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 مارچ ٢١، که در ٢٠٠٨ی در همان سال است، بطور مثال سال مالی تقويمی نمايانگر آغاز سال مال
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 فشرده استراتيژی
  

 و استقرار يک دولت منتخب دموکراتيک ، افغانستان آغاز به ٢٠٠١پس از اخراج رژيم طالبان در اواخر سال   زمينه انکشافی
با وجود آنکه پيشرفت های قابل توجهی صورت گرفته است ، بازسازی کشور . روند بازسازی و انکشاف نمود

هاد های شديدأ ضعيف دولتی و تا حدودی هماهنگی غير موثر از حمايت در سازش با کشمکش موجود، ن
در نتيجه، افغانستان کشوری به کمترين ميزان انکشاف، با شيوع . مساعدت کننده های بين المللی، بوده است

بااليی از فقر، شاخص های ضعيف اجتماعی، حدوسط پايين عايد سرانه محصول ناخالص داخلی، زيربناها و 
عالوه بر اين، ناامنی گسترده، بيکاری، و . ای ضعيف، و خاليگاه های وخيم قوای بشری، باقی مانده استنهاده

افغانستان ، يک  توافقنامه. گام های کندتالش ها برای بازسازی، بهبودی مسلسل اش را به مخاطره می اندازد
ای ان (استراتيژی انکشاف ملی افغانستان موافقت نامه بين المللی ميان دولت افغانستان و شرکای انکشافی آن و 

هر دو، در اهداف انکشافی پانزده ساله و اعالميه کمک پاريس در رابطه به موثريت مساعدت ها، ) دی اس
. هر دو شامل يک سلسله از اهداف و معيارهای برای نظارت از پيشرفت کلی، ميباشد. اساس گزاری شده است

متشکل از اعضای دولت و شرکای انکشافی آن ، که برای چهار بار در يک بورد مشترک هماهنگی ونظارت ، 
افغانستان و استراتيژی انکشاف ملی، بشمول تصاميم بر اعمال اضافی  سال بخاطر نظارت بر اجرای توافقنامه

 .يا اصالحی  مورد نياز برای دستيابی به اهداف کلی، مالقات نمايند، تشکيل داده شود
  

استراتيژی 
   دولتانکشافی

ديد کلی دولت ، قسميکه در استراتيژی انکشاف ملی افغانستان بوضاحت بيان گرديده است، به تحکيم صلح و 
منظور کاهش فقر و دستيابی به رفاه از طريق رشد موکراتيک و منصفانه نهادها، و بثبات از طريق  روندهای د

  .  ميباشدترده و عادالنه اقتصادی، گس
حکومتداری، حاکميت ) ب(امنيت؛) آ: (افغانستان متشکل از سه رکن اساسی استاستراتيژی انکشاف ملی 

استراتيژی انکشاف ملی افغانستان نشان می دهد که . انکشاف اقتصادی و اجتماعی) ج(قانون، و حقوق بشر، و 
ماعی رکن انکشاف اقتصادی و اجت. پيشرفت در تمامی جوانب برای کاهش فقر و ارتقای رفاه، مورد نياز است

کشاورزی و انکشاف دهات؛ آموزش و پرورش، فرهنگ، جوانان و رسانه ها، : شامل بخش های زير از قبيل
انرژی، آب و آبياری؛ صحت و تغذيه؛ استخراج معادن، توسعه  سکتور خصوصی؛ پناهنده گان ، بازگشته 

و ارتباطات؛ و انکشاف گان، و بيجا شده گان داخلی؛ حمايت اجتماعی؛ ترانسپورت ؛ تکنولوژی اطالعات 
استراتيژی انکشاف ملی افغانستان فعاليت های ضد فساد، رشد ظرفيت ها، مبارزه با مواد مخدر . شهری، است

ی، و همکاری های منطقه ای به عنوان نگرانی های مهم موضوعات مشترک، جندر، محيط زيست، برابری 
 بين مشاغل، توليد، و بازار، نيز به عنوان وسايل عمده انکشاف دهات، و به ويژه رابطه. را نيز شناسايی ميکند

 .ای بخاطر کاهش فقر گسترده، ديده می شود
  

 استراتيژی
انکشافی دولت 

  )ادامه دارد(

روند استراتيژی انکشاف ملی افغانستان شامل آماده سازی استراتيژيهای وزارت خانه ها و سازمان ها و برنامه 
روند .  جزييات استراتيژيهای اولويت بندی شده و مخارج سکتوری، ميباشدهای انکشافی واليتی و همچنين

به   همه جانبه نيمه داخلی و ساير اشخاص هایتمشور توسط ينتيژی انکشاف ملی افغانستان همچناسترا
استراتيژی انکشاف ملی افغانستان به عنوان يک رساله کامل استراتيژی کاهش توسط بورد .  بوداطالع رسيده

 . به تصويب رسيد٢٠٠٨يوی بانک جهانی و صندوق وجهی بين المللی در جون اجرا
  

 بانک انکشاف
  آسيايی

) (ADB 
 استراتيژی 
  انکشافی

،  به طور کامل دريک رديف با اولويت ٢٠١٣-٢٠٠٩، )سی پی اس( افغانستان استراتيژی مشارکت کشوری
سرمايه گذاری های در حال . فغانستان قرار داردها و با نتايج طرح ريزی شده، استراتيژی انکشاف ملی ا

جريان و آينده بانک انکشاف آسيايی برای حمايت از رشد اقتصادی در افغانستان ادامه خواهد داشت، بنابراين 
به درخواست دولت، و در تطابق با .  توسعه اقتصادی و اجتماعی و کاهش فقر در کشور کمک می نمايددر

، کمک  های بانک انکشاف آسيايی به افغانستان تمرکز خود را ٢٠٢٠آسيايی تا سال استراتيژی بانک انکشاف 
استراتيژی چارچوب نتايج . برروی اولويت های تعداد محدود از بخش ها و زير بخش ها، ادامه خواهد داد

 افغانستان، افغانستان ومعيارهای استراتيژی انکشاف ملی  منعکس کننده سطح باالتر توافقنامهمشارکت کشوری
  .  دنبا کمک بانک انکشاف آسيايی که در زمينه های نتايج انکشافی زير کمک مينمايد، ميباش

بهبود جاده ها و زيرساخت های انرژی، و همچنين پشتيبانی برای کشاورزی در افغانستان و بخش  •
کمک  % ٩ به تناسب حداقل) جی دی پی(منابع طبيعی ، که در رشد حد وسط توليد ناخالص داخلی 

  ميکند؛ 
حلقه يی افغانستان، که پيوند دهنده ارتباطات با کشورهای همسايه خواهد های نوسازی مقدماتی جاده  •

 به  که اين باعث افزايش در سرعت سفر ، تکميل خواهد گرديد،٢٠٠٩بود، عمدتا در پايان سال 
ی داخلی و منطقه ای تا  کيلومتر در ساعت در جاده ها٥٠ کيلومتر در ساعت به ٣٥طور متوسط از 
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   ميگردد؛ ٢٠١٢سال  
 درصد از خانواده های روستايی، دستيابی به انرژه ٢٥ درصد از خانواده های شهری و ٦٥حداقل  •

   پيدا خواهند کرد؛ ٢٠١٠برقی تا سال 
 صورت خواهد ٢٠١٠ تا سال ٢٠٠٥وسعت و گسترش در سطوح آبياری در منطقه از سال % ٢٠ •

در صادرات محصوالت % ٩درمحصوالت کشاورزی و % ٦زايش ساالنه گرفت، که منجر به اف
  کشاورزی، ميگردد؛ 

 به شما در  هاسرمايه گذاری های کلی در همکاری های منطقه ای، تسهيل تجارت، ونوسازی جاده •
 ١٢ به ٢٠٠٥ در سال دالر ميليارد ٤٫٧$ افزايش ارزش رسمی تجاری با کشورهای همسايه از 

  ، کمک خواهد کرد، و ٢٠١٦ال  در سدالرميليارد 
اطالعيه ها سرمايه / محيط زيست بهتربرای سرمايه گذاری بخش خصوصی، همراه با مصوبات  •

 درصد ٤گذاری های بخش خصوصی، کمک درتضمين افزايش سرمايه گذاری بخش خصوصی از 
 .يکند م٢٠١٠ ٪ از توليد ناخالص داخلی در سال ٦، به ٢٠٠٥از توليد ناخالص داخلی در سال 

  
سکتور ها و 

  موضوعات ارجح
 توضيح داده شده ٦سکتور ها و موضوعات ارجح بانک انکشاف آسيايی به جزئيات در نقشه جاده ها درضميمه 

  . است
  سکتورها
 منابع انرژی مانند نيروی برقی  نهادیاز جمله توليد نيروی برق، انتقال، و توزيع؛ انکشاف(انرژی  •

  ؛ ) وسط؛ و تجارت منطقه ای در زمينه انرژیآبی خيلی کوچک، کوچک، و مت
با تمرکز بر بازسازی و ساخت جاده ها و راه های آهن داخلی، که شامل (حمل و نقل و ارتباطات  •

  ؛ )ارتباط با کشورهای همسايه ميگردد
  ؛ و )از جمله آبياری و مديريت منابع آب و زير بنا های بازار کشاورزی(کشاورزی و منابع طبيعی  •
  ). با تمرکز بر مديريت منابع عمومی( داری حکومت •

  
  موضوعات

  مبارزه با مواد مخدر  •
   اجتماعی و انکشاف جندر •
  حکومتداری •
  توسعه بخش خصوصی •
 همکاری منطقه ای •
  

 ١٫٣تعهد به کمک مبلغ ، بانک انکشاف آسيايی م٢٠٠٦در کنفرانس بين المللی حمايت از افغانستان در جون    محفظه مالیتامين
با درنظر داشت اين تعهد، بانک .  در حمايت از بازسازی و انکشاف بيشتر افغانستان گرديدالررد دميليا

البته پس از اياالت متحده ، (انکشاف آسيايی در رده پنجمين بزرگترين کمک کننده افغانستان قرار گرفته است 
  ). بريتانيا ، بانک جهانی و کميسيون اروپايی

 ساله ٦کشاف بين المللی به کمک پس از کشمکش، افغانستان آغاز به يک مرحله به دنبال رويکرد انجمن ان
 ميگردد، می ٢٠١٠-٢٠٠٩خارج از کمک های استثنايی پس از کشمکش که شامل سهميه اختصاصی دو ساله 

ايی برای اين دوسال افغانستان سهميه نظر به فعاليت های که انجام می دهد، با مبلغ اضافی قسم کمک استثن. کند
و )  مليون دالر در سال٢٠٠(مبلغ اضافی از سهميه اختصاصی صندوق انکشافی آسيايی . دريافت خواهد کرد

متناسب باافزايش در عمليات های صندوق انکشافی آسيايی در نتيجه عملکرد بازپرسازی صندوق انکشافی 
 ٢٨٥٫٣٧يا ( ميليون دالر ٥٧٠٫٧٣ مبلغ ٢٠١٠-٢٠٠٩سهميه افغانستان برای سال های . ، خواهد بودآسيايی

  .  می باشد) ميليون دالر در سال
 کاهش می يابد، تا اين که  ایبه تناسب) ٢٠١٤-٢٠١٣ و ٢٠١٢-٢٠١١( سال های بعدیسهميه افغانستان برای

. عيين گرددتف آسيايی، سهميه صندوق انکشافی آسيايی از طريق سيستم منظم سهميه نظر به فعاليت بانک انکشا
 .ون دالر درسال تعيين گرديده است ميلي٢٥٠ بمقدار حداقل ٢٠١٢ و ٢٠١١ف برنامه ريزی، سهميه برای اهدا

  
تامين محفظه مالی 

  )ادامه(
در توافق با چارچوب کمک بالعوض صندوق انکشافی آسيايی، بانک انکشاف آسيايی، تناسب کمک های 

که آخرين تجزيه و تحليل بدهی های پايدار يقسم. ساس خطرات بدهی تعيين ميکندبالعوض به افغانستان را برا
نشان می دهد که افغانستان در سطح باالی از خطرات بدهی قرار داشته، بنابرين سهميه صندوق انکشافی 

همانطور . کمک های بالعوض خود را تا آينده قابل پيش بينی ادامه خواهد داد% ١٠٠آسيايی برای افغانستان 
 تخفيف با پيشنهاد وضعيت پس از کشمکش در افغانستان نوع آمده، هيچ که در چارچوب کمک های بالعوض
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 .خواهد گرديدنمنظور 
  

استراتيژی انکشاف ملی افغانستان و بورد مشترک هماهنگی و نظارت، دست کم بايد در سه /افغانستان توافقنامه  مشارکتترتيبات 
 استراتيژی انکشاف ملی افغانستان، و در ،انافغانست ماه يکبار برای نظارت بر پيشرفت در اجرای توافقنامه

محدوديت های ساير يا استراتيژی، و مشکالت وباره اولويت های در حال ظهور و يا تغييرات الزم در 
کميته هماهنگی حکومت، با حمايت کميته . دنمورد مالحظه قرار بدهآنها را  و  نمودهاجراييويی را شناسايی

افغانستان، مسئوليت اوليه  کن استراتيژی انکشاف ملی افغانستان و توافقنامههای دائمی برای هر يک از سه ر
شمول گزارش در مورد افغاستان ، ب برای نظارت بر اجرای استراتيژی انکشاف ملی افغانستان و توافقنامه

ته عالوه بر کمي.  معيارها و همچنين هسته اصلی اهداف سياست های اقتصادی اين کشور استجهتپيشرفت به 
 مساعدت های کمک کننده های حکومتی سکتوریليه گروه کاری را بمنظور اثر هماهنگی حکومت، وزارت ما

گروه کمک کننده های مشورتی خارجی . ايجاد می نمايد، که تمرکز باالی توازن با اعالميه پاريس داشته باشد
ماموريت مساعدت . می نمايندبرای درميان گذاشتن مساعدت های کليدی و موضوعات مشارکت مرتبا ديدار 

جلسات ويژه را بخاطر بحث درمورد امنيت، انکشاف وهماهنگی ) يوناما(سازمان ملل متحد در افغانستان 
 .مسائل بشردوستانه احضار می نمايد

  
خطرات و کاهش 

  عمليات
زی و بدتر شدن اوضاع امنيتی، از جمله شورش گسترده و افزايش جرم، بزرگترين خطردر برابر بازسا

 تيره گی های ،اقتصاد مواد مخدر ، با پيوند هايش که با شورش و جرم دارد. انکشاف افغانستان پنداشته ميشود
 تمام اينها از جمله چالش های عمده در برابر بازسازی اقتصاد کالن و خطرات مربوط به شرايط مالی جهانی

 از جمله بهبود ارائه خدمات دولتی و در حالی که ادامه توسعه اقتصادی و اجتماعی،. محسوب ميشوند
امنيت ضعيف اما هنوز هم ، تحت شعاع قرار ميدهدفرصتهای شغلی گسترده تربسياری از علل درگيری ها را 

عالوه بر سرمايه گذاری در زيربنا های .  تالش های انکشافی را بمخاطره می اندازدموثريتدستيابی و 
 ظرفيتی جهت بهبود بخشی موثريت رتقایی به تهيه پشتيبانی نهادی و ااقتصادی افغانستان، بانک انکشاف آسياي

  .انکشافی، ادامه خواهد داد
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  روند فعلی ، مسائل، و محدوديتها: توسعه چارچوب   .١
  

  درگيری و مسايل امنيتی   .الف
  
 و آواخر سال  ١٩٧٨جنگ و منازعات داخلی منتج به مرگ و مير بيش از يک ميليون افغان در بين سال های   .١

 به کشور های  پناهنده افغانيک سوم از جمعيت.  گرديد، و بيشتر از يک ميليون يتيم و معلول را به جا گذاشت٢٠٠١
بسياری از روستاها و ديگر مناطق شهری ويران .  گرديدند وبيجا بسياری ديگری که از خانه ها خود آوارهو شد، خارجی
 جنگ،  ها حاصل سالو.  منفجر نشده، توليدات کشاورزی را محدود ساختمات مه سايرو مين های زمينی وگرديد، 

 بسياری از زيربناها اساسی افغانستان از جمله مکتب ها، کلينيک ها، جاده ها، پل ها، منابع آب، سيستم های آبياری، شبکه
گسترده بسياری از زيربناهای تخريب . آموزش و پرورش نسل جوان افغان دچار اختالل گرديد.  برقی را تخريب نمودهای

اقتصادی و اجتماعی افغانستان، با فقر ديرينه موجود از پيش، اوضاع بازسازی و انکشاف بيشتر را در کشور وخيم تر و 
  .  محدود تر می ساخت

 در راستایی پيشرفت پايدار ، پيشرفت های قابل توجه در اساس گزاری بنيادها برا بدينسو٢٠٠١از سال   .٢
 و حمايت بين المللی در ، اداری فعال تاسيس گرديد، يک ساختارانتخابات برگزار گرديد.  استداده شدهری انجام داحکومت

 ٧٠٠٠٠با وجود چنين پيشرفت ها و موجوديت تقريبا . آموزش دوباره و حرفه ای سازی اردو و نيروی پوليس کمک ميکند
 هم افغانستان از ادامه و در بعضی نقاط افزايش ناامنی بعلت ، هنوز٢٠٠٨نيروهای بين المللی نظر به احصايه سپتمبر 

از . تجديد فعاليت طالبان و عناصر ديگر ضد حکومت و همچنان حضور گروه های ديگر مسلح غيرقانونی، رنج می برد
ته درين الب. است بود، گسترش پيدا کرده  گرديدهشورشيان پاکحضور  از  ساحات که قبٌالدر، ناامنی  بدينسو٢٠٠٥سال 

ساحات گروه های مسلح با استفاده از ترور کارمندان دولتی و نظامی؛ دستگاه های انفجاری جاسازی شده در موتر و 
جاسازی شده در بدن افراد که کارمندان دولتی، کارمندان نظامی داخلی و بين المللی، کارمندان انکشافی داخلی و بين المللی، 

 را ناامنی  افراد،نان مردمان ملکی را مورد هدف قرار داده، وبا آدم ربايی و سربريدناشخاص قراردادی و مشاورين و همچ
 حکومت نقش مهم را توانايیکلی ناامنی و تضعيف اعتماد به چنين تاکتيک ها در پخش حس . درين ساحات افزايش ميدهند

ت، فساد و ناامنی کمک می ار در افزايش جنايعالوه بر اين، حجم اقتصاد مواد مخدر و توليد و قاچاق مواد مخد. ايفا ميکند
  . نمايد

ناامنی تالش های بازسازی را تهديد می نمايد، زيرا ناامنی دسترسی به جمعيت ساکن که در مناطق ناامن زندگی   . ٣
مراجع تمويل می کنند را، محدود ميسازد، و مشکالت را برای حکومت در زمينه توسعه خدمات عامه، مصرف کمک های 

 صرف بخاطرنده در بخش های امنيتی و نظامی درعوض فعاليت های انکشافی مرکزی، افزايش در مصارف پروژه ها کن
 ايجاد دشواری در استخدام قرارداد امنيتی، محدوديت عالقمندی داوطلبان در قراردادهای بازسازی، هزينه بيشتر به مسايل

و . که آماده کار در افغانستان هستند را، ايجاد می کند) ور از وطنبشمول افغان های د( بين المللی و مشاورين کننده های
ناامنی گسترده و . همچنين حمايت مردمی را از کارمندان دولتی و کارمندان نظامی و ملکی بين المللی کاهش ميدهد

 . روزافزون توجه بيشتر را برای اقدامات مناسب برای کاهش خطرات جلب کرده است

   اقتصادی کاهش فقر و رشد  .ب

ی قرار  جهان های بشری در افغانستان، در بين پايينترين ميزانشاخص های انکشاف: فراگيری و آسيب پذيری فقر   .٤
.  د، استن موقيعت دار١ فقير، محصور در خشکی و جنگ زده که در افريقای نهايتد کشورها، و قابل مقايسه با تنها چندارد

 با کيفيت مواجه است، ارقام بدست داشته يک تصوير سوابق ان به شدت توسط فقداناگر چه اندازه گيری فقر در افغانست
                                                 

.  نمی گردد٢٠٠٧به دليل داده های احصايوی غير قابل اعتماد و ديروزين، افغانستان شامل فهرست انکشاف بشر، در برنامه انکشافی ملل متحد  ١
 احصايوی گوناگون که برای افغانستان تهيه گرديده، هر چند افغانستان از جمله پايينترين کشور ها و مسلما پايينترين در سراسر آسيا و شاخص های

همبستگی بشر در يک جهان : مبارزه عليه تغيير هوا. ٢٠٠٧/٢٠٠٨گزارش انکشافی بشر . ٢٠٠٧. برنامه انکشافی ملل متحد. ساحات پاسفيک است
 حساب می کنند، فقط در جلو بورکينا ١٧٤ کشور ١٧٨ افغانستان را از جمله ٢٠٠٧گزارش انکشافی بشر ). ٢٣٣.ورق. (نيو يارک. یچند بخش

حاکميت قانون و :  انکشاف بشری افغانستان اتصال مدرنيته و عنعنه٢٠٠٧گزارش . مرکز پاليسی و انکشاف بشری. فاسو، مالی، سيير ليون و ناجير
شاخص های عمده اهداف انکشافی پانزده ساله افغانستان و شاخص های اقتصادی، اجتماعی، و فقر در کشور، . ٢٠٠٧. کابل. التجستجو برای عد

  . خالصه گرديده است١٫١.A، جدول ١در ضميمه 
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 درصد جمعيت، در زير خط فقر زندگی ٤٢ ميليون نفر در افغانستان، و يا ١٢درحدود .  را ترسيم می نمايد ایناراحت کننده
که ،  قرار دارند تنها کمی باالتر از خط فقر ٪ جمعيت٢٠ دالر در هر ماه، با بيشتر از ١٤می کنند، با درآمد سرانه در حدود 
منظور تضمين معيار حهانی مواد ی بآنهايکه قادر به خريد مواد غذايی کاف(فقر غذايی . آسيب پذيری باالی را نشان می دهد

از % ٤٥ که در حدود ، تخمين زده می شود،.) کالری در هر روز است، نمی باشند٢٫١٠٠غذايی که مصرف حداقل 
 سال کمتر ١٠حداقل ( سال ميباشد ٤٥  سن عالوه بر اين، حدوسط عمر در افغانستان زير٢.ا تحت تاثير قرار ميدهدحمعيت ر

 فوت ميکنند؛ نيمی از کودکان که آماده  سال٥ ٪ از تمام کودکان افغان قبل از سن ٢٠؛ بيش از )از هر کشور ديگر آسيايی
کمی با ولی،  قرار دارند سال١٨ درصد از جمعيت کشور زيرسن ٥٧مکتب رفتن هستند، از مکتب ها بدور مانده اند؛ 

ی پديده جندر ٪ مردم بيسواد؛ و نابرابری ٨٠اميدواری اشتغال تمام وقت، در بسياری از ساحات کشور موجوديت بيش از 
ه خشکسالی  در نتيج٣. استگرديده شرايط سخت به ويژه برای زنان منتج به که ،است  هاسکتور در ميان تمام معمول

، به کمک های  ميليون نفر١١  ، سازمان ملل تخمين زده بود که تا يک سوم جمعيت کشور، درحدود٢٠٠٨گسترده در سال 
 نياز پيدا می کنند، و برخی از تحليلگران پيش بينی شرايط قحطی را در برخی از ،زمستانفصل غذايی در ماه های 

  . بودنداجتماعات کرده 

 را نيادهای بهبود اقتصادی و اجتماعیت، با پشتيبانی از شرکای انکشافی بين المللی، با موفقيت بدر حالی که دول  . ٥
 دستيابی به اهداف انکشافی پانزده  و، صورت گرفتهدرافغانستان گذاشته است و پيشرفت های واقعی در بسياری از جبهه ها
   ٤.ی گسترده، قابل پيش بينی، و پايدار بين المللی استساله کشور ضرورت به تعهد قاطع دولت و همچنين نياز به کمک ها

با وجود چالش های انکشافی، عملکرد اخير اقتصادی افغانستان بسيار زياد قابل توجه : عملکرد اخير اقتصادی  . ٦
، ه است نزول کرد٢٠٠٧در سال مالی % ١٣٫٠ به ٢٠٠٣در سال مالی % ٢٤٫١نرخ تورم ساالنه به شدت از . بوده است

، افزايش پيدا واد نفتی و ماده خوراکی وارد شدهبخاطر قيمت های باالتر م% ٢٤٫٠ به ٢٠٠٨ چند تورم در سال مالی هر
، ٢٠٠٥در سال مالی % ١٦٫١) به استثنای توليد ترياک(  که اقتصاد واقعی ، صندوق وجهی بين المللی تخمين می زند.کرد
حد وسط عايد سرانه از توليد ناخالص داخلی .  رشد کرده است٢٠٠٧در سال مالی % ١١٫٥، و ٢٠٠٦در سال مالی % ٨٫٢
رشد ساالنه صادرات بقسم فيصدی به بيشتر .  دالر افزايش پيدا کرده است٣٢٣ به تقريبا ٢٠٠٣ دالر در سال مالی ١٨٦از 
در سال % ٨٫٢ به ٢٠٠٥توليد ناخالص داخلی در سال مالی % ٦٫٤عايد دولت از . بوددر سه سال گذشته رسيده % ٢٠از 

در عين حال، رشد اخير اقتصادی افغانستان از درآمد های کمک های خارجی و .  افزايش پيدا کرده است٢٠٠٧مالی 
افزايش درآمد ها از توليدات کوکنار تشديد يافته، که هردوی اين ها افزايشی در تقاضا های اجناس و خدمات در داخل کشور 

رورت برای ايجاد افزايش در عايدات دولت، که برای تمويل بودجه های دولتی ضرشد اقتصادی ثابت . پيدا نموده است
جزييات اخير رشد اقتصادی در ) ١٫٢Aجدول (١ضميمه .  به هدف کاهش فقر، الزم استطرح هاميباشد، و نيز بخاطر 
  . افغانستان را نشان ميدهد

  
و صنعت ) ترانسپورتدر خصوص ب(ست، خدمات  نشان داده شده ا١ همانطور که در جدول: منابع رشد اقتصادی  . ٧
از زمره همکاران ) ن انرژی برقی، بااينکه از تهداب بسيار پايين، کار بااليش صورت گرفتهيبيشتر ساختمان، و همچن(

رشد در توليد محصوالت غذايی و نوشيدنی نيز در رشد اقتصادی کمک . اصلی در رشد اقتصادی افغانستان شناخته ميشوند
 و توليدات کشاورزی، بخصوص توليد غله جات، بسيار در معرض آسيب پذيری خشکسالی و ساير شرايط آبی. تکرده اس
  . باقی مانده استاقليمی

                                                 
نيت، حکومت استراتيژی برای ام): ٢٠١٣-٢٠٠٨ (١٣٩١—١٣٨٧استراتيژی انکشاف ملی افغانستان . ٢٠٠٨.  اسالمی افغانستانیجمهور ٢

  .٢٧. صفحه. کابل. داری، رشد اقتصادی و کاهش فقر
کابل . ٢٠٢٠ دورنما ٢٠٠٥اهداف انکشافی پانزده ساله جمهوری اسالمی افغانستان گزارش کشور ی. ٢٠٠٥. جمهوری اسالمی افغانستان ٣
  )xviii--xix. صفحات(
عالوه . خيلی ها دشوار است١٩٩٠اله جهان بخاطر نبود داده های معتبر اصلی ارزيابی پيشرفت در افغانستان در برابر اهداف انکشافی پانزده س ٤

 برای دستيابی به اهداف انکشافی ٢٠١٥برين، افغانستان بيشتر از دو دهه ای انکشاف را بخاطر جنگ های داخلی از دست داده، و هدف تعيين شده 
. ه توقع حصول آن از کشور های ديگر در زمان چندين مرتبه بيشتر از ين ميشد سال برای بدست آوری چيزهايک١٠پانزده ساله به افغانستان فقط 

، ٢٠٢٠اهداف و تاريخ ختم، بخاطر معنی دار سازی اهداف و برای تهيه دورنمای کلی برای سال " افغانی سازی"ازين رو افغانستان تصميم به 
 فقط برآورده شدن دو هدف از ٢٠٠٥ده ساله، گزارش کشوری افغانستان  سال در چارچوب زمانی اهداف انکشافی پانز٥باوجود گسترش . گرفتند
.  دستيابی به اهداف ديگر در زمان های بعدی امکان پذير خواهد شد.  را، رقم ميزند٢٠٢٠ هدف، اهداف انکشافی پانزده ساله تا سال ٢٥جمله 

 هدف ديگر که ٦رده بندی گرديده، همراه با " مناسب"درجه  هدف که به ١٩گزارش کشور همچنان پاليسی محيط زيست را برای دستيابی به 
 مراجعه xxiii -xxiv .، صفحه٢٠٢٠ دورنما ٢٠٠٥گزارش کشور . رده بندی گرديده و در حال پيشرفت است، طبقه بندی کرده است" ضعيف"

  A١٫١جدول و ١شود به ضميمه 



٣ 

اقتصاد ترياک باالی "با توجه به اقتصاد مواد مخدر کشور، استراتيژی انکشاف ملی افغانستان تاکيد دارد که   . ٨
 شامل منافع کوتاه مدت اقتصادی برای جميعت روستايی ويرات عميق دارد،  دولتی، و جامعه تاث هایاقتصاد، سازمان

هر چند، اينها نفوذ بيشتر توسط عوارض جانبی که باالی امنيت، عادی سازی سياسی و ساختار دولتی که عناطر . ميباشد
    ٥."عمده رشد باال، پايدار، و باکيفيت هستند، از خود بجا می گذارد

  
 aالص داخلی به قيمت ثابتتوليد ناخ : ١جدول 

 )تغييرساالنه در صد (

٢٠٠٣سال مالی  
)٪( 

٢٠٠٤سال مالی 
)٪( 

٢٠٠٥سال مالی 
)٪( 

 )تخمينی (٢٠٠٦سال مالی 
)٪( 

 )٢١٫١( ٦٫٧ )١٧٫١( ١٦٫٩  کشاورزی
 )١٥٫٣( ٩٫٥ )٢٠٫٧( ١٥٫٩ غله جات و حبوبات 

 -- -- )٥٫٠( ٧١٫٦ محصوالت زراعتی و غذايی ديگر 
 ٢٫٠ )٧٫٣( ١٫٠ ١٫٣ ریمالدا

 ٢١٫٣ ٢٣٫٩ ٣٢٫٤ ١١٫٩  صنعت
 ١٠٫٠ ١٧٫٧ ٢٦٫٠ )٤٫٢( معدن 
 ١٦٫٤ ١٩٫٥ ٢١٫٩ ٧٫٤ توليدات

 ٣٠٫٠ ٣٢٫٢ ٦٠٫٠ ٢٥٫٨ ساختمان 
 ١٫٣ ٢٠٫٠ ٦٩٫٩ ١٣٢،٨ نيروی برقی

 ١٨٫٥ ١٤٫٦ ٣٤٫٦ ١٣٫٨  خدمات
 ١٤،١ ٦٫٧ ٣٠،١ )٥٫٥( تجارت 

 ٢٦٫٦ ١٠٫٥ ٥٠٫٠ ٤١٫١ ترانسپورت و ارتباطات  
 ٢١٫٣ ٥٩٫٩ ٢٤٫٠ ١٤،٢ مديريت عمومی 

 --  --  ١٥٫٦  ١٫٥  ساير خدمات 
 ٧٫٤ ١٤،٥ ٨٫٠ ١٥٫٧ توليد ناخالص داخلی به قيمت های ثابت

 aشماره حسابهای داخلی مقامات شامل  توليد ترياک در سکتور زراعتی .  
  . در دسترس نيست = --

FY =سال مالی  
 . ٦ .ص.  واشنگتن دی سی. ، آماری پيوست٠٨/٧٢کشور گزارش شماره . ٢٠٠٨). صندوق بين المللی پول(جهی بين المللی صندوق و: منبع 

بع اعمده ترين من) بيشتر محصوالت حبوبات، و همچنين باغداری و مالداری( کشاورزی : بنياد ضعيف اقتصادی  . ٩
در سال % ٤٩سهم کشاورزی در توليد ناخالص داخلی از . يد که در ارزش اقتصادی اضافه می نما،اقتصادی داخلی است

 قابل مالحظه در محصوالت حبوبات و کاهش، که شامل ٦رد کاهش پيدا ک،٢٠٠٦در سال مالی % ٣٢ به تقريبا ٢٠٠٣مالی 
 ٢٠٠٣، در سال مالی درحال رشد است  سکتور خدماتی پيوستهتمحصوال. غله جات بخاطر شرايط گسترده خشکسالی بود

 افزايش يافت، که شامل رشد قوی در ترانسپورت و ارتباطات و اداره عامه ،٢٠٠٦در سال مالی % ٣٨به تقريبا % ٣٠ز ا
 افزايش ٢٠٠٦در سال مالی % ٢٧ به ٢٠٠٣توليدات ناخالص داخلی در سال مالی % ٢٠سهم صنعت از تقريبا . ميگرديد

توليدات ناخالص داخلی % ١٥توليدات صنعتی فقط برای . ه استود ب هايافت، البته اين بيشتر بخاطر رشد قوی در ساختمان
  . گزارش می دهد، بادرنظر داشت محصوالت غذايی و نوشيدنی که از زمره اکثر فعاليت های صنعتی بحساب ميرود

                                                 
  .٤٢. صفحه.). ٢. مرجع( استراتيژی انکشاف ملی افغانستان  ٥
ضميمه موضوعات و : جمهوری اسالمی افغانستان. ٠٦/١١٤گزارش مملکت . ٢٠٠٦. IMF(مام مواد ها درين متن از صندوق وجهی بين المللی ت ٦

ضميمه : ، جمهوری اسالمی افغانستان٠٨/٧٢. شماره گزارش کشور. ٢٠٠٨. IMF؛ ٧٧.ص. واشنگتن، دی سی. احصائيه های انتخاب شده
  ).٧. ص. واشنگتن، دی سی. تخاب شدهموضوعات و احصائيه های ان

  



٤ 

، فعاليت های اقتصادی در سکتور های غير رسمی به دليل دوام ناامنی، کمبود حاکميت قانون % ٩٠-٨٠در حدود   . ١٠
شرکت های غير رسمی اکثراِّ . نظارت ضعيف سکتور خصوصی و محيط های مالی، و نظام مالياتی، صورت ميگيرد

ر به دستيابی به صرفه جويی ند، و از سرمايه گذاری ها در دارايی ها و تکنولوژی سازنده که آنها را قادنکوچک باقی می ما
 خودداری ،ميکندايجاد فرصت های شغلی بيشترته باشد، و يا رزش بيشتر داش، حرکت بسوی فعاليت ها که اهزينه يی

 زيربنای ضعيف، دسترسی محدود به امور مالی، و مهارت های تجاری ضعيف نيز فعاليت های افقصادی ميکنند؛ همچنين
  .      رسمی را محدود ميسازد

 با ساحات دور حدودند م همراه با پيو در کابل، وبا تعداد محدودی از مراکز منطقه ای، بيشتررشد اقتصادی اخير  . ١١
 ميليون مهاجر افغان که ٤٫٥ با درنظر داشت برگشت درحدود هاروستادر ايجاد اشتغال . دست کشور، متمرکز گرديده است

ساخت بنياد های بشری، .  سال که گذشت، بسيار ناچيز بوده است٥ ميليون آن از ايران در ١٫٤٧ ميليون آن از پاکستان و ٣
 اقتصادی متنوع، که برای رشد با ثبات قوی درهردو عايدات قانونی و  های، و زيربنايی افغانستان در توسعه پايگاهنهادی

  .برخوردار استزيادی اشتغالی تاثير دارد، از اهميت 

نقطه تصميم " هييت های مديره صندوق وجهی بين المللی و بانک جهانی باالی ٢٠٠٧ در جوالی .تداوم قروض  .١٢
افغانستان توافق کرده، و افغانستان را درزير شمارپيشقدمان کشورهای شديدّا مقروض، که افغانستان را از دست وام " گيری

نقطه "بمنظور واجد شرايط شناخته شدن قروض بالعوض در . دهنده گان مشخص برای زمان موقت رهايی داده است
وعه گسترده ای از اصالحات که فراگير مديريت مالی کشورهای شديدّا مقروض، حکومت خودرا متعهد به مجم" تکميل

حکومت قول داده که ظرفيت مديريت . عمومی، پاليسی مصارف عمومی، و اقدامات ساختاری و اجتماعی ديگر، نموده است
انکشاف ملی افغانستان همراه با قرضه را قوت بخشيده، تا طرح های که دريک رديف با اجندا اصالحات استراتيژی 

درين راستا، حکومت عمدتًا متعهد به مصون سازی هزينه . ب کاری پايدار ميان دوره ای مالی است، را تکميل نمايدارچوچ
در می . های که از طرف کمک کننده گان فراهم ميگردد و تعهد به گرفتن قرضه در شرايط بسيارضرورت، گرديده است

روض را برای افغانستان در زير نام پيشقدمان کشورهای شديدٌا ، هييت مديره بانک انکشاف آسيايی احکام رهايی از ق٢٠٠٨
ويا تقريبٌا ( ساله ٢٠ ميليون دالر را طی يک دوره ١٠٥در نتيجه، بانک انکشاف آسيايی در حدود . مقروض، تصويب کرد

يه خواهد  آغاز ميگردد، ته٢٠٠٨، همراه با معافيت موقتی که در ) ميليون دالر نظر به ارزش خالص شرايط حاضر٥٩
 توسط کارمندان صندوق وجهی بين المللی و بانک جهانی براه ٢٠٠٨تجزيه و تحليل عملی بودن قروض که در سال . کرد

 گزارش تجزيه وتحليل ٧.انداخته شده بود، نشان می دهد که افغانستان هنوز هم در خطر باالی بار قرضی باقی می ماند
اهش فقر افغانستان، که توسط برنامه معافيت از قروض کشورهای شديدٌا بيشتر نشان می دهد که اجرای استراتيژی ک

  . مقروض حمايه می گردد، افغانستان را در راه پيشرفت بسوی اهداف انکشافی پانزده ساله سرعت می بخشد

 برحسب ٨.حکومت نسل که آماده کار هستند، را کليدی برای کاهش فقر تشخيص داده است: نسل آماده کار  . ١٣
ميزان بلند فقر و بيکاری و همچنان مشخصات آنها پيشنهاد می نمايد، که نيازمندی " تراتيژی انکشاف ملی افغانستان، اس

و اينکه نتايج رشد باال بايد فقر را کاهش بدهد و فرصت های ) عملی بودن(برای باثبات سازی ميزان رشد در ميان مدت 
ستراتيژی انکشاف ملی افغانستان نشان داده شد، سرمايه گذاری های خصوصی قسم که در ا ٩)."کيفيت(کاری را ايجاد نمايد 

در بدل آن، دسترسی به بازار و انرژی برقی، و يک محيط حامی و  .بيشتربرای ايجاد فرصت های کاری ضرورت است
ر از حقوق مالکيت امنيت بيشترو حفاظت بهت.  ضرورت است،توانا ساز برای ايجاد انگيزه برای سرمايه گزاری های بيشتر

درافغانستان، موسسات غير رسمی، عمدتا . عبارت از شرايط  مقدماتی مهمی برای سرمايه گذاری های خصوصی ميباشد
موسسات کشاورزی مسول بيشترين سرمايه گذاری های خصوصی و اشتغال هستند و نقش عمده ای را در جذب کارگران و 

عالوه برين، انتظار همکاری های بيشتر منطقه ای برای تهيه فرصت ها برای . ددر کاهش فقر در ميان دوره ای بازی ميکنن
نبود کارگران مسلکی منجر به هزينه های دستمزد . انتقال تکنولوژی، مهارت ها، و سرمايه برای تسريع ايجاد کار، ميرود

ستخدام کارمندان واجد باال ميگردد، و عوارض جانبی درتالش های حکومت و تالش های سکتور خصوصی درزمينه ا
  .  کمبود کارگران مسلکی همچنان تاثيرات منفی باالی رقابت صنعت داخلی در برابر اقتصاد همسايگان، دارد. شرايط، دارد

                                                 
٧  IMF .٣.ص. واشنگتن، دی سی. ٢٠٠٨صندوق /جمهوری اسالمی افغانستان تحليل مشترک ثبات قروض بانک. ٢٠٠٨.  
نستان استراتيژی انکشاف ملی افغا. در حال حاضر مواد معتبر در مورد اشتغال، عدم اشتغال و نبود کار مکمل روز در افغانستان، موجود نيست  ٨

  ٤٠. ، ص)٢. مرجع (ANDS". رسيده است % ٤٠عدم اشتغال در حدود "نشان می دهد که 
٩  ANDS)٤٠. ، ص)٢. مرجع.  



٥ 

جمعيت % ٨٠ که اکثريت فقرای کشور را تشکيل می دهند، درحدود --- فقرای روستا:جامعه مبتنی بر روستا   .١٤
جمعيت روستايی % ٤٥، درحدود ٢٠٠٥ه داده های ارزيابی خطرات احتمالی آسيب پذيری نظر ب. کشور را دربر ميگيرند

 یجمعيت روستاي ١٠.د، فقير به نظر می رسندنجمعيت که در شهر ها زندگی ميکن% ٢٧در مقايسه با ) چادر نشين(و کوچی 
 مواد غذايی مورد نياز خود را برآورده مردم روستايی که حداقل% ٤٥نيز از باالترين ميزان کمبود مواد غذايی، با توجه به 

عالوه برميزان باالی کمبود مواد غذايی، خانواده های روستايی دسترسی ناچيزی به خدمات . نميتوانند، رنج می برند
 انواده های روستايیخ.  بسيار پايين استموجوديت ميزان بلند بيسوادی با  وتربيهسطح تعليم. زيربنايی و مقدماتی عامه دارند

 کشاورزی هستند، هرچند، فعاليت های غير کشاورزی نقش عمده تررا در استراتيژی جوابگويی  محصوالت متکی بهشديدٌا
تالش ها برای از بين بردن گرسنگی و کاهش فقر در ساحات . به نيازمندی های مردم بی بضاعت روستايی، بازی می نمايد

به بازار، و ايجاد اشتغال و فرصت های ديگر که مولد درآمد باشد، بايد روستايی که شامل تمرکز قوی باالی بهبود دسترسی 
، داشتن ساحه محدود زمين کشتی  هستند از جمعيت مردم که بشکل مستقيم متکی به کشاورزییبا اين شمار. صورت بگيرد

حصوالت توليدی به توسعه و گوناگونی م) و کاهش فقر( مردم، رشد بيشتر سکتور زراعتی یو با افزايش سريع شمار
. ، وابستگی دارد)توليد، پروسس، بسته بندی، ترانسپورت، و بازاريابی(کشاورزی و نيز بهبود در ارزش سلسله کشاورزی 

عالوه برين، درآمد باالتر غير کشاورزی در کاهش آسيب پذيری مردم بی بضاعت بخاطر بمخاطره انداختن جايداد هايشان 
 استراتيژيک، استراتيژی انکشاف يدد. تصادی را تضمين می نمايد، و انکشاف عادالنه اقدر توليدات زراعتی، کمک می کند

ملی افغانستان برای کشاورزی و انکشاف روستا ها عبارت از تضمين رفاه اجتماعی، اقتصادی، و سياسی اجتماعات 
يی در بين اقتصاد داخلی، روستايی، بخصوص مردم بی بضاعت و آسيب پذير، درجريان يکپارچه سازی اجتماعات روستا

اين کار نياز به تغييرشکل توليدات کشاورزی، "همانطور که توسط استراتيژی انکشاف ملی افغانستان طرح گرديده، . است
 یکار موثريت بيشتر و تمايالت تجاری روبه افزايش دارد و فرصت های شغلی خارج از فارم را چون اصليبرای اينکه اين

   ١١.ر بين جمعيت روستايی، گسترش می دهدبرای افزايش درآمد د

، ٢٠٠٧در سال . ود افغانستان بحيث کشور عمده و درحال رشد توليد ترياک درجهان شناخته ميش: اقتصاد ترياک  . ١٥
از کل ترياک جهان را توليد % ٩٣ زمين های زراعتی کشور، دهاقين کوکنار افغانستان مجموعی از مساحت% ٤٫٣فقط در 
 هکتار زمين در افغانستان ترياک کشت ١٥٧٠٠٠در حدود  ٢٠٠٨ به جزييات آمده، در سال ٢ که در جدول قسم. ندميکرد

 واليت هلمند به تنهايی که (  صورت گرفته بودکشت وکار در هفت واليت های جنوب و جنوب غربی% ٩٨گرديده بود، که 
سال کاهش در برابر کشت % ١٩ شاهد ٢٠٠٨ه سال  با آنک١٢). ترياک افغانستان را توليد می کردمجموعه نهايیاز % ٦٦

) ٢٠٠٧هکتار در سال / کيلوگرام٤٢٫٥هکتار در مقايسه با / کيلوگرام٤٨٫٨(  بود، بآنهم مقدار محصوالت باالتر بود ٢٠٠٧
 ميترک تن در سال ٧٧٠٠ به ٢٠٠٧ ميترک تن کوکنار سال ٨٢٠٠از ( کاهش ديده شد% ٦بنابرين در توليد کوکنار فقط 

، زمين های کوکنار )٧/١البته با استفاده از تناسب (اگر تمام کوکنار افغانستان به هيروين تبديل ميگرديد ).  رسيد٢٠٠٨
   ١٣. را توليد کرده است،٢٠٠٨ سال  ميترک تن هيروين١١٠٠ درحدود یافغانستان معادل

 تخمين زده ميشد، و ٣٦٦٠٠٠ مشغول بودند ٢٠٠٨شمار مجموعی خانواده های که در کشت کوکنار در سال   . ١٦
. در واليت های جنوبی کشور زندگی ميکردند%) ٧٣( فاميل ٢٦٦٨٦٢ازين جمله، . ٢٠٠٧در مقايسه با سال % ٢٨کاهش 

جميعت سرتاسر افغانستان % ١٠ ميليون نفر و يا بيشتر از ٢٫٣٨ نفر بگيريم، مجموعه ٦٫٥اگر حد وسط هر فاميل را 
 ميليون ٧٣٢ عايد سرانه کشاورزان که کوکنار يا خشخاش کشت ميکردند در حدود ١٤.ستمشغول کشت و کار کوکنار بوده ا

 ميليار دالر ميرسيد، ١ که درآمد محلی ترياک به ٢٠٠٧ تخمين زده شده بود، که کاهش ای نسبت به سال ٢٠٠٨دالر در سال 
% ١٣در مقايسه به % ٧ از ٢٠٠٨ ارزش محلی خشخاش به تناسب توليد ناخالص داخلی در سال. درآن وارد گرديده بود

توليد % ٤٠ ميليارد، معادل به ٤، ٢٠٠٧ هرچند، ارزش مجموعی توليد ترياک در سال ١٥.، کاهش پيدا کرد٢٠٠٧سال 

                                                 
١٠  ANDS  )٣٠. ، ص)٢. مرجع.  
١١  ANDS) ٨٧. ، ص)٢. مرجع.  
  ٩. ، ص٢٠٠٨. دفتر ملل متحد در برابر مواد مخدر و جنايت، سروی ترياک در افغانستان ١٢
  ٩. ، ص٢٠٠٨.  برابر مواد مخدر و جنايت، سروی ترياک در افغانستاندفتر ملل متحد در ١٣
 سرشماری مجدد پالن گرديده بود، اما نظر به ٢٠٠٨درسال .  بدين سو هيچ نوع سرشماری براه انداخته نشده است١٩٩٠در افغانستان از سال   ١٤

 ٢٧٫٦ نفوس افغانستان ٢٠٠٧در سال . ٢٠١٠ و ٢٠٠٩ابات های سال های نبود بوديجه کافی و بخاطر تصادم با روند ثبت نام انتخابات درآغاز انتخ
  .ميليون نفر تخمين زده ميشد

  ١٥. صفحه. ٢٠٠٨سروی ترياک افغانستان . دفتر ملل متحد در برابر مواد مخدر و جنايت  ١٥



٦ 

مجموعی توليد ناخالص داخلی ظاهری، بشمول مواد مخدر، را تشکيل % ٢٩ناخالص داخلی غير قانونی کشور، ويا تقريبٌا 
  ١٦ .می داد

 دالر در کيلوگرام پايين ٧٠، به طور ميانه ارزش محلی ترياک تازه در زمان خرمن به ارزش ٢٠٠٨در سال   . ١٧
 و ٢٠٠٧در بين سال های . ٢٠٠١، و تقريبٌا يک بر پنجمين حصه قيمت سال ٢٠٠٧پايينتر نسبت به سال % ١٩افتيد، 
يک توضيح  ١٧.پايين آمدشت خرمن،  دالر در زمان بردا٩٥که به کيلوی % ٢٢ قيمت ترياک خشک شده محلی هم ٢٠٠٨

ممکن برای کاهش عمومی در تجارت و ارزش محلی ترياک عبارت از تاسيس ذخيره گاه های اضافی بخاطر که توليد سال 
  ١٨.غيرقانونی ترياک جهانی بوده است بيشتر از تقاضای ٢٠٠٨ و ٢٠٠٧های 

  غيرقانونی خشخاش و توليد ترياککشت جهانی  : ٢جدول 
  )٠٠٠'( ت در هکتار سطح زير کش

 ٢٠٠١٢٠٠٢٢٠٠٣٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٦٢٠٠٧٢٠٠٨ ١٩٩٩٢٠٠٠ ١٩٩٦١٩٩٧١٩٩٨
 ١٥٧ ١٩٣ ١٦٥ ١٠٤ ١٣١ ٨٠ ٧٤ ٨ ٨٢ ٩١ ٦٤ ٥٨ ٥٧ فغانستانا

 -- ٢٣٥ ٢٠١ ١٥٢ ١٩٦ ١٦٩ ١٨٠ ١٤٢ ٢٢٢ ٢١٦ ٢٣٨ ٢٥٢ ٢٥٨ جهان
 -- ٨٢٫٠ ٨٢٫٠ ٦٨٫٤ ٦٦٫٨ ٤٧٫٣ ٤١٫١ ٥٫٦ ٣٦٫٩ ٤٢٫١ ٢٦٫٩ ٢٣٫٠ ٢٢،١ کشت جهانی% 

  )متريک تن(مقدار توليد ترياک 
  ٢٠٠٨ ١٩٩٩٢٠٠٠٢٠٠١٢٠٠٢٢٠٠٣٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٦٢٠٠٧ ١٩٩٦١٩٩٧١٩٩٨
٣،٤٠٠٣،٦٠٠٤٫٢٠٠٤،١٠٠٦،١٠٠٨،٢٠٠٧،٧٠٠ ٤٫٥٦٥٣٫٢٧٦١٨٥ ٢٫٢٤٨٢٫٨٠٤٢٫٦٩٣  افغانستان

 –٥،٧٦٤٤،٦٩١١،٦٣٠٤،٥٢٠٤،٧٨٣٤،٨٥٠٤،٦٢٠٦،٦١٠٨،٨٤٧ ٤،٣٥٥٤،٨٢٣٤،٣٤٦ جهان 
 – ٩٢٫٧ ٩٢٫٣ ٨٨٫٨ ٨٦٫٦ ٧٥٫٣ ٧٥٫٢ ٨٫٨ ٦٩٫٨ ٧٩٫٢ ٦٢٫٠ ٥٨٫١ ٥١٫٦ توليد جهانی% 

  .  در دسترس نيست = --
.  مخدر وجنايتداده های دفتر ملل متحد در برابر مواد. ٣٨.صفحه.  ، ويياناگزارش جهانی مواد مخدر. ٢٠٠٨. دفتر ملل متحد دربرابر مواد مخدر و جنايت: منبع 
   .٣. هصفح.  وييانا.٢٠٠٨سروی مواد مخدر:افغانستان. ٢٠٠٨

  
  

 دالر در سال ٥٢٠٠ دالر بود، البته پايينتر از ٤٦٦٢ درآمد ناخالص ای ترياک درهرهکتار زمين ٢٠٠٨در سال   . ١٨
البته با افزايش  دالر، ١٦٢٥ به ٢٠٠٨از طريق مقايسه، درآمد ناخالص گندم در هر هکتار زمين در سال . ٢٠٠٧

با وجود . ، اين به دليل افزايش جهانی در قيمت گندم بوده است٢٠٠٧ دالر در هر هکتار در سال ٥٤٦چشمگيری از فقط 
افزايش بی سابقه درقيمت گندم و مصارف نيروی کاری بيشتر ترياک، توليدات کوکنار به اندازه سه برابر محصوالت بديل 

که : ، دفتر ملل متحد دربرابر مواد مخدر و جنايت  چنين گزارش داد٢٠٠٨در سال   .ن استو قانونی پر منفعت به کشاورزا
 واليت خبر داده ١٤ صورت گرفت، از کشت حشيش در ٢٠٠٨باوجوديکه کاهش در کشت کوکنار درافغانستان در سال 

با قيمت های چنين، . ام ميرسيد دالر فی کيلو گر٥٦ به ٢٠٠٨شد، البته حدوسط فی کيلو گرام قيمت حشيش در جوالی سال 
وباتوجه به کاهش هزينه های نقدی کارگران، کشاورزان که حشيش کشت می نمايند، قادر به کسب تقريبٌا درآمد خالص 

با توجه به تالش های مداوم برای کاهش کشت خشخاش، برخی از . مشابه به کشاورزان که ترياک کشت ميکنند، هستند
     ١٩. به سهولت به توليد حشيش معطوف گردندکشاورزان افغان ممکن است

عالوه بر اثران آن باالی اشتغال و درآمد روستايی، کشت توليد ترياک رابطه قوی به فقر، توسعه اقتصادی،   .١٩
کشت خشخاش نقش مهم را در استراتيژی معيشت روستايی، باتهيه دسترسی به زمين، . امنيت، و حکومت داری دارد

برای بسيار از فاميل های افغان، . مزرعه و خارج از مزرعه برای جمعيت روستايی، بازی می کندقرضه، و درآمد در
درآمد که از توليد و تجارت ترياک بدست می آيد، تاثيرات چندين جانبه . کشت خشخاش برای بقای اقتصادی ضروری است

تان منبع عمده ای فساد و جنايت است، البته با در عين حال، اقتصاد مواد مخدر افغانس. باالی اوضاع اقتصادی کشور دارد
 توسط ٢٠٠٨قسم که در سروی ترياک افغانستان در سال . منافع ترياک که فعاليت های ضد حکومتی را تمويل می نمايد

دفتر ملل متحد دربرابر مواد مخدر و جنايت به جزييات ذکر گرديده، روی هم قرار گيری جغرافيايی در بين ساحات که 
                                                 

ی يک ترتيبات زير نام فقر زدايی و تسهيالت بررسی هفتم زير نام برنامه نظارت کارمندان و درخواست برا. ٢٠٠٦. صندوق وجهی بين المللی  ١٦
  .٢٥. صفحه. واشنگتن، دی سی. ستانرشد جمهوری اسالمی افغان

  .١٢. صفحه. ٢٠٠٨سروی ترياک افغانستان . دفتر ملل متحد در برابر مواد مخدر و جنايت  ١٧
  .١٥. صفحه. ٢٠٠٨سروی ترياک افغانستان . دفتر ملل متحد در برابر مواد مخدر و جنايت  ١٨
  .٢٣. صفحه. ٢٠٠٨سروی ترياک افغانستان . دفتر ملل متحد در برابر مواد مخدر و جنايت  ١٩



٧ 

ک درآن توليد می گردد و مناطق که درآن شورش است، رابطه خالص نشدنی بين مواد مخدر و درگيری ها را اثبات تريا
 پيگرد شماری از حوادث امنيتی از طريق واليت و ساحه در چند سال گذشته، نشان می دهد، که ارتباط قوی بين ٢٠.می نمايد

توسط توليد ترياک خالص، ظرفيت محدود آن در کاهش موثرانه و اعتبار حکومت . کشت ترياک و نبود امنيت ديده ميشود
 .ثابت کشت خشخاش و  موفقيت محدود آن در کنترل تجارت مواد مخدر، کاهش يافته است

 توسط ديپارتمنت برای انکشاف بين المللی، انگلستان و بانک ٢٠٠٨همانطور که در گزارش مشترک در سال   . ٢٠
مخصوصٌا (تنها هنگامی می تواند به شکل دوامدار کاهش پيدا کند، که کشاورزان جهانی آمده است، کشت خشخاش 

و کارگران روستايی بازار کافی، زمين، آب، قرضه، امنيت غذايی، و اشتغال دسترسی پيدا کنند، تا ) کشاورزان بی بضاعت
نها تحت شرايط حکومت داری مناسب در عين حال، معيشت های قانونی ت. اين که حداقل معيشت قانونی برايشان تهيه نمايد

و امنيت باثبات که انکشاف بازار های قانونی، جمع آوری دارايی ها، و رشد روابط و فعاليت های عادی اقتصادی را 
 قسم که در گزارش تشخيص داده شده، چهار ساحه عمده انکشافی که بيشترين ارتباط، ٢١.تضمين نمايد، پايدار بوده ميتوانند

کشاورزی، ) ا: (اط ورودی و برای تغيير انگيزه اقتصادی از ترياک بسوی اقتصاد قانونی، دارند عبارتند ازبه عنوان نق
  ٢٢.حکومت داری محلی) د(زير بنا های روستايی؛ و ) ج(انکشاف موسسات روستايی؛ ) ب(آبياری، و مالداری؛ 

مسله مشترک کليدی، شناسايی کرده است، و استراتيژی انکشاف ملی افغانستان مبارزه عليه مواد مخدر را يک   . ٢١
هدف اين .  اجرا استراتيژی ملی کنترل مواد مخدر، شده استیحکومت خواستار همکاری های کمک کننده ها در راستا

ی محو توليد، مصرف، و قاچاق غيرقانونی مواد مخدراز طريق معيشت های روستايی قانونی، تقويت شده و استراتيژ
اضای مواد مخدر و گسترش معالجه برای مصرف کننده گان مواد مخدر، همچنين تقويت بخشی نهاد متنوع، کاهش در تق

  .های دولتی که توانايی کنترل تجارت مواد مخدر را داشته باشد، است
  
  سياسیضای ف  .ج
   

قرار لويه پس از اخراج رژيم طالبان، موافقتنامه بن هدايت يک روند عادی سازی سياسی را داد، که شامل است  .٢٢
اضطراری برای انتخاب  رئيس دولت انتقالی، پيش نويس قانون اساسی جديد متعاقبٌا توسط لويه ) شورای بزرگان(جرگه 

صورت " حکومت کامٌال انتخابی"جرگه به تصويب رسيد، و برگزاری انتخابات ملی تحت قانون اساسی بمنظور انتخاب 
انتخابات .  منصوب شد٢٠٠٤ برگزار شد، و کابينه جديد در دسامبر ٢٠٠٤ انتخابات رياست جمهوری در اکتبر ٢٣.گرفت

 ٢٠٠٥ برگزار شد، که منجر به ايجاد شورای ملی دو مجلسه در دسامبر ٢٠٠٥پارلمانی و شورای واليتی در سپتامبر 
 و يا بر اساس گروه  مبتنی بر عدم فرقه های حزبی برگزار شد، تا از ائتالف های مبتنی بر قوم٢٠٠٥انتخابات سال . گرديد

از آن زمان به بعد، هر جند، تعدادی از گروه . بندی های ديگری که احتمال تقسيم کشور را ايجاد ميکرد، جلوگيری نمايد
انتخابات . آينده داشته باشدهای سياسی تا حدودی ظهور کرده اند، و اين ممکن تاثيرات قابل توجهی در دورنمای سياسی در 

 ٢٠١٠ برنامه ريزی شده اند، با توجه به انتخابات پارلمانی که در سال ٢٠٠٩ای واليتی در سپتامبر رياست جمهوری وشور
باوجوديکه، شورای ملی وظيفه بسيار مهم نظارت باالی امورات بودجه ای را به عهده گرفته، تنش . برنامه ريزی شده است

  .ير امورات، موجود استهای بين دو مجلس شورای ملی و قوه مجريه دولت در پاليسی و سا

) آيساف( اعزام نيروی بين المللی کمک به امنيت ٢٠٠١طبق توافقنامه بن، شورای امنيت سازمان ملل در سال   . ٢٣
در آغاز ايساف فقط در کابل و نواحی اطراف مستقر شده بودند، اما . برای کمک به مقامات افغان برای حفظ امنيت تاييد کرد

در . ، نيروی آيساف بشکل گسترده مستقر گرديدند٢٠٠٦ سازمان پيمان اتالنتيک شمالی در سال پس از آمدن تحت فرمان
 آيساف فرماندهی سرتاسری نيروهای نظامی بين المللی در افغانستان را بر عهده گرفت، و با سربازان اضافی ٢٠٠٦سال 

. ری اياالت متحده، مورد هدف قرار ميدهندشورشيان و يا ديگر عناصر ضد دولتی را جز عمليات پايداری آزادی به رهب

                                                 
  .١٩  وvii. صفحات. ٢٠٠٨سروی ترياک افغانستان . دفتر ملل متحد در برابر مواد مخدر و جنايت  ٢٠
. غانستان و انکشاف ابتکارات برای کاهش توليد ترياکانگيزه های اقتصادی اف. ٢٠٠٨. ديپارتمنت انکشاف بين المللی انگلستان و بانک جهانی  ٢١
  .v. صفحه. کابل
  .v. رجوع شود به صفحه  ٢٢
" ترتيبات موقتی. "٢٠٠١ موافقتنامه جهت ترتيبات موقتی در افغانستان، تاسيس دوباره نهادهای حکومتی دايمی را به تعليق درآورده، بن، دسامبر  ٢٣

  .اطالق ميگردد" پروسه بن"همچنين 



٨ 

تيم نظامی بازسازی .  نيروها و سربازان بين المللی در افغانستان مستقر بودند٧٠٠٠٠، تعدادی ٢٠٠٨مطابق به سپتامبر 
  .واليتی در اکثر واليت های برای تامين امنيت و ثبات محلی و خمايت از تالش های بازسازی و انکشافی، ايجاد شده بود

عالوه بر حضور نيروی بين المللی، جامعه بين المللی جهت تاسيس جديد اردوی ملی افغانستان و نيز بازآموزی   . ٢٤
 جنگجويان سابق خلع سالح و ٦٠٠٠٠، تقريبا ٢٠٠٥ و ٢٠٠٣ در بين سال های ٢٤.پوليس ملی افغانستان، کمک کرده است

از انحالل گروه های مسلح غير قانونی در متحد سازی دوباره برنامه حمايت بين المللی . به روند تحکيم صلح پيوستند
 باوجوديکه، افغانستان پيشرفت های در توسعه و اجرای روند خلع سالح سازی، ٢٥.جنگجويان سابق کمک کرده است

پيوستن به صلح، ملکی سازی کرده است، حضور پيوسته عناصر ضد حکومتی، شماری در حال افزايش اردو و کارمندان 
يس افغان، شماری زياد نيرو های بين المللی که در افغانستان مصروف عمليات هستند، کاهش قابل مالحظه در تسليحات، پول

  .و ناامنی موجود تا به امروز مانع روند موثر ملکی سازی ميگردد

 جهت ايجاد  بدينسو مقامات افغان تالش های معتبر٢٠٠١با توجه به ميراث جنگ و حکومت های ضفيف، از سال   . ٢٥
 با حمايت و کمک بين المللی، ٢٦.و گسترش دستيابی نهادها و خدمات دولتی از طريق تعدادی برنامه های ملی، کرده است

حکومت نيز اصالحات اداری مهمی را انجام داده است، که شامل اصالح و بازسازی ساختاری وزارتخانه ها و سازمانها 
شامل اصالحات تاديات و درجه بندی ميگردد، در حال حاضر با همکاری کمک اصالحات جامع اداره عامه که . ميگردد

هرچند، دستگاه حکومتی بيش از حد متمرکز به يک گروه خاص است و نبود کارمندان . کننده ها در حال پيشرفت است
 بر فعاليت عالوه. مسلکی در تمام سطوح، بخصوص در سطوح نيمه داخلی جايکه نهاد های دولتی بخصوص ضفيف هستند

های شورشيان و يا ساير عناصر ضد حکومتی، قدرت های منطقه يی، حذبی، و سياسی پيوسته در رقابت گرفتن قدرت و 
و به افزايش است و منبع رشد نارضايتی مردم تشخيص فساد که به تناسبی توسط مواد مخدر تشديد گرديده، ر. نفوذ هستند
  ٢٧.شده است

  
های بازسازی، بعضی اوقات محدوديت مدارک موجود اينگونه تالش ها، و نبود فرصت گام های آهسته يی تالش   .٢٦

ميزان ناامنی رو به افزايش در بعضی ساحات، در پيوست با . های شغلی همچنين اعتبار حکومت را مورد تهديد قرار ميدهد
فزايش در مرگ و مير هر دو نظاميان تغيير جهت در روش عملياتی دهشت افگنان منجر به مداخله نظامی بيشتر گرديده، و ا

اين امر نتيجه منفی باالی برداشت های مردم از امنيت، نقش نيروهای خارجی، و در مجموع از . و غير نظاميان شده است
د، از نامنيت بهبود يافته و فعاليت های انکشافی توسعه يافته با هم ديگر ارتباط مستقيم دار. عملکرد حکومت داشته است

 طريق سکتور امنيتی به  ازراهزينه گزاف و ، داده انکشافی را تحت شعاع  قرار گر ناامنی موجود تالش های کلیجهت دي
  . ، در غير اين صورت اين هزينه به بازسازی و انکشاف هر چه بيشتر افغانستان تخصيص می يافتاندمصرف ميرس

  
 شاهد تالش های جديد بحث در باره امکان ٢٠٠٨ در نتيجه تشديد در ناامنی مربوط به شورشيان، در اواخر  . ٢٧

 ميزبان يک نشست نماينده های ٢٠٠٨حکومت سعودی در آغاز اکتبر . مذاکره و حل و فصل کشمکش های مسلسل بود
که شامل ) شورای رهبری کوچک( حکومت و طالبان گرديد، که به تعقيب آن در همان ماه دو جرگه کوچک دو روزه 

جرگه کوچک راه را برای جرگه مشترک امن . ان قومی از هردو افغانستان و پاکستان بود، داير گرديدسياستمداران و رهبر
در جرگه امن نماينده گان باالی خواستار مذاکره با .  در کابل داير گرديد، گشود٢٠٠٧پاکستان که در سال -افغانستان

  .    هر دو کشور، شدندايان شورش درنظاميان طالب در مورد بحث باالی چگونگی خاتمه و پ
                                                 

 ٨٦٠٠٠، مرجع تمويل کننده دولت بورد مشترک همکاری و نظارت در شماری نيروی اردوی ملی افغانستان از ٢٠٠٨ سپتامبر ١٠ در نشست  ٢٤
   عسکر، افزايش را تصويب نمود١٣٤٠٠٠به 
ها است، مصروف کار خواهند  گروه های غير قانونی، که نياز به منحل شدن آن١٨٠٠ افراد در ١٢٠٠٠٠، تخمين زده شده بود که ٢٠٠٤ در سال  ٢٥
   قابل دسترس استaf.gov.diag.www://http/در سايت انترنيتی . بود
داد برنامه آغاز نو افغانستان، بسته اساسی خدمات صحی، برنامه عدل و حاکميت قانون، برنامه کنترل ام:  برنامه های اولويتی داخلی عبارتند از ٢٦

های ملی، برنامه انکشاف ملی مبتنی بر ساحات، برنامه ملی دسترسی روستايی، برنامه انکشاف مهارت های ملی، برنامه همبستگی ملی، برنامه 
بيشتر ازين برنامه های توسط صندوق امانت بازسازی افغانستان، و صندوق امانت . موسسات روستايی، برنمامه آبرسانی و حفظ الصحه روستايی

  ندين مراجع تمويل کننده که توسط بانک جهانی نظارت ميشود، تمويل ميگرددچ
 ١٨٠ام  کشور در بين ١٧٢، افغانستان را در زمره ٢٠٠٨در سال ) Transparency International’s( گزارش جهانی فساد از شفافيت جهانی  ٢٧

درجه بندی کرده  )  کشور تشخيص داده بود١٥٩ ام کشور در بين ١١٧اره  که افغانستان را کشور شم٢٠٠٥حتی پايينتر از درجه بندی سال ( کشور 
، سرچشمه ميگيرد، که درين ارزيابی )٢٠٠٥(شاخص جدی ديگر فساد از ارزيابی شرايط سرمايه گذاری برای افغانستان توسط بانک جهانی . بود
: برای معلومات بيشتر به سايت انترنيتی. سوب ميکردندموسسات افغانستان فساد را قويترين محدوديت در راه سرمايه گذاری مح % ٥٣
cpi/indices_surveys/research_policy/org.transparency.www://http مراجعه نمايد   
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  بهبود مديريت مالی و تدارکات عامه، و مبارزه با فساد برای مديريت انکشافی  .د
  

