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۵۲

۲۲

حمایت جدید برای بيجا 
شدگان داخلی، خدمات 

شاروالی و ظرفيت سازی

به  مالی  بسته جديد کمک های بالعوض 
ارزش مجموعی ۳۲۵ میلیون دالر پروژه 

های آتی را حمايت خواهند کرد:

افغانستان
در فهرست ۱۰ برتر انعده کشورهای جهان که اقدامات الزم 

را جهت بهبود محيط تجارت رویدست گرفته است

دو صد میلیون دالر اين کمک بالعوض از 
کارموندنه   - زايی  اشتغال  پروژه  طريق 
در نظر دارد تا فرصت های اقتصادی و 
کاريابی مناسب را در شهر ها و محالت 
آسیب پذير برای عودت کنندگان و بیجا 
پروژه  اين  سازد.  فراهم  داخلی  شدگان 
دسترسی عودت کنندگان به اسناد مورد 
نیاز ملکی، زمینه سازی برای اشتغال زايی 
منظور  به  ها  زيربنا  بهبود  مدت،  کوتاه 
اصالحات  از  حمايت  و  کار  بازار  تقويت 
تشويق  منظور  به  مقررات  و  قوانین 
سرمايه گذاری، را فراهم میسازد. اين کمک 
دالر  میلیون   ۱۵۰ برگیرندۀ  در  بالعوض 
سهم اداره انکشاف بین المللی بانک جهانی 
و ۵۰ میلیون دالر سهم صندوق بازسازی 

افغانستان میباشد.

برای  بالعوض  کمک  دالر  میلیون  پنجا 
به  شهرها  در  ــذاری  گ سرمايه  ــروژه  پ
شرايط  بهبود  و  پايدار  انکشاف  منظور 
زندگی در مراکز ۹ واليت از طريق توانمند 
سازی ظرفیت شاروالی ها، بهبود مديريت 
شده.  داده  اختصاص  ها  زيربنا  ايجاد  و 
مبلغ ۲۵ میلیون دالر اين کمک مالی سهم 
و  جهانی  بانک  المللی  بین  انکشاف  اداره 
صندوق  سهم  آن  ديگر  دالر  میلیون   ۲۵

بازسازی افغانستان می باشد.

هفتاد و پنج میلیون دالر کمک مالی برای 
و  بشری  منابع  اصالحات  برنامه  تطبیق 
تغییر(  )پــروژه  افغانستان  دولت  اداری 
دولت  ــروژه  پ اين  است  قــرار  میباشد. 
پالیسی  تطبیق  راستای  در  را  افغانستان 
از  ملی  اولويت  دارای  های  برنامه  و  ها 
طريق زمینه سازی برای استخدام شفاف 
شايستگی  مطابق  دولتی  ادارات  کارکنان 
و تخصص و تطبیق اصالحات اداری در 
۱۶ وزارتخانه های کمک نمايد. اين کمک 
دالر  میلیون   ۲۵ مشمول  مالی  بالعوض 
سهم اداره انکشاف بین المللی بانک جهانی 
و ۵۰ میلیون دالر بقیه آن از وجوه تمويلی 
پرداخت  افغانستان  بازسازی  صندوق 

میشود.

کمکهای گروپ بانک جهانی در 
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افزایش دسرتسی به خدمات و سهولت 

نتایج

بربنیاد گزارش انجام تجارت سال ۲۰۱۹ گروپ بانک جهانی تحت عنوان "آموزش برای اصالت"، افغانستان با تطبیق یک 
سلسله اصالحات در سال ۲۰۱۷ میالدی در میان آن ۱۰ کشور برتر شامل گردیده است که بهبود قابل مالحظه را در راستای 
فراهم آوری تسهیالت الزم غرض انجام تجارت فراهم منوده اند. اين راپور بتاريخ ۳۱ اکتوبر سال ۲۰۱۸ پخش گرديد که 

۱۹۰ اقتصاد جهاد را در بر گرفته بود. 
افغانستان با تطبیق اصالحات در پنج شاخص در رده بندی جهانی انجام تجارت به جایگاه ۱۶۷ صعود منوده است.   
فراهم آوری تسهیالت در عرصه های آغاز تشبث جدید، دسرتسی به قرضه، حامیت ازرسمایه گذاران کوچک، پرداخت 

مالیات و حل ورشکستگی از جمله اقدامات کلیدی اصالحاتی اند که دولت افغانستان اخیراً عملی منوده است.
آغاز تشبث جديد: برای آغاز تشبث جديد، کاهش قابل مالحظه در فیس اخذ جوازنامه تجارتی بوجود آمده است. در 
نتیجه این اصالحات هزینه آغاز تجارت برای یک رسمایه گذار از ۸۲.۳ به ۶.۴ درصد میزان عاید رسانه ناخالص داخلی 

کاهش یافته است. 
دسرتسی به قرضه: دسرتسی به قرضه برای متشبثني پس از تصویب قانون افالس و ورشکستگی بیشرت گردیده است. بر اساس 

این قانون اکنون به قرضه دهندگان با اعتبار نسبت به هر دعوی ورشکستگی دیگر اولویت داده می شود.
حامیت از رسمایه گذاران کوچک: روش های مصؤنيت رسمایه گذاران کوچک به صورت بنیادی تقویت یافته که در نتیجه 
افغانستان به یکی از اقتصاد های که بیشرتین پیرشفت را در اين ساحه داشته، مبدل گردیده است. دولت افغانستان روی 

تقویت و اصالح چارچوب حقوقی تجارت نیز مترکز منوده است.
پرداخت مالیات: پرداخت مالیات با نافذ شدن قانون، قواعد و رهنمود های واضح در مورد تفتیش مالیات و الکرتونیکی 

ساخنت تادیه مالیات، ساده تر گردیده است.
حل و رسيدگی به ورشکستگي:  حل و رسیدگی به ورشکستگی با فراهم کردن زمینه ادامه تجارت به مالک دعوی در 
جریان طی مراحل حل ورشکستگی و زمینه سهم گرفنت بیشرت قرضه دهندگان در روند رسیدگی به دعوی ورشکستگی، 

بهبود يافته است.
http://wrld.bg/ybTs30o1C1d :راپور را از اينجا دريافت کرده ميتوانيد

خبر ها
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در سال ۲۰۱۳ این اداره تسهیالت تاثیر گذاری منازعات   
و اقتصاد های شکننده خود را با استفاده از تعهد همکاران 
رسمایه  تضمین  ادارۀ  تضمینات  همچنان  و  کننده  کمک 
از  پوششی  آوری  فراهم  مبنظور  جانبه  چند  های  گذاری 
رسمایه  های  پروژه  برای  اطمینان  و  ابتدایی  های  زیان 

گذاری در رشایط دشوار را ارائه کرد.

  صندوق بازسازی افغانستان

صندوق بازسازی افغانستان، که محصول همکاری مشرتک 
بین جامعه جهانی و دولت افغانستان است، موثريت برنامه 
های بازسازی را بلند مي برد. تا ۲۰ جنوری۲۰۱۹، بیشرت از ۳۴ 
متویل کننده حدود ۱۱.۴ میلیارد دالر را به صندوق بازسازی 
افغانستان تعهد منوده اند، تا این صندوق به مثابه بزرگرتین 
حامیت کننده بودیجه ملی افغانستان به گونه مطلوب قادر 
های  برنامه  برای  مالی  های  نیازمندی  تأمین  و  متویل  به 

عملیاتی و انکشافی دولت افغانستان گردد.
حامیت صندوق بازسازی افغانستان از برنامه های دارای   
اصالحات  آجندای  و  دولت  عادی  بودجه  ملی،  اولویت 
ملی  انکشاف  اسرتاتیژی  اهداف  به  دستیابی  در  پالیسی، 
از۵ میلیارد دالر  تا کنون بیشرت  افغانستان  کمک میکند. 
عادی،  بودجه  مصارف  متویل  غرض  افغانستان  دولت  به 
مانند پرداخت معاشات کارمندان ملکی، پرداخت شده، و 
همزمان  بیشرت از ۵،۱ میلیارد دالر دیگر غرض متویل پروژه 
فراهم  جاری  های  پروژه  و  شده  تکمیل  انکشافی  های 
گردیده است. الی ۲۰ جنوری۲۰۱۹، ۲۱ پروژه فعال تحت 

 ۱.۸ ارزش خالص  به  افغانستان  بازسازی  حامیت صندوق 
میلیارد در حال تطبیق میباشد.

جهت کسب معلومات بیشرت به صفحه ۳۸ مراجعه    
مناید.  

صندوق انکشاف اجتماعی جاپان
صندوق انکشاف اجتامعی جاپان،که در سال ٢٠٠٠ توسط 
دولت جاپان تأسیس گردید، منحیث یک وسیله حامیتی از 
فعالیت هائیکه مستقیامً پاسخ به نیاز های مردم فقیر و 
گروپ های  آسیب پذیر رسیدگی منوده، ظرفیت های آنها 
را ارتقا بخشیده، اشرتاک انها را در روند های انکشافی نيز 
اداره  جهانی  بانک  توسط  صندوق  این  میبخشد.  تقویت 
تا  بانک جهانی متعهد گردیدند،  میگردد. دولت جاپان و 
یک دریچهء خاصی را در داخل صندوق انکشاف اجتامعی 
املدت غرض  پروگرام های طویل  از  جاپان جهت حامیت 
و  اقتصادی  سیاسی،  ثبات  بسوی  کشور،گذار  سازی  باز 

اجتامعی، تاسیس منایند.
صندوق  مجموعی  تعهد  میالدی،   ۲۰۱۹ جنوری  الی   
انکشاف اجتامعی جاپان بالغ به ۸۵ میلیون دالر میگردید.  
این  توسط  شده  متویل  های  پروژه  از  تعدادی  اکنون  تا 

صندوق تکمیل گردیده است.  
جهت کسب اطالعات لطفاً به ویب سایت ذیل مراجعه منائید:    

http://go.worldbank.org/U5OQZVF200  

چـهارچــــــوب
مشارکت کشوری
 ۲۰۱۷ الی ۲۰۲۰ 

تنظیم  کشوری  مشارکت  چارچوب 
کننده ستراتیژی گروپ بانک جهانی 
به   ۲۰۲۰ الی   ۲۰۱۷ سالهای  برای 
منظور حمايت از افغانستان  میباشد 
که همزمان در مطابقت با چارچوب 
انکشاف  و  پیشرفت  و  صلح  ملی 

افغانستان تدوين گرديده است.
حمايت  استراتیژي  ايــن  هــدف   
دولت افغانستان در عرصه های ذيل 

میباشد:

و 	  توانمند  هــای  نهاد  ايجاد   
تطبیق  منظور  بــه  پاسخگو 
توانمند  و  سازی  ملت  اهداف 
ارايه  راستای  در  دولت  سازی 
و  مــردم  بــرای  اولیه  خدمات 
يک  نــمــودن  فــراهــم  همچنان 
رشد  منظور  به  سالم  محیط 

سکتور خصوصی.
رشد  • از  پشتیبانی  و  حمايت   

آن  تمرکز  که  فراگیر  اقتصادی 
اسکان  مانده،  عقب  مناطق  بر 
غیر پالنی شهری و مردم بیجا 
های  امنی  نا  از  ناشی  شــده 

داخلی، میباشد.
از  • شمول  همه  جامعهء  تعمیق   

طريق تسهیل دسترسی مردم به 
پرورش  زمینه های آموزش و 
معیاری و کاهش عوامل آسیب 
محروم  طبقه  میان  در  پذيری 
های  تــوده  شامل  که  جامعه، 
کثیر مردم بیجا شدهء داخلی و  
مهاجرين عودت کننده، میباشد. 

حمایت و کمکهاي گروپ بانک جهاني 

حمايت و کمکهاي گروپ بانک 
جهاني 

انکشاف  اداره  اکنون،  تا  اپریل سال ۲۰۰۲ میالدی  ماه  از 
بین املللی بانک جهانی بیشرت از ۴.۴۸ میلیارد دالر را جهت 
بازسازی اضطراری، و شش  انکشافی و  متویل پروژه های 
برنامه حامیت از بودجه ملی تعهد منوده است. این کمکها 
  ۴۳۶.۴ و  بالعوض  کمک  دالر  میلیارد   ۴.۰۴ از  متشکل 
میلیون دالر قرضه بدون مفاد يا )کریدت( می باشد. در 
افغانستان  در  فعال  پروژۀ   ۱۶ جهانی  بانک  حارض  حال 
میلیارد   ۱.۹ از  بیشرت  بر  بالغ  آن  ارزش خالص  که  داشته، 

دالر میگردد.
انکشاف  و  صلح  ملی  چهارچوب  تصویب  از  پس   
جهانی  بانک  مساعی  ترشیک  و  سهمگیری  افغانستان، 
برنامه  فراگیر  کشور طور  این  انکشافی  های  فعالیت  در 
ریزی و تنظیم گردیده است. ارایه و فراهم اوری مشوره 
متمرکز  گذاری  رسمایه  و  پالیسی  بخش  در  الزم  های 
اساسی کلسرتها: مدیریت مالی بزرگ  روی فعالیت های 
های  گذاری  تسهیل رسمایه  و  تقویت  ادارات،  ساختار  و 
های  زمینه  ایجاد  و  اقتصادی  رشد  منظور  به  خصوصی 
انکشاف  اداری،  فساد  با  مبارزه  و  حکومتداری  اشتغال، 
رسمایه برشی و فراهم سازی خدمات، سهمگیری مردم و 
و  ها  زیربنا  ایجاد  شهرنشینی،  تشویق  جنسیتی،  تساوی 

اتصاالت، استوار میباشد.
بودجه  از  از طریق کمک های حامیت  بانک جهانی،   
دولت در تطبیق اصالحات بنیادی، مخصوصاً درساحه امور 
مالی و ادارهء عامه طور فعاالنه کمک منوده است. بانک 

جهانی  با حاميت رشد ظرفیت کادر ها، مرشوعيت دولت، 
دولت  با  کننده  متویل  های  کشور  منابع  جذب  و  جلب 
اولویت  با  گذاری  رسمایه  که  ميسازد،  یقينی  افغانستان 
اکنون در  تا  بانک جهانی  باشد.  های ملی هامهنگ می 
از سکتور  تعدادی  با  گان  کننده  متویل  سایر  با  مشارکت 
هائیکه در آن مالکیت دولت و هامهنگی کمک ها الزمی 

بوده، فعالیت منوده است. 
های  پروژه  مورد  در  بیشرت  معلومات  دریافت  جهت   
تکمیل شده به سایت ذیل به صفحه پروژه ها و پروگرام 

www.worldbank.org.af :ها مراجعه منائید

اداره مالی بين المللی 

اداره مالی بني املللی، بخش سکتور خصوصی بانک جهانی، 
بسته  يک  طريق  از  افغانستان  در  را  اقتصادی  انکشاف 
برای سکتور خصوصی—به  بزرگ خدمات رسمايه گذاری 
تجارت زراعت—حاميت  مالی و  زيربنا،  ويژه سکتورهای 
و  خصوصی  سکتور  برای  گذاری  رسمايه  برنامه  ميکند. 
سکتور دولتی از طريق خدمات مشورتی )بشمول دسرتسی 
خصوصی،  بخش  حکومتداری  تقويت  مالی،  خدمات  به 
سيستم محيط زيستی و اجتامعی، تقويت صادرات ميوه 
جات، دسرتسی به انرژی پاک و اصالحات در محيط رسمايه 
گذاری( حاميت ميشود. هدف همه اين خدمات تقويت 
و رشد سکتور خصوصی  گذاری خصوصی  محيط رسمايه 

ميباشد. 
در حال حارض مجموع تعهدات و  رسمایه گذاری های   

میباشد  دالر  میلیون   ۱۵۰ بر  بالغ  املللی  بین  مالی  اداره 
ارائه  منظور  به  اداره  این  مالی  تعهد  این،  با  همزمان  و 
ذکر  شایان  میباشد.  دالر  میلیون   ۱۳.۹ مشورتی  خدمات 
است که تعهدات رسمایه گذاری این اداره شامل، رسمایه 
گذاری در سکتور مخابرات، تجارت محصوالت زراعتی و 
انکشاف بازار های مالی میباشد. نتایج برنامه های رسمایه 
گذاری این اداره در سکتور های انرژی و معارف، تاکنون 

امیدوار کننده بوده است.
      جهت بدست اوردن معلومات بیشرت به صفحه ۳۴  

     مراجعه مناید.

اداره تضمين سرمایه گذاری های 
چند جانبه 

اداره تضمین رسمایه گذاری ها  چند جانبه مبلغ ۱۱۶،۵ 
و  لبنیات  های  بخش  در  پروژه  دو  برای  را  دالر  میلیون 

تولیدات کشمیره فراهم منوده است.
در میان اولویت های اداره تضمین رسمایه گذاری های   
مستقیم  های  گذاری  رسمایه  از  حامیت  جانبه  چندین 
خارجی برای سال ۲۰۱۸ الی ۲۰۲۱ شامل میباشد که البته 
این رسمایه گذاری باید تاثیرات انکشافی مطلوب را باالی 
بهبود وضعیت اجتامعی- اقتصادی در کشور های جنگ 
زده و دارای اوضاع شکننده سیاسی وارد مناید. افغانستان 
به مثابه یکی از عمده ترین کشور ها برای تحقق اهداف 
اداره تضمین رسمایه گذاری های چندین جانبه محسوب 

میشود.
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/گروپ بانک جهانی در افغانستان      گزارش ششامهه/ فعاليت های جاری

زنان مناطق روستایی و نیمه شهری از 

پروژه ملی توامنند سازی اقتصادی زنان 

مستفید میشوند. اين پروژه گروپ های 

پس انداز را کمک ميکند تا ظرفيت شان 

را بلند بربند. به اشرتاک کنندگان این پروژه 

دسرتسی به فرصت های آموزشی، خدمات 

انکشاف تجارت و دسرتسی به خدمات مايل 

فراهم میگردد.

و  اداره  ملی  انستیتوت  اداری  کارکنان  و  استادان  تن   ۲۰
مدیریت در برنامه های تحصیلی ماسرتی اشرتاک منایند.

سایر  با  های همکاری مشرتک  تفاهمنامه  سلسله  یک   
نهایی  و  ترتیب  هندوستان  کشور  دولتی  های  انستیوت 
اند، و قرار است که پوهنتون ریوا )Reva( برای  گردیده 
حدود ۲۰۰ تن استادان انستیتوت های تعلیامت مسلکی 
رقابتی  شفاف  پروسه  یک  طی  که  افغانستان،  حرفوی  و 
واجد رشایط شناخته شوندو فرصت اشرتاک در یک برنامه 

تحصیلی یک ساله فراهم گردد.
مکاتب  ممتاز  فارغین  از  تن   ۵۲۲ تعداد  به  عالوه  بر   
تعلیامت حرفوی و مسلکی از طریق یک برنامه دارای سند 
اند، که آنان را در  از بورس های تحصیلی استفاده کرده 

بخش آموزش های بیشرت مسلکی کمک می کند. 
برای حامیت از آموزش استادان حرفوی تحت  جزء سوم، 
داخل  استادان  برای  حرفوی   و  مسلکی  انستیتوت  یک 
تن   ۹۷۲ اکنون  تا  گردید.  ایجاد   ۲۰۱۳ درسال  خدمت 
های  توامنندی  بهبود  را جهت  الزم  های  اموزش  معلمین 

تخنیکی و مهارتهای تدریسی فرا گرفته اند.

پروگرام ملی توانمند سازی 
اقتصادی زنان

۲،۷ میلیون دالر کمک بالعوض صندوق انکشاف 
اجتامعی جاپان

پروژه  یک  زنان  اقتصادی  سازی  توامنند  ملی  پروگرام 
آزمایشی سه ساله است که توسط بنیاد آغا خان افغانستان 
امور  کار،  وزارت  با  نزدیک  همکاری  و  هامهنگی  در 
اجتامعی، شهداء و معلولین تطبیق میگردد. پروگرام ملی 
به  دولت  تقاضای  اساس  به  زنان  اقتصادی  سازی  توامنند 
منظور ایجاد و انکشاف وسایل و روش ها و  تبادله تجارب 
و ارتقای سطح آگاهی زمان در مطابقت به برنامه اولویت 
ملی توامنند سازی اقتصادی زنان طرح و به فعالیت آغاز 

منوده است. به صفحه ۲۸ مراجعه منائید.
مستفید شوندگان اصلی این پروژه را زنان بی بضاعت،   
تشکیل  کشور  روستایی  محالت  در  پذیر  آسیب  و  فقیر 
میدهد. پروگرام ملی توامنند سازی اقتصادی زنان از ایجاد 
محلی  انداز(  پس  های  )گروپ  گروپ  ظرفیت  توسعه  و 
حامیت به عمل می آورد و برای اعضای آن برنامه های 
تجارت  کوچک،  کار  و  کسب  های  بخش  در  را  آموزشی 
های محلی، خدمات انکشاف تجارت و دسرتسی به منابع 
مالی برگزار میکند. یک رسوی مقدماتی در ماه اکتوبر سال 
۲۰۱۸ انجام شد و کار عملی این پروژه در ماه نوامرب ۲۰۱۸ 

آغاز میگردد.

/  معارف
دومين برنامه انکشاف مهارتهاي 

افغانستان
۵۵ میلیون دالر کمک بالعوض بانک جهانی

یک  ایجاد  راستای  در  را  افغانستان  دولت  پروژه  این 
سرتاتیژی مهارتهای حرفوی و مسلکی سازگار با نیاز های 
حامیت  انکشافی  و  اقتصادی  رشد  منظور  به  مارکیت 
انکشاف  قبلی  برنامه  از  حامیت  تداوم  به  مینامید. 
منظور  به  ها  تالش  نیز  پروژه  این  افغانستان،  مهارتهای 
و  حرفوی  تعلیامت  اداری  های  ساختار  سازی  توامنند 
مسلکی، بهبود کارایی مکاتب و انستیتوت های تعلیامت 
حرفوی و مسلکی و در نهایت بهبود ظرفیت های رقابتی 

را مورد حامیت قرار میدهد. 
تعدیل ساختاری در این برنامه در ماه جوالی ۲۰۱۷ به   
منظور تاکید مجدد روی هدف انکشافی در راستای بهبود 
و  استادان  ظرفیت  ارتقاء  مسلکی،  و  حرفوی  تعلیامت 
نصاب درسی در یک عده از سکتور های تجارتی مشخص 

تایید و در حال اجرا میباشد.
انکشاف مهارت های  برنامه  بازنگری دومین  از  هدف   
افغانستان، هامنا فراهم سازی حامیت مالی در رابطه به 
تطبیق یک سلسله اصالحات نوین و فراگیر از سوی دولت 
افغانستان  به منظور انکشاف و ارتقای مهارت ها خوانده 
تنظیم  )الف(   برگیرنده:  در  اصالحات  این  است.  شده 
نیاز  به  نظر  تخنیکی  و  حرفوی  تعلیامت  سکتور  مجدد 
مارکیت در هشت شاخص  اولویت داده شده به شمول 
ساحات، که در ان توانایی بهبود مشارکت زنان کارگر وجود 
دارد، )ب( ارزیابی متام استادان تعلیامت حرفوی وتخنیکی 
از  خارج  در  تعلیامت  ادامه  پیشنهاد  )ج(  ؛  واجد رشایط 
تنظیم منودن  و  بسیج   )د(   واجدین رشایط  برای  کشور 
استادان/  ارزیابی  پیشگام جهت حامیت  انستیتوت  چهار 
اموزش در هشت شاخص  اولویت داده شده؛ )ه( ارتقاء 
و معیاری سازی  نصاب درسی مبتنی بر اصل شایستگی 
در متام معامالت و شاخص های  اولویت داده شده، و )و( 
تطبیق یک چارچوب پالیسی به منظور هدایت اصالحات 

در استخدام ، مدیریت و اموزش استادان. 
به منظور ساده سازی، تقویت و توامنند سازی ساختار   
بهبود  بخاطر  تخنیکی،  و  مسلکی  تعلیامت  اداری  های 
تعلیامت  های  انستیتوت  و  مکاتب  کارایی  انکشاف  و 
مسلکی و تخنیکی وهمچنان بهبود ظرفیت های رقابتی، 
اپریل   ۲۱ مؤرخ   ،۱۱ فرمان شامره  افغانستان طی  دولت 
سال ۲۰۱۸ ریاست جمهوری اقدام به ایجاد اداره مستقل 
این  به  منود.   )TVETA( تخنیکی  و  مسلکی  تعلیامت 

ترتیب، صالحیت و مجوز آموزش های تخنیکی و مسلکی 
از وزیر معارف و معین تعلیامت تخنیکی و مسلکی این 
وزارت به اداره مستقل تعلیامت مسلکی و تخنیکی منتقل 
تعلیامت مسلکی و تخنیکی  اداره مستقل  گردیده است. 
تعلیامت  پالیسی  تطبیق  و  بر هامهنگی  نظارت  مسؤول 

مسلکی و تخنیکی در کشور میباشد.
بر اساس درخواست اداره مستقل تعلیامت مسلکی و   
حرفوی، بانک جهانی ارزیابی ساختاری و ظرفیتی این اداره 
را به منظور شناسایی مشکالت و بهبود مؤثریت و کارایی 
این واحد آموزشی به امتام رسانید. یک پالن عملیاتی ُمدون 
با یک فهرستی مرشح از فعالیت های مشخص به منظور 
حرفوی  و  مسلکی  تعلیامت  مستقل  اداره  ظرفیت  بهبود 

)TVETA( تهیه و ترتیب گردیده است.

چهار انستیتوت مطرح تعلیامت مسلکی و حرفوی در   
والیات هرات؛ کابل و ننگرهار در محور مترکز حامیت پروژه 
قرار دارند و انتظار میرود که پس از ظرفیت سازی ها هر 
کدام آنها به مراکز آموزش استادان و انکشاف نصاب درسی 
در داخل کشور و در سطح کشور های منطقه مبدل گردند.

نهاد داخل خدمت آموزش مسلکی استادان، که در سال   
۲۰۱۳ تاسيس گرديده، بايد تحت حاميت بيشرت قرار بگريد. 
آموزش  استاد،   ۱۰۰۰ از  بيشرت  نهاد،  اين  تاسيس  بدو  از 
مسلکی ديده و ظرفيت های پيداگوژيک انان بهبود يافته.

برعالوه آن، دومین برنامه انکشاف مهارتهای افغانستان    
از پروسه عقد یک قرارداد مشارکتی با پوهنتون پونه کشور 
هندوستان نیز حامیت تخنیکی و مالی را به عمل ِمی آورد. 
حدود  در  تفاهمنامه،  این  مواد  پرتو  در  که  میرود  توقع 

فعاليت های جاری
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تشبثات خصوصی کوچک، مانند اين 

کارخانه کوچک تولید و فروش قالین، به 

کمک پروژه دسرتسی به خدمات مالی 

توانسته اند تا کاروبار شان را رونق بدهند. 

این پروژه نوآوری های متشبثني کوچک را 

غرض دسرتسی و استفاده از خدمات مايل 

تشويق ميکند.

پروژه پاسخ سریع جهت بهبود 
وضيعت سکتور مالي افغانستان 

۴۵،۷ میلیون کمک بالعوض بانک جهانی

یک  ایجاد  راستای  در  را  بانک  افغانستان  د  پروژه  این 
و  بانکی  نظارت  بهبود  جهت  کاری  های  برنامه  سلسله 
تطبیق سیستم مدرن تادیات برای انجام معامالت موثر و 
تادیات شفاف، حامیت میکند.  مشخصاً، این پروژه برای 
»د افغانستان بانک«رشایط و زمینه ارزیابی وضعیت مالی 
مالی،  های  تفتیش  انجام  طریق  از  را  تجارتی  بانک   ١٠
که بر اساس معیارهای بین املللی صورت میگیرد، فراهم 
میسازد. نتیجه این تفتیش مالی باعث شده، تا پالن های 
عملی جهت رفع نواقص و ضعف های که در روند نظارت 
د افغانستان بانک شناسایی میگردد، طرح و عملی گردد. 

