
/گروپ بانک جهانی در افغانستان صندق بازساز افغانستان گزارش ششامهه/

گروپ بانک جهانی در افغانستان

گروپ بانک جهانی در افغانستان

گزارش ششامهه شماره
۵۲

حمل
۱۳۹۷

”
“

صفحه ۲۴

صفحه ۴

کمکهای گروپ بانک 
جهانی در افغانستان

صفحه ۳۰
پروژه خدمات 

مشورتی اداره مالی 
بين المللی

صفحه۳۲
صندوق بازسازی 

افغانستان

صفحه ۶

فعاليت های 
جاری

عبدالروف ضياء
تليفون: ۹۳۷۰۱۱۳۳۳۲۸+

infoafghanistan@worldbank.org

خانه شامره ۱۹، رسک ۱۵، وزير محمد اکرب خان، کابل، افغانستان

تصاوير: مرکز خدمات مشورتی رومی/بانک جهانی/ ۱۳۹۶

بانک جهانی ميزان ۱۳۹۶

www.worldbank.org.af 

در نتیجه تطبیق برنامه انکشاف صنایع 
روستایی افغانستان، زنان در قراء و قصبات
اکنون میتوانند با راه اندازی تشبثات 
کوچک یک راۀ در آمد برای خود و فامیل 

شان ایجاد منایند

http://facebook.com/WorldBankAfghanistan
http://twitter.com/WorldBankSAsia

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed



/گروپ بانک جهانی در افغانستان      گزارش ششامهه/

 

۴۲

پروژه های نو جهت بهبود 
اقتصاد و خدمات صحی

مالی  بسته  یک  اخيرآ  جهانی  بانک 
را  بالعوض  کمک  دالر  ميليون   ۶۹۱
نموده  فراهم  ذیل  پروژه  سه  برای 

است: 

بهبود عرضه خدمات صحی در افغانستان، با وجود مشکالت نا امنی

۶۰۰ ميليون دالر برای پروژه 
صحتمندی افغانستان جهت ارتقاء 

و کیفیت خدمات صحی، تغذی و 
تنظیم خانواده. این کمک بالعوض 

شامل: ۱۴۰ میلیون دالر)بانک 
جهانی(، ۴۲۵ میلیون دالر )صندوق 

بازسازی افغانستان(، ۳۵ میلیون 
دالر )صندوق جهانی سرمایه گذاری 

برای صحت مادران و اطفال( 
میباشد. تطبیق کننده: وزارت صحت 

عامه

۵۱ ميليون دالر کمک بالعوض 
بانک جهانی برای پروژه دیجيتل 

کاسا ۱ افغانستان جهت افزایش 
دسترسی به انترنت با قیمت نازل، 
جذب سرمایه گذاران خصوصی، 

و ارتقای ظرفیت دولت غرض 
عرضه خدمات به شکل دیجیتل با 
حمایت زیربنای واحد منطقوی و 
بمیان آوردن محیط عملی. تطبیق 

کننده: وزارت مخابرات و تکنالوژی 
معلوماتی

۴۰ ميليون دالر کمک بالعوض 
بانک جهانی برای پروژه عصری 
سازی سيستم بانک های دولتی 

جهت تقویت حکومتداری و باالبردن 
موثریت عملیاتی بانک های دولتی. 

تطبیق کننده: وزارت مالیه.

کمکهای گروپ بانک جهانی در 
افغانستان

صفحه ۵-۴

صفحه ۴

پروژه ها و برنامه های بانک جهانی

اداره مالی بني املللی

اداره تضمین رسمایه گذاری های چند جانبه

صفحه ۵

صندوق بازسازی افغانستان

صندوق انکشاف اجتامعی جاپان

فعاليت های جاری
صفحه ۲۹-۶

صفحه ۶
معارف

صفحه ۸
سکتور مالی

صفحه ۱۲ 
صحت

صفحه ۱۴
زیربناء

صفحه ۲۱
انکشاف دهات

صفحه ۲۸ 
شبکه مصؤنيت اجتماعی

صفحه ۲۸ 
انکشاف شهری

بازسازی یک کانال، زمین جبه زار را 

ایا کمک های بالعوض اندک، آموزش 

چگونه زندگی دریکی از مناطق 

پروژه خدمامت مشورتی اداره 
مالی بين المللی

صفحه ۳۱-۳۰

صندوق بازسازی افغانستان
صفحه ۵۰-۳۲

صفحه ۳۴
پروژه های جاری

فهرست
۱۸

نتایج۲۲

نتایج

نتایج ۴۸
تسهیالت جدید باعث افزایش شمولیت

نتایج

دهنده  نشان  جهانی  بانک  تازه  ګزارش  یک  های  یافته 
از سال  افغانستان  نتایج عرضه خدمات صحی  آنست که 
۲۰۰۳ بدین طرف حتی در والیاتیکه بشدت نا امن هستند، 
به گونه چشمگیری بهبود یافته است. براساس این گزارش 
که تحت عنوان: پیرشفت با وجود نا امنی: "بهبود عرضه 
خدمات صحی در افغانستان، با وجود مشکالت نا امنی" 
نرش گردیده، گسرتش نا امنی ها بعد از سال ۲۰۱۰ میالدی 
بطی ساخته  نیز  را  این سکتور  در  رُشد  و  پیرشفت  روند 

است.
براساس امار ارایه شده  سازمان ملل متحد میزان مرگ و   
میر اطفال کمرت از پنج سال ۳۴ درصد، یعنی از ۱۳۷ به ۹۱ 
واقعه در هر ۱۰۰۰ والدت زنده از سال ۲۰۰۳ الی ۲۰۱۵ 
طفولیت  دوران  کوتاهی  قد  میزان  است.  یافته  کاهش 
از اثرسوء تغذی، که  قد اطفال کوتاه تر از اندازه معیار 
میباشد، به ۲ درصد در سال کاهش یافته، که نشان دهنده 
پیرشفت بیشرت در محو این پدیده نسبت به اوسط جهانی 
در  مشابه  کشورهای  سایر  در  اطفال  کوتاهی  قد  میزان 

جهان، که  ۱،۳ درصد است، پنداشته میشود.
این گزارش سیستم صحی را به صورت کل در شش ساحه،   
زیربناهای  کیفیت  کارکنان صحی،  دانش  از جمله: سطح 
صحی،  تجهیزات و تسهیالت صحی، و موجودیت ادویه 
جات و واکسین ها را مورد تحلیل و بررسی همه جانبه 
قرارداده است. از سال ۲۰۰۳میالدی بدینسو، افغانستان در 
بعضی شاخص های صحی، با وجود رشایط دشوار امنیتی، 

شاهد پیرشفت و بهبود متداوم نیز بوده است. 
تطبیق  افغانستان   موفقیت  اساسی  دالیل  از  یکی   
این  در  صحی  خدمات  ارایه  غرض  ابتکاری  ُمدل  یک 
یاد اور شد که موسسات غیر دولتی  باید  کشور میباشد. 

داشته،  قرار  خدمات  این  ارایه  مقدم  خط  در   )NGOs(
که در  حال حارض ۷۲ در صد این مؤسسات را انجو های 

افغانی تشکیل میدهد.
هامهنگی  مالی،  منابع  تامین  زمینه  افغانستان  دولت   
فعالیت ها، نظارت و ارزیابی از چگونگی عرضه خدمات 
نظارت  مقرارتی،  چارچوب  مانند  کلیدی،  های  زمینه  در 
فراهم  را  مؤثرصحی  ملی  های  کمپاین  اندازی  راه  و 
زن  کارکنان صحی  تعداد  افزایش  عالوه،  بر  است.  منوده 
از  زنان  برای  ایجاد فرصتهای شغلی  در مناطق روستایی، 
جمله موارد مهم دیگر محسوب میگردد، که شاخص های 

پیرشفت سیستم صحی را تقویت منوده اند. 
این گزارش بیانگر چالش های زیاد است. از سال ۲۰۱۰   
میالدی بدینسو پیرشفت ها در عرصه تأمین صحت مادران 
والیات،  از  معلومات  آوری  جمع  است.  گردیده  بطی 
نتایج  و  گردیده  دشوار  بسیار  امن،  نا  نقاط  مخصوصا 
شاخص های عمده سکتور صحت هنوز هم از حد اوسط 
جهانی تفاوت دارد. براساس پیشنهادات این گزارش تقویت 
استقاللیت ساختار های ارایه خدمات صحی محلی، رسمایه 
گذاری بیشرت درعرصه جمع آوری معلومات، بهبود سیستم 
نظارت و روند شفاف سپردن قرارداد های عرضه خدمات 

صحی از جمله موارد خیلی کلیدی شمرده میشوند. 
صحت  ساحه  در  گذاری  رسمایه  وجود  با  افغانستان   
و  تجارب  برشی،   منابع  ترغیب  و  تقویت  ایجاد،  بخاطر 
درس های زیادی آموزنده را برای کشور های دیگر، که با 

مشکالت نا امنی مواجه هستند، ارایه میدارد.
منت کامل این گزارش در اینجا قابل دسرتس میباشد:  

http://www.worldbank.org/en/publication/wdr2018  
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حمایت و کمکهاي گروپ بانک جهاني 

پروژه ها و پروگرام های بانک 
جهانی

انکشاف  اداره  اکنون،  تا  اپریل سال ۲۰۰۲ میالدی  ماه  از 
را  دالر  میلیارد   ۳،۸۵ از  بیشرت  جهانی  بانک  املللی  بین 
اضطراری،  بازسازی  و  انکشافی  های  پروژه  متویل  جهت 
از بودجه ملی تعهد منوده است.  برنامه حامیت  و شش 
بالعوض  کمک  دالر  میلیارد   ۳،۴۸ از  متشکل  کمکها  این 
يا )کریدت( می  و ۴۳۶،۴ میلیون دالر قرضه بدون مفاد 
در  فعال  پروژۀ   ۱۶ جهانی  بانک  حارض  حال  در  باشد. 
افغانستان داشته، که ارزش خالص آن بالغ بر بیشرت از ۱،۳ 

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

اتصاالت، استوار میباشد.
بودجه  از  از طریق کمک های حامیت  بانک جهانی،   
دولت در تطبیق اصالحات بنیادی، مخصوصاً درساحه امور 
مالی و ادارهء عامه طور فعاالنه کمک منوده است. بانک 

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

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

www.worldbank.org.af :ها مراجعه منائید

اداره مالی بين المللی 

حامیت  بخش  که  املللی،  بین  مالی  گذاری  رسمایه  اداره 
از سکتور خصوصی میباشد، به تالشهای خویش در عرصه 
میدهد.  ادامه  مشورتی  خدمات  و  گذاری  رسمایه  های 
سقف تعهد رسمایه گذاری اداره مالی بین املللی در سال 
تعهد  این،  با  و همزمان  است  دالر  میلیون   ۵۲ به   ۲۰۱۷
بر  بالغ  ارائه خدمات مشورتی  به منظور  اداره  این  مالی 
۸،۸ میلیون دالر امریکایی میباشد. تعهدات رسمایه گذاری 
این اداره شامل رسمایه گذاری در سکتور مخابرات و بازار 
اداره  این  اینده  های  گذاری  رسمایه  میباشد.  مالی  های 
شامل رسمایه گذاری در سکتور انرژی و تجارت محصوالت 

زراعتی میباشد.
املللی،  بین  مالی  اداره  مشورتی  خدمات  های  برنامه   
صادرات  انکشاف  مالی،  های  سکتور  در  گذاری  رسمایه 
پذیر،  تجدید  انرژی  به  دسرتسی  باغداری،  محصوالت 
مشارکت سکتور عامه  و خصوصی، توامنند سازی ساختاری 

و اصالحات در محیط رسمایه گذاری را در بر میگیرد.
      جهت بدست اوردن معلومات بیشرت به صفحه ۳۰  

     مراجعه مناید.

اداره تضمين سرمایه گذاری 
های چند جانبه 

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

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

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

گذاری در رشایط دشوار را ارائه کرد.

  صندوق بازسازی افغانستان

صندوق بازسازی افغانستان، که محصول همکاری مشرتک 
موثريت  است،  افغانستان  دولت  و  جهانی  جامعه  بین 
تا ۲۱ دیسمرب سال  برد.  بلند مي  را  بازسازی  برنامه های 
میلیارد   ۱۰،۳ حدود  کننده  متویل   ۳۴ از  بیشرت   ،۲۰۱۷
اند،  منوده  تعهد  افغانستان  بازسازی  صندوق  به  را  دالر 
تا این صندویق به مثابه بزرگرتین حامیت کننده بودیجه 
تأمین  و  متویل  به  قادر  مطلوب  گونه  به  افغانستان  ملی 
نیازمندی های مالی برای برنامه های عملیاتی و انکشافی 

دولت افغانستان گردد.
حامیت صندوق بازسازی افغانستان از برنامه های دارای   
اصالحات  آجندای  و  دولت  عادی  بودجه  ملی،  اولویت 
ملی  انکشاف  اسرتاتیژی  اهداف  به  دستیابی  در  پالیسی، 
افغانستان  کمک میکند. تا کنون بیشرت از۴،۵ میلیارد دالر 
عادی،  بودجه  مصارف  متویل  غرض  افغانستان  دولت  به 
مانند پرداخت معاشات کارمندان ملکی، پرداخت شده، و 
همزمان  بیشرت از ۴،۹ میلیارد دالر دیگر غرض متویل پروژه 
فراهم  جاری  های  پروژه  و  شده  تکمیل  انکشافی  های 
گردیده است. الی۲۱ دیسمرب سال ۲۰۱۷، ۲۸ پروژه فعال 
تحت حامیت صندوق بازسازی افغانستان به ارزش خالص 

۳،۵۸ میلیارد در حال تطبیق میباشد.
جهت کسب معلومات بیشرت به صفحه ۳۲ مراجعه    

مناید.  

صندوق انکشاف اجتماعی جاپان
صندوق انکشاف اجتامعی جاپان،که در سال ٢٠٠٠ توسط 
دولت جاپان تأسیس گردید، منحیث یک وسیله حامیتی از 
فعالیت هائیکه مستقیامً پاسخ به نیاز های مردم فقیر و 
گروپ های  آسیب پذیر رسیدگی منوده، ظرفیت های آنها 
را ارتقا بخشیده، اشرتاک انها را در روند های انکشافی نيز 
اداره  جهانی  بانک  توسط  صندوق  این  میبخشد.  تقویت 
تا  بانک جهانی متعهد گردیدند،  میگردد. دولت جاپان و 
یک دریچهء خاصی را در داخل صندوق انکشاف اجتامعی 
املدت غرض  پروگرام های طویل  از  جاپان جهت حامیت 
و  اقتصادی  سیاسی،  ثبات  بسوی  کشور،گذار  سازی  باز 
 ۲۰۱۸ سال  جنوری  ماه  الی  منایند.  تاسیس  اجتامعی، 
میالدی، تعهد مجموعی صندوق انکشاف اجتامعی جاپان 
بالغ به ۸۵ میلیون دالر میگردید.  تا اکنون تعدادی از پروژه 
های متویل شده توسط این صندوق تکمیل گردیده است. 

جهت کسب اطالعات لطفاً به ویب سایت ذیل مراجعه منائید:    

http://go.worldbank.org/U5OQZVF200  

چـهارچــــــوب
مشارکت کشوری
 ۲۰۱۷ الی ۲۰۲۰ 

تنظیم  کشوری  مشارکت  چارچوب 
کننده ستراتیژی گروپ بانک جهانی 
به   ۲۰۲۰ الی   ۲۰۱۷ سالهای  برای 
منظور حمایت از افغانستان  میباشد 
که همزمان در مطابقت با چارچوب 
انکشاف  و  پیشرفت  و  صلح  ملی 

افغانستان تدوین گردیده است. 
دولت  حمایت  استراتیژي  این  هدف 
ذیل  هــای  عرصه  در  افغانستان 

میباشد:

ایجاد نهاد های توانمند و     •
پاسخگو به منظور تطبیق 

اهداف ملت سازی و توانمند 
سازی دولت در راستای ارایه 

خدمات اولیه برای مردم و 
همچنان فراهم نمودن یک 

محیط سالم به منظور رشد 
سکتور خصوصی.

حمایت و پشتيبانی از رشد     •
اقتصادی فراگير که تمرکز آن 

بر مناطق عقب مانده، اسکان 
غیر پالنی شهری و مردم بیجا 

شده ناشی از نا امنی های 
داخلی، میباشد.

•   تعميق جامعهء همه شمول 
از طریق تسهیل دسترسی 

مردم به زمینه های آموزش 
و پرورش معیاری و کاهش 

عوامل آسیب پذیری در میان 
طبقه محروم جامعه، که شامل 

توده های کثیر مردم بیجا 
شدهء داخلی و  مهاجرین 

عودت کننده، میباشد.
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/  معارف
دومين برنامه انکشاف مهارتهاي 

افغانستان
۵۵ میلیون دالر کمک بالعوض بانک جهانی

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

عملی گردیده است.
انکشاف  مالحظه  قابل  اصالحات  افغانستان  دولت   
برنامه   دومین  بازنگری  شامل  که  را  جدید  های  مهارت 
است.  منوده  اغاز  است،  افغانستان  های  مهارت  انکشاف 
مجدد سکتور  تنظیم  )الف(   برگیرنده:  در  اصالحات  این 
تعلیامت حرفوی و تخنیکی نظر به نیاز مارکیت در هشت 
شاخص  اولویت داده شده به شمول ساحات، که در ان 
توانایی بهبود مشارکت زنان کارگر وجود دارد، )ب( ارزیابی 
متام استادان تعلیامت حرفوی وتخنیکی واجد رشایط ؛ )ج( 
برای واجدین  از کشور  تعلیامت در خارج  ادامه  پیشنهاد 
رشایط )د(  بسیج  و تنظیم منودن چهار انستیتوت پیشگام 
جهت حامیت ارزیابی استادان/ اموزش در هشت شاخص  
اولویت داده شده؛ )ه( ارتقاء و معیاری سازی  نصاب درسی 
مبتنی بر اصل شایستگی در متام معامالت و شاخص های  
اولویت داده شده، و )و( تطبیق یک چارچوب پالیسی به 
منظور هدایت اصالحات در استخدام ، مدیریت و اموزش 

استادان. 
بیشرت از ۶۰۰ استاد تعلیامت حرفوی  وتخنیکی ارزیابی   
کاری  چوکات  تقویت  در  مالحظه  قابل  پیرشفت  و  شده 
نهاد تعلیامت حرفوی و تخنیکی  رومنا گردیده است. به 
عالوهء ایجاد یک سقف سرتاتیژیک برای تعلیامت مسلکی 
و حرفوی، این پروژه توانسته است تا ۱۰۰ مهارت حرفوی 
دارای ستندرد ملی را در همکاری با یک نهاد تخصصی بین 
املللی، به سطح بین املللی انکشاف داده و نصاب هم سان  
را نیز برای ۱۵ نهاد ایجاد مناید. پروژه انکشاف مهارت ها 

در افغانستان سنگ بنای یک سیستم ارزیابی و فراغت از 
با  مشارکت  در  و  گذاشته  را  و حرفوی  تعلیامت مسلکی 
سازمان بین املللی کار، حدود ۳۰ تن ارزیابی کنندگان  به 
ارزیابی رقابتی آموزش  سویه ماسرت در زمینه میتود های 

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

پاس را به دست می آورند. 
از طریق این برنامه رقابت ها را جهت متویل و تقدیر   
فعالیت های مثبت در مکاتب و انستیتوت های تعلیامت 
حرفوی و مسلکی را راه اندازی میگردد، تا سطح تعلیمی 
به  تا  انستیتوت  از ۳۵  بیشرت  یابد.  افزایش  این موسسات 
امروز، از دو دور کمک مستفید گردیده اند. این درحالی 
است که هشت انستیتوت دیگر برای دریافت کمک های 
انکشافی انتخاب شده اند، که آنان را برای آوردن اصالحات 
مکتب،  ادارهء  اکادمیک،  مدیریت  بهبود  های  دربخش 
بازنگری نصاب درسی  با موسسات محلی و  رابطه  تامین 
کمک می کند. بر عالوه به تعداد ۵۲۲ تن از فارغین ممتاز 
برنامه  یک  از طریق  و مسلکی  تعلیامت حرفوی  مکاتب 
دارای سند از بورس های تحصیلی استفاده کرده اند، که 
آنان را در بخش آموزش های بیشرت مسلکی کمک می کند. 
جزء  تحت   حرفوی  استادان  آموزش  از  حامیت  برای   
استادان  برای  حرفوی   و  مسلکی  انستیتوت  یک  سوم، 
داخل خدمت درسال ۲۰۱۳ ایجاد گردید. تا اکنون ۷۹۰ تن 
های  توامنندی  بهبود  جهت  را  الزم  های  اموزش  معلمین 

تخنیکی و مهارتهای تدریسی فراه گرفته اند.

 / سکتور مالی

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

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

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

۲۰ درصد شاگردان انستیتوت ملی اداره 

و مدیریت را دخرتان تشکیل میدهد 

که  البته این انستیتوت از طریق دومین 

برنامه انکشاف مهارت های افغانستان 

حامیت گردید. انتظار می رود شامر 

دخرتان در اینده افزایش یابد. شاگردان 

در این انستیتوت نه تنها تعلیامت حرفوی 

را به معیار ها و استندارد بین املللی می 

آموزند، بلکه به آنها بعد از فراغت از این 

انستیتوت نیز در زمینه کاریابی همکاری 

های الزم فراهم میگردد. این در حالیست 

که انستیتوت ملی اداره و مدیریت با 

تعدادی از رشکت ها قراداد عقد منوده، 

تا در آینده به شاگردان زمینه کار را 

فراهم منایند.

فعاليت های جاری
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تشبثات کوچک مانند این خوراکه فروشی 

از طریق دریافت قرضه های کوچک اکنون 

شاهد پیرشفت و بهبود در کار و بار میباشد. 

سکتور قرضه های کوچک که از طریق پروژه 

دسرتسی به خدمات مالی حامیت میگردد، 

ابتکارات و نوآوری ها را مبنظور افزایش 

دسرتسی و استفاده از خدمات مالی برای 

تشبثات کوچک تشویق می مناید. 

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

کند. 
رسمایه  از  حامیت  اداره  توسط  پروژه  این  اول  بخش   
گذاری های کوچک در افغانستان میباشد. این اداره یک 
بی  مردم   به  کمک  پروژه  بخصوص   اقدامات،  سلسله 
نهایت فقیر و  بی بضاعت،   را براه انداخته است. این 
به  تخار(  و  )بلخ، کرن، لغامن  پروژه در  در چهار والیت 

پایه اکامل رسیده و در دو والیت دیگر )کابل و کندهار( 
جریان دارد. 

