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 توافقنامه همکاری میان المان و افغانستانجزییات 

کمک در بخش اقتصادی، هوانوردی ملکی و  وعده کمک مالی به نیروهای امنیتی افغانستان، آموزش نیروهای امنیتی،

. توافقنامه آلمان و افغانستان است تحصیالت عالی، بخش های اصلی  

سالم و شفاف و حقوق زنان مورد تاکید  ماده ای، احترام به حقوق بشر، دموکراسی، حکومت داری 9در این توافقنامه 

بودند،  توافقنامه شماری از قراردادهایی که آلمان و افغانستان پیش از این امضا کرده همچنان در این. قرار گرفته است

. بازتایید شده است  

افغانستان و برنامه های دو جانبه  کاری بخش نظامی در برگیرنده آموزش نیروهای امنیتیبراساس این توافقنامه، هم

 قابلیت ها، حوزه مورد استفاده و موثریت آنها، ساالنه مورد گفتگو قرار می هر دوی این مساله براساس. ساالنه است

آموزش اعضای ارتش افغانستان در  ملهمچنان در توافقنامه آمده است که کمک نظامی آلمان به افغانستان شا. گیرند

. شود تاسیسات ارتش آلمان در درون این کشور می  

توافقنامه جداگانه ». افغانستان امضا خواهد شد همچنان در بخش همکاری های نظامی، توافقنامه جداگانه ای میان آلمان و

نظامی  مان، حفاظت اطالعات محرمانهنیروهای مسلح افغانستان در جمهوری فدرالی آل ای بایست اقامت موقتی اعضای

افغانستان در چهارچوب این همکاری  از سوی دو جانب، و وضعیت کارمندان ارتش آلمان در خاک جمهوری اسالمی

. را تنظیم کند » 

ملی افغانستان براساس توافقنامه های  در توافقنامه ذکر شده است که دو طرف همکاری های خود را برای توسعه پولیس

. طریق آموزش و مشوره دهی ادامه می دهند و ظرفیت های قابل دسترس و ازموجود   
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. انگال مرکل و حامد کرزی روز چهار شنبه توافقنامه همکاری میان افغانستان و آلمان را امضا کردند  

امنیتی افغانستان براساس فیصله نامه کنفرانس بین  ارف نیروهایآلمان در این توافقنامه تعهد کرده است که در تامین مص

 4102 نخست وزیر آلمان اعالم کرد که بعد از سال. می گیرد« سهم مقتضی»بن آلمان،  المللی افغانستان در شهر

. امنیتی افغانستان کمک می کند میلیون دالر امریکایی برای تامین مصارف نیروهای 091میالدی، ساالنه   

در توافقنامه گفته شده . یافته است دیگر توافقنامه به همکاری ها در بخش توسعه، بازسازی و آموزش اختصاص بخش

توسعه پایدار اقتصادی، آموزش های ابتدایی و حرفه »: موارد زیر است که تاکیدات اصلی همکاری های توسعه یی بر

.»  انرژی، سکتور آب و حکومت داری خوب یی، تامین  

همچنان . دو جانب اجرا می گردد توافقنامه، دیگر همکاری های تکمیلی توسعه یی نیز براساس توافق براساس این

افغانستان در گفتگوهای میان حکومتی، مورد توافق قرار می  -آلمان تمرکز سکتوری و منطقه یی همکاری توسعه یی

. گیرد  

افغانستان در تامین ثبات سیاسی،  ک بهجمهوری فدرالی آلمان برای تکمیل همکاری درازمدت توسعه یی و کم

«تحصیالت عالی، صحت، توسعه سیستم قضایی، و هوانوردی ملکی» : ه های زیر به این کشور کمک می کندعرصدر   

سیاسی کنونی و آینده پاسخ گفت، دیگر  برای این که بتوان به چالش های توسعه یی و»: در توافق نامه گفته شده است

.» دیگر مورد توافق قرار گیرد ن است در هر زمانعرصه های حمایت ممک  

تحقیقی، سازمان های اکادمیک،  همکاری های اکادمیک و فرهنگی دو کشور عرصه های تحصیالت عالی، موسسات

دو جانب همچنان در . کتابخانه ها و آرشیف ها را در بر می گیرد آموزش های خارج از مکتب برای بزرگ ساالن،

خود را در مبارزه علیه  طرف های قرارداد بایست همکاری های»: مراقبت از آثار باستانی تاکید کرده اند بخش حفظ و

.»  گسترش دهند قاچاق غیرقانونی کاالی فرهنگی  

های دفاع افغانستان و جمهوری  آلمان و افغانستان یک گروه کاری بین الحکومتی تشکیل می دهند که توسط وزارت

به نمایندگی از دو طرف در مورد اهداف، اولویت ها، و میزان همکاری  این گروه کاری. می گرددفدرالی آلمان رهبری 

. باهم به صورت مرتب گفتگو می کنند های بیشتر  

صورتی که یک سال پیش از پایان تاریخ اعتبار آن  این توافقنامه میان افغانستان و آلمان برای پنج سال اعتبار دارد و در

برای یک  پایان این توافقنامه از مجراهای دیپلوماتیک اطالع ندهند، به صورت خودکار در مورد هیچ یک از طرفین

هر دو طرف، در هر زمانی می تواند تعدیل یا  این توافقنامه، در صورت موافقت. دوره پنج ساله دیگر تمدید می شود

. کامل گردد  

 

 گرفته شده از دویچه ولهبر 


