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۳۷

»کارت ارزیابی« 
چگونگی فعاليتهای 
صندوق بازسازی 

افغانستان 

گزارش تحصيالت عالی گزینه های پاليسی را فراهم ميسازد

بتاریخ اول سپتمرب ۲۰۱۳، بانک جهانی گزارش جدید تحت 

عنوان: »وضعیت تحصیالت عالی در افغانستان – سکتور 

در حال توسعه« را نرش منود.  این اولین گزارش بانک جهانی 

در عرصه سکتور تحصیالت عالی در افغانستان میباشد که 

عینی  براساس شواهد  بازنگری  و  متنوع، جامع  معلومات 

سکتور  متعدد  های  عرصه  گزارش  این  میسازد.  فراهم  را 

پالیسی ها و اصالحات مشخص  تحصیالت عالی همچون 

به چالش های  ان ساحات  افغانستان در  را که مخصوصاً 

خطیر روبرو است، مورد بحث و رسوی قرار داده است.  

این گزارش همچنان گزینه های پیشنهادی را برای پالیسی 

سازان سیستم تحصیالت عالی افغانستان فراهم مینامید.  

به  هم  هنوز  افغانستان  دولت  گزارش،  این  براساس   

عالی   تحصیالت  به  دسرتسی  تا  دارد  نیاز  زیاد  تالشهای 

بخصوص برای قرش اناث، که در حال حارض رصف ۱۹ فیصد 

شمولیت مجموع شاملین را تشکیل میدهند، فراهم مناید. 

این  عالی  تحصیالت  موسسات  به  غرض گسرتش دسرتسی 

کشور به زیربنای تعلیمی مانند: صنوف درسی، البراتوارها، 

تسهیالت  و  ترانسپورت  هاو  کتابخانه  رهایشی،  تسهیالت 

انرتنت، نیاز مربم وجود دارد. این در حالیست که این کشور 

رضورت  نیز  کیفیت  با  تعلیامت  عرضه  به  زمان  عین  در 

دارد. کیفیت تعلیمی عمده ترین چالش هم در موسسات 

وجود  با  میرود.  بشامر  خصوصی  هم  و  دولتی  تعلیمی 

تالشهای دولت و پوهتنون ها، یک سلسله موانع سد راه 

با  سیستم  یک  ایجاد  دارد.   وجود  هم  هنوز  سکتور  این 

کیفیت و میکانیزم دقیق جهت انکشاف کادر ها و همچنان 

جمله  از  ها  کادر  این  نگهداری  غرض  الزم  های  مشوق 

مهمرتین چالشهای اند که باید به انان رسیده گی صورت 

گیرد.  گزارش متذکره یک تعداد پیشنهادات مشخص را در 

این موارد فراهم منوده، بخصوص اینکه افغانستان چگونه 

اساس  بر  را  خویش  دستاوردهای  زمان  گذشت  با  بتواند 

ستندرد های بین املللی عیار سازد.

راپور مکمل را در اينجا ببنيد:  

www.worldbank.org.af  

بتاریخ ۳ سپتمبر ۲۰۱۳، بانک 
جهانی کارت جدید ارزیابی 

صندوق بازسازی افغانستان 
را که معلومات مفصل درمورد 

فعالتيها و دستاوردهای این 
صندوق از طریق برنامه ها و 
پروگرامهای تحت تمویل ان که 

براساس ستراتيژی تمویلی 
ساالنه این صندوق حاصل 

گردیده است، نشر نمود.  در 
این کارت ارزیابی براساس یک 

چارچوب مرتبط که نتایج و 
چگونگی فعاليتها را در چهار 

بخش مشخص طوریکه شاخص 
ها مبتنی بر دستاورد ها دسته 
بندی گردیده، ترتيب و تنظيم 

شده است.  
 بانک جهانی منحيث اداره 

کننده این صندوق بصورت 
موافقانه توانسته است تا در 

جهت دسترسی به دستاوردها از 
طریق برنامه ها و پروگرامهای 

انکشافی در راستای انکشاف 
افغانستان براساس ستراتيژی 

ملی انکشافی این کشور و اهداف 
انکشافی هزاره، نقش مؤثر ایفا 
نماید. قابل تذکر است که هدف 

کارت ارزیابی فراهم نمودن 
معلومات راجع به جزیيات 

برنامه ها نميباشد. معلومات 
مفصل و مشرح را ميتوانيد در 
ویب سایت صندوق بازسازی 

افغانستان بدست اورید.
 برای معلومات بيشتر، مراجعه  

 نمایيد به:
www.artf.af 
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کمک های گروپ بانک جهان

پروژه ها و پروگرام های بانک 
جهانی

از  بیشرت  جهانی  بانک  بدینطرف،   ٢٠٠٢ اپریل  ماه  از 
۲،۶۹ ملیارد دالر را برای پروژه های انکشافی و بازسازی 
اضطراری و چهار فعالیت حامیت بودجوی در افغانستان 
تعهد منوده است. این حامیت متشکل از ۲،۲ میلیارد دالر 
به شکل قرضه های  دالر  ملیون  و ۴۳۶،۴  بالعوض  کمک 
بدون مفاد، که به نام »کردیدت ها« یاد می شود، میباشد. 
با تعهدات  بانک جهانی ٢٢ پروژه فعال،  در حال حارض، 

خالص بیشرت از۱،۰۱میلیارد دالر دارد.
مشوره  ارایه  شامل  همچنان  جهانی  بانک  های  کمک   
هر  مدیریت  و  استفاده  جهت  افغانستان  دولت  به  ها 
چه موثرتر و شفاف تر از وجوه مالی منابع متویل کننده 
سازی  فراهم  طریق  از  جهانی  بانک  همچنان  میباشد. 
کارهای تحلیلی و تحقیقی در عرصه های اقتصادی، ادارهء 
عامه، تساوی حقوق همه اتباع کشور، کاهش فقر، اقتصاد 
ناشی از مواد مخدر و اداره مالی عامه، دولت افغانستان را 

حامیت مینامید.
از بودیجه  بانک جهانی، از طریق کمک های حامیت   
دولت در تطبیق اصالحات بنیادی، مخصوصاً درساحه امور 
مالی و ادارهء عامه طور فعاالنه کمک منوده است. بانک 
جهانی  با حاميت رشد ظرفیت کادر ها، مرشوعيت دولت، 
دولت  با  کننده  متویل  های  کشور  منابع  جذب  و  جلب 
افغانستان یقينی ميسازد که رسمایه گذاری با اولویت های 
ملی هامهنگ می باشد. بانک جهانی تا اکنون در مشارکت 

با سایر متویل کننده گان با تعدادی از سکتور هایکه در آن 
مالکیت دولت و هامهنگی کمک ها الزمی بوده، فعالیت 

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

مراجعه منائید:  
www.worldbank.org.af  

اداره مالی بين المللی 
اداره مالی بین املللی، بخش سکتور خصوصی گروپ بانک 
در  ها  گذاری  رسمایه  بخش  در  خویرشا  حامیت  جهانی، 
بین  مالی  اداره  میدهد.  ادامه  السابق  کامفی  افغانستان 
پنج  در  دالر  میلیون   ۱۳۱ مجموعاً  حارض  حال  در  املللی 
مهامنداری  و  مخابرات  های  سکتور  شامل  که  کمپنی، 

میباشد، رسمایه گذاری منوده است.
این اداره در حال توسعه رسمایه گذاری های خویش در   
بخش های تولیدی، مارکیتهای مالی و زیربنا ها میباشد که 
در این راستا هیئت عالريتبه این اداره در هر سه ماه یکبار 

از افغانستان بازدید بعمل می اورند.  
خدمات مشورتی اداره مالی بین املللی در حال حارض   
در افغانستان هشت پروژه فعال دارد. تا اکنون دو پروژه 
تکمیل گردیده و قرار است سه پروژه جدید دیگر در اینده 

نزدیک اغاز گردد.  
اداره مالی بین املللی با ادارۀ تضمین رسمایه گذاری چند   
جانبه بانک جهانی مشرتکاً کار میکند. این اداره همچنان 

بانک  تجارت  وضعیت  چگونگی  شاخص  بخش  با  همراه 
تطبیق  از  حامیت  عرصه  در  تشویقی  برنامه  و  جهانی 
اصالحات در ساحات کلیدی که مربوط به سکتور خصوصی 

میباشد، یکجا کار میکند.
     جهت بدست اوردن معلومات بیشرت به صفحه ۲۴  

     مراجعه مناید.

صندوق بازسازی افغانستان
در  افغانستان، منحیث یک وسیله مهم  بازسازی  صندوق 
دولت  و  جهانی  جامعه  میان  مساعی  ترشیک  راستای 
بازسازی  های  تالش  در  بهرت  موثریت  بخاطر  افغانستان 
دراین کشور، بشامر میرود. ٣٣ متویل کننده الی۳۰ جوالی 
۲۰۱۳، بیش از ۶،۴۲ میلیارد دالر را  به این صندوق کمک 
منوده که این صندوق را به بزرگرتین متویل کننده بودجه 
برنامه  برای  هم  و  عادی  بودجه  )هم  افغانستان  دولت 
صندوق  این  حامیت  است.  منوده  مبدل  انکشافی(  های 
قرار  اجندای دولت  اولویت  در  که  ملی،  پروگرام های  از 
دارند، و همچنان برای بودیجه عادی دولت و برای اجندای 
ملی  اسرتاتیژی  اهداف  به  نیل  در  پالیسی،  در  اصالحات 

انکشافی افغانستان سهم فوق العاده دارد. 

جهت  افغانستان  دولت  به  دالر  میلیارد   ۲،۸۸ از  بیشرت 
معاشات  همچون  مصارف  برای  عادی  بودجه  از  حامیت 
از  اکنون بیش  تا  کارمندان ملکی دولت، پرداخته شده و 
گذاری  رسمایه  های  پروژه  برای  دیگر  دالر  میلیارد   ۲،۰۹

فراهم گردیده است.
برای معلومات بيشرت، به صفحه ۳۰ مراجعه مناييد.  

صندوق انکشاف اجتماعی جاپان
صندوق انکشاف اجتامعی جاپان که در سال ٢٠٠٠ توسط 
دولت جاپان تاسیس گردید، منحیث یک وسیله حامیتی از 
فعالیت های که مستقیامً پاسخ به نیاز های مردم فقیر و 
گروپ های  آسیب پذیر رسیدگی منوده، ظرفیت های آنها 
انکشافی،  های  روند  در  را  انها  اشرتاک  بخشیده،  ارتقا  را 
اداره  جهانی  بانک  توسط  صندوق  این  میبخشد.  تقویت 

میگردد.
یک  تا  گردیدند  متعهد  جهانی  بانک  و  جاپان  دولت   
اجتامعی  انکشاف  صندوق  داخل  در  را  خاصی  دریچهء 
املدت غرض  پروگرام های طویل  از  جاپان جهت حامیت 
و  اقتصادی  سیاسی،  ثبات  بسوی  کشور،گذار  سازی  باز 

اجتامعی، تاسیس منایند.

تعهدات صندوق  ماه سپتمرب سال ٢٠١۳، مجموع  الی   
تا  دالر میرسد.  میلیون  به ۸۱،۳  اجتامعی جاپان  انکشاف 
این  توسط  شده  متویل  های  پروژه  از  تعداد  یک  اکنون 

صندوق تکمیل گردیده است. 
مراجعه ذيل  سایت  ویب  به  لطفاً  بيشرت  معلومات  برای   

مناييد:  

http://go.worldbank.org  

سند استراتيژی 
موقت بانک جهانی 

برای افغانستان 
۲۰۱۴–۲۰۱۲

هدف بانک جهانی حمایت از دولت 
افغانستان در تطبيق مهمترین 
پروگرام های که دارای اولویت 

ملی باشند، ميباشد. این پروگرام 
ها باید به نحوی تطبيق گردند 
که در ایجاد مشروعيت و بلند 
بردن ظرفيت نهاد های دولتی، 

موثر واقع گردد. یکی از بزرگترین 
اولویت های دولت افغانستان 
تامين و رشد منابع داخلی و  
ایجاد اشتغال جهت جایگزینی 
کمک های تمویل کننده گان / 

کمکهای نظامی؛ به گونه که تاکيد 
روی اولویت ملی  و سرمایه 
گذاری های بنيادی و اساسی 

برای رشد باشد،  صورت گيرد. 
سند استراتيژی موقت مدت زمانی 
را که تحت پوشش قرار ميدهد، بر 

سه موضوع مرتبط  تمرکز دارد:
ایجاد مشروعيت و ارتقای     •

ظرفيت نهاد ها  
ایجاد مشروعيت و ارتقای  •

ظرفيت نهاد ها  
ارائه خدمات برابر ومنصفانه  •

رشد فراگير و ایجاد اشتغال  •
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 رشد تحصيالت عالی 
امیدوار کننده است       

حصلین انجنیری پوهنتون ننگرهار که امتحانات آخر سمسرت شان را 

می گذرانند در همه جا ، در راه پله های های زینه و زیر درختان 

جمع اند. در چند روز بعدی، در دومین پوهنتون بزرگ افغانستان در 

والیت رشقی ننگرهار، سمسرت تحصیلی به پايان مريسد.

سال  در  محصلین  این  جای  گرفنت  تالش  در  محصل  هزاران  حاال  همین   

تحصيلی آینده است. پوهاندعارف الله مندوزی، ريیس پوهنځی انجنیری می 

گوید، کمبود جای و بودجه سبب شده است که تنها ۲۰۰۰ محصل پذیرفته شود.

باعث  زیرا  رشته هاست،  ترین  مهم  از  یکی  »انجنیری  گوید:  می  مندوزی   

آبادانی کشور می شود. به همین خاطر، ما نیاز داریم بهرتین محصلین، استادان 

افزايند به کمک برنامه تقویت تحصیالت  و تجهیزات داشته باشیم.« وی می 

شود،  می  متویل  افغانستان  بازسازی  و صندوق  جهانی  بانک  توسط  که  عالی 

پوهنتون ننگرهار، تا اکنون گام های مؤثرو بلندی برداشته است.

داکرت محمد صابر، رييس پوهنتون ننگرهار، می گوید فعال ۱۳پوهنځی در   

رشته های مختلف چون اقتصاد، طب، حقوق، رشعیات و ادبیات زمینه تحصیل 

»بدون  گوید:  می  وی  است.  منوده  فراهم  محصل   ۱۰۰۰۰ حدود  در  برای  را 

کمکهای برنامه تقویت تحصیالت عالی، بودجه ما بسیار کم است. این برنامه 

یک منبع بسیار مهم متویل وجوه مورد نیاز ما است. بدون برنامه متذکره، ما 

منی توانستیم کار زیادی انجام دهیم.«

جون  ماه  پایان  در  که  افغانستان  عالی  تحصیالت  تقویت  برنامه  هدف   

سال۲۰۱۳میالدی اختتام یافت، احیای فعالیت های  اساسی تعدادی از پوهنتون 

های کلیدی و مهم بود. بودجه این برنامه شامل۴۰ میلیون دالر در سال ۲۰۰۵ 

ابتدا شش پوهنتون )پوهنتون کابل، پوهنتون بلخ، پوهنتون  آغاز یافت و در 

هرات، پوهنتون قندهار، پوهنتون ننگرهار و پولی تخنیک کابل( را در بخش 

و  درسی  نصاب  انکشاف  کارمندان،   ظرفیت  ساختامنی،ارتقای  زیربنای  های 

تجهیزات کمک کرد.

پوهنتون  ۲۰۱۰، شش  سال  در  تقویتی  بودجه  متویل  با  برنامه  این  متعقباً   

پوهنتون جوزجان،  تخار،  پوهنتون  پوهنتون خوست،  بامیان،  )پوهنتون  دیگر 

پوهنتون البیرونی، و پوهنتون تعلیم و تربیه کابل( نیز از طریق این برنامهمورد 

حامیتقرار گرفت.

اتصال به انرتنت/خدمات انرتنت، یک هدیه بزرگ

پوهنځی  یی  طبقه  دو  جدید  ساختامن  اعامر  عالی  تحصیالت  تقویت  برنامه 

انجنیری را که دارای ۱۱ صنف درسی، یک اطاق بزرگ کنفرانس، بخش کمپیوتر 

و دفرت رییس فاکولته است، برای پوهنتون ننگرهار متویل منود. عالوه بر اين کار، 

ترمیامت بخش های از تعمیر سابقه را نیز شامل میشود.

داکرت صابر می گوید حدود ۵۰ پایه لپ تاپ برای بخش کمپیوتر خریداری   

قرار  بیسیم  انرتنت  پوشش  تحت  حاال  پوهنتون  محوطه  قسمت  یک  و  شده 

گرفته، تا محصلین بتوانند از طریق کمیپوتر های خودشان مستقيامً از انرتنت 

تکنالوژی  تجهیزات  همه  که  ساخت  نشان  خاطر  صابر  داکرت  کنند.  استفاده 

معلوماتی توسط برنامه تقویت تحصیالت عالی خریداری شده است.