تاثیرات  ارزیابی  مقدماتی  رسوی  از  که  ابتدایی  نتایج   
اجرای بخش اول بدست امده اند، نشان میدهد که پروسه 
فقیر  نهایت  بی  مردم   به  کمک  پروژه  در  افراد  انتخاب 
در  که  را  های  خانواده  آنعده  توانست  بضاعت،  بی  و  
مناطق  درآن  داشتند،  قرار  اقتصادی  بد   بسیار  وضعیت 
تعین شده تشخیص منوده، که نظر به اوسط سطح زنده 
گی سایر ساکنین هامن منطقه در وضعیت بدتر برس برده 
و مسلام نیازمند کمک هستند. در مجموع، میزان بلند و 
مناینگر  خدمات  به  اندک  دسرتسی  و  فقر  مشاهده  قابل 
مشکالت عمده فراه راه خانواده ها بوده  و اینکه پروژه 
معیشت  به  را   انها  که  توانست  خواهد  چگونه  مذکور 

پایدار نزدیک سازند. 
در جریان سال روان یک رسوی تعقیبی تاثیرات به منظور 

بعدی  چند  تاثیرات  مورد  در  بیشرت  اگاهی  منودن  فراهم 
پروژه کمک به مردم  بی نهایت فقیر و  بی بضاعت براه 

انداخته خواهد شد. 
بخش دوم: بلند بردن سطح دسرتسی تشبثات کوچک   
و متوسط به خدمات مالی: هدف این است که به میزان 
دهی  قرضه  نهادهای  و  تجارتی  بانکهای  دهی  قرضه 
کوچک به تشبثات کوچک و متوسط در افغانستان افزایش 
داده شود،تا بدین ترتیب دسرتسی این تشبثات به خدمات 
مالی تامین گردد. از طریق این بخش پروژه، توسعه آژانس 
تضمین قرضه های افغانستان نیز حامیت می گردد. این 
تا  منوده،  تخنیکی  حامیت  نیز  را  تجارتی  بانکهای  پروژه 
ظرفیت قرضه دهی خود را به تشبثات کوچک و متوسط 
تقویت بخشند. این بخش پروژه شامل حامیت از آژانس 
تضمین قرضه ها  است تا پوشش نهادهای قرضه دهی به 
بازار قرار  پایین  تشبثات کوچک و متوسط، که در سطح 

دارند، بهبود یابد.
تطبیق بخش دوم پروژه در ماه جون سال ۲۰۱۷ بعد   
از اجرای موافقت نامه مشارکت، که بین وزارت مالیه و 
بنیاد تضمین قرضه افغانستان امضاء گردیده بود، آغاز شد. 
بخش  دوم این پروژه  تدارک تضمینات اعتباری را برای 

متشبثین متوسط و کوچک حامیت میکند. 
تغییر در ساختار این پروژه غرض دوام بخشیدن کمک   
در چند والیت  بضاعت  بی  و   فقیر  نهایت  بی  به مردم 
دیگر و بخاطر دخیل شدن شاخص های مهم، به شمول 

خدمات مالی دیجیتل، براه انداخته شده است.

وضيعت سکتور مالي افغانستان پروژه پاسخ سریع جهت بهبود 
۴۵،۷ میلیون کمک بالعوض بانک جهانی

یک  ایجاد  راستای  در  را  بانک  افغانستان  د  پروژه  این 
و  بانکی  نظارت  بهبود  جهت  کاری  های  برنامه  سلسله 
موثر  معامالت  انجام  برای  تادیات  مدرن  سیستم  تطبیق 
پروژه  این  مشخصاً،  میکند.   حامیت  شفاف،  تادیات  و 
برای »د افغانستان بانک«رشایط و زمینه ارزیابی وضعیت 
های  تفتیش  انجام  طریق  از  را  تجارتی  بانک   ١٠ مالی 
میگیرد،  املللی صورت  بین  معیارهای  اساس  بر  که  مالی، 
فراهم میسازد. نتیجه این تفتیش مالی باعث شده، تا پالن 
های عملی جهت رفع نواقص و ضعف های که در روند 
نظارت د افغانستان بانک شناسایی میگردد، طرح و عملی 
تادیات،البته  گردد. همچنان مدرنیزه ساخنت سیستم ملی 
که  نقدی،  صورت  به  معامالت  اجرای  کاهش  هدف  به 

اکنون  عمده ترین وسیله اجرای داد و ستد در افغانستان 
محسوب ميگردد؛ تغییر آن به سیستم تادیات الکرتونیکی 
پروژه  این  دیگر  اهداف  از  موبایل   یا  کارت  طریق  از 
دسرتسی  افزایش  منظور  به  همچنان  پروژه  میباشد.این 
بانکداری  انستیتوت  بانکداری،  به مهارت و فنون سکتور 
ان  فعالیت های  در عرصه گسرتش  را  افغانستان  مالی  و 

انستیتوت همکاری و حامیت مینامید.
بودجه  اولین  و  شده  بازنگری  مذکور  پروژه  ساختار   
تقویتی )۶،۷ میلیون دالر( برای آن منظور و تائید گردید. 
های  فعالیت  از  حامیت  تقویتی  بودجه  تائید  از  هدف 
تقویت  پروژه  توسط  اصالً  که  است،  تخنیکی  مشخص 
سکتور مالی حامیت می شد، پروژه مذکور در جون ۲۰۱۴ 
عمده  فعالیت  دو  الذکر  فوق  تقویتی  بودجه  شد.  بسته 
را تحت پوشش قرار می دهد: )i( فعالیت های مشخص 
جهت تقویت ظرفیت د افغانستان بانک؛ )ii( ایجاد دفرت 

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

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

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

می یابد.
در ماه اکتوبر ۲۰۱۶ دومین کمک مالی به ارزش )۲۰   
تقویتی  بودجه  این  گردید.  تایید  و  منظور  دالر(  میلیون 
اضافی در ایجاد یک سیستم مجهز بانکی هزینه خواهد 
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/گروپ بانک جهانی در افغانستانفعاليت های جاری      گزارش ششامهه/

از طریق پروژه حامیت از بهبود روش های 

مالی ظرفیت انعده نهاد های دولتی که 

مسؤلیت مدیریت منابع مالی ملی را به 

عهده دارند، بهبود می یابد. این پروژه برنامه 

همه جانبهء دولت را که به منظور اصالحات 

و ریفورم مدیریت منابع مالی عامه تدوین 

گردیده، تطبیق مینامید. 

شد که به اساس آن د افغانستان بانک قادر خواهد بود 
که مدیریت خطرات سکتوری را به گونه بهرت انجام داده 
و نقش نظارتی اش را توامنند سازد. همزمان با این، مترکز 
د  کارمندان  ظرفیت  ارتقاء  روی  گذاری  رسمایه  بر  بیشرت 
افغانستان بانک معطوف خواهد بود، تا ظرفیت نظارتی 

شان انکشاف یابد.
افغانستان  د  کارمندان  استعداد های  انکشاف  پروگرام   
فیس  که  گردیده  اغاز   ۲۰۱۸ سال  فربوری  ماه  در  بانک 
را  کارمندان واجد رشایط  لیسانس و ماسرتی  برنامه های 
در کابل فراهم مینامید. همچنان یک هیئت د افغانستان 
تبادل  غرض  بنگلدیش  بانک  از  فربوری  ماه  در  بانک 
معلومات در مورد تجارب بانک مذکور از تطبیق ارتقای 

سیستم اساسی بانکی دیدار بعمل اورد.

افغانستان: برنامه حمایت .
مشارکت سکتور دولتی و 

خصوصی 
۸۵۰۰۰۰ دالر کمک مالی صندوق تسهیالت مشاوره 

زیربنای دولتی و خصوصی 

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

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

اسرتاتیژی ملی زیربنا ها کمک کند، متمرکز بود.
فعالیت  سلسله  یک  این هدف،  از  منظور حامیت  به   
های مشخص در عرصه های ذیل مد نظر گرفته شده اند:

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

دولتی و خصوصی.

مطالعات 	  انجام  منظور  به  سکتوری  بندی  اولویت   
مقدماتی امکان پذیری پروژه های ابتدایی، و

ورکشاپ 	  و  ظرفیت  ارتقای  های  برنامه  اندازی  راه   
های آموزشی به منظور آگاهی و حامیت از برنامه 

های جدید مشارکت دولتی و خصوصی.
تدابیر 	  اتخاذ  طریق  از  اداری  های  ساختار  تقویت   

دولتی  مشارکت  برای  آمادگی  تشخیص  راستای  در 
و خصوصی در سطح کشور، تدوین و انکشاف پالن 
تجارتی برای اداره مرکزی مشارکت سکتور خصوصی 

و دولتی و رهنمود های همچو مشارکت.
تطابق اهداف پروژه مشارکت دولتی و خصوصی در 	   

پرتو اولویت ها و برنامه های انکشاف ملی 
مرحله نخست آن منجر به نتایج انی به شمول ایجاد   
اداره محاسبین مسلکی در چوکات وزارت مالیه و تصویب 
قانون مشارکت سکتور دولتی و خصوصی از طریق فرمان 

ریس جمهور گردید.

فعالیتهای  گذاری  رسمایه  غرض  را  نیاز  مورد  مالی  منابع 
افغانستان   دولت  مالی  امور  بهبود  پالن  در  که  مشخص، 

مدنظر گرفته شده، فراهم مینامید.
تنظیم  گذاری  رسمایه  متمم  جزء  پنج  در  پروژه  این   

گردیده است: 
خود 	  املدت  طویل  مشارکت  تدارکات  فرعی  بخش   

مرحله  پیشربد  منظور  به  تدارکات  ملی  اداره  با  را 
این  میدهد.  ادامه  عامه  تدارکات  اصالحات  سوم 
اصالحات  تثبیت  و  اولیه  مرور  برگیرنده  در  بخش 
جاری و چهارچوب حامیوی بخش حقوقی، مقررات 
جدید  اصالحات  اساس  این  به  میباشد.  پالیسی  و 
بهبود جمع  مبنظور  باز  های  داد  قرار  تطبیق  برای 
احصائیه  و  ارقام  دادن  قرار  دسرتس  در  و  اوری 
داد  قرار  مراحل  متام  درجریان  عامه  تدارکات  های 
برای  کشور  سطح  در  توافقات  چهارچوب  ایجاد  و 
تدارک متکرر مقادیر بزرگ اقالم دارای قیمت نازل، 
که توسط ادارات مختلف دولتی خریداری میشوند، 
اندازی نسل سوم اصالحات، که  راه  ایجاد میگردد. 
بسیار مهم و قابل مالحظه میباشد، شامل ارزیابی و 
تطبیق امتحانی تدارکات دولتی به گونه الکرتونیک 

)e-GP(  توسط طرح مجدد پروسه های جامع.
بودجه به مثابه یک وسیله برای انکشاف، که هدف 	   

موثریت  بهبود  طریق  از  بودجه  اعتبار  افزایش  آن 
مصارف  واقعبینانه  تخمین  بودجوی،  های  پروسه 
و  پالیسی،  با  بودجه  دادن  ارتباط  سازی،  بودجه  و 

معرفی مصارف میان مدت بودجوی.
ادارات 	  تقویت ظرفیت  آن  تنظیم عواید، که هدف   

و  مالیات  تطابق  بهبود  مبنظور  عایداتی  مختلف 
تسهیل به موقع مسایل اداری و پرداخت، میباشد. 
هدف بعدی آن افزایش ظرفیت دولت برای تنظیم 

موثر منابع سکتور معادن و هایدروکاربن میباشد.
مدیریت خزاین، حسابدهی، و شفافیت، که هدف 	   

آن تحکیم فعالیت های اساسی مدیریت مالی عامه 
بخاطر پیشتیبانی از ابعاد بسیار دلخواه  اصالحات 
بودجه  و  عامه  مالی  منابع  مدیریت  شده  پالن 

میباشد. 
ارتقای ظرفیت نهادی  و مدیریت چگونگی اجرات، 	   

مالیه  وزارت  پرسونل  ظرفیت  ارتقای  ان  هدف  که 
و سیستم های مورد نیاز شان بخاطر فعالیت موثر 
وزارت و در کل تقویت مدیریت و هامهنگی پالن 

بهبود فعالیت های مالی، میباشد. 

پروژه حمایت بخاطر بهبود امور 
مالی 

۲۵ میلیون دالر کمک بالعوض اداره انکشاف بین املللی 

۷۵ میلیون دالر کمک بالعوض صندوق بازسازی 

افغانستان

این پروژه به منظور بهرت شدن مدیریت امور مالی عامه 
از طریق تقویت ظرفیت ادارات ذیدخل و کلیدی دولتی 
به شمول وزارت مالیه، اداره ملی تدارکات و ریاست عالی 

تفتیش طرح گردیدهط است.
دولت  مالی  امور  بهبود  پالن  تطبیقی  رکن  پروژه  این   
و  مهم  پروگرام  یک  مبثابه  و  داده  تشکیل  را  افغانستان 
کلیه  با  را  عامه  مالی  امور  مدیریت  که  اصالحات،  جامع 
ابعاد آن تحت پوشش قرارمیدهد، میباشد. این پالن شامل 
بهبود فعالیت های امور مالی در وزارت مالیه، اداره ملی 
متذکره  پروژه  میباشد.   تفتیش  عالی  ریاست  و  تدارکات 
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/گروپ بانک جهانی در افغانستان      گزارش ششامهه/ فعاليت های جاری ۱۲/

میزان مرگ و میر نوزادان در سال های ۲۰۰۰ 

تا ۲۰۱۵ در افغانستان ۳۲ درصد کاهش 

یافته ، در حالیکه  میزان تولد نوزادان به 

کمک داکرتان مجرب افزایش یافته است. 

شامر تسهیالت صحی با کارکنان زن نیز 

افزایش یافته است.  پروژه صحت یک رول 

بسیار مهمی را در گسرتش و تقویت ساحات 

پوشش،کیفیت و عرضه خدمات صحی به 

مردم افغانستان دارد. 

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

اوپراتیفی در مرکز و والیات و کمکهای تخنیکی.
گذشته  سال  ده  جریان  در  افغانستان  صحی  سیستم   
رهربی  از  باید  که   داشته،  مالحظهء  قابل  های  پیرشفت 
ارائه  عامه،  صحت  مناسب  های  پالیسی  دولت،  قوی 
خدمات جدید، نظارت و ارزیابی دقیق برنامه ها، و کمک 
های انکشافی  تقدیر به عمل آورد. آمار بر گرفته از رسوی 
منایانگر   )۲۰۱۵ الی   ۲۰۰۳ های  سال  )بین  خانوار  های 

کاهش در مرگ و میر مادران و اطفال می باشد. 
و  میزان  در  مالحظه  قابل  های  پیرشفت  الرغم  علی   
کیفیت خدمات صحی و هم چنان کاهش در سطح مرگ 
نوزاد،  اطفال  و  سال  پنج  سن  زیر  اطفال  مادران،  میر  و 
از حد  پائین تر  افغانستان هنوز  شاخص های صحت در 
پائین  عواید  دارای  های  کشور  برای  که  دارد  قرار  اوسط 
در نظر گرفته شده است، که این نشان دهنده نیاز برای 
مرفوع ساخنت موانع بیشرت برای دسرتسی زنان به خدمات 
می باشد. افغانستان هم چنان از جمله کشور های دارای 
بلند ترین سطح سوء تغذیهء اطفال در جهان می باشد. 
از سوء تغذیه  پنج سال  اطفال زیر سن  حدود ۴۱ فیصد 
مزمن رنج می برند و زنان و اطفال با فقدان بسیار زیاد 

ویتامین و مواد معدنی مواجه هستند. 
در  زایامن  و  والدت  حین  مادران  میر  و  مرگ  رقم   
افغانستان به طور بی سابقه  ای به ۱۶۰۰ مورد در هر۱۰۰ 
هزار والدت در سال ۲۰۰۲؛ کاهش یافته است. در گزارش 
رسوی صحت نفوس افغانستان که در سال ۲۰۱۵ توسط 
اداره احصاییه مرکزی به کمک مالی اداره انکشافی ایاالت 
متحده امریکا انجام یافته؛ در هر ۱۰۰ هزار مورد والدت 
از ۱۲۹۰ مورد مرگ و میر مادران سخن گفته شده است. با 
اینحال؛ در این رسوی به نظر میرسد که رقم تخمین مرگ و 
میر بلند تخمین شده باشد. گروه کاری تخمین مرگ و میر 
مادران سازمان ملل متحد در نظر دارد که آمار و معلومات 
این رسوی را استناد قرار داده و بزودی آمارگیری های تازه 
را  در خصوص مرگ و میر مادران حین والدت و زایامن در 

افغانستان ارایه منایند.   
تخمین های فعلی در رسوی صحت نفوس افغانستان   
قراردادن  پوشش  تحت  بلند  گراف  با  کامل  مغایرت  در 
واقعات والدت های موفق قرار دارد )۵۰،۶ درصد افزایش 

نسبت به ۱۵،۶ فیصد در سال ۲۰۰۳ دیده میشود(. چنانچه 
که بهبود کیفیت مراقبت های صحی در نظر سنجی های 
مختلف صحی؛ بهبود دسرتسی فزیکی به خدمات صحی 
)چهار برابر افزایش در دسرتسی به تسهیالت صحی نسبت 
تاثیر  های  شاخص  سایر  در  پیرشفت  و  ۲۰۰۲(؛  سال  به 
گذاری )به طور مثال: رقم مرگ و میر اطفال زیر پنج سال؛ 
به ۵۵ مورد در هر ۱۰۰۰ والدت( رومنا گردیده است. سایر 
رسوی های مربوط نیز رقم مرگ و میر مادران را کمرت از 

۱۲۹۰ تخمین کرده اند.

/ صحت

برنامه صحت
۱۰۰ میلیون دالر کمک بالعوض بانک جهانی

بازسازی  صندوق  بالعوض  کمک  دالر  میلیون   ۵۱۷
افغانستان

۳۰ میلیون دالر دولت افغانستان
نتایج  برای  ۷ میلیون دالر کمک بالعوض صندوق متویل 

ابتکاری سکتور صحت

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

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

و  صحی  خدمات  عرضه  بهبود  و  تدوام  اول:  بخش   
عرضه  و  تطبیق  از  حامیت  شفاخانه:  اساسی  خدمات 
براساس  همکاری  های  موافقتنامه  طریق  از  خدمات 
غیر  مؤسسات  و  عامه  صحت  وزارت  مابین  فی  عملکرد 
مؤسسات  این  ها  موافقتنامه  این  براساس  که  حکومتی، 
بسته های شناسایی شده خدمات صحی را فراهم میکنند.  
بخش دوم: تقویت ظرفیت کدری وزارت صحت عامه   
همچون:  های  عرصه  در  الزم  های  سیستم  انکشاف  و 
تقویت ادارت محلی، تقویت ریاست مالی خدمات صحی، 
ظرفیت  تقویت  و  مقرارتی  مناسب  های  سیستم  ایجاد 
ادویه جات، ترشیک  از چگونگی کیفیت  اطمینان  جهت 
بهبود  و  ظرفیت  ارتقای  خصوصی،  سکتور  با  مساعی 
خدمات شفاخانه ها، تقویت منابع برشی سکتور صحت، 
مدیریت  سیستم  تقویت  حسابدهی،  و  حکومتداری 
معلومات صحی و استفاده تکنالوژی معلوماتی جهت بلند 
بردن آگاهی درمورد خدمات صحی و تغییر سلوک، شامل 
ساخنت جندر در سیستم صحی افغانستان، ظرفیت درحال 
امانتی  سیستم  بهبود  و  تدارکات  انجام  جهت  انکشاف 

میباشد.

پیرشفتها در عرصه سکتور 
صحت

میزان مرگ و میر اطفال زیرسن 
پنج سال از سال ۲۰۰۰ میالدی 
الی ۲۰۱۵ میالدی، ۳۴ فیصد، 

یعنی از ۱۳۷ به ۹۱ واقعه درهر 
۱۰۰۰ والدت زنده، کاهش یافته 

است.

میزان مرگ و میر نوزادان از سال 
۲۰۰۰ میالدی الی ۲۰۱۵ میالدی، 

۳۲ فیصد، یعنی از ۵۳ به ۳۶ 
واقعه درهر ۱۰۰۰ والدت زنده، 

کاهش یافته است. 

تعداد مراکز صحی فعال از ۴۹۶ 
در سال ۲۰۰۲ به بیش از ۲۴۰۰ 

در سال ۲۰۱۶ افزایش یافته، 
در حالیکه در عین زمان میزان 
کارمندان زن در این مراکز نیز 

افزایش  داشته است. 

میزان والدت ها با حضور 
کارمندان صحی مجرب دربین 

قرش کم در آمد  از  ۱۵،۶ درصد 
به ۵۰،۵ درصد افزایش یافته است.

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

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

۲۹ درصد به ۶۹ درصد در میان 
اطفال دارای سنین ۱۲ تا ۲۳ ماهه 
ء  قرش کم در آمد، افزایش یافته 

است.

استفاده از تابلیت های ضد حامله 
گی ) استفاده از هر روش جدید( 

از ۱۹،۵ درصد به ۱۹،۸ درصد 
افزایش یافته است
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/گروپ بانک جهانی در افغانستان      گزارش ششامهه/ فعاليت های جاری ۱۴/

 / زیر بناء

پروژه انکشاف سکتور مخابرات 
و تکنالوژی معلوماتی افغانستان

۵۰ میلیون دالر کمک بالعوض بانک جهانی
این پروژه به تاریخ ۳۱ دسمرب سال ۲۰۱۷ تکمیل گردید

این پروژه غرض تقویت و گسرتش موفقیت ها و دستآورد 
های پروژه قبلی در اين سکتور و ایجاد زمینه برای تسهيل 
اصالحات  متذکره  پروژه  گردید.  تطبيق  بعدی  مرحله 
سرتاتیژیک  های  گذاری  رسمایه  و  مقررات،  و  پاليسی 
زمینه  و  حامیت  ارتباطات  توسعه  جهت  را  زیربنائی 
دسرتسی به خدمات با کیفیت تیلیفونی و انرتنتی را نیز 
پروژه همچنان،  این  منود.  فراهم  کنندگان  استفاده  برای 
را  تیلیفون موبایل  افزار( های  )نرم  اپلیکشن  از  استفاده 
درقسمت عرضه و بهبود خدمات عامه و مدیریت پروگرام 
از  منود.  ترویج  حکومتی  سرتاتیژیک  های  سکتور  در  ها 
با  محلی  معلوماتی  تکنالوژی  سکتور  پروژه،  این  طریق 
داشنت تعداد بیشرت از افراد مسلکی تقویت یافته و برای 
کمپنی های مخابراتی و تکنالوژی معلوماتی نیز حامیت 

دوامدار فراهم گردید.
لین  پروژه هامنا متدید  این  ترین فعالیت های  عمده   
و  جابجایی  میباشد.  مرت  کیلو   ۱۰۰۰ به طول  نوری  فایرب 
رشقی  شامل-  مرکزی  درمسیر  نوری  فایرب  شبکه  استقرار 
به  یکاولنگ، کرن، کاپیسا و غالم  خان تکمیل و به افغان 

تیلیکام تسلیم داده شد. 
کار مسیر مرکزی به یکاولنگ، کرن، کاپیسا و بندر غالم   
و  شده  تکمیل  رشیف  مزار  بامیان  های  مسیر  و  خان، 

پروسه تسلیم دهی آن به افغان تیلیکام جریان دارد.
تن   ۴۰۰ از  تر  اضافه  )که  افغان  تن   ۲۳۰۰ حدود  در   
آنان را زنان تشکیل میدهد( تحت پروگرام ارتقاء مهارتهای 
تکنالوژی معلوماتی آموزش های الزم دریافت منوده اند. 
کارآموزان موفق  از  تن  برای حدود ۱۵۰۰  از سوی دیگر 

منایشگاه های کاریابی برگزار گردیده است. 
فراهم سازی بسرت برای ارائه خدمات دولتی از طریق   
شبکه  توسط  موبایل(  خدمات  )بسرت  موبایل  تیلیفون 
اپلیکیشن خدمات  گردید.  افتتاح  تیلکام  افغان  مخابراتی 
وزارت  طرف  از  خدمات  نوع  و  تیلیفون  توسط  دولتی 
یک  اساس  به  و  تعین  معلوماتی  تکنالوژی  و  مخابرات 
و  موبایل  گان خدمات  کننده  بین سایرعرضه  تفاهمنامه 
وزارت ها عرضه خواهد گردید. این برنامه به هر شهروند، 
که تیلیفون موبایل دارد، اجازه میدهد، تا به یک سلسله 

پروژه انکشاف سکتور مخابرات و تکنالوژی 

معلوماتی افغانستان بخش دیگر بهبود 

سکتور مخابرات و تکنالوژی معلوماتی را 

ترسیع بخشیده و با استفاده از برنامه های 

کاربردی تیلیفون موبایل جهت ساده سازی 

و بهبود عرضه خدمات عامه و مدیریت 

برنامه در بخش های سرتاتیژیک دولتی کمک 

کرده است.  صنعت و فن آوری تکنالوژی 

معلوماتی محلی با افزایش متخصصین و 

ماهرین گسرتش قابل مالحظه منوده، دولت 

نیز از این رشکت های محلی  مبنظور گسرتش 

این فن حامیت منوده است.

