د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺳﺮه د آﻟﻤﺎن ﻫﻤﺎری

ﭘﻪ ﯾﻮ ﻧﻈﺮ ﮐ

د ﭘﻮﻟ ﭘﺮ ﺳﺮ د ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ او ﻫﻤﺎرۍ
ﺗﯿﻨﺖ
د دې ﻟﭙﺎره ﭼ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن او ﺗﺎﺟﺴﺘﺎن د ﭘﯿﭽﻠﻮ ﺳﺮﺣﺪي ﺳﯿﻤﻮ
ﻣﯿﺸﺘﻪ اوﺳﯿﺪوﻧﻮ ژوﻧﺪ ﺳﻤﻮن وﻣﻮﻣ ،د ﻫﻐﻮی ﺗﺮﻣﻨ ﻫﻤﺎري او ادﻏﺎم آﺳﺎﻧﻪ
ﺷ ،او اﻗﺘﺼﺎدي ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ ﺗﺤﺮﯾ ﺷ ،د اﻟﻤﺎن ﺣﻮﻣﺖ د ﺳﯿﻤ د ﻮﻟﻨﯿﺰې‐

د اﻓﻐﺎ ﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﻧﻨﺮﻫﺎر ،ﺧﻮﺳﺖ،
ﭘﺘﯿﺎ ،او ﺑﺪﺧﺸﺎن وﻻﯾﺘﻮﻧﻮ ﮐ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻮﻧﻪ

اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﯿﺨﺒﻨﺎ د ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ ﺨﻪ ﻣﻼﺗ ﮐﻮي.

ﭘﺮوﺮام :د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن‐اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‐
ﺗﺎﺟﺴﺘﺎن ﺳﯿﻤﻪ اﯾﺰ ادﻏﺎم )ﺑﻨﺴ
(PATRIP

وﺿﻌﯿﺖ

دﺳﺘﻮر ورﮐﻮوﻧ اداره :د اﻟﻤﺎن د
ﺑﻬﺮﻧﯿﻮ ﭼﺎرو وزارت ،د ﻧﻮﻣﻮړي ﺑﻨﺴ
د ﺗﻤﻮﯾﻞ ﻧﻮر ﻟﻮري :د ﻧﺎروې او
ﻟﻮﮐﺰاﻣﺒﻮرګ د ﺑﻬﺮﻧﯿﻮ ﭼﺎرو وزارﺗﻮﻧﻪ

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن او ﺗﺎﺟﺴﺘﺎن د و ﭘﻮﻟﻮ ﺳﯿﻤ ﭘﻪ ﻧﺎﺑﺴﯿﺎ ﺗﻮﻪ ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ ﻣﻮﻧﺪﻟ
او د اﻗﺘﺼﺎدي اﻣﻨﯿﺖ ﻧﺸﺘﻮاﻟ ﭘﻪ ﮐ ﺣﺎﮐﻢ دی .دﻟﺘﻪ ﺗﻮﭘﻮﺮاﻓﯿ او اﻗﻠﯿﻤ ﺷﺮاﯾﻂ د
ﻧﻨﻮﻧ وړ دي .د دﻏﻮ ﺳﯿﻤﻮ د ﮐﻤﺰورې ﺑﯿﺨﺒﻨﺎ ﺗﺮ ﻨ ،ﭘﺮﻟﻪ ﭘﺴ ﺳﯿﻼﺑﻮﻧﻪ او د
ﻣ ﻮﯾﯿﺪل ﻧﻮﻣﻮړي ﺳﯿﻤﻮ ﺗﻪ ﻻﺳﺮﺳ ﻧﻮر ﻫﻢ ﺳﺘﻮﻧﺰﻣﻦ ﮐﻮي .د ﺳﺮﺣﺪي ﺳﯿﻤﻮ
اوﺳﯿﺪوﻧ ﺗﺠﺮﯾﺪ ﺷﻮي او ﮐﺮﻫﻨﯿﺰ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺪود ﺷﻮی دی .ﻫﻐﻮی د ﻣﻌﯿﺸﺖ د ﭘﺎره
زﯾﺎت ﺑﺪﯾﻠﻮﻧﻪ ﻧﻠﺮي .ﺑﺎزاروﻧﻮ او ﻮﻟﯿﻨﺰو ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﻣﺤﺪود ﻻﺳﺮﺳ او د دې ﺧﻼ د

