ﺣﻮﻣﺖ آﻟﻤﺎن ﺑﺮای اداﻣﻪ ﺗﻌﻬﺪ دوﺟﺎﻧﺒﻪ و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﯿﺶ از  ۵.۷۷ﻣﻠﯿﺎرد
اﻓﻐﺎﻧ ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﻤ ﻣﯿﻨﺪ
ﻣﺤﺘﺮم ﯾﯿﺮ ﮔﻔﺖ" :در اﯾﻦ زﻣﺎن ﭘﺮ ﭼﺎﻟﺶ آﻟﻤﺎن ﺑﻌﻨﻮان ﯾ ﻫﻤﺎر ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﺮای اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻗ ﻣﯿﻤﺎﻧﺪ ] ...و[ ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در
ﻣﺴﯿﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار و ﻓﺮاﮔﯿﺮ اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داد".
دوﻟﺖ آﻟﻤﺎن ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺳﺮﯾﻊ و ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ،ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋ ﻧﺎﺷ از آن و ﻓﺸﺎر وارده ﺷﺪه ﺑﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﺻﺤ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻫﻤﺎری آﻟﻤﺎن ﺑﺎ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را ﺗﻤﻮﯾﻞ ﻣﺎﻟ ﻣ ﮐﻨﺪ .ﺻﻨﺪوق اﻋﺘﻤﺎد ﺑﺎزﺳﺎزی اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ) ARTF) ۳.۳ﻣﯿﻠﯿﺎرد اﻓﻐﺎﻧ۴۰) 
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو( درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﺗﻤﻮﯾﻞ ﻣﺎﻟ از اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺸﺎﻓ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ را ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧ ﻣ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ
ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺮوﯾﺞ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻠ ﮐﺎرا ،ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋ اوﻟﯿﻪ و ﮐﺎﻫﺶ ﻓﻘﺮ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﯿﺎد ﺗﻀﻤﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن) ،(ACGFﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ
ﺳﺘﻮر آب ) (WSIPو ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﭘﺎﯾﺪار و اﺷﺘﻐﺎل زاﯾ (SEDEP) ﻧﯿﺰ ﺗﻤﻮﯾﻞ ﻣﺎﻟ درﯾﺎﻓﺖ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺤﺘﺮم ارﻏﻨﺪﯾﻮال ﮔﻔﺖ " ،ﻣﯿﺨﻮاﻫﻢ ﺑﺎﺑﺖ ﺗﻌﻬﺪ ﺗﺎزه دوﻟﺖ آﻟﻤﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺗﻼش ﻫﺎ و ﺣﻤﺎﯾﺖ اﺧﯿﺮ ﺷﺎن ﮐﻪ
در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎﻫﺶ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ‐ ﮐﻮﯾﺪ  ۱۹ﺑﺎ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﻧﺠﺎم داده ،اﺑﺮاز ﺗﺸﺮی و ﻗﺪرداﻧ ﻧﻤﺎﯾﻢ .ﮐﺸﻮر آﻟﻤﺎن ﯾ از ﺣﺎﻣﯿﺎن و
ﻫﻤﺎران ﻣﻬﻢ و ﮐﻠﯿﺪی ﻣﺎ ﺑﻮده ﮐﻪ در ﻋﺮﺻﻪ ﺑﺎزﺳﺎزی اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻫﻤﺎری ﻫﺎی ﻣﻮﺛﺮ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺨﺶ را اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ .ﻣﺎ ﺧﻮد را ﻣﻠﻒ
ﻣ داﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﺎری ﻫﺎی دوﺟﺎﻧﺒﻪ ﮐﻪ ﻣﺘﻀﻤﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻫﺮ دو ﮐﺸﻮر ﺑﺎﺷﺪ را اداﻣﻪ دﻫﯿﻢ".