مسوولیت مدیریت ذخایر غله جات کشور را بدوش داشته 
و فعالیت های خویش را همرا با ادارات دولتی و متویل 

کننده گان هامهنگ مناید، حامیت مینامید.  
ارتقاء  را  موجود  قبل  از  گدام  سه  امکانات  پروژه  این   
داده و سه گدام بزرگ دیگر را بخاطر ذخیره گندم اعامر 
رعایت  با  تسهیالت  این  فعالیت  مبنظور  عالوه  بر  منوده، 
ایجاد  را  برشی  منابع  ملی  ظرفیت  املللی  بین  معیارهای 
پروژه  این  ختم  از  بعد  که  میگردد  تخمین  کرد.  خواهد 
به  گندم   ذخیره  برای  مجموعی  ظرفیت  ساله،  پنج 
۲۰۰۰۰۰مرتیک تن افزایش یافته که برای مرصف ۶ ماهه 

دو میلیون افغان کفایت میکند. 
عالوه بر تعهد کمک مالی بانک جهانی برای این پروژه ، 
توقع میرود که به ارزش ۹،۷ میلیون دالر از طریق صندوق 

انکشاف اجتامعي جاپان نیز فراهم  مینامید.

پروژه انتقال برق از آسيای مرکزی 
به جنوب آسيا )کاسا – ۱۰۰۰(  

۵۲۶،۵ میلیون دالر کمک بالعوض/قرضه بدون مفاد 
بانک جهانی، بشمول ۳۱۶،۵ میلیون دالر کمک بالعوض 

برای افغانستان   

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

فراهم مینامید.  
بودجه مجموعی این پروژه ۱،۱۷میلیارد دالر پیش بینی   
بانک  را  ان  دالر  میلیون   ۵۲۶،۵ جمله  ازاین  که  گردیده، 
جهانی به طور قرضه ها و کمک های بالعوض به چهار 
کشورتخصیص داده است. تعداد دیگر همکاران انکشافی، 
بانک  افغانستان،  انکشاف  و  بازسازی  بانک   بشمول 
انکشاف اسالمی، بانک بازسازی و انکشاف اتحادیه اروپا، 
املللی  بین  انکشاف  اداره  امریکا،  متحده  ایاالت  دولت 
ایاالت  املللی  بین  انکشاف  اداره  و  بریتانیا  شاهی  دولت 

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

پروژه ذخایر ستراتيژیک غله جات 
افغانستان 

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

اجتامعی جاپان

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

بهبود بخشد.
این پروژه ایجاد یک رشکت نیمه مستقل دولتی را، که   

خدمات عامه از طریق موبایل خود دسرتسی پیدا کند.
در دور برنامه حامیت از نو آوری به ۱۵ مبتکر محلی به   
خاطر مفکوره های شان، که چگونه تکنالوژی راه اندازی 
گردیده، که می تواند به چالشها در بخش های مختلف به 
شمول زراعت، معارف و صحت پاسخ فراهم مناید، جایزه 

داده است. 
تکنالوژی  و  مخابرات  عرصهء  تجاری  حامیان  اداره   
معلوماتی، در ساحه انستیتوت تکنالوژی معلوماتی وزارت 
مخابرات اعامر گردیده و ۲۰ نهاد تازه کار تجارتی در این 
مرکز تحت برنامه آموزشی قرار گرفته است. تحت برنامهء 
ارتقای ظرفیت در وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی 
۴۰۰ تن از کارمندان وزارت، آموزش های الزم و مربوط را 

دیده و فرا گرفته اند.
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/گروپ بانک جهانی در افغانستان      گزارش ششامهه/ فعاليت های جاری

طریق پروژه )کاسا – ۱۰۰۰(  فراهم می سازد، به شمول 
استیشن  و  قرغيزستان  جمهوری  در  توکتوگول  استیشن 
از قبل فعال می باشند. به اساس  نوریک در تاجکستان، 
CASA- پروژه در  فعالیت های عمده  موافقتنامه،  مواد 

انتقال عملی  و  انجنیری، ساختامنی  ۱۰۰۰ شامل طراحی 
های  ایستگاه  و  بلند  ولتاژ  با  برق  انرژی  انتقال  خطوط 
تاجکستان،  و  قرغیزستان  در جمهوری  آن  مربوطه  فرعی 
پاکستان  به  تاجکستان  از  بلند  انتقال خط مستقیم ولتاژ 
کننده  تبدیل  استیشن  سه  ایجاد  و  افغانستان،  طریق  از 
تاجکستان،  در  بلند  ولتاژ  دارای  انرژی  متناوب  جریان 
پاکستان و افغانستان خوانده شده اند. با اینحال، در سال 
۲۰۱۶ هرچهار کشور عضو این پروژه مواد این موافتقنامه 
را بازنگری منودند و به اساس آن از ایجاد دستگاه تبدیل 
کننده برق دی سی به ای سی در کابل رصف نظر گردید.

از مجموع بودجه این پروژه، افغانستان ۳۱۶،۵ میلیون   
دالر کمک بالعوض را، که توسط اداره انکشاف بین املللی 
این  است.  منوده  دریافت  گردیده،  فراهم  جهانی  بانک 
مبلغ ۵۶۰ کیلومرتلین انتقال شبکه ولتاژ بلند را از استیشن 
تبدیل کننده سنگتوده تاجکستان تا استیشن تبدیل کننده 
افغانستان  برعالوه،  کرد.  خواهد  متویل  پاکستان  نوشهره 
بخاطر پروگرام حامیت محلی پروژه انتقال برق از آسیای 
دالری  میلیون   ۴۰ بالعوض  کمک  آسیا  جنوب  به  میانه 
است.  منوده  دریافت  نیز  را  افغانستان  بازسازی  صندوق 

جزییات بیشرت را اینجا بخوانید. )صفحه ۳۶(
توقع میرود که افغانستان ۳۰۰ میگاوات برق را از طریق   
لین های موجود ۲۲۰ کیلو ولت از تاجکستان و جمهوری 
از  و  سنگتوده،  کننده  تبدیل  ستیشن  سب  از  قرغزستان 
راه پلخمری از تاجکستان تا سب ستیشن چمتله در کابل 
تطبیق  مسوولیت  رشکت  برشنا  افغانستان  د  مناید.  وارد 
بخش افغانستان بشمول، تامین امنیت مراحل ساختامنی 

و مرحله عملیاتی آنرا نیزبه عهده دارد. 
کار عملی پروژه کاسا ۱۰۰۰ به تاریخ ۲۴ جنوری سال   
بلند  ولتاژ  شبکه  اتصال  داد  قرار  سه  گردید.  اغاز   ۲۰۱۸
امضاء  و  عقد  افغانستان  در  میالدی  ماه دسمرب۲۰۱۷  در 
آنها هیچ  بانک جهانی در مورد  زمان  گردیده که درعین 
آغاز  نیز  آن  دیزاین  و  های رسوی  کار  نداشت.  اعرتاضی 
قرارداد،  در  مندرج  اوقات  تقسیم  اساس  به  اند.  گردیده 
توقع میرود که اتصال لین ها در ربع دوم سال ۲۰۱۹ اغاز 

گردد. 
قرار داد اماده گی ارزیابی تاثیرات محیطی و اجتامعی    
مشخص کشوری برای اتصال شبکه ولتاژ بلند تحت تطبیق 
قرار دارد. د افغانستان برشنا رشکت در حال طی مراحل 
اسکان  برای  املللی مشوره دهی  بین  انتخاب یک رشکت 
مجدد غرض تطبیق پالن عملیاتی برای اتصال لین میباشد. 
قرار داد رشکت نظارت کننده  پروژه برای بخش های ولتاژ 

دولت افغانستان از پروژه انتقال برق از 

آسیای مرکزی به جنوب آسیا مستفید خواهد 

شد، همزمان با آن برنامه حامیت محلی از 

این پروژه به اهالی محالت که در مسیر آن 

قرار دارد، کمک میشود، تا از برق بیشرت و 

سایر رسمایه گذاری های اجتامعی- اقتصادی 

برخوردار گردند.

بلند پروژه کاسا۱۰۰۰- تحت مذاکره بوده و توقع میرود 
که بزودی امضاء شود. 

کاسا- مربوط  دیگر  کلیدی  های  زیربنا  برای  تدارکات   
استیشن  دو  تدارک  شمول  به  دیگر  کشور  سه  در   ۱۰۰۰

تبدیل کننده در تاجکستان و پاکستان زیر کار است. 

پروژه برق رسانی هرات
۶۰ میلیون دالر کمک بالعوض بانک جهانی

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

یک تعداد مناطق مشخص والیت هرات میباشد.
عرصه  در  ها  گذاری  پروژه رسمایه  این  که  است  قرار   
ذیل  های  عرصه  در  را  هرات  والیت  برق  انرژی  تأمین 
خط  ایجاد  )الف(  دهد:  قرار  حامیت  مورد  و  پیشیبانی 
انرژی ۱۱۰ کیلو وات در ولسوالی کروخ، و  سب  انتقال 
ستیشن های کروخ، پشتون زرغون، ابی و چشت رشیف و 
دستگاه فرعی ۲۰/۱۱۰ کیلووات، و شبکه های توزیع ولتاژ 
های کوچک و متوسط در چهار ناحیه والیت هرات. )ب( 
توسعه، تقویت و احیاء مجدد شبکه موجود برق رسانی به 
منظور وصل آن به شبکه های جدید تأمین انرژی برق در 
سایر نقاط والیت هرات، و )ج( ایجاد شبکه های کوچک 
تولید انرژی برق آفتابی و شبکه های کوچک تولید برق 
ترکیبی در قریه جات در مدت زمان کمرت از ۵ سال آینده.
و  موجود  های  پروسیجر  و  معیار  مرور  پروژه  این   
از  استندرد  و  ازاصول  استفاده  برای  گی  آماده  همچنان 
کیبل های شبکه انتقال برق را، که با روش های پذیرفته 
شده بین املللی مطابقت داشته باشد، حامیت میکند.  قرار 
داد برق رسانی چهار ولسوالی اهدا و یک رسوی ابتدایی 

ساحه نیز انجام  شده است. 

پروژه احياء و انکشاف سيستم 
آبياری

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

۳،۵ میلیون دالر حامیت مالی دولت

این پروژه بخاطر توسعه و گسرتش دستآورد های پروژه 
اضطراری احیاء سیستم آبیاری، که کامال از طریق بانک 
تکمیل   ٢٠١١ سال  دسمرب  در  و  گرديده  متويل  جهانی 
گردید، تطبيق ميشود. متعاقب تجدید ساختار این پروژه 
تداوم  برای  تقویتی  مالی  وجوه  تامین  روی  موافقه  و 
فعالیت های این برنامه در ماه جوالی ۲۰۱۶، در بیشرت  
تعداد  و  آبیاری  های  سیستم  زمین  هکتار  هزار   ۲۱۵ از 

و  اعامر  و  زیرا دولت طرح های مرشح  مناید،  را حذف 
ساخت این شش بند مهم را در مطالعات امکان سنجی، 

شامل میسازد. 
و  مصونیتی/حفاظتی  های  رهنمود  براین،  عالوه   
حال  در  درونته  و  قرغه  های  بند  ترمیامتی  کارهای 

میباشد.  پیرشفت 
 ۱۲۷ نصب  کار  میتیورولوژی،  هایدرو  بخش  در   
برف  گیری  اندازه  ایستگاه   ۵۶ و  ایستگاه هایدرولوژیک 
مناطق  در  که  دریایی،  حوزهء  پنج  در  میرتولوژیک   و 
 ۴۰ برعالوه،  دارد.  ادامه  اند،  گردیده  واقع  مختلف 
میشود،  ساخته  ها  دریا  برفراز  که  کیبلی  مسیر  مرکز 
شده  انتخاب  مراکز  در  آب   جریان  گیری  مبنظوراندازه 
هایدرولوجی نصب گردیده و کار ۳۰ مسیر کیبلی دیگر 
مراقبت  و  حفظ  و  عملیاتی  ملی  تیم  یک  دارد.  جریان 
مراکز  متام  مراقبت  و  حفظ  و  مبنظورعملیات  همچنان 

هایدرولوجیکی ایجاد گردیده است.

۱۶/

گردیده  بازسازی  و  اعامر  کوچک  آبی  های  بند  محدود 
تاسیس سیستم  به  قادر  برنامه  این  این؛  با  اند. همزمان 
گردیده  نیز  هواشناسی  و  آب  خدمات  تسهیالت  و  ها 

است.
پروژه صورت گرفته  این  پیرشفت در متام بخش های   
است. در بخش منابع آبیاری به طور مجموعی ۱۷۳ طرح 
شبکه آبیاری احیا گردیده است، که از آن ۱۷۵۰۰۰ هکتار 
زمین در مناطق )در مقایسه به ختم پروژه، که ۲۱۵۰۰۰ 
هکتار زمین  و بیشرت از ۳۲۶۰۰۰ خانواده های دهاقین 

را تحت پوشش قرار میدهد( سیراب میگردد.
کوچک  بند  مطالعات۲۲  کوچک،  های  بند  بخش  در   
ورسوی  مطالعات  است  قرار  و  گردیده  تکمیل  آبی 
در  شده  ممتازانتخاب  بند  شش  اجتامعی  و  محیطی 
حوزه ابی شامل )که باالی دریاهای بین املللی قرارندارد( 
بصورت تفصیلی انجام یابد. از وزارت مالیه تقاضا بعمل 
مطالعه  این  محیطی  و  اجتامعی  جزییات  است  امده 

/۱7
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“
”

این دومین سال است که میتوانم متام چهار     
هکتار زمینم را کشت منایم. از احیاء و بازسازی  

کانال  توسط این پروژه بسیار سپاس گذارم.

/۱9

دریا   بسرت  تحکیم   باعث  ساخته شده،  آبیاری  سیستم  وانکشاف  احیاء  پروژه 
گردیده و بخاطر هدایت اب از کانال به قطعات مختلف زمین ابگردان ها را 
احداث منوده است. این پروژه ۵۷ میلیون افغانی )تقریبا ۸۵۳۰۰۰ دالر(هزینه 
برداشته، که در ماه جون سال ۲۰۱۴ اغاز و شبکه ابرسانی در ماه نوامرب سال 

۲۰۱۵ به بهره برداری سپرده شده است. 
و  احیاء  پروژه  توسط  که  رشقی  کانال  پروژه  مثبت  نتایج  از  یکی  ابیاری   
انکشاف سیستم آبیاری  تعهد شده بود، میباشد. در والیت بلخ  پروژه احیاء 
و انکشاف سیستم آبیاری ۱۸ پروژه را از جمله ۲۷ پروژه قرار داد شده تکمیل 
منوده است. "پروژه احیاء و انکشاف سیستم آبیاری  شبکه های ابرسانی شامل 
افغانستان را بازسازی و یا  توسعه داده است،" این مطلب را انجینیر ذبیح الله 
عصمتی، معاون پروژه احیاء و انکشاف سیستم آبیاری دفرت ساحوی مزار رشیف 
باغداری  و  زراعتی  های  فعالیت  ترغیب  باعث  ها  کار  "این  اند.  داشته  بیان 
تعبیر  افزایش عواید زراعت  مثابه  به  در والیت های متذکر شده و مستقیام 

میشود."

کناریک دیوار استنادی طویل سنگی اب از کانال ابیاری به زمین های از 
زراعتی  روستا هدایت میشود. محمد هاشم بطرف کانال برگشته و اب 
را که بطرف زمین اش مستی کنان میرود، متاشا میکند. لبخند بر لبان 
وی ظاهر میشود و در مورد حاصالت گندم که از  چهار هکتار زمین 

اش بدست می آورد، فکر میکند.  
"این دومین سال است  را شخم میزد، گفت:  هاشم در حالیکه زمین خود   
که میتوانم متام چهار هکتار زمینم را کشت  منایم. از احیاء و بازسازی کانال از 
طریق این پروژه بسیار سپاس گذارم." نامربده در مورد گذشته که دهاقین با 
کمبود اب مواجه بودند صحبت میکرد. بدون موجودیت دیوار استنادی دایمی، 
دهاقین بر عالوه خشکسالی در مقابل سیالب ها نیز باید مجادله مینمودند. 
محصول  و  فصل  خرابی   باعث  اوقات  اکرث  ابیاری  سیستم  به  دسرتسی  عدم 
میگردید، و سیالب ها منجر به لغزش و تخریب خاک گردیده و اکرث مزارع را به  

قطعات باتالقی مبدل مینمود. 
این کار دوام منی  ولی اگر دهاقین افغان انعطاف پذیر منیبودند شاید در   
آوردند. بسیاری کوشش کردند، تا دیوار های استنادی را با استفاده از بوجی 
بلکه مفید هم واقع  بوده  تنها قیمت  نه  این عملکرد  ایجاد کنند،  های ریگ 
منیشد.  محمد ارشف ۵۰ ساله، یک تن از دهاقین دیگر بعد از رضب و تقسیم 
را  دالر(   ۷۵۰۰( افغانی  از ۵۰۰۰۰۰ هزار  بیشرت  "ما هر سال   حساب  گفت، 
بخاطر اعامر دیوار استنادی که توسطه خریطه های ریگی اعامر میشد، تا اب را 
به زمین های ما هدایت کند، رصف میکردیم. حال با اعامر کانال، ما این مقدار 

پول را  پس انداز منوده میتوانیم و متام دهاقین بخاطر ان خشنود استند."

افزایش در عواید 
هاشم و ارشف از جمله مستفید شوندگان متعدد کانال بازسازی شده به اسم 
شان  های  زمین  ابیاری  غرض  ان  از   فامیل   ۱۴۰۰ از   بیشرت  که  اند  "رشقی" 
استفاده میکنند. کانال رشقی در دریای چهل ایوان ، در قریه نرصالله ولسوالی 
خلم، در شامل رشق شهر مزار رشیف موقیعت دارد. منبع اصلی عایداتی  برای 
دهاقین که از کانال رشقی استفاده میکنند، باغداری، زراعت و مالداری میباشد. 

بیشرت تولیدات انها انار، تربوز و گندم میباشد.
احیاء وبازسازی مجدد کانال رشقی که بیشرتاز ۱۳۰۰۰ هکتار زمین را ابیاری   
میکند. باعث گردید، تا  زمین های غیر قابل زرع به زمین های مثمر و حاصل 
خیز زراعتی تبدیل گردد.   بر عالوه این دیوار های جدید استنادی که توسط   –محمد هاشم، یکنت از دهاقین ولسوالی ُخلم

نتایج ۱۸/

بازسازی يک کانال، زمين جبه زار
را به زمین زراعتی مبدل ساخت

تا شبکه ها و سیستم های 	  نمود،  بلخ کمک  در والیت  را  دهاقین  آبیاری  انکشاف سیستم  و  احیاء  پروژه 
آبیاری را بهبود بخشد که در نتیجه آنها قادر شدند، تا زمین های بیشتر را که قبال به دلیل کمبود آب کشت 

نمیتوانستند، قابل زرع نمایند. 
از این پروژه بیشتراز ۱۴۰۰۰ خانواده که به زراعت و باغداری متکی هستند مستفید شده و عواید شان 	 

نیزافزایش یافته است.
احیاء و بازسازی کانال  اضافه تراز ۱3۰۰۰ هکتار زمین را ابیاری مینماید  و زمین های که قبال خاره بود، 	 

اکنون به زمین های زراعتی وحاصل خیز مبدل گردیده است.  
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واحد  یک  ایجاد  منظور  به  پالن  سازی  عملی  طرح   
اجراییوی تحت بررسی قرار دارد. در حال حارض پروسهء 
دیپارمتنت  بخش  در  کارکنان  گامشنت  کار  به  و  انتقال 
اجراییوی آغاز شده و این تیم در دوره های کوتاه مدت 
ظرفیت سازی در اکادمی ملی گمرکات افغانستان اشرتاک 
اند. شایان ذکر است که آموزش های ویژه برای  ورزیده 

پولیس گمرکات در این اکادمی هم اکنون جریان دارند. 
 

/ انکشاف دهات

برنامه راه سازي روستایي  
افغانستان  

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

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

ها را قادر به دستیابی بهرت به خدمات رضوری کند.
پروژه، ۶۵۰  این  از طریق  ماه جنوری سال۲۰۱۸  الی    
کیلومرت رسک درجه دوم جغل اندازی، ۲۶۰ کیلومرت رسک 
کیلومرت   ۱۳۸۰ ریزی  قیر  کار  و  ریزی   قیر  دوم  درجه 
عالوه،  بر  است.  گردیده  تکمیل  سوم  درجه  های  رسک 
به طول ۱۶۰۰ مرت  و  پُل های درجه دوم  به طول ۱۴۰۰ 
عین  در  است.   گردیده  احداث  نیز  درجه سوم  پُل های 
زمان، مراقبت روزانه  از ۱۳۰۰ کیلومرت رسک درجه دوم و 
مراقبت منظم از ۵۰۰ کیلومرت رسک درجه دوم  روی دست 
از ۱۰۰۰ کیلومرت  گرفته شده است. مراقبت های روزمره 
رسک درجه سوم و حفظ و مراقبت منظم از ۳۶۰۰ کیلومرت 

رسک درجه سوم نیز تکمیل گردیده است. 
نخستین موجودی و رسوی )ارزیابی( رشایط جاده های   
صد  در  همچنان۷۰  و  تکمیل  کشور  سطح  در  روستایی 
موجودی رسک های درجه دوم و باال تر در ۲۵ والیت، از 

جمله ۳۴ والیت کشورنیز تا اکنون تکمیل گردیده است.

