
 

 بـــانـک جــھانی در افغانستان گروپ فعاليتھای 

 ــــــنامــــــــهفصل ١٣٨٨ جدی  
   :مقدمه

ميالدی، ٢٠٠٩در طی سال . افغانستان يک سال پر چالش ديگر را نيز پشت سر گذاشت 
کشور بطور چشمگيربه وخامت گرايد و براساس ارقام سازمان ملل در اين اوضاع امنيتی

ميالدی ٢٠٠٨ميالدی در مقايسه با نيمه اول سال  ٢٠٠٩متحد ناامنی ھا در نيمه اول سال 
افغانھا به پای صندوق ھای ١٣٨٨اسد  ٢٩بتاريخ . دفيصد افزايش يافته بو ۴۵در حدود 

راھی دھی رفته و رييس جمھور خويش را برای دومين بار در تاريخ اين کشور انتخاب
البته پروسه انتخابات و نتايج ان به يک مسله نھايت بحث برانگيز مبدل گرديد، که.  نمودند

با.  افغانھا بطور جدی حل نمايد دولت را وادار ساخت تا سوال مشروعيت خود را در ميان
وجود اوضاع نھايت دشوار و پيچيده، افغانستان دست آوردھای قابل مالحظه نيز داشته که

اکنون تعداد دختران و پسران مکتب نسبت به ھر زمان ديگر در: مھمترين آن ھا عبارتند از
ياد کاھش يافته، افغانطول تاريخ اين کشور بيشتر گرديده، ميزان مرگ و مير اطفال تا حد ز

ً زنان، دسترسی بيشتر به خدمات صحی پيدا نموده و پروگرام ملی ھای بيشتر، خصوصا
انکشاف روستاھای دولت پيشرفت و ترقی ھای چشمگير را در ھزاران قريه در تمام واليات

بر عالوه، پروسه بوديجه سازی بيشتر تقويت يافته و بھبودی. کشور به بار آورده است
با وجود اين ھمه،.  مگير در عرصه ھای مديريت مالی و تدارکات رو نما گرديده استچش

، که بهاداری گسترده نگرانی ھا در مورد بی امنيتی روز افزون، توليد مواد مخدر و فساد
بزرگ فرا راه رشد دولت قرار دارد، و ساير عرصه ھای کليدی، ھاچالش عمده ترينعنوان 

گزارش. افراد ميگردد، تا ھنوز پا برجا باقيمانده است که منتج به رشد و به کار گيری
ساالنه در مورد ميزان فساد از طرف ادارۀ شفافيت بين المللی، افغانستان را دومين کشور

  . معرفی نموده استاداری آلوده با فساد 
  

جنوری سال ٢٨در مورد آينده افغانستان به تاريخ قرار است تا يک کنفرانس بين المللی 
کشور انگلستان ميزبانی اين کنفرانس را بعھده. يالدی در شھر لندن تدوير يابدم ٢٠١٠

گرفته و توقع ميرود که نمايندگان جامعه جھانی و نھاد ھای بين المللی در اين نشست
در نظر است، تا اين کنفرانس ھمکاری ھا ميان افغانستان و جامعه بين. اشتراک نمايند

و تامين صلح و ثبات دايمی در کشور ی موجودچالش ھا المللی را در امر رسيدگی به
  . تقويت نمايد

  
، رييس جمھور کرزی وزرای پيشنھادی کابينه جديد خويش را،١٣٨٨قوس  ٢٨به تاريخ 

ولسی جرگه طی دو ھفته.  به استثنای وزارت امور خارجه، به ولسی جرگه معرفی نمود
جدی ١٣پروسه استماع پالنھا و ستراتيژی ھريک نامزد وزير را تکميل نموده و بتاريخ 

٢۴نامزد وزير از جمله  ٧اعتماد داد، که در نتيجه صرف به کابينه پيشنھادی رای  ١٣٨٨
.نامزد وزير پيشنھادی توانستند رای اعتماد نماينده گان مردم در ولسی جرگه را کسب نمايند

٢۵حين پيشنھاد کابينه جديد، دولت افغانستان در نظر داشت، تا تعداد وزارتخانه ھا را از 
عنی وزارت سواد اموزی و وزارت شھداء وو دو وزارت جديد، ي هتزيد نمود ٢٧به 

قرار است رييس.  معلولين را ايجاد نمايد، که اين پيشنھاد از طرف ولسی جرگه رد گرديد
جمھور کرزی وزرای پيشنھادی جديد خويش را غرض اخذ رای اعتماد به ولسی جرگه

  . عنقريب معرفی نمايد
  

ملی دريافت شيوه ھای عملی ، رييس جمھور کرزی کنفرانس١٣٨٨قوس  ٢۴به تاريخ 
حين افتتاح کنفرانس، رييس جمھور. برای مبارزه با فساد اداری را در کابل افتتاح نمود

من ميدانم"موصوف گفت . کرزی ابراز داشت که وی از ميزان مشکالت آگاھی کامل دارد
."مبيائيد واقعبين باشي. در تمام نھاد ھای دولتی و غير دولتی وجود دارد اداری که فساد

اين کنفرانس سه روزه،. اصالحات گسترده و وسيع نياز بود، تا فساد اداری ريشه کن شود

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

عمده ترين نکات در مورد فعاليتھای بانک
  جھانی

  مجموع تعھدات پروژه ھای جاری بانک
جھانی در افغانستان الی ماه جنوری 

پروژه  ٢۴ميالدی از طريق  ٢٠١٠سال 
 . ميليون دالر ميرسد ٨٨۶به 

 مالی بين  ۀسرمايه گذاری ھای ادار
 ٩٠المللی در شش کمپنی به بيش از 

 . ميليون دالر ميرسد
 ميليارد  ٣،۴تمويل کننده بيش از  ٣١

نوامبر  ٢١الی  ٢٠٠٢دالر را از سال 
به افغانستان از طريق صندوق  ٢٠٠٩

بازسازی افغانستان تعھد نموده، که اين 
ً بوديجه مصارف عادی  کمکھا عمدتا

را تمويل نموده که در نتيجه اين   دولت
صندوق را به بزرگترين مساعدت کننده 

 . بوديجه دولت مبدل نموده است
  پروژه زيربنائی  ٣۴٨١٢بيش از

روستايی تحت نظارت شورا ھای 
 . انکشافی محلی به پايه اکمال رسيده اند

  که حدود (فرد نيازمند  ۴٣۴٠٠٠بيش از
) ھددر صد آنان را زنان تشکيل ميد ۶١

واليت از خدمات قرضه ھا  ٢٧در 
 . کوچک مستفيد گرديده اند

  شورا ھای مکاتب   ٩۵٢۴بيش از
تاسيس گرديده، تا از ترميم و اعمار 
تعمير مکاتب و دسترسی به سھولت 
ھای با کيفيت، چون تدريس و مواد 

 . درسی، نظارت بعمل آورند
  يازده موافقتنامه ھمکاری ميان پنج

ھشت پوھنتون بين پوھنتون افغانی و 
المللی به امضاء رسيده، تا براساس ان 
فعاليت ھای اساسی اين پوھنتون ھا 

 . احياء گردند
  ميالدی بدينسو، تعداد  ٢٠٠٣از سال

واليت از  ١٨کلينيک ھای صحی در 
مرکز صحی افزايش  ۴٢١به  ١۴٨

ً سه برابر در  يافته، که اين رقم تقريبا
 . ميباشد ٢٠٠٣مقايسه با سال 

 کارمند صحی محلی،  ٢٠٠٠٠حدود  در
که نصف آنان را زنان تشکيل ميدھند، 
مورد آموزش قرار گرفته و در سراسر 

 . کشور توظيف گرديده اند
  براساس ارقام بدست امده در اواسط سال

، استفاده از خدمات صحی در ٢٠٠٩
مناطق تحت تمويل پروژه ھای بانک 

 ١.۶۴فی نفر به  ٣اعشاريه  جھانی از
 . در سال افزايش يافته است فی نفر

  ھجری  ١٣٨٧عوايد گمرکی در سال
فيصد افزايش  ٧٠٠شمسی بيشتر از 

 .يافته است
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تن از ھر سه قوه دولت، جامعه مدنی، استادان پوھنتون ھا، ۴۵٠که در ان بيش از 
دانشمندان، روشنفکران از کابل و واليات و نمايندگان نھاد ھای بين المللی اشتراک ورزيده

ب را جھت شناسايی فعاليت ھای کاری و اتخاذ اقدامات موثر در راستایبودند، فرصت خو
در ختم کنفرانس اشتراک کنندگان بعضی پيشنھادات. مبارزه عليه فساد اداری مھيا ساخت

را ارائه داشتند که دولت آن در امر مبارزه با فساد اداری از عملی نمودن ان اطمينان داده
  .يی دولت بخاطر مبارزه عليه فساد اداری تلقی ميگرددکه اين دست اورد يک قدم ابتدا

  
  :بانك جھانى گروپھاى كمك
ميليارد دالر را براى  ١،٩ طرف، بانک جھانى بيشتر از نديب ٢٠٠٢اپريل سال  ماه از

حمايت بودجوى را در  فعاليت چھارى اضطرارى و  انکشافى و بازسازھای پروژه 
ميليارد دالر کمک بالعوض  ١،۴۶ ازاين حمايت متشکل  .افغانستان تعھد نموده است

، ياد مى شود نيز "تدکري"دالر به شکل قرضه ھاى بدون مفاد، که به نام ميليون  ۴٣۶،۴و
 ٨٨۶بيش از با تعھدات خالص  ،پروژه فعال ٢۴در حال حاضر، بانک جھانى  .ميباشد
  .دارددالر  ميليون

  
که شامل پروژه ،پروژه ھای تحت تمويل بانک جھانی تکميل گرديده اند ادعدتيک اکنونتا 
پروژهعامه اضطراری، بازسازی زيربناء،  فوايداحيای تعليم و تربيه، پروژه ھای  ھای

و مرحله اولبازسازی سکتور صحت  پروژه مخابرات، اضطراری بازسازی ترانسپورت،
غرض اخذ معلومات بيشتر. ت بودجوی ميباشدفعاليت حماي چھار مچنانپروژه اداره عامه و ھ

به صفحه www.worldbank.org.af در مورد پروژه ھای تکميل شده به سايت انترنتی 
  . پروژه ھا و پروگرامھا مراجعه گردد

  
كمكھای بانك جھانى ھمچنان شامل ارائه مشوره به حكومت افغانستان جھت قادر ساختن ان 
. برای استفاده و اداره ھر چه موثر تر و شفاف تر وجوه مالى منابع تمويل كننده ميباشد

ھمچنان كمك بانك جھانى از طريق كار ھای تحقيقى در عرصه ھاى  اقتصاد، اداره عامه، 
اع کشور، كاھش فقر و اقتصاد ناشی از مواد مخدر و بررسى امور اداره تساوی حقوق ھمه اتب

بانك جھانى، از طريق کمکھای حمايت از بوديجه . نمايدمالى عامه به دولت افغانستان فراھم مي
دولت خويش در تطبيق اصالحات اساسی، مخصوصاً در ساحه امور مالى و اداره عامه طور 

انی با حمايت مالی در عرصه ھای رشد ظرفيت کادر بانک جھ .فعاالنه كمك نموده است
ھا، قانونمندی دولت، جلب و جذب منابع کشورھای تمويل کننده با  دولت افغانستان، 

ھماھنگ اين کشور يد، تا سرمايه گذاری با اولويت ھای ملی نماميزمينه انرا فراھم 
ی از بانک جھانی تا اکنون در مشارکت با ساير تمويل کننده گان با تعداد.  گردد

سکتور ھائيکه در ان مالکيت دولت و ھماھنگی کمک ھا الزمی بوده، فعاليت نموده 
  .است

  
ادارۀ مالی بين المللی، بخش سکتور خصوصی گروپ بانک جھانی حمايت خويشرا در بخش

در شش ۀدر حال حاضر اين ادار. سرمايه گذاری ھا در افغانستان کمافی السابق ادامه ميدھد
اين اسھام در. ميليون دالر ميرسد ٩٠ه که سرمايه مجموعی آن به بيشتر از کمپنی سھم داشت
اولين بانک قرضه ھای کوچک افغانستان، بانک برک افعانستان، بانک بين(بخش ھای مالی 
ھوتل کابل(، مھمانداری )شرکت مخابراتی ام تی ان افغانستان(، مخابراتی )المللی افغانستان

به ۀھمچنين، اين ادار. سرمايه گذاری شده است) اميلی اکوميتشفاخانه ف(و صحی ) سرينا
تالش ھا در راستای مجموع پروژه ھای خود در سکتور ھای مختلف ادامه داده، تا ميزان

  . سرمايه گذاری در افغانستان را افزايش بخشد
  

خدمات مشورتی ادارۀ مالی بين المللی رشد و انکشاف شرکتھای کوچک و متوسط افغانستان
را از طريق پروگرام تجارتی مديريت و برنامه آموزشی مھارت ھای تجارت، که در ماه

در جريان. ار گرديد، مورد حمايت قرار ميدھدزميالدی در افغانستان برگ ٢٠٠٩ال جون س
ران از سه نھاد معتبر آموزشی برای افغانستان در ورکشاپ ھای، آموزگا٢٠٠٩ماه دسمبر 

ارتقای ظرفيت، که از جانب آموزگاران ارشد پروگرام تجارتی مربوط اداره مالی بين المللی
سه فراھم کننده برنامه ھای آموزشی پروگرام ھای خويش. داير شده بودند، اشتراک نمودند

ند تعداد زياد از عالقه مندان برنامه ھای آموزشیرا تنظيم و ارائه نمودند، که مورد پس
 .پروگرام تجارتی مربوط اداره مالی بين المللی واقع گرديد

برای  ستراتيژى مؤقت بانک جھانى 
در ) ٢٠١١ - ٢٠٠٩الھای س( افغانساتا

با ستراتيژى ملى انکشافى مطابقت 
و براساس سه گرديده  ترتيبافغانستان 

  . ساحه مشخص استوار ميباشد
  

ارتقاى ظرفيت دولت و حسابدھى آن در 
بانک به تقويت  :شھروندانبرابر 

سيستم ھاى اساسی دولت بمثابه يک 
اصل براى دولت سازى قانمند و با 

اين کار را از . اعتبار  ادامه مى دھد
طريق تالش براى تقويت اداره مالى 
عامه، پايدارى مالى و بھبود شفافيت و 
حسابدھى انجام پذيرفته و در عين زمان 

فساد نتايج بررسى ھاى اسيب پذيرى به 
اداری را در روند کارى جارى شامل 

  .مى سازد
 

رشد اقتصاد روستايى و بھبود معيشت 
بادرنظرداشت نيازمندى ھاى  :روستايى

فوق العاده زياد و اھميت کلى اقتصاد 
روستايى براى رشد اقتصاد و کاھش 
فقر، حمايت از اقتصاد روستايى و 
معيشت  يکى از عمده ترين اولويت 

از  .  جھانی خواھد بودبراى بانک 
پروگرام ھاى روستايى نيز بمثابه يک 
نقطه دخول براى تغيير مشوق ھاى 
اقتصادى از ترياک به توليدات مشروع 
زراعتى متبادل و داراى ارزش زياد، 

 .کار گرفته مى شود

  :حمايت از رشد سکتور خصوصى
گروپ بانک جھانى به رفع و از بين 

ه رشد و بردن محدوديت ھاى کلى در را
انکشاف سکتور خصوصى از طريق 
قرضه دادن و کارھاى مشورتى ادامه 
داده و ھمچنان اقدامات مشخصى را 

که زمينه  ،تشخيص و اتخاذ خواھد نمود
اى را براى ايجاد زمينه اشتغال مساعد 

ھمچنان گروپ بانک جھانی . مى سازد
در شرکت ھاى محلى، بشمول بانک ھا 

ً سرمايه گذارى ن موده و آنھا را مستقيما
در توسعه کاروبار شان کمک خواھد 

.نمود



 

مالی بين المللی و دست اين برنامه ھا با يک سلسله فعاليت ھای ارتقای سطح آگاھی که توسط تيم مديريت پروگرام تجارتی مربوط اداره  
بر عالوه، خدمات مشورتی ادارۀ مالی بين المللی به ھمکاری ھای خود در امر تقويت سکتور . اندرکاران کليدی راه اندازی شد، توام بود

ن مشوره مالی افغانستان از طريق ارتقای ظرفيت نھاد ھای مختلف مالی، مساعدت با دولت جھت ايجاد چارچوب منظم اجاره دھی و ھمچنا
  .به بانک مرکزی در راستای تاسيس سيستم ثبت کريدت و تضمينات، ادامه ميدھد