تادیات،البته  ملی  سیستم  ساخنت  مدرنیزه  همچنان   
که  نقدی،  صورت  به  معامالت  اجرای  کاهش  هدف  به 
اکنون  عمده ترین وسیله اجرای داد و ستد در افغانستان 
محسوب ميگردد؛ تغییر آن به سیستم تادیات الکرتونیکی 
پروژه  این  دیگر  اهداف  از  موبایل   یا  کارت  طریق  از 
دسرتسی  افزایش  منظور  به  همچنان  پروژه  میباشد.این 
بانکداری  انستیتوت  بانکداری،  به مهارت و فنون سکتور 
ان  فعالیت های  در عرصه گسرتش  را  افغانستان  مالی  و 

انستیتوت همکاری و حامیت مینامید.
بودجه  اولین  و  شده  بازنگری  مذکور  پروژه  ساختار   
تقویتی )۶،۷ میلیون دالر( برای آن منظور و تائید گردید. 
های  فعالیت  از  حامیت  تقویتی  بودجه  تائید  از  هدف 
تقویت  پروژه  توسط  اصالً  که  است،  تخنیکی  مشخص 
سکتور مالی حامیت می شد، پروژه مذکور در جون ۲۰۱۴ 
عمده  فعالیت  دو  الذکر  فوق  تقویتی  بودجه  شد.  بسته 
را تحت پوشش قرار می دهد: )i( فعالیت های مشخص 
جهت تقویت ظرفیت د افغانستان بانک؛ )ii( ایجاد دفرت 

ثبت قروض عامه. 
برای   )AIBF( افغانستان  مالی  و  بانکداری  انستیتوت   
بيشرت از ۷۸۰۰ تن کارکنان مسلکی بانکهای تجارتی برنامه 
های مختلف آموزشی را فراهم ساخته است، که از هدف 
تعني شده آموزش دادن به ۶۰۰۰ کارمند الی تکميل پروژه 

تجاوز کرده است.
تفتیش ۱۰ بانک تجارتی در ماه جون سال ۲۰۱۲ میالدی   

تکمیل شد. 
فربوری  ماه  در  که  عامه  اعتبارات  ثبت  های  سیستم   
در  که  منقول  اموال  بر  رهنی  ثبت حقوق  و   ۲۰۱۳ سال 
دسامرب ۲۰۱۳ در ساختار د افغانستان بانک افتتاح شدند، 
به مثابه بنیادی ترین ساختار های اداری در سیستم مالی 

 / سکتور مالی

پروژه دسترسی به خدمات مالی 
۵۰ میلیون دالر کمک بالعوض بانک جهانی

نهاد  ارتقای ظرفیت  مالی  پروژۀ دسرتسی خدمات  هدف 
های ذیربط دولت میباشد تا دردسرتسی به قرضه ها برای 
و  افزایش  متوسط  و  کوچک  کوچکرت،  تشبثات خصوصی 
بهبود رومنا گردد. این پروژه شامل دو بخش ذیل میباشد:

بخش اول: بهبود دسرتسی تشبثات کوچک به خدمات   
مالی: هدف این بخش پروژه فراهم اوری کمکهای متداوم 
از  حامیت  اداره  طریق  از  کوچک  های  قرضه  سکتور  به 
نیز  و  میباشد،  افغانستان  در  گذاری های کوچک  رسمایه 
اين اداره را کمک منوده تا نقش گسرتده تری را به عنوان 
محرک برنامه های جدید جهت افزایش دسرتسی به خدمات 
پایین  سطوح  جانب  از  آن  از  استفاده  افزایش  و  مالی 
پالن  مطابق  انفرادی(  و  کوچک  تشبثات  )بخصوص  بازار 
سرتاتیژیک جدید اتخاذ مناید. اما باالی این نکته باید تاکید 
شود که نقش اداره حامیت از رسمایه گذاری های کوچک 
در افغانستان اساساً تسهیل در بازار یابی میباشد، نه یک 

نهادی که مستقیامً کمک های تخنیکی را فراهم کند. 
رسمایه  از  حامیت  اداره  توسط  پروژه  این  اول  بخش   
گذاری های کوچک در افغانستان میباشد. این اداره یک 
بی  مردم   به  کمک  پروژه  بخصوص   اقدامات،  سلسله 
این  است.  انداخته  براه  را  بی بضاعت،   و   فقیر  نهایت 
پروژه در چهار والیت )بلخ، کرن، لغامن و تخار( به پایه 
کندهار(  و  )کابل  دیگر  والیت  دو  در  و  رسیده  اکامل 

جریان دارد. 
تاثیرات  ارزیابی  مقدماتی  از رسوی  که  ابتدایی  نتایج   
اجرای بخش اول بدست امده اند، نشان میدهد که پروسه 
انتخاب افراد در پروژه کمک به مردم  بی نهایت فقیر و  
بی بضاعت، توانسته است آنعده خانواده های را که در 
مناطق  درآن  داشتند،  قرار  اقتصادی  بد   بسیار  وضعیت 
تعین شده تشخیص منوده، که نظر به اوسط سطح زنده 
گی سایر ساکنین هامن منطقه در وضعیت بدتر برس برده 
و مسلام نیازمند کمک هستند. در مجموع، میزان بلند و 
اندک به خدمات منایانگر  قابل مشاهده فقر و دسرتسی 
مشکالت عمده فرا راه خانواده ها بوده  و اینکه پروژه 
معیشت  به  را   انها  که  توانست  خواهد  چگونه  مذکور 

پایدار نزدیک سازد. 
قرار است که یک رسوی به منظور بررسی و ارزیابی   
بی  و  فقیر  نهایت  بی  مردم  به  کمک  پروژهء  تاثیرات 
بضاعت در آنعده از محالت تحت فعالیت برنامه صورت 

گیرد که خانواده های فقیر در وضعیت بسیار بد اقتصادی 
قرار داشتند. توقع میرود که نتایج ابتدایی این رسوی در 

جون سال ۲۰۱۹ میالدی نرش گردد.
بخش دوم: بلند بردن سطح دسرتسی تشبثات کوچک   
و متوسط به خدمات مالی: هدف این است که به میزان 
دهی  قرضه  نهادهای  و  تجارتی  بانکهای  دهی  قرضه 
افغانستان  در  متوسط  و  کوچک  تشبثات  به  کوچک 
تشبثات  این  دسرتسی  ترتیب  بدین  شود،تا  داده  افزایش 
به خدمات مالی تامین گردد. از طریق این بخش پروژه، 
توسعه آژانس تضمین قرضه های افغانستان نیز حامیت 
حامیت  نیز  را  تجارتی  بانکهای  پروژه  این  گردد.  می 
تخنیکی منوده، تا ظرفیت قرضه دهی خود را به تشبثات 
کوچک و متوسط تقویت بخشند. این بخش پروژه شامل 
پوشش  تا  است  ها   قرضه  تضمین  آژانس  از  حامیت 

نهادهای قرضه دهی به تشبثات کوچک و متوسط، که در 
سطح پایین بازار قرار دارند، بهبود یابد.

تطبیق بخش دوم پروژه در ماه جون سال ۲۰۱۷ بعد   
از اجرای موافقت نامه مشارکت، که بین وزارت مالیه و 
آغاز  بود،  گردیده  امضاء  افغانستان  قرضه  تضمین  بنیاد 
شد. بخش  دوم این پروژه  تدارک تضمینات اعتباری را 

برای متشبثین متوسط و کوچک حامیت میکند. 
دامنه فعالیت های  به منظور توسعه  بازنگری  پروسه   
به  بضاعت  بی  و  فقیر  نهایت  بی  مردم  به  کمک  پروژه 
تطبیق  زمان  و  گردید  تکمیل  ننگرهار  و  پروان  والیات 
این پروژه الی ۳۰ جون سال ۲۰۲۱ میالدی گسرتش یافت. 
دیگری  مهم  های  شاخص  پروژه  این  ساختار   در  اکنون 
های  فعالیت  برای  قرضه  سهولت  سازی  فراهم  مانند، 

زراعتی و خدمات مالی دیجتل نیز شامل گردیده است.
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پروژه پاسخ رسیع جهت بهبود وضعیت 

سکتور مالی اصالحات بنیادی را در زمینه 

توامنند سازی ظرفیت نظارتی د افغانستان 

بانک به منظور تطبیق پالیسی پولی و 

شفافیت امور مالی حامیت می مناید. بانک 

مرکزی به طور مشخص روی ارتقاء ظرفیت 

بانکداری و مهارتهای کارکنان این نهاد رسمایه 

گذاری منوده و هم اکنون برای بیش از ۲۵ 

فيصد از کارمندان این بانک زمینه ادامه 

تحصیالت عالی و اشرتاک در برنامه های 

آموزشی مسلکی فراهم گردیده است. 

بخش متمم یکدیگر مترکز دارد:
تخنیکی 	  و  اداری  ساختار  تقویت  و  سازی  توامنند   

ادارات ذیربط و حامیت از انکشاف یک چارچوب 
برای مدیریت رسمایه گذاری عامه،

مشارکت 	  مرکزی  اداره  ساختار  و  ایجاد  از  حامیت   
انکشاف پالن  و  تدوین  سکتور خصوصی و دولتی، 
وظایف  الیحه  و   ها  مسؤولیت  ترتیب  و  تجارتی 

اداره، و 
مدیریت پروژه	 

 پروژه حمایت بخاطر بهبود امور مالی
۲۵ میلیون دالر کمک بالعوض اداره انکشاف بین املللی 

۷۵ میلیون دالر کمک بالعوض صندوق بازسازی افغانستان

۱۰۰ میلیون دالر دولت افغانستان

 پروژه حامیت به منظور بهبود امور مالی به هدف تقویت 
مدیریت امور مالی دولت از طریق تقویت ظرفیت ادارات 
و وزارتخانه های کلیدی حکومت به شمول وزارت مالیه، 
اداره ملی تدارکات و اداره عالی تفتیش طرح گردیده است. 
این پروژه دولت افغانستان را در راستای تطبیق پالن اجراآت 
بهبود امور مالی از طریق تامین وجوه مالی و رسمایه گذاری 

حامیت می مناید.
بهبود  و  انسجام  برگیرنده  در  پروژه  این  انکشافی  پالن   
و  مصارف  بهرت  مدیریت  داخلی،  عواید  آوری  جمع  امور 
تدارکات و تقویت فرهنگ مدیریت مبتنی بر آجراآت در 
چهار  به  پروژه  این  های  فعالیت  باشد.  می  مالیه  وزارت 
بخش عمده متمرکز می باشد: )الف( بهبود میزان تطبیق 
عواید  سهم  افزایش  )ب(  أفغانستان؛  در  انکشافی  بودجه 
داخلی در فیصدی تولید ناخالص داخلی؛ )ج( افزایش میزان 
انطباق پذیری امور مالی مبتنی بر توصیه های تفتیش؛ و )د( 
بهبود در ظرفیت اداری، که با آن نیازمندی دراز مدت برای 

کمک های تخنیکی کاهش یابد.
مبلغ ۲۵ میلیون دالرامریکایی مورد نیاز برای متویل این   
مبلغ  و   )IDA( املللی  بین  انکشاف  اداره  سوی  از  پروژه 
افغانستان  بازسازی  صندوق  آنرا  دیگری  دالر  میلیون   ۷۵
)ARTF(، که به منایندگی از ۳۴ کشور متویل کننده مدیریت 
آنرا بانک جهانی برعهده دارد، فراهم می مناید. این کمک 
مالی از سوی کمیته رهربی صندوق بازسازی افغانستان به 
تاریخ ۱۳ ماه دسامرب سال ۲۰۱۷ و از سوی هیات مدیره بانک 
جهانی به تاریخ ۱۹ دسامربهمین سال مورد تصویب قرار 
گرفت. مدیریت و مالکیت این پروژه را دولت افغانستان 
برعهده دارد، چنانچه که در جنب رسمایه گذاری تذکر یافته 
جامعه جهانی، دولت افغانستان نیز به ارزش ۱۰۰ میلیون 

دالر را در این راستا رسمایه گذاری منوده است.
 پروژه حامیت به منظور بهبود امور مالی متعهد است تا 
در رشایط دشوار انکشافی زمینه حامیت سرتاتیژیک را برای 
مالی  امور  بهبود مدیریت  فراهم سازد.  افغانستان  دولت 

کمک مالی با برنامه پاليسی 
انکشاف مشوقه ها در افغانستان 

 ۱۰۰ میلیون دالر کمک مالی بالعوض بانک جهانی
بازسازی  بالعوض صندوق  مالی  کمک  دالر  میلیون   ۳۰۰

افغانستان

مشوقه  انکشاف  پالیسی  برنامه  اجراییوی  های  فعالیت 
ها از إصالحات کلیدی در چارچوب ملی صلح و انکشاف 
تطبیق  راستای  در  آورد.  می  عمل  به  افغانستان حامیت 
پرداخت  تعهد  جهانی  جامعه  زمینه،  این  در  ها  فعالیت 
به  را  بالعوض  کمک  امریکایی  دالر  میلیون   ۴۰۰ حدود 
ارایه  و  سازی  فراهم  منظور  به  أفغانستان  دولت  بودجه 
خدمات اساسی، انسجام پالیسی های دارای اولویت ملی 

و اصالحات اداری انجام میدهد.
این فعالیت های پالن شده در مطابقت و هامهنگی   
با برنامه های سه ساله دولت در راستای تطبیق اصالحات 
پالیسی قرار دارند. اصالحات تحت حامیت این برنامه به 
دو بخش متمرکز اند: )الف(: تقویت چارچوب پالیسی به 
منظور حامیت از مؤثریت خدمات دولت، رسمایه گذاری 
بهبود  )ب(:  و  اجتامعی؛  مشارکت  تقویت  و  خصوصی 

پالیسی و چارچوب اداری برای مدیریت مالی دولت.
اصالحات برنامه ریزی شده تحت بخش اول به توسعه و   
تقویت سیستم های تادیات الکرتونیکی از طریق موبایل؛ 
إصالحات خدمات ملکی؛ دسرتسی به قرضه؛ إصالحات در 
آبی  منابع  از  استفاده مؤثر  و  اجاره زمین  انرژی؛  سکتور 
متمرکزخواهد بود. به همین ترتیب محور إصالحات پالن 
شده در بخش دوم  به بهبود سیستم مدیریت مالی دولت؛ 
بهبود مدیریت مالیات و بهبود حسابدهی در أمور مالی 

دولت متمرکز خواهد بود.

افغانستان:
برنامه حمایت مشارکت سکتور 

دولتی و خصوصی و مشوره در 
بخش سرمایه گذاری عامه 

۲۰ میلیون دالر کمک مالی بانک جهانی

۳۰ میلیون دالر کمک مالی صندوق بازسازی افغانستان

برنامه حامیت مشارکت سکتور دولتی و خصوصی با دولت 
افغاستان، بویژه اداره مرکزی مشارکت سکتور خصوصی و 
دولتی در وزارت مالیه کمک میکند، تا رهنمود های امکان 
را  دولتی  و  خصوصی  های  پروژه  مشارکت  برای  پذیری 

ترتیب و ارائه دهد.
سه  به  پروژه  این  گذاری  و رسمایه  ها  فعالیت  محور   

این دو  فعالیت  و  ایجاد  با  افغانستان محسوب میشوند. 
به  متوسط  و  کوچک  متشبثین  درخواست  برای  سیستم 
منظور دسرتسی شان به قرضه های بانکی و حامیت بانک 
زیاد  سهولت  قرضه  خدمات  آوری  فراهم  راستای  در  ها 

بوجود آمده است.
ایجاد و مدرنیزه ساخنت سیستم های تادیات الکرتونیکی   
از طریق کارت یا موبایل که تحت سیستم تادیات الکرتونیکی 
افغانستان که در ۲۶ اپریل ۲۰۱۶ توسط د افغانستان بانک 
افتتاح گردید، نهایی گردیده است. پروسه تدارکات به منظور 
انکشاف سیستم تادیات الکرتونیکی نهایی گردیده و قرارداد 
 ۲۰۱۶ اپریل   ۱۵ تاریخ  به  رشایط  واجد  رشکت  برای  آن 
اعطا گردید. سیستم تادیات الکرتونیکی در مدرنیزه ساخنت 
به گونه شفاف و مؤثر نقش کلیدی  تادیات  سیستم ملی 
الکرتونیکی  تادیات  جدید  سیستم  ایجاد  با  دارد.  برعهده 
نقش میانجیگری مالی توامنند گردیده و مصؤنیت و مؤثریت 

سیستم مالی افزایش می یابد.
در ماه اکتوبر ۲۰۱۶ دومین کمک مالی به ارزش )۲۰   
تقویتی  بودجه  این  گردید.  تایید  و  منظور  دالر(  میلیون 

اضافی در ایجاد یک سیستم مجهز بانکی هزینه خواهد 
شد که به اساس آن د افغانستان بانک قادر خواهد بود 
که مدیریت خطرات سکتوری را به گونه بهرت انجام داده و 

نقش نظارتی اش را توامنند سازد. 
همزمان با این، مترکز بیشرت بر رسمایه گذاری روی ارتقاء   
ظرفیت کارمندان د افغانستان بانک معطوف خواهد بود، 
انکشاف  پروگرام  یابد.  انکشاف  شان  نظارتی  ظرفیت  تا 
استعداد های کارمندان د افغانستان بانک در ماه فربوری 
لیسانس و  برنامه های  اغاز گردیده که فیس  سال ۲۰۱۸ 
ماسرتی کارمندان واجد رشایط را در کابل فراهم مینامید. 
د  کارکنان  از  تن    ۷۰۰ حدود  در  ببنيد(   ۱۲ )صفحه 
افغانستان بانک در برنامه های مسلکی و تحصيلی شامل، 
و ۲۲۰ تن انها از برنامه های در مقاطع لسانس و ماسرتی 

فارغ گردیده اند.
تبادله  منظور  به  بانک  افغانستان  د  همچنان یک هيأت 
معلومات و تجارب در بخش تطبیق برنامه های اصالحات 
به منظور ارتقاء سیستم بانکی در ماه فربوری سال ۲۰۱۸، 

از بانک دولتی کشور بنگالدیش دیدار به عمل آورد. 
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د افغانستان بانک به منظور تحقق اهداف دراز مدت
به ارتقای ظرفیت کارکنان این نهاد متعهد است

برشی مدینه  منابع  بخش  کارکنان  از  تن  یک  رسولی 
که  است  سال  چهار  مدت  بانک  افغانستان  د 
دولت  کارکنان  معاشات  اسناد  بررسی  مسئولیت 
و متقاعدین را برعهده دارد و در راستای اجرایی 

وظایف محوله اش با کدام مشکل جدی روبرو نشده است. 
مدینه ۲۷ ساله که دیپلوم دو ساله رشته مدیریت و اداره را دارد، به دلیل   
نداشنت رشایط الزم نتوانسته در سمت های باالتر ارتقاء کند. او هم چنان به 
دلیل چالش های اقتصادی نتوانسته بود به تحصیالت عالی اش ادامه دهد. او 
می گوید، "من همواره در تالش فرصتی بودم تا بتوانم روزی مدرک لیسانس 
در رشته  اداره تجارت را بدست آورم، اما بنابر مشکالت اقتصادی نتوانستم به 

تحصیل ادامه بدهم." 
طریق  از  بانک  افغانستان  د  و  شد  برآورده  رسولی  مدینه  آرزوی  باالخره   
پروژه پاسخ رسیع جهت بهبود وضعیت سکتور مالی رشایط تحصیلی را برای 
او در پوهنتون خصوصی کاردان فراهم منود. مدینه یکی از ۷۰۰ کارمند دیگر 
این  انکشاف مهارت های  پروگرام  بانک است که در چهارچوب  افغانستان  د 
بانک توانست دوره تحصیالت اش را در ماه فربوری سال ۲۰۱۸ میالدی به امتام 
برساند. بانک مرکزی افغانستان در رشته های مرتبط مالی و بانکداری با حامیت 
پروژه فوق الذکر زمینه تحصیلی را در مقاطع لیسانس و ماسرتی برای بیشرتین 
تعداد کارمندان واجد رشایط این نهاد فراهم ساخته است. قرار است که این 
کارمندان در کورس های مرتبط تخصصی در بخش تفتیش داخلی و مبارزه با 
وارد  سپس  و  منوده  اشرتاک  املللی  بین  های  نامه  تصدیق  کسب  با  پولشویی 

سیستم مالی و اقتصادی دولت شوند.

رسمایه گذاری باالی مردم
د افغانستان بانک با داشنت ۲۵۰۰ کارمند در ۵۱  مناينده گی در رسارس کشور 
برای ارتقای مهارت های حرفه یی و مسلکی کارکنانش اهمیت قايل است و 
روی دانش و مهارت مسلکی آنها به منظور افزایش کارایی این نهاد مالی رسمایه 

گذاری می کند.
هدف این رسمایه گذاری بلند بردن توانایی د افغانستان بانک است تا نقش   
موثر را در تطبيق مقررات و سياست های پويل، و تامین شفافیت و ثبات در 

نظام مالی افغانستان ايفا کند.
برشمل پرسلی ريیس منابع برشی د افغانستان بانک می گوید: "د افغانستان   
بانک یک نهاد تخنیکی و حرفه یی بوده و نیازمند کارکنان مسلکی می باشد. مترکز 
اساسی این پروژه روی ظرفیت سازی و تقویت مهارت های کارکنان بانک مرکزی 
است. ما ارزش این پروژه را میدانیم و مطمنئ هستیم که نتایج موثر این پروژه در 

پایان کار آن هویدا شده و تغییرات را در امور روزمره شاهد خواهیم بود."

آقای پرسلی در ادامه می گوید با تطبیق این برنامه بانک مرکزی قادر خواهد    
شد تا معیار های بین املللی سیاست گذاری پولی را بدست آورد و این امر تنها 

از راه داشنت کارکنان حسابده و مسلکی میرس میشود. 
افغانستان  د  داخلی  تفتیش  عمومی  مسوول  توتاخیل،  گل  اصیل  همچنان   
بانک اذعان می دارد که کارکنان بانک مرکزی نیاز اشد به ارتقای ظرفیت به 
منظور انجام امورمحوله  پولی و مالی در این بانک دارند. توتاخیل می گوید: 
"در حال حارض هیچ کدام از کارکنان اداره تفتیش داخلی بانک مرکزی دارای 
یک تصدیق نامه معترب بین املللی در بخش تفتیش ونظارت امور مالی نبوده 
و این یکی از واقعیت های تلخ این اداره می باشد." توتاخيل خود نیز اکنون 
مرصوف تحصیل دریکی از رشته های امور مالی بوده و ۴۴ همکار اش را نیز 

تشویق می کند تا تحصیالت عالی شان را ادامه دهند.
اله روهی یکنت از آمرین رياست  تفتیش داخلی د افغانستان بانک  ذبیح   
میگوید: " یکی از راهکار های مبارزه با فساد و عیار ساخنت فعالیت های بانک 
با استندرد های بین املللی، هامنا رسمایه گذاری باالی ظرفیت سازی و مجهز 
ساخنت کارکنان د افغانستان بانک با مهارت های حرفه یی مطابق با نیازمندی 

روز می باشد." 

نتایج1۲/

حدود بیست و پنج درصد کارکنان د افغانستان بانک در حال فراگیری دوره های تحصیالت عالی و آموزش 	 
های تخصصی در چارچوب یک برنامه ارتقای ظرفیت به منظور ارتقای ظرفیت این بانک می باشند.

بانک مرکزی با بلند بردن سطح دانش و مهارت های مسلکی کارکنان اش در تالش است تا ظرفیت این نهاد 	 
را در پیاده سازی مقررات و نیز در تامین شفافیت، تطبیق سیاست پولی و حفظ ثبات نظام مالی افغانستان 

بلند ببرد. 
پروژه پاسخ سریع جهت بهبود وضعیت سکتور مالی بانک مرکزی افغانستان را در راستای تطبیق این اهداف 	 

حمایت می نماید.

”

یکی از راهکار های مبارزه با فساد و عیار “   
ساخنت فعالیت های بانک با استندرد های بین املللی، 

هامنا رسمایه گذاری باالی ظرفیت سازی و مجهز 
ساخنت کارکنان د افغانستان بانک با مهارت های حرفه 

یی مطابق با نیازمندی روز می باشد.
–ذبیح اله روهی، یکی از امرين ریاست تفتیش داخلی د افغانستان بانک
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  پروژه حامیت به خاطر بهبود امور مالی در 

رشایط حساس تالش های دولت افغانستان 

را در راستای تقویت مدیریت امور مالی، 

انکشاف زمینه های جمع آوری عواید و 

دستیابی به خودکفایی اقتصادی حامیت می 

مناید. اولویت این پروژه تقویت و نگهداری 

ظرفيت ها، به ويژه ظرفيت های زنان،  

ميباشد. برای شناسایی و ظرفيت سازی زنان 

برنامه های گسرتده در وزارت ماليه ايجاد 

گرديده است.

پروژه مدرنيزه سازی بانک های 
های دولتی 

۴۰ میلیون دالر کمک مالی بانک جهانی

هدف این پروژه تقویت ساختار های اداری و حقوقی بانک 
های دولتی و افزایش ظرفیت و مؤثریت عملیاتی این بانک 
ها درنظام اقتصادی افغانستان است. این پروژه که توسط 
وزارت مالیه عملی میشود، قرار است محور فعالیت های 
خویش را روی نوسازی، شفافیت و کارایی سه بانک دولتی 
افغان و پشتی  بانک ملی  بانک،  افغانستان که نوی کابل 
بانک می باشند، متمرکز مناید. در نظر است که از طریق این 
پروژه ساختار ها و سیستم های تکنالوژی معلوماتی ُمدرن 
و ُمدل های تجارتی پایدار به منظور حامیت از انکشاف و 

رُشد اقتصادی فراگیر ایجاد و مورد بهره برداری قرار گیرند.
این پروژه از ماه اپریل سال ۲۰۱۸ به فعالیت آغاز کرده است 
که از تقویت چهارچوب مدیریت مشرتک بانک های دولتی 
به هدف انکشاف یک پالیسی مالکیت و ایجاد یک واحد 

مالکیت بانک های دولتی حامیت می کند. 