دستاورد های قوی در نظم و انظباط مالی، کنترل پول نقد، شفافيت مجموعی، در ثبات اقتصاد کالن و تداوم کمک   . ٢٨
ی در زمينه گسترش پوشش بودجه اصلی و بهبود نظارت بر نياز به پيشرفت های بيشتر. های خارجی، همکاری کرده است

ساير فعاليت های مديريت مالی از جمله موسسات دولتی، شهرداری، و کمک های خارجی، و همکاری های بيشتر خارج از 
استراتيژی های ضعيف سکتوری، اولويت بندی های نامناسب، و نبود اطالعات در مورد نتايج، . بودجه اصلی، است

اين مشکالت، همراه با مشکالتی . ص منابع به نحوی مناسب آن در داخل و در سراسری بخش ها را دشوار ميسازدتخصي
در اخذ اطالعات مشخص از کمک کننده ها در مورد هزينه پروژه های خارج االجرا و عدم توانايی برای دستيابی به اهداف 

  .  و تفويض واقعی خدمات را تشديد نموده استهزينه بودجه انکشافی، قطع روابط بين انتظارات همگانی
     
 تصويب گرديده، چهارچوب کاری بهتر برای تشکيل   ٢٠٠٥قانون سرمايه گذاری های عمومی که در جون   .٢٩

تشکيل اخير واحد پاليسی مالی و کميته همکاری مالی در وزارت . بودجه، اجرا، ديده بانی، و نظارت خارجی فراهم می کند
پيشرفت های جهت    .تنظيم مجدد بودجه همراه با طرح های سکتوری بايد از پالن بودجه بهبود يافته حمايه نمايدماليه و 

حکومت چهارچوب نيم دوره يی مالی را در اواخر . يکپارچه سازی بودجه های عملياتی و انکشافی صورت گرفته است
اله که در يک رديف با استراتيژی انکشاف ملی  س٥، با در نظر گرفتن هدف جهت حرکت بسوی برنامه ٢٠٠٥سال 

بهبود تخصيص منابع واليتی و نابرابری در مصارف در سرتاسر واليت ها از . افغانستان قرار داشته باشد، را پذيرفته است
 مصارف، به ويژه از بودجه انکشافی، بصورت چشمگيری در تحت بودجه ٢٨.اولويت های مهم تا هنوز باقی مانده است

،ارزيابی عملکرد سيستم مديريت مالی ٢٠٠٨در عين حال، در سال . اص يافته، بخاطر ضعف ظرفيت، باقی می مانداختص
 صورت گرفته بود، نشان داد که سيستم مديريت مالی عامه ای افغانستان DFIDعامه ای افغانستان توسط بانک جهانی و 

 ٢ شاخص بهبود يافت، ١٨ شاخص عملکردی، ٢٨از جمله .  بدينسو به دست آورده است٢٠٠٥بهبود های قابل مالحظه از 
 شاخص بدون ٨، و ) شاخص مبتنی بر اطالعات محدود بود٢ برای اين ٢٠٠٥هر چند ميزان های ( شاخص از بين رفت 
الی بطور کلی، در مقايسه با کشور های ديگر که در آنجا ارزيابی مشابه انجام يافته بود، وضعيت م. تغيير باقی مانده بود

افغانستان بهتر از حد وسط ساير کشور های که دارای درآمد کمتر می باشد بود، و در بعضی جاها بهتر از حد وسط کشور 
   ٢٩.های که دارای درآمد ميانه بودند

  
 تصويب گرديد، يک چهارچوب رضايت بخشی برای موثريت و ارزش ٢٠٠٥قانون تهيه و تدارکات که در سال   . ٣٠

 استفاده هزينه های عامه به ارمغان آورد، همزمان در توافق با اصول بنيادی عدم تبعيض، برخورد برابر، برای پول در حين
هرچند مقررات آماده اجرا است، و واحد پاليسی تدارکات در وزارت ماليه تشکيل يافته، اجرای کامل قانون . و شفافيت

، البته مشخصٌا توانايی شان در جهت توضيح و مکاتبه بخاطر ظرفيت پايين وزارتخانه ها در تنگنا قرار گرفته است
نبود ظرفيت در سکتور خصوصی محلی که شامل فهم و ظرفيت محدود جهت اجرای قواعد . مشخصات فنی مورد ضرورت

نبود مکانيسم برای نظارت عملکرد، شکايت ها، درخواست ها، و تفتيش  تدارکات که . تدارکات عامه، همچنين يافت ميشود
  . يت سيستم تدارکات و اشتراک افغان ها را کاهش ميدهد، احساس ميگرددموثر

  
محدوديت های عمده جهت کاهش فساد شامل گام های آهسته ای اصالحات اداری و انکشاف ظرفيتی، چهارچوب   . ٣١

االی کمک قتصاد وسيع ترياک، و وابستگی شديد بضعيف نظارتی و دستگاه قضايی، محدوديت نظارت نهاد های دولتی، ا
مسوليت های بنيادی جهت تالش های حکومت در برابر فساد اداری، در بين چندين آژانس تقسيم . های خارجی، ميگردد

 منجر به تاسيس اداره عالی نظارت بر اجرای استراتيژی ملی مبارزه عليه فساد ٢٠٠٨بندی گرديده بود، که در اگست 
وسط نبود ظرفيت و منافع سياسی ساير گروه های که در برابر تالش های پيشرفت در اجرای اصالح اداره عامه ت. گرديد

حکومت همواره برای افزايش در شفافيت و . اصالح طلبی از خود تاخير و مقاومت نشان ميدهند، در تنگنا قرار گرفته است
حکومتداری از جمله . هددر اشتراک بيشتر مردم در توسعه برنامه های انکشافی ولسوالی، واليتی و ملی تالش بخرچ ميد

  . بطور مکمل رويش بحث صورت گرفته است٦موضوعات اولويتی برای افغانستان است، و در ضميمه 
   

                                                 
  . کابل تمرکز داردهزينه ها در واليت %٧٠ درحال حاضر مصارف درحدود  ٢٨
  .i. ص. ارزيابی سطح کارآيی مديريت امور مالی عامه، واشنگتن. ٢٠٠٨.  بانک جهانی و ديپارتمنت انکشاف جهانی انگلستان ٢٩
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   جندر  .ر
  

ی افغانسنان در بين بدترين شاخص جندری در دست نيست، شاخص های جندرهرچند اطالعات معتبر تفاوت های   . ٣٢
ی در تعليم و تربيه، صحت، دسترسی و کنترل بر منابع، فرصت های جندرتفاوت های . جهان قرار داردی جندرهای 

، دفتر حمايت طفل، افغانستان را در ٢٠٠٧در سال . اقتصادی، عدلی، و مشارکت سياسی، هنوز هم فراگير باقی مانده است
، يک زن در هنگام  از هر شش زن افغان٣٠.رديف خطرناکترين کشورها بر حسب بقای مادر و طفل، دسته بندی کرده بود

اگرچه تعداد دختران مکتب از سال .  دقيقه يک زن افغان در نتيجه حاملگی از بين می رود٣٠زايمان می ميرد؛ در هر 
 بدينسو بطور چشمگيری افزايش يافته، هنوز هم دو پسر در برابر هر دختر در سطوح ابتدايی، و با تفاوت بيشتر در ٢٠٠١

 قرار داشتند، از سواد برخوردار بودند، و ٢٤-١٥زنان که بين سنين % ١٨، فقط ٢٠٠٢ سال  در.سطوح باالتر، وجود دارد
اگرچه زنان عامل های مهم اقتصادی هستند، اطالعات محدود در . چندين مرتبه ميزان بيشتر بيسوادی در بين زنان مسن تر

خشونت های .  ارزش کمی برخوردار استباره مساعدت های کلی شان موجود می باشد، و ازينرو نقش اقتصادی زنان از
هرچند قانون اساسی افغانستان به برابری . خانواده گی معمول است، و زنان افغان اشکال مختلف تبعيض را روبرو ميگردند

زنان ارج می گذارد، پيشرفت جهت همچون برابری توسط حساسيتهای فرهنگی، اجتماعی، و مذهبی، تحت فشار قرار 
در حالی که طرح اقدام ملی برای زنان .  رونق کافی در استراتيژی های دولت پيدا نکرده استجندره در نتيج. ميگيرد

 و توانمندسازی جندر تصويب شد، شامل مجموعه ای از فعاليت های بسيار مبرم جهت تساوی ٢٠٠٨افغانستان که در جون 
   . کلی طرح، واکنش و چالش بزرگ را ايجاد خواهد کردزنان ميباشد، اجرای فعاليت های آن و دستيابی بسيار کم به اهداف

  
  سکتور خصوصی  .س

  
 قانون اساسی، حکومت سکتور خصوصی را منبع نيرومند رشد اقتصادی، کاهش فقر، و ايجاد ١٠طبق ماده   .٣٣

نقش  دورنمای انکشافی حکومت، قسم که در استراتيژی انکشاف ملی افغانستان ذکر گرديده، ٣١.اشتغال حساب ميکند
 استراتيژی ٣٢.می بيند" پاليسی ساز، ناظر، توانمند ساز، نه رقابت کننده سکتور خصوصی" حکومت را به عنوان 

: حکومت جهت پرورش توسعه سکتور خصوصی و افزايش سرمايه گذاری های داخلی و خارجی شامل سه عنصر ميگردد
گسترش آزادی ) ب(ور خصوص رقابتی را تشويق کند؛ تالش های مداوم جهت ساختن محيط قوی و توانمند ساز که سکت) ا(

تقويت تالش ها برای ارتقا ) ج(عمل برای سرمايه گذاری های خصوصی به مقصد انکشاف منابع و زيربنا های داخلی؛ و 
ت  پس از ايجاد محيط با امن، دارای ثبا٣٣.سرمايه گذاری از منابع داخلی، افغان های بيجا شده، و سرمايه گذاران خارجی

سياسی و حامی اقتصادی، حکومت انتظار دارد که سکتور خصوصی را قادر به رشد، ايجاد اشتغال، و عوايد عامه را 
ساحات که درآن افغانستان برتری . گسترش بدهد، تا که کشور را قادر به دستيابی اهداف انکشافی پانزده ساله اش بنمايد

عت سکتور خصوصی را بنمايد، شامل پروسس محصوالت کشاورزی و نسبی دارد، و جلب توجه سرمايه گذاری های پرمنف
، ساختمان، تهيه انرژی برقی، استخراج )که حاوی کشاورزی به مقدار متوسط و بزرگ می گردد( کشاورزی تجارتی 

  .  معدن، و انکشاف منابع طبيعی، و زيربنای ترانسپورتی،  ميگردد
  

مانند آنهايی که در سکتور مخابرات صورت گرفته، بيشترين سرمايه بجز از چند سرمايه گذاری های بزرگ،   .  ٣٤
توسعه . گذاری های خصوصی به موسسات غير رسمی کوچک که حجم زياد اشتغال را ايجاد کرده است، تعلق ميگيرد

 در شناسايی) شامل موسسات غير رسمی( بيشتر سکتور خصوصی نياز به کار نامتمرکز دولت همراه با سکتور خصوصی 
تنگنا های ملی و محلی در برابر انکشاف تجارتی، و تشکيل و اجرای واکنش های عملی برای مورد مالحظه قرار دادن 

تالش های مداوم برای تاسيس چهارچوب منظم که سرمايه گذاری سکتور خصوصی را بهبود بخشد، نيز . چنين تنگناها
به قرضه است، و برای جلب سرمايه گذاری های پيشرفت در محيط تجاری رسمی که شامل دسترسی . ضرورت است

خارجی روبه افزايش و دستيابی به تکنولوژی، افزايش در رقابت ها، و کسب دسترسی به بازارهای منطقه ای و بين المللی 

                                                 
  .٥٦. ص. ويست پورت، کنکتيکت.  سال٥نجات زندگی اطفال زير سن : ٢٠٠٧اوضاع جهانی مادر . ٢٠٠٧.  سازمان حمايه از اطفال ٣٠
دولت پشتيبانی و محافظت از سرمايه گذاری های خصوصی می کند، و موسسات مبتنی برا اقتصاد بازار می باشد، " ان ميکند که  بي١٠ ماده  ٣١

  "محافظت آنها را نظر به حکم قانون تضمين می نمايد
٣٢  ANDS) ٧. ، فشرده استراتيژی، ص)٢. مرجع  
٣٣  ANDS) ٧٤. ، ص)٢. مرجع  



١١ 

 به تفصيل مورد ٦سکتور خصوصی از جمله موضوعات ارجح برای افغانستان بشمار ميرود و در ضميمه توسعه  ٣٤.است
  .  گرفته استبحث قرار

  
  حيط زيستم  .ص

  
افغانستان مشکالت عمده ای را در نتيجه قطع جنگالت و چريدن بيش از حد حيوانات که منجر به تخريب آبريز   .٣٥

اينها توليدات کشاورزی و جنگل داری را آسيب . ها، فرسايش خاک، و تقليل در زمين های زراعتی گرديده، مواجه است
منابع آبی موسمی و محدود است، ريزش باران بشدت در . ستی را در معرض خطر قرار ميدهدپذير می سازد، و تنوع زي
تعدادی محدودی از .  مبرم برای بهبود مديريت و محافظت ساحات ذخيره گاه های آب، الزم استحال تغيير است، و احتياج

ر مراکز شهری بسيار به شکل ناقص آن خانواده ها به آب پاک و بهداشتی دسترسی دارند، و مديريت زباله های جامد د
  پاليسی ها. وجود دارد

افظت محيطی معرفی گرديده، اما ظرفيت های نهادی برای تقويت بخشی مختلف و اصالحات قانونی با هدف تقويت مح
  اصالحات ارضی و تقسيم امالک بزرگ و اصالحات نهادی برای. حراست محيطی هنوز هم بسيار ضعيف باقی مانده است

عالوه برين، همکاری های قويتر منطقه يی برای بهبود . بود انگيزه های فردی برای حراست از منابع طبيعی، نياز استبه
آژانس ملی محافظت از محيط زيست جديدٌا . مديريت آب های مشترک، تنوع زيستی، و ساير منابع طبيعی ضروری است

اجرای قانون همانند ساير آژانس ها و سکتور ها،  . گرديده استتاسيس گرديده و قانون جديد در مورد محيط زيست تصويب 
جدول  (١شاخص های کليدی محيط زيست افغانستان در ضميمه . ضعيف محدود گرديده است توسط ظرفيت بشری و نهادی

Aحضور يافته است)١٫٤ ،.  
 
  همکاری و يکپارچگی منطقه ای   .ط
  

براي انکشاف و تجارت خويش اتکا به همکاري هاي منطقه ای افغانستان منحيث يک کشور محاط در خشکه   .  ٣٦
همانطوريکه افغانستان در قلب چهار منطقه فرعي قرار دارد، افغانستان خويش را مانند يک پل ارتباطي ميان . ٣٥دارد

اين شده انکشاف سرک ها و تنظيم سرحدات باعث . ممالک اقتصادي اسياي مرکزي و بندرهاي ايران و پاکستان نيز ميداند
ارتباطات خوب سرک ها باعث بۀ دست امدن .  ساعت به بندر هاي درياي برسد ٣٦است که مراکز ممالک اسياي در ظرف 

. عايدات زياد هم بۀ طور مستقيم از کرايه ها و حق عبور و همچنان به طور غير مستقيم از انکشاف بيشتر اقتصاد، ميشود
دن مماک پرانرژي اسياي مرکزي با مارکيت هاي ان در اسياي جنوبي فايده بدست افغانستان همچنان ميتواند از ارتباط دا

ارتباطات خوب ممالک اسياي مرکزي و اسياي جنوبي در عرصه هاي تبادله گاز و برق باعث فعالتر شدن ٣٦ .بياورد
  عبارتند از ،  قه ایممانعت هاي اساسي در مقابل انکشاف سريع همکاري هاي منط. همکاري هاي منطقه ايو تجارت ميشود

(i) فرق هاي منطقه ای بالخصوص در ارتباط به امنيت سرحدات و معامله با مهاجرين افغان (ii) ناامني مداوم در افغانستان 
  انکشاف ضعيف زير بناي منطقه ايو (iii))  که تجارت مواد مخدر دران داراي نقش مهم ميباشد(و ساحات ديگر منطقه 

 موسسات دولتي و شخصي که براي مسهول نمودن تجارت و سرمايه گذاري منطقه ايضروري  ضعف(iv)اتصاالت و 
 به طور مکمل واضح گرديده  ٦همکاري هاي منطقه ای يک موضوع تقدمي است براي افغانستان و در ضميمه . هستند
  . است

  
 

                                                 
قرار " سهولت های تجارت" کشور برحسب ١٧٨ ام کشور در بين ١٥٩ بانک جهانی، افغانستان را در رده )Doing Business( تجارت کردن  ٣٤

-Timor کشور و ١٦٤ شماره Lao PDRالبته (افغانستان سومين پايينترين درجه را در بين کشور های آسيايی و مناطق پاسيفيک دارد، . داده است
Leste ،ی معلومات بيشتر به سايت انترنيتیبرا).  کشور درجه بندی شده اند١٦٨ :-DB/documents/org.doingbusiness.www://http

pdf.overview-٦. ، ص ٢٠٠٨.  
 عضو سازمان  ٢٠٠٧ه شکل رسمي در اپريل گرديد، و ب) CAREC( عضو همکاري هاي اقتصادي اسياي مرکزي  ٢٠٠٥افغانستان در سال  ٣٥

 .گرديد )SAARC(همکاري هاي منطقه اياسياي جنوبي 
 پايپالن که از روي افغانستان گذشته و گاز طبيعي را از دولت اباد ترکمنستان به پاکستان و هندوستان انتقال بدهد، افغانستان از طريق ان در هر    ٣٦

پالن هاي ديگر همکاري هاي .   ٢٠٠٦د که معادل نصف تمام عايدات افغانستان خواهد بود بنا بر عايدات  مليون دالر بدست خواهد اور١٦٠$سال 
چنين پروژه ها باعث توليد کار و . منطقه ايعبارت از انتقال برق از طريق افغانستان ازتاجکستان به پاکستان و همچنان تيل و پاييلين گاز ميباشد

استراتيژي انکشاف ملي . ٢٠٠٦جمهوري اسالمي افغانستان، . ان عايدات منظم به حکومت در خواهد اوردانکشاف تجارب خواهد شد و همچن
    .  ٨٥کابل صفحه . افغانستان، يک استراتيژي موقتي براي امنيت، حکومتداري، رشد اقتصادي و تقليل فقر



١٢ 

  انکشاف ظرفيت ها  .ع
  

بعد از اغاز کوشش هاي . جنگ در افغانستان است بشري ضعيف يکي ازخساره ميراث هاي سه دهه ظرفيت هاي  .٣٧
 ، عدم وجود ظرفيت هاي بشري باعث کندي انکشاف و بازسازي افغانستان شده  ٢٠٠١مزيد بازسازي افغانستان از سال 

 با وجود مصرف شدن ميليون ها دالر “: همانطوريکه در يکي از ورق هاي موقعيت حکومت طوري گفته شده بود . است
توسعه کمک هاي تخنيکي گران، ارسال کمک ها خارج . نکشاف ظرفيت ها، نتايج ان چشمگير به نظر ميرسددر عرصه ا

از چوکات دولتي و توجه نا کافي براي دوام و استمرار برنامه هاي انکشاف ظرفيت ها باعث به عقب ماندن سکتور عامه 
عيف است و يک خطر جدي براي اتحاد ملي، صلح و ظرفيت ها در  سطح واليات و ولسوالي ها بسيار ض. افغان شده است

  اين يک چالش اساسي است و براي آن بايد ظرفيت هاي استراتيژيک انکشاف داده “ ٣٧.انکشاف خارج از کابل ميگردد
شود و همچنان در پهلوي ان بايد فعاليت هاي بازسازي و انکشافي سريعتر شوند و نيز يک برنامه اصالحاتي درست مورد 

 .رفته شودنظر گ
  

همانطوريکه شاخص هاي منابع بشري ضعيف و تعليم ضعيف افغانستان نشان داده شده است، اين واضح است که   .٣٨
دولت از همکاران انکشافي خويش خواسته . تداوم و طوالني بودن کوشش هاي انکشاف ظرفيت ها براي افغانستان نياز است

شمول بازگشتاندن افغان هاي تبعيدي براي همکاري در بازسازي افغانستان و است که اينطور کوشش ها را ادامه بدهند، به 
چارچوب . جنوب، که هر دوي انها طرق ارزان براي  انکشاف ظرفيت ها ميباشد-از طريق همکاري هاي وسيع جنوب

ه داده است تا دولت وعد.  به محکمه انکشافي افغانستان تقديم شد ٢٠٠٧عمومي دولت براي انکشاف ظرفيت ها دراپريل 
ميکانيزم هاي نهادي را ساخته و در انکشاف ظرفيتها کمک کند بالخصوص در سکتور عامه اما تا حدي که الزم است براي 
کمک موسسات و ابتکارات سکتور عامه هم دست به کار ميشود تا که بتوانند از اين ميکانيزم ها فايده بدست بياورند مانند 

مسوليتهاي نهادي انکشاف ظرفيت ها متکي به کميسيون بين الوزارتي انشکاف ظرفيت . عليميبورد تربيوي ملي مسلکي و ت
کميسيون مربوطه موظف است تا سرمايه و جريان . ها که منبع وحيد گزارش به دولت و مراجع تمويل کننده ها است، ميباشد

سازند که تمام نياز هاي انکشاف ظرفيت ها به کمک ها را تنظيم نمايد و تکثير مصارف را تقليل بدهد و خويش را متيقن ب
  ٣٨. شکل درست ان تکميل شده است

  
  

  استراتيژي انکشافي حکومت  .٢
  

   و استراتيژيیهداف انکشافا  .الف
  

، ملل متحد و بانک جهاني ترتيب ADB ، يک سند که توسط حکومت به همکاري   محفوظ نمودن اينده افغانستان   .٣٩
، حکومت راجع به ٢٠٠٦در ابتداي  ٣٩.شافي ابتدايي طويل المدت حکومت راطرح ريزي کرده بودشده بود، استراتيژي انک

همان  ٤٠.استراتيژي موقت انکشاف ملي افغانستان در لندن يک کنفرانس بين المللي را در مورد افغانستان برگذار نمود
ست از پيامدها، مبناها، و گرافهاي زماني ميباشد اين توافقنامه داراي يک   ٤١.کنفرانس باعث قبولي توافقنامه افغانستان شد

                                                 
 ورق موقعيت که توسط حکومت افغانستان در جلسه مشترک .ناه پيشروي ا و را هچالش: نانستافغا .٢٠٠٧. جمهوري اسالمي افغانستان ٣٧

 .٣کابل صفحه .  در برلين برگذار شد٢٠٠٧ January ٣١–٣٠همکاري و ارزيابي در 
  ١٧-١٦ .pp ,(٢ .Ref) استراتيژی انکشاف ملی افغانستان   ٣٨
بين \ن حکومتيازما سگزارشيک . تيژيک مستقبلاسترات و طريق ااجرا: نانستافغاينده امن نمودن ااب. ٢٠٠٤. لملليان بين ازماس\نانستافغامي سالاجمهوري   ٣٩
 ٣١ يک کنفرانس بين المللي که در مورد افغانستان در برلين در ينده ،اي ارکت برا يک مش–ست المللي ترتيب شده امعه بين ان و جانستافغاي المللي که برا

March—١ April برگزار گرديد٢٠٠٤ .  
 من حيث ورق استراتيژي موقت جهت کاهش فقر تصديق  IMF توسط بانک جهاني و  ٢٠٠٦کشاف ملي افغانستان در جون استراتيژي موقت ان  ٤٠

در بخش کاهش فقر و تسهيالت رشد براي افغانستان ) ميليون $١١٩٫١برابر با  (million SDR٨١٫٠ براي سه سال در حدود  IMFمتعاقبا . گرديد
 ٢٠٠٩ کنترول ميشود را تقويه نمايد و برنامه اقتصادي ملت را از مارچ  IMF در تحت برنامه که توسط پرسونل تصويب کرد، تا رشد افغانستان را

  . مساعدت نمايد
 بر عليه پيمان ٢٠٠٦ فبروري ١- جنوري٣١حکومت افغانستان و شريک هاي انکشافي بين المللي ان در کنفرانس بين المللي لندن در مورد افغانستان  در   ٤١
از حکومت افغانستان و “ تصديق کرد، و  ٢٠٠٦ فبروري  ١٥شوراي امنيت ملل متحد به اتفاق ارا پيمان افغانستان و ضميمه هاي انرا در . انستان موافقت نمودندافغ

تصويب .  ٢٠٠٦. متحد ملل ”. تمام اعضاي جامعه بين المللي و موسسات بين المللي خواست خواست تا در اجراي پيمان و ضميمه هاي ان همکار باشند
  .٢پرگراف .  فبروري١٥. نيو يارک. شوراي امنيت ملل متحد )٢٠٠٦(١٦٥٩



١٣ 

 تمام استراتيژي ٤٢.که شامل اهداف اساسي انکشاف  هزاره و اعالميه پاريس در رابطه به اهداف موثريت کمکها ميباشد
  مورد پذيرش کابينه قرار گرفت و فورا به بورد هاي اجرايوي صندوق وجهی بين ٢٠٠٨انکشاف ملي افغانستان در اپريل 

 و بانک  IMFهر دو . افغانستان تسليم گرديد) PRSP( و بانک جهاني بنام ورق استراتيژي کاهش فقر ) IMF(المللي 
 . تصديق کردند ٢٠٠٨ را در جون  جهاني  استراتيژی انکشاف ملی افغانستان 

 
يه گان خويش در امن يک حکومت ثابت اسالمي دموکراسي مطلقه که يکجا با همسا ”بر عالوه داشتن اهداف چون   .٤٠

يک ملت صابر، متحد و چند مليته که به ميراث هاي  ”   و  “زندهگي کند و داراي حيثيت کامل در فاميل هاي دنيا باشد
 ديدگاه افغانستان “ اسالمي خويش ارج ميگذارد و اهداف عميق براي اشتراک، عدالت و حقوق مساوي براي همه ميباشد

يک جامعه اميدوار و موفق ” معرفي شده است خواهان است تا افغانستان شاف ملی افغانستان طوريکه توسط  استراتيژی انک
،  ANDبنا بر  ٤٣.“متکي به سکتور خصوصي قوي در مارکيت هاي اقتصادي، مساوات اجتماعي، و تداوم محيطي باشد

 مردم افغان، و اساسگذاري يک  کاهش تداوم فقر، انکشاف سطح زنده گي هدف مهم  استراتيژی انکشاف ملی افغانستان 
 اولويت هاي استراتيژيک و پاليسي ها، برنامه ها، و   استراتيژی انکشاف ملی افغانستان ٤٤.کشور باامن وباثبات ميباشد

  مستقر در اساس  استراتيژی انکشاف ملی افغانستان .  پروژه ها را براي اکمال اهداف انکشافی افغانستان ترتيب داده است
  (ii) امنيت  (i): توسط توافقنامهافغانستان ترتيب داده شده است و اساس ان باالي همان سه رکن استوار استاست که 

هر سه رکن  استراتيژی انکشاف ملی .   توسعه اقتصادي و اجتماعي(iii)حکومتداري، حاکميت قانون، و حقوق بشر     و 
.  ر يک ان فقر به طور موثر از بين ميرود  و کاميابي بيشتر ميشود تقويت کننده يکديگر اند، که با انکشاف ه افغانستان 

 ههچنان همکاري هاي منطقوي، ضد مواد مخدر، ضد فساد، مساوات جنسيت، انکشافات  استراتيژی انکشاف ملی افغانستان 
ولويتي در نظر ظرفيت ها، و محيط را مانند موضوعات اساسي ميان بر مشخص نموده است که بايد در همه سکتور هاي ا

ساختمان کلي  استراتيژی انکشاف ملی افغانستان ، به شمول ارتباطات ان با استراتيژي مشارکت کشور در . گرفته شود
 . ترتيب داده شده است ١شکل 

 
 طرح ريزي گرديده است، ديد طويل المدت کشور  همانطوريکه در  استراتيژی انکشاف ملی افغانستان .   امنيت  .٤١

نيت اينست تا امنيت کشور، اشخاص و دارايي ها را از طريق ايجاد زير بناي متداوم، باارزش و يکپارچه امنيت براي ام
 تمام ان ضرورت هاي را ميداند که براي   استراتيژی انکشاف ملی افغانستان ٤٥.ملي و قانون و پاليسي دستور تامين سازد

ن به کمک هاي شديد بين المللي نياز است استراتيژی انکشاف ملی تحقق يافتن اين ديد ضروري ميباشند و براي اجراي ا
همچنان تاکيد ميکند اگر چه امنيت بهتر يک ضرورت اساسي براي انکشاف اقتصادي اجتماعي ميباشد، انکشاف  افغانستان 

خوب از تقويت  که يک نمونه -اجتماعي اقتصادي در تحقق نمودن ديدگاه در جهت انکشافات ثابت امنيت کمک کننده است
 در بخش  اهداف مشخص  استراتيژی انکشاف ملی افغانستان .  ميباشد کننده رکن هاي استراتيژی انکشاف ملی افغانستان 

امنيت شامل ايجاد اردوي ملي افغانستان و پوليس ملي افغانستان ميباشد که بايد مسلکي، احترام به مردم و از نگاه مشارکت 
ان بايد مسول، منظم، و درست تربيه شده باشند و به همه اجهزه مسلح باشند تا که بتوانند همه ملي متوازن باشند و همچن

 ، ايجاد امنيت و ثبات  ٢٠٠١ضروريات امنيتي کشور را تکميل کنند، خلع سالح نمودن همه گروه هاي مسلح تا اخر مارچ 
يني  و تخريب تمام مهمات اضافي، غير قابل  کاهش در ماين هاي زم ٪٧٠، و ٢٠١٠در همه ساحات مملکت تا اخر سال 

     ٤٦ .، ميباشد٢٠١٠استعمال و غير محفوظ تا اخر 
  

 ” هدف  استراتيژی انکشاف ملی افغانستان   از اين رکن اساسي اينست.حکومتداری، حاکميت قانون و حقوق بشر  .٤٢
. مات عامه و مسوليت دولت را تقويت نمايدتا پروسه هاي دموکراتيک و نهاد ها، حقوق بشر، حاکميت  قانون، عرضه خد

 طوري استدالل مينمايد که طرز حکومت پيشرفته براي اجراي ديدگاه کلي ملي    استراتيژی انکشاف ملی افغانستان ٤٧“
 بيدون طرز حکومت خوب و ”  حکومت و ايجاد يک جامعه ثابت و فعال ضروري ميباشد و همچنان ياداوري مينمايد که 

 طرح  معاعي براي پذيرش تعميل قانون، استراتيژي انکشافي که توسط  استراتيژی انکشاف ملی افغانستان مهاهده اجت

                                                 
- فبروري٢٨اعالميه پاريس از يک محکمه عالي در . بر عالوه هشت اهداف انکشافي هزاره ، افغانستان هدف نهم را در مورد انکشاف امنيت به ان اضافه نمود  ٤٢
دي و اقتصاي اري هاموسسه همک. د موضوعات ملکيت، هم اهنگسازي، تنظيم، نتايج و مسووليت هاي مشترک پيام داد بيرون امد، و در مور٢٠٠٥ مارچ ٢
  . مارچ١- فبروري٢٨.  پاريس.ليامحکمه ع. اريس در مورد موثريت کمک هاميه پعالا. ٢٠٠٥. فانکشا

   .p. i  .(٢ .Ref)  استراتيژی انکشاف ملی افغانستان   ٤٣
  ٥.  ص,(٢ .Ref)  نکشاف ملی افغانستان استراتيژی ا  ٤٤
  .٥٣   ص ,(٢ .Ref)  استراتيژی انکشاف ملی افغانستان   ٤٥
 .٥٥. ص) ٢ .Ref( استراتيژی انکشاف ملی افغانستان   ٤٦
  .٦١. ص) ٢ .Ref ( استراتيژی انکشاف ملی افغانستان   ٤٧



١٤ 

، پرنسيپ هاي رهنمودي براي طرز   بنا بر  استراتيژی انکشاف ملی افغانستان ٤٨“. ريزي شده است، ممکن ناکام گردد
 تعميل قانون يک برابر به همه اعضاي کشور حکومت خوب عبارت از ازادي، اشتراک، مسوليت، مٍوثريت، عدالت و

 تقويه نمودن (ii) بلند بردن کيفيت اصالحات اداري عامه ، (i): ميباشد و داراي يکعده از اولويت ها نيز ميباشد که شامل
ي  تقويه نمودن پروسه ها(iv) اصالح نمودن پروسه هاي قانوني و محکمات، و (iii)ساختمان هاي حکومتداري فرعي ملي، 

 ٤٩ .پارلماني و مقننه، به شمول برگزار نمودن انتخابات ازاد و شفاف
  

 به ساحاتي تمرکز مينمايد که باعث   سوم  استراتيژی انکشاف ملی افغانستان رکن .و اجتماعي انکشاف اقتصادی  .٤٣
هاي بشري،برابر نمودن يک   باراوري فعلي و اينده ، به شمول برق، سرکها، ابياري، انکشاف نهاد ها و ظرفيت ”بلند شدن 

 يک ترکيب اساسي  استراتيژی انکشاف ملی ٥٠ . ميشود“محيط ارام براي انکشاف سکتور خصوصي، و حفظ حقوق فقير 
 عبارت از انکشاف يک محيط مناسب است که باعث تشويق سکتور خصوصي ميشود تا رول مرکزي را در  افغانستان 

 که رشد منظم و متداوم اقتصادي يک از ضروريات اساسي براي انکشاف هر انکشاف اقتصادي مملکت بازي نمايد، چون
.   و همچنان براي اجراي ديدگاه کلي حکومت افغانستان ميباشد  هاي  استراتيژی انکشاف ملی افغانستان رکنيک از 

 کاهش فقر يک موضوع  را مانند-وظايف ارتباطي، توليد و مارکيت- انکشاف قريه ها استراتيژی انکشاف ملی افغانستان 
پيشنهاد ان اينست که منابع اصلي انکشاف اقتصادي افغانستان بايد زراعت گران، مواشي و پروسه هاي . محوري ميداند

، کارخانه هاي استخراجي و )به شمول شخصي سازي(کشت و صنعت، و همچنان استفاده موثر از دارايي هاي کشور 
 . ي انرژي و مواد، باشدهمکاري هاي منطقه ای و تجارت ترانزيت

  
 در سال در  ٪٨٫١  رشد اقتصادي را  ٢٠١٢-٢٠٠٨ در پروژه هاي سال هاي  استراتيژی انکشاف ملی افغانستان   .٤٤

براي بدست اوردن چنين رشد اقتصادي ضرورت است تا هدف کاهش فقر در کشور عملي شود، به شمول . نظرگرفته است
.  کاهش در جمعيت که در گرسنگي زندهگي ميکنند ٪٥ عايد دارد، و   ٪١ از  کاهش در جمعيت که روزانه کمتر ٪٣

همانطوريکه توقع است که در بوديجه کشور اولويت به مصارف امنيتي داده ميشود، برنامههاي مصارف عامه مانند سرمايه 
فات قريوي نيز بايد در گزاري در بخش انرژي، اب و ابياري، زيربناي ترانسپورتيشن، زراعت، کشت و صنعت، و انکشا

اولويتها قرار داده شود، چون که اين سکتور ها براي انکشاف سکتور خصوصي و رشد متداوم و طويل المدت استخدام 
با گذشت زمان، توقع اينست که کشور بايد منابع بيشتر را در دسترس تعليم، صحت، و حفظ اجتماع و . اهميت بسزاي دارد

    ٥١ .همچنان حکومت قرار دهد
  
  به حرکت دراوردن قوا  و سرمايه گذاري  .ب
  

 ميباشد،  حکومت شاخص سکتوري سقف بوديجه را که نشاندهنده اولويت هاي  استراتيژی انکشاف ملی افغانستان   .٤٥
-٢٠٠٨ در سال هاي  پوشش کلي اقتصادي براي تطبيق مکمل  استراتيژی انکشاف ملی افغانستان . مشخص کرده است

 تمام بوديجه ٪٣٤  توضيح گرديده است، در حدود  ٣طوريکه در چوکات . بيليون دالر تخمين شده است  ٥٠٫١  ٢٠١٣
 ان براي زراعت و انکشاف ٪٨٫٩ , براي زيربناها تخصيص داده شده است،  اقتصادي  استراتيژی انکشاف ملی افغانستان 

 .يص داده شده است  ان براي مصارف امنيتي تخص ٪٢٨ قريه ها تخصيص داده شده است و  
 

 به اهميت تقويه نمودن رول مرکزي پروسه بوديجه در بخش اجراات اهداف  استراتيژی انکشاف ملی افغانستان   .٤٦
هرچند عايد داخلي . ملي انکشافي تاکيد زياد ميکند، و در حرکت در اوردن منابع را منحيث اولويت اساسي مشخص ميکند

 بود، عايدات مملکت  ٪٤٫٥ در حدود  ٢٠٠٥ خواهد رسيد، در حاليکه در سال GDP ٪١٠٫٧ به  ٢٠١١افغانستان در سال 
افزايش عايدات متکي به اجراات مداوم حکومت است تا اصالحات .  باز هم در اسفل دنيا باقي خواهد ماندGDPبه نسبت 

 گمرکي، و جمعاوري بهتر عايدات عايدات را تعقيب نمايد، به شمول عقالني نمودن کارهاي گمرکي، تقويه نمودن اداره هاي
 تمامي مستخدمين خويش را از  ٢٠١١حکومت سعي دارد تا عايدات خويش را تا حدي افزايش دهد تا بتواند در سال . ماليات

در حاليکه ، قسمت بزرگ .  پرداخت هزينه تمام بوديجه راجعه را بتواند٢٠١٥بوديجه خويش معاش دهد، و همچنان در سال 

                                                 
 .٦٩. ص) ٢ .Ref ( استراتيژی انکشاف ملی افغانستان   ٤٨
  .٦١. ص) ٢ .Ref (تيژی انکشاف ملی افغانستان  استرا  ٤٩
  .٩. خالصه مجري ص ) ٢ .Ref ( استراتيژی انکشاف ملی افغانستان   ٥٠
  .٥١. ص ) ٢ .Ref ( استراتيژی انکشاف ملی افغانستان   ٥١
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 توسط سرمايه گذاري مراجع تمويل کنندههاي خارجي تامين خواهد  نکشافي  استراتيژی انکشاف ملی افغانستان مالي پالن ا
 . شد

  
  )٢٠١٢-٢٠٠٨(  براي پوشش مالي مکمل  استراتيژی انکشاف ملی افغانستان : ٣ جدول

   )$مليون  (
 

Total  
 (%) 

Total  
($) 

FY  
٢٠١٢ 
($) 

FY  
٢٠١١ 
($) 

FY  
٢٠١٠ 
($) 

FY  
٢٠٠٩ 
($) 

FY  
٢٠٠٨ 
($) 

  

  سرمايه گذاري بوديجوي داخلي و خارجي       
 عايدات داخلي   ٨٨٧ ١،١٠٤ ١،٣٥١ ١،٦١١ ١،٩١١ ٦،٨٦٤ ٢١٫٨
 مجموع کمکها توسط مراجع تمويل کنندهها    ٦،٥١٣ ٤،٩٦٠ ٤،٨١٤ ٤،٣٩٨ ٣،٩٠٨ ٢٤،٥٩٣ ٧٨٫٢
 مايه گزاريمجموع سر ٧،٤٠٠ ٦،٠٦٤ ٦،١٦٥ ٦،٠٠٩ ٥،٨١٩ ٣١،٤٥٧ ١٠٠٫٠

        
 مصارف داخلي و خارجي بودجه شده       
  امنيت    ٣،٢١٩ ٢،٥٨٥ ٢،٦٧٩ ٢،٧٩٠ ٢،٩٠٦ ١٤،١٧٩ ٢٨٫٣
 زيربنا    ١،٧٨١ ٣،٠٩٣ ٣،٦٨١ ٤،١٨٠ ٤،٤٥١ ١٧،١٨٥ ٣٤٫٣
   زراعت و انکشاف قريه ها   ٨٢٩ ٩٢١ ٩١٦ ٩٠٩ ٩١٢ ٤،٤٨٦ ٩٫٠
 تعليمم و فرهنگ    ٧٤٢ ٨٩٣ ٩٨٠ ١،٠٧٧ ١،١٨١ ٤،٨٧٢ ٩٫٧
  طرز حکومت خوب و عملي نمودن قانون   ٣٧٤ ٥٥٨ ٦٤٠ ٦٨٥ ٧٢٨ ٢،٩٨٥ ٦٫٠
 صحت و تغذي    ٣٢٥ ٤٦٥ ٥٣٠ ٥٦٣ ٥٩٥ ٢،٤٧٨ ٥٫٠
   PSDحکومتداري اقتصادي و     ٢٣٧ ٢١٥ ٢٣٠ ٢٤٤ ٢٦٠ ١،١٨٦ ٢٫٤
 محافظت اجتماعي    ١٩٢ ٣٥٩ ١٩٤ ٤٢١ ٤٤٩ ١٫٨١٥ ٣٫٦
  )کود هاي فرعي(ديگران    ٢٠٥ ١٩٨ ١٨٥ ١٧٠ ١٥٧ ٩١٥ ١٫٨
        

 مجموع مصارف ٧،٩٠٣ ٩،٢٨٦ ١٠،٢٣٦ ١١،٠٣٨ ١١،٦٣٧ ٥٠،١٠٠ ١٠٠٫٠
  انکشاف سکتور خصوصي = PSDسال مالي،  = FYاستراتيژي انکشاف ملي افغانستان،=  استراتيژی انکشاف ملی افغانستان 

   يک استراتيژي براي امنيت :)٢٠١٣-٢٠٠٨( ١٣٩١-١٣٨٧ف ملي افغانستان استراتيژي انکشا. ٢٠٠٨. جمهوري افغانستان: منبع
  



١٦ 

  استراتيژی انکشافی ملی افغانستان  :١شکل 
  ، بانک انکشاف آسيايی٢٠١٣ – ٢٠٠٩و ارتباط آن با استراتيژی مشارکت در کشور 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  )ANDS(استراتيژی انکشاف ملی افغانستان 
 فقراستراتيژی برای امنيت، حکومتداری، رشد اقتصادی، و کاهش 

  

 امنيت
 

 

 حکومتداری

 رکن توافقنامه ٣
افغانستان چارچوب 

ای ان دی (برای 
و همکاری ) اس

مراجع تمويل کننده 
 تهيه نموده است

تمرکز 
سی (استراتيژيک 
)پی اس  

 زراعت

( ، و ارتقای آبرسانی، زيربنای بازار
)ظرفيت ) 

 ترانسپورت روی سرک
جاده های ملی و منطقه ای و )

)ارتقای ظرفيت ) 

 انرژی
 

توسعه برق، بديل انرژی، و ارتقای )
)ظرفيت )  

 

  همکاری منطقه يی
 فرهنگ و آموزش

 
کشاورزی و انکشاف 

 روستايی

 
 صحت و تغذيه

 

 
حکومتداری اقتصادی 

و توسعه سکتور 
 خصوصی

 
 حفاظت اجتماعی

 
 زيربنا و منابع طبيعی

نگرانی های 
ای ان (مشترک 

)دی اس  

مبارزه عليه مواد 
مخدر

 مبارزه عليه فساد

جندرتساوی   

 انکشاف ظرفيت

تمرکز موضوعی 
)سی پی اس(  

  

  و انکشافجندر
توسعه سکتور 
 خصوصی

 
 حکومتداری

 

مبارزه عليه مواد  همکاری منطقه يی
 مخدر

 

 محيط زيست

توسعه اجتماعی و 
 اقتصادی



١٧ 

  نقش کمک هاي خارجي   .ج
  

در کنفرانس بين . ن المللي همراي افغانستان کمک هاي انکشافي رسمي زياد کرده اندمراجع تمويل کنندههاي بي .٤٧
بعد .  ماه اول بازسازي افغانستان وعده داده شده بود ١٥  بيليون براي  $٢٫١ در حدود  ٢٠٠٢المللي توکيو درسال 

. ، وعده داده شد ٢٠٠٧-٢٠٠٤ي بيليون ديگر براي سالها  ٨٫٣$ به افغانستان  ٢٠٠٤درکنفرانس بين المللي در سال 
 وعده  ٢٠٠٦ بيليون دالر  اضافي از کمک ها خارجي براي توافقنامهافغانستان در کنفرانس بين المللي لندن در سال  ١٠٫٥$
 بيليون که براي پوشش مالي   ٥٠٫١$ بيليون من جمله ٢٠$ در کنفرانس پاريس مجموع  ٢٠٠٨در جون .داده شد

 بر عالوه اين چنين ٥٢.ضروري است از طرف مراجع تمويل کننده ها وعده داده شد افغانستان استراتيژی انکشاف ملی 
 معتبرين پاريس کلب ٢٠٠٦وعده ها، و به تعقيب مصالحه، خواسته هاي قوي روسيه در مورد قرضه هايش، در جوالي 

ها توانايي پرداخت انرا پيدا کنند بنا بر ابتکار افغانستان موافقت نمودند تا قرضه هاي متباقي کشور را قلم بزنند تا وقتيکه اين
 ).٢پرگراف  ( HIPCعمل 
 
يکجا با اين فيصدي بزرگ کمکهاي انکشاف منابع ملي که توسط دوستان انکشافي خارجي ترتيب داده شده است،   .٤٨

صاد خارجي براي پوره  و استفاده موثر از اقت تنظيم کمک هاي انکشافي براي مساعدت  استراتيژی انکشاف ملی افغانستان 
 به مانند يک بخش از پاليسي همکاري ها، حکومت سعي دارد تا  .نمودن اهداف انکشاف ملي افغانستان، حياتي ميباشد

 در بخش هاي چارچوب هم اهنگي هاي  مراجع تمويل کنندهها را در مورد اولويتهاي  استراتيژی انکشاف ملی افغانستان 
استراتيژي همکاري حکومت همراستاي اعالميه پاريس در مورد موثريت همکاري . نا بسازدپاليسي، نهاذي و بوديجوي اش

 کشور هاي همکار مييتوانند بر پاليسي هاي انکشافي خويش در افغانستان رهبري کنند و (i)ها ميباشد، که به موجب ان    
ابق استراتيژي هاي انکشافي کشور هاي که  مراجع تمويل کنندهها همه کمک هاي خويش را مط(ii)انرا درست تعقيب کنند 

 (iv) فعاليت هاي مراجع تمويل کنندهها بيشتر هم اهنگ، شفاف و موثر خواهند بود، (iii)کمک ميشوند، کمک خواهند کرد  
 هر دو مراجع تمويل کننده و شريک ان به طور مشترک  (v) تنظيم منابع و تصميم گيري داراي نتايج خوب ميباشد  و

 ٥٣. تايج انکشافي ميباشند مسول ن
  

ميکانيزم اصلي هم  اهنگي استراتيژيک براي حکومت و جامعه بين ) JCMB(بورد مشترک تنظيم هم اهنگي  .٤٩
 بر مشکالت استراتيژيک که از تطبيق، هم اهنگي، و نظارت هر دو توافقنامهافغانستان و  JCMB ٥٤ .المللي ميباشد

داراي يک ماتريس ميباشد که ) A١٫٥چوکات  (١ضميمه . زند ، تمرکز مينمايداستراتيژی انکشاف ملی افغانستان  سر مي
 . تمرکز ميدهدADBهمکاري هاي انکشافي دوستانه دو طرفه و چند طرفه را در سکتور هاي کمک هاي اقتصادي و مالي 

  
  انکشاف حکومت از استراتيژی بانک انکشاف اسيايی ارزيابی  .د

 
٥٠.  ADBکشاف ملی افغانستان  را در رابطه به کاهش فقر از طريق همکاري نمودن مشترک  ديدگاه  استراتيژی ان

در انکشاف امنيت، طرز حکومت، و انکشافات اقتصادي و اجتماعي، کمک مينمايد و حالت پس از جنگ افغانستان يک 
کشش هاي ان متشکر  در برابر   به  استراتيژی انکشاف ملی افغانستان   ADB. حالت خوب براي عملي نمودن ان است

                                                 
 دالر از تعهدات مساعدت وني بل٦در حدود  انجام داده شده بود، نشان داد که هي توسط وزارت مالسي تعهدات کنفرانس پاربي که به تعقی بررسکي  ٥٢
 یژيسترات اقي تطبی دالربراوني بل٢٦٫٨ فقط در حدود گردد،ي ملي توسط حکومت تموکهي با پروژه هاکجاي جه،يدر نت.  بودافتهي انتقال ی قبلی پولیها

 افغانستان ی انکشاف ملیژي مکمل استراتقي تطبیبرا شده نيي دالر بودجه تعوني بل٥٠٫١ نصف انگري افغانستان در دسترس است، که نمایانکشاف مل
 دالر وني بل٢٨٫٥ که افغانستان در حدود دهدي نشان می المللني بی صندوق وجهيی فقر زداالتي مدت تحت رشد تسهانيچارچوب اقتصاد کالن م. است

 یتي مصارف امنی براوني بل١٠٫٣اختصاص ، بدست خواهد آورد، که شامل ٢٠٠٨/٢٠٠٩ ی سال هااني بالعوض در جری مساعدت هایرا بطور
 چهارم یبررس:  افغانستانی اسالمی، جمهور٠٨/٢٢٩شماره . ی المللني بی صندوق وجهیگزارش کشور. ٢٠٠٨. ی المللني بیصندوق وجه. باشديم

، ص ١ یپاورق. ی سینگتن، دواش.  کارمندانگزارش—ی کاری هااري فسخ معی و درخواست برايی فقرزداالتي رشد تسهرنامي سه ساله زباتيترت
٥.  

  ١٥٦ص ) ٢ضميمه  (استراتيژی انکشاف ملی افغانستان   ٥٣
معموال نماينده خاص سرمنشي ملل متحد، (و ملل متحد) معموال توسط وزير اعلي(  توسط حکومت (JCMB) پورد مشتر هم اهنگي نظارت ٥٤

بانک :  برعالوه از افغانستان و ملل متحد عبارتند ازJCMB  ٢٠٠٨ اواخراعضاي . رهبري ميشود) برنامه همکاري هاي ملل متحد در افغانستان
، ايتاليا، جاپان، موسسه )ISAF(انکشاف اسيايي، استراليا، کانادا، چين، اتحاديه اروپا، فرانسه، جرمني، هندوستان، ايران، قواي بين المللي امنيت 

. وسيه، سعودي عربستان، هسپانيه، ترکيه، انگلستان، اياالت متحده، و بانک جهاني، هالند، ناروي، پاکستان، ر)NATO(پيمان اتالنتيک شمالي 
  .      منحيث مشاهدين اشتراک ميورزندJCMBدونور ها و نماينده گان سازمان هاي ديگر اکثرا در جلسه هاي 



١٨ 

 انکشاف نمودن استراتيژي هاي سکتور جهت به دست (ii)اولويت هاي حکومت را شمرده عملي کرده است، (i): است
 مشخص (iv) مشخص کردن تمام منابع ضروري براي  استراتيژی انکشاف ملی افغانستان ،  و(iii)اوردن اين اولويت ها، 

اين سند داراي يک خريطه .  ن تطبيق  استراتيژی انکشاف ملی افغانستان کردن شاخص هاي مخصوص جهت ارزيابي نمود
طريق براي بناکردن نهادها، زيربنا، و محيط مناسب ميباشد تا رشد قوي در بخش سرمايه گزاري، استخدام و عايدات و 

 هردو داراي نتيجه خوب  ستان افغانستان و  استراتيژی انکشاف ملی افغان توافقنامه. همچنان در کاهش سويه فقر بدست بيايد
هر دو در بر گيرندهتمرکز قوي بر موثريت کمک ها . ٥٥هستند در حاليکه بر اهداف قابل تصديق و معيار نيز تاکيد مينمايند

  . ٥٦ميباشد به شمول ارزيابي متداوم جريان و عمل دسته جمعي براي ادرس نمودن تطبيق
 

واند يک سند استراتيژيک بيشتر باشد، بالخصوص در رابطه به اولويتها و  ميت استراتيژی انکشاف ملی افغانستان   .٥١
 که    استراتيژی انکشاف ملی افغانستان ”متمرکز شده، صريح و سازنده“ به طور مکمل با ارزيابي ADB. سلسله اعمال

    ٢٠٠٨صديق  اين ارزيابي که در ت٥٧. و بانک جهاني ترتيب داده شده است، در موافقت است IMFتوسط پرسونل 
 و بانک جهاني  نقش ادا کرده  IMF  منحيث سند مباحثوي توسط بوردهاي اجرايوي استراتيژی انکشاف ملی افغانستان 

 را طرح ريزي کرده است و در مورد تطبيق موثر ان  است، بعضي از نواقص  استراتيژی انکشاف ملی افغانستان 
نمبر صفحه مربوط به ارزيابي  ( مشخص بر موضوعات اتي تاکيد مينمايداين ارزيابي به طور. رهنمايي الزم کرده است

IMF\ نوشته شده است ٥٧بانک جهاني ميباشد که در پايان ورق  :(  
  

)i(  طاقت   تعداد اندازه پاليسي هاي پيشنهاد شده و فعاليت هاي ديگر در  استراتيژی انکشاف ملی افغانستان
 )١٢ص (، تطبيق، و نظارت به ساده شدن نياز دارد فرسا است، و لهذا براي اهداف تصميمگيري

)ii(  تا که معلوم شود که   - به شمول سکتورهاي که از قبل داراي قيمت بودند–اولويت برنامهها بايد تقويه شود
کدام برنامه ها بايد تطبيق شود وقتيکه اگر مراجع تمويل کننده انتظار داشته همکاري نکند و يا اگر کمبود 

 )٥ص .(نياز به مصارف داشته باشدظرفيت جاذبوي 
)iii( ابع اولويت برنامه هاي سکتور بايد تاثيرات ان باالي فقر و ارتباطات ان با بودجه اختصاص داده شده از من

 ٥٨ )١٢ص .(را در نظر داشته باشد
)iv(  ،مقياس هاي هماهنگ بايد ظرفيت مصارفوي حکومت را نظر به ظرفيت جاذبوي محدود حکومت افغانستان

 ) ٥-٤ص . (گران ماهر داخلي، و مدت زياد براي اجراي پروژه هاي زيربناوي، تنظيم نمايدکمبود کار
)v(  در هم اهنگي پاليسي هاي پولي و مالي نياز به پيشرفتهاي ديگر ديده ميشود در حاليکه تاکيد بر پروژه هاي

له که ميتوانيم بگويم از سرمايه گزاري که مثمر باشند، شود تا که از زياد گرم شدن و از دست دادن توان مقاب
 )٥ص . (    باشد، جلوگيري صورت گيرد DUTCH DISEASEتاثيرات 

)vi(  تمرکز عليه مارکيت اقتصادي مبتنی به سکتور خصوصي که اساس رشد اقتصادي متداوم، و توليد کار
 و در ميباشد، نياز به مقياس هاي فعال دارد که هدف ان توليد مومنتم براي انکشاف سکتور خصوصي باشد،

 و ) ٦ص .(پهلوي ان ساحه خوب براي کار سکتور خصوصي نيز وجود داشته باشد
)vii(  انکشاف ظرفيت هاي يک اولويت اساسي است، که نياز به يک سلسله فعاليتها دارد، که شامل اصالحات 

 ) ١٣ص . (اداري عامه، اصالحات معاشات و رتبه ها، و هم اهنگي وتنظيم بهتر کمکهاي تخنيکي، اند
 

اي متيقن شدن از مصروفيت و کمک هاي اقتصادي مداوم مراجع تمويل کنندهها، که براي تطبيق مکمل   بر .٥٢
بانک جهاني ياداوري مينمايد که براي حکومت ضروري \IMFاستراتيژی انکشاف ملی افغانستان ضروري خواهد بود، 

هد، از طريق يک چارچوب پيشرفته نظارت و  تعهد واضح در رابطه به مسوليت نتايج از خود نشان د (i): خواهد بود تا

                                                 
ستند، اينها بخش از يک معاهده بين  بسيار بلند ه  استراتيژی انکشاف ملی افغانستان  در حاليکه اهداف پيمان افغاسنتان و  ٥٥

و توسط شوراي امنيت ملل متحد مورد تصديق قرار گرفته (المللي را در بين افغانستان و جامعه بين المللي  ساخته اند 
 براي  بازديد و تاييد فرستاده شده  JCMBجاييکه اهداف و معيار اجراي ان ضرورت به تعديل دارد، اينها به  ). است
 را در راه   استراتيژی انکشاف ملی افغانستان يستم از نظر افتاده پالن دارد تا تطبيق مکمل پيمان افغانستان و اين س.اند

  .درست بياورد
  .١٨٦-١٨٠صص ) ٢ضميمه  (استراتيژی انکشاف ملی افغانستان  ٥٦
—يی فقر زدایژياسترات:  افغانستانیاسالم ی، جمهور٠٨/١٩٣ ی المللني بی صندوق وجهیگزارش کشور. ٢٠٠٨. ی المللني بیصندوق وجه ٥٧
  .ی سیواشنگتن، د.  کارمندانی مشترک مشورتادداشتي

  .٥. ، ص٠٨/١٨٣. ی المللني بی صندوق وجهیشماره گزارش کشور. ٢٠٠٨. ی المللني بیصندوق وجه ٥٨
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 برنامه هاي انکشافي خويش را به شکل درست تقدم بدهد، کشش ها را جهت در حرکت اوردن عايدات داخلي (ii)ارزيابي، 
بيشتر نمايد ، پيشرفت خوب در بخش اصالحات اداري عامه نمايد، سيستمهاي تنظيم مالي عامه و خريد را پيشرفت ديگر 

همچنان پروسه بودجوي را، قدمهاي محکم در مقابل کوششهاي ضد فساد بردارد، و افزايش متداوم در ظرفيت بدهد  و 
خويش نشان دهد تا کمک ها را از طريق برنامههاي انکشافي خوب تنظيم شده و خوب تطبيق شده  که در ساحه عمل نشان 

  ٥٩ .دهنده نتايج خوب باشد، جذب کند
 

  نکشاف اسياسيتجارب انکشافي بانک ا  .٣
 

  تاثيرات انکشافي کمک هاي گذشته   .الف
  

 چهار پرنسيپ اساسي را براي فعاليت هاي ٢٠٠٤–٢٠٠٢ براي ADBبرنامه و استراتيژي ابتدايي مملکت    . ٥٣
ADBدر افغانستان مشخص کرده بود  :(i) ،شموليت کامل زنان و مردان افغان در پروسه بازسازي (ii) يک پاليسي و 

 انکشاف ظرفيت ملي براي متيقن ساختن موثريت کوشش هاي (iii)نهادي مناسب براي کمک بازسازي مملکت، چارچوب 
برنامه و  ٦٠ .ش حقوق بشر و شموليت اجتماعي منحيث يک بخش از پروسه بازسازي گستر(iv)بازسازي و انکشافي، و 

 (ii)انکشاف ظرفيتها  (i): مشخص کرده بودساحات تحتاني را  ADBاستراتيژي ابتدايي مملکت همچنان براي کمک هاي 
انکشاف  (v)انکشاف سکتور خصوصي،  (iv) تجديد حيات زراعت و انکشاف قريه ها، (iii)تجديد زيربناي فزيکي، 

  . مساوات جنسيت (vi)اجتماعي، و
 

 در بخش )٪١٥٫٨( در بخشهاي ترانسپورت و ارتباطات، ADB کمکهاي  ٪٤٣، بيشتر از ٢٠٠٧تا پايان سال   . ٥٤
تمام تخصيص . در بخش انرژي استفاده شده بود) ٪١٢٫٣( در بخش منابع طبيعي و يکمقدار کم (٪١٥٫٣)زراعت، 

  .  ذکر شده است ٤جدول درADBسکتوري کمک هاي 
 

   براي افغانستان  ADBتخصيص سکتوري کمک هاي : ٤جدول  
 a )٢٠٠٧ دسامبر ٣١(در 

 
پروژه هاي سرمايه 

فيصدي مجموع    TA پروژه هاي  bگزاري
 سرمايه گزاري

ري سرمايه گزا
مجموعي توسط 

  $ سکتور
  $ نمپر ميليون

 نمبر ميليون
 سکتور                

 منابع طبيعي و زراعتي ٩ ١٨١٫٠ ٨ ١٨١٫٠ ١٨٩٫٧ ١٣٫٢
 تعليم  ٠ ٤٫٠ ١ ٤٫٠ ٤٫٠ ٠٫٣
 انرژي ١٠ ١٥٠٫٠ ٣ ١٥٠٫٠ ١٥٩٫٧ ١١٫١
 مالي ١ ٦٥٫٠ ٢ ٦٥٫٠ ٦٦٫٠ ٤٫٦
 صحت ٠ ٣٫٠ ١ ٣٫٠ ٣٫٠ ٠٫٢
 صنعت و تجارت ٣ ٠٫٠ ٠ ٠٫٠ ٢٫٤ ٠٫٢

قانون، تنظيم اقتصادي و  ٩ ٥٥٫٠ ٢ ٥٥٫٠ ٦٨٫٦ ٤٫٨
 پاليسي عامه

 ترانسپورت و ارتباطات ٨ ٦١٢٫٠ ١٢ ٦١٢٫٠ ٦٢١٫٤ ٤٣٫٣
 چندسکتوري ١ ١٦٧٫٢ ١ ١٦٧٫٢ ١٨٢٫٧ ١٢٫٧
 عمليات سکتور خصوصي ٠ ١٣٨٫١ ٥ ١٣٨٫١ ١٣٨٫١ ٩٫٦
 مجموعه                     ٤١ ١،٣٧٥٫٣ ٣٥ ١،٣٧٥٫٣ ١،٤٣٥٫٤ ٪١٠٠

TA   = کمک هاي تخنيکي  

                                                 
٥٩  IMF.  گزارش ممالک .٢٠٠٨  IMF ١٢  ص ,٠٨/١٨٣ نمبر     
٦٠ ADB.  مانيال. افغانستان. (٢٠٠٤–٢٠٠٢)يژي ابتدايي ممالک   برنامه و استرات.٢٠٠٢   
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a   شامل کمکهاي تخنيکي، قرضه ها و اعانه صندوق انکشاف اسيايي، پروژه هاي سرمايه گزاري کمک شده توسط مراجع تمويل کننده ها، و 
  فرق دارد، مسلم است که بعضي از پروژه ADBوکات از تقسيمات پروژه تخصيص سکتوري در اين چ. سرمايه گذاري هاي سکتور خصوصي

 .  به بيشتر از چند سکتور همکاري مينمايدADBهاي 
b  که به کمک مالي صندوق جاپان براي کاهش فقر، صندوق ( پروژه سرمايه گزاري يا بخشهاي از پروژه که توسط اعانه پيش برده ميشود ٢٠ شامل

 پروژه ديپارتمنت عملياتي سکتور  ٥ ميليون يکجا با  ١١٣$ براي مجموع) اف بين المللي کانادايي به پيش برده ميشودکويت، و سازمان انکش
   . ميليون ميشود ١٣٨٫١$ که مجموع آن ADBخصوصي 

  
  

در حاليکه اولويتهاي که در برنامه و استراتيژي ابتدايي مملکت مشخص  شده بودند، هم اهنگي نزديک با   . ٥٥
 حکومت داشت، مشخصا در تعداد بزرگ همکاران انکشافي و ظرفيت محدود نهادي،  ٢٠٠٢راتيژي موقت انکشافي است

.  خواست تا کمک هاي بيشتر خويش را در سه سکتور تمرکز بدهندADBحکومت از هر مراجع تمويل کننده به شمول 
 ظرفيت منابع بشري  (i)نستان طوري باشد تا    در افغاADB  موافقت ورزيدند تا تمرکز عملياتي  ADBفلهذا حکومت و 

.  در بازسازي زيربناي ان همکار باشد(iii) در اصالحات نهادي و پاليسي همکاري کند، و (ii) ٦١و نهادري را بنا کند،
 (iii) انرژي ، و (ii) تنظيم منابع طبيعي و زراعت، (i) بايد تمرکز بيابد درADBهمچنان موافقه شد که کمکهاي 

همچنان موافقه .  فعاليتهاي حکومتداري و مالي(iv)رهاي ترانسپورت و ارتباطات، و با يکمقدارکمکهاي اضافي براي سکتو
 در بخش انکشاف سکتور خصوصي همکار باشد، به شمول سرمايه گزاري ها از طريق بانکداري و ADBبر اين شد که 

هاي خويش به انکشاف اجتماعي و مساوات جنسيت توجه  همچنان ملتزم شد تا در همه فعاليت ADB. ارتباطات دوربرد
  . بدهد، و همکاري هاي منطقه ايرا از طريق پروژه هاي سرمايه گزاري سکتوري خويش توسعه بدهد

  
 پروژه ها و برنامه هاي قرضه و  ١٨ در افغانستان، هيچ يک از  ٢٠٠٢سال   ADBعملياتهاي از سرگرفته   . ٥٦

تکميل نشده بود، به   ٢٠٠٨ مورد تصديق قرار گرفته بود، تا نصف  ٢٠٠٧ که در اخر سال اعانه بانک انکشاف اسيايي
يک خالصه از گزارش اکمال برنامه و .  شدند ADBهمين علت بود که متقبل يک ارزيابي برنامه همکاري دولت توسط 

 جديد،اماده  اتيژی مشارکت کشور استراتيژي مملکت که توسط تيم مملکت افغانستان منحيث بخش از امادهگي براي  استر
  .  تهيه شده است ٥شده بود، در ضميمه 

  
 وضعيت و اجراات مقام  .ب
  

موانع اساسي در مقابل تنظيم موثر وزارت عبارت از کمبود ملکيت حکومت ، تغيرات زياد در پرسونل رهبري   . ٥٧
که اين همه منتج به طرح و تطبيق . ، ميباشدوزارت، و بالخصوص کمبود پرسونل اليق همتا در نمايندهگي هاي اجرايوي

غيرموثر پروژه و اتکا بيشتر به مراجع تمويل کننده ها و مشاورين مراجع تمويل کنندهها براي تنظيم فعاليت هاي بسياري از 
به علت موضوعات امنيتي عليه تطبيق پروژه ها تاثيرات زيادي دارد، و همچنان بعضي از قرارداديها . پروژه ها، شده است

کمبود امنيت، ساحه را ترک گفتند و همچنان بعضي از مشاورين و يا شرکت هاي مشورتي از مقام هاي مشورتي خويش 
امنيت ضعيف باعث اين هم شده است که بسياري از پروژه ها درست عملي نشوند و حتي اينکه مشاورين .  دست برداشتند

به علت کمبود داتاي قابل اعتماد نيز نميتوان تحليل مالي و اقتصادي . طرح پروژه از سروي مکمل ساحه هم منع شده اند
حالت . مشوره کم با اولياي امور، ذينفع، و شرط بندان بالخصوص زنها صورت ميگيرد. فعاليت هاي پروژه را انجام داد

تطبيق . بيق، ميشودوخيم امنيت باعث گران شدن پروژه ها، تاخير در تطبيق  پروژه ها، و ممانعت از نظارت موثر تط
پروسه . پروژه ها به علت ظرفيت ضعيف وزارتها و عدم وجود سيستم ها و پروسيجرهاي کافي نيز به تعويق مواجه ميشوند

هاي خريداري طوالني نيز باعث تاخير تطبيق پروژه ها ميشود، و اعطاي مالي معاهده ها تقريبا يکسال بعد از معاهده هاي 
 بايد توسط وزارت اقتصاد صريح شود و ١٠٠٠٠٠$ به قوانين حکومت، قرارداد هاي بزرگتر از نظر. مذکور داده ميشوند

عالوه بر اين ، تمام جهات خريداري بزرگتر از .  مليون توسط ريس جمهور تصريح شود ٣٫٥$قراردادهاي بزرگتر از 
طا بايد توسط خدمات بازسازي و انکاشفي  به شمول اسناد قرارداد، ارزيابي هاي پيشنهاد و قبولي، و پيشنهاد اع٢٠٠٠٠٠$

تمام اجراات پرداخت براي فعاليتهاي . افغانستان که توسط مشاورين بين المللي ماهرين خريداري کمک ميشوند، بازديد شود
ي پشتوانه شده توسط مراجع تمويل کنندهها و همچنان تمام ادامه فزيکي بسياري از پروژه هاي زيربنايي پايان از توقع باق

  .  دارد ADBکه تاخير تطبيق پروژه ها تاثير عليه مقام . مانده است
                                                 

من ). همچنان با مساعدت تخنيکي ابتدايي پروژه ها( ميليون در انکشاف نهادي و منابع بشري ، کمک کرد ٦٠٫١$ به افغانستان ADB، ٢٠٠٧–٢٠٠٢  از ٦١
اين سنجش نشاندهنده نتايج  .  صورت گرفته بودADB انکشاف ظرفيت، يک سنجش ساحوي کمکهاي تخنيکي استراتيژی مشارکت کشور حيث بخش از اماده گي 

