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بانک جھانی بر حمايت دوامدار از افغانستان متعھد است
کابل ٢۵ ،سپتامبر  – ٢٠١۶معاون ارشد عملياتی بانک جھانی آقای کايل پيترز در جريان بازديد دو روزه اش از کابل در
حالی از حمايت دوامدار بانک جھانی برای افغانستان خبر داد؛ که قرار است کنفرانس وزيران کشور ھای کمک کننده برای
افغانستان در اوايل ماه اکتوبر سال جاری ميالدی در بروکسل تدوير يابد .موصوف در جريان اين بازديد آمادگی ھای دولت
افغانستان برای کنفرانس بروکسل و روند پيشرفت ھای انکشافی اين کشور را مورد بحث قرار داد.
در جريان اين سفر دو روزه آقای پيترز با جاللتماب داکتر محمد اشرف غنی ،رييس جمھوری اسالمی افغانستان ،جاللتماب
داکتر عبدﷲ عبدﷲ رييس اجراييه و با شماری از وزرای کابينه؛ ازجمله جاللتماب اکليل احمد حکيمی وزير ماليه مالقات به
عمل آورد .در اين سفر آقای پيترز را خانم انيت ديکسن معاون بانک جھانی برای حوزه جنوب آسيا نيز ھمراھی نمود.
"بانک جھانی در اين مقطع حساس زمانی در کنار مردم افغانستان بوده و از تالشھای انان حمايت مينمايد "،آقای پيترز با بيان
اين مطلب افزود" :باوجود شرايط نامساعد؛ بانک جھانی دست آورد ھای حکومت وحدت ملی را در دو سال گذشته مورد

ستايش قرار ميدھد و از آمادگی ھای دولت افغانستان برای کنفرانس بروکسل استقبال به عمل می آورد .البته اين مھم است تا
دولت افغانستان قبل وبعد از برگزاری اين کنفرانس متعھد به تطبيق اصالحات در عرصه پاليسی ھای اساسی بوده و به حفظ
وگسترش دست آورد ھای حاصله در سالھای اخير تالش نمايد".

بانک جھانی از تالش ھای دولت به منظور آمادگی برای کنفرانس بروکسل حمايت ھمه جانبه نموده ،که محور آن بيشتر به
تحليل موارد کليدی به منظور بحث روی موضوعات ستراتيژيک پيرامون انکشاف در افغانستان ميباشد .يافته ھای اين
مطالعات تحليلی بانک جھانی منعکس دھنده نياز مبرم بر تداوم ھمه جانبهء کمکھای بين المللی را برجسته ميسازد؛ طوريکه
اين کمکھا بايد بيشتر از مجرای بوديجه حکومت تطبيق شود ،تا تاثير گذاری ھای اقتصادی افزايش يافته ،و اطمينان حاصل
شود که دولت توانايی تمويل برنامه ھای دارای اولويت ملی را دارد .محتوای اين مطالعات حاکی از آنست که دسترسی به
کمک ھای بين المللی مورد نياز به اندازه کافی ميتواند از يکسو باعث اصالحات در پاليسی ھا ،انکشاف سکتور خصوصی و
سرمايه گذاری در خدمات اجتماعی شوند و از جانب ديگر افغانستان را قادر می سازد ،تا با اتکاء به مولديت بالقوه سکتور
ھای زراعت و صنايع استخراجی؛ اقتصاد اين کشور را به رشد پايدار سوق دھد.

