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 فصلــــنامــــــــه فعاليتهای گروپ بـــانـک جــهانی

افغانســـتان

ه ر شما

۱ ۳ ۹ ۱ ر  ثو

مــقـــــدمــــــه
جرگه  ولسی  سالجاری،  ثور  دوم  بتاریخ 
بار  دو  از  پس  را   ۱۳۹۱ سال  ملی  بودجه 
رد نمودن بدلیل عدم توازن بودجه تخصیص 
این  نمود.   منظور  والیات،  برای  شده  داده 
بودجه نه ماهه، که از اول ماه حمل الی اخیر 
مبلغ ۲۴۴،۴۷  بر میگیرد،  ماه قوس را در 
میلیارد افغانی )۴،۸۹ میلیارد دالر( بوده که 
 ۲،۶( افغانی  میلیارد   ۱۳۳،۶۹ انجمله  از 
انرا بودجه عادی و ۱۱۱،۰۵  میلیارد دالر( 
بودجه  دالر(  میلیارد   ۲،۲۲( افغانی  میلیارد 
انکشافی تشکیل میدهد.  پنجاه و هفت فیصد 
و ۴۳  داخلی  عواید  از طریق  عادی  بودجه 
فیصد ان توسط جامعه جهانی تمویل میگردد.  
بالترتیب ۱۷ فیصد بودجه انکشافی از طریق 
تمویل  توسط  ان  فیصد   ۶۹ و  داخلی  عواید 
کننده گان تمویل خواهد گردید. در این اواخر 
دولت افغانستان تصمیم گرفت، تا سال مالی 
خویشرا از اول ماه حمل هر سال به اول ماه 

جدی تعویض نماید.

بتاریخ ۱۵ حوت سال ۱۳۹۰ ولسی جرگه به 
داد  اعتماد  پیشنهادی حکومت رای  نه وزیر 
که بدین ترتیب اکنون تمامی ۲۵ وزیر کابینه 
اند.   آورده  بدست  اعتماد  رای  پارلمان  از 
وزرای تأیید شده شامل امیرزی سنگین وزیر 
دلیل  ثریا  معلوماتی،  تکنالوژی  و  مخابرات 
وزیر صحت عامه، حسن بانو غضنفر وزیر 
انکشاف  وزیر  عبداللهی  حسن  زنان،  امور 
شهری، داوود علی نجفی وزیر ترانسپورت 
وزیر  عبید  هللا  عبید  ملکی،  هوانوردی  و 
اب  وزیر  اسماعیل  محمد  عالی،  تحصیالت 
و برق، نجیب هللا اوژند وزیر فواید عامه و 
دهات،  انکشاف  و  احیاء  ویس برمک وزیر 

میباشد. 

كمكهاى گروپ بانك جهانى:
از ماه اپریل سال ۲۰۰۲ بدین طرف، بانک 
جهانى بیشتر از ۲،۳۵میلیارد دالر را براى 
پروژه های انکشافى و بازساز ى اضطرارى 
و چهار فعالیت حمایت بودجوى در افغانستان 
تعهد نموده است. این حمایت متشکل از ۱،۹ 
میلیارد دالر کمک بالعوض و۴۳۶،۴ میلیون 
دالر به شکل قرضه هاى بدون مفاد، که به 
در  میباشد.  شود،  مى  یاد  ها«  »کریدت  نام 
حال حاضر، بانک جهانى ۲۵ پروژه فعال، 
با تعهدات خالص بیشتراز ۱،۱ میلیارد دالر 

دارد.

تعدادی از پروژه های تحت تمویل بانک جهانی تکمیل 
مورد  در  بیشتر  معلومات  اخذ  غرض  است.  گردیده 
پروژه های تکمیل شده به سایت ذیل به صفحه پروژه ها 

و پروگرامها مراجعه گردد: 
 www.worldbank.org.af

  
كمكهای بانك جهانى همچنان شامل ارایه مشوره به دولت 
افغانستان جهت قادر ساختن آن برای استفاده و اداره هر 
چه موثر تر و شفاف تر وجوه مالى منابع تمویل كننده 
های  كار  از طریق  جهانى  بانك  كمك  همچنان  میباشد. 
تحلیلی و تحقیقى در عرصه هاى  اقتصاد، ادارۀ عامه، 
اقتصاد  و  فقر  كاهش  کشور،  اتباع  همه  حقوق  تساوی 
ناشی از مواد مخدر و بررسى امور ادارۀ مالى عامه به 
دولت افغانستان فراهم میگردد. بانك جهانى، از طریق 
کمکهای حمایت از بودیجه دولت در تطبیق اصالحات 
ادارۀ عامه  و  مالى  امور  در ساحه  بنیادی، مخصوصاً 
طور فعاالنه كمك نموده است. بانک جهانی با حمایت 
مالی در عرصه های رشد ظرفیت کادر ها، تحکیم نظام 
با   کننده  تمویل  کشورهای  منابع  جذب  و  جلب  دولتی، 
سرمایه  تا  مینماید،  فراهم  انرا  زمینه  افغانستان،  دولت 
گذاری با اولویت های ملی هماهنگ گردد.  بانک جهانی 

براساس راپور مشترک  
بانک  و  اقتصاد  وزارت 
عنوان:  تحت  جهانی 
»فقر و مصئونیت غذایی 
تحلیل بر  در افغانستان: 
خطر  ارزیابی  اساس 
ملی  پذیری  آسیب  و 

سال ۱۳۸۷«: 
ربع  یک  از  بیش   •
جمعیت  فیصد(   ۲۹(
توانند  نمی  افغانستان 
را  نیاز  مورد  کالوری 
یعنی  بیاورند،  بدست 
کالوری   ۲۱۰۰ از  کمتر 
را روزانه به مصرف می 

رسانند. 
فیصد  تقریبا۲۰ً   •
افغانستان  جمعیت 
فاقد تنوع غذایی کافی 
بوده که این امر دریافت 
کوچک  های   مغذی 
آنها   )micro nutrients(

را متاثر می سازد. 
• مشکل عدم مصئونیت 
های  فصل  در  غذایی 
زراعتی  محصوالت  که 
)بطور مثال در فصل بهار( 
وجود نمیداشته باشد، 
دوچند گردیده که دراین 
درصد جمعیت  زمان ۳۳ 
 ۲۴ و  کالوری  کمبود  از 
غذایی  رژیم  از  درصد 

ضعیف رنج می برند.

گروپ بانگ جهانی در افغانستان

اغاز بهار سال 1391 هجری خورشيدی در شهر کابل. 
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بازسازى  صندوق 
منحیث  افغانستان، 
مهم  وسیله  یگانه 
بخاطر تشریک مساعی 
و  جهانى  جامعه  میان 
براى  افغانستان  دولت 
تالش  در  بهتر  موثريت 
این  در  بازسازى   هاى 
کشور، بشمار مى رود. 
 ۲۰۰۲ سال  اوايل  از  
تمويل   ۳۳ بدينطرف، 
 ۵،۱۷ از  بیش  کننده 
میلیارد دالر را )الی ۱۹ 
  )۲۰۱۲ سال  مارچ  ماه 
تعهد  صندوق  این  به 

نموده اند.

مالی  اداره  گذاری  سرمايه 
بانک  گروپ  المللی  بين 

بالغ  کمپنی  شش  در  جهانی 
ميگردد. دالر  ميليون   9۰ بر 

تا اکنون در مشارکت با سایر 
تعدادی  با  گان  کننده  تمویل 
دولتی و هماهنگی  از سکتور 
کمک های الزم، فعالیت نموده 

است.

سال  مارچ  ماه   ۴ بتاریخ 
اقتصاد  وزارت   ،۲۰۱۲
جمهوری اسالمی افغانستان و 
مشترک  راپور  جهانی  بانک 
»فقر  عنوان  تحت  خویشرا 
در  غذایی  مصئونیت  و 
اساس  بر  تحلیل  افغانستان: 
ارزیابی خطر و آسیب پذیری 
ملی سال ۱۳۸۷« نشر نمود. 
نتایج و  متذکره روی  گزارش 
مصئونیت  و  فقر  میان  روابط 
متمرکز  افغانستان  در  غذایی 
همچنان  گزارش  این  میباشد. 
وضعیت عدم مصئونیت غذایی 
را با درک تفاوت های ان در 
هر والیت و دانستن پیامد های 
افزون  روز  افزایش  از  ناشی 
بهای مواد غذایی باالی تدابیر 
را  غذایی،  مصئونیت  کلیدی 
قرار  تحلیل  و  تحقیق  مورد 
نشان  گزارش  این  است.  داده 
با  افغانستان  که  دهد  می 
و  ضعیف  تغذیه  جدی  مشکل 
عدم  مصئونیت  غذائی مواجه 
گزارش  این  براساس  میباشد. 
میزان سوء تغذی مزمن میان 
از  یکی  کشور  این  در  اطفال 
جهان  سطح  در  رقم  بلندترین 
میباشد. بیش از نیم کتله اطفال 
زیر سن ۵ سال )۵۴ فیصد( از 
رشد و نمو بازمانده یعنی دچار 
سوء تغذی مزمن می باشند.  و 
بیش از یک سوم )۳۴ فیصد( 
انان با مشکل کم وزنی مواجه 
فیصد    ۷۲ تقریبآ  باشند.  می 

از  سال(   ۵ سن  )زیر  اطفال 
کوچک  غذایی  مواد  کمبود 
)ازقبیل ویتامین ها و منرالها( 
در  سرانجام،  برند.  می  رنج 
این گزارش معلومات راجع به 
غذایی  مصئونیت  متعدد  ابعاد 
مختلف  های  گروپ  میان 
جمع  اقتصادی  و  جغرافیایی 
چگونگی  که  گردیده،  اوری 
اجتماعی  و  اقتصادی  شرایط 
انان را درسراسر کشور نشان 
که  رسد  می  نظر  به  میدهد.  
در  غذایی  مصئونیت  عدم 
مناطق روستایی جاییکه تقریباً 
کشور  جمعیت  درصد   ۸۰
بسیار  درآن  زندگی میکنند،  
طور  به  باشد.  می  برجسته 
تقریباً  کالوری  کمبود  مثال، 
۳۰ فیصد جمعیت روستایی را 
متاثر ساخته در حالیکه این رقم 
در مناطق شهری ۲۴،۴ فیصد 
میباشد.  این راپور بزبان های 
انگلیسی و دری در ویب سایت 

ذیل قابل دسترس میباشد.
http://go.worldbank.

org/I۳O۲QYCDN۰

بخش  مالی،  المللی  بین  ادارۀ 
گروپ  خصوصی  سکتور 
بانک جهانی، حمایت خویشرا 
ها  گذاری  سرمایه  بخش  در 
السابق  کمافی  افغانستان  در 
حاضر  حال  در  میدهد.  ادامه 
کمپنی  شش  در  اداره  این 
که  نموده،  گذاری  سرمایه 
بیشتر  به  آن  ارزش مجموعی 
از ۹۰ میلیون دالر میرسد. این 
بخش  در  ها  گذاری  سرمایه 
های مالی )اولین بانک قرضه 
های کوچک افغانستان، بانک 
بین  بانک  افعانستان،  برک 

مخابراتی  افغانستان(،  المللی 
ان  تی  ام  مخابراتی  )شرکت 
افغانستان(، مهمانداری )هوتل 
کابل سرینا( و صحی )شفاخانه 
سرمایه  اکومیت(  فامیلی 
گذاری شده است. همچنین، این 
به تالش ها در راستای  اداره 
در  خود  های  پروژه  مجموع 
ادامه  مختلف  های  سکتور 
داده، تا میزان سرمایه گذاری 
را در افغانستان افزایش بخشد. 
اداره مالی بین المللی در حال 
سرمایه  های  فرصت  بررسی 
گذاری در سکتور های مختلف 
از جمله فراورده های غذایی، 
زیربناء  و  تولیدات  معارف، 
راستا  این  در  که  میباشد،  ها 
اخیراً دو هئیت عالیرتبه امور 
انکشافی این ادارۀ از افغانستان 

بازدید نموده اند. 

تقویت  المللی  بین  مالی  ادارۀ 
را  افغانستان  مالی  سکتور 
ظرفیت  بردن  بلند  طریق  از 
آنان ادامه میدهد. همچنان این 
اداره اولین بانک قرضه های 
کوچک افغانستان را در طرح 
توسعه  و  آزمایش  دیزاین،  و 
کوچک  های  قرضه  بخش 
کم  افغانهای  که  برای مسکن، 
عاید را در رفع نیازمندی های 
مسکن کمک مینماید، همکاری 
بین  مالی  ادارۀ  است.  نموده 
های  همکاری  همچنان  المللی 
های  بخش  در  را  خویش 
ارزیابی تمویل مسکن و قرضه 
دهی به شرکت های کوچک و 
متوسط، که هر دو بخش کلید 
این  مالی  سکتور  انکشاف 
میدهد.   ادامه  میباشد،  کشور 
تالش  به  اداره  این  برعالوه 

۲



چارچوب  ایجاد  جهت  خویش  های 
طریق  از  دادن  اجاره  برای  مناسب 
تأسیس یک شرکت اجاره دهی مشترکاً 
با ادارۀ مالی غیر بانکی کار میکند، تا 
انفرادی،  زمینه را برای شرکت های 
کوچک و متوسط فراهم نماید.  ادارۀ 
مالی بین المللی در نظر دارد، تا دراین 
عرصه مشورت های بیشتر را فراهم 

نماید. 

تمرکز فعالیتهای ادارۀ مالی بین المللی 
کلیدی   تشبثات  انکشاف  عرصه  در 
ها  ظرفیت  رشد  راستای  در  وعمده 
است.   گردیده  خصوصی  سکتور  در 
بخش فعالیتهای تجاری ادارۀ مالی بین 
اموزگاران  تن  اکنون چندین  تا  المللی 
شناسایی  را  اموزشی   موسسات  و 
گان  کننده  فراهم  منیحث  و  نموده 
شناخته  برسمیت  مسلکی  اموزشهای 
است.  تقریباً ۶۰ فیصد مواد اموزشی 
به  مطابقت  در  تجارتی  فعالیتهای 
شرایط افغانستان اماده و به زبان های 
دری و پشتو ترجمه شده است.  توقوع 
میرود، تا فعالیتهای تجاری ادارۀ مالی 
افغانستان  والیات  سایر  به  المللی  بین 
بیشتر  گان  کننده  فراهم  تشخیص  با 
غیر  مؤسسات  شمول  به  اموزشی 

حکومتی توسعه یابد.  

ایجاد شرایط مناسب برای تجارت یکی 
از اهداف اساسی ادارۀ مالی بین المللی 
میباشد.  در این راستا، این ادارۀ گام 
جمله  از  که  برداشته،  موفقانه  های 
توسط  جواز  تفویض  پروسه  بهبود 
همچنان  و  صنایع  و  تجارت  وزارت 
نهادینه سازی حل معضالت تجارتی و 
میانجی گیری میان طرفین بخاطر حل 
خصوصی   سکتور  در  معضالت  این 
کم  مصارف  با  و  وقت  اسرع  در 

میباشد.

منحیث  افغانستان،  بازسازى  صندوق 
تشریک  بخاطر  مهمی  وسیله  یک 
دولت  و  جهانى  جامعه  میان  مساعی 
در  بهتر  موثریت  براى  افغانستان 
تالش هاى بازسازى  در این کشور، 
سال  اوایل  از   رود.  مى  بشمار 
کننده  تمویل   ۳۳ بدینطرف،   ۲۰۰۲
)الی  را  دالر  میلیارد   ۵،۱۷ از  بیش 
این  به    )۲۰۱۲ سال  مارچ  ماه   ۱۹
نتیجه  در  که  نموده،  تعهد  صندوق 
منحیث  افغانستان  بازسازی  صندوق 
بودیجه  کننده  تمویل  منبع  بزرگترین 
و  عادی  بودیجه  )هم  افغانستان  دولت 
هم براى پروگرام هاى انکشافى( مبدل 
از  این صندوق  است. حمایت  گردیده 
اولویت  در  که  ملى،  هاى  پروگرام 

و همچنان  دارند،  قرار  دولت  اجندای 
براى  و  دولت  عادی  بودیجه  براى 
اجنداى اصالحات در پالیسى، در نیل 
انکشافى  ملى  ستراتیژى  اهداف  به 
افغانستان سهم فوق العاده دارد. بیش از 
۲،۵۰ میلیارد دالر به دولت افغانستان 
برای  عادی  بودیجه  از  حمایت  جهت 
کارمندان  معاشات  همچو  مصارف، 
تاکنون  پرداخته شده، و  ملکی دولت، 
براى  دالر  میلیون   ۵۴۰،۰۵ از  بیش 
فراهم  گذارى  سرمایه  های  پروژه 

گردیده است. 

جاپان  اجتماعى  انکشاف  صندوق 
جهانى  بانک  توسط  که   ،)JSDF(
اداره مى گردد، یک دریچهء خاصى 
نموده،  فراهم  افغانستان  براى  را 
پروگرام  منظم  و  منسجم  طور  به  که 
نماید.  دولت را حمایت می  ملى  هاى 
انکشاف  صندوق  مجموعی  تعهدات 
اجتماعی جاپان به افغانستان از زمان 
ایجاد آن در سال ۲۰۰۲ الی ماه  مارچ 
۲۰۱۲ به ۸۶ میلیون دالر میرسد.  تا 
اکنون یک تعداد از پروژه های تمویل 
شده توسط  این صندوق تکمیل گردیده 
بیشتر  اطالعات  کسب  جهت  است. 
لطفاً به ویب سایت ذیل مراجعه نمایید: 

http://worldbank.org.af

فعاليتهای پروژه ها

 – ملی  همبستگی  اضطراری  برنامه 
بالعوض  کمک  دالر  ميليون   39۸(
کمک  ميليون  جهانی،799،5  بانک 
بالعوض صندوق بازسازی افغانستان 
بالعوض  کمک  دالر  ميليون   1۵ و 
جاپان(:  اجتماعی  انکشاف  صندوق 
این برنامه یکی از برنامه های کلیدی 
که  میرود  بشمار  افغانستان  دولت 
هدف ان تقویت توانمندی مردم غرض 
و  مدیریت  پالنگذاری،  شناسایی، 
نظارت برنامه های انکشافی خودشان 
میباشد.  جهت نیل به این هدف، برنامه 
همکار  مؤسسات  و  ملی  همبستگی 
تا  با مردم محل تالش میورزند  یکجا 
نهاد های محلی را تحت نام شورا های 
و  شناسایی  غرض  را  محل  انکشافی 
تطبیق پروژه های انکشافی و بازسازی 
برنامه  این  نمایند.   ایجاد  جات،  قریه 
توسط بانک جهانی، صندوق بازسازی 
انکشاف اجتماعی  افغانستان، صندوق 
دیگر  کننده   تمویل  چندین  و  جاپان، 
حمایت میگردد. از  اوایل  ماه می سال 
برنامه  ماه مارچ ۲۰۱۲،  الی   ۲۰۰۳
میلیون   ۱۸ از  بیشتر  ملی  همبستگی 
داده  افغان را تحت پوشش خود قرار 
اخیر  الی  قریه  بتعداد ۲۹۲۱۷  است. 

ماه مارچ ۲۰۱۲، منسجم گردیده،  که 
های  شورا  قریه   ۲۹۱۳۷ آنجمله  از 
انکشافی خویش را نیز موفقانه انتخاب 
نموده اند. شورا های متذکره از طریق 
همبستگی  برنامه  همکار  مؤسسه   ۲۸
متذکره  مؤسسات  که  شده،  ایجاد  ملی 
قریه ها را بسیج  و انتخابات شورا ها 
را تدویر مینمایند.  شوراهای انکشافی  
قریه  انکشافی  پالنهای  تدوین  جهت 
مشورتی  پروسه  یک  از طریق  جات 
با اشتراک و سهمگیری اعضای شورا 

ها، حمایت و همکاری میشوند.  

