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سکتور زراعت برای ۶۰ فیصد    
قوه کار در کشور زمینه اشتغال را 
مساعد ساخته و نقش مرکزی را در 

اقتصاد افغانستان برعهده دارد.
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۲۴

ضرورت منابع چندگانه برای 
انکشاف

تحليل بانک جهانی واضح ميسازد 
که هيچ سکتور به تنهایی نميتواند، 
تمام ضروریات انکشاف اقتصادی 

افغانستان را تامين نماید.

بانک جهانی: زراعت و معارف ميتواند انکشاف افغانستان را سرعت بخشد

کنفرانس بروکسل برای افغانستان، بتاریخ چهاردهم میزان سال ۱۳۹۵ در کشور بلجیم دایر گردید، بانک جهانی در ارتباط 

به وضعیت اقتصادی افغانستان در این کنفرانس معلومات ارائه منود. طی این کنفرانس که به میزبانی مشرتک افغانستان و 

اتحادیه اروپایی دایر شده بود، مناینده های حدود ۸۰ کشور و ۲۰ سازمان بین املللی اشرتاک ورزیده بودند. درین کنفرانس 

روی رضورت همکاری و حامیت دوامداراز افغانستان و اهمیت تالشهای جدید این کشور برای اصالحات و همکاریهای 

منطقوی مترکز صورت گرفت. 

بانک جهانی در یک پرزنتشن تحت عنوان »مدیریت ابهام وخطر درافغانستان« چهار پیام اساسی را برجسته ساخته است 

که عبارت اند از:

افغانستان ممکن تا سالهای۲۰۳۰ وبعد تر از آن از لحاظ منابع محدود و متکی به کمکها باشد.	 

انکشاف زراعت ورسمایگذاری در ساحات برشی میتواند باعث رشد اقتصادی و ایجاد فرصتهای  جدید برای استخدام 	 

و اشتغال گردد.

طوریکه با گذشت زمان کمکها کمرت خواهد شد، باید صنایع استخراجی انکشاف داده شود، تا منابع بدیل  برای عواید 	 

تدارک گردد.

نیازو رضورت به تدابیرو اقداماتیکه توسط آن با ناامنی مبارزه گردد وسیستم جدیدی انتتقال اجتامعی وسپرده های 	 

پولی ایجاد شوند، تا خانواده های نیازمند مصئون گردند؛ با وجود احتامل خطرات، تدابیر و اقداماتی باید اتخاذ گردد، 

تا رسمایه گذاری خصوص تشویق گردد.

     تحلیل فوقا الذکر بعد از سال ۲۰۰۱بهبود اساسی نتابج همکاریها را وامنود ساخت، ولی این را نیز نشان داد که بعضی 

دستاوردها در رشایط فعلی به نسبت ناامنی های روبافزایش وسکتور ضعیف خصوصی  در حال از بین رفنت است. وضعیت 

افغانستان در آینده  بیشرتمربوط به پالیسی اصالحات خواهد بود. بدون اصالحات ورسمایه گذاری های بیشرت، ممکن ما 

شاهد رشد کُند اقتصادی، بهبود معیار های زندگی و نتایج مطلوب اجتامعی باشیم، که درین صورت راه برای اتکای دوامدار 

به کمکها و افزایش خطرات مساعد خواهد گردید.

     هرگاه با کمکهای بیشرتبتوانیم چنین برنامه های را روی دست گیریم که باالی ارائه خدمات وتقویه زیربنا ها مترکز داشته 

باشد و اصالحات را بوجود آورد که به واسطه آنها در سکتور خصوصی، زراعت و استخراج معادن رسمایگذاری گردد،  ساالنه 

میتوانیم رشد ۶،۵ فیصد را تامین منایم. در پهلوی آن میتوان سطح عواید را بلند برد، فرصتهای اشتغال وکاریابی را افزایش داد 

و اتکا باالی کمکها را کمرت ساخت.

 

زراعت ميتواند منبع حياتی 
غرض ایجاد فرصتهای کاری 

ورشد را مهيا سازد.
سرمایگذاری عامه در عرصه 
های  صحت و معارف زمينه 

استخدام را بيشتر خواهد ساخت 
و مشکالت کمی حاصالت زمين 

ها را حل خواهد کرد.
باید به رشد وتوسعه صنایع 

استخراجی توجه کرد، تا سطح 
عواید دولت بلند تر گردد.

ادغام منطقوی باید تشویق 
گردد، زیرا درین صورت ميتوان 

ترانزیت، تجارت و صادرات 
محصوالت زراعتی و فرصتهای 

استخراجی را بيشتر ساخت.
انتقال تنظيم شده کار ميتواند 

دسترسی به فرصتهای استخدام 
را توسعه دهد افزایش در سپرده 

های پولی وسرمایگذاری باالی 
معارف ميتواند باسرمایگذاری 

در کشورکمک نماید.

وسرمایگذاری باالی معارف ميتواند 
باسرمایگذاری در کشورکمک نماید.

تيم بانک جهانی اهميت نهاد ها 
را درتوسعه سکتور های فوق و 

نقش آنها رادرمدیریت خطر روشن 
ساخت، با مالحظه ی محدودیت منابع 

وظرفيت های که دولت با آن مواجه 
است، تحليل فوق حمایت اساسی از 

تالشهای را پيشنهاد ميکند که بيشتر 
تمرکز باالی سکتور ها و فعاليتهای 
مينماید که در حال حاضرضروری 

بوده، باعث رشد ميگردد از جمله 
مقررات در سکتور های استخراجی، 

سکتور عدلی، پاليسی سازی 
وخدمات عمده اجتماعی ميباشد. 
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حمایت و کمکهای گروپ بانک جهانی 

پروژه ها و پروگرام های بانک 
جهانی

انکشاف  اداره  اکنون،  تا  میالدی  اپریل سال ۲۰۰۲  ماه  از 
بین املللی بانک جهانی بیشرت از ۳،۳۴میلیارد دالر را جهت 
پنج  و  اضطراری،  بازسازی  و  انکشافی  های  پروژه  متویل 
این  است.  گرديده  متعهد  ملی  بودجه  از  حامیت  برنامه 
کمکها متشکل از۲،۹میلیارد دالر کمک بالعوض و ۴۳۶،۴ 
میلیون دالر قرضه بدون مفاد يا »کریدت« می باشد. در 
افغانستان  در  فعال  پروژۀ   ۱۶ جهانی  بانک  حارض  حال 
میلیارد   ۱،۳ از  بیشرت  به  بالغ  آن  ارزش خالص  که  داشته، 

دالر میگردد.
کمک های بانک جهانی همچنان شامل ارایه مشوره ها   
به دولت افغانستان جهت استفاده و مدیریتهرچه موثرتر 
میباشد.  کننده  متویل  منابع  مالی  وجوه  از  تر  شفاف  و 
کارهای  سازی  فراهم  طریق  از  جهانی  بانک  همچنان 
تحلیلی و تحقیقی در عرصه های اقتصادی، ادارهء عامه، 
تساوی حقوق همه اتباع کشور، کاهش فقر، اقتصاد ناشی 
را  افغانستان  دولت  عامه،  مالی  اداره  و  مخدر  مواد  از 

حامیت مینامید.
بودجه  از  های حامیت  کمک  طریق  از  جهانی،  بانک   
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 

افغانستان یقينی ميسازد، که رسمایه گذاری با اولویت های 
ملی هامهنگ می باشد. بانک جهانی تا اکنون در مشارکت 
با سایر متویل کننده گان با تعدادی از سکتور هایکه 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 

ها مراجعه منائید:
www.worldbank.org.af  

اداره مالی بين المللی 
رسمایه گذاری اداره مالی بین املللی  به ۸۰ میلیون دالر 
میرسد که  شامل دورسمایه گذاری میگردد، یکی دربخش 
تضمین  اداره  با  مشرتک  پروژه  امتيان-  )رشکت  مخابرات 
رسمایه گذاری های چند جانبه  و کمپنی روشن(، رسمایه 
گذاری دیگر در سکتور هوتل )خدمات توسعه توریزم( و 
دو فعالیت دیگر در بخش مارکیت های مالی )نخستین 
بانک قرضه های کوچک و دیگری در تسهیالت تشبثات 
بانک بین املللی افغانستان( شامل اند. این اداره در حال 
توسعه رسمایه گذاری های خویش در بخش های تولیدی، 
مارکیتهای مالی و زیربنا ها میباشد.  خدمات مشورتی ادارۀ 
بین املللی مالی در حال حارض در افغانستان شش پروژه 

فعال دارد.  
     جهت بدست اوردن معلومات بیشرت به صفحه ۲۴

     مراجعه مناید.

اداره تضمين سرمایه گذاری 
های چند جانبه 

مبلغ ۱۵٤  اداره تضمین رسمایه گذاری های  چند جانبه 
میلیون دالر را برای سه پروژه در افغانستان مد نظر گرفته 
در  ان(  يت  )ام  مخابراتی  رشکت  با  آن   پروژه  یک  است. 
سکتور مخابرات که وجوه مالی خود را از اداره مالی بین 
از  عبارتند  دیگر  پروژه  دو  است.  میکند  دریافت  املللی 

پروژه های لبنیات و تولیدات کشمیره میباشد. 
در سال ۲۰۱۳این اداره تسهیالت تاثیر گذاری منازعات   
و اقتصاد های شکننده خود را با استفاده از تعهد همکاران 
رسمایه  تضمین  ادارۀ  تضمینات  همچنان  و  کننده  کمک 
پوششی  آوری  فراهم  هدف  به  جانبه  چند  های  گذاری 
ابتدایی و اطمینان برای پروژه های رسمایه  از زیان های 

گذاری در رشایط دشوار را ارائه کرد. 

صندوق بازسازی افغانستان
صندوق بازسازی افغانستان، که محصول همکاری مشرتک 
موثريت  است،  افغانستان  دولت  و  جهانی  جامعه  بین 
اگستسال  ماه  الی   برد.  مي  بلند  را  بازسازی  برنامه های 
از۹،۲ میلیارد  ۲۰۱۶ میالدی، ۳۴ متویل کننده مبلغ بیشرت 
که  اند،  منوده  تعهد  صندوق  این  به  را  مالی  کمک  دالر 
به این ترتیب صندوق بازسازی افغانستان بزرگرتین کمک 
کننده برای بودجه ملی افغانستان – هم در بخش هزینه 

قرار    – انکشافی  های  برنامه  برای  هم  و  عملیاتی  های 
گرفته است. 

های  برنامه  از  افغانستان  بازسازی  صندوق  حامیت   
آجندای  و  دولت  عملیاتی  های  هزینه  ملی،  اولویت 
سرتاتیژی  اهداف  به  یابی  دست  در  پالیسی،  اصالحات 
انکشاف ملی افغانستان کمک می کند. بیشرت از۴ میلیارد 
دالر به دولت افغانستان پرداخته شده است، تا در پوشش 
مصارف عادی، چون پرداخت معاش کارمندان ملکی  کمک 
کند و همچنان بیشرت از ۴،۴ میلیارد دالر برای پروژه های 
۲۱ماه  الی  است.  گردیده  فراهم  فعال،  و  شده  تکمیل 
اگست۲۰۱۶میالدی ۲۰پروژه  فعال تحت حامیت صندوق 
بازسازی افغانستان به ارزش خالص ۳،۱ میلیارد دالردر حال 

تطبیق میباشند.
جهت کسب معلومات بیشرت به صفحه ۲۶ مراجعه  

مناید.

صندوق انکشاف اجتماعی جاپان
صندوق انکشاف اجتامعی جاپان،که در سال ٢٠٠٠توسط 
دولت جاپان تاسیس گردید، منحیث یک وسیله حامیتی از 
فعالیت های، که 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 
املدتغرض  طویل  های  پروگرام  از  حامیت  جهت  جاپان 
و  اقتصادی  سیاسی،  ثبات  بسوی  کشور،گذار  سازی  باز 
اگستسال ۲۰۱۶میالدی،  الی ماه  تاسیس منایند.  اجتامعی، 
تعهد مجموعی صندوق انکشاف اجتامعی جاپان بالغ به 
۸۵ میلیون دالر میگردید.  تا اکنون یک تعداد از پروژه های 

متویل شده توسط این صندوق تکمیل گردیده است. 

جهت کسب اطالعات لطفاً به ویب سایت ذیل  
مراجعه منائید: 

http://go.worldbank.org/U5OQZVF200

سند استراتيژی موقت 
بانک جهانی برای 

افغانستان 20۱2–20۱۵

هدف بانک جهانی حمایت از دولت 
مهمترین  درتطبيق  افغانستان 
پروگرام هایکه دارای اولویت ملی 
بوده، ميباشد. این پروگرام ها باید 
به نحوی تطبيق گردند که در ایجاد 
ظرفيت  بردن  بلند  و  مشروعيت 
نهاد های دولتی، موثر واقع گردد. 
های  اولویت  بزرگترین  از  یکی 
رشد  و  تامين  افغانستان  دولت 
اشتغال  ایجاد  و   داخلی  منابع 
تمویل  های  کمک  جایگزینی  جهت 
کننده گان / گونه اي که تاکيد روی 
و  ملی   نظامی؛به  کمکهای  اولویت 
و  بنيادی  های  گــذاری  سرمایه 
اساسی برای رشد باشد،  صورت 
مدت  مؤقت  ستراتيژی  سند  گيرد. 
قرار  پوشش  تحت  که  را،  زمانی 
مرتبط   موضوع  سه  بر  ميدهد، 

تمرکز دارد:
ایجاد مشروعيت و ارتقای     •

ظرفيت نهاد ها
ارائه خدمات برابر و منصفانه  •

رشد فراگير و ایجاد اشتغال  •
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/ معارف

دومين برنامه انکشاف مهارتهای 
افغانستان

۵۵ میلیون دالر کمک بالعوض بانک جهانی

دومین برنامه  انکشاف مهارت ها در افغانستان قصد دارد، 
تا ظرفیت استخدام و تآدیه حقوق بلند برای فارغین مکاتب 
و انستیتوت های تعلیامت حرفوی و مسلکی  را از طریق 
بهبود سیستم عرضه مهارت ها، افزایش بدهد. این پروژه 
روی فراهم آوری مشوقات برای مکاتب و انستیتوت های 
مترکز دارد که به طور رسمی تعلیامت مسلکی و حرفوی را 
جهت بهبود کیفیت آموزش ارائه می کنند و همزمان برای 
تقویت سیستم کاری خود و در کُل برای سکتور تعلیامت 

حرفوی و مسلکی تالش می منایند.
جز اول: این برنامه پیرشفت های قابل مالحظه یی در   
تعلیامت  های  نهاد  برای  کاری  چهارچوب  تقویت  زمینه 
حرفوی و مسلکی داشته است. به عالوهء ایجاد یک سقف 
پروژه  این  حرفوی،  و  مسلکی  تعلیامت  برای  اسرتاتیژیک 
توانسته است تا ۱۰۰ مهارت حرفوی دارای استندرد ملی را 
در همکاری با یک نهاد تخصصی بین املللی ، به سطح بین 
املللی انکشاف بدهد و نصاب هم سان  را نیز برای ۱۵ نهاد 
ایجاد مناید. پروژه انکشاف مهارت ها در افغانستان سنگ 
بنای یک سیستم ارزیابی و فراغت از تعلیامت مسلکی و 
حرفوی را گذاشته و در مشارکت با سازمان بین املللی کار، 
حدود ۳۰ تن ارزیابی کنندگان  به سویه ماسرت در زمینه 
مرکز  هفت  و  دیده   آموزش  رقابتی  ارزیابی  های  میتود 

ارزیابی نیز مشخص  گردیده است. 
افغانستان  در  ها  مهارت  انکشاف  برنامه  دوم:  جزء   
های  انستیتوت  و  مکاتب  یافتهء  بهبود  اجراآت  روند  از 
منتخب تعلیامت مسلکی و حرفوی حامیت می کند. یکی 
از این انستیتوت ها، انستیتوت ملی اداره و مدیریت است، 
جایکه محصلین در یک برنامه دوساله آموزش تجارت، سند 
معادل چهارده پاس را به دست می آورند. ثبت نام شاگردان 
در این انستیتوت در جریان دو سال گذشته از ۳۰۰ تن به 
۱۰۰۰ تن افزایش یافته است، که تعداد چشمگیری از زنان 
دور  هفت  تاکنون  اند.  گردیده  انستیتوت  این  شامل  نیز 
و  اداره  ملی  انستیتوت  به  ورود  شفاف  و  معترب  امتحان 
مدیریت به کمک یک نهاد همکار ) پوهنتون دولتی بال(

برگزار گردیده است، که این عمل، به عنوان یک فعالیت 
عالی در این سکتور شناخته میشود. 

جزء سوم: از طریق این برنامهرقابت ها را جهت متویل   
و تقدیر فعالیت های مثبت در مکاتب و انستیتوت های 

تعلیامت حرفوی و مسلکی را راه اندازی میگردد، تا سطح 
تعلیمی این موسسات افزایش یابد. بیشرت از ۳۵ انستیتوت 
این  اند.  گردیده  مستفید  کمک  دور  دو  از  امروز،  به  تا 
دریافت  برای  دیگر  انستیتوت  هشت  که  است  درحالی 
برای  را  آنان  که  اند  شده  انتخاب  انکشافی  های  کمک 
اکادمیک،  مدیریت  بهبود  های  دربخش  اصالحات  آوردن 
ادارهء مکتب، تامین رابطه با موسسات محلی و بازنگری 
نصاب درسی کمک می کند. به عالوه به تعداد ۵۲۲ تن از 
فارغین ممتاز مکاتب تعلیامت حرفوی و مسلکی از طریق 
یک برنامه دارای سند از بورس های تحصیلی استفاده کرده 
اند، که آنان را در بخش آموزش های بیشرت مسلکی کمک 

می کند. 
جزء  تحت   حرفوی  استادان  آموزش  از  حامیت  برای   
سوم، یک انستیتوت مسلکی و حرفوی  برای استادان داخل 

 / سکتور مالی

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

هدف پروژۀ دسرتسی خدمات مالی ایجاد ظرفیت نهادی 
دولت به منظور بهبود دسرتسی به قرضه ها برای تشبثات 
افزایش رومنا گردد.  خصوصی کوچکرت، کوچک و متوسط 

این پروژه شامل سه بخش ذیل میباشد:
بخش اول: بهبود دسرتسی تشبثات کوچک به خدمات   
مالی: هدف این بخش پروژه فراهم اوری کمکهای متداوم 
از  اداره حامیت  طریق  از  کوچک  های  قرضه  سکتور  به 

انستیوت ملی اداره و مدیریت که توسط 

دومین برنامه انکشاف مهارتهای افغانستان 

حامیت مالی میشود، امروز به مثابه یکی 

از نهاد های تحصیالت عالی برتر در سطح 

کشور مبدل گردیده که زمینه جذب  برای 

دانش آموزان  را از رسارس کشور فراهم منوده 

است. این انستیتوت برای دانش آموزان 

منابع و فرصت های کم نظیری را پیشکش 

مینامید. شاگردان در این انستیتوت به 

کتابخانه مجهز و خدمات کمیپوتر و انرتنت 

دسرتسی همه جانبه دارند.

فعاليت های جاری
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آن  از  گروپ  دو  که  گردید  ایجاد   ۲۰۱۳ درسال  خدمت 
فارغ شده اند. به تعداد ۹۷۲ تن دیگر از استادان مسلکی  
داخل خدمت در سال ۲۰۱۶  به کمک اداره همکاری های 
تخنیکی آملان مورد ارزیابی قرار گرفته و آموزش دیده اند. 
جزء چهارم: جزء چهارم ، هزینه های کمک تخنیکی را   
برای تیم های  مسلکی  فراهم کرده و مصارف نهاد سومی 
را که  وظیفه نظارت و ارزیابی را به عهده داشته پرداخته 
پیش  نیزبه  را  عامه  آگاهی  کمپاین  برآن   عالوه   . است 
برده است. این پروژه در عین حال یک سیستم معلومات 
پروژوی را ایجاد کرده است که زمینه ارزیابی های واقعی 
از اجرای همه بخش های پروژه )تدارکات،  و همزمان را 
مدیریت مالی، منابع برشی، امور ملکی ، ثبت نام شاگردان 

و فراغت( را فراهم می مناید.
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مالداری آينده درخشان 
برای روستاییان بی بضاعت

مالداری برای مردم بی نهایت فقیر و بی بضاعت روستا این فرصت را فراهم میکند، تا از طریق پروژه •   
کمک به مردم بی نهایت فقیر و بی بضاعت صاحب درآمد گردند

پروژه کمک به مردم بی نهایت فقیر و بی بضاعت بخشی از برنامه های دسترسی به خدمات مالی بوده، •   
که توسط اداره حمایت از سرمایه گذاری های کوچک در افغانستان تطبیق میگردد، هدف آن بیرون رفت 
مشترکین از برنامه های مصونیت معیشتی بسوی برنامه های درآمدزا و عایداتی و تحکیم  ارتباط آنها با 

برنامه های قرضه های کوچک میباشد.
بودیجه •  از  جهانی  بانک  گروپ  المللی  بین  انکشاف  اداره  جانب  از  مالی  خدمات  به  دسترسی  پروژه    

تخصیص یافته برای کشور های بسیار فقیر حمایت میگردد.

