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۳۰

بهبود خدمات دولتی در 
جریان دهه تحول در 

افغانستان
پيشنهادات برای ایجاد ستراتيژی 
که همه بخش های را در بر گرفته 

می تواند عبارت اند از: 

بهبود خدمات دولتی در جریان دهه تحول در افغانستان
از سال ۲۰۰۱ میالدی به این طرف میزان دسرتسی مردم افغانستان به خدمات اساسی، تقریبا در متامی عرصه ها به شکل 

چشمگیری افزایش یافته است. روند ثبت نام شاگردان به مکاتب به طور رسیع رشد کرده و همین اکنون بیشرت از هشت 

ملیون تن از اطفال در مکاتب درس می خوانند، که از جمله ۳۹ درصد آنان را دخرتان تشکیل می دهند. فراهم آوری و 

پوشش خدمات صحی در کشور که در سال ۲۰۰۱ رصف ۹  درصد قرار داشت، در سال ۲۰۱۱ میالدی به ۸۰ درصد افزایش 

یافت. برنامه های انکشاف روستایی از جمله برنامه همبستگی ملی، زیر بنا ها را برای دهها هزار قریه فراهم کرده است. 

سرتاتیژی کنونی جهت بهبود کارکرد ادارات محلی، روی این مسئله مترکز دارد، تا صالحیت های بیشرتی را به ادارات والیتی 

و ولسوالی فراهم مناید. 

گزارش بانک جهانی زیر عنوان – موانع جدی اداری در راستای ارائهء خدمات : بهبود وضعیت خدمات  دولتی  در جریان     

دهه تحول در افغانستان، موانع اداری در سه عرصه  ای کلیدی ارائهء خدمات  دولتی را مشخص منوده، که عبارت اند 

از: معارف، صحت و گسرتش فعالیت های زراعتی میباشد. این مطالعه پیشنهادات الزم را نیز به دولت افغانستان فراهم 

منوده تا بتواند موانع  اداری جهت ارائه خدمات در سطح ادارات محلی را به صورت پیگیر از بین برده و زمینه جلوگیری 

از محدودیت پیش بینی شده مالی آینده را به وجود بیاورد. پیشنهادات متذکره برای تدوین سرتاتیژی دراین گزارش، متامی 

جزییات را شامل منی شود، بلکه این گزارش عرصه های مهم و مشخص شده در این مطالعه را برجسته میسازد.

یافته های عمدهء این گزارش متکی به تحقیق کیفی میباشد. این مطالعه دریافته است، با آنکه مقررات سکتور دولتی    

در جریان سالهای اخیر به طور چشمگیری تقویت یافته است، اما  تا هنوز هم ابهامات   ذاتی درچهارچوب ارائه خدمات 

دولتی باقی مانده است. در عین حال، عملکرد و مسوولیت های سپرده شده به وزارت های مربوط و ادارات والیتی، واضح 

نیست. 

دو مانع عمده ذیل در هر سه بخش مشخص گردیده و در این مطالعه گنجانیده شده است:  

روند کنونی نظارت عملیات و مراقبت از زیربنا ها، امور اداری و تسهیالت خدماتی، ناکافی است.   •

حسابدهی ضعیف به طور جدی روند خدمات را در بخش های مختلف، با کُندی رو به رو ساخته است.   •

در وضعیتی که انتظار می رود کمک های بین املللی و میزان هزینه های بخش سکتور دولتی کاهش بیابد و دولت و   

هم کمک کننده های بین املللی به صورت جدی میزان کیفیت و بقای شیوه های خدماتی ادارات مختلف را تحت بررسی 

قرار داده اند، این مطالعه باید در زمینه ارائه تحلیل گزینه های آینده برای بهبود و استقرار رشوط فراهم آوری خدمات 

دولتی در افغانستان سهم بگیرد، و یافته های آن بتواند وزارت خانه ها را برای ایجاد راهکار یا اسرتاتیژی ها جهت غلبه و 

فایق آمدن بر چالش ها پیش رو، حامیت و همکاری مناید. 

وزارت ها باید خط مشی واضح . ۱
و تعریف شدهء را جهت اجرای 

عمليات و مراقبت، تخصيص 
بودجه ، توزیع و ترسيم 

رهنمودهای که اولویت ها را 
نشان بدهد، ایجاد نمایند.

تقویت ادارات مرکزی، تا بتواند . ۲
از روند مصارف عملياتی و 

مراقبت  در والیات بررسی و 
نظارت نماید و درعين حال 

جریان توزیع را بهبود بخشد 
و نيازمندی های ظرفيت سازی 

در ادارات محلی را تشخيص 
بدهد.

چهارچوب حکومتداری ادارات . ۳
محلی باید واضح باشد، 

تا نقش و مسووليت آنان 
مطابق به فعاليت های اداری 

و حسابدهی ریاست های 
سکتوری در والیات به طور 

شفاف، مطابقت کند. 
وزارت ها باید استندرد های . ۴

روشن، جامع و متوازن 
خدماتی را برای ارائه خدمات 

شان ایجاد کنند و درعين حال 
این استندرد ها را در سطح 

ادارات محلی مطابقت بدهند، تا 
ميزان آگاهی افزایش یافته و به 

این ترتيب روند حسابدهی در 
ادارات محلی نيز تقویت گردد. 

بهبود جریان معلومات مالی . 5
و تفکيک اجزای تخصيص 

بودیجه محلی و صورت 
مصرف آن با پذیرفتن ُکد 
یا موقعيت های ولسوالی 

درجدول دخل و خرچ.  
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کمک های 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،۰۷ میلیارد دالر را جهت 
پنج  و  اضطراری،  بازسازی  و  انکشافی  های  پروژه  متویل 
این  است.  گرديده  متعهد  ملی  بودجه  از  حامیت  برنامه 
کمکها متشکل از ۲،۶۳ میلیارد دالر کمک بالعوض و ۴۳۶،۴ 
میلیون دالر قرضه بدون مفاد يا »کریدت« می باشد. در 
افغانستان  در  فعال  پروژۀ   ۱۵ جهانی  بانک  حارض  حال 
میلیارد  از یک  بیشرت  به  بالغ  آن  ارزش خالص  که  داشته، 

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

حامیت مینامید.
از بودیجه  بانک جهانی، از طریق کمک های حامیت   
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.
غرض اخذ معلومات بیشرت در مورد پروژه های تکمیل    
شده به سایت ذیل به صفحه پروژه ها و پروگرام ها    

مراجعه منائید:  
www.worldbank.org.af  

اداره مالی بين المللی 
گروپ  خصوصی  سکتور  بخش  املللی،  بین  مالی  اداره 
گذاری  رسمایه  بخش  در  خویرشا  حامیت  جهانی،  بانک 
ادارۀ بین  ادامه میدهد.  السابق  افغانستان کامفی  ها در 
در  دالر  میلیون   ۸۰ مجموعاً  حارض  حال  در  مالی  املللی 
پنج کمپنی، که شامل سکتور های مخابرات و مهامنداری 
حال  در  اداره  این  است.   منوده  گذاری  رسمایه  میباشد، 
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 

اداره تضمین رسمایه گذاری های  چند جانبه در مجموع 
۱۵۴ میلیون دالر برای حامیت از پروژه ها در سکتورهای 
منوده  تعهد  افغانستان  در  زراعتی  تجارت  و  مخابراتی 
است. در این اواخر، این اداره »برنامه اقتصاد های متاثر 
و شکنند« را ایجاد منود، که ظرفیت اداره را جهت حصول 
اطمینان از رسمایه گذاری ها در افغانستان ارتقاء خواهد 
بخشید. پروژه مخابراتی رشکت ام تی ان وجوه مالی  را نیز 
از ادارۀ مالی بین املللی  دریافت می کند. دو پروژه تجارت 
زراعتی این اداره در عرصه لبنیات و پشمنه بافی میباشد. 

 

صندوق بازسازی افغانستان
صندوق بازسازی افغانستان، که محصول همکاری مشرتک 
موثريت  است  افغانستان  دولت  و  جهانی  جامعه  بین 
الی ۱۹ ماه فربوری  بلند مي برد.  برنامه های بازسازی را 
از ۷،۹۹  بیشرت  کننده مبلغ  سال ۲۰۱۵ میالدی، ۳۴ متویل 
میلیارد دالر کمک مالی را به این صندوق تعهد منوده اند، 
بزرگرتین  افغانستان  بازسازی  صندوق  ترتیب  این  به  که 
کمک کننده برای بودجه ملی افغانستان – هم در بخش 
انکشافی –  هزینه های عملیاتی و هم برای برنامه های 

قرار  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. بیش از ۳،۶ میلیارد 
تا مصارف  است،  پرداخته شده  افغانستان  به دولت  دالر 
بپردازد  را  ملکی  کارمندان  معاشات  مانند  عادی،  بودجه 
وهمچنان بیش از  ۳،۸ میلیارد دالر برای پروژه های رسمایه 
گذاری پرداخته شده است. الی ماه فربوری ۲۰۱۵ میالدی، 
۲۰ پروژه تحت حامیت صندوق باز سازی افغانستان )به 
شمول دریچه بودجه جاری( به ارزش خالص۲،۵ ملیارد دالر 

در حال تطبیق می باشند. 

برای معلومات بيشرت، به صفحه ۲۶ مراجعه مناييد.  

صندوق انکشاف اجتماعی جاپان
صندوق انکشاف اجتامعی جاپان ،که در سال ٢٠٠٠ توسط 
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 
املدت غرض  پروگرام های طویل  از  جاپان جهت حامیت 
و  اقتصادی  سیاسی،  ثبات  بسوی  گذار  کشور،  سازی  باز 
اجتامعی، تاسیس منایند. الی ماه مارچ سال ۲۰۱۵ میالدی، 

تعهد مجموعی صندوق انکشاف اجتامعی جاپان بالغ به 
۸۱،۳ میلیون دالر میگردید.  تا اکنون یک تعداد از پروژه 
های متویل شده توسط این صندوق تکمیل گردیده است.  

مراجعه ذيل  سایت  ویب  به  لطفاً  بيشرت  معلومات  برای   
مناييد:  

http://go.worldbank.org/U5OQZVF200  

سند استراتيژی موقت 
بانک جهانی برای 

افغانستان ۲٠۱۲–۲٠۱5

هدف بانک جهانی حمایت از دولت 
افغانستان درتطبيق مهمترین 

پروگرام هایکه دارای اولویت ملی 
بوده، ميباشد. این پروگرام ها 

باید به نحوی تطبيق گردند که 
در ایجاد مشروعيت و بلند بردن 

ظرفيت نهاد های دولتی، موثر 
واقع گردد.

یکی از بزرگترین اولویت های   
دولت افغانستان تامين و رشد 
منابع داخلی و  ایجاد اشتغال 

جهت جایگزینی کمک های تمویل 
کننده گان / کمکهای نظامی؛ به 
گونه اي که تاکيد روی اولویت 

ملی  و سرمایه گذاری های 
بنيادی و اساسی برای رشد باشد،  

صورت گيرد.
سند ستراتيژی مؤقت مدت   

زمانی را، که تحت پوشش قرار 
ميدهد، بر سه موضوع مرتبط  

تمرکز دارد:
ایجاد مشروعيت و ارتقای     •

ظرفيت نهاد ها  
ارائه خدمات برابر و منصفانه  •

رشد فراگير و ایجاد اشتغال  •
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/ معارف و آموزش

مرحله دوم برنامه بهبود کيفيت 
معارف

٦٥ میلیون دالرکمک بالعوض بانک جهانی
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، از طریق 
ثابت برای مکاتب، فراهم آوری  فراهم آوری کمک های 
زمینه آموزش برای معلمین و تقویت ظرفیت های ادارات 
ذیربط به همکاری مردم محل و فراهم کننده گان خدمات 
ابتداً  برنامه  اين  فعاليت های  میباشد.  معارف خصوصی، 
بر تعليامت عمومی، تربيه معلم و مديريت معارف مترکز 
پالن  با  مطابقت  در  کامالً  برنامه  این  فعالیت های  دارد. 
سرتاتیژیک ملی تعلیم و تربیه افغانستان بوده و از رشد 
نهادی کارمندان پروگرام در وزارت معارف حامیت مینامید. 
معارف  کیفیت  بهبود  برنامه  دوم  مرحلهء  طریق  از   
کمک های مالی  الزم غرض اعامر و یا بازسازی ۱۳۴۷ باب 
فراهم  میالدی   ۲۰۱۵ سال  جنوری  ماه  اوایل  الی  مکتب 
از طریق عقد قرارداد  این مکاتب  منوده است، که بیشرت 
میلیون   ۱،۳ درحال حارض  اند.  گردیده  اعامر  های محلی 
برنامه  این  کمکهای  از  استفاده  با  که،  درمکاتبی  متعلم  
اعامر گردیده اند، درس می خوانند، که ۴۰ درصد انان را 
دخرتان تشکیل می دهند. به طور مجموعی ۸،۲ میلیون تن 
از اطفال )۴۰ درصد دخرتان( در نظام معارف افغانستان 
شامل گردیده اند. اکرثیت مکاتب مربوط به وزارت معارف 
کیفیت  بهبود  برنامه  ازسوی  را  های  کمک  افغانستان 
معارف در زمینه های زیربنا، تربیه معلمین، تقویت بهبود 
مکاتب/ کمک بالعوض برای ظرفیت سازی و یا هم سایر 

ابتکارات، دریافت کرده اند. 
تا اکنون، فعالیت های توامنند سازی اجتامعی در ۱۴۴۳۲   
 ۱۴۴۳۲ ایجاد  به  منتج  که  شده،  گرفته  رویدست  محل 
شورا های مدیریت مکاتب شده است. با در نظر داشت 
 ۱۴۴۳۲ تعداد  به  ها  شورا  این  مکاتب،  های  نیازمندی 
پالن بهبود مکاتب را در رسارس کشور طرح منوده است. 
ارتقای  بهبود مکاتب، کمک بالعوض  اساس پالن های  به 
کیفیت  در اختیار مکاتب قرار گرفت، تا از آن به منظور 
خریداری تجهیزات مکتب، تجهیزات البراتوار و سایر مواد 
که در تقویت محیط آموزشی ممد واقع می شود، استفاده 
بعمل آید. تا اکنون، مجموعاً ۱۶۵۸۷ مکتب از کمک های 
بالعوض ارتقای کیفیت تحت بخش اول و دوم برنامه بهبود 
کیفیت معارف بهره مند گرديدند )به تعداد ۵۰۴۵ مکتب 

مبلغ مجموعی ۱۴،۳ میلیون دالر را منحیث کمک بالعوض 
کیفیت  بهبود  برنامه  اول  مرحلهء  درجریان  نخست  دور 
 ۲۲،۹ مجموعی   مبلغ  مکتب   ۱۱۵۴۲ و همچنان  معارف 
میلیون دالر را در جریان مرحلهء دوم این برنامه دریافت 

کرده اند.( 

دومين برنامه انکشاف مهارتهای 
افغانستان 

۵۵ میلیون دالر کمک بالعوض بانک جهانی

هدف این برنامه ایجاد زمینه کاریابی و عاید بیشرت برای 
حرفوی  تعلیامت  مکاتب  و  تخنیکی  مؤسسات  فارغین 
انان  مهارتهای  عرضه  سیستم  بهبود  ازطریق  اموزشی  و 
الزم  های  آوری مشوقه  فراهم  روی  برنامه  این  میباشد.  
برای مکاتب و سکتور رسمی مؤسسات تعلمیات مسلکی 
و حرفوی و آموزشی از طریق پرداخت وجوه مالی جهت 
این  میباشد.   کل  در  ها  نهاد  این  اداری  سیستم  تقویت 

برنامه دارای چهار بخش ذيل است:
مترکز  ذیل  موارد  روی  عمدتاً  بخش  این  اول:  بخش   
دارد )الف( تدوین سرتاتیژی مرشح و جامع برای سکتور 
تعلمیات مسلکی و حرفوی و آموزشی و پالن مشخص که 
ملی  سرتاتیژی  پالن  ملی،  اولویت  برنامه  به  مطابقت  در 
بنرش  دولت  توسط  که  مؤقت،  سرتاتیژی  سند  و  تعلیمی 
رسیده و همچنان راهکار تطبیق این سرتاتیژی )ب( ایجاد 
)ج(  ها  مهارت  آموخنت  جهت  الزم  های  ستندرد  و  نورم 
تدوین و تطبیق سیستم معلوماتی مارکیت کار و ایجاد یک 
سیستم واحد مدیریت معلومات برای سکتور متذکره )د( 
ارتقای ظرفیت ناظرین و مفتشین مکاتب و مؤسسات که 
توسط معینیت مسلکی و تعلیامت حرفوی شناسایی شده 
اند و )ح( راه اندازی امتحانات فارغین تعلمیات مسلکی و 

حرفوی و آموزشی، و سایر فعالیت های مربوط به آن.  
و  شناسایی  برنامه  یک  شامل  بخش  این  دوم:  بخش    
فعالیتهای  سلسله  یک  یکه  موسسات  و  مکاتب  تشویق 
اصالحات  اکادمیک،  مدیریت  بهبود  جهت  را  مؤثر  های 
اداره مکاتب، تالش جهت دریافت زمینه کار برای فارغین و 
یا ایجاد ارتباط با متشبثین داخلی، اصالحات نصاب درسی 
بهبود وضعیت  عملی جهت  اقدامات  و  محلی  در سطح 
معیشت متعلمین میباشد.  برای چنین مؤسسات و مکاتب 
کمک های الزم به ارزش ۳۰۰۰۰ دالر صورت میگیرد.  قدم 
بعدی شامل انتخاب یکتعداد مکاتب و موسسات )تقریباً 
تجارتی  مرشح  پالن  طریق  از  برنامه(  این  جریان  در   ۱۵
را  خویش  اقدامات  و  تالشها  بتوانند  انان  تا  میباشد  انان 
گیرند.  رویدست  را  جدید  اقدمات  هم  یا  و  داده  تداوم 
این مؤسسات و مکاتب انتخاب شده هر یک مستحق به 

از طریق این بخش کمکهای تخنیکی الزم  بخش چهارم:   
برای تیم مسلکی، و ارزیابی و بررسی فعالیتها توسط نهاد 
میگردد.   فراهم  تبلیغاتی  های  کمپاین  و همچنان  سومی 
بخش آگاهی عامه معلومات الزم را راجع به فارغین لیسه 
ها در مورد نوعیت و کیفیت آموزش های آنان، برای مردم 

فراهم میسازد.
الی ماه دسمرب سال ۲۰۱۴ میالدی، پیرشفت و کار این   
تعلیامت  آموزش  انستیتیوت  و  مکتب   ۱۵ شامل  پروژه 
حرفوی و تخنیکی در رسارس کشور می گردد، که هر یک 
دالر   ۳۰۰۰۰ مبلغ  به  بالعوض  کمک  دریافت  منظور  به 
انتخاب شده اند، تا آموزش مهارت ها را افزایش بخشیده 
های  کمک  ذینفع  افراد  نتیجه،  در  دهند.  ادامه  را  آن  و 
تخنیکی تقویتی  برای طرح و تطبیق پالن کاری انکشافی و 
پالن های کاری پنج ساله برای انستیتیوت شان را دریافت 
خواهند کرد. دور دوم کمک های بالعوض تقدیری، درماه 
فربوری ۲۰۱۵ راه اندازی گردیده و انتظار می رود فهرست 
نهایی نهادهای که کمک های بالعوض انکشافی را دریافت 

مینامیند، درماه اپریل ۲۰۱۵ تکمیل گردد. 