 . هم سخن گفته بودTA براي افغانستان بود، اما در مورد تقويه کلي مديريت و اداره TA  ADBخوب کمک هاي 
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براي ادرس نمودن اين چنين مشکالت، رسالت ساکنين افغانستان جلسه هاي سه ماهه بازديد تنظيم مقام را با   . ٥٨
نع تنظيم پيشرفته مقام را اين اجراات سه ماهه موا. وزارت اقتصاد و نماينده گي هاي اجرايوي وزارتها، را بنيان نهاده اند

 همچنان جلسه هاي  ADB. ، موافقت ميکنند  ADB مقام  مشخص کرده، و در مورد پالن هاي عملي براي بهبود اجراات 
مشترک بازديد از مقام را با وزارت اقتصاد  و بانک جهاني به راه انداخته است تا هم اهنگي را در مورد تخفيف موضوعات 

 توجه بيشتر خويش را به اداره  ADBبنا بر اجراات حتي االن مقام، . ت تطبيق سيستماتيک را باال ببردتنظيم مقام و مشکال
TA  و پروژه خواهد داد، به شمول، قابل دسترس ساختن پرسونل براي رسالت ساکنين، افزايش در بازديد پروژه ها و 

پرسونل نماينده گي تطبيق، بالخصوص  به کسانيکه توسط رسالت تنظيم مقام، بازديد بيشتر از محالت، و تريننگ بيشتر به 
توجه بيشتربراي نظارت بهتر نتايج پروژه و موثريت تام انکشاف، . واحدهاي تطبيق پروژه مقيم در وزارت ها، تعين شده اند

تحليل فاصله تجزيه و  در افغانستان تقويه خواهد شد و تمرکز بيشتر خواهند کرد بر  TA  ADBعمليات . داده خواهد شد
 هستند، و  انکشاف مرحله يي  TAبين پيش بينى و واقعيت، هم اهنگي بهتر با شريکهاي انکشافي ديگر که تهيه کننده 

  . ظرفيت ملي مداوم
  
  نتايج و دروس براي استراتيژي مشارکت مملکت  .ج
  

  در تشخيص ADBاين کار با . دقيق آن ميباشدتمرکز عبارت از  ADBيک از قوتهاي قوي استراتيژي مملکتي    . ٥٩
 ظرفيت منابع باالی، تمرکز نمودن منابع شرکای کاری و اعتبار با موانع و فرصت هاي محلي، بنا کردن روابط  خوب کار

اهنگ شدن با شريکان ديگر که در همان سکتور انکشاف پروژه ها ضروري است، و همبشري و نهادي که براي اجراي 
 همچنان به کوشش هاي پوره نمودن پروسه هاي پروژه ها به ADBتمرکز واضح . ده استهمکار هستند،  کمک زياد کر

  . وقت، کم نمودن مصارف عمومي و نظارت بهتر پروژه ها، همکار بوده است
 

 واضح گرديده است، حاالت عملياتي افغانستان  ٢٠٠٢ در سال ADBهمانطوريکه در از سرگيري عمليات هاي   . ٦٠
تطبيق و تنظيم بهتر مقام در حال رشد نياز .  و تمام پروژه TA قوي عليه تنظيم مقام دارد، به شمول اداره نياز به يک تمرکز

 بايد داراي رسالت  TAتمام پروژه ها و .  خواهد داشت TAبيشتر به پرسونل و منابع رسالت و ساده ساختن بيشتر مقام 
راي حکومت در مورد اجراات تطبيق و ضرورت فعاليت هاي هاي بازديد ساالنه داشته باشند، به شمول بحث صريح هم
  . درست، به شمول تغيرات درحيطه عمل يا لغو نمودن کامل

  
 پيشنهاد مينمايد تا کوشش هاي بيشتر جهت بهترشدن هماهنگي ميان پروژه هاي که از CSP گزارش انجام داده شده  . ٦١

 انرا افزايش دهد، مصارف اداري انرا کاهش دهد، و امنيت  کمک ميشود، صورت گيرد، تا تاثيرات انکشافي ADBطرف
 همچنين پيشنهاد کننده بهترشدن روابط با CSPگزارش انجام داده شده  . را با تمرکز با ساحه کوچک جغرافيوي بلند ببرد

 ها به ، و ارسال مفاد پروژهADBجامعه بشري افغان جهت پيشرفت اشتراک جامعه، امنيت سرمايه گذاري پروژه هاي 
گزارش همچنان پيشنهاد نموده است تا توجه بيشتر به هم اهنگي مراجع تمويل کننده ها و موثريت . جوامع روستايی، ميباشد

 در ان رول مرکزي دارا ميباشد تا که هم ADBکمک مبذول گردد يعني ازطريق يک سيستم منظم در سکتور هاي که 
   ٦٢. نابع براي تکميل تمام ضروريات اقتصادي  در حرکت بيايداهنگي تام بهتر توسعه بيابد و جريان زياد م

 
در حاليکه .  به علت کمبود نتايج واضح يا شاخص هاي موفقيت، نشاني شده اند در افغانستانADBبرنامه مداوم   . ٦٢

ليتهاي  سال جنگ واضح است، تالي نياز به اين است که فعا٢٠ در افغانستان بعد از ADBاز سر گرفتن عمليات هاي 
پروژه، و چالش هاي بزرگ و مشکل انکشاف بايد به تندي اغاز شود، و واضح است که در اين عرصه بايد  استراتيژی 

اهداف و معيارات که براي توافقنامهافغانستان و  استراتيژی .  جديد به نتايج انکشاف توجه بيشتر دهد مشارکت کشور 
اس نظارت واضح نتايج تاثيرات را تشکيل ميدهند در حاليکه يکجا با پروژه هاي  ترتيب شده اند، اس انکشاف ملی افغانستان 

   ٣ رکن کمک به نتايج مشخص انکشاف ميکنند و بالخصوص رشد اقتصادي مداوم بنا بر  ADBهمکاري شونده 
  .  استراتيژی انکشاف ملی افغانستان 

 
 .  بحث شده استرويش ٤  در ضميمهدر مورد تدوين استراتيژی مشارکت کشور  .٦٣

 

                                                 
   .مانيال. ٢٠٠٦-٢٠٠٢برنامه و استراتيژي مملکت، گزارش انجام : جمهوري اسالمي افغانستان. ٢٠٠٦. ADB خالصه ٦٢



٢٢ 

 استراتيژي بانک انکشاف اسيايي  .٤
   

  خالصه چالش هاي اساسي انکشاف  .الف
 

هفت سال بعد از سقوط رژيم طالبان، افغانستان تا به حال از بي امنيتي و جنگ رنج . تاثيرات جنگ و بيامنيتي   . ٦٤
ت، و وجود بي امنيتي و جنگ فعلي در با در نظرداشت تاريخ جنگ در مملک). ٢٤-٢٣ ، ٣-١ميبرد متن هاي شماره 
  ٦٣ . صف بندي ميشود“مملکت داراي ضعف اجرايوي”يث يککشور، افغانستان منح

  
که براي )  ٥-٤متن هاي ( افغانستان از ميزان کم انکشاف بشري رنج زياد ميبرد .ميزان کم انکشاف بشري  . ٦٥

  .و تکنالوژي را مشکل ميگرداندافغانستان ارسال کمکهاي انکشافي و تبادله نظريات، تجارب 
 

 برعالوه کمبود منابع بشري افغانستان، اين کشور از نهاد هاي ضعيف و قديمي خويش نيز رنج .سازمانهايضعيف  .٦٦
 کوشش ها جهت توليد فرصت هاي اقتصادي توسط سکتور خصوصي به علت کمبود اعتبار با موانع  ).٣٨-٣٧متن  (ميبرد 

فکر هستند که نهاد هاي اجتماعي و رسمي کشور ميتوانند به شکل موثر حقوق دارايي خويش را مواجه هستند، و در اين 
  . بنا کردن نهادهاي موثر و مفيد بايد در اولويتهاي کمکهاي انکشافي قرار گيرد. محفوظ نگاه دارند

  
 

 جمعيت  ٣٣٪(، اب )د جمعيت دسترسي به برق دارن ٦٪تنها (کيفيت ضعيف ترانسپورت، برق . زيربنايضعيف  .  ٦٧
به )  نفري وجود دارد١٠٠٠ تيلفون بر هر جمعيت   ١٫٦فعال (و زيربناي ارتباطات راه دور، ) دسترسي به اب پاک دارند

که اين کار باعث از بين بردن رقابت، فرصتهاي اقتصادي، و ارسال خدمات . ارزش دسترسي مارکيتها ميافزايد و ميکاهد
  ٦٤. ميشودمانند تعليم، صحت و امنيت

  
 

  در حاليکه قانون اساسي افغانستان شامل يک تعهد قوي در مقابل حکومتداري خوب و انکشاف .حکومتداري  .٦٨
مساوي اقتصادي اجتماعي ميباشد، کشور با نبود يک سيستم خوب و موثر براي ارسال خدمات عامه و حکومت خوب، 

ري را سرعت ببخشد، بالخصوص در رابطه به تنظيم مالي عامه، نياز به کوششهاي زياد است تا حکومتدا. مواجه ميباشد
 ). ٣١-٢٨متن هاي (خريداري و کنترول فساد 

  
 

توسعه مساوات جنسيت نياز به شناخت واضح دارد که زنان افغان کامال بي فايده باقي خواهند ماند، و .  جندر  .٦٩
به جنسيت بايد توجه بيشتر داده شود، ). ٣٢متن  (ي ماند معاهده افغانستان در مقابل پاليسي رسمي ان کوتاه خواهد باق

  .بالخصوص شامل نمودن انها در فعاليت هاي انکشافي حکومتي و مراجع تمويل کنندهها
   
 تمرکز باالی استراتيژي مشارکت مملکت  .ب
  

  )سکتوري(تمرکز بخشي   .١
 

 دوباره از مشارکين انکشاف خويش جهت ظرفيتي و نهادي مملکت، حکومت درخواست ت هایبا شناخت محدودي  . ٧٠
ويتهاي انکشافي بين  اول بااستراتيژی مشارکت کشور هم رديف.   مشخص، کرده استتمرکز بيشتر در يک عده سکتور ها

                                                 
٦٣  ADB.  سيستم دخالت بانک انکشاف اسيايي با ممالک ضعيف اجرايوي(بدست اوردن موثريت انکشاف در ممالک ضعيف اجرايوي . ٢٠٠٧ .(

  . مانيال 
به و نقطه قابل ذکر اينست که مردم عام افغانستان .  تقدم واضح به زيربناي اقتصادي ميدهد  استراتيژی انکشاف ملی افغانستان    ٣ رکن ٦٤

 نشان داد که مهمترين مشکل محلي مربوط به عدم وجود زيربناهاي اساسي مثل برق  ٢٠٠٨نظرسنجي عامه . زيربناهاي اساسي تقدم بيشتر ميدهد
. ٢٠٠٨ افغانستان در -يک سروي از مردم عام افغانستان. ٢٠٠٨. بنياد اسيايي. ميباشد)  جوابها ٢٢٪(و سرکها ) جوابها ٢٢٪(، اب )جوابها ٣٠٪(

 .١٠. ص. کابل 



٢٣ 

 که ADB استراتيژی انکشاف ملی افغانستان طرح ريزي شده اند، قرار خواهد گرفت، يکجا با مداخالت المللي که در
  .  اهداف و معيارات توافقنامهافغانستان و  استراتيژی انکشاف ملی افغانستان   همکار ميباشدمستقيما در اجراات

  
 ٢،و تجارب پرسونل، اولويتهاي سکتوري که توسط استراتيژي  ABDبا در نظرداشت اختالط فايده مقايسوي  .٧١

لکت در افغانستان، مشخص شده ، تجارب اخير برنامه مم٦٥  وچارچوب استراتيژيک طويل المدت ان ABDمتوسط مدت 
 در  همکاري هاجهت ADB  توسط  مشارکت کشور جديده اند تا استراتيژی و حکومت موافقت نمود ABDاند، افغانستان، 

  :در ارتباط متمرکز شوندچهار سکتور به هم 
 

)i( انرژي)  مايکرو، به شمول توليد ، انتقال و توزيع برق، انکشاف منابع طبيعي انرژي مانند هايدروپاور
 ).کوچک و متوسط، و تجارت انرژي منطقه ای

)ii(  ترانسپورت و اتصاالت) يکجا با تمرکز به بازسازي سرکها و خط اهن ملي، به شمول ارتباطات ان به
 ، و)ممالک همجوار

)iii( زراعت و منابع طبيعی )و)به شمول تمرکز عليه ابياري و منابع تنظيم اب و زيربناي مارکيت زراعت ، 
)iv( حکومتداری )ه شمول تمرکز عليه تنظيم منابع عامه ب.( 

  
کمک به اين سکتورها شامل انکشافات نهادي و ظرفيت و همچنان توجه به حکومتداري ميباشد، يکجا با تمرکز عليه تنظيم 

  ٦٦ .(GACAP II)مالي عامه، خريداري، و فعاليتهاي ضد فساد همراستا با پالن دوم عمل در حکومتداري و ضد فساد 
  به اساس سکتور (MFFs) بايد از طريق تسهيالت مالي چند قسمته ADBطوري شده است تا بخش اعظم کمکهاي پيشنهاد 

سکتورهاي تقدمي براي .  ها تنظيم شود هر چند حيطه عمل براي همکاري استوار به برنامه و پروژه نيزموجود است
  .  بحث شده است ٦افغانستان به طور مکمل در ضميمه 

  
برعالوه سرمايه گزاري زيربنايي و کمک براي انکشاف نهادها و ظرفيت ها ، . سکتور خصوصي ایعملياته  . ٧٢

ADB براي بهتر بودن محيط جهت رشد اقتصادي به رهبري سکتور خصوصي کمکهاي زياد کرده است و همچنان سرمايه 
يه گزاري در سکتور گزاري استراتيژيک در بخش سکتور خصوصي نموده است که منجر به افزايش بيشتر سرما

 در بخش هاي بانکداري، ارتباطات راه دور، و سکتور  ADBتمرکز فعاليتهاي سکتور خصوصي . خصوصي گرديده است
-با در نظرداشت موانع نهادي و ظرفيتي سکتور خصوصي و عامه، روابط عامه. هاي انرژي و کانها باقي خواهد ماند

  . خصوصي در مدت متوسط بسيار خوب متوقع نيست
 

 تمرکز موضوعاتي  .٢

بر که در  استراتيژی انکشاف ملی   ميانارتباطات .استراتيژی انکشاف ملی افغانستانميان بر ات طابترا   . ٧٣
 (iv) همکاري هاي منطقوي،(iii) فعاليتهاي ضد مواد مخدر، (ii)مساوات جنسيت،   (i)افغانستان  ياد شده اند عبارتند از

زد، شامل تمام مقياس هاي  که از ساده ساختن اين موضوعات متيقن ميسا.   زيست محيط)(vفعاليتهاي ضد فساد، و 
د مخدر تا که ساده سازي اين  موضوعاتي ميباشد، به شمول استفاده از جنسيت و فهرست ضد مواشرح مراحلسکتورها و 
 موضوعات تحتاني توجه  بهADBبرنامه هاي به پيش .  هدايت بکندADB را درطرح و پروسس فعاليتهاي ارتباطات

  .خاص ميدهد
  

 جهت دستيابي به مارکيتها و تهيه نمودن فرصت هاي عايداتي در اژنداي عمومي ضد  ADBکوششهاي . ضد مواد مخدرمبارزه بر 
.  اطمينان بدهد ADBيک فهرست ميتواند در باره موضوعات ضد مواد مخدر در فعاليت هاي . مواد مخدر همکار خواهد بود

 )..٦٫١الف ، بکس ٦ ضميمه(
کمکهاي تخنيکي مشورتي .  کوششهاي انکشاف ظرفيتي خويش در سکتورهاي تقدمي تمرکز خواهد دادADB. انکشاف ظرفيتها

در تمام ) به شمول کمک هاي محرک براي تريننگ طويل المدت(متوسط المدت متکي به خود يکجا با تمرکز عليه انکشاف ظرفيتها 

                                                 
چارچوب : ٢٠٢٠ یژياسترات. ٢٠٠٨. يیايبانک انکشاف آس. اليمن. ٢٠٠٨-٢٠٠٦ دوم ی دوره ااني میژياسترات. ٢٠٠٦. يیايبانک انکشاف آس  ٦٥
  .اليمن. ٢٠٢٠-٢٠٠٦ يیاي بانک انکشاف آسکيژي المدت استراتليطو
٦٦  ADB . پالن دوم حکومتداري و ضد فساد .٢٠٠٦ (GACAPII) . نيالما .  



٢٤ 

کمبود پرسونل ماهر را در وزارتها  )a( بخاطريست که   TA نياز به همکاري متداوم ٦٧ .امل خواهد بود ش  ADBپروژه هاي مالي 
 تهيه نمودن کمکهاي (c)جبران کردن ضعف نهادي و خاليگاه هاي بشري در جريان پالنگزاري و تطبيق، و  )b(تعويض کند، 

 . انکشاف ظرفيت طويل المدت
 کوشش خواهد کرد تا موضوع ADB عدم دسترسي زنها به خدمات و فرصتهاي اقتصادي،  به علت عدم مساوات جنسيت و.جندر

 جنسيت ممکن براي ترقي بخشيدن  TAهمکاري . جنسيت را در فعاليتهايش ساده سازد و فيصدي معين در کار براي زنها بدهد
د که يک بعد جنسيت نيز به فعاليتهاي کمکي يا فعاليت هاي ديگر تهيه شو)  و نماينده گي هاي ديگر(جنسيت در سکتورهاي اساسي 

ADBاضافه خواهد شد  . 
، پالنگزاري، تنظيم و جوابگويي بهتر مصارف عامه عناصر GACAP IIهمسان با . )به شمول فعاليتهاي ضد فساد(طرز حکومت 

توجه به سيستم . ر خواهند بود خواهد بود و در جهت تنظيم بهتر مقام و تطبيق پروژه همکاADBاساسي فعاليتهاي سکتور انکشافي 
 . ها مبذول خواهد شد تا فرصتها  براي فساد را از طريق پالنهاي تنظيم خطر فساد در سکتور هاي کليدي اشتغال،  کاهش بدهند

  کوششهاي خويش را جهت انکشاف سکتور خصوصي از طريق ايجاد يک محيط خوب براي  ADB  .انکشاف سکتور خصوصي
 تشکيل يک سرمايه گذاري ADBديپارتمنت عملياتي سکتور خصوصي . رومند، ادامه خواهد داديک سکتور خصوصي ني

 . استراتيژيک را ادامه خواهد داد که باعث سرمايه گذاري بيشتر در سکتور خصوصي خواهد شد
به ان بۀ فعاليت  همکاري خويش را با کوششهاي همکاري هاي منطقه ايادامه خواهد داد و همزمان ADB .همکاري هاي منطقوي

حيطه عمل براي مداخالت .   نيز تمرکز خواهد کرد CARECهاي کمک شده همکاري هاي اقتصادي منطقه اياسياي مرکزي 
 . همکاري هاي منطقه ايدر همکاري پالنگذاري اشتغال سکتورهاي مشخص تشخيص خواهد شد

  
  .ان شده است به طور مفصل بي ٦موضوعات تقدمي براي افغانستان در ضميمه    .٧٤

 
 روش استوار به نتايج و پي امد هاي پالن شده  .٣

 استراتيژی انکشاف ملی افغانستان و  تاکيد عليه موثريت و تنظيم  انکشافات در توافقنامه.روش استوار به نتايج  . ٧٥
  JCMBريق ميکانيزم هاي نظارت هم به جايش از ط. افغانستان از طريق اهداف و معيارات مشخص جاسازي شده است

مستقيما به ) ٥چوکات (چارچوب نتايج  استراتيژی مشارکت کشور  . قرار گرفته است)  يک عضو قوي ان استADBکه (
شرح تجزيه و تحليل ريشه مسله، . افغانستان ارتباط دارد  و توافقنامه چارچوب نتايج  استراتيژی انکشاف ملی افغانستان 

، زنجير نتايج، ارتباطات، و شاخص ADB اساسي را از کمک منتظره نتايج ،)٦ضميمه (سکتوري و موضوعاتي مراحل 
ان اخذ شده است، افغانست  و توافقنامه استراتيژی انکشاف ملی افغانستانهاي نتايج تطبيق نظارت را که براي بار ديگر از 

 و پروژه و اهداف و  TAحيث بخش از تنظيم موثر مقام، توجه بيشتر به جريان نظارت براي طرح من. مشخص ميسازد
 با پرنسيپهاي ADBتحت رهبري حکومت، کوششهاي زياد براي نظارت قبولي . مقاصد چارچوب نظارت داده خواهد شد

  . اساسي اعالميه پاريس، نيز کنترول خواهد شد
   
 استراتيژی ومس رکن بيشتر باالیاستراتيژی مشارکت کشور . ستراتيژی مشارکت کشور امورد انتظار کليدي نتايج  . ٧٦

 رشد  برايADBفعاليت هاي پشتيباني شده . ، و انکشافات اقتصادي و اجتماعي تمرکز ميکندانکشاف ملی افغانستان
  کليدينتايج. د،  کار خواهند کرد اهداف انکشافي ديگر حکومت به شمول کاهش فقر ضروري انیاقتصادي بلند که به پشتيبان

  ). مراجعه شود ٦براي جزيات به ضميمه (اند ه ذکر گرديد به طور اتي مورد انتظار
  

)i.(  سرمايه گذاريADB توسعه ساحه ابياري اب  ٢٠٪ در تنظيم منابع زراعت، ابياري و اب بهتر به 
 در سال از ٩٪ در سال از زراعت و ٦٪ ت محصوال افزايشکرد، که منجر به  اضافه خواهد ٢٠١٠در

 .   صادرات زراعتي خواهد شد
)ii.( یپشتيبان ADB٢٥٪ خانواده هاي شهر و  ٦٥٪اي انکشاف انرژي در هدف دسترسي برق به  بر  

 .  کمک خواهد کرد ٢٠١٠خانواده هاي قريه جات در سال 
)iii.( ی پشتيبان ADB براي زيربناي پيشرفته سرکهاو انرژي و براي سکتور زراعت در رشد ساالنه GDP 

 .  در هر سال کمک خواهد کرد ٩٪به اندازه 

                                                 
 و من حيث بخش از کمک هاي انکشاف ظرفيت طويل المدت  با ADB  ابتکارات عمل انکشاف ظرفيتها من حيث جر کامل پروژه هاي پشتيبانه ٦٧

 به طور کامل با حکومت و مشارکين انکشافي ان در فارمولبندي و ADB. سکتور هاي کليدي اشتغال  در جاي که الزم است قرار خواهد گرفت
   .   استراتيژي مکمل انکشاف ظرفيت، همکاري خواهد نمودتطبيق



٢٥ 

)iv.( یبا پشتيبان ADB  و شريکان ديگر انکشافي، بازسازي ابتدايي سرک حلقوي افغانستان و ارتباطات ان با
سرک هاي خوب باعث تيز رفتن موتر ها در سرک ها .  تکميل خواهد شد ٢٠٠٩ممالک ديگر تا پايان 

 . خواهد شد ٢٠١٢ کيلو متر در ساعت در ٥٠ کيلو متر در ساعت به  ٣٥از 
)v.(  هاي منطقوي، تسهيالت تجارت و بازسازي سرک در تجارت سرمايه گذاري مکمل در همکاري

 .   افزايش صورت خواهد گرفت ٢٠١٦ بيليون در   ١٢$ به  ٢٠٠٥ بيليون در ٤٫٧$افغانستان از 
)vi.( یپشتيبان ADB براي محيط ارام براي سکتورخصوصي يکجا با سرمايه گذاري هاي سريع سکتور 

 در  GDP  ٦٪ به  ٢٠٠٥ در GDP  ٤٪ خصوصي متيقن ميسازد که سرمايه گذاري شخصي از
 . بلند خواهد شد ٢٠١٠

  
   براي اولويتهاي استراتيژيک ADBمساعدت   .ج
  

 ،  افغانستان مستحق ADB’s ADF IX تحت چارچوب تخصيص اعانه .پاراميتر هايماليو تنظيمات شراکت قيمت  . ٧٧
 ADB تجديدنظر شده توسط  ADFرچوب اعانه ، من حيث بخش از چا٢٠٠٧در شروع .   اعانه هاي مالي خويش بود٥٠٪

 تا  ADB طرح ريزي شده است،  ٣ همان طوريکه در ضميمه ٦٨ . گرديدADF اعانه هاي مالي ١٠٠٪، افغانستان مستحق 
 هيچ محدوديت هم براي بازگشت قيمت ٦٩. پروژه هاي سرمايه گذاري انرا در افغانستان سرمايه گذاري خواهد کرد ٩٩٪

 باشد، ADB رد، به شرطيکه تاکيد قوي در مورد تنظيمات که ضامن تداوم بعد از انقطاع سرمايه گذاريهزينه قرار ندا
  . صورت گيرد

  
  براي تعقيب نمودن روش سازمان انکشاف بين المللي براي مساعدت بعد از جنگ،ADBدر نتيجه يک تصميم    .٧٨

 ،  ADF   دوساله   ٢٠١٠-٢٠٠٩ جنگ در تخصيص افغانستان تابع يک توقف شش ساله از مساعدت استثناي بعد از
اين .  جمع پاداش بدست خواهد اورد(PBA) افغانستان تخصيص خويش را به اساس اجراات  ٢٠١٠-٢٠٠٩در . خواهد شد

مملکت خواهد بود که به تناسب افزايش عملياتهاي صندوق انکشاف ) ميليون در سال٢٠٠$ (ADF IXپاداش تخصيص 
-٢٠٠٩به همين علت تخصيص دو ساله افغانستان براي . ، بلند برده خواهد شدADF Xجه  بازپرسازي اسيايي من حيث نتي

تخصيص افغانستان براي دو متوالي دوره دو . خواهد بود)  ميليون در سال ٢٨٥٫٣٧$( ميليون  ٥٧٠٫٧٣$ برابر با  ٢٠١٠
 افغانستان از  ADFمود تا که تخصيص بنا براساس تناسب کاهش پيدا خواهد ن) ٢٠١٤-٢٠١٣ و ٢٠١٢-٢٠١١(ساله 

 ٢٠١٢-٢٠١١  براي مقاصد پالنگذاري، تخصيص ٧٠ . تعين شود ٢٠١٦-٢٠١٥ براي ADB منظم  PBAطريق سيستم 
ADF  همراستا با اين تغيرات، در اغاز ٧١ . ميليون در هر سال در نظر گرفته شده است ٢٥٠$ براي افغانستان کم از کم 
٢٠٠٨  ADB  شاخص اجراات پس از جنگ    يک تشخيص از(PCPI)  وتشخيص اجراات مملکت ،(CPA) منظم  
  .را براي افغانستان اماده خواهد کرد   PBAساالنه 

  
 در بخش هاي فرعي MFFs از طريق  ٢٠١٣-٢٠٠٩ براي افغانستان در سال هاي ADBبيشترين مساعدت   .٧٩

 به اين بخش هاي فرعي خوب مناسب است، چونکه يک MFFوجه . برق، ترانسپورت سرکها و ابياري برنامه خواهد شد
  MFFs. نقشه خاکه براي هر يک از اينها ساخته شده است، به شمول متن استراتيژيک، چارچوب پاليسي و پالن مالي

و همچنان به حکومت اجازه ميدهند تا يکجا با ظرفيت .  و موثريت انرا اماده ميسازد ADBتخمين پالن تجارت عمليات 
  ADF     ABD ،MFFsبرعالوه کمک در انکشاف تنظيم منابع . بوي و اماده گي پروژه، ماليه هم به دست بياوردجاذ

براي پروژه هاي فرعي و پولي ان وقت بيشتر باري هزينه براورد ميدهد، که يک منبع ربط بيشتر داراي افزايش سريع 
، حکومت و ديگر شريکان کار در ADB به  MFFs .باشدقيمت مواد و تغيرات مربوط به امنيت در مصارف بازسازي مي

سکتورهاي کليدي زيربناي اقتصادي اجازه ميدهد تا کارهاي پاليسي و تجزيوي سکتورکليدي را يکجا با فعاليت هاي مربوط 
 به  همچنان داراي يک خط مشي اختالط سرمايه گذاري با فعاليتهاي غير سرمايوي ميباشدMFFs. به پروژه، متقبل شوند

  . شمول انکشاف مداوم ظرفيت بشري و نهادي
 

                                                 
٦٨  ADB.  مانيال.  بازرسي از چارچوب اعانه صندوف انکشاف اسيايي.٢٠٠٧ .  
  . در افغانستان استی بانک جهانی در تفاهم با کار هانيا  ٦٩
مل بعد از جنگ براي بار ديگر در جريان بازرسي  با در نظرداشت محيط مختلط انکشاف و امنيت به شمول جنگ فعال مداوم، توقف پاداش ع٧٠

 .وقت اوسط تحت ارزيابي قرار خواهد گرفت
٧١  ADB.  ٢٠٠٨ تصحيح تخصيص بنا بر اجراات منابع صندوق انکشاف اسيايي .٢٠٠٨.  



٢٦ 

  . و جود دارد  ٧پالن تجارتي عملياتهاي مملکت در ضميمه  .٨٠
  
   خارجيکمک های مالیهنگي آتنظيمات شراکت و هم   .د
  

٨١.  JCMB هر سه ماه يک بار جهت نظارت به جريان اجراات توافقنامه افغانستان و  استراتيژی انکشاف ملی 
 بحث در مورد اولويتهاي پديدار شده يا تغيرات الزمه در استراتيژي، و تشخيص مشکالت اساسي يا موانع افغانستان ،

  رکنيک کميته هم اهنگي حکومت، که توسط سه کميته دايمي براي هر يک از سه  ).٤٩متن (تطبيق، جلسه ميگيرند 
وند، داراي مسوليت ابتدايي سرپرستي اجراات  استراتيژی انکشاف ملی افغانستان و توافقنامهافغانستان مساعدت ميش

استراتيژی انکشاف ملی افغانستان و توافقنامهميباشد به شمول گزارش دادن در مورد تداوم معيارات و اهداف اساسي پاليسي 
-بر عالوه کميته هم اهنگي حکومت، وزارت اقتصاد يک گروپ کاري موثريت کمک هاي حکومت. اقتصادي مملکت

يک گروپ مشورتي خارجي . ل کننده را رهبري ميکند که تمرکز ان بر تطبيق ان با اعالميه پاريس ميباشدمراجع تموي
مراجع تمويل کننده با هم به طور منظم در رابطه به هماهنگي و موضوعات شراکتي يکجا با تمرکز عليه تطبيق  استراتيژی 

متحد در افغانستان همچنان باعث گرداوري جلسه هاي خاص رسالت مساعدت ملل . انکشاف ملی افغانستان ، جلسه ميگيرند
  .در مورد امنيت، انکشاف و موضوعات هم اهنگي بشري ميگردد

  
ساخت معماري در اطراف توافقنامهافغانستان و  استراتيژی انکشاف ملی افغانستان  يک اساس قوي را براي هم    .٨٢

ازد يکجا با مراجع تمويل کننده هاي توافقنامهکه براي موثريت کمک اهنگي موثر مراجع تمويل کننده و مساعدت اماده ميس
معيارها و اهداف توافقنامهافغانستان و  استراتيژی انکشاف ملی افغانستان همچنان . ها همراستاي اعالميه پاريس متعهد بودند

  . يک چارچوب واضح را را براي نتايج انکشافي اماده ميسازند
 

 در افغانستان ADBوق جاپان براي کاهش فقر، کمکهاي خويش را در مساعدت برنامه کلي توقع ميرود که صند   .٨٣
 و سفارت جاپان در کابل يک پايپالين را براي پروژه هاي ممکنه مشخص ساخته اند که پالن ADB. ادامه خواهد داد

  .رت مستقيم تکميل نمايند صورت ميگيرد، به صوADFعملياتهاي تجارتي ممالکي را که تامين هزينه پولي ان توسط 
   
 

  خطرات، نظارت و ارزيابي اجراات  .٥
 

  خطرات  .الف
 

جنگهاي مداوم و بي امنيتي عمومي يک خطر اساسي در مقابل ارسال موثر خدمات عامه و . خطرات امنيتي  .٨٤
صوص خارجي ميباشد، بي امنيتي نيز يک مانع اساسي در مقابل سرمايه گذاري  شخصي و بالخ. فعاليتهاي انکشافي ميباشد

 به علت کاهش  ٪٢٠امنيت ضعيف، مصارف پروژه هاي انکشافي را به اندازه . و باعث به عقب افتادن تبني اشتغال ميشود
که (مستقيم در امنيت، معاش هاي بلند به علت خرابي امنيت و ديگر مصارف پرسونل، و تاخيرات تطبيق، افزايش ميدهد 

خطرات مستقيم امنيت در مقابل ابتکارات انکشافي در تمام کشور نياز به جواب ).  ميشودبعضا باعث ختم شدن دارايي ان
 کمکهاي خويش را جهت دخالت ADBبراي کاهش خطرات امنيت، . قوي حکومت دارد تا تاخيرات اجراات را کاهش دهد

ازپروژه، موضوعاتي راجع  در يک بخش ADBدر هر جاييکه ممکن باشد، . جوامع در ساحات پروژه، افزايش خواهد داد
 خواهد داد تا جوامع مقيم در ساحات پروژه از ان فايده مستقم بدست  بياورند و در تطبيق به انکشاف جوامع را در بر قرار

  کوشش خواهد نمود تا پروژه هايش را به يکعده ساحات جغرافيوي محدود بسازد، هر چند حيطه ADB ٧٢. همکار باشندآن
از طريق يک واحد منظم امنيتي ، رسالت . بنايي ان اجازه اين نوع تمرکزات جغرافيوي را نميدهندعمل پروژه هاي زير

 مشوره ها و مساعدت منظم جهت انکشاف و تطبيق ADB به پرسونل، مشاورين و معاهده کننده گان ADBساکنين  
سرمايه گذاري خاص اضافي در  ADBهمان طوريکه ضرورت است، . پالنهاي امنيتي هر پروژه خاص، تهيه خواهد کرد

                                                 
 و مي در تنظی ملی همبستگبرنامه. گرددي مقي تطبی ملی و انکشاف دهات جز برنامه همبستگاي عناصر انکشاف اجتماع توسط وزارت احنيچن   ٧٢

 گرياز جهت د. کندي مهي تهی انکشاف اجتماعی هاتي جهت فعالیمي عظی و مساعدت هاکند،ي اجتماع کمک می انکشافی شورا هاتيدر ساخت ظرف
و با درنظر داشت  گردد،ي اداره می برنامه توسط اشخاص داخلني گردد، و ای ها نمیري اداره درگی شامل عناصر مشخص برای ملیبرنامه همبستگ

  .کندي اجتماع ها کمک میتي اولوی پالن هاعي ها، تسرتي فعالقي و در تطبدهي گردهيفرهنگ ته
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 به ADB کاهش دهد، و تطبيق فعاليت هاي پشتيبانه  ADBرابطه به امنيت خواهد نمود تا خطرات را در مقابل پرسونل 
 . وقت ان صورت گيرد

 
 يک خطر ديگر يیظرفيت محدود نهادي حکومت و سيستمهاي ضعيف جوابگو. و نهادي خطرات حکومتداری  .٨٥

 در جريان (i) ضرورت خواهد بود تا  TAبه کمکهاي بيشتر ). ٣٨-٣٧ و ٣١متنهاي (ميباشد  ADBبراي عمليات 
 .مدت را تهيه نمايند ال  مساعدت هاي انکشاف ظرفيت طويل(ii)پالنگذاري و اجراات، ضعف نهادي را جبران نمايند، و 

 
ضعيف افغانستان باعث سول و نهادهاي هاي م  ميکانيزم. فساد مبارزه عليه، وتدارکاتعامه،  مالیامور تنظيم   .٨٦

در حاليکه در مقام هاي مرکزي ميکانيزم .  و فساد ميشوندفعاليت های تهيه و تدراکات تنظيم مالي عامه، بمخاطره انداختن
 نياز تر، به کار زياداستنهاد هاي حکومتي بسيار ضعيف هاي مسوليتي در حال خوب شدن هستند، در سطوح پايان جاييکه 

  . داردوجود 
 

 همراستا با  ٧٣ .معاشات کم سکتور عامه و سيستم هاي ضعيف تنظيم، راه هاي را براي رشد فساد باز ميدارند  .٨٧
GACAP II,  ADBمتقبل سنجش خطرات فساد نهادي سکتور هاي گمرکات، انرژي، و ترانسپورت سرک شده است  .

ن سنجشها براي پالنهاي تنظيم خطر فساد درسکتور هاي از اي. شريکان انکشافي ديگردر بخشهاي ديگر سنجش مينمايند
معين استفاده خواهد شد تا در مقابل اسيب پذيري به فساد، کاهش صورت گيرد، بالخصوص در رابطه به تنظيم مالي عامه و 

  . خريد
  
   نتايجبه اساس نظارت گذاری والنروسه پپ  .ب
 

شاخصهاي استوار به .  ستراتيژی انکشاف ملی افغانستان  استاستراتيژی مشارکت کشور مستقيما هم رديف با  ا   . ٨٨
 استراتيژی انکشاف ملی نشان دهنده اهداف و معيارات ) ٦ و ضميمه ٥ چوکات (نتايج  استراتيژی مشارکت کشور  

ي مداوم از طريق پروژه ها.  هاي نظارتي ان مرتبط خواهد شد افغانستان ميباشد، و به ميکانيزم  و توافقنامهافغانستان
 همکاري موقت را براي دفتر مرکزي احصايه و نماينده گي هاي ديگر حکومتي اماده خواهد کرد  ADBمساعدت تخنيکي، 

  . تا نظارت نتايج سکتور را توسعه دهند
  

 منحيث يک بخش از بازرسي اجراات مقام حکومت به راه  نظارت ساالنه اجراات   استراتيژی مشارکت کشور    .٨٩
 پالنهاي عمليات هاي تجارتي کشور ٧٤ .خواهد شد، که از تمرکز بيشتر بازرسي عليه نتايج انکشاف، تضمين دهدانداخته 

  .سال اماده خواهد شدمسول هر 
 

 ارتباط متداوم فشار  (i)  تسليم خواهد شد و٢٠١٠ در ADB هيأت مديرهرسي نصف المدت به يک باز   .٩٠
با در نظرداشت تغيرات در  استراتيژی انکشاف ملی افغانستان ، بازرسي استراتيژيک  استراتيژی مشارکت کشور را 

 نظارتي  های همراستا نمودن شاخص(iii) گزارش خواهد داد،   از تداوم نتايج  استراتيژی مشارکت کشور (ii)خواهد کرد، 
ح ريزي نمودن ضروريات  طر(iv)چارچوب نتايج و نقشه هاي سکتور با اهداف  استراتيژی انکشاف ملی افغانستان ، و 

  دو سال قبل از اماده گي  (CAPE)اماده گي ها براي ارزيابي برنامه مساعدت مملکت . سازگاري نصف المدت استراتيژي
  .بعدي تضمين دهند  خواهد شد تا از اکمال نتايج ان در  استراتيژی مشارکت کشور بعدي شروعاستراتيژی مشارکت کشور 

                                                 
 ياداور شده است که اجنداي حکومتداري حکومت متکي به مساعدت بين المللي ميباشد و  ٢٠٠٧ گزارش حکومت به جلسه برلين در جنوري ٧٣

ضعف و .....فساد تشديد ميشود توسط جامعه فقير، کمبود مساعدت براي نهاد هاي عامه......   سکتور عامهفساد نافذ، ظرفيت پايان“: ادرس نمود که
 حکومت يک دفتر عالي مراقبت براي اجراات استراتيژي ملي ضد فساد را ٢٠٠٨ در اکست ”مغلقپت پروسه کمک، و قوت تجارت مواد مخدر
 .شکيل دادمنحيث جانشين اداره ازاد عام در مقابل فساد، ت

٧٤ ADB.  ٢٥ص (مانيال .  استراتيژی مشارکت کشور راهبرد .٢٠٠٧( . 



 ٢٨ 

 ستراتژی مشارکت کشورنتايج چارچوب ا: ٥جدول 
 اهداف انکشافی کشور نتايج استراتژی مشارکت کشور

 خطرات
ساحات کليدی دخالت 

بانک انکشاف 
نتايج استراتژی  شاخص های نتايج آسيايی

محدوديت های کليدی مشارکت کشور  نتايج در سطح کشور

  
نبود دسترسی مداوم به منافع 
انکشاف اجتماعی اقتصادی منجر 

ی های پی در پی شده به درگير
است؛ هرچند، با تحقق اهداف 
انکشاف اجتماعی اقتصادی، 
استراتيژی انکشاف ملی افغانستان 
  .اين معضله کاهش پيدا خواهد کرد

  
تعهدات ناکافی و ياکم برای برعهده 
گرفتن اصالحات اداره عامه و يا 

  ساير نهاد ها
  

منفعت های شخصی مانع تغيير 
و تجزيه ميگردد؛ هرچند، تحليل 

قاطع موضوع و پخش اطالعات 
برای برقراری حمايه گسترده 

  . بخاطر اصالحات، کمک ميکند
  

درگيری های پيهم خطر بزرگ ای 
که نتايج استراتيژی مشارکت 
کشور را ضعيف می کند، است؛ 
هر چند، با حقيقت اين که حکومت 
متعهد به کار همراه با جامعه 
جهانی برای بازگرداندن و حفظ 

شرفت امنيتی است، کاهش پيدا پي
 . کرده ميتواند

  
فعاليت های که در 
افزايش رشد اقتصادی 
و کاهش فقر همکاری 
کرده است، تحت 
عنوان انکشاف 
اجتماعی اقتصادی ذکر 

  .گرديده

  
رشد در سرمايه 
گذاری های خصوصی 
  و توليد ناخالص داخلی

شاخص های کاهش 
فقر و رشد اقتصادی 
که تحت عنوان 

 اجتماعی انکشاف
اقتصادی ذکر گرديده، 

  . مشاهده گردد

  
افزايش رشد اقتصادی و 
کاهش فقر در امنيت 

  .بهتر کمک می کند

  
 کننده های مراجع تمويل

قوی داخلی و خارجی 
باالی امنيت بهتر و 
توسعه اقتصاد و اجتماع 
باال که باهم پيوند دارند، 

  .تمرکز می نمايند
  

تروريزم، بی ثباتی و 
يين ظرفيت پا

حکومتداری، حکومت 
را از برقراری حاکميت 
در بعضی ساحات باز 

  .می دارد
  

ميزان بلند توليد مواد 
مخدر و قاچاق مواد 
مخدر منجر به ناامنی 

  .بيشتر ميگردد

  امنيت
تامين امنيت دولت، افراد و دارايی ها از 
طريق تطبيق سياست های منسجم و قابل 

و نظم دوام در زمينه های دفاعی، امنيتی 
استراتيژی انکشاف ملی . ( قانون است

  )٤افغانستان، فشرده استراتيژی، صفحه 
استراتژی انکشاف ) ٥٦.صفحه(نظر به 

ملی افغانستان، نتايج منتظره از سکتور 
  :امنيتی عبارتند از

سکتور امنيتی هماهنگ شده، که در آن  •
تصاميم و طرح ها ساخته ميشود و 

 های بموقع تطبيق ميگردد و  تهديد
داخلی و خارجی  را جلوگيری و يا 

 . نابود ميکنند
اردوی ملی افغان و پوليس ملی افغان  •

قادر به اجرای ماموريت ها و وظايف 
 محول شده هستند؛

مخارج اردوی ملی افغان و پوليس ملی  •
 افغان از لحاظ مالی قابل توجيه است؛

باشنده گان از داشتن سطح بهتر عدالت  •
وی ملی افغان با ياری پولس و ارد

 برخوردار است؛
با استراتيژی ملی مبارزه عليه مواد  •

مخدر کاهش در صنعت مواد مخدر 
 بميان آمده است؛

فساد در اردو و پوليس ملی افغان و در  •
 ميان مقامات دولتی کاهش يافته است؛

تلفات و مرگ که از اثر مهمات منفلق  •
ناشده بميان می آمد و شماری اجتماعات 

  کاهش يافته است؛متاثر شده، 



 ٢٩ 

اعتماد مردم در توانايی حکومت بخاطر  •       
تحکيم عدالت و امنيت به تعقيب منحل 
سازی و ملکی سازی گروه های غير 

 .لح تقويت يافته استقانونی مس
در نهايت، کشت خشخاش ريشه کن  •

گرديده و سختگيری شديد باالی توليد و 
  .قاچاق مواد مخدر وضع گرديده است

  
  

اقتصاد غيرقانونی ترياک تالش ها 
برای انکشاف تجارت قانونی را 
تضعيف ميکند؛ هر چند، با بکار 
اندازی ابتکارات ضد مواد مخدر 

نکشافی، در تمام فعاليت های ا
  .کاهش پيدا کرده ميتواند

احتمال ناکامی برای تقويت ظرفيت 
نهادی ميرود؛ هر چند، با همکاری 
های مداوم از طرف بانک انکشاف 
آسيايی و ساير مراجع تمويل کننده 
برای تالش های اصالحات 
حکومتی و برای پشتيبانی از 
انکشاف ظرفيت و نهادی برای 

اهش حمايه از چند نهادی کليدی، ک
  .پيدا کرده ميتواند

 و جندرمقاومت در برابر تساوی 
نبود همکاری های با هدف به اين 
منظور است که زنان سهم مساوی 
تالش های انکشافی را بدست نمی 

 آورند؛ 

  جاری
  

پروژه نوسازی 
آبرسانی و پشتيبانی از 
-تجارت های روستايی

JFPR و پروژه 
مديريت منابع آبی 

  آبگير های غربی
  
راتيژی مشارکت است

  ٢٠١٣-٢٠٠٩کشور 
  

تمرکز پيوسته باالی 
مديريت آبرسانی و 
منبع آبی 

)MFFو ) ٢٠٠٩
زيربنای بازار 

  کشاورزی
  

انکشاف ظرفيت بشری 
و نهادی مسلسل در 
همکاری با پاليسی و 
طرح های بهتر 

 سکتوری

  
  

شماری نفوس که از 
در گرسنگی به سر 

در سال % ٥ميبرند تا 
  کاهش پيدا کند

  
صوالت کشاورزی مح
در سال افزايش % ٦تا 

  پيدا کند
  

صادرات باغداری از 
 ميليون دالر در ١٢٧
 ١٨٠ به ٢٠٠٦سال 

ميليون دالر در سال 
، افزايش پيدا ٢٠١٠
  کند
 

  کشاورزی
  

نتايج کليدی عبارت 
  :خواهد بود از

  
خود اتکايی بهتر  •

 غذايی

افزايش در رشد  •
کشاورزی تجارتی که 
منتج به افزايش 

 در صادرات چشمگير
 کشاورزی گرديده

   
 

  بی ثباتی مسلسل
  اوضاع خراب زيربنا

سطح پايين انکشاف 
سرمايه انسانی و 

  ظرفيت نهادی
نبود يک محيط مناسب 

 اقتصادی

   انکشاف اجتماعی اقتصادی
  

فقرزدايی، تامين انکشاف باثبات که از 
طريق اقتصاد بازار سکتور خصوصی 
اداره ميگردد، شاخص های بهتر انکشاف 
بشری و ايجاد پيشرفت های چشمگيری 
جهت دستيابی به اهداف انکشافی پانزده 

  .ساله
   

استراتژی انکشاف ملی ) ٩. صفحه(نظر به 
افغانستان، نتايج منتظره از سکتور امنيتی 

  :ارتند ازعب
 در دالر يک از کمتر با افراديکه نسبت •

 صد در سه ساالنه کنند، می زندگی روز
 يافت؛ خواهد کاهش

 می رنج گرسنگی از افراديکه نسبت •
 خواهد کاهش صد در پنج ساالنه برند،
 يافت؛

ميزان خالص شموليت در مکاتب برای  •
 باالترتيب ٢٠١٠دختران و پسران تا سال 

 د بود؛ خواه% ٧٥و  % ٦٠به 
% ٥٠، ٢٠١٠تعداد معلمان زن تا سال  •

 افزايش خواهد کرد؛
معلمين افغانستان بين سال های % ٧٠ •

 امتحان شايستگی را سپری ٢٠١٠
 خواهند کرد؛

 ٥ميزان مرگ و مير اطفال زير سنين  •
کاهش % ٣٥، ٢٠١٣-٢٠١٢سال تا سال 
  خواهد يافت؛



 ٣٠ 

 اهداف انکشافی کشور نتايج استراتژی مشارکت کشور
 خطرات

ساحات کليدی 
دخالت بانک 
نتايج استراتژی  شاخص های نتايج انکشاف آسيايی

 مشارکت کشور
محدوديت های 

 نتايج در سطح کشور کليدی

ولت و بانک هر چند، اگر د
انکشافی آسيايی نگرانی های 

ی را جز مداخالت بانک جندر
انکشاف آسيايی بسازند، مشکل تا 

 حدی کاهش پيدا کرده ميتواند

  جاری
  

تکميل پروژه تصويب 
شده دستگاه انتقال 

  نيروی برقی
استراتيژی مشارکت 

  ٢٠١٣-٢٠٠٩کشور 
MFF بايد سرمايه 

گذاری های پی در پی 
در راستای توليد 
انرژی، دستگاه انتقال، 

که شامل ( و توزيع 
اندازه های کوچک و 
متوسط کار های 
هايدرو الکتريک و 
، )انرژی قابل تجديد

  .فراهم نمايد
  

انکشاف ظرفيت 
بشری و نهادی 
  مسلسل سکتور انرژی

  
  
  

  جاری
تکميل جاده های حلقه 
منظور شده و ساير 
جاده های يی سرمايه 
گذاری شده سکتوری 

تکميل همچنين ( 
پروژه نوسازی ميدان 
  )های هوايی منطقه يی

  
  

، دست ٢٠١٠با پايان 
خانواده ها و % ٦٥کم 
تاسيسات % ٩٠

غيرمسکونی در 
ساحات اساسی شهری 

خانواده ها در % ٢٥و 
  ساحات روستايی

  
، دست ٢٠١٠با پايان 

مصارف % ٧٥کم 
انرژی بايد از استفاده 
کننده هايکه در شبکه 
انرژی برقی داخلی 

ل هستند، حاصل وص
  گردد

اطالعات باالی 
استراتيژی تجديد 
انرژی که در سطح فهم 
واليتی و اجتماعی، 
مخصوصٌا خانم ها 

  باشد
  
  

، جاده ٢٠١٠تا سال 
های حلقه يی و جاده 
هايکه، جاده های حلقه 
يی را با کشورهای 
همسايه پيوند ميدهد، 
کامٌال تجديد و نگهداری 

  گردد
 ، ٢٠١٠با پايان 

  انرژی
  

تهيه انرژی قابل اطمينان، 
مناسب مبتنی بر سرمايه 
گذاری سکتور خصوصی 
و نظارت سکتور عامه 
ميگردد، که شامل سرمايه 
گذاری ها باالی منابع 

  انرژی خود افغانستان 
توسعه پيوند های انرژی 

  با کشور های همسايه
استراتيژی جهت تجديد 
انرژی تشکيل و تصويب 
گرديده و در حال تطبيق 

  است
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ترانسپورت
شبکه مصئون و يکسان 
ترانسپورتی که اتصال را 
تضمين ميکند و انتقال 
قابل اطمينان افراد و اشيأ 
با قيمت نازل در داخل 
افغانستان و در داخل 
فاصله های بين منطقه يی 

 .را ممکن ميسازد

 ميزان مرگ و مير مادران بين سال های •  .
کاهش خواهد % ٣٥، ٢٠١٣-٢٠١٢
  ؛يافت

مجموعه خدمات صحی اساسی توسعه  •
نفوس را تا سال %  ٩٠خواهد يافت تا 

  تحت پوشش قرار دهد؛٢٠١٠
نسبت افراديکه به آب آشاميدنی صحی و  •

حفظ الصحه دسترسی ندارند تا سال 
تا :  به نصف کاهش خواهد يافت٢٠٢٠

خانواده ها در کابل و % ٥٠، ٢٠١٣سال 
خانواده ها در ساير ساحات شهری % ٣٠

% ٩٠به آب نل دسترسی خواهند داشت؛ 
روستا ها به آب آشاميدنی دسترسی 

روستا ها به حفظ % ٥٠خواهند داشت و 
  الصحه دسترسی خواهند داشت؛



 ٣١ 

 اهداف انکشافی کشور نتايج استراتژی مشارکت کشور
 خطرات

ساحات کليدی 
دخالت بانک 
نتايج استراتژی  شاخص های نتايج انکشاف آسيايی

 مشارکت کشور
محدوديت های 

 نتايج در سطح کشور کليدی

استراتيژی مشارکت  
  ٢٠١٣-٢٠٠٩کشور 

تمرکز بيشتر باالی 
نوسازی و ساخت 
 جاده های اساسی، که

شامل ارتباط به کشور 
  های همسايه ميگردد

انکشاف ظرفيت 
بشری و نهادی هر چه 
  بيشتر سکتور جاده ها

همکاری بخاطر 
تشکيل سيستم عملياتی 
و حفاظتی جاده پايدار 

  جاده ها
همکاری های ممکن 
برای توسعه 
 زيربناهای  خط آهن

افغانستان و همسايه 
 زمان پايين حمل هايش

ونقل را از طريق 
انستان بوسيله افغ

تشريک مديريت 
مرزها و تجارت های 
چند جانبه و دو جانبه 
و موافقت های حمل 

  ونقل، حاصل کند
  

تجارت حمل ونقل از 
طريق افغانستان از 

 ميليارد دالر در ٦٫٥
 ٢١٫٨ به ٢٠٠٥سال 

ميليارد دالر تا سال 
 افزايش پيدا ٢٠١٠
  .کند

ميدان های هوايی 
منطقه يی که 

ی را ترانسپورت داخل
تسهيل ميکند، تجديد 

  شود
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

تطبيق سيستم وسيع 
عملياتی و حفاظتی که از 
دوام مصارف سيستم 
عملياتی و حفاظتی 

  تضمين ميکند
  

    



 ٣٢ 

 اهداف انکشافی کشور نتايج استراتژی مشارکت کشور
 خطرات

ساحات کليدی 
دخالت بانک 
نتايج استراتژی   شاخص های نتايج انکشاف آسيايی

  کشورمشارکت
محدوديت های 

  نتايج در سطح کشور کليدی
 
 
  
  

پروژه های بانک انکشاف آسيايی 
شامل هزينه کافی برای مساعدت 
های فنی و يا مساعدت های که به 
نحوو اساسی هدف معين نداشته 

  باشد، نميگردد
اداره و نظارت بر مساعدت های 

 فنی ناکافی است  

استراتيژی مشارکت 
 ٢٠١٣-٢٠٠٩کشور 
   حال جاریو در

  
انکشاف ظرفيت 
نهادی و بشری 
مسلسل برای آژانس 
های همتای سکتوری 
که تمرکز باالی 
مديريت مالی عامه، 
تهيه و تدارکات، و 
فعاليت های برضد 
فساد، همچنين 
 اصالحات سکتوری

  
  
  
  

افزايش در ظرفيت 
وزارتخانه ها، 
مخصوصٌا در مديريت 
مالی عامه، تهيه و 
تدارکات، و تالش ها 

  رضد فسادب
  
  
  
  
 

 
 
  
  

سيستم تجارت ابتدايی، و 
مديريت قوای بشری و 
مسايل مالی تا سال 

، بکار شروع ٢٠١٠
  خواهد کرد

کاهش در متکی بودن به 
مشاورين بين المللی باری 
تطبيق برنامه های 

  ٢٠١٢درازمدت تا سال 
  
  
 

   
 
  
  

ظرفيت محدود و 
ضعيف بشری، همراه 
با ضعف قوی در 
سطوح نيمه داخلی، 
تطبيق فعاليت های 
انکشافی را محدود 

  ميسازد
ظرفيت مديريت 
سطوح وسطی شديدٌا 

  محدود گرديده
نبود ميکانيسم قوی 
نهادی که در تهيه 
مساعدت های فنی 
مراجع تمويل کننده، 

 کمک نمايد 

  انکشاف ظرفيت
  
  
  

تشکيل ميکانيسم های نهادی برای پشتيبانی 
از انکشاف ظرفيت، خاصتٌا در سکتور 

؛ ولی بشکل در هر جای مورد عامه
ضرورت، همچنين در همکاری با نهادها و 
نوآوری هايکه سکتور خصوصی را قادر به 
اشتراک و منفعت گيری از چنين ميکانيسم 

  های بسازد
  
  



 ٣٣ 

 اهداف انکشافی کشور نتايج استراتژی مشارکت کشور
 خطرات

ساحات کليدی 
دخالت بانک 
نتايج استراتژی  شاخص های نتايج انکشاف آسيايی

 مشارکت کشور
محدوديت های 

 نتايج در سطح کشور کليدی

  
  
  

کمبود کارمند حساس در مقابل 
ر ی منتج به نارسايی دجندرمسايل 

ی جندرشامل ساختن عناصر کافی 
در سرمايه گذاری های بانک 

 انکشاف آسيايی ميگردد

استراتيژی مشارکت 
 ٢٠١٣-٢٠٠٩کشور 

  و درحال جاری
 در تمام فعاليت جندر

های بانک انکشاف 
آسيايی شامل گرديده، 
همراه با درنظرداشت 
همکاری های فنی 

  ممکن

  
  
  

 معيار ١٣به دستيابی 
مه ی، توافقناجندر

افغانستان و استراتيژی 
انکشاف ملی افغانستان 
که شامل اولويت های 

 ساله طرح کاری ٥
داخلی برای زنان 
ميگردد انکشاف 
ظرفيت ابتدايی نهادی، 
وزارت های مربوط و 
سازمان ها همراه با 
مالحظه به مسير 

  جندراصلی 
  

  
  
  

زنان و مردان منفعت 
مساوی از مداخله های 
مثبت بانک انکشاف 

سيايی که شامل دسترسی آ
بهتر در عرضه خدمات 

 .  ميگردد، ميبرند
 

  
  
  

ارزش های عنعنوی 
فرهنگ افغانی که 
منجر به تداوم موقف 
پايين زنان گرديده، 
باوجوديکه قانون 
اساسی افغانستان و 
تعهد کشور به ميثاق و 
عرف های بين المللی، 
افغانستان را متعهد به 

 گردانيده، جندرتساوی 
خواست های نبود 

سياسی و اجتماعی و 
ساختار های ضعيف 

: بطور مثال(نهادی 
وزارت امور زنان 
پيشبرد موثر مسايل 

ی را محدود جندر
  )ميسازد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  جــــنـــــــــدر
  
  

شرايط که در آن —جندردستيابی به تساوی 
زنان و مردان از حقوق خود بشکل کامل 

رابر لذت ببرند، در روند انکشاف بصورت ب
همکاری کنند و از پيشرفت ها لذت ببند، و 
هيچ وقت دچار موانع در پيگيری موارد که 
در يک زندگی تکميل و رضايت بخش 

  .ضروری است، نگردند
  



 ٣٤ 

 اهداف انکشافی کشور نتايج استراتژی مشارکت کشور
 خطرات

ساحات کليدی 
دخالت بانک 
نتايج استراتژی   شاخص های نتايج انکشاف آسيايی

 شارکت کشورم
محدوديت های 

  نتايج در سطح کشور کليدی

 
  
  

توجه ناکافی در پروژه های تمويل 
شده بانک انکشاف آسيايی در 
راستای مسايل حکومتداری داده 

  شده است
  
  
  

استراتيژی مشارکت 
 ٢٠١٣-٢٠٠٩کشور 

  و درحال جاری
برنامه اصالحات 
مديريت مالی و اداره 

  عامه
برنامه توسعه سکتور 

ی و بازار خصوص
  مالی

  
تطبيق ارزيابی 
خطرات فساد 

 و ٢ GACAPنهادی
طرح های کاهش 
خطرات در سکتور 

  های کليدی مربوط
    

 

  
  
  

درآمد بودجه مجموعی 
توليد % ٤٫٥بايد از 

ناخالص داخلی در 
% ٨ به ٢٠٠٤سال 

توليد ناخالص داخلی 
، افزايش ٢٠١٠تا سال 
  پيدا کند

  
تطبيق موثر 
استراتيژی انکشاف 

 افغانستان همرا ه ملی
با سيستم عملی نظارت 

  بر فقر
  

گزارش نظارت 
مشترک بر پيشرفت 
تطبيق اصالحات 

  حکومتداری
  

گزارش نظارت 
مشترک بر پيشرفت 
تطبيق تالش های ضد 

  مواد مخدر  
  
  
  
  
  
 

 
  
  

استفاده کارآمدتر از 
دارايی های عامه و 

  مصارف مکرر
سيستم ها برای بهتر 
سازی حسابدهی در 

 های کليدی همتای سازمان
  کاری

، اداره ٢٠١٠با پايين 
عامه بخاطر تضمين اداره 
باثبات مالی بازسازی 

  ميگردد
تقويت کارکرد های 
خدمات ملکی بخاطر 
انعکاس کارکرد ها و 
مسوليت های اصلی 
سيستم و ميکانيسم های 
بهتری در سازمان های 
همتای کاری بانک 
انکشاف آسايی برای 
کاهش فرصت های 

 تشکيل گرديده فساد،
 است

 

   
  
  

حکومت با نبود 
اشخاص آموزش ديده، 
سيتم مديريت، و 
  ارتباطات دچار است

تعهد به اصالحات 
اداری بسيار ناچيز 

  است
فساد فراگير تهيه و 
تدارکات، فوايد عامه، 
آرائه خدمات، جمع 
آوری ماليات، و 

  پاليسی سازی 

  حکومتداری
  
  

ی، تقويت روند دموکراسی و نهادينه ساز
حقوق بشر، تحکيم قانون، آرائه خدمات عامه 

  و حسابدهی حکومت
تقويت نهادهای دولتی در سطوح مرکزی و 

  محلی
دستيابی به پيشرفت های چشمگير در آرائه 

  خدمات عامه و حفظ حقوق هر افغان
  
  
  
  
  
  
  



 ٣٥ 

 شافی کشوراهداف انک نتايج استراتژی مشارکت کشور
 خطرات

ساحات کليدی 
دخالت بانک 
نتايج استراتژی  شاخص های نتايج انکشاف آسيايی

 مشارکت کشور
محدوديت های 

 نتايج در سطح کشور کليدی

استراتيژی مشارکت   
 ٢٠١٣-٢٠٠٩کشور 

  و درحال جاری
همکاری های بيشتر 
بانک انکشاف آسيايی 
برای انکشاف سکتور 
خصوصی از طريق 
سرمايه گذاری های 
استراتيژيک بخاطر 
 تسريع امور مالی

بيشتر سکتور 
خصوصی، برای يک 
محيط بهتر و توانمند 

 ساز

   
  
  

رشد در محصوالت 
سکتور خصوصی 

در سال تا سال % ١٠
٢٠١١ 

 
  
  

تهيه محيط بهتر و توانمند 
ساز برای موسسات 
روستايی، و برای سکتور 

  خصوصی
  

سرمايه گذاری های بيشتر 
سکتور خصوصی و رشد 
اقتصادی وسيع از طريق 
ی سرمايه گذاری ها

خصوصی بانک انکشاف 
  آسيايی

  

   
 
   

ناامنی و همچنين 
شرايط ناگوار سرمايه 

زيادتی ( گذاری 
مقررات تجارتی و 
، )دادرسی ها، فساد

انکشاف سکتور 
خصوصی را محدود 

  ميکند
  

نبود دسترسی به 
قرضه و اوضاع 

  ضعيف مالی

  سکتور خصوصی
  
  

توانمند سازی سکتور خصوصی برای 
تان، با توجه به نقش پيشبرد انکشاف افغانس

حکومت منحيث پاليسی ساز و نظارت کننده 
  اقتصاد، نه رقابت کننده

  
  
  
  
  
  

  درحال جاری 
  

تکميل جاده های 
مواصالتی با کشور 
های همسايه و پروژه 
انتقال انرژی منطقه 

  يی
  

استراتيژی مشارکت 
  ٢٠١٣-٢٠٠٩کشور 

حوزه همکاری منطقه 
يی از قبل ارزيابی 

 تمام گرديد، بقسم جز
پروژه های سرمايه 
گذاری، همراه با توجه 
باالی اجتماعی 

  اقتصادی

  
  

موافقتنامه های 
همکاری منطقه ای 
  امضا و تطبيق گرديد

  
افزايش تجارت ها و 
سرمايه گذاری های 

  مرزی
  

، ٢٠١١تاسال 
زيربنای بهتر جاده ها 
تمام پايتخت های 
آسيايی مرکزی را 
قادر به دستيابی به 

 ٣٦  بنادر در ظرف
  ساعت ميسازد

  
  

درآمد بيشتر و فعاليت 
های اقتصادی توسعه يافته 
به عنوان يک نتيجه 
همکاری های منطقه يی، 
از جمله ترانسپورت 
گسترش يافته، انرژی و 

  ساير پيوند ها که 
  

افغانستان را منحيث کشور 
ترانزيتی معرفی می 
نمايد، برای برخورد بهتر 
با چالش های اساسی 

  . ور استانکشافی، ضر
بازار آزاد به عنوان نتيجه 
  برداشت موانع تجارتی و

  
  

دستيابی به اهداف 
همکاری های منطقه 
يی افغانستان، و امنيت 
بهبود يافته، بدون 
همکاری نزديک از 
طرف شرکای منطقه 
  يی، امکان پذير نسيت

 

  همکاری منطقه يی
  

همکاری در باثباتی منطقه يی و رفاه، و 
برای از سرگيری نقش باالبردن شرايط 

مرکزی افغانستان منحيث پل ارتباطی بين 
آسيای مرکزی و جنوبی، و خاور ميانه و 
خاور دور، و بهترين راه مواصالتی از 

  .فرصت های تجارتی و صادراتی بيشتر
  



 ٣٦ 

 
 اهداف انکشافی کشور نتايج استراتژی مشارکت کشور

 خطرات
ساحات کليدی 
دخالت بانک 
نتايج استراتژی  شاخص های نتايج انکشاف آسيايی

 مشارکت کشور
محدوديت های 

 نتايج در سطح کشور کليدی

تاثير فعاليت های  
  همکاری منطقه يی

  
مساعدت های بيشتر 
برای انکشاف ظرفيت 
بشری و نهادی، 

 همکاری منطقه يی

   تضعيفی تجارتی،موانع 
که جريان اجناس، 

  خدمات، سرمايه
گذاری، و تکنولوژی، که 

م اينها پشتيبان انکشاف تما
اقتصادی افغانستان است، 

  .را بهتر می سازد
  

ابتکارات بيشتر مرزی از 
جمله هماهنگ سازی 

  معيار ها و مقررات
امنيت بهتر به عنوان 
نتيجه مديريت بهتر مرزی 
و همکاری گمرکات 
منطقه يی که در مبارزه 

( عليه جنايت های مرزی 
قاچاق مواد : بطور مثال
، کمک )ليحاتمخدر و تس

 . ميکند

     

 استراتيژی امنيت، حکومتداری، رشد اقتصادی و کاهش اقتصادی): ٢٠١٣-٢٠٠٨ (١٣٩١-١٣٨٧استراتيژی انکشاف ملی افغانستان . ٢٠٠٨. جمهوری اسالمی افغانستان: منبع
 کابل). ناستراتيژی انکشاف ملی افغانستا(

  
  



 ٣٧ 
ضميمه 
١

 

  )Portfolio(شاخص های کشور و پورتفوليو 
 a سالههزارپيشرفت در زمينه اهداف و آرمان های انکشافی : ١٫١ الف جدول

 وضعيت کشور
هدف برای سال 

 سال اصلی و منبع داده ها ارزش اصلی  ٢٠٢٠
که ) ام دی جی(اهداف و آرمان های  شاخص

 به افغانستان تعديل گرديده
  اهداف و آرمان های جهانی 

 )ام دی جی(

 محو فقر و قحطی شديد: ١هدف کلی 
TBD 

 
TBD 

 
TBD 

 
TBD 

 
TBD 

 
 در صد٩

TBD 
 

TBD 
 

TBD 
 

TBD 
 
 در صد٤١

 
 در صد٢٠

٢٠٠٥ ،NRVA  
 

٢٠٠٥ ،NRVA 
 

٢٠٠٥ ،NRVA 
 

٢٠٠٥ ،NRVA 
 

٢٠٠٢ ،UNICEF/CDC 
 

٢٠٠٣ ،NRVA 

 دالر ١شماری مردميکه کمتر از  •
 درآمد دارند

ميکه در زير خط فقر شماری مرد •
 قرار دارند

* رويداد( ضريب آسيب پذيری فقر  •
 )عمق فقر

 سهم فقر در مصرف داخلی  •
عموميت اطفال کمتر از وزن معمول  •

 . سال٥در زير سنين 
شماری مردميکه در زير کمترين  •

 .ميزان رژيم غذايی قرار دارند
 

در صد در ٣، ٢٠٢٠تا سال : ١هدف 
ان سال شماری مردميکه، درآمد ش

 دالر در روز است، کاهش ١کمتر از 
  .پيدا ميکند

  
  
  
  

در صد در ٥، ٢٠٢٠تا سال : ٢هدف 
سال شماری مردميکه، از قحطی رنج 

 .ميبرند، کاهش پيدا ميکند

نصف نفوس در بين سال : ١هدف 
 ، درآمدی کمتر ٢٠١٥ و ١٩٩٠های 

  . دالر در روز داشتند١از 
  
  
  
  
  

نصف نفوس در بين سال : ٢هدف 
 از قحطی رنج ٢٠١٥ و ١٩٩٠های 

 .ميبردند

 دستيابی به آموزش ابتدايی جهانی: ٢هدف کلی 
  در صد١٠٠

  
  در صد١٠٠

  
 در صد١٠٠

 

 در صد٥٤
  

  در صد٤٥
  
 در صد٣٤

٢٠٠٣ ،UNICEF/CSO  
  

٢٠٠٣ ،UNICEF/CSO 
 

٢٠٠٣ ،UNICEF/CSO 

نسبت نهايی ثبت نام در آموزش  •
 ابتدايی

شماری دانش آموزانيکه از صنوف  •
از کرده بودند، و حال در اول آغ

 صنوف پنجم رسيده اند
  سال٢٤-١٥ميزان باسوادی بين  •

، اطفال هم ٢٠١٥تا سال : ٣هدف 
پسر و هم دختر در هر کجايی که 

باشند، همسان قادر به تکميل دوره 
 .ابتدايی مکتب خواهند شد

، اطفال هم پسر ٢٠١٥تا سال : ٣هدف 
و هم دختر درهر کجايی که باشند، 

قادر به تکميل دوره ابتدايی همسان 
 . مکتب خواهند شد

  و توانمند سازی زنانجندرارتقای تساوی : ٣هدف کلی 
 در تمام ١:٠

سطوح تا سال 
٢٠١٥ 

 
 

  ابتدايی
٠:٦  
  ثانوی
٠:٣٣  
  عالی
٠:٢١ 

٢٠٠٣، MICS  •  نسبت دختران در برابر پسران در
 .آموزش ابتدايی، ثانوی، و عالی

ی در جندرمحو تفاوت های : ٤هدف 
تمام سطوح تعليم و تربيه تا سال 

٢٠٢٠. 

