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 دسرتسی اهالی قراء و قصبات را به 

 تلويزيون و انرتنت مهیا میسازد بلکه اکنون 
انها میتوانند از طرف شب به  

مطالعه و کار خود ادامه دهند، که   
اين خود باعث تغيري کيفيت زنده گی
     شان گرديده است.
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۲۳

راپور انکشاف جهانی 
سال ٢٠١٣ ایجاد زمینه 

اشتغال مؤجب ایجاد فرصت های موثر در روند انکشاف میگردداشتغال

ولسی جرگه بودجه ملی را تایید منود

راپور انکشاف جهانی، یکی از مهمرتین راپور ساالنه گروپ 

بانک جهانی، در ماه اکتوبر سال٢٠١٢میالدی به نرشرسید. 

اشتغال روی  در مورد  انکشاف جهانی سال ٢٠١٣:  راپور 

تاکید  شغل  ایجاد  جهت  خصوصی  سکتور  کلیدی  نقش 

منوده و بیان میدارد که چگونه ایجاد فرصتهای اشتغال در 

باشد.  موثر  زنجیرهء  یک  میتواند محرک  انکشاف  راستای 

افراد  اشتغال  به  برمیگردد  فقر  کاهش  راپور  این  براساس 

انجام مرصف  تقویه زنان جهت  اشتغال در  هامنگونه که 

بهرتشدن  اثر  در  دارد.   نقش  شان،  اطفال  باالی  بیشرت 

جرگه  ولسی  میالدی،   ۲۰۱۳ سال  جنوری  ماه   ۲۰ بتاریخ 

غیر  بدلیل  رد،  بار  دو  از  پس  را   ۱۳۹۲ سال  ملی  بودجه 

متوازن بودن تخصیص والیات، تخصیص بیش از حد بودجه 

برای مصارف ریاست جمهوری و تخصیص بودجه کم برای 

پروژه های اشتغال زایی برای والیات، تصویب منود.  ۱۵۷،۷ 

میلیارد   ۱۹۶،۳ و  انکشافی  بودجه  برای  افغانی  میلیارد 

داده  تخصیص  بودجه  این  در  عادی  بودجه  برای  افغانی 

شده است.  

کارگران در کار های که انجام میدهند، پدیدار گشنت شغل 

های مثمرتر و از بین رفنت شغل های غیر مثمر، موثريت 

بديل  و  ميکند  ترويج  را  تنوع  اشتغال  ميدهد.  افزایش  را 

برای منازاعات را مبيان می اورد که در نتيجه جوامع  به 

کشور  در  راپور،  این  برمبنای  میرسند.  رونق  و  شگوفائی 

های روبه انکشاف، اشتغال تهداب و بنیاد انکشاف بوده و  

فايده فراتراز درآمد را به ارمغان مياورد. این همه فاکتور ها 

در زدایش فقر نقش کلیدی داشته، شهر ها را بکار واداشته، 

و برای جوانان بدیل خشونت را فراهم میسازند.

دور منای رشد اقتصادی در میان مدت

براساس دورمنای اقتصادی جهانی بانک جهانی که در ماه 

اقتصادی در  جنوری سال ۲۰۱۳ میالدی بنرش رسید، رشد 

جنوب اسیا ۵.۴ فیصد در سال ۲۰۱۲ میالدی )۷،۴ فیصد در 

سال ۲۰۱۱( تقلیل یافته  زیرا در هندوستان رشد اقتصادی 

مالی،  سالجاری  در  ناخالص  توليد  و   منوده،  رکود  یکباره 

پيشبينی   ۵.۶ شود،  می  تکمیل   ۲۰۱۳ مارچ  ماه  در  که 

گرديده. تقاضای اندک بازار های جهانی وضعیت اقتصادی 

این حوزه بخصوص فاکتور های مشخص را بیشرت از پیش 

گذاری،  کاهش رسمایه  که  در حالیست  این  متاثر ساخته 

نیز  کم  گی  بارنده  و  معین  نا  های  پالیسی  برق،  کمبود 

سبب اهستگی در معامالت اقتصادی گردید. توقوع میرود 

تا عواید ناخالص این حوزه در سال ۲۰۱۳ میالدی ۵،۷ فیصد 

و در سالهای ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ در حدود ۶،۴ در صد و ۶،۷ 

رشد  این  عوامل  ترین  عمده  مناید.  رشد  بالرتتیب  درصد 

بیشرت رسمایه  فعالیتهای  هند،  در  اصالحات  پالسی  شامل 

تقاضا  در  بهبودی  و  نورمال  زراعتی  محصوالت  گذاری، 

در  افغانستان  در  اقتصادی  رشد  میباشد.   صادارتی  های 

سال ۲۰۱۳ میالدی به ۳،۱ فیصد پیشبینی گردیده و توقوع 

میرود تا در سال ۲۰۱۵ در حدود ۶،۳ فیصد رشد مناید.

گزارش دورمنای اقتصادی جهانی در ویب سایت ذیل قابل 

دسرتس میباشد:
 http://go.worldbank.org/RWLJPPA0D0

برای  دالر  میلیارد   ۲،۹ مالیه،  وزارت  معلومات  براساس 

سکتور امنیتی، یک میلیارد دالر برای سکتور معارف، ۹۶۴ 

میلیون دالر برای سکتور زیربنایی و معادن، ۵۴۴ میلیون 

دالر برای زراعت و انکشاف دهات، ۲۵۳ میلیون دالر برای 

صحت، ۱۷۵ میلیون دالر برای انکشاف سکتور خصوصی و 

۲۸۹ میلیون دالر برای حکومتداری محلی و تنفیذ قانون در 

بودجه ملی تخصیص داده شده است.

خبش اول اشتغال دارای 
ویژگی دگرگونی میباشد. زمانی 

که در رابطه به رشد می اندیشیم 
متایل بر این است تا اشتغال 

را نادیده بگیریم، در حالیکه هر  
اشتغال در حقیقت در حمراق و 

مرکز انکشاف قرار دارد. اشتغال 
باعث هببود معيارهای زندگی، 

دستاوردها توليدی، و مهبسگی 
اجمتاعی میگردد.

خبش دوم یک شغل خوب 
چیست؟ بعضی از شغل ها 
به نسبت شغل های دیگر، 

بیشرتروی اقتصاد و انکشاف 
اجمتاعی تاکید دارند خباطریکه 

این گونه شغل ها فقر و نابرابری 
را کاهش داده، زجنیره های 

ارزش و گروه ها و کلسرت های 
تولیدی را تقویت میمنایند، يا 

اعمتاد و ارزش های مشرتک را 
ایجاد و برقرار میمناید.

خبش سوم شناسائی و 
تخشیص پالیسی ها از دید 

اشتغال. درک اینکه چگونه نیروی 
کار در برابر دولت و نواقص  

بازار عکس العمل نشان میدهد، 
و چگونه این واکنش انکشاف را 

متاثر میسازد، کلیدیست برای 
شناسائی و ارزیابی منودن 

پالیسی ها برای ایجاد شغل های 
خوب.

جهت دسرتسی به راپور فوق 
به ویب سایت ذیل مراجعه 

http://go.worldbank.org/ :منائید
TM7GTEB8U0
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کمک های ګروپ بانک جهان

پروژه ها و پروگرام های بانک 
جهانی

از  بیشرت  جهانی  بانک  بدینطرف،   ٢٠٠٢ اپریل  ماه  از 
۲،۴۸ ملیارد دالر را برای پروژه های انکشافی و بازسازی 
اضطراری و چهار فعالیت حامیت بودجوی در افغانستان 
تعهد منوده است. این حامیت متشکل از ۲،۰۴میلیارد دالر 
به شکل قرضه های  دالر  ملیون  و ۴۳۶،۴  بالعوض  کمک 
بدون مفاد، که به نام "کردیدت ها" یاد می شود، میباشد. 
با تعهدات  بانک جهانی ٢٢ پروژه فعال،  در حال حارض، 

خالص بیشرت از۱،۰۶ میلیارد دالر دارد.
کمک های بانک جهانی همچنان شامل ارایه مشوره ها به 
دولت افغانستان جهت استفاده و مدیریت هرچه موثرتر 
میباشد.  کننده  متویل  منابع  مالی  وجوه  از  تر  شفاف  و 
کارهای  سازی  فراهم  طریق  از  جهانی  بانک  همچنان 
تحلیلی و تحقیقی در عرصه های اقتصادی، ادارهء عامه، 
تساوی حقوق همه اتباع کشور، کاهش فقر، اقتصاد ناشی 
را  افغانستان  دولت  عامه،  مالی  اداره  و  مخدر  مواد  از 

حامیت مینامید.
بودیجه  از  حامیت  های  کمک  طریق  از  جهانی،  بانک 
دولت در تطبیق اصالحات بنیادی، مخصوصاً درساحه امور 
مالی و ادارهء عامه طور فعاالنه کمک منوده است. بانک 
جهانی  با حاميت رشد ظرفیت کادر ها، مرشوعيت دولت، 

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

منوده است.
غرض اخذ معلومات بیشرت در مورد پروژه های تکمیل    
به سایت ذیل به صفحه پروژه ها و پروگرام ها  شده    

www.worldbank.org.af :مراجعه منائید  

اداره مالی بین املللی 
اداره مالی بین املللی، بخش سکتور خصوصی گروپ بانک 
در  ها  گذاری  رسمایه  بخش  در  خویرشا  حامیت  جهانی، 
حارض  حال  در  میدهد.  ادامه  السابق  کامفی  افغانستان 
این اداره مبلغ بیشرت از ٨٠ ملیون دالر را در پنج کمپنی 
رسمایه گذاری منوده است. این تعهدات شامل سکتور های 
مالی )اولین بانک قرضه های کوچک افغانستان، بانک بین 
ان  تی  ام  مخابراتی  )رشکت  مخابراتی  افغانستان(،  املللی 
افغانستان( و مهامنداری )هوتل کابل رسینا( میگردد. این 
اداره در حال بررسی فرصت های رسمایه گذاری در سکتور 
های تولیدی و زیربنایی و مارکیت های مالی میباشد که 
اخیراً یک بازدید را در سطح عالی  انکشاف کاروباری در 

افغانستان انجام داده است. خدمات مشورتی این اداره در 
افغانستان خیلی فعال بوده که در حال حارض شش پروژه 
در عرصه های وضعیت رسمایه گذاری، دسرتسی به خدمات 
با سکتور خصوصی و  مالی، همکاری های سکتور عامه  
ربع  در  دارد.  تطبیق  تحت  را  تجاری،  دوامدار  مشورت 
گذشته دو پروژه بطور موفقانه به پایان رسید، توقع میرود 
که اداره مالی بین املللی سه پروژه جدید یا مرحله بعدی 

را درآینده آغاز مناید.

صندوق بازسازی افغانستان
در  افغانستان، منحیث یک وسیله مهم  بازسازی  صندوق 
دولت  و  جهانی  جامعه  میان  مساعی  ترشیک  راستای 
افغانستان بخاطرموثریت بهرت در تالش های بازسازی دراین 
کشور، بشامر میرود. ٣٣ متویل کننده الی ۳۱ جنوری سال 
٢٠١٢، بیش از ۶،۱۷ میلیارد دالر را  به این صندوق کمک 
منوده که این صندوق را به بزرگرتین متویل کننده بودجه 
برنامه  برای  هم  و  عادی  بودجه  )هم  افغانستان  دولت 
صندوق  این  حامیت  است.  منوده  مبدل  انکشافی(  های 
قرار  اجندای دولت  اولویت  در  که  ملی،  پروگرام های  از 
دارند، و همچنان برای بودیجه عادی دولت و برای اجندای 
ملی  اسرتاتیژی  اهداف  به  نیل  در  پالیسی،  در  اصالحات 
انکشافی افغانستان سهم فوق العاده دارد. بیشرت از ۲،۷۲ 

میلیارد دالر به دولت افغانستان جهت حامیت از بودجه 
ملکی  کارمندان  معاشات  همچون  مصارف  برای  عادی 
دولت، پرداخته شده و تا اکنون بیش از ۲،۶۰ میلیارد دالر 
دیگر برای پروژه های رسمایه گذاری فراهم گردیده است.

