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 پيشگفـــــــتار
 

ولی هنوز هم روند ثبات سياسی دولت و جامعه مدنی اين کشور  ،در حاليکه وضعيت امنيتی افغانستان رو به بهبود است
 ،علی الرغم ناامنی و جنگ های جاری، دولت افغانستان در عرصه های مختلف.  بنظر ميرسدو دشوار خيلی شکننده 

با وجود (تخابات رياست جمهوری و پارلمانی بخصوص سياسی دستاورد های چشمگير داشته، که شامل تدوير دو دور ان
و همچنان ايجاد نهاد های رسانه يی و مؤسسات ) اينکه مشروعيت اين انتخابات به نوعی از انحاء پرسش بر انگيز بوده است

، دستاورد های خيلی زياد بدست ساختارهای نظامو ايجاد  در عرصه های اقتصادی و .  غير حکومتی در حال رشد ميباشد
و به سطح قرا و قصبات  که شامل انکشاف و توسعه برنامه های ملی صحی، تعليمی، و ايجاد حکومتداری محلی  ،مدها

ميليون دالر در سال  ۱۳۰که در نتيجه جمع اوری عوايد داخلی از  ،عرضه خدمات، ايجاد سيستم مديريت امور مالی مطمئين
ايد ناخالص ساالنه دوچند گرديده و در شاخص های انکشاف بشری ميليارد در اين اواخر افزايش يافته، عو ۱،۵به  ۲۰۰۲

و نتايج، که اساساً از هيچ شروع شده، در اکثريت  ها اين دستاورد.  اين کشور نيز بهبود قابل مالحظه بوجود امده است
 یو نابرابری ها قاچاق موادر مخدر، فساد سياسی و مالیتجارت و  ، منازعات موارد در اثر تاثيرات ناگوار ناامنی ها، 

ميالدی  ۲۰۱۱که در سال  ،گزارش انکشاف جهانی بانک جهانی.  اجتماعی، تحت شعاع قرار گرفته و ناديده پنداشته شده اند
 ،که تجارب تلخ بی ثباتی، ناامنی و فقر را پشت سر گذشتهيئابعاد مختلف جنگ، امنيت و انکشاف را در يک تعداد کشور ها

کشور  اين سوال اينجاست که. د استايط بهتر قرار دارند، مورد تحليل و ارزيابی قرار داده ولی امروز به مراتب در شر
هاکدام اقدامات الزمی را بطور درست عملی نموده بودند؟  و يا اينکه ساير کشورها چه دوروس و اندوخته ها را بايد 

کننده هستند، چگونه مورد حمايت قرار دهند؟ بياموزند؟ دولت ها و مؤسسات کمک کننده برنامه های ملی را که اميدوار 
 :اکثريت دريافت های گزارش انکشاف جهانی در مورد افغانستان رابطه مستقيم دارند

 
 و اکثراً در اين رستا بايد  ، داشته باشد، نياز به زمان بيشتر دارد تاريخ طوالنی  که ئيحل و فصل منازعات و جنگها •

 .ر گرفته شودکا عقب نيشنی و از خود گذری از
 .تداوم و اتکاء به تطبيق برنامه  های انکشافی و دريافت  منابع تمويلی اساسی ترين ارکان ايجاد ثبات ميباشد •
اين بدين معناست که انکشاف در . کاهش خشونت، که ممکن در اثر عدم تطبيق عدالت بميان امده باشد، ضروری است •

 .محيط و شرايط متخاصم امکان پذير نميباشد
ايجاد نظام و ساختار امر ضروری غرض رسيده گی به بی عدالتی بوده و سبب حمايت از تشريک مساعی و  •

 .مشروعيت نظام سياسی ميگردد
در در پنج  يا  ده سال  ، حتی يک نسل را در بر ميگيرد، البته ايجاد ساختار و نهاد های توانمند و مشروع زمانگير است •

 .امکان پذير نيست
 .دنجهت تأمين امنيت و ثبات در کوتاه مدت و دراز مدت خيلی الزمی ميباششغلی  ی ايجاد فرصتها •
 

ميالدی دولت افغانستان  و جامعه جهانی پروسه انتقال را که طی اين پروسه مسؤوليت رهبری امور امنيتی  ۲۰۱۰در سال 
در عرصه .  ، اغاز نمودندميگردد واگذارميالدی  ۲۰۱۴الی اخير سال و انکشافی از جامعه جهانی به دولت افغانستان 