 
بخاطر تشريک مساعی ميان جامعه جھانى و دولت افغانستان براى موثريت مھمی منحيث يک وسيله  ،صندوق بازسازى افغانستان

ميليارد  ٣،۴تمويل کننده بيش از ٣١باينطرف،  ٢٠٠٢از  اوايل سال . بھتر در تالش ھاى بازسازى  در اين کشور، بشمار مى رود
بزرگترين صندوق بازسازی افغانستان منحث  که در نتيجه ،به اين صندوق تعھد نموده ) ٢٠٠٩سال  نوامبرماه  ٢١الی (دالر را 

از اين صندوق  حمايت. مبدل گرديده است) پروگرام ھاى انکشافىو ھم  عادی بوديجه(افغانستان دولت جه يبودمنبع تمويل کننده 
دولت و براى اجنداى اصالحات در  بوديجه عادیبراى و ھمچنان ، که در اولويت اجندای دولت قرار دارند ،پروگرام ھاى ملى

ميليارد دالر به دولت افغانستان  ١،٨ بيش از. سھم فوق العاده دارد" ستراتيژى ملى انکشافى افغانستان"پاليسى، در نيل به اھداف 
يک ميليارد  بيش از تاکنون دولت، پرداخته شده، وملکی معاشات کارمندان حمايت از بوديجه عادی برای مصارف ھمچو  جھت

  . سرمايه گذارى فراھم گرديده است یدالر براى پروژه ھا
  

مى گردد، يک دريچهء خاصى را براى افغانستان فراھم  ۀکه توسط بانک جھانى ادار) JSDF(صندوق انکشاف اجتماعى جاپان 
صندوق  ، تعھدات جاری٢٠٠٩سال  ماه دسمبر لیا. نموده، که به طور منسجم و منظم پروگرام ھاى ملى دولت را حمايت می نمايد

 اين صندوق يک تعداد از پروژه ھای تمويل شده توسط تا اکنون .  رسيدميليون دالر يم ٣٢،٩به افغانستان به  انکشاف اجتماعی جاپان
  . مراجعه نمائيد http://worlbank.org/U5OQZVF200 ويب سايتجھت کسب اطالعات بيشتر لطفاً به . تکميل گرديده است

  
  :فعاليتھای پروژه ھا

  
سلسله اقدامات چھارگانه سبب ميگردد، تا يک  ):ميليون دالر  کمک بالعوض ۶٠،۴(امور مالی عامه پروژه ھای اصالحات اداره 

و  استفاده بھتر منابع عامه  هديمساعی افغانستان در زمينه ايجاد يک سيستم شفاف و فعال برای اداره امور مالی عامه حمايه گرد
کت ھای مشورتی جھت کمک به کارمندان دولتی در اجرای تدارکات در ابتدا کمک ھای بالعوض متمرکز به تمويل شر .تامين شود

اما در پروژه جديد توجه به ارتقای ظرفيت ھای کاری رياست خزاين وزارت ماليه، در عرصه تدارکات و  ،و اداره خزاين بودند
پروژه ھای فوق در ايجاد چارچوب فعلی قوانين عصری را برای اداره امور مالی عامه و تطبيق .  تفتيش معطوف گرديده است

  :ی مربوط آن مشتمل بر موارد ذيل اندفعاليت ھا  .سيستم ھای حامی چارچوب متذکره، کمک نموده اند
  

ميليارد دالر  تسھيل و فراھم  ٢،١ به ارزش مجموعیرا قرار داد دولتی  ٨٠٨مشاور امور تدارکات، عقد  :مشاور امور تدارکات
 .نيز ترتيب گرديده است داوطلبی استدارد و اسناد همقررات مربوط، قانون جديد تدارکات تصويب. نمود

 
ارزيابی ھمه جانبه نيازمندی ھای مربوط به آموزش تدارکاتی صورت گرفته و پالن رفع  :ظرفيت تدارکاتیمشاور ارتقای 

اموزش پيرامون اصول و پروسه ھای تدارکات براى کارمندان و مسوولين تدارکات . تکميل گرديده استنيز نيازمندی ھا 
  . ضر جريان داردوزارتخانه ھا در انستتيوت آموزشی خدمات ملکی آموزش در حال حا

 
سيستم توحيدی محاسبات، کنترول بودجه و صدور چک در رياست خزاين وزارت ماليه، از  :مشاور فعاليت ھای ادارهء امور مالی

ميالدی بدينسو رويکار شده و ھمه معامالت بودجوی در سيستم متذکره ثبت گرديده، که ذريعه آن گزارشات به  ٢٠٠٢ماه اکتوبر سال 
اين سيستم به تمام وزارت ھای مربوطه در کابل و . جانبه، در مورد اجرأت بودجه و وضعيت مالی حکومت ايجاد ميگرددموقع و ھمه 

رياست واليتی وزارت ماليه و بعضی از وزارت ھای مربوطه توسعه يافته و پروگرام ھای جديد رويدست گرفته شده است، تا  ١٨
  . ر گيرندخريداری و کنترول ملکيت ھا مورد حمايت قرا

 
بانک  عمومی کنترول و تفتيش در زمينه تفتيش پروژه ھای اداره انکشاف بين المللی ۀمشاور امور تفتيش با ادار :مشاور تفتيش

برعالوه، بيشتر . تعيين ھزينه مصارف و بودجه دولت کمک نموده استنيز در بازسازی افغانستان و ، پروژه ھای صندوق جھانی
ورس ھای مختلف آموزشی، بشمول آموزش کمپيوتر و لسان، تفتيش تخنيکی، روش ھا و پروسه ھای مدرن از صد کارمند در ک

اداره عمومی کنترول وتفتيش با کمپيوتر ھا و ساير مواد آموزشی تجھيز و پالن انکشاف ستراتيژيک تھيه . تفتيش، آموزش يافته اند
  .تگرديده و تسويد قانون جديد تفتيش نيز پيشنھاد شده اس

  
 



رياست تفيتش داخلی وزارت ماليه برنامهء : ارتقای ظرفيت اداره تفتيش داخلی
تن از کارکنان وزارت ماليه و  ١٢٠، که تا اکنوننمايندآموزشی تفتيش را اجراء مي

از طريق کورسھای  ،تن مفتشين وزارت دفاع ملی ۴٠به شمول  ،ساير ادارات عامه
  .اموزشی چھار ماھه اموزش ديده اند

 
ميليون دالر کمک بالعوض،  ٣٠۶( –) NSP(برنامه اضطراری ھمبستگی ملی 

ميليون دالر  ١۵ميليون کمک بالعوض از صندوق بازسازی افغانستان و   ۵١٨
اين پروگرام يکی از پروگرام  :)کمک بالعوض از صندوق انکشاف اجتماعی جاپان

ھای پيشگام دولت افغانستان برای حمايت از بازسازی پروژه ھای کوچک و فعاليت 
بانک . ھای انکشافی توسط شورا ھای انکشافی محلی در سراسر کشور می باشد

. جھانی يکی از عمده ترين منبع تمويلی برای پروگرام ھمبستگی ملی شمرده ميشود
صندوق بازسازی افغانستان، صندوق انکشاف اجتماعی جاپان، و : ساير منابع شامل

 دسمبرالی ماه  ٢٠٠٣از  اوايل  ماه می سال . چندين تمويل کننده دوجانبه ميباشند
ميليون افغان را تحت پوشش خود قرار  ١٩برنامه ھمبستگی ملی بيشتر از  ،٢٠٠٩

قريه شورا  ٢٢٢٠٢ آنجملهقريه منسجم گرديده و از  ٢٢۴٨٠ تا حال حدود. داده است
شورا ھای متذکره از طريق . ھای انکشافی خويش را نيز موفقانه انتخاب نموده اند

مؤسسه ھمکار برنامه ھمبستگی ملی ايجاد شده، که مؤسسات متذکره قريه  ٢٩کمک 
شورا ھا و امور پالن گذاری اولويت ھای انکشافی قريه ھا را بسيج ساخته و انتخابات 

ق مشوره دھی، کمک در ترتيب و تطبيق پروژه ھا و نيز فراھمی ارتقای جات از طري
  .ظرفيت ھا برای اعضای شورا ھای انکشافی، تسھيل می سازد

 
 ً پروژه در سطح قريه جات بطور نسبی يا مکمل تمويل گرديده است،  ۵٠٧٧٨ تقريبا

در  ٨٠ود در حد .پروژه به اکمال رسيده است ٣۴٨١٢ که از انجمله تا اکنون در حدود
آبياری، سرکھای روستايی، برق : مانند ،صد پروژه ھا در ساحات زيربنايی قريه جات

و تھيه آب آشاميدنی را دربر می گيرد، که برای بھبود اقتصاد، ثبات و اداره روستايی 
پروژه ھای قريه . بسيار ضروری بوده و از طريق اين برنامه تمويل گرديده است

که تحت برنامه ھمبستگی ملی تمويل ميگردد، بر زيربنا ھای اجتماعی و  ،جات
از جمله . اقتصادی تمرکز داشته و بر اولويت ھای مردم روستايی استوار ميباشد

درصد پروژه ھا در بخش ھای آب و حفظ الصحه  ٢۴پروژه تمويل شده قريه جات، 
بھبود زيربنای ترانسپورتی درصد را  ٢۴درصد احيای مجدد سيستم آبياری،  ١۶بوده، 

مانند دستگاه ھای برق آبی کوچک و (درصد را تأمين انرژی  ١۵، )سرکھا و پلھا(
درصد  ١۴درصد را بھبود در وضعيت معيشت ھا و ايجاد عايدات،  ۵، )انرژی آفتابی

برنامه . درصد را ساير سرمايه گذاری ھا در بر می گيرد ٢را زيربنای تعليمی و 
ولسوالی  را در سراسر کشور تا اکنون  ٣۵٩ ولسوالی، ٣۶۴ ز جملهھمبستگی ملی ا

 ھایکمکميليون دالر بشکل وجوه  ۶٨٣بيشتر از . تحت پوشش قرار داده است
  .، پرداخته شده است٢٠٠٩ دسمبرماه  ٢٠الی  )تخصيصی( بالعوض ثابت

  
برنامه ھمبستگی ملی، برعالوه تطبيق پروژه ھای فرعی، حکومتداری را در سطح 
. قريه ھای افغانستان از طريق ايجاد شبکه شورا ھای انکشافی، تحکيم بخشيده است

ممثل در سطح قريه بوده و اساس ارتباطات در  نھادشورای انکشافی قريه عبارت از 
ت با ارگان ھای دولتی و ساير مؤسسات داخل و فی مابين قريه جات و نيز ارتباطا

شورا ھای انکشافی بصورت فزاينده مرجع حل و فصل . کمک کننده را تشکيل ميدھد
معلومات بيشتر در سايت ذيل موجود . داده اندمنازعات را در سطح قريه جات تشکيل 

  .orghttp://www.nspafghanistan.: است
 

ليون دالر کمک بالمي ١١٢) (NERAP(برنامه اضطراری ملی راه سازی روستايی 
ه حمايتببانک جھانى ): افغانستان بازسازیصندوق از ليون دالر يم ۵٠و  عوض

برنامهبعد از تکميل موفقانه . دامه مى دھدا ھا روستا به برنامه ملی دسترسیخويش از 
ميليون ١١٢کمک بالعوض خويشرا به ارزش جھانی ملى اضطرارى کاريابى، بانک 

٢٠٠٧دسمبر سال  ١٣بتاريخ ھا وستادسترسی ردالر براى پروژه ملى اضطرارى 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اھالی يکی از قريه جات دوردست در واليت
 . بدخشان مصروف احداث سرک ھستند

  صندوق انکشاف اجتماعی جاپان
صندوق انکشاف اجتماعی جاپان 

 ٢٠٠٠توسط دولت جاپان در سال 
ميالدی بحيث يک وسيله حمايت از 

ً به نيازمندی ھای ئييتھافعال که مستقيما
فقرا و گروه ھای آسيب پذير جوابگو 

تا ظرفيت آنھا را  گرديده،باشد، ايجاد 
داده و توانمندی و اشتراک  ءارتقا
را در پروسه انکشاف تقويت  شان
صندوق متذکره توسط بانک . بخشد

  .جھانی اداره ميگردد
دولت جاپان و بانک جھانی موافقه 

روزنه خاصی را در تا  ،نمودند
صندوق انکشاف اجتماعی جاپان 
بمنظور حمايت از فعاليت ھا در 
افغانستان تحت برنامه مساعدتی 
چندين ساله برای بازسازی کشور و 
گذار آن بسوی ثبات سياسی، اقتصادی 

  .و اجتماعی ايجاد نمايند



 

برنامهاين تا  ،توقوع ميرود، چنين کلی اين برنامهنظرداشت اھداف  در با .تصويب نمود
روستاھا تمام فصل ھای سال در دررا دسترسى به ھمه خدمات و تسھيالت اساسى 

بازسازىکار . نمايدرشد و اقتصاد کشور بود يافته فراھم نمايد، تا وضع زندگى مردم بھ
کار بازسازیتوسط وزارت فوايد عامه و  برنامهاين از طريق  درجه دومسرک ھاى 

قرار . توسط وزارت احياء و انکشاف دھات تطبيق مى گردد سرک ھاى درجه سوم
ً و  روستایھای  سرککيلو متر  ١۵۴٠ست از طريق اين پروژه ا متر ٩٠٠٠ تقريبا

ليون روزيم ٢،١٣، که در نتيجه ان گرددبازسازی  ويا رھای کنار سرک اعما جوی
سرکقرارداد  ٨٣يالدی از جمله م ٢٠٠٩ سال ماه دسمبر الی. کاری بمردم ايجاد نمايد

ھای درجه دوم و قرارداد اعمار جوی ھا که پالن و توافق گرديده بود تا ذريعه وزارت
متر جوی ٨٣و  سرککيلومتر  ١٣٧(قرارداد آن  ٨فوايد عامه عملی گردد، تا حال کار 

متر ۵۶٣و  سرککيلومتر  ٣۵۶(قرار داد  ۴١تکميل گرديده، کار ) سرکھای کنار 
۴١١کيلومتر جاده و  ٣٢۵(قرارداد  ٣۴ه، و کار در جريان بود) سرکجوی ھای کنار 

ھای سرکدر قسمت . در مرحله تدارک و آغاز می باشد) سرکمتر جوی ھای کنار 
قرار داد، که قبالً پالن گرديده بود، تا از طريق وزارت احياء ١٧٣درجه سوم از جمله 

و سرکيلومتر ک ٢۵۵(قرارداد آن  ۶٣و انکشاف دھات اعمار عملی گردند، تا حال کار 
کيلومتر ٣٣۶(قرار داد  ٧۶تکميل گرديده، کار ) سرکمتر جوی ھای کنار ٢۴١٢
قرارداد ٣٧در جريان بوده، و کار ) سرک ھامتر جوی ھای کنار  ۶٠٢٢ و سرک

در مرحله تدارک و آغاز) سرک ھامتر جوی ھای کنار  ۶٠٢٢ و سرککيلومتر  ٣٣۴(
ً . می باشد روز کاری و وزارت احياء و انکشاف ٨٠۴،٣٧٩ وزارت فوايد عامه تقريبا

از جمله بودجه. روز کاری را بمردم ايجاد نموده است ۵٨٨،٠٢۶ دھات نزديک به
ليون دالر که برای وزارتخانه ھای فوايد عامه و احياء و انکشافيم ١٠۴ مجموعی

دھات برای بازسازی سرک ھا، جوی ھای کنار سرکھا و ترميم آن تخصيص داده شده
  . ليون آن تا حال به مصرف رسيده استيم ٣٢،٢د، مبلغ بو

 
ميليون دالر  کمک  ٣٠( پروژه توسعه خدمات و بھبود پايداری قرضه ھای کوچک 

اين پروژه ھدف  ):ميليون دالر از صندوق بازسازی افغانستان ١٨٣،٣ بالعوض و
پايدار قرضه ھای کوچک انکشاف و توسعه سکتور  بخاطردولت  حمايت از تالشھای

مناسب را به مردم فقير و بيچاره  و انعطاف پذير مالی خدمات تا ،ميباشدوامدار و د
ايجاد يک سکتور جامع مالى و از بين دور نمايی اين پروژه . نمايداين کشور، فراھم 

از سيستم گسترده اصلى مالى سکتور قرضه ھای کوچک را  بردن موانعى ھستند که
 ١٧٢،۵ بيش از بدينسو ميالدى ٢٠٠٣در سال پروژه ن اياز آغاز . جدا مى سازد

در . ميليون دالر بشکل قرضه فراھم گرديده است ١١٨،٢ ميليون دالر وجوه، بشمول
واليت دارای  ٢٧ در نماينده گی ٣٠٩قرضه ھای کوچک با  هسسؤم ١۵ حال حاضر،

