
د۲۰۳۰ سرتاتـیژي
نېکمرغه

 ټولشموله
پیاوړې

 پایښت لرونکې
اسیا او پاسفیک



ــو او  ــۍ راکمول ــو کــې د بیوزل ــرو ۵۰ کلون ــه تې اســیا او پاســفیک پ
ــه پورتــه کــړي دي، خــو  اقتصــادي ودې کــې د پــام وړ ســر ګامون
ال هــم پــای تــه نــه رســیدلې پراختیايــي اجنــډا ګانــې شــته. د ۲۰۳۰ 
ســراتیژي د اســیا پراختیايــي بانــک د هلــو ځلــو لپــاره تــګالره ټاکــي 
چــې تــر ۲۰۳۰ کال پــورې د ســیمې بدلیدونکــو اړتیــاوو تــه ځــواب 

ووايــي.

یوه بدلیدونکې نقشه

پاتې بیوزيل او نابرابری

د جاذبې اقتصادي مرکز بدلول
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ټریلیونه امریکايي 
ډالر

۲۰۰۰ د نړۍ 
ناخالص کورين 
تولیدات )۳۳٫۶( 

ټریلیونه امریکايي 
ډالر

اسیا او پاسفیک په نږدې لسیزو کې تر ټولو 
چټکه وده کوونکې سیمه ده.

په هرو ۳ کې ۱ تن
په سیمه کې له ۳٫۲ کم ډالرو 

باندې ژوند کوي

ټکنالوژیکي پرمختګ
تولید زیاتوي خو په راتلونکو 

دندو باندې اغېز کوي

له ۱۰ څخه ۷ هیوادونه 
 چې په نړې کې د طبیعي پېښو په سر 

خطر کې دي د اسیا پراختیايي بانک 
غړي هیوادونه دي.

)بنګلدیش، کمبودیا، فیلیپین، د سلیامن 
ټاپوګان، ختیځ تیمور، ټونګا، واناتو(.

د اقلیم بدلون، د چاپیریال فشار، 
او طبیعي پېښې

چې ۱٫۲۴ بلیونه وګړي دي.
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د سرتو زیربناوو اړتیا

په کال کې ۱٫۷ ټریلیون ډالرو ته

د ۲۰۱۶ او ۲۰۳۰ کلونو تر منځ اړتیا ده چې په 
سیمه کې د زیربناوو خالیګاه ډکه يش.

چټک ښاریتوب
په اسیا او پاسفیک کې د ښاري نفوس برخه 

مخ په زیاتیدو ده

ځوان او زوړ نفوس
ځینې هیوادونه په چټکۍ رسه زړېږي: په سیمه 

کې د زړو خلکو نفوس زیاتیدلو اټکل کیږي.

نور هیوادونه ځوان نفوس لري – او دا چاره هم 
فرصتونه او هم ننګونې لري.

په ۲۰۱۶ کې %۸

څخه

په ۲۰۵۰ کې %۱۸

له ۳۰ کلونو 
څخه کم عمره 

۵۴٪ خلک

په اسیا او 
پاسفیک کې 

اوسیږي

ولې نوې پالیيس 
د اسیا پراختیايي 

بانک لپاره؟



د اســیا پراختیايــي بانــک لیدلــوری د نیکمرغــه، ټولشــموله، پیــاوړې، او پایښــت لرونکــې 
اســیا او پاســفیک ســیمې درلــودل دي، پــه داســې حــال کــې چــې د شــدیدې بیوزلــۍ لــه 

منځــه وړلــو لپــاره خپلــې هلــې ځلــې جــاري وســايت.

د اسیا پراختیايي بانک به څنګه ارزښت زیات کړي؟
د اسیا پراختیايي بانک به له الندې الرو څخه ارزښت زیات کړي.