صندوق انکشاف اجمتاعی 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 
انکشافی،  های  روند  در  را  انها  اشرتاک  بخشیده،  ارتقا  را 
اداره  جهانی  بانک  توسط  صندوق  این  میبخشد.  تقویت 
تا  گردیدند  متعهد  جهانی  بانک  و  جاپان  دولت  میگردد. 
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 
 ،٢٠١۳ سال  جنوری  ماه  الی  منایند.  تاسیس  اجتامعی، 
مجموع تعهدات صندوق انکشاف اجتامعی جاپان به ۸۱،۳ 
میلیون دالر میرسد. تا اکنون یک تعداد از پروژه های متویل 

شده توسط این صندوق تکمیل گردیده است.
مراجعه ذيل  سایت  ویب  به  لطفاً  اطالعات  کسب  جهت   

مناييد:  

http://go.worldbank.org/U5OQZVF200  

سند اسرتاتیژی 
موقت بانک جهانی 

برای افغانستان 
٢٠١٢–٢٠١٤

هدف بانک جهانی محایت از 
دولت افغانستان درتطبیق 

مهمرتین پروگرام های که دارای 
اولویت ملی باشند، میباشد. این 
پروگرام ها باید به حنوی تطبیق 

گردند که در ایجاد مرشوعیت 
و بلند بردن ظرفیت هناد های 
دولتی، موثر واقع گردد. یکی 

از بزرگرتین اولویت های دولت 
افغانستان تامین و رشد منابع 
داخلی و ایجاد اشتغال جهت 

جایگزینی کمک های متویل کننده 
گان / کمکهای نظامی؛ به گونه 
که تاکید روی اولویت ملی  و 
رسمایه گذاری های بنیادی و 

اساسی برای رشد باشد، صورت 
گیرد. سند اسرتاتیژی موقت مدت 

زمانی را که حتت پوشش قرار 
میدهد، بر سه موضوع مرتبط 

مترکز دارد:
ایجاد مرشوعیت و ارتقای 	•

ظرفیت هناد ها  
ارائه خدمات برابر 	•

ومنصفانه  
رشد فراگیر و ایجاد اشتغال 	•



6/ گزارش ششامهه/

”

“

نتاجي

 پروژه تعلیم و تربیه
نویدی بسوی اینده درخشان اطفال     

یحانه احمدی که ١٣ سال عمر دارد،  از جمله یکی از فعاالنی میباشد،     

که خواهان تغییرات گسرتده در نظام تعلیمی افغانستان است. او که     

یک شاگرد صنف نهم میباشد به منونه پالستیکی قلب انسان در یک     

مدل، اشاره میکند،  وی نه تنها یک درس را با همصنفی های طبقه    

کشور  در  نیز  را  کیفیت  با  تعلیامت  اهمیت  بلکه  میکند،  رشیک  خود  اناث 

بخصوص برای دخرتان، به منایش میگذارد.

حین بازدید از صنف ششم مکتب سوریا در کابل، مدیره مکتب - محرتمه   

دارم.  آرزو  یک  خود  زندگی  در  »من  منود:  نظر  ابراز  چنین  صابری،  نسیمه 

همیشه آرزو داشته ام که زنان جوان افغان را تعلیم داده تقویت منایم، تا آنها 

بتوانند در خدمت نسل جوان کشور بوده و اینده این کشور را بهرت سازند.«

خانم صابری در ادامه میگوید که اکنون آرزویش به واقعیت تبدیل گردیده   

و از برنامه بهبود کیفیت معارف )EQUIP( بانک جهانی که توسط صندوق باز 

سازی افغانستان نیز حامیت میگردد،  اظهار سپاس مینامید. هدف این برنامه 

، افزایش دسرتسی به تعلیم و تربیه و بخصوص برای دخرتان، از طریق کمک 

های بالعوض به مکاتب، پروژه های تربیوی معلم، انکشاف نصاب تعلیمی و 

سهگیری مردم محل، میباشد.

از طریق این برنامه بیشرت از ١۶٠٠ مکتب اعامر یا بازسازی گردیده است و   

ثبت نام دخرتان از ۲٠٠٠٠٠ در سال ۲٠٠۲ به ۲،۷ میلیون متعلم در سالجاری 

افزایش یافته و ثبت نام پرسان از کمرت یک میلیون به ۴،۴میلیون متعلم، افزایش 

یافته است.

موانع تعلیم و حتصیل دخرتان
با  داشنت تعمیر جدید میتواند برای ۶٠٠٠ شاگرد ذکور و  اکنون لیسه سوریا 

اناث، که در دو نوبت آموزش میبینند، صنوف درسی فراهم کند. این مکان در 

حدود ۵٠ سال قبل اعامر گردیده که در جریان جنگ های داخلی و به تعقیب 

آن روی کار آمدن رژیم طالبان در دهه ۱۹۹۰جز ویرانهء از ان باقی منانده بود، 

سیستم تعلیم و تربیهء افغانستان تخریب و از رفنت دخرتان به مکاتب مامنعت 

صورت میگرفت.

خانم صابری مدیره توضیح میدهد که دو مانع بزرگ همواره سد راه تعلیم   

و تربیهء دخرتان وجود دارد. نخست، والدین هراس دارند، که مبادا شورشیان به 

دخرتان شان صدمه وارد منایند. »در والیات، مکاتب سوختانده میشود، و  

دخرتان بدلیل مکتب رفنت به صورت شان تیزاب پاشیده میشود.« وی می افزاید: 

»اما ما برای مردم توضیح میدهیم، که یگانه راه پیرشفت جامعه ما از طریق 

تعلیم و تربیه ممکن است.« در این مکتب محافظین مسلح و امکانات حمل و 

نقل مصئون برای شاگردان مهیا گردیده است.

مانع یا مشکل دیگر به نظر خانم صابری، این است که بسیاری از والدین   

خودشان بیسواد هستند. وی می افزاید: »بعضی مردم هنوز هم با افکار سالهای 

قبل زندگی میکنند، اهمیت و ارزش فرستادن دخرتان شان را به مکتب منیدانند. 

بناًء ما باید آنها را اینجا بخواهیم و با آنها در این مورد صحبت منوده، تالش 

منائیم تا آنها را قانع سازیم.«

خانم صابری مکرراً  برای والدین اظهار میدارد: »زمانیکه یک دخرت یک مادر   

میشود، وی هم یک معلم و هم یک مکتب برای اطفالش میباشد، و اگر این 

مادر خودش چیزی نداند، چگونه میتواند اطفالش را پرورش دهد؟«

اکنون والدین به این پروگرام که در جریان آن برای اطفال آنها کتب، فرش،   

مند  عالقه  بسیار  است،  گردیده  توزیع  ارزشمند  وسایل  دیگر  و  چوکی  نهال، 

میباشند. حاجی نورزی یکنت از اعضای شورای مکتب چنین میگوید: »با حامیت 

برنامه بهبود کیفیت معارف و بانک جهانی والدین شاگردان درک منودند که 

تالش  شده  یکجا  باهم  بناًء  میباشد،  آنها  اطفال  برای  خانه  منحیث  مکاتب 

مینامیم، تا آنرا بهرت و بهرت بسازیم.«

وقتيکه يک دخرت مادر ميشود   
 او برای اطفالش حيثيت استاد و

مکتب را میداشته باشد  
پس اگر او چیزی را نه فهمد  

چگونه خواهد     
توانست اطفالش را پرورش کند ؟

نسیمه صابری
-مدیره مکتب سوریا

مکتب سوریا یکی از مکاتب شهر کابل میباشد که از برنامه بهبود کیفیت معارف که هدف آن افزایش دسرتسی به 

تعلیامت اساسی  و با کیفیت، بخصوص برای  دخرتان میباشد، بهره مند گردیده است.

ر

نظام تعلیمی افغانستان در اثر جنگ های داخلی و رژیم طالبان در دهه ۱۹۹۰، متضرر گردیده و حتی 		•
مانع رفتن دختران به مکتب گردید.  

از طریق برنامه بهبود کیفیت معارف، که توسط بانک جهانی و صندوق بازسازی افغانستان تمویل  		•
میگردد، دسترسی به تعلیم و تربیه، بخصوص برای دختران، با فراهم اوری کمک های بالعوض به  

مکاتب و پروژه تربیوی معلمین،  افزایش میابد.  
در نتیجه تطبیق برنامه بهبود کیفیت معارف، ثبت نام دختران در سال ۲٠٠۲، از کمتر از ۲٠٠٠٠٠ اکنون 		•
به ۲،۷ میلیون افزایش یافته و ثبت نام پسران از زیر یک میلیون به ۴،۴ میلیون متعلم، افزایش یافته  

است.  

فعاليت های جاری
/ معارف و آموزش

مرحله دوم برنامه هببود کیفیت 
معارف

٦٥ میلیون دالرکمک بالعوض بانک جهانی
٢٨٣ میلیون دالر کمک بالعوض صندوق بازسازی 

افغانستان

زمینه  آوری  فراهم  مکاتب،  برای  ثابت  های  کمک  آوری 
آموزش برای معلمین و تقویت ظرفیت های ادارات ذیربط 
خدمات  گان  کننده  فراهم  و  محل  مردم  همکاری  به 
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. 
اسرتاتیژیک ملی تعلیم و تربیه افغانستان میباشد و از رشد 
نهادی کارمندان پروگرام در وزارت معارف حامیت مینامید. 
درمرحله دوم این برنامه، متامی معلمین روش های تدریس 
را در  مضامین مشخص، آموزش دیدند. برعالوه برای ٣٥٠٠ 
معلم،  تربیه  مراکز  در  آموزشی  های  بورسیه  اناث  معلم 

اعطاء گردیده است.

برنامه تقویت حتصیالت عالی 
٦٠ میلیون دالر کمک بال عوض بانک جهانی

٥ میلیون دالر کمک بالعوض صندوق بازسازی افغانستان

هدف این پروگرام احیای مجدد فعالیت های اساسی در 
پوهنتون  کابل،  تخنیک  پولی  )پوهنتون  پوهنتون  دوازده 
کابل و پوهنتون تعلیم و تربیه کابل( و ٩ پوهنتون والیتی 
تخار،  کاپیسا،  بامیان،  خوست،  کندهار،  هرات،  )بلخ، 
با  مشرتک  های  پروگرام  طریق  از  ننگرهار(،  و  جوزجان 
پوهنتون های کشور های منطقه، اروپا و امریکا با اعانه 

های ثابت رقابتی، میباشد.
فعالیتهای  گسرتش  و  توسعه  جهت   ،٢٠١٠ جون  در   
این برنامه ٢٠ میلیون دالر کمک تقویتی از طریق بخش 
رسیدگی به بحران اداره انکشاف بین املللی بانک جهانی 
دیگر  دولتی  پوهنتون   ٦ نتیجه  در  که  گردید،  منظور 
و  کابل  تربیه  و  تعلیم  خوست،  جوزجان،  تخار،  )بامیان، 
پوهنتون البیرونی( در مطابقت با اولویت های تعیین شده 
در پالن سرتاتیژیک ملی تحصیالت عالی، نیز در این پروسه 

اضافه گردید.
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اماده گی ها برای استخراج  معدن حاجي 

گک در واليت باميان جريان دارد، تا از 

بزرگرتین معدن شناخته شده سنگ های 

آهن در اسيا بهره برداری صورت گیرد. بانک 

جهانی اين پروسه را، که هدف اش دسرتسی 

به منابع افغانستان و کمک برای تاسيس 

يک چهارچوب برای قانون گذاری و نظارت 

ميباشد، از طريق پروژه انکشاف باثبات منابع 

طبیعی حاميت ميکند. جيولوجست محمد 

آمني )طرف چپ( و اهالی منطقه، منجمله 

محمد رضا دانشی، اميدوار هستند که 

صنعت معادن زمينه های اشتغال، مکاتب، و 

ديگر سهولتهای خيلی رضوری را به ارمغان 

خواهند اورد.