فيصد  ۸۰تا حد اقل  ،و با تمويل کننده گان توافق نمود برنامه ملی دارای اولويت را شناسايی  ۲۲انکشافی دولت افغانستان 
 همه برنامه های ملیبا آنکه امکان دارد، آنها  دهند، کمکهای مالی انان اين ساحات تعيين شده مورد حمايت و تمويل قرار 

باوجود اين تعهدات، دورنمای اقتصادی سه سال اينده در اين کشور چندان اميدوار کننده . نکنند دارای اولويت را تمويل
زيرا دولت افغانستان هنوز هم به مقدار زياد کمکهای جامعه جهانی و هم به ايجاد منابع جديد جمع اوری عوايد داخلی  ،نيست

پروسه انتقال بدون شک اعتماد مردم را در مختلف  افغانستان در جريان تطبيق مراحل عملکرد و اقدامات دولت .  نياز دارد
در عين .  که ميتواند بعد از اين پروسه متکی به خود باشد، وابسته است ،خصوص رهبران شان و توانمندی اين کشور

و تعهدات شان بعد از پروسه انتقال، زمان، تعداد و رقم نيروی های نظامی بين المللی و کمکهای انکشانی شان در اين مدت 
 مبهم از اينکه شرايط در افغانستان م. دنباالی دستاوردهای سياسی و اقتصادی در ده و يا پانزده سال اينده تاثيرات مستقيم دار

و ناامنی ها در اين کشور جريان دارد، بانک جهانی ستراتيژی کمک های خويش را نه در چارچوب يک ستراتيژی 
کمکهانظر به شرايط و  اين تا باشد ا ،بلکه در چارچوب يک سند ستراتيژی مؤقت گنجانيده است ،ای کشوریهمکاری ه

 . بازتاب دهنده نيازمندی ها باشد ،تحوالت همزمان تغيير نموده
 

که مورد تحليل و ارزيابی قرار داده است، نشاندهنده انست را  يک گزارش بانک جهانی که ابعاد اقتصادی پروسه انتقال 
فيصد در سال رشد  ۹اقتصاد اين کشور که اکنون . ميالدی روبرو ميگردد ۲۰۱۴افغانستان به چالشهای زياد پس سال 



عمدتاً متکی به مصارف زياد نظامی و کمکهای جامعه جهانی ميباشد و قرار است اين رشد اقتصاد به پنچ و يا شش  ،مينمايد
منابع مالی که بايد از کسر ديگر، با وجود پيشبينی ها در افزايش عوايد داخلی،  نکته نگران کننده.  فيصد در سال کاهش يابد

فيصد عوايد  ۲۵تخميناً (اين کمبود . طريق حمايت مالی تمويل کننده گان فراهم گردد، بايد در ده سال اينده مرفع گردد
نانه دولت افغانستان و تمويل کننده گان بايد براساس يک ستراتيژی واقعبي) تشکيل ميدهد ۲۰۲۱ناخالص ساالنه را در سال 

اين در حاليست که سکتور .  در مورد چگونگی مصارف انکشافی، امنيتی و  بودجه عادی صورت گيرد ،در سالهای اينده
در ميان مدت و طويل المدت، ممکن پايدار معادن يکی از گزينه ها جهت ايجاد هماهنگی منابع مالی و دريچه رشد اقتصادی 

 .باشد
 

پس بانک جهانی چگونه بايد دولت افغانستان را در اين مرحله حساس حمايت و پشتبانی نمايد؟  اهميت حمايت از تطبيق 
برنامه های مهم ملی دارای اولويت، اندوخته های گزارش انکشاف جهانی، و گزارش تحليلی بانک جهانی در مورد ابعاد 

در سند ستراتيژی بانک جهانی برای افغانستان . ا برمال و پيشنهاد مينمايدمختلف اقتصادی پروسه انتقال يک سلسله اقدمات ر
بلکه پرنسيب های گرديده تصريح نموده نه تنها چگونگی  روابط و همکاری ميان دولت افغانستان و ساير همکاران انکشافی 