جدید  تاپ  لپ  یک  از  استفاده  حال  در  که  ساله   ۲۰ محصل  الحق،  ضیاء   

است می گوید، هیچ جای دیگر در جالل آباد امکان استفاده از انرتنیت رایگان 

وجود ندارد. »اولین باری که اینجا امدم با انرتنت آشنا نبودم، ولی حاال استفاده 

از کمپیوتر را یاد گرفته ام، نه فقط برای ارتباط با دوستان بلکه برای استفاده 

درسی.« 

رییس پوهنتون می گوید »اکنون محصلین به متام جهان وصل شده اند، تا   

تحقیق کرده بتوانند، یا با سایر افراد مسلکی، تخصصی و علمی ارتباط برقرار 

منایند و مشکالت شان را از این طریق رفع کنند. این یک هدیه بزرگ است.«

اولین باری که اینجا آمدم با   
انرتنت آشنا نبودم، ولی حاال استفاده 

از کمپیوتر را یاد گرفته ام، نه فقط 
برای ارتباط با دوستان بلکه برای 

استفاده درسی.

م–ضیاء الحق، محصل، پوهنتون ننگرهار

پوهنتون های کليدی در افغانستان، مانند: پوهنتون ننگرهار، با بازسازی زیربنای، افزایش منابع    •
و ارتقای سویه و ظرفيت کادری استادان، هزاران محصل را جذب می کنند.  

برنامه تقویت تحصيالت عالی که در چارچوب برنامه صندوق بازسازی افغانستان و از سوی     •
بانک جهانی تطبيق می شود، فعاليت های اساسی را در۱۲ پوهنتون  عمده در سراسر کشور احياء    

و مورد حمایت قرارداده است.  
به کمک تجهيزات تکنالوژی معلوماتی که از سوی این برنامه تمویل شده است، حاال محصالن از     •

فرصت دسترسی به منابع انترنيتی برای برنامه های درسی شان برخوردار اند.  

فعاليت های جاری
/ معارف و آموزش

مرحله دوم برنامه بهبود کيفيت 
معارف

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

افغانستان

و  تعلیم  به  متوازن  دسرتسی   افزایش  برنامه  این  هدف 
تربیه ابتدائی و با کیفیت بخصوص برای دخرتان، از طریق 
ثابت برای مکاتب، فراهم آوری  فراهم آوری کمک های 
زمینه آموزش برای معلمین و تقویت ظرفیت های ادارات 
ذیربط به همکاری مردم محل و فراهم کننده گان خدمات 
ابتداً  برنامه  اين  فعاليت های  میباشد.  معارف خصوصی، 
بر تعليامت عمومی، تربيه معلم و مديريت معارف مترکز 
پالن  با  مطابقت  در  کامالً  برنامه  این  فعالیت های  دارد. 
از  و  میباشد  افغانستان  تربیه  و  تعلیم  ملی  اسرتاتیژیک 
حامیت  معارف  وزارت  در  پروگرام  کارمندان  رشدنهادی 

مینامید.
معارف،  کیفیت  بهبود  برنامه  دوم  مرحله  طریق  از   
همه معلمین اموزش های پیداگوژی و مضامین مشخص 
احداث  مکتب   ۳۵۶ تعیمر  برعالوه  اند.   منوده  کسب  را 
گردیده و کار اعامر ۵۲۱ مکتب دیگر اکنون جریان دارد. 
همچنان قرارا است ۱۷۶ باب مکتب دیگر از طریق کمک 
 ۲۰۱۲ سال  سپتمرب  ماه  در  که  دالر  میلیون   ۲۵۰ تقویتی 
افغانستان  بازسازی  صندوق  مدیره  هیت  توسط  میالدی 

منظور شده بود، تکمیل گردد. 

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

٥ میلیون دالر کمک بالعوض صندوق بازسازی افغانستان
این برنامه در ماه جون سال ۲۰۱۳ میالدی تکمیل گردید

احیای مجدد فعالیت های اساسی در  برنامه   این  هدف 
پوهنتون  کابل،  تخنیک  پولی  )پوهنتون  پوهنتون  دوازده 
کابل و پوهنتون تعلیم و تربیه کابل( و ٩ پوهنتون والیتی 
تخار،  کاپیسا،  بامیان،  خوست،  کندهار،  هرات،  )بلخ، 
با  مشرتک  های  پروگرام  طریق  از  ننگرهار(،  و  جوزجان 
پوهنتون های کشور های منطقه، اروپا و امریکا با اعانه 
های ثابت رقابتی، بود. در ماه جون ٢٠١٠، جهت توسعه و 
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يکی از استادان انستيتيوت ميل اداره و 

منجمنت حین تدریس در حالیکه متعلمین 

این انستیتوت از کمکهای پروژه انکشاف 

مهارتهای افغانستان مستفید میشوند. هدف 

این پروژهحاميت از فارغین این انستیتوت 

در جریان یافنت شغل مناسب است. جهت 

نايل آمدن به اين هدف، تالشهای الزم غرض 

ایجاد سیستم تعليامت حرفوی و مسلکی 

باکيفيت، که برای شایقین میباشد، که البته 

سیستم متذکره باید بر تقاضای بازار استوار 

بوده و هزينه مناسب داشته باشد. 

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

پروسه اضافه گردید.
این برنامه در ماه جون سالجاری تکمیل گردید.  مهمرتین   
با  مشرتک  های  همکاری  شامل  برنامه  این  دستاورهای 
اکادمیک  سیستم  تقویت  غرض  خارجی  های  پوهنتون 
انکشاف  غرض  انکشافی  وجوه  داخلی،  پوهنتونهای 
سرتاتیژیکی،  پالنهای  تدوین  غرض  گی  اماده  پوهنتونها، 
کلیدی،  های  پوهنځی  در  درسی  نصاب  سازی  عرصی 
پوهنتونهای  متامی  درسی  نصاب  بازنگری  جهت  حامیت 
دولتی، ایجاد پروسه اطمینان از کیفیت تعلیمی، انکشاف 
پی  و  ماسرتی  های  )برنامه  ها  پوهنځی  در  برشی  منابع 
در  الزم  های  اموزش  خارجی(،  پوهنتونهای  در  دی  اچ 
اداری، وسایل الزم برای کتابخانه ها و البراتوار ها  بخش 
عالی  تحصیالت  موسسات  های  زیربنا  بهبود  همچنان  و 

میباشد.  
بانک جهانی توافق منود تا ۴.۹ تا ۴،۹  میلیون دالر را از   
طریق صندوق بازسازی افغانستان برای وزارت تحصیالت 
عالی و پوهنتونها فراهم مناید تا روی طرح و دیزاین پروژه 
جدید سکتور تحصیالت عالی کار کنند که قرار است در 

سال ۲۰۱۴ اغاز شود.

پروژه انکشاف مهارت ها برای 
افغانستان

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

افغانستان

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

استقاللیت داشته و نیز با مراجع با تجربه آموزشی داخلی 
و بین املللی همکاری داشته باشند. این پروژه دارای سه 

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

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

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

تکمیل گردیده است.

دومين برنامه انکشاف مهارتهای 
افغانستان

۵۵ میلیون دالر کمک بالعوض بانک جهانی

هدف این برنامه ایجاد زمینه کاریابی و عاید بیشرت برای 
حرفوی  تعلیامت  مکاتب  و  تخنیکی  موسسات  فارغین 
انان  مهارتهای  عرضه  سیستم  بهبود  ازطریق  اموزشی  و 
الزم  های  مشوقه  اوری  فراهم  روی  برنامه  این  میباشد.  
برای مکاتب و سکتور رسمی موسسات تعلمیات مسلکی 
و حرفوی و اموزشی از طریق پرداخت وجوه مالی جهت 
این  میباشد.   کل  در  ها  نهاد  این  اداری  سیستم  تقویت 

برنامه دارای چهار بخش میباشد:
مترکز  ذیل  موارد  روی  عمدتاً  بخش  این  اول:  بخش   

دارد )الف( تدوین سرتاتیژی مرشح و جامع برای سکتور 
تعلیامت مسلکی و حرفوی و اموزشی و پالن مشخص که 
ملی  سرتاتیژی  پالن  ملی،  اولویت  برنامه  به  مطابقت  در 
بنرش  دولت  توسط  که  موقت  سرتاتیژی  سند  و  تعلیمی 
رسیده و همچنان راهکار تطبیق این سرتاتیژی )ب( ایجاد 
)ج(  ها  مهارت  اموخنت  جهت  الزم  های  ستندرد  و  نورم 
تدوین و تطبیق سیستم معلوماتی مارکیت کار و ایجاد یک 
سیستم واحد مدیریت معلومات برای سکتور متذکره )د( 
ارتقای ظرفیت ناظرین و مفتشین مکاتب و موسسات که 
توسط معینیت مسلکی و تعلیامت حرفوی شناسایی شده 
اند و )ح( راه اندازی امتحانات فارغین تعلمیات مسلکی و 

حرفوی و اموزشی، و سایر فعالیت های مربوط به ان.  
و  شناسایی  برنامه  یک  شامل  بخش  این  دوم:  بخش   
فعالیتهای  سلسله  یک  یکه  موسسات  و  مکاتب  تشویق 
اصالحات  اکادمیک،  مدیریت  بهبود  جهت  را  مؤثر  های 
اداره مکاتب، تالش جهت دریافت زمینه کار برای فارغین و 
یا ایجاد ارتباط با متشبثین داخلی، اصالحات نصاب درسی 
بهبود وضعیت  عملی جهت  اقدامات  و  محلی  در سطح 
معیشت متعلمین میباشد.  برای چنین موسسات و مکاتب 
کمک های الزم به ارزش ۳۰۰۰۰ دالر صورت میگیرد.  قدم 
بعدی شامل انتخاب یکتعداد مکاتب و موسسات )تقریباً 
تجارتی  مرشح  پالن  طریق  از  برنامه(  این  جریان  در   ۱۵
را  خویش  اقدامات  و  تالشها  بتوانند  انان  تا  میباشد  انان 
گیرند.  رویدست  را  جدید  اقدمات  هم  یا  و  داده  تداوم 
این موسسات و مکاتب انتخاب شده مستحق به دریافت 

وجوه انکشافی میباشند.  
نیروی  انکشاف  جهت  بخش مشخصاً  این  بخش سوم:   
کدری از طریق فراهم اوری اموزش های الزم داخل خدمت 
 ۷۵۰ اقل  حد  قراراست  میباشد.   تخنیکی  معلمین  برای 
معلم مسلکی و در حدود ۶۰ ماسرت تریرن تا اخیر این برنامه 

اموزش های الزم فراه گیرند.
بخش چهارم: از طریق این بخش کمکهای تخنیکی الزم   
برای تیم مسلکی، و ارزیابی و بررسی فعالیتها توسط نهاد 
میگردد.   فراهم  تبلیغاتی  های  کمپاین  و همچنان  سومی 
بخش اگاهی عامه معلومات الزم را راجع به فارغین لیسه 
ها در مورد نوعیت و کیفیت اموزش های انان، برای مردم 

فراهم میسازد.

/ سکتور مالی

پروژه پاسخ سریع جهت بهبود 
وضيعت سکتور مالی افغانستان

١٩ میلیون کمک بالعوض بانک جهانی

یک  ایجاد  راستای  در  را  بانک  افغانستان  د  پروژه  این 
و  بانکی  نظارت  بهبود  جهت  کاری  های  برنامه  سلسله 
تطبیق سیستم مدرن تادیات برای انجام معامالت موثر و 
تادیات شفاف، حامیت میکند. مشخصاً، این پروژه برای »د 
افغانستان بانک«رشایط و زمینه ارزیابی وضعیت مالی ١٠ 
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در شفاخانه ولسوالی ُخلم واليت 

بلخ، داکرت در حال معاينه کردن يک 

طفل شش روزه است. این شفاخانه 

از طریق پروژه تقویت فعالیت های 

صحی برای مردم نیازمند در روستاها، 

متویل ميشود. هدف این پروژه بهبود 

وضعیت صحی و تغذیه افغان ها 

است که روی زنان، اطفال و ساحات 

نیازمند کشور بیشرت توجه و مترکز 

می کند.

انجام تفتیش های مالی که بر  از طریق  بانک تجارتی را 
اساس معیارهای بین املللی صورت میگیرد، فراهم میسازد.

نتیجه این تفتیش مالی باعث میگردد تا پالن های عملی   
د  نظارت  روند  در  که  های  ضعف  و  نواقص  رفع  جهت 
گردد.  عملی  و  طرح  میگردد،  شناسایی  بانک  افغانستان 
به  البته  تادیات  ملی  سیستم  ساخنت  مدرنیزه  همچنان 
که  نقدی،  صورت  به  معامالت  اجرای  کاهش  هدف 
اکنون  عمده ترین وسیله اجرای داد و ستد در افغانستان 
محسوب میشود؛ تغیر ان به سیستم تادیات الکرتونیکی از 
طریق کارت یا موبایل  از اهداف دیگر این پروژه میباشد.

این پروژه همچنان به منظور افزایش دسرتسی به مهارت 
مالی  و  بانکداری  انستیتوت  داری،  بانک  سکتور  فنون  و 
افغانستان را در عرصه گسرتش فعالیت های ان انستیتوت 

همکاری و حامیت مینامید.
کار  تفتیش مالی ١٠ بانک تجارتی در ماه نومرب سال   
اسناد  شد.  تکمیل  ا   ٢٠١٢ جون  ماه  در  و  آغاز   ٢٠١١
تکمیل  تادیات  سیستم  ساخنت  مدرنیزه  برای  داوطلبی 
میالدی   ۲۰۱۳ سال  اگست  ماه  در  ان  قرارداد  و  گردیده 
تفویض گردید. روند تطبیق این سیستم با سیستم تادیات 
میگیرد.   صورت  منظم  بطور  حارض  حال  در  افغانستان 
و  دارد  جریان  اتومات  انتقاالت  سیستم  استخدام  پروسه 
قرار است الی ماه اپریل سال ۲۰۱۴ میالدی تکمیل گردد.  
با حامیت رشکای  افغانستان  مالی  و  بانکداری  انستیتوت 
داده  گسرتش  را  خود  فعالیتهای  خویش  انکشافی  متعدد 
و بیشرت روی سکتور بانکداری و قرضه های کوچک مترکز 

داده است.

پروژه تقویت سکتور مالی 
٨ میلیون دالر کمک بالعوض بانک جهانی

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

و انستیتیوت بانکداری افغانستان، نیز ایجاد خواهد کرد.
همچنان از طریق این پروژه، اداره مالی بین املللی گروپ   
افغانستان  د  برای  را  تخنیکی  کمکهای  نیز  جهانی  بانک 
بانک جهت ایجاد دو زیربناء های اساسی سکتور مالی در 
کشور، فراهم مینامید: )اول( آژانس راپور دهی اعتبارات 
به قرضه دهندگان فراهم  را  امر معلومات  این  عامه، که 
به  را  گیرندگان  قرضه  مورد  در  احتاملی  تا خطر  میسازد، 

گونه دقیق ارزیابی منایند، )دوم( سیستم ثبت کریدت و 
تضمینات، که قرضه دهندگان را قادر میسازد تا از دارائی 
عمل  به  استفاده  ضامنت  منحیث  گیرندگان  قرضه  های 
میان  این  در  املللی  بین  مالی  اداره  آورند. همکاری های 
افغانستان  د  برای  تخنیکی  کمکهای  آوری  فراهم  شامل 
بانک جهت تطبیق قانون مصئون معامالت قرضه دهی و 
املللی  بین  مالی  اداره  میباشد.  قروض  دهی  راپور  مقرره 
همچنان همکاری های الزم را جهت ترتیب قانون اجاره 

دهی فراهم منوده است. 
ماه فربوری سال ۲۰۱۳رسامً  در  تضمینات  ثبت  آژانس   
اعتبارات  راپوردهی  آژانس  تدارکات  پروسه  افتتاح گردید. 
تکمیل گردیده و قرار داد میانرشکت برنده و د افغانستان 
یک  گردید.  امضاء  میالدی  سالجاری  مارچ  ماه  در  بانک 
رشکت مسلکی غرض عرصی ساخنت سیستم مدیریت منابع 
برشی شناسایی شده و قرار است قرارداد ان نیز عنقریب 
راپوردهی  آژانس  عملی  کار  است  قرار  گردد.   امضاء 

اعتبارات در ماه مارچ سال ۲۰۱۴ میالدی اغاز شود.
 ۶ الی  فربوی  ماه  از ۲۴  پروژه  این  میان مدت  بررسی   
ماه مارچ سالجاری صورت گرفت. نتایج این بررسی نشان 
میدهد که ساختار این پروژه باید بازنگری شود زیرا یک 
توامنندی  تقویت  روی  چندان  تاثیرات  فعالیتها  سلسله 
پروژه  دلیل  همین  به  است.  نداشته  بانک  دافغانستان 
فعالیتهای  و  شده  پنداشته  تکمیل  مالی  سکتور  تقویت 
کلیدی این پروژه از طریق پروژه پاسخ رسیع جهت بهبود 
قرار  اجراء  منصحه  به  افغانستان  مالی  سکتور  وضیعت 

میگیرد.

پروژه های اصالحات اداره امور 
مالی عامه

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

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

منوده اند.