پروژه انکشاف مهارت ها برای 
افغانستان

٢٠میلیون دالر کمک بالعوض بانک جهانی
١٨ میلیون دالر کمک بالعوض صندوق بازسازی 

افغانستان

تعداد  که  است  گردیده  دیزاین  و  پروژه طوری طرح  این 
افغانهای مسلکی واجد رشایط استخدام در مراحل متعدد 
یک سیستم تعلیمی و آموزشی با کیفیت حرفوی و تخنیکی 
بر اساس نیازمندی مارکیت کار، بطور متوازن و با مخارج 
آموزشی اندک، افزایش یابد. بصورت مشخص پروژه متذکره 
های  آموزش  و  تعلیامت  سیستم  تا  کرد،  خواهد  کمک 
حرفوی براساس نیازمندی بازار انکشاف یافته و موسسات 
آموزشی در عرصه پالن گذاری و تنظیم برنامه های خود، 
استقاللیت داشته و نیز با مراجع با تجربه آموزشی داخلی 
و بین املللی همکاری داشته باشند. این پروژه دارای سه 

بخش ذیل میباشد:
بخش اول: این بخش اساساً روی ایجاد اداره ملی نظارت   
قابلیت و مهارت های افغانستان و چارچوب ملی تثبیت 
تا  که  اسناد  دارد.  مترکز  آموزشی  های  بورد  و  ها  قابلیت 
مراحل  در  پروگرام  مشرتکین  برای  گردیده،  تهیه  اکنون 

مختلف ارائه میگردد.
مواد  مدیریت،  و  اداره  ملی  انستیتیوت  دوم:  بخش   
درسی معیاری را در پروگرام های علمی و تحصیلی خویش 
مورد تطبیق قرار میدهد. اولین دسته متعلمین، که تعداد 
محاسبه،  های  رشته  در  میرسد،  متعلم   ١٥٠٠ به  شان 
مدیریت و تکنالوژی معلوماتی در ماه جوالی ٢٠١١ فارغ 
از این میان، برای ١٠٥٨ متعلم سند فراغت به  گردیدند. 
این  گردید.  توزیع  فنلند،  پوهنتون جاوسکیال کشور  تائید 
پروژه از پنج انستیتیوت دیگر که در چوکات وزارت معارف 
فعالیت میکند و از آنها میخواهد که شورای مدیریت شانرا 
توسعه داده و ارتباطات با کارمندان را ایجاد منایند، حامیت 

میکند.
همچنان  و  جوانان  برای  بخش،  این  در  سوم:  بخش   
میشود.  داده  آموزش  پذیر  آسیب  های  گروپ  از  بعضی 
سازمان تطبیق کننده این پروگرام، واحد برنامه ملی ارتقای 
مهارتها میباشد، و تقریباً متامی پروگرام های آموزشی برای 
بیکار،  و جوانان  نیازمند  دهقانان  بضاعت،  بی  زن   ٧٥٠٠

تکمیل گردیده است.  

/ سکتور مالی

پروژه پاخس رسیع جهت هببود 
وضیعت سکتور مالی افغانستان

١٩ 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،  صورت  املللی  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 میشود؛ تغیر ان 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  داری،  بانک  سکتور  فنون  و 
افغانستان را در عرصه گسرتش فعالیت های ان انستیتوت 

همکاری و حامیت مینامید.
کار  تفتیش مالی ١٠ بانک تجارتی در ماه نومرب سال   
اسناد  شد.  تکمیل  ا   ٢٠١٢ جون  ماه  در  و  آغاز   ٢٠١١
اعالن  تادیات  سیستم  ساخنت  مدرنیزه  برای  دواطلبی 
گردیده و اکنون درخواست های دواطلبی ارزیابی و بررسی 
میشوند. انستیتوت بانکداری و مالی افغانستان با حامیت 
رشکای متعدد انکشافی خویش فعالیتهای خود را گسرتش 
داده و بیشرت روی سکتور بانکداری و قرضه های کوچک 

مترکز داده است. 

پروژه تقویت سکتور مالی 
٨ میلیون دالر کمک بالعوض بانک جهانی

این پروژه اهداف اسرتاتیژی ملی انکشافی افغانستان را به 
منظور تاسیس یک سکتور مالی عرصی و رقابتی، حامیت 
میکند. این پروژه بطور مشخص درنظر دارد تا ظرفیت د 
افغانستان بانک را از طریق عرصی سازی سیستم تکنالوژی 
معلوماتی آن )نظارت ساحوی و اداره منابع برشی(، تقویت 
مناید. این پروژه تعدادی از زیربناء های مالی رضوری  را 
اعتبارات  ثبت  اژانس  اعتبارات،  دهی  راپور  آژانس  مانند 

و انستیتیوت بانکداری افغانستان، نیز ایجاد خواهد کرد.
همچنان از طریق این پروژه، اداره مالی بین املللی گروپ   
افغانستان  د  برای  را  تخنیکی  کمکهای  نیز  جهانی  بانک 

بانک جهت ایجاد دو زیربناء های اساسی سکتور مالی در 
کشور، فراهم مینامید: )اول( آژانس راپور دهی اعتبارات 
به قرضه دهندگان فراهم  را  امر معلومات  این  عامه، که 
به  را  گیرندگان  قرضه  مورد  در  احتاملی  تا خطر  میسازد، 
گونه دقیق ارزیابی منایند، )دوم( سیستم ثبت کریدت و 
تضمینات، که قرضه دهندگان را قادر میسازد تا از دارائی 
عمل  به  استفاده  ضامنت  منحیث  گیرندگان  قرضه  های 
میان  این  در  املللی  بین  مالی  اداره  آورند. همکاری های 
افغانستان  د  برای  تخنیکی  کمکهای  آوری  فراهم  شامل 
بانک جهت تطبیق قانون مصئون معامالت قرضه دهی و 
املللی  بین  مالی  اداره  میباشد.  قروض  دهی  راپور  مقرره 
همچنان همکاری های الزم را جهت ترتیب قانون اجاره 

دهی فراهم منوده است. 
آژانس ثبت تضمینات در ماه فربوی رسامً افتتاح گردید.   
پروسه تدارکات آژانس راپوردهی اعتبارات تکمیل گردیده 
قرار  بانک  افغانستان  د  و  برنده  کمپنی  میان  داد  قرار  و 
است تا اواخر ماه مارچ سالجاری میالدی امضاء گردد. یک 
کمپنی مسلکی غرض عرصی ساخنت سیستم مدیریت منابع 
برشی شناسایی شده و قرار است قرار داد ان نیز عنقریب 

امضاء گردد.  

پروژه های اصالحات اداره امور 
مالی عامه

١٢٠ میلیون دالر کمک بال عوض بانک جهانی و صندوق 
بازسازی افغانستان

پی،  در  پی  پروژه  پنج  طریق  از  اقدامات  سلسله  یک 
سبب میگردد، تا  مساعی افغانستان در زمینه ایجاد یک 
سیستم شفاف  و فعال برای اداره امور مالی عامه حامیت 
و استفاده بهرتاز منابع عامه تامین گردد. در ابتداء کمک 
های بالعوض متمرکز به متویل رشکت های مشورتی جهت 
کمک به کارمندان دولتی در اجرای تدارکات و اداره خزاین 
ارتقای ظرفیت های  به  پروژه جدید توجه  اما در  بودند، 
و  تدارکات  عرصه  در  مالیه،  وزارت  خزاین  ریاست  کاری 
تفتیش معطوف گردیده است. پروژه های فوق در ایجاد 
مالی  امور  ادارهء  برای  را  عرصی  قوانین  فعلی  چارچوب 
عامه و تطبیق سیستم های حامی چارچوب متذکره، کمک 

منوده اند.
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قابله ها در حال فراه گرفنت آموزش در يک مرکز 

صحی که از طریق پروژه تقويت فعاليت های 

صحی برای مردم نيازمند در روستاها حاميت 

ميشود، میباشند. اين پروژه بسته اساسی خدمات 

صحی را در۱۱ واليت متويل ميناميد.

/ صحت

پروژه وقایه از ویروس اچ آی وی 
و مرض ایدز 

١٠ میلیون دالر کمک بالعوض بانک جهانی
٢ میلیون دالر کمک بالعوض صندوق باز سازی 

افغانستان

این پروژه بتاریخ ۳۰ ماه نوامرب سال ۲۰۱۲ تکمیل گردید.
این پروژه طوری دیزاین گردیده بود تا ظرفیت ملی مبنی 
بر مجادله با ایپدیمی مرض ایدز را ذریعه توسعه برنامه 
یابد.  ارتقاء  با خطر زیاد،  های وقایوی برای مردم مواجه 
گروپ های آسیب پذیر شامل استفاده کننده گان مخدرات 
زرقی، خود فروشان و مراجعین آنها )مقاربت جنسی غیر 
مصؤن( و محبوسین، میگردد. هدف دیگر این پروژه آگاهی 
دهی جهت وقایه از رسایت ویروس اچ آی وی را در میان 
مردم عام افزایش بود، رسویالنس شیوع مرض و دریافت 
رفتار های نامناسب را تقویه منود، در ضمن کوشش گردید 
مواجه  و  معروض  اشخاص  تخمینی  تعداد  و  موقیعت  تا 
وسایل  از  استفاده  با  و  منوده  شناسایی  نیز  را  خطر  به 
رفع حساسیت  در  عامه  اذهان  تنویر  و  اطالعاتی جمعی 
های اجتامعی در مقابل مریضان مبتال به اچ آی وی و ایدز، 

که نیاز به حامیت دارند، کاهش دهد.
اداره  نومرب ٢٠١٢ تکمیل گردید.  بتاریخ ٣٠  پروژه  این   
عامه  صحت  وزارت  ایدز  بیامری  کنرتول  ملی  برنامه 
اقدامات ارجح این پروژه را به پروژه تقویت فعالیت های 
صحی برای مردم نیازمند در روستاها که بتاریخ ٣٠ سپتمرب 
٢٠١٣ تکمیل خواهد گردید، منتقل منودند. توقوع میرود تا 
مرحله بعدی این پروژه از طریق پروژه صحت  بعد از ماه 

سپتمرب سال ۲۰۱۳ متویل گردد.

پروژه تقویت فعالیت های حصی 
برای مردم نیازمند در روستاها

٧٩ میلیون دالرکمک بالعوض بانک جهانی
٤٦ میلیون دالر کمک بالعوض صندوق بازسازی 

افغانستان
۱۷،۹میلیون دالر کمک بالعوض صندوق انکشاف 

اجتامعی جاپان
١٢ میلیون کمک سایر متویل کننده گان

تغذیوی  حالت  و  صحی  وضعیت  بهبود  اينپروژه  هدف 
افغانها، با مترکز ويژه بر عرضه خدمات صحی برای زنان 
از کشور که کمرت تحت پوشش  مناطقی  آن  اطفال در  و 
قرار گرفته، است. این پروژه از اسرتاتیژی سکتور صحت و 
تغذیه، که طرح پروگرام سکتور صحت دولت برای سالهای 

٢٠٠٨ الی ٢٠١٣ را مشخص میسازد، حامیت میکند. 
 )۲۰۱۰ AMS( بر اساس رسوی مرگ و میر در افغانستان  
، کاهش قابل مالحظه در مرگ و میر مادران واطفال به 
روزمره  معلومات  ترتیب،  همین  به  میرسد.  مشاهده 
صحی  کارمندان  و  صحی  مراکز  تعداد  که  میدهد  نشان 
اناث، افزایش یافته و شاخص های کلیدی چگونگی عرضه 

خدمات صحی نیز بهبود یافته است.
اروپا روی کمک  اتحادیه  با  در همکاری  بانک جهانی   
های آینده برای سکتور صحت با دولت مفاهمه منوده که 
که بیشرت روی تقویت سیستم صحی در متامی سطوح قرار 
دارد. البته این کمک ها در کنار حامیت متداوم از بسته 
اساسی خدمات  )BPHS( و بسته  اساسی خدمات صحی 
شفاخانه )BEHS(، و  وظايف نظارتی وزارت صحت عامه 
در  کمکهای  مترکز  ميگريند.  صورت  صحی،   خدمات  از 
آینده بیشرت روی پالن اسرتاتیژیک وزارت صحت عامه برای 

سالهای ٢٠١١ الی ٢٠١٥ خواهد بود.
هیئت  بورد  میالدی،  سالجاری  فربوری  ماه   ۲۸ بتاریخ   
ارزش ۱۰۰  به  بانک جهانی یک کمک بالعوض  اجراییوی 
ارتقاء  )برنامه  صحت  پروژه  متویل  غرض  را  دالر  میلیون 
منود.  منظور  انتقال(  دوره  در  صحی  فعاليتهای  سیستم 
کیفیت  بردن  بلند  و  عرضه  گسرتش  پروژه  این  هدف 
خدمات صحی برای افغانها، بخصوص افغانهای بی بضاعت 
کننده یی  تقویت نقش رهربی  در ۲۲ والیت و همچنان 
است  قرار  میباشد.   سکتور  این  در  عامه  صحت  وزارت 
فراهم اوری بسته خدمات ااساسی صحی و بسته اساسی 
خدمات شفاخانه در مناطق روستایی شهری از طریق این 
سیستم  پروژه  این  طریق  از  همچنان  شود.  متویل  پروژه 

ملی صحی تقویت یافته و ظرفیت کادری وزارت صحت 
بتواند  این وزارت  تا  یافته  ارتقاء  عامه در مرکز و والیات 
مسوولیت خویش را منحیث نهاد نظارت کننده این سکتور 

به وجه احسن اجراء مناید. 