 نمودهاحتمالی، تسجيل اساسی را در خصوص چگونگی عملی نمودن اين فعاليتها با در نظر داشت محدوديت ها و خطرات 
اين سند در روشنايی با نظريات و پيشنهادات مسؤولين دولتی، تمويل کننده گان، جامعه مدنی و سکتور خصوصی . است

در ساحات ذيل، که به نحوی از انحاء به  ۲۰۰۱۴ – ۲۰۱۲برنامه های بانک جهانی در سالهای .  ترتيب گرديده است
 :سراتيژی جديد تنظيم گرديده است يکديگر ارتباط دارند، در چارچوب

 
در  و درک نموده دقيقآ دولت افغانستان اهميت نظام سازی را: ی حکومتینهادها ايجاد مشروعيت و ارتقای ظرفيت  •

در اين رستا کمک و همکاريهای خويشرا جهت ايجاد و توسعه بانک جهانی   .برنامه های دارای اولويت گنجانيده است
نيل به اين هدف .  مشروعيت دولت را هم در سطح مرکز و محالت استحکام ميبخشد، ادامه ميدهدکه بالخره  ،اين نهاد

صحت، معارف و : مانند ،نياز به تالشهای دراز مدت داشته، اين در حاليست که دولت افغانستان در بعضی ساحات
دالت، ايجاد شرايط مناسب تطبيق ع: اما در بعضی ساحات ديگر مانند ،همبستگی ملی موفقيت های چشمگير داشته

تقويت نهاد ) الف: (بانک جهانی روی سه عرصه نهادسازی. برای رشد سکتور خصوصی نياز به تالشهای بيشتر دارد
 اقدامات و تالشهای )  ب(های دولتی همراه با پروسه های مرتبط شفاف و مديريت امور مالی مطمئين و توانمند، 

ايجاد ساختار های  ) ج(ه خدمات اساسی در سراسر کشور بهبود بخشيده و عرضبخاطر های کليدی را وزارتخانه 
که فاکتور مهم جهت ثبات روستايی  ،جامع را از طريق برنامه های ملی دارای اولويت بخصوص همبستگی ملی

شهای در اين چارچوب همچنان بانک جهانی متعهد به پشتبانی از تال.  ميگردد، را مورد حمايت و همکاری قرار ميدهد
دولت بخاطر تطبيق پرنسيب های اداره شفافيت در صنايع استخراجی و افزايش اصل شفافيت در مديريت امور مالی، 

 . ميباشد
 
کليد ايجاد ثبات پايدار وابسته به تالشهای دولت جهت ايجاد ساختارهای ملی و برنامه های : فراهم اوری خدمات متوازن •

طور متوازن و يکسان در سراسر کشور بخصوص  در جاهاييکه که هنوز هم بی که متمرکز  به فراهم اوری خدمات ب
در افغانستان يکی از داليل دوام ناامنی و جنگ همانا نا  . افزايش ناامنی وجود دارد، ميباشد از عدالتی و نگرانی ها

نتايج .  و قصبات ميباشدقراء ، محالت، ، شهر هااقوام مختلف برابری در عرضه خدمات و کمکها ميان واليات، 
که  ،ارزيابی ميزان فقر در افغانستان در طی ده سال گذشته، که توسط بانک جهانی صورت گرفته، نشاندهنده انست

کمکها در اکثريت موارد صرف در جنوب و شرق افغانستان جاييکه ميزان فقر و غربت به مراتب کمتر نسبت به ساير 
بنابرين دوام و . اين در حاليست که اين نقاط شاهد بيشترين موارد ناامنی و جنگها بوده اند ،صورت گرفته، نقاط است 

تقويت کمکهای بانک جهانی غرض حمايت از تالشهای  دولت بخاطر ايجاد ساختار های دولتی و تطبيق برنامه های 
اين تالشها در .  و ضروی ميباشدملی متضمن دسترسی يکسان افغانان به خدمات اساسی  در سراسر کشور نهايت مهم 

دوام و . حد نهايی سراسری باشدتا سوء استفاده و دستبرد در انان ناممکن بوده و تا  ،دنعين زمان بايد طوری تنظيم گرد
خدمات صحی، : توسعه کمکهای بانک جهانی و صندوق بازسازی افغانستان غرض تمويل برنامه های ملی مانند