برنامه انکشاف پاليسی:
تقویت رشد اقتصادی و پایداری 

مالی
۵۰ میلیون دالر کمک بالعوض بانک جهانی

دولت  تالشهای  از  حامیت  بالعوض  کمک  این  هدف 
افغانستان در عرصه تطبيق اصالحات قانونی، مقرراتی و 
نهادی میباشد. هدف برنامه های اصالحی که از طریق این 
کمک بالعوض حامیت میگردد، رسیده گی و پاسخگوی به 
در جریان  افغانستان  که  انکشافی  چالشهای  ترین  عمده 
شود،  روبرو  ممکن  آنان  به  آن  از  بعد  و  انتقال  پروسه 
میباشد. براساس گزارش تحلیلی اخیر بانک جهانی ممکن 

املللی سبب  بین  کمکهای  درمیزان  احتاملی  کاهش  است 
اندازه نصف اوسط  کاهش در رشد اقتصاد این کشور به 
فعلی آن گردد. میزان فقر متداوماً باال بوده و فشار بازار 
کار با پیوسنت۵۰۰-۴۰۰ هزار جوان هر سال به نیروی کار 

روبه افزایش است. 
قرار است در نتیجه تطبیق پروژه الی سال ۲۰۱۵ میالدی،   
سطح جمع اوری عواید افزایش یافته، محیط مناسب برای 
استخراج معادن،  رسمایه گذاری خصوصی در بخش های 
تکنالوجی معلوماتی و مخابراتی بوجوده امده، قیمت های 
خدمات تيليفون موبایل کاهش يافته، چهارچوب مناسب 
قانونی و مقرراتی برای اداره و مدیریت زمین شکل گرفته 
و همچنان فرصت های بیشرت برای رصفه جویی هزینه در 

پروژه های زیربنایی عامه مبيان اید.
 

/ صحت

پروژه وقایه از ویروس اچ آی 
وی و مرض ایدز 

١٠ میلیون دالر کمک بالعوض بانک جهانی
٢ میلیون دالر کمک بالعوض صندوق باز سازی افغانستان
این پروژه بتاریخ۳۰ ماه نوامرب سال ۲۰۱۲ تکمیل گردید.

این پروژه طوری دیزاین گردیده بود تا ظرفیت ملی مبنی بر 
مجادله با ایپدیمی مرض ایدز را ذریعه توسعه برنامه های 
وقایوی برای مردم مواجه با خطر زیاد، ارتقاء دهد. گروپ 
های آسیب پذیر شامل استفاده کننده گان مخدرات زرقی، 
خود فروشان و مراجعین آنها )مقاربت جنسی غیر مصؤن( 
و محبوسین، میگردد. هدف ديگر این پروژه افزايش آگاهی 
اچ آی وی در میان  از رسایت ویروس  دهی جهت وقایه 
تقویت شیوه های  و  ، رسویالنس شیوع مرض  عام  مردم 
مناسب جهت کاهش رفتار های نامناسب، کوشش  بخاطر 
معروض  اشخاص  تخمینی  تعداد  و  موقیعت  شناسايی 
اطالعاتی جمعی  وسایل  از  استفاده  با  به خطر  مواجه  و 
اجتامعی  های  رفع حساسیت  در  عامه،تا  اذهان  تنویر  و 
در مقابل مریضان مبتال به اچ آی وی و ایدز، که نیاز به 

حامیت دارند،  کمک شود.
ادارۀ  بتاریخ ٣٠ نومرب ٢٠١٢ تکمیل گردید.  پروژه  این   
عامه  صحت  وزارت  ایدز  بیامری  کنرتول  ملی  برنامه 
اقدامات ارجح این پروژه را از طریق پروژه تقویت فعالیت 
های صحی برای مردم نیازمند در روستاها تطبیق مینامید. 
پروژه  از طریق  پروژه  این  بعدی  مرحله  تا  میرود  توقوع 
گردید،  اغاز   ۲۰۱۳ سال  سپتمرب  ماه  اخیر  در  که  صحت  

متویل گردد.
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محصالت تکنالوژی معلوماتی در رشکت 

افغان تیلی کام در کابل. این محصلین 

در چارچوب پروژه يیکه از سوی برنامه 

انکشاف سکتور تکنالوژی معلوماتی و 

مخابراتتمویل می شود، مرصف فراه گیری 

درس هستند. هدف این پروژه  توسعه 

ارتباطات، گسرتش استفاده از برنامه های 

موبایل در سکتورهای اسرتاتیژیک دولتی و 

کمک برای انکشاف سکتورمحلی تکنالوژی 

معلوماتی میباشد.

پروژه تقویت فعاليت های صحی 
برای مردم نيازمند در روستاها

٧٩ میلیون دالرکمک بالعوض بانک جهانی

٤٦ میلیون دالر کمک بالعوض صندوق بازسازی 

افغانستان

۱۷،۹میلیون دالر کمک بالعوض صندوق انکشاف 

اجتامعی جاپان

١٢ میلیون کمک سایر متویل کننده گان

این پروژه بتاریخ۳۰ ماه سبتمرب سال ۲۰۱۳ تکمیل 

گردید.

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

٢٠٠٨ الی ٢٠١٣ را مشخص میسازد، حامیت میکند.
 )۲۰۱۰ AMS( بر اساس رسوی مرگ و میر در افغانستان  
، کاهش قابل مالحظه در مرگ و میر مادران و اطفال به 
مشاهده میرسد. به همین ترتیب، معلومات روزمره نشان 
اناث،  صحی  کارمندان  و  صحی  مراکز  تعداد  که  میدهد 
عرضه  چگونگی  کلیدی  های  شاخص  و  یافته  افزایش 
خدمات صحی نیز بهبود یافته است. این پروژه به اساس 
پالن قبلی بتاریخ ۳۰ ماه سپتمرب سال ۲۰۱۳ میالدی تکمیل 

گردید.

برنامه صحت
۱۰۰ میلیون دالر کمک بالعوض بانک جهانی

۲۷۰ میلیون دالر کمک بالعوض صندوق بازسازی 

افغانستان

۷ میلیون دالر کمک بالعوض صندوق متویل برای نتایج 

ابتکاری سکتور صحت

هیئت  بورد  میالدی   ۲۰۱۳ سال  فربوی  ماه   ۲۸ بتاریخ 
اجراییوی بانک جهانی ۱۰۰ میلیون دالر کمک بالعوض را 
جهت متویل برنامه صحت منظور منود. هدف این برنامه 
برای  خدمات  عرضه  و  کیفیت  پوشش،  ساحات  گسرتش 
مردم بخصوص نیازمندان در ۲۲ والیت 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 مناطق شهری و روستایی 

افغانستان میباشد. از طریق این برنامه سیستم صحی ملی 
وزارت  باشد  تا  میبابد  تقویت  والیات  و  مرکز  سطح  در 
احسن  بوجه  را  خویش  کننده  رهربی  نقش  عامه  صحت 

اجرا کند.  
این برنامه مجموعاً ۴۰۷ میلیون دالر هزینه داشته که از   
جمله ۳۰ میلیون دالر انرا دولت افغانستان، ۱۰۰ میلیون را 
بانک جهانی، ۷ میلیون دالر را صندوق ابتکاری نتایج صحی 
افغانستان  بازسازی  ناروی و ۲۷۰ میلیون دالر را صندوق 
ذیل  عمده  بخش  سه  دارای  برنامه  این  ميکند.   متویل  

میباشد:
بخش اول: تدوام و بهبود عرضه خدمات صحی و خدمات   
از  خدمات  عرضه  و  تطبیق  از  حامیت  شفاخانه:  اساسی 
طریق موافقتنامه های همکاری براساس عملکرد فی مابین 
وزارت صحت عامه و موسسات غیر حکومتی، که براساس 
این موافقتنامه ها این موسسات بسته های شناسایی شده 

خدمات صحی را فراهم میکنند.  
بخش دوم: تقویت ظرفیت کدری وزارت صحت عامه و   
انکشاف سیستم های الزم در عرصه های همچون: تقویت 
ادارت محلی، تقویت ریاست مالی خدمات صحی، ایجاد 
جهت  ظرفیت  تقویت  و  مقرارتی  مناسب  های  سیستم 
اطمینان از چگونگی کیفیت ادویه جات، ترشیک مساعی با 
سکتور خصوصی، ارتقای ظرفیت و بهبود خدمات شفاخانه 
و  حکومتداری  صحت،  سکتور  برشی  منابع  تقویت  ها، 
صحی  معلومات  مدیریت  سیستم  تقویت  حسابدهی، 
اگاهی  بردن  بلند  جهت  معلوماتی  تکنالوژی  استفاده  و 
بهبود  همچنان  و  سلوک،  تغیر  و  صحی  خدمات  درمورد 

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

در مرکز و والیات و کمکهای تخنیکی.

/ زیر بناء

پروژه انکشاف سکتور مخابرات 
و تکنالوژی معلوماتی افغانستان

٥٠ میلیون دالر کمک بالعوض بانک جهانی

این پروژه  غرض تقویت و گسرتش موفقیت ها و دستآورد 
های پروژه قبلی در اين سکتور و ایجاد زمینه برای تسهيل 
اصالحات  متذکره  پروژه  ميشود.  تطبيق  بعدی  مرحله 
اسرتاتیژیک  های  گذاری  رسمایه  و  مقررات،  و  پاليسی 
زیربنائی را جهت توسعه ارتباطات حامیت منوده و زمینه 
نیز  را  انرتنتی  و  تیلیفونی  کیفیت  با  به خدمات  دسرتسی 
برای استفاده کنندگان فراهم مینامید. همچنان، این پروژه 
به منظور بهبود عرضه خدمات عامه و مدیریت پروگرام ها 
در سکتورهای سرتاتیژیک دولت استفاده گسرتده از برنامه 
های تيليفون موبايل را حامیت خواهد کرد. از طریق این 
با داشنت تعداد  پروژه، سکتور تکنالوژی معلوماتی محلی 

برای کمپنی های  و  یافته  تقویت  افراد مسلکی  از  بیشرت 
مخابراتی و تکنالوژی معلوماتی نیز حامیت دوامدار فراهم 

مینامید. 
تطبیق این پروژه آغاز گرديده و قرارداد های بزرگ عقد   
گردیده که از آنجمله سه قرارداد آن برای نصبتقریباً ١٠٠٠ 
کیلومرت کیبل فایرب نوری، و یک قرار داد آن برای تاسیس 
تيليفون  خدمات  عرضه  برای  دولتی  مشرتک  جايگاه  يک 
موبايل، ميباشد. همچنان، مشاورین دولت را جهت مرور 
و تعدیل پالیسی سکتور مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، 
بهبود  موبایل،  تیلیفونهای  برای  دولت  ایجادسرتاتیژی 
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نظارت مردم محل 

چارچوب مقررات برای شبکه های تيليفون های موبايل، 
و همچنان تطبیق پروگرام حامیت از ابتکارات  تیلیفونی، 
حاميت ميکند. همچنان جهت افزایش تعداد افراد شایسته 
رشکت  سه  به  معلوماتی،  تکنالوژی  سکتور  در  ماهر  و 
قرارداد عقد گردیده تا پروگرام های انکشاف مهارت ها را 
بطور امتحانی تطبیق منوده ظرفیت این افراد را باال بربند.

  ۵۰ تقریباً  و  دارد  جریان  نوری  فایرب  کیبل  نصب  کار   
و  اکنون نصب گردیده است. وزارت مخابرات  تا  کیلومرت 
تکنالوژی معلوماتی پالیسی دسرتسی باز را در عرصه شبکه 
ملی بک بون، دسرتسی بدون قید و رشط متام متقاضیان 
تقریباً  است.  گرفته  رویدست  انرتنتی  بنوت  خرید  به 
۴۵۰ افغان مهارت های الزم را در عرصه برنامه انکشاف 

تکنالوژی معلوماتی فراه گرفته اند.  

پروژه اضطراری بازسازی 
سکتور برق

١٠٥ میلیون دالر قرضه بدون مفاد بانک جهانی
٢٠ میلیون دالر کمک بالعوض صندوق بازسازی افغانستان
این پروژه بتاریخ ۳۱ ماه مارچ سال ۲۰۱۳ میالدی تکمیل 

گردید.

هدف این پروژه تامین برق ثابت و متداوم برای باشندگان 
احیای مجدد و  از طریق  را  امر  این  که  بوده  کابل،  شهر 
طریق  از  ساخت.  ممکن  برق،  توزیع  های  شبکه  توسعه 
شهر  برق  شبکه  گسرتش  و  احیاء  فعالیتهای:  پروژه  این 
از  برق  انتقال  سیستم  با  کابل  شبکه  منودن  وصل  کابل، 
شامل رشق، تا انرژی ارزانرت از کشور ازبکستان وارد گردد؛ 
احیای مجدد بند برق آبی ١٠٠ میگا وات نغلو )بزرگرتین 
دستگاه تولید برق آبی در افغانستان، که برق شهر کابل را 
تامین میکند( و خط انتقالی مربوط به آن؛ و ایجاد ساختار 
خدمات  ارائه  جهت  سکتور  این  ساخنت  تجاری  و  مجدد، 

هرچه بهرت، حامیت گردیده است.

تکمیل  از  بعد   ٢٠١٣ مارچ   ٣١ بتاریخ  مذکور  پروژه   
گردید.  تکمیل  نغلو،  آبی  برق  بند  بجزاز  فعالیتها  متامی 
کمک بالعوض اماده گی برای تدوین پروژه بعدی در ماه 
جون سال ۲۰۱۳ میالدی منظور گردید تا مصارف کارهای 
برعالوه  مناید.   متویل  را  پروژه  این  میخانیکی  باقیامنده 
به منظور تکمیل فعالیت  اغاز پروژه جدید  برای  آمادگی 
همچنان  و  نغلو  برق  بند  در  تخنیکی  باقیامنده  های 
تسهیالت الزم جهت انجام مصؤن و موثر فعالیت ها برای 

کارمندان این دستگاه اکنون جریان دارد.

 سبب بلند بردن کیفیت کار پروژه ها میشود
مرحله آزمایشی برنامه جدید نظارت از کيفيت پروژه های اعمار زیربناها توسط مردم محل، نتایج    •

مثبت نتایج مثبت را نشان ميدهند.  
برنامه نظارت توسط سازمان بين المللی امداد و انکشاف که نماینده نظارتی صندوق  بازسازی    •
افغانستان است، اجرا می شود. مطابق قرارداد بانک جهانی، این سازمان توانایی سرپرستی فنی     

صندوق  بازسازی افغانستان در بخش پروژه های زیربنایی را تقویت می کند.  
این برنامه از طریق ارائه آموزش و پرداخت مزد روزانه برای ناظران نيز سودمند است.  •

تا استفاده از تليفونهای موبايل برای عکاسی از مشکالت احتاملی، جمع آوری 

اطالعات، و ارسال اطالعات به دفرت مرکزی در کابل برای بررسی فوری، برای 

آنان آموزش داده شود.

همه مواد مرتبط فورا با وزارت انرژی و آب رشیک ساخته می شود. این   

رسیدگی  مشکل  به  دارد،  جریان  هنوز  پروژه  که  زمانی  در  تواند  می  وزارت 

ارائه شده است، نشان می دهد که انحراف/اشتباه  تا اکنون  نتایجی که  کند. 

ساختامنی در ظرف ۱۰ الی ۱۴ روز پس از شناسایی رفع شده است. پس از رفع 

مشکل، وزارت انرژی و آب به برنامه احیا و انکشاف سیستم آبیاری  گزارش می 

دهد و این برنامه از ناظر محلی خویش می پرسد، که آیا صحت گزارش را تایید 

می کند، یا خیر.

ارتباط  تا  دارند،  را  محلی  انکشافی  شورای  عضویت  محلی  ناظران  همه   

کسب  وسیله  توانند  می  شوراها  زیرا  شود،  تامین  محل  مردم  با  تر  گسرتده 

ابتدایی  نظریات  گردند.  مردمی   مشارکت  تقویت  سبب  و  محلی  معلومات 

جوانب ذیدخل )رشکای همکار( نشان می دهد که پیرشفت در هامهنگی و 

مشارکت مردم مورد استقبال قرار گرفته است.

بیب الرحامن ۲۲ ساله احساس ميکند جادوگر باشد. فقط الزم است وی ح

با تليفون موبايل خود چند عکس بگريد و ۱۵۰ کیلومرت دورتر از کابل، 

انجنیران متخصص که روند ترمیم کانال رسجل را نظارت می کنند، مطلع 

سازد که قراردادی های محلی به مشکلی که رحامن از آن عکس گرفته 

است، رسیدگی کنند.

حبیب می گوید: »تنها با فشار دادن دکمه کامره خود می توانم رسنوشت   

مردم خود را تغییر دهم. اگر یک قراردادی بجای استفاده از ماشین  مخصوص، 

سمنت را با دست آماده کند یا مواد ساختامنی درست نباشد یا کارگران  بوت و 

کاله محافظ نپوشند، من می توانم اين مشکل را حل کنم و بدينوسيله به مردم 

خویش کمک کنم.«

چارچوب  در  که  است  محلی  نظارت  جدید  برنامه  تیم  عضو  یک  حبیب   

برنامه »مناینده نظارت« صندوق  بازسازی افغانستان ایفای وظیفه میکند. به 

منظور تقویت رسپرستی و نظارت فنی پروژه های زیربنایی صندوق بازسازی 

افغانستان توسط بانک جهانی، با سازمان بین املللی امداد و انکشاف قرارداد 

امضاء شد، تا این اداره به عنوان مرجع سوم روی چهار پروژه ای که از سوی 

حکومت افغانستان تطبیق می شود، نظارت کند.

