د ﻧﻮې ﭘﺮوژې ﻟﻪ ﭘﯿﻠﯧﺪو ﺳﺮه ﺳﻢ ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﮐ د ﺣﻔﻆ اﻟﺼﺤ ﭘﻪ ﺳﺘﺮاﺗﯧﮋۍ ﮐ ﻟﻪ  ۲۲۱ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ
اﻓﻐﺎﻧﯿﻮ ﺨﻪ زﯾﺎﺗﻪ ﭘﺎﻧﻮﻧﻪ وﺷﻮه
د دﻏﻮ ﻣﺮاﺳﻤﻮ ﭘﺮﻣﻬﺎل ،ﺎﻏﻠ ﻫﻤﺎﯾﻮن ﻗﯿﻮﻣ د آﻟﻤﺎن ﻫﯧﻮاد ﻟﻪ ﻣﺮﺳﺘﻮ ﻣﻨﻨﻪ وﮐه او وﯾ وﯾﻞ“ ،زه ﭘﻪ آﻧﺪ دا ﺑﻪ ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ وﻻﯾﺖ ﮐ ﯾﻮ ﻟﻪ ﺧﻮرا
ﻣﻬﻤﻮ ﭘﺮوژو ﺨﻪ وي .د ﻧﻮﻣﻮړې ﭘﺮوژې ﭘﻪ ﭘﻠ ﮐﯧﺪو ﺳﺮه ﺑﻪ د ﮐﺎﺑﻞ اوﺳﯧﺪوﻧﻮ د ﺣﻔﻆ اﻟﺼﺤ ﺳﺘﻮﻧﺰې ﺣﻞ ﮐل ﺷ .د ﻣﺎﻟﯿ وزارت ﭘﻪ
ون ﻮﻟ ادارې ﺑﻪ د ﻧﻮﻣﻮړې ﭘﺮوژې د ﻻ ﻏﻮره ﭘﻠ ﮐﯧﺪﻧ ﻟﭙﺎره ﺳﺨﺖ ﮐﺎر وﮐي”.
د ﮐﺎﺑﻞ ﺎر ﻟﭙﺎره د ﺣﻔﻆ اﻟﺼﺤ د ﻣﻔﻬﻮم ﻣﻄﺎﻟﻌ ﭘﻪ ﻧﻮم دﻏﻪ ﻧﻮې ﭘﺮوژه ﺑﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺎري اوﺑﻮ رﺳﻮﻧ او ﮐﺎﻧﺎﻟﯿﺰاﺳﯿﻮن ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺮه د
ﺑﯿﺎ ﮐﺎروﻟﻮ او د ﻃﻮﻓﺎﻧ اوﺑﻮ اﯾﺴﺘﻨ ﭘﻪ ون ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧ ﮐ د ﮐﺎﺑﻞ ﺎر د ﻓﺎﺿﻠﻪ اوﺑﻮ راﻮﻟﻮﻟﻮ ،درﻣﻠﻨ او اﯾﺴﺘﻪ اﭼﻮﻧ ﻟﭙﺎره د ﯾﻮې ﻃﺮﺣ
او ﭘﺮاﺧ ﺳﺘﺮاﺗﯧﮋۍ ﭘﻪ راﻣﻨﺘﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﮐ ﻣﺮﺳﺘﻪ وﮐي.
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺎري اوﺑﻮ رﺳﻮﻧ او ﮐﺎﻧﺎﻟﯿﺰاﺳﯿﻮن ﺷﺮﮐﺖ ﻋﻤﻮﻣ رﺋﯿﺲ ﺎﻏﻠ ﯾﻼﻧ ووﯾﻞ“ ،ﻧﻦ ورځ د ﮐﺎﺑﻞ ﺎرﯾﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎره ﯾﻮه ﻪ ورځ ده .ﻟﻪ
ﻟﺴﻮﻧﻮ ﮐﻠﻮﻧﻮ راﻫﯿﺴ ،ﻣﻮږ ﭘﻪ ﯾﻮ ﻧﻮي ﻓﺼﻞ ﭘﯿﻞ ﮐﻮو او ﻟﻪ  ۴ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻮ ﺨﻪ زﯾﺎﺗﻮ ﺧﻠﻮ ﻟﭙﺎره ﭼ اوﺳﻤﻬﺎل د ﺣﻔﻆ اﻟﺼﺤ د ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﯿﺴﻢ
ﻟﻪ ﻧﺸﺘﻮاﻟ ﺨﻪ ﮐﯦي ،د ﺣﻔﻆ اﻟﺼﺤ د ﻣﻬﻤ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﻪ ﻟﻪ ﮐ ﯾﻮ”.