زسازی و اعمار شبکه های ابياری، قرضه های کوچک و فراهم اوری قرضه برای معارف، اتصال روستاها، با
ی برای افغانستان در خصوص اين بخش نتشبثات متوسط و کوچک، يکی از عناصر مهم همکاری های بانک جها

 .ميباشد
 



ه های اشتغال شناسايی منابع عايداتی غرض رشد اقتصادی و ايجاد زمين: رشد همه جانبه و ايجاد فرصت های اشتغال •
تا  ،توقوع ميرود. دنمهمترين گزينه های ممکنه غرض جاگزينی کمکهای های نظامی و کمکهای جامعه جهانی ميباش

د تا سرمايه گذاری ها بطور درست ندولت افغانستان برنامه های ملی دارای اولويت خويش را طوری متمرکز ساز
کمکهای خويش را در عرصه حمايت از برنامه نيز  ک جهانی در اين رستا  بان. دنجهت رشد اقتصادی پايه گذاری شو

و روستايی های ابياری، زراعتی که خدمات الزمی را برای اکثريت افغانهای روستا نشين فراهم مينمايد، زيربناء 
اما اين کمکها تدوام دراز مدت رشد اقتصادی .  انکشاف سکتور خصوصی، برای دولت افغانستان فراهم مينمايد

منابع سرشار طبيعی افغانستان يگانه اميد پنداشته ميشود، ولی انکشاف و استخراج اين .  ستان را بسنده نميباشدافغان
تا ساير  ،که اين پروسه بشکل شفاف، جامع و مشترک طوری پيشبرده شود ،معادن صرف وقتی ممد واقع ميشود

که بيشتر از پنجاه فيصد مردم  ،ر نيتجه ميزان فقرسبب ايجاد فرصتهای اشتغال گرديده  د ،سکتور ها را حمايت نموده
اين امر اصل همکاری های بانک جهانی را در جهت ايجاد و تقويت دهليزهای .  تهديد ميکند، کاهش دهدرا  اين کشور 

يعنی زراعت، ساختمان، انکشاف (منابع که قرار است منابع طبيعی، زيربناء ها، محالت و سکتور های اشتغال زايی 
تا رشد اقتصادی و ايجاد فرصتهای کاری فرا تر از سکتور معادن ايجاد و زمينه را  ،را طوری حمايت نمايد) تصنع

همچنان اين امر سبب دخيل ساختن مردم .  برای بميان امدن افغانستان منحيث پل ارتباط ميان بازار های جهانی گردد
سبب عدالت اجتماعی، تأمين امنيت بصورت دوامدار  در پروسه انکشاف معادن طبيعی گرديده و در نتيجه اين اصل

بشمول سکتور  ،اين امر همچنان سبب رسيده گی به بعضی از محدوديت ها که مانع انکشاف صنعت.  خواهد گرديد
که اکثراً باعث نا بسامانی ها و يا هم فساد اداری  ،ضعيف مالی، منابع اندک انرژی برق و شرايط و محيط مقرارتی

بانک جهانی به تالشهای خويش غرض حمايت از ساحات مهم همکاری های منطقوی، احياء و . هد گرديدميگردد، خوا
توسعه ارتباطات سنتی افغانستان با همسايه ها در عرصه تجارت، ترانزيت، انرژی برق و مديريت منابع اب، ادامه 

 . ميدهد
 

زد تا کمکهای خويش را براساس واقعيت ها و بانک جهانی تالش ميور" و پروسه انتقالازعه نم"در اين چارچوب، 
که ممکن پروسه انتقال سبب ايجاد بعضی محدوديت ها باالی قشر حقيقت  با درک اين .  نيازمندی ها سازماندهی نمايد

بلکه در صورتيکه تالشهای سياسی سبب تاخير در پيشرفتها مربوط  ،اناث در افغانستان نه تنها بدليل افزايش ناامنی ها
هر برنامه تمويلی . ندر گردد، بدين دليل توجه خاص به اين موضوعات در ستراتيژی جديد مبذول گرديده استبه ج

بخصوص موضوعات  ،از انحاء حمايت نموده نحوی تا پروسه انتقال را به ،بانک جهانی طوری طرح و تطبيق ميگردد
تصاميم دولت افغانستان و . مدنظر بگيردهمچون مشروعيت دولت، ايجاد فرصتهای اشتغال و جندر بطور همه جانبه 