اين پروگرام  از طريقتا حال، . ى پس انداز و قرضه مى باشدمشتر ۴٣۴٠٠٠ بيش از
 ً ميليون دالر در افغانستان پرداخته شده  ٧٠١ ميليون قرضه به ارزش ١،۴ مجموعا
نشده، باز پرداخت  تا اکنون کهقرضه ھائيبيالنس ميالدى،  ٢٠٠٩ اکتوبرماه تا . است
درصد مشتريان را زنان  و يک شصت. تخمين گرديده استميليون دالر  ١٠٨به 

در اين  تن ۴١۵٩ در حدود. فيصد است ٩۴پرداخت تشکيل مى دھند، و ميزان باز
صد در ٩٠زنان تشکيل داده و  انان را ١۵۵٨سکتور مصروف کار ھستند، که تقريباً 

پيش صد سمت ھاى ادارى در اين سکتور را خود افغانھا در  ٥٠سمت ھاى مسلکى و 
 ٢٠٠٧سکتور قرضه ھای کوچک که در سال  براساس نتايج مطالعه مقدماتى.  ميبرند

مرتبه زمينه کاريابى  ١،۵انجام يافت، ھر  قرضه موسسات قرضه دھی کوچک تقريبآ 
  .را فراھم و ايجاد نموده است

  
ھمچنان اين پروژه در ھفت واليت کشور، که در ان خشخاش کشت و زرع مى گردد 
و توسط دولت بمثابه والياتى شناخته شده است، در حال توسعه مى باشد، تا به دھاقين 

جھت معلومات . کشت کننده گان خشخاش فرصت ھاى معيشت بديل فراھم مينمايد
 http://www.misfa.org.afمزيد راجع اين پروژه لطفآ به صفحه انترنيتى 

  .مراجعه نمايد

نمايی سرک ولسوالی دند و شھر کندھار
که از طريق پروژه دسترسی روستا ھا

 .  قيرريزی گرديده است
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

کوچک دريکی از گيرنده گان قرضه ھای 
حال باز پرداخت قرضه خويش در شھر

  .کابل ميباشد
  



 

  
و ) ميليون دالر  کمک بالعوض ٣۵(پروژۀ اول بھبود کيفيت معارف : شامل دو پروژه می باشد پروگرام بھبود کيفيت معارف،

 ميليون دالر  و ٣٠(ميليون دالر  کمک بالعوض از صندوق بازسازی افغانستان و پروژه دوم، بھبود کيفيت معارف  ۴۴
ذريعه اين پروگرام در . ميالدی افتتاح گرديد ٢٠٠٨که در ماه می ) ميليون دالر از صندوق بازسازی افغانستان ١٧١،٧۴

با اين پروگرام کامالً . ک ھای بالعوض مستقيماً به محالت فراھم ميگرددسرتاسر کشور تربيه معلمين در سطح ولسوالی ھا و کم
مطابقت داشته و از طريق صندوق بازسازی افغانستان حمايت مراجع تمويل ) ١٣٨٩الی  ١٣٨۵(ستراتيژی ملی وزارت معارف 

ً توسط مردم محل از طريق شور. کننده گان متعدد نيز برخوردار ميباشد ا ھای مکاتب بمنظور بازسازی وجوه متذکره مستقيما
شورا ھای مکاتب در ھمه . مواد تدريسی و آموزشی استفاده ميشود: تعميرات مکاتب و دسترسی به مواد اوليه باکيفيت، مانند

با شورا ھای مکاتب . ميباشند ھای مکاتب باب آن تا حال دارای شورا ٩۵٢۴باب مکتب،  ١١٠٠٠واليات فعاليت دارند و از جمله 
واليت  ٣۴از طرف رياست ھای واليتی معارف، سازمان ھای غير حکومتی و مديريت ھای معارف در ولسوالی ھای ھمه 

واليت کشور کمک  ٢٣پروژۀ دوم بھبود کيفيت معارف با برنامه آموزش معلمين در ولسوالی ھای . کشور، کمک صورت ميگيرد
نفر   ٧٣٠و برای ) يت ديگر تحت کمک اداره انکشاف بين المللی اياالت متحده امريکا قرار دارندوال ١١(و مساعدت ميکند 

دختر بمنظور آموزش دو ساله شان در مؤسسات تربيه معلم  ٢٧۵٠استادان مراکز تربيه معلمين معاشات منطقوی و ھمچنان برای 
فراھم نموده و نيز از برنامه ھای که، بتاسی از ستراتيژی و شموليت در کادر معلمين در محالت مربوط، بورس ھای تحصيلی 

ملی وزارت معارف اجراء ميگردد، بشمول سيستم جديد التاسيس معلومات مديريتی معارف در آن وزارت، نظارت و ارزيابی 
. ان رسانيدرا با موفقيت به پاي ١٣٨۶ميالدی، سروی مکاتب سال  ٢٠٠٧وزارت معارف در ماه دسامبر سال . بعمل می آورد

قرار است . >www.moe.gov.af <اطالعات جديد حاصله از سروی متذکره در ويب سايت وزارت معارف قابل دسترس است
شورای  ٩۵٢۴باب مکتب با اولويت مکاتب دختران، اعمار گرديده،  ١۵٧۵ميالدی،  ٢٠١٢الی ختم اين دو پروژه در سال 

مديران مکتب  ٩٠٠٠تن از معلمين و  ١١٠٠٠٠شورای ديگر تشکيل خواھد گرديد، بيشتر از  ١٣١۵تشکيل و فعال شده و  مکاتب
واليت کشور با استفاده از بورسھای تحصيلی در مراکز تربيه معلم آموزش دو  ٢۵تن از دختران در  ٢٧۵٠آموزش کسب کرده و 

اخيرآ . واليت استخدام شوند ١٨نفر استادان ورزيده در  ٧۵٠ديده و ھمچنان ساله را تکميل نموده، در صنوف معلمين شامل گر
ميليون دالر براى پروگرام بھبود  ٣۵کميته ھئيت مديره صندوق بازسازی افغانستان مرحله اول حمايت اين صندوق را به ارزش 

امده طی اقساط مختلف بدسترس دولت  تصويب نمود، اين وجوه تقويتی مطابق براساس نتايج بدست ١٣٨٨کيفيت معارف در سال 
  .افغانستان قرار ميگيرد

  
ھدف اين ): از صندوق بازسازی افغانستانميليون دالر   ٣۵ميليون دالر و  ۴٠کمک بالعوض ( پروگرام تقويت تحصيالت عالى 

پوھننتون پولی تخنيک و پوھنتون کابل و چھار پوھنتون : پروگرام احيای مجدد فعاليت ھای تعليمی اساسی در شش پوھنتون
اين کار از طريق پروگرام ھای مشترک با . ميباشد) پوھنتون بلخ، پوھنتون ھرات، پوھنتون کندھار و پوھنتون ننگرھار(واليتی 

ھمچنان تھيه وجوه برای ايجاد يک سيستم مناسب . و با اعانه ھای ثابت رقابتی صورت ميگيرد پوھنتون ھای کشور ھای خارجی
از اين پروگرام، . جھت ترتيب و تنظيم برنامه رشد تحصيالت دوره ثانوی، ارتقای ظرفيت و اصالحات نيز صورت ميگيرد

ن توقع ميرود، که زمينه مناسبی را در کشور منحيث نخستين مرحله پروگرام دراز مدت انکشاف تحصيالت عالی در افغانستا
  .برای جلب منابع مختلف به سکتور تحصيالت دورۀ ثانوی مساعد سازد

  
يعنی پوھنتون دولتی کانساس، پوھنتون ھارت (پوھنتون خارجی  ٨از طريق اين پروگرام، يازده تفاھمنامه مشارکت و ھمکاری با 

متحده امريکا، انستتيوت تکنالوژی آسيا در کشور تايلند، پوھنتون برايتون در انگلستان، فورد و پوھنتون دولتی سن دياگو در آياالت 
در بخش ھای انجنيری، کمپيوتر ساينس، لسان ) پوھنتون دھلی در ھندوستان، پوھنتون رور بوشم و پوھنتون تخنيکی برلين در آلمان

کت کننده با پنج پوھنتون تشکيل يافته است و استفاده از کمک انگليسی، علوم طبيعی، اقتصاد و منجمنت از جمله شش پوھنتون شر
ھای بالعوض تعين شده بخاطر خريداری کتب، مواد درسی، تجھيزات تکنالوژی معلوماتی، و  احيای مجدد کتابخانه ھا و صنوف 

نند يونسکو و اداره انکشافی با ھمکاری ساير شرکای انکشافی، مااين پروگرام چنان مھ. درسی و تجھيز البراتوار ھا جريان دارد
ساله برای  ۵بين المللی اياالت متحده امريکا با وزارت تحصيالت عالی در طرح و پالن گذاری چارچوب انکشافی ستراتيژيکی 

در اين اواخر، ھيئت مديره صندوق . سکتور تحصيالت عالی مطابق اھداف ستراتيژی انکشاف ملی افغانستان، ھمکاری می نمايند
ی ھا، کتابخانه ھا و جمنازيوم ھا ځميليون دالر  را جھت حمايت از اعمار تعميرات پوھن ٣٢افغانستان کمک تقويتی بمبلغ  بازسازی

بلخ، کندھار، ننگرھار و پولی : و نيز برای انکشاف ماستر پالن و ساير فعاليت ھای مبنی بر بھبود امور اکادميک در پوھنتون ھای
ميليون  ۵شامل بر که  ،اغاز گرديدهه نخست فعاليت ھای تحت تمويل صندوق بازسازی افغانستان مرحل. تخنيک کابل منظور نمود

دالر  در چارچوب توافقنامه کمک بالعوض انکشافی ميباشد، که مصارف ديزاين، خدمات مشورتی و نظارت بر امور ساختمانی را 
قرارداد  .توافقنامه ھای کمک بالعوض انکشافی برای پوھنتون ھای ننگرھار، بلخ و کندھار نيز امضاء گرديده است. در بر دارد

  . پوھنتون ھای ننگرھار، بلخ و کندھار به امضاء رسيده و کار ھای عملی ان ھم اکنون اغاز گرديده است ھای اين فعاليت ھا برای
  
  



 

  
ليونيم ١٨ العوض وليون دالر کمک بيم ٢٠(پروژۀ انکشاف مھارت ھا برای افغانستان 

اين پروژه، بمنظور بلند بردن سطح مھارت افغانھا و :)افغانستانبازسازی  دالر از صندوق
ايجاد يک سيستم  تعليمی و آموزشی باکيفيت حرفوی وتخنيکی متوازن ميباشد، که

بصورت مشخص، پروژه متذکره کمک خواھد. جوابگوی شرايط اقتصادی و بازار باشد
کرد تا سيستم تعليمات و آموزش ھای حرفوی طبق تقاضای بازار انکشاف يافته و مؤسسات

ودن برنامه ھای خود، استقالليت داشته و نيز باآموزشی در عرصه پالنگذاری و تنظيم نم
اين پروژه دارای چھار .مراجع با تجربه آموزش داخلی و بين المللی ھمکاری داشته باشند

  :بخش ذيل ميباشد
 

ً روی ايجاد شايستگی و قابليتھای کاری در افغانستان،  روی :١بخش  اين پروژه اساسا
اقدامات ابتدائی و استخدام. چارچوب ملی تثبيت قابليتھا و بورد ھای تعليمی تمرکز دارد

استخدام. کارمندان برای کميسيون پاليسی تعليم و تربيه و مھارت ھا نيز انجام يافته است
متخصص و مسلکی در جريان است، تا فعاليت ھای ذکره شده را در مدتکمپنی مشورتی 

  . ماه بعد از عقد قرار داد، انجام دھد ٢۴
  

در مطابقت با تقاضای اموزش ھای حرفوی و مسلکی به صورت عصری ان، :٢بخش 
اين انستيتوت مواد درسی معياری را در. انستيتوت ملی اداره و مديريت تاسيس گرديد

 MAXWELLموسسه . ای علمی و تحصيلی مورد تطبيق قرار ميدھدپروگرام ھ
STAMP PLC (MSP) مسؤوليت برنامه مديريت مسلکی را در جريان سمستر دوم، که

محصل بود، بعھده دارد يکی از ويژگی ھای کار اين نھاد ايجاد سيستم پايدار ١٧٠٠دارای 
د امده، تا ايجاد ظرفيت در نھاداست که در آن ارتباط مستحکم ھمکاری ميان نھاد ھا بوجو

به منظور اعتبار دھی به اين پروگرام ھا،. ھای نيازمند را به يک امر حتمی مبدل سازد
از طريق پوھنتون جافسکايال برنامه MAXWELL STAMP PLC (MSP)نھاد 

ريزی نموده است، تا فعاليت ارگان ھای مسلکی دولتی در افغانستان از طريق اين برنامه ھا
در قدم نخست چھار البراتوار کمپيوتر. در سطح ملی نيز از اعتبار کافی برخوردار گردد

پايه کمپوتر ديگر در مرحله مناقصه قرار ٣۵٠پايه کمپيوتر تجھيز شده و  ١٠٠با حدوداً 
ديگر نيز از اين پروژه بھره مند شده اند، که چندين نھاد انستيتيوت حرفوی و مسلکی . دارد

انستيتيوت ملی موسيقی افغانستان، مکتب نابينايان، انستيتوت اتو ميخانيکی: عبارتند از
، انستيتيوت ساختمانی، اعمار تعمير ليليه اناث عده ديگری از تعميرات در)تخنيک موتر(

  . ميباشند  مقر معينيت انستيتيوت ھای حرفوی و مسلکی
  

و مسلکی و انستيتيوت ھای تحتبعد از ارزيابی ھمه جانبه معينيت انستيتيوت ھای حرفوی 
اثر آن، اداره تعليمی و آموزشی آلمان معرفی سيستم ھا، طرزالعمل ھا و پروسه ھا را
رويدست گرفته تا آن اداره معينيت انستيتيوت ھای حرفوی و مسلکی را برای يک ساختار

ارتقایپيشنھادات در خصوص پاليسی به پايان رسيده و اقدامات . غير مرکزی آماده سازد
را برای سيستم مديريت غير مرکزی (DMTVET)ظرفيت نيز آغاز گرديده تا آن اداره 

اين موضوع در پھلوی ساير موارد، در برگيرندهء مديريت منابع بشری، تھيه و. آماده نمايد
در نتيجه. ترتيب مواد درسی، اطمينان از کيفيت، آموزشی آموزگاران، پالن و تنظيم ميباشد

  . اقدامات و فعاليت ھای ارتقای ظرفيت شناسائی شده و آماده تطبيق ميباشداين امر، 
  

عالوه بر آن، اين پروژه ھمکاری ھای الزم را در قسمت تعميرات و ساحات انستيتوت ھای
.، که نياز به ترميم و احيای مجدد داشتند، فراھم نموده است)TVET(حرفوی و مسلکی 

اعمار انستتيوت ملی: گرفته شده اند، عبارت اند ازفعاليت ھای ساختمانی که رويدست 
،)فيصد کار آن تکميل گرديده  ۵٠موزيک افغانستان، احيای مجدد انستتيوت ملی موزيک 

اعمار ساختمان ھای جديد برای ليسه موزيک، اعمارتعمير جديد برای ليسه اتو ميخانيکی،
ھمچنان. مار ليليه اناث و غيرهاعمار ساختمان که از آن طور کمکی استفاده ميگردد، اع

تجھيزات برای: پروژه متذکره وجوه مالی را فراھم نموده، تا اقالم ذيل خريداری گردد
وسايل صوتی، قرطاسيه، تخته، تباشير، عصای مخصوص: مکتب نابينايان، از قبيل

ی، و آالت موسيقی  غربی برای انستتيوت مل)لپ تاپ و ديسک تاپ(نابينايان، کمپيوتر 
  . موزيک افغانستان

  

شاگردان ليسه عالی رخشانه در شھر کابل
حين خارج شدن از يک تعمير جديداً اعمار

  .  شده ميباشند
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
نمای از تعمير شش اطاقه،  که برای ليسه 

عالی صوفی صاحب در واليت کندھار 
. اعمار گرديده است



 

ادارۀ ملی انکشاف مھارت ھا چھار قرار داد با فراھم کننده گان برنامه ھای :٣بخش 
تن از جوانان٢،۵٠٠عقد نموده، تا ) ARSSO HECAW, AADA, HAFO(آموزشی 

را آموزش داده به وظايف بصورت خود گماری و با مزد در و اليت ھای خوست، زابل،
۵٠اين پروژه در حال تطبيق بوده و در مجموع در حدود . ده نمايدارزگان و کندھار آما