اوﺳﻤﻬﺎل ﭘﻪ ﺎر ﮐ ﺣﻔﻆ اﻟﺼﺤﻪ ﭘﻪ داﺳ ﻨﺎﻟﻮژۍ ﭼ د ﺎر ﺗﻨﻈﯿﻤﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﭘﻪ ﮐﺎﻓ اﻧﺪازه ﻧﻪ دي؛ دودﯾﺰو وﭼﻮ ﺗﺸﻨﺎﺑﻮﻧﻮ ،د ﻓﺎﺿﻠﻪ اوﺑﻮ ﻟﻪ
ﺎﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﻧﻠﻮل ﺷﻮو ﻓﻠﺶ ﺗﺸﻨﺎﺑﻮﻧﻮ او ﻟﻪ ﺳﭙﯿ ﺎﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﻧﻠﻮل ﺷﻮو ﻓﻠﺶ ﺗﺸﻨﺎﺑﻮﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﺗﯿﻪ ﮐﻮي .ﻓﺎﺿﻠﻪ اوﺑﻪ د ﻓﺎﺿﻠﻪ اوﺑﻮ ﭘﻪ
داﺳ ﺎﻧﺮوﻧﻮ ﺳﺮه راﻮﻟﯧي ﭼ ﻟﻪ ﺷﺨﺼ ﺷﺮﮐﺘﻮﻧﻮ ﻟﺨﻮا اداره ﮐﯧي.
ﭘﻪ ﮐﺎﻓ اﻧﺪازه ﺣﻔﻆ اﻟﺼﺤﻪ او ﭘﺎﮐﻮاﻟ د ﻋﺎﻣ روﻏﺘﯿﺎ ﻟﭙﺎره ﺧﻮرا اړﯾﻦ دي ،ﻪ ﭼ دا د ﻧﺴﻨﺎﺳﺘ او ﻧﻮرو ﻧﺎروﻏﯿﻮ ﺧﭙﺮﯦﺪل راﮐﻤﻮي او ﺗﺮ
ﻤ ﻻﻧﺪې د اوﺑﻮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺨﻪ ﺳﺎﺗﻨﻪ ﮐﻮي .ﺧﻮﻧﺪي ،ﮐﺎﻓ او ﺑﺮاﺑﺮ ې ﺣﻔﻆ اﻟﺼﺤ ﺗﻪ ﻻﺳﺮﺳ درﻧﺖ او وﻗﺎر راﻣﻨﺘﻪ ﮐﻮي او د
دواﻣﺪارې ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ ﻣﻮﺧﻮ ) (SDGsﭘﻪ  ۶ﻣﻮﺧ ﺳﺮه ﭘﻪ ﻮﺗﻪ ﮐﯧي.
ﻧﻮﻣﻮړې ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ/ﯧﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ  ۱۴ﻣﯿﺎﺷﺘﻮ ﮐ ﭘﻠ ﺷ او د ﻮﻟﻮ  ۲۲وﻟﺴﻮاﻟﯿﻮ ﭘﻪ ون د ﺳﺘﺮ ﮐﺎﺑﻞ ﺎر ﻮﻟﻪ ﺳﺎﺣﻪ ﭘﻪ ﺑﺮ ﮐ وﻧﯿﺴ .ﻧﻮﻣﻮړې
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﻪ ﺎر ﮐ د ﻓﺎﺿﻠﻪ اوﺑﻮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻟﭙﺎره ﯾﻮ داﺳ ﻣﻔﻬﻮم ﭼﻤﺘﻮ ﮐي ﭼ ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﮐ ﺑﻪ د وو د ژوﻧﺪ ﮐﻮﻟﻮ ﺷﺮاﯾﻄﻮ ﺗﻪ وده ورﮐي.