والیت  مرکز  آباد  در غرب جالل  ولسوالی رسخرود  در  را  ای  پروژه  حبیب   

را  کار  »این  گوید:  کند. وی می  بررسی می  به صورت منظم  ننگرهار،  رشقی 

توانم  می  وظیفه  این  با  بودم.  بیکار  قبال  است.  خوبی  وظیفه  دارم،  دوست 

چیزهای زیادی بیاموزم و به مردم نیز کمک کنم.«

این برنامه سه ساله که از برنامه بهبود کیفیت معارف، برنامه احیا و انکشاف   

سیستم آبیاری ، برنامه اضطراری ملی راه سازی روستایی و برنامه همبستگی 

را  فرعی  های  پروژه  اعامر  کیفیت  و  فزیکی  پیرشفت  کند،  می  نظارت  ملی 

گزارش می دهد، مشکالت کاری پروژه را شناسایی می کند، اقداماتی را برای رفع 

مشکالت ارائه می کند، پیرشفت تالش های حکومت افغانستان برای رسیدگی 

به مشکالت موجود را بررسی می کند، و راه هایی را برای تطبیق بهرت این پروژه 

ها پیشنهاد می کند.

مرحله آزمایشی پروژه بیانگر نتایج مثبت است

مرحله آزمایشی پروژه در چارچوب برنامه احیا و انکشاف سیستم آبیاری اعامر 

آبیاری و  از طریق نظارت محلی مدیریت می کند. حدود ۱۳ پروژه  کانال را 

گیرد،  قرار می  نه والیت  در  منطقه   ۲۰ استفاده حدود  که مورد  کانال  اعامر 

از سوی مردم  ناظران  بررسی می شود.  پروژه،  ناظر محلی در هر  توسط دو 

روستا انتخاب شده اند و برای یک دوره آموزشی یک ماهه فرستاده شده اند، 

این کار را دوست دارم،    
وظیفه خوبی است. قبال بیکار 

بودم. با این وظیفه میتوانم 
چیزهای زیادی یاد بگیرم و به 

مردم نیز کمک کنم.

–حبیب الرحامن، ناظر محلی، والیت ننگرهار
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يک راننده الری و همراهانش در 

گمرک منتظر ترخيص شدن اموال 

شان هستند تا اشیای بيکار فلزی را 

برای فروش به پاکستان انتقال دهند. 

قرار است از طریق دومین پروژه 

اصالحات گمرکات و تسهیل تجارت، 

دستاوردهای پروژه اضطراری عرصی 

سازی گمرکات را، که قبالً تکمیل 

گرديده، بيشرت گسرتش یابد. از طریق 

اين پروژه همکاری های الزم به 

رياست عمومی گمرکات افغانستان 

صورت میگیرد تا ظرفيت اداری ان 

اداره تقويت يافته اموال مجوز بگونه 

رسيع و قانونی ترخيص شوند. 

پروژه احياء و انکشاف سيستم 
آبياری

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

افغانستان
۲،۵ میلیون دالر حامیت مالی دولت

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

پروژه مورد حامیت قرار میگیرد.
پروژه  ماه جوالی ٢٠١۳، در حدود ۹۷ درخواست  الی   
های فرعی به ارزش ۵۱،۱ میلیون دالر ترتیب گردید، که 
از ان جمله ۹۴درخواست پروژه های فرعی به ارزش ۴۶،۶ 
میلیون دالر منظور گردیده، که از این جمله  قرارداد ۷۹ 
پروژه فرعی به ارزش ۳۸،۷ میلیون دالر، عقد گردید. کار 
دالر  میلیون   ۱۳،۵ ارزش  به  فرعی  پروژه   ۲۰ ساختامن 
تکمیل شده است. مطالعات امکان سنجی در ٢٢ بند آب 
میالدی  سالجاری  جنوری  ماه  در  شامل  حوزه  دریای  در 
تکمیل گردیده و همچنان مطالعات امکان سنجی۷ بند از 

جمله ٢٢ بند آب کوچک عنقریب اغاز میگردد.

دومين پروژه اصالحات گمرکات 
و تسهيل تجارت 

۵۰،۵ میلیون دالر کمک بالعوض بانک جهانی

اين پروژه موفقیت های کيل پروژه اضطراری عرصی سازی 
تطبيق  به  و  ميکند  دنبال  را  تجارت  تسهيل  و  گمرکات 
اصالحات جاری ادامه ميدهد. این پروژه ریاست گمرکات 
افغانستان را قادر ميسازد تا پروسه عرصی سازی گمرکات را 
تسهيل کند، مديريت را بهرت سازد، و بطور منصفانه و موثر 

ترخيص اموال قانونی را بهبود بخشد. 
است:  اتی  اهداف  اوردن  بدست  متمنی  پروژه  اين   
از  اموال  ترخیص  عمليات  متام  سازی  کمپیوتری  )الف( 
گمرکات در رسارس کشور، )ب( نصب و استفاده از سیستم 
اجرائيوی معلومات در گمرکات تا نظارت زمان عمليات را 
دقيقاً نظارت کند. )ج( ایجاد زمینه ها برای همکاری میان 
گمرکات هر دو طرف مرز، )د( فراهم آوری زیربناء های 

خاص گمرکی تا تطبيق عمليه های عرصی را ميرس سازد )ه( 
ایجاد یک چارچوب  تخنیکی غرض  فراهم آوری کمکهای 

قانونی، اداری و تاسيساتی برای گمرکات.
 )ASYCUDA(استفاده از سیستم خودکار یا کمپیوتری  
بزرگ،  گمرکات  متام  در  تقریباً   DPS سیستم  طریق  از 
کابل،  هوایی  میدان  کابل،  هرات،  اباد،  جالل  بشمول 
دارد.  جريان  کندهار،  و  بندر  شیرخان  نیمروز،  حیرتان، 
 )ASYCUDA( کمپیوتری  یا  خودکار  سیستم  از  استفاده 
در متام  از طریق سیستم پروسس ترخیص )DPS( تقریباً 
گمرکات بزرگ، بشمول اسالم قلعه، اندخوی و تورخم فعال 
و به بهره برداری قرار گرفته است. در حال حارض بیشرت از 
٩۵ فیصد واردات )به اساس ارزش( از طریق این سیستم 
تحت پوشش قرار میگیرد. توسعه این سیستم به گمرکات و 
بنادر باقیامنده جريان دارد و قرار است تا در فراه در ماه 

اکتوبر ۲۰۱۳ فعال گردد. 
اسيکودا  باره  در  خطر  از  جلوگريی  مدیریت  آموزش   
در  و  گرديد،  ازمايش  موفقيت  به  کابل  ميدان هوايي  در 
ریاست  و  اباد  جالل  مانند  دیگر  گمرکات  حارضدر  حال 
از  انتقال  پروسه  است.  گردیده  فعال  کابل  زمینی  گمرک 
مالحظه  قابل  پيرشفت  انرتنتی  اسيکودای  به  اسيکودا++ 
در  ان  املللی  بین  ترانزیت  ازمایشی  کار  و  است  داشته 
بنادر شیرخان و تورخم بطور موفقانه عملی گردیده است.  
اسیکودای جهانی قرار است در  سیستم پروسس ترخیص 

ماه اکتوبر سال ۲۰۱۳ در گمرک زمینی کابل تطبیق گردد.
پروسه ایجاد یک سیستم معلوماتی اجرائیوی در ریاست   
ایجاد سیستم معلوماتی  کار عملی  دارد.  گمرکات جریان 
اجراییوی در حال حارض اغاز گردیده و جمع اوری ارقام و 

معلومات جهت فعال ساخنت این سیستم جریان دارد. 
روند آزمایشی ایجاد يک سیستم ممکن تبادله معلومات   
گمرک به گمرک )C٢C( میان ریاست گمرکات افغانستان 
و گمرک پاکستان در بندر تورخم جریان دارد. جهت تطبیق 
و  افغانستان  میان  نقل   و  حمل  تجاری  توافقنامه  رسیع 
معلومات  تبادله  و  آغازترشیک  روی  طرفین  پاکستان، 
مشخص گمرکی از طریق پست الکرتونیکی محفوظ، توافق 
منوده اند. عنارص معلومات شناسايی گرديده و طرفني بر آن 

موافقه کرده، و پست های الکرتونيکی نيز تبادله گرديده. 
در عني حال، اقدامات جهت آغاز سیستم همکاری گمرک 
به گمرک در بندر حیرتان با ازبکستان و دربندر شیر خان 
با تاجکستان، نیز زیر کار میباشد.یک طرح مسوده تفاهم 
و  تدوین  تاجکستان  و  افغانستان  گمرکات  ریاست  میان 
غرض تبادل نظر و مالحظات میان طرفین تبادله گردیده و 
نظریات هر دو طرف نیز در این سند گنجانیده شده است.

کار ساختامنی امور انکشافی بطور نورمال جریان داشته   
و شش قرارداد بزرگ و۲۳ قرار داد کوچک تکمیل گردیده 
است. کارساختامنی در کندهار، خوست، کابل، نيمروز و 
درحاليکه  هستند،  پيرشفت  مختلف  مراحل  در  اندخوی 
گمرک  در  ساختامنی  فعاليتهای  اسناد  پروسس  و  ديزاين 

فراه تکميل گرديده اند. 

پروژه انکشاف پایدار منابع 
طبيعی

٩٢ میلیون کمک بالعوض بانک جهانی

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

مینامید.
عالوه بر تقویت ظرفیت وزارت معادن در حصه اداره   
افغانستان را در راستای  این پروژه دولت  سکتور معادن، 
و  یاری  معادن،  سکتور  خوب  اداره  و  شفافیت  تامین 
موافقت  مهم  اقدام  افغانستان  دولت  مینامید.  مساعدت 
 )EITI(با اساسات اداره ابتکار شفافیت صنایع استخراجی
رویدست گرفته که ازجانب سکرتريت اين اداره در اوسلو 
حالت »نامزدی« را نايل گرديده است.يک سکرتريت این 

اداره و يک گروه چند جانبه ملی با اشرتاک وسيع دولت، 
سکتور خصوصی و گروپ های جامعه مدنی، برای تطبيق 
در  استخراجی  صنايع  شفافيت  اداره  پروسه  نظارت  و 
افغانستان ايجاد گرديده. اداره شفافیت صنایع استخراجی 
که حاال دریک مرحله نهایتاً فعال قرار دارد، تالش های را 
بسوی ترتيب راپورهای مستقل اول و دوهم اصالحی خود 

انجام داده و نيز باالی پروسه اعتبار دهی کار ميکند. 
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 باشندگان محلی قریه روی پل معلق

 ۶۰ مرته باالی دریای پنجشیر، نزدیک

 قریه اورو، در حال عبور هستند.

 این پل زندگی اهالی این منطقه

 را دگرگون ساخته و با ایجاد زمینه

 دسرتسی رسیع تر مریضان و زخمی

 ها به مراکز خدمات ابتدايی صحی

 انتقال داده شده و جان بسیاری از

 انان نجات یافته است. این پل به

 کمک مالی پروژه ملی راه سازی

 روستایی افغانستان اعامر گردیده

 است. هدف این پروژه ایجاد راه های

 قابل استفاده و دسرتسی روستاییان

 به خدمات اساسی و فراهم اوری

 تسهیالت  درهمه فصل های سال

میباشد.د

خدمات رضوری را کاهش بدهد، و اهالی روستا ها را قادر 
به دستیابی بهرت به خدمات رضوریکند.

الی ۳۱ ماه اگست سال ۲۰۱۳ ميالدی، از جمله ۱۰۰۰   
کیلومرت رسک درجه دوم نیم ان واز جمله ۱۳۰۰ کیلومرت 
رسک درجه سوم ۱۰۰۰ کیلومرت آن دیزاین گردیده است. کار 
ساختامنی ۱۰۰ کیلو مرت رسک درجه دوم و ۳۰۰ کیلو مرت 
رسک درجه سوم در حال حارض جریان دارد.  قرارداد اعامر 
بیشرت از ۱۰۰۰ مرت دیوار های استنادی پلها و ۵۰۰ مرت ابرو 
کنار رسکها تفویض گردیده و کار عملی ان نیز اغاز گردیده 
است.  از مجموع بودجه این پروژه ۱۲،۵ میلیون دالر تا 
اکنون تادیه شده و قرار است این پروژه در ماه مارچ سال 

۲۰۱۸ تکمیل گردد.

/ انکشاف دهات

برنامه راه سازی روستاهای 
افغانستان 

١٢٥ میلیون دالر کمک بالعوض بانک جهانی

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

برنامه انکشاف صنایع روستایی 
افغانستان

٣٠ میلیون دالر کمک بالعوض بانک جهانی
۵،۱۰ میلیون دالر کمک بالعوض صندوق بازسازی 

افغانستان

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

های تجارتی فراهم منایند. 
داشنت  با  انداز   پس  گروپ   ۳۵۰۰ از  بیشرت  اکنون  تا   
۴۱۸۰۰ عضو )٤۹ فیصد زنان( در ۵۰۰ قریه ایجاد گردیده 
انداز  پس  را  دالر  میلیون   ۱،۵ تقریباً  گروپها  این  است. 
منوده و از این پس انداز ها، اعضای این گروپ ها بیشرت 
و  تولیدی  اهداف  برای  را  داخلی  های  قرضه   ۱۰۴۰۰ از 
اضطراری، گرفته اند که میزان باز پرداخت این قرضه ها 
۹۵ در صد میباشد. بخاطر گسرتش اقتصاد، ۶۸ اتحاديه پس 
های  گروپ  فدراسیون  منحیث  قريه  های  قرضه  و  انداز 
پس انداز ایجاد گردیده اند، که با داشنت اداره و ساختار 
نگهداری  را  حسابات  تازهء  و  دقیق  های  دوسيه  خوب، 
میکنند. بطور اوسط، هر اتحاديه پس انداز و قرضه های 
قريه،۳۳۰۰ دالررسمایه ای قابل قرضه دهی دارد، که ممکن 
این رقم با دریافت وجوه مالی بیشرت، افزایش یابد. این امر 
میتواند زمینه دسرتسی اعضای گروپ )بخصوص انان را که 
دسرتسی به بانک های تجارتی و یا موسسات قرضه دهی 
ازدیاد محصوالت  مالی جهت  منابع  به  را  ندارد.(  کوچک 

شان و یا ایجاد تشبث جدید کمک خواهد منود.
همچنان  افغانستان  روستایی  صنایع  انکشاف  برنامه   
در رابطه به تقویت ارتباطات بازاری و زنجیره های ارزش 
برای تشبثهای روستايی، از طریق فراهم منودن کمک های 
تخنیکی برای اضافه تر از ۴۵۰ گروپ متشبثني )۵۸ در صد 
زنان( و ١۵٠کاروبار کوچک و متوسط که بر اساس قدرت 
آنها منحیث محرکین کلیدی اشتغال محلی و تولید عایدات 
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 يک انجنیر برق در قریه بانده

 میرعاملجی سويچبورد برق يک دستگاه

 کوچک برق آبی را نشان ميدهد.

 اين دستگاه به کمک مالی برنامه

 همبستگی ملی، که فعاليت های

 بازسازی و انکشافی کوچک را حاميت

 میکند، نصب شده است. این مرکز با

 استفاده از کانال آب برای مردم قریه

 برق تولید می کند. این دستگاه برای

 قريه برق توليد ميکند و زندگی باشنده

 های اين قريه را با استفاده از وسایل

 برقی چون کمپیوتر، چارجر موبایل و

 ماشین لباس شویی، اسان کرده است.؟

/ شبکه مصؤنیت اجتامعی

پروژۀ ادارۀ سيستم تقاعد و 
ایجاد شبکه مصؤنيت اجتماعی 

افغانستان
۲۰ میلیون دالرکمک بالعوض بانک جهانی

 ۷،۵ ابتدایی  بودجه  با  میالدی   ۲۰۰۹ سال  در  پروژه  این 
میلیون دالر اغاز گردید. در این اواخر بورد هیت اجراییوی 
بانک جهانی ۱۲،۵ میلیون دالر کمک بالعوض تقویتی را 
جهت ادامه فعالیتهای این پروژه منظور منود. اهداف این 
پروژه شامل بهبود ظرفیت اداری سيستم تقاعد و انکشاف 

http://www.nspafghanistan.org  

برنامه اضطراری ملی راه سازی 
روستایی

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

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

میگردد.
کیلومرت رسک   ١١۲۵ ازجمله   ،٢٠١۳ اگست  ماه  الی٣١   
های درجه دوم، ۱۰۲۳ کیلومرت آن بازسازی گردیده، و از 
جمله ١١۹۷ کیلومرت رسک های درجه سوم، ١۱۸۸ کیلومرت 
آن باز سازی گردیده است. کار احیاء و یا احداث رسک های 
درجه دوم بیشرت از ۱،۵میلیون روز کاری ورسکهای درجه 
سوم بیشرت از ۱،۵ میلیون روز کاری را ایجاد منوده است. 
از جمله بودجه مجموعی ٢٣٢ میلیون دالر که غرض احیاء 
و بازسازی رسک ها، کانال های فاضالب و حفظ و مراقبت 
معمول تخصیص داده شده بود، تقریبا۲۲۰ً میلیون دالر آن 
تا اکنون به مرصف رسیده است و توقع میرود، که پروژه 

در آخر سال ٢٠١٣ اختتام یابد.