/ زیر بناء

پروژه انکشاف سکتور خمابرات 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. 
خدمات  عرضه  بهبود  منظور  به  پروژه  این  همچنان، 
سرتاتیژیک  سکتورهای  در  ها  پروگرام  مدیریت  و  عامه 
را   تيليفون موبايل  برنامه های  از  استفاده گسرتده  دولت 
حامیت خواهد کرد. از طریق این پروژه، سکتور تکنالوژی 
مسلکی  افراد  از  بیشرت  تعداد  داشنت  با  محلی  معلوماتی 
تکنالوژی  و  مخابراتی  های  کمپنی  برای  و  یافته  تقویت 

معلوماتی نیز حامیت دوامدار فراهم مینامید. 
تطبیق این پروژه آغاز گرديده و قرارداد های بزرگ عقد   
تقریباً  نصب  برای  آن  قرارداد  سه  آنجمله  از  که  گردیده 
برای  آن  داد  قرار  و یک  نوری،  فایرب  کیبل  کیلومرت   ١٠٠٠
خدمات  عرضه  برای  دولتی  مشرتک  جايگاه  يک  تاسیس 
را  دولت  مشاورین  همچنان،  ميباشد.  موبايل،  تيليفون 
جهت مرور و تعدیل پالیسی سکتور مخابرات و تکنالوژی 
معلوماتی، ایجاد سرتاتیژی دولت برای تیلیفونهای موبایل، 
های  تيليفون  های  شبکه  برای  مقررات  چارچوب  بهبود 
ابتکارات   از  حامیت  پروگرام  تطبیق  همچنان  و  موبايل، 
تعداد  افزایش  جهت  همچنان  ميکند.  حاميت  تیلیفونی، 
به  تکنالوژی معلوماتی،  افراد شایسته و ماهر در سکتور 
انکشاف  پروگرام های  تا  گردیده  عقد  قرارداد  سه رشکت 
مهارت ها را بطور امتحانی تطبیق منوده ظرفیت این افراد 

را باال بربند.

پروژه اضطراری بازسازی سکتور 
برق

١٠٥ میلیون دالر قرضه بدون مفاد بانک جهانی
٢٠ میلیون دالر کمک بالعوض صندوق بازسازی 

افغانستان

این پروژه روی تامین برق ثابت و متداوم به باشندگان شهر 
کابل، فعالیت مینامید. که این امر را از طریق احیای مجدد 
و توسعه شبکه های توزیع برق، عملی میسازد. وصل شبکه 
تا  از شامل رشق،  برق  آینده  انتقال  با سیستم  کابل  شهر 
انرژی ارزانرت از کشور ازبکستان وارد گردد؛ احیای مجدد 
بند برق آبی ١٠٠ میگا وات نغلو )بزرگرتین دستگاه تولید 
برق آبی در افغانستان، که برق شهر کابل را تامین میکند( 
و  مجدد  ساختار  ایجاد  و  آن؛  به  مربوط  انتقالی  خط  و 
تجاری ساخنت این سکتور جهت ارائه خدمات هرچه بهرت 

میباشد.
پروژه مذکور الی ٣١ مارچ ٢٠١٣ جهت تکمیل فعالیت   
گردید.  نغلو، متدید  آبی  برق  بند  از  بجز  باقیامنده،  های 
به منظور تکمیل فعالیت  اغاز پروژه جدید  برای  آمادگی 
همچنان  و  نغلو  برق  بند  در  تخنیکی  باقیامنده  های 
تسهیالت الزم جهت انجام مصئون و موثر فعالیت ها برای 

کارمندان این دستگاه اکنون جریان دارد.

پروژه احیاء و انکشاف سیسمت 
آبیاری

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

افغانستان
۲،۵میلیون دالر حامیت مالی دولت

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

مورد حامیت قرار میگیرد.
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”
“

فعاليت های جاری

دومني پروژه اصالحات گمرکات و تسهيل 

تجارت به روند اصالحات ادامه ميدهد، 

که رياست عمومی گمرکات را در تقويت 

پروسه عرصی سازی گمرکات حامیت منوده 

و این امر سبب میشود تا امور محوله 

بصورت بهرت مدیریت گردیده و ترخيص 

اموال مجوز تجارتی بگونه مناسب و مؤثر 

انجام يابد.  

اينجا پيش از تطبيق اين پروژه  

هيچ زيربناء وجود نداشت و
ظرفيت خيلی پايني بود.  

 
محمد عمر مومند

-رئيس پالن و اصالحات، رياست عمومی گمرکات افغانستان

درخواست   ۸۰ حدود  در   ،٢٠١٢ دسمرب   ٣۱ تاریخ  الی   
پروژه های فرعی به ارزش ۳۸،۲ میلیون دالر ترتیب گردید، 
که از ان جمله ۷۴ درخواست پروژه های فرعی به ارزش 
۳۵،۴ میلیون دالر منظور گردیده، که از این جمله  قرارداد 
۵۰ پروژه فرعی به ارزش ۲۱،۱ میلیون دالر، عقد گردید. 
دالر  میلیون   ۹،۳ ارزش  به  فرعی  پروژه   ۸ ساختامن  کار 
تکمیل شده است. مطالعات امکان سنجی در ٢٢ بند آب 
میالدی  سالجاری  جنوری  ماه  در  شامل  حوزه  دریای  در 
تکمیل گردیده و وهمچنان مطالعات امکان سنجی ١٠ بند 

از جمله٢٢ بند آب کوچک عنقریب اغاز میگردد.  

دومین پروژه اصالحات گمرکات و 
تهسیل جتارت 

۵۰،۵ میلیون دالر کمک بالعوض بانک جهانی

سازی  عرصی  اضطراری  پروژه  کيل  موفقیتهای  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.

 )ASYCUDA( استفاده از سیستم خودکار یا کمپیوتری  
بزرگ،  گمرکات  متام  در  تقریباً   DPS سیستم  طریق  از 

کابل،  هوایی  میدان  کابل،  هرات،  اباد،  جالل  بشمول 
دارد.  جريان  کندهار،  و  بندر  شیرخان  نیمروز،  حیرتان، 
سیستم DPS اسیکودا در بنادر اندخوی و تورخم در ماه 
دسمرب سال ۲۰۱۲ میالدی و ماه جنوری سال ۲۰۱۳ بالرتتیب 
واردات  فیصد   ٩٠ از  بیشرت  حارض  حال  در  گردید.  فعال 
)به اساس ارزش( از طریق این سیستم تحت پوشش قرار 
میگیرد. توسعه این سیستم به گمرکات و بنادر باقیامنده 
جريان دارد و قرار است تا در فراه و اسالم قلعه در جريان 
ماه اپريل ۲۰۱۳ فعال گردد. آموزش جلوگريی از خطر در 
ازمايش  موفقيت  به  کابل  ميدان هوايي  در  اسيکودا  باره 
گرديد، و حاال در حالت گسرتش به گمرکاتی بزرگی ديگری 
میدان هوائی  در  اسیکودا  آموزش عملی  است. همچنان، 
کابل در حالت تطبیق میباشد. پروسه انتقال از اسيکودا++ 
به اسيکودای انرتنتی پيرشفت قابل مالحظه داشته است که 

شکل ازمايشی آن در ماه اپريل فعال خواهد گرديد. 
پروسه ایجاد یک سیستم معلوماتی اجرائیوی در ریاست   
عالقه  های  درخواست  همچنان  و  بوده  زیرکار  گمرکات 

مندی نیز از طریق اعالنات خواسته شده است.
روند آزمایشی ایجاد يک سیستم ممکن تبادله معلومات   
گمرک به گمرک )C٢C( میان ریاست گمرکات افغانستان 
و گمرک پاکستان در بندر تورخم جریان دارد. جهت تطبیق 
و  افغانستان  میان  نقل   و  حمل  تجاری  توافقنامه  رسیع 
معلومات  تبادله  و  ترشیک  آغاز  روی  طرفین  پاکستان، 
مشخص گمرکی از طریق پست الکرتونیکی محفوظ، توافق 
منوده اند. عنارص معلومات شناسايی گرديده و طرفني بر آن 
موافقه کرده، و پست های الکرتونيکی نيز تبادله گرديده. 
در عني حال، اقدامات جهت آغاز سیستم همکاری گمرک 
به گمرک )C٢C(، در بندر حیرتان با ازبکستان و در بندر 

شیر خان با تاجکستان، نیز زیر کار میباشد.
انکشاف زيربنايی به خوبی پيش مريود. از ۱۴ قرارد ۶   
پارکينگ الری  احاطه  ديوار  که شامل  تکميل گرديده،  آن 
گمرک جالل  های  گدام  و  الری  پارکينگ  گمرک خوست، 
آباد، ترميم دفرت اسيکودا گمرک اندخوی.  کار ساختامنی 
مراحل  در  اندخوی  و  نيمروز  کابل،  کندهار، خوست،  در 

پروسس  و  ديزاين  حاليکه  در  هستند،  پيرشفت  مختلف 
تکميل  فراه  گمرک  در  ساختامنی  های  فعاليت  اسناد 

گرديده اند. 

پروژه انکشاف پايدار منابع 
طبیعی

٩٢ میلیون کمک بالعوض بانک جهانی

مقرراتی  ظرفيت  تقويت  جهت  را  اقداماتی  پروژه  این 
حاميه ميکند و انکشاف سکتور خصوصی و توافق آن با 
دولت  پروژه  این  سازد.  می  بهرت  را  املللی  بني  معيارهای 
از  آمده  بدست  عایدات  سازد  يقينی  تا  مینامید  کمک  را 
بطور  و  ميباشد  کشور  متام  استفاده  برای  ارزشمند  منابع 
شفاف مديريت می گردد. همچنان این پروژه کمک های 
تخنیکی برای وزارت معادن در مدیریت پروژه های ملی 
و  حاجیگک،  آهن  معدن  پروژه  عینک،  پروژه مس  مانند 
دیگر پروژه های که در اولویت قرار دارند، فراهم مینامید.

عالوه بر تقویت ظرفیت وزارت معادن در حصه اداره   
افغانستان را در راستای  این پروژه دولت  سکتور معادن، 
و  یاری  معادن،  سکتور  خوب  اداره  و  شفافیت  تامین 
موافقت  مهم  اقدام  افغانستان  دولت  مینامید.  مساعدت 
 )EITI( با اساسات اداره ابتکار شفافیت صنایع استخراجی
روی دست گرفته که ازجانب سکرتريت اين اداره در اوسلو 
حالت "نامزدی" را نايل گرديده است. يک سکرتريت این 
اداره و يک گروه چند جانبه ملی با اشرتاک وسيع دولت، 
سکتور خصوصی و گروپ های جامعه مدين، برای تطبيق 
در  استخراجی  صنايع  شفافيت  اداره  پروسه  نظارت  و 
افغانستان ايجاد گرديده. اداره شفافیت صنایع استخراجی 
که حاال دریک مرحله نهایتاً فعال قرار دارد، تالش های را 
بسوی ترتيب راپورهای مستقل اول و دوهم اصالحی خود 

انجام داده و نيز باالی پروسه اعتبار دهی کار ميکند. 
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نتاجي فعاليت های جاری

خامنهای روستای

/ انکشاف دهات

برنامه راه سازی روستاهای 
افغانستان 

١٢٥ 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.
 ۱۰۰۰ جمله  از  ميالدی،   ۲۰۱۳ سال  جنوری   ۳۱ الی   
کیلومرت رسک درجه دوم ۱۵۰ کیلومرت آن واز جمله ۱۳۰۰ 
کیلومرت رسک درجه سوم ۲۴۸ کیلومرت آن دیزاین گردیده 
بود. کار رسوی و دیزاین ۱۳۷۷ پلچک  توسط وزارت های 
فواید عامه و وزارت احیا و انکشاف دهات تکمیل گردیده 
است. کار ساختامنی اعامر ۱۴،۵ کیلومرت رسک درجه سوم 
 ۱۰،۵ پروژه  این  بودجه  مجموع  از  است.  گردیده  اغاز 
میلیون دالر تا اکنون تادیه شده و قرار است این پروژه در 

ماه مارچ سال ۲۰۱۸ تکمیل گردد.

