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جاپان اسم كشور: 

توكيو پايتخت: 

زبان جاپاني زبان: 

ين پول:        

تقريبا ۳۷۷,۹۱۵ كيلومتر مربع مسامحه:   

تقريبا ۱,۲۷۷,۶۰۰,۰۰۰ نفر نفوس:    

توليد ناخالص داخلى GDP:  ۴,۵۰۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ دالر

Í“d  —uNL  f —
( در مالقات با صدراعظم، جوني چيرو كوزومي ۱۳۸۵/۴/۱۴) 

ميخواهم تا مراتب سپاسگذاري خود را به صدراعظم  
شان  هاي  كمك  خاطر  به  جاپان  مردم  و  كوزومي 
اظهار نمايم. كنفرانس بين المللي سال ۱۳۸۱ بخاطر 
كمك به بازسازي افغانستان (كنفرانس توكيو)تهداب 
بازسازي افغانستان را گذاشت، همچنان جاپان اپتكار 
پيشبرد خلع سالح گروپ هاي مسلح ، كه ارزوي 

بزرگ مردم افغانستان بود به عهده گرفت. 
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Afghanistan Outlook
(۱۳۸۵/۷/۱۱)

يك كشور اعتبار خود را درعرصه باسازي افغنستان 
سمبول  كشور  اين  افغانستان  در   . رساند  اثبات  به 
از  افغانستان  به  كمك  مند  عالقه  و  بيطرفي  و  خوبي 
سالهاي زياد ميباشد.  و  اين كشور به تهيه كمك براي  

كشورما ادامه ميدهد. اسم اين كشور جاپان است. 

±≥∏∞ ≠ ±≥∑π ‰U

±≥∏± ≠ ±≥∏∞ ‰U

±≥∏≤ ≠ ±≥∏± ‰U

±≥∏≥ ≠ ±≥∏≤ ‰U

±≥∏¥ ≠ ±≥∏≥ ‰U

±≥∏µ ≠ ±≥∏¥ ‰U
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حادثه هولناك تروريستي ماه سنبله 
اغاز حمالت هواي قواي ايتالف اياالت متحده امريكا و انگلستان باالي   ماه ميزان 

افغانستان ( كه منجر به سقوط حكومت طالبان گرديد).    
قرارداد بن (آغاز پروسه بن) ماه قوس 

تاسيس اداره موقت افغانستان تعين حامد كرزي به حيث ريس موقت ماه قوس 

برگزاري لويه جرگه اضطراري( شوراي عنعنوي قومي افغان)  ماه جوزا 
تاسيس دولت انتقالي افغانستان و تعين حامد كرزي به حيث ريس موقت ماه جوزا 

لويه جرگه قانون اساسي ماه قوس 

تصويب قانون اساسي جديد و اعالن آن  ماه جدي 
برگزاري انتخابات رياست جمهوري و پيروزي ريس موقت حامد كرزي  ماه ميزان 

در انتخابات    
مراسم تحليف ريس جمهور ماه قوس 

انتخابات نماينده گان ولسي جرگه و شورا هاي واليا ت ماه سنبله 
افتتاح پارلمان (اكمال پروسه بن) ماه قوس 

تاسيس حكومت منتخب افغانستان ماه ثور 

معرفي  قانون ويژه عليه تروريزم ماه قوس 
تشكيل  نيرو هاي بين لمللي امنيت و همكاري ماه قوس 

كانفرانس كمك و همكاري براي بازسازي افغانستان( كانفرانس توكيو)  ماه دلو  
ديدار حامد كرزي ريس اداره موقت افغانستان از جاپان  ماه دلو  

تاسيس نمايندگي ملل متحد ( يو ناما در افغانستان)  ماه حمل 
ديدار كوا گوچي وزير خارجه  جاپان از افغانستان ماه ثور 

اولين كانفرانس توكيو بخاطر تحكيم صلح در افغانستان ( كانفرانس توكيو)  ماه جدي 
ديدار ريس موقت افغانستان حامد كرزي از جاپان ماه دلو  

كانفرانس بين لمللي در باره افغانستان ( كانفرانس برلين)  ماه حمل 

ديدار نوبوتوكا ماچي موره وزير خارجه جاپان از افغانستان  ماه ثور 

كانفرانس لندن در باره افغانستان  ماه جدي 
سفر وزير خارجه افغانستان داد فر اسپنتا("براي شركت در جلسه   ماه جوزا 

وزراي ممالك اسياي ميانه + جاپان").     
دومين كانفرانس توكيو در باره تحكيم صلح در افغانستان  ماه سرطان 

ديدار ريس جمهورافغانستان حامد كرزي  از جاپان ماه سرطان 

(JMAS) و اجنمن پشتيبانى جاپان براى از بني بردن ماين ها ،(ANBP) تقدمي كننده عكس ها: كاتسومى يوشيدا، پالن نوين افغانستان

آدرس وزارت خارجه كشور جاپان
Ministry of Foreign Affairs of Japan2-2-1 

Kasumigaseki Chiyoda-ku
Tokyo 100-8919 Japan

http://www.mofa.go.jp/modex.html

وزارت خارجه جاپان

جمهورى اسالمى افغانستان

(بخش های منظور شده/تطبیق شده) ماه حوت سال ١٣٨٥
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بسياري از كشور ها در عرصه هاي مختلف براي 
ترقي و فعال نمودن موسسات به افغانستان كمك 

نمودند. به هر حال در پنج سال اخيرتعداد محدود از 
اين كشور ها، كمك هاي خوبي نمودند،  كه ازهردو 

نگاه نوعيت و كيفيت ثابت بوده است. جاپان يكي از 
اين كشور ها است. 
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پروژه محافظت از آثار تخريب شده باميان (تقريبا ۳ مليون دالردر سال 
۱۳۸۲ و۱۳۸۵)   

بازسازي سرك باميان-يكاولنگ (۲۰ مليون دالر در سال ۱۳۸۵)
انكشاف ثبات صلح منطقوي (۱۳۸۴)

بخش دوم پروگرام انكشاف ملي (انكشاف محلي) (۱۳۸۵)
پروژه تقويت سواد حياتي

ابتكار اوگاتا (كمك براي مهاجرين افغان و بيجا شده گان داخلي) (۱۳۸۳-۱۳۸۱)                         
اعمار سرك حلقوي در شمال افغانستان (از مزارشريف الي خلم) و سرك بين المللي وصل كننده ، با سرحد ازبكستان

(از نايب آباد الي حيرتان)  (۲۰ مليون دالر در سال ۱۳۸۲)
پروژه انكشاف عامه براي شمال افغانستان (۳ مليون دالر در ۱۳۸۲)

پروژه تنظيم و اداره منابع آبي رودخانه درياي بلخ (۱۰ مليون دالر در سال ۱۳۸۳)
پروگرام همبستگي ملي (در سال ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴)

پروژه بهبود تجهيزات پوليس مزار شريف (تقريبا يك مليون دالر در سال ۱۳۸۴)
انكشاف منطقوي براي ثبات صلح (۱۳۸۴)

پروژه بازسازي سرك هاي داخل شهر مزار شريف (تقريبا يازده مليون دالر در سال ۱۳۸۴)
ساختمان و بازسازي سهولتهاي تعليمات اساسي

ساختمان و بازسازي سهولت هاي صحي
بازسازي سرك هاي شهري (۲.۵ كيلومتر) و سهولت هاي تعليمات اساسي (هفت ساحه)  (پروگرام مطالعه عاجل جهت 

بازسازي شهر مزار شريف)
كمك به پروژه انكشاف دهات 

پروژه تقويت تربيه معلم

كمك براي ازدياد توليدات زراعتي وتقويه فعاليت هاي عايداتي (۱۳۸۳)
اعمار و بازسازي سهولتهاي تعليمات اساسي

اعمار و بازسازي سهولت هاي صحي
اعمار مراكز حرفوي

كمكهاي صحي توسط موسسات جاپاني
تقويت پروژه تربيه معلم

بازسازي سرك كندهار – سپين بولدك (تقريبا ۱۵ مليون دالر در سال ۱۳۸۱)
ابتكار اوگاتا ( كمك به مهاجرين افغان و بيجا شدگان داخلي (۱۳۸۱- ۱۳۸۳)

بازسازي ابتدايي سرك  كابل – كندهار (تقريبا ۶.۳ مليون دالر در سال ۱۳۸۱)
كمك به ماين پاكي سرك حلقوي از كندهار الي هرات (تقريبا ۵ مليون دالر در سال ۱۳۸۳)

بهبود سرك حلقوي از كندهار به طرف هرات (تقريبا ۸۹ مليون دالر در سال هاي ۱۳۸۳ – ۱۳۸۶)
بهبود و اعمار سرك هاي كندهار و ساحوي (تقريبا ۱۴ مليون دالر در سال ۱۳۸۳)
پروژه بهبود تجهيزات براي پوليس كندهار (تقريبا ۹۲۰ هزار دالر در سال ۱۳۸۳)

بخش دوم پروگرام انكشافي ساحوي ملي (انكشاف محلي) ( ۱۳۸۵)
اعمار و بازسازي تسهيالت  تعليمات اساسي

اعمار و باز سازي تسهيالت صحي
بازسازي سرك هاي شهري (۸.۳ كيلو متر) تسهيالت تعليماتي (۷ ساحه) و شفاخانه ها ( مطالعه حمايت  از  

برنامه  بازسازي عاجل  شهر كندهار)
بازسازي سيستم آبياري و مراكز تجربوي زراعتي (مطالعه حمايت از بازسازي عاجل زراعتي در كندهار)
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پروژه اضطراري آبرساني كابل/مراقبت تجهيزات شفاخانه صحت طفل و مادر 
(تقريبا ۳.۴ مليون در سال ۱۳۸۱)