ی در جندرمحو تفاوت های : ٤هدف 
آموزش ابتدايی و ثانوی، تا سال 

، و در تمام سطوح تعليم و ٢٠٠٥
 .٢٠١٥تربيه تا سال 

  
  
  



 ٣٨ 
ضميمه 
١

 

 وضعيت کشور
هدف برای سال 

 سال اصلی و منبع داده ها ارزش اصلی  ٢٠٢٠
که ) ام دی جی(اهداف و آرمان های  شاخص

 به افغانستان تعديل گرديده
  اهداف و آرمان های جهانی 

 )ام دی جی(

  ٢٠١٥ تا سال ١:٠
  
١:١  
  
  
  
  در صد٣٠

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

٠:٣٤ 
 
 

  در مرکز
  در صد٢٩

در ١٧در واليات 
  صد
  

در صد در ٢٥حداقل 
  شورای ملی

٢٠٠٣، MICS  
 
 

٢٠٠٤ 
 
 
 
-- 
 
 
-- 
 
 
 
 
-- 

نسبت زنان باسواد در برابر مردان،  •
 ) سال٢٤-١٥(ن بين سني

نسبت زنان در برابر مردان که  •
 کارمندان حکومت اند

شماری چوکی های که توسط زنان در  •
مقام های سازمان مرکزی، واليتی، و 

 ولسوالی، گرفته شده 
پذيرش، بررسی، و تعديل قانون که از  •

حقوق زنان محافظت ميکند، 
مخصوصٌا در اشتغال، حقوق خانواده 

لبته با تفاهم با گی، ملکيت، و ميراث، ا
 قانون اساسی

پذيرش قانون که تمام اشکال خشونت  •
ی و جنسی را جرم قبول جندرهای 
 . ميکند

 

ی در جندرکاهش تفاوت : ٥هدف 
  .٢٠٢٠ساحات اقتصادی تا سال 

 افزايش اشتراک زنان در: ٦هدف 
موقف های انتخابی و انتصابی در 

  .٢٠٢٠تمام بخش های دولتی تا سال 
ی با جندرش تفاوت کاه: ٧هدف 

در ٥٠دستيابی به عدالت به ميزان 
، و کامٌال تا سال ٢٠١٥صد تا سال 

٢٠٢٠ .  
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 کاهش در مرگ و مير اطفال: ٤هدف کلی 
٧٦ 
 
٤٦ 
 
١٠٠ 

٢٣٠ 
 
١٤٠ 
 
٧٥ 

٢٠٠٣، UNICEF 
 

٢٠٠٣ ،UNICEF 
 

٢٠٠٣ ،MICS/UNICEF  

 ٥شمار مرگ و مير اطفال زير سنين  •
 ) تولد زنده١٠٠٠ در هر( سال 

در هر (شمار مرگ و مير اطفال  •
 ) تولد زنده١٠٠

تعدادی اطفال که در برابر سرخکان  •
 ).در صد(مصون ميگردند

کاهش در شمار مرگ و مير : ٨هدف 
 سال، به ميزان ٥اطفال زير سن 

 تا ٢٠٠٣در صد در بين سالهای ٥٠
، عالوه برين کاهش در شمار ٢٠١٥

سال، به  ٥مرگ ومير اطفال زير سن 
، در سال ٢٠٠٣تناسب يک ثلث سال 

٢٠٢٠.  
 

کاهش در شمار مرگ و مير : ٥هدف 
 سال به دو ثلث در ٥اطفال زير سن 

 .٢٠١٥ تا ١٩٩٠بين سالهای 

  بهبود صحت مادران: ٥هدف کلی 
٤٠٠  
  
  در صد٧٥

  
٣٫١ 

 

١٦٠٠ 
 
  در صد١٤٫٣

  
  در صد٦٫٣

٢٠٠٢ ،CDC/UNICEF 
 

٢٠٠٢ ،MICS 
 

٢٠٠٢ ،MICS/UNICEF  
  

١٩٩٠ ،WHO 

در هر ( شماری مرگ و مير مادران  •
 ) تولد زنده١٠٠٠

شماری زايمان که توسط کارمندان  •
 مسلکی صورت ميگيرد

تعدادی تولد زنده در ( ميزان باروری  •
  )هر زن

شماری زنان که دسترسی به خدمات  •
 قبل از زايمان پيدا می کنند

 

کاهش شمار مرگ و مير : ٩هدف 
 در بين در صد٥٠مادران به ميزان 

، و کاهش ٢٠١٥ تا ٢٠٠٢سالهای 
بيشتر مرگ و مير مادران به ميزان 

، در سال ٢٠٠٣در صد، سال ٢٥
٢٠٢٠. 

کاهش شمار مرگ و مير : ٦هدف 
مادران به سه ربع در بين سالهای 

 .٢٠١٥ تا ١٩٩٠
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 وضعيت کشور
هدف برای سال 

 سال اصلی و منبع داده ها ارزش اصلی  ٢٠٢٠
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  يا ايدز، مالريا، و ساير بيماری ها/ مبارزه بر ضد ايج آی وی: ٦هدف کلی 
TBD 

 
TBD 

 
 

TBD 
 
 
  در صد١٠
  در صد١٠٠

  
  
  در صد٥٠

  
  در صد٦٠

  
  
  
  در صد٨٠

  
  
  
  
  
  
  
  
  
در صد ٧٥

تشخيص ميگردد و 
در صد معالجه ٨٥

  ميگردد

TBD  
  

  در صد٥
  
  

TBD  
  
  

  در صد٦
TBD 

 
 

TBD 
 

TBD 
 
 
 
  در صد١٨

  
  
  

موارد فعال در هر 
 در هر ٣٣٣سال 

، مرگ و ١٠٠٠٠٠
 در هر ١٠٠مير 

   در سال١٠٠٠٠٠
  

موارد که تشخيص و 
جه می گردد معال

  در صد٢٤

  موجود نيست
  

٢٠٠٣ ،MCS/UNICEF 
 
 
-- 
 
 

٢٠٠٣ ،MICS/UNICEF 
-- 
 
 
-- 
 
-- 
 
 
  

٢٠٠٣  
  
  
  

٢٠٠٣ ،WHO  
  
  
  
  
  

٢٠٠٥ ،WHO  
 

درجه شيوع ايدز در بين خون دهنده  •
 گان

ميزان استفاده کاندوم وجلوگيری از  •
 شيوع مرض

 که ٢٤-١٥فيصدی افرادی بين سنين  •
 ايچ آی اگاهی جامع و درست در باره

 .يا ايدز دارند/ وی
 ميزان جلوگيری از شيوع مرض •
 نمونه های خون که برای ايچ یشمار •

 يا ايدز آزمايش ميگردند/ آی وی
 نامناسب زنان بخاطر ی مسايلشمار •

 تنظيم خانواده
، ميزان در زير معالجه ٢٠١٥تا سال  •

قرار گرفتن معتادين که مواد مخدر را 
 تزريق ميکنند

  
 
 به جلوگيری   مردمميزان دستيابی •

 در ساحات که در معرض موثر مالريا
 خطر مرض مالريا قرار دارند

شيوع و ميزان مرگ و مير که از  •
 مبتال شدن به توبرکلوز بميآن می آيد

  
  
  
تناسب موارد توبرکلوز که تحت دوره  •

کوتاه نظارت مستقيم معالجه، تشخيص 
 و معالجه گرديده 

، گسترش ٢٠١٥تا سال : ١٠هدف 
ايدز توقف خواهد يافت و /  ای ویايج

  .آغاز به واژگون شدن خواهد نمود
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

، شيوع ٢٠١٥تا سال : ١١هدف 
بيماری مالريا و ساير بيماری های 
خطرناک توقف خواهد يافت و آغاز 

  .به واژگون شدن خواهد نمود
 

، گسترش ايچ ٢٠١٥تا سال : ٧هدف 
ايدز توقف خواهد يافت و / ای وی
  . به واژگون شدن خواهد نمودآغاز

  
، شيوع بيماری ٢٠١٥تا سال : ٨هدف 

مالريا و ساير بيماری های خطرناک 
توقف خواهد يافت، و آغاز به واژگون 

  .شدن خواهد نمود
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 تضمين ثبات محيطی: ٧هدف کلی 
 
 
 

  در صد٢٫١
  
  در صد٣٤

١٩٩٣ ،FAO 
 

٢٠٠٤ ،CSO  

قسمت زمين که توسط جنگالت  •
 پوشانيده شده است

نسبت زمين های که برای نگهداری  •

مندرج ساختن اصول : ١٢هدف 
انکشاف باثبات جز پاليسی ها و 

تالفی خسارات برنامه های کشور و 

هماهنگ سازی اصول : ٩هدف 
انکشاف پايدار جز پاليسی ها و برنامه 

 و تالفی خسارات منابع های کشور
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هدف برای سال 

 سال اصلی و منبع داده ها ارزش اصلی  ٢٠٢٠
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  در صد٦١٫٥

  
  
  در صد٦٦

  
  

  در صد١٠٠روستا 
  
  در صد٢٣

  
  
  در صد١٢

  
  

TBD 

  
  

٢٠٠٣ ،NRVA  
  

٢٠٠٣، MICS   
 
 

٢٠٠٣ ،MICS  
 
 

٢٠٠٥ ،NRVA 

تنوع زيستی در برابر مساحت 
 .سطحی، حفظ گرديده

شماری مردميکه از مواد سوخت جامد  •
 استفاده می کنند

اری مردميکه دسترسی مداوم به شم •
منبع آبی بهتر در شهر ويا روستا، 

 دارند
شماری مردميکه دسترسی به حفظ  •

الصحه بهتر در شهر ويا روستا، 
 .دارند

شماری خانواده هايکه دسترسی به  •
 محل بودوباش مصون دارند

 

  .منابع محيطی
  
  
  

دسترسی مداوم نصف : ١٣هدف 
  .٢٠٢٠مردم به آب آشاميدنی تا سال 

  
  
  

دستيابی به پيشرفت قابل : ١٤هدف 
مالحظه در زندگی تمام مردميکه در 

خرابه ها زندگی ميکند، تا سال 
٢٠٢٠. 

  .محيطی
  
  
  

دسترسی مداوم نصف مردم : ١٠هدف 
به آب آشاميدنی صحی و حفظ الصحه 

  .٢٠١٥تا سال 
  
  

دستيابی به پيشرفت قابل : ١١هدف 
 ميليون ١٠٠مالحظه در زندگی حداقل 

مردميکه درخرابه ها زندگی ميکند، 
 .٢٠٢٠تا سال 

 شافتوسعه همکاری جهانی برای انک: ٨هدف کلی 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  در صد١٠٠

  
  
  
  
  
  

   در صد٢٦
  
  
  
  

   در صد٤٩
  
--  
  
--  
  
  
  
  
  

   در صد٨٠-٥٠
  

  وزارت ماليه
  
  
  
  
  

  ، وزارت ماليه٥-٢٠٠٤
  
  
  
  

، وزارت ماليه، و ٥-٢٠٠٤
  صندوق بين المللی پول

  
  
  
  
  
  
  
  

١٩٩٩ ،WHO  
 

ميزان مجموعی کمک های   •
اجع اختصاص يافته سکتوری، مر

، به OECD/DACتمويل کننده چون 
تعليم و ( خدمات اساسی اجتماعی 

تربيه، مراقبت ابتدايی صحی، تغذيه، 
 ) آب صحی، و حفظ الصحه

، ODAشماری کشور های  •
OECD/DAC که باهم متحد نمی 

 .باشند
 بدست می GDP که جز ODAمقدار  •

 .آيد
 که برای ظرفيت سازی ODAمقدار  •

 .تهيه ميشود
عی صادرات افغانستان ميزان مجمو •

به کشور های که افغانستان با آنها 
 موافقت نامه های تجارتی دارند

-١٥ ميزان جوانان بيکار زير سنين  •
 جندرمجموعه که از لحاظ (  سال ٢٤

 )مورد تبعيض قرار گرفته اند
 

ميزان افراديکه به ادويه های اساسی و  •

برخورد همه جانبه و تحت : ١٥هدف 
شعاع قراردادن کمک های خارجی از 

طريق ارزيابی های مناسب که 
 در افغانستان را قادر به توسعه باثبات

  . دراز مدت می سازد
  
  
  
  
  
  

توسعه يک نظام تجارتی و : ١٦هدف 
مالی باز، قانونی، قابل پيشگويی، 

بدون تبعيض که شامل تعهد به 
حکومتداری خوب، انکشاف و فقر 

   .زدايی گردد
  

توسعه و تطبيق استراتيژی : ١٧هدف 
برای انجام کارهای مناسب و پرثمر 

  برای جوانان
  

ا کردن به دسترسی پيد: ١٨هدف 
ادويه های اساسی و ارزان از طريق 

برخورد همه جانبه با : ١٥هدف 
دشواريهای بدهی کشور های روبه 

انکشاف از طريق ارزيابی های ملی و 
بين المللی، بمنظور قابل پرداخت 

  .ساختن قروض در دراز مدت
  
  
  
  
  
  

توسعه و تطبيق استراتيژی : ١٦هدف 
درمورد انجام کارهای مناسب و پرثمر 

  برای جوانان
  

دسترسی پيدا کردن به ادويه : ١٧هدف 
های اساسی و ارزان از طريق 

همکاری با کشور های توليد کننده 
  .ادويه

  
  

ی با سکتور های در همکار: ١٨هدف 
خصوصی که تکنولوژی جديد 
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  ٣٧٫٥ و ١٫٦
 

 
 
 

٢٠٠٣  
  
  
  

 ارزان دسترسی همه وقت دارند
 

 داشتن لين تيلفون شماری افراديکه از •
 نفر ١٠٠٠و يا موبايل در هر 
 .برخوردار است

 
شماری افراديکه از کمپيوتر های  •

 نفر، ١٠٠٠شخصی و انترنيت در هر 
 .برخوردار است

همکاری با کشور های توليد کننده 
  .ادويه

  
در همکاری با سکتورهای : ١٩هدف 

خصوصی که تکنولوژی معلوماتو 
  .ارتباطی را، فراهم می کنند

 

مخصوصٌا تکنولوژی معلوماتی و 
  .  ارتباطی را، فراهم می کنند

 

 تامين امنيت بهتر: ٩هدف کلی 
   در صد٥-٣

  
   در صد١٠٠

  
١٣/١٣  

  ) در صد١٠٠(
   در صد١٠٠

  
٠  
  
٠  
  
٠  
  
٠  
  
  
  
٠  
  
  
  
  
  
٠  
  

   در صد١٧
  

   در صد٤٣
  

  ) در صد٤٦ (١٢/٦
   در صد٠

  
٢٨١  
 

٢٣٦٨ 
 
   ميليون ٤٫٢

  
   در هر ماه١٠٠

  
  
  

٢٨٨٩٥  
  
  
  
  
  
 هکتار ١٣١٠٠٠
  زمين
  

٢٠٠٥ ،NSC ،IMF 
 

  ، وزارت دفاع٢٠٠٥
  

  ، وزارت دفاع٢٠٠٥
  

  ، وزارت دفاع٢٠٠٥
  

٢٠٠٥  
  

٢٠٠٥  
  

٢٠٠٥  
  

٢٠٠٥  
  

٢٠٠٥ ،UNMACA 
 

٢٠٠٥ ،UNMACA 
 

٢٠٠٥ ،UNMACA 
 

٢٠٠٥ ،UNMACA 
 
 
 

مخارج نظامی جز فيصدی توليد  •
 ناخالص داخلی

آموزش حرفه يی اردوی ملی  •
 افغانستان

خدمت سرتاسری اردوی ملی  •
 ) تشکيالت١٣(افغانستان 

(  در ميدان مبارزهظرفيت عملياتی  •
battalions  

with validated capacity)  
ه شماری اسلحه های که جواز استفاد •

 را دارد
جنايت مسلحانه، جز جنايت های  •

 گزارش داده شده
اعتماد مردم باالی پوليس در تامين  •

 امنيت و دسترسی به عدالت
 ميزان گزارش جنايات محکوم شده •
تعدادی اجتماعات که شديدٌا درگير اين  •

 مشکل است
تعدادی مجموعی اجتماعات درگير در  •

 اين مشکل
ن تعدادی افغان های که درگير با اي •

 مشکل است
تعدادی قربانيان ماين و مهمات منفجر  •

 )کشته شده گان و مجروحين( ناشده 
 

اصالح و حرفه يی شدن : ٢٠هدف 
  .٢٠١٠اردوی ملی افغانستان تا سال 

 
 استفاده یکاهش در سو: ٢١هدف 

 ري اسلحه غیاسلحه و در شمار
  .٢٠١٠ تا سال یقانون

  
اصالح، ساختار دوباره و : ٢٢ هدف
 افغان تا ی ملسي پولی سازیمسلک
 .٢٠١٠سال 

  
خنثی سازی تمام ماين های : ٢٣هدف 

جاسازی شده ضد پرسونل تا سال 
، تخريب تمام ٢٠١٥ و تا سال ٢٠١٣

مواد انفجاری که منجر به آلوده شدن 
  هوا ميگردد

  
خنثی سازی تمام انبار های : ٢٤هدف 

 ٢٠٠٧ماين های ضد پرسونل تا سال 
نبار های مواد و تخريب ساير ا
  .٢٠٢٠انفجاری تا سال 

  
کاهش سهميه ترياک در : ٢٥هدف 

 در صد در ٥توليد ناخالص داخلی به 
 در صد ١، و به کمتر از ٢٠١٥سال 

  .٢٠٢٠در سال 
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  ميليون٠٫٢
 

   ميليون٢٫٣
 

٢٠٠٥ ،UNMACA 
 

٢٠٠٥، UNMACA 
 
 
 

٢٠٠٤ ،UNODC  
 

٢٠٠٤ ،UNODC 
  

تعدادی ماين های ضد پرسونل انبار  •
 شده که خنثی گرديده است

تعدادی مهمات باقيمانده جنگ، که  •
 تاحال تخريب نگرديده

  
 ٢٠٢٠محو کشت خشخاش تا سال  •
 
 در صد  ٧٥ کاهش ٢٠١٥تا سال  •

ه معيشت شان شماری افغان هايک
باالی توليد ترياک متکی است، و تا 

 در صد از ٩٠، کاهش ٢٠٢٠سال 
  ٢٠٠٤ميزان سال 

  
 

  
  سازمان کشاورزی و غذايی= FAO، ) همکاری و توسعه اقتصادیاز سازمان( کميته کمک های انکشافی = DACاداره مرکزی احصائيه، = CSOمرکز کنترل بيماری، = CDCدر دسترس نيست، = ---

IMF = ،صندوق وجهی بين المللیMDG =اهداف انکشافی پانزده ساله، / اهداف انکشاف هزارهMICS = ،سروی شاخص های چندين جانبهMMR =،ميزان مرگ ومير مادران NRVA  = ارزيابی ملی
دفتر ملل متحد برای = UNICEFمشخص نيست، = TBDسازمان همکاری و توسعه اقتصادی، = OECDکمک های انکشافی رسمی، = ODAشورای امنيت ملی، = NSCخطرات و آسيب پذيری 

  .سازمان جهانی صحت= WHOدفتر ملل متحد در برابر مواد مخدر و جنايت، = UNODC ،  مرکز ماين پاکی ملل متحد برای افغانستان=UNMACAاطفال، 
  

٢٣a به ٢٠٠٠اهداف انکشافی هزاره جهانی که در سال . ، به امضا رسانيد٢٠٠٤را در مارچ ) ٢٠٠٠سپتمبر (مايع پيشرفت ها و انکشاف در افغانستان گرديد، و اعالميه هزاره  سال جنگ و درگيری 
 ساله برای دستيابی به اهداف که کشور های ديگر در ١٠فغانستان را فرصت ، ا)ام دی جی (٢٠١٥اهداف .  بدينسو تعيين گرديده است١٩٩٠تصويب رسيده بود، معيار ها برای نظارت پيشرفت از سال 

) ب(، تمديد کرد؛ ٢٠٢٠را به ) ام دی جی(زمان برای دستيابی به اهداف ) ا(، حکومت افغانستان را مصمم به ١٩٩٠شرايط موجود و نبود سوابق موثق برای سال .  سال، بدان نايل آمدند، داده است٢٥مدت 
جمهوری اسالمی .  را توضيح ميکند٢٠٢٠و اهداف "افغانی شده) "ام دی جی(اين جدول سوابق اصلی. عالوه هدف نهم در بهتر سازی امنيت) ج(اف جهانی، مطابق و برابر به شرايط افغانستان؛ تجديد اهد
  .کابل. ٢٠٢٠ دورنما٢٠٠٥اهداف انکشافی هزاره جمهوری اسالمی افغانستان گزارش کشور . ٢٠٠٦. افغانستان

  



١ضميمه   ٤٣  

 شاخص های اقتصادی کشور: ١٫٢جدول الف 

 سال مالی
 موضوع ٢٠٠٣ ٢٠٠٤ ٢٠٠٥ ٢٠٠٦ ٢٠٠٧

 رشد و درآمد. ا     
٤٥٩٢ ٥٩٤٧ ٦٤٨٩ ٧٧٢٣ ٩٥٩٦ 

 )به جز از توليدات ترياک، از قرار ميليون دالر( توليد ناخالص داخلی عادی. ١
 )از قرار دالر(خالص داخلی سرانه توليد نا. ٢ ١٨٦ ٢١٨ ٢٥٢ ٢٦٤ ٣٢٣

 %)به قيمت ثابت، از قرار ( رشد توليد ناخالص داخلی . ٣ ١٥٫١ ٩٫٤ ١٦٫١ ٨٫٢ ١١٫٥
 کشاورزی. ٣٫١ ١٦٫٩ )١٧٫١( ٦٫٧ )٢١٫١( --
 صنعت. ٣٫٢ ١١٫٩ ٣٢٫٤ ٢٣٫٩ ٢١٫٣ --
 خدمات. ٣٫٣ ١٣٫٨ ٣٤٫٦ ١٤٫٦ ١٨٫٥ --

 )توليد ناخالص داخلی%  و بازار، ارزش فعلی( پس انداز و سرمايه گذاری . ب     
 سرمايه گذاری ناخالص داخلی. ١ ٣٣٫٠ ٤٦٫١ ٤٤٫٦ ٤٦٫٥ ٣٧٫٠
 پس انداز ناخالص داخلی. ٢ ٢٢٫٧ ٤١٫٢ ٤١٫٨ ٣٥٫٦ ٣٧٫٨

 %)تغيير ساالنه به ( پول و تورم . ج     
 )ختم دوره(نرخ مشتری . ١ ١٠٫٣ ١٤٫٩ ٩٫٤ ٤٫٨ ٢٠٫٧
 )وسط دوره( خ مشتری     نر ٢٤٫١ ١٣٫٢ ١٢٫٣ ٥٫١ ١٣

 پول در گردش. ٢ -- ٣٤٫٦ ١٤٫٦ ١٣٫٣ ١٧٫٠
 )افغانی به دالر، حد وسط(نرخ تبادله اسعار . ٣ ٤٩ ٤٧٫٨ ٤٩٫٧ ٤٩٫٩ ٤٩٫٨

 )توليد ناخالص داخلی( % امور مالی حکومت . د     
 عوايد و کمک ها. ١ ١١٫٤ ١٣٫٩ ١٧٫٦ ١٦٫٨ ١٨٫١
 ياتیمصارف عمل. ٢ ٩٫٨ ١٠٫٣ ١٠ ١١٫٣ ١٠٫٦
 )شامل کمک ها( بيالنس بودجه عملياتی . ٣ )٠٫٨( ٠٫٤ ١٫٦ ١٫٢ ١٫٢

 بيالنس تاديات. و     
 )در صدی توليد ناخالص داخلی( بيالنس مال التجاره . ١ )٥٦٫٠( )٦٣٫٧( )٦٦٫٨( )٦٣٫٨( )٦٢٫٥(

 )در صدی توليد ناخالص داخلی( بيالنس حساب جاری . ٢     
       شامل کمک ها )١٠( )٤٫٤( )٢٫٨( )٤٫٩( )٠٫٩(
       به استثنای کمک ها )٦٤٫٠( )٦٥٫٢( )٧٥٫٢( )٧٠٫٠( )٦٦٫٩(

 )در صدی توليد ناخالص داخلی(رشد صادرات مال التجاره به دالر . ٣ ٤٦٫٧ )١٣٫٢( ٩٫٢ ٠٫٩ ١٫٣
 ) لیدر صدی توليد ناخالص داخ( رشد واردات مال التجاره به دالر . ٤ ٧٤٫٦ ١٦٫١ ٢٠٫٥ ١٠٫١ ١٦٫٢

 شاخص های خارجی تاديات. ز     
 )از قرار ميليون دالر( اندوخته های ناخالص رسمی . ١ ٨٢٠ ١٢٨٣ ١٦٦٢ ٢٠٦٤ ٢٣٣٥
            در ماه های صادرات ٢٫٢ ٣٫٠ ٣٫٢ ٣٫٦ ٤٫٢
 ا) در صدی توليد ناخالص داخلی( خدمات قرضه خارجی . ٢ ١٤٫٠ ١٢٫٨ ١٨٤٫٠ ١٥٥٫٠ ٢١٫٠

  ب)در صدی توليد ناخالص داخلی( مجموعه قرضه خارجی . ٣ ١٤٫٠ ١٢٫٨ ١٨٤٫٠ ١٥٥٫٠ ٢١٫٠
 

HIPC = ،کشور های شديدٌا مقروضMDRI =ابتکارات کاهش قروض چند جانبه  
  .، همچنين کلب پاريس، کشور های مقروض تعهدات با صندوق وجهی بين المللی هم دارندMDRI و HIPC پس از کاهش قروض ا
  .ناخالص وابسته به موعد خدمات قرضه خارجی ميگردد اندوخته های رسمی ب

. مسايل برگزيده شده و ضميمه احصائيوی: ، جمهوری اسالمی افغانستان٠٨/٧٢. گزارش کشور شماره. ٢٠٠٨. صندوق وجهی بين المللی: منبع
 ، جمهوری ٠٨/٢٢٩. شور شمارهصندوق وجهی بين المللی گزارش ک. ٢٠٠٨. ارقام قروض از صندوق وجهی بين المللی. واشنگتن، دی سی
 گزارش ----بررسی چهارم زير نام ترتيبات سه ساله کاهش فقر و رشد تسهيالت و درخواست برای معيار معافيت عملکرد: اسالمی افغانستان

  واشنگتن، دی سی. کارمندان



١ضميمه   ٤٤  

  کشور و فقراجتماعیشاخص های : ١٫٣جدول الف 

 زمان

 شاخص )سال و منبع(زشار  )آخرين سال و منبع(ارزش
  شاخص های نفوس        . أ     

٢٠٠٦ (٢٤٫١ ،CSO( ٢٣٫٢) ٢٠٠٤ ،CSO( کل نفوس . ١ )به ميليون( 
 شاخص های اجتماعی     . ب  

٢٠٠٦ (٦٫٣ CSO( ٦٫٨) ٢٠٠٥ HDR( ميزان مجموعی باروری . ١)زن/زايمان ( 
٢٠٠٥( ١٦٠٠ UNICEF( ١٩٠٠) ٢٠٠٠ UNICER( مير مادران ميزای مرگ و . ٢) تولد زنده١٠٠٠٠٠در هر ( 

٢٠٠٦ (١٣٥ JHU( ١٦٥) ٢٠٠١ JHU( 
 تولد ١٠٠٠در هر /  سال١در زير سنين ( ميزان مرگ و مير اطفال . ٣
 )زنده

٢٠٠٤ (٤٦٫٤ ADB( ٤٣) ٢٠٠٣ UNICEF( ميانگين عمر . ٤)به سال( 
٢٠٠٥ (٤٥ CSO( ٤٤) ٢٠٠٣ CSO( a.      زنان  
٢٠٠٥ (٤٧ CSO( ٤٥) ٢٠٠٣ CSO( b.     مردان  

٢٠٠٤ (٢٨٫١ ADB( 
٣٦%   

)٢٠٠٠ UNICEF/CIA( جوانان باسواد . ٥)در صد( 
١٤%   

)٢٠٠٤ UNICEF( 
١٢%   

)١٩٩٠ UNICEF( a.      زنان  
٤٣ %   

)٢٠٠٤ CSO( 
٤٠ %   

)١٩٩٠ UNICEF( b.     مردان  
٥٤ %   

)٢٠٠٣ UNICEF/MICS( 
٣٣%   

)١٩٩٨ UNESCO( ب ابتدايی ثبت نام در مکات. ٦)در صد( 
 )در صد(ثبت نام در مکاتب ثانوی . ٧ / /

٢٠٠٦(  %٥٣ CSO( ٣٩%  )٢٠٠٤ CSO( سوتغذيه اطفال . ٨) سال در صد٥در زير سنين ( 
٢٠٠٦(  %٥٣ CIA( ٧٠%   )٢٠٠١ HDR( جميعت که در زير خط فقر قرار دارند . ٩)در صد( 
٢٠٠٤(  %٣٣ CSO( ٣٣%  )٢٠٠٣ CSO( ه آب آشاميدنی صحی دسترسی دارند جميعت ک. ١٠)در صد( 
٢٠٠٣(  %٦٧ CSO( ٨%  )٢٠٠٢ UNICEF( جميعت که دسترسی به حفظ الصحه دارند . ١١)در صد( 
٢٠٠٢(  % ١٫٦ CSO( -- مصارف تعليم و تربيه عامه . ١٢ )در صد توليد ناخالص داخلی( 

 ارزيابی فهرست انکشاف بشری. ١٣ -- --
 یجندرفهرست مربوط به انکشاف ارزيابی . ١٤ -- --
  شاخص های فقر    . ت -- --
 رويداد های فقر. ١ -- --
 شماری اشخاص بی بضاعت در برابر جميعت جموعی. ٢ --         --
-- -- a.       ساحه A 
-- -- b.      ساحه B 
 خاليگاه فقر. ٣ -- --
 فهرست شدت فقر. ٤ -- --
 )Theil Lرست فه( نابرابری . ٥ -- --

٢٠٠٤ (٥٩٫٣٠ HDR(   ارزيابی فهرست فقر بشری. ٦ 
 
گزارش = HDRتوليد ناخالص داخلی، = GDP دفتر احصائيه مرکزی، = CSOسازمان خبررسانی مرکزی، = CIAست، در دسترس ني= --

شی، علمی و فرهنگی بخش آموز= UNESCOسروی گروهی شاخص های متعدد، = MICSدانشگاه جان هوپکن، = JHUانکشاف بشری، 
  .دفتر سازمان ملل برای حمايه از طفل= UNICEFسازمان ملل، 

سالنامه احصائيوی . ٢٠٠٦. نيويارک؛ دولت جمهوری اسالمی افغانستان. ٢٠٠٤گزارش انکشاف بشری . ٢٠٠٤. برنامه انکشافی سازمان ملل: منبع
واشنگتن، دی سی؛ و دانشگاه . ٢٠٠٧کتاب اطالعات سی آی ای . ٢٠٠٧. مريکا، کابل؛ سازمان خبررسانی مرکزی اياالت متحده ا٢٠٠٥افغانستان 

  . واشنگتن، دی سی. ٢٠٠٦سروی صحت افغانستان در سال . ٢٠٠٧. جان هوپکن
   
  



١ضميمه   ٤٥  

  کشور محيطیشاخص های: ١٫٤جدول الف 

 شاخص ارزش منبع و آخرين سال
 موثريت انرژی تشعشعات. ا    

  ١ .GDP /نرژی واحد استفاده ا )kgoe/ PPP$ ( 
CSO کل استفاده انرژی( % استفاده سنتی مواد سوختی . ٢ %٩٧( 

 تشعشعات کارن دای اکسايد. ٣  
 تن . a ١٠٣٧ ٢٠٠٣بانک جهانی، 
 تن نظر به هر فرد. b ٠٫١ ٢٠٠٣بانک جهانی، 

 آب و حفظ الصحه: آلوده گی آب. ب  
 به آب پاک دارندجمعيت شهری که دسترسی . % ١ ١٩ ٢٠٠٠يونيسف 
 جمعيت روستايی که دسترسی به آب پاک دارند. % ٢ ١١ ٢٠٠٠يونيسف 
 جمعيت شهری که دسترسی به حفظ الصحه دارند. % ٣ ٢٥ ٢٠٠٠يونيسف 

 استفاده از زمين و قطع جنگالت. ج  
CSO ،کيلومتر٠٠٠(ساحه جنگل . ١ ١٦٫٩ ٢٠٠٦ ( 

 حدوسط قطع جنگالت در سال. ٢  
  a .مترکيلو 
  b % .تغيير 

CSO ،شماری مردم در هر کيلومتر مربع زمين کشتی( تراکم جمعيت روستايی . ٣ ٢١٩ ٢٠٠٦ 
CSO ،مجموعی زمين( % زمين کشتی . ٤ ١٢٫١ ٢٠٠٦( 
CSO ،مجموعی زمين( % زمين دايمی کشاورزی . ٥ ١٫٥ ٢٠٠٦( 

 تنوع زيستی و ساحات محفوظ. د  
  ملی اند ساحات که دارای مصونيت. ١  

CSO ،١٫٨ ٢٠٠٥ a .در هزار کيلومتر مربع 
CSO ،٠٫٢٧ ٢٠٠٦ b % .مجموعی زمين 
CSO ،شماری انواع در معرض خطر( پستانداران . ٢ ١٧ ٢٠٠٦( 

 )شماری انواع در معرض خطر( پرنده گان . ٣ ١١ ٢٠٠٢توجه به زمين 
 )شماری انواع در معرض خطر( نباتات . ٤ ١ ٢٠٠٢توجه به زمين 
 )شماری انواع در معرض خطر( خزنده گان . ٥ ١ ٢٠٠٣توجه به زمين 

 )شماری انواع در معرض خطر( جانوران دوزيستی . ٦ ١ ٢٠٠٣توجه به زمين 
 ساحات شهری. و  
 جمعيت شهری . ١  

UNFPA ٥٫١٢ ٢٠٠١ a .ميليون 
MICS/ ٢٨٫٨ ٢٠٠٣يونيسف b % .مجموعی جمعيت 

 )روز/ليتر( هر فرد استفاده آب نظر به. ٢ - 
 ( %)تصفيه فاضالب . ٣ - 

 )روز/ کيلو گرام (توليد کثافت جامد نظر به هر فرد . ٤ -  
سروی گروهی شاخص = MICSکيلوگرام نفتی،  = Kgoeتوليد ناخالص داخلی،= GDPدفتر احصائيه مرکزی، = CSOدر دسترس نيست، =  —

 .دفتر سازمان ملل برای حمايه از طفل= دوق جمعيتی سازمان ملل، يونيسفصن= UNFPAتوازن قدرت خريد، = PPPهای متعدد، 
  FAOSTAT. کابل. ٢٠٠٧سالنامه احصائيوی افغانستان . ٢٠٠٧. جمهوری اسالمی افغانستان: منابع

قابل دسترس ميباشد، توجه به زمين در سايت انترنيتی ، ٢٠٠١  ;faostat/org.fao.apps://httpديتابيس در سايت انترنيتی 
pdf.٠٠٤_cou_eco/profiles_country/library_pdf/org.wri.earthtreds://http قابل دسترس ميباشد . 

  
  



 ٤٦ 
ضميمه 
١

 

  نگی انکشافمتريکس هماه  : ١٫٥الف جدول 
  

 استراتيژی و فعاليت های اساسی ساير شرکای انکشافی
 نهاد های چند جانبه و سيستم ملل متحد دو جانبه

استراتيژی و فعاليت 
 ADBهای فعلی 

سکتور ها و 
 موضوعات

 سکتورها
مديريت منابع طبيعی، توسعه موسسات زراعتی، 
بخاطر بهبود معيشت روستايی، بازسازی سيستم 

 نیآبرسا

 کانادا

معيشت بديل زراعتی، تحقيق های عملی باالی 
عيشت مبتنی بر منابع طبيعی، پاليسی زمين های م

ملی، قباله و سيستم نامنويسی و قباله دهی زمين، 
همکاری با حکومت در راستای توسعه پاليسی ها و 

 تطبيق برنامه های سکتوری 

DFID 

کاهش خشکسالی، تنوع تخم ها، برنامه 
توسعه باغداری، محافظت از جنگالت، 

انکشاف گسترده روستا، مديريت آب اجتماع، 
، )تيماتيک(تحقيق های عملی موضوعی 

 .بازسازی کانال ها، توسعه گسترده زراعتی

EC/ECHO 
 

ارتقای ظرفيت نهادی؛ تشريک مساعی؛ توسعه 
توليدات پنبه؛ اصالح و تنوع تخم ها؛ باروری 

  ماهی، زعفران، و توليدات عسلمصنوعی؛

توسعه سکتور جنگالت، مصونيت غذايی،  فرانسه
تقويت ظرفيت بررسی صحی تخم ها و 

 نباتات

FAO 

عه راهنمايی های تجارت محصوالت توس
کشاورزی، ارتقای طرح های انکشاف دهات 

 و زيربنای کوچک روستايی

UNDP  تقويت مديريت منابع آبی، بازسازی شرکت بوره
واليت بغالن، بازسازی سيستم آبرسانی و آبرسانی 
 مبتنی بر اجتماع در ساحات شمال شرقی افغانستان

 جرمنی

ارتقای ظرفيت و تقويت نهادی برای مديريت 
 محيط زيست

UNEP 

ارتقای ظرفيت ساحات زراعتی، انکشاف درون 
اجتماعی روستايی، بازسازی سيستم ذخيره گاه های 

ينه تجارت محصوالت آبی، همکاری درزم
کشاورزی و توسعه زراعت با توجه به جنبه تجاری 

 .آن

همکاری در زمينه بحران ها و مصونيت  جاپان
 غذايی

WFP 

معيشت بديل زراعتی، معرفی زرع و تکثير 
زعفران، تهيه تخم اصالح شده گندم و کود کيمياوی 

برای تمام جميعت زارع واليت ارزگان، توسعه 
  و پرورش ميوهفرهنگ باغداری

 هالند

توسعه تجارت محصوالت کشاورزی، ساختار 
دوباره و اصالح زنجيره کميت، برنامه قرارداد 

 توسعه گلخانه کشاورزی، بازسازی سيستم آبرسانی،
ها، نگهداری تنوع زيستی و مديريت منابع طبيعی، 

احيای جنگالت، کاهش تاثيرات حمالت ملخ، ظرفيت 
 سازی زراعتی 

USAID 

بازسازی نقشه های آبرسانی عنعنوی، بهبود 
باغداری و مالداری، ظرفيت سازی در 

 سکتور زراعتی، انکشاف پايدار منابع طبيعی

 بانک جهانی

همکاری با حکومت  •
در راستای انکشاف 

پاليسی ها، 
استراتيژی ها و 

پروسه پالن گذاری 
سکتور ها و همچنين 

اصالحات نهادی 
 سکتوری

ارتقای ظرفيت،  •
تقويت نهادی، و طرز 

اداره در سکتور 
 زراعتی

بازسازی سيستم  •
آبرسانی و مديريت 

 منابع طبيعی
همکاری برای زيربنای 

 بازار زراعتی

زراعت و مديريت 
 منابع طبيعی

بازسازی دستگاه های هايدروپاور ماهيپر و سروبی، 
بازسازی و اعمار دستگاه کوچک هايدروپاور در 
ی شمال شمال شرقی افغانستان، اعمار ستيشن فرع

بازسازی و ترميم  • UNDP پروژه انرژی روستايی جرمنی
زيربنای برقی، با 

تمرکز باالی سيستم 

 انرژی
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استراتيژی و فعاليت 
 ADBهای فعلی 

سکتور ها و 
 موضوعات

 سکتورها
NEPSبديل و موثريت انرژی ،   

، NEPSطرح انجنيری و اعمار سيم انتقال برق 
، برق )بشمول بند سلما( بازسازی بند های برق

آفتابی، همکاری در ارتقای ظرفيت نهادی تحت 
  برنامه همکاری فنی و اقتصادی هندی

راهنمايی رويکرد های بديل انرژی در  هندوستان
 جتماعنشست های مبتنی بر ا

UNEP 
 

بازسازی دستگاه هايدروپاور کجکی و درونته و 
سيستم انتقال برق جنوب شرقی، ارتقای ظرفيت 

 ١٠٠MWسکتور انرژی؛ اعمار دستگاه جديد توليد 
برق برای کابل، اعمار مرکز کنترل بار برق در 
کابل، نصب ريکتور جديد برای انتقال سيم برق 

NEPS آزمايش چاه های  به ترکمنستان، بازگشايی و
بسته شده گاز در شبرغان، اعمار سيم انتقال برق به 

 کيلو وات برق ٢٠٠-٥٠٠ کيلو وات و ٥٠٠ظرفيت 
در ستيشن فرعی اندخوی؛ ادامه کمک های فنی 

بشمول همکاری به کميسون بين وزارتی برای اداره 
  تمام فعاليت های انرژی وارداتی

USAID 
 

 بازسازی تجديد ماستر پالن سکتور انرژی؛
شبکه توزيع برق کابل، مزارشريف، ايبک، 

پل خمری، چاريکار، و ساير مراکز شهر که 
يکجا ( در امتداد سيم انتقال برق قرار دارند 

با تهيه پول مراجع تمويل کننده از طريق 
؛ بازسازی )وجه امانی بازسازی افغانستان

دستگاه توربين گاز شمال غربی و هايدرو 
يپر، ساختار دوباره ستيشن نغلو و ماه

سودمندی برق، اعمار برنامه برای موثريت 
انرژی در پالن اساسی توسعه انرژی، و 

دسترسی روستاها به برق از طريق کمک 
 های اجتماعی زير نام برنامه همبستگی ملی

 بانک جهانی

برقی شمال شرقی 
)NEPS( 

آموزش و ارتقای  •
 ظرفيت

تجارت برق و  •
اتصال با کشور های 

 همسايه
 تقويت نهادی •
 سکتور گاز •
همکاری در زمينه  •

چارچوب نظارتی 
  سکتور گاز

شاف هايدرو پاور انک •
 کوچک به متوسط

همکاری برای قرضه های کوچک، همکاری 
سرمايه گذاری های خارجی از طريق تضمين 

، کمک های فنی برای MIGA’s AIGFخطرات 
وزارتخانه های تجارت و صنايع برای توسعه 

سکتور خصوصی، همکاری های فنی برای وزارت 
 .معادن برای استخراج معادن

DFID 

کمک های فنی در پاليسی سازی اقتصادی، بشمول 
پاليسی تجاری، انکشاف صادرات، تقويت نهادهای 

نظارت اقتصادی، موسسات کوچک و 
، ارتقای اعتبار تجارتی، و توسعه )SME(متوسط

 .ی افغانستان در ساحات شمالSMEخدمات 

 جرمنی

هماهنگسازی کمک ها، همکاری در راستای 
 تهيه بودجه ساالنه

UNDP 

 جاپان .همکاری در زمينه بهترسازی ساختارهای اقتصادی
، تقويت ارتباطات، خدمات توسعه SMEتوسعه 

تجاری، قرضه های خرد، کوچک و متوسط، ارتقای 
اصالح ظرفيت تجاری، سازمان تجارت جهانی، 

پاليسی تجاری، اصالحات گمرکی، خصوصی 
سازی، و قباله دهی زمين، اصالحات در محاسبه و 

 .تفتيش

USAID 
قرضه های کوچک و خطرات سياسی از 

طريق آژانس  تضمين سرمايه گذاری چندين 
و سهولت تضمين سرمايه  MIGA جانبه

، توسعه پارک AIGF گذاری های افغانستان
های صنعتی، و ارزيابی شرايط سرمايه 

  .گذاری
  
يت بانک مرکزی، توسعه زيربنای مورد تقو

نياز سکتور مالی بشمول اداره اطالعات 

 بانک جهانی

  توسعه سکتور •
  خصوصی و بازار مالی

  همکاری برای •
رت و سهولت تجا
  ترانزيت

  تمرکز عمليات های •
سکتوری باالی بانکداری 

 و ارتباطات

  امور مالی
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استراتيژی و فعاليت 
 ADBهای فعلی 

سکتور ها و 
 موضوعات

 سکتورها
قروض، دفتر ثبت اسناد اموال، و نهاد 

 .آموزشی برای بانکداران
همکاری های فنی برای اصالح اداره ماليات و جمع 

آوری عوايد، همکاری فنی در پشتيبان از تشکيل 
  بودجه

DFID  ،توسعه پاليسی موسسات کوچک و متوسط
 اصالح عدلی

UNDP 

تهيه خدمات برای ساختار های قضايی، مرکز ملی 
آموزش قضايی، آموزش کارمندان عدلی، بازسازی 
و اعمار ساختمان های محاکم، تجديد نظر در مورد 

 نصاب تعليمی دانشگاه

 ايتاليا

همکاری در راستای اصالحات قانون تجارت، 
همکاری در راستای اصالحات قوانين جزايی و 

  ملکی

USAID 

 تجديد سيستم گمرکات و تسهيل سازی
تجارت، تقويت ظرفيت تفتيش خارجی، واحد 
پاليسی تدارکات، تدارکات مرکزی، سهولت 

تجاری، شراکت در توسعه سکتور 
 خصوصی، پارکت های صنعتی

 بانک جهانی

ری جهت مديريت همکا
 دارايی های عامه

قانون، مديريت 
 اقتصادی و پاليسی عامه

ی جاده ها در والياتی بازسازی و اعمار زيربنا
 شمالی افغانستان

بازسازی شهراه ملی، نگهداری از شهراه  جرمنی
 ملی، بهترسازی جاده ها

EC 

اعمار مجدد شهراه های ملی، توسعه جاده های 
 کوچک

اعمار مجدد جاده های داخلی و آماده گی  هندوستان
 مطالعات امکان پذيری برای خطوط آهن

ISDB 

داشت جاده ها، بازسازی زيربنای جاده ها، نگه
اعمار سهولت های ترمينال در ميدان هوايی بين 

 المللی کابل

 جاپان

اعمار سرک های واليتی و بازسازی زيربنای جاده 
ها در واليت ارزگان، اعمار ميدان هوايی محلی 

 ترين کوت

 هالند

اعمار جاده های روستايی و پل های معلق، 
 برنامه منطقه ای راه ابريشم 

UNDP 

 سعودی  همکاری در اعمار مجدد شاهراه های ملی
بازسازی جاده های جغل فرش شده ملی، منطقه ای، 

و واليتی، بشمول جاده های حلقه ای، و جاده های 
 ١٤٠٠اعمار . ارتباطی با کشور های همسايه

ده های جغل فرش شده در واليت های کيلومتر جا
  دور دست شرقی و غربی

 

USAID 
اعمار مجدد / بازسازی در سرتاسر کشور

زيربنای دسترسی روستايی و همکاری در 
  توسعه پاليسی سرک های روستايی

  
همکاری با حکومت در زمينه شبکه 

و به زودی ( ارتباطات، جز شرکت سهامی 
  افغان تيلی کام) خصوصی خواهد شد

  
فنی برای ظرفيت سازی مساعدت کمک های 

کميسون چارچوب نظارت مخابرات 
افغانستان، وزارت مخابرات و تکولوژی 

 معلوماتی و افغان پست

 بانک جهانی

بازسازی و اعمار  •
 زيربنای جاده ها

تطبيق ماستر پالن  •
 سرک های افغانستان

ارتقای ظرفيت نهاد  •
 های سکتور سرک

بازسازی ميدان  •
 هوايی منطقه ای

تقويت مديريت  •
کی، هوانوردی مل

بهره برداری از 
ميدان هوايی، 
نگهداری، و 

چارچوب نظارت بر 
 مصونيت هوايی

 ترانسپورت و ارتباطات

همکاری در راستای برگزاری انتخابات، 
حکومتداری خوب، بازسازی و اعمار مکان های 

 محکمه، همکاری در قوه مقننه افغانستان

بهبود در جمع آوری عوايد، اصالحات اداره  کانادا
ان، عامه، جابجايی متخصصين بيجا شده افغ
توسعه و آموزش خدمات ملکی، تقويت 

EC  بازسازی و اصالحات
خدمات ملکی افغان 
بشمول همکاری در 

 حکومتداری
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استراتيژی و فعاليت 
 ADBهای فعلی 

سکتور ها و 
 موضوعات

 سکتورها
  هماهنگی کمک ها

همکاری در راستای برگزاری انتخابات، 
حکومتداری خوب، اوضاع زنان، حقوق بشر، 

همکاری پارلمانی، همکاری در انکشاف پروسه 
  های سياسی

همکاری ظرفيت سازی به کميسون  دنمارک
اصالحات اداری و خدمات ملکی و همکاری 

  در تطبيق پاليسی معاشات و رتبه بندی 

UNAMA 

همکاری در زمينه اصالحات سکتور عدلی، 
اصالحات اداره عامه، کمک به مرکز حکومت، 

مبارزه عليه فساد، ظرفيت سازی و انکشاف نهاد ها، 
حات اداری و خدمات ملکی، تقويت کميسون اصال

آموزش خدمات ملکی، مبارزه عليه مواد مخدر، 
  همکاری به ادارات شاروالی ها

DFID 

مبارزه عليه مواد مخدر، کمک های فنی و تقويت 
  پاليسی، کمک به شورای ملی

  فرانسه

تقای ظرفيت و مهارت سازی برای دولت، ار
  مساعدت های سکتور بانکی

 هندوستان

تقويت و اصالحات نهادی، همکاری در راستای 
برگزاری انتخابات، هماهنگی کمک ها، و اطالعات 

  عامه، کمک به سکتور عدلی، کمک های فنی

 ايتاليا

همکاری در زمينه حکومتداری نيمه ملی و 
قل برای حکومتداری محلی، ظرفيت ديپارتمنت مست

همکاری . سازی و انکشاف نهادی در واليت ارزگان
در زمينه عدالت انتقالی، روند نامنويسی انتخابات، و 

  برگزاری انتخابات

 هالند

همکاری در راستای برگزاری انتخابات، همکاری 
در راستای انکشاف سياسی شورای ملی، اصالحات 

اری جهت اصالحات سکتور و تقويت نهاد ها، همک
بانکی، تجديد بانک مرکزی، همکاری اصالحات 
امور مالی، ارتقای ظرفيت به وزارتخانه ها، بلند 
بردن انتخاب کارمندان ملکی مبتنی بر لياقت، و 
ظرفيت سازی وزارتخانه های مربوط در بودجه 

سازی برنامه ها، مديريت مالی، تدارکات و تفتيش، 
  فيت سازی نيمه ملیتقويت شاروالی و ظر

USAID 

ارتقا ظرفيت خدمات عامه از طريق آموزش 
و تعليم خدمات ملکی، همکاری با مرکز 
حکومت، همکاری با شورای ملی افغان، 
حکومتداری محلی و نيمه ملی، همکاری 

ات، تقويت سيستم حهت برگزاری انتخاب
قضايی، مديريت اطالعات، و همکاری 

تکنولوژی معلوماتی برای وزارتخانه ها، 
حسابدهی و شفافيت، مبارزه عليه مواد 

مخدر، اصالحات پوليس، مديريت حوادث و 
 محيط زيست

UNDP 

 زمينه ارتقای ظرفيت

کنترل بيماری های فرامرزی حيوانات در کشور 
  های آسيای مرکزی

  برنامه تسهيالت تجارتی منطقه ای ايتاليا
با در نظر گرفتن کليه جوانب تجارت منطقه 

 ای در آسيای مرکزی

EBRD 

همکاری با حکومت در بهتر سازی همکاری های 
  منطقه ای و تسهيالت تجارتی سرحدی

USAID  توسعه خط مشی تجارتی بين افغانستان و
آسيای مرکزی، توسعه مديريت آب های 

UNDP 
 

مساعدت های  •
اقتصادی منطقه ای 
آسيايی مرکزی از 

طريق برنامه 
مساعدت های 

 نطقه ایمساعدت های م
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استراتيژی و فعاليت 
 ADBهای فعلی 

سکتور ها و 
 موضوعات

 سکتورها
  .منطقه ای و مديريت سرحد

ظرفيت سازی حکومت مخصوصٌا در تفاهم، 
مذاکره، نظارت، و تطبيق موافقتنامه های 

 عدت های اقتصادی منطقه ایمسا
 UNEP موضوعات محيط زيست فرا مرزی

تجارت و همکاری های منطقه ای بين   
افغانستان و همسايه هايش، تجارت انرژی در 

  بين آسيای مرکزی و جنوبی

 بانک جهانی

تصادی منطقه ای اق
 آسيايی مرکزی

موافقتنامه های خريد  •
 برق

تجارت و ترانزيت  •
 منطقه ای

فورم تجارتی و  •
ترانسپورتی آسيايی 
 مرکزی و جنوبی

استراتيژی يکپارچه  •
تسهيالت تجارتی 

 منطقه ای
• CAREC مطالعه 

استراتيژی سکتور 
ترانسپورت و پالن 

 کاری
• CAREC اعضای 

 فورم نظارتی برق
  

AIGF = ،سهولت تضمين سرمايه گذاری افغنستانCAREC =ای آسيای مرکزی، مساعدت های اقتصادی منطقه DFID = ،ديپارتمنت انگلستان برای انکشاف بين المللیEBRD = بانک اروپايی برای
کميسون اصالحات اداری و = IARCSCبانک انکشاف اسالمی، = ISBDسازمان غذا و زراعت، = FAOدفتر کمک های بشردوستانه جامعه اروپا، = ECHOکميسون اروپايی، = ECبازسازی، 

 سيستم برقی شمال شرق= NEPSخدمات ملکی، 
  .ديتابيس مراجع کمک کننده افغانستان، وزارت ماليه با مشورت همرای شرکای انکشافی بانک انکشاف آسيايی: منبع
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  )Portfolio(مقدار و درجه بندی پورتفوليو  — )Portfolio(شاخص های پورتفوليو : ١٫٦الف جدول 
  )٢٠٠٨قروض سکتور عامه در سپتمبر (

  
 a درجه بندی

  غ خالصمبل  
 cدر معرض خطر  bمشکالت عمده ناموفق نسبتٌا موفق موفق بسيار موفق  مجموعه  ضهقر

 )٪( شماره ٪ شماره ٪ شماره ٪ شماره ٪ شماره ٪ شماره ٪ شماره ٪ ميليون$   بخش

 __ __ __ __ __ __ ١٠٠٫٠ ١ ١٠٫٠ ١ __ __ ١٨٫٢ ٢ ١٦٫٥ ١٢٦،٥  منابع طبيعیکشاورزی و 

 __ __ __ __ __ __ __ __ ٢٠٫٠ ٢ __ __ ١٨٫٢ ٢ ١٤،٣ ١٠٩٫٦  رژیان

 __ __ __ __ __ __ __ __ ١٠٫٠ ١ __ __ ٩٫١ ١ ٠٫٧ ٥٫٤ امور مالی

قانون و مديريت سکتور 
 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ ٩٫١ ١ ٦٫٦ ٥٠٫٧ عامه

 __ __ __ __ __ __ __ __ ٢٠٫٠ ٢ __ __ ٩٫١ ١ ٢٢٫٦ ١٧٣،٧  چندين سکتور

 __ __ __ __ __ __ __ __ ٤٠٫٠ ٤ __ __ ٣٦٫٣ ٤  ٣٩٫٤ ٣٠٢،٩ ترانسپورت و ارتباطات

 __ __ __ __ __ __ ١٠٠٫٠ ١ ١٠٠٫٠ ١٠ __ __ ١٠٠٫٠ ١١ ١٠٠٫٠ ٧٦٨،٩ مجموعه

  
  

a يرد يک درجه بندی برای تطبيق اهداف پيشرفت و توسعه بر مبنای درجه بندی پايينتر يکی ازين دو قرار بگ  .  
bقروض مشکالت عمده عبارت از قروض موفق ميباشد، ولی چهار يا بيشتر فکتور های خطر را در قبال دارد، در صورتيکه با اجراات نسبتٌا موفق و ناموفق يکجا گردد .  
c رجه بندی گرددقرار ميگيرد، که در قالب های نسبتٌا موفق، ناموفق، ويا در قالب مشکالت عمده د" معرض خطر" قروض زمانی در.  
  
  



 ٥٢ 
ضميمه 
١

 

  مخارج و انتقال خالص منابع — )Portfolio(شاخص پورتفوليو . ١٫٧جدول الف 
  )٢٠٠٧ دسامبر ٣١ از تاريخقروض سکتور عامه، (

  
  مجموعه  OCR  ADF مخارج و انتقال

       aمخارج
  ٦٣٤،٣  ٦٣٤،٣ — )ميليون دالر(هزينه مجموعی موجود برای برداشت از قرار 

  ٢٩٠،٩  ٢٩٠٫٠ — )ميليون دالر، مجموعی( ه از قرار هزينه مصرف شد
  ٤٥٫٩  ٤٥٫٩ — )مقدار مجموعی در دست/ مقدار هزينه مصرف شده% (مقدار هزينه مصرف شده در 

  ٦٧٫٢  ٦٧٫٢ — )ميليون دالر، آخرين سال( مخارج از قرار 
  ١٧٫٢  ١٧٫٢ — b(%)نسبت مخارج 

    c)دالرميليون ( از قرار انتقال خالص منابع 
٨٣٫٠  ٨٣٫٠ — ٢٠٠٢  
٥٤٫٥  ٥٤٫٥ — ٢٠٠٣  
٤٢٫٢  ٤٠٫٥  ١٫٧ ٢٠٠٤  
٥٤،٢  ٢٠٫٧  ٣٣٫٥ ٢٠٠٥  
٧٣٫١  ٦٣٫٦  ٩٫٥ ٢٠٠٦  

  
ADF = ،صندوق انکشاف آسيايیOCR =منابع دارايی های معمول.   

a  ميگردد٢٠٠٦شامل تمام قروض همراه با مخارج در سال .  
b  قروض چشمگير در جريان سال باالی بيالنس . باالتر از بيالنس خالص پرداخت نشده در آغاز سال با کمی از حذف در جريان سالنسبت مخارج در جريان سال

  . ابتدايی قروض پرداخت نشده اضافه گرديده است
c شامل پروژه های سکتور خصوصی ميگردد.  

  .برآورد های بانک انکشاف آسيايی: منابع
  
  
  



 ٥٣ 
ضميمه 
١

 

  رای پورتفوليو حالت اج:١٫٨جدول الف 
  )٢٠٠٨ سپتامبر ٣٠قروض سکتور عامه، از تاريخ (

  
 تاريخ اختتاميه مجموعه مخارج  مقدار قرض خالص

OCR ADF OCR ADF تاريخ قبولی 
تاريخ قابل 

 شدهتجديد  اصلی اجرا
 سکتور

شماره 
  قرضه

Seg. 
)سال/ ماه / روز ()سال/ ماه / روز ()سال/ ماه / روز ()سال/ ماه / روز (  )ميليون$ (  )ميليون$ (  )ميليون$ (  )ميليون$ (  عنوان  )بخش(

  پيشرفت
 )تکميل(% 

AG بازسازی اضطراری زيربناها  ٠٣ ١٩٩٧
 __ __ ٣٠/٠٦/١٣ ٣١/١٠/٠٣ ٠٣/٠٦/٠٣ ١٠٫٥ __ ١٧٫٠ __ و اعمار مجدد زراعتی

AG ٣٠/٠٤/١٤ ٠٥/٠٥/٠٤ ٠٤/٠٥/٠٤ ٥٢٫٤ __ ٥٦،٦ __ ی برنامه سکتورقرضه __ ٢٠٨٣ __ __  

AG پروژه مديريت منابع آب ذخيره  __ ٢٢٢٧
 __ __ ٣٠/٠٩/١٣ ٣١/٠٥/٠٦ ٢٠/١٢/٠٥ ٠٫٦ __ ٥٢،٨ __ گاه های غربی

EN بازسازی و اعمار اضطراری  ٠٢ ١٩٩٧
 __ __ ٣٠/٠٦/١٣ ٣١/١٠/٠٣ ٠٣/٠٦/٠٣ ٥٨٫٩ __ ١٠٥٫٤ __ زيربناها

EN ٣١/١٢/٠٨ ٠٢/٠٣/٠٦ ١٤/٠٤/٠٥ ٣٫٢ __ ٢٧٫٢  __ پروژه انتقال و توزيع برق __ ٢١٦٥ __ __ 

EN ٣١/١٢/١٠ __ ١٩/١٢/٠٦ ٠٫٠ __ ٣٧،١ __ انتقال برق منطقه ای __ ٢٣٠٤ __ __ 

FI تسهيالت تضمين سرمايه  __ ٢٠٩١
   __ گذاری درافغانستان

٥٥٫٤ __   
٠٫٠ 

  
٢٤/٠٩/٠٤ 

  
٠٣/٠٣/٠٥ 

  
٣٠/٠٩/٠٩ __ __ 

LW مديريت امور مالی و  __ ٢٢١٥
   __ ت اداره عامهاصالحا

٣١/١٢/١٥ ٠٣/٠٤/٠٦ ١٤/١٢/٠٥ ٢٤٫٧ __ ٥٠٫٧ __ __ 

MS برنامه چند سکتوری پس از  __ ١٩٥٤
 __ __ ٣١/١٢/١٢ ٠١/١٢/٠٢ ٠٤/١٢/٠٢ ١٦٤،٢ __ ١٧٣،٧ __ جنگ

TC پروژی بازسازی و اعمار  ٠١ ١٩٩٧
 __ __ ٣٠/٠٦/١٣ ٣١/١٠/٠٣ ٠٣/٠٦/٠٣ ٥٩٫٠ __ ١٠٥٫٤ __ اضطراری زيربناها

TC بازسازی ميدان هوايی منطقه  __ ٢١٠٥
 __ __ ٣١/١٢/١٤ ٠٨/٠٧/٠٥ ٢٣/١١/٠٤ ٣٫٦ __ ٣٢٫٠ __ ای مرحله اول

TC ٣٠/٠٦/١٤ ٠٨/٠٧/٠٥ ١٥/١٢/٠٤ ٤٦٫١ __ ٨٢٫٦ __ قيصار-پروژه سرک اندخوی __ ٢١٤٠ __ __ 

TC کوريدور(پروژه راهرو ها  __ ٢٢٥٧ (
 __ __ ٣٠/٠٦/١٧ __ ٢٦/٠٩/٠٦ ١٠٫٨ __ ٨٢٫٨  __ جنوب-شمال

           ٤١٤،٥ __ ٧٦٨،٩  __ تعداد    

  
ADF = ،صندوق انکشاف آسيايیAG = ،زراعت و منابع طبيعیEN = ،انرژیFI = ،امور مالیHL = ،صحت، تغذيه، و حفاظت اجتماعیIN = ،تجارت و صنايعLW = ،قانون و مديريت سکتور عامه

MS = ،چند سکتوریOCR = ،منابع دارايی معمولیSeg = به قروض که بيشتر از يک برداشت کننده با صالحيت داشته باشد( بخش( ،TC =ترانسپورت و مخابرات.  
  گزارش های بانک انکشاف آسيايی: منبع



٢ضميمه  ٥٤  

  ٢٠٠٨a) PCPI(درجه بندی شاخص های کاری افغانستان پس از جنگ 

  .          درجه
 
  ٣٫٨                     شرفت در زمينه بهبودی پس از جنگپي

 ٢٫٧                         ت و آشتیامني  . أ
 ٢٫٠                         امنيت عامه .١
 ٣٫٠                          آشتی .٢
 ٣٫٠                     پروسه خلع سالح و ملکی سازی .٣

a. ٣٫٠                   تالش ها برای کاهش توزيع اسلحه 
b.  توسعه و تطبيقDDR                     ٣٫٠ 
c. ٢٫٥               بقپيشرفت چشمگير در زمينه افزايش تعدادی جنگجويان سا 

 ٤٫٧                         بهبود اقتصادی  . ب
 ٥٫٠                 مديريت تورم، قروض خارجی، و کفايت بودجه .٤

a. ٤٫٥                   بهبود در سطح کارائی اقتصاد کالن 
b. ٥٫٠           پيشرفت در زمينه مديريت قروض خارجی و پاکسازی قروض پرداخت نشده 

 ٤٫٠                   سياست های تجاری و اسعار خارجی .٥
a. ٤٫٥                       سياست تجاری 
b. ٥٫٠                       اسعار خارجی 
c. ٤٫٠                        نظام پولی 
d. ٢٫٥                   شرايط توسعه سکتور خصوصی 

 ٥٫٠                 مديريت و پايدارسازی برنامه بهبودی پس از جنگ .٦
 ٤٫٣                    محروميت اجتماعی و انکشاف اجتماعی  . ت

 ٤٫٥                     ازی دوباره جمعيت بيجا شدهجاس .٧
 ٤٫٠                       ساختار قوای بشری .٨

a. ٤٫٠                     کوتاه مدت/ مسايل اظطراری   
b. ٤٫٠                     برنامه های درازمدت 

 ٤٫٥                   انسجام اجتماعی، عدم تبعيض و حقوق بشر .٩
 ٣٫٥                     مديريت سکتور های عامه و نهاد ها  . ث

 ٤٫٠                 مديريت بودجه يی و امور مالی و موثريت تجهيز عوايد .١٠
a. ٤٫٥                       توسعه بودجه 
b. ٤٫٠                   پروسس های موثر امور مالی عامه 
c. ٤٫٠                 تاسيس دوباره ميکانيزم های مالی و عوايد 
 ٣٫٥                 تاسيس دوباره اداره عامه و حکومتداری مبتنی بر قانون .١١

a. ٤٫٠                     توانمند سازی اداره عامه 
b. ٣٫٠                     تاسيس دوباره حاکميت قانون 
 ٣٫٠                   شفافيت، حسابدهی، و فساد در سکتور عامه .١٢

  --                      کيفيت کاری اسناد و اوراق دولتی  . ج

                                                 
a   درجه بندی)PCPI(منوط به تصويب نهايی از طرف مديريت بانک انکشاف آسيايی ميباشد ،.  

