د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺳﺮه د آﻟﻤﺎن ﻫﻤﺎری

ﭘﻪ ﯾﻮ ﻧﻈﺮ ﮐ

دوﻟﺘ ارﺎﻧﻮﻧﻪ د ﻮﻟﻨ د اﺳﺘﻨﺎدي ﺳﺘﻨﻮ ﭘﻪ
ﺗﻮﻪ
د دې ﻟﭙﺎره ﭼ ﭘﻪ دوﻟﺘ ادارو ﺑﺎﻧﺪې د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺧﻠﻮ ﺑﺎورﺗﯿﺎ ﻏﺘﻠ ﺷ ،د
اﻟﻤﺎن ﻓﺪرال ﺣﻮﻣﺖ د دوﻟﺘ ﺟﻮړﺘﻮﻧﻮ د ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ او ﻣﺴﻠ ﮐﺎرﮐﻮوﻧﻮ د
روزﻧ ﺨﻪ ﭘﻪ ﺎﻧې ﺗﻮﻪ د ﻫﯿﻮاد ﭘﻪ ﮐﻠﯿﻮاﻟ ﺳﯿﻤﻮ ﮐ ﻣﻼﺗ ﮐﻮي.

ﭘﻪ ﺗﺨﺎر ،ﺳﻤﻨﺎﻧﻮ ،ﮐﻨﺪوز ،ﺑﻠﺦ ،ﺑﻐﻼن
او ﺑﺪﺧﺸﺎن وﻻﯾﺘﻮﻧﻮ ﮐ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻮﻧﻪ

ﭘﺮوﺮام :د  ﺣﻮﻣﺘﻮاﻟ ﺨﻪ
ﻣﻼﺗ

وﺿﻌﯿﺖ

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

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن دوه درﯾﻤﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﭘﻪ ﮐﻠﯿﻮ ﮐ ژوﻧﺪ ﮐﻮي .ﺧﻮ ﭘﻪ وﻻﯾﺎﺗﻮ او ﻟﯿﺮي وﻟﺴﻮاﻟﯿﻮ
ﮐ دوﻟﺘ ﺟﻮړﺘﻮﻧﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺷﺘﻮن ﻧﻪ ﻟﺮي او دوﻟﺘ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﺗﻪ د اوﺳﯿﺪوﻧﻮ ﻻﺳﺮۍ

ﺷﺮﯾ :د ﻣﺤﻠ ارﺎﻧﻮﻧﻮ ﺧﭙﻠﻮاک
رﯾﺎﺳﺖ ،د ﻣﺎﻟﯿ وزارت ،د ﮐﻠﯿﻮ د
ﺑﯿﺎرﻏﻮﻧ او ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ وزارت ،د
اﻃﻼﻋﺎﺗﻮ او ﻓﺮﻫﻨ وزارت ،د ﻮ د
ﭼﺎرو وزارت

ﺮان دی .ﻣﺮ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ د ﭘﺎره د ﻫﯿﻮاد د ﺳﯿﻤﻮ ﭘﺮاﺧﻮل ﺑﻨﺴﯿﺰ رول
ﻟﻮﺑﻮي .دﻟﺘﻪ ﻫﻐﻪ ﻪ ﭼ ډﯾﺮ ارزﺖ ﻟﺮي دﺣﻮﻣﺖ او ادارې د ﻓﻌﺎﻟﻮ ﺟﻮړﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ
ﻧﺴﺒﺖ د ﺧﻠﻮ ﺑﺎورﺗﯿﺎ ده.