پروژه بازسازي سيستم ترانسپورت عامه شهر كابل (تقريبا ۱۸ مليون دالر در ۱۳۸۲) 
پروژه بهبود تجهيزات پخشي تلويزيون كابل (تقريبا ۱۹ مليون دالر در سال ۱۳۸۱)
پروزه بهبود سهوليات پخشي تلويزيون كابل (تقريبا ۶.۵ مليون دالر در سال ۱۳۸۲)
پروژه بهبود تجهيزات ميدان هوايي بين المللي كابل (تقريبا ۲.۷ مليون دالر در سال ۱۳۸۲)
پروژه بهبود تجهيزات پوهنتون ها در كابل (تقريبا ۳.۴ مليون دالر در سال ۱۳۸۳)

اعمار پروژه ترمينل ميدان هوايي بين المللي كابل (تقريبا ۲.۶ مليون دالر در سال ۱۳۸۴)
بهبود مركز سرك هاي انجينري كابل (تقريبا ۷.۲ مليون دالر)

پروژه بهبود تجهيزات نمايشگاه موزيم ملي كابل (تقريبا ۳۶۰,۰۰۰ هزار دالر در سال ۱۳۸۴)
اعمارو بازسازي تسهيالت تعليمات اساسي

اعمار و بازسازي تسهيالت طبي 
اعمار مراكز حرفوي 

بازسازي مراكز تجربوي ملي زراعتي (جايكا)
پروژه توليدات صحي (جايكا) 

تقويه پروژه تربيه معلم (جايكا)
تقويه پروژه سواد حياتي (جايكا)

ابتكار اوگاتا (كمك به مهاجرين افغان و بيجاشده گان داخلي)
(۱۳۸۱-۱۳۸۳)

انكشاف ثبات صلح منطقوي (۱۳۸۴)
بخش دوم پروگرام انكشاف ملي ساحوي (انكشاف محلي)

(۱۳۸۵)
اعمار مراكز آموزش حرفوي 

اعمار و بازسازي مراكز تعليمات اساسي
تقويت پروژه تربيه معلم
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مشاركت وكمك برای صلح  ۱۳۸۱
(درحدود ۳۴ ملیون)  

كمك برای برنامه زندگی نوین افغانستان  ۱۳۸۳ – ۱۳۸۲
(درحدود ۵۱ ملیون)   

كمك دربخش  همبستگی ملی  ۱۳۸۴
(درحدود ۵ ملیون دالر امریكایی)  

برنامه برای تقویت DIAG  استقرار گروپ های غیر مصلح  ۱۳۸۴
(درحدود ۲۹ ملیون دالر امریكایی)  

                     وغیره
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خریداری تجهیزات ماین پاكی  ۱۳۸۰
(درحدود ۱۵ ملیون دالرامریكایی)  

خریداری وتهیه پا های مصنوعی وفعالیت های تعلیمی برای   ۱۳۸۰
قربانیان ماین در ساحه ماین گذاری شده  

(در حدود ۱ ملیون دالرامریكایی)  
مصارف  ضروری برای از بین بردن ماین ها  ۱۳۸۰

(در حدود ۲.۸ ملیون دالر امریكایی)   
پروژه تحقیقاتی برای انكشاف ماشین های تخنیكی  ۱۳۸۱

(درحدود ۵۹۰ هزار دالرامریكایی)                  وغیره  
پروژه تحقیقاتی برای انكشاف ماشین های تخنیكی  ۱۳۸۱

(درحدود ۵.۲ ملیون دالر)  
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تقویت  تطبیق منع مواد مخدر  ۱۳۸۰
(۵۰۰ هزار دالرامریكایی)  

كاهش مواد مخدر  ۱۳۸۲
(درحدود ۱ ملیون دالر امریکایی)  

بودجه امانی بمنظور مبارزه علیه مواد مخدر  ۱۳۸۴
(۵ ملیون دالر امریكایی)  
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تقویت  نمودن تجهیزات پولیس  ۱۳۸۱
(درحدود ۲.۳ ملیون دالری امریكایی)  

تجهیز نمودن پولیس كندهار  ۱۳۸۲
(درحدود ۹۰۰ هزار دالر امریكایی)  
تجهیزنمودن پولیس مزار شریف  ۱۳۸۳

(درحدود ۱ ملیون دالر امریكایی)  
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مصارف به اداره موقت  افغانستان  ۱۳۸۰- ۱۳۷۹
(۱ ملیون دالرامریكایی)  

كمك برای لویه جرگه اضطراری          ۱۳۸۰
(درحدود ۲.۷ ملیون دالر امریكایی)  

ARTF سرمایه امانی برای باز سازی افغانستان  ۱۳۸۰
(در حدود ۵ ملیون دالرامریكایی)  

تدارك تجهیزات اداری   برای دولت انتقالی  ۱۳۸۰
(درحدود ۵۰۰ صد هزار دالرامریكایی)  

اعانه برای بهبودی تشكیالت اقتصادی(غیرپروژوی)  ۱۳۸۰
(درحدود ۴۹ ملیون دالر امریكایی)  
اعانه برای تصویب قانون اساسی  ۱۳۸۱

(درحدود ۷۵۰ هزار دالر امریکایی)   
اعانه برای بهبودی زیربنایی اقتصادی (غیر پروژوی)    ۱۳۸۳

(درحدود ۱۰ ملیون دالر امریكایی)  
اعانه برای پروژه های سکتوری  ۱۳۸۴

(درحدود ۲۴  ملیون دالرامریكایی)  
اعانه برای پروژه های سكتوری  ۱۳۸۵

(درحدود ۱۳ ملیون دالراكریكایی )      
                   وغیره
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تقویت وتجهیز تلویزیون ملی  ۱۳۸۰
(درحدود ۱۹ ملیون دالر امریكایی)  

پخش معلومات از طریق رادیوبه مردم بی بضاعت  ۱۳۸۱
(درحدود ۳۷۰ هزار دالر امریكایی)   

تسهیالت برای پخش خبر از تلویزیون ملی  ۱۳۸۱
(درحدود ۶.۵ ملیون دالر امریكایی)  
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ثبت نام رای دهندگان  ۱۳۸۲
(درحدود ۸.۲ ملیون دالری امریكایی)  
اعانه برای انتخابات ریاست جمهوری  ۱۳۸۲

(درحدود ۸.۸ ملیون دالر امریكایی)  
اعانه برای انتخابات ولسی جرگه وشوری والیتی  ۱۳۸۳

(درحدود ۱۳ ملیون دالر امریكایی)  
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كا و جاپان، هر دو مملكت  امر ه مشترك كشور ها  ان در ماه سنبله سال ١٣٨١ بعد از ب

كابل،  شهرها  كه   ( حلقو (سرك  شاهراه  بازساز  قسمت  در  را  شان  ها  همكار 

لومتر  ك  ۵٠ بازساز  جاپان  كشور  داشتند.  اعالم  دهد  م ارتباط  هم  با  را  هرات  و  قندهار 

د.  شاهراه قندهار كابل را عهده دار بود كه مراسم افتتاح كار آن در سال ١٣٨٢ برگزار گرد

ن ممالك  جاد روابط حسنه ب به منظور ا

ت ها را در  همجوار افغانستان، جاپان اولو

ن افغانستان  قسمت بازساز سرك مرز ب

دان  م بازساز  و  وازبكستان  وپاكستان 

ن الملل كابل قرار داد. هوا ب
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ك  ن  ن به افغانستان بازگشت نمودند كه ا اد مهاجر بعد از سال ١٣٨١ تعداد ز

و  سرپناه  ه  ته منظور  به  رود.جاپان  م حساب  به  كشور  ساختار  در  مهم  موضوع 

ر  ن ز ، تام ه مسكن موقت ه جات در قسمت آباد و ته انكشاف عموم دهات و قر

ره تحت نام "ابتكارات  ه، كمكها طب وغ م وترب ، تعل دن ، آب آشام بنا ابتدا

از  شتر  ب  ١٣٨۵ سال  سنبله  ماه  تا  است.  نموده  جانبه  همه  ها  همكار  اوگاتا" 

ون مهاجر به كشور بازگشت  ل ۴.۶ م

همكار  به  جاپان  كشور  اند.  نموده 

انكشاف  ارتباط  در  خود  جامع  ها 

ن  ا د  كل ع  صنا جمله  از  كه  زراعت 

باشد ادامه داده و از بهبود  م مملكت 

ت  ربنا ابتدا و ارتقاع ظرف شتر ز ب

د. ت م نما ادار و اجتماع حما

امريكا، جاپان بر اساس قانون  ١٣٨٠ در  بعد از حادثه هولناك ٢٠ سنبله 

را  بحرى  قواى   ١٣٨٠ سال  قوس  ماه  در  تروريزم» ،  عليه  بر  «مبارزه  ويژه 

كشتى  براى  غيره  و  تيل  تامين  منظور  به  تا  نمود  اعزام  هند  بحيره  در 

امريكاى  نظامى  هاى 

همكارى نمايد.همچنان 

و  داخل  در  هوائى  قواى 

هارج جاپان براى حمل و 

نقل مواد سوخت اعزام 

گرديد.