این  گردد.  تامین  نیز  پروژه  بعدی  مرحلهء  برای  رضوری 
فعالیت ها شامل: نصب دستگاه های تنظیم خودکار در 
بقیه گذرگاه های مرزی و مخزن های ترخیص کاال ها از 
های  زیربنا  مجدد  احیاء  پایدار؛  نوسازی  داخلی؛  گمرک 
گمرکی؛ ارایه کمک های تخنیکی و ظرفیت سازی در بخش 
ادارهء  های کلیدی به منظور معرفی رویکرد های مدرن 
با  بهبود همکاری  به منظور  گمرکی؛ میکانیزم های موثر 
ادارات گمرکی کشور های همسایه و باالخره بهبود بیشرت 
گمرکات  در  اجراآت  و  عملکرد  بر  نظارت  های  سیستم 
دستگاه  یک  از  استفاده  طریق  از  همسایه  های  کشور 

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

وجوه مالی تقویتی به منظور 
تمویل پروژه دوم اصالحات 

گمرکی و تسهيل تجارت    
۲۱.۵ میلیون دالر کمک بالعوض بانک جهانی

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

و تسهیالت تجارتی را نهایی سازد.
با تکمیل فعالیت های دومین  این وجوه مالی موازی   
خواهد  کمک  تجارت؛  تسهیل  و  گمرکی  اصالحات  پروژه 
های  فعالیت  شناسایی  به  مرتبط  های  هزینه  تا  کرد، 

 اصالحات در سکتور گمرکی از طریق دومین 

پروژه اصالحات گمرکی و تسهیل تجارت در 

حال انکشاف است. نصب سیستم خودکارو 

اتومات سازی دفاتر گمرکات ادامه دارد و 

بسیاری از آنها در حال حارض قابل استفاده 

هستند. اتصال آنها از طریق تکنالوژی 

معلوماتی بهبود چشمگیری داشته است. 

تاکنون ۱۳ اداره از طریق فایرب نوری با هم 

متصل گردیده اند.

یک نصاب آموزشی ملی و آماده سازی مواد تدریسی را 
نیز متویل میکند.

پیرشفت های خوب جهت تطبیق و اجرای بخش های   
این پروژه صورت گرفته است. بطور مثال: سیستم خودکار 
جهانی  اعالمیه  با  اسیکودا  گمرکی  های  احصائیه  و  ارقام 
مدیریت  واحد  گمرک،   ۱۷ در  گمرکی  اطالعات  سیستم 
هفت  در  ارزش  کنرتول  واحد  و  گمرک،   ۱۰ در  خطرات 
دخولی  دروازه  کنرتول  سیستم  میباشند.  فعال  گمرک 
حالیکه  در  داشته،  فعالیت  گمرک  شش  در  خروجی  و 
ترانزیت بین املللی در هفت دهلیز به منصهء اجرا قرار 

گرفته است. 
بر اساس گزارش های تازه، سیستم تادیات الکرتونیکی   
اظهارنامه  مودل  است.  گردیده  تطبیق  گمرک  درچهار 
مسافر و مقادیر نقدی در چهار موقعیت تطبیق گردیده 
اند.  واحد کنرتول عراده جات با فراهم ساخنت اظهار نامه 

شمولیت موترسایکل اصالح گردید. 
فایرب  از طریق  دفرت   ۱۳ اتصال  با  معلومات،  تکنالوژی   
نوری، گسرتش و بهبود بیشرت یافته است. جهت همکاری 
گمرکات با گمرکات، اتصال  بین سیستم گمرکات ایران و 
سیستم اسیکودا افغانستان تامین و ازمایش گردید. تبادله 
به  متعدد  دالیل  بنابر  پاکستان  و  افغانستان  بین  ارقام 

تاخیر افتاده است. 
در مورد انکشاف زیربناء، در مجموع به تعداد ۱۲ قرار   
تکمیل، سه  ان  داد  قرار   ۷ از جمله  که  گریده،  داد عقد 
قرارداد در جریان بوده و دو پروژه فرعی در آینده نزدیک 

آغاز میگردد. 
سیستم اجرائیوی معلومات، با شمولیت پیام های کتبی   
منوده  پیرشفت  بیشرت  مدیریت،  برای  ها  راپور  و  اضافی 
است. مطالعه امکان سنجی سیستم دریچه واحد ملی و 
باب اطالعات تجارتی عقد گردیده و چنین توقع میرود، که 

بزودی با مشاورین مجهز گردند. 
این پروژه اصالح کتاب تعرفه های  از طریق  همچنان   
نیز مورد حامیت  یاداشت های توضیحی  پشتو و ترجمه 
قرار گرفته است. سومین رسوی آگاهی استفاده کننده گان 

گمرک در ماه جوالی سال ۲۰۱۷ تکمیل گردید.
گمرکات  قانون  اجرای  به  مربوط  های  بند  تصحیح   
جمهوری  دولت  جمهور  رییس  توسط  و  شده  نهایی 
مورد  تقنینی  فرمان  یک  صدور  طی  افغانستان  اسالمی 
تایید و توشیح قرار گرفته است. تشکیل »ساختار اداری« 
مشمول  )که  افغانستان  گمرکات  دیپارمتنت   ۱۳۹۵ سال 
ریاست تطبیق قانون گمرکات نیزمیباشد( توسط کمیسون 

اصالحات اداری و خدمات ملکی تصویب گردید.

۲۰//۲۱
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چگونه زندگی در يکی از مناطق روستايي
پس از اعامر یک ُپل متحول گردید؟

ختار کانکریتی محکم خاکسرتی ناگهان با زنگ های نازک تکان می سا
گله  چراندن  حال  در  که  ها  کوچی  کاروان  عبور  گویای  که  خورد، 
گوسفندان و بز هایشان هستند، می باشد. چوپان ها  و حیوانات با 
خیال راحت از پُلی که باالی دریای ارغستان در فاصله ۱۰۰ کیلومرتی 
شهر کندهار درمسیر یکی از ولسوالی های دور افتاده این والیت اعامر گردیده 

است، عبور می کنند.
از بخش های شاملی آن  دریای مذکور قسمت جنوبی ولسوالی ارغستان را   
جدا ساخته و همچنین سایر مناطق را نیز در جنوب کشور از هم مجزا میسازد. 
در نبود همچو یک پُل ارتباطی مناسب، در گذسته روستاییان ساکن دو طرف دریا 
دراواخر فصل زمستان و اوایل فصل بهار حین عبور از دریا با مشکالتی زیادی روبرو 
میشدند. در این اواخر با ایجاد این پُل قریه جات مناطق جنوبی به مرکز ولسوالی 
ارغستان وصل گردیده و به این ترتیب برای هزاران تن از باشندگان این مناطق 
سهولت دستیابی به خدمات اساسی زندگی، مانند دسرتسی به خدمات صحی و بازار 

ها فراهم گردیده است.
"قبل از اعامر پُل، ما در طول هر سال برای دو تا سه ماه منیتوانستیم از دریا عبور   
کنیم،" پیر محمد ۶۵ ساله، یکنت از باشندگان روستای باقرزی میگوید. روستاییان 
مجبور بودند، تا مسافت ۵۰ کیلومرت راه را به منظور مراجعه به یک مرکز صحی 
بپیامیند. " پس از اعامر این پُل، حال ما میتوانیم به آسانی و در وقت کمرت خود 
را به مرکز صحی و بازار ولسوالی برسانیم. اکنون مشکالت ما حل شده است." او 
در ادامه گفت: "قبال مجبور بودیم تا مسیر راه الی مرکز شهر کندهار را در مدت 

هشت ساعت طی کنیم، اما حال این فاصله به چهار ساعت کاهش یافته است."
روستاییان قراء و قصبات همجوار نیز بالنوبه از اعامر این پُل توسط برنامه   
راه سازی روستایی افغانستان اظهار خشنودی و رضایت مینامید، چنانچه که پس 
از ایجاد این پُل در زندگی آنان نیز بهبود قابل مالحظه رومنا گردیده است. این 
روستاییان که اکرثیت شان از زراعت و مالداری امرار معیشت مینامیند، قبال به 
صورت مستقیم به بازار های شهر کندهار وصل نبودند. باغداران ناگزیر بودند، تا 
یک مسیر طوالنی و نا هموار را الی رسیدن به مرکز شهر کندهار بپیامیند و این 
امر باعث آسیب پذیری محصوالت زراعتی، بویژه حاصالت انار آنان میگردید. پیر 
محمد، یکنت از باغداران انار میگوید: "قبل از این اعامر پُل بر فراز دریای ارغستان، 
ما مجبور بودیم، تا محصوالت خود را با قیمت بسیار نازل بفروش برسانیم، اما حال 
همه چیز تغیر کرده است و ما به آسانی از پُل عبورکرده وارد رسک قیر میشویم. 

اکنون محصوالت خود را با قیمت مناسب به بازار عرضه میکنیم."

تقویت اقتصاد محلی 
پیر محمد یکنت از ۵۰۰ هزار روستاییان در والیت کندهار است که مانند سایر 
با  طریق  این  از  فعال  و  گردیده،  مستفید  پُل  این  اعامر  مزایای  از  روستاییان 
ولسوالی های همجوار مانند سپین بولدک، معروف و دامان وصل گردیده اند. 
میلیون   ۱۶۲ هزینه  اختصاص  با  مرت،   ۹ عرض  و  مرت   ۲۶۰ طول  با  متذکره  پُل 

پس از اعامر این پُل، اکنون ما میتوانیم به      
آسانی و در وقت کمرت خود را به مرکز صحی  
       و یا بازار برسانیم. اکنون مشکالت

ما حل شده است.   
– پیر محمد، باشنده قریه باقرزی

برنامه راه  با حامیت مالی  امریکایی(  افغانی )معادل حدود ۲،۴ میلیون دالر 
سازی روستایی افغانستان اعامر گردیده است.

این پُل سبب تشویق و تقویت اقتصاد محلی گردیده است. باشندگان قریه   
جات جنوب ولسوالی ارغستان اکنون بیشرت مایحتاج روزمره شان را به عوض 
بازار نزدیکرت در مرکز ولسوالی  از  ولسوالی سپین بولدک در همسایگی شان، 
ارغستان خریداری مینامیند. همزمان با رُشد میزان کاروبار و تجارت در مرکز 
ایجاد  و  کار  و  کسب  ایجاد  به  عالقمند  محل  مردم  بیشرتی  تعداد  ولسوالی، 

ُدکاکین گردیده اند.
منفعت و مزایای فعالیت های برنامه راه سازی روستایی افغانستان در سایر   
هزاران  پروژه  این  اند.  مشاهده  قابل  نیز  ها  روستا  مردم  زندگی  های  عرصه 
از  ایجاد منوده است، به طور مثال، بیشرت  فرصت شغلی را برای مردم محلی 
پُل ارغستان را  تا  ۱۵۰۰ تن کارگرمحلی برای مدت دوسال استخدام گردیدند، 

اعامر منایند.
با برنامه های انکشافی بیشرت در این منطقه، ساکنان می توانند شاهد بهبود   
بیشرت در زندگی شان باشند. "اعامر این پُل باالی دریای ارغنداب سبب بهبود 
ما  نیست.  کار  پایان  این  اما  گردیده،  ها  بازار  و  اساسی  به خدمات  دسرتسی 
میخواهیم پروژه های بیشرتی را در والیت کندهار اجرا مناییم،" انجینیر فاضل 
عمر، مسئوول برنامه راه سازی روستایی افغانستان در وزارت فواید عامه زون 

کندهار این مطلب را بیان میدارد. 

نتایج۲3/ ۲۲/

اعمار یک پل جدید در یک ولسوالی دور افتاده والیت کندهار باعث تحول در زندگی مردم آن والیت  گردیده 	 
و دسترسی آنها را به خدمات صحی  و سایر نیازمندی های زندگی تسهیل بخشیده است.

این پل زمینه ارتباط حدود نیم میلیون روستا ییان  را به سایر ولسوالی های این والیت فراهم ساخته و باعث 	 
ُرشد اقتصاد محلی گردیده است.

برنامه راه سازی روستایی افغانستان نه تنها زمینه اعمار این پل را فراهم ساخته، بلکه فرصت های شغلی 	 
را برای هزاران تن از ساکنان محلی این والیت نیز ُمهیا ساخته است.
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و افزایش تولیدات شان مورد حامیت قرار گرفتند.  پروژه 
متذکره از شورا های انکشافی محلی به مثابه نقطه ورودی 
به اجتامع استفاده بعمل اورده و در حال حارض در ۲۴ 
ولسوالی و ۵ والیت همچون پروان، ننگرهار، بامیان، بلخ 

و هرات فعالیت دارند.
صنايع  انکشاف  پروژه  طریق  از  الزم  های  گی  اماده   
روستايی افغانستان جهت تطبیق پروژه بعدی تحت عنوان 
توامنند سازی اقتصادی زنان در ۵۰ ولسوالی و ۱۵ والیت، 
مبنظور در محراق قرار دادن زنان، پالیسی ها و پالن های 
شامل  اقدامات  این  است.  شده  گرفته  رویدست  مرتبط 
سرتاتیژی تطبیقی، مودل های مشارکت با همکاران تسهیل 
کننده در هامهنگی نزدیک برنامه میثاق شهروندی، ارایه 
خدمات توسعه تجارتی/سرتاتیژی های منابع برشی، مودل 
نظر  ساختارتجدید  رسمی،  مالی  منابع  به  ارتباطی  های 
افغانستان  های  برنامه  سازی  عملی  و  طرح  برای  شده 
شمول، سرتاتیژی انکشاف نهاد های محلی، تجزیه و تحلیل 
های  پالن  و  زنان(،  بر  )متمرکز  ارزشی  های  زنجیره   ۸-۶

حامیوی بازار یابی و تخنیکی، میباشند. 
روستايی  صنايع  انکشاف  پروژه  همه،  از  مهمرت   
پروژه   در  را  احتاملی  والیات  و  ها  ولسوالی  افغانستان 
توامنند سازی اقتصادی زنان در برنامه های انکشاف دهات 
به اساس هشت مولفه، مانند: میزان فقر، مشمولیت افراد 
نهایت فقیر، حضور برنامه میثاق شهروندی، دسرتسی به 
مالداری،  و  باغداری  ملی  پروژه  مالی،  منابع  و  خدمات 
امنیت و دسرتسی انتخاب منوده است. این عمل سرتاتیژی 
مداخلوی را بیشرت همه شمول ساخته و احتامل نزدیکی با 
پروگرام های موجود فقر زدایی متویل کننده گان مختلف 

را بیشرت منوده است. 

برنامه ميثاق شهروندي افغانستان  

۲۲۷،۷ میلیون دالر کمک بال عوض  بانک جهانی
۴۴۴،۳ میلیون دالر کمک بال عوض صندوق بازسازی 

افغانستان )بشمول متویل تقویتی  ۱۲۷،۷ میلیون دالر کمک 
بال عوض  بانک جهانی و ۴۴،۳ میلیون دالر کمک بالعوض 

صندوق بازسازی افغانستان برای برنامه میثاق شهروندی 
مبنظور پاسخ عاجل برای بیجا شده گان  منطقوي (

۱۲۸ میلیون دالر از منابع دولت افغانستان 

موفق  بسیار  پروگرام   جاگزین  شهروندی  میثاق  برنامه 
انکشاف  محور  جامعه  روش  که  میباشد  ملی  همبستگی 
زیربناء ها و عرضه خدمات را برای  قراء و قصبات معرفی 
قریه گسرتش   ۳۵۰۰۰ به  ان  دامنه  گذشته  ۱۴ سال  در  و 
اینده  سال  چهار  در  برنامه  این  که  میرود  توقع  یافت.  

تطبیق گردد. 

 برنامه انکشاف صنایع روستایي 

افغانستان 
۲۸،۴ میلیون دالر کمک بالعوض بانک جهانی

۱۱،۲ میلیون دالر کمک بالعوض صندوق بازسازی افغانستان

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

تجارتی فراهم منایند. 
تااکنون،از طریق این برنامه بیشرت از ۵۹۹۶ گروپ پس   
انداز را با حدود ۶۰۷۰۰ عضو از باشندگان فقیر روستایی 
)۵۴ درصد زنان( در ۶۹۴ قریه بسیج گردیده است. گروپ 
های پس انداز بیشرت از ۴،۲ میلیون دالر پس انداز کرده 
برای مقاصد  از ۴۱۹۰۰ قرضه داخلی  ان بیشرت  و اعضای 
پرداخت  پس  میزان  که   ، اند  گرفته  اضطراری  و  تولیدی 

قرضه ها ۹۵ درصد میباشد. 
 ۵۰۵ چشمگري،  اشتغال  های  فرصت  ایجاد  منظور  به   
انجمن  عنوان  به  جات  قریه  قرضه  و  انداز  پس  صندوق 
های گروپ های پس انداز ایجاد گردیده و این انجمن ها 
آمار و ارقام دقیق و تازه ای را از حسابات داشته و ساختار 
از  هریک  اوسط،  بطور  دارند.  نیز  خوبی  مدیریتی  های 
رسمایه  جات  قریه  انداز  پس  و  قرضه  های  انجمن  این 
قابل قرضه دهی بالغ به ۵۷۸۰ دالر دارند، که این رسمایه 
این  يابد.  می  افزایش  بیشرت  مالی  های  کمک  افزودن  با 
خواهند  می  که  خود،  اعضای  از  آنعده  برای  ها  انجمن 
میزان تولیدات شان را افزایش دهند ویا در فعالیت های 
تجارتی سهم گیرند، ولی به قرضه های پولی از بانک های 
ندارند،  نهاد های قرضه های کوچک دسرتسی  و  تجارتی 

زمینه دسرتسی را فراهم می سازند.
با  نیز  افغانستان  روستایی  صنایع   انکشاف  برنامه   
فراهم آوری کمک های تخنیکی برای بیش از ۱۳۳۸ گروپ 
متشبث )که ۶۳ فیصد آن زنان می باشد( و۶۵۷ متشبث 
کوچک و متوسط )که ۱۵ فیصد آن زنان می باشد(، که با 
توجه به ظرفیت شان به عنوان عوامل عمده اشتغال زائی 
در مناطق روستائی و تولید عواید انتخاب شده، در راستای 
تقویت ارتباطات بازار و زنجیره ارزش برای صنایع روستائی 

فعالیت می کند. 
از  و  تکمیل  تحلیل وضعیت شانزده والیت  و  ارزیابی   
تن   ۱۳۶ و  کوچی    ۱۳۶  . دارد  جریان  دیگر  والیت  ده 
اشخاص معیوب بخاطر بهبود مهارت های انکشافی صنایع 

با دریافت قرضه از اتحادیه های پس انداز 

و قرضه قریه بسیاری از مستفید شوندگان 

مانند این خیاط قادر گردیدند، تا فامیل 

های شان را از لحاظ مالی حامیت منایند. 

"بدون این قرضه، هیچ وقت ممکن نبود 

که یک تشبث کوچک داشته باشم،" این 

مطلب را خامنی که یک گوساله و یک ماشین 

خیاطی را از طریق قرضه خریده و تنها 

نان اور خانواده خود است، بیان می کند. 

او در نتیجه حامیت برنامه انکشاف صنایع 

روستایی افغانستان توانست، تا فامیل خود را 

حامیت منوده، اطفالش را به مکتب بفرستد. 

قریه جات تحت پوشش قرار عرضه میکند. تخصیص برای  
هر اجتامع  به اساس رضورت و  ارزیابی های اولیه خال   
مقابل رضوریات  در  اقل خدمات  اساس معیارات حد  به 
تعین خواهد شد. رسمایه گذاری ها شامل ابرسانی و  و 
انتخاب یک پروژه از جمله پروژه های دسرتسی به رسک 
های ابتدایی، برق، ویا  پروژه های کوچک ابیاری خواهد 

بود. 
)ب( کمک بالعوض نقدی در ساحات شهری. اداره مستقل 
میثاق  برنامه  کننده  تطبیق  بخش  محل-  های  ارگان 
شهروندی این ارگان  مسوولیت همه جانبه تطبیق کمک 
های بالعوض  در  پروژه های کوچک زیربنایی را داشته 
 ۱۲۰ و  شهری  محلی  انکشافی  شورای   ۶۰۰ طریق  از  که 
گذر را در چهار شهر بزرگ )هرات، مزاررشیف، کندهار، و 
جالل اباد(   تطبیق میگردد. فهرست گزینه ها شامل بهبود 
اب  تهیه  رو،  پیاده  های  چراغ  نصب  ها،  پارک  ها،  رسک 
اشامیدنی، ترتیبات مدیریت زباله های جامد، و فعالیت 
های اقتصادی زنان میباشد. این جز فرعی عرضه خدمات 
و ایجاد رابطه بین شورا های انکشافی محلی، کلسرت/ گذر، 

نواحی شهر و شاروالی ها را تحت پوشش قرار میدهد. 

