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۳۸

اقدامات پاليسی بمنظور رفع 
بحران آموزش

مورد  سه  جهانی  انکشاف  گزارش 
تدابير  اتخاذ  منظور  به  را  پاليسی 
بحران  این  رفع  راستای  در  عملی 

توصيه مينماید:

بانک جهانی: اجندای برای رشد فراگير در افغانستان

گزارش انکشاف جهانی: دانستن تعهدات آموزشی

الف. دسترسی به آموزش به    
عنوان یک هدف عمده  

الزم است که کشور ها یک سلسله 
ارزیابی های مطلوب را طراحی و 

وضع نمایند، تا مبتنی بر آن معلمين 
قادر به راهنمایی بهتر شاگردان 
شده، بهبود در سيستم مدیریت 

رونما گردد و توجه جامعه به 
آموزش جلب شود.

ب. اجراآت باالی مدارک به منظور  
کارایی بهتر مکاتب در عرصه    

آموزش شاگردان  
کشور ها ميتوانند با استفاده از 
مدارک موجود به منظور از بين 

بردن خال ها و تاثيرات، بخشی از 
فعاليت های آموزشی در مکاتب  را 

روی سه موضوع کليدی تمرکز 
دهند: آماده گی قبلی شاگردان، 

معلمين با انگيزه و ملبس به مهارت 
های تدریسی و مدیریت محور آن به 

تدریس و آموزش متمرکز باشد.
ج. راهنمایی عاملين برای    

کارایی تمام سيستم به منظور    
آموزش  

کشورها ميتوانند مشکالت ناشی از 
آموزش پائين را با اتخاذ تدابير سه 
گانه حين تطبيق پروسه اصالحات، 

رفع نمایند: گسترش معلومات و 
معيار ها به منظور برجسته ساختن 

آموزش در ابعاد سياسی، ایجاد 
ائتالف ها در راستای تغير جهت 

مشوقه های سياسی به منظور تأمين 
زمينه های آموزشی برای همه و 
ترویج کار شيوه های ابتکاری و 
قابل تطبيق به منظور شناسایی 

آنعده طرزالعمل های که در ساختار 
آموزشی به گونه مطلوب تطبيق 

گردیده بتوانند.
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احیاء و بازسازی رسک ها و جاده های عمومی

نتایج

خبر ها

در حاشیه نشست مقامات عالیرتبه که بتاریخ ۵ ماه اکتوبر 
سال ۲۰۱۷ میالدی در شهر کابل برگزار گردید، بانک جهانی 
پیرامون گزینه های موجود برای تقویت رشد فراگیر با توجه 
به چالش ها و موانع موجود در این کشور توضیحات مرشح 
پریزنتشین  این توضیحات که در قالب یک  ارائه منود.  را 
مالی  در عرصه های  اصالحات  از  ترکیبی  به  گردید،  ارایه 
و پالیسی در راستای حامیت از تقاضای کُلی داخلی مبنی 
به تقویت رشد با توجه به نارسایی های اقتصادی کنونی 
به  تاکید منود. یک سلسله پیشنهادات کلیدی که متمرکز 
بهبود چگونگی مرصف بودجه، مترکز بودجه باالی برنامه 
های که فرصت های اشتغال بیشرت را برای واجدین رشایط 
خدمات  ارائه  منظور  به  مصارف  افزایش  میسازد،  فراهم 
اساسی، و تطبیق اصالحات به منظور تشویق رسمایه گذاری 
های خصوصی و شیوهای موثر غرض جلب اعتامد سکتور 

خصوصی طی این نشست به حارضین پیشکش گردید.
بندی  اولویت  اهمیت  بر  همچنین  جهانی  بانک   
که  منود،  تاکید  بالقوهء  های  گذاری  رسمایه  سلسله  یک 

تاثیرات ان باالی رشد دراز مدت در افغانستان ممد واقع 
بالقوه رسمایه گذاری متمرکز به  این گزینه های  میگردد. 
عوامل تشویق کنندهء رشد، کاهش فقر، افزایش عواید و 
زا در  منابع درآمد  ایجاد  اسعار خارجی،  از  حصول درآمد 
سکتور زراعت و تجارت محصوالت زراعتی، منابع برشی، 
از  اتصال منطقوی میباشد.  انرژی، و  صنایع استخراجی و 
اتخاذ  که  ساخت  نشان  خاطر  جهانی  بانک  دیگر،  جانب 
متامی تدابیر در راستای خود کفایی مالی و رشد اقتصادی 
داشت،  خواهند  محدود  تاثیرات  زمانی  افغانستان  در 
ادارات  کارایی  افزایش  منظور  به  دوامدار  های  تالش  که 
این در حالیست که جامعه جهانی  نگیرد.  دولتی صورت 
را  افغانستان  که دولت  تعهد سپرد  بروکسل  کنفرانس  در 
مرشوط بر عملی ساخنت تعهدات اش مورد حامیت پایدار 
قرار خواهد داد و کمک های بیشرتی را از طریق بودجه 

دولت فراهم مینامید.
این پریزنتشن به سه لسان: انگلیسی، دری و پشتو اینجا قابل    

http://wrld.bg/tplZ30fJvms :دسرتس است  

انکشاف جهانی سال  تاریخ ۲۷ سپتامرب ۲۰۱۷، گزارش  به 
۲۰۱۸ نرش گردید. این گزارش نکات عمده را در خصوص 
و  کم  درآمد  دارای سطح  های  کشور  در  آموزشی  بحران 
متوسط برجسته ساخته است، طوریکه محتوای این گزارش 
به خصوص  تن طفل،  ها  میلیون  به  که  آنست  از  حاکی 
اما  با آنکه به مکاتب میروند،  اطفال خانواده های فقیر 
آنعده  برگیرنده  در  آمار  این  نیستند.  خواندن  به  قادر 
اطفال محروم منیشود که قادر به رفنت به مکتب منیباشند.
زمینه  نبود  در  آنست که  مبین  این گزارش  یافته های   
های بهرت آموزشی، دستیابی به اهداف در راستای ریشه 
کن کردن فقر و دسرتسی به رفاه عامه از طریق افزایش 
فرصت های اقتصادی و اشتغال زایی با توصل به انکشاف 

سکتور معارف، به ناکامی مواجه خواهد شد.
یک قسمتی از گزارش که رفنت به مکتب بدون فراگیری   
آموزش را " یک بی عدالتی بزرگ" مسمی کرده، ابعاد سه 
گانهء را در خصوص بحران آموزشی شناسایی منوده است: 
)الف( نتایج آموزش ضعیف، طوریکه سطح آموزشی خیلی 
تنها در کشور های فقیر معمول  این روند  پائین بوده و 
نبوده، بلکه در شامری از کشور های دارای سطح درآمد 
برابری ها در  نا  افتد، درحالی که  اتفاق می  نیز  متوسط 

طی  که  فوری،  عوامل  )ب(  میباشد.  بلند  آموزشی  نتایج 
آن اطفال بدون آمادگی های الزم برای آموزش به مکتب 
میروند، معلمین اکرثاَ مهارت، انگیزه  و عالقه مندی برای  
تدریس ندارند، عدم دسرتسی به مواد درسی در صنوف و 
تاثیر گذاری آن بر روند آموزشی و در کُل مدیریت ضعیف 
در مکاتب که به کیفیت آموزشی خساره وارد میکند. )ج( 
عوامل سیستمتیک عمیقرت، که در آن چالش های تخنیکی 
از  آموزشی  های  سیستم  که  میشوند  باعث  سیاسی  و 
کیفیت پائین برخوردار باشند و موارد عدم حسابدهی و 

نابرابری متام روند را به چالش بکشد.
در  مردم  سهم  بر  مبتنی  مکاتب  های  برنامه  تنظیم   
افغانستان به مثابه یک مثال در این گزارش ذکر گردیده 
اهالی  با  مشارکت  در  مکاتب  ایجاد  که  چنانچه  است، 
مربوط در محالت مسکونی از یکسو سبب افزایش شامر 
باعث  دیگر  جانب  از  شده،  مکاتب  مشمولین  نام  ثبت 
بهبود دسرتسی شاگردان به زمینه های آموزشی در مکاتب، 

به خصوص برای دخرتان گردیده است.
منت کامل این گزارش در اینجا قابل دسرتس میباشد:  

http://www.worldbank.org/en/publication/wdr2018  
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حمایت و کمکهای گروپ بانک جهانی 

پروژه ها و پروگرام های بانک 
جهانی

انکشاف  اداره  اکنون،  تا  اپریل سال ۲۰۰۲ میالدی  ماه  از 
را  دالر  میلیارد   ۳،۷۳ از  بیشرت  جهانی  بانک  املللی  بین 
اضطراری،  بازسازی  و  انکشافی  های  پروژه  متویل  جهت 
از بودجه ملی تعهد منوده است.  برنامه حامیت  و شش 
بالعوض  کمک  دالر  میلیارد   ۳،۳۰ از  متشکل  کمکها  این 
يا )کریدت( می  و ۴۳۶،۴ میلیون دالر قرضه بدون مفاد 
در  فعال  پروژۀ   ۱۵ جهانی  بانک  حارض  حال  در  باشد. 
افغانستان داشته، که ارزش خالص آن بالغ بر بیشرت از ۱،۶ 

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

اتصاالت، استوار میباشد.
بودجه  از  از طریق کمک های حامیت  بانک جهانی،   
دولت در تطبیق اصالحات بنیادی، مخصوصاً درساحه امور 

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

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

www.worldbank.org.af :ها مراجعه منائید

اداره مالی بين المللی 

حامیت  بخش  که  املللی،  بین  مالی  گذاری  رسمایه  اداره 
از سکتور خصوصی میباشد، به تالشهای خویش در عرصه 
میدهد.  ادامه  مشورتی  خدمات  و  گذاری  رسمایه  های 
سقف تعهد رسمایه گذاری اداره مالی بین املللی در سال 
تعهد  این،  با  و همزمان  است  دالر  میلیون   ۵۲ به   ۲۰۱۷
بر  بالغ  ارائه خدمات مشورتی  به منظور  اداره  این  مالی 
۸،۸ میلیون دالر امریکایی میباشد. تعهدات رسمایه گذاری 
این اداره شامل رسمایه گذاری در سکتور مخابرات و بازار 
های مالی میباشد. مسیر رسمایه گذاری ها امیدوار کننده 
به نظر میرسد و نیازمندی برای رسمایه گذاری های بیشرت 
بازار های مالی و همچنان رسمایه گذاری در سکتور  در 
های انرژی و تجارت محصوالت زراعتی نیز دیده میشود.

املللی،  بین  مالی  اداره  مشورتی  خدمات  های  برنامه   

ظرفیت  ارتقای  مالی،  های  سکتور  در  گذاری  رسمایه 
اشتغال،  های  زمینه  ایجاد  متوسط،  و  کوچک  تشبثات 
انکشاف صادرات محصوالت باغداری، دسرتسی به انرژی 
تجدید پذیر، مشارکت سکتور عامه  و خصوصی، توامنند 
سازی ساختاری و اصالحات در محیط رسمایه گذاری را در 

بر میگیرد.
      جهت بدست اوردن معلومات بیشرت به صفحه ۲۸  

     مراجعه مناید.

اداره تضمين سرمایه گذاری 
های چند جانبه 

اداره تضمین رسمایه گذاری های  چند جانبه مبلغ ۱۱۶،۵ 
میلیون دالر را برای سه پروژه در افغانستان مد نظر گرفته 
در  ان(  يت  )ام  مخابراتی  با رشکت  آن   پروژه  یک  است. 
سکتور مخابرات، که وجوه مالی خود را از اداره مالی بین 
از  عبارتند  دیگر  پروژه  دو  است.  میکند،  دریافت  املللی 

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

میشود.

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

گذاری در رشایط دشوار را ارائه کرد.

  صندوق بازسازی افغانستان

صندوق بازسازی افغانستان، که محصول همکاری مشرتک 
موثريت  است،  افغانستان  دولت  و  جهانی  جامعه  بین 
سال  جوالی   ۲۲ تا  برد.  مي  بلند  را  بازسازی  های  برنامه 
دالر  میلیارد   ۱۰ حدود  کننده  متویل   ۳۴ از  بیشرت   ،۲۰۱۷
تا  اند،  منوده  تعهد  افغانستان  بازسازی  صندوق  به  را 
بودیجه  کننده  حامیت  بزرگرتین  مثابه  به  صندویق  این 
تأمین  و  متویل  به  قادر  مطلوب  گونه  به  افغانستان  ملی 
نیازمندی های مالی برای برنامه های عملیاتی و انکشافی 

دولت افغانستان گردد.
حامیت صندوق بازسازی افغانستان از برنامه های دارای   
اصالحات  آجندای  و  دولت  عادی  بودجه  ملی،  اولویت 
ملی  انکشاف  اسرتاتیژی  اهداف  به  دستیابی  در  پالیسی، 
افغانستان  کمک میکند. تا کنون بیشرت از۴،۵ میلیارد دالر 
عادی،  بودجه  مصارف  متویل  غرض  افغانستان  دولت  به 
شده،  پرداخت  ملکی،  کارمندان  معاشات  پرداخت  مانند 
متویل  غرض  دیگر  دالر  میلیارد  از۴،۶  بیشرت  همزمان   و 
جاری  های  پروژه  و  شده  تکمیل  انکشافی  های  پروژه 

فراهم گردیده است. الی۲۲ جوالی سال ۲۰۱۷، ۲۷ پروژه 
فعال تحت حامیت صندوق بازسازی افغانستان به ارزش 

خالص۳،۳ میلیارد در حال تطبیق میباشد.
جهت کسب معلومات بیشرت به صفحه ۳۰ مراجعه    

مناید.  

صندوق انکشاف اجتماعی جاپان
صندوق انکشاف اجتامعی جاپان،که در سال ٢٠٠٠ توسط 
دولت جاپان تأسیس گردید، منحیث یک وسیله حامیتی از 
فعالیت هائیکه مستقیامً پاسخ به نیاز های مردم فقیر و 
گروپ های  آسیب پذیر رسیدگی منوده، ظرفیت های آنها 
را ارتقا بخشیده، اشرتاک انها را در روند های انکشافی نيز 
اداره  جهانی  بانک  توسط  صندوق  این  میبخشد.  تقویت 
تا  بانک جهانی متعهد گردیدند،  میگردد. دولت جاپان و 
یک دریچهء خاصی را در داخل صندوق انکشاف اجتامعی 
املدت غرض  پروگرام های طویل  از  جاپان جهت حامیت 
و  اقتصادی  سیاسی،  ثبات  بسوی  کشور،گذار  سازی  باز 
 ۲۰۱۷ سال  سپتمرب  ماه  الی  منایند.  تاسیس  اجتامعی، 
میالدی، تعهد مجموعی صندوق انکشاف اجتامعی جاپان 
بالغ به ۸۵ میلیون دالر میگردید.  تا اکنون تعدادی از پروژه 
های متویل شده توسط این صندوق تکمیل گردیده است. 

جهت کسب اطالعات لطفاً به ویب سایت ذیل مراجعه منائید:    

http://go.worldbank.org/U5OQZVF200  

چهارچوب مشارکت 
کشوری

۲01۷ الی ۲0۲0 

تنظيم  کشوری  مشارکت  چارچوب 
کننده ستراتيژی گروپ بانک جهانی 
به   ۲۰۲۰ الی   ۲۰۱۷ سالهای  برای 
منظور حمایت از افغانستان  ميباشد 
که همزمان در مطابقت با چارچوب 
انکشاف  و  پيشرفت  و  صلح  ملی 

افغانستان تدوین گردیده است.
حمایت  استراتيژي  ایــن  هــدف   
دولت افغانستان در عرصه های ذیل 

ميباشد:
ایجاد نهاد های توانمند و     •
پاسخگو به منظور تطبيق 

اهداف ملت سازی و توانمند 
سازی دولت در راستای ارایه 

خدمات اوليه برای مردم و 
همچنان فراهم نمودن یک 

محيط سالم به منظور رشد 
سکتور خصوصی.

حمایت و پشتيبانی از رشد     •
اقتصادی فراگير که تمرکز آن 

بر مناطق عقب مانده، اسکان 
غير پالنی شهری و مردم بيجا 

شده ناشی از نا امنی های 
داخلی، ميباشد.

تعميق جامعهء همه شمول     •
از طریق تسهيل دسترسی 

مردم به زمينه های آموزش 
و پرورش معياری و کاهش 

عوامل آسيب پذیری در ميان 
طبقه محروم جامعه، که شامل 

توده های کثير مردم بيجا 
شدهء داخلی و  مهاجرین 

عودت کننده، ميباشد.
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/ معارف

دومين برنامه انکشاف مهارتهای 
افغانستان

۵۵ میلیون دالر کمک بالعوض بانک جهانی

این پروژه دولت افغانستان را در راستای ایجاد یک سرتاتیژی 
مهارتهای حرفوی و مسلکی سازگار با نیاز های مارکیت به 
منظور رشد اقتصادی و انکشافی حامیت مینامید. به تداوم 
حامیت از برنامه قبلی انکشاف مهارتهای افغانستان، این 
توامنند سازی ساختار های  منظور  به  نیز تالش ها  پروژه 
مکاتب  کارایی  بهبود  مسلکی،  و  حرفوی  تعلیامت  اداری 
و انستیتوت های تعلیامت حرفوی و مسلکی و در نهایت 
میدهد.  قرار  مورد حامیت  را  رقابتی  بهبود ظرفیت های 
بدینسو   ۲۰۱۷ جوالی  از  برنامه  این  در  ساختاری  تعدیل 
راستای  در  انکشافی  هدف  روی  مجدد  تاکید  منظور  به 
بهبود تعلیامت حرفوی و مسلکی، ارتقاء ظرفیت استادان و 
نصاب درسی در یک عده از سکتور های تجارتی مشخص 

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

ارزیابی نیز مشخص  گردیده است. 
افغانستان  در  ها  مهارت  انکشاف  برنامه  دوم:  جزء   
های  انستیتوت  و  مکاتب  یافتهء  بهبود  اجراآت  روند  از 
منتخب تعلیامت مسلکی و حرفوی حامیت می کند. یکی 
از این انستیتوت ها، انستیتوت ملی اداره و مدیریت است، 
تجارت،  آموزش  دوساله  برنامه  یک  در  محصلین  جائیکه 

سند معادل چهارده پاس را به دست می آورند. 
جزء سوم: از طریق این برنامه رقابت ها را جهت متویل   
و تقدیر فعالیت های مثبت در مکاتب و انستیتوت های 
تعلیامت حرفوی و مسلکی را راه اندازی میگردد، تا سطح 
تعلیمی این موسسات افزایش یابد. بیشرت از ۳۵ انستیتوت 

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

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

تخنیکی و مهارتهای تدریسی فراه گرفته اند.
جزء چهارم: هزینه های کمک تخنیکی را برای تیم های    
مسلکی  فراهم کرده و مصارف نهاد سومی را که  وظیفه 
نظارت و ارزیابی را به عهده داشته پرداخته است . عالوه 
این  برآن  کمپاین آگاهی عامه را نیزبه پیش برده است. 
پروژه در عین حال یک سیستم معلومات پروژوی را ایجاد 
کرده است که زمینه ارزیابی های واقعی و همزمان را از 
مالی،  مدیریت  )تدارکات،  پروژه  های  بخش  همه  اجرای 
منابع برشی، امور ملکی ، ثبت نام شاگردان و فراغت( را 

فراهم می مناید.

برگزاری این ورکشاِپ مجهز در لیسهء 

عالی تعلیامت حرفوی و مسلکی در والیت 

پنجشیر توانست که توجهء تعداد زیاِد 

شاگردان را از رسارس این والیت به خود 

جلب کند. " ما اینجا به یک سلسله وسایل 

به منظور کسب تجربه عملی دست یافته 

ایم". یکی از شاگردان صنف دوازدهم این 

لیسه با ابراز این مطلب، اضافه کرد: " و 

زمانی که ما درس های نظری را در صحنهء 

عمل اجراء میکنیم، قادر به آموخنت بهرت و 

بیشرت میشویم". پروژه انکشاف مهارتهای 

افغانستان این لیسه را قادر کمک منود، تا 

برای شاگردان در کنار تسهیل زمینه های 

کسب تجارب عملی، کیفیت آموزش را نیز 

بهبود بخشد.

فعاليت های جاری
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 / سکتور مالی

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

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

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

پروژه کمک به مردم بی نهایت فقیر و 

بی بضاعت با توزیع مواشی و یک مقدار 

مصارفات انها، خانواده های  بی بضاعت 

روستایی را به منظور بهبود معیشت مورد 

حامیت قرار داده است. در نتیجه وضیعت 

اقتصادی صد ها فامیل بهبود یافت. یک 

تن از مستفید شوندگان با ابراز سپاس ازاین 

پروژه چنین میگوید با حامیت مالی این 

پروژه اکنون زندگی ما کامال تغیر کرده است، 

این گاو در براورده ساخنت رضوریات ما 

بسیار ممد واقع شده است.

/9 ۸/

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

کند. 
بخش دوم: بلند بردن سطح دسرتسی تشبثات کوچک   
و متوسط به خدمات مالی: هدف این است که به میزان 
دهی  قرضه  نهادهای  و  تجارتی  بانکهای  دهی  قرضه 
کوچک به تشبثات کوچک و متوسط در افغانستان افزایش 
داده شود،تا بدین ترتیب دسرتسی این تشبثات به خدمات 

مالی تامین گردد. از طریق این بخش پروژه، توسعه آژانس 
تضمین قرضه های افغانستان نیز حامیت می گردد. این 
تا  منوده،  تخنیکی  حامیت  نیز  را  تجارتی  بانکهای  پروژه 
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.
بخش نخست در دستور اجرا قرار دارد و اداره رسمایه   
افغانستان  کوچک  های  قرضه  از  حامیت  و  گذاری 
)MISFA( اقدام به یک سلسله فعالیت ها، از جمله راه 
اندازی برنامه موسوم به کمک به مردم  بی نهایت  فقیر 
و بی بضاعت، منوده، که تحت این برنامه توزیع مواشی  
برای افراد مستحق به گونه ۱۰۰درصد در چهار والیت ) 

کرن، لغامن، بلخ و تخار( تکمیل گردیده است. 