ريع پروسه انتقال تاثيرات مستقيم باالی ازدياد منابع و انکشاف کلی کمکهای از طريق سجامعه جهانی در مورد ت
حتی در شرايط که کاهش قابل مالحظه در کمکهای جامعه جهانی به افغانستان .  صندوق بازسازی افغانستان دارد

زيرا جامعه  ،رود که کمکهای جامعه جهانی از طريق صندوق بازسازی افغانستان افزايش يابدصورت گيرد، توقوع مي
اين امر مستلزم .  جهانی پس پروسه انتقال متعهد گرديده اند که کمکهای های را از طريق بودجه ملی افزايش ميدهند

جهت . ن با احتمال خطرات امنيتی ميباشدکارمندا امنيتی توازن ميان تطبيق نورم و استندرد های الزم و مديريت امور 
تا روابط ميان بانک جهانی، دولت افغانستان و تمويل کننده گان بطور واقعبينانه و  ،نيل به اهداف مشترک الزم است

که ذيالً بيان ميگردد، به  ،گروپ بانک جهانی برنامه های خويشرا براساس يک سلسله اقدامات.  متحرک استوار گردد
 :ء قرار خواهد دادمنصحهء اجرا

 
ميليون  ۴۳۰در حدود  انکشاف بين المللی گروپ بانک جهانی هکمکهای بالعوض ادارافغانستان تنها مستفيد شودنده  •

که يگانه دليل کاهش کمکهای بالعوض بدليل  ،ميالدی براساس ستراتيژی جديد بوده ۲۰۱۴الی  ۲۰۱۲دالر بين سالهای 
ممکن قسمتی از اين کمک بالعوض غرض تمويل .  ت اين مساعدت ها ميباشدخارج شدن تدريجی اين کشور از درياف

متباقی کمکهای .  برنامه های پاليسی سازی اقتصادی کلی اين کشور خواهد بود موفقانه تالش های دولت جهت تطبيق 
ب کمکهای ادارۀ که بدين ترتي ،بالعوض در هماهنگی نزديک با منابع مالی صندوق بازسازی افغانستان استفاده گرديده

 .  انکشافی بين المللی بانک جهانی برنامه های وسيع را مشترکاً با صندوق بازسازی افغانستان تمويل مينمايد
 
که توسط بانک جهانی ادارۀ و مديريت ميگردد، تحت خوشبين ترين سناريو فراهم اوری  ،صندوق بازسازی افغانستان •

وق و توانمندی جذب اين منابع توسط دولت افغانستان، شايد بتواند در حدود منابع مالی توسط تمويل کننده گان اين صند
بدين ترتيب  .ميليون دالر کمک بالعوض در هر سال در زمان تطبيق اين ستراتيژی برای افغانستان فراهم نمايد ۸۰۰

.  جهانی خواهد گرديد کمکهای صندوق بازسازی افغانستان شش مرتبه بيشتر از کمکهای ادارۀ انکشاف بين المللی بانک



که ) مطابق تخصيص پالن شده(منابع مالی صندوق بازسازی افغانستان براساس ستراتيژی تمويلی سه ساله اين صندوق 
صندوق . توسط تمويل کننده گان اين صندوق و دولت افغانستان روی ان موافقت احتمالی صورت گرفته، فراهم ميگردد

دريچه سرمايه گذاری ) ب(دريچه تمويل بودجه عادی دولت و ) الف(ود تمويل بازسازی افغانستان  دارای دو ميت
در حال حاضر قسمت زياد تمويل بودجه عادی از طريق برنامه . ، ميباشد)تمويل برنامه از طريق کمک بالعوض(

، تشکيل که اساس انرا تطبيق يک سلسله شاخص ها و برنامه های اصالحاتی توسط دولت افغانستان ميباشد ،تشويقی
همه فعاليتهای صندوق بازسازی افغانستان مطابق پروسيجر های تخنيکی، مالی و نظارتی ادارۀ انکشاف بين . ميدهد

برعالوه از طريق صندوق بازسازی افغانستان، بانک جهانی نقش مهم را .  المللی بانک جهانی تطبيق و عملی ميگردد
ب تمويل کننده غرض اولويت دهی کمکهای شان از طريق بودجه يکجا با وزارت ماليه غرض هماهنگ ساختن و ترغي