دریافت وجوه انکشافی  در حدود ۴۰۰۰۰۰ دالر، میباشند.    
نیروی  انکشاف  این بخش مشخصاً جهت  بخش سوم:   
داخل  الزم  های  آموزش  آوری  فراهم  طریق  از  کدری 
خدمت برای معلمین تخنیکی میباشد.  قراراست حد اقل 
۷۵۰ معلم مسلکی و در حدود ۶۰ ماسرت تریرن تا اخیر این 
پروژه  این  ختم  الی  برنامه آموزش های الزم فراه گیرند. 
)۳۰  ماه جون سال ۲۰۱۴ میالدی(، نتایج عمده تحت این 
پروژه شامل موارد آتی بوده است: کمیتۀ پالیسی معارف 

و مهارت ها، تحت ریاست معاون اول رئیس جمهور ایجاد 
گردیده، که یک راهکار اساسی فعالیت ها برای برنامه های 
قابلیت  ملی  چارچوب  مسوده  )الف(  گردیده:  تهیه  ذیل 
تعليامت حرفوی، مسلکی و آموزشی؛ و )ب( مسوده قانون 
چارچوب ملی تثبیت قابلیت ها. عالوه براین، ۱۴۰ معیار 
تقويت  ملی  برنامه  طریق  از  حرفوی  های  مهارت  ملی 
بر  عالوه  ها،  دستاورد  این  است.  شده  ایجاد  ها  مهارت 
وزارت  آموزشی  و  مسلکی  حرفوی،  تعليامت  معینیت 
رشیک  ها  وزارتخانه  و  انکشافی  رشکای  سایر  با  معارف، 
همگون  مشغول  فعالً  معينيت  اين  است.  شده  ساخته 

سازی نصاب تعلیمی با این معیار ها می باشد.

شاگردان در یکی ازلیسه های که توسط 

برنامه بهبود کیفیت معارف در والیت هرات 

حامیت میشود. هدف برنامه بهبود کیفیت 

معارف افزایش متوازن دسرتسی به تعلیامت 

اساسی بخصوص دخرتان میباشد. تقریبا ۴۰ 

درصد متام  شاگردان ۱،۳ میلیون در مکاتب 

که از طریق برنامه بهبود کیفیت معارف 

اعامر گردیده، دخرتان میباشد.

فعاليت های جاری
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”
انستيتيوت موسيقی 

نقش حیاتی در بازسازی جامعه بازی می کند
افغانستان که یگانه مکتب موسیقی کشور می باشد، استعداد های جوان  رادر •  انستیتیوت ملی موسیقی 

عرصه موسیقی رشد می دهد و فرصت را برای قشر جوان در سراسر کشور فراهم می سازد. نیم از 
شاگردان این مکتب یتیم و یا مربوط به خانواده های فقیر هستند. 

شاگردان نواختن آالت موسیقی محلی و مدرن را می آموزند و هم چنان مضامین درسی که در سایر مکاتب • 
تدریس می شود، برای آنان تدریس می گردد. 

انستیتیوت مذکور نقش اساسی در بازسازی، صلح، و هماهنگی  جامعه مدنی بازی می کند و تحت حمایت • 
دومین  پروژه انکشاف مهارت های افغانستان قرار دارد. 

شهرت ملی و بین املللی

انستیتیوت ملی موسیقی افغانستان از طریق  دومین پروژه انکشاف مهارت 

های افغانستان،  توسط بانک جهانی و سایر متویل کننده گان  از بدو ایجاد 

مجدد در سال ۲۰۰۸ بدینسو حامیت و متویل مالی قرار گرفته است. 

انستیتیوت ملی موسیقی افغانستان به سطح ملی و بین املللی به عنوان مهم   

ترین، موثرین و موفق ترین نهاد آموزشی موسیقی شناخته شده، که که بخشی 

مهمی از کلتور افغانی راتشکیل میدهد. افزون بر آن، انستیتیوت ملی موسیقی 

افغانستان ثابت منوده است که آموزش موسیقی در بازسازی کشور جنگ زده و 

تامین صلح و هامهنگی جامعه مدنی نقش حیاتی را بازی می کند. 

فرید شیفته، یک تن از آموزگاران انستیتیوت ملی موسیقی افغانستان که   

گوید:  می  چنین  دارد  بعهده  انستیتوت  این  در  را  مضمون  چندین  تدریس، 

»بانک جهانی از چندی به این طرف ما را کمک می کند و این یک خدمت 

بزرگ است. ما از طریق این انستیتیوت نه تنها موسیقی و هرن را در افغانستان 

رشد می دهیم، بلکه ما موسیقی دانان و شاگردان تعلیم یافته و آموزش دیده 

را نیز به جامعهء هرنی افغانستان تقدیم می کنیم.« 

آقای فرید افزود: »بانک جهانی هم چنان فرصت و منابع را برای آموزگاران   

خارجی فراهم ساخت، تا به افغانستان بیایند و نیز زمینه را برای نخستین سفر 

شاگردان ما به ایاالت متحده امریکا فراهم ساخت.« 

تبله می ا با مهارت در حالی حرکت می کرد، که حمیدالله  نگشتان وی 

نواخت و صدای با رُسیله تبله های کوچک همراه با سایر آالت موسیقی 

فضای اطاق کوچک را که حمیدالله حمیدی و سه تن ازهم صنفانش در 

آن مرصوف مترین بودند، دگرگون می ساخت. 

حمیدالله ۱۸ ساله از پنج سال بدینسو مرصوف مترین و آموخنت تبله است.  

او  و سه تن از هم صنفانش شاگردان انستیتیوت ملی موسیقی افغانستان، که 

موسیقی  ملی  انستیتیوت  باشند.  می  است،  کشور  در  موسیقی  مکتب  یگانه 

افغانستان که در شهر کابل موقعیت دارد، تقریباٌ دارای  ۱۹۰ شاگرد، به شمول 

۴۳ دخرت می باشد. از آنجائیکه تقریباً نیم از شاگردان یتیم یا از خانواده های 

فقیر هستند، این انستیتیوت برای متام شاگردان بورسیه نیز فراهم می کند. 

حمید الله که از والیت مرکزی دایکندی است، چنین می گوید: »من اکرثاً در   

دوکان خود کار می کردم، ولی با تشویق کاکایم به دنیای موسیقی رو آوردم 

و باآلخره درانستیتیوت موسیقی شامل شدم. اکنون موسیقی نقش کلیدی در 

زندگی من دارد.«

در حال حارض، حمیدالله که شاگرد صنف دوازدهم انستیتیوت ملی موسیقی   

دنیای  به  پا  که  نفریست  هفت  خانواده  عضو  یگانه  باشد،  می  افغانستان 

از وی حامیت می  و  تائید  را  انتخاب وی  این  اقاربش  ولی  گذاشته  موسیقی 

کنند. خانواده و دوستان نقش مهمی را در تشویق شاگردان برای شمولیت در 

این انستیتیوت ایفا می کنند. 

فرهاد صفری ۱۳ ساله، که متعلم صنف هفتم است، هفت سال قبل بنابر   

تشویق پرس کاکایش برای آموخنت موسیقی شامل این انستیتیوت گردید. وی در 

حال یادگیری و آموخنت دلربا و خیچک، که دو آله موسیقی بسیار معروف و 

محلی افغانستان است، می باشد. 

فرهاد می گوید: »حاال می خواهم یک دلربا نواز خوب شوم و امیدوار هستم 

که بتوانم یک معلم شوم و روزی در این انستیتیوت به سایر شاگردان تدریس 

منایم.« 

مضامین  و  ریاضی  لسان،  بلکه  گیرند،  می  فرا  موسیقی  تنها  نه  شاگردان   

معمول در سایر مکاتب را نیز می آموزند. انستیتیوت ملی موسیقی افغانستان 

در مجموع دارای ۳۵ استاد بوده، که موسیقی و مضامین درسی را تدریس می 

کنند. در ختم برنامه آموزشی، شاگردان دیپلومی را دریافت می کنند، که اعتبار 

بین املللی دارد. 

من اکرثاً در دوکان خود کار می کردم،      
ولی با تشویق کاکایم به دنیای        

موسیقی رو آوردم و باآلخره  
موسیقی شامل شدم. درانستیتیوت      

اکنون موسیقی نقش کلیدی در زندگی من دارد. 
”–حمیدالله حمیدی، یکنت از شاگردان انستیتیوت ملی موسیقی افغانستان   

“

      گزارش ششامهه/ فعاليت های جاری



گروپ بانک جهانی در افغانستان      گزارش ششامهه/

تشبثات خورد، کوچک و متوسط 

مانند صنایع دستی این متشبث که 

توانسته است به صورت بهرتکار و بار 

خود را از طریق پروژه دسرتسی به 

خدمات مالی، که اکنون تحت اجرای 

مرکز حامیت از رسمایه گذاری قرضه 

های کوچک برای افغانستان میباشد، 

توسعه و گسرتش بخشیده است. این 

کارگاه صنایع دستی بعد از آنکه دو  

پایه ماشین صیقل سنگ را  که بوسیله 

قرضه خریداری منود، درآمد آن افزایش 

یافته است. 

خدمات  به  کوچک  تشبثات  دسرتسی  بهبود  اول:  بخش 
مالی: هدف این بخش پروژه فراهم اوری کمکهای متداوم 
از  اداره حامیت  طریق  از  کوچک  های  قرضه  سکتور  به 
نیز  و  میباشد،  افغانستان  در  گذاری های کوچک  رسمایه 
به عنوان  تری  تا نقش گسرتده  میکند  را کمک  اداره  اين 
به  دسرتسی  افزایش  جهت  جدید  های  برنامه  محرک 
جانب سطوح  از  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 
اداره حامیت از رسمایه گذاری های  تاکید شود که نقش 
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 
بانکهای تجارتی و نهادهای قرضه دهی کوچک به  دهی 
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.
از  حامیت  مرکز  و  داشته  قرار  اجرا  تحت  اول  بخش   
رسمایه گذاری قرضه کوچک برای افغانستان ابتکار چندین 
فعالیت ) به صورت مشخص برنامهء بلند بردن میزان هدف 
گیری  فقر شدید ( را به عهده دارد. بخش دوم آن تاکنون 
آغاز نگردیده، اما بحث ها میان وزارت مالیه افغانستان و 
بنیاد تضمین اعتبار افغانستان به هدف امضای  توافقنامه، 

ادامه دارد. 

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 
وضعیت  ارزیابی  زمینه  و  رشایط  بانک«  افغانستان  »د 
های  تفتیش  انجام  طریق  از  را  تجارتی  بانک   ١٠ مالی 
میگیرد،  املللی صورت  بین  معیارهای  اساس  بر  که  مالی، 
تا  میگردد  باعث  مالی  تفتیش  این  نتیجه  میسازد.  فراهم 

پالن های عملی جهت رفع نواقص و ضعف های که در 
روند نظارت د افغانستان بانک شناسایی میگردد، طرح و 
عملی گردد. همچنان مدرنیزه ساخنت سیستم ملی تادیات، 
البته به هدف کاهش اجرای معامالت به صورت نقدی، که 
اکنون  عمده ترین وسیله اجرای داد و ستد در افغانستان 
محسوب ميگردد؛ تغیر آن به سیستم تادیات الکرتونیکی از 
طریق کارت یا موبایل  از اهداف دیگر این پروژه میباشد. 
این پروژه همچنان به منظور افزایش دسرتسی به مهارت 
مالی  و  بانکداری  انستیتوت  بانکداری،  سکتور  فنون  و 
افغانستان را در عرصه گسرتش فعالیت های ان انستیتوت 

همکاری و حامیت مینامید. 
در ماه نوامرب سال ۲۰۱۳ میالدی، ساختار پروژه مذکور   
بازنگری گردیده و بودجه تقویتی )۶.۷ میلیون دالر( برای 
تقویتی  بودجه  تائید  از  گردید. هدف  تائید  و  منظور  آن 
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 و در حال حارض به 
طور کامل فعالیت دارند.   پروسه نو سازی سیستم پرداخت 
پرداخت  ملی  است.شیوه  پیرشفت  حال  در  نیز  معاشات 
معاشات با کارت/موبایل ، که در چهارچوب سیستم افغانی 
پرداخت معاشات فعالیت می کند، باید تا ماه جوالی ۲۰۱۵ 
میالدی به بهره برداری سپرده شود.کار تکمیل  روند اجرای 
انتقال پول از یک بانک به بانک دیگر)RTGS(  همراه با 
  )ACH( شیوه اتومات یا خودکار تخلیه و مصئونیت مرکزی
سپرده ها ،که ۱۸ ماه را در برخواهد گرفت، منجر به معلق 
ماندن امضای قرار داد با مناقصه کننده گانی که برگزیده 

شده اند، گردیده است.    

/۱۱ ۱0/

در همکاری با سازمان بین املللی کار و یکی از نهاد های   
اعتبار دهی بین املللی، شهادتنامه های با اعتبار بین املللی 
خواهد  توزیع  مکاتب  و  ها  انستیتیوت  این  فارغان  برای 
شد. تا اکنون، ۱۵۱۸ تن از فارغان انستیتیوت مدیریت و 
اداره شهادتنامه بین املللی از پوهنتون جیفیسکاالی فنلند 
و پوهنتون دولتی بال از ایاالت متحده امریکا را دریافت 
کرده اند. درجریان ۱۸ ماه گذشته، )پوهنتون بال سیتت( به 
عنوان همکار تطبیق کننده انستیتوت ملی اداره و مدیریت 
افغانستان توانسته است هفت دور امتحان شمولیت را با 
بیش  نتیجه  در  که  کند،  سازماندهی  املللی  بین  استندرد 
از ۷۰۰ محصل در حال حارض در این انستیتوت ثبت نام 
دنبال  را  تجارت  دوساله  برنامهء  بتوانند  تا  اند،  گردیده 
منوده و سند تحصیلی آن را، که معادل چهارده پاس است، 
به دست بیاورند. تاکنون به تعداد ۵۲۲  متعلم ازمکاتب 
سند،  دریافت  برنامه  تحت  مسلکی  و  تخنیکی  تعلیامت 
بورسیه های را به هدف ارتقاء و تقویت رقابتهای تحصیلی 
و تعقیب منودن دروس جهت کسب تصدیق نامه بین املللی  
افراد  اکرثیت  اند.  آورده  بدست  مختلف،  های  عرصه  در 
دسته دوم که از بورسیه ها  و حامیت های مالی معینیت 
تعلیامت تخنیکی و مسلکی وزارت معارف استفاده کرده 
اند، دروس خود را در پوهنتون امریکایی – افغانستان در 
کابل آغاز منوده و چنین توقع می رود که دسته سوم آنها 

نیز به زودی ثبت نام گردند. 
داخل خدمت  استادان  آموزش  تخنیکی  انستیتوت  یک    
دور  دو  تاکنون  نهاد  این  و  گردید  تاسیس  در سال ۲۰۱۳ 
معلوماتی  سیستم  یک  حال  درعین  است.  داده  فارغ 
معلومات  که  است،  گردیده  ایجاد  نیز  پروژه    مدیریت 
تازه را در زمینه های مختلف اجرای پروژه ها به شمول 
) استخدام، تنظیم امور مالی، منابع برشی، امور اجتامعی، 
مناید.  می  فراهم  وغیره...(  فراغت  متعلمین،  نام  ثبت 
سیستم معلوماتی مدیریت پروژه در حال حارض هر چهار 
انستیتوت همکار را که عبارت اند از ) انستیتوت ملی اداره 
و مدیریت افغانستان، انستیتوت ملی موسیقی افغانستان، 
با  را  افغانستان(  تکنالوژی  انستیتوت  و  نابینایان  مکتب 

واحد  پروژه وصل می مناید.  

/ سکتور مالی

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

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

این پروژه شامل سه بخش ذیل میباشد:

فعاليت های جاری



نتایجگروپ بانک جهانی در افغانستان

زير ساخت جديد قرضه دهی
زمینه را برای قرضه های زودهنگام فراهم می سازد

در نتیجه اصالح  و بهبود سیستم ها، اکنون تجارت های سکتور خصوصی در افغانستان میتوانند، توقع • 
معامالت بانکی به موقع را داشته باشند.

سیستم های چون ثبت تضمینات و ثبت قرضه های عامه، که اخیراً ایجاد گردیده اند، زمینه را برای دسترسی • 
به قرضه ها و مستفید شدن را برای تجارت های  کوچک فراهم می نماید. 

مدرنیزه سازی زیربنای قرضه دهی تحت حمایت پروژه اقدامات سریع سکتور مالی افغانستان قرار دارد. • 

فراهم  آر( هامنا  )پی سی  عامه  های  قرضه  ثبت  و  آر(  )سی  تضمینات  ثبت 

های  قرضه  به  سازی دسرتسی سکتور خصوصی  زمینه  و  مصئون  قرضه  آوری 

مورد نیاز می باشد. 

شبنم ارشف، کارمند دیگر این بانک چنین می گوید: »در گذشته اگر شخصی   

برای دریافت قرضه درخواست می کرد و ما می خواستیم مطمین شویم که وی 

از سایر بانک های قرضه دریافت نکرده است، ما یک مکتوب به سایر بانک ها 

می فرستادیم و از آن ها می خواستیم تا برای ما در زمینه معلومات ارائه منایند. 

این پروسه بسیار پر هزینه و زمان گیر بود و هم چنان پروسهء اداری طویل 

داشت. اما با فعالیت سیستم های ثبت تضمینات )سی آر( و ثبت قرضه های 

عامه )پی سی آر(، کیفیت کار ما به گونه چشمگیر بهرتگردیده و میزان خطرات 

احتاملی نیزبه پیامنه زیاد کاهش یافته است. در گذشته ما باید روز ها منتظر 

پاسخ مکاتیب خود می بودیم ولی اکنون در ظرف چند ثانیه ما می توانیم متام 

معلومات در مورد مشرتیان خود را به دست آوریم.« 

سی  )پی  عامه  های  قرضه  ثبت  و  آر(  )سی  تضمینات  ثبت  های  سیستم   

آر( در سال ۲۰۱۴ میالدی کامالً فعال گریدیده و اکنون توسط متام بانک های 

تجاری مورد استفاده قرار می گیرد. مقامات بانک در افغانستان می گویند که 

با ایجاد این سیستم ها، آنها یک گام جلوتر از اکرث کشور های همسایه قرار 

دارند. آقای حسیب الله رفاه، مدیر تجارت مالی و امور قرضه دهی بانک بین 

املللی افغانستان )AIB( چنین می گوید: »فقط تعداد محدود کشور ها در آسیا 

و اروپا از این سیستم ها استفاده می کنند. ما از گروپ بانک جهانی و سایر 

متویل کننده گان برای حامیت مالی از این پروژه نهایت سپاس گذار هستیم.« 

ملداد توانست قرضهء مورد تقاضای خود را در ظرف ۱۰ روز به دست ع

آورد، در حالیکه توقع میرفت این پروسه چندین هفته طول بکشد. 

