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همکاری آملان با افغانستان
چندین دهه بحران و خشونت در افغانستان منابع درآمد اکثر مردم این کشور
را نابود کرده است .افغانستان به عنوان
یکی از فقیر ترین کشورها در
اولویت همکاری آلمان قرار
دارد .از زمان سقوط گروه طالبان در سال
 ۲۰۰۱میالدی ،جامعه جهانی از باز سازی
در این کشور حمایت می کند .آلمان بیشتر
در والیت های بدخشان ،بغالن ،بلخ ،کندز،
سمنگان ،تخار و پایتخت افغانستان ،کابل فعالیت می
کند.

همکاری آلمان بر اساس ارقام

همکاری آلمان حکومت افغانستان را در راستای احترام ،حفاظت و تضمین
حقوق بشر یاری رسانده تا حکومت با تامین امنیت شهروندان ،ارائه خدمات و
با برطرف نمودن نیازهای اولیه مردم مشروعیت خویش را تضمین نماید .دولت
آینده افغانستان امنیت قانون شهروندان را تامین نموده ،آینده روشن تری را
نوید داده وزمینه فعالیت سیاسی را برای شهروندانش فراهم نموده تا آنها نقش
خویش را در تعین سرنوشت اقتصادی و سیاسی کشور ایفا نمایند .حکومت
آلمان افغانستان را در راستای مبارزه علیه فقر و بهبود وضعیت اقتصادی و
حکومتداری کمک می کند تا زمینه ثبات و امنیت پایدار فراهم شود

ارقام کلی بشمول سبسایدیها به سازمانهای غیر حکومتی

سرمایه گزاری  ۳،۵میلیارد یورو حکومت آلمان از سال ۲۰۰۹
تا سال  ۲۰۱۷میالدی

 ۱۰۳سازمان پروژه های انکشافی که توسط حکومت آلمان تمویل
می شوند ،تطبیق می کنند

بیش از  ۵۵۰پروژه از  ۲۰۰۹تا سال  ۲۰۱۷میالدی

 ۶۳سازمان همکارافغان

 ۳۲۶ولسوالی از  ۳۴والیت افغانستان از خدمات انکشافی
آلمان در افغانستان مستفید می شود

حدود  ۲۲میلیون نفر از  ۳۲۶ولسوالی از همکاری آلمان به افغانستان
مستفید می شوند

با هدایت وزارت همکاری های اقتصادی و توسعه آلمان ( ،)BMZهمکاری آلمان با افغانستان به پنج موضوع اساسی متعهد است :حکومت داری خوب ( حاکمیت
قانون ،مشارکت سیاسی و اداره عامه) ،توسعه اقتصادی پایدار ،انرژی ،تامین آب آشامیدنی و دفع فاضالب و همچنین تعلیم و تربیه و آموزش های حرفه ای.
عالوه براین ،وزارت امور خارجه آلمان از اقداماتی که مربوطه به عرصه های مساعدت بشر دوستانه و ثبات در افغانستان می شوند ،نظارت می کند.

تقسیمات سکتوری بودجه وزارت امور خارجه آلمان ( )AAو وزارت همکاری های اقتصادی و توسعه آلمان ( )BMZبین
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 1نمودار ها و ارقام باال که نشان دهندۀ همکاری آلمان با افغانستان می باشد شامل تمویل فدرالی آلمان به سازمانهای غیر حکومتی نمی شود ( ۳۳۳میلیون یورو) .این معلومات بر اساس
تخمینهای که الی اخیر سال  ۲۰۱۷صورت گرفته است ،و ممکن است اندکی متفاوت باشد ،ارایه شده است
 2موضوع های مشترک پروژه ها شامل مدیریت ریسک ،ارتباطات و ارزیابی و نظارت می شود
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بعالوه ،حکومت فدرال آلمان  ۳۸۵میلیون یورو دیگر را به صندوق بازسازی افغانستان که توسط بانک جهانی اداره می شود ،کمک می کند و نیز ۱۲۸میلیون یورو
وجوه بالعوض را به پروژه بهبود کیفیت تعلیم و تربیه ( )EQUIPکه بخش از صندوق بازسازی افغانستان است ،حمایت می کند.
در ماه جوالی سال  ۲۰۱۷میالدی ،در مجموع  ۱۵۴۰کارمند که از آن جمله  ۱۱۰آلمانی و بین المللی برای سازمانهای چون بانک توسعه ( )KFWو Deutsche
 ،Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbHکه توسط حکومت فدرال آلمان به ماموریت گماشته شده اند ،در افغانستان کار می کنند

