
 کار موندنه، برگزار گردید -دومین اجالس ماموریت حمایتی تطبیق پروژه اشتغال زایی

صاد،(  2019نوامبر 3 ) این مجلس به تاریخ شتراک نماینده های وزارت اقت  به میزبانی بانک جهانی در کابل و با ا

و و شتتاروالی کابل به ونوان تطبیق کننده ها  یارگان های  محلاداره مستتت ل  خارجه،  امور وزارت مالیه، وزارت

و ادامه پیدا کرده  سال جاری  نوامبر 7 قرار است الی  آغاز وکارموندنه،  –تسهیل کننده های پروژه اشتغال زایی 

 و کنکاش گیرد.  بازنگریدر چارچوب این پروژه را به فعالیت ها، چالش ها و برنامه آینده 

 و ( و به مدیریت بانک جهانی تمویلARTFصندوق بازسازی افغانستان ) سوی  از دنهکارمون –پروژه اشتغال زایی 

و فزون  برگشتتت داوبلبانه مهاجرین افغان از کشتتور های همستتایه، اشتتتغال زایی  زمینه ستتازی برای اهداف آنرا

شکیل میدهد. ساختن فرصت  صادی ت شتغال زاییهای اقت بدوش حکومت ه، کارموندن -مسوولیت تطبیق پروژه ا

وشتتاروالی کابل  یارگان های محلاداره مستتت ل افغانستتتان بوده واز مجرای وزارت های اقتصتتاد، امورخارجه ، 

صاد نه تنها وملیاتی می گردد. قابل یادهان ست که وزارت اقت ن ش تطبیق کننده یکی از بخش های پروژه را  ی ا

وهده دار  نیز  وژه را  به نمایندگی از حکومت افغانستانهنگی  و  وارسی تمام پری، هم آدارد؛ بل مسوولیت رهبر

 می باشد.

اجالس و در بخش از صحبت هایش این یل رحیمی معین مسلکی وزارت اقتصاد  در آغازین داکتر محمد اسماو "

 : داشت اذوان چنین ، کارموندنه –در پیوند به پیشرفت کار ها در قالب پروژه اشتغال زایی 

شتغال زایی  و م دماتیکار های ولی رغم این که  سته در چارچوب پروژه ا ست؛  انجام گردیده  کارموندنه –بای ا

، برداشته نشده شوداشتغال زایی و بیشتر ساختن فرصت های اقتصادی ولی تا هنوز قدم های وملی که منجر به 

شدگان داخلی و برونی را حمایت و جوام سیده ایم که بیجا ست. ما هنوز به مرحله نر شش ا ع میزبان را تحت پو

 د. نداشته باشیم . بدون شک این گام ها در واقع دال مرکزی و فلسفی وجودی این پروژه را معنا می بخش

اما؛ در قسمت های تهیه رهنما برای وملیاتی ساختن پروژه، براحی ساختار های سازمانی ، قواود، کارشیوه ها، 

ساز سازی، هم برنامه   ها  و ترتیب تفاهم نامه هنگی بین نهاد های تطبیق کننده پروژهآی و پالن گذاری، بودجه 

 د، پیشرفت های خوبی انجام شده است . نفراهم می کنکه درواقع زمینه و سکو را برای تع یب اهداف این پروژه 

شاروالی کابل ، ست که  شی ا ست ل  جای خو صاد به حمایت تیم تخنیکی  ی  وارگان های محل اداره م وزارت اقت

ساختمان را برای چهار  کار شیوه های  صدور جواز  و بانک جهانی توانست پالن وملیاتی برای اصالحات در قواود

 شهر در سطح کشور نهایی بسازد . 



برداشته    ؛لبنا بر برخی ووام ،ین   آنهادر قالب این پروژه قابل برجسته سازی است که ومده تر یمشکالت ی ینن

تاخیرات بخش  برخی  ؛ چنانچه می شتود ازاز قبل برح شتده می باشتدهای  نشتدن برخی گام ها نرر به پالن 

ست ل  م خارجه وهای مربوط به وزارت محتر سایر بخش ها یارگان های محل اداره م یاد کرد که این تاخیرات  و 

 ست. روی مصرف بودجه نیز در این سال مالی تاثیر گزار بوده ا

متعدد  بخشتتته که از برف اداره های  -ونوان یک پروژه چند به موندنه کار –پروژه اشتتتتغال زایی از آنجای که 

ستان تطبیق و وملیا تمام بخش ها و  د یک بخش بطور مثبت ویا منفی باالیتی می گردد؛ ومل کرحکومت افغان

ست.  ضر  مجلس بنابر این از کل پروژه تاثیر گزار ا ستفاده کنیم که  حا ست بوری ا شش بای بودجه و پالن برای 

سمی  سالم و وملی ق ساحات در واقع  که شود تعریف ماه آینده به گونه  شترین تمرکز مان روی بخش ها و   یبی

 داشتیم هزینه گردد.  که تاخیر

پاس مجدد از تیم کاری به امید این که برآیند این اجالس ما را به اهداف کلی پروژه نزدیک بستتازد و با  ابراز ستت

در بانک جهانی و همکاران مان در حکومت و بدین صتتتورت با بلب توفیق از بارگاه ایزد منان، صتتتحبت هایم را 

  "به فرجام می رسانم . اینجا 

سادات، رییس ومومی برنامه های ملی دارای اولویت  سامیه  سالمی  جمهوری مالیه وزارت –بانو  ستان، ا  از افغان

در  را ران های دیگر این اجالس بود که در صتتتحبت های خود همکاری همه جانبه وزارت مالیه ستتتخن جمله

 این پروژه ، ابراز کرد. قسمت فراهم کردن تسهیالت الزم به منرور وملیاتی ساختن 

وزارت خارجه، اداره مستتت ل ارگان های محلی و آقای وبدال دیر ستتاحل رییس   ه های نمایند به همین شتتکل 

شتغال زایی  شاروالی کابل، به ونوان اداره های تطبیق کننده پروژه ا شاروالی کابل به نمایندگی از  اداره انکشافی 

نمود های الزم و از وملی کردن ره کرده باز اجالس این در را ستتتخن درب خود ی نوبه به هریک ، کارموندنه –

 ، ابراز آمدگی کردند. که در نتیجه این اجالس ترتیب می شود

شتغال زایی سوولیت هم آهنگی پروژه ا سکی انان که م را از برف بانک جهانی وهده دار می  کارموندنه -آقای کا

شد شرفت های که تا اکنون در چارچوب این پروژهبا صحبت هایش در این اجالس از تالش ها و پی صورت  ، در 

گرفته است، ابراز رضایت کرده و بدین صورت از هم کاری های همه جانبه اش در راستای حل مشکالت موجود 

 ابمینان داد. 



کار موندنه در هر شتتتش ماه یک بار برگزار و تیم های  -اجالس ماموریت حمایتی تطبیق پروژه اشتتتتغال زایی

های تخنیکی بانک جهانی، پیشتتترفت ها، چالش ها و  تطبیق کننده پروژه به حمایت تیم ره های تخنیکی ادا

فرصت های این پروژه در سکوی تطبیق را به کنکاش گرفته و بدین صورت رهنمود های م تضی برای آینده در 

 ترسیم می شود.  قالب این اجالس 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 


