د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺳﺮه د آﻟﻤﺎن ﻫﻤﺎری

د ﮐﯿﻔﯿﺖ او روﺘﻮب ﻟﭙﺎره د ﺷﻤﯿﺮو او

ﭘﻪ ﯾﻮ ﻧﻈﺮ ﮐ

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ راﻮﻟﻮل
د اﻟﻤﺎن ﺣﻮﻣﺖ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن دوﻟﺘ ادارو ﺳﺮه ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﻮي ﭼ د ﺧﭙﻠﻮ
ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎﯾ ﭘﺮوژو ﮐﺎر ﺗﻪ ﭘﻪ ډﯾﺮه ﻪ ﺗﻮﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ورﮐی او ارزوﻧﻪ ﯾ وﮐي ،د
ﮐﯿﻔ ﺷﻤﯿﺮو او ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ راﻮﻟﻮل ﺗﺮﺳﺮه ﮐي او د دې ﮐﺎر ﻟﭙﺎره د اړوﻧﺪه
ﻣﯿﺎﻧﯿﺰﻣﻮﻧﻮ د ﮐﺎروﻟﻮ ﻻرې ﭼﺎرې زده ﮐي.

وﺿﻌﯿﺖ
ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐ د اﻟﻤﺎن د ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎﯾ ﭘﺎﻟﯿﺴ ﻣﺮﺳﺘ ﭘﻪ دواړو ﻫﯿﻮادوﻧﻮ ﮐ د ﺧﻠﻮ

ﭘﻪ ﻮﻟﻮ وﻻﯾﺘﻮ ﻧﻮ ﮐ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻮﻧﻪ

ﭘﺮوﺮام :ﻧﻈﺎرت ،ارزوﻧﻪ او
ﮐﻤﻮﻧﯿﺸﻦ )(MEK
دﺳﺘﻮر ورﮐﻮوﻧ اداره :د اﻟﻤﺎن د
اﻗﺘﺼﺎدي ﻫﻤﺎرﯾﻮ او ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ ﻓﺪرال
وزارت ) (BMZاو د ﺑﻬﺮﻧﯿﻮ ﭼﺎرو
ﻓﺪرال وزارت )(AA

ﺧﺒﺮې اﺗﺮې او ﭘﻮﺘﻨ ﺎﻧﺘﻪ راﺑﻠﻠ دي ﭼ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐ دﻏﻪ ﻣﻠ ژﻣﻨﻪ ﻪ ډول

ﺷﺮﯾ :د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د اﻗﺘﺼﺎد او
ﻣﺎﻟﯿ وزارﺗﻮﻧﻪ

ﭼ د ﭘﻪ ﻻس راﻏﻠﯿﻮ ﭘﺎﯾﻠﻮ او د ﮐﺎرول ﺷﻮﯾﻮ ﺳﺮﭼﯿﻨﻮ ﺗﺮ ﻣﻨ اړﯾ ﻨﻪ دي .د

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

ﺑﺮﯾﺎﻟ ﮐﯿي .دا ﭘﻮﺘﻨﻪ ﮐﯿي ﭼ آﯾﺎ ﺎﮐﻞ ﺷﻮې ﻣﻮﺧ ﭘﻪ ﻻس را او ﮐﻪ ﻧﻪ ،او دا
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺳﯿﺎﺳﯿﻮن او ﺧﻠ اﻏﻠﺒﺎً د اﻓﻐﺎن‐اﻟﻤﺎن د ﺑﯿﺎرﻏﻮﻧ د ﮐﺎر د ﭘﺎﯾﻠﻮ او ﻻﺳﺘﻪ
راوړﻧﻮ ﺨﻪ ﭘﻪ ﺑﺴﯿﺎ ﺗﻮﻪ ﺧﺒﺮﺗﯿﺎ ﻧﻠﺮي .د ﺷﻤﯿﺮو او ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ د راﻮﻟﻮﻟﻮ او ارزوﻧ
ﻟﭙﺎره اړﯾﻦ ﺗﺨﻨﯿ او ﻣﯿﺘﻮدوﻟﻮژﯾﻪ ﭘﻮﻫﻪ او ﭘﻪ ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋﯾﻪ ﺗﻮﻪ د ﭘﺎﯾﻠﻮ ﺧﭙﺮول اﻏﻠﺒﺎً
ﺷﺘﻮن ﻧﻠﺮي.
ﻫﺪف
د ﺎرﻧ او ارزوﻧ د ﭘﻮﻫ ﭘﻪ ﻣﻨﺘﻪ راوړﻟﻮ ﺳﺮه ﻣﻮﺧﻪ داده ﭼ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷ ﭼ د
ﻣﻠ ﺑﯿﺎرﻏﻮﻧ ﭘﻪ ﺑﺎب ﻫﺮاړﺧﯿﺰه ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت او ﺷﻤﯿﺮې ﭘﻪ ﮐﯿﻔ او ﮐﻤ ډول راﻮﻟﯿﺪﻻی
او ارزول ﮐﯿﺪﻻی ﺷ .ﻫﺮ ډول ﭘﺎﯾﻠ ﭼ د دې ﮐﺎر ﺨﻪ ﭘﻪ ﻻس را ﺑﺎﯾﺪ د
ﭘﺮوﺮاﻣﻮﻧﻮ د ﭼﻠﻨﺪوﻧﻮ او د ﭘﻠ ﮐﻮﻟﻮ د ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋﯾﻮ د ﺳﻤﻮن دﭘﺎره وﮐﺎرول ﺷ.
ﻫﻤﺪارﻧﻪ دا ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷ ﭼ د وروﺳﺘﻴﻮ ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎوو ﺧﺒﺮوﻧﻪ ﭘﻪ روڼ او ﺷﻔﺎﻓﻪ
ﺗﻮﻪ ﺧﻠﻮ ﺗﻪ ورﺳﻮل ﺷ.
اﻗﺪاﻣﻮﻧﻪ او ﭘﺎﯾﻠ
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د اﻗﺘﺼﺎد وزارت ﮐﺎرﮐﻮوﻧ د ﺗﺤﻠﯿﻞ او ارزوﻧ او د اړوﻧﺪه ﺳﺎوﺗﺮي ﭘﻪ
ډﺮ ﮐ اوﺳﻤﻬﺎل روزﻧﻪ ﻣﻮﻣ ﺗﺮ ﻮ وﮐﻮﻻی ﺷ ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧ ﮐ ﭘﻪ ﯾﻮازې ﺗﻮﻪ او د
ﻧﯾﻮاﻟﻮ ﮐﺎرﭘﻮﻫﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﻣﺮﺳﺘ ﭘﺮﺗﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت او ﺷﻤﯿﺮې ﺗﺤﻠﯿﻞ او وارزوي .دا ﮐﺎر د

