۱۳۸۸ - ۱۳۹۶

د افغانستان رسه د املان همکاری
په افغانستان کې د تاوتریخوايل د څو لسیزو شخړو په پایله کې د افغانستان د ډېرو خلکو
معیشت له منځه تللی دی .افغانستان چې د
نړۍ د ترټولو بې وزلو هېوادونو په
ډله کې راځي د آملان د همکاری
لپاره لومړيتوب لري .نړيواله ټولنه په
افغانستان کې د  ۲۰۰۱کال راهيسې کله چې د
طالبانو رژیم رانسکور شو د مدين بيا رغونې څخه
مالتړ کوي .املان په تیره بیا د بدخشان ،بغالن ،بلخ ،کندز،
سمنګان او تخار په واليتونو او همدارنګه په کابل ښار کې د
بیارغونې په کارونو بوخت دی.

د اعدادو له مخې د املان همکاري

د آملان د همکارۍ پروګرام د افغان دولت څخه د برشي حقونو د دره ناوي ،ساتنې او تضمین
په الره کې مالتړ کوي چې د خلکو دپاره امنیت برابرکړي ،او د اتباعو له خوا د هغوی د
رشعي استازي او د خدمتونو د برابروونکي په توګه چې د هغوی بنسټیزې اړتیاوې رفع کړي
وپیژندل يش .راتلونکۍ افغان دولت به وکوالی يش خپلو اتباعو ته حقوقي امنیت برابرکړي او
د راتلونکي دپاره هغوي ته لیرلیدونه ورکړي ،او ددوی دپاره داسې فرصتونه برابرکړي چې په
سیايس ژوند کې ګډون وکړي او د هیواد د اقتصادي ژوند او سیاست په جوړولو کې برخه
واخيل.
املان د يب وزلۍ رسه د مبارزې په الره کې او د حکومتولۍ او همدارراز د اقتصادي وضعې د
سمون په موخه د افغانستان رسه مرسته کوي تر څو چې د یوه پایښتونکي ثبات او امنیت
دپاره یو بنسټ جوړکړي.
غیرحکومتي ادارو ته د سبسایدی په شمول ټولیز اعداد

د  ۲۰۰۹او  ۲۰۱۷کلونو تر منځ د املان د حکومت له خوا څه دپاسه ۳٬۵

میلیارده یورو ټولیزه پانګونه

 ۱۰۳سازمانونه هغه پراختیایي پروژې پلۍ کوي چې د املان د حکومت له خوا
متویلیږي

د  ۲۰۰۹کال نه تر  ۲۰۱۷کاله پورې  ۵۵۰پروژې

د  ۳۲۶ولسوالیو نږدې  ۲۲میلیونه اوسیدونکي د افغانستان رسه د املان د همکارۍ
څخه ګټه پورته کوي

په افغانستان کې د املان د پراختیایي خدمتونو څخه د هیواد په  ۳۴والیتونو
کې  ۳۲۶ولسوالۍ ګټه پورته کوي

د  ۳۲۶ولسوالیو نږدې  ۲۲میلیونه اوسیدونکي د افغانستان رسه د املان د همکارۍ
څخه ګټه پورته کوي

د افغانستان رسه د املان د همکارۍ پروګرام د املان د اقتصادي همکاریو او پراختیا د وزارت ( )BMZپه استازیتوب پنځه بنسټیزو موضوعګانو ته ژمن دی :ښه حکومتويل (د قانون واکمني ،سیايس
برخه والۍ او عامه اداره) ،پایښتونکي اقتصادي پراختیا ،انرژۍ ،د څښاک اوبورسول او د فاضله اوبو رفع کول ،او همدارنګه زده کړه او مسلکي روزنه .رسبیره پردې ،د املان د بهرنیو چارو وزارت د
هغو پروژو څارنه کوي چې په افغانستان د برشي مرستو او ثبات په ډګرونو کې کې پلۍ کیږي.

د  ۲۰۰۹نه تر  ۲۰۱۷کاله پورې د املان د اقتصادي همکاریو او پراختیا او د بهرنیو چارو د وزارتونو مايل مرستې (یورو)
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روغتیایی او
برشي خدمتونه

 ۱په ټولیزه پانګونه او پورتنۍ ګراف کې چې د افغانستان رسه د املان همکاري څرګندوی هغه مايل مرستې ( ۳۳۳میلیونه یورو) چې د املان د فدرايل حکومت له خوا غیرحکومتي سازمانونو ته ورکړل شویدي ،نه شاملیږي .دغه
معلومات د هغو اټکلو پر بنسټ لیکل شويدي چې د  ۲۰۱۷کال تر پایه پورې شوې دي او کیدای يش لږڅه توپیر ولري.
 ۲په سکتوري موخو کې د ریسک مدیریت ،مخابرات او همداراز څارنه او ارزونه شاملیږي.

www.germancooperation-afghanistan.de

رسبیره پردې ،د املان فدرايل حکومت د افغانستان د بیاجوړونې د ایمني وجهي صندوق ( )ARTFڅخه چې د نړیوال بانک له خوا اداره کیږي د  ۳۸۵میلیونو نورو یورو د برابرلوو او همدارانګه د
ښوونې او روزې د کیفیت د سمون د پروژې ( )EQUIPڅخه چې د نوموړي وجهي صندوق یوه برخه جوړوي د  ۱۲۸میلیونو یورو د بالعوضې مرستې په کولو رسه مالتړ کوي.
د  ۲۰۱۷کال د جوالی د میاشتې راهیسې ،د شاوخوا  ۱۱۰املاين کارکوونکو او نړیوالو کارپوهانو په شمول ،نږدې  ۱۵۴۰کارکوونکي په افغانستان کې د املان  KfWد پراختیایي بانک او همداراز د
 Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbHپه پلۍ کوونکو ادارو کې چې د املان د فدرايل حکومت له خوا ګامرل شویدي ،په کار بوخت دي.