یک نهاد غیر دولتی میباشد، توسط اداره حامیت از رسمایه گذاری های کوچک در 

افغانستان قرارداد و تطیق میگردد.

محمد راشد سکندری هامهنگ کننده والیتی دفرت هامهنگی کمک های انسانی   

در بلخ میگوید » فرهنگ و رواج های حاکم در اجتامع نقش زنان را تضعیف کرده، 

آنها را مجبور میسازد ، تا در خانه مبانند و این باعث میگردد که آنها زیر خط فقر 

زندگی کنند. ما از طریق توزیع مواشی به آنها این فرصت را فراهم میکنیم ، تا آنها از 

این طریق معیشت خود را بهبود بخشیده ، زندگی بهرت  را برای خود مهیا سازند.« 

زنانی  همچو زېنب که هیچ منبع عایداتی دیگر ندارند، میتوانند از کمک های   

پروژهکمک به مردم بی نهایت فقیر و بی بضاعت مستفید گرند.  زینب بیوه با سه 

طفلش آرزو دارد که با ۴ بز که از طریق این برنامه  برایش اهدا گردیده، بسوی یک 

آینده روشن حرکت کند. او میگوید »پس از این از طریق مالداری  میتوانم  یک زندگی 

خوب و بهرت داشته باشم و تا حد اقل بتوانم اوالدهایم را به مکتب بفرستم.«

 

ی بی گل۴۰ ساله در پاسخ و عکس العمل به مبارک گویی گروهی ب

از زنان که با کف زدن همراه بود با لبخند و شادمانی ریسامن گاو 

اش را بسوی دیواریکه دیگر زنان منتظر تسلیمی گاو هایشان استند، 

آهسته آهسته قدم برمیدارد. 

زینب یکی از باشندگان قریه قزل آباد ولسوالی نهر شاهی والیت بلخ که با ۹   

تن از اعضای فامیلش در یک خانه زندگی میکند، میگوید » امروز بسیار خوشحامل، 

چرا که هم اکنون گاو خود را بدست آوردم، از این گاو خوب مواظبت میکنم، تا 

از طربق فروش شیر و پرورش گوساله آن وضیعت زندگی خود را بهرت سازم.«

زندگی بی بی گل زمانی دچار مشکل شد که شوهرش را از دست داد. بی بی   

گل میگلوید » زمانیکه یک زن و به خصوص بیوه بخاطر کار  از خانه بیرون آید، 

مردم به او به نگاهی زشت مینگرند. به همین دلیل  منیتوانم بیرون از خانه کار 

کنم.« بزرگرتین نگرانی بی بی گل اعاشه و تغذیه شش طفل وی میباشد.

يب يب گل از طریق پروژه کمک به مردم بی نهایت فقیر و بی بضاعت گاو   

بدست آورد. امروز، روزی خوشی برای اوست. او این روز را روشنی بعد از تاریکی 

پنداشته، آرزو دارد که کار کند  و برای اطفالش روی دسرتخوان غذا آماده کند.  او 

می افزاید » اگر فرصت برایم مساعد گردد، یک کارو بار کوچک  را آغاز خواهم 

کرد.«

پروژه کمک به مردم بی نهایت فقیر و بی بضاعت که جز از پروگرام دسرتسی   

به خدمات مالی بوده، به همکاری اداره حامیت از رسمایه گذاری های کوچک در 

افغانستان تطبیق میگردد. 

برنامه کمک به مردم بی نهایت فقیر و بی بضاعت از آغاز فعالیت هایش در   

سال  ۲۰۱۵ به اینسو به  ۶۷۲۵ فامیل  بی نهایت فقیر و بی بضاعت کمک فراهم 

کرده است.  هدف این پروژهایجاد مصونیت معیشتی  برای مستحقین است، تا 

آنها از این طریق بتوانند با برنامه های عایداتی  ودرآمدزا متوصل گردند. از طریق 

برنامه متذکره برای مستحقین مواشی توزیع گردیده و هم در قسمت پرورش و 

نگهداری مواشی برای شان کمک صورت میگیرد.

ایجاد فرصت های بهرت

برنامه کمک به مردم بی نهایت فقیر و بی بضاعت در چهار ولسوالی دهدادی، دولت 

آباد، خلم و نهرشاهی  والیت بلخ  از طریق موسسه هامهنگی کمک های انسانی که 

بعد از این از طریق مالداری  میتوانم یک   
زندگی خوب و بهرت داشته باشم، تا حد اقل بتوانم  

اوالد هایم را به مکتب بفرستم.    
”–زینب، باشنده قریه قزل آباد، یکی از مستفید شوندگان از پروژه کمک به مردم بی نهایت فقیر و بی بضاعت.

“

نتایج فعاليت های جاری/8
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نیز  و  میباشد،  افغانستان  در  گذاری های کوچک  رسمایه 
به عنوان  تا نقش گسرتده تری  اداره را کمک میکند  اين 
به  دسرتسی  افزایش  جهت  جدید  های  برنامه  محرک 
از جانب سطوح  آن  از  استفاده  افزایش  و  مالی  خدمات 
پایین بازار )بخصوص تشبثات کوچک و انفرادی( مطابق 
پالن 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 فراهم کند. 
بخش دوم: بلند بردن سطح دسرتسی تشبثات کوچک و   
متوسط به خدمات مالی: هدف این است که میزان قرضه 
دهی بانکهای تجارتی و نهادهای قرضه دهی کوچک به 
داده  افزایش  افغانستان  در  متوسط  و  کوچک  تشبثات 
شود،تا بدین ترتیب دسرتسی این تشبثات به خدمات مالی 
آژانس  توسعه  پروژه،  بخش  این  طریق  از  گردد.  تامین 
تضمین قرضه های افغانستان نیز حامیت می گردد. این 
پروژه بانکهای تجارتی را نیز حامیت تخنیکی می کند، تا 
ظرفیت قرضه دهی خود را به تشبثات کوچک و متوسط 
تقویت بخشند. این بخش پروژه شامل حامیت از آژانس 
تضمین قرضه ها  است تا پوشش نهادهای قرضه دهی به 
بازار قرار  پایین  تشبثات کوچک و متوسط، که در سطح 

دارند، بهبود یابد.
حامیت  مرکز  و  داشته  قرار  اجرا  تحت  اول  بخش   
ابتکار  افغانستان  برای  کوچک  قرضه  گذاری  رسمایه  از 
بردن  بلند  برنامهء  مشخص  به صورت   ( فعالیت  چندین 
میزان هدف گیری  فقر شدید ( را به عهده دارد. بخش 
وزارت  میان  ها  بحث  اما  نگردیده،  آغاز  تاکنون  آن  دوم 
مالیه افغانستان و بنیاد تضمین اعتبار افغانستان به هدف 

امضای  توافقنامه، ادامه دارد.
پروژه در نخستین مراحل تطبیق آن قرار دارد،  اکنون   
غرض افزایش میزان برنامه، پروسه ی تدارکات ان  تکمیل 
افراد  تشخیص  و  شناسایی  داد  قرار  و  است  گردیده 
بسیارفقیر و بی بضاعت به تاریخ  ۲۶ جوالی سال ۲۰۱۵ 

عقد گردید.

پروژه پاسخ سریع جهت بهبود 
وضيعت سکتور مالی افغانستان 

۲۵،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 
پالن  تا  میگردد،  باعث  مالی  تفتیش  این  نتیجه  میسازد. 
های عملی جهت رفع نواقص و ضعف های که در روند 
نظارت د افغانستان بانک شناسایی میگردد، طرح و عملی 
تادیات،البته  گردد. همچنان مدرنیزه ساخنت سیستم ملی 
که  نقدی،  صورت  به  معامالت  اجرای  کاهش  هدف  به 
اکنون  عمده ترین وسیله اجرای داد و ستد در افغانستان 
محسوب ميگردد؛ تغیر 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.
در ماه نوامرب سال۲۰۱۳ میالدی، ساختار پروژه مذکور   
بازنگری گردیده و بودجه تقویتی )۶.۷ میلیون دالر( برای 
تقویتی  بودجه  تائید  از  تائید گردید. هدف  و  آن منظور 
حامیت از فعالیت های مشخص تخنیکی است، که اصالً 
توسط پروژه تقویت سکتور مالی حامیت می شد، پروژه 
فوق  تقویتی  بودجه  شد.  بسته   ۲۰۱۴ جون  در  مذکور 
 )i( :الذکر دو فعالیت عمده را تحت پوشش قرار می دهد
فعالیت های مشخص جهت تقویت ظرفیت د افغانستان 

بانک؛ )ii( ایجاد دفرت ثبت قروض عامه. 
تفتیش ۱۰ بانک تجارتی، که در ماه نومرب سال ۲۰۱۱   
میالدی آغاز گردیده بود، در ماه جون سال ۲۰۱۲ میالدی 
تکمیل شد. معلومات در مورد یافته های تفتیش در ماه 
های جون و جوالی ۲۰۱۲ با رشکای انکشافی رشیک ساخته 
شد. سیستم های چون ثبت تضمینات و ثبت قرضه های 

عامه در ماه فربوری ۲۰۱۳ ایجاد گردید.
عوض  به  نقدی  غیر  پرداختهای  سیستم  اندازی  راه   
افغانستان تحت  پرداختهای  نقدی در سیستم  پرداختهای 
برای  تدارکات  پروسه  که  حالیست  در  این  میباشد.  اجرا 
آماده سازی سیستم اتومات انتقاالت پول در کشور تکمیل 
گردیده است وتوقع میرود، تا قرارداد آن هرچه زودتر به 
امضا برسد. باایجاد این دو سیستم اوسط مالی رشد خواهد 
منود و سهولت الزم در سیستم جریان تصفیه حسابات در 
بانکداری بوجود خواهد آمد و قدم مهم در ایجاد سیستم 

فعال وموثر بانکداری در کشور خواهد بود.

نیازمندان در رسارس کشور بوده و همچنان تقویت هر چه 
بیشرت نقش رهربی کننده وزارت صحت عامه در کشورمیباشد. 
از طریق این پروژه خدمات ابتدایی صحی و خدمات ابتدایی 
شفاخانه ها در مناطق شهری و روستایی افغانستان  فراهم 
میگردد. از طریق این برنامه سیستم صحی ملی در سطح 
مرکز و والیات تقویت میبابد، تا  وزارت صحت عامه بتواند 

نقش رهربی کننده خویش را بوجه احسن اجرا کند.  
این برنامه مجموعاً ۴۰۷ میلیون دالر هزینه داشته که از   
جمله ۳۰ میلیون دالر آنرا دولت افغانستان، ۱۰۰ میلیون را 
بانک جهانی، ۷ میلیون دالر را صندوق ابتکاری نتایج صحی 
افغانستان  بازسازی  صندوق  را  دالر  میلیون   ۲۷۰ و  ناروی 
متویل  ميکند.  این برنامه دارای سه بخش عمده ذیل میباشد:
بخش اول: تدوام و بهبود عرضه خدمات صحی و خدمات   

/ صحت

برنامه صحت
۱۰۰ میلیون دالر کمک بالعوض بانک جهانی

۵۱۶ میلیون دالر کمک بالعوض صندوق بازسازی افغانستان
۳۰ میلیون دالر دولت افغانستان

نتایج  برای  متویل  بالعوض صندوق  کمک  دالر  میلیون   ۷
ابتکاری سکتور صحت

بتاریخ ۲۸ ماه فربوی سال ۲۰۱۳ میالدی بورد هیئت اجراییوی 
بانک جهانی ۱۰۰ میلیون دالر کمک بالعوض را جهت متویل 
برنامه صحت منظور منود.  هدف این برنامه گسرتش ساحات 
بخصوص  مردم،  برای  خدمات  عرضه  و  کیفیت  پوشش، 

/11 10/

این کلنیک در کندهار برای ۱۵۰۰۰ نفر  

این والیت خدمات رایگان صحی را فراهم 

میسازد. این کلنیک یکی از ۴۶ کلینیک فعال 

دیگر تحت پروگرام »صحت« در این والیت 

است که خدمات آن توسط یک موسسه 

غیر حکومتی قراردادی و توظیف شده از 

جانب وزارت صحت عامه به منصهء اجرا 

قرار میگیرد. 

فعاليت های جاری

پیرشفتها در عرصه سکتور 
صحت

میزان مرگ و میر اطفال زیرسن 
پنج سال و اطفال نوزاد از 2۵۷ 

و ۱6۵ درهر ۱000 والدت زنده، 
بالترتيب به 9۷ و ۷۷ کاهش 

یافته است.

میزان مرگ و میر مادران  از۱600 
درهر  ۱00000 والدت زنده  در 

سال 2002 اکنون به ۳2۷ کاهش 
یافته است.   

تعداد مراکز صحی فعال از
 ۴96 در سال 2002 به بيش از 

2000 در سال 20۱2 افزایش 
یافته، در حاليکه در عين زمان 

ميزان کارمندان زن در این 
مراکز نيز افزایش  داشته است. 

میزان والدت ها با حضور 
کارمندان صحی مجرب دربین 

قرش کم در آمد  از  ۱۵،6 درصد 
به ۳۵ درصد افزایش یافته 

است.    

پوشش مصئونیت صحی موسوم 
به )PENTA3(  یا ) مجموع پنج 

واکسین در یک پوشش، پولیو، 
دیفرتی، سیاه ُسفه ، تیتانوس و 

هیپاتیتس B ( بیشرت از دوچند،    
یعنی از 29 درصد به 60 درصد 

در ميان اطفال دارای سنين ۱2 
تا 2۳ ماهه ء  قشر کم در آمد، 

افزایش یافته است.  

عمومیت استفاده از تابلیت های 
ضد حامله گی ) استفاده از هر 

روش جدید( از   ۱9،۵ درصد به 
۳0 درصد افزایش یافته است
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از  خدمات  عرضه  و  تطبیق  از  حامیت  شفاخانه:  اساسی 
طریق موافقتنامه های همکاری براساس عملکرد فی مابین 
وزارت صحت عامه و مؤسسات غیر حکومتی، که براساس 
این موافقتنامه ها این مؤسسات بسته های شناسایی شده 

خدمات صحی را فراهم میکنند.  
بخش دوم: تقویت ظرفیت کدری وزارت صحت عامه و   
انکشاف سیستم های الزم در عرصه های همچون: تقویت 
ادارت محلی، تقویت ریاست مالی خدمات صحی، ایجاد 
جهت  ظرفیت  تقویت  و  مقرارتی  مناسب  های  سیستم 
اطمینان از چگونگی کیفیت ادویه جات، ترشیک مساعی با 
سکتور خصوصی، ارتقای ظرفیت و بهبود خدمات شفاخانه 
و  حکومتداری  صحت،  سکتور  برشی  منابع  تقویت  ها، 
و  صحی  معلومات  مدیریت  سیستم  تقویت  حسابدهی، 
استفاده تکنالوژی معلوماتی جهت بلند بردن آگاهی درمورد 
انکشاف  درحال  ظرفیت  سلوک،  تغیر  و  صحی  خدمات 

جهت انجام تدارکات و بهبود سیستم امانتی میباشد.
بخش سوم: تقویت ظرفیت مدیریت برنامه: حامیت و   
فعالیت های  و  انکشاف سیستم  منابع الزم جهت  متویل 
رهربی کننده وزارت صحت عامه، بشمول مصارف اوپراتیفی 

در مرکز و والیات و کمکهای تخنیکی.
گذشته  سال  ده  جریان  در  افغانستان  صحی  سیستم   
پیرشفت های قابل مالحظهء داشته، که  باید از رهربی قوی 
خدمات  ارائه  عامه،  صحت  مناسب  های  پالیسی  دولت، 
های  کمک  و  ها،  برنامه  دقیق  ارزیابی  و  نظارت  جدید، 
انکشافی  تقدیر به عمل آورد. آمار بر گرفته از رسوی های 
خانوار )بین سال های ۲۰۰۳ الی ۲۰۱۱( منایانگر کاهش در 
مرگ و میر مادران و اطفال می باشد. میزان مرگ و میر 
اطفال زیرسن پنج سال و اطفال نوزاد از ۲۵۷ و ۱۶۵ درهر 
۱۰۰۰ والدت زنده، بالرتتیب به ۹۷ و ۷۷ کاهش یافت. میزان 
مرگ و میر مادران  از۱۶۰۰ درهر  ۱۰۰۰۰۰ والدت زنده  در 
سال ۲۰۰۲ اکنون به ۳۲۷ کاهش یافته است. شامر مراکز 
در  از ۲۰۰۰  بیش  به  سال ۲۰۰۲  در  از ۴۹۶  فعال  صحی 
سال ۲۰۱۲ افزایش یافته،  در حالیکه در عین زمان میزان 

کارمندان زن در این مراکز نیز افزایش  یافته است. 
و  میزان  در  مالحظه  قابل  های  پیرشفت  الرغم  علی   
کیفیت خدمات صحی و هم چنان کاهش در سطح مرگ و 
میر مادران، اطفال زیر سن پنج سال و اطفال نوزاد، شاخص 
های صحت در افغانستان هنوز پائین تر از حد اوسط است 
که برای کشور های دارای عواید پائین 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 ۴۱ 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. 

/ زیر بناء 

پروژه انکشاف سکتور مخابرات 
و تکنالوژی معلوماتی افغانستان

50 میلیون دالر کمک بالعوض بانک جهانی

این پروژه  غرض تقویت و گسرتش موفقیت ها و دستآورد 
برای  زمینه  ایجاد  و  سکتور  اين  در  قبلی  پروژه  های 
تسهيلمرحله بعدی تطبيق ميشود. پروژه متذکره اصالحات 
اسرتاتیژیک  های  گذاری  رسمایه  و  مقررات،  و  پاليسی 
زیربنائی را جهت توسعه ارتباطات حامیت منوده و زمینه 
نیز  را  انرتنتی  و  تیلیفونی  کیفیت  با  به خدمات  دسرتسی 
برای استفاده کنندگان فراهم مینامید.همچنان، این پروژه 
به منظور بهبود عرضه خدمات عامه و مدیریت پروگرام ها 
در سکتورهای سرتاتیژیک دولت استفاده گسرتده از برنامه 
های تيليفون موبايل را حامیت خواهد کرد. از طریق این 
پروژه، سکتور تکنالوژی معلوماتی محلی با داشنت تعداد 
های  کمپنی  برای  و  یافته  تقویت  مسلکی  افراد  از  بیشرت 
مخابراتی و تکنالوژی معلوماتی نیز حامیت دوامدار فراهم 

مینامید. 
شاخص های عمده پروژه به شمول پیرشفت در اعامر   
کیبل  کیلومرتمتدید   ۹۱۰ تکمیل حدود  و  نوری  فایرب  کیبل 
گردیده است.  در ساحات شامل رشق پنج نقطه ارتباطی 
فعال گردیده است، کار باالی متدید کیبل مناطق مرکزی از 
بامیان الی یکاولنگ تقریباً تکمیل شده است. درپهلوی آن 
قرارداد متدی کیبل کرن، کاپیسا، بامیان، مزاررشیف نیز امضا 

گردیده است و کار باقیامننده دوام دارد.
زنان  را  آنان  تن   ۴۰۰ از  اضافه  )که  تن   ۲۳۰۰ درمجموع 
تشکیل میدهد( در عرصه تکنالوژی معلوماتی اموزش فراه 
گرفته ویک برنامه دیگر اموزشی نیز در سال۲۰۱۶مدنظر 
در  موفق   های  کننده  اشرتاک  تن  تا۱۵۰۰  شده  گرفته 

وظایف استخدام شوند. 
وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی در حال تدوین   
می  ملی  رستارسی  شبکه  به  همگانی  دسرتسی  پالیسی 
جهت  را  ها  کمپنی  همه  تبعیض  بدون  دسرتسی  تا  باشُد 
حاصل کردن اطمینان به هدف دست یافنت به روند فروش 

 پروژه انکشاف سکتور مخابرات و تکنالوژی 

معلوماتی افغانستان برای ۲۳۰۰ تن فعالین 

عرصه تکنالوژی معلوماتی که ۴۰۰ تن 

زنان نیز مشمول آن مباشند، زمینه  های 

آموزشی را فراهم منوده است. این پروژه در 

راستای انکشاف صنعت تکنالوژي معلوماتی 

و توسعه متخصصین و نخبه گان سکتور 

تکنالوژی معلوماتی مساعدت مالی و 

تخنیکی را فراهم میسازد.

گردیده که می تواند به چالشها در بخش های مختلف به 
شمول زراعت، معارف و صحت پاسخ فراهم مناید، جایزه 

داده است. 
عرصهء  تجاری  حامیان  شدهء  تاسیس  تازه  اداره   
انستیتوت  ساحه  در  معلوماتی،  تکنالوژی  و  مخابرات 
تکنالوژی معلوماتی وزارت مخابرات اعامر گردیده و ۲۰ 
برنامه  تحت  مرکز  این  در  کنون  تا  تجارتی  کار  تازه  نهاد 
ارتقا  برنامهء  به حال تحت  تا  است.  قرار گرفته  آموزشی 
ظرفیت در وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی ۴۴۳ تن 

از کارمندان وزارت، آموزش فرا گرفته اند.