پیرشفته مبادله معلومات نیز در این مراکز اضافه گردیده 
اند. همچنان ریاست عمومی گمرکات افغانستان یکسلسله 
مدیریت  انتخابی  های  شاخص  در  را  نیاز  مورد  تعدیالت 
سیستم خطرات ایجاد منوده است که با تطبیق آن نتایج 
مطابق  اموال  فزیکی  تفتیش  کاهش  زمینه  در  مثبتی 
اظهارنامه های گمرکی رومنا گردیده است. قابل تذکر است 
توسعه سازمان ملل متحد  و  تجارت  کنفرانس  قرارداد  که 
)UNCTAD( برای تطبیق سیستم اسیکودا در افغانستان 
نیز برای ۳ سال آینده متدید گردیده است که مطابق آن 
انتظار میرود که دامنه تطبیق این سیستم به والیات بیشرت 
کشور گسرتش یابد. مطالعه امکان سنجی آغاز کار دریچه 
یک  ایجاد  و   )National Single Window( ملی  واحد 
ویب سایت معیاری معلومات تجارتی جریان دارد و انتظار 

میرود که الی ماه جون سال ۲۰۱۹ تکمیل گردد.
طرح  تدارکات  ملی  اداره  تدارکات:  در  اصالحات  )ث(   
سیستم تدارکات الکرتونیکی دولت )eGP( را ایجاد و در 
راستای تقویت و توسعه فعالیت های آن ترکیبی از سیستم 
تطبیق منوده  و  انکشاف  مراحل مختلف  در  را  ذیل  های 
است که مطابق آن معلومات جامع پیرامون فرصت ها و 
رشایط پروژه های تدارکاتی به مردم و سکتور خصوصی از 
طریق ویب سایت این اداره به گونه منظم پیشکش میگردد: 
 )ii( سیستم مدیریت قرارداد های تدارکات افغانستان؛ )i(
سیستم تسهیالت تدارکاتی افغانستان؛ )iii( سیستم نظارت 
بر پیرشفت قرارداد های افغانستان؛ و )iv( سیستم طبقه 
بندی و ثبت عرضه کنندگان خدمات و تولیدات. اداره ملی 
و  نظارت  برای  را  مشخصی  رشایط  و  تسهیالت  تدارکات 
حضور منایندگان سکتور خصوصی و جامعه مدنی از روند 
همه  دسرتسی  های  معیار  همچنان  و  تدارکات  جلسات 
جانبه به معلومات مندرج در قرارداد ها را فراهم ساخته 
است. چارچوب سیستم تدارکات برای دو وزارتخانه تکمیل 
تقویت  منظور  به  اند.  گردیده  فعال  امتحانی  طور  به  و 
تدارکات  اداره ملی  ظرفیت های تخنیکی و تخصصی در 
کار روی آموزش و استخدام مرکزی ۶۹۷ بست ) منابع برشی 
که به کادرهای مسلکي تبديل خواهند شد.( تکمیل گردیده 
است. قابل تذکر است که اداره ملی تدارکات برای کارمندان 
تازه تقرر یافته برنامه های مستقیم کارآموزی و اساسات 

کلیدی را آموزش داده است.
)ج( ظرفیت اداری و مدیریت اجراآت: به عنوان بخشی   
از تالش های دولت جمهوری اسالمی أفغانستان در راستای 
تطبیق اجندای اولویت تشکیل "Tashkeel first"، سلسله 
مورد  ادارات  متام  سطح  در  تخنیکی  ملی  های  کمک  از 
حامیت پروژه حامیت به منظور بهبود اُمور مالی )وزارت 
مالیه؛ اداره ملی تدارکات و اداره عالی تفتیش( آغاز گردیده 
است. وزارت مالیه به طور خاص پیرشفت قابل مالحظه ی 
این  تخنیکی  از کمک های  مطلوب  استفاده  زمینه  در  را 
مالیه  وزارت  استفاده  میزان  و  است  آورده  بدست  پروژه 
از این کمک ها بالغ بر ۵۳ درصد می باشد. محور کمک 
امورمالی  بهبود  منظور  به  حامیت  پروژه  تخنیکی  های 

بیشرت به اولویت بندی انکشاف متداوم ظرفیت ها؛ بویژه 
ارتقای ظرفیت  زنان متمرکز است. این بخش در برگیرنده 
راه اندازی برنامه های جامع به هدف شناسایی و ارتقای 
سازی  زمینه  و  مالیه  وزارت  در  زنان  بالقوه  های  مهارت 
طریق  از  ملکی  خدمات  های  بست  در  آنها  جذب  برای 
طریق  از  که  باشد  می  کارآموزی  های  برنامه  در  اشرتاک 
رشایط  واجد  زنان  و  دخرتان  اشرتاک  زمینه  متذکره  پروژه 
مساعد میشود. این پروگرام های ارتقای ظرفیت از طریق 
یک معیار مشخص در برنامه پالیسی انکشاف مشوقه ها با 
حداقل ۳۰ درصد مشارکت زنان درادارات خدمات ملکی، 
شده  ریزی  برنامه  مدیریت  بلند  های  بست  در  منجمله 
رهنمودی  گزارش  یک  اجراآت،  مدیریت  لحاظ  از  است. 
و  مهارت های رهربی مشارکتی  آموزش  منظور  به  مرشح 
تقویت انسجام و اثر بخشی تیم های رهربی در چارچوب 
پروژه حامیت به منظور بهبود أمور مالی تدوین و تکمیل 
این  های  توصیه  و  دستورالعمل  تطبیق  است.  گردیده 
گزارش به حامیت گروپ بانک جهانی آغاز گردیده است. 
تیم کاری بخش مدیریت اجراآت وزارت مالیه نیز سیستم 
اطالعات مدیریت اجراآت أفغانستان )APMIS( را ایجاد و 

به دسرتس عامه مردم قرار داده است.

دولت و تقویت تالش ها به منظور تنظیم و جمع آوری 
عواید از جمله اهداف کلیدی دولت أفغانستان به منظور 
خودکفایی اقتصادی این کشور پنداشته میشود. در راستای 
رشایط  به  توجه  با  مطلوب  انکشافی  نتایج  به  دستیابی 
دشوار سیاسی – اقتصادی در افغانستان، پروژه حامیت به 
منظور بهبود امور مالی بخش عمده از کمک های تخنیکی 
بانک جهانی را با خویش حمل میکند که در برگیرنده یک 
پروگرام جدید مشوقه ها و تامین کمک بالعوض مالی برای 
طرح و تطبیق پالیسی های انکشافی می باشد. این رویکرد 
بالنوبه سبب تشویق رسمایه گذاری دولت به منظور ترسیع 

پیرشفت ها در زمینه اصالحات تخنیکی میگردد.
در  مالی  امور  بهبود  منظور  به  پروژه حامیت  فعالیت   
این پروژه و  جنوری سال ۲۰۱۸ آغاز گردید. روند تطبیق 
پیرشفت ها در راستای دستیابی به اهداف سرتاتیژیک آن 
در  کلیدی  های  پیرشفت  کنون  تا  میگردد.  ارزیابی  مؤثر 

تطبيق اين پرژه قرار ذيل می باشند:
)الف( پروسه های بودجه سازی؛ پالیسی مالی و پالیسی   
اصالحات  آمیز  موفقیت  طور  به  مالیه  وزارت  انکشافی. 
همه جانبه را در روند بودجه سازی از طریق تدوین یک 
چارچوب مشخص برای پیشنهاد و ارایه سند بودجه برای 
متامی نهاد های دولتی ایجاد منوده است. اصالحات در این 
زمینه نه تنها سبب ایجاد تسهیالت به منظور دسرتسی به 
معلومات سرتاتیژیک و بهبود در ارایه مؤثر جزییات بودجه 
را فراهم ساخته است، بلکه ادارات ذیربط دولتی را قادر 
ساخته است تا یک بودجه پاسخگو به جندر را ترتیب و 
تهیه منایند. پروژه های انکشافی به طور مداوم با هدف 
قرار  ارزیابی  و  تحلیل  مالی مطلوب مورد  امکانات  ایجاد 
گرفته تا آنعده پروژه های که اجراآت و تاثیر گذاری کمرت 
دارند، شناسایی گردیده و در صورت لزوم به لغو آنها اقدام 
مقتضی صورت گیرد. برنامه های دارای اولویت ملی تکمیل 
گردیده اند و پیرشفت چشمگیری در راستای تطبیق پالن 
های اجرایی آنها صورت گرفته است. طرح اجرایی بودجه 
ملی سال ۱۳۹۸و چارچوب زمانبندی آن به طور مؤفقانه 
در  بودجه  مرتبط  اسناد  محتوای  است.  گردیده  تکمیل 
مالی  وجوه  و  مالی  خطرات  پیرامون  جزییات  برگیرنده 

احتیاطی میباشد.
بین  صندوق  تخمین  اساس  به  مالیات:  مدیریت  )ب(   
داخلی  عواید  سقف  که  میرود  توقع   ،)IMF( پول  املللی 
درصد   ۱۱.۸ حدود  به  میالدی   ۲۰۱۸ سال  در  افغانستان 
تولید ناخالص داخلی برسد، که این میزان عواید بیشرت از 
هدف تعیین شده پروژه حامیت به منظور بهبود اُمور مالی 
 )VAT( افزوده ارزش  بر  مالیات  برنامه  تطبیق  باشد.  می 
پالن  تطبیق  و  افغانستان  عواید  عمومی  ریاست  از سوی 

ریاست مالیه دهندگان بزرگ تحت کار می باشد. 
)ت( مدیریت گمرکات: کار نصب سیستم های خودکار   
والیات  در   )ASYCUDA( گمرکی  معلومات  تبادله 
کشور  گمرکات  اداره   ۱۸ اکنون  هم  و  دارد  جریان  کشور 
این مودل های  با  اند. همزمان  باهم دیگر وصل گردیده 
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سازمان ملل متحد برای ارزیابی میزان مرگ و میر مادران 
از ارقام و آمار موجود استفاده میکند، تا در کوتاه ترین 
زمان ممکنه واقعات مرگ و میر مادران را در افغانستان 

تخمین مناید.
تخمین های فعلی در رسوی صحت نفوس افغانستان   
قراردادن  پوشش  تحت  بلند  گراف  با  کامل  مغایرت  در 
واقعات والدت های موفق قرار دارد )۵۰،۶ درصد افزایش 
نسبت به ۱۵،۶ فیصد در سال ۲۰۰۳ دیده میشود(. چنانچه 
که بهبود کیفیت مراقبت های صحی در نظر سنجی های 
مختلف صحی؛ بهبود دسرتسی فزیکی به خدمات صحی 
)چهار برابر افزایش در دسرتسی به تسهیالت صحی نسبت 
تاثیر  های  شاخص  سایر  در  پیرشفت  و  ۲۰۰۲(؛  سال  به 
گذاری )به طور مثال: رقم مرگ و میر اطفال زیر پنج سال؛ 
به ۵۵ مورد در هر ۱۰۰۰ والدت( رومنا گردیده است. سایر 
رسوی های مربوط نیز رقم مرگ و میر مادران را کمرت از 

۱۲۹۰ تخمین کرده اند.

پیرشفت در عرصه سکتور 
صحت

میزان مرگ و میر اطفال زیرسن 
پنج سال از سال ۲۰۰۳ میالدی 

الی ۲۰۱۸ میالدی از ۲۵۷ به ۵۵ 
واقعه درهر ۱۰۰۰ والدت زنده، 

کاهش یافته است.

میزان مرگ و میر نوزادان از سال 
۲۰۰۳ میالدی الی ۲۰۱۸ میالدی 
از ۵۳ به ۲۳ واقعه درهر ۱۰۰۰ 
والدت زنده، کاهش یافته است.

تعداد مراکز صحی فعال از ۴۹۶ 
در سال ۲۰۰۲ به بیش از ۲۸۰۰ 

در سال ۲۰۱۸ افزایش یافته، 
در حالیکه در عین زمان میزان 
کارمندان زن در این مراکز نیز 

افزایش  داشته است. 

میزان والدت ها با حضور 
کارمندان صحی مجرب دربین 

قرش کم در آمد  از ۱۵.۶ درصد به 
۵۹ درصد افزایش یافته است.

  
پوشش مصئونیت صحی موسوم 
به )PENTA3(  یا )مجموع پنج 
واکسین در یک پوشش، دیفرتی، 

سیاه رُسفه ، تیتانوس و هیپاتیتس- 
B بیشرت از دوچند، یعنی از ۲۹ 

درصد به ۶۱ درصد در میان 
اطفال دارای سنین ۱۲ تا ۲۳ ماهه 
ء  قرش کم در آمد، افزایش یافته 

است.

استفاده از تابلیت های ضد حامله 
گی ) استفاده از هر روش جدید( 

از ۱۹،۵ درصد به ۱۹،۸ درصد 
افزایش یافته است.

به کمک پروژه های صحي، مانند پروژه 

صحتمندی، تعداد مراکز و کلنیک های صحی 

در افغانستان به مقایسه سال ۲۰۰۲ میالدی 

چهار مرتبه افزایش یافته است. اهداف پروژه 

صحتمندی بهبود عرضه خدمات صحی، 

تقویت سیستم صحی و افزایش دسرتسی 

به مراقبت های صحی، و افزایش تقاضا 

و مسوولیت پذیری جامعه برای خدمات 

اساسی صحی می باشد.

در نظر گرفته شده است، که این نشان دهنده نیاز برای 
مرفوع ساخنت موانع بیشرت برای دسرتسی زنان به خدمات 
می باشد. افغانستان هم چنان از جمله کشور های دارای 
بلند ترین سطح سوء تغذیهء اطفال در جهان می باشد. 
حدود ۳۶.۶ فیصد اطفال زیر سن پنج سال از سوء تغذیه 
مزمن رنج می برند و زنان و اطفال با فقدان بسیار زیاد 

ویتامین و مواد معدنی مواجه هستند. 
در  زایامن  و  والدت  حین  مادران  میر  و  مرگ  رقم   
افغانستان به طور بی سابقه  ای به ۱۶۰۰ مورد در هر۱۰۰ 
هزار والدت در سال ۲۰۰۲؛ کاهش یافته است. در گزارش 
رسوی صحت نفوس افغانستان که در سال ۲۰۱۵ توسط 
اداره احصاییه مرکزی به کمک مالی اداره انکشافی ایاالت 
متحده امریکا انجام یافته؛ در هر ۱۰۰ هزار مورد والدت 
از ۱۲۹۰ مورد مرگ و میر مادران سخن گفته شده است. 
تخمین  رقم  که  میرسد  نظر  به  این رسوی  در  اینحال؛  با 
مرگ و میر بلند تخمین شده باشد. گروه کاری بین املللی 

/ صحت
برنامه صحتمندی افغانستان

۱۴۰ میلیون دالر کمک مالی بالعوض بانک جهانی
بازسازی  بالعوض صندوق  مالی  کمک  دالر  میلیون   ۴۲۵

افغانستان
۳۵ میلیون دالر کمک صندوق جهانی رسمایه گذاری برای 

صحت مادران و اطفال

کیفیت  ارتقای  و  دسرتسی  افزایش  پروژه،  این  هدف 
خدمات صحی، تغذی بهرت و خدمات تنظیم خانواده در 

رسارس افغانستان میباشد.
این پروژه مرکب از سه بخش است:  

بخش اول:  به منظور بهبود ارائه خدمات صحی، این   
بر عملکرد  بخش پروژه، متویل بسته قرارداد های مبتنی 
رضوری  خدمات  بسته  همچنان  و  صحی  خدمات  ارائه 
قرار  مالی  مورد حامیت  در رسارس کشور  را  ها  شفاخانه 

میدهد.
بخش دوم:  به منظور ارائه خدمات با کیفیت و تقویت   
و  منسجم  روش  یک  از  پروژه  بخش  این  سیستم صحی، 
در  صحی  اجراآت  ارزیابی  مدیریت  فرهنگ  یک  ترویج 
وزارت صحت عامه و ادارات همکار پشتیبانی به عمل می 

آورد.
به  پاسخگویی  میزان  توسعه  منظور  به  سوم:  بخش   
تقاضای خدمات صحی و حسابدهی شفاخانه ها و مراکز 
صحی از چگونی ارائه خدمات شان، قرار است که بخش 
اندازی  راه  مانند،  های  فعالیت  سلسله  یک  پروژه  سوم 
کمپاین های آگاهی عامه به هدف ارتقای معلومات مردم 
در  مردم  نظریات  آوری  جمع  و   شان  صحی  حقوق  از 
رابطه به رفتار منسوبین صحی و عملکرد شفاخانه ها و 
ادارات صحی را متویل مالی مناید که در نتیجه آن وزارت 
را  بهرت صحی  خدمات  تا  شد،  خواهد  قادر  عامه  صحت 

مطابق نیازمندی مردم شناسایی و ارائه مناید.
گذشته  سال  ده  جریان  در  افغانستان  صحی  سیستم   
رهربی  از  باید  که   داشته،  مالحظهء  قابل  های  پیرشفت 
ارائه  عامه،  صحت  مناسب  های  پالیسی  دولت،  قوی 
خدمات جدید، نظارت و ارزیابی دقیق برنامه ها، و کمک 
های انکشافی  تقدیر به عمل آورد. آمار بر گرفته از رسوی 
منایانگر   )۲۰۱۸ الی   ۲۰۰۳ های  سال  )بین  خانوار  های 

کاهش در مرگ و میر مادران و اطفال می باشد. 
و  میزان  در  مالحظه  قابل  های  پیرشفت  الرغم  علی   
کیفیت خدمات صحی و هم چنان کاهش در سطح مرگ 
نوزاد،  اطفال  و  سال  پنج  سن  زیر  اطفال  مادران،  میر  و 
از حد  پائین تر  افغانستان هنوز  شاخص های صحت در 
پائین  عواید  دارای  های  کشور  برای  که  دارد  قرار  اوسط 
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/گروپ بانک جهانی در افغانستان      گزارش ششامهه/ فعاليت های جاری

پروژه انتقال برق از آسیای مرکزی به جنوب 

آسیا )کاسا ۱۰۰۰(، که انرژی اضافی تابستان 

از فابريکه های تولید برق آبی موجود در 

جمهوری تاجکستان و جمهوری قیرغزستان 

را به افغانستان و پاکستان انتقال ميدهد، 

در جريان است. توقع میرود که افغانستان 

از طریق این پروژه به اندازه ۳۰۰ میگاوات 

برق را وارد مناید. 

پاکستان  به  تاجیکستان  از  باال  ولتاژ  انتقال خط مستقیم 
از طریق افغانستان، و ایجاد سه نیروگاه های مبدل کننده 
تاجیکستان،  در  باال  ولتاژ  دارای  انرژی  متناوب  جریان 
پاکستان و افغانستان خوانده شده اند. با اینحال، در سال 
۲۰۱۶ هرچهار کشور عضو این پروژه مواد این موافتقنامه 
ایجاد دستگاه تبدل  از  به اساس آن  بازنگری منودند و  را 
کننده برق دی سی به ای سی در کابل رصف نظر گردید.

از مجموع بودجه این پروژه، افغانستان ۳۱۶،۵ میلیون   
دالر کمک بالعوض را، که توسط اداره انکشاف بین املللی 
این  است.  منوده  دریافت  گردیده،  فراهم  جهانی  بانک 
مبلغ ۵۶۰ کیلومرتلین انتقال شبکه ولتاژ بلند را از استیشن 
تبدیل کننده سنگتوده تاجکستان تا استیشن تبدیل کننده 
افغانستان  برعالوه،  کرد.  خواهد  متویل  پاکستان  نوشهره 
بخاطر پروگرام حامیت محلی پروژه انتقال برق از آسیای 
دالری  میلیون   ۴۰ بالعوض  کمک  آسیا  جنوب  به  میانه 
است.  منوده  دریافت  نیز  را  افغانستان  بازسازی  صندوق 

جزئیات بیشرت در صفحه ۴۲ بخوانید. 
توقع میرود که افغانستان ۳۰۰ میگاوات برق را از طریق   
لین های موجود ۲۲۰ کیلو ولت از تاجکستان و جمهوری 
از  و  سنگتوده،  کننده  تبدیل  ستیشن  سب  از  قرغزستان 
راه پلخمری از تاجکستان تا سب ستیشن چمتله در کابل 
تطبیق  مسوولیت  رشکت  برشنا  افغانستان  د  مناید.  وارد 
بخش افغانستان بشمول، تامین امنیت مراحل ساختامنی 

و مرحله عملیاتی آنرا نیزبه عهده دارد. 
تاریخ ۲۴ جنوری سال  به  کاسا ۱۰۰۰  پروژه  کار عملی   
۲۰۱۸ اغاز گردید. سه قرار داد اتصال شبکه ولتاژ بلند در 
ماه دسمرب۲۰۱۷ میالدی در افغانستان عقد و امضاء گردیده 
اعرتاضی  آنها هیچ  بانک جهانی در مورد  که درعین زمان 
نداشت. کار های رسوی و دیزاین آن نیز آغاز گردیده اند. 
به اساس تقسیم اوقات مندرج در قرارداد، توقع میرود که 

اتصال لین ها در ربع دوم سال ۲۰۱۹ اغاز گردد. 
قرار داد اماده گی ارزیابی تاثیرات محیطی و اجتامعی    
مشخص کشوری برای اتصال شبکه ولتاژ بلند تحت تطبیق 
قرار دارد. د افغانستان برشنا رشکت در حال طی مراحل 
اسکان  برای  املللی مشوره دهی  بین  انتخاب یک رشکت 
مجدد غرض تطبیق پالن عملیاتی برای اتصال لین میباشد. 
قرار داد رشکت نظارت کننده  پروژه برای بخش های ولتاژ 
بلند پروژه کاسا۱۰۰۰- در نوامرب سال ۲۰۱۸ امضاء گرديد. 
پروسه تدارکات برای اکرث زیربنا های کلیدی بخش های   
مختلف کاسا ۱۰۰۰ در سه کشور دیگر، به شمول تدارک 
دو استیشن تبدیل کننده انرژی در تاجکستان و پاکستان 
تکمیل گردیده و قرارداد آن به روز ۲۱ سبتمرسال ۲۰۱۸ به 

امضاء رسید.

مسوولیت مدیریت ذخایر غله جات کشور را بدوش داشته 
و فعالیت های خویش را همرا با ادارات دولتی و متویل 

کننده گان هامهنگ مناید، حامیت مینامید. 
ارتقاء  را  موجود  قبل  از  گدام  دو  امکانات  پروژه  این    
گندم  ذخیره  بخاطر  را  دیگر  بزرگ  گدام  چهار  و  داده 
با  تسهیالت  این  فعالیت  مبنظور  عالوه  بر  منوده،  اعامر 
رعایت معیارهای بین املللی ظرفیت ملی منابع برشی را 
این  ختم  از  بعد  که  میگردد  تخمین  کرد.  خواهد  ایجاد 
پروژه پنج ساله، ظرفیت مجموعی برای ذخیره گندم  به 
۲۰۰۰۰۰مرتیک تن افزایش یافته که برای مرصف ۶ ماهه 

دو میلیون افغان کفایت میکند. 

پروژه انتقال برق از آسيای مرکزی 
به جنوب آسيا )کاسا – ۱۰۰۰(  

مفاد  بدون  بالعوض/قرضه  کمک  دالر  میلیون   ۵۲۶،۵
بانک جهانی، بشمول ۳۱۶،۵ میلیون دالر کمک بالعوض 

افغانستان    برای 

این پروژه در بر گیرنده کشور های افغانستان، جمهوری 
قرغیزستان، پاکستان و تاجکستان بوده که زیربنای انتقال 
برق ترتیبات تجارتی و ساختاری و هم چنان زیر ساخت 
های مورد نیاز برای ۱۳۰۰ میگاوات تجارت برق پایدار را 

فراهم مینامید.  
بودجه مجموعی این پروژه ۱،۱۷میلیارد دالر پیش بینی   
بانک  را  ان  دالر  میلیون   ۵۲۶،۵ جمله  ازاین  که  گردیده، 
به چهار  به طور قرضه ها و کمک های بالعوض  جهانی 
کشورتخصیص داده است. تعداد دیگر همکاران انکشافی، 
بشمول بانک انکشاف اسالمی، بانک بازسازی و انکشاف 
اتحادیه اروپا، دولت ایاالت متحده امریکا، اداره انکشاف 
بین املللی دولت شاهی بریتانیا و اداره انکشاف بین املللی 
ایاالت متحده آمریکا نیز در متویل این پروژه تعهد منود اند.
شبکه  کیلومرت   ۱۲۰۰ از  بیش    )۱۰۰۰  – )کاسا  پروژه   
انرژی  انتقال  انتقال برق را برای سب استیشن ها جهت 
آبی از استیشن های تولید برق از تاجکستان و جمهوری 
ایجاد مینامید. پروژه  افغانستان  پاکستان و  به  قرغزستان 
انتقال  اجرای شبکه های  و  اعامر  مذکور طرح مهندسی، 
نیز متویل می کند.  را  تبدیل کننده  استیشن جدید  و دو 
از  را  انتقال  مورد  انرژی  که  انرژی  تولید  های  استیشن 
طریق پروژه )کاسا – ۱۰۰۰(  فراهم می سازد، به شمول 
استیشن  و  قرغزستان  جمهوری  در  توکتوگول  استیشن 
از قبل فعال می باشند. به اساس  نوریک در تاجکستان، 
CASA- پروژه در  فعالیت های عمده  موافقتنامه،  مواد 
انتقال عملی  و  انجنیری، ساختامنی  1000 شامل طراحی 
های  ایستگاه  و  باال  ولتاژ  با  برق  انرژی  انتقال  خطوط 
تاجکستان،  و  قرغیزستان  در جمهوری  آن  مربوطه  فرعی 

 / زیر بناء

مرحله اول پروژه دیجتال )کاسا 
۱۰۰۰( افغانستان

۵۱ میلیون دالر کمک بالعوض بانک جهانی

افزایش  شد،  آغاز   ۲۰۱۸ مارچ  در  که  پروژه،  این  هدف 
رسمایه  جذب  انرتنت،  کیفیت  با  خدمات  به  دسرتسی 
ظرفیت  بهبود  و  سکتور،  این  در  خصوصی  های  گذاری 
ادارات دولتی به منظور استفاده از تکنالوژی دیجتال در 
ارائه خدمات دولتی از طریق ایجاد زیربنای واحد دیجتال 
سکتور  این  در  فعالیت  گسرتش  برای  مناسب  محیط  و 
میباشد. وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی مسؤولیت 

تطبیق این پروژه را برعهده خواهد داشت.

پروژه ذخایر ستراتيژیک غله جات 
افغانستان 

۲۰،۳ میلیون دالر کمک بالعوض بانک جهانی
انکشاف  صندوق  بالعوض  کمک  دالر  میلیون   ۹،۷

اجتامعی جاپان

این پروژه وزارت زراعت، آبیاری و مالداری را قادر میسازد، 
برای  را  گندم  ویژه  به  جات،  غله  سرتاتیژیک  ذخایر  تا 
خانواده های آسیب پذیر و مستحق افغان ایجاد مناید، و 
به این ترتیب آنها را در رفع نیازمندی های اضطراری که 
سبب کاهش دسرتسی شان به مواد غذایی اولیه میشود، 
پروژه  این  تا  میرود،  انتظار  آن  با  و همزمان  مناید  کمک 

کارایی  و مؤثریت ذخایر غله جات را نیز بهبود بخشد.
این پروژه ایجاد یک رشکت نیمه مستقل دولتی را، که   
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به  زمینی  زیر  ابهای  بالقوه  تثبیت  جهت  هایدرولوژیکی 
تهیه شده که شامل معلومات در مورد عمق  سطح ملی 
اب  کیفیت  های  نقشه  و  زیرزمینی  ابهای  سطح  چاه، 

میباشد.

