ﻣﯿﻠﯿﺎرد اﻓﻐﺎﻧ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اداﻣﻪ ﻫﻤﺎری آﻟﻤﺎن و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ۶.۲
ﻣﺤﺘﺮم ﺑﯿﺮ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد »:دوﻟﺖ آﻟﻤﺎن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺻﻠﺢ و دﻣﻮﮐﺮاﺳ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻫﺮ ﻧﻮع ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻓﻌﻠ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﺳﺎس
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از ﺳﺎل  ۱۳۸۰ﺑﺪﯾﻨﺴﻮ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﻣﻮاردی ﮐﻪ زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان از آنﻫﺎ ﻧﻔﻊ ﺑﺮدﻧﺪ .دوﻟﺖ آﻟﻤﺎن
» .ﻧﻘﺶ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﻤﺎﯾﺖﮐﻨﻨﺪه ﻃﻮﻻﻧ ﻣﺪت اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺣﻔﻆ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد
در ﺳﺎل  ،۱۳۹۸ﻣﺒﻠﻎ ﮐﻠ ۱۴.۱ ﻣﯿﻠﯿﺎرد اﻓﻐﺎﻧ ۱۶۴٬۵) ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو( در ﺑﺨﺶ ﻫﻤﺎری ﻫﺎی ﻣﺎﻟ و ﻣﺒﻠﻎ  ۴ﻣﯿﻠﯿﺎرد اﻓﻐﺎﻧ ۴۶٬۵) ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﯾﻮرو( ﻧﯿﺰ در ﺑﺨﺶ ﻫﻤﺎری ﻫﺎی ﺗﺨﻨﯿ اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﺪ .دوﻟﺖ آﻟﻤﺎن در ﺻﻮرت اﻓﺰاﯾﺶ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﯿﻪ ﻓﺴﺎد ،ﺗﺮوﯾﺞ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ
ﻫﻤﺎﻧﻮﻧﻪ ﮐﻪ در  BMZﺧﻮب ،و ﺗﻄﺒﯿﻖ اﺻﻼﺣﺎت ﺗﻮاﻓﻖﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺣﻮﻣﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﺗﻤﺎﯾﻞ زﯾﺎدی ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺗﻌﻬﺪات ﺧﻮد دارد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺨﺸ از ﺗﻤﻮﯾﻞ ﻣﺎﻟ ﺧﻮد را ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﺣﻮﻣﺘﺪاری ﺧﻮب ،ﺗﻄﺒﯿﻖ ) (GMAFﭼﺎرﭼﻮب ﺣﺴﺎﺑﺪﻫ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺟﯿﻨﻮا
اﺻﻼﺣﺎت و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در اﺟﺮا و ﺣﻔﻆ ﺳﺘﻮر اﻧﺮژی ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .اﮔﺮ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮﻗﺮار ﻧﺸﻮد ﺑﺨﺸ از اﯾﻦ ﮐﻤ ﻣﺎﻟ
.اﺧﺘﺼﺎص ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ
ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ وزارت ﻣﺎﻟﯿﻪ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﮔﻔﺖ »:ﺣﻮﻣﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﮐﻤ دوﻟﺖ آﻟﻤﺎن در ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺴﻮی ﺑﺮﻗﺮاری دﻣﻮﮐﺮاﺳ
ﺑﺎﺛﺒﺎت اذﻋﺎن دارد .ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺧﻮب ،اﻧﺸﺎف اﻗﺘﺼﺎدی ﭘﺎﯾﺪار و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺷﺘﻐﺎل ،اﻧﺸﺎف ﺷﻬﺮی و زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﺷﺎرواﻟ ﺑﻪ
ﺣﻮﻣﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﻤ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﻮی رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺧﻮدﮐﻔﺎﺋ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ .ﻣﻦ ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ از دوﻟﺖ آﻟﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اداﻣﻪ ﮐﻤ».ﻫﺎﯾﺶ ﺑﺮای ﯾ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﺮﻓﻪ و ﺑﺎ ﺛﺒﺎت ﺗﺸﺮ ﻣ ﻧﻤﺎﯾﻢ