تقریباً ۲۹۰۲۴ شورای انکشافی محل 
را  خویش  قریه  انکشافی  پالنهای 
نتیجه  در  که  اند  نموده  تکمیل  تاکنون 
ان ۶۱۱۲۸ پروژه در سطح قریه جات 
گردیده  تمویل  مکمل  یا  نسبی  بطور 
است. تا کنون در حدود ۴۸۲۱۲ پروژه 
به پایه اکمال رسیده است. تقریبا ۸۰ 
در صد پروژه ها در ساحات زیربنایی 
سرکهای  آبیاری،  مانند:  جات،  قریه 
آشامیدنی  آب  تهیه  و  برق  روستایی، 
بهبود  برای  که  گیرد،  می  دربر  را 
اقتصاد، ثبات و اداره روستایی بسیار 
برنامه  این  از طریق  بوده،  ضروری 
تمویل گردیده است. پروژه های قریه 
جات، که تحت برنامه همبستگی ملی 
های  زیربنا  باالی  میگردد،  تمویل 
داشته،   تمرکز  اقتصادی  و  اجتماعی 
روستایی  مردم  های  اولویت  بر 
های  پروژه  جمله  از  میباشد.  استوار 
فیصد   ۲۴ قصبات،  و  قراء  انکشافی 

ان غرض حل مشکالت حفظ الصحه 
و اب، ۱۹ فیصد بازسازی سیستم های 
های  زیربنا  بهبود  فیصد  ابیاری، ۲۶ 
ترانسپورتی )سرک ها و پل ها(، ۱۲ 
فیصد فراهم اوری خدمات برق )برق 
افتابی و بند های کوچک(، ۱۰ فیصد 
کار های زیربنایی در عرصه معارف 
و ۹ فیصد باقیمانده جهت بهبود معیشت 
و فراهم اوری عواید میباشد.  برنامه 
همبستگی ملی از جمله ۳۶۴ ولسوالی، 

اشتراک  و  “سهمگیری 
مهم  م��ح��ل  م���ردم  ف��ع��ال 
و  تهیه  در  اص��ل  ت��ری��ن 
انکشافی  های  پالن  ترتیب 
میباشد.  ج���ات  ق��رج��ه 
 6۱۰۰۰ از  بیشتر  تاکنون 
طریق  از   انکشافی  پالن 
ملی  همبستگی  ب��رن��ام��ه 

است.” گردیده  تمویل 
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۳۵۹ ولسوالی  را در سراسر 
پوشش  تحت  اکنون  تا  کشور 
از  بیشتر  است.  داده  قرار 
بشکل  دالر  میلیون   ۹۵۰،۳
وجوه کمکهای بالعوض ثابت 
)تخصیصی( الی ۲۳ ماه مارچ 

۲۰۱۲، پرداخته شده است.

برنامه  سوم  مرحله  اکنون 
پوشش  تحت  غرض  متذکره 
قرار دادن همه قراء و قصبات 
در  که  افغانستان  باقیمانده 
مراحل اول و دوم تحت پوشش 
حال  در  بود،  نگرفته  قرار 
در  همچنان  میباشد.  تطبیق 
اقساط  دوم  دوره  مرحله  این 
ثابت برای بیشتر از ۱۲۰۰۰ 
شورای محلی، که اولین قسط 
ثابت خویش را بصورت مکمل 
فراهم  باشند،  نموده  استفاده 
همکار  مؤسسات  میگردد.  
های  شورای  ایجاد  جهت 
محلی در ۸۱۰۴ محل استخدام 
استخدام  پروسه  و  گردیده 
مؤسسات همکار برای ۷۹۳۶ 
دارد.   جریان  دیگر  محل 
برعالوه، پروسه استخدام ۱۸ 
فراهم  بخاطر  همکار  مؤسسه 
اوری دورۀ دوم اقساط ثابت به 
۴۹۲۸ قریه هم اکنون جریان 
برنامه  دوم  مرحله  دارد.  
همبستگی ملی در ۳۰ سپتمبر 
تکمیل  میالدی   ۲۰۱۱ سال 

گردید.

ملی،  همبستگی  برنامه 
های  پروژه  تطبیق  برعالوه 

در  را  حکومتداری  فرعی، 
از  افغانستان  های  قریه  سطح 
طریق ایجاد شبکه شورا های 
انکشافی، تحکیم بخشیده است. 
شورای انکشافی قریه عبارت 
قریه  سطح  در  ممثل  نهاد  از 
در  ارتباطات  اساس  و  بوده 
جات  قریه  مابین  فی  و  داخل 
و نیز ارتباطات با ارگان های 
دولتی و سایر مؤسسات کمک 
شورا  میدهد.  تشکیل  را  کننده 
های انکشافی بصورت فزاینده 
منازعات  فصل  و  حل  مرجع 
را در سطح قریه جات تشکیل 
در  بیشتر  معلومات  اند.  داده 

سایت ذیل موجود است:
www.nspafghanistan.org 

راه  ملی  اضطراری  برنامه 
 1۵۲( روستايی  سازی 
بال عوض  کمک  دالر  ميليون 
ميليون   ۸۰ و  جهانی  بانک 
دالر کمک بال عوض صندوق 
بعد  افغانستان(  بازسازی 
برنامه  موفقانه  ازتکمیل 
اضطرارى ملى کاریابى، بانک 
 ۱۱۲ بالعوض  کمک  جهانی 
ملى  پروژه  براى  دالر  میلیون 
اضطرارى دسترسی روستاها 
سال ۱۳۸۶  قوس   ۲۲ بتاریخ 
تصویب نمود. با در نظرداشت 
اهداف کلی این برنامه، توقوع 
میرود، تا این برنامه دسترسى 
تسهیالت  و  خدمات  همه  به 
اساسى را در تمام فصل های 
سال در روستاها فراهم نماید، 
بهبود  مردم  زندگى  وضع  تا 

رشد  کشور  اقتصاد  و  یافته 
سرک  بازسازى  کار  نماید. 
هاى درجه دوم از طریق این 
فواید  وزارت  توسط  برنامه 
سرک  بازسازی  کار  و  عامه 
هاى درجه سوم توسط وزارت 
احیاء و انکشاف دهات تطبیق 
مى گردد.  قرار است از طریق 
متر  کیلو   ۲۳۰۰ برنامه  این 
تقریباً  سرک های روستایی و 
کنار  های  جوی  متر   ۹۰۰۰
بازسازی  ویا  اعمار  سرک 
گردد، که در نتیجه ان ۲،۱۳ 
میلیون روز کاری بمردم ایجاد 
نوامبر  ماه  اخیر  الی  میگردد. 
قرار   ۱۲۷ جمله  از   ،۲۰۱۱
بازسازی سرکها  داد اعمار و 
که  سرک  کنار  های  جوی  و 
پالن و یا توافق شده ۱۰۲ ان 
تفویض که از جمله 6۰ قرار 
در  داد  قرار   4۲ تکمیل،  داد 
متباقی  و  میباشد،  تطبیق  حال 
۲5  قرارداد در مراحل مختلف 
دارند.   قرار  تدارکات  و  تهیه 
در بخش سرکهای درجه سوم، 
از جمله ۳۲۸ قرارداد سرک و 
جوی پالن شده ۲۹۱ قرارداد 
به قراردادیان تفویض گردیده، 
آن  قرارداد  از جمله ۲۰5  که 
دیگر  قرارداد  و۸6  تکمیل 
 ۳۷ میباشند.   اجراء  حال  در 
مراحل  در  دیگر  قرارداد 
تدارکاتی قرار دارند.  از جمله 
های  سرک  کیلومتر   ۱۱۰۵
درجه دوم ۷۷4 کیلومتر و از 
سرک  کیلومتر   ۱۱۹۷ جمله 
های درجه سوم ۹۱4 کیلومتر 

انکشافی،  های  ايجاد شبکه شورا  طريق  از  افغانستان  های  قريه  در سطح  را  فرعی، حکومتداری  های  پروژه  تطبيق  برعالوه  ملی،  همبستگی  برنامه 
است. بخشيده  تحکيم 
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درجه  های  اند.  سرک  گردیده  احیاء 
سرک  و  کاری  روز   ۸۰۰۰۰۰ دوم 
روز  میلیون   ۱،4۱ سوم  درجه  های 
کاری را تا اکنون ایجاد نموده اند. از 
میلیون   ۲۳۲ مجموعی  بودیجه  جمله 
وزارتخانه غرض  هردو  به  که  دالر، 
احیاء و بازسازی سرک ها، کانال های 
فاضالب و حفظ و مراقبت تخصیص 
داده شده بود، تقریباً  ۱4۱ میلیون دالر 

آن تا اکنون بمصرف رسیده است. 

به دلیل افزایش قیمت و مصارف احیاء 
کمیته رهبری  ها،  بازسازی سرک  و 
اول  در  افغانستان  بازسازی  صندوق 
دالر  میلیون   ۳۰ گذشته  سال  قوس 
وجوه تقویتی را منظور نمود، این در 
حالیست که ۲۰ میلیون دالر تخصیص 
قبلی را در ماه میزان  ۱۳۸۸ منظور 
بورد  ترتیب  همین  به  بود.   گردیده 
 ۴۰ جهانی  بانک  اجراییوی  هییت 
میلیون دالر کمک تقویتی رانیز در ۲۵ 
ماه قوس منظور نمود. اکنون مجموع 
پول تمویل شده به برنامه اضطراری 
میلیون   ۲۳۲ به  روستایی  سازی  راه 
بانک   رهبری  هییت  میرسد.  دالر 
جهانی در این اواخر میعاد ختم پروژه 
را الی ۱۰ جدی ۱۳۹۲ منظور نمود، 
تا بدین وسیله کارهای در حال اجراء 
و  گردد  تکمیل  برنامه  این  طریق  از 
اهداف پروژه بطور کامل نایل گردند. 
جدید  پیشنهاد  روی  افغانستان  دولت 
برای برنامه ملی اضطراری راه سازی 
روستایی به ارزش ۶۰۰ میلیون دالر 
در سه سال اینده کار میکند.  تاکنون 
دو دور بحث و تبادل نظر میان طرفین 
پیشنهاد  این  مفردات  روی  ذیعالقه 
در  مهم  نظریات  که  گرفته،  صورت 
مورد نورم های سرک سازی، ظرفیت 
ها  کار  تطبیق  غرض  الزم  تدابیر  و 
اوری  جمع  ادارات  های  نیازمندی  و 

گردیده است. 

در اخیر ماه سپتمبر سال ۲۰۱۱، دولت 
این  دوم  مرحله  درخواست  افغانستان 
برنامه را به بانک جهانی ارسال نمود.   
یک تیم بانک جهانی سند طرح مرحله 
دوم این پروژه را موفقانه ترتیب نموده 
ارشد  مقامات  تأیید  مورد  سند  این  و 
اداری بانک جهانی قرار گرفته است.  
در حال حاضر کارمندان بانک جهانی 
افغانستان  دولت  مسؤولین  با  مشترکاً 
پروژه  این  تخنیکی  جزئیات  روی 
تفاهم  مراحل  است  قرار  میکنند.  کار 
اپریل  ماه  در  پروژه  این  ارزیابی  و 
سالجاری صورت گرفته و بورد هئیت 
اجراییوی بانک جهانی این پروژه را 

در ماه جون سالجاری منظور نماید. 

روستايی  صنايع  انکشاف  برنامۀ 
افغانستان )3۰ ميليون دالر کمک بال 
عوض بانک جهانی و 1۸ ميليون دالر 
بازسازی  صندوق  بالعوض   کمک 
ایجاد  پروژه  این  هدف  افغانستان(: 
مناطق  اهالی  فعال  اشتراک  زمینه 
خدمات  عرضه  طریق  از  روستایی 
دسترسی  رشد  تجارتی،  انکشاف 
تقویت  مالی،  منابع  به  دستیابی  و 
ارتباطات در بازار ها و همچنان ایجاد 
این  طریق  از  میباشد.  این  مهم  نقش 
برنامه مجموعاً ۱۳۰۰۰ صندوق پس 
انداز گروپی، ۶۵۰۰ صندوق گروپی 
انداز  پس  صندوق   ۱۳۰۰ و  تجارتی 
ایجاد  ها  روستا  در  تعاونی  و  رهنی 
میگردد. صندوق های تجارتی گروپی 
در امر افزایش مؤسسین بالقوه اقتصادی 
در روستا ها، که باعث رشد دسترسی 
معلومات  اوری  فراهم  ها،  بازار  به 
ابتدایی  تخنیکی، افزایش مهارت های 
تجارتی و تقویت میزان اقتصادی جهت 
افزایش ارزش تولیدات تجارتی شان، 

مساعدت خواهد نمود.  همچنان برنامه 
از۷۵۰  بیشتر  فعالیتهای  از  متذکره 
تصدی کوچک و متوسط، که محرک 
کلیدی و اساسی کاریابی در روستا ها 
محسوب میگردد، نیز حمایت مینماید. 
و  کوچک  های  تصدی  پروژه  این 
مهارت  ارتقای  جهت  در  را  متوسط 
های ضروری، رشد انکشاف بازار ها 
اقتصاد  تجارت در  توسعه  و مشخصاً 
مساعدت  و  حمایت  روستایی،  مناطق 

خواهد نمود. 

والیات  در  ساحوی  دفاتر  تااکنون 
پروان، بامیان، ننگرهار، بلخ و هرات 
 ۱۸ دفاتر  این  است.  گردیده  تاسیس 
ولسوالی و ۳۵۵ محل را در والیات 
متذکره تحت پوشش قرار میدهند.  در 
با  انداز  پس  گروپ   ۲۳۵۷ مجموع 
گردیده  ایجاد  عضو   ۲۹۱۶۹ داشتن 
تجارتی  است.   برعالوه ۸۵ گروپ 
الی  افغانی  با سرمایه ۱۲،۸۲ میلیون 
گردیده  ایجاد  افغانی  میلیون   ۳۱،۷
است.  تمام این گروپهای پس انداز و 
اعضای  میان  قرضه  اعطای  تجارتی 
میلیون   ۱۸،۴ ارزش  به  را  یکدیگر 
گروپ  پانزده  اند.  نموده  اغاز  افغانی 
قرضه  اتحادیه  و  قریه  اندازه  پس 
امر  این  که  ایجاد،  نیز  گان  دهنده 
سبب تحکیم بیشتر گروپهای پس انداز 
گردیده است. ۱۱۹ شرکت کوچک و 
اندوخته  اوری  فراهم  غرض  متوسط 
های تخنیکی شناسایی شده اند.  یکی 
از شرکتهای کوچک و متوسط بخاطر 
تغیر  غرض  مناسب  تکنالوژی  انتقال 
چپس  تولید  اتومات  های  ماشین  دادن 
به ماشین های دستکار، حمایت گردید.

پروژه توسعه خدمات و بهبود پايداری 
ميليون   3۰( کوچک  های  قرضه 
دالر  کمک بالعوض بانک جهانی و 
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1۸3،3 ميليون دالر صندوق 
هدف  افغانستان(:  بازسازی 
این پروژه حمایت از تالشهای 
دولت بخاطر انکشاف و توسعه 
مؤسسات قرضه های کوچک 
تا  میباشد،  دوامدار  و  پایدار 
پذیر  انعطاف  مالی  خدمات 
و  فقیر  مردم  به  را  مناسب  و 
بیچاره این کشور، فراهم نماید. 
دورنمای این پروژه ایجاد یک 
بین  از  و  مالى  جامع  سکتور 
بردن موانعى است، که سکتور 
از  را  کوچک  های  قرضه 
سیستم گسترده اصلى مالى جدا 
مى سازد. از آغاز این پروژه 
در سال ۲۰۰۳ میالدى بدینسو 
دالر  میلیون   ۱۸۱ از  بیش 
قرضه فراهم گردیده است. در 
حال حاضر، ۷ مؤسسه قرضه 
نماینده   ۲4۳ با  کوچک  های 
گی در ۲۲ والیت دارای بیش 
قرضه  مشترى   ۲۳4۱۸ از 

گیرنده مى باشند.

تا حال، از طریق این پروگرام 
مجموعاً ۱،۱۸6 میلیون قرضه 
به ارزش بیشتر از یک میلیارد 
پرداخته  افغانستان  در  دالر 
ماه  تاریخ ۳۱  الی  است.  شده 
میالدی   ۲۰۱۲ سال  جنوری 
بیالنس قرضه های خالص که 
پرداخت نشده به ۱۰6 میلیون 
دالر میرسید.  شصت چهار در 
صد مشتریان را زنان تشکیل 
میدهند. کمک های بال عوض 
افغانستان  بازسازی  صندوق 
 ۲۰۱۰ سال  جون   ۳۰ بتاریخ 
کامالً بمصرف رسیده و کمک 

قرار  که  جهانی،  بانک  های 
سال  دسمبر   ۳۱ بتاریخ  بود 
گردد  تکمیل  میالدی   ۲۰۱۰
تمدید  دیگر  سال  یک  برای 
به  شدن  نایل  از  تا  گردید، 
اهداف پروژه اطمینان حاصل 
گردد تا از تالشها برای توسعه 
کوچک  های   قرضه  خدمات 
گردد.     موثرحمایت  بطور 
که  افغان،   ۳۱۲۱ از  بیشتر 
زنان  را  انان  تن   ۱۰۹۰
مؤسسات  در  میدهند،  تشکیل 
گذاری  سرمایه  ادارۀ  همکار 
برای  کوچک  های  قرضه 
پیشبرد  مصروف  افغانستان 
امور محوله میباشند.  براساس 
سکتور  مقدماتى  مطالعه  نتایج 
در  که  کوچک  های  قرضه 
گرفت،  صورت   ۲۰۰۷ سال 
قرضه  مؤسسات  قرضه  هر  
دهی کوچک تقریبآ ۱،۵ مرتبه 
زمینه کاریابى را در افغانستان 
است.  نموده  ایجاد  و  فراهم 
راجع  مزید  معلومات  جهت 
صفحه  به  لطفآ  پروژه  این  به 

انترنیتى  ذیل مراجعه نماید: 
www.misfa.org.af

ادارۀ  اصالحات  های  پروژه 
 ۶۰،۴( عامه  مالی  امور 
بالعوض  کمک  دالر   ميليون 
ميليون  بانک جهانی و 1۲۰ 
بازسازی  صندوق  کمک  دالر 
سلسله  یک  افغانستان(: 
پروژه  پنج  طریق  از  اقدامات 
تا  میگردد،  سبب  پی  در  پی 
زمینه  در  افغانستان  مساعی 
ایجاد یک سیستم شفاف و فعال 

عامه  مالی  امور  اداره  برای 
حمایه گردیده و  استفاده بهتر 
در  شود.  تامین  عامه  منابع 
بالعوض  های  کمک  ابتداء 
شرکت  تمویل  به  متمرکز 
به  های مشورتی جهت کمک 
اجرای  در  دولتی  کارمندان 
تدارکات و اداره خزاین بودند، 
به  توجه  جدید  پروژه  در  اما 
کاری  های  ظرفیت  ارتقای 
مالیه،  وزارت  خزاین  ریاست 
تفتیش  و  تدارکات  در عرصه 
معطوف گردیده است.  پروژه 
چارچوب  ایجاد  در  فوق  های 
فعلی قوانین عصری را برای 
ادارۀ امور مالی عامه و تطبیق 
چارچوب  حامی  های  سیستم 
اند.   نموده  کمک  متذکره، 
فعالیت های مربوط آن مشتمل 

بر موارد ذیل اند:

ادارۀ  در  تدارکاتی  مشاور 
بازسازی  خدمات  انکشاف 
تدارکاتی  مشاور  افغانستان: 
را  دولتی  داد  قرار   ۱۰۳۳
دالر  میلیارد   ۲،۶ ارزش  به 

تسهیل نموده است.

ظرفيت   ارتقای  مشاورين 
تدارکاتی در ديپارتمنت پاليسی 
جانبه  همه  ارزیابی  تدارکات: 
به  مربوط  های  نیازمندی 
صورت  تدارکاتی  آموزش 
نیازمندی  رفع  پالن  و  گرفته 
است.  گردیده  تکمیل  نیز  ها 
و  اصول  پیرامون  اموزش 
براى  تدارکات  های  پروسه 
کارمندان و مسوولین تدارکات 

ميدهد. زنان تشکيل  را  انان  فيصد  از جمله ۲3۰۸۰۰ مشتری قرضه های کوچک، هفتاد و چهار 
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آموزشی  انستتیوت  در  ها  وزارتخانه 
خدمات ملکی در حال حاضر جریان 
دارد. اسناد نورمهای دواطلبی بخاطر 
صادر  جدید  تدارکاتی  قانون  تدوین 
برای  موثر  های  همکاری  و  گردیده 
کمیسیون استیناف و ارزیابی رویدست 

گرفته شده است.

