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 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 
 

 

 ديدگاه ما برای آيندۀ افغانستان
 : ورد های ذيل نايل خواهد آمدآدستبه افغانستان ) ميالدی ٢٠٢٠(هجری شمسی  ١٤٠٠تا سال 

برخودار از صلح و امنيت ، يک کشور دارای نظام سياسی دموکراتيک به اساس اصول اسالمی و قانون اساسی 
 . و برخودار از احترام الزم در صحنۀ بين المللی ،يز و حسنه با کشور های همسايهروابط صلح آم داخلی،

اسالمی و اهداف واالی مشارکت عمومی، عدالت، و  ارزشهایيک ملت بردبار، يکپارچه و کثرت گرا، پابند به  
 . تساوی حقوق شهروندی

، مساوات قوی ری سکتور خصوصیتحت رهب بازار اساس اقتصاد رجامعۀ مملو از اميد و سرشار از رفاه ب 
 . اجتماعی، و حفظ پايداری محيط زيست

          ١٣٩١ تا ١٣٨٧ ازاهداف استراتيژی انکشاف ملی افغانستان 
  )ميالدی ١٣/٢٠١٢ – ٠٩/٢٠٠٨(

بنا ) جی .دی .ام(سال   پانزدهافغانستان در  ست که بر اساس اهداف انکشافیا استراتيژی انکشاف ملی افغانستان پالنی
پشتوانه های اين استراتيژی را  .ک کاهش فقر در افغانستان مورد استفاده قرار ميگيردسند استراتيژي ثيافته است و منحي

قرار  ستراتيزی انکشاف ملی افغانستانارکان و اهداف ا. اصول، ارکان و معيار های توافقنامۀ افغانستان تشکيل ميدهند
 :ذيل اند

 

   .امنيت فردی هر شهروند افغان تأمينتطبيق قانون و تقويت ميکانيزم های ت ملی، دستيابی به ثبا :امنيت  .١

و حقوق بشر، حاکميت قانون، عرضۀ خدمات  نيۀ ديموکراسیُب ۀتقوي :حکومتداری، حاکميت قانون و حقوق بشر  .٢
  . عامه و حسابدهی دولت

بازار تحت رهبری  ايدار از طريق اقتصادانکشاف مداوم و پ تأمينکاهش فقر،  :انکشاف اقتصادی و اجتماعی  .٣
اهداف انکشافی  سکتور خصوصی، بهبود شاخص های انکشاف بشری و پيشرفت قابل مالحظه در جهت نيل به

 ).جی .دی .ام(سال  پانزدهافغانستان در 
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دادند تا افغانستان را از چنگال تروريزم بين المللی نجات  همه شش و نيم سال قبل ازامروز مردم افغانستان و جامعۀ جهانی دست ب
ما در اين تالش . آغاز نمايند ،سر بلند کرده بود يزمخشونت و ترورکه از ميان ويرانی های  را یکشور بازسازی کار و داده

  .مشترک تا حد زيادی پيش رفته ايم

متضمن ارزش های دبموکراسی، را بسازيم که افغانستان نی قانون اساسی ما توانستيم تا با همکاری جامعۀ جهامدت زمان کوتاه  يکدر 
ی شرکت ورزيد و اعضای برای اولين بار در انتخابات رياست جمهور ستانملت افغان آزادی بيان و حقوق مساوی برای زنان باشد

گشته اند که اين بزرگترين رقم بازگشت ران ببه خانه و کاشانۀ شتا امروز ون مهاجر يميل پنجدر حدود .،ندشورای ملی را انتخاب نمود
  .شان در طول تاريخ ميباشدآبائی مردم به سرزمين 

را در تاريخ  شموليت در مکاتبکه بلند ترين رقم  ،پسر و دختر شامل مکتب گرديده اندليون يبيشتر از شش م و هزاران مکتب اعمار 
 ٨٥در شش سال قبل به  در صد ُنهپوشش خدمات اساسی صحی را از  و صدها کلينيک صحی ايجاد گرديده. افغانستان نشان ميدهد

اينک تقريبًا هيچ وجود نداشت  ١٣٨١ی که در سال ه يدسترسی به خدمات تشخيصيه و معالج. ستدر حال حاضر افزايش داده ا درصد
ايم که اين امر منجر به بلند رفتن عوايد نموده بازسازی  کيلومتر سرک را ١٢٢٠٠ما تا حال . افزايش يافته استدرصد  ٤٠به بيشتر از 

از موقعيت بهتری برای مبدل ، افغانستان مواصالتیی هاو زيربناراه ها شبکۀ  تکميلبا . مردم ما گرديده است زندگی بهبود وضعيتو 
 . خواهد شد برخودارشدن به پل ارتباطی اقتصادی ميان کشورهای منطقه 

من ميخواهم به يک نکته اشاره  .پذير نبودند جهانی و عزم قوی مردم افغانستان امکان اين دستآوردها بدون حمايت جدی جامعۀ
تهديد تروريزم و مواد . غافل سازد فرا روی ما قرار دارندکه ی مسئوليت های عظيمما نبايد ما را از  یدستآوردها و آن اينکه نمايم

تحت تاثير بی  تا هنوزپيشرفت های ما  ..يت های انکشافی ما ميگرددمخدر تا حال افغانستان و منطقه را متأثر ساخته و مانع فعال
ميکانيزم های نا هماهنگ و غير مؤثر  و اعتمادی عامه به نسبت برخی از فعاليت های ناخوشآيند يک تعداد از کارمندان دولت

وظايف دشوار ما  ۀجملز محلی و بازسازی قوۀ قضائيه نيز ا مرکزی و اداراتتقويت حکومت  .قرار دارد ،عرضۀ کمک ها
 . دنميباش

اين استراتيژی ثمرۀ  .معرفی ميکنماستراتيژی انکشاف ملی افغانستان را به شما  ها برای مبارزه با اين چالش من خرسندم که 
خود  که معتبری سنديک  ۀمثاببه  استراتيژیاين . باشد های گسترده در تمام کشور می همشورو  خسته گی ناپذير های تالشدوسال 
بشری ريخته اند، منحيث سند ملی استراتيژی های  هبرای انکشاف افغانستان در تمام عرص آن راطرح با تالش خويش افغانها 

نيل به معيارهای توافقنامۀ  ر راستایاستراتيژی انکشاف ملی افغانستان ما را د کهيقين دارم من . محسوب ميشودنيز کاهش فقر 
ه بهمچنان، از اينکه ما در حال حرکت . کمک خواهد نمود )جی. دی. ام(سال  پانزدهافغانستان در  افغانستان و اهداف انکشافی

ه در اهداف متوقعجهت نيل به  من اين سند را رشد اقتصاد پايدار ميباشيم، تزئيدکمک های خارجی و  گی بهه سمت کاهش وابست
 . پندارمفعاليت ها مي افغانی ساختنبرای  رهنموديک  دراز مدت به حيث

از طريق اين استراتيژی که افغانها مالک آن اند، از همۀ  ابراز امتنان نموده،من از جامعۀ جهانی برای کمک های پربهای شان 
راه سهم گيری تمام مردم افغانستان در اين ه من چشم ب. همکاران ميخواهم تا از تالش های ملی انکشافی ما حمايت کامل نمايند

اند کشيده گی ناپذير ه که در ايجاد اين استراتيژی زحمات خستجهانی و جامعۀ افغانی همکاران جامعۀ  مههراستا بوده و از 
در فرجام، من از همکاری اعضای کميتۀ نظارت و داراالنشای استراتيژی انکشاف ملی افغانستان در تهيۀ اين . قدردانی مينمايم

  . مينمايم اریزسند سپاسگ

  

  

  

  

  حامد کرزی
 وری اسالمی افغانستانرئيس جمه
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کاهش فقر و رشد  بهجمهوری اسالمی افغانستان  اتخرسنديم از اينکه استراتيژی انکشاف ملی افغانستان را که منعکس کنندۀ تعهد
کميتۀ نظارت  .يممينمايتقديم  ،افغانستان سعادتمند و باثبات ميباشد در راستای ايجادتحت رهبری سکتور خصوصی  یاقتصاد

افغانستان  اساس اهداف انکشافی هب را استراتيژی انکشاف ملی افغانستان از سوی دولت مؤظف گرديده بود تا يک استراتيژی ملی
کميتۀ . يک سند استراتيژی کاهش فقر را برآورده سازد و شرايط الزمکه افتخار مالکيت آنرا افغانها داشته  تهيه نمايدسال  پانزدهدر 
که  ،را به شکل منظم راه اندازی نموده است مجالس متعددی ،اين استراتيژی روند تهيۀرت غرض طرح، بحث و نظارت از نظا

اين مجالس جندای آالزم  منابع و اقداماتدر تخصيص  شناسايی نيازمندی ها، سمع شکايات مردم و اولويت بندی موضوعاتی چون
هم به سطح ملی و  - و مالکيت افغانی، کميتۀ نظارت مشوره های جامع و گسترده را سازیافغانی  در راستای. را تشکيل داده اند

 . تسهيل نموده است -هم به سطح واليتی 

راستای تطبيق استراتيژی در که  آيندهچالش های  رعناصر اصلی فايق آمدن ب ،حمايت پايدار مالی و نظارت و ارزيابی مداوم
ما تا هنوز هم به ليکن  ،مردم افغانستان بلند ميباشد انتظارات. شمرده ميشوند ،واهيم شدانکشاف ملی افغانستان بدان مواجه خ

شماری نايل آمده ايم، ولی با آنهم  های بی مؤفقيتما به ) ميالدی ٢٠٠١( ١٣٨٠از سال . ميباشيممحدوديت منابع مالی روبرو 
دولت افغانستان به اين امر ايجاب می کند تا . پوشندبستان جامۀ عمل بايد انجام شوند تا اهداف توافقنامۀ افغاننيز ديگری  فعاليتهای

حمايت جامعۀ جهانی در زمينۀ دستيابی به ديدگاه و اهداف استراتيژی انکشاف ملی افغانسان گام های قاطع و استراتيژيک برداشته 
 . و تعهد کامل داشته باشد

جامعۀ مدنی، بزرگان قوم، علمای دين، سکتور  های يندهانم ،دولتی ما چشم به راه آنيم تا از طريق مساعی مشترک همکاران
اين امر در تطبيق  زيرا ،ميتطبيق نماي خصوصی، جامعۀ جهانی و در نهايت امر تمام افغانها، استراتيژی انکشاف ملی افغانستان را

 . کمک مينمايد) جی. دی. ام(سال  پانزدهمعيارهای توافقنامۀ افغانستان و اهداف انکشافی افغانستان در 

 

 
 پروفيسور محمد اسحاق نادری 

 مشاور ارشد رئيس چمهور در امور اقتصادی و 
رئيس داراالنشای استراتيژی انکشاف ملی افغانستان و 

 بورد مشترک نظارت و انسجام 

 
 احمد ضيأ مسعود

 معاون اول 

 
 داکتر رنگين دادفر سپنتا
 وزير امور خارجه

 
 داکتر انورالحق احدی

 وزير ماليه

 
 داکتر سرور دانش
 وزير عدليه

 
 داکتر محمد امين فرهنگ
 وزير تجارت و صنايع

 
 داکتر جليل شمس 
 وزير اقتصادی

 
 داکتر زلمی رسول
 مشاور امنيت ملی

 
 حنيف اتمر
 وزير معارف
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  نامه سپاس
 

تحت  ،اين استراتيژی. تهيه گرددنميتوانست افغانستان بدون همکاری صادقانۀ يک تعداد افراد و سازمانها استراتيژی انکشاف ملی 
پروفيسور اسحق  براهنمايی کميتۀ نظارت که از سوی جاللتمآب حامد کرزی رئيس جمهور افغانستان تعيين و رياست آنرا جاللتمآ

را جاللتمآب رنگين دادفر  هاعضای اين کميت. عهده داشت، نهايی گرديدنادری مشارو ارشد رئيس جمهور در امور اقتصادی به 
اسپنتا وزير امور خارجه، جاللتمآب انورالحق احدی وزير ماليه، جاللتمآب جليل شمس وزير اقتصاد، جاللتمآب سرور دانش وزير 

و جاللتمآب زلمی رسول مشاور  امين فرهنگ وزير تجارت،مير محمد عدليه، جاللتمآب حنيف اتمر وزير معارف، جاللتمآب 
 . ميدهدتشکيل  ،امنيت ملی

ن يهمچن. ابراز امتنان نماييم ،جمهور و رئيس شورای اقتصادی رئيسمعاون اول  ،جاللتمآب احمد ضيا مسعود از ميخواهيم من
 حيد اهللا شهرانی معيينميخواهم مراتب سپاسگزاری و امتنان خويش را به جاللتمآب هدايت امين ارسال وزير ارشد و جاللتمآب و

، مقامات واليتی، یاز ستره محکمه، شورای ملی، وزارتخانه ها و دواير دولتمن . نمايموزارت ماليه و تيم وزارت ماليه تقديم  مالی
رياست جمهوری، سازمانهای جامعۀ مدنی و جامعۀ جهانی نيز  دفتر ، کميسيون های ملی،از کشور خارج مقيم درسفرای افغانستان 

  . مينمايمشکر ت

با  وزارت هاارتباطی  مسئولين همچنان و ن ها، معييأوزرحاللتمآبان مراتب سپاس و امتنان خويش را به  ،ترتيب به اين
 يندهاجامعۀ مدنی، سفرا و نم مسوولين سازمانهای، بزرگان قوم، علما، روحانيون، داراالنشای استراتيژی انکشاف ملی افغانستان

فعال ادارات ملی و بين المللی در مشوره های واليتی سهم . افغانستان ابراز ميدارم کافۀ ملتافغانستان، و  جامعۀ جهانی در های
و تطبيق اين استراتيژی ها را تضمين  غنامندی استراتيژی های سکتوری شانکه همکاری ها، نظريات و پيشنهادات  ،نده اداشت

