مسوده اعالمیه مطبوعاتی
آقا خان تعهدات خویش را در قبال مردم افغانستان و یک افغانستان مسالمت آمیز و کثرت
گرا ،تجدید می نماید

مؤرخ 24 :نوامبر  ،2020ژنیو ،سویس
واالحضرت آقا خان به نماینده گی از امامت اسماعیلیه و شبکه ي توسعه ي آقاخان  ،امروز ادامه
تعهدات خویش را در پیوند با یک افغانستان مسالمت آمیز و کثرت گرا ،تجدید نمود.
در بیانیه ی که در کانفرانس سال  2020پیرامون افغانستان توسط نماینده دیپلماتیک آقا خان در
افغانستان ،خانم شهرزاد هیرجی از جانب واالحضرت آقا خان ،چهل و نهمین امام مسلمانان اهل تشیع
اسماعیلیه و بنیانگذار و رئیس شبکه ي توسعه ي آقا خان ایراد گردید ،موصوف خاطر نشان نمود که از
آنجاییکه افغانستان وارد یک مرحله جدید گذار و تحول می شود ،بنآ این کشور به نقش و تالش های
مؤثر تمام مردم خویش نیاز خواهد داشت ،تا در برابر چالش های مشترک مانند فقر روز افزون ،مشکالت
اقلیمی و همه گیری فراموش ناشدنی بیماری کویید –  ،19رسیده گی الزم صورت نماید.

آقا خان افزود " :افعانستان به تمام استعداد های که بتوانند یک آینده همه شمول بهتر را توام با فرصت
های بیشتر به ارمغان آورد و در واقع مستلزم آموزش ،دانش و ابتکارات خصوصی بیشتر می باشند ،نیاز
خواهد داشت .شبکه ي توسعه ي آقا خان در این راستا یکی از شرکای ثابت قدم و دوامدار افغانستان
بوده و خواهد بود" همچنان موصوف تاکید ورزید که شبکه ي توسعه ي آقا خان از طریق ادامه فعالیت
های خویش در سکتور های معارف ،مراقبت های صحی ،بازسازی فرهنگی و انکشاف اقتصادی در کنار
افغانستان باقی خواهد ماند.

موصوف عالوه نمود" :طی حضور بیست و پنج ساله ما در افغانستان ،شبکه ي توسعه ي آقا خان به
این باور رسیده است که آینده کشور در واقع در گرو شکل گیری یک جامعه مدنی فعال ،شایسته و کثرت
گرا و ایجاد نهاد های درازمدت که بتوانند در راستای رفاه همگانی کار نمایند ،قرار خواهد داشت".

کانفرانس امسال توسط دولت جمهوری اسالمی افغانستان ،دولت فنلند و سازمان ملل متحد
سازماندهی و به تاریخ  24 – 23نوامبر  2020برگزار گردیده است .بیش از  70کشور ،سازمان ها و نهاد
های بین المللی در کانفرانس متذکره شرکت ورزیده اند ،که در واقع بر مبنای مسائل شامل در کانفرانس
قبلی که در سال  2016در بروکسل و کانفراس که در سال  2012در توکیو پیرامون افغانستان راه اندازی
گردیده اند ،پایه گذاری گردیده است .هدف این کانفرانس عبارت از تعهدات دولت جمهوری اسالمی
افغانستان و جامعه جهانی در پیوند با دستیابی به اهداف انکشافی مشترک برای سال های – 2021
 2024می باشد.
در جریان این کانفرانس دو روزه ،شبکه ي توسعه ي آقا خان در نشست های دوجانبه شرکت ورزیده
است.
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در میزگردی که به تاریخ  23نوامبر تحت عنوان اولویت های اقتصادی و مؤثریت کمک های افغانستان
برگزار گردیده بود ،مایکل کوچر رئیس عمومی بنیاد آقا خان به عنوان یکی از نخستین نهاد های سرمایه
گذار در این کشور ،دیدگاه های خود را در زمینه ابراز داشته است که عمدتآ باالی چهار رکن اساسی که
عبارت از سرمایه گذاری باالی اتصال کشور ،انکشاف با استفاده از منابع متعدد ،نظارت از تطبیق قانون
و سرمایه بشری می باشد ،تمرکز داشته است ،چیزی که می تواند افغانستان به ویژه جوانان کشور را
کمک نماید تا با داشتن اعتماد به نفس به سوی یک آینده بهتر رو به جلو بروند.

در اوایل هفته ،طی یک نشست حاشیوی تحت عنوان "حمایت از صلح و ثبات از طریق مشارکت عامه
و خصوصی در سرمایه گذاری باالی زیربنا های کلیدی" که توسط اتحادیه اروپا و بانک انکشاف آسیایی
راه اندازی گردیده بود ،آقای دلیر جمعه یوف ،رئیس بدخشان انرژی تجارب شبکه ي توسعه ي آقا خان
را در پیوند با انکشاف مشارکت عامه و خصوصی موفقیت آمیز و نقش این مشارکت ها در تامین صلح و
ثبات در کشور ،در میان گذاشت.

نقش و سهمگیری شبکه ي توسعه ي آقا خان در افغانستان ،در واقع به سال  1996برمی گردد ،که
عمدتآ فعالیت های فراهم نمودن کمک های غذایی در جریان جنگ داخلی در کشور را تحت پوشش قرار
می داد .از سال  2002بدینسو ،شبکه ي توسعه ي آقا خان و شرکای آن بیش از یک میلیارد دالر
امریکایی را در چهارچوب مساعدت های انکشافی به افغانستان کمک نموده اند .رویکرد مدغم شبکه
مذکور در واقع یک ترکیبی از منابع اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی بوده است .پروژه های اقتصادی آن
بیش از  240شهر و قصبه را در  34والیت کشور تحت پوشش قرار داده اند ،در حالیکه انکشاف اجتماعی
و خدمات بشردوستانه آن هشت والیت را به شکل مستقیم و  19والیت را از طریق کنسرسیوم و
مشارکت که تقریبآ  4میلیون نفر را احتوا می نماید ،تحت پوشش قرار داده اند .شبکه مذکور در چهارچوب
برنامه صحتمندی ،خدمات مراقبت های صحی را در والیت های بامیان و بدخشان فراهم نموده است.
برنامه های فرهنگی این شبکه که در والیت های کابل ،هرات ،بلخ و بدخشان فعالیت داشته اند،
توانسته اند بیش از  150میراث فرهنگی را در افغانستان بازسازی نماید.
با گذشت سال ها ،این تعهد از طریق مشارکت های رسمی با دولت جمهوری اسالمی افغانستان،
سرمایه گذاری های مشترک قابل مالحظه باالی شرکت های افغانی ،و برنامه های انکشافی ملی و
منطقوی در همکاری با بازیگران و تمویل کننده گان بین المللی تقویت یافته است.

برای دریافت معلومات بیشتر ،لطفآ به آدرس های ذیل تماس حاصل نمایید:
سونا کامجو
مسؤل ارتباطات
شبکه ي توسعه ي آقا خان در افغانستان
ایمیلsona.kamjo@akdn.org :
کانفرانس سال  2020پیرامون افغانستان:
https://um.fi/afghanistan-conference-2020
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