مشاور فعاليت های ادارۀ امور مالی: 
کنترول  محاسبات،  توحیدی  سیستم 
ریاست  در  چک  صدور  و  بودیجه 
اکتوبر  ماه  از  مالیه،  وزارت  خزاین 
رویکار  بدینسو  میالدی   ۲۰۰۲ سال 
در  بودیجوی  معامالت  همه  و  امده 
آن  ذریعه  و  ثبت  متذکره  سیستم 
در  جانبه،  همه  و  موقع  به  گزارشات 
مورد اجراات بودیجه و وضعیت مالی 
حکومت ایجاد میگردد. این سیستم در 
تمامی وزارتخانه های کلیدی در کابل 
و ریاست های وزارت مالیه در همه 

والیات توسعه یافته است.    

تفتیش  امور  مشاور  تفتيش:  مشاور 
تفتیش  و  کنترول  عمومی  ادارۀ  با 
ادارۀ  های  پروژه  تفتیش  زمینه  در 
های  پروژه  المللی،  بین  انکشاف 
افغانستان همکاری  صندوق بازسازی 
اموزشی  های  کورس  است.   نموده 
در عرصه های مختلف بشمول لسان، 
کمپیوتر، تفتیش مسلکی و روش ها و 
تفتیش معاصر جریان  پروسیجر های 
ارشد  کارمندان  اواخر  این  در  دارد.  
یک  تفتیش  و  کنترول  عمومی  ادارۀ 
دانستن  و  اشنایی  غرض  علمی  سیر 
اقدامات حسابدهی از نهاد های اتحادیه 

اروپایی داشتند.  

داخلی:  تفتيش  ادارۀ  ظرفيت  ارتقای 
آموزشی  های  کورس  تکمیل  از  پس 

داخلی  تفتیش  ریاست  قبلی،  سالهای 
وزارت مالیه تفتیش داخلی را براساس 
ستندارد عالی یکجا به تیم های چهار 
اند.  قرار  انداخته  وزارت دیگر براه 
هجری  سالجاری  جریان  در  است 
وزارت  ده  در  تفتیش  پروسه  شمسی 
جانبه  همه  تفتیش  برعالوه  دیگر 

وزارت مالیه صورت گیرد.  

 ۶۵( معارف  کيفيت  بهبود  برنامه 
بانک  بالعوض  کمک  دالر  ميليون 
دالر  ميليون   135 و  جهانی  
بازسازی  صندوق  بالعوض  کمک 
افزایش  برنامه  این  هدف  افغانستان(: 
و  ابتدایی  تربیه  و  تعلیم  به  دسترسی 
از  برای دختران  کیفیت بخصوص  با 
ثابت  های  کمک  آوری  فراهم  طریق 
زمینه  آوری  فراهم  مکاتب،  برای 
اموزش برای معلمین و تقویت ظرفیت 
های ادارات ذیربط به همکاری مردم 
خدمات  گان  کننده  فراهم  و  محل 
معارف خصوصی، میباشد.  فعالیتهای 
سیستم  بهبود  هدف  به  برنامه  این 
معلمین،  اموزش  معارف،  عمومی 
مدیریت  و  درسی  نصاب  انکشاف 
با  برنامه  این  میباشد.   معارف  امور 
اهداف پالن ملی ستراتیژیک معارف 

افغانستان مطابقت داشته و از پروسه 
در  برنامه  کارمندان  و  نهاد  انکشاف 
جانبه  همه  حمایت  معارف  وزارت 
طریق  از  امده  بدست  نتایج  مینماید.  
تاکنون  معارف  کیفیت  بهبود  برنامه 
اغاز  از  میباشد.  بخش  قناعت  بسیار 
میالدی   ۲۰۰۸ درسال  برنامه  این 
بدینسو بیشتر از ۱۹۱۲6۱ متعلم اناث 
شامل مکتب گردیده، که این رقم تعداد 
مجموع متعلمین اناث را در مکاتب به 
۲،۷۱  میلیون میرساند.   همچنان رقم 
شمولیت متعلمین ذکور به ۳۱۷۹۹۲تن 
را نشان میدهد، که بدین ترتیب تعداد 
مجموعی پسران در مکاتب به 4،4۳ 
طریق  از  میرسد.  پسر  متعلم  میلیون 
تاکنون  برنامه  این  دوم  و  اول  مرحله 
ویا  اعمار  مکتب  باب   ۱65۹ بتعداد 
بازسازی شده است که شامل ۱۰۲۷۰ 
تقریباً  میباشد.   درسی  صنف  باب 
مرحله  مکاتب  اداری  کارمند   ۷۰۰۰
سپری  را  الزم  های  اموزش  اول 
دیگر  کارمند   4۰۸ حالیکه  در  نموده 
تکمیل  را  ها  اموزش  این  دوم  مرحله 
نموده اند.  فعالتیهای این برنامه زمینه 
مستقیم اموزش را به ۱۰۰۰۰۰ معلم 
 ۹۰۰۰۰ جمله  از  که  نموده،  فراهم 
رسمی  اموزش  اول  مرحله  انان  تن 
اموزش  این  دوم  مرحله  و  تکمیل  را 
دوم  مرحله  ازطریق  دارد.   جریان 
این برنامه 5۸5 بورسیه برای معلمین 
طبقه اناث در مراکز تربیه معلم گردید.  
همچنان از طریق این برنامه ۱۱۰۸۷ 
 ۱۰۹۳۹ و  تأسیس  مکتب  شواری 
بهبود  بهبود امور مکتب بخاطر  پالن 
شده  ترتیب  اموزش  عمومی  شرایط 
است.  شایان ذکر است که سهم گیری 
و  تعلیم  زمینه عرضه  در  مردم محل 
میباشد. مالحظه  قابل  کیفیت  با  تربیه 
هکذا کمک های بالعوض به ۹۹۳۵ 

خدمات  انکشاف  “ادارۀ 
اف��غ��ان��س��ت��ان  ب����ازس����ازی 
ت��وان��س��ت��ه اس���ت پ��روس��ه 
داد  قرار   ۱۰۳۳ داوطلبی 
 ۲،6 ارزش  به  را  دولتی 
نماید.” تسهیل  دالر  میلیارد 
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ماه  الی  را  ماستری  درجه   به  خويشرا  تحصيالت  مختلف  های  پوهنځی  از  محصل   131 است  قرار  عالی،  تحصيالت  تقويت  برنامه  کمکهای  طريق  از 
برساننند. اتمام  به  جون سالجاری 

گردیده  توزیع  مکاتب  شورای 
از  مکاتب  شوراهای  است. 
این کمکهای بالعوض بخاطر 
خریداری مواد کتابخانه، مواد 
وسایل  کمپیوتر،  تدریسی، 
ضروریات  سایر  و  البراتوار 

مکاتب استفاده مینمایند.  

مرحلۀ  تطبیق  روند  ارزیابی 
کیفیت  بهبود  برنامه  دوم 
معارف توسط کارمندان بانک 
 ۱۵ الی   ۴ تاریخ  از  جهانی 
میالدی   ۲۰۱۱ سال  دسمبر 
و  دریافتها  پذیرفت.  صورت 
یک  طی  ارزیابی  این  نتایج 
با  و  بندی   جمع  گزارش 
وزارت معارف و تمویل کننده 
گان کلیدی این برنامه شریک 

گردید.

برنامه تقويت تحصيالت عالى 
ميليون   6۰ بالعوض  )کمک 
دالر بانک جهانی و ۵ ميليون 
دالر  کمک بالعوض صندوق 
هدف  افغانستان(:  بازسازی 
مجدد  احیای  پروگرام  این 
اساسی  تعلیمی  های  فعالیت 
در دوازده پوهنتون: پوهننتون 
کابل  پوهنتون  تخنیک،  پولی 
و پوهنتون تعلیم و تربیه و ۹ 
پوهنتون والیتی )بلخ، هرات، 
بامیان،  خوست،  کندهار، 
و  جوزجان  تخار،  کاپیسا، 
از  این کار  ننگرهار( میباشد. 
مشترک  های  پروگرام  طریق 
های  کشور  های  پوهنتون  با 
ثابت  های  اعانه  با  و  خارجی 
در  میگیرد.  صورت  رقابتی 

مالی  منابع  امسال،  جون  ماه 
میلیون   ۲۰ ارزش  به  تقویتی 
از طریق بخش رسیدگی  دالر 
بین  انکشاف  ادارۀ  بحران  به 
منظور  جهانی  بانک  المللی 
ها  فعالیت  این  تا  گردیده، 
توسعه یافته و در عین زمان ۶ 
پوهنتون دولتی دیگر )پوهنتون 
تخار، جوزجان،  بامیان،  های 
خوست، پوهنتون تعلیم و تربیه 
البیرونی(  پوهنتون  و  کابل 
های  اولویت  با  مطابقت  در 
تعیین شده در پالن ستراتیژی 
درین  عالی،  تحصیالت  ملی 
همچنان  گردد.  عالوه  پروسه 
یک  ایجاد  برای  وجوه  تهیه 
و  ترتیب  مناسب جهت  سیستم 
تحصیالت  رشد  برنامه  تنظیم 
ظرفیت  ارتقای  ثانوی،  دورۀ 
صورت  نیز  اصالحات  و 
پروگرام،  این  از  میگیرد. 
مرحله  نخستین  منحیث 
انکشاف  مدت  دراز  پروگرام 
افغانستان  تحصیالت عالی در 
توقع میرود، که زمینه مناسبی 
را در کشور برای جلب منابع 
تحصیالت  سکتور  به  مختلف 

دورۀ ثانوی مساعد سازد.

یازده  این پروگرام،  از طریق 
تفاهمنامه مشارکت و همکاری 
)یعنی  خارجی  پوهنتون   ۸ با 
کانساس،  دولتی  پوهنتون 
و  فورد  هارت  پوهنتون 
در  دیاگو  سن  دولتی  پوهنتون 
ایاالت متحده امریکا، انستتیوت 
تکنالوژی آسیا در کشور تایلند، 
پوهنتون برایتون در انگلستان، 

هندوستان،  در  دهلی  پوهنتون 
پوهنتون رور بوشم و پوهنتون 
در  آلمان(  در  برلین  تخنیکی 
کمپیوتر  انجنیری،  های  بخش 
علوم  انگلیسی،  لسان  ساینس، 
طبیعی، اقتصاد و منجمنت از 
شرکت  پوهنتون  شش  جمله 
تشکیل  پوهنتون  پنج  با  کننده 
تفاهمنامه  تاکنون  است.  یافته 
پوهنتون با راهر بوچم تکمیل 
حالیست  در  این  است  گردیده 
سایر  با  ها  تفاهمنامه  که 
پوهنتون ها الی ماه جون سال 
گردیده  تمدید  میالدی   ۲۰۱۲
ماستری  دوره  محصلین  تا 
تکمیل  را  خویش  تحصیالت 
دراخیر  است  قرار  نمایند.  
این پروگرام ۱۳۱ محصل از 
پوهنځی های متذکره پروگرام 
ماستری را الی ماه جون سال 
نمایند.  تکمیل  میالدی   ۲۰۱۲
تقویتی،  بودیجه  از  استفاده  با 
را  تحصیل  زمینه  برنامه  این 
برای ۱44 عضو پوهنځی ها 
دوکتورا  و  ماستری  درجه  به 
فراهم مینماید.  در مجموع از 
طریق این برنامه ۲۷۵ عضو 
پوهنځی ها الی ماه جون سال 
تحصیالت  میالدی   ۲۰۱۳
عالی خویش را تکمیل خواهند 
های  کمک  از  استفاده  نمود.  
خریداری  جهت  موجود  مالی 
تجهیزات  درسی،  مواد  کتب، 
تکنالوژی معلوماتی و همچنان 
بازسازی کتابخانه ها، اتاق های 
ها  البراتوار  تجهیز  و  درسی 
همچنان ادامه دارد. برعالوه، 
اطمینان  برای  الزم  بودیجه  ۸



گسترش،  کیفیت،  تامین  جهت 
توسعه و تجدید نصاب درسی 
برای  تحقیق،  انکشاف  و 
پوهنتون های شامل این برنامه 
اموزشی  کیفیت  بهبود  جهت 
استادان  ظرفیت  ارتقای  و 
تخصیص  پوهنتونها،  این 
همچنان،  است.   شده  داده 
سایر  همکاری  به  برنامه  این 
وزارت  انکشافی،  شرکای 
تطبیق  در  عالی،  تحصیالت 
پنج  ستراتیژیک  ملی  پالن 
ساله تحصیالت عالی  که در 
ستراتیژی  اهداف  با  مطابقت 
انکشاف ملی افغانستان میباشد، 

حمایت میگردد. 

مدیره  هیئت   ،۲۰۰۸ سال  در 
افغانستان  بازسازی  صندوق 
کمک تقویتی بمبلغ ۳۲ میلیون 
دالر  را جهت حمایت از اعمار 
تعمیرات پوهنځی ها، کتابخانه 
ها و جمنازیوم ها و نیز برای 
سایر  و  پالن  ماستر  انکشاف 
فعالیت ها مبنی بر بهبود امور 
های:  پوهنتون  در  اکادمیک 
بلخ، کندهار، ننگرهار و پولی 
نمود.  منظور  کابل  تخنیک 
مرحله اول فعالیت های تمویل 
بازسازی  صندوق  توسط  شده 
در  حاضر  حال  در  افغانستان 
دالر  میلیون   ۵ و  بوده  جریان 
توافقنامه  یک  چوکات  در 
انکشاف کمک های بالعوض 
در  مشورتی  مصارف  که 
ها،  ساختمان  دیزاین  بخش 
سازی  ظرفیت  پالن،  ماستر 
اعمار  نظارت  مصارف  و 
پوشش  تحت  را  ها  ساختمان 
قرار میدهد،  قرارداد های این 
فعالیت ها برای پوهنتون های 
ننگرهار، بلخ و کندهار عملی 

گردیده است. 

ها  مهارت  انکشاف  پروژۀ 
ميليون   ۲۰( افغانستان  برای 
بانک  بالعوض  کمک  دالر 
دالر  ميليون   1۸ و  جهانی 
صندوق  بالعوض  کمک 
این  افغانستان(:  بازسازی 
پروژه طوری طرح و دیزاین 
افغانهای  تعداد  تا  گردیده، 
استخدام  شرایط  واجد  مسلکی 
سیستم   یک  متعدد  مراحل  در 
باکیفیت  آموزشی  و  تعلیمی 
براساس  وتخنیکی  حرفوی 
نیازمندی مارکیت کار، بطور 
با مخارج اموزشی  متوازن و 

بصورت  یاید.  افزایش  اندک، 
مشخص، پروژۀ متذکره کمک 
خواهد کرد، تا سیستم تعلیمات و 
آموزش های حرفوی براساس 
نیازمندی بازار انکشاف یافته و 
مؤسسات آموزشی در عرصه 
برنامه  تنظیم  و  پالنگذاری 
های خود، استقاللیت داشته و 
نیز با مراجع با تجربه آموزش 
همکاری  المللی  بین  و  داخلی 
داشته باشند. این پروژه دارای 

سه بخش ذیل میباشد:

بخش 1: این بخش اساساً روی 
ایجاد اداره ملی نظارت قابلیت 
و  افغانستان  های  مهارت  و 
چارچوب ملی تثبیت قابلیت ها 
تمرکز  اموزشی  های  بورد  و 
مهارت  پالیسی  کمیته  دارد. 
و  ایجاد  تربیه  و  تعلیم  و  ها 
جلسات این کمیته تحت ریاست 
جمهور  رییس  اول  معاون 
میگردد.  دایر  منظم  بصورت 
نهاد  )یک   CINOP موسسه 
استخدام  هالندی(  مشورتی 
پالیسی  کمیته  تا  است  گردیده 
تربیه  و  تعلیم  و  ها  مهارت 
ایجاد  و  طرح  عرصه  در  را 
و  تخنیکی  اداری،  تشکیالت 
مسوولیت  و  وظایف  الیحه 
های اداره ملی نظارت قابلیت 
و  افغانستان  های  مهارت  و 
چارچوب ملی تثبیت قابلیت ها 
و بورد های اموزشی همکاری 
ادارات  این  نماید.  بورد های 
مسوولیت تنظیم امور تعملیات 
داشته،  کشور  در  را  مسلکی 
مستقیم  اداره  انان  وظایف  که 
و  مسلکی  تعلیمات  موسسات 
طرح قوانین و لوایح مربوطه، 
تشکیالت  قانون  ایجاد  غرض 
میباشد.     متذکره  ادارات 
مشورتی  گروپ  مجالس 
دایر  دوهفته  هر  در  تخنیکی 
ویب  یک  همچنان  و  میگردد 
ایجاد  جامع  معلوماتی  سایت 
اوری  جمع  زمینه  تا  گردیده 
را  بیشتر  چه  هر  نظریات 
فراهم نماید.   اسناد و اوراقی 
گردیده  ترتیب  تاکنون  که 
آگاهی  به  مختلف  مراحل  طی 
رسانیده  انکشافی  همکاران 

شده است.

ملی  انستیتوت   :۲ بخش 
ادارۀ و مدیریت منحیث یگانه 
اموزش  کننده  فراهم  نهاد 
مسلکی  و  حرفوی  های 

پیشرفته  و  بطورعصری 
این  است.  گردیده  تأسیس 
انستیتوت مواد درسی معیاری 
علمی  های  پروگرام  در  را 
مورد  خویش  تحصیلی  و 
اولین  میدهد.  قرار  تطبیق 
شان  تعداد  که  متعلمین،  دسته 
در  میرسد،  متعلم  به۱۰۵۰ 
مدیریت  محاسبه،  های  رشته 
بعد   معلوماتی  تکنالوژی  و 
با  دوساله  دورۀ  یک  ازتکمیل 
کسب تصدیق نامه سند فراغت 
فارغ   ۲۰۱۱ جوالی  ماه  در 
 ۱۰۵۸ جمله  از  گردیدند. 
از  را  خویش  دیپلوم  محصل 
پوهنتون جیسکالی کشور فنلند 
ذکر  اند.  شایان  اورده  بدست 
از  بعد  متعلمین  این  که  است 
کانکور  امتحان  نمودن  سپری 
گردیده  انستیتیوت  این  شامل 
بودند.  انستیتوت ملی ادارۀ و 
مدیریت ۴۴۴ متعلم را پذیرفته 
امورات  منظم  بطور  بتواند  تا 
البته  ببرد،  پیش  را  درسی 
انستیتوت  این  صورتیکه  در 
توانمندی الزم را کسب کند در 
را  بیشتر  متعلمین  انصورت 
نیز جذب خواهد نمود.  قرارداد 
دوساله انستیتوت ملی ادارۀ و 
مدیریت با موسسه تطبیق کننده 
این پروژه در اوایل ماه جوالی 
۲۰۱۱ تکمیل گردید.  در حال 
حاضر وزارت معارف پروسه 
کننده  تطبیق  موسسه  استخدام 
گان جدید را اغاز نموده تا این 
مؤسسه انستیتوت ملی ادارۀ و 
مدیریت را در طی دو سال اینده 
در مسایل اداری، اکادمیک و 
همکاری  کانکور  امتحانات 
معینیت  نماید.   تخنیکی 
و  حرفوی  های  انستیتیوت 
را  فاکولته  مسلکی ۲۰ عضو 
غرض تنظیم وپیشبرد امورات 
پروسه  تکمیل  الی  تدریسی 
استخدام و مؤسسه تطبیق کننده 

جدید را مؤظف نموده است. 

مؤسسات  سایر  پروژه  این 
مسلکی  و  حرفوی  تعلیمات 
معینیت  چوکات  در  که  را 
و  حرفوی  های  انستیتیوت 
عرصه  در  میباشد،  مسلکی 
امکانات  بهبود  و  توسعه  های 
تعلیمی، استخدام معلمین مسلکی 
هر  دسترسی  سازی  زمینه  و 
مسلکی  تعلیمات  به  بیشتر  چه 
و حرفوی حمایت و همکاری 
تخنیک  شامل  اینها  مینماید.  