:ﭘﻠ ﮐﻮﻧ اداره Deutsche
Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

ﻣﻮﺧﻪ
د وﻻﯾﺎﺗﻮ او وﻟﺴﻮاﻟﯿﻮ ﭘﻪ ﮐﭽﻪ ﺣﻮﻣﺘ ادارو ﺗﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮان ورﮐل ﺷ ﭼ وﮐﻮﻻی ﺷ

 :Provincesﺑﺪﺧﺸﺎن

ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧ ﮐ اداري دﻧﺪې ﭘﻪ ﯾﻮازې ﺗﻮﻪ ﺗﺮﺳﺮه ﮐي او ﻟﻪ دې ﻻرې د ﺧﻠﻮ اړﺗﯿﺎوې
رﻓﻊ ﮐي .دا ﮐﺎر د ﺧﻠﻮ د ژوﻧﺪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﻪ ﺳﻤﻮن ورﮐﻮي .ﭘﻪ ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﮐ د ﻣﺤﻠ

,

ادارو ﭘﻪ ﻧﺴﺒﺖ د ﺧﻠﻮ ﺑﺎور ﻟﻮړﯾي .دﻟﺘﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺷﭙو ﺷﻤﺎﻟ وﻻﯾﺎﺗﻮ ﺗﻪ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ
ﮐﯿي.
ﺎم اﺧﯿﺴﺘﻨﻪﺎم اﺧﯿﺴﺖﻧﻪ او ﭘﺎﯾﻠ

 :Provincesﺑﻐﻼن
,
 :Provincesﺑﻠﺦ
,
 :Provincesﮐﻨﺪز

د  ﺣﻮﻣﺘﻮاﻟ ﭘﻪ ډﺮ ﮐ د اﻟﻤﺎن‐اﻓﻐﺎن د ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎﯾ ﻫﻤﺎرۍ ﭘﺮوﺮام ﻫﺮاړﺧﯿﺰه
دی او ﻻﻧﺪې ﻣﻮﺧ ﻟﺮي:
د ﻣﻠ ،ﺳﯿﻤﻪ اﯾﺰو او ﻣﺤﻠ ﺟﻮړﺘﻮﻧﻮ ﺗﺮﻣﻨ د ﻫﻤﺎرۍ او ﻫﻤﻐۍ ﭘﯿﺎوړي ﮐﻮل
ﭘﻪ وﻻﯾﺎﺗﻮ او وﻟﺴﻮاﻟﯿﻮ ﮐ د ﺧﻠﻮ د اړﺗﯿﺎوو ﺳﺮه ﺳﻢ د دوﻟﺘ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﭘﺮاﺧﻮل او
ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻮل
د دوﻟﺖ او ﻮﻟﻨ ﺗﺮ ﻣﻨ اړﯾﻮ او ﮐﻤﻮﻧﯿﯿﺸﻦ ﺗﻪ ﺳﻤﻮن ورﮐﻮل
د ﺑﺤﺮان د ﻣﺨﻨﯿﻮي او ﺳﻤﻼﺳ ﻣﺮﺳﺘﻮ د ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ اړه د دوﻟﺘ ارﺎﻧﻮﻧﻮ د ﮐﺎرﮐﻮوﻧﻮ

,
 :Provincesﺳﻤﻨﺎن
,
 :Provincesﺗﺨﺎر

روزل
دﻏﻪ ﭘﺮوﺮام ﭘﻪ ﻣﻠ او وﻻﻳﺘ ﮐﭽﻪ د ﺳﻼﻣﺸﻮرې د اوﺳﻨ ﭘﺮوﺮام ﻟﻪ ﻻرې د دوﻟﺘ
ادارو او ﻧﻬﺎدوﻧﻮ ﺳﺮه ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﻮي ﭼ ﺧﭙﻞ د ﮐﺎروﻧﻮ ﭘﻼن ﻃﺮﺣﻪ ﮐي او د ﮐﺎر
ﻇﺮﻓﯿﺘﻮﻧﻪ ﻣﻨﺘﻪ راوړي .د ﻏﻮﺘﻨ ﭘﺮ ﺑﻨﺴ د ﻣﻠ او اداري ﮐﺎرﮐﻮوﻧﻮ د روزﻧ ﻟﻪ
اﻣﻠﻪ اوس دوی ﮐﻮﻻی ﺷ ﭼ د ﺧﻠﻮ ﻟﭙﺎره ﻪ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻪ وړاﻧﺪې ﮐي .ﻟﻪ  ۱۳۹۰ﮐﺎل