وی هنوز هم باور منی کند که به این زودی قرضهء مورد تقاضای خود 

را به دست آورده باشد. موصوف چنین اظهار کرد: »دوستانم چندین 

هفته را رصف به دست آوردن قرضه مورد نظر خود کردند، در حالیکه 

من مبلغ ۵،۰۰۰  دالر امریکائی را در وقت اندک به دست آوردم.« 

علمداد ۳۷ ساله که در شهر کابل یک دوکان مبایل فروشی دارد، مبلغ قرضه   

گرفته شده را باالی رسمایه فعلی خود، که حدوداً ۱۰،۰۰۰ دالر امریکائی است، 

عالوه می کند. 

»این نخستین باری است که من تقاضای اخذ قرضه را کرده و آن را دریافت   

منودم. من قباله خانه ام را به عنوان ضامنت تسلیم کردم. من تصمیم گرفتم تا 

رسمایه خود را از طریق یک مقدار پول قرضه بیشرت سازم و از این طریق درآمد 

خود را افزایش بخشم.« این مطلب را علم داد که نان آور خانواده ۵ نفری است، 

اظهار داشت. 

نهادی که قرضه را در اختیار علم داد قرار داد، اولین بانک قرضه های کوچک   

در افغانستان )FMFB-A( می باشد. بانک مذکور در حال حارض بیش از ۶۰،۰۰۰ 

مشرتی فعال دارد، که حدود ۱۰،۰۰۰ تن آن را زنان که مقدار قرضه ها از ۲۰۰ 

دالر الی ۱۰۰،۰۰۰ دالر میباشد،  تشکیل می دهد. اکرث مشرتیان افراد دارای در 

آمد اندک می باشند، که به منظور بهرت ساخنت سطح معیشیت و زندگی شان قرضه 

درخواست کرده اند. 

اجرای  پروسه  بانکداری  سکتور  دهی  قرضه  بنای  زیر  سازی  مدرنیزه  اخیراً،   

معامالت را ساده تر ساخته و زمینه را برای دسرتسی به قرضه برای تجارت های 

بانک  اولین  کوچک، مانند تجارت علمداد فراهم ساخته است. معاون عملیاتی 

قرضه های کوچک در افغانستان، آقای نوید رهیاب، می گوید: »در گذشته بانک 

زیرا  بودند،  مواجه  زیادی  های  چالش  و  مشکالت  با  ها  قرضه  صدور  برای  ها 

احتاملی  مدیریت خطرات  و  ارزیابی  برای  )آنالین(  انرتنتی  منظم  ساختار  هیچ 

وجود نداشت. اما اکنون دسرتسی به معلومات جهت ارزیابی و مدیریت خطرات 

احتاملی بسیار سهل و آسان شده است.« 

ثبت  های  سیستم  است،  افغانستان  مرکزی  بانک  که  بانک  افغانستان  د   

اداره  همکاری  با  را  آر(  سی  )پی  عامه  های  قرضه  ثبت  و  آر(  )سی  تضمینات 

انکشاف بین املللی )IDA( بانک جهانی و اداره مالی  بین املللی )IFC( و حامیت 

مالی حرکت نصب و فعال ساخته است. 

معلومات فقط با یک کلیک/فرشدن یک دکمه

طبق اظهارات آقای رهیاب، ایجاد سیستم های ثبت تضمینات )سی آر( و ثبت 

قرضه های عامه )پی سی آر( از پیرشفت های کلیدی به شامر می روند، چنانچه 

سیستم های مذکور اولین بانک قرضه های کوچک در افغانستان را قادر ساخته 

تا پروسه صدور قرضه را ترسیع بخشد. اهداف کلی و اولویت های سیستم های 

با فعال شدن سیستم های ثبت    
تضمینات و ثبت قرضه های عامه،

کیفیت کار ما به گونه قابل مالحظهء    
بهبود یافته و میزان خطرات احتاملی

به پیامنهء زیاد کاهش یافته است.  
”–شبنم ارشف، کارمند اولین بانک قرضه های کوچک در افغانستان  

“

فعاليت های جاری/۱2      گزارش ششامهه/



گروپ بانک جهانی در افغانستان      گزارش ششامهه/

/ صحت

برنامه صحت
۱۰۰ میلیون دالر کمک بالعوض بانک جهانی

۲۷۰ میلیون دالر کمک بالعوض صندوق بازسازی افغانستان
نتایج  برای  متویل  بالعوض صندوق  کمک  دالر  میلیون   ۷

ابتکاری سکتور صحت

هیئت  بورد  میالدی   ۲۰۱۳ سال  فربوی  ماه   ۲۸ بتاریخ 
بالعوض  کمک  دالر  میلیون   ۱۰۰ جهانی  بانک  اجراییوی 
این  هدف  منود.   منظور  صحت  برنامه  متویل  جهت  را 
عرضه خدمات  و  کیفیت  پوشش،  ساحات  برنامه گسرتش 
برای مردم، بخصوص نیازمندان در رسارس بوده و همچنان 
وزارت صحت  کننده  رهربی  نقش  بیشرت  چه  هر  تقویت 
عامه در کشورمیباشد. از طریق این پروژه خدمات ابتدایی 
صحی و خدمات ابتدایی شفاخانه ها در مناطق شهری و 
برنامه سیستم  این  از طریق  افغانستان میباشد.  روستایی 
تا   میبابد،  تقویت  والیات  و  مرکز  سطح  در  ملی  صحی 
را  کننده خویش  رهربی  نقش  بتواند  عامه  وزارت صحت 

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  ناروی و ۲۷۰ میلیون دالر را صندوق 
ذیل  عمده  بخش  سه  دارای  برنامه  این  ميکند.   متویل  

میباشد:
بخش اول: تدوام و بهبود عرضه خدمات صحی و خدمات   
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، 
صحی  معلومات  مدیریت  سیستم  تقویت  حسابدهی، 
آگاهی  بردن  بلند  جهت  معلوماتی  تکنالوژی  استفاده  و 
بهبود  همچنان  و  سلوک،  تغیر  و  صحی  خدمات  درمورد 

سیستم حسابداری میباشد. 
حامیت  برنامه:  مدیریت  ظرفیت  تقویت  سوم:  بخش   

فعالیت  و  سیستم  انکشاف  جهت  الزم  منابع  متویل  و 
مصارف  بشمول  عامه،  صحت  وزارت  کننده  رهربی  های 

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 
یافت.  کاهش   ۷۷ و   ۹۷ به  بالرتتیب  زنده،  والدت   ۱۰۰۰
میزان مرگ و میر مادران  از۱۶۰۰ درهر  ۱۰۰۰۰۰ والدت 
است.  یافته  کاهش   ۳۲۷ به  اکنون   ۲۰۰۲ سال  در  زنده  
شامر تاسیسات صحی فعال از ۴۹۶ در سال ۲۰۰۲ به بیش 
از ۲۰۰۰ در سال ۲۰۱۲ افزایش یافته،  در حالیکه در عین 
افزایش   نیز  تاسیسات  این  در  زن  کارمندان  میزان  زمان 

داشته است. 
و  میزان  در  مالحظه  قابل  های  پیرشفت  الرغم  علی   
کیفیت خدمات صحی و هم چنان کاهش در سطح مرگ 
نوزاد،  اطفال  و  سال  پنج  سن  زیر  اطفال  مادران،  میر  و 
از حد  تر  پائین  افغانستان هنوز  شاخص های صحت در 
اوسط است که برای کشور های دارای عواید پائین در نظر 
برای مرفوع  نیاز  این نشان دهنده  گرفته شده است، که 
می  خدمات  به  زنان  دسرتسی  برای  بیشرت  موانع  ساخنت 
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

٥٠ میلیون دالر کمک بالعوض بانک جهانی

این پروژه  غرض تقویت و گسرتش موفقیت ها و دستآورد 
های پروژه قبلی در اين سکتور و ایجاد زمینه برای تسهيل 
اصالحات  متذکره  پروژه  ميشود.  تطبيق  بعدی  مرحله 
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 
برای کمپنی های  و  یافته  تقویت  افراد مسلکی  از  بیشرت 
مخابراتی و تکنالوژی معلوماتی نیز حامیت دوامدار فراهم 

مینامید. 
به  پروژه  عمده  های  شاخص   ،۲۰۱۵ جنوری  ماه  الی   
شمول پیرشفت در اعامر کیبل فایرب نوری و تکمیل حدود 
۴۰۰ کیلومرتمتدید کیبل و هم چنان نخستین مرحله نقاط 
اتصال در قسمت شامل رشقی مورد اجراء قرار گرفته است. 
انکشاف  پروگرام  تحت  افغان   ۹۰۰ تعداد  به  مجموع  در 
قرار  اند.  دیده  آموزش  معلوماتی  تکنولوژی  های  مهارت 
است در ماه اکتوبر ۲۰۱۴ گردهامیی ۵۰۰ اشرتاک کننده 
موفق برنامه آموزشی به منظور ارائه فرصت های شغلی بر 
گزار گردد. برنامه مذکور در مجموع ۱۵۰۰ افغان را مورد 
آموزش قرار خواهد داد.  قرار است حکومت مشی خدمات 

اندازی مناید، که  اپریل ۲۰۱۵  راه  سیار دولتی را در ماه 
استفاده  با  تا  یابد  می  فرصت  شهروند  هر  آن  اساس  بر 
از تیلفون موبایل خود، به بستهء خدمات عامه دسرتسی 
داشته باشد. این خدمات در قدم نخست با استفاده ازدو 
شبکه آغاز می گردد و تا سال آینده به سایر شبکه های 
نو  از  حامیت  برنامه  یافت.  خواهد  گسرتش  نیز  تیلفونی 
آوری به ۱۱ مبتکر محلی به خاطر مفکوره های شان، که 
های  بخش  در  چالش  نُه  به  تواند  می  تکنالوژی  چگونه 
مختلف به شمول زراعت، معارف و صحت پاسخ فراهم 
تاسیس شدهء حامیان  تازه  اداره  مناید، جایزه داده است. 
ُمدل  از  معلوماتی،  تکنالوژی  و  مخابرات  عرصهء  تجاری 
متشبثین  شامر  انگشت  تعداد  یک  تجارتی  های  طرح  یا 
حامیت می کند، تا آنان ُمدل طرح های خود را انکشاف 
بدهند و درعین حال تسهیالت مجانی با کیفیت  و زمینه 
دسرتسی به رهنامیی های سودمند را نیز  به آنان فراهم 

مناید.

پدر با دخرت یک ساله اش بخاطر 

معاینات قبل از اخذ واکسین، خدمات 

اساسی صحی افزایش قابل توجهی 

تحت برنامه صحت داشته است، 

هدف این برنامه گسرتش ، کیفیت 

و پوشش خدمات  صحی به مردم 

و بخصوص برای قرش بی بضاعت و 

فقیر میباشد.

/۱۵ میزان مرگ و میر مادران و /۱4
اطفال زیرسن پنج سال

ميزان مرگ و مير اطفال زیرسن 
پنج سال و اطفال نوزاداز ۲5۷ 

و ۱۶5 درهر ۱٠٠٠ والدت زنده، 
بالترتيب به ۹۷ و ۷۷ کاهش 

یافته است. 

ميزان مرگ و مير مادران  
از۱۶٠٠ درهر  ۱٠٠٠٠٠ والدت 
زنده  در سال ۲٠٠۲ اکنون به 

۳۲۷ کاهش یافته است.  

تعداد مراکز صحی فعال
از ۴۹۶ در سال ۲٠٠۲ به بيش 

از ۲٠٠٠ در سال ۲٠۱۲ افزایش 
یافته، در حاليکه در عين زمان 

ميزان کارمندان زن در این مراکز 
نيز افزایش  داشته است. 

فعاليت های جاری



گروپ بانک جهانی در افغانستان /۱6      گزارش ششامهه/

 الری در انتظارترخیص شدن از گمرک،

 این در حالیست که دومین پروژه

 اصالحات گمرکات و تسهیل تجارت

 طی مراحل گمرکی را بهبود بخشیده

 است. این پروژه به منظور اصالحات،

 بهبود و تحکیم روند عرصی سازی،

 مدیریت بهرت و ترخیص اموال قانونی

 و مرشوع بطور منصفانه  ریاست

 گمرکات افغانستان را همکاری و

.حامیت مینامید

دیگر از رشکای بین املللی، به شمول بانک انکشاف اسالمی 
 )USAID( و اداره انکشاف بین املللی ایاالت متحده امریکا

هزینه های مالی را برای کاسا -۱۰۰۰ فراهم می منایند. 
شبکه  کیلومرت   ۱۲۰۰ از  بیش    )۱۰۰۰  – )کاسا  پروژه   
انرژی  انتقال  استیشن ها جهت  برای سب  را  برق  انتقال 
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 
در  نوریک  استیشن  و  قرغزستان  جمهوری  در  توکتوگول 

تاجکستان، از قبل فعال می باشند. 
از مجموع وجوه مالی پروژه، افغانستان ۳۱۶.۵ میلیون   
دالر را در قالب کمک های بالعوض را از اداره بین املللی 

پروژه انتقال برق از آسيای 
مرکزی به جنوب آسيا )کاسا 

)۱٠٠٠ -
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  و هم چنان  و ساختاری  تجارتی  ترتیبات  برق  انتقال 
برق  تجارت  میگاوات  برای ۱۳۰۰  نیاز  مورد  ساخت های 
پایدار را روی دست خواهد گرفت.  مصارف تخمینی این 
شامر  که  گردیده  تخمین  دالر  ملیارد  بر۱،۱۷  بالغ  پروژه 

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  شبکه  در  را  بیشرتی  تجارتی  های  نهاد  و  ها  خانوار 
وصل مناید. د افغانستان برشنا رشکت، که رشکت تامین برق 
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.

پروژه احياء و انکشاف سيستم 
آبياری

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

۲،۵میلیون دالر حامیت مالی دولت

پروژه  توسعه و گسرتش دستآورد های  بخاطر  پروژه  این 
بانک  طریق  از  کامال  که  آبیاری،  سیستم  احیاء  اضطراری 
تکمیل   ٢٠١١ 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 اخیرماه فربوری ۲۰۱۵، پیرشفت ها در متام عرصه   
های صورت گرفته است. در بخش آبیاری، تقریباً ۳۷۰۰۰ 
اراضی  زمین(  هکتار   ۴۵۰۰۰ فیصد   ۸۲( زمین  هکتار 
آبیاری شده است. در بخش بند های کوچک،  مورد نظر 
مطالعات عملی و امکان سنجی شش بند برق قبال تسلیم 
داده شده، اما این درحالی است که از ساحه هفتم علت 
عالوه،  بر  است.  گردیده  نظر  آن رصف  به  عدم دسرتسی 
و  محیطی  تاثیرات  ارزیابی  بخاطر  انکشافی  مطالعات 
ریزی  برنامه  بند،   ۴-۳ از  سلسله  نخستین  روی  اجتامعی 

گردیده است.
اجزای تکمیل شده گزارش مطالعه امکان پذیری در مورد   

سه ساحه بند باقیامنده طبق قرارداد ارائه شده است.
در بخش هایدرو میتیورولوژی، نصب تجهیزات هایدرو   
میتیورولوژی تکمیل شده و فعالیت های جمع آوری آمار 
و ارقام استیشن های نصب شده در متام پنج بسرت دریا نیز 

به گونه قابل مالحظهء بهبود یافته است. 

دومين پروژه اصالحات گمرکات و 
تسهيل تجارت 

۵۰،۵ میلیون دالر کمک بالعوض بانک جهانی

اضطراری عرصی سازی  پروژه  موفقیتهای کيل  پروژه  اين 
تطبيق  به  و  ميکند  دنبال  را  تجارت  تسهيل  و  گمرکات 
اصالحات جاری ادامه ميدهد. این پروژه ریاست گمرکات 
افغانستان را قادر ميسازد، تا پروسه 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 گمرکی تا تطبيق عمليه های عرصی را ميرس سازد )ر( 
ایجاد یک چارچوب  تخنیکی غرض  فراهم آوری کمکهای 

قانونی، اداری و تاسيساتی برای گمرکات.
این پروژه به تاریخ ۳۰ جون ۲۰۱۵  تکمیل می گردد و   
انتظار می رود که بیشرتین اهداف در این جریان بر آورده 
بعضی  در  چشمگیری  های  پیرشفت  مذکور  پروژه  شود. 
عرصه ها داشته و دستگاه های خودکار در صدر آن قرار 
توضیح  کامل  پروسس  برای  خودکار  سیستم  اکنون  دارد. 
افغانستان  گمرکات  ریاست  دفرت   ۱۴ در  گمرکات   آمار 
)بشمول گمرک والیت خوست( که سیستم آن کمپیوتری 
شده است، فعال می باشد، این امر باعث ۹۵ فیصد طی 
مراحل تجارت از طریق الکرتونیک گردیده است. تعویض 
سیستم از ASYCUDA++ به نسخه جدید تر بین املللی 
ASYCUDA World Platform در ۱۳ ساحه تکمیل شده 
می  آن  شامل  نیز  املللی  بین  و  داخلی  های  ترانزیت  که 
گردد. کار در راستای تحت پوشش قرار دادن گمرک والیت 
فراه  نیز الی اخیر ماه جون سال ۲۰۱۵ میالدی ادامه میابد. 
مودل  تطبیق  چنان  هم  افغانستان  گمرکات  ریاست   
های افزودن ارزش، مانند: مدیریت/انتخاب خطر احتاملی، 
کنرتول دروازه ورودی- خروجی، مودل کنرتول واسطه نقلیه، 
هوشدار پیام های کوتاه )مسج(، و غیره را تکمیل منوده 
گمرکات  ساختامن  کامل  اعامر  هزینه  پروژه  این  است. 
و  اداری  ساختامن  باربری،  وسایط  توقف  محل  خوست، 
انبار خانه را در نیمروز، جالل آباد، کندهار، کابل و اندخوی 
و ساختامن های کوچک در تورخم، اسالم قلعه، و سپین 
بولدک را نیز می پردازد. مرجع اجرائیوی )سیستم مدیریت 
آگاهی و معلوماتی( فعال بوده و هوشدار برای پیام کوتاه 
)مسج( و ایمیل تعیین شده است. تبادل اطالعات از طریق 
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 ساخت یک رسک قابل استفاده در

 همه فصل های سال توسط برنامه راه

 سازی روستایی افغانستان مردم  روستا

 های اطراف را توامنند میسازد، تا در

 همه فصول سال دسرتسی به خدمات

 اساسی و تسهیالت داشته باشند. توقع

 میرود این پروژه تعداد باشندگانی را

 که در فاصله دوکیلومرتی رسک هایکه

 در همه فصل های سال قابل استفاده

 میباشد، افزایش دهد. وقت سفر به

 خدمات رضوری را کاهش و باشندگان

 روستاها را قادر به دستیابی به

 خدمات رضوری و اساسی به صورت

  .مکرر فراهم مناید

و نیز چارچوب مدیریت محیطی و اجتامعی مربوط؛ طرح 
سکتور؛  برای  اجتامعی  و  محیطی  اسرتاتیژیک  ارزیابی 

تطبیق برنامه ابتکار شفافیت صنایع استخراجی.
کار استخراج نزدیک به ۸۵ درصد از ساحات باستانی در   
مس عینک، که به رنگ رسخ نشانی گردیده است، جریان 
باستان   ۱۴ استخدام  از  استفاده  با  ها  فعالیت  این  دارد. 
شناس خارجی و ۹ باستان شناس افغان به اضافه مسوولین 
از  که  کارگرانی  و  محل  در  حامیتی  کارمندان  و  اداری 
مناطق اطراف معدن استخدام شده اند، صورت می گیرد. 
در جریان سال گذشته، وزارت معادن و صنایع و وزارت 
اطالعات و فرهنگ به صورت چشمگیری میزان همکاری 
های شان را )که در گذشته پیرشفت چندانی نداشت( در 
خصوص داشنت حق مالکیت روی این پروژه افزایش داده 
اند. در طی سال گذشته، وزارت معادن و پطرولیم و وزارت 

ایمیل مصئون میان ریاست گمرکات افغانستان و گمرکات 
رسحدات  طریق  از  اجناس  خروج  و  ورود  برای  پاکستان 

تورخم و سپین بولدک در حال حارض صورت می گیرد. 
و  افغانستان  گمرکات  میان  همکاری  توافقنامه   
قرار  و  گردید  عقد   ۲۰۱۴ مارچ   ۲۶ تاریخ  به  تاجکستان 
است کاری عملی این سیستم در ماه اپریل اغاز گردد.  کار 
روی نهائی ساخنت توافقنامه مشابه با ایران نیز در جریان 
می باشد. پالن اسرتاتیژیک پنج ساله گمرکات طرح گردیده 
است. پیرشفت های چشمگیری در عرصه طرح پالن عملی 
از جواز،  مدرن سازی گمرکات، پالن تطبیقی تفتیش بعد 
پالیسی و طرزالعمل مدیریت خطرات احتاملی، طرزالعمل 
های ارزیابی فعالیت های معیاری رو منا گردیده است. هم 
چنان کار روی ارتقای ظرفیت ریاست تفتیش در جریان می 

باشد. 
 