مبارزه بر عليه تروريزم
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به منظور استقرار صلح و ثبات در مناطق جنگ زده و جامه عمل پوشاندن 

پروسه   .١ چون  عمده  ساحه  سه  در  جاپان  مملكت،  در  صلح  م  تحك به 

در   .٣ و   ت  امن بهبود   .٢ نظام)  ستم  س استحكام  برا  (كمك  صلح 

ت ها و كمك  ن فعال د. برا ا نما ساحه بازساز افغانستان را كمك م

كائ را كمك نمود. ون دالر امر ها بشر جاپان مبلغ ١.٢ بل

ÊU (در بخش ها جداگانه) UG « È«d  ÊUÄU  X Ëœ ÈUNJL
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بازسازی سرك كابل كندهار  ١٣٨٠
(در حدود۶.۳ ملیون دالرامریكایی)  
احیایی سرك بین كابل سپین بولدك  ۱۳۸۰

(۱۵ ملیون دالرامریكایی)  
تدارك وسایط نقلیه عامه درشهر كابل  ۱۳۸۱

(درحدود ۱۸ ملیون  دالر)  
ساختمان سرك حلقوی از مزار به خلم وصل نمودن  ۱۳۸۱

سرك سرحدی ازبكستان از نایب اباد تا حیرتان  
(درحدود ۲۰ ملیون دالر)  

تدارك تجهیزات برای میدان هوای بین المللی كابل  ۱۳۸۱
(درحدود ۲.۷  ملیون دالر)  

بهبود سرك حلقوی كندهارالی گرشك بطرف هرات  ۱۳۸۵ – ۱۳۸۲
(درحدود ۸۹ ملیون دالر)  

بازسازی سركهای شهر كندهار واطرف ان  ۱۳۸۳
(درحدود ۱۴ ملیون دالر)  

احیای پروژه های سرك سازی در شهر مزارشریف  ۱۳۸۳
(د رحدود ۱۱ ملیون دالر)  

ساختمان ترمینل میدان هوایی بین المللی کابل  ۱۳۸۴ – ۱۳۸۳
(در حدود ۲۶ ملیون دالر)  

باز سازی سرك بین بامیان یکاولنگ  ۲۰ میلون دالر  ۱۳۸۴
تقویت مرکز انجنیری سرك  کابل  ۱۳۸۵

(در حدود ۷.۲ ملیون دالر)  
                    وغیره
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تدارك سامان االت طبی وادویه  ١٣٨٠
(درحدود ۱۵ ملیون دالر)  

جلوگیر ی از امراز ساری اطفال  ۱۳۸۲ -۱۳۸۰
(درحدود ۹.۸ ملیون دالر)  

پروژه حمایه اطفال  ۱۳۸۴
(درحدود ۳.۸ ملیون دالر)  
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مبارزه برای برگشت به مكتب (۵ ملیون دلر)  ١٣٨٠
ساختمان سهولت های تعلیمات اساسی  ۱۳۸۴ -۱۳۸۲

(درحدود ۱۵.۷ ملیون دالر)  
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كمك ابتكار اوگاتا  ١٣٨٠- ١٣٨٣
(درحدود ۸۶ ملیون دالر) به استثنا خنثانمودن ماین ها  
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پروژه تقویت ابیاری  به دریای بلخ ۱۰ ملیون دالر   ١٣٨٢
كمك به برنامه همبستگی ملی درحدود ۲۱ ملیون دالر   ۱۳۸۴ – ۱۳۸۲

انكشاف منطقوی برای صلح متداوم  ۱۳۸۳
( ۱۷ ملیون دالر)  

                    وغیره
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كمك بال عوض برای پروژه های تامین امنیت بشری  ١٣٨٠ – ١٣٨٥
(درحدود ۴۹ ملیون)  

كمك به موسات جاپانی  تطبیق ۳۳ پروژه  ۱۳۸۵-۱۳۸۰
(در حدود ۷.۶ملیون دالر)  

كمكهای تخنیکی وفنی جایکا ، پذیرش كار اموزی یعنی  ۱۳۸۵ – ۱۳۸۰
(درحدود ۱۰۰ ملیون دالر)   

پروژه محافظت  اثار بامیان  ۱۳۸۴ – ۱۳۸۱
(درحدود ۳ ملیون دالر)   

تحیه تجهیزات نمایش موزیم ملی كابل  ۱۳۸۳
(درحدود ۳۶۰ هزار دالر)  

تدوین ستراتیژی برای پیشرفت ملت افغانستان  ۱۳۸۳
(درحدود ۱۴۰ هزار دالر)  
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شاهراه جديد بين كابل و قندهار

افغانستان    در  صلح  تحكيم  دوم  كنفرانس 
(در توكيو)

رئيس  و  آسو  جاپان  كشور  خارجه  وزير 
شركت  افتتاح  مراسم  در  كرزى  جمهور 

كردند.

ت با موسسات جاپان مشار
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بعد از ماه سنبله ۱۳۸۰
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بعد از ماه سنبله
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كمك درقسمت برگشت مهاجرین ، كمك ها ی غذایی وغیره

ط سال ها متماد جنگ ساالران اجازه مسلح نمودن افراد را داشتند. جاپان ابتكار را برا 

ج برنامه د د آر كه خلع سالح، ملك ساز و برگشت به زندگ عاد افراد مسلح سابق  ترو

ار مشكل بود،  ات كه در اوائل بس ك عمل د به خرچ داد.  رس بود كه تعداد شان به ۶٠،٠٠٠ م

ك سرو نشان داد كه به  د. در ماه م همان سال  در ماه جوزا سال ١٣٨۵ موفقانه به اتمام رس

د و ٩٢٪    نه كار فراهم گرد تعداد ۵،٠١٠ عسكر به زنده گ ملك رو آوردند. و برا ٩٠٪ شان زم

آنها زا كار و برگشت به زنده گ ملك راضي بوده و ابراز خوش نمودند. 

) است كه  ر قانون اگ (انحالل گروپ ها مسلح غ دن برنامه دا ع بخش گر تسر موضوع د

و را برا استحكام صلح در  ن كنفرانس توك ن برنامه شامل د د آر نم گردد. جاپان دوم در ا

اگ، جاپان نقش  افغانستان برگزار نمود وبا فرا خوان كمك ها جامعه جهان برا برنامه دا

فا نمود. ن موضوع ا مثبت را در ا
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جمع آورى سالح تحت پروگرام 
(DDR)

بعد از سرنگونى رژيم طالبان ، در افغانستان استحكام سيستم نظام بر اساس ديموكراسى 

ايجاد گرديد. جاپان براى ساختن قانون اساسى جديد متخصصين خويشرا را فرستاد. همچنان 

كمكهاى مالى را براى انتخابات رياست جمهورى و پارلمان انجام داده ، براى مراقبت و نظارت از 

جريان راى دهى متخصصين خويش را فرستاد. در نتيجه همكاريهاى جاپان و كشورهاى جهان 

افتتاح پارلمان جديد افغانستان، پروگرام [تحكيم صلح] به اتمام  ، در ماه قوس سال ١٣٨۴ با 

رسيد.
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مراسم خلع سالح افراد مسلح تحت پروگرام 
(DDR)

آن  ۶ موسسات  جمله  از  ه  هستند  ت  فعال مصروف  افغانستان  در  جاپان  ١٣٨۵ ٩ موسسا  زان  م ال 

مصروف  ساحات  شتر  ب در  محل  ق  حقا داشت  نظر  در  م ها در ساحه هستند. با  مصروف رساندن 

دست  دور  ساحات  در  بخصوص  دن  اشام آب  رسان  اب  تم  س ه،  وترب م  تعل مانند  باشند؛  م  ار  هم

همراه  ت  موسسا  ن  ا ه  درحال افغانستان، 

ن  ا هستند،  ت  فعال مصروف  محل  مردم  با 

م ها بال عوض پروژه ها  م ها تحت 

ار  هم با  برعالوه  رد.  گ م  صورت  جاپان 

جاپان  موسسات  ن  ا از  جاپان   دولت 

 DDR ن الملل م ب JMAS در پروسه نظارت ت

ن موسسات جاپان  رد ا ار  ه  م نمود ه 

سته  ده قدر نگر توسط  دولت افغانستان به د

شده است. 
JMAS در حال از بين بردن ماين ها تحت

تدارك مواد سوخت در  بحرى   قواى 

جديد  دولت  آمدن  ميان  به  و  طالبان  حكومت  سرنگونى  از 
افغانستان و بازسازى كشور تحت رهبرى رئيس جمهور حامد 
كرزى ۵ سال ميگذرد. در اين مدت جامعه بين المللى افغانستان 

را كمك و همكارى نموده است.
جاپان در جنوری سال ۱۳۸۰ كنفرانس بین المللی كمك های باز 
از  بعد  توکیو).  نمود (کنفرانس  دایر  افغانستان  برای  را  سازی 
رسمی  های  كمك  امریکایی  دالر  ملیارد   ۱.۲ تقریبا  استفاده  آن 
جلوگیری  از  حمایت  در  دفاعی  کمکی  بحری  قوای  و  انکشافی 
و  تروریستان  نشعت  از  جلوگیری  بمنظور  (عملیات  عملیات 
کشور.   در  ها  كمك  دیگر  انواع  همچنان  و  هند  بحر  در  اسلحه) 
جاپان همینگونه ساختار ملت افغانستان را حمایت نموده است. 
تحکیم  قسمت  در  را  توکیو  دوم  و  اول  کنفرانس  همچنان  جاپان 
صلح در افغانستان را در ماه های فبروری ۱۳۸۱ و جوالی ۱۳۸۵ 

دایر نمود.
امروز,در نتيجه افغانستان داراى يك قانون اساسى كه بر اساس 
دولت  داراى  همچنان  و  ميباشد  شده  گذارى  پايه  ديموكراسى 
است  گرديده  تاسيس  جديد  انتخابات  اساس  بر  كه  پارلمان  و 

ميباشد.
مكاتب  در  اطفال  زياد  تعداد  و  برگشتند  مهاجرين  زياد  تعداد 

شروع به درس نموده اند.
این همه نشان دهنده این است که دولت و مردم افغانستان هر روز 

بیشتر از پیش به خود متکی شده و به پای خود می ایستند که 
از این همه پیشرفت ها مردم جاپان نیز بسیار خرسند هستند اما 
هنوز  تا  كه  مخدر  مواد  و  امنیت  مسله  چونکه  دیگر  جانب  از 

ادامه دارد مردم آنرا نیز درك مینمایند.
و  صلح  براى  تنها  نه  افغانستان  ثبات  و  امنيت  تقويت  و  تامين 
ثبات در كشورهاى شرق ميانه، آسياى ميانه و اطراف آن بستگى 
دارد بلكه در قسمت صلح و آرامى تمام كشورهاى جهان و براى 
از بين بردن فعاليت هاى تروريستى رول مهم را بازى ميكند. 
در  المللى  بين  جامعه  مسئول  كشورهاى  از  يكى  منحيث  جاپان 
قسمت بازسازى افغانستان به همكارى ها و كمك هاى خود ادامه 