بانک  ــت  ــؤق م ــژى  ــي ــرات ســت
افغانستان  ـــرای  ب جــهــانــى 
 )۲۰11  -  ۲۰۰9 )سالهای 
ستراتیژى  ب��ا  مطابقت  در 
افغانستان  ان��ک��ش��اف��ى  م��ل��ى 
براساس  و  گ��ردی��ده  ترتیب 
استوار  مشخص  ساحه  سه 

: شد میبا

ـــت و  ارتــقــاى ظــرفــيــت دول
برابر  در  آن  حــســابــدهــى 
تقویت  به  بانک  شهروندان: 
دولت  اس��اس��ی  ه��اى  سیستم 
دولت  براى  اصل  یک  بمثابه 
اعتبار   با  و  قانمند  س��ازى 
را  کار  این  دهد.  مى  ادامه 
تقویت  براى  تالش  طریق  از 
پایدارى  عامه،  مالى  اداره 
و  شفافیت  بهبود  و  م��ال��ى 
و  پذیرفته  انجام  حسابدهى 
بررسى  نتایج  زمان  عین  در 
فساد  به  پذیرى  اسیب  هاى 
کارى  رون��د  در  را  اداری 

سازد. مى  شامل  جارى 

اقــتــصــاد روســتــايــى و  رشــد 
روستايى:  معيشت  بهبود 
نیازمندى  ب��ادرن��ظ��رداش��ت 
ال��ع��اده زی���اد و  ه��اى ف��وق 
اق��ت��ص��اد  اه���م���ی���ت ک���ل���ى 
اقتصاد  رشد  براى  روستایى 
از  حمایت  ف��ق��ر،  ک��اه��ش  و 
معیشت   و  روستایى  اقتصاد 
اولویت  ترین  عمده  از  یکى 
خواهد  جهانی  بانک  ب��راى 
هاى  پ��روگ��رام  از   ب���ود.  
یک  بمثابه  نیز  روس��ت��ای��ى 
تغییر  ب���راى  دخ���ول  نقطه 
از  اق��ت��ص��ادى  ه��اى  م��ش��وق 
مشروع  تولیدات  به  تریاک 
داراى  و  متبادل  زراع��ت��ى 
مى  گرفته  کار  زیاد،  ارزش 

شود.
سکتور  رشـــد  از  حــمــايــت 
بانک  گ��روپ  خــصــوصــى:  
بین  از  و  رف��ع  ب��ه  جهانى 
کلى  ه��اى  محدودیت  ب��ردن 
انکشاف  و  رش���د  راه  در 
طریق  از  خصوصى  سکتور 
ک��اره��اى  و  دادن  ق��رض��ه 
و  داده  ادام����ه  م��ش��ورت��ى 
مشخصى  اقدامات  همچنان 
خواهد  اتخاذ  و  تشخیص  را 
براى  را  اى  زمینه  که  نمود، 
مساعد  اشتغال  زمینه  ایجاد 
گروپ  همچنان  س��ازد.  مى 
شرکت  در  ج��ه��ان��ی  ب��ان��ک 
بانک  بشمول  محلى،  ه��اى 
گذارى  سرمایه  مستقیماً  ها 
توسعه  در  را  آنها  و  نموده 
خواهد  کمک  شان  کاروبار 

. نمود

۹



کابل،  نابینایان  مکتب  ثانوی، 
و  کابل  اتومیخانیک  مکتب 
کمپیوتر  تکنالوژی  انستیتوت 
میباشد. انستیتوت ملی موزیک 
افغانستان دو باره احیاء گردیده 
که  را،  متعلم   ۱۷۵ اکنون  و 
میباشند،  نیازمند  اطفال  اکثرْا 
در رشته های موسیقی اصیل 
و سنتی  افغانستان و موسیقی 
همچنان  و  غربی  کالسیک 
همکاری  به  عمومی  دروس 
نزدیک انستیتوت ملی اداره و 

مدیریت، تدریس مینماید. 

بعد از یک ارزیابی همه جانبه 
معینیت انستیتوت های حرفوی 
و مسلکی و نهاد های مربوطه 
آن، مؤسسه تعلیمات و آموزش 
بررسی   )GET( جرمنی 
وطرح مجدد، طرزالعمل ها و 
گرفته  رویدست  را  ها  پروسه 
و با  تکمیل نمودن آن معینیت 
تشکیل  یک  به  را  وزارت 
مینماید.  آماده  مرکزی  غیر 
شده  ارایه  پالیسی  پیشنهادات 
و برنامه های ارتقای ظرفیت 
این  تا  است،  گردیده  آغاز 
سیستم  یک  برای  را  معینیت 
آماده  مرکزی  غیر  مدیریت 
سازد.   این موضوع در پهلوی 
برگیرندهء  در  موارد،  سایر 
و  تهیه  بشری،  منابع  مدیریت 
اطمینان  درسی،  مواد  ترتیب 
معلمین،  آموزش  کیفیت،  از 

پالن و تنظیم میباشد. 

بخش 3: از طریق برنامه ملی 
ارتقای مهارت ها قرار داد ها 
حکومتی  غیر  مؤسسات  با 
محلی و فراهم کنندگان برنامه 

گردیده،  عقد  آموزشی  های 
زنان  تن   ۷5۰۰ از  بیشتر  تا 
نیازمند  دهقانان  بضاعت،  بی 
آموزش  را  بیکار  جوانان  و 
ارتقای  ملی  برنامه  دهند. 
مهارت در وزارت کار، امور 
معلولین،  و  شهدا  اجتماعی، 
تحلیلی را در مورد اینکه دورۀ 
انجام  امتحانی اموزش چگونه 
بعداً  و  نمود  اندازی  راه  یافت 
منحیث  را  فارغین  بعضی 
گان  کننده  کنترول  و  ناظرین 
برنامه  مسؤلین  نمود.  توظیف 
از  ها  مهارت  ارتقای  ملی 
درخواست  پروژه  این  طریق 
کمکهای بیشتر را جهت فراهم 
مسلکی  تعلیمات  زمینه  اوری 
بی  زنان  برای  حرفوی  و 
و  نیازمند  دهقانان  بضاعت، 
نموده  مساعد  بیکار،  جوانان 
است. قراراست این درخواست 
این  ساختار  بازنگری  حین 
شود.  گرفته  مدنظر  پروژه 
در  اموزشی  های  کورس 
بخش انکشاف خدمات تجاری 
پروسه  دارد.   جریان  بخوبی 
ارتقای  فعالیتهای  تطبیق 
این  کارمندان  برای  ظرفیت 
امور  کار،  وزارت  و  برنامه 
معلولین  و  شهدا  اجتماعی، 
از  بعد  میرود.  پیش  کندی  به 
مدت  میان  بازنگری  تکمیل 
این پروژه، وزارت متذکره و 
تصمیم  برنامه  رهبری  هیئت 
استخدام  پروسه  تا  گرفتند 
کارشناس یا متخصص نصاب 
دونفر  انکشاف،  و  تعلیمی 
های  عرصه  در  کارشناس 
مالداری  و  زراعت  و  صنایع 
مشاورتخنیکی،  یکتن  و 

امور  و  تدارکاتی  متخصصین 
رشد  غرض  را  قراردادی 
اغاز  وزارت  این  در  ظرفیت 
وزارت  برعالوه،  نمایند.  
این  رهبری  هیئت  و  متذکره 
اینده  سال  کاری  پالن  برنامه 
را طرح نموده اند که براساس 
ان بازدید های اموزشی جهت 
کسب اگاهی و دانستن تجارب 
عرصه  در  دیگر  های  کشور 
مسلکی،  و  حرفوی  تعلیمات 
اموزشی  های  کورس  تدویر 
های  ظرفیت  رشد  غرض 
ارزیابی،  و  نظارت  حرفوی، 
درسی،  نصاب  انکشاف 
تکنالوژی  برنامه،  مدیریت 
معلوماتی و کورسهای اموزش 

لسان انگلیسی  اجراء گردد.

هاى  فعاليت  تقويت  پروژۀ 
نيازمند  مردم  براى  صحى 
ميليون   79( ها  روستا  در 
بانک  بالعوض  کمک  دالر 
جهانی، 44 ميليون دالر کمک 
بازسازی  صندوق  بالعوض 
ميليون   17،9 افغانستان، 
صندوق  بالعوض  کمک  دالر 
و  جاپان  اجتماعی  انکشاف 
ساير  کمک  دالر  ميليون   1۲
این  هدف  گان(:  کننده  تمويل 
پروژه بهبود بخشیدن وضعیت 
صحی و حالت تغذیوى افغانها 
را و بخصوص عرضه خدمات 
برای زنان، اطفال وآن مناطق 
داشت،  خواهد  تمرکز  کشور 
خدمات صحی  ها  انجا  به  که 
این  میگردد.  عرضه  کمتر 
سکتور  ستراتیژى  از  پروژه 
طرح  که  تغذیه،  و  صحت 
پروگرام سکتور صحت دولت 

افغانستان ميباشند.  افغانی و غربی در انستيتوت ملی موزيک  بيشتر از 17۵ متعلم در حال حاضر مصروف فراه گرفتن موسيقی محلی 
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را  الى ۲۰۱۳  سالهای ۲۰۰۸  براى 
مشخص میسازد، حمایت مى کند.

در  میر  و  مرگ  سروی  براساس 
در  که   )۲۰۱۰  AMS( افغانستان 
قابل  کاهش  گردیده،  نشر  اواخر  این 
نوزادان  میر  و  مرگ  در  مالحظه 
بمشاهده  سال  پنج  سن  زیر  اطفال  و 
نوزادان  میر  و  مرگ  است.   رسیده 
و اطفال زیر سن پنج سال از ۱۱۱ و 
۱۶۱  در هر ۱۰۰۰ تولد زنده در سال 
۲۰۰۸ به ۷۷ و ۹۷ در هر هزار تولد 
کاهش  میالدی   ۲۰۱۰ سال  در  زنده 
یافته است. این سروی همچنان نشان 
ناشی  میر  و  مرگ  میزان  که  میدهد 
از واقعات والدی به ۳۲۷ واقعه در 
این  میباشد،  والدت   ۱۰۰۰۰۰ هر 
بدین معنی است که در هر دو ساعت 
یک خانم در اثر واقعات والدی جان 
نیتجه  در  میدهد.   دست  از  خویشرا 
همکاری بانک جهانی در ۱۱ والیت 
تعداد  بدینسو،  از سال ۲۰۰۳  کشور 
مراکز صحی تقریباً سه برابر، یعنی 
از ۱۴۸ مرکز صحی به ۴۳۲ مرکز 
 ۸۵ از  بیشتر  است.  یافته  افزایش 
ولسوالی  در  افغانستان  نفوس  فیصد 
اکنون  که  میکنند،  گی  زنده  های 
طریق  از  صحی  اساسی  خدمات 
مسوولین به انها عرضه میگردد، این 
در حالیست که  صرف ۵۷،۴ افغانها 
در محالتی زنده گی میکنند، که یک 
ساعت از مرکز خدمات صحی فاصله 
دارند )AMS ۲۰۱۰(. میزان بازدید 
از خدمات صحی در بین اهالی ساکن 
در ساحات تحت پوشش این پروژه از  
صفر اعشاریه ۳ فی نفر در سال به 
۱،۲۷ فی نفر در سال تا اواخر سال 
عرضه  است.  یافته  افزایش   ۲۰۱۱
حامله  زنان  برای  صحی  خدمات 
تعداد  یعنی  است،  یافته  افزایش  نیز 

آموزش  کارمندان  کمک  به  زنانیکه 
وضع  مراکز صحی  در  دیده صحی 
حمل نموده اند، از ۱4 فیصد به ۳4 
 AMS( است  یافته  افزایش  فیصد 
که  حامله،  خانمهای  تعداد   .)۲۰۱۰
حد اقل یکبار غرض معاینه به مراکز 
خدمات صحی  دریافت  جهت  صحی 
اند،  نموده  مراجعه  والدت  از  قبل 
 ۱۶ از  که  گردیده  برابر  سه  تقریباً 
فیصد   ۶۰ به   ۲۰۰۳ سال  در  فیصد 
است.   یافته  افزایش   ۲۰۱۰ سال  در 
)واکسین(  مصونیت  میزان  هرچند 
آن  با  ولی  است،  پائین  هنوز  اطفال 
هم این میزان از ۱۲ فیصد در سال 
۲۰۰۵ به ۳۳ فیصد در سال ۲۰۰۸ 
 ۲۰۰۰۰ حدود  است.  نموده  رشد 
کارمندان صحی محلی، که نیم آنها را 
و  دیده  آموزش  میدهد،  تشکیل  زنان 

در سراسر کشور توظیف گردیده اند، 
بهبود دسترسی  به  این امر منجر  که 
و  خانواده  ریزی  برنامه  به  مردم 
شده  کودکی  دوران  واکسین  افزایش 
است. تعداد مراکز صحی با کارکنان 
آموزش دیده صحی اناث از ۲۵ فیصد 
فیصد   ۷۴ به  پروژه  تطبیق  از  پیش 

است. یافته  افزایش  حاضر  حال  در 

صحى  هاى  فعالیت  تقویت  پروژه  
ها  روستا  در  نیازمند  مردم  براى 
فراهم اوری خدمات ابتدایی صحی را 
در یازده والیت حمایت مینماید.  در 
والیات هلمند، فراه، بادغیس، نیمروز، 
سمنگان، بلخ، میدان وردک و سرپل 
غیر  موسسات  توسط  خدمات صحی 
حکومتی داخلی و خارجی که توسط 
شده  داد  قرار  عامه  صحت  وزارت 
این  حالیکه  در  میگیردد.  فراهم  اند، 
پروان  پنجشیر،  والیات  در  خدمات 
و کاپیسا توسط وزارت صحت عامه 
فراهم میگردد.  وزارت صحت عامه 
مجموعه  عرضه  های  قرارداد  تمام 
 ۸ در  را  اساسی  صحی  خدمات 
والیت امضاء نموده است. این پروژۀ 
نظارت و ارزیابی خدمات صحی در 
نهاد  یک  تمویل  با  نیز  را  افغانستان 
میزان  ارزیابی  منظور  به  سومی 
ارایه خدمات صحی در مراکز اساسی 
صحی و شفاخانه ها حمایت میکند.  

تطبیق میکانیزم تمویل ابتکاری مبتنی 
بر دستآورد ها برای بهبود میزان و 
از  صحی  مراکز  در  خدمات  کیفیت 
برخودار  آمیزی  موفقیت  پیشرفت 
دالر  میلیون   ۱۷،۹ عالوتاً،  میباشد. 
اجتماعی  انکشاف  صندوق  توسط 
این  بودجه  تقویت  منظور  به  جاپان 
مبلغ  این  است.  گردیده  فراهم  پروژه 
تقویتی زمینه را غرض فراهم اوری 
والیات  در  صحی  اساسی  خدمات 
در  امتحانی  برنامه  و  سمنگان  بلخ، 
مهیا   سال  سه  مدت  برای  کابل  شهر 
خدمات  عرضه  تطبیق  میسازد.  
کندی  از  بعد  شهری  صحی  اساسی 
در شروع اکنون بطور قناعت بخش 
 ۴۹ جهانی  بانک  دارد.    جریان 

و  ن��وزادان  میر  و  “م��رگ 
سال  پنج  سن  زی��ر  اطفال 
هر  در    ۱۶۱ و   ۱۱۱ از 
سال  در  زنده  تولد   ۱۰۰۰
۲۰۰۸ به ۷۷ و ۹۷ در هر 
سال  در  زن��ده  تولد  ه��زار 
یافته  کاهش  میالدی   ۲۰۱۰

است.”
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بالعوض  کمک  دالر  میلیون 
صندوق  طریق  از  را  بیشتر 
تعهد  نیز  بحران  به  رسیدگی 
به  مالی  کمک  این  که  نموده، 
منظور ارتقای ظرفیت تطبیقی 
به مصرف خواهد  پروژه  این 
خدمات  عرضه  تا  رسید، 
را  شفاخانه  خدمات  و  صحی 
برای افراد بی بضاعت به حد 
اکثر برساند. اقدامات الزم در 
رابطه به موارد ذیل رویدست 
گرفته شده است: )الف( صحت 
خدمات  و  معیوبیت  روانی، 
تغذی  سوء  تداوی  پیشرفته 
اساسی  خدمات  جدید  بسته  در 
انکشاف  و  )ب( رشد  صحی، 
کاهش  جهت  شفاخانه  خدمات 
و  مرگ  میزان  توجه  قابل 
این  در  اطفال.  و  مادران  میر 
صندوق  مدیره  هئیت  اواخر 
بازسازی افغانستان ۲۴ میلیون 
غرض  را  تقویتی  کمک  دالر 
عرضه خدمات ابتدایی صحی 
توسعه  و  والیت  یازده  در 
خدمات اساسی شفاخانه ها در 
پنج شفاخانه والیتی )نیمروز، 
میدان وردک، پروان، پنجشیر 
بخش  همچنان  و  کاپیسا(  و 
برنامه  واکسین  مالی  تدارکات 
ملی محو فلج را منظور نمود. 

با  همکاری  در  جهانی  بانک 
گفتگو  و  بحث  اروپا  اتحادیه 
فراهم  چگونگی  روی  را  ها 
تقویت  غرض  کمکها  اوری 
تمام  در  صحی  های  سیستم 
حمایت  تداوم  برعالوه  سطوح 
اساسی  خدمات  عرضه  برای 
و معالجوی صحی و همچنان 
تقویت رهبری وزارت صحت 

عامه ، راه اندازی نموده است. 
پالن  براساس  اینده  کمکهای 
صحت  وزارت  ستراتیژیک 
الی   ۲۰۱۱ سال  برای  عامه 

۲۰۱۵ استوار میباشد. 

اچ  ويروس  از   وقايه  پروژۀ 
 1۰( ايدز  مرض  و  وی  آی 
بالعوض  کمک  دالر   ميليون 
ميليون   ۲ و  جهانی  بانک 
صندوق  بالعوض  کمک  دالر 
این  افغانستان(:  بازسازی 
گردیده  طرح   طوری  پروژه 
است، تا ظرفیت ملی مبنی بر 
ایدز  ایپدیمی مرض  با  مجادله 
های  برنامه  توسعه  ذریعه  را 
با  مواجه  مردم  برای  وقایوی 
از  استفاده  )مانند  زیاد  خطر 
مقاربت  و  زرقی  مخدرات 
یابد.  ارتقا  نامصئون(،  جنسی 
گروه های آسیب پذیر متذکره، 
اند،  زیاد  خطر  با  مواجه  که 
گان  کننده  استفاده  بر  مشتمل 
مخدرات زرقی، خود فروشان 
آنان، و محبوسین  و مراجعین 
می باشند. عالوه بر این پروژه 
تا اگاهی وقایه  در نظر دارد، 
از سرایت ویروس اچ ای وی 
بهبود  عام  مردم  میان  در  را 
شیوع  سرویالنس  بخشیده، 
رفتارهای  دریافت  و  مرض 
و  نموده  تقویه  را  نامناسب 
شد،  خواهد  کوشش  در ضمن 
تخمینی  تعداد  و  موقعیت  تا 
مواجه  و  معروض  اشخاص 
زودتر  چه  هر  را  خطر  به 
این  همچنان  نماید.   شناسائی 
از  تا  دارد،  نظر  در  پروژه 
عامه،  اذهان  تنویر  طریق 
حساسیت های اجتماعی را در 

مقابل مریضان مبتال به اچ ای 
به  ضرورت  سخت  که  وی، 

حمایت دارند، کاهش بخشد.

در  پروژه  این  آغاز  زمان  از 
میالدی،   ۲۰۰۷ جوالی  ماه 
در ارتقای ظرفیت های برنامه 
با  ایدز  بیماری  کنترول  ملی 
اجراات ذیل نقش داشته است: 
مشاور  هفت  استخدام   )۱(
داخلی و یک مشاور خارجی، 
برنامه  کارکنان  اشتراک   )۲(
فعالیت  در  ایدز  کنترول  ملی 
بین  و  داخلی  آموزشی  های 
کارکنان  آشنایی   )۳( المللی، 
به  ایدز  کنترول  ملی  برنامه 
کنترول  موفق  های  برنامه 
آی  اچ  ایدز/ویروس  بیماری 
وی در خارج. در اثر افزایش 
متذکره،  برنامه  ظرفیت 
رفتار  و  سلوک  طرزالعمل 
افغانستان  در  وی  آی  اچ  با 
تصویب گردید، که گام مهمی 
از  حمایت  و  حفاظت  برای 
مصابین اچ آی وی و ایدز در 
کشور  دانسته میشود. غرض 
آی  اچ  پالیسی  اهداف  به  نیل 
برنامه  اداره  ایدز،  و  وی  
ملی کنترول ایدز مجموعأ ۱۲ 
قرار داد را با مؤسسات داخلی 
است  نموده  عقد  المللی  بین  و 
و فعالیت های مبنی بر کاهش 
اضرار پروژه نیز آغاز گردیده 
است. سروی عمومی نظارت 
بیولوژیکی  رفتار  بر  جامع 
میان  در   )IBBS  ۲۰۰۹(
منجمله  پذیر،  اسیب  اشخاص 
استفاده کنندگان مواد مخدر از 
محبوسین،  پیچکاری،  طریق 
و  اناث  طبقه  فروشان  خود 
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دریوران تکمیل گردیده است. 
سروی  این  از  حاصله  نتایج 
ایدز  با  برای پروگرام مبارزه 
اهمیت  حایز  افغانستان  در 
میباشد. استفاده از مواد مخدر 
از طریق پیچکاری عمده ترین 
آی  اچ  ویروس  سرایت  منبع 
وی در افغانستان بوده که بلند 
ترین میزان استفاده از آن در 
شیوع  میباشد.  کشور   غرب 
بین  در  وی  آی  اچ  ویروس 
بوده،  مالحظه  قابل  محبوسین 
علت  که  میرسد  نظر  به  و 
استفاده  موجودیت  آن  شیوع 
کنندگان مواد مخدر از طریق 
میباشد.  محابس  در  پیچکاری 
شیوع ویروس اچ آی وی در 
دریوران  و  فروشان  خود  بین 
که  بوده،  صفر  ها  جاده  در 
این امر نشان دهنده اینست که 
از  وی  آی  اچ  ویروس  انتقال 
محدود  جنسی  روابط  طریق 

میباشد. 