پروژه انکشاف پایدار منابع طبيعی
۴۳ میلیون دالر کمک بالعوض اداره بین املللی انکشاف   

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

بخشند. 
این  چهارچوب  در  دوامدار  و  ثابت   های  پیرشفت   
پروژه ادامه یافته است که بخش های ذیل را شامل می 
گردد: حامیت از معامله برای مناقصه و مذاکره روی قرار 
تازه زمین شناسی  داد حاجی گک، جمع آوری معلومات 
هدف  به  موجود  تاریخی  و  دیجیتلی  معلومات  دریافت 
زمین  ُمدرن  بانک معلومات کمپیوتری  یا  انکشاف مخزن 
برای ایجاد ظرفیت رسوی جیولوژیکی افغانستان، تقویت 
هدف  به  فرهنگ  و  اطالعات  وزارت  تخنیکی  ظرفیت 
تشخیص ساحات باستانی، آماده سازی و چاپ پالیسی یا 
سیاستگذاری برای ۱۸ بخش فرعی انکشافی، با استفاده از 
تاسیس یک  دوامدار،  انکشاف  ایجاد رهنمود  ابزار جهت 
قرار  تایید  بررسی  و  نظارت  برای  بیرونی  سیستم مستقل 
داد ها، ایجاد گزینه های تجارتی ساخنت، دادن شخصیت 
به  اختیارات  دادن  و  مالی  و  تخنیکی  تقویت  و  حقوقی 
رسمی  و  تقویت  نهایت  در  و  کشور  در  معادن  تشبثات 
ساخنت صنایع کوچک معادن و بخش سنگ های قیمتی؛ 
و  زیست  محیط  حفاظت  ملی  اداره  ظرفیت  ارتقای 
نظارتی  فعالیت های  وزارت معادن و پطرولیم در زمینه 
و نظارت مقرراتی؛ ترتیب چارچوب پالیسی اسکان مجدد 

اطالعات و فرهنگ میزان هآمهنگی شان )که برای پیرشفت 
های گذاشته بسیار کلیدی بود( و نیز سطح رهربی پروژه را 

به پیامنهء وسیع افزایش دادند.
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/ انکشاف دهات

برنامه راه سازی روستایی  
افغانستان  

۲۰۷ میلیون دالر کمک بالعوض بانک جهانی

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

به دستیابی بهرت به خدمات رضوری  کند.
الی ۳۱ ماه جنوری سال ۲۰۱۵ میالدی، کاراعامر و جغل   
اندازی ۳۷۰ کیلومرت رسک درجه دوم، قیریزی ۷۸ کیلومرت 
رسک درجه دوم، و به طول ۱۱۷۸ مرت پل های درجه دوم 
تکمیل شده است. اعامر ۶۰۵ کیلومرت رسک درجه سوم و به 
طول ۷۱۷ مرت پل های کوچک درجه سوم نیز تکمیل شده 
است. در عین زمان، مراقبت روزمره  از ۱۰۳۲ رسک درجه 
دوم و مراقبت منظم از ۵۱۵ کیلومرت رسک درجه دوم  روی 
دست گرفته شده است. مراقبت روزمره از ۳۰۶۰ کیلومرت 
رسک درجه سوم و حفظ و مراقبت منظم از ۲۳۷ کیلومرت 
رسک درجه سوم نیز تکمیل شد. نخستین موجودی و رسوی 
)ارزیابی( رشایط جاده های روستایی در سطح کشور آغاز 

گردیده است. 

برنامه انکشاف صنایع روستایی 
افغانستان 

٣٠ میلیون دالر کمک بالعوض بانک جهانی
۵،۱۰ میلیون دالر کمک بالعوض صندوق بازسازی افغانستان

هدف این پروژه بهبود انسجام و  فعالیت های اقتصادی 
و تنظيم مردم بی بضاعت روستاها در گروپهای پس 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 مالی 
را از طریق پس انداز و فعالیت های قرضه دهی داخلی 
ایجاد منایند و نیزخدمات تخنیکی به رشکت های تجارتی 

فراهم منایند. 

تااکنون،از طریق این پروگرام بیشرت از ۵۹۷۸ 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  داخلی  از ۲۷۰۰۰ قرضه  بیشرت  ان  اعضای  و 
پرداخت  پس  میزان  که   ، اند  گرفته  اضطراری  و  تولیدی 
مشاغل  ایجاد  منظور  به  میباشد.  درصد   ۹۵ ها  قرضه 
به  انداز و قرضه قریه جات  چشمگري، ۳۶۱ 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،  کوچک دسرتسی  قرضه های  نهاد های  و  تجارتی 

زمینه دسرتسی را فراهم می سازند.
برنامه انکشاف صنایع  روستایی افغانستان نیز با فراهم   
گروپ   ۱۳۹۳۵ از  بیش  برای  تخنیکی  های  کمک  آوری 
متشبث )که ۶۳ فیصد آن زنان می باشد( و ۵۱۳ متشبث 
کوچک و متوسط )که ۱۳ فیصد آن زنان می باشد(، که با 
توجه به ظرفیت شان به عنوان عوامل عمده اشتغال زائی 
در مناطق روستائی و تولید عواید انتخاب شده، در راستای 
تقویت ارتباطات بازار و زنجیره ارزش برای صنایع روستائی 
والیتی   مطالعه وضعیت   ۶ در مجموع  کند.  می  فعالیت 
اکنون  دیگر  و ۱۰ مطالعه وضعیت والیتی   تکمیل شده 
زیر کار می باشند. این برنامه از شوراهای انکشافی محلی 
به عنوان مرجع ورود به محالت استفاده می کند و فعالً 
در ۲۰ ولسوالی پنج والیت: پروان، بامیان، ننگرهار، بلخ و 

هرات، کار می کند. 
 

مرحله سوم برنامه اضطراری 
همبستگی ملی 

۴۰ میلیون دالر کمک بالعوض بانک جهانی 
 ۱۰۵ میلیون دالر کمک بالعوض صندوق بازسازی افغانستان

١٥ میلیون دالر کمک بالعوض صندوق انکشاف اجتامعی جاپان

ال این بزرگرتين برنامه دولت افغانستان اکنون در مرحله 
سوم قرار دارد و هدف ان ایجاد احساس قوی مالکیت و 
ثبات اجتامعی، در حالیکه بهبود عرضه خدمات و تامین 
امنیت از طریق قدرمتند ساخنت و فعاليت های انکشافی 
توسط شورا های محلی شناسایی، پالن گذاری، مدیریت و 
نظارت ميگردد، میباشد. تا اکنون ۳۴۰۰۰ شورای انکشافی 
محلی از طریق انتخابات ازاد و شفاف بطور رسی انتخاب 
ثابت  و  گردیده  منسجم  و  متعهد  ها  شورا  این  گردیده، 
مکينند که میتوانند یک میکانیزم مؤثر در سطح ملی برای 
از حقوق و خواسته  انکشاف متوازن وهمچنان منایندگی 

های بیشرت از ١٨ میلیون افغان در سطح روستاها، باشند. 
پروگرام همبستگی ملی   با ۳۱ موسسه همکار از طریق 
پروژه   ۸۶۰۰۰ تقریبا  کنون  تا  محلی،   انکشافی  شورای 
بازسازی و انکشافی کوچک را شناسائی و تطبیق منوده اند؛ 
این فعالیت ها در عرصه های تامین آب آشامیدنی و حفظ 
الصحه )۲۴فیصد(، رسک سازی روستایی )۲۲ فیصد(، آبیاری 
)۹ فیصد(، انرژی )۱۰ فیصد(، صحت و تعلیم و تربیه )۸ 
فیصد( بوده و هم چنان بیش از ۵۲ میلیون روز کاری را 
برای کارگران مسلکی و غیر مسلکی به وجود آورده است. 
»پالیسی  از  عبارت  اخیر  های  دستآورد  از  دیگر  یکی   
و  ها  ولسوالی  در  انکشاف  و  حکومتداری  بهبود  برای 
قریه جات« می باشد، به تاریخ ۳۰ دسامرب ۲۰۱۳ توسط 
شورا وزیران افغانستان مورد تصویب قرار گرفت. پالیسی 
قریه  انکشاف  و  حکومتداری  تقویت  خصوص  در  دولت 
بوده  ستوار  محلی  انکشاف  های  شورا  شناخت  روی  ها، 
و  روستایی  مناطق  انکشاف  برای  جایگاه  یگانه  را  آن  و 
به  منظور  همین  روی  است،  دانسته  محلی  حکومتداری 

 شورای انکشافی محلی در حال جلسه

 در سالون مجلس محلی که توسط

 برنامه همبستگی ملی اعامر گردیده

 است. تاکنون بیشرت از ۳۴۰۰ شورای

 انکشافی محلی  از طریق برنامه

  همبستگی ملی  که یک میکانیزم

  موثر در سطح  ملی برای انکشاف

 متوازن و همچنان منایندگی از ۱۸

 .میلیون مینامید، ایجاد گردیده است

/2۱ فعاليت های جاری/20
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کابل : ۳۴۱ فرصت کاری جدید
 ایجاد گردیده است، که )۲۱ 

درصد زنان شامل کار اند( ۲۲ 
درصد در فروشات افزایش به 
عمل آمده و ۱٠۳ نوع توليدات 

تازه به بازار های داخلی و بين 
المللی معرفی گردیده است. 

بلخ : ۲۷۴ فرصت جدید کاری 
ایجاد گردیده است که )۲۸ 

درصد زنان شامل کار اند( ۲۷ 
درصد در فروشات افزایش 
به عمل آمده است. ۲۶ نوع 
توليدات طراحی و تقویت 

گردیده  و 5۶ نوع توليدات 
جدید به بازار های داخلی و 

خارجی معرفی شده است. 

ننگرهار: ۲۶۰ فرصت جدید 
کاری ایجاد گردیده است که 

)5۳ درصد زنان شامل کار اند( 
۲٠ درصد در فروشات افزایش 

به عمل آمده است و ۲۷ نوع 
توليدات جدید وارد بازار های 
داخلی و خارجی گردیده است. 

هرات : ۲۴۸ فرصت جدید کاری 
ایجاد گردیده است که )۳۸ 

درصد زنان شامل کار اند( ۲۳ 
درصد در فروشات افزایش 

به عمل آمده است و ۴۸ نوع 
توليدات جدید به بازار های 

داخلی و خارجی معرفی شده 
است. 

وزارت های سکتوری دستور داده شده است، تا از این شورا 
ها برای اجرای برنامه های انکشاف روستایی در بخش های 

مربوطه شان استفاده منایند. 
ولسوالی،   ۴۰۲ از جمله  اکنون  ملی  برنامه همبستگی   
٣۸۷ ولسوالی را در ٣٤ والیت ۸۵ در صد دهات( افغانستان 
تحت پوشش قرار داده است. کمک مالی برنامه همبستگی 
ملی توسط چندین متویل کننده صورت میگیرد، و تا اکنون 
بیشرت از۴۱ میلیون دالر از کمک های بالعوض بانک جهانی 
و ۸۸۲ میلیون دالر از کمک های بالعوض صندوق بازسازی 
مرصف  به  برنامه  این  سوم  مرحله  طریق  از  افغانستان، 
دالر  میلیارد   ۱،۵۳ برنامه  این  اغاز  زمان  از  است.  رسیده 
وجوه انکشافی مستقیامْ به حساب شواری های انکشافی 
محل انتقال داده شده و انان از این وجوه جهت رسیده گی 

به نیازمندی های رضوری خویش استفاده منوده اند.

برای معلومات بیشرت به صفحه انرتنیتی  ذیل مراجعه کنید:  
http://www.nspafghanistan.org  

/ 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.
الزم  اقدمات  کارمندان.  تقاعد  سیستم  اول:  بخش   

یک  ایجاد  بخصوص  متعدد  های  عرصه  در  را  اصالحاتی 
ریاست  برای  )کمپيوتری(  اداری  عرصی  جدید  سیستم 
تقاعد و طرزالعمل جدید کاری برای برنامه ها  این ریاست، 
 )MIS( معلوماتی  مديريت  جدید   سيستم  يک  انکشاف 
برای این نهاد، یک سلسله اقدامات مشخص جهت پیشربد 
ریاست  خرچ  و  دخل  حسابداری  سیستم  اداری،  امورات 
متقاعدین و ایجاد سیستم بانکی متقاعدین، را رویدست 
گرفته و عملی گردیده است. احیاء مجدد ریاست تقاعد 
برای  خدمات  عرضه  راستای  در  چشمگیر  بهبودی  سبب 
مشرتکین  برای  که  اداراتی  کار  است.  شده   متقاعدین 
خدمات را ارائه می دارند، به شمول یک بخش تازه بازسازی 
شده در ساختامن ریاست خزینه تقاعد، بهبود یافته است. 
کاغذ صورت می  روی  به  قبال  که  کار های  اداره  این  در 
گرفت، حاال همه به شکل دیجیتلی ثبت گردیده و در حال 
از  استفاده  با  متقاعدین  حصه  سوم  از  بیشرت  کار  حارض 
تنظیم سیستم  جدید معلوماتی، طی مراحل می گردد. این 
کار مدیریتی  ُمدرن ساخنت  پروژه درعین حال  در زمینه 
و  اداری انتقال مبالغ هنگفت پول نقد با بخش پرداخت 
نیز کمک  افغانستان   در  ورثهء شهدا  و  معلولین  حقوق 
اکنون کار طراحی شیوه های کار آمد و  می کند. همین 
همچنان  سیستم جدید تنظیم معلومات )MIS( برای ثبت 

و پرداخت حقوق جریان دارد.
بخش دوم: مرحله نخست و تجربوی انتقال مصئون پول   
نقد تکمیل و مورد ارزیابی قرار گرفته است. این به اساس 
این تجربه، پول نقد به بیشرت از ۱۶۰۰۰ خانواده فقیر و 
آسیب پذیر ) تقریبا ۸۰۰۰۰ نفر( در هشت ولسوالی قبآل 
انتخاب شده در هشت والیت، فرستاده است. بنابر درس 
های آموخته و تجارب بدست آمده، شیوه درست فرستادن 
پول به مستمندان، طراحی شده و در مرحله آزمایش قرار 
دارد. این ها  شامل شیوه های اصالح شده عملیات، سیستم 
شفاف هدف گیری، میکانیزم بازنگری شده یی رسیده گی 
پول  انتقال  متبادل  های  گزینه  باشند.   می  شکایات،  به 
نیز مورد ارزیابی قرار گرفته است. مرحله دوم تجربوی یا 
آزمایشی فعال برای ۱۴۰۰۰ خانواده در والیات بامیان، غور، 
جدید   مرحله  است.این  شدن  انجام  حال  در  پکتیا  و  کرن 
می  داده  قرار  آن  تاثیرات  ارزیابی  و  نظارت جدی  تحت 

شود. 

/ انکشاف شهری

پروژه انکشاف مارکيت های جدید 
٢٢ میلیون دالر کمک بالعوض بانک جهانی

این پروژه تطبیق یک برنامه ازمايشی انکشاف تجارت را 
کابل،  اقتصادی:  های  فعاليت  عمده  در چهارمرکز شهری 
این  کرد.  خواهد  حامیت  وهرات،  اباد  جالل  مزاررشیف، 
معلومات  گرفنت  در  درمراکزمتذکره  را  تشبثات  پروژه 
تولیدات،  بلند بدن کیفیت  به مارکیت ها،  رضوری راجع 
آفزايش 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 
پروژه مشخصاً قصد دارد، تا از ۷۵۰ متشبث خصوصی و 
میکانیزم سهم مشرتک  يک  از طریق  تجارتی  اتحادیه   ۱۰
کند.  تجارت، حاميت  انکشاف  به خدمات  دسرتسی  برای 
کاری  زمینه  و  پروژه ۱۵۰۰ شغل  این  از طریق  قراراست 
درکوتاه مدت ایجاد و درآینده نیززمینه اشتغال بیشرتفراهم 

گردد.
تطبیق  صنایع،  و  تجارت  وزارت  طریق  از  پروژه  این   
میگردد. رئیس عمومی انکشاف سکتور خصوصی، ریاست 
این پروژه را بر عهده دارد. برنامه بخش انکشاف بازارهای 
اداره GIZ، که اخیراً طی یک پروسه داوطلبی  نو توسط 
ميگردد.  تطبيق  گردیده،  انتخاب  رقابتی  املللی  بین 
تسهیالت فراهم شده پروژه انکشاف مارکیت های جدید 
یابی  بازار  تقویت  جهت   )GIZ IS( اداره  رهربی  تحت 
همین اکنون در چهار شهر فعالیت دارد و این روند ۹۴۷ 
درخواستی را که ) ۸۳۷ درخواستی از جانب رشکت ها و 
۱۱۰ درخواستی دیگر از سوی نهاد های تجارتی( ارائه شده 
بود، دریافت کرده است. این درحالی است که ۴۲۱ قرار 
داد به ارزش مجموعی ۱۱،۸ میلیون دالر به امضا رسیده 
درحال  تسهیالت  ایجاد  برای  هزینه  آوری  فراهم  است.  