صنایع  انکشاف  برنامه  ميکنند.  کار  اند،  شده  انتخاب 
جات  قریه  انکشافی  های  شورا  از  افغانستان  روستایی 
منحیث دروازه دخولی به قریه جات استفاده مینامید و در 
حال حارض در ٢۰ ولسوالی از پنج والیت همچون  پروان، 

بامیان، ننگرهار، بلخ و هرات، فعالیت دارد.

مرحله سوم برنامه اضطراری 
همبستگی ملی

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

افغانستان
١٥ میلیون دالر کمک بالعوض صندوق انکشاف اجتامعی 

جاپان

این بزرگرتين برنامه دولت افغانستان اکنون در مرحله سوم 
قرار داشته و هدف ان ایجاد احساس قوی مالکیت و ثبات 
اجتامعی، در حالیکه بهبود عرضه خدمات و تامین امنیت 
از طریق قدرمتند ساخنت و فعاليت های انکشافی توسط 
ونظارت  مدیریت  گذاری،  پالن  شناسایی،  هایمحلی  شورا 
ميگردد، میباشد. تااکنون۳۱۰۰۰ شورای انکشافی محلی از 
طریق انتخابات ازاد و شفاف بطور رسی انتخاب گردیده، 
این شورا هامتعهد و منسجم گردیده و ثابت مکينند که 
انکشاف  میتوانند یک میکانیزم مؤثر در سطح ملی برای 
متوازن وهمچنان منایندگی از حقوق و خواسته های بیشرت 
برنامه  باشند.  روستاها،  سطح  در  افغان  میلیون   ١٨ از 
همبستگی ملی با ٢٩ مؤسسۀ همکار، از طریق شورا های 
و  ساختامنی  کوچک  های  پروژه   ۵۵۳۰۰ قریه،  انکشافی 
انکشافی را در بیشرت از ٣٩ سکتور فرعی مانند رسک ها، 
آب آشامیدنی، حفظ الصحه، آبیاری، اعامر پل ها، صحت و 

تعلیم و تربیه، شناسایی و تطبیق منوده اند.
ولسوالی،   ٣٦٤ از جمله  اکنون  ملی  برنامه همبستگی   
قصبات(  صد  در  والیت۹۰   ٣٤ در  را  ولسوالی   ٣٥٩
افغانستان تحت پوشش قرار داده است. کمک مالی برنامه 
همبستگی ملی توسط چندین متویل کننده صورت میگیرد، 
و تا اکنون بیشرت از ۳۳ میلیون دالر از کمک های بالعوض 
بالعوض  های  کمک  از  دالر  میلیون   ۳۹۰ و  جهانی  بانک 
این  سوم  مرحله  طریق  از  افغانستان،  بازسازی  صندوق 
برنامه به مرصف رسیده است.از زمان اغاز این برنامه ۱.۳ 
شواری  حساب  به  مستقیامْ  انکشافی  وجوه  دالر  میلیادر 
های انکشافی محل انتقال داده شده و انان از این وجوه 
جهت رسیده گی به نیازمندی های رضوری خویش استفاده 

منوده اند.
برای معلومات بیشرت به صفحه انرتنیتی  ذیل مراجعه    

کنید:  

چارچوب پالیسی مناسب جهت دریافت شیوه های موثر 
برای ایجاد شبکه های مصئونیت اجتامعی، بخصوص توجه 
از طریق  نیازمندان  بیشرت روی هدف قراردادن برنامه به 
شناسایی  های  ولسوالی  در  نقدی  کمکهای  اوری  فراهم 

شده میباشد. 
از طریق پروژه اولی، وزارت کار، امور اجتامعی، شهدا   
را  اصالحاتی  الزم  اقدمات  تا  است  توانسته  معلولین  و 
جدید  سیستم  ایجادیک  بخصوص  متعدد  های  عرصه  در 
عرصی اداری )کمپيوتری( برای ریاست تقاعد و طرزالعمل 
جدید کاری برای برنامه ها و ریاست متقاعدین، انکشاف 
ریاست  برای   )MIS( معلومات  مديريت  نو  سيستم  يک 
تقاعد، یک سلسله اقدامات مشخص پیشربد امور، سیستم 
حسابداری دخل و خرچ ریاست متقاعدین و ایجاد سیستم 
بانکی متقاعدین، را رویدست گرفته عملی مناید. کارمندان 
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پروژه سکتور تهيه آب شهری
١٧ میلیون دالر کمک بالعوض بانک جهانی

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

عملیاتی و پالنگذاری رسمايه گذاری، وتطبيق، بلند بربد.
اداری  انکشاف  نتایج  کاری،  دشوار  محیط  باوجود   
حاصله توسط رشکت آبرسانی و فاضآلب شهری افغانستان 
)SUWSSC(، از زمان تاسیس ان دوسال قبل، قابل مالحظه 
ظرفیت  بردن  بلند  )الف(  شامل:  دستاودها  که  میباشد 
فعالیت  )ب(گسرتش  اب  توزیع  و  سازی  ذخیره  تولید، 
از  قابل مالحظه  کاهش  )ج(  شهر،   ۴۲ به   ١٦ از  ابرسانی 
ضیاع اب از ۶۰ در صد به ۳۵ درصد )د( ازدیاد نصب میرت 
های سنجش استفاده از اب مشرتکین )هـ( بازنگری تعرفه 
رصفیه اب بعد از هفت سال و عملی کردن رصفیه جدید 
رس از تاریخ ۱۱ ماه جون سال ۲۰۱۲ میالدی و )و( بهبود 
کفایی  خود  مبنظور  عواید،  اوری  جمع  در  مالحظه  قابل 

فعالیتها و مصارف حفظ و مراقبت این رشکت میباشد.
در روشنی نقاط پيشرت و اینکه مقاصد انکشافی پروژه   
قابل دستيابی هستند، این پروژه اخرياً برای دوسال دیگر 
است  قرار  جدید  اوقات  تقسيم  اساس  بر  گردید.  متدید 

پروژه بتاریخ ٣٠ جون ٢٠١٤، اختتام یابد.

بیشرت  اشتغال  نیززمینه  درآینده  و  ایجاد  مدت  درکوتاه 
فراهم گردد.

تطبیق  صنایع،  و  تجارت  وزارت  طریق  از  پروژه  این   
میگردد. رئیس عمومی انکشاف سکتور خصوصی، ریاست 
این پروژه را بر عهده دارد. برنامه بخش انکشاف بازارهای 
اداره GIZ، که اخیراً طی یک پروسه داوطلبی  نو توسط 
بین املللی رقابتی انتخاب گردیده، تطبيق ميگردد. قرارداد 
با اين اداره در ماه سپتمرب سال ۲۰۱۲ به امضاء رسيد. این 
سهولت جدید انکشاف مارکیت ها در چهار شهر فعالیت 
داشته و بیشرت از ۳۹۱ درخواست را دریافت منوده که از 
گردیده  امضاء  و  نهایی  اکنون  تا  موافقتنامه   ۱۶۳ جمله 

است.

 جهت ایجاد فرصت های شغلی جدید

 و بلند بردن مهارت و سطح دانش،

 کاروبارهای خانواده گی مانند اين

 رستورانت از جمله اقدمات ابتکاری

بشامر میرود

امور برشی در شامری از وزارتخانه ها اموزش های الزم را 
جهت جمع اوری عواید خزینه تقاعد و فورمه های جدید 
و طی مراحل درخواست های متقاعدین براساس سیستم 

جدید، کسب منوده اند.  
وزارت  این  اجتامعی،  مصؤنیت  های  شبکه  بخش  در   
امتحانی  برنامه  از یک  طرح پالنگذاری، تطبیق و نظارت 
چندین مرحله یی را تدوین منوده که هر مرحله ان طوری 
قبلی  اندوخته  های مرحله  و  تجارت  از  تا  طرح گردیده 
بصورت درست استفاده شود.  تطبیقدو مرحله امتحانی در 
دوسال اخیر کمکهای نقدی را به بیشرت از ۱۶۰۰۰ فامیل 
در هشت  تن(  )در حدود ۸۰۰۰۰  نیازمند  و  بضاعت  بی 
ولسوالی شناسایی شده در پنچ والیت فراهم گردیده است.  
مصؤنیت  پروگرام  بنام  را  پروگرام  اين  وزارت  اين  اخیراً 

اجتامعی افغانستان مسمی منوده است.
این  دستاوردهای  به  تقویتی،  بالعوض  کمک  ازطریق   
متقاعدین  سکتور  پروگرام  سازی  عرصی  عرصه  در  پروژه 
صورت  بیشرت  مترکز  معلولین  و  شهداء  گان  بازمنده  برای 
دفرت  ایجاد  عرصه  در  بخصوص  الزم،  اصالحات  تا  میگیرد 
مرکزی و کمپیوتری سازی ارقام و معلومات مربوطه، عملی 
اجتامعی،  امور  کار،  وزارت  پروژه  این  طریق  از  گردد. 
شهدا و معلولین میتواند یک سیستم شناسایی نیازمندان 
و دریافت شیوه های مناسب غرض توزیع کمکهای نقدی 
از طریق بانکها و سایر موسسات بانکداری برای نیازمندان 
اجتامعی  مصؤنیت  پروگرام  همچنان  و  داده  تشخیص  را 

افغانستان را بطور بهرت انکشاف و فعال سازد.

/ انکشاف شهری

پروژه انکشاف بازارهای جدید 
افغانستان

٢٢ میلیون دالر کمک بالعوض بانک جهانی

این پروژه تطبیق یک برنامه ازمايشی انکشاف تجارت را 
در چهار مرکز شهری عمده فعاليت های اقتصادی: کابل، 
این  کرد.  خواهد  حامیت  وهرات،  اباد  جالل  مزاررشیف، 
معلومات  گرفنت  در  متذکره  مراکز  در  را  تشبثات  پروژه 
تولیدات،  بلند بدن کیفیت  به مارکیت ها،  رضوری راجع 
آفزايش ظرفیت توليدات، نايل شدن به آگهی الزم درمورد 
تجارتی  های  پالن  تطبيق  و  ترتيب  و  جدید،  تکنالوژی 
انها حضور  تا  ياری خواهند کرد و این باعث خواهد شد 
خويش را در بازارهای داخلی و بريونی توسعه دهند. اين 
از ۷۵۰ متشبث خصوصی و  تا  قصد دارد  پروژه مشخصاً 
میکانیزم سهم مشرتک  يک  از طریق  تجارتی  اتحادیه   ۱۰
کند.  تجارت، حاميت  انکشاف  به خدمات  دسرتسی  برای 
کاری  زمینه  و  پروژه ۱۵۰۰ شغل  این  از طریق  قراراست 

/23فعاليت های جاری /22

.



گروپ بانک جهانی در افغانستان/2423/ گزارش ششامهه/

 )IFC(نگاه مختصر به پروژه های خدمات مشورتی و سرمایه گذاری های اداره مالی بين المللی
خدمات سرمایه گذاری

خدمات سرمایه گذاری اداره 
مالی بين المللی در مقایسه 
به سال مالی ۲۰۰۸ دوبرابر 

گردیده که از 5۸ ميليون دالر به 
۱۳۱ ميليون دالر الی اخير ماه 

جون سال ۲-۱۳ ميالدی افزایش 
یافته است. سرمایه گذاری 
های کنونی روی سکتوری 

های مانند قرضه های کوچک، 
خدمات هوتل داری و مخابرات 

تمرکز دارد.  این سرمایه گذاری 
ها مشخصاً شامل:

سکتور مخابرات )شرکت  •
ام اتی ان سرمایه     
گذاری مشترک با ادارۀ     

تضمين سرمایه گذاری چند    
جانبه۶۰ ميليون دالر و     

شرکت مخابراتی روشن ۶5    
ميليون دالر(  

سکتور هوتل داری )هوتل    •
کابل سرینا ۳ ميليون دالر(  
مارکيت های مالی )اولين    •
بانک قرضه های کوچک۲    

ميليون دالر سهم و سهولت    
تجارتی با بانک بين الملل    

افغانستان(  

تاثيرات انکشافی
رسمایه گذاری های ادارۀ بین املللی مالی از نظر دسرتسی 
به خدمات مالی و گسرتش ساحه دارای تاثیرات متحول و 
طریق  از  کوچک  های  قرضه  خدمات  سکتور  در  متنوع، 
اولین بانک قرضه دهی کوچک، فعالیت دارد. اولین بانک 
قانونی  مجوز  داری  بانک  نخستین  کوچک  های  قرضه 
در افغانستان میباشد.  این بانک توانسته است بیشرت از 
۴۵۰۰۰ مشرتی قرضه گیرنده )۲۵ فیصد مارکیت را تشکیل 
میدهد(، که از جمله ۱۶ فیصد انان را زنان تشکیل میدهد، 

خدمات قرضه های کوچک فراهم مناید. 
املللی  بین  ادارۀ  های  گذاری  رسمایه  زمان  عین  در   
مالی در سکتور مخابرات نیز از طریق رسمایه گذاری در 
مثبت  تاثیرات  روشن  و  ان  تی  ام  مخابراتی  های  رشکت 
گذاشته است.  سکتور مخابرات در طی سالهای اخیر شاهد 
گذاری  مقرراتی، رسمایه  چارچوب  نظر  نظیراز  بی  تحول 
خصوصی، ساحه پوشش و رشد، بوده است.  افغانستان در 
حال حارض از کمرت از ۶۰۰۰۰ تیلفون و بیشرت از ۱۵ میلیون 
مشرتک تیلفون های موبایل داشته که تقریباً نیم از مردم 

در روستا ها اکنون تیلفون موبایل دارند.  

/ سرتاتيژی جاری و معلومات فرشده

ان  که هدف  بانک جهانی،  گروپ  املللی  بین  مالی  اداره 
مشخص  سرتاتیژی  میباشد،  خصوصی  سکتور  انکشاف 
ارتقای  گذاری،  رسمایه  رشایط  بهبود  جهت  را  متجانس 
از رسمایه  و حامیت  تخنیکی  کمکهای  طریق  از  ظرفیت 
گذاری های مشخص در ساحاتیکه دارای تاثیرات انکشافی 
بیشرت و ایجاد فرصتهای کاری )زیربنا، مالی، تجارت زراعتی 
بر  مطابقت  در  این سرتاتیژی  میباشد.  و عرضه خدمات( 
سند سرتاتیژی مؤقت گروپ بانک جهانی برای افغانستان 

درسالهای ۲۰۱۲-۲۰۱۴ میباشد.
اداره مالی بین املللی در مساعی مشرتک با بانک جهانی   
و ادارۀ تضمین رسمایه گذاری چند جانبه بانک جهانی روی 
میکند.   کار  انان  مثبت  تاثیرات  گسرتش  جهت  ها  برنامه 
یک ورکشاپ مشورتی در اوایل سال ۲۰۱۳ میالدی در شهر 
روی چگونگی  تا  گردید  تدویر  عرب  متحده  امارات  ُدبی 
ترشیک مساعی هر چه بیشرت در عرصه فعالیتهای مشرتک 
بحث و تبادل نظر صورت گیرد.  اداره مالی بین املللی و 
ادارۀ تضمین رسمایه گذاری چند جانبه با هم در رسمایه 
گذاری در رشکت مخابراتی ام تی ان همکاری همه جانبه 
مینامیند. در این اواخر بخش خدمات مشورتی این اداره 
تقویت  پروژه  طریق  از  را  تضمینات  ثبت  آژانس  ایجاد 

سیستم مالی متویل منود. 

پروژه  املللی هشت  بین  مالی  اداره  مشورتی  خدمات   
به  دسرتسی  گذاری،  رسمایه  محیط  های  بخش  در  فعال 
منابع مالی، مشارکت سکتور دولتی و خصوصی و ساحات 
پروژه  دو  اکنون  تا  دارد.   پایدار،  تجارت  دهی  مشوره 
تکمیل گردیده و قرار است تا سه پروژه جدید دیگر در 

اینده نزدیک اغاز گردد.  
اداره مالی بین املللی با ادارۀ تضمین چند جانبه رسمایه   
گذاری بانک جهانی مشرتکاً کار میکند. این اداره همچنان 
بانک  تجارت  وضعیت  چگونگی  شاخص  بخش  با  همراه 
تطبیق  از  حامیت  عرصه  در  تشویقی  برنامه  و  جهانی 
اصالحات در ساحات کلیدی که مربوط به سکتور خصوصی 

میباشد، یکجا کار میکند.
 ۱۳۱ مجموعاً  حارض  حال  در  املللی  بین  مالی  اداره   
میلیون دالر در پنج کمپنی، که شامل سکتور های مخابرات 
این  است.   منوده  گذاری  رسمایه  میباشد،  مهامنداری  و 
بخش  در  خویش  های  گذاری  رسمایه  توسعه  در  اداره 
های تولیدی، مارکیتهای مالی و زیربنا ها میباشد که در 
این راستا هیئت عالرتبه این اداره در هر سه ماه یکبار از 

افغانستان بازدید ميکند.  