داده و سهمگيرى فعال دارد.
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(بخش های منظور شده/تطبیق شده) ماه حوت سال ١٣٨٥

مسكونين در واليت باميان در تعمير سركها سهم ميگيرند

اطفال در مقابل ايستگاه سرويس هاى شهرى كه 
كشور جاپان همكارى منوده است

±

≥

≤
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مشاركت وكمك برای صلح  ۱۳۸۱
(درحدود ۳۴ ملیون)  

كمك برای برنامه زندگی نوین افغانستان  ۱۳۸۳ – ۱۳۸۲
(درحدود ۵۱ ملیون)   

كمك دربخش  همبستگی ملی  ۱۳۸۴
(درحدود ۵ ملیون دالر امریكایی)  

برنامه برای تقویت DIAG  استقرار گروپ های غیر مصلح  ۱۳۸۴
(درحدود ۲۹ ملیون دالر امریكایی)  

                     وغیره
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خریداری تجهیزات ماین پاكی  ۱۳۸۰
(درحدود ۱۵ ملیون دالرامریكایی)  

خریداری وتهیه پا های مصنوعی وفعالیت های تعلیمی برای   ۱۳۸۰
قربانیان ماین در ساحه ماین گذاری شده  

(در حدود ۱ ملیون دالرامریكایی)  
مصارف  ضروری برای از بین بردن ماین ها  ۱۳۸۰

(در حدود ۲.۸ ملیون دالر امریكایی)   
پروژه تحقیقاتی برای انكشاف ماشین های تخنیكی  ۱۳۸۱

(درحدود ۵۹۰ هزار دالرامریكایی)                  وغیره  
پروژه تحقیقاتی برای انكشاف ماشین های تخنیكی  ۱۳۸۱

(درحدود ۵.۲ ملیون دالر)  
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تقویت  تطبیق منع مواد مخدر  ۱۳۸۰
(۵۰۰ هزار دالرامریكایی)  

كاهش مواد مخدر  ۱۳۸۲
(درحدود ۱ ملیون دالر امریکایی)  

بودجه امانی بمنظور مبارزه علیه مواد مخدر  ۱۳۸۴
(۵ ملیون دالر امریكایی)  
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تقویت  نمودن تجهیزات پولیس  ۱۳۸۱
(درحدود ۲.۳ ملیون دالری امریكایی)  

تجهیز نمودن پولیس كندهار  ۱۳۸۲
(درحدود ۹۰۰ هزار دالر امریكایی)  
تجهیزنمودن پولیس مزار شریف  ۱۳۸۳

(درحدود ۱ ملیون دالر امریكایی)  
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مصارف به اداره موقت  افغانستان  ۱۳۸۰- ۱۳۷۹
(۱ ملیون دالرامریكایی)  

كمك برای لویه جرگه اضطراری          ۱۳۸۰
(درحدود ۲.۷ ملیون دالر امریكایی)  

ARTF سرمایه امانی برای باز سازی افغانستان  ۱۳۸۰
(در حدود ۵ ملیون دالرامریكایی)  

تدارك تجهیزات اداری   برای دولت انتقالی  ۱۳۸۰
(درحدود ۵۰۰ صد هزار دالرامریكایی)  

اعانه برای بهبودی تشكیالت اقتصادی(غیرپروژوی)  ۱۳۸۰
(درحدود ۴۹ ملیون دالر امریكایی)  
اعانه برای تصویب قانون اساسی  ۱۳۸۱

(درحدود ۷۵۰ هزار دالر امریکایی)   
اعانه برای بهبودی زیربنایی اقتصادی (غیر پروژوی)    ۱۳۸۳

(درحدود ۱۰ ملیون دالر امریكایی)  
اعانه برای پروژه های سکتوری  ۱۳۸۴

(درحدود ۲۴  ملیون دالرامریكایی)  
اعانه برای پروژه های سكتوری  ۱۳۸۵

(درحدود ۱۳ ملیون دالراكریكایی )      
                   وغیره
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تقویت وتجهیز تلویزیون ملی  ۱۳۸۰
(درحدود ۱۹ ملیون دالر امریكایی)  

پخش معلومات از طریق رادیوبه مردم بی بضاعت  ۱۳۸۱
(درحدود ۳۷۰ هزار دالر امریكایی)   

تسهیالت برای پخش خبر از تلویزیون ملی  ۱۳۸۱
(درحدود ۶.۵ ملیون دالر امریكایی)  
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ثبت نام رای دهندگان  ۱۳۸۲
(درحدود ۸.۲ ملیون دالری امریكایی)  
اعانه برای انتخابات ریاست جمهوری  ۱۳۸۲

(درحدود ۸.۸ ملیون دالر امریكایی)  
اعانه برای انتخابات ولسی جرگه وشوری والیتی  ۱۳۸۳

(درحدود ۱۳ ملیون دالر امریكایی)  
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كا و جاپان، هر دو مملكت  امر ه مشترك كشور ها  ان در ماه سنبله سال ١٣٨١ بعد از ب

كابل،  شهرها  كه   ( حلقو (سرك  شاهراه  بازساز  قسمت  در  را  شان  ها  همكار 

لومتر  ك  ۵٠ بازساز  جاپان  كشور  داشتند.  اعالم  دهد  م ارتباط  هم  با  را  هرات  و  قندهار 

د.  شاهراه قندهار كابل را عهده دار بود كه مراسم افتتاح كار آن در سال ١٣٨٢ برگزار گرد

ن ممالك  جاد روابط حسنه ب به منظور ا

ت ها را در  همجوار افغانستان، جاپان اولو

ن افغانستان  قسمت بازساز سرك مرز ب

دان  م بازساز  و  وازبكستان  وپاكستان 

ن الملل كابل قرار داد. هوا ب
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ك  ن  ن به افغانستان بازگشت نمودند كه ا اد مهاجر بعد از سال ١٣٨١ تعداد ز

و  سرپناه  ه  ته منظور  به  رود.جاپان  م حساب  به  كشور  ساختار  در  مهم  موضوع 

ر  ن ز ، تام ه مسكن موقت ه جات در قسمت آباد و ته انكشاف عموم دهات و قر

ره تحت نام "ابتكارات  ه، كمكها طب وغ م وترب ، تعل دن ، آب آشام بنا ابتدا

از  شتر  ب  ١٣٨۵ سال  سنبله  ماه  تا  است.  نموده  جانبه  همه  ها  همكار  اوگاتا" 

ون مهاجر به كشور بازگشت  ل ۴.۶ م

همكار  به  جاپان  كشور  اند.  نموده 

انكشاف  ارتباط  در  خود  جامع  ها 

ن  ا د  كل ع  صنا جمله  از  كه  زراعت 

باشد ادامه داده و از بهبود  م مملكت 

ت  ربنا ابتدا و ارتقاع ظرف شتر ز ب

د. ت م نما ادار و اجتماع حما

امريكا، جاپان بر اساس قانون  ١٣٨٠ در  بعد از حادثه هولناك ٢٠ سنبله 

را  بحرى  قواى   ١٣٨٠ سال  قوس  ماه  در  تروريزم» ،  عليه  بر  «مبارزه  ويژه 

كشتى  براى  غيره  و  تيل  تامين  منظور  به  تا  نمود  اعزام  هند  بحيره  در 

امريكاى  نظامى  هاى 

همكارى نمايد.همچنان 

و  داخل  در  هوائى  قواى 

هارج جاپان براى حمل و 

نقل مواد سوخت اعزام 

گرديد.

مبارزه بر عليه تروريزم
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به منظور استقرار صلح و ثبات در مناطق جنگ زده و جامه عمل پوشاندن 

پروسه   .١ چون  عمده  ساحه  سه  در  جاپان  مملكت،  در  صلح  م  تحك به 

در   .٣ و   ت  امن بهبود   .٢ نظام)  ستم  س استحكام  برا  (كمك  صلح 

ت ها و كمك  ن فعال د. برا ا نما ساحه بازساز افغانستان را كمك م

كائ را كمك نمود. ون دالر امر ها بشر جاپان مبلغ ١.٢ بل

ÊU (در بخش ها جداگانه) UG « È«d  ÊUÄU  X Ëœ ÈUNJL

ÊU UG « —œ ›`K� rOJ%€

v UJ d « d «œ œ—UOK ±.≤ Áb  pL  v uL  mK

v UM d “ ·UAJ «

بازسازی سرك كابل كندهار  ١٣٨٠
(در حدود۶.۳ ملیون دالرامریكایی)  
احیایی سرك بین كابل سپین بولدك  ۱۳۸۰

(۱۵ ملیون دالرامریكایی)  
تدارك وسایط نقلیه عامه درشهر كابل  ۱۳۸۱

(درحدود ۱۸ ملیون  دالر)  
ساختمان سرك حلقوی از مزار به خلم وصل نمودن  ۱۳۸۱

سرك سرحدی ازبكستان از نایب اباد تا حیرتان  
(درحدود ۲۰ ملیون دالر)  

تدارك تجهیزات برای میدان هوای بین المللی كابل  ۱۳۸۱
(درحدود ۲.۷  ملیون دالر)  

بهبود سرك حلقوی كندهارالی گرشك بطرف هرات  ۱۳۸۵ – ۱۳۸۲
(درحدود ۸۹ ملیون دالر)  

بازسازی سركهای شهر كندهار واطرف ان  ۱۳۸۳
(درحدود ۱۴ ملیون دالر)  

احیای پروژه های سرك سازی در شهر مزارشریف  ۱۳۸۳
(د رحدود ۱۱ ملیون دالر)  

ساختمان ترمینل میدان هوایی بین المللی کابل  ۱۳۸۴ – ۱۳۸۳
(در حدود ۲۶ ملیون دالر)  