حارض با تعهد استوار است. 

عمده  های  آورد  دست 
بخش  شامل  پروژه  این 

های ذیل است : 

 یک تولید کننده عمده وسایل زراعتی

 تحت برنامه آزمایشی انکشاف

 مارکیت های جدید افغانستان

 پیرشفت های بی سابقه یی را بدست

 آورده است. برنامه آزمایشی بخشی از

 تالش هایست تا تشبثات را در قسمت

 افزایش مهارت، تکنالوژی و ارتقای

 ظرفیت کمک مناید، تا بتوانند در بازار

.های محلی و صادرات رقابت منایند

فعاليت های جاری
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 )IFC(پروژه های خدمات مشورتی و سرمایه گذاری های اداره مالی بين المللی

/ سرتاتیژی اداره مالی بین املللی گروپ بانک 
جهانی در افغانستان

بیشرت  سرتاتیژی  املللی  بین  مالی  اداره  اخیر،  سالهای  در 
در  عمدتا  که  میکند،  دنبال  را  گذاری  و رسمایه  مشورتی 
ایجاد ظرفیتها و  بهبود فضای رسمایه گذاری،  بخش های 
حامیت از سکتور های برگزیده یی متمرکز است که دارای 
انکشاف بیشرت بوده و تاثیر گذاری بسزای در فراهم آوری 
بین  مالی  اداره  اسرتاتیژی  اند.  داشته  کاری  های  فرصت 
املللی در حال حارض در مطابقت با  سند اسرتاتیژی موقت 
اداره  دارد.  افغانستان مطابقت  برای  بانک جهانی  گروپ 
مالی بین املللی در نزدیکی و همکاری  با تیم بانک جهانی 
جهت آماده ساخنت اسرتاتیژی آینده کشور کار می کند، که 

قرار است   تا اخیر سال ۲۰۱۵ میالدی ارائه گردد.  

دریچهء سرمایه گذاری
بانک  گروپ  املللی  بین  مالی  اداره  گذاری  رسمایه  میزان 
جهانی در افغانستان از سال مالی ۲۰۰۸ میالدی بدینسو 
 ۵۸ از  رقم  این  چنانچه  یافته،  افزایش  چند  دو  از  بیشرت 
میلیون دالر به ۱۳۵ میلیون دالر در سال مالی ۲۰۱۴ افزایش 
یافته است. اکنون میزان رسمایه گذاری این ادراه تقریباُ به  
هشتاد میلیون دالر می رسد، که شامل رسمایه گذاری در 
دوبخش مخابرات ) ام. تی. ان MTN – یک پروژه مشرتک 
با ادراه تضمین رسمایه گذاری های چند جانبه و روشن( و 
همچنان رسمایه گذاری دربخش هوتل داری و دو فعالیت 
دیگر در عرصه بازار مالی )اولین بانک قرضه های کوچک، 

و  بانک بین املللی افغانستان( صورت گرفته است.  
های  قرضه  بانک  اولین  با  مشرتک  پروژه  طریق  از   
کوچک، که نخستین بانک خصوصی مجاز در عرصه قرضه 
اداره مالی  به شامر می رود،  افغانستان  های کوچک در 
بین املللی گروپ بانک جهانی به ۶۴۰۰۰ تن ، که ۱۶ فیصد 
آن را زنان تشکیل می دهد، تسهیالت قرضه دهی را فراهم 
منوده است. به همین ترتیب، اداره مالی بین املللی با بهبود 
دسرتسی و خدمات تلیفون های همراه به افراد بی بضاعت 
از طریق رسمایه گذاری در شبکه مخابراتی ام تی ان و در 
اواخر در شبکه مخابراتی روشن، نقش به سزائی در  این 

سکتور مخابرات داشته است. 
اداره مالی بین املللی  جهت یافنت فرصت های جدید   
رسمایه گذاری در متاس و همکاری سایر رشکای بین املللی 
انکشاف سکتور  از  برای حامیت  گذاران محلی  و رسمایه 
خصوصی در افغانستان به تالش های خود ادامه خواهد 
مالی ۲۰۱۵  شامل بخش  برای سال  گذاری   داد. رسمایه 
های رسمایه گذاری در بازار های مالی، زیربنای مخابرات یا 

موبایل، سکتور برق و تجارت با بهره گیری از فعالیت های 
زراعتی، متعهد به نظر می رسد. 

های  بخش  در  مشورتی  خدمات  برنامهء  طریق  از   
تشبثات  گذاری،  رسمایه  محیط  مالی،  منابع  به  دسرتسی 
تجارت   / باغداری  ظرفیت،  ارتقاع   متوسط،  و  کوچک 
زراعتی، و مشارکت سکتور های دولتی و خصوصی تحت 
حامیت قوی پروگرام خدمات مشورتی قرار دارد. در حال 
حارض، اداره مالی بین املللی ۸ پروژه فعال با بودجه ۵،۷ 
میلیون دالر امریکائی را در چهار عرصه تجارتی در دست 

دارد. 

/ پروژه های خدمات مشوره دهی

دسترسی به خدمات مالی
اداره مالی بین املللی در بخش های ذیل سهم فعال دارد: 
و  اجرا  در قسمت  بانک  افغانستان  د  با  )الف( همکاری 
تطبیق  درست سیستم های ثبت تضمینات و ثبت قرضه 
های عامه در همکاری با برنامه تقویت سکتور مالی بانک 
ایجاد ظرفیت در نهاد های مالی به شمول  جهانی، )ب( 
نهاد های همکار اداره مالی بین املللی و )ج( فراهم کردن 
کمک به دولت افغانستان جهت ایجاد چهارچوب تنظیم 
و مقررات امور اجاره و کرایه دهی. اقدامات قبلی اداره 
مالی بین املللی شامل تشخیص جامع فعالیت های کابل 
بانک پس از بحران و بازنگری سکتور قرضه دهی مسکن  

یا خانه سازی بود. 
اداره مالی بین املللی با حرکت به جلو، انتظار دارد، تا   
مالی  برگزیدهء  های  نهاد  از  را  خود  های  میزان حامیت 
به هدف گسرتش دسرتسی متشبثین به قرضه های  خورد، 
استفاده،  قابل  و  دوامدار  شکل  به  متوسط  و  کوچک 
افزایش بدهد. حامیت های مشورتی احتامآل ساحات دارای 
در  آوری  نو   : داد  خواهد  قرار  پوشش  تحت  را  اولویت 
امور وابسته به مدیریت بحران و  ارائه تولیدات، تقویت 
چهارچوب های حکومتداری، و معرفی شیوه های متبادل  

ارایه خدمات  به هدف افزایش دسرتسی.

انکشاف تشبثات
اپریل سال ۲۰۱۳  به  ارتقای تجارت در ماه  مرحلهء دوم 
هدف فراهم آوری تسهیالت جهت آموزش  مهارت  های 
تجارتی به بیشرت از ۵۲۰۰ تن به شمول )۴۴ درصد زنان ( 
راه اندازی گردید، الی ماه جون  ۲۰۱۶  )سه سال آینده( 
متوسط  و  کوچک  خورد،  متشبثین  از  تن   ۵۲۰ تعداد  به 
مستفید می گردند. اداره متذکره به عنوان بخشی از این 

همکاری  آموزش  کننده  فراهم  محلی  نهاد   ۱۰ با  پروژه 
منوده، تا ظرفیت های شان  را بلند برده، ارائه برنامه های  
ماه  الی   منایند.  تقویت  مدیریت  عرصه  در  را  آموزشی 
را  آموزشی  های  برنامه  دوم،  مرحله   ،۲۰۱۴ سال  دسامرب 
برای ۳۹۰۰ تن به شمول حدود ۱۸۰۰ تن )۴۶ درصد آنان 
را زنان تشکیل می دهد(، فراهم کرده و این روند به ۴۸۵ 
تن فرصت دسرتسی به قرضه های خورد، کوچک و متوسط 

را فراهم کرده است. 
تجارت   بخش  در  را  ها  املللی حامیت  بین  مالی  اداره   
زراعتی به  متشبثین خورد و کوچک فراهم منوده و عمدتآ 
باغداران و تاجران را هدف قرار داده و در بهبود تولیدات 
و محصوالت شان،  آنان را مساعدت منوده است. این اداره 
همچنان از گسرتش و توسعه بازار یابی در داخل و بیرون 
از افغانستان حامیت  منوده است. اداره  مالی بین املللی 
به منظور پیرشفت بیشرت درهمکاری با رشکت های محلی  
پروسس میوه جات و ایجاد فرصت های بیشرت بازار آزاد، 
روی بهبود عواید باغداران، کاهش آسیب پذیری، کار تولید 
محصوالت تازه و همچنان جستجوی فرصت های تجاری 

برای پروسس محصوالت غذایی مترکز خواهد کرد. 

فضای مناسب برای تجارت
اداره مالی بین املللی در حال حارض با شاروالی کابل در 
زمینه ایجاد سیستم موثر ساده سازی صدور مجوز اعامر 
ظرفیت  که  رشایطی  چهارچوب  کردن  آماده  و  ساختامن 
اعامر  مجوز  صدور  راستای  در  را  حکومت  کارایی  و  ها 
از  انتظار  قابل  نتایج  کند.  کار می  ارتقا بخشد،  ساختامن 
این روند شامل اجراات شفاف و همچنان کاهش کار های 
اداری یا کاغذ پرانی، کاهش زمان طی مراحل و کم ساخنت 
می  نیاز  مجوز  دریافت  برای  که  است  های  امضا  تعداد 
تا  دارد،   ادامه  همچنان  شده  تالش هامهنگ  این  باشد. 
شامل بهبود شیوه های معمول اداری و شیوه های اتومات 
یا خودکار و فراهم ساخنت تخصص حقوقی جهت ترتیب 
رهنامی  و  حقوقی  شده  بازنگری  چهارچوب  مسودهء 
مشرتکین درخصوص ایجاد اجامع پیرامون اصالحات، گردد. 
توقع میرود تا برنامه چهارساله یی را با استفاده از هزینه   
متحده  ایاالت  املللی  بین  انکشاف  اداره  دالر  میلیون   ۱۳
امریکا در زمینه محیط رسمایه گذاری تا ماه جون ۲۰۱۵، 
برنامه شامل مرحله دوم  اصلی  اجزای  مناید.   اندازی  راه 
دادن جواز تجارت که  هدف از این حامیت ایجاد شفافیت 
بیشرت، و کفایت کاری که باعث ایجاد رژیم یا نظامی گردد 
که استقرار داشته و به والیات نیز گسرتش یابد. آماده گی 
تجارت،  در  اصالحات  انجام  جدید  تفاهمنامه  عقد  برای 

شناسایی کار مشورتی  مبتنی بر شاخص اصالحات بعدی و 
راه اندازی یک ارزیابی فرعی ملی از کار تجارت و آماده 

ساخنت گزارش نیز بخشی از آن است. 
به عالوه، گروه های مشورتی اداره مالی بین املللی یکجا   
با بانک جهانی به کمک های خود در ارتباط با بخش مالی 
و فضای مناسب رسمایه گذاری جهت حامیت از اصالحات 
کلیدی که روی سکتور خصوصی اثر گذار است، ادامه می 

دهد. 

مشارکت سکتورهای عامه و 
خصوصی 

اداره مالی بین املللی در توزیع و رساندن برق به والیت 
د  املللی  بین  مالی  اداره  است.  داشته  مترکز  قندهار 
افغانستان برشنا رشکت را در زمینه های انکشاف، اجرای  
معامالت و همکاری های اداری برای عقد قرار داد جهت 
مرکز  مالی  کفایت  و  امورعملیاتی  به  بخشیدن  بهبود 
ساحوی  دفرت  است.  منوده  قندهار،همکاری  در  عملیاتی 
رشکت برشنا مسوول انجام امور در والیات قندهار، هلمند، 
ارزگان و زابل است. به دنبال یک ارزیابی فراگیر تخنیکی 
و مالی به منظور راه حل برای تولید برق، گروپ سهامی 
پروژه  این  داد  قرار  مدیریت  داوطلبی  برنده  افغانستان 
داد  قرار  نخستین  ذات خود  در  که  داد  قرار  این  گردید. 
مشارکت سکتور خصوصی و عامه  در افغانستان به شامر 
می رود در ماه اگست سال ۲۰۱۴ به امضا رسید و به این 
ترتیب قیمومیت اداره مالی بین املللی نیز به پایان رسید. 
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افغانستان، منحیث یک وسیله مهم در  صندوق بازسازی 
دولت  و  جهانی  جامعه  میان  مساعی  ترشیک  راستای 
بازسازی  های  تالش  در  بهرت  موثریت  برای  افغانستان 
 ٣۴ بدینطرف،   ٢٠٠٢ ازسال  میرود.  بشامر  کشور،  دراین 
متویل کننده بیش از ۷،۹۹ میلیارد دالر را به این صندوق 
تعهد منوده، که این صندوق را بزرگرتین منبع متویل کننده 
بودجه دولت افغانستان )هم بودجه عادی و هم بودجه 
انکشافی(، مبدل منوده است. این صندوق از پروگرام های 
ملی، که در اولویت اجندای دولت قرار دارند، و همچنان 
در  اصالحات  اجندای  برای  و  دولت  عادی  بودجه  برای 
انکشافی  ملی  اسرتاتیژی  اهداف  به  نیل  در  پالیسی 

افغانستان سهم فوق العاده دارند، حامیت میکند.

مدیریت

بانک جهانی منحیث  توسط  افغانستان  بازسازى  صندوق 
اداره کننده مدیریت میشود. کميته هئیت ادارى متشکل 
انکشاف  بانک  آسيایى،  انکشاف  بانک  جهاىن،  ازبانک 
اسالمى، برنامه انکشافی ملل متحد و وزارت مالیه  میباشد. 
جلسه  تشکيل  کابل  در  منظم  بشکل  مديريتی  کميته 
داده، تا فعاليت هاى روزمرۀ صندوق بازسازی افغانستان 
متويل  کند.  رامنظور  پروژه های جدید  و  منايد  بازديد  را 
کنندگان صندوق متذکره در هر ربعه جلسه ميگريند،  تا 
با دولت و کميته رهربی اين  در مورد اسرتاتيژى گسرتده 

صندوق بحث منايند.

کمک های تمویل کننده گان

مجموعاً ٣٣ منبع متويل کننده در ده سال گذشته دراین 
صندوق سهم داشته اند. کمکهاى متويل کنندگان سال به 
کمک  به  آغاز  جديد  کنندگان  متويل  يافته،  افزايش  سال 
خویش  سهمگريى  اندازه  سابقه  کنندگان  متويل  و  منوده 
اصلی سهمگريی کمک دهنده  دليل  اند.  داده  افزايش  را 
گان طی چند سال گذشته موارد ترجيحی انها، که عبارت 
عليه  متفق  قاعده  براساس  بود.  ميباشد،  رشد  تقويت  از 
بيش  ممکن  کنندگان  متويل  افغانستان،  بازسازى  صندوق 
ترجيحی  موارد  برای  را  شان  ساالنه  هاى  کمک  ازنصف 
اين  تضمني  مقررات  اين  هدف  ندهند.  اختصاص  انها 

امراست که صندوق متذکره براى متويل«دريچه  بودیجه 
اولويت میباشد، وجوه کاىف  عادی دولت« که داراى حق 
داشته باشد. این قاعده يقينی ميسازد که صندوق بازسازی 
برنامه  از  اقالم مرصفی، و حاميت  برای متويل  افغانستان 

های ملی دارای اولویت، بودجه کافی داشته باشد. 

دریچه حمایت از بودیجۀ عادی
۳،۳۸ میلیارد دالر کمک بالعوض

تا اکنون صندوق بازسازی افغانستان ۳،۳۸ ميليارد دالر را 
از طريق بودیجه عادی دولت پرداخته است. عوايد داخىل 
هنوزهم براى برآورده ساخنت مصارف دولت، کاىف منیباشد. 
به همین دلیل صندوق بازسازی افغانستان ازطریق دريچه 
حامیت ازبودیجه عادی دولت، فعاليت های اساىس دولت، 
بشمول عرضه خدمات مانند مواظبت صحى وتعليم وتربيه، 
را حامیت مینامید. با درنظرداشت اين امر که ۶۰ فيصد 
معارف  وزارت  ميدهد،  تشکيل  معلمني  را  ملکی  کارکنان 
بازسازی  صندوق  مجموعى  منابع  فيصد   ٤٠ درمجموع 
افغانستان را به مرصف میرساند. وزارت هاى صحت عامه، 
امور خارجه، کار و امور اجتامعى و تحصیالت عالی نيز از 
روند. همچنان  این صندوق بشامرمى  گان عمده  گیرنده 
بايد يادآور شد که منابع دريچه حامیت ازبودیجه عادی 
پوشش ملی دارد، که معاشات درحدود ٦٢ فیصد کارمند 
علت  مىنامید.  کشورتامني  واليت   ۳۴ در  را  ملکی  دولتى 
کاهش سهم دريچه حامیت از بودجه عادی بودجه دولت، 
میباشد.  دولت  عملياىت  مصارف  در  ساالنه  ثابت  افزايش 
باوجود اين هم، دريچه حامیت ازبودیجه عادی  درحدود 

نصف هزينه هاى غريامنیتى دولت را متويل میکند. 

دریچه سرمایه گذاری

و  اندازه  لحاظ  از  اخري  دريچه رسمايه گذاری در سالهای 
پوشش بگونه فوق العاده رشد منوده است. از سال مالی 
تعهدات  نسبت  گذارى  رسمايه  تعهدات  بدینسو،   ١٣٨٩
کنونی فوق العاده آفزايش يافته است. میزان مصارف در 
ماه   ۱۹ الی  افغانستان  بازسازی  صندوق  گذاری  رسمایه 
های  پروگرام  باشد.  می  درصد   ۶۳ میالدی   ۲۰۱۵ فربوری 
ملی و محلی انکشاف روستا ها، مانند: پروگرام همبستگی 

با  ها  روستا  وتربیه  تعلیم  و  سازی  رسک  پروگرام  ملی، 
افغانستان  بازسازی  صندوق  توسط  قوت  با  و  نیرومندی 

حامیت شده اند. 
الی ۱۹ ماه فربوری ۲۰۱۵، به تعداد ۲۲ پروژه فعال به   
ارزش مجموعی  ۲،۴۶ میلیارد دالر تحت صندوق بازسازی 
 ۱،۵۶ فوق   مبلغ  جمله  از  که  بوده،  موجود  افغانستان 
میلیارد دالر آن به مرصف رسیده و مبلغ خالص ۹۰۰،۰۷ 

میلیون دالر باقیامنده تا هنوز به مرصف نرسیده است. 

