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  آقای مارک وارد ، مشاور خاص نماينده ويژه ملل متحد برای افغانستان در امور انکشافی

د؟ نهر کس در مورد هماهنگی تمويل کننده صحبت می کند، اما چه تعداد واقعأ اين مسئله را می فهم
ايد اين يوناما مرا استخدام نموده تا تالش های هماهنگی ميان تمويل کنندگان را رهبری کنم، پس من ب

  . مسئله را خوب بدانم؟ اجازه دهيد تا به شما توضيح دهم
  

ما در يوناما به اين . وقتی دولت و تمويل کننده باهم يکجا کار می کند، تأثير اين کار بسيار زياد است
  . مسئله باور قوی داريم و واقعيت ها اين مسئله را ثابت می کند

به واقعيت با هم کار . يل کنندگان با هم يکجا کار می کننددولت و تمو: اين هم هماهنگی تمويل کننده
يعنی به همديگر نمی گويند که چه برنامه ريزی برای کار خود انجام داده اند، بلی برای . می کنند

  . کاری که در نظر دارند انجام دهند، برنامه ريزی می کنند
  

 هماهنگی تمويل کنندگان در افغانستان در شورای امنيت ملل متحد از يوناما خواسته شد تا در برابر
  . مسئول باشد و ما هم سعی در اين جهت داريم

نه اينکه فقط . قرار دارداما در واقع دولت افغانستان برای هماهنگی تمويل کنندگان در موقعيت خوب 
 های بلکه با طراحی پروگرام. به تمويل کنندگان بگويد که بايد هماهنگی بهتر ميان هم داشته باشند

  . خوب برای تمويل کنندگان جهت تمويل وجه
طی چند ماه گذشته ما شاهد بوديم وقتی رهبری خوب در وزارت خانه ها وجود دارد، پيشنهاد های 

  . خوبی هم ارايه می شود و تمويل کنندگان هم به تمويل پروژه ها عالقمند می شوند
  . چند نمونه را برای تان مثال ميزنم

  
در ماه . در ماه اکتوبر در رهبری وزارت تغييرات ايجاد شد.  نمونه خوب استوزارت زراعت يک

 پروگرام مبرم يا اولويتی را پيشکش نمود و از پنجاپريل در بورد مشترک هماهنگی و نظارت، وزير 
تمويل کنندگان .  اين پروگرام ها همکاری نمايند مالیهوجامعه تمويل کننده خواست تا در تمويل وج

های وزارت را پسنديدند و حاال وزارت منابع مالی الزم را برای اين پروگرام ها دريافت می اولويت 
 اين يک پيشرفت واقعی در برابر رهبری  اماالبته تمويل آن تا هنوز تکميل نشده، بلکه آغاز شده. کند

  . قوی دولت است
  

اين پالن که . تهيه شدهيک مثال خوب ديگر، پالن کمک تخنيکی ملکی است که توسط وزارت ماليه 
را که توسط ) کارشناسان(، روش کمک تخنيکی استدر هماهنگی با ديگر وزارت ها طراحی شده 
 می کنند که از رازشناسان موقف هايی را احرکا. دولت افغانستان استفاده می گرديد، تغيير ميدهد

شوره خواهند داد و کار آنها  م آنهابه، سوی دولت تعريف شده و به مسئولين دولت گزارش خواهند داد
اين افراد در آينده در مقايسه با کاشناسان موثر تر خواهند بود، زيرا به . را بجای شان انجام نمی دهند

و به تر خواهد بود زبان مردم خود صحبت می کنند، فرهنگ خود را می شناسند اقامت شان طوالنی 
  . امنيت شديد نياز ندارند

  
سمًا به روز چارشنبه در مقر بورد مشترک نظارت و هماهنگی به تمويل  خود را ر حکومت پالن

کننده گان ارائه خواهد نمود، اين در حاليست که در اين باره با تمويل کننده گان صحبت گرديده و 
  . مورد حمايت خيلی از آنها قرار گرفته است

  وجود ميآورد؟و چرا هماهنگی با تمويل کننده گان اينقدر مهم است؟ چی تفاوت را ب
زمانيکه تمويل کننده گان و حکومت بصورت مشترک در همان تنايج با هم کار ميکنند، فرصت . آسان