برنامه انکشاف صنایع روستایی 
افغانستان

٣٠ میلیون دالر کمک بالعوض بانک جهانی
١٨ 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. 
داشنت  با  انداز   پس  گروپ   ۲۷۰۰ از  بیشرت  اکنون  تا   
٣۳۴٠٠ عضو )٤۹ فیصد زنان( در ۳۷۷ قریه ایجاد گردیده 
انداز  پس  را  دالر  میلیون  یک  تقریباً  گروپها  این  است. 
منوده و از این پس انداز ها، اعضای این گروپ ها بیشرت 
و  تولیدی  اهداف  برای  را  داخلی  های  قرضه   ٢٥٠٠ از 
اضطراری، گرفته اند که میزان باز پرداخت این قرضه ها 
۹۵ در صد میباشد. بخاطر گسرتش اقتصاد، ٢٧ اتحاديه پس 
انداز و قرضه های قريه منحیث فدراسیون گروپ های پس 

اندازایجاد گردیده اند، که با داشنت اداره و ساختار خوب، 
میکنند.  نگهداری  را  تازهء حسابات  و  دقیق  دوسيه های 
قريه،  های  قرضه  و  انداز  پس  اتحاديه  هر  اوسط،  بطور 
٢٩٥٦ دالررسمایه ای قابل قرضه دهی دارد، که ممکن این 
رقم در ماه های آینده از طریق کمک بيشرت، افزایش یابد. 
و  تجارتی  های  بانک  از  که  گروپ،  اعضای  دسرتسی  این 
بانک های کوچک مالی قرض گرفته منيتوانند، را به وجوه 

مالی بهرت میکند.
برنامه انکشاف صنایع روستایی افغانستان همچنان در   
رابطه به تقویت ارتباطات بازاری و زنجیره های ارزش برای 
تشبث های روستايی، از طریق فراهم منودن کمک های 
تخنیکی برای اضافه تر از ١۳٠ گروپ متشبثني )۵۸ در صد 
زنان( و ١۵٠ کاروبار کوچک و متوسط که بر اساس قدرت 
آنها منحیث محرکین کلیدی اشتغال محلی و تولید عایدات 
صنایع  انکشاف  برنامه  ميکنند.  کار  اند،  شده  انتخاب 
جات  قریه  انکشافی  های  شورا  از  افغانستان  روستایی 
استفاده مینامید و  به قریه جات  منحیث دروازه دخولی 
در حال حارض در ٢۰ ولسوالی از ٥ والیت همچون  پروان، 

بامیان، ننگرهار، بلخ و هرات، فعالیت دارد.

 آغاز کوچک با آرزوی بزرگ
تقریبًا ٨٠ فیصد نفوس افغانستان در روستا ها زندگی میکنند و معیشت انان وابسته به زراعت و 	•

مالداری میباشد.  
جهت انکشاف تجارت های کوچک و متوسط روستایی، برنامه انکشاف صنایع روستایی 	•

افغانستان )AREDP(، که توسط بانک جهانی و صندوق بازسازی افغانستان تمویل میگردد، قرضه  
های کوچک و کمک های تخنیکی را فراهم میسازد.  

دکان خیاطی معصومه ابراهیمی یکی از مراجع است که از مزایای این پروگرام مستفید   	•
گردیده است  

جتارت مناسب برای زنان
خانم ابراهیمی میگوید، »زنان در کشور های دیگر از سهولت ها و اختیارات 

زیاد برخوردار میباشند. ما غریب و بی بضاعت هستیم و منیتوانیم شغل بدست 

زنان  جهان  دیگر  از  بامیان  زنان  که  بسازیم  لیکن میخواهیم واضح  بیاوریم، 

کمی و کاستی ندارند.« 

در نخست، شوهر خانم ابراهیمی میخواست که دکان خیاطی مردانه را ایجاد 

مناید، ولی این نظریه خانم ابراهیمی بود که خیاطی برای زنان و توسط زنان 

قریه ساخته شود و نام آنرا پوشاک جوانان بگذارند. آنها درنظر دارند، که تعداد 

بیشرت کارگران را استخدام منوده و امیدوار اند که مارکیت کاری شانرا به والیات 

دیگر و به هندوستان و پاکستان، توسعه دهند.

حال  در  افغانستان  روستایی  صنایع  انکشاف  برنامه  که  میگوید  حیدری  اقای 

تکمیل منودن یک ارزیابی در مورد پیرشفت دکان ها، طرح یک پالن تجارتی و 

نهایی منودن یک سرتاتیژی با آنها، میباشد. او میگوید، »ما میخواهیم با اینها 

همکاری منائیم تا بتوانند فرصت ها را شناسائی و از آنها منفعت حاصل منوده 

تجارت شانرا توسعه بخشند. ما میخواهیم که به آنها کمک کنیم تا خواب ها و 

آرزو هایشان را برآورده منایند.«

آ
غاز کوچک با آرزوی بزرگ. پالن معصومه ابراهیمی برای دکان خیاطی     

کوچک و دور افتاده اش در روستای افغانستان.   

خانم ابراهیمی ۲۵ ساله، در حالیکه ماشین دوخت برقی خود را در یک     

قریه خارج از شهر بامیان انتقال میداد، توضیح منود که«آرزو دارم که    

یک رشکت بزرگ لباس فروشی در رستارس افغانستان داشته باشم، و در نهایت 

در رسارس جهان، در آنصورت میتوانم تعداد زیادی از زنان غریب و بی بضاعت 

این طریق به دیگران نیز  از  نیاز دارند، استخدام منوده و  این شغل  را که به 

بیاموزانیم.« 

محمد الیاس حیدری، یکی از ماموران انکشاف تجارت در برنامه انکشاف صنایع 

روستایی افغانستان، میگوید که تعداد زیادی از زنان مانند خانم ابراهیمی اند 

که آرزوی کامیابی دارند. بیشرتین چیزی که آنها به آن رضورت دارند حامیت 

بیشرت در رابطه به تهیه پالن گذاری های بنیادین تجاری، مشورت ها در مورد 

بازاریابی، اسرتاتیژی ها برای قرضه های کوچک تجاری، و دیگر حامیت های 

تخنیکی میباشد.

حیدری اضافه منوده میگوید: »این درست چیزیست که ما بخاطر ان اینجا   

هستیم. ما میخواهیم با اینها همکاری منایم تا بتوانند فرصت ها را شناسائی و 

از آنها منفعت حاصل منوده، تجارت شانرا توسعه و رونق بخشند. از این طریق 

این خانم ها، میتوانند فامیل ها و هم کشور شان را بخود کفایی برسانند و 

دوباره  روی پا بلند کند.«

تقریباً ٨٠ فیصد نفوس افغانستان در مناطق روستایی این کشور زندگی میکنند 

و به فعالیت های زراعت و مالداری، که بطور تخمین ۵٣ فیصد تولید ناخالص 

ملی را تشکیل میدهد، وابسته میباشند.

از  که  است  متوسطی  و  کوچک  تجارت   ۲٠٠ از  یکی  ابراهیمی  خانم  تجارت 

طریق برنامه انکشاف صنایع روستایی افغانستان، حامیت میگردد. بانک جهانی 

همواره تالش منوده تا ایجاد فرصتهای اشتغال را در عرصه های تجارتی و خارج 

از مزرعه حامیت منوده، تا از این طریق امکانات شغلی و حجم عواید مردم 

افزایش یابد.

تا اکنون این برنامه، که توسط صندوق بازسازی افغانستان، بطور همکار حامیه 

 ٢۷٠٠ از  بیشرت  است.  داده  قرار  پوشش  تحت  را  قریه  در٣۷۷  میگردد،  مالی 

گروپ پس اندار و ٨٧ گروپ صندوق تجاری، با بیشرت از ٣۳٠٠٠ اعضای فعال )با 

عضویت ٤۹ فیصد زنان(، ایجاد گردیده و عمالً فعالیت دارند. این اعضاء بطور 

جمعی بیشرت از یک میلیون افغانی را پس انداز منوده اند که برای یکدیگر به 

قرضه میدهند. از دسمرب ٢٠١١ الی مارچ ٢٠١٢، قرضه گیرنده گان از ١٠١٤ نفر 

به ٢۵۵٠ نفر افزایش یافته است.

ارزو دارم تا يک   
رشکت داشته باشم تا لباس هاي

را که توليد ميکنم در رسارس   
افغانستان و يا هم شايد يک
روز در جهان بفروشم.  

معصومه ا براهيم
-مالک رشکت پوشاک جوانان
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محمد نبی همرا با مؤلد برق آفتابی 

خويش بريون از منزلش در قريه نواباد 

ششپول واليت باميان. با ترويج خدمات 

برق آفتابی، که از طریق برنامه همبستگی 

ملی فراهم میگردد، باشنده گان روستاها 

توانسته اند به تلويزيون و انرتنت 

دسرتسی حاصل منوده، و انها قادر گرديده 

اند تا از طرف شب به مطالعه و کار خود 

ادامه دهند، که اين خود باعث تغيري 

کيفيت زنده گی شان گردیده است.

”

ترويج خدمات برق آفتابی “    
باشنده گان قريه جات را قادر ساخته تا   

از طرف شب به مطالعه و کار خود  
  ادامه دهند، که اين باعث تغيري
 کيفيت زنده گی شان گرديده است.

پروژه اضطراری باغداری و 
مالداری

٢٠ میلیون دالر کمک بالعوض بانک جهانی
۴۹،۳ میلیون دالر کمک بالعوض صندوق بازسازی 

افغانستان
این پروژه بتاریخ ۳۱ ماه دسمرب سال ۲۰۱۲ میالدی 

تکمیل گردید.

این پروژه پیرشفت های قابل مالحظه را، خاصتاً دربخش 
باغداری داشته است. در ساحات پوشش اين پروژه بیش 
از٤٠٠٠هکتار باغهای جديد ایجاد گردیدند. چهارنوع میوه 
جدید ازقبیل سیب، شفتالو، آلوچه وآلوبالو از طريق اين 
قبالً  که  جات  ميوه  انواع  لست  با  که  شد  معرفی  برنامه 
حاميه ميشدند، مثل بادام، زردالو، اناروانگور، عالوه شد. 
طرح  و  دیزاین  در  کمک  برای  باغداری  آزمایشی  پروژه 
قطعه   ٥٠٠٠ حدود  در  مالداری،  و  باغداری  ملی  پروژه 
سال  در  پروژه  این  منود.  احداث  را  خانگی  های  باغچه 
پروژه  این  شوندگان  مستفید  متامی  گردید،  آغاز   ٢٠١١
آزمایشی زنان بوده، که از لوازم زراعتی و خدمات ترویجی  

نیزمستفید گردیدند. 
صحت  بخش  تحت  که  دولتی،  حیوانی  کلینیک   ١٦٦  
و  يافته  آموزش  وترنران  به  ميگردند،  فعاليت  مالداری، 
از  خصوصی  خدمات  عرضه  برای  تا  شد  تسليم  مسلکی 
ايشان استفاده کنند. بخش مرغداری این پروژه، زنان بی 
بضاعت راکمک منود تاعواید خویش را ازطریق مرغداری 
که  مرغداری  سابق  فارم  بر٢٥٠٠٠  عالوه  بخشند.  بهبود 
مرغداری  کوچک  فارم   ١٠٠ میگرديد،  پيشربد  زنان  توسط 
که  گردید،  احداث  امتحانی  شکل  به  سال  این  درجریان 
پروژه  میباشند.  زنان  نیز  آن  گان  شونده  مستفید  متامی 
انتخاب مستفيد شونده  تاکید بیشرت روی  ازمایشی   های 
گان، آموزش جدی و نظارت، جهت رسیدگی به کمی ها 
و کاستی های مداخالت قبلی و ارزیابی اثرات و تغییرات 

باالی امکان پذيری و تداوم، دارد.
بتاریخ ۲۲ ماه دسمرب سال ۲۰۱۲ میالدی کميته رهربی   
صندوق بازسازی افغانستان ۵۰ میلیون دالر کمک بالعوض 
را غرض متویل برنامه ملی باغداری و مالداری منظور منود. 
برای  تولیدی  های  شیوه  بهرتین  ترویج  برنامه  این  هدف 
دهاقین و ایجاد تدریجی سیستم خدمات زراعتی و رسمایه 

گذاری در این بخش میباشد. 
مترکر عرضه خدمات برای دهاقین سبب اشرتاک هر چه   
بیشرت مستفید شونده گان هم در شناسایی نوع خدمات 
واقع  ممد  خدمات  عرضه  چگونگی  در  و  رضورت  مورد 

های  گذاری  رسمایه  میزان  پروژه  این  طریق  از  میگردد. 
پیدا  بهبود  کلی  بطور  گان  برای مستفید شونده  مستقیم 
خواهد منود.  بدین ترتیب هدف این پروژه تقويت تدوام، 

مؤثریت و سودمندی است. 