  مشارکتونه
د بیالبیلو همکارانو او سهم 

لرونکو ترمنځ د همکارۍ او خربو 
اترو دودول

پوهه
پر عميل ارزښت به مترکز کوي 

چې له ځايي وضعیت رسه سمون 
خوري، اخیستل شوي درسونه 

به په ګوته کوي، او ښه کارونه به 
تکراروي.

متويل
خپله به هم متویل کوي 

او له نورو رسچینو څخه 
به هم وجوهات غواړي

ــو  ــر ټول ــه او ت ــو بیوزل ــر ټول ــه د ســیمې ت ــک ب ــي بان د اســیا پراختیاي
ــوي. ــوب ورک ــه لومړیت ــو ت ــوو هیوادون ــن ش ــرو زیامن ډی

ــاوو مترکــز کــوي او د  ــر زیربن ــه توګــه پ ــوب پ ــدي لومړیت ــو کلی ــه د ی ــک ب ــي بان د اســیا پراختیاي
پوهنــې، روغتیــا او ټولنیــز خوندیتــوب پــه ســکتورونو کــې بــه پروګرامونــو تــه پراختیــا ورکــوي.

د اسیا پراختیايي بانک د ۲۰۳۰ لیدلوری څه دی؟ 

نېکمرغه
 ټولشموله

پیاوړې
 پایښت لرونکې

اسیا او پاسفیک



پر هیواد-متمرکزې 
تګالرې کارول

د هر پرمختیايي 
غړي هیواد د ځانګړو 

پراختیايي اړتیاوو او 
ننګونو لپاره د ځانګړو 

جوړو شوو حل الرو 
وړاندې کول

د متحدو حل الرو 
وړاندې کول

پر یو لړ سکتورونو 
او موضوعاتو کې 

د تخصص را یوځای 
کول، او د خصويص 

او عامه سکتور د ګډو 
فعالیتونو له الرې

د نوښتګرې ټکنالوژۍ 
کارولو دودول

په فعاله توګه په 
ټولو فعالیتونو کې د 

پرمختللې ټکنالوژۍ 
کارولو ته د الرو چارو 
لټول او د پرمختیايي 

هیوادونو د مالتړ لپاره 
ظرفیت لوړول

د اسیا پراختیايي بانک به د دې هیوادونو د ډلو لپاره جال جال تګالرې غوره کړي:

د دې هیوادونــو پــه ډلــه کــې بــه د اســیا پراختیايــي بانــک د وروســته پاتې وايل ســاحو 
کــې مالتــړ او د بیوزلــۍ او نازکتیــا وضعیــت ته لومړیتــوب ورکوي.

نازک او شخړه-
ځپيل وضعیتونه

• اداري پراختیا او د حکومتولۍ اصالحات
• بنسټیزې زیربناوې او ټولنیز خدمتونه

• تر هدف الندې ټولنیزه مرسته
• د پیاوړتیا رامنځ ته کولو هڅې، د شخړې 

د الملونو ځوابول، او د پخالینې او 
بیارغونې دودول

د لوړ-منځني عاید 
لرونکي هیوادونه

• د پانګې بازار ته الرسسی
• د ادارو پیاوړتیا او د نندارې پروژو پراختیا

• د خصويص سکتور فعالیتونه
• سیمه ییز عامه اجناس، د اقلیم بدلون، 

ښاریتوب، سیمه ییزه همکاري او 
اتحاد، او وده

د ټیټ-عاید او ټیټ منځني 
عاید لرونکي هیوادونه

•  شنې او ټولشموله زیربناوې
•  ټولنیز خدمتونه او ټولنیز خوندیتوب

•  پایښت لرونکی ښاریتوب
•  جوړښتي تحول او د عامه سکتور اصالحات

•  د خصويص سکتور پراختیا او د کورنیو 
رسچینو لوړاوی

د کوچنیو ټاپوګانو 
پرمختیايي هیوادونه

• د اقلیم بدلون خپلول، د چاپیریال پایښت، او د 
طبیعي پېښو مدیریت

• اتصال او الرسسی
• اداري پیاوړتیا

• د سوداګریز چاپیریال ښه کولو هڅې او د 
خصويص سکتور په رهربۍ ودې دودول

کوم اصول به د اسیا پراختیايي بانک تګالره ټاکي؟

د اسیا پراختیايي بانک به د بیالبیلو مؤکلینو اړتیاوې څنګه ځوابوي؟



د اسیا پراختیايي بانک به د فعالیتونو پر اوو لومړیتوبونو مترکز کوي:

