همکاری آلمان با افغانستان

۲۰۲۰-۲۰۰۹

چنــد دهــه بحــران و خشــونت در افغانســتان ،منابــع درآمــد اکثــر
مــردم ایــن کشــور را نابــود کــرده اســت .افغانســتان بــه عنــوان یکــی
از فقیرتریــن کشــورها در اولویــت همــکاری آلمــان
قــرار دارد .وزارت امــور خارجــه آلمــان بزرگتریــن مجموعــه پــروژه
هــای باثبــات ســازی دوجانبــه در افغانســتان را اجــرا مــی کنــد .از
زمــان ســقوط رژیــم طالبــان در ســال  2001میــادی ،جامعــه جهانــی
از بازســازی ملکــی در ایــن کشــور حمایــت مــی کنــد .آلمــان بیشــتر
در والیــت هــای بدخشــان ،بغــان ،بلــخ ،کنــدز ،ســمنگان،
تخــار و پایتخــت افغانســتان ،کابــل فعالیــت مــی کنــد .موضــوع کلیــدی
در همــکاری آلمــان بــا افغانســتان ،توســعه دولــت افغانســتان اســت؛ دولتــی
کــه حقــوق بشــر را محتــرم مــی شــمارد و از آن محافظــت مــی کنــد ،بــا
فســاد و کشــت مــواد مخــدر مبــارزه مــی نمایــد ،امنیــت و سیســتم حقوقــی
قابــل اعتمــادی را فراهــم مــی کنــد،

همکاری آلمان بر اساس ارقام

و توســط شــهروندانش بــه حیــث نماینــدۀ مشــروع
و فراهــم کننــدۀ نیازمنــدی هــای اساســی مــردم،
شــناخته مــی شــود .در ایــن دورنمــا ،دولــت افغانســتان،
بــرای شــهروندانش امنیــت حقوقــی و فرصــت هــای
آتــی را فراهــم مــی نمایــد .ایــن دولــت همچنیــن
زمینــه ایفــای نقــش ،گرفتــن مســئولیت و شــکل دهــی
بــه سیاســت و اقتصــاد کشــور را بــرای شــهروندانش
فراهــم مــی کنــد.
حکومــت آلمــان ،افغانســتان را در مبــارزه بــا فقــر و
بهبــود حکومتــداری و وضعیــت اقتصــادی کمــک مــی
کنــد تــا پایــۀ ثبــات و امنیــت پایــدار فراهــم شــود.

ارقام مجموعی بشمول سبسایدی ها به سازمان های غیرحکومتی

سرمایه گزاری  4,5بیلیون یورو حکومت آلمان از سال  2009تا
سال  2020میالدی

 108سازمان ،پروژه های توسعه ای که توسط حکومت آلمان تمویل
می شوند را تطبیق می کنند

بیش از  ۶۶۴پروژه از  2009تا سال 2020میالدی

 92سازمان همکار افغان

 334ولسوالی از  34والیت افغانستان از خدمات توسعه ای آلمان در
افغانستان مستفید می شوند

حدود  22میلیون نفر از همکاری آلمان با افغانستان مستفید می شوند

با هدایت وزارت همکاری اقتصادی و توسعه آلمان ( ،)BMZهمکاری آلمان با افغانســتان به ســه موضــوع اساسی متعهد است :حکومتداری خوب ،توسعه اقتصادی
پایدار ،انکشاف شهرها و زیربنای ولسوالی ها .عـالوه بر این ،وزارت امور خارجه آلمان از پروژه هایی که مربوط به خدمات بشردوستانه ،و باثبات سازی در افغانستان
می شوند ،نظارت می کند و از تقویت نیروی پولیس و آموزش افسران پولیس حمایت میکند.
تقسیمات سکتوری بودجه وزارت امور خارجه آلمان ( )AAو وزارت همکاری اقتصادی و توسعه آلمان ( )BMZبین سال های 2020 -2009
میالدی (یورو)1
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بیلیون