این  گذاری  تاثیر  اولیه  نتایج  ارزیابی  ابتدایی  رسوی   
موفق  مذکور؛  پروژهء  که  آنست  دهنده  نشان  برنامه 
پروژه   مترکز  تحت  ساحات  در  های  خانواده  تشخیص  به 
نهایت  وضعیت  از  زندگی  مختلف  ابعاد  در  که  گردیده 
زندگی  سطح  دارای  که  باشندگان  به  نسبت  باری  اسف 
درجات  کل  به صورت  بودند.  برخوردار  متوسط هستند؛ 
بلند فقر و دسرتسی کمرت به خدمات یک سلسله مشکالت 
قرار  نواحی  این  در  راه خانواده های ساکن  فرا  را  بزرگ 
فراهم  آنرا  فرصت  مذکور  برنامه  برای  که  است،  داده 
میسازد، تا این مردم فقیر را به منظور دسرتسی به زمینه 
های معیشت پایدار؛ کمک مناید. تطبیق این برنامه در این 

اواخر در کابل و کندهار نیز اغاز گردیده است.
  بخش دوم تاکنون آغاز نیافته است؛ چنانچه که بحث 
و گفتگو میان وزارت مالیه و بنیاد بیمه قرضه ها پیرامون 
بزودی  میرود  توقع  و  دارد  جریان  آن  تفاهمنامه  عقد 

امضاء شود.

پروژه پاسخ سریع جهت بهبود 
وضيعت سکتور مالي افغانستان 

۴۵،۷ میلیون کمک بالعوض بانک جهانی

یک  ایجاد  راستای  در  را  بانک  افغانستان  د  پروژه  این 
و  بانکی  نظارت  بهبود  جهت  کاری  های  برنامه  سلسله 
موثر  معامالت  انجام  برای  تادیات  مدرن  سیستم  تطبیق 
پروژه  این  مشخصاً،  میکند.   حامیت  شفاف،  تادیات  و 
برای »د افغانستان بانک«رشایط و زمینه ارزیابی وضعیت 
های  تفتیش  انجام  طریق  از  را  تجارتی  بانک   ١٠ مالی 
میگیرد،  املللی صورت  بین  معیارهای  اساس  بر  که  مالی، 
فراهم میسازد. نتیجه این تفتیش مالی باعث شده، تا پالن 
های عملی جهت رفع نواقص و ضعف های که در روند 
نظارت د افغانستان بانک شناسایی میگردد، طرح و عملی 
تادیات،البته  گردد. همچنان مدرنیزه ساخنت سیستم ملی 
که  نقدی،  صورت  به  معامالت  اجرای  کاهش  هدف  به 
اکنون  عمده ترین وسیله اجرای داد و ستد در افغانستان 
محسوب ميگردد؛ تغییر آن به سیستم تادیات الکرتونیکی 
پروژه  این  دیگر  اهداف  از  موبایل   یا  کارت  طریق  از 
دسرتسی  افزایش  منظور  به  همچنان  پروژه  میباشد.این 
بانکداری  انستیتوت  بانکداری،  به مهارت و فنون سکتور 
ان  فعالیت های  در عرصه گسرتش  را  افغانستان  مالی  و 

انستیتوت همکاری و حامیت مینامید.
بودجه  اولین  و  شده  بازنگری  مذکور  پروژه  ساختار   
تقویتی )۶،۷ میلیون دالر( برای آن منظور و تائید گردید. 
های  فعالیت  از  حامیت  تقویتی  بودجه  تائید  از  هدف 

تقویت  پروژه  توسط  اصالً  که  است،  تخنیکی  مشخص 
سکتور مالی حامیت می شد، پروژه مذکور در جون ۲۰۱۴ 
عمده  فعالیت  دو  الذکر  فوق  تقویتی  بودجه  شد.  بسته 
را تحت پوشش قرار می دهد: )i( فعالیت های مشخص 
جهت تقویت ظرفیت د افغانستان بانک؛ )ii( ایجاد دفرت 

ثبت قروض عامه. 
تفتیش ۱۰ بانک تجارتی در ماه جون سال ۲۰۱۲ میالدی   
اعتبارات عامه که در ماه  تکمیل شد. سیستم های ثبت 
فربوری سال ۲۰۱۳ و ثبت حقوق رهنی بر اموال منقول 
که در دسامرب ۲۰۱۳ در ساختار د افغانستان بانک افتتاح 
شدند، به مثابه بنیادی ترین ساختار های اداری در سیستم 
مالی افغانستان محسوب میشوند. با ایجاد و فعالیت این 
دو سیستم برای درخواست متشبثین کوچک و متوسط به 

منظور 
دسرتسی شان به قرضه های بانکی و حامیت بانک ها   
در راستای فراهم آوری خدمات قرضه سهولت زیاد بوجود 

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

می یابد.
در ماه اکتوبر ۲۰۱۶ دومین کمک مالی به ارزش )۲۰   
تقویتی  بودجه  این  گردید.  تایید  و  منظور  دالر(  میلیون 
اضافی در ایجاد یک سیستم مجهز بانکی هزینه خواهد 
شد که به اساس آن د افغانستان بانک قادر خواهد بود 
که مدیریت خطرات سکتوری را به گونه بهرت انجام داده 
و نقش نظارتی اش را توامنند سازد. همزمان با این، مترکز 
د  کارمندان  ظرفیت  ارتقاء  روی  گذاری  رسمایه  بر  بیشرت 
افغانستان بانک معطوف خواهد بود، تا ظرفیت نظارتی 

شان انکشاف یابد.
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شامر مراجعین مراکز صحی در والیت 

کندهار بعد از آن افزایش قابل مالحظه پیدا 

کرد که مردم بعد از راه اندازی کمپاین های 

اگاهی دهی از ارایه خدمات الزم صحی و 

محیط مطمین اطمینان حاصل کردند. راه 

اندازی کمپاین های اگاهی دهی بخشی 

از تالش های برنامه صحت بوده،از طریق 

وزارت صحت عامه تطبیق میگردد، که در 

نتیجه آن با گامشنت داکرتان وکارکنان صحی 

زن مشکالت زنان را در این والیت مرفوع 

مناید واز جانب دیگراز واقعات مرگ ومیر 

طفل و مادر جلوگیری صورت گیرد.

فعاليت های جاری

پیرشفتها در عرصه سکتور 
صحت

میزان مرگ و میر اطفال نوزاد و 
اطفال زیرسن پنج سال از ۲5۷ 
و 1۶5 به 55 و 45 درهر 1000 
والدت زنده، بالترتيب کاهش 

یافته است.

تعداد مراکز صحی فعال از
 4۹۶ در سال ۲00۲ به بيش از 

۲400 در سال ۲01۶ افزایش 
یافته، در حاليکه در عين زمان 

ميزان کارمندان زن در این 
مراکز نيز افزایش  داشته است 

میزان والدت ها با حضور 
کارمندان صحی مجرب دربین 

قرش کم در آمد  از   15،۶ درصد 
به 50 درصد افزایش یافته 

است.

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

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

درصد به ۶۹ درصد در ميان 
اطفال دارای سنين 1۲ تا ۲۳ 

ماهه ء  قشر کم در آمد، افزایش 
یافته است.

  

استفاده از تابلیت های ضد حامله 
گی ) استفاده از هر روش جدید( 
از  1۹،5 درصد به 1۹،۸ درصد 

افزایش یافته است

افغانستان: برنامه حمایت 
مشارکت سکتور دولتی و 

خصوصی 
۸۵۰۰۰۰ دالر کمک مالی صندوق تسهیالت مشاوره 

زیربنای دولتی و خصوصی 

مشوره  تسهیالت  آوری  فراهم  طریق  از  جهانی  بانک 
بدینطرف   ۲۰۱۵ سال  از  خصوصی،  و  دولتی  زیربنای 
مناسب  رشایط  آوری  فراهم  راستای  در  را  مالیه  وزارت 
افغانستان  در  خصوصی  و  دولتی  مشارکت  اجرای  برای 

مورد حامیت و پشتیبانی قرار داده است.
اولین مرحله حامیت به منظور فراهم آوری تسهیالت   
سال  سپتامرب  ماه  از  خصوصی  و  دولتی  زیربنای  مشوره 
۲۰۱۵ آغاز گردید و الی ماه دسامرب سال ۲۰۱۶ دوام کرد، 
آن  در  برنامه  این  های  فعالیت  محور  عمده  بخش  که 
زمان بر فراهم آوری حامیت تخنیکی و مالی برای وزارت 
دولتی  مشارکت  مؤثر  برنامه  یک  ایجاد  منظور  به  مالیه 
شناسایی،  برای  را  مطلوب  بتواند رشایط  که  و خصوصی 
انکشاف و تطیق پروژه های مشارکت دولتی و خصوصی 
انکشاف  ابعاد  در  را  افغانستان  دولت  و  سازد  تسهیل 

اسرتاتیژی ملی زیربنا ها کمک کند، متمرکز بود.
به منظور حامیت از دستیابی به این اهداف ، فعالیت   

های ذیل در سه محور طراحی گردید:
مناسب 	  محیط  سازی  توامنند  های  مؤلفه  شناسایی   

برگیرنده  در  که  و خصوصی  دولتی  مشارکت  برای 
یک سلسله توصیه ها و اصالحات در عرصه قوانین، 
مقررات و چهارچوب ساختار های اداری به منظور 
حامیت و فراهم آوری تسهیالت برای مشارکت های 

دولتی و خصوصی.
مطالعات 	  انجام  منظور  به  سکتوری  بندی  اولویت   

مقدماتی امکان پذیری پروژه های ابتدایی مشارکت 
ابتدایی  مطالعات  انجام  و  خصوصی  و  دولتی 

پیرامون یکعده پروژه های شناسایی شده، و
ورکشاپ 	  و  ظرفیت  ارتقاء  های  برنامه  اندازی  راه   

های آموزشی به منظور آگاهی و حامیت از برنامه 
های جدید مشارکت دولتی و خصوصی.

برنامه  این  دوم  مرحله  نخست،  مرحله  ختم  بعداز   
فراهم  نیز  آن  هدف  که  گردید  آغاز   ۲۰۱۷ جوالی  در 
دولت  برای  بیشرت  و حامیوی  تشویقی  های  زمینه  آوری 
اداری  و  قانونی  چهارچوب  ایجاد  منظور  به  افغانستان 
افغانستان  در  خصوصی  و  دولتی  های  مشارکت  برای 

خوانده شده است.

فعالیت  یک سلسله  این هدف،  از  منظور حامیت  به   
های مشخص در عرصه های ذیل مد نظر گرفته شده اند:

تدابیر 	  اتخاذ  طریق  از  اداری  های  ساختار  تقویت   
دولتی  مشارکت  برای  آمادگی  تشخیص  راستای  در 
و خصوصی در سطح کشور، تدوین و انکشاف پالن 
تجارتی برای اداره مرکزی مشارکت و رهنمود های 

مشارکت دولتی و خصوصی.
در 	  و خصوصی  دولتی  مشارکت  مطابقت سکتوری   

پرتو اولویت ها و برنامه های انکشاف ملی 
مرکزی  تصدی  ایجاد  تصویب  بیانگر  اخیر  انکشافات   
در بخش مشارکت دولتی و خصوصی و قانون مشارکت 

دولتی و خصوصی در وزارت مالیه میباشد.

/ صحت

برنامه صحت
۱۰۰ میلیون دالر کمک بالعوض بانک جهانی

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

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

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

رهربی کننده خویش را بوجه احسن اجرا کند.  
این برنامه دارای سه بخش عمده ذیل میباشد:  

و  صحی  خدمات  عرضه  بهبود  و  تدوام  اول:  بخش   
عرضه  و  تطبیق  از  حامیت  شفاخانه:  اساسی  خدمات 
براساس  همکاری  های  موافقتنامه  طریق  از  خدمات 
غیر  مؤسسات  و  عامه  صحت  وزارت  مابین  فی  عملکرد 
مؤسسات  این  ها  موافقتنامه  این  براساس  که  حکومتی، 
بسته های شناسایی شده خدمات صحی را فراهم میکنند.  
بخش دوم: تقویت ظرفیت کدری وزارت صحت عامه   
همچون:  های  عرصه  در  الزم  های  سیستم  انکشاف  و 
تقویت ادارت محلی، تقویت ریاست مالی خدمات صحی، 
ظرفیت  تقویت  و  مقرارتی  مناسب  های  سیستم  ایجاد 
ادویه جات، ترشیک  از چگونگی کیفیت  اطمینان  جهت 
بهبود  و  ظرفیت  ارتقای  خصوصی،  سکتور  با  مساعی 

خدمات شفاخانه ها، تقویت منابع برشی سکتور صحت، 
مدیریت  سیستم  تقویت  حسابدهی،  و  حکومتداری 
معلومات صحی و استفاده تکنالوژی معلوماتی جهت بلند 
بردن آگاهی درمورد خدمات صحی و تغییر سلوک، شامل 
ساخنت جندر در سیستم صحی افغانستان، ظرفیت درحال 
امانتی  سیستم  بهبود  و  تدارکات  انجام  جهت  انکشاف 

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

اوپراتیفی در مرکز و والیات و کمکهای تخنیکی.
گذشته  سال  ده  جریان  در  افغانستان  صحی  سیستم 
رهربی  از  باید  که   داشته،  مالحظهء  قابل  های  پیرشفت 
ارائه  عامه،  صحت  مناسب  های  پالیسی  دولت،  قوی 
خدمات جدید، نظارت و ارزیابی دقیق برنامه ها، و کمک 
های انکشافی  تقدیر به عمل آورد. آمار بر گرفته از رسوی 



13/گروپ بانک جهانی در افغانستان      گزارش ششامهه/ 1۲/

بیشرت از ۲۰۰۰ افغان که تقریبا ۴۰۰ تن آنان 

را زنان تشکیل میدهد از برنامه انکشاف 

سکتور مخابرات و تکنالوژی معلوماتی که 

توسط وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی 

راه اندازی شده بود،آموزش دیده اند. 

این پروژه از رشکت های محلی در بخش 

انکشاف صنعت تکنالوژی معلوماتی حامیت 

میکند، تا تعداد زیادی از متخصصین و کادر 

های ورزیده در این بخش تربیه و به جامعه 

تقدیم منایند.

فعاليت های جاری

 / زیر بناء

پروژه انکشاف سکتور مخابرات 
و تکنالوژی معلوماتی افغانستان

۵۰ 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  تیلیفونی و  با کیفیت  به خدمات  دسرتسی 
برای استفاده کنندگان فراهم مینامید. این برنامه همچنان، 
های  تیلیفون  های  افزار(  )نرم  اپلیکشن  از  استفاده  با 
موبایل درقسمت عرضه و بهبود خدمات عامه و مدیریت 

کمک  حکومت  سرتاتیژیک  های  سکتور  در  ها  پروگرام 
مینامید. از طریق این پروژه، سکتور تکنالوژی معلوماتی 
محلی با داشنت تعداد بیشرت از افراد مسلکی تقویت یافته 
نیز  معلوماتی  تکنالوژی  و  کمپنی های مخابراتی  برای  و 

حامیت دوامدار فراهم میگردد.
عمده ترین نقاط که در محور فعالیت های این پروژه   
طول  به  نوری  فایرب  ساختار  هامنا  گردیده  نهایی  تاکنون 
شبکه  استحکام  انکشاف  مراحل  میباشد.  مرت  کیلو   ۱۰۰۰
فایرب نوری در بخش های شامل و رشق نهایی گردیده و به 

افغان تیلکام واگذار گردیده است.
کنړ،  یکاولنگ،  استقامت  به  مرکزی  مسیر  باالی  کار   
رشیف  مزار   – بامیان  های  مسیر  و  خان  غالم  و  کاپیسا 
نهایی گردیده است و قرار است بزودی به افغان تیلکام 

واگذار شود.
تن   ۴۰۰ از  تر  اضافه  )که  افغان  تن   ۲۳۰۰ حدود  در   
آنان را زنان تشکیل میدهد( تحت پروگرام ارتقاء مهارتهای 
تکنالوژی معلوماتی آموزش های الزم دریافت منوده اند. 
موفق  کارآموزان  از  تن   ۱۵۰۰ برای حدود  دیگر  از سوی 

منایشگاه های کاریابی برگزار گردیده است. 
فراهم سازی بسرت برای ارائه خدمات دولتی از طریق   
شبکه  توسط  موبایل(  خدمات  )بسرت  موبایل  تیلیفون 
که  میرود  توقع  گردید.  افتتاح  تیلکام  افغان  مخابراتی 
موبایل  طریق  از  دولتی  خدمات  ارائه  گزینه  انتخاب 
وزارت  سوی  از  رابطه  این  در  خدمات  آوری  فراهم  و 
مخابرات و تکنالوژی معلوماتی برای متام کاربران خدمات 
انرتنتی " جی اس ام" و " تری جی" در شامری مشخصی از 
وزارتخانه های دولتی در اکتوبر سال ۲۰۱۷ ، بعد ازعقد 
تفاهمنامه ها میان شبکه های مخابراتی و وزارتخانه های 

متذکره، افتتاح و به فعالیت آغاز منایند.
در دور برنامه حامیت از نو آوری به ۱۵ مبتکر محلی به   
خاطر مفکوره های شان، که چگونه تکنالوژی راه اندازی 
گردیده که می تواند به چالشها در بخش های مختلف به 
شمول زراعت، معارف و صحت پاسخ فراهم مناید، جایزه 

داده است. 
اداره تازه تاسیس شدهء حامیان تجاری عرصهء مخابرات   
تکنالوژی  انستیتوت  ساحه  در  معلوماتی،  تکنالوژی  و 
تازه  نهاد  اعامر گردیده و ۲۰  معلوماتی وزارت مخابرات 
کار تجارتی تا کنون در این مرکز تحت برنامه آموزشی قرار 
ارتقا ظرفیت  برنامهء  به حال تحت  تا  است.  گرفته شده 
از  تن   ۴۰۰ معلوماتی  تکنالوژی  و  مخابرات  وزارت  در 

کارمندان وزارت، آموزش فرا گرفته اند.

منایانگر   )۲۰۱۱ الی   ۲۰۰۳ های  سال  )بین  خانوار  های 
کاهش در مرگ و میر مادران و اطفال می باشد. 

علی الرغم پیرشفت های قابل مالحظه در میزان و کیفیت 
خدمات صحی و هم چنان کاهش در سطح مرگ و میر 
مادران، اطفال زیر سن پنج سال و اطفال نوزاد، شاخص 
اوسط  حد  از  تر  پائین  هنوز  افغانستان  در  صحت  های 
قرار دارد که برای کشور های دارای عواید پائین در نظر 
نیاز برای مرفوع  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. 
رقم مرگ و میر مادران حین والدت و زایامن در افغانستان 
هزار  هر۱۰۰  در  مورد   ۱۶۰۰ به  ای  سابقه   بی  طور  به 
والدت در سال ۲۰۰۲؛ کاهش یافته است. در گزارش رسوی 
اداره  توسط   ۲۰۱۵ سال  در  که  افغانستان  نفوس  صحت 
ایاالت  انکشافی  اداره  مالی  کمک  به  مرکزی  احصاییه 
متحده امریکا انجام یافته؛ در هر ۱۰۰ هزار مورد والدت 
از ۱۲۹۰ مورد مرگ و میر مادران سخن گفته شده است. با 
اینحال؛ در این رسوی به نظر میرسد که رقم تخمین مرگ و 
میر بلند تخمین شده باشد. گروه کاری تخمین مرگ و میر 
مادران سازمان ملل متحد در نظر دارد که آمار و معلومات 
این رسوی را استناد قرار داده و بزودی آمارگیری های تازه 
را  در خصوص مرگ و میر مادران حین والدت و زایامن در 

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

و میر مادران را کمرت از ۱۲۹۰ تخمین کرده اند.
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با حامیت یکی از پروژه های وزارت مخابرات    
و تکنالوژی معلوماتی تشویق شدم  تا یک    

رشکت شخصی برایم ایجاد کنم. این یک دست  
آورد کالن برای من و کشورم محسوب میشود.
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در حال حارض از طریق رشکت خودم قادر به فراهم آوری زمینه های کاریابی 
به دیگران شده ام. این یک دست آورد برای من و کشورم محسوب میشود".

نتایج ملموس برنامه های آموزشی 
انکشاف سکتور مخابرات و تکنالوژی  از سال ۲۰۱۳ میالدی بدینطرف، پروژه 
آموزش  به  قادر  معلوماتی  تکنالوژی  و  مخابرات  وزارت  نظر  تحت  معلوماتی 
حدود ۲۰۰۰ تن زنان و مردان در بخش های مختلف این سکتور گردیده است. 
چهار  آموزشی  های  برنامه  از  یکی  در  که  زن  شاگردان  از  یکنت  نجیم  مهری 
ماهه دیتابیس اشرتاک منوده، این چنین اظهار نظر مینامید: " این یک فرصت 
مناسب برای زنان مثل  من بود که قادر شدم در عرصه نیازمندی های کاری 
خود آموزش دریافت منایم. نصاب درسی بسیار متفاوت ترتیب گردیده بود و 
طرزالعمل برنامه آموزشی نیز بسیار مؤثر تطبیق گردید". مهری می افزاید: " 
برنامه آموزشی بسیار خوب بود که  توانستم به  کمک آن  برایم یک وظیفه پیدا 

کنم، در غیر آن ممکن نبود که به این زودی ها  صاحب شغل شوم".
این پروژه به گونه ای برنامه ریزی شده، تا نیاز ها و عالیق آنعده جوانان   
تکنالوژی  صنعت  در  شمولیت  خواهان  که  دهد  قرار  پوشش  تحت  را  افغان 
معلوماتی و ارتباطات بودند و به این ترتیب هر کدام از آنها  با دریافت حامیت 
ایجاد تشبثات خصوصی شان  مستقیم از خدمات این پروژه نه تنها اقدام به 
منودند، بلکه به نیازمندی های موجود در عرصه سکتور مخابرات افغانستان نیز 
پاسخگو باشند. با آنکه صنعت تکنالوژی معلوماتی و ارتباطات در افغانستان 
خیلی نو ظهور است، اما با اینحال توقع میرود  که این سکتور بزودی به یک 

سکتور بالقوه رشد اقتصادی مبدل شود.