به . ميهمکاری های مؤثر شان در عرصۀ مشوره های واليتی تشکر مينماخاطر و انکشاف دهات ب أاحيهمچنان از وزارت . مينمايد
محمود صيقل  در ضمن از و ،و نورالدين دالوری أد صبووداهريک  ،مشاورين رئيس جمهورهمکاری های از  ،همين ترتيب

همه جانبۀ شان با کارمندان  جا دارد تا از واليان و کارمندان شان بخاطر همکاری های. برای نظريات سازندۀ شان سپاسگزارم
 .کنمتشکر نيز ان استراتيژی انکشاف ملی افغانست

 روند ايجاد استراتيژی انکشاف ملی افغانستان مسوول ،وحيداهللا ويسیگی ناپذير ه خست و تالشهای همکاری هابه صورت ويژه از 
استراتيژی انکشاف  سند ابتدايیزمينۀ تکميل  که متشکل از متخصصين جوان افغان ميباشد و در شانتيم از و  ،سند کاهش فقرو

زحمات  خارجی،و  داخلیبه مشورۀ همکاران  ؛ملی افغانستان، توافقنامۀ افغانستان و استراتيژی کامل انکشاف ملی افغانستان
راحت اهللا هريک  همآهنگ کننده های سکتوری،: آتی اند افراداين تيم شامل . مايممينجهان سپاس  ،خستگی ناپذير را متقبل شده اند
، هدايت اهللا اشرفی، زلمی الدينؤهللا عاصم، محمد اسمعيل رحيمی، عالاشاکر مجيدی، عطامحمد نعيم، فرزانه رشيد رحيمی، 

محمد يوسف غزنوی، محمد فهيم مهری، ، هريک مشوره های واليتی بخشزی؛ و اعضای  شکريه کاظمی، سيف الرحمن احمد
 که شامل ساير همکاران کليدی اين پروسهو همچنان  عثمان فهيممحمد روحانی و  احمد سيد شهنشاه شيرزی، حکمت اهللا لطيفی،

از  همچنان. زی، خوږه آاآ و محمد کاظم سليم الکوزی، مير احمد طيب واعظی، سيد شاه امينمحمد ملک شرف، نعيم همدرد، 
 از در ضمن من. تشکر مينمايمنظارت و انسجام نعمت اهللا بيژن بخاطر همکاری های شان از جانب داراالنشای بورد مشترک 

 انيتا پانزيو، ريچارد بروک، مدل پيتر روبين، بارنی رابرتسن، جم برائين، او لؤپا هورتيچ، زالتکو: خارجی مشاورين همکاری
 .متشکرم نيز ،اند رسانيده ياری ها تالش دراين را ما که حق اميره و الکساندر کريستوفر نيگام، آشوک سينها، شکتی نيرودی،

که در تاريخ کشور ما منحيث يک سند بی  - استراتيژی انکشاف ملی افغانستان نخستيندر امر تهيۀ  کسانيکه، از تمام اخيردر 
  . سپاسگزارم ،همکاری و زحمت کشيده اند - رشد اقتصادی و کاهش فقر در افغانستان ميباشد راستاینظير و يک تعهد ملی در 

  

  
  اديب فرهادی

  س داراالنشای استراتيژی انکشاف ملی افغانستان ورئي
بورد مشترک نظارت و انسجام
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 فشردۀ استراتيژی

 مقدمه  .أ 

که دولت و مردم  ورق زده شد،در حالی  )ميالدی ٢٠٠١سال  اخير(هجری شمسی  ١٣٨٠پائيز صفحۀ جديد تاريخ افغانستان در 
فزيکی، نهادی، بشری و سرمايه های ويرانی ها بر  وسعت .خ معاصر جهان گرديده بودندسابقه در تاري بیمتحمل ويرانی های  آن

ايجاد  :بود ازعبارت  اين مسئوليت .مسئوليت تاريخی ايرا بر دوش افغانستان و همکاران بين المللی آن گذاشت، اجتماعی کشور
داشته عزت را و با  صلح آميز فرصت زندگی در آن تمام افغان ها حاکميت قانون که و متعهد بهگرا  تردولت اسالمی کث يک
 دارای اتباع اين کشور،و به عنوان  ؛به خدمات عامه دسترسی داشته باشند ؛از ظرفيت های بالقوۀ اقتصادی شان استفاده کنند ؛باشند

  . باشندحقوق مساوی 

هم ما . طور کامل به اين هدف دست نيافته ايمه ز هم ب، ما هنوی قابل مالحظهها و قربانی ها شش ونيم سال بعد، با وجود پيشرفت
نی، فقر، فساد، نا ام .دست کم گرفتيم ،فايق آمدن بر آنها راوسعت موانع موجود و زمان الزم برای  ،و هم همکاران بين المللی ما

ری يتغي ،فغانستانی فراروی اچالش ها وسعت و حجم ،در ماهيت بيانگر اين امر ميباشند که ،مواد مخدر ۀتوسعبه  وصنعت رو
 ه تعادل الزممگر اينک ،در پی بردن به پوتانسيل کامل بشری شان ناتوان باقی خواهند ماند بازهم مردم افغانستان .پديد نيامده است

با فراهم . آيدوجود ه ب ،با در نظر داشت فرهنگ مردم افغانستان و محدوديت منابع ،ميان انکشاف، امنيت و استراتيژيهای سياسی
افغانها ميتوانند خود نقش کليدی و عمده را  – یبه کمک دولت و جامعۀ بين الملل –ن وسايل، مهارت ها و حمايت سياسی الزم شد

  . ايفا نمايند ،در کشور رصلح پايدا تأمينسازی گسترده و جامع و زبا در امر

 تحقق بخشيدن به انتظاراتو وجود دارند  ورکه در کش زيادی غلبه بر چالش هایبه منظور  ،استراتيژی انکشاف ملی افغانستان
شاف استراتيژی انک .ترتيب گرديده است ،ملی و واليتی ۀمشوره های گسترد ياریبه  ،سال تحليل و اولويت بندی دوبعد از  ،مردم
 پانزدهدر  اساس اهداف انکشافی افغانستان ربکه ئيها در عرصه به ترقی و پيشرفت نيلاست در جهت  یرهنما ،افغانستان ملی
 .مورد استفاده قرار ميگيرد ،به منظور کاهش فقر ،کشورملی و به عنوان استراتيژی ترتيب گرديده  ،توسط خود افغانها سال،

معارف، انرژی،  :مانند ،سرمايه گذاری در عرصۀ ظرفيت های عمدۀ ملی ،اين استراتيژیفقانۀ ؤمعنصر بنيادی برای تطبيق 
 ،استراتيژی انکشاف ملی افغانستان .می باشد، شرفت در زمينه های مصالحه، عدالت و معيشت بديلآبياری و همچنان پيو زراعت 

برای پيشرفت در عرصۀ اهداف توافقنامۀ فی مابين دولت  با محاسبۀ هزينه های تطبيق آن استراتيژی مفصلبر اينکه يک  دمزي
ه و حرکت ب روند انکشاف سازیی داف متوقعۀ دراز مدت افغاناه دستيابی به برای ، يک طرحمی باشد افغانستان و جامعۀ جهانی

 صلح، بر مبنی افغانستان توافقتنامۀ جامع اهداف تحقق .محسوب می شودنيز  ،رشد پايدار و انکشاف بشری سوی ثبات،
 افغانها زندگی بر  آن ملموس و مثبت ثيراتأت طوريکه ،پايدار اقتصادی و اجتماعی رشد و ،سالم و شايسته و فراگير حکومتداری
 زمان از ،وهله اين در. است بيشمار ،رنج و خشونت دهها سال از پس ناکامی از ترس بر آمدن فايق مستلزم باشد،  محسوس
  .کرد فکر ديگری بديل هيچ به ،فقيتؤم جزه ب نميتوان

 تا امروز) ميالدی ٢٠٠١( ١٣٨٠دستآوردهای ما از قوس   .ب 

سوی ه منجر به حرکت افغانستان ب ،انعقاد گرديد) ميالدی ٢٠٠١دسمبر  ٥(هجری شمسی  ١٣٨٠قوس  ١٤ که در ،نتوافقنامۀ ُب
از  پس از آن،مؤقت به ميان آمد که  ن، يک ادارۀُب کنفرانس بعد از یزودبه . گرديد حکومت دموکراتيکيک ايجاد  وينندورۀ 

 -  يندۀ گان اصلی مردم افغانستان در آن شرکت داشتندنما ،که برای بار اول بعد از ده ها سال -  طريق تدوير لويه جرگۀ اظطراری
يک قانون افغانستان توانست دارای  ،برای بار اول ،سه دههاز  پس ،)ميالدی ٢٠٠٤( ١٣٨٣در سال . رۀ انتقالی ايجاد گرديدااد

در  ،افغانستانکشورما . ديدسه دور انتخابات آزاد و عادالنه راه اندازی گر. گرددبه عنوان تهداب انکشافی و سيستم سياسی  یاساس
و همچنان دارای شورای ملی و شورا  ،که به شيوۀ دموکراتيک انتخاب گرديده است ،حال حاضر دارای يک رئيس جمهور ميباشد

، هم زنان. در انتخابات رياست جمهوری شرکت نموده بودند ،رأی دهنده گان واجد شرايط درصد ٧٦  .های واليتی نيز ميباشد
 .شورای ملی را تشکيل ميدهند رصدد ٢٧ اکنون،

شموليت شش ميليون طفل در : از اين قرار اندتا امروز،  ١٣٨٠ساير پيشرفت های عمده از سال  ،در پهلوی پيشرفت های سياسی
 درصد ٨٥خدمات اساسی صحی در حال حاضر  مجموعۀآنها را دختران تشکيل ميدهند؛  درصد ٣٥که  ،مکاتب ابتدائيه و ثانوی

مردم افغانستان از خدمات واکسيناسيون مستفيد گرديده اند؛ بيشتر از پنج ميليون  درصد ٨٠تحت پوشش قرار داده و  کشور را
تن افراد  ٦٣٠٠٠گرديده اند؛ بيشتر از  أاحيی ه يکيلومتر سرک به شمول سرک حلق ١٢٢٠٠مهاجر به کشور برگشته اند؛ در حدود 

داد تعيين شدۀ اردوی ملی و پوليس ملی در حال تکميل شدن است؛ نهاد های اصلی ؛ تعبه پروسۀ ملکی سازی پيوسته اندمسلح 
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و  واحد پولیو خدمات اساسی باارزش را عرضه ميدارند؛  اند مجددًا ايجاد گرديده ،اقتصادی دولت و نهادهای خيريۀ اجتماعی
احتياطی پولی، سطح پائين تورم، و ادارۀ  استهایسيمالی،  نظام، کالن ثبات اقتصاد سيستم واحد محاسبات ملی ايجاد گرديده است؛

به طور  ،برده ميشوند مالی عامه ايجاد گرديده اند؛ شبکه های مخابراتی وبانکداری تجارتی که از سوی سکتور خصوصی پيش
  .فعال ميباشند کامل

در سال  هکه اين توافقنام ،ان را طرح نمودندتوافقنامۀ افغانست ،ن، دولت افغانستان و جامعۀ جهانیاز تکميل مؤفقانۀ توافقنامۀ ُب پس
دولتی گرديد و  ین منجر به ايجاد دوبارۀ نهادهاتوافقنامۀ ُب. در شهر لندن کشور انگلستان منعقد گرديد) ميالدی ٢٠٠٦( ١٣٨٤

 را برای بلندتعداد اهداف نيل به اين هدف، توافقنامۀ افغانستان يک  برای. بوداين نهادها  نمودنفعال  ،هدف از توافقنامۀ افغانستان
که مشتمل اقتصادی و اجتماعی امنيت، حکومتداری و انکشاف  باالیهمراه با يک سلسله معيارها  ،دولت سازی جامع حمايت از

دولت افغانستان جهت تحقق مسئوليت  .تعيين نموده است ،بر اهداف مشترک مبارزه با مواد مخدر و همکاری های منطقه يی ميباشد
 آنکه  ،استراتيژی انکشاف ملی افغانستان را ترتيب و ارائه داشت ابتدايی سند ،که در قبال توافقنامۀ افغانستان دارد ،شهای خوي

 . يافته استتحول در حال حاضر به استراتيژی انکشاف ملی افغانستان  سند

 فعلی و چالش ها وضع  .ج 

اثر ده کشور ما در  .رو نبوده انده روب ،ستان با آن مواجه استکه امروز افغان یجهان تا کنون با چالش هايهيچ يک از ملت های 
در . ديده است آسيبآن يا کامًال تخريب و ياهم به شدت  فزيکینهادی و و زيربنای بشری،  جنگ به ويرانه مبدل گرديدها سال 

گرديده امر مانع عرضۀ خدمات که اين  ،افغانستان به فقر گسترده دست و گريبان است، منابع مالی محدود ميباشد، حال حاضر
و  ؛ حکومتداری ضعيف بودهگرديدهنا امنی ها روز به روز بيشتر  ،سبب فعاليت های افراطيون، تروريستان و مجرمين به؛ است

؛ صنعت وسيع و روز افزون مواد مخدر های الزم برای انکشاف سکتور خصوصی مساعد نميباشده زمينفساد اداری وجود دارد؛ 
ايق ف. ؛ و محدوديت ظرفيت های عمدۀ بشری در سکتورهای عامه و خصوصی موجود استگذاشته استار از خود بجا اثرات ناگو

مستلزم  ،زمينه های الزم را برای رشد اقتصادی پايدار مساعد نمايدکه بتواند  طوریبه  ،و بازسازی کشور آمدن بر مشکالت احيا
 . لمللی خواهد بوددوامدار جامعۀ بين اهای کمک سالهای متمادی و 