شــمولیت،  ټولنیــز  او  پراختیــا  بــري 
ــه،  ــړه او روزن ــدې، زده ک ــې دن ــت لرونک کیفی

خوندیتــوب ټولنیــز  روغتیــا،  غــوره 

د جنسیتي برابري پرمختګ کې 
چټکوالی

لــوړ  لپــاره  برابــري  جنســیتي  د 
اقتصــادي  ښــځو  د  مالتــړ؛ 
توامننــدي؛ پــه بــري پراختیــا، 
کــې  رهــربۍ  او  کولــو،  پریکــړه 
ــاره  ــری؛ د ښــځو لپ جنســیتي براب
د  راکمــول؛  بیوزلــۍ  وخــت  د 
ښــځو  د  وړانــدې  پــر  ټکانونــو 

پیاوړتیــا

ښارونه د ژوند وړ ګرځول
ښــارونو  د  الرې،  حــل  متحــدې 
لپــاره وجوهــات، ټولشــموله او 
ــه،  ــالن جوړون اشــراکي ښــاري پ
د اقلیــم پــر وړانــدې پیاوړتیــا او د 

طبیعــي پېښــو مدیریــت

د حکومتولۍ او اداري ظرفیت 
پیاوړتیا

اصالحــات  مدیریــت  عامــه  د 
پایښــت، د خدمتونــو  او مــايل 
او  ظرفیــت  کــول،  وړانــدې 

رونــه معیا

ځینې هدفونه....

لــږ تــر لــږه ۷۵% د اســیا پراختیايــي بانــک ژمــن فعالیتونــه )د درې کلونــو پــه اوســط، د 
خپلواکــو او ناخپلواکــو فعالیتونــو پــه کچــه( بــه پــه ۲۰۳۰ کــې د جنســیت برابــری ترویجــوي.

لــږ تــر لــږه ۷۵% د اســیا پراختیايــي بانــک ژمــن فعالیتونــه )د درې کلونــو پــه اوســط، د 
خپلواکــو او ناخپلواکــو فعالیتونــو پــه کچــه( بــه پــه ۲۰۳۰ کــې د اقلیــم بدلــون کمــوايل او 
توافــق مالتــړ ترویجــوي.د اســیا پراختیايــي بانــک لــه خپلــو رسچینــو څخــه د اقلیــم متویــل 

ــه ورســیږي. ــرو ت ــه ډال ــاره ۸۰ بلیون ــه د ۲۰۱۹-۲۰۳۰ مــودې لپ ب

د اقلیــم بدلــون ســتونزه حلــول، د اقلیــم 
ــا، او د  ــر وړانــدې پیاوړتی او طبیعــي پېښــو پ

چاپیریــال پایښــت لــوړاوی
پراختیــا  انتشــاراتو  ګاز  د  خونــو  شــنو  د 
پــر  پېښــو  طبیعــي  او  اقلیــم  د  راټیټــول، 
وړانــدې پیاوړتیــا تګالره، د چاپیریال پایښــت، 
ــرژۍ مصونیــت شــبکه ــو – خــوړو – ان د اوب

د ســیمه ییــزې همــکارۍ او ادغــام رامنــځ 
ــه کــول ت

عامــه  ییــز  ســیمه  ســیايل،  او  نښــلونه 
ــکاري،  ــې هم ــکتور ک ــايل س ــه م ــاس، پ اجن