 . ملی ميباشد
 
نهايت ضروری است، گزارش  مشوره های پاليسی و کمک های تخنيکیدر يک محيط و شرايط يکه فراهم اوری  •

قرار .  دهای تحليلی بانک جهانی دولت افغانستان و تمويل کننده گان در راستای تصميم گيری واقعبينانه کمک مينماي
است بانک جهانی نقش کليدی خويشرا غرض فراهم اوری مشوره های پاليسی سازی به دولت افغانستان در ساحات 

مطالعات تحليلی بانک .  و مطالعات تحليلی، ادامه بدهد مرتبط مشخص و بعضی اوقات در سکتور های مختلف و با هم 
جهانی در عرصه ابعاد اقتصادی پروسه انتقال، دهليز های منابع يکجا با تحليل و ارزيابی وضعيت فقر نقش بسزای را 

يلی ترتيب و اماده ساختن اين مطالعات تحل. در پروسه تصميم گيری دولت افغانستان و جامعه جهانی ايفاء مينمايد
توانمندی تيم کاری بانک جهانی در افغانستان را که ميتوانند در سکتور های مختلف مشترکاً تالش ورزند نشان ميدهد 

: ارزيابی تاثيرات برنامه های مانند.  که هدف نشر گزارش و ارايه ان به پاليسی سازان در  وقت مناسب ميباشد
، که توسط بانک جهانی و صندوق بازسازی افغانستان تمويل همبستگی ملی، بهبود کيفيت معارف، صحت و سرکسازی

و در عين زمان غرض  بعمل امدهاستفاده از ان بطور دوامدار غرض بهبود فراهم اوری اين خدمات اساسی  ،گرديده
 .متعيقن ساختن تمويل کننده گان باالی  توانمندی های دولت در تطبيق برنامه ها ميباشد

 
حمايت  خويش را از طريق سرمايه گذاری  ميليون دالر ۹۰مجموعاً ادارۀ مالی بين المللی گروپ بانک جهانی تاکنون  •

و سرمايه گذاری های اندک سکتور خصوصی در ناامنی .  فراهم نموده است در افغانستان و کمکهای مشوره دهی
ين ادارۀ نميتواند سرمايه گذاری های خويش را افغانستان توانمندی های ادارۀ مالی بين المللی را محدود ساخته و ا

بهر حال ادارۀ مالی بين المللی ميخواهد موجوديت خويش را در افغانستان از طريق سرمايه گذاری و .  توسعه دهد
با برنامه های انکشاف سکتور  در تفاهم و هماهنگی خدمات مشوره دهی و همچنان ايجاد فرصتهای  سرمايه گذاری 

تضمين  هادار.  جهانی جهت بهبود  سکتور مالی و شرايط و محيط تجارت در اين کشور دوام بدهد خصوصی  بانک
يکتعداد محدود بيمه های سرمايه گذاری را فراهم نموده و در اينده  چند جانبه گروپ بانک جهانی های سرمايه گذاری

قرار دارد بخصوص در عرصه  توجه مورد دولت افغانستان و سکتور خصوصی از جانب نيز چنين بيمه ها را که 
 .  سرمايه گذاری سکتور زيربناء ها فراهم نمايد

 
تمرکز بيشتر باالی مديريت امور مالی، نظارت از .  دمستلزم محيط وشرايط مناسب ميباش فعاليتهای بانک جهانی چگونگی 

بطور دوامدار در همه تصاميم بانک جهانی  تطبيق برنامه ها و حمايت در راستای ايجاد و بلندبردن توانمندی های افغانها،
مصؤنيت کارمندان يگانه و مهمترين نياز و ضرورت همراه با منابع مورد نياز غرض ايجاد دفتر و .  مدنظر گرفته ميشود

محالت بود باش مصؤن برای کارمندان و همچنان فراهم اوری تسهيالت و شرايط امن برای بازديد برنامه ها در محراق 
برعالوه بانک جهانی ساير شيوه های مؤثر را غرض نظارت هر چه بهتر و . عاليت بانک جهانی در افغانستان ميباشدتوجه ف