تن  ازجوانان در حالیکه نگاه های هر کدام شان متمرکز به صفحه ده 
های  کمپیوتر هایشان اند، در رشکت » مایکروسافت تکنالوژی« 
که به تازه گی در عرصه تکنالوژی معلوماتی و ارتباطات در شهر 
کابل تأسیس گردیده است، مشغول کار اند. آنان در دفرت کار شان مشغول طرح 
ریزی و انکشاف پروگرام های نرم افزار متنوع برای مشرتیان داخلی و خارجی 

این رشکت اند.
در گوشه دیگر اتاق احمدشاه ، جوان ۲۹ ساله که یکی از مسؤولین کلیدی   
به   " میشود.  دیده  کارش  میز  در عقب  است،  تکنالوژی  مایکروسافت  رشکت 
محض آنکه در سال ۲۰۱۴ از پوهنتون فارغ شدم، من و سه تن دیگر از هم 
صنفی هایم به این مفکوره بودیم که هر کدام ما روزی قادر به ایجاد رشکت 
میشد".  رویا محسوب  فقط یک  برایامن  ایده  این  آنزمان  اما  خودمان شویم، 
احمد شاه با اظهار این مطلب، می افزاید: " حاال من مالک یک رشکت هستم".

رشکت مایکروسافت تکنالوژی در در ردیف ۲۲ رشکت دیگر جدیدالتأسیس   
و  مخابرات  سکتور  انکشاف  پروژه  از  دریافت حامیت  به  قادر  که  دارد  قرار 
تکنالوژی معلوماتی، وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی گردیده است. این 
تکنالوژی  تجارت  مدیریت  به  مربوط   ابعاد  متام  در  را  افغان  جوانان  پروژه 
پروژه  این  خدمات  شوندگان  مستفید  میدهد.  آموزش  ارتباطات  و  معلوماتی 
جانبه  همه  فراگیری  به  بیشرت  عالقمندی  که  اند  افغان  جوانان  آنعده  عمدتا 

مهارتهای تخصصی در عرصه تکنالوژی معلوماتی و ارتباطات دارند.
" ما در عرصه های پالنگذاری تجارت، مدیریت سیستم ها، بخش اداری و   
قادر  مهارتهای الزم  با کسب  اکنون  که هم  دریافت منودیم  آموزش  بازاریابی 
هستیم، تا امروز هر کدام ما، رشکت های تکنالوژی معلوماتی خودمان را ایجاد 
و رهربی کنیم." این مطلب را احمدشاه مؤسس  رشکت نوتأسیس  که به  تازگی  

به بازار کار رقابتی در شهر کابل پیوسته است، اظهار مینامید.
انواع متنوع خدمات به حدود ۳۰۰ مشرتی  رشکت احمدشاه عرضه کننده   
داخلی و خارجی در رسارس افغانستان بوده که شامری از مشرتیان او را دوایر 
دولتی در سکتور صحت و معارف، رشکت های خصوصی، نهاد های غیر دولتی 
و بانکها تشکیل میدهند، میباشد. او در بخشی از سخنانش میگوید: " ما قادر به 
انکشاف پروگرام های مختلف در عرصه های مدیریت خدمات مالی، مدیریت 
و  ویزه  پروسس  های  سیستم  برشی،   منابع  های  سیستم  آرشیف،  معلومات 
دعوتنامه ها و شامری از بخش های دیگر شدیم. برعالوه آن ، ما در بخش ایجاد 

ویب سایت ها، گرافیک و تبلیغات نیز خدمات مختلف را عرضه مینامئیم".
احمد شاه در مرحله نخست  ایجاد رشکت اش، فقط با یک تیم چهار نفری   
انکشاف  های  عرصه  در  آموزشی  های  حامیت  دریافت  با  کرد.  کار  به  آغاز 
تکنالوژی  و  مخابرات  سکتور  انکشاف  پروژه  طریق  از  مدیریت  و  تجارت 
تیم  در  بیشرتی  اعضای  استخدام  به  اقدام  تا  شد،  قادر  موصوف  معلوماتی، 
کاری اش گردد." زمانیکه گذشته خود را دقیقا در سال ۲۰۱۴ به خاطر میآورم، 
آنزمان در جستجوی یک فرصت کاری بودم و سخت نگران آینده ام بودم. اما 
خوشبختانه با دریافت حامیت پروژه  وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی 

”–احمد شاه، یکنت از متشبثین جوان و مؤسس رشکت تکنالوژی معلوماتی، شهر کابل
“

نتایج فعاليت های جاری/1۴
نقش کليدی انکشاف مهارتهای جوانان در عرصه 

تکنالوژی معلوماتی 
و ارتباطات در راستای پیرشفت و ترقی افغانستان 

به بمنظور پاسخگویی به نیازمندی های روز افزون افغانستان در عرصه تکنالوژی معلوماتی و مخابرات، 	 
نخست عده زیادی از جوانان عالقمند شناسایی گردیدند، بعدا برای شان  فرصت اشتراک در برنامه های 

آموزشی فراهم گردید.
تدویر این برنامه های آموزشی در مطابقت با اهداف پروژه انکشاف سکتور مخابرات و تکنالوژی معلوماتی 	 

افغانستان طرح و به منظور تشویق و حمایت تالش ها و ابتکارات متشبثین سکتور تکنالوژی معلوماتی، 
عملی گردیده است.

این پروژه در ُکل، توسعه سکتور مخابرات و تکنالوژی معلوماتی افغانستان را حمایت مینماید.	 
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پروژه ذخایر ستراتيژیک غله جات 
افغانستان 

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

جاپان

را  مالداری  آبیاری و  پروژه وزارت زراعت،  این  قرار است 
در راستای ایجاد ذخایر سرتاتیژیک غله جات، بویژه گندم 
خانواده  اولیه  و  اضطراری  های  نیازمندی  رفع  منظور  به 
های مستحق افغان حامیت منوده و همزمان با آن انتظار 
را  کارایی و مؤثریت مدیریت ذخایر غله جات  تا  میرود، 

بهبود بخشد.
قرار است که این پروژه دو ذخیره گاه موجود را دوباره   
احیاء و بازسازی مناید و حدود چهار ذخیره گاه های بزرگ 
پروژه  این  که  میرود  توقع  در ضمن  مناید.  ایجاد  را  دیگر 
متام نیازمندی های اداری و برشی را به منظور مدیریت و 
تنظیم فعالیت های این ذخیره گاه ها تهیه و تدراک مناید. 
پیش بینی میشود که در ختم سال پنجم این پروژه، ذخیره 
گاه های سرتاتیژیک برای ذخیره حدود ۲۰۰ هزار میرتیک 
تُن گندم که تکافوی نیازمندی های حدود ۲ میلیون نفوس 

کشور را برای مدت شش ماه منوده بتواند، تأسیس گردد.
پروژه  این  برای  جهانی  بانک  مالی  کمک  تعهد  بر  عالوه 
طریق  از  دالر  میلیون   ۱۱،۴۵ ارزش  به  که  میرود  توقع   ،
پالیسی و منابع برشی دولت جاپان  انکشافی  کمک های 

نیز تأمین شود.

پروژه انتقال برق از آسيای مرکزی 
به جنوب آسيا )کاسا – 1000(  

۵۲۶.۵ میلیون دالر کمک بالعوض/قرضه بدون مفاد اداره 
بانک جهانی  

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

فراهم مینامید.  
کاسا  پروژهء  تطبیق  برای  نیاز  مورد  مجموعی  هزینه   
که  گردیده  پیشبینی  دالر؛  میلیارد   ۱،۱۷ بر  بالغ   ۱۰۰۰
نیاز برای تطبیق این پروژه  قسمت اعظمی هزینهء مورد 
انکشاف  بانک  افغانستان؛  انکشاف  و  بازسازی  بانک   را 
دولت  اروپا؛  اتحادیه  انکشاف  و  بازسازی  بانک  اسالمی؛ 
دولت  املللی  بین  انکشاف  اداره  امریکا،  متحده  ایاالت 

پروژه ذخایر سرتاتیژیک غله جات در 

افغانستان به خانواده های  مستحق افغان 

در رشایط اصطراری کمک مینامید، تا 

رضورت های اولیه شان را رفع منایند. توقوع 

میرود این پروژه در سال پنجم فعالیت 

هایش دو ذخیره بزرگ گندم را که ظرفیت 

۲۰۰ مرتیک تن را داشته باشد ایجاد مناید.

انکشاف  املللی  بین  اداره  از  را  بالعوض  های  دالر کمک 
به دست میاورد. این مبلغ برای متویل اعامر حدوداً ۵۶۰ 
طریق  از  برق  شبکه  اتصال  جهت  انتقال  شبکه  کیلومرت 
والیت های شاملی و رشقی افغانستان به مرصف خواهد 

رسید. 
توقع می رود که افغانستان با وارد کردن ۳۰۰ میگاوات   
برق از طریق پروژه )کاسا – ۱۰۰۰(، خانوار ها و نهاد های 
تجارتی بیشرتی را در شبکه برق وصل مناید. د افغانستان 
برشنا رشکت، که رشکت تامین برق در افغانستان می باشد، 
از  ها  فعالیت  تطبیق  مسئولیت  آب   و  انرژی  وزارت  و 
که  دارند،  عهده  به  پروژه   این  در  را  افغانستان  جانب 
این فعالیت ها شامل پالن مدیریت امنیتی برای اعامر و 

عملیات پروژه می باشد.

ایاالت متحده  شاهی بریتانیا و اداره انکشاف بین املللی 
آمریکا به عهده دارند.

شبکه  کیلومرت   ۱۲۰۰ از  بیش    )۱۰۰۰  – )کاسا  پروژه   
انرژی  انتقال  انتقال برق را برای سب استیشن ها جهت 
آبی از استیشن های تولید برق از تاجکستان و جمهوری 
ایجاد مینامید. پروژه  افغانستان  پاکستان و  به  قرغزستان 
انتقال  اجرای شبکه های  و  اعامر  مذکور طرح مهندسی، 
نیز متویل می کند.  را  تبدیل کننده  استیشن جدید  و دو 
از  را  انتقال  مورد  انرژی  که  انرژی  تولید  های  استیشن 
طریق پروژه )کاسا – ۱۰۰۰(  فراهم می سازد، به شمول 
استیشن  و  قرغزستان  جمهوری  در  توکتوگول  استیشن 

نوریک در تاجکستان، از قبل فعال می باشند. 
از مجموع وجوه مالی پروژه، افغانستان ۳۱۶.۵ میلیون   



گروپ بانک جهانی در افغانستان      گزارش ششامهه/

پروژه برق رسانی هرات
۶۰ میلیون دالر کمک بالعوض بانک جهانی

 
به  رشکت  برشنا  افغانستان  د  حامیت  پروژه  این  هدف 
و  خانواده   ۲۳۸۰۰ حدود  برای  برق  انرژی  تأمین  منظور 
در  های خصوصی،  و رشکت  دولتی  ادارات   ۱۶۰۰ حدود 

یک تعداد مناطق مشخص والیت هرات میباشد.
قرار است که این پروژه رسمایه گذاری ها در عرصه تأمین 
انرژی برق والیت هرات را در عرصه های ذیل پیشیبانی 
و مورد حامیت قرار دهد: )الف( ایجاد خط انتقال انرژی 
۱۱۰ کیلو وات و چهار دستگاه فرعی ۲۰/۱۱۰ کیلووات، و 
شبکه های توزیع ولتاژ های کوچک و متوسط در چهار 
ناحیه والیت هرات. )ب( توسعه، تقویت و احیاء مجدد 
شبکه موجود برق رسانی به منظور وصل آن به شبکه های 
جدید تأمین انرژی برق در سایر نقاط والیت هرات، و )ج( 
ایجاد شبکه های کوچک تولید انرژی برق آفتابی و شبکه 

بازسازی کانال ها و سیستم های آبیاری از 

پروژه احیا    ء و انکشاف سیستم های آبیاری 

باعث افزایش در حاصالت زراعتی گردیده و 

از جانب دیگر باعث تشویق دهاقین شده، 

تا در بخش زیربناهای زراعتی رسمایه گذاری 

بیشرت منایند. پروژه متذکره در نظر دارد، تا از 

طریق احیاء و بازسازی سیستم های آبیاری 

در رسارس کشور حدود ۳۰۰ هکتار زمین 

زراعتی را تحت پوشش قرار دهد.

گمرکات  در  اجراآت  و  عملکرد  بر  نظارت  های  سیستم 
دستگاه  یک  از  استفاده  طریق  از  همسایه  های  کشور 

خودکار و میکانیزم هشدار دهنده می باشد. 
از جانب دیگر؛ کمک مذکور فعالیت های اولیه را به   
منظور طراحی یک ویب سایت اطالعات تجارتی)TIP(  و 
سیستم دریچه واحد ملی )NSW(  و همچنان انکشاف 
یک نصاب آموزشی ملی و آماده سازی مواد تدریسی را 

نیز متویل میکند.
اسیکودا "سیستم تولید خودکاکر اطالعات گمرکی" در   
مطابقت با  اعالمیه جهانی سیستم تولید اطالعات گمرکی 
در حال حارض در ۱۳ گمرک افغانستان فعال گردیده است. 
همزمان با این، واحد بین املللی ترانزیت جهانی اسیکودا 
در هفت دهلیز عمده گمرکات افغانستان فعال گردیده، 
واحد مدیریت خطرات اسیکودا در۱۰ مرکز داخلی ترخیص 
کاال های تجارتی، واحد کنرتول ارزش گذاری اسیکودا در ۷ 
مرکز ترخیص کاال های تجارتی و واحد های کنرتول دخول 

و خروج کاال ها در چهار گمرک کشور فعال گردیده اند.
میان  گمرک   – با   – گمرک  همکاری  های  توافقنامه   
مقامات دولتی کشور های تاجکستان- افغانستان و  ایران -  
افغانستان به امضاء رسیده است. تبادله معلومات گمرکی 
در ارسع وقت میان گمرکات تاجکستان و افغانستان در 
آزمایش  و  فعال  زنده،  پخش  گونه  به   ۲۰۱۶ فربوری  ماه 
با  افغانستان  گمرکات  بخش  مسؤوالن  مذاکرات  گردید. 
کشور  و  عربی  متحده  امارات  کشور  در  شان  همتاهای 
نیز آغاز گردید و قرار است که بزودی موافقتنامه  ترکیه 

های همکاری گمرکی میان این کشور ها نیز عقد گردد.
تالش ها در زمینه انکشاف زیربنا های مورد نیاز برای   
فعالیت این سیستم به گونه موفقانه تکمیل گردیده است 
و همزمان با آن، کار باالی ۱۰ قرار داد بزرگ و ۲۱ قرارداد 
از  امور حقوقی تکمیل گردیده است.  به  کوچک مربوط 
جانب دیگر یک ساختامن مجهز گمرکی در والیت خوست 
ایجاد گردید و روند احیاء مجدد و بهبود در ساختامن های 
گمرکی شهر های کابل، جالل آباد، کندهارو نیمروز اختتام 

یافته است.
گمرکات  قانون  اجرای  به  مربوط  های  بند  تصحیح   
جمهوری  دولت  جمهور  رییس  توسط  و  شده  نهایی 
مورد  تقنینی  فرمان  یک  صدور  طی  افغانستان  اسالمی 
تایید و توشیح قرار گرفته است. تشکیل »ساختار اداری« 
مشمول  )که  افغانستان  گمرکات  دیپارمتنت   ۱۳۹۵ سال 
ریاست تطبیق قانون گمرکات نیزمیباشد( توسط کمیسون 

اصالحات اداری و خدمات ملکی تصویب گردید.
واحد  یک  ایجاد  منظور  به  پالن  سازی  عملی  طرح   

مدت  در  جات  قریه  در  ترکیبی  برق  تولید  کوچک  های 
زمان کمرت از ۵ سال آینده.

پــروژه احياء و انکشــاف سيســتم 
آبياری

۹۷،۸ میلیون کمک بال عوض بانک جهانی
۱۱۸،۴ میلیون دالر کمک بالعوض صندوق بازسازی افغانستان

۳،۵ میلیون دالر حامیت مالی دولت
 

پروژه  های  دستآورد  و گسرتش  توسعه  بخاطر  پروژه  این 
بانک  از طریق  کامال  که  آبیاری،  احیاء سیستم  اضطراری 
تکمیل   ٢٠١١ سال  دسمرب  در  و  گرديده  متويل  جهانی 
گردید، تطبيق ميشود. متعاقب تجدید ساختار این پروژه و 
موافقه روی تامین وجوه مالی تقویتی برای تداوم فعالیت 
های این برنامه در ماه جوالی ۲۰۱۶؛ در بیشرت  از ۲۱۷ 
هزار هکتار زمین سیستم های آبیاری و تعداد محدود بند 

همزمان  اند.  گردیده  بازسازی  و  اعامر  کوچک  آبی  های 
با این؛ این برنامه قادر به تاسیس سیستم ها و تسهیالت 

خدمات آب و هواشناسی نیز گردیده است.
گرفته  صورت  پروژه  این  های  بخش  متام  در  پیرشفت   
است. در بخش منابع آبیاری به طور مجموعی ۱۶۲ طرح 
شبکه آبیاری احیا گردیده است، که از آن ۱۶۵۰۰۰ هکتار 
زمین در مناطق )در مقایسه به ختم پروژه که ۲۶۷۰۰۰ 

هکتار زمین را زیر پوشش می گیرد( سیراب میگردد.
در بخش بند های کوچک، مطالعات۲۲ بند کوچک آبی   
تکمیل گردیده و قرار است مطالعات ورسوی محیطی و 
اجتامعی شش بند ممتازانتخاب شده در حوزه ابی شامل 
)که باالی دریاهای بین املللی قرارندارد( بصورت تفصیلی 
نصب  کار  میتیورولوژی،  هایدرو  بخش  در  یابد.  انجام 
گیری  اندازه  ایستگاه   ۵۶ و  هایدرولوژیک  ایستگاه   ۱۲۷
برف و مرتولوژیک  در پنج حوزهء دریایی، که در مناطق 
مختلف واقع گردیده اند، ادامه دارد. به عالوه، ۴۰ پایگاه 
های  ایستگاه  در  گیری  اندازه  جریان  برای  کیبلی  مسیر 

هایدرولوژی، نصب گردیده اند.

