د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺳﺮه د آﻟﻤﺎن ﻫﻤﺎری

ﭘﻪ ﯾﻮ ﻧﻈﺮ ﮐ

د ﭘﺎﮐﻮ اوﺑﻮ دﭘﺎره ﺮﻨﺪه ﻣﻘﺮرات او
روزل ﺷﻮي ﻣﺴﻠ ﮐﺎرﮐﻮوﻧ
د ﺎک اوﺑﻮ ﺗﻪ ﻻﺳﺮﺳ او د ﻓﺎﺿﻠﻪ اوﺑﻮ دواﻣﺪاره ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﻪ ﺳﯿﻤﻪ ﮐ روزل
ﺷﻮي ﻣﺴﻠ ﮐﺎرﮐﻮوﻧﻮ او ﻫﻤﺪاراز واک ﻟﺮوﻧ او اﻏﯿﺰﻣﻨﻮ ﻧﻬﺎدوﻧﻮ ﺗﻪ اړﺗﯿﺎ
ﻟﺮي .ﭘﻪ ﻫﻤﺪې ﺳﺒﺐ داﻟﻤﺎن ﻓﺪرال ﺣﻮﻣﺖ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺨﻪ د اړﯾﻨﻮ ﺣﻘﻮﻗ او

ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ ،ﻫﺮات او ﺑﻠﺦ وﻻﯾﺘﻮﻧﻮ ﮐ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻮﻧﻪ

ﻻرﻮوﻧﻮ د ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋﯾ ﭘﻠ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻻره ﮐ ﻣﻼﺗ ﮐﻮي.

ﭘﺮوﺮام :د اوﺑﻮ د ﺳﺘﻮر د
اﺻﻼﺣﺎﺗﻮ ﭘﺮوﺮام )(WSIP

اداري ﺟﻮړﺘﻮﻧﻮ او د اﻏﯿﺰﻧﺎﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ د ﮐﻧﻼرو د ﺟﻮړوﻟﻮ او د ﺳﯿﺎﺳ

دﺳﺘﻮر ورﮐﻮوﻧ اداره :د اﻟﻤﺎن د
اﻗﺘﺼﺎدي ﻫﻤﺎرﯾﻮ او ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ وزارت
)(BMZ

وﺿﻌﯿﺖ

ﺷﺮﯾ :د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د اﻗﺘﺼﺎد
وزارت ،د ﺎر ﺟﻮړوﻧ وزارت ،د
اﻧﺮژۍ او اوﺑﻮ وزارت ،د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د
ﺎري اوﺑﻮرﺳﻮﻟﻮ او ﮐﺎﻧﺎﻟﯿﺰاﺳﯿﻮن
رﯾﺎﺳﺖ ،د ژوﻧﺪ د ﭼﺎﭘﯿﺮﯾﺎل ﻣﻠ اداره

ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐ  ﺷﻤﯿﺮ وي ﺣﺘ ﻧﻦ ﻫﻢ د ﺎک ﭘﺎﮐﻮ اوﺑﻮ ﺗﻪ ﻻﺳﺮﺳ ﻧﻠﺮي .د
اوﺑﻮ ﮐﻤﯿﺎﺑﻪ ﺳﺮﭼﯿﻨ ﭘﻪ زﯾﺎﺗﯿﺪوﻧ ﺗﻮﻪ د ﺣﺪ ﻧﻪ زﯾﺎت ﮐﺎرول ﮐﯿي او ﻧﺎوﻟ ﮐﯿي.
ﻫﻤﺪارﻧﻪ د ﺣﻔﻆ اﻟﺼﺤ ﭼﺎرې ﻫﻢ ﻧﺎﺑﺴﯿﺎ دي .د ﮐﺎﺑﻞ ،ﮐﻨﺪز او ﻫﺮات د ﻮ
ﻏﯿﺮﻣﺘﻤﺮﮐﺰو ﺳﺴﺘﻤﻮﻧﻮ ﺨﻪ ﭘﺮﺗﻪ ،ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐ د ﻓﺎﺿﻠﻪ اوﺑﻮ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﯾﺎ دﻓﻊ ﮐﻮل

