اﺳﺘﺮاﺗﮋی
ﺗﻮﻗﻊ ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ در اﺧﯿﺮ ﻣﺮﺣﻠﮥ ﺗﺤﻮل ) ،(۲۰۱۵-۲۰۲۴ﯾﻌﻨ ﻣﺮﺣﻠﮥ ﭘﺮوﺳﻪ ﻫﺎی دارای دﮔﺮﮔﻮﻧ ﻫﺎی ﻋﻤﯿﻖ ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﯾ
ﮐﺸﻮر ﻋﺎدی در ﺣﺎل رﺷﺪ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ .اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن از آن زﻣﺎن ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻤﺎﮐﺎن ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮔﺴﺘﺮدۀ ﺧﺎرﺟ
ﻣﺘ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،وﻟ ﺧﻮاﻫﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻮدﺟﻪ و ﻣﺼﺎرف اﻣﻨﯿﺘ ﺧﻮﯾﺶ را ﺗﺎ ﺣﺪود زﯾﺎد ﺑﻪ دوش ﮔﯿﺮد .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،دوﻟﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻫﻨﻮز
در ﻣﻮﻗﻔ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﻧﺸﺎف ﭘﺎﯾﺪار ﮐﺸﻮر را از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﻮد ﺗﻤﻮﯾﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را ﺑﯿﺶ از ﻫﻤﻪ ﺑﻪ راه اﻧﺪازی ﻣﻮﻓﻘﺎﻧﻪ ﮔﻔﺘﻮﻫﺎی ﺻﻠﺢ
ﺑﯿﻦ اﻻﻓﻐﺎﻧ واﺑﺴﺘﻪ ﻣ ﺳﺎزد.
ﻫﻤﺎری آﻟﻤﺎن ﺑﺎ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در اﯾﺠﺎد ﺷﺮاﯾﻂ ﺛﺒﺎت درازﻣﺪت و اﻧﺸﺎف ﺻﻠﺢ آﻣﯿﺰ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﻤ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﻫﻤﺎری ﯾ روﯾﺮد ﻫﻤﻪ
ﺟﺎﻧﺒﻪ و ﺷﺒﻪ ﯾ را ﺑﺎ ﻣﺴﺎﻋ دﯾﭙﻠﻮﻣﺎﺗﯿ و ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﺑﺎﺛﺒﺎت ﺳﺎزی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ »ﺑﺴﺘﮥ ﺛﺒﺎت اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن« ،ﺳﻬﻤﯿﺮی در ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ آﻣﻮزش و
ﻣﺸﻮره دﻫ ﻧﺎﺗﻮ ،ﻫﻤﺎری اﻧﺸﺎﻓ ،ﺑﺎزﺳﺎزی ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﭘﻮﻟﯿﺲ و ﮐﻤ ﻫﺎی ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ دﻧﺒﺎل ﻣ ﮐﻨﺪ .روﯾﺮد ﻣﺬﮐﻮر در ﻗﺪم ﻧﺨﺴﺖ از
ﺟﺎﻧﺐ وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ،وزارت ﻫﻤﺎرﯾﺎﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﻮﺳﻌﻪ ،وزارت اﻣﻮر داﺧﻠﻪ و وزارت دﻓﺎع آﻟﻤﺎن ﻋﻤﻠ ﻣ ﺷﻮد .در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی زﯾﺮﯾﻦ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزﺳﺎزی ﻣﻠ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﻌﻄﻮف ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ وﯾﮋه از ﺟﺎﻧﺐ وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ و وزارت ﻫﻤﺎری ﻫﺎی اﻧﺸﺎﻓ و اﻧﺸﺎف
آﻟﻤﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣ ﺷﻮد.
ﻫﻤﺎری اﻧﺸﺎﻓ آﻟﻤﺎن از اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﯾ دوﻟﺘ را ﺗﺸﯿﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﺷﻬﺮوﻧﺪاﻧﺶ ﺑﻪ ﺣﯿﺚ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪۀ ﻣﺸﺮوع ﻣﻨﺎﻓﻊ آﻧﻬﺎ
و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﻓﻮع ﮐﻨﻨﺪۀ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﯾﻬﺎی اﺳﺎﺳ آﻧﻬﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد .ﺑﺮای ﻧﯿﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻮﻣﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﻣﻮﻗﻔ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدم
ﺧﻮﯾﺶ دورﻧﻤﺎﯾ ﻋﺎری از ﻓﻘﺮ ،ﻓﺮار از ﮐﺸﻮر ،ﻣﻬﺎﺟﺮت و اﻓﺮاط ﮔﺮاﯾ را ﺑﺸﺎﯾﺪ.
ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را در راه رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣ ﮐﻨﺪ و روﻧﺪ اﺻﻼﺣﺎت و ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاﻓ را ﮐﻪ روی آن ﺑﺎ ﺣﻮﻣﺖ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻣ ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ وزرا ﻣﻨﻌﻘﺪۀ ﺗﻮﮐﯿﻮ در ﺳﺎل  ۲۰۱۲اداﻣﮥ ﺗﻌﻬﺪات ﻣﻠ اﻟ ﺳﺎل ۲۰۲۴
را ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ وزرا در اﮐﺘﻮﺑﺮ ﺳﺎل  ۲۰۱۶در ﺑﺮوﮐﺴﻞ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﻫﺪاف اﺻﻼﺣﺎﺗ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻮﻣﺖ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن روی آن ﺗﻮاﻓﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺗﻌﻬﺪات ﻣﻠ ﺧﻮﯾﺶ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﮐﻤ ﻫﺎی ﻣﺎﻟ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ رﻗﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋ ۱۵،۲ ﻣﯿﻠﯿﺎرد داﻟﺮ اﻣﺮﯾﺎﯾ
را ﺑﺮای ﺳﺎل ﻫﺎی  ۲۰۱۷اﻟ ۲۰۲۰ اﻋﻼم ﻧﻤﻮد .ﺣﻮﻣﺖ ﻓﺪراﻟ آﻟﻤﺎن ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺪت ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﻠ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۴۳۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو در ﺳﺎل را ﻣﺘﻌﻬﺪ
ﺷﺪ )ﮐﻪ  ۲۵۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو از ﺟﺎﻧﺐ وزارت ﻫﻤﺎری اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﻮﺳﻌﻪ ،و ﺑﻘﯿﻪ  ۱۸۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮروی آن از ﺟﺎﻧﺐ وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﮥ آﻟﻤﺎن
ﺗﻬﯿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ( .اﺟﺮای ﺗﻌﻬﺪات ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺎ ﺗﻄﺒﯿﻖ واﻗﻌ ﺗﻮاﻓﻘﺎت اﺻﻼﺣﺎت ،ﺑﻮﯾﮋه در ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎی ﺣﻮﻣﺘﺪاری ﺧﻮب ،ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ،ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ
ﻗﺎﻧﻮن و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺴﺎد اداری و ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎری در ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن و ﻣﻬﺎﺟﺮت ،ﭘﯿﻮﻧﺪ دارد .روی ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎ در ﺗﻄﺒﯿﻖ اﺻﻼﺣﺎت
ﺗﻮاﻓﻖ ﺷﺪه در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ وزرا ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ  ۲۸ﻧﻮاﻣﺒﺮ ﺳﺎل  ۲۰۱۸در ژﻧﯿﻮ ﺗﺪوﯾﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ ،ﺑﺤﺚ ﺑﻌﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ و روی
اﻫﺪاف آﯾﻨﺪۀ اﺻﻼﺣﺎت ﺗﻮاﻓﻖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ وزرا ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﻪ در روزﻫﺎی  27و  28ﻧﻮاﻣﺒﺮ  2018در ﺷﻬﺮ ﺟﻨﻮا ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ 70 ،ﮐﺸﻮر و ﻧﻬﺎد ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ ﺑﺎ دﻋﻮت
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ و دوﻟﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ درﺑﺎره ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎی ﮐﻨﻮﻧ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺑﺨﺶ
ﺻﻠﺢ و اﺻﻼﺣﺎت ﮔﻔﺘﻮ ﮐﻨﻨﺪ .در اﯾﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ اﺟﻤﺎع وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ ﺻﻠﺢ ﭘﺎﯾﺪار ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ اﻓﻐﺎن ﻫﺎ ﺑﺪﺳﺖ ﻣ آﯾﺪ – ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺗﻤﺎم ﺑﺎزﯾﺮان و ﮔﺮوه ﻫﺎی ذﯾﺪﺧﻞ.
ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ وزرای ﺟﻨﻮا ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﻫﺎی ﻣﺤﻢ ﺗﺎزه ای روی ﻫﺪف ﻫﺎی ﻫﻤﺎری دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ» .ﭼﺎرﭼﻮب ﺣﺴﺎﺑﺪﻫ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺟﻨﻮا«
) (GMAFاﺳﺎس ﻫﻤﺎری ﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک ﻣﯿﺎن دوﻟﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﻬﺎﻧ را در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﻓﻘﺮ ،ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺴﺎد
اداری ،ﺣﻮﻣﺘﺪاری ﺧﻮب ،رﺷﺪ زﻧﺎن و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﺸﯿﻞ ﻣ دﻫﺪ .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،ﭼﺎرﭼﻮب ﯾﺎدﺷﺪه از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻤﻮﯾﻞ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺗﺎ ﺑﻪ اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎی اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻮﺟﻪ ﻗﻮی ﺗﺮی ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ.

ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎی ذﯾﻞ در ﻣﺤﺮاق ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺎر و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻟﻤﺎن در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻗﺮار دارد:
ﺗﺸﻮﯾﻖ ﭘﺮوﺳﮥ ﺻﻠﺢ و ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ
ﺣﻮﻣﺖ ﻓﺪرال آﻟﻤﺎن ﺿﻤﻦ ﺗﺤﯿﻢ ﻧﻬﺎدﻫﺎی دوﻟﺘ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن از ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻣﺪﻧ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻮﯾﮋه روﯾﺮدﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻠﺢ و
ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ در ﮐﺸﻮر ﮐﻤ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﻮرد ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧ ﻗﺮار ﻣ ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ،ﺣﻮﻣﺖ آﻟﻤﺎن در ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﻓﺮاﻃﺮاﯾ و ﻧﯿﺰ در اﺳﺘﺤﺎم
ﻫﻤﺎری ﻣﻨﻄﻘﻪ ﯾ ﻣ ﮐﻮﺷﺪ.
ﺑﺎﺛﺒﺎت ﺳﺎزی ﻣﻠ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﭘﻮﻟﯿﺲ
ﺑﺎﺛﺒﺎت ﺳﺎزی ﻣﻠ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﭘﻮﻟﯿﺲ ﺟﺰ ﻣﻤﻠﻪ و ﻻﯾﻨﻔ ﻫﻤﺎری اﻧﺸﺎﻓ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﻈﺎﻣ در ﯾ روﯾﺮد ﺷﺒﻪ ﯾ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣ آﯾﺪ .ﻫﺪف
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﺷﺮط ﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای روﻧﺪ ﺻﻠﺢ آﻣﺎده ﺷﻮﻧﺪ .وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ دوﻟﺖ ﻓﺪرال آﻟﻤﺎن از وزارت اﻣﻮر داﺧﻠﮥ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در
ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﭘﻮﻟﯿﺲ اﺳﺖ ﺗﺎ اﯾﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎ در ﻣﻮﻗﻔ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ اﻣﻨﯿﺖ را ﺑﺎ درﻧﻈﺮداﺷﺖ اﺻﻮل ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﻣﺤﻼت ﮐﺎر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دورﻧﻤﺎﻫﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺮاﻃﺮاﯾ
ﺳﺎﻻﻧﻪ در ﺣﺪود  ۴۰۰٬۰۰۰ﺟﻮان ﺑﻪ ﺑﺎزار ﮐﺎر وارد ﻣ ﺷﻮﻧﺪ .ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺎرﯾﺎﺑ و اﯾﺠﺎد ﻣﺤﻼت ﺟﺪﯾﺪ ﮐﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﻣﺮدم دورﻧﻤﺎﻫﺎ را ﺑﻮﺟﻮد
آورد و ﺑﺮای زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﺑﻪ ﮔﻮﻧﮥ ﻣﺴﺎوی ﯾ آﯾﻨﺪۀ ﻣﻄﻤﺌﻦ را ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزد.