ما نميتوانيم به  ،به شکل چشم گير آن کاهش نيابد ،کشور حکمفرما ميباشد از مناطق که در بعضی یکه نا امنی هاي یدر صورت
با وجود تالش های دولت و جامعۀ جهانی جهت ريشه کن ساختن فعاليت های دهشت افگنی . آييمانکشاف اجتماعی و اقتصادی نايل 

به ويژه در صفحات جنوب و  ،ثبات در افغانستان. اوضاع امنيتی به وخامت گرائيده است ،بدينسو ١٣٨٤از سال ، گرايیو افراط
تطبيق استراتيژی انکشاف ملی افغانستان  رط مهم در راستایش پيش امنيت يگانه .ی برخوردار استياز اهميت بسزا ،جنوبشرق
توانايی دولت  در گرو ،استراتيژی انکشاف ملی افغانستان گیه هميش مؤفقيت. در اين زمينه نيستيگانه  عنصرا امنيت ام .ميباشد

اين در حاليست که اين امر مستلزم ايجاد ساختارهای . حمايت و تقويت حاکميت قانون در سراسر کشور ميباشددر زمينۀ  ،افغانستان
 . دننها باشکه قادر به عرضۀ خدمات اساسی به تمام افغا ،حکومتداری مرکزی و محلی ميباشد

افزايش فساد اداری در سکتور : وابسته است ،دندار مستقيمو ارتباط متقابل باهم  که امنيت به دو مسئلۀ تأمينمشکالت در عرصۀ 
نشان ميدهند که فساد اداری تمام کشور را فرا گرفته و فساد روز  موجوداحصائيه های  .و رشد سريع صنعت مواد مخدر ،عامه

و  ی اقتصادیهزينۀ فعاليت ها که اين امر در واقع ،مه منجر به دلسرد ساختن سرمايه گذاران خصوصی ميگرددافزون در ادارۀ عا
زمينه را برای افزايش زرع کوکنار مساعد  ،عدم موجوديت امنيت در بعضی از نقاط کشور .افزايش ميدهد آنرا تهديد مربوط به

لقوۀ رشد اقتصاد مشروع اتمام فرصتهای ب ،اقتصاد مواد مخدر. يده استگردساخته که اين امر موجب افزايش صنعت مواد مخدر 
مقدار هنگفت پول های نا مشروع جهت تمويل فعاليت های دهشت افگنی گرديده و باعث کسب  را تحت شعاع قرار داده و منجر به

ۀ خدمات اساسی اجتماعی به ويژه همچنان کشور بايد کمبودهای عمده را در عرض. افزايش فساد اداری در دواير دولتی ميگردد
بسيار پائين  ،به ويژه در ساحات روستايی و در ميان زنان ،سواد در کشور سطح .گی قرار دهده معارف و صحت مورد رسيد

 ،سرانۀ صحی در کشور هزينۀ .نيز در پائين ترين سطح در جهان قرار دارد در افغانستان مربوط به صحت یاشاخص ه .است
 . ۀ سرانۀ صحی در کشور های منطقه استهزين ميک چهار

را برای رشد پايدار  الزم اين امر اساس. طعيت تمام به ايجاد اقتصاد بازار به رهبری سکتور خصوصی متعهد استادولت با ق
ست که يک تعداد محدوديت های جدی که در ا اين در حالی. اقتصادی فراهم نموده و منجر به ايجاد فرصت های کاری ميگردد

 : دنتا باشد که تالش های ما به مؤفقيت انجام ،دنگی قرار گيره بايد مورد رسيد ،دناقتصادی وجود داررصه های ع

را با  داخلی توليدات که یتمام زنجيرۀ ارزشزيربنای فزيکی کشور به شمول سرک ها، عرضۀ مطمئن آب و برق، و  .١
 . باشند نميتوانند جوابگوی رشد اقتصادی طوری محدود اند که ؛بازار های داخلی و جهانی ارتباط ميدهد
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. هيچ وجود ندارد ،الزم بشری و نهادی برای فعاليت های اقتصادی ميباشد های معنوی که مشتمل بر ظرفيت هایزيربنا .٢
نيل به اما در سکتورهای عامه و خصوصی و انکشاف نهادی مبذول گرديده است،  هاتوجه قابل مالحظه بر ارتقای ظرفيت

  . نياز به زمان دارد ،در ارتباط به رشد و ترقی ،راتيژی انکشاف ملی افغانستاناهداف است

اما ايجاد  ،نست تا اصالحات اقتصادی گستردۀ را به ميان آوردآ دولت در جستجوی. حکومتداری اقتصادی ضعيف است .٣
 . بر خواهد گرفتسالهای زيادی را در  ،اين اصالحاتثر ؤمچارچوب های نهادی و مقررارتی الزم برای تطبيق 

 أاحيبه شدت صدمه ديده و بايد دوباره  ،در دوران انزوای اقتصادی و سياسی، ارتباط تجاری افغانستان با منطقه و جهان .٤
های الزم برای رشد سکتور  بايد زمينه ،طقه و جهان بپيونددبار ديگر به اقتصاد من برای اينکه افغانستان بتواند يک. گردد

  .خصوصی بوجود آيند

انکشاف نيافته اند و اين امر توانايی سرمايه گذاران خصوصی را برای زمين و مسئلۀ مالی ل ئمسابازار های عمده برای  .٥
که  ،افغانستان از منابع تجاری و منابع طبيعی قابل مالحظۀ برخودار است. انجام فعاليت های اقتصادی محدود ساخته است
صت های شغلی زيادی را ايجاد و عوايد دولت را به نحو چشمگيری افزايش در صورت استفادۀ درست از آنها ميتوان فر

 . بخشيد

، هنگآهمبايد به يک شيوۀ کامًال  ،که برای بازسازی و انکشاف افغانستان استفاده ميشود ،ینو ناهمگون کنوهنگ آناهمشيوۀ 
اينکه به با توجه . تبديل شود ،يافته است تسجيل مانند آنچه در استراتيژی انکشاف ملی افغانستان ،يکپارچه و اولويت بندی شده

برای تطبيق به مصرف ميرسند، الزم است تا  ،دولت افغانستانۀ اصلی بودجخارج از سيستم  ،هنوز هم قسمت اعظم کمک ها
 . افزايش يابد کمک هاثريت ؤمزم ايجاد گرديده و هماهنگی ال ،انکشاف ملی افغانستان موفقانۀ استراتيژی

 راتيژی انکشاف ملی افغانستاناست ۀتهي  .د 

های امنيتی، حکومتداری و انکشافی افغانستان به جامع وسيلۀ آن به نيازه استراتيژی پنج سالۀ انکشاف ملی افغانستان را طرح نموده تا ب ،دولت
يابی به معيارهای توافق نامه استراتيژی انکشاف ملی افغانستان ديدگاه، اصول و اهداف حکومت را در امر دست .ترين شکل آن رسيدگی نمايد
    .دولت را در راستای تحقق تعهداتش کمک ميکندانعکاس داده و  ،آينده پانزده سال افغانستان در افغانستان و اهداف انکشافی

 ۀعمدهای  تمام نهاد ،ی ملیهامشوره . محصول مشوره های گسترده درسطح ملی، واليتی و محلی می باشد ،استراتيژی انکشاف ملی افغانستان
   ، سکتور خصوصی،لئقبا بزرگانشمول سازمانهای غير دولتی، انجمن های فرهنگی، جمعيت های مذهبی، ه مدنی، ب ۀجامعدولتی و 

قريه واليتی، شورا های نهادهای های  يندهابحث ها با واليان، نم ،مشوره های واليتی. ندکارشناسان انکشافی ومجامع بين المللی را دربرگرفت
های تيم های بازسازی واليتی وشخصيتهای  يندهامدنی محلی، نم و رؤسای جوامع نماينده گانوکالی شورای ملی از هر واليت،  ،جات

طور مستقيم در ه ب را زنان تشکيل ميدهند، نآ درصد ٥٠ در حدودنفر، که  ١٧٠٠٠بيش از . دربر گرفتکشور واليت  ٣٤در تمام را  ،برجسته
   .مودندنمشوره ها اشتراک اين 

نمايانگر اولين مفاهمۀ کليدی ميان پايتخت و واليات است و دليل  ،واليتی استراتيژی انکشاف ملی افغانستان یروند مشوره ها 
 پالن ١٨٥٠٠طرح  ،را ورتیحاصل اين روند مش. ، طرح و به راه انداخته شداليات را تقويت نمايدومرکز و ميان ارتباط  اينکه

پالن  .تشکيل ميدهد ،پالن انکشافی واليتی ٣٤الخره او ب ،ها ولسوالیدر سطح پالن انکشافی  ٢٩٠ ،جاتانکشافی در سطح قريه 
    .ه اندهای واليتی نيازها و اولويت های انکشافی کليدی هر يک از واليت را شناسايی نمود

استفاده  ،فقر روندهای تحليلیاز طريق  ،دولت از شيوۀ سياستگذاری به اساس معلومات ،در تهيۀ استراتيژی انکشاف ملی افغانستان
ما توانسته ايم تا استراتيژی  ،به اساس اين تحليل ها. درستی ريشه يابی کنده تاثيرات و عوامل فقر را ب توانسته باشدنموده تا 

نظر گرفتن اقشار  منظور دولت افغانستان از در. ميفقير اجتماع تهيه نماي قشرانکشاف ملی افغانستان را با در نظرداشت وضعيت 
 انههدفمند و از طريق اتخاذ سياست های زمينه ساز ،فقرزدايی داشتهثير مستقيم بر أت ها که سرمايه گذاری ،فقير جامعه اينست

و وضعيت معيشتی فقير  عايدبه اين معنی که هدف افغانستان اينست تا . را تآمين نمايدونيت های اجتماعی ئزمينۀ مص ،رشدبرای 
 کليدی سروی ايکه از جانب دولت در بهار سال نتائج .يابندبهبود  رعتيسر ،نسبت به اوسط رشد اقتصادی جامعه،د ترين افرا
در  ،نشان ميدهند که ميزان فقر در کشور است، در چارچوب ارزيابی ملی خطرات و آسيب پذيری انجام گرفته )٢٠٠٧( ١٣٨٦

 .دالر در ماه بوده است ١٤با عايد سرانۀ تقريبًا ) ميليون نفوس کشور ١٢معادل ( درصد  ٤٢شروع بهار 

مردم نمی توانند غذای  ۀاين طبق به اين لحاظ، .است مردم افغانستان درصد ٤٥دامنگير ،برعالوه، فقر غذايی به اساس تخمين ها
 ۀ کوتاه فاصلط فقر خ از مردم درصد ٢٠ ،برعالوه. تهيه کنند ،کالوری در روز را ٢١٠٠يعنی  ،انرژی الزم تأمينمناسب برای 

 . ميباشدآنها آسيب پذيری بلند  ۀنشاندهندکه  ،دارند
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) رم اجتماع به سمت باالهسطوح پايين از( وهم مشوره های واليتی) رم اجتماع بسمت پايينهاز سطوح باالی (هم مشوره های ملی 
ترتيب بودجه به ، و زمينه آنرا که موده اندکمک ناستراتيژی های سکتوری به طرح  و گنجانيده شده های سکتوری در استراتيژی

را اولويتهای انکشافی حکومت  ،استراتيژی انکشاف ملی افغانستان .مساعد ساخته است ،اساس برنامه های مشخص انجام شود
  . می دارده ئاراگی به نيازهای کشور در داخل محدوده های چارچوب مالی حکومت ه جهت رسيد

  ی افغانستان اهداف استراتيژی انکشاف مل  .ه 

  امنيت  :رکن اول

   تطبيق قانون، و بهبود امنيت فردی افغانها در سراسر کشور ،دستيابی به ثبات :هدف بلند مدت
 ،های فردیزادی آاقتصادی، کاهش فقر، و حراست از  ۀتوسع، انکشاف سکتور خصوصی، مؤثرحکومتداری  اسری شرط حياتیتسر امنيت
و قابل  سياست های منسجم امنيت دولت، افراد و دارايی ها ازطريق تطبيق تأمينعبارت از چوب اين رکن در چار هدف استراتيژيک. ميباشد
اصالحات  ۀبرنامکه از طريق  ،پاليسی امنيت ملی را تدوين کرده است ،حکومت. استقانون  دفاعی، امنيتی و نظم و در زمينه هایدوام 

   .يساف و ائتالف را بهبود بخشيده وتقويت خواهد کردآ/ناتوان نيروهای امنيتی ملی افغان و اين امر همآهنگی مي. سکتور امنيت تطبيق ميشود

  چالش ها
مداخالت  ،تروريزم .جدی مواجه می باشدو متعدد یهاچالش  اب ،قبل از اينکه بتواند مسئوليت کامل امنيت خويش را به عهده بگيردافغانستان 

خصوص در جنوب ه باالی بعضی ساحات، ب دولت مؤثراز اعمال کنترول  ،حکومتداری عرصۀخارجی، بی ثباتی و ظرفيت ضعيف در 
ماين ها و . گروه های تروريستی ميگذارد در اختيارحجم عظيم توليد مواد مخدر هنوز هم منابع مالی الزم را . دنوجنوب شرق جلوگيری می کن

افغان در اثر حدود پنج هزار  ،ينسوه اب )ميالدی ٢٠٠١( ١٣٨٠از سال ی که ، طورمانده اندبه عنوان تهديد عمده باقی  ،منفجر ناشدهمهمات 
يگانه . دنپاک می باشها از ماين  به صورت کامل ،واليت ٣٤ ۀجمل واليت از دودر حال حاضر فقط . شده اند ،يا کشته يا زخمی ،انفجار ماين