عمدهء فریکوینسی های انرتنت، یقینی سازد. کمیتهء ارائه 
خدمات عامه ) رهربی تیلفون موبایل نرم افزار و سخت 
موبایل  های  کمپنی  درخواست   ۳۰ و  کرده  افزار( جلسه 
بودند؛   گردیده  دعوت  کمیته  به  و  شده  داده  انکشاف 
آن  محتویات  ایجاد  پروسهء  سکتوری رسگرم  های  وزارت 
می  فرصت  شهروندان  متامی  برای  کمیته  این  هستند. 
دهد، تا با داشنت یک سیت موبایل از بستهء خدمات عامه 

استفاده کنند. 
در دور برنامه حامیت از نو آوری به ۱۵ مبتکر محلی به   
خاطر مفکوره های شان، که چگونه تکنالوژی راه اندازی 
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شامر  که  گردیده  تخمین  دالر  ملیارد  بر۱،۱۷  بالغ  پروژه 
انکشاف  بانک  شمول  به  املللی،  بین  رشکای  از  دیگر 
اسالمی و اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده امریکا 
)USAID( هزینه های مالی را برای کاسا -۱۰۰۰ فراهم 

می منایند. 
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 
قرغزستان به پاکستان و افغانستان ایجاد می کند. پروژه 
مذکور طرح مهندسی، اعامر و اجرای شبکه های انتقال و 
سه استیشن تبدیل کننده  را نیز متویل می کند. استیشن 
های تولید انرژی که انرژی مورد انتقال را از طریق پروژه 
استیشن  شمول  به  سازد،  می  فراهم    )۱۰۰۰  – )کاسا 

پروژه انتقال برق از آسيای مرکزی 
به جنوب آسيا )کاسا – ۱000(  
۵۲۶.۵ میلیون دالر کمک بالعوض اداره  بین املللی 

انکشاف 

به تاریخ ۲۷ مارچ ۲۰۱۴، هیئت مدیره گروپ بانک جهانی 
کمک بالعوض به مبلغ ۵۲۶.۵ میلیون دالر را برای متویل 
پروژه انتقال برق از آسیای مرکزی به جنوب آسیا )کاسا – 
۱۰۰۰( برای چهار کشور: افغانستان، جمهوری قرغزستان، 
پاکستان و تاجکستان ، تصویب منود. این پروژه زیربنائی 
زیر  تجارتی و ساختاری و هم چنان  ترتیبات  برق  انتقال 
برق  تجارت  برای ۱۳۰۰ میگاوات  نیاز  ساخت های مورد 
پایدار را روی دست خواهد گرفت.  مصارف تخمینی این 

بازسازی کانال های ابیاری در زمینه تحول 

زمین های غیر قابل کشت به ساحات قابل 

کشت و حاصل خیز زراعتی در بیشرت مناطق 

کشور موثر و مفید واقع شده است. بازسازی 

سیستم های آبیاری در چارچوب  پروژه احیاء 

و انکشاف سیستم های آبیاری صورت گرفته، 

و تاکنون از خدمات آن حدود ۶۳,۰۰۰ تن 

زارعین و خانواده هایشان در رسارس کشور 

مستفید گردیده اند.

در افغانستان می باشد، و وزارت انرژی و آب  مسئولیت 
تطبیق فعالیت ها از جانب افغانستان را در این پروژه  به 
عهده دارند، که این فعالیت ها شامل پالن مدیریت امنیتی 

برای اعامر و عملیات پروژه می باشد.

سيستم  انکشاف  و  احياء  پروژه 
آبياری

۹۷،۸میلیون کمک بال عوض بانک جهانی
۴۸،۴میلیون دالر کمک بالعوض صندوق بازسازی 

افغانستان
۲،۵میلیون دالر حامیت مالی دولت

 
پروژه  های  دستآورد  گسرتش  و  توسعه  بخاطر  پروژه  این 
بانک  طریق  از  کامال  که  آبیاری،  سیستم  احیاء  اضطراری 
٢٠١١تکمیل  سال  دسمرب  در  و  ميگرديد  متويل  جهانی 
 ٣٠٠٠٠٠ از  بیشرت  متذکره  پروژه  ميشود.  تطبيق  گردید، 
هکتار زمین زراعتی را سیراب مینامید، دیزاین و بازسازی 
و  خدمات  احداث  همچنان  و  بندها  محدود  تعداد  یک 
تسهیالت اندازه گیری آب و هوا شناسی، نیز از  طریق این 

پروژه مورد حامیت قرار میگیرد.
الی اخیر ماه سپتمرب۲۰۱۵، پیرشفت ها در متام عرصه   
به طور  آبیاری  های صورت گرفته است. در بخش منابع 
مجموعی ۹۸ طرح شبکه آبیاری احیا گردیده است، که از 
آن ۱۰۰۰۰۰ هکتار زمین در مناطق مرشف به منابع آبیاری 
را  زمین  هکتار  که ۳۰۰۰۰۰  پروژه  ختم  به  مقایسه  در   (
از  زیر پوشش می گیرد( سیراب می گردند و ۶۳۰۰۰ تن 

دهقانان از آن مستفید می گردند.
در بخش بند های کوچک، مطالعات۲۲ بند کوچک آبی   
تکمیل گردیده و قرار است مطالعات ورسوی محیطی و 
اجتامعی شش بند ممتازانتخاب شده در حوزه ابی شامل 
)که باالی دریاهای بین املللی قرارندارد( بصورت تفصیلی 
نصب  کار  میتیورولوژی،  هایدرو  بخش  در  یابد.  انجام 
گیری  اندازه  ایستگاه   ۵۶ و  هایدرولوژیک  ایستگاه   ۱۲۷
برف و مرتولوژیک  در پنج حوزهء دریایی، که در مناطق 
مختلف واقع گردیده اند، ادامه دارد. به عالوه، ۴۰ پایگاه 
های  ایستگاه  در  گیری  اندازه  جریان  برای  کیبلی  مسیر 
هایدرولوژی، نصب گردیده اند.ساختار این پروژه در حال 
مبلغ  آن  اجرای  برای  و  دارد  قرار  بازنگری  تحت  حارض  
پیشنهادی ۷۰میلیون دالر از صندوق  بازسازی افغانستان 

طی مراحل می گردد.

در  نوریک  استیشن  و  قرغزستان  جمهوری  در  توکتوگول 
تاجکستان، از قبل فعال می باشند. 

از مجموع وجوه مالی پروژه، افغانستان ۳۱۶.۵ میلیون   
املللی  بین  اداره  از  قالب کمک های بالعوض  را در  دالر 
انکشاف به دست خواهد آورد. این مبلغ برای متویل اعامر 
حدوداً ۵۶۰ کیلومرت شبکه انتقال جهت اتصال شبکه برق 
از طریق والیت های شاملی و رشقی افغانستان به مرصف 
خواهد رسید. هم چنان، مبلغ ذکر شده طراحی مهندسی، 
و راه اندازی یک استیشن تبدیل کننده ۳۰۰ میگاواتی را 
در کابل متویل می کند. توقع می رود که افغانستان با وارد 
کردن ۳۰۰ میگاوات برق از طریق پروژه )کاسا – ۱۰۰۰(، 
برق  در شبکه  را  بیشرتی  تجارتی  نهاد های  و  خانوار ها 
وصل مناید. د افغانستان برشنا رشکت، که رشکت تامین برق 
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اعمار کانال زندگی روستاييان را
در باميان بهبود بخشیده است

اعمار کانال ها و سیستم آبیاری در والیت بامیان به دهاقین کمک مینماید، تا از مزارع شان حاصالت • 
بیشتر بدست آورند، و از طریق تولید برق آبی  سطح زندگی شان را ارتقا بخشند.

وزارت انرژی و آب درنظر دارد، تا از طریق پروژه احیاء و انکشاف سیستم آبیاری، تمام کانال ها و • 
سیستم های آبیاری را در سراسر کشوراحیاء و بازسازی کند.

این پروژه توسط اداره انکشاف بین المللی  گروپ بانک جهانی و صندوق بازسازی افغانستان تمویل • 
میگردد.

از محمد ۲۴ ساله، در یک روز گرم و خاموش تابستان در مزرع اش ب

مرصوف کار است، او با داس خود ساقه ها و برگ های سبز بته 

های کچالو را صاف و قطع میکند. باز محمد قسمت اعظم مزرعه 

ارشا  کچالو که یکی از محصوالت عمده و معروف والیت بامیان 

میباشد، وبخاطر طعم لذیزش در رسارس کشور شهرت دارد، زرع کرده است.

باز محمد باشنده قریه تاجیکان والیت بامیان، بعد از آن به کاشت و زرع   

بیرش کچالو تشویق و روی آورد که از مدت دوسال به این طرف از کشت کچالو 

حاصالت فراوان بدست آورد و از این طریق امرار معیشت میکند. اومیگوید » 

قبال از زمین خود تقریبا ۱۴۰۰ – ۱۷۵۰ کیلو کچالو حاصل میگرفتم، اما از دوسال 

تا مقدار ۳۵۰۰ – ۳۸۵۰ کیلوکچالو حاصل  اندازه زمین  از هامن  این طرف  به 

میگیرم، از افزایش در حاصالت خود بسیار راضی و خوشحامل.«

این  افزایش محصوالت در مزارع  باعث  تاجیکان  قریه  اعامر رسبند آسیاب   

قریه گردیده، که در نتیجه منجر به انتقال مصؤن و کافی آب میگردد. این کانال 

به طول یک کیلومرتطویل بوده، که یک دروازه رسبند و یک دروازه سیل بر در 

آن گنجانیده شده است، با این کار از حدر رفنت آب دریا که یگانه منبع آبیاری 

زمین های این قریه میباشد، جلوگیری مینامید. البته قبل از اعامراین کانال مقدار 

زیاد آب ضایعه میگردید، چرا که سیستم منظم آبرسانی وجود نداشت.

تاجیکان توسط وزارت  قریه  مانند  آبیاری موجود  کانال ها و سیستم های   

انرژی و آب از طریق پروژهاحیاء و انکشاف سیستم آبیاری به صورت عرصی  و 

معیاری بازسازی میگردد.

روستاییان از فواید متعدد مستفید میگردند 

عزیز احمد ۴۵ ساله  ریس شورای انکشافی قریه تاجیکان این فواید را چنین 

این قریه میگذرد، هرسال در دوماه  از مسیر  برمیشمرد » سطع آب دریا که 

نخست بهار افزایش  می یابد، قبل از بازسازی کانال، سیالب زمین های زراعتی 

این  از  دروازه  رسبند  و  کانکریتی  کانال  اعامر  با  حاال  اما  میکرد،  تخریب  را 

مشکل نجات یافته ایم.«

اکنون، برعالوه آنکه به دهاقین آب کافی میرسد، از سوی دیگر دروازه رسبند   

در قسمت تنظیم جریان آب، زمین ها را از تخریب شدن نجات داده است وبه 

قبل از بازسازی کانال، سیالب زمین های      
زراعتی را تخریب میکرد، اما حاال با اعامر کانال    

از این مشکل نجات یافته ایم.   
”–عزیز احمد ریس شورای انکشافی قریه تاجیکان

“
همین ترتیب پل ترانسپورتی هم محکم و محفوظ گردیده است.

متعددی  فواید  ها  کانال  اعامر  آبیاری،  و  زراعت  بر  مثبت  اثرات  برعالوه   

آب  افزایش  اثر  در  دارد،  موقیعت  کانال  نزدیکی  در  که  آبی  آسیاب  دارند. 

تولیدات آن بیشرت گردیده است؛ که در نتیجه آن اکرث مردم قریه های گردو نوا 

بخاطر آسیاب کردن گندم به اینجا مراجعه میکنند. در کنار این، در نتیجه انتقال 

زیاد آب، اهالی قریه تاجیکان توانسته اند، بند کوچک تولید برق را فعال و به 

انداره کافی برق تولید منوده، از روشنایی آن مستفید گردند.

عبدالبصیر ۴۹ ساله بسیار خرسند است که با اعامر دروازه رسبند به قریه   

خوشحالی آمده، او میگوید » جرناتور کوچک بند برق آبی ما، نسبت به گذشته 

بیشرت فعال بوده، و اطفال ما میتوانند در روشنایی چراغ ها درس بخوانند.«
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امارات متحده  با  را  افغانستان مذکراتی  ریاست گمرکات 
عربی و ترکیه برای امضای قرار داد همکاری های مشابه، 

آغاز کرده است. 
پروژه انکشاف پایدار منابع  

طبيعی 
۴۳ میلیون دالر کمک بالعوض بانک جهانی

وزارت  ظرفیت  بیشرت  ارتقای  به  کمک  پروژه  این  هدف 
زیست  محیط  ملی  حفاظت  اداره  و  پطرولیم  و  معادن 
گونه  به  را  افغانستان  معدنی  منابع  انکشاف  تا  بوده، 
را  انکشاف سکتور خصوصی  و  داده  انجام  شفاف وموثر 

ترسیع بخشند. 
این  چهارچوب  در  دوامدار  و  ثابت   های  پیرشفت   
پروژه ادامه یافته است که بخش های ذیل را شامل می 
برای قرار  از معاملهء  داوطلبی  و مذاکره  گردد:حامیت 
داد اصلی حاجی گک، ادامه یافته است. یک هیئت بین 
املللی برای کسب اطمینان از شفافیت پروسهء مذاکرات 
در  نیز  دیگری  های  پیرشفت  است.  گردیده  توظیف  نیز 
ساحاتی چون، جمعآوری معلومات تازهء زمین و دریافت 
یک  انکشاف  برای  دیجیتلی  موجود  تاریخی  معلومات 
منبع کمپیوتری معلومات زمین به هدف جلب عالقمندی 
به تحقیقات، که برای کشف ذخایر جدید و تقویت این 
بخش نیاز است، صورت گرفته است. همچنان  ۱۸ پالیسی 
پایدار،  انکشاف  رهنمود  جهت  سکتوری  فرعی  انکشاف 

آماده و چاپ گردیده است. 
یک سیستم  مستقل خارجی وارسی  و تقبل و بررسی    
قرار داد تاسیس گردیده است. درعین زمان، کار ظرفیت 
سازی برای کارمندان ادارۀ حفظ محیط زیست افغانستان 
و وزارت معادن و پطرولیم در زمینه   بررسی از اجرا و 
ها  فعالیت  از  دیگر  برخی  دارد.  جریان  وارسی،  تنظیم  
پالیسی  چهارچوب  سازی  آماده  شامل  پروژه  این  تحت 
و  محیطی  همکاری  چهارچوب  ایجاد  و  مجدد  استقرار 
تنظیم امور اجتامعی؛ آماده سازی یک ارزیابی اسرتاتیژیک 
ایجاد  سکتور،  این  برای  اجتامعی  و  محیطی  وضعیت 
و  معادن  وزارت  برای  معادن  کادسرت  کمپیوتری  سیستم 
پطرولیم، تصویر برداری به شکل  سه بُعدی در پروژه مس 
ایجاد مرکز و گزینه های تجارتی ساخنت تشبثات  عینک، 
دولتی، فراهم کردن همکاری های تخنیکی به وزارت های 
معادن و پطرولیم و اطالعات و فرهنگ در کار تفحصات 
مشکالت  رفع  فرهنگی،  های  میراث  کاوش  و  صنعتی 
اقتصادی سکتور فرعی صنایع استخراج معادن کوچک در 

خارجی و ۱۸باستان شناس افغان به اضافه مسوولین اداری 
و ۱۸ کارمند حامیتی در محل و ۵۵۰ کارگر که از مناطق 
اطراف معدن استخدام گردیده اند، صورت می گیرد. در 
و وزارت  پطرولیم   و  جریان سال گذشته، وزارت معادن 
اطالعات و فرهنگ به صورت چشمگیری میزان همکاری 
نداشت(  چندانی  پیرشفت  گذشته  در  )که  را  شان  های 
افزایش  پروژه  این  روی  مالکیت  حق  داشنت  خصوص  در 
پطرولیم  و  معادن  وزارت  گذشته،  سال  اند.در طی  داده 
)که  شان  هآمهنگی  میزان  فرهنگ  و  اطالعات  وزارت  و 
برای پیرشفت های گذاشته بسیار کلیدی بود( و نیز سطح 

رهربی پروژه را به پیامنهء وسیع افزایش دادند.

افغانستان؛ و اجرای شفاف ابتکار صنایع استخراجی، است.  
صنایع  در  شفافیت  ابتکار  پروژهء  ارتباطات   تیم   
برگزاری  طریق  از  را  عامه  آگاهی  کمپاین  استخراجی، 
اندازی دوره های آموزشی عملی می  راه  ورکشاپ ها و 
والیات  در  ها  ورکشاپ  این  اول  دور  ختم  از  پس  کند. 
آگاهی  های  ورکشاپ   ، ارتباطات  تیم  رشقی،  و  شاملی 
دهی را برای هشت وزارت مربوطه و ادارات برگزار کرد. 
دورسوم ورکشاپ ها برای  والیات جنوبی و غربی در ماه 

های مارچ و اپریل سال ٢٠١6 برنامه ریزی گردید. 
کار استخراج نزدیک به ۸۰درصد از ساحات باستانی در   
مس عینک، که به رنگ رسخ نشانی گردیده است، جریان 
دارد. این فعالیت ها با استفاده از استخدام ۷باستان شناس 

دومين پروژه اصالحات گمرکات 
و تسهيل تجارت  

۵۰،۵ میلیون دالر کمک بالعوض بانک جهانی

سازی  عرصی  اضطراری  پروژه  کيل  موفقیتهای  پروژه  اين 
تطبيق  به  و  ميکند  دنبال  تجارترا  تسهيل  و  گمرکات 
اصالحات جاری ادامه ميدهد. این پروژه ریاست گمرکات 
افغانستان را قادر ميسازد، تاپروسه عرصی سازی گمرکات 
را تسهيل کند، مديريت را بهرت سازد، و بطور منصافانه و 

موثر ترخيص اموال قانونی را بهبود بخشد. 
است:  اتی  اهداف  اوردن  بدست  متمنی  پروژه  اين   
از  اموال  ترخیص  عمليات  متام  سازی  کمپیوتری  )الف( 
گمرکات در رسارس کشور، )ب( نصب و استفاده از سیستم 
اجرائيوی معلومات در گمرکات تا نظارت زمان عمليات را 
دقيقاً نظارت کند. )ج( ایجاد زمینه ها برای همکاری میان 
گمرکات هر دو طرف مرز، )د( فراهم آوری زیربناء های 
خاص گمرکاتی تطبيق عمليه های عرصی را ميرس سازد )ر( 
ایجاد یک چارچوب  فراهم آوری کمکهای تخنیکی غرض 

قانونی، اداری و تاسيساتی برای گمرکات.
پروسهء  و  )اسیکودا(  گمرکی  ارقام  اتوماتیک  سیستم   
کامل ترشیح در حال حارض در ۱۳ دفرت گمرکی مجهز با 
سیستم کمپیوتری به طور کامل فعال بوده و بیشرت از ۹۵ 
داده  قرار  پوشش  تحت  را  گمرکی  امور ترشیح  از  درصد 
گمرکی  ارقام  اتوماتیک  سیستم  از  انتقال  برنامه  است. 
قبلی به سیستم جدید متکی بر ویب سایت شبکه جهانی 
)اسیکودا++( در ۱۲ محل همراه با پوشش عبور بین املللی 

و ملی، تکمیل گردیده است.
کار انکشاف ۱۰ زیر بنای بزرگ و ۲۱  زیر بنای کوچک   
به شمول اعامر یک ساختامن جدید گمرک در خوست و 
و  قندهار  آباد،  جالل  کابل،  در  گمرکات  بهبود  های  کار 
نیمروز که قرار داد آن به وزارت فواید عامه تعلق دارد،  

به طور موفقانه به پایان رسیده است.   
پیرشفت های بنیادی در زمینه برنامهء عمل برای ُمدرن   
ساخنت گمرکات، اجرای پالن تفتیش امور پُستی، مدیریت 
اسرتاتیژیک  برنامه  و  حوادث  ضد  پروسیجر  و  پالیسی 

گمرکات، حاصل گردیده است. 
قرار داد همکاری گمرکات با گمرکات ، میان افغانستان   
و تاجکستان در ماه مارچ سال ۲۰۱۴ امضاء شد و زمان 
دقیق  تبادل اطالعات گمرکی از ماه جوالی سال ۲۰۱۵ آغاز 
گردیده است. انتظار می رود قرار داد همکاری گمرکات با 
گمرکات میان افغانستان و ایران نیز به زودی امضاء شود. 
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نیاز مربم بهره برداری از صنایع استخراجی 

به منظور ارتقاء سطح عواید و درآمد ارز 

خارجی در راستای تامین هزینه های مالی 

برای فعالیت های انکشافی در کشور، 

پیشنهاد میگردد. پروژه انکشاف پایدار منابع 

طبیعی پیرشفت های مداوم را به منظور 

بهبود ظرفیت نهاد های ذیربط در راستای 

تنظیم چارچوب حقوقی و توسعه منابع 

معدنی شفاف و کارآمد و همچنان تقویت 

انکشاف سکتور خصوصی را به منصهء اجرا 

قرار داده است.