باز سازی سرك بین بامیان یکاولنگ  ۲۰ میلون دالر  ۱۳۸۴
تقویت مرکز انجنیری سرك  کابل  ۱۳۸۵

(در حدود ۷.۲ ملیون دالر)  
                    وغیره
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تدارك سامان االت طبی وادویه  ١٣٨٠
(درحدود ۱۵ ملیون دالر)  

جلوگیر ی از امراز ساری اطفال  ۱۳۸۲ -۱۳۸۰
(درحدود ۹.۸ ملیون دالر)  

پروژه حمایه اطفال  ۱۳۸۴
(درحدود ۳.۸ ملیون دالر)  
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مبارزه برای برگشت به مكتب (۵ ملیون دلر)  ١٣٨٠
ساختمان سهولت های تعلیمات اساسی  ۱۳۸۴ -۱۳۸۲

(درحدود ۱۵.۷ ملیون دالر)  
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كمك ابتكار اوگاتا  ١٣٨٠- ١٣٨٣
(درحدود ۸۶ ملیون دالر) به استثنا خنثانمودن ماین ها  
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پروژه تقویت ابیاری  به دریای بلخ ۱۰ ملیون دالر   ١٣٨٢
كمك به برنامه همبستگی ملی درحدود ۲۱ ملیون دالر   ۱۳۸۴ – ۱۳۸۲

انكشاف منطقوی برای صلح متداوم  ۱۳۸۳
( ۱۷ ملیون دالر)  

                    وغیره
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كمك بال عوض برای پروژه های تامین امنیت بشری  ١٣٨٠ – ١٣٨٥
(درحدود ۴۹ ملیون)  

كمك به موسات جاپانی  تطبیق ۳۳ پروژه  ۱۳۸۵-۱۳۸۰
(در حدود ۷.۶ملیون دالر)  

كمكهای تخنیکی وفنی جایکا ، پذیرش كار اموزی یعنی  ۱۳۸۵ – ۱۳۸۰
(درحدود ۱۰۰ ملیون دالر)   

پروژه محافظت  اثار بامیان  ۱۳۸۴ – ۱۳۸۱
(درحدود ۳ ملیون دالر)   

تحیه تجهیزات نمایش موزیم ملی كابل  ۱۳۸۳
(درحدود ۳۶۰ هزار دالر)  

تدوین ستراتیژی برای پیشرفت ملت افغانستان  ۱۳۸۳
(درحدود ۱۴۰ هزار دالر)  
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شاهراه جديد بين كابل و قندهار

افغانستان    در  صلح  تحكيم  دوم  كنفرانس 
(در توكيو)

رئيس  و  آسو  جاپان  كشور  خارجه  وزير 
شركت  افتتاح  مراسم  در  كرزى  جمهور 

كردند.

ت با موسسات جاپان مشار
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بعد از ماه سنبله ۱۳۸۰
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بعد از ماه سنبله
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كمك درقسمت برگشت مهاجرین ، كمك ها ی غذایی وغیره

ط سال ها متماد جنگ ساالران اجازه مسلح نمودن افراد را داشتند. جاپان ابتكار را برا 

ج برنامه د د آر كه خلع سالح، ملك ساز و برگشت به زندگ عاد افراد مسلح سابق  ترو

ار مشكل بود،  ات كه در اوائل بس ك عمل د به خرچ داد.  رس بود كه تعداد شان به ۶٠،٠٠٠ م

ك سرو نشان داد كه به  د. در ماه م همان سال  در ماه جوزا سال ١٣٨۵ موفقانه به اتمام رس

د و ٩٢٪    نه كار فراهم گرد تعداد ۵،٠١٠ عسكر به زنده گ ملك رو آوردند. و برا ٩٠٪ شان زم

آنها زا كار و برگشت به زنده گ ملك راضي بوده و ابراز خوش نمودند. 

) است كه  ر قانون اگ (انحالل گروپ ها مسلح غ دن برنامه دا ع بخش گر تسر موضوع د

و را برا استحكام صلح در  ن كنفرانس توك ن برنامه شامل د د آر نم گردد. جاپان دوم در ا

اگ، جاپان نقش  افغانستان برگزار نمود وبا فرا خوان كمك ها جامعه جهان برا برنامه دا

فا نمود. ن موضوع ا مثبت را در ا
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جمع آورى سالح تحت پروگرام 
(DDR)

بعد از سرنگونى رژيم طالبان ، در افغانستان استحكام سيستم نظام بر اساس ديموكراسى 

ايجاد گرديد. جاپان براى ساختن قانون اساسى جديد متخصصين خويشرا را فرستاد. همچنان 

كمكهاى مالى را براى انتخابات رياست جمهورى و پارلمان انجام داده ، براى مراقبت و نظارت از 

جريان راى دهى متخصصين خويش را فرستاد. در نتيجه همكاريهاى جاپان و كشورهاى جهان 

افتتاح پارلمان جديد افغانستان، پروگرام [تحكيم صلح] به اتمام  ، در ماه قوس سال ١٣٨۴ با 

رسيد.
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مراسم خلع سالح افراد مسلح تحت پروگرام 
(DDR)

آن  ۶ موسسات  جمله  از  ه  هستند  ت  فعال مصروف  افغانستان  در  جاپان  ١٣٨۵ ٩ موسسا  زان  م ال 

مصروف  ساحات  شتر  ب در  محل  ق  حقا داشت  نظر  در  م ها در ساحه هستند. با  مصروف رساندن 

دست  دور  ساحات  در  بخصوص  دن  اشام آب  رسان  اب  تم  س ه،  وترب م  تعل مانند  باشند؛  م  ار  هم

همراه  ت  موسسا  ن  ا ه  درحال افغانستان، 

ن  ا هستند،  ت  فعال مصروف  محل  مردم  با 

م ها بال عوض پروژه ها  م ها تحت 

ار  هم با  برعالوه  رد.  گ م  صورت  جاپان 

جاپان  موسسات  ن  ا از  جاپان   دولت 

 DDR ن الملل م ب JMAS در پروسه نظارت ت

ن موسسات جاپان  رد ا ار  ه  م نمود ه 

سته  ده قدر نگر توسط  دولت افغانستان به د

شده است. 
JMAS در حال از بين بردن ماين ها تحت

تدارك مواد سوخت در  بحرى   قواى 

جديد  دولت  آمدن  ميان  به  و  طالبان  حكومت  سرنگونى  از 
افغانستان و بازسازى كشور تحت رهبرى رئيس جمهور حامد 
كرزى ۵ سال ميگذرد. در اين مدت جامعه بين المللى افغانستان 

را كمك و همكارى نموده است.
جاپان در جنوری سال ۱۳۸۰ كنفرانس بین المللی كمك های باز 
از  بعد  توکیو).  نمود (کنفرانس  دایر  افغانستان  برای  را  سازی 
رسمی  های  كمك  امریکایی  دالر  ملیارد   ۱.۲ تقریبا  استفاده  آن 
جلوگیری  از  حمایت  در  دفاعی  کمکی  بحری  قوای  و  انکشافی 
و  تروریستان  نشعت  از  جلوگیری  بمنظور  (عملیات  عملیات 
کشور.   در  ها  كمك  دیگر  انواع  همچنان  و  هند  بحر  در  اسلحه) 
جاپان همینگونه ساختار ملت افغانستان را حمایت نموده است. 
تحکیم  قسمت  در  را  توکیو  دوم  و  اول  کنفرانس  همچنان  جاپان 
صلح در افغانستان را در ماه های فبروری ۱۳۸۱ و جوالی ۱۳۸۵ 

دایر نمود.
امروز,در نتيجه افغانستان داراى يك قانون اساسى كه بر اساس 
دولت  داراى  همچنان  و  ميباشد  شده  گذارى  پايه  ديموكراسى 
است  گرديده  تاسيس  جديد  انتخابات  اساس  بر  كه  پارلمان  و 

ميباشد.
مكاتب  در  اطفال  زياد  تعداد  و  برگشتند  مهاجرين  زياد  تعداد 

شروع به درس نموده اند.
این همه نشان دهنده این است که دولت و مردم افغانستان هر روز 

بیشتر از پیش به خود متکی شده و به پای خود می ایستند که 
از این همه پیشرفت ها مردم جاپان نیز بسیار خرسند هستند اما 
هنوز  تا  كه  مخدر  مواد  و  امنیت  مسله  چونکه  دیگر  جانب  از 

ادامه دارد مردم آنرا نیز درك مینمایند.
و  صلح  براى  تنها  نه  افغانستان  ثبات  و  امنيت  تقويت  و  تامين 
ثبات در كشورهاى شرق ميانه، آسياى ميانه و اطراف آن بستگى 
دارد بلكه در قسمت صلح و آرامى تمام كشورهاى جهان و براى 
از بين بردن فعاليت هاى تروريستى رول مهم را بازى ميكند. 
در  المللى  بين  جامعه  مسئول  كشورهاى  از  يكى  منحيث  جاپان 
قسمت بازسازى افغانستان به همكارى ها و كمك هاى خود ادامه 

داده و سهمگيرى فعال دارد.
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(بخش های منظور شده/تطبیق شده) ماه حوت سال ١٣٨٥

مسكونين در واليت باميان در تعمير سركها سهم ميگيرند

اطفال در مقابل ايستگاه سرويس هاى شهرى كه 
كشور جاپان همكارى منوده است

±

≥

≤
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مشاركت وكمك برای صلح  ۱۳۸۱
(درحدود ۳۴ ملیون)  

كمك برای برنامه زندگی نوین افغانستان  ۱۳۸۳ – ۱۳۸۲
(درحدود ۵۱ ملیون)   

كمك دربخش  همبستگی ملی  ۱۳۸۴
(درحدود ۵ ملیون دالر امریكایی)  

برنامه برای تقویت DIAG  استقرار گروپ های غیر مصلح  ۱۳۸۴
(درحدود ۲۹ ملیون دالر امریكایی)  