و حفظ امنيت در داخل مرز های خود  تأمينقادر به ه افغانستان خود آنست کنياز های امنيتی طويل المدت  گی بهه رسيد راه حل عملی برای
دولت قسمت اعظم  ،همزمان با رشد اقتصادی .به عهدۀ خود افغانستان ميباشد ،نيروی های امنيتی افغانستان در دراز مدت تمويلمسئوليت  .گردد

کامل اما تا وقتی که افغانستان ظرفيت اقتصادی . تی در افغانستانفعاليت های امني سازیی يعنی افغان –اين مسئوليت را به دوش خواهد گرفت
   .بايد همکاری نماينداين خال  در رفعجهانی  جامعه ،رسيدگی به اين مکلفيت را پيدا می کند

  اهداف 
و در عين  ،دفاع از حاکميت ملی ،ثبات داخلی را حفظ بتوانداست که ی يهدف دراز مدت افغانستان ساختن اردو: ردوی ملی افغانستانا .١

که به اين خواسته پاسخ بگويد هنور توسط حکومت هاييتعداد نيرو رقم نهايی. زمان سهم خويش را در حفظ امنيت منطقه ايفا کند
در  )٢٠٠٨فبروری ( ١٣٨٦ دلورقمی است که در) تحت آموزشنفر  ٦٦٠٠ با( ٨٠٠٠٠اما رقم . وجامعه بين المللی تعيين نشده است

جدی  تا. نزديک تعيين می کند ۀآيندکه هدفی را برای  ستا یعطف ۀنقطک نظارت وانسجام تصويب شد، و اين مجلس بورد مشتر
رد پيشُب متضمن مؤفقيتاين  .پيش خواهد افتاد حتی از آنخواهد رسيد و  هدف، اردوی ملی افغانستان به اين )٢٠١٠اخير( ١٣٨٩

ی اردو .خواهد بود) با بهره گيری از پشتوانه های بيرونی و حمايت هوايی(ها  ألوکندک ها و  درصد ٧٥مستقالنۀ عمليات ها از سوی 
پاسخ  و آمادۀمسلکی  ه،، حسابدقابل احترام منحيث يک اردوی ،نموده و بر اعتبار خودو قومی را حفظ  ه يیمنطقملی افغانستان توازن 

  .خواهد افزود ،گويی به نياز های امنيتی کشور
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 کشاف ملی افغانستاناستراتيژی ان ساختار
 منيتا

 انکشاف اقتصادی و اجتماعی   حکومتداری 
  

               
 ٨رکن     ٧رکن     ٦رکن     ٥رکن     ٤رکن     ٣رکن    ٢رکن    ١رکن 

  تنيام - ١
حکومتداری سالم،  - ٢

حاکميت قانون و حقوق 
 بشر

زيربنا و منابع -  - ٣ 
زراعت و  -  - ٦  صحت -  - ٥  معارف و فرهنگ-  - ٤  طبعيی 

  مصئونيت اجتماعی - ٧  انکشاف دهات
حاکميت اقتصادی و  - ٨

انکشاف 
 سکتورخصوصی 

               
 سکتور ها 

انکشاف  زراعت و  صحت و تغذيه   معارف  انرژی   ليهعد  امنيت
انکشاف سکتور   مصئونيت اجتماعی  دهات

 و تجارت خصوصی
               

  
 اصالح، ریحکومتدا

و حقوق ادارۀ عامه 
 بشر

و رسانه ها  ،فرهنگ  ترانسپورت 
      جوانان

مهاجرين، عودت کننده 
گان و بيجا شده گان 

 داخلی 
  

               
           تنظيم منابع آب  دينیامور   
               

و  یتکنالوژی معلومات    
           ارتباطات 

               
           انکشاف شهری    
               
           معادن    
               

 مسائل مشترک
 ارتقای ظرفيت

 جندر 
 مبارزه با مواد مخدر
 همکاری منطقه يی
 مبارزه با فساد اداری

 محيط زيست
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پوليس  مسلکی نيرویيک  است از ايجاد عبارت س ملی افغانستانيپولدر پيوند با هدف دراز مدت  :پوليس ملی افغانستان .٢
، مسلکی کارمندان تحت ادارۀ ،نمايدعمل با رعايت حقوق بشر و بوده حقوق بين الملل ۀپذيرفته شد معيارهای با مطابق که

بر معيار پوليس ملی استخدام  و ،یپالنگذاری، مديريت های دارای توانايی ، بهره مند از معاش کافی،آموزش ديده کامًال
و تهديدات اعمال مسلحانۀ ضد دولتی  یتروريست اتتهديد در مقابل را بتوانند مردم اين نيروها بايد .گی باشدشايسته  های

آنرا داشته باشند که در  اين نيروها بايد توانايی. طور يکسان تطبيق کننده اسر کشور بتمحافظت نموده وقانون را در سر
وزارت  ،)٢٠١٣اخير( ١٣٩٢جدی  تا. نتی انجام دهندُسی به شيوه ها وظايف شان را ،ر شرايط و اوضاعيصورت تغي

اين نيرو توانايی ). شمول پوليس سرحدیه ب( مسلکی دست خواهد يافت پوليسنفر  ٨٢١٨٠ ۀشدامور داخله به رقم تعيين 
دستور و  تحتبوده و حفظ نظم داخلی و تطبيق قانون را خواهد داشت و در ضمن جوابگوی نيازهای باشندگان محلی

   .خدمت خواهد کردکنترول وزارت امور داخله 

) ٢٠١١مارچ  ٢٠( ١٣٩١تا ختم سال  های مسلح غير قانونی بايد گروپتمام  :خلع سالح گروپ های مسلح غير قانونی .٣
  . دنمنحل شو در تمام واليات

 آيندهفغانستان در پانزده سال ، در راستای اهداف انکشافی ا)ميالدی ٢٠١٠( ١٣٨٩تا جدی : شدهامهمات منفجر نانهدام  .٤
کاهش خواهد  در صد ٧٠تا  ، اراضی آلوده به ماين ها و مواد منفجر ناشدهواآتاو تعهدات افغانستان به ميثاق ) جی. دی. ام(

. منهدم خواهد شدماين های آن تثبيت و ) يالدیم ٢٠٠٧( ١٣٨٦ضد پرسونل تا سال  ۀشدمحل تمام ماين های ذخيره . يافت
  .تخريب خواهند گرديد) ميالدی ٢٠١٠( ١٣٨٩ون، غير قابل ترميم و اضافی، تا پايان سال ئمام مهمات غير مصهمچنان ت

 ١٣٨٦ در مقايسه با سال کشت کوکنار تحت گسترۀ زمين های، ) ميالدی ١٣/٢٠١٢( ١٣٩١ سال تا: مبارزه با مواد مخدر .٥
  . به نصف کاهش داده خواهد شد )ميالدی ٠٨/٢٠٠٧(

   ها اولويت
رکن  نخستين اولويت .متشکل از چندين نهاد مسئول دفاع از کشور، حفظ امنيت و تطبيق قانون ميباشد سکتور امنيت افغانستان

   .نهادهای امنيتی می باشد ظرفيت های بلند ُبردن امنيت عبارت از

. دنباش می کديگر ويکپارچهکمل يمساعی در سکتور امنيت جامع، ُم که تمام از حصول اطمينان از اين عبارتدوم اولويت 
تقويت مساعی ، يکپارچه و جامع؛ پروگرام سالم اصالحات سکتور امنيتی پاليسی و استراتيژی ملیفقانۀ ؤمحکومت در امرتطبيق 

و تقويت و اصالح ، نظامی؛ افزايش نقش نيروهای امنيتی در فعاليت های مبارزه بامواد مخدر مشترک ميان عمليات ملکی و
  . کامآل متعهد می باشد ،واحدهای امنيتیاجزای ملکی 

بين المللی به نيروها ونهادهای امنيتی افغان می  همکاران مسئوليت امنيت از تدريجی اين سکتور عبارت از انتقال اولويت سوم
غانستان و پوليس ناتو از درگيری مستقيم در عمليات پا به عقب می گذارند، اردوی ملی اف/که نيروهای آيساف ۀاندازهمان ه ب. باشد

همکاران بين  ملی افغانستان رهبری عمليات را به عهده می گيرند، و باالخره به نيازهای امنيتی افغانستان پاسخ خواهند گفت و
اردوی ملی افغانستان برای دستيابی به  ،در عين زمان .عهده خواهند گرفته ونظارتی را بت کننده نقش حماي روهايالمللی اين ن
افزايش توانايی های اردوی ملی افغانستان باعث کاهش تدريجی   .خواهد کرد أاتکبه آيساف  ،الزم و نيروهای اضافی حمايت های

 .تعداد نيروهای بين المللی در افغانستان گرديده و در نتيجه باعث ميشود که تعداد تلفات اين نيروها تا حد قابل مالحظۀ کاهش يابد
خود ساخت، رابطۀ مستقيم با سرعت عمل و حجم کمک های ه وهای امنيتی افغانستان را متکی بکه با چه سرعتی ميتوان نير اين

را در اين راستا  نخستيناست تا قدم های ماده آولی افغانستان  - بين المللی در امر فايق آمدن به خالهای کنونی ظرفيتی دارد
  . بردارد

  حاکميت قانون و حقوق بشر  ،حکومتداری :رکن دوم

  خدمات عامه، و حسابدهی دولت  ۀعرضتقويت روند های دموکراتيک، حقوق بشر، حاکميت قانون، : بلند مدتهدف 
يعنی  ،اهداف ملی مادستيابی به  در راستایاهميت حياتی خود را  حقوق بشر عدالت و ،حکومتداری دموکراتيک، حاکميت قانون

هدف استراتيژيک استراتيژی انکشاف ملی افغانستان  خواهند کرد کاهش فقر و حفظ رشد اقتصادی در يک سطح قابل مالحظه حفظ
و فراگير  مؤثرموکراسی اسالمی مبتنی بر قانون اساسی بوده که در ان سه رکن دولت بطور يد تأمين در اين سکتور عبارت از

کند و  تأمينرا  سالمتداری حکومت قصد دارد حکوم. ندنحاکميت قانون و حقوق بشر حمايت ک حسابده باشند، و از فعاليت کنند،
نهاد های حکومتی در  )١: (حکومت بايد ،اين اهداف دستيابی به برای. وجود بياورده خدمات ب ۀعرضدر  بهبود قابل سنجش را

، اصالح و تقويت کند؛ سيسأت ،معيينج ئنتاحصول  نی برت، مديريت مبگیه ، شايستبر شفافيتکيد أتبا را  واليات و مرکزسطح 
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به عنوان رقيب سکتور نه دولت  .اری انتخابات آزاد ومنصفانه را اصالح کندزشمول برگه های قانونگذاری، بدرون) ٢(
   .عنوان سياستگذار، تنظيم کننده و حمايت کننده عمل خواهد کرده بلکه ب ،خصوصی

  چالش ها
تا  تعميم حقوق بشر، و اکميت قانونح ،تقويت ساختارهای رسمی وغيررسمی حکومتداری زمينۀ رد دوردهای زياآبا وجود دست 

موجوديت ) ١: (ميباشند ذيلاين چالش ها قرار . برجا مانده استدر راه دستيابی به اهداف اين رکن  عمدهچالش های هنوز هم 
نهادهای ) ٣(واليتی؛ /مرکزی اداریهای  واحد امات موجود در قسمتهاب )٢(هم؛  دولتی وغيردولتی موازی با چندين ساختار

) ٦(؛ مالی اتابهام) ٥( ؛اداری سطح بلند فساد) ٤( آن؛ و عدم انکشاف ظرفيت های حکومتداری و مديريتی دولتی سکتوريف ضع
 و سيستم عدلی) ٩( مدنی؛ ۀجامعهای محلی و  ضعف نهاد) ٨( ؛شورای ملینظارت ضعيف ) ٧(وتطبيق قوانين؛  ايجادضعف 

ناکافی برای حمايت از حقوق  ظرفيت های) ١١(و  تساوی جنسيت اجتماعی؛ عدم )١٠(شده؛ ا و درست تعريف ن مؤثرقضايی غير
، دستيابی به پيشرفت های قابل مالحظه در عرصه های سرعت حاصل نگردده اگر بهبود قابل توجهی در حکومتداری ب .بشر

   .امنيت، حقوق بشر و انکشاف اقتصادی مشکل خواهد بود

  اولويت ها
  :بران اين ضعف ها اتخاذ نموده استرا برای ج ذيلدولت اقدامات 

شد تا اجرای وظايف نظارت تقنينی، شفافيت، و حسابدهی بهبود  ظرفيت شورای ملی باال برده خواهد :شورای ملی تقويت
  . يابد

وظايف  مؤثرنهادهای دولتی را در جهت اجرای  ست کها اين عامه ۀاداراصالحات  برنامۀهدف  :عامه ۀاداراصالحات 
طور مثال ازطريق تجديد ه ظرفيت خدمات ملکی تقويت خواهد شد، ب. تشويق نمايد معيينبر دستيابی به نتايج کيد أتشان با 

ۀ وتوسعيقينی کردن  شايسته ساالری در ادارات دولتی، اساستضمين و گسترش استخدام بر ، تبُر ساختار معاشات و
جدد نهادهای دولتی برای تشخيص درست وظايف اصلی منطقی سازی و ساختار م بر مبنای شايسته ساالری، تقرری ها

   .و ارتقای ظرفيت ها یآموزش برنامه های هر کدام از اين نهادها، افزايش

يه، ازطريق افزايش ئقضا ۀقوفساد اداری در تمام سطوح حکومت و  برای مبارزه بادولت : اداری اقدامات مبارزه با فساد
، و تقويت اداری فساد ۀلقوابا خطرات برای محدود کردن هرچه بيشتر بيشتر ی، معرفی برنامه هااداری نظارت ازفساد