معاون عملياتی بانک جھانی در قسمتی از سخنانش افزود" :ارزيابی ھای اين اداره مبين آنست که سکتور ھای زراعت و
معادن از ظرفيت بالقوه رشد سريع برخوردار اند .سکتور زراعت ميتواند به مثابه يکی از محرک ھای رشد ،ايجاد عوايد،
ايجاد شغل و کاھش فقر محسوب شود .با وجود خطرات موجود؛ معادن ميتوانند مکمل زراعت محسوب شود .با توجه به آنکه
معادن يگانه منبع پايدار برای درآمد ھای دولت و پشتوانه ارزھای خارجی در اين کشور محسوب ميشود؛ زمانی که اندازه
کمک ھا کاھش ميابد ،ميتواند يک بديل مناسب شمرده شود".
در رابطه به چارچوب مشارکت گروپ بانک جھانی برای افغانستان اقای پيترز خاطر نشان ساخت که اين سند در مطابقت
با مسوده چارچوب ملی صلح و انکشاف افغانستان تدوين گرديده است .چارچوب مذکور زمينه ھمکاری گروپ بانک جھانی
با دولت افغانستان را طی چھار سال آينده تعيين مينمايد .اين چارچوب؛ موارد عدم ثبات سياسی و اقتصادی که دولت افغانستان
با آن مواجه است و طيف وسيعی از چالش ھا ازجمله نا امنی ،رشد متراکم و افزايش سطح فقر را شناسايی و مورد توجه
قرار ميدھد .در ادامه آقای پيترز ميگويد" :چارچوب مشارکت برای افغانستان )که الی اواخر امسال نھايی ميگردد( انعطاف

پذير و پاسخگو به خالی مالی ،تداوم وضعيت بالتکليفی و اولويت ھای در حال تحول دولت ميباشد".

در جريان مباحث با رھبری دولت افغانستان؛ آقای پيترز روی حمايت گروپ بانک جھانی پيرامون ھمکاری ھای منطقوی
تاکيد نمود .افغانستان بيشتر از ھر زمان گذشته نيازمند استفاده مزيد از موقيعت جغرافيايی اش به مثابه چھار راه ترانزيتی
ميان آسيايی جنوبی ،مرکزی و شرقی بوده تا بدينوسيله به نيازمندی روز افزون اين کشور به منابع انرژي و آب و فرصت
ھای تجارتی و فرار قوه کار رسيدگی مطلوب نمايد .تاکنون گروپ بانک جھانی به افغانستان به ارزش  ٣١۶٫۵ميليون دالر
امريکايی کمک بالعوض را به منظور تمويل پروژه انتقال و تجارت انرژي برق ميان آسيای مرکزی و جنوب آسيا ) کاسا
 (١٠٠٠منظور نموده است.
معاون عملياتی بانک جھانی به جاللتمابان رييس جمھور و رييس اجراييه در خصوص تداوم حمايت اداره انکشاف بين المللی
گروپ بانک جھانی ،بويژه پيرامون اعمال نفوذ باالی مراجع تمويل کننده در راستای تمويل سرمايه گذاری ھا و خدمات
معلوماتی به منظور رشد اقتصادی ،ايجاد زمينه ھای شغلی و ارايه خدمات عامه در افغانستان ابراز اطمينان نمود.
معلومات مختصر در مورد فعاليتھای ھای بانک جھانی در افغانستان:
برنامه ھای بانک جھانی در افغانستان در حال حاضر در پرتو سند ستراتيژی موقت برای سالھای  ٢٠١۴ - ٢٠١٢تنظيم
ميگردد .بانک ھمچنين مديريت صندوق بازسازی افغانستان را برعھده دارد ،که از جانب تمويل کننده متعدد بين المللی
حمايت ميشود .صندوق بازسازی افغانستان مطابق به ستراتيژي مالی سه ساله کمکھای بالعوض را به دولت افغانستان
فراھم مينمايد .اين صندوق و اداره انکشاف بين المللی در حدود  ١ميليارد دالر امريکايي وجوه مالی بالعوض ) ١۵٠ميليون
دالر امريکايی سھم اداره انکشاف بين المللی و  ٨٠٠تا  ٩٠٠ميليون دالر سھم صندوق بازسازی افغانستان( را ساالنه به
افغانستان مساعدت مينمايد .عالوه بر آن؛ اداره مالی المللی ) (IFCنيز متعھد به تمويل  ١٣۵ميليون دالر امريکايی به پروژه
ھای متعدد در افغانستان بوده است .ھمچنين اداه تضمين سرمايه گذاری ھای چند جانبه بانک جھانی ) (MIGAنيز به ارزش
 ١۵۴ميليون دالر امريکايی را برای تمويل سه پروژه در افغانستان اختصاص داده است.
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