پنج قرارداد ديگر به فراھم کننده گان برنامه ھای. فيصد آن به پايه اکمال رسيده است
نيز عقد گرديده، تا) DRSA, PADA, AADA, HEWAD, HDCAW(آموزشی 
ا مزد در واليت ھایتن از زنان نھايت بی بضاعت را به وظايف خود گماری و ب ۵٠٠،٢

برنامه آموزشی متذکره در. بدخشان، سمنگان، باميان، غزنی و پکتيکا آماده اشتغال نمايند
تيم.   فيصد آن مورد تطبيق قرار گرفته است ۶٠حال اجراء و تطبيق بوده و در مجموع 

ادارۀ ملی انکشاف مھارت ھا قرارداد جداگانه با فراھم کنندگان برنامه ھای آموزشی
(AKF, TACC, HAFO) ،عقد نموده، تا دھقانان بی بضاعت را در واليت ھای کندز

برنامه آموزشی به خوبی پيش ميرود و در. بغالن، فارياب و ھلمند مورد آموزش قرار دھند
برای برنامه ھای آموزش آموزگاران،  .فيصد مورد تطبيق قرار گرفته است ۴۵مجموع 

صاب درسی کارا  و مؤثر به ھمکاری پروژه آموزشی وخدمات انکشاف تجارتی و تھيه ن
، تيم ادارۀ ملی انکشاف مھارت ھا پروسه تدارکات را آغاز"ھبيتات"تقويتی محلی  ادارۀ 

نموده، که ھدف اساسی از اين ھمانا بھتر شدن ھرچه بيشتر سطح زندگی گروه ھای فوق
ً آنانيکه از آموزش در ساحات بھبود توليد ات، شيوه ھای بازار يابی وميباشد، خصوصا

  . تنوع بخشيدن بيشتر بھره مند ميگردند
  

يک کارشناس در بخش نصاب و انکشاف مواد استخدام گرديده، تا با تيم ادارۀ ملی انکشاف
در قسمت بھبود بخشيدن معيارھای اموزشی بر اساس قابليت و) NSDP(مھارت ھا 

معيار توسط ۶٧تا حال . کمک نمايد شايستگی، مطلوب ترين مھارت ھا در سطوح مختلف
اين تيم انکشاف يافته و بعضی آن قبالً به فراھم کننده گان برنامه ھای حرفوی معرفی

  . گرديده اند
  

حکومت ناروی و ادارۀ انکشافی اياالت متحده امريکا اين پروژه را بطور مشترک، 
يرود که اين پروژه الی ماه توقع م. ميليون دالر تمويل می نمايند ۶و  ٩ھرکدام با ھزينه 

  .ميالدی به پايه اکمال برسد ٢٠١٣فبروری سال 
  

ميليون  ٣٠(پروژه  تقويت فعاليت ھاى صحى براى مردم فقير و بيچاره در روستا ھا 
ھدف  ):صندوق انکشاف اجتماعی جاپان ازميليون دالر  ١٧،٩و  کمک بالعوض دالر

اين پروژه وضع صحی و حالت تغذيوى افغانھا را بھبود بخشيده و بخصوص عرضه 
انجا ھا  به که ،خدمات را برای زنان، اطفال وآنعده مناطق کشور تمرکز خواھد داشت

 ،اين پروژه از ستراتيژى سکتور صحت و تغذيه. عرضه ميگرددصحی کمتر خدمات 
را تشکيل مى  ٢٠١٣الى  ٢٠٠٨ت که طرح پروگرام سکتور صحت دولت براى مد

  .دھد، حمايت مى کند
  

نشان دھنده پيشرفتھای قابل مالحظه در ١٣٨٧گزارش ملی خطر و آسيب پذيری برای سال 
ميزان مرگ و. عرصه کاھش ميزان مرگ و مير نوزادان و اطفال زير سن پنج سال ميباشد

١۶١و ) فيصد کاھش ١٣( ١١١به  ٢٠٠٨مير نوزادان و اطفال زير سن پنج سال در سال 
حادثه فوتی ١٩١و  ١٢٩ر يک ھزار نوزاد در مقايسه با حادثه فوتی د) فيصد کاھش ١۵(

واليت ١٨به اثر ھمکاری بانک جھانی در . کاھش يافته است ٢٠٠۶در يک ھزار در سال 
ً سه برابر، يعنی از  ٢٠٠٣کشور از سال  مرکز ١۴٨بدينسو، تعداد مراکز صحی تقريبا

در بين اھالی ساکن در استفاده از خدمات صحی. مرکز افزايش يافته است ۴٢١صحی به 
نفر در سال تا اواسط١.۶۴نفر در سال به  ٣اعشاريه  صفرساحات تحت پوشش پروژه از 

خدمات صحی برای زنان حامله نيز افزايش يافته است، يعنی.  افزايش يافته است ٢٠٠٩سال 
۶تعداد زنانيکه به کمک کارمندان آموزش ديده صحی در مراکز صحی وضع حمل نموده اند از 

حد اقل يک بار مراقبت ھای تعداد زنان بارداری که. فيصد افزايش يافته است ٢۴فيصد به 
افزايش يافته ٢٠٠٨فيصد در سال  ۴٩به  ٢٠٠۴فيصد در سال  ١١صحی دريافت نمودند از 

١٢اطفال ھنوز پائين است، ولی با آن ھم اين ميزان از ) واکسين(ھرچند ميزان مصونيت .  است
  .رشد نموده است ٢٠٠٨فيصد در سال  ٣٣به  ٢٠٠۵فيصد در سال 

يک معلم درس را باالی يکی از  متعلمين 
.مکتب ابتدائيه در واليت کندز تکرار ميکند

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  

يکی از داکتران شفاخانه واليتی پروان حين
  .معاينه يک طفل در شھر چاريکار ميباشد



 

آموزش ديده و در سراسر کشور توظيف گرديده اند که اين  –رمندان صحی محلی  که نيم آنھا را زنان تشکيل ميدھد کا ٢٠٠٠٠حدود 
تعداد مراکز صحی با کارکنان . امر منجر به بھبود دسترسی مردم به برنامه ريزی خانواده و افزايش واکسين دوران کودکی شده است

  .فيصد در حال حاضر افزايش يافته است ٧۴تطبيق پروژه به  فيصد پيش از ٢۵آموزش ديده صحی اناث از 
  

از ) ھلمند، فراه، بادغيس، نيمروز، سمنگان، بلخ، وردک و سرپل(اين پروژه عرضه بسته خدمات ابتدايی  صحی را در ھشت واليت 
تا اکنون وزارت صحت عامه . طريق مؤسسات غير دولتی داخلی و بين المللی، که با وزارت صحت عامه قرار داد بسته اند، تمويل مينمايد

 –، نيمروز BRAC/ACTD –ھلمند (ی به منظور فراھم اوری اين گونه خدمات اساسی صحی در پنج واليت با پنج مؤسسه غير دولت
BRAC  فراه ، -  CHA سمنگان و سر پل ،– SCA/ACTD (قرارداد برای بقيه واليات . قرار داد عقد نموده است) بادغيس، بلخ و
ائی نظارت و ارزيابی خدمات صحی در افغانستان را نيز با تمويل پروژه تقويت خدمات صحی برای مناطق روست. تحت کار است) وردک

  .  يک نھاد سومی به منظور ارزيابی ميزان ارائه خدمات صحی در مراکز اساسی صحی و شفاخانه ھا حمايت ميکند
  

تحت پوشش وبلند بردن  از طريق پروژه متذکره در نظر است، تا يک ميکانيزم جديد تمويلی مبتنی بر نتايج، به منظور افزايش ساحات
ميکانيزم مذکور آماده شده و با امضای موافقتنامه کمک مالی، پول جھت تمويل آن آماده . کيفيت خدمات صحی در مراکز صحی ايجاد گردد

لر از طريق ميليون دا ١٧،٩عالوه بر اين، اخيراً مبلغ . تطبيق اين مکانيزم تمويلی آغاز گردد ٢٠١٠قرار است در اوايل سال . خواھد بود
مبلغ . صندوق انکشاف اجتماعی جاپان به تصويب رسيده است، تا بخشی از پروژه تقويت خدمات صحی در مناطق روستائی را تمويل نمايد

مذکور اين امکان را ميدھد، تا از طريق اين پروژه خدمات اساسی صحی در بلخ، سمنگان، و مناطق شھری کابل برای سه سال آينده تأمين 
  . گردد

  
ميليون  ۵و  ميليون دالر  کمک  بالعوض ٨(پروژهء کنترول انفلوينزای پرنده گان و آماده گی و جوابدھی  در مقابل پانديمی بشری 

تا از انتشار انفلونزای پرنده گان به  ،اين پروژه طوری ديزاين شده است): پرنده گان انسانان و انفلوينزای وجھی دالر کمک صندوق
و  داده انسانھا جلوگيری صورت گرفته و وقايه، کنترول، قرنطين و امحای  اشکال خيلی مرضی آنرا در سکتور مالداری انکشاف

ادارۀ . مايدمبنی بر ارتقای آگاھی عامه از طريق تبليغات ستراتيژيک حمايت مين را ھمچنان پروژه متذکره برنامه ملی. عملی نمايد
منحيث مؤسسه ھمکار در بخش صحت حيوانی اين پروژه استخدام گرديده و در بخش آموزش، ) FAO(غذايی و زراعتی سازمان ملل 

مؤسسه متذکره به آموزش تيم ھای پاسخدھی . رسيدگی به مشکالت و بررسی قانون قبلی و ساير فعاليت ھا نقش کليدی ايفا می نمايد
ھمچنان در . سريع، سرويالنس و کنترول انفلونزای پرنده گان و نيز اسناد تقنينی مربوط، ادامه داده استاضطراری بمنظور کشف 

که فارمھای نيمه تجارتی را در ساحات معروض به  ،گرديده ءبخش صحت حيوانی، کمپاين ھای واکسيناسيون پرنده گان اجرا
نقشى را ھمانند اداره  و جزء صحت انسانى بودهه ھمکار موسسسازمان صحی جھان  .خطربيشتر تحت پوشش قرار داده است

رسماً شامل ساختار تشکيالتی وزارت ) ERP(واحد آماده گی ھا و واکنش عاجل . بازى مى کند خوراک و زراعت سازمان ملل متحد
گزارشات ھفته وار جمع اوری سيستم سرويالنس امراض فعال بوده و . که برای آن رئيس نيز تعيين گرديده است ،صحت عامه گرديده

 :مانند ،ستراتيژی فراگير ارتباطات که با مساعدت اداره يونسف ترتيب شده است، تحت تطبيق قرار داشته و فعاليت ھای. ميگردد
مه اکنون سه ماھنا. آگاھی اطفال در مکاتب ادامه دارد ارتقای آگاھی و اگاھی عامه، ورکشاپ ھای آموزشی رسانه ھا، و کمپاين ھای

 .در مورد پروژه انفلونزای پرندگان بصورت منظم نشر ميگردد
  

تا  ،طوری طرح  گرديده استاين پروژه : )ميليون دالر  کمک بالعوض ١٠(پروژه وقايه از  ويروس اچ آی وی و مرض ايدز 
مانند (ظرفيت ملی مبنی بر مجادله با ايپديمی مرض ايدز را ذريعه توسعه برنامه ھای وقايوی برای مردم مواجه با خطر زياد 

که مواجه با خطر زياد اند، مشتمل  ،گروه ھای آسيب پذير متذکره. ، ارتقا يابد)استفاده از مخدرات زرقی و مقاربت جنسی نامصئون
 عالوه. مخدرات زرقی، کارگران جنسی و مراجعين آن، راننده گان موتر ھای باربری و محبوسين می باشندبر استفاده کننده گان 

را در ميان مردم عام بھبود بخشيده، سرويالنس شيوع مرض   HIVاين پروژه در نظر دارد تا اگاھی وقايه از سرايت ويروس  بر
تا موقعيت و تعداد تخمينی اشخاص معروض و مواجه  ،وشش خواھد شدو دريافت رفتارھای نامناسب را تقويه نموده و در ضمن ک

تا از طريق تنوير اذھان عامه و حساسيت ھای  ،ھمچنان اين پروژه در نظر دارد.  شناسائی نمايد ھر چه زودتر به خطر را
آغاز اين پروژه در ماه  از زمان. ، که سخت ضرورت به حمايت دارند، کاھش بخشدHIVاجتماعی را در مقابل مريضان مبتال بر 

استخدام ھفت ) ١: (ت ذيل نقش داشته استااميالدی، در ارتقای ظرفيت ھای برنامه ملی کنترول بيماری ايدز با اجر ٢٠٠٧جوالی 
اشتراک کارکنان برنامه ملی کنترول ايدز در فعاليت ھای آموزشی داخلی و بين المللی، ) ٢(مشاور داخلی و يک مشاور خارجی، 

در اثر . ويروس اچ آی وی در خارج/آشنايی کارکنان برنامه ملی کنترول ايدز به برنامه ھای موفق کنترول بيماری ايدز) ٣(
که گام مھمی برای حفاظت و  ،افزايش ظرفيت برنامه متذکره، طرزالعمل سلوک و رفتار با اچ آی وی در افغانستان تصويب گرديد

 قرار ١١مجموعأ برنامه ملی کنترول ايدز برای تحقق اھداف خود، . شور  دانسته ميشودحمايت از مصابين اچ آی وی و ايدز در ک
سروی . است گرديدهآغاز  نيز داد را با مؤسسات داخلی و بين المللی عقد نموده است و فعاليت ھای مبنی بر کاھش اضرار پروژه

   .ه استميالدی آغاز يافت ٢٠٠٩گروپ ھای معروض به بيشترين خطر در اوايل سال 
  



 

 ٣١،٢(فراھم اوری تسھيالت تجارتی وعصرى ساختن گمركات  اضطراری ۀپروژ
اين پروژه از  ):ميليون دالر کمک بالعوض ۶،٨١ ميليون دالر قرضه بدون مفاد و

در مساعی افغانستان به منظور رشد عوايد گمرکی، تنقيص  بدينسو ميالدی ٢٠٠۴سال 
، ساده و مؤثر اداری مصارف مربوط به ترانسپورت، تشويق تجارت، کاھش فساد

ميالدی  ٢٠٠٩ماه جون سال  الی .سازی اجراأت گمرکی در سرحدات کمک نموده است
اين پروژه اھداف  ۀ اندر نتيجکه  ،بمصرف رسيده پروژهاين ھمه وجوه تعھد شده به 

فيصد در  ٧٠٠عوايد گمرکی بيشتر از  .بدست امده است برآورده و حتی از آن بيشتر
و عمدتاً اين رشد به سبب نظارت کمپيوتری  ه،افزايش يافت ١٣٨٧سال ھجری شمسی 

باالی محموله ھای ترانزيتی، کنترول جدی تر در مورد تشريح کاال ھای تجارتی، و 
حجم تجارت . کنان رياست گمرکات افغانستان ميباشدظرفيت ھای رشد داده شده کار

يکی از دست آورد ھای عمده . نسبت به آغاز پروژه چندين مراتبه بيشتر گرديده است
در آوردن مراحل گمرکی با سيستم خود کار ) خود کار(پروژه به صورت اتومات اين 

مرکات مراحل گمرکی در ديپو ھای عمده گ. ميباشد) ASYCUDA(معلومات گمرکی 
فيصد ھمه تشريحات گمرکی کشور را تشکيل  ۵۵که تقريباً  ،بشمول ميدان ھوائی کابل

ً . صورت اتوماتيک و خود کار تجھيز گرديده است، بميدھد در  ASYCUDAمشابھا
تجارت ترانزيتی   فيصد ۶۵که حدوداً فعال ميباشد،  چھار محور ترانزيتی عمده 

عالوتاً زير بنا ھای ارتباطی کمک کننده . يدافغانستان را اساس ارزش حصول می نما
که در وصل   VSAT VPNو شبکه ھای  VHF/HFنيز با دستگاه ھای مخابره 

ساختمان . به صورت عصری در آورده شده اند ،عمده دارندنقش محالت عمده گمرکی 
ھای عمده زير بنايی بشمول دفاتر مرکزی گمرکات و عوايد در کابل، ساختمان ديپوی 

ات در شھر جالل آباد و محالت برای پارکنگ عراده جات الری و ساير زيربنا ھا گمرک
پروژه که مسوؤليت سھولت بخشيدن به تجارت را دارد، نيز اين جزء . اعمار گرديده اند

اخيراً به کمک اين پروژه پروسه مذاکرات روی . نشان دھنده نتايج مطلوب می باشد
افزون بر آن . گرديده است آغاز کستان و افغانستانتوافقنامه تجارت ترانزيتی ميان پا