سیستم های آبیاری و تعداد محدود بند های آبی کوچک 
این برنامه  این؛  با  اند. همزمان  اعامر و بازسازی گردیده 
و  آب  خدمات  تسهیالت  و  ها  سیستم  تاسیس  به  قادر 

هواشناسی نیز گردیده است.
گرفته  صورت  پروژه  این  های  بخش  متام  در  پیرشفت   
است. در بخش منابع آبیاری به طور مجموعی ۱۸۵ طرح 
شبکه آبیاری احیا گردیده است، که از آن ۲۰۳۰۰۰ هکتار 
زمین در مناطق )در مقایسه به ختم پروژه، که ۲۱۵۰۰۰ 
هکتار زمین  و بیشرت از ۴۲۵۰۰۰ خانواده های دهاقین را 

تحت پوشش قرار میدهد( سیراب میگردد.
کوچک  بند  مطالعات۲۲  کوچک،  های  بند  بخش  در   
آبی تکمیل گردیده و قرار است مطالعات ورسوی محیطی 
شامل  ابی  حوزه  در  شده  انتخاب  بند  شش  اجتامعی  و 
)که باالی دریاهای بین املللی قرارندارد( بصورت تفصیلی 
انجام یابد. از وزارت مالیه تقاضا بعمل امده است جزییات 
اجتامعی و محیطی این مطالعه را حذف مناید، زیرا دولت 
طرح های مرشح و اعامر و ساخت این شش بند مهم را 

در مطالعات امکان سنجی، شامل میسازد. 
عالوه براین، رهنمود های مصونیتی/حفاظتی و کارهای   
پیرشفت  حال  در  درونته  و  قرغه  های  بند  ترمیامتی 
میباشد. در حدود ۷۵ درصد کار باالی تدوین رهنمود های 

حفاظتی بند های قرغه و درونته تکمیل گردیده است.
عالوه بر آن، تالش برای تهیه رهنمود های مصؤنیت بند ها 
و کار حفظ و مراقبت بند قرغه و بند درونته جریان دارد. 
رهنمود مصؤنیت بند های آبی أفغانستان نهایی گردیده و 

عنقریب مورد تصویب قرار میگیرد.
ایستگاه   ۱۲۷ نصب  کار  میرتولوژی،  هایدرو  بخش  در   
و  برف  گیری  اندازه  ایستگاه   ۵۶ و  هایدرولوژیکی 
میرتولوژیک در پنج حوزهء دریایی، که در مناطق مختلف 
تیم  کار  و  است  گردیده  تکمیل  اند،  گردیده  واقع  کشور 
ملی حفظ و مراقبت متام مراکز هایدورلوژیکی در جریان 
ها  دریا  برفراز  که  کیبلی  مسیر  مرکز   ۴۰ برعالوه،  است. 
مراکز  در  گیری جریان آب   ساخته میشود، مبنظوراندازه 
انتخاب شده هایدرولوجی نصب گردیده و کار ۳۰ مسیر 
کیبلی دیگر جریان دارد. یک تیم ملی عملیاتی و حفظ و 
متام  مراقبت  و  و حفظ  مبنظورعملیات  همچنان  مراقبت 

مراکز هایدرولوجیکی ایجاد گردیده است. 
فرشدۀ پیرشفت های کنونی در زمینه عبارت اند از: طرح   
ماسرت پالن حوزه دریایی پنج - آمو تصویب گردیده است، 
پالیسی مرزی به کابینه ارائه شده است، متام نظریات و 
نهایی شدن  و در حال  است،  گنجانیده شده  پیشنهادات 
قرار دارد. الیحه وظایف برای حفر چاه های امتحانی و 
جالل  هرات،   ، )فراه  شهر  هفت  برای  جیوفزیکی  رسوی 
تکمیل گردیده  کابل، کندهار، مزار رشیف و زرنج(  آباد، 
را در کابل  پروژه  اجرای  استخدام کمپنی قراردادی که  و 
مقدماتی  های   نقشه  است.  جریان  در  میگیرد،  برعهده 

پروژه برق رسانی هرات
۶۰ میلیون دالر کمک بالعوض بانک جهانی

 
به  رشکت  برشنا  افغانستان  د  حامیت  پروژه  این  هدف 
منظور تأمین انرژی برق برای حدود ۲۳۰۸۰۰ نفر و حدود 
یک  در  خصوصی،  های  رشکت  و  دولتی  ادارات   ۱۶۰۰

تعداد مناطق مشخص والیت هرات میباشد.
عرصه  در  ها  گذاری  پروژه رسمایه  این  که  است  قرار   
ذیل  های  عرصه  در  را  هرات  والیت  برق  انرژی  تأمین 
خط  ایجاد  )الف(  دهد:  قرار  حامیت  مورد  و  پیشیبانی 
انرژی ۱۱۰ کیلو وات در ولسوالی کروخ، و  سب  انتقال 
ستیشن های کروخ، پشتون زرغون، ابی و چشت رشیف و 
دستگاه فرعی ۲۰/۱۱۰ کیلووات، و شبکه های توزیع ولتاژ 
های کوچک و متوسط در چهار ناحیه والیت هرات. )ب( 
توسعه، تقویت و احیاء مجدد شبکه موجود برق رسانی به 
منظور وصل آن به شبکه های جدید تأمین انرژی برق در 
سایر نقاط والیت هرات، و )ج( ایجاد شبکه های کوچک 
تولید انرژی برق آفتابی و شبکه های کوچک تولید برق 
ترکیبی در قریه جات در مدت زمان کمرت از ۵ سال آینده.
کیلووات،   ۱۱۰ انرژی  انتقال  خط  ایجاد  برای  ها  قرارداد 
چهار دستگاه فرعی ۱۱۰ کیلو وات و احیاء مجدد شبکه 
برق رسانی برای چهار ولسوالی متذکره به کمپنی قراردادی 

اعطا گردیده و کار عملی آن در جريان است. 
این پروژه همچنان از روند بررسی معیار هایی کنونی،   
رویکرد ها و آماده گی برای تهیه یک دستورالعمل واحد 
با روش های  افغانستان در مطابقت  انرژی  برای سیستم 
تدارک  قرارداد  کرد.  خواهد  پشتیبانی  املللی  بین  معترب 
شبکه  دستورالعمل  این  تهیه  زمینه  در  مشورتی  خدمات 
انرژی تحت کار است و انتظار میرود که این قرارداد الی 

پایان ماه مارچ ۲۰۱۹ نهایی و امضاء گردد.
 

پروژه احياء و انکشاف سيستم 
آبياری

۹۷،۸ میلیون کمک بال عوض بانک جهانی
۱۱۸،۴ میلیــون دالــر کمــک بالعــوض صنــدوق بازســازی 

افغانســتان
۳،۵ میلیون دالر حامیت مالی دولت

پروژه  های  دستآورد  و گسرتش  توسعه  بخاطر  پروژه  این 
بانک  از طریق  کامال  که  آبیاری،  احیاء سیستم  اضطراری 
تکمیل   ٢٠١١ سال  دسمرب  در  و  گرديده  متويل  جهانی 

گردید، تطبيق ميشود. 
متعاقب تجدید ساختار این پروژه و موافقه روی تامین   
برنامه  این  فعالیت های  تداوم  برای  تقویتی  مالی  وجوه 
در ماه جوالی ۲۰۱۶، در بیشرت  از ۲۱۵ هزار هکتار زمین 

در مجموع ۱۸۵ سیستم های منظم آبیاری 

به کمک پروژه احیاء و انکشاف سیستم 

های آبیاری به گونه اساسی بازسازی گردیده 

اند، که حدود ۲۰۰ هزار هکتار زمین زیر 

کشت محصوالت زراعتی را تحت پوشش 

قرارمیدهد. سهولت های بوجود آمده سبب 

بهبود دسرتسی دهاقین به امکانات آبیاری و 

مدیریت بهرت آب در مناطق روستایی گردیده 

و در نتیجه افزایش قابل مالحظه ی در میزان 

حاصالت و درآمد خانوار بوجود آمده است. 

یکنت از دهاقین والیت ننگرهار در این زمینه 

میگوید، "مشکالت ما فعال حل شده اند و ما 

بسیار خوشحال هستیم."
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از توزیع آب در مناطق روستایی افغانستان کاسته است

انتظار می رود حاصالت خوبی مزارع   زیر کشت است و 
بدست آید. ایلبند ۷۳ ساله از اینکه به دلیل دسرتسی 
به آب کافی توانسته متامی هفت جریب زمین اش را 
در قریه مثرخیل والیت ننگرهار زرع مناید، خوشحال 
است. او هم چنان از اینکه مسئله کمبود آب برای آبیاری زمین های زراعتی تا 
حد زیاد رفع گردیده و منازعه بر رس تقسیم آب نیز در میان دهاقین کاهش یافته 

است، خوشحال بوده و ابراز رضایت مندی می مناید.
او می گوید: "حال نیاز به دعوا و مناقشه زیادی نیست، هرباشنده قریه آب   
کافی برای آبیاری زمین های خود دارد." قبل از این که سیستم آبیاری قریه مثرخیل 
باسازی شود، جنجال بر رس آب یکی از مسایل روزمره بود و دهاقین قریه همیشه 
در نزاع برس می بردند. قبال، هر دهقان مجبور بود بخاطر دریافت آب برای زمین 
هایش دهاقین دیگر را قناعت بدهد. نزاع بر رس تقسیم آب در فصول خشک کم 
آبی در تابستان داغرت بود. ایلبند می گوید، " مجبور بودم هر روز رس تقسیم آب 

با دیگر دهقانان جنجال کنم."
به میان امدن منازعات بر رسآب قابل پیش بینی بود چون آب برای مردمی   
که اقتصاد شان وابسته به کشت و زراعت است ماده حیاتی قلمداد شده و آنان 
برای برداشت حاصالتی چون؛ شفتالو، زردآلو و سایر میوه های سرتوس نیاز به آب 
دارند. سکتور آبیاری و تهیه آب زراعتی برای دهقانان در سال های  ۲۰۱۵-۲۰۱۶ 
توسط وزارت انرژی وآب )MEW( در چارچوب پروژه احیاء و انکشاف سیستم 
آبیاری )IRDP( به هزینه مجموعی ۱۳.۵ میلیون افغانی )معادل ۱۹۲۵۰۰ دالر 

امریکایی( اجراء گردید.
فعالیت پروژه احیاء و انکشاف سیستم آبیاری در برگیرنده ساخت دیوار های   
محفاظتی، پلچک ها و کانال های آبیاری بوده که حدود ۳۳۰ هکتار زمین را در 
مثرخیل و قریه جات اطراف آن مثل رساچه علی خان و عربان، که حدود ۱۱۰۰۰ 

نفر جمعیت دارد، تحت پوشش قرار داده است.
بعد از ترمیم سیستم آبیاری، معضل کمبود آب به طور چشمگیری کاهش   
یافته و دسرتسی دهاقین به منابع آبی در جریان فصل های چهارگانه سال بهبود 
بود درسال حد  قادر  ایلبند فقط  آبیاری،  از بهسازی سیستم  یافته است. قبل 
اکرث دو بار کشت وکار مناید، و در مواقع خشکسالی وی حتی قادر به کشت 
وکار نبود. حاال ایلبند می تواند انواع مختلف غله جات را زرع کرده و حاصالت 

فروان به دست بیاورد.

افزایش در محصوالت وتولیدات زراعتی
پروژه احیاء و انکشاف سیستم آبیاری در حوزه رشق افغانستان والیت های لغامن، 
کُرن، ننگرهار و نورستان را تحت پوشش قرار داده و بیشرت از ۲۰ سیستم آبیاری را 

احیاء و بازسازی منوده است. ظاهرالله یک کارمند اجتامعی پروژه احیاء و انکشاف 
سیستم آبیاری می گوید، "فعالیت های پروژه دهقانان را قادر منوده است تا آنها 
به آب کافی در متامی فصول سال دسرتسی داشته باشند و وقت و پول را رصفه 
جویی کنند." عالوه بر این تعداد کثیری از باشندگان روستایی فرصت های شغلی 
را از ناحیه کار برای بازسازی کانال بدست آورده و از این طریق عاید به دست 

میاورند. 
با وجودیکه والیت ننگرهار مانند سایر والیات از خشکسالی متاثر شده است، 
پروژه احیاء و انکشاف سیستم آبیاری سیستم های موجود آبیاری با احیای کانال 
ها و سیستم های آبیاری از ضایع شدن آب جلوگیری کرده و موثریت استفاده از 

آب را افزایش داده است.
پروژه احیاء و انکشاف سیستم آبیاری که توسط بانک جهانی؛ صندوق بازسازی 
افغانستان و دولت افغانستان متویل میشود در مجموع زمینه افزایش دسرتسی 
مساویانه و مداوم را به آب تسهیل منوده و به دهاقین افغان کمک می کند تا با 

پیامد های  خشکسالی مبارزه کنند. 
 

کاهش منازعات برخاسته از توزیع آب و افزایش میزان حاصالت زراعتی و درآمد باشندگان از نتایج 	 
ملموس احیای سیستم آبیاری برای سه قریه در والیت ننگرهار است.

با ارتقاء و راه اندازی سیستم ذخیره سازی آب توسط پروژه احیاء و انکشاف سیستم آبیاری )IRDP(؛ 	 
هزاران باشنده روستایی از مدیریت واستفاده موثر آب بهره مند شده اند.

تطبیق این پروژه به باشندگان روستایی کمک کرده است تا با تاثیرات خشکسالی مقابله نمایند.	 

احيای سيستم های آبياری از منازعات برخاسته 

”
فعالیت های ما برای دهاقین مفید بوده و “   

آنان را قادر ساخته است تا به منابع کافی آب   
در متامی فصول دسرتسی داشته و در زمان کم   

پول مناسب بدست آورند.
–ظاهرالله، کارمند اجتامعی پروژه احیاء و انکشاف سیستم آبیاری
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نظر  ساختارتجدید  رسمی،  مالی  منابع  به  ارتباطی  های 
افغانستان  های  برنامه  سازی  عملی  و  طرح  برای  شده 
شمول، سرتاتیژی انکشاف نهاد های محلی، تجزیه و تحلیل 
های  پالن  و  زنان(،  بر  )متمرکز  ارزشی  های  زنجیره   ۶-۸

حامیوی بازار یابی و تخنیکی، بودند. 
روستايی  صنايع  انکشاف  پروژه  همه،  از  مهمرت    
پروژه   در  را  احتاملی  والیات  و  ها  ولسوالی  افغانستان 
توامنند سازی اقتصادی زنان در برنامه های انکشاف دهات 
مانند:  مولفه،  هشت  اساس  به  بیبینید.(  را   ۲۸ )صفحه 
برنامه  حضور  فقیر،  نهایت  افراد  مشمولیت  فقر،  میزان 
میثاق شهروندی، دسرتسی به خدمات و منابع مالی، پروژه 
ملی باغداری و مالداری، امنیت و دسرتسی انتخاب منوده 
شمول  همه  بیشرت  را  مداخلوی  سرتاتیژی  عمل  این  بود. 
ساخته و احتامل نزدیکی با پروگرام های موجود فقر زدایی 

متویل کننده گان مختلف را بیشرت منوده بود. 

به حامیت برنامه ملی انکشاف صنایع 

روستایی افغانستان تا حال بیش از ۵۰۰۰ 

گروپ های پس انداز قریه ایجاد گردیده 

و به این ترتیب این گروپ های پس انداز 

در ساختار اتحادیه های پس اندازه و قرضه 

منسجم گردیده اند،  و برای آنعده متشبثین 

کوچک قریه که امکان دریافت قرضه از 

بانک های تجارتی را ندارند، زمینه دسرتسی 

به قرضه های کوچک را فراهم ساخته است. 

در نتیجه اين فعالیت ها، هزار ها باشنده 

روستاها، مانند اين فروشنده، توانست 

یک کاروبار کوچک را ايجاد کند. یکی از 

متشبثین کوچک قریه میگوید، "ما از این 

برنامه رضایت زیاد داریم. بدون کمک آن 

من هرگز توان ایرنا نداشتم تا مالک يک 

کاروبار کوچک شوم."

تا بتوانند یک سلسله اصول مالی را  ها فراهم می منود، 
داخلی  دهی  قرضه  های  فعالیت  و  انداز  پس  طریق  از 
ایجاد منایند و نیزخدمات تخنیکی به رشکت های تجارتی 

فراهم منایند. 
از طريق این برنامه بیشرت از ۵۴۵۰ گروپ پس انداز با   
حدود ۶۱۴۶۰ عضو از باشندگان فقیر روستایی )۵۴ درصد 
زنان( در ۶۹۴ قریه بسیج گردیده بود. گروپ های پس انداز 
بیشرت از ۵،۵۶ میلیون دالر پس انداز کرده و اعضای ان بیشرت 
اضطراری  و  تولیدی  مقاصد  برای  داخلی  قرضه  از ۵۲۴۵۰ 

گرفتند، که میزان پس پرداخت قرضه ها ۹۵ درصد بود. 
 ۵۲۴ چشمگري،  اشتغال  های  فرصت  ایجاد  منظور  به   
انجمن  عنوان  به  جات  قریه  قرضه  و  انداز  پس  صندوق 
های گروپ های پس انداز ایجاد گردید و این انجمن ها 
آمار و ارقام دقیق و تازه ای را از حسابات داشتند و نيز 
دارای ساختار های مدیریتی خوبی بودند . بطور اوسط، 
هریک از این انجمن های قرضه و پس انداز قریه جات 
رسمایه قابل قرضه دهی بالغ به ۴۳۳۵ دالر داشتند، که این 
افزایش ميکرد.  افزودن کمک های مالی بیشرت  با  رسمایه 
این انجمن ها برای آنعده از اعضای خود، که می خواستند 
میزان تولیدات شان را افزایش دهند ویا در فعالیت های 
تجارتی سهم گیرند، ولی به قرضه های پولی از بانک های 
تجارتی و نهاد های قرضه های کوچک دسرتسی نداشتند، 

زمینه دسرتسی را فراهم می ساخت.
برنامه انکشاف صنایعی روستایی افغانستان هم چنان   
به منظور ایجاد رابطه میان زنجیر های ارزشی و مارکیت 
ها برای بیش از ۱۴۶۳ گروه متشبث )که ۶۵ فیصد آن زنان 
بودند( و ۶۴۵ متشبث کوچک و متوسط )که ۱۵ فیصد آن 
زنان بودند( و براساس ظرفیت های کلیدی شان در راستای 
ایجاد کار انتخاب شده بودند، کمک های تخیکی فراهم 

کرده است.
بهبود  بخاطر  معیوب  اشخاص  تن   ۹۷ و  کوچی    ۱۶۱  
مهارت های انکشافی صنایع و افزایش تولیدات شان مورد 
حامیت قرار گرفتند.  پروژه متذکره از شورا های انکشافی 
محلی به مثابه نقطه ورودی به اجتامع استفاده بعمل اورده 
و در اواخر برنامه در ۲۴ ولسوالی و ۵ والیت همچون پروان، 

ننگرهار، بامیان، بلخ و هرات فعالیت داشتند.
صنايع  انکشاف  پروژه  طریق  از  الزم  های  گی  اماده   
روستايی افغانستان جهت تطبیق پروژه بعدی تحت عنوان 
توامنند سازی اقتصادی زنان در ۷۶ ولسوالی و ۳۴ والیت 
روی دست بود تا زنان، و پالیسی ها و پالن های مرتبط 
به انها، را در محراق توجه قرار دهند. این اقدامات شامل 
سرتاتیژی تطبیقی، مودل های مشارکت با همکاران تسهیل 
کننده در هامهنگی نزدیک برنامه میثاق شهروندی، ارایه 
خدمات توسعه تجارتی/سرتاتیژی های منابع برشی، مودل 

/ انکشاف دهات

برنامه راه سازي روستایي  
افغانستان  

۱۲۵ میلیون دالر کمک بالعوض بانک جهانی
۳۱۲ میلیون دالر کمک بالعوض صندوق بازسازی افغانستان

برنامه راه سازی روستا های افغانستان به منظور توامنند 
ساخنت مردم روستا ها جهت دسرتسی به خدمات اساسی 
و تسهیالت از طریق رسک های که برای هر گونه حاالت 
جوی ساخته شده اند، در رسارس افغانستان کمک مینامید. 
به  که  را   باشندگانی  تعداد  تا  دارد،  نظر  در  پروژه  این 
فاصله دو کیلو مرت ازرسک های روستايی )که در طول سال 
وقت  بدهد،  دارندافزایش  قرار  ميشوند(  استفاده  انها  از 
سفر به خدمات رضوری را کاهش بدهد، و اهالی روستا 

ها را قادر به دستیابی بهرت به خدمات رضوری کند.
الی  ماه جنوری سال ۲۰۱۹ از طریق این پروژه، ۶۵۰   
کیلومرت رسک درجه دوم جغل اندازی، ۲۶۰ کیلومرت رسک 
درجه دوم قیر ریزی  و کار قیر ریزی ۲۳۶۰ کیلومرت رسک 
های درجه سوم تکمیل گردیده است. بر عالوه، به طول 
پُل های  پُل های درجه دوم و به طول ۱۸۴۰ مرت   ۱۴۸۰

درجه سوم نیز احداث گردیده است.  
از ۱۳۰۰ کیلومرت رسک  در عین زمان، مراقبت روزانه    
درجه دوم و مراقبت منظم از ۱۶۰۰ کیلومرت رسک درجه 
دوم  روی دست گرفته شده است. مراقبت های روزمره و 
حفظ و مراقبت منظم از ۳۵۰۰ کیلومرت رسک درجه سوم 

نیز تکمیل گردیده است. 
نخستین موجودی و رسوی )ارزیابی( رشایط جاده های   
صد  در  همچنان۹۰  و  تکمیل  کشور  سطح  در  روستایی 
موجودی رسک های درجه دوم و باال تر در ۳۲ والیت، از 

جمله ۳۴ والیت کشورنیز تا اکنون تکمیل گردیده است.

 برنامه انکشاف صنایع روستایي 

افغانستان 
۲۸،۴ میلیون دالر کمک بالعوض بانک جهانی

۱۵،۹ میلیون دالر کمک بالعوض صندوق بازسازی افغانستان

اين پروژه بتاريخ ۳۰ جون ۲۰۱۸ بسته شد.

هدف این پروژه بهبود انسجام و فعالیت های اقتصادی 
پس  گروپهای  در  روستاها  بضاعت  بی  مردم  تنظيم  و 
انداز، اتحاديه های پس انداز و قرضه قريه، و گروپ های 
مشبثني بود. این پروژه کمک های تخنیکی برای این گروپ 
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متویل کننده با ساحه، مدیریت منابع مالی و فعالیت های 
تدارکاتی، و نظارت امور امنیتی، میباشد. 

تقویتی  بودجه  تامین  تحت  و  )بخش جدید   :۵ بخش   
اجتامعی،وحفظ  مشارکت  جهت  عوض  بال  های  کمک 
کننده  فراهم  جز  این  ساز.  و  ساخت  برای  و  مراقبت  و 
از طریق  پروژه  فرصت های کاری عاجل و کوتاه مدت 
انسانی  نیروی  توسط  شونده  تطبیق  و  املنفعه  عام  های 
میباشد  همچنان  حامیت از فعالیت های جمعی ، فراتر 
از چوکات فواید عامه که هدف ان ایجاد مشارکت بیشرت 
اجتامعی و  کمک به افراد نهایت فقیر/ اسیب پذیر، شامل 

این بخش میباشد.
دو بخش فرعی:  

فعالیت  و  اجتامعی  مشارکت  بالعوض  های  )۱(کمک   
دالر  الی ۲۰۰۰  ارزش  به  به شکل مشارکتی  های جمعی 

نتایج متوقعه از تطبیق مرحله نخست برنامه میثاق شهروندی در 
برگیرنده موارد ذیل اند:

پوشش ۱۰ میلیون نفوس کشور در جریان تطبیق مرحله نخست برنامه میثاق 	 
شهروندی از خدمات این برنامه  

دسرتسی ۳،۴ میلیون نفوس کشور به آب آشامیدنی صحی 	 
بهبود در کیفیت خدمات صحی، معارف ، جاده ها و انرژی برق 	 
افزایش میزان رضایت و اعتامد شهروندان از دولت 	 
دریافت ۳۵ فیصد منفعت از رسمایه گذاری در برنامه های زیربنایی	 

مستقل ارگان های محل- بخش تطبیق کننده برنامه میثاق 
شهروندی این ارگان  مسوولیت همه جانبه تطبیق کمک 
های بالعوض  در  پروژه های کوچک زیربنایی را داشته 
 ۱۲۰ و  شهری  محلی  انکشافی  شورای   ۶۰۰ طریق  از  که 
گذر را در چهار شهر بزرگ )هرات، مزاررشیف، کندهار، و 
جالل اباد(   تطبیق میگردد. فهرست گزینه ها شامل بهبود 
اب  تهیه  رو،  پیاده  های  چراغ  نصب  ها،  پارک  ها،  رسک 
اشامیدنی، ترتیبات مدیریت زباله های جامد، و فعالیت 
های اقتصادی زنان میباشد. این جز فرعی عرضه خدمات 
و ایجاد رابطه بین شورا های انکشافی محلی، کلسرت/ گذر، 

نواحی شهر و شاروالی ها را تحت پوشش قرار میدهد. 
فعالیت  بخش  این  ها.  نهاد  وایجاد  تأسیس   :۲ بخش   
تسهیل  و  تخنیکی،  های  کمک  ظرفیت،  ارتقای  های 
وزارت  میدهد.   قرار  پوشش  تحت  را  اجتامعی  خدمات 
احیاء و انکشاف دهات در قرا و قصبات یکجا با  ۱۴ نهاد 
را  ظرفیت  ارتقای  تعلیامت  مسوولیت  که  کننده  تسهیل 
راپور  نظارت،  جهت  ها  ولسوالی  و  والیتی  کارمندان  به 
دهی پیرشفت پروژه ، کارمندان اجتامعی، و فراهم منودن 
انجیرنی و تخنیکی در رستارس ۳۴ والیت  مساعدت های 

دارد، کار میکند. 
در ساحات شهری، اداره مستقل ارگان های محل  یکجا   
مشاور  مبثابه  که  متحد،  ملل  سازمان  هبیتات  برنامه  با 
محلی  کننده  تسهیل  نهاد  چهار  با  همچنان  و  نظارتی 
در  شاروالی  کارمندان  آموزش  و  ظرفیت  ارتقای  مبنظور 
قسمت نظارت و فراهم منودن راپور پیرشفت پروژه، کار 

مینامید. 
بخش ۳: نظارت و اندوخنت دانش. این بخش در برگیرنده   
نظارت قوی و فعالیت های آموزشی از سطوح قریه جات 
تا سطح ملی، دید وادید بین محالت یا اجتامعات، خصوصا 
این  میباشد.   ، ارزیابی  و  موضعی  ومطالعات  زنان  برای 
و  نظارت  اسباب  یا  ابزار  طیف  یک  برگیرنده  در  بخش 
امتیاز  های  کارت  انداخنت  براه  بشمول  اشرتاکی،  ارزیابی 
هر شهروند، که باید توسط شورا های انکشافی محلی و 
تنظیم کننده گان اجتامعی غرض راپور دادن معیارات حد 

اقل خدمات تکمیل گردند، میباشند. 
تقویتی   بودجه  تامین  تحت  و  )بخش جدید   :۴ بخش   
نظارت  و  مدیریت  جز  این  پروژه.  مدیریت  و  تطبیق 
پروژه را در سطوح ملی، والیتی و ولسوالی ها در ساحات 
روستایی و واحد های مدیریت شهری در چهار شهر مرکزی 
زون ها را تحت پوشش قرار میدهد که در برگیرنده بخش 
های چون پالیسی و پالن گذاری عملیاتی، ارتقای ظرفیت، 
سیستم های مدیریت معلوماتی ، میکانیزم های  رسیدگی 
هامهنگی  ارتباطات،  برشی،  منابع  مدیریت  شکایات،  به 

برنامه ميثاق شهروندی 
افغانستان  

۲۲۷،۷ میلیون دالر کمک بال عوض  بانک جهانی
بازسازی  صندوق  عوض  بال  کمک  دالر  میلیون   ۴۴۴،۳
افغانستان )بشمول متویل تقویتی  ۱۲۷،۷ میلیون دالر کمک 
بال عوض  بانک جهانی و ۴۴،۳ میلیون دالر کمک بالعوض 
شهروندی  میثاق  برنامه  برای  افغانستان  بازسازی  صندوق 

مبنظور پاسخ عاجل برای بیجا شده گان  منطقوي (
۱۲۸ میلیون دالر از منابع دولت افغانستان 

موفق  بسیار  پروگرام   جاگزین  شهروندی  میثاق  برنامه 
انکشاف  محور  جامعه  روش  که  میباشد  ملی  همبستگی 
زیربناء ها و عرضه خدمات را برای  قراء و قصبات معرفی 
قریه گسرتش   ۳۵۰۰۰ به  ان  دامنه  گذشته  ۱۴ سال  در  و 
اینده  سال  چهار  در  برنامه  این  که  میرود  توقع  یافت.  