  . تمرکزخواهد کرد ،ميکانيزم های سمع شکايات عامه

مردم دسترسی . مردم را افزايش خواهد داد قابل دسترس معلومات حجمحکومت  ):اطالعات(معلومات افزايش دسترسی به 
  . خواهند داشت را خودشان به معلومات متعلق به نسبتوحقوق بيشتری 

ملی زنان افغانستان انجام خواهد عمل حکومت مسئوليتش را در رابطه با تطبيق پالن : مشارکت زنان در حکومتافزايش 
  .داد

تطبيق پالن ملی مبارزه با حوادث  حکومت به افزايش ظرفيت :واکنش در مقابل حوادث غير مترقبهو آمادگی  مؤثرسيستم 
  .د ميباشدغير مترقبه متعه

ۀ دهندگان، حوزی أرثبت  سيستم دايمی ظرفيت کميسيون مستقل انتخابات تقويت خواهد شد تا :کميسيون مستقل انتخابات
واليتی  و انتخابات مطابق قانون اساسی در سطوح ملی وافراد واجد شرايط رأی دهی ايجاد گرديده فهرست  و اتیانتخاب

    .شود أاجرفقانه ؤم

خواهد کرد تا حسابدهی وشفافيت عامه باال  لهويت ملی را دنباواحد  سند ۀتهيحکومت هدف : )ذکرهت( ملی سند هويت
   .کاهش يابد اداری برود و فساد

و گذرها را بازنگری خواهد کرد و فعاليت ملی يه ها حکومت حدود ومرزهای قر :معلومات جيوديزيک وکارتوگرافيک
  . نقشه برداری را تکميل خواهد کرد

عهده خواهد گرفت ه ب )ميالدی ٢٠٠٨( ١٣٨٧حکومت اولين سرشماری را در سال  :اری و احصائيه های اساسیسرشم 
 آنرا خواهد کرد و نتايج و تحليلسيس أت در سطح ملی و واليتی فقر را اقتصاد وبه  مربوطی اساسارقام  وآمار  سيستم و

  . نمودنشر خواهد  طبع و
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سيس أترا  منازعات فصل حل و ۀمنصفان روندثبت و مديريت زمين و يک  حکومت يک سيستم عصری :زمين ۀادار
  . کرد خواهد

تهيه خواهد کرد؛ مشارکت مردم در ساختارهای حکومتداری محلی را  محلی رارات اادقانون  ،حکومت: محلیادارات 
قش شوراهای ولسوالی، که ن خواهد کرد؛ قانونی را وضع خواهد کرد تقويت افزايش خواهد داد؛ شوراهای واليتی را

شمول ه ب ،قريه جاتو شهرها و شوراهای روستايی را تعريف کند؛ انتخابات منظم شوراهای ولسوالی،  ،شهریشوراهای 
واليتی را اصالح خواهد کرد؛ ظرفيت خدمات ملکی واليتی ادارات ها را ترويج خواهد داد؛ ساختارهای  یانتخابات شاروال

بودجه سازی شارواليها  بودجه سازی را نهادينه خواهد کرد؛ و ظرفيت های پالنگذاری و اری وخواهد برد؛ پالنگذ بلندرا 
  . شد محلی تسهيل خواهدارگان های مستقل  ۀادارفعاليت های واليتی توسط . باال خواهد برد را

روند بودجۀ و  ،ستراتيژیا ،پاليسی به مربوطمعلومات تبادل حکومت  :بين نهادهای دولتی اتدولت و ار تباطبا  اتارتباط
   .افزايش خواهد داد ميان تمام نهادهای دولتی ملی را

  .واقف است اجتماعی یدين اسالم در شکل دهی جامعه و ايجاد سيستم های ارزش حکومت به نقش مهم :دينیات امور

تصويب و تطبيق  ازطريق تهيه، ،حمايت از حقوق بشری تمام افغان ها منظوره بخود را حکومت ظرفيت  :حقوق بشر
محو تمام اشکال تبعيض عليه زنان، و  ،شکنجه منعکنوانسيون : مکلفيت های بين المللی افغانستان، مانندبه  مطابققوانين 

مسئوليت  مشخص ساختنو  ملیصلح، عدالت، و آشتی  پالن کاریحکومت به . خواهد کرد تکنوانسيون حقوق طفل تقوي
    .ميماند متعهد ،بهبود حقوق بشرمسئول نهادی واحدهای حکومتی  های

  : قضايی عبارت اند از و سکتور عدلی ۀعمداولويت های 

حکومت نهادهای قضايی را اصالح و تجديد ساختار : قضايی و خدمات عدلی ۀ پايدارظرفيت نهادی بهتر برای عرض
؛ ظرفيت اداری را باال خواهد اددخواهد رشد ؛ سيستم ثبت قضايی را نمودخواهد کرد؛ تعليمات حقوقی را تقويت خواهد 

ميان ه ترويج خواهد داد؛ سيستم سمع شکايات عامه را ب برد؛ فساد را کاهش خواهد داد؛ اصول ضوابط رفتاری را اعالم و
  . و تدارک ترانسپورت و تجهيزات الزم توسعه خواهد دادها ؛ خدمات قضايی را از طريق انکشاف زير بناآوردخواهد 

ساير نهادهای  بايکجا حکومت : قضايی و ساير نهادهای دولتی و در داخل سيستم عدلی انسجامو همآهنگی افزايش 
 یافزايش خواهد داد، وضع قوانين را از طريق باال بردن ظرفيت های تقنين راهنگی آهممدنی انسجام و  ۀجامع حکومتی و

خواهد کرد؛ فرصت ها را برای دست  سيسأتحقوقی را  های مرکز ملی آموزش و شورای ملی بهبود خواهد بخشيد؛
مدنی برای سهيم شدن در تدوين پاليسی حقوقی، تحليل و تسويد قوانين افزايش خواهد داد؛ و  ۀوجامعاندرکاران بيرونی 

. بخشيدواليات بهبود خواهد  در ميکانيزم انسجام عدالت تتقويقضايی در واليات را از طريق  و خدمات عدلی ۀعرض
ماتيک از طريق برنامه تطور سيسه حکومت کمک خواهد کرد تا حاکميت قانون را بواليات به  درعدالت  ميکانيزم انسجام
 تأمينو  هازير بنا ظرفيت سازی، ها،آموزش مساعدت های فنی،  مراجع تمويل کننده در زمينۀ هدفمندهای منسجم و 
  . تجهيزات فرا تر ازکابل توسعه بخشد ترانسپورت و

 ۀقوآن اسالمی می باشد که در  ۀجامعقضايی عبارت از ايجاد يک و  عدلیهدف استراتيژيک سکتور  :تبهبود کيفيت عدال
با  ارزش های اسالمی شهروندانش را امنيت و سالمت، مذهب، مال، حقوق بشری و ،بی طرف وغير وابسته ئيۀقضا
کومت فعاليت های ذيل را انجام خواهد ح .دسترسی همگان به عدالت حمايت کند عايت آزادی، تساوی در برابر قانون ور
و  اصل وکالتبه سبب فقدان  ًاکه قسم جزايیدر پروسه های عدالت خير أتمنظور کاهش ه ب ايجاد سيستم تحقيق) ١: (داد

) ٤(؛ اطفالتطبيق پاليسی عدالت ) ٣(؛ اتزمربوط مجاتهيه پاليسی های ) ٢(مديريت ضعيف قضايا صورت می گيرد؛ 
 ؛جزايی عدالت نوظهورمشترک و موضوعات ل ئمساگی به ه منظور رسيده پاليسی های اختصاصی بهای واحد سيس أت
) ٦(دعاوی قضايی؛  ۀعمدقضايی قضايای محاکم مدنی در کتگوری های  ۀبهبود ساختارهای اداری و حوز و أارتق) ٥(

   .عدالت غير رسمی نظارت بر سکتور تأمين) ٧(؛ و نهادهای رسمی و غير رسمی عدلیبهبود روابط ميان 

  اهداف
  تکميل خواهد شد؛  )ميالدی ٢٠١٣( ١٣٩١ سال تاعامه  ۀاداراصالحات  ۀبرنام .١

  حاصل خواهد شد؛  )ميالدی ٢٠١٣( ١٣٩١سال  تا اداری کاهش قابل توجه فساد .٢
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پرسونل  تنفيذ ونشر خواهد شد، و برای تطبيق آن به تمامی ئجزاقانون جديد اجراآت ، )ميالدی ٢٠١٣( ١٣٩١سال  تا .٣
تفسير حقوقی تحريری، و همچنان آگاهی حقوقی اجتماعی برای شهروندان داده می  شد وفراهم خواهد حقوقی آموزش 

  شود؛ 

 گرديدهشامل نرم افزار  ،، فهرست بندیليفأتتمام قوانين، مقررات، وساير اسناد حقوقی  ،)ميالدی ٢٠١٣( ١٣٩١سال  تا .٤
آن به مردم دسترسی و  ميگرددتمام سطوح توزيع در چاپ و به نهادهای دولتی  و در ويبسايت حکومت حفظ ومراقبت شده،

  . شداسرکشور فراهم خواهد تدرسر

اسناد  نادهبرای تسويد و پيش تمام ادارات حکومت و وزارت ها دارای ظرفيت بهتر فنی ،)ميالدی ٢٠١٣( ١٣٩١سال  تا .٥
   .غير تبعيض آميز خواهند شدمقرراتی تقنينی و 

  انکشاف اقتصادی و اجتماعی : رکن سوم

تحت رهبری سکتور خصوصی، بهبود شاخص های  انکشاف مداوم وپايدار از طريق اقتصاد بازار تأمينکاهش فقر، : هدف بلند
   )جی .دی .ام( سال  پانزدهانکشاف بشری، و پيشرفت قابل مالحظه در جهت نيل به اهداف انکشافی افغانستان در 

ميتواند توسعۀ اقتصادی اقتصاد بازار تحت رهبری سکتور خصوصی که  ه در نهايت باعث ايجاد سيستمک یسياست هايحکومت به 
استراتيژی انکشاف ملی افغانستان، ابتکار کليدی کاهش فقر چارچوب در  .متعهد می باشد کند تأمينقابل مالحظه و پايدار را 

 دانسته استهمچنان، دولت . يش اشتغال وعوايد خواهد بودمثمر افزا ۀوسيلحمايت از سکتور خصوصی به عنوان يک  ،حکومت
ريق پاليسی های شفاف و پايدار از هدف قرار دهند و اينکار از طرا  جامعه های  هگرومنابع بايد فقير ترين و آسيب پذير ترين که 

 ۀعرضهمچنان به تالشش برای ينسو، حکومت ه اب) ميالدی ٢٠٠٢( ١٣٨١ از سال .ممکن ميگردد نظر مالی در زمينۀ انتقال عايد
شاخص های  ۀمالحظمنظور بهبود قابل ه اين پاليسی ها ب تقويت. اولويت قائل شده است ،معارف به تمام افغان ها خدمات صحی و

  . انکشاف بشری در سرتاسر افغانستان ادامه خواهد يافت

  چالش ها  
مواجه می با محدوديت های متعدد  ما اما کشور ،افغانستان ميباشيمامروز شاهد سطح بلند رشد و توسعه در اقتصاد  با وجود اينکه

را اين محدوديت  های جدی ترين. تحقق يابداقتصادی طويل المدت و کاهش فقر ۀتوسعد تا نگی قرارگيره که بايد مورد رسيد ،باشد
نهادی، و فقدان فضای اقتصادی  بشری وظرفيت های ، سطح پائين انکشاف سرمايهعيت نا مساعد زيربناهابی ثباتی مداوم، وض

چالش . ی نمی باشدفتوسعه به تنهايی برای کاهش فقر و بهبود شاخص های انکشاف بشری کاهمچنان . تشکيل ميدهند مناسب
بايد اطمينان عمل نموده و همزمان با آن بالقوه اش ظرفيت های اقتصاد با تمام  آن اساسی در اين رکن ايجاد فضايی است که در

   .در حاشيه قرار نگيرندپذيرترين اعضای جامعه آسيب ردد که حاصل گ

  اهداف
  کاهش خواهد يافت؛  در صدسه  نهساال ،در روز زندگی می کننديک دالر  افراديکه با کمتر ازنسبت  .١
  کاهش خواهد يافت؛ در صدپنج  ساالنه ،برند رنج میافراديکه از گرسنگی نسبت  .٢
در  ٧٥و  در صد ٦٠لترتيب ابا) ميالدی ٢٠١٠( ١٣٨٩ سال تاران وپسران برای دخت کاتبدرم شموليت خالص ميزان .٣

  خواهد بود؛  صد
   افزايش خواهد يافت؛ در صد ٥٠ ،)ميالدی ٢٠١٠( ١٣٨٩ سال تامعلمان زن  تعداد .٤
  ؛ خواهند کردامتحان شايستگی را سپری ) ميالدی ٢٠١٠( ١٣٨٩ سال تامعلمين افغانستان  در صد ٧٠ .٥
  کاهش خواهد يافت؛  در صد ٢١) ميالدی ١٣/٢٠١٢( ١٣٩١ سال تا سال ٥ ينفال زير سناطميزان مرگ ومير  .٦
  کاهش خواهد يافت؛ در صد ٣٥، )ميالدی ١٣/٢٠١٢( ١٣٩١ تا سالمرگ ومير مادران  ميزان .٧
تحت پوشش ) ميالدی ٢٠١٠( ١٣٨٩ سال تا نفوس را در صد ٩٠توسعه خواهد يافت تا  خدمات صحی اساسی ۀمجموع .٨

  ؛ قرار دهد
کاهش به نصف ) ميالدی ٢٠٢٠( ١٤٠٠سالتا  دسترسی ندارند صحی و حفظ الصحهشاميدنی آآب نسبت افراديکه به  .٩