  . دوام تاثير آن باال ميرود
  

  :ن نقطه را خيلی خوب روشن ميسازددو مثال خوب از گذشته وجود دارد که اي
 قرار دارند تمويل پروگرام های که تحت رهبری قوی حکومت در وزارت صحت عامه و معارف

  . کننده گان را مجبور ميسازد تا بودجه خود را در عقب اولويت های حکومت تنظيم نمايند
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 مجبور گفتم که وزراء بايد رهبری واقعی را بکار ميبردند و تمويل کننده گان را ميگفتند یمن بخاطر
  . تا چی کنند

 درصد 80حاال بيش از . اثير را داشته انداين تصادفی نيست که سکتور های مذکور تا حال عاليترين ت
 ميليون طفل افغانستان دوباره به 6و بيش از . مردم افغانستان به خدمات صحی اساسی دسترسی دارند

  . اين کار بدون رهبر قوی دولت و حمايت تمويل کننده گانها ممکن نبود. مکتب برگشته اند
  . اهنگی مينمايند، نتايج خيلی موثر را ببار ميآورندبنابر اين زمانيکه تمويل کننده گان با حکومت هم

اما اين آسان نيست . من گفتم که خيلی چيز ها بستگی به طرح پروگرام های خوب توسط حکومت دارد
حکومت به منظور طرح آنها . تا پروگرام های را طرح نمود که بودجه تمويل کننده گانرا جذب نمايد

  . به حمايت نياز دارد
  

را آغاز کرد، از تمويل کننده  زمانيکه وزير زراعت کارش. ينمايد يوناما نقش مهم را ايفا مدر اينجا
وزير مذکور اين را با . گان خواست تا او را در قسمت نوشتن پنج پيشنهاد دارای اولويت کمک نمايند

  . کمک يوناما بدست آورد
د را به پروگرام های خوب تبديل وزير تجارت انتظار آن نوع کمک را نيز دارد تا پنج اولويت خو

يوناما باالی تمويل کننده گان فشار ميآورد تا برای اين کمک . نمايد تا برای تامين بودجه آماده باشند
  . مهارت و تخصص فراهم نمايد

  
کار يوناما بعد از اينکه پروگرام های خوب طرح ميگردند و به تمويل کننده گان پيشکش ميشوند، 

  .س ما بايد از مراجع کمک کننده بخواهيم تا به سرعت آنها را تمويل کنندسپ. ادامه ميابد
آنها از . اکثر اين مراجع کمک کننده تمايل دارند تا از قبل مخارج سالهای آينده را برنامه ريزی کنند

پس ما بايد از آنها بخواهيم تا انعطاف پذير . تغئيرات در آخرين لحظات و اولويت های جديد متنفرند
البته . اشند و بودجه خود را تغئير دهند تا از برنامه های جديد و عاجل وزارت خانه ها حمايت کنندب

  .اين باعث رنجش مراجع کمک کننده از ما خواهد شد
خوبی  های مفکوره مراجع کمک کننده نيز.  های خوب از سوی دولت نمی باشد مفکورهالبته تمام

که مطمئن شويم آنها بودن مشوره با دولت و ساير مراجع کمک وظيفه ما در يوناما اين است . دارند
در غير اين صورت، هماهنگی از بين خواهد رفت و ما شاهد . کننده، برنامه جديدی را شروع نکنند

  .تکرار کارها توسط مراجع کمک کننده و تکرار اشتباهات گذشته توسط آنها خواهيم بود
را در وزارت خانه های " بازنگری همکاران"زم آزمايشی بنابراين، دولت با حمايت يوناما مکاني

  .زراعت و صحت عامه آغاز کرد
  

 ميليون دالر در اين دو 5اگر مراجع کمک کننده بخواهند پروژه های جديدی را با ارزش بيشتر از 
بخش آغاز کنند، بايد مسوده پيشنهاد را به وزارت مربوطه، وزارت ماليه و مراجع کمک کننده اصلی 

 روز 30آنها پيشنهاد را بررسی خواهند کرد و نظرات خود را ظرف مدت . ر آن بخش تقديم کنندد
  .تحويل خواهند داد

اين کار از تکرار کارها جلوگيری خواهد کرد ومنجر به کيفيت بهتر برنامه ها، متناسب با اولويت 
  .اين طرح آزمايشی در ماه آپريل آغاز شد. های دولت، در آينده خواهد شد

مک ها مسير طوالنی همه ما، دولت، يوناما و مراجع کمک کننده، برای دستيابی به هماهنگی در ک
  .پيش رو داريم