                     وغیره
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خریداری تجهیزات ماین پاكی  ۱۳۸۰
(درحدود ۱۵ ملیون دالرامریكایی)  

خریداری وتهیه پا های مصنوعی وفعالیت های تعلیمی برای   ۱۳۸۰
قربانیان ماین در ساحه ماین گذاری شده  

(در حدود ۱ ملیون دالرامریكایی)  
مصارف  ضروری برای از بین بردن ماین ها  ۱۳۸۰

(در حدود ۲.۸ ملیون دالر امریكایی)   
پروژه تحقیقاتی برای انكشاف ماشین های تخنیكی  ۱۳۸۱

(درحدود ۵۹۰ هزار دالرامریكایی)                  وغیره  
پروژه تحقیقاتی برای انكشاف ماشین های تخنیكی  ۱۳۸۱

(درحدود ۵.۲ ملیون دالر)  
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تقویت  تطبیق منع مواد مخدر  ۱۳۸۰
(۵۰۰ هزار دالرامریكایی)  

كاهش مواد مخدر  ۱۳۸۲
(درحدود ۱ ملیون دالر امریکایی)  

بودجه امانی بمنظور مبارزه علیه مواد مخدر  ۱۳۸۴
(۵ ملیون دالر امریكایی)  
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تقویت  نمودن تجهیزات پولیس  ۱۳۸۱
(درحدود ۲.۳ ملیون دالری امریكایی)  

تجهیز نمودن پولیس كندهار  ۱۳۸۲
(درحدود ۹۰۰ هزار دالر امریكایی)  
تجهیزنمودن پولیس مزار شریف  ۱۳۸۳

(درحدود ۱ ملیون دالر امریكایی)  
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مصارف به اداره موقت  افغانستان  ۱۳۸۰- ۱۳۷۹
(۱ ملیون دالرامریكایی)  

كمك برای لویه جرگه اضطراری          ۱۳۸۰
(درحدود ۲.۷ ملیون دالر امریكایی)  

ARTF سرمایه امانی برای باز سازی افغانستان  ۱۳۸۰
(در حدود ۵ ملیون دالرامریكایی)  

تدارك تجهیزات اداری   برای دولت انتقالی  ۱۳۸۰
(درحدود ۵۰۰ صد هزار دالرامریكایی)  

اعانه برای بهبودی تشكیالت اقتصادی(غیرپروژوی)  ۱۳۸۰
(درحدود ۴۹ ملیون دالر امریكایی)  
اعانه برای تصویب قانون اساسی  ۱۳۸۱

(درحدود ۷۵۰ هزار دالر امریکایی)   
اعانه برای بهبودی زیربنایی اقتصادی (غیر پروژوی)    ۱۳۸۳

(درحدود ۱۰ ملیون دالر امریكایی)  
اعانه برای پروژه های سکتوری  ۱۳۸۴

(درحدود ۲۴  ملیون دالرامریكایی)  
اعانه برای پروژه های سكتوری  ۱۳۸۵

(درحدود ۱۳ ملیون دالراكریكایی )      
                   وغیره
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تقویت وتجهیز تلویزیون ملی  ۱۳۸۰
(درحدود ۱۹ ملیون دالر امریكایی)  

پخش معلومات از طریق رادیوبه مردم بی بضاعت  ۱۳۸۱
(درحدود ۳۷۰ هزار دالر امریكایی)   

تسهیالت برای پخش خبر از تلویزیون ملی  ۱۳۸۱
(درحدود ۶.۵ ملیون دالر امریكایی)  
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ثبت نام رای دهندگان  ۱۳۸۲
(درحدود ۸.۲ ملیون دالری امریكایی)  
اعانه برای انتخابات ریاست جمهوری  ۱۳۸۲

(درحدود ۸.۸ ملیون دالر امریكایی)  
اعانه برای انتخابات ولسی جرگه وشوری والیتی  ۱۳۸۳

(درحدود ۱۳ ملیون دالر امریكایی)  
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كا و جاپان، هر دو مملكت  امر ه مشترك كشور ها  ان در ماه سنبله سال ١٣٨١ بعد از ب

كابل،  شهرها  كه   ( حلقو (سرك  شاهراه  بازساز  قسمت  در  را  شان  ها  همكار 

لومتر  ك  ۵٠ بازساز  جاپان  كشور  داشتند.  اعالم  دهد  م ارتباط  هم  با  را  هرات  و  قندهار 

د.  شاهراه قندهار كابل را عهده دار بود كه مراسم افتتاح كار آن در سال ١٣٨٢ برگزار گرد

ن ممالك  جاد روابط حسنه ب به منظور ا

ت ها را در  همجوار افغانستان، جاپان اولو

ن افغانستان  قسمت بازساز سرك مرز ب

دان  م بازساز  و  وازبكستان  وپاكستان 

ن الملل كابل قرار داد. هوا ب
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ك  ن  ن به افغانستان بازگشت نمودند كه ا اد مهاجر بعد از سال ١٣٨١ تعداد ز

و  سرپناه  ه  ته منظور  به  رود.جاپان  م حساب  به  كشور  ساختار  در  مهم  موضوع 

ر  ن ز ، تام ه مسكن موقت ه جات در قسمت آباد و ته انكشاف عموم دهات و قر

ره تحت نام "ابتكارات  ه، كمكها طب وغ م وترب ، تعل دن ، آب آشام بنا ابتدا

از  شتر  ب  ١٣٨۵ سال  سنبله  ماه  تا  است.  نموده  جانبه  همه  ها  همكار  اوگاتا" 

ون مهاجر به كشور بازگشت  ل ۴.۶ م

همكار  به  جاپان  كشور  اند.  نموده 

انكشاف  ارتباط  در  خود  جامع  ها 

ن  ا د  كل ع  صنا جمله  از  كه  زراعت 

باشد ادامه داده و از بهبود  م مملكت 

ت  ربنا ابتدا و ارتقاع ظرف شتر ز ب

د. ت م نما ادار و اجتماع حما

امريكا، جاپان بر اساس قانون  ١٣٨٠ در  بعد از حادثه هولناك ٢٠ سنبله 

را  بحرى  قواى   ١٣٨٠ سال  قوس  ماه  در  تروريزم» ،  عليه  بر  «مبارزه  ويژه 

كشتى  براى  غيره  و  تيل  تامين  منظور  به  تا  نمود  اعزام  هند  بحيره  در 

امريكاى  نظامى  هاى 

همكارى نمايد.همچنان 

و  داخل  در  هوائى  قواى 

هارج جاپان براى حمل و 

نقل مواد سوخت اعزام 

گرديد.

مبارزه بر عليه تروريزم
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به منظور استقرار صلح و ثبات در مناطق جنگ زده و جامه عمل پوشاندن 

پروسه   .١ چون  عمده  ساحه  سه  در  جاپان  مملكت،  در  صلح  م  تحك به 

در   .٣ و   ت  امن بهبود   .٢ نظام)  ستم  س استحكام  برا  (كمك  صلح 

ت ها و كمك  ن فعال د. برا ا نما ساحه بازساز افغانستان را كمك م

كائ را كمك نمود. ون دالر امر ها بشر جاپان مبلغ ١.٢ بل

ÊU (در بخش ها جداگانه) UG « È«d  ÊUÄU  X Ëœ ÈUNJL
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بازسازی سرك كابل كندهار  ١٣٨٠
(در حدود۶.۳ ملیون دالرامریكایی)  
احیایی سرك بین كابل سپین بولدك  ۱۳۸۰

(۱۵ ملیون دالرامریكایی)  
تدارك وسایط نقلیه عامه درشهر كابل  ۱۳۸۱

(درحدود ۱۸ ملیون  دالر)  
ساختمان سرك حلقوی از مزار به خلم وصل نمودن  ۱۳۸۱

سرك سرحدی ازبكستان از نایب اباد تا حیرتان  
(درحدود ۲۰ ملیون دالر)  

تدارك تجهیزات برای میدان هوای بین المللی كابل  ۱۳۸۱
(درحدود ۲.۷  ملیون دالر)  

بهبود سرك حلقوی كندهارالی گرشك بطرف هرات  ۱۳۸۵ – ۱۳۸۲
(درحدود ۸۹ ملیون دالر)  

بازسازی سركهای شهر كندهار واطرف ان  ۱۳۸۳
(درحدود ۱۴ ملیون دالر)  

احیای پروژه های سرك سازی در شهر مزارشریف  ۱۳۸۳
(د رحدود ۱۱ ملیون دالر)  

ساختمان ترمینل میدان هوایی بین المللی کابل  ۱۳۸۴ – ۱۳۸۳
(در حدود ۲۶ ملیون دالر)  

باز سازی سرك بین بامیان یکاولنگ  ۲۰ میلون دالر  ۱۳۸۴
تقویت مرکز انجنیری سرك  کابل  ۱۳۸۵

(در حدود ۷.۲ ملیون دالر)  
                    وغیره
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تدارك سامان االت طبی وادویه  ١٣٨٠
(درحدود ۱۵ ملیون دالر)  

جلوگیر ی از امراز ساری اطفال  ۱۳۸۲ -۱۳۸۰
(درحدود ۹.۸ ملیون دالر)  

پروژه حمایه اطفال  ۱۳۸۴
(درحدود ۳.۸ ملیون دالر)  
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مبارزه برای برگشت به مكتب (۵ ملیون دلر)  ١٣٨٠
ساختمان سهولت های تعلیمات اساسی  ۱۳۸۴ -۱۳۸۲

(درحدود ۱۵.۷ ملیون دالر)  
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كمك ابتكار اوگاتا  ١٣٨٠- ١٣٨٣
(درحدود ۸۶ ملیون دالر) به استثنا خنثانمودن ماین ها  
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پروژه تقویت ابیاری  به دریای بلخ ۱۰ ملیون دالر   ١٣٨٢
كمك به برنامه همبستگی ملی درحدود ۲۱ ملیون دالر   ۱۳۸۴ – ۱۳۸۲

انكشاف منطقوی برای صلح متداوم  ۱۳۸۳
( ۱۷ ملیون دالر)  

                    وغیره
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كمك بال عوض برای پروژه های تامین امنیت بشری  ١٣٨٠ – ١٣٨٥
(درحدود ۴۹ ملیون)  

كمك به موسات جاپانی  تطبیق ۳۳ پروژه  ۱۳۸۵-۱۳۸۰
(در حدود ۷.۶ملیون دالر)  

كمكهای تخنیکی وفنی جایکا ، پذیرش كار اموزی یعنی  ۱۳۸۵ – ۱۳۸۰
(درحدود ۱۰۰ ملیون دالر)   

پروژه محافظت  اثار بامیان  ۱۳۸۴ – ۱۳۸۱
(درحدود ۳ ملیون دالر)   

تحیه تجهیزات نمایش موزیم ملی كابل  ۱۳۸۳
(درحدود ۳۶۰ هزار دالر)  

تدوین ستراتیژی برای پیشرفت ملت افغانستان  ۱۳۸۳
(درحدود ۱۴۰ هزار دالر)  

È“U “U  t�d  —œ È—UJL

شاهراه جديد بين كابل و قندهار

افغانستان    در  صلح  تحكيم  دوم  كنفرانس 
(در توكيو)

رئيس  و  آسو  جاپان  كشور  خارجه  وزير 
شركت  افتتاح  مراسم  در  كرزى  جمهور 

كردند.