نوښــتونه ځايــي 

مصونیــت  خــوړو  او  پراختیــا  کلیــوايل  د 
دودول

زنځیــر  ارزښــت  او د کرنــې  بــازار نښــلونه  د 
خــوړو  د  او  محصــوالت  کرنیــز  تړاوونــه، 

خوندیتــوب خــوړو  د  مصونیــت، 

د پاتې بیوزلۍ ځوابول او د نابرابریو 
راکمول

د اسیا پراختیايي بانک به پر کومو ساحو مترکز کوي؟



د دې ترڅنګ به د اسیا پراختیايي بانک، 
پر الندې چارو مترکز کوي:

د خصويص سکتور فعالیتونو پراختیا
• د خصويص سکتور فعالیتونو د مهمو موخو 

په توګه د پراختیايي اغیزو تعقیبول
• د ګټې ترالسه کولو وړتیا او سوداګریز پایښت 

ډاډ ورکول
• په نویو او رسالرو بازارونو کې پراختیا او تنوع 

رامنځ ته کول

د مايل رسچینو پیدا کول او د ترالسه کولو لپاره 
یې هلې ځلې کول

د څو اړخیزو، دوه اړخیزو او خصويص سکتور   •
همکارانو رسه همکاري پیاوړې کول

له سوداګریزو او زیاتوونکو رسچینو څخه د   •
مايل مرستې هڅې کول

د عامه خصويص مشارکتونو کارول، په   •
پرمختیايي غړو هیوادونو کې د سوداګرۍ 

چاپیریال لوړول، او د پرمختیايي غړو هیوادونو 
د کورنیو رسچینو لوړاوي لپاره کار کول

ځینې هدفونه....

د پوهې خدمتونو پیاوړي کول
د پوهې وړاندې کوونکي په توګه د اسیا   •

پراختیايي بانک د نقش پیاوړي کول
له پرمختیايي غړو هیوادونو رسه له نږدې کار   •

کول چې د پوهې تر ټولو اړوند تولیدات او 
خدمتونه تولید کړي

په څیړنو کې فعاله ښکیلتیا، د لوړ کیفیت   •
پالیسۍ مشورو وړاندې کول، او د غړو 

پرمختیايي هیوادونو د اداري ظرفیت پیاوړتیا
په اداره او سیمه کې د پوهې ترالسه کولو او   •

رشیکولو دودول
 

د اسیا پراختیايي بانک د خصويص سکتور 
فعالیتونه به په ۲۰۲۴ کې د اسیا پراختیايي بانک 

د فعالیتونو درېمه برخه تشکیلوي.



د اسیا پراختیايي بانک به څنګه پیاوړی، ښه او چټک يش؟

د دې لپاره چې پیاوړی، ښه او چټک يش، د اسیا پراختیايي بانک به:

د اسیا پراختیايي بانک به د »اسیا یو پراختیايي بانک« تګالره چمتو 
کوي، چې په ټوله اداره کې پوهه او تخصص را یوځای کړي چې د 

۲۰۳۰ سراتیژي په اغېزناکه توګه پلې کړي.

د اســیا پراختیايــي بانــک بــه پــه ۲۰۳۰ کــې پــه اوږدمهــال ګــډ متویــل کــې د پــام وړ زیاتوالــی 
تــر هــدف النــدې نیــي، چــې د خصــويص ســکتور فعالیتونــو د متویــل د هــر ۱ امریکايــی 
ډالــر پــه مقابــل کــې بــه د اوږدمهالــه ګــډ متویــل لپــاره ۲٫۵ امریکايــي ډالــره متویــل موجــود 

وي. 
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د ۲۰۳۰ سرتاتیژۍ په کار اچول
د ۲۰۳۰ سرتاتیژۍ په کار اچولو لپاره به د اسیا 