در سايرساحات  ده هاخانوا در صد ٣٠درکابل و  ده هاخانوا در صد ٥٠) ميالدی ١٣/٢٠١٢( ١٣٩١ سالتا : خواهد يافت
 در صد ٥٠دسترسی خواهند داشت و شاميدنی آآب  روستا ها به در صد ٩٠شهری به آب نل دسترسی خواهند داشت؛ 

   .لصحه دسترسی خواهند داشتا روستا ها به حفظ
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  اولويت ها

 خصوصی های مناسب برای رشد اقتصاد بازار تحت رهبری سکتور  هی مربوط به ايجاد زمينپاليسی ها
 صوصی شامل تصويب و توشيح قوانينبرای سکتور خايجاد چارچوب های حقوقی  )١( :از نددولت عبارت ا عمدۀسه اولويت 

حق طبع  ،هااستندرد  ،گی ها يندهانم ،قرارداد ها ،تجارتیوميانجيگری حکميت تجارتی  ،شراکت ،شرکت ها(تجارت  مربوط ۀعمد
 تعميل) ٣( ،مقرارتی برای حمايت از تطبيق قوانين متذکرهايجاد چارچوب ) ٢( ،)ثبت امتياز انحصاری وعالمات تجارتی  ،و نشر

اين مهم را در نظر خواهد داشت و اطمينان حاصل خواد کرد که اين قوانين و  دولت همچنان .مقرراتیچارچوب های حقوقی و 
راحتی در مورد ه طور عادالنه تطبيق ميشوند تا سرمايه گذاران بتوانند به مقررات با شرايط اجتماعی افغانستان مطابقت داشته و ب

 .بگيرند تصميم آيندهسرمايه گذاری در 

اقدامات  .سکتور خصوصی تقويت خواهد بخشيد ١برای رشد و انکشافهای خود پاليسی  دولت حاکميت اقتصادی را در چارچوب
داد و ت در ااصالحآوردن  در زمينۀو ميکانيزم های نهادی  مسئوليت هاوضاحت ) ١( :در اين زمينه شامل موارد ذيل ميباشند

تنظيم بهتر فعاليت  ادارۀ حمايت از سرمايه گذاری در افغانستان و سيستم حقوقی جهت ،نايعتقويت وزارت تجارت و ص) ٢( ،ستد
 تسهيل ،کيتلدر زمينۀ توضيح بهتر حق مشمول اقدامات ه ب ،بهبود دسترسی به زمين) ٣(و  ،و حل و فصل دعاوی تیتجارهای 

طرزالعمل های  تسهيل. به زمين از طريق اجاره تضمين امکان دسترسی دراز مدتو  کيتلمانتقال  به مربوط یطرزالعمل ها
ادامه خواهد يافت تا  )پرداخت هاو طی مراحل گمرکی  ،رزیفعاليت های بين الم ،جواز ،ثبت( تتجارعمده برای فعاليت های 

 .کاهش يابندهای مربوط به انجام معامالت  ههزين

اين امر شامل . های مهم کاری خود قرار داده استدولت خصوصی سازی و سهامی ساختن تصدی های دولتی را در اولويت 
که در  راتمام تصدی های دولتی  فهرستوزارت ماليه  .خواهد بود برشنا موسسۀ د افغانستان يتمؤثر سهامی سازی و افزايش

عادالنۀ تمام رقابت کننده گان در سکتور دسترسی  .ترتيب نموده است ،خصوصی و سهامی ميگردند آيندهظرف سه سال 
  .خصوصی از جانب نهاد های مربوطۀ دولتی حمايت خواهد شد

سياست های حامی متعهد به با در نظرداشت عوايد داخلی و نياز به حمايت توليدات داخلی توسط سکتور خصوصی، دولت 
ايکه الزم است تا صنايع رقابتی مشخص  .را باالی صادارت و واردات کاهش دهد، ميباشدماليات تجارتی  تجارت، که وضع

از طريق را  ها ساختار رژيم تعرفهتنظيم وزارت ماليه مسئوليت . افغانستان در آن دارای منفعت رقابتی ميباشد، تقويت گردند
با استفاده از مزايای  ،بهبود تجارت و ارتباطات تجاری با کشور های منطقه .عهده خواهد داشته جوانب ذيدخل ب مشوره با

يکی  ،در منطقه و اتخاذ پاليسی ها و طرزالعمل های تسهيل کننده و تقويت کنندۀ تجارت و ترانزيت استراتيژيک افغانستانت عيموق
اوسط زمان الزم برای  دوامدار کاهش و مقررات گمرکی مؤثردرست و  تطبيق ،در کوتاه مدت .ميباشد از اولويت های دولت
حصول به متعهد دولت  .الش های دولت را تشکيل خواهد دادمحراق ت ،یيبه معيار های منطقه  آنتا رسيدن  ،صادرات و واردات

  .ميباشدتجارت جهانی عضويت سازمان 

 خدمات مالیهنوز سطح  يکههرچند بوده؛در حال رشد  به طور سريع ،قرضه های کوچکشمول بانکداری و ه ب ،سيستم مالی
ايکه پاسخگوی نياز های  مالی سکتور قوی ايجاد يک .خدمات رسمی مالی دارند فقط يکتعداد کمی از مردم دسترسی به. پايين است
از ميان يتواند يکی از موانع عمده در زمينۀ افزايش ظرفيت توليد و افزايش عوايد داخلی توسط سکتور خصوصی را م کشور باشد

 .بردارد

 ار قانون سکتور مالیتصويب و تطبيق چهاز طريق دولت برای سکتور مالی عبارت از تقويت چارچوب قانونی  لويتونخستين ا
در سکتور دقيق و مناسب مقررات  تعميل و تقويت ؛قرار دارند در حال تعليق که )پولی اجاره و تعهدات ،رهن ،معامالت مصئون(

تشبثات اقتصادی کوچک و متوسط تشکيل  روستايی و مناطقبه خدمات مالی عرضۀ  افزايش رااولويت بعدی .بانکداری خواهد بود
در  .تطبيق خواهد کرد و پشتنی بانک راملی خصوصی سازی بانک  ها و در نهايت ساختار اصالح استراتيژيهایحکومت  .ميدهد

 را ايجاد نموده ، ديوان حل وفصل منازعات مالیرۀ معلومات مربوط به اعتبارات مالیاتالش خواهد کرد تا ادميان مدت، حکومت 
 .دنمايکليدی سکتور مالی تطبيق  اجزای منظور تشويق اينه و قانون مناسب بيمه را ب

  

                                                            

 ٢٠٠٧جون ( ١٣٨٦ارائه شده توسط دولت افغانستان در کنفرانس فراهم آوری زمينه های الزم برای رشد سکتور خصوصی، جوزای   ١
  )ميالدی
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  و منابع طبيعی ناهازيرب

زير  بخشدر  ،افغانستان هنوز هم در مقايسه با کشور های همسايه، اخير در پنج سال رشد سريع زيربنا ها و منابع طبيعیوجود  با
صنايع خصوصی  رشدزمينۀ در عمده منظم موانع سرک ها و عدم موجوديت برق نا مناسب وضعيت . بنا ها خيلی عقب مانده است

قرار خويش ف اهدارا منحيث اولويت کليدی ها زيربنا  ،همصارف عامهای دولت درزمينۀ پاليسی  .شمار ميرونده ب و تجارت
ادامه  عوايد و کاهش فقر رصت های شغلی،فافزايش  ،توليدات داخلی ،سرمايه گذاری خصوصی فعاليت ها در زمينۀ ميدهند تا

 .يابند

 انرژی 

به اين  .انکشاف دهات ميباشد وتقويت سکتور خصوصی  ،کاهش فقر امر سکتور انرژی يکی از نياز های کليدی در توسعۀ
به اساس سرمايه ن مئمطو  قابل پرداخت فراهم آوری انرژی :از است هدف استراتيژی انکشاف ملی افغانستان عبارتمنظور، 

ميان مدت برای انکشاف ملی  اهداف اساسی .در منابع انرژی افغانستانی دولت سرمايه گذاری و نظارت ،صوصیگذاری سکتور خ
در نقاط عمدۀ مسکونی غير سيسات أت در صد ٩٠ ،هارواه خان در صد ٦٥رسانيدن برق به حداقل ) ١: (شامل موارد ذيل ميباشد

مصارف از جانب استفاده کننده گان  در صد ٧٥پوشش حداقل ) ٢( ،ها در مناطق روستائیه وارخان در صد ٢٥شهری و حداقل 
 .قابل تجديدبرای انکشاف و استفاده از انرژی  الزم استراتيژی تخاذا )٣(و  ،شبکۀ ملی برق

خريداری برق از کشور توافقنامه های و به داشته افغانستان شديدًا از لحاظ ظرفيت توليد برق در سطح پائين قرار  ،در حال حاضر
) از طريق شبکه ها(تمامی نفوس کشور به برق دولتی  در صد ٢٠کمتر از امروز  ها، تخمين ه اساسب. متکی استهای همسايه 

پروژه های عمدۀ فقانۀ ؤمتطبيق  .و برای ساعات محدود ميباشد معييندسترسی داشته ولی آن هم به اساس نوبتی در روز های 
انرژی  نظر هنقطرا از ی نئمطمآيندۀ  ،گاز و روغنيات شبرغان ذخاير ،٢بی روس ،گلبهار ،باغ دره ،کنر ،مانند کوکچه يی،زيربنا

توسعۀ شبکۀ ملی برق از  )١( :دنذيل ميباشموارد ساير عناصر کليدی استراتيژی متذکره شامل . دخواهد کرفراهم برای افغانستان 
سب استيشن ها و ميتر  ،يع لين هاتوز ،يعنی(کليدی مناطق زيربنا ها در کابل و ديگر  افزايش ظرفيت و کيفيت طريق بازسازی و

افزايش دسترسی به خدمات انرژی ) ٢( ،سيستم های برق شرق و غرب و سيستم جنوب شرق ،توسعۀ سيستم برق شمال شرق ،)ها
ی در زمينه تفعاليت های تجار. و منابع توليد انرژی ،برق ديزلی ،انرژی آفتابی، منابع کوچک برق آبیروستائی از طريق تقويت 

منابع انرژی طرح فنی برای حصول اطمينان از جبران هزينه ها، پايداری و ايمنی معيار های و  متذکره تشويق گرديدههای 
 ،برشنا موسسهد  از طريق سهامی سازی کنونیفعاليت های  ميکانيزم جبران هزينه های بهبود ويت مؤثر افزايش) ٣( ،خواهند شد

 .انرژی مربوط جوانب ذيدخل از طريق کميسيون بين الوزارتی یفعاليت هاهنگی آهمو انسجام ازطريق  بهبود ادارۀ سکتور) ٤(و 
 

 استفاده از منابع داخلی واز طريق افزايش اسر کشور تبرق در سر بهن ئمطماز دسترسی بهتر و  نداستراتيژی عبارت ۀمتوقعنتايج 
توليد، توزيع و  را برای سرمايه گذاری خصوصی در الزمهای  دولت در سدد آن است تا زمينه .وارداتی منابع انرژیاستفاده از 

سرمايه  به توسعۀ برق از طريق وابسته ،دهات در و افزايش فرصت های شغلی و تشبثاتی کاهش فقر .نمايدفراهم فروش برق 
  .ميباشدو سکتور دولتی در شبکه های برق  سکتور خصوصی گذاری

 زراعت و انکشاف دهات

برای  ملی افغانستان برای زراعت و انکشاف دهات عبارت از جذب سرمايه گذاری سکتور خصوصیهدف استراتيژی انکشاف 
زراعت و  دولت يک برنامۀ منسجم .ميباشد ،ی به عنوان منبع با ارزش معيشتتزراعت به زارعت تجار یسيستم کنوناز ر يتغي

استراتيژی  .تطبيق خواهد نمود ،هم آوری معيشت بديلفرا) ٢(و  ،کاهش فقر) ١( :يعنیدو هدف وسيع تعقيب انکشاف دهات را با 
 ازکاهش فقر  که هدف عمدۀ آنرا ،آيندهتالش های برای  است یمشخص يک راهبرد بيانگر جامع سکتور زراعت و انکشاف دهات
با  .د بودذير ترين طبقات روستايی خواهلی روی حمايت از فقير ترين و آسيب پتمرکز ُک .طريق احيای اقتصاد تشکيل ميدهد

، توسعۀ سريع فعاليت های زراعتی برای جلوگيری يش تالش ها در زمينۀ ريشه کن سازی کشت کوکنار و اهميت اين تالش هاافزا
در زمينۀ فراهم آوری سرمايه گذاری  .الزمی است ،بيشتر از هر زمانی ديگر ،به پايين خط فقرزمين کم دهاقين  کشانيده شدناز 

  .ی از راه حل های کليدی در اين زمينه خواهد بودمنابع بديل معيشتی يک

شتر يازينرو ب .توانند دست آورده میه ب ،تنها حداقل هزينۀ الزم زندگی شان يا اندکی بيشتر از آنرا ،اکثر دهاقين از طريق زراعت
معيشت  تأمينبرای مواجه بوده و حتی در بعضی مواقع  ،ونيت معيشتیئبا عدم مص ،فاميل های که وابسته به زراعت هستند

ميزان آسيب پذيری کشور در مقابل حوادث طبيعی و کمبود مواد  ،در نتيجۀ اين عوامل. به گرفتن قرض روی ميآورند ،زندگی
 دهاتياندر نظر دارد که برای بهبود کيفيت زندگی برنامه های را  ،استراتيژی زراعت و انکشاف دهات. افزايش يافته است ،غذايی
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گردند؛ عوايد شان از طريق ايجاد فرصت های و خدمات اساسی فراهم  تأمين آنهاونيت غذايی ئا از اين طريق مصطراحی گرديده ت
عمده دسته بندی ء جز به دو مؤثرفعاليت ها به شکل . الخره در يک محيط سالم و ايمن زندگی کننداو ب ،شغلی مشروع افزايش يافته