۲۴/

میثاق  ملی  ساله   ۱۰ برنامهء  اول  مرحله  پروژه  این   
در  که  منوده،  حامیت  را  افغانستان  دولت  شهروندی 
قرار  پوشش  تحت  را  کشور  سوم  یک   نخست  مرحلهء 

خواهد داد. 
خدمات  عرضه  بهبود  شهروندی  میثاق  برنامه  هدف   
اساسی زیربنایی و خدمات عامه به محالت اشرتاک کننده 
از طریق تقویت شورا های انکشافی محلی میباشد. این 
که  است،  معیاری  اقل خدمات  بسته حد  شامل  خدمات 
دولت افغانستان مستلزم عرضه آن به اتباع کشور میباشد. 
بین  پروگرام  یک  مثابه  به  شهروندی  میثاق  برنامه   
اساسی  خدمات  بسته  عرضه  غرض  که  میباشد،  الوزارتی 

ایجاد و  پیرامون چهار بخش تنظیم گردیده است:
بخش ۱: کمک های بالعوض جهت خدمات معیاري در   
روستها. این بخش دو نوع کمک های بالعوض را به شورا 

های انکشافی محلی تحت فراهم می مناید: 
)الف( کمک های بالعوض  خدمات معیاری روستایی.   
جانبه  همه  مسوولیت  دهات  انکشاف  و  احیاء  وزارت 
تطبیق این کمک بالعوض را بعهده دارد. این جز فرعی، 
معیارات حد اقل خدماتی معیاری وحد اقل زیربنایی را به  
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مواصالتي  هاي  سرک  پروژۀ 
سلسله کوه هاي هندوکش 

۲۵۰میلیون دالر کمک بالعوض بانک جهانی

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

هندوکش، در همه فصول سال مساعد خواهد ساخت. 
درحال حارض رصف دو رسک بر فراز سلسله کوه های   
 . است  سالنگ  شاهراه  آن  یکی  که  گذرد،  می  هندوکش 
را   ترافیکی مسیر هندوکش  تردد  بار  بیشرتین  این جاده، 
متحمل میگردد و مسیر دیگر، راه درجه دوم و اسفالت  
ناشده یی است که از بغالن و بامیان عبور می کند. این 
بغالن  تا رسک  میرساند  یاری  را  عامه  فواید  وزارت  پروژه 
بامیان را که طول آن ۱۵۲ کیلومرتاست، قیر ریزی منوده و 
همچنان شاهراه سالنگ و تونل آن را به طول۸۷ کیلومرت 

بازسازی مناید. 
گردیده  آغاز  پروژه  این  تحت  مقدماتی  های  فعالیت   
های  طرح  بررسی  زمین؛  استمالک  منظور  به  کار  است. 
گردیده  آغاز  دفرت  ایجاد  و  تدارکات  پروسه  ساختامنی؛ 
اعامر  منظور  به  زمین  استمالک  پروسه  اکنون  تا  است. 
پروسه  است  قرار  و  تکمیل  بامیان   الی  بغالن  رسک  دو 
بزودی  نیز  جاده  این  دیگر  بخش  چهار  برای  خریداری 

نهایی گردد.
قرار داد  با مشاور تطبیق کننده امضاء و تیم تخنیکی   
جهت کمک به وزارت فواید عامه در راستای تطبیق پروژه 

به ساحه فرستاده شده اند.
مرور طرح متام بخش های رسک بغالن - بامیان در ماه   
مارچ سال ۲۰۱۸ تکمیل گردید. پروسه تدارکاتی بخش ۱ 
و ۲ رسک بغالن تا بامیان تکمیل و قراردادیان هم اکنون 
بهرت  محض  به  آن  عملی  کار  و  گردیده  جابجا  ساحه  در 
های  بخش  تدارکات  پروسه  شد.  خواهد  آغاز  هوا  شدن 

باقی مانده در جریان سال ۲۰۱۸ تکمیل خواهد گردید. 
برعالوه، تدارک برای استخدام یک مشاور بخاطر طرح   
توقع میرود  تکمیل گردیده،  بازسازی شاهراه سالنگ  کار 

قرار داد مذکور مزایده شده به زودی نهایی گردد. 

۲۶/

قرار است، تا میلیون ها افغان از طریق 

بخش اول برنامه میثاق شهروندی افغانستان 

مستفید شوند، این کمک ها شامل بهبود 

عرضه خدمات با کیفیت صحی، معارف، رسک 

های روستایی و برق رسانی میباشد.

فعالیت  بخش  این  ها.  نهاد  وایجاد  تأسیس   :۲ بخش   
تسهیل  و  تخنیکی،  های  کمک  ظرفیت،  ارتقای  های 
وزارت  میدهد.   قرار  پوشش  تحت  را  اجتامعی  خدمات 
احیاء و انکشاف دهات در قرا و قصبات یکجا با  ۱۴ نهاد 
را  ظرفیت  ارتقای  تعلیامت  مسوولیت  که  کننده  تسهیل 
راپور  نظارت،  جهت  ها  ولسوالی  و  والیتی  کارمندان  به 
دهی پیرشفت پروژه ، کارمندان اجتامعی، و فراهم منودن 
انجیرنی و تخنیکی در رستارس ۳۴ والیت  مساعدت های 

دارد، کار میکند. 
در ساحات شهری، اداره مستقل ارگان های محل  یکجا   
مشاور  مبثابه  که  متحد،  ملل  سازمان  هبیتات  برنامه  با 
محلی  کننده  تسهیل  نهاد  چهار  با  همچنان  و  نظارتی 
در  شاروالی  کارمندان  آموزش  و  ظرفیت  ارتقای  مبنظور 
قسمت نظارت و فراهم منودن راپور پیرشفت پروژه، کار 

مینامید. 
بخش ۳: نظارت و اندوخنت دانش. این بخش در برگیرنده   
نظارت قوی و فعالیت های آموزشی از سطوح قریه جات 
تا سطح ملی، دید وادید بین محالت یا اجتامعات، خصوصا 
این  میباشد.   ، ارزیابی  و  موضعی  ومطالعات  زنان  برای 
و  نظارت  اسباب  یا  ابزار  طیف  یک  برگیرنده  در  بخش 
امتیاز  های  کارت  انداخنت  براه  بشمول  اشرتاکی،  ارزیابی 
هر شهروند، که باید توسط شورا های انکشافی محلی و 
تنظیم کننده گان اجتامعی غرض راپور دادن معیارات حد 

اقل خدمات تکمیل گردند، میباشند. 
تقویتی  بودجه  تامین  تحت  و  جدید  )بخش   ۴ بخش   
نظارت  و  مدیریت  جز  این  پروژه.  مدیریت  و  تطبیق   :)
پروژه را در سطوح ملی، والیتی و ولسوالی ها در ساحات 
روستایی و واحد های مدیریت شهری در چهار شهر مرکزی 
زون ها را تحت پوشش قرار میدهد که در برگیرنده بخش 
های چون پالیسی و پالن گذاری عملیاتی، ارتقای ظرفیت، 
سیستم های مدیریت معلوماتی ، میکانیزم های  رسیدگی 
هامهنگی  ارتباطات،  برشی،  منابع  مدیریت  شکایات،  به 
متویل کننده با ساحه، مدیریت منابع مالی و فعالیت های 

تدارکاتی، و نظارت امور امنیتی، میباشد. 
تقویتی  بودجه  تامین  تحت  و  جدید  )بخش   ۵ بخش   
اجتامعی،وحفظ  (: کمک های بال عوض جهت مشارکت 
کننده  فراهم  جز  این  ساز.  و  ساخت  برای  و  مراقبت  و 
از طریق  پروژه  فرصت های کاری عاجل و کوتاه مدت 
انسانی  نیروی  توسط  شونده  تطبیق  و  املنفعه  عام  های 
میباشد  همچنان  حامیت از فعالیت های جمعی ، فراتر 
از چوکات فواید عامه که هدف ان ایجاد مشارکت بیشرت 
اجتامعی و  کمک به افراد نهایت فقیر/ اسیب پذیر، شامل 

این بخش میباشد. 

دو بخش فرعی:  
)۱( کمک های بالعوض مشارکت اجتامعی و فعالیت    
دالر  الی ۲۰۰۰  ارزش  به  به شکل مشارکتی  های جمعی 
فعالیت  ترغیب  و  دادن  انگیزه  منظور  به  برای هر محل 
های خیریه اجتامعی تخصیص داده میشود. یکجا منودن 
ابتدا  در  اجتامعی  های  کمک  و  مشرتک  بالعوض  کمک 
اشخاص  برای  غذای/گندم  مواد  بانک  یک  ایجاد  جهت 
مورد  نظر،  مورد  اجتامعات  یا  محالت  در  فقیر  نهایت 
استفاده قرار خواهند گرفت. توقع میرود که بعد از مرصف 
و توزیع غذا ها به اشخاص بی بضاعت این بانک غذایی 
بشکل دورانی توسط کمک های اجتامعی دوبار پر گردد. 
)۲( کمک های نقدی بالعوض بخاطر حفظ و مراقبت   
و ساخت و ساز: به شکل نقدی  مزد دربرابر کار به خانوار 
بطورعاجل  محلی  کارگران  و  پذیر  آسیب  نهایت  های 
عام  های  پروژه  ساز  ساخت  و  مراقبت  و  حفظ  مبنظور 
املنفعه در روستا ها پرداخت میگردد. این طبقه کار کارگر 
انکشاف  روش  یک  توسط  که  پذیر  آسیب  های  فامیل  و 
از این کمک های  اجتامعی شناسایی ومدیریت میشوند، 
پول در  کار در مقابل  نقدی بالعوض مستفید میگردند.  
یا  و  توسعه  کاری،  پاک  مجدد،  احیاء  ترمیامت،  برگیرنده 
کار های ساختامنی خواهد بود. کمک های نقدی بالعوض 
در مقابل خدمات به فامیل های  نهایت بی بضاعت را که 
منیتوانند در کارهای عامه سهم بگیرند، تحت پوشش قرار 

خواهد داد. 
فعالیت های سال اول شامل موارد ذیل میشوند:   

در مناطق  روستایی: طرح های کلی بیشرت از ۲۲۰۰ محل 
جدید  محلی  انکشافی  شورای   ۱۷۰۰ از  بیشرت  و  تکمیل 
و  تکمیل،  محلی  انکشافی  پالن   ۱۴۰۰ از  بیشرت  انتخاب، 

پیشنهادات بیشرت از ۵۰۰ پروژه فرعی اماده شدند. 
تطبیق  محل   ۲۵۰ از  بیشرت  در  شهری:  ساحات  در   
تکمیل، ۱۲۸ شورای  کلی ۲۳۵ محل  )طرح های  گردیده، 
محلی  انکشافی  پالن   ۹۳ انتخاب،  جدید  محلی  انکشافی 

تکمیل، و پیشنهادات ۲۳ پروژه فرعی اماده شدند(.
در مجموع، قبال عضویت ۹۰ فیصد شورا های انکشافی   
پوشش  تحت  ساحات  در  جدید  اعضای  به شمول  محلی 
برنامه همبستگی ملی )بطور مثال، انهای که هیچوقت در 
شورا های انکشافی محلی فعالیت نداشته اند( و نزدیک 
به نصف )در مجموع ۴۷ فیصد و ۴۸ فیصد کارمندان دفرت( 
را زنان تشکیل میداد. این شواهد نشان میدهند که سیستم 
جدید انتخابات و نورم های اداره شورای انکشافی محلی 

دارای تاثیرات قوی بوده اند. 

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

پوشش ۱۰ میلیون نفوس کشور در جریان تطبیق مرحله نخست برنامه میثاق 	 
شهروندی از خدمات این برنامه  

دسرتسی ۳،۴ میلیون نفوس کشور به آب آشامیدنی صحی 	 
بهبود در کیفیت خدمات صحی، معارف ، جاده ها و انرژی برق 	 
افزایش میزان رضایت و اعتامد شهروندان از دولت 	 
دریافت ۳۵ فیصد منفعت از رسمایه گذاری در برنامه های زیربنایی	 
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خوست،  آباد،  جالل  هرات،  شهرهای  از  اند  عبارت  شهر 
کندهار و مزاررشیف میباشند.

پروژه در برگیرنده بخش های  ذیل میباشد:  
بخش اول: معلومات شهری: ایجاد یک سیستم مدیریت   
به  تخنیکی  های  حامیت  سازی  فراهم  شهری.  معلومات 
منظور ایجاد دیتابیس و طراحی ویب سایت مشخص برای 
ارقام احصائیوی، نقشه ها و سیستم معلومات جغرافیایی 
)جی آی اس( و جمع آوری ارقام تا پروسهء پالن شهری و 

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

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

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

انکشافات این سکتور در آینده، استفاده خواهند شد.

۲۸/

از طریق پروژه اداره سیستم تقاعد و ایجاد 

شبکه مصؤنیت اجتامعی افغانستان ۸۷۵۰۰ 

متقاعد  در اداره تقاعد کابل با استفاده 

از سیستم جدید بایومرتیک، ثبت، تأیید و 

شناسایی گردیده است.

/ شبکه مصؤنیت اجتامعی

پروژۀ مدیریت سيستم تقاعد و 
ایجاد شبکه مصؤنيت اجتماعی 

افغانستان  
۲۰ میلیون دالرکمک بالعوض بانک جهانی

این پروژه به تاریخ ۳۱ دسمرب سال ۲۰۱۷ تکمیل گردید
      

اداری  ظرفیت  بهبود  )الف(  شامل:  پروژه  این  اهداف 
سيستم تقاعد کارمندان و )ب( انکشاف چارچوب پالیسی 
مناسب جهت دریافت شیوه های موثر برای ایجاد شبکه 
روی  بیشرت  توجه  بخصوص  اجتامعی،  مصئونیت  های 
آوری  فراهم  طریق  از  نیازمندان  به  گذار  تاثیر  برنامه 
کمکهای نقدی در ولسوالی های شناسایی شده، میباشد. 

یک  کلیدی  عنارص  متقاعدین:  سیستم  اصالح  بخش   
سیستم اصالح شده و مدرن تادیهء حقوق متقاعدین، به 
تقاعد،  اداری منابع برشی خزینه  بازنگری ساختار  شمول 
از  یی  بسته   ،)MIS(معلوماتی مدیریت  جدید  سیستم 
پروسه های کاری، منونه ها یا مودل های پیش بینی مالی 
محاسبهء  سیستم  جدید  چارت  و  مصارف  و  درآمد  برای 

تقاعد تحت اجرا قرار گرفته است. 
تقریباً ۱۱۸۰۰۰ تن ازمتقاعدین در سیستم تازه سیستم   
مدیریت معلومات  ثبت نام گردیده اند، که حقوق شان 
از طریق حساب های بانکی پرداخت میشود. یک سیستم 
در  تقاعد  مرکزی  اداره  در  بایومرتیک  تائید  و  تشخیصیه 
آن حدود  به  مطابق  که  است،  فعال  و  نصب  کابل  شهر 
بایومرتیک ثبت و مورد تصدیق  به گونه  ۸۷۵۰۰ متقاعد 
دفاتر  در  معلومات  مدیریت  سیستم  این  گرفتند.  قرار 
والیتی متقاعدین در والیات بلخ و ننگرهار و کندهار نیز 

اکنون عملی میگردد.
بخش فرعی شهدا و معلولین: این پروژه ایجاد و نصب   
از  موفقانه سیستم مدیریت معلومات را مبنظور حامیت 
مدرن سازی سیستم اداری پروگرام حقوق شهدا و معلولین، 
را به پایه امتام رسانید. باز سازی و مفروش ساخنت تعمیر 
دفرت مرکزی در کابل نیز تکمیل گردید. سیستم مدیریت 
معلومات با تسهیل تصدیق بایومرتیک کابل در ماه مارچ 

سال ۲۰۱۸ فعالیت خویش را اغاز کرد. 
بخش  این  هدف  اجتامعی:  مصؤنیت  شبکه  بخش   
برای  رسانی  وکمک  خدماتی  سیستم  یک  توسعهء 
های  کمک  توزیع  آن  بخش  ترین  عمده  که  مستحقین، 
بی  و  فقیر  های  خانواده  برای  امتحانی  گونه  به  نقدی 
بضاعت که اطفال شان زیرسن ۵ سال اند، در پنج ولسوالی 
در  څمکنی(  و  یکاولنگ  یار؛  دولت  نورگل؛  کرن؛  )خاص 

جریان فصل های زمستان و اوایل بهار، که مشکالت ناشی 
میابد،  افزایش  فصول  این  در  غذایی  مصونیت  عدم  از 

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

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

موبایل و بانکهای تجارتی توزیع گردید.
فقیر  و  بضاعت  بی  خانواده   ۳۳۵۰۰ مجموع  در   

شناسایی و سپس از کمکهای نقدی مستفید گردیدند. 

/ انکشاف شهری

پروژۀ انکشاف مارکيتهاي جدید    
٢٢ میلیون دالر کمک بالعوض بانک جهانی

این پروژه در ماه نوامرب سال ۲۰۱۷ تکمیل گردید
      

درچهار  تجارت  امتحانی  پروگرام  ایجاد  پروژه  این  هدف 
مراکز  که  هرات،  و  آباد  جالل  مزاررشیف،  کابل،  شهر 
عمده فعالیت های اقتصادی اند، بود. این برنامه رشکت 
مورد  در  الزم  معلومات  و  اطالعات  تا  منود،  کمک  را  ها 
مارکیتینگ یا بازار یابی را حاصل، کیفیت محصول را بلند 
برده، ظرفیت های تولید را بیشرتساخته،  تکنالوژی های 
جدید را بیاموزند، و پالن های تجارتی خویش را مبنظور 
و صادراتی  داخلی  مارکیت های  در  شان  افزایش حضور 

انکشاف و تطبیق منایند. 
بطور مشخص از طریق این پروژه ۳۷۲ متشبث کوچک   
و  متوسط، و ۵۳ انجمن تجارتی را با استفاده از ترشیک 
مصارف دسرتسی آنها را به خدمات انکشافی تجارتی تامین 
وتحت پوشش قراردهد. این پروژه توسط وزارت تجارت و 

صنایع تطبیق گردید. 
این پروژه  انکشاف مارکیت جدید، به حامیت  تسهیل   
در ماه مارچ سال ۲۰۱۳ ایجاد گردید. این مرکز از رستارس 
چهار شهر کابل، مزاررشیف، جالل اباد، و هرات به تعداد 
۱۰۵۰ درخواست دریافت منود، که از این میان برای ۳۷۲ 
انجمن   ۵۳ و   )۳۷۵ شده  تعین  هدف  مقابل  )در  رشکت 

تجارتی )در مقابل هدف تعین شده ۳۰( آن کمک های 
الزم را فراهم گردید. 

اضافه تر از هدف این برنامه، که ایجاد ۱۵۰۰ شغل بود،   
این پروژه  ایجاد از طریق  به تعداد ۱۵۱۶ فرصت شغلی 
شده  تعین  درصد   ۵ زنان  سهم  حالیکه  در  گردید،  ایجاد 
بود، اما خوشبختانه این رقم به ۳۰،۶ درصد افزایش یافت. 
هدف تعین شده برای ۲۰ درصدی برای  تنوع  مارکیت  و 
محصوالت، نیز با ازدیاد ۲۱ تولید جدید بهبود یافته به ۴۴ 

مارکیت بین املللی در ۱۲ کشور راه یافت.

پروژه حمایت انکشاف شهری  
۲۰ میلیون دالر کمک بالعوض بانک جهانی

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

/۲9



/گروپ بانک جهانی در افغانستان      گزارش ششامهه/ 3۰/

از  بیشرت  املللی  بین  مالی  اداره  کلیدی  های  فعالیت 
و  گذاری  رسمایه  فضای  بهبود  روی  دهی  مشوره  طریق 
ایجاد ظرفیت متمرکز بوده و به آن  رسمایه گذاری های 
منتخبی و معین کمک مینامید  که سطح بلند تاثیر گذاری 
انکشافی و اشتغال زایی را داشته باشند. سرتاتیژی کنونی 
اداره مالی بین املللی در مطابقت به سرتاتیژی چهارچوب 
۲۰۱۷-( افغانستان  برای  جهانی  بانک  گروپ  مشارکت 

۲۰۲۰( استوار میباشد.

دریچهء سرمایه گذاری
یک سلسله خدمات  کننده  فراهم  املللی  بین  مالی  اداره 
خدمات،  مالی،  مشارکت  روی  مترکز  با  گذاری،  رسمایه 
در  زیربناء  و  زراعتی،  محصوالت  تجارت  مخابرات، 
افغانستان میباشد. تعهد مجموعی دریچه رسمایه گذاری 
 ۵۲ به   ۲۰۱۷ مالی  سال  ختم  در  املللی  بین  مالی  اداره 
میلیون دالر و تعهد دریچه خدمات مشاورتی ان به ۸،۸ 

میلیون دالر میرسید. 
رسمایه گذاری های اداره مالی بین املللی روند دسرتسی   
کوچک  های  قرضه  سکتور  در  بخصوص  مالی،  منابع  به 
و مخابرات، را متحول ساخته است. این اداره تالش های 
خویش را جهت دریافت فرصت های جدید رسمایه گذاری 
مبنظور  اقتصادی  ذیربط  ادارات  با  مساعی  ترشیک  و  
افغانستان،  در  خصوصی  سکتور  انکشاف  از  حامیت 
تولیدی،  مالی،  امور  زیربناء،  های  بخش  در  بخصوص 

تجارت محصوالت زراعتی و خدمات، ادامه میدهد. 
بین  مالی  اداره  گذاری  دریچه رسمایه  در حال حارض،   
املللی، در برگیرنده رسمایه گذاری ها در سکتور مخابرات 
و مارکیت های امور  مالی میباشد.سلسله رسمایه گذاری 
ها امیدوار کننده بوده، که در برگیرنده رسمایه گذاری در 

سکتور برق و تجارت محصوالت زراعتی میباشد.

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

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

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

تولیدات مدرن تأمین انرژی آفتابی را افزایش دهند.

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

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

بانک های افغانستان تشویق گردد.