ملی افغانستان که به کمک پروژه متذکره تأسيس گرديد، در حال حاضر ھای اداره معيار
  .     حکومتی تصويب گرديده است ھایمستقل معيار ۀمنحيث ادار

 
برای تمويل ديگر ليون دالريم ٧چون وجوه تمويلی اصلی اين پروژه به اتمام رسيده، مبلغ 

اين وجوه جھت تمويل فعاليت ھای انتخابی که. پروژه اخيراً تصويب گرديداين بيشتر 
در. انجام آن برای بدست آوردن اھداف انکشافی پروژه الزمی بود، استفاده خواھد گرديد

دولت، فعالً  يک تيم مخصيصين  بانک جھانی در تالش طرح و ترتيب ءبه تقاضاپاسخ 
.ميالدی تصويب گردد ٢٠١٠گيرانه می باشد تا در ربع اول سال مالی يک پروژه پی 
افغانستان برای ايجاد برنامه ات الزم دولتجديد مشروط بر اقدام اين پروژه البته تصويب

حکومتداری در اين سکتور باشد، می چالشھا و مشکالتکه جوابگوی  ،اصالحات گمرکی
  .باشد

  
 ٨۶،۵ ميليون دالر قرضه بدون مفاد، ۴٠(ارى پروژه اضطرارى بازسازى سيستم آبي

اين پروژه در فراھم  ):ميليون دالر از وجوه دولت ۶ميليون دالر کمک بالعوض، و 
آورى آب براى دھقانان در ساحات تحت پروژه با تقسيم مطمئنتر و عادالنه تر آب، 

نستان احياى مجدد سيستم ملى ابيارى در ھمه پنچ حوزه دريايى افغا. کمک مى کند
درافزايش حاصلخيزى زراعتى و عوايدى از مرزعه، بھبود تامين غذايى و معيشت، و 

تا حال، شش دفتر منطقوى در . کاھش اسيب پذيرى ناشى از خشکسالى، کمک مينمايد
بمنظور ارتقاى ظرفيت اداری  –جالل آباد، کندھار، بلخ، کندز و ھرات  –کابل 

درخواست پروژه  ٧۵٣، بيش از ٢٠٠٩سال  اکتوبرماه  ٣١تا . تاسيس گرديده است
از جمله اين . ميليون دالر اماده گرديده بود ٨٠،٩ھاى فرعى، به ھزينه در حدود 

ميليون دالر تصويب گرديده  ٧۴ پروژه فرعى به ھزينه مجموعى ٧١٧پروژه ھا، 
ميليون دالر جريان دارد، و  ۵٧،۶ پروژه فرعى به ارزش ۶٩۶است، قراردادھا براى 

عالوه بر اين، . ميليون دالر تکميل گرديده است ۴٣،۴ پروژه فرعى به ارزش ۶٠۴
نخستين مرحله، تحت قرارداد براى ترميم اضطرارى بند سلطان، به ھزينه در حدود 

کار مطالعه امکان سنجی پروژه آبيارى کوکچه . تکميل گرديده استدالر  ۵٠٠٠٠٠

کارمندان رياست گمرک مزار شريف در بلخ
  .استفاده ميکنند) ودااسک(از سيستم خودکار 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

باشندگان يکی از قريه جات در واليت
  .لغمان کانال آبرسانی را پاک ميکنند



 

 برای چندين منظور ى درياى کوکچهپروژه دستگاه برق باال ھمچنان مطالعه پائين و
گزينه ھاى انکشافى بيشتر پيشنھاد گرديده است . در حوزه دريايى آمو نيز تکميل گرديد

دستگاه  ١٧۴از جمله . مطالعات بيشتر در زمينه صورت گيرد ات ،ضرورت است
دستگاه در مناطق مختلف کشور تکميل گرديده و کار نصب  ١٠۴نصب تاکنون برق، 

   .ى متباقى جريان دارددستگاه ھا
  

از صندوقميليون  ۵،۶ ميليون دالر کمک بالعوض و ٢۵(پروژه بازسازى  شھر كابل 
ژه مردمى است که ھدف آن انکشاف انعده نقاط شھراين يک برو ):بازسازی افغانستان 

است که در طول تاريخ مورد توجه قرار نگرفته اند، بخصوص ساحات غير رسمى يا
اين ساحات پروژه ھاى انکشافى مورد نياز.  محالت پر جمعيت و فقير نشين ميباشد

ى مجدداين پروژه بازسازى و احيا. توسط مردم محل تشخيص، پالن و نظارت ميگردد
گذر در شھر کابل را حمايت مى کند، که در آن اکثريت مردم فقير و بيچاره در ٢٠

محالت غير رسمى زندگى مى کنند که چھار ناحيه شھر کھنه کابل نيز شامل آن مى
ملحق به پالن محالتاز طريق شورا ھای ھمکاری اجتماعی گذر، نيازمندی ھای . باشد

سرک ھا و کانال بازسازیسايل مربوط به ذخيره آب، رشد محالت زيست  گرديده، که م
خدمات(کثافات جامد و تنوير سرک ھا  جمع اوری، بھبود سيستم حفظ الصحهھا، 

پالن رشد محالت زيست بشکل نقشه ھای. را تحت پوشش خود قرار ميدھد) شھری
ر واکنش بهمھندسی محاسبه و تطبيق شده در آمده، تا نتايج آن زيربنا ھای بھبود يافته د

تا اکنون کار پروژه در. شھر کابل باشدگان باشنده  ٩٢٠٠٠ برای محالتنيازمندی ھای 
ً . ھمه محالت پيشبينی شده در حال جريان ميباشد از خدمات بھتر تن ۶٠٠٠٠تقريبا

 ً تن ديگر در حال حصول و بدست اوردن اين ۶٠٠٠٠ مستفيد گرديده اند و تقريبا
کيلومتر سرک ٩٢ميالدی، اين پروژه  ٢٠٠٩سال  ماه نوامبر ٣٠ الی. خدمات می باشند

را ھموار و ھم سطح کرده، تا دسترسی به خانه ھا بھتر گردند، پله زينه ھا و راه رو ھا
کيلومتر جوی ھای درجه سوم را ترميم يا ١٢٠را در کنار دامنه تپه ھا اعمار نموده، 

تشناب موجود را بھبود بخشيده،باب  ۶۵١۴باب شبکه ابرسانی،  ٨٧ بازسازی نموده،
قرار داد را امضاء می ھای گذر تطبيق سيستم جمع آوری کثافات، که جمع کننده با شورا

.نمايد بوجود آورده و مبارزات صحی و بھداشتی را در مورد آب پاک براه انداخته است
  .ده استتا حال اعمار گردينيز عدد سيستم تنوير سرک ھا  ٧٠١٧عالوتاً به تعداد 

  
ميليون ٢٠ميليون دالر قرضه بدون مفاد و  ١٠۵(اضطراری بازسازی سکتور برق  ۀپروژ
اين پروژه کار می نمايد تا ذخيره بھتر و با اعتبار :از طريق صندوق بازسازی افغانستاندالر 

و توسعه شبکهو اين کار را با احيای مجدد . تر برق را به باشنده گان شھر کابل فراھم نمايد
تا انرژی ،ھا انجام ميدھد؛ وصل شبکه شھر کابل با سيستم انتقال آينده برق از شماق شرق

ميگاوات نغلو ١٠٠ارزانتر از کشور تاجکستان وارد گردد؛ احيای مجدد بند برق آبی 
و خط) که برق شھر کابل را تأمين می نمايد ،بزرگترين دستگاه توليد برق آبی در افغانستان(

انتقالی مربوط به آن؛ و ايجاد ساختار مجدد و تجاری ساختن اين سکتور جھت ھرچه بھتر
   .نمودن ارائه خدمات

  
کيلوات ١١٠کار احيای  تمديد لين . روند تطبيق بخش ھای اين پروژه به خوبی جريان دارد

غرب کابل، -کيلوات برق از سبستيشن چمتله به شمال  ١١٠برق از نغلو به کابل، تمديد لين 
کيلوات برق از شمال غرب کابل به سبستيشن شمال کابل، تھيه و نصب فايبر  ١١٠تميد لين 

کيلوات ١١٠کيلوات چمتله و احيای مجدد لين  ٢٢٠برای پلخمری تا تمديد لين نوری زمينی 
.برق سبستيشن شمال غرب تکميل شده است و در انتقال برق از ازبکستان کمک نموده است
نسبت مشکالت ترانسپورتی، داليل امنيتی، تعيين مسير انتقال و غيره در تکميل برخی از

در بخش اداری، تمام کارکنان قبلی، دارايی. فته استقسمت ھای پروژه تاخير صورت گر
ھا و مقروضات د افغانستان برشنا مؤسسه بطور مؤقت به موسسه جديد التاسيس د افغانستان

د افغانستان برشنا شرکت دارائی ھا و مقروضات د. برشنا شرکت انتقال گرديده است
ماليه در مورد نرخ گذاری آن افغانستان برشنا مؤسسه را بررسی کرده و يکجا با وزارت

کامالً ٢٠١٠مارچ سال  ٢١قرار است د افغانستان برشنا شرکت  تا . تصميم خواھد گرفت
  .فعال شود و شرکت مذکور خدمات با کيفيت و بھتری را به مشترکين برق فراھم آورد

رو کنار سرک، که نمايی يک سرک و اب
در يکی از نواحی شھر کابل بازسازی

  .گرديده است
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

کارگران د افغانستان برشنا شرکت در 
حال تمديد لين در يکی از نواحی شھر

  .کابل ميباشند



 

در مساعی مشترک با بانک انکشاف اسيايی، ادارۀ برنامه ھای انکشافی انگلستان و  سھولت تضمين سرمايه گذارى در افغانستانھدف 
ادارۀ تضمين سرمايه گذاری چندين جانبه گروپ بانک جھانی، تشويق سرمايه گذاری مستقيم خارجی در افغانستان بخاطر بازسازی 

عدت مينمايد، زيرا سرمايه گذاران خارجی در محيط آنکشور را ذريعه فراھم اوری خدمات بيمه ناشی از خطرات سياسی، کمک و مسا
پروژه مذکور طوری ديزاين شده، تا فعاليت تشبثات خارجی را تشويق نموده . افغانستان خطر سياسی را به پيمانه زياد احساس می کنند

محلی، تامين کاريابی، و برنامه متذکره  سبب رشد اقتصاد . و سرمايه گذاری خصوصی خارجی را در سکتور ھای مختلف جلب نمايد
  .ايجاد عوايد مالياتی گرديده و در انتقال تکنالوژی وروش ھای مدرن تجارتی از خارج به افغانستان کمک خواھد کرد

  
ن کشور می ايکه مانع ورود سرمايه گذاری مستقيم خارجی به  ،در محيط و شرايط تجارت در افغانستانعلی الرغم وخامت روز افزون 

مرجع در سکتور  5تا حال، شش تضمين توسط اداره تضمين سرمايه گذاری برای  .اما مداوم داشته است ،برنامه فوق پيشرفت بطیگردد، 
پروژه ھاى احتمالى نيز وجود دارد که ميتوان ان را در حال  .ھای زراعت، مالی، دواسازی، ساختمانی و مخابرات صادر گرديده است

سرمايه گذاری خارجی بطور . توقع مى رود که يکعده تضمينات بيشتر بزودى بامضاء خواھد رسيد. حاضر مورد مطالعه قرار داد
شغل جديد ايجاد  ٧٣٠ميليون دالر  بوده، که در نتيجه آن تقريباً  ١٠٧مجموعی با پروژه ھای تحت پوشش برنامه متذکره در حدود 

افغانستان، تاريخ ختم برای  دولتری مستقيم خارجی، و به تقاضای پروژه در جلب سرمايه گذا اين با در نظرداشت اھميت. شده است
  .ميالدی تمديد گرديد ٢٠١١سپتمبر سال  ٣٠ بهميالدی  ٢٠٠٩سپتمبر سال  ٣١يعنی از  ر،ديگدو سال 

  
: ھدف اين پروژه طرح و عملی کردن يک سلسله اقدامات برای ):ميليون دالر کمک بالعوض ۴٠(پروژه سکتور تھيه آب شھرى 

)i(  ،فعاليتھای اداره مرکزى آبرسانى و کاناليزاسيون را بطور فعال و تخنيکى دوامدار مبدل گردد)ii (مالى شرکت آبرسانى و  پايداری
بھبود و ) iii(، تامين گردد، )ى باشدم زاسيوناداره مرکزى آبرسانى و کاناليکه التبه اين شرکت جانشين (حفظ الصحه شھرى افغانستان 

پروژه بعدى اماده گردد که تحت آن اھداف فوق العاده نھادى و مالى بدست آمده ) iv(ى به خدمات آبرسانى در کابل، و افزايش دسترس
امل سه بخش عمده مى جھت نيل به اين اھداف، اين پروژه ش. و ساحه پوشش در کابل و ساير شھرھا در واليات بيشتر توسعه يابد

و تمديد سيستم ) iii(حمايت مالى از فعاليت ھاى اين شرکت، ) ii(شرکت آبرسانى و حفظ الصحه شھرى، انکشاف و توسعه ) i: (باشد
بعد ازاعالم پاليسى . نيز تمويل مى گردد) GTZو  KfW(اين پروژه توسط ادارات ھمکارى انکشافى آلمان . آبرسانى در کابل ميباشد

، يک فرمان رياست جمھورى مبنى بر شرکت سازى اداره مرکزى آبرسانى و ٢٠٠۵ن انکشافی اين سکتور، در ماه اکتوبر سال و پال
جوالى  9موارد الحاق  شرکت آبرسانى و حفظ الصحه شھرى جديد نيز بتاريخ . صادر گرديد ٢٠٠۶کاناليزاسيون در ماه جنورى 

در جريده رسمى وزارت عدليه چاپ گرديد، ھئيت رئيسه  ٢٠٠٧جوالى سال  ١١توسط کابينه تصويب گرديده و بتاريخ  ٢٠٠٧سال 
شرکت آبرسانى و . بطور منظم تشکيل جلسه داده، رييس عمومى اين شرکت استخدام گرديده و استخدام کارکنان ادارى جريان دارد

فعاليت ھا در چاريکار، ھرات، پلخمری، . اليتھای آبرسانى کابل را بعھده گرفت، مسئووليت فع٢٠٠٩حفظ الصحه شھرى در مى سال 
کميته تصفيه در حال حاضر دارائی ھا و مقروضات ادارۀ مرکزی . آغاز گرديد ٢٠٠٩کندز، تالقان، مزار شريف و شبرغان در ماه نوامبر 

ه کميته تصفيه کار خود را تکميل نمايد و ھمچنان ساير اجراات زمانيک. ابرسانی و کاناليزاسيون را در شھر ھای ديگر بررسی می نمايد
دولت .  اداری تکميل گردد، شرکت آبرسانی و کاناليزاسيون افغانستان مسئووليت عمليات در اين شھر ھا را نيز به عھده خواھد گرفت

بل را، که قبالً اين برنامه در پروژه تمويل شده تقاضا تجديد ساختار پروژه را جھت شامل ساختن بخشی از برنامه کوتاه مدت ذخيره آب کا
درعين حال در نظر است تا پيشنھاد داوطلبی برای شبکه توزيع آب، برای بار . توسط صندوق بازسازی افغانستان پالن شده بود، کرده است

تفتيش بيرونی، معاونت (ات مشورتی حصول قرارداد ھای خدم. سوم اعالم گردد، زيرا اعالنات قبلی باعث جلب داوطلبی ھای مفيد نگرديد
  .در حالت طی مراحل قرار داشته، طرح و پيشنھاد برای  کمک تخنيکی در مرحله نھايی شدن شرکت ھای داوطلب قرار دارد) تخنيکی

  
ذريعه اين پروژه يک سلسله اقداماتی را حمايت ميکند، تا ): ميليون دالر كمك بالعوض ۴٠(وژه انكشاف دوامدار منابع طبيعى پر

اين پروژه دولت . آن ظرفيت مقرراتی تقويت يافته، انکشاف سکتور خصوصی صورت گرفته و معيارات بين المللی رعايت گردند
را کمک مينمايد، تا عايدات از چنين منابع با ارزشيکه بصورت عموم در اختيار تمام کشور قرار گرفته و در معرض فساد واقع 

ابتکار شفافيت در معادن مت برای اداره اين سکتور استفاده خواھد نمود، يکی آن عبارت از از جمله روش ھائيکه حکو. نشود
ابتکار متذکره مشتمل بر يک سلسله پرنسيپ ھايی ميباشد که از طريق نشر مکمل و تصديق تاديات شرکت ھا  –استخراجی ميباشد 

ً يک شورای مشورتی بين المللی تأسيس گرديده، تا . و عوايد دولت از درک تيل، گاز و استخراج معادن حاصل مينمايد عالوتا
حکومت  را در عرصه ارزيابی منافع قرار داد ھای پيشنھاد شده مساعدت نموده و بدينصورت اطمينان حاصل و تأمين گردد که 