فعاليت های جاری
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/ انکشاف دهات

برنامه راه سازی روستایی  
افغانستان  

۱۲۵ میلیون دالر کمک بالعوض بانک جهانی

۲۰۷ میلیون دالر کمک بالعوض صندوق بازسازی افغانستان

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

به دستیابی بهرت به خدمات رضوری کند.
الی  ماه سپتمرب سال۲۰۱۶از طریق این پروژه  ، ۴۱۰   
کیلومرت  رسک درجه دوم جغل اندازی، ۱۰۵ کیلومرت رسک 
درجه دوم قیر ریزی  و کار قیر ریزی ۹۰۰ کیلومرت رسک 
های درجه سوم تکمیل گردیده است. به عالوه، به طول 
پُل های  پُل های درجه دوم و به طول ۱۴۸۴ مرت   ۱۱۰۰

درجه سوم نیز احداث گردیده است.
از ۱۰۳۲ رسک درجه    در عین زمان، مراقبت روزمره  
دوم و مراقبت منظم از ۱۳۲ کیلومرت رسک درجه دوم  روی 
دست گرفته شده است. مراقبت روزمره از ۳۲۵۰کیلومرت 
رسک درجه سوم و حفظ و مراقبت منظم از ۵۰۰ کیلومرت 
و  موجودی  نخستین  شد.  تکمیل  نیز  سوم  درجه  رسک 
سطح  در  روستایی  های  جاده  رشایط  )ارزیابی(  رسوی 

کشور تکمیل گردیده است.
 

برنامه انکشاف صنایع روستایی 
افغانستان 

۲۸،۴ میلیون دالر کمک بالعوض بانک جهانی
۶،۲ میلیون دالر کمک بالعوض صندوق بازسازی افغانستان

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 است. این پروژه بعداً کمک های تخنیکی برای این 
گروپ ها فراهم خواهد منود، تا بتوانند یک سلسله اصول 

قرضه دهی  فعالیت های  و  انداز  پس  از طریق  را  مالی 
داخلی ایجاد منایند و نیزخدمات تخنیکی به رشکت های 

تجارتی فراهم منایند. 
تااکنون،از طریق این پروگرام بیشرت از ۵۵۶۱ گروپ پس   
انداز را با حدود ۴۸۰۰۰ عضو از باشندگان فقیر روستایی 
)۵۳ درصد زنان( در ۷۴۷ قریه بسیج گردیده است. گروپ 
های پس انداز بیشرت از ۳،۳۷ میلیون دالر پس انداز کرده 
برای مقاصد  از ۲۷۰۰۰ قرضه داخلی  ان بیشرت  و اعضای 
پرداخت  پس  میزان  که   ، اند  گرفته  اضطراری  و  تولیدی 
مشاغل  ایجاد  منظور  به  میباشد.  درصد   ۹۵ ها  قرضه 
انداز و قرضه قریه جات به  چشمگري، ۴۱۵ صندوق پس 
عنوان انجمن های گروپ های پس انداز ایجاد شده و این 
انجمن ها آمار و ارقام دقیق و تازه ای را از حسابات داشته 
اوسط،  بطور  دارند.  نیز  خوبی  مدیریتی  های  ساختار  و 
هریک از این انجمن های قرضه و پس انداز قریه جات 
رسمایه قابل قرضه دهی بالغ به ۶۵۰۰ دالر دارند، که این 
رسمایه با افزودن کمک های مالی بیشرت افزایش می يابد. 
این انجمن ها برای آنعده از اعضای خود، که می خواهند 
میزان تولیدات خود را افزایش دهند ویا در فعالیت های 
تجارتی سهم گیرند، ولی به قرضه های پولی از بانک های 
ندارند،  نهاد های قرضه های کوچک دسرتسی  و  تجارتی 

زمینه دسرتسی را فراهم می سازند.
با  نیز  افغانستان  روستایی  صنایع   انکشاف  برنامه   
فراهم آوری کمک های تخنیکی برای بیش از ۱۲۳۸ گروپ 
متشبث )که ۶۵ فیصد آن زنان می باشد( و ۵۶۳ متشبث 
باشد(، که  زنان می  آن  فیصد  )که ۱۳  و متوسط  کوچک 
اشتغال  عوامل عمده  عنوان  به  به ظرفیت شان  توجه  با 
زائی در مناطق روستائی و تولید عواید انتخاب شده، در 
راستای تقویت ارتباطات بازار و زنجیره ارزش برای صنایع 
روستائی فعالیت می کند. در مجموع ۶ مطالعه وضعیت 
والیتی  تکمیل شده و ۱۰ مطالعه وضعیت والیتی  دیگر 
و  ها  کوچی  از  تن   ۱۱۳ باشند.برای  می  کار  زیر  اکنون 
۱۴۳ تن از افراد معلول کمک شده است، تا آنان بتوانند 
بدهند.  افزایش  را  فعالیت های شان  و  میزان محصوالت 
مرجع  عنوان  به  محلی  انکشافی  از شوراهای  برنامه  این 
ورود به محالت استفاده می کند و فعالً در ۲۰ ولسوالی 
پنج والیت: پروان، بامیان، ننگرهار، بلخ و هرات، کار می 

کند. 
  

برنامه  تاکنون،    ۲۰۰۳ سال  از  میباشد.  ميگردد،  ونظارت 
همبستگی ملی توانسته است شورا های انکشافی  محلی 
را در بیشرت از۳۵۰۰۰ قریه ایجاد و متعاقب آن، حامیت 
های را به هدف برگزاری انتخابات در بیشرت از۱۱۵۰۰قریه 
های  شورا  به  اعضا  از  تن  از۴۹۰،۰۰۰  بیشرت  کند.  فراهم 
انکشافی محلی نامزد و انتخاب گردیده و در زمینه های 
متعدد به شمول نقش و مسوولیت های آنان، حسابداری 
ابتدایی، شیوه ابتدایی تدارکات و شیوه ابتدایی مدیریت 
و تامین ارتباط با سایر ادارات دولتی و انکشافی، آموزش 
داده شده اند. بیشرت از ۹۵۰۰۰۰ تن از اعضای شورا های 
زمینه  در  ها   شورا  همکاری  بخش  در  محلی  انکشافی 
آن،  از  نگهداری  و  کردن  عملی  یا  و  ها  پروژه  مدیریت 
از  یی  نشانه  عنوان  به  ها  قریه  اند.  شده  داده  آموزش 
از ۱۶۱،۳میلیون  بیشرت  ارزش  به  کنون  تا  مالکیت،  داشنت 

مرحله سوم برنامه اضطراری 
همبستگی ملی 

۴۰ میلیون دالر کمک بالعوض بانک جهانی 
۱،۰۵ میلیارد  دالر کمک بالعوض صندوق بازسازی 

افغانستان
۹،۵۹ میلیون دالر کمک بالعوض صندوق انکشاف 

اجتامعی جاپان

مرحله  در  اکنون  افغانستان  دولت  برنامه  بزرگرتين  این 
سوم قرار دارد و هدف ان ایجاد احساس قوی مالکیت و 
تامین  و  بهبود عرضه خدمات  اجتامعی،در حالیکه  ثبات 
انکشافی  از طریق توامنند ساخنت و فعاليت های  امنیت 
گذاری، مدیریت  پالن  توسط شورا های محلی شناسایی، 
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متشبثین زنبور داری در بازار های داخلی 

افغانستان بابت تولید عسل با کیفیت در 

میان مرصف کنندگان داخلی شهرت کسب 

منوده اند. پروژه انکشاف صنایع روستایی 

افغانستان تولید کنندگان عسل را در 

عرصهء تولید، پروسس و بسته بندی عسل 

و همچنان پیشربد موثر تجارت شان آموزش 

داده است. این پروژه زمینه اشرتاک تولید 

کنندگان عسل را در منایشگاه های داخلی 

کشور نیز تسهیل منوده است.
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درصد(،   ۱۴( کوچک  مقیاس  با  زیربناها  سایر  و  درصد( 
کمک مالی دریافت کرده اند. 

درمراحل مختلف، برنامه همبستگی ملی، مجموعاً بیشرت   
از۲،۱۹ میلیارد دالر را، که از این مبلغ حدود۱،۶میلیارد دالر 
از۸۷۹۰۰پروژه  بیش  به  بالعوض   اعطای کمک  از طریق 
ء فرعی شورا های انکشافی محلی پرداخته است. بیشرت 
از۷۱۸۰۰پروژه ء فرعی متوقف گردید، اما کار بقیه پروژه 

ها ادامه دارد. 
بیشرت از پانزده میلیون افغان از پروژه های فرعی متویل   
شده مستفید گردیده اند. برنامه همبستگی ملی با ایجاد 
استخدام  مدت  کوتاه  فرصت  یک  کاری  روز  ۲۷میلیون 

وکاریابی را نیز فراهم ساخته است. 
برای معلومات بیشرت به صفحه انرتنیتی  ذیل مراجعه     

http://www.nspafghanistan.org کنید  

متحمل می شود 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 ۱۵۲کیلومرت است، قیر ریزی منوده و 
همچنان شاهراه سالنگ و تونل آن را به طول ۸۷کیلومرت 
احداث  کار  نخست  بخش  پالن،  اساس  بر  مناید.  بازسازی 

رسک بغالن – بامیان عنقریب آغاز می گردد.

/ شبکه مصؤنیت اجتامعی
پروژۀ ادارۀ سيستم تقاعد و 

ایجاد شبکه مصؤنيت اجتماعی 
افغانستان 

۲۰ میلیون دالرکمک بالعوض بانک جهانی

اداری  ظرفیت  بهبود  )الف(  شامل:  پروژه  این  اهداف 
سيستم تقاعد کارمندان و )ب( انکشاف چارچوب پالیسی 
مناسب جهت دریافت شیوه های موثر برای ایجاد شبکه 
های مصئونیت اجتامعی، بخصوص توجه بیشرت روی برنامه 
کمکهای  آوری  فراهم  طریق  از  نیازمندان  به  گذار  تاثیر 
نقدی در ولسوالی های شناسایی شده، میباشد. تا اکنون از 

طریق این پروژه دستاوردهای حاصل گردیده است.
عنارص کلیدی یک سیستم اصالح شده و مدرن تادیهء   
حقوق متقاعدین، به شمول بازنگری ساختار اداری منابع 
معلوماتی،  مدیریت  تقاعد، سیستم جدید  برشی خزینهء 
های  مودل  یا  ها  منونه  کاری،  های  پروسه  از  یی  بسته 
جدید  چارت  و  مصارف  و  درآمد  برای  مالی  بینی  پیش 
در  است.  گرفته  قرار  اجرا  تقاعد تحت  سیستم محاسبهء 
حدود ۵۵۰۰۰ تن از متقاعدین در سیستم جدید مدیریت 
طریق  از  آنان  معاشات  و  گردیده  ثبت  تقاعد  معلوماتی 

حساب های بانکی پرداخته میشود. 
نقد  پول  انتقال  یی  مرحله  امتحانی چندین  دوره  یک   
غرض ایجاد مصؤنیت اجتامعی دیزاین، تطبیق و ارزیابی 
گردیده است. یک میکانیزم تثبیت منودن وبه بهره برداری 
تثبیت  با  کردن  اصالح  درحال  و  گردیده  آزمایش  سپردن 

کمپیوتری میباشد.
از  تر  اضافه  با  گذشته  سال  سه  طی  برنامه  این   
۱۶۰۰۰خانواده مستحق وفقیر)که حدود ۸۰۰۰ تن را در 
نقدی  کمک  والیت  پنج  ولسوالی  درهشت  میگرفت(  بر 

منوده است.
 

/ انکشاف شهری

پروژه انکشاف مارکيتهای جدید  
٢٢ میلیون دالر کمک بالعوض بانک جهانی

این پروژه تطبیق یک برنامه ازمايشی انکشاف تجارت را در 
چهار مرکز شهر های عمده فعاليت های اقتصادی: کابل، 
کرد.  خواهد  حامیت  را  هرات،  و  آباد  جالل  مزاررشیف، 
این پروژه تشبثات را در مراکز متذکره در گرفنت معلومات 
رضوری راجع به مارکیت ها، بلند بردن کیفیت تولیدات، 
افزايش ظرفیت توليدات، نايل شدن به آگهی الزم درمورد 
تجارتی  های  پالن  تطبيق  و  ترتيب  و  جدید،  تکنالوژی 
ياری خواهند کرد و این باعث خواهد شد، تا انها حضور 
خويش را در بازارهای داخلی و بريونی توسعه دهند. اين 
و  خصوصی  از۷۵۰متشبث  تا  دارد،  قصد  مشخصاً  پروژه 
۱۰اتحادیه تجارتی ازطریق يک میکانیزم سهم مشرتک برای 
قرار  کند.  حاميت  تجارت،  انکشاف  خدمات  به  دسرتسی 
است از طریق این پروژه ۱۵۰۰ شغل و زمینه کاری درکوتاه 
مدت ایجاد و درآینده نیززمینه اشتغال بیشرت فراهم گردد.
تطبیق  صنایع،  و  تجارت  وزارت  طریق  از  پروژه  این   
میگردد. رئیس عمومی انکشاف سکتور خصوصی، ریاست 
این پروژه را بر عهده دارد. اداره تسهیل انکشاف مارکیت 
های جدید که تحت این برنامه ایجاد گردیده بود، به طور 
شد،  اندازی  راه  میالدی   ۲۰۱۳ مارچ   ۱۲ تاریخ  به  رسمی 
متشبثین  سوی  از  درخواستی   ۱۰۵۱ کنون  تا  زمان  آن  از 
های  داد  قرار  و  گردیده  ارائه  آن  به  متوسط  و  کوچک 
۴۳۴کمپنی  با  دالر  میلیون   ۱۰ ارزش  به  مصارف  تقسیم 
اداره  این  عالوه،  به  است.  رسیده  امضاء  به  مؤسسات  و 
متشبثین  از  آنعده  با  را  دیگر  داد  ۶۷قرار  اعطای  جدید، 
متوسط و کوچک، که مرحله نخست قرار داد های شان را 
موفقانه تکمیل منوده اند، به مرحله اجرا در آورده است. 
همچنان ۱۵۰۰فرصت کاری از طریق برنامه تسهیالت برای 
انکشاف  مارکیت های جدید در رسارس کشور به شمول 
بهبود  تازه  تولیدات  نوع   ۱۵۵ که  زنانی  برای  درصد   ۳۰
بازار های صادراتی شان  و  بازار های داخلی  به  را  یافته 

معرفی کرده بودند، ایجاد کرده است.

پروژهء  سرک های مواصالتی 
سلسله کوه های 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  جریان  پروژه  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، 

دالر را به طور پول نقد، حسن نیت ویا رضاکارانه به هدف 
برنامه همبستگی  از طریق  که  فرعی،  پروژه های  اجرای 

ملی پیش برده می شود، تعهد منوده اند. 
به  محلی،  انکشافی  جدید  تعداد۱۴۵۰۰شورای  به   
بیشرت  و  تاسیس گردیده  طور خاص تحت مرحلهء جاری 
به طور  اند.  تدویر منوده  انتخابات  دوباره  از۱۱۵۰۰شورا 
آماده  محلی  انکشاف  از۲۵۷۰۰برنامهء  بیشرت  مجموعی 
گردیده و بیشرت از۴۲۷۰۰پیشنهاد پروژه های فرعی طرح 
از طریق  میان  این  از  پروژه  از۴۰۸۰۰  بیشرت  است.  شده 
می شود،  دالر  ۹۲۲میلیون  بر  بالغ  که  بالعوض،  کمکهای 
متویل و حامیت گردیده اند، اما۲۴۶۰۰پروژه از این جمله 
تکمیل گردیده و کار سایر پروژه ها نیز ادامه یافته است.  
آبرسانی  )۳۰ درصد(  ترانسپورت  پروژه های فرعی شامل 
 ۵( برق  درصد(   ۲۶( آبیاری  درصد(   ۲۵( الصحه  حفظ  و 
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ایجاد مراکز شورا های انکشافی محلی در 

تحت چرت پروژه همبستگی ملی در رسارس 

کشور یک روند موفقیت آمیز تلقی میشود. 

این مراکز تسهیل کننده اشرتاک اعضای شورا 

ها به منظور بحث و پیشربد فعالیت های 

متعدد در روستا ها، نقش موثر داشته و 

برای شورا های انکشافی محلی این فرصت 

را مساعد میسازد، تا جلسات و بحث 

های مشورتی را روی پروژه های فرعی 

تدویر منایند.

http://www.nspafghanistan.org
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اولين بار عمليات پيوند گرده
در افغانستان صورت گرفت

دوکتوران بعد از اموزش در بخش تشخیص و تداوی گرده، اولین بار توانستند در کشور عملیات پیوند • 
گرده را در یکی از شفاخانه های هرات موفقانه انجام دهند.

زمینه سازی فرصت های ارتقای ظرفیت از طریق پروژه انکشاف مارکیت های جدید فراهم و توسط • 
وزارت تجارت و صنایع تطبیق میگردد.

پروژه انکشاف مارکیت های جدید از تشبثات کوچک و متوسط در عرصه دسترسی به خدمات انکشافی • 
تجارتی حمایت نموده، تا ظرفیت تولید افزایش و ابتکارات دراین زمینه تشویق و ترغیب گردد.

خرتک کوچک که بدن او با لوله های متصل گردیده، روی چپرکت شفاخانه د

خوابیده، یکی از این لوله با ماشین دیالیز وصل گردیده است. در کنار 

دیگر اطاق یک  پیرمرد نیز تحت درمان با همودیالیز که با دستگاه دیالیز 

دیگر وصل میباشد، قرار دارد.

محمد رضا ۵۰ ساله انتظار تکمیل شدن همودیالیزدخرت خود بوده، تا بعد از   

ان به بخش دیگر شفاخانه لقامن حکیم انتقال شود. سه سال قبل تشخیص گردید 

که دخرتاش به بیامری گرده مبتال است. رضا  میگوید که »وی چندین بار دخرتاش 

را غرض تداوی به ایران و پاکستان برده است، اما تداوی در انجاها غیر اقتصادی 

و بی نتیجه بوده است.دیگر نیاز به بیرون رفنت بخاطر تداوی ندارم، چرا که حاال 

این شفاخانه با مصارف اندک خدمات عالی ارایه مینامید. آرزو دارم تداوی دخرتم 

در اینجا تکمیل گردد.«

رضا از تداوی موفقانه دخرتش در اینجا اطمینان دارد، چرا که او در شفاخانه   

تحت معالجه و درمان قرار دارد که برای اولین بار در افغانستان عملیات موفقانه 

اعجاز ریس شفاخانه   احمد  فرید  اجرا گردیده است. داکرت  آن  پیوند گرده در 

لقامن حکیم میگوید: »با توجه به عملیات موفقانه پیوند گرده که یک مادر۳۸ 

ساله یک گرده اش را به پرس۱۳ ساله اش اهدا کرد، این  عملیات پیوند گرده در 

سال۲۰۱۶ در شفاخانه لقامن حکیم به صورت موفقانه اجرا گردید.«

با   ۲۰۰۹ سال  در  که  بوده،  شفاخانه خصوصی  یک  حکیم  لقامن  شفاخانه   

داشنت امکانات ۱۰ بسرتو ۳۵ کارمند به فعالیت آغاز کرد. این شفاخانه از آن زمان 

تا کنون در شهر هرات در باغ آزادی موقعیت دارد، که فعال با داشنت امکانات 

در بخش های جراحی  این شفاخانه  است.  یافته  ارتقا  کارمند  ۱۰۰ بسرتو۲۰۰ 

عمومی، داخله، نسایی و والدی و  پارا کلینیکي خدمات معیاری و ۲۴ ساعته ارایه 

مینامید.

حامیت از فراهم اوری خدمات آموزشی 

ایرانی  دوکتوران  نظارت  تحت  افغان  دوکتوران  بوسیله  گرده  پیوند  عملیات 

صورت گرفت. ۵۰ تن از دوکتوران افغان طی یک سفر از ایران در بخش های 

تداوی و تشخیص امراض گرده، عملیات گرده و پیوند گرده آموزش دیده اند، که 

حاال ما شاهد نتایج مثبت آن در شفاخانه لقامن حکیم استیم.

در این شفاخانه طرق استفاده از دستگاه دیالیز به نرس ها آموزش داده شده   

است. فرید احمد ۲۴ ساله از مدت سه سال به این طرف در شفاخانه لقامن 

حکیم اجرای وظیفه مینامید. او میگوید »ما روزانه به تعداد ۸ – ۱۰ مریض را 

تحت دیالیز قرار میدهیم. در بخش دیالیز شفاخانه بهبود قابل مالحظه بوجود 

آمده است.«

اگر حامیت و پشتیبانی پروژه انکشاف    
مارکیت های جدید با ما منی بود، آنچه اکنون انجام  

میدهیم، غیر مکمن میبود.      
”–داکرت فرید احمد اعجاز، ریس شفاخانه

“
پروژه  از طریق  برای کارکنان شفاخانه  برنامه های آموزشی ظرفیت سازی   

انکشاف مارکیت های جدید که توسط وزارت تجارت و صنایع تطبیق میگردد، 

فراهم گردیده است. داکرت اعجاز میگوید » اگر حامیت پروژه انکشاف مارکیت 

های جدید منی بود، آنچه را حاال انجام میدهیم، ممکن منی بود.«

پروژه انکشاف مارکیت های جدید که از سال ۲۰۱۱  آغاز گردیده، توسط    

و  فقیر  برای کشور های  یافته  تخصیص  بودیجه  از  املللی  بین  انکشاف  اداره 

صندوق بازسازی افغانستان  مورد حامیت قرار میگیرد.

