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  اجمالی به وضعيت کنونی افغانستان یگاھن
   

 ٩،٢ميباشد.  عوايد ناخالص داخلی حد اوسط  متغيير اما  ،در طی ده سال گذشته چشمگير  رشد اقتصادی افغانستان .اقتصاد:
ً  عوايد ناخالص داخلی ١٣٩١رشد داشته است.  در سال  ٢٠١٢الی  ٢٠٠٣فيصد در ھر سال در طی سالھای   ١١،٨ تخمينا

در  قابل مالحظه ميباشد. حاصالت در نتيجه فيصد رشد نموده که البته عمده ترين دليل اين رشد اب و ھوای مناسب و
اين  يک بر چھارم و يا ھم يک بر سوم  مجموع عوايد ناخالص داخلی را تشکيل ميدھد.  معموالً سکتور زراعت افغانستان 

 قسمت کمی سکتور معادن در گذشته گردد.  ع رشد اقتصادی مبدل ميبيک من  به اھستهدر حاليست که سکتور معادن اھسته 
گ زرب ۀميالدی اولين پروژ ٢٠١٢. در سال تشکيل ميداد ١٣٩٠در سال از عوايد ناخالص داخلی را  فيصد ٠٫۶يعنې فقط 

در سالھای  عادن بشکل اجزاء توليدسھم مو توقوع ميرود تا  سپرده شد سکتور معادن يعنی نفت امو دريا به بھره برداری 
 گذشتهنبست به سال تقليل را  ١٠٫٢ که اينکاھش يافته   ١٣٩١فيصد در سال  ۶،۴ميزان تورم پول به اينده افزايش يابد.  

 به بار و بی باوری نسبت و که دليل ان شرايط کار ،فيصد کاھش يافته ٨تقريباْ  ٢٠١٢.  ارزش افغانی در سال نشان ميدھد
امينت قلمداد شده است.  وضيعت مبھم سياسی و امنيتی ممکن است سبب رشد محدود سکتور خصوصی در سالھای  تأمين
   گردد. اينده 

  
تا ھمه مسووليت ھای امنيتی  ،ميالدی سازمان ناتو و دولت افغانستان توافق نمودند ٢٠١٠در اواسط سال  انتقال: ۀپروس

خارج شدن اکثريت نيروی ھای نظامی خارجی ميالدی به نيروی ھای امنيتی افغان بسپارند.   ٢٠١۴را الی اخير سال 
 ٢٠٠١از سال در حاليکه افغانستان يد. باالی دستاورد ھای انکشافی و اقتصادی وارد نما و دوامدار ممکن تاثيرات مستقيم

خارج شدن اين نيرو ھا ممکن سبب کاھش بطور چشمگير باالی کمکھای جامعه جھانی وابسته بوده، ميالدی بدينسو 
 ٢٠١۶در حاليکه ھمکاران بين المللی متعھد به دوام کمکھای خويش الی سال  گردد.کمکھای انکشافی جامعه بين المللی 

  د. نثبات در اين کشور در ماه ھا و سالھای اينده نھايت بی باور ميباشند، اما اذھان عامه نسبت به امنيت و گرديده اميالدی 
  

ميان پسران و صرف در فيصد  ۴٣، ميزان شموليت اطفال در مکاتب ٢٠٠١بعد از سقوط رژيم طالبان در سال  معارف:
عالی و  تتحصيال  معلم که اکثراً  ٢١٠٠٠در حدود  صرف در ان زمانبود.   گرديدهميان دختران تخمين در فيصد  ٣

مسئوليت ھر معلم  ، بمعنی اينکهندميليون طفل واجد شرايط مکتب بود ۵ف تدريس برای تقريباً وسواد کافی نداشتند مصر
 ً به ميالدی بدينسو ميزان شموليت متعلمين د ر مکاتب از يک ميليون  ٢٠٠٢. از سال را داشتمتعلم  ٢۴٠ تدريس تقريبا