تطبیق گردد. 
میثاق  ملی  ساله   ۱۰ برنامهء  اول  مرحله  پروژه  این   
در  که  منوده،  حامیت  را  افغانستان  دولت  شهروندی 
قرار  پوشش  تحت  را  کشور  سوم  یک   نخست  مرحلهء 

خواهد داد. 
خدمات  عرضه  بهبود  شهروندی  میثاق  برنامه  هدف   
اساسی زیربنایی و خدمات عامه به محالت اشرتاک کننده 
از طریق تقویت شورا های انکشافی محلی میباشد. این 
که  است،  معیاری  اقل خدمات  بسته حد  شامل  خدمات 
دولت افغانستان مستلزم عرضه آن به اتباع کشور میباشد. 
بین  پروگرام  یک  مثابه  به  شهروندی  میثاق  برنامه    
اساسی  خدمات  بسته  عرضه  غرض  که  میباشد،  الوزارتی 

ایجاد و  پیرامون چهار بخش تنظیم گردیده است:
این  معیاري.  خدمات  بالعوض   های  کمک   :۱ بخش   
بخش دو نوع کمک های بالعوض را به شورا های انکشافی 

محلی تحت فراهم می مناید: 
)الف( کمک های بالعوض  خدمات معیاری روستایی.   
وزارت احیاء و انکشاف دهات مسوولیت همه جانبه تطبیق 
این کمک بالعوض را بعهده دارد. این جز فرعی، معیارات 
حد اقل خدماتی معیاری وحد اقل زیربنایی را به  قریه جات 
تحت پوشش عرضه میکند. تخصیص برای  هر اجتامع  به 
اساس رضورت و  ارزیابی های اولیه به اساس معیارات حد 
اقل خدمات در مقابل رضوریات تعین خواهد شد. رسمایه 
گذاری ها شامل ابرسانی و انتخاب یک پروژه از جمله پروژه 
های دسرتسی به رسک های ابتدایی، برق، ویا  پروژه های 

کوچک ابیاری خواهد بود. 
اداره  شهری.  ساحات  در  نقدی  بالعوض  کمک  )ب(   

در زندگی هزاران جامعه ساکن روستا های 

کشور از طریق شورا های تقويت شده 

انکشافی محلی، که تحت چارچوب برنامه 

ملی میثاق شهروندی فعالیت میکنند، تحول 

قابل مالحظه ی ديده ميشود. رييس یک 

شورای انکشافی محلی میگوید، "در ساحاتی 

که ما تحت پوشش قرار دادیم، اعتامد مردم 

به دولت نسبت به گذشته بیشرت گردیده و 

حتی اکنون آنها در کار های انکشافی نیز 

سهم فعاالنه ميگريند."
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انتظار میرود که زنان در مناطق روستایی 

از خدمات پروژه توامنند سازی اقتصادی 

و انکشاف روستایی زنان بیشرت مستفید 

شوند. این پروژه به هدف افزایش توامنندی 

های اجتامعی و اقتصادی زنان روستایی در 

حدود ۷۶ ولسوالی به تعداد مجموعی ۵۰۰۰ 

قریه را در رسارس افغانستان تحت پوشش 

قرار میدهد.
خدمات  های  بسته  انکشاف  متشبث،  زنان  های  گروپ 
مالی در همکاری با بانک های تجارتی و نهاد های مالی 
به  زنان  راه دسرتسی  موانع ساختاری سد  کوچک، حذف 
آمد  کار  های  سیستم  جستجوی  رسمی،  قرضه  امکانات 
تهیه  برای  معلوماتی  تکنولوژی  با  شده  تقویت  آزمایشی 
و ارایه خدماتی مالی، و تطبیق برنامه های ظرفیت سازی 

مالی برای زنان می باشد.
بخش سوم: ایجاد فرصت های اشتغال و تامین ارتباطات   
سازی  فراهم  )الف(  برگیرنده:  در  بخش  این  ها.  بازار  با 
منظور  به  انکشافی  های  و حامیت  تخنیکی  های  کمک 
تقویت ظرفیت گروپ های متشبثین کوچک و متوسط در 
سطوح قریه جات و تسهیل دسرتسی زنان متشبث به گونه 
انفرادی و جمعی به بازار ها بخاطر توسعه دامنه کاروبار 
تجارت آنها. )ب( فراهم سازی مشوقه های مالی تشویقی 
برای گروپ های متشبثین کوچک و متوسط واجد رشایط 

فعالیت  ترغیب  و  دادن  انگیزه  به منظور  برای هر محل 
های خیریه اجتامعی تخصیص داده میشود. یکجا منودن 
ابتدا  در  اجتامعی  های  کمک  و  مشرتک  بالعوض  کمک 
اشخاص  برای  غذای/گندم  مواد  بانک  یک  ایجاد  جهت 
مورد  نظر،  مورد  اجتامعات  یا  محالت  در  فقیر  نهایت 
استفاده قرار خواهند گرفت. توقع میرود که بعد از مرصف 
و توزیع مواد خوراکی به اشخاص بی بضاعت این بانک 
دوبار  اجتامعی  های  کمک  توسط  دورانی  بشکل  غذایی 

اکامل گردد. 
)۲(کمک های نقدی بالعوض بخاطر حفظ و مراقبت و   
ساخت و ساز: به شکل نقدی  مزد دربرابر کار به خانوار 
بطورعاجل  محلی  کارگران  و  پذیر  آسیب  نهایت  های 
عام  های  پروژه  ساز  ساخت  و  مراقبت  و  حفظ  مبنظور 
کارگر  طبقه  این  میگردد.  پرداخت  ها  روستا  در  املنفعه 
انکشاف  روش  یک  توسط  که  پذیر  آسیب  های  فامیل  و 
اجتامعی شناسایی ومدیریت میشوند، از این کمک های 
نقدی بالعوض مستفید میگردند.  کار در مقابل پول در 
یا  و  توسعه  کاری،  پاک  مجدد،  احیاء  ترمیامت،  برگیرنده 
کار های ساختامنی خواهد بود. کمک های نقدی بالعوض 
در مقابل خدمات به فامیل های  نهایت بی بضاعت را که 
منیتوانند در کارهای عامه سهم بگیرند، تحت پوشش قرار 

خواهد داد.
ذیل  موارد  برنامه شامل  تطبیق  زمینه  در  ها  پیرشفت   

میشوند:
 ۸۴۰۰ از  بیشرت  شناسایی  پروسه  شهری:  مناطق  در   
بیشرت  است،  گردیده  تکمیل  پذیر  آسیب  اجتامعی  گروه 
از ۸۱۵۰ شورای انکشافی محلی شهری انتخاب، بیشرت از 
۶۹۰۰ طرح های انکشافی محلی تکمیل و بیشرت از ۵۷۰۰ 

درخواست برای پروژه های فرعی دریافت گردیده است.
این برنامه هم اکنون در  در مناطق روستایی: تطبیق   
از  بیشرت  دارد.  جریان  روستایی  محالت   ۶۶۰۰ از  بیشرت 
۶۳۳ شورای انکشافی محلی قریه توسط باشندگان محالت 
انتخاب، بیشرت از ۵۹۲ طرح های انکشافی محلی تکمیل و 
۵۰۹ درخواست برای پروژه های فرعی تائید گردیده است.

در مجموع، قبال عضویت ۹۰ فیصد شورا های انکشافی   
پوشش  تحت  ساحات  در  اعضای جدید  به شمول  محلی 
برنامه همبستگی ملی )بطور مثال، انهای که هیچوقت در 
شورا های انکشافی محلی فعالیت نداشته اند( و نزدیک 
کارمندان  فیصد   ۴۸ و  فیصد   ۴۷ مجموع  )در  نصف  به 
دفرت( را زنان تشکیل میداد. این شواهد نشان میدهند که 
سیستم جدید انتخابات و نورم های اداره شورای انکشافی 

محلی دارای تاثیرات قوی بوده اند. 

پروژه توانمندسازی اقتصادی 
زنان روستایی 

۲۵ میلیون دالر کمک بالعوض بانک جهانی
۷۵ میلیون دالر کمک بالعوض صندوق بازسازی أفغانستان

برنامه  جایگزین  روستایی  زنان  اقتصادی  توامنندی  پروژه 
هدف  با  که  است  افغانستان  روستایی  صنایع  انکشاف 
و  فقیر  زنان  اقتصادی  و  اجتامعی  توامنندی های  افزایش 
بی بضاعت روستایی در متام والیات کشور تطبیق میشود.

توامنندی  پروژه  های  فعالیت  دامنه  که  است  قرار   
اقتصادی زنان روستایی در ۷۶ ولسوالی و ۵۰۰۰ قریه از 
یابد و درهامهنگی نزدیک  افغانستان گسرتش  ۳۴ واليت 
انکشاف  و  احیاء  وزارت  شهروندی  میثاق  ملی  برنامه  با 
پروژه دسرتسی  مالداری و  باغداری و  پروژه ملی  دهات، 
به خدمات مالی و قرضه های کوچک فعالیت مناید. اين 
پنج  در  جات  قريه  انکشافی  شوراهای  طريق  از  پروژه 
روستايی  صنايع  انکشاف  برنامه  تحت  قبالً  که  واليت، 
افغانستان حاميت میشد، در حال بسيج  کردن مردم است.

پروژه توامنندسازی اقتصادی زنان روستایی برنامه های   
حامیتی زنان را در راستای فراهم آوری رسمایه اولیه، کمک 
های تخنیکی و ایجاد ارتباطات مؤثر با بازار و مؤسسات 
و  منوده  فعالیت  زنان  اقتصاد  تقویت  منظور  به  مالی 

سهولت های متذکره را ایجاد می مناید.
این پروژه دارای سه بخش ذیل می باشد:  

بخش اول: انسجام اجتامعی و کمک به منظور ایجاد   
در  بخش  این  قریه.  قرضه  و  انداز  پس  های  اتحادیه 
به هدف  )الف( فراهم سازی حامیت تخنیکی  برگیرنده: 
انسجام اجتامعی و ایجاد گروپ های کوچک پس انداز و 
ادغام آنان به انجمن ها و اتحادیه های قرضه و پس انداز 
این حامیت شامل  باشد.  در سطح قریه جات کشور می 
تقویت  و  متوسط  و  کوچک  متشبثین  های  گروپ  ایجاد 
نیز در  را  برای تولیدات و صنایع روستای  بازار  ارتباطات 
بر میگیرد. )ب( راه اندازی فعالیت ها به منظور انکشاف 
ظرفیت ها، ارتقای کيفيت و اجراآت مالی گروپ های پس 

انداز و گروپ های متشبثین می باشد. 
در  بخش  این  مالی.  منابع  به  دسرتسی  دوم:  بخش   
های  گروپ  برای  اولیه  رسمایه  تهیه  )الف(  برگیرنده: 
کوچک پس انداز و اتحادیه های قرضه و پس انداز واجد 
رشایط بخاطر تهیه و تدارک کمک های مالی دراز مدت، 
)ب( تسهیل دسرتسی  زنان روستایی به خدمات قرضه که 
نهاد ها و  با  تامین روابط  تقویت چارچوب  برگیرنده  در 
بانک های تجارتی به منظور تشویق مشارکت مالی برای 
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جوامع که در مناطق دور افتاده کوه های 

هندوکش سکونت دارند، اکنون با پیرشفت 

کار بازسازی رسک های همجوار  شاهراه 

سالنگ توسط پروژه رسک های مواصالتی 

سلسله کوه های هندوکش خوشنود به 

نظر میرسند و از تسهیالت در رفت و آمد 

به کار و بازار های محلی و دسرتسی به 

خدمات صحی ابراز رضایت مندی میکنند. 

يک مال امام محلی مسجد در واليت باميان 

ميگويد، "مردمی که در امتداد این رسک 

زندگی میکنند از پالن های پروژه مذکور 

رضایت دارند. بدون شک که تردد آسان و 

جریان ترافیک در مسیر مناطق کوهستانی 

هندوکش در همه فصول سال سبب بهبود 

خدمات مواصالتی و رفت و آمد عابرین 

خواهد شد."

/ خدمات رسانی
برنامه اصالحات منابع بشری و 
اداری دولت افغانستان )تغير(    

۲۵ میلیون دالر کمک بالعوض بانک جهانی
۵۰ میلیون دالر کمک بالعوض صندوق بازسازی أفغانستان

افغانستان  دولت  اداری  و  برشی  منابع  اصالحات  برنامه 
جایگزین  اخیرا  که  است  جدیدی  پروژه  یک  )تغري( 
برنامه ارتقای ظرفیت مبتنی بر نتایج افغانستان  گردیده 
توسعه  راستای  در  را  افغانستان  دولت  که  است  قرار  و 
ملی  اولویت  دارای  های  پالیسی  تطبیق  و  ارایه خدمات 
از طریق اصالحات اداری و استخدام شفاف و مطابق به 
های  وزارتخانه   ۱۶ در  شایستگی  و  تخصص  های  معیار 

سکتوری کمک مناید. 
این پروژه حدود ۱۵۰۰ بست جدید خدمات ملکی را   
حامیت تخنیکی و مالی می مناید که این امر بدون شک 
وزارتخانه ها و ادارات دولتی مربوطه را کمک می مناید 
تا در روشنی اهداف او اولویت های کاری شان قادر به 
گردند.  مردم  به  گیری  اندازه  قابل  و  ملموس  نتایج  ارایه 
کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی رهربی 

تطبیق این پروژه را عهده دار خواهد بود.

پروژه اشتغال زایی- کارموندنه 
    )EZ-KAR (

۱۵۰ میلیون دالر کمک بالعوض بانک جهانی
۵۰ میلیون دالر کمک بالعوض صندوق بازسازی أفغانستان

پروژه اشتغال زایی- کارموندنه به هدف تامین و تقویت 
زمینه های اشتغال زایی و فرصت های اقتصادی در آنعده 
شهرهای که بیشرتین نفوس بیجا شدگان داخلی و عودت 
این  داشت.  فعالیت خواهد  میکنند،  میزبانی  را  کنندگان 
کننده  عودت  دسرتسی  که  تدابري  از  حامیت  برای  پروژه 
گان را به اسناد ملکی بيشرت ميسازد، فراهم منودن فرصت 
کاروبار،  و  بازار  زيربنا  تقويت  مدت،  کوتاه  شغلی  های 
تشویق  به هدف  اصالحات حقوقی  تطبیق  از  و حامیت 

رسمایه گذاری طرح گردیده است. 

ابتدا باید کار رسک بغالن - بامیان تکمیل گردیده تا عبور 
و مرور به صورت عادی تا زمان بازگشایی سالنگ صورت 
گیرد. این موضوع ممکن است کار اجرای پروژه را طبق 

تقسیم اوقات کمی پیچیده سازد.
قابل  در مراحل مختلف  به شکایات  میکانیزم رسیدگی   
اجرا می باشد. این اقدام در رابطه به بخش شش رسک بغالن 
- بامیان به خاطر جربان پرداخت ۶۱ فرد، که از تطبيق پروژه 
متاثر گرديده اند، هنوز در حالت تعلیق می باشد. این در 
حالیست که پروژه تصویب کابینه را برای پرداخت استمالک 

زمین و اسکان مجدد دریافت منوده است.
برنامه   ۲۰۱۹ جون  ماه  در  پروژه  مدت  میان  ارزیابی   

ریزی شده است

در قریه جات و ولسوالی ها. )ج( حامیت از گروپ های 
طریق  از  انفرادی  گونه  به  متشبث  زنان  یا  و  متشبثین 
فراهم سازی تسهیالت به منظور تشویق مشارکت آنها به 
خاطر انکشاف خدمات و رشد میزان کاروبار و همچنان 

تسهیل دسرتسی آنها به بازار.
زنان، که در ۴۴۱ گروپ قرضه و پس انداز تحت برنامه   
داشتند،  فعاليت  افغانستان  روستايي  صنايع  انکشاف 
پروژه  باشند.  می  ابتدای  های  آموزش  فراگريیی  حال  در 
تامین  راستای  در  روستايی  زنان  اقتصادی  توامنندسازی 
از  و حامیت  کاروبار  انکشاف  برای  تشویقی  های  زمینه 
روستایی  صنایع  انکشاف  برنامه  پوشش  تحت  ساحات 

افغانستان فعالیت می مناید.
 

پروژۀ سرک هاي مواصالتي 
سلسله کوه هاي هندوکش 

۲۵۰میلیون دالر کمک بالعوض بانک جهانی

هدف این پروژه حامیت از تالش های  دولت افغانستان  
در زمینه بهبود ارتباطات ترانسپورتی در مسیر سلسله کوه 
های هندوکش، به شمول بازسازی راه سالنگ و تونل آن، 
مسیر  از  ترُدد  اعتامد  قابل  پروژه جریان  این  باشد.   می 
کوهستانات را توسعه داده و فرصت های اساسی عبور و 
مرور مسافرین، اموال و امتعه را از مسیر سلسله کوه های 

هندوکش، در همه فصول سال مساعد خواهد ساخت. 
درحال حارض رصف دو رسک بر فراز سلسله کوه های   
 . است  سالنگ  شاهراه  آن  یکی  که  گذرد،  می  هندوکش 
را   ترافیکی مسیر هندوکش  تردد  بار  بیشرتین  این جاده، 
متحمل میگردد و مسیر دیگر، راه درجه دوم و اسفالت  
ناشده یی است که از بغالن و بامیان عبور می کند. این 
بغالن  تا رسک  میرساند  یاری  را  عامه  فواید  وزارت  پروژه 
بامیان را که طول آن ۱۵۲ کیلومرتاست، قیر ریزی منوده و 
همچنان شاهراه سالنگ و تونل آن را به طول۸۷ کیلومرت 

بازسازی مناید. 
از مجموع شش بخش تذکر یافته، کار عملی ساخت و   
ساز دو بخش آن در امتداد شاهراه بغالن - بامیان جریان 
این میان  اند. در  نام گذاری شده  تا شش  از یک  دارد و 
کار طراحی وتدارکات بخش ۲، ۳ و ۵ نیز به طور مطلوب 
پیش رفته است. پروسه تدارکاتی بخش ۴ تکمیل گردیده 
و منتظر منظوری پالن مديرت محيطی و اجتامعی بانک 
تطبیق  روند  از  ساختامنی  نظارت  واحد  ميباشد.  جهانی 
به  نظارت  متذکره  بخش  شش  شده  تصویب  های  طرح 

عمل می آورد. 
پالن  طبق  سالنگ  تونل  سازی  بازی  کار  اولیه  طراحی   
پروژه پیرشفته است، اما یافته ها اولیه نشان می دهد که 
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تامین حاميت مايل به منظور تقويت پالن 

های انکشاف شهری، ارایه خدمات اساسی 

و بهبود مدیریت در مراکز پنج شهر بزرگ 

توسط پروژه حامیت انکشاف شهری در نظر 

گرفته شده است. این پروژه همچنان برای 

بهبود ظرفیت پالیسی سازی شهری در سطح 

ملی فعاليت خواهد کرد.

بخش دوم: ادارات شهری: توسعه ادارات و ظرفیت ها.   
انجام یک بررسی از چگونگی وظایف و مسؤولیت های 
امور پالنگذاری، شیوه ها و ظرفیت ها در وزارت انکشاف 
شهری و خانه سازی و وضعیت پنج مرکز شهر های بزرگ، 
و  ها  نارسایی  با  روشنی  در  عملیاتی  پالن  یک  انکشاف 
ضعف های موجود در عرصه  قوانین، مقررات، پروسه ها 
برای چهار  و کارمندان. فراهم آوری زمینه های حامیوی 
"کمیته کاری" به منظور تشخیص و ارائه توصیه های الزم 
پالیسی که شامل موارد پالنگذاری،  پیرامون نقاط کلیدی 
های  قیمت  به  مسکن  تهیه  زمین،  از  استفاده  مدیریت 

مناسب، بازسازی شهری و امور مالی شهری.
بخش سوم: ادغام شهری: توامنند سازی پالنگذاری شهری   
در سطوح شهری و والیتی. تأمین مالی به منظور تکمیل 
بزرگ  شهر  پنج  مراکز  برای  سرتاتیژیک  انکشاف  پالنهای 
که طی آن پالن های انکشافی میان مدت در هامهنگی 
کاری  و رشکای  ذیربط  ادارات  متام  با  مساعی  ترشیک  و 
ترتیب و نهایی خواهند شد. پالن های انکشاف سرتاتیژیک 
شهری با استفاده از آمار و ارقام بخش ۱ ترتیب و انکشاف 
انکشافی  اهداف  و  کلیدی  های  چالش  سپس  یابند،  می 
پالن  و  ها  فعالیت  آن  با  روشنی  در  و  میشوند  تشخیص 
میگیرند.  قرار  اجرا  منصهء  به  و  طرح  ها  گذاری  رسمایه 
در نظر است، تا به منظور تشویق فرهنگ پالنگذاری یک 
نصاب آموزشی برای محصلین عرصه پالن شهری نیز تدوین 

گردد.
مطالعات  انجام  شهری:  گذاری  رسمایه  چهارم:  بخش   
امکان پذیری به منظور طرح و دیزاین زیربنا های شهری. 
تهیه پالن های رسمایه گذاری چندین ساله در مطابقت با 
پالن انکشاف سرتاتیژیک شهری برای مراکز پنج شهر بزرگ 
که تطبیق پروژه های دارای اولویت )پروژه های محاسبه 
شده و با قابل تطبیق( و از قبل تعریف شده )تحت پالن 
قابل  اقتصادی  های  پروژه  و  شهری  سرتاتیژیک  انکشاف 
باشد.  پذیر  امکان  آن  در  باشند(  شده  تشخیص  انتقال 
پالنهای رسمایه گذاری همچنان به منظور انکشاف پروژه 
های شهری مطلوب برای جذب حامیت بانکهای خصوصی 
به منظور متویل مالی آنان از پروژه های شهرسازی مبتنی 
استفاده  آینده،  در  سکتور  این  انکشافات  چگونگی  بر 

خواهند شد.

/ انکشاف شهری
پروژه سرمایه گزاری در شهر ها    

۱۵۰ میلیون دالر کمک بالعوض بانک جهانی
۵۰ میلیون دالر کمک بالعوض صندوق بازسازی أفغانستان

ثبات  و  استمرار  گذاری شهری می خواهد  پروژه رسمایه 
زندگی را در شهر های مرکزی ۹ والیت، از طريق تقویت 
ظرفیت، مدیریت بهرت و تقویت زیرساخت های شهرداری، 

بهرت سازد.
اين برنامه دولت و مراکز واليات را تحت حاميت قرار   
بلند برده جمع  را  بتوانند ظرفيت شاروالی ها  تا  ميدهد 
آوری عوايد را بهبود بخشد و يک سيستم تخصيص های 

مالی مبتنی بر عملکرد را طرح ريزی کند.
اين برنامه پالنگذاری و مديريت شاروالی را از طريق   
مساعدت تخنيکی، آموزش و رساندن تجهيزات و نرم آفزار 

تقويت و حاميت می کند. 
واليات  مرکز  پنج  به  شهرها  در  گذاری  رسمايه  پروژه   
رشيف(  مزار  و  خوست  کندهار،  اباد،  جالل  )هرات، 
مساعدت مالی فراهم میکند که زيربنای ابتدای خدمات 
شاروالی را، که نيازمندی فوری دارد، باسازی کند تا عرضه 
تغريات  اين  بشخد.  بهبود  را  گی  زنده  سطح  و  خدمات 
قابل  و  خورد  تاثريات  که  را،  کوچک  و  محلی  مداخالت 

کاهش محيطی زيستی و اجتامعی دارند، در بر ميگريند.

پروژه حمایت انکشاف شهری    
۲۰ میلیون دالر کمک بالعوض بانک جهانی

این پروژه وزارت شهر سازی و اراضی را به منظور ایجاد 
های  ظرفیت  توامنندسازی  و  پالیسی  چهارچوب  یک 
در سطح کشور،  ذیربط  ادارات  در  پالیسی سازی شهری 
ظرفیت  و  مدیریت  شهری،  پالنگذاری  تنظیم  همچنان  و 
ارائه خدمات در پنج شهر بزرگ والیتی کمک میکند. این 
پنج شهر عبارت اند از شهرهای کابل، هرات، جالل آباد، 

خوست، کندهار و مزاررشیف میباشند.
پروژه در برگیرنده بخش های  ذیل میباشد:  

بخش اول: معلومات شهری: ایجاد یک سیستم مدیریت   
به  تخنیکی  های  سازی حامیت  فراهم  شهری.  معلومات 
منظور ایجاد دیتابیس و طراحی ویب سایت مشخص برای 
ارقام احصائیوی، نقشه ها و سیستم معلومات جغرافیایی 
)جی آی اس( و جمع آوری ارقام تا پروسهء پالن شهری و 

نظارت نتایج به بهرتین وجه ممکنه تسهیل گردد.
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پروگرام روشنایی أفغانستان
نزد  جهانی"  "روشنایی  پروگرام  اساسی  بخش  پروژه  این 

اداره مالی بین املللی )IFC( پنداشته میشود. 
تحول  برنامه  مثابه  به  افغانستان  روشنایی  پروگرام   
دسرتسی  افزایش  آن  هدف  که  بوده  تجارتی  بازارهای 
به  استفاده  قابل  و  پاک  انرژی  به  افغانستان  روستا های 
کمک سکتور خصوصی و ترسیع روند توسعه بازار پایدار 
آفتابی  برق  انرژی  تولید  باکیفیت  تولیدات  برای  تجارتی 
می باشد. این پروگرام با رشکت های داخلی و بین املللی 
کمک میکند تا موانع و چالش ها فرا راه فعالیت های آنها 
کافی  معلومات  و  گردیده  رفع  افغانستان  های  بازار  در 
و  مشارکت  های  فرصت  تقویت  بازار،  تقاضای  پیرامون 
انرژی  گزینه  از  استفاده  پیرامون  صارفني  آگاهی  ارتقای 

برق آفتابی افزایش یابد.

برنامه تولید انرژی آفتابی
برای  خدماتی  واحد  برنامه  یک  مثابۀ  به  آفتابی  انرژی 
دولت ها محسوب میشود،  تا بر بنیاد آن پروژه های تولید 
مناسب  رقابتی  های  تعرفه  با  را  خصوصی  آفتابی  انرژی 
گروپ  خدمات  از  بسته  برنامه  این  منایند.  مارکیت  وارد 
بانک جهانی تحت یک چرت مشارکتی واحد  به شامر میرود 
برای  رقابتی  و  اعتامد  قابل  بازارهای  ایجاد  به منظور  که 
تولید و عرضه انرژی برق آفتابی در شامری از کشور های 

جهان فعالیت مینامید.
اداره مالی بین املللی با دولت افغانستان موافقه منود، تا   
در بخش جلب رسمایه گذاری های خصوصی و زمینه سازی 
برای مشارکت آنها برای ایجاد نخستین نیروگاه تولید انرژی 
آفتابی با قدرت تولید ۴۰ میگاوات انرژی برق مطابق یک 
مشارکت دولتی و خصوصی حامیت مالی و تخنیکی مناید. 