 ۱۵۰۰به تعداد انجنير افغان در سراسر کشور ده ها  مؤسسات غير حکومتی بين المللی يکجا با يک بموقع برنامه توسط 
 .نظارت و از چگونگی کيفيت برنامه وارسی مينمايند دورترين نقاط  حتی در  ،پروژه  فرعی را در هر سال

 
بانک جهانی يکی از همکاران انکشافی افغانستان در   ،با ساير شرکای انکشافی نهايت ضروری است تشريک مساعی

 محيطی که ساير همکاران انکشافی مهم ديگر بشمول جامعه مدنی، کشور های تمويل کننده و سازمان های تمويل کننده
بشمول اياالت متحده امريکا، بريتانيا و استراليا،  يکی از  ها افغانستان برای  بسياری از کشور .  ، ميباشدحضور دارند

نيروهای همکاری و امنيت .  شمرده ميشود بزرگترين دريافت کننده کمکها و يکی از مهم ترين ماموريت سياسی انان 
سازمان ملل متحد نقش عمده و وسيع  .  ر امنيتی فعاليت و همکاری مينمايدحتی خارج از سکتو ،در ساحات متعدد) ايساف(

بانک جهانی همچنان در .  دنرا در عرصه های مختلف بشمول اهداف سياسی، بشری و انکشافی در اين کشور ايفاء مينماي



نهاد های جامعه مدنی  . پول فعاليتهای خويشرا در افغانستان هماهنگ ميسازد بين المللی همکاری مشترک با صندوق 
و بين المللی نقش بسزای را جهت فراهم اوری خدمات  ملی بشمول شبکه انکشافی اغا خان و ساير مؤسسات غير حکومتی 

حتی در ) بانک جهانی و صندوق بازسازی افغانستاناداره انکشاف بين المللی گروپ بشمول برنامه های تمويلی توسط (
 . مينمايندشرايط دشوار و ناگوار ايفا 

 
شناسايی  بايد  ،که ممکن ناشی از فراهم اوری کمکهای گروپ بانک جهانی برای افغانستان بوجود ايد ،زياد احتمالی خطرات 

و  ۲۰۱۴زيرا شورشيان تالش ميورزند تا خود را برای سال  ،دنتهديد های امنيتی زياد وجود دار.   و مديريت درست شود
بانک جهانی فکر ميکند اوضاع امنيتی بيشتر از اين وخيم نگرديده و تمويل کننده گان صندوق .  بعد از ان  اماده سازند

در صورتيکه اوضاع امنيتی به وخامت بگرايد، در انصورت .  بازسازی افغانستان منابع متعهد شده خويش را ميپردازند
تطبيق پروسه جريان   خطرات سياسی در .  بانک جهانی کمکهای خويش را به برنامه های نهايت مهم ملی متمرکز ميسازد

ی و اقدامات يانتقال بسيار زياد بوده زيرا هم افغانها و هم جامعه جهانی شاهد عملکرد دولت در عرصه چگونگی پاسخگو
 تقلب همچنان خطر بروز موارد فساد و.  دندولت غرض رسيده گی به چالشهای حکومتداری، مالی، امنيتی و اقتصادی ميباش

در عين زمان مقدار و چگونگی بلکه  ، مورد سوال قرارداده ه تنها قضاوت افغانها را نسبت به مشروعيت دولت شان که ن
 .  تحت شعاع قرار خواهد دادنيز  بشمول بانک جهانی را  ،کمکهای تمويل کننده گان

 
اولويت طوريکه تمام تالشها باعث  ، بانک جهانی دولت افغانستان را در عرصه تطبيق مهمترين برنامه های دارایسرانجام 

روند انکشاف طويل  باتوجه به اينکه .ايجاد نهاد و ساختار های مشروع دولتی گردد، مورد حمايت و پشتيبانی قرار ميدهد
باوجود اين  بايد به اهداف که ميتوانيم نايل ايم واقع بين باشيم، . پر چالش استو دشوار المدت در شرايط امنيتی نسبتاً شکننده 

که بتواند برای افغانها خدمات  ،اميدوارهستيم کمکهای بانک جهانی در راستای ايجاد افغانستان مرفع، باثبات و شگوفان  همه
 .الزم فراهم کند، ممد و مؤثر واقع گردد

 