:ﭘﻠ ﮐﻮﻧ اداره د  KfWﭘﺮاﺧﺘﯿﺎﯾ
ﺑﺎﻧ

اﺻﻼ ﺷﺘﻮن ﻧﻠﺮي .دﻏﻪ ﻮﻟ ﻧﯿﻤﺮﺗﯿﺎوی د ﺧﻠﻮ ﭘﺮ روﻏﺘﯿﺎ ﺑﺎﯾﻨﺪې ﻣﻨﻔ اﻏﯿﺰه ﮐﻮي.
ﻧﻪ ﯾﻮزاې ﻧﻮې ﺑﯿﺨﺒﻨﺎ ﺷﺘﻮن ﻧﻠﺮي ،ﺑﻠﻪ د اوﺑﻮ رﺳﻮﻧ اوﺳﻨ ﺳﯿﺴﺘﻤﻮﻧﻪ ﻫﻢ زاړه ﺷﻮي
دي .ﻟﻪ دې ﮐﺒﻠﻪ د اوﺑﻮ دﻟﯿدوﻟﻮ ﭘﻪ اوﺳﻨﯿﻮ ﻧﻠﻮﻧﻮ ﮐ د ﭘﺮﯾﻤﺎﻧﻪ ﺳﻮرﯾﻮ ﻟﻪ اﻟﻤﻪ زﯾﺎﺗ
اوﺑﻪ ﺿﺎﯾﻊ ﮐﯿي .د اړﯾﻨﻮ ﻗﻮاﻧﯿﻨﻮ د ﻧﺸﺘﻮاﻟ ،او ﻫﻤﺪاراز ﻧﺎاﻏﯿﺰﻣﻨﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ او د
ﻣﺤﺎﺳﺒ د ﻧﺎﮐﺎره ﻟﯾﻮ ﺗﺮ ﻨ ،د اوﺑﻮ رﺳﻮﻧ ﭘﻪ ډﺮ ﮐ د ﻣﺎﻫﺮ او ﺑﺴﯿﺎ ﭘﺮﺳﻮﻧﻞ
ﮐﻤﺖ ﻫﻢ ﻟﯿﺪل ﮐﯿي.
ﻣﻮﺧﻪ
د اوﺑﻮ د ﺳﺘﻮر د ﻧﻬﺎدي،ﺳﺎزﻣﺎﻧ او ﺣﻘﻮﻗ رﯾﻔﻮرﻣﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﻻرې ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐ د
اوﺑﻮ د ﯾﻮه دوام ﻟﺮوﻧ اﻗﺘﺼﺎد دﭘﺎره د ﺷﺮاﯾﻄﻮ ﭼﻮﮐﺎت ﺑﺮاﺑﺮﯾي .ﻣﻮﺧﻪ داده ﭼ د
اوﺑﻮ رﺳﻮﻧ او د ﻓﺎﺿﻠﻪ اوﺑﻮ د دﻓﻌ ﯾﻮ ډاډه او د ژوﻧﺪ د ﭼﺎﭘﯿﺮﯾﺎل ﻟﻪ ﭘﻠﻮه دواﻣﻠﺮوﻧ
ﺳﯿﺴﺘﻢ و ﻫﻤﺪاراز د ﻫﯿﻮاد د اوﺑﻮ د زﯾﺮﻣﻮ ﺳﺎﺗﻨﻪ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷ .د دې ﮐﺎر ﺷﺮط د
ﺷﺮﮐﺘﻮﻧﻮ اﻗﺘﺼﺎدي اﻏﯿﺰﻣﻨﺘﻮب او ﻮرﺗﯿﺎ ده.
ﭘﺎﯾﻠ
د اﻓﻐﺎﻧ ﺷﺮﯾﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻫﻤﺎرۍ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐ د اوﺑﻮ د اﻗﺘﺼﺎد ﺷﺮاﯾﻄﻮ ﭘﻪ وروﺳﺘﯿﻮ

 :Provincesﺑﻠﺦ
,
 :Provincesﻫﺮات
,
 :Provincesﮐﺎﺑﻞ
,
 :Provincesﮐﻨﺪز
د ﭘﺮوﺮام ﻣﻮﺧﻪ :ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐ د
اوﺑﻮ د ﯾﻮه دواﻣﺪاره ﺎري اﻗﺘﺼﺎد
دﭘﺎره د ﻧﻬﺎدي ،ﺳﺎزﻣﺎﻧ او ﺣﻘﻮﻗ
ﺷﺮاﯾﻄﻮ ﺳﻤﻮن
 :Overall termﻣﺮﻏﻮﻣ ۱۳۹۲ ﺗﺮ
ﻏﺒﺮﻮﻟ۱۳۹۷ 