پراختیايي بانک:
د دې اوه لومړیتوب لرونکو ساحو لپاره عملیايت پالنونه چمتو   •

کړي
د هیواد د مشارکت له سراتيژیو کار واخيل چې د هیواد په کچه   •

لومړیتوبونه ال ښه کړي.
د کار پروګرام او د بودیجې د چوکاټ بهیر پیاوړی کړي او کلنی   •

کاري پالن او رسچینې به له عملیايت لومړیتوبونو رسه سم کړي
د رشکتي پایلو نوی چوکاټ به چمتو کړي  •

د پایلو چوکاټ په کارولو رسه د اداري کارکړنو په اړه به کلنیو   •
راپورونو ته ادامه ورکړي.

•   ډیجیټل تحول ترویجوي
•  پروخت او د پیسو – لپاره – ارزښت 

ورکوونکي تدارکات ترالسه کوي
•  د هیواد د سیستمونو کارول زیات 

کړي
•  له مدين ټولنو رسه همکاري پیاوړې 

کړي.

د رسچینو د پیاوړي بنسټ ډاډ ورکوي  •
بري رسچینې لوړوي  •

د استوګنې ماموریتونو له الرې د   •
هیواد پیاوړی حضور سايت

تولیدات او وسایل یې لوړوي  •
د سوداګرۍ بهیرونه یې عرصي کوي او   •

عملیايت ګټورتیا یې لوړوي
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سراتیژي ۲۰۳۰
د نېکمرغه، ټولشموله، پیاوړې، او پایښت لرونکې اسیا او پاسفیک سیمې لیدل

اســیا او پاســفیک ســیمې پــه تیــرو ۵۰ کلونــو کــې د بیوزلــۍ راکمولــو او اقتصــادي ودې پــه برخــه کــې 
ســر ګامونــه پورتــه کــړي دي. د اســیا پراختیايــي بانــک د ســیمې د دې پــام وړ تحــول کــې یــو مهــم 
همــکار پاتــې شــوی دی او د پراختیــا پــه راتلونکــي پــړاو کــې د دې ســیمې خدمــت کولــو تــه ژمــن دی. 
د ۲۰۳۰ ســراتیژي د ســیمې بدلیدونکــو اړتیــاوو تــه پــه اغیزناکــه توګــه ځــواب ورکولــو لپــاره د اســیا 
پراختیايــي بانــک تــګالره ټاکــي. تــر ۲۰۳۰ ســراتیژۍ النــدې بــه د اســیا پراختیايــي بانــک خپــل لیدلــوري تــه 
پراختیــا ورکــړي چــې یــوه نیکمرغــه، ټولشــموله، پیــاوړې او پایښــت لرونکــې اســیا او پاســفیک ســیمه 
وګــوري، پــه داســې حــال کــې چــې د شــدیدې بیوزلــۍ لــه منځــه وړلــو لپــاره خپلــې هڅــې جــاري وســايت. 

د اسیا پراختیايي بانک په اړه: 
ــیا  ــې اس ــت لرونک ــاوړې او پایښ ــموله، پی ــه، ټولش ــوه نیکمرغ ــې ی ــن دی چ ــک ژم ــي بان ــیا پراختیاي د اس
او پاســفیک ســیمه وګــوري، پــه داســې حــال کــې چــې د شــدیدې بیوزلــۍ لــه منځــه وړلــو لپــاره خپلــې 
هڅــې جــاري وســايت. د اســیا پراختیايــي بانــک پــه ۱۹۶۶ کــې تاســیس شــوی، چــې ۶۷ غــړي یــې مالکیــت 
لــري – چــې ۴۸ یــې لــه ســیمې څخــه دي. د خپلــو غــړو هیوادونــو رسه د مرســتې لپــاره د دې بانــک 
اصــيل ســندونه د پالیســۍ مذاکــرات، پورونــه، د اســهامو پانګونــه، ضامنتونــه، وجوهــات، او تخنیکــي 

مرســته دي. 


