ﺳﻤﻨﺎن
وﻻﯾﺖ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧ ﺳﻤﻨﺎن ﮐﻪ در ﺷﻤﺎل اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ ،دارای ﻫﻔﺖ وﻟﺴﻮاﻟ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .دری و ﭘﺸﺘﻮ زﺑﺎن ﻫﺎی اﺻﻠ آن اﻧﺪ .ﺑﯿﺶ
از ﻧﻮد درﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ  390ﻫﺰار ﻧﻔﺮی اﯾﻦ وﻻﯾﺖ در ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﯾ ،ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻧﻮاﺣ دوردﺳﺖ زﻧﺪﮔ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻌﯿﺸﺖ ﻣﺮدم ﻣﺤﻞ اﺳﺎﺳﺎ
از زراﻋﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣ ﺷﻮد؛ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ زﻣﯿﻦ ﻫﺎی زراﻋﺘ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻨﺎﺳﺐ آﺑﯿﺎری ﻧﻤ ﺷﻮﻧﺪ .ﺧﺸﺴﺎﻟ و ﺳﯿﻼب ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻮاد
ﻏﺬاﯾ و ﮐﺎﻫﺶ درآﻣﺪ ﻣﺮدم ﻣﻨﺠﺮ ﮔﺮدﻧﺪ .در ﮐﻨﺎر زراﻋﺖ ،اﺳﺘﺨﺮاج زﻏﺎل ﺳﻨ و ﻣﺮﻣﺮ ﻗﻬﻮه ای ﻧﯿﺰ از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺷﺘﻐﺎﻟﺰاﯾ ﺑﺸﻤﺎر ﻣ روﻧﺪ.
ﺗﺎﻣﯿﻦ آب ﯾ از ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی اﺻﻠ ﻓﺮاروی ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺳﻤﻨﺎن اﺳﺖ .ﺗﻨﻬﺎ 20درﺻﺪ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ ﺑﻪ آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧ ﭘﺎک دﺳﺘﺮﺳ دارﻧﺪ .ﺣﺘ اﯾﺒ،
ﻣﺮﮐﺰ وﻻﯾﺖ ﺳﻤﻨﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﺎﻧﺮﻫﺎی اﻧﺘﻘﺎل آب ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ آب ﻣﻮرد ﻧﯿﺎزش واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺴﯿﺎری از روﺳﺘﺎﻫﺎی دوراﻓﺘﺎده ﺑﻪ ﺑﺮق ،ﻣﺘﺐ و
ﺧﺪﻣﺎت ﺻﺤ دﺳﺘﺮﺳ ﻧﺪارﻧﺪ .اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﭘﺲ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺷﻤﺎر زﯾﺎدی از ﻣﻬﺎﺟﺮان ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﺳﻘﻔ ﺑﺎﻻی ﺳﺮﺷﺎن ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﻧﺪ ،ﭘﯿﭽﯿﺪه
ﺗﺮ از ﭘﯿﺶ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻫﻤﺎری آﻟﻤﺎن ﺑﺎ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن از ﺳﺎل ﻫﺎی دور ﺗﺎ ﮐﻨﻮن در وﻻﯾﺖ ﺳﻤﻨﺎن ﮐﺎر ﻣ ﮐﻨﺪ و ﺑﺮ ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎی ﻣﻌﺎرف ،ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻧﺮژی ،ﺧﺪﻣﺎت ﺻﺤ،
ﺗﻮﺳﻌﻪ زراﻋﺘ ،آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧ و دﻓﻊ ﻓﺎﺿﻼب ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .داﻣﻨﮥ وﺳﯿﻌ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ 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 ﺳﻤﻨﺎن آﺷﻨﺎ ﻣ ﺳﺎزد.
Project:
ﺗﻘﻮﯾﺖ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﭘﺎﯾﺪار در ﺷﻤﺎل اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
اﻧﺮژی ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﮥ ﻧﯿﺮوی ﻣﺤﺮﮐﮥ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎل اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﻣﻘﺮرات روﺷﻦ و ﮐﺎرﻣﻨﺪان ورزﯾﺪه ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ آب ﭘﺎک
اﺻﻼﺣﺎت ﺑﺮای ﯾ دوﻟﺖ ﻣﺆﺛﺮ و ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد
اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﻘﻮﻗ ﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﺷﻬﺮوﻧﺪان
ارﮔﺎن ﻫﺎی دوﻟﺘ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﮥ ﺳﺘﻮن ﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻃﺮح و ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺷﻔﺎف ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺮای ﺻﻠﺢ
اﻧﺮژی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾ ﻋﺎﻣﻞ اﻗﺘﺼﺎدی – اﯾﺠﺎد ﯾ ﭼﺎرﭼﻮب ﺣﻘﻮﻗ و ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻫﺎ
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