آﯾﻨﺪۀ ﺧﻮب از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻌﻠﯿﻢ و آﻣﻮزش
ﭘﺎﯾﮥ اﺷﺘﻐﺎل و ﺳﻬﻤﯿﺮی ﺳﯿﺎﺳ را ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﺧﻮب و آﻣﻮزش ﻣﺴﻠ ﺗﺸﯿﻞ ﻣ دﻫﺪ .آﻣﻮزش ﻣﺴﻠ ﻣﺒﺘﻨ ﺑﺮ ﺑﺎزار ﮐﺎر و ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﺳﺎﺳ
ﺑﺮای ﻣﺮدم اﻣﺎﻧﺎت ﺑﻬﺘﺮی را ﻣ ﮔﺸﺎﯾﺪ ﺗﺎ زﻧﺪﮔ ﺧﻮﯾﺶ را ﺷﻞ دﻫﻨﺪ .ﻣﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺳﺎزی و اﻗﺪاﻣﺎت زﯾﺮﺑﻨﺎﯾ در ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ
آﻣﻮزش ﻣﺴﻠ و ﻧﯿﺰ در ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﺑﺘﺪاﯾ و ﺛﺎﻧﻮی ﮐﻤ ﻣ ﮐﻨﯿﻢ .ﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد و ﻓﻌﺎل ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻣﻮزش ﺳﻨﺘ اﺳﺘﺎد‐
ﺷﺎﮔﺮدی اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده ،آﻧﻬﺎ را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣ دﻫﯿﻢ.
ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻋﺪاﻟﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﺣﻮﻣﺘﺪاری ﺧﻮب
ﻣﻘﺎﻣﺎت ،ادارات و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺆﺛﺮ ،ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪۀ ﻧﻈﻢ ،ﺻﻠﺢ اﺟﺘﻤﺎﻋ و ﻣﺼﻮﻧﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗ اﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ارﺗﻘﺎی ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮن
و ﺣﻮﻣﺘﺪاری ﻏﯿﺮﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎ و درک درﺳﺖ از اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﮥ ﺷﻔﺎف را ﮐﺴﺐ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎ ﻓﺴﺎد اداری ﺑﻪ ﮔﻮﻧﮥ ﻣﺆﺛﺮ ﻣﺒﺎرزه
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺣﻘﻮق زﻧﺎن را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺑﺨﺸﻨﺪ.
رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی در ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﯾ
ﺳﻪ ﭼﻬﺎرم اﻓﻐﺎﻧﺎن در دﻫﺎت زﻧﺪﮔ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ آﻧﻬﺎ در زراﻋﺖ ﻣﺼﺮوف ﮐﺎر اﻧﺪ .از اﯾﻦ ﻟﺤﺎظ ،ﻣﺎ در اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﺑﻮﯾﮋه از اﯾﺠﺎد
ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی دواﻣﺪار و ﻧﯿﺰ ﻣﻮﻗﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﮥ ﻣﺜﺎل از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻘﻮﯾﺖ زﻧﺠﯿﺮه ﻫﺎی ارزش ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﯿﺮ و ﮔﻨﺪم ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣ ﮐﻨﯿﻢ.
آﻣﺎده ﺳﺎﺧﺘﻦ زﯾﺮﺑﻨﺎی اﺳﺎﺳ
دﺳﺘﺮﺳ ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪ زﯾﺮﺑﻨﺎ ،ﺧﺪﻣﺎت و ﻣﺤﻼت رﻫﺎﯾﺶ ﻋﺎﻣﻪ ﻋﻠ رﻏﻢ ﺗﻤﺎم ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺑﻮﯾﮋه در ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﯾ ﺧﯿﻠ
ﻣﺤﺪود اﺳﺖ .ﻫﺪف از ﺗﻌﻬﺪ ﻣﺎ در اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزی زﯾﺮﺑﻨﺎی اﺳﺎﺳ از ﻗﺒﯿﻞ اﻧﺮژی و آب ﺑﺮای ﻣﺮدم ،ﺑﺨﺼﻮص ﮔﺮوه
ﻫﺎی آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺷﺨﺎص ﺑﯿﺠﺎﺷﺪۀ داﺧﻠ را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﯿﺪ و ﺷﻬﺮﺳﺎزی را ﺗﻮﺳﻌﻪ داد ﺗﺎ ﺑﻪ اﻧﺸﺎف دواﻣﺪار دﻫﺎت و ﺷﻬﺮﻫﺎ ﮐﻤ ﮐﺮد.