از ﻣﯿﺰان ﺗﻌﻬﺪ  ۶.۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد اﻓﻐﺎﻧ ۷۲) ﻣﻠﯿﻮن ﯾﻮرو(اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه ،ﻣﺒﻠﻎ  ۴٬۶ﻣﯿﻠﯿﺎرد اﻓﻐﺎﻧ ۵۳.۵) ﻣﻠﯿﻮن ﯾﻮرو( ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻫﻤﺎری ﻣﺎﻟ ﺑﺮای
ﭘﺮوژهﻫﺎی درﺣﺎل اﺟﺮا اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺮوژهﻫﺎﺋ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻧﺮژی ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺮژی ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ و ﻣﺆﺛﺮﯾﺖ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ
زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋ RIDF، ﻣﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ) ، (RIDFﺷﺎﻫﺮاه ﻣﻠ ﮐﻨﺪوز – ﺧﻠﻢ و ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪای
.در ﺷﻤﺎل اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺑﺨﺸﺪ و ﻣﺪﯾﺮان وﻻﯾﺘ را ﻗﺎدر ﻣﺳﺎزد ﺗﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﻧﺸﺎﻓ را ﭘﻼنﮔﺬاری و ﺗﻄﺒﯿﻖ ﮐﻨﻨﺪ
ﺑﻮدﺟﻪ ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻫﻤﺎری ﺗﺨﻨﯿ در ﺣﺎل ﺟﺮﯾﺎن ،ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  ۱.۶ﻣﯿﻠﯿﺎرد اﻓﻐﺎﻧ ۱۸.۵) ﻣﻠﯿﻮن ﯾﻮرو( ﺑﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﭘﺮوژهﻫﺎﯾ از ﻗﺒﯿﻞ ﺣﻤﺎﯾﺖ از
و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ،اﺿﺎﻓﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﻮدﺟﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن اﻗﺪاﻣﺎت ﮐﻮﭼ را ) (TVETآﻣﻮزشﻫﺎی ﺗﺨﻨﯿ و ﺷﻐﻠ
.ﺗﻤﻮﯾﻞ ﻣﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻫﻤﺎری ﺗﺨﻨﯿ را ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺮار ﻣدﻫﺪ
ﻃ ﻣﺬاﮐﺮات دوﻟﺖ در ﻣﺎه ﺛﻮر  ،۱۳۹۸دوﻟﺖ آﻟﻤﺎن ﺗﻌﻬﺪی ﺑﻪ ﻣﯿﺰان  ۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد اﻓﻐﺎﻧ ۵۹) ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو( ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻫﻤﺎریﻫﺎی اﻧﺸﺎﻓ داده
در ﺳﻨﺒﻠﻪ  ،۱۳۹۸ﻓﺮاﻫﻢ ) (ARTFاﺳﺖ .ﻣﺒﻠﻎ دﯾﺮی ﺑﻪ ﻣﯿﺰان  ۶.۸ﻣﯿﻠﯿﺎرد اﻓﻐﺎﻧ ۸۰) ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو( ﺟﻬﺖ ﺗﻤﻮﯾﻞ ﺻﻨﺪوق ﺑﺎزﺳﺎزی اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
.ﺷﺪ .اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق ﮐﻪ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﺑﺎﻧ ﺟﻬﺎﻧ اداره ﻣﺷﻮد ،ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﺠﺎد ﺛﺒﺎت از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺮوﯾﺞ ﺣﻮﻣﺘﺪاری ﺧﻮب در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺳﺖ
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺳﺎل  ۱۳۹۷ﺟﯿﻨﻮا ﺷﻞ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺮ ﺣﺴﺎﺑﺪﻫ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﯿﺎن ﺣﻮﻣﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و  GMAFاﯾﻦ ﺗﻌﻬﺪ دواﻣﺪار ﺑﺎ ﭘﯿﺮوی از
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠ ﺗﺎﮐﯿﺪ دارد و ﻣﺒﻨﺎی ﻣﻬﻤ ﺑﺮای ﻫﻤﺎری در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﮔﺬارد .ﺗﻌﻬﺪ دواﻣﺪار آﻟﻤﺎن ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در راﺳﺘﺎی ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺗﻌﻬﺪات
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠ ﮐﻪ در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﺮوﮐﺴﻞ در ﺳﺎل  ۱۳۹۵ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ،ﻗﺮار دارد و ﺗﻀﻤﯿﻦﮐﻨﻨﺪه اداﻣﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳ و ﻣﺎﻟ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠ ﺑﻪ
.اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﺎ ﺳﺎل  ۱۳۹۹ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﺎﺧﺘﻦ دوﻟﺘ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺗﺤﺖ رﻫﺒﺮی اﻓﻐﺎنﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎﯾ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ اﺳﺖ
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،اﯾﻦ ﺗﻌﻬﺪات دواﻣﺪار ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒ ﺑﺮای ﻫﺮ دو ﻃﺮف اﻓﻐﺎن و آﻟﻤﺎﻧ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﺳﺎزد ﺗﺎ در ﻣﺸﺎرﮐﺖﻫﺎی ﺧﻮد ﻫﻤﺎﻫﻨ اﯾﺠﺎد
.ﮐﻪ در ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎرﯾﺲ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﺮآورده ﺳﺎزﻧﺪ ) (SDGﮐﻨﻨﺪ و ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﻠ ﺧﻮد را ﺑﺮای اﻫﺪاف ﺟﻬﺎﻧ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار
اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻟﻤﺎن ﺗﺤﺖ اﯾﻦ ﻋﻨﻮان اﺳﺖ :ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﺎﻟﯿﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﻣﻘﺎﻟﻪ وﺿﻌﯿﺖ درﺑﺎرهی ﻫﻤﺎریﻫﺎی اﻧﺸﺎﻓ ﺑﺎ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن.

.ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد: https://www.ez-afghanistan.de/prsاﺳﺘﺮاﺗﮋی و اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﺮوژه ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻧﻼﯾﻦ و از ﻃﺮﯾﻖ ﻟﯿﻨ

Teaser text:
ﮐﺎﺑﻞ ۱۲ ،ﻋﻘﺮب  – ۱۳۹۸ﻣﺤﺘﺮم ﭘﺮوﻓﯿﺴﻮر ﻣﺤﻤﺪ ﻫﻤﺎﯾﻮن ﻗﯿﻮﻣ ،ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ وزارت ﻣﺎﻟﯿﻪ و ﻣﺸﺎور ارﺷﺪ ﻣﻘﺎم ﻋﺎﻟ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری در
دﯾﺮوز ﻣﺆرخ  ۱۱ﻋﻘﺮب  ۱۳۹۸ﺗﺪاوم ) (BMZاﻣﻮر زﯾﺮﺑﻨﺎء ﺑﺎ ﻣﺤﺘﺮم ﻣﺎرﺗﯿﻦ ﯾﯿﺮ ،ﻣﻌﺎون وزارت ﻫﻤﺎری ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و اﻧﺸﺎﻓ آﻟﻤﺎن
ﻣﺒﻠﻎ  ۶.۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد اﻓﻐﺎﻧ ۷۲) ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو( ﺑﻪ  BMZ،ﺣﻤﺎﯾﺖ آﻟﻤﺎن از اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .اﻟ اﺧﯿﺮ ﺳﺎل  ،۱۳۹۸دوﻟﺖ آﻟﻤﺎن از ﻃﺮﯾﻖ
ﺑﻮدﺟﮥ ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻫﻤﺎری آﻟﻤﺎن – اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺿﺎﻓﻪ ﻣ¬ﮐﻨﺪ و ﻣﯿﺰان ﺗﻌﻬﺪات ﮐﻠ ﺧﻮد را در ﺳﺎل  ۱۳۹۸ﺑﻪ  ۱۸.۱ﻣﯿﻠﯿﻮن اﻓﻐﺎﻧ۲۱۱) 
.ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو( ﻣ¬رﺳﺎﻧﺪ
Province:
در ﺳﻄﺢ ﻣﻠ
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ﻣﯿﻠﯿﺎرد اﻓﻐﺎﻧ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اداﻣﻪ ﻫﻤﺎری آﻟﻤﺎن و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ۶.۲
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