 :Provincesﻮل ﻫﯿﻮاد
د ﭘﺮوﺮام ﻣﻮﺧﻪ :د ﻣﻠ ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ د
ﭘﺮوژو د ﭘﺮﻣﺨﺘ ﭘﻪ ﺑﺎب د ﺷﻤﯿﺮو ﭘﺮ
ﺑﻨﺎ د رﭘﻮټ ورﮐﻮﻧ د ﺗﺎﻣﯿﻨﻮﻟﻮ ﭘﻪ
ﻣﻮﺧﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د اﻗﺘﺼﺎد وزارت د
ﺎرﻧ او ارزوﻧ د ﻇﺮﻓﯿﺖ د ﮐﭽ
ﻟﻮړول؛ د ﺷﻤﯿﺮو ﭘﺮ ﺑﻨﺎ د ﮐﻤﻮﻧﯿﺸﻦ
ﻟﻪ ﻻرې د اﻓﻐﺎن‐اﻟﻤﺎن د ﻫﻤﺎرۍ د
ﺑﺮﯾﺎﻟﯿﺘﻮﺑﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﺎب ﭘﻪ ﻫﯿﻮاد او ﭘﻪ
اﻟﻤﺎن ﮐ د ﺧﻠﻮ او ﭘﺮﯾې ﮐﻮوﻧﻮ
ﭼﺎرواﮐﻮ ﺧﺒﺮول.
 :Overall termد  ۲۰۱۳ﮐﺎل د ﻣ د
ﻣﯿﺎﺷﺘ ﺨﻪ د  ۲۰۲۰ﮐﺎل د ډﺳﻤﺒﺮ
ﺗﺮ ﻣﯿﺎﺷﺘ ﭘﻮرې

اړﯾﻪ
روف ﻣﻮدﻗﯿﻖ  GIZ GmbHد ﭘﺮوژې
ﻣﺸﺮ ‐ ﺎرﻧﻪ ،ارزوﻧﻪ او اړﯾﻪ
raoof.modaqiq@giz.de

ﭘﺎﯾﻠﻮ ﭘﺮ ﺑﻨﺎ ﺎرﻧ ﭘﻪ ﻫﻠﻪ ﻫﻢ ﺻﺪق ﮐﻮي ﭼ د ﻧﯾﻮال ﺑﺎﻧ د اوﺳﻨﯿﻮ ﻓﺎرﻣﺘﻮﻧﻮ ﺳﺮه
ﺳﻤﻮن ﻟﺮي .د ﮐﺎرﭘﻮﻫﺎﻧﻮ د روزﻧ ﻟﻪ ﺑﺮﮐﺘﻪ ،اوس د ﻧﻮﻣﻮړی وزارت ﮐﺎرﮐﻮوﻧ
ﮐﻮﻻی ﺷ د دې ډول ﺎرﻧ ﺳﯿﺴﺘﻤﻮﻧﻪ ﭘﺨﭙﻠﻪ ﻃﺮﺣﻪ او ﭘﻠ ﮐي .د ﯾﻮه ﺑﻨﺴﯿﺰ اﺻﻞ
ﭘﻪ ﺗﻮﻪ ،ﻫﻐﻪ اﻗﺪاﻣﻮﻧﻪ ﭼ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د اﻗﺘﺼﺎد ﭘﻪ وزارت ﮐ ﮐﯿي د ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﭘﻪ
ﻓﻀﺎ ﮐ د ﻫﻤﺎرۍ ﭘﺮ ﺑﻨﺴ وﻻړدي .د دې ﻣﻮﺧ دﭘﺎره ،د ﻻرﻮدﻧ ﮐﻤﯿ ﻣﻨﻈﻤ
ﻏﻮﻧې ﺟﻮړﯾي ﭼ ﭘﻪ ﻫﻐﻮ ﮐ ې ﭘﺮﯾې ﮐﯿي .دا ﮐﺎر د ﺷﺮﯾﺎﻧﻮ ﺘﻨﺘﻮب
زﯾﺎﺗﻮي او د و ﮐﻧﻮ د ﭘﺎﯾﻠﻮ د ﺧﻮﯾﻨﺪﯾﺘﻮب ﻟﯿﻮاﻟﺘﯿﺎ ﺗﻪ اوږدﻣﻬﺎﻟﻪ وده ورﮐﻮي.

