
 

  
  

  تدوين گرديد در افغانستانکاھش فقر برای بانک جھانی گروپ  ستراتيژی
  

  تصويب گرديد  اولويت ھای انکشافی افغانستان ازغرض حمايت  ميليون دالر امريکايی کمک بالعوض ١٢٠
 

ميليون دالر امريکايی کمک  ١٢٠بانک جھانی ضمن تصويب  ویت اجراييئيھبورد  – ؛ واشنگتن٢٠١۶اکتوبر  ٢٧
نظر  نيز بحث و تبادل اين اداره به افغانستانچارچوب مشارکت ستراتيژی بالعوض مالی برای افغانستان، روی چگونگی 

 ٢٠٢٠الی  ٢٠١٧افغانستان در چھار سال اينده (از . قرار است حمايت گروپ بانک جھانی غرض کاھش فقر د ر نمودند
  .) براساس اين ستراتيژی استوار باشدميالدی

  
 ٣٫۴دسترسی  بشمولو خدمات اجتماعی؛ ھا ميليون آن برای تامين زيربنا ١٠٠ ،ميليون دالر امريکايي ١٢٠ مجموعاز 

 .فته استاختصاص يابزرگ  شھرچھار و ر ھمه قراه و قصبات در سراسر کشو به آب آشاميدنی صحی در افغانميليون 
اھم د افغانستان بانک فر اداره ه منظور توانمند سازی سکتور مالی؛ منجمله بھبود ظرفيتمتباقی بدالر ميليون  ٢٠ھمچنين 

  .گرديده است
  

 تعھد و پشتيبانی دراز دھندهبالعوض، منعکس  کمکھای"بحث امروزی پيرامون چارچوب تازه مشارکت کشوری و تصويب 
معاون بانک جھانی برای حوزه جنوب آسيا  ،انيت ديکسناين مطلب را  "،بانک جھانی از افغانستان ميباشد پمدت گرو

حمايت به عمل آوريم تا شرايط جانبه "ما مايل ھستيم که از تالش ھای مردم افغانستان به طور ھمه   :اظھار داشته افزود
  "حلقه فقر رھايی يابند.ھمه انان بھبود يافته و از اقتصادی و اجتماعی 

  
چارچوب مشارکت کشوری تنظيم کننده ستراتيژی گروپ بانک جھانی به منظور حمايت از افغانستان در راستای حصول 
ھدف کاھش فقر ميباشد؛ که ھمزمان در مطابقت با چارچوب ملی صلح و توسعه افغانستان تدوين گرديده است. ھدف اين 

 ،سکتور خصوصیفراھم نمودن زمينه رشد و پاسخگو به منظور ارايه خدمات عامه و  توانمنداتيژي ايجاد نھاد ھای ستر
است که گستردگی دامنه آن فراه گير رشد اقتصادی   ھمانا، حمايت ازمشارکت چارچوب اين  ھدف ديگربر عالوه . ميباشد

بر مناطق عقب مانده، اسکان غير رسمی شھری و مردم بيجا شده  ؛ طوريکه تمرکز آنبودهجامعه  اقشاردر برگيرنده تمام 
  .نا امنی ھای داخلی، ميباشدناشی از 

  
 اداره انکشافمتذکره قرار است بعد نھايی شدن تعھدات تمويل کننده گان چارچوب مشارکت الزم غرض تمويل وجوه مالی 
حمايت صندوق اين در حاليست که سالروان ميالدی مشخص گردد. گروپ بانک جھانی در ماه دسامبر ) IDA(بين المللی 

بعد از منظوری تعھدات تمويل کننده گان اين صندوق غرض تمويل اين چارچوب مشارکت  )ARTF(بازسازی افغانستان 
 بانک جھانی در نظرگروپ مثابه شاخه سکتور خصوصی  به) (IFC. اداره مالی بين المللی ز مشخص و نھايی ميگرددني

ميليون دالر  ۵۴سقف تعھد سرمايه گذاری ھايش را از  چارچوب مشارکت؛ اين بيق مرحله نخستطدر جريان ت دارد که
  (MIGA)ن اداره تضمين سرمايه گذاری ھای چندين جانبهاافزايش دھد. ھمچنميليون دالر  ٨٠به  در حال حاضر آمريکايی

متعھد است تا حمايت ھای مورد نياز بيشتر را در سکتور ھای عنوان بازوی بيمه خطرات سياسی گروپ بانک جھانی  به
   مالی؛ صنايع؛ تجارت محصوالت زراعتی؛ خدمات و زيربنا فراھم سازد.

  
  

"ما از آنعده فعاليت ھا و تالش ھای حکومت حمايت به عمل ميآوريم که محور تمرکز آن کمک به بھبود زندگی خانواده ھای 
فقير و نيازمند به خصوص زنان و اطفال باشد. اين تالش ھای ميتوانند در عرصه ھای دسترسی متوازن به خدمات صحی 

در دھات که بيشتر امرار معيشت و  مردمآوری زمينه ھای حمايوی به و تعليمی؛ سرمايه گذاری در زيربنا ھا و فراھم 

  اعالميه خبری 
 

 
 
 



ابرت سام راين مطلب را  "،کاريابی برای آنان از مجرای فراھم آوری فرصت ھا در سکتور زراعت تامين ميشود؛ ميباشد
يم ستراتيژيک ما برای افغانستان متعھد ھست مشارکت"ما به تداوم افزود: داشته اظھار  بانک جھانی در افغانستاندفتر رييس 

و تالش ما اينست تا از يکطرف تجارب و اندوخته ھای بين المللی را به منظور ايجاد ظرفيت ھای داخلی در اين کشور 
  شريک سازيم و از سوی ديگر نھاد ھای دولتی را بيشتر توانمند ساخته و روند حکومتداری را بھبود بخشيم."

  
 غرض اداره انکشاف بين المللی بانک جھانی که امروز تصويب شد توسط بالعوضکمک مريکايی االر ميليون د ١٠٠
ميباشد ميليون دالر امريکايی  ۶٢٨مجموع بودجه اين برنامه . فراھم گرديده است يثاق شھروندی افغانستانم برنامه تمويل

از منابع مالی ميليون دالر امريکايی را دولت افغانستان  ١٢٨؛ شاف بين المللی بانک جھانیاداره انککه بر عالوه حمايت 
تمويل صندوق بازسازی افغانستان  جامعه جھانی از طريقرا متباقی ميليون دالر امريکايی  ۴٠٠خويش تمويل نموده و

پوشش قرار ميليون افغان را تحت  ٨،۵و قرار است اولين مرحله برنامه ميثاق شھروندی در طی چھار سال تطبيق   .مينمايند
  دھد.

  
د ھا پايداری دست آور توسعه و که امروز تصويب گرديد به منظوردومی  کمک بالعوض تقويتی ميليون دالر امريکايی ٢٠

 دو نتايج فعاليت ھای پروژه پاسخ سريع جھت بھبود وضعيت سکتور مالی افغانستان در عرصه ھای توانمند سازی ظرفيت 
 قشنعمده ترين ھدف اين کمک بالعوض تقويت ھر چه بيشتر . يافته استالی اختصاص و بھبود سيستم م بانک افغانستان
  .د افغانستان بانک ميباشدو نظارتی  یقانونگذار

  

  
ذيل  یتانترنھای سايت به پيرامون فعاليت ھای بانک جھانی در افغانستان معلومات بيشتر عرض کسب  

  :مراجعه نمايد
http://www.worldbank.org.af  

www.ifc.org 
www.miga.org  

www.artf.af 
 


