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د افغانستان سره د آلمان همکاري
پــه افغانســتان کــې د څــو لســیزو تاوتریخــوايل پــه پایلــه کــې د افغانســتان د
خلکــو د عایــد رسچینــې تــر ډیــره ویجــاړ شــوی
دی .افغانســتان چــې د نــړۍ بېوزلــو هېوادونــو پــه ډلــه کــې راځــي ،د افغانســتان
رسه د آملــان هنــکارۍ لپــاره لومړيتــوب لــري .نړيوالــه ټولنــه پــه افغانســتان کــې
د  2001کال راهيســې ،د طالبانــو رژیــم لــه رانســکورېدلو څخــه وروســته د مــدين
بيارغونــې پــه برخــه کــې مرســته کــوي .آملــان د بدخشــان ،بغــان ،بلــخ ،کنــدز،
ســمنګان او تخــار واليتونــو او همدارنګــه پــه مرکــز کابــل کــې د بیارغونــې ځانګــړي
مســؤلیتونه پــه غــاړه اخیســتي دي .د افغانســتان رسه د آملــان همــکارۍ پروګـرام اســايس
اجنــډا د افغــان دولــت د بــري حقونــو د درنــاوي ،خوندیتــوب او تضمینــول ،لــه اداري
فســاد رسه مبــارزه او مخــدره توکــو لــه منځــه وړل ،د خلکــو لپــاره امنیــت برابــرول او
همــداراز بــاوري قانــوين سیســټم جــوړول چــې د داخــي اتباعــو لخــوا د هغــوی د قانــوين
اســتازي او د خدمتونــو وړانــدې کوونکــي پــه توګــه چــې د هغــوی اســايس/لومړين اړتیــاوې
پــوره کــړي ،وپیژنــدل يش.

د آملان همکاري د اعدادو په ښودلو رسه

دغــه راتلونکــی افغــان حکومــت بــه خپــل اتباعــو تــه حقوقــي
امنیــت او راتلونکــي لپــاره کاري فرصتونــه برابرکــړي .دغــه حکومــت
بــه خپــل اتباعــو لپــاره داســې فرصتونــه برابــر کــړي چــې د هېــواد
پــه ســیايس او اقتصــادي برخــو کــې ګــډون وکــړي او مســؤلیتونه
پــه غــاړه واخــي.
آملــان لــه افغانســتان رسه د بېوزلــۍ رسه د مبــارزې ،حکومتولــۍ او
همــداراز اقتصــادي حالــت ښــه کولــو پــه موخــه مرســته کــوي څــو
د دوامــداره ثبــات او امنیــت لپــاره یــو ښــه بنســټ جــوړ کــړي.

غیر حکومتي ادارو ته د مايل مرستو په شمول ټولیز اعداد

د  2009او  2020کلونو تر منځ د آلمان حکومت لخوا څه
دپاسه  ۴,5بیلیونه یورو پانګونه شوې

 108سازمانونه چې پراختیایي پروژې پلي کوي د آلمان
حکومت له خوا تمویلېږي

د  2009کال نه تر  ۲۰۲۰کال پورې  ۶۴۴پروژې پلي شوي

 92افغاني همکاره سازمانونه

د هېواد په  34والیتونو کې  334ولسوالۍ د افغانستان سره
د آلمان همکارۍ د پراختیایي خدمتونو څخه ګټه اخلي

نږدې  22میلیونه اوسېدونکي د افغانستان سره د آلمان همکارۍ
له خدمتونو برخمن کیږي

د افغانستان سره د آلمان همکارۍ پروګرام چې د آلمان اقتصادي همکارۍ او پراختیا وزارت ( )BMZپه مشرۍ په درې لویو لومړیتوبونو لکه :ښه حکومتولي ،دوامداره اقتصادي
پراختیا ،ښاري پراختیا او د ښاروالۍ زیربناء کار کوي .پر دې سربېره ،د آلمان د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې له بشري خدمتونو او ثبات راوستلو اړوند پروژو څخه څارنه
کوي .او د پولیسو ځواک جوړولو او افسرانو په روزلو کې مرسته کوي.
د  2009نه تر  2020کال پورې د آلمان اقتصادي همکارۍ او پراختیا او د بهرنیو چارو وزارتونو مالي مرستو تفصیل (یورو) 1
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میلیونه

 ۱پورتنې تفصیل کې د غیر حکومتي څو اړخیزه سازمانونو بودیجه چې د آلمان حکومت ورکړې ده ،شامله نه ده .دغه معلومات د  2020کال تر پای پورې د تخمین پر بنسټ برابر شوې او کېدای شي چې لږ توپیر ولري.
 ۲د آلمان د اقتصادي همکاریو او پراختیا وزارت ( 323 )BMZمیلیونه یورو د ښې حکومتولۍ او  706میلیونه یورو د افغانستان د بیارغونې وجهي صندوق سره مرسته کوي.
 ۳د لومړیتوب لرونکو برخو سربیره د پروګرام انعطاف او همکارۍ کې د ښوونې او روزنې پروګرامونه ،د خطر مدیریت ،اړیکې او همداراز څارنه او ارزونه شامل دي.

www.germancooperation-afghanistan.de

د آلمان فدرال حکومت  706میلیونه یورو د افغانستان د بیارغونې وجهي صندوق سره مرسته کوی چې د نړیوال بانک لخوا اداره کیږي.
د  2020کال د جوالی میاشتې راهیسې ،د آلماني او نړیوالو متخصصینو په شمول شاوخوا  1150کارکوونکي په افغانستان کې د آلمان  KfWپراختیایي بانک او همداراز د
 Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbHپه تطبیقوونکي ادارو کې چې د آلمان فدرالي حکومت له خوا ګمارل شوي دي ،کار
کوي.