د و معيار درجه بندی، انجام شاخص های کاری پس از جنگ ی، بانک انکشاف آسيايی از رهنمو. ارزيابی کارمندان بانک انکشاف آسيايی: منبع
)PCPI( تجديد شده ای ،) بدينسو، بانک انکشاف آسيايی هر سال ارزيابی ٢٠٠٨از سال . انجمن انکشاف بين المللی، استفاده ميکند) ٢٠٠٦در سال 

 خواهد بر کار، تهيه  به سيستم اختصاص سهميه مبتنی خودشاخص های کاری پس از جنگ و ارزيابی کاری کشور را جز برنامه شش ساله انتقالی  
بخاطر موجوديت محيط انکشافی پيچيده در کشور های پس از جنگ، تطبيق پيشرفت بسوی سيستم اختصاص سهميه مبتنی بر کار با مراجع . نمود

  .تمويل کننده ای صندوق انکشاف آسيايی در زمان بررسی های ميان مدت اش مورد بحث و گفتگو قرار خواهد گرفت



٢ضميمه  ٥٥  

  a ٢٠٠٨) CPA (فعاليت های کشوری افغانستان  درجه بندی بررسی

  

        درجه

 
I. پاليسی اقتصادی و اجتماعی و سطح کارآئی نهادی 
 ٣٫٥                    مديريت اقتصادی  . أ

 ٣٫٥                  مديريت اقتصاد کالن .١
 ٣٫٥                    سياست مالی .٢
 ٣٫٥                  پاليسی قروض .٣

 ٢٫٣                    پاليسی ساختاری  . ب
 ٢٫٥                    تجارت .٤

a. ٣٫٠                محدوديت های تجاری 
b. ١٫٥                تسهيالت گمرکی و تجاری 

 ٢٫٠                  سکتور امورمالی .٥
a. ٢٫٥                  ثبات امور مالی 
b. ٢٫٠           قوت سازماندهی منابعموثريت سکتوری، شدت، و    
c. ٢٫٠                دسترسی به خدمات مالی 

 ٢٫٥                  محيط تنظيمی تجارت .٦
a. ٢٫٥            تاثيرات مقررات باالی دخول، خروج و رقابت 
b. ٢٫٥            ال پيشرفتمقرراتی کاری تجارت های درح 
c.  ٢٫٥              )کار و زمين(مقررات بازار عامل 

 ٢٫٢              عدالت اجتماعی/  پاليسی برای حضور  . ت
 ٢٫٠                  یجندربرابری  .٧

a. ٢٫٠              فرصت های انکشاف سرمايه بشری 
b. ١٫٥              دسترسی به منابع سازنده و اقتصادی 
c. ٢٫٠               موقف و حراست تحت قانون 

 ٢٫٥                فاده منابع عامهعدالت در است .٨
a. ٢٫٥                  مصارف حکومت 
b. ٣٫٠                  جمع آوری عوايد 

 ٢٫٥                  ساختار قوای بشری .٩
a. ٣٫٥         خدمات صحی و غذايی، بشمول صحت مردم و توليد مثل 
b.  ،تعليم و تربيهECD٢٫٠          ، و برنامه های سواد آموزی 
c. ٢٫٥        کلوز و مالرياايدز، توبر/ وقايه و جلوگيری مريضی ايچ ای وی 
 ٢٫٥                 حفاظت اجتماعی و کار .١٠

                                                 
 a درجه بندی)PCPI(منوط به تصويب نهايی از طرف مديريت بانک انکشاف آسيايی ميباشد ،. 

انجام شاخص های کاری پس از جنگ ای، بانک انکشاف آسيايی از رهنمود و معيار درجه بندی، . ارزيابی کارمندان بانک انکشاف آسيايی: منبع
)PCPI( تجديد شده ای ،) بدينسو، بانک انکشاف آسيايی هر سال ارزيابی ٢٠٠٨از سال . ده ميکندانجمن انکشاف بين المللی، استفا) ٢٠٠٦در سال 

 خواهد  به سيستم اختصاص سهميه مبتنی بر کار، تهيه خودشاخص های کاری پس از جنگ و ارزيابی کاری کشور را جز برنامه شش ساله انتقالی  
يق پيشرفت بسوی سيستم اختصاص سهميه مبتنی بر کار با مراجع بخاطر موجوديت محيط انکشافی پيچيده در کشور های پس از جنگ، تطب. نمود

 .تمويل کننده ای صندوق انکشاف آسيايی در زمان بررسی های ميان مدت اش مورد بحث و گفتگو قرار خواهد گرفت



٢ضميمه  ٥٦  

a. ٢٫٠              برنامه های اساسی تامين اجتماعی 
b. ١٫٠              حراست از معيار های اصلی کار 
c. ٢٫٠                 مقررات بازار کار 
d. ٤٫٥              بری شده توسط اجتماعابتکارات ره 
e. ٢٫٠            برنامه پس انداز های بازنشستگی و سن پيری 
 ١٫٥              ی و نهاد ها برای باثباتی محيطیپاليس .١١

a. ١٫٥٦                  چارچوب نهادی 
b. ١٫٢٢              پاليسی و نهادهای مشخص سکتوری 

 
II. مديريت سکتور عامه و حکومتداری 

  ٢٫٣        مديريت سکتور عامه و نهاد ها  . ث
 ١٫٥      حقوق مالکيت و حکومتداری مبتنی بر قانون .١٢

a. ٢٫٠     ايی و حقوق قراردادمبنای قانونی برای مصونيت دار 
b.  پيش بينی پذيری، شفافيت، و بی طرفی قوانين و مقررات، فعاليت های اقتصادی و اجرای اينگونه فعاليت

 ٢٫٠    .ها را توسط سيستم عدلی و قضايی تحت شعاع قرار ميدهد
c. ١٫٠    خشونت و جنايت به عنوان مانع در برابر فعاليت های اقتصادی 
 ٣٫٥       بودجه يی و امور مالی ويژه گی مديريت  .١٣

a. ٣٫٥     بودجه جامع و موثق، مرتبط به اولويت های پاليسی 
b.  سيستم موثر مديريت مالی برای تضمين اينکه بودجه بشکل که کنترل و پيش بينی گرديده بود، تطبيق

 ٣٫٥          .گرديد
c.  وقت و بررسی شده و ترتيبات گزارش به وقت و دقيق حساب ها و مالی، که شامل حساب های عامه به

 ٣٫٥        موثر برای پيگيری
 ٢٫٥        سطح کارآئی بسيج سازی عوايد .١٤

a. ٢٫٥         پاليسی ماليات 
b. ٢٫٥         اداره ماليات 
 ٢٫٠        ويژه گی های اداره عامه .١٥

a.  ٢٫٠       جوابگويی و هماهنگی پاليسی 
b. ٢٫٠       آرئه خدمات و موثريت عملياتی 
c. ٢٫٠        ته گی و اخالق کاریشايس 
d. ٢٫٥      تکافوی تاديات و مديريت سند معاشات 
 ٢٫٠      شفافيت، حسابدهی، و فساد در سکتور عامه .١٦

a. ٢٫٠ حسابدهی قوه مجريه به نهادهای نظارتی و کارمندان عامه برای کارهای انجام داده ی شان 
b. ٢٫٥     دسترسی جامعه مدنی به اطالعات در باره امورات عامه 
c. ٢٫٠   .دولت توسط گروه های که دارای اغراص خصوصی هستند، تسخير گرديده 

 
III. سطح کارآئی اسناد دولتی  

 --        سطح کارآئی اسناد دولتی .١٧
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 a ترتيبات تسهيم هزينه کشور و پارامتر های مستحق تهيه مصارف
  

  توضيحات  پارامتر  مطلب
 تسهيم هزينه bحداکثر
 cبرای قروض، کشور
٢٠١١--٢٠٠٧   

باوجود پيشرفت های اخير، نسبت بودجه عوايد افغانستان از توليد ناخالص داخلی از جمله    %٩٩تا حدود 
پايينترين در سطح کشور های آسيايی بشمار ميرود، و تاحال جوابگو به تمام مخارج 

نظر به چارچوب بودجه ميان مدت حکومت، نسبت عوايد مالی از . حکومتی نمی باشد
تحليل دوام قروض . ، باقی می ماند٢٠٠٩تا ختم سال % ١٠ناخالص داخلی در زير توليد 

که توسط صندوق وجهی بين المللی انجام داده شد، پيشنهاد ميکند که بدون ميزان زيادی 
اعانه قروض و عوايد قوی و رشد صادرات، قروض عندالمطالبه، موثريت خود را از 

  . دست خواهد داد
ی باالی حداکثر تسهيم برای پروژه های جداگانه، بانک انکشاف در هنگام تصميم گير

  . آسيايی اسناد ملکيت و تعهد حکومت را ارزيابی خواهد کرد
مرتبط به پاليسی ها مراجع تمويل کننده آن است، و در % ٩٩حداکثر تسهيم هزينه تا حدود 

  . ستان استهماهنگی با موافقتنامه پاريس روی موثريت کمک ها و توافقنامه افغان
حداکثر تسهيم هزينه 

کشور برای کمک های     
٢٠١١-٢٠٠٧d  

همانطور که در باال ذکر گرديد، بانک انکشاف آسيايی مالکيت و تعهد حکومت را در هر   %٩٩در حدود 
  .پروژه ارزيابی خواهد کرد

حداکثر تسهيم هزينه نظر 
  به سکتور

 توسعه، درگير مشکالت مشابه هستند، حداکثر تسهيم همانطور که تمام سکتور های روبه  %٩٩در حدود 
هزينه يکسان برای تمام سکتور های که از کمک های مالی بانک انکشاف آسيای مستفيد 

  .ميگردند، قابل اجرا ميباشد
قيد و شرطی از طرف  eبازگشت مصارف مالی

کشور وضع نگرديده، اما 
تاکيد شديدی باالی 

تدابيری که ثبات را 
  يدتضمين نما

با هماهنگسازی پرداخت های پولی بانک انکشاف آسيايی در پروسه بودجه، تضمين 
خواهد شد، که بازگشت روز افزون مصارف مالی ثبات مالی و قروض را بمخاطره نمی 

در سطح پروژه ها، باالی بازگشت مصارف مالی مالحظه صورت خواهد گرفت، . اندازد
 اهداف پروژه و توضيحات قوی تدابيری که ثبات اگر ديده شود که پرداخت پول سازگار با

  . را پس از متوقف شدن کمک های بانک انکشاف آسايی تضمين نمايد، موجود بود

همراستا با منشور بانک انکشاف آسيايی، مشاورين و ساير متخصصين و يا مشاورين   هيچ  ماليات ووظايف
ی استخدام گرديده اند، از کارمندان که توسط بانک انکشاف آسيايی برای کمک های فن

مشاورين و قراردادکننده هايکه در پروژه های تمويل شده بانک . پرداخت ماليات معاف اند
انکشاف آسيايی در حکومت مصروف کار اند، نظر به منشور ازين پيشکش برخوردار 

ت قرارداد کننده گان توصيه ميشوند تا در هنگام برآورد مصارف، هزينه ماليا. نمی باشند
به اين صورت بار ماليات به . را هم اضافه نمايند و بعد مزايده های خودرا تسليم نمايند

  .سهولت به دوش بانک انکشاف آسيايی و يا کدام مرجع تمويل کننده ديگر انتقال می گردد
ماليات و حقوق معقول شمرده ميشود، و هيچ نوع ماليات و حقوق متوجه پروژه های بانک 

  .نمی گرددانکشاف آسيايی 
در سطح پروژه ها، بانک انکشاف آسيايی سهم و اندازه ماليات را نظر به مصارف پروژه 

بانک انکشاف آسايی هچنين بخاطر جلوگيری از تحريف . ها مورد بررسی قرار خواهد داد
  .در جمع آوری ماليات، وتضمين استفاده شيوه قابل قبول نظارت خواهد کرد

  
   
 

                                                 
 a تجديد گرديد٢٠٠٥ سال پاليسی بانک انکشاف آسيايی در زمينه تسهيم هزينه کشور در. ، تصويب گرديد٢٠٠٧ جوالی ٢٤وسط ريس جمهور در  .

 منيال. يک رويکرد جديد: تسهيم هزينه و استحقاق مصارف برای پرداخت های پولی بانک انکشاف آسيايی. ٢٠٠٥. بانک انکشاف آسيايی
 bم اسناد پروژه حداکثر تسهيم هزينه کشور عبارت از پارامتر های مالی است که سهم نهايی مصارف  که بانک انکشاف آسيايی با درنظر داشت تراک

 .ها در يکی از کشور های روبه انکشاف در جريان دوره استراتيژی مشارکت کشور برای همان کشور رو به انکشاف، در نظر ميگيرد، است
 cپروژه های که توسط صندوق انکشاف آسيايی تمويل گرديده است، جز قروض حساب ميشود. 
 d ساير کمک ها، پروژه های را که صندوق انکشاف آسيايی تمويل کرده را دربر نمی گيردحداکثر تسهيم هزينه کشور برای کمک های فنی و. 
 eالبته اين هزينه بايد . نظر به پاليسی جديد، هزينه های برگشتی مقروض قابل استفاده برای سرمايه گذاری های بيشتر بانک انکشاف آسيايی ميباشد

هرچند، هزينه های برگشتی در جريان تطبيق پروژه قابل قبول . رف معاشات و عملياتی ميگرددمرتبٌا يا درفواصل معين مصرف گردند و شامل مصا
 .است، و بايد مقدار هزينه آنقدر باشد که همرديف با اصول بانکداری معياری باشد
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 شور و تنظيم برنامه هااستراتيژی مشارکت ک
  

بانک انکشاف آسيايی خود را متعهد به بهبود موثريت کارکردهايش از طريق مديريت بهتر برای : معلومات قبلی .١
 توسط ٢٠٠٦طبق برنامه کاری تجديد شده مديريت برای نتايج انکشافی که در اگست . ، کرده است)MfDR(نتايج انکشافی 

مشارکت کشور دستاويز مقدماتی بانک انکشاف آسيايی جهت تضمين اينکه ريس کل تصويب گرديد، استراتيژی 
کارکردهايش جوابگو به اولويت های حکومت است، وابسته گی با نتايج درنظر گرفته شده دارد، و همکاری در دستيابی به 

 . نتايج در نظر گرفته شده ميکند، است

و مسوده رهنمود استراتيژی . ، تقويت يافت٢٠٠٦  پروسه کاری برای تهيه استراتيژی مشارکت کشور در سال .٢
مشارکت کشور برای تطبيق پروسه جديد کاری استراتيژی مشارکت کشور و برای ادغام همه جانبه رويکرد مديريت برای 

رهنمود پس از مشورت های گسترده با ديپارتمنت ها و ادارات بانک انکشاف آسيايی، . نتايج انکشافی، تهيه گرديده است
مول کارمندان عملياتی که در تنظيم و برنامه سازی استراتيژی کشور و همچنين درپروسه مديريت اسناد دولتی کشور بش

 . ، تصويب گرديد٢٠٠٧رهنمود آخير توسط ريس بانک انکشاف آسيايی در فبروری . سهيم بودند، انکشاف يافت

، پس از ساختار دوبار ٢٠٠٦در می يک تيم محلی افغانستان . مسوليت تنظيم استراتيژی مشارکت کشور .٣
ديپارتمنت های منطقه ای بانک انکشاف آسيايی که برنامه های افغانستان را جز ديپارتمنت منطقه ای آسيای مرکزی وغربی 

کارمندان که مشغول ماموريت بودند، مسوليت و رهبری تهيه استراتيژی مشارکت کشور را با . ساخت، تشکيل گرديد
 . ندان ديپارتمنت منطقه ای آسيای مرکزی و غربی، گرفتهمکاری ساير کارم

 اعضای تيم محلی افغانستان در يک ورکشاپ آموزشی در مورد شرح مراحل سکتورها .آموزش تيم های محلی .٤
ورکشاپ متخصصين سکتورها را . ، اشتراک کردند٢٠٠٦بنابر استراتيژی مشارکت کشور مبتنی بر نتايج در جوالی 

ش مهم را در تنظيم استراتيژی مشارکت کشور که شامل مسئوليت پذيری برای تهيه شرح مراحل سکتوری تشويق نمود تا نق
 . و موضوعی است، بازی نمايند

 به عنوان جز پروسه استراتيژی مشارکت .ارزيابی تشخيصی، و کار های اقتصادی، موضوعی، و سکتوری .٥
. الع رسانی استراتيژی جديد مشارکت کشور براه انداختکشور، ماموريت مستقر ارزيابی های گسترده را جهت به اط

ارزيابی های براه انداخته شده که توسط کارمندان بانک انکشاف آسيايی و ساير مشاورين که توسط ماموريت مستقر استخدام 
رايی عامه، تهيه ارزيابی حکومتداری با توجه به مديريت دا) ٢(ارزيابی فقر؛ ) ١(گرديده بودند، تهيه گرديده بود و شامل 

البته مبتنی بر ( وتدارکات، و ابتکارات ضد فساد در سکتور های کليدی که بانک انکشاف آسيايی مشغول کار با آنها است 
ارزيابی همکاری های فنی و ) ٤(ارزيابی امنيت و درگيری ها ) ٣(؛ ١)پالن کاری حکومتداری بانک انکشاف آسيايی باشد

ارزيابی فعاليت های بانک انکشاف آسيايی در راستای مبارزه عليه مواد مخدر ) ٥( آسيايی؛ ارتقای ظرفيت، بانک انکشاف
بررسی ) ٨(ارزيابی پروژه های که توسط جاپان برای کاهش فقر تمويل ميگردد؛ ) ٧(ی؛ جندرتحليل ) ٦(در افغانستان؛ 

. ر راستای مديريت برای نتايج انکشافیارزيابی توانايی حکومت د) ٩(ويژه گی های برخورداری از تسهيم هزينه؛ و 
ارزيابی های ذکر شده، يکجا با ساير اسناد و گزارش های بانک انکشاف آسيايی، که توسط صندوق وجهی بين المللی، 
سازمان های ملل متحد، بانک جهانی، و ساير موسسات که معلومات قبلی و تحليل ها برای آماده سازی استراتيژی مشارکت 

 . نستان، تهيه کرده بودند، فراهم شده استکشوری افغا

، آغاز گرديد، و جدار از دو برنامه مبتنی بر ٢٠٠٢فعاليت های بانک انکشاف آسيايی در افغانستان در سال  .٦
ازينرو يک ارزيابی کمک های برنامه . قرض، ساير پروژه ها و برنامه ها در حوزه تعيين شده، تابه حال تحت اجرا ميباشد

برای دوره برنامه مملکت و استراتيژی " گزارش تکميلی"ماموريت مقيم، . تا حال اجرا نگرديده است) CAPE(کشوری 
(CSP) را تهيه نمود٢٠٠٦-٢٠٠٢ از آغازی ،. 

                                                 
 مانيال). GACAP II(پالن کاری دوم جهت حکومتداری و مبارز عليه فساد . ٢٠٠٦. بانک انکشاف آسيايی١ 
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، در نشست يکروزه ٢٠٠٦روی يک ورق مصادره در نوامبر .  جهت های استراتيژيکبحث های ابتدايی، و جر .٧
اين نشست اشتراک کننده ها را در مورد .  دربر داشت، بحث و گفتگو صورت گرفتکه تمام کارمندان و اداره مرکزی را

برنامه های فعلی بانک انکشاف آسيايی بشمول تکميل گزارش برنامه استراتيژيک کشور؛ توجه به رويکرد ها و مالحظات 
جهتهای آينده برنامه های استراتيژيک برای استراتيژی جديد مشارکت کشور؛ بلند بردن رضايت و موافقت عمومی برای 

 . بانک انکشاف آسيايی؛ و رهنمايی متخصصين سکتوری در رابطه به مذاکرت ابتدايی با حکومت، اجازه بحث و گفتگو داد

 تهيه ٢٠٠٧ يک مسوده مقدماتی استراتيژی مشارکت کشور در فبروری .آماده گی های استراتيژی مشارکت کشور .٨
يک .  رويش بحث و گفتگو صورت گرفت٢٠٠٧ق کنفرانس ويديويی در آغاز مارچ و با تيم کشوری افغانستان از طري

 ٢٦نشست مقدماتی که توسط معاون رئيس جمهور رهبری ميشد و از طريق کنفرانس ويديويی براه انداخته شده بود، در 
ت بررسی مديريت در  و نشس٢٠٠٧ اپريل ١٨سمينار غيررسمی هيأت مديره در منيال در .  برگزار گرديده بود٢٠٠٧مارچ 
 .  برگزار گرديده بود٢٠٠٧ جوالی ١٣

 مذاکرت با وزارتخانه ها و ساير سازمان های دولتی در جريان روند استراتيژی .مشورت با سازمان های دولتی .٩
مذاکرت جهت تجديد و تصحيح موضوعی و شرح مراحل سکتوری و چارچوب مسوده . مشارکت کشور براه انداخته ميشد

) ا(حکومت همواره تاکيد باالی .  برگزار ميگرديد٢٠٠٦وزارتخانه ها و بخش های حکومتی با آغاز سپتامبر نتايج با 
بانک انکشاف آسيايی بايد به تالش ) ب(استراتيژی مشارکت بايد در تفاهم با استراتيژی انکشاف ملی افغانستان داشته باشد؛ 

ابع طبيعی، سکتور انرژی و سکتور ترانسپورت، ادامه بدهد؛ های خود در زمينه سکتور کشاورزی، سکتور مديريت من
از همکاری در بودجه اصلی از طريق برنامه های ) ث(همکاری ها در زمينه ارتقای ظرفيت بايد ادامه پيدا کند؛ و ) ت(

 . مساعدتی مورد ستايش است

اف ملی افغانستان با تالش ها و  توافقنامه افغانستان و روند استراتيژی انکش.مشورت با شرکای کليدی انکشافی .١٠
همکاری های قوی مراجع تمويل کننده بشمول گروه کاری سکتوری استراتيژی انکشاف ملی افغانستان و گروه های 

بانک انکشاف آسيايی همچنين . ، مورد بررسی قرار گرفته است)JCMB(مشورتی، و بورد مشترک همکاری و نظارت 
کشافی در تمام جريان پروسه استراتيژی مشارکت کشور با درنظر داشت اينکه ساير قادر به مشوره با شرکای کليدی ان

مسوده . مراجع تمويل کننده چگونه برنامه های شانرا در تفاهم با استراتيژی انکشاف ملی افغانستان آماده ميساختند، بود
ش گرديد، و کارمندان ماموريت استراتيژی مشارکت کشور در بين شرکای کليدی انکشافی برای حصول نظريات شان پخ

مشابه به سازمان های ) پرزنتيشن(پيشکشی . برای شرکای انکشافی مستقر در کابل ارائه نمود) پرزنتيشن(مقيم پيشکشی 
 . غير دولتی و نماينده گان جامعه مدنی ارائه گرديد

 برای ٢٠٠٧ مارچ ٣٠ الی ٢١ يک ماموريت استراتيژی مشارکت کشور از .تسجيل استراتيژی مشارکت کشور .١١
عرضه مسوده استراتيژی مشارکت کشور برای وزارتخانه ها و سازمان های مرکزی بشمول وزارتخانه های زراعت، 

ماموريت پيوند نزديک استراتيژی مشارکت . آبياری و مالداری؛ انرژی و آب؛ ماليه؛ و فوايد عامه، براه انداخته شده بود
افغانستان تصديق نمود، و با حکومت در راستای نفوذ استراتيژيک، ساحات متمرکز، کشور را با استراتيژی انکشاف ملی 

. ، به توافق رسيدند٢٠١١-٢٠٠٧شرح مراحل انکشاف سکتوری، چارچوب نظارت بر نتايج، و پالن تجاری پيشنهاد شده 
 .   به امضا رسيد٢٠٠٧  می٣٠برمبنای اين نشست، تفاهمنامه ای بخاطر رسيدن به موافقت بين حکومت و ماموريت در 

) پرزنتيشن( تصويب نهايی استراتيژی مشارکت کشور، بشمول پيشکش .تصويب نهايی استراتيژی مشارکت کشور .١٢
استراتيژی کامل انکشاف . آن به هيأت مديره بخاطر به تعليق درآمدن استراتيژی کامل انکشاف ملی افغانستان، به تعويق افتاد

، توسط حکومت تصويب گرديد و بحيث اوراق استراتيژی کامل فقرزدايی توسط بورد ٢٠٠٨ملی افغانستان در اپريل 
دور نهايی مشورت های استراتيژی .  تصديق گرديد٢٠٠٨اجرائيوی صندوق وجهی بين المللی و بانک جهانی در جون 

  . برگزار گرديد٢٠٠٨مشارکت کشور با حکومت در اکتبر 
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 مه قبلی کشورفشرده گزارش تکميل استراتيژی و برنا
 

 ) تيماتيک(پيشرفت های قابل مالحظه در سکتور های ارجح و ساحات موضوعی  CPSنکته اصلی استراتيژيک 
)٢٠٠٦-٢٠٠٢(  

  TA/ مسايل اساسی نظر به گزارش پروژه

  ظرفيت سازی: رکن اول
ارتقای ظرفيت وزارتخانه ها، البته شامل 
باال بردن مهارت ها، انکشاف نهادی، 

  سخت افزار هاودر تهيه 
  

  کمک های فنی ارتقای ظرفيت
کمک های فنی قابل مالحظه ای ارتقای ظرفيت برای وزارتخانه های زراعت، تجارت، 
معارف، انرژی و آب، ماليه، امور خارجه، صحت، معادن و صنايع، فوايد عامه، ترانسپورت، 

افغانستان، -٣٨٧٤ کمک های فنی ( ميليون دالری ١٤٫٥و امور زنان از قالب کمک های فنی 
با نبود پرسونل مسلکی حکومت، . ، تهيه گرديد)ظرفيت سازی برای بازسازی و انکشاف

کارهای مقدماتی ارتقای ظرفيت تمرکز باالی تعويض ظرفيت در ساحات چون تشکيل پاليسی، 
مديريت امور مالی، و تدرکات که درکوتاه مدت در برابر نتايج و آموزش درازمدت، محصول 

زراعت، منابع (کارهای مزيد ارتقای ظرفيت با تمرکز باالی سکتور های کليدی کاری . ميدهد
کمک های فنی . و در همکاری با وزارت ماليه، در جريان است) طبيعی، انرژی، و ترانسپورت

ارتقای ظرفيت در حمايت از اصالحات اداره عامه از طريق برنامه مديريت امور مالی و 
  .، تهيه گرديده است)AFG-AFG and GR٠٠٣٠-٢٢١٥ LN(اصالحات اداره عامه 

 کارهای ارتقای ظرفيت نياز به طرح و تطبيق بهتر دارد •
عالوه بر همکاری در زمينه تشکيل پاليسی و استراتيژی  •

بيشتر، تمرکز کاری کمک های فنی آينده بايد بيشتر باالی 
 مديريت مالی و تدارکات صورت بگيرد

ور های روبه انکشاف اکثر بکارگيری مشاورين ساير کش •
 اوقات کمک های فنی مناسب برای حکومت تهيه می نمايد

يک رويکرد استراتيژيک، برنامه ای، با نتيجه و دراز  •
مدت مبتنی بر سکتور، برای تضمين کاميابی تاثيرات 

 کمک های ارتقای ظرفيت ضرورت است
  

  اصالحات پاليسی و نهادی: رکن دوم
ادی و امور بهتر سازی مديريت اقتص

مالی، حکومتداری، و توسعه سکتور 
  :خصوصی از طريق

 اصالحات اقتصادر کالن •
 اصالحات سکتور های اصلی و فرعی •
 اصالحات حکومتداری •
  اصالحات مديريت دارايی های عامه •
 اصالحات اداره عامه •
 اصالحات امور مالی سکتور •
تهيه محيط که سکتور خصوصی را  •

  قادر به فعاليت نمايد

   منابع طبيعیزراعت و
، پيشرفت )AFG-٢٠٨٣ LN(با همکاری برنامه قرضه سکتور زراعتی بانک انکشاف آسيايی 

ها در زمينه اصالحات پاليسی که رشد زراعتی و فقرزدايی را مورد هدف قرار داده، صورت 
يک ماستر پالن سکتور زراعتی، استراتيژی، و پالن کاری با همکاری بانک . گرفته است
اصالحات اداری در هردو . ايی برای تطبيق اصالحات سکتوری آماده شده استانکشاف آسي

پاليسی آب تصويب . وزارت زراعت و وزارت بازسازی و انکشاف دهات، براه انداخته شده بود
کابينه دولت . شد، و اوراق استراتيژی توسعه و مديريت آب های زير زمينی آماده گرديده است

اوراق پاليسی زمين تکميل گرديد، ساختار . ت را تصويب نمودقانون محافظت از محيط زيس
بانک انکشاف آسيايی يگانه مرجع . دوباره تاسيسات زراعتی مربوط به دولت در زير کار است

  . زراعتی و منابع طبيعی بوده استتمويل کننده پيشقدم سکتور
  

  انرژی
انکشاف منابع انرژی طبيعی ، برای دستيابی به مطلوبترين ٢٠٠٤پاليسی ملی انرژی در سال 

. يک چارچوب نظارت بر سکتور گاز آماده شده است . برای رشد پايدار اقتصادی، ايجاد گرديد
تالش ها . معيار های ايمنی برای سکتور گاز بقسم جز ماستر پالن سکتور گاز ايجاد گرديد

ان است، بطور برای جدا نمودن سکتور گاز موسسات عامه از وزارتخانه های مربوطه در جري
کاری . مقامات برق افغان از وزارت انرژی و آب، و گاز افغان را از وزارت معادن: مثال

ساختار دوباره وزارت انرژی و آب، و وزارت معادن تحت برنامه اصالحات اداره عامه 
حکومت شديدٌا متعهد به بازيابی مصارف از طريق وضع نمودن تعرفه .  درحال پيشرفت است

حکومت يک قطعنامه برای استخراج مواد نفتی و گاز آماده ساخته . تر گرديده استبرقی بيش
قسميکه در باال ذکر گرديده، بانک انکشاف آسيايی کمک های فنی ارتقای ظرفيت برای . است

  .وزارتخانه های کليدی در همکاری با پاليسی ها و اصالحات اداری، نيز تهيه نموده است

اصالحات بخاطر عملی بودنش نياز به ارزيابی دقيق  •
 تمرکز اجندا اصالحات بايد باالی اصالحات مهم دارد، و

مساعدت ها بايد اصالحات  .و دست يافتنی صورت بگيرد
 . مورد نياز را به عهده بگيرد و بعدٌا تهيه شوند

اصالحات برای تضمين اجراات و تقويت نياز به ادغام و  •
 .همآهنگی با ارتقای ظرفيت در سکتور های کليدی، دارد

 پاليسی رشد و اصالحات نهادی اصالحات سکتوری با •
 . بايد با يکديگر منعقد گردند

همکاری های مراجع تمويل کننده برای موافقت عمومی  •
 و همکاری برای و برای تضمين اکمال موارد متمرکز

  . ضروری پنداشته ميشودتمام پروسه اصالحات
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   و پاليسی عامهقوانين، مديريت اقتصادی
در ) AFG-١٩٥٤-LN(برنامه قرضه پس از جنگ چندين سکتوری بانک انکشاف آسيايی 

اصالحات متذکره، . تعيين موقعيت نائل آمدن به اصالحات پاليسی و نهادی، کمک کرده است
فرمان پول را که منجر به چاپ پول جديد گرديد، و دربرقراری نرخ تبادله اسعار و کنترل تورم 

نوسازی سيستم بانکداری با اتخاذ قانون بانک مرکزی و قوانين . کرد، دربر داشتکمک 
اصالحات امور مالی عامه بسيار دور رس به نظر می . ، آغاز گرديد٢٠٠٤بانکداری در سال 

رسد، البته پس از اتخاذ قوانين مديريت مصارف و امور مالی عامه، قوانين عايدات، قوانين 
حکومت برای تطبيق همه جانبه ای .٢٠٠٥يين گمرکات در سال ماليات برعايدات، و آ

از . اصالحات اداره عامه، يک کميسون اصالحات اداره عامه و خدمات ملکی را تشکيل داد
، ٢٠٠٥ سرمايه گذاری خصوصی و قوانين تاسيسات مربوط به دولت سال ٢٠٠٣قوانين سال 

 شود و در توانمند سازی محيط برای  موسسه دولتی به خصوصی تبديل٦٥چنين توقع ميرود که 
درحاليکه حکومت بشدت . ايجاد بازار آزاد اقتصادی مبتنی بر سکتور خصوصی همکاری نمايد

اجندا اصالحات را به پيش ميبرد، تالش ها وپيشرفت ها بخاطر ظرفيت ضعيف و محدوديت 
  .مقررات و اجراات در تنگنا قرار گرفته است

 و AFG-٢٢١٥ LN(اصالحات اداره عامه بانک انکشاف آسيايی برنامه مديريت امورمالی و 
GR ٠٠٦٧-AFG ( و برنامه توسعه سکتور خصوصی و بازار مالی)GR ٠٠٦٧-AFGT و 
GR ٠٠٦٨-AFG ( در تالش های پاليسی و اصالحات نهاد های دولتی همکاری بسزای نموده

  .است
  )ادامه دارد(پاليسی و اصالحات نهادی : دومرکن 

  اتترانسپورت و ارتباط  
ساختار دوباره وزارتخانه های فوايد عامه و ترانسپورت و مخابرات بقسم جز اصالحات اداره 

رهنمود تهيه و تدارکات برای سکتور ترانسپورت در حال توسعه و . عامه در حال پيشرفت است
چارچوب قانونی و نظارتی بخاطر بلند بردن سطح اشتراک سکتور خصوصی در . اجرا است

وزارت فوايد عامه برای تجديد و بازسازی دوباره . رت، ايجاد گرديده استسکتور ترانسپو
در تفاهم با پالن کاری دوم . شبکه جاده های داخلی کشور پالن کاری طرح ريزی کرده است

، ارزيابی خطرات )GACAP II(حکومتداری و مبارزه عليه مواد مخدر بانک انکشاف آسيايی 
  .  و سکتور ترانسپورت جاده ها براه انداخته شده بودفساد نهادی برای گمرکات، انرژی 

  

  اعمار زيربناها: رکن سوم
  

نوسازی جاده ها، ميدان های هوايی منطقه 
ای، گاز، برق، و زيربنای زراعتی برای 

  احيای دوباره بازار توليدات و تجارت

  هوانوردی ملکی
، بخاطر )AFG-٢١٠٥ LN(کار تحت نام پروژه بازسازی ميدان های هوايی منطقه ای 

نوسازی ميدان های هوايی منطقه ای باميان، چغچران، فيض آباد، فراه، ميمنه، قلعه نو، زرنج، 
بخاطر مزايده های گران بها و بی عالقه تطبيق پروژه به تعويق درآمده . درحال پيشرفت است

  . است
  
  گاز

-١٩٩٧ LN(ها بازسازی سکتور گاز تحت پروژه اضطراری تجديد و بازسازی زيربنا 
AFG( کيلومتر پايپالين گاز را زا شبرغان تا مزارشريف را ١٣٠ چاه و ١٠، سفارش نوسازی 
هيچ گونه پيشرفت بخاطر ناتوانی فنی و محدوديت تعدادی مزايده های در دست داشته، . ميکند

 
وزارتخانه های ذيربط برای اداره و نظارت پروژه نياز  •

 به بهترسازی ظرفيت دارند
بستن قراردادکننده گان افغان در قرارداد های فرعی،  •

تدارکات هنگفت از بازار ها محلی، و اشتغال بيشتر افراد 
 .قوی تشديد پيدا کرده ميتواندداخلی توسط نيروی 

طرح و تطبيق پروژه های سرک نياز به اشتراک   •
اجتماعات که در نزديک همان سرک زندگی ميکنند، 

 . دارد
طرح پروژه، برآورد مصارف، وبسته قرارداد بايد به  •
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 اسناد جديد با فقره های جديد يکبار ديگر برای جلب توجه شماری زياد. صورت نگرفته است
  . داوطلبان سکتور خصوصی، آماده گرديده است

  
  برق

 ١١٠ سرکت ٥٠ کيلووات و ٢٢٠ سرکت ٢٣٠ پل خمری، –کار باالی سيم انتقال برق حيرتان 
 کيلووات در خلم و پل ٢٢٠/١١٠کيلوات سيم برق در هر کيلومتر، يکجا با دو ستيشن فرعی 

  .    تکميل گرديده است٢٠٠٧خمری تا اخير جوالی 
  کيلومتر ٢١٦ت مشاورين و قرارداد کننده گان برای ساختمان شبکه انتقال برق به طول تدارکا

تکميل گرديده است، و  )  گرديز- پل الم- جالل آباد و کابل- امام صاحب، کابل-از شيرخان بندر( 
در سرپل در واليت سری پل، امام صاحب در کندز، تالقان در تخار، (  ستيشن فرعی گريد ١١

 مشتری جديد را تحت پوشش قرار ٩٠٧٠٠که ) ه و پل الم در لوگر و گرديز در پکتيامحمد آغ
نبود رقابت های .  از لوازم ارتباطی بهره مند خواهند شد١٨٠٠٠ميدهد، که دربين اين تعداد 

يک پروژه اتصال داخلی انتقال . داوطلبی و مزايده های گران بها يک مسئله عمده شناخته ميشود
، تصويب ٢٠٠٦در دسامبر ) AFG-٢٣٠٤ LN( ميليون دالر ٣٥ به هزينه ای برق منطقه ای

  . گرديد
  

  زيربناجاده ها
 کيلومتر جاده بين ١٨٢ کيلومتر جاده کندهار و سپين بولدک و به طول ٦١٫٤نوسازی به طول 

 مزار -از پل خمری( کيلومتر جاده حلقه ای ٢٦٥ترميم و نوسازی . بلخ و اندخوی تکميل گرديد
 -اعمار جاده های اندخوی. تکميل گرديده است% ٦٥در حدود )  حيرتان- نيدابادی-فشري

ساير پروژه ها .  جريان دارد٢٠٠٨ باال مرغاب برای تکميل در اگست -قيصار و قيصار
پروژه های سکتور سرک يا جاده درمعرض .  آغاز به کار کرد٢٠٠٧سکتور جاده در سال 

رف، قرار گرفته است؛ تدارکات کند نيز يک مشکل سدراه تغيير بخاطر تجاوز بيش از حد مصا
بخش های اضافی جاده های حلقه ای ( پروژه های بيشتر سکتور سرک . پيشرفت بوده است

تصويب و تطبيق آن آغاز ) جنوب-شمال) corridor(داخلی و همچنين سکتور مقدماتی راهرو 
  .گرديده است

  
  زراعت و مديريت منابع طبيعی

 LN(ی آبرسانی عنعنوی در زير نام پروژه تجديد و بازسازی اضطراری زيربنا ها تجديد بناها
١٩٩٧-AFG(کانال اساسی که از دريای بلخ ١١توافق تخصيص آب باالی . ، انجام می يابد 

 ساختمان با اجتماعات محلی ٨٠٠سرچشمه ميگيرد، صورت گرفته است، و دربلخ، بيشتر از 
پروژه ذخيره گاه های غربی مديريت منابع آب . گرديده استبخاطر تجديد و بازسازی تنفيذ 

)LN ٢٢٢٧-AFG and GR ٠٠٣٣-AFG( هکتار ٦٥٠٠٠، در تجديد و بازسازی به اندازه 
مساحت سيستم آبرسانی عنعنوی و در ارتقای ظرفيت کارمندان در وزارت انرژی و آب، کمک 

نظارت نزديک از . يق درآورده استاجراات کند ارئه منافع به دهاقين را به تعو. خواهد کرد
  .تطبيق پروژه آبرسانی ضرورت است

بسيار دقت بخاطر افزايش در رقابت داوطلبی و 
آورده جلوگيری از افراط در نرخ مزايده ها از هزينه بر

 .شده، آماده گردد
هماهنگی کمک ها بايد بخاطر طرح، معيار ها و کيفيت  •

 . سرک توسعه پيدا کند
جهت استراتيژيک بانک انکشاف آسيايی بايد در  •

هماهنگی با استراتيژی ها و اولويت های حکومت، برای 
 . تسهيل در توسعه و تطبيق پروژه، قرار داشته باشد

ی محافظت قرارداد کننده حکومت بايد امنيت کافی برا •
 .گان مهيا نمايد

مذاکره های بيشتر روی پاليسی برای دستيابی به اولويت  •
های کاری درپوشش توسعه سرک و برای طرح عملکرد 
باثبات و پالن نگهداری و برای تمويل سکتور سرک، 

  . ضرورت است
  

AFG = ،افغانستانGR = ،کمک يا اعانهLN =قرضه  
  . منيال. ٢٠٠٨-٢٠٠٦برنامه و استراتيژی کشوری افغانستان : گزارش تکميلی. ٢٠٠٦. سيايیبانک انکشاف آ: منبع
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  سکتور و شرح مراحل موضوعات
 

  :هد کرداتي صرف خوآت ا موضوعباالیيي توجه بيشتر اسياف انکشانک ا بکشور،کت ارشمتيژي استرا اندر جري  .١
 

A.  سکتور  
 )عتارکيت زراي ماري و زيربنابياب و ابع ابه شمول تنظيم من(بع طبيعي اعت و منازر .١
يکرو، کوچک اور مايدروپانند هانرژي مابع طبيعي اف منانکشال و توزيع برق، و انتقابه شمول توليد، (نرژي ا .٢

 )س المقياو متوسط 
لک ا ممان بات اطارتباي ملي به شمول اي سرک هازي و بنازسا تمرکز عليه با باهمر(ت الاتصانسپورت و اتر .٣

 )راهمجو
 

B.  موضوعات   
 د مخدراضد مو .١
 ف انکشاجنسيت و  .٢
 رياحکومتد .٣
 ف سکتور خصوصيانکشا .٤
 ي منطقوياري هاهمک .٥

  
A. اسکتوره   

  
 بع طبيعياعت و منازر  .١
 

a .  در سکتور  موضوعات اساسی 
  

ي اکثر بخشها ملي متر در  ٤٠٠-٢٠٠ن انه الارش سار باست که مقدايي ايي و نيمه صحران يک کشور صحرانستافغا  ٢
. شدان ميبانستافغاري ابياي اب براوي بع قاز منايرد، و ذوب برف گن صورت مياي زمستاه ها در مارشهاز باري ابسي. شداکشور ميب

 ابر بان برابل زرع احه قار زمين ميشود، تشکيل ميدهد، سا ميليو ن هکت٦٥ ابر پا که براحه کشور رام سا تم٪٤٦ن اد ازازمين 
شته ان کازرع بل اي قاز زمينها نصف اتنه. شدابل کشت نميباست و قا ازان ناقي ا متب٤٠٪. شدا ميب٢٪ ابر بان برات الگ، و جن١٢٪

 ٦٠٪در حدود . ر زمين ميشودا ميليون هکت ٢ ابر باري شده بود که برابيا اين زمينها سوم حصه ا تنه ٢٠٠٣ل اميشود، و در س
ري کوچک و متوسط ابياي انهاختماري سابياي ارهاز کاري ابسي. يندا زرع مينمار زمين راز دو هکتار کمتر اي زمينداميل هاف
ب و ادسترسي به . يرندگر مياده قراستفاني مورد اغباندم و پگت صالاي حاند و براده شده اف دانکشامع اوسط جوس هستند که تالمقيا

  .شداسي شدت و قيمت فصل ميباساي اطول موسم رشد فکتوره
 
بودن اب، و يکجايکولوجيک، دسترسي به ارو اگطق اري، منال زمينداشکار به استوان انستافغاري در الب زمينداسيستم غ  .٣
عت فرق الب جنسيت نيز در زران نقش غاحه کشور فرق ميکند و همچناري در هر ساي زميندانوع سيستمه ١.شدا ميبمال داری اب

شد، به ا بارزشها و اين سيستمهاندهنده سنجش قوي ايد نشاعت باف زرانکشاي ات براماقدات، طرح افختالاين نوع ا بر ابن. ميکند
  . عتياي زراليتهاس جنسيت در فعاسابه ک اشتراشمول نقش جنسيت و 

  
. را کوکناستثنا تشکيل ميدهد به ا رGDP  ٣٨٪شد و ا ميبانهافغاز اري اي بسيات برايدابي و عارياسي کاساعت منبع ازر  .٤
ده اخير تشکيل داي الها در سادي راقتصاعت دو بر سه حصه رشد اليکه زرا در ح٢. تشکيل ميدهدا رGDP ٢٩٪ت ا کشت حبوباتنه
دي اقتصاسي اساليت ار فعا  توليد کوکن٣. ورندا بدست نمياي صحي بودن رافي براي کاي غذا جمعيت قريه ه٤٥٪ست، در حدود ا
به شمول (لي اي ماش هادافقر، پ.  تشکيل ميدهدات راز مردم قريه جاري اش بسياصلي بود و باست و منبع انده اقي مان بانستافغا

                                                 
زمينداري در ساحات ارتفاع متوسط،  )   ii(ياري و اب باران همرا با تعداد زياد از حيوانات اهلي، زمينداري مختلط اب) i: (یاينطور سيستمها شامل ١
)iii  ( ،ارتفاع متوسط کم با ثمر بيشتر، زمينداري دو چند)iv ( ،ارتفاع بلند ساحه سرد با حاصالت بيشتر غذا)v  (و مواشي، تشدت پايان حاصال 
)vi (غذايي ميکانيز شده در ساحه وسيع، وتوليد حاصالت صنعتي و حبوبات )vii  (حاصالت قوي تجارتي حبوبات و باغباني.  
  .٧.ص. واشنگتن دي سي. ضميمه احصايه: ، جمهوري اسالمي افغانستان٠٨/٧٢. نمبر گزارش مملکت. ٢٠٠٨.  صندوق بين المللي پولي٢
يک استراتيژي براي امنيت، حکومتداري، . (٢٠١٣-٢٠٠٨) ١٣٩١-١٣٨٧استراتيژي انکشاف ملي افغانستان . ٢٠٠٨ .جمهوري اسالمي افغانستان٣

 ٣٠. ص. کابل . ( استراتيژی انکشاف ملی افغانستان )رشد اقتصاد و کاهش فقر 
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يري کشت گسي در تصميماساي امنيت فکتورهام، و عدم استخدامي، کمبود اقداي اعدم وجود سيستمه، )ران کوکناراز تجار اعتبا
  .  شندار ميباکوکن

 
ندم و گيي ا تمرکز عليه خودکفاساسان انستافغاعت ازر. ستاکمتر منطقه ايي ارهاز معيان اراب باري و ابياعت اتثمير زر .٥

ست، الب شده اشي غاني و مواغبان توسط بانستافغا در ٤رتياعت تجازر. رداجي، دراخلي و خاي دارهازاي بارتي برات تجاتوليد
م ا تم٢٠٪شت، و ار دا قرارکيت پسته دنياس مان در رانستافغا، ١٩٧٠خر دهه اوادر . خليارجي و داي خارکيتهاي هر دو مابر

ي توليدي مملکت ابريکه هاز فاري ابسي. کرددر ميا به منطقه صاشي و پشم ران موا تشکيل ميکرد، و همچنان رارکيت جهاکشمش م
ت ن، توليد همه محصوالانستافغا در ١٩٩٠خير دهه الي شديد در ا، و خشکسگبه علت مدت طويل جن. ر بوداستواعت اعليه زر

د ز خرمن وجوات بعد ا تلف٪٤٠-٣٠ کرد، و اهش پيدات نيز کصالات کيفيت حاراصلخيزي معياح. جه شداهش قوي مواعتي به کازر
رکيت، اعدت تخنيکي و ما و دسترسي محدود به مس٥ن شده ،اري ويرابياي ارکيت، سيستم هاي ماني زيربناشت، که به علت ويراد

 وقتي ان تانستافغادي اقتصارفت، پوتنشيل رشد گري بيشتر صورت اذگيه اعت سرما در بخش زر ٢٠٠١ز اليکه بعد ادر ح. بود
دي، اوم محيط منظم نهات مداحصالارکيت، و اسي ماساي اري، زيربنابياري بيشتر در اذگيه ا که سرمارديد تگهد اصل نخواح

  . يردگصورت ن
  
ري ابياي از سيستمهاري ابسي. شداوم ميبادي مداقتصاي رشد اسي براساي اب فکتورهابع اف موثر منانکشا تنظيم و  . ٦

ين همه، حيطه عمل ا اب. ستامع بوده اي جوادهاه علت وجود نهند، بانده اقي  مال جور با به حاس کشور که تالمقياکوچک و متوسط 
بر ) ٢٠٠٨(ب انون ملي ات قابر. ري تقويه کندابياي اف زيربنانکشازي و ازساز طريق با اعت رارزاصلخيزي رد که حاوجود د

ت تبني بستر سرک،  جها راب يکعده پروژه هانرژي و ارت است، و وزار استوا (IWRM)ب ابع اظيم منات مشترک تنعليه چوک
ي استا همراب خويش رابع ان منانستافغاينکه از است قبل افي در سطح منطقه و ملت ضروري اضابه ظرفيت . ستار شده اعهده د

خل کشور ، و ان در داوي  اري به توجه بيشتر در بخش توزيع مسابياي جديد اف زيربنانکشا. ر دهدا قر(IWRM)ي اپرنسيپ ه
لک ان ممالمللي در مياي بين اهاک درياشترا بر ا بنانه هار رودخات تخصيص کنادرس نمودنه موضوعا جهت ان کوششهاهمچن
يش ان، و فرساهش شدت طوفاي تغذيه حوزه، کابخيز براينکه تنظيم بهتر از اوه درک حکومت برعال. شتاهد داز خوار، نياهمجو

 تنظيم ابخيز نيز به طور پيچيده باتنظيم بهتر . ستاده شده اص درود تخصيالابخيز باي تنظيم ابع کم براست، مناکنترول، ضروري 
ن در طي انستافغات الگجن. يردگيد صورت ا باشي قبيله هاج موارد، هر چند که توجه بيشتر به رسم و رواط دارتباز احه باپيشرفته س

بخيز، ابطه به تنظيم الخصوص در راات قوي باز موضوعاوم نيز يک ايي مدال زدگند ، و جنان شده ار ويرا بسيگي جنالهاس
  . شداميب
 
در . ورداد به دست ميايده زياب خويش فازه، و خسته باي تات، ميوه هار، سبزيجگي خشک دياز کشمش، ميوه هان انستافغا  .٧

 الاني حاغبات بصالاين چنين حاست، و توليد اده از دست دا اني خويش رارکيت جهارزش مان انستافغا، گي طويل جنالهان ساجري
ي از به تخنيکهاني نياغبا در توليد باپيشرفته. شداز خرمن، ميباد بعد اي زيان توليد، و تلفهايام پاف تثمير کم، کيفيت و مقاوصاي اراد

ي ذخيره، قطعي نمودن و ذخيره نمودن در سردي، ا براري در زيربناذگيه از خرمن، سرماي بهتر خرمن و بعد ابهتر کشت، تخنيکه
ن اي دهقاقين براي دهان هازماتبني و تقويه نمودن س. ردالوژي، دات تنظيم و تکنادن، و کيفيت توليد، و دسترسي به خدمپروسس نمو

  . هد نمودارکيت تهيه خواي خوب ماي کوچک فرصتهاه
 
يد و ليکه، تولادر ح.  تشکيل ميدهدا مملکت رGDP ٢٧٪ - وشت، پوست، جلد، بدنه و پشمگ به شمول –شي ات مواتوليد  .٨

ز اورد  نياهد ار خوا بادي و صحي راقتصات مثبت اثيراشي تارزش مواتوسعه . ستان ايافي ، پاضارزش محدود ا ا باکيفيت يکج
نند پوست، ات ماينطور توليداي ا براي هگده اماه، گاتسليخ(شي ات مواي توليدارکيت براي بهتر ما به يک زيربن(i): شت اهد داخو

شتي اهدگت ناراب معيايجاز طريق اشي ات موا توسعه در کيفيت توليد(ii)، )شياي موارکيت هات، و مالبنيت اجلد، و بدنه ، توليد
  .نيات تخنيکي صحت حيواني و خدما توليد بهتر حيو(iv)ت محلي، و اي توليدافي بيشتر براضارزش ا  (iii)، اغذ
 
مه و صحت افت عان نظاهر، و همچنال مفتشين مماوشت، که شگز اي تفتيش است براد ايجال ايک محيط تنظيمي در ح .٩
  . ستاني کم اغبات باي صدور توليداي تصديق برا، تنظيم کيفيت توليد و پروسه هاما. شدامه ميباع
 

                                                 
  .  درحاليکه گندم دو بر سه حصه ساحه زراعتي را تشکيل داده است، در حقيقت به همين اندازه با ارزش است٤
 مقدار محصوالت دارد، دي تشدی برای و نوسازدي به تجدازي نی آبرسانستمي سی هکتارونيلي م١٫٥٥در حدود ) آ(ت  زده شده اسني تخمليموارد ذ ٥
 ني هکتار زمونيلي م١در حدود ) ت( و؛ گردد،ي مدي آب تجدرهي ذخقي از طریمي دای به آبرسانی نوبتی هکتار از آبرسانونيلي م٠٫٩٥در حدود ) ب(

  .رديگي قرار می آبرساندي تحت پوشش شدیرسان آبديحاره با توسعه طرح جد
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من بودن ااي باينکه براست، به شمول ارت، کم امنيت و تجالت فعلي ا بر حاعت بناري خصوصي در بخش زراذگيه اسرم .١٠
شت اه دگامن نا در اري راذگيه اي سرما زيربناست تار مشکل اين، کاوه بر عال. رداري هم وجود نداذگنوناقم ادي کداقتصارت اتج
 . رياي زميندارت هاي تجالخصوص براب

  
توسعه . ردات، دايدام قريوي و توليد عاستخداي قريه و رشد در انه هارخاز به تشويق کاعت نيارت زرارشد قوي در تج  .١١

رف ايش مصافزافزوده نيز منجر به ارزش ات اف خدمانکشا. شدار ميباي توليد کوکناز يک عوض خوب برعتي نياسکتور زر
  . ستان شده انستافغانسپورت در اتر
ر، ازات با، تشکيل و تقويه موسس)ه دوراط رارتبانسپورت سرک، برق، و ا، ترارکيتهاري و مابيا (اي قريه هاتوسعه زيربن  .١٢

رت اف تجانکشاعت و اي بلند بردن زراي که برادي و فرصت هاقتصاي اش ههادا پارند تاز دارت نياي تجازم برو توسعه محيط ال
  .  تهيه کنندازميني ضروري هستند، ر

 
b.  ليسي سکتور حکومت اري و پاذگنرچوب پالاچ 

 
ست، ديد ا ريزي شده طرح)  استراتيژی انکشاف ملی افغانستان (ن انستافغاف ملي انکشاتيژي استرانطوريکه در اهم  .١٣
لخصوص مردم غريب و امع قريه باسي جوادي و سياقتصاعي، اجتماه ا رفاينست تا اعت و قريه هاف زرانکشاي اتيژيک براسترا
  استراتيژی انکشاف ملی افغانستان  ٦ .شنداد کشور ميباقتصاخل امع قريوي در دار جوگليکه تشويق ايد، در حا تضمين نماسيب پذير را

ت مردم قريه ايداس عاسام که استخداي اشت که منجر به توسعه بيشتر فرصتهاهد داعتي خوال توليد زرانتقاز به ا ني”ين ا که مينويسد
عت امع زراف جانکشا –شد امع ميباي جا و پروژه هاهبرنامهي ارا د  استراتيژی انکشاف ملی افغانستان  “  ٧ . تشکيل دهد، شودار

ست که منجر به ارتي، طرح شده اعت تجاي زرات و تهيه کمک براهش فقر در قريه جاي قريوي، کگي توسعه زنده ا که بر–قريوي
 (i)ند بر امل ا ش ٢٠١٣ي اف قريوي برانکشاف مشخص اهدا ٨. د قريه ميشوداقتصاي اعتي در همه عرصه هات زراف توليدانکشا
 ات با  قريه ج٥٦٪ (iii)ک نوشيدني، اب پات به ا دسترسي قريه ج١٠٠٪  (ii)، )٢٠٠٨ز سطوح ا( در سوي تغذي ٥٧٪هش اک

زي شده ازساي جديد باز سيستم هات از قريه جا  ٦٨٪ (iv)ند، و ان وصل شده اناتي اسي خدماساي ا مرکزهالي ياي ولسوامرکز ه
   ٩ .ورندايده بدست مياس فاکوچک مقي

 
c.  دي حکومت در سکتورات نهاظرفيت و تنظيم 

 
ي کوچک اعت، سيستم هاري، و تنظيم زراذگنليسي، پالات پا مسول موضوع(MAIL)ريالدا و مريابياعت، ارت زراوز  .١٤
ف انکشاب در سطح ملي و ارت تنظيم ا مسول نظ(MEW)ب انرژي و ارت ا  وز ١٠ .شداکي ميباي خاشي، و پروسه هاري، موابيا

ف انکشات، و اف قريه جانکشاري اذگن مسول پال(MRRD)ت اف دهانکشا و احيارت اوز. شداب ميبا ذخيره گي بزرازيربن
د و تقويه ايجا تمرکز عليه MRRDن  انستافغات انه قريه جارتخافي تجانکشا برنامه.شدامعه، ميباس جاساري به ابيا، به شمول ازيربن

رت ابطه به تجارت در رارت تجاوز. ري، ميکنداعتباز دهنده و انداي پس اروپهگن انه و همچنارخان و کگاي توليد کننده ان هازماس
ي گت زنده احافظت محيط مسوليت تنظيم ساي ملي محگينده انم. ردات مسوليت دادرات صاراعت، کنترول کيفيت و معياو پروسه زر

  . ردا دات محفوظ راحاو س
 

ر، گي ديام سکتور هانند تمام. ستاسي اسالش ا يک چاف قريه هانکشاي اتيژي هاستراي اجراي اظرفيت حکومت بر  .١٥
ف بيشتر ظرفيت يک تقدم انکشا  ١١ .ستان شده از انتر اياعت در سطوح ملي و پاهر زراعث کمبود پرسونل ماي طويل با هگجن
  . ن پرسونلا سخنا بامله همراي معاتيژي هاسترابع بشر ي، به شمول اري بهتر مناذگنست، به شمول پالاسي اسا
   

ينکه توجه ا ا بارد، يکجاز به تغير در نقش حکومت دا خصوصي نيوي سکتورادي مساقتصابطه به رشد اديد حکومت در ر  .١٦
ن اعت، معني ادر بخش زر. يردگيف تنظيموي صورت اري، و وظاذگنليسي، تنظيم، پالات و توجه بيشتر عليه پاکمتر عليه خدم

ينده به سکتور ا يرد، درگ توسط حکومت صورت ميالارتي که حاي تجارتهايوي و تجاجراي از مسوليتهاري اينست که بسيا
  . شتاهد دا حکم جديد ضرورت خوان بابق اي تطادي مخصوص برا به کمک نهMAIL.  کرداهد پيدال خوانتقاخصوصي 

                                                 
 .٨٧ .ص ) ٣ ضميمه  (  استراتيژی انکشاف ملی افغانستان  ٦
 .٨٧ .ص ) ٣ ضميمه  (  استراتيژی انکشاف ملی افغانستان ٧
 .٩٠-٨٩ .ص ) ٣ ضميمه  (  استراتيژی انکشاف ملی افغانستان ٨
 .٢٥٧  .ص ) ٣ ضميمه  (  استراتيژی انکشاف ملی افغانستان ٩
   . مسوليتهاي ابياري در حال انتقال از وزارت انرژي و اب است١٠
١١ MAILدر حاليکه ، بسياري از اعضاي وزارت داراي معاش .  دوباره سازي  و اصالح را در تقدم گرفته است که منجر به بعضي انکشافات شد

 .   هم نتوانسته است کارهاي متوقع را اجرا کند MEWسازي دوباره .هاي بلند بود، اما از لحاظ داشتن مهارت ها و لياقت پايين بود
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d.  رب سکتور اتجADB   

 
١٧.  ADB برنامهز طريق يک است، به شمول ابع طبيعي کشور بوده اعت و منافي در سکتور زرانکشاسي اسا يک شريک 

ه از سد رانع ازي مواري، بر طرف ساذگيه اري سرماذگنليسي، پالادي و پات نهاحصالاري در ابه همکعت که منجر اسکتور زر
ز الي ا کمک متمم ما با، يکجADB  ١٢ .ي موثر محصول، ميشودارکيتهاري در مان همکاف سکتور خصوصي، و همچنانکشا

 تمويل ارتي قريوي ران پروژه کمک تجاب و همچنابع اري، و منابيازي ازساي باد پروژه هاهش فقر، يک تعداي کان براپاصندوق ج
  . يداري مينما همکادي و ظرفيتي سکتور راف نهانکشا ADBعدت تخنيکي ا مس١٣.يدامينم

 
 در زراعت و سکتور منابع طبيعي اموخته شده است بنا بر ظرفيت تا به حال ADBبسياري از دروس که از مداخله   .١٨

.  به معني اينست که پروژه ها بايد ساده نگاه داشته شوندMAIL و تخنيکي ضعيف تا حال ظرفيت اداري. ضعيف حکومت  است
ظرفيت محدود کارخانه هاي . پرسونل حکومتي که در تطبيق پروژه شامل اند، نياز به تريننگ بيشتر و کمک هاي مداوم دارد

با کوششهاي کارخانه هاي محلي براي پوره نمودن بازسازي داخلي منجر به تاخير در بازسازي زيربناي ابياري شده است يکجا 
  .  اهداف ارسال و معيارات کيفيت

 
e.  ر در سکتورگفي ديانکشاي انقش شرک 

  
لمللي اف بين انکشارتمنت اديپ: زارتند ابع طبيعي عباعت و سکتور منان در زرانستافغالمللي افي بين انکشاي کليدي اشرک  .١٩
ف قريه انکشاني، اغبان، باصحت حيو (اروپامعه ا، ج)حوياي معيشت ساري، پروژه هاذگنکي پالعدت تخنياليسي و مساپ(ن الستگنا
ت اتحقيق(ن ايرا، )ي هريرودا در حوزه دريازي ديم سلمازساب(ن ا، هندوست)بادي، تنظيم حوزه اف نهانکشا(، جرمني )بابع ا و مناه

، جمهوري خلق چين )يت هلمندري ترمک در والابيال  اناکزي طرح ازساب(ن اپا، ج)بلانه کاف حوزه  رودخانکشادر مورد 
ي محلي، و ا، زيربنارزش هابله سلسله امتق(لمللي اف بين انکشاي ات متحده برالاياي گينده ا، نم)ناري پروابيازي سيستم ازساب(

ن که توسط انستافغاي قريوي انه هارتخافي تجانکشا برنامه). شياري، موابيازي ازساني، باغباب(ني انک جها، و ب)لارسايل اوس
ي اروپهگن انه و همچنارخان و کگاي توليد کننده ان هازماد و تقويه سايجات رهبري ميشود تمرکز عليه اف دهانکشا و احيارت اوز

   .ري، ميکنداعتباز دهنده و انداپس 
  

f.  سي که توسطاساي امزد و خروجي هايج سکتور نانت  ADBندانه شده ا پشتيب  
 

٢٠.  ADB عدت تخنيکي اس متوسط و مساري مقياذگيه از طريق سرما ات راف قريه جانکشاعت و اب، زرابع اي مناولويتها
  . رددگي سکتور گهناري و تشويق هم اعث بلند رفتن ظرفيت ، توسعه سکتور حکومتدا باهد کرد تامهدوف کمک خو

 
ف انکشازي و ازسا ب(i)هد شد توسط ا خويراگصلخيزي، و رشد فراعتي و حاعث پيشرفت رشد زرا بADBي اکمکه  .٢١

رکيت،  ار به ماستواعتي اي زراف زيربنانکشا  (ii)رت، اف در رجعت تجانکشا توسعه و ا باري يکجابياب و ابع اي چديد منازيربن
(iii)الت هاين دخاي متقبل شدن ابر. ي تسهيل رشد در سکتوراختن يک محيط منظم برا و س ،ADBد ا ضد موياليتهايري فعگده ا س

   .يش دهدافزا اعتي رارتي زراي تجا فرصتهاهد کرد تاعدت خوامسمنطقه ايي اري هاي سکتوري و همکاليت ها به فعامخدر ر
 

 اهد شد يکجاعدت خوا مسADBعتي توسط ابع طبيعي و زراي تنظيم منايري برگن در تصميماک زناشتراخل بيشتر و اتد  .٢٢
ن گاده کننده استفاي انهازمان، ساني زنات دهقاز طريق موسسا، معه ،مثالالي، و جايتي، ولسوالمه در سطوح واک عاشتراکيد به ا تاب
  . معهاعدت خودي جاي مساروپ هگب و ا

  
٢٣ .  ADBدر اقليمي رات ا تغيرابقت باتيژي مطاسترا ايد تاري نما حکومت همکا باهد کرد تاده خواما ا ران فرصتها همچن 

  .ف دهدانکشاد کلي کشور، اقتصات و ا مسکون در قريه جگي جمعيت بزراعت براطبيعي و زربع اهميت سکتور مناروشني 
  

                                                 
١٢  ADB.  گزارش و تضمين ريس جمهور به بورد ريس هاي در مورد يک اعانه مساعدت تخنيک و قرضه پيشنهاد شده براي جمهوري .٢٠٠٤  

 .مانيال. اسالمي افغانستان براي برنامه سکتور زراعت
 مليون ٥(احيای مجدد روستای توسط بازسازی سيستم آبياری منطقوی ) ٩٠٣٨-JFPR مليون دالر ٣(نستان انکشاف روستايی در ناحيه شمال افغا ١٣

 ١٨(و پروژه انکشاف تجارت های روستايی ) ٩٠٦٠-JFPR مليون دالر ١٠(، پروژه مديريت منابع طبيعی حوزه دريايی بلخ ) ٩٠٣٩-JFPRدالر 
  )٩١٠٠-JFPRمليو دال 
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g.  ت ار و موضوعگي ديا و سکتوره استراتيژی مشارکت کشوريج ات به نتالاتصا 
 

ر، ا کوکني توليد و توزيعار به جگي دياره هاهش فقر، و تهيه نمودن چاير و کاگ در توليد رشد فرانهاسي اسا بر نقش ابن  .٢٤
ي انرژي و سرک نيز براي ازيربن.  هستند استراتيژی مشارکت کشور سي اساف اهداب ابع اري، و منابيارت، ارکيت تحاي مازيربن

 يک کميته بين اهد نمود تاري خوات عمل حکومت همکارابتکا ا بADB. شنداتي ميبادي قريوي، حياقتصاي ايش فرصتهافزا
،  استراتيژی مشارکت کشور  ن بر درات مياموضوع. د کندايجاين سکتور، ا در اشش ه نمودن کگهناي هم ارتي برالوزا
  .هد شداعت خوابع طبيعي و زرا در سکتور منADBنه اي پشتيباليتهامل فعاد مخدر، شالخصوص جنسيت و ضد مواب

  
h.  خلهاي مدان دهنده برات نشاحاس  

 
رتي اف تحانکشا اهد بود تاعت خوارکيت زراي مان عليه زيربنانري و همچابياب و ابع اف منانکشا عليه ADBتمرکز   .٢٥
عتي ات رشد بلند زرارا تمرکز عليه توليد معيابتدا در ADB. ومابع طبيعي مدام رشد تنظيم منگايد هناعدت نما مساکي رارت خاتج
ن دهنده ات نشاحاس. ردام وجود داستخداي توليد اييکه پوتنشيل بيشتر برا رشد دهد در جاعتي قريوي را سکتور غير زراهد کرد تاخو
سب، و توسعه بخشيدن اعدت محيط منظم و منا، مس)ادها و نهازيربن(ري ابيارکيت تسهيلي و اف مانکشا: زارتند اخله عباي مدابر

ي ا برADBعدت امس. رکيت تضمين دهداي مات موثر سيستمهاز عمليا اليت تات مرکزي فعاحا در سMEW و MAILظرفيت 
  . شدا ميباين کوششهانسپورت سرک به شکل مستقيم تکميل کننده ا پيشرفته برق و تريازيربن

 
i.  رتانيزم نظاميک 

 
عدت ا مسADB. ده ميکنداماف سکتور اهدان ارت جريا جهت نظانيزم را يک ميکاستراتيژی انکشاف ملی افغانستان   .٢٦

 تقويه ان ظرفيت حکومت راد ، و همچناهد دامه خوادادهي ارشگزي اري و پروسيجرهارت معياز نظاده استفا کشور در ا باخويش ر
 .يدا تطبيق نمايج رارت نتاي نظا سيستمهاهد کرد تاخو
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خراب شدن خدمات 
انستيتوت های مارکيت 
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  محصول به سطح سکتوري  نتيجۀ مربوطه  استراتيژی مشارکت کشور
  بوط سکتورنتيجه مر

  استراتيژی مشارکت کشور
فرصت هاي کليدي و 

  محدوديت ها
محصول سکتور فرعي و 
  سکتور کليدي بيرون داد

مرحله هاي برجسته سکتور، 
شاخصين پي گردي و 

  شاخصين موقت
  خطر  کمک بانک انکشافي اسيايي

  
  

تا سال ( سال گذشته ٥در 
ساحه تحت ابياري به ) ٢٠١٠
 فيصد افزايش يافته، ٢٠اندازه 

د در  فيص٦با زياد نمودن 
حاصالت زراعتي و زياد 

 فيصد در صادرات ٩نمودن 
  زراعتي

  
سکتور پيشرفته اب فانوني و 
اداره ساختمان ها و انستيتيوت 

  ها در منطقه
  

ستراتيژي هاي ادارۀ منابع اب 
با ثبات و پالن هاي مشمول 

  ابياري هاي عملي و پيشرفته
  

  منابع پيشرفته اب براي ابياري

  فرصت ها
  

ت سکتور افزايش اجراءا
  زراعتي

  
دسترسي بهتر مارکيت به 

  سلسله قيمت هاي فعلي کاال
  

باال رفتن توليدات زراعتي و 
بلند رفتن قيمت ها، و باالخره 
افزايش استخدام و در امد 