  
خود را خارج از بودجه دولت مصرف می کنند که اين دو دالر از هر سه دالر از مراجع کمک کننده

مکن نه ولی بسيار غير م. کار هماهنگی مصارف آنها با اولويت های دولت را مشکل تر می سازد
  .دشوار

بعضی از مراجع کمک کننده حتی به دولت نمی گويند که کمک های خود را صرف چه کاری می 
ما حدس می زنيم که حدود يک سوم از پولهای مصرف شده خارج از بودجه حتی به پايگاه . کنند

  .معلوماتی وزارت ماليه که بدين منظور ايجاد شده نيز گزارش نمی شوند
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ا معتقد است که اين خجالت آور است و از دولت به خاطر فاش ساختن نام مراجع کمک کننده ای يونام
  .که در مورد مصارف خود گزارش نمی دهند تقدير می کند

  
ما نيازمند کمک . يوناما و دولت به تنهايی نمی توانند هماهنگی تمويل کنندگان را انجام دهند

ر ضمن از آنها می خواهيم تا بعضی از رويکرد های شان را د. سخاوتمندانه تمويل کنندگان هستيم
بنابرين امروز يوناما از تمويل کنندگان می خواهد تا چهار کار را متفاوت از هم انجام : تغير دهند

  :دهند
  . از برنامه های جديدی که دولت اعالم می کند حمايت کنند -
وقتی دولت يک اولويت يا يک با تمويل وجه و کمک شان قابل انعطاف باشند، تا اينکه  -

 . درخواست عاجل را مشخص ساخت ما بتوانيم به آن پاسخ دهيم
از پالن های جديد دولت برای کارشناسان ملکی حمايت کنند، تا شاهد بروز و رشد  -

کارشناسان در افغانستان باشيم؛ يعنی کسانی که می خواهند به افغانها بگويند که سعی دارند تا 
 . کنند و شاهد کسانی باشيم که می توانند بيشتر در اين کشور موثر باشنداز آنها حمايت 

از جمله يک سوم تمويل کنندگانی که معلومات به وزارت ماليه : نکته اخير و آسان تر از همه -
ارايه نمی دهند خواهش می کنيم تا در ارتباط به آنچه که در داخل افغانستان مصرف می کنند 

 معلومات بدهند
منتظر .  را واضح تر ساخته باشم- هماهنگی کمک ها–رم که امروز توانسته باشم اين اصطالح اميدوا

  .سواالت شما هستم
  

  بخش سواالت و جوابات
  

شما چگونه و يا با چه رويکردی تمويل کنندگان را ترغيب می کنيد تا کمک های بيشتری  :راه نجات
مويل کنندگان اکثرأ حمايت شان را به صورت را ارايه کنند، در حاليکه تمويل کنندگان جامعه ت

  سمبوليک ارايه ميدهند؟ 
  

چرا ما بايد . بعضی اوقات تمويل کنندگان به گونه ديگری می پرسند. سوال خوبی است :مارک وارد
  . بهتر هماهنگ شويم؟ جواب بسيار ساده است

تمويل کنندگان می خواهند موفق باشند و با پروگرام ها طوريکه در بخش صحت و آموزش ديديم، 
اگر بتوانند از پروگرام های خوب . آنها می خواهند تا بخشی از اين ماجرای موفق باشند. پيوسته باشند

  . دولت حمايت کنند، بخشی از همان ماجرا های موفق خواهند بود
  

ر ميرسد که شما می خواهيد تمويل کنندگان را در برابر دولت حسابده قرار دهيد، به نظ :خبرنگار آزاد
اين کار برای دولت افغانستان که بخاطر حل مسئله تمويل به تمويل کنندگان وابسته است، آيا اما 

آيا برای يوناما آسان تر نيست که اين کار را خود انجام دهد؟ در ضمن می . مشکل به نظر نمی رسد
 بالکان سازیم بدانم که در ارتباط به دو مسئله مهم در موثريت کمک تمويل کنندگان که يکی خواه

کمک ها می باشد و اکثر تمويل کنندگان پول خود را در جايی مصرف می کنند که نيرو های شان در 
 امريکا  شايد است، مثألمطرحهمان جاست، چه کار کرده ايد؟ در ضمن مسئله مشروعيت داخلی نيز