د ﭘﺮوﺮام ﻣﻮﺧﻪ :د ﻫﯿﻮاد ﭘﻪ ﮐﻠﯿﻮاﻟ
ﺳﯿﻤﻮ ﮐ د ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ د ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻮﻟﻮ او
د اوﺳﯿﺪوﻧﻮ ﻏﻮﺘﻨﻮ ﺗﻪ د ﻮاب
ورﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ د دوﻟﺘ ارﺎﻧﻮﻧﻮ
ﭘﯿﺎوړي ﮐﻮل
 :Overall termﭼﻨﺎښ – ۱۳۹۳
ورئ ۱۳۹۷

راﻫﯿﺴ ﭘﻪ ﻮﻟﯿﺰه ﺗﻮﻪ  ۹۲۱روزﻧﯿﺰ ﮐﻮرﺳﻮﻧﻪ د ﺷﺎوﺧﻮا  ۴۷۰۰۰ﮐﺴﺎﻧﻮ د ﭘﺎره ﭼ
 ۱۰۵۰۰ﺗﻨﻪ ﯾ  وې ﺟﻮړﺷﻮﯾﺪي .ﭘﻪ ﮐﻮرﺳﻮﻧﻮ ﮐ راز راز ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺎﻧ ﻟﻪ د
ﭘﺮوژې ﭘﻼن ﺟﻮړوﻧﻪ او ﻏﻮﺘﻨﻪ ،رﭘﻮټ ورﮐﻮل ،ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ،ﺎرﻧﻪ او ارزوﻧﻪ ،د ﺑﺸﺮي
ﻣﻨﺎﺑﻌﻮ او د دﻓﺘﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ،ﺗﺪارﮐﺎت ،ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗ ﻨﺎﻟﻮژۍ ،د ﻓﺴﺎد ﭘﺮﺿﺪ ﻣﺒﺎرزه ،د
ﻮ او ﻧﺎرﻳﻨﻪ وو ﻣﺴﺎوات ،د اﺗﺒﺎﻋﻮ ﺣﻘﻮﻧﻪ او ﻣﻠﻔﯿﺘﻮﻧﻪ ﺷﺎﻣﻞ وو.
د ﻋﺎﻣﻪ ﻏﻮﻧو ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ د ﺣﻮﻣﺖ او ﺧﻠﻮ ﺗﺮﻣﻨ ډﯾﺎﻟﻮګ ﯿﻨﯿي .ﭘﻪ دې ﺗﻮﻪ د
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺣﻮﻣﺖ دﯾﺘﻪ راﭘﺎرول ﮐﯿي ﭼ د ﺧﭙﻠﻮ اﺟﺮاآت ﺣﺴﺎب ورﮐي او ﭘﻪ
راﺗﻠﻮﻧ ﮐ د ﺧﻠﻮ د اﻧﻌﺎﺳﻮﻧﻮ ﻣﯿﺎﻧﯿﺰﻣﻮﻧﻪ ﺗﺮوﯾﺞ ﮐي.
د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗ اﻗﺪاﻣﻮﻧﻮ او روزﻧﯿﺰو ﭘﺮوﺮاﻣﻮﻧﻮ ﺗﺮﻨ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺨﺒﻨﺎ ﭘﺮاﺧﻪ ﺷ او ﺳﻤﻮن
وﻣﻮﻣ .د دﻧﺪې دﻏﻪ دواړه ډﺮوﻧﻪ ﯾﻮ ﻟﻪ ﺑﻠﻪ ﺳﺮه ﺗﻟ دي .ﻟﻪ ﻫﻤﺪې اﻣﻠﻪ ،دا ﭘﺮوژه د
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺷﻤﺎل د ﭘﺎره د ﺳﯿﻤﻪ اﯾﺰو ﻇﺮﻓﯿﺘﻮﻧﻮ د ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ د وﺟﻬ ﺻﻨﺪوق ) (RCDFد
