
 

 
 
 

  اعالن نمودند راميليارد دالر قرضه ھای افغانستان  ١،۶بانک جھانی و صندوق وجھی بين المللی پول رفع
  

توافق نمودند تا  وجھی بين المللی پول انکشاف بين المللی بانک جھانی و صندوق ۀادار -  ٢٠١٠جنوری  ٢۶واشنگتن، 
  .حمايت نمايند ميگردد، ميليارد دالر امريکايی ١،۶بالغ بر که افغانستان جمھوری اسالمی از رفع قرضه ھای 

  
ا برنامه ترويدست گرفته افغانستان اقدامات الزم را  اين دو نھاد مالی بين المللی توافق نمودند که دولت ھيت مديرهبورد 

ست که يافغانستان بيست و ھفتمين کشور .رساندبمرحله اتمام به را  فقير و مقروضنھايت برای کشور ھای مساعدت 
ميليارد دالر ان  در  ١،٣ ،شده لغوميليارد دالر قرضه  ١،۶از جمله . ه استديرسانپايه اکمال به را اين برنامه مراحل 

ميليون دالر قروض کشور  ٢۶٠ ھمچنان نتيجه تکميل مراحل برنامه مساعدت برای کشور ھای نھايت فقير و مقروض،
قرض ھای چندين جانبه صورت  رفعميليون دالر ان از طريق برنامه  ٣٨،۴متباقی و  )پاريس کلب(ی مجمع پاريس ھا

  .گرفته است
  

ی و امنيت، بحران غذايچون ھم جدیبا وجود چالش ھای اصالحات را سلسله يک  نقطه پايانیافغانستان جھت رسيدن به 
جھت تطبيق ستراتيژی انکشاف ملی  اتاين اصالحات شامل اقدام. رويدست گرفته استسياسی،  دشوار وضعيت

  . ميباشدبھبود مديريت مناسب قرضه ھا و دوام شرايط متوازن رشد اقتصاد کلی افغانستان، 
  

و ھم چنان در ، منابع طبيعیمالی عامه، اصالحات سکتور  امور در عرصه ھای مديريتدولت افغانستان عالوه بر آن، 
براساس تصميم  .نايل آمده استچشمگير ورد ھای ا بدست خدمات صحی و تعليمی عرضهدر حساب دھی شفافيت و امر 

که  ،شرايط اين دو برنامه گرديده استو ميل مراحل به تک بخاطر تطبيق گسترده اصالحات، دولت افغانستان قاطع و جدی
 ھای وزارتخانهسيستم متقاعدين مامورين دولتی و نظامی و ھمچنان بازنگری در ساختار  در البته دولت توانسته اصالحات

کشور  اصالحات در عرصه برنامه مساعدت برای . ه اندفقيت ھای الزم را بدست اوردکه خدمات را عرضه مينمايند، مو
حمايت  ھای در کشوريو از بازسازی و فقر زدا ،انان گذاشتهدر اختيار  و بيشتر را بسيجمنابع مقروض فقير و نھايت ھای 
  . نمايدميرا در مسير رشد متداوم حمايت  ھا اين کشور ،نموده

  
فقير و نھايت کشور ھای  مساعدت برایبرنامه در مبنی بر شرکت تصميم که دولت افغانستان  ،بدينسو  ٢٠٠٧سال از "

اين مطلب را  "،استگرديده  گستردهاصالحات وسيع و  و يک سلسله اقدماتبر تطبيق تعھد م، هرا اتخاذ نمودمقروض 
 بن بستحالت امنيتی و  دشوار يتبا وجود وضع" :افزود ،هاظھار داشت نيکوالس کرافت، رئيس بانک جھانی در افغانستان

به دليل . قابل ستايش ميباشد و مبھم سياسی طی سال که در آن انتخابات رياست جمھوری برگذار شد، اين يک دستآورد
ً  وابستگی افغانستان به کمک ھای خارجی، فقير و نھايت کشور ھای  کشور حتی بعد از برنامه مساعدت برایاين  احتياطا

  ." ل متاثر شدن از قرضه ھا را داردمقروض نيز احتما
  
اين مطلب  "،از مقامات افغان بايد ستايش بعمل آيد چون در يک فضای بسيار دشوار تالش ھای زيادی را به خرچ دادند"

در پھلوی بھبود وضعيت " :افزود ،اظھار داشته ھينريک گيلبارد، رئيس صندوق وجھی بين المللی پول برای افغانستانرا 
ستراتيژی در امر تطبيق  جد و جھدامنيتی، تالش ھای جدی جھت افزايش عوايد داخلی، سرمايه گذاری روی زيربنا ھا و 