ھمه ميليون افزايش را نشان ميدھد.   ٢،٨ به ١٩١٠٠٠ميليون افزايش يافته که بدين ترتيب ميزان شموليت دختران از  ٧،٨
يا از طريق کورس ھای داخل خدمت ويا ھم مراکز  را اموزش ھای الزمه ،ميرسدمعلم  ١٨٠٠٠٠ين که تعداد شان به ممعل

و با کيفيت معارف  ساویبه خدمات مھمه افغانان دانش معلمين و دسترسی غرض ارتقای سطح  .اند فرا گرفته تربيه معلم
  تالشھای الزم ھم اکنون جريان دارد. ،در افغانستان

  
 .تخمين گرديده است سال ۶۴ در کشورحد اوسط عمر ، ٢٠١٠مير در افغانستان در سال و براساس سروی مرگ  صحت:
در صد انان به حفظ الصحه مناسب دسترسی دارند.  اما دستاورد ھای  ۵در صد افغانھا به اب اشاميدنی پاک و  ٢٧صرف 

در صد افغانھا در  ٨۵اينکه  که از جمله ميتوان از ،گذشته صورت گرفتهزياد در عرصه ھای مختلف در طی دھه 
 ١٣٨٩براساس راپور اسيب پذيری سال  نامبرد. دارند،  دسترسیبه خدمات اساسی صحی گی ميکنند که ولسوالی ھای زند

ميزان  ند که يک ساعت راه از يک مرکز صحی فاصله داشتند. کنگی ميدر صد افغانھا در مناطقی زند ۵٧،۴در حدود 
کاھش يافته  و ميزان مرگ  ٢٠١٠درسال  ٧٧به  ٢٠٠٨در سال  تولد زنده  ١٠٠٠در ھر  ١١١از  مرگ و مير نوزادان

ميزان مرگ و مير خانمھا  کاھش يافته است. ٢٠١٠در سال  ٩٧به   ٢٠٠٨در سال  ١۶١اطفال زير پنج سال از  و مير
والدت طفل زنده ميباشد که البته اين بدين معنی است که در ھر دو ساعت  ١٠٠٠٠٠در ھر  ٣٢٧در اثر واقعات والدی 

  يک خانم در اثر واقعات والدی ميميرد.  



بر اساس پائين ترين در سطح جھان ميباشد.  سترسی دارند، از جملهبه برق د فيصدی تعداد افغانھا که به برق: دسترسی
ويا  کوچک ، دستگاه ھای برق ابیشھری فيصد افغانھا از طريق شبکه ھای برق ٣٠در حدود  ،تخمين وزارت اب و برق

ل انرژی برق از ازبکستان و بازسازی دو بند پس از توريد وانتقا يتبه برق دسترسی دارند. اين وضعبرق نور افتاب 
که در مسير راه انتقال برق ئيبرق (ماھيپر و سروبی، که قسماً تکميل گرديده و بازسازی نغلو جريان دارد)، در شھر ھا 

 ساعته برق ٢۴ھمچنان اکنون خدمات  (مزارشريف و کابل) قرار گرفته اند، بصورت قابل مالحظه ای بھبود يافته است. 
  فراھم گرديده است.نقاط مختلف مانند: شھر ھای کابل، ھرات، مزارشريف و پلخمری  دری اولين بار در تاريخ برا

  گروپ بانک جھانى و دولت افغانستان:
، ١٩٧٩عضويت بانک جھانى را کسب نمود. بعد از تھاجم قشون اتحاد شوروى وقت  در سال ١٩٥٥افغانستان در سال 

اما بانک کمک ھاى خود را به افغانھا از طريق دفتر اين بانک  ،افغانستان به حالت تعليق امدهفعاليت ھاى بانک جھانى در 
  در پاکستان، ادامه داد. 