ﺑﯿﺨﺒﻨﺎﯾ اﻗﺪاﻣﻮﻧﻮ ﭘﺮ ﺑﻨﺴ ﭼ د  KfWد ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎﯾ ﺑﺎﻧ ﻟﻪ ﺧﻮا ﺗﻤﻮﯾﻠﯿي ،ﮐﺎر
ﮐﻮي .د ﺑﯿﻠ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ ،د ﺗﺨﺎر ﭘﻪ وﻻﯾﺖ ﮐ د ﯾﻮه ﺳک ﭘﻪ وداﻧﻮﻟﻮ ﺳﺮه اوس ﺧﻠ ﭘﻪ
آﺳﺎﻧ ﺳﺮه ﮐﻮﻻی ﺷ ﺣﻮﻣﺘ ادارو ﺗﻪ ﻻﺳﺮﺳ وﻟﺮي .د دې ﭘﺮوژې ﺎم اﺧﯿﺴﺘﻨﻪ
ﻮاړﺧﯿﺰه دي :د ﺎک د اوﺑﻮ د ﺳﯿﺴﺘﻤﻮﻧﻮ د ﺑﯿﺎرﻏﻮﻧ ﺨﻪ ﻧﯿﻮﻟ ﺑﯿﺎ د ﻟﻤﺮﯾﺰو
ﺳﺮﭼﯿﻨﻮ د ﺑﺮاﺑﺮوﻟﻮ او اﻣﻨﯿﺘ ﻣﻼﺗ د ﮐﻮﻟﻮ او د دوﻟﺘ ادارو ،روﻏﺘﯿﺎﯾ ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ او د
ﻮ د ﺳﺎﺗﻨ د ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ د وداﻧﯿﻮ ﺗﺮ ﺗﺮﻣﯿﻤﻮﻟﻮ ﭘﻮرې .ﺗﺮ اوﺳﻪ د  ۹۰ﻧﻪ زﯾﺎت وداﻧﯿﺰ
او د ﺑﯿﺎرﻏﻮﻧ ﺎم اﺧﯿﺴﺘﻨﻪ ﺗﺮﺳﺮه ﺷﻮي دي.
ﺳﺮﺑﯿﺮه ﭘﺮدې ،دا ﺿﺮوري ده ﭼ اداري ارﺎﻧﻮﻧﻪ او د ﻫﻐﻮی ﮐﺎرﮐﻮوﻧ او ﻫﻤﺪاراز د
اړوﻧﺪه ﺳﯿﻤﻮ اوﺳﯿﺪوﻧ د ﺑﺤﺮان د ﻣﺨﻨﯿﻮي او ﺳﻤﻼﺳ ﻣﺮﺳﺘﻮ ﭘﻪ ډﺮوﻧﻮ ﮐ روزﻧﻪ
وﻣﻮﻣ .د  ۱۳۹۳ﮐﺎل د ﻃﺒﯿﻌ ﻧﺎروﯾﻮ د ﺳﺨﺘﻮ ﭘﺎﯾﻠﻮ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ د اﻟﻤﺎن ﻓﺪرال ﺣﻮﻣﺖ د
ﺑﺪﺧﺸﺎن وﻻﯾﺖ ﺨﻪ د ﺑﺤﺮان د ﻣﺨﻨﯿﻮي ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐ ﻣﻼﺗ ﮐﻮي .د رﯾﺴ د ﯾﻮې
ﻧﻘﺸ ﭘﻪ ﮐﺎروﻟﻮ ﺳﺮه زﯾﺎن ﻣﻨﻮﻧ ﺳﯿﻤ ﭘﻪ ﻧﻪ ﮐﯿي ﭼ د وﻻﯾﺖ ﭼﺎرواﮐ ﺑﺎﯾﺪ د
ﺑﺤﺮان ﻧﻪ وړاﻧﺪې اړﯾﻦ ﺗﺪﺑﯿﺮوﻧﻪ د ﺑﺤﺮان د ﻣﺨﻨﯿﻮي د ﭘﺎره ﻃﺮﺣﻪ ﮐي .د ﺑﯿﻼﺑﯿﻠﻮ
ﻧﻬﺎدوﻧﻮ او ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ ﮐﺎرﮐﻮوﻧ ﭘﻪ روزﻧﯿﺰو ﭘﺮوﺮاﻣﻮﻧﻮ ﮐ د ﯾﻮﺑﻠﻪ ﺳﺮه ﭘﻪ ﻧدې
ﻫﻤﺎرۍ ﮐ روزﻧﻪ ﻣﻮﻣ ﭼ ﭘﻪ ﻪ ډول د ﺟ ﭘ اﯾﺲ ،ﺟﯿﻮﻟﻮژﯾ ﺳﯿﺴﺘﻤﻮﻧﻮ او
ﻮﻞ ارت ﺨﻪ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﯿﺰه ﺗﻮﻪ ﻪ ﭘﻮرﺗﻪ ﮐي .ﻫﻤﺪارﻧﻪ اړوﻧﺪه ﺳﯿﻤﻪ اﯾﺰې ادارو