در هرات  این طرف  به  از سال ۲۰۱۳  مارکیت های جدید  انکشاف  پروژه   

برای  یابی  بازار  در خصوص  املللی  بین  سطح  به  را  ۵ رشکت  منوده،  فعالیت 

تولیدات شان و ۱۸  رشکت دیگر را به سطح ملی در قسمت بازاریابی حامیت 

میکند.

والیت  در  دیگر  تشبث   ۱۲ حکیم  لقامن  شفاخانه  شمول  به  ترتیب  بدین   

جدید  های  مارکیت  انکشاف  پروژه  حامیت  با  را  شان  های  فعالیت  هرات 

گسرتش داده اند.
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 )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 
و اشتغال زایی را داشته باشند. سرتاتیژی کنونی اداره مالی 
گروپ  مؤقت  سرتاتیژی  سند   با  مطابقت  در  املللی  بین 
بانک جهانی برای افغانستان )۲۰۱۲- ۲۰۱۵( قرار دارد. تیم  
اداره مالی بین املللی از نزدیک با بانک جهانی برای آماده 
ساخنت چهارچوب مشارکت برای افغانستان  کار می کند و 
انتظار می رود که این چهارچوب در ربع سوم سال ۲۰۱۶  

تکمیل گردد.

دریچهء سرمایه گذاری
رسمایه گذاری اداره مالی بین املللی در افغانستان از سال 
دالر  ۵۸میلیون  حدود  ۲۰۱۴از  مالی  سال  ۲۰۰۸الی  مالی 
است.رسمایه  یافته  افزایش  دالر  ۱۳۵میلیون  به   تقریبا 
دالر میرسد  به ۸۰ میلیون  املللی   بین  اداره مالی  گذاری 
که  شامل دورسمایه گذاری میگردد، یکی دربخش مخابرات 
رسمایه  تضمین  اداره  با  پروژهمشرتک  ان-  يت  ام  )رشکت 
گذاری های چند جانبه  و کمپنی روشن(، رسمایه گذاری 
دو  و  توریزم(  توسعه  )خدمات  هوتل  سکتور  در  دیگر 
فعالیت دیگر در بخش مارکیت های مالی )نخستین بانک 
بانک  قرضه های کوچک و دیگری در تسهیالت تشبثات 

بین املللی افغانستان( شامل اند.
اداره مالی بین امللی در روند رسمایه گذاری متعهد بوده    
ورسمایه گذاری های  این اداره  در برگیرندهء بخش های  
مارکیت های مالی، زیربنا های مخابراتی یا تیلفون ، سکتور 
اداره  مالی   . باشد  برق و تجارت محصوالت زراعتی می 
های  فرصت  یافنت  هدف  به  را  خود  تالشهای  املللی  بین 
بیشرت رسمایه گذاری و کار با رسمایه گذاران   محلی ادامه 
می دهد، تا بتواند از توسعه فعالیت سکتور خصوصی در 
افغانستان به صورت خاص در بخش های چون زیر بنا  ها، 
خدمات مالی  و قرضه های کوچک، کارخانه های تولیدی، 
تجارت محصوالت زراعتی و ارائه خدمات، حامیت مناید.   

   
  

 خدمات مشوره دهی
فراهم  را  دهی  مشوره  خدمات  که  نیرومند،  برنامه  یک 
مناید، از رسمایه گذاری در بخش های دسرتسی به قرضه ها، 
تشبثات کوچک و متوسط ، انکشاف ظرفیت ها،  باغداری/ 
گذاری  رسمایه  فضای  ایجاد  و  زراعتی  محصوالت  تجارت 

حامیت کرده می تواند.  
بین  مالی  اداره    ، مالی  خدمات  به  دسرتسی  درزمینه   
املللی از طریق برنامه تقویت سکتور مالی  بانک جهانی،  
سیستم  نخستین  تا  رساند،  می  یاری  را  مرکزی  بانک 
الکرتونیکی معلومات دارایی های منقول و اعتبارات ثبت 
شده عامه را ایجاد مناید. اداره  مالی بین املللی همچنان 
در زمینه ایجاد چهارچوب یک مقررهء برای مستاجری یا 
به کرایه گیری، نیز کمک کرده است. حاال این اداره  روی 
تقویت و نیرومندی بانک های تجارتی و سایر نهاد های 
مالی مترکز خواهد کرد که قرضه های متکی به دارایی را 
را  از دارایی های ثبت شده  استفاده  فراهم می منایند و 
تر،  وسیع  دید  یک  با  تا  کنند،  می  تالش  و  داده  توسعه 
تشبثات  از  بیشرتی  تعداد  برای  را  دهی  قرضه  خدمات 

کوچک و متوسط در کشور فراهم منایند.  
ارتقای  برنامهء  تشبثات،  انکشاف  روند  به  ارتباط   در   
و  افراد  به  را  تجارتی  های   آموزش  تسهیالت   ، تجارت 
تشبثات کوچک و متوسط فراهم منوده است.  این برنامه 
بیشرت از ۹۰۰۰نفر به شمول ) ۳۹۳۵تن از زنان( را یک جا 
با ۸۰۱تن از کارمندان تشبثات خورد، کوچک و متوسط  و 
تعدادی از کارمندان دولتی و نهاد های انکشافی را آموزش 
ارائه کننده  با ۱۰نهاد  املللی  اداره  مالی بین  داده است. 
خدمات آموزشی محلی جهت ارتقای ظرفیت ها، به هدف 
آموزشی ترشیک  ارائه خدمات  پایدار مدیریت  و  تقویت 

مساعی داشته است. 
و  کوچک  تشبثات  همچنان  املللی  بین  مالی  اداره    
کمک  با  زراعتی  محصوالت  تجارت  بخش  در  را  متوسط 
افزایش  از  به دهقانان جهت بهبود محصوالت و حامیت 
فرصت های بازار، هم در سطح ملی و هم در سطح بین 

املللی، یاری رسانده است. 

مدیریت  و  اصالح  و  بهبود  غرض  اداره  این  همچنان   
اولیه و رضوری را تحت کار  محیط تشبثات، دو فعالیت 
با  ها  جواز  ریفورم  مورد  در  آن  نخستین  است:  گرفته 
شاروالی کابل میباشد، در حالیکه فعالیت دوم آن برنامه 
از  که  است  افغانستان  در  گذاری  رسمایه  ریفورم  جدید 
طرف اداره انکشافی ایاالت متحده متویل میگردد و توسط 
از  بخش  یک  منحیث  املللی  بین  مالی  اداره  های  تیم 
فعالیتهای بانک جهانی تطبیق میگردد. این برنامه  دارای 
تشبثات  توزیع جواز، رسوی  ریفورم  دوم  سه جز: مرحله 
محلی  و پروژه جدید ریفورم تشبثات بوده، که در همین 

سال مالی آغاز گردیده است. 
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صندوق بازسازی افغانستان در سال ۲۰۰۲ میالدی تاسیس 
گردید، تا میکانیزم هامهنگ کننده مالی را به بودجه دولت 
افغانستان و پروژه های ملی رسمایه گذاری، ایجاد مناید. از 
این صندوق، ۳۴  نهاد و کشور کمک  زمان آغاز فعالیت 
بازسازی  صندوق  به  را  دالر  میلیارد  از۹،۲  بیشرت  کننده 
افغانستان تعهد منوده، که به این ترتیب این صندوق به 
و  عادی  بودجه  کننده  واحد متویل  منبع  بزرگرتین  عنوان 
هم بودجه 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 
این صندوق را قادر ساخته است،  این چهارچوب  کاری، 
تا مطابق به تغییر رشایط اولویت گذاری های انکشافی، 
بازسازی  صندوق  بیاورد.  میان  به  را  اجامع،  و  استحکام 
افغانستان توسط بانک جهانی اداره میگردد. کمیته رهربی 
بانک  اسالمی،  انکشاف  بانک  جهانی،  ازبانک  متشکل 
و  متحد  ملل  سازمان  انکشافی  برنامه  آسیایی،  انکشاف 
مناینده  دفرت  میان  این  در  که  مالیه شامل هستند  وزارت 
ناظر  عنوان  به  افغانستان  برای  متحد  ملل  سازمان  خاص 
حضور دارد. کمیته مدیران به طور منظم در کابل دیدار 
را  افغانستان  بازسازی  صندوق  مالی  مسایل  تا  کند،  می 
بررسی کرده و متویل مالی پروپوزل ها  را تایید کند. گروپ 
متویل  از  متشکل  افغانستان  بازسازی  صندوق  اسرتاتیژی 
کنندگان و 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؟

متویل کنندگان کمک های شان را به حساب مشخص، 
که در دفرت مرکزی بانک جهانی در ایاالت متحده است، 
می فرستند. کمیته مدیران صندوق بازسازی افغانستان، 

در جلسات خود درمورد اجرای وجوه مالی پیشنهاد شده 
تصمیم می گیرد و این تصامیم به عنوان وجوه مالی از 

طریق امضای یک توافقنامه توسط بانک جهانی، که امور 
اداری صندوق را به پیش می برد،با حکومت افغانستان، 

جنبه عملی می یابد.  
پول اختصاص یافته صندوق بازسازی افغانستان از   

طریق دو دریچه جداگانه، یعنی دریچه حامیت از 

بودیجۀ عادی و دریچه رسمایه گذاری ها اجرا می گردد. 
دریجه حامیت از بودجه عادی، هر سال 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.
 

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  درجریان چند 
پذیرفته شدهء  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، 
از اولویت  انعطاف پذیری ها را به هدف حامیت  برخی 

گذاری های حکومت را با خود داشته باشد.

دریچه حمایت از بودیجۀ عادی
4میلیارد دالر کمک بالعوض

دالر  میلیارد  مبلغ۴  افغانستان  بازسازی  صندوق  اکنون  تا 
عواید  است.  پرداخته  عادی حکومت  بودجه  از طریق  را 
ناکافی  حکومت  مصارف  تامین  برای  هنوز  تا  داخلی 
است. به همین دلیل صندوق بازسازی افغانستان ازطریق 
اساىس  فعاليتهای  دولت،  عادی  بودجه  از  دريچه حامیت 
دولت،بشمول عرضه خدمات مانند مواظبت صحى وتعليم 
امرکه  اين  درنظرداشت  با  مناید.  می  حامیت  را  وتربيه، 
۶۰فيصد کارکنان ملکی را معلمني تشکيل ميدهد، وزارت 
صندوق  مجموعى  منابع  فيصد   ٤٠ درمجموع  معارف 
هاى  وزارت  میرساند.  مرصف  رابه  افغانستان  بازسازی 
وتحصیالت  اجتامعى  کاروامور  امورخارجه،  عامه،  صحت 

عالی نيزازگیرنده گان عمده این صندوق بشامر مى روند.
قابل یاد آوری است، که منابع دریچه حامیت از بودجه   
این  از  است،  ملی  پوشش  دارای  و  فرصت  یک  عادی، 
منبع  حقوق ۶۲ درصد از کارمندان خدمات ملکی  در ۳۴ 
والیت کشور پرداخته میشود. افزایش سال به سال مصارف 
عملیاتی حکومت به این معنی است که دریچه حامیت از 
بودجه عادی نیز به خاطر کاهش رسجمع بودجه حسابده 

تا  عادی  بودجه  از  حامیت  دریجه  این،  وجود  با  است. 
عملیاتی  مصارف  هزینه  ۲۰درصد  ۱۶تا  حدود  هم  هنوز 

غیر امنیتی حکومت را می پردازد.

دریچه سرمایه گذاری

دريچه رسمایه گذاری به طور چشمگیری هم از نگاه 
کمیت و هم از نگاه سطح فعالیت گسرتش یافته است. 

از سال ۱۳۸۹ خورشیدی ) سال ۲۰۱۰( میزان تعهدات 
رسمایه گذاری نسبت به هزینه های تعهد شده در برابر 
مصارف جاری، افزایش داشته است. برنامه های ملی و 
محلی  انکشاف روستایی چون، همبستگی ملی، رسک 
های روستایی و معارف قویآ توسط صندوق بازسازی 

افغانستان حامیت شده اند. 
الی تاریخ ۲۱ اگست۲۰۱۶، از طریق صندوق بازسازی   

افغانستان ۲۰ پروژهء فعال با تعهداتی به ارزش۳،۱میلیارد 
دالر متویل گرديده، که از این میان۲،۱میلیارد دالر آن 

پرداخته شده و مبلغ خالص مرصف نشده آن۹۵۶میلیون 
دالر می باشد.

معلومات مفصل در مود فعالیت های رسمایه گذاری     
در ویب سایت صندوق بازسازی افغانستان، قابل    

دسرتس میباشد.  
 www.artf.af   

 اهداف صندوق ه بازسازی افغانستان 
عبارت اند از :

قرار دادن بودجه ملی در وضعیتی •   
که بتواند به عنوان موتورعمده 

جهت ایجاد توازن در برنامه 
بازسازی مطابق با اهداف 
انکشاف ملی، عمل نماید. 

توسعه و گسترش شفافیت و •   
حسابدهی در مورد استفاده از 

کمک های بازسازی. 
کاهش فشار باالی ظرفیت محدود •   

دولت و در عین زمان تقویت 
تدریجی ظرفیت ها. 

تقویت هماهنگی میان تمویل •   
کنندگان در امور مالی و مباحثات 

وابسته به طرح پالیسی.

این صندوق برنامه های دارای 
اولویت حکومت را که شامل، اجندای 

اصالحات و هزینه فعالیت های غیر 
امنیتی حکومتی را که وابسته به 

دست آورد های اهداف ستراتیژیک 
حکومت افغانستان باشد، حمایت می 

نماید. 

صندوق باز سازی صندوق بازسازی افغانستان 
افغانستان
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است. برنامه های بین  املللی  به سطح ماسرتی و دوکتورا 
برای  کار مندان مطلوب  این وزارت ادامه دارد.

چون  تجهیزاتی  و  آالت  ماشین  همچنان  پروژه  این   
و  دفاتر  نیاز  مورد  وسایل  ها،  موترسایکل  نقلیه،  وسایط 
کمپیوتر ها و همچنان ماشین آالت زراعتی را به ریاست 
های مربوط وزارت زراعت، آبیاری و مالداری  در مرکز و 

والیات کمک کرده است. 
پروژهء عوامل تولید زراعتی یکجا با وزارت زراعت، آبیاری   
تشبثات  فعالیت  ازروند چگونه گی  را  ارزیابی  مالداری  و 
خصوصی تولید گندم در رسارس کشور انجام داده است تا 
بتواند نقاط قوت و ضعف آنان را در زمینه تولید تخم های 
اصالح شده دریابد. پروژهء مذکوردرنظر دارد، تا یک مرکز 
تنظیم موقعیت آفات زراعتی را نیز در وزارت صحت عامه 

ایجاد کند که تفاهمنامه آن نیزعقده گردیده است. 
برای تقویت چهارچوب کاری  سیستم عرضه محصوالت   

زراعتی، بخش حقوقی پروژهء کمک به زراعت افغانستان، 
حالی  در  این  است،  کرده  ترتیب  را  زراعتی  آفات  قانون 
است که قانون قرنطین که از سوی پارملان تصویب گردیده، 
منتظر توشیح رئیس جمهور است. درعین حال قانون کود 

های کیمیاوی نیز تحت بررسی وزارت عدلیه قرار دارد. 

/ پروژه های جاری

پروژه عوامل توليد زراعتی 
افغانستان

۷۴،۸ میلیون دالر کمک بالعوض

تکنالوژی  بهبود  غرض  دولت  تالشهای  از  حامیت  جهت 
زراعتی  تولید  عوامل  پروژه  زراعتی  محصوالت  تولید 
افغانستان بتاریخ ۱۷ ماه جون سال ۲۰۱۳ میالدی به ارزش 
عمده  زراعت  سکتور  گردید.   منظور  دالر  ۷۴.۷۵میلیون 
فیصد   ۶۰ که  میرود  بشامر  افغانستان  اقتصاد  رکن  ترین 
نیروی کاری  این کشور را تشکیل میدهد.  در این راستا، 
تقویت ظرفیت نهادی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری و 
افزایش رسمایه گذاری ها جهت مصوونیت و اعتبار عوامل 
تولید زراعتی غرض افزایش محصوالت زراعتی نهایت مهم 

میباشد.
از طریق این پروژه ظرفیت الزم نهادی وزارت ارتقا یافته   
تا ان وزارت بتواند به نیازمندی های عوامل تولید زراعتی 
به وجه احسن رسیده گی مناید. در قدم نخست از طریق 
این پروژه مؤثریت اقتصادی و تخنیکی تخم تصدیق شده 
گندم را بهبود میبخشد. در قدم دوم به دوام تالشها جهت 
اماده گی  ایجاد چارچوب مقرارتی، که در جریان مرحله 
این پروژه روی ان کار صورت گرفته، اقدامات رضوری روی 
ادویه  کیفیت  کنرتول  و  نباتی  قرنطین  های  شبکه  ایجاد 
براساس  اینکه،  سوم  آمد.  خواهد  عمل  به  زراعتی  جات 
نتایج و دریافت های رسوی ساحوی در جریان مرحله اماده 
گی این پروژه، اقدامات الزم غرض بهبود و انکشاف سیستم 
تهیه و توزیع عوامل تولید مبتنی بررضوریات مارکیت برای 
ترتیب  ادویه جات زراعتی پالن کاری  تخم های بذری و 
میگردد.  تدوام این سلسله اقدامات وابسته به حامیت از 
برنامه های ظرفیت سازی برای کارمندان خدمات ملکی، 

دهاقین و تجار میباشد.
تولید  عوامل  پروژه   ، دوم  مرحله  تطبیق  جریان  در   
زراعتی افغانستان پروسهء گسرتش تیم تخنیکی در مرکز و 
دفاتر ساحوی تکمیل و در نتیجه اقدامات الزم برای فراهم 
آوری کمک های بهرت برای محصوالت با کیفیت تر و ارائه 

محصوالت در سکتور زراعت به پایه اکامل رسیده است. 
این پروژه کمک های تخنیکی و مالی را به وزارت زراعت، 
در  آن  به  مربوط  ادارات  و  افغانستان  مالداری  و  آبیاری 
شدهء  تصدیق  های  تخم  مادری،  های  تخم  تولید،  زمینه 
گندم، بر مبنای روش های بهبود یافته تولیدی، یاری می 
و  آبیاری  زراعت،  وزارت  حال  درعین  پروژه  این  رساند. 

مالداری را در زمینه فعالیت های تحقیقی درسطح مرکزی 
و زون های زراعتی همکاری و حامیت می کند. 

برای  البراتوار  باب   ۱۳ ودیزاین   رسوی  پروژه،  این  تحت 
ریاست قرنطین ومصئونیت نباتات و ۱۰ مرکز قرنطین در 

والیات رسحدی تکمیل گردیده است. 
زمینه،  این  در  عمده  های  آورد  دست  از  دیگر  یکی   
و  ساحوی  تحقیقاتی  دیزاین۹مرکز  و  شدن رسوی  تکمیل 
چهار فارم ساحوی تولید گندم است. قرار داد ایجاد چهار 
فارم تحقیقات ساحوی و دو فارم تولید تخم اصالح شده 
امضا گردیده است، این درحالی است که کار تدارک برای 

قرار داد فارم های باقیامنده در دست اجرا است. 
برای  پروژه،  این  پایدار  انکشاف  منودن  یقینی  جهت   
۳۱۳ تن از اعضای ریاست قرنطین، تصدی تخمهای اصالح 
شده و انستیتیوت تحقیقات زراعتی وزارت زراعت، آبیاری 
و مالداری  در داخل کشور زمینه آموزش فراهم گردیده 
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 یک کارمند در حال کار بروی یکی از فارم 

های  تحقیقاتی مهم در شامل کشور. این 

فارم  در تولید تخم مادر که مقاوم در برابر 

بیامری محصوالت بوده، حاصالت بیشرت 

میدهد،  نقش مهم دارد که به این ترتیب 

تخم های حاصله از آن سازگار با رشایط 

کشت محصوالت زراعتی در داخل کشور 

میباشند. در نتیجه حامیت پروژه عوامل 

تولید زراعتی افغانستان انتظار میرود، که این 

فارم و سایر مزفارم های تحقیقاتی در زمینه 

تولید تخم های اصالح شده و با کیفیت و 

انوع متنوع گندم بهبود به عمل آورد
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 پروژه فراهم اوری خدمات سکتور 

عدلی و قضائی افغانستان
۸۵،۵ میلیون دالر کمک بالعوض   

هدف پروژه عرضه خدمات عدلی برای افغانستان افزایش 
پروژه  میباشد.این  قانونی  از خدمات  استفاده  و  دسرتسی 
تالش می ورزد، تا پروگرام های دارای اولويت ملی دولت 
را تطبیق مناید، تاثیرات »انتقال« را کاهش دهد، نظام را، 
جهت دستیابی به نتایج دراز مدت، در یک مسیر پایدار 
قرار دهد، و روند عرضه خدمات را بهبود بخشد. این پروژه 
وجوه مالی برای فعالیت های چون: )الف( ارتقاء ظرفیت 
نهاد های حقوقی جهت فراهم اوری هر چه بهرت خدمات 
کيفيت مساعدت  و  تقويت پوشش  کليدی حقوقی، )ب( 
حقوقی، )ج( افزایش دسرتسی مردم به معلومات حقوقی 
و تعلیامت حقوق مدنی، )د( بهبود اداره و فراهم منودن 

)ی(  و  عدلی،  مرکزی  های  نهاد  توسط  حقوقی  خدمات 
ایجاد ظرفیت مدیریت پروژه.