زﯾﺮﺑﻨﺎی اﺳﺎﺳ ﻓﻌﺎل ،اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺮدم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎی دوﻟﺘ را ﻧﯿﺰ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣ ﺑﺨﺸﺪ.

ﺗﺤﯿﻢ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﻣﺤﻠ
ﯾ ﺷﺮط ﻣﻬﻢ اﻧﺸﺎف ﻫﻤﺎﻧﺎ ﭘﺬﯾﺮش ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ از ﺟﺎﻧﺐ ﺷﺮﮐﺎی ﻣﺤﻠ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ،ﺣﻮﻣﺖ ﻓﺪرال آﻟﻤﺎن ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮﻧﺪۀ
ﻣﺤﻠ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﻪ ﮔﻮﻧﮥ ﻓﺰاﯾﻨﺪه آﻧﻬﺎ را در ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی و ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻗﺪاﻣﺎت ﺳﻬﯿﻢ ﻣ ﺳﺎزد .اﯾﻦ روﯾﺮد ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺣﻞ ﺗﻨﺎزع ﻣﻨﺎﻓﻊ
ﮐﻤ ﻣ ﮐﻨﺪ .ﺗﺎ ﺟﺎﺋ ﮐﻪ ﻣﻤﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﺎرﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺤﻠ و ﻣﻮاد ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧ ﻣﺤﻠ اﻧﺠﺎم ﻣ ﯾﺎﺑﺪ ﺗﺎ در ﺧﻮد ﻣﺤﻞ،
ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﮐﺎر و درآﻣﺪ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺑﻮﺟﻮد آﯾﺪ.
اراﯾﻪ ﮐﻤ ﻫﺎی ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ
ﺑﺎ وﺻﻒ ﺗﻤﺎم ﮐﻮﺷﺶ ﻫﺎ ﺑﺮای ﺻﻠﺢ و اﻧﺸﺎف ،ﺑﻨﺎﺑﺮ ﮔﺰارش ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ  4.2ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﺳﺎل  2018ﺑﻪ ﮐﻤ ﻫﺎی ﭘﺎﯾﺪار
ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ .ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن از ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﺣﻮادث ﭘﯿﻮﺳﺘﮥ ﻃﺒﯿﻌ و ﻣﻨﺎزﻋﺎت ﻧﻈﺎﻣ ﭼﻨﺪﯾﻦ دﻫﻪ رﻧﺞ ﻣ ﺑﺮﻧﺪ .ﻫﺮ دو ﻣﺼﯿﺒﺖ
ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آﻣﺪن ﺷﻤﺎر زﯾﺎدی از اﺷﺨﺎص ﺑﯿﺠﺎﺷﺪۀ داﺧﻠ ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻮدت ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺠﻮار ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن و اﯾﺮان ﺑﻪ
ﮐﻤ ﻫﺎی ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ.
ﻧﻘﺶ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻣﺪﻧ
ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻣﺪﻧ در ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و ﭘﺎﺳﺨﻮﯾ از ﻧﻬﺎدﻫﺎی دوﻟﺘ و در رﺷﺪ دﮔﺮﮔﻮﻧ اﺟﺘﻤﺎﻋ ﻧﻘﺶ ﮐﻠﯿﺪی دارد .از ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﺣﻮﻣﺖ
ﻓﺪرال آﻟﻤﺎن ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻣﺪﻧ از ﻧﺰدﯾ ﮐﺎر ﻣ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﺸﻮره ﻣ دﻫﺪ ﺗﺎ آﻧﻬﺎ در ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی دوﻟﺘ اﺷﺘﺮاک ﺑﯿﺸﺘﺮ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﺗﺤﻘﻖ ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧ ﺳﻬﻢ ﺧﻮﯾﺶ را ادا ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﮥ اﻧﯿﺰش اﺻﻼﺣﺎت
در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟ ،ﺣﻮﻣﺖ ﻓﺪرال آﻟﻤﺎن از ﺣﻮﻣﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﻧﺘﻈﺎر دارد ﮐﻪ ﺗﻌﻬﺪات ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮای اﺻﻼﺣﺎت را در ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎی
ﺣﻮﻣﺘﺪاری ﺧﻮب ،ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﯿﻪ ﻓﺴﺎد اداری ،ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق زﻧﺎن و ﺳﻬﻤﯿﺮی اﻗﺘﺼﺎدی و ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎری در ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻬﺎﺟﺮان و
ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔ ﺟﺎﻣﮥ ﻋﻤﻞ ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ.
