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گردید تعیین افغانستان برای آسیایی انکشاف بانک جدید رئیس  

 

بانک انکشاف آسیایی آقای سمیول تومیوا را به حیث رئیس جدید این بانک برای ـــــ  (۱۳۹۶ اسد ۱۸افغانستان )  کابل،
 افغانستان تعیین نمود.

"من بسیار خرسند هستم شان اوسلیوان افزود:  رئیس عمومی دیپارتمنت آسیای مرکزی و غربی بانک انکشاف آسیایی آقای
." موصوف عالوه تعیین گردیدآقای تومیوا به حیث رئیس جدید بانک انکشاف آسیایی برای افغانستان اعالم نمایم که که 

و تجارب کافی میباشد و میتواند با حکومت افغانستان در  استراتیژیکنمود: "آقای تومیوا دارای مهارت های رهبری 
  ."و نیازهای دراز مدت انکشافی، همکاری نمایدپایدار صه رسیدن به اهداف انکشاف عر

آقای تومیوا فعالیت های بانک انکشاف آسیایی را در افغانستان مدیریت نموده و از تطبیق استراتیژی مشارکت بانک 
انکشاف آسیایی، همکاری با انکشاف آسیایی برای افغانستان نظارت خواهد نمود. هدف از استراتیژی مشارکت بانک 

افغانستان در راستای رسیدن به رشد پایدار و دراز مدت از طریق انکشاف زیربناها، ارتقای ظرفیت و رشد نهادها و 
  .میباشد هاهمچنان آوردن اصالحات در سکتور 

ارکت و همکاری نزدیک رئیس جدید بانک انکشاف آسیایی برای افغانستان آقای تومیوا افزود: "بانک انکشاف آسیایی مش
و دراز مدت با افغانستان دارد." وی عالوه نمود: "اولویت کاری من شامل همکاری نزدیک با حکومت افغانستان روی 
تحکیم روابط نزدیکتر و مشارکت و نیز کمک با همکارانم در دفتر این بانک در کابل در عرصه ارایۀ همکاری های 

  ".یشت مردم در این کشور میباشدخالقانه برای کاهش فقر و بهبود مع

تا کنون در سمت های مختلف رهبری در بانک انکشاف آسیایی،  ۲۰۰۱میباشد و از  اندونیزیاکشور  ۀآقای تومیوا تبع
ایفای وظیفه نموده است. قبل از معرفی وی به این سمت، موصوف به حیث متخصص ارشد انرژی در دیپارتمنت آسیای 

شاف آسیایی ایفای وظیفه نموده است. آقای تومیوا در وظایف قبلی خویش مسئول پروژه های مرکزی و غربی بانک انک
بزرگ شامل دیزان و تطبیق پروژه های انکشافی انرژی آفتابی در کشور های پاکستان و افغانستان بوده است. موصوف 

اینده گی این بانک در شهر واشنگتن بانک انکشاف آسیایی در دفتر نم ۀ، به حیث معاون نمایند۲۰۱۶الی  ۲۰۱۱از سال 
  .ایاالت متحده آمریکا، ایفای وظیفه نموده است

  .است کردهآقای تومیوا درجه ماستری خویش را در رشتۀ امور بین الملل از پوهنتون اوهایو ایاالت متحده آمریکا دریافت 

، به حیث رئیس جدید بانک انکشاف آسیایی برای قابل ذکر میباشد که آقای تومیوا پس از پایان دورۀ کاری آقای تامس پنیال
  .افغانستان تعیین گردیده است

میلیارد دالر را بطور کمک بالعوض و  ۴.۷و تا به حال   افغانستان از جمله اعضای مؤسس بانک انکشاف آسیایی بوده،
  .قرضه دریافت کرده است

ر فیلیپین میباشد، به منظور کاهش فقر در کشورهای آسیایی بانک انکشاف آسیایی که مقر آن در شهر مانیال؛ پایتخت کشو
فعالیت می نماید. بانک انکشاف  و اقیانوسیه از طریق رشد پایدار اقتصادی، بهبود محیط زیست و یکپارچگی منطقویی

عضو آن از جمله کشورهای  ۴۸کشور می رسد که  ۶۷تاسیس گردیده و تعداد اعضای آن به  ۱۹۶۶آسیایی در سال 
  .یایی می باشد. این بانک از پنجاهمین سالگرد همکاریهای منطقه ای خویش تجلیل مینمایدآس