  کشاورزان
  

افزايش موجوديت اب براي 
ابياري زمين هاي زراعتي 

  )تقويت، تنوع و توسع(
  

  محدوديت ها
  

 با غير محفوظ بودن اب و
دسترسي به ابياري با اطمينان، 
کاهش سرمايه گذاري در 

  تشبثات پر ارج ابياري 
  

محدوديت سرمايه گذاري 
سکتور خصوصي و دسترسي 
به ظرفيت مهيا کننده گان 

  سکتور خصوصي
  

محدوديت سيستم هاي ظرفيت 
با اطمينان در هستۀ منابع و 

  کاالها
  
  

  پيشترفت نهادي
  

اداره منابع پيشرفته انساني و 
پالن گذاري سيستم ها و 
مهارت ها در وزارت انرژي و 

   MAILاب و 
  

منابع بيشتر اجتماعي و تحت 
ملي براي سرمايه گذاري 

  عمومي
  

  اجراءات بهتر ابياري زراعتي
  

  تياعالنات بازرگانيزراع
  

محيط قابل پيشرفت که سرمايه 
گذاري خصوصي را در ساحه 
اعالنات بازرگاني زراعتي 

  حمايت کند
  

دسترسي بهتر به مارکيت ها و 
  مؤثر بودن سلسلۀ مارکيت

  
خدمات خصوصي پيشرفته 

  )مالي و تخنيکي(
سيستم هاي عامل ظرفيت 
محصوالت با اطمينان منابع 

  اساسي و کاالها 
  

وسعه زياد در بهبود توليدات و ت
  کاالها

  
  
  

  
  

تطبيق ريفورم اداره عامه که 
   انجام شده٢٠٠٩در سال 

  
عملي پالن گذاري و ديپارتمنت 
هاي تدوين پاليسي در جاي 

وزارت انرژي و اب و  
MAIL٢٠٠٩ر  د  

  
بازسازي و نو (ابياري ساحه 

 ٢٠١٠که در سال ) کردن
 فيصد افزايش يافته ٢٠%،

استعمال بهتر اب موثر و غله 
تقويت يافته در نظام موجودۀ 

  باز سازي شده
  

 ٦زياد شدن زراعت به اندازه 
   ٢٠١٠در صد در سال 

  
، ٢٠٠٦باغباني که در سال 

 مليون دالر صادرات ١٢٧
 ١٨٠به  ٢٠١٠داشت در سال 

  مليون دالر افزايش يافته
  

 محصول ٢٠١٠در سال 
 ٦مواشي بازرگاني به اندازه 

  در صد افزايشت يافته
  

 انستيتيوت ١٥، ٢٠١٠در سال 
هاي فعال حمايه خدمات 
عملياتي زراعتي همراي شاخه 

  هاي شان تاسيس شده
  

   محصوالت غير عاريه
 

معاونت تخنيکي جاري ريفورم 
  حمايت شده رسمي و 

  
TAاوم براي کمک  نمودن  مد

اصالحات نهادي و انکشاف 
نمودن ظرفيت پرسونل و 
سيستمها و ساده سازي ربطهاي 

  ميان بر
  
 

٢٠٠٨ PPTA جهت انکشاف 
وسايل مالي چندپولي انکشاف 

  .  ٢٠٠٩منابع اب 
  

  توليدات سرمايه گذاري
 
  و ٢٠٠٨ 

  استراتيژی مشارکت کشور 
٢٠١٣-٢٠٠٩ 

پروژه زيربناي مارکيت  
   (٢٠٠٨)راعت ز
  

نکشاف وسايل مالي چندپولي 
 ٤٠٠$انکشاف منابع اب 

 ٣٥$ با -  (MFF)ميليون 
 . ميليون من حيث بيانيه ان

  
چهار چندگانه يي پولي پيشنهاد 

 شده 
  

  
  

عدم امنيت ميتواند تطبيق 
پروژه را به تاخير مواجه کرده 
و سرمايه گذاري را در زيربنا 
و نهاد از زير خراب کند 

هاي بين المللي امنيت کوشش(
براي کاهش اين خطر طرح 

  )ريزي شده است
  

ربطهاي امنيت دهاقين را وا 
ميدارد تا در فصول و تجارت 
زمينداري سرمايه گذاري نکنند 

توسط طرح مناسب پروژه (
 )تحفيف داده شده است

  
وزارت هاي مربوطه در تطبيق 

پروژه، اصالحات نهادي،  
واصالحات اداري عامه بسيار 

توسط کمک (سلو هستند 
 تخفيف داده شده TAمهدوف 

  )است
عدم وجود معلومات قابل اعتماد 
در مورد حالت سکتور و 

توسط (سکتور فرعي 
 براي بازبيني TAکومکهاي 

مشخص تشخيصي تخفيف داده 
  )شده است

  



 
 

ضميمه 
٦ 

٧٠
 

  محصول به سطح سکتوري  نتيجۀ مربوطه  استراتيژی مشارکت کشور
  بوط سکتورنتيجه مر

  استراتيژی مشارکت کشور
فرصت هاي کليدي و 

  محدوديت ها
محصول سکتور فرعي و 
  سکتور کليدي بيرون داد

مرحله هاي برجسته سکتور، 
شاخصين پي گردي و 

  شاخصين موقت
  خطر  کمک بانک انکشافي اسيايي

  
  

ضعيف بودن ساحه منظم 
  وسازمان شده

  
ر پاليسي ساختار ها و خال ها د

خصوصا در تنظيم منابع 
 طبيعي

  

  تنظيم منابع طبيعي
  

پاليسي پيشرفته و رسمي براي 
به شمول (تنظيم منابع 

IWRM( 
  

کاهش ازبين بردن منابع 
  جنگالت

  
  

 سرمايه گذاري ٢٠١٠در سال 
 در صد ١٠سکتور به اندازه 

  افزايش يافته
  

کارمندان وزارت انرژي و اب 
 را در معين کردن و MAILو 

تطبيق کردن تنظيم منابع 
  ٢٠٠٩در ) IWRMمشمول (
  

نتظيم سيستم هاي فعال جنگل 
استوار به جامعه، ساحه ازاد و 

  ٢٠١٠مواشي در سال 
  

موسسات ابگير دريا که درسال 
 تاسيس شده، در ٢٠١٠

هريرود و ابگير فرعي مزار 
  فعال هستند

  
ود ادارۀ سکتور اب در بهب

٢٠١٣  
  

سرمايه گذاي ابياري حد اقل 
 در صد امدن اب از بند ٣٠

 نتيجه ٢٠١١کالن اب در سال 
  خواهد داد 

  
 هکتار اضافي زمين ٤٥٠٠٠٠

ابياري شده از راه بازسازي و 
  ٢٠١٣بند اب در سال 

ADB =يیايبانک انکشاف آس، CPS =مشارکت کشور، یژياسترات IWRM =مشترک، ی آب هاتيريمد JFPR =کاهش فقر، ی جاپان برایمساعدت ها MAIL =یاري و آبیوزارت زراعت، مالدار، MEW = وزارت
 ی فنیکمک ها= TA پروژه، ی مقدماتی فنیکمک ها= PPTA و آب، یانرژ



٦ضميمه  ٧١  

  برق - سکتور فرعي انرژي  . ٢

a.  يي برقاناسي در سکتور تواسات اموضوع  

خل انرژي در داست، دسترسي عرضه محفوظ ا غني گل سناطبيعي، و ذغز گاور، ايدروپاظ هاز لحان انستافغاهرچند   . ٢٧
ن شده ان ويرال و توزيع انتقايي برق، اناي توليد توان بيشتر زيربنان انده بود که در جرياقي ما منقطع بگي دو دهه جنان برانستافغا
. فياشت کاهدگري و ناذگيه ا بر نبود سرمارد  بن کاهش پيداري و توزيع کاذگيه اقي سرماي ظرفيت متبان، سيستمهاکه درنتيجه . ندا

ي اين هين الاز اليکه بعضي ادر ح. ستا تنزيل نموده kV ١١٠ به  kilovolt (kV) ٢٢٠رت ديده    اي خساين ه ، المثال
ترسي به ن دسافغا جمعيت ٦٪ ا تنه٢٠٠٨يه احصا بر ان، بناکه در نتيجه . ليت ميکنندا فعkV ٣٥ن در الا kV ١١٠رت ديده اخس

  . رندان دسترسي به برق دانستافغات قريوي محدود در احاس. بل متمرکز بودات در کالاتصاين اشتند، که يک بر سه اي برق داشبکه ه
  
ل انتقاي ا سيستم ه(ii) کمبود ظرفيت توليد، (i)جه هستند، به شمول  اي موگي بزرالشها چان بانستافغايي برق اناسکتور تو  .٢٨

في اکاي نگهنا هم (iv)ي سکتور، اوم کلي هويتهالي، و تداز هزينه، تنظيم ضعيف ما تعقيب ضعيف (iii)وضعيف، و توزيع کهنه 
مله کردن، اي معافي براکالي و تخنيکي نابع بشري ما من(v)فيت و مسوليت، اي شفانيزمهاي حکومتي به شمول ميکان هاختماس
منيت و ات عدم انند خطراقه سکتور خصوصي مت در جذب نمودن عالشکال م(vi)نرژي، و  اشتن، و توسعه بخشيدن سکتور اهدگن

  . رياذگيه اسرم
 

هد ا پيوست خو(NEPS)ل شرق ايي برق شمانا سيستم توا که بالي رانتقاين ختن يک الان سانستافغا حکومت    ٢٠٠٨در   .٢٩
 ١٥٠ ار جنوبي خويش ران همجوازبکستاومت  حکابتدافت، که در اهد يام خوانجا  ٢٠٠٩ز اغا در (NEPS).  شروع کرداشد، ر

 ٢٠٠٨ست اگهده اين، در نتيجه معاوه برعال. هد کردات برق، تهيه خوا وگا مي٣٠٠   ابر بابر ٢٠١٠ در ات برق و بعدا وگامي
 گا مي٣٠٠ن ابستاي تاه هان در مانستافغاي حکومت ان براجکستان، تاجکستان و تانستافغاي ايي برق در بين دولتهاناري تواخريد

ن عليه ديزل و ا اتکاهش ان، کانستافغامين برق به ايش تافزات برق به الانتقاين همه ات مشترک اثيرات. هد کرداده خوامات برق او
  .هد کردانرژي کشور،  کمک خوارف اهش کلي مصاتيل، ک

b. ليسي سکتور حکومتاري و پاذگنرچوب پالاچ   

 ا باد راقتصاي رشد انرژيکي که پيشبرنده هايک سکتور ”:زارتست انرژي عباي سکتور اتيژيک حکومت براستراديد   . ٣٠
ين ا ١٤“.مه ، تهيه ميکندازرسي سکتور عاري سکتور خصوصي و باذگيه از طريق سرماخت ابل پردا و قاتکابل اوم، قانرژي متدا
ح صالاري ا حکومتد(ii)ولويت، امن حيث رتي ابع موثر تخنيکي و تجال منارسا (i):  تي تمرکز ميکندات اتيژي عليه موضوعاسترا

سب سکتور اري مناذگيه اي سرماسب براد يک محيط منايجا (iii)شد، ابع بان و منارگران، کگاشت مصرف کننده اهدگسکتور که ن
 مشخص  (v)نرژي،   واک اده پاستفانرژي، و امنيت ارف کم، المدت مصانرژي طويل اي انرژي برابع ا تنوع من(iv)خصوصي، 

نه و ارخاي کانرژي برا، اتيک که محدود به پروژه هامع سيستماري جاذگنت بين سکتوري، به شمول پالالاتصاعدت امودن و مسن
  ٦٥٪، برق به ٢٠١٠خر ا ا ت” :ستاده ايي برق ترتيب داناي سکتور تواف بلند براهدان انستافغتوافقنامها ١٥.شدات، ميباده جاعر
ين، متوقع اوه بر عال. “١٦ .هد رسيداطق قريوي خوا در مناميلها ف٢٥٪سي قريوي ، و اساطق ا غير مسکونه در من٩٠٪ و اميلهاف
ن ر که حکومت پالا، يک معي“مداهد ايي برق بدست خوانان شبکه ملي توگاده کننده استفاز ارف ا مص٧٥٪، ٢٠١٠خر ا ات”ست کها
 ١٧.معهاي فقير جاعضاي استثنازد په اوز بسا متجانراز همه ا ارد تاد
   

زي ازساح و بصالان تطبيق از طريق است که ا مشخص کرده اليسي راتيژيک و پاستراسي اساي اولويتهاحکومت پنج   .٣١
ي يک انرژي مملکت و ضرورت برات کلي اتيژيک به ضرورياستراي اولويتهاين ا. هد کردا خواجرا، ان رافغانرژي اسکتور 

دي حکومت اقتصاف انکشازد که اده ميسامانرژي ، امين خوب اي تا برا تخنيکي ررتي والي، تجاي ماميتر هارانرژي که پارچوب اچ
يي برق، اناي شبکه تواتهاي توسعه عملياپروژه ه (i): نداتي ان به طور اسي اساي اولويت هاست، که ار استواعث ميشود ، ا بار
ي گرچاري مترقي سکتور، به شمول يکپا  حکومتد(iii)يي برق، اناي سکتور توات هارتي شدن عمليا تج(ii)ن، ال جديد و توليد انتقا

                                                 
  .٧٧  .p  ,(٣ .Ref)  افغانستان استراتيژی انکشاف ملی  ١٤
  .٧٧  .p  ,(٣ .Ref)  استراتيژی انکشاف ملی افغانستان  ١٥
  ٧٨  .p  ,(٣ .Ref)  استراتيژی انکشاف ملی افغانستان  ١٦
  ٧٨  .p  ,(٣ .Ref)  استراتيژی انکشاف ملی افغانستان  ١٧



٦ضميمه  ٧٢  

نرژي جديد و انرژي  و تنظيم، به شمول تشخيص و ترقي ابع از مناده پيشرفته استفا  (iv)، اي هگينده انرژي حکومت و نماي اليتهافع
  .   نافغانرژي ا  معرفت و تسهيل بخشي سکتور خصوصي در سکتور (v)نرژي، و   ابع طبيعي اده بيشتر مناستفا

  
 در توليد ٢$، به شمول ٢٠١٣-٢٠٠٩ي مدت ايي برق براناي سکتور توا بيليون حکومت بر٤$ري اذگيه ان سرمپال  .٣٢

   .ديات تنظيموي و نهافانکشان در ا ميليون ١٠٠$ او تقريب  ميليون در توزيع ،٧٠٠$ل، انتقا بيليون در ١٫٣$برق، 

c.  دي و ظرفيت حکومت در سکتوراترتيب نه  

رت قبلي اي وزاب و برق و يکعده مسوليت هارت قبلي اي وزاشتن مسوليتها داب بانرژي و ارت ا، وز٢٠٠٤در دسمبر   .٣٣
ي پنج اليتها فعMEWدر بخش سکتور برق، . شداب ميباز، پتروليم و گابع برق، ا مسول منMEW. د شدايجايع ان و صناک
  :يدا کنترول مينمانه دولتي رارتخاتج
(i) ملي م برق اعزا(DABM) ،مستخدمين٥٤٢١ي اراد(شد ال و توزيع برق ميبانتقا، که مسول توليد (  ،(ii)زي سپين ازساحد با و

ل و توزيع انتقايي برق، که مسوليت انان تواختماحد سا  و(iii)، ) مستخدمين ٣٨٥(شد اي مدني  سکتور برق ميبارهاغر، که مسول ک
يي برق، که اناب و توا گنجينرناورت احيت مش صال(iv)، ) مستخدمين ٤٢٠(ست افته رگ به عهده اي فرعي راستيشن ها و اين هال

  يک مرکز جديد و تجديد (v)، و  ) مستخدمين ١٨٢(شد ا ميبال و توزيع جديد زيربنانتقاحوي توليد، اين و  سروي سامسول ديز
نون اهر چند ق).  مستخدمين ١٤٩(رد اده د به عهانرژي تجديد شدني راف انکشانرژي، که مسوليت اف و تحقيق انکشاشدني 

، DABM.  کنترول ميشودMEW توسط الت عملي جدازه قدرت ميدهد، ليکن در حانداي مختلف يک احدهاي وا برانه هارتخاتج
 تنظيم ان را ٢٠٪قي ايع متبان وصنارت کاليکه وزا تنظيم ميکند، در حا توليد برق ر٨٠٪يي برق، اناني توگايع همامن حيث صن

  . يدامينم
 

برق يي اناوم بود چون که توابل مدا غير قDABMلي الت ما ح.برقيياناسکتور توايتهاوردن عمليادريرتابه صورت تج .٣٤
در . ت کمپني ضعيف بودايدات تجمع عااجرات بيشتر بود، و ايين بود، تلفار پا بسيا توليد نشده بود، تعرفه هاضاي تکميل تقافي براک
يي برق دولتي قبول انارتي توانشين کمپني تجان من حيث جانستافغاي مرجع برق ا برارکت راي مشاده ها، حکومت م٢٠٠٧رچ ام

م و ابل دواي قايي هاراد. ل کردنحالان، ا و پرسونل ايي، مسوليتهارازبيني دا بر با بنا رDABM، حکومت ٢٠٠٧پريل ادر . کرد
.  تکميل شود٢٠٠٩رچ ا مان تال مکمل نحالاست که اد، و توقع ال دانتقا  DABS به ا رDABMسته به تخنيک ارامستخدمين 

ت پيشرفته ان معلوماي متر، بل، و تجمع و همچناز سيستم هارتي اده تجاستفا DABSرتي،  ار جديد موسسه تجاختاوه يک سبرعال
  . هد کرداري، خواسبه، و خريداي تنظيم، محاسيستمه

  
 به انرژي راتيژي استراف کلي انکشاتيژي، استرادي مغلق سکتور ارچوب نهاچ. نرژياپيشرفته سکتور يراطرز حکومتد  .٣٥
ط و تحکيم ختالابه . ستاخته ا پيچيده سات راحصالات ارازي سکتور و معيازسارت بان تطبيق و نظاخته و همچناجه سانع موامو

ک بيشتر سکتور اشترانه ادر پشتيبنرژي اخله مستقيم دولت در سکتور اهش مدايي کا هدف نهاست با ضرورت اليتهابيشتر فع
رفته شده گن، تصميم اذشت زمگ اب.  ستان ذکر شده ا در مورد  استراتيژی انکشاف ملی افغانستان ن طوريکه در اخصوصي، به هم

نه يي کردن، و شخصي ارخارتي کردن، کار، تجگر ديار باختال، سنحالاي ا برا ر”زياتيژي بي بهره ساسترا“ست که حکومت ا
  .ف دهدانکشانرژي در تحت کنترول دولت، اي ايي هارا دکردن

 
ي محدود تخنيکي، ايي هاناز توان انستافغايي برق انار، سکتور توگي ديام سکتورهانند تما م.ظرفيت مديريت و تخنيکي   .٣٦

 اهمراجع تمويل کننده،  نيستنداشناري ازاي بات ها عمليان بانستافغانرژي اي انچه که مديرهاچن. تحليلي و مديريتي رنج ميبرد
، )ليات مااجرازبيني، و اليه پروژه، باسبه، خريد، مابودجه ريزي، مح(لي اي مديريت ماي بلند بردن ظرفيتها براي تخنيکي راکمکه

ه سن ي بلند نزديک بام هاز پرسونل تخنيکي مقاري اين، بسياوه بر عال. زداده ميساماري، مديريت و تطبيق پروژه ، اذگنليسي و پالاپ
  . نرژي ميشوداي مديريتي و تخنيکي سکتور اف نسل جديد در بخش هانکشاعد هستند، که منتج به ضرورت شديد اتق

d.   تجربه سکتورADB 

  : تي هستنداز ارت ان عبانستافغا در سکتور برق ADBخله ا دروس مد  .٣٧
(i)سي اساي اولويتهايد در ادي باف ظرفيت بشري و نهانکشارفته شود، و گ مدنظر ام پروژه هايد در طرح تمادي با ظرفيت محدود نه

 ببرد الا باويي رگباري سکتور و جوا حکومتداست تاز اي بيشتر نيا  به کوششه(ii)يرد،  گراري قراذگيه اسي پروژه سرماساو قسمت 
يد در طرح پروژه اربوطه بمنيت و هزينه مات ا ضروري(iii)د،  ا  جهت کنترول نمودن فسا و پروسيجرهاف سيستمهانکشابه شمول 
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   (v)يرد، و  گط صورت احتيايد به اي هزينه با تخمينهاهده ميشود فلهذات بلند معاداعث پيشنهابله ضعيف با مق(iv)شند،  اشته بار داقر
  . خته شوندانداخير امنيتي به تات  بر مشکالاممکن تطبيق پروژه بن

 
e.  ر در سکتورگفي ديانکشاي انقش شرک 

يي جديد، تمرکز کرده ارايي تخريب شده و تشکيل دارازي دازسان عليه بافي انکشاي ا، حکومت و شرک٢٠٠٢ز اپس    .٣٨
جرمني، : ر تمويل ميشودگي ديار شرکاني، و چهانک جها، بADBز طرف ان انستافغاي سکتور برق اعدت بيشتر برامس. ستا

نرژي، که  ارتي الوزاز طريق کميسيون بين ا اهاجع تمويل کنندهمري ا، کمکه٢٠٠٦ز  ابعد . ت متحدهالايان، و ايران، اهندوست
ADBي ان کمک هاي ا برTA  شده بودگهنا نموده بود، هم  .  

f.  سي که توسط اساي امزد و خروجي هايج سکتور نانتADBندانه شده ا پشتيب  

ز اي موجود اده زيربناستفاد بردن   بلن(i)د عليه  اهد دامه خوادا ان تمرکز رانستافغاز سکتور برق ا ADBعدت امس  .٣٩
ت برق و توسعه بخشيدن به ا عليه خدماتکا  بلند بردن کيفيت و (ii)لي برق،   انتقاي اينهي فرعي و الاستيشن هازي ازساطريق ب

 نمودن دايجا  (iii)نرژي، و موثريت،  اي تنظيم برق، تعرفه، ابت براي ثاليسي هاف پانکشاري نمودن در انرژي،   همکاموثريت 
  بلند بردن ظرفيت در سکتور و توسعه (iv)ر،  الک همجواز مماي ورود برق اري براي خريداهده هاسب و معاي مناليسي هاپ

  . نرژي تجديد شدهابع ا     بلند بردن من(v)، و  اخصوصي در پروژه ه-مهاي عاکت سکتورهابخشيدن به شر
 

ر،  الک همجوا مماط بارتباشته شده در اهدگل برق مکمل نانتقا يک سيستم  (i)ند بر  امل اسي سکتور شاساي اخروجي ه    .٤٠
(ii)وم، و   اشت متداهدگي نابت برالي ثابع ما  من(iii) يک  MEW  و DABSپرسونل بهتر ترين اخته شده و قويتر باره سا  دوب 
  . شده

  
دسترسي به . ت کلي سيستماهش در تلفا به برق، و کمين برقي قوي، دسترسي بيشتراز تاهد بود ارت خوان عباسي اسايج انت  .٤١
 انرالي اوم ماين شکل تداهد شد، و به ا خوDABSنرژي امين احد برق تاهش مصرف کلي واعث کانتر برق بارزارتر و اعتباابع بامن

  .بلند ميبرد

g .  تار و موضوعگي ديا و سکتورهايج استراتيژی مشارکت کشورت به نتالاتصا 

ل ميشود که همه اشتغاف سکتور خصوصي، و تبني انکشادي، اقتصاعث بلند شدن رشد ارتر باعتباامين برق باتدسترسي به   .٤٢
ي گرچارت شده و يکپاي منطقوي، و تجاري هاعث رشد همکار بالک همجوا ممات باطارتبا. هند بودار خواهش فقر همکا به کانها

  .زدا بيشتر ميسارمنطقه اي

h.  خلهامدي ان دهنده برات نشاحاس  

ت ا تنظيماهد کرد تاي حکومت کمک خوا همر ADBر، گي دياهمراجع تمويل کننده ا بايکج. ت سکتور برقاحصالا   . ٤٣
  .ني کند عقالانرا، DABSز شخصي شدن   ا کند، و قبل ا بناد رازاي تنظيمي گينده اف بدهد، يک نمانکشا اسکتور برق ر

  
ل و توزيع انتقاختن توليد، ازي و سازسا بان بانستافغامين برق ار بخش توسعه ت داعدت خويش را مسADB. تمويل پروژه    .٤٤
 بر وجه سهولت ابن. ستارفته گر صورت نه ا کانهاي ا بر NEPSت قريوي که توسط  احاد، به شمول ساهد دامه خوادا ايي هاراد
ين از اشند، که ار بالک همجوا ممانرژيکي باط باهد کرد که قوي کننده روا تمويل خواي را  پروژه ه ADBنه پولي، گالي چندام

ن الي و مرکزي اطق شمال برق در منام ساي تماضاي پوره نمودن تقابرمنطقه ايت ادرات و صارداعث تسهيل بخشيدن واطريق ب
 تعقيبي ياه نيزماد ميکايجاري نمودن در از طريق همکا ا راري هاذگيه اينطور سرماشت اهدگت و نان عمليا همچنADB. ميشوند

  . هد کردا، کمک خواسب قيمتهامن
  
وم اي مداري هاز طريق همکا اي هگينده ا در سکتور نمادي خويش راف ظرفيت و نهانکشاي ا کمکهADB دياتقويت نه  . ٤٥

TA داهد دامه خوادادي اظرفيت بشري و نه .  
  
 



٦ضميمه  ٧٤  

i.  رتانيزم نظاميک  

 اف سکتور راهداوردن اوم کلي به دست ا و تدADB یاني پشتيبات بروژه هااجرا اهد کرد تار خوا کMEW ا با يکج .٤٦
 ADB. ستاف ترتيب نموده اهداين چنين از ارت اي نظا برانيزمي را يک ميک استراتيژی انکشاف ملی افغانستان . رت کنندانظ

 ظرفيت حکومت د، و در تقويه نمودناهد دامه خواداري ارت معيادهي و نظگزارشي از پروسيجرهاده استفا در اي خويش راکمکه
  هد کردارتي نتيجوي نيز کمک خواي نظات سيستمهااجراي ابر



 ٧٥
 

ضميمه 
   بررسی مشکالت سکتور انرژی افغانستان:٦٫٢شکل الف  ٦

 
 

  عدم موفقيت عمليات و مديريت 
) O & M(  

 شرايط بهتر زندگی

د برق جوابگوی نيازمندی های نمی باشدکميت و کيفيت تولي  

 مهارت های ضعيف مديريت مالی

 خرابی پس از جنگ

 کاهش در نقل ومکان از روستاها به شهر

 مسايل اداره يی و نهادی نبود مواد

نبود مهارت های عملياتی و پالن 
 گذاری

 مسوليت پالن گذاری باالی اکثر نهاد ها

ت در زير مصارفتعرفه ها يا ماليا  

 توسعه انتقال، توزيع و توليد برق

 جريان ناکافی پول

 رشد و توسعه اقتصادر درحال افزايش

 نبود اندازه گيری درست ميتری

 دسترسی اندک

 نبود ارتباطات

 مشکالت مصرف کننده های نهايی

 ارتباطات غير قانونی

 تاثيرات

 مشکالت اصلی
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ضميمه 
  انرژی— چارچوب نتايج سکتوری:٦٫٢ الف جدول ٦

  
 CPSنتايج مربوط به  محصوالت در سطوح سکتوری

کمک های بانک انکشاف  خطرات
 آسيايی

  مراحل مهم سکتوری
ررسی شاخص ها، ب

 شاخص های موقتی

/ نتايج سکتور فرعی
محصوالت سکتور های 

 کليدی

فرصت ها و محدوديت 
 های کليدی

  
نتايج سی پی اس 
 مطابق به سکتور

 
 

 را کند MMFدرگيری های داخلی اجراات 
تالش های بين المللی ( ساخته می تواند 

امنيت برای کاهش اين خطر طراحی 
  )گرديده اند

  
ه ها در تطبيق پاليسی های قوای وزارتخان

بشری، بهبود ظرفيت کارمندان و تطبيق 
از جانب ديگر (اصالحات کند پيش ميروند 

تمام موارد ذکر شده توسط کمک های فنی 
جهت اصالحات و ارتقای ظرفيت سرعت 

  پيدا کرده ميتواند
  

فساد موثريت سرمايه گذاری ها را تضعيف 
در طرح عناصر ضد فساد بايد ( می نمايد 

MMF جاداده شود و توسط کمک های فنی 
  )حمايه شود

  
اگر پول که بمصرف ميرسد دوباره بدست 
نه آيد، ثبات سکتور در معرض خطر واقع 

  ميشود
  

محصوالت غير عاريه 
)Nonlending(  

کمک های فنی به وزارت انرژی 
و آب و دافغانستان برشنا شرکت، 
و همچنين به کميسون بين 

  رژی، ادامه داردوزارتی برای ان
  

  محصوالت سرمايه گذاری
پروژه های درحال پيشرفت 
  سرمايه گذاری شده سکتور برق 

-٢٠٠٩ CPS و ٢٠٠٨سال 
٢٠١٣  
 ميليون دالر سهولت تمويل ٥٧٠

برای برنامه ) MMF( چندبخشی
همراه —توسعه سکتور انرژی

 ميليون دالر بقسم حصه ١٦٤با 
اول از چهار حصص پيشنهاد 

 شده

 
 

سال % ٣٠ز ا% (٦٥
، خانواده های )٢٠٠٨

 از ٢٠١١شهری تا سال 
  برق مستفيد خواهند شد

سال % ١٠از % (٢٥
خانواده های ) ٢٠٠٨

 از ٢٠١١روستايی تا سال 
  برق مستفيد خواهند شد

سال % ٣٥از % (٩٠
مصرف کننده ) ٢٠٠٨

های غير ساکن از برق 
  مستفيد خواهند شد

ساختار دوباره طرز اداره 
دادن سکتور انرژی و 

جنبه بيشتر تجارتی به 
  ٢٠١٠عملکرد ها تا سال 

مصارف تا سال % ٧٥
، از طريق استفاده ٢٠١١

 کننده ها دريافت خواهد شد

  دسترسی بهتر به برق
 

سيستم تجديد شده و برقرار 
انتقال برق داخلی که با 
کشور های همسايه متصل 

  باشد
 

  فرصت ها
 

فرصت های عمده برای 
با شبکه پيوند دادن افغانستان 

های برقی منطقه ای برای 
تقويت محصوالت سکتور 
زراعتی، صنعتی و خدمات 
و برای ايجاد اشتغال، موجود 

  است
  

  محدوديت ها
با به تعليق درآوردن 
بازسازی زيربناها، توليدات 
منبع انرژی محدود و غير 

  مطمئن می گردد
  

ظرفيت نهادی سکتوری و 
قوای بشری بشدت ضعيف 

  باقی مانده است
  
 

 
 

تاسيس يک محيط مناسب 
برای سرمايه گذاری 
های سکتور خصوصی 

  .در سکتور انرژی
  

يک شبکه فوق العاده 
  وسيع برقی

  
دسترسی بهتر به خدمات 

  انرژی روستايی
  

ساختار دوباره طرز 
اداره سکتور انرژی و 
دادن جنبه بيشتر تجارتی 

 به عملکرد ها
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  سرک ها  سکتور فرعی - ترانسپورت و ارتباطات  .٣
  

a.  مسايل عمده در سکتور  
  

 سرکهای افغانستان به اساس اهميت ١٨. کيلومتر امتداد يافته است٣٨،٥٠٠شبکه ی سرکهای رسمی افغانستان در حدود  .٤٧
سرکهای منطقه ای تمام شهرهای بزرگ را در کشور، و همچنان افغانستان را با . استراتيژيکی و اقتصادی شان دسته بندی شده است

سرکهای ملی مراکز واليتی را با يک سرک منطقه ای يا بيشتر از آن وصل ميکند، و سرکهای . رهای همسايه وصل ميسازدکشو
  .واليتی مراکز ولسوالی ها را با يکديگر و يا با يک يا بيشتر سرکهای ملی وصل ميکند

  
هرچند، در سال های . ت بد قرار داشت سيستم ترانسپورتی کشور در يک وضعي٩٠%، اضافه تر از ٢٠٠١در پايان سال  .٤٨

در ختم . اخير، مساعدت تمويل کنندگان بهبود زيربنای عمده ی ترانسپورت، بويژه سرکهای منطقه ای و ملی را کمک نموده است
های باالی متباقی سرک.  بايد تکميل شود٢٠١٠ شبکه ی سرک منطقه ای قابل استفاده بود، که متباقی تا ٨٦%، در حدود ٢٠٠٨سال 

سرکهای بهبود يافته .  کيلومتری شرق هرات٥٠منطقه ای کار جريان داشت يا وجه برای آن تاييد شده بود، به استثنای يک بخش 
 کيلومتر سرک واليتی و ٦،٠٠٠سرک ملی، و ) ١٤(% کيلومتر ٦٥٠سرک منطقه ای، ) ٦٣(% کيلومتر ٢،١٠٠شامل تقريبًا 

  .نستان در مرتبط ساختن کشور کمک نموده و رشد اقتصادی مجدد را آسان نموده استاحيای شبکه ی سرک افغا. روستايی ميشود
  
 ٧% کيلومترمربع زمين، و فقط با ١،٠٠٠ کيلومتر در ٤در عين حال، شبکه ی سرک افغنستان، با يک جرم حجمی فقط  .٤٩

ه ی سرک منطقه ای وصل نشده ماند، که  ، چهارمرکز واليتی با شبک٢٠٠٨از ختم سال . سرکهای اسفالت شده، هنوزهم ناکافيست
 سرکهای واقع در ميان واليات و ٧٠%ايشان را از دسترسی به بازارهای داخلی و منطقه ای محروم ساخته است، و بيشتر از 

طق اکثر چنين سرکها توسط وسايل نقليه ی موتوری غيرقابل عبور اند، و اجتماعات در منا. ولسوالی ها در يک وضع بد باقی ماند
  .مرکزی کوهستانی هنوز بدون هيچگونه دسترسی به شبکه ی اصلی سرک وجود دارند

  
زمين چالش انگيز و نفوس ) ١: (بهبود بيشتر سکتور فرعی سرکهای افغنستان برای توسعه ی اقتصادی بيشتر ضرور است .٥٠

منحيث يک ) ٢(ادی ُکند و بد رشد کننده ميسازد، پراگنده ی افغانستان، گزينش طريقه های ديگر ترانسپورت را از نگاهی فنی و اقتص
يک شبکه ی خوب تاسيس شده ی ) ٣(کشور محاط با خشکه، سرکها يک کانال مهم برای تجارت با کشورهای همسايه ميباشد، و 

  .سرک، به اتحاد ملی با فراهم ساختن سفر و تجارت سريع بين واليات، کمک ميکند
  
 :ط به سکتور فرعی سرکها ميشود، شامل اين چيزها استمسايل مشترک عمده ی که مربو .٥١
  

/ مديريت مالی عامه و تهيه و تدارکات( ضرورت برای بررسی و سيستم جوابگويی بهتر:مبارزه با فساد •
  امضاءقرارداد ها؛

ر به بازارها  سرکهای بهتر ميتواند تهيه نمودن معيشت های ديگر را با آماده نمودن دسترسی بهت:مبارزه با مواد مخدر •
  و تسهيل درآمد ازراههای غيرمزرعوی و فرصتهای شغلی، کمک کند؛

 زنان بايد در فعاليت های برنامه ريزی اشتراکی مربوط به سرک و نيز در فعاليت های مربوط به ترانسپورت :درجن •
انسان مورد توجه ايدز و مسايل مربوط به قاچاق /سکتور دولتی و خصوصی شامل کرده شوند، همچنان  اچ آی وی

  قرار گيرند؛ و
 تسهيل انتقال اجناس و مردم به دوطرف مرز بواسطه ی سعی و تالش تا معيار ها را هماهنگ :همکاری منطقه ای •

نموده، سهولت های مرزی را بوجود آورده، و موانع واقعی را که در مقابل ترانسپورت بهبود يافته ی منطقه ای قرار 
  .دارد، درميان بگذارد

  
b.  چارچوب پاليسی و برنامه ريزی سکتور دولتی  

  
داشتن يک " برای سکتور ترانسپورت ) ای ان دی اس(ديدگاه و هدف استراتيژيکی، استراتيژی انکشاف ملی افغانستان  .٥٢

 داخل و شبکه ی ترانسپورتی مصؤن و يکپارچه، که اتصال را تامين نموده و انتقال ارزان و قابل اتکای مردم و اجناس را در
چنين يک شبکه به رشد اقتصادی و توليد شغل نيرو خواهد . همچنان از داخل به  خارج و از خارج به داخل فراهم نمايد، ميباشد
يک اولويت برتر اينست که يک شبکه ی  موثر و با دوام . بخشيد و به پيوستن افغانستان به اقتصاد جهانی کمک خواهد کرد

  ١٩".د اقتصادی و کاهش فقر، بويژه در مناطق روستايی بوجود بيايدترانسپورت سرک برای کسب رش

                                                 
 ١٧،٠٠٠ کيلومتر سرک واليتی، و حدود ٩،٧٠٠ر سرک ملی،  کيلومت٤،٩٠٠ کيلومتر سرک منطقه ای، ٣،٢٠٠مجموع شبکه ی سرک شامل   ١٨

  . کيلومتر سرک شهری و همچنان حدود دوصد پل بزرگ ميشود٣،٨٠٠کيلومتر سرک روستايی، و 
١٩  ANDS) ٩٣.ص). ٣. مرجع  
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بعدًا " ای ان دی اس"با مهارت ساخته شد و " ای ان دی اس"يک استراتيژی سکتور فرعی سرکها در جريان آماده نمودن  .٥٣
تکميل مترقی نمودن و حفظ " ای ان دی اس. "برای سرمايه گذاری و اصالحات در سکتور فرعی سرکها يک چارچوب را آماده نمود

ای ان "، ٢٠١٠تا ختم .  تقاضا می کند٢٠٠٩و مراقبت سرک حلقوی و سرکهای را که به کشورهای همسايه می انجامد، تا ختم سال 
 همه ی قريه ها به سيستم سرک ملی توسط سرکهای که با هرگونه شرايط جوی سازگار باشد، وصل ٤٠%تقاضا ميکند که " دی اس

  . همه سرکها در شاروالی های کشور مترقی شوند٤٠%ان کم از کم شود و همچن
  
 بليون برای بهبود ١٫٧$ بليون دالر هزينه بردارد، به شمول ٢٫٧$استراتيژی سکتور فرعی سرکها قرار است که حدود  .٥٤

مليون برای تاسيس يک  ٤٠٠$ مليون برای بهبود سرکهای شهری، روستايی، وسرکهای مربوط به شاروالی، و ٦٠٠$سرکهای ملی، 
 فقط در حدود ٢٠٠٨ بليون، ازختم سال ٢٫٧$از مجموع . سيستميکه از لحاظ مالی برای حفظ و مراقبت سرکها قابل نگهداشت باشد

  .٢٠١٢-٢٠٠٨ درجريان سالهای )ADB( مليون از طرف بانک انکشاف آسيايی ٤٠٠$ بليون تعهد شده است، به شمول ١$
   

c.  مانی حکومت در سکتور فرعیظرفيت و تدابير ساز   
  
وزارت داخله، وزارت فوايد : چندين وزارت دولتی دربکارانداختن و تنظيم سکتور ترانسپورت شامل اند که عبارت اند از .٥٥

عامه، وزارت احيا و انکشاف دهات، وزارت ترانسپورت و هوانوردی، و وزارت انکشاف شهری می باشند، ودر بکارانداختن و 
وزارت فوايد عامه مسئوليت برنامه ريزی، طرح ريزی، . رفرعی سرکها چندين مقامات شاروالی و محلی شامل اندتنظيم سکتو

ساختن، و حفظ و مراقبت سرکهای منطقه ای، ملی، و واليتی را دارد، حاالنکه وزارت احيا و انکشاف دهات مسئوليت سرکهای 
حکومت در فکر اين است تا مسئوليت های .  سرکهای شهری را دارندروستايی و وزارت انکشاف شهری و شاروالی ها مسئوليت

  .ترانسپورت سرک را تحت يک وزارت ترانسپورت واحد يکجا کند
  
 کارگر دارد که ٢،٠٠٠ انجنير و مامور اداری دارد و همچنان حدود ٢٠٠وزارت فوايد عامه، يک نيروی کاری حدود  .٥٦

 به اينسو، وزارت فوايد عامه عمدتًا ٢٠٠٨از ختم سال .  منطقه ای  در واليات کارميکنندبيرون از مراکز و بخشهای حفظ و مراقبت
منحيث مدير چندين پروژه ی سرک که توسط تمويل کنندگان اعانه شده و منحيث نماينده ی اجرايی برای کارهای کوچک ساختمانی و 

 های کاری و ترانزيتی صادرميکند، معيار های فنی و جواز MOTCA .حفظ و مراقبت که توسط حکومت اعانه شده، خدمت ميکند
تعرفه های گمرکی را تعيين ميکند، حق الزحمه ی استفاده از سرک را جمع آوری ميکند، و معيارها و تعرفه های گمرکی را اجرا 

تقنين که در سال . زدهمچنان خدمات ترانسپورت مسافری و باربری را با استفاده از عرادجات دولتی فراهم می سا MOTCA .ميکند
 تصويب شد، به حکومت اين اجازه را داد تا خدمات مسافربری و باربری را در سراسر کشور فراهم سازد، و وزارت داخله ٢٠٠٨

  .ثبت عرادجات، آموزش رانندگی و امتحانات، و دادن جواز رانندگی را انجام بدهد
  
  :ی، تنظيم، ومديريت و کارفرمايی که در زير ذکر ميشود، مقابل استوزارت فوايد عامه همواره با مشکالت ظرفيت، پاليس .٥٧
  

ظرفيت محدود برای برنامه ريزی، طرح ريزی، قرارداد، و انجام پروژه ها، با درنظرداشت کمبود مامورين قابل و  •
  متخصص؛

که مسئول تهيه و آژانس " (خدمات بازسازی و انکشاف افغانستان"هماهنگی ناکافی ميان وزارت فوايد عامه و  •
  ؛)تدارکات حکومت است

  ميکانيزم های ناکافی جوابگويی و شفافيت؛ •
  ؛"حساب زور"ادامه ی کارهای حفظ و مراقبت بواسطه ی روش  •
  .کمبود يک ميکانيزم موثر برای هماهنگ سازی مساعدت تمويل کنندگان به سکتور فرعی •

  
d.   تجربه ی سکتور)ADB(  

  
 مليون را برای سکتور ترانسپورت و ارتباطات، عمدتًا برای زيربنای سرک، ٦٠٠$  بيشتر از )ADB(، ٢٠٠٢از سال  .٥٨

 مجموع بودجه ی آماده ٢٥% به افغانستان و حدود )ADB( تمام مساعدت ٤٠%اين رقم سرمی زند به بيش از . تصويب نموده است
ن بسيارزياد در بخشهای غيرفزيکی سکتور ترانسپورت  همچنا)ADB(. شده توسط تمويل کنندگان برای سرکهای منطقه ای و ملی

افغانستان ، به شمول انکشاف گسترده ی ظرفيت و کمک به آموزش هر دو وزارت فوايد عامه و وزارت ترانسپورت و ارتباطات، 
  :درسهای کليدی از چنين يک تعهد قرار ذيل است. سرمايه گذاری نموده است

  
  مديريت موثر سرمايه ی سرک را مختل ميسازد؛ظرفيت ضعيف وزارت فوايد عامه،  •
  ترديد در مورد در دسترس بودن وجه، طرح ريزی و برنامه ريزی موثر پروژه ها را محدود ميسازد؛ و •
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نا امنی در اکثر نقاط کشور، يافتن قراردادی ها و مشاورين را که در افغانستان بخواهند کارکنند مشکل ميسازد، و  •
های سرمايه گذاری شده ی سکتور فرعی سرکها را که بموقع بوده و با درنظرداشت هزينه ی انجام موثر پروژه 

  .مصرف شده سودمند باشند، مختل ميسازد
  

e.  نقش شرکای انکشافی ديگر در سکتور  
  
 ی جاپانکميسيون اروپا، جاپان، آژانس همکاری بين الملل: شرکای انکشافی کليدی در سکتور فرعی سرکها اينها ميباشند .٥٩

(JICA)اياالت متحده ی امريکا ، USAID) هند، ايران، وجه انکشاف اسالمی، . ، وبانک جهانی)و اردوی اياالت متحده ی امريکا
ای ان دی "قبل از اتمام کامل . ايتاليا، کويت، پاکستان، عربستان سعودی، و سويدن نيز کمکهای شان را به سکتور فراهم نموده اند

منحيث عمده ترين  USAID طريق يک گروه مشاورتی سکتور ترانسپورت صورت گرفت، که در اين هماهنگی، هماهنگی از "اس
ای "کميته ی فرعی ترانسپورت متعاقبًا تحت کميته ی دايمی برای انکشاف اقتصادی و اجتماعی . آژانس تمويل کننده وظيفه انجام داد

  )٣ستون " ANDS"مثال، (تاسيس شده است  JCMB /ان دی اس
  

f.   نتايج پيش بينی شده و محصوالت کليدی سکتور که توسط"ADB "حمايت ميشود  
  
. يک شبکه ی سرک بهتر به امنيت و اتحاد ملی کمک خواهد کرد و رشد اقتصادی و کاهش فقر را تقويت خواهد بخشيد .٦٠

اهد داد، و ترانزيت و تجارت ملی، منطقه همچنان بازار ها را برای توليدات داخلی زياد خواهد نمود، مصارف ورودی را کاهش خو
انکشاف سرک، شغل های ساختمانی و شغل های . ای، و بين المللی و شکلهای ديگر همکاری اقتصاد منطقه ای را تسهيل خواهد نمود

های مداوم حمايت. را که مربوط حفظ و مراقبت ميشوند، بوجود خواهد آورد، و انکشاف صنعت ساختمانی ملی را حمايت خواهد نمود
)ADB( به سکتور فرعی سرکهای افغانستان، اتصال، اوسط سرعت سفر در بين شهر ها، و موجوديت خدمات ترانسپورت 

مسافربری و باربری را دربين شهر ها ازدياد خواهد بخشيد، که اين به مردم واجناس اجازه ميدهد تا بيشتر بصورت موثر از يک 
  .نقطه به نقاط ديگر کشور حرکت کنند

  
يک سيستم ) ٢(بهبود در نقاط ارتباطی کليدی در شبکه ی سرک، ) ١: (محصوالت کليدی سکتور اين چيزها خواهد بود .٦١

ظرفيت بلند وزارت فوايد عامه و ديگر ) ٣(رسمی حفظ و مراقبت برای نگهداشت سرمايه گذاری های سکتور فرعی سرکها، و 
  .تان را اداره و نگهداری کنندنهادهای سکتور تا سرمايه های سرکهای افغانس

  
g.   ارتباطات در نتايج"CPS "و ديگر سکتور ها و موضوعات   

  
 در افغانستان به احيا و انکشاف زيربنای آبياری، انرژی، و ترانسپورت سرک، توجه )ADB(استراتيژی مشارکت کشوری  .٦٢
وليد وسيع انرژی برقی، و دسترسی به سرکهای بهبود هر سه سکتور فرعی مکمل هم اند، که انکشاف زراعت و آبياری، ت. دارد

با کمک نمودن به رشد کلی اقتصادی . يافته، همه انکشاف اقتصادی کشور، فراهم سازی شغل، و کاهش فقر را تسهيل مينمايند
عی ودوامدار به افغانستان و فراهم سازی شغل، سرمايه گذاری در اين سکتورهای کليدی همچنان کمک خواهد کرد تا بديل های واق

  .کشت ترياک و خشخاش بوجود بيايد
  

h.  ناحيه های مشخص کننده برای مداخله   
  
٦٣. ADB يکجا با شرکای انکشافی خود، به فراهم سازی کمک های مالی وفنی برای بهبود شبکه ی سرک افغانستان ادامه 

  .خواهد داد
  
.  و ديگر کارهای کمکی يا اضطراری توجه خواهد نمود عمدتًا بر ساختار و احيای سرکهای ملی)ADB(حمايتهای  .٦٤

 به )ADB(.  همچنان در تهيه ی بودجه به حفظ و مراقبت شبکه ی سرکهای منطقه ای و ملی کمک خواهد کرد)ADB(حمايتهای 
تور بهبود فراهم سازی مساعدت فنی برای انکشاف ظرفيت سازمانی و بشری، با يک تاکيد برانجام پروژه های سرک و مديريت سک

  .يافته که بموقع بوده و با درنظرداشت هزينه ی مصرف شده سودمند باشند، ادامه خواهد داد
  
 مليونی که ٤٠٠$) ام ِاف ِاف( به حکومت توسط سهولت تهيه ی بودجه چندين قسطی)ADB(. تهيه ی بودجه برای پروژه .٦٥

طراری و همچنان حفظ ومراقبت سرکهای منطقه ای و ملی بودجه برای ساختار جديد و يا ترميم سرکهای ملی، کارهای کمکی، واض
همچنان چندين سرمايه " ِام ِاف ِاف. "تهيه خواهد کرد،کمک خواهد نمود تا استراتيژی سکتورفرعی سرکهای خود را انجام بدهد

مديريت مالی ) ٢( سرکها؛ طرح، ساختار، و حفظ و مراقبت بهبود يافته ی) ١: (گذاری غير فزيکی را کمک خواهد کرد، به شمول
) ٦(ايجاب مصؤنيت؛ ) ٥(کوشش کافی بر پروژه های آينده سرمايه گذاری شده؛ ) ٤(قرارداد نمودن؛ ) ٣(سکتوری بهبود يافته؛ 

همچنان مشکالت " ِام ِاف ِاف. "آموزش بيشتر وانکشاف ظرفيت سازمانی و بشری) ٨(پاليسی و برنامه ريزی؛ و ) ٧(مديريت نتايج؛ 
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 تمويل شده، وجود دارد،در ميان خواهد گذاشت، به )ADB( و اجرايی را که در پروژه های جاری بهبود سرک که توسط مالی
) ٢(افزايشها درمصارف ساختمانی که بخاطر بلندرفتن قيمت های جهانی مواد و مصارف بلندتر امنيتی بوجود آمده، ) ١: (شمول

 )ADB(اشتراک اجتماعات محلی که در نزديکی پروژه های سرک، که توسط کمبود ) ٣(کمبودی ها در بودجه ی حکومتی، و 
بودجه ی تکميلی را برای پروژه های فراهم خواهد نمود که به کمبود " ِام ِاف ِاف"در پاسخ به اين مشکالت، . تمويل شده، وجود دارد

عالوتًا، حکومت موافقت نموده تا بهبود . ندوجه، بخاطر افزايشها درقيمت های قرارداد و يا طرحهای تهيه ی بودجه، مواجه ا
را تمويل کند که در اجتماعات همجوار ) مثًال، مکاتب، کلينيک های صحی، بهترساختن آب نوشيدنی(زيربناهای کوچک اجتماع 

، چنين بهبود ها از طريق برنامه های برتر ملی حکومت.  در آن کمک صورت گرفته است)ADB(سرکهای قرار دارند که توسط 
  .)عمدتًا وجه آن توسط وجه امانی بازسازی افغانستان که ازسوی تمويل کنندگان کمک شده، آماده شده است(تمويل خواهد شد

  
i.  ميکانيزم بررسی  

  
٦٦. ADB با وزارت فوايد عامه کار خواهد کرد تا انجام پروژه های تمويل شده توسط )ADB( و همچنان پيشرفت کلی 

يک ميکانيزم را برای بررسی پيشرفت بسوی چنين اهداف، " ای ان دی اس. "رکها را بررسی کندحصول اهداف سکتورفرعی س
 کمک خود را به حکومت در استفاده از روندهای معياری بررسی و گزارش دهی ادامه خواهد داد و درتقويت )ADB(. آماده ميسازد

 .اهد کردظرفيت حکومت برای تکميل سيستمهای بررسی مبتنی بر نتايج، کمک خو



 ٨١
 

ضميمه 
    تحليل مشکل سکتور ترانسپورت افغانستان:٦٫٣الف شکل  ٦

 افزايش قيمت مواد

ش يافته از مهاجرت کاه
به شهرروستا

رشد وانکشاف بلند رفته ی
 اقتصادی

 شرايط زندگی بهبود يافته

کمبود و بلندی مصارف خدمات ترانسپورتی  پايين بودن حجم تراکم و اتصال سرکها

ساختارهای کهنه ی تعرفه و
 جواز دهی

سرپرستی ناکافی وزارت فوايد عامه تهديد امنيتی خردی صنعت ملی ساختمانی

 کمبود مامورين فنی

 عدم تمويل بموقع

 تفاوت اقتصادی واجتماعی واليتی

 صميم گيری بسيار متمرکزت

 کمبود هماهنگی سکتور

 هماهنگی ناکافی تمويل کنندگان

 کمبود قرارداديهای با تجربه

 کمبود برنامه ی علمی حفظ و مراقبت

 سرپرستی ناکافی وزارت فوايد عامه

 وجه ها بيقاعده و ناکافی

 نفوس پراگنده

 برنامه ريزی ناکافی استفاده از زمين

 قانونی چندگونه ی واختيارآژانسچندين 

 حفظ و مراقبت ناکافی

 ند ساختمانیقيمت بل

 ظرفيت تنظيمی ضعيف
 وزارت

 جاتارزش بلند عراد

 گزينه های محدود برای
 اجاره دادن و تمويل

عوارض گمرکی بلند بر 
 ی واختيارآژانسين واردا

 کمبود اطالعات درمورد
 استفاده کنندگانخدمات به 
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ضميمه 
  سکتور فرعی سرکها- ترانسپورت و ارتباطات-چارچوب نتايج سکتور: ٦٫٣الف جدول  ٦

 
 CPSنتايج مربوط به  محصوالت در سطوح سکتوری

کمک های بانک انکشاف  خطرات
 آسيايی

  مراحل مهم سکتوری
بررسی شاخص ها، شاخص های 

 موقتی

/ نتايج سکتور فرعی
محصوالت سکتور های 

 کليدی

فرصت ها و محدوديت 
 های کليدی

  
 مطابق به CPSنتايج 

 سکتور
نا امنی انجام پروژه ها را به 
تعويق انداخته و سرمايه گذاری ها 
را در زيربنا و نهادها تضعيف 

تالشهای بين المللی برای ( ميکند
تامين امنيت جريان دارد تا اين 

  ) را کم سازدخطر
  

وزارت های زيربط در انجام 
پروژه ها، اصالحات نهادی، و 
اصالحات اداره ی عامه ُکند است 

اين ُکندی، توسط مساعدت (
ِام "مشخص فنی از طريق وجه 

  )تخفيف يافته است" ِاف ِاف
  

فساد موثريت سرمايه گذاری را 
فساد نهادی (تضعيف ميکند 

سرمايه گذاری و انکشاف را به 
برنامه های .  می اندازدخطر

تخفيف خطر اين فساد جريان 
  )دارد

  
  

  توليدات غير عاريه
  

مساعدت فنی جاری به 
وزارت فوايد عامه و نهاد های 

  سکتور مربوطه
  

  توليدات سرمايه گذاری
  

پروژه های جاری سرک 
  جنوب-شمال حلقوی و دهليز

  
" CPS" و ٢٠٠٨سال 

  ٢٠١٣-٢٠٠٩سالهای 
  

ری برنامه ی سرمايه گذا
 مليونی انکشاف شبکه ٤٠٠$

  ی سرک
 مليون ٦٠$ با -)ِام ِاف ِاف(

به قسم قسط اول از چهار قسط 
ای دی "کمکهای . پيشنهادی

 ٤٠٠احيا و ساخت " بی
کيلومتر سرک ملی و حفظ و 

 کيلومتر ١،٥٠٠مراقبت 
سرک منطقه ای و ملی را و 
در صورت ضرورت، 
کارهای فرعی و اضطراری 

  ودرا  تمويل خواهد نم
 

سرکهای حلقوی کامًال مترقی و   -
نگهداری شده و سرکها به کشورهای 

  ٢٠٠٩همسايه تا ختم سال 
  
 همه ی قريه ها ٤٠%وصل    -

بواسطه ی سرکهای که با هر وضع 
جوی سازگار است، تا ختم سال 

   به سيستم سرک ملی ٢٠١٠
  
ازدياد در حد اوسط سرعت   -

سفرباالی سرکهای بهبود يافته ی 
 کيلومتر ٣٥ه ای و ملی ار منطق

 کيلومتر در ٥٠درساعت تا به 
   ٢٠١٢ساعت، تا سال 

  
کمک نمودن سرمايه گذاری کلی   -

در همکاری منطقه ای، تسهيالت 
تجارت، و احيای سرک در ازدياد 
ارزش تجارت رسمی با کشورهای 

 بليون در سال ٤٫٧$همسايه از 
  ٢٠١٦ بليون در سال ١٢$ به ٢٠٠٥

    
مقام شاهرای افغانستان تا تاسيس   -

   ٢٠١٣سال 
 

دسترسی بهتر به بازار و 
  فرصتهای اقتصادی بيشتر

  
تکميل و حفظ و مراقبت 
مداوم سرکهای منطقه ای 
و ملی افغانستان، رشد کلی 
اقتصاد  افغانستان را 

  کمک خواهد کرد
  

  انکشاف نهادی
  

ظرفيت بهبود يافته ی 
وزارت فوايد عامه ، 

د يافته بشمول ظرفيت بهبو
  ی مامورين

  
  اصالحات سکتور سرک

  
سپردن کار بيشتر به 

  سکتور خصوصی
 

  موانع
  

فرصتها برای کاهش 
مصارف احيا، ساخت، و 
حفظ و مراقبت سرکها که 
توسط نهادهای سکتور، که 
هنوز ضعيف اند، محدود 

 شده است

  
در  بهبود يافته اتصال

سرتاسر افغانستان و با 
  .کشور های همسايه

  
ت کامل حدود نگهداش
 کيلومتر سرک ١،٥٠٠

با در نظرداشت 
معيارهای تاسيس شده 

-٢٠٠٩( سال ٥برای 
٢٠١٣(  

  
 کيلومتر ٤٠٠حدود 

سرک ملی که به اساس 
معيارهای طرح 
افغانستان بهبود يافته 

  ٢٠١٣است تا سال 
  

وقت های کاهش يافته ی 
  سفر دربين شهرها

  
مصارف کاهش يافته ی 

  استفاده کنندگان سرک
 

  
ADB = ،سهولت تهيه ی بودجه چندين قسطی"= ِام ِاف ِاف" مشارکتی کشور، استراتيژی"= سی پی ِاس"بانک انکشاف آسيايی  
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  موضوعات .ب
  

  مبارزه عليه مواد مخدر .١           
  

a.  مسايل کليدی در موضوع  
  
.  امنيتی و انکشافی افغانستان ميباشدمسئله ی مواد مخدر ممنوعه همواره يک تهديد مهم به سرمايه گذاری های سياسی، .٦٧

 تن ترياک را توليد ٧،٧٠٠ در افغنستان زرع شد، که بصورت تخمينی ٢٠٠٨ هکتار خشخاش ترياکی در سال ١٥٧،٠٠٠حدود 
 توليد ٤٦% بليون تخمين شده بود، که برابر ميشود به ٣٫١$، ٢٠٠٦عايدات توليد شده توسط صنعت مواد مخدر در سال . ميکند
يو (استفاده ی مواد مخدر نيز در کشوردر حال افزيش است ، که دفتر ملل متحد برای مواد مخدر و جنايت . ص داخلی افغانستانناخال

 آن ٢٠٠،٠٠٠ ميرسد، که از اين جمله ٩٢٠،٠٠٠تخمين نموده که استفاده کنندگان مواد مخدر در افغانستان به بيش از ) ِان او دی سی
  ٢٠.ه کننده ی معتاد  مواد مخدر به شکل های ترياک و يا خشخاش می باشندگزارش داده شده که استفاد

  
زرع گسترده ی خشخاش ممنوعه، بطورنمونه اينرا درخواست ميکند که مشکالت شديد ساختاری درانکشاف اقتصادی و  .٦٨

زی دسترسی به زمين و پول و در افغانستان، خشخاش، در معيشت روستايی، فراهم سا. حکومت داری در منطقه يا کشور وجود دارد
درآمد بوجود آمده توسط توليد و تجارت ترياک همچنان . درآمد داخل و خارج مزرعه برای مردم روستايی، نقش عمده را بازی ميکند

اده يک تاثير افزايش دهنده در سراسر اقتصاد روستايی دارد و وجه را برای سرمايه گذاری ها در ضروريات اوليه و اشيای تجملی آم
  .ميسازد

  
عدم يک معيشت مشروع دوامدار، اکثر نقاط کشور را به اين واميدارد تا بر توليد ترياک متکی بوده و درمقابل اجاره داری  .٦٩

توليد ترياک بطور نمونه،  به تورم . غيرمنصفانه ی زمين و تنظيمات پولی وهمچنان شرايط انتفاعی تجارت، آسيب پذير باشند
يده، کرايه ها و مزد های زراعتی را باال برده، و سرمايه گذاری های مشروع سکتور خصوصی راجمع اقتصادی نيرو بخش

عايدات بوجود آمده، فساد بومی را تشديد بخشيده و اتحاد را ميان قاچاقچيان مواد مخدر و عناصر ضد دولت، که هر دو به .مينمايد
   .ود می آورديک دولت قوی مرکزی در افغانستان عالقمند نيستند، بوج

  
اکثر پيشنهادات مثل کشت مشروع، خريد محصوالت و کمکهای مالی،  که توسط گروه پاليسی و گروه کارشناسان پيشکش  .٧٠

حکومت ظرفيت نهادی يا کنترل کافی بر . شده است، در عدم الزامات ضروری برای انجام موفقانه ی شان، غيرعملی هستند
بدون پيش شرط های حکومت داری و امنيت، تالشهای خريد .  چنين گزينه ها را انجام بدهدروستاهای افغانستان را ندارد تا

محصوالت ترياک برای ازبين بردن يا استفاده های مشروع طبی، بصورت ساده به مقابله بين قاچاقچی و دولت می انجامد، که قيمت 
مشابهًا، انجام يک ميکانيزم که بمنظور فراهم سازی . يدهدهای توليدی را بلندبرده و سطح کشت را در سالهای متعاقب افزايش م

مساعدت مالی برای محصوالت مشروع بوجود بيايد، تا بتواند اين محصوالت با عايدات اقتصادی که از خشخاش بدست می آيد مقابله 
گر شرايط الزم برای موفق شدن ا. کند، درمحيط حاضر ممکن معلوم نميشود و دهاقين را از ادامه ی کشت خشخاش نميتواند بازدارد

  .اين برنامه ها وجود ميداشت، در قدم نخست اين محتمل نميبود که در افغانستان چنين يک تجارت و کشت قابل توجه وجود ميداشت
  
تمام اهداف به جريان انداختن مبارزه با مواد مخدر اينست، تا درجای که مربوط ميشود، تامين نمايد که برنامه های  .٧١
دربلندترين سطح تطبيق، به جريان انداختن، اينرا تامين . کشافی، داليل مشکل مواد مخدر ممنوعه را در افغنستان در ميان بگذاردان

خواهد نمود که هر برنامه ی انکشافی طوری طرح شده و انجام بيابد که تاثير بالقوه اش را در دربرگيری توليد، تجارت، و مصرف 
فعاليت ها، کاری نکنند که مشکل  کم از کم، به جريان انداختن، در تامين اينکه پروژه ها يا. داکثر برساندمواد مخدر ممنوعه، به ح

به جريان انداختن موثر، کمک خواهد کرد تا آن عناصررا در فعاليت های . موجود مواد مخدررا بدتر بسازد، کمک خواهد کرد
اجتماعی را که بيشتر بر -خاش کشت ميشود يا آن گروه های اقتصادیانکشافی شامل بسازد که نقاط مشخصی را که در آن خش

همچنان اين به جريان انداختن، در ساخت اشتراک مساعی با . خشخاش منحيث يک منبع معيشت متکی اند، مورد هدف قرار دهد
  .مک خواهد کردديگر فعاليت ها که ممکن تاثيرات هردو انکشاف و مبارزه با مواد مخدر را به حد اکثر برساند، ک

  
b.  چارچوب حکومت برای پاليسی و برنامه ريزی موضوع  

  
٧٢. ANDS ،اينرا شناخته که صنعت مواد مخدر بصورت تمام نشدنی، به چشم انداز ها برای انکشاف اقتصادی، کاهش فقر 

د فاسد است، که فعاليت های توليد غير قانونی ترياک يک منبع عمده ی درآم. امنيت، و حکومت داری در افغانستان، مرتبط است
استراتيژی مبارزه با مواد مخدر حکومت اينست که توليد، مصرف و . مقاومتی را کمک نموده و اعتبار دولت را تضغيف ميکند

قاچاق مواد مخدر ممنوعه را محوه نموده و معيشت های بديل را برای دهاقين افغان که خشخاش کشت ميکنند، فراهم سازد، همچنان 
                                                 

  ١٦.  ص.ويانا. ٢٠٠٧ک افغانستان اسروی سريع ارزيابی زمستانی تري. ٢٠٠٧. دفتر ملل متحد برای مواد مخدر و جنايت  ٢٠
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 قانون مواد مخدر را به سرتا سر افغانستان توسعه داده، تقنين کنترول مواد مخدر را انجام داده، نهادهای موثر را تاسيس اجرای
  .نموده، و برنامه های وقايوی ودرمانی را به معتادين معرفی کند

  
 تصويب نمود، که هدف آن ٢٠٠٦را در ماه جنوری سال ) ِان دی سی ِاس(حکومت يک استراتيژی ملی کنترول مواد مخدر .٧٣

:  ستون های اين استراتيژی اينست٢١.توليد و قاچاق مواد مخدر ميباشد) و ازبين بردن نهايی(دستيابی به يک کاهش دوامدار و مهم در
 عدالت) ٦(اجرای قانون، ) ٥(تقاضای کاهش، ) ٤(معيشت های بديل، ) ٣(همکاری منطقه ای و بين المللی، ) ٢(آگاهی عامه، ) ١(

بيان ميکند که تمام وزارت های زيربط بايد اينرا ارزيابی کنند که برنامه های " NDSC. "نهاد سازی) ٨(ازبين بردن، و) ٧(جنايی، 
انکشاف پاليسی ها و برنامه ) ١: ( عمالًً،اين بيان، شامل اين چيزها ميشود٢٢.شان چطور بر اهداف مبارزه با مواد مخدر تاثير ميکند

تعديل تمرکز پروژه ها و برنامه های انکشافی، ) ٢(رات بالقوه بر مشکالت مواد مخدر ممنوعه، با کيفيت شده باشند؛ ها که توسط تاثي
تا آنها تاثير بالقوه ی را که ممکن بر مشکل مواد مخدر ممنوعه داشته باشند، بشناسند و بفهمند، ودرعالی سازی تاثيرات مثبت، هنگام 

) ٤(ترويج همکاری و تشويق برنامه ها در سطح ملی، واليت و ولسوالی تا مکمل باشند؛و ) ٣( کنند؛ انجام چنين فعاليت ها، اقدام
  .تامين اينکه برنامه ها يا پروژه ها سهوًا کشت، قاچاق يا استفاده ی مواد مخدرممنوعه را تشويق نکنند

  
حکومت اينرا شناخته که . راه حل ساده وجود نداردحکومت اهميت مبازره با مواد مخدر را شناخته، و اينرا نيز شناخته که  .٧٤

هيچ پروژه ی واحد يا برنامه ی معيشت بديل، نميتواند فکتورهای زياد را که به کشت خشخاش انجاميده، در ميان بگذارد، و اينرا 
اخته شده که ترکيبی اين به صورت روزافزون شن.  همچنان شناخته که به يک تالش که بيشتر موزون و گسترده باشد، ضرورت است

از حکومت بهتر، امنيت بيشتر و رشد اقتصادی است که ميتواند تاثير انکشافی الزم برای افزايش دسترسی خانواده ها به سرمايه، و 
" ِان دی سی ِاس" و )ANDS(درنتيجه، مبارزه با مواد مخدر، تحت خواست های . کاهش کلی اتکا بر کشت خشخاش را، انجام دهد

که پاليسی مبارزه با مواد مخدر در برنامه ها و استراتيژی های هردو ملی و واليتی به جريان انداخته شود، به يک مًسله ی برای اين
  .ميان بر مبدل گرديده است

  
c.  تدابير نهادی و ظرفيت حکومت  

  
و بررسی و ارزيابی ، با مسؤليت کلی برای انکشاف، هماهنگی ٢٠٠٥يک وزارت برای مبارزه با مواد مخدر در سال  .٧٥

وزارت مبارزه با مواد مخدر گروه های کاری را با آژانس های مربوطه . استراتيژی مبارزه با مواد مخدر حکومت، تاسيس شد
برای ) با مواد مخدر به رياست وزيرمبارزه(يک کميته ی فرعی کابينه . حکومتی و تمويلی تاسيس کرده تا تطبيق را آسان بسازد

