
 

  

  بانک جھانی برای افغانستان تعين گرديد دفتر جديد يسير
 

بانک جھانی برای  دفتر جديد يسيبه حيث ر  م چوھدریشوبھ؛ پايان دوره کاری رابرت سام بعد از  - ، کابل١٣٩۵عقرب سال  ١٢ 
   آغاز به کار نمود.سالروان  عقرب ماه ١١ بتاريخافغانستان تعين، و 

 
. آخرين مينمايدبانک جھانی در سمت ھای مختلف رھبری ايفای وظيفه دينسو در ميالدی ب ٢٠٠۴سال از  ،ھندوستانه تبع ،مشوبھ

 .ميباشدبرای حوزه جنوب آسيا  اين ادارهاقتصاد بزرگ و مديريت مالی مسوول عمومی بخش موصوف مسوليت وظيفوی 
  
'بانک "با اظھار اين مطلب افزود: مشوبھ "،که در افغانستان ھستم و مصدر خدمت به اين کشور بزرگ می شوم جای افتخار است" 

در اميد است . را حمايت نمايدافغان  ميليونھا توانسته است در تمامی ابعاد زندگی دراز مدت ھای جھانی طی مشارکت و ھمکاری
روابط نزديکتر با دولت، ھمکاران بين  تحکيمبانک جھانی؛ قادر به  ساير بخش ھای کابل و دفتر ھمکاری نزديک با ھمکارانم در

  م."يالمللی؛ جامعه مدنی؛ سکتور خصوصی و ساير شرکا به منظور تامين رفاه عامه و کاھش فقر در کشور شو
  
يا شرق آس حوزه به صفت مدير تيم کاری ديپارتمنت کاھش فقر و مديريت اقتصاد در مشوبھ  ؛ميالدی ٢٠١۴الی جون  ٢٠١٢ستاگ از
. قبل از آن موصوف سمت اقتصاد دان ارشد بانک ه استايفای وظيفه نمود بانک جھانی در واشنگتندفتر مرکزی   ،اقيانوس آرامو 

  داشت.جھانی برای اندونيزيا را برعھده 
  

يک دھه در پوھنتون کلمبيا شھر نيويارک اياالت متحده امريکا به حيث پروفيسور  مدت مشوبھقبل از آغاز کار با بانک جھانی؛ 
اقتصادی و رييس پروگرام انکشاف اقتصادی و سياسی در پوھنتون مذکور، ايفای وظيفه نموده است. تحقيقات موصوف در ژورنال 

تصادی؛ ژورنال اقتصاد دولتی و ژورنال اقتصاد ھای متعدد منجمله در بررسی اقتصاد امريکا؛ بررسی مطالعات اقتصادی؛ سنجش اق
سرمايه  ،فقر و آسيب پذيری به محيط تجارت ؛ه يیاقتصاد توسع تحقيقات شامل عرصه ھایبين المللی نشر و پخش گرديده است. اين 

ه دوکتورا در عرصه درجه ليسانس را از پوھنتون ھاروارد و درج  مشوبھ  .ه بندی مشارکتی و عدم تمرکز مالی ميگرددگذاری و بودج
  اقتصاد از پوھنتون پرينستون در اياالت متحده امريکا دريافت نموده است.

  
  معلومات مختصر پيرامون فعاليت ھای بانک جھانی در افغانستان:

و  ٢٠١٧مشارکت کشوری برای سال ھای  چارچوب  یستراتيژبر اساس گروپ بانک جھانی در افغانستان در حال حاضر  فعاليتھای
 زرگترين صندوقازسازی افغانستان را که به مثابه بصندوق ب ۀميباشد. ھمزمان با اين؛ بانک جھانی مسووليت اداراستوار  ٢٠٢٠

چارچوب اين يل واحد کمک کننده گان بين المللی در کشور محسوب ميشود؛ نيز برعھده دارد. وجوه مالی مورد نياز به منظور تمو
رای ب(وجوه تمويلی نھايی شدن تعھدات تمويل کننده گان اداره انکشاف بين المللی گروپ بانک جھانی بعد از رکت قرار است، مشا

حمايت صندوق بازسازی افغانستان غرض تمويل  ،در ماه دسامبر سال روان ميالدی مشخص گردد. ھمزمان با اين )کشور ھای فقير
سکتور  بخش. اداره مالی بين المللی  به مثابه عد از تعھدات تمويل کننده گان اين صندوق مشخص ميگرددنيز باين چارچوب 

ه گذاری يروپ بانک جھانی در نظر دارد که در جريان تطبيق مرحله نخست اين چارچوب مشارکت؛ سقف تعھد سرماگخصوصی 
ليون دالر افزايش دھد.ھمچنان اداره تضمين سرمايه گذاری ھای مي ٨٠ميليون دالر آمريکايی در حال حاضر به  ۵٣٫٩٢ھايش را از 

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

  
 ت بيشتر پيرامون فعاليت ھای بانک جھانی در افغانستانمعلوما  غرض کسب

 :مراجعه نمايد ذيل  انترنتی ھای  سايت  به
www.worldbank.org.af 

www.ifc.org 
www.miga.org 

www.artf.af 

  اعالميه خبری 
 

 
 