ﺣﻮﻣﺖ ﻓﺪرال آﻟﻤﺎن در ﻧﻈﺮ دارد در آﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﮔﻮﻧﮥ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﻫﻤﺎری ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺎی اﺻﻼﺣﺎت ﺟﺎﻧﺐ اﻓﻐﺎﻧ ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﺪ و در ﺿﻤﻦ ﺑﺮای
ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮی و ﺳﻤﺘﯿﺎﺑ اﻧﺸﺎف ،اﻧﯿﺰه ﻫﺎی ﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻟﺬا ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﺻﻼﺣﺎت از ﺟﺎﻧﺐ ﺣﻮﻣﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺮﮐﺎً روی آن ﺗﻮاﻓﻖ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻫﺮﮔﺎه
ﻋﻼﯾﻢ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺎﻓ اﺻﻼﺣﺎت در ﯾ ﻋﺮﺻﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺮﺳﺪ ،ﻣﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﻮﯾﺶ را ﮐﺎﻫﺶ داده ﯾﺎ آن را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣ ﺳﺎزﯾﻢ .آﻟﻤﺎن و ﺟﺎﻣﻌﮥ
ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ دوﻧﺮﻫﺎ ،ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺎﻫﻢ از ﻧﺰدﯾ ﻫﻤﺎﻫﻨ ﻣ ﺳﺎزﻧﺪ.

ﻫﻤﺎری آﻟﻤﺎن ﺑﺎ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن – ﺣﻀﻮر در ﯾ ﻣﺤﯿﻂ ﺷﻨﻨﺪه
ادارۀ ﻫﻤﺎری آﻟﻤﺎن در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺑﺸﻤﻮل ﺳﺎﺣﺎت ﺑﺤﺮاﻧ و درﮔﯿﺮ ﻣﻨﺎزﻋﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارد .اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺸﺨﺼﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﮔﺴﺘﺮده ﺣﻮﻣﺖ
آﻟﻤﺎن ﻧﯿﺎز ﻣﺒﺮم دارﻧﺪ .ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﻠ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻣﺪﻧ ﺑﺮای ﺗﻀﻤﯿﻦ زﻧﺪﮔ در ﻓﻀﺎی ﺻﻠﺢ ،اﻣﻨﯿﺖ و ﺛﺒﺎت ﺳﯿﺎﺳ و ﻧﯿﺰ در ﺟﻬﺖ
اﯾﺠﺎد دورﻧﻤﺎﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم ﺑﺮای ﺳﻬﻤﯿﺮی در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ.
ﺗﻮﺟﻪ ادارۀ ﻫﻤﺎری آﻟﻤﺎن ﺑﻪ ﻫﻤﺎری ﻧﺰدﯾ و ﻣﺒﺘﻨ ﺑﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺴﺎوی ﺑﺎ ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﻫﻤﺎران ﻣﻠ در ﮐﺸﻮر ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ
ﺷﺮﮐﺎ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺎدر ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﻻزم را ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و اﺟﺮای ﻣﺴﺘﻘﻼﻧﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ای در درازﻣﺪت ،ﮐﺴﺐ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ

ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ ،ﯾ از اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺣﻮﻣﺖ آﻟﻤﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﻤﻔﺮی ﻧﺰدﯾ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺎی اﻓﻐﺎن ﮐﺎر ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ درﻧﻈﺮداﺷﺖ
ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺤﻠ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﺤﻮ ﻣﻤﻦ ﺳﺎزﮔﺎر ﮔﺮدﻧﺪ.