ت با موسسات جاپان مشار
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بعد از ماه سنبله ۱۳۸۰
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بعد از ماه سنبله
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كمك درقسمت برگشت مهاجرین ، كمك ها ی غذایی وغیره

ط سال ها متماد جنگ ساالران اجازه مسلح نمودن افراد را داشتند. جاپان ابتكار را برا 

ج برنامه د د آر كه خلع سالح، ملك ساز و برگشت به زندگ عاد افراد مسلح سابق  ترو

ار مشكل بود،  ات كه در اوائل بس ك عمل د به خرچ داد.  رس بود كه تعداد شان به ۶٠،٠٠٠ م

ك سرو نشان داد كه به  د. در ماه م همان سال  در ماه جوزا سال ١٣٨۵ موفقانه به اتمام رس

د و ٩٢٪    نه كار فراهم گرد تعداد ۵،٠١٠ عسكر به زنده گ ملك رو آوردند. و برا ٩٠٪ شان زم

آنها زا كار و برگشت به زنده گ ملك راضي بوده و ابراز خوش نمودند. 

) است كه  ر قانون اگ (انحالل گروپ ها مسلح غ دن برنامه دا ع بخش گر تسر موضوع د

و را برا استحكام صلح در  ن كنفرانس توك ن برنامه شامل د د آر نم گردد. جاپان دوم در ا

اگ، جاپان نقش  افغانستان برگزار نمود وبا فرا خوان كمك ها جامعه جهان برا برنامه دا

فا نمود. ن موضوع ا مثبت را در ا
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جمع آورى سالح تحت پروگرام 
(DDR)

بعد از سرنگونى رژيم طالبان ، در افغانستان استحكام سيستم نظام بر اساس ديموكراسى 

ايجاد گرديد. جاپان براى ساختن قانون اساسى جديد متخصصين خويشرا را فرستاد. همچنان 

كمكهاى مالى را براى انتخابات رياست جمهورى و پارلمان انجام داده ، براى مراقبت و نظارت از 

جريان راى دهى متخصصين خويش را فرستاد. در نتيجه همكاريهاى جاپان و كشورهاى جهان 

افتتاح پارلمان جديد افغانستان، پروگرام [تحكيم صلح] به اتمام  ، در ماه قوس سال ١٣٨۴ با 

رسيد.
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مراسم خلع سالح افراد مسلح تحت پروگرام 
(DDR)

آن  ۶ موسسات  جمله  از  ه  هستند  ت  فعال مصروف  افغانستان  در  جاپان  ١٣٨۵ ٩ موسسا  زان  م ال 

مصروف  ساحات  شتر  ب در  محل  ق  حقا داشت  نظر  در  م ها در ساحه هستند. با  مصروف رساندن 

دست  دور  ساحات  در  بخصوص  دن  اشام آب  رسان  اب  تم  س ه،  وترب م  تعل مانند  باشند؛  م  ار  هم

همراه  ت  موسسا  ن  ا ه  درحال افغانستان، 

ن  ا هستند،  ت  فعال مصروف  محل  مردم  با 

م ها بال عوض پروژه ها  م ها تحت 

ار  هم با  برعالوه  رد.  گ م  صورت  جاپان 

جاپان  موسسات  ن  ا از  جاپان   دولت 

 DDR ن الملل م ب JMAS در پروسه نظارت ت

ن موسسات جاپان  رد ا ار  ه  م نمود ه 

سته  ده قدر نگر توسط  دولت افغانستان به د

شده است. 
JMAS در حال از بين بردن ماين ها تحت

تدارك مواد سوخت در  بحرى   قواى 

جديد  دولت  آمدن  ميان  به  و  طالبان  حكومت  سرنگونى  از 
افغانستان و بازسازى كشور تحت رهبرى رئيس جمهور حامد 
كرزى ۵ سال ميگذرد. در اين مدت جامعه بين المللى افغانستان 

را كمك و همكارى نموده است.
جاپان در جنوری سال ۱۳۸۰ كنفرانس بین المللی كمك های باز 
از  بعد  توکیو).  نمود (کنفرانس  دایر  افغانستان  برای  را  سازی 
رسمی  های  كمك  امریکایی  دالر  ملیارد   ۱.۲ تقریبا  استفاده  آن 
جلوگیری  از  حمایت  در  دفاعی  کمکی  بحری  قوای  و  انکشافی 
و  تروریستان  نشعت  از  جلوگیری  بمنظور  (عملیات  عملیات 
کشور.   در  ها  كمك  دیگر  انواع  همچنان  و  هند  بحر  در  اسلحه) 
جاپان همینگونه ساختار ملت افغانستان را حمایت نموده است. 
تحکیم  قسمت  در  را  توکیو  دوم  و  اول  کنفرانس  همچنان  جاپان 
صلح در افغانستان را در ماه های فبروری ۱۳۸۱ و جوالی ۱۳۸۵ 

دایر نمود.
امروز,در نتيجه افغانستان داراى يك قانون اساسى كه بر اساس 
دولت  داراى  همچنان  و  ميباشد  شده  گذارى  پايه  ديموكراسى 
است  گرديده  تاسيس  جديد  انتخابات  اساس  بر  كه  پارلمان  و 

ميباشد.
مكاتب  در  اطفال  زياد  تعداد  و  برگشتند  مهاجرين  زياد  تعداد 

شروع به درس نموده اند.
این همه نشان دهنده این است که دولت و مردم افغانستان هر روز 

بیشتر از پیش به خود متکی شده و به پای خود می ایستند که 
از این همه پیشرفت ها مردم جاپان نیز بسیار خرسند هستند اما 
هنوز  تا  كه  مخدر  مواد  و  امنیت  مسله  چونکه  دیگر  جانب  از 

ادامه دارد مردم آنرا نیز درك مینمایند.
و  صلح  براى  تنها  نه  افغانستان  ثبات  و  امنيت  تقويت  و  تامين 
ثبات در كشورهاى شرق ميانه، آسياى ميانه و اطراف آن بستگى 
دارد بلكه در قسمت صلح و آرامى تمام كشورهاى جهان و براى 
از بين بردن فعاليت هاى تروريستى رول مهم را بازى ميكند. 
در  المللى  بين  جامعه  مسئول  كشورهاى  از  يكى  منحيث  جاپان 
قسمت بازسازى افغانستان به همكارى ها و كمك هاى خود ادامه 

داده و سهمگيرى فعال دارد.
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(بخش های منظور شده/تطبیق شده) ماه حوت سال ١٣٨٥

مسكونين در واليت باميان در تعمير سركها سهم ميگيرند

اطفال در مقابل ايستگاه سرويس هاى شهرى كه 
كشور جاپان همكارى منوده است
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جاپان اسم كشور: 

توكيو پايتخت: 

زبان جاپاني زبان: 

ين پول:        

تقريبا ۳۷۷,۹۱۵ كيلومتر مربع مسامحه:   

تقريبا ۱,۲۷۷,۶۰۰,۰۰۰ نفر نفوس:    

توليد ناخالص داخلى GDP:  ۴,۵۰۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ دالر

Í“d  —uNL  f —
( در مالقات با صدراعظم، جوني چيرو كوزومي ۱۳۸۵/۴/۱۴) 

ميخواهم تا مراتب سپاسگذاري خود را به صدراعظم  
شان  هاي  كمك  خاطر  به  جاپان  مردم  و  كوزومي 
اظهار نمايم. كنفرانس بين المللي سال ۱۳۸۱ بخاطر 
كمك به بازسازي افغانستان (كنفرانس توكيو)تهداب 
بازسازي افغانستان را گذاشت، همچنان جاپان اپتكار 
پيشبرد خلع سالح گروپ هاي مسلح ، كه ارزوي 

بزرگ مردم افغانستان بود به عهده گرفت. 
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Afghanistan Outlook
(۱۳۸۵/۷/۱۱)

يك كشور اعتبار خود را درعرصه باسازي افغنستان 
سمبول  كشور  اين  افغانستان  در   . رساند  اثبات  به 
از  افغانستان  به  كمك  مند  عالقه  و  بيطرفي  و  خوبي 
سالهاي زياد ميباشد.  و  اين كشور به تهيه كمك براي  

كشورما ادامه ميدهد. اسم اين كشور جاپان است. 