د ﭘﺮوژو ﭘﻪ ﻫﻠﻪ ﺎﻧي ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت او ﭘﺎﯾﻠ د ﯾﻮ آﻧﻼﯾﻦ ﮐﻮرﻧ ډﯾﺎﺑﯿﺲ ﭘﻪ ﮐﺎروﻟﻮ ﺳﺮه
ﭼ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﭙﺎره د اﻟﻤﺎن د ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎﯾ اﻗﺪاﻣﻮﻧﻮ د ﭘﻠﻨﯿﻮوﻧ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﯾﺎدﯾي )او ﻟﻨ
ﻧﻮم ﯾ ډﯾﻮاﮐﺮ دئ( د اﻓﻐﺎن‐اﻟﻤﺎن د ﻫﻤﺎرۍ د ﭘﺎﯾﻠﻮ د ﺛﺒﺖ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ راﻮﻟﻮل ﮐﯿي.
ﭘﻪ دﻏﻪ ډﯾﺘﺎﺑﯿﺲ ﮐﻤ د اﻗﺪاﻣﻮﻧﻮ ﭘﺎﯾﻠ ﺳﺎﺗﻞ ﮐﯿي .ﮐﻪ ﻪ ﻫﻢ دا ډﯾﺎﺑﯿﺲ د اړوﻧﺪه
اﻗﺪاﻣﻮﻧﻮ د ﻋﻤﻮﻣ ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎﯾ ﭘﺎﯾﻠﻮ ﭘﻪ ﻫﻠﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤ ﭘﺎﯾﻠﻨﯿﻮې ﭘﻪ ﻻس ﻧﻪ راﮐﻮي ،ﺧﻮ د
راﺗﻠﻮﻧﻮ ﭘﺎﯾﻠﻮ د ﮐﭽ د ﻣﻌﻠﻮﻣﻮﻟﻮ او د اﻧﻔﺮادي ﭘﺮوژو د ارزوﻟﻮ او ﭘﻪ ﻮﻟﯿﺰه ﺗﻮﻪ د
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻮﻗﻒ ﻟﭙﺎره ﻣﻬﻢ ﻣﻼﺗ ﺑﺮاﺑﺮوي .ﭘﻪ دې ډﯾﺘﺎﺑﯿﺲ ﮐ د ﺑﯿﺨﺒﻨﺎﯾ او روزﻧﯿﺰو
ﮐﻧﻮ ﭘﻪ اړه د  ۵۰ﻧﻪ زﯾﺎﺗﻮ ﮐﺘﻮرﯾﻮ ﺷﻤﯿﺮې او ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت راﻮﻟﯿي .دا ډﯾﺎﺑﯿﺲ
ﻫﻤﺪارﻧﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺧﻠﻮ او د اﻟﻤﺎن ﺣﻮﻣﺖ ﺗﻪ د ﻫﺮاړﺧﯿﺰه ،ﺷﻔﺎف او د ﺷﻤﯿﺮو
ﭘﺮ ﺑﻨﺎ رﯾﭙﻮټ ورﮐﻮل آﺳﺎﻧﻪ ﮐﻮي.

د دې ﻟﭙﺎره ﭼ ﻣﯿﻨﻪ وال د اﻓﻐﺎن‐اﻟﻤﺎن د ﻫﻤﺎرۍ ﭘﻪ ﺑﺎب ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﺗﻪ ﻻﺳﺮﺳ ﭘﯿﺪا
ﮐي ،زﯾﺎت ﺷﻤﯿﺮ ﭘﺮوژې ﭼ د اﻟﻤﺎن د ﺑﻬﺮﻧﯿﻮ ﭼﺎرو د وزارت او د اﻗﺘﺼﺎدي
ﻫﻤﺎرﯾﻮ او ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ وزارت ﻟﻪ ﺧﻮا ورﻨ ﻣﻼﺗ ﮐﯿي ﭘﻪ دﻏﻪ اﻧﺮﻧ وﯾﺒﺴﺎﯾﺖ ﮐ
 /http://www.germancooperation-afghanistan.deﺎی ﻟﺮي.