 .ابتکار زون تجارت و انکشاف دهات) ٢( ،اتدهگستردۀ زراعت و انکشاف ) ١: (ديده اندگر

برنامۀ  :ند ازا عبارت ،د بودندهات خواه گستردۀ پانزده برنامۀ که وسيلۀ برای رسيدن به اهداف استراتيژی زراعت و انکشاف
، برنامۀ مالداری زراعت و انکشاف وسيع دهات ،ونيت غذائی، برنامۀ ملی انکشاف ساحویئهمبستگی ملی، برنامۀ ملی مص
برنامۀ  ،برنامۀ آبياری زراعت و انکشاف وسيع دهات ،برنامۀ آبرسانی و حفظ الصحۀ روستائی ،برنامۀ ملی دسترسی به روستا ها

سيستم تحقيق و  ،روستائی تشبثاتبرنامۀ  ،سيستم مراقبت، برنامۀ برق رسانی روستائی ،منابع ملی زراعت و انکشاف وسيع دهات
  .هاتۀ ددگستر دهات و برنامۀ ارتقای ظرفيت های زراعت و انکشاف گستردۀ عت و انکشافسيستم واکنش سريع زرا ،توسعه

 ترانسپورت

ايجاد يک شبکۀ است از  سکتور ترانسپورت کشور عبارت زمينۀهدف استراتيژيک استراتيژی انکشاف ملی افغانستان در
 .کند تأمين ،داخل و از خارج به داخل کشور و برعکس آنرا در  کاالهاافراد و ن ئمطم حمل و نقلکه  ،سپورتی ايمن و منسجمتران

کيلومتر  ٦٢٩٠ احيای ،)در مرکز و واليات(کيلومتر سرک درجه دوم  ٥٣٣احيای به  ،یبمنطقه  ه هایبا تکميل سيستم شاهرا
 ادارۀ .د شدداده خواه لويتوا دهاتدر  ،کاهش فقر و آسيب پذيری ،منحيث وسيلۀ کليدی معيشت دهاتسرک برای دسترسی به 

پالنگذاری شبکۀ سرک ها و تسهيل  ،مراقبت شبکۀ سرک هاحفظ و ،جهت بهبود کيفيت سرک های شهری ،شهریترانسپورت 
از پايدار بودن منابع  دولت سيستم فعاليت های وسيع حفظ و مراقبت را با حصول اطمينان. شدتقويت خواهد  ،خدمات ترانسپورتی

  .مودتطبيق خواهد ن ،مصارف آن تمويل
 

) ٢( ،جديد کابلی يهواميدان ) ١: (ذيل ميباشند موارد ، ساير ابتکارات عمده و دارای اولويت در سکتور ترانسپورت شاملهبرعالو
طرح پروژۀ ) ٤( ،جديد در سطح منطقهی يهواميدان های احداث ) ٣( ،مزارشريف و هرات ،قندهاری يهوابازسازی ميدان های 

انتقال  زمان الزم برایاين توافقات در امر کاهش  ،ی جديد با کشور های همسايه در زمينۀ ترانزيتتوافقنامه ها) ٥( ،راه آهن
از طريق همکاری افغانستان و کشور های همجوار آن  )ميالدی ٢٠١٠( ١٣٨٩در اخير سال. بين مرزها کمک خواهد کرد کاالها

به ی روی دست اند تا يدر حال حاضر برنامه ها .خواهند داد ترانزيت اجناس را کاهشزمان الزم برای  ،در زمينۀ ادارۀ مرزها
با معيار ها و شرايط  ،لی کابل و ديگر ميدان های هوايی عمده و ادارات مربوط هوانوردی ملکیميدان هوايی بين الملکمک آن 

ادارۀ جديد سيس أت ين تالشا .مطابقت داده شوند اتحاديۀ بين المللی ترانسپورت هوايیسازمان بين المللی هوانوردی ملکی و 
  .گسترش ترانسپورت هوايی رقابتی را نيز در بر داردهوانوردی ملکی برای 

 معادن

 .کندعوايد دولت کمک افزايش رشد صادرات و همچنان  ،ناخالص داخلی يدتول افزايش بهخراج منابع طبيعی ستا کهانتظار ميرود 
) ٢( ،جذب سرمايه گذاری سکتور خصوصی) ١: (از عبارتندسکتور معادن ۀ زميناهداف استراتيژی انکشاف ملی افغانستان در 

اين مهم . حصول اطمينان از سروی و ثبت درست منابع جيولوژيکی کشور) ٣(و  ،انکشاف پايدار منابع منرال ها ترويجتنظيم و 
ج معادن را حمايت و تشويق سرمايه گذاری سکتور خصوصی در زمينۀ کشف و استخراکه ی از طريق ايجاد مقررات و قوانين

امضای توافقنامۀ بزرگترين های چشمگير و سريع در سکتور معادن عبارت است از  مؤفقيتيکی از  .امکان پذير خواهد شد ،کنند
  .ميليارد دالر ٢.٨ش رزاينک به يعنی امضای قرارداد معدن مس ع ،شورسرمايه گذاری خارجی در ک

ايجاد  )٢(، افزايش بازدهی مالی استخراج معادن) ١: (ويت های سکتور معادن انجام خواهد دادعنوان اولبه دولت اقدامات ذيل را 
حمايت از سرمايه گذاری در سکتور معادن از طريق نهايی سازی و  )٣( ،و دارای ظرفيت های الزمشفاف سيستم مديريتی يک 

در جهت اتخاذ يک استراتيژی مناسب برای استفادۀ کشور محاسبۀ دقيق منابع منرال های ) ٤(و  ،ين و مقررات مختلفتطبيق قوان
باعث افزايش سرمايه  ،در زمينۀ جلب اعتماد سرمايه گذاران به قوانين و مقررات کشور مؤفقيت .دراز مدت و پايدار از اين منابع

  .گذاری در سکتور معادن و ديگر سکتور ها خواهد شد

 ادارۀ منابع آب

و ميان  مدت در کوتاه ،آبع بمنامنابع آب و ادارۀ حوزه های دريائی را جهت پالنگذاری و انکشاف دولت شيوه های منسجم ادارۀ 
 طوريکه ،اداره و انکشاف منابع آب در کشور عبارت است از هدف استراتيژی انکشاف ملی افغانستان. تطبيق خواهد کرد ،مدت

منابع کافی و  ،يابد دبهبوده گی تمام افغانها نکيفيت ز ،عمل آيده ب پايدار در انکشاف اقتصادی و اجتماعی افزايش ،فقر کاهش يابد
 .دحفظ شو آيندهآب برای نسل های 
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ميليون  ٣.٦، تقريبًا )ميالدی ١٩٧٠( ١٣٥٠ در سالهای. مصرف آب را تشکيل ميدهد در صد ٩٥آبياری زمين های زراعتی 
هکتار  ١.٣ولی در حال حاضر صرف در حدود . شدند کشت می ،تانبا استقاده از شيوه های مختلف آبياری در افغانسهکتار زمين 

و متباقی به شيوه  طراحی شدۀ مهندسی آبياری شدهسيستم های توسط ن آ در صد ده فقطکه از جمله  ،زمين تحت آبياری قرار دارد
ميليون  ٨.٣ ۀجملاز . ديباشنمخيز می سه برابر حاصلنسبت به زمين های لل ،ی آبياری شدهزمين ها .دونبياری ميشنتی آُسهای 

سيستم  ۀادار. قابليت آبياری را دارا می باشند ،لقوهاصورت باه ميليون هکتار آن ب ٥.٨هکتار زمين قابل زرع در افغانستان، 
سرمايه گذاری قابل مالحظه در جهت احيای مجدد سيستم های . يکی از اولويت های دولت افغانستان را تشکيل ميدهد ،آبياری
ولی کارهای ناچيزی در خصوص جلب سرمايه گذاری جديد به منظور  ،صورت گرفته است ،ری تخريب شده ويا از کار افتادهآبيا

گمبيری و  ،مانند کوکچه ،انکشاف بند های آب ،دولت های اساسی ترين اولويت يکی از .شده اند يت مصرف آب انجاممؤثرافزايش 
 .کامه ميباشد

در راستای افزايش توليدات منحيث يک اولويت دارای اهميت باقی مانده و  ،و موجود آبياری تیناحيای مجدد ساختار های ُس
در دسترسی به خدمات  کمبود های وسيعجهت رفع  .دشواقع خواهد  مؤثر ،در ميان خانواده های روستائی ،زراعتی و کاهش فقر

دراز  مدت تا در ميان .اولويت خاص خواهد داد ،لصحهپروژۀ آبرسانی و حفظ ا راه اندازیدولت به  ،آبرسانی و حفظ الصحه
 .زمين های زراعتی اعمار خواهد کرداحيای و بند های جديد را جهت  دولت سروی هايدرولوژيکی را تکميل نموده ،مدت

  معلوماتی و ارتباطی یتكنالوژ

به خدمات  کشور در صد ٨٠زن متوادسترسي  گسترش از است هدف استراتيژيک استراتيژی انکشاف ملی افغانستان عبارت
عبارت از  ،اولويت های سکتور تکنالوژی معلوماتی و ارتباطات ).ميالدی ٢٠١٠( ١٣٨٩تکنالوژی معلوماتی و ارتباطات تا سال 

. خواهند بود همراه،فون های يتکميل پروژه های فايبر نوری و شبکۀ کيبل مسی برای گسترش دسترسی سريع به معلومات و تل
 ،تشويق سرمايه گذاری خصوصی و برای ايجاد زمينه های انکشافی در سکتور ،ون تکنالوژی معلوماتی و ارتباطاتتطبيق قان

نمود لوژی معلوماتی تالش خواهد وزارت مخابرات و تکنا ، از طريقشورای تکنالوژی معلوماتی و ارتباطات. الزمی خواهد بود
ظرفيت دولت را  ،(e-government)ختن دولت به سيستم عصری کمپيوتر منسلک سا سویه ب الزم اقدامات پيگيریتا از طريق 

انتظار ميرود که سکتور خصوصی سرمايه گذاری . و فساد اداری را کاهش دهدبهبود بخشيده اری را د، کيفيت حکومتدادهافزايش 
   .های بيشتری را در اين عرصه انجام دهد

  انکشاف شهری

انکشاف  یپالنهاتهيۀ در روند . داردنی در خصوص بازسازی کشور اهميت بسزای روند سريع رشد شهر نشي مؤثرمديريت 
هدف استراتيژی انکشاف ملی . اندطرح گرديده  ،واليتی استراتيژی انکشاف ملی افغانستان، هشت پالن انکشاف شهری عمده

رشد اقتصادی پايدار از طريق تطبيق همزمان با  ،به خدمات بهتر و سر پناه قابل استطاعت افزايش دسترسیهمانا  ،افغانستان
: نتايج اين تالش ها چنين خواهند بود. ميگردد یکه شامل پاليسی ملی زمين و پالنهای انکشاف شهر ،می باشد ملی شهری ۀبرنام

بهتر نهادی و نظارت از شاخص هنگی آهم) ٢(انکشاف شهری و عرضه خدمات؛  ۀادارتقويت ظرفيت شاروالی ها به منظور ) ١(
مناطق  در صد ٥٠رسمی سازی تدريجی ) ٤(افزايش دسترسی به خدمات اساسی برای شهر نشينان؛ ) ٣(ی کليدی شهری؛ ها

شمول شهرک جديد ده سبز ه بهبود خدمات و تسهيالت عامه و همچنان انکشاف ساحات جديد شهری ب )٥(؛ مسکونی غير رسمی
 در صد ٣٠افزايش در بخش های خانه سازی و  در صد ٥٠عت با سرپناه قابل استطادسترسی به افزايش )٦( در شمال کابل؛

منابع مالی مناسب از نظر ، توأم با دسترسی به ييکه برای داد و ستد و مارکيتها اختصاص داده ميشوندافزايش در زمين ها
 . بهبود محيط زيست شهری با ساحات سرسبز و فضای باز) ٧(؛ اقتصادی

آن که بتوان از طريق  ،مالياتی و جبران هزينه استسيستم های ايجاد  ،وجود داردشهرها ريع چالش عمدۀ که در برابر انکشاف س
 زمينۀ سکتور خصوصی درفرصت ها برای اين امر باعث افزايش  .پرداخت مؤثرطور ه مصارف خدمات دولتی شهری را ب

برای جلوگيری از . خواهد شدروندان فقير به هدف کمک به شهشهری با تمويل اندک از جانب سکتور دولتی  خدماتفراهم آوری 
  . جديد تقويت خواهد شد های، ظرفيت تقسيم بندی زون ها و ادارۀ پالنگذاری شهرپالن ناشده و غير رسمی یافزايش مناطق شهر

  معارف

، دولت در ينسوه اب) ميالدی ٢٠٠٢( ١٣٨١ از سال. دناز آموزش و پرورش بهتر برخوردار باشاتباع کشور تا  ميخواهددولت  
 فراهم سازی زمينه های برایبه شمول  ،در اين عرصه ینهائنموده و بخاطر نيل به اهداف  گسترده یسكتور معارف سرمايه گذار

دست مزيد  یفقيت هاؤمبه  ،ی توانمند، آاهش بی سوادی و ايجاد نيروي آاربرخوردار گردند تعليم و تربيه سالم تا ازاطفال آشور 
انکشاف ملی افغانستان مچنان به دستيابی به اهداف انکشافی افغانستان متعهد بوده، و هدف اساسی استراتيژی دولت ه. يافته است