کنونی  برنامه  است  قرار 
بتاریخ ۳۰ ماه جون سالجاری 
ملی  برنامه  گردد.   تکمیل 
ایدزوزارت  بیماری  کنترول 
حاضر  حال  در  عامه  صحت 
مهم  فعالیتهای  انتقال  مشغول 
از  دوام  غرض  پروژه  این 
فعالیت  تقویت  پروژه  طریق 
مردم  برای  صحی  های  
نیازمند در روستاها می باشد، 
ماه  بتاریخ ۳۰  است  قرار  که 
تکمیل   ۲۰۱۳ سال  سپتمبر 

شود، میباشند.

تجارت  تسهيل  پروژه  دومين 
 ۵۰،۵( گمرکات  اصالحات  و 
بالعوض  کمک  دالر  ميليون 
بانک جهانی(: جهت توسعه و 
تداوم  و  توسعه  موفقیت  تداوم 
موفقیت های پروژۀ اضطراری 
فراهم اوری تسهیالت تجارتی 
گمرکات،  سازی  عصری  و 
تجارت  تسهیل  پروژه  دومین 
حال  در  گمرکی  اصالحات  و 
حاضر جریان دارد.  از طریق 
گمرکات  ریاست  پروژه  این 
را  مساعی  تشریک  افغانستان 
پروسه  سازی  سهل  غرض 
گمرکات،  سازی  عصری 
و  گمرکی  خدمات  بهبود 
ترخیص نمودن اموال تجارتی 
از  معیین  زمان  مدت  در 

گمرکات، مبذول میدارد.  این 
پروژه ساحات همچون: )الف( 
فعالیتهای  تمام  کمپیوتر سازی 
ترخیص اموال از گمرکات در 
سراسر کشور، )ب( نصب و 
الزم  های  سیستم  از  استفاده 
معلومات  اوری  جمع  جهت 
گمرکی، نظارت زمان فعالیتها 
ایجاد زمینه  دقیق، )ج(  بطور 
میان  فرامرزی   همکاری 
اوری  فراهم  )د(  گمرکات، 
بخاطر  گمرکی  های  زیربناء 
دوطرف  میان  ها  همکاری 
اوری  فراهم  )ر(  و  سرحد 
کمکهای تخنیکی غرض ایجاد 
یک چارچوب  مناسب اداری، 
منظم و تشکیالتی برای سیستم 
حمایت  مورد  را  گمرکات، 

قرار میدهد. 

روند تطبیق این پروژه پس از 
اندکی سکتگی در شروع اکنون 
بطور قناعت بخش پیش میرود.  
گمرکی  زیربناهای  انکشاف 
بطور خوب پیش میرود، کار 
ساختمانی اعمار تعمیر گمرک 
خوست و همچنان مرحله اخیر 
کار بازسازی پارکنگ وسایط  
و گدامهای اضافی در گمرک 
اکنون  هم  کابل  و  اباد  جالل 
زمان  عین  در  دارد.   جریان 
پروسه دواطلبی کار ساختمانی 
و  کندهار  کابل،  گمرکهای 
گردیده  اندازی  راه  نیز  فراه 
است.   معرفی و تطبیق سیستم 
خودکار برای ارقام مربوط به 
گمرکات )ASYCUDA( در 
دسمبر  اول  بتاریخ  ویش  بندر 
تکمیل  میالدی   ۲۰۱۱ سال 
گردید.  تطبیق کامل این سیستم 
در گمرک کندهار دراوایل ماه 
میالدی   ۲۰۱۲ سال  جنوری 
تکمیل  با  گردید.  تکمیل 
سیستم  این  تطبیق  و  شدن 
از  بیشتر  کندهار  و  ویش  در 
اکنون  واردات  فیصد   ۹۰

کمپیوتری  سیستم  طریق  از 
های  کار  میگیرد.   صورت 
سیستم  تطبیق  مقدماتی غرض 
اقینه  بند  در   ASYCUDA
اغاز گردیده و قرار است الی 
ماه می سالجاری تکمیل گردد.   
یکتعداد از برنامه های تقویتی 
نرخ  مانند:  اسیکودا  سیستم 
ترانزیت  معافیت،  گذاری، 
بین المللی غرض تطبیق اماده 
میباشند.   مشاورین تخنیکی در 
مرور  مصروف  حاضر  حال 
قوانین،  تعداد  یک  ارزیابی  و 
چارچوب اداری و مقرره ها، 
قانون  ساحات  در  بخصوص 
اداره  و  مدیریت  گمرکات، 
تفتیش  قوانین،  تطبیق  بنادر، 
بعد  اموال  ترخیص  و  تشریح 
و  گمرکاتی   پروسه  اتمام  از 
اماده گی برای پالن پنج ساله 

جدید میباشند.

فوق  پروسه  تطبیق  طریق  از 
عواید  اوری  جمع  الذکر، 
دالر  میلیون   ۵۰ از  گمرکات 
در سال ۱۳۸۲ به بیش از یک 
 ۱۳۸۹ سال  در  دالر  میلیارد 
افزایش یافته، که عواید متذکره 
در  را  افزایش  فیصد   ۲۰۰۰
هشت سال گدشته نشان میدهد. 
فیصد   ۹۰ از  بیشتر  اکنون 
واردات و صادرات از طریق 
صورت  کمپیوتری  سیستم 
میگیرد.   زمان انتظار الری 
تجاری  های  محموله  و  ها 
یافته  کاهش  بزرگ  بنادر  در 
است. ریاست گمرکات پروسه 
میزان  چگونگی  سنجش، 
در  را  گمرکات  فعالیتهای 
گمرک کابل، حیرتان و تورخم 

راه اندازی نموده است.

بازسازى  اضطرارى  پروژۀ 
ميليون   ۴۰( آبيارى  سيستم 
دالر قرضه بدون مفاد، ۸۶،۵ 
بالعوض  کمک  دالر  ميليون 
 ۸ همچنان  و  جهانی  بانک 
ميليون دالر از وجوه دولت(: 
آورى،   فراهم  در  پروژه  این 
آب  عادالنه  و  مطمین  تقسیم 
برای دهقانان در ساحات تحت 
مینماید.  کمک  پروژه  پوشش 
احیاى مجدد سیستم ملى ابیارى 
دریایى  حوزه  پنچ  تمامی  در 
افزایش  سبب  افغانستان  
عواید،  و  زراعتى  حاصالت 

اجتماعی  انکشاف  صندوق 
پان جا

اجتماعی  انکشاف  صندوق 
جاپان  دولت  توسط  جاپان 
ميالدی   ۲۰۰۰ ســال  در 
حمايت  وسيله  يک  بحيث 
مستقيماً  فعاليتهائيکه  از 
فقرا  هــای  نيازمندی  بــه 
پذير  آسيب  های  گروه  و 
ايجاد  بــاشــد،  ــگــو  جــواب
را  آنها  ظرفيت  تا  گرديده، 
توانمندی  و  داده  ارتقاء 
در  را  ــان  ش ــراک  اشــت و 
تقويت  انکشاف  پــروســه 
متذکره  صــنــدوق  بخشد. 
اداره  جهانی  بانک  توسط 

ميگردد.
دولت جاپان و بانک جهانی 
روزنه  تا  نمودند،  موافقه 
صندوق  در  را  خــاصــی 
جاپان  اجتماعی  انکشاف 
فعاليت  از  حمايت  بمنظور 
تحت  افغانستان  در  هــا 
چندين  مساعدتی  برنامه 
بــــرای بــازســازی  ــه  ــال س
بسوی  آن  گــذار  و  کشور 
و  اقتصادی  سياسی،  ثبات 

نمايند.  ايجاد  اجتماعی 

از  ب��ی��ش��ت��ر  “اک���ن���ون 
و  واردات  فیصد   ۹۰
طریق  از  ص���ادرات 
کمپیوتری  س��ی��س��ت��م 

میگیرد.” صورت 
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و  غذایى  مصؤنیت  بهبود 
معیشت، و کاهش اسیب پذیرى 
گردیده  خشکسالى،  از  ناشى 
در  ساحوی  دفتر  شش  است. 
کندهار،  آباد،  جالل   – کابل 
بلخ، کندز و هرات – بمنظور 
تأسیس  اداری  ظرفیت  ارتقاى 
گردید. ۷۲۸ پروژه الی ۳۱ ماه 
دسمبر سال ۲۰۱۱ میالدی، که 
بیش از۸۰۲۰۰۰ هکتار زمین 
تحت  کشور  مناطق  در  را 
تکمیل  دهد،  می  قرار  پوشش 
گردیده است.  در نتیجه احیای 
سیستم ابیاری متذکره، بیش از 
دیگر  زمین  هکتار   ۱۶۴۸۳۲
آبیاری مستفید شده  از خدمات 
زراعتی  محصوالت  میزان  و 
مالحظه  قابل  اندازه  به  نیز 
 ۱۰۵ است.  یافته  افزایش 
مناطق  در  هواشناسی  استیشن 
مختلف کشور نصب و به بهره 
برداری سپرده شده است.  بر 
مطالعه  و  اقدامات  عالوه، 
سیستم  تأسیس  سنجی  امکان 
باالی  برق  تولید  و  آبیاری 
آمو  دریای  در  پایین  کوکچه 
تکمیل گردیده و گزارش نهایی 
سالجاری  اپریل  ماه  در  ان 
میالدی نشر گردید. این پروژه 
سال  دسمبر  ماه   ۳۱ بتاریخ 
۲۰۱۱ میالدی تکمیل  و قرار 
است راپور تطبیق ان الی اخیر 
ماه جون سالجاری نشر گردد.

انکشاف  و  احياء  پروژۀ 
سيستم آبياری )97،۸ ميليون 
بانک  بالعوض  کمک  دالر 
جهانی، ۴۸،۴ کمک بالعوض 
افغانستان،  بازسازی  صندوق 
دولت  دالر  ميليون   ۲،۵

افغانستان(: این پروژه بخاطر 
توسعه و گسترش دستاوردهای 
پروژه اضطراری احیاء سیستم 
بانک  طریق  از  که  آبیاری، 
جهانی تمویل و اکنون در حال 
تطبیق میباشد.  پروژۀ متذکره 
سیستم  بازسازی  و  احیاء 
از  بیشتر  که  را  ابیاری  های 
زمین  هکتار   ۳۰۰۰۰۰
خواهد  سیراب  را  زراعتی 
نمود، دیزاین و بازسازی یک 
تعداد محدود بند ها و همچنان 
تسهیالت  و  خدمات  احداث 
اندازه گیری آب و هوا شناسی 
میباشد، حمایت مینماید.  پروژۀ 
احیاء و انکشاف سیستم آبیاری 
تالش های دولت افغانستان را 
در ساحات ذیل حمایت مینماید: 
افزایش در اراضی  ۱۵ فیصد 
سیستم  پوشش  تحت  زراعتی 
فیصد   ۲۰ افزایش  آبیاری؛ 
حاصالت زراعتی  در مناطق 
تحت پوشش این پروژه؛ کاهش 
)جنگ  معضالت  فیصد   ۳۰
استفاده  از  ناشی  ها(  جدال 
استفاده  با  زراعت  برای  آب 
اندازه  وسایل  و  خدمات  از 
گیری آب وهوا شناسی ترتیب 
تر  موثر  چه  هر  دیزاین  و 
انکشاف  و  بازسازی  پالنهای 

سیستم های آبیاری. 

درخواست   ۷۹ حدود  در 
ارزش  به  فرعی  های  پروژه 
ماه   ۲۹ الی  دالر  میلیون   ۳۲
میالدی،   ۲۰۱۲ سال  فبروی 
ترتیب و ۳۱ درخواست پروژه 
 ۱۸،۳ ارزش  به  فرعی  های 
میلیون دالر منظور گردیده، که 
پروژه   ۱۶ داد  قرار  جمله  از 

به ارزش ۷،۹ میلیون دالر عقد 
امکان  مطالعات  است.  گردیده 
در  کوچک  بند   ۲۲ سنجی 
جریان  اکنون  هم  شمال  حوزه 

دارد.

كابل  شهر  بازسازى   پروژۀ 
)۲۵ ميليون دالر قرضه بدون 
 ۸،۸ و  جهانی  بانک  مفاد 
بالعوض  کمک  دالر   ميليون 
صندوق بازسازی افغانستان(: 
باشنده گان محالت تحت ماستر 
غیر  وساحات  شاروالی  پالن 
محل  چهار  شامل  که  پالنی، 
در شهر کهنه کابل میباشد، از 
این  گان  شونده  مستفید  جمله 
پروژه در حال تطبیق میباشند. 
 ۲۴۰۰۰۰ از  بیشتر  اکنون  تا 
دسترسی  بهتر  خدمات  به  تن 
است  قرار  و  نموده  حاصل 
۱۰۰۰۰ تن دیگر عنقریب از 
این خدمات الی ختم این پروژه 
در ماه اپریل سالجاری بهره مند 
متر  کیلو    ۱۲۶،۵۹۳ شوند. 
سوم،  و  دوم  درجه  سرکهای 
۱۵۴،۵۸۵ کیلو متر ساختمان 
 ۱۱۱،۰۳ سرکها،  کنار  های 
دو  ابرسانی،  شبکه  متر  کیلو 
پایه بمبه دستی همراه با وسایل 
الزم، دو حلقه چاه عمیق، ۴۱ 
باب محل جمع اوری کثافات و 
تشناب  باب   ۷۵۹۵ از  بیشتر 
اپریل  ماه  الی  بدرفت  های 
سال ۲۰۱۲ میالدی، اعمار و 
این  است.  بازسازی گردیده  یا 
پایه   ۸۹۵۴ که  حالیست  در 
چراغهای کنار سرک در شش 
ناحیه نصب و به بهره برداری 
همچنان  است.  شده  سپرده 
های  جوی  متر  کیلو   ۱۱۶۱۴
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شهر  مختلف  نقاط  در  سرک  کنار 
کابل اعمار گردیده است.

نتیجه پالنهای  کارهای بازسازی در 
انکشافی محالت، که در مشارکت با 
اهالی اعم از زنان و مردان از طریق 
و  شناسایی  گذر  همکاری  شوراهای 
پذیرفته  صورت  میگردند،  ترتیب 
تن   ۵۰۰ از  بیشتر  تاکنون  است.  
اند.   نموده  اشتراک  پروسه  این  در 
اهالی  با  مشوره  و  مساعی  تشریک 
تطبیق  بخش  ترین  عمده  از  یکی 
ها  زیربنا  بهبود  کارهای  ستراتیژی 
این  و  میباشد  پروژه  این  طریق  از 

شوراها نقش بسزای در عرصه حفظ 
و نگهداشت این زیربنا ها و خدمات، 
مانند جمع آوری زباله ها ایفا نموده 
اند.  این شورا ها همچنان در بخش 
الصحه  حفظ  و  صحی  های  کمپاین 
واقع گردیده  در محالت خویش ممد 
اند. بر عالوه، این شورا ها میتوانند 
برنامه  در  را  بزرگ  و  مهم   نقش 
اینده  در  خویش  محل  انکشافی  های 

ایفا کنند.

سکتور  بازسازی  اضطراری  پروژۀ 
برق )1۰۵ ميليون دالر قرضه بدون 
مفاد بانک جهانی و ۲۰ ميليون دالر 

بازسازی  صندوق  بالعوض  کمک 
افغانستان: هدف این پروژه ذخیره و 
باشنده  به  متداوم  و  ثابت  برق  تامین 
را  کار  این  و  بوده  کابل  شهر  گان 
ها  شبکه  توسعه  و  مجدد  احیای  با 
انجام میدهد.  وصل شبکه شهر کابل 
شمال  از  برق  آینده  انتقال  سیستم  با 
کشور  از  ارزانتر  انرژی  تا  شرق، 
مجدد  احیای  گردد؛  وارد  تاجکستان 
نغلو  میگاوات   ۱۰۰ آبی  برق  بند 
آبی  برق  تولید  دستگاه  )بزرگترین 
کابل  شهر  برق  که  افغانستان،  در 
انتقالی  خط  و  نماید(  می  تأمین  را 
مربوط به آن؛ و ایجاد ساختار مجدد 
جهت  سکتور  این  ساختن  تجاری  و 

ارایه خدمات هرچه بهتر میباشد. 

تکمیل  پروژه  این  عمده  های  بخش 
گردیده و تسهیالت مورد استفاده قرار 
شمول  به  متوقعه  خدمات  و  گرفته 
احیاء و بازسازی ۱۱۰ کیلووات لین 
 ۱۱۰ کابل،  به  نغلو  از  برق  انتقال 
کیلووات لین جدید انتقال برق از  سب 
ستیشن چمتله به شمال کابل، تهیه و 
نصب کیبل انتقال ۲۲۰ کیلووات زیر 
به  پلخمری  از  نوری  فایبر  زمینی 
سب  کیلووات   ۱۱۰ احیاء  و  چمتله 
ستیشن های شمالی و شمال غربی را 
فراهم میسازد. کار بازسازی توربین 
نمبر چهارم بند برق نغلو جریان دارد 
و قرار است کار های اندک باقیمانده 
عنقریب تکمیل گردد. کار بازسازی 
گردیده،  تکمیل  سوم  نمبر  توربین 
آماده بهره برداری می باشد. توربین 
دارد    قرار  بازسازی  تحت  دوم  نمبر 
و توربین نمبر اول غیر فعال گردیده، 
ممکن نیست که کار بازسازی ان الی 
سال  سپتمبر  ماه  در  پروژه  این  ختم 

۲۰۱۲ میالدی تکمیل گردد.

ماه  دادی در  قرار  داد مؤسسه  قرار 
فسخ  میالدی   ۲۰۱۱ سال  جوالی 
در  تأخیر چشمگیر  که سبب  گردید، 
بعضی فعالیتها، مانند: تصدیق کیفیت 
به مسؤولین،  ان  کار و تحویل دهی 
پروسه راپور دهی و تادیات، گردیده 
است. مؤسسه قراردادی دیگر اکنون 
فراهم  بخش  است.  گردیده  استخدام 
تکمیل  تخنیکی  های  کمک  اوری 
افغانستان برشنا مؤسسه  گردیده و د 
و  گردیده  مبدل  شرکت  به  اکنون 
برشنا شرکت  افغانستان  د  به  مسمی 

گردیده است.

