د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺳﺮه د آﻟﻤﺎن ﻫﻤﺎری

ﭘﻪ ﯾﻮ ﻧﻈﺮ ﮐ

ﺑﺮﻨﺎ د اﻗﺘﺼﺎدی ﺷﺎﺧﺺ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ‐ د
ﻗﺎﻧﻮﻧ ﭼﻮﮐﺎټ راﻣﻨ ﺗﻪ ﮐﻮل او د ﭘﺎﻧﻮﻧ
آﺳﺎﻧﺘﯿﺎوې
د اﻟﻤﺎن ﻓﺪرال ﺣﻮﻣﺖ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻧﻬﺎدوﻧﻮ او ﻣﻮﺳﺴﻮ ﺨﻪ ﻣﻼﺗ ﮐﻮي ﭼ

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

ﭘﻪ اوږدﻣﻬﺎل ﮐ د ﺑﺮﻨﺎ ﺑﺮاﺑﺮوﻟﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ﻮل ﻫﯿﻮاد ﮐ زﯾﺎﺗﻮاﻟ ورﮐي او ﭘﻪ دې

ﭘﺮوﺮام :ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د اﻧﺮژۍ د
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ د ﻧﻬﺎوﻧﻮ ﺨﻪ ﻣﻼﺗ
)(IDEA

دې ډﺮ ﮐ ﭘﺎﻧﻮﻧ وﻫﻮي ﺗﺮﻮ ﭼ ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧ ﮐ ﭘﻪ ﻮﻟﻮ ﻟﯾﻮ ﮐ ﻫﻤﻐي د
اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻻس ﮐ وي – ﻫﻢ ﭘﻪ وﻻﯾﺘﻮﻧﻮ ﮐ او ﻫﻢ ﭘﻪ ﻣﻠ ﮐﭽﻪ.

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

وﺿﻌﯿﺖ

ﺷﺮﯾ :د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د اﻧﺮژی او اوﺑﻮ
وزارت ،د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﺮﻨﺎ ﺷﺮﮐﺖ

اوس ﻣﻬﺎل د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﮐﻠﯿﻮ د اوﺳﯿﺪوﻧﻮ د درې ﻠﻮرﻣ ﺑﺮﺧ ﺗﻪ د اﻧﺮژۍ ﻣﻨﻈﻤﻪ
ﺑﺮاﺑﺮوﻧﻪ ﯾﻮ ﻧﻪ ﮐﯿﺪوﻧ ﮐﺎر ﺑﻠﻞ ﮐﯿي .ﭘﻪ وار وار د ﺑﺮﻨﺎ ﺗﻠﻞ د ژوﻧﺪ ﭘﻪ ﯾﻮه ﻋﺎدي ﮐﺎر

:ﭘﻠ ﮐﻮﻧ اداره د  KfWﭘﺮاﺧﺘﯿﺎﯾ
ﺑﺎﻧ

ﺷﺘﻮن ﻧﻠﺮي ﯾﺎ زاړه ﺷﻮﯾﺪي ،د ﺑﺮﻨﺎ د و ﯾﺸﻨ ﺷﺒ ﻧﯿﻤﺗﯿﺎوې ﻟﺮي ﯾﺎ ﭘﻪ ﺑﺴﯿﺎ ﺗﻮﻪ

 :Provincesﺑﺪﺧﺸﺎن

ﺑﺪل ﺷﻮی دی .د ﺑﺮﻨﺎ د اﻧﺮژۍ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺴﯿﺎ ﻧﻪ ﮐﻮي ،د ﺑﺮﻨﺎ د ﻟﯿدوﻧ ﺳﯿﺴﺘﻤﻮﻧﻪ
ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ ﻧﻪ ده ﻣﻮﻧﺪﻟ .دﻏﻪ وﺿﻌﻪ د ﺑﺮﻨﺎ د ﺿﻌﺎﯾﻌﺎﺗﻮ د د ﻮ وروﻮ دﭘﺎره د ﺑﺮﻨﺎ د

,

ﻧﺸﺘﻮاﻟ ﺳﺒﺐ ﺮ .دﻏﻪ وﺿﻌﻪ ﻫﻤﺪارﻧﻪ ﻣﻮﺳﺴﺎﺗﻮ او ﺗﻮﻟﯿﺪي ﮐﺎرﺧﺎﻧﻮ ﺗﻪ د ﺑﺮﻨﺎ د
ډاډﻣﻨ ﺑﺮاﺑﺮوﻧ ﺧﻨ ﺮ .ﺳﺮﺑﯿﺮه ﭘﺮدې ،ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐ داﺳ ﯾﻮ ﺣﻘﻮﻗ ﭼﻮﮐﺎټ