اين امر نيازمند تالش ھای قابل توجه مقامات . انکشاف ملی افغانستان در راستای کاھش فقر نيز صورت خواھد گرفت
  .عدت ھای متداوم و اساسی نھاد ھای تمويل کننده و چند جانبه ميباشدم چنان حمايت و مساھافغان و 

  



بالغ  به اساس ارزش فعلی خالص فقير و مقروض تقرضه ھای افغانستان تحت برنامه مساعدت برای کشورھای نھاي رفع
سھيم تا در اين برنامه  ،تعھد سپرده اندمجمع پاريس تمام قرضه دھنده گان به شمول . 1ميگرددميليون دالر  ۵٨٢،۴به 
ميليارد دالر از طريق برنامه مساعدت برای کشور ھای نھايت فقير  ١،٣قرار است قروض دولت افغانستان معادل . شوند

صد فيصد قرضه ھای تا  ،برعالوه قرضه دھنده گان مجمع پاريس تمايل نشان داده اند.  رفع گرددو مقروض جھان 
  .دننماي نيز رفعميليون دالر ميگردد  ٢۶٠که تقريباً  ،افغانستان را

  
نيز  جانبه، ينچند ھایقرضه  رفعبر اساس برنامه قرضه ھايش  رفع افغانستان واجد شرايط  ،مراحل اين تکميلبعد از 
از ادارۀ انکشاف  یيآمريکاميليون دالر  ٣۵حدود لغو به  منتججانبه  ينچند ھایقرضه  رفعبرنامه اشتراک در . ميگردد

ی اھقرضه  رفعافغانستان قرضدار صندوق وجھی بين المللی پول از طريق برنامه . ميگردد نيز بين المللی بانک جھانی
  .چندين جانبه نميباشد

  
بدينسو  ١٩٩۶که شامل تصفيه تمام قروض و باقيداری ھا از سال  ،تکميل اين برنامه نشاندھنده اتمام اين پروسه است

که در حدود ، در صد قرضه ھای خارجی افغانستان را ٩۶تقريباً  در نھايت .ميباشدگان مجمع پاريس  توسط قرض دھنده
  2.ميشود رفع، ميگردد به ارزش خالص فعلی ميليارد دالر ١١

  :مسوولين مطبوعاتيادداشت به  
ميليون دالر  ۴٢۵عوايد سرانه افغانستان در حدود  ٢٠٠٨در سال . در جھان استھا افغانستان يکی از فقير ترين کشور 

عقب تر از کشور  یاه انسانی، افغانستان به گونه قابل مالحظآمريکائی تخمين گرديده است، و در مورد شاخص ھای رشد 
قابل توجه در عرصه تحوالت سياسی، اقتصادی ھای  یبا وجود آن، طی سال ھای اخير بھبود. ھای ھمسايه اش قرار دارد

ی کاھش که توسط برنامه  ،اجراات در چوکات پالن ھای طرح ريزی شده. و اجتماعی در افغانستان رو نما گرديده است
را ، قناعت بخش بوده و کشور اصالحات قابل توجه ل تمو يل ميگرددپو وجھی بين المللیفقر و افزايش تسھيالت صندوق 

فقير و مقروض در سال نھايت برنامه مساعدت برای کشور ھای بر اساس که حين تصميم گيری  ،کليدیحوزه ھای در 
) ھمکاران( قرضه دھندگان ارتباطات منظم باتامين امر در عرصه ی اين . استرويدست گرفته راه اندازی گرديد،  ٢٠٠٧

يد ستراتيژی انکشاف ملی افغانستان در سال يو تا ٢٠٠٧از طريق طرح توافقنامه ی مجمع پاريس در ماه جوالی سال 
  . فراھم نمود را ميالدی، تسھيالت ٢٠٠٨

  
  فقير و مقروض نھايت کشور ھایبرای مساعدت برنامه در مورد 
فقير و مقروض را نھايت برنامه مساعدت برای کشور ھای وجھی بين المللی پول  بانک جھانی و صندوق ١٩٩۶در سال 

قرضه  ،جانبه ينچندرا ايجاد نمايند که مبنی بر آن قرضه دھندگان، به شمول قرضه دھندگان  یتا چارچوب ،براه انداختند
و از اين طريق موانع رشد اقتصادی و کاھش فقر را که توسط  لغو نمايندقروض و مکشور ھای فقير  به را ھای خويش
مورد بررسی و  ٢٠٠٩اين برنامه در سال . فرا راه اين کشور ھا قرار گرفته، به حد اقل کاھش دھند ی ھنگفتقرضه ھا