وجوه مالی تقویتی به منظور 
تمویل پروژه دوم اصالحات 

گمرکی و تسهيل تجارت  
۲۱.۵ میلیون دالر کمک بالعوض بانک جهانی

تامین کمک مالی تقویتی باعث رفع خالی متویل مالی برای 
تداوم فعالیتهای دومین پروژه اصالحات گمرکی و تسهیل 
انکشافی  هدف  به  مطلوب  دسرتسی  راستای  در  تجارت 
این پروژه گردیده و دولت افغانستان را کمک مینامید تا 
اولویت های دراز مدت را در بخش های اصالحات گمرکی 

و تسهیالت تجارتی را نهایی سازد.
با تکمیل فعالیت های دومین  این وجوه مالی موازی   
خواهد  کمک  تجارت؛  تسهیل  و  گمرکی  اصالحات  پروژه 
های  فعالیت  شناسایی  به  مرتبط  های  هزینه  تا  کرد، 
این  گردد.  تامین  نیز  پروژه  بعدی  مرحلهء  برای  رضوری 
فعالیت ها شامل: نصب دستگاه های تنظیم خودکار در 
بقیه گذرگاه های مرزی و مخزن های ترخیص کاال ها از 
های  زیربنا  مجدد  احیاء  پایدار؛  نوسازی  داخلی؛  گمرک 
گمرکی؛ ارایه کمک های تخنیکی و ظرفیت سازی در بخش 
ادارهء  های کلیدی به منظور معرفی رویکرد های مدرن 
با  بهبود همکاری  به منظور  گمرکی؛ میکانیزم های موثر 
ادارات گمرکی کشور های همسایه و باالخره بهبود بیشرت 

/19 فعاليت های جاری/1۸      گزارش ششامهه/
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 برنامه انکشاف صنایع روستایي 

افغانستان 
۲۸،۴ میلیون دالر کمک بالعوض بانک جهانی

۶،۲ میلیون دالر کمک بالعوض صندوق بازسازی افغانستان

هدف این پروژه بهبود انسجام و  فعالیت های اقتصادی 
پس  گروپهای  در  روستاها  بضاعت  بی  مردم  تنظيم  و 
انداز، اتحاديه های پس انداز و قرضه قريه، و گروپ های 
مشبثني است. این پروژه بعداً کمک های تخنیکی برای این 
گروپ ها فراهم خواهد منود، تا بتوانند یک سلسله اصول 
قرضه دهی  فعالیت های  و  انداز  پس  از طریق  را  مالی 
داخلی ایجاد منایند و نیزخدمات تخنیکی به رشکت های 

تجارتی فراهم منایند. 
تااکنون،از طریق این برنامه بیشرت از ۵۱۹۰ گروپ پس   
انداز را با حدود ۶۰۷۰۰ عضو از باشندگان فقیر روستایی 
)۵۴ درصد زنان( در ۶۹۴ قریه بسیج گردیده است. گروپ 
های پس انداز بیشرت از ۴،۲ میلیون دالر پس انداز کرده 
برای مقاصد  از ۴۱۹۰۰ قرضه داخلی  ان بیشرت  و اعضای 
پرداخت  پس  میزان  که   ، اند  گرفته  اضطراری  و  تولیدی 
اشتغال  ایجاد  منظور  به  میباشد.  درصد   ۹۵ ها  قرضه 
انداز و قرضه قریه جات به  چشمگري، ۵۰۵ صندوق پس 
عنوان انجمن های گروپ های پس انداز ایجاد گردیده و 
این انجمن ها آمار و ارقام دقیق و تازه ای را از حسابات 
بطور  دارند.  نیز  خوبی  مدیریتی  های  ساختار  و  داشته 
اوسط، هریک از این انجمن های قرضه و پس انداز قریه 
بالغ به ۵۷۸۰ دالر دارند،  جات رسمایه قابل قرضه دهی 
که این رسمایه با افزودن کمک های مالی بیشرت افزایش 
اعضای خود، که  از  آنعده  برای  انجمن ها  این  يابد.  می 
ویا  دهند  افزایش  را  شان  تولیدات  میزان  خواهند  می 
در فعالیت های تجارتی سهم گیرند، ولی به قرضه های 
پولی از بانک های تجارتی و نهاد های قرضه های کوچک 

دسرتسی ندارند، زمینه دسرتسی را فراهم می سازند.
با  نیز  افغانستان  روستایی  صنایع   انکشاف  برنامه   
فراهم آوری کمک های تخنیکی برای بیش از ۱۳۳۶ گروپ 
متشبث )که ۶۳ فیصد آن زنان می باشد( و۶۵۷ متشبث 
باشد(، که  زنان می  آن  فیصد  )که ۱۵  و متوسط  کوچک 
اشتغال  عوامل عمده  عنوان  به  به ظرفیت شان  توجه  با 
زائی در مناطق روستائی و تولید عواید انتخاب شده، در 
راستای تقویت ارتباطات بازار و زنجیره ارزش برای صنایع 
روستائی فعالیت می کند. در مجموع ۶ مطالعه وضعیت 
والیتی  تکمیل شده و ۱۰ مطالعه وضعیت والیتی  دیگر 
اکنون زیر کار می باشند.برای ۹۸ تن از کوچی ها و ۱۳۶ 
تن از افراد معلول کمک شده است، تا آنان بتوانند میزان 

اجراییوی تحت بررسی قرار دارد. در حال حارض پروسهء 
دیپارمتنت  بخش  در  کارکنان  گامشنت  کار  به  و  انتقال 
اجراییوی آغاز شده و این تیم در دوره های کوتاه مدت 
ظرفیت سازی در اکادمی ملی گمرکات افغانستان اشرتاک 
اند. شایان ذکر است که آموزش های ویژه برای  ورزیده 

پولیس گمرکات در این اکادمی هم اکنون جریان دارند. 
 

/ انکشاف دهات

برنامه راه سازي روستایي  
افغانستان  

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

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

ها را قادر به دستیابی بهرت به خدمات رضوری کند.
 ۶۰۰ پروژه،  این  از طریق  سپتمرب سال۲۰۱۷  ماه  الی    
کیلومرت رسک درجه دوم جغل اندازی، ۲۳۵ کیلومرت رسک 
درجه دوم قیر ریزی  و کار قیر ریزی ۱۳۰۰ کیلومرت رسک 
های درجه سوم تکمیل گردیده است. بر عالوه، به طول 
پُل های  پُل های درجه دوم و به طول ۱۶۰۰ مرت   ۱۴۰۰
زمان،  عین  در  است.   گردیده  احداث  نیز  سوم  درجه 
مراقبت روزانه  از ۱۳۰۰ کیلومرت رسک درجه دوم و مراقبت 
منظم از ۵۰۰ کیلومرت رسک درجه دوم  روی دست گرفته 
شده است. مراقبت روزمره از ۱۵۰۰ کیلومرت رسک درجه 
سوم و حفظ و مراقبت منظم از ۳۵۷۰ کیلومرت رسک درجه 
سوم نیز تکمیل شد. نخستین موجودی و رسوی )ارزیابی( 
رشایط جاده های روستایی در سطح کشور تکمیل گردیده 

است.

اعامر این پل در ساحه کوهستانی والیت 

پنجشیر تحول بزرگی را  در زندگی باشندگان 

و اهالی این مناطق ایجاد کرده است. اکنون 

مردم بجای استفاده از حیوانات بخاطر 

انتقال مایحتاج شان از موتر استفاده میکنند 

و هم چنان تسهیالت فراوانی را در عبور 

و مرور مردم و باشندگان این محل بوجود 

آورده است. این پل توسط پروژه راه سازی 

روستایی افغانستان در مسیردره پنجشیر 

اعامر گردیده، که در نتیجه آن باشندگان 

این محالت درمتام فصول سال به خدمات 

صحی، بازار ها و مکاتب به آسانی دسرتسی 

پیدا کرده اند.

این  بدهند.  افزایش  را  شان  های  فعالیت  و  محصوالت 
برنامه از شوراهای انکشافی محلی به عنوان مرجع ورود 
پنج  استفاده می کند و فعالً در ۲۴ ولسوالی  به محالت 
والیت: پروان، بامیان، ننگرهار، بلخ و هرات، کار می کند. 

/ عرضه خدمات
برنامه ميثاق شهروندي افغانستان  

۱۰۰ میلیون دالر کمک بالعوض بانک جهانی
۴۰۰ میلیون دالر کمک بالعوض صندوق بازسازی افغانستان

۱۲۸ میلیون دالر کمک دولت افغانستان از بودیجه ملی

برنامه  جاگزین  افغانستان  شهروندی  میثاق  برنامه 
برنامه  موفقرتین  از  یکی  که  میباشد  ملی  همسبتگی 
های انکشافی دولت افغانستان در اضافه تر از ۱۴ سال 
گذشت بود و توانست که در این مدت از طریق ۳۵۰۰۰ 

اهالی  برای  را  نیاز  انکشافی محلی خدمات مورد  شورای 
قراء و قصبات بخصوص خانواده های فقیر و آسیب پذیر 
جامعه گسرتش دهد. توقع میرود برنامه میثاق شهروندی 
افغانستان در جریان چهار سال آینده تطبیق گردد. قرار 
ی  ساله  ده  برنامه  مرحله  نخستین  مذکور  برنامه  است  
دولت افغانستان را که به میثاق شهروندی مسٰمې است، 
خدمات آن  یک سوم حصه قلمرو افغانستان را احتوا  و 

تحت پوشش قرارخواهد داد. 
هدف برنامه میثاق شهروندی در کل، بهبود زیربنا های   
توامنند  طریق  از  مردم  برای  اجتامعی  و خدمات  اساسی 
در  تعهد  این  میباشد.  محلی  انکشافی  های  شورا  سازی 
برگیرنده بسته از خدمات معیاری حداقل اند، که از سوی 
برنامه  گردید.  خواهد  ارایه   مردم  به  افغانستان  دولت 
میثاق شهروندی افغانستان قرار است در حصول یکی از 
اهداف دراز مدت دولت که هامنا کاهش فقر و تحکیم 
سهم  است؛  مردم  و  دولت  میان  وگسرتده  عمیق  روابط 

فعال داشته باشد. 

/۲1 فعاليت های جاری/۲0      گزارش ششامهه/

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

پوشش ۸،۵ میلیون نفوس کشور در جریان تطبیق مرحله نخست برنامه میثاق شهروندی	 
از خدمات این برنامه  

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



۲3/۲3/گروپ بانک جهانی در افغانستان

تاثيرات  برنامه همبستگی ملی 
بر زندگی مردم در والیت کندهار 

نويسنده: انجينر عبدالقيوم يوسفزی

نه چندان دور، دقیقاً ۱۵ سال پیش، زمانی را به یاد می سالهای 

آورم که مردم در ولسوالی های کندهار برای انتقال 

حیوانات  از  والیت  مرکز  به  شان  زراعتی  محصوالت 

استفاده می کردند. در آنزمان در کندهار  شاید چند رسک محدود  وجود داشت 

و تعداد مراکز صحی و مکاتب انگشت شامر بود و در کل بسیاری از زیربناهای 

مهم در این والیت در نتیجه حوداث انزمان متاثر گردیده بود . اما بدتر از همه 

اینکه، وضعیت اقتصادی افغان های که درامد متوسط داشتند  ٰ، نیز چندان خوب 

نبود و دسرتسی مردم به فرصت های درامدزا، و سایر تسهیالت معیشتی بسیار 

اندک و یا هم اصالً وجود نداشت. 

اما از سال ۲۰۰۳ به بعد همه چیز تغییر کرد. درحالیکه بسیاری از پروژه های   

انکشافی هم اکنون در والیت کندهار تکمیل گردیده اند، لیکن در میان آنها برنامۀ 

همبستگی ملی یکی از برنامه های بسیار موفق و شناخته شده با بیشرتین تاثیر 

گذاری قلمداد گردیده است. این برنامه از سال ۲۰۰۳ الی ۲۰۱۶، از مجموعی ۱۷ 

ولسوالی والیت کندهار در ۱۶ ولسوالی آن تطبیق گردیده است و به تعداد ۱۹۵۲ 

شورای انکشافی محلی را ایجاد منوده است که از طریق آن بیشرت از ۳۳۰۰ پروژه 

تکمیل گردیده است. 

مردم کندهار در کل  تابع یک سلسله رسوم مشخص میباشند و بطور عموم   

این والیت از جمله والیات بسیار سنتی محسوب میشود. زمانیکه این برنامه در 

کندهار آغاز به کار منود، کندهاریان عالقۀ چندان به ایجاد شورا های انکشافی 

شد،  می  ایجاد  ها  قریه  سطح  در  انتخابات  برگزاری  طریق  از  باید  که  محلی 

نداشتند. 

در سال ۲۰۰۵، به حیث یک انجیرن با دفرت اسکان برش ملل متحد در پست   

این زمان به  با برنامه همبستگی ملی کار می کردم، در  همکار تسهیل کننده 

بسیاری از ولسوالی های کندهار سفر کردم. یکی از آن ولسوالی ها، ولسوالی 

ارغنداب بود. از نشست و برخاست که با مردم محل در آنجا داشتم، درک کردم که 

آنها آماده نیستند، تا زنان را به عنوان  تصمیم گیرنده گان برابر با مردان بپذیرند. 

برای حل این موضوع، دفرت ساحوی برنامه همبستگی ملی برنامه های آگاهی    

دهی اجتامعی را در آن والیت دایر کرد و مردم را از طریق این برنامه ها تشویق 

منود، تا با این برنامه به منظور ترشیک مساعی در راستای انکشاف و مدیریت 

زیربنا ها با هم یکجا کار کنند. این برنامه های اگاهی دهی بعضی از قریه جات 

را تشویق منود، تا شورای انکشافی محلی را ایجاد منایند و آنها درک کردند که کار 

کردن با زنان تطبیق این پروژه ها را در قریه جات آسان می سازد. این کار سبب 

شد، تا قریه جات همجوار نیز در رفتار خویش یک سلسله تغییراتی را به میان 

آورند. 

به تدریج، قریه جات و ولسوالی های دیگر نیز به ایجاد شورا های انکشافی   

محلی عالقمند شدند و با برنامۀ همبستگی ملی پیوستند. قریه به قریه و ولسوالی 

به ولسوالی، برنامۀ همسبتگی ملی به یکی از برنامه های مهم انکشافی در این 

والیت تبدیل گردید. مهمرت از همه اینکه، این برنامۀ به قریه جات بسیار دور 

دست والیت کندهار نیز گسرتش یافت، در قریه جات که باشنده گان آن حتی  

تذکره هم نداشتند و بدینرتتیب این برنامه ارتباطات آنها را با ادارات حکومتی 

نیزتامین منود. 

یکی از دست آوردهای بزرگ این برنامه، افزایش مشارکت و سهمگیری زنان در   

فعالیت های اقتصادی بود. شوراهای انکشافی محلی توانست زمینه اشرتاک زنان 

پروگرام انکشاف صنایع روستایی افغانستان     
توانسته است که فرهنگ پس انداز مالی را در میان   

ساکنان روستایی که این پروگرام در آنجاها  تطبیق   
میگردد، به صورت بنیادی ایجاد مناید.

”– سید اسامعیل، دوکاندار، قریه نقره
“

را در فعالیت های انکشافی  فراهم سازد که به این ترتیب آنان در انکشاف قریه 

جات شان نقش مهمی داشته باشند. 

من از چهار سال بدینسو منحیث رییس احیاء و انکشاف دهات در کندهار   

ایفای وظیفه می منایم. در رابطه با برنامه همبستگی ملی روزانه در دفرت کار 

خود  با بیش از ۴۰۰ تن از مراجعین بشمول زنان مالقات می کردم. اکرثیت آنها را 

اعضای شوراهای انکشافی محلی که مربوط به مناطق مختلف کندهار می شدند 

و عالقمند به تطبیق پروژه های بیشرت در قریه جات شان بودند، تشکیل میداد؛ 

در میان  بسیاری از شورا های انکشافی محلی  اعضای فعال از طبقه اناث وجود 

داشت که مردان به آنان گوش می دادند. 

الی ۲۰۱۶ مقایسه می منایم،   از سال ۲۰۰۳  ارغنداب را  هنگامیکه ولسوالی   

واقعاً تغیرات و پیرشفت های زیادی را  می بینم. در سال ۲۰۰۳، در ولسوالی 

ارغنداب به مشکل می توانستیم رسک ها، پلچک ها، مکاتب یا پل ها را ببینیم. 

قریه جات به هیچ وجه به بازارها وصل نبودند و بعضی از قریه ها نیز به شدت 

نا امن بودند. در آن زمان زنان قادر نبودند، تا در روند های تصمیم گیری اشرتاک 

ورزند. اما حاال، ما در شورا های انکشافی محلی  اعضای زن داریم و حاال در 

ولسوالی ارغنداب هیچ قریۀ وجود ندارد که در آن فعالیت های انکشافی برنامه 

همبستگی ملی تطبیق نه شده باشد. 

به ابتکار دولت افغانستان، برنامه میثاق شهروندی افغانستان جایگزین برنامۀ   

همبستگی ملی گردیده است. هدف برنامهء میثاق شهروندی یک پیامن اجتامعی 

میان حکومت و شوراهای انکشافی محلی است، تا از طریق تقویت این  شورا ها 

ارایه خدمات اساسی  در عرصه های  زیربنایی و اجتامعی را  به جوامع نیازمند 

بهبود بخشند. 

این یک نسخه خالصه شده است. وبالگ مرشح انررا میتوانید اینجا مطالعه منائید: 

https://blogs.worldbank.org/endpovertyinsouthasia/national-solidarity-

-programme-transformed-scores-lives-kandahar-province

نتایج۲3/ فعاليت های جاری/۲۲      گزارش ششامهه/



گروپ بانک جهانی در افغانستان      گزارش ششامهه/

نفوس کشور های شان اند. در سال ۲۰۱۶ و ربع نخست 
سال ۲۰۱۷، در حدود ۷۷۵۰۰۰ مهاجر ثبت ناشده افغان 
از پاکستان و ایران به افغانستان عودت منودند. افزون بر 
آن، در حدود ۱،۲ میلیون افغان در مراحل مختلف بیجا 
نفری  هزار   ۴۰۰ اضافی  رقم  یک  و  دارند  قرار  گی  شده 
سال  در  داخلی  گان  شده  بیجا  به  منسوب  دیگر  جدید 

۲۰۱۶ قلمداد گردید.
متحد  ملل  سازمان  عالی  کمیشرنی  ارقام  و  آمار  بنابر   
در حدود  هنوز هم   ،)UNHCR( گان  پناهنده  امور  در 
به  پاکستان  در  افغان  راجسرتشده  مهاجر  میلیون   ۱،۵
مهاجرین  متام  از  پاکستان  دولت  مقامات  و  میربند،  رس 
افغانستان تقاضا به عمل آورده است، تا الی ماه دسامرب 
ملحوظ  همین  روی  منایند.  عودت  شان  کشور  به   ۲۰۱۷
سازمان ملل متحد پیش بینی میکند که در حدود ۵۰۰۰۰۰ 
– ۷۰۰۰۰۰ عودت کننده اضافی دیگر نیز در جریان سال 

۲۰۱۷ از پاکستان به کشور شان برگشت خواهند کرد.
دولت  شدگی،  بیجا  منطقوی  بحران  این  پرتو  در   
عملیات  اندازی  راه  از  حامیت  درخواست  افغانستان 
اضطراری را در ماه مارچ ۲۰۱۷ منود، تا مبتنی بر آن برای 

در  ماه اکتوبر سال ۲۰۱۶؛ بانک جهانی کمک بالعوض   
فعالیت  آغاز  منظور  به  دالر  میلیون   ۱۰۰ ارزش  به  را 
افغانستان  شهروندی  میثاق  پروژه  نخست  مرحلهء  های 
کنندگان و  برگشت عودت  بحران  با  باتوجه  منظور منود. 
آن  با  حارض  حال  در  افغانستان  که  داخلی  بیجاشدگان 
روبرو است؛ برنامه میثاق شهروندی به احتامل زیاد کمک 
زمینه های  آوری  فراهم  منظور  به  را  بیشرتی  مالی  های 
بیجاشدگان  برای  مساعدت  و  مدت  کوتاه  زایی  اشتغال 
میثاق  پروژه  کرد.  خواهد  دریافت  میزبان  والیات  و 
شهروندی افغانستان در حال حارض راهکار های عملیاتی 
را در راستای پاسخگویی به نیازمندی های اولیهء مهاجرین 
عودت کننده و بیجاشدگان داخلی آماده ساخته و به این 
احتاملی  بودجه  گونهء  به  دالر  میلیون   ۱۰ مبلغ  منظور 
دامنه  گسرتش  طرح  همچنان  است.  شده  گرفته  نظر  مد 
فعالیت های این برنامه به ساحات دیگر نیز تدوین یافته 

است.
جریان  سیستامتیک  گونه  به  برنامه  این  تطبیق  روند   
دو  در  نیاز  مورد  کارمندان  استخدام  اکنون  تا  که  داشته، 
این برنامه تکمیل گردیده و پروسهء  نهاد تطبیق کنندهء 
تکمیل  بزودی  برنامه  این  همکار  موسسات  استخدام  

میگردد.
روند انسجام اجتامعی در ۱۰۵۱ شورای انکشافی محل   
تکمیل  به  قادر  ۲۴۳ شورا  این جمله  از  که  گردیده  آغاز 
اهداف و مرام نامه هایشان گردیده اند، ۱۳۲ شورا برگزاری 
انتخابات شورا های انکشافی محلی را نهایی ساخته و ۶۱ 
مربوطه  محلی  انکشافی  پالنهای  تدوین  به  قادر  شورا 
به  قادر  مناطق شهری  در  اند. موسسات همکار  گردیده 
ایجاد ۱۸ شورا های انکشافی محلی )به تعداد چهار شورا 
در هر کدام از شهرهای هرات، جالل آباد، کندهار و شش 

شورا در مزاررشیف( گردیده اند.
نشست های مشورتی و رهنمودی در ۳۴ والیت برای   
وزارتخانه  به  مربرط  های  ریاست  ها،  شاروال  ولسواالن، 
ریاست  دهات،  انکشاف  و  احیاء  وزارت  سکتوری،  های 
های والیتی اداره ارگان های محل، مدیریت واحد والیتی 
و مناینده های عالقمند جامعه مدنی و مطبوعات برگزار 
گردیده است. سیستم مدیریت برنامه میثاق شهروندی نیز 

فعال گردیده است.
 

کمک مالی تقویتی به منظور 
پاسخگویی اضطراری برای 

بيجاشده گان حوزوی برنامه 
ميثاق شهروندی افغانستان

۱۲۷،۷ میلیون دالر کمک بالعوض بانک جهانی
بازسازی  صندوق  بالعوض  کمک  دالر  میلیون   ۴۴،۳

افغانستان

آسیا،  جنوب  حوزه  های  کشور  کُل  طور  به  و  افغانستان 
کتلوی  بیجا شدن  بالقوهء برشی  بحران  شاهد وقوع یک 

پروژه میثاق شهروندی به ادامه دست آورد 

های قبلی در مناطق روستایی به منظور 

پیرشفت های بیشرتبا شورا های انکشافی 

محلی کار میکنند، تا خدمات اجتامعی، 

انکشافی و زیربنایی بهرت از پیش فراهم 

گردیده، بیشرت بهبود و گسرتش یابد.

پروژۀ سرک هاي مواصالتي 
سلسله کوه هاي هندوکش   

۲۵۰میلیون دالر کمک بالعوض بانک جهانی

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

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

سالنگ و تونل آن را به طول۸۷ کیلومرت بازسازی مناید. 
گردیده  آغاز  پروژه  این  تحت  مقدماتی  های  فعالیت   
های  طرح  بررسی  زمین؛  استمالک  منظور  به  کار  است. 
ساختامنی؛ پروسه تدارکات و ایجاد دفرت آغاز گردیده است. 
اعامر دو رسک  منظور  به  زمین  استمالک  پروسه  اکنون  تا 
بغالن الی بامیان  تکمیل و قرار است پروسه خریداری برای 

چهار بخش دیگر این جاده نیز بزودی نهایی گردد.
رسک  بخش  سه  ساختامنی  های  طرح  بررسی  پروسه   
های  بخش  روی  کار  و  گردیده  تکمیل  بامیان  الی  بغالن 
کار  آغاز  برای  نیاز  مورد  تدارکات  است.  در جریان  بعدی 
الی بامیان کامال تکمیل  ساختامنی بخش اول رسک بغالن 
میابد.  خامته  نیز  دوم  بخش  تدارکات  عنقریب  و  گردیده 
رشکت ساختامنی آماده پالنگذاری به منظور اعطای قرارداد 
ساختامنی دو بخش رسک برای کمپنی واجد رشایط بوده که 

قرار است روند اعامر آن با ختم فصل زمستان آغاز یابد.
 