25/ /24



گروپ بانک جهانی در افغانستان/2625/ گزارش ششامهه/

پروژه اموزش دهاقين افغانستان 
و متشبثين صنایع کوچک و 

متوسط )مرحله دوم(
بودجه پروژه: ۱.۰۹۵ میلیون دالر

۵۲۰۰۰۰ میلیون کمک بالعوض اداره انکشافی بریتانیا

هدف برنامه بزنس ايج )Business Edge( اداراه بین املللی 
و  ها  رقابتی رشکت  و  تجاری  های  توامنندی  بهبود  مالی 
افراد و فراهم اوریفرصت های اشتغال در کشورهای روبه 
انکشاف میباشد. برای رسيدن به این هدف، مهارت های 
مدیریتی رشکت های تجاری کوچک و متوسط و همچنان 
مدیران سطوح متوسط رشکت های بزرگ، از طریق فراهم 
منودن دسرتسی به آموزش های عملی برنس اېچ، تقویت 

ميشوند.
و  تجاری  فعالیتهای  تقویت  برنامه  این  کلی  هدف   
از  متوسط   و  کوچک  خصوصی  متشبثین  عواید  افزایش 
از  استفاده  با  کارمندان  مدیریت  بردن سطح  بلند  طریق 
برنامه بزنس ایج میباشد. از طریق این پروژه ظرفیت کدری 
موسسات تربیوی محلی جهت تدویر هر چه موثر کورس 
های اموزشی بزنس ایج برای ۳۵۰۰ تن )که از جمله ۷۰۰ 
 ۵۰۰ در  افراد  دراین  که  میدهند(  تشکیل  زنان  انانرا  تن 
هستند،  کار  مرصوف  متوسط  و  کوچک  تشبثات  رشکت 
میباشد. در حال حارض این اداره با ۹ مرکز تربیوی محلی 
همکاری خویش را اغاز منوده تا انان کورس های مربوطه 
طریق  از  برعالوه  منایند.  تدویر  موثر  و  متدوام  بطور  را 
این پروژه این اداره تالش دارد تا با تیم سکتور خصوصی 
بانک جهانی نیز مشرتکا کار مناید تا با استفاده از کورس 
های بزنس ایج ظرفیت سایر متشبثین خصوصی کوچک و 

متوسط ارتقا یابد.

تکميل مرحله اول و دستاورد ها
۲.۴ میلیون دالر کمک بالعوض اداره انکشافی بریتانیا

 ۲۰۰۸ سال  سپتمرب  ماه  از  ایج  بزنس  برنامه  اول  مرحله 
الی ماه مارچ سال ۲۰۱۳ میالدی تطبیق گردید.  تیم کاری 
فراهم  موسسه  ده  شامل  که  شبکه  یک  با  همراه  برنامه 
کننده کورس های اموزشی بود همکاری منوده و توانستند 
تا ۱۰۷ تن اموزگاران را اموزش الزم دهند و این اموزگاران 
برای  و  منوده  دایر  را  ایج  بزنس  ورکشاپ   ۲۲۶ توانستند 
۳۴۲۹ تن بشمول ۱۱۹۱ تن زن )۳۴.۷ فیصد بیشرت از ۲۰ 
فیصد هدف تعیین شده( در ۱۰ والیت اموزش های الزم 

فراهم منایند.

قرضه دهی مصئون و اداره عامه / پروژه های خدمات مشورتی
راپوردهی اعتبارات

٣٠٠هزار دالر و ٣٧٠ هزار دالر کمک بالعوض حرکت

اداره بین املللی مالی با بانک مرکزی، از طریق پروژه تقویه 
سکتور مالی اداره انکشاف بني املللی جهت ایجاد یک اداره 
عامه راپوردهی اعتبارات و یک اداره تضمني برای دارايی 

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

را کاهش ميدهد. 
از ماه مارچ الی ستمرب سال ۲۰۱۳ و بعد از تکمیل پروسه   
تدارکات و امضای قرار داد فی مابین دافغانستان بانک و 
رشکت داوطلب برنده، اداره بین املللی مالی حامیت های 
که  منوده  فراهم  بانک  دافغانستان  برای  را  تطبیقی  الزم 
شامل فراهم اوری همکاری های الزم در جریان مجالس و 
پی گیری تصامیم و بحث و گفتگو ها میان طرفین میباشد. 
حامیت های الزم ادارۀ بین املللی مالی غرض تطبیق کامل 
اژانس راپور دهی اعتبارات که قرار است الی ماه مارچ سال 

۲۰۱۴ میالدی عملی شود، ادامه میابد.
هدف پروژه قرضه دهی مصئون فراهم اوری دسرتسی   
سکتور خصوصی به قرضه ها )کریدت( از طریق تقویت 
منقول،  دارائی های  به  رابطه  در  قرضه دهندگان  حقوق 
دهندگان  قرضه  انواع  توسعه  طریق  از  امر  این  میباشد. 
کوچک  خصوصی  متشبثین  برای  دهی  قرضه  ترويج  و 
خطر  از  جلوگريی  مديريت  بهبود  همچنان  و  متوسط،  و 

توسط تضمينات موثرتر، انجام ميشود.
اداره مالی بین املللی د افغانستان بانک را در تطبيق   
راپوردهی  مقررات  و  مصئون  دهی  قرضه  تاديات،  قانون 
کريدت، و همچنان آموزش و ارتقای ظرفیت نهادهای مالی 

د افغانستان بانک، مساعدت می مناید
برای معلومات بیشرت به صفحه١٠ مراجعه منائید   

 تشبثات کوچک هامنند اين خياطی،

 که توسط ماشني ديزاين های سنتی

 افغانی را گلدوزی ميکند، از طریق

 پروژه آموزش تشبثات کوچک و متوسط

 افغانستان حامیت میشوند. از طریق

 اين پروژه مهارتهای مديريتی متشبثین

 کوچک و متوسط ارتقا یافته و قابليت

 رقابتی انان را تقويت مینامید.د

براساس ارزیابی چگونگی مؤثریت برنامه بزنس ایج، که   
در ماه جوالی سال ۲۰۱۲ میالدی صورت گرفت، ۹۱ فیصد 
را  خویش  کامل  رضایت  ارزیابی  این  گان  کننده  اشرتاک 
نسبت به مؤثریت کورسهای اموزشی برنامه بزنس ایج روی 
رسوی  این  اند.  داشته  ابراز  خویش  های  کمپنی  عملکرد 
نشان داد که ۱۰۰ فیصد اشرتاک کننده گان رسوی مهارتهای 
را که در ساحات متعدد از طریق کورسهای اموزش اموخته 
بودند، در تجارت روزانه خویش عملی منوده اند.  تقریباً 
نیم این اشرتاک کننده گان سکتور خصوصی گفته اند که 
عواید شان بعد از عملی کردن اموخته های کورسهای بزنس 

ایج افزایش یافته است.

پروژه اصالح جوازنامه دهی در 
افغانستان— مرحله اول
۱.۲ میلیون دالر کمک بالعوض »حرکت«

و  تجارت  وزارت  تالشهای  از  حامیت  پروژه  این  هدف 
برای رسمایه  مساعد  محیط  يک  ایجاد  راستای  در  صنایع 
گذاری از طریق تاسیس یک سيستم شفاف، جامع، منسجم 
)که  میباشد  افغانستان  تجارتدر  دهی  جوازنامه  مرتبط  و 
گذران  انعده رسمایه  راه  سد  چالشهای  مهمرتین  از  یکی 
یا هم  و  اخذ  را  تجارت  میخواهند جواز  که  متشبثین،  و 
جواز تجارت خویش را متديد کنند، بیروکراسی و مشکالت 
قانونی است.( از طریق پروژه اداره بین املللی مالی مراحل 
موانع  تا  گردیده  بررسی  و  بازنگری  مورد  جواز  اجرای 
و  تجارت  جواز  شش  اوردن  بدست  جهت  که  را  سیستم 
همچنان غرض ساده سازی پروسه اخذ جواز در مطابقت 
به بهرتین شیوه های بین املللی پیشنهادات مشخص ارایه 
گردیده است.  فعالیتهای یکسان جهت حامیت از تطبیق 
اصالحات بشمول ارتقای ظرفیت کارمندان تخنیکی وزارت 
بخاطر اجرا و صدور جواز نامه ها و همچنان ایجاد گفتگو 
و تبادل نظر میان سکتور دولتی و خصوصی بخصوص در 
پایداری  کردن  حاصل  اطمینان  دادخواهی جهت  ساحات 

نتایج و دستاورد ها در نتیجه اصالحات میباشد.
در نتیجه این کار، اکنون بدست اوردن و یا متدید جواز   
تجارتی زمان کمرت را در بر میگیرد.  از زمان اغاز این پروژه 
بیشرت از ۱۹۰۰۰ کمپنی جواز اخذ منوده و ۲۳۰۰۰ کمپنی 
دیگر توانسته بصورت اسان جواز تجارت خویش را متدید 
کنند. براساس پیشنهاد اداره بین املللی مالی وزارت تجارت 
و صنایع ریاست های جواز تجارتی و مرکز راجسرت تجارت 
را مدغم منوده و یک ریاست جدید را تشکیل داده است.  
بررسی  جهت  خویش  تالشهای  به  مالی  املللی  بین  اداره 
تاثیرات تطبیق برنامه های اصالحاتی در سکتور خصوصی 

اداره مالی بین املللی

ادامه میدهد که این امر باعث افزایش رسمایه گذاری ها، 
سهل سازی پروسه ها، ایجاد فرصتهای کار، شفافیت و رشد 

میگردد.
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طرز اداره کردن شرکت ها
متویل کننده: ادارۀ بین املللی مالی )منابع مالی متویل 

کننده گان قریب الوقوع(

هدف پروژه طرزاداره کردن رشکت ها حامیت از سکتور 
منابع  به  دسرتسی  افزایش  و  فعالتیها  بهبود  جهت  مالی 
مالی از طریق معرفی و گسرتش فعالیت های طرز اداره 
انتخاب  تجارتی  بانکهای  تعداد  یک  در  ها  رشکت  کردن 
 ۲۰۱۳ مالی  سال  در  ساله  سه  پروژه  این  میباشد.   شده 
نظارتی  فعالیتهای  از  حامیت  ان  هدف  و  گردیده  اغاز 
ان  کارمندان  ظرفیت  ارتقای  طریق  از  بانک  دافغانستان 
بانک جهت تطبیق هر چه خوبرت مقرارت الزم در بانکها و 
موسسات مالی در کشور میباشد.  همچنان از طریق این 
پروژه ظرفیت انستیتوت بانکداری و مالی افغانستان ارتقا 
یافته تا ان اداره بتواند کورسهای اموزشی الزم را در مورد 
طرز اداره کردن رشکت ها برای بانکها دایر منوده و اجندای 
طرز اداره رشکت ها را بطور متداوم و دوامدار در سکتور 

مالی پیش بربد.

پروژه جواز دهی ساختمانی در 
افغانستان

۱.۰۵ میلیون دالر کمک بالعوض

مشوره  املللی  بین  مالی  اداره  گذاری  رسمایه  محیط  تیم 
الزم را برای شهر کابل فراهم منوده تا پروسه توزیع جواز 
ساختامنی را سهل و اسان سازد.  هدف این پروژه مشوره 
جانبه  همه  و  مؤثر  مقرارتی  چارچوب  یک  ایجاد  دهی 
تا سکتور خصوصی  میباشد  دادن جواز ساختامنی  جهت 
بتواند در زمان کمرت و پروسیجر های اسانرت جواز بدست 
اورده و تطبیق این پروسه در مرکز و والیات قبل از قبل 

افزایش یابد.  

خدمات مشوره دهی اصالحات 
براساس شاخص
۵۶۵۰۰۰ دالر کمک بالعوض

همکاری  گذاری  محیط رسمایه  تیم  پروژه  این  طریق  از 
های تخنیکی الزم را برای دولت افغانستان به هدف بهبود 
شاخص های گزارش محیط و رشایط رسمایه گذاری، فراهم 
رسمایه  رشایط  و  محیط  گزارش  های  شاخص  مینامید.  
سال  اولین  در  میباشد.  عمده  شاخص  ده  شامل  گذاری 
این پروژه روی چهار شاخص بشمول: اغاز تجارت، جواز 
رسمایه  از  حامیت  و  کریدت  اوردن  بدست  ساختامنی، 
گذاران میباشد. برعالوه همکاری های الزم روی این چهار 
شاخص، هدف این پروژه دو شاخص دیگر )راجسرت منودن 
ملکیت و تجارت از طریق رسحدات( را نیز در سال اینده 

شامل پالن منوده است. 

انکشاف سکتور اجاره دهی
۲۵۰۰۰۰ کمک بالعوض

ابزار وسایل، ماشین  اجاره دهی مهمرتین وسیله دریافت 
ها و سایر مواد تولیدی بخصوص برای متشبثین خصوصی 
متشبثین  دسرتسی  پروژه  این  میباشد.  متوسط  و  کوچک 
انکشاف  خصوصی کوچک و متوسط را به منابع مالی و 
نتیجه رقابت در مارکیت های  را که در  ابزار بدیل مالی 

مالی افزایش میدهد، وسیله میشود.  
دولت  برای  را  الزم  های  مشوره  مالی  املللی  بین  اداره 
افغانستان جهت ایجاد چارچوب حقوقی موثر و مناسب 
ایجاد  روی  پروژه  این  مینامیند.  فراهم  دهی  اجاره  برای 
میکانیزم چگونگی اجاره دهی و سایر ابزار کریدت مبقصد 
مالیه دهی )تکمیل شده( و حامیت از تنفیذ قانون اجاره 
براساس بهرتین شیوه )در حال حارض جریان دارد(  دهی 
با  مشرتک  مساعی  در  اجاره  قانون  تدوین  کار  مینامید. 

دافغانستان بانک صورت میگیرد.

قرارداد حمایت از مدیریت امور 
د افغانستان برشنا شرکت در 

کندهار
۱.۹ میلیون دالر اداره انکشافی ایاالت متحده امریکا

وارد  تولید،  مدیریت  مسوولیت  برشنا رشکت  دافغانستان 
منودن، توزیع و انتقال برق را در رسارس افغانستان بعهده 

دارد.  
برشنا  دافغانستان  تالشهای  از  مالی  املللی  بین  ادارۀ   
چه  هر  مؤثریت  و  یومیه  فعالتیهای  بهبود  جهت  رشکت 
بیشرت امور مالی مرکز عملیاتی کندهار ان رشکت از طریق 
تقویت سیستم مدیریت و ایجاد تیم تخنیکی سیار براساس 
منوده  قرارداد  با سکتور خصوصی  مبوقع   عرضه خدمات 

است.  
ادارۀ بین املللی مالی تالشهای الزم و رضوری را جهت   
را  پروژه  ساختار  گرفته،  رویدست  پروژه  این  تطبیق 
پیشنهاد منوده و تقاضا برای مزایده را اعالن منوده است. 
روند تطبیق این پروژه مطابق تقسیم اوقات پیش میرود.  

 شاروالی کابل، با مشوره تیم متخصص امور

 و رشایط رسمايه گذاری اداره مالی بین

 املللی، مرصوف سهل سازی طرزالعملهای

 اخذ جوازنامه های ساختامنی اند. اين

 ابتکار سکتور خصوصی را قادر خواهد

 ساخت تا مطابق به يک اليحه بسيط

 کارهای خويش را پيش برده، و در کل به

 سطح ملی و واليتی پروسه اخذ اينگونه

جوازنامه ها را ساده منايد.د
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افغانستان، منحیث یک وسیله مهم در  صندوق بازسازی 
دولت  و  جهانی  جامعه  میان  مساعی  ترشیک  راستای 
بازسازی  های  تالش  در  بهرت  موثریت  برای  افغانستان 
 ٣٣ بدینطرف،   ٢٠٠٢ ازسال  میرود.  بشامر  کشور،  دراین 
متویل کننده بیش از ۶،۴۲ میلیارد دالر را به این صندوق 
تعهد منوده که این صندوق را بزرگرتین منبع متویل کننده 
بودجه دولت افغانستان )هم بودجه عادی و هم بودجه 
انکشافی(، مبدل منوده است. این صندوق از پروگرام های 
ملی، که در اولویت اجندای دولت قرار دارند، و همچنان 
در  اصالحات  اجندای  برای  و  دولت  عادی  بودجه  برای 
انکشافی  ملی  اسرتاتیژی  اهداف  به  نیل  در  پالیسی 

افغانستان سهم فوق العاده دارند، حامیت میکند.

مدیریت

جهانیمنحیث  بانک  توسط  افغانستان  بازسازى  صندوق 
اداره کننده مدیریت میشود. کميته هئیت ادارى متشکل 
انکشاف  بانک  آسيایى،  انکشاف  بانک  جهاىن،  ازبانک 
اسالمى، برنامه انکشافی ملل متحد و وزارت مالیه  میباشد. 
کميته مديريتی بشکل منظم در کابل تشکيل جلسه داده 
تا فعاليتهاى روزمرۀ صندوق بازسازی افغانستان را بازديد 
کنندگان  متويل  کند.  رامنظور  جدید  های  وپروژه  منايد 
مورد  تادر  ميگريند   ربعه جلسه  در هر  متذکره  صندوق 
اين صندوق  کميته رهربی  و  دولت  با  اسرتاتيژى گسرتده 

بحث منايند.