پروژۀ سکتور تهيه آب شهرى )17 
بانک  بالعوض  کمک  دالر  ميليون 
جهانی(: هدف قبلی این پروژه شامل 
تبدیل  )اول(  برای:  اقدامات  سلسله 
و  آبرسانى  مرکزى  ادارۀ  فعالیتهای 
تخنیکی  ادارۀ   به یک  کانالیزاسیون 
و پایدار، )دوم( پایداری مالى شرکت 
شهرى  الصحه  حفظ  و  آبرسانى 
افزایش  و  بهبود  )سوم(  افغانستان، 
آبرسانى  شبکه  خدمات  به  دسترسى 
پروژه  تهیه  )چهارم(  و  کابل  در 
اهداف فوق  آن  از طریق  بعدى، که 
و  آمده  بدست  مالى  و  اساسی  العاده 
ساحه پوشش در کابل و سایر شهرها 
بود.  یابد،  توسعه  بیشتر  والیات  در 
ولی اهداف این پروژۀ در ماه اکتوبر 
گردید.  تجدید  ۲۰۱۰میالدی  سال 
دولت  شده  تجدید  اهداف  براساس 
رشد  عرصه  در  تا  شد  خواهد  قادر 
ظرفیت های شرکت آبرسانى و حفظ 
بخصوص  افغانستان  شهرى  الصحه 
و  عملیاتی  مدیریت  ساحات  در 
گذاری  سرمایه  تطبیق  و  پالنگذاری 
ها توجه مبذول دارد.  برای رسیدن 
یافته، ساختار جدید  تجدید  اهداف  به 
تعدیالت  )اول(  شامل:   پروژۀ  این 

 ۸۹۰۰ از  بیشتر  “تاکنون 
سرک  کنار  چراغهای  پایه 
بازسازی  پروژۀ  طریق  از 
مختلف  نقاط  در  کابل  شهر 
بهره  ب��ه  و  ن��ص��ب  ش��ه��ر 
برداری سپرده شده است.”
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بخصوص  پروژه  محتوای  در 
آبرسانی  سیستم  بخش  فسخ 
شهر کابل، )دوم( عالوه نمودن 
آمادگی  جهت  جدید  فعالیت  دو 
برای یک پروژه جدید آبرسانی 
کابل و یک پالن آزمایشی برای 
توسط  آبرسانی  توسعه خدمات 
خصوصی،  سکتور  مؤسسات 
انکشافی  هدف  تعدیل  )سوم(  
پروژه و نتایج و شاخص های 
تاریخ  تمدید  و)چهارم(  پروژه 
ختم کمک بالعوض کنونی الی 
تاریخ ۳۰ ماه جون سال ۲۰۱۲ 
میالدی بخاطر تکمیل مساعدت 
تخنیکی و فعالیت های ظرفیت 
و  آبرسانی  بخش  در  سازی 

شبکه فاضالب، میباشد.

سکتور  پالیسی  اعالن  از  بعد 
در  ها  نهاد  انکشافی  پالن  و 
 ،۱۳۸۴ سال  عقرب  ماه 
فرمانی  ریاست جمهوری طی 
و  ابرسانی  مرکزی  ادارۀ 
جدی  ماه  در  را  کانالیزاسیون 
مبدل  شرکت  به   ۱۳۸۵ سال 
نمود. اساسنامه شرکت آبرسانى 
و حفظ الصحه شهرى افغانستان 
 ۱۳۸۶ سرطان   ۱۸ بتاریخ 
توسط کابینه به تصویب رسید 
 ۱۳۸۶ سرطان   ۲۰ بتاریخ  و 
وزارت  رسمی  جریده  در 
عدلیه نشر گردید. هییت مدیره 
منظم  بشکل  را  خود  جلسات 
دایر مینماید. تیم مدیریت شامل 
و  مالی  رییس  رییس عمومی، 
اکنون استخدام  معاون تخنیکی 
داخلی،  مفتیشین  اند.   گردیده 
مشاورین  خارجی،  مفتیشین 
ارتقای  بخاطر  تخنیکی 

و  سازی  شرکت  و  ظرفیت 
ریاست  شش  روسای  همچنان 
نیز  خدماتی  ستراتیژیک 
استخدام گردیده اند.  این شرکت 
و  آبرسانی  بخش  مسوولیت 
سیستم  به  مربوط  های  فعالیت 
کشور  در  را  فاضالب شهری 
بعهده گرفته و فعالیتهای خویش 
را به سه مرکز والیتی گسترش 

داده است.

باغداری  اضطراری  پروژۀ 
دالر   ميليون   ۲۰( مالداری  و 
جهانی  بانک  بالعوض  کمک 
کمک  دالر  ميليون   49،3 و 
بازسازی  صندوق  بالعوض 
پروژه  این  افغانستان(: 
را،  مالحظه  قابل  پیشرفتهای 
خاصتاً در بخش باغداری داشته 
هکتار   ۳۱۸۷ از  بیش  است. 
باغ جدید، که ۱۰6 فیصد هدف 
باغ  هکتار   ۳۰۰۰ شده  تعیین 
شده  ایجاد  میدهد،  تشکیل  را 
میوه  چهارنوع  عالوتاً  است. 
شفتالو،  سیب،  قبیل  از  جدید 
الو و الوبالو در کمپاین خزانی 
که  شد،  گنجانیده  پروگرام  در 
و  انار  زردالو،  بادام،  قبالً 
ها  باغ  میوجات  شامل  انگور 
بودند. برعالوه، از طریق این 
پروژه چهار قلم کشت زراعتی 
پیاز،  رومی،  بادنجان  مانند 
گردیده  ترویج  رشقه  و  تربوز 
است. بیش از ۶۰۰ دهقان زن 
دربرنامه احداث باغ های جدید 
سابقه  باغداران  گرفتند.  سهم 
بر  مبنی  های  پیام  جدید   و 
طریق  از  را  باغداری  توسعه 
مکاتب ساحوی دهقانان بدست 

انها  عالوه  بر  اند.   اورده 
جهت بازاریابی مشترک توسط 
کارمندان بازاریابی این پروژه 

نیز حمایت میگردند.

 ۱۶۶ مالداری،  بخش  در 
به  دولتی،  حیوانی  کلینیک 
بخش  یافته  اموزش  کارمندان 
غرض  خصوصی  سکتور 
یافته  انتقال  خدمات  عرضه 
عواید  مرغداری  بخش  اند.  
بهبود  را  نادار  و  فقیر  زنان 
این  طریق  از  است.   بخشیده 
بیشتر از ۲۵۰۰۰ واحد  بخش 
ایجاد شده، که  فارم مرغداری 
از جمله ۱۲۰۰۰ واحد آن در 
تابستان  سال  ۲۰۱۱  بهار و 
ایجاد گردیده است. شایان ذکر 
است که از جمله ۷۰۰۰ واحد 
فارمیکه در سال ۲۰۰۹ ایجاد 
شده بودند، تعداد زیاد انان دور 
کمک  بدون  را  تولیدات  دوم 
اند  نموده  اغازه  پروژه  مالی 
پایداری  نشاندهنده  امر  این  که 
تاکنون  میباشد.    پروژه  این 
بیشتر از ۲۰ میلیون تخم مرغ 
همچنان  است.   امده  بدست 
در  کشی  چوچه  ماشین   ۲۰۰
ایجاد   ۲۰۱۰ سال  دسمبر  ماه 

گردید.

دولت  پیشنهاد  براساس 
اداری  هئیت  کمیته  افغانستان، 
افغانستان  بازسازی  صندوق 
در این اواخر ۱۵ میلیون دالر 
تکمیل  جهت  را  تقویتی  کمک 
اماده  و  باقیمانده  های  فعالیت 
بعدی  مرحله  ترتیب  برای  گی 
نمودند.   منظور  پروژه  این 

بيشتر از 31۰۰ هکتار باغ جديد از طريق پروژۀ باغداری و مالداری در نقاط مختلف ايجاد گرديده است.
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برعالوه، موعد ختم این پروژه را نیز 
دسمبر  ماه   ۳۱ الی  دیگر  یکسال  به 

سال ۲۰۱۲ میالدی تمدید نمودند.

پروژۀ انكشاف دوامدار منابع طبيعى 
بالعوض  كمك  دالر  ميليون   9۲(
بانک جهانی(: این پروژه یک سلسله 
ذریعه  تا  میکند،  اقداماتی را حمایت 
یافته،  تقویت  مقرراتی  ظرفیت  آن 
انکشاف سکتور خصوصی صورت 
المللی  بین  معیارهای  و  گرفته 
را  دولت  پروژه  این  گردد.  رعایت 
منابع  عایدات  از  تا  مینماید،  کمک 
در  یکسان  بطور  افغانستان  سرشار 
استفاده گردیده و  این کشور  سراسر 
اصل شفافیت در استخراج این منابع 
شفافیت  ابتکار  شود.  گرفته  مدنظر 
در معادن استخراجی یکی از شیوه و  
روش هایست که دولت افغانستان به 
ان متعهد گردیده که براساس ان یک 
سلسله پرنسیپ ها را دولت افغانستان 
تادیات  تصدیق  و  مکمل  نشر  با 
بابت  از  دولت  عواید  و  ها  شرکت 
عملی  معادن،  استخراج  و  گاز  تیل، 
مینماید. عالوتاً یک شورای مشورتی 
بین المللی تأسیس گردیده، تا حکومت  
قرار  منافع  ارزیابی  عرصه  در  را 
مساعدت  شده  پیشنهاد  های  داد 
حاصل  اطمینان  بدینصورت  نموده، 
گردد، که بهترین روشها در عرصه 
انکشاف منابع طبیعی افغانستان بکار 

برده میشود.

ها  محدودیت  سلسله  یک  باوجود 
در  یها  دشوار  عمدتاً  مشکالت،  و 
عرصه  محیط و شرایط کاروبار، این 
پروژه به  پیشرفت قابل مالحظه نایل 
گردیده است.  این دستاورد ها شامل 
مقرراتی   چارچوب  مسوده  ترتیب 
برای معادن و محیط زیست میباشد. 
پروژه،  این  طریق  از  همچنان، 

معادن  مناقصه  و  دواطلبی  پروسه 
بصورت  کگ  حاجی  و  عنیک  مس 
موفقانه تکمیل گردید. این امر سبب 
غرض  خصوصی  سکتور  تشویق 
سرمایه گذاری دراین سکتور معادن 
گردیده و قرار است در ظرف ۵ تا 
میلیارد  از ۱۰  بیشتر  آینده  ۱۰ سال 
گذاری  این سکتور سرمایه  در  دالر 

گردد.

انرا  زمینه  پروژه  این  مالی  منابع 
 ۶۹ کنون  تا  که  نموده  مساعد 
پی  جی  سیستم  از  استفاده  با  معدن 
الزم  پالنهای  گردد.  شناسایی  اس 
دیتابیس  تا یک  رویدست گرفته شده 
مربوط  معلومات  و  ارقام  جامع 
این پروژه از  ایجاد گردد.  همچنان 
افغانستان  طریق  متخصیصن دولت 
آهن  معدن  داوطلبی  پروسه  در  را 
حاجی گک، که یکی از معادن آهن  
میباشد،  جهان  سطح  در  کیفیت  با 
همکاری مینماید. شایان ذکر است که 
در این اواخر قرار داد استخراج  این 

معدن تفویض گردید.

غرض  المللی  بین  شناسان  باستان 
فراهم اوری همکاری های الزم جهت 
و  فرهنگی  آثار  نگهداری  و  حفظ 
تاریخی ساحه عینک استخدام گردیده 
با  یکجا  متذکره  متخصصین  اند.  
باستانشناسی  انستیتوت  باستانشناسان 
افغانستان و اکادمی علوم طبیعی در 
عملی  فعالیتهای  چگونگی  از  ساحه 
در  مینمایند.   نظارت  کارگر   ۲۵۰
اکنون  محل   ۱۱ در  کار  مجموع 
عمالً جریان دارد.  افزون بر تقویت 
ظرفیت کارمندان وزارت معادن در 
جهت نظارت و مدیریت بهتر سکتور 
افغانستان  دولت  پروژه  این  معادن، 
و  شفافیت  تامین  راستای  در  را 
و  یاری  معادن،  اداره خوب سکتور 

مساعدت می نماید.

پروژۀ تقويت سکتور مالى )۸ ميليون 
دالر کمک بالعوض بانک جهانی(: 
ملى  ستراتیژى  اهداف  پروژه  این 
انکشافى افغانستان را، که بر تأسیس 
یک سکتور مالى عصری و رقابتى 
از  کند.  مى  حمایت  میباشد،  استوار 
د  کادری  ظرفیت  پروژه  این  طریق 
سیستم  عرصه  در  بانک  افغانستان 
)نظارت  معلوماتی  تکنالوژی  های 
غیر مستقیم و مدیریت منابع بشری( 
تعدادی  پروژه  این  مینماید.  تقویت 
را  ضروری  مالی  های  زیربناء  از 
نیز ایجاد خواهد نمود، که در زمینه 
دهی  راپور  اژانس  ایجاد  از  میتوان 
و  اعتبارات  ثبت  اژانس  اعتبارات، 
نام  افغانستان  بانکدارى  انستیتیوت 
مالی  و  بانکداری  انستیتوت  برد. 
افغانستان رسماً در دهم ماه قوس سال 

۱۳۸۹ افتتاح گردید.

ادارۀ  این پروژه،  همچنان از طریق 
جهانی  بانک  گروپ  مالی  انکشاف 
د  برای  را  تخنیکی  کمکهای  نیز 
افغانستان بانک جهت ایجاد زیربنای 
های اساسی سکتور مالی در کشور،  
راپور  اژانس  )اول(  مینماید:  فراهم 
دهی اعتبارات، که این امر معلومات 
را به قرضه دهندگان فراهم میسازد، 
قرضه  مورد  در  احتمالی  خطر  تا 
ارزیابی  دقیق  گونه  به  را  گیرندگان 
و  کریدت  ثبت  سیستم  )دوم(  نمایند، 
قرضه  موضوع  این  که  تضمینات 
از  تا  میسازند،  قادر  را  دهندگان 
دارایی های قرضه گیرندگان منحیث 

ضمانت استفاده به عمل آورند.

المللی  بین  مالی  ادارۀ  همکاریهای 
در این دو پروژه شامل فراهم اوری 
دافغانستان  برای  تخنیکی  کمکهای 
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قانون  تطبیق  جهت  بانک 
دهی  قرضه  معامالت  مصؤن 
قروض  دهی  راپور  مقرره  و 
در  همچنان  اداره  این  میباشد. 
قانون  بهترین  مسوده  ترتیب 
را  الزم  همکاری  دهی  اجاره 

فراهم نموده است.

تکنالوژی  متخصص  موسسه 
معلوماتی که مسؤولیت اجرای 
این  بیشتر از ۶۰ فیصد امور 
پروژه را دارد در ماه اکتوبر 
استخدام  میالدی   ۲۰۱۱ سال 
این  پروسه  اکنون  و  گردیده 
میرود.   پیش  بخوبی  امور 
اعتبارات  ن  کرد  راجستر 
اپریل  ماه   ۱۵ در  منقول 
سالجاری اغاز گردید. پروسه 
تدارکاتی استخدام یک مؤسسه 
و  تطبیق  غرض  متخصص 
راپور  اژانس  نمودن  عملی 
اندازی  راه  اعتبارات  دهی 

گردیده است.

های  مارکيت  انکشاف  پروژه 
ميليون   ۲۲( افغانستان  جديد 
بانک  بالعوض  کمک  دالر 
تطبیق  پروژه  این  جهانی(: 
انکشاف  امتحانی  برنامه  یک 
مرکز  چهار  در  را  تجارت 
عمده فعالیتهای تجاری، چون: 
مزارشریف،  کابل،  شهرهای 
حمایت  هرات،  و  اباد  جالل 
مینماید. از طریق این پروژه، 
متذکره  مراکز  در  تشبثات 
راجع  را  ضروری  معلومات 
اورده،  بدست  ها  مارکیت  به 
بلند  متشبثین  تولیدات  کیفیت 

رفته، ظرفیت تولیدات تشبثات 
تقویت یافته و انان اگاهی الزم 
جدید  تکنالوژی  مورد  در  را 
بدست میاورند. همچنان زمینه 
انکشاف و تطبیق پالنهای کاری 
بخاطر حضور بیشتر متشبثین 
مارکیتهای  در  خصوصی 
)صادراتی(  خارجی  و  داخلی 
پروژه  هدف  میگردد.  فراهم 
جدید  های  مارکیت  انکشاف 
از  حمایت  مشخصاً  افغانستان 
و  خصوصی  متشبث   ۷۵۰
طریق  از  تجار  اتحادیه    ۱۰
برای  مشترک  سهم  میکانیزم 
انکشاف  خدمات  به  دسترسی 
تجارت، میباشد.  قرار است از 
طریق این پروژه ۱۵۰۰ شغل 
و زمینه کاری در کوتاه مدت 
زمینه  نیز  اینده   در  و  ایجاد 
گردد.  فراهم  بیشتر   اشتغال 

ادارۀ  توسط  پروژه  این 
وزارت  در   پروژه  مدیریت 
تطبیق  صنایع  و  تجارت 
عمومی  ریاست  میگردد.  
خصوصی  سکتور  انکشاف 
منحیث نهاد مسؤول تطبیق این 
پروژه میباشد.  ادارۀ مدیریت 
است.   فعال  اکنون  پروژه  این 
سهولت انکشاف مارکیت های 
بین  مؤسسه  یک  توسط  جدید 
داوطلبی  طریق  از  که  المللی 
میگردد،  استخدام  رقابتی 
البته  که  شد،  خواهد  پیشبرده 
مؤسسه  این  استخدام  پروسه 
است  قرار  و  شده  اندازی  راه 
سالجاری  جون  ماه  اوایل  الی 

تکمیل گردد.

جهت  سريع  پاسخ  پروژۀ 
مالی  سکتور  وضعيت  بهبود 
ميليون   19( افغانستان 
بانک  بالعوض  کمک  دالر 
افغانستان  د  برای  جهانی(: 
فراهم  را  زمینه  بانک 
ده  مالی  وضعیت  تا  میسازد، 
به  مطابق  را  تجارتی  بانک 
معیارهای بین المللی بصورت 
دقیق مورد ارزیابی و بررسی 
این  تفتیش  نتیجه  دهد.  قرار 
بانک تجارتی سبب خواهد  ده 
گردید تا پالن های عملی جهت 
رفع نواقص و ضعف های که 
افغانستان  د  نظارت  روند  در 
میگردد،  شناسایی  بانک 
گردد. عالوتآ،  و عملی  طرح 
ملی  سیستم  ساختن  مدرنیزه 
تادیات به هدف کاهش اجرای 
که  نقدی  بصورت  معامالت 
ترین  عمده  حاضر  درحال 
در  ُستد  و  داد  اجرای  وسیله 
افغانستان  محسوب میگردد، و 
نیز تغییر آن به سیستم تادیات 
الکترونیکی، از طریق کارت 
این  دیگر  هدف  موبایل،  یا  و 
پروژه  میرود.   بشمار  پروژه 
مذکور همچنان بمنظور افزایش 
فنون  و  مهارت  به  دسترسی 
انستیتوت  بانکداری،  سکتور 
بانکداری و مالی افغانستان را 
فعالیتهای  در عرصه گسترش 
ان انستیتوت همکاری مینماید.  

ده  فعالیتهای  تفتیش  روند 
نوامبر  ماه  در  تجارتی  بانک 
اغاز  میالدی   ۲۰۱۱ سال 

هدف پروژه انکشاف مارکيت های جديد افغانستان تطبيق يک برنامه امتحانی انکشاف تجارت را در چهار مرکز عمده فعاليتهای تجاری، چون: شهرهای 
اباد و هرات، حمايت مينمايد. کابل، مزارشريف، جالل 
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گردیده که این پروسه بصورت دوامدار 
بانک  شش  )تفتیش  بررسی  ونزدیک 
تکمیل، تفتیش یک بانک اکنون جریان 
داشته و سه بانک متباقی در ماه اپریل 
ترتیب  است.  گردیده  میشوند(  تفتیش 
سایر  و  دواطلبی  اسناد  سازی  اماده  و 
تادیات  مدرن سازی سیستم  مشخصات 
)سویچ تادیات از طریق موبایل، کارت 
– RTG, ACH, CSD( اکنون زیر 
کار است.  قرار است اسناد دواطلبی در 

ماه اپریل سالجاری اعالن گرددد.

ايجاد  و  تقاعد  سيستم  ادارۀ  پروژۀ 
افغانستان  اجتماعی  مصؤنيت  شبکه 
بالعوض  کمک  دالر  ميليون   7،۵(
ظرفیت  پروژه  این  جهانی(:  بانک 
بهبود  را  دولتی  مامورین  تقاعد  اداره 
تقاعدی  طرح  موثریت  تا  بخشیده، 
اصالح شده را برای کارمندان خدمات 
دولتی تضمین نماید. همچنان این پروژه 
چارچوب پالیسی را جهت دریافت شیوه 
های مؤثر برای ایجاد شبکه مصئونیت 
اجتماعی ترتیب نموده و بر اساس آن، 
خانواده  برای  را  امتحانی  برنامه  یک 
هدف  نماید.  می  تطبیق  نیازمند  های 
کارمندان  ظرفیت  رشد  پروژه  این 
و  شهدا  اجتماعی،  امور  کار،  وزارت 
برنامه  بتوانند  انها  تا  میباشد  معلولین 
های مصؤنیت  و شبکه  متقاعدین  های 

اجتماعی را عملی نمایند.