اجاره  خدمات  قانونی  چارچوب  ایجاد  از  پس  انکشافی 
افزایش  به  متمرکز  پروژه  فعالیت های  میشود.  محسوب 
ارتقای معلومات  به منظور  آگاهی، ظرفیت سازی  میزان 
سهامداران )دولت و سکتور خصوصی( در باره مزیت های 
اجاره دهی و بهبود دسرتسی به قرضه های کوچک برای 

تشبثات کوچک و متوسط میباشد.
 

تقویت صادرات محصوالت 
باغداری افغانستان   

صادرات  انکشاف  راستای  در  املللی  بین  مالی  اداره 
محصوالت باغداری افغانستان زارعین را مبنظور افزایش و 
بهبود حاصالت و  گسرتش فرصت های بازار های داخلی و 
بین املللی، حامیت مینامید. هدف این پروژه بهبود سطح 
پروسس  های  کمپنی  با  آنها  واتصال  باغداران   معیشت 
حامیت  و  زراعتی   های  قرارداد  طریق  از  جات   میوه 
مارکیت شان،  توسعه  بخاطر  کننده  پروسس  کمپنی های 

میباشد.

توسعه عرضه زنجيره یی  
کشمش افغانستان 

کشمش  عرضه  های  زنجیره  توسعه  پروژه  این  هدف 
افغانستان توسط ایجاد ظرفیت در بخش پروسس، تطبیق 
امور  و مدیریت سیستم های مصونیت غذایی، مدیریت 
مالی و توسعه زنجیر عرضه منتج گردیده و مثال خوبی 

برای  سایرصنایع در کشور را تشکیل میدهد.

چهارچوب حقوقی جهت تقویت 
حکومتداری

هدف پروژه توامنند سازی چهارچوب حقوقی دریافت راه 
در  بازار  ورشکستگی  و  ها  نارسایی  به  بنیادی  حل  های 
سکتور بانکداری افغانستان میباشد. در نتیجه یک سلسله 
در  این سکتور  در  که  های  تالش  و  جانبی  های  فعالیت 
و  ورشکستگی  عوامل  از  ترکیبی  گرفته،  صورت  گذشته 
که  گردیده،  شناسایی  بانکداری  سکتور  فراراه  مشکالت 
چهارچوب  در  و  بانکها  در  انفرادی  گونه  به  آنرا  مثال 

حقوقی و نظارتی این سکتور میتوان دریافت کرد.
  اداره مالی بین املللی با بانکهای افغانستان در راستای 
بهبود عملکرد آنان )بهبود تصمیم گیری، مدیریت خطرات، 
مؤثریت عملیاتی، منفعت و ارزیابی( و افزایش دسرتسی 
به منابع مالی )کاهش قیمت رسمایه، بهبود پروسه قرضه 
طریق  از  گذاران(  رسمایه  به  دسرتسی  افزایش  و  دهی 
انکشاف یک چهارچوب حقوقی متوازن در میان بانکهای 

افغانستان کمک مینامید.

 )IFC(اداره مالی بين المللی

فعالیت های کلیدی اداره مالی بین املللی بیشرت از طریق 
ایجاد  و  گذاری  رسمایه  فضای  بهبود  روی  دهی  مشوره 
ظرفیت متمرکز بوده و به آن  رسمایه گذاری های منتخبی 
و معین کمک مینامید که سطح بلند تاثیر گذاری انکشافی 
کنونی  چهارچوب  به  و  باشند  داشته  را  زایی  اشتغال  و 
۲۰۱۷-( افغانستان  برای  جهانی  بانک  گروپ  مشارکت 

۲۰۲۰( مطابقت داشته باشد.

دریچهء سرمایه گذاری
یک سلسله خدمات  کننده  فراهم  املللی  بین  مالی  اداره 
مخابرات،  مالی،  مشارکت  روی  مترکز  با  گذاری،  رسمایه 
تجارت محصوالت زراعتی، و زیربناء در افغانستان میباشد 
در حال حارض تعهد مجموعی دریچه رسمایه گذاری اداره 
مالی بین املللی ۱۵۰ میلیون دالر میباشد، که در برگیرنده 
رسمایه گذاری ها در کمپنی مخابراتی روشن، اولین بانک 
قرضه های کوچک، بانک بین املللی افغانستان و فابریکه 

پروسس تولیدات افغان )ریکودا( میباشد.
رسمایه گذاری های اداره مالی بین املللی روند دسرتسی   
کوچک  های  قرضه  سکتور  در  بخصوص  مالی،  منابع  به 
و مخابرات، را متحول ساخته است. این اداره تالش های 
خویش را جهت دریافت فرصت های جدید رسمایه گذاری 
مبنظور  اقتصادی  ذیربط  ادارات  با  مساعی  ترشیک  و  

حامیت از انکشاف سکتور خصوصی در افغانستان.
که در  بوده،  کننده  امیدوار  سلسله رسمایه گذاری ها   
برگیرنده رسمایه گذاری در سکتورهای برق، معارف و تجار 

محصوالت زراعتی میباشد.

/ پروژه های جاری مشورتی

دسترسی به خدمات مالی
اداره مالی بین املللی در همکاری با برنامٔه تقویت سکتور 
کمک  بانک  افغانستان  د  با  جهانی،  بانک  مربوط  مالی 
ثبت  الکرتونیک   ثبت  سیار  سیستم  اولین  تا  مینامید، 
اعتبارات  ثبت  سیستم  و  منقول  اموال  بر  رهنی  حقوق 

عامه را ایجاد مناید.
تقویت  برنامه  با  همکاری  در  املللی  بین  مالی  اداره   
بانک  افغانستان  د  با  جهانی،  بانک  مربوط  مالی  سکتور 
کمک منود، تا قانون اجاره و چارچوب قانونی برای خدمات 
د  همچنان  املللی  بین  مالی  اداره  مناید.  ترتیب  را  اجاره 
صدور  دیپارمتنت  ایجاد  راستای  در  را  بانک  افغانستان 
جواز و نظارت خدمات اجاره کمک کرد، تا این بخش امور 
تنظیم جواز و نظارت رشکت های اجاره دهی را برعهده 
بگیرد. این نخستین گام عملی به منظور آغاز فعالیت های 
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اداره مالی بین املللی در حال حارض دولت افغانستان را   
در راستای فراهم سازی رشایط مطلوب به منظور انکشاف 
ها  فعالیت  تشویق  و  تجارت  و  گذاری  رسمایه  محیط 
از طریق یک تعداد پروژه های کلیدی  سکتور خصوصی 
مینامید:  حامیت  گذاری  رسمایه  محیط  در  اصالحات 
و  گذاری  جواز رسمایه  اصالح  پروژه   دوم  مرحله  )الف( 
گذاری.  محیط رسمایه  سازی  توامنند  پروژه  )ب(  تجارت، 
پروژه فرعی ديگری بنام رقابت پذيری صادرات محصوالت 

زراعتی در راه است.  
مرحله دوم -  پروژه اصالحات صدور جوازنامه های تجارتی  

مرحله دوم پروژه اصالحات صدور جوازنامه های تجارتی 
تقویت  را  اول  مرحله  از  امده  بدست  اصالحات  تداوم 
ایجاد  همچو،  موارد  برگیرنده  در  اصالحات  این  میکند. 
وزارت  در  تجارتی  جواز  صدور  و  ثبت  واحد  مرجع  یک 
تجارت و صنایع به هدف کاهش وقت و مصارف اخذ و 
متدید جواز تجارتی در افغانستان و همچنان گسرتش  روند 

اصالحات صدور جواز تجارتی به والیات میباشد. 
سازی  ساده  روشهای  ساخنت  عملی  پروژه  این  هدف   
از  حامیت  و  ها  طرزالعمل  و  تجارتی  اسناد  مراحل  طی 
ارتقای ظرفیت نهاد های ذیربط میباشد. اهداف مشخص 
صدور  مراحل  ساخنت  ساده   )۱( از:  عبارتند  پروژه  این 
جواز تجارتی و متدید جواز تجارتی؛ )۲( کاهش وقت اخذ 
جواز جدید و متدید جواز تجارتی موجود ؛ و )۳( گسرتش 
اصالحات صدور جواز تجارتی از کابل به ۲۱ دفرت والیتی 

ریاست عمومی ثبت مرکزی و مالکیت فکری. 
تاثیرات این پروژه در شاخص کاهش هزینه برای سکتور   
خصوصی قابل اندازه گیری خواهد بود، که بعد از تکمیل 

فعالیت ها پروژه قابل دسرتس خواهد بود.

پروژه توامنند سازی محیط تجارتی افغانستان  
پروژه توامنند سازی محیط تجارتی افغانستان تحت برنامه 
روند  تا  گردیده،  تدوین  و  طرح  گذاری  رسمایه  رشایط 
اصالحات تجارت و رسمایه گذاری در افغانستان را ترسیع 

بخشد. 
انجام  ساحات  باالی  پروژه  این  های  فعالیت  محور   
برای   را  مشارکت  بالقوه   توانایی  بیشرتین  که  تجارت 
دارند،  تجارت  تسهیل  و  گذاری  رسمایه  محیط  بهبود 
فراهم  طریق  از  این هدف  به  دستیابی  میباشد.  متمرکز 
های  نهاد  ظرفیت  ارتقا  برای  حامیوی  های  زمینه  سازی 
تجارتی، بهبود هامهنگی بین ادارات ذیربط و راه اندازی 
جلسات گفت و شنود میان سکتور دولتی و خصوصی، و 
مدیریت شکایات رسمایه گذاران به منظور دوام فعالیت 

های رسمایه گذاری آنها، بدست خواهد امد.
میشوند:  خالصه  ذیل  گونه  به  پروژه  کلیدی  اهداف   
منظور  به  مقرارت  و  حقوقی  چارچوب  سازی  ساده   )۱(
های  میکانیزم  تقویت   )۲( تجارت؛  انجام  در  اصالحات 

هامهنگی بین ادارات ذیدخل به منظور اصالحات رشایط 
رسمایه گذاری و ایجاد میکانیزم های موثر گفت و شنود 
میان دولت و سکتور خصوصی؛ )۳( و به منظور انکشاف 
سیستامتیک  میکانیزم  تطبیق  گذاری،  رسمایه  حفظ  و 

پاسخدهی به نیاز های رسمایه گذاران. 
این پروژه دارای دو بخش  میباشد:   

بخش ۱:  تقویت رشایط برای توامنند سازی تجارت و   
رسمایه گذاری و حامیت از ظرفیت سازی در ادارات و نهاد 
های ذیربط دولتی و خصوصی. این بخش دارای سه بخش 

فرعی میباشد:
۱.۱. کمک و همکاری با دولت افغانستان به هدف تدوین 
و تطبیق طرح های اصالحات در محیط تجارت، بویژه در 
ساحات که توسط پروژه انجام تجارت انتخاب و مشخص 

گردیده اند. 
۱.۲. ایجاد و تقویت میکانیزم های اداری جهت حامیت از 

برنامه اصالحات در محیط تجارت و رسمایه گذاری. 
۱.۳. شناسایی تفاوت ها به اساس جنسیت در چارچوب 
حقوقی و قانونی، که دسرتسی یکسان و متوازن زنان را به 

فرصت های تجارتی محدود مینامید. 
بخش ۲: حفظ و انکشاف رسمایه گذاری   

در کشور های که بنابر وخامت اوضاع امنیتی و دوام   
پذیری  آسیب  و  اوضاع  شکنندگی  سیاسی،  های  تنش 
)مانند  باشد  بحث  مطرح  بزرگ  چالش  یک  عنوان  به 
جدید  های  گذاری  رسمایه  جذب  و  تشویق  افغانستان(، 
ممکن چالش برانگیز باشد،  اما حفظ رسمایه گذاری های 
موجود یک نیاز است. حفظ و تداوم رسمایه گذاری های 
حفظ  سرتاتیژی  یک  به  افغانستان  در  موجود  خصوصی 
آن  اساس  به  که  است  نیازمند  گذاری  رسمایه  حامیت  و 
مورد  و  شناسایی  هدفمند  و  بالقوه  های  سکتور  یکعده 
حامیت قرار گیرند. برای دستیابی به این هدف نیاز است، 
انجام رسمایه گذاری  از  برنامه جامع مراقبت پس  تا یک 
)SIRM( در دستور کار ادارات دولت افغانستان قرار گیرد.
برنامه مراقبت پس از انجام رسمایه گذاری به مثابه یک   
حل  و  شناسایی  برای  ردیاب  و  دهنده  هشدار  میکانیزم 
به مشکالت و مسایل  ارتباط  شکایات رسمایه گذاران در 
مربوط به رفتار و عملکرد ادارات دولتی فعالیت خواهد 
داشت. تطبیق برنامه مراقبت پس از انجام رسمایه گذاری، 
که  است  مستقِل  نهاد  یا  اداری  واحد  یک  ایجاد  مستلزم 
مشکالت  برای  حل  راه  پیشنهاد  و  میانجیگری  ظرفیت 

رسمایه گذاران را داشته باشد.

محيط سرمایه گذاری:
این برنامه به منظور کمک و فراهم سازی رشایط مناسب 
مینامید.  فعالیت  افغانستان  در  تجارت  و  گذاری  رسمایه 
های  شاخص  بهبود  از  حامیت  برنامه  این  اصلی  هدف 
کلیدی به منظور انکشاف محیط رسمایه گذاری و تجارت 
و فراهم سازی تسهیالت به ادارات ذیربط دولت به منظور 
گذاری  و رسمایه  تجارت  برای  مطلوب  محیط  یک  ایجاد 
است.  بخش از فعالیت های این برنامه مختص به بهبود 
تسهیالت  و  ها  میکانیزم  تقویت  تجارتی،  قوانین  کیفیت 
بویژه  منطقه،  های  کشور  و  افغانستان  میان  تجارت  در 
انکشاف صادرات و کمک به تقویت میکانیزم های جلب 
رسمایه گذاری از طریق کاهش هزینه های رسمایه گذاری 

از سوی سکتور خصوصی در افغانستان است.

 )IFC(اداره مالی بین المللی

اداره بین املللی مالی انکشاف صادرات 

محصوالت باغداری افغانستان را از طریق 

معرفی روش های موثر بازاریابی برای 

دهاقني و فراهم سازی فرصت های دسرتسی 

انها به بازارهای داخلی و بیناملللی را 

تقويت ميکند. 
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دریچه حمایت از بودیجۀ عادی
۵.۰۵۷ میلیارد دالر کمک بالعوض

هدف برنامه دریچهء حامیت از بودیجه عادی به مثابهء 

تا  است،  تشویقی  و   کننده  هامهنگ  میکانیزم  یک 

انجام  به  قادر  بتواند   افغانستان  حکومت  آن  بنیاد  بر 

این  باشد.  دقیق  و  پیشبینی، مبوقع  قابل  پرداخت های  

پرداخت ها شامل معاشات و مزد کارکنان ملکی و هزینه 

های عملیاتی غیر امنیتی حکومت میباشد.

دریچه حامیت از بودیجه عادی تاکنون چندین مرتبه   

 ۲۰۱۸ سال  در  بار  آخرین  و  است،  گردیده  بازنگری 

اولین  برای  که  میرود  توقع  گرفت.  قرار  بازنگری  مورد 

عادی  بودجه  دریچه  از  جهانی  بانک  مالی  حامیت  بار 

حکومت توسط یک سلسله ابزار های ستندرد بانک ارائه 

شود، که در بر گیرنده پرداخت ساالنه ۳۰۰ میلیون دالر 

کمک مالی برای  پالیسی انکشافی و تطبیق اصالحات.

میلیارد   ۵ مبلغ  افغانستان  بازسازی  صندوق  اکنون  تا   

کرده  پرداخته  حکومت  عادی  بودجه  طریق  از  را  دالر 

است. عواید داخلی تا هنوز برای تامین مصارف حکومت 

 اهداف صندوق بازسازی افغانستان 
عبارت اند از:

قرار دادن بودجه ملی در وضعیتی 	   
که بتواند به عنوان موتورعمده 
برنامه  در  ــوازن  ت ایجاد  جهت 
ــداف  اه ــا  ب مطابق  ــازی  ــازس ب

انکشاف ملی، عمل نماید. 
و 	  شفافیت  گسترش  و  توسعه   

از  استفاده  مورد  در  حسابدهی 
کمک های بازسازی. 

  کاهش فشار باالی ظرفیت محدود 	 
تقویت  زمان  عین  در  و  دولت 

تدریجی ظرفیت ها. 
تمویل 	  میان  هماهنگی  تقویت   

ــی و  ــال م امـــور  کــنــنــدگــان در 
ــه طــرح  مــبــاحــثــات وابــســتــه ب
برنامه  صندوق  ایــن  پالیسی؛ 
های دارای اولویت حکومت را 
و  اصالحات  اجندای  شامل،  که 
امنیتی  غیر  های  فعالیت  هزینه 
حکومتی را که وابسته به دست 
ستراتیژیک  اهــداف  های  آورد 
حکومت افغانستان باشد، حمایت 

می نماید.

صندوق باز سازی 
افغانستان

ناکافی است. به همین دلیل صندوق بازسازی افغانستان 

دولت،  عادی  بودجه  از  حامیت  دريچه  ازطریق 

مانند  خدمات  عرضه  دولت،بشمول  اساىس  فعاليتهای 

با  مناید.  می  حامیت  را  وتربيه،  وتعليم  صحى  مواظبت 

درنظرداشت اين امرکه ۶۰فيصد کارکنان ملکی را معلمني 

فيصد   ٤٠ درمجموع  معارف  وزارت  ميدهد،  تشکيل 

منابع مجموعى صندوق بازسازی افغانستان رابه مرصف 

میرساند. وزارت هاى صحت عامه، امورخارجه، کاروامور 

اجتامعى وتحصیالت عالی نیز از دریافت کنندگان عمده 

این صندوق بشامر مى روند.

از  حامیت  دریچه  منابع  که  است،  آوری  یاد  قابل   

بودجه عادی، یک فرصت و دارای پوشش ملی است، از 

کارمندان خدمات ملکی   از  ۶۲ درصد  این منبع  حقوق 

در ۳۴ والیت کشور پرداخته میشود. افزایش سال به سال 

مصارف عملیاتی حکومت به این معنی است که دریچه 

رسجمع  کاهش  خاطر  به  نیز  عادی  بودجه  از  حامیت 

از  حامیت  دریجه  این،  وجود  با  است.  حسابده  بودجه 

هزینه  ۲۰درصد  ۱۶تا  حدود  هم  هنوز  تا  عادی  بودجه 

مصارف عملیاتی غیر امنیتی حکومت را می پردازد.

صندوق بازسازی افغانستان در سال ۲۰۰۲ میالدی تاسیس 
گردید، تا میکانیزم هامهنگ کننده مالی را به بودجه دولت 
ایجاد مناید.  افغانستان و پروژه های ملی رسمایه گذاری، 
از زمان آغاز فعالیت این صندوق، ۳۴  نهاد و کشور کمک 
کننده بیشرت از۱۱.۴ میلیارد دالر را به این صندوق تعهد 
بزرگرتین  عنوان  به  این صندوق  ترتیب  این  به  که  منوده، 
بودجه  هم  و  عادی  بودجه  کننده  متویل  واحد  منبع 

انکشافی دولت افغانستان محسوب می شود.   

مدیریت
صندوق بازسازی افغانستان در چهارچوب کاری خود دارای 
سه کمیته )کمیته رهربی، کمیته مدیریتی و کمیته اداری( 
دارد.  کاری  گروپ  سه  همچنان  صندوق  این  باشد.  می 
قادر ساخته است،  را  این صندوق  این چهارچوب  کاری، 
انکشافی،  تا مطابق به تغییر رشایط اولویت گذاری های 
بازسازی  صندوق  بیاورد.  میان  به  را  اجامع،  و  استحکام 
کمیته  میگردد.  اداره  جهانی  بانک  توسط  افغانستان 
اسالمی،  انکشاف  بانک  جهانی،  ازبانک  متشکل  رهربی 
بانک انکشاف آسیایی، برنامه انکشافی سازمان ملل متحد 
مناینده خاص  دفرت  میان  این  در  که  است  مالیه  وزارت  و 
سازمان ملل متحد برای افغانستان به عنوان ناظر حضور 
دارد و کمیته مدیران به طور منظم در کابل دیدار می کند، 
تا مسایل مالی صندوق بازسازی افغانستان را بررسی کرده 
و متویل مالی پروپوزل ها  را تایید کند. گروپ اسرتاتیژی 
و  کنندگان  متویل  از  متشکل  افغانستان  بازسازی  صندوق 
وزارت مالیه است که ماه یک بار با هم دیدار می کنند، 
تا اجراآت صندوق افغانستان را مورد بررسی قرار داده و 

مسایل سرتاتیژیک را بحث منایند.   

صندوق بازسازی افغانستان 
چگونه فعاليت ميکند؟

مشخص،  حساب  به  را  شان  های  کمک  کنندگان  متویل 
ایاالت متحده است،  بانک جهانی در  که در دفرت مرکزی 
افغانستان،  بازسازی  صندوق  مدیران  کمیته  فرستند.  می 
در جلسات خود درمورد اجرای وجوه مالی پیشنهاد شده 
از  مالی  عنوان وجوه  به  تصامیم  این  و  گیرد  تصمیم می 
طریق امضای یک توافقنامه توسط بانک جهانی، که امور 
افغانستان،  برد،با حکومت  به پیش می  را  اداری صندوق 

جنبه عملی می یابد.  
پول اختصاص یافته صندوق بازسازی افغانستان از طریق   
چهار دریچه جداگانه، یعنی۱(  دریچه حامیت از بودیجۀ 
خدمات  دريچه   )۳ ها؛  گذاری  رسمایه  دریچه   )۲ عادی؛ 
مساعدت  و  ها  برنامه  تطبيق  از  حاميت  یی،  مشاوره 
تخنيکی؛ و ۴( دريچه مبارزه با فساد و پالن نظارت از نتايج، 

از بودجه عادی، هر سال  اجرأ می گردد. دریجه حامیت 
مصارف مشخص و قابل پرداخت فعالیت های غیر وابسته 
به امور امنیتی را اجرا می کند. اما دریچه حامیت از رسمایه 
گذاری، کمک های مالی را برای برنامه های ملی انکشافی 

از طریق بودجه انکشافی فراهم می مناید.
بخش  يک  سال  هر  عادی  بوديجه  از  حاميت  دريچه   
مصارف اجرايوی دولت را، بدون از مصارف امنيتی، پراخت 
ميکند.  دريچه رسمايه گذاری کمک های بالعوض مالی را 
بوديجه  متويل  طريق  از  ميل  انکشافی  های  برناهه  برای 

انکشافی فراهم ميکند. 
برنامه  تطبيق  از  حاميت  یی،  مشاوره  خدمات  دريچه   
به  تا  اين منظور طرح گرديد  به  ها و مساعدت تخنيکی 
درخواست دولت افغانستان برای خدمات بيشرت مشورتی، 
برنامه ها و کمک تخنيکی پاسخ داده  از تطبيق  حاميت 
برنامه های صندوق  شود.  اين دريچه مطمنئ میسازد که 
بازسازی افغانستان موثرتر تطبيق شوند و نهاد های دولتی 
بتواندد برنامه های ملی دارای اولويت را ايجاد و تطبيق 

کند.
دریچه  برای  مالی  و  تخنیکی  حامیت  سازی  فراهم   
تعهد همه جانبه  نتايج  از  نظارت  با فساد و پالن  مبارزه 
مبارزه  ها جهت  تالش  تقویت  درراستای  را  جهانی  بانک 
با فساد اداری و نظارت بر نتایج کمک های انکشافی در 
أفغانستان نشان میدهد، که از سوی این بانک در چارچوب 
میکانیزم های نظارت به طور همه جانبه تطبیق میشود. 
را  افغانستان  بازسازی  بانک جهانی، که مدیریت صندوق 
برعهده دارد، متعهد است تا نظارت جدی را بر چگونگی 
روند تطبیق پروژه های مورد حامیت این صندوق به هدف 
نا  استفاده  از  جلوگیری  و  فساد  از  ناشی  کاهش خطرات 
مطلوب کمک های مالی و افزایش تاثیر گذاری کمک های 

انکشافی همواره انجام دهد.

کمک های تمویل کننده گان
تعهدات متویل کنندگان به شمول متویل کنندگان قبلی و 
جدید به صندوق بازسازی افغانستان، هر سال نسبت به 
سال دیگر افزایش یافته است، دلیل افزایش این کمک ها 
مورد  در  آنها  ترجیحی  موارد  گذشته،  سال  چند  درجریان 
شدهء  پذیرفته  مقررات  برمبنای  است.  بوده  رشد  تقویت 
توانند  منی  کنندگان  متویل  افغانستان،  بازسازی  صندوق 
بیشرت از نیمی از تعهدات مالی ساالنهء شان را برای موارد 
ایجاب می مناید،  این مقررات  ترجیحی اختصاص دهند.  
تا  این صندوق وجوه قابل مالحظه یی را در اختیار داشته 
و  بپردازد  را  تا مصارف شعبهء  هزینه های جاری  باشد، 
اولویت  از  را به هدف حامیت  انعطاف پذیری ها  برخی 

گذاری های حکومت را با خود داشته باشد.

صندوق بازسازی افغانستان 
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موثريت مزرعه های تحقیقاتی از طریق 

اشرتاک در برنامه های ارتقای ظرفیت و 

احیاء زیربنا های اساسی، به کمک پروژه 

تولید عوامل زراعتی افغانستان، بهبود يافته. 

اجرای تحقیقات باالی محصوالت مانند کچالو 

و گندم برای بيشرت از ۶۰ در صد نفوس 

افغانستان که در سکتور زراعت مرصوف کار 

هستند يک موضوع حياتی ميباشد، و تحقيق 

برای بهبود زراعت حيثيت ستون فقرات را 

دارد.  یکنت از روئسا در يکی از مزرعه های 

تحقیقاتی غله جات میگوید، "بدون انجام 

تحقیق ما منی توانیم که تخم های خوبی 

را برای دهاقین شناسایی و معرفی کنیم و 

ما ميخواهيم دهقانان ما توليدات خوبی 

داشته باشند." استفاده تجارتی آن در ۳ والیت آغاز شده و بیشرت از ۷۰۰ 
هکتار زمین غیر قابل زرع به زمین قابل کشت محصوالت 
زراعتی مبدل گردیده است. مرکز متاس دهاقین  حاال به 
صورت کامل فعال گردیده، و تا کنون نزدیک به ۱۳۰۰۰ 
این مرکز، خدمات مشورتی دریافت  از  مالدار  و  دهقان 

کرده اند.