ﺷﺮﯾ :د آﻏﺎﺧﺎن ﺑﻨﺴ ،د ﺳﻮﯾﺲ د
ﻣﺎﯾﻦ ﭘﺎﮐﻮﻟﻮ ﺑﻨﺴ ،(SFD) ﻣﯿﺸﻦ
اﯾﺴﺖ ،د ﻣﺮﺳﺘ رﺳﻮﻧ ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎﯾ
ﺳﺎزﻣﺎن ) ،(ORDاو ﻧﻮر ﻏﯿﺮﺣﻮﻣﺘ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻪ
:ﭘﻠ ﮐﻮﻧ اداره د  KfWﭘﺮاﺧﺘﯿﺎﯾ
ﺑﺎﻧ

رﻓﻊ ﮐﻮﻟﻮ دﭘﺎره ﻟ اﻣﺎﻧﺎت ،ﭘﻪ ﭘﻮﻟﯿﺰو ﺳﯿﻤﻮ ﮐ د ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ ﺧﻨ ﺮ.
ﻣﻮﺧﻪ
د ﭘﺮوﺮام ﻣﻮﺧﻪ د ﭘﻮﻟ ﭘﺮ ﺳﺮ د ﯾﻮ ﻟ ﭘﺮاﺧﻮ ﺑﯿﺨﺒﻨﺎﯾ اﻗﺪاﻣﻮﻧﻮ د ﺗﺮﺳﺮه ﮐﻮﻟﻮ وروﺳﺘﻪ
داده ﭼ ﭘﻪ ﭘﻮﻟﯿﺰه ﺳﯿﻤﻮ ﮐ ﻮﻟﻨﯿﺰه او اﻗﺘﺼﺎدي ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ ﺗﺤﺮﯾ ﮐي ،او ﭘﻪ
اوږدﻣﻬﺎل ﮐ د ﺳﯿﻤ د ﺛﺒﺎت ﺟﻮړوﻧ ﺳﺮه ﻣﺮﺳﺘﻪ وﮐي.
ﺎم اﺧﯿﺴﺘﻨﻬﺎم اﺧﯿﺴﺘﻨﻪ او ﭘﺎﯾﻠ
د ﭘﺎﺗﺮﯾﭗ ) (PATRIPﺑﻨﺴ د ﯾﻮه ﺧﭙﻠﻮاک ﺑﻨﺴ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن‐اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‐
ﺗﺎﺟﺴﺘﺎن د ﭘﻮﻟﯿﺰې ﺳﯿﻤ د ﭘﺎره ﺗﺮ ﻣﻤﻨﻪ ﺣﺪ ﭘﻮرې ﭘﻪ اﻏﯿﺰﻣﻦ او ﻣﻮﺛﺮ ډول د

 :Provincesﺑﺪﺧﺸﺎن
,
 :Provincesﭘﺘﯿﺎ
,
 :Provincesﺧﻮﺳﺖ
,
 :Provincesﻧﻨﺮﻫﺎر
,
 :Provincesﺗﺎﺟﺴﺘﺎن :ﮔﻮرﻧﻮ
ﺑﺪﺧﺸﺎن

ﺳﺮﭼﯿﻨﻮ د ﮐﺎروﻟﻮ ﻻرې راﭘﯿﮋﻧ .دﻏﻪ ﺑﻨﺴ د ﻧﯾﻮاﻟﻮ او ﻣﻠ ﻏﯿﺮﺣﻮﻣﺘ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ
او د ﻣﺤﻠ او ﻣﻠ ﺣﻮﻣﺘ ادارو ﺳﺮه د ﻫﻤﺎرۍ ﭘﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﺳﺮه د ﭘﻮﻟﯿﺰ ﻣﺸﺎرﮐﺖ او
ﻫﻮﮐو ﭘﻪ ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ ﮐ ډﯾﺮ ﻟﻮﯾﻪ وﻧه اﺧﻠ .د ﺳﯿﻤﻪ اﯾﺰو وداﻧﯿﺰو ﺎم اﺧﯿﺴﺘﻨﻬﺎم
اﺧﯿﺴﺘﻨﻪ د اوږﻣﻬﺎﻟ اﻏﯿﺰﻣﻨﺘﯿﺎ د ﺗﺎﻣﯿﻨﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ دا ﭘﺮوﺮام ﻣﺤﻠ ﻮﻟﻨ د ﭘﺮوژو د
ﭘﻪ ﻃﺮﺣﻪ او ﭘﻠ ﮐﻮﻟﻮ ﮐ ﺷﺎﻣﻠﻮي.