قوانین  مسوده  متقاعدین،  بخش  در 
فعالیت ریاست  پروسیجر های  و  جدید 
ایجاد  پروسه  گردیده،  ترتیب  متقاعدین 
اغاز  معلوماتی  تکنالوژی  جدید  سیستم 
های  کمپاین  و  میرود  پیش  بخوبی  و 
های  کورس  و  معلومات  تشریک 
و  عمده  همکاران  برای  اموزشی 
گردیده  اندازی  راه  پروژه  این  کلیدی 
فعالیتها  است.  قرار است بخش اعظم 
اواسط سال ۲۰۱۳ میالدی تکمیل  الی 
گردد.  عمده ترین کار های سال اینده 
متقاعدین  ریاست  تعمیر  ترمیم  شامل: 
کابل، نصب سیستم تکنالوژی معلوماتی 
جدید، تکمیل نصاب متقاعدین و فراهم 
کارکنان  برای  اموزش  زمینه  اوری 
ریاست متقاعدین در زمینه پیشبرد امور 

و پروسیجرهای جدید میباشد.  

در بخش شبکه های مصئونیت اجتماعی، 
شاخص های شناسایی اشخاص مستحق 
امتحانی  مرحله  دور  دو  و  تشخیص 
از طریق  است.  گردیده  تطبیق  نیز  ان 
برای  نقدی  امتیازات  امتحانی،  مرحله 
فامیل مستحق و  از چهار هزار  بیشتر 
در  محلی  شوراهای  طریق  از  نیازمند 

چهار ولسوالی، ازجمله در  سه والیت 
توزیع  بدخشان(،  و  بادغیس  )کابل، 
گردیده است.  ارقام و معلومات راجع 
از  نیازمند  و  مستحق  های  خانواده  به 
این ولسوالی ها جمع اوری و در یک 
دیتابیس  مرکزی که بوسیله این پروژه 
طرح گردیده است، ثبت میگردد.  کار 
چگونگی  و  امتحانی  مرحله  ارزیابی 
میکانیزم  طریق  از  عملیاتی  مشکالت 
جدید تکمیل گردیده است.  در حالیکه 
امتحانی  مرحله  این  جامع  دریافتهای 
اماده   ۲۰۱۲ سال  اپریل  ماه  اخیر  الی 
میگردد، دریافتهای ابتدایی نشان میدهد 
که پروسه شناسایی و توزیع کمکها از 
طریق سهم بیشتر اهالی قراء و قصبات 
زمان  درعین  میتواند.  یافته  بهبود 
نتایج  با  روشنی  در  متذکره  وزارت 
ایجاد  روی  ان،  پیشنهادات  و  ارزیابی 
تا  میکند  کار  های ضروری  میکانیزم 
ایجاد  غرض  الزم  تدابیر  ان  براساس 
ان  امتحانی  کردن  عملی  و  ستراتیژی 
با  نقدی  کمکهای  دادن  ارتباط  جهت 
برنامه های اگاهی دهی تغذی در قراء 
و قصبات مدنظر گرفته شود.  براساس 
بانک  اکنون  افغانستان،  دولت  پیشنهاد 
مالی  کمک  اوری  فراهم  روی  جهانی 
برنامه  بعدی  مرحله  تطبیق  غرض 
پرداخت پول نقد که قرار است در فصل 
گردد،  عملی  میالدی  سالجاری  خزان 

غور نماید.

و  مخابرات  سکتور  انکشاف  پروژۀ 
 ۵۰( افغانستان  معلوماتی  تکنالوژی 
بانک  بالعوض  کمک  دالر  ميليون 
جهانی(: این پروژه به تعقیب یک پروژۀ 
و  تقویت  غرض  سکتور  این  در  قبلی 
گسترش موفقیت ها و دستآوردهای ان 
پروژه و ایجاد زمینه برای تطبیق مرحله 
بعدی ان استوار میباشد. پروژۀ متذکره 
مقررات  اصالحات،  روند  پالیسی 
ستراتیژیک  های  گذاری  سرمایه  و 
ارتباطات  توسعه  جهت  را  زیربنایی 
به  دسترسی  زمینه   و  نموده  حمایت 
خدمات با کیفیت تیلیفونی و انترنتی را 
می  فراهم  کنندگان   استفاده  برای  نیز 
منظور  به  پروژه  این  همچنان،  نماید. 
بهبود عرضه خدمات عامه و مدیریت 
پروگرام ها در سکتورهای ستراتیژیک 
دولت را در عرصه استفاده از تیلیفون 
قرار  حمایت  مورد  انرا  و  داده  توسعه 
سکتور  پروژه،  این  طریق  از  میدهد. 
داشتن  با  محلی  معلوماتی  تکنالوژی 
تعداد بیشتر افراد مسلکی تقویت یافته و 
برای کمپنی های مخابراتی و تکنالوژی 
فراهم  دومدار  حمایت  نیز  معلوماتی 
این  احتمالی  نتایج  از  میگردد. شماری 

پروژۀ شامل موارد ذیل میباشد: افزایش 
استفاده از خدمات تیلیفون در افغانستان 
از ۵۵ فیصد نفوس کشور به ۸۰ فیصد، 
خدمات  از  استفاده  افزایش  فیصد   ۱۰
انترنتی، تمدید ۱۰۰۰ کیلومتر به شبکه 
فراهم  نوری،  فایبر  مخابراتی  ملی 
آوری برنامه های آموزشی برای  حد 
تکنالوژی  بخش  در  افغان   ۱۵۰۰ اقل 
معلوماتی و حمایت حد اقل از ده ارگان 
و  معلومات  عرضه  بمنظور  دولتی 

خدمات از طریق تیلیفون های موبایل.

روند تطبیق این پروژه با در نظر داشت 
اغاز  بخوبی  الزم  های  نیازمندی  همه 
گردیده است.  متخصصین تخنیکی کار 
های خویش را اغاز نموده تا حکومت 
سکتور  پالیسی  تجدید  عرصه  در  را 
مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، بهبود 
انکشاف  برای  مقرارتی  چارچوب 
همکاری  انترنت  و  موبایل  سکتور 

نمایند.
افغانستان بازسازی  صندوق 

منحیث  افغانستان  بازسازى  صندوق 
یک وسیله بخاطر تشریک مساعی میان 
افغانستان براى  جامعه جهانى و دولت 
موثریت بهتر در تالش هاى بازسازى  
از   رود.  مى  بشمار  کشور،  این  در 
 ۳۳ طرف،  این  به   ۲۰۰۲ سال  اوایل 
تمویل کننده بیش از ۵،۱۷ میلیارد دالر 
را )الی ۱۹ ماه مارچ سال ۲۰۱۲(  به 
نتیجه  در  اند.  نموده  تعهد  این صندوق 
منحیث  افغانستان  بازسازی  صندوق 
بودیجه  کننده  تمویل  منبع  بزرگترین 
دولت افغانستان )هم بودیجه عادی و هم 
است.  گردیده  مبدل  انکشافى(  بودیجه 
هاى  پروگرام  از  صندوق  این  حمایت 
ملى، که در اولویت اجندای دولت قرار 
عادی  بودیجه  براى  همچنان  و  دارند، 
در  اصالحات  اجنداى  براى  و  دولت 
ستراتیژى  اهداف  به  نیل  در  پالیسى، 
ملى انکشافى افغانستان سهم فوق العاده 

دارد. 

افغانستان  بازسازى  صندوق  اداره: 
توسط  بانک جهانی منحیث اداره کننده 
ادارى  هئیت  کمیته  میشود.  مدیریت 
متشکل از بانک جهانى، بانک انکشاف  
ملل  و  اسالمى  انکشاف  بانک  آسیایى، 
ملل  انکشافى  پروگرام  و  )یوناما  متحد 
کمیته  میباشد.  مالیه  وزارت  و  متحد( 
هئیت ادارى بشکل منظم تشکیل جلسه 
داده، تا فعالیت هاى روزمرۀ صندوق را 
وارسی و پروژه های جدید را منظور 
متذکره  کنندگان صندوق  تمویل  نمایند. 
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در هر سه ماه تشکیل جلسه 
داده، تا در مورد ستراتیژى 
گسترده با دولت و اداره این 

صندوق بحث نمایند. 

بازسازی  صندوق 
هاى  کمک  و  افغانستان 
مجموعاً  کنندگان:  تمويل 
۳۳ منبع تمویل کننده در ده 
سال گذشته در این صندوق 
کمک  اند.   داشته  سهم 
بعد  کنندگان  تمویل  هاى 
افزایش  از گذشت هر سال 
کنندگان  تمویل  یافته، 
نموده  کمک  به  آغاز  جدید 
سابقه  کنندگان  تمویل  و 
خویشرا  سهمگیرى  سطح 
باوجود  اند.  داده  افزایش 
سال  چند  طى  هم،  این 
»ترجیح  میزان  گذشته، 
هاى  سهمگیرى  شده«  داده 
عمده  عامل  کنندگان  تمویل 
است.  گردیده  بودجه  رشد 
براساس موافقتنامه قوانین و 
بازسازى  مقررات صندوق 
کنندگان  تمویل  افغانستان، 
نصف  از  بیش  به  باید 
شان  ساالنه  هاى  کمک 
»ترجیح« ندهند. هدف این 
امر  این  تضمین  مقررات 
براى  متذکره   صندوق  که 
بودیجه  »دریچه  تمویل 
داراى  که  دولت«  عادی 
حق اولویت مى باشد، وجوه 
کافى داشته باشد. این قاعده 
اطمینان  تا  است،  آن  برای 
از این ناحیه حاصل گردد، 
بازسازی  صندوق  که 
را  کافی  بودجه  افغانستان 
داشته  مصرفی  اقالم  برای 
های  پروژه  تصویب  در  و 
الویتهای  گذاری  سرمایه 
داشته  پذیری  انعطاف  ملی 

باشد.

بوديجۀ  از  حمايت  دريچۀ 
عادی )۲،۵۰ ميليارد دالر 
اکنون  تا  کمک بالعوض(: 
صندوق بازسازی افغانستان 
از  را  دالر  میلیارد   ۲،۴۵
بودیجه عادی دولت  طریق 
پرداخته است. عواید داخلى 
برآورده  براى  هم  هنوز 
دولت،  مصارف  ساختن 
همین  به  باشد.  نمى  کافى 
بازسازی  صندوق  دلیل 
افغانستان  از طریق دریچه 
عادی  بودیجه  از  حمایت 

اساسى  فعالیتهای  دولت، 
عرضه  بشمول  را،  دولت 
خدمات مانند مواظبت های 
صحى، تعلیم و تربیه حمایت 
این  بادرنظرداشت  مینماید. 
امر که ۶۰ فیصد کارکنان 
ملکی  مامورین  را  دولتى 
تشکیل  معلمین  بخصوص 
معارف  وزارت  دهد،  مى 
فیصد   4۰ مجموع  در 
صندوق  مجموعى  منابع 
را  افغانستان  بازسازی 
میرساند. وزارت  بمصرف 
امور  عامه،  صحت  هاى 
امور  و  کار  خارجه، 
تحصیالت  و  اجتماعى 
گان  گیرنده  از  نیز  عالی 
بشمار  صندوق  این  عمده 
یاد  باید  همچنان  روند.  مى 
دریچه  منابع  که  شد  آور 
عادی،  بودیجه  از  حمایت 
صندوق بازسازی افغانستان 
پرداخت معاشات در حدود 
دولتى  کارمند  فیصد   6۲
والیت   ۳۴ در  را  ملکی 
کشور تامین مى نماید. علت 
حمایت  دریچه  سهم  کاهش 
از بودیجه عادی در مجموع 
افزایش  دولت،  بودیجه 
ثابت ساالنه در هزینه هاى 
میباشد.  دولت  عملیاتى 
دریچه  هم،  این  باوجود 
عادی  بودیجه  از  حمایت 
در حدود نصف هزینه هاى 
غیر امنیتى دولت را تمویل 

مى کند. 

دريچه سرمايه گذارى: این 
گذشته  سال  دو  در  دریچه 
محدوده  و  اندازه  نظر  از 
به طور فوق العاده افزایش 
سال  دو  طی  است.  یافته 
 )۱۳۸۹ و   ۱۳۸۸( گذشته 
در  گذاری  تعهدات سرمایه 
بودجه  تعهدات  به  مقایسه 
است.  گردیده  بیشتر  عادی 
دریچه  تادیات  میزان 
صندوق  گذاری  سرمایه 
الی  افغانستان  بازسازی 
سال ۲۰۱۲  مارچ  ماه   ۱۹
میباشد.   فیصد   ۵۳ میالدی 
و  تعهدات  باوجودیکه 
تادیات در اغاز سال ۱۳۹۰ 
این  اما  بود،  بطی  خیلی 
سال  این  اواخر  در  روند 
بطور قابل مالحظه افزایش 
یافت. میزان بلند  تادیات و 
پرداخت منابع مالی صندوق 

بازسازی افغانستان به دلیل 
سکتور  در  گذارى  سرمایه 
ها میباشد.  برنامه های ملی 
انکشاف دهات مانند برنامه 
برنامه  ملى،  همبستگى 
و  ها  روستا  دسترسی 
معارف، از طریق صندوق 
بطور  افغانستان  بازسازی 
گردیده  حمایت  العاده  فوق 

است. 

در اخیر سال ۱۳۹۰ بیشتر 
طریق  از  پروژه   ۲۳ از 
صندوق بازسازی افغانستان 
ارزش  که  گردیده  تمویل 
 ۵۴۰،۰۵ انان  مجموعی 
میلیون دالرمیباشد. جزییات 
فعالیت هاى سرمایه  مکمل 
ربع  راپورهاى  در  گذارى 
بازسازی  وارصندوق 
صفحه  این  در  افغانستان  

انترنیتى موجود مى باشد:
www.worldbank.org/artf  

و  ايبک  کابل،  برق  پروژۀ 
ميليون   ۵7( مزارشريف 
بالعوض(:  کمک  دالر 
هدف از این پروژه عبارت 
اعتماد  قابل  برق  تامین  از 
و با کیفیت برای مشترکین 
در ساحات مورد نظر شهر 
مزار  و  ایبک،  کابل،  های 
پروژه  این  است.  شریف 
را  هایی  گذاری  سرمایه 
ساختن  برآورده  بمنظور 
خواهد  حمایه  ذیل  اهداف 
شبکه  تقویه   )۱( کرد: 
ذریعه  پائین  ولتاژ  توزیع 
بازسازی و بهبود زیربنای 
در  افتاده  کار  از  و  کهنه 
کابل  حصص  بعضی 
قابلیت  افزایش  بمنظور 
انرژی  کیفیت  و  اعتماد 
در  آن  خدمات  و  برق 
نیز  و  نظر  مورد  ساحات 
اداره  حسابدهی  شدن  بهتر 
اعمار   )۲( میباشد.  برق 
سب ستیشن جدید ۲۰/۲۲۰ 
 ۲۰ های  لین  و  کیلوولت 
آن  به  مربوط  ولت  کیلو 
انرژی  تا  ایبک  شهر  در 
و  اعتماد  قابل  کیفیت،  با 
شبکه  طریق  از  را  متداوم 
ایبک  شهروندان  به  برق 
فراهم گردد. )۳( بازسازی 
انتقالی  تسهیالت  تقویه  و 
ولتاژ  توزیع  های  شبکه 
مزار  در  پائین  و  متوسط 

بــــازســــازی  صــــنــــدوق 
)ARTF ( افغانستان 

اپريل  ماه  در  صندوق  اين 
مــيــالدی   ۲۰۰۲ ســــال 
مؤقتی  وسيله  يک  منحيت 
ــل مــعــاش  ــوي ــم ت غــــرض 
ايجاد  مــلــکــی  ــن  ــامــوري م
اکنون  ولی  بود.   گرديده 
يکی  منحيث  صندوق  اين 
مهم  و  ــريــن  ت عــمــده  از 
تمويل  جهت  وسيله  ترين 
بودجه  مصارف  تنها  نه 
ملی  برنامه  بلکه  عــادی 
ملی  انکشاف  ستراتيژی 
گرديده  مبدل  افغانستان 
است.  اهداف اين صندوق 

ميباشد: ذيل  قرار 

ملی  بـــودجـــه  ــت  ــوي ــق ت  -
وسيله  ــه  ــگــان ي مــنــحــيــث 
برنامه  ســازی  هماهنگ 
انکشافی  اهـــداف  ــا  ب هــا 

 . ملی

شفافيت  اصــل  تقويت   -
مــورد   ر  د  جــوابــدهــی  و 
از  ــاده  ــف ــت اس چــگــونــگــی 

بازسازی. کمکهای 

اضافی  فــشــار  کــاهــش   -
ــت مــحــدود  ــي ــــاالی ظــرف ب
عين  در  و  دولت  موجوده 
تقويت  ــرای  ب تــالش  حــال 

ظرفيتها. تدريجی 

با  هماهنگی  تــقــويــت   -
در  ـــان  گ ــده  ــن ــن ک ــل  ــمــوي ت
کمکهای  ـــای  ه ــه  ــرص ع
روی  های  گفتگو  و  مالی 

انان. های  پالسی 
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در  پروژه  این  برعالوه،  شریف. 
مربوط  ادارات  های  ارتقای ظرفیت 
مراقبت  حفظ  و  فعالیت  عرصه  در 
خواهد  کمک  توزیعی  های  سیستم 
کرد و نیز در ایجاد و فعالیت مرکز 
به  آن  واگذاری  و  صارفین  خدمات 
ساحه  در  برشنا شرکت  افغانستان  د 

مورد نظر، مساعدت خواهد کرد. 

 این پروژه برای بار دوم بتاریخ ۱۹ 
 ۳۰ مدت  برای   ۲۰۱۱ سپتمبر  ماه 
برای  را  زمینه  تا  گردید،  تمدید  ماه 
فعالیتهای پالن  تطبیق و تکمیل همه 
شده ان فراهم  و اهداف انکشافی این 
نسبت  به  گردد.  حاصل  نیز  پروژه 
دادی  قرار  مؤسسه  موجودیت  عدم 
تأخیر چشمگیری در بعضی فعالیتها، 
تحویل  و  کار  کیفیت  تصدیق  مانند: 
دهی ان به مسؤولین، پروسه راپور 
ولی  گردید،  رونما  تادیات،  و  دهی 
استخدام  قراردادی  مؤسسه  اکنون 

گردیده است.

برق  توزیع  شبکه  ساختمانی  کار 
در کابل اکنون تکمیل گردیده است.  
به دلیل  این در حالیست که سکتگی 
مشکالت دسترسی به ساحات اعمار 
زیربناء ها بخصوص دریافت جواز 
از طریق ښاروالی کابل، سایر دوایر 
ذیربط و مالکین جایداد ها و پایه های 
پروسه  این  کندی  سبب  نیز  سمنتی 

گردیده است.  

هفتم  نمبر  جکشن  اعمار  کار  روند 
لین  طریق  از  امتحانی(  )پروژه 
تمدیدی مزار شریف تکمیل و بتاریخ 
میالدی   ۲۰۱۰ سال  جون  ماه   ۲۰
این  به  ترانسفرامر   ۲۰ اتصال  با 
جکشن فعال گردید.  بیشتر از ۴۵۰۰ 
بطور  جدید  لین  از طریق  مشترکین 
مستفید  برق  انرژی  از  ساعته   ۲۴
متعاقباً  پروسه  این  اما  اند،  گردیده 

مشترکین  تعداد  و  پیشرفته  کندی  به 
نگردیده  وصل  جکشن  این  به  جدید 
اند.  این پروسه بدلیل عدم موجودیت 
و  وسایل  سایر  و  سمنتی   های  پایه 
لوازم مورد نیاز محدود گردیده است.  
عدم موجودیت پایه های برق رسانی 
این پروژه را متأثر  سمنتی پیشرفت 
ساخته، این در حالیست که مواد مورد 
خریداری،  هندوستان  از  ضرورت 
بارگیری واکنون به افغانستان ارسال 

گردیده است. 

دیزاین ساختمان های سب ستیشن در 
ایبک و مزار شریف تکمیل و منظور 
گردیده است.  کار نصب سوچبورد 
فیصد   ۶۱ ایبک  شهر  ستیشن  سب 

تکمیل و یک ترانسفارمر به ظرفیت 
در شهر  کار  محل  به  میگاوات   ۱۶
کار  است.   گردیده  انتقال  نیز  ایبک 
شهر  ستیشن  سب  تعمیر  ساختمان 
اتاق کنترول، ذخیره  با داشتن  ایبک 
گاه و سوچ مرکزی ۸۰ فیصد تکمیل 
شهر  در  ساختمانی  کار  است.  شده 
گردیده  تکمیل  کامالً  مزارشریف 
کار   سرما  فصل  اثر  در  اما  است.  