در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ آﻟﻤﺎن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻮوﯾﺪ ﻧﺰده ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧ ﻣ ﮐﻨﺪ ،ﻗﺮار اﺳﺖ در اواﺧﺮ ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﯿﻼدی ﺑﯿﻦ ﻫﺮدو
ﺣﻮﻣﺖ ﻣﺬاﮐﺮات ﺑﯿﺸﺘﺮی درﻣﻮرد ﻫﻤﺎری ﺗﻮﺳﻌﻪ ای و ﺗﻌﻬﺪات اﺿﺎﻓ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮای اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺻﻮرت ﺑﯿﺮد .ﺳﻄﺢ ﺗﻌﻬﺪات
ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ در ﺗﻄﺒﯿﻖ آﺟﻨﺪای اﺻﻼﺣﺎت ﺗﻮاﻓﻖ ﺷﺪه در ﭼﺎرﭼﻮب ﮐﺎری ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ دوﺟﺎﻧﺒﻪ ﺟﯿﻨﻮا ) (GMAFﺑﺴﺘ دارد .ﭼﺎرﭼﻮب ﮐﺎری
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ دوﺟﺎﻧﺒﻪ ﺟﯿﻨﻮا ) (GMAFﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی اﺻﻼﺣﺎﺗ را ﮐﻪ دوﻟﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  ۱۳۹۹ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﭙﺮدازد را ﻣﺸﺨﺺ
ﻣ ﮐﻨﺪ .ﺑﺨﺶ ﻫﺎی اﺻﻼﺣﺎﺗ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺴﺎد ،ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ،ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﺣﻮﻣﺘﺪاری ﻏﯿﺮﻣﺘﻤﺮﮐﺰ و
اﺻﻼﺣﺎت ارﺿ اﺳﺖ.
ﻣﺤﺘﺮم ﯾﯿﺮ ﻣﯿﻮﯾﺪ" ،اﮔﺮﭼﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﻤﻪ ﮔﯿﺮ ﮐﻮوﯾﺪ ﻧﺰده ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی دﺷﻮارﺗﺮ ﺷﺪن ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮای ﺗﻄﺒﯿﻖ آﺟﻨﺪا اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﺻﻼﺣﺎت اﺿﺎﻓ
ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺣﻮﻣﺘﺪاری و اﯾﺠﺎد ﺷﺮاﯾﻂ ﭼﺎرﭼﻮب ﻻزم ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار و ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﻻزم اﺳﺖ".
ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺴﺎد ﭘ ﺑﺮده اﻧﺪ.ﻣﺤﺘﺮم ﯾﯿﺮ اﻓﺰود" :ﻓﺴﺎد ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻀﻌﯿﻒ ﺣﻮﻣﺘﺪاری ﺧﻮب ﻣ ﺷﻮد و اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺮدم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
دوﻟﺖ را از ﺑﯿﻦ ﻣ ﺑﺮد .ﻣﻨﺎﺑﻊ و داراﯾ ﻫﺎی ﮐﻤﯿﺎب را ﻫﺪر ﻣ دﻫﺪ و ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺨﺮب و ﮔﺴﺘﺮده ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋ دارد.
اﻋﺘﺒﺎر و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧ ﻣﺮدم از ﻫﻤﺎری ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ای را ﺗﻀﻌﯿﻒ ﻣ ﮐﻨﺪ و ﻣﺎﻧﻊ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری و رﻗﺎﺑﺖ ﻫﺎی ﺷﻔﺎف ﻣ ﺷﻮد".
ﻣﺤﺘﺮم ﺪران ﻣﯿﻮﯾﺪ" ،ﺗﻤﻮﯾﻞ ﮐﻨﻨﺪه ﮔﺎن ﻣﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺣﻮﻣﺘ ،ﻣﻮﺛﺮﯾﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﮐﻤ ﻫﺎ ،اﯾﺠﺎد ﻫﻤﺎﻫﻨ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺑﺮای ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﺧﺎرج از ﺑﻮدﺟﻪ و ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ،در ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾ و اﺳﺘﻘﻼل ﻣﺎﻟ ﻣﺎ ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳ اﯾﻔﺎء ﮐﻨﻨﺪ".