.
ارقام بازسازی زیرساخت های بین سال  ۲۰۰۹تا  ۲۰۱۷میالدی
بیش از  ۱۱۶۰کیلومتر ( ۷۲۰،۸مایل) سرک ساخته و یا تعمیر
شده است

 ۷۶۳کیلومتر ( ۴۷۴،۱مایل) لین برق کشیده شده که ۱،۲۸میلیون تن
را از انرژی برق مستفید ساخته است

 ۵۷پل به طول مجموعی  ۱،۸کیلومتر (۱،۱مایل) بازسازی و یا
تاسیس گردیده است

 ۲۸نیروگاه برق و نیروگاه کوچک و همچنین بیش از  ۲۴۰سبستشن
برق ساخته و یا ترمیم شدند

 ۴۰۰مرکز تعلیمی اعمار ،بازسازی و تاسیس گردیده (شامل
 ۱۸۰مکتب ابتدائیه ۱۶۱ ،مکتب متوسطه و لیسه ۱۸ ،دانشگاه،
 ۴۵مکتب حرفه ای) که  ۳۸۰۰۰۰نفر از آنها مستفید شده اند.

نیروگاه برق کابل نسبت به سابق  ۳برابر بیشتر انرژی تولید می
کند که  ۱،۹۶میلیون نفر و  ۱۳۰۰۰مرکز تجارتی در کابل و اطراف آن
از آن مستفید می شود.

بیش از  ۷۷۰۰خانوار با  ۴۰۰۰۰۰عضو به آب دسترسی پیدا
نمودند

 ۶۵شفاخانه و مرکز صحی تاسیس و یا بازسازی شدند که بیش از ۳
میلیون نفر از آنها مستفید می شوند

 ۷۸۶سیستم آب آشامیدنی ساخته شده است که حدود
 ۹۲۵۰۰۰نفر از آنها استفاده می کنند

 ۱۱۰ساختمان اداری و حکومتی تاسیس ویا بازسازی شدند

مشاوره ،آموزش و تعلیم و تربیه بین سال  ۲۰۰۹تا  ۲۰۱۷میالدی
حدود  ۹۲۲۰۰۰نفر آموزش های فنی و حرفه ای دریافت
نمودند که  ۱۲۸۰۰۰تن آنها خانم بودند

بیش از  ۷۵۰۰۰تن جوانان که  ۲۰فیصد آنها را خانمها تشکیل میداد،
آموزش های مسلکی دریافت نمودند

بیش از  ۱۷۳۳۰۰تن به شمول تقریب ًا  ۸۰۰۰۰خانم در آموزش
های مسلکی شرکت ورزیدند

بیش از  ۱۶۰۰۰۰تن در جریان آموزش ،آموختن و نوشتن را فرا
گرفتند

 ۱۶۶۰۰تن که بیش از نصف آنها را زنان تشکیل میداد ،در
باره تساوی جنسیت آموزش دیدند

بیش از  ۱۶۲۰۰۰تن استادان آموزش دیدند که  ۶۸۰۰۰تن آن خانم
ها بودند

حدود  ۲۰۰۰۰تن که نصف آنان را زنان تشکیل میداد ،در
سمینار های حقوقی شرکت نمودند

بیش از  ۷۷۰۰۰قضیه حقوق مدنی از طریق مدیریتهای حقوق
(هیئتهای حکمیت) بررسی شدند

از سال  ۲۰۱۰بدینسو  ۲۰تن کارشناسان ادغام شده و عودت
کننده  ۲۰وزارت خانه و ریاست های مربوطه آنها را کمک
نمودند

 ۳،۲میلیون متعلم جدید به شمول  ۱،۴میلیون دختر (میان سالهای
 )۲۰۰۹-۲۰۱۳به مکتب دوره ابتدائیه و متوسطه و لیسه رفتند

بیش از  ۳۶۰۰۰تن کارمندان ادارای و مامورین وزاتخانه ها
آموزش های پیشرفته دریافت کردند

از سال  ،۲۰۱۰حدود  ۱۲۸۰۰شغل پایدار ۳۳ ،موسسه تجاری و ۱۸
کارخانه ساخته ویا تجهیز شدند
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