جمہوری طرزحکمرانی
یو این ڈی پی ،پاکستان میں  3002سے جمہوری
طرزحکمرانی یا ڈیموکریٹک گورننس کو مستحکم
بنانے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ اس سلسلے میں
اہم وزارتوں ،عدلیہ ،پارلیمنٹ اور الیکشن کمیشن کو
تکنیکی مشورے فراہم کرنے اور تعمیر استعداد کے
عالوہ علوم کا تبادلہ کیا جاتا ہے۔

یو این ڈی پی کے
مقاصد
ہمارا مقصد ایسے موثر اور باصالحیت حکومتی
اداروں کی تعمیر ہے جو انتخابات سے لے کے
خواتین و غریب طبقات کی شمولیت تک ہر شعبے
میں عوام کے سامنے جوابدہ ہوں ،شفاف طریقے
سے کام کریں ،سب کی شمولیت پر مبنی اور عوامی
سوچ سے ہم آہنگ ہوں۔ یو این ڈی پی حکومتی اور
غیرحکومتی دونوں طرح کے ایسے اداروں کو
سٹریٹجک معاونت فراہم کرتا ہے جو ڈی
سنٹرالئزیشن ،سوک ایجوکیشن ،قانون کی حکمرانی،
شفاف کاری اور خواتین کو سیاسی طور پر بااختیار
بنانے جیسے شعبوں میں کام کر رہے ہیں۔

جمہوری طرزحکمرانی
ہماری کوششوں کی بدولت سب کی شمولیت پر مبنی وفاق کو استحکام مال ہے،
عمدہ طرزحکمرانی اور جمہوری احتساب کو فروغ مال ہے اور خدمات کی
فراہمی بہتر ہوئی ہے۔

تفصیلی صورتحال
ہم پاکستان میں جمہوری ترقی کی حمایت اور قانون
کی حکمرانی کے تحفظ وفروغ کے لئے کام کر رہے
ہیں۔ جمہوری طرزحکمرانی کے سلسلے میں سیاسی
و مالی اختیارات کی نچلی سطح پر منتقلی ،شفاف
کاری و جمہوری احتساب ،ریاستی اداروں کے
استحکام ،استعداد اور مقامی شمولیت و ملکیت کے
فروغ کے ذریعے اختیارات کی نچلی سطح پر منتقلی
اور ڈی سنٹرالئزیشن کے عمل کی حمایت کرتے
ہوئے وفاقی ،صوبائی اور بالخصوص ضلعی
سطحوں پر طرزحکمرانی کو بہتر بنانے کے لئے کام
کیا جا رہا ہے۔
یو این ڈی پی پاکستان انصاف و سالمتی کے شعبے
میں معاونت فراہم کرتے ہوئے قانون کی حکمرانی
کے فروغ میں بھی معاونت فراہم کرتا ہے۔ قانون کی
حکمرانی میں معاونت کا مقصد امن و استحکام یقینی
بنانے کے لئے ایک سازگار ماحول کا فروغ ہے جس کے لئے قانون کی حکمرانی کے ذمہ دار اداروں پر مقامی کمیونٹی کے
اعتماد کو بہتر بنایا جا رہا ہے اور قانون کے نفاذ ،انصاف کی تیزرفتار فراہمی سمیت انصاف کے غیررسمی نظام میں بہتری کو
یقینی بنایا جاتا ہے۔

مضبوط ،قابل اعتبار اورموثر حکمرانی کے ایسے ادارے ایک مستحکم طرزحکمرانی کے لئے بنیاد کا کام دیتے ہیں جنہیں شہریوں
کا اعتماد حاصل ہو اور جو ان کی ضروریات اور امنگوں پر پورا اترتے ہوں۔ یو این ڈی پی اس وقت پارلیمانی نگرانی اور پالیسی
رہنمائی کے سلسلے میں ارکان پارلیمنٹ ،پارلیمنٹ کے افسران و عملہ اور سول سوسائٹی پارٹنرز کی تعمیر استعداد میں معاونت
فراہم کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے مقاصد میں پارلیمانی نگرانی اور امن ،سالمتی و استحکام پر خواتین ارکان پارلیمنٹ کے
کاکس ) (Caucusکو مستحکم بنانا بھی شامل ہے۔
ہم قانون کی حکمرانی کے استحکام ،انصاف کی بروقت اور موثر فراہمی کے نظاموں کو بہتر بنانے کے لئے ضلعی عدالتوں کی
تعمیر استعداد ،جرائم کی تفتیش و استغاثہ کو بہتر بنانے اور شہریوں کی طرف سے نگرانی کے میکنزم مضبوط بنانے کے لئے
خیب رپختونخواء کی صوبائی حکومت کو معاونت فراہم کر رہے ہیں۔ یو این ڈی پی کمزور طبقات کو انصاف اور قانونی معاونت تک
رسائی بہتر بنانے اور ایسے مقامات پر فراہمی انصاف کے غیررسمی نظاموں کو فروغ دینے کے لئے بھی کام کر رہا ہے جہاں ان
کے ذریعے بھرپور نتائج حاصل کئے جا سکتے ہیں۔
جاری بنیادوں پر اپنی کوششوں کے تحت ہم پاکستان کی قومی ترقی کے مقاصد کے حصول کے لئے حکومت اور سول سوسائٹی
کی تعمیر استعداد کے عالوہ بیرونی ترقیاتی وسائل کو نتیجہ خیز انداز میں استعمال کرنے کے نظاموں کو ٹھوس شکل دینے اور
انہیں مستحکم و وسیع بنانے میں بھی مدد دے رہے ہیں۔