/ شبکه مصؤنیت اجتامعی

پروژۀ ادارۀ سيستم تقاعد و 
ایجاد شبکه مصؤنيت اجتماعي 

افغانستان 
  

۲۰ میلیون دالر کمک 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 

/۲5 فعاليت های جاری/۲۴      گزارش ششامهه/

کمک مالی تقویتی قرار است که موارد همچو:

) الف( گسرتش جغرافیای پوشش خدمات برنامه میثاق شهروندی به مناطق اضافی که متاثر از بازگشت 	   
عودت کنندگان و بیجاشده گان داخلی اند؛ 

)ب( افزایش فعالیت ها و خدمات جدید، که در برگیرندهء فراهم سازی "کمک های همه شمول و فراگیر 	   
اجتامعی و کمک های نقدی ساختامنی و حفظ و مراقبت" تا به این ترتیب تالش های نیروی کار عامه و 

عملیات های دسته جمعی برای تأمین نیازمندی های رسپناه و اسکان بیجاشدگان داخلی متویل گردد؛ و
آنان مطابق یک 	  نام  ثبت  از روند  کنندگان و حامیت  آمار عودت  ارقام و  )ج( سهمگیری در جمع آوری   

میکانیزم هامهنگی سه جانبه میان دولت افغانستان، دولت پاکستان و کمیشرنی عالی سازمان ملل متحد 
در امور مهاجرین. هدف انکشافی این پروژه در مطابقت با هدف برنامه میثاق شهروندی افغانستان تدوین 

میشود.

مهاجرین عودت کننده کمک های نقدی به منظور تهیه 
گیرد. هدف  زندگی صورت  اولیه  رفع رضوریات  و  رسپنا 
دولت افغانستان اینست، تا برای مهاجرین عودت کننده 
ارائه  منظور  به  جانبه  تدابیرهمه  داخلی  شدگان  بیجا  و 
خدمات اساسی مطابق حقوق شهروندی شان فراهم گردد، 
تا به این ترتیب آنان دوباره به زندگی عادی شان برگردند 
و در روند ادغام مجدد اجتامعی به مثابهء اعضای فعال 

جامعه اشرتاک منایند.
از طریق فراهم آوری مشوقه های اجتامعی و اقتصادی   
ارزش  به  که  است  قرار  شهروندی  میثاق  برنامه  تحت 
از  شامری  برای  مالی  حامیت  دالر  میلیون   ۱،۵ تخمینی 
نیازمندان به گونه مستقیم و غیر مستقیم فراهم  گردد، 
شدگان  بیجا   ۶۶۰۰۰۰ حدود  در  تخمینی  طور  به  که 
آنعده ولسوالی های والیات  کنندگان در  داخلی/ عودت 
و مناطق نیمه شهری تحت پوشش قرار خواهد گرفت که 
گان  بیجاشده  نفوس  شدن  رسازیر  مترکز  تحت  شدت  به 
داخلی و  عودت کنندگان قرار دارند و همچنان این برنامه 
نیازمندی های مشابه درشهر های کندهار و جالل آباد را 

نیز پاسخگویی خواهد منود.



گروپ بانک جهانی در افغانستان      گزارش ششامهه/

منظور ایجاد دیتابیس و طراحی ویب سایت مشخص برای 
ارقام احصائیوی، نقشه ها و سیستم معلومات جغرافیایی 
) جی آی اس( و جمع آوری ارقام تا پروسهء پالن شهری و 

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

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

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

خواهند شد.

/ انکشاف شهری

پروژۀ انکشاف مارکيت هاي 
جدید  

۲۲ میلیون دالر کمک بالعوض بانک جهانی

این پروژه تطبیق یک برنامه ازمايشی انکشاف تجارت را در 
چهار مرکز شهر های عمده فعاليت های اقتصادی: کابل، 
کرد.  خواهد  حامیت  را  هرات،  و  آباد  جالل  مزاررشیف، 
این پروژه تشبثات را در مراکز متذکره در گرفنت معلومات 
رضوری راجع به مارکیت ها، بلند بردن کیفیت تولیدات، 
افزايش ظرفیت توليدات، نايل شدن به آگهی الزم درمورد 
تکنالوژی جدید، و ترتيب و تطبيق پالن های تجارتی ياری 
خواهند منود و این باعث خواهد شد، تا انها حضور خويش 

را در بازارهای داخلی و بريونی توسعه دهند. 
قرار است از طریق اين پروژه ۳۷۵ متشبث خصوصی   
و ۳۰ اتحادیه تجارتی ازطریق يک میکانیزم سهم مشرتک 
کند.  تجارت، حاميت  انکشاف  به خدمات  برای دسرتسی 
قرار است از طریق این پروژه ۱۵۰۰ شغل و زمینه کاری 
بیشرت  اشتغال  نیززمینه  درآینده  و  ایجاد  مدت  درکوتاه 
فراهم گردد. این پروژه از طریق وزارت تجارت و صنایع، 

تطبیق میگردد. 
اداره تسهیل انکشاف مارکیت های جدید که تحت این   
برنامه ایجاد گردیده بود، به طور رسمی به تاریخ ۱۲ مارچ 
۲۰۱۳ میالدی تاسیس گردید.  در حدود ۱۰۵۰ درخواست 
از متشبثین شهر های کابل، مزاررشیف، جالل آباد و هرات 
رشکت   ۳۷۵ مجموع  از  جمله  آن  از  که  گردید،  دریافت 
تحت پوشش برنامه، برای ۳۷۲ رشکت و  برای ۵۳ اتحادیه 
های تجارتی )با آنکه در اوایل شامر آن ۳۰ اتحادیه بود( 

کمک صورت گرفت.
درصد   ۴۰ حدود  جغرافیایی،  پوشش  نظر  نقطه  از   
موافقتنامه های همکاری با تشبثات کوچک و متوسط در 
کابل، و به همین ترتیب ۲۱ درصد در هرات، ۲۰ درصد در 
مزاررشیف و ۱۸ درصد در جالل آباد عقد گردیدند. اوسط 
میزان فروشات در تشبثات تحت حامیت پروژه در حدود 
۲۴ درصد ) با آنکه در مرحله قبل از اخذ حامیت مالی ۲۰ 

درصد بود( در متام این شهر ها افزایش کسب کرد. 
هدف تعین شده به منظور ایجاد ۱۵۰۰ زمینه های شغلی 
بدست آمد، طوریکه حدود ۱۵۱۶ فرصت های کاری ایجاد 
گردیده که از این جمله فیصدی سهم زنان ۵ درصد تعین 
 ۳۰،۶ به  فیصدی  رقم  این  خوشبختانه  ولی  بود،  گردیده 
تعین شده ۲۰ درصدی  باالخره هدف  درصد صعود کرد. 
برای " تنوع مارکیت و محصول" نیز مرز اش را عبور کرد 

/۲7 ۲۶/

درنتیجه حامیت پروژه انکشاف مارکیت 

های جدید تشبثات کوچک مانند این رشکت 

دوا سازی در والیت هرات، اکنون فروش 

محصوالت آن افزایش و به همین ترتیب 

فعالیت های خود را نیز گسرتش داده است. 

پروژه متذکره در والیت هرات بیشرت از ۸۰ 

رشکت و کمپنی را درعرصه های ارتقای 

ظرفیت، تدارکات، برابری و مطابقت تولیدی 

با معیار های بین املللی و چگونگی آغاز 

کارو بارتحت پوشش قرار داده است.

فعاليت های جاری

کمکهای  آوری  فراهم  طریق  از  نیازمندان  به  گذار  تاثیر 
نقدی در ولسوالی های شناسایی شده، میباشد. تا اکنون از 

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

محاسبهء تقاعد تحت اجرا قرار گرفته است. 
سیستم  تازه  سیستم  در  متقاعدین   ۱۱۸۰۰۰ تقریباً   
مدیریت معلومات )MIS( ثبت نام گردیده اند که حقوق 
یک  میشود.  پرداخت  بانکی  های  طریق حساب  از  شان 
در  اواخر  این  در  بایومرتیک  تائید  و  تشخیصیه  سیستم 
اداره مرکزی تقاعد در شهر کابل افتتاح گردید که مطابق 
به آن حدود ۵۷۰۰۰ متقاعدین به گونه بایومرتیک ثبت و 
مورد تصدیق قرار گرفتند. این سیستم مدیریت معلومات 
به شعبات والیتی متقاعدین در والیات بلخ و ننگرهار نیز 

منتقل گردید.
یک  توسعهء  اجتامعی،  مصونیت  شبکه  کلی  اهداف   
سیستم خدماتی وکمک رسانی برای مستحقین که عمده 
ترین بخش آن توزیع کمک های نقدی به گونه امتحانی 
شان  اطفال  که  بضاعت  بی  و  فقیر  های  خانواده  برای 
نورگل؛  کرن؛  )خاص  ولسوالی  پنج  در  اند،  سال   ۵ زیرسن 
های  فصل  جریان  در  څمکنی(  و  یکاولنگ  یار؛  دولت 
زمستان و اوایل بهار که مشکالت ناشی از عدم مصونیت 

غذایی در این فصول افزایش میابد، میباشند.
به  را  عملیاتی  های  راهکار  سلسله  یک  پروژه  این   
مطابقت  در  ها  خانواده  نیازمندی های  منظور شناسایی 
عبارت  که  منوده  ایجاد  املللی  بین  های  روش  بهرتین  با 
به وضعیت  مربوط   اطالعات  میکانیزم چگونگی  از:  اند 
با  مطابقت  در  آنها   تشخیص  و  شناسایی  خانوارها،  فقر 
معیار های عینی و شفاف؛ چگونگی وضعیت اجتامعی - 
اقتصادی خانواده ها ؛ پرداخت ها با استفاده از تکنالوژي 
معارص و ارزیابی تاثیر گذاری ها براساس روش  تصادفی.

به  جدید  هدفمند  میتودولوژی  یک  مرحله،  درآخرین   
منظور ثبت نام خانواده های فقیر در پنج ولسوالی تطبیق 
گردید که در نتیجه برای افراد و خانواده های مستحق و 
واجد رشایط کمک های نقدی از طریق سیستم پرداخت 

موبایل و بانکهای تجارتی توزیع گردید.
فقیر  و  بضاعت  بی  های  خانواده   ۱۲۰۰۰ حدود  در   
)۶۸۰۰۰ افراد حقیقی( شناسایی شده و سپس از پرداخت 
مزایای نقدی مستفید شدند. در نظر است پروژه امتحانی 
این  به  دیگر  دور  دو  طی   ۲۰۱۷ سال  دسامرب  ماه  الی 

خانواده ها کمک های نقدی را توزیع مناید.

و ۲۱ درصد محصوالت بهبود یافته توسط این تشبثات به 
جدید  املللی  بین  مارکیت   ۴۴ و  گردیدند  عرضه  مارکیت 
در ۱۲ کشور شناسایی و ارتباطات متشبثین با آنان قایم 

گردید.

پروژه حمایت انکشاف شهری  
۲۰ میلیون دالر کمک بالعوض بانک جهانی

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

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

ایجاد یک سیستم مدیریت  معلومات شهری:  اول:  بخش 
به  تخنیکی  های  سازی حامیت  فراهم  شهری.  معلومات 
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فعالیت های کلیدی اداره مالی بین املللی بیشرت از طریق 
ایجاد  و  گذاری  رسمایه  فضای  بهبود  روی  دهی  مشوره 
ظرفیت متمرکز بوده و به آن  رسمایه گذاری های منتخبی 
و معین کمک مینامید  که سطح بلند تاثیر گذاری انکشافی 
و اشتغال زایی را داشته باشند. سرتاتیژی کنونی اداره مالی 
به سرتاتیژی چهارچوب مشارکت  املللی در مطابقت  بین 
گروپ بانک جهانی برای افغانستان )۲۰۲۰-۲۰۱۷( استوار 

میباشد.

دریچهء سرمایه گذاری
خدمات ادارٔه مالی بین املللی )IFC( شامل رسمایه گذاری 
افغانستان بوده که محور رسمایه  و خدمات مشورتی در 
مالی،  سکتور  تقویت  به  بیشرت  اداره   این  های  گذاری 
زیربنا  و  زراعتی  محصوالت  تجارت  مخابرات،  خدمات، 
کمک  تعهد  میزان   ،۲۰۱۷ مالی  سال  در  میباشد.  متمرکز 
های ادارٔه مالی بین املللی به ۵۲ میلیون دالر امریکایی، و 
تعهد مالی این اداره برای ارائه خدمات مشورتی  به ۸،۸ 

میلیون دالر امریکایی میرسد. 
رسمایه گذاری های ادارٔه مالی بین املللی روند دسرتسی   
به منابع مالی و توسعه را، خصوصاً در سکتور قرضه های 
کوچک و مخابرات، متحول ساخته است. این اداره تالش 
به فرصت های جدید رسمایه  از طریق دستیابی  تا  دارد، 
اقتصادی  ذیربط  ادارات  با  مساعی  ترشیک  و  گذاری 
تالش ها در راستای انکشاف سکتور خصوصی افغانستان 
بخصوص در بخش زیربنا، تسهیالت مالی، تقویت صنایع 
تولیدی، تجارت محصوالت زراعتی، و خدمات، را تقویت و 

حامیت مناید. 
در حال حارض تعهد رسمایه گذاری ادارٔه مالی بین املللی   
شامل رسمایه گذاری در سکتور مخابرات و بازارهای مالی 
میباشد. گسرتٔه رسمایه گذاری این اداره نوید بخش بوده و 
در برگیرندٔه رسمایه گذاری بیشرت به منظور توامنند سازی 
بازار های مالی و همچنان، رسمایه گذاری در سکتور انرژی 

برق و تجارت محصوالت زراعتی میباشد. 

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

ایجاد مناید.
به همین ترتیب، ادارٔه مالی بین املللی با د افغانستان   
امور  برای  قانونی  چارچوب  تا  است،  منوده  کمک  بانک 
مربوط به خدمات اجاره را ترتیب مناید. در حال حارض، این 
اداره تالش مینامید، نقش مدیریتی را در د افغانستان بانک 
نظارت  و  جواز  امور  بتواند  بانک  این  تا  که  آورد  بوجود 
نهایت  در  و  کرده   مدیریت  را  دهی  اجاره  های  رشکت 

سکتور اجاره انکشاف یابد.
 

تقویت صادرات محصوالت باغداری 
جهت  زارعین  با  کمک  طریق  از  املللی  بین  مالی  ادارٔه 
بهبود مؤثریت و حامیت از توسعه فرصت های بازاریابی 
در داخل و خارج کشور، تالش مینامید، تا میزان صادرات 
پروژه  یابد. هدف  افزایش  افغانستان  باغداری  محصوالت 
های  زمینه  بهبود  باغداری،  محصوالت  صادرات  تقویت 
میان  ارتباطات  تأمین  طریق  از  باغداران  برای  معیشتی 
کننده  و حامیت صادر  پروسس  باغداران و رشکت های 
کنندگان در راستای دسرتسی آنان به بازار های جدید برای 

فروش محصوالت باغداری میباشد.

پروگرام روشنایی افغانستان
روشنانیی  افغانستان مبثابٔه برنامٔه تحول بازار های تجارتی 
بوده که هدف آن افزایش دسرتسی روستا های افغانستان 
جزء  پروژه  این  میباشد.  استفاده  قابل  و  پاک  انرژی  به 
بین  مالی  ادارٔه  نزد  جهانی«  »روشنایی  پروگرام  اساسی 

املللی بشامر میرود. 
و  وسایل  به  دستیابی  افزایش  متذکره  برنامه  هدف   
خدمات عرصی تولید  انرژی آفتابی برای ۲۵۰۰۰۰ افغان 

میباشد.  کشور    های  روستا  افتاده  دور  نقاط  در  ساکن 
بازار  توسعه  روند  ترسیع  با  برنامه  این  ملموس  تاثیرات 
برق  انرژی  تولید  باکیفیت  تولیدات  برای  تجارتی  پایدار 
آفتابی هویدا خواهند شد. از جانب دیگر، این برنامه در 
تبانی با سکتور خصوصی کمک میکند، تا موانع فراراه ورود 
به مارکیت، تأمین معلومات پیرامون نیازمندی های بازار، 
انکشاف زمینه های اتصال تجارتی و سطح آگاهی مرصف 
تولیدات  از  استفاده  های  گزینه  مورد  در  را  گان  کننده 

مدرن تأمین انرژی آفتابی را افزایش دهند.

شرایط سرمایه گذاری 
جواز  صدور  اصالح  پروژٔه  اخیراً،  املللی،  بین  مالی  ادارٔه 
را  در والیات  تجارت  انجام  افغانستان و رسوی  ساختامن 
فراهم  طریق  از  اداره  این  حارض،  حال  در  منود.  تکمیل 
اصالحات  دوم  پروژه  در  تخینکی  و  مالی  حامیت  آوری 
صنایع  و  تجارت  وزارت  با  تجارتی  های  جوازنامه  صدور 
در راستای ایجاد و تشویق یک محیط مساعد و مطلوب 
رسمایه گذاری که منجر به تقویت و رشد سکتور خصوصی 

شود، همکاری مینامید. 
صدور  اصالحات  پروژه  دوم  مرحلٔه  تطبیق  از  هدف   
جوازنامه های تجارتی اینست، تا دست آورد های پروسه 
صدور  و  ثبت  واحد  مرجع  )ایجاد  اول  مرحله  اصالحاِت 
جواز تجارتی  در وزارت تجارت و صنایع( پایدار و گسرتش 
یافته، و طبق هدف عمومی این مرحله، روند ساده سازی 
جهت تامین مؤثریت و پایداری فعالیت مرجع واحد ثبت 
و صدور جواز تجارتی در وزارت تجارت و صنایع، متدید 
روند  گسرتش  و  تجارتی  فعالیت  ثبت  آغاز  تجارت،  جواز 

اصالحات  به والیات فراهم گردد. 
میگیرد  صورت  راستا  درین  که  های  فعالیت  مجموع   
شامل مطالعٔه  موانع قانونی فراراه  تشبثات زنان، فراهم 
خدمات  و  صادرات،  انکشاف  و  تجارت  تسهیالت  آوری 

مشورتی مبتنی بر شاخص های اصالحی میباشد. 

واحد مرکزی حکومتداری
به  به منظور رسیده گی  پروژه واحد مرکزی حکومتداری 
نارسایی های بنیادی بازار در سکتور بانکداری افغانستان 
ها  بازار  در  ها  نارسایی  از  ترکیب  است.  گردیده  ایجاد 
طی فعالیت های ابتدایی در سکتور بانکداری در سطوح 
مختلف )به گونه انفرادی در هر بانک، چهارچوب تنظیم 

مقررات و سطح سکتوری( شناسایی گردیده است. 
تا  میکند،  کمک  ها  بانک  با  املللی  بین  مالی  ادارٔه   
فعالیت های نهادی خویش را )بهبود روند تصمیم گیری، 
ارزش  و  منفعت  عملیاتی،  مؤثریت  خطرات،  مدیریت 
گذاری( را بهبود داده و زمینٔه دسرتسی به امکانات مالی 
)کاهش هزینه رسمایه ، بهبود رشایط فراهم سازی قرضه 
و افزایش دسرتس  به رسمایه گذاران( را افزایش داده، تا به 
این ترتیب شیوه های مطلوب حکومتداری مرکزی در بانک 

های افغانستان تشویق گردد.
    

 )IFC(اداره مالی بين المللی
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صندوق بازسازی افغانستان در سال ۲۰۰۲ میالدی تاسیس 
بودجه  به  را  مالی  کننده  هامهنگ  میکانیزم  تا  گردید، 
دولت افغانستان و پروژه های ملی رسمایه گذاری، ایجاد 
مناید. از زمان آغاز فعالیت این صندوق، ۳۴  نهاد و کشور 
کمک کننده بیشرت از۱۰ میلیارد دالر را به صندوق بازسازی 
افغانستان تعهد منوده، که به این ترتیب این صندوق به 
و  عادی  بودجه  کننده  واحد متویل  منبع  بزرگرتین  عنوان 
هم بودجه انکشافی دولت افغانستان محسوب می شود. 

مدیریت

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

داده و مسایل سرتاتیژیک را بحث منایند.  

صندوق بازسازی افغانستان چگونه فعاليت 
ميکند؟

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

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

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

جنبه عملی می یابد.  

پول اختصاص یافته صندوق بازسازی افغانستان از   
طریق دو دریچه جداگانه، یعنی دریچه حامیت از 

بودیجۀ عادی و دریچه رسمایه گذاری ها اجرأ می گردد. 
دریجه حامیت از بودجه عادی، هر سال مصارف مشخص 
و قابل پرداخت فعالیت های غیر وابسته به امور امنیتی 

را اجرا می کند. اما دریچه حامیت از رسمایه گذاری، 
کمک های مالی را برای برنامه های ملی انکشافی از 

طریق بودجه انکشافی فراهم می مناید.
 

کمک های تمویل کننده گان

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

گذاری های حکومت را با خود داشته باشد.