  . مانع هماهنگی در آينده شود
  

يکی از کار های يوناما ايجاد ظرفيت در درون وزارت های مرتبط و وزارت ماليه است  :مارک وارد
نصورت شما اگر ما در يوناما موفق باشيم، در آ. تا خود هماهنگی تمويل کنندگان شان را انجام دهند

 که ما در وزارت های صحت عامه و در دولت درست همان طوریبهتری شاهد هر چه بيشتر رهبر
ما . معارف ديديم خواهيد بود و که ميداند که چرا نبايد هماهنگی ميان تمويل کنندگان را انجام نبايد داد

حاال شاهد اين کار در سرتاسر کابينه هستيم، ما شاهد آن در وزارت ماليه، وزارت تجارت و وزارت 
بخاطر اينکه بتوان به تمويل . يان تمويل کنندگان استزراعت هستيم و اين يک بخشی از هماهنگی م

شما . کنندگان گفت، من از شما نمی خواهم که اين کار را کنيد، بلکه می خواهم که اين کار را کنيد
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سوال خوبی در مورد چالش های فرا روی کمک در سراسر کشور مطرح کرديد و پيام ما در اين 
ما فشار داخلی را بر ملت های خاصی جهت تمرکز به اکثر با اينکه ما در يونا. خصوص واضح است

تمويل وجه شان در واليت های که نيرو های آنها مستقر اند درک می کنيم، اما ما تا هنوز نگران 
. درخواست ما هم از کشور های تمويل کننده واضح است. واليت های فراموش شده هم هستيم

فقط يک نکته و آن اينکه يک درصد بسيار کم پول هايی . ندکارمندان من اين مسئله را به خوبی ميدان
را که شما در واليت هايی که نيرو داريد مصرف می کنيد در واليات فراموش شده هم مصرف کنيد و 

  . اين پول شما راه طوالنی را طی خواهد نمود
  

مصرف  از سوی حکومت در رابط با کمک که از طرف تمويل کننده گان به :تلويزيون نورين
 درصد اين کمک ها از طريق 30حکومت بيان داشته است که . ميرسد، شکايات وجود داشته است

.  درصد را خود تمويل کننده گان به مصرف رسانده اند70حکومت به مصرف رسيده، درحاليکه 
  يوناما چی مقدار اين کشور ها را متعهد ساخته تا از طريق حکومت مصارف را افزايش دهند؟

  
 است که من قبًال اظهار داشتم که دو بر سه حصه دالر یاين چيز.  ارقام درست است:اردمارک و

پس سوال اين است که ما در آن قسمت چی . اين درست است. خارج از حکومت به مصرف ميرسد
ميکنيم؟ يک جواب اين است که من به آن اشاره نمودم يعنی بدست آوردن پروگرم های خوب 

تمويل کننده گان در کنفرانس های  . رای تمويل کننده گان تا بودجه دهندحکومتی در روی ميز ب
گ تعهد نمودند تا از طريق پروگرام های حکومت هامختلف و اخيرًا در کنفرانس های پاريس و 

اما سرمايه و شورای تمويل کننده گان دونر ها را اجازه نخواهند داد تا . بودجه شانرا افزايش دهند
اين دليل است که ما در قسمت کمک به حکومت . وگرام های که مفيد نيستند قرار دهندبودجه را در پر

کمک به اين وزارت های رهبری که من درباره آن صحبت نمودم پروگرام های . خيلی تمرکز مينماييم
خوب را در روی ميز قرار ميدهد تا بتوانيم تمويل کننده گان را تشويق نماييم تا پول شان را در عقب 

  . آن قرار بدهند
  

 موضوع مصرف کمک ها از طريق حکومت از مدت ها ميان حکومت و تمويل :راديو صدای امريکا
دليل را که تمويل کننده گان ارائه مينمايند عبارت از فساد اداری و نبود . کننده گان وجود داشته
   باشد؟آيا فکر ميکنيد که مسايل ظرفيت و فساد اداری حل گرديده. ظرفيت در حکومت

  
تمويل کننده گان شرايط زياد را تحت کمک های شان قرار دادند و حکومت افغانستان نيز  :مارک وارد

يکبار ديگر، در رابطه به سرمايه و تشکل تمويل کننده گان، آنها بايد پا فشاری . آنرا درک ميکند
  . نمايند که بودجه بصورت درست محاسبه ميگردند

  
.  محاسبه بودجه شان بهتر ميشوند و نتايج خوب نيز بدست آورده اندو بلی، بعضی وزارت ها در