شاخص های کلیدی این پروژه شامل: )١( گسرتش پوشش   
و کيفيت عرضه خدمات حقوقی، )٢( ارتقای مؤثریت نهاد 
هر  تقویت   )٣( و  حقوقی،  خدمات  کننده  فراهم  های 
پاسخگویی عرضه کننده گان خدمات حقوقی،  چه بیشرت 
اجرا  حال  در  بدینسو  می  ماه   ٣١ از  پروژه  این  میباشد. 
میباشد؛ ادارات تطبیق کنندهء آن عبارت از سرته محکمه، 

وزارت عدلیه  و لوی څارنوالی میباشند.
پیرشفت های چشمگیر در بخش های مختلف و بخش   
های فرعی این پروژه رو منا گردیده است: پالن های رسمایه 
گذاری وسیع در حال انکشاف، ادامهء کار روی نقشهء راه 
برای ایجاد معاونیت حقوقی و چهارچوب تنظیم معاونت 
تنظیم  و  آموزش  به  مربوط  داد  قرار  و همچنان  حقوقی 
گردید.  خواهد  عقد  زودی  به  که  برشی  منابع  اسرتاتیژی 
بر اساس این پالن آوردن اصالح درارائه خدمات مدنی در 

بخش اداری لوی څارنوالی  در اولویت قرار دارد. 
آن  مترکز  که  مستنطقین،   برای  آموزشی  های  برنامه   
روی جرایم وابسته به فساد کارمندان می باشد، راه اندازی 
انستیتوت  در  قضات  از  ۱۰۵تن  عالوه،  به  است.  گردیده 
آموزشی برای قضات در مرص در بخش های چون، قانون 
قانون خانواده، تحت  و  تجارتی  قانون  قانون مدنی،  جزا، 
آموزش قرار گرفته اند. کار اعامر مرکز اداری و معلوماتی 

سرته محکمه و دو دفرت والیتی تکمیل گردیده است. 
قوانین،  از  دیگر  شامر  و  جرایم  دستورالعمل  قانون   
است.  شده  گذاشته  مرتبط  های  نهاد  اختیار  در  و  چاپ 
پنج کتابخانهء حقوقی توسط سرته محکمه و لوی څارنوالی 

افتتاح گردیده است.

  پروژه تنظيم آب در مزرعه 

۷۰میلیون دالر کمک بال عوض

این پروژۀ ازمايشی طوری طرح ريزی شده تا مدیریت منابع 
آب را در پنج حوزه )مرکزی، رشقی، جنوب غربی، شامل 
رشقی و شامل(، که دربرگیرنده تقریباً ۱۰۰۰۰ هکتار زمني 
محصوالت  قراراست  مینامید.  وهمکاری  حامیت  میباشد، 
زراعتی درساحات تحت پوشش این پروژه از طریق استفاده 

موثر آب، افزایش یابد.
میزان  حاصل دهی زمني برای تولید گندم و سایر غله   
جات الی ۱۵ در صد افزایش یافته است. میزان توزیع آب 
برای گندم و سایر غله جات ۱۰ در صد افزایش یافته در 
حالیکه ساحات آبیاری شده الی ۱۰ در صد افزایش را نشان 
می دهد. کار احیای منابع آبی باال تر از اهداف مورد نظر، 
با پولی که برای پروژه اختصاص داده  با کیفیت خوب و 
شده بود در ارسع وقت انجام شده است. تا به امروز ۱۰۰ 
سیستم آبیاری ) عمدتا عنعنوی( احیا گردیده، که به طور 
داده  قرار  را تحت پوشش  مجموعی ۱۹۰۰۰ هکتار زمین 

است. 
گردیده  تکمیل  آبیاری  سیستم  و  ۱۷۵مراکز  ایجاد  کار   
است. این مراکز آبیاری بر اساس سیستم عنعنوی میرآب 
تنظیم شده است ) که یک نفر در آن موظف می گردد، تا 
جریان آب را کنرتول کند( و وی مسوولیت پیشربد و تنظیم 
آن را نیز به عهده می گیرد. در سال ۲۰۱۵ میالدی، صندوق 
افغانستان  حکومت  درخواست  به  افغانستان،  بازسازی 
۴۵میلیون دالر کمک تقویتی را برای تقویت دست آورد ها 
در زمینه گسرتش سطح این پروژه و اجزای آن، منظور کرده 
است. روی همین ملحوظ، این پروژه برای سه سال دیگر 
نیز متدید شده است. ) این پروژه قرار است در ماه دسامرب 

سال ۲۰۱۹ خامته یابد(.

پروژه انکشاف سکتور انرژی 
افغانستان

۷۵میلیون کمک بالعوض

میزان  افزایش  زمینه  در  را  افغانستان  دولت  پروژۀ  این 
به مقدار  به برق  و دسرتسی مرصف کننده ها  دسرتسی 
پلخمری،  در  چون  نظر  مورد  مراکز  در  برق  موجود 
همچنان  و  کرده  کمک  الرساج،  جبل  و  گلبهار  چاریکار، 
اندازه موجودیت برق در نغلو و ماهیپر را نیز بهبود می 
: احیای سیستم  بخشد. این پروژه دارای سه بخش است 
توزیع؛ احیای ترانسمیشن ها یکجا با دستگاه های تولید 
فراهم  اداری  ظرفیت  ارتقای  و  ماهیپر  و  نغلو  آبی  برق 

آوری کمک به وزارت انرژی و آب جهت تنظیم پروژه. 
برق  توزیع  های  کیبل  کیلومرت   ۴۹۵ پروژه،  این  تحت   
متدید گردیده و یا هم احیا گردیده است. مجموعآ ۲۴۶۶۷ 
کیلو ولت امپیر در چاریکار، گلبهار، و جبل الرساج نصب 
نصب  پلخمری  در  نیز  امپیر   ۱۷۲۰۹ همچنان  و  گردیده 
شده است. این پروژه وزارت انرژی و آب را در زمینه رصفه 
جویی انرژی برق از طریق ایجاد یک واحد رصفه جویی 
انرژی کمک کرده است. یک برنامه ملی آگاهی دهی در 
خصوص رصفه جویی انرژی در ماه جوالی ۲۰۱۴ تکمیل 
گردید. همچنان سه برنامه رصفه جویی مثبت از انرژی نیز 
تکمیل گردیده است. این برنامه در ماه جون ۲۰۱۵ دوباره 
۳۱ می سال ۲۰۱۷  تا  را  پروژه  زمان  و  مدت  سازی شد 
به هدف  را  تقویتی  کمک  دالر  میلیون   ۱۵ و  کرد  متدید 

تکمیل کار های این پروژه فراهم منود.

مراکز هواشناسی زراعتی در رسارس 

افغانستان برای دهاقین زمینه دسرتسی به 

معلومات بسیار حیاتی را پیرامون اقلیم و 

رشایط خاک فراهم میسازد، تا آنان قادر به 

کشت در مزارع شان به گونه موثر شوند. 

پروژه تنظیم آب در مزرعه به تازگی اقدام 

به نصب دستگاه های هواشناسی در کشور 

منوده است که ذریعه یک سیستم اتوماتیک/ 

خودکار قادر به ارایه  معلومات قابل 

اطمینان و مطلوب از لحاظ زمانی به دهاقین 

میباشد. به گفته یکی از دهاقین: »دسرتسی 

به معلومات تازه پیرامون آب و هوا به ما 

کمک میکند، تا در جریان سال بتوانیم در 

مورد کشت، کود دادن، آبیاری و جمع آوری 

محصوالت زراعتی به گونه مطلوب برنامه 

ریزی کنیم ».
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نتایج   بر  مبتنی  ظرفیت  ارتقای  برنامهء  گردد.  می  متویل 
که  را،  مشاورین  معاشات  پرداخت  هامهنگی  همچنان 
توسط کمک دهندګان به رهربی بانک جهانی متویل می 

گردد، تشویق می مناید.
 

  پروگرام حمایت محلی پروژه انتقال 

برق از آسيای ميانه به جنوب آسيا 
)CASA – CSP( ۱000 –

۴۰ میلیون دالر کمک بالعوض

هدف پروژه فراهم آوری دسرتسی به انرژی برق و سایر 
خدمات زیربنائی اجتامعی و اقتصادی به باشندگان محل 
در ساحه پروژه می باشد، تا حامیت مردم محل در رابطه 
پروژه انتقال برق )کاسا – ۱۰۰۰(  را تقویت بخشد. پروژه 

مذکور شامل چهار بخش می باشد:
های  پروژه  برای  محلی  بالعوض  کمک  اول،  بخش  در   
فرعی وجوه مالی مستقیم را در اختیار محالت قرار می 
متویل  را  اقتصادی  زیربنای  فرعی  های  پروژه  تا  دهد، 
داده  برق  در سکتور  فرعی  پروژه های  به  الویت  منایند. 
به  محالت  ساخنت  سهیم  دوم  بخش  هدف  شد.  خواهد 
منظور افزایش رفاه و آسایش در قریه جاتی می باشد، که 
از پروژه انتقال برق )کاسا – ۱۰۰۰(  که از آن محالت می 
گذرد، این آسایش و سهولت از طریق اشرتاک مردم محل 
در طرح، تطبیق، فعالیت و حفظ و نگهداری پروژه های 

فرعی صورت می گیرد. 
بخش سوم حامیت از تطبیق پروژه می باشد. این بخش   
می  ثالث  جانب  نظارت  نام  به  فرعی  بخش  یک  شامل 
باشد. بخش چهارم پروژه تامین روابط و آگاهی دهی می 
و ترشیک  ارتباطات  وسیع  برنامه  های  فعالیت  که  باشد 
مربوطه  والیات  در  ذیربط  دستاندرکاران  با  معلومات 
به  آگاهی دهی  به  ویژه  توجه  البته  و  کند  را متویل می 

محالتی مبذول می گردد، که در حوزه پروژه قرار دارند. 
کار تحت پروگرام حامیت محلی انتقال انرژی از آسیای   
میانه به جنوب آسیا )CASA-CSP( پس از فعالیت پروژه 
پروسهء  آغاز  از  پس  شد.  خواهد  آغاز    )۱۰۰۰  – )کاسا 
تطبیق، توقع می رود، که پروگرام حامیت ساحوی محالتی 
را کمک و حامیت کند، که در امتداد دو کیلومرتی ساحه 
قرار   )۱۰۰۰  – )کاسا  برق  انتقال  پروژه  نفوذ   و  تطبیق 

پروگرام ارتقای ظرفيت مبتنی بر 
نتایج افغانستان

١00 میلیون دالر کمک بالعوض

ظرفیت  دراصل  نتایج   بر  مبتنی  ظرفیت  ارتقای  پروگرام 
سازی، انکشاف نهادها و پروژهء آوردن اصالحات در امور 
سکتوری  برگزیدهء  های  وزارت  تقویت   هدف  به  عامه 
می باشد، تا بتوانند بودجه انکشافی شان را بهرت مرصف 
سهل  را  تجارتی  مسایل  مراحل  طی  یا  پروسه  و  منوده 
وساده بسازند و ضمنآ خدمات رسیع و با کیفیت را برای 
شهروندان افغان ارائه کنند. پروگرام ارتقای ظرفیت مبتنی 
بر نتایج ، حسابدهی را با معرفی اصالحات براساس نتایج، 
تفویت  را  سکتوری  های  وزارت  در  خدمات  ارائه  بهبود 
می بخشد. این اداره درعین حال یکی از ابزار کلیدی برای 
حکومت است، 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 
های  رياست  اول(،  )بست  عمومی  رياستهای  های  بست 
)بست سه  کدر مسلکی  و  دو(،   )بست  وظايف مشرتک 
ستاژ  برنامه   )٣( مشخص،  های  خانه  وزارت  چهار(در  و 
مدیریت   )۵( و  ملکی،  کارمندان  تربیه   )٤( مديريتی، 
ارزیابی، میگردد، فراهم خواهد شد.این  پروژه، نظارت و 
پروژه از ماه جنوری ٢٠١٢ آغاز به فعالیت منوده، که نهاد 
های تطبیق کنندهء آن وزارت مالیه و کميسیون مستقل 

اصالحات اداری و خدمات ملکی، میباشد.
وزارت زراعت، آبیاری و مالداری و وزارت مخابرات و   
شدند،  شناخته  وزارتی  دو  عنوان  به  معلوماتی  تکنالوژی 
که توانسته اند تعداد قابل مالحظهء از کارمندان با تجربه 
را جهت تطبیق اصالحات در بخش ارتقای ظرفیت مبتنی 
بر نتایج جذب منایند. وزارت های معادن و امور اجتامعی 
نیز درهمین سلسله شناخته شده و شامر دیگر در مراحل 
مختلف انکشاف پیشنهادات شان قرار دارند. کار استخدام 
کارمندان بلند رتبه بخش ملکی، که از سوی برنامه ارتقای 
ظرفیت مبتنی بر نتایج متویل می گردد، ادامه دارد و در 
حال حارض به طور مجموعی ۹۹  بست  فعال به سطح 
مدیران و بیشرت از ۱۰۰ بست در مراحل مختلف استخدام، 

از  بیشرت  در  محل   ۷۰۰ تقریباً  که  میرسد  نظر  به  دارند. 
از  بیش  که  است،  موجود  والیت  شش  در  ولسوالی   ۲۳
۱۲۵۰۰۰ خانواده را در امتداد ساحه تطبیق و نفوذ پروژه  
احتوا می کند. با توجه به بسرت طویل ساحه تطبیق و نفوذ 
پروژه و هم چنان ماهیت ویژه محالت در ساحات دارای 
با  کار  خصوص  در  نسبی  پذیری  انعطاف  بلند،  خطرات 
محالت بیشرت در خارج از حوزه تطبیق و نفوذ پروژه در 

نظر گرفته خواهد شد.
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پروژه میثاق شهروندی افغانستان که مورخ 

۲۵ سپتمرب ۲۰۱۶ راه اندازی شد، جریان عقد 

قرارداد مالی کمک های  بالعوض از طریق  

صندوق بازسازی افغانستان میان وزارت مالیه 

و بانک جهانی به مثابه مسول اداری صندوق 

بازسازی افغانستان. رییس جمهوری دولت 

اسالمی افغانستان جاللتآمب محمد ارشف 

غنی ) در جناح راست(، و جاللتآمب عبدالله 

عبدالله رییس اجراییه دولت جمهوری 

اسالمی افغانستان حین مشاهده جریان عقد 

قرارداد میان جاللتآمب اکلیل احمد حکیمی 

وزیر مالیه و محرتم رابرت سام رییس بانک 

جهانی در افغانستان.

صندوق بازسازی افغانستان
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برنامه ميثاق شهروندی افغانستان  
۴۰۰ میلیون دالر کمک بالعوض صندوق بازسازی 

افغانستان

 ۱۲۸ میلیون دالر کمک دولت افغانستان از بودیجه ملی

توقع میرود برنامه میثاق شهروندی افغانستان در جریان 
مذکور  برنامه  است   قرار  گردد.  تطبیق  آینده  سال  چهار 
نخستین مرحله برنامه ده ساله ی دولت افغانستان را که 
به »میثاق شهروندی« مسٰمې است، خدمات آن  یک سوم 
حصه قلمرو افغانستان را احتوا  و تحت پوشش قرارخواهد 

داد. 
هدف برنامه میثاق شهروندی در کل، بهبود زیربنا های   
توامنند  طریق  از  مردم  برای  اجتامعی  خدمات  و  اساسی 
در  تعهد  این  میباشد.  محلی  انکشافی  های  شورا  سازی 
برگیرنده بسته از خدمات معیاری حداقل اند، که از سوی 

دولت افغانستان به مردم ارایه  خواهد گردید.
برنامه میثاق شهروندی افغانستان قرار است در حصول   
یکی از اهداف دراز مدت دولت که هامنا کاهش فقر و 
تحکیم روابط عمیق وگسرتده میان دولت و مردم است؛ 
سهم فعال داشته باشد. توقع میرود که سهم ۱۰۰ میلیون 
دالری اداره انکشاف بین املللی در برنامه میثاق شهروندی 
به روز ۲۷ ماه اکتوبر ۲۰۱۶ به هیات مدیره بانک جهانی 

جهت منظوری پیشکش گردد.

ارتقای  و  پالنگذاری  از  حمایت 
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.
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 کارمدان خود 
کدام ساختامن ندارد، که این خود یک نقیصه وکمبود بزرگ 

در راه ظرفیت سازی این رشکت است.

سال۲۰۱۶منظور  فربوری  ماه  در  بالعوض  کمک  این   
اجرا درآمد.  به  ماه مارچ۲۰۱۶ عمالً  گردیده است  و در 
طبق پیرشفت ها در  پروسه ی تدارکاتی، تطبیق این پروژه 

بشکل درست پیش میرود.
 

پروژهء انکشاف تحصيالت عالی 
۵۰میلیون دالر کمک بالعوض 

هدف پروژه انکشاف تحصیالت عالی افزایش میزان دسرتسی 
با  بیشرت  ارتباط  و  کیفیت  ارتقای  عالی  تحصیالت  بهرتبه 
نیازمندی های اقتصادی و توسعه یی کشور میباشد. روش 
تطبیق پروژه متذکره متکی به حصول و 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 
بوده، و مطابق به آن در دسرتس وزارت تحصیالت عالی 
قرار خواهد گرفت. این شاخص ها منعکس کننده اولویت 
های در نظام تحصیالت عالی میباشد. اینها مشمول شاخص 
های میان مدت بوده، اهداف آن دسرتسی بهرت، باالبردن 
انکشافی در طی  نیازمندی های  با  ارتباط بهرت  کیفیت و 
مدت تطبیق پروژه میباشد. همچنان این پروژه از اصالحات 
در سیستم تحصیالت عالی در پرتو پالن دوم  اسرتاتیژیک 
تحصیالت عالی حامیت منوده، مترکز باالی حصول نتایج و 

اهداف مینامید.
این پروژه در ماه جوالی سال ۲۰۱۵ میالدی آغازگردیده   
و وزارت تحصیالت عالی مسوولیت  دارد، تا هر سه شاخص 
مربوط به نیازمندی های اقتصادی را را تکمیل و تطبیق 
مناید، زیرا این روند خواست پروژه است، تا مطابق به آن 
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پروژه انکشاف تحصیالت عالی که هدف آن 

افزایش دسرتسی به تحصیالت  و بهبود در 

کیفیت و چگونگی تحصیالت در افغانستان 

است؛ زنان رانیز مورد توجه خاص قرار داده 

است. در نتیجه تطبیق فعالیت های یکساله 

این پروژه؛ یک - سوم حصه بورسیه های 

تحصیلی به قرش اناث تعلق گرفته است.

نتایج متوقعه از تطبیق مرحله 
نخست برنامه میثاق شهروندی در 

برگیرنده موارد ذیل اند:

پوشش ۸،۵ 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 
سمایه گذاری در برنامه های 

زیربنایی 

لومړی
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پروژه بهبود موثریت ترانسپورت 
شهری کابل   

 ۹۰،۵ میلیون دالر کمک بالعوض 

این پروژه به هدف بهبود وضعیت رسک ها و جریان یافنت 
اندازی  راه  کابل  شهر  های  رسک  از  شامری  در  ترافیک 
جاده  زیرساخت  بهبود  روی  مذکور  پروژه  است.  گردیده 
ها و فراهم آوری کمک های تخنیکی برای شاروالی کابل 
گذاری  رسمایه  باشد.  می  متمرکز  مشخص  ساحات  در 
بهبود  را  اتصال  وضعیت  کلیدی  های  جاده  زیربنای  در 
بخشیده و کابل را بیشرت فراگیر می سازد و در عین زمان 
کابل  شاروالی  تدریج  به  آموزشی  و  تخنیکی  های  کمک 
را از طریق اجرای فعالیت های پذیرفته شده بین املللی 
مبدل می  کننده  تطبیق  و  پالنگذاری  مدرن  نهاد  یک  به 
سازد. شاروالی کابل مسئولیت تطبیق این پروژه به شمول 

مدیریت مالی و تدارکات آن را به عهده خواهد داشت. 
پروژه  انکشافی  اهداف  کسب  زمینه  در  ها  پیرشفت   
خواهند  ارزیابی  و  سنجش  ذیل  های  شاخص  طریق  از 
شد: )الف( ارتقای ظرفیت ترافیک از طریق ارزیابی حد 
اوسط رسعت وسایط نقلیه در اوقات غیر مزدحم سنجیده 
ساحه  مرتی   ۵۰۰ )تا  مردم  دسرتسی  )ب(  شد؛  خواهد 
پروژه( در ساحات شهری به جاده ها در متام فصول سال؛ 
)ج( فیصدی شبکه جاده های مزدحم شهر کابل، حد اقل 

در وضعیت مناسب قرار خواهند داشت. 
داوطلبی  و  تدارکات  پروسه  قرارداد  چهار  جمله  از   
قسمت-۶(  )قسمت-۵  ساختامنی  کار  قرارداد  در  رقابتی 
صورت  قسمت-۸  ارزیابی  میباشد.  امضا  آماده  و  تکمیل 
در  است،  گردیده  تکمیل  آن  تدارکاتی  پروسه  و  گرفته 
حالیکه ارزیابی  دیزاین کانال وزیراباد و  قسمت-۷ دوام 
جز)ب(  مربوط  پروگرامهای  کاری  رشایط  رسوی  دارد. 
جهانی  بانک  به  ارزیابی  غرض  و  است  گردیده  ترتیب 

سپرده شده است.