د  ۲۰۰۹کال نه تر  ۲۰۱۷کاله پورې بیخبنایي اقدامونه
د  ۱۱۶۰کیلومرتو ( ۷۲۰٬۸میله) نه زیات سړکونه جوړ یا ترمیم شویدي

تر  ۷۶۳کیلومرتو ( ۴۷۴٬۱میله) پورې د برښنا مزي زغول شوي یا چمتوشویدی چې
د هغو څخه  ۱٬۲۸میلیونه خلک ګټه اخيل

 ۵۷پلونه د  ۱،۸کیلومرتو (څه دپاسه ۱،۱میله) په ټولیز اوږدوايل بیارغول
شوي یا نوي جوړشویدي

برښنا د تولید  ۲۸کارخانې او کوچني ستیشنونه او همداراز د برښنا  ۲۴۰سبتیشنونه
جوړشوي یا بیارغول شویدی

 400د زده کړې انستیتوتونه ودان ،سمون یا نوي شویدي (چې په هغو کې
 ۱۸۰لومړنۍ ښوونځۍ ۱۶۱ ،ثانوي ښوونځۍ ۱۸ ،پوهنتونونه ۴۵ ،مسلکي
ښوونځۍ شامل دي) او د هغو څخه شاوخوا  ۳۸۰٬۰۰۰خلک ګټه پورته کوي

د کابل د برښنا کارخانې د پخوا په پرتله  ۳چنده زیاته برښنا تولیدوي چې
دهغې نه په کابل او دهغه په شاوخوا سیمو کې  ۱٬۹۶میلیونه خلک او تر ۱۳٬۰۰۰
سوداګریزې موسسې ګټه اخيل

څه دپاسه  ۷۷٬۰۰۰کورونه د لومړي ځل دپاره د اوبورسولو د شبکې رسه
نښلول شویدی چې د هغې نه تر  ۴۰۰٬۰۰۰تنو پورې اوسیدونکي ګټه اخيل

 ۶۵روغتونونه او روغتیایي مرکزونه جوړ یا بیارغول شویدی چې د هغو نه د ۳
میلیونو نه زیات اوسیدونکي ګټه اخيل

د څښاک د اوبو نږدې  ۷۸۶سیستمونه نوي جوړشوي یا بیارغول شویدی
چې د هغو څخه څه نا څه  ۹۲۵٬۰۰۰خلک ګټه اخیستالی يش

 ۱۱۰اداري یا دولتي ماڼۍ نوې جوړې شوي یا بیارغول شویدی

د  ۲۰۰۹کال نه تر  ۲۰۱۷کاله پورې سالمشوره ،روزنه او ښوونه

		
خپروونکي اداره
			

			

نیټه

			

پلۍ کوونکي اداره

لږترلږه  ۹۲۲٬۰۰۰تنو خلکو ته چې  ۱۸۲٬۰۰۰تنه یې ښځې دي ،مسلکي
ښوونه او روزنه ورکړل شویده

د  ۷۵۰۰۰تنو نه زیات ځوانانو چې  ۲۰سلنه یې ښځې وې مسلکي روزنه
بشپړکړیده

د  ۱۷۳٬۳۰۰تنو نه زیاتو خلکو چې کابو  ۸۰٬۰۰۰تنه یې ښځې وې ،په
مسلکي روزنو کې ګډون موندلې دی

د  ۱۶۰٬۰۰۰تنو نه زیاتو خلکو د هغوی د روزنې په بهیر کې لیک او لوست زده
کړیدی

 ۱۶٬۶۰۰تنو خلکو چې د نیم نه زیاتې یې ښځې وې ،د جندر د برابرۍ په
هکله روزنه موندلې ده

د ښوونې څه دپاسه  ۱۶۲٬۰۰۰کارکوونکو چې د  ۶۸٬۰۰۰تنو نه زیاتې یې ښځې
وې ،ښوونېزه روزنه موندلې ده

کابو  ۲۰٬۰۰۰تنو خلکو چې نیم یې ښځې وې ،په حقوقي سیمینارونو کې
ګډون کړی دی

 ۷۷۰۰۰مدنې قضیې د حقوقو د مدیریتونو (د حکمیت د هیئتونو) له الرې اداره
شویدي

د  ۲۰۱۰کال راهیسې ،د افغانستان  ۲۰وزارتونو او دولتي ادارو د  ۱۱۵۳تنو
ادغام شویو او بیرته راستانه شویو کارپوهانو مرسته په الس راوړې ده

د  ۲۰۰۹کال نه تر  ۲۰۱۳کاله پورې  ۳٬۲میلیونه نوي زده کوونکي لومړنیو یا ثانوي
ښوونځیو ته ځي چې  ۱٬۴میلیونه یې نجوين دي

څه دپاسه  ۳۶٬۰۰۰اداري او همداراز د وزارتونو کارکوونکو ته چې ۴٬۷۰۰
یې ښځې وې ،پرمختللې روزنه ورکړل شویده

د  ۲۰۱۰کال راهیسې ،تر  ۱۲٬۸۰۰پایښتونکي کارونه او  ۳۳سوداګریز او ۱۸
کارخانې تاسیس شوی یا په وسایلو سمبال شویدی.

د املان د اقتصادي همکاریو او پراختیا وزارت ()BMZ
د افغانستان/پاکستان  ۲۲۲څانګه
www.germancoopertion-afghanistan.de

د  ۲۰۱۷کال د جوالی میاشت

ادیت او اړیکه
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