,
 :Provincesﭘﺎﮐﺴﺘﺎن :ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن،
ﺧﯿﺒﺮ ﭘﺘﻮﻧﺨﻮاه ،ﺗﺮ ﻓﺪراﻟ ادارې
ﻻﻧﺪې ﻗﺒﺎﯾﻠ ﺳﯿﻤ

د ﭘﺎﺗﺮﯾﭗ ﺑﻨﺴ اوس د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن‐اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‐ﺗﺎﺟﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺳﺮﺣﺪي ﺳﯿﻤﻪ ﮐ د ۹۰
ﻧﻪ زﯾﺎﺗﻮ ﭘﺮوژو ﺨﻪ ﻣﻼﺗ ﮐﻮي .ﺷﺎوﺧﻮا  ۵۰ﺑﯿﺨﺒﻨﺎﯾ ﭘﺮوژې د ﻟﻮﻣﯾﺘﻮب ﭘﻪ ﺑﯿﻼﺑﯿﻠﻮ
ډﺮوﻧﻮ ﮐ ﭘﻪ ﺑﺮﯾﺎ ﺳﺮه ﺑﺸﭙ ﺷﻮﯾﺪي .دا ﭘﺮوژې د ﺳﯿﻤ د اوﺳﯿﺪوﻧﻮ د ژوﻧﺪ ﮐﯿﻔﯿﺖ
ﺗﻪ ﺳﻤﻮن ورﮐﻮي او ﻫﻤﺪارﻧﻪ ﭘﻪ ﭘﻮﻟﯿﺰې ﻫﻤﺎرۍ او اﻗﺘﺼﺎدي ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ ﮐ ﻟﻮﯾﻪ وﻧه
اﺧﻠ.
د ﻣﺜﺎل ﭘﻪ ﺗﻮﻪ ،د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‐ﺗﺎﺟﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﭘﻮﻟﻪ ﮐ د وﻧﺞ ﺑﺎزار ﭘﻪ ﺳﺮﺣﺪي ﺳﯿﻤﻪ ﮐ
د ﯾﻮې ﭘﺮاﻧﯿﺴﺘ ﺳﺎﺣ د وداﻧﯿﺰ ﮐﺎر دﭘﺎره ﯾﻮه ﭘﺮوژه ﻤﺎرل ﺷﻮﯾﺪه .د دې ﺑﺎزار ﺨﻪ
د ﺳﯿﻤ ﺧﻠ او ﺳﻮداﺮ ډﯾﺮه زﯾﺎﺗﻪ ﻪ ﭘﻮرﺗﻪ ﮐﻮي .د ﺑﺎزار د ﻇﺮﻓﯿﺖ د ﭘﺮاﺧﻮﻟﻮ ﭘﻪ
ﻣﻮﺧﻪ ،ﭘﻪ ﻧﻮﻣﻮړي ﺳﯿﻤﻪ ﮐ د ﺧﺮﻼو ﺑﻞ ﺎی ﺟﻮړﯾي .ﻫﻤﺪارﻧﻪ د دې ﺑﺎزار دﭘﺎره
ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧ ﮐ د ﻟﻤﺮﯾﺰې ﺑﺮﻨﺎ ﯾﻮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﺮاﺑﺮ ﺷ.
ﺳﺮﺑﯿﺮه ﭘﺮدې ،ﭘﻪ ﻮﻟﯿﺰه ﺗﻮﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‐ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن د ﭘﻮﻟ ﭘﻪ اوږدو ﮐ ﺑﻪ ﭘﻨﻪ