منابع در نظرگرفته شده  بر مبنای جزء پروگرام برای سال 
۲۰۱۶ پرداخت گردد. سه شاخص  وابسته به نیازمندی های 
بر آورده شده است  اول   برای سال  اقتصادی )مارکیت(  
بورسیه  تحصیلی است که  اعطای ۱۰۰  که نشان دهنده 
از این میان یک بر سوم بورس های اکادمیک برای طبقه 
اناث اعطا شده است ، ضمنآ، ۷۵ تن از اعضای پوهنځی ها 
بر مبنای نتایج بدست آمدهء تحصیلی و مترکز بر تعلیامت 
پروژه   ۳۰ به  همچنان  اند.  دیده  آموزش  محوری،  شاگرد 
تحقیقات گروپی و انفرادی اعضای پوهنځی های پوهنتون 

های دولتی نیز کمک هایی صورت گرفته است.

برنامه انکشافی شاروالی کابل   
۱۱۰ میلیون دالر کمک بالعوض

دارد.  عهده  به  را  پروژه  تطبیق  مسئولیت  کابل  شاروالی 
به  دسرتسی  افزایش  )الف(  از:  عبارتند  پروژه  اهداف 
خدمات اساسی شهرداری در ساحات مشخص شهر کابل؛ 
کابل؛  شاروالی  مالی  مدیریت  سیستم  مجدد  طرح  )ب( 
وضعیت  بروز  صورت  در  ابتدائی  اقدامات  زمینه  )ج(  و 

قانونی اضطراری. 
و  رفاهی  های  کمک  پروژه  این  رود  می  توقع  چنین   
انکشاف برشی را به بیشرت از ۷۰۰۰۰۰ نفر با ارائه خدمات  
مناید.  منتقل  شخصی  های  زمین  هکتار   ۱۸۰۰ حدود  به 
تنظیف  و  ریاست های رسکسازی  به  فراهم شده  وسایل 
شاروالی کابل در برابر آلوده گی هوا مبارزه منوده و ارائه 
خدمات و محیط  شهری را بهبود می بخشد. درعین حال 
با حامیت پروژه  ایجاد پالن بهبود مدیریت مالی شاروالی 
و ظرفیت برنامه سازی برای بهبود ارائه خدمات نیز وجود 
میزان  گردد،  تکمیل  پالن  این  که  زمانی  داشت.  خواهد 

مرشوعیت کاری شاروالی کابل نیز تقویت می یابد.
تااکنون ۲۸،۲۹ میلیون دالر از مجموع بودجه این پروژه   
به مرصف رسیده است و از اعامر ۱۶۰ کیلومرترسک فرعی و 
۲۲۴کیلومرت جویچه ها و آبروهای محلی و ۱۳،۱۷کیلومرت 
رسکهای شهری حدود ۴۴۵۰۰۰تن )که۷۳فیصد آنها را زنان 

و اطفال تشکیل میدهند( مستفید گردیده اند.
با رسمایه گذاری ۵۱۴ دالر فی نفر دریک ماه مزد کاری،   
امضای قراردادها صورت گرفته و زمینه اشتغال کوتاه مدت 
برای ۴۳۷۲۷نفر دریک ماه اشتغال مهیا گردیده است. قرار 
زمینه  ها  زیربنا  چنین  این  ایجاد  آینده  درسالهای  است 
استخدام پایدار ایجاد گردد. از همه مهمرت اینکه این برنامه 
یک بنیاد وتهداب مستحکم را از طریق رشاکت در امور 
اجتامعی و تصمیم در مسایل جندر پروژه های انکشافی 

را ایجاد منوده است.

پروژهء  بازسازی بند برق آبی 
نغلو   

۸۳میلیون دالر کمک بالعوض

پروژهء بازسازی برق آبی نغلو بیشرتین نیروی مورد نیاز 
خواهد  فراهم  افغانستان  در  را  انرژی  سکتور  زمینه  در 
از  ناامنی  و  جنگ  دهه  چندین  نتیجه  در  بند  این  کرد. 
توجه باز مانده است  و صدمات فراوانی را متقبل گردیده 
به آن مواجه است  است. چالشهایکه  سکتورانرژی برق 
بیشرت به ساختار فزیکی ، وسایل و تجیهزات اند، که به 
طور دوامداراز آن مراقبت صورت نگرفته و هم زمان عدم 
ماه  در  است.  ساختاری  و  اداری  های  ظرفیت  بسندگی 

جون سال ۲۰۱۵ میالدی میزان دسرتسی به انرژی برق در 
افغانستان درحدود ۲۵ تا ۳۰ درصد تخمین گردیده بود. 
شایان ذکر است که دسرتسی به انرژی برق در افغانستان 
در مسیر دهلیز های  که  مناطقی  و  به  شهرها  منحرص 

انتقاالتی برق قرار دارند، محدود میباشد. 
را  داخلی  کنندگان  ازنیاز مرصف  درصد  آبی۹۴،۶  برق   
میگاوات   ۲۵۴ آن  مجموعی  ظرفیت  که  میکند،  تامین 
تخمین میشود. الی  سال ۲۰۱۵ میالدی ۱۲ بند تولید برق 
البته بیشرت از ۵۰۰۰ بند  آبی در افغانستان موجود بود، 
های کوچک برق که تحت برنامه همبستگی ملی احداث 
گردیده اند، شامل این شامرش منی گردند. از میان این ۱۲ 
کنندگان   تولید  ترین  بزرگ  ماهیپر  و  نغلو  آبی،  برق  بند 
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طی چندین سال متوالی باشندگان نواحی 

حومه شهر کابل با جاده های غیر اسفلت 

شده؛ گل آلود و کم عرض زندگی  میکردند. 

زندگی مردم این محل  در پی بهبود وضعیت 

جاده ها، به خصوص ایجاد آب رو ها که در 

نتیجه فعالیت های برنامه  انکشافی شاروالی 

کابل تحقق یافت،به گونه همه جانبه 

دگرگون و متحول گردید. یکی از باشندگان 

شهر کابل گفت: » بنابر وضعیت ناگوار جاده 

ها، هیچکس به اقامت گزیدن در همسایگی 

ما متایل نداشت. مگر حال دوستان با دیدار 

این رسک های پاک و اسفلت شده،  با ما 

حسادت میورزند.«

صندوق بازسازی افغانستان
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)ج(  حیوانی  صحت  و  مالداری  تولیدات  )ب(  باغداری 
مدیریت تطبیق برنامه و حامیت تخنیکی. این فعالیتها در 
۱۲۰ ولسوالی در گذشت زمان با در نظرداشت وضعیت 
ساحه  در ۲۳ والیت تطبیق خواهد شد.با توجه به افزایش 
این  مالداری،  و  باغداری  ملی  پروژهء  از  ها  درخواست 
به  آغازسال ۲۰۱۶ میالدی  از  را  پروژه فعالیت های خود 
چهار والیت دیگر در جنوب  افغانستان ) قندهار، هلمند، 
غزنی و وردک( توسعه داده است که به طور مجموعی 
تحت  را  والیت    ۲۷ والیت،   ۳۴ مجموع  از  پروژه   این 

پوشش قرار داده است.
هدف پروژه ترویج منودن شيوه های پیرشفته زراعتی   
توسط دهاقین مورد نظر پروژه با تطبیق تدریجی سیستم 
خدمات زراعتی توسط دهاقین و حامیت از رسمایه گزاری 
میباشد. ارایه خدمات توسط دهاقین زمینه را برای افزودن 
سهم گیری عملی دهقانان در تعیني منودن خدمات مورد 
نیاز و خود ارایه خدمات، فراهم میسازد. اين پروژه اندازه 
خواهد  تقویت  نیز  را  دهاقین  برای  مستقیم   مساعدت 
بخشید. لذا هدف این است تا پایداری، موثریت و قابليت 

انکشاف کند.
هکتارباغ  از۷۸۸۶  بیشرت  سال۲۰۱۶،  سپتمرب  ماه  الی   
جدید احداث شده که ۳۴ فیصد آن در والیاتی قرار دارد 
اند. برعالوه حدود ۷۰۰۰۰  برنامه شده  شامل  که جدیداً 
هکتار باغ دوباره احیاء گردیده است که از ۶۰۰۰ باغ مورد 
عالوه،  به  میباشد.  آن  برابر  چهار  یعنی  بوده  نظرافزون 
تقاضا ها جهت حامیت از کشت سبزیجات و ترکاری، از 
سوی کسانی که از پروژه مستفید می گردند، بسیار بلند 
است و برنامه ساالنه آن نیز به مقدار کافی )۵۸۱۱۶ پالن 
بیشرت از هدف تعیین شدهء ۲۰۰۰۰( افزایش داشته است. 
عالوه برآن ، پروژهء ملی باغداری  و مالداری، به معرفی   
است.  داده  ادامه  مبتکرانه  گذاری  رسمایه  های  حامیت 
این پروژه شیوه های تولید را به صورت موفقانه در موارد 
دیگر، به معرفی گرفته و توانسته است، تا دورهء زمانی 
مبتنی  ۱۸۴۰برنامه   تعداد  تاسیس  با  را  سبزیجات  تولید 
کوچک،  های  )سبزخانه(  گلخانه  از  استفاده  با  تولید  به 
فعالیت  بلند  میزان  ایجاد   باعث  روند  این  مناید.  متدید 
های تولیدی در زمین های خشک با داشنت حامیت های 
که  متنوع–  پسته  باغهای  ۱۹۹۰هکتار  ایجاد  قبلی جهت 
این  است.  گردیده  بود-  ۳۰۰هکتار  آن  مجموعی  هدف 
کرده  تقویت  نیز  را  باغداری  سکتور  سازی  مدرن  پروژه 
و  مرتفع  های  زمین  در  را  میوه  باغهای  هکتار   ۵۲،۷ و 

متوسط ایجاد منوده است.
عالوه برآن، ۵۰۰۰ تولید کننده غذا های مقوی در این   

برق اند که بند نغلو دارای ظرفیت ثابت ۹۴ میگاوات و 
باشد.  ثابت ۶۶ میگاوات برق می  ماهیپر دارای ظرفیت 
این پروژه روی بند برق آبی نغلو مترکز خواهد داشت زیرا 
اهمیت زیادی در زمینه تولید انرژی برق دارد و بیشرت از 

نصف برق مورد نیاز کابل را تامین می کند. 
میزان  تا  دارد،  درنظر  نغلو  آبی  برق  بازسازی   پروژهء   
دراین   را  برق  تولید  و  بخشیده  بهبود  را  بند  مصئونیت 
در  برق  تولید  سکتور  بهبود  و  احیا  بدهد.  افزایش  بند، 
و  است  افغانستان  حکومت  های  اولویت  از  افغانستان 
بخش بسیار مهمی از برنامهء انکشاف ملی آن را تشکیل 
در  را  رسانی حکومت  برق  بهرت  ارائه خدمات  دهد.  می 
های  زمینه  ایجاد  که  انکشافی  اهداف  ساخنت  آورده  بر 
کار و تولید و همچنان بهبود سطح زنده گی شهروندان 
کاهش  با  پروژه  کند.این  می  کمک  است،  افغانستان 
در  شگرفی  تاثیرات  سوختی،   مواد  سایر  به  گی  وابسته 

تغییرات اقلیمی دارد.  
امضای  سال۲۰۱۶ّپس  ۲۴جنوری  بتاریخ  پروژه  این   
دادی  قرار  موسسه  گردید.  آغاز  عمالً  مالی  تفاهمنامه 
ماه  در  را  بند  این  بازسازی  مشاهدات ساحوی چگونگی 
انجام داده و توقع میرود که کارعملی آن  اگست ۲۰۱۶ 
بورد مشورتی  کار شناسان مهم  آغاز گردد.  هرچه زودتر 
استخدام  ومحیطی  اجتامعی  مشورتی  وبورد  تخنیکی  و 
گردیده و تالش میورزند، تا در ارتقای کیفیت خدمات و 

امور پروژه سهم فعال داشته باشند.
برعالوه آن پروسه داوطلبی قرارداد ها نیز جریان دارد   
که هدف این کار متدید برق به خانواده های که در جوار 
این بند برق زنده گی میکنند، میباشد. همچنان یک مرکز 
آموزشی نیز ایجاد میگردد تا فرصتهای استخدام محلی  را 

بلند بربد.

پروژه ملی باغداری و مالداری   
۱۰۰میلیون دالر کمک بالعوض

این پروژه در ماه جنوری سال ۲۰۱۳ میالدی با هزینه ۱۰۰ 
بود،  اولی  کمک  دالر  میلیون   ۵۰ شامل  که  دالر  میلیون 
اغاز گردید. این پروژه در برآوردن هدف عمومی افزایش 
و  باغداری  محصوالت  عمومی  تولیدات  و  حاصلخیزی 
کمک  حیوانی،  صحت  و  مالداری  تولیدات  در  بهبود 
خواهد کرد. سرتاتیژی تخنیکی جهت رسیدن به این هدف 
به اساس آرایه خدمات ترویجی و حامیه از رسمایه گذاری 

از طریق سیستم های پیرشفته میباشد.
تولیدات  )الف(  میباشد:  بخش  سه  دارای  پروژه  این   

راستا فعالیت های شان را توسعه داده اند،  این درحالی 
است که شیوهء آبیاری قطره یی در ۸۲۳هکتار زمین انجام 
شده و مجموعآ ۳۸۵خانهء مخصوص خشک کردن کشمش 
جهت بهبود تولید و کیفیت کشمش، احداث گردیده است. 
کار رسوی برای اعامر ۶۲۰ کشمش خانه و ۵۰۰ذخیره گاه 
آب باران، به تازه گی تکمیل گردیده است. انتظار می رود 
که کار ساختامنی آن نیز تا اخیر سال ۲۰۱۶به پایان برسد.

در رابطه به بهبود در محصوالت مالداری، پروژه ملی   
را  مالداری  و  آبیاری  زراعت،  وزارت  مالداری  و  باغداری 
در عرصه اجرای ماموریت حفظ الصحه  کمک می کند. 
این کمک از طریق حامیت از ارائه خدمات بیشرت توسعه 
و  وترنری خصوصی  ساحوی  های  واحد  توسط  وترنری  و 
الصحه  حفظ  و  صحت  قراردادی  برنامه  طرح  طریق  از 
حیوانات صورت می گیرد. پروژه ملی باغداری و مالداری 

برنامه آموزشی ماموریت حفظ الصحه را برای ۱۶۸ واحد 
والیتی  وترنری  کارمند   ۷۶ و  خصوصی  وترنری  ساحوی 
برگزار کرد. در خصوص تولید، ارائه پیام های توسعه توام 
با توزیع بسته های تکنولوژی بهرت به ۳۱۵۴۰ افراد ذینفع 
در  است(  )هر چند هدف مجموعی ۵۸۸۰۰تعیین شده 
۱۳۸ ولسوالی در ۱۹ والیت رویدست گرفته شده است. 

در بخش تولیدی، تاکنون فرستادن پیام های توسعوی   
همراه با توزیع بسته های از تکنالوژی های پیرشفته به 
۵۸۸۰۰ تن از کسانی که از پروژه مستفید می شوند،  در 
۱۳۸ ناحیه از ۱۹ والیت، صورت گرفته است. ایجاد مراکز 
درمانی برای حیوانات اساسا روی برنامه کنرتول بروسیلوز   
این  طریق  از  دارد.  مترکز  والیت،   ۳۴ در  ناحیه   ۳۶۰ در 
قبال  بزغاله  و  بره  ۱،۲میلیون گوساله،چهارمیلیون  برنامه، 

واکسین  گردیده است . 

/41 ۴0/

اطفال در حال قدم زدن روی یک رسک 

تحت بازسازی در شهر کابل اند که توسط 

پروژه بهبود موثریت ترانسپورت شهری 

کابل حامیت میشود. تکمیل این رسک به 

جریان ترافیک در شهری که در آن نزدیک به 

۷۰۰,۰۰۰ وسایط نقلیه عبور و مرور میکنند، 

کمک خواهد کرد.

صندوق بازسازی افغانستان
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باغداری در والیت بامیان منبع خوب درامد برای دهقانان بوده، و به آنها کمک مینماید، تا معیشت خویش •   
را بهتر سازند.

برنامه ملی باغداری و مالداری وزارت زراعت، آبیاری و مالداری دهاقین را در عرصه ایجاد باغ های جدید •   
و هم در قسمت احیای باغ های از قبل موجود در 23 والیت مطلوب، دهقانان را با به کارگیری از تکنالوژی 

عصری کمک و مدیریت مینماید.
این پروژه که از جانب صندوق بازی افغانستان تمویل میگردد، هدف آن حمایت از تولیدات و در مجموع •   

افزایش محصوالت زراعتی و میوه جات میباشد.

برادرش مرصوف ض باغ  در  سوزان  آفتاب  در  ساله   ۴۲ علی  امن 

شفتالو،  سیب،  درختان  از  که  باغ  این  است.  درختان  آبیاری 

آلوچه و زردالو مملومیباشد، در مربوطات قریه دشت بروسنای 

والیت بامیان موقعیت دارد. ضامن هفته سه بار درختان باغ را 

از چاه ایکه یگانه منبع آبی بوده و در نزدیکی باغ قرار دارد، آبیاری مینامید.   

ضامن قبالبخاطر آبیاری باغ از جرناتور کوچک استفاده مینمود، که هم وقت   

گیر و  هم مصارف تیل و مربوط به امور تخنیکی و ترمیامتی آن گزاف بود. 

ضامن اکنون دیگر نیاز به این جرناتور ندارد، چرا که او حاال از پمپ آبی  که 

بوسیله نور آفتاب فعالیت مینامید، استفاده میکند. ضامن قبل از بهره برداری از 

پمپ آبی آفتابی بخاطر ابیاری باغ ازجرناتوری استفاده میکرد که بشرتین وقت 

خود را رصف ترمیم آن مینمود.  

ضامن میگوید » سیستم آبیاری قابل اعتامد درعرصه افزایش محصوالت و   

بهبود معیشت ما نقش قابل مالحظه دارد.«

مصارف هنگفت تیل و ترمیم جرناتور همیشه مانع رسیدن ضامن به داشنت   

یک منبع مطمین درآمد از طریق باغداری میگردید. او و برادرش جواد علی از 

مدت چهار سال به این طرف مرصوف انکشاف و ترویج میوه جات استند.

این هدف ضامن که از طریق باغداری معیشت خود را تامین مناید، زمانی   

به حقیقت مبدل گردید، که او توانست از طریق پروژه ملی باغداری و مالداری 

جرناتور خود را به پمپ آبی آفتابی تعویض مناید. این دو برادر قبال ۲۵٪ در 

تامین مصارف جرناتور سهم میگرفتند.

و  باغداری  ملی  پروژه  جانب   از  که  آفتابی  آبی  پمپ  مکمل  سیت  یک   

مالداری برای دهاقین تهیه میگردد، شامل ۱۰ تخته شمسی، یک پایه شمسی، 

یک دستگاه تبدیل کننده برق مستقیم به برق متناوب ) تبدیلی برق AC به 

DC( و یک پمپ آبی میباشد. این برادران نهال های میوه یی را که از حاصل 

دهی باال برخوردار استند، نیز از طریق پروژه ملی باغداری و مالداری به شکل 

رایگان دریافت منوده اند.

پروژه ملی باغداری و مالداری توسط وزارت زراعت آبیاری و مالداری تطبیق   

میگردد، که هدف آن ایجاد و احداث باغ های جدید و احیای باغ های از قبل 

موجود با استفاده از تکنالوژی نوین و پیرشفته در رسارس کشور میباشد.

معرفی انواع میوه های جدید

محسوب  درآمد  مهم  منبع  اکرثیت  برای  افغانستان  در  مالداری  و  باغداری 

خاص  موقعیت  و  دارند  اندک  درآمد  که  بامیان  مردم  برای  بخصوص  میشود، 

”–مهدی سیرت، هامهنگ کننده برنامه ملی باغداری و مالداری، والیت بامیان
“

جغرافیایی باعث فقر گسرتده در این والیت گردیده است.