  
پروژه را در عرصه ھاى مختلف، مانند: تعليم وتربيه، سرک سازی و زراعت از طريق  ٢١بانک جھانى  ١٩٧٩قبل از 

ميليون دالر کريدت، که از طريق اداره  ٢٣٠قرضه ھای بدون مفاد (کريدت) به افغانستان فراھم نموده بود. ازجمله 
از  پرداخته شده بود و اما ١٩٧٩ميليون دالر ان الی سال  ٨٣انکشافی بانک جھانی براى افغانستان منظور گرديده بود، 

 مفادبی از بابت بازپرداخت قرضه ھای  را ميليون دالر ٩،٢بعداً فسخ گرديد. افغانستان  ان ميليون دالر ١٤٧انجمله 
  .و بعد از آن پرداخت ھا را قطع نمودپرداخته  ١٩٩٢(کريدت) الی ماه جون  

  
، تا در برآورده شدن نيازمندى ھاى کردمجددأ آغاز  ٢٠٠٢در افغانستان در ماه مى سال  فعاليت ھايش را بانک جھانى

موثر  ی، که برای انکشاف دراز مدتسيستم ھاى ادار ساختنبا دولت در  کمک کند و در عين حالعاجل فقيرترين مردم 
ه که در افغانستان نمود يی يش قابل مالحظهبدينسو کمکھای بانک جھانی تدريجاً افزا ٢٠٠٢از سال  .مساعدت کند ، ميباشد
 اضطراری  انکشافى و بازسازى خيلی زيادی ميليارد دالر امريکايی براى  پروژه ھای٢،۶٣ بانک جھانى بيش از اکنون
ميليون دالر امريکايى قرضه ھاى بدون  ۴٣۶،۴ ليارد دالر کمک بالعوض ويم ٢،١٩نموده است. اين رقم شامل  فراھم

بيش از  ان به پروژه فعال در افغانستان داشته، که تعھدات خالص ٢۵بانک جھانى  در حال حاضر باشد. يمفاد (کريديت) م
  است. . شماری از پروژه ھا تااکنون تکميل گرديدهميرسددالر امريکايى  ميليارد ١،٢

  
ً به  ،خصوصی گروپ بانک جھانی، بخش سکتور ادارۀ مالی بين المللی  ٩٠از طريق سرمايه گذاری ھا، که مجموعا

مالی، دسترسی به منابع است. اين بخش بانک جھانی ھفت فعاليت را در ساحات  نمودهميليون دالر ميرسد، کمک فراھم 
ين کوچک و متوسط و ھمکاری ميان سکتور ثاصالحات در عرصه بھبود محيط تجارت، تجارت زراعتی، اموزش متشب

بلند بردن تعھدات اش برای سکتور در راستای  يشاين اداره به تالش ھا .نيز مساعدت نموده است عامهخصوصی و 
  خصوصی و ارزيابی امکانات ازدياد فعاليت ھای مشورتی در ساحات مختلف ادامه ميدھد.

  
تمويل کننده برنامه عمده ترين وسيله به در حال حاضر تأسيس شده و  ميالدی ٢٠٠٢در سال  صندوق باز سازی افغانستان

ی مبدل اصالحاتو ھمچنان اقدامات  دولت و معاشات مصارف عملياتی، اولويت دولت افغانستان انکشافی دارایھای 
بشمول سکتور صحت، معارف، انکشاف دھات و  انکشافی در عرصه ھای مختلفھمه کمکھای اين صندوق  .گرديده

تعھد نموده  صندوقاين ميليارد دالر را به  ۶تمويل کننده بيشتر از  ٣٣بدينسو  ٢٠٠٢از سال ميباشد.  انکشاف زيربنا ھا
اند. اين صندوق توسط بانک جھانی در مساعی مشترک با وزارت ماليه جمھوری اسالمی افغانستان و عده يی از نماينده 
گان تمويل کننده گان اداره ميگردد. عمده ترين ھدف کمکھای صندوق بازسازی افغانستان بدست اوردن اھداف ستراتيژی 

  انکشاف ملی افغانستان ميباشد. 
  