دریچه حمایت از بودیجۀ عادی
۴،۶۳۵ میلیارد دالر کمک بالعوض

هدف برنامه دریچهء حامیت از بودیجه عادی به مثابهء 
یک میکانیزم هامهنگ کننده و  تشویقی است، تا بر بنیاد 
آن حکومت افغانستان بتواند  قادر به انجام پرداخت های  
قابل پیشبینی، مبوقع و دقیق باشد. این پرداخت ها شامل 
معاشات و مزد کارکنان ملکی و هزینه های عملیاتی غیر 

امنیتی حکومت میباشد.
به  کمک  هدف  به  عادی   بودیجه  از  حامیت  دریچه    
در  عادی  بودجه  نیازهای  رفع  افغانستان جهت  حکومت 
سال ۲۰۰۲ ایجاد گردید. عالوه بر آن در سال ۲۰۰۹، پروگرام 
تطبیق  راستای  در  حکومت  حامیت  مبنظور  ها  مشوقه 
اصالحات از طریق ارایه پرداخت های تشویقی در مقابل 

تطبیق اصالحات کلیدی، نیز آغاز گردید.
تا اکنون صندوق بازسازی افغانستان مبلغ ۴،۶ میلیارد   
است.  پرداخته  حکومت  عادی  بودجه  طریق  از  را  دالر 

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

عالی نيزازگیرنده گان عمده این صندوق بشامر مى روند.
قابل یاد آوری است، که منابع دریچه حامیت از بودجه   
این  از  است،  ملی  پوشش  دارای  و  فرصت  یک  عادی، 
منبع  حقوق ۶۲ درصد از کارمندان خدمات ملکی  در ۳۴ 
والیت کشور پرداخته میشود. افزایش سال به سال مصارف 
عملیاتی حکومت به این معنی است که دریچه حامیت از 
بودجه عادی نیز به خاطر کاهش رسجمع بودجه حسابده 
است. با وجود این، دریجه حامیت از بودجه عادی تا هنوز 
غیر  عملیاتی  مصارف  هزینه  ۲۰درصد  ۱۶تا  حدود  هم 

امنیتی حکومت را می پردازد.

 اهداف صندوق بازسازی افغانستان 
عبارت اند از :

قرار دادن بودجه ملی در وضعیتی 	   
که بتواند به عنوان موتورعمده 

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

توسعه و گسترش شفافیت و 	   
حسابدهی در مورد استفاده از 

کمک های بازسازی. 
  کاهش فشار باالی ظرفیت محدود 	 

دولت و در عین زمان تقویت 
تدریجی ظرفیت ها. 

تقویت هماهنگی میان تمویل 	   
کنندگان در امور مالی و مباحثات 

وابسته به طرح پالیسی؛ این 
صندوق برنامه های دارای 

اولویت حکومت را که شامل، 
اجندای اصالحات و هزینه 

فعالیت های غیر امنیتی حکومتی 
را که وابسته به دست آورد های 

اهداف ستراتیژیک حکومت 
افغانستان باشد، حمایت می 

نماید.

صندوق باز سازی صندوق بازسازی افغانستان 
افغانستان

/31 30/

دریچه سرمایه گذاری

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

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

افغانستان حامیت شده اند.
الی ۲۲ جوالی سال ۲۰۱۷ میالدی ، حدود ۲۷ پروژٔه   

فعال تحت حامیت صندوق بازسازی افغانستان در حال 
تطبیق قرار دارند که هزینٔه متویل آن به ۳،۳ میلیارد دالر 

امریکایی میرسد. ازین جمله ۲،۵ میلیارد دالر امریکایی 
آن پرداخت گردیده و مبلغ خالص مرصف ناشده آن ۷۹۰ 

میلیون دالر امریکایی میباشد.
معلومات مفصل در مود فعالیت های رسمایه گذاری     

در ویب سایت صندوق بازسازی افغانستان، قابل    
دسرتس میباشد.  
 www.artf.af   
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دهاقین مرصوف کشت تخم های اصالح 

شده  در یکی از ده فارم زراعتی که توسط 

پروژه عوامل تولید زراعتی افغانستان ایجاد 

گردیده است، میباشد. هدف پروژه متذکره 

استفاده از تکنالوژی به منظور افزایش 

محصوالت زراعتی میباشد. سکتور زرات 

عمده ترین رکن اقتصاد کشور بوده، ۶۰ 

درصد نیروی کاری را تشکیل میدهد.

/ پروژه های جاری

پروژه عوامل توليد زراعتی 
افغانستان 

۶۷،۲۵ میلیون دالر کمک بالعوض        

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

افزایش محصوالت زراعتی نهایت مهم میباشد.
ارزش  پروژه  این  از طریق  قرار است  در قدم نخست   
تصدیق  تخم  تخنیکی  و  اقتصادی  مٔوثریت  یی،  زنجیره 
شده گندم بهبود یابد. در قدم دوم به دوام تالشها جهت 
قانونی و مقرارتی، که در جریان مرحله  ایجاد چارچوب 
اماده گی این پروژه روی ان کار صورت گرفته، اقدامات 
کنرتول  و  نباتی  قرنطین  های  شبکه  ایجاد  روی  رضوری 

کیفیت ادویه جات زراعتی بعمل خواهد آمد. 
رسوی  های  دریافت  و  نتایج  براساس  اینکه،  باالخره   
ساحوی در جریان مرحله اماده گی این پروژه، قراراست 
و  تهیه  سیستم  انکشاف  و  بهبود  آزمایشی  مرحله  که 
توزیع عوامل تولید مبتنی بررضوریات مارکیت برای تخم 
های بذری و ادویه جات زراعتی پالن کاری ترتیب گردد. 
است  قرار  فعالیت های  این  تدوام  و  پایداری  منظور  به 
متشبثین  و  دهاقین  ملکی؛  خدمات  کارمندان  برای  که 

خصوصی برنامه های ظرفیت سازی تدویر گردد.
پروژه در راستای دست یافنت به اهداف انکشافی اش     
 ۴۱۰ برای  است.  آمده  نایل  ها  پیرشفت  سلسله  یک  به 
افغانستان  زراعتی  تحقیقات  انستیتوت  کارمندان  از  تن 
و تصدی تخمهای اصالح شده زمینه های آموزش فراهم 
گردیده است. عالوه بر آن در حدود ۳۶ تن از محصلین 
موفقانه دروس شان را در مقطع ماسرتی رشتهء زراعت از 
پوهنتون های کشور هندوستان تکمیل منوده، دوباره به 

کشور برگشتند.
دست آورد قابل توجه دیگر اینست که پنج نوع جدید   
این  به  که  گردیده  آماده  توزیع  برای  گندم  های  تخم 
پذیرمیسازد.  امکان  را  کلی  به هدف  یافنت  ترتیب دست 
عالوه برآن؛ این پروژه پیرشفت های خوب را در عرصهء 
تطبیق ۱۴ قرار داد های زیربنایی را برای مراکز قطرنطین؛ 
البراتوار ها و فارم های تحقیقاتی انجام داده که کار یک 
مقدماتی  های  کار  میگردد.  تکمیل  عنقریب  انها  تعداد 

پروژه فراهم آوری خدمات 
سکتور عدلی و قضایی 

افغانستان
۲۵ میلیون دالر کمک بالعوض

هدف پروژه فراهم آوری خدمات سکتور عدلی و قضایی 
افغانستان افزایش دسرتسی و استفاده از خدمات قانونی 
میباشد. این پروژه با نهادهای سرته محکمه، لوی څارنوالی 
اصالحات  تطبیق  پیگیری  راستای  در  عدلیه،  وزارت  و  
بنیادی که روی نحوء عرضه خدمات قضایی تاثیرات طویل 

املدت خواهد داشت، همکاری و معاونت مینامید. 
څارنوالی  لوی  و  محکمه  سرته  پروژه،  این  طریق  از   
تا ارزیابی نیازمندی های منابع  برشی خود را  توانستند 
تکمیل، و مسوده سرتاتیژی مدیریت منابع برشی را ترتیب 
ظرفیت  انکشاف  جهت  در  اسرتاتیژی  این  نقش  منایند؛ 
تلقی  نهاد  بسیار مهم  این دو  کارکنان   و کیفیت کاری 
میگردد. عالوه بر آن، این دو نهاد، به همکاری و معاونت 
ظرفیت  ارتقای  نیازهای  ارزیابی  حال  در  متذکره،  پروژه 
کارکنان خود میباشند که در نهایت، منجر به تدوین پالن 
چندین ساله ارتقای ظرفیت برای کارکنان نهاد های سرته 

محکمه و لوی څارنوالی، میگردد.
سطح ارایه مساعدت های حقوقی افزایش یافته است،   
طوریکه به تعداد ۶۵ تن حقوقدانان که هریک ظرفیت 
پیشربد ۱۰ قضیه حقوقی در یک ماه را به عهده خواهند 
دفاتر  اند.  فعالیت  مرصوف  کشور  رسارس  در  داشت، 
هرات،  )بامیان،  والیت  چهار  در  های حقوقی  مساعدت 
آزمایشی  طور  به  مربوطه  پروژٔه  طرف  از  لوگر(  و  کابل 
تاسیس گردیده است. از جانب دیگر، از طریق این پروژه، 
کار تهیه و انکشاف یک چارچوب تنظیم کننده مساعدت 
های حقوقی پایدار  برای افغانستان تکمیل و پالن عملی 

آن نیز متویل میگردد.
عالوه برآن، کتابخانه ها در چهار والیت متذکره تاسیس   
گردیده، و کار اعامر یک مرکز معلومات حقوقی و تجهیز 
اکامل  به  نزدیک  معلوماتی  تکنالوژی  امکانات  با  آن 
این  امور  پیشربد  برای  کارکنان  استخدام  روند  میباشد. 
مرکز جریان دارد. این پروژه کار آموزش ۱۲۵ تن قضات را 
حامیت منوده و قرار است ۴۰ تن قضات دیگر نیز شامل 

برنامه آموزشی شوند.
قابل یاد آوریست که میزان کار نوسازی و ساختامنی   
عدلی  های  نهاد  برای  کاری  مناسب  فضای  ایجاد  جهت 
توسط این پروژه در حال حارض محدود میباشد و شامل 
دفاتر محاکم و څارنوالی ها در چهار والیت که قبالً ذکر 
گردید، و دفاتر ساحوی وزارت عدلیه در ولسوالی ده سبز 
وزارت  مرکزی  دفاتر  ساختامن  کار  میباشد.  کابل  والیت 

برای راه اندازی رسوی ملی امراض و آفات آغاز گردیده 
که یکی از فعالیت های کلیدی پروژه به حساب میرود.

اجرای موفقانٔه رسوی  پروژه شامل  این  پیرشفت های   
تا  میباشد.  آن  از  ناشی  تحلیل خطرات  و  حرشات مرضه 
کنون، رسوی کنندگان  در ۳۱۳ ولسوالی تحت آموزش قرار 

داشته و کار های عملی رسوی را نیز آغاز منوده اند.
قانون امحای حرشات مرض، حفاظت نباتات و قرنطین   
توسط پارملان تصویب و از جانب ریس جمهوری توشیح 
و  نباتات  حفاظه  قانون  که  است  حالی  در  این  گردید. 
میباشد.  جمهور  رییس  توشیح  منتظر  هم  هنوز  قرنطین 
مسودهء نهایی قانون کود های کیمیاوی و طبیعی نیز به 
قانون گذاری  تا در اجندای  وزارت عدلیه فرستاده شده، 

گنجانیده شود.
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پروژه انتقال برق )کاسا – ۱۰۰۰(  را تقویت بخشد. پروژه 
مذکور شامل چهار بخش می باشد:

پروژه های  برای  بالعوض محلی  اول، کمک  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 
باشد،  می  جاتی  قریه  در  آسایش  و  رفاه  افزایش  منظور 
که از پروژه انتقال برق )کاسا – ۱۰۰۰(  که از آن محالت 
از طریق اشرتاک مردم  این آسایش و سهولت  می گذرد، 
محل در طرح، تطبیق، فعالیت و حفظ و نگهداری پروژه 
های فرعی صورت می گیرد. بخش سوم حامیت از تطبیق 
پروژه می باشد. این بخش شامل یک بخش فرعی به نام 
نظارت جانب ثالث می باشد. بخش چهارم پروژه تامین 
برنامه  باشد که فعالیت های  روابط و آگاهی دهی می 
دستاندرکاران  با  معلومات  ترشیک  و  ارتباطات  وسیع 
ذیربط در والیات مربوطه را متویل می کند و البته توجه 

ویژه به آگاهی دهی به محالتی مبذول می گردد، که در 
حوزه پروژه قرار دارند. 

کار تحت پروگرام حامیت محلی انتقال انرژی از آسیای   
میانه به جنوب آسیا )CASA-CSP( پس از فعالیت پروژه 
پروسهء  آغاز  از  پس  شد.  خواهد  آغاز    )۱۰۰۰  – )کاسا 
تطبیق، توقع می رود، که پروگرام حامیت ساحوی محالتی 
را کمک و حامیت کند، که در امتداد دو کیلومرتی ساحه 
قرار   )۱۰۰۰  – )کاسا  برق  انتقال  پروژه  نفوذ   و  تطبیق 
از  بیشرت  در  محل   ۷۰۰ تقریباً  که  میرسد  نظر  به  دارند. 
از  بیش  که  است،  موجود  والیت  شش  در  ولسوالی   ۲۳
۱۵۲۰۰۰ خانواده را در امتداد ساحه تطبیق و نفوذ پروژه  
احتوا می کند. با توجه به بسرت طویل ساحه تطبیق و نفوذ 
پروژه و هم چنان ماهیت ویژه محالت در ساحات دارای 
با  کار  خصوص  در  نسبی  پذیری  انعطاف  بلند،  خطرات 
محالت بیشرت در خارج از حوزه تطبیق و نفوذ پروژه در 

نظر گرفته خواهد شد.
دو  بازبینی ساختاری  تحت  در حال حارض  پروژه  این   

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  مسلکی  کدر  و  دو(،   )بست  وظايف مشرتک 
ستاژ  برنامه   )٣( مشخص،  های  خانه  وزارت  چهار(در  و 
مدیریت   )۵( و  ملکی،  کارمندان  تربیه   )٤( مديريتی، 
فراهم خواهد شد.این  ارزیابی، میگردد،  و  نظارت  پروژه، 
پروژه از ماه جنوری ٢٠١٢ آغاز به فعالیت منوده، که نهاد 
های تطبیق کنندهء آن وزارت مالیه و کميسیون مستقل 

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

)که اولولیت دارد( و یا دوم دسته بندی گردیده اند. 
در نظر است، تا وزارت ها و ریاست های مستقل شامل   
رده بندی اول از حامیت کامل برنامه ارتقای ظرفیت برای 
ریاست  و  ها  وزارتخانه  حالیکه  در  شوند،  مستفید  نتایج 
های  مشوقه  از   دوم  بندی  رده  در  شامل  مستقل  های 
بنیادی )آماد گی برای ارتقای ظرفیت برای نتایج( مستفید 
خواهند شد، تا زمینٔه ارتقای شان به نهاد های رده بندی 
اول مساعد گردد. وزارتخانه ها و ریاست های مستقل به 
هردو کتگوری نیاز دارند، تا یک پالن اصالحات جامع )که 
به همکاری مؤسسات کمک کننده و منابع حکومتی تطبیق 
خواهد شد( و چهارچوب نتایج برای تقویت حسابدهی را 

ترتیب منایند. 
برنامه،  این  ازطریق  انتخاب شده  از جمله بست های   
۷۰۰ بست تا کنون قرار داد شده که ۵۴ تن انان را زنان )۶ 
در صد بست ها(  تشکیل میدهد و ۸۰۰ قرار داد باقیامنده 
در مراحل مختلف تداکاتی قرار دارد. این برنامه در راستای 
یکسان سازی معاشات انعده مشاورین، که از طریق پروژه 
های متویل کننده گان استخدام میشوند، نیز همکاری های 

الزم فراهم میسازد

  پروگرام حمایت محلی پروژه انتقال 

برق از آسيای ميانه به جنوب آسيا 
)CASA – CSP( 1000 –

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 
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توقع میرود دسرتسی به خدمات انرژی برق 

در مسیر پروژه انتقال برق از آسیای میانه به 

جنوب آسیا از طریق برنامه حامیت محلی 

این پروژه افزایش یابد. پروژه متذکره وجوه 

مالی را مستقیام در اختیار مردم محالت که 

این پروژه از آن مسیر میگذرد، قرار میدهد، 

تا پروژه های فرعی زیربنایی اقتصادی را 

متویل مناید، البته الویت به پروژه های فرعی 

در سکتور برق داده خواهد شد.

در  محل(  عین  )در  آن  سابقه  تعمیر  نوسازی  و  عدلیه 
جریان است. روند تدارکات اعامر تعمیر محکمه محلی در 
والیات کندهار و پروان تکمیل گردیده که عنقریب، کار 

عملی روی آن آغاز میشود.

پروژۀ تنظيم آب در مزرعه
۷۰ میلیون دالر کمک بالعوض

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

تحت پوشش، از طریق استفاده موثر آب، بهبود یابد. 
میزان حاصل دهی زمین برای تولید گندم و سایر غله   
جات الی ۱۵ فیصد افزایش یافته است. میزان توزیع آب 
برای گندم  و سایر غله جات الی ۱۰فیصد  افزود گردیده، 
به همین ترتیب ساحات آبیاری شده نیز به اندازه ۱۰ فیصد 
افزایش یافته است. احیای سیستم آبیاری سبب گردیده، تا 
دستآورد ها فراتر از هدف؛ با حفظ کیفیت خوب، و در 
حدود هزینه و زمان بندی پروژه، بدست آید: ۱۳۰ سیستم 
آبیاری )اکرثاً عنعنوی( مجدداً احیا گردیده که دربرگیرنده، 
مجموعاً، ۲۹۰۰۰ هکتارزمین تحت پوشش این سیستم های 
آبیاری میباشد. کار روی احیاء مجدد ۹۵ کانال آبیاری ،که 
میدهد،  قرار  پوشش  تحت  را  زمین  حدود ۲۲۰۰۰ هکتار 

جریان دارد.
کار ایجاد ۱۷۵ انجمن آبیاری تکمیل گردیده است. این   
گردیده  ایجاد  )میرآب(  سنتی  سیستم  مطابق  ها  انجمن 
که در گذشته ها موظف به حفظ و مراقبت امور آبیاری 

میبودند.

برنامه ارتقاي ظرفيت برای 
نتایج

١۵٠ میلیون دالر کمک بالعوض

خدمات برنامه ارتقای ظرفیت برای نتایج براساس تقاضا از 
جانب وزارتخانه ها و ریاست های مستقل ارایه میگردد. بر 
بنیاد یک سلسله رشایط از قبل توافق شده، بشمول عرضه 
بالفعل و آماده گی برای اصالحات، وزارت ها و  خدمات 
ریاست های مستقل در دسته بندی های درجه اول )دارای 
اولویت بلند( و دسته بنده های دوم رده بندی گردیدند. 
با  را  ، حسابدهی  نتایج  بر  ارتقای ظرفیت مبتنی  پروگرام 
در  خدمات  ارائه  بهبود  نتایج،  براساس  اصالحات  معرفی 
وزارت های سکتوری را تفویت می بخشد. این اداره درعین 
بتواند  تا  است،  حکومت  برای  کلیدی  ابزار  از  یکی  حال 
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مرحله ای قرار دارد: ۱( متدید زمان پروژه، ۲( بازبینی شیوه 
تطبیق و اطیمنان از ادامه  درست امور مالی آن بعد از 

ختم برنامه همبستگی ملی در اخیر مارچ  سال ۲۰۱۷. 

 

پروژۀ حمایت از پالنگذاري و ارتقاي 
ظرفيت د افغانستان برشنا شرکت    

۶ میلیون دالرکمک بالعوض   

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

اموارت محوله میباشد.
این پروژه دارای دو بخش میباشد:  

آن  از  مقصد  که  کارمندان،  ارتقای ظرفیت  اول:  بخش   
کمک منودن در ارتقای ظرفیت، پالنگذاری و تطبیق پالنهای 
ریاست د افغانستان برشنا رشکت در ساحات سیستم توزیع 
رسمایه گذاری ها، حفظ و مراقبت سامل رسمایه گذاری ها 

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

بزرگ در راه ظرفیت سازی این رشکت است.
پالن ها و تدابیر مراقبتی و عملیاتی ساالنه برای شش   
بهرتین  و  جدید  های  طرزالعمل  مطابق  گیری  بار  مرکز 
معیار های بین املللی برابر به رشایط محل تطبیق گردیده 
است. استفاده از برنامه های آموزشی و بهره گیری از مرکز 
آموزشی منتج به افزایش مهارت ۹۰ درصد کارکنان بخش 
های پالن گذاری، مراقبت و عملیاتی د برشنا رشکت شده 

است.
 