694
میلیون

549
میلیون

باثبات سازی

حکومتداری خوب
و صندوق وجهی بازسازی
افغانستان2

انکشاف شهرها و
زیربنای ولسوالی ها

توسعۀ پایدار
اقتصادی

191
میلیون

برنامه ریزی
انعطاف پذیری و
همکاری فراتر از
عرصه
های اولویت3

117
میلیون

کمک های
بشردوستانه

 1نمودارها و ارقام باال که نشان دهندۀ همکاری آلمان با افغانستان می باشد ،شامل حمایت مالی فدرالی آلمان از سازمان های غیرحکومتی نمی شود.
ارقام بر مبنای تخمین ها الی اخیر سال  2020ارایه شده اند که ممکن است تغییری جزیی داشته باشند.
 2وزارت همکاری اقتصادی و توسعه آلمان ( 323 )BMZمیلیون یورو را به بخش حکومتداری خوب و  706میلیون یورو را به صندوق بازسازی افغانستان کمک میکند.
 3برنامه ریزی انعطاف پذیری و همکاری فراتر از عرصه های اولویت ،شامل برنامه های تعلیمی ،مدیریت ریسک ،مخابرات و نیز نظارت و ارزیابی می باشد.
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حکومت فدرال آلمان  706میلیون یوروی را به صندوق بازسازی افغانستان که توسط بانک جهانی اداره می شود ،کمک می کند.
از ماه جوالی سال  2020میالدی ،در مجموع  1150کارمند ،بشمول کارشناسان آلمانی و بین المللی برای سازمان هایی چون بانک توسعه ای  KFWو اداره Deutsche
 ،Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbHکه توسط حکومت فدرال آلمان به ماموریت گماشته شده اند ،در افغانستان کار می کنند.

بازسازی زیرساخت ها بین سال های  2009تا  2020میالدی 4
بیش از  ۱۵۴۰کیلومتر ( 888.6مایل) سرک ساخته و یا تعمیر شده است

بیش از  763کیلومتر ( 474،1مایل) لین برق کشیده شده که 1,26میلیون تن
را از انرژی برق مستفید می سازد

 64پل به طول مجموعی  1،8کیلومتر (بیش از  1,1مایل) بازسازی و یا ساخته
شده است

 25نیروگاه برق و نیروگاه کوچک و همچنین بیش از  240سبستشن برق
ساخته و یا ترمیم شده اند

 454مرکز تعلیمی ،اعمار ،بازسازی و تاسیس گردیده (شامل  183مکتب ابتدائیه،
 186مکتب متوسطه و لیسه 18 ،دانشگاه 67 ،مکتب حرفه ای) که 500,000
نفر از آنها مستفید شده اند

نزدیک به  400کیلومتر ( 248.4مایل) کانال آبیاری ساخته یا ترمیم شده
اند که  600,000نفر را بهره مند می سازد

بیش از  1,300سرپناه و وسایل ساختمانی برای بیجاشدگان داخلی فراهم شده
که  11,000نفر را مستفید می کند

 84شفاخانه و مرکز صحی تاسیس و یا بازسازی شده اند که بیش از
 3,4میلیون نفر از آنها مستفید می شوند

بیش از  960,000نفر از  860پروژه در بخش آبرسانی مستفید می شوند

 118ساختمان اداری و دولتی تاسیس و یا بازسازی شده اند

مشاوره ،آموزش و تعلیم و تربیه بین سال  2009تا  2020میالدی 4
بیش  870,000نفر بطور موفقانه در آموزش های فنی و حرفه ای شرکت
نمودند که  220,000تن آنها خانم بودند

بین سال های  2014تا  2018بیش از  44,500متعلم که  9,000آنها را
خانم ها تشکیل می داد ،آموزش های مسلکی را تکمیل نمودند

بیش از  230,000تن به شمول بیش از  100,000خانم در آموزش های
مسلکی شرکت ورزیدند

حدود  68,000تن به شمول  38,000زن و مرد پولیس موفقانه در صنف
های سوادآموزی ،شرکت کردند

 17,000تن که بیش از نصف آنها را زنان تشکیل می داد ،درباره تساوی
جنسیتی آموزش دیدند

کمک آلمان به صندوق وجهی قانون و نظم برای افغانستان (،)LOTFA
معاش  24,000افسر زن و مرد پولیس را تامین می کند

حدود  32,000تن که بیش از  14,000تن آنان را زنان تشکیل می داد ،در
سمینار های حقوقی شرکت نمودند

بیش از  120,000قضیه حقوق مدنی از طریق مدیریت های حقوق
(هیئت های داوری) بررسی شدند

از سال  2010بدینسو  174کارشناس ادغام شده و عودت کننده 20 ،وزارت
خانه و ریاست های مربوطه آنها را کمک نمودند

بیش از  27,000کارمند به شمول  11.000خانم در بخش تعلیم و تربیه،
در دوره های آموزشی شرکت کردند

بیش از  53,000کارمند ادارای و ماموران وزاتخانه ها که  1۰,000تن
آنها را زنان تشکیل می داد ،آموزش های پیشرفته دریافت کردند

سیستم های آبرسانی محلی در کابل ،هرات و والیت های شمالی افغانستان،
با بهره مندی از خدمات مشورتی آلمان ،توانستند  185,000خانوار را به
شبکه های آبرسانی وصل کنند .در مجموع  1.4میلیون نفر از این خدمات
مستفید می شوند

 ۴ارقام سازمان های غیر دولتی و چندین جانبه که توسط حکومت آلمان تمویل میشود ،شامل نیست.
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