 مگر ،سرمايه گذاری را فراھم نموده تضميناتتضمين سرمايه گذاری گروپ بانک جھانی شمار محدود  چندين جانبه ادارۀ
در حمايت از سرمايه  بخصوصکه تضمينات ديگر،  ،دلچسپی بيشتر نشان داده ميشودتور خصوصی از طرف دولت و سک

  .گذاری در قسمت زيربنا، نيز فراھم گردد
   
  
  



  
  
  

در ماه فبروی سالجاری ميالدی بانک جھانی گزارش خويش را  مطالعات تحليلی چشمگير را نيز انجام داده. بانک جھانی
گزارش که برای بار نخست در سال اين .  شر رساندن، را ب٢٠١۴وضعيت بعد از : دوره انتقالدر تحت عنوان: افغانستان 

  گرديده بود، ابعاد متعدد روند انتقال را در افغانستان مورد غور و بررسی قرار داده است. ميالدی نشر  ٢٠١٢
 

  ستراتيژى بانک جھانى:
در استوار و   "برای افغانستانبانک جھانی ستراتيژی مؤقت " بر اساسدر افغانستان  بانک جھانیفعاليت ھای کنونی 
بانک جھانی برای افغانستان در سالھای  قرار است مساعدت .، ميباشدملی دولت افغانستان انکشافی مطابقت با ستراتيژی

صه . ھمچنان بانک جھانی دولت افغانستان را در عراولويت ھای مھم ملی را تحت حمايت قرار بدھد ٢٠١۴ - ٢٠١٢
وليت ھای امنيتی و انکشافی از جامعه جھانی به دولت افغانستان که قرار است الی ومديريت ھر چه بھتر پروسه انتقال مس

ميالدی تکميل گردد، ھمکاری و حمايت نمايد.  براساس ستراتيژی جديد، کمکھای گروپ بانک جھانی بر  ٢٠١۴اخير سال 
  :سه اصل ذيل استوار ميباشد

  
  و تقويت ظرفيت ارگانھای دولتی مشروعيتايجاد 
  فراھم اوری خدمات متوازن  
  و ايجاد فرصت ھای اشتغال مشمولرشد 
  

با فراھم  ٢۴-٢٠١٢برای سالھای انکشاف بين المللی  ۀاز طريق اداردر چارچوب اين ستراتيژی کمکھای بانک جھانی 
 ٨٠٠صندوق بازسازی افغانستان که ممکن ز طريق در ھر سال و اکمک بالعوض ميليون دالر امريکايی  ١۵٠اوری 

اداره مالی  –بخش سکتور خصوصی بانک جھانی  استوار ميباشد. باشد، ميليون دالر امريکايی کمک بالعوض در ھر سال
در افغانستان  تجارتط حينيز کمک ھای خود را در راستای تقويت سکتور خصوصی و بھبود شرايط و م —بين المللی

  ادامه ميدھد.  
  
ليون ھا يگرفته، که در نتيجه آن زندگی متاکيد بيشتر روی حمايت از برنامه ھای ملی صورت  بانک جھانیستراتيژی  در

 و اين برنامه ھا شامل عرصه ھای: صحت، تعليم و تربيه، انکشاف دھات ، کهافغان در سراسر کشور بھبود يافته است
  .می باشد عامهمديريت اداره مالی 

  
  بانک جھانی در افغانستان:دست اوردھای 

  
   معارف:

و ھمچنان زمينه اموزش معلمين فراھم اوری  ، احياء و بازسازی مکاتب کمکھای خويش را در عرصه بانک جھانی
. "برنامه کمکھای تخنيکی را غرض تقويت سيستم ادارات دولتی در وزارت ھای معارف و تحصيالت عالی فراھم مينمايد

تا تعمير ھای مکاتب را بازسازی و  ،وجوه مالی فراھم ميکند روستايی بانک جھانی برای اھالی "کيفيت معارف ارتقاء
در سراسر  باب مکتب ٩٣٠ بدينسو ٢٠٠١از سال  و به مواد تدريسی و آموزشی دسترسی حاصل نمايند.اعمار کنند 