کمک های تمویل کننده گان

مجموعاً ٣٣ منبع متويل کننده در ده سال گذشته در این 
صندوق سهم داشته اند. کمکهاى متويل کنندگان سال به 
سال افزايش يافته، متويل کنندگان جديد آغازبه کمک منوده 
افزايش  خویرشا  سهمگريى  اندازه  سابقه  کنندگان  ومتويل 
داده اند. دليل اصلی سهمگريی کمک دهنده گان طی چند 
سال گذشته موارد ترجيحی انها، که عبارت از تقويت رشد 
ميباشد، بود. براساس قاعده متفق عليه صندوق بازسازى 
افغانستان، متويل کنندگان ممکن بيش از نصف کمک هاى 
ندهند.  اختصاص  انها  ترجيحی  موارد  رابرای  شان  ساالنه 
هدف اين مقررات تضمني اين امراست که صندوق متذکره 

براى متويل »دريچه  بودیجه عادی دولت« که داراى حق 
اولويت میباشد، وجوه کاىف داشته باشد. این قاعده يقينی 
اقالم  برای متويل  افغانستان  بازسازی  که صندوق  ميسازد 
اولویت،  دارای  ملی  های  برنامه  از  حاميت  و  مرصفی، 

بودجه کافی داشته باشد. 

دریچه حمایت از بودیجۀ عادی
۲،۸۸ میلیارد دالر کمک بالعوض

تا اکنون صندوق بازسازی افغانستان ۲،۸۸ ميليارد دالر را 
از طريق بودیجه عادی دولت پرداخته است. عوايد داخىل 
هنوز هم براى برآورده ساخنت مصارف دولت، کاىف منیباشد. 
به همین دلیل صندوق بازسازی افغانستان ازطریق دريچه 
دولت،  اساىس  فعاليتهای  دولت،  عادی  ازبودیجه  حامیت 
بشمول عرضه خدمات مانندمواظبت صحى وتعليم وتربيه، 
فيصد   ۶۰ اينامرکه  نظرداشت  بادر  مینامید.  حامیت  را 
معارف  وزارت  ميدهد،  تشکيل  معلمني  را  ملکی  کارکنان 
بازسازی  صندوق  مجموعى  منابع  فيصد   ٤٠ درمجموع 
افغانستان رابه مرصف میرساند. وزارت هاى صحت عامه، 
امورخارجه، کار و امور اجتامعى و تحصیالت عالی نيز از 
روند. همچنان  این صندوق بشامرمى  گان عمده  گیرنده 
بايد ياد آور شد که منابع دريچه حامیت ازبودیجه عادی 
پوشش ملی دارد که معاشات درحدود ٦٢ فیصد کارمند 
مىنامید.علت  تامني  کشور  واليت   ۳۴ در  را  ملکی  دولتى 
کاهش سهم دريچه حامیت از بودجه عادی بودجه دولت، 
میباشد.  دولت  عملياىت  مصارف  در  ساالنه  ثابت  افزايش 
باوجود اين هم، در يچه حامیت ازبودیجه عادی در حدود 

نصف هزينه هاى غري امنیتى دولت را متويل میکند. 

دریچه سرمایه گذاری

و  اندازه  لحاظ  از  اخري  دريچه رسمايه گذاری در سالهای 
پوشش بگونه فوق العاده رشد منوده است. از سال مالی 
تعهدات  نسبت  گذارى  رسمايه  تعهدات  بدینسو،   ١٣٨٩
تادیات  میزان  است.  يافته  آفزايش  العاده  فوق  کنونی 
رسمایه گذاری های صندوق بازسازی افغانستان ۵۴ فیصد 

انکشاف  ملی  های  برنامه  میباشد.  جوالی  ماه   ۲۲ الی 
دهات مانند برنامه همبستگى مىل، برنامه ملی دسرتسی 
به روستاها، و معارف ازطریق صندوق بازسازی افغانستان 

بطور فوقالعاده حاميت گرديده است.
از  فعال  پروژه   ۲۲ میالدی،   ۲۰۱۳ جوالی  ماه   ۲۲ الی   
دالر  میلیارد   ۱.۸۸ با  افغانستان  بازسازی  صندوق  طریق 

هزینه متویل گردیده است. 
جزئیات مکمل فعالیت های رسمایه گذاری در راپور    

های ربعوار صندوق بازسازی افغانستان را در اين    
صفحه انرتنتی ببنيد:  

www.worldbank.org/artf  
 

/صندوق بازسازی افغانستان چگونه فعالیت 
میکند؟

بانکی  حساب  در  را  خویش  کمکهای  گان  کننده  متویل 
متحده  ایاالت  در  جهانی  بانک  اداره  تحت  که  واحدی 
بازسازی  صندوق  مدیريتی  کمیته  پردازند.  می  دارد  قرار 
افغانستان در مورد تخصیص های پیشنهاد شده در مجالس 
مذکور  تصامیم  که  منایند،  اتخاذ می  را  تصامیمی  ماهوار 
بعداً از طریق موافقت نامه های کمک های بالعوض که 
بین بانک جهانی و دولت افغانستان به امضاء می رسد، به 

وجوه مبدل میگردند.
»دریچه« صورت  دو  طریق  از  شیوه  دو  به  ها  کمک   
منابع  بودجه عادی دولت  از  میگیرند. »دریچه« حامیت 
مالی قسمتی بودجه دولت را به استثنای مصارف امنیتی، 
هر سال فراهم مینامید. دریچه رسمایه گذاری کمک های 
مالی بالعوض را برای پروگرام های ملی انکشافی از طریق 

بودجه انکشافی، فراهم می مناید. 

صندوق باز سازی صندوق بازسازی افغانستان 
افغانستان

این صندوق در ماه اپریل سال 
۲۰۰۲ ميالدی منحيث یک وسيله 

موقت غرض تمویل معاشات 
مامورین ملکی ایجاد گردید. ولی 

اکنون این صندوق به یک ميکانيزم 
عمده از تمویل کننده گان در 

کشور مبدل گردیده، که نه تنها 
مصارف بودجه عادی بلکه برنامه 

هایاستراتيژی انکشافی ملی 
افغانستان را تمویل ميکند. اهداف 

این صندوق قرار ذیل ميباشند:
قراردان بودجه ملی منحيث    •

وسيله کليدی برای ردیف کردن    
برنامه های بازسازی با     

اهداف ملی انکشافی  
ترویج شفافيت و جوابدهی    •

در مورد استفاده از     
کمکهای بازسازی  

کاهش فشار باالی ظرفيت    •
محدود دولت و در عين حال    
تالش برای تقویت تدریجی    

ظرفيتها  
تقویت هماهنگی با تمویل کننده    •

گان  برای تسهيل گفتگوهای    
مالی و پاليسی  
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باغداران زن  
 به پول و اعتامد به نفس دست می یابند

برنامه باغچه سبزی کاری که در چارچوب پروژه ملی باغداری و مالداری از سوی صندوق      •
بازسازی افغانستان تمویل می شود، به توانمند سازی زنان و برابری جنسيتی تاکيد می کند.  

زنان روستایی تشویق می شوند مسئوليت مزارع کوچک شان را به عهده گرفته، برای خانواده     •
های شان درآمد کسب کنند و به خودکفایی برسند.  

این پروژه که در سال۲۰۱۳آغازگردیده، به برنامه دارای اولویت ملی، »برنامه جامع ملی توليد     •
زراعتی و انکشاف بازار«، کمک می کند، تا ظرفيت توليدی و محصوالت زراعتی را بلند ببرد، و نيز    
محصوالت و صحت مواشی بهتر کند. این پروژه با مبلغ ۱۰۰ ميليون دالرآمریکایی ازطرف صندوق    

بازسازی افغانستان حمایت و پشتيبانی می شود.  

بریه نوابی که مادر سه فرزند است از مزرعه کوچک اما ص

رو به رشد سبزیجات خویش در اطراف شهر مزاررشیف 

در والیت بلخ در شامل افغانستان نگهداری می کند. وی 

افتخار می کند که از طریق محصوالت باغچه ای که به 

تازگی کشت شده است، به خانواده اش کمک می کند.

مالداری  و  باغداری  ملی  پروژه  به  او  که  وقتی  از  گوید  می  نوابی  خانم   

که از سوی صندوق  بازسازی افغانستان متویل می شود پیوسته است، درآمد 

خانواده وی ۳۰ در صد افزایش یافته است. هدف این برنامه عبارت از ترویج، 

به کارگیری شیوه های پیرشفته تولید از سوی دهاقین افغان و افزایش توامنندی، 

موثریت و کارایی میباشد. پروژه ملی باغداری و مالداری در جریان ربع اول 

سال ۲۰۱۳ برای ۵۶۴۴ دهقان باغچه سبزی کاری، تخم سبزیجات توزیع منوده 

است. این پروژه همچنان ۶۰۰ کج بیل و آب پاش برای دهاقین اصلی در والیات 

سمنگان، تخار، جوزجان، رسپل، بغالن، قندوز و بلخ توزیع منوده است.

در  مالداری  و  باغداری  ملی  پروژه  مسوولین  از  یکی  جباری،  فهیم  احمد   

باغداری  ملی  پروژه  کاری  باغچه های  سبزی  »بخش  گوید:  مزار رشیف می 

زنان  زیرا  برابری جنسیتی مترکز می کند  و  زنان  توامنندسازی  مالداری روی  و 

تشویق می شوند، مسوولیت مزارع کوچک شان را به عهده گیرند، درآمد کسب 

کنند و به خودکفايی برسند.«

بادنجان  رومی،  بادنجان  کشتزار  به  خاطر  آرامش  با  نوابی هر صبحگاهی   

سیاه، مولی و جواری که روی یک جریب زمین خانوادگی شان رشد می کند، 

رسیدگی می کند. وی می گوید این کار را دوست دارد، زیرا این اکنون منبع 

اصلی درآمد خانواده شان می باشد. شوهرش در آماده سازی زمین به وی کمک 

می کند اما نوابی مسئولیت امور بعدی انرا به عهده میگیرد.

آموزش شيوه های جدید

از سال ۲۰۱۱ تا اکنون، در والیت بلخ حدود ۳۴۰۰ زن در برنامه باغچه سبزی 

و وسایل کشت  نوع سبزیجات  تخم ۱۶  برنامه  این  است.  کاری  شامل شده 

را برای دهقانان زن فراهم می سازد. این زنان همچنان در کورسهای ساحوی 

کشتکاری در باره موضوعاتی مانند کنرتول آفات و فنون بازاریابی، آموزش می 

بینند.

درین آموزش ها )کورسها( که بعد از هر چند هفته یک بار تکرار می شوند،   

زنان در مورد شيوه های ساخنت کود یا مواد ضد آفات آموزش می بینند. نوابی 

به تازگی یاد گرفته است که افشاندن مخلوط ساده ای از مرچ و سیر روی بوته 

بسیاری از این زنان    
خواندن و نوشنت را یاد ندارند، 
اما کار در باغ آنها را مرصوف 
ساخته و اکنون صاحب درآمد 

هستند.

”–صربیه نوابی، دهقان باغچه سبزی کاری، مزاررشيف 

“

های بادنجان رومی از حرشات جلوگیری می کند. وی گفت: »در گذشته، ما از 

مواد کیمیاوی سمی استفاده می کردیم. در درس ها به ما یاد دادند که از راه 

هایی استفاده کنیم که برای خانواده ها و برای مشرتیان مامصئون تر باشد.«

همین  به  است.  کرده  استفاده  خوب  خیلی  ها  آموزش  از  واقع  در  نوابی   

دلیل به تازگی وی در قریه شیر آباد ولسوالی دهدادی مسوول شش گروه از 

دهاقین زن منصوب شده است. هر يک از اين گروه ۲۵ نفر عضو دارد. حاال وی 

بابت سازماندهی و برگزاری کورسهای دهقانی ساحوی که به کمک پروژه ملی 

باغداری و مالداری اجرا می شود، ماهانه ۱۰۰ دالر آمریکایی معاش می گیرد.

نورزيه صدیقی، که مسئوولیت هامهنگی پروژه ملی باغداری و مالداری را در 

آن منطقه به عهده دارد می گوید: »خیلی خوشحامل که با خانم ها کار می کنم، 

چون این کار به زندگی آنها بسیار کمک می کند.« 

نوابی هم با گفته های وی موافق است و می گوید: »بسیاری از این زنان   

خواندن و نوشنت را یاد ندارند، اما کار در باغچه آنها را مرصوف ساخته و اکنون 

صاحب درآمد هستند.«
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پروژه تنظيم آب در مزرعه
۴۱ میلیون دالر کمک بال عوض

مدیریت  تا  شده  ريزی  طرح  طوری  ازمايشی  پروژۀ  این 
منابع آب را در پنج حوزه )مرکزی، رشقی، جنوب غربی، 
تقریبا۱۰۰۰۰ً  دربرگیرنده  که  شامل(،  و  رشقی  شامل 
هکتار زمني میباشد، حامیت وهمکاری مینامید. قراراست 
از  پروژه  این  پوشش  تحت  درساحات  زراعتی  محصوالت 
افزایشیابد. براساس پیشنهادات  طریق استفاده موثر آب، 
بررسی میان مدت این پروژه که در ماه فربوی سال ۲۰۱۳ 
میالدی صورت گرفت، ساختار این پروژه بازنگری گردید تا 
میزان تادیات این پروژه بهبود یافته و فعالیتها ان الی ختم 
بتاریخ ۳۰ ماه جون سال ۲۰۱۴  این پروژه که قرار است 
تکمیل شود.  تغیرات در ساختار این پروژه رسمایه گذاری 
ها را در زیربنا های فزیکی به ۱۶ میلیون دالر کاهش داد.  
هدف پوشش عرصی سازی زیربنا ها از ۵۲۵۰۰ هکتار به 

۱۰۰۰۰ هکتار کاهش داده شد.
در حال حارض ۴۹ شبکه ابیاری که اب الزم زراعتی را   
برای ۸۳۸۹ هکتار زمین فراهم میکند به ۳.۸ میلیون دالر 
 ۷۸۸ که  شبکه  هشت  احداث  کار  است.   شده  تفویض 
هکتار زمین را زیر اب میکند تکمیل شده و کار ۴۱ شبکه 
دیگر که اب الزم را برای ۷۶ ۱ هکتار زمین زراعتی فراهم 

میکند جریان دارد.
همه ۱۷۵ اتحادیه ابیاری بعد از تکمیل مراحل قانونی   
براساس مقرره قانون اب و ابیاری افغانستان ثبت و راجسرت 
چگونگی  از  حامیت  هیئت  حارض  حال  در  اند.  گردیده 
را  پروژه  این  تطبیق  روند  چگونگی  پروژه  این  تطبیق 
بررسی میکنند و در صورت رضورت تغیرات و تصامیم الزم 

رویدست گرفته خواهد شد.

/ پروژه های جاری

پروژه عوامل توليد زراعتی 
افغانستان

۷۴.۷۵ میلیون دالر کمک بالعوض

تکنالوژی  بهبود  غرض  دولت  تالشهای  از  حامیت  جهت 
زراعتی  تولید  عوامل  پروژه  زراعتی  محصوالت  تولید 
افغانستان بتاریخ ۱۷ ماه جون سال ۲۰۱۳ میالدی به ارزش 
عمده  زراعت  سکتور  گردید.  منظور  دالر  ۷۴.۷۵میلیون 
فیصد   ۶۰ که  میرود  بشامر  افغانستان  اقتصاد  رکن  ترین 
نیروی کاری  این کشور را تشکیل میدهد.  در این راستا، 
تقویت ظرفیت نهادی وزارت زراعت، ابیاری و مالداری و 
افزایش رسمایه گذاری ها جهت مصوونیت و اعتبار عوامل 
تولید زراعتی غرض افزایش محصوالت زراعتی نهایت مهم 

میباشد.
از طریق این پروژه ظرفیت الزم نهادی وزارت ارتقا یافته   
تا ان وزارت بتواند به نیازمندی های عوامل تولید زراعتی 
به وجه احسن رسیده گی مناید. در قدم نخست از طریق 
این پروژه مؤثریت اقتصادی و تخنیکی تخم تصدیق شده 
گندم را بهبود میبخشد. در قدم ثانی به دوام تالشها جهت 
ایجاد چارچوب مقرارتی که در جریان مرحله اماده گی این 
روی  رضوری  اقدامات  گرفته،  صورت  کار  ان  روی  پروژه 
ادویه  کیفیت  کنرتول  و  نباتی  قرنطین  های  شبکه  ایجاد 
براساس  اینکه،  سوم  آمد.  خواهد  عمل  به  زراعتی  جات 
نتایج و دریافت های رسوی ساحوی در جریان مرحله اماده 
گی این پروژه، اقدامات الزم غرض بهبود و انکشاف سیستم 
تهیه و توزیع عوامل تولید مبتنی بررضوریات مارکیت برای 
ترتیب  ادویه جات زراعتی پالن کاری  تخم های بذری و 
میگردد.  تدوام این سلسله اقدامات وابسته به حامیت از 
برنامه های ظرفیت سازی برای کارمندان خدمات ملکی، 

دهاقین و تجار میباشد.
افزایش  از:  است  عبارت  پروژه  این  متوقعه  نتایج   
تصدیق  تخم  تولید  افزایش  گندم،  تخم  تکثیر  فکتورهای 
شده گندم، انکشاف لست آفات و امراض قرنطینی ، بهبود 
ازمايش بقایای آفتکشها از منونه های تولیدات زراعتی، و 
جلوگیری از افزایش منونه های که شدیدآ به آفتکشها آلوده 

اند، میباشد

 يک دهقان فلرت يک سيستم فرعی

 آبياری را، که توسط ان دهقانان

 کانال را از کثافات و مواد باقيامنده

 پاک ميکند و جریان آب را مطابق

 به نيازمندی شان عيار ميسازد، نشان

 ميدهد. پروژه تنظيم آب در مزرعه

 در عرصه های استفاده اعظمی از

 آب، جلوگیری از ضياع آب و ترويج

 منودن شيوه های مؤثر آبياری خدمات

 عرضه ميکند. اين پروژه در ساحاتی

 تطبيق ميشود که قبالً در آنجاه پروژه

 اضطراری بازسازی آبياری موفقانه

 تکميل شده، و نيز دهاقین عالقمندی

 بيشرتی را در مورد استعامل بهرت از آب

را نشان داده باشند.د
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صندوق بازسازی افغانستان – 
پروژه انکشاف سکتور انرژی 

افغانستان
۶۰ میلیون کمک بالعوض

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

و مدیریت پروژه با وزارت انرژی وآب، میباشد.
با وجود تاخیر، کار دیزاین تکمیل شده، و اکرثیت مواد   
مورد رضورت مواصلت ورزیده است. کار نصب در حال 
حارض جریان دارد. این پروژه در چوکات وزارت انرژی وآب 
یک واحد جدید راجهت بهبود، موثریت ورصفه جویی برق 
ایجاد مینامید. یک مشاور غرض تطبیق برنامه اگاهی دهی 
عامه برای رصفه جوی برق استخدام گردیده که قرار است 
ادامه  میالدی  سال ۲۰۱۴  ماه جوالی  الی  مشاور  این  کار 
برنامه  یابد.  همچنان یک قرار دادی دیگر غرض تطبیق 
گردیده  استخدام  برق  عملی چگونگی رصفه جویی  های 
است. ساختار این پروژه در این اواخر بازنگری شده و الی 

۳۱ ماه جنوری سال ۲۰۱۵ میالدی متدید گردیده است.  