ﮐﻠﻮﻧﻮ ﮐ د ﭘﺎم وړ ﺳﻤﻮن ﻣﻮﻧﺪﻟ دی .د اداري او ﺗﺨﻨﯿ ﺳﻼﻣﺸﻮرو ﻟﻪ ﺑﺮﮐﺘﻪ ﭘﻪ
ﻫﯿﻮاد ﮐ د ﺎک د اوﺑﻮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻟﻮړ ﺷﻮی دی .ﺳﺮﺑﯿﺮه ﭘﺮدې ،زﯾﺎت ﺷﻤﯿﺮ ﮐﻮرﻧ د
اوﺑﻮ رﺳﻮﻧ د ﺷﺒ ﺳﺮه ﺗل ﮐﯿي .د ﺎرﺟﻮړﻧ وزارت ،د ﺎرې اوﺑﻮ رﺳﻮﻧ او
ﮐﺎﻧﺎﻟﯿﺰاﺳﯿﻮن رﯾﺎﺳﺖ او د اوﺑﻮ رﺳﻮﻧ ﺎري رﯾﺎﺳﺘﻮﻧﻪ د ﺳﻼﻣﺸﻮرو د ﭘﺮاﺧﻪ ﮐﺎروﻧﻮ
او ﻫﻤﺪاراز د ﺗﺨﻨﯿ ،ﻣﺎﻟ او ﻣﺤﺎﺳﺒ ﭘﻪ ﺎﻧﻮ ﮐ د ﺧﺎﺻﻮ روزﻧﯿﺰو ﭘﺮاﺮﻣﻮﻧﻮ
ﺨﻪ ﻪ ﭘﻮرﺗﻪ ﮐﻮي .ﯾﻮازې د اوﺑﻮ رﺳﻮﻧ ﭘﻪ رﯾﺎﺳﺖ او ﻻﻧﺪې ادارو ﮐ د دې ﭘﺮوژې
ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ د  ۲۰۰۸ﮐﺎل راﻫﯿﺴ د ﻧﻮﻣﻮړوادارو د ﺑﯿﻼﺑﯿﻠﻮ ﺎﻧﻮ  ۳۴۰۰ﺗﻨﻮ ﮐﺎرﮐﻮوﻧﻮ
روزﻧﻪ ﻣﻮﻧﺪﻟ ده .ﻪ د اوﺑﻮ رﺳﻮﻧ د ﮐﺎرﺧﺎﻧﻮ ﭘﻪ اﻏﯿﺰﻣﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ او د ﻮر اﻗﺘﺼﺎد
ﭘﺮ ﺑﻨﺎ ﻣﻨﺠﻤﻨﺖ ،ﻣﻔﺎد ﻫﻢ ﭘﻪ ﻻس راﺗﻼی ﺷ ﭼ د ﮐﺎرﺧﺎﻧﻮ د ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ د ﻟﺘﻮﻧﻮ او د
ﺑﯿﺨﺒﻨﺎ د ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ او ﺳﺎﺗﻨ دﭘﺎره ورﻨ ﮐﺎر اﺧﯿﺴﺘﻞ ﮐﯿﺪای ﺷ.
د اوﺑﻮ ﭘﻪ اړه د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﻣﻠ ﺗﻼره ﮐ د اوﺑﻮ د ﺳﺘﻮر ﻏﯿﺮﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﮐﻮل ﯾﺎد
ﺷﻮی دی .ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧ ﮐ ﺑﻪ ﭘﺮﯾې ﻧﻪ ﯾﻮازې د وزارﺗﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﮐﭽﻪ ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﮐ ﺑﻠﻪ د
وﻻﯾﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﮐﭽﻪ ﻫﻢ ﮐﯿي .ﭘﻪ دې اړه دﻏﻪ ﭘﺮوﺮام د اﻓﻐﺎﻧ ﻧﻬﺎدوﻧﻮ ﺨﻪ ﻣﻼﺗ ﮐﻮي
ﭼ ﭘﻪ ﻫﯿﻮاد ﮐ د اوﺑﻮ ﺗﻼره ﭘﻪ ډﯾﺮه ﻪ ﺗﻮﻪ ﭘﻠ ﺷ .دﻟﺘﻪ ﭘﻪ ﺗﯿﺮه ﺑﯿﺎ ﭘﻪ ﻣﻠ او
وﻻﯾﺘ ﮐﭽﻪ د اوﺑﻮ د اﻗﺘﺼﺎدي ﭼﻮﮐﺎ ﭘﻼﻧﻮﻧﻮ د ﺗﺪوﯾﻨﻮﻟﻮ ﺨﻪ ﻣﻼﺗ ﻫﻢ ﺷﺎﻣﻠﯿي.
د دې ﻟﭙﺎره ﭼ ﺳﺮه ﻟﻪ دې د اوﺑﻮ د اوﺳﻨﯿﻮ ﺳﺮﭼﯿﻨﻮ ﺳﺎﺗﻨﻪ ﭘﻪ اوږدﻣﻌﺎل ﮐ ﺗﺎﻣﯿﻦ
ﺷ ،ﭘﻪ  ﺷﻤﯿﺮ ﺳﯿﻤﻮ ﮐ د ﻣ ﻻﻧﺪې اوﺑﻮ د وﺿﻌ د ﺎرﻧ اﺳﻠﻮﺑﻮﻧﻪ ﺗﺮوﯾﺞ