شرایط سرمایه گذاری
اداره مالی بین املللی پروژه اصالح صدور جواز ساختامن 
تکمیل  را  والیات  در  تجارت  انجام  رسوی  و  افغانستان 
تجارت  وزارت  حارض  حال  در  متذکره  اداره  است.  منوده 
و صنایع را در راستای مرحله دوم پروژه صدور جوازنامه 
ایجاد و ترغیب یک محیط مساعد و  های تجارتی غرض 
گردد،  سکتور خصوصی  منو  و  رشد  به  منجر  که  مطلوب 

حامیت میکند. 
گذاری  رسمایه  رشایط  گرام  پرو  تحت  است  قرار   
مطالعه متعدد در بخش های موانع حقوقی تشبث زنان 
تقویت  صادرات،  ارتقای  و  تجارت  تسهیل  افغانستان، 
اساس شاخص،  بر  اصالحات  در بخش  و مشاوره  تجارت، 

صورت گیرد. 
های  جوازنامه  صدور  اصالحات  پروژه  دوم-  مرحله   

تجارتی
های  جوازنامه  صدور  اصالحات  پروژه  دوم  مرحله   
ان  اول  مرحله  از  امده  بدست  اصالحات  تداوم  تجارتی 
است – ایجاد مرجع واحد ثبت و صدور جواز تجارتی در 
مرحله  این  در مجموع هدف   – و صنایع  تجارت  وزارت 

در  تجارتی  جواز  تجدید  و  اخذ  مصارف  و  وقت  کاهش 
کشور و گسرتش  روند اصالحات صدور جواز تجارتی به 

والیات میباشد. 
هدف این پروژه توسط عملی ساخنت روشهای ساده و   
میتواند.  امده  بدست  ها  نهاد  ارتقای ظرفیت  از  حامیت 
صدور  مراحل  ساخنت  ساده   )۱( از  عبارتند  اهداف  این 
جواز تجارتی و تجدید جواز تجارتی؛ )۲( کاهش وقت اخذ 
جواز جدید و تجدید جواز تجارتی موجود ؛ و )۳( گسرتش 
اصالحات صدور جواز تجارتی از کابل به ۲۱ دفرت والیتی 

اتاق های تجارت افغانستان. 
برای  هزینه  کاهش  چوکات  در  پروژه  این  تاثیرات   
پروژه  شدن  تکمیل  از  بعد  که  بوده،  خصوصی  سکتور 

حاصل میگردد.
پروژه توامنند سازی محیط تجارتی افغانستان  

تحت  افغانستان  تجارتی  محیط  سازی  توامنند  پروژه   
تا  گردیده،  تدوین  و  طرح  گذاری  رسمایه  رشایط  برنامه 

روند اصالحات تجارت در افغانستان را رسعت بخشد. 
انجام تجارت که دارای  باالی ساحات  این پروژه  مترکز   
بهبود محیط  برای   را  بالقوه  مشارکت  توانایی  بیشرتین 
دارد،  گذاری  رسمایه  منودن  تسهیل  و  گذاری  رسمایه 
میباشد.  این هدف از طریق حامیت از ارتقا ظرفیت نهاد 
های تجارتی، بهبود هامهنگی  بین ادارات و گفت و شنود 
شکایات رسمایه  مدیریت  و  و خصوصی،  دولتی   سکتور 

گذاران مبنظور حفظ رسمایه گذاری ، بدست خواهد امد.
)۱( ساده سازی چهارچوب  اند:  قرار ذیل  اهداف  این   
در  اقل  تجارت، حد  دادن  انجام  برای  و مقرارت  حقوقی 
انجام دادن تجارت؛ )۲( تقویت میکانیزم های  دو ساحه 
هامهنگی بین ادارات در اصالحات رشایط رسمایه گذاری 
و ایجاد میکانیزم های موثر گفت و شنود بین سکتور های 
عامه و خصوصی؛ )۳( و به منظور افزایش وحفظ رسمایه 
گذاری، تطبیق میکانیزم سیستامتیک پاسخدهی به رسمایه 

گذار. 
این پروژه دارای دو بخش  میباشد:  

بخش ۱: بهبود رشایط توامنند سازی تجارت و حامیت  
از مبیان آمدن نهاد ها   

این بخش دارای سه بخش فرعی میباشد:   
۱.۱. همکاری دولت افغانستان در انکشاف و تطبیق    
اصالحات محیط تجارتی، در ساحات که توسط پروژه    

انجام تجارت انتخاب و اندازه گیری شده اند.   
۱.۲. ایجاد و تقویت میکانیزم های نهادی جهت    

حامیت از پروگرام اصالحات محیط رسمایه گذاری.   
۱.۳. شناسایی انعده تفاوت ها به اساس جنسیت در    

چهارچوب حقوقی وقانونی، که دسرتس یکسان زنان را    

به فرصت های تجارتی محدود مینامید.   
بخش ۲:  حفظ و ترویج رسمایه گذاری

جلب رسمایه گذاران جدید در کشور های دارای    
مشکل  افغانستان(،  )مانند  جنگی  و  شکننده  وضعیت   
بوده، ولی مصؤنیت رسمایه گذاری های موجود آن رضوری 
مستلزم  افغانستان  در  گذاران  رسمایه  مصؤنیت  میباشند. 
یک سرتاتیژی واضح مصؤنیت بوده و پروگرام مراقبت های 
بعد از رسمایه گذاری برای رسمایه گذاران مورد نظر توسط 

سیرم )SIRM( تکمیل گردیده است. 
سیرم مبثابه یک میکانیزم آگاهی فوری جهت شناسایی   
دولت  کارکرد  سبب  به  که  شکایات/موضوعات  حل  و 
بیامن میایند، عمل میکند. تطبیق سیرم )SIRM( مستلزم 
یک اداره و یا نهادیست که ظرفیت میانجیگری و یا حل 
منازعات را که رسمایه گذار به آن روبرو است، داشته باشد. 

تقویت صادرات محصوالت 
باغداری افغانستان 

صادرات  انکشاف  راستای  در  املللی  بین  مالی  اداره   
محصوالت باغداری افغانستان زارعین را مبنظور افزایش و 
بهبود حاصالت و  گسرتش فرصت های بازار های داخلی و 
بین املللی، حامیت مینامید. هدف این پروژه بهبود سطح 
پروسس  های  کمپنی  با  آنها  واتصال  باغداران   معیشت 
حامیت  و  زراعتی   های  قرارداد  طریق  از  جات   میوه 
مارکیت شان،  توسعه  بخاطر  کننده  پروسس  کمپنی های 

میباشد.   

 )IFC(اداره مالی بين المللی

نهایت سکتور اجاره انکشاف یابد. این برنامه نیز بر تطبیق 
برنامه آگاهی دهی و فعالیت های ظرفیت سازی جهت 
بلند بردن سطح آگاهی رشکای ذیدخل )دولت و سکتور 
نتیجه،  اجاره گرفنت، و در  به  مزایای  خصوصی( در مورد 
بهبود دسرتسی به امور مالی جهت تشبثات خیلی کوچک، 

کوچک، و متوسط را در بر دارد. 
 

توسعه عرضه زنجيره یی  
کشمش افغانستان  

کشمش  عرضه  های  زنجیره  توسعه  پروژه  این  هدف 
افغانستان توسط ایجاد ظرفیت در بخش پروسس، تطبیق 
امور  و مدیریت سیستم های مصونیت غذایی، مدیریت 
مالی و توسعه زنجیر عرضه منتج گردیده و مثال خوبی 

برای  سایرصنایع در کشور را تشکیل میدهد.

چهارچوب حقوقی جهت تقویت 
حکومتداری

هدف پروژه توامنند سازی چهارچوب حقوقی دریافت   
بازار  ورشکستگی  و  ها  نارسایی  به  بنیادی  حل  های  راه 
یک  نتیجه  در  میباشد.  افغانستان  بانکداری  سکتور  در 
سلسله فعالیت های جانبی و تالش های که در این سکتور 
ورشکستگی  عوامل  از  ترکیبی  گرفته،  صورت  گذشته  در 
گردیده،  شناسایی  بانکداری  سکتور  فراراه  مشکالت  و 
که مثال آنرا به گونه انفرادی در بانکها و در چهارچوب 

حقوقی و نظارتی این سکتور میتوان دریافت کرد.
اداره مالی بین املللی با بانکهای افغانستان در راستای   
بهبود عملکرد آنان )بهبود تصمیم گیری، مدیریت خطرات، 
مؤثریت عملیاتی، منفعت و ارزیابی( و افزایش دسرتسی 
به منابع مالی )کاهش قیمت رسمایه، بهبود پروسه قرضه 
طریق  از  گذاران(  رسمایه  به  دسرتسی  افزایش  و  دهی 
انکشاف یک چهارچوب حقوقی متوازن در میان بانکهای 

افغانستان کمک مینامید.

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

املللی بشامر میرود. 
و  وسایل  به  دستیابی  افزایش  متذکره  برنامه  هدف   
خدمات عرصی تولید  انرژی آفتابی برای ۲۵۰۰۰۰ افغان 
میباشد.  کشور    های  روستا  افتاده  دور  نقاط  در  ساکن 
بازار  توسعه  روند  ترسیع  با  برنامه  این  ملموس  تاثیرات 
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/گروپ بانک جهانی در افغانستانصندق بازساز افغانستان      گزارش ششامهه/

صندوق بازسازی افغانستان در سال ۲۰۰۲ میالدی تاسیس 
گردید، تا میکانیزم هامهنگ کننده مالی را به بودجه دولت 
افغانستان و پروژه های ملی رسمایه گذاری، ایجاد مناید. 
از زمان آغاز فعالیت این صندوق، ۳۴  نهاد و کشور کمک 
بازسازی  صندوق  به  را  دالر  میلیارد  از۱۰،۳  بیشرت  کننده 
افغانستان تعهد منوده، که به این ترتیب این صندوق به 
و  عادی  بودجه  کننده  واحد متویل  منبع  بزرگرتین  عنوان 
هم بودجه انکشافی دولت افغانستان محسوب می شود.  

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

داده و مسایل سرتاتیژیک را بحث منایند.  

صندوق بازسازی افغانستان چگونه فعاليت 
ميکند؟

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

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

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

جنبه عملی می یابد.  
پول اختصاص یافته صندوق بازسازی افغانستان از   

طریق دو دریچه جداگانه، یعنی دریچه حامیت از 

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

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

طریق بودجه انکشافی فراهم می مناید. هدف پروگرام 
تحقیق و تحلیل، ایجاد سهولت و ترویج پالیسی های 

تحقیقی بر اساس شواهد و تثبیت دانش از طریق پروژه 
و سکتور  های مشخص– وسیع / مرتبط به تحقیق و 

ارزیابی تاثیرات ان میباشد.

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

گذاری های حکومت را با خود داشته باشد.

دریچه حمایت از بودیجۀ عادی
۴،۷۴۵ میلیارد دالر کمک بالعوض

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

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

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

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

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

حکومت را می پردازد.

 اهداف صندوق بازسازی افغانستان 
عبارت اند از:

قرار دادن بودجه ملی در وضعیتی 	   
که بتواند به عنوان موتورعمده 

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

توسعه و گسترش شفافیت و 	   
حسابدهی در مورد استفاده از 

کمک های بازسازی. 
  کاهش فشار باالی ظرفیت محدود 	 

دولت و در عین زمان تقویت 
تدریجی ظرفیت ها. 

تقویت هماهنگی میان تمویل 	   
کنندگان در امور مالی و مباحثات 

وابسته به طرح پالیسی؛ این 
صندوق برنامه های دارای 

اولویت حکومت را که شامل، 
اجندای اصالحات و هزینه 

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

اهداف ستراتیژیک حکومت 
افغانستان باشد، حمایت می 

نماید.

صندوق باز سازی صندوق بازسازی افغانستان 
افغانستان

3۲/

دریچه سرمایه گذاری
دريچه رسمایه گذاری به طور چشمگیری هم از نگاه 

کمیت و هم از نگاه سطح فعالیت گسرتش یافته است. 
از سال ۱۳۸۹ خورشیدی ) سال ۲۰۱۰( میزان تعهدات 

رسمایه گذاری نسبت به هزینه های تعهد شده در برابر 
مصارف جاری، افزایش داشته است. برنامه های ملی و 

محلی  انکشاف روستایی چون، همبستگی ملی، رسک های 
روستایی و معارف قویآ توسط صندوق بازسازی افغانستان 

حامیت شده اند.
الی ۲۱ دسمرب سال ۲۰۱۷، صندوق بازسازی افغانستان   
۲۸ پروژه فعال با تعهد مجموعی ۳،۵۸ میلیارد دالر، که از 
این جمله تاکنون ۲،۷۹ میلیارد دالر ان پرداخت گردیده، و 
مبلغ خالص پرداخت ناشده ان ۷۹۰ میلیون دالر میباشد، 

تعهد منود است. 
معلومات مفصل در مود فعالیت های رسمایه گذاری     

در ویب سایت صندوق بازسازی افغانستان، قابل    
 www.artf.af .دسرتس میباشد  
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این مرکز تحقیقی بعد از دریافت حامیت 

های مالی و تخنیکی پروژه عوامل تولید 

زراعتی افغانستان، شاهد افزایش فعالیت 

ها و محصوالت اش بوده است. این مرکز 

تحقیقاتی تسهیالت مورد رضورت، آموزش 

کارمندان، و ساختامن ها را اکنون در دست 

دارد که سبب پایداری کار و فعالیت این 

مرکز گردیده است. این یکی از ۱۱ مرکز 

تحقیقاتی فعال منطقوی است که توسط 

پروژه عوامل تولید زراعتی افغانستان مورد 

حامیت قرار گرفته و در حال حارض تولید 

تخم های بذری اصالح شده گندم  در این 

مرکز افزایش یافته است.  

/ پروژه های جاری

پروژه عوامل توليد زراعتی 
افغانستان 

۶۷،۲۵ میلیون دالر کمک بالعوض        

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

افزایش محصوالت زراعتی نهایت مهم میباشد.
این پروژه تالش صورت میگیرد،  در نخست، از طریق   
تا موثریت اقتصادی و تخنیکی زنجیره ارزش تخم تصدیق 
یک  ایجاد  دوم،  قدم  در  بخشد.  بهبود  را  گندم  شده 
پروژه  این  کمکهای  که  مقرارتی،  و  حقوقی  چهارچوب 
آنها را در مرحله آماده گی تهیه منوده بود، تا این پروژه 
برای شبکه های  را بشکل معترب  تسهیالت مورد رضورت 
نیاز  مورد  کیمیاوی  مواد  کیفیت  کنرتول  و  نبات  قرنطین 

زراعت را انکشاف داده  باشد. 
ساحوی  رسوی  نتایج  سفارشات  نظربه  سوم،  قدم  در   
که در مرحله اماده گی براه انداخته شده بود،، این پروژه 
طراحی و اجرای  یک پالن عملی بر اساس رضورت مبنظور 
بهبود و انکشاف سیستم های تحویل ورودی  مبتنی بر 
بازار، که برای تخم ها میباشد، را روی دست گرفت. این 
فعالیت ها ازطریق  راه اندازی برنامه های ارتقای ظرفیت 
و  حامیت  ذیدخل  تجاران  و  دهاقین  ملکی،  کارمندان 

میتواند درپایداری باقی مباند. 
بخش الف: نتایج این پروژه به گونه که انتظار میرفت   
افزاری، مانند:  در هر دو عرصه، یعنی فعالیت های نرم 
ارتقای ظرفیت و انکشاف نوعیت های جدید تخم گندم، 
مجدد  احیاء  و  ایجاد  شمول  به  اساسی  های  زیربناء  و 
مراکز تحقیقات انتخاب شده و تولید تخم، قناعت بخش 

بوده است.  
دست آورد های قابل مالحظه آن بشمول آموزش های   
کوتاه مدت و میان مدت و همچنان فرصت های تحصیلی 
نفر کارمند  برای ۴۷۰  برنامه های ماسرتی و داکرتی  الی 
چهار  پیشکش  افغانستان؛  زراعتی  تحقیقات  انستیتوت 
نوع گندم در مقابل پنج هدف تعین شده؛ و تکمیل شدن 
بازسازی شش مرکز تحقیقی و تولید تخم، در حالیکه کار 

در بقیه  فارم ها در مراحل پیرشفته تطبیق قرار دارند. 

را  تجارتی  قضایای  آموزش  زمینه  همچنان  پروژه  این   
برای ۱۶۵ قاضی در کشور مرص و افغانستان و ۲۵ څارنوال 
غیر  میانجیگری  )مانند  یخنسفید  جرایم   قسمت  در  را 
قانونی، پول شویی، رشوت  در کل فساد اداری( در مالیزیا 
متویل منود. تحت این پروژه، تعمیر ۱۷ محکمه، بشمول 
تعمیر وزارت عدلیه، تعمیر اداری سرته محکمه و محاکم 

شهری پروان و کندهار اعامر گردید. 

کمپلکس  و  رسحدات  قرنطین  مراکز  کار  ب:  بخش   
البراتوار تکمیل گردیده و توقع میرود که بزودی فعالیت 

شان را آغاز منایند. 
بر  در  را  خوبی  نتایج  مقرراتی  چهارچوب  باالی  کار   
داشته- قانون محافظت و قرنطین نبات و قانون دواپاشی 
حامیت  نیز  را  قانون  تطبیق  پروژه  این  گردید.  منظور 

مینامید. 
برعالوه، بیشرت از ۳۰۰۰ دهقان، تاجر، و کارمندان وزارت   
زراعت، مالداری و آبیاری، که از جمله ۲۰۵ نفر انها را زنان 
تشکیل میدادند، در قسمت مصؤنیت کار، ذخیره کردن، و 
تطبیق ادویه جات حرشه کش )دواپاشی( و قانون دواپاشی، 

که به تازه گی منظور گردید، آموزش دیدند. 
تخم  توزیع  امتحانی  برنامه  موفقانه  تطبیق  ج:  بخش 
 ۲۰۱۷ سال  در   Voucher یا  کوپون  ازطریق  بذری  های 
به  قادر  دهقان   ۶۰۰۰ جمله  ازآن  که  رسیده،  پایان  به 
دریافت  کوپون شده و ۹۸ فیصد آنها از این کوپون ها 
برای پرداخت قیمت تخم های بذری در چهار ولسوالی 
به خوبی مدیریت  برنامه مذکور  آوردند.  بعمل  استفاده 
شده و اهمیت رابطه مستقیم دهاقین و کمپنی های تهیه 

کننده تخم بذری را به منایش گذاشت.

پروژه فراهم آوری خدمات 
سکتور عدلی و قضایی 

افغانستان
۲۵ میلیون دالر کمک بالعوض

این پروژه به تاریخ ۳۱ دسمرب سال ۲۰۱۷ تکمیل گرديد

و  عدلی  سکتور  خدمات  آوری  فراهم  پروژه  این  هدف 
قضایی افغانستان و افزایش دسرتسی و استفاده از خدمات 
قانونی میباشد. از طریق این پروژه منابع مالی مورد نیاز 
را برای سرته محکمه، لوی څارنوالی و  وزارت عدلیه، در 
نحوء  روی  که  بنیادی،  اصالحات  تطبیق  پیگیری  راستای 
خواهد  املدت  طویل  تاثیرات  قضایی  خدمات  عرضه 

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

محکمه و لوی څارنوالی، میگردد.

سطح ارایه مساعدت های حقوقی افزایش یافته است،   
طوریکه به تعداد ۶۵ تن حقوقدانان، که هریک ظرفیت 
پیشربد ۱۰ قضیه حقوقی در یک ماه را به عهده خواهند 
دفاتر  اند.  فعالیت  مرصوف  کشور  رسارس  در  داشت، 
هرات،  )بامیان،  والیت  چهار  در  های حقوقی  مساعدت 
آزمایشی  طور  به  مربوطه  پروژٔه  طرف  از  لوگر(  و  کابل 
تأسیس گردیده است. برای ۲۴۰۰۰ دوسیه در ۲۱ والیت 

همکاری های حقوقی فراهم گردید.
عالوه بر این، ۲۱ کتابخانه جدید تاسیس و ۲۰ کتابخانه   
کتاب  توسط  مختلف  والیات  قضایی  نهاد  سه  در  دیگر 
معلومات  مرکز  یک  گردید.  اکامل  دیگر  تجهیزات  و  ها 
های  توصیه  و  معلومات  منودن  فراهم  بخاطر  قضایی 
رایگان حقوقی و قضایی از طریق متاس رایگان ایجاد و با 

تجهیزات مورد نیاز تکنالوژی معلوماتی تجهیز گردید. 
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آسیا، در سه بخش یا جز ان تغیرات ذیل مبیان امد:  
بالعوض  های  "کمک  به  بخش  این  نام  اول:  بخش   
این  که هدف  منوده،  تغیر  اجتامعی"   معیارات خدمات 
باقی مانده، و شامل کمک منودن  بخش به حال خویش 
به قراء و محالتیکه در امتداد این دهلیز واقع شده اند، 
از طریق فراهم ساخنت برق و متویل رسمایه گذاری های 
ماهیت  هرچند،  میباشد.  دیگر  اجتامعی  و  اقتصادی 
آسیای  از  برق  انتقال  پروژه  با  تطابق  بخاطر  بخش  این 
میانه به جنوب آسیا تغیر خواهد منود، که در ان پروگرام 
به  خدمات  اقل  حد  معیارات  بسته  از  محلی  حامیت 
تعقیب معیارات خدمات ساحه روستایی تحت کمک های 
بالعوض پروژه انتقال برق از آسیای میانه به جنوب آسیا 
انتخاب خواهند شد. از انجایکه پروگرام حامیت محلی به 
سکتور عملیاتی انرژی رابطه دارد، در هر زمانیکه امکان 
داخل  از  برق  ساخنت  فراهم  برای  اولویت  باشد  داشته 
شبکه، خارج از شبکه و یا پروژه های انرژی قابل تجدید 

برای محالت متذکره داده میشود. 

ماند،  باقی  خود  حال  به  اجتامعی  ساختار   :۲ بخش   
مؤسسات  توسط  یا  ارتباطات  و  اجتامعی  تنظیم  هرچند 
همکار موجود که همرا با شورا های انکشافی محلی در 
زمان تطبیق پروگرام حامیت محلی کار میکنند و یا توسط 
انداخته  براه  دهات  انکشاف  و  احیاء  وزارت  کارمندان 

خواهند شد؛
بخش ۳: برای حامیت از تطبیق پروژه، پروگرام حامیت   
محلی در حال حارض از رهنمود های عمومی پروژه انتقال 
پروژه  های  و سیستم  آسیا  به جنوب  میانه  آسیا  از  برق 
انتقال برق از آسیا میانه به جنوب آسیا برای متام فعالیت 
تطبیق،  از  حامیت  نظارت،  شمول  به  مدیریتی،  های 
مساعدت تخنیکی، ارزیابی و راپور دهی، استفاده بعمل 

میاورد. 
بعد از انکه وزارت انرژی و اب مسیر لین را در سال   
۲۰۱۷ تائید کرد، وزارت احیاء و انکشاف دهات یک رسوی 
را براه انداخت، که در آن جمعاً ۵۸۰ محل،  که در مسیر 
و یا نزدیکی دهلیز تاثیر پروژه کاسا قرار دارند، شناسایی 

پروگرام های ظرفیت سازی، )٢( استخدام ٢٤٠٠ کارمند  در 
رياست های  اول(،  )بست  رياستهای عمومی  بست های 
)بست سه  و کدر مسلکی  )بست دو(،   وظايف مشرتک 
ستاژ  برنامه   )٣( مشخص،  های  خانه  وزارت  چهار(در  و 
مدیریت   )۵( و  ملکی،  کارمندان  تربیه   )٤( مديريتی، 
پروژه، نظارت و ارزیابی، میگردد، فراهم خواهد شد.این 
پروژه از ماه جنوری ٢٠١٢ آغاز به فعالیت منوده، که نهاد 
های تطبیق کنندهء آن وزارت مالیه و کميسیون مستقل 

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

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

تقویت حسابدهی را ترتیب منایند. 
از جمله بست های انتخاب شده ازطریق این برنامه،   
۸۰۷ بست تا کنون قرار داد شده که ۵۲ تن انان را زنان 
داد  قرار   ۵۰۳ و  میدهد  تشکیل  ها(   بست  صد  در   ۷(
باقیامنده در مراحل مختلف تداکاتی قرار دارد. این برنامه 
در راستای یکسان سازی معاشات انعده مشاورین، که از 
طریق پروژه های متویل کننده گان استخدام میشوند، نیز 

همکاری های الزم فراهم میسازد

  پروگرام حمایت محلی پروژه انتقال 

برق از آسيای ميانه به جنوب آسيا 
)CASA – CSP( ۱۰۰۰ –

۴۰ میلیون دالر کمک بالعوض

پروگرام حامیت محلی انتقال برق از آسیای میانه به جنوب 
آسیا در ماه می سال ۲۰۱۷ بازبینی شد، تا تاریخ ختم انرا 
متدید و شیوه تطبیق انرا با ترتیبات معترب حامیت محلی 
شهروندی  میثاق  پروژه  تطبیق  جدید  ساختار  با  همراه 

افغانستان تطابق دهند.
به علت تجدید نظر درساختار و نحوه تطبیق پروگرام و   
مطابقت بهرت با پروژه انتقال برق از آسیای میانه به جنوب 

3۶/

بازسازی سیستم آبیاری در قریه سبب 

امیدواری و افزایش در آمد دهاقین این 

منطقه گردیده است. پروژه تنظیم آب در 

مزرعه با اجرای روش های مؤثر آبیاری باعث 

افزایش محصوالت زمین های زراعتی گردیده 

است. یک دهقان می گوید: "اکنون متام 

دهاقین بخاطر یکه زمین های شان از کمبود 

آب و خشک شدن نجات یافته است، بسیار 

خوشحال هستند.  