 / پروژه های جاری

پروژه عوامل توليد زراعتی 
افغانستان 

۶۷،۲۵ میلیون دالر کمک بالعوض        

هدف پروژه عوامل تولید زراعتی افغانستان استفاده از 
میباشد.  زراعتی  افزایش محصوالت  منظور  به  تکنالوژی 
افغانستان  اقتصاد  رکن  ترین  عمده  زراعت  سکتور 
کشور  این  کاری  نیروی  فیصد   ۶۰ که  میشود  محسوب 
اداری  تقویت ظرفیت  راستا،  این  در  را تشکیل میدهد. 
رسمایه  افزایش  و  مالداری  و  آبیاری  زراعت؛  وزارت 
زراعتی  تولید  عوامل  اعتبار  و  مصوونیت  جهت  گذاری 

غرض افزایش محصوالت زراعتی نهایت مهم میباشد.
در نخست، از طریق این پروژه تالش صورت میگیرد،   
تخم  ارزش  زنجیره  تخنیکی  و  اقتصادی  موثریت  تا 
تصدیق شده گندم را بهبود بخشد. در قدم دوم، ایجاد 
این  کمکهای  که  مقرارتی،  و  حقوقی  چهارچوب  یک 
پروژه آنها را در مرحله آماده گی تهیه منوده بود، تا این 
پروژه تسهیالت مورد رضورت را بشکل معترب برای شبکه 
های قرنطین نبات و کنرتول کیفیت مواد کیمیاوی مورد 

نیاز زراعت را انکشاف داده  باشد. 
ساحوی  نتایج رسوی  نظربه سفارشات  قدم سوم،  در   
این  بود،،  شده  انداخته  براه  گی  اماده  مرحله  در  که 
پروژه طراحی و اجرای  یک پالن عملی بر اساس رضورت 
ورودی   تحویل  های  سیستم  انکشاف  و  بهبود  مبنظور 
مبتنی بر بازار، که برای تخم ها میباشد، را روی دست 
گرفت. این فعالیت ها ازطریق  راه اندازی برنامه های 
تجاران  و  دهاقین  ملکی،  کارمندان  ظرفیت  ارتقای 

ذیدخل حامیت و میتواند درپایداری باقی مباند. 
انستیتوت  با  زراعتی  تولید  عوامل  پروژه  اول:  بخش   
تحقیقات زراعتی افغانستان در راستای تهیه کردن انواع 
بذور همکاری منوده  ملی  بورد  به  را  انها  ارايه  و  گندم 
است. تا حال هفت نوع از پنج هدف جمعی به صورت 
رسمی ارایه گردیده، و در حال حارض محصوالت زراعتی 
مورد نظر به شکل آزمایشی در یازده منطقه به منظور 
بازدهی  کشتمیزان  فصل  محیط،  تطابق  و  شناسایی 
)پاسخ در برابر کود(، میزان کیفیت بذر و آب مورد نیاز 
قرار  این،  بر  عالوه  دارد.  قرار  ارزیابی  و  بررسی  تحت 
داد کار ساخت وساز و بازسازی هفت فارم تحقیقی به 
تکمیل  اکرثا  شدن  اجرایی  مرحله  تا  بذور  تولید  منظور 

شده است. 

بخش دوم: کار جمع آوری آمار و معلومات از طریق   
امراض در سطح ملی جریان  آفات و  اندازی رسوی  راه 
داشته و تا حال از مجموع ۱۴۰۰۰۰، در حدود ۵۴۰۰۰ 
منونه جمع آوری گردیده است. عالوتا، ۸۳۰ تن کارکنان 
ادويه جات زراعتی،  و دهاقني ديگر در  تاجران  دولتی، 
پنج والیت آموزش دیده، و ۲۰ تن از کارمندان رياست 
کشور  از  بريون  آموزش(  )برای  قرنطني  و  آفات  با  مباره 

سفر کردند.
برای  انکشاف یک چارچوب حقوقی  برای  پروژه  این   
کنرتول فعالیت ها در راستای مبارزه با آفات و امراض، 
تهیه کود کیمیاوی، حفاظت نباتات و قرنطین به حاميت 
خويش دوام داده است. این تالشها يقينی ميسازد ادويه 
نیز  و  بگیرند،  قرار  دهقانان  دسرتس  در  زراعتی  جات 
افغانستان را قادر ميسازد تا تعهداتش بحيث يک عضو 

جدید سازمان تجارت جهانی عملی منايد. 
قرارداد کار ساخت وساز مراکز قرنطین و البراتوار های 
مرکز  دو  کار  و  گردیده،  تکمیل  بندر   ۹ در  مربوطه 

قرنطین  )در بندر های میلک وتورخم( زیر کار است. 
گندم  توزیع  سیستم  آزمایشی  دوره  يک  سوم:   بخش   
برای ۶۰۰۰ دهقان در چهار ولسوالی کشور با موفقیت 
تولید  عوامل  پروژه  حاميت  به  و  است،  گردیده  اجراء 
سال  در  ابتکار  اين  گسرتش  به  منتج  افغانستان  زراعتی 
۲۰۱۸ گرديد. در مرحله دوم،  که از سوی وزارت زراعت،  
آبياری و مالداری متويل گرديد، ۲۱۰۰۰ دهقان در هفت 
والیت کشور تحت پوشش این کمک ها قرار گرفته اند.

این پروژه از ماه جوالی ۲۰۱۸ در حال اجرا است.   

پروژۀ تنظيم آب در مزرعه
۷۰ میلیون دالر کمک بالعوض

پروژۀ تنظیم آب در مزرعه که در حال حارض یک پروژه 
آزمایشی، مبنظور حامیت از رسمایه گذاری ها در تنظیم 
آب مزرعٔه پنج حوزه )مرکزی، رشقی، جنوب غربی، شامل 
رشقی و شاملی(، که طور مجموعی ساحه ۱۰۰۰۰ هکتار 
زمین )۵۹۰۰۰ هکتار هدف تعیین شده الی ختم پروژه( 
را احتوا میکند، دیزاین گردیده است. توقع میرود، تا در 
ساحات  در  زراعتی  محصوالت  پروژه،  این  تطبیق  نتیجه 

تحت پوشش، از طریق استفاده موثر آب، بهبود یابد. 
کيلومرت   ۱۸۶( آبیاری  کانال  کیلومرت   ۵۰۰ از  بیشرت   
تحت  را  زمین  هکتار   ۵۸۰۰۰ حدودا  که  پالن(  مطابق 
پوشش قرار میدهد احیاء و بازسازی گردیده و همزمان با 
این ۶۱۴ اتحادیه های آبیاری )۵۰۰ اتحادیه مطابق پالن( 
تاسیس شده اند. فعالیت های هموار کاری زمین به هدف 
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این پروژه دارای دو بخش میباشد:  
بخش اول: ارتقای ظرفیت کارمندان، که مقصد از آن کمک 
پالنهای  تطبیق  و  پالنگذاری  ظرفیت،  ارتقای  در  منودن 
ریاست د افغانستان برشنا رشکت در ساحات سیستم توزیع 
رسمایه گذاری ها، حفظ و مراقبت سامل رسمایه گذاری ها 

میباشد.
همین  کابل.  در  آموزشی  مرکز  یک  ایجاد  دوم:  بخش   
اکنون دافغانستان  برشنا رشکت غرض آموزش کارمندان خود 
کدام ساختامن ندارد، که این خود یک نقیصه وکمبود بزرگ 

در راه ظرفیت سازی این رشکت است.
این پروژه از آماده گی و تطبیق پالن های عملیاتی و   
حفظ و مراقبت یکساله شش مرکز عمده برق با استفاده 
از طرزالعمل های جدید به اساس روش های بین املللی، 
که به رشایط محلی مطابقت داشته باشد، حامیت میکند. 
همچنان پروژه مذکور از آموزش و مرکز آموزشی، که توقع 
میرود مهارت های ۹۰ فیصد کارمندان بخش پالن گذاری 

و عملیات و حفظ و مراقبت د افغانستان برشنا رشکت را 
بهبود بخشند، حامیت میکند. 

این پروژه فرصت اشرتاک در برنامه کار آموزی را برای   
برشنا  افغانستان  د  در  انجنريی  از رشته  اناث  فارغان  تازه 
رشکت فراهم ساخته است. دوازده زنان انجنیر در چارچوب 
اداری د افغانستان برشنا رشکت استخدام گردیده و هر کدام 

مشغول ایفای وظایف در بخش های مختلف ميباشند.
استخدام یک رشکت مشورتی خدمات آموزشی در مرحله 
نهایی است و انتظار می رود الی ماه مارچ ۲۰۱۹ قرارداد 
آن منعقد شود. طرح تاسیس مرکز آموزشی همچنان تکمیل 
گردیده و کار تدارکاتی ساختامن مرکز آموزشی در مرحله 
نهایی است، که اميد است کار ساختامنی در ربع دوم سال 
۲۰۱۹ میالدی آغاز گردد.  خريداری تجهیزات برای این مرکز 
بنا بر يک پروسه ناموفق به تعويق است. مگر د افغانستان 
های  قراردادی  شناسایی  و  ارزیابی  حال  در  رشکت  برشنا 

بالقوه عرضه کننده تجهیزات است. 

برنامه،  این  از طریق  اعالن شده  از جمله بست های   
۹۲۹ بست تا ختم برنام استخدام، که ۷۰ آنان را زنان )۷ 
درصد بست ها( تشکیل میدهد و ۳۴۸ بست باقیامنده در 
مراحل مختلف تدارکاتی و تصویب قرار داشتند. این برنامه 
در راستای یکسان سازی معاشات انعده مشاورین، که از 
طریق پروژه های متویل کننده گان استخدام میشوند، نیز 

همکاری های الزم فراهم کرد.

پروژه  محلی  حمایت  پروگرام    

به  ميانه  آسيای  از  برق  انتقال 
)CASA – CSP( ۱۰۰۰ – جنوب آسيا

۴۰ میلیون دالر کمک بالعوض

پروگرام حامیت محلی پروژه انتقال برق از آسیای میانه به 
جنوب آسیا ان تعداد مناطق و قریه جات را که در مسیر 
خط انتقال برق کاسا ۱۰۰۰ در افغانستان قرار دارند، مورد 
حامیت قرار میدهد. ساختار این پروژه سال قبل بازنگری 
شد و در حال حارض در همکاری با برنامۀ میثاق شهروندی 
افغانستان و پروژۀ کاسا ۱۰۰۰ در حال تطبیق شدن است.

زیرا  بوده،  برانگیز  چالش  اندازه  تا  پروژه  این  تطبیق   
هنوز مسیر آن نهایی نشده است و برای خط انتقال برق 
حالی  در  این  است.  شده  پیشنهاد  متفاوتی  های  مسیر 
است که برنامه حامیت محلی پروژه انتقال برق از آسیای 
میانه به جنوب آسیا رصف قراء و قصباتی را تحت پوشش 
انتقال  خط  کیلومرتی   ۴ الی  فاصلۀ  در  که  میدهد  قرار 

"دهلیز تاثیرگذاری" قرار دارند. 
از ۵۸۰ قریه در هفت والیت  توقوع میرود که بیشرت   
مسیر راه این پروژه قرار داشته باشد. در جریان ماموریت 
 ۲۰۱۸ سال  سپتمرب  ماه  در  پروژه  این  تطبیق  از  حامیت 
های  بخش  در  که  مناطق  برای  تا  گرفت،  صورت  توافق 
تایید شدۀ مسیر پروژه قرار دارند، کار عملی رشوع شود 
در  را  اجتامعی  کارکنان  انکشاف دهات  و  احیا  وزارت  و 
های  پروسه  تا  منوده،  استخدام  اینده  ماه   ۲-۳ جریان 
در  محلی  انکشافی  های  شورا  تشکیل  راجهت  اجتامعی 

مناطق انتخاب شده آغاز منایند.
 

و  پالنگذاري  از  حمایت  پروژۀ 
ارتقاي ظرفيت د افغانستان برشنا 

شرکت    
۶ میلیون دالرکمک بالعوض   

هدف حامیت از پالنگذاری و ارتقای ظرفیت د افغانستان 
برشنا رشکت ارتقای ظرفیت این اداره غرض توزیع رسمایه 
ومراقبت  حفظ  و  اجرا  و  تطبیق  پالنگذاری،  و  گذاری 

اموارت محوله میباشد.

برای تعداد بیشرتی از زنان فرصت کار در 

وزارتخانه های دولتی از طریق برنامه ارتقای 

ظرفیت مبتنی بر نتایج افغانستان فراهم 

گردیده است. این برنامه دولت افغانستان 

را در راستای انکشاف منابع برشی، ساختار 

های اداری و بهبود عرضه خدمات به مردم 

حامیت کرد.

پروگرام ارتقاي ظرفيت مبتني بر 
نتایج افغانستان

١۵٠ میلیون دالر کمک بالعوض

اين پروژه بتاريخ ۳۱ دسامرب سال ۲۰۱۸ تکميل شد

خدمات برنامه ارتقای ظرفیت مبتنی بر نتایج افغانستان 
های  ریاست  و  ها  وزارتخانه  جانب  از  تقاضا  براساس 
قبل  از  سلسله رشایط  یک  بنیاد  بر  گرديد.  ارایه  مستقل 
گی  آماده  و  بالفعل  عرضه خدمات  بشمول  شده،  توافق 
برای اصالحات، وزارت ها و ریاست های مستقل در دسته 
بندی های درجه اول )دارای اولویت بلند( و دسته بنده 
های دوم رده بندی گردیدند. پروگرام ارتقای ظرفیت مبتنی 
بر نتایج ، حسابدهی را با معرفی اصالحات براساس نتایج، 
تفویت  را  سکتوری  های  وزارت  در  خدمات  ارائه  بهبود 
برای  کلیدی  ابزار  از  یکی  درعین حال  اداره  این  بخشيد. 
حکومت بود تا بتواند میزان اتکاء به کمک های تخنیکی 

خارجی و ساختار های موازی را کاهش بدهد.
شامل:  که  ها  فعاليت  متويل  برای  بالعوض  کمک  این   
)١( فراهم منودن کمک های تخنیکی برای تهیه و تطبیق 
پروگرام های ظرفیت سازی، )٢( استخدام ٢٤٠٠ کارمند  در 
رياست های  اول(،  )بست  رياستهای عمومی  بست های 
)بست سه  و کدر مسلکی  )بست دو(،   وظايف مشرتک 
برنامه ستاژ   )٣( در وزارت خانه های مشخص،  و چهار( 
مديريتی، )٤( تربیه کارمندان ملکی، و )۵( مدیریت پروژه، 
ماه  از  پروژه  این  گرديد.  فراهم  بود،  ارزیابی،  و  نظارت 
جنوری ٢٠١٢ آغاز به فعالیت منوده، که نهاد های تطبیق 
اصالحات  مستقل  کميسیون  و  مالیه  وزارت  آن  کنندهء 

اداری و خدمات ملکی، بود.
این برنامه برای همه وزراتخانه های کلیدی و ادارات   
مستقل حامیت های الزم فراهم کرد. براساس میعار های 
خدمات  عرضه  پوتانسیل  شامل  که  شده  انتخاب  قبل  از 
های  وزراتخانه  بود،  اصالحات  تطبیق  برای  گی  اماده  و 
کلیدی و ادارات مستقل در دو بخش یعنی کتگوری یک 

)که اولولیت دارد( و یا دوم دسته بندی گرديدند. 
وزارت ها و ریاست های مستقل شامل رده بندی اول از 
حامیت کامل برنامه ارتقای ظرفیت مبتنی بر نتایج مستفید 
شدند، در حالیکه وزارتخانه ها و ریاست های مستقل شامل 
در رده بندی دوم از  مشوقه های بنیادی )آماد گی برای 
زمینٔه  و  شدند،  مستفید  نتایج(  بر  مبتنی  ظرفیت  ارتقای 
ارتقای شان به نهاد های رده بندی اول مساعد شد. وزارتخانه 
ها و ریاست های مستقل به هردو کتگوری نیاز داشتند، تا 
یک پالن اصالحات جامع )که به همکاری مؤسسات کمک 
کننده و منابع حکومتی تطبیق خواهد شد( و چهارچوب 

نتایج برای تقویت حسابدهی ترتيب شود. 
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افزايش دسترسی به خدمات و سهولت 
در رفت آمد باشندگان کابل در پی بازسازی چندین رسک 

فتح نعمت  قلعه  باشنده  ساله،  هفده  سادات  الله 
بازسازی  از  کابل،  شهر  دهم  ناحیه  در  الله 
جاده های منتهی به خانه اش ابراز خشنودی 
می مناید. او که بعد از خریداری نان تازه از 
نانوایی نزدیک خانه اش برمی گشت گفت که از قدم زدن در این مسیر لذت 
می برد. نعمت الله می گوید که در گذشته چنین نبود، وضعیت جاده ها خراب 
بود و برخی اوقات او قادر نبود حتا به رسک عمومی، که تنها پنجصد مرت از 

منزل شان فاصله دارد، برود. 
نعمت الله می گوید: "هنگامیکه چهار سال قبل به این منطقه مسکن گزین   
شدیم، وضعیت جاده های بسیار خراب بود. گِل، الی و گرد و غبار برخاسته از 
تردد موتر و بوی بد، رفت و آمد عابرین به خصوص متعلمین را بسیار دشوار 

ساخته بود." 
اکنون نعمت الله می تواند به هر نقطه شهر بدون مشکل جدی رفت و آمد   
مناید. جاده های فرعی قلعه فتح الله در سال ۲۰۱۷ از طریق برنامه انکشافی 
شاروالی کابل احیا گردید. شاروالی کابل تا کنون به تعداد ۳۸ جاده را در قلعه 
فتح الله و تایمنی شهر کابل، مجموعا به طول ۹ کیلومرت، احیاء منوده است که 

بیشرت از پنج هزار نفر از آن مستفید می شوند. 
به همین ترتیب، زملی لطیفی رییس شورای انکشافی قلعه فتح الله تایید می   
کند که جاده های این منطقه در گذشته در وضعیت بدی قرار داشت که رفت 
وآمد را برای عابرین، بخصوص برای زنان و اطفال دشوار ساخته بود. او میگوید 
اکنون وضعیت این رسک ها به کمک شاروالی کابل به مراتب بهبود یافته است. 
فرشته یکی از باشندگان دیگر قلعه فتح الله شهر کابل میگوید: "در این جاده 
شود.  منی  جع  نیز  آب  و  ندارد  وجود  خاک  و  گرد  شده  بازسازی  تازه  های 
هنگامیکه در این جاده قدم می زنم فکرمی کنم که در یک شهر کامال جدید 

زندگی می کنم."
کاظم لطیفی متعلم لیسه آزمون و باشنده ناحیه دهم شهر کابل نیز می   
گوید که اکنون رفت آمد او به مکتب و خانه آسان شده است. او میگوید: "در 
گذشته بیست و پنج دقیقه طول می کشید تا به مکتب برسم، اما حاال این مدت 
با دوستانم  را  دیگر  دقیقه  میتوانم ده  و  است  یافته  دقیقه کاهش  پانزده  به 

سپری منایم."

دسرتسی بهرت به خدمات شاروالی 
کار بازسازی رسک ها، آبروها و پیاده روهای ناحیه دهم در ماه نوامرب سال ۲۰۱۷ بعد 

از هشت ماه کار متداوم تکمیل گردید. احیای رسک ها و آبروهای شهر کابل بخشی 

از اهداف برنامه انکشافی شاروالی کابل به منظور افزایش دسرتسی باشندگان کابل به 

خدمات شاروالی می باشد. 

از منابع  با استفاده  این محل  باشندگان  الله  بازسازی رسک های قلعه فتح  هنگام   

مالی شخصی خود در ساخنت پلچک ها، نصب چراغ ها و غرس نهال ها در کنار رسک 

ها اقدام کردند. در عین حال باشندگان این محل هر ماه دو بار گرد هم آمده و رسک 

های اطراف خانه هایشان را ترمیم می کنند تا از تخريب بیشرت آن جلوگیری شود. زملی 

لطیفی می گوید مردم محل از احیای رسک های شان خوشحال اند و حارض اند از آن 

حفاظت منایند.

نتایج44/

باشندگان دو محله شهر کابل برای سال های متمادی در حین رفت او آمد از جاده های که درست نگهداری 	 
نمیشد و همیشه از کثافات پُر میبود به مشکالت زیاد روبرو بودند. 

شرایط زندگی در این محالت پس از آن بهبود یافت که شاروالی کابل از طریق برنامه انکشافی شاروالی کابل 	 
مشکالت محیطی را از ناحیه خرابی جاده ها و نبود آبرو ها برطرف ساخت. 

بهبود در وضعیت این جاده ها یکی از دست اوردهای این برنامه است که دسترسی مردم به خدمات معیاری 	 
شهری در نقاط ویژه مسکونی شهر کابل افزایش داده است. 

”

پس از احیاء این رسک ها اکنون میزان “   
آلودگی هوا درا ین محل کمرت شده و با تجمع آب 

ناشی از خرابی جاده و نبود آبرو ها روبرو نیستیم.  
هنگامیکه در این رسک قدم می زنم فکر میکنم   

که در یک شهر کاماَل جدید زندگی میکنم.
–فرشته، یک تن از باشندگان قلعه فتح اللٔه شهر کابل
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بودجه اضافی شامل پروژه گرديده و تاریخ اختتام پروژه   
از ۳۱ دسمرب ۲۰۲۰ به ۲۱ دسامرب ۲۰۲۲ متدید گردید، تا 
دستیابی  و  اضافی  فعالیت های  تکمیل  برای  کافی  زمان 
به اهداف نهایی در دسرتس متصدیان پروژه و مسؤولین 

وزارت تحصیالت عالی موجود باشد.

برنامه انکشافی شاروالی کابل   
۱۱۰ میلیون دالر کمک بالعوض

دارد.  عهده  به  را  پروژه  تطبیق  مسئولیت  کابل  شاروالی 
اهداف پروژه عبارتند از: )الف( افزایش دسرتسی شهروندان 
کابل به خدمات اساسی شهرداری در ساحات مشخص شهر 
شاروالی  مالی  مدیریت  )ب( طرح مجدد سیستم  کابل؛  
کابل به منظور حامیت بهرت از خدمات؛ و)ج( فعال سازی 

سیستم رسیدگی به حوادث اضطراری.
توقع می رود این پروژه کمک های رفاهی و انکشاف   
به  خدمات   ارائه  با  نفر   ۷۰۰۰۰۰ از  بیشرت  به  را  برشی 
این  مناید  منتقل  های شخصی  زمین  هکتار   ۲۴۰۰ حدود 
و  مالی  مدیریت  بهبود  پالن  ازانکشاف  چنان  هم  پروژه 
بهبود  برای  پالنگذاری  ظرفیت  و  ها  شاروالی  رهربی 
خدمات نیز حامیت مینامید. تطبیق این پالن روی دست 
خواهد  ارتقا  را  کابل  شهرداری  اداری  ظرفیت  که  است 

بخشید.
تا اکنون نزديک به ۶۹ میلیون دالر از مجموع بودجه   
کیلومرترسک   ۴۸۶ و  است  رسیده  مرصف  به  پروژه  این 
فرعی و ۵۹۰ کیلومرت جویچه ها و آبروهای محلی و ۳۶ 

کیلومرت رسکهای شهری اعامر گرديده.
با رسمایه گذاری ۲۲۳ دالر فی نفر دریک ماه مزد کاری،   
کوتاه  اشتغال  زمینه  و  گرفته  صورت  قراردادها  امضای 
مدت برای بیش از ۲،۶ میلیون تن دریک ماه مهیا گردیده 
است. قرار است درسالهای آینده ایجاد این چنین زیربنا ها 
زمینه استخدام پایدار را فراهم کند. از همه مهمرت اینکه 
این برنامه یک بنیاد وتهداب مستحکم از طریق رشاکت 
در امور اجتامعی و تصمیم در مسایل جندر پروژه های 

انکشافی را ایجاد منوده است.

 بازسازی این رسک عمومی در شهر کابل،  

که قبال در وضعیت بسیار بدی قرار داشت، 

موجب سهولت جریان ترافیک و دسرتسی 

آسان باشندگان و دوکانداران محلی به شهر  

خواهد شد. بازسازی این رسک، که احیای 

آبرو ها و نصب چراغ های کنار جاده را نيز 

در بر خواهد میگیرد، توسط پروژه بهبود 

موثریت ترانسپورت شهری کابل تطبيق 

ميشود. یکی از باشندگان محل، که خوش 

به نظر مريسد، میگوید، "بازسازی این جاده 

بزرگرتین هدیه برای مردم،  که در اين منطقه 

زندگی و کار ميکنند، خواهد بود."

 پروژۀ انکشاف تحصيالت عالي 

۵۵ میلیون دالر کمک بالعوض  

میزان  افزایش  عالی  تحصیالت  انکشاف  پروژه  هدف 
ارتباط  و  کیفیت  ارتقای  عالی  تحصیالت  بهرتبه  دسرتسی 
کشور  یی  توسعه  و  اقتصادی  های  نیازمندی  با  بیشرت 
و  حصول  به  متکی  متذکره  پروژه  تطبیق  روش  میباشد. 

دسرتسی به نتایج و شاخص های تعین شده میباشد.
به  مرشوط  پروژه  اول  بخش  در  شده  تعین  منابع   
تعین شده  اهداف  یا  و  های  و حصول شاخص  دسرتسی 
در دسرتس وزارت تحصیالت عالی قرار گرفت. این شاخص 
ها منعکس کننده اولویت های در نظام تحصیالت عالی 
بوده،  مدت  میان  های  شاخص  مشمول  اینها  میباشد. 
بهرت  ارتباط  و  کیفیت  باالبردن  بهرت،  دسرتسی  آن  اهداف 
پروژه  تطبیق  مدت  طی  در  انکشافی  های  نیازمندی  با 
سیستم  در  اصالحات  از  پروژه  این  همچنان  میباشد. 
تحصیالت  سرتاتیژیک  دوم  پالن  پرتو  در  عالی  تحصیالت 
اهداف  و  نتایج  باالی حصول  مترکز  منوده،  عالی حامیت 

مینامید.
این پروژه در ماه سپتمرب سال ۲۰۱۵ میالدی آغاز گردید،   
وزارت تحصیالت عالی در تالش است، تا دور چهارم شاخص 
افزایش  کند، که شامل  تکمیل  را  تعین شده  اهداف  های 
میزان ثبت نام خانم ها در سال نخست رشته های دارای 
اولویت، تأسیس مراکز تکنالوژی معلوماتی مجهز با امکانات 
دسرتسی به انرتنت در هفت پوهنتون برای تحصیالت عالی 
مبتنی بر استفاده از انرتنت )آنالین(، و ایجاد واحد تفتیش 
کیفیت داخلی در هشت پوهنتون میباشد که مطابق معیار 

های بین املللی فعالیت میکنند.
با رشد  شمولیت در رشته های اساسی )رشته های که   
اقتصادی اجتامعی کمک میکنند( به گونه قابل مالحظه از 
۶۴۲۰۰، که در اوایل این پروژه قرار داشت، تقریباً به ۸۱۹۰۰  
افزایش یافته است . توجه خاص که در قسمت شمولیت 
طبقه اناث معطوف گردیده محصلین طبقه اناث از ۱۱۴۰۰ 

به تقریبا ۱۶۹۰۰ در دسامرب سال ۲۰۱۸ افزايش يافت. 
روش  مقرره  و  پالیسی  یک  عالی  تحصیالت  وزارت   
اموخنت از طریق  انرتنت )انالین( را انکشاف داده است. 
این عمل باعث معرفی تدریجی آموزش های مختلط، جا 
دادن اموخنت از طریق انرتنت )انالین( در نصاب پوهنتون 
در  مختلط  های  آموزش  شناخنت  رسمیت  به  همچنان  و 
کریدت ها گردیده است. در مرحله آزمایشی، یک تعداد 
ویب  در  انتخابی  گونه  به  آنالین  آموزشی  های  برنامه 
سایت بنام AfghanEx اپلود گردیده و قرار است که در 
شامری پوهنتون های دولتی تدریس گردند. ویب سایت 
منظور  به   EdEx اساسات  با  مطابقت  در   AfghanEx

فراهم سازی تسهیالت دسرتسی محصلین افغان به آموزش 
های انالین طراحی گردیده است.