مرحله سوم برنامه اضطراری 
مهبستگی ملی

۴۰ میلیون دالر کمک بالعوض بانک جهانی 
 ۷۵۰ میلیون دالر کمک بالعوض صندوق بازسازی 

افغانستان
١٥ میلیون دالر کمک بالعوض صندوق انکشاف اجتامعی 

جاپان

مرحله  در  اکنون  افغانستان  دولت  برنامه  بزرگرتين  این 
سوم قرار داشته 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 ۴۹۹۰۰ 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. 
برنامه همبستگی ملی با ٢٩ مؤسسۀ همکار، از طریق شورا 
های انکشافی قریه، ٥٠٣٥٠ پروژه های کوچک ساختامنی 
و انکشافی را در بیشرت از ٣٩ سکتور فرعی مانند رسک ها، 
آب آشامیدنی، حفظ الصحه، آبیاری، اعامر پل ها، صحت و 

تعلیم و تربیه، شناسائی و تطبیق منوده اند.
ولسوالی،   ٣٦٤ از جمله  اکنون  ملی  برنامه همبستگی   
قصبات(  صد  در   ۸۰( والیت   ٣٤ در  را  ولسوالی   ٣٥٩
افغانستان تحت پوشش قرار داده است. کمک مالی برنامه 
همبستگی ملی توسط چندین متویل کننده صورت میگیرد، 
و تا اکنون بیشرت از ۳۳ میلیون دالر از کمک های بالعوض 
بالعوض  های  کمک  از  دالر  میلیون   ۳۹۰ و  جهانی  بانک 
این  سوم  مرحله  طریق  از  افغانستان،  بازسازی  صندوق 
برنامه به مرصف رسیده است. تا اکنون بصورت مجموعی 
به  ثابت مستقیامً  انکشافی  وجه  دالر  میلیارد   ۱،۲ تقریباً 

شورا های انکشافی قریه جات پرداخته شده است. 
مراجعه  ذیل  انرتنیتی  به صفحه  بیشرت  معلومات  برای    

 http://www.nspafghanistan.org :کنید  

برنامه اضطراری ملی راه سازی 
روستایی 

١٥٢ میلیون دالر کمک بالعوض بانک جهانی
٨٠ میلیون دالر کمک بالعوض صندوق بازسازی 

افغانستان

 هدف این پروژه دسرتس به خدمات و تسهیالت اساسی در 
طول سال در روستا ها برای رفاه مردم و رشد اقتصاد کشور 
میباشد. کاربازسازى رسکهاى درجه دوم ازطریق اين برنامه 
بازسازی رسک هاى درجه  وکار  عامه  فوايد  وزارت  توسط 
سوم توسط وزارت احياء وانکشاف دهات تطبيق میگردد.

کیلومرت رسک  ازجمله ١١٠٥  ماه جنوری ٢٠١۳،  الی٣١   

های درجه دوم، ۱۰۱۷ کیلومرت آن بازسازی گردیده، و از 
جمله ١١٩٧ کیلومرت رسک های درجه سوم، ١۱۳۲ کیلومرت 
آن باز سازی گردیده است. کار احیاء و یا احداث رسک های 
درجه دوم بیشرت از ۱،۳ میلیون روز کاری ورسکهای درجه 
سوم بیشرت از ۱،۵ میلیون روز کاری را ایجاد منوده است. 
از جمله بودجه مجموعی ٢٣٢ میلیون دالر که غرض احیاء 
و بازسازی رسک ها، کانال های فاضالب و حفظ و مراقبت 
معمول تخصیص داده شده بود، تقریباً ۲۱۲ میلیون دالر آن 
تا اکنون به مرصف رسیده است و توقع میرود، که پروژه در 

آخر سال ٢٠١٣ اختتام یابد.



گروپ بانک جهانی در افغانستان/19 فعاليت های جاری18/ گزارش ششامهه/

 این رسک بازسازی شده از طریق برنامه

 ملی راه سازی روستایی، دسرتسی اهالی اين

 منطقه را به بازارها، مراکز صحی و سایر

 خدمات و سهولت های اساسی در والیت

  .هرات مهياء منوده است

/ شبکه مصؤنیت اجتامعی

پروژۀ ادارۀ سیسمت تقاعد و 
ایجاد شبکه مصؤنیت اجمتاعی 

افغانستان
۷،۵میلیون دالرکمک بالعوض بانک جهانی

این پروژه ظرفیت اداری مامورین دولتی سيستم تقاعد را 
تقاعد  اصالح شده  و  موثر  برنامه  يک  تا  بخشیده،  بهبود 
را برای کامندان سکتور دولتی تضمین مناید. همچنان این 
پروژه چارچوب پالیسی راجهت دریافت شیوه های موثر 

منوده  ترتیب  اجتامعی  مصئونیت  های  شبکه  ایجاد  برای 
برای خانواده های  را  آزمایشی  برنامه  براساس آن، یک  و 
نیازمند تطبیق  خواهد کرد، که به تعقيب آن برای تطبيق 
خواهد  ترتيب  پروپوزل  يک  ملی  سطح  به  پروگرام  اين 
وزارت  کارمندان  ظرفیت  رشد  پروژه  این  هدف  گرديد. 
کار، امور اجتامعی، شهدا ومعلولین میباشد، تا انها بتوانند 
اجتامعی  مصؤنیت  های  وشبکه  متقاعدین  های  برنامه 

راخود ترتیب وعملی منایند.
)کمپيوتری(  اداری  عرصی  جدید  سیستم  یک  اخیراً   
برای ریاست تقاعد و طرزالعمل جدید کاری برای پروگرام 
تقاعدی عامه، ایجاد شده است. انکشاف يک سيستم نو 
بشمول  تقاعد،  ریاست  برای   )MIS( معلومات  مديريت 
کار  گردیده.  تکمیل  آزمایش،  و  آموزش  ابتدايی  مرحله 

کردن  بجاه  جاه  برای  تقاعد  رياست  تعمري  در  نوسازی 
جهت  ها  آمادگی  همچنان  گرديده.  آغاز  نيز  نو،  سيستم 
متقاعدين  های  دوسيه  تصفيه  برای  متقاعدين  رسشامری 
آغاز گرديده و يک چارت نو حسابات متقاعدين در سيستم 
است.  گرديده  تطبيق  و  ريزی  طرح  ماليه  وزارت  خزائن 
توقع میرود که الی اواسط سال ٢٠١٢ سیستم جدید تقاعد 
با مقررات و قوانین جدید تقاعد و طرزالعمل اداری  کالً 
ایجاد  برای  ها  آمادگی  گردد. ضمناً  فعال  و  عملی  جدید 
نیز  معلولین  و  شهدا  تقاعد  ریاست  در  اداری  اصالحات 

تحت کار میباشد.
در بخش شبکه های مصؤنیت اجتامعی، تطبیق مرحله   
به  نزديک  دایکندی  والیت  در  پول  انتقال  پروگرام  سوم 
تکميل شدن است و اماده گی برای تطبيق مرحله چهارم 

دارد.  جريان  سالجاری  اخیر  ربع  الی  سمنگان  واليت  در 
دوره های اخیر این پروگرام دریافت ها و پیشنهادات  این 
برنامه را که بنا بر ارزيابی مترکز و پيشربد در سال ۲۰۱۱ 
که  است  اروده  پوشش  تحت  بود،  گرفته  صورت  میالدی 
شامل  کمپاين های آگهی در باره تغذی و حفظ الصحه 
نقدی  های  مساعدت  دریافت  برای  رشط  پیش  منحیث 
میباشد. این کار يک گام بسوی تهيه بسته جامع خدمات 

به مردم در مناطق روستایی میباشد. 
اخیراً اين وزارت اين تالش را منحیث یک پروگرام ملی   
)پروگرام مصؤنیت اجتامعی افغانستان(، قبول منوده و به 
شیوه مرحله وار، گسرتش آنرا ادامه خواهد داد. بر اساس 
تا  دارد،  نظر  در  جهانی  بانک  افغانستان،  دولت  تقاضای 
سال  برای  که  پول  انتقال  پروگرام  دوم  دور  تطبیق  برای 
مهیا  تقویتی  مالی  کمک  است،  شده  ریزی  برنامه   ٢٠١٣

مناید.

/ انکشاف شهری

پروژه انکشاف بازار های جدید 
افغانستان

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 
تکنالوژی جدید، و ترتيب و تطبيق پالن های تجارتی 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 ۱۰ اتحادیه تجارتی از طریق يک میکانیزم سهم مشرتک 
کند.  تجارت، حاميت  انکشاف  به خدمات  دسرتسی  برای 
کاری  زمینه  و  شغل   ۱۵۰۰ پروژه  این  طریق  از  قراراست 
درکوتاه مدت ایجاد و درآینده نیززمینه اشتغال بیشرتفراهم 

گردد.
 )PMU( این پروژه از طریق واحد مدیریت پروژه های  
عمومی  رئیس  میگردد.  اداره  صنایع،  و  تجارت  وزارت 
انکشاف سکتور خصوصی، ریاست این پروژه را بر عهده 
دارد. قابل ياداوريست که واحد مدیریت پروژه ها حاالً به 

گونه کامل فعال میباشد. برنامه بخش انکشاف بازارهای نو 
توسط اداره GIZ، که اخیراً طی یک پروسه داوطلبی بین 
املللی پر رقابت انتخاب گردید، تطبيق ميگردد. قرارداد با 
اين اداره در ماه سپتمرب سال ۲۰۱۲ به امضاء رسيد و قرار 
است برنامه انکشاف بازارها نو در اواخر ماه فربوری رسامً 

افتتاح گردد.

پروژه سکتور هتیه آب هشری
١٧ میلیون دالر کمک بالعوض بانک جهانی

اهداف این پروژه در سال ۲۰۱۰ میالدی تجدید گردید تا 
آبرساىن  رشکت  ظرفیتهای  سازد  قادر  را  افغانستان  دولت 
مدیریت  در  بخصوص  را،  افغانستان  شهری  فاضالب  و 

عملیاتی و پالنگذاری رسمايه گذاری، وتطبيق، بلند بربد. 
اداری  انکشاف  نتایج  کاری،  دشوار  محیط  باوجود   
حاصله توسط رشکت آبرسانی و فاضآلب شهری افغانستان 
بدینسو،  دوسال  از  یعنی  تاسیس  زمان  از   ،)SUWSSC(
فاضآلب  و  آبرسانی  )الف( رشکت  میباشند:  قابل مالحظه 
سیستم  و  شهری  آبرسانی  مسئولیت  افغانستان  شهری 
فاضالب کشور را بعهده گرفته، و حضور خود را از ١٦ به 
۴۸ شهرک گسرتش داده، )ب( تولید و توزیع آب به ۱۸،۵ 
فیصد و عوايد آب به ۳۳،۳ فیصد افزایش یافته، در حاليکه 
بهبود در جمع آوری بل ها در مجموع، در رابطه با ساير 
عوايد، ٢٣۰ فیصد بلند رفته. آب بدون عاید به ۳۶،۷ فیصد 
تقلیل یافته، و نصب میرتها به ۵۴،۵ فیصد افزایش یافته 
است، )ج( تفاوت میان عوايد و مصارف از ۵۴،۴۶ میلیون 
)د(  است،  یافته  کاهش  افغانی  میلیون   ۱،۸۹ به  افغانی 
منظوری اخیر دولت در رابطه به افزایش تعرفه ها به بیش 
از ٢۰٠ فیصد، رشکت آبرسانی و فاضالب شهری افغانستان 

را به یک نهاد خودکفا از لحاظ مالی، مبتدل خواهد کرد.
در روشنی نقاط پيشرت و اینکه مقاصد انکشافی پروژه   
قابل دستيابی هستند، این پروژه اخرياً برای دوسال دیگر 
است  قرار  جدید  اوقات   تقسيم  اساس  بر  گردید.  متدید 

پروژه بتاریخ ٣٠ جون ٢٠١٤، اختتام یابد.
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صندوق بازسازی افغانستان

/ صندوق بازسازی افغانستان

صندوق بازسازی افغانستان، منحیث یک وسیله مهم 
در راستای ترشیک مساعی میان جامعه جهانی و دولت 

افغانستان برای موثریت بهرت در تالش های بازسازی 
دراین کشور، بشامر میرود. ازسال ٢٠٠٢ بدینطرف، ٣٣ 

متویل کننده بیش از ۶،۱۷ 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 برای بودجه عادی دولت و برای اجندای 

اصالحات در پالیسی در نیل به اهداف اسرتاتیژی ملی 
انکشافی افغانستان سهم فوق العاده دارند، حامیت 

میکند.