±≥∏∞ ≠ ±≥∑π ‰U

±≥∏± ≠ ±≥∏∞ ‰U

±≥∏≤ ≠ ±≥∏± ‰U

±≥∏≥ ≠ ±≥∏≤ ‰U

±≥∏¥ ≠ ±≥∏≥ ‰U

±≥∏µ ≠ ±≥∏¥ ‰U
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حادثه هولناك تروريستي ماه سنبله 
اغاز حمالت هواي قواي ايتالف اياالت متحده امريكا و انگلستان باالي   ماه ميزان 

افغانستان ( كه منجر به سقوط حكومت طالبان گرديد).    
قرارداد بن (آغاز پروسه بن) ماه قوس 

تاسيس اداره موقت افغانستان تعين حامد كرزي به حيث ريس موقت ماه قوس 

برگزاري لويه جرگه اضطراري( شوراي عنعنوي قومي افغان)  ماه جوزا 
تاسيس دولت انتقالي افغانستان و تعين حامد كرزي به حيث ريس موقت ماه جوزا 

لويه جرگه قانون اساسي ماه قوس 

تصويب قانون اساسي جديد و اعالن آن  ماه جدي 
برگزاري انتخابات رياست جمهوري و پيروزي ريس موقت حامد كرزي  ماه ميزان 

در انتخابات    
مراسم تحليف ريس جمهور ماه قوس 

انتخابات نماينده گان ولسي جرگه و شورا هاي واليا ت ماه سنبله 
افتتاح پارلمان (اكمال پروسه بن) ماه قوس 

تاسيس حكومت منتخب افغانستان ماه ثور 

معرفي  قانون ويژه عليه تروريزم ماه قوس 
تشكيل  نيرو هاي بين لمللي امنيت و همكاري ماه قوس 

كانفرانس كمك و همكاري براي بازسازي افغانستان( كانفرانس توكيو)  ماه دلو  
ديدار حامد كرزي ريس اداره موقت افغانستان از جاپان  ماه دلو  

تاسيس نمايندگي ملل متحد ( يو ناما در افغانستان)  ماه حمل 
ديدار كوا گوچي وزير خارجه  جاپان از افغانستان ماه ثور 

اولين كانفرانس توكيو بخاطر تحكيم صلح در افغانستان ( كانفرانس توكيو)  ماه جدي 
ديدار ريس موقت افغانستان حامد كرزي از جاپان ماه دلو  

كانفرانس بين لمللي در باره افغانستان ( كانفرانس برلين)  ماه حمل 

ديدار نوبوتوكا ماچي موره وزير خارجه جاپان از افغانستان  ماه ثور 

كانفرانس لندن در باره افغانستان  ماه جدي 
سفر وزير خارجه افغانستان داد فر اسپنتا("براي شركت در جلسه   ماه جوزا 

وزراي ممالك اسياي ميانه + جاپان").     
دومين كانفرانس توكيو در باره تحكيم صلح در افغانستان  ماه سرطان 

ديدار ريس جمهورافغانستان حامد كرزي  از جاپان ماه سرطان 

(JMAS) و اجنمن پشتيبانى جاپان براى از بني بردن ماين ها ،(ANBP) تقدمي كننده عكس ها: كاتسومى يوشيدا، پالن نوين افغانستان

آدرس وزارت خارجه كشور جاپان
Ministry of Foreign Affairs of Japan2-2-1 

Kasumigaseki Chiyoda-ku
Tokyo 100-8919 Japan

http://www.mofa.go.jp/modex.html

وزارت خارجه جاپان

جمهورى اسالمى افغانستان

(بخش های منظور شده/تطبیق شده) ماه حوت سال ١٣٨٥
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(۱۳۸۵/۹/۲۹)

بسياري از كشور ها در عرصه هاي مختلف براي 
ترقي و فعال نمودن موسسات به افغانستان كمك 

نمودند. به هر حال در پنج سال اخيرتعداد محدود از 
اين كشور ها، كمك هاي خوبي نمودند،  كه ازهردو 

نگاه نوعيت و كيفيت ثابت بوده است. جاپان يكي از 
اين كشور ها است. 
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پروژه محافظت از آثار تخريب شده باميان (تقريبا ۳ مليون دالردر سال 
۱۳۸۲ و۱۳۸۵)   

بازسازي سرك باميان-يكاولنگ (۲۰ مليون دالر در سال ۱۳۸۵)
انكشاف ثبات صلح منطقوي (۱۳۸۴)

بخش دوم پروگرام انكشاف ملي (انكشاف محلي) (۱۳۸۵)
پروژه تقويت سواد حياتي

ابتكار اوگاتا (كمك براي مهاجرين افغان و بيجا شده گان داخلي) (۱۳۸۳-۱۳۸۱)                         
اعمار سرك حلقوي در شمال افغانستان (از مزارشريف الي خلم) و سرك بين المللي وصل كننده ، با سرحد ازبكستان

(از نايب آباد الي حيرتان)  (۲۰ مليون دالر در سال ۱۳۸۲)
پروژه انكشاف عامه براي شمال افغانستان (۳ مليون دالر در ۱۳۸۲)

پروژه تنظيم و اداره منابع آبي رودخانه درياي بلخ (۱۰ مليون دالر در سال ۱۳۸۳)
پروگرام همبستگي ملي (در سال ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴)

پروژه بهبود تجهيزات پوليس مزار شريف (تقريبا يك مليون دالر در سال ۱۳۸۴)
انكشاف منطقوي براي ثبات صلح (۱۳۸۴)

پروژه بازسازي سرك هاي داخل شهر مزار شريف (تقريبا يازده مليون دالر در سال ۱۳۸۴)
ساختمان و بازسازي سهولتهاي تعليمات اساسي

ساختمان و بازسازي سهولت هاي صحي
بازسازي سرك هاي شهري (۲.۵ كيلومتر) و سهولت هاي تعليمات اساسي (هفت ساحه)  (پروگرام مطالعه عاجل جهت 

بازسازي شهر مزار شريف)
كمك به پروژه انكشاف دهات 

پروژه تقويت تربيه معلم

كمك براي ازدياد توليدات زراعتي وتقويه فعاليت هاي عايداتي (۱۳۸۳)
اعمار و بازسازي سهولتهاي تعليمات اساسي

اعمار و بازسازي سهولت هاي صحي
اعمار مراكز حرفوي

كمكهاي صحي توسط موسسات جاپاني
تقويت پروژه تربيه معلم

بازسازي سرك كندهار – سپين بولدك (تقريبا ۱۵ مليون دالر در سال ۱۳۸۱)
ابتكار اوگاتا ( كمك به مهاجرين افغان و بيجا شدگان داخلي (۱۳۸۱- ۱۳۸۳)

بازسازي ابتدايي سرك  كابل – كندهار (تقريبا ۶.۳ مليون دالر در سال ۱۳۸۱)
كمك به ماين پاكي سرك حلقوي از كندهار الي هرات (تقريبا ۵ مليون دالر در سال ۱۳۸۳)

بهبود سرك حلقوي از كندهار به طرف هرات (تقريبا ۸۹ مليون دالر در سال هاي ۱۳۸۳ – ۱۳۸۶)
بهبود و اعمار سرك هاي كندهار و ساحوي (تقريبا ۱۴ مليون دالر در سال ۱۳۸۳)
پروژه بهبود تجهيزات براي پوليس كندهار (تقريبا ۹۲۰ هزار دالر در سال ۱۳۸۳)

بخش دوم پروگرام انكشافي ساحوي ملي (انكشاف محلي) ( ۱۳۸۵)
اعمار و بازسازي تسهيالت  تعليمات اساسي

اعمار و باز سازي تسهيالت صحي
بازسازي سرك هاي شهري (۸.۳ كيلو متر) تسهيالت تعليماتي (۷ ساحه) و شفاخانه ها ( مطالعه حمايت  از  

برنامه  بازسازي عاجل  شهر كندهار)
بازسازي سيستم آبياري و مراكز تجربوي زراعتي (مطالعه حمايت از بازسازي عاجل زراعتي در كندهار)
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پروژه اضطراري آبرساني كابل/مراقبت تجهيزات شفاخانه صحت طفل و مادر 
(تقريبا ۳.۴ مليون در سال ۱۳۸۱)

پروژه بازسازي سيستم ترانسپورت عامه شهر كابل (تقريبا ۱۸ مليون دالر در ۱۳۸۲) 
پروژه بهبود تجهيزات پخشي تلويزيون كابل (تقريبا ۱۹ مليون دالر در سال ۱۳۸۱)
پروزه بهبود سهوليات پخشي تلويزيون كابل (تقريبا ۶.۵ مليون دالر در سال ۱۳۸۲)
پروژه بهبود تجهيزات ميدان هوايي بين المللي كابل (تقريبا ۲.۷ مليون دالر در سال ۱۳۸۲)
پروژه بهبود تجهيزات پوهنتون ها در كابل (تقريبا ۳.۴ مليون دالر در سال ۱۳۸۳)

اعمار پروژه ترمينل ميدان هوايي بين المللي كابل (تقريبا ۲.۶ مليون دالر در سال ۱۳۸۴)
بهبود مركز سرك هاي انجينري كابل (تقريبا ۷.۲ مليون دالر)

پروژه بهبود تجهيزات نمايشگاه موزيم ملي كابل (تقريبا ۳۶۰,۰۰۰ هزار دالر در سال ۱۳۸۴)
اعمارو بازسازي تسهيالت تعليمات اساسي

اعمار و بازسازي تسهيالت طبي 
اعمار مراكز حرفوي 

بازسازي مراكز تجربوي ملي زراعتي (جايكا)
پروژه توليدات صحي (جايكا) 

تقويه پروژه تربيه معلم (جايكا)
تقويه پروژه سواد حياتي (جايكا)

ابتكار اوگاتا (كمك به مهاجرين افغان و بيجاشده گان داخلي)
(۱۳۸۱-۱۳۸۳)

انكشاف ثبات صلح منطقوي (۱۳۸۴)
بخش دوم پروگرام انكشاف ملي ساحوي (انكشاف محلي)

(۱۳۸۵)
اعمار مراكز آموزش حرفوي 

اعمار و بازسازي مراكز تعليمات اساسي
تقويت پروژه تربيه معلم
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