ﺷﻮي دي .د ﺑﯿﻠ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﮐ ﭘﻪ ﻣﻨﻈﻤﻪ ﺗﻮﻪ ﺷﻤﯿﺮې او ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت راﻮﻟﯿي
او ارزول ﮐﯿي .داﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د اوﺑﻮ او ﺑﺮﻨﺎ ﭘﻪ وزارت ﮐ ﺳﺮﺑﯿﺮه ﭘﺮدې د اوﺑﻮ
ﻣ ﭘﯿﮋﻧﺪوﻧ روزﻧﻪ ﻣﻮﻣ ﭼ د اوﺑﻮ د ﺳﺎﺗﻨ ﺳﯿﻤ را وﭘﯿﮋﻧ او د اوﺑﻮ د ﺳﺎﺗﻨ
دﭘﺎره ﻟﻮﻣﻧ اﻗﺪاﻣﻮﻧﻪ ﭘﻠ ﮐي .د اوﺑﻮ د ﮐﯿﻔﯿﺖ د ﻣﻨﻈﻤ او دوﻣﺪارې ارزوﻧ ﭘﻪ
ﻣﻮﺧﻪ ،دا ﭘﺮوﺮام د ﮐﺎﺑﻞ ﺎر د اوﺑﻮ رﺳﻮﻧ ﭘﻪ اداره ﮐ د ﺎک د اوﺑﻮ د ﯾﻮه
ﻻﺑﺮاﺗﻮار د وداﻧﻮﻟﻮ ﮐﺎر ﭘﯿﻞ ﮐ.
ﺳﺮﺑﯿﺮه ﭘﺮدې ،د دې ﭘﺮوﺮام ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ د ﻓﺎﺿﻠﻪ اوﺑﻮ او د ﺎک د اوﺑﻮ دﭘﺎره د ﯾﻮه
ﭘﺎﯾﺘﻮﻧ او د ژوﻧﺪ د ﭼﺎﭘﯿﺮﯾﺎل دﺷﺮاﯾﻄﻮ ﺳﺮه ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻨﺠﻤﻨﺖ ﭘﻪ ﺑﺎب ﯾﻮ ﺳﯿﺎﺳ
ﻻرﻮد وﻟﯿﻞ ﺷﻮ .ﭘﻪ دې اړه د ﻓﺎﺿﻠﻪ اوﺑﻮ د دﻓﻌ دﭘﺎره ﭘﻪ ﻫﺮات ،ﮐﻨﺪز او
ﻣﺰارﺷﺮﯾﻒ ﮐ ﻟﻮﻣﻧ ﺑﯿﻠ ﮐﺎرﺧﺎﻧ ﺟﻮړې ﺷﻮې.
د ﻫﻐ ﺗﺮ ﻨ ،دا ﭘﺮوﺮام د  KfWد ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎﯾ ﺑﺎﻧ ﭘﻪ ﻫﻤﺎرۍ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐ د
ﻓﺎﺿﻠﻪ اوﺑﻮ د دوو ﻟﻮﺑﻐﺎړو – ﯾﻌﻨ د ﺎرﺟﻮړوﻧ د ﭼﺎرو وزارت او د ﺎرې اوﺑﻮ
رﺳﻮﻧ او ﮐﺎﻧﺎﻟﯿﺰاﺳﯿﻮن رﯾﺎﺳﺖ – ﺨﻪ د ﮐﺎﺑﻞ ﺎر دﭘﺎره د ﻓﺎﺿﻠﻪ اوﺑﻮ او د ﺑﺎران د
اوﺑﻮ د ﻣﻨﺠﻤﻨﺖ ﭘﻪ ﺑﺎب د ﯾﻮه ﭘﺮاﺧﻪ ﭘﻼن د ﺗﺪوﯾﻨﻮﻟﻮ ﭘﻪ ډﺮ ﮐ ﻣﻼﺗ ﮐﻮي.

اﺿﺎﻓ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
& Datenblatt: Klare Regeln
qualifizierte Fachkräfte für
sauberes Trinkwasser
(https://www.ez-afghanista
n.de/sites/default/files/201
(7-WSIP-GER_0.pdf
Fact sheet: Clear Rules and
Qualified Staff for a Clean
Water Supply
(https://www.ez-afghanista
n.de/sites/default/files/201
(7-WSIP-d-Pashto.pdf
 Wastewater not for wasteSuccess Portrait - English
(https://www.ez-afghanista
n.de/sites/default/files/WS
IP%20-%20Portrait%20(%20Success%20Story.pdf
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