  :آوردو جود الزم را به  اصال حات مجدد قرار گرفت تا در سه مورد کليدی  نگریباز
  

 آورده آن ميزان قرضه ھای بيرونی پائين تر از چارچوب اصلی  :تر به پيمانه وسيع ترقرضه ھای ھنگفت  رفع
و قرضه ھای ھنگفت تر بعضی از کشور ھا  ندقرضه شناخته شدرفع در نتيجه، کشور ھای بيشتر مستحق . شد

 .مورد بخشش قرار گرفت
 قرضه  لغوقتی آغاز به مؤبه طور  "اخذ تصميم"فقط بعد از  تعداد از قرضه دھندگان :سريع تر قرضه ھا رفع

اين برنامه " مرحله پايانی"کشور ھا را قادر ساخت تا سريع تر به  ،ھم چنان، چارچوب جديد. نمودند ی شانھا
  .ل آيندينا

  را که زد ائی تا ستراتيژی ھای فقر  ،منابع مستقل به وجود آمد :یيزدا قرضه و فقر رفعمستحکم ميان رابطه
 . دنھای مختلف از طريق پروسه ی مشورتی تھيه و ترتيب شده اند، مورد حمايت قرار دھ توسط دولت

                                                            
مفاد و ( یيک کشور بوده و با مبلغ تخفيف داده شده تمام اسناد پرداخت اصل و فرع شرايط دريافت قرضهارزش فعلی خالص قرضه در بر گيرندهء موضوعات   1

  .محاسبه ميگردد) مبلغ اصلی
قرضه ميالدی  ٢٠٠۶در ماه جون سال . ی مبتنی بر ارزش فعلی خالص بالغ گرديديمريکاادالر  ميليارد ١١.۶ميالدی قرضه ھای افغانستان معادل  ٢٠٠۶در سال   2

به افغانستان  ١٩٩٢که اين شامل ھشتاد در صد قرضه روسيه که قبل از سال  ،تحت توافقنامه نپلس قرضه ھای افغانستان حساب نمودندجمع پاريس مدھنده گان 
  .پرداخته بود نيز ميگردد



  
مرحله کشور به  ٢٧که از جمله  ،به مراحل اتخاذ تصاميم رسيده اندنھايت فقير و مقروض کشور  ٣۵در حال حاضر 

  . ه اند ل آمديناتکميل اين برنامه 
  

  جانبه ينچندقرضه ھای  رفعبرنامه در مورد 
در شھر گلينيگلز کشور اسکاتلند  ٢٠٠٨ماه جوالی سال که در  G8 ھشت کشور صنعتی جھان موسوم به نشست سراندر 

 اناکثر  البته که ،کنند لغومقروض را فقير و  نھايت تعھد نمودند تا قرضه کشور ھای G8برگزار گرديد، رھبران 
فراھم اوری و  فقرفقير و مقروض کاھش نھايت کشور ھای  بهقرضه  رفعھدف برنامه . بودند یيافريقا کشورھای ،ممالک

با برنامه جانبه  ينچندقرضه ھای  رفعبرنامه . ميباشداھداف انکشافی ھزاره  به ان کشور ھا جھت رسيدن بهمنابع بيشتر 
به اساس . اما نظر به اجراات با ھم مرتبط ميباشند ،فقير و مقروض کامالً متفاوت بودهنھايت کشور ھای  ساعدت برایم

انکشاف بين المللی بانک جھانی، صندوق وجھی بين المللی  ۀادار :، سه نھاد بين المللیجانبه ينچندقرضه ھای  رفعبرنامه 
ه مرحله پايانی برنامقرضه ھای شان  را برای کشور ھای که به  )فيصد ١٠٠(تمام  -پول و صندوق انکشاف افريقا

بر خالف برنامه مساعدت برای کشور  3.رفع نمودندده بودند، ل آميفقير و مقروض نانھايت کشور ھای مساعدت برای 
ھمه در عرصه  پوشش قرضه دھندگان خيلی وسيع و جانبه  ينچندقرضه ھای  رفعفقير و مقروض، پروگرم نھايت ھای 
نھاد فوق الذکر، شامل سه اين پروگرام در بر گيرنده مقامات قرضه دھنده دو جانبه يا تجارتی، يا به استثنای . نميباشد جانبه

 . نمی گردد ساير نھاد ھای چند جانبه

                                                            
را ندارند  جانبه ينقرضه ھای چند رفعبرنامه ، قرضه کشورھای که عضويت نمايدرضه ع بشکل يکسانرا صندوق وجھی بين المللی پول بخاطر اينکه تمام منابع   3

  .دالر ميباشد، نيز فراھم مينمايد ٣٨٠و عوايد ناخالص سرانه شان کمتر از 