روﻏﺘﯿﺎﯾ ﻣﺮﮐﺰوﻧﻪ ﺟﻮړﺷ ﭼ د ﭘﻮﻟ د دواړو ﺧﻮواو د اوﺳﯿﺪوﻧﻮ دﭘﺎره ﺑﻪ روﻏﺘﺎﯾﯿ
ﺎرﻧ ﺗﻪ ﻻﺳﺮﺳ ﺑﺮاﺑﺮﮐي .ﻧﻮﻣﻮړي ﻣﺮﮐﺰوﻧﻪ اوس د ﺗﯿﻠ ﻣﯿﺪﯾﺴﻦ ﭘﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰاﺗﻮ
ﺳﻤﺒﺎل او ﯾﻮ ﺑﻪ ﺑﻠﻪ ﺳﺮه ﻧﻠﻮل ﮐﯿي .دﻏﻪ ﻋﺼﺮي ﺗﻨﺎﻟﻮژي ﺑﻪ د ﻃﺒ ﮐﺎرﮐﻮوﻧﻮ د
روزﻧ د ﺑﺮاﺑﺮوﻟﻮ ﭘﻪ ﻻره ﮐ وﮐﺎرول ﺷ .ډاﮐﺮان ﺑﻪ ﻫﻢ د ﺑﻞ روﻏﺘﯿﺎي ﻣﺮﮐﺰ ﺳﺮه د
اړﯾ د اﻣﺎن ﺨﻪ د ﺮاﻧﻮ ﻣﻮاردو ﭘﻪ ﺑﺎب د ﺧﺒﺮو اﺗﺮو ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﻪ ﭘﻮرﺗﻪ ﮐي.
دﻏﻪ ﭘﺮوﺮام ﻫﻤﺪاراز د اوﺑﻮﻟﻮﻟﻮ د ﺳﯿﺴﺘﻤﻮﻧﻮ ﺨﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‐ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن د ﭘﻮﻟ ﭘﻪ
اوږدو ﮐ د ﻣﺜﺎل ﭘﻪ ﺗﻮﻪ د ﭘﺘﯿﺎ ﭘﻪ وﻻﯾﺖ ﮐ ﻣﻼﺗ ﮐﻮي .ﻫﻤﺪا اوس ﭘﻨﻪ ﭘﺮاﻧﯿﺴﺘ
ﮐﺎﻧﺎﻟﻮﻧﻪ د ﺟﻮړﯾﺪو ﭘﻪ ﺣﺎل ﮐ دي ﭼ ﻟﺗﺮﻟه  ۶۳۰ﻫﺘﺎره ﮐﺮوﻧﺪه ﻣﻪ ﺑﻪ ﺧوﺑ
ﮐي .ﺳﺮﺑﯿﺮه ﭘﺮدې ،ﻣﺤﻠ ﺑﺰﺮان د اوﺑﻮ ﻟﻮﻧ او ﮐﺮﻫﻨ د ﻣﻮډرﻧﻮ ﻃﺮﯾﻘﻮ ﭘﻪ ﺑﺎب
روزﻧﻪ ﻣﻮﻣ ﺗﺮ ﻮ وﮐﻮﻻی ﺷ د ﻧﻮې ﺑﯿﺨﻨﺎ ﺨﻪ ﭘﻪ ﭘﺮاﺧﻪ ﺗﻮﻪ ﻪ ﭘﻮرﺗﻪ ﮐي او د
ﻫﻐﻪ ﺨﻪ ﻪ د اﻗﺘﺼﺎد دﭘﺎره اﻋﻈﻤ ﮐي.

د ﭘﺮوﺮام ﻣﻮﺧﻪ :د ﺗﺎﺟﺴﺘﺎن‐
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‐ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﭘﻮﻟﯿﺰو ﺳﯿﻤﻮ
ﮐ ﺑﯿﺨﺒﻨﺎﯾ ﺎم اﺧﯿﺴﺘﻨﻬﺎم اﺧﯿﺴﺘﻨﻪ
ﺛﺒﺎت ،ادﻏﺎم او ﻫﻤﺎري ﭘﯿﺎوړي ﮐﻮي
 :Overall termﻟﻪ  ۱۳۹۰ﮐﺎل را
ﻫﯿﺴ

اﺿﺎﻓ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
Fact sheet: Promoting
Cross-Border Development
and Cooperation
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