جزئیات مکمل فعالیت های رسمایه گذاری در راپور    
های ربعوار صندوق بازسازی افغانستان را در اين    

صفحه انرتنتی مراجعه مناید:   
www.worldbank.org/artf  

 

/ صندوق بازسازی افغانستان چگونه فعالیت 
میکند؟

بانکی  حساب  در  را  خویش  کمکهای  گان  کننده  متویل 
متحده  ایاالت  در  جهانی  بانک  اداره  تحت  که  واحدی 
بازسازی  صندوق  مدیريتی  کمیته  پردازند.  می  دارد  قرار 
افغانستان در مورد تخصیص های پیشنهاد شده درمجالس 
مذکور  تصامیم  که  منایند،  اتخاذ می  را  تصامیمی  ماهوار 
بعداً از طریق موافقت نامه های کمک های بالعوض، که 
بین بانک جهانی و دولت افغانستان به امضاء می رسد، به 

وجوه مبدل میگردند.
»دریچه« صورت  دو  طریق  از  شیوه  دو  به  ها  کمک   
منابع  بودجه عادی دولت  از  میگیرند. »دریچه« حامیت 
مالی قسمتی بودجه دولت را به استثنای مصارف امنیتی، 
هر سال فراهم مینامید. دریچه رسمایه گذاری کمک های 
مالی بالعوض را برای پروگرام های ملی انکشافی از طریق 

بودجه انکشافی، فراهم می مناید.

این صندوق در ماه اپریل سال 
۲٠٠۲ ميالدی منحيث یک وسيله 

موقت غرض تمویل معاشات 
مامورین ملکی ایجاد گردید. ولی 

اکنون این صندوق به یک ميکانيزم 
عمده از تمویل کننده گان در 

کشور مبدل گردیده، که نه تنها 
مصارف بودجه عادی، بلکه برنامه 

های استراتيژی انکشافی ملی 
افغانستان را تمویل ميکند. اهداف 

این صندوق قرار ذیل ميباشند:

قراردان بودجه ملی منحیث •   
وسیله کلیدی برای ردیف کردن 
برنامه های بازسازی با اهداف 

ملی انکشافی
ترویج شفافیت و جوابدهی •   

در مورد استفاده از کمکهای 
بازسازی

کاهش فشار باالی ظرفیت محدود •   
دولت و در عین حال تالش برای 

تقویت تدریجی ظرفیتها
تقویت هماهنگی با تمویل کننده •   

گان  برای تسهیل گفتگوهای 
مالی و پالیسی

صندوق بازسازی افغانستان 
صندوق باز سازی 

افغانستان
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گروپ بانک جهانی در افغانستان      گزارش ششامهه/

آوری کمک های بهرت برای محصوالت با کیفیت تر و ارائه 
محصوالت در سکتور زراعت به پایه اکامل رسیده است. 

منظور  به  عملیاتی وسیع  پالن های  )الف(،  بخش  در   
تقویت تحقیق فعلی فعالیت های تولید تخم بزری طرح 
گردید و در حال حارض برای تطبیق در انستیتیوت تحقیقات 
زراعتی افغانستان و تصدی تخم های بزری اصالح شده در 
نظر گرفته شده است.  در عین زمان، حامیت های ساحوی 
برای تولید بیشرت گندم از قبل در جریان می باشد. با کمک 
افغانستان  زراعتی  تولید  عوامل  پروژه  تخنیکی  و  مالی 
ساحوی  حوزه  شش  در  مذکور  پروژه  کارمندان  ازطریق 
انستیتیوت تحقیقات زراعتی افغانستان، در مجموع ۴۰،۷ 
تن تخم بزری ناپاک در سال ۲۰۱۴ میالدی تولید گردید، 
مرتیک   ۳۷،۶ شده  تعیین  هدف  از  تر  بلند  رقم  این  که 
تن مرتیک می باشد. به همین ترتیب، در مجموع ۴۱،۷  
مرتیک تن تخم های بزری اساسی و ۴،۳ مرتیک تن تخم 
های ثبت شده به همکاری انستیتیوت تحقیقات زراعتی 
تولید  شده   اصالح  بزری  های  تخم  تصدی  و  افغانستان 

گردید. 
درعین زمان، نتایج رسوی تخنیکی انستیتیوت تحقیقات   
افغانستان و تصدی تخم های بزری اصالح شده  زراعتی 
است،  پروژه  این  قابل مالحظه  بازدهی های  از  یکی  که 
مشخص گردید. این رسوی نقشهء نهایی سیستم آبیاری و 
طرح تحقیقی را همراه با طرح معامری آن قادر می سازد، 
تا آن را بهبود بخشیده و تسهیالت تازه در آن به وجود 
آورد. این کار به نوبه خود راه را برای انکشاف امور وابسته 
زراعتی  تحقیقات  انستیتیوت  برنامه های  زمین تحت  به 
افغانستان و تصدی تخم های بزری اصالح شده هموار می 
سازد، بناٌ  وضعیت تولید غلهء باکیفیت  و روند واگذاری 

انواع مختلف گندم، بهبود می یابد. 
تعداد نخستین گروپ افرادی که برای تحصیالت عالی   
در خارج از کشور در نظر گرفته شده بود، شامل ۳۶ تن 
از کارمندان وزارت زراعت، آبیاری و مالداری )که از جمله 
۳۴ کارمند با درجه ماسرتی و ۲ کارمند با درجه تحصیلی 
دکتورا( از انستیتیوت تحقیقات زراعتی افغانستان، تصدی 
تخم های بزری اصالح شده و ریاست حفاظت و قرنطین 
را  انگلیسی  لسان  الزامی  کورس  اینها  باشند،  می  نباتات 
متام کرده و به دانشگاه های مختلف بین املللی در کشور 
هندوستان فرستاده شدند. برنامه آموزشی در داخل کشور 
انستیتیوت  کارمند   ۴۷ برای  گندم  تخم  اصالح  مورد  در 
بزری  های  تخم  تصدی  افغانستان،  زراعتی  تحقیقات 
و  افغانستان  بزری  های  تخم  ملی  موسسه  شده،  اصالح 
 ۲۰۱۴ آگست  ماه  در  مالداری  و  آبیاری  زراعت،  ریاست 
برگزار گردید. عالوه بر آن، کاندیدان از ریاست و نهاد های 
برای  تن   ۳۹ و  شده  شناسائی  زراعت  وزارت  الذکر  فوق 

برنامه های آموزشی کوتاه مدت در خارج از کشور انتخاب 
موضوعات  آموزشی  های  نهاد  به  زودی  به  و  شددند 

زراعتی فرستاده خواهند شد. 
در بخش )ب( طرح ایجاد البراتوارهای حفاظت نباتات و   
ریاست قرنطین وزارت زراعت،آبیاری و مالداری، به وسیله 
مرکز بین املللی زراعت و ساینس حیاتی، که مرکز آن در 
تشکیالت  در  انتفاعی  غیر  اداره  عنوان  به  و  بریتانیاست 
دولت فعالیت می کند، وتجربیات کافی در زمینه یقینی 
ساخنت کیفیت در طرح و ساختامن دارد، تکمیل گردیده 

است. 
بین  رسحدات  متام  در  ورودی  نقاط  مفصل  ارزیابی   
از  بازدید  به تعقیب آن  املللی رویدست گرفته شده، که 
ساحه روی دست گرفته شد؛ هدف از این ارزیابی بررسی 
زمین  شناسائی  و  موجود  قرنطین  مراکز  کنونی  وضعیت 

برای گسرتش و اعامر ساختامن های جدید بود. 
پست  و  قرنطین  ادارهء  مجدد  طرح  روی  کار  ضمناٌ،   
پارسل در وزارت تجارت و صنایع جریان دارد و توقع  و 

میرود عنقریب غرض عنامندی بیشرت به پارملان ارسال شود. 
عالوه  بر آن، قانون حفظ و قرنطین نباتات توسط کمیته 
امور تقنینی شورای وزیران پس از بررسی جدید تصویب و 
پس از بررسی های بیشرت توسط شورای وزیران به پارملان 
فرستاده خواهد شد. هم چنان، طرح ابتدائی قانون مواد 
کیمیاوی حرشه کش در مرحله حساس در وزارت عدلیه 
زراعتی  تولید  عوامل  پروژه  حقوقی  واحد  دارد.  قرار 
افغانستان مسوده قانون کود کیمیاوی را طرح منوده، که 
قرار است توسط کمیته تخنیکی که توسط وزیر زراعت، 
آبیاری و مالداری تعیین گردیده، مورد بازبینی قرار گیرد و 
بعداً برای طی مراحل بیشرت به ریاست بررسی پالیسی و 
مشاوریت حقوقی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری سپرده 

خواهد شد. 

پروژه فراهم اوری خدمات سکتور 
عدلی و قضائی افغانستان

۸۵،۵ میلیون دالر کمک بالعوض  

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

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

محکمه، وزارت عدلیه  و لويه څارنوالی میباشند.
و  مختلف  های  بخش  در  چشمگیر  های  پیرشفت   
بخش های فرعی این پروژه رو منا شده است: زیر بنای 
تطبیق بنا گذاشته شده است؛ پالن های کاری ساالنه طرح 
مرکز  در  گذاری  رسمایه  های  پالن  است؛  شده  ترتیب  و 
)که در بر گیرنده متام پروژه های رسمایه گذاری و هزینه 
های مراقبت و فعالیت در مرکز می گردد( در حال تطبیق 

/ 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 
اساس  بر  اینکه،  آمد. سوم  به عمل خواهد  زراعتی  جات 
مرحله  جریان  در  ساحوی  رسوی  های  دریافت  و  نتایج 
اماده گی این پروژه، اقدامات الزم غرض بهبود و انکشاف 
بررضوریات  مبتنی  تولید  عوامل  توزیع  و  تهیه  سیستم 
مارکیت برای تخم های بذری و ادویه جات زراعتی پالن 
کاری ترتیب میگردد.  تدوام این سلسله اقدامات وابسته 
کارمندان  برای  سازی  ظرفیت  های  برنامه  از  حامیت  به 

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 

 رشکت تهیه عسل یکی از پروژه هایست که

 توسط صندوق بازسازی افغانستان متویل

 و حامیت میگردد، تا توانایی های  بالقوه

 و محرک اصلی خویش را در جهت ایجاد

.شغل محلی و درآمد به کار اندازند
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گروپ بانک جهانی در افغانستان

استفاده موثر و درست از آب
باعث افزایش محصوالت زراعتی می شود

دهاقین در والیت کابل از کانال های بهبود یافته برای آبیاری استفاده می کنند، که منجربه استفاده موثر •   
از آب می میگردد. 

آن ها به دلیل موجودیت سیستم های بهتر آبیاری دیگر از خشکسالی نگرانی ندارند، که این امر منتج •   
به افزایش قابل مالحظه زمین های قابل زرع و زراعت گردیده است. 

این ها نتایج موفقانه پروژه تنظیم آب در مزرعه بوده  که توسط وزارت زراعت، مالداری و آبیاری و به •   
همکاری صندوق بازسازی افغانستان تطبیق گردیده است. 

ر یک روز رسد زمستانی، دهاقین قریه دانشمند ولسوالی شکر دره د

، زرع و هم چنان  تا در مورد رشایط کشت  گرد هم جمع شدند، 

شیوه های بهرت آمادگی برای کشت و زراعت بحث کنند. در گذشته 

های نه چندان دور، اگر سطح آب به اندازهء که امسال پائین است، 

پائین می بود، همه آن ها نگران می شدند و از ناحیه خشکسالی و 

کمبود شدید آب به تشویش می افتادند. ولی اکنون که آنها گرد هم آمده اند، 

هیچ نگرانی ندارند، هر چند امسال باران کافی هم  نباریده است. 

پروژه تنظیم آب در مزرعه که به ابتکار وزارت زراعت، مالداری و آبیاری، که   

صندوق باز سازی افغانستان آن را حامیت می کند، ترس و نگرانی این دهاقین 

را مرفوع ساخته است. قسمت تحتانی )کف( کانال آبی  سمنت شده است، تا 

ضایعات آب را کاهش بخشیده و آب قابل مرصف بیشرت را در اختیار دهاقین 

قرار دهد. 

خان زاده ۵۰ ساله، که از طریق زراعت برای خانواده ۱۰ نفری خود امرار   

معیشیت می کند، گفت: »ما دیگر به پیامنه سابق از خشکسالی ترس و هراس 

پائینی )کف( کانال جذب و  نداریم. در گذشته، بخش اعظم آب در قسمت 

آب  اکنون،  بود.  منی  ثابت  آب  سطح  که  حالیست  در  این  گردید؛  می  ضایع 

مستقیامً و بدون هر نوع ضایعات به جا های که نیاز است، می رسد، چرا که 

سطح پائین کانال سمنت شده است.« 

این کانال مایه افتخار دهاقین محل است. قبل از تطبیق این پروژه، تقریباً    

۱۰۰ تن از باشنده گان قریه گرد هم جمع می شدند و ۲۰.۰۰۰ افغانی )تقریباً 

مانع  تا  میکردند،  کاری  پاک  را  کانال  امریکائی( مرصف می کردند،  دالر   ۳۵۰

وقت  رصف  و  پول  مرصف  از  پروژه  این  نتیجه  در  اکنون  شوند.  آب  ضیاع 

جلوگیری می شود. 

افزایش  محصوالت  زراعتی و زمین های قابل  زرع

دارای  قریه  این  کنند.  می  زندگی  دانشمند  قریه  در  باشنده     ۶.۰۰۰ تقریباً 

بیش از ۵۰۰ هکتار زمین زراعتی بوده، ولی قبل از بازسازی کانال مذکور فقط 

حدود ۳۹۰ هکتار زمین به دلیل کمبود آب کشت و زرع می شد. امروز، متام 

از ناحیه کمبود  ۵۰۰ هکتار زمین قابل زرع و کشت  میباشد و هیچ نگرانی 

آب وجود ندارد. 

بازسازی کانال در جوالی ۲۰۱۲ میالدی آغاز و در اکتوبر سال ۲۰۱۳ به پایه   

این  اکامل رسید. کانال مذکور ۱ کیلو مرت طول و حدود یک مرت عرض دارد  

کانال  توسط پروژه تنظیم آب در مزرعه  به ارزش  ۷.۵ میلیون افغانی )تقریباً 

۱۳۰.۰۰۰ دالر امریکائی(  اعامر گردیده است. 

ما دیگر از خشکسالی مانند  
سابق هراس نداریم. اکنون آب مستقیامً 

و بدون هیچ نوع ضایعات به جا های    
می رسد که به آب رضورت دارد.

”–خان زاده، یک تن از دهاقین در قریه دانشمند
“

محب الله افضلی، یک تن از انجنیران پروژه تنظیم آب در مزرعه چنین می   

گوید: »بزرگرتین منفعت این کانال اینست که تقریباً ۱۴۵ هکتار زمین بیشرت را 

برای کشت و زرع در اختیار اهالی این قریه قرار می دهد.« 

می  دانشمند،  قریه  بزرگان  شورای  اعضای  از  یکی  ابراهیم،  محمد  حاجی   

گوید که بازسازی کانال نه تنها باعث جلوگیری از ضیاع آب شده، بلکه کمک 

کرد، تا آب به متام منطقه و با رسعت برسد. 

ابراهیم میفزاید: »ارزیابی های ما ثابت می سازد که قبل از پروژه، حد اقل   

چهار انچ آب به زمین جذب و ضایع می شد. معموالً چهار ساعت طول می 

تا آب به منطقه ما می رسید، ولی اکنون در ظرف نیم ساعت آب به  کشید 

منطقه ما می آید.« 

افزون بر منفعت در عرصه آبیاری، بعضی از خانواده های در این قریه از   

آب کانال برای مقاصد غیر زراعتی نیز استفاده می کنند. زی شاه ۱۲ ساله یکی 

از جوانان محل و از مستفید شوندگان این پروژه است.  کانال از نزدیکی خانه 

شان  عبور می کند و خانواده وی از آب کانال برای شسنت کاال و ظروف استفاده 

می کنند. وی چنین اظهار منود: »در گذشته آب گل آلود و ناپاک بود، ولی حاال 

شام می بینید که آب چقدر شفاف و پاک است.« 

/6۹ صندوق بازسازی افغانستان/۳0      گزارش ششامهه/
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از  پروژه  این  پوشش  زراعتی درساحات تحت  محصوالت 
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. در حال حارض رسوی ۱۷۰ پروژه تکمیل شده 
و  شده  ترتیب  پروژه   ۱۵۵ طرح  جمله،  اين  از  که  است 
قرارداد برای اعامر ۸۶ پروژه عقد شده است. حدود ۷۶ 
می  زمین  هکتار   ۱۶۰۰۰ تقریباً  گیرنده  بر  در  که  پروژه 

شود، تکمیل شده است.
مجموع  در  میالدی،   ۲۰۱۵ سال  مارچ  ماه   ۱۵ الی   
مالداری  و  آبیاری  زراعت،  وزارت  کارمندان  از  تن   ۱۴۸
در  مالداری  و  آبیاری  زراعت،  های   ریاست  و  مرکز  در 
والیات جهت کسب آموزش های الزم به خارج از کشور 
در  کارمندان  از  تن   ۲۵۷ مجموع،  در  اند.  شده  فرستاده 
رابطه به موضوعات مختلف، چون مدیریت آب در مزرعه، 
میتودهای عرصی آبیاری، سیستم افزایش میزان تولید برنج، 
کنرتول کیفیت و حصول اطمینان از کیفیت، و بسیج سازی 
های  آموزش  آن،  بر  عالوه  اند.  دیده  آموزش  اجتامعی 
داخل خدمت به گونهء دوامدار توسط کارکنان پروژه برای 
کارمندان ریاست آبیاری در سطح والیات ارائه می گردد. 
زراعت،  وزارت  ساحوی  دفاتر  برای  ساختامن  پنج  اعامر 

آبیاری و مالداری تکمیل شده است.

پروژه انکشاف سکتور انرژی 
افغانستان

۶۰ میلیون کمک بالعوض

این پروژه دولت افغانستان را در عرصه افزایش دسرتسی به 
برق و افزایش کمیت برق، که برای صارفین در مراکز شهر 
پلخمری، چاریکا، گلبهاروجبل الرساج حامیت مینامید. این 
بازسازی  توزیع،  بازسازی سیستم  پروژه شامل سه بخش: 
و  ماهیپر،  و  نغلو  آبی  برق  های  دستگاه  سویچبوردهای 
مساعدت در حصه ارتقای ظرفیت های اداری و مدیریت 

پروژه با وزارت انرژی وآب، میباشد.
این  از طریق  برق  توزیع  لین  کیلو مرت  اکنون، ۴۹۵  تا   
پروژه متدید گردیده است. در مجموع ۲۴۶۶۷ کیلو ولت 
جبل  و  گلبهار  چاریکار،  های  درولسوالی  جرناتور  امپیر 
الرساج نصب گردیده در حالیکه درشهر پلخمری ۱۷۲۰۹ 
پروژه  این  است.  شده  نصب  جرناتور  امپیر  ولت  کیلو 
راجهت  جدید  واحد  یک  آب  و  انرژی  وزارت  درچوکات 

یک  مینامید.  ایجاد  برق  جویی  ورصفه  موثریت  بهبود، 
در  آگاهی دهی  ملی  پروگرام  تا  گردید،  استخدام  مشاور 
مورد موثریت انرژی را روی دست گیرد،  که این کار در 
دیگر  قراردادی  کارمند  یک  گردید.  تکمیل   ۲۰۱۴ جوالی 
برای سه پروگرام توضیح موثریت انرژی استخدام گردید، 

که هر سه پروگرام نیز تکمیل گردیده است. 

