ﮐﺎﺑﻞ
ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﮐﺎﺑﻞ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻘﻄﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨ ﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ در ﮐﺸﻮر ﻋﻤﻞ ﻣ ﮐﻨﺪ .ﮐﺎﺑﻞ ،ﺧﺎﻧﮥ دوﻟﺖ ،وزارت ﻫﺎ ،ﺳﻔﺎرت آﻟﻤﺎن،
اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎی ﻏﯿﺮدوﻟﺘ ،و دﻓﺎﺗﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔ ﻫﻤﺎری ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ای ﺗﻤﺎم ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﮐﻤ ﮐﻨﻨﺪه ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﺟﺎﯾ اﺳﺖ ﮐﻪ ،در ﺑﺮﺧ
ﻣﻮارد ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﻤﺎری آﻟﻤﺎن ﺑﺎ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺗﻬﯿﻪ ﻣ ﺷﻮد ،اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻫﺎ ﻃﺮح ﻣ ﮔﺮدﻧﺪ ،ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧ ﻏﯿﺮﻧﻈﺎﻣ
آﻏﺎز ﻣ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ای ﺑﻪ اﺟﺮا در ﻣ آﯾﻨﺪ.
ﻫﻤﺎری آﻟﻤﺎن ﺑﺎ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن از ﺳﺎل ﻫﺎی دور ﺗﺎ ﮐﻨﻮن در ﮐﺎﺑﻞ ﮐﺎر ﻣ ﮐﻨﺪ .ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎوره ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺎ در ﺳﻄﺢ ﺳﯿﺎﺳ اراﯾﻪ ﻣ ﺷﻮد ﺗﺎ
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎ و روﻧﺪﻫﺎی ﻣﻠ ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﺑﻨﺪ ،ﺑﺎ ﻓﺴﺎد اداری ﻣﺒﺎرزه ﺷﻮد و اﺻﻮل ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮن راﯾﺞ ﮔﺮدد .در ﮐﻨﺎر ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﻋﺮﺻﻪ
ﺣﻮﻣﺘﺪاری ﺧﻮب ،دوﻟﺖ آﻟﻤﺎن از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﺗﻌﻠﯿﻤ و آﻣﻮزﺷ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟ ﻣ ﮐﻨﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﻬﺎ ،دوﻟﺖ آﻟﻤﺎن ﺑﺮای ﺷﻤﺎری ﭘﺮوژه
ﻫﺎ در ﺑﺨﺶ اﻧﺮژی ،ﺻﺤﺖ ،ﺗﺎﻣﯿﻦ آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧ و دﻓﻊ زﺑﺎﻟﻪ ﻧﯿﺰ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﻻزم را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣ آورد.
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻫﻤﺎﻫﻨ ﻣﻮﺛﺮ ﺗﻼش ﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺮای ﯾﺎری رﺳﺎﻧ ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﺟﻠﺴﻪ ﻫﺎی ﻣﺸﻮرﺗ در ﮐﺎﺑﻞ ﻣﯿﺎن ﮔﺮوه ﻫﺎی ذﯾﻨﻔﻊ و دوﻟﺖ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﻣ ﮔﺮدد .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،روی ﻃﺮاﺣ ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﻄﺢ وﻻﯾﺘ ،وﻟﺴﻮاﻟ و ﺷﻬﺮی ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻣ ﺷﻮد .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 ﮐﺎﺑﻞ آﺷﻨﺎ ﻣ ﺳﺎزد.
Project:
ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔ و اﯾﺠﺎد ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﮐﺎری در ﻗﻠﺐ ﮐﺎﺑﻞ
ﺗﻘﻮﯾﺖ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﭘﺎﯾﺪار در ﺷﻤﺎل اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﻣﻘﺮرات روﺷﻦ و ﮐﺎرﻣﻨﺪان ورزﯾﺪه ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ آب ﭘﺎک
ﮔﺴﺘﺮش ﺳﯿﺴﺘﻢ آﺑﺮﺳﺎﻧ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﺧﺪﻣﺎت در ﮐﺎﺑﻞ
اﻧﺮژی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾ ﻋﺎﻣﻞ اﻗﺘﺼﺎدی – اﯾﺠﺎد ﯾ ﭼﺎرﭼﻮب ﺣﻘﻮﻗ و ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻫﺎ
اﻧﺮژی ﺗﺠﺪﯾﺪ ﭘﺬﯾﺮ ﺑﺮای اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮق از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑ :اﻧﺮژی ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺮای ﺷﻬﺮ ﮐﺎﺑﻞ
ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺘﺐ ﻫﺎ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن – ﺑﺮای ﺗﺪرﯾﺲ ﺑﻬﺘﺮ
ورزش ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﺑﻬﺒﻮد ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ – اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﻣﻌﻠﻤﺎن و ﻧﺼﺎب ﻫﺎی ﺗﻌﻠﯿﻤ
اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻌﺎدن در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن – ﺑﻬﺒﻮد ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻋﺎﻟ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻧﻮآوری ﻫﺎ
اﺻﻼﺣﺎت ﺑﺮای ﯾ دوﻟﺖ ﻣﺆﺛﺮ و ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد
ﮔﻔﺘﻮ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺣﻮﻣﺘﺪاری ﺧﻮب :ﻣﺠﻤﻊ ﺣﻮﻣﺘﺪاری اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ادﻏﺎم ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺮای ﺻﻠﺢ
اﺳﺘﺨﺮاج دواﻣﺪار ﻣﻌﺎدن ﺑﺮای رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی
English
Deutsch
ﭘﺘﻮ