اﺿﺎﻓ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
Flood protection - Success
Portrait -Poster
(https://www.ez-afghanista
n.de/sites/default/files/Flo
od%20Protection%20%20Portrait%20(%20English.pdf
Fact sheet: Public
Authorities as Pillars of
Society
(https://www.ez-afghanista
n.de/sites/default/files/201
(7-RCD-d-7_Pashto_0.pdf
Datenblatt: Staatliche
Organe als Stützpfeiler der
Gesellschaft
(https://www.ez-afghanista
n.de/sites/default/files/201
(7-RCD-GER_0.pdf
Flood protection
(https://www.ez-afghanista
n.de/sites/default/files/Flo
od-Protection-Portrait(English.pdf

اړﯾﻪ
رﯾﺴﺎن رﺳﻤﻮﺳﻦ  GIZ GmbHد
ﺳﯿﻤﻪ اﯾﺰ ﻇﺮﻓﯿﺘﻮﻧﻮ د ﭘﺮاﺧﺘﯿﯿﺎ ﭘﺮوژی
) (RCDﻣﺪﯾﺮ
rexane.rasmussen@giz.de

ﭘﻪ اﺿﻄﺮاري ﺣﺎﻟﺖ ﮐ د اداري دﻧﺪو ﭘﻪ اړه ﻫﻢ روزﻧﻪ ﻣﻮﻧﺪﻟ ده .د دﻏﻮ اﻗﺪاﻣﻮﻧﻮ ﻟﻪ
ﺑﺮﮐﺘﻪ د ﺳﯿﻤﻮ اوﺳﯿﺪوﻧ د ﯾﻮه ﺑﺤﺮان د راﭘﯿﯿﺪو ﭘﻪ ﺻﻮرت ﮐ ﭘﻪ ډﯾﺮه ﻪ ﺗﻮﻪ
ﺳﻤﺒﺎل ﺷﻮي دي :ﺳﯿﻤﻪ اﯾﺰ او ﻣﻠ ﻧﻬﺎدوﻧﻪ ﭘﻪ ﻫﻤﻐۍ ﻟﻪ ﯾﻮ ﺑﻞ ﺳﺮه ﭘﻪ ه ﮐﺎرﮐﻮی،
ﮐﻮﻻی ﺷ ﭘﻪ ﭼ ﺳﺮه ﭘﺮﯾه وﮐي او ﻫﻤﺪارﻧﻪ دﻣﺮﺳﺘ د ﻣﻮډرﻧﻮ وﺳﯿﻠﻮ او د
ﻣﺤﻞ د ﺗﺜﺒﯿﺖ د ﺳﯿﺴﺘﻤﻮﻧﻮ ﺨﻪ ﻪ اﺧﻠ .ﻧﻮر ﺑﯿﺨﺒﻨﺎﯾ او د ﻨﻞ اﯾﻮدﻧ ﺎم
اﺧﯿﺴﺘﻨﻪ د ﺳﯿﻼﺑﻮﻧﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې د ﺧﻠﻮ ﺳﺎﺗﻨﻪ ﭘﯿﺎوړې ﮐﻮي .د ﺳﮐﻮﻧﻮ ،ﺑﻨﺪوﻧﻮ ﯾﺎ
ﮐﺎﻧﺎﻟﻮﻧﻮ وداﻧﻮل د ﺳﯿﻼﺑﻮﻧﻮ ﺨﻪ ﻣﺨﻨﯿﻮی ﮐﻮي او د ډﯾﺮو زﯾﺎﺗﻮ اوﺑﻮ ﭘﻪ اﻧﺤﺮاف ﮐ
ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﻮي.