  .بھترين روشھا در عرصه انکشاف منابع طبيعی افغانستان بکار برده ميشود
  

اين . نموده است قابل مالحظهھا زمينه کاروبار، پيشرفت يپروژه از آغاز، باوجود يک سلسله محدوديت ھا و مشکالت، عمدتأ دشوار اين 
پروژه در ترغيب و تشويق سرمايه گذارى ھای خصوصى در افغانستان از طريق تسھيل موفقانه مناقصه معدن مس عينک، يکى از 

دولت موافقتنامه ھای مربوط به قرار داد را امضاء نموده و اکنون کار ھای مقدماتی در . وده استبزرگترين معادن در جھان، کمک نم
عقد موفقانه  .ميليارد دالر خواھد بود ١٠سال آينده در حدود  ١٠تا  ۵ارزش مجموعی اين سرمايه گزاری در . ساحه نيز آغاز گرديده است

حق بيمه مجموعى  بخشکه رقم متذکره نخستين  ،ميليون دالر به دولت افغانستان گرديده ٨٠،٨ قرار داد ھای اساسی منتج به پرداخت مبلغ
پروژه دولت اين برعالوه ارتقاى ظرفيت وزارت معادن براى نظارت از سکتور معادن، . ميليون دالر براى حق توسعه معدن مى باشد ٨٠٨

وب در سکتور، و ھمچنان درک ضروريات براى اداره قوى محيطى و تا  بطرف ھدف تامين شفافيت و اداره خ ،افغانستان را کمک نموده



 

اصول مذکور . دولت با امضاء نمودن اصول شفافيت صنايع استخراجی گام مھمی برداشته است. اجتماعى پروژه ھا، حرکت سريع نمايد
يک گروپ کاری غير رسمی . ددباعث بھبود گزارش دھی شفاف و سيستماتيک در رابطه به فوايد حاصله از صنايع استخراجی ميگر

دولت عنقريب تسويد مقرره ھائی در مورد استخراج . متشکل از چندين دست اندرکار به منظور تطبيق درست اين اصول ايجاد شده است
مقرره ھای مذکور ھدايات و طرز العمل ھای روشنی جھت صدور نام برای معادن ارائه . معادن و محيط زيست را تکميل خواھد نمود

  . خواھد داد
  

بعضی  ):صندوق بازسازی افغانستان ازميليون دالر  ١١ميليون دالر  کمک بالعوض و  ٢٠(اضطراری باغداری و مالداری  ۀپروژ
ھدف اصلی انکشافی اين پروژه تشويق . تغيرات در ساختار اين پروژه  صورت گرفته و ھدف انکشافی اين پروژه نيز بازنگری شده است

محصوالت قابل عرضه باغداری و مالداری در بازار ھا بود، اما اين ھدف به ھمکاری بيشتر با خانواده ھای توليد کننده در استفاده از 
تغيرات در اين پروژه ھمچنان در . رفته جھت افزايش محصوالت و توليدات باغداری و مالداری ايشان ميباشد، تعديل گرديدروش ھای پيش

مطابقت با ستراتيژی وزارت زراعت، آبياری و مالداری در راستای احيای مجدد باغ ھای موجوده ميوه و ايجاد باغ ھای جديد در ساحات 
، در ٢٠٠٩در بھار . ھکتار زمين آغاز گرديده است ٢٠٠٠فعاليت ھای احيای مجدد باغ ھا تقريباً در . باشدانتخاب شده اين پروژه کمک مي

ھکتار زمين ديگر  ١٧٠٠ھکتار زمين تاک ھای انگور، درختان زردالو، بادام و انار غرس گرديد،آمادگی ھا جھت ايجاد باغ ھا در  ٧٠۵
ً به . رويدست است ٢٠١٠تا سال  در حال حاضر اين . دھقان پيامھای بھبود حرفه باغداری را ترويج نموده است ٣۶۵٠٠پروژه تقريبا

  . عملی شده است) فيصد ساحه مورد پوشش را قرار ميدھد ٣۵که تقريباً (ھکتار زمين توسط خود دھاقين  ۴٠٠٠فعاليت ھا در تقريباً 
  

و فعاليت ھای صحی حيوانات و مرغداری به پيشرفت شان تحت ساير فعاليت نيز ھا از قبيل کنترول آفات زراعتی، انکشاف مالداری 
ادارۀ خوراک و زراعت سازمان ملل متحد ھمکار تسھيل کننده و فراھم کننده مشورت برای کنترول . ساختار جديد اين پروژه جريان دارند

جمن وترينری افغانستان ھمکار تسھيل کننده ان. آفات زراعتی بوده و ھمراه با ھمکار تسھيل کننده در بخش باغداری يکجا کار می نمايد
  . برای بخش صحت حيوانی بوده، و ادارۀ خوراک و زراعت سازمان ملل متحد عين نقش را در انکشاف مرغداری ايفا مينمايد

  
کلينک  ٣٣ه بقي. از اين طريق پروژه صحت حيوانی، ھشتاد و ھفت کلينيک دولتی تا حال به وترينر ھای مربوطه انتقال داده شده است

بخش مرغداری به زنان فقيرو بی بضاعت قراء و قصبات کمک می کند، تا برای خويش .  ديگر در ماه ھای آينده واگذار خواھد شد
تا اکنون ھفت ھزار زن تحت اين بخش پروژه ثبت گرديده و . مدرک عايداتی را ذريعه فعاليت ھای مرغداری در حويلی شان بوجود آورند

مجموعاً به تعداد ھفت ھزار زن مذکوردر  نخستين دوره . وزشی سه ماھه مرغدارى و بازاريابى تخم ھا اشتراک نموده انددر کورسھای ام
اولين دسته جوجه مرغ . کيلو گرام غذای رشدی جوجه مرغھا و وسايل مرغداری  را بدست آوردند ٢۵از توزيع جوجه مرغ ھا، مقدار 

  .گذاری آغاز نموده اندھای توزيع شده در حال حاضر به تخم 
  

واليت در حال تطبيق  ١١به عنوان بخشی از ساختار مجدد دوامدار، يک سلسله فعاليت ھای جدی در ساحات تحت پوشش پروژه در تمام 
بر اساس تجربه بدست امده از اين ساحات، يک . در اين ساحات به نيازمندی ھای دھاقين بصورت جامع رسيدگی صورت می گيرد. است
  .نه قابل تکثير انکشاف خواھد يافت، تا در ساحات ديگر نيز تطبيق گرددنمو
  

ھدف اين پروژه رشد اقتصاد محلی به منظور ايجاد  ):ميليون دالر کمک بالعوض ٢۵(پروژه حمايت از انکشاف سکتور خصوصی 
برای شرکت ھای تجارتی، که در مارکيت ھای  پروژه مذکور در ايجاد محيط اقتصادی. اشتغال، افزايش درآمد و از بين بردن فقر می باشد
ايجاد صنايع در چھار ) ٢(ايجاد پارک صنعتی در حصار شاھی ) ١: (اين پروژه در بخش .داخلی و صادارات فعاليت دارند، نيز کمک مينمايد

مؤسسه (ارتقای ظرفيت آيسا ) ٣() صنايع خفيفه، پروسس مواد غذائی، توليد لباس ھای چرمی، شستشو و پروسس نھايی قالين ھا(بخش کليدی 
ارتقای ظرفيت رياست انکشاف سکتور ) ۴(، رياست انکشاف پارک ھای صنعتی، رياست تحقيق و پاليسی و )حمايت سرمايه گذاری افغانستان

 ظرفيت: خصوصی وزارت تجارت و صنايع به منظور تدوين پاليسی ھای مربوط به انکشاف سکتور خصوصی، ھای ذيل ھمکاری ميکند
رياست انکشاف پارک ھای صنعتی در بخش ھای مديريت مالی، تدارکات، مديريت محيط زيستی و اجتماعی و نظارت از پروژه ھا افزايش قابل 

به ھمين ترتيب، . علی الرغم اين، تغيرات و تبادالت مکرر کارمندان اين پروژه سبب تطبيق بطی اين پروژه شده است. مالحظه ی داشته است
ز کارمندان رياست انکشاف سکتور خصوصی وزارت تجارت و صنايع در بخش ھای مربوط به ارتقای ظرفيت آموزش ديده اند، تا يک تعداد ا

  . تطبيق پروژه و تجزيه و تحليل پاليسی ھا را به عھده بگيرند
  

نسبت وخامت وضعيت امنيتی، . ستدرصد کار ان تکميل شده ا ٧٠در حال حاضر، کار ساختمانی پارک صنعتی بخوبی پيش ميرود و در حدود 
عمده ترين مانع، که اين پروژه با آن مواجه است، تأمين انرژی برق به پارک . کار ساختمانی پارک در چند ماه گذشته به کندی پيش رفته است

به ھمين دليل آيسا استفاده . بود ، زمانيکه ھنوز در شھر جالل آباد دستگاه توزيع برق موجود نبود، ديزاين شده٢٠٠۶اين پروژه در سال . ميباشد
  . از جنراتور ديزيلی را جھت تامين انرژی پارک مد نظر داشت

  
از . درحال حاضر، بانک انکشاف آسيايی کار تمديد لين برق از نغلو به شھر جالل آباد و اعمار يک سب استيشن در جالل آباد را تمويل ميکند

باد واقع است، اين امکان وجود دارد، که تمديد لين برق که توسط بانک انکشاف اسيايی تمويل کيلومتری شھر جالل آ ٢٠آنجائيکه پروژه در 
. ميشود، آنرا به پارک صنعتی حصار شاھی توسعه داده و يک سب استيشن به منظور تامين برق از شبکه توزيع برق به پارک اعمار نمود

برق آبی به پارک  MVA ٢۵امضاء گرديده، که مطابق ان د افغانستان برشنا شرکت تفاھمنامه ی بين د افغانستان برشنا شرکت و اداره آيسا 
توسعه تمديد لين برق از شھر جالل آباد تا پارک صنعتی و اعمار سب استيشن از طريق پروژه حمايت از . صنعتی حصار شاھی تامين ميکند



 

صندوق بازسازی افغانستان 
)ARTF(  

ARTF  جھت تقويت مالکيت و
رھبرى دولت، که براى موثريت 
کمک بازسازى افغانستان اھميت 
. بسزايى دارد، طرح گرديده است

صندوق مذکور آنعده فعاليت ھاى 
که  ،پروگرام دولت را کمک مى نمايد

در بودجه ملى به آن حق اوليت داده 
  .شده است

  
ت نايل آمدن به اھداف صندوق جھاين 

  :ذيل ايجاد و طرح گرديده است
ترويج شفافيت و حسابدھى  -

  .کمکھای بازسازى
کمک در تقويت بودجه ملى  -

منحيث وسيله سازگار ساختن 
 پروگرام بازسازى با اھداف ملى

کاھش فشار بر ظرفيت دولت، و  -
ترويج ارتقاى ظرفيت به مرور 

 .زمان
کمک در تمويل مصارف عادی  -

بودجه اى که براى موثريت 
فعاليت ھای مفيد دولت ضرورى 

بسيج حمايت از طريق . مى باشد
ARTF  دولت را کمک نموده

است، تا از تفاوت بين مشخصات 
تمويل کننده جلوگيرى  ٢٢وجھى 
ھمچنان اين امر در استفاده . نمايد

از کمک ھا بطور مؤثر و 
 اليت ھا،تکرار فعجلوگيری از 

 .کمک مى نمايد نيز

ق و اعمار سب استيشن و سيستم توزيع برق عقد گردد، روند کار زمانيکه قرارداد تمديد لين بر. انکشاف سکتور خصوصی تمويل خواھد شد
به بھره برداری سپرده شود، که با تطبيق  ٢٠١١انتظار ميرود، پارک صنعتی مذکور درسال . ساختمانی پارک صنعتی تسريع خواھد گرديد

  .فرصت کاری در افغانستان بوجود می آيد ۶٠٠٠کامل اين پروژه 
  

اين پروژه کميسيون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی و ): ميليون دالر کمک بالعوض ٢٠،۴(ارۀ ملکی دولت پروژه اصالحات سيستم اد
به منظور رسيدن به اين ھدف، پروژه . وزارتخانه ھای کليدی دولت را در ارتقای ظرفيت آنھا در بخش مديريت منابع بشری کمک می نمايد

اين پروژه ھمچنان . لکی ھمکاری ميکندمذکور با دولت در تھيه و تطبيق طرزالعمل ھا و قواعد واضح برای مديريت کارکنان خدمات م
ام وزارتخانه ھای کليدی را در ترتيب مجدد تشکيالت شان و استخدام کارمندان کمک مينمايد، تا بدين تربيت وظايف شان را به نحوی بھتری انج

  . عالوه برآن، پروژه مذکور وزارتخانه ھا را در تطبيق اصالحات رتب معاشات کمک مينمايد. دھند
  

اين مساعدت را برنامه جديد بانک جھانی برای پاسخ به بحران غذايی در جھان ): ميليون دالر  ٨(به بحران غذائی در افغانستان  پاسخپروژه 
. ت کشور مھم اندپروژه کوچک و سيستم عنعنوی آبياری کمک مينمايد، که برای احيای زراع ۵٠٠حمايت نموده و جھت بازسازی در حدود 

ھمچنان اين پروژه ظرفيت محلی را جھت تطبيق و فعاليت پروژه ھای سکتور آبياری، که نيازمندی . پروژه تکميل شده است ٣٣٠از جمله 
وچک با استفاده از اين وجوه تقويتی برای سيستم آبياری روستا ھا، تعداد مجموعی پروژه ھای ک. ھای محالت را رفع ميکند، ارتقأ می بخشد

ميليون دالر   ١٠٠برعالوه، بانک جھانی تقريباً . افزايش ميبابد  ۶٠٠٠بدينسو به  ٢٠٠٢آبياری، که توسط بانک جھانی تمويل گرديده، از سال 
اما افغانستان ھنوز ھم نيازمند کمک قابل مالحظه جھت مبارزه با بحران فعلی . را برای احيای سيستم ھای آبياری متوسط تمويل نموده است

. ميباشدھدف اين کمک بانک جھانی سرمايه گذاری ميان مدت برای افزايش تدريجی مصئونيت غذايی مورد نياز افغانستان . مواد غذايی ميباشد
بانک جھانی در ھمکاری مشترک با ساير شرکای انکشافی افغانستان و مؤسسات خيريه در زمينه پاسخگويی به نيازمندی ھای فعلی ھمکار 

  .ميباشد
  

اين پروژه اھداف ستراتيژى ملى  ):ميليون دالر کمک بالعوض ٨(پروژۀ تقويت سکتور مالى 
ور مالى عصری و رقابتى استوار ميباشد، حمايت انکشافى افغانستان را، که بر تأسيس يک سکت

بطور مشخص اين پروژه ظرفيت د افغانستان بانک را در ساحات نظارت بانکى، .  مى کند
ھمچنان اين پروژه . حسابدارى، تفتيش داخلى، و اداره منابع بشرى، تقويت خواھد بخشيد

س ثبت اعتبارات و انستيتيوت اژانس راپور دھی اعتبارات، اژان: زيربناى مالى ضرورى، مانند
با مشاورين در پست ھای تفتيش، منابع بشری و . بانکدارى افغانستان را انکشاف خواھد داد

تدارکات مصاحبه صورت گرفته و چنينی توقوع ميرود که ايشان کار خود را در اوايل سال 
بکار خواھند  بقيه پست ھای مشاورت بزودی پس از شروع کار آنھا آغاز. اغاز نمايند ٢٠١٠
به پنج انستيوت تعليمی بانکداری به منظور ايجاد يک ) سند دواطلبی(عالوه بر آن، مزايده . کرد

انستيتوت . پروسه ھمکاری سه ساله با انستيوت بانکداری و مالی افغانستان فرستاده شده است
منابع بشری که  بانکداری و مالی افغانستان، که از طريق پروژه مذکور حمايت ميشود، به کمبود

. به عنوان يکی از موانع عمده در پيشرفت سکتور مالی به حساب ميرود، رسيدگی خواھد نمود
و در نھايت، مقررات . آغاز بکار نمايد ٢٠١٠اين انستيتوت در فبروری سال   انتظار ميرود

ستان تطبيقی قانون معامالت مصئون و کار ثبت تضمين باز پرداخت قرضه ھا از جانب د افغان
  .بانک تصويب شده است

  
اين  ):ميليون دالر ٧،۵(پروژه ادارۀ سيستم تقاعد و ايجاد شبکه مصؤنيت اجتماعی افغانستان 