 تاسيس شد، ٢٠٠٥ يک نيروی کاری عدالت جنايی درسال ٢٣. مخدر بخاطر پاليسی مبارزه با مواد مخدر مسئول استمبارزه با مواد
  .تا طی مراحل موارد مبارزه با مواد مخدر را سريع بسازد، اما پيشرفت محدود بوده است

  
 تالشهای اجرای قانون، مثل حمايت فعاليتهای حکومت که برای مبارزه با مًسله ی مواد مخدر طرح شده بود، مستقيمًا .٧٦

؛ )ASFN(و بخش ممانعتی متخصص، نيروی ويژه ی مواد مخدر افغانستان ) CNPA(پاليسی مبارزه با مواد مخدر افغانستان 
ظرفيت در اين . تقويت نهادی وزارت مبارزه با مواد مخدر؛ و تالشهای خواست کاهش از طريق وزارت صحت عامه، را دربردارد

  .ه صورت عموم ضعيف است، به خصوص در مقابل چالشهای که ازسوی اقتصاد مواد مخدر افغانستان مطرح شده استبخش ها ب
  

d.   تجربه ی مبارزه با مواد مخدر )ADB(  
  
 در گذاشتن بنيادهای الزم برای فراهم سازی بديل های اقتصادی برای توليد مواد )ADB(حاالنکه بيشتر ابتکارات انکشافی  .٧٧

 مستقيمًا هيچ يک از ابتکارات مبارزه با مواد مخدر را کمک نکرده ، و نه مبارزه با مواد مخدر را در )ADB( کمک ميکنند، مخدر،
باوجود ارتباطات واضح سکتورهای کاری کليدی . برنامه ی کلی اش در افغانستان يکپارچه ساخته يا در جريان انداخته است

)ADB( مديريت منابع طبيعی، مًسله ی مواد مخدر بصورت عموم در ميان نگذاشته شده يا به ، بخصوص، ترانسپورت و زراعت و
عباره ی ديگر در طرح پروژه، منحيث يک فکتورداخل نشده است، و به نقش پيچيده ی که خشخاش در استراتيژی های معيشت 

  .روستايی بازی ميکند، کمتر رجوع شده است
  
 ممکن بر تالشهای مبارزه با )ADB(را که يک مداخله ی تمويل شده توسط ) ثبت يا منفیخواه م(در نتيجه، تاثير احتمالی  .٧٨

اين حقيقت که شاخص های مبارزه با مواد مخدر .مواد مخدر حکومت داشته باشد، بصورت ساده در نظر گرفته نشده است

                                                 
 .نيز گرامی دانسته شده است" توافقنامه افغانستان"   اين هدف در ٢١
. يک استراتيژی نوين پنج ساله برای پيگردی مشکل مواد مخدر ممنوعه. استراتيژی ملی کنترول مواد مخدر. ٢٠٠٦.  جمهوری اسالمی افغانستان٢٢

 .٢٥. ص. کابل
ای خطی مربوطه، به شمول وزارت زراعت، آبياری و مال داری؛ وزارت ماليه؛ وزارت اين کميته ی فرعی متشکل از وزرای وزارت خانه ه٢٣ 

 .داخله؛ وزارت فوايد عامه؛ و وزارت احيا و انکشاف دهات، بر عالوه ی وزارت مبارزه با مواد مخدر، ميباشد
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ه بر مبارزه با مواد مخدراحتماًال در جريان درچارچوبهای طرح  و بررسی پروژه يکی نشده، اين معنا را ميدهد که تاثير يک پروژ
 نميشود، مگربا ارزيابی )ADB(چنين يک حذف به هيچ صورت محدود به . بررسی و ارزيابی پروژه، ناديده گرفته خواهد شد

ن سهوًا مشکل نکردن تاثيرات احتمالی مداخله هايشان در افغانستان در رابطه با مبارزه با مواد مخدر، آژانس های تمويل کننده ممک
  .موادمخدر افغانستان را بدتر بسازند

  
e.  نقش شرکای ديگر انکشافی در مبارزه با مواد مخدر  

  
. اياالت متحده کمک های قابل توجه را برای تالشها برای کنترول مواد مخدر، به شمول محوه خشخاش، فراهم ساخته است .٧٩

 ١٧در ميان وجوه .  به سرپرستی برنامه ی انکشافی ملل متحد، تاسيس شد٢٠٠٥يک وجه امانی مبارزه با موادمخدر در نيمه ی سال 
. کمک های کليدی را فراهم ساختند)  مليون٥$(و حکومت چاپان )  مليون١٥$(، کميسيون اروپا ) مليون٥٠$(تمويل کننده، بريتانيا 

رفتن فعاليت های که ستون های مختلف استراتيژی اين پيش بينی شده بود که وزارت های زيربط ازمنابع اين وجه بخاطر به عهده گ
هرچند، . کنترول مواد مخدر ملی را کمک ميکند، تکميل برنامه های موجود، يا پرسازی خال های شناخته شده، استفاده خواهد کرد

رانه ی تهيه و کمبود يک برنامه ی واضح اجرا، کمبود ظرفيت انکشاف و انجام پروژه ی حکومت، روندهای زمان طلب ودفترساال
انجام خدمات و آماد، و تاخيرات در تصميم گيری، به تصويب ُکند پروژه ها، اجرای طوالنی، و نرخهای بسيار پايين پرداخت، 

، مباحثات مشترک حکومت و تمويل کنندگان بخاطرجستجوی راه های بديل برای تمويل کنندگان تا فعاليت ٢٠٠٨از ختم سال . انجاميد
  .تمويل کنند، در جريان بود" ِان دی سی ِاس"مواد مخدر را به کمک های مبارزه با 

  
يو ِان او دی "کار تحليلی باالی چندين جنبه ی مشکل مواد مخدر افغانستان، توسط بخش پژوهش و ارزيابی افغانستان،  .٨٠
" درمان مشکل خشخاش افغانستانرهنمون ها را برای "بانک جهانی همچنان رسمًا . ، و بانک جهانی، بعهده گرفته شده است"سی

اين رهنمون ها قرار است که در آزمايش تمام فعاليت های بانک جهانی در افغانستان، بشمول هردو عمليات و کارهای  .پذيرفته است
ند به تالشهای تحليلی و مشورتی، استفاده شود، تا اينرا تامين نمايد که با مبارزه با مواد مخدر بطور باقاعده و از يک راهی که ميتوا

 و ديگر شرکای انکشافی موافقت نموده اند تا اين رهنمون ها را )ADB(. کلی مبارزه با مواد مخدر کمک کند، برخورد شده است
  .برای آزمايش فعاليت هايشان در افغانستان بپذيرند

  
f.   نتايج پيش بينی شده و محصوالت کليدی موضوع که توسط)ADB(حمايت ميشود   

  
 در )ADB( اينرا تامين خواهد نمود که تمام فعاليتهای )ADB(، ).٦٫١ الف چوکات(يق استفاده ی رهنمون هایاز طر .٨١

  .افغانستان مبارزه با مواد مخدر را بيشتر موثرانه در ميان بگذارد
  

g.   ارتباطات در نتايجCPSو ديگر موضوعات   
  
 شناخته )ANDS(قسميکه در .  ارتباط داردCPSبه کسب تمام نتايج تالشهای موفقانه برای مبارزه با موادمخدر، مستقيمًا  .٨٢

  .اجتماعی، ضروری است-شده است، تالشها برای مبارزه با مواد مخدر برای انکشاف سريع و دوامدار اقتصادی
  

h.  ناحيه های مشخص کننده برای مداخله  
  
ير اند، خواسته خواهد شد تا اينرا ارزيابی کنند  درگ)ADB( که در طرح فعاليت های کمک شده توسط )ADB(ازمامورين  .٨٣

به جريان انداختن مبارزه با موادمخدر و معيشت های . که آيا مبارزه با مواد مخدر به فعاليت های برنامه ريزی شده مربوط ميشود
  . توجه مشخص صورت خواهد گرفت)ADB(بديل، در فعاليتهای مديريت منابع زراعتی و طبيعی 

  
i.  بررسیميکانيزم   

  
ماموريت باشنده، مروری بر چارچوب های برنامه و طرح و بررسی پروژه خواهد نمود، تا اينرا تامين نمايد  که آنها  .٨٤

پيشرفت به جريان انداختن مبارزه ). ٦٫١ الف  چوکات(مسايل مبارزه  با مواد مخدر را بصورت واضح و اساسی، در ميان ميگذارند 
  .، بررسی خواهد شدCPSبخش بررسی جاری اجرای با مواد مخدر، منحيث يک 
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  لست بررسی آزمايش مبارزه با مواد مخدر  :٦٫١ الف  چوکات
  

 تمام فعاليت های خود، هردو عمليات و کارهای تحليلی و مشورتی،  را در افغانستان آزمايش )ADB(با استفاده از هشت سوال ذيل، 
به های مبارزه با مواد مخدر بصورت باقاعده برخورد صورت گرفته و آنها به تالشها بر ضد خواهد کرد، تا اينرا تامين نمايد که با جن

  .مواد مخدر، بيشترين کمک خود را ميکنند
  
چطور اين فعاليت به تمام نفوس و مناطق مورد هدف، ميرسد؟ سطح مشترک آن با اقتصاد خشخاش، با در نظرداشت نفوس  .١

اليت های تصورشده؛ وهدف قرار دادن، زمان سنجی، و موقعيتهای جعرافيايی نسبت به توليد مورد هدف؛ داليل کشت؛ انواع فع
  خشخاش، چيست؟

  
آيا اين فعاليت، حکومت داری و نهاد سازی را ترويج ميدهد؟ آيا اين فعاليت،  برموضوع مواد مخدر ميان دولت و مردم تا  .٢

دربخش نظارت اين فعاليت، آيا جای برای انتقال معلومات، فراهم سازی  تعليم، حد امکان، فعل و انفعال مسؤالنه را بوجود مياورد؟ 
  و درگيرشدن در يک مکالمه درمورد مواد مخدر، وجود دارد؟ چه ميتوان کرد تا تاثير را بر نظارت بهتر ساخت؟

  
کند تا سطح زندگی را در آيا بصورت عموم، کدام تاثيری بر سطح زندگی و معيشت وجود دارد؟ آيا اين فعاليت کمک مي  .٣

مناطق توليد کننده ی مواد مخدر يا مناطق آسيب پذير، بهبود ببخشد؟ چه ميتوان کرد تا تاثير را بر سطح زندگی افزود؟ آيا اين فعاليت 
  با تالشهای ديگر انکشافی هماهنگ شده، تا جذابيت فعاليت مشروع را نسبت به توليد خشخاش بيافزايد؟

  
ستقيم بر نفوس مورد هدف، وجود دارد؟ آيا عناصر اين فعاليت محتمل است که مستقيمًا بر خانواده های واقعی آيا تاثيرات م  .٤

و بالقوه ی توليد کننده ی موادمخدر تاثير کند، و آيا اين عناصر وفق داده شده اند تا شانس های ازدياد هزينه ی فرصت کشت خشخاش 
   ياک فراهم سازد؟ چطور تاثيرات مستقيم ميتواند بهينه شود؟را به حد اعظم برساند و يک بديلی به تر

آيا کدام مورد برای هدف قراردادن مناطق وخانواده های واقعی توليد کننده ی ترياک يا مناطق وخانواده های که در خطر توليد آن 
ند، يا توسط تعديل عناصربرای درميان قرار دارند، توسط انتخاب مناطق پروژه، که ترياک را می کارند يا در خطرکشت آن قرار دار

   يا ممکن شوند، وجود دارد؟-گذاشتن سيستم های توليدی کسانی که درگيراقتصاد ترياک اند
  
آيا خطر کدام ضرر وجود دارد؟ آيا کدام خطری وجود دارد، که اين فعاليت ممکن توليد مواد مخدر را ترويج دهد     .٥

 آيا مداخالت ميتواند با ابتکارات ديگر زمان سنجی شده، هدف قرار داده شده، و هماهنگ شود وچطور ميتوان آن خطر را اداره کرد؟
  تا اين خطر را کم بسازد؟

  
آيا بررسی، ارزيابی، و گزارش دهی نتايج را تصرف ميکنند؟ چطورکدام کمک موافقت شده ی اين فعاليت به اهداف ملی   .٦

 شد؟ چطور ميتواند يک فهم حرکت از معيشت های نامشروع بسوی معيشت های کنترول مواد مخدر، بررسی و ارزيابی خواهد
مشروع استفاده شود، تا هر دو عمليات و پاليسی را با کيفيت بسازد؟ چطور کدام خطرظاهرشونده، تصرف شده و گزارش داده خواهد 

  شد؟
  
ميکند؟ تاچه حد اين فعاليت در کاهش و باآلخره بصورت کل، آيا اين فعاليت به تالش مبارزه با مواد مخدر افغانستان کمک   .٧

  محوه مشکل ترياک کمک ميکند؟
  
آيا تاثيرات بيشتر را ميتوان ازطريق اين فعاليت بدست آورد؟ چه راه حل ها خواهد توانست که کمک اين فعاليت را در   .٨

 خواهد آمد، و کدام تغييرات عملياتی، الزم خواهد مبارزه ی افغانستان با مواد مخدر، ازدياد بخشد؟ به کدام قيمت آن تاثيرات بدست
  بود؟

  
  

برخورد با مشکل ترياک در عمليات بانک جهانی . ٢٠٠٦. بانک جهانی. داخلی بانک جهان درست شده است" يادداشت رهنمونی"از يک : منبع
يو ِان ُاو "ارتمنت انکشاف بين المللی بريتانيا، و ، ديپ)ADB(شرکای ديگر انکشافی، بشمول . ٧-٦. واشنگتن، ص. دريادداشت رهنمونی افغانستان

موافقت نموده اند تا لست بررسی مبارزه با مواد مخدر را استفاده نمايند تا مبارزه با مواد مخدر را در فعاليت های برنامه ی شان در " دی سی
  .افغانستان بهتر درجريان بياندازند
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   و انکشافدرجن  .٢
  

  a. ضوعمسايل کليدی درمو  
  
وضع اجتماعی شان . سوابق قابل دسترس نشان ميدهد که زنان افغانستان در ميان محرومترين باشندگان جهان استند      .٨٥

باوجود سخنرانی های قابل توجه . پايين است، که اين محروميت شان را دايمی نموده و آنها را از فرصت های ابرازی خارج ميسازد
 از نگاه جندرمسايل . ان اخراج رژيم طالبان، پيشرفت حقيقی بسوی مساوات زنان محدود بوده استدر مورد پيشرفت زنان  از زم

سياسی حساس باقی مانده است، و اين بصورت وسيع باور شده است که مزايای زنان از انکشاف کلی يا از کمک که بسوی مردان 
  . مشخص نمودن آينده ی خودرا دارندهدف قرار داده شده، خواهد چکيد يا اينکه زنان مسئوليت دفاع و

  
  :شاخص های اجتماعی و صحی زنان و دختران افغان خيلی ضعيف است   .٨٦
  

)i.(  پايين تر از مردان افغان و پايين ترين در ميان تمام کشور های آسيايی و ٢٤ سال است،٤٤حد اکثراوسط سن زنان 
  وعی را تشکيل ميدهد؛ نفوس مجم٤٨% نفوس زنان افغانستان چيزی اضافه تر از -پاسفيک

)ii.( %نفوس سوءتغذی ميباشد، ولی بطور نا متناسب يک فيصدی بلند خانواده ها در ميان پايين ترين فيصدی ملت  ٧٠
  ٢٥که شديدًا فقير اند، و به کمبود گرفت حداقل انرژی روزمره مواجه اند، وجود دارد، که توسط زنان اداره ميشوند؛

)iii.( نسبت مرگ -ان ميباشد مگر خطرات بزرگ را به زندگی و سالمتی دربر داردتوليد مثل، کليد وضعيت و احترام زن 
، زنان دسترسی محدود به )يکی از بلندترين در جهان( زايش زنده ميباشد ١٠٠،٠٠٠ در هر١،٦٠٠ومير مادران 

  خدمات اساسی حفظ الصحه دارد، و يک کمبود جدی متخصصين صحی زن وجود دارد؛
)iv.( %در حضوريک مالزم ماهر صورت ٤٥٫٥%در خانه ها صورت ميگيرد، که فقط تمام زايش ها در کابل  ٥٣ 

 ٢٤ در ١٠% زنان در خانه می زايند، که کمتر از ٩٠% واليت، بيشتر از ٣٦ واليت از مجموع ٢٨ در -ميگيرد
  واليت کمک های تخصصی دارند؛

)v.(  زن افغان وجود دارد، رشد  طفل زنده در هر ٦٫٣ - جوانان صورت ميگيرد٢٨%جلوگيری از باروری فقط توسط
     است؛٢٫٥%نفوس ساالنه 

)vi.(  تقريبًا تمام زنان، در مناطق شهری و روستايی، درتصميم گيری، سفر، ترانسپورت و پول به منظوررفتار  جستجوی
  پرستاری، بر مردان متکی اند،که اين مردان اغلبًا از ضروريات مشخص صحت تناسلی زنان ناآگاه يا بی عالقه اند؛

)vii.( بازگشت کنندگان و افزايش در رفت و آمد های دوطرف سرحد، زنان افغان را در خطر امراضی که از  هجوم 
  ايدز، قرار ميدهد؛ و/طريق جنسی سرايت ميکنند، بشمول ِاچ آی وی

)viii.(  اطفال که هنوز ٤٠%باوجود که در تاريخ افغانستان حاال بيشتر اطفال به مکتب ميروند، دوی بر سه حصه ی 
   ٤٣٫٢%سال، به مقايسه ی ١٥ نام نکرده اند، دختران ميباشند، و سواد نسوان در ميان گروه باالتر از درمکاتب ثبت
  . است١٤٫١%مردان، فقط 

  
  .زنان فرصت های کم برای بهبود زندگی شان و کمک در رشد اقتصاد ملی دارند  .٨٧
  

)i.( فوس، دسترسی دوامدار به منابع  ن٤٠%فقط . نقش زنان شامل جمع آوری روزمره ی آب و مواد سوخت ميباشد
  . انرژی خانه ها سنتی است، که بيشتر از سه ربع آن چوب ميباشد٩٧%بهبود يافته ی آب دارند، در حاليکه 

)ii.(  اشتراک اقتصادی، بخصصوص در زراعت و مالداری روستايی، توسط زنان صورت ٣٠%باوجوديکه حدود 
گرفته، اين عمدتًا در سکتور غير رسمی ميباشد ، جای که زحمت شان شناسايی و حساب نگرديده، اغلبًا به پول مبدل 

سته به خدمات صحی، تعليمی و اجتماعی کار عامه برای زنان عمدتًا واب. نشده، و هميشه کم پاداش گرفته شده است
  .ميباشد، باوجوديکه زنان بطور بسيار ُکند ، در قانون، تجارت، و سکتورهای خدماتی، بسيج ميشوند

)iii.( است، ٢٦٫٤% سال، ١٨پايين ترين ميزان واليتی ازدواج قبل از . توليد مثل، بر کمک های بارآور، فضيلت ميگيرد 
  .ور ميباشد، در يک سوم کش٥٠%اما بيشتر از 

)iv.(  باوجود ضمانت های قانون اساسی در مورد مساوات در برابر قانون، مطالعات در چهار مرکز روستايی نشان داده
سيستم های رسمی و . است که فقط يک دسته ی کوچک زنان، به مشورت قانونی نسوان دسترسی داشته است

در . تهای خشن و تبعيضی را وضع نموده اندغيررسمی قانونی بر تخلفات حقيقی يا مشاهده شده ی زنان، قضاو
  .مباحثات قانونی، زنان ندرتًا  ملکيت، کنترول، يا محصوالت زمين يا ديگر سرمايه های خود را، حفظ ميکنند

                                                 
جمهوری اسالمی افغانستان و برنامه ی . تان ميباشد انکشاف ملی مردم افغانس٢٠٠٤ مگر اينکه بطورديگر يادداشت شود،  داده ها از گزارش سال ٢٤

  .٣٠٨-٣٠١. ص. کابل.   امنيت با  چالش ها و مسؤليت های ارزش بشری٢٠٠٤گزارش انکشاف ملی مردم سال . ٢٠٠٤. انکشافی ملل متحد 
ی خطر و آسيب پذيری ملی، سال ارزياب. ٢٠٠٧سال . وزارت احيا و انکشاف دهات و دفتر احصاييه ی مرکزی. جمهوری اسالمی افغانستان ٢٥

  .٦٨. ص. کابل. ٢٠٠٥
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قسميکه تحت ( و کارفرمايی به سطح قريه٢٦باوجود پيشرفت قابل توجه اشتراک سياسی زنان در انتخابات ها، پارلمان،  .٨٨
بخاطر عدم تحصيل شان، تعداد کم زنان . ، زنان افغانستان عمدتًا يک نيمه ی خاموش نفوس باقی مانده است) الزم استقانون اساسی

باوجوديکه چندين نهاد زنان تاسيس . برای خدمات کشوری به سطح بلند، شايسته اند، که درنتيجه، تاثير زنان ضعيف باقی مانده است
  .ای بهبود شامل سازی زنان، در يک سطح ابتدايی باقی مانده استشده است، مدافعه و تالشهای عام بر

  
مطالعات نشان ميدهد که زنان در . اکثرزنان بخاطر سنت های بوجود آمده ی انزوای زن، در فاميل های شان قيد اند  .٨٩

تماعی، قانونی، طبی، يا معرض خشونت قرار دارند که برای آن دسترسی های بسيار محدود به مواظبت يا مشوره های محافظتی اج
  .اقتصادی وجود دارد

  
اشتراک ازدياديافته ی زنان افغانستان درهمه جنبه های زندگی اجتماعی، تنها يک مًسله ی اجرای حقوق ، بهبود ميزان   .٩٠

نکشاف ملی و کاهش زنده ماندن ، يا بلندبرد توان بشری شان، نيست؛ اين اشتراک همچنان حياتی است اگر زنان ميخواهند کامًال به ا
  .فقر کلی، کمک کنند

  
b.  چارچوب حکومت برای پاليسی و برنامه ريزی موضوع  

  
فرسنگهای قابل توجه اين . ، حکومت تعهد نموده تا حقوق بشر بين المللی را بشمول حقوق زنان، تقويت نمايد٢٠٠١از سال   .٩١

  :چيزها را دربر داشته است
  

)i.( مورد محوه تمام اشکال تبعيض عليه زنان رسيدگی بدون استثنا، به پيمان در ) هرچند، يک گزارش نخست قرار است
  ؛)که توليد شود، و وظايف دولت تحت اين پيمان در تالشهای برنامه ريزی ملی، آگاهانه درنظر گرفته نشده است

)ii.( اشتراک اجتماعی، و-شمول ماده های مخصوص در حقوق قانونی، که مربوط به وضع پايين زنان، فرصت اقتصادی 
   ميشود؛٢٠٠٤سياسی در قانون اساسی سال 

)iii.(  پذيرش اهداف انکشافی پانزده ساله)ی در جندر، با اهداف مشخص افغانستان، بشمول محوه اختالفات )ِام دی جی
، تا ٣٠%تمام سطوح تعليم، افزايش اشتراک نسوان در بخش های منتخب و تعيين شده در تمام سطوح حکومت به 

 و کامًال تا سال ٢٠١٥ تا سال ٥٠%ی در دسترسی به عدالت به جندردر اختالفات ، وکاهش ٢٠٢٠سال
" غير محتمل"قابل تحقق اند، ديگران شان به حيث " بصورت بالقوه"هرچند، در حاليکه بعضی از اين اهداف (٢٠٢٠

  ؛)شمرده شده اند
)iv.(  که حکومت "توافقنامه ی افغانستان"پذيرش ،)اينرا بشناسند که حقوق و "ميسازد، تا را متعهد ) و جامعه ی جهانی

  ؛ و"مسئوليت های زنان و مردان در تمام پاليسی ها و برنامه ها برابر اند
)v.(  ی منحيث يک موضوع ميان بر کليدی در جندرشمول مساوات)ANDS( با يک رويکرد سه شاخه تا  ،)تمام ) الف

اشتراک و رهبريت ) پ(ن را انکشاف داده، و اهميت بشری ز) ب(اشکال تبعيض را بر عليه زنان محوه نموده، 
  .کامل زنان را در تمام جنبه های زندگی در افغانستان، تامين نمايد

  
ميباشد، که در نيمه ی سال ) NAPWA(ی، برنامه ی عمل ملی برای زنان افغانستان جندرسند کليدی برای مساوات   .٩٢

امور زنان وکمک وجه انکشافی ملل متحد برای زنان  که توسط وزارت )NAPWA(.  توسط حکومت تصويب شد٢٠٠٨
)UNIFEM(انکشاف يافته است، يک مجموعه ی گسترده ی اهداف، مقاصد و شاخص های مختص به سکتور را فراهم ميکند ، .

  صورت گرفته، حرکت بسوی)ANDS( در استراتيژی های سکتور جندرباوجوديکه تالشها برای به جريان انداختن اهداف مشخص 
 هيچ ميکانيزم (NAPWA)عالوتًا، . اين اهداف به تعهد که نسبت به گذشته بيشترسطح بلند داشته باشد، ضرورت خواهد داشت

مستقل وجهی ندارد، که اين کار، انجام آنرا همان قدر بر وجه خارجی متکی ميسازد، که پذيرش و تعهد عملی ساختن آن توسط 
   .حکومت به وجه خارجی متکی است

  
c.  دابير نهادی و ظرفيت حکومتت  

  
 و پيشرفت زنان، جندرهنگاميکه نهاد های دولتی دستورداد تا تشکيل پاليسی و استراتيژی بين وزارتی را در مورد مساوات   .٩٣

وزارت امور زنان در سراسر افغانستان ديپارتمنت های واليتی . رهبری ، هماهنگ و بررسی کند، وزارت امور زنان نجات يافت
که توسط تمويل کنندگان، وجه آن آماده شده، خدمات را " مراکز انکشاف زنان "٢٠د، که اکثر شان از طريق ارتباطات با بيش از دار

وزارت زراعت، آبياری، و مالداری؛ وزارت تجارت؛ وزارت امور خارجه؛ وزارت ماليه؛ ( يکتعداد از وزارت ها.  انجام ميدهند
چنين بخشها . ی را در برنامه های وزارت، کمک کندجندر را تاسيس نموده تا ترويج پاسخدهی "یجندربخش های ) "وزارت داخله

 بين وزارتی، که تحت رهبری وزارت امور زنان ميباشد، ارتباط جندربخاطر اينکه در سطح پاليسی، از طريق بخش هدايت کننده ی 
                                                 

  . آن زنان بودند٩١ عضو، ٣٥١ باز شد، از جمله ٢٠٠٥ هنگاميکه شورای ملی جديدًا انتخاب شده، در ماه دسمبر سال٢٦
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 گرفته است، اغلبًا ارتبطات و تعهدات ضعيف، بواسطه ی تغييرات در حاليکه يک اندازه پيشرفت صورت. پيدا کنند، ساخته شده اند
، از جندرمکرر در رهبريت وزارت امور زنان و اشتراک مقامات پايين رتبه، بدون اجازه ی تصميم گيری در بخش رهبری کننده ی 

   .بين رفته اند
  
ر مبنای جنس نسبت به دانش تخصصی، و قسمًا  ، قسمًا بخاطر گمارش زنان بجندرظرفيت کلی برای به جريان انداختن  .٩٤

 چه معنا دارد، جندراکثر اين مخالفت از کمبود فهم در باره ی اينکه . بخاطر مخالفت در نهاد ها و اجتماع، ضعيف باقی مانده است
مانا اعتبار از بين رونده يک مانع خاص ه.  را می توان انجام داد، بوجود آمده استجندرچرا مهم است، يا چطور به جريان انداختن 

کمک های ظرفيت سازی دراز مدت، توسط چندين آژانس، بهبود قابل ديد بسيار کم را در عملکرد . ی خود وزارت امور زنان است
عالوتًا، سوء تفاهم مداوم وجود دارد که . مسئوليت های پاليسی کليدی ، استراتيژی، هماهنگی، و بررسی اش، به ثمر رسانده است

   .ت امورزنان مسؤليت انحصاری يا عمده را برای حل تمام مشکالت زنان افغانستان،  بعهده داردوزار
  

d.   ی و انکشافی جندرتجربه ی)ADB(   
  
  : در افغانستان، شامل چيزهای ذيل ميشودجندر در به جريان انداختن )ADB(درس های تجربه ی  .٩٥
  

)i.(  توسط تعهدات عالی ترين سطح ، تکميل شود؛ بايد با شدت و بصورت باقاعدهجندردرون داد      
)ii.(  ی، يک شرط الزم است، بخصوص برای تحليل و به جريان انداختن جندرظرفيت سازی نهادی، برای هر کار) اين

  ؛)، وزارت خانه ها ، و شرکا، ِاعمال ميشود)ADB(ماموريت باشنده ی "به 
)iii.( ؛.نتقال مهارتها به همتا های ملی، ضرورت داردظرفيت سازی به مهارت اوليه ی بين المللی، همراه با ا  
)iv.(  ظرفيت سازی بايد بصورت عملی بر کار سکتور متمرکز ساخته شده، و مشخصًا طرح شود، بسته آموزش

  ، اغلبًا نتايج يا تاثير محدود دارد؛"جنسی"
)v.( مور زنان شريک مداخالت، بايد توسط نهادهای سکتور تصاحب شود، و معلومات درمورد تمام مراحل، با وزارت ا

   ساخته شود؛
)vi.(  نقش پاليسی و استراتيژی وزارت امور زنان، در هردو سطح مرکزی و واليتی، بايد که از نقش غير اجرايی اش

  جدا شود؛ و
)vii.(  تجربه ی)ADB( نشان ميدهد که پروژه های زيربنايی  )درصورتيکه تالش متمرکز برای )مثل، انرژی يا آب ،

به زنان و تخفيف تاثيرات منفی امکان پذير، صورت بگيرد، ميتواند فوايد مهم مربوط فراهم سازی فوايد غيرمستقيم 
  ٢٧. را فراهم سازدجندربه 

  
e.   و انکشافجندرنقش شرکای ديگر انکشافی در   

  
بًا  گرا را، باوجوديکه عمومًا در يک چارچوب منسجم قرار نداشته و اغلجندراکثر آژانس های انکشافی بعضی ابتکارات   .٩٦

همکاری و هماهنگی ضعيف هنوز موانع عمده بوده، و بخصوص، معرفت مداخالت . بدون نتايج قابل اندازه ميباشند، انجام ميدهند
آژانس های که تجربه ی مربوط به انکشاف پاليسی و تقويت نهادی، . واليتی را در عدم حضور فعال نماينده ی محلی، ممانعت ميکند

  :ی را دارا اند شامل ذيل اندجندر اقتصادی، و ظرفيت سازی روند های اجتماعی، تقويت
  

)i.(  آژانس همکاری بين المللی جاپان)يونيِفم"، و )يو ِان دی پی(، بنياد آسيايی، برنامه ی انکشافی ملل متحد )جايکا "
 کمک های تخصص يافته ی شان را به ظرفيت سازی در وزارت امور زنان، بشمول کمک های مربوط به پاليسی،

  فراهم نموده اند؛
)ii.( )UNDP( ی را به مامورين جندر در ساخت ظرفيت مامورين وزارت امور زنان کمک نموده تا ايشان آموزشهای

  دولتی فراهم سازند؛
)iii.( "از طريق" همکاری انکشافی جرمنی "Deutsche Gesellschaft fur Technische 

Zusammenarbeit" (GTZ)  را در جندرک نموده است، تا تحليل ی را کمجندريک راهنمای بودجه ريزی 
  تشکيل بودجه های حکومت و تخصيص منابع، بهبود ببخشد؛

)iv.(  برنامه ی ملل متحد برای جابجايی مردم ، يکجا با چند شريک برنامه ی همبستگی ملی")آژانس برای "افغان ايد ،
 "اوکسفام"بين المللی، ، کميته ی محافظت (DACAAR) "داکار"، (CARE) "ِکَير"همکاری فنی و انکشافی، 

(Oxfam)تجربه ی درست روندهای انکشاف اجتماعی را داشته، و نمونه های جالب و ) ، آسودگی بين المللی
مختلف را برای همکاری زنان، انکشاف اقتصادی، پس اندازها وسرمايه گذاری کوچک، تعليم غير رسمی و آگاهی 

  دهی، انکشاف داده اند؛
                                                 

٢٧  "ADB ." ١٤-١٣. ص. مانيال.  و انکشافندربررسی اجرای پالسی برای ج . ٢٠٠٦سال.  
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)v.( "تقويت اقتصادی زنان، با يک تمرکز قوی بر آنانيکه شديدًا فقير اند، نگران است؛عمدتًا درمورد " جايکا  
)vi.(  سازمان غذايی و زراعتی ملل متحد يک نمونه ی جالب تقويت اقتصادی زنان را در زراعت و مالداری، دارد و

  بانک جهانی درحال انکشاف يک برنامه ی جديد در عين سکتورها ميباشد؛
)vii.( مات پروژه، تجربه ی خاص را در يکی ساختن زنان باعناصر اجرايی پروژه های سرک دفتر ملل متحد برای خد

  دارد؛ و
)viii.( )GTz( و (CARE) تجارب انرژی تجديد شدنی را دارند، که زنان را در مناطق روستايی دربر دارد.  

  
f.   نتايج پيش بينی شده و محصوالت کليدی که توسط)ADB(حمايت ميشود   

  
٩٧.  ADBرا در سراسر فعاليتهای برنامه ی خود کمک خواهد کرد و تالشهای بزرگ را انجام خواهد جندرتن  به جريان انداخ 

و در وزارت های کليدی " ماموريت باشنده"نتايج کليدی، ظرفيت ازدياد يافته ی مامورين در . داد تا اشتراک زنان را وسعت دهد
 منحيث شرکای با )ADB(زنان درسراسر انکشاف مداخالت . اندازدی را در کار سکتور به جريان جندرخواهد بود، تا مساوات 

 تالشهای خودرا متمرکز نموده است، مساوات )ADB(ارزش، بصورت معمول شامل ساخته خواهند شد، و وزارتخانه ها، جای که 
الشهای به جريان انداختن، اين پيش بينی شده است که ت. ی بزرگتر را در ساختار، فرصت ها و برنامه ها، نشان خواهند دادجندر

و احتماًال (فوايد مخصوص برای زنان در ارتباط با زراعت و انرژی . ، بلند خواهد برد)ADB(وضع زنان را در مداخالت سکتور 
  .، تصور شده است، که در ايجاد شغل، کاهش فقر، و رشد کلی اقتصادی، کمک خواهد کرد)ترانسپورت

  
g.   ارتباطات در نتايجCPSر موضوعات و ديگ  

  
. ، يک مًسله ی مديريت پروژه ی باکيفيت ميباشد، زيرا که به انکشاف اجتماعی فراگير، کمک ميکندجندربه جريان انداختن   .٩٨

  .به جريان انداختن، اشتراک زنان و همچنان مردان را در کنترول تمام سکتورها و عمليات ها، و نفع گيری از آنها، بلند خواهد برد
  

h.   های مشخص کننده برای مداخلهناحيه  
  
٩٩.  ADB به قسم بخش از تالشهايش برای به جريان انداختن، کوشش نهايی خود را خواهد نمود تا اينرا تامين نمايد که ،

همچنان تالشها برای اينکه عادت عام رفتار با زنان منحيث . ضروريات و عاليق زنان و مردان، واضحًا در نظر گرفته شده است
جهول را، به برخورد پويش گرايانه زنان منحيث مشترکين کامل در تصميم گيری در تمام فعاليتهای انکشافی، تغييرشکل بدهد، ذينفع م

  .صورت خواهد گرفت
  

i.  ميکانيزم های بررسی  
  

١٠٠.  ADB با وزارت ها و شرکای اجرايی، همکاری خواهد نمود، تا انجام مداخالت را که وجه آن از سوی )ADB(ه شده  آماد
پيشرفت در به . ی سکتور، بررسی کندجندر و معيار های )ANDS(و بر زنان هدف قرار داده شده، و همچنان کمک شان را به 

، به شمول سوابق پخش شده در مورد تمام CPS، در ميکانيزم های معمول بررسی CPS در سراسر اجرای جندرجريان انداختن 
  .هد شدفعاليت های تصميم گيری، جاداده خوا

  
 ٢٨ حکومت داری  .٣ 

  
  a. مسايل کليدی در موضوع   

  
حکومت داری در  ، حکومت، و ديگر شرکای انکشافی، بعهده گرفته شده بود، جنبه های)ADB(يکتعداد مطالعاتی که توسط   .١٠١

  . شده است مسايل کليدی که از طريق اين مطالعات شناخته شده، در ذيل خالصه٢٩.افغانستان را ارزيابی کرده است

                                                 
طريقه ی که در آن قدرت، در مديريت منابع اقتصادی "... ، حکومت داری را چنين تعريف ميکند )ADB( ١٩٩٥پاليسی حکومت داری سال  ٢٨

جوابگويی، " پاليسی، عناصر عمده ی حکومت داری خوب را شناخت که اين چيز ها است." واجتماعی يک کشور، بخاطر انکشاف، استفاده ميشود
برنامه ی دوم حکومت داری و مبارزه . مانيال. مديريت انکشاف درست: حکومت داری. ١٩٩٥ سال. )ADB(. پيش بينی پذيری، اشتراک و شفافيت

تهيه و انجام خدمات و آماد، و مبارزه با  مديريت مالی مردم،: ، بر سه جنبه ی کلی حکومت داری متمرکز است"ای دی بی " ٢٠٠٦با فساد سال 
برنامه ی حکومت داری و مبارزه با . ٢٠٠٦ سال )ADB(.  و قضايی را در ميان نمگذاردفساد، و مسايل بزرگتر حاکميت قانون يا اصالحات عدلی

  . مانيال).٢ GACAP(فساد
يک استراتيژی برای امنيت، ): ٢٠١٣-٢٠٠٨ (١٣٩١-١٣٨٧استراتيژی انکشاف ملی افغانستان . ٢٠٠٨سال . جمهوری اسالمی افغانستان ٢٩

واشنگتن، دی سی؛ . اداره ی ماليه های عامه برای انکشاف: افغانستان. ٢٠٠٥سال . ؛ بانک جهانیکابل. حکومت داری، رشد اقتصادی و کاهش فقر
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توانايی کامل نهاد های دموکراتيکی، بشومل شورای ملی و شوراهای  واليتی، . تجربه ی محدود مقامات دموکراتيکی جديد  .١٠٢
نهاد های اسالمی،جامع ی مدنی، سکتور خصوصی، (ضرورت است تا شناخت فاعلين غير دولتی . تا هنوز درک نشده است

  .رکای حکومت، حتی زمانيکه آنها ديدگاه های بديل را حمايت ميکنند، وجود داشته باشدمنحيث ش) مطبوعات، و نهاد های علمی
  

دست آورد های قوی در نظم مالی، کنترول پول نقد، و شفافيت کامل، به ثبات اقتصاد کالن، کمک . مديريت مالی عامه  .١٠٣
ه ی مرکزی، و بهبود بررسی فعاليت های مالی جهت توسيع گسترده گی بودج. نموده، و مساعدت های خارجی را نگهداشته است

. ديگر، مثل دستگاه های اقتصادی دولتی، شهرداری ها، و مساعدت خارجی بيرون از بودجه ی مرکزی، به پيشرفت بيشتر نياز است
ا به سراسر استراتيژی های ضعيف سکتور، اولويت سازی ناکافی، و کمبود اطالعات در مورد نتايج، اختصاص دادن مناسب منابع ر

ضعف در تهيه ی خدمات و تدارکات، اطالعات ناکافی داده های مالی که به مدير . سکتور و همچنان به داخل آن، دشوار ساخته است
اين مشکالت، در . های زيربط داده ميشود، و تاخيرات اوليه در تاديه ی پول در بيرون ازکابل، مخارج عمومی را باز داشته است

ق مشخص توسط تمويل کنندگان در مورد مخارج پروژه های اجرا شده از سوی خارج وکمبود تحقق گرايی در شمار کنار کمبود سواب
  .بودجه های که به عموم قابل دسترس است، فاصله ميان توقعات مردم و انتقال واقعی خدمات، را بدتر ساخته است

  
دوره ی شکنجه های سياسی، يعنی هنگاميکه اکثرافغانهای که خدمات مدنی، پس از . کمبود مامورين شايسته و با انضباط  .١٠٤

بدون مالزمين مدنی شايسته و ماهر، حکومت . بسيار شايسته بودند، کشته ميشدند يا کشور را رها ميکردند، در حال ساخته شدن است
اکثر .  ادارات خود را اداره کندقادر نيست که کارکرد های اساسی انتقال خدمات خودرا موثرانه انجام بدهد، و نه قادر است که

مقياس معاشات . مالزمين مدنی هنوز نسبت به اينکه به اساس شايستگی استخدام شوند، از طريق  يک سيستم حمايتی استخدام ميشوند
  .مالزمين مدنی ناکافی است تا مامورين ماهر و شايسته را جذب، حفظ، يا برانگيزد و کمبود انگيزه به فساد می انجامد

  
چارچوب های تنظيمی که بسيار زياد . بيش از يک سوم مامورين وزارت ها در کابل مستقراند. مرکزيت بيش از حد  .١٠٥

اصالحات، همراه با منابع ازدياد داده شده ی بشری، . مرکزيت داده شده اند، فساد را بخاطرنياز به روند های غير عملی، حفظ ميکند
    . ولسوالی ها و ديپارتمنت های وزارت های زيربط،  بايد فراتر از مرکز، وسعت داده شودمالی و فزيکی، به واليات و ادارات

  
برای منطقی ساختن کارکرد های وزارات، جهت کاهش همپوشی و . کمبود تصميم گيری هماهنگ در سراسر حکومت  .١٠٦

ت، و خطوط مسئوليت ميان مقامات همچنان جهت تقويت ارتباطات، مواصال. واضح ساختن خطوط مسئوليت، نياز وجود دارد
هماهنگی بهتر پاليسی سازی و کارکرد های انتقال خدمات، سودمندی و مشروعيت حکومت . ولسوالی، واليتی و ملی، نياز وجود دارد
  .را در چشمان مردم، بهبود خواهد بخشيد

  
ولسوالی وزارت های زيربط، به مردم محلی ادارات و ديپارتمنت های واليتی و . جوابگويی مستقيم محدود، به مشتريان  .١٠٧

با انتخاب شورا های واليتی، يک فرصت برای بهبود ارتباط ميان مردم و آن ديپارتمنت های حکومت، که مسئول . جوابگو نيستند
قدرکافی هرچند، ادارت و ديپارتمنت های وزارت های زيربط بايد که صالحيت داشته و ب. انتقال خدمات محلی هستند، وجود دارد

  .کاردان باشند، تا اينرا تامين بتوانند که پاليسی سازی و انتقال خدمات، ضروريات و اولويت های مردم محل شانرا منعکس ميسازد
  

با وجود درجه ی بلند مرکزيت، اکثر ساختارهای اداری محلی و نيمه ملی، تحت . تصرف دولت توسط قدرتمندان نا مشروع  .١٠٨
قدرتمندان نامشروع درسدد اين اند که ماشين آالت دولت را جهت . مشروع و گروه های مسلح، باقی مانده استکنترول قدرتمندان نا

ازدياد منافع شان، با بسيج نمودن منابع بدست آمده بواسطه ی مواد مخدر و ديگر سکتور های اقتصادی غيرقانونی، که اينرا برايشان 
اکثر آنانيکه در . خته و به مقامات بيشتر ازمعاش شان رشوت بپردازد، استفاده کنندممکن ميسازد تا گروه های مسلح شخصی را سا

. نهاد های حکومت کار ميکنند، در حقيقت جز ساختار غيررسمی که سکتورهای غيرقانونی و غيررسمی را کنترول ميکند، ميباشند
بله کند، و نه انگيزه های آن با مقياس و اندازه ی سکتور حکومت داری رسمی، نميتواند که بصورت موثر با سکتور غير رسمی مقا

  .رشوت های که پيشنهاد ميشود، مطابقت دارد
  

b.  چارچوب حکومت برای پاليسی و برنامه ريزی موضوع  
  

هدف استراتيژيک برای اين ستون، تاسيس يک .  ميباشد)ANDS(حکومت داری خوب، يکی از سه ستون هسته ای   .١٠٩
 اساس قانون اساسی اسالمی باشد، است، جای که سه شاخه ی دولت بصورت موثر و جامع کار نموده، دموکراسی ثابت، که به

                                                                                                                                                             
مرکز مطالعات استراتيژيکی و بين المللی؛ : واشنگتن، دی سی. سنجش پيشرفت در افغانستان: نقطه ی زوال. ٢٠٠٧سال . پتيل، سيما و ستيَون راس

انکشاف يک چارچوب ظرفيت ملی برای خدمات عامه . ٢٠٠٧سال . صالحات اداری وخدمات مدنیجمهوری اسالمی افغانستان، کميسيون مستقل ا
ديپارتمنت بريتانيا برای انکشاف ). ADB(  انکشاف افغانستان پيشکش شد؛ و ٢٠٠٧که درجلسه ی ماه اپريل سال " صفحه ی بحث. "در افغانستان
يک شرح مراحل برای استراتيژی و :  مبارزه با فساد درافغانستان. ٢٠٠٧سال . ک جهانی، و بان"يو ِان او دی سی"، "يوِان دی پی"بين المللی، 

  .ماه فبروری. عمل
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حکومت قصد دارد تاحکومت داری خوب، و بهبود های . جوابگو دانسته شده، و حاکميت قانون و حقوق اساسی بشر را حمايت ميکنند
نهاد های حکومتی را در سطح مرکزی و نيمه ) ١(هداف حکومت برای کسب اين ا. قابل سنجش را در انتقال خدمات، فراهم سازد

روند های تقنينی ) ٢(ملی، تاسيس، اصالح و تقويه خواهد نمود، البته با يک تاکيد برشفافيت و مديريت مبتنی بر نتيجه ی شايسته؛ و 
  ٣٠ .را بشمول برگزاری انتخابات آزاد و شفاف، اصالح خواهد کرد

  
نهاد های عامه را به سطح مرکزی و نيمه ملی، جهت کسب بهبود های قابل سنجش در انتقال " تا اهداف حکومت اينست  .١١٠

 سوء استفاده از دفتر عامه جهت بهره ی - شناخته است که فساد)ANDS( ٣١.خدمات و حفظ حقوق همه ی افغان ها، تاسيس نمايد
اهش اعتبار مردم شده و مشروعيت نهاد های دولتی را  صالحيت و جوابگويی حکومت را ضعيف می نمايد، که اين باعث ک-شخصی

يک اداره ی دولتی را تاسيس نمايد که با صداقت و جوابگويی " اينست که، )ANDS(بناًء، يک هدف کليدی استراتيژيک . کم ميسازد
ی حاکميت قانون،  بيطرفی کار کند، تا يک محيط توانا ساز را برای انکشاف اقتصادی و اجتماعی، فراهم سازد،  و همچنان بر مبنا

در تصميم گيری های سياسی، مديريت مناسب منابع عامه، تهيه ی سيستم های اداری موثر، و درگيری فعال جامعه ی مدنی را تامين 
با  ()ANDS( همچنان اشاره ميکند که يک استراتيژی و شرح مراحل ملی مبارزه با فساد، که منحيث بخش از )ANDS("  ٣٢.کند

بلند بردن تعهد و رهبريت ) ١: (انکشاف يافته بود، به حمايت شماری از اهداف استراتيژيکی انجام خواهد يافت) )ADB(ی حمايت فن
به جريان انداختن ) ٣(افزايش آگاهی درمورد فساد و ارزيابی موثريت ميزان های مبارزه با فساد؛ ) ٢(مبارزه با فساد حکومت؛ 

تقويت اجرای مبارزه با فساد، که به قصد تقويت چارچوب قانونی برای )   ٤(و انکشاف ملی؛ مبارزه با فساد در اصالحات حکومت 
مبارزه با فساد و ساخت يک سيستم منسجم و کامل نهاد  های اجرايی، صورت گرفته است، البته جهت کمک به اجرای موثر پيمان 

 طوريکه توسط ٣٣.افزايش جوابگويی سياسی  )٦ (تجارت؛ وتقويت درستی ارتباطات سکتور عامه و ) ٥(ملل متحد بر ضد فساد، ؛ 
)ANDS( طرح ريزی شده است، حکومت قصد دارد که تالشهای مبارزه با مواد مخدرخود را از طريق نقاط اداری تکميلی وابسته 

   .به يکديگر، مديريت مالی، و اصالح قانونی، به جريان بياندازد
  

c.  ضوعتدابير نهادی و ظرفيت حکومت در مو  
  

تنظيمات خدمات مدنی جهت بکار انداختن قانون . قانون اساسی افغانستان بيناد را برای حکومت داری خوب، فراهم ميسازد  .١١١
برای ) آی ای آر سی ِاس سی(کميسيون مستقل اصالح اداری و خدمات مدنی . ، در حال تشکيل شدن است٢٠٠٥خدمات مدنی سال 

اصالح موفقانه، .  است، ولی ظرفيت آن برای انجام اصالح در سراسر چندين آژانس، محدود استانجام اصالح اداره ی عامه مسئول
همچنان اجرا، توسط مراجع سياسی، مقاومت از سوی منافع مقرره، تبديلی های . بر ابتکارات آژانس های منفرد اتکا خواهد کرد

  .نگی ناکافی، تحت فشار قرار داده شده استمکرر در مامورين ومشاورين کليدی، ضعف در خدمات مشورتی، و هماه
  

جهت برخورد با فساد، تاسيس شد، مگر به کمبود منابع ) چی آی ای ای سی(يک اداره ی مستقل مبارزه با مواد مخدر   .١١٢
ه فساد، و به دنبال يک بررسی وسيع مسئوليت های نهادی مربوط ب. اداره ای، فنی و مالی مواجه بود و بصورت عموم بی اعتبار بود

، حکومت يک دفتر عالی نظارت بر اجرای استراتيژی ٢٠٠٨تحت فشار قابل توجه از سوی شرکای انکشافی اش، درماه جوالی سال 
چون اين بخش جديد، هيچ منبع مالی نداشته و مامورين آموزش ديده ی بسيار کم دارد، يک مقدار . مبارزه با فساد را، تاسيس کرد

کاهش . رفت تا اينکه اين بخش قادر شود تا يک تقدم استوار و قاطع را بر موضوعات مربوط به فساد، بگيردوقت را خواهد در بر گ
فساد در افغانستان به يک بهبود در ظرفيت تمام سطوح حکومت و در ظرفيت نظارتی شورای ملی و شورا های واليتی، نياز خواهد 

  .داشت
  

d.   تجربه ی حکومت داری)ADB(  
  

شاخه ی .  بر ضرورت به انکشاف دولت، تاکيد داشته است)ADB(ن تاسيس دوباره ی عمليات در افغانستان، از زما  .١١٣
 مليون ، بمنظور ١٥٠$ و وام برنامه ی چندين سکتوری پس از جنگ آن به ارزش )ADB( مليونی ١٤٫٥$مساعدت فنی نخست 

برنامه ی اصالح اداره ی عامه و مديريت مالی را که به  يک وام )ADB(همچنان . ساختن ظرفيت بشری و نهادی، طرح شده بود
اين کمک براصالح پاليسی و انکشاف ظرفيت،  .٣٤خاطربهبود تشکيل پاليسی مالی، مديريت مالی، و اداره ی عامه، بود، تمويل کرد

                                                 
٣٠ ANDS)  ٦١.ص) ٣مرجع.   
٣١ ANDS) ٦٢. ص) ٣. مرجع.  
٣٢ ANDS) ١٤٧. ص) ٣. مرجع.  
٣٣ ANDS) ١٤٨-١٤٧. ، ص)٣. مرجع.  
٣٤  ADB .  مانيال . ای ظرفيت سازی بخاطر بازسازی و انکشافمساعدت فنی به جمهوری اسالمی افغانستان بر. ٢٠٠٢سال )TA ٣٨٧٤-

AFG( ؛)ADB .( گزارش و پيشنهاد ريس جمهور به هيات مديره در مورد يک وام پيشنهاد شده به جمهوری اسالمی افغانستان برای . ٢٠٠٢سال
مهور به هيات مديره در مورد يک وام و بخشش به گزارش و پيشنهاد ريس ج. ٢٠٠٥سال ). ADB(مانيال؛ . برنامه ی چندين سکتوری پس از جنگ

  .مانيال. جمهوری اسالمی افغانستان برای برنامه ی اصالح اداره ی عامه و مديريت مالی
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، بهبود سيستم مديريت )يتیديپارتمنت های مالی وال(جهت تقويت مديريت روند بودجه و مخارج عامه، موثر ساختن بيشتر مستوفيات 
  .مالی عامه، و کمک اصالحات خدمات مدنی، تمرکز داشت

  
 انکشاف ظرفيت را درسکتورهای زراعت، انرژی، و ترانسپورت، از طريق وام ها و مساعدت فنی )ADB(همچنان  .١١٤

مول انکشاف نظامنامه ها محاسبه ی ، و بش)پی آی يوز(وابسته، بشمول تمرکز بر بهبود مديريت مالی در بخشهای اجرايی پروژه 
  .مالی، و تقويت سيستم های تهيه و تدارکات، کمک کرد

  
  . در ذيل طرح ريزی شده است)ADB(دروس کليدی از تجربه ی  .١١٥

  
در حاليکه .  کمک دراز مدت برای ساخت ظرفيت نهادی، برای بهبود حکومت داری، مهم خواهد بود.انکشاف ظرفيت .١١٦

مثليکه، برنامه ها تشکيل شده است، قانون های جديد ( محصوالت را به ثمر رسانده است )ADB(ی انکشاف ظرفيت مساعدت تحنيک
، محصوالت طوريکه توسط ظرفيت بهبود يافته ی نهادی ميزان شده )تصويب شده است، و مامورين انفرادی آموزش داده شده است

پذير، مثل بخشهای مساعدت فنی دريک جريان ميان مدت، بايد در نظر گرفته انواع مساعدت های انعطاف . است، بهنه  ی فرعی اند
وزارت ها .  را قادر خواهند ساخت تا به ضروريات انکشاف ظرفيت، زمانيکه بر ميخزند، پاسخ بگويد)ADB(شود، چون اينها 

ازمان يافته، محدود شوند، تا تامين شود که هنوز مجددًا ساخته ميشوند، بناًء چنين ابتکارات بايد به نهاد های که از قبل تجديد س
  .ظرفيت نهادينه ميشود

  
جهت با دوام بودن بيشتر، کمک ها برای اصالح ادراه ی عامه بايد انتخابی بوده و در برنامه های . اصالح ادراه ی عامه .١١٧

 اداره ی عامه، بايد در نظر پروژه های مستقل برای اصالح.  يکجا شوند، بخصوص در زراعت و منابع طبيعی)ADB(سکتور 
  .گرفته نشوند

  
ظرفيت وزرات ماليه جهت بعهده گرفتن برنامه ريزی مالی، . مديريت مالی، تهيه و تدارکات، و مديريت قراردادهای عامه .١١٨

جای که ظرفيت پاليسی سازی مخارج، و آماده سازی بودجه، اساسًا بهبود يافته است، ولی توجه بيشتر بايد بر وزارت های زيربط، 
برای اجرای کارکرد های مديريت مالی عامه، بشمول تهيه و تدارکات و مديريت قرارداد ها هنوز به بهبود قابل توجه نياز دارند،  

کمک حاضر برای . تقويت سيستم های مديريت مالی عامه و تهيه و تدارکات، در کاهش فساد کمک خواهد کرد. متمرکز ساخته شود
مه، تهيه و تدارکات، و مديريت قرار دادها، بايد ادامه پيدا کند، مگر با يک تمرکز سنجيده شده ی بيشتر بر وزارت مديريت مالی عا

  .، شرکای کليدی اند)ADB(های که در اجرای برنامه های سکتور 
  

رکات، و کارکرد های در بهبود عملکرد مديريت مالی عامه، تهيه و تدا" پی آی يوز"ايجاد . ساختار های مديريت پروژه .١١٩
خود " پی آی يوز"هرچند، . مديريت قرارداد ها، در وزارت فوايد عامه، وزارت انرژی و آب، و وزارت معادن، کمک نموده است

مبدل شوند، که نگهداشت آن پر هزينه بوده، مالزمين مدنی بسيار کاری را از وزارت " وزارت های کوچک"مختار، ميتوانند که به 
ميتوانند به يک مانع به نهاد سازی ملی و " پی آی يوز"در نتيجه، . وده، و ميتوانند که تنفر ديگران را بوجود بياورندها بيرون نم

، بايد تالشهای آگاهانه جهت يکی سازی کارکرد )ADB(در جريان مرحله ی بعدی کمک . انکشاف ظرفيت دوامدار، مبدل گردند
  .ا، صورت بگيردبصورت کاملتر در وزارت ه" پی آی يو"های 

  
e.  نقش شرکای انکشافی ديگر در حکومت داری  

  
اکثر شرکای انکشافی کوشش ميکنند  تا حکومت داری را از طريق عمليات خود، بهبود ببخشند، مگر حکومت هنوز در  .١٢٠

ساختن تجارب و  نياز دارد تا مشارکت را با شرکای کليدی انکشافی جهت مشترک )ADB(. مورد موثريت اين کمک نگران است
 و بانک جهانی درمورد مديريت مالی عامه و تهيه وتدارکات، نزديکًا کار خواهد )DFID( خصوصًا با )ADB(. منابع، انکشاف دهد

، و بانک جهانی، در انکشاف يک روش مشترک "، يو ِان او دی سی)DFID( ،)UNDP( با )ADB(در مورد مسايل فساد، . نمود
 چنين ارزيابی )ADB(. ذيری به ارزيابی های فساد درسکتور های کليدی درگيری، همکاری نموده استجهت بعهده گرفتن آسيب پ

مساعدت فنی با درونداد های تمويل کنندگان ديگر . ها را برای سکتورهای گمرک، انرژی، و ترانسپورت سرک، کمک نموده است
  .، دقيقًا هماهنگ ساخته خواهد شد)ADB(در سکتور های برتر 

  
f.   نتايج پيش بينی شده و محصوالت کليدی که توسط)ADB(حمايت ميشود   

  
مديريت مالی عامه ی بهتر و تهيه وتدارکات بهتر در سطح ) ١(نتايج برنامه ريزی شده ی کليدی، اين ها خواهد بود   .١٢١

تر وزرات های زيربط و ظرفيت قوي )٢ (وزارت های زيربط و آژانس، در زراعت و آبياری، انرژی، و ترانسپورت سرک؛  و
     .آژانس ها جهت مبارزه با فساد از طريق ساختار های نهادی و سيستم های کشور
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g.   ارتباطات در نتايجCPSو ديگر موضوعات   
  

حکومت داری خوب برای تالشهای حکومت جهت کمک به کاهش فقر از طريق رشد قوی در زراعت و شغل های       .١٢٢
حفظ خواهد شد، مهم ) بشمول حقوق مالکيت(کومت، بهبود امنيت، و دادن اعتماد به مردم که حقوق شانروستايی، ساخت اعتبار ح

  .است
  

h.  ناحيه های مشخص کننده برای مداخله  
  

. وزارت های زيربط نياز دارند تا ظرفيت خود را جهت سرپرستی برنامه های سرمايه گذاری شان، تقويت ببخشند      .١٢٣
)ADB(مه ريزی و بودجه سازی، مديريت مالی، و تهيه وتدارکات را در مقام برق افغانستان  تقويت برنا)وزارت )دی ای بی ِاس ،

کمک برای مديريت مالی عامه و تهيه . زراعت، آبياری و مالداری، وزرات انرژی و آب، و وزارت فوايد عامه، کمک خواهد کرد
  . با فساد، بواسطه ی تقويت سيستم های کشور، کمک خواهد کردوتدارکات در اين وزارت ها و آژانس ها، جهت مبارزه

  
i.  ميکانيزم بررسی  

  
١٢٤.  )ADB( با وزارت های زيربط جهت بررسی اجرای فعاليت های برتر و پيشرفت در کسب  معيار ها، بشمول آنهای که در 

.، کمک خواهد کرد)ANDS(عملکرد  تالشهای حکومت را جهت بررسی )ADB(. وجود دارد، کار خواهد کرد .٦٫٤جدول الف 



  ٩٥
 

ضميمه 
 حکومت داری -موضوعچارچوب نتايج : ٦٫٤الف جدول  ٦

 
 CPSنتايج مربوط به  محصوالت در سطوح سکتوری

کمک های بانک انکشاف  خطرات
 آسيايی

  مراحل مهم سکتوری
بررسی شاخص ها، شاخص های 

 موقتی

/ نتايج سکتور فرعی
محصوالت سکتور های 

 کليدی

وديت فرصت ها و محد
 های کليدی

  
 مطابق به CPSنتايج 

 سکتور
اجرای خراب يا نا تکميل اصالح 
مديريت عامه، ممکن نتايج فعاليت 
های انکشاف ظرفيت را، منفی 

  بسازد
  

روشها و روند های جديديکه 
مربوط به اصالح مديريت عامه 
ميشود، ممکن با مخالفت مامورين 

  موجود، مقابل شود
  

نمايد تا منافع مقرره ممکن سعی 
تخفيف يافته يا از اصالحات 
مديريت مالی عامه، تهيه و 
تدارکات و مبارزه با فساد، فرار 

  .کند

  توليدات غير عاريه
  

مساعدت فنی به وزارت ماليه 
  و ديگر وزارت های کليدی

  
  توليدات سرمايه گذاری

  
مديريت مالی (حکومت داری

عامه، تهيه و تدارکات، مبارزه 
اليت پروژه که در فع) با فساد

به جريان انداخته " ای دی بی"
شده و توسط مساعدت فنی در 
وزارت ها، طوريکه الزم 

  است، کمک شده است
  

کمک برنامه ای طرح ريزی 
، که بر ٢٠١١شده ی سال 

مسايل مديريت منابع، متمرکز 
 است

  مقام برق افغانستان؛ وزارت یبرا
 وزرات ؛ی و مالدار،یاريزراعت، آب

  : عامهديو وزارت فوا و آب؛ یانرژ
  
 وزارت که قادر نيمامور •

 عامه ی مالتيري مدیاند که کارکرد ها
 ی و به وزارت هارنديرا بعهده بگ

 ی افتهي با کمک کاهش ربط،يز
   فرستاده شده اندن،يمشاور

  
 وزارت که قادر نيمامور •

 خدمات و آماد هي تهیاند که کارکرد ها
 ی و به وزارت هارنديرا  بعهده بگ

 ی افتهي با کمک کاهش ربط،يز
  فرستاده شده اندن،يمشاور

  
 وزارت که قادر نيمامور •

 قرارداد تيري مدیاند که کارکرد ها
  با کمک کاهش ند،يريها را بعهده بگ

    ني مشاوری افتهي
 

 ی به شرح مراحل سکتور براهمچنان
 و ترانسپورت ،یزراعت، انرژ
 ديسرک، مراجعه کن

 ی مديريت بهبود يافته
مالی، تهيه و تدارکات، و 
مديريت قرارداد ها، در 
مقام برق افغانستان؛ 
وزارت زراعت، آبياری، 
و مالداری؛ وزرات انرژی 
و آب؛ و وزارت فوايد 

  عامه
  

تهيه و اجرای برنامه های 
مديريتی خطر احتمالی 
فساد، در آژانس های 

 کليدی سکتور

  فرصت ها
  

زراعت، انرژی، و 
تور  سک-ترانسپورت سرک

ای دی "های درگيری کليدی 
 در بلند برد رشد -"بی

اقتصادی افغانستان يک نقش 
اجرای . بزرگ را ايفا ميکنتد

بهتر سرمايه گذاری های 
عامه دراين سکتور ها از 
طريق ساختار های حکومت 
داری موثرتر، تاثير حقيقی 

  خواهد داشُت
  

  محدوديت ها
  

تجديد کلی ماشن آالت 
. تحکومت، نا تکميل اس

بناًء، اگر چنين تغييرات، با 
اصالح در ساختار های 
اداری و جنبش های 
کارمندان همراه نباشد، تاثير 
مختص به سکتور اصالح 
حکومت داری ضعيف 

 .خواهد شد

سيستم ها و ميکانيزم 
های بهبود يافته که 
درآژانس های همتای 

تاسيس شده " ای دی بی"
اند، جهت کاهش فرصت 

  ها برای فساد
  
فاده ی موثرتر است

سرمايه ی عامه و 
مخارج برگردنده در 
آژانس های همتا جهت 

  بهبود جوابگويی
 

  
ADB =بانک انکشاف آسيايی  
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  انکشاف سکتور خصوصی  .٤ 
  

  مسايل کليدی.     الف  
  

فراهم  قانون اساسی، حکومت به سکتور خصوصی منحيث منبع عمده ی رشد اقتصادی، کاهش فقر، و ١٠به اساس ماده   .١٢٥
مفصًال ذکر ) ای ِان دی ِاس( ديدگاه انکشافی حکومت، قسميکه در استراتيژی انکشاف ملی افغانستان ٣٥.سازی شغل، نسبت ميدهد
 استراتيژی ٣٦".پاليسی ساز، تنظيم کننده، وقادرسازنده ی سکتور خصوصی ميبيند، نه منحيث رقيب آن"شده، حکومت را منحيث 

تالشها را جهت ) ١: (ر خصوصی و افزايش سرمايه گذاری های داخلی و خارجی اينست کهحکومت جهت تقويت انکشاف سکتو
ساحه را برای ) ٢(ساختن يک محيط توانا ساز قوی و ثابت، که يک سکتور خصوصی رقابتی را تشويق خواهد نمود، ادامه دهد، 

جهت ترويج سرمايه گذاری از سوی منابع داخلی، تالشها را ) ٣(سرمايه گذاری خصوصی در منابع طبيعی و زيربنا، وسعت دهد، و 
 با ايجاد يک محيط امن، که از نگاه سياسی ثابت بوده واز نگاه اقتصادی ٣٧.جماعت افغان، و سرمايه گذار های خارجی، تقويت نمايد

و عايدات عامه را کمک کننده باشد، حکومت توقع دارد تا سکتور خصوصی را قادر بسازد تا رشد نموده، شغل را بوجود آورده، 
  .خود را بدست بياورد) ِام دی جيز( ساله ی ١٥توليد کند که کشور را قادر خواهد ساخت تا اهداف انکشافی 

  
تجارت های کوچک و .  فعاليت های اقتصادی را تشکيل ميدهد٩٠%-٨٠%سکتور غير رسمی افغانستان بصورت تخمينی   .١٢٦

تی ميباشند و ناامنی، حاکميت قانون محدود در ملکيت و ديگر موضوعات، روند های شخصی کارفرمايی اقتصادی، درافغانستان سن
 شرکت ٣٨.ناموثر ثبت تجارت، رژيم ماليات، و عوامل ديگر، برضد اشکال تجارت های بازرگانی ايکه بيشتر رسمی شده اند، ميجنگد

 يا تکنالوژی، که صرفه جويی های مقياس يا های غير رسمی بصورت عام، کوچک وبدون سرمايه گذاری در دارايی های سودمند
بخاطر ناامنی حاضر، نسبتًا سرمايه گذاری های . يک حرکت را بسوی فعاليت های ارزش افزوده، اجازه خواهد داد، باقی می ماند

ارتباطات، مستقيم خارجی در افغانستان کم بوده است، و سرمايه گذاری های محدود که صورت گرفته، در چند سکتور اندک، مثل 
سرمايه گذاری بواسطه ی افغان های که در خارج زندگی .بانکداری، هوتل ها، نفت و گاز، و احتماًال معدن کاوی، جمع شده است

ميکنند، در برانگيختن يک اندازه رشد اقتصادی، کمک کرده است، مگر باز هم اين سرمايه گذاری ها بيشتر درسکتور های ساختمانی 
  . فقط سرمايه گذاری محدود صورت گرفته است- و ايجاد شغل-توليدات يا فعاليت های ديگر ارزش افزودهوخدمات بوده، ودر 

  
  توليدات ١%سرمايه گذاری های خصوصی از . حکومت بمنظور بهبود محيط توانا ساز تجارت رسمی، اقدام نموده است  .١٢٧

، که )آيسا( يک آژانس حمايت ازسرمايه گذاری افغانستان .، افزايش يافته است٢٠٠٥ در سال ٤%، به ٢٠٠٣نا خالص در سال 
سهولت "تالشها جهت انکشاف نهاد های رسمی بازار مالی، بشول تاسيس . اختيار بهبود و تسهيل سرمايه گذاری را دارد، تاسيس شد

های دولتی، صورت  صدور جواز به بانک های شخصی بازرگانی، و تجارتی ساختن بانک ٣٩،"تضمين سرمايه گذاری افغانستان
پيشرفت محدود در اصالح بنگاه های تجارتی دولتی، و در تاسيس آژانس های نظارتی جهت نظارت سرمايه گذاری ها . گرفته است