در این اواخر ۵ میلیون دالر کمک بالعوض تقویتی دیگر   
نیز غرض متویل این پروژ فراهم شد که عمدتاً  درجهت 
افزایش تاثیرات پروژه، بهبود موثریت انکشافی و فعالیت 
های موفق آن هزینه خواهد شد: )۱( فراهم کردن بورسیه 
ماسرتی  دورۀ  بورسیۀ   ۱۵۰( مختلف  های  فاکولته  به  ها 
برای کادر علمی پوهنتون های دولتی که یک سوم آن برای 
طبقۀ اناث اختصاص داده میشود(؛ )۲( کمک به پوهنتون 
های دولتی در قسمت تهیه و تطبیق پالن های سرتاتیژیک 
بر  معلم  تربیۀ  های  فاکولته  برای  آموزش   )۳( انکشافی؛ 
اساس نتایج تعلیم و تربیه و آموزش های آموزش محصل 
محور؛ و )۴( فراهم کردن حامیت مالی برای پروژه های 

تحقیقی گروپی و انفرادی در پوهنتون ها.
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در اين پروژه آموزش های مسلکی برای روستا نشینان   
روشتانشینان  با  مشوره  جریان  در  باشد.  می  شامل  نيز 
توافق گردید که در عوض آموزش های مسلکی، اين پروژه 
مالداری  تسهيل  باغداری و  پروژه ملی  گسرتش خدمات 
جنوری  ماه  در  که  برنامه  این  اول  مرحله  منود.  خواهد 
فارم های مرغداری و آموزش  آغاز گردید،  ۲۰۱۹ میالدی 
نگهداری از مرغها برای برای ۱۳ قریه در ولسوالی رسوبی 

فراهم خواهد شد. 
به تعقیب یک نامه رسمی از وزارت ماليه، این پروژه   
بند برق درونته  نو سازی  احیا  تا  تجدید ساختار گردیده 
را نيز در بر بگريد. سه بخش از بند برق درونته نوسازی، 
ساخته  کارخانه  این  در  انبار  یک  و  اداری  تعمیر  یک  و 

نتایج متوقع ازپروژه بازسازی بند برق آبی نغلو قرار ذیل است:

احیای ۵۰ میگاوات برق آبی نغلو که در حال حارض غیرفعال میباشد. این کار از 	 
طریق احیای مجدد واحد یک و بررسی واحد سه، میرس خواهد شد. 

بهبود فعالیت های عادی، حفظ و مراقبت از بند برق الی پنج سال	 
ارتقای ظرفیت کارکنان در خصوص کارگیری و حفظ و مراقبت از بند برق	 
اتصال اهالی ساکن در اطراِف این پروژه به شبکه برق، و بهره برداری ساکنین قریه 	 

جات مذکور از برنامه های آموزش های حرفوی
بهبود اقدامات امنیتی و مصونیت پروژه بازسازی بند برق آبی نغلو	 
احیاء و باسازی بند برق آبی درونته به ظرفیت مکمل تولیدی  	 

فابريکه برق آبی نغلو بعد از احیاء و بازسازی 

دو توربین توسط پروژه انکشاف بند برق آبی 

نغلو با ظرفیت تولیدی اعظمی توليد برق 

را آغاز منوده. تعدادی زیادی از روستاهای 

اطراف و نواحی مجاور این بند از سب 

استیشن جدید که به کمک این پروژه ایجاد 

گردیده به برق دسرتسی حاصل خواهد منود.

این پروژه در ماه جنوری ۲۰۱۶ به مرحله اجراء در آمد.   
 ،۳ و   ۱ توربني های  ترميم  از  بعد   ،۲۰۱۸ نوامرب سال  در 
بند نغلو توليد را به ظرفيت اعظمی )۱۰۰ ميگاواټ( آغاز 
منود. الیحه وظایف یا طرزالعمل برای آموزش کارکنان بند 
نغلو و تهیه پرزه جات مورد نیاز پنج ساله اين بند در ماه 
اپريل سال ۲۰۱۹ تکميل خواهد شد،  و اسناد تداراکاتی آن 

در ربع دوم سال ۲۰۱۹ به اعالن سپرده خواهد شد.
بند  مصونیت  و  امنیت  میزان  بردن  بلند  روی  کار   
همچنان جریان دارد. پمپ های زیر آبی در معرب بند به 
از فشار صدر آب جاسازی شده است. دو  منظور کاسنت 
پمپ دیگر برای باال کشیدن آب به صورت کامل در داالن 
ربع دوم سال ۲۰۱۹  در  و پمپ ها  است،  نیاز  بند  های 

نصب خواهد شد. 
بررسی باتی میرتیک بند نغلو توسط رسوی کننده گان   
د افغانستان برشنا رشکت به حامیت وزارت انرژی و آب/

شد.  خواهد  انجام  متحد  ملل  زراعت  و  غذا  اداره  تيم 
طرف  از  رسوی  انجام  برای  الرتاسونیک  وسایل  خریداری 

وزارت انرژی و آب خريداری خواهد شد.
انجام  برای  مشورتی  رشکت  استخدام  برای  طرزالعمل   
و  شده  نهایی  بند  مصؤنيت  و  هایدرومیخانیکی  تفتیش 
پيشنهاد تدارکاتی آن در اواسط سال ۲۰۱۹ به اعالم سپرده 

خواهد شد. 
مشورتی  رشکت  استخدام  منظور  به  تدارکاتی  قرارداد   
تاثیرات اجتامعی و محیط زیست  ارزیابی  بخاطر اجرای 
ماه  در  میرود  انتظار  و  نهای رسیده  نغلو در مرحله  بند 
ارزیابی  نتایج  بنیاد  بر  گردد.  امضاء  میالدی   ۲۰۱۹ اپریل 
تاثیرات اجتامعی و محیط زیست این پروژه انتظار میرود 
تا تفتیش همه جانبه امور مدیریت رسوبات بعدا به بحث 
راهکارهای  تحلیل  حال  در  مربوطه  تیم  و  شود،  گرفته 
ممکنه ديگر برای مدیریت رسوبات و آغاز روند تدارکاتی 
منفجر  مهامت  بشمول  رسوبات،  کشيدن  ارزيابی  برای 

ناشده، ميباشد.
برای  منافع  ترشیک  برنامه  یک  نغلو  برق  بند  پروژه   
رسانی  برق  آن  چهارچوب  در  که  دارد،  نيز  محلی  مردم 
است.  شامل  همجوار  های  ولسوالی  در  ها  قريه  برای 
کار ساخت سب ستينشن ۲۰ میگاوات رسوبی درنزديکی 
به   ۲۰۱۹ اپريل  در  که  مريود  انتظار  و  ميشود  تکميل 
رساندن برق به ولسوالی های رسوبی و تگاب آغاز کند. 
با تکميل شدن سب ستيشن رسوبی، نزديک به ۱۸ قريه 
در ولسوالی رسوبی به برق دسرتسی پيدا خواهد کرد، در 
حاليکه قريه جات در ولسوالی تگاب رسوی گرديده اند و 

شبکه توزيع برق در مرحله ديزاين میباشد. 

پروژه بهبود موثریت ترانسپورت 
شهری کابل   

 ۹۰،۵ میلیون دالر کمک بالعوض 

هدف پروژۀ بهبود موثريت ترانسپورت شهری کابل بهبود 
راه ها و جاده های مواصالتی در مسیر های انتخاب شده 
در شهر کابل است. این پروژه روی زیرساخت های اساسی 
جاده ها و تهیه کمک های تخنیکی به شاروالی کابل در 

بخشهای مشخص مترکز خواهد داشت.
رسمایه گذاری ها روی زیربنای جاده ها در شهر کابل   
اتصال  بهبود  و  ترافیک  جریان  در  سهولت  ایجاد  سبب 
که  میرود  توقع  است.  گردیده  شهر  این  مختلفی  مناطق 
با فراهم سازی حامیت های تخنیکی و مسلکی، به مررو 
زمان شاروالی کابل به یک نهاد برنامه ریز و اجرا کننده 
مناید.  ارتقاء  املللی  بین  های  استندرد  با  همگام  مدرن 
شاروالی کابل مسئولیت اجرای این پروژه را برعهده دارد، 
نیز  را  ها  برنامه  مالی  مدیریت  و  تدارکات  مدیریت  که 

احتوا میکند.
اهداف پروژه توسط این شاخص ها سنجیده خواهد شد:   
)الف( پیرشفت در زمینه ظرفیت ترافیک شهرکابل به وسیله 
اوسط رسعت وسایط در ساعات عادي سنجیده خواهد شد. 
در  ميکند(  گی  زنده  مرتی رسک   ۵۰۰ در  )که  مردم  )ب( 
ساحات شهری تحت پوشش خدمات این پروژه دسرتسی به 
جاده های متام فصل داشته باشند، و )ج( فیصدی شبکه راه 

های مواصالتی کابل در حداقل رشایط مناسب.
متام  قراردادهای  و  دارد  جريان  بخوبی  پروژه  تطبيق   
قرارداد   ۹ حال،  تا  گرديده.  امضاء  ساختامنی  کارهای 
تکميل  ميباشد،  رسک  کيلوتر   ۳۰ مجموعاً  که  ساختامنی، 
گرديده و جاده ها به روی ترافیک باز شده اند. کار اجرای 
اول  قرارداد های ساخت وساز جاده های جدید در ربع 

سال ۲۰۱۹ آغاز ميشود. 

پروژهء  بازسازی بند برق آبی 
نغلو   

۸۳میلیون دالر کمک بالعوض

بهبود  نغلو  آبی  برق  بند  بازسازی  پروژه  انکشافی  هدف 
تولید  ظرفیت  افزایش  و  بند  این  پایداری   و  مصونیت 
انرژی برق می باشد. بند برق نغلو برای افغانستان اهمیت 
سرتاتیژیک داشته چرا که این بند بیشرت از نصف نیازمندی 

برق کابل را تامین میکند.
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و مرد، در خصوص روش های برتر جمع آوری محصوالت 
و تدابیر پسا جمع آوری آن، برگزار گردید. همچنان برای 
دهاقین انواع وسایل و تجهیزات اساسی و مورد نیاز شان 
از قبیل: )شاخه بُر، زینه، بکِس وسایل( جهت جمع آوری 

حاصالت تهیه و برای شان سپرده شده است.
ایجاد  با  تا  اند،  گردیده  تشویق  دهاقین  زیادی  تعداد   
همدیگر  با  کنندگان  تولید  برای  بازاريابی  های  انجمن 
همکاری منایند. هم اکنون، ۵۰ انجمن بازاريابی توليد کننده 
گان ایجاد گردیده اند که در هر انجمن ۳۰۰ تا ۴۰۰ دهقان 
عضویت دارند. این ساختار به دهاقین کمک می کند، تا از 
امکانات و منابع کمکی بیرونی استفاده اعظمی منایند و 

محصوالت شان را به آسانی به بازار ها انتقال دهند.
طور مجموعی، ۱۵۰۰ باب اطاق مخصوص خشک کردن   
کشمش اعامر گردیده که  هزینه آن از طریق سهمگیری 
کشمش  این  هدف  است.  شده  تامین  مصارف  در  مردم 
بهبود  و  انگور  حاصالت  پسا  ضایعات  از  جلوگیری  خانه 

کیفیت کشمش میباشد. 
در بخش مالداری، فعالیت این پروژه روی تقویت فارم   
های مرغداری، صحت حیوانی و خدمات توسعه ای مترکز 
چون  ساحاِت  مالداری  های  فعالیت  آن،  کنار  در  دارد. 
تحت  نیز  را  لبنیات  تولیدات  و  ماهی  های  فارم  بهبود 

پوشش قرار میدهد.
در  بروسیلوزس  کنرتول  ملی  پروگرام  تطبیق  نتیجه  در   
۳۶۰ ولسوالی، بیشرت از ۲۰۲ میلیون رأس گاو ماده، ۱۱،۵ 
به  اند.  شده  واکسین  ماده  بز  و  گوسفند  رأس  میلیون 
نتایج پروژه، مسؤلیت  پایداری  از  منظور کسب اطمینان 
پیشربد فعالیت های پروژه  با مرورزمان به ریاست صحت 
حیوانی وزارت زراعت ، آبیاری و مالداری واگذار میشود.

تا اکنون بیشرتاز ۱۷۲۹۷۰ دهقان )که از آن جمله ۱۰۴۲۴۲ 
دهقان زن و ۶۸۷۲۸ دهقان مرد میباشد( را مورد حامیت 
قرار داده است، که این تعداد در گروپهای منسجم تنظیم 
شده اند، این گروپ ها مشمول فارم داران تولید مرغ نیز 
میباشد، که ازخدمات مالداری و صحت حیوانی مستفید 
می گردند. همچنان، این پروژه از طریق گسرتش خدمات 
به ساحات دیگر در عرصه بهبود فعالیت های بهداشتی 
زراعت،  وزارت  ذیربط  های  ریاست  با  الصحه،  حفظ  و 

آبیاری و مالداری همکاری مینامید.
فعالیت های پروژه ملی باغداری و مالداری به اساس   
توقع  چنین  اساس  این  بر  بوده،  مصارف  ساخنت  رشیک 
میرود، که مشارکت دهاقین افغان به اندازه ۲۸،۲ میلیون 
دالر که مصارف خدمات و قیمت مواد )تخم های اصالح 
تشکیل  را  شده  دریافت  غیره...(  و  وسایل  کود،  شده، 

میدهد، باشد

 پروژه ملی باغداری و مالداری   

۱۹۰ میلیون دالر کمک بالعوض

۲۸،۲ میلیون دالر مشارکت دهقاین افغان

هدف پروژه ملی باغداری، ترویج عملکرد مؤثر تولیدی و 
استفاده از تکنالوژی پیرشفته به منظور بهبود محصوالت 
زراعتی از سوی دهاقین و باغداران مورد نظر بوده و در 
عین زمان حامیت از سکتور مالداری به منظور بهره گیری 
بیشرت از خدمات زراعتی دهقان – محور و فراهم سازی 

زمینه های تشویق رسمایه گذاری میباشد.
این پروژه دارای سه بخش: )الف( محصوالت باغداری؛   
مدیریت  )ج(  حیوانی؛  صحت  و  مالداری  تولیدات  )ب( 
تطبیق برنامه و حامیت تخنیکی میباشد. قابل یادآوریست 
که این فعالیت ها در ۱۲۰ ولسوالی که قبالً  از ۲۳ والیت 

کشور انتخاب شده، تطبیق گردیده است
دالر  میلیون   ۱۰۰ ابتدا  در  پروژه  این  تطبیق  برای   
فراهم شده بود، اما بنابر افزایش تقاضا به انکشاف دامنه 
خدمات باغداری و مالداری در والیات مختلف، برای این 
پروژه مبلغ ۹۰ میلیون دالر کمک بالعوض تقویتی دیگر 
نیز تعهد گردید، تا به این ترتیب ساحه تطبیق پروژه به 
از  یابد و تعداد بیشرتی دهاقین  والیات بیشرتی گسرتش 

خدمات این پروژه مستفید شوند.
این پروژه در حال حارض در ۳۴ والیت کشور، بیشرت از   
۲۹۱ ولسوالی را تحت پوشش خدمات باغداری و مالداری 
قرار داده است و هم اکنون بیشرت از ۷۰۰ هزار دهاقین، 
که ۲۴۰ هزار تن  آنها را زنان تشکیل میدهد، از خدمات 

این پروژه مستفید شده اند. 
کار  است  توانسته  مالداری  و  باغداری  ملی  پروژه   
 ۲۶۵۰۰ ساحٔه  در  را  جات  میوه  و  پسته  باغهای  احداث 
هکتار زمین در۳۲ والیت حامیت مناید. عالوه برآن، پروژه 
مذکور باغهای موجود در بیشرت از ۲۶۰۰ هکتار زمین دیگر 
را مجدداً احیاء، و ۱۳۲۰۰۰ باغچه های سبزخانگی را ایجاد 

منوده است. 
در عین حال، پروژه ملی باغداری و مالداری کار اعامر   
۱۳۰۰ ذخایر کوچک آب را متویل منوده که به در نتیجه آن 
دهقانان میتوانند در جریان فصل های بارانی، آب مورد 
حسب  و  اقلیم،  تغیر  صورت  در  سپس  و  ذخیره  را  نیاز 
رضورت، ازین ذخایر برای آبیاری زمین ها استفاده منایند. 
انکشافی  شوراهای  با  مشارکت  در  ذخایر  این  اعامر  کار 

محلی صورت گرفته است. 
انتقال  و  آوری  جمع  های  روش  بهبود  منظور  به   
های  برنامه  بازاریابی،  تقویت  و  ها  بازار  به  محصوالت 
زن  از  اعم  نظر،  مورد  دهاقین  تعداد  یک  برای  آموزشی 

در حدود بیش از ۲۴۰ هزار زن دهقان 

روستایی روش های پرورش محصوالت 

باغداری و جمع آوری حاصالت زراعتی را 

به کمک پروژه ملی باغداری و مالداری فرا 

گرفته اند. برای اکرثیت این زنان دهقان 

امکانات و وسایل مورد نیاز به منظور جمع 

آوری موثر محصوالت زراعتی شان فراهم 

گردیده است.

برای اکرثیت این زنان دهقان امکانات و وسایل مورد نیاز 
به منظور جمع آوری موثر محصوالت زراعتی شان فراهم 
تکمیل  فعالیت  این  تدارکاتی  اسناد  شد.  است.  گردیده 
گردیده و اسناد اجتامعی ومحیط زيستی برای انجام این 
بانک تصفیه گردیده  آماده شده و توسط  فعالیت خاص 
است. پيشنهاد تدارکاتی برای طراحی، عرضه، نصب و به 
قرارداد دادن بند برق درونته انتظار می رود در ماه اپریل 

۲۰۱۹ میالدی به اعالم سپرده شود.
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مالداری و پرورش ماهی،
راهی به سوی خودکفایی افغان های روستا نشین

پایان روز، پروین در محوطه حویلی خود در قریه سنگررسای ولسوالی با 

حویلی  شامرد.  می  را  اش  خانگی  های  مرغ  ننگرهار،  والیت  کامه 

با  پوشیده  و  شکسته  های  کلکین  با  اتاق  چند  شامل  پروین  کوچک 

پالستیک می باشد.

این خانم پنجاه ساله به تازگی این مرغ ها را بدست آورده و آنها را به عالقه   

مندی و اشتیاق تغذیه می مناید. پروین می گوید، "من بسیار خوشحامل که حاال 

بیشرت از ۳۰ دانه مرغ، یک اتاق خورد برای نگهداری آنها، غذای فراوان و دوا 

آنها  با فروش تخم  اختیار دارم و  آنها در  الزم جهت تغذیه و سامل نگهداشنت 

خانواده ام را کمک مالی می منایم." پروین که دوسال قبل شوهر و دو پرسش را 

در اثر یک انفجار از دست داده است همواره نگران چگونگی حامیت و کمک 

با خانواده اش بود. اما اکنون در حالیکه لبخند برلب دارد می گوید، "حاال من 

میتوانم تا يک اندازه پیسه پيدا کنم و خانواده ام را کمک کنم."

ولسوالی کامه محلی که پروین با سه طفل اش در آن زندگی میکند در ۳۹   

کیلومرتی رشق شهر جالل آباد، مرکز والیت رشقی ننگرهار، موقعیت دارد. پروین 

یکی از صدها مستفید شوندگان پروژه ملی باغداری و مالداری در این ولسوالی 

می باشد که در چوکات وزارت زارعت، آبیاری و مالداری فعالیت می کند. 

ضیاالحق فضلی، کارمند والیتی پروژه ملی باغداری و مالداری در جالل آباد می   

گوید که تا اکنون برای ۲۵۰ مستفید شونده مرغ توزیع گردیده است و ۱۶ فارم 

پرورش ماهی نیز در ولسوالی کامه ایجاد شده اند. به گفته او برای هر مستفید 

شونده به تعداد ۲۷ قطعه مرغ ماکیان و ۳ قطعه خروس، و در بخش پرورش 

ماهی برای هر مستفید شونده به تعداد ۱۰۰۰ ماهی توزیع گردیده است.   

آقای ضیاالحق می گوید: "تقریباً متام مستفید شوندگان بخش مرغداری زنان   

تاحد  که  است  این  ما  اند.هدف  بضاعت  بی  های  خانواده  و  معلولین  بیوه، 

تعداد  و  منوده  فراهم  معیشت  امرار  زمینه  نشین  روستا  جوامع  برای  ممکن 

بیشرت زنان را از طریق ایجاد کسب و کار کمک کنیم تا خودکفا شوند."

پرورش ماهی منبع خوب عایداتی می باشد

ملی  پروژه  های  کمک  از  ننگرهار  والیت  باشنده   ۲۵۰۰۰ از  بیشرت  اکنون  تا 

باغداری و مالداری  مستفید گردیده اند که ۴۵ درصد آنها مرصوف مالداری و 

متباقی آنان مرصوف باغداری می باشند.

در  ماهی  پرورش  فارم   ۱۶ تعداد  به  مرغداری،  های  فارم  ایجاد  بر  عالوه   

چوکات این پروژه در ولسوالی کامه با سهم ده درصدی )۵۲۶۰۰ افغانی یا۷۵۰ 

دالر( مستفيد شونده گان ایجاد گردیده است. 

آقای ضیاالحق می گوید در هر حوض پرورش ماهی که حداکرث ۱۰۰۰ عدد   

هر  برای  او  گفته  به  گردد.  می  نگهداری  ماهی  نوع  سه  دارد،  وجود  ماهی 

از  میتواند  ایجاد گردیده است که  نگهداری ماهی  مستفید شونده دو حوض 

این طریق ساالنه الی حدود پنجصدو هفتاد هزار افغانی ) معادل ۸۰۰۰ دالر 

امریکایی( عاید به دست بیاورند و این یک مقدار قابل مالحظه پول می باشد 

که از یک قطعه کوچک زمین بدست می آید. این کار میتواند یک بدیل بسیار 

خوب برای کشت و تولید کوکنار باشد.

محمد هارون ۳۵ ساله یک تن از مستفید شوندگان این پروژه میگوید: " قبل   

از اعامر فارم های پرورش ماهی، این زمني قابل کشت نبود. حاال که حوض های 

پرورش ماهی در آن ساخته شده است، نه تنها که یک منبع عایداتی برای ما 

ایجاد شده است بلکه دیگر به ماهی وارداتی از پاکستان محتاج نیستیم." 

نتایج5۲/

برای هزاران تن از روستا نشینان در والیت ننگرهار فرصت فراهم میشود تا به دهاقین، مالداران و متشبثین 	 
خود کفا مبدل شوند. 

پروژه ملی باغداری و مالداری خانواده های بی بضاعت را قادر می سازد تا از طریق مرغداری و پرورش 	 
ماهی امرار معیشت نمایند. 

مستفید شوندگان پرورش ماهی توانستند تا زمین های غیرقابل زرع شان را به منبع عایداتی مبدل سازند.  	 

”
هدف ما اینست که تا حد ممکن برای “   

جوامع روستا نشین زمینه امرار معیشت فراهم منوده  
و تعداد بیشرت زنان را از طریق ایجاد کسب و   

کار کمک کنیم تا خودکفا شوند.
–ضیاالحق فضلی، کارمند والیتی پروژه ملی باغداری و مالداری )NHLP( در جالل آباد.
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صندق بازساز افغانستان      گزارش ششامهه/

پروگرام اولویت ملی توانمند 
سازی اقتصادی زنان     

۵ میلیون دالر کمک بالعوض

بهبود  زنان  اقتصادی  سازی  توامنند  ملی  پروگرام  هدف 
از  زنان  سالمتی  و  استقاللیت  یا  مختاری  خود  ادارات، 

طریق افزایش دسرتسی آنها به منابع اقتصادی میباشد. 
یک  توسط  زنان  اقتصادی  سازی  توامنند  ملی  پروگرام   
دفرتهامهنگ کننده پروژه در وزارت کار امور اجتامعی 
مسوولیت  دفرت  این  میگردد.  رهربی  معلولین  و  شهداء 
نظارت فعالیت های پروگرام ملی توامنند سازی اقتصادی 
زنان را در رستارس شش رکن به عهده دارد:  )۱( افزایش 
حذف   )۲( جنسیت؛  به  مرتبط  های  احصائیه  موجود 
سواد  تعلیامت   )۳( زنان؛  حضور  راه  فرا  حقوقی  موانع 
 )۴( حرفوی؛  های  مهارت  و  تجارت،  مدیریت  آموزی، 
عوامل  به  دسرتسی   )۵( مالی؛  امور  به  دسرتسی  افزایش 
تولید زراعتی، خدمات  ترویج  و بازار ها؛ و )۶( دسرتسی 

به بازارهای های خالق اقتصادی.

یادداشت: متام ارقام دالری در این سند معادل به دالر آمریکایی میباشد.
کمکهای ذکر شده در این نرشیه تحت نام بانک جهانی متامی از طریق 
کمکهای  کننده  فراهم  بخش  که   ،)IDA( املللی  بین  انکشاف  ادارۀ 
بالعوض و قرضه های بدون مفاد، گروپ بانک جهانی میباشد، متویل 

گردیده است.

آماده  و  طرح  غرض  ساله  سه  بالعوض  کمک  این   
و  هامهنگی   )۱( است:  بخش  سه  دارای  پروژه  ساخنت 
و  تخنیکی  خدمات  منودن  فراهم   )۲( برنامه؛  مدیریت 
فعالیت  که  سکتوری،  های  وزارت  در  ظرفیت  ارتقای 
های رشد اقتصادی زنان را انجام میدهند، و انجام دادن 
انداخنت  بکار  و  ایجاد   )۳( و  مرتبط؛  تحلیلی  کارهای 
بودجه مبنظورنواوری  خالقیت و حامیت از فعالیت های 

اقتصادی زنان. 
علی الرغم تطبیق بطی این پروگرام، چندین قدم مهم   
و  نهادی  مجموعی  ترتیبات  اندازی  راه  و  تعین  بخاطر 
هامهنگی برای پروگرام ملی توامنند سازی اقتصادی زنان 
هامهنگی  دفرت  پروژه  کاری  سلسله  اند.  شده  برداشته 
امور  کار،  وزارت  رهربی  با  هامهنگی  های  میکانیزم  و 
برای  کاری  تخنیکی  اجتامعی، شهدا  ء و معلولین، گروپ 
هامهنگی  برای  اجرائیوی  کمیته  عملیاتی،  هامهنگی 
برای  برشی  منابع  انکشاف  شورای  و  رهربی،  سطح 
و  وظایف  و  گردیده  ایجاد  عالی  سطح  در  هامهنگی 
ان  روی  ذیصالح  مراجع  و  تعین  شان  های  مسوولیت 

توافق دارند. 

کمیته اجرائیوی توسط وزارت امور زنان، وزارت کار،   
رهربی  مالیه  وزارت  و  ومعلولین  شهداء  اجتامعی  امور 
ساختار  و  منوده  مالقات  دوبار  تاکنون  که  گردیده، 
وظایف و مسوولیت های  کمیته اجرائیوی را تائید منوده 
اند. اکرثیت نهاد های دولتی در مورد این پروگرام اگاهی 

کامل دارند.

پروگرام توامنند سازی اقتصادی زنان داری 

اولويت ملی، دسرتسی زنان افغان را به منابع 

و فرصتها های اقتصادی بلند میربد که در 

نتیجه سبب خودکفایی زنان و بهبود جایگاه 

شان در جامعه می گردد.
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