در راﺳﺘﺎی اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻋ ،ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﻓﻐﺎن ﮐﻪ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﺗﻄﺒﯿﻖ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺼﺮوف ﮐﺎرﻧﺪ ،ﻧﻘﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ای را اﯾﻔﺎ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﺪف
دواﻣﺪار ﻫﻤﺎری ﻫﺎی ﻓﻨ و ﻣﺎﻟ ،ﻫﻤﺎﻧﺎ آﺷﻨﺎ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﻠ ﺑﺎ روﻧﺪ ﻫﻤﺎری آﻟﻤﺎن و آﻣﻮزش آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ روﻧﺪ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ
اﺳﺖ .ﻫﺪف ﻏﺎﯾ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳ در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر اﯾﺠﺎد ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﻪ ﮐﺎرﻣﻨﺪان اﻓﻐﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﮥ ﻓﺰاﯾﻨﺪه
ﺗﺠﺎرب ﻋﻤﻠ ﮐﺴﺐ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ ،واﮔﺬار ﺷﻮد و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ آﻧﻬﺎ در ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﻬﯿﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ
ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺎدر ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﮥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻣﺴﻠ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺗﻄﺒﯿﻖ آﻧﻬﺎ و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺆﺛﺮﯾﺖ و دوام ﺗﻤﺎم اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺎی اﻓﻐﺎن
ﻫﻤﺎری ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
اﻣﻨﯿﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﻠ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اوﻟﻮﯾﺖ ﻣﻬﻢ ﺣﻮﻣﺖ آﻟﻤﺎن اﺳﺖ .اوﺿﺎع در ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﮔﻮﻧﮥ دواﻣﺪار ﻧﻈﺎرت ﻣ ﺷﻮد و در
ﺻﻮرت ﻟﺰوم ،ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﯾﻤﻨ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد و ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﻻزم در ﻣﺤﻞ ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﺑﺪ .اﮔﺮ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ
ﻣﻮﻗﺘﺎً اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را ﺗﺮک ﮔﻮﯾﻨﺪ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .در ﻧﯿﺘﺠﮥ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن اﻓﻐﺎن ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺑﺪون اﺧﻼل اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﯾﺎﻓﺖ .اﻓﺰون ﺑﺮ آن ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﺪاوم ﮐﺎر ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﮥ دواﻣﺪار ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺮار ﻣ ﮔﯿﺮد :وﻗﺘ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻮﻗﺘﺎً در ﺳﺎﺣﻪ
ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﯿﯿﺮاﻧﮥ اﻣﻮر ﺑﺎزﻫﻢ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﻣﺪل ،ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﺎﻧﯿﺪه و ﺑﻪ ﮔﻮﻧﮥ دواﻣﺪار ﺗﻮﺳﻌﻪ
داده ﻣ ﺷﻮد .از ﻣﺮﺣﻠﮥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﻃﻮری ﻃﺮح رﯾﺰی ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ اﻣﺎن ﻣ دﻫﺪ ،ﺣﺘ از ﻓﺎﺻﻠﮥ دور در ﺧﺎرج ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﺷﻮﻧﺪ و ﮐﻤﺎﮐﺎن اداﻣﻪ ﯾﺎﺑﻨﺪ .ﺑﺎ درﻧﻈﺮداﺷﺖ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘ ،اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺳﻬﯿﻢ ﺑﻮدن ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﻠ و ﻫﻤﺎری ﻧﺰدﯾ ﺑﺎ
آﻧﻬﺎ در ﮐﻠﯿﻪ ﭘﺮوژه ﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ادارۀ ﻫﻤﺎری آﻟﻤﺎن ﻣﻤﻦ اﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻫﻤﺎری آﻟﻤﺎن ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻂ دﺷﻮار
اﻣﻨﯿﺘ ﭘﯿﺎده ﺷﻮد و ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﻣﻮﺛﺮﯾﺖ آﻧﻬﺎ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮔﺮدد.

ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻫﻤﺎری ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ای آﻟﻤﺎن

دﺳﺘﯿﺎﺑ ،ﻧﻈﺎرت و ارزﯾﺎﺑ ﻧﺘﺎﯾﺞ –ﻫﻤﺎری ﺗﻮﺳﻌﻪ ای آﻟﻤﺎن ﺑﺎ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﭼﻮﻧﻪ ﮐﺎر ﻣ ﮐﻨﺪ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺎرﺑﺮد و ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻫﻤﺎری آﻟﻤﺎن ﺑﺎ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،دوﻟﺖ آﻟﻤﺎن از
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ در ﺗﻄﺒﯿﻖ اﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی ،ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻫﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻨﻈﻢ ﺑﺮرﺳ و ارزﯾﺎﺑ
ﻣ ﮐﻨﺪ.
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