  .در صنايع همگانی، صورت گرفته است
  

سپورت، يک اندازه پيشرفت در دسترسی به شبکه های ترانسپورتی بهبود يافته و اشتراک سکتور خصوصی در تران  .١٢٨
 کيلومترسرک، از جمله ١،٥٠٠عالوتًا، تقريبًا . ، چندين سرک اوليه، احيا يا ساخته شده است٢٠٠٢از سال . صورت گرفته است

 کيلومتر شبکه ی سرک ثانوی ملی، و جندين هزار کيلومتر سرکهای سومی، که سطح همه ی آن با سنگريزه فرش شده، ٤،٩٠٠
 تمام ترانسپورت الری توسط دولت اداره ميشد؛ اين سکتور حاال کامًال در دست متصدی های ،١٩٧٠در دهه ی  .بهبود يافته است
  .خصوصی است

  
  .فشار های کليدی جهت ازدياد انکشاف سکتور خصوصی قرار ذيل است  .١٢٩

  
نيتی باعث تسلط اعتماد محدود درمورد اينکه سرمايه گذاری ها ميتواند حفظ شود، وجود دارد و نگرانی های ام. ناامنی  .١٣٠

در يک محيط خطرناک، مشکل است که سرمايه گذاری در فعاليت های که عايدات زود توليد . تصميم گيری سرمايه گذارميشود
  .نميکنند، جذب شود

  

                                                 
شرکت های خصوصی را بر مبنای اقتصاد بازار   دولت سرمايه گذاری های ثابت خصوصی و" قانون اساسی افغانستان بيان ميکند که ١٠ ماده ی ٣٥

  ." حفظ ميکند و حفاظت شان را به اساس ماده های قانون، تضمين ميکندتشويق و
  .٧. ، صخالصه ی اجرايی، ) ٣. مرجع" (ای ِان دی ِاس "٣٦
  .٧٤. ، ص)٣. مرجع" (ای ِان دی ِاس" ٣٧
٣٨ ADB . ١٤٦. ص. (مانيال. چشم انداز انکشاف آسيايی. ٢٠٠٧سال.(  
٣٩  ADB وده است مليون سرمايه گذاری نم٥$ در اين سهولت .ADB . گزارش و پيشنهاد ريس جمهور به هيات مديره در مورد يک . ٢٠٠٤سال

  .٢٠٠٦سال . ADB. مانيال. سهولت تضمين سرمايه گذاری وام و تضمين به جمهوری اسالمی افغانستان برای
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بانک جهانی نشان ميدهد که مصارف " آب و هوای سرمايه گذاری"مطالعه ی . مصارف بلند معامالت برای انجام تجارت  .١٣١
اجرت های "در افغانستان پنج الی هشت چند نسبت به کشورهای همسايه زيادتر است، حاالنکه ) نحيث يک نسبت فروشاتم(امنيتی

  ٤٠ .در حدود چهار چند زيادتر است" غيررسمی
  

، )بخاطر سرکهای خراب و سهولت های خراب ميدان هوايی( افغانستان محاط با خشکه است و به بازارها.زير بنای خراب  .١٣٢
اين فشار ها با فساد و موانع اداری برای دسترسی به خدمات و انتقال اجناس، خدمات و مردم، . ، و آب، دسترسی محدود داردبرق

  .ترکيب ميشود
  

 جنگ های اخير، نهاد های رسمی و غيررسمی را که تهداب معامالت تجارتی را تقويت نموده وحق .نهاد های ضعيف  .١٣٣
قانون (همچنان همپوشی های در سيستم های عدلی، بشمول شرعيت . حفظ ميکند، ضعيف نموده استمالکيت را در اقتصاد بازار 

مردم بخاطر ترديد در اينکه آيا قادر خواهند بود که . ، و چارچوب قانون اساسی رسمی، وجود دارد)قانون سنتی(، شورا)اسالمی
اينکه زمين سرمايه ی بزرگ اکثر . يل اند که سرمايه گذاری نمايندقرارداد ها را اجرا کنند يا آيا حق مالکيت حفظ خواهد شد، بی م

سرمايه گذاران بالقوه ميباشد، و با درنظر داشت منازعات مکرر که برسر ملکيت زمين صورت ميگيرد، بهبود در سيستم های 
الی رسمی صورت خواهد تا زمانيکه حق مالکيت محفوظ است، پيشرفت کم در انکشاف م. مديريت زمين يک اولويت کليدی است

نهاد های ضعيف و حاکميت قانون محدود، به فساد های خورد و فساد های نهادی اجازه ميدهد، تا رشد کند، که اين کار . گرفت
  .انکشاف و اعتبار حکومت  را ضعيف ميسازد

  
راب، اوسط عمر پايين، و  بشمول تعليم و صحت خ-شاخص های افسرده کننده ی انکشاف بشری افغانستان. انکشاف بشری  .١٣٤

 بار آوری کارگر را  وهمچنان توان را برای افزايش های دوامدار در رقابتی بودن سرمايه گذاری های - جندرعدم مساوات 
    .خصوصی، ضعيف ميسازد

  
ت  زيربنای خراب، نهادهای ضعيف، و بی سوادی، از گردش تکنالوژی و اطالعا.گردش اطالعات و تکنالوژی محدود  .١٣٥

. درمورد فرصت های اقتصادی، جلوگيری ميکند، که اين کار فرصت های تجارت های افغان ها را جهت رقابت نمودن، کاهش ميدهد
   .کمبود سوابق اعتبار، نيز سرمايه گذاری را بازميدارد

  
b.  چارچوب پاليسی و برنامه ريزی حکومت  

  
توقع ميرود که نقاط عمده در زراعت، شرکت . ين رشد باشدديدگاه حکومت برای سکتور خصوصی اينست که بايد ماش  .١٣٦

يک هدف کليدی برای . های کوچک و متوسط و سکتور خدمات باشد، البته با اشتراک سکتور های خصوصی داخلی و خارجی
 سکتور خصوصی اينست که شغل های قانونی را، بخصوص درمناطق روستايی، در هردو معيشت های روستايی يعنی زراعتی و

، بيان نمود که به تاسيس يک محيط توانا ساز برای ٢٠٠٧يک مقاله ی پاليسی حکومت در ماه جون سال. غيرمزرعه ای، ايجاد کند
اصالح قوانين، مقررات، و روند های ) ١(اولويت بلند داد شده است، البته بشمول " توافقنامه افغانستان"سکتور خصوصی در 

تقويت تنظيمات مالی برای بانک ها ونهاد های مالی  )٣(  اقتصادی دولتی واصالح ثبت ملکيت ها؛زبين بردن بنگاه های) ٢(تجارتی؛ 
افزايش همکاری اقتصادی منطقه ای، بشمول اقدامات جهت کاهش مصارف ) ٥(ساختار مجدد بانک های دولتی؛ ) ٤(غيربانکی؛ 

کاهش ممانعت به انتقال نيروی کاری ) ٧(انرژی برق؛ و افزايش دسترسی به ) ٦(معامالت که با تجارت فرا مرزی وابسته است؛ 
  ٤١ .ماهر در منطقه

  
c.  تدابير نهادی و ظرفيت حکومت  

  
وزارت تجارت مسئول انکشاف استراتيژی های ملی، پاليسی ها و تقينی که مستقيمًا مربوط انکشاف سکتور خصوصی   .١٣٧

بمنظور " آيسا. "ط به اصالح بنگاه های اقتصادی دولت ميشود، ميباشدميشود، ميباشد، و وزارت ماليه مسئول پاليسی های که مربو
. برای سرمايه گذارانيکه با حکومت سروکار دارند، تاسيس شده بود" يک مرکزيکه تمام کارها درآن اجرا ميشود"فراهم ساختن 

 اين ضرورت را شناخته که )ANDS(. هرچند، اکثر آژانس ها و نهاد های حکومت، بر انکشاف سکتور خصوصی تاثير ميکنند
آژانس های حکومت بايد تهيه ی انرژی، ترانسپورت سرک، و انکشاف بشری را منحيث ضروريات برای ترفيع انکشاف سکتور 

به اصالحات سکتور و انکشاف . رفتار مقامات حکومتی در مقابل سکتور خصوصی بايد تغيير نمايد. خصوصی، بهبود ببخشند
ه حکومت در نقش خود منحيث توانا ساز، تسهيل کننده، و تنظيم کننده ی بيطرف انکشاف تجارت، موثر ظرفيت برای تامين اينک
  .است، ضرورت است

  
                                                 

  ).١٥. ص(واشنگتن، دی سی . آب و هوای سرمايه گذاری در افغانستان. ٢٠٠٥سال . بانک جهانی ٤٠
  .کابل. يک پالسی برای رشد و انکشاف سکتور خصوصی. ٢٠٠٧سال . مهوری اسالمی افغانستانج ٤١
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حکومت ضرورت را برای ابتکارات مبتنی بر وسعت، جهت موثر ساختن پاليسی های تنظيمی و ماليات و ساده ساختن   .١٣٨
برای کاهش بی انگيزه گی که با . رات کارفرمايی ، آنرا بکاهند، شناخته استروند های اداری، تا که حکومت نسبت به افزودن خط

حکومت همچنان ضرورت را برای بهبود تجارت و پاليسی ها و نهادهای سرمايه گذاری ، . آن تجارت ها مقابل اند، نياز وجود دارد
وليدات کارطلب و متمايل به صادرات را تسهيل حکومت قصد دارد که استراتيژی بهبود صادرات را انکشاف داده و ت. شناخته است

 نيز بر ضرورت جهت کاهش موانع )ANDS(. کند، البته همزمان با فراهم سازی انگيزه جهت متنوع سازی و ساختار مجدد اقتصاد
  .نهادی در مقابل همکاری اقتصادی منطقه ای، تاکيد دارد

  
d.   تجربه ی انکشاف سکتور خصوصی)ADB(  

  
 مليونی خود ٥$به انکشاف يک محيط توانا ساز، برای انکشاف سکتور خصوصی، از طريق سرمايه گذاری " ای دی بی  .١٣٩
 خود، ٢٠٠٦، و از طريق برنامه ی انکشاف سکتور خصوصی و بازارهای مالی سال "سهولت تضمين سرمايه گذاری افغانستان"در 

 مليون را در وام های سکتور خصوصی، ١٣٨٫١$، " دی بیديپارتمنت عمليات سکتور خصوصی ای"برعالوه، . کمک نموده است
  ٤٢.مشارکت در سرمايه، و ضمانت وام ها، برای هردو سکتوريعنی بانک داری و ارتباطات، فراهم نموده است

  
 کمبود کلی اعتبار و بيمه، سرمايه گذاری تجارتی را عمدتًا تحت فشار قرار داده) ١: (درس های کليدی اينها بوده است  .١٤٠

حکومت برای اداره ی سرمايه گذاری مستقيم خارجی، خصوصی سازی، و ديگر مسايل مربوطه، ظرفيت محدود دارد، و ) ٢(است؛ 
درنتيجه، اکثرسرمايه گذاری ها، بشمول بعضی سرمايه گذاری های که بسوی ) ٣(وزارت ها اغلبًا با قصد های مغاير کارميکنند؛ 

 شده اند؛ )ADB(ه يک سبک کمتر از شفاف اداره شده اند، بناًء مانع درگيری نهادهای مالی، مثل شده اند، ب" رهنمايی"افراد بانفوذ 
ارزش اساسی داشته و بناًء ميتوانند سرمايه ) مثل، مواد معدنی استخراجی(با درنظرداشت اينکه فقط يک چند سکتور محدود ) ٤(

بصورت دقيق اداره شوند تا اينرا تامين نمايند که حد اکثر ارزش تحقق گذاری مستقيم خارجی را جذب کنند، مناقصات بايد که بسيار 
آب و هوای سرمايه گذاری افغانستان دشوار است، ضرورت است که شرايط سرمايه گذاری تا اندازه ی که  چون) ٥(يافته است؛ 

کوچک و برمبنای غير رسمی چون اکثر سکتورهای خصوصی افغانستان هنوز به يک مقياس ) ٦(ممکن است، جذاب ساخته شود؛ 
) ٧( در افغانستان شود؛ )ADB(خصوصی، حد اقل برای ميان مدت، جزء برنامه ی -کار ميکنند، احتمال ندارد که شرکت های دولتی

يک محدوده ی بزرگ برای کمک بيشتر به ايجاد يک محيط توانا ساز بهبود يافته، برای انکشاف سکتور خصوصی وجود دارد؛ 
  .، در تسريع سرمايه گذاری مستقيم خارجی در افغانستان، کمک نموده است)ADB(گذاری های سکتور خصوصی سرمايه ) ٨(و
  

e.  نقش شرکای انکشافی ديگر در انکشاف سکتور خصوصی  
  

. بانک جهانی، و شرکت مالی بين المللی اش، اصالحات پاليسی و نهادی را جهت بهبود محيط توانا ساز، کمک نموده است  .١٤١
 Deutsche Gesellschaft fur" ، ازطريق"آژانس حمايت ازسرمايه گذاری افغانستان"کاری فنی جرمنی، در ساخت ظرفيت هم

Technische Zusammenarbeit" (GTZ)يک "شبکه ی انکشافی آغا خان"، ٢٠٠٧در ماه جون سال . ، کمک نموده است ،
اسيس يک محيط توانا ساز برای انکشاف بزرگتر سکتور خصوصی، جهت ترويج ت) )ADB(به کمک مالی (کنفرانس بين المللی را 

  .تنظيم نمود
  

f.   نتايج پيش بينی شده و محصوالت کليدی که توسط)ADB(حمايت ميشود   
  

، به بهبود چارچوب پاليسی برای انکشاف سکتور خصوصی، )ADB(برنامه ی انکشاف سکتور خصوصی و بازارمالی   .١٤٢
تمويل شده بود، منحيث " وجه جاپان برای کاهش فقر"، که توسط "ه ی حمايت از تجارت روستايیپروژ"يک . کمک خواهد کرد

، به )ADB(ديپارتمنت عمليات سکتور خصوصی "برعالوه، . راهنما برای فعاليت های پيشرفته ی زراعت تجارتی، کار خواهد کرد
  .امه خواهد دادسرمايه گذاری خود در پروژه های مناسب جهت تسريع رشد اقتصادی، اد

  
g.   ارتباطات در نتايجCPSو ديگر موضوعات   

  
 ارتباط دارد، چون ديدگاه حکومت اينست که رشد اقتصادی به CPSانکشاف سکتور خصوصی، مستقيمًا به تمام نتايج   .١٤٣

، و ) سکتور دولتیجهت کمک به سرمايه گذاری های(رهبری سکتور خصوصی، بايد منحيث ماشين برای ايجاد شغل، ايجاد عايدات 
  .کاهش فقر، کار کند

  
                                                 

٤٢ ADB . سهولت " گزارش و پيشنهاد ريس جمهور به هيات مديره در مورد يک وام و تضمين به جمهوری اسالمی افغانستان برای. ٢٠٠٤سال
اد ريس جمهور به هيات مديره در مورد بخششهای پيشنهادی به جمهوری گزارش و پيشنه. ٢٠٠٦سال . ADB.  مانيال".تضمين سرمايه گذاری

  .مانيال. و بازارمالیانکشاف سکتور خصوصی اسالمی افغانستان برای برنامه ی 
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h.  ناحيه های مشخص کننده برای مداخله  
  

 در زراعت و منابع طبيعی، انرژی، و زيربنای ترانسپورت سرک، و )ADB(سرمايه گذاری های برنامه ريزی شده ی   .١٤٤
 اند اگر قرار باشد که محيط توانا کمک برای انکشاف ظرفيت و نهاد سازی، همکاری منطقه ای و تقويت حکومت داری، همه مهم

، "ديپارتمنت عمليات سکتور خصوصی ای دی بی"برعالوه، سرمايه گذاری ها از طريق . ساز برای سکتور خصوصی، بهبود بيابد
در ازدياد ارزش، از طريق نگهداری " تجارتی-زراعتی"پروژه ی . می تواند به تسريع بيشتر انکشاف سکتور خصوصی، کمک کند

، دسترسی به بازارها، کشت و پروسس، و ترويج صادرات برای توليدات زراعتی، کمک خواهد )ل نگهداری در يخچال هابشمو(
  .کرد

  
i.  ميکانيزم بررسی  

  
١٤٥.  )ADB( با آژانس های حکومتی کارخواهد کرد تا اجرای  فعاليت های برتر را به همراه پييشرفت در کسب معيار های 

 به تالشهای حکومت جهت شامل ساختن سکتور )ADB(. شناخته شده بود، بررسی کند .٦٫٥ الف  در جدولکليدی، بشمول آنهای که 
مثل، سکتور های کليدی (، بويژه در زراعت و آبياری،انرژی، و ترانسپورت سرک )ANDS(خصوصی در بررسی اجرای 

  .، کمک خواهد نمود)ADBَ(درگيری 



 
 

١٠٠
 

ضميمه 
  شاف سکتور خصوصیانک -موضوعچارچوب نتايج : ٦٫٥الف جدول  ٦

  
 CPSنتايج مربوط به  محصوالت در سطوح سکتوری

کمک های بانک  خطرات
 انکشاف آسيايی

  مراحل مهم سکتوری
بررسی شاخص ها، شاخص 

 های موقتی

محصوالت سکتور / نتايج سکتور فرعی
 های کليدی

فرصت ها و محدوديت 
 های کليدی

  
 مطابق CPSنتايج 

 به سکتور
ناامنی و جنگ، به 
سرمايه گذاری ازياد 
يافته ی سکتور 
خصوصی، بزرگترين 

  .خطررا پيش ميکند
  
  

  توليدات غير عاريه
  

قرار است مساعت فنی، 
محيط توانا ساز را بشمول 
اصالحات جهت تشويق 
اشتراک سکتور خصوصی 
در همکاری منطقه ای و 
انکشاف زيربنا، بهبود 

  ببخشد
  

  توليدات سرمايه گذاری
  

کمک برای انکشاف 
کتور خصوصی منحيث س

بخش از فعاليت های 
سرمايه گذاری درمديريت 
زراعت و منابع طبيعی، 
انرژی، و ترانسپورت 

  .سرک
  
ديپارتمنت عمليات سکتور "

به " خصوصی ای دی بی
سرمايه گذاری در فعاليت 
های که رشد اقتصادی، 
انکشاف سکتور 
خصوصی، و ايجاد شغل را 
تسريع می دهد، ادامه 

  .خواهد داد
 

سرمايه گذاری خصوصی از 
 توليد ناخالص داخلی در ٤%

 توليد ٦% به ٢٠٠٥سال 
  .ناخالص داخلی افزايش يافت

  
تجارت فرا مرزی، از سال 

 کم از کم ٢٠١٠ تا سال ٢٠٠٧
   در سال، افزايش يافت١٠%
  

نسبت پايين تر اجرت های غير 
رسمی بر فروشاتيکه در 
سروی آب و هوای سرمايه 

 تگذاری ثبت شده اس

سرمايه گذاری ازدياد يافته ی 
  .سکتورخصوصی، شغل و محصول

  
  :نتايج متوسط، شامل اينهاست

       
اجرای اصالحات تنظيمی که با مشوره    •

  با سکتور خصوصی برآن توافق شده است،
  
کاهش موانع فرا مرزی و انتقال اجناس    •

  و مردم،
  
سرمايه گذاری، قرارداد و تجارت ازدياد    •

   فرامرزی، يافته
  
شرکت های تجارتی و نهاد های بازار    •

  قويتر،
  
  اجرای موثر تقنين تجارت های جديد،    •
  
سهم بيشترسکتور خصوصی داخلی در    •

خدمات سرمايه گذاری شده از سوی 
 .حکومت و انکشاف زيربنا

  فرصت ها
  

موقعيت استراتيژيک 
افغانستان ميان دو بخش 
قوی منطقه،برای انکشاف 

تور خصوصی يک سک
فرصت کليدی را فراهم می 

  سازد
  
بايد فرصت " ای دی بی"

مثالًً، در (طلب باشد 
ابتکارات همکاری منطقه 
ای وانکشاف زيربنای 

، و با سکتور )محلی
خصوصی جهت شناخت 
فرصت ها برای درميان 
گذاشتن تنگنا های عملی به 
تجارت و سرمايه گذاری، 

  کار کند 
  

  محدوديت ها
  

زيربنای که ناامنی، 
بصورت خراب انکشاف 
يافته، ظرفيت بشری 
ضعيف، و ضعف های 
نهادی و بازار، بشمول 

 کمبود اعتبار

تجارت افزايش يافته ی 
بخشهای منطقه، از 

 بليون در سال ٦٫٥$
 ٢١٫٨$ به ٢٠٠٥

، ٢٠١٠بليون در سال 
که به رشد قوی ايکه به 
سطح منطقه ثابت باشد، 

  می انجامد
  

 اوسط رشد اقتصادی
   در سال٩%ساالنه 

  
قرار است که قسمت از 
مردم را که در مناطق 

 ١$روستايی با کمتر از 
در روز زندگی خود را 

 ٨٠%پيش ميبرند، از 
 به ٢٠٠٥در سال 

 ٢٠١٠ در سال ٦٥%
  کاهش بيابد

 

  
  
  شافی رسمیمساعدت انک"= او دی ای"استراتيژی مشارکت کشور، "= سی پی ِاس"بانک انکشاف آسيايی، "= ای دی بی"



٦ضميمه  ١٠١  
 

   همکاری منطقه ای .٥  
  

a.  سوابق و مسايل کليدی در موضوع  
  

با ترکمنستان، (افغانستان، يک کشور محاط با خشکه، اين توان را دارد که منحيث يک پل ارتباطی ميان آسيای ميانه   .١٤٦
و (ليز باريک واخان، پاکستان درشمال، جمهوری مردمی چين درشمال شرق از طريق ده) ازبکستان و تاجکستان هم سرحد است

اگر افغانستان قادر شود که اين نقش . از طريق جنوب و شرق، و ايران درغرب، عمل کند) ديگر کشورها در منطقه ی آسيای جنوبی
به کمبود را اجرا کند، منافع بالقوه ی مهم را به تمام منطقه با ارتباط دادن آسيای ميانه که از انرژی غنی است با آسيای جنوبی که 

  .انرژی مواجه است و آسيای ميانه ی محاط با خشکه با بندرآبهای گرم در پاکستان و ايران، خواهد آورد
  

 ٢٠١٠ بليون تا سال ٢١٫٨$ به ٢٠٠٥ بليون درسال ٦٫٥$طرح شده که مجموع تجارت ترانزيتی از طريق افغانستان، از   .١٤٧
بيشتر تجارت برخاسته از سرک، . سرک و تسهيل تجارت اختصاص داده شده است اکثر اين افزايش به بهبود دهليز -افزايش يابد

اتصال بيشتر قدرت منطقه ای . همچنان صنعت الری خصوصی افغانستان را تشويق نموده و فعاليت اقتصادی را حمايت خواهد کرد
 خواهد نمود و در دسترس بودن انرژی  توليد٤٣از طريق افغانستان، عايدات اساسی را برای حکومت از طريق اجرت های ترانزيتی

. ، کمک خواهد کرد) مصرف برق را تشکيل ميدهد٢%که درحال حاضر حدود (آسيای ميانه، به انکشاف صنعت نوچه ی افغانستان 
افزايش در ظرفيت توليد، فرصت های کاری را بوجود آورده، به متنوع ساختن صنعت ملی افغانستان کمک نموده، و صادرات ملی 

  . پهنايش را وسعت خواهد بخشيدکم
  

اين نه تنها بر انکشاف فشار وارد ميکند، بلکه يک تاثيرمنفی .  مردم افغانستان به انرژی برق دسترسی دارند٩%کمتر از   .١٤٨
  .ندبر محيط نيز دارد، چون اکثر مردم بر سوخت جامد، عمدتًا چوب سوخت، که از جنگالت محدود افغانستان منبع ميگيرد، متکی ا

  
 توسط بار های اضافی يک ٤٤افغانستان، که در يک منطقه ايکه نسبت به همکاری، بيشتر با بدگمانی متقابل مشخص است،  .١٤٩

شورش جاری و يک اقتصاد قابل توجه مواد مخدر، تحت تاثير قرار دارد، باوجوديکه همکاری منطقه ای ميتواند که امنيت و ثبات 
جهت حمايت ابتکارات همکاری منطقه ای در زمينه ی انکشاف افغانستان، بشمول ظرفيت جهت ظرفيت . سياسی را بهبود ببخشد

 عالوتًا، همکاری بين وزارتی در رابطه با همکاری ٤٥.کمک پاليسی و اصالحات نهادی و اجرای شان، ضعيف باقی مانده است
 را با اشارات ضمنی برای همکاری منطقه ای، درانزوا منطقه ای، تا اندازه ی ناهماهنگ باقی مانده، وچندين وزارت استراتيژی ها

  .از يکديگر تشکيل ميدهند
  

b.  چارچوب پاليسی و برنامه ريزی حکومت  
  

١٥٠.  ANDS  شناخته که همکاری منطقه ای يک موضوع ميان برميباشد، و همکاری منطقه ای پيشرفته را منحيث يک محرک
  .منطقه ای را برای امنيت، بشمول کنترول مواد مخدر، جدی ميداندهمچنان همکاری . کليدی رشد اقتصادی می بيند

  
اهداف همکاری منطقه ای حکومت، زمان های ترانزيتی سريعتر را از طريق افغانستان، بخاطر بهبود در شبکه ی سرک،   .١٥١

همچنان حکومت آرزو دارد که . دمديريت تعاونی بيشتر سرحد، و توافقات دوجانبه يا چندين جانبه ی تجارت و ترانزيت، در بر دار
عرضه ی برق را از طريق توافقات دوجانبه ی خريد انرژی، افزايش داده وتوافقات را برسر انتقال کارگرماهر، نهايی بسازد، که اين 

 همکاری  در دراز مدت ها،٤٦.کار به افغان ها اجازه ميدهد که کار را در خارج از کشور جستجو نموده و پول را به خانه بفرستند
  .منطقه ای، تاسيس دوباره ی صنعت سياحت افغانستان را کمک خواهد کرد

  

                                                 
نتقال ميدهد، طرح شده که پايپ الين عبور شده از افغانستان، که گاز طبيعی را از حوزه ی دولت آباد ترکمنستان، از طريق افغانستان به پاکستان ا ٤٣

طرح ها، همچنان انتقال . ، توليد کند٢٠٠٦-٢٠٠٥ مليونی را يا بيشتر از نصف عايد بودجه ی حکومت را در سال ٢٠٠$عايدات ترانزيتی ساالنه ی 
وده، مهارت ها را چنين پروژه ها شغل را ايجاد نم. انرژی را از تاجکستان به پاکستان و انکشاف پايپ الين های ديگر نفت و گاز را در بر دارد

  .ساخته، و عايد دوامدار را برای حکومت فراهم خواهد ساخت
  .پاليسی های محدود کننده ی همسايه های افغانستان و توافقات کهنه ی ترانزيت و تجارت نيز از همکاری منطقه ای جلوگيری ميکند ٤٤
نستان بواسطه يکتعاد سختی ها، بشمول موانع اداری، اجرت های موردی که ، اشاره نموده که تجارت در افغا)وجه بين المللی پول" (آی ِام ِاف " ٤٥

توسط حکومت های محلی وضع ميشود، واردات و ترخيصات گمرکی طاقت فرسا، معيارها و تنظيمات ضعيف، عدم پاليسی های رقابتی شفاف، و 
 جمهوری اسالمی ٠٦/١١٤گزارش کشوری آی ِام ِاف شماره ی . ٢٠٠٦سال ". آی ِام ِاف. "پيشرفت محدود در کمپيوتری سازی، بازداشته ميشود

  .١٩. ص. واشنگتن، دی سی. مسايل منتخب و ضميمه ی احصاييوی: افغانستان
افزايش رقابت برای کار ) ١(آنها نگرانی ها را در کشور های ميزبان بر حسب .  افغانستان بيشترين تعداد مهاجرين اقتصادی را در منطقه دارد٤٦

  .درگيری محتمل شان در تجارت مواد مخدر، بوجود مياورند) ٢(ب، و های کميا



٦ضميمه  ١٠٢  
 

 ظرفيت های بشری ٤٧استراتيژی حکومت اين است که نقش خود را در سازمان های منطقه ای و بين المللی، تقويت ببخشد،  .١٥٢
ی ها را برای تسهيل تجارت انکشاف بدهد، و نهادی را برای همکاری منطقه ای بسازد، آزاد سازی تجارت را دنبال کند، پاليس

موانع و اجرای قانون تمرکز دارد، تقويت ببخشد، و انکشاف سکتور تجارت را در برق افزايش بدهد، همکاری فرامرزی را که بر
حکومت قصد دارد که همکاری منطقه ای را در تمام پاليسی ها و برنامه های مربوطه، بخصوص در . خصوصی را تشويق کند

   .مديريت سرحدات و امنيت، انرژی، حفاظت محيط، انکشاف زيربنا، و تجارت و ترانزيت، درجريان بياندازد
  

c.  تدابير نهادی و ظرفيت حکومت در موضوع  
  

وزارت امور خارجه نقش رهبری را در ابتکارات همکاری منطقه ای دارد، و از آن توقع ميرود که با وزارت ها وآژانس   .١٥٣
  ٤٨.کومت، در برنامه ريزی و اجرای ابتکارات همکاری منطقه ای، هماهنگی کندهای ديگر ح

  
d.   تجربه ی همکاری منطقه ای)ADB(  

  
، ابتکارات همکاری منطقه ای )٢٠٢٠استراتيژی  (٢٠٢٠-٢٠٠٨،  سالهای )ADB(چارچوب استراتيژيک درازمدت   .١٥٤

ربنای فرامرزی و پروژه های زيربنای ملی، با اشارات ضمنی قابل وبخشهای منطقه ای مبتنی بر وسعت را، بشمول پروژه های زي
، مداخالت را برای مديريت مشترک اجناس عامه ی منطقه ای، مثل ،مناطق ٢٠٢٠ استراتيژی سال ٤٩.توجه فرامرزی ، ترويج ميدهد

ايدز، و انفلونزای پرندگان، / ی ویکه آب دريا را پخش و تقسيم ميکند، و ابتکارات مهم فرامرزی را در مورد قاچاق انسان، ِهچ آ
  .کمک ميکند

  
يک ماستر پالن سرک، يک ماستر پالن انکشاف ( ، اتصال منطقه ای را از طريق مطالعات سکتور )ADB(در افغانستان،   .١٥٥

حدی و سرمايه گذاری ها را در سکتور ترانسپورت سرک، بشمول ارتباطات سرک و سهولت های سر) گاز، طرح های ارسال شبکه
 همچنان تجارت منطقه ای را از طريق ساخت الين های )ADB( .که افغانستان را با همسايه هايش وصل ميسازد، بهبود بخشيده است

  .ارسالی فرامرزی، کمک ميکند
  

١٥٦.  )ADB( مساعدت فنی را برای سهولت های تجارت و ترانزيت، از طريق يک مطالعه ی سوابق، و يک مساعدت فنی 
ساخت ظرفيت مامورين وزارت در ) ١: (ت کمک به وزارت تجارت بواسطه ی کارهای ذيل فراهم نموده استجاری را جه

اصالح توافقات موجود، مذاکرات بر توافقات جديد، و تامين اينکه متصدی های حمل و نقل ) ٢(شايستگی های تجارت و ترانزيت؛ 
 ترانزيت سرحد جهت تسهيل انتقاالت فرامرزی، بررسی بهبود ها در موثرساختن توافقات) ٣(معيارهای بين المللی را بپذيرند؛ 

بهبود ) ٥(تقويت اشتراک خصوصی؛ و ) ٤(تجارت ترانزيت، و انکشاف يک طرح جهت کاهش مصارف بلند انتقاالت با الری؛ 
و ) ای سی دی(تان انکشاف ظرفيت در ديپارتمنت گمرک افغانس) ١( يک پروژه ی ديگر مساعدت فنی در ٥٠.همکاری بين وزارتی

آماده ساختن يک طرح مديريت خطرات فساد را ) ٢(را که اخيرًا تاسيس شده است، " مرکز آموزش گمرک در کابل"آموزش در 
ترويج همکاری بين آژانسی را در ) ٥(هماهنگ سازی قانون ترانسپورت داخلی را با کشورهای همسايه، و ) ٣(، "ای سی دی"برای 

  ٥١ .مک ميکندپاسگاه های سرحدی، ک
  

بخاطر حمايت عضويت . پيوسته است) ٣٥پاورقی (، افغانستان با يکتعداد بخشهای همکاری منطقه ای ٢٠٠١از سال   .١٥٧
، را در )همکاری اقتصادی منطقه ای آسيای مرکزی" (سی ای آر ِای سی" دو ابتکار مربوط به )ADB(افغانستان در چنين بخشها، 

                                                 
 ترانسپورت و تجارت آسيای مرکزی و  فورم،)سی ای آر ِای سی" (همکاری اقتصادی منطقه ای آسيای مرکزی"افغانستان يک عضو ابتکار  ٤٧

مداخالت از طريق اين . مکاری شهانگهای، ميباشدجنوبی، سازمان هکاری اقتصادی، سازمان همکاری منطقه ای آسيای جنوبی، و سازمان ه
بهره برداری کامل از توان افغانستان منحيث سرزمين پلی ميان آسيای  سازمان ها بايد توجه منطقه ای را بر منافع قابل توجه که ممکن در صورت

  .مرکزی و جنوبی و ايران، برای همه افزوده شود، متمرکز سازد
. خارجه يک کميته ی بين وزارتی را تاسيس نمود تا پالسی ها را برای همکاری امنيت منطقه ای هماهنگ سازد وزارت امور ٢٠٠٣در سال  ٤٨

 را ٤٠٠،٠٠٠$، يک پروژه ی مساعدت فنی ٢٠٠٥ در سال ADBبرای بلندبرد ظرفيت وزارت امورخارجه جهت بهبود همکاری منطقه ای، 
تاسيس و ) ٢(يک طرح ارزيابی انکشاف ظرفيت، ) ١(عدت فنی شامل چهار عنصر ميشود اين مسا. بمنظور کمک همکاری منطقه ای، تصويب کرد

ايجاد ) ٤(آموزش مامورين حکومت که در همکاری منطقه ای درگير اند، و ) ٣(کار کردن يک بخش همکاری منطقه ای در وزارت امور خارجه، 
مساعدت . "٢٠٠٥سال . ADB". ن المللی کابل در مورد همکاری منطقه ایکنفرانس بي "٢٠٠٥گروه های کاری فنی جهت دنبال نمودن اهداف سال 

  ). ای ِاف جی-٤٧٥٨مساعدت فنی . (مانيال".  به جمهوری اسالمی افغانستان برای ظرفيت سازی برای همکاری منطقه ایفنی
٤٩  ADB . ماينال. ٢٠٢٠-٢٠٠٦ چارچوب استراتيژيک درازمدت بانک انکشاف آسيايی سالهای: ٢٠٢٠استراتيژی . ٢٠٠٨سال.  
٥٠  ADB . ٤٥٣٦مساعدت فنی . (مانيال. ترانسپورت فرامرزی به جمهوری اسالمی افغانستان برای سهولت تجارت و فنیمساعدت . ٢٠٠٤سال- 

  ).ای ِافِ جی
٥١  ADB . مساعدت فنی . (الماني.  به جمهوری اسالمی افغانستان برای ظرفيت سازی برای تسهيل گمرکات و تجارتفنیمساعدت . ٢٠٠٥سال

  ). ای ِافِ جی-٤٩٠٦



٦ضميمه  ١٠٣  
 

 برعالوه، يک پروژه ی مساعدت فنی جهت کمک ٥٣.کار را برای تسهيل تجارت، تمويل نموده است و دو ابت٥٢سکتور ترانسپورت،
، به "سی ای آر ِای سی"، تحت برنامه ی ٢٠٠٥به انکشاف کلی ظرفيت برای همکاری منطقه ی در آسيای مرکزی ، در اواخر سال 

ی ملی و مقامات عالی ديگر در طرح پاليسی و تصويب رسيد؛ اين پروژه يک عنصر را برای انکشاف مهارت بخشهای عمده 
  ٥٤.مديريت استراتيژيک برای همکاری منطقه ای، را دربر دارد

   
e.  نقش شرکای انکشافی ديگر در همکاری منطقه ای  

  
شرکای انکشافی بزرگ حکومت در همکاری منطقه ای، ديگر  اقتصاد های منطقه ای، سازمان های منطقه ای، نهاد های   .١٥٨
، کميسيون اروپا، و جاپان، يک بازار فرامرزی را )UNDP( ،)DFID(. ، و سازمان های دوجانبه، ميباشد)ADB(لمللی مثل بين ا

در بدخشان جهت قانونی ساختن تجارت، همراه با اصالحات پاليسی و نهادی جهت  تضعيف قاچاق در دو طرف سرحد، تمويل 
گان سکتور خصوصی منطقه را با هم نزديک ميسازد کمک نموده و نزديکًا با  همچنان فوَرم های را که نمايند)UNDP(. ميکنند

  .، کار ميکند"آژانس حمايت از سرمايه گذاری افغانستان"
  

f.   نتايج پيش بينی شده و محصوالت کليدی که توسط)ADB(حمايت ميشود   
  

 بخشهای منطقه، زمان های ترانزيتی کمتراز تجارت ازدياد يافته مربوط به: نتايج طرح ريزی شده ی کليدی، اينها است  .١٥٩
. طريق افغانستان، تجارت انرژی ازدياد يافته، و پيشرفت بسوی ابتکارت همکاری منطقه ای درازمدتيکه بيشتراستراتيژيک است

بنا و زير) ٢(کشورهای همسايه،  ارتباط بهبود يافته ی زيربنای سرک با) ١: (محصوالت طرح ريزی شده ی کليدی، اينها است
زيربنای ارسال انرژی فرامرزی و انجام ) ٣(پاليسی های بهبود يافته ی فرامرزی جهت تسهيل انتقال فرامرزی اجناس و مردم، 

  .ظرفيت ملی بهبود يافته جهت اشتراک فعال در فوَرم ها و مذاکرات همکاری منطقه ای) ٤(توافقات تجارت انرژی، و 
  

g.   ارتباطات در نتايجCPSوضوعات و ديگر م  
  

دسترسی بيشتر به بازارها . همکاری منطقه ای بهترجهت کمک به ابتکارات برای کاهش فقر و رشد اقتصادی، حياتی است  .١٦٠
همکاری اقتصادی منطقه ای ميتواند .  و خدمات، و مصارف پايين، ساحه ی فرصت های اقتصادی غيرترياکی را افزايش خواهد داد

واسطه ی کاهش مصارف وارد شده، بهبود دسترسی به معلومات و تکنالوژی، و اجازه دادن به بازار که در بهبود قابليت توليد، ب
تجارت انرِژی، دسترسی به انرِژی را که برای انکشاف وسيع سکتور خصوصی مهم است، . جهت تعيين نرخ محصوالت، کمک کند

  . عايدات بودجه ی حکومت را افزايش بدهدتجارت و سرمايه گذاری بيشتر همچنان ميتواند که. افزايش خواهد داد
  

h.  ناحيه های مشخص کننده برای مداخله  
  

١٦١.  CPSتسهيل تجارت به اين چيزها .  قصد دارد که همکاری منطقه ای را در ابتکارات سکتوری به جريان بياندازد
، )منتظر هماهنگ سازی عمومی بيشتر (تغييرات پاليسی جهت تامين هماهنگی با شرکای تجارتی بالقوه) ١: (ضرورت خواهد داشت

 نيز ممکن ابتکارات، )ADB(. انکشاف بيشتر زيربنای فزيکی) ٣(انکشاف نهادی و ظرفيتی در سازمان های مربوطه، و ) ٢(
بشمول فعاليت ها از طريق سازمان های منطقه ای که توجه را بر فعاليت های مثل تاسيس يک سيستم سنجش کارکرد دهليز ترانزيتی 

  ٥٥ .در کشورهای منطقه، بشمول افغانستان، متمرکز ميکند، را کمک خواهد کرد
  

i.  ميکانيزم بررسی  
  

١٦٢.  )ADB( با وزارت های زيربط و ديگر سهم داران، جهت بررسی اجرای فعاليت های برتر و پيشرفت بسوی کسب 
  .معيارهای کليدی همکاری منطقه ای، کار خواهد کرد

                                                 
٥٢  ADB . ؛ ) آر ِایِ جی-٦٢٧٢مساعدت فنی . (مانيال. ٢٠٠٦ برای ابتکار سرک های بزرگترابريشم سال فنیمساعدت . ٢٠٠٥سالADB . سال

  ). آر ِایِ جی-٦٣٤٧ی مساعدت فن. (مانيال. "سی ای آر ِای سی" انکشاف سکتور ترانسپورت استراتيژی برای مطالعه ی فنیمساعدت . ٢٠٠٦
٥٣  ADB . مساعدت فنی . (مانيال.  برای  همکاری اقتصادی مربوط به بخشهای منطقه در آسيای جنوبی و مرکزیفنیمساعدت . ٢٠٠٣سال

 .٢ی  برای  همکاری اقتصادی مربوط به بخشهای منطقه در آسيای جنوبی و مرکزی مرحله فنیمساعدت . ٢٠٠٦سال . ADB؛ ) آر ِایِ جی-٦١٥٦
  ). آر ِایِ جی-٦٢٩٩مساعدت فنی . (مانيال

٥٤  ADB . آر ِایِ جی-٦٢٨٨مساعدت فنی . (مانيال.  مرکزی ای در آسيای همکاری منطقهظرفيت سازی برای برای فنیمساعدت . ٢٠٠٥سال .(  
عداد بيقاعدگی های کشف شده،  بانک جهانی يک سيستم سنجش کارکرد را در جنوب شرق اروپا انکشاف داده که زمان های عبوراز سرحد، ت٥٥

 .واقعات دربردارنده ی فساد ، وغيره را بررسی ميکند



 
 

١٠٤
 

ضميمه 
  همکاری منطقه ای -موضوعنتايج چارچوب : ٦٫٦الف جدول  ٦

  
 CPSنتايج مربوط به  محصوالت در سطوح سکتوری

کمک های بانک انکشاف  خطرات
 آسيايی

  مراحل مهم سکتوری
بررسی شاخص ها، شاخص 

 های موقتی

محصوالت سکتور / نتايج سکتور فرعی
 های کليدی

فرصت ها و محدوديت 
 های کليدی

  
 مطابق به CPSنتايج 

 سکتور
 شدن ارتباطات بدتر

سياسی و امنيتی با 
  کشورهای همسايه

  
حکومت  ناکامی

درتاسيس ميکانيزم 
هماهنگ کنند ی بين 
وزارتی مناسب برای 

  همکاری منطقه ای
  
  

  توليدات غير عاريه
  

انکشاف ظرفيت برای 
همکاری منطقه ای برای سه 
وزارت پيشنهاد شد، وزارت 
انرِژی و آب، وزارت 

وايد ترانسپورت، و وزارت ف
  عامه

  
  توليدات سرمايه گذاری

  
همکاری منطقه ای در 
سرمايه گذاری ثابت در 
پروژه های مربوط به 
ترانسپورت سرک و انرژی، 
با اشارات ضمنی فرامرزی 

  يا منطقه ای، يکجا شد
 

تجارت ترانزيتی از طريق 
 بليون در ٦٫٥$افغانستان از 

 بليون در ٢١٫٨$ به ٢٠٠٥سال 
  ت افزايش ياف٢٠١٠سال 

  
توافقات جديد تجارت و سرمايه 
گذاری منطقه ای به امضاء 
رسيد، و پيشرفت بسوی اجرا، 

  صورت گرفت
  

رشد در جريانات داخلی سرمايه 
 گذاری منطقه ای

تجارت بزرگتر بخشهای منطقه، زمان های 
ترانزيتی کمتر از طريق افغانستان، تجارت 

واردات و تجارت ( انرژی ازدياد يافته 
 و پيشرفت بسوی ابتکارات ،)ترانزيتی

همکاری منطقه ای درازمدت که بيشتر 
  استراتيژيک اند

  
سرمايه گذاری منطقه ای بيشتر در افغانستان   

  فرصت ها
  

موقعيت استراتيژيک 
افغانستان ميان بخشهای قوی 
منطقه، يک فرصت کليدی 

  .ميباشد
  

  محدوديت ها
  

جنگهای اخير و بدگمانی 
  های منطقه ای

  
که (اامنی جاری شورش و ن

قسمًا توسط صنعت مواد 
  )مخدرتقويت ميابد

  
زيربنای که بصورت خراب 

  انکشاف يافته است
  

ضعف های نهادی و 
 محدوديت های ظرفيت

تجارت افزايش يافته ی 
بخشهای منطقه، که به 
رشد قوی ايکه به سطح 
منطقه ثابت باشد، می 

  انجامد
  

اوسط رشد اقتصادی 
   در سال٩%ساالنه 

  
 است که قسمت از قرار

مردم را که در مناطق 
 ١$روستايی با کمتر از 

در روز زندگی خود را 
 ٨٠%پيش ميبرند، از 

 ٦٥% به ٢٠٠٥در سال 
 کاهش ٢٠١٠در سال 

  بيابد
 

  
  . مشارکت کشوراستراتيژی"= سی پی ِاس"، بانک انکشاف آسيايی"= ای دی بی"
 



٧ضميمه  ١٠٥  
 

  طرح تجارتی مشخص کننده ی عمليات زمين پوشيده
٢٠١٢-٢٠٠٩  

  
سرمايه گذاری خبری و برنامه ی غيرعاريه.     الف  

 
 ميليارد پول اضافی را ١٫٣$ وعده ی )ADB(، ٢٠٠٦در ماه جون سال " کنفرانس بين المللی جهت کمک به افغانستان"در .      ١

 درميان بزرکترين تمويل کنندگان افغانستان مقام پنجم )ADB(با اين تعهد، . جهت کمک به انکشاف و بازسازی بيشتر افغانستان، داد
 ).پس از اياالت متحده، بريتانيا، بانک جهانی، و کميسيون اروپا(را ميگيرد 

 
 ٦برای مساعدت پس از جنگ، افغانستان يک مرحله ی توقف تدريجی " سازمان انکشافی بين المللی"د به پيروی از رويکر.     ٢

 در سالهای ١. شروع ميشود، آغاز خواهد کرد٢٠١٠-٢٠٠٩ساله را از مساعدت استثنايی پس از جنگ ،که با تخصيصات دوساله ی 
درا برعالوه ی يک جايزه به قسم مساعدت استثنايی، بدست خو) پی بی ای" (تخصيص مبتنی بر کارکرد"، افغانستان ٢٠١٠-٢٠٠٩

وجه انکشاف "که متناسب با افزايش در عمليات )  مليون در سال٢٠٠$" (ای دی ِاف آیِ اکس"اين جايزه، تخصيص . خواهد آورد
 تخصيص افغانستان برای بناًء،. ،زياد شده است، خواهد بود"ای دی ِاف ِاکس"، درنتيجه ی عمل بازپرسازی )ای دی ِاف" (آسيايی

تخصيص افغانستان برای دو مدت . خواهد بود)  مليون در سال٢٨٥٫٣٧$يا ( مليون ٥٧٠٫٧٣$، ٢٠١٠-٢٠٠٩مدت دو ساله ی 
 افغانستان، از ADF، بريک مبنای تناسبی کاهش خواهد يافت، تا اينکه تخصيص )٢٠١٤-٢٠١٣ و ٢٠١٢-٢٠١١(دوساله ی متعاقب 

 برای اهداف طرح ريزی، ٢.، تعيين شود٢٠١٦-٢٠١٥ برای سالهای )ADB(" تخصيص مبتنی بر کارکرد"طريق سيستم باقاعده ی
  ). متن اصلی٧٨فقره ( مليون در سال قصد شده است ٢٥٠$، به حداقل ٢٠١٢-٢٠١١ سالهای ADFتخصيص 

  
ِام (يه ی بودجه چندين قسطی ، از طريق سهوليات ته٢٠١٢-٢٠٠٩ به افغانستان، طی مدت سالهای )ADB(بيشتر مساعدت .     ٣

تمام ).  متن اصلی٧٨فقره ی (، برای سکتورهای فرعی انرژی، آبياری، و ترانسپورت سرک، برنامه ريزی خواهد شد )ِاف ِافس
، ميباشد، البته با )ای ِان دی ِاس( به افغانستان، با مطابقت به ستراتژی انکشاف ملی افغانستان )ADB(مساعدت طرح ريزی شده ی 

  .  آن، که انکشاف اقتصادی واجتماعی است٣ک تمرکز بر ستون ي
  
 به افغانستان مساعدت های تخنيکی )ADB( برای پروژه های سرمايه گذاری در زيربنا، ADFعالوه بر کمک بالعوض .    ٤

ک عنصر جدايی مشورتی و نهادی و انکشاف ظرفيت را فراهم خواهد نمود، باوجوديکه بيشتر چنين مساعدت تخنيکی  منحيث ي
  . ، فراهم خواهد شدADFناپذير پروژه های سرمايه گذاری تمويل شده توسط 

  
، نسبت کمک بالعوض به افغانستان )ADB(به مطابقت با چارچوب تصحيح شده ی کمک بالعوض وجه انکشاف آسيايی .     ٥

نشان ميدهد که افغانستان در خطر بسيار بزرگ  قسميکه تازه ترين تحليل تاب آوری قرض ٣.مبتنی برخطر در قرض فرو رفتن، است
 بالعوض ادامه خواهد ١٠٠% آن برای آينده ی قابل پيش بينی، برمبنای يک کمک ADFدر قرض فرو رفتن، قراردارد، تخصيص 

 قسميکه در چارچوب کمک بالعوض تصريح شده است، بادرنظرداشت وضعيت پس از جنگ افغانستان، هيچ تخفيف به ٤.يافت
  . آن ِاعمال نخواهد شدADF تخصيص

  
  ضروريات منابع داخلی خبری.     ب
  
، با معرفی مجدد يک ُپست منحيث متخصص اجرای ترانسپورت و ٢٠٠٨افغانستان، دراواخر سال " ماموريت باشنده"ظرفيت .     ٦

ر خواهد بود که مساعدت تخنيکی قاد" ماموريت باشنده"درنتيجه، . ايجاد يک ُپست جديد منحيث متخصص اجرای انرژی، ترفيع يافت
محول شده و هم به آن پروژه های که از " ماموريت باشنده"بزرگتر را فراهم نموده وبه مسايل اجرای پروژه، هم به پروژه های که به 

م مامورين بخشهای سکتوری ديپارتمنت آسيای مرکزی و غربی، فراه.  اداره ميشود، توجه بيشتر نمايد)ADB(سوی ارگان های 
  .نمودن کمک های تخنيکی و ديگر کمک های مورد نياز را ادامه خواهد داد

 
  
  

                                                 
١  ADB . مانيال. تصحيح تخصيص مبتنی بر کارکرد منابع وجهی انکشاف آسيايی. ٢٠٠٨سال. 
 با در نظرداشت انکشاف پيچيده و محيط امنيتی افغانستان، بشمول جنگ مداوم فعال، توقف تدريجی جايزه ی پس از جنگ، در جريان بررسی ميان ٢

 .، دوباره ارزيابی خواهد شدADF Xمدت 
٣ ADB . مانيال. تصحيح چارچوب برای کمک های بالعوض وجه انکشاف آسيايی. ٢٠٠٧سال.  
ابتکار پيشرفته ی کشورهای که بسيارزياد قرض دار . جمهوری اسالمی افغانستان. ٢٠٠٧سال .  سازمان انکشاف بين المللی و وجه بين المللی پول٤
  .واشنگتن، دی سی. سند نقطه ی تصميم و تحليل تاب آوری قرض. اند



 ١٠٦ 
ضميمه 
٧

 

 ٢٠١٢-٢٠٠٩ کمک های پيشنهادی پايپالين برای سرمايه گذاری محصوالت، : ٧٫١الف جدول 

  )$مليون دالر (هزينه   
ADB/ADF  

  سکتور
  پروژه/برنامه
  نام

  هدف گيری
  دسته بندی

اولويت 
  بخش  موضوعی

سال پروژه 
کمک ی ها

  همکاری حکومت  مجموع کمک مالی  قرضه OCR  مجموع  مقددماتی
 منابع مالی

٢٠٠٩                        
                        کشاورزی و منابع طبيعی

١.MFF  --آبياری کشاورزی    
  )١ PRF (١انکشاف 

GI  ECG  CWAE  ٣٥٫٠  ٠٫٠  ٣٥٫٠  ٣٥٫٠  ٠٫٠  ٠٫٠  ٣٥٫٠    ٢٠٠٨  

  ٣٥٫٠  ٠٫٠  ٣٥٫٠  ٣٥٫٠  ٠٫٠  ٠٫٠  ٣٥٫٠          جمع جزء
                        

                        انرژی
٢ .MFF --بهبود انرژی    

  )٢ PRF(رمايه گذاری برنامه س
GI  ECG  CWID    ٠٫٠  ٠٫٠  ١٥٠٫٠  ١٥٠٫٠  ٠٫٠  ٠٫٠  ١٥٠٫٠  

  ٠٫٠  ٠٫٠  ١٥٠٫٠  ١٥٠٫٠  ٠٫٠  ٠٫٠  ١٥٠٫٠          جمع جزء
                        

                        ترانسپورت و ارتباطات
٣. MFF –ها جاده شبکهشاف انک    
)PFR ٢(  

GI  ECG  CWID    ٠٫٠  ٠٫٠  ١٠٠٫٠  ١٠٠٫٠  ٠٫٠  ٠٫٠  ١٠٠٫٠  

  ١٠٠٫٠  ٠٫٠  ١٠٠٫٠  ١٠٠٫٠  ٠٫٠  ٠٫٠  ١٠٠٫٠          جمع جزء
  ١٠٠٫٠  ٠٫٠  ٢٨٥٫٠  ٢٨٠٫٠  ٠٫٠  ٠٫٠  ٢٨٥٫٠          مجموعه    

                        
٢٠١٠                        

                        کشاورزی و منابع طبيعی
١.MFF  --اورزی آبياری کش   

  )٢ PRF (١انکشاف 
GI  ECG  CWAE    ٠٫٠  ٠٫٠  ٨٥٫٠  ٨٥٫٠  ٠٫٠  ٠٫٠  ٨٥٫٠  

  ٠٫٠  ٠٫٠  ٨٥٫٠  ٨٥٫٠  ٠٫٠  ٠٫٠  ٨٥٫٠          جمع جزء
                        

                        انرژی
٢ .MFF --بهبود انرژی    

  )٣ PRF(رمايه گذاری برنامه س
GI  ECG  CWID    ٠٫٠  ٠٫٠  ١٠٠٫٠  ١٠٠٫٠  ٠٫٠  ٠٫٠  ١٠٠٫٠  

  ٠٫٠  ٠٫٠  ١٠٠٫٠  ١٠٠٫٠  ٠٫٠  ٠٫٠  ١٠٠٫٠          جمع جزء
                        

                        ترانسپورت و ارتباطات
٣. MFF –ها جاده شبکه انکشاف    
)PFR ٣(  

GI  ECG  CWID    ٠٫٠  ٠٫٠  ١٠٠٫٠  ١٠٠٫٠  ٠٫٠    ١٠٠٫٠  

  ٠٫٠  ٠٫٠  ١٠٠٫٠  ١٠٠٫٠  ٠٫٠    ١٠٠٫٠          جمع جزء
  ٠٫٠  ٠٫٠  ٢٨٥٫٠  ٢٨٥٫٠  ٠٫٠    ٢٨٥٫٠          مجموعه    

٢٠١١                        



 ١٠٧ 
ضميمه 
٧

 

  )$مليون دالر (هزينه   
ADB/ADF  

  سکتور
  پروژه/برنامه
  نام

  هدف گيری
  دسته بندی

اولويت 
  بخش  موضوعی

سال پروژه 
کمک ی ها

  همکاری حکومت  مجموع کمک مالی  قرضه OCR  مجموع  مقددماتی
 منابع مالی

                        کشاورزی و منابع طبيعی
١.MFF  --آبياری کشاورزی    

  )٣ PRF (١انکشاف 
GI  ECG  CWAE    ٠٫٠  ٠٫٠  ٧٠٫٠  ٧٠٫٠  ٠٫٠  ٠٫٠  ٧٠٫٠  

  ٠٫٠  ٠٫٠  ٧٠٫٠  ٧٠٫٠  ٠٫٠  ٠٫٠  ٧٠٫٠          جمع جزء
                        

                        حکومت داری و امور مالی
  ٠٫٠  ٠٫٠  ٤٠٫٠  ٤٠٫٠  ٠٫٠  ٠٫٠  ٤٠٫٠    GI  ECG  CWGF  ١ اصالح در مديريت کالی. ٢

  ٠٫٠  ٠٫٠  ٤٠٫٠  ٤٠٫٠  ٠٫٠  ٠٫٠  ٤٠٫٠          جمع جزء
                        

                        ترانسپورت و ارتباطات
٣. MFF –ها جاده شبکه انکشاف    
)PFR ٤(  

GI  ECG  CWID    ٠٫٠  ٠٫٠  ١٤٠٫٠  ١٤٠٫٠  ٠٫٠  ٠٫٠  ١٤٠٫٠  

  ٠٫٠  ٠٫٠  ١٤٠٫٠  ١٤٠٫٠  ٠٫٠  ٠٫٠  ١٤٠٫٠          جمع جزء
  ٠٫٠  ٠٫٠  ٢٥٠٫٠  ٢٥٠٫٠  ٠٫٠  ٠٫٠  ٢٥٠٫٠          مجموعه    

                        
٢٠١٢                        

                        کشاورزی و منابع طبيعی
١.MFF  --آبياری کشاورزی    

  )٤ PRF (١انکشاف 
GI  ECG  CWAE    ٠٫٠  ٠٫٠  ٥٤٫٠  ٥٤٫٠  ٠٫٠  ٠٫٠  ٥٤٫٠  

  ٠٫٠  ٠٫٠  ٥٤٫٠  ٥٤٫٠  ٠٫٠  ٠٫٠  ٥٤٫٠          جمع جزء
                        

                        انرژی
٢ .MFF --بهبود انرژی    

  )٤ PRF(رمايه گذاری برنامه س
GI  ECG  CWID    ٠٫٠  ٠٫٠  ١٥٦٫٠  ١٥٦٫٠  ٠٫٠  ٠٫٠  ١٥٦٫٠  

  ٠٫٠  ٠٫٠  ١٥٦٫٠  ١٥٦٫٠  ٠٫٠  ٠٫٠  ١٥٦٫٠          جمع جزء
                        

                        حکومت داری و امور مالی
  ٠٫٠  ٠٫٠  ٤٠٫٠  ٤٠٫٠  ٠٫٠  ٠٫٠  ٤٠٫٠    GI  ECG  CWGF  ٢اصالح در مديريت کالی . ٣

  ٠٫٠  ٠٫٠  ٤٠٫٠  ٤٠٫٠  ٠٫٠  ٠٫٠  ٤٠٫٠          جمع جزء
  ٠٫٠  ٠٫٠  ٢٥٠٫٠  ٢٥٠٫٠  ٠٫٠  ٠٫٠  ٢٥٠٫٠          مجموعه    

                        

ADB = بانک انکشاف آسيايیADF =  ،صندوق وجهی بين المللیCWAE= ابع طبيعی، کشاورزی آسيای مرکزی و غربی، بخش محيط زيست و منCWGF =  حکومت داری آسيای مرکزی و
منابع دارايی معمولی،  = OCR تسهيالت مالی چند بخشی،= MFFحکومت،  = Gov't، عمومیمداخله  = GI، رشد اقتصادی= ECGبخش زيربنای آسيای مرکزی و غربی،  = CWIDغربی، 
PRF =  درخواست بودجه تناوبی  



 ١٠٨ 
ضميمه 
٧

 

  ٢٠١٢-٢٠٠٩  ،عاريه پايپالين برای خدمات و توليدات غيرکمک های پيشنهادی  : ٧٫٢الف جدول 
  
 

    منابع تمويل کننده

  مجموع  ديگران بانک انکشاف اسيايی
  سکتور
  پروژه/برنامه
  نام

  نوع کمک  بخش مسؤل 
  مقدار  منبع

)$’٠٠٠(  
  مقدار  منبع

)$’٠٠٠(  
  

٢٠٠٩                
                ترانسپورت و ارتباطات

  ١،٢٠٠٫٠  ٠٫٠    ١،٢٠٠٫٠ CWID PPTA  JFS  خط آهنبرنامه انکشافی .   ١
  ١،٢٠٠٫٠  ٠٫٠    ١،٢٠٠٫٠        جمع جزء

             
  ١،٢٠٠٫٠  ٠٫٠    ١،٢٠٠٫٠        مجموعه    

CWID= ی مرکزی و غرب بخش زيربنايی آسيای ،PPTA =  ،پروژه آماده سازی کمک های فنیJSF= صندوق ويژه جاپان    



٧ضميمه  ١٠٩  

  سال محصوالت و خدمات برای سرمايه گذارید شاخص های پيشنهادی موراطالعات مختصر در : ٧٫٣الف جدول 
٢٠٠٩  

  توضيحات  اسم پروژه
 

  برنامه انکشاف منابع آبی 
  تسهيالت مالی چند بخشی 

)MFF (– در خواست سرمايه 
  گذاری تناوبی ا

  
   هدف

در بايد از طريق جدول زمانی تسهيالت مالی چند بخشی برای بررسی دقيق توسط بورد (برنامه 
توسعه آبياری کشاورزی افغانستان و منابع آبی و بالقوه از طريق )  تأمين مالی گردد٢٠٠٨نوامبر 

عالوه . سرمايه گذاری زيربناها، تقويت سازمانی، و توسعه ظرفيت ها، را انکشاف خواهد داد
سيس برنوسازی زيربناها و ساختمان، اين برنامه درزمينه انکشاف شايستگی های سازمانی ودر تا

برنامه مداوم برای تسهيالت آينده سرمايه گذاری در آبياری کشاورزی و منابع آبی، کمک خواهد 
  . کرد

  
  عناصر عمده

آبياری ) اا(سهولت آمارده گی پروژه؛ ) ا(اجزای اصلی اين برنامه عبارت خواهد بود از 
ورزی و انکشاف آبياری جديد کشا) ااا(کشاورزی و نوسازی و بهسازی زيربناهای منابع آبی؛ 

تقويت بخشی سازمانی و انکشاف ظرفيت ) ااااا(مديريت سيالب ها، و ) اااا(زيربناهای منابع آبی؛ 
بخش اول اين برنامه در نوسازی و بهسازی سيستم آبياری در . برای آبياری و مديريت منابع آبی

فظت از سيالب در سمت شمال افغانستان و مقامات انکشافی دره ننگرهار و همچنان کارهای محا
 .قسمت های باالی دريای آمو، تامين مالی خواهد کرد

  
  محصوالت و پيامد های منتظره

نوسازی و بهسازی دست کم ) اا(مطالعات عملی و طرح های مفصل؛ ) ا(محصوالت شامل 
زيربناها برای محافظت سيالب برای دريای آمو و ) ااا( هکتار زمين های قابل آبياری، ٨٠٠٠٠
انکشاف دست کم دو منبع آبی ويا آبياری پروژه های کشاورزی ) اااا(ی ديگر درافغانستان؛ درياها

برنامه های ظرفيت سازی و طرح های اصالحات ) ااااا(برای زمين های قابل آبياری؛ و 
موجوديت زيربناهای بيشتر قابل اطمينان ای آبياری ) ا(پيامد های برنامه شامل . سازمانی

ساحات قابل ) ااا(کاهش در نقصان و آماده گی بهتر در برابر سيالب؛ ) اا( آبی کشاورزی و منابع
کارمندان توانا در وزارت انرژی و آب برای ) اااا(آبياری بيشتر و قابليت ذخيره آب بيشتر؛ و 

  .آماده گی، اجرا، و مديريت آبياری و پروژه های منابع آبی
  

 انرژی برنامه انکشافی سکتور
 -کثيراالقساط  تسهيالت مالی

درخواست سرمايه گزاری 
  ٢تناوبی 

  
  
  
  
  
  
  

برنامه انکشافی سکتور انرژی 
 - کثيراالقساط تسهيالت مالی -

درخواست سرمايه گذاری 
  )ادامه (٢تناوبی 

  
   هدف

 ميليون دالر که برای مالحظه توسط ٥٤٠توسط تسهيالت مالی چند بخشی بمقدار ( اين برنامه 
موثريت سيستم برقی را بهبود می ) ترتيب گرديده بود، تمويل گرديده است ٢٠٠٨بورد در نوامبر 

بخشد و در راستای توليد و توزيع نيروی برقی قابل اطمينان برای مصرف کننده گان صنعتی، 
اين برنامه همچنين برای بهبود توانايی های سازمانی و موثريت . تجاری و مسکونی کمک می کند

  . کتور انرژی مسول هستند، کمک ميکندآژانس های که در برابر س
  

   عناصر عمده
پروژهای فرعی اضافی انرژی و کمک های فنی به مقامات برق افغانستان، گرداننده گان اصلی 

  .برق افغانستان
   

   محصوالت وپيامد های منتظره
بخش دومی بودجه تسهيالت مالی چند بخشی، پروژه های فرعی اضافی انرژی را تمويل خواهد 

د، و مقامات برق افغانستان را در بهتر سازی حکومتداری مشترک، مديريت مالی، طرح های کر
  .استراتيژيک و عمليات ها و ظرفيت اجراييوی پروژه ها کمک خواهد کرد

  
  

برنامه انکشافی شبکه جاده ها 
 - کثير االقساط تسهيالت مالی -

  ٢ درخواست سرمايه گذاری

  
   هدف

 ميليون دالر که برای مالحظه توسط بورد ٤٠٠ت مالی چند بخشی بمقدارتوسط تسهيال(اين برنامه 
پشتيبانی از استراتيژی ترانسپورت )  ترتيب گرديده بود، تمويل گرديده است٢٠٠٨در نوامبر 



٧ضميمه  ١١٠  

  توضيحات  اسم پروژه
حکومتی با تدارک ساختمان های جديد ويا ترميم مجدد جاده ها، کارهای فرعی و اظطراری، و 

اين برنامه نيز پشتيبانی از ظرفيت سازی برای .  داخلی می کندنگهداری جاده های منطقه ای و
مديريت مالی و قرارداد های : وزارت کار های عامه بخاطر طرح، ساختمان و نگهداری جاده ها

و فعاليت های پاليسی و برنامه : تضمين رضايت: سعی و کوشش برای پروژه های آينده: بهتر
  : ريزی، می نمايد

   
   عناصر عمده

  ود زيربناها و ادامه انکشاف منابع انسانی و اصالح سازمانی  بهب
  

 محصوالت و پيامد های منتظره
 کيلومتر جاده و همچنين جزييات طرح ١٢٠ دوم بودجه تسهيالت مالی چند بخشی باالی بخش

. جاده های که در زير بخش سوم تسهيالت مالی چند بخشی تمويل ميگردد، پرداخت خواهد شد
يالت مالی چند بخشی در بهتر سازی مهارت های کارمندان وزارت کارهای عامه بخش دوم تسه

  .و در تاسيس و بکاراندازی مقامات با صالحيت شهراه ها کمک خواهد کرد
  
  

  
  
  



٧ضميمه  ١١١  

 سال برای عاريه مورد شاخص های پيشنهاد شده محصوالت و خدمات غير اطالعات مختصر در : ٧٫٤الف جدول 
٢٠٠٧  

  توضيحات  اسم پروژه
  

   آهنخط انکشافی برنامه
  

 ٩٠٠برای انجام مطالعه کمک های فنی مشاوره يی در عملی شدن و مصارف نمايشگری  :هدف
راه آهن پيشنهاد ). واليت هرات(و هرات ) مزاری شريف(کيلومتر راه آهن در بين شهرهای حيرتان 

يه چون ازبکستان در شده، تجارت بين منطقه ای را و ارتباطات ترانسپورتی با کشور های همسا
و گزينش ماندگاری را برای کاهش در . شمال، و ايرای در غرب را تسهيل و بهبود می بخشد

  .  مصارف ترانسپورتی تهيه می نمايد
  
 نقشه برداری از راهرو، جمع آوری داده ها برای ترافيک و تجارت، تجزيه و :عناصر عمده 

مختلف، ارزيابی فنی، ارزيابی اثرات زيست  مسير های گزينشتحليل اقتصادی و مالی برای 
محيطی، اجتماعی، تملک زمين و بررسی تاثير اسکان مجدد، و پيش بينی هزينه برای احداث 

  . پروژه
  

گزارش تجزيه وتحليل ماندگاری اقتصادی و مالی برای گزينش مسيرهای  )ا ( :محصوالت منتظره
 گزارش ارزيابی ير اجتماعی، تملک زمين وتداب) ج(ارزيابی اثرات زيست محيطی؛ ) ب(؛ مختلف

  .تخمين هزينه برآورد شده برای گزينه های متفاوت) چهارم(؛ و تاثيرات اسکان مجدد

  
  
  
 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .مراجعه گردد) به زبان انگليسی( ، به سند اصلی  و يا دقت به تفصيل موضوعاتصورت بروز هر نوع سؤ تفاهمدر  :يادداشت
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