بطی پیش میرود. 

برق  سکتور  انکشاف  پروژۀ 
کمک  دالر  ميليون   ۶۰( افغانستان 
بالعوض(: این پروژه در دو عرصه 
ذیل دولت افغانستان را کمک میکند: 
)۱( افزایش دسترسی به برق شبکه 
که  برق  کمیت  افزایش   )۲( عمومی 

شهری  مراکز  در  صارفین  برای 
جبل  و  گلبهار  چاریکار،  پلخمری، 
پروژه  این  میگردد.  مهیا  السراج 
شامل بر سه بخش: بازسازی سیستم 
انتقال  سوچبورد  بازسازی  توزیع، 
برق از بند های برق نغلو و ماهیپر و 
ارتقای ظرفیت های ادارات و کمک 
در ادارۀ پروژه با وزارت انرژی و 
چوکات  در  پروژه  این  میباشد.  آب، 
وزارت انرژی و آب یک واحد جدید 
صرفه  و  موثریت  بهبود،  جهت  را 
این  مینماید.  ایجاد  برق  در  جویی 
پروژه به هزینه مجموعی ۶۰ میلیون 
و  بود  گردیده  دیزاین  و  طرح  دالر 
میلیون  با هزینه ۳۵  ان  اول  مرحله 
پیشنهادی  طرح  گردید.  آغاز  دالر 
باقیمانده  پول  دالر  میلیون  برای ۲۵ 
توسط هئیت مدیره صندوق بازسازی 
سالجاری  جنوری  ماه  در  افغانستان 
ترتیب  بدین  که  گردید،  منظور 
پروژه  این  پیشنهادی  هزینه  مجموع 
فراهم گردید. مدت تطبیق این پروژه 
به یکسال دیگر، یعنی ۳۱ ماه جوالی 
۲۰۱۳ تمدید گردید، که این امر سبب 
های  سوچ  مجدد  احیای  کار  تکمیل 
بند های برق نغلو و ماهیپر  دستگاه 

نیز میگردد.

نقشه سیستم توزیع برق در شهر های 
و  السراج  جبل  گلبهار،  چاریکار، 
مشاورین  توسط  و  دیزاین  پلخمری 
کار  است.   گردیده  منظور  تخنیکی 
اکثریت  خریداری  و  گدام  ساختمانی 
گردیده  تکمیل  نیاز  مورد  لوازم 
بدلیل  ها  کانتینر  بعضی  انتقال  ولی 
کراچی  بندر  در  ترانزیتی  مشکالت 
معطل گردیده است. پایه های سمنتی 
جدید دیزاین و یک فابریکه، که پایه 
مشخصات  به  مطابقت  در  را  ها 
مورد ضرورت تولید نماید، شناسایی 
های  پایه  ساختن  پروسه  و  گردیده 
سمنتی بطور امتحانی از ماه جوالی 

اصلی  اهداف  از  “یکی 
سکتور  انکشاف  پروژۀ 
دسترسی  افزایش  برق 
برق  به  مردم  بیشتر 

” . شد میبا
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قرار  است.   گردیده  اغاز 
است کار تولید پایه های مورد 
ضرورت برای شهر پلخمری، 
مورد  مواد  صورتیکه  در 
ضرورت کمبود نکند، در طی 

هشت ماه اینده تکمیل گردد. 

ستیشن  سب  ساختمانی  کار 
شهر  ولت  کیلو   ۲۰/۲۲۰
چاریکار، که قرار بود توسط 
تمویل گردد،  هندوستان  دولت 
اخیراً  است.   شده  معطل 
هندوستان  حکومت  کابینه 
کار  و  دیزاین  که  نمود  اعالن 
های  ستیشن  سب  ساختمانی 
را  دوشی  و  چاریکار  شهر 
تمویل مینماید. این در حالیست 
که کار عملی ان عنقریب اغاز 
اب  و  انرژی  وزارت  گردد.  
پیشنهاد نموده، تا بانک جهانی 
سیار  احداث یک سب ستیشن 
برق  مؤقت  توزیع  غرض  را 
با  است  قرار  محالتیکه  به 
اساسی  ساختمان  شدن  تکمیل 
چاریکار  شهر  ستیشن  سب 
نماید.  در  تمویل  فعال گردد، 
در  جهانی  بانک  حاضر  حال 
وزارت  با  مشترک  مساعی 
انرژی و اب مصروف بحث و 
تبادل نظر در مورد چگونگی 
سیار  ستیشن  سب  این  تمویل 
این  موجود  بودیجه  طریق  از 

پروژه میباشند. 

قرار  پروژه  این  طریق  از 
موثر  استفاده  دیپارتمنت  است 
چوکات  در  برق  انرژی  از 
ایجاد  اب  و  انرژی  وزارت 
این  انجنیران  معاش  گردد.  

انرژی  در وزارت  دیپارتمنت 
تخنیکی  مشاور  بشمول  اب  و 
اواخر  این  در  که  اداره  این 
کمک  به  گردیده،  استخدام 
میشود.   پرداخته  جهانی  بانک 
تقویت  پروژه  این  هدف 
توانمندی های دولت افغانستان 
بخاطر گنجانیدن استفاده موثر 
از انرژی برق منحیث عنصر 
انکشافی  ستراتیژی  در  کلیدی 
برق و حل معضله قیمت گزاف 
میباشد.  مشتریان  باالی  برق 
وزارت  در  دیپارتمنت  این 
انرژی و اب تحت نظر مشاور 
استفاده مؤثر از انرژی برق با 
داشتن سه انجنیر، ایجاد گردیده 
سه  استخدام  پروسه  است.  
انجنیر دیگر فعالً جریان دارد.  
سه  برای  داوطلبی  اوارق 
دسمبر  ماه   ۱۷ بتاریخ  پروژه 
دریافت  میالدی   ۲۰۱۱ سال 
بدلیل  اما  اند  گردیده  باز  و 
کافی  ظرفیت  موجودیت  عدم 
روند  برق  و  اب  وزارت  در 
تکمیل این پروسه بطور بطی 
پیش میرود.  پروسه تدارکاتی 
استخدام بخش ارتباطات عامه 
میرود.   پیش  اهسته  بطور 
از  مؤثر  استفاده  دیپارتمنت 
یکتعداد  تفتیش  برق  انرژی 
بلند منزل ها را انجام داده اند.  
انرژی  استفاده  سروی خانوار 
برق نیز تکمیل گردیده و نتایج 
که  میدهد  نشان  سروی  این 
هستند،  برق حاضر  مشترکین 
تا در مقابل برق با کیفیت پول 
اگاهی  بیشتر پرداخته و مردم 
مؤثر  استفاده  مورد  در  نسبی 
بدیل  تدابیر  و  برق  انرژی  از 

دارند.  

بعد از اندکی سکتگی، پروسه 
قرار  تدارکاتی خرید و نصب 
 ۱۱۰ جکشن  بازسازی  داد 
ابی  برق  های  بند  ولت  کیلو 
تکمیل  اکنون  ماهیپر  و  نغلو 
 ۱۰ بتاریخ  ان  داد  قرار  و 
میالدی   ۲۰۱۱ سال  اکتوبر 
انتقال  پروسه  گردید.  تفویض 
اکنون  وسایل مورد ضرورت 
جریان دارد.  قرار است، در 
جدی  مشکل  کدام  صورتیکه 
در تطبیق این پروژه رخ ندهد، 
این قرار داد در ۱۸ ماه، یعنی 
 ۲۰۱۳ سال  اپریل  ماه  الی 

میالدی تکمیل گردد. 

وزارت  پیشنهاد  براساس 
این  ساختار  اب  و  انرژی 
از  که  گردیده،  تجدید  پروژه 
طریق بخش کمکهای تخنیکی 
تمویل  مصارف  پروژه  این 
مدیریت  تخنیکی  مشاورین 
برق  سکتور  پروژه  سه  هر 
برق  سکتور  انکشاف  )پروژه 
اضطراری  پروژه  افغانستان، 
بازسازی سکتور برق، پروژه 
برق کابل، ایبک، مزارشریف( 
پروژه  مشاورین  همچنان  و 
مرکزی  آسیای  از  برق  انتقال 
تمویل  جنوبی،  آسیای  به 

میگردد.

پروژۀ بهبود سرک های شهر 
کمک  دالر  ميليون   1۸( کابل 
بالعوض(: هدف پروژه بهبود 
های  جاده  در  ترافیک  جریان 
اساسی  های  وقسمت  عمده 

اکنون تکميل گرديده است. السراج و پلخمری  ديزاين سيستم توزيع برق برای شهرهای چاريکار، گلبهار، جبل 
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سرک های شهر کابل میباشد. 
این پروژه تقریباً ۱۲ کیلو متر 
را  شهر  موجوده  های  سرک 
احیاء و بازسازی نموده، جوی 
ها و راه رو های کنار سرکها 
خواهد  احیاء  یا  و  احداث  را 
کرد، در چهارراهی های عمده 
و  اعمار  ترافیکی  های  جدول 
را  ها  جاده  کنار  های  چراغ 
مشاور  نمود.  خواهد  نصب 
توپوگرافیک،  سروی  تطبیقی 
تحقیقات جیو تخنیکی و طرح 
نقشه برای ۷۵ کیلو متر جاده 
تحت قرار داد شان را تکمیل 
نموده و آن را به شاروالی کابل 
جهت اخذ تایید نهایی فرستاده 
است. از طریق این پروژه ۱۲ 
کیلو متر سرکهای موجود در 
میگردد.  بازسازی  کابل  شهر 
قابل  پیشرفتهای  پروژه  این 
مالحظه را در این ربع داشته، 
تکمیل و  تقریباً  که کار عملی 
اواسط  الی  ان  تادیات  میزان 
ماه مارچ سالجاری میالدی به 
اخرین قسط  فیصد رسید.   ۸۱
مشاور  و  دادی  قرار  مؤسسه 
تخنیکی طی مراحل گردیده و 
قرار است الی اخیر ماه اپریل 
پرداخته  میالدی  سالجاری 

شود.

درخواست  افغانستان  دولت 
جدید را غرض اجرای مرحله 
سرکهای  بهبود  پروژه  دوم 
 ۴۵ ارزش  به  کابل  شهر 
غرض  و  ترتیب  دالر  میلیون 
دریچه  طریق  از  تمویل 
صندوق  گذاری  سرمایه 
ارسال  افغانستان  بازسازی 
افغانستان  دولت  است.  نموده 
در حال حاضر مشغول فراهم 
مرحله  ارتباطی  بودجه  اوری 
میباشد.   پروژه  این  جدید 
مشاورین  استخدام  پروسه 
جهت اماده گی برای طرح و 
دیزاین مرحله بعدی این پروژه 
فراهم  از  پس  و  گردیده  اغاز 
ضروری  مالی  منابع  اوری 
نهایی میگردد.  شاروال کابل 
و  کابل  شهر  انکشافی  دیدگاه 
بعدی سرکهای شهری  مرحله 
را که در الویت قرار دارد، با 
کارمندان بخش انکشاف پایدار 
فبروی  ماه  در  جهانی  بانک 
شهر  در  میالدی  سالجاری 

واشنگتن شریک ساخت.    

مزرعه  در  آب  تنظيم  پروژه 
کمک  دالر  ميليون   ۴1(
پروژۀ  این  بالعوض(: 
گردیده  طرح  طوری  امتحانی 
در  را  اب  منابع  مدیریت  تا 
هرات،  بشمول  والیت:  پنج 
بامیان، ننگرهار، بلخ و کابل، 
که در بر گیرنده ۱۷۵ پروژه 
ت�قریباً  مس�اح�ت  در  فرع�ی 
۵۰۰۰۰ هکتار زمین میباشد، 
حمایت و همکاری نماید. قرار 
زراعتی  محصوالت  است 
این  پوشش  تحت  ساحات  در 
پروژه از طریق استفاده موثر 
یابد.  این پروژه  اب، افزایش 
اب  مدیریت  )الف(  بخش:  سه 
سازی،  نهادینه  )ب(  مزرعه، 
کارمندان  ظرفیت  ارتقای 
و  ابیاری  زراعت،  وزارت 
مدیریت،  )ج(  و  مالداری 

پروژه  نظارت  و  ارزیابی 
میباشد.  بخش الف این پروژه 
دارای سه بخش فرعی: )اول( 
های  اتحادیه  تقویت  و  ایجاد 
و  بهتر  مدیریت  جهت  ابیاری 
های  زیربنا  مراقبت  و  حفظ 
زیربنا  بهبود  )دوم(  ابیاری، 
ابیاری  سیستم  فزیکی  های 
جهت  محلی(  های  )شبکه 
توزیع  و  ضایعات  کاهش 
عادالنه اب و )سوم( بلند بردن 
شیوه  مورد  در  عامه  اگاهی 
از  جویی  صرفه  بهتر  های 
های  سیستم  ایجاد  بشمول  اب 
مؤثر ابیاری و تدابیر اقتصادی 

صرفه جویی از اب، میباشد.

از بدو اغاز این پروژه در ماه 
تیم  پنج   ،۲۰۱۱ سال  مارچ 
کارهای  و  استخدام  ساحوی 
عملی خویش را در ساحه اغاز 
نموده اند.  مجموعاً ۶۰ اتحادیه 
ابیاری تاکنون در این حوزه ها 
تشکیل گردیده است.  از جمله 

شبکه  تخنیکی  سروی   ۱۷۵
تکمیل  ان   ۲۰ ابیاری،  های 
گردیده و دیزاین های ۳ شبکه 
و  ترتیب  نیز  ابیاری  امتحانی 
پالنهای  است.  گردیده  اماده 
تحفظ محیط زیست و مدیریت 
 ۱۰ برای  اجتماعی  امور 
گردیده  ترتیب  )ساحه(  اسکیم 
است. تفاهمنامه همکاری میان 
و  ابیاری  زراعت،  وزارت 
تربیوی  انستیتوت  و  مالداری 
الهور  شهر  در  اب  مدیریت 
همه  اموزش  جهت  پاکستان 
وزیر  توسط  پروژه  کارمندان 
ماه   ۳۰ بتاریخ  وزارت  ان 
میالدی   ۲۰۱۱ سال  اگست 
گروپ  اولین  گردید.  امضاء 
شمول  به  پروژه   کارمندان 
ابیاری  ریاست  کارمند  یک 
وزارت، طی دو دور ، کورس 
های اموزشی ۴۵ روزه را در 
انستیتوت تربیوی مدیریت اب 
در شهر الهور پاکستان تکمیل 
اخرین  است  قرار  و   نموده 
گروپ کورسهای اموزشی را 
در ماه اپریل سالجاری میالدی 

فرا گیرند.

دالر  میلیون   ۴،۵ مجموعا 
الی  پروژه  این  طریق  از 
 ۲۰۱۲ سال  مارچ  ماه   ۱۵
میالدی بمصرف رسیده است. 
بانک  مشترک   هئیت  یک 
تمویل  های  نماینده  جهانی، 
چگونگی  دولت  و  گان  کننده 
این پروژه را از  روند تطبیق 
ماه   ۴ الی  سپتمبر   ۲۱ تاریخ 
نظارت   ۲۰۱۱ سال  اکتوبر 
است  )قرار  نمودند  بررسی  و 
بعدی  مرحله  مشترک  هئیت 
ماه  در  را  بررسی  و  نظارت 
هئیت  این  دهند(.  انجام  اپریل 
ارزنده  پیشنهادات  سلسله  یک 
مسؤل  استخدام  شامل  که  را 
مشاور  و  ها  برنامه  ارشد 
تجربه  داشتن  با  ابیاری  ارشد 
غرض  مزرعه   اب  مدیریت 
اداری  مشکالت  فصل  و  حل 
و  دیزاین  بهبود  و  پروژه  
استخدام  پروسه  سازی  نهایی 
مشاورین بین المللی )تکمیل(، 
استخدام مشاور امور تدارکاتی 
مالی  امور  مشاور  )تکمیل(، 
سازی  نهایی  دارد(،  )جریان 
مؤسسات  استخدام  پروسه 
شامل  و  )تکمیل(  همکار 

بــــازســــازى  صــــنــــدوق 
فعاليت  چگونه  افغانستان 

؟  ميکند
ـــان   ـــده گ ـــن ـــن ـــل ک ـــوي ـــم ت
در  را  خــويــش  کمکهای 
که  واحدى  بانکى  حساب 
جهانى  بانک  اداره  تحت 
قرار  متحده  ـــاالت  آي در 
کميته  پردازند.  می  دارد 
ــورد  م در  ــره  ــدي م هئيت 
پيشنهاد  هــاى  تخصيص 
ماهوار  مجالس  در  شــده 
مى  اتــخــاذ  را  تصاميمى 
مذکور  تصاميم  که  نمايند، 
موافقت  طــريــق  از  بــعــداً 
ـــاى کــمــک هــاى  ــه ه ــام ن
بانک  بين  کــه  بــالعــوض 
افغانستان  دولت  و  جهانى 
به  رســد،  مى  امضاء  به 
ــردد.  وجـــوه مــبــدل مــى گ
شيوه  دو  بــه  ــا   ه کمک 
“دريچه”  دو  طــريــق  از 
گيرد. “دريچه  صورت مى 
عادی  بوديجه  از  حمايت 
“دريـــچـــه  و  ـــــــت”  دول
دريچه  گــذارى”.  سرمايه 
عادی  بوديجه  از  حمايت 
قسمتی  مالی  منابع  دولت 
به  بوديجه عادی دولت را 
امنيتى،  مصارف  استثنای 
مينمايد.  فراهم  سال  هر 
ــذارى  دريــچــه ســرمــايــه گ
بالعوض  مالى  هاى  کمک 
هاى  ــرام  ــروگ پ بــراى  را 
طريقه  از  انکشافى  ملى 
فراهم  انکشافى،  بوديجه 

نمايد. مى 

پروژه  طریق  “از 
مزرعه،  در  آب  تنظیم 
سروی   ۱۷۵ جمله  از 
های  شبکه  تخنیکی 

ان   ۲۰ ابیاری، 
است.” گردیده  تکمیل 
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کابل - افغانستان

ساختن زنان در حین راه اندازی مشاورت در محالت )جریان دارد(، میباشد به 
وزارت زراعت، ابیاری و مالداری ارایه نمود.  البته بعضی از پیشنهادات اکنون 
عملی گردیده است. پس از اماده گی های الزم و تکمیل کورس های اموزشی قرار 
است کار عملی این پروژه در ساحه اغاز و قرار داد های نیز در ماه اپریل عقد 

گردد تا کار اعمار زیربنا ها نیز عمالً اغاز گردد.  

ميليون  افغانستان )1۰۰  در  نتايج  اوردن  بدست  برای  ارتقای ظرفيت  سهولت 
دالر کمک بالعوض(: هدف اساسی این سهولت ارتقای ظرفیت کادری و پیشبرد 
بهتر امور عرضه خدمات در وزارتخانهای مشخص، میباشد. این اهداف از طریق 
سیستم  بهبود  و  ها  ظرفیت  رشد  مشخص  های  برنامه  سلسله  یک  کردن  عملی 
بدست  میباشد،  سیستماتیک  نظارت  و  ها  دستاورد  راپوردهی  شامل  که  اداری 
میاید.  از طریق این پروژه تالشهای دولت براساس برنامه های اولویت ملی در 
عرصه ارتقای ظرفیت های کادری و فراهم اوری خدمات اساسی حمایت مالی 
میگردد. ازطریق این کمک بالعوض مصارف همچون: )الف( اماده گی برای 
کارمندان  استخدام  )ب(  کادری،  ظرفیت  ارتقای  پروگرامهای   تطبیق  و  ترتیب 
مدیریتی و کارمندان مسلکی برای پست های کلیدی در وزارتخانه های مشخص، 
)ج( پروگرام اموزش )انترنشپ( مدیریت، )د( فراهم اوری زمینه اموزش برای 
کارمندان دولتی، )ر( مدیریت پروژه و مصارف ارزیابی و نظارت پروژه ، تمویل 
میگردد. هدف اینست تا از طریق این پروژه مجموعاً ۲۴۰۰ کارمند مسلکی و 
مدیریتی در وزارتخانه های مختلف از طریق قرارداد و انترنشب استخدام گردد.

سهولت ارتقای ظرفیت برای بدست اوردن نتایج در ماه جنوری سالجاری میالدی 
اغاز گردیده و توسط وزارت مالیه و کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات 

ملکی تطبیق میگردد.
 

نوت: تمام ارقام ذکر شده در این سند به دالر امریکایی میباشد.
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