د  2009کال نه تر  2020کال پورې زیربنایي اقدامونه

۴

د  1,540کیلومټره ( ۸۸۸.۶مایله) نه زیات سړکونه جوړ یا ترمیم شوي دي

تر 763کیلومټره ( ۴۷۴.۱مایله) پورې د برېښنا مزي غځول شوي یا
ترمیم شوي دي چې  ۱.۲۶میلیونه وګړي ورڅخه ګټه اخلي

 64پلونه د  ۱.۸کیلومټره (څه دپاسه ۱.۱مایله) اوږدوالي په اندازه بیارغول
شوي یا نوي جوړ شوي دي

د برېښنا د تولید  ۲۵کارخانې او کوچني ستیشنونه او همداراز د
برېښنا 240سب ستیشنونه جوړ شوي یا بیارغول شوي دي

 454تعلیمي انسټیټوټونه جوړ ،ښه یا نوي شوي دي ( 183لومړني
ښوونځي 186،ثانوي ښوونځي 18 ،پوهنتونونه 67 ،مسلکي انسټیټیوټونه
پکې شامل دي) چې شاوخوا  500,000کسان ورڅخه ګټه اخلي

نږدې 400کیلومټره ( ۲۴۸.۴مایله) د اوبو رسولو کانالونه د کرنې
لپاره جوړ یا ترمیم شوي چې 600,000څخه زیات وګړي
ورڅخه ګټه اخلي

له  1,300څخه زیات د سرپناه او ودانۍ توکي داخلي بې ځایه شويو کورنیو
ته ورکړل شوي دي چې د  11,000نه زیات کسان ورڅخه ګټه اخلي

 8۶روغتونونه او روغتیایي مرکزونه جوړ یا بیارغول شوي چې له
 3.4میلیونه څخه زیات اوسېدونکي ورڅخه ګټه اخلي

د څښاک د اوبو په سکټور کې له 8۶0څخه زیات سیستمونه نوي جوړ
شوي یا بیارغول شوي دي چې د 9۶0,000نه زیات کسان ورڅخه ګټه
اخلي

 118اداري او دولتي ودانۍ نوي جوړې شوي یا بیارغول شوي دي

د  2009کال نه تر  2020کال پورې مشورې ورکول ،روزنه او نورې السته راوړنې ۴
له  870,000څخه زیاتو کسانو چې له  220,000څخه زیات یې
ښځینه دي ،په بریالیتوب په مسلکي ښوونه او روزنه کی ګډون کړی.

د  2014او  2018کالونو تر منځ نږدې 44,500زده کوونکي چې له
 9,000څخه زیات یې ښځینه وې ،مسلکي زده کړې ترالسه کړي دي

له 230,000څخه زیاتو کسانو چې له 100,000څخه زیات یې ښځینه
وې ،په مسلکي روزنو کې ګډون کړی دی

شاوخوا 68,000کسانو چې له 38,000څخه زیات یې ښځینه او نارینه
پولیس ول ،د لیک او لوست زده کړې په کورسونو کې ګډون کړی او دغه
کورسونه یې په بریالیتوب سره سرته رسولي دي

له 17,000څخه زیاتو کسانو چې له نیمایي څخه زیات یې ښځینه وې،
د جنډر برابرۍ په برخه کې روزنه ترالسه کړې ده

په افغانستان کې د قانون واکمنۍ لپاره امانتي صندوق ( (LOTFA
سره آلمان همکاري کوي او هر کال شاوخوا 24,000پولیس افسرانو
ته د معاشونو ورکولو په برخه کې مالي مرسته کوي

له 32,000څخه زیاتو کسانو چې له 14,000څخه زیات یې ښځینه وې،
په حقوقي سیمینارونو کې ګډون کړی دی

له 120,000څخه زیات د مدني قانون قضیې د حقوق مدیریتونو
(حکمیت هیئت) له الرې اداره شوي دي

د 2010کال راهیسې 174 ،ادغام شوي او بېرته راغلي کارپوهانو د
افغانستان له 20وزارتونو او والیتي ریاستونو سره همکاري کړې ده

له 27,000څخه زیات د افغانستان تعلیمي سکټور کارکوونکي چې له
 11,000څخه زیات یې ښځینه وې ،په روزنیز کورسونو کې ګډون کړی
دی

ً
له 53,000څخه زیاتو اداري او د وزارتونو کارکوونکو ته چې تقریبا1۰,000
یې ښځینه وې ،پرمختللې روزنه ورکړل شوې ده

د آلمان سره په مشوره ،په کابل ،هرات او شمالي والیتونو کې185,00
کورنیو ته د څښاک اوبو رسولو سیسټم تنظیم شوی دی چې
ً
تقریبا  1,4میلیونه وګړي ورڅخه ګټه اخلي

 ۴د غیر دولتي او څو اړخیزو سازمانونو ارقام چې د آلمان حکومت لخوا تمویلیږی ،شامل ندي.

خپروونکي اداره:

د آلمان د اقتصادي همکاریو او پراختیا وزارت ()BMZ
د افغانستان/پاکستان  312څانګه

نیټه:

د  ۲۰۲۰کال د جوالی میاشت

		
تطبیق کونکی:

www.germancoopertion-afghanistan.de

ادیت او اړیکه:

Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
pr-unit-afghanistan@giz.de

