درﺑﺎره ﻣﺎ
آﻟﻤﺎن و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن از آﻏﺎز ﺳﺪۀ  ۲۰دارای ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻧﺰدﯾ ﻣ ﺑﺎﺷﻨﺪ .در ﺳﺎل  ۲۰۱۵ﻫﺮدو ﮐﺸﻮر ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺻﺪﺳﺎﻟ دوﺳﺘ آﻟﻤﺎن‐اﻓﻐﺎن را
ﺟﺸﻦ ﺑﯿﺮﻧﺪ .اﻣﺮوز آﻟﻤﺎن در ﭘﻬﻠﻮی آﻣﻮزش ،ﻣﺸﻮره دﻫ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﯿﺮوﻫﺎی دﻓﺎﻋ و اﻣﻨﯿﺘ اﻓﻐﺎن ،ﺑﻮﯾﮋه از ﻃﺮﯾﻖ ﻫﻤﺎری اﻧﺸﺎﻓ،
اﻗﺪاﻣﺎت ﺛﺒﺎت آور و ﮐﻤ ﻫﺎی ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ از اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧ ﻣ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﺑﻪ اﻧﺸﺎف دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿ و ﺻﻠﺢ آﻣﯿﺰ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر
ﮐﻤ ﻧﻤﻮده ،از ﻣﺒﺪل ﺷﺪن ﻣﺠﺪد اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﯾ ﭘﻨﺎﻫﺎه ﺗﺮورﯾﺰم ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ.
ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ وزرا ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﻨﻌﻘﺪۀ ﺗﻮﮐﯿﻮ )ﺳﺎل  ،(۲۰۱۲ﺑﻪ اداﻣﮥ ﺗﻌﻬﺪات ﻣﻠ ﺧﻮﯾﺶ ﺗﺎ ﺳﺎل  ۲۰۲۴ﻣﻮاﻓﻘﻪ ﻧﻤﻮد،
ﮐﻪ ﻣﺠﺪداً در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻫﺎی وزرا در ﻟﻨﺪن )ﺳﺎل  (۲۰۱۴و ﺑﺮوﮐﺴﻞ )ﺳﺎل  (۲۰۱۶و اﺧﯿﺮا در ﺟﻨﻮرا ) .(2018ﻣﻮرد ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﺣﻮﻣﺖ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺻﻠ ﭘﯿﺸﺒﺮد اﺻﻼﺣﺎﺗ ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺮﮐﺎً ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﻬﺎﻧ روی آن ﺗﻮاﻓﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد ،اﻣﺎ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪ
درازﻣﺪت ﻣﺘ اﺳﺖ.
آﻟﻤﺎن در آﯾﻨﺪه ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺑﺬل وﺟﻮه ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﮥ ﻣﺎﻟ ﺑﺮای ﺑﺎزﺳﺎزی ﻣﻠ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،از اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در ﻣﺴﺎﻋ آن ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﯿﻪ ﻓﻘﺮ ،اﯾﺠﺎد
ﯾ ﺣﻮﻣﺘﺪاری ﺧﻮب و ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻊ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﺑﻮﺟﻮد آوردن اﺳﺎس ﺛﺒﺎت ،اﻣﻨﯿﺖ و ﺻﻠﺢ ﭘﺎﯾﺪار ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﺗﺤﻘﻖ ﺗﻌﻬﺪات ﻣﻠ ﺣﻮﻣﺖ ﻓﺪرال آﻟﻤﺎن در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﻓﻐﺎﻧ ،آﻟﻤﺎﻧ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ ﺻﻮرت ﻣ ﮔﯿﺮد ﮐﻪ در ﺳﺎزﻣﺎن
ﻫﺎی دوﻟﺘ ﭼﻮن ﺑﺎﻧ اﻧﺸﺎﻓ KfW و ادارۀ  Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbHو ﻧﯿﺰ ﺳﺎزﻣﺎن
ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ و ﻣﻠ ﻏﯿﺮﺣﻮﻣﺘ ﺑﻪ ﻫﺪاﯾﺖ ﺣﻮﻣﺖ ﻓﺪرال آﻟﻤﺎن ﻣﺼﺮوف ﮐﺎر اﻧﺪ .ﻃ ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺷﻤﺎر ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﻋﺰاﻣ
ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﮥ ﻓﺰاﯾﻨﺪه از ﺟﺎﻧﺐ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﻓﻐﺎﻧ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﺮده ﻣ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻫﺪف ﺗﻼش ﻫﺎی آﻟﻤﺎن در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﮐﻤ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﺳﺎﺧﺘﺎری دوﻟﺘ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺗﻮاﻧﺎﯾ اش در ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ ،ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮن ،ﻧﻈﻢ و
ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺛﺒﺎت آوری در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﻣﺸﺮوع ﺷﻤﺮده ﻣ ﺷﻮد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺷﺮاﯾﻂ زﻧﺪﮔ و دورﻧﻤﺎی آﯾﻨﺪه ﻣﺮدم
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻬﺒﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﺻﻠﺢ ،اﻣﻨﯿﺖ و ﺗﺮﻗ ﮐﻤ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
در ﺻﻔﺤﺎت ﺑﻌﺪی ،ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﺸﺮده ای درﺑﺎرۀ ﺣﻤﺎﯾﺖ آﻟﻤﺎن از ﺑﺎزﺳﺎزی ﻣﻠ و اﻧﺸﺎف در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد.
Teaser text:
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﺲ از ﺳﻘﻮط ﻃﺎﻟﺒﺎن در ﺳﺎل  ۲۰۰۱ﯾ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑ ﺳﺎﺑﻘﮥ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ – و ﺑﻮﯾﮋه ﺣﻤﺎﯾﺖ آﻟﻤﺎن – را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮔﺴﺘﺮدۀ
ﻧﻈﺎﻣ و ﻣﻠ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارد .ﺣﺘ اﮔﺮ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﯾ ﺻﻠﺢ ﺟﺎﻣﻊ دور از دﺳﺘﺮس ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣ رﺳﺪ ،اﯾﻦ ﮐﺸﻮر از آن زﻣﺎن ﺗﺎ
ﮐﻨﻮن از ﻟﺤﺎظ اﻧﺸﺎف اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋ و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎی ﭼﺸﻤﯿﺮی ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .در ﺻﻔﺤﺎت ذﯾﻞ ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ
دﯾﺪﮔﺎﻫ از ﻫﻤﺎری ﭼﻨﺪﺟﺎﻧﺒﮥ آﻟﻤﺎن ﺑﺎ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را اراﯾﻪ ﮐﻨﯿﻢ .زﯾﺮا ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﺎﯾ را ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻫﻤﺎری آﻟﻤﺎن ﺑﺎ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺪﺳﺖ آورده
.اﺳﺖ ،ﻋﻠ اﻟﺮﻏﻢ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﮐﻤﺎﮐﺎن وﺟﻮد دارد ،ﻣﻠﻤﻮس ﻣ ﺑﺎﺷﺪ
Internal Links:
ﺷﺮﮐﺎی آﻟﻤﺎﻧ
ﺷﺮﮐﺎی اﻓﻐﺎن
ﺗﻤﺎس
اﻃﻼﻋﯿﮥ ﺳﺎﯾﺖ
External Links:
) (BMZﺻﻔﺤﮥ اﻧﺘﺮﻧﺘ وزارت ﻫﻤﺎری اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﻮﺳﻌﻪ دوﻟﺖ آﻟﻤﺎن
ﺻﻔﺤﮥ اﻧﺘﺮﻧﺘ وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﮥ آﻟﻤﺎن
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