پروژه منابع دهليز های افغانسان
۷۰ میلیون دالر کمک بالعوض )بودجه پیشنهادی(

این کمک بالعوض پیشنهادی زمینه انرا فراهم مینامید، تا 
افغانستان بتواند زیربنا های نرم ابزار و سخت ابزار الزم 
را جهت انکشاف صنایع استخراجی جهت رشد همه جانبه 

اقتصاد این کشور بکار بربد. 
است:  متمرکز  عرصه  چهار  باالی  بالعوض  کمک  این   
)الف( اماده گی برای رسمایه گذاری در عرصه زیربناهای 
منابع که شامل حامیت رسمایه گذاری خصوصی،  دهلیز 
)ب(  میباشد  رسکها  مراقبت  و  حفظ  و  رسکها  بازسازی 
از  اموخنت  زمینه  اوری  فراهم  بشمول  معیشت  بخش 
همچنان  و  داخلی  مواد  استفاده  افزایش  جهت  یکدیگر 
تبادل تجارب و اموخنت از مهارت های یکدیگر )ج( بخش 
محیط زیست و تاثیرات اجتامعی بشمول شناسایی زمین 
مورد نیاز و حامیت از آماده ساخنت ان برای تطبیق پروژه 
محلی  انکشافی  های  موافقتنامه  تطبیق  همچنان  و  ها 
)د( تقویت  توامنندی همکاری ها میان سکتور دولتی و 
راستای  در  دولتی  غیر  مؤسسات  از  و حامیت  خصوصی 

حسابدهی، تطبیق پروژه و اگاهی عامه.

مشخصاً هدف این کمک بالعوض پیشنهادی بدست آوردن 
موارد ذیل میباشد:

و . ١ دولتی  )مشرتکاً  مختلط  ویا  دولتی  گذاری  رسمایه 
خصوصی( باالی پنچ پروژه زیربنایی بزرگ، تا از این 
طریق مواد مورد نیاز انتقال داده شده و زمینه برای 
کار های بازسازی قبل از اغاز مرحله بعدی رسمایه 

گذاری های صنایع استخراجی مهیا گردد.
زمان سفر برای مردم و انتقال مواد استخراجی باید به . ٢

احد اقل در شاهراه های کلیدی کاهش داده شود.
گذاران . ٣ رسمایه  رضورت  براساس  ماهر  کار  نیروهای 

فراهم گردد، تا ۷۰ الی ۸۰ فیصد کار های مستقیم 
 ۵۰۰۰۰ و  شده  مهیا  محل  مردم  برای  سکتور  این 
الی ۸۰۰۰۰ تن در سالهای نخست درصورت رسمایه 

گذاری کافی و زمان معیین استخدام گردند. . 

می باشد؛ قرارداد برای طرح نقشهء برای مساعدت های 
حقوقی )پالیسی کلی برای مساعدت های حقوقی توسط 
دولت( و چارچوب مقرراتی برای مساعدت های حقوقی، 
ارزیابی نیازمندی های برنامه آموزشی برای محاکم و دفاتر 
اصالحات  میباشد؛  شدن  تکمیل  حال  در  مدافع  وکالی 
خدمات ملکی در اداره لویه څارنوالی طبق پالن در حال 
تطبیق است. )شامری از پست های کلیدی اعالن شده  و 
شده  استخدام  رقابت  پروسهء  طریق  از  جدید  کارمندان 
اند(؛ برنامه های آموزشی برای څارنواالن در مورد جرایم 
مرکز  اعامر  و  است؛  اجراء  حال  در  اداری  فساد  و  اداری 
معلوماتی ودفرت اداره سرته محکمه و دو دفرت والیتی دیگر 

این نهاد تکمیل شده اند.
هشت دفرت مساعدت های حقوقی مورد حامیت قرار   
فعال  و  ایجاد  حقوقی  های  مساعدت  دفرت  دو  و  گرفته 
گردیده اند. بیش از ۶۰ فیصد کارمندان خدمات ملکی در 
به سیستم رتب و معاشات معرفی شدند.  لوی څارنوالی 
ترمیم  و  څارنوالی  دفرت  دو  و  استیناف  دو محکمه  اعامر 
پیرشفت  است.  شده  تکمیل  څارنوالی  لوی  مرکزی  اداره 

های قابل مالحظهء در عرصهء تطبیق شبکه های تکنولوژی 
معلوماتی آزمایشی در اداره مرکزی لوی څارنوالی و محاکم 
پنج  است.  گرفته  صورت  کابل  در  استیناف  و  ابتدائیه 
البراتوار حقوقی توسط سرته محکمه و لوی څارنوالی ایجاد 

شده اند. 
اصالحات  راستای  در  جامع  اهداف  دارای  پروژه  این   
خدمات  نظارتی  مناسب  چارچوب  یک  طرح  و  ساختاری 
تقاضا  اساس  به  ایجاد ساختار مناسب  باشد.  حقوقی می 
برای خدمات حقوقی نیازمند موضوعات مورد بحث میان 

بانک جهانی و نهاد های عدلی و قضایی می باشد.
 

پروژه تنظيم آب در مزرعه 
۲۵ میلیون دالر کمک بال عوض

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

 دهاقین مشغول در باغ های میوه خود،

 که از آموزش و کمک های تخنیکی پروژه

 های دولت بهره مند گردیده اند. این پروژه

 ها توسط صندوق بازسازی افغانستان به

 منظور کمک به دهاقین در عرصه فعالیت

 های زراعتی و افزایش محصوالت شان

.حامیت میگردد

/۳۳ صندوق بازسازی افغانستان/۳2
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مستقل  کميسیون  و  مالیه  وزارت  آن  کنندهء  تطبیق 
اصالحات اداری و خدمات ملکی، میباشد.

اداری  اصالحات  مستقل  کمیسیون  و  مالیه  وزارت   
کنند.  می  تطبیق  را  پروژه  این  مشرتکاً  ملکی  خدمات  و 
و  منوده  تصویب  را  اساسی  عملیاتی  های  پالیسی  دولت 
وزارت های زراعت و مخابرات به عنوان نخستین وزارت 
امر به  این  اند.  این پروژه تعیین گردیده  ها برای اجرای 
وزارت ها اجازه می دهد، تا شامر زیاد از کارمندان خدمات 
ارتقای  اصالحات  پروگرام  تطبیق  جهت  را  مسلکی  ملکی 
وزارت  های  برنامه  منایند.   استخدام  نتیجه  برای  ظرفیت 
های معادن، کار و اموراجتامعی، شهدا و معلولین تصویب 
گردیده است. این درحالیست که وزارت صحت عامه در 
در  که  ها،  وزارت  سایر  با  انکشافی  برنامه  نهایی  مرحله 
مراحل مختلف انکشافی هستند، قرار دارد. به طور مثال ) 

وزارت های معارف، انکشاف دهات و تجارت(. 
پروگرام ارتقای ظرفیت مبتنی بر نتایج، درحال حارض ۹۹   

فواید الزم برای گسرتش اقتصاد در سطح مرکز و محالت . ٤
برای کمپنی های داخلی فراهم گردد، تا آنان حد اقل 
۱۵ اقالم مورد نیاز و خدمات دریای امو و عینک را 
برعالوه ۵۰ فیصد )ارزش( مواد مورد نیاز و خدمات 

را مهیا منایند.
استمالک زمین  در مسیر های پیشنهاد شده جهت اعامر . 5

رسک، ایجاد خط ریل، و مسیر انتقاالت از طریق طی 
مراحل قانونی صورت گريد.

و  انکشافی محل غرض ترشیک مساعی  موافقتنامه های 
معادن  بزرگ  های  گذاری  رسمایه  چارچوب  در  همکاری 

استخراجی صورت گیرد.
در حال حارض، این پروژه به هزینه  بالعوض ۲،۷ میلیون   
پرداخت می  پروژه  آماده سازی  برنامه  از سوی  که  دالر، 
های  وزارت  سوی  از  و  است  شدن  آماده  درحال  گردد، 

معادن و پطرولیم و فواید عامه به پیش برده میشود. 

پروگرام ارتقای ظرفيت مبتنی بر 
نتایج افغانستان
١٠٠ میلیون 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 بودیجه 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( خانه های مشخص،  وزارت  در  و چهار( 
مديريتی، )٤( تربیه کارمندان ملکی، و )۵( مدیریت پروژه، 
نظارت و ارزیابی، میگردد، فراهم خواهد شد. این پروژه 
از ماه جنوری ٢٠١٢ آغاز به فعالیت منوده، که نهادهای 

 زمین شناسان یا جیولوجیست ها در

 مسیر ساحه معدن منابع طبیعی،

 دولت با رشکای انکشافی در حال کار

 جهت حصول اطمینان از انکشاف

 پایدار منابع طبیعی. پالن انکشافی

 محل شامل ساخت رسک به منظور

 دسرتسی ساحات دوردست، مکاتب،

 مجتمعات جدید مسکونی برای

. کارگران معدن و خانواده های شان

پست فعال مدیریت ارشد را متویل منوده، و ۴۵ پست دیگر 
در مراحل مختلف استخدام قرار دارند. کارمندان دولتی که 
از سوی پروگرام متذکره متویل می گردند، شامری از ریاست 
های کلیدی و مهم را در تعدادی از وزارت ها اداره می 
منایند.  این پروگرام هم چنان برنامه هآمهنگی معاشات 
مشاورین تحت حامیت متویل کنندگان را، که توسط بانک 
این برنامه  جهانی رهربی می گردد، تشویق می کند، که 
میزان تعیین شده حقوق )معاشات( توسط پروگرام ارتقای 
ظرفیت برای مشاورین پروژه های مربوط تطبیق می کند. 
اجراء شد و  پروژه در فربوری ۲۰۱۴  بازبینی میان مدت 
طرح ساختار مجدد به منظور ترسیع پیرشفت ها نیز به 

زودی روی دست گرفته خواهد شد. 

 پروگرام حمایت محلی پروژه انتقال 

برق از آسيای ميانه به جنوب آسيا 
)CASA – CSP( ۱٠٠٠ –

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: 
پروژه های  برای  اول، کمک بالعوض محلی  در بخش   
فرعی وجوه مالی مستقیم را در اختیار محالت قرار می 
متویل  را  اقتصادی  زیربنای  فرعی  های  پروژه  تا  دهد، 
پروژه های فرعی در سکتور برق داده  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. 
این  باشد.  می  پروژه  تطبیق  از  حامیت  سوم  بخش   
بخش شامل یک بخش فرعی به نام نظارت جانب ثالث 
می باشد. بخش چهارم پروژه تامین روابط و آگاهی دهی 
می باشد که فعالیت های برنامه وسیع ارتباطات و ترشیک 
را  مربوطه  والیات  در  ذیربط  دستاندرکاران  با  معلومات 
به  دهی  آگاهی  به  ویژه  توجه  البته  و  کند  می  متویل 

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 
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تطبیق، توقع می رود، که پروگرام حامیت ساحوی محالتی 
را کمک و حامیت کند، که در امتداد دو کیلومرتی ساحه 
تطبیق و نفوذ  پروژه انتقال برق )کاسا – ۱۰۰۰( قرار دارند. 
به نظر میرسد که تقریباً ۷۰۰ محل در بیشرت از ۲۳ ولسوالی 
در شش والیت موجود است، که بیش از 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 خطرات بلند، 
انعطاف پذیری نسبی در خصوص کار با محالت بیشرت در 
خارج از حوزه تطبیق و نفوذ پروژه در نظر گرفته خواهد 

شد. 

 برنامه انکشافی شاروالی کابل

۱۱۰ میلیون دالر کمک بالعوض

دارد.  عهده  به  را  پروژه  تطبیق  مسئولیت  کابل  ښاروالی 
به  دسرتسی  افزایش  )الف(  از:  عبارتند  پروژه  اهداف 
خدمات اساسی شهرداری در ساحات مشخص شهر کابل؛ 
کابل؛  ښاروالی  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  های رسکسازی  ریاست  به  شده  فراهم  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.
انکشافی شاروالی  برنامه  اپریل ۲۰۱۴ که  تاریخ ۱۱  از   
پرداخت  دالر  میلیون   ۱۴،۶ مبلغ  گردیده،  منظور  کابل 
گردیده است. تاکنون ۲۵ گذر نو سازی گردیده که از آن 
۳۰۰۰۰ نفراز آن مستفید گردیده اند. این درحالیست که 
بیشرت از ۶۸۰۰۰  متعلم از پروژه های اجرا شده در مناطق 
مختلف شهر کابل مستفید گردیده اند. ۱۵ گذر دیگر نیز 
برای سال آینده شامل این برنامه گردیده است، که بیشرت 
از ۱۱۶۰۰۰ نفر از آن مستفید خواهند گردید. از میان چهار 
قرارداد بازسازی رسک های اصلی یعنی مزدحم و پررفت و 
آمد، که در سال ۲۰۱۳ عقد گردیده بود، سه تای آن تکمیل 

گردیده است. 

 پروژه بهبود موثریت ترانسپورت 

شهری کابل  
۹۰.۵ میلیون دالر کمک بالعوض  

جریان  و  ها  رسک  وضعیت  بهبود  هدف  به  پروژه  این 
یافنت ترافیک در شامری از رسک های شهر کابل راه اندازی 
جاده  زیرساخت  بهبود  روی  مذکور  پروژه  است.  گردیده 
ها و فراهم آوری کمک های تخنیکی برای ښاروالی کابل 
باشد. رسمایه گذاری در  در ساحات مشخص متمرکز می 
زیربنای جاده های کلیدی وضعیت اتصال را بهبود بخشیده 
و کابل را بیشرت فراگیر می سازد و در عین زمان کمک های 
طریق  از  را  کابل  ښاروالی  تدریج  به  آموزشی  و  تخنیکی 
اجرای فعالیت های پذیرفته شده بین املللی به یک نهاد 
مدرن پالنگذاری و تطبیق کننده مبدل می سازد. ښاروالی 
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 
ارزیابی حد  از طریق  ارتقای ظرفیت ترافیک  شد: )الف( 
اوسط رسعت وسایط نقلیه در اوقات غیر مزدحم سنجیده 
خواهد شد؛ )ب( مردم )در ساحه ۵۰۰ مرتی ساحه پروژه( 
در ساحات شهری در متام فصول سال به جاده ها دسرتسی 
خواهند داشت؛ )ج( فیصدی شبکه جاده های مزدحم شهر 

کابل، حد اقل در وضعیت مناسب قرار خواهند داشت. 
رقابت  ملی  پروسه  طریق  از  ساختامنی  های  قرارداد   
داوطلبی اعطاء گردیده و کار در این راستا در حال جریان 
می باشد. طی مراحل برای فراهم سازی این برنامه تکمیل 
شده و قرار داد ها نیز به زودی عقد خواهد گردید. کار 
رسوی و دیزاین کانال وزیر آباد تکمیل گردیده و درحال 
دارد.  قرار  پروژه  مدیریت  واحد  بازنگری  تحت  حارض 
گردیده  پرداخت  دالر  میلیون   ۱۱،۲ پروژه  این  به  تاکنون 

است. 

پروژه ملی باغداری و مالداری
۱۰۰ میلیون 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 
حاصلخیزی و تولیدات عمومی محصوالت باغداری و بهبود 
در تولیدات مالداری و صحت حیوانی، کمک خواهد کرد. 

اساس  به  هدف  این  به  رسیدن  جهت  تخنیکی  سرتاتیژی 
آرایه خدمات ترویجی و حامیه از رسمایه گذاری از طریق 
سیستم های پیرشفته میباشد. این پروژه دارای سه بخش 
مالداری  تولیدات  )ب(  باغداری  تولیدات  )الف(  میباشد: 
و حامیت  برنامه  تطبیق  مدیریت  )ج(  حیوانی  و صحت 
تخنیکی. این فعالیتها در ۱۲۰ ولسوالی در گذشت زمان با 
در نظرداشت وضعیت ساحه  در ۲۳ والیت تطبیق خواهد 

شد.
هدف پروژه ترویج منودن شيوه های پیرشفته زراعتی   
توسط دهاقین مورد نظر پروژه با تطبیق تدریجی سیستم 
خدمات زراعتی توسط دهقان و حامیت از رسمایه گزاری 
میباشد. ارایه خدمات توسط دهاقین زمینه را برای افزودن 
مورد  منودن خدمات  تعیني  در  دهقان  عملی  گیری  سهم 
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.
هدف پروژه ملی باغداری و مالداری این است که در   
مرحله آخر شش سال این پروژه نتایج کلیدی ذیل  بدست 
اید: ۷۵۰۰۰ دهقان مورد نظر را شیوه های مناسب باغداری 

آموزش داده شده، آن را اموخته و مفاد انرا بطور درست 
درک منوده است، ۶۰۰۰ هکتار باغ بصورت مستقیم و یا 
غیر مستقیم بازسازی شده است، ۸۰۰۰ هکتار باغ جدید 
زنده،  های  نهال  میزان  فیصد   ۷۰ با  انگور(  باغ  )بشمول 
احداث گردیده، ۸۰۰ هکتار تاکستانها چيله سازی، در ۵۰۰ 
احداث، ۲۰۰۰۰  )پسته(  با زرع  هکتار زمین های خشک 
واحد های تولید سبزیجات ایجاد، ۵۰ فیصد دهاقین مورد 
نظر مالداری  پیامهای الزم را در امور مالداری عملی منوده، 
پوشش  تحت  ساحات  در  بروسیلوزس  مرض  فیصد   ۷۵ و 

پروژه کاهش یافته است.
الی دسمرب سال ۲۰۱۴ میالدی، پروژه مذکور ایجاد باغ   
ها در مساحت ۵۳۰۰ هکتار زمین را)در حالی که هدف 
مورد نظر ۲۰۰۰ هکتار بوده است( متویل منوده است، که 
قبل  والیاتیکه  در  ها  باغ  این  صد  در   ۳۰ آن  مجموع  از 
تحت پوشش این پروژه قرار نداشتند، می باشد. به همین 
باغ ها  ترتيب، دستاورد های چشمگیر در عرصهء اصالح 
نیز بدست امده، چنانچه ۲۹۷۳۳ هکتار زمین مورد اصالح 
قرار گرفته در حالیکه هدف مورد نظر ۲۰۰۰ هکتارزمین 
بوده است. افزون بر آن، تقاضا از مستهلیکن  مورد نظر 
برای حامیت از کشت سبزیجات بسیار بلند بوده و برنامهء 

 یک مرد با کراچی در رسک مزدحم

 شهر کابل که توسط برنامه بهبود

 موثریت ترانسپورت شهری کابل اعامر

 گردیده است. هدف پروژه بهبود

 وضیعت رسک ها و جریان یافنت

 ترافیک در شامری از رسک های شهر

.کابل میباشد
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برنامه های آموزشی 
که باعث افزایش محصوالت باغداری شده اند

دهاقین در والیت هرات شاهد افزایش در محصوالت زراعتی و هم چنان طول عمر باغ های شان هستند، •   
که این افزایش در نتیجهء برنامه آموزشی و حمایت تخنیکی بمیان آمده، که توسط پروژه ملی باغداری و 

مالداری )NHLP( فراهم گردیده است.
تقریباً ۱8۶ مودل  باغ  در منطقه غربی والیت هرات و به حمایت پروژه ملی باغداری و مالداری ایجاد •   

گردیده که هدف از ایجا این باغ ها کمک به دهاقین جهت تولید محصوالت در بازار های تجارتی می باشد. 
پروژه مذکور توسط وزارت زراعت، مالداری و آبیاری و به همکاری صندوق بازسازی افغانستان •   

)ARTF( تطبیق می گردد. 