ازﺳﺎل  ۱۳۸۷ﺗﺎ  ،۱۳۹۷دوﻟﺖ آﻟﻤﺎن در ﺑﺨﺶ ﺑﺎزﺳﺎزی ﻣﻠ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺣﺪود  ۳۴۷ﻣﯿﻠﯿﺎرد اﻓﻐﺎﻧ ۴.۲) ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﯾﻮرو( ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﮐﺮده
اﺳﺖ .آﻟﻤﺎن و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﺣﻮﻣﺘﺪاری ﺧﻮب ،ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﭘﺎﯾﺪار و ﺑﻬﺒﻮد زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی ﺷﺎرواﻟ ﮐﻪ در اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار
دارﻧﺪ ،ﺗﺸﺮﯾ ﻣﺴﺎﻋ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ .از ﺳﺎل  ۱۳۸۷ﺑﺪﯾﻨﺴﻮ ﻫﻤﺎری آﻟﻤﺎن ﺑﺎ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﺑﯿﺶ از  ۳۳۰وﻟﺴﻮاﻟ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً ﺑﯿﺸﺘﺮ از ۶۰۰
ﭘﺮوژه اﺟﺮا ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از  ۲۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ در ﺗﻤﺎم وﻻﯾﺎت از آن ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﺪه اﻧﺪ.
Teaser text:

ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن  ۵.۷۷ﻣﯿﻠﯿﺎرد اﻓﻐﺎﻧ (BMZ) ﺑﺮﻟﯿﻦ ،آﻟﻤﺎن ۲۲ ،ﺟﻮزا  – ۱۳۹۹اﻣﺮوز وزارت ﻫﻤﺎری اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﻮﺳﻌﻪ دوﻟﺖ ﻓﺪرال آﻟﻤﺎن
)ﻣﻌﺎدل  ۶۹.۸ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو( ﮐﻤ ﻣﺎﻟ ﻧﻤﻮد .اﯾﻦ ﮐﻤ ﺑﻪ ﻫﺪف ﻣﺒﺎرزه ﺳﺮﯾﻊ و ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺘﻮر ﺣﻮﻣﺘ و ﺧﺼﻮﺻ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺳﺖ ﺗﺎ در ﻣﻬﺎر ﮐﺮدن ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋ و اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻮوﯾﺪ ﻧﺰده ﮐﻤ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﻤ ﻣﺎﻟ ﺑﺨﺸ از  ۲۰.۷ﻣﯿﻠﯿﺎرد اﻓﻐﺎﻧ۲۵۰) 
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو( اﺳﺖ ﮐﻪ آﻟﻤﺎن ﻗﺼﺪ دارد در ﺳﺎل  ۱۳۹۹ﺑﺮای ﻫﻤﺎری ﻫﺎی دوﺟﺎﻧﺒﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻣﺤﺘﺮم ﻣﺎرﺗﯿﻦ ﯾﯿﺮ ،ﻣﺴﺌﻮل رواﺑﻂ ﺧﺎرﺟ
ﻃ ﯾ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ وﯾﺪﯾﻮﯾ ﻣﺤﺘﺮم ﻋﺒﺪاﻟﻬﺎدی ارﻏﻨﺪﯾﻮال ،ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ و ﻣﺤﺘﺮم ) (BMZوزارت ﻫﻤﺎری اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﻮﺳﻌﻪ دوﻟﺖ ﻓﺪرال آﻟﻤﺎن
.ﻋﺒﺪاﻟﺤﺒﯿﺐ ﺪران ،ﻣﻌﯿﻦ ﻣﺎﻟ وزارت ﻣﺎﻟﯿﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را از اﯾﻦ ﺗﻌﻬﺪات آﮔﺎه ﻧﻤﻮدﻧﺪ
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