مديريت
منحیث  جهانی  بانک  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. 
کميته مديريتی بشکل منظم در کابل تشکيل جلسه داده تا 
فعاليت هاى روزمرۀ صندوق بازسازی افغانستان را بازديد 
کنندگان  متويل  کند.  رامنظور  جدید  های  وپروژه  منايد 
تا در مورد  صندوق متذکره در هر ربعه جلسه ميگريند  
اين صندوق  رهربی  کميته  و  دولت  با  گسرتده  اسرتاتيژى 

بحث منايند.

کمک های متويل کننده گان
مجموعاً ٣٣ منبع متويل کننده در ده سال گذشته دراین 
صندوق سهم داشته اند. کمکهاى متويل کنندگان سال به 
سال افزايش يافته، متويل کنندگان جديد آغاز به کمک منوده 
و متويل کنندگان سابقه اندازه سهمگريى خویش را افزايش 
داده اند. دليل اصلی سهمگريی کمک دهنده گان طی چند 
سال گذشته موارد ترجيحی انها، که عبارت از تقويت رشد 

ميباشد، بود. براساس قاعده متفق عليه صندوق بازسازى 
افغانستان، متويل کنندگان ممکن بيش ازنصف کمک هاى 
انها اختصاص ندهند.  ساالنه شان را برای موارد ترجيحی 
هدف اين مقررات تضمني اين امراست که صندوق متذکره 
داراى حق  که  عادی دولت"  بودیجه  براى متويل"دريچه  
اولويت میباشد، وجوه کاىف داشته باشد. این قاعده يقينی 
اقالم  متويل  برای  افغانستان  بازسازی  که صندوق  ميسازد 
اولویت،  دارای  ملی  های  برنامه  از  حاميت  و  مرصفی، 

بودجه کافی داشته باشد. 

دریچه محایت از بودیجۀ عادی
۲،۷۲ میلیارد دالر کمک بالعوض

تا اکنون صندوق بازسازی افغانستان ۲،۷۲ 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، 
امر که ۶۰ فيصد  اين  با درنظرداشت  را حامیت مینامید. 
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  بشامرمى  این صندوق  عمده  گان  گیرنده 
بايد يادآور شد که منابع دريچه حامیت ازبودیجه عادی 
کارمند  فیصد  معاشات درحدود ٦٢  که  دارد  ملی  پوشش 
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. 

دريچه رسمايه گذاری
و  اندازه  لحاظ  از  اخري  سالهای  در  گذاری  دريچه رسمايه 
پوشش بگونه فوق العاده رشد منوده است. از سال مالی 

تعهدات  نسبت  گذارى  رسمايه  تعهدات  بدینسو،   ١٣٨٩
٢١ماه  الی  است.  يافته  آفزايش  العاده  فوق  کنونی 
گذاری  رسمایه  دریچه  تادیات  میزان   ،٢٠١٢ سپتمربسال 
صندوق بازسازی افغانستان به ۴۶ فیصد مريسيد. در جریان 
سال ١٣٩١ تعهدات و تادیات بطور قابل مالحظه افزایش 
یافته است. میزانهای بلند متواتر تادیات از سکتورهای، که 
باالی آن رسمايه گرده است،  افغانستان  بازسازی  صندوق 
مانند  دهات  انکشاف  ملی  های  برنامه  است.  متاثر  جداً 
به روستاها،  برنامه ملی دسرتسی  برنامه همبستگى مىل، 
و معارف ازطریق صندوق بازسازی افغانستان بطور فوق 

العاده حاميت گرديده است.
تعهد مشرتک  با  فعال  پروژۀ   ۱۹ این صندوق،  ازطريق    
به ارزش بیشرت از۱،۶میلیارد دالرالی اخیر سال مالی ١٣٩١، 

مطابق ٢١ دسمرب سال ٢٠١٢، متويل گرديده است. 
راپور  در  گذاری  رسمایه  های  فعالیت  مکمل  جزئیات    
اين  در  را  افغانستان  بازسازی  صندوق  ربعوار  های    

www.worldbank.org/artf :صفحه انرتنتی ببنيد  

/ 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،  می  اتخاذ  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. کمک ها به دو شیوه از طریق دو 
"دریچه" صورت میگیرند. "دریچه" حامیت از بودجه عادی 
استثنای  به  را  دولت  بودجه  قسمتی  مالی  منابع  دولت 
رسمایه  دریچه  مینامید.  فراهم  سال  هر  امنیتی،  مصارف 
گذاری کمک های مالی بالعوض را برای پروگرام های ملی 

انکشافی از طریق بودجه انکشافی، فراهم می مناید.

صندوق باز سازی 
افغانستان

این صندوق در ماه اپریل سال 
٢٠٠٢ میالدی منحیث یک وسیله 

موقت غرض متویل معاشات 
مامورین ملکی ایجاد گردید. ولی 

اکنون اين صندوق به يک ميکانزيم 
معده از متويل کننده گان در 

کشور مبدل گرديده، که نه تهنا 
مصارف بودجه عادی بلکه برنامه 

های اسرتاتیژی انکشافی ملی 
افغانستان را متويل ميکند. اهداف 

این صندوق قرار ذیل میباشند:

قراردان بودجه ملی منحیث 	•
وسيله کليدی برای رديف  

کردن برنامه های بازسازی با  
اهداف ملی انکشافی  

تروجي شفافیت و جوابدهی 	•
در مورد استفاده از کمکهای  

بازسازی  

کاهش فشار باالی ظرفیت 	•
حمدود دولت و در عین حال  
تالش برای تقویت تدریجی  

ظرفیهتا  

تقویت مهاهنگی با متویل 	•
کننده گان  برای تهسيل  

گفتگوهای مالی و پاليسی  
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صندوق باز سازی افغانستان

برق در زندگی روشنی می آفریند

یک دهه قبل، صرف شش فیصد افغانها به انرژی برق دسترسی داشتند، که این رقم در مقایسه به سایر 	•
کشور ها کمترین در جهان میباشد.  

امروز، شبکه انرژی برق دوباره احیاء و بازسازی شده که نتیجه تطبیق پروژه اضطراری بازسازی 	•
سکتور برق )EPRP( که توسط بانک جهانی و صندوق بازسازی افغانستان در والیت کابل تمویل  

گردیده، برای تعداد بیشتر مردم انرژی برق فراهم میگردد.  
اکنون مردم در شهر کابل از برق ۲۴ ساعته بجای سه یا چهار ساعت در هر دو روز، استفاده مینمایند. 	•

اکنون شهر کابل و دیگر شهرهای والیات از انرژی برق قابل اطمینان برخوردار شده، و از پروژه بازسازی شبکه انرژی 

برق که توسط بانک جهانی و صندوق بازسازی افغانستان، متویل گردید، سپاسگزار اند.

مردمش  برای  که  میخواهد  واقعاً  ساله،   ۲۲ رسحدی،  الله  درت      

سهولت برق را فراهم مناید، لیکن او در مورد سیاست حرف منی      

زند، بجای آن او از هیچ نوع سعی و تالش چون متاس با سیم های      

با ولتاژ بلند ترانسفارمر های برق و تناسب گیری بلند منزل ها در     

راستای فعال نگهداشنت شبکه انرژی برق جدیداً بازسازی شدهء کابل، دریغ منی  

مناید.

اخیراً رسحدی منحیث عضو تیم حفظ و مراقبت انجنیری ولتاژ باال در کابل   

در رشکت د افغانستان برشنا، مقرر گردید. پروژه اضطراری بازسازی سکتور برق 

در سال ۲۰۰۴ آغاز گردید. بانک جهانی و صندوق بازسازی افغانستان با متویل 

مالی در عقب این انکشاف بزرگ قرار دارند.

رسحدی میگوید، ”من میخواهم برای مردمم انرژی برق فراهم منایم. همه   

گان میدانند که انرژی برق در زندگی از اهمیت بسزایی برخوردار میباشد. برق 

روشنائی می آورد و من فراهم کننده روشنائی در زندگی مردمم میباشم.“

او عالوه میکند که حاال ما از برق ۲۴ ساعته برخوردار استیم، این یک تغیر و   

تحول بزرگ در زندگی ماست، در حالیکه درگذشته ما فقط ۳ الی ۴ ساعت برق 

انهم هر دو شب بعد داشتیم.

قرار تخمین هشت سال قبل، دسرتسی مردم به برق در متام افغانستان رصف   

به شش فیصد میرسید، یکی از پایان ترین رقم ها را در سطح کشور های جهان 

تشکیل میداد. تنها ۲۳۴۰۰۰ مشرتی بطور رسمی با شکبه عامه وصل بودند، که 

۳۰ فیصد آن در کابل زندگی میکردند. دیگر والیات دسرتسی کمرت داشتند و 

مناطق روستای تقریباً خارج از این خدمات بودند.

شبکه انرژی برق در یک وضعیت تخریب شده قرار داشت و نیازفوری به   

بازسازی داشت.  خدمات برق در رشد اقتصادی، عدالت اجتامعی و رسیدن به 

اهداف انکشافی کشور، نقش حیاتی دارد. 

برق خبشی از حیات است
از  نیمی  که  کابل  غرب  شامل  سبستیشن  مدیر  ساله،  څمکنیوال،۲۷  میرویس 

برق شهر را فراهم  میکند، میباشد. څمکنیوال میگوید، ”امروز تکنالوژی بسیار 

اهمیت دارد، اگر ما بخواهیم که صعنتی شویم، پس انرژی برق یک بخش الزمی 

برای پیرشفت ما میباشد“ ازنظر ًڅمکنیوال که میگوید، ”برق جزء زندگی بوده، 

بخشی ازمتام چیز های که ما به آن نیاز داریم – یعنی برای تأمین غذا، امنیت 

و خالصه همه چیز میباشد.“

بعد از مطالعات گسرتده، بانک جهانی و همکارانش توافق منودند که پروژه   

فراهم  پروژه  اصلی  منایند. هدف  آغاز  را  دالر  میلیون  ارزش ۱۲۵  به  بازسازی 

آبی  برق  تولید  دستگاه  بزرگرتین  بازسازی  کابل،  به  اطمینان  قابل  برق  منودن 

افغانستان در نغلو و متدید چندین لین انتقال برق و سبستشن ها و همچنان 

شبکه های توزیع برق در شهر، میباشد.

دکان  یک  سبستیشن،  از  دور  چندان  نه  فاصله  در  ساله    ،۶۰ نور،  محمد   

خوراکه فروشی دارد. یک شبکهء از سیم ها از یک جنکشن نزدیک فعال برای 

اتصال برق های غیر رسمی، در متامی شهر جانشین گردیده است. وی میگوید، 

”من برای فامیل و کشور خود بهرتی میخواهم، و خداوند مهربان است. میدانم 

که یک روز برق خوب و بیشرت در زندگی خواهیم داشت.“

برق جز زنده گی است، جز  
 همه چيزهايکه ما برايش نياز داريم،

غذا، امینت و همه چيز.     

میرویس څمکنیوال
-مدیر سبستیشن برق

ق
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اکنون برق شهر کابل بطور دومدار و مطمین 

تأمین میگردد زیرا احیاء و بازسازی این شبکه 

ها از طریق بانک جهانی و صندوق بازسازی 

افغانستان متویل گردیده است.

