ﺑﻠﺦ
وﻻﯾﺖ ﺑﻠﺦ ﮐﻪ در ﺷﻤﺎل ﻏﺮب اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﯿﺎن ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن ،ﺗﺎﺟﯿﺴﺘﺎن و ازﺑﺴﺘﺎن واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ 1.3 ،ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ دارد و
ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ وﻻﯾﺖ ﺑﺰرگ ﮐﺸﻮر ﺑﺸﻤﺎر ﻣ رود .زﺑﺎن اﺻﻠ اﯾﻦ وﻻﯾﺖ دری و ﭘﺲ از آن ﭘﺸﺘﻮ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺮﮐﺰ اﯾﻦ وﻻﯾﺖ ،ﺷﻬﺮ ﻣﺰار ﺷﺮﯾﻒ ،ﺑﺎ
ﺣﺪود  410ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﮐﺰ اﻗﺘﺼﺎدی ﺷﻤﺎل ﮐﺸﻮر ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣ ﺷﻮد.
وﻻﯾﺖ ﺑﻠﺦ ،دوﻣﯿﻦ ﻧﺮخ ﺑﺎﻻی ﺷﻬﺮی ﺳﺎزی را در ﻣﯿﺎن ﺗﻤﺎم وﻻﯾﺖ ﻫﺎی اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن دارد و ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬ از درآﻣﺪ آن از ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎت و
ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘ ﻣ آﯾﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﻄﺢ آﻣﻮزش در آن ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻣﯿﺰان ﻣﯿﺎﻧﯿﻦ در ﮐﺸﻮر اﺳﺖ .ﻣﯿﺪان ﻫﻮاﯾ ﺷﻬﺮ ﻣﺰار ﺷﺮﯾﻒ ،روزاﻧﻪ ﭘﺬﯾﺮای
ﭘﺮوازﻫﺎی داﺧﻠ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ اﺳﺖ و ﻧﻘﺶ ﻣﺜﺒﺘ در ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﯾﻔﺎ ﻣ ﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ رﻏﻢ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ در ﮔﺴﺘﺮش زﯾﺮﺑﻨﺎﻫﺎ ،ﻣﻌﺎرف ،ﺧﺪﻣﺎت ﺻﺤ ،ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻧﺮژی و آب و رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ،اﯾﻦ وﻻﯾﺖ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی ﻋﻤﺪه
ای ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ .اﺳﺘﻨﺪردﻫﺎی زﻧﺪﮔ در ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎ آﺷﺎرا ﻣﺘﻔﺎوت اﻧﺪ .ﺑﻼﯾﺎی ﻃﺒﯿﻌ در ﻓﺼﻞ ﻫﺎی ﺑﻬﺎر و ﭘﺎﯾﯿﺰ ﻣﻌﻤﻮﻻ رخ ﻣ دﻫﻨﺪ.
ﻫﻤﺎری آﻟﻤﺎن ﺑﺎ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن از ﺳﺎل ﻫﺎی دور ﺗﺎ ﮐﻨﻮن در وﻻﯾﺖ ﺑﻠﺦ ﮐﺎر ﻣ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ در ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻌﺎرف ،ﺗﻮﺳﻌﻪ
زراﻋﺖ ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮن ،اﺻﻼﺣﺎت اداری ،ﺗﺎﻣﯿﻦ آب و ﺑﺮق ،و ﺧﺪﻣﺎت ﺻﺤ اﻧﺠﺎم ﻣ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد،
ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آﻣﺪن ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺑﻬﺒﻮد در ﺷﺮاﯾﻂ زﻧﺪﮔ ﻣﺮدم ﻣﺤﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ،ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻫﻤﺎری آﻟﻤﺎن ﺑﺎ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﺑﻠﺦ آﺷﻨﺎ ﻣ ﺳﺎزد.
Project:
ﯾ ﻣﯿﺪان ﻫﻮاﯾ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﮥ ﭼﻬﺎرراه ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ در ﺷﻤﺎل
ﺗﻘﻮﯾﺖ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﭘﺎﯾﺪار در ﺷﻤﺎل اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﻣﻘﺮرات روﺷﻦ و ﮐﺎرﻣﻨﺪان ورزﯾﺪه ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ آب ﭘﺎک
آب ﭘﺎک در ﺷﻤﺎل اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎی ﺻﺤ ﺑﺮای ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
اﻧﺮژی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾ ﻋﺎﻣﻞ اﻗﺘﺼﺎدی – اﯾﺠﺎد ﯾ ﭼﺎرﭼﻮب ﺣﻘﻮﻗ و ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻫﺎ
اﻧﺮژی ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﮥ ﻧﯿﺮوی ﻣﺤﺮﮐﮥ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎل اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
اﻧﺮژی ﺗﺠﺪﯾﺪ ﭘﺬﯾﺮ ﺑﺮای اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ورزش ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﺑﻬﺒﻮد ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ – اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﻣﻌﻠﻤﺎن و ﻧﺼﺎب ﻫﺎی ﺗﻌﻠﯿﻤ
اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﻘﻮﻗ ﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﺷﻬﺮوﻧﺪان
ﻃﺮح و ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺷﻔﺎف ﺗﻮﺳﻌﻪ
ارﮔﺎن ﻫﺎی دوﻟﺘ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﮥ ﺳﺘﻮن ﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺮای ﺻﻠﺢ
ادﻏﺎم ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
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