پروژۀ تنظيم آب در مزرعه
۷۰ میلیون دالر کمک بالعوض

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

تحت پوشش، از طریق استفاده موثر آب، بهبود یابد. 
میزان حاصل دهی زمین برای تولید گندم و سایر غله   
جات الی ۱۵-۲۰ فیصد افزایش یافته است. میزان توزیع آب 
برای گندم  و سایر غله جات الی ۱۵ فیصد  افزود گردیده، 
به همین ترتیب ساحات آبیاری شده نیز به اندازه ۲۰ فیصد 
افزایش یافته است. احیای سیستم آبیاری سبب گردیده، تا 
دستآورد ها فراتر از هدف؛ با حفظ کیفیت خوب، و در 
حدود هزینه و زمان بندی پروژه، بدست آید: ۱۷۰ سیستم 
آبیاری )اکرثاً عنعنوی( مجدداً احیا گردیده که دربرگیرنده، 
مجموعاً، ۴۳۰۰۰ هکتارزمین تحت پوشش این سیستم های 
آبیاری میباشد. کار روی احیاء مجدد ۷۵ کانال آبیاری ،که 
میدهد،  قرار  پوشش  تحت  را  زمین  حدود ۲۲۰۰۰ هکتار 

جریان دارد.
کار ایجاد ۵۲۰ انجمن آبیاری تکمیل گردیده است. این   
گردیده  ایجاد  )میرآب(  سنتی  سیستم  مطابق  ها  انجمن 
که در گذشته ها موظف به حفظ و مراقبت امور آبیاری 

میبودند.

پروگرام ارتقاي ظرفيت مبتني بر 
نتایج افغانستان

١۵٠ میلیون دالر کمک بالعوض

خدمات برنامه ارتقای ظرفیت برای نتایج براساس تقاضا از 
خدمات برنامه ارتقای ظرفیت مبتنی بر نتایج افغانستان 
های  ریاست  و  ها  وزارتخانه  جانب  از  تقاضا  براساس 
مستقل ارایه میگردد. بر بنیاد یک سلسله رشایط از قبل 
گی  آماده  و  بالفعل  عرضه خدمات  بشمول  شده،  توافق 
برای اصالحات، وزارت ها و ریاست های مستقل در دسته 
بندی های درجه اول )دارای اولویت بلند( و دسته بنده 
های دوم رده بندی گردیدند. پروگرام ارتقای ظرفیت مبتنی 
بر نتایج ، حسابدهی را با معرفی اصالحات براساس نتایج، 
تقویت  را  سکتوری  های  وزارت  در  خدمات  ارائه  بهبود 
می بخشد. این اداره درعین حال یکی از ابزار کلیدی برای 
حکومت است، تا بتواند میزان اتکاء به کمک های تخنیکی 

خارجی و ساختار های موازی را کاهش بدهد.
شامل:  که  ها  فعاليت  متويل  برای  بالعوض  کمک  این   
)١( فراهم منودن کمک های تخنیکی برای تهیه و تطبیق 
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تطبیق  که شاید  امنی،  نا  برعالوه سطح  این رسوی  منود. 
عمومی  گرداند، رضورت  متاثر  را  محلی  پروگرام حامیت 

انرژی برای هر محل را نیز ارزیابی منود. 
وزارت احیاء و انکشاف دهات دو کارمند ارتباطات را   
استخدام و به وزارت انرژی و اب فرستاده است. استخدام 
رشکت ارتباطات، که مسؤلیت تهیه و آماده سازی سرتاتیژی 
مرشح پروگرام حامیت محلی و کاسا۱۰۰۰-، پالن گذاری 
و فعالیت های ارتباطات، و تهیه منودن محصوالت مولتی 
مدیا )اعالنات چاپی، رادیو و تلویزیونی( را به عهده داشته 

باشند، را نیز نهایی منایند. 
پالن  یک  ساخنت  آماده  کارها،  بهرت  تنظیم  بخاطر   
تطبیقی، و بهبود ترشیک مساعی، تیم های کاسا ۱۰۰۰-و 
پروگرام حامیت محلی پروژه انتقال برق از آسیای میانه به 
جنوب آسیا، یک جلسه مشرتک را در ماه فربوری ۲۰۱۸ با 
د افغانستان برشنا رشکت، وزارت انرژی و اب، وزارت احیاء 
دایر  لین  متدید  مسوول  قراردادیان  و  دهات،  انکشاف  و 
بر یک تعداد فعالیت ها، بشمول یک میکانیزم  منوده و 

هامهنگی توافق کردند. 

 

پروژۀ حمایت از پالنگذاري و ارتقاي 
ظرفيت د افغانستان برشنا شرکت    

۶ میلیون دالرکمک بالعوض   

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

امورات محوله میباشد.
این پروژه دارای دو بخش میباشد:  

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

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

بزرگ در راه ظرفیت سازی این رشکت است.
این پروژه از آماده گی و تطبیق پالن های عملیاتی و   
حفظ و مراقبت یکساله شش مرکز عمده برق با استفاده 
از طرزالعمل های جدید به اساس روش های بین املللی، 
که به رشایط محلی مطابقت داشته باشد، حامیت میکند. 
همچنان پروژه مذکور از آموزش و مرکز آموزشی، که توقع 
میرود مهارت های ۹۰ فیصد کارمندان بخش پالن گذاری 

و عملیات و حفظ و مراقبت د افغانستان برشنا رشکت را 
بهبود بخشند، حامیت میکند. 

طرح مرکز آموزشی تقریباً تکمیل گردیده و چنین توقع   
میرود، که کارهای ساختامنی آن الی اخیر سال ۲۰۱۸ آغاز 
شود. تدارک تجهیزات برای مرکز آموزشی و استخدام بسته 

های مشورتی آموزشی در مراحل مختلف قرار دارند. 
 

پروژۀ انکشاف تحصيالت عالي 
۵۰میلیون دالر کمک بالعوض 

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

شاخص های تعین شده میباشد.
به  مرشوط  پروژه  اول  بخش  در  شده  تعین  منابع   
شده  تعین  اهداف  یا  و  های  شاخص  و حصول  دسرتسی 
در دسرتس وزارت تحصیالت عالی قرار گرفت. این شاخص 
اولویت های در نظام تحصیالت عالی  ها منعکس کننده 
میباشد. اینها مشمول شاخص های میان مدت بوده، اهداف 
آن دسرتسی بهرت، باالبردن کیفیت و ارتباط بهرت با نیازمندی 
های انکشافی در طی مدت تطبیق پروژه میباشد. همچنان 
این پروژه از اصالحات در سیستم تحصیالت عالی در پرتو 
پالن دوم سرتاتیژیک تحصیالت عالی حامیت منوده، مترکز 

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

های پوهنتون های دولتی و خصوصی. 
شمولیت در رشته های اساسی )رشته های که با رشد   
مالحظه  قابل  گونه  به  میکنند(  کمک  اجتامعی  اقتصادی 
به  تقریباً  پروژه قرار داشت،  این  اوایل  از ۶۴۲۰۰، که در 
. توجه خاص که در قسمت  یافته است  افزایش    ۷۹۴۰۰
افزایش  با  اناث معطوف گردیده بود هم  شمولیت طبقه 
محصلین طبقه اناث از ۱۱۴۰۰ به تقریبا ۱۵۰۰۰ در سال 

تعلیمی حارض نتایج مثبتی را در قبال داشته است. 
روش  مقرره  و  پالیسی  یک  عالی  تحصیالت  وزارت   

اموخنت از طریق  انرتنت )انالین( را انکشاف داده است. 
این عمل باعث معرفی تدریجی آموزش های مختلط، جا 
دادن اموخنت از طریق انرتنت )انالین( در نصاب پوهنتون 
در  مختلط  های  آموزش  شناخنت  رسمیت  به  همچنان  و 

کریدت ها گردیده است. 
چهار واحد تفتیش کیفیت داخلی ایجاد گردید که اساتید   
آن از فاکولته های مربوطه پوهنتون ها انتخاب شده اند. 
پنج پوهنتون دیگر در حال ایجاد همچو واحد ها میباشند. 
دهی  اعتبار  رسمی  مجوز  چهارچوب  تجدید  تعقیب  به 
)اکریدیشن(، چهار گروه هیآت منصفه در هشت پوهنتون 
)چهار پوهنتون دولتی و چهار پوهنتون خصوصی( ایجاد 
گردید. روند ایجاد گروه های داوری همتا در ۱۲ پوهنتون 

دیگر به زودی آغاز میشود.  

استادان  رهنام و کلیدی به عنوان ماسرت 

تریرن ها  یا مربیان آموزش دیده اند، تالش 

مینامیند تا شیوه و نصاب درسی در پوهنتون 

های دولتی را  در رسارس افغانستان تغییر 

دهند. آنها در کورس های کوتاه مدت و 

خیلی متمرکز تحت نام "آموزش به استادان" 

اشرتاک منوده اند که بخشی از پروژه انکشاف 

تحصیالت عالی بوده و هدف آن ایجاد یک 

سیستم مدرن، عرصی و استندرد تحصیلی در 

پوهنتون های دولتی میباشد.
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پروژه بهبود موثریت ترانسپورت 
شهری کابل   

 
 ۹۰،۵ میلیون دالر کمک بالعوض

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

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

در وضعیت مناسب قرار خواهند داشت. 
طول  به  جاده  شش  برای  زیربنا  تطبیق  قراردادهای   
مجموعی ۱۹،۳ کیلومرت، تکمیل گردیده و در حال حارض 
مورد بهره گیری قرار دارد. قرارداد بخش هفتم به رشکت 
تطبیق کننده سپرده شده و کار تطبیق حدود ۱۰ درصد 
ترسیع  پروژه  این  تطبیق  روند  است.  شده  تکمیل  آن 
گردیده و قرار داد های متام کار ها عمرانی پالن شده ان 
عقد گردیده اند. پیرشفت در تطبیق قرار داد های که به 
تازه گی اهدا شده اند، به ۲۰ فیصد رسیده اند. کار های 

عمرانی به کیفیت بلند انجام گردیده اند. 
کار تدارک قرار داد بخش مشورتی برای طرح، دیزاین   
و مرور ۴۰ کیلومرت رسک های جدید آغاز و تحت ارزیابی 
جون  ماه  الی  آن  داد  قرار  که  میرود  توقع  دارد.  قرار 
۲۰۱۸ تهیه گردد. این پروژه یک پالن مرشح فعالیت های 
باقیامنده را آماده ساخته و کار تدارک آن به احتامل قوی 

الی اخیر سال تکمیل خواهد شد.

کار ایجاد چهار باب مرکز تکنالوژی معلوماتی مجهز با   
وسایل مدرن در حال اجرا است. از این مراکز بعنوان کانون 
و  تدریس  بهبود  جهت  مدرن  تکنالوژی  از  استفاده  برای 

آموزش، بشمول آموزش از راه دور، استفاده خواهد شد.

برنامه انکشافی شاروالی کابل   
۱۱۰ میلیون دالر کمک بالعوض

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

سیستم رسیدگی به حوادث اضطراری.
و  رفاهی  های  کمک  پروژه  این  رود  می  توقع  چنین   
انکشاف برشی را به بیشرت از ۷۰۰۰۰۰ نفر با ارائه خدمات  
مناید.  منتقل  شخصی  های  زمین  هکتار   ۱۸۰۰ حدود  به 
درعین حال با حامیت پروژه  ایجاد پالن بهبود مدیریت 
ارائه  بهبود  برای  سازی  برنامه  ظرفیت  و  شاروالی  مالی 
پالن  این  که  زمانی  داشت.  خواهد  وجود  نیز  خدمات 
نیز  کابل  شاروالی  کاری  مرشوعیت  میزان  گردد،  تکمیل 

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

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

های انکشافی را ایجاد منوده است.

۴۰/

توقع می رود با ارتقاء و تکمیل کار این رسک 

عمومی در شهر کابل، جریان ترافیک و زندگی 

باشندگان ساحه مربوطه بهبود یابد. کار 

بازسازی رسک ها در شهر کابل تحت پروژه 

بهبود موثریت ترانسپورت شهری کابل صورت 

گرفته، این فعالیت ها شامل  قیرریزی رسک 

ها، ساخت پیاده رو ها و سیستم آبروهای 

کنار جاده میباشد که در نتیجه باعث رونق 

کارو کسب و تسهیالت فراوان برای باشندگان 

کابل گردیده است. 

/۴۱
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ايا کمک های بالعوض اندک، آموزش 
و ارایه مشوره برای متشبثني کوچک میتواند فرصتهای 
         کاریابی را در افغانستان ایجاد کند؟

اساس آمار صندوق جمعیت سازمان ملل متحد، تقریبا ۶۳ فیصد افغا بر 
نها  زیر سن ۲۵ سال اند که این و واقعیت انعکاس دهنده یک ساختار 
سنی هرمی شکل که گروپ جوان در قاعده ان واقع شده است، میباشد. 
این در حالیست که جوانان افغان به مشکالت قابل مالحظه در بخش 

صحت، معارف، اشتغال و عدم مساوات جنسیتی مواجه میباشند. 
وزارت کار، امور اجتامعی، شهدا و معلولین بخاطر فایق آمدن بر این مشکالت،   
درنظر دارد، تا جوانان دارای تحصیالت کم را در قریه جات و ساحات نیمه شهری 
از طریق یک برنامه امتحانی؛ کمک های مالی بالعوض، تحت پروژه نتيجه آنعده 
ازمتشبثین عالقمند را که کار و بار شان چندان رشد و پیرشفت خوب ندارد، را با 
چشم انداز ایجاد شغل در سکتور خصوصی، مورد هدف قرار داده، حامیت مناید. 
زماینکه فریحه ۲۳ ساله را در جریان مصاحبه برای انتخاب در برنامه کمک   
های مالی کوچک بالعوض برای بار اول مالقات کردیم، او در قسمت دریافت هر 
نوع کمک و مساعدت دولتی مشکوک بود اما در مورد طرح و راه اندازی اریشگاه 
خود مطمین بود. رویای او زمانی به واقعیت مبدل گردید که خرب دریافت  کمک 
مالی کوچک بالعوض ۵۰۰ دالر را بدست اورد. فریحه مهارت خویش را در سالون 
ارایشگاه که به صفت شاگرد کار میکرد، بدست اورد و در هامن جا پول کمک 
مالی کوچک بالعوض را رسمایه گذاری کرد. او حاال رشیک و مدیر سالون متذکره 
است. او گفت، "من به به حیث شاگرد درامدی چندانی نداشتم، لیکن حاال من 
یک رشیک استم. این یک وظیفه خوب بوده در حال بهرتشدن است." فریحه یکنت 
از صد ها خامنیست که از طریق پروژه نتيجه حامیت بدست اورده است. از جمله 
۱۷۰۰۰ متقاضی در حدود ۲۵۰۰ متشبث کوچک، این کمک کوچک مالی پروژه 
را دریافت منوده اند. که از جمله ۳۰ فیصد ان را زنان متشبث وتجارت پیشه از  

والیات کابل، ننگرهار و بلخ تشکیل میدهد. 
به عنوان یک عضو تیم  پروژه نتیجه، همراه با حامیت سرتاتژیک صندوق   
بازسازی افغانستان، ما باید راههای مختلف  را غرض حامیت جوانان در سطح 
والیات در بخش های  مشوره دهی و سایر رهنامیی های الزم و مورد نیاز تشبثات 
جستجو میکردیم. آیا مشوره دهی میتواند به آغاز کسب و کار مفید واقع شود؟ 
که حالت شکننده  افغانستان  مانند  در یک کشوری  این سوال  به  ارایه جواب 
اقتصادی و اجتامعی دارد ممکن است تا حد نسبتاً بیشرت پیچیده و مشکل باشد.

افزایش اعتامد به نفس
ما تصمیم گرفتیم، تا جواب این سوال را از طریق آزمایش ذهنی، توصیه ها و 
مشوره ها  با متشبثین کوچک در کابل دریافت منایم.  برای گروپهای متشبثین 
ارایه  کوچک عالوه بر کمکهای مالی بالعوض، زمینه آموزش توسعه تشبثات و 
فعالً  تشبثات  انکشاف  پیشتازان  است.  گردیده  فراهم  نیز  مشورت  و  سفارش 
حامیت و مشوره دهی را برای متشبثین که به شیوه تصادفی انتخاب گردیده اند 

و کمک مالی بالعوض را در کابل بدست آورده اند، ارایه مینامیند.  

در اولین جلسه سطح  اعتامد بنفس انان      
پایین بود، ولی در جلسه  بعدی اعتامد به نفس انها 

بهرت شده و میتوانستند به اسانی روی موضوعات   
بحث و تبادل نظر منایند.     

–عالیه محمدی، مربی و مالک  آرایشگاه

در ماه می و جون سال ۲۰۱۷ در کابل ۷۵ مشاور برنامه مشوره دهی و آموزش را 
برای تقریبا ۳۰۰  مستفید شونده از این برنامه ارایه منودند.   

یکنت از مشاورین متعهد و عالقمند، عالیه محمدی که مالک سالون ارایشگاه   
است، که پنج خانم را به حامیت پروژه نیتجه مشاوره داده است، میگوید، "در 
جلسه اول انانیکه که تحت مشوره بودن دارای سطح  پایین اعتامد بنفس بودند، 
روی  اسانی  به  میتوانستند  و  شد  بهرت  انها  نفس  به  اعتامد  بعدی  جلسه  ولی 

موضوعات بحث منایند."
مؤثریت تشبثات کوچک باید از طریق ارزیابی تاثیرات ان تشخیص و یا تعین   
گردد، شواهد اولیه نشان میدهد که کمکهای مالی کوچک برای متشبثین کوچک، 
سطح بسیار باالی از انگیزه و اعتامد به نفس را در سهمگیری جوانان به عنوان 

شهروند مفید در جامعه افزایش میدهد. 
توقع میرود که دست آورد های این تجربه  در مباحث وسیعرت مراجع ذیدخل   
و پالیسی سازان در زمینه تقویت وضعیت اقتصادی  و سهیم ساخنت جوانان افغان 

که آینده کشور را میسازند، مورد استفاده قرار گیرد.  

منت مکمل این نسخه را میتوانید از ادارس ذیل بدست اورید:

  http://wrld.bg/ORLO30iC2lc
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جمع آوری حاصالت تهیه شده است. 
طور مجموعی، ۹۹۷ باب اطاق مخصوص خشک کردن   
کشمش اعامر گردیده که  هزینه آن از طریق سهمگیری 
کشمش  این  هدف  است.  شده  تامین  مصارف  در  مردم 
بهبود  و  انگور  حاصالت  پسا  ضایعات  از  جلوگیری  خانه 

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

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

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

زراعت، آبیاری و مالداری همکاری مینامید.
فعالیت های پروژه ملی باغداری و مالداری به اساس   
توقع  چنین  اساس  این  بر  بوده،  مصارف  ساخنت  رشیک 
میرود، که مشارکت دهاقین افغان به اندازه ۲۸،۲ میلیون 
دالر که مصارف خدمات و قیمت مواد )تخم های اصالح 
تشکیل  را  شده  دریافت  غیره...(  و  وسایل  کود،  شده، 

میدهد، باشد. 
 

برنامه نتيجه )برنامه روش 
غيررسمی آموزش تعليمی و 

شغل  در افغانستان(     
۱۵ میلیون دالر کمک بالعوض

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

۴۴/

هزاران نفر در روستا های افغانستان از 

فرصت های ایجاد یک تشبث کوچک مبنظور 

خودکفایی اقتصادی بهره مند گردیدند یا 

کسب و کار را دریافت منودند. پروژه ملی 

باغداری و مالداری به بیوه زنان، معلولین و 

فامیل های بی بضاعت و فقیر کمک منود،  

تا فارم های مرغداری  و ماهی پروری  را 

ایجاد منایند و صاحب درامد گردند. یکی 

از مستفید شوندگان که فارم مرغداری را با 

کمک این پروژه  ایجاد منوده ، چنین می 

گوید: "اکنون میتوانم پول بدست بیاورم و به 

فامیلم کمک منایم.

کار توربین ۱ نزدیک به امتام رسیده، در حالیکه کار باالی 
توربین ۳ توقع میرود که در جریان نیمه اخیر سال ۲۰۱۸ 

تکمیل گردد. 
دارد.  جریان  بند  مصؤنیت  بهبود  باالی  کار  همچنان   
پیرشفت ها الی تاریخ حارض مشمول احیاء مجدد سه دیپو 

یا گدام در داخل بند برق ابی نغلو میباشند. 
این پروژه در برگیرنده پروگرام ترشیک مزایا و فواید،   
که به ساکنین محلی مختص گردیده، میباشد. تحت پوشش 
این پروگرام، کار برق رسانی به قریه جات ولسوالی رسوبی 
در جریان بوده و امکان برق رسانی به قریه جات ولسوالی 
گردیده  ارزیابی  رشکت  برشنا  افغانستان  د  توسط  تگاب 
است. بخش دیگر آن تعلیامت مسلکی برای ساکنین قریه 
جات میباشد. یک رهنمود تعلیمی آماده و مرحله بعدی 

آن برگذاری تعلیامت مسلکی خواهد بود.

پروژهء  بازسازی بند برق آبی 
نغلو   

۸۳میلیون دالر کمک بالعوض

بهبود مصؤنیت  نغلو  آبی  برق  بند  بازسازی  پروژه  هدف 
بند و تولید دوامدار برق وهمچنان، افزایش میزان تامین 
برای  متذکره،  پروژه  میباشد.  این  طریق  از  نیازمندی 
چنانچه  بوده  برخوردار  اهمیت سرتاتیژیک  از  افغانستان 
بیشرت از نصِف برِق کابل از طریق این بند تامین میگردد.  
امضاء  از  پس   ۲۰۱۶ سال  جنوری  ماه  در  پروژه  این   
تفاهمنامه کمک بالعوض ان به اجرا درامد. قرارداد اصلی 
سال  دسمرب  ماه  در  بند  این   ۳ و   ۱ توربین  مجدد  احیاء 
۲۰۱۵ امضاء و در ماه اگست سال ۲۰۱۶ به اجرا درامد. 