پروژه ظرفيت اداره تقاعد مامورين دولتی را بھبود بخشيده، تا موثريت طرح تقاعدى اصالح 
پروژه چارچوب مربوط ھمچنان اين . شده را براى کارمندان سکتور عمومى دولتى تضمين نمايد

به پاليسى را جھت دريافت شيوه ھای موثر برای ايجاد شبکه مصؤنيت اجتماعی ترتيب نموده و 
براساس آن، يک پروگرام امتحانى را براى خانواده ھاى نيازمند تطبيق مى نمايد، در حاليکه قدم 

ه ھمچنان ظرفيت اين پروژ. بعدى براى ايجاد چنين اقدام در سطح ملى، ارائه خواھد گرديد
کارکنان وزارت کار، امور اجتماعى، شھدا و معلولين  را ارتقا بخشيده، تا وزارت متذکره 

  .بتوانند برنامه ھاى متقاعدين و شبکه مصؤنيت اجتماعی را طرح و پيش ببرد
  

  )ARTF(صندوق بازسازى افغانستان 
صندوق بازسازى افغانستان منحيث يک وسيله بخاطر تشريک مساعی ميان جامعه جھانى و 
. دولت افغانستان براى موثريت بھتر در تالش ھاى بازسازى  در اين کشور، بشمار مى رود

ماه  ٢١الی (ميليارد دالر را  ٣،۴تمويل کننده بيش از  ٣١باينطرف،  ٢٠٠٢از  اوايل سال 
صندوق بازسازی افغانستان  که در نتيجه ،به اين صندوق تعھد نموده ) ٢٠٠٩سال  نوامبر

و ھم براى  عادی بوديجهھم (افغانستان دولت جه يبودمنبع تمويل کننده بزرگترين منحث 
که در  از پروگرام ھاى ملى،اين صندوق  حمايت. مبدل گرديده است) پروگرام ھاى انکشافى

دولت و براى اجنداى  بوديجه عادیبراى و ھمچنان ، اولويت اجندای دولت قرار دارند
  . سھم فوق العاده دارد" ستراتيژى ملى انکشافى افغانستان"اصالحات در پاليسى، در نيل به اھداف 



 

  
ک ، بانک انکشافى  آسيايى، بان)منحيث اداره کننده(صندوق بازسازى افغانستان توسط  کميته ھئيت ادارى متشکل از بانک جھانى  :اداره

کميته ھئيت ادارى در حضور داشت نماينده وزارت . اداره مى گردد) يوناما و پروگرام انکشافى ملل متحد اداره(انکشاف اسالمى و ملل متحد 
در  تمويل کنندگان صندوق متذکره. ماليه بمثابه ناظر در کابل بشکل منظم تشکيل جلسه داده، تا فعاليت ھاى روزمره صندوق را وراسی نمايد

  . تا در مورد ستراتيژى گسترده با دولت و اداره اين صندوق بحث نمايند سه ماه تشکيل جلسه داده، ھر
  

ً  :ى تمويل کنندگانصندوق بازسازی افغانستان و کمک ھا  . سھم داشته اند سال گذشته در اين صندوق ھفتبع تمويل کننده در من ٣١مجموعا
افزايش يافته، تمويل کنندگان جديد آغاز به کمک نموده و تمويل کنندگان سابقه سطح سھمگيرى کمک ھاى تمويل کنندگان بعد از گذشت ھر سال 

سھمگيرى ھاى تمويل کنندگان عامل عمده رشد بودجه " ترجيح داده شده"باوجود اين ھم، طى چند سال گذشته، ميزان . خويشرا افزايش داده اند
صندوق بازسازى افغانستان، تمويل کنندگان بايد به بيش از نصف کمک ھاى ساالنه شان براساس موافقنامه قوانين و مقررات . گرديده است

که داراى حق اوليت مى " دريچه بوديجه عادی دولت"براى تمويل   ھدف اين مقررات تضمين اين امر که صندوق متذکره. نبايد دھند" ترجيح"
مينان از اين ناحيه حاصل گردد که صندوق بازسازی افغانستان بودجه کافی را برای اين قاعده برای آن است، تا اط. باشد، وجوه کافى داشته باشد

  .اقالم مصرفی داشته و در تصويب پروژه ھای سرمايه گذاری الويتھای ملی انعطاف پذيری داشته باشد
  

را از طريق بوديجه عادی دولت ميليون دالر  ١،٨تا اکنون صندوق بازسازی افغانستان  ):ميليارد دالر ١،٨(دريچه حمايت از بوديجه عادی 
به ھمين دليل صندوق بازسازی افغانستان  از طريق . عوايد داخلى ھنوز ھم براى برآورده ساختن مصارف دولت، کافى نمى باشد. پرداخته است

. ى و تعليم و تربيه حمايت مينمايدفعاليتھای اساسى دولت را، بشمول عرضه خدمات مانند مواظبت صحدريچه حمايت از بوديجه عادی دولت، 
فيصد  ۵٠فيصد کارکنان دولتى مامورين ملکی بخصوص معلمين تشکيل مى دھد، وزارت معارف در مجموع  ۶٠بادرنظرداشت اين امر که 

حصيالت و ت وزارت ھاى صحت عامه، امور خارجه، کار و امور اجتماعى. بع مجموعى صندوق بازسازی افغانستان را بمصرف ميرساندمنا
صندوق بازسازی " دريچه حمايت از بوديجه عادی"ھمچنان بايد ياد آور شد که منابع . نيز از گيرنده گان عمده اين صندوق بشمار مى روند عالی

ه علت کاھش سھم دريچ. واليت کشور تامين مى کند ٣۴ى ملکی را در کارمند دولت ٢۵٠٠٠٠ افغانستان ملى بوده، که پرداخت معاشات در حدود
باوجود اين ھم، دريچه حمايت از . حمايت از بوديجه عادی در مجموع بوديجه دولت ، افزايش ثابت ساالنه در ھزينه ھاى عملياتى دولت ميباشد

  . بوديجه عادی در حدود نصف ھزينه ھاى غير امنيتى دولت را تمويل مى کند

در دو سال اخير، . و محدوده به طور فوق العاده افزايش يافته است اين دريچه در دو سال گذشته از نظر اندازه :دريچه سرمايه گذارى
 ٢٠٠٩سال ماه نوامبر  ٢١فيصد سرمايه گذارى ھاى مجموعى تا  ٧۴، تعھدات سرمايه گذارى فوق العاده زياد بوده که )١٣٨٧و  ١٣٨۶(

گذارى در سکتور ھا سرمايه افغانستان به دليل  ميزان بلند  تاديات و پرداخت منابع مالی صندوق بازسازی. ميالدى، پرداخته شده است
برنامه ھای ملی انکشاف دھات مانند برنامه ھمبستگى ملى، برنامه دسترسی روستا ھا و فراھم اور قرضه ھای کوچک، از طريق . ميباشد

  . صندو بازسازی افغانستان بطور فوق العاده حمايت گرديده است
  

تمويل گرديد، که از دالر  بيشتر از يک ميلياردپروژه فعال با تعھد مشترک به ارزش  ٢٠ ين صندوق، از طريق ا٢٠٠٩سال  نوامبرالی ماه 
در اين   صندوق بازسازی افغانستانجزئيات مکمل فعاليت ھاى سرمايه گذارى در راپورھاى ربع وار. ميليون دالر پرداخته شده است ٧۶١انجمله 

   www.worldbank.org/artf.: صفحه انترنيتى موجود مى باشد
  

برای بھتر ساختن دسترسی و قابل اعتماد بودن عرضه انرِژی برق در کابل از  ):ميليون دالر ٧،۴(پروژه تقويت سيستم برق در شھر کابل 
بازسازی قسمی : اين پروژه دارای سه بخش ذيل می باشد. يت داردآلمان فعال -طريق تقويه و توسعه فعاليت ھا با تمويل ھمکاری مالی افغان

تمام اجزای اين پروژه، کار اعمار . کيلوواتی، عرضه و نصب چراغ ھای کنار جاده در کابل ١١٠فابريکه برق ماھيپر، بازسازی لين ھای برق 
گزارشی اکمال تطبيق پروژه نيز به نشر . تکميل شده است تمديد لين برق، پروژه ھای فرعی تنوير جاده ھا، و بازسازی بند برق آبی ماھيپر

  . رسيده است
  

ماه (توليد برق در ماھيپر برای تامين برق در کابل در جريان زمستان نقش مھمی دارد، زيرا دريای استيشن متذکره تنھا در فصل زمستان 
 ٣٢٠٠٠ليد شده در دو واحد فابريکه ماھيپر ميتواند حد اقل انرژی تو. آب دارد و استفاده ديگری از آن صورت نمی گيرد) دسامبر الی می

برعالوه، انرژی ). کيلو وات در ھر ماه باشد ٢٠٠با فرض اينکه مصرف اوسط ھر خانواده در کابل (خانواده را در جريان زمستان برق بدھد 
ميليون  ١٨فه جويی بعمل آورد، که بر اساس نرخ فعلی تيل ميليون ليتر تيل صر ٢۴واحد ميتواند در دستگاه حرارتی به اندازه  دوتوليد شده در 

   .دالر مصرف خواھد داشت
  

ھدف از اين پروژه عبارت از تامين برق قابل اعتماد و با کيفيت برای مشترکين در  ):ميليون دالر  ۵٧(پروژه برق کابل، ايبک و مزارشريف 
اين پروژه سرمايه گذاری ھايی را بمنظور برآورده ساختن اھداف ذيل حمايه . ساحات مورد نظر شھر ھای کابل، ايبک، و مزار شريف است

بھبود زيربنای کھنه و از کار افتاده در بعضی حصص کابل بمنظور افزايش تقويه شبکه توزيع ولتاژ پائين ذريعه بازسازی و ) ١: (خواھد کرد
 اعمار سب استيشن جديد) ٢. (قابليت اعتماد و کيفيت انرژی برق و خدمات آن در ساحات مورد نظر و نيز بھتر شدن حسابدھی اداره برق

با کيفيت، قابل اعتماد و پاک را از طريق شبکه برق به کيلو ولت مربوط به آن در شھر ايبک تا انرژی  ٢٠کيلوولت و لين ھای  ٢٢٠/٢٠
برعالوه، اين . بازسازی و تقويه تسھيالت انتقالی شبکه ھای توزيع ولتاژ متوسط و پائين در مزار شريف) ٣. (شھروندان ايبک فراھم گردد

  عی کمک خواھد کرد و نيز در ايجاد و فعاليت پروژه در ارتقای ظرفيت ھای ادارات مربوط در عرصه فعاليت و حفظ مراقبت سيستم ھای توزي



 

مرکز خدمات صارفين و واگذاری آن به شرکت افغانستان برشنا در ساحه مورد نظر، مساعدت
اعمار) ٢تطبيق پروژه توزيع برق در کابل و مزار شريف، ) ١تمام قراردادی ھا . خواھد کرد

.برق مزار را آغاز نموده است کيلوات در ايبک و سب استيشن ھای انتقال ٢٢٠سب استيشن 
خريداری مواد اصلی با تسليم دھی اسناد تخينکی از جانب فروشنده در جريان بوده و کار عملی

مواد و اسباب توزيع برق به محل کار مواصلت ورزيده و کار نصب. در ساحات آغاز شده است
شمسی در دسترس خواھدمزايای پيش بينی شده پروژه در سال آينده ھجری . آن آغاز شده است

به ٢٠٠٩قرار است بعد از مطالعه پيشرفتھای اين پروژه، تاريخ تکميل ان از دسمبر سال . بود
  .تمديد گرديد ٢٠١١ماه سپتمبر 

  
ميليون دالر را ۴١ژه اين پرو :(UWSS)پروژه آبرسانی شھری صندوق بازسازی افغانستان 

دولتی حمايت فراھم مى نمايد، تا از پروگرامھای کوتاه مدت ابرسانی  و حفظ الصحه شھری
شبکه آبرسانى کابل، بھبود حفظ الصحه کابل،: اين پروژه داراى پنج بخش مى باشد. نمايد

از واليات، حمايت انجنيرى و کمک تخنيکى، و حمايت مالى در مراکز آبرسانى و حفظ الصحه 
اجزاى آبرسانى کابل و. اداره مرکزى فعاليت ھاى آبرسانى و شبکه جمع آورى فاضالب

بکمک مالى(آبرسانى مراکز واليات بر مطالعات امکان سنجی مبنى مى باشد که براى کابل 
KfW ( مراکز واليتى  توسط اداره مرکزى فعاليت ھاى آبرسانى و شبکه جمع  ١١و براى

بخش حفظ الصحه کابل بر پالن ستراتيژيک حفظ الحصه و. گرديده استآورى فاضالب، تکميل 
ماستر پالن مربوطه مبنى مى باشد، که زباله دانی ھاى شاروالى، حفظ الحصه در محل، و شبکه

بخش ھای سرمايه گذارى در حال .جمع آورى فاضالب و زھکشى آب باران را دربر مى گيرد
بخصوص، چاه ھاى جديد در حوزه بااليى شھر. ردحاضر در مراحل مختلف تطبيق قرار دا

حفر گرديده، تا آب کافی به مردم کابل فراھم گردد، اما سه قرارداد ساختمانى بعدى که تحت اين
و بانک KfWپروژه براى آن وجوه کافى وجود ندارد، پيشنھاد مى گردد، تا براى تمويل به  

.وژه در مراحل متفاوت تطبيقی قرار دارنداجزای سرمايه گذرای اين پر. گردد جھانی پيشکش
ً چاه ھای جديد آب در کابل برای عرضه آب به شھر کابل تکميل گرديده است اما. خصوصا

و KfWچون بودجه کافی برای سه قرار داد ساختمانی آينده در اين پروژه موجود نمی باشد، 
پايپ الين) الف(قرارداد برای . ودادارۀ انکشاف بين المللی بانک جھانی آنھا را تمويل خواھد نم

نل ھای جمع کننده و دستگاه ھای) ب(ھا، وسايل در ساحه برای چاه ھا و دستگاه ھای پمپ، و 
يک سلسله  فعاليت ھای. صورت گرفته است )KfW( از طريق ادارۀ انکشافی المانانتقال 

.صورت گرفته استکوچک در قسمت بھداشت و احيای مجدد محل تجمع کثافات در شھر کابل 
ميليون دالر در ١٠وسايل و تجھيزات مربوط به ذخيره و عرضه آب و خدمات صحی به ھزينه 

در شھر ھای تالقان، ميمنه و پلخمری منابع جديد آبی ايجاد و. مراکز واليات خريداری شده است
۴شھر و  ١٢ ھمه قرار داد ھای نل کشی در. منابع آبی در شبرغان و مھترالم بھبود يافته است

آغاز کار برای دو ذخيره گاه به نسبت کمبود بودجه(ذخيره گاه آغاز به کار وفعاليت نموده اند 
کمک. ميليون دالر در بوديجه مواجه است ٧ولی ھنوزھم  پروژه با کمبود). معطل گرديده است

٢٠٠٧سال  ميالدی آغاز گرديده و در ماه مارچ ٢٠٠۵ھای مالی برای فعاليت ھا از آگست سال 
بصورت تدريجی به شرکت  فعاليتھای کاری ادارۀ مرکزی ابرسانی و کاناليزاسيون. خاتمه يافت

شھر، ١٠فعاليت ھای عرضه و ذخيره آب در . ابرسانی و حفظ الصحه افغانستان ملحق ميگردد
یيعنی کابل، چاريکار، ھرات، پلخمری، قندز، تالقان، مزار شريف و شبرغان به شرکت ابرسان

تاريخ تکميل اين پروژه به يک سال ديگر، يعنی تا. و حفظ الصحه افغانستان واگذار شده است
تمديد گرديده، تا فرصت کافی به منظور تکميل کار ھای جاری که فعالً در ٢٠١٠دسمبر سال 

  .مراکز واليات تحت بررسی قرار دارد، ايجاد گردد
  

بھبود وضعيت) i: (اين پروژه دو ھدف دارد ):ميليون دالر  ٧،۶۵(پروژه آبرسانى روستايى 
)ii(صحی مردم روستا ھا از طريق آگاھى راجع به خدمات آبرسانى صحی و حفظ الصحه، و 

تقويت و ارتقاى ظرفيت دستگاه ھاى دولت مرکزى و واليتى، موسسات غير دولتى، سکتور
اين. الصحه دوامدار افزايش يابدخصوصى و مردم قريه تا عرضه خدمات آبرسانى و حفظ 

۴٢٠با (بيت الخالء مناسب  ٢٧۶٩ محل آب روستايى و ٧۶۵پروژه از طريق فراھم آورى 
ذخيره ويا شبکه ١٠و ) بيت الخالى مناسب ديگر از طريق منابع تقويتی ١٢۶٠محل آب و 