از طريق  جريان دارد.حال حاضر  در گرديتب مکباب  ٩٠٠بيشتر از کار ساختمانی  گرديدهکشور اعمار و يا بازسازی 
مکاتب وارسی  تعليمیتا از چگونگی مديريت  ،شورای مکتب ايجاد گرديده ١١٠٠٠بيشتر از معارف کيفيت  ارتقاءبرنامه 

و ھمچنان از جريان کار ساختمانی مکاتب در بعضی موارد نظارت نمايند. ھمه معلمين در سراسر کشور اموزش ھای 
گيری اموزش در مراکز تربيه معلم بدست اورده را جھت فرا ھا تن از معلمين اناث بورسيه ٣۵٠٠الزمی را فرا گرفته و 

    اند.
  
ميزان  .تا فعاليت ھای اساسی در انھا اعاده گردد ،دميشو تحماي پوھنتون ١٢ عالی تحصيالت تقويت برنامه طريق از

 ٢٠١٢تن در سال  ١٠٠٠٠٠ميالدی به  ٢٠٠١سال تن در  ٨٠٠٠از در پوھنتون ھای دولتی و شخصی شموليت محصلين 
وزارت تحصيالت عالی با داشتن از عالی با بدست اوردن جواز  حصيالاتانستيتوت ت ۶۵افزايش يافته است. بيشتر از 

  گرديده است. محصل تا اکنون ايجاد  ۵٠٠٠٠تقريبا 



  
  
  

اولين نھاد برای رشد که  ،انستيتوت ملی موسيقی و تأسيس تنانستيتوت ملی اداره و منجم ،انکشاف مھارتھابرنامه از طريق 
در  متعلم ١۴٠بيشتر از در حال حاضر . هگرديد احياءمجدداَ  نوازنده ھای جوان و با استعداد در کشور بشمار ميرود،

از  مصروف اموزش ھای مسلکی در رشته موسيقی از صنف چھارم الی چھاردھم ميباشند. چھارچوب تعليمات عمومی
يق اين پروژه از طرگيرد. بشمول مکتب نابينايان در کابل مورد حمايت قرار مي ديگر نھاد تعليمیيق اين پروژه چھار طر

ً  فرد که ٩٠٠٠انکشاف کسب و کار برای بيشتر از اموزش ھای تخنيکی و  در صد انان را زنان تشکيل ميداد،  ٣٣تقريبا
  گرديده است.داير 

  
  صحت: 

ميليون ھا افغان در سراسر کشور به خدمات اساسی صحی و خدمات اساسی شفاخانه دسترسی حاصل نموده اند.  دسترسی 
، و نتايج صحی ميالدی افزايش يافته است ٢٠١٢در صد در سال  ۶٠به  ٢٠٠٣در صد در سال  ٩به خدمات صحی از 

کيفيت خدمات بھبود قابل مالحظه يافته و  يشتر گرديده،از دو برابر بتعداد مراکز صحی .  خيلی زياد بھبود يافته است
کارمندان صحی محلی، که نيم آنھا را  ٢٠٠٠٠حدود گذشته افزايش يافته است. پا چھار برابر نسبت به  شمار مريضان سرا

به  زنان تشکيل ميدھد، آموزش ديده و در سراسر کشور توظيف گرديده اند، که اين امر منجر به بھبود دسترسی مردم
برنامه ريزی خانواده و افزايش واکسين دوران کودکی شده است. تعداد مراکز صحی با کارکنان آموزش ديده صحی اناث 

در حال حاضر بانک جھانی از طريق  فيصد در حال حاضر افزايش يافته است. ٧۴فيصد پيش از تطبيق پروژه به  ٢۵از 
فراھم اوری و در جھت را وزارت صحت عامه  "در روستا ھا برنامه تقويت فعاليت ھاى صحى براى مردم نيازمند"