 :Provincesﺑﻠﺦ
,

ﭼ ﭘﻪ ﻮل ﻫﯿﻮاد ﮐ د اﻧﺮژۍ ﭘﻪ ډﺮ ﮐ ﭘﺎﻧﻮﻧﻪ آﺳﺎﻧﻪ ﮐي او ﭘﺎﻧﻮﻧ وﻫﻮي او
ﺗﻀﻤﯿﻦ ﯾ ﮐي ،ﺷﺘﻮن ﻧﻪ ﻟﺮي.
ﻣﻮﺧﻪ

 :Provincesﮐﺎﺑﻞ
,
 :Provincesﮐﻨﺪز
,

ددې ﭘﺮوژې ﻣﻮﺧﻪ داده ﭼ د اﻓﻐﺎﻧ ﻮﻟﻨ دﭘﺎره اﻧﺮژۍ ﺗﻪ ﻻﺳﺮﺳ ﻣﻤﻦ ﮐي ﭼ ﺗﺮ
زﯾﺎﺗﻪ ﺣﺪه ﭘﻮرې د ﻫﯿﻮاد د اﻗﻠﯿﻢ ﺳﺮه ﺳﻤﻮن وﻟﺮي ﺗﺮﻮ اﻗﺘﺼﺎدي ﭘﺮﻣﺨﺘ ﭘﯿﺎوړی
ﮐی و ﭘﻪ اوږدﻣﻬﺎل ﮐ د ﺑ وزﻟ ﮐﭽﻪ را ﯿﻪ ﮐي .ﭘﻪ دې زﻣﯿﻨﻪ ﮐ ﺑﺎﯾﺪ اﻓﻐﺎﻧ
ﻧﻬﺎدوﻧﻪ او ﮐﺎرﭘﻮﻫﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﺗﻮان ورﮐل ﺷ ﭼ د ﺑﺮﻨﺎ د اﻧﺮژۍ د ډاډﻣﻨ ﺑﺮاﺑﺮوﻧ
ﺣﻘﻮﻗ ﭼﻮﮐﺎټ ﻣﻨﺘﻪ راوړي.
اﻗﺪاﻣﻮﻧﻪ او ﭘﺎﯾﻠ
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺣﻮﻣﺖ ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐ ﻟﺮي ﭼ د راﺗﻠﻮﻧﻮ ﭘﻨﻮ ﮐﻠﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﮐ د ﻣﻠ

 :Provincesﺳﻤﻨﺎن
,
 :Provincesﺗﺨﺎر
د ﭘﺮوﺮام ﻣﻮﺧﻪ :د راز راز اړوﻧﺪه
ﺳﯿﺎﺳ او اﻗﺘﺼﺎدي ادارو د ﻇﺮﻓﯿﺘﻮﻧﻮ
ﻏﺘﻠ ﮐﻮل ﻫﻢ ﭘﻪ ﻣﻠ ﮐﭽﻪ او ﻫﻢ د
وﻻﯾﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﮐﭽﻪ
 :Overall termﻣﺮﻏﻮﻣ– ۱۳۹۳ 
ﻏﺒﺮﻮﻟ۱۳۹۷ 