ک موتر به آهستگی از مسیر تنگ و خامهء که دو طرف آن ي

توسط دیوار های گلی احاطه شده بود، در حال حرکت بود؛ 

این دیوار های گلی چهار اطراف باغ ها و مزارع همجوار را 

احاطه کرده بود. موتر مذکور در مقابل دروازه ورودی یکی 

از این باغ ها در قریه شادی جان، در رشق ولسوالی انجیل 

والیت هرات توقف کرد. 

این  و شناخته شده  دهاقین معروف  از  یکی  مذکور  باغ  مالک  احمد،  گل   

قریه است. مزرعه بسیار وسیع و فراخ وی شامل یک باغ، زمین زراعتی و یک 

ساختامن در حال اعامر می باشد. باغ وی اکنون نسبت به هر وقت دیگر مثر 

وحاصل بیشرت می دهد، که این افزایش در نتیجه برنامه آموزشی بوده که گل 

احمد از طریق برنامه های پروژه ملی باغداری و مالداری )NHLP( در مورد 

فعالیت های بهرت زراعتی برای دهاقین بدست آورده است. 

گل احمد گفت: »من انواع مختلف میوه جات را در این باغ دارم. در گذشته   

من مجبور بودم که اکرثاً این درختان میوه دار  را دوباره غرس کنم و هیچ کس 

نبود تا مرا رهنامئی کند که حد اقل پنج مرت فاصله را میان درختان میوه دار 

مراعات کنم و محصوالت من هم ضعیف و ناچیز بود. اکنون من می دانم که ما 

باید در یک جریب زمین ۶۶ نهال غرس کنیم. با این طریق هم عمر محصوالت 

و هم چنان عمر درختان میوه دار بهرت می شود و این ۶۶ نهال به اندازه ۲۰۰ 

نهال که به درستی مراقبت نشود، مثر و میوه می دهد.« 

پروژه ملی باغداری و مالداری بهرتین فعالیت های ]زراعتی[ را ترویج می بخشد

 

زراعت عمده ترین منبع عایداتی برای افغان ها در روستا ها می باشد. پروژه 

ملی باغداری و مالداری که توسط وزارت زراعت، آبیاری و مالداری به همکاری 

زندگی  سطح  بهبود  آن  هدف  گردد،  می  تطبیق  افغانستان  بازسازی  صندوق 

افغان ها در روستا ها از طریق ترویج بهرتین فعالیت های زراعتی برای افزایش 

محصوالت زراعتی و کیفیت بهرت باغداری می باشد. 

و  باغداری  ملی  پروژه  یابی  بازار  بخش  مسئول  رویان،  الله  بسم  آقای   

در  انحا  از  نحوی  به  »ما  گوید:  می  چنین  غربی هرات  والیت  برای  مالداری 

دستآورد ها، عواید و فرصت ها برای دهاقین کمک می کنیم.« 

وی افزود: »افزون بر آن، ما برای دهاقین ابزار مانند دستگاه قطع کننده یا   

قیچی دهقانی، سبد برای جمع آوری محصوالت، و غیره فراهم می سازیم و 

هم چنان آن ها را در قسمت بسته بندی معیاری محصوالت کمک می کنیم. 

در مجموع، هدف این است که زمینه بهرتبرای ورود محصوالت به بازار های 

تجارتی مساعد گردد.«

در گذشته ما بی تجربه بودیم  
و قلمه های ما به خوبی رشد و منو منی کرد،

ولی اکنون شام به خوبی دیده می توانید که    
کشت ما چقدر خوب رشد کرده   

و به مرور زمان بهرت و قوی تر منو خواهد کرد.

”–فیض احمد، یک تن از دهاقین در قریه نوین باال

در والیت غربی هرات، تا اکنون ۱۸۶ مودل باغ ایجاد گردیده که ۱۲۹ آن در “  

ولسوالی انجیل موقعیت داشته و متباقی ۵۷ باغ آن در ولسوالی گذره موقعیت 

دارند. 

والیت  انجیل  ولسوالی  باالی  نوین  قریه  گان  باشنده  از  یکی  احمد،  فیض   

هرات، یکی دیگر از مستفید شونده گان پروژه ملی باغداری و مالداری است. 

او از طفولیت به دهقانی روی آورده است. فیض احمد پدر هشت فرزند است، 

که چهار فرزندش متعلم مکتب هستند. 

به اساس رهنامئی های کارمندان پروژه ملی  فیض احمد معتقد شده که   

باغداری و مالداری، وی شاهد تغییر و بهبود بی سابقه در محصوالت خود می 

باشد. »آن ها برنامه های آموزشی را برای ماعملی و راه اندازی کردند و زمینه 

را برای دسرتسی ما به قلمه های خوب فراهم ساختند. ما در گذشته بی تجربه 

بودیم و قلمه های ما به خوبی رشد و منو منی کرد، ولی اکنون شام مشاهده 

کرده می توانید که چگونه قلمه های ما به خوبی رشد کرده و به مرور زمان 

بهرت و قوی تر منو خواهد کرد. کارمندان پروژه ملی باغداری و مالداری ما را در 

قسمت فعالیت های زراعتی مانند کشت و خیشاوه آموزش داده اند.« 

/۷۷ صندوق بازسازی افغانستان/۳8      گزارش ششامهه/
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 ۳۷۸۱۶( را  مالحظهء  قابل  افزایش  مجموع  در  ساالنه 
با ۱۲۰۰۰ قطعه مورد نظر( نشان می  قطعه در مقایسه 
دهد. پروژه ملی باغداری و مالداری به حامیت از رسمایه 
بر  عالوه  دهد.  می  ادامه  جدید  های  عرصه  در  گذاری 
سایر موضوعات، پروژه مذکور شیوه های تولید را موفقانه 
معرفی منوده، تا مدت سبزیجات را از طریق ایجاد تقریباً 
۹۰۰ برنامه مبتنی بر استفاده مقدار اندک گاز گلخانه ئی 
طوالنی تر ساخته؛ فضای محصوالت بیشرت در زمین های 
 ۲۰۰ ایجاد  از  قبلی  حامیت  طریق  از  را  زراعتی  خشک 
هکتار باغ های پسته با میزان تنوع بلند )هر چند هدف 
۱۲۴۰ هکتار در نظر گرفته شده بود( ایجاد کند؛ و مدرنیزه 
باغ  هکتار   ۲۶ ایجاد  از طریق  را  باغداری  ساخنت سکتور 
دارای حجم بلند و متوسط ترویج مناید. عالوه برآن، ۵۰۰۰ 
را  شان  کامل  های  تجربه  مقوی  های  غذا  کنندهء  تولید 
انجام داده اند. این درحالیست که شیوه آبیاری قطره یی 
در ۸۲۳ هکتار زمین اجرا شده و ۵۰ خانه مخصوص خشک 

کردن کشمش نیز به هدف بهبود کیفیت تولید کشمش، 
اعامر گردیده است. 

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 
ساحوی وترنری خصوصی و ۷۶ کارمند وترنری والیتی برگزار 
کرد. در خصوص تولید، ارائه پیام های توسعه توام با توزیع 
)هر  ذینفع  افراد   ۳۱۵۴۰ به  بهرت  تکنولوژی  های  بسته 
چند هدف مجموعی ۳۰۰۰۰ تعیین شده است( در ۱۳۸ 

ولسوالی در ۱۹ والیت رویدست گرفته شده است. 
طرح برنامه قراردادی صحت و حفظ الصحه حیوانات در   

قدم نخست روی برنامه کنرتول تب مالت )بروسیلوسیس( 
در ۳۴۸ ولسوالی در ۳۴ والیت متمرکز بود. از طریق این 
گاو های  متام  )۴۰ درصد  گاو جوان  گله  برنامه، ۷۸۲۰۰۰ 
موجود در کشور( و ۴،۱ میلیون گوسفند و بز )۴۰ درصد 
متام گوسفند ها و بزهای موجود در کشور( واکسین گردیده 
اند. رسپرستی و نظارت از برنامه تطبیق واکسین به صورت 
مشرتک توسط وزارت زراعت، آبیاری و مالداری و مسوولین 

پروژه ملی باغداری و مالداری صورت گرفته است. 
  

برنامه نتيجه )برنامه روش 
غيررسمی آموزش تعليمی و 

شغل  در افغانستان(  
۱۵ میلیون دالر کمک بالعوض

هدف پروژه مذکور افزایش ظرفیت برای کاریابی و درآمد 
بلند مردان و زنان جوان افغان در مناطق مشخص روستائی 
و  تعلیمی  آموزش  غیررسمی  روش  ذریعه  شهری  نیمه  و 
شغل، می باشد. این پروژه از سه بخش تشکیل شده است:
بخش اول: بهبود دسرتسی  به تعلیامت و آموزش های   
تخنیکی و مسلکی غیر رسمی. بنیاد  این بخش برین باور 
است که شامری زیادی از مردان و زنان جوان بین ۱۸ الی 
۳۵ سال فاقد سواد و مهارت ها در افغانستان وجود دارد. 
آنها جهت رقابت در بازار کار کامال بدون آماده گی وارد 
درنهایت  و  نداشته   را  وظیفه  یافنت  توان  و  شده  عرصه 
قادر  به امرار معیشت آبرومندان نیستند. در نتیجه، تعداد 
ضد  های  فعالیت  به  زدن  دست  معرض  در  آنها  کثیری 
اجتامعی قرار میگیرند، که ممکن منجر به افزایش ناامنی 

و بی ثباتی در کشور گردد. 
های  آموزش  و  تعلیامت  کیفیت  بهبود  دوم:  بخش   
فراهم  برای  بخش،  این  تحت  کار.  بازار  و  غیررسمی 
ها  مشوق  غیررسمی  تعلیامت  و  ها  آموزش  گان  کننده 
آنها  فارغان  کاریابی  میزان  درصورتیکه  شد،  خواهد  داده 
با معیارهای پیش بینی شده مطابقت داشته باشد. دلیل 
این فعالیت اینست که مشوق ها  مستقیام مرتبط با نتایج 
بازار کار، احتامال سبب تشویق فراهم کننده گان خدمات 
مذکور میگردد، تا برای فارغان شان کار یا وظیفه به گونه 
اینست  فعالیت  این  اساس  عالوتا،  کنند.  فعاالنه جستجو 
بهبود  اشتغال( منیتواند  )مثال درآمد و  کار  بازار  نتایج  که 
یابد، مگر اینکه کیفیت خود تعلیامت و آموزش های غیر 
رسمی بهبود یابد. بنابرین، فراهم کننده تعلیامت و آموزش 
های غیر رسمی تشویق میگردند، تا کیفیت آموزش ها و 
تعلیامت شانرا بهبود ببخشند، تا باشد که به گونه بهرت به 

تقاضای کارفرمایان، که درصدد جستجوی کارگران قسآم با 
مهارت واجد رشایط، که به اندازه کافی در افزایش درآمد 

آنها ممد واقع میشوند، پاسخ دهند. 
بخش سوم: عبارت ازتقویت ظرفیت نهادی وزارت کار   
و امور اجتامعی، شهداء و معلولین در عرصه های کلیدی 
مانند: )۱( تدارکات، )۲( مدیریت مالی و )۳( سیستم های 

معلوماتی بازار کار و نظارت بازار کار میباشد. 
تاکنون پیرشفت ها در روند ادغام سازی یا شامل ساخنت   
مهارت  انکشاف  عمومی   ریاست  با  نتیجه  جاری  برنامه 
ها که انتظار میرود،  در ماه می سال ۲۰۱۶ تکمیل گردد، 
عوامل  روی  مطالعه  یک  اجرای  است.   گرفته  صورت 
اجتامعی و محیطی این پروژه؛ استخدام یک رشکت عامل  
نظارتی، راه اندازی کمپاین آگاهی دهی و مطالعه عملی 
نیزصورت گرفته است.  این پروژه،  امکان سنجی  سازی و 
استخدام کارمندان محلی در برنامه نتیجه تکمیل گردیده 
تاکنون  آن  خارجی  کارمندان  استخدام  پروسهء  اما  است، 

تکمیل نگردیده است.

اصالحات اداره امور مالی عامه  
۷۳ میلیون دالر کمک بالعوض

امور مالی  از تقویت مدیریت  این پروژه عبارتند  اهداف 
و  داری  خزانه  تدارکات،  موثر  ساختارهای  ذریعه  عامه 
تفتیش مالی و سیستم ها در مطابقت با معیارهای سامل 
مدیریت امور مالی جهت نظارت، گزارش دهی و کنرتول، 

می باشد. 
امور  مدیریت  تقویت  از  عبارتند  پروژه  این  اهداف   
مالی عامه ذریعه ساختارهای موثر تدارکات، خزانه داری 
و تفتیش مالی و سیستم ها در مطابقت با معیارهای سامل 
مدیریت امور مالی جهت نظارت، گزارش دهی و کنرتول، 

می باشد. 
این پروژه دارای بخش های ذیل می باشد:  

تدارکاتی یک مشاور تسهیل  الف: اصالحات خدمات    
با  متمرکز  نظارت  از  حامیت  منظور  به  تدارکات:  کننده 
ارسال کارمندان موظف به وزارت های مربوطه. در حال 
حارض مشاورین  واحد پالیسی تدارکات وزارت مالیه، در 
رشف انکشاف و تطبیق یک سیستم مدیریت تدارکاتی می 
باشند و به گسرتش برنامه های آموزش پیرامون تدارکات 
پایتخت و هم در والیات برای همه وزارت های  هم در 

مربوطه ادامه خواهد داد. 
ب: اقدامات جهت اصالحات مدیریت امور مالی: به منظور 
داری جهت  ریاست خزاین  پالیسی   از همکاری  حامیت 

 یک دهقان در حال استفاده از تخیک

 ها و شیوه های جدید که از کورس

 های آموزشی که توسط پروژه ملی

 باغداری و مالداری راه اندازه شده،

 آموخته است. این پروژه ترویج شیوه

 های پیرشفته زراعتی توسط دهاقین

 مورد نظر جهت افزایش محصوالت و

 در کل حاصالت باغ ها را مورد هدف

  .قرار میدهد
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تامین عملکرد بلند و با کیفیت; توجه روی رسارسی سازی 
خواهد  متمرکز  مالی  خدمات  کارکنان  در  کارکردها  این 
معلوماتی  و  مالی  مدیریت  سیستم  گسرتش  تحکیم  بود. 
گرفته  قرار  مالی  متویلی  مورد  نیز  والیات  به  افغانستان  
برای  اداری  های  سیستم  انکشاف  برای  حامیت  و  است 
وزارت های مربوطه، میباشد. ارتقای ظرفیت در کارکردهای 
مدیریت مالی در رسارس سکتور عامه نیز مورد متویل مالی 
قرار گرفته است. عالوه برآن، ایجاد چارچوب حقوقی برای 
محاسبان مسلکی  و کمک در آموزش محاسبان مسلکی نیز 

مورد حامیت قرار گرفته است. 
تفتیش  از  عبارت  عملکردها:  و  اصالحات  تفتیش  ج:   
داخلی – به منظور متویل خدمات مشاورین جهت رهربی 
ارایه آموزش داخل خدمت  تفتیش های کلیدی داخلی و 
میباشد. آموزش ابتدائی برای همه کارمندان تفتیش داخلی 
نیز مورد حامیت قرار گرفته است; اموزش های پیرشفته تر 
برای کارمندان، که آموزش ابتدائی را به پایان رسانده اند، 
نیز فراهم می گردد. تفتیش خارجی – به منظورهمکاری 
تخصص  دانش،  انکشاف  جهت  تفتیش  عالی  اداره  با 
نتایج  و  خدمات  از  استفاده  راستای  در  آن  های  رویه  و 
سایر مفتشین و متخصصین در مطابقت با معیارهای بین 
املللی تفتیش، بخصوص برای تفتیش پروژه ها انجام میابد. 
حامیت از خدمات مشاورین به منظور آموزش کارمندان و 
رهربی بررسی های مستفل باکیفیت بلند از کلیه فعالیت 
در  مربوطه  وزارت   ٩ بودجه  تحت  های  عملیات  و  ها 
نیز صورت خواهد گرفت. همچنان،  پروژه،  جریان مدت 
حامیت جهت متویل آموزش اعضای کمیته محاسبات عامه، 

صورت میگیرد. 
نظارت  از  حامیت  منظور  به  اصالحات:  مدیریت  د:   
از همکاری تخنیکی و گزارش دهی در رابطه به معیارها 
انجام میشود. مالی عامه  امور  و رهنامیی های مدیریت 

عالوتآ، اصالح مدیریت برشی در وزارت مورد حامیت قرار 
خواهد گرفت. 

پیرشفت ها تا به امروز  در زمینه های ایجاد چهارچوب   
قانونی برای تحکیم مدیریت مالی عامه، تصویب بودیجه 
یک  مدیریت  گذاشنت  اجرا  به  و  پارملان  سوی  از  جامع 
سیستم معلومات باکفایت مالی در همه ادارات حکومتی، 

به میان آمده است. 
اند  عبارت  ها  پیرشفت  این  از  آمده  دست  به  نتایج   
بودیجه  اکنون همه معامالت که درچهارچوب  )الف(  از: 
صورت می گیرد، درمطابقت با بهره برداری کنرتول خود کار 
یا اتومات از طریق سیستم معلومات مالی افغانستان انجام 

می شود )ب( گزارشهای ماهانه مالی حکومت مرکزی چاپ 
تازه  گزارشهای  توانند  می  عملیاتی  های  واحد  و  میگردد 
اجراات بودیجوی شان را از طریق سیستم معلومات مالی 
افغانستان در هر زمانی که خواسته باشند، تهیه کنند )ج( 
حکومت  ساالنه  مصارف  مالی،  شده  تفتیش  های  گزارش 
در  عامه  مالی  امور  مدیریت  قانون  اساس  بر  قطعیه(   (
جریان شش ماه پس از پایان سال مالی به پارملان سپرده 
میشود و )د( ۴۵۰۰۰۰ کارمند دولت تحت برنامه تثبیت 
شده معاشات ثبت نام  گردیده که از این جمله به تعداد 
انتقال   صورت  به  که  را  شان  معاشات  آنان  تن   ۲۹۰۰۰۰
میشود،  فرستاده  شان  بانکی  های  حساب  به  مستقیم 

دریافت می منایند. 
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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.
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