پروژه ملی باغداری و مالداری از سال ۲۰۱۳ به این طرف در چهار ولسوالی، 

مرکز، یکاولنگ، سیغان و ورس والیت فعالیت مینامید.

مهدی سیرت هامهنگ کننده پروژه ملی باغداری و مالداری والیت بامیان   

و  کمک  را  باغداران  و  دهاقین  مذکور  پروژه  که  رابطه  این  بیشرتدر  تفصیل 

تشویق مینامید، تا از طریق معیشت خود را بهبود بخشند، میگوید » عالوه بر 

دیگر محصوالت زراعتی، کوشش مینامیم، تا برای دهاقین  بامیان بدیل خوب 

باغداران معرفی  برای  را  انواع جدید میوه جات  این طریق  از  تا  ایجاد منایم، 

منایم.«

پروژه ملی باغداری و مالداری انواع مختلف نهال های مثمر را برای دهاقین   

توزیع مینامید، که با رشایط، آب و هوای یک والیت مساعد باشد، چون فکتور 

مهم افزایش حاصالت میباشد. مهدی سیرت  عالوه منوده، میگوید« طی چند 

سال در این والیت محصوالت باغداری بخش عمده تولیدات باغداران و دهاقین  

را تشکیل میدهد،  که این کار باعث توامنندی اقتصادی آنها میگردد.«

باغداری معيشت بديل
برای دهقانان

طی چند سال محصوالت باغداری بخش    
تولیدات باغداران و دهاقین را       عمده  
تشکیل میدهد، این کار باعث توامند سازی      

اقتصادی آنها میگردد.    

نتایجصندوق بازسازی افغانستان
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برنامه نتيجه )برنامه روش 
غيررسمی آموزش تعليمی و 

شغل  در افغانستان(     
۱۵ میلیون دالر کمک بالعوض

و درآمد  کاریابی  برای  افزایش ظرفیت  برنامه  این  هدف 
مشخص  مناطق  در  افغان  جوان  زنان  و  مردان  بلند 
آموزش  غیررسمی  روش  ذریعه  شهری   نیمه  و  روستایی 
تعلیمی و شغل، میباشد. این پروژه روی بهبود نتایج  بازار 
کار ) به طور مثال، در آمد و استخدام( برای جوانان بدون 
حرفه و نیمه حرفوی از طریق تقویت کسب تعلیامت با 

کیفیت و فراهم آوری کمک درجریان یادگیری کار، مترکز 
دارد. این برنامه  از سه بخش تشکیل گردیده است:

بخش اول: هدف این است تا ۴۰۰۰۰ تن از افغانها با   
فراهم آوری مشوقات به آموزگاران و ایجاد فرصت برای 
درحال  ببینند.  آموزش  تعلیامت،  کیفیت  بهبود  و  رقابت 
کننده  فراهم  دولتی  غیر  و  خصوصی  نهاد    ۱۹۲ حارض 
اساس  بر  آنان  و  گردیده  مشخص  رسمی،  غیر  تعلیامت 
تعداد فارغین دارای سند و استخدام شاگردانی که آموزش 
دیده اند، برای بدست آوردن مشوقات با هم رقابت می 

کنند.  
مشوقات  که،  است  آن  فعالیت،  این  منطقی  دلیل   
کار  بازار  از   آمده  بدست  نتایج  با  مستقیم  صورت  به 

فراهم  های  نهاد  تشویق  باعث  که  یقینآ  و  دارد  ارتباط 
کننده تعلیامت می گردد. این مشوقات آنان را وامیدارد 
تصدیقنامه   دریافت  امتحان  برای  را  شاگردان  فعاالنه  تا 
فراغت آماده بسازند و به فارغین کمک منایند، تا صاحب 
کار شوند. البته این مسئله به این گفته نیز ارتباط دارد، تا 
زمانی که کیفیت تعلیامت غیر رسمی بهبود نیابد، نتیجه 
یافت.  نخواهد  بهبود  نیز  کار  بازار  از  آمده  دست  به 
انکشاف  و  بهبود  زمینه  در  چشمگیری  های  پیرشفت 
ها  شغل  سازی  استندرد  و  تعلیمی  درسی  مواد  کیفیت 
مطابق به مهارت های بین املللی، حاصل گردیده است که 
ایجاد  بعدآ تسهیالتی را در کیفیت برنامه های آموزشی 
آموزش   افراد  به  را  استخدام  های  فرصت  و  کرد  خواهد 

دیده مهیا خواهد منود. 
بخش دوم : برنامه نتیجه )برنامه روش غیر رسمی آموزش 
تعلیمی و شغل در افغانستان(  به ارتقای ظرفیت کمک 
خواهد کرد که این کمک شامل افزایش تعداد کارمندان، 
آموزش کارمندان و سلسله یی از همکاری های تخنیکی 
می شود و عبارت اند از: ) اول( مدیریت مالی، ) دوم( 
خدمات   ) )چهارم   ، تشبثات  انکشاف   ) )سوم  تدارکات، 
وابسته به استخدام و )پنجم( جمعآوری، تحلیل و به کار 
ظرفیت  از  ارزیابی  و  نظارت  کار.  بازار  معلومات  گیری 
تا  شد،  خواهد  تقویت  ها  مهارت  انکشاف  ملی  برنامه 
معلومات قابل اطمینان و غیر مرتاکم از اجرای پروژه ها 

جمعآوری  و تحلیل گردند.   
کار ادغام برنامه نتیجه  با ریاست عمومی مهارت ها   
جریان دارد و قرار است در ماه می ۲۰۱۶ تکمیل گردد. 
تحت این جزء، برنامه نتیجه   با دفرت همکاری های ایتالیا 
یکجا  برنامه،  این  کاری  گذاری  تاثیر  ارزیابی  انجام  برای 
بامیان،  )هرات،  والیت  شش  در  را  ارزیابی  این  و  شده 
تاثیرات  تا  اند،  داده  انجام  ننگرهار(  و  کابل  بلخ،  فراه، 
فعالیت های  این برنامه را  استقرار بخشیده، نشان دهد 
که چگونه می توان فعالیت های  موفقانه را افزایش داد. 
رسوی ابتدایی به هدف جمعآوری معلومات جریان دارد 
و به دنبال آن رسوی های میانی  و پایانی صورت خواهد 
درخصوص  را  برنامه   املدت   طویل  تاثیرات  تا  گرفت، 
ایجاد اشتغال، درآمد ها و کسب مهارت ها،اندازه گیری 
کند.  پیرشفت های چشمگیری در زمینه توسعهء سیستم 
مدیریت معلومات به دست آمده است، تا جایکه  چندین 
انرتنتی به هدف جمعآوری معلومات و پیرشفت  صفحه 
پروگرام،  سوم  و  اول  اجزاء  اجرای  از  نظارت  زمینه  در 

تاسیس گردیده است.  
به  مهارت  کسب  روی  بخش  این  مترکز  سوم:   بخش   

با  که  روستاهاست  در  مسلکی  غیر  و  سواد  بی  جوانان 
دارند.  کار  و  افغانستان رس  ها   مهارت  انکشاف  برنامه 
این برنامه  قرضه های تجارتی  را برای تشبثات  جدید و 

سابقه ارائه می دارد. 
پس از برگزاری یک کمپاین جدی آگاهی دهی از سوی   
به  توانستند  که  استخدام،  خدمات  ارائه  مرکز  کارمندان 
 ، بلخ   ( والیات  در  بی سواد  از جوانان  تعداد مشخصی 
در  ها  فعالیت  اکنون   بدهند،  آگاهی   ) کابل  ننگرهار، 
نتیجه،  این قرضه های تجارتی  جریان دارد.در  خصوص 
حدود ۸۵۰۰ درخواستی )۳۰۰۰ از بلخ، ۴۰۰۰ از ننگرهار 
کاری  پالن  شامل  و  گردیده  دریافت   ) کابل  از   ۱۵۰۰ و 
کسانی  از  نفری   ۲۶۰۰ ابتدایی  فهرست  یک  است.  شده 
این پروژه مستفید می گردند، منترش خواهد شد.  از  که 
افراد این فهرست از میان ۱۲۶۰ تن به قید قرعه برگزیده 

خواهند شد. 
معلوماتیکه متقاضیان ضم درخواست های شان ارائه   
کرده اند، به دقت مورد بررسی قرار می گیرد، تا از این 
برنامه،  در  شمولیت  برای  واقعی  های  درخواستی  میان 
انتخاب شده و آنان شامل پروژهء تشبثات کوچک گردند 
و یا هم تشبث کوچک خود را با دریافت ۵۰۰ دالر قرضه، 
 ۴۱( قرضه  متقاضیان  های  درخواستی  بدهند.  توسعه 
درصد آن را زنان تشکیل میدهد( توسط یک هیئت  مورد 
بررسی قرار می گیرد، تا شفافیت این روند تضمین گردد. 

مرحله دوم برنامه بهبود کيفيت 
معارف

۴۰۸ میلیون دالر کمک بالعوض صندوق بازسازی 

افغانستان

و  تعلیم  به  متوازن  دسرتسی   افزایش  برنامه  این  هدف 
تربیه ابتدائی و با کیفیت، بخصوص برای دخرتان میباشد.
فعاليت های اين برنامه ابتداً بر تعليامت عمومی، تربيه 
این  های  فعالیت  دارد.  مترکز  معارف  مديريت  و  معلم 
برنامه کامالً در مطابقت با پالن سرتاتیژیک ملی تعلیم و 
پروگرام  کارمندان  از رشدنهادی  و  بوده  افغانستان  تربیه 
برنامه بهبود کیفیت  در وزارت معارف حامیت مینامید. 

معارف اساسآ توسط بانک جهانی  متویل میگردید.
بهبود  برنامهء   دوم  سپتمرب۲۰۱۶مرحله  ماه  الی   
  ، کیفیت معارف  اعامر ۱۰۳۳باب مکتب و داراملعلمین 
شده  ارایه  معلومات  اساس   بر  است.  کرده  حامیت  را 
معارف، ۸،۵میلیون طفل  در رسارس کشور شامل مکاتب 
 ۳۹( آنان  تن  ۳،۳میلیون  جمله   این  از  که  اند  گردیده 
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در حدود ۸.۵ میلیون طفل در مکاتب 

افعانستان شامل گردیده اند، که از آن جمله 

۳.۳ میلیون تن آنان ) ۳۹ فیصد( را دخرتان 

تشکیل میدهند. هدف مرحله دوم برنامه  

بهبود کیفیت معارف اینست، تا برای تعلیم 

و تربیه ابتدایی، به خصوص برای دخرتان 

دسرتسی متوازن فراهم گردد. تحت این 

برنامه برای تعدادی زیادی مکاتب کشور 

کمک های بالعوض مالی به بخاطر بهبود 

زیربنا ها و تسهیالت مورد نیاز صورت 

گرفته است.

صندوق بازسازی افغانستان
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برنامه  مرحله   دو  هر  تحت   هستند.  دخرتان   درصد( 
نقدی  های  کمک  مکتب   ۱۶۵۸۸ معارف،  کیفیت  بهبود 
تدریسی،  لوازم  تا  اند  اورده  بدست  را  کیفیت  ارتقای 
البراتوارها و سایر تجهیزات مورد نیاز خویش را خریداری 

منایند.
برعالوه آن ۱۵۴۶۹۹معلم از طریق  کورسهای آموزشی   
زنان  را  آنها  فیصد   ۳۵ که  دیده  آموزش  خدمت  داخل 
آموزش  برنامه  طریق  از  زمان  عین  در  میدهد.  تشکیل 
مدیریت حدود۱۱۷۱۸۴ تن از مدیران مکاتب و کار کنان 
اداری آموزش دیده اند که ۲۰ فیصد آنها را زنان تشکیل 
تحصیلی  بورسهای  زنان  از  تن   ۱۱۴۳۶ میدهند. همچنان 
را بدست آورده اند و از برنامه های آموزشی تربیه معلم 
فارغ گردیده اند و ۵۱۶۶ تن از معلامن اناث طی سالهای 

۲۰۱۳و۲۰۱۴ از بورسهای تعلیمی استفاده منوده اند.

مرحله دوم اصالحات اداره امور 
مالی عامه

۱۱۴،۱میلیون دالر کمک بالعوض

از  عامه  مالی  امور  مدیریت  تقویت  پروژه  این  اهداف  
طریق ساختار های موثر تدارکات،  خزانه داری، تفتیش 
مالی و سیستم ها  در مطابقت بامعیارهای سامل مدیریت 
امور مالی جهت نظارت، گزارش دهی  و کنرتول، میباشد. 

این پروژه دارای سه بخش ذیل میباشد: 
معاونت  آوری  فراهم  تدارکات:   بخش  در  اصالحات   
های تخنیکی به اداره تدارکات ملی ، تا بتواند چهارچوب 
کار اصولی و اداری آن را کمک کرده و با درنظر داشت 
بودجه اختصاصی امور تدارکات را به پیش بربد. همچنان 
تدارکات  امور  انجام  به هدف  را  برنامه عمل  بتواند یک 
از  را  الکرتونیکی  ارزیابی  های  معاونت  و  مناید  ترتیب 
جریان تدارکات فراهم منوده و ظرفیت کارمندان تدارکاتی 
را  تدارکاتی  کارمندان  آموزش  روند  کند،ضمنآ  تقویت  را 
های  خانه  وزارت  در  را  ها  ظرفیت  و  بخشیده  بهبود 

سکتوری ایجاد مناید. 
این پروژه روند انکشاف اداره تدارکات ملی را با حامیت 
تحقق  و  پروسیجرکاری  سیستم،  ساختار،  تاسیسات،  از 

اسرتاتیژی آن، تقویت می مناید. 
اصالحات در مدیریت مالی: فراهم آوری معاونت های   
و  قوی  مدیریت  بتواند  که  خزاین  ریاست  برای  تخنیکی 
با کیفیت مالی را انجام بدهد، به خاطر هامهنگ سازی 
فعالیت های خودبا سیستم حکومت مترکز مناید و سیستم 
معلومات مدیریت مالی افغانستان را تطبیق کرده بتواند؛ 

صندوق بازسازی افغانستان/۴۶

نوت: متام ارقام دالری در این سند معادل به دالر آمریکایی میباشد.
اداره انکشاف بین املللی )IDA( بخش فراهم کننده کمکهای بالعوض 

و قرضه های بدون مفاد بانک جهانی میباشد.

مالی عامه در ادارات دولتی در آینده نیز جز وظایف آن 
زمینه  که  اینست  آن،  های  فعالیت  از  دیگر  یکی  است. 
آموزش های با قاعده وسیع برای کارمندان وزارت مالیه و 

وزارت های سکتوری را نیز فراهم می سازد.  
جمع آوری عواید:  ریاست جمعآوری عواید افغانستان   
را حامیت می کند، تا آن ریاست  بتواند دستورات خود 
) سیستم  مالیات،  اصالح سیستم جمعآوری  به شمول  را 
عملی  مالیات(  جمعآوری  امور  دولتی  ُمدغم  و  استندرد 
بر  مبنی  برسی  مانند  مالیات  به  وابسته  ابتکارات  کند. 
اجرای  و  دیزاین    ، افزوده  برارزش  مالیه  اجرای  خطر، 

ساختار اداره جدید آن را تطبیق مینامید. 
است:  ذیل  موارد  پیرشفت شامل  این  از  نتایح حاصله   
)اول( توزیع درحدود ۶۹میلیون دالر از رسجمع مبلغ تعهد 
شده )۶۰درصد( ، )دوم( به تعداد ۳۵۰تن از کارمندان در 
دفرت مرکزی و همچنان ۳۱۵تن دیگر در والیات در بخش 
های مختلف وابسته به خزاین و تعلیامت عمومی، آموزش 
دیده اند. )سوم( برنامه دوم آموزش مفتشین، که در آن 
 ۱۰ و  سکتوری  ۲۰وزارت  از  داخلی  مفتشین  از  ۳۲۶تن 
مفتش دیگر از ریاست های مستقل در شش گروه اخیر، 
۲۳برنامه  اصالحات،  جزء  تحت   )چهارم(  دیدند.  آموزش 
آموزشی با موضوعات مختلف راه اندازی گردیده و بیشرت 
از ۴۱۵تن از کارمندان نیز آموزش دیده اند. )پنجم( متامی 
از طریق سیستم مدیریت  به بودجه که  اجراآت وابسته 
در  حارض  درحال  گرفت،  می  صورت  مالی  معلومات 
انجام  ریاست خزاین درکابل و مستوفیت ها در والیات 
می شود. )ششم( حامیت ها از برنامه تثبیت شده تادیه 
حقوق کارمندان ادامه یافته است که شامل تثبیت هویت 
ثبت  و  کمپیوتری  سیستم  به  حقوق  تادیه  کارمندان، 
تجارتی  بانک  با  حقوق  تادیه  میکانیزم  یک  ایجاد  و  آن 
امور  تنظیم  ایجاد خربنامه ریاست  افغانستان، و )ششم( 
برشی به زبان های دری، پشتو و انگلیسی. انتشار کتاب 
از  که  اطالعیه های  و  مالیه  وزارت  معلوماتی  پرسشنامه 

طریق ویب سایت وزارت مالیه قابل دسرتس می باشد.

گزارشدهی قوی را در اداره و مدیریت معرفی کند؛ میزان 
افغانستان  مالی  مدیریت  معلومات  سیستم  به  دسرتسی 
را نیز به ریاست های مربوط وزارت مالیه افغانستان در 
زمینه  در  کارمندان  سازی  آماده  بدهد.   توسعه  والیات، 
های نظارت و تحقق برنامه های آموزش انفرادی، کمک 
ارزیابی ساالنه فعالیت های کارمندان  توانایی  تا  میکند  
پروسه  اساس  بر  را  آموزشی  های  منونه  باشد.  داشته  را 
های  کورس  اندازی  راه  در چهارچوب  مالیه  وزارت  های 
تخنیکی دارای گواهینامه که توسط  موسسه حسابداری 
چارتر بریتانیا صورت می گیرد، آماده بسازد.  کمیته ملی  
تفتیش  اجرای  تنظیم مقررات حسابداری،  رهربی  جهت 
مسلکی و آموزش محاسبان  مسلکی، ایجاد میگردد. و در 
نهایت بتواند یک ارزیابی مدیریت مالی عامه را در هفت 

وزارت سکتوری راه اندازی کند. 
اصالحات در بخش تفتیش: تفتیش داخلی-   امور مالی   
فعالیت های مشاورین را فراهم می مناید، تا روند تفتش 
را در محل  برنامه های آموزشی  را رهربی کرده   داخلی 
آموزش های  کند.  اندازی  راه  بتواند  کارمندان  برای   کار 
مورد   داخلی  تفتیش  بخش  کارمندان  همه  برای  ابتدایی 
حامیت قرارگرفته و  به آن عده از کارمندانی که آموزش 
آموزشی  های  دوره  باشند،  کرده  تکمیل  را  ابتدایی  های 

پیرشفته را برگزار مینامید. 
تفتیش بیرونی:  حامیت  از اداره عالی تفتش ، تا آن   
اداره بتواند سطح آگاهی، تخصص و فعالیت  کار های را 
که برای استفاده از خدمات انجام می دهد، بلند برده و 
نتایج کار سایر متفتشین و متخصصین را، به ویژه جهت 
تفتیش پروژه ها، در مطابقت به استندرد های بین املللی 
تفتش تقویت کند. خدمات مشوره دهی را برای آموزش 
کارمندان حامیت کرده و کار بازنگری مستقل و با کیفیت 
عالی را برای همه عملکرد های تحت  بودیجوی ۹وزارت 
سکتوری در جریان انجام پروژه فراهم کند. تفتیش بیرونی 
تا روند آموزش اعضای کمیته  در عین حال وظیفه دارد، 

های حسابداری عامه را از نگاه مالی متویل مناید. 
ایجاد یک ساختار و  با  این بخش  مدیریت اصالحات:   
رشح  الیحه وظایف، با فراهم سازی برنامه های آموزش 
کارمندان در ریاست نظارت و ارزیابی و تجدید نظر در 
یاری  را  مالیه   وزارت  ارزیابی  و  نظارت  رهنامی موجود 
می رساند. بهبود بخشیدن به فعالیت های ریاست تنظیم 
موثر،  اجراآت  جهت  آن  سازی  توامنند  برای  برشی  امور 
و  ها  پروژه  های  بخش  همه  تحقق  زمینه  در  همکاری 
بخش  در  ها  تقاضا  درخواست  برای  زمینه  سازی  فراهم 
های طرح و عرضهء همکاری های تخنیکی برای مدیریت 



گروپ بانک جهانی در افغانستان
عبدالروف ضياء

تليفون: ۹۳۷۰۱۱۳۳۳۲۸+

infoafghanistan@worldbank.org

خانه شامره ۱۹، رسک ۱۵، وزير محمد اکرب خان، کابل، افغانستان

تصاوير: مرکز خدمات مشورتی رومی/بانک جهانی/ ۱۳۹۵

گرهام کروچ/ بانک جهانی

بانک جهانی ثور ۱۳۹۵

www.worldbank.org.af 