اﻧﺮژۍ ﺗﻮﻟﯿﺪ د  ۳۲۰۰ﻣﯿﺎواﻮ ﭘﻪ اﻧﺪازه دوه ﭼﻨﺪه ﮐي او ﭘﻪ دې ﮐﺎر ﮐ ﺷﺎوﺧﻮا
 ۶۰۰ﻣﯿﺎواﻪ د ﻧﻮی ﮐﯿﺪوﻧ اﻧﺮژﯾﻮ ﻟﻪ ﻻرې ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐي .د رﯾﻔﺮﯾﻨﺲ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ د ﺑﺮﻨﺎ
 ۱۰۰ﻣﯿﺎواﻪ د  ۲۰۰۰۰۰ﮐﻮرﻧﯿﻮ د ﭘﺎره ﺑﺴﯿﺎ ﮐﻮي .دﻏﻪ ﭘﺮوژه د اﻓﻐﺎﻧ ﺷﺮﯾﺎﻧﻮ ،ﭘﻪ
ﺗﯿﺮه ﺑﯿﺎ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د اﻧﺮژۍ او اوﺑﻮ د وزارت ﺨﻪ د ﺳﯿﺎﺳ ﻻرﻮدوﻧﻮ ،ﺣﻘﻮﻗ
ﭼﻮﮐﺎﻮﻧﻮ د ﺗﺪوﯾﻦ ،ﻫﻤﻐی ﮐﻮل او ﺗﺼﻮﯾﺒﻮﻟﻮ او ﻫﻤﺪاراز د ﻃﺮﺣﻮ د ﭘﻠ ﮐﻮﻟﻮ او د
ﺳﺘﻮري ﭘﻼﻧﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻨﺘﻪ راوړﻟﻮ ﮐ ﻣﻼﺗ ﮐﻮي .ﺳﺮﺑﯿﺮه ﭘﺮدې ،د اﻧﺮژۍ د ﺑﺮاﺑﺮوﻟﻮ ﭘﻪ
اړه د ﺗﺮ ﻮﻟﻮ ﻣﻬﻤﻮ اړوﻧﺪه ﻧﻬﺎدوﻧﻮ ﻟﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د اﻧﺮژۍ او اوﺑﻮ وزارت ،د
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﺮﻨﺎ ﺷﺮﮐﺖ او د ﮐﻠﯿﻮ د ﺑﯿﺎرﻏﻮﻧ او ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ وزارت ﺗﺮ ﻣﻨ د ﮐﺎروﻧﻮ د
ﻫﻤﻐي ﮐﻮﻟﻮ او ﻫﻤﺎرۍ د ﺳﻤﻮن ﭘﻪ ﻻره ﮐ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﯿي.
د ﻧﻮﻣﻮړې ﭘﺮوژې ﻟﻪ ﻻرې د ﺳﻼﻣﺸﻮرو ورﮐﻮل ﻫﻢ ﭘﻪ ﻣﻠ ﮐﭽﻪ او ﻫﻢ د وﻻﯾﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ
ﮐﭽﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮﻣ .ﭘﻪ دې ﺎی ﮐ د اﻧﺮژۍ وﻻﯾﺘ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻧﻮﻧﻪ او د ﻧﻮي ﮐﯿﺪوﻧ
اﻧﺮژﯾﻮ د ﻫﻤﻐي ﮐﻤﯿﻪ )(Renewable Engergy Coordination Committee, RECC
ﭼ د ﯾﻮې ﻣﻠ ادارې ﭘﻪ ﺗﻮﻪ ﭘﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﭘﯿﮋﻧﺪﻟ ﺷﻮﯾﺪه ،ﻣﺮﮐﺰي رول ﻟﻮﺑﻮي .دوی
دﻧﺪه ﻟﺮي ﭼ ﻣﻠ ﺳﺘﻮري ﭘﻼﻧﻮﻧﻪ د وﻻﯾﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﮐﭽﻪ د اﻧﺮژۍ د ﺑﺮاﺑﺮوﻟﻮ ﭘﻪ ﭘﻼﻧﻮﻧﻮ ﮐ
ادﻏﺎم ﮐي.
ددې ﺳﺮه ﻣﻮازي ،ﺧﺼﻮﺻ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺧﭙﻠ  د ﻧﻮي ﮐﯿﺪﻧ اﻧﺮژﻳﻮ ﭘﻪ ﻮﻟﻨﻪ
) (Afghan Renewable Energy Union, AREUﮐ ﺳﺎزﻣﺎن ورﮐﻮي .دا ﭘﺮوژه ﻧﻮﻣﻮړې
ﻮﻟﻨ ﺗﻪ د ﻧﻨ ﺳﺎزﻣﺎن ورﮐﻮﻟﻮ او ﭘﻼن ﺟﻮړوﻧ ﭘﻪ ﺑﻬﯿﺮ ﮐ ﺳﻼﻣﺸﻮره ورﮐﻮي ﺗﺮﻮ د
ﻮﻟﻮ ﻟﯾﻮ او ﻫﻢ د ﮐﺎرﮐﻮوﻧﻮ ﮐﯿﻔﯿﺖ وﯿل ﺷ او ﺳﻤﻮن وﻣﻮﻣ ،ﻪ د اﻧﺮژۍ د

اﺿﺎﻓ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
Fact sheet: Energy as an
Economic Factor
(https://www.ez-afghanista
n.de/sites/default/files/201
7-Energie%20IDEA(d-7_Pashto.pdf
Renewable energy engineer
- Success Portrait -Poster
(https://www.ez-afghanista
n.de/sites/default/files/Ren
ewable%20Energy%20Engin
eers%20-%20Portrait%20(%20English.pdf
Renewable energy engineer
- Success Portrait -Poster
(https://www.ez-afghanista
n.de/sites/default/files/Ren
ewable-Energy-Engineers(Portrait-ENG.pdf

اړﯾﻪ
 Dr Frank Fecher GIZ GmbHد ﭘﻪ

ﺳﺘﻮر د ﺑﯿﻼﺑﯿﻠﻮ ﭘﻼﻧﻮﻧﻮ ﭘﻠ ﮐﻮل او ﺑﺮﯾﺎﻟﯿﺘﻮب ،د ﻣﺜﺎل ﭘﻪ ﺗﻮﻪ د ﻧﻮی ﮐﯿﺪوﻧ اﻧﺮژﯾﻮ

اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐ د اﻧﺮژۍ ﺑﻨﺴﻴﺰ

دﭘﺎره د  ۱۰۰ﻣﯿﺎواټ ﭘﻼن ،ﺗﺮ زﯾﺎﺗ اﻧﺪازې ﭘﻮرې د ﺧﺼﻮﺻ ﺷﺮﮐﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻮﻧﻮ

ﭘﺮﻣﺨﺘ ﭘﺮوژی ﻣﺪﯾﺮ
frank.fecher@giz.de

ﭘﻮرې اړه ﻟﺮي ﭼ د ﻧﻮﻣﻮړې ﻮﻟﻨ ﻏﯾﺘﻮب ﯾ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐی دی .د ﺣﻘﻮﻗ او ﻧﻬﺎدي
ﭼﻮﮐﺎﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﺳﻤﻮن ورﮐﻮل ﭘﻪ ﭘﺎی ﮐ د ﭘﺎﻧﻪ واﻟﻮ او دوﻟﺘ او ﺧﺼﻮﺻ
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻮوﻧﻮ د ﻫﻮﻟﻮ ﺳﺒﺐ ﮐﯿي ﭼ د اﻧﺮژۍ د ﻏﯿﺮﻣﺘﻤﺮﮐﺰه ﮐﺎرﺧﺎﻧﻮ وداﻧﻮﻟﻮ او
ﻓﻌﺎﻟﻮﻟﻮ ﺗﻪ ﺳﺮﻋﺖ ورﮐي.
ﺳﺮﺑﯿﺮه ﭘﻪ دې ،اﻓﻐﺎﻧ ﻟﻮري ﺗﻪ د ﮐﺎرﮐﻮوﻧﻮ د ﻣﺴﻠ روزﻧ ﭘﻪ اړه د ﻧﻮی ﮐﯿﺪوﻧ
اﻧﺮژﯾﻮ د ﮐﺎرﺧﺎﻧﻮ د ﻣﺴﻠ ﻣﻨﺠﻤﻨﺖ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﻫﻢ ﺳﻼ ﻣﺸﻮره ورﮐﻮل ﮐﯿي .د
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د اﻧﺮژۍ او اوﺑﻮ د وزارت د ﻣﺴﻠ زده ﮐو ﻣﺮﮐﺰ د دې ﭘﺮوژې ﻟﻪ ﻻرې
ﺗﺪرﯾﺴ ﻣﻮاد او د ﭘﺮوﺮاﻣﻮﻧﻮ ﻣﻼﺗ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐی دی ﺗﺮ ﻮ ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧ ﮐ ﻫﻢ ﭘﻪ
ﯾﻮازې ﺗﻮﻪ ﻣﺴﻠ ﭘﺮﺳﻮﻧﻞ ﺗﻪ د اﻧﺮژۍ د ﺑﺪﯾﻠﻮ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻮ ﭘﻪ اړه روزﻧﻪ ورﮐي .دا ﮐﺎر د
ﻧﻮﯾﻮ او ﺑﯿﺎرﻏﻮل ﺷﻮﯾﻮ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻮ دواﻣﺪاره ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﺎﻣﯿﻨﻮی او ﭘﻪ ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﮐ د
ﺗﺨﻨﯿﺮاﻧﻮ او اﻧﺠﯿﻨﺮاﻧﻮ ﻣﺴﻠ ﺷﺎﻧﺴﻮﻧﻪ ﻟﻮړوي .ﭘﻪ دې اړه ﻧﻮﻣﻮړې ﭘﺮوژه د ﻧﻮی

ﮐﯿﺪوﻧ اﻧﺮژۍ ﭘﻪ ﺑﺎب د ﭘﻮﻫ ﭘﺮاﺧﻮل او ﻣﻨﺠﻤﻨﺖ ﻟﻪ د ﺎرﻧ او ﯿﻧ د اړﯾﻨﻮ
ډﯾﺘﺎﺑﯿﺴﻮﻧﻮ او ﺳﯿﺴﺘﻤﻮﻧﻮ ﮐﺎرول ﻫﻮي .ﺳﺮﺑﯿﺮه ﭘﺮدې ،اﻓﻐﺎﻧ ﻟﻮري ﺗﻪ د اداري
ﻣﻘﺮراﺗﻮ د ﺗﺪوﯾﻦ او د اړوﻧﺪه ﮐﻧﻼرو د ﮐﺎروﻟﻮ ﭘﻪ ﺑﺎب د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د وداﻧﯿﺰو ﮐﻮډوﻧﻮ
ﭘﻪ ﭼﻮﮐﺎټ ﮐ ﺳﻼﻣﺸﻮره ورﮐﻮل ﮐﯿي ﺗﺮ ﻮ ﭘﻪ دې اړه د ﭘﻼﻧﻮﻧﻮ ﻃﺮح او ﭘﻠ ﮐﻮل ﭘﻪ
ﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷ.