پروژۀ انکشاف تحصيالت عالي 
۵۰میلیون دالر کمک بالعوض 

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

شاخص های تعین شده میباشد.
به  مرشوط  پروژه  اول  بخش  در  شده  تعین  منابع   
شده  تعین  اهداف  یا  و  های  شاخص  و حصول  دسرتسی 
آن در دسرتس وزارت تحصیالت عالی  به  بوده، و مطابق 

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

اهداف مینامید.
این پروژه در ماه سپتمرب سال ۲۰۱۵، آغاز به کار منود،   
وزارت تحصیالت عالی در جهت تطبیق دور دوم  شاخص 
دارد.  قرار  درست  مسیر  در  شده،  تعین  اهداف  های 
دستآورد های عمده این پروژه عبارتند از: اعطای بیشرت از 
۲۰۰ بورسیه به پوهنتون ها که یک-سوم آنرا کاندیدان اناث 
تشکیل میدهد؛ آموزش تعداد ۳۰۰ تن از استاتید پوهنځی 
های مختلف )پیرامون آموزش مبتنی بر نتایج( و )آموزش 
های محصل محور(؛ اعطای ۳۰ پروژه پژوهشی انفرادی و 
یا گروهی به اساتید پوهنځی های پوهنتون های دولتی و 

خصوصی. 
چهار واحد تفتیش کیفیت داخلی ایجاد گردید که اساتید   
آن از فاکولته های مربوطه پوهنتون ها انتخاب شده اند. 
پنج پوهنتون دیگر در حال ایجاد همچو واحد ها میباشند. 
دهی  اعتبار  رسمی  مجوز  چهارچوب  تجدید  تعقیب  به 
)اکریدیشن(، چهار گروه هیآت منصفه در هشت پوهنتون 
)چهار پوهنتون دولتی و چهار پوهنتون خصوصی( ایجاد 
گردید. روند ایجاد گروه های داوری همتا در ۱۰ پوهنتون 

دیگر به زودی آغاز میشود.  
کار ایجاد هفت باب مرکز تکنالوژی معلوماتی مجهز با   
وسایل مدرن در حال اجرا است. از این مراکز بعنوان کانون 
و  تدریس  بهبود  جهت  مدرن  تکنالوژی  از  استفاده  برای 

برنامه انکشافی شاروالی کابل   آموزش، بشمول آموزش از راه دور، استفاده خواهد شد.
۱۱۰ میلیون دالر کمک بالعوض

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

سیستم رسیدگی به حوادث اضطراری.
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 
درعین حال با حامیت پروژه  ایجاد پالن بهبود مدیریت 
ارائه  بهبود  برای  سازی  برنامه  ظرفیت  و  شاروالی  مالی 

هزاران شهروند کابل از  برکت تالش ها و 

تطبیق برنامه انکشافی شاروالی کابل به 

منظور بهبود زیربناها و سایر تسهیالت در 

شهر کابل، اکنون بسیارخوشنود و راضی  اند، 

زیرا آنها از یک محیط پاک و خوب برخوردار 

شده اند. از دست آوردهای ملموس پروژه 

چنین به نظر میرسد که در نتیجه محیط پاک 

ورسک های اسفالت شده، زندگی شهروندان 

کابل بهبود یافته، دسرتسی شان به خدمات 

بیشرت گردیده، کاروبارشان رونق یافته است. 

یک تن از دوکانداران میگوید"حاال وضیعت 

رسک ها بسیار خوب شده است و باالی کارو 

بار ما تغیرات مثبت بجا گذاشته است."
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پروژه انکشاف تحصيالت عالی فرهنگ تحقيق را 
در نهاد های اکادمیک و تحصیلی نهادینه ساخته است

در نتیجه تطبیق یکی از پروژه های انکشافی دولت افغانستان که هدف آن افزایش دسترسی بهتر به تحصیالت عالی، 	 
ارتقای کیفیت و ارتباط بیشتر به نیازمندی های اقتصادی و توسعه کشور میباشد، عالقمندی به انجام تحقیق در نهاد 

های تحصیلی بیشتر گردیده است.
پروژه انکشاف تحصیالت عالی شاهد افزایش 30 درصدی درخواست های محققین به وجوه مالی در عرصه راه 	 

اندازی تحقیقات اکادمیک نسبت به گذشته بوده و توقع میرود که گراف تقاضا به این پدیده در آینده افزایش یابد. 
این پروژه درست زمانی در افغانستان تطبیق میشود که نیازمندی به راه اندازی تحقیقات علمی و اکادمیک در این 	 

کشور نسبت به هر زمان دیگر بیشتر گردیده است و به این ترتیب تالش ها در این زمینه میتوانند اجنداء انکشاف و 
رشد در افغانستان را تقویت نماید.

اینجا شامری از محصلین مشاهده میشوند که روی چوکی های چوبی در 
نشسته، مرصوف مطالعه کتابها و مقاله های چاپی اند و عده دیگر آنان 
یاد داشت ها و ماخذ های  این نرشیات را مینویسند. اینجا پوهندوی 
احمد امید افضلی با عده ای از همکاران اش در دیپارمتنت مطالعات علوم طبیعی 

در اکادمی علوم افغانستان مشغول انجام یک سلسله فعالیت های تحقیقی اند.
اخیراَ پوهندوی افضلی به حیث استاد در فاکولته انجنیری پوهنتون خصوصی   
پایتخت در شهر کابل ایفای وظیفه مینامید. بعد از اینکه برای موصوف فرصت 
انجام تحقیق اش از سوی پروژه انکشاف  دستیابی به حامیت مالی به منظور 
تحصیالت عالی فراهم گردید، او توانست که تحقیقی را در زمینه ارزیابی کمیت 
و کیفیت آب های زیر زمینی حوزه کابل انجام دهد. " این تحقیق من در ژورنال 
های بین املللی چاپ و به دست نرش سپرده شده است". پوهندوی افضلی با 
اظهار این مطلب افزود:" من به انجام تحقیقات خیلی عالقمند هستم و متعهد 

هستم تا بیشرت به مطالعه بپردازم و اکتشافات جدیدی را انجام بدهم."
در  اکتشاف  و  تحقیق  عرصه  خربگان  امنی،  نا  و  جنگ  دهه  چندین  بنابر   
افغانستان کامال از فعالیت و تالش باز مانده بودند. پوهندوی حمیدالله سکوت، 
یکی از استادان فاکولته کمپیوتر ساینس پوهنتون پولی تخنیک کابل میگوید: " 
بدبختانه جنگ های دهه های اخیر در کشور تاثیر فوق العاده ناگواری را بر 
فرهنگ انجام تحقیقات اکادمیک در کشور بر جا گذاشته است". نامربده میگوید 
که باوجود عالقمندی و تعهد کادرهای اکادمیک به منظور انجام تحقیقات روی 
موضوعات و عناوین مختلف علوم ساینسی، عدم دسرتسی به منابع  مالی  به 
منظور انجام مطالعات و تحقیقات علمی یکی از موانع و چالش های بزرگ فرا راه  

تحقیقات اکادمیک در کشورمحسوب میشود.
پروژه  از  مالی  حامیت  شوندگان  مستفید  از  دیگر  یکی  سکوت  حمیدالله   
انکشاف تحصیالت عالی در سال ۲۰۱۶ بود که توانست تحقیق اش را در عرصه 
کانکور الکرتونیکی: گشایش چشم انداز جدید تحصیالت عالی ذریعه راه اندازی 
یک سیستم ابتکارهوشمند بین املللی انجام دهد. افضلی و سکوت یک نسل رو به 
افزایش محققین افغان اند که محور فعالیت های تحقیقی شان متمرکز به انجام 
انکشاف وتأمین رفاه اجتامعی جامعه  تاثیر گذار در راستای  مطالعات مؤثر و 
افغانی میباشد. آنان به این باور هستند که تحقیق اکادمیک یک شاخص عمده به 
منظور انکشاف و توسعه یک کشور محسوب میشود. پوهندوی افضلی میگوید: 
" فکتور کلیدی در کشور های انکشاف یافته انجام تحقیق اکادمیک محسوب 
میشود و من معتقد هستم که این پدیده در افغانستان نیز مؤثر واقع خواهد 

شد".

بهبود فرهنگ تحقیق 
در راستای حامیت دومین پالن ملی اسرتاتیژیک تحصیالت عالی مربوط به وزارت 
پروژه  اهداف   ،۲۰۲۰ الی   ۲۰۱۵ سالهای  جریان  در  افغانستان  عالی  تحصیالت 
انکشاف تحصیالت عالی مستقیامَ به نیازمندی های انکشافی افغانستان در مقطع 

قبل از آغاز فعالیت پروژه انکشاف تحصیالت عالی،    
انجام تحقیق برای اساتید و پوهاند های نهاد های اکادمیک  
با  در افغانستان یک اولویت محسوب منیشد، مگر     

راه اندازی این ابتکار تغیرات مثبتی در این عرصه رومنا   
گردیده، طوریکه در دراز مدت توقع میرود که      
انجام تحقیق در میان جوانان و قرش اکادمیک     

کشور به یک فرهنگ معمول مبدل شود.
”–پوهندوی حمیدالله سکوت، استاد پوهنتون پولی تخنیک کابل

“
زمانی کنونی متمرکز میباشد – این نیازمندی ها در برگیرنده انجام تحقیقات همه 
جانبه و زمینه سازی برای ابتکارات در این عرصه، به منظور تحقق اجنداء انکشافی 
میباشد. پوهندوی احمد امید افضلی میگوید:" ما به قدر کافی کادر های تحصیل 
یافته و متخصص در افغانستان داریم و با راه اندازی ابتکارات تحقیقی ما نیز 

میتوانیم با کاروان ترقی و انکشاف کشور مان ملحق شویم."
پروژه انکشاف تحصیالت عالی در حدود 30 بسته کمک مالی را به منظور   
انجام تحقیق اعالم کرد – که در سال نخست تطبیق این پروژه ، 20 بسته کمک 
مالی به گونه انفرادی و 10 بسته برای انجام مطالعات تحقیقات گروپی اختصاص 
یافته است. این بسته های کمکی هر کدام وجوه میان 2 تا 8 هزار دالر امریکایی 
را در بر میگیرد که در ماه مارچ هر سال میالدی به واجدین رشایط اعطا میگردد.

اکادمیک، ذهنیت در قبال  این کمک های مالی در عرصه تحقیق  انجام  با   
انجام تحقیقات علمی در کشور تغیر قابل مالحظه منوده است. پوهاند محمد 
بشیر بختیاری یک تن از استادان فاکولته تعلیم و تربیه در پوهنتون بامیان اظهار 
مینامید که به محض دریافت بسته کمک مالی به منظور انجام پروژه تحقیقی 
اش، او بیشرت از پیش ترغیب به انجام فعالیت های تحقیقی  گردیده است. او 
میگوید: " پس از آغاز فعالیت پروژه انکشاف تحصیالت عالی، پوهاند های مانند  
من بیشرتعالقه مند به انجام ابتکار های تحقیقی در کشور گردیده اند. اگر حامیت 
این پروژه در افغانستان تداوم یابد، به نظر من  بسیاری پوهنتون ها و نهاد های 
اکادمیک ما قادر خواهند شد، تا دوباره جایگاه ویژه را در عرصه تولید معلومات 

و ابتکارات تحقیقی بدست بیاورند."

/39 نتایجفعاليت های جاری/3۸      گزارش ششامهه/
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طول  به  جاده  شش  برای  زیربنا  تطبیق  قراردادهای   
مجموعی ۱۹،۳ کیلومرت، تکمیل گردیده و در حال حارض 
مورد بهره گیری قرار دارد. قرارداد بخش هفتم به رشکت 
تطبیق کننده سپرده شده و کار تطبیق حدود ۱۰ درصد 
در  اخیر  بخش  تدارکات  روند  است.  شده  تکمیل  آن 
مرحله نهایی قرار دارد و بسته تدارکاتی آن به کمیته ملی 
احیای  تدارکاتی  تدارکات جهت مرور سپرده شد. مراحل 
کانال وزیرآباد آغاز گردیده و توقع میرود الی ماه دسامرب 

۲۰۱۷ قرارداد آن با رشکت تطبیق کننده عقد گردد.
تحت بخش دوم ، خدمات مشورتی به منظور دسرتسی   
بهبود وضعیت جاده های شهر کابل در مرحله  ساحه و 
نهایی بررسی تدارکاتی قرار دارد. به همین ترتیب، روند 

پالن  این  که  زمانی  داشت.  خواهد  وجود  نیز  خدمات 
نیز  کابل  شاروالی  کاری  مرشوعیت  میزان  گردد،  تکمیل 

تقویت می یابد.
این  بودجه  مجموع  از  دالر  میلیون   ۵۰،۹ اکنون  تا   
پروژه به مرصف رسیده است و از اعامر ۲۴۷ کیلومرترسک 
فرعی و ۳۳۲ کیلومرت جویچه ها و آبروهای محلی و ۲۰،۵ 
تن  میلیون  یک  از  بیشرت  حدود   شهری  کیلومرت رسکهای 
)۷۳ فیصد آنها را زنان و اطفال تشکیل میدهند(، مستفید 

گردیده اند.
با رسمایه گذاری ۵۱۴ دالر فی نفر دریک ماه مزد کاری،   
کوتاه  اشتغال  زمینه  و  گرفته  صورت  قراردادها  امضای 
مدت برای بیش از ۱،۹ میلیون تن دریک ماه اشتغال مهیا 
گردیده است. قرار است درسالهای آینده ایجاد این چنین 
زیربنا ها زمینه استخدام پایدار ایجاد گردد. از همه مهمرت 
اینکه این برنامه یک بنیاد وتهداب مستحکم را از طریق 
رشاکت در امور اجتامعی و تصمیم در مسایل جندر پروژه 

های انکشافی را ایجاد منوده است.

پروژه بهبود موثریت ترانسپورت 
شهری کابل   

 ۹۰،۵ میلیون دالر کمک بالعوض 

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

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

در وضعیت مناسب قرار خواهند داشت. 

تدارکات خدمات مشورتی جهت طرح و مرور ۴۰ کیلومرت 
جاده های جدید تکمیل گردیده و توقع میرود، تا قرارداد 
آن الی ماه دسامرب ۲۰۱۷ با رشکت  تطبیق کننده عقد و 

کار تطبیقی آن آغاز گردد.

/41 ۴0/

بازسازی و بهبود رسک های عمومی شهر و 

نواحی کابل، چهره شهرکابل را زیبا ساخته 

محیط زیست را بهبود بخشیده است. این 

فعالیت های انکشافی از جانب شاروالی کابل 

با حامیت پروژه بهبود مؤثریت ترانسپورت 

شهری کابل تطبیق گردیده است. هدف 

این پروژه بهبود وضیعت رسک ها و نظم 

بخشیدن جریان ترافیک درشامری از رسک 

های کابل میباشد.

صندوق بازسازی افغانستان
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این سک به شکل بسیار عرصی و سیستامتیک   
بازسازی گردیده ، آب رو ها، گلدانهای وسط جاده 

و پیاده رو های دو طرف رسک، همه و همه به طور 
بسیار خوب طرح و پالنگذاری شده اند. از سوی 

دیگر هنگام شب با روشن شدن چراغ های دو طرف 
رسک، این منطقه منظره بسیار روشن و قشنگی را 

به خود اختیار میکند.

/43 ۴۲//43/43

با بازسازی سرک های عمومی در شهر کابل و نواحی اطراف آن؛ نمای اکثریت مناطق این شهر کامالً به 	   
گونه عصری و تمیز تغیر شکل داده و هم اکنون زندگی بسیاری شهر نشینان و باشندگان نواحی شهر، تحول 

مثبت نموده است.
این پروسه بازسازی از جانب شاروالی کابل در چهارچوب برنامه بهبود مؤثریت ترانسپورت شهری کابل 	   

حمایت میشود.
هدف برنامه مذکور بهبود وضعیت جریان ترافیک در شماری از سرک های معین  و مزدحم شهر کابل 	   

میباشد.

رسک های وسیع و مملو از وسایط نقلیه، ازدحام عابرین در ایجاد 

پیاده رو ها و اشعه های تابناک چراغ های دو طرف رسک 

نوو  کارته  عمومی  رسک  منظره  زیبایی  به  شب  هنگام  در 

نواحی اطراف این منطقه افزوده است. عبدالبشیر، دوکاندر 37 ساله این محل 

در حالیکه با جمعی از مشرتیان اش در داخل دوکان مشغول فروش اجناس است، 

نگاه کوتاهی از پنجره دوکانش به بیرون می اندازد. بازسازی و دگرگونی  ساختاری 

در این رسک باعث رونق کاروبار او گردیده است، طوریکه حتی او مجال منی یابد 

تا به گیالس چای که در کنار دستش است، توجه مناید.

بشیر مانند  صدها دوکاندار دیگر  کارته نو مربوط ناحیه هشتم شهرکابل ، قبال   

در روز چند بار دوکان اش را بعد از ورود مشرتیان متیز میکرد، اما اکنون در نتیجه 

بازسازی رسک عمومی کارته نو د  او و سایردوکانداران از  این مشکالت ناشی از 

گرد و خاک و گِل و الی نجات یافته اند و دیگر به پاک کاری دوکان چند بار در روز 

نیاز ندارند ." پس از آنکه رسک عمومی کارته نو بازسازی شد، فروشات ما ۳۰ درصد 

افزایش یافت". بشیر با اظهار این مطلب می افزاید: " حال دوکانم را وقت تر باز 

میکنم و بنابر ازدحام مشرتیان تا نا وقت های شب به کاروبارم ادامه میدهم."

بازسازی این رسک از سوی شاروالی کابل تحت برنامه بهبود مؤثریت ترانسپورت   

شهری کابل عملی گردید. " من در کارته نو تولد شده ام و درهمین جا  بزرگ شده 

ام، اما تا حال شاهد اینگونه فعالیتی که برنامه بهبود مؤثریت ترانسپورت شهری 

کابل انجام داده است نبوده ام". عبدالبشیر با خشنودی عالوه میکند: " این رسک 

به شکل بسیار عرصی و سیستامتیک بازسازی گردیده ، آب رو ها، گلدانهای وسط 

جاده و پیاده رو های دو طرف رسک، همه و همه به طور بسیار خوب طرح و 

پالنگذاری شده اند. از سوی دیگر هنگام شب با روشن شدن چراغ های دو طرف 

رسک، این منطقه منظره بسیار روشن و قشنگی را به خود اختیار میکند." 

رسک عمومی کارته نو یکی از جاده های مهم شهر کابل محسوب میشود که   

بیشرتین مناطق رشقی کابل را با مناطق مرکزی شهر وصل میکند. این رسک چهار 

نواحی کابل را با هم وصل میکند،  و برای هزاران تن عابرین نواحی همجوار 

این منطقه عبور و مرور را تسهیل بخشیده  است. تاکنون برنامه بهبود مؤثریت 

ترانسپورت شهری کابل کار بازسازی ۶ رسک عمومی را در پایتخت تکمیل و نهایی 

ساخته است.

شاروالی کابل از طریق برنامه بهبود مؤثریت ترانسپورت شهری کابل پروژه   

بازسازی رسک عمومی کارته نو را در سال ۲۰۱۷ نهایی ساخت، که این پروژه شامل 

اعامر دو رسک عمومی و رسک های فرعی همجوار به طول مجموعی ۴،۹ کیلومرت، 

ایجاد یک ایستگاه بزرگ توقف موتر های بس، ساخت آب رو های  دو طرف 

جاده ، پیاده رو ها و چراغ های کنار جاده را احتوا میکند.
–عبدالبشیر،؛ دوکاندار ساحه کارته نو، شهر کابل ”

تاثیرات  مثبت این برنامه باالی عابرین و باشندگان محل “

بهبود  از  و  دارد  نام  عبدالصمد  که  جاده  این  در  تکسی  های  راننده  از  یکی 

کیفیت کاروبار خودش خیلی  راضی به نظر میرسد، میگوید: " در متام مدت 

زمان 8 سال که من تکسی رانی میکنم، هرگز رسِک به این همه همواری و بدون 

در  قبالُ   " میکند:  عالوه  عبدالصمد  بودم".  نکرد  عبور  موتر خودم  با  را  تکان 

جریان راننده گی دچار مشکالتی زیادی  میشدم – جمپ های زیادی در مسیر 

این جاده وجود داشت، رسک ناهموار بود و اینجا بسیار گِل و الی بود. هر بار 

که مسافرین را از نقاط مرکزی شهر به کارته نو می آوردم، این رسک را در ۱ 

ساعت طی میکردم، اما امروز من فقط در ۵ دقیقه اینجا میرسم. هم موترم تیل 

کمرت مرصف میکند و هم در وقت کمرت مسافرین را اینجا میرسانم، بدون شک 

که بسیار راضی هستم".

عبدالبشیر با آنکه دوران کودکی اش را در رسک های گرد و خاک و گِل و الی   

کارته نو سپری کرده است، اما با عرصی سازی این رسک،اکنون شکل و منای این 

منطقه به محل ایده آل  او مبدل شده است که عبدالبشیر همواره آرزوی بهبود 

و تغیر انرا  را برای اطفال اش میکرد. بازسازی این جاده عمومی نه تنها باعث 

بهبود کاروبار مشتبثین محلی و تسهیل عبور و مرور جریان ترافیک گردید، بلکه 

زندگی را برای باشندگان این محل به گونه چشمگیری متحول ساخته است.

احياء و بازسازی سرک ها و جاده های عمومی در شهرکابل، 
باعث رونق تجارت و رفع مشکالت ترانسپورتی گردیده است

نتایجصندوق بازسازی افغانستان
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آبی  برق  بند  بازسازی  پروژهء  
نغلو   

۸۳میلیون دالر کمک بالعوض

هدف پروژه بازسازی بند برق آبی نغلو بهبود مصؤنیت بند و 
تولید دوامدار برق وهمچنان، افزایش میزان تامین نیازمندی 
از  افغانستان  برای  متذکره،  پروژه  میباشد.  این  طریق  از 
اهمیت سرتاتیژیک برخوردار بوده چنانچه بیشرت از نصِف 

برِق کابل از طریق این بند تامین میگردد.  
فعالیتهای این پروژه بتاریخ ۲۴ جنوری سال ۲۰۱۶ بعد   
نغلو  بند  بازسازی  قرارداد  گردید.  آغاز  قرارداد،  ازانعقاد 
بتاریخ ۲۷ دسامرب سال ۲۰۱۵ امضاء و به تاریخ ۲۴ اگست 

سال ۲۰۱۶ عمال آغاز گردید.  

هیئت  بشمول  تخنیکی  کارشناسان  استخدام  مراحل   
هیٔت  و  اجتامعی  و  زیستی  محیط  مسائل  دهی  مشوره 
مشوره دهی تخنیکی پروژه تکمیل گردیده، که البته هدف 
استخدام این کارشناسان بهبود کیفیت خدمات میباشد. تا 

کنون دو بازدید از ساحه نیز انجام شده است. 
در حال حارض، پیرشفت ها شامل احیای مجدد سه باب   
گدام در بند برق نغلو میباشد. رسوی اجتامعی قریه جات 
مربوط به ولسوالی های تگاب و رسوبی که نزدیک بند برق 
نغلو قرار دارند، اجرا گردیده است که براساس آن آموزش 
های حرفوی و برق رسانی به ۲۲ قریه شناسایی شده است. 
به همین ترتیب، رهنمود آموزش های حرفوی ترتیب گردیده 
و تجهیزات برقی برای قریه جات ولسوالی رسوبی نیز تهیه 

شده است.