بانک طرف  ازکه در اين اواخر  ،صحتھدف برنامه واليت حمايت مالی مينمايد.  ١١عرضه خدمات ابتدايی صحی در 
تقويت سيستم ھای صحی جھت بھبود ھر چه بيشتر کيفيت و پوشش خدمات صحی در افغانستان گرديده،  منظورجھانی 

  تحت پوشش مياورد.واليت کشور  ٢٢ی را در يمناطق شھری و روستاميباشد. اين برنامه 
  

  انکشاف دھات: 
ء در سطح قرارا که مردم  ،برای اولين بار در تاريخ افغانستان ميباشد ،يکی از برنامه ھای انکشافی ھمبستگى ملى برنامه

فرصت ھای اشتغال را ايجاد نموده و زيربنا ھا را در سراسر دھات اين کشور  اين برنامهو قصبات توانمند ميسازد.  
اساس  که بر محلیاين برنامه پروژه ھای بھبود ميبخشد. بانک جھانی يکی از بزرگترين تمويل کننده اين برنامه ميباشد. 

بيشتر از  منتخب شورای انکشافی  ٣۴٠٠٠تا اکنون  .شناسايی ميشوند، تمويل ميکند اولويت بندى توسط خود مردم محل
فيصد  ٨٠. تقريبأ کرده اند تا زيربناھای قراء شانرا اعمار و بازسازی نمايندشناسايی  پروژه را در سطح قريه ۶٩٠٠٠
پروژه ھای که از طريق يک خويشرا جھت تطبيق  ه مالیيارد دالر وجوميل ١٫١٢ز بيشتر ا ی انکشافی قريهشورا ھا

  ، بدست اورده اند. گرديده اند گيری ھمه جانبه شناسايی پروسه تصميم

با استفاده از . به مناطق روستايی تالش ميکنددر طول سال دسترسی جھت فراھم آوری  برنامه ملی راه سازی روستايی
پروژه ھای راه سازی عده ميالدی بدينسو از طريق يک  ٢٠٠٢از سال  کيلومتر سرک ١١٠٠٠بيشتر از نيروی محلی، 

سرکھا سبب ايجاد فرصت ھای کاری خيلی زياد و بھبود دسترسی مردم به مارکيت ھا، اين  .استاحداث شده  يیروستا
گرديده ھا وصل بازار ا قريه از طريق اين برنامه ب ٢٧٠٠٠تا اکنون  گرديده است.در روستاھا مراکز صحی  و  مکاتب

. خواھد گرديداحداث شود که اين امر سبب اتصال قريه جات بيشتر  در سالجاریکيلو متر سرک  ٧٠٠است. قرار است 
  . نيز تطبيق خواھد گرديد ھای درجه دوم و سومکيلو متر سرک ٣٠٠٠کار حفظ و مراقبت 

  جمع اوری عوايد:
 تیتجارمشروع  بھبود امور گمرکاتی بخصوص ترخيص اموالتسھيل تجارت و دومين پروژه اصالحات گمرکات ھدف 

بصورت مناسب و زمان کم ميباشد. از اينکه عوايد گمرکی قسمت زياد عوايد داخلی را تشکيل ميدھد، تالشھای الزم 
بطور چشمگير تا سيستم امور گمرکاتی را تنظيم داده و زمينه ھای سوء استفاد و ضياع عوايد را  ،رويدست گرفته شده

ً کاھش دھد. طی مراحل پروسه ھای گمرکاتی در ھمه رياست ھای گمرکات و نقاط مرزی کمپيوتری شده و   ٩۵ تقريبا
د، که اين اقدامات طی مراحل ميگرداکنون از طريق سيستم اتومات کمپيوتری  از نگاه ارزش فيصد صادرات و واردات

  .  رفتن عوايد، قاچاق و دستبرد اموال تجار شده استسبب افزايش روند ترخيص اموال، کاھش به حدر 