  .حاال، تمويل کننده گان اين وزارت ها را بطور مستقيم حمايت مينمايند
يکی از داليل که ما و يوناما اميدواريم که تمويل کننده گان پالن جديد تخصصی ملکی را حمايت 

 از طريق حکومت ت های بيشتر است تا بودجه بيشترمينمايند عبارت از ايجاد ظرفيت حتی در وزار
  .قابل دسترس باشد

  
 من می خواستم بدانم که آيا کمک هايی که تاکنون ارائه شده اند، موثر بوده اند يا خير؟ به :پژواک

  نظر شما، کمک ها از چه طريق موثرتر است، از طريق دولت يا سازمانهای غير دولتی؟
  

لسه ديگر مانند اين داشته باشيم تا بر روی مساله موثريت کمک ها تمرکز  اميدوارم تا ج:مارک وارد
ما نمی خواستيم به تمام اين مساله . کنيم چون موضوع متفاوتی است و حرفهای ديگری بايد گفته شود

شما به خاطر داريد که من . امروز رسيدگی کنيم اما سوال بسيار خوبی است و من پاسخ خواهم داد
از اصول حمايت کننده طرح متخصصان ملکی دولتی اين است که اين متخصصان گفتم که يکی 
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صحبت کنند و فرهنگ را درک کنند و   کشوراينآنها بايد بتوانند به زبان . بيشتر موثر خواهند بود
  . بدون نيروهای امنيتی سفر کنند و بايد متمايل باشند تا بيشتر بمانند

  
رد قراردادی ها و سازمانهای غير دولتی که توسط مراجع دقيقا همين صحبت را می توان در مو

به نظر شما چه کسی در افغانستان موثرتر . کمک کنند برای انجام کارها استخدام می شوند گفت
 افغانی؟ اين يکی از نکاتی ت شرک يکخواهد بود؟ شرکت امريکايی که قبال در اينجا کار نکرده يا

تاکيد می کنيم و آن اين است که ما می خواهيم مراجع کمک است که ما در مورد موثريت کمک ها 
  . کننده را تشويق کنيم تا ديگر از شرکت های خارجی استفاده نکنند و از شرکت های داخلی سود ببرند

  
شان در افغانستان گزارش نمی   شما گفتيد که بعضی از مراجع کمک کننده در مورد مصارف:آريانا
ا نمی خواهند يا دليل ديگری دارد؟ در طول هفت سال گذشته، کل کمک دليل چيست؟ آيا آنه. دهند

هايی که به افغانستان صورت گرفته چقدر بوده است؟ به نظر شما سازمانهايی که در اين موارد 
  گزارش نمی دهند، در فساد نقش دارند؟

  
زمانهای غير من از کشورهايی که آن سا. من از سازمانهای غير دولتی شکايت ندارم :مارک وارد

  .دولتی که به وزارت ماليه گزارش نمی دهند را تمويل می کنند، شکايت دارم
  

همچنين گفتيد که شما از سازمانهای .  شما گفتيد که شما بر سر هماهنگی بيشتر کار می کنيد:تمدن
 فکر .غير دولتی شکايت نداريد بلکه از کشورهايی که اين سازمانها را تمويل می کنند شکايت داريد

می کنيد يوناما می تواند بر مراجع کمک کننده نفوذ داشته باشد در حالی که اين مراجع کمک کننده 
  بخشی از فساد می باشند؟ 

  
 اگر اين سوال در مورد ظرفيت و توانايی است، بدون شک ما از کمک های بيشتر :مارک وارد

ارند که بسيار سخت کار می کنند و  مرجع کمک کننده وجود د40 يا 30حدود . استقبال خواهيم کرد
  . کار واحد جديد يوناما در هماهنگی کار آنها مشکل خواهد بود

واحد . واحد بسيار قدرتمند در وزارت ماليه در اين زمينه کار می کند. اما ما در اين کار تنها نيستيم
کنند تا هماهنگی آنها از نزديک با ما همکاری می . است ايجاد  در حالمشابهی در وزارت اقتصاد

اما من از تمام شما ميخواهم تا . من می توانم بگويم که کار به خوبی پيش می رود. بهتر به دست آيد
  . شما در ظرف چند ماه آينده از جوابها خشنود خواهيد شد. همچنان از اين گونه سواالت مطرح کنيد
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