/ پروژه های جاری

پروژه تنظیم آب در مزرعه 
۴۱ میلیون دالر کمک بال عوض

این پروژۀ ازمايشی طوری طرح ريزی شده تا مدیریت منابع 
آب را در پنج حوزه )مرکزی، رشقی، جنوب غربی، شامل 
آبياری  فرعی  پروژه  دربرگیرنده ۱۷۵  که  رشقی و شامل(، 
حامیت  میباشد،  زمني  هکتار   ۵۰۰۰۰ تقریباً  مساحت  به 
وهمکاری مینامید. قراراست محصوالت زراعتی درساحات 
تحت پوشش این پروژه از طریق استفاده موثر آب، افزایش 
یابد. پس از اماده گی های الزم و دوره آموزشی، فعالیت 
های این پروژه اغاز گردیده و اکنون به وجه احسن پیش 
)که  آبیاری  اتحادیه   ۱۷۵ ایجاد  شامل  پروژه  این  میرود. 
در  اسکیم  دو  تکميل  راجسرت شده(،  آن   ۱۷۰ منجمله  از 
ننگرهار که رسامً به مردم سپرده شده، احداث دو اسکیم 
دیگر در حوزه مرکزی، تفويض قرار داد ۱۴ اسکیم، تکميل 
رسوی تخنيکی برای ۹۲ اسکيم آبياری و تکميل دیزاین ۵۵ 
اسکیم، ميباشند. همچنان مقرره های ایجاد، ثبت، تقویت 
توسط وزارت  و  تدوین  ابیاری  اتحادیه های  فعالیتهای  و 

زراعت، ابیاری و مالداری منظور گردیده است. 
مدتی  وسط  بازديد  تحت  پروژه  این  فعالیتهای  اکنون   
اقدامات  بررسی،  این  های  یافته  براساس  که  داشته  قرار 

ترميمی اتخاذ و عملی خواهند گردید.

صندوق بازسازی افغانستان 
– پروژه انکشاف سکتور انرژی 

افغانستان
۶۰ میلیون کمک بالعوض

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

پروژه با وزارت انرژی وآب، میباشد. 
اکرثیت  شده،  تکمیل  دیزاین  کار  تاخیر،  وجود  با   

راه هستند.  مواد مورد رضورت رسيده، و بعضی هم در 
پروژه  این  میباشد.  جریان  در  حارض  حال  در  نصب  کار 
راجهت  جدید  واحد  یک  وآب  انرژی  وزارت  درچوکات 
با  مینامید.  ایجاد  برق  جویی  ورصفه  موثریت  بهبود، 
وجود تاخیر، قرارداد بخش دسرتسی عامه  در ماه جنوری 
سالجاری میالدی تفویض گردید؛ این در حاليست که پروسه 
تدارکاتی سه پروژه منایشی بدلیل عدم موجودیت ظرفیت 
کافی تدارکاتی در وزارت، پیرشفت اهسته ميناميد. وزارت 
انرژی و اب تقاضاء منوده تا ساختار این پروژه یک بار دیگر 

تغري گردد تا فعالیتهای دیگر نیز شامل این پروژه گردند.

صندوق بازسازی افغانستان 
– مرحله دوم پروژه اصالحات 

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 
قرار دهد، و روند عرضه خدمات را بهبود بخشد. این پروژه 
وجوه مالی برای فعالیت هایی چون: )الف( ارتقاء ظرفیت 
نهاد های حقوقی جهت فراهم اوری هر چه بهرت خدمات 
کليدی حقوقی، )ب( تقويت پوشش و کيفيت مساعدت 
حقوقی، )ج( افزایش دسرتسی مردم به معلومات حقوقی 
و تعلیامت حقوق مدنی، )د( بهبود اداره و فراهم منودن 
)ی(  و  عدلی،  مرکزی  های  نهاد  توسط  حقوقی  خدمات 

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

محکمه، وزارت عدلیه  و لويه څارنوالی میباشند.

پروژه ارتقاء ظرفیت جهت هببود 
خدمات عامه افغانستان

١٠٠ میلیون کمک بالعوض

این پروژه دولت افغانستان را در راستای ارتقای ظرفیت و 
بهبود عملکرد وزارت خانه های مشخص در انجام ماموریت 
ها و عرضه خدمات توسط آنها، حامیت خواهد کرد. اين از 
طريق تطبيق برنامه های مشخص ارتقاء ظرفیت و انکشاف 
نهاد های دولتی بشمول نظارت سیستامتیک و راپوردهی 
از نتایج، انجام ميشود. همچنان این پروژه از تالش های 
دولت، در قبال بلند بردن ظرفیت های وزارت خانه های  
کلیدی که مسئوليت پروگرام های اولويت دارنده را بدوش 

دارند، حامیت مینامید.
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 
نهادهای  که  فعالیت منوده  به  آغاز  ماه جنوری ٢٠١٢  از 
مستقل  کميسیون  و  مالیه  وزارت  آن  کنندهء  تطبیق 

اصالحات اداری و خدمات ملکی، میباشد.

پروژه برق کابل، ایبک و مزار 
رشیف

۵۷ میلیون دالر کمک بالعوض

هدف این پروژه تامني برق مطمنئ و با کیفیت برای مشرتکین 

است.  ومزاررشیف  ایبک،  کابل،  نظر شهرهای  مورد  درساحات 

این پروژه برای بار سوم بتاریخ ١٧ماه جون ٢٠١٢ متدید گردید، 

که دوره کلی پروژه را به ۳۹ ماه اضافه منود. اين وقت کافی را 

برای تکميل فعاليت های باقيامنده پروژه و زمينه برای تکميل 

نهایی هدف انکشافی پروژه فراهم خواهد کرد. 

کار بازسازی شبکه برق در کابل تکمیل گردیده، البته این در   

حالیست که مشکالت گرفنت اجازه برای فعاليت ساختامنی از 

شاروالی کابل، نهادهای ديگر و مالکني زمني، و خريداری پايه ها 

سبب کندی پروسه گرديده بود. 

در پروژه فرعی توزیع برق شهر مزار رشیف بعض کارها نيم   

کله مانده اند. از اینکه رشکت برشنا نتوانست مواد ساختامنی را 

که قبالً موافقه کرده بود، مهيا کند، تصميم گرفته شده که اين 

قراراست  پروژه  این بخش  وارد شوند.  از خارج کشور  اجناس 

این پروژه، که ۳۱ ماه مارچ سالجاری میالدی  تاریخ ختم  الی 

میباشد، تکمیل گردد. 

کار سب ستیشن های مزار رشیف و ایبک در نزديکی تکمیل   

خواهد شد. سب ستيشن مزار رشيف برای افتتاح اماده است. 

کار سب ستیشن ايبک بخوبی پیش رفته بود اما بدليل رسمای 

زمستان متوقف گرديد.  با وجودیکه توقوع میرود همه کارهای 

سالجاری  مارچ   ۳۱( پروژه  این  ختم  تاريخ  از  پيش  باقیامنده 

میالدی( تکمیل شوند، تکمیل بعضی از بخشها ناممکن به نظر 

میرسد.
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پروژه آموزش دهاقین، و مشبثني 
کوچک و متوسط - مرحله اول

۲،۴میلیون دالر کمک بال عوض اداره انکشاف بني املللی 
)DFID( برتانيه

تجاری  توانايی  دارد  قصد   )Business Edge( اېج  بزنس 
و رقابتی رشکت ها و افراد را بهبود بخشد و زمینه های 
برای  کند.  ايجاد  انکشاف  روبه  کشورهای  در  را  اشتغال 
مهارت های مدیریتی رشکت های  این حالت،  به  رسيدن 
تجاری کوچک و متوسط و همچنان مدیران سطوح متوسط 
به  دسرتسی  منودن  فراهم  طریق  از  بزرگ،  های  رشکت 

آموزش های عملی برنس اېچ، تقویت ميشوند. 
این اقدام به منظور تسهیل آموزش مهارت های مدیریتی   
در  زنان(  فیصد   ٢٠ اشرتاک  )با  تن   ٥٠٠٠ برای  تجارتی  و 
جریان سه سال آینده، در نظر گرفته شده است. تا اکنون 
بیشرت از ٢۹٠٠ تن )شامل بیشرت از ۷۹۰ زن( و بیشرت از ۳۱۱ 
کاروبارها آموزش فراگرفتند. عالوتاً اداره مالی بین املللی با 
٩ مرجع آموزشی يکجاه کارميکند تا ظرفيت های انهار را 

بلند برده تداوم  خدمات آموزشی را تضمین کند.

پروژه اصالح جوازنامه دهی در 
افغانستان- مرحله اول

۱،۲میلیون دالر کمک بالعوض "حرکت"

رسمایه  برای  مساعد  محیط  يک  ایجاد  پروژه  این  هدف 
جامع،  شفاف،  سيستم  یک  تاسیس  طریق  از  گذاری 
افغانستان  در  تجارت  دهی  جوازنامه  مرتبط  و  منسجم 
میباشد. این پروژه بطور مستقیم با وزارت تجارت و صنایع 
مربوطه،  مقررات  و  قوانین  بر  مرور  که  مینامید  فعالیت 
)کمپيوتری(  سیستم خودکار  یک  تطبيق  و  ريزی  و طرح 
گیری  شکل  باعث  امر  این  مياورد.  خود  پوشش  تحت  را 
یک طرزالعمل موثرتر و با کفايت تر برای صدور جوازنامه، 

کاهش فساد و تسهیل رسمایه گذاری، خواهد شد. 
ذیل  انرتنیتی  صفحه  به  لطفاً  مزید  معلومات  برای   

www.harakat.af :مراجعه منائید

قرضه دهی مصوئن و اداره عامه 
راپوردهی اعتبارات

٣٠٠ هزار دالر و ٣٧٠ هزار دالر کمک بالعوض "حرکت"

اداره مالی بین املللی با بانک مرکزی، از طریق پروژه تقویه 
سکتور مالی اداره انکشاف بني املللی جهت ایجاد یک اداره 
عامه راپوردهی اعتبارات و یک اداره تضمني برای دارايی 
عامه  اداره  پروژه  میکند.  تخنیکی  مساعدت  منقول،  ها 
افغانستان  "د  از  حامیت  منظور  به  اعتبارات  راپوردهی 
اعتبارات  راپوردهی  سيستم  بهرتین  تا  دارد  درنظر  بانک" 
به  مربوط  معلومات  توزيع  و  تنظيم  آوری،  جمع  برای 
بلند  مديريتی  ظرفیت  )الف(  تا:  مناید،  ایجاد  را  کریدت، 
برود، )ب( سکتور بانکداری روش های بهرت را برای جلوگريی 
از خطر در مقابل کريدت بپذيرد، و )ج( دسرتسی به وجوه 
از  بانکداری،  آینده سکتور  برای مشرتیان موجود و  مالی 
طریق قادر ساخنت انها به تبدیل منودن سابقه خوب تادیات 
به "تضمني اعتباری،" بهبود يابد، اين خود نياز برای اندازه 

بزرگ تضمني فزيکی را کاهش ميدهد. 
پروژه قرضه دهی مصئون قصد دارد تا دسرتسی سکتور   
خصوصی به قرضه ها )کریدت( را از طریق تقویت حقوق 
قرضه دهندگان در رابطه به دارائی های منقول، افزایش 
و  دهندگان  قرضه  انواع  توسعه  طریق  از  امر  این  دهد. 
بهبود  همچنان  و  ها،   MSME برای  دهی  قرضه  ترويج 
مديريت جلوگريی از خطر  توسط تضمينات موثرتر، انجام 

ميشود.
اداره مالی بین املللی "د افغانستان بانک" را در تطبيق   
راپوردهی  مقررات  و  مصئون  دهی  قرضه  تاديات  قانون 
کريدت، و همچنان آموزش و ارتقاء ظرفیت نهادهای مالی 

د افغانستان بانک، مساعدت مندهد. 
 )برای معلومات بیشرت به صفحه .... مراجعه منائید(

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.

 )IFC( پروژه خدمات مشورتی اداره مالی بین املللی



گروپ بانک جهانی در افغانستان
عبدالروف ضياء

تليفون: ۹۳۷۰۰۲۸۰۲۸۰+

azia@worldbank.org
خانه شامره ۱۹، رسک ۱۵، وزير محمد اکرب خان، کابل افغانستان

تصاوير: گراهام کراوچ/ بانک جهانی

بانک جهانی، حمل ۱۳۹۲

www.worldbank.org.af 