  
  
  

  فراھم اوری برق:
در صد مردم  ۶ھشت سال قبل صرف  برق مطمين را برای باشنده گان کابل فراھم نموده است. ،مجدد انرژی ءپروژۀ احيا

در سراسر افغانستان به شبکه برق وصل بوده و از انرژی برق مستفيد ميشدند، که اين رقم پايين ترين رقم در سطح جھان 
در صد مردم  ٢۵در حدود ء مجدد و فعال ساختن شبکه ھای برق و ھمچنان توريد برق از کشور ھای ھمسايه، بود. با احيا

  گرديده اند. ل و واليات شمالی اکنون از برق دومدار و مطمين بھرمند بخصوص در کاب
  

 ۀبرق کابل، ايبک و مزارشريف و ھمچمنان پروژ ۀدو پروژه ديگر که از طريق صندوق بازسازی افغانستان (پروژعالوتاً 
در مراکز مختلف که  انکشاف سکتور برق افغانستان) تمويل ميگردد، بازسازی سيستم شبکه ھای برق و سب ستيش ھا را

الی ختم سالجاری بيشتر از يک ميليون کابل قرار دارند حمايت مالی مينمايد.  قرار است  –در مسير شاھراه مزارشريف 
  . از نعمت برق بيست و چھار ساعته بھره مند شوند شرکت و فابريکهخانواده، 

  
تکنالوجی از طريق حمايت از سکتور  ،مه ھای موبايل رادولت افغانستان تالش دارد تا خدمات موبايل و استفاده از برنا

. عمده ترين ھدف پروژۀ انکشاف سکتور مخابرات بانک را فراھم سازد در اين راستا،و انکشاف مھارتھا  معلوماتی
تکنالوجی جھانی حمايت از سرمايه گذاری ھای ستراتيژيک جھت توسعه اتصال مخابراتی و انکشاف و تقويت مھارتھای 

افغان اموزش ھای  ١٠٠٠و  ددگرکيلو متر کيبل فايبر نوری تمديد  ٣٠٠افغانھا ميباشد.  قرار است در سالجاری  وماتیمعل
  الزم را در بخش خدمات مخابراتی کسب نمايند.

  
گور و ھمچنان زردالو، باغ ان ۴٠٠٠بيشتر از  اضطراری باغداری و مالداری ۀپروژ باغداریبخش از طريق : یباغدار

  احداث گرديده است.  ٢٠١٢الی  ٢٠٠٩پسته و سبزيجات در خالی سالھای  ،بادام، انار

افزايش محصوالت زراعتی در ساحات تحت پوشش اين پروژه  سيستم آبياریو انکشاف پروژۀ احيای مجدد  ھدف
خدمات بھبود يافته سيستم ابياری بھره مند از  بدينسو ٢٠٠۶خانواده در سراسر کشور از سال  ۶٠٠٠٠٠ميباشد.  بيشتر از 

گ و جن سه دھهاين در حاليست که ابياری نياز دارد. در صد زمين زراعتی در افغانستان به  ٨۵اند. بيش از  گرديده
 ناامنی سبب از بين رفتن زيربنا ھای ابياری در اين کشور گرديده است. 

  صنايع روستايی:
که نيم انان را زنان تشکيل باشنده روستاھا (تن  ٣۵٠٠٠بيشتر از با  روستايی افغانستانبرنامۀ انکشاف صنايع از طريق 
گروپ . در حدود دو سوم اين پس انداز ھا به اعضای تا يک ميليون دالر را پس انداز نمايند ،) کمک صورت گرفتهميدھند

 ،جھت بھبود ھر چه بھتر امور اقتصادیدر صد ميباشد.   ٩۵ھای پس انداز بطور قرضه داده شده و ميزان باز پرداخت 
  تنظيم گرديده اند. اتحاديه قرضه دھی و پس انداز قريه ٢٧در  پس انداز هگرو ٢٧٠٠ تمامی اين