ھش مشکلذخيره اب، يکجا با ايجاد فعاليتھای مردمى و سيستم ھاى حفظ و مراقبت، در کا
ً کمک مى کند اين ھمه با آگاھى يا تعليمات. پيرامون تھيه آب براى مردم روستائى مشخصا

واحد تطبيق پروگرام  در وزارت احياء و انکشاف دھات. يکجا مى گرددپيرامون حفظ الصحه 
ىجھت تسھيل تطبيق، ھمکاران ساختمانى و شوراھا. ايجاد گرديد، تا اين پروگرام را تطبيق نمايد

بسيج گرديده اند و توسط دفاتر رياست احياء و انکشاف دھات در) در بعضى قريه ھا(انکشافى قريه 
و توسط موسسات غير دولتى در چھار واليت ديگر) سمنگان، تخار، بغالن و جوزجان(چھار واليت 

   .کمک مى گردند) کابل، بادغيس، کندز و سرپل(

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

اھالی يکی از قريه جات در واليت کندز
حين کشيدن آب توسط بمبهء دستی، که از
طريق پروگرام ھمبتسگی ملی اعمار

  . گرديده است، ميباشند

گونه چصندوق بازسازى افغانستان 
   فعاليت ميکند؟

تمويل کننده گان  کمکھای خويش را در 
حساب بانکى واحدى که تحت اداره 
بانک جھانى در آياالت متحده قرار دارد 

يت مديره در ئکميته ھ. می پردازند
مورد تخصيص ھاى پيشنھاد شده در 
مجالس ماھوار تصاميمى را اتخاذ مى 

که تصاميم مذکور بعداً از طريق  ،نمايند
نامه ھاى کمک ھاى بالعوض  موافقت

که بين بانک جھانى و دولت افغانستان 
به امضاء مى رسد، به وجوه مبدل مى 

ز طريق به دو شيوه ا  کمک ھا. گردد
دريچه . "صورت مى گيرد" دريچه"دو 

و " حمايت از بوديجه عادی دولت
دريچه حمايت ". دريچه سرمايه گذارى"

از بوديجه عادی دولت منابع مالی 
ی بوديجه عادی دولت را به قسمت

استثنای مصارف امنيتى، ھر سال فراھم 
دريچه سرمايه گذارى کمک . مينمايد

ھاى مالى بالعوض را براى پروگرام 
ھاى ملى انکشافى از طريقه بوديجه 

 .انکشافى، فراھم مى نمايد



 

ً تمامی بخش ھای اين پروژه، که در طرح مالی اصلی و تقويتی پيش بينی شده بود، تکميل شده است  فيصد دست  ١٠٠(تطبيق تقريبا
ھای مربوط به پروژه، از قبيل بھبود وضعيت صحی، برنامه ھای آموزشی در مورد عمليات و حفظ و مراقبت و غيره فعاليت ). آورد

به اساس يک بررسی که در سطح سکتور از طريق اين پروژه انجام شد، معلوم گرديد، که تطبيق اکثر پروگرام . نيز تکيمل شده است
رکز اداره ميشوند با تآخير مواجه بوده و بطور کامل موضوع تداوم آنھا مرفوع نشده ھای بخش تھيه آب در مناطق روستايی، که از م

يک برنامه مشاوريت ديگر که توسط وزارت احياء و انکشاف دھات به منظور پيگيری کار ھا بعد از پروژه تنظيم شده است به . است
گزارش نھائی . ھت ارائه خدمات بھتر ھمگام گردداين موضوعات رسيدگی خواھد کرد و ممکن است با پروگرام ھمبستگی ملی ج

به منظور پرداخت صورت حساب ھای اجراء نشده، زمان . تکميل گرديد ٢٠٠٩دسمبر سال  ٣١اين پروژه در . عنقريب تکميل ميشود
  .تمديد گرديده است٢٠١٠اين پروژه به چھار ماه  ديگر، يعنی تا ختم ماه اپريل سال 

  
افزايش ) ١: (اين پروژه در دو عرصه ذيل دولت افغانستان را کمک ميکند ):ميليون دالر  ٣۵(افغانستان پروژه انکشاف سکتور برق 
افزايش کميت برق که برای صارفين در مراکز شھری پلخمری، چاريکار، گلبھار و جبل السراج مھيا ) ٢. (دسترسی به برق شبکه عمومی

بازسازی سيستم توزيع و ارتقای ظرفيت ھای ادارات و کمک در اداره پروژه با وزارت : اين پروژه شامل بر دو بخش ذيل است. ميگردد
. يک واحد جديد را جھت بھبود، مؤثريت و صرفه جويی برق ايجاد مينمايداين پروژه  در چوکات وزارت انرژی و اب . انرژی و آب

کار روی سب . سروی مقدماتی و کار ديزاين بازسازی شبکه توزيع برق در پلخمری، چاريکار، گلبھار، و جبل السراج شروع شده است
مسوولين پروژه اين مسئله را ھمچنان از طريق . تاستيشن چاريکار، که قرار است از طرف دولت ھند تمويل گردد، تا ھنوز آغاز نشده اس

وزارت انرژی وآب ھمچنان تدابيری . جلسات با وزارت انرژی و آب، وزارت ماليه و کميسيون بين الوزارت انرژی پيگيری خواھد کرد
کار . نده کار آن تکميل گرددکيلوات برق از سب استيشن چمتله رويدست دارد که انتظار می رود در ظرف يک ماه آي ٢٠بديلی جھت انتقال 

تھيه . سروی سنجش نيازمندی مشترکين  برق در ساحات تحت پوشش پروژه نھائی شده و قرار داد مذکور فعالً تحت طی مراحل قرار دارد
بوجود آمده  تأخيری در صدور ليتراف کريديت برای قراردادی ھا. مواد اصلی و کار ساختمانی قرار است در تابستان سال آينده آغاز گردد

  . بود، که فعالً مورد پيگيری قرار  دارد
  
  

ھدف پروژه بھبود جريان ترافيک در جاده ھای عمده وقسمت ھای اساسی سرک  ):ليون دالريم ١٨(کابل  ھای شھر سرکپروژۀ بھبود 
ً . ھای شھر کابل ميباشد را احياء و بازسازی نموده، جوی ھا و راه رو ھای کنار  شھر کيلو متر سرک ھای موجوده ١٢اين پروژه تقريبا

ھا را احداث و يا احياء خواھد کرد، در چھارراھی ھای عمده جدول ھای ترافيکی اعمار و چراغ ھای کنار جاده ھا را نصب خواھد سرک
. بق قرار داد تکميل نموده استرا ط سرککيلومتر  ٧۵کارشناس تطبيقی سروی توپوگرافيک، تحقيقات زمين تخنيکی و ديزاين . نمود

به عھده گرفت، که اين برنامه آموزشی باالی جوانب انجنيری ساختمانی  ٢٠٠٨کارشناس تطبيقی برنامه آموزشی زمستانی را در دسمبر 
. مودندتن از کارکنان شاروالی در کورس انکشاف مسلکی شرکت ن ۴٧. بشمول آزمايش ھای چھار روزه در البراتوار خاک، متمرکز بود

برگزار  ٢٠٠٨مارچ سال  ٢کورس آموزشی چھار روزه در مورد مصئونيت و آگاھی محيطی برای کارکنان شاروالی و قراردادی بتاريخ 
  . اشتراک کننده در آن حاضر بودند ٢٠گرديد، که تقريباً 

  
تراتيژی انکشاف ملی افغانستان سقت با در مطاب ):ميليون دالر  ٢٧ – مرحله اول(پروژه اصالحات سکتور عدلی و قضائی افغانستان 

و ستراتيژی ملی سکتور عدلی و قضايی ھدف انکشافی پروژه صندوق بازسازی افغانستان عبارت از تقويه سيستم عدلی و قضايی 
پروژه تقويه ظرفيت مؤسسات سکتور عدلی و  عمده ھدف. مرکزی در کشور و افزايش دسترسی مردم افغانستان به عدالت می باشد

ً ذريعه مديريت ستراتيژيک سرمايه بشری و زيربنای فزيکی، افزايش  اين کار. قضايی برای عرضه خدمات حقوقی می باشد اساسا
امکان و  عرضه خدمات حقوقی مقدور درمھارت ھای کارکنان مسلکی سکتور عدلی و قضايی و تقويه زيربنای فزيکی مورد استفاده 

  . ميباشد پذير
  

که توسط افغانستان و (روم در مورد حاکميت قانون در افغانستان  ٢٠٠٧دولت افغانستان و جامعه جھانی تمويل کننده در کنفرانس سال 
که نياز مبرم برای افزايش ھماھنگی، توحيد و تمويل  ،موافقه نمودند) داشت را بعھدهسازمان ملل متحد رياست آن وايتاليا تدوير گرديده 

اشتراک کننده گان کنفرانس روم طی مصوبه مشترک خود موافقه . سرمايه گذاری ھا در سکتور عدلی و قضايی افغانستان وجود دارد
برنامه ملی عدلی و  از تو ميکانيزم وجوه تمويلی مشترک برای حماي نمودهتا برنامه جامع سکتور عدلی و قضايی ترتيب  ،نمودند

و خاطر نشان  امدکنفرانس متذکره از بانک جھانی برای کمک در ديزاين ميکانيزم تمويلی مشترک دعوت بعمل . قضايی ايجاد گردد
  . گرديد که صندوق بازسازی افغانستان بيشترين ظرفيت را دارا بود

  
که مستلزم کمک مداوم  ،مدت را تشکيل دادهالضايی پروسه طويل تطبيق ستراتيژی ملی سکتور عدلی و قضايی و برنامه ملی عدلی وق

. که صرف يکعده آنھا توسط صندوق بازسازی افغانستان تمويل خواھد شد ،خواھد بود يیاز طريق يک سلسله برنامه ھا و پروژه ھا
ھنگ شدن امور مراجع تمويل کننده توقع ميرود که استفاده از صندوق بازسازی افغانستان بمثابه  منبع مھم وجوه ذخيروی سبب ھما

سکتور عدلی، کاھش تکرار مساعی، تنزيل اعظمی مصارف معامالتی گرديده و بنابرآن افزايش قابل مالحظه اثرات انکشافی کمک 
  .ھای مراجع تمويل کننده در اين سکتور ببار آيد

  
  



 

  )ميليون دالرامريکائی ١٣(پروگرام رشد ظرفيت خدمات ملکی افغانھا 
 

مسلکی مقيم در خارج ميتوانند در  ھایافغان –) ميليون دالر ١٠(  AEP پروگرام متخصصين افغان در خارج از کشور - اول بخش
که از طريق اين پروگرام از آنھا جھت اشتراک در ترتيب پاليسی سکتور عامه و  ،داشته باشند را بازسازی افغانستان سھم بيشتری

تا خالی مھارت ھای مردم افغانستان در عرصه  ،اين بخش در نظر دارد ،برعالوه. واھد آمدارتقای ظرفيت ادارات، دعوت بعمل خ
ی آموزش اور مقيم در خارج و فراھم ديده و متخصصآموزش ھای تکنالوژی معلوماتی، انجنيری، و تدريس را ذريعه عودت افغان

تن از  ٩٢، حدود تا اکنون. يابد ءتخنيکی مردم محل ارتقامھارت ھای بدين ترتيب تا  ،داخل خدمت به مردم محل رفع خواھد کرد
  .اند مقرر گرديدهمتخصص مقيم در خارج، در وزارت ھا و ادارات دولت ھای افغان

  
 ١٠٠شامل يک پروسه آزمايشی می باشد، که برای جابجا ساختن  – )ميليون دالر ٣( LEPپروگرام استخدام جانبی  –بخش دوم 
برای يک دوره دو  ئيکهو موسسات بين المللی و پست ھای بلند پايه در دولت افغانستان و ارگان ھا حكومتیموسسات غير کارمند از 

اگر اين پروگرام . ساله برای ھمکاری با برنامه اصالح و بازسازی می باشد و برای ايجاد ظرفيت موسساتی پالن گذاری شده است
نفر توسط پروگرام شموليت جانبی استخدام و ھمراه با  ١٣٠، حدود تا اکنون .فت، به سطح کشور توسعه خواھد ياو موفق گردد کامياب

  . وزارتخانه و ادارات را کمک نموده است ٢٠، بيشتر از پروگرام متخصصين افغان
  

تا ظرفيت خود را در ساحات کليدی منجمنت  ،با وزارت ھا کمک خواھد کرد :)مليون دالر  ١٠(برنامه ارتقای ظرفيت مديريت 
برنامه متذکره مصارف . اقدام متذکره بايد دولت را به اداره موثر تر منابع و تحقق سريع نتايج عملی قادر سازد. بخشند ءارتقا) مديريت(

انان را قادر خواھد  و ديل خواھد کرو ادارات بين المللی کار می کنند، تمو موسسات غير دولتی که فعالً در ،کارمندان وزريده افغان را
به ُپست . نمايند بشری، پاليسی و اداره ايفای وظيفهقوای  مديريتاداره امور مالی، تدارکات،  :مانند ،در ُپست ھای مھم دولتیتا  ،نمود

 ١٧پست دولتی را در سطح دولت در  ٣٠٠اين پروژه در حدود  .ھای شامل در ادارت واليتی وزارت ھا اولويت داده خواھد شد
ً تمويل مى نمايد بدون . که اکثراً وظايف اين کارکنان شامل اداره منابع بشرى و اداره امور مالى متمرکز مى باشد ،وزارت، مستقيما

اين . يتواندشک از طريق استخدام افغانھاى با تجربه و داراى سويه تعليمى عالى، ارتقاى ظرفيت در داخل ادارات صورت گرفته م
   .پروگرام در بھتر ساختن اجراات امور تعداد زياد وزارتخانه ھا و ادارات، نقش بارزى را ايفا مى نمايد

  
خدمات را  عرضهو  بتوانند استفاده مؤثر از بودجهانان نموده، تا مسلکی را استخدام پروژه وزارتخانه ھای کليدی کارکنان از طريق اين 
يک سيستم نظارت از . فته استگرصورت تقريباً سه ربع اين پست ھا بصورت شفاف و بر اساس شايستگی خدام است پروسه .بھبود بخشند

برنامه آن را قادر ساخت، تا بخش جديدی را که در طرح اصلی پروژه موجود نبود، شامل اين پروسه مؤفقيت . نتايج نيز ايجاد گرديد
استخدام در . در بخش نظارت بر تطبيق استراتيژی انکشاف ملی افغانستان ميگردد اين شامل پست ھا برای کارکنان ،تشکيل خود سازد

  .اشغال گرديده استان تا اکنون پست  ١۶، که ازجمله داردجريان  حاضر در حال ی متذکرهپست ھا
   

 ٣۵به ) افغانستان تصويب گرديده بود بازسازیکه توسط صندوق (ليون دالر يم ٣٠پروژه حاال از اين در نتيجه اين افزود، ھزينه کلی 
تغيير در اھداف انکشافی و شاخص ھای نتايج پروژه که ) ١: (تغييرات ديگر نيز بوجود آمده، که از قبيل. افزايش يافته استليون دالر يم

لی افغانستان برای شامل ساختن تقويت و نظارت از ظرفيت ھای ارگان ھای مرکزی مسوؤل نظارت بر تطبيق ستراتيژی انکشاف م
وزارت ماليه، وزارت اقتصاد و داراالنشأ کميته ھماھنگی حکومت در دفتر (تمويل پست ھای کارکنان به اين ھدف ) ٢( ،صورت گرفته

دسمبر  ٣١پروژه به اين تمديد تاريخ اختتام ) ۴(ليون دالرو يم ۵ازدياد در بودجه ھای کمکی به اندازه ) ٣( ،)مشاور ارشد رئيس جمھور
  . ميدھد نشانافغانستان را  بازسازیتمويل کننده گان صندوق  بيشترازدياد در بودجه کمکی سھم گيری . ميالدی ٢٠١١سال 

  
و  ھا تا برنامه ،اين پروژه به وزارت خانه ھا کمک تخنيکی فراھم نموده ):ميليون دالر١٨،۵( امكان سنجى کمک تخنيکی و مطالعات

بدين منظور، متخصصين استخدام . ھمکاران انکشافی و سکتور خصوصی مناسب باشند، ايجاد نمايندرا که برای تمويل  یپروژه ھاي
بر . ل نمايندومطالعات امکان پذيری را طرح  و کنتر ،نمودهراھنمايی تا تھيه و مراقبت فعاليت ھای بازسازی و انکشافی را  ،گرديده اند

مپنی ھای مستعد جھت آماده نمودن پروژه ھای بزرگتر سرمايه گذاری نيز تمويل عالوه، اين پروژه مطالعات امکان پذيری را توسط ک
  .می نمايد
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