پروژه دهليزمنابع افغانسان
۷۰ میلیون دالر کمک بالعوض

افغانستان  تا  میکند  فراهم  انرا  زمینه  بالعوض  کمک  این 
جهت  را  الزم  ابزار  و سخت  ابزار  نرم  های  زیربنا  بتواند 
انکشاف صنایع استخراجی جهت رشد همه جانبه اقتصاد 
این کشور بکار بربد.  این کمک بالعوض باالی چهار عرصه 
متمرکز است )الف( اماده گی برای رسمایه گذاری در عرصه 
منابع که شامل حامیت رسمایه گذاری  زیربناهای دهلیز 
خصوصی، بازسازی رسکها و حفظ و مراقبت رسکها میباشد 
)ب( بخش معیشت بشمول فراهم اوری زمینه اموخنت از 
همچنان  و  داخلی  مواد  استفاده  افزایش  جهت  یکدیگر 
تبادل تجارب و اموخنت از مهارت های یکدیگر )ج( بخش 
محیط زیست و تاثیرات اجتامعی بشمول شناسایی زمین 
مورد نیاز و حامیت از اماده ساخنت ان برای تطبیق پروژه 
محلی  انکشافی  های  موافقتنامه  تطبیق  همچنان  و  ها 
)د( تقویت  توامنندی همکاری ها میان سکتور دولتی و 
راستای  در  دولتی  غیر  موسسات  از  حامیت  و  خصوصی 

حساب دهی، تطبیق پروژه و اگاهی عامه.

مشخصاً هدف این کمک بالعوض بدست اوردن موارد   

ذیل میباشد:
و  دولتی  )مشرتکاً  مختلط  ویا  دولتی  گذاری  رسمایه   .١
خصوصی( باالی پنچ پروژه زیربنایی بزرگ تا از این طریق 
های  کار  برای  زمینه  و  داده شده  انتقال  نیاز  مورد  مواد 
های  گذاری  رسمایه  بعدی  مرحله  اغاز  از  قبل  بازسازی 

صنایع استخراجی مهیا گردد.
٢. زمان سفر برای مردم و انتقال مواد استخراجی باید به 

احد اقل در شاهراه های کلیدی کاهش داده شود.
گذاران  رسمایه  رضورت  براساس  ماهر  کار  نیروهای   .٣
این  مستقیم  های  کار  فیصد   ۸۰ الی   ۷۰ تا  گردد  فراهم 
سکتور برای مردم محل مهیا شده و ۵۰۰۰۰ الی ۸۰۰۰۰ تن 
در سالهای نخست درصورت رسمایه گذاری کافی و زمان 

معیین استخدام گردند. 
٤. فواید الزم برای گسرتش اقتصاد در سطح مرکز و محالت 
برای کمپنی های داخلی فراهم گردد تا انان حد اقل ۱۵ 
اقالم مورد نیاز و خدمات دریای امو و عینک را برعالوه 

۵۰ فیصد )ارزش( مواد مورد نیاز و خدمات را مهیا منایند.
جهت  شده  پیشنهاد  های  مسیر  در  زمین   استمالک   .٥
اعامر رسک، ایجاد خط ریل، و مسیر انتقاالت از طریق طی 

مراحل قانونی صورت گريد.
٦. موافقتنامه های انکشافی محل غرض ترشیک مساعی 
و همکاری در چارچوب رسمایه گذاری های بزرگ معادن 

استخراجی صورت گیرد.
این برنامه قرار است از ماه دسمرب سال ۲۰۱۳ میالدی   

اغاز و در ماه دسمرب ۲۰۱۸ میالدی تکمیل شود.

صندوق بازسازی افغانستان–
مرحله دوم پروژه اصالحات 

سکتور عدلی و قضائی 
افغانستان

۸۵،۵ میلیون دالر کمک بالعوض 

هدف پروژه عرضه خدمات عدلی برای افغانستان افزایش 
قانونی میباشد.این پروژه  از خدمات  استفاده  دسرتسی و 
تالش میورزد تا پروگرام اولويت دارنده ملی دولت را تطبیق 
جهت  را،  نظام  دهد،  کاهش  را  »انتقال«  تاثیرات  مناید، 
قرار  پایدار  مسیر  یک  در  مدت،  دراز  نتایج  به  دستیابی 
پروژه  این  بخشد.  بهبود  را  عرضه خدمات  روند  و  دهد، 

وجوه مالی برای فعالیت هایی چون: )الف( ارتقاء ظرفیت 
نهاد های حقوقی جهت فراهم اوری هر چه بهرت خدمات 
تقويت پوشش و کيفيت مساعدت  کليدی حقوقی، )ب( 
حقوقی، )ج( افزایش دسرتسی مردم به معلومات حقوقی 
و تعلیامت حقوق مدنی، )د( بهبود اداره و فراهم منودن 
خدمات حقوقی توسط نهاد های مرکزی عدلی، و )ه( ایجاد 

ظرفیت مدیریت پروژه.
گسرتش   )١( شامل:  پروژه  این  کلیدی  های  شاخص   
ارتقای   )٢( حقوقی،  خدمات  عرضه  کيفيت  و  پوشش 
 )٣( کننده خدمات حقوقی، و  نهاد های فراهم  مؤثریت 
تقویت هر چه بیشرت پاسخگویی عرضه کننده گان خدمات 
حقوقی، میباشد. این پروژه از ٣١ ماه می بدینسو در حال 
اند ازسرته  ادارات تطبیق کنندهء آن عبارت  اجرا میباشد؛ 
محکمه، وزارت عدلیه  و لويه څارنوالی میباشند. دستاورد 
های متعدد در بخش های مختلف این پروژه بدست امده 
گردیده،  تکمیل  کامالً  زیربنای  کارهای  تطبیق  شامل:  که 
برای  منابع برشی  مدیریت  برای سرتاتیژی  وظایف  الیحه 
پالنهای  دارد،  قرار  بحث  تحت  قضایی  موسسات  متامی 
قرار  بررسی  و  غور  تحت  حارض  حال  در  گذاری  رسمایه 
اینده  در  حقوقی  کمکهای  چارچوب  انکشاف  داشته، 
نزدیک به قراردادی سپرده میشود، پروسه تطبیق اصالحات 
خدمات ملکی در لویه څارنوالی مطابق پالن پیش میرود، 
کار روی تدوین چارچوب مقرارتی سه مرحله یی اصالحات 
دارد  قرار  با رشکا و همکاران تحت بحث  در حال حارض 
نیز  قضایی  موسسات  همه  اموزشی  نیازمندی  ارزیابی  و 

جریان دارد.

پروژه ارتقاء ظرفيت جهت بهبود 
خدمات عامه افغانستان

١٠٠ میلیون کمک بالعوض

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

کلیدی که مسئوليت پروگرام های اولويت دارنده را بدوش 
دارند، حامیت مینامید.

این کمک بال عوض برای متويل فعاليت ها که شامل:   
)١( فراهم منودن کمک های تخنیکی برای تهیه و تطبیق 
پروگرام های ظرفیت سازی، )٢( استخدام ٢٤٠٠ کارمند  در 
های  رياست  اول(،  )بست  عمومی  رياستهای  های  بست 
)بست سه  کدر مسلکی  و  دو(،   )بست  وظايف مشرتک 
ستاژ  برنامه   )٣( خانه های مشخص،  وزارت  در  و چهار( 
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.
خدمات  و  اداری  اصالحات  کمیسیون  و  مالیه  وزارت   
ملکی مشرتکاً این پروژه را تطبیق میکنند. پروژه متذکره از 
زمان اغاز در ماه جنوری سال ۲۰۱۲ میالدی به دستاوردهای 
زیاد نایل امده است.  اکرثیت پالیسی های عملیاتی توسط 
برای حصول  درخواست   اولین  و  گردیده  تصویب  دولت 
وزارت  توسط  که  اصالحات  تطبیق  جهت  پروژه  حامیت 
بورد تصمیم  توسط  اواخر  این  در  بود  ارایه شده  زراعت 
گیری این پروژه منظور گردید. برنامه ارتقای ظرفیت برای 

 از قريه کلو، که در نزديکی حاجی

 گک موقعيت دارد، منظره معدن

 سنگهای آهن حاجی گک به

 مشاهده میرسد. پروژه دهليز

 منابع افغانستان اين کشور را قادر

 خواهد کرد تا با انکشاف صنايع

 استخراجی عواید فراوان اقتصادی

 بدست اورد. باشنده های قريه جات

 همجوار منتظر استخراج اين معدن

 بوده تا برای انها فرصتهای اشتغال

 و سهولتهای يک زنده گی بهرت

مهيا شود. د

نتایج حامیت الزم را غرض تطبیق اصالحات در سه رده به 
وزارتخانه ها فراهم مینامید که بلندترین آن رده سوم است 
و این سطح وزارتخانه های متقاضی را به تطبیق نتایج و 

اصالحات بیشرت مکلف میسازد.
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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.

پروژه برق کابل، ایبک و مزار 
شریف

۵۷ میلیون دالر کمک بالعوض

این پروژه بتاریخ ۳۱ ماه مارچ سال ۲۰۱۳ میالدی تکمیل 

شد.

برای  کیفیت  با  و  مطمنئ  برق  تامني  پروژه  این  هدف 
و  ایبک،  کابل،  شهرهای  نظر  مورد  درساحات  مشرتکین 
١٧ماه  بتاریخ  سوم  بار  برای  پروژه  این  بود.  مزاررشیف 
جون ٢٠١٢ متدید گردید، که دوره کلی پروژه را به ۳۹ ماه 
اين وقت کافی را برای تکميل فعاليت های  اضافه منود. 
باقيامنده پروژه و زمينه برای تکميل نهایی هدف انکشافی 

این پروژه را مهیا منود.
البته  تکمیل گردیده،  کابل  برق در  بازسازی شبکه  کار   
فعاليت  برای  اجازه  گرفنت  مشکالت  که  حالیست  در  این 
ساختامنی از شاروالی کابل، نهادهای ديگر و مالکني زمني، 
و خريداری پايه ها سبب کندی پروسه گرديده بود. نگرانی 
جهت  را  الزم  توانایی  ترانسفرمر  زیرا  داشت  وجود  های 

فراهم اوری برق مورد نیاز نداشت.
این پروژه بتاریخ ۳۱ ماه مارچ سال ۲۰۱۳ میالدی بعد   
از تکمیل اکرثیت کارهای سب ستیشن مزار رشیف تکمیل 
مواد  نتوانست  رشکت  برشنا  دافغانستان  ازاینکه  گردید. 
مورد رضورت را بوقت و زمان توافق شده فراهم مناید کار 

نصب ان به ان رشکت واگذار گردید.
ترسيع  ایبک  و  رشیف  مزار  های  ستیشن  سب  کار   
نرسیدن  و  تجهيزات  از  به علت خرابی بعضی  يافته ولی 
مواد ساختامنی به ايبک، تا هنوز کار اين پروژه نا تکميل 
مانده و به د افغانستان برشنا رشکت تسليم نشده. در حال 
حارض وزارت اب و برق برای رسیده گی به این معضل در 

جستجوی راه حل میباشد. 

پروژه ملی باغداری و مالداری
۱۰۰ میلیون دالر کمک بالعوض

این پروژه در ماه جنوری سال ۲۰۱۳ میالدی با هزینه۱۰۰ 
بود،  اولی  کمک  دالر  میلیون   ۵۰ شامل  که  دالر  میلیون 
اغاز گردید. این پروژه در برآوردن هدف عمومی افزایش 
حاصلخیزی و تولیدات عمومی محصوالت باغداری و بهبود 
در تولیدات مالداری و صحت حیوانی، کمک خواهد کرد. 
اساس  به  هدف  این  به  رسیدن  جهت  تخنیکی  سرتاتیژی 
آرایه خدمات ترویجی و حامیه از رسمایه گذاری از طریق 

سیستم های پیرشفته میباشد.
تولیدات  )الف(  میباشد:  بخش  سه  دارای  پروژه  این   
)ج(  حیوانی  صحت  و  مالداری  تولیدات  )ب(  باغداری 
فعالیتها  این  تخنیکی.  حامیت  و  برنامه  تطبیق  مدیریت 
در۱۰۰ ولسوالی در گذشت زمان با در نظرداشت وضعیت 

ساحه  در ۲۲ والیت تطبیق خواهد شد.
هدف پروژه ترویج منودن شيوه های پیرشفته زراعتی   
توسط دهاقین مورد نظر پروژه با تطبیق تدریجی سیستم 
خدمات زراعتی توسط دهقان و حامیت از رسمایه گزاری 
میباشد. ارایه خدمات توسط دهاقین زمینه را برای افزودن 
مورد  خدمات  منودن  تعیني  در  دهقان  عملی  سهمگیری 
نیاز و خود ارایه خدمات، فراهم میسازد. اين پروژه اندازه 
خواهد  تقویت  نیز  را  دهاقین  برای  مستقیم   مساعدت 
بخشید. لذا هدف این است تا پایداری، موثریت و قابليت 

انکشاف کند.
هدف پروژه ملی باغداری و مالداری این است که در   
نتایج کلیدی ذیلبدست  پروژه  این  مرحله آخر شش سال 
مناسب  های  شیوه  را  نظر  مورد  دهاقین   ۹۷۵۰۰۰ اید: 
باغداری آموزش داده شده، آن را اموخته و مفاد انرا بطور 
درست درک منوده است، ۶۰۰۰ هکتار باغ بصورت مستقیم 
باغ  هکتار   ۸۰۰۰ است،  شده  بازسازی  مستقیم  غیر  یا  و 
های  نهال  میزان  فیصد   ۷۰ با  انگور(  باغ  )بشمول  جدید 
سازی،  چيله  تاکستانها  هکتار  گردیده،۸۰۰  احداث  زنده، 
در ۵۰۰ هکتار زمین های خشک با ذرع )پسته( احداث، 
۲۰۰۰۰ واحد های تولید سبزیجات ایجاد،۵۰ فیصد دهاقین 
مورد نظر مالداری  پیامهای الزم را در امور مالداری عملی 
تحت  ساحات  در  بروسیلوزس  مرض  فیصد   ۷۵ و  منوده، 

پوشش پروژه کاهش یافته است.

تحت بخش تولید باغداری الی تاریخ۳۰ ماه جون سال   
۲۰۱۳، پروژه ملی باغداری ومالداری در حدود ۱۲۰۴ هکتار 
باغ های جدید در جریان کمپاین بهاری احداث منوده که 
دستاورد  اینیک  میباشد.  جدید  والیات  در  ان   فیصد   ۶۰
خیلی چشمگیر میباشد زیرا این رقم ۲۴۰ فیصد دستاورد 
و  میدهد  نشان  را  میالدی   ۲۰۱۳ سال  شده  تعین  هدف 
قرار است در کمپاین خزانی، ۸۰۰ هکتار دیگراحداث شود.  
دست آوردهای چشمگیر مشابه در عرصه بازسازی باغها 
نیز صورت گرفته که در شش ماه اول امسال ۱۰۰۰ هکتار 
در مقایسه به ۱۴۰ هکتار هدف تعیین شده سال ۲۰۱۳ 
تولید  های  واحد   ۸۰۷۵ احداث  و  است،  شده  بازسازی 

سبزیجات در مقایسه۸۰۰۰ هدف سال جاری میباشد.
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