/۴۵

 پروژه ملی باغداری و مالداری   

۱۹۰ میلیون دالر کمک بالعوض

۲۸،۲ میلیون دالر مشارکت دهقاین افغان

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

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

و مثربخشی میباشد. 
این پروژه دارای سه بخش: )الف( محصوالت باغداری؛   
مدیریت  )ج(  حیوانی؛  صحت  و  مالداری  تولیدات  )ب( 
تطبیق برنامه و حامیت تخنیکی میباشد. قابل یادآوریست 
که این فعالیت ها در ۱۲۰ ولسوالی که قبالً  از ۲۳ والیت 
کشور انتخاب شده، تطبیق گردیده است.  در نتیجه نیاز 
مالداری،  و  باغداری  ملی  پروژه  خدمات  ادامه  به  مربم 
مساعدت مالی تقویتی برای پروژه متذکره منظور گردید، 
تا برنامه های خود را، با تطبیق پالن ملی، به ۲۵۰ ولسوالی 

در ۳۱ والیت توسعه دهند. 
کار  است  توانسته  مالداری  و  باغداری  ملی  پروژه   
 ۱۶۷۵۰ ساحٔه  در  را  جات  میوه  و  پسته  باغهای  احداث 
هکتار زمین در۳۲ والیت حامیت مناید. عالوه برآن، پروژه 
زمین  هکتار   ۹۰۰۰۰ از  بیشرت  در  موجود  باغهای  مذکور 
دیگر را مجدداً احیاء، و ۹۶۰۰۰ باغچه های سبزخانگی را 

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

محلی صورت گرفته است. 
برای  آموزشی  های  برنامه  بازاریابی،  تقویت  جهت   
تعداد از دهاقین، اعم از زن و مرد، پیرامون مسایل مربوط 
آن،  آوری  جمع  پسا  تدابیر  و  حاصالت  آوری  جمع  به 
تدویر گردید. همچنان، برای دهاقین انواع وسایل اساسی 
وسایل( جهت  بکِس  زینه،  بُر،  شاخه  قبیل:  )از  ورضوری 

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

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

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

جات مذکور از برنامه های آموزش های حرفوی
بهبود اقدامات امنیتی و مصونیت پروژه بازسازی بند برق آبی نغلو	 
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دارد. این برنامه  از سه بخش تشکیل گردیده است:
از  را  تا بحال، ۲۴۸۲ جوان کمک های بالعوض تشبث   
بازدید  از  ها  راپور  اند.  منوده  دریافت  پروژه  این  طریق 
های ساحوی نشان میدهند، که بیشرت از ۹۵ فیصد جوانان 
بودند،  شده  بالعوض  های  کمک  دریافت  به  موفق  که 
تجارت جدید شان را بعد از دریافت کمک ها آغاز منوده 
اند. بعضی از دریافت کننده گان کمک های بالعوض که 
دارای تجارت و کارو بار بودند، رسمایه گذاری شان را در 
تجارت مذکور افزایش دادند. یک تعداد مورد نظر دریافت 
کننده گان کمک های بالعوض بخاطر تکمیل منودن بودجه 
نتیجه، رسمایه گذاری  برنامه  از طریق  مساعدت بالعوض 
گان  کننده  از دریافت  بازدید  در  دادند.  انجام  را  بیشرتی 
کمک های بالعوض، اکرثیت شان بهبود تجارت شان را به 
مثابه نتیجه دریافت  کمک بالعوض خاطر نشان ساختند. 
از طریق برنامه نتیجه با دفرت همکاری های ایتالیا برای   
انجام ارزیابی تاثیر گذاری کاری این برنامه، یکجا شده و 
این ارزیابی را در شش والیت )هرات، بامیان، فراه، بلخ، 
کابل و ننگرهار( انجام داده اند، تا تاثیرات فعالیت های  
این برنامه را  استقرار بخشیده، نشان دهد که چگونه می 
توان فعالیت های  موفقانه را افزایش داد. رسوی ابتدایی 
دنبال  به  و  دارد  جریان  معلومات  جمعآوری  هدف  به 
تا  پایانی صورت خواهد گرفت،  آن رسوی های میانی  و 
تاثیرات طویل املدت  برنامه  را درخصوص ایجاد اشتغال، 

درآمد ها و کسب مهارت ها،اندازه گیری کند.  
تجارت  آغاز  بخاطر  اولیه  معلومات  آوری  رسوی جمع   
تکمیل گردیده  ورسوی  نهایی مبنظور اندازه گیری تاثیرات 
مربوط  به پروگرام کمک های بالعوض تجارتی در قسمت 
اشتغال زایی، درامد ها و کسب مهارت ها ، تعقیب خواهد 

شد.  

مرحلۀ دوم برنامه بهبود کيفيت 
معارف

۴۰۸ میلیون دالر کمک بالعوض صندوق بازسازی 

افغانستان

این برنامه به تاریخ ۳۱ دسمرب سال ۲۰۱۷ تکمیل گردید

هدف این برنامه افزایش دسرتسی  متوازن به تعلیم و تربیه 
ابتدائی و با کیفیت، بخصوص برای دخرتان میباشد.فعاليت 
معلم  تربيه  عمومی،  تعليامت  بر  ابتداً  برنامه  اين  های 
برنامه  این  های  فعالیت  دارد.  مترکز  معارف  مديريت  و 
تربیه  تعلیم و  با پالن سرتاتیژیک ملی  کامالً در مطابقت 
افغانستان بوده و از رشدنهادی کارمندان پروگرام در وزارت 
معارف حامیت مینامید. برنامه بهبود کیفیت معارف اساسآ 

توسط بانک جهانی  متویل میگردید.
کيفيت  بهبود  برنامه  دوم  و  اول  مرحلٔە  طریق  از   
معارف، اعامر ۱۱۷۷ باب مکتب، شش دراملعلمین و ۲۱ 
آمار  اساس  به  گرفت.  قرار  حامیت  مورد  اداری  تعمیر 
سال ۲۰۱۷، مجموعاً ۵،۵ میلیون پرس و ۳،۴ میلیون دخرت  
مکتب  رسارسکشورشامل  در  دوازدهم   تا  اول  ازصنوف 
میباشند. تعداد شاگردان ذکور از هدف تعین شده پروژه 
بیشرت بود، در حالیکه  شمولیت طبقه اناث حالت رکودی 
داشته و نشان دهنده کاهش در صنف اول میباشد. این 
بطور  در سه سال   که  شاگردانیست  برگیرنده  در  ارقام 
درج حارضی  اسامی شان  ولی  بوده،  غیر حارض  دایمی 

مکتب میباشند. 
برعالوه، ۱۵۴۸۱۱ تن معلمین که ۳۵ فیصد آنها را زنان   
تشکیل میدهد، که از ۱-۵ دوره آموزشی را سپری منوده 
از ۷۱۰۰۰ معلم دوره ششم  آموزش را بشکل  و بیشرت 
داخل خدمت الی سال ۲۰۱۷ تکمیل منوده اند. در عین 

مناینگر  اطلس  این  گردید.  تکمیل  افغانستان  در  مکاتب 
احصائیه ها و شاخص کلیدی در نقشه های انالین بوده، 
که میتوانند در سطح ملی و محلی  مکاتب تحت استفاده 
و  در والیات نصب  ریاست معارف  در ۱۳  را  گیرد.  قرار 
میان  انرتنت  شبکه  ارتباطات  تأمین  زمینه  تا  مناید،  فعال 

کابل و والیات تامین گردد. 

مرحلۀ دوم اصالحات اداره امور 
مالي عامه

۱۱۴،۱۳ میلیون دالر کمک بالعوض

این برنامه به تاریخ ۳۱ دیسمرب سال ۲۰۱۷ تکمیل ګرديد.

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

اصالحات در بخش تدارکات:  این فعالیت ها مشتمل   
بر تسهیل تدارکات، ارتقای ظرفیت در وزارت های ذیربط، 
یک  بتواند  همچنان  میباشد.  ها  نهاد  توسعه  و  والیات 
برنامه عمل را به هدف انجام امور تدارکات ترتیب مناید 
و معاونت های ارزیابی الکرتونیکی را از جریان تدارکات 
فراهم منوده و ظرفیت کارمندان تدارکاتی را تقویت مناید، 
ضمنآ روند آموزش کارمندان تدارکاتی را بهبود بخشیده و 

ظرفیت ها را در وزارت خانه های سکتوری ایجاد مناید. 
با  را  ملی  تدارکات  اداره  انکشاف  روند  پروژه  این   
پروسیجرکاری  سیستم،  ساختار،  تاسیسات،  از  حامیت 
پروژه   این  مناید.  می  تقویت  آن،  اسرتاتیژی  تحقق  و 
را حامیت  فساد  با   مبارزه  های  فعالیت  و  حکومتداری 
منوده و فراهم کننده حامیت حقوقی برای مرور و تصحیح 

قانون تدارکات  به اساس فرمان رئیس جمهور میباشد. 
تخنیکی  های  همکاری  مالی:  مدیریت  در  اصالحات   
با کیفیت  بتواند مدیریت قوی و  تا  برای ریاست خزاین 
فعالیت  سازی  خاطر هامهنگ  به  بدهد،  انجام  را  مالی 
سیستم  و  مناید  مترکز  حکومت  سیستم  خودبا  های 
معلومات مدیریت مالی افغانستان را تطبیق کرده بتواند؛ 
گزارشدهی قوی را در اداره و مدیریت معرفی کند؛ میزان 
افغانستان  مالی  مدیریت  معلومات  سیستم  به  دسرتسی 
را نیز به ریاست های مربوط وزارت مالیه افغانستان در 
زمینه  در  کارمندان  سازی  آماده  گردید.   فراهم  والیات، 
های نظارت و تحقق برنامه های آموزش انفرادی، کمک 
ارزیابی ساالنه فعالیت های کارمندان  تا توانایی  میکند  
پروسه  اساس  بر  را  آموزشی  های  منونه  باشد.  داشته  را 
های  کورس  اندازی  راه  در چهارچوب  مالیه  وزارت  های 
تخنیکی دارای گواهینامه که توسط  موسسه حسابداری 
چارتر بریتانیا صورت می گیرد، آماده بسازد.  کمیته ملی  

۴۶/

فعالیت های مرتبط به رفاه زنان از طریق 

دسرتسی آنها به منابع اقتصادی با تطبیق 

برنامهء توامندسازی اقتصادی زنان بهبود می 

یابد. آموزش در عرصه سواد آموزی، مدیریت 

تجارت، مهارت های کاری و درسرتسی فراگیر 

و بهرت به امور مالی، منابع زراعتی  و بازارها 

از جمله ساحات مهم در این پروژه میباشد.

 ۲۰ که  مکاتب،  اداری  کارمندان  و  مدیر   ۲۱۲۷۷ زمان، 
فیصد آنها را زنان تشکیل میداد، یک دوره آموزشی ۱-۶ 
مرحله یی مدیریت مکاتب را دریافت منودند. در مدت 
زمان پروژه متذکره بیشرت از ۱۳۰۰۰۰ معلم از مؤسسات 
به دریافت  آنها موفق  فارغ و ۱۱۴۳۶ تن  داراملعلمین  

بورسیه های تحصیلی شدند. 
در جریان هر دو مرحله برنامه بهبود کيفيت معارف،   
اندازی  راه  محل   ۱۴۹۳۲ در  سازی  بسیح  های  فعالیت 
شده، که  در نتیجه به همین تعداد شورا های مکاتب 
)نهاد های مشورتی اجتامعی( تأسیس گردید. در جریان 
 ۱۶۵۸۸ برای  معارف،  کيفيت  بهبود  برنامه  دوم  مرحله 
کمک های بالعوض نقدی را مبنظور ارتقای  کیفیت برای 
مکاتب جهت خریداری لوازم مورد نیاز مکاتب از جمله  
اموزشی،  دیگر  مواد  و  کمپیوترها  البراتوار،  تجهیزات 

فراهم گردید. 
انکشاف و ایجاد یک اطلس تعلیمی انالین  برای متام   

/۴7
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”

“

/49/49

تسهيالت جديد باعث افزايش 
شموليت در مکتب و بهبود  کیفیت معارف گردید

با سپاس از برنامه ارتقای کیفیت معارف که باعث افزایش ثبت نام و شمولیت دختران در یک مکتب اناث در والیت 	 
بلخ گردید.

 کمک های بالعوض که بمنظور بهبود و ارتقای کیفیت معارف صورت گرفته، نه تنها محیط بهتر و مناسب آموزشی 	 
را فراهم نموده، بلکه دو البراتوار و کتابخانه در این مکتب نیز ایجاد گردیده است.

از طریق این برنامه ۴3۵ باب مکتب در والیت بلخ از کمک های بالعوض مالی مستفید شده که در نتیجه آن هزاران 	 
شاگرد از مزایای  محیط بهتر درسی بهرمند گردیده اند. 

چشامن به گونه مشتاقانه به مودل اسکلیت انسان که به شکل متام 
نه چندان محکم در البراتوار ساینس اویزان شده بود دوخته 
شده بودند. سونا سیزده ساله که متعلم صنف هشتم است، 
ساختار بدن انسان را برای همصنفانش ترشیح میکند. این یک 
روز عادی برای شاگردان در لیسه اناث ام البالد میباشد. سونا بعد از ترشیح درس 
چنین گفت، "ما ساختامن بدن انسان را در کتاب خوانده بودیم و حاال میتوانیم 
این ساختامن و اجزا را به چشم بیبینیم. این به ما کمک زیاد منوده و ما میتوانیم 
این موضوع را بهرت بیاموزیم." نامربده بخاطر داشنت فرصت اموزش به روش  عملی 
بسیارخوشنود است. او افزود "من میخواهم در اینده داکرت شوم و این البراتوار 

رشوع این سفر است."
سونا و همصنفانش از برنامه ارتقاء کيفيت معارف بخاطر مساعدت و حامیت   
از مکتب شان سپاسگزاراند. با مساعدت اين برنامه، اکنون لیسه اناث ام البالد به 
یکی از مکاتب معروف و معترب در والیت بلخ مبدل گردیده و تقاضای شمولیت 
نیز درآن افزایش یافته است.  امین الله ۵۲ ساله ، معاون تدریسی لیسه متذکره 
چنین میگوید: "ما دارای صنوف میعاری و تسهیالت کافی برای شاگردان هستیم." 
نامربده افزود، "مساعدت بخش بهبود کیفیت برنامه ارتقاء کيفيت معارف تغییرات 
مثبت زیادی را در این مکتب به بار اورده و کیفیت معارف روز بروز بهرتمیشود."

درسال ۲۰۱۳، برنامه ارتقای کيفيت معارف مبلغ ۱۵۰۰۰ دالر را برای این مکتب 
غرض بهبود کیفیت معارف فراهم منود. با استفاده از این کمک بالعوض مکتب 
متذکره البراتوار های علوم  ساینسی و کمپیوتر را بر عالوه کتابخانه ایجاد و تجهیز 
منوده است. همچنان این کمک زمینه نقاشی دیاگرام های اموزشی را روی دیوار 
ها مساعد ساخته و در قسمت ایجاد پارک و ساحه سبز برای شاگردان نیزکمک 

کرده است. 

مکتب و شورای مدیریت آن  باهم  کار میکنند 
به شکل  مزاررشیف  ناحیه ۹ شهر  مربوطات  در  نوشاد  کارته  واقع  مکتب  این 
مختلط )ذکور و اناث( در سال ۱۹۹۰ به فعالیت اغاز و در سال ۲۰۱۰ به لیسه 
اناث تبدیل شد. نزدیک به ۳۰۰۰ شاگرد در  در سه وقت توسط ۸۰ معلم در این 

مکتب همه روزه تدریس میشوند. 
عالیه نجیمی رسمعلم لیسه مذکور میگوید، "برنامه ارتقای کيفيت معارف نه   
تنها وضعیت مکاتب را برای شاگردان موجود بهبود بخشیده، حتی تعداد زیادی را 

برنامه ارتقای کيفیت معارف   
نه تنها وضعیت مکاتب را برای شاگردان موجود بهبود   

بخشیده، بلکه تعداد زیادی بشمول فامیل      
ها، مردم محل و همچنان دوستان و اقارب شان را برای   

فراگیری تعلیم متامیل ساخته است.    
–عالیه نجیمی، رسمعلم لیسه اناث ام البالد

بشمول فامیل ها، مردم محل  و همچنان دوستان و اقارب شان را از فاصله های 
دور برای فراگیری تعلیم متامیل ساخته است."

برنامه ارتقای کیفیت معارف از سال ۲۰۰۸ ، به این طرف ۴۵ باب تعمیر مکتب   
را اعامر منوده و ۶۰۰ شورای مدیریت مکاتب را ایجاد و برای ۴۳۵ مکتب والیت 
است. هامیون  منوده  فراهم  را  معارف  کیفیت  بهبود  بالعوض  های  بلخ کمک 
بلخ  والیت  در  معارف  کیفیت  بهبود  برنامه  والیتی  کننده  هامهنگ  رحامنی 
میگوید، "تالش های برنامه ارتقای کيفيت معارف در والیت بلخ، کیفیت معارف را 

باال برده و همکاری بین مردم  و کارمندان مکتب را نهادینه ساخته است."
محبوبیت و اعتبار لیسه در بین مردم  از افزایش جدیدالشمول ها به وضاحت   
معلوم میگردد که خود دال بر اعتبار و شهرت مکتب متذکره مینامید. در نتیجه 
حامیت برنامه ارتقا ء کیفیت معارف و تالش های شورای مدیریت از این لیسه 
میزان شمولیت در سال ۲۰۱۶ از دو هزار شاگرد به سه هزارشاگرد افزایش را نشان 

میدهد. 
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صندق بازساز افغانستان      گزارش ششامهه/

تفتیش  اجرای  مقررات حسابداری،  تنظیم  رهربی  جهت 
مسلکی و آموزش محاسبان  مسلکی، ایجاد میگردد. و در 
نهایت بتواند یک ارزیابی مدیریت مالی عامه را در هفت 

وزارت سکتوری راه اندازی کند. 
از  داخلی-  حامیت  تفتیش  تفتیش:  بخش  در  اصالحات 
استفاده  با  داخلی  تفتیش  ظرفیت  ارتقای  جهت  تالشها 
منودن  فراهم  و  آموزش  بشمول  مختلف،  های  روش  از 

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

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

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

ساختار اداره جدید آن را تطبیق مینامید. 
سرتاتیژی  یک  انکشاف  بخش  این  های  آورد  دست   
مبنظور  ان  مجدد  تنظیم  بخاطر  واضیح  های  روش  و 
و  واحد  سیستم  تطبیق  دارند؛  بر  در  را  پایدار  اصالحات 
میعاری مدیریت اخذ مالیات در متام دفاتر بزرگ مالیاتی 

۵۰/

نوت: متام ارقام دالری در این سند معادل به دالر آمریکایی میباشد.
اداره انکشاف بین املللی )IDA( بخش فراهم کننده کمکهای بالعوض 

و قرضه های بدون مفاد بانک جهانی میباشد.

کرثت تادیات به سبب خود کار شدن فعالیت های اساسی  
بخش  در  محلی  ظرفیت  و  یافته؛  افزایش  فزاینده  بگونه 
های معلومات، ارتباطات و تکنالوجی، تفتیش، حقوقی و 

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

افغانستان به نرش میرسند.    
ایجاد  دولتی  بودجه  مدیریت  پیرامون  قانونی  چهارچوب 
گردیده است. در حال حارض، حکومت افغانستان بودجه 
خود را طور شفاف ترتیب و تصویب مینامید. پارملان قانون 
حسابداری  را تصویب و بخش محاسبین تصدیق شده و 

مسلکی، افغانستان ایجاد گردید.
از طریق این پروژه حامیت های الزم غرض منسجم ساخنت 
کمیسیون  و  گردید  فراهم  مرکزی  تدارکات  امور  نظارت 
تدارکات  پالیسی  واحد  جاگزین  مثابهء  به  تدارکات  ملی 
تدارکاتی  واحد های  ارزیابی  و  توسعه  تنظیم،  عرصٔه  در 

وزارتخانه ها همکاری اش را دوام خواهد داد. 
پوشش و کیفیت تفتییش داخلی و خارجی دراثر حامیت 
پروژه بهبود یافت. در حال حارض پوشش تفتیش داخلی 
۵۰ فیصد مصارف دولت و۲۵ فیصد عواید دولت  را تحت 
پوشش قرار  داده است . تفتیش خارجی ۷۵ فیصد مصارف 

دولت را تحت پوشش خویش دارد. 
متویل کننده گان کمکهای انکشافی خویرشا اکنون بعوض 
بودجه  مجرای  طریق  از  انکشافی،  بودجه  از  بیرون 
از  ها  کمک  این  میزان  مینامیند.  فراهم  دولت  انکشافی 
۲۰ درصد در اوایل اکنون به ۶۰ فیصد افزایش یافته است.

پروگرام ملی توانمند سازی 
اقتصادی زنان 

۵ میلیون دالر کمک بالعوض

بهبود  زنان  اقتصادی  سازی  توامنند  ملی  پروگرام  هدف 
ادارات، خود مختاری یا استقاللیت و سالمتی زنان از طریق 

افزایش دسرتسی آنها به منابع اقتصادی میباشد. 
یک  توسط  زنان  اقتصادی  سازی  توامنند  ملی  پروگرام   
اجتامعی  امور  کار  وزارت  در  پروژه  کننده  دفرتهامهنگ 
مسوولیت  دفرت  این  میگردد.  رهربی  معلولین  و  شهداء 
نظارت فعالیت های پروگرام ملی توامنند سازی اقتصادی 
زنان را در رستارس شش رکن به عهده دارد:  )۱( افزایش 
موجود احصائیه های مرتبط به جنسیت؛ )۲( حذف موانع 
آموزی،  سواد  تعلیامت   )۳( زنان؛  حضور  راه  فرا  حقوقی 
افزایش   )۴( حرفوی؛  های  مهارت  و  تجارت،  مدیریت 
تولید  عوامل  به  دسرتسی   )۵( ؛  مال  امور  به  دسرتسی 
به  )۶( دسرتسی  و  ها؛  بازار  و  ترویج   زراعتی، خدمات  

بازارهای های خالق اقتصادی .
این کمک بالعوض سه ساله غرض طرح و آماده ساخنت   
مدیریت  و  هامهنگی   )۱( است:  بخش  سه  دارای  پروژه 
برنامه؛ )۲( فراهم منودن خدمات تخنیکی و ارتقای ظرفیت 
در وزارت های سکتوری، که فعالیت های رشد اقتصادی 
تحلیلی  کارهای  دادن  انجام  و  میدهند،  انجام  را  زنان 
مرتبط؛ و )۳( ایجاد و بکار انداخنت بودجه مبنظورنواوری  

خالقیت و حامیت از فعالیت های اقتصادی زنان. 
علی الرغم تطبیق بطی این پروگرام، چندین قدم مهم   
و  نهادی  مجموعی  ترتیبات  اندازی  راه  و  تعین  بخاطر 
هامهنگی برای پروگرام ملی توامنند سازی اقتصادی زنان 
هامهنگی  دفرت  پروژه  کاری  سلسله  اند.  شده  برداشته 
امور  کار،  وزارت  رهربی  با  هامهنگی  های  میکانیزم  و 
برای  کاری  تخنیکی  گروپ  معلولین،  و  شهدا  ء  اجتامعی، 
هامهنگی عملیاتی، کمیته اجرائیوی برای هامهنگی سطح 
رهربی، و شورای انکشاف منابع برشی برای هامهنگی در 
سطح عالی ایجاد گردیده و وظایف و مسوولیت های شان 

تعین و مراجع ذیصالح روی ان توافق دارند. 
کار،  وزارت  زنان،  امور  وزارت  توسط  اجرائیوی  کمیته   
رهربی  مالیه  وزارت  و  ومعلولین  شهداء  اجتامعی  امور 
گردیده، که تاکنون دوبار مالقات منوده و ساختار وظایف و 
مسوولیت های  کمیته اجرائیوی را تائید منوده اند. اکرثیت 

نهاد های دولتی در مورد این پروگرام اگاهی کامل دارند.
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