د آﻟﻤﺎن  KfWﭘﺮاﺧﺘﯿﺎﯾ ﺑﺎﻧ د آﻟﻤﺎن د اﻗﺘﺼﺎدي ﻫﻤﺎرۍ او ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ وزارت ) (BMZﭘﻪ اﺳﺘﺎزﯾﺘﻮب د ﮐﺎﺑﻞ ﺎر ﻟﭙﺎره د ﺣﻔﻆ اﻟﺼﺤ ﻣﻔﻬﻮم
ﻣﻄﺎﻟﻌ ﭘﺮوژه ﭘﻠ ﮐي .د ﻧﻮﻣﻮړې ﭘﺮوژې ﻣﻮﺧﻪ د ﮐﺎﺑﻞ ﺎر د ﻓﺎﺿﻠﻪ اوﺑﻮ د ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻟﭙﺎره ﯾﻮه ﺳﺘﺮاﺗﯧﮋي راﻣﻨﺘﻪ ﮐﻮل او ﭘﻠ ﮐﻮل دي ﺗﺮﻮ
ﮐﺎﺑﻞ ﺎر وو ﺗﻪ ﮐﺎﻓ اﻧﺪازه ﺣﻔﻆ اﻟﺼﺤﻪ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷ.
Teaser text:
 KfWد آﻟﻤﺎن  (AUWSSC)،ﮐﺎﺑﻞ :۱۳۹۸‐۱۱‐۱۷ ،ﭘﺮون ،ﭘﻪ ﻣﺎﻟﯿ وزارت ﮐ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺎري اوﺑﻮ رﺳﻮﻧ او ﮐﺎﻧﺎﻟﯿﺰاﺳﯿﻮن ﺷﺮﮐﺖ
ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﮐ د ﺣﻔﻆ اﻟﺼﺤ ﭘﻪ اړه د ﻣﻔﻮرې ﻣﻄﺎﻟﻌ ﻟﭙﺎره ﯾﻮ ) (Dorsch Internationalﭘﺮاﺧﺘﯿﺎﯾ ﺑﺎﻧ او د آﻟﻤﺎﻧ ﺷﺮﮐﺖ ،دورش اﻧﺮﻧﯿﺸﻨﻞ
ﻗﺮارداد ﻻﺳﻠﯿ ﮐ .د دﻏﻪ ﻗﺮارداد د ﻻﺳﻠﯿﻮﻟﻮ ﭘﺮﻣﻬﺎل د ﻣﺎﻟﯿ وزﯾﺮ ﺎﻏﻠ ﻣﺤﻤﺪ ﻫﻤﺎﯾﻮن ﻗﯿﻮﻣ ،د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺎري اوﺑﻮ رﺳﻮﻧ او
ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎﯾ ﺑﺎﻧ اﺳﺘﺎزي ﺎﻏﻠ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺻﺎﻟﺤ او ﺎﻏﻠ رﭼﺮډ  KfWﮐﺎﻧﺎﻟﯿﺰاﺳﯿﻮن ﺷﺮﮐﺖ ﻋﻤﻮﻣ رﺋﯿﺲ ﺎﻏﻠ ﺣﻤﯿﺪاﻟﻪ ﯾﻼﻧ او د آﻟﻤﺎن
اﺳﺘﺎزو ﭘﻪ ون اړوﻧﺪه ادارو ﺑﺮﺧﻪ اﺧﯿﺴﺘﻠ وه (NEPA) .اﯾﻠﺮټ ،او ﮐﺎﺑﻞ ﺎروال ،واﻟ ﻣﺤﻤﺪ ﯾﻌﻘﻮب ﺣﯿﺪري او د ﭼﺎﭘﯧﺮﯾﺎل ﺳﺎﺗﻨ ﻣﻠ ادارې
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺳﺮه د آﻟﻤﺎن ﻫﻤﺎرۍ ادارې د ﻧﻮﻣﻮړې ﭘﺮوژې ﻟﭙﺎره د ﻣﺎﻟ ﺗﻤﻮﯾﻞ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ  ۱۴۴.۳ﻣﯿﻠﻮﻧﻪ اﻓﻐﺎﻧ ۱.۷) ﻣﯿﻠﻮﻧﻪ ﯾﻮرو( ورﮐﻮي او د
.اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن دوﻟﺖ ﻫﻢ ﭘﻪ ﮐ ۷۷ ﻣﯿﻠﻮﻧﻪ اﻓﻐﺎﻧ ۱) ﻣﯿﻠﻮن اﻣﺮﯾﺎﯾ ډاﻟﺮ( ورﮐﻮي
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