 پروژه ملی باغداری و مالداری   

۱۹۰ میلیون دالر کمک بالعوض

۲۸،۲ میلیون دالر کمک دولت افغانستان از بودیجه ملی

عملکرد  ترویج  مالداری  و  باغداری  ملی  پروژه  هدف   
اتخاذ تکنالوژی تولیدی توسط دهاقین بوده که  موثر و 

-به تدریج منتج به بهره گیری از خدماِت زراعتی دهقان
-محور میگردد، و از جانب دیگر زمینه حامیت از رسمایه 
گذاری را نیز مساعد میسازد. اهمیت عرضه خدمات، که 
مستفید  که  درینست  باشد،  متمرکز  دهاقین  نقش  روی 
خدمات  انتخاب  نوع  در  تا  میگردند،  تشویق  شوندگان 
الزم و عرضه آن سهم فعال گیرند. این پروژه همچنان در 
صدد آنست، تا تناسب منفعت که از این بابت مستقیامً 
این  روی  یابد.   بهبود  میگردد،  شوندگان  مستفد  عاید 
پایداری،  ترویج  و  تقویت  پروژه،  اصلی  هدف  ملحوظ، 

سودمندی و و مثربخشی میباشد. 

باغداری؛  محصوالت  )الف(  بخش:  سه  دارای  پروژه  این 
مدیریت  )ج(  حیوانی؛  و صحت  مالداری  تولیدات  )ب( 
قابل  میباشد.  تخنیکی  حامیت  و  برنامه  تطبیق 
یادآوریست که این فعالیت ها در ۱۲۰ ولسوالی که قبالً  
است.   تطبیق گردیده  انتخاب شده،  از ۲۳ والیت کشور 
در نتیجه نیاز مربم به ادامه خدمات پروژه ملی باغداری 
متذکره  پروژه  برای  تقویتی  مالی  مساعدت  مالداری،  و 
منظور گردید، تا برنامه های خود را، با تطبیق پالن ملی، 

به ۲۵۰ ولسوالی در ۳۱ والیت توسعه دهند. 

پروژه ملی باغداری و مالداری توانسته است کار احداث 
هکتار   ۱۶۷۵۰ ساحٔه  در  را  جات  میوه  و  پسته  باغهای 
زمین در۳۲ والیت حامیت مناید. عالوه برآن، پروژه مذکور 
باغهای موجود در بیشرت از ۹۰۰۰۰ هکتار زمین دیگر را 
ایجاد  احیاء، و ۹۶۰۰۰ باغچه های سبزخانگی را  مجدداً 

منوده است. 
اعامر  کار  مالداری  و  باغداری  ملی  پروژه  در عین حال، 
۱۰۳۷ ذخایر کوچک آب را متویل منوده که به در نتیجه 
آب  بارانی،  های  فصل  جریان  در  میتوانند  دهقانان  آن 
و  اقلیم،  تغیر  صورت  در  سپس  و  ذخیره  را  نیاز  مورد 
حسب رضورت، ازین ذخایر برای آبیاری زمین ها استفاده 
شوراهای  با  مشارکت  در  ذخایر  این  اعامر  کار  منایند. 

انکشافی محلی صورت گرفته است. 
برای  آموزشی  های  برنامه  بازاریابی،  تقویت  جهت   
مسایل  پیرامون  مرد،  و  زن  از  اعم  دهاقین،  از  تعداد 
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پروژه ملی باغداری و مالداری به آنعده 

زنانی که هیچ نوع منبع عایداتی ندارند تا 

امرار معیشیت منایند، با ایجاد سبزخانه های 

زراعتی و باغچه های خانگی، اکنون میتوانند 

از عواید بدست آمده فامیل های شان را 

کمک منایند. "من حاصالت بدست آمده از 

باغچه خانگی را در قریه و بازار های نزدیک 

به فروش میرسانم، از پول آن مایحتاج زندگی 

خود را تهیه میکنم." یک تن از مستفید 

شوندگان پروژه. پروژه متذکره تاکنون به ۵۰۰ 

زن مستحق در والیت پنجشیر آموزش ها و 

وسایل الزم را کمک منوده است.

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

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

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

های آموزش های حرفوی
بهبود اقدامات امنیتی و مصونیت پروژه بازسازی بند برق آبی نغلو	   
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مربوط به جمع آوری حاصالت و تدابیر پسا جمع آوری 
وسایل  انواع  دهاقین  برای  همچنان،  گردید.  تدویر  آن، 
اساسی ورضوری )از قبیل: شاخه بُر، زینه، بکِس وسایل( 

جهت جمع آوری حاصالت تهیه شده است. 
طور مجموعی، ۹۹۷ باب اطاق مخصوص خشک کردن   
کشمش اعامر گردیده که  هزینه آن از طریق سهمگیری 
کشمش  این  هدف  است.  شده  تامین  مصارف  در  مردم 
بهبود  و  انگور  حاصالت  پسا  ضایعات  از  جلوگیری  خانه 

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

پوشش قرار میدهد.
در  بروسیلوزس  کنرتول  ملی  پروگرام  تطبیق  نتیجه  در   
۳۶۰ ولسوالی، بیشرت از ۲،۲ میلیون رأس گاو ماده، ۱۱،۵ 

میلیون رأس گوسفند و بز ماده واکسین شده اند. 
تا اکنون بیشرتاز ۱۲۲۸۰۰ دهقان )که از آن جمله ۷۸۹۶۸ 
دهقان زن و ۴۳۸۷۲ دهقان مرد میباشد( را مورد حامیت 
تنظیم  گروپ   ۵۷۶۸ در  تعداد  این  که  است،  داده  قرار 
شده اند، این گروپ ها مشمول فارم داران تولید مرغ نیز 
میباشد، که ازخدمات مالداری و صحت حیوانی مستفید 
می گردند. همچنان، این پروژه از طریق گسرتش خدمات 
به ساحات دیگر در عرصه بهبود فعالیت های بهداشتی 
زراعت،  وزارت  ذیربط  های  ریاست  با  الصحه،  حفظ  و 

آبیاری و مالداری همکاری مینامید.
 

برنامه نتيجه )برنامه روش 
غيررسمی آموزش تعليمی و 

شغل  در افغانستان(     
۱۵ میلیون دالر کمک بالعوض

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

دارد. این برنامه  از سه بخش تشکیل گردیده است:
بخش اول: هدف این است تا ۴۰۰۰۰ تن از افغانها با   
فراهم آوری مشوقات به آموزگاران و ایجاد فرصت برای 
درحال  ببینند.  آموزش  تعلیامت،  کیفیت  بهبود  و  رقابت 

کننده  فراهم  دولتی  غیر  و  خصوصی  نهاد    ۱۹۲ حارض 
اساس  بر  آنان  و  گردیده  مشخص  رسمی،  غیر  تعلیامت 
تعداد فارغین دارای سند و استخدام شاگردانی که آموزش 
دیده اند، برای بدست آوردن مشوقات با هم رقابت می 

کنند.  
مشوقات  که،  است  آن  فعالیت،  این  منطقی  دلیل   
کار  بازار  از   آمده  بدست  نتایج  با  مستقیم  صورت  به 
فراهم  های  نهاد  تشویق  باعث  که  یقینآ  و  دارد  ارتباط 
کننده تعلیامت می گردد. این مشوقات آنان را وامیدارد 
تصدیقنامه   دریافت  امتحان  برای  را  شاگردان  فعاالنه  تا 
فراغت آماده بسازند و به فارغین کمک منایند، تا صاحب 
کار شوند. البته این مسئله به این گفته نیز ارتباط دارد، تا 
زمانی که کیفیت تعلیامت غیر رسمی بهبود نیابد، نتیجه 

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

پروژه ها جمعآوری  و تحلیل گردند.   
های  همکاری  دفرت  با  نتیجه  برنامه  جزء،  این  تحت   
برنامه،  این  تاثیر گذاری کاری  ارزیابی  انجام  برای  ایتالیا 
)هرات،  والیت  شش  در  را  ارزیابی  این  و  شده  یکجا 
تا  اند،  داده  انجام  ننگرهار(  و  کابل  بلخ،  فراه،  بامیان، 
بخشیده،  استقرار  را   برنامه  این  های   فعالیت  تاثیرات 
نشان دهد که چگونه می توان فعالیت های  موفقانه را 
افزایش داد. رسوی ابتدایی به هدف جمعآوری معلومات 
پایانی  به دنبال آن رسوی های میانی  و  جریان دارد و 
برنامه   املدت   طویل  تاثیرات  تا  گرفت،  خواهد  صورت 
مهارت  کسب  و  ها  درآمد  اشتغال،  ایجاد  درخصوص  را 

ها،اندازه گیری کند.  
به  مهارت  کسب  روی  بخش  این  مترکز  سوم:   بخش   
با  که  روستاهاست  در  مسلکی  غیر  و  سواد  بی  جوانان 
دارند.  کار  و  افغانستان رس  ها   مهارت  انکشاف  برنامه 
این برنامه  قرضه های تجارتی  را برای تشبثات  جدید و 

سابقه ارائه می دارد. 
منودن  سپری  از  پس  آموزگاران  تن   ۷۰ تعداد  به   
مراحل حساس گزینش، انتخاب شده و قرار است بزودی 
تفاهمنامه های را با وزارت کار، امور اجتامعی و شهداء 
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پروژه آزمایشی قرضه های کوچک تحت 

پرواگرام نتیجه به آن عده از جوانان مبتکر و 

عالقمند که در شهر ها و مناطق نیمه شهری 

زندگی میکنند و سواد کافی ندارند، کمک 

مینامید، تا تشبثات کوچک را آغاز منایند. از 

مجموع ۲۵۰۰ درخواست کننده واجد رشایط 

قرضه های کوچک بخاطر آغاز کاروبار در 

والیات کابل، ننگرهار و بلخ ۳۰ درصد آنان را 

زنان تشکیل میدهد. 

صندوق بازسازی افغانستان
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به تعداد ۶۷۳  به امضاء برسانند. عالوه برآن،  و معلولین 
پیرامون  را  معلمین  آموزش  برنامه  حرفوی  معلمین  تن 
بکارگیری استاندرد های ملی برای مهارتهای شغلی،  تهیه 
و انکشاف مواد تدریسی  و مهارت ارایه آموزش، را تکمیل 

منودند. 
شاملین  تن   ۵۷۴۵۹ مجموعی  تعداد  به  حال،  این  با   
برنامه های آموزشی انتخاب گردیده که ازین میان ۳۵۰۳۱ 
درصد(   ۳۹( زنان  را   آنان  تن   ۲۲۴۲۸ و  مردان  را  آن  تن 
مساعدت  جوانان  تن   ۲۴۸۲ برآن،  عالوه  میدهد.  تشکیل 
را  متوسط  و  کوچک  تشبثات  انکشاف  برای  مالی  های 
دریافت منوده اند. نتایج سفر های ساحوی نشان میدهد 
مساعدت  این  شوندگان  مستفید  درصد   ۹۵ از  بیشرت  که 
ترتیب،  همین  به  اند.  کرده  ایجاد  را  جدید  تشبثات  ها، 
قبالً  که  ها  مساعدت  این  شوندگان  مستفید  درصدر   ۹۵
متشبث بودند، توانسته اند، تا رسمایه گذاری های خود را 
گسرتش دهند. از جانب دیگر، تعداد از مستفید شوندگان 
مساعدت مالی برای تشبثات قادر به رسمایه گذاری بیشرت 
شده اند که میتواند به مثابه متمم مساعدت ها از طریق 
برنامه نتیجه محسوب شود. اکرثیت از متشبثین که حین 
که  اند  گفته  گرفته،  صورت  مالقات  آنها  با  ساحوی  سفر 
بهبود  اثر مساعدت های مالی  به  تجارت و کاروبار شان 

یافته است.
در  کار  نیروی  بازار  معلومات  تحلیل  دیتابس  مخزن/   
برای  انرتنتی  تسهیالت  آوری  فراهم  و  بوده  تدوین  حال 
اند. )دیتابس  نیز تکمیل گردیده  مراکز خدمات استخدام 
ها،  کارفرما  ثبت  دیتابس  کار،  کنندگان  درخواست  ثبت 
و  کنندگان،  درخواست  ظرفیت  ارتقای  و  آموزش  دیتابس 

دیتابس کاریابی(. 

مرحلۀ دوم برنامه بهبود کيفيت 
معارف

۴۰۸ میلیون دالر کمک بالعوض صندوق بازسازی 

افغانستان

و  تعلیم  به  متوازن  دسرتسی   افزایش  برنامه  این  هدف 
تربیه ابتدائی و با کیفیت، بخصوص برای دخرتان میباشد.

بر تعليامت عمومی، تربيه  ابتداً  فعاليت های اين برنامه 
این  های  فعالیت  دارد.  مترکز  معارف  مديريت  و  معلم 
تعلیم  ملی  سرتاتیژیک  پالن  با  مطابقت  در  کامالً  برنامه 
و تربیه افغانستان بوده و از رشدنهادی کارمندان پروگرام 
کیفیت  بهبود  برنامه  مینامید.  معارف حامیت  وزارت  در 

معارف اساسآ توسط بانک جهانی  متویل میگردید.
باب   ۱۱۳۷ اعامر  برنامهء  این  دوم  مرحله  اکنون،  تا   

است. حسب  را حامیت کرده  داراملعلمین،   ۶ و  مکتب 
معلومات که توسط سیستم مدیریت معلومات تعلیمی 
 ۵،۲ هدف  مورد  رقم  با  مقایسه  در  است،  شده  ارایه 
میلیون پرس و ۳،۸ میلیون دخرت الی ماه دسامرب ۲۰۱۷، 
شامل  دخرت  میلیون   ۳،۴ و  پرس  میلیون   ۵،۳ مجموعاً 
شامل  همچنان  ارقام  این  میباشند.   ۱۲ الی  اول  صنف 
طور  متواتر  سال  سه  برای  که  میباشد  شاگردان  آنعده 

دایمی غیرحارض بوده اند. 
فعالیتهای بسیج  برنامه  این  از طریق هر دو مرحله   
نتیجه  در  که  شده  اندازی  راه  محل   ۱۴۹۳۲ در  سازی 
به همین تعداد شوراهای مکاتب تاسیس گردیده است. 
معارف،  کیفیت  بهبود  برنامه  مرحله   دو  هر  تحت  
۱۶۵۸۸ مکتب کمک های نقدی ارتقای کیفیت را بدست 
اورده اند تا لوازم تدریسی، البراتوارها و سایر تجهیزات 

مورد نیاز خویش را خریداری منایند.
کورسهای  طریق   از  معلم   ۱۵۴۸۱۱ آن  برعالوه   
آنها  فیصد   ۳۵ که  دیده  آموزش  داخل خدمت  آموزشی 
برنامه  طریق  از  زمان  عین  در  میدهد.  تشکیل  زنان  را 
و  از مدیران مکاتب  تن  آموزش مدیریت حدود۲۱۲۷۷ 
کار کنان اداری آموزش دیده اند که ۲۰ فیصد آنها را زنان 
بورسهای  زنان  از  تن  میدهند. همچنان ۱۱۴۳۶  تشکیل 
تحصیلی را بدست آورده اند و از برنامه های آموزشی 

تربیه معلم فارغ گردیده اند.
عالوه برآن، کار ایجاد اطلس تعلیمی الکرتونیکی برای   
تعلیمی  اطلس  دارد.  جریان   افغانستان  مکاتب  متام 
و  تعلیمی  نظام  به  مربوط  های  احصائیه  متام  شامل 
شاخص ها خواهند بود که از آن میتوان در سطح مرکز، 
آن،  کنار  در  گیرد.  صورت  استفاده  محالت  و  والیات 
وزارت معارف در نظر دارد، تا سیستم انرژی آفتابی را 
در ۱۳ ریاست معارف در والیات نصب و فعال مناید، تا 
زمینه تأمین ارتباطات شبکه انرتنت میان کابل و والیات 

تامین گردد. 

مرحلۀ دوم اصالحات اداره امور 
مالي عامه

۱۱۴،۱۳ میلیون دالر کمک بالعوض

سیستم  کارایی  و  موثریت  تقویت  پروژه،  این  هدف 
تدارکات، خزاین  و تفتیش افغانستان میباشد.

اصالحات در بخش تدارکات:  فراهم آوری معاونت   
های تخنیکی به اداره تدارکات ملی ، تا بتواند چهارچوب 
کار اصولی و اداری آن را کمک کرده و با درنظر داشت 
بربد.  پیش  به  را  تدارکات  امور  اختصاصی  بودجه 

همچنان بتواند یک برنامه عمل را به هدف انجام امور 
تدارکات ترتیب مناید و معاونت های ارزیابی الکرتونیکی 
کارمندان  ظرفیت  و  منوده  فراهم  تدارکات  جریان  از  را 
کارمندان  آموزش  روند  ضمنآ  مناید،  تقویت  را  تدارکاتی 
تدارکاتی را بهبود بخشیده و ظرفیت ها را در وزارت خانه 
های سکتوری ایجاد مناید. این پروژه روند انکشاف اداره 
تدارکات ملی را با حامیت از تاسیسات، ساختار، سیستم، 

پروسیجرکاری و تحقق اسرتاتیژی آن، تقویت می مناید. 
معاونت  آوری  فراهم  مالی:  مدیریت  در  اصالحات   
های تخنیکی برای ریاست خزاین که بتواند مدیریت قوی 
و با کیفیت مالی را انجام بدهد، به خاطر هامهنگ سازی 
فعالیت های خودبا سیستم حکومت مترکز مناید و سیستم 
معلومات مدیریت مالی افغانستان را تطبیق کرده بتواند؛ 
گزارشدهی قوی را در اداره و مدیریت معرفی کند؛ میزان 
افغانستان  مالی  مدیریت  معلومات  سیستم  به  دسرتسی 
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ثبت نام شاگردان بخصوص طبقه اناث بعد از 

آن در این مکتب شهر خوست افزایش یافت 

که ساخت و ساز تعمیرآن تکمیل گردید. 

تعمیرمکتب مذکور به کمک برنامه ارتقای 

کیفیت معارف بازسازی و اعامر گردید. اکنون 

شاگردان در یک محیط مصؤن و بهرتدرس 

میخوانند. این مکتب ازجمله ۳۶۵ مکتبی 

است که در این والیت توسط برنامه مذکور 

حامیت میگردد. 

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

وزارت سکتوری راه اندازی کند. 
اصالحات در بخش تفتیش: تفتیش داخلی-  به منظور   
برگزاری  بیشرت روی  تفتیش داخلی، مترکز  ارتقای ظرفیت 
زمینه های آموزشی و فراهم آوری زیربنا های مورد نیاز 

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

ایجاد یک ساختار و  با  این بخش  مدیریت اصالحات:   
رشح  الیحه وظایف، با فراهم سازی برنامه های آموزش 
کارمندان در ریاست نظارت و ارزیابی و تجدید نظر در 
یاری  را  مالیه   وزارت  ارزیابی  و  نظارت  رهنامی موجود 
می رساند. بهبود بخشیدن به فعالیت های ریاست تنظیم 
موثر،  اجراآت  جهت  آن  سازی  توامنند  برای  برشی  امور 
و  ها  پروژه  های  بخش  همه  تحقق  زمینه  در  همکاری 
بخش  در  ها  تقاضا  درخواست  برای  زمینه  سازی  فراهم 
های طرح و عرضهء همکاری های تخنیکی برای مدیریت 
مالی عامه در ادارات دولتی در آینده نیز جز وظایف آن 
زمینه  که  اینست  آن،  های  فعالیت  از  دیگر  یکی  است. 
آموزش های با قاعده وسیع برای کارمندان وزارت مالیه و 

وزارت های سکتوری را نیز فراهم می سازد.  

صندوق بازسازی افغانستان/۵0

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.

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

ساختار اداره جدید آن را تطبیق مینامید. 
نتایج و پیرشفت ها شامل موارد ذیل اند: )۱(  پرداخت   
تعهد  مالی  وجوه  مجموع  از  دالر  میلیون   ۷۵،۴۰ حدود 
شده )۷۷ درصد(؛ تفتیش ۹ وزارتخانه توسط اداره تفتیش 
مرکزی که منایندگی از ۷۵ فیصد هزینه های دولت را در 
تحول   )۲( میکند؛  احتوا  املللی  بین  استندرد  تفتیش  هر 
سیستم مدیریت معلومات افغانستان )AFMIS( به شکل 
و  داخلی  تفتیش  پوشش  ساحه  بهبود   )۳( سایت؛  ویب 
هر  تدویر  از  بعد  تدارکات  ملی  کمیسیون  تصامیم   )۴(
جلسه به صورت فوری در ویب سایت اداره ملی تدارکات 

افغانستان به نرش میرسند.    
دولتی  بودجه  مدیریت  پیرامون  قانونی  چهارچوب   
افغانستان  ایجاد گردیده است. در حال حارض، حکومت 

بودجه خود را طور شفاف ترتیب و تصویب مینامید. 
این پروژه تالش های خود را در قبال حامیت از نظارت   
کمیته  و  ساخته  منسجم  افغانستان  مرکزی  تدارکات 
تدارکات  پالیسی  واحد  جاگزین  مثابهء  به  تدارکات  ملی 
محسوب میشود، در عرصٔه تنظیم، توسعه و ارزیابی واحد 
های تدارکات وزارتخانه ها همکاری اش را دوام خواهد 

داد. 
تفتیش خارجی در روند انجام تفتیش ذیدخل گردیده   
و تعهد دارد، تا میکانیزم شهروند محور را برای اشرتاک و 

نظارت مردم در پروسه  تفتیش بوجود آورد. 
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