ریاستونو رسه تخنیکي مرسته

په کابل، کونړ او لغامن والیتونو کې د بیا یو 	 
ځای کېدو د معلوماتو مرکزونو او والیتي 

ادغام کمېټو پرانستل