 . در زمينۀ معارف اينست که به دولت در جهت رسيدن به اين اهداف کمک کند
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معارف بخاطر جذب شمار  ظرفيت سيستم ۀتوسعبهبود آيفيت معارف،  ،ددر ميزان سوا قابل مالحظه افزايشيک دولت ميخواهد تا 
و گسترش ظرفيت و بهبود آيفيت  یعالبه معارف، بهبود فرصت ها و آيفيت تعليمات  یهمگان یدسترس ،بيشتر شاگردان

  .رونما گردد ،و ارتقاي مهارت ها یعالتحصيالت 

 زمانیان در دورۀ منحيث يک اولويت اساسی دولت افغانست ،فراهم آوری تعليمات اساسی و کاهش سطح بی سوادی در کشور
دولت متعهد است تا برنامه های دارای اولويت و تصويب شده در پالن ملی . باقی خواهد ماند ،استراتيژی انکشاف ملی افغانستان

ميزان  در صد ٦٠به هدف (عمومی تعليمات ) ١: (دنشامل موارد ذيل ميباشاين برنامه ها  .تطبيق نمايد ،استراتيژيک معارف را
بازسازی و ) ٣( ،شرايط کاری معلمينبهبود تربيۀ معلم و ) ٢( ،)ميزان شمول پسران در مکاتب در صد ٧٥ان و شموليت دختر

 ،تعليمات اسالمی) ٦( ،سواد آموزی و تعليمات غيررسمی) ٥( ،بهبود نصاب تعليمی و مواد درسی) ٤( ،انکشاف زيربنای معارف
  .اصالح و توسعۀ ادارۀ معارف) ٧(

خدمات  ۀعرض یبرااز بهبود آيفيت و مديريت معارف از طريق انتقال مسووليت به مقامات محلي  است تعبار یبعداولويت 
و آار و امور  یعالوزارت های معارف، تحصيالت  یاستراتيژيك یپالنگذارو در عين زمان تقويت نظارت و ظرفيت  یتعليم

 یهاو برنامه  ه يیعبارت از فراهم ساختن تعليمات حرف ه يیحرفتعليمات  بخشاولويت اساسي در . ی، شهدأ و معلوليناجتماع
و  یآموزش یملو تطبيق ظرفيت در بورد  یهنگآهماز طريق بهبود  ،با در نظر داشت نياز های بازار کار ،مهارت ها توسعۀ

 .باشد یم ه يیتعليمات حرف

   فرهنگ و رسانه ها

به زنان و مردان در اعم رسانه های آزاد، مستقل و قابل دسترس  حمايت از گسترش مداوم) ١( :از است ديدگاه اين سکتورعبارت
  .فرهنگی های حمايت از خالقيت) ٣(حفظ و نگهداشت ميراث های فرهنگی افغانستان؛ و ) ٢( ،سراسر کشور

 ظت از مناطقحفاو  أاحي ،ثبت نا شده یتاريخ یهاو يادگار ساحات دارای ارزش باستان شناسی تثبيت   :عبارت اند از اهداف عمده
تالش بخاطر حصول و  ۀادامدر سراسر آشور،  های آزاد رسانه ۀتوسع حمايت ازبرای  ها قانون جديد رسانهطرح آسيب پذير، 

 . یالمللمسروقه از طريق روابط متقابل بين  یهنرآثار  یبازياب

  صحت و تغذيه

شاخص های صحت در افغانستان در پايين . رنج ميبرند مردم افغانستان از وضعيت نا مساعد صحی ،تمام معيار ها در مقايسه با
حد اوسط . نابسامان است ،منطقه نسبت به هر کشور ديگر ،ترين سطح نسبت به شاخص های جهانی قرار داشته و وضعيت صحی

شدت در ه ب و اطفال زير سن پنج سال بسيار باال بوده و سوء تغديهنوزادان ميزان مرگ و مير مادران،  بوده،طول عمر پايين 
  . کشور شيوع دارد

 ،صحی دارای اولويت از طريق پوشش همگانی مجموعۀ خدمات صحی اساسیل ئمساسکتور صحت اينست که به عمدۀ اولويت 
دولت به تطبيق مجموعۀ خدمات صحی اوليه ادامه داده و مراجع ارتباطی ايراکه مريضان را به مراکز صحی . کندگی رسيده 

و  رهنمای خانوادهطور مشخص، دولت خدمات صحت مادران را در عرصه های ه ب. تقويت مينمايد ،نندخدمات اوليه وصل ميک
نا مطلوب آنها باالی ثيرات أتمربوط به مادران؛ بهبود وضعيت تغذيۀ مادارن و اطفال؛ کنترول امراض ساری با توجه به  لئمسا

دولت يک برنامۀ جامع انکشاف  ،ت مشخص در سکتور صحتبرای حمايت از اين اقداما. تقويت مينمايد ،وضعيت صحی مردم
طراحی شده تا سيستم ملی صحی را در جهت کاهش عدم  آناين برنامه برای . در نظر گرفته است ،نهادی را برای خدمات صحی

  . اداره و نظارت نمايد ،يت و کيفيت خدمات صحیمؤثرمساوات، افزايش 

در  ،آينده پانزده سال افغانستان درتوافقنامۀ افغانستان و اهداف انکشافی  در چارچوباهداف استراتيژی انکشاف ملی افغانستان 
. جی. دی. ، در راستای برآورده شدن اهداف ام)ميالدی ٢٠١٠( ١٣٨٩تا پايان سال : شامل موارد ذيل ميباشند ،سکتور صحت

ميزان  )ب( ،نفوس را احتوا نمايد در صد ٩٠مجموعۀ خدمات اساسی صحی انکشاف خواهد يافت تا حد اقل ) الف( :افغانستان
سال در مقابل امراض قابل وقايه توسط  ٥تمام کودکان کمتر از ) ج( و ،کاهش خواهد يافت در صد ١٥مرگ و مير مادران 

کاهش در  در صد ٥٠) د( ،کاهش خواهد يافت در صد ٢٠ونيت حاصل خواهند کرد و ميزان مرگ و مير اين اطفال ئواکسين مص
هجری   ١٤٠٠تا  ١٣٨٢و کاهش آن تا يک سوم سال  ١٣٩٤و  ١٣٨٢سال بين سال های  ٥ن مرگ و مير اطفال زير سن ميزا

 ،ی در آندر صد ٢٥و کاهش ديگر  ١٣٩٤ و ١٣٨١کاهش در ميزان مرگ و مير مادران بين سال های  در صد ٥٠) هـ( شمسی،
جلوگيری و کاهش واقعات مالريا و ديگر ) ز(، ١٤٠٠سال  جلوگيری از گسترش ايدز تا) و(، ١٤٠٠تا  ١٣٨١نسبت به سال 

   .١٤٠٠امراض عمده تا سال 
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  ونيت اجتماعیئمص

نشان دهندۀ ميزان بلند فقر و آسيب پذيری افغانستان در  ،عمل آمده استه معلوماتيکه در نتيجۀ سروی خانواده های افغانستان ب
 فقرزدايیرشد اقتصادی قوی يکی از شرايط . ميباشد ،تن قيمت مواد غذايیاز جمله بلند رف ،مقابل فقر و تحوالت ناگهانی مصرف

را در زمينۀ عوايد اتخاذ ی يدولت سياست ها ،مؤثربرای دستيابی به رشد اقتصادی . تنهايی کافی باشده است ولی اين امر نميتواند ب
را جامعه، فقير ترين و آسيب پذير ترين اقشار  ،ستاننن و ارزشهای اسالمی افغانميکند که از نظر مالی پايدار بوده و به اساس ُس

  . هدف قرار دهند

 دربدولت به پيش. يکی از عناصر مهم کاهش فقر ميباشند ،ونيت های اجتماعیئاقدامات هدفمند و پايدار از نظر مالی در زمينۀ مص
؛ اختصاص منابع کافی به جامعهترين اقشار  سياست های پايدار در زمينۀ عوايد از طريق اصالحات و برنامه های متمرکز بر فقير

مانند  انههدفمندنااز ميان برداشتن سبسايدی های  ؛مؤثر یهای حمايتفقير ترين ساحات از طريق برنامه های ملی و برنامه 
اندازی  مديريتی و پالنگذاری وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولين در جهت راه هایسبسايدی های انرژی؛ افزايش ظرفيت

  .متعهد است ونيت های اجتماعیئبرنامه های منسجم در زمينه های اشتغال زايی و مص

 ،ی که از ناحيۀ حوادث طبيعی، نا امنی، و بازگشت از مهاجرت متضرر شده انديدولت کمک های انسان دوستانه را برای افغانها
دورۀ زمانی استراتيژی انکشاف ملی پنج سال آينده يا در  در ،ندنميليون مهاجر ديگر ميتوا ٢.٥در حدود . انجام خواهد داد

قابل  مداخلۀظرفيت جذب اين تعداد زياد عودت کننده تا هنوز موجود نيست و در اين راستا به . به کشور باز گردند ،افغانستان
وزارت مهارجرين و عودت . يدآعمل ه ير مسير منابع و دارايی های محدود جلوگيری بيمالحظۀ بين المللی نياز از است تا از تغ

هنگ آهم ،برنامه های حمايت از مهاجرين و عودت کننده گان را که از طريق وزارت های ديگر تطبيق ميشوند ،کننده گان
دولت را در هنگام حوادث آماده گی های  دوستانه و همچنيناقدامات بشر و  ،زه با حوادث طبيعی افغانستانرادارۀ مبا. ميسازد
  . جم خواهد ساختمنس ،طبيعی

 مشترکل ئمسا
اقدامات منسجم در تمام ارکان و  هزمين اين که در ،استراتيژی انکشاف ملی افغانستان را حمايت ميکنند ،مسئلۀ مشترک حياتی شش

يق به طور مشترک چالش های جدی را متوجه تطبو با هم ارتباط متقابل داشته ل ئمسااين . الزمی اند ی استراتيژی ملی،سکتور ها
دولت به انجام اقدامات قاطع برای . موفقانۀ استراتيژی انکشاف ملی افغانستان و دستيابی به اهداف انکشافی پانزده ساله ميسازند

  .جامعۀ بين المللی متعهد ميباشد مبارزه با اين چالش ها به کمک و همکاری

 مبارزه با مواد مخدر
ی را برای محو صنعت مواد مخدر که تهديدات جدی را يتان اينست که استراتيژانسيکی از اهداف عمدۀ استراتيژی انکشاف ملی افغ

 زمين های تحت کشت کوکنار را تا سالکه دولت به اين امر متعهد است . دبنا نه ،دور، منطقه و فرا تر از آن ميسازمتوجه کش
 ١٣٨٧سال  الن دولت برایپ. به نصف کاهش دهد) ميالدی ٠٨/٢٠٠٧( ١٣٨٦ نسبت به سال) ميالدی ١٣/٢٠١٢( ١٣٩١

 . هکتار زمين تحت کشت کوکنار ميباشد ٥٠٠٠٠شامل از بين بردن ) ميالدی ٠٩/٢٠٠٨(

مخالف  ،ثبات کشور تأميندولت در زمينۀ کسب مشروعيت و ورد آدستبا هرنوع  ،آنهايی که در صنعت مواد مخدر دست دارند
استراتيژی ملی کنترول مواد . ه و باعث افزايش فساد اداری ميگردندفعاليت های تروريستی را تمويل نمود ،اين اشخاص. هستند
اين استراتيژی شامل هشت رکن وابسته به يکديگر بوده که . واکنش عمدۀ دولت در رابطه به مبارزه با مواد مخدر است ،مخدر

معيشت ) ١(: دگی ميکنندرسي اين ارکان به موارد ذيل. نندتالش های کاهش توليد، قاچاق و مصرف مواد مخدر را رهبری ميک
کاهش ) ٧( محو،) ٦( ،عدالت جنايی) ٥( تطبيق قوانين مربوط به مواد مخدر،) ٤( کمپاين معلوماتی،) ٣( ،ايجاد نهاد ها) ٢( بديل،

در ميعاد  ،استراتيژی ملی کنترول مواد مخدر. یيهمکاری های منطقه ) ٨( تقاضا به مواد مخدر و درمان معتادين مواد مخدر،
  . همواره بازبينی و غنی تر خواهد شد ،زمانی تعيين شدۀ استراتيژی انکشاف ملی افغانستان

در سطح يکی از عناصر کليدی استراتيژی ملی کنترول مواد مخدر عبارت است از راه اندازی فعاليت های مبارزه با مواد مخدر 
ادارۀ مستقل ارگان نده را در اين روند به عهده خواد داشت، در حاليکه وزارت مبارزه با مواد مخدر نقش رهبری کن. ات کشوروالي

در پالنگذاری و تطبيق فعاليت  يندهاطور فزه و انکشاف دهات، شورا های انکشافی واليتی و واليان نيز ب أاحيهای محلی، وزارت 
به واليان مشوق های  ستفاده از آنبا ا اينست که در اين شيوهاصلی  از نکاتيکی . گرفتسهم خواهند  ،مبارزه با مواد مخدرهای 

 مؤفقيتبررسی ميزان الزم برای انجام فعاليت های مبارزه با مواد مخدر فراهم گرديده و عملکرد شان در اين عرصه از طريق 
 . رديمورد ارزيابی قرار ميگ ،های شان
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 ،برنامه های بديل معيشتيت مؤثرافزايش اولويت های ديگر در عرصۀ مبارزه با مواد مخدر عبارت از اتخاذ اقدمات الزم برای 
به  ،و اصالحات در صندوق وجهی مبارزه با مواد مخدر تطبيق اين برنامه ها از طريق هدف قرار دادن مراجع تمويل، اداره و

  .، ميباشديت اين صندوق وجهیمؤثرو افزايش  ،افغانها در ادارۀ آننقش  هدف افزايش

 مبارزه با فساد اداری
هدف نهايی استراتيژی مبارزه با فساد اداری . فرا راه انکشاف و حکومتداری سالم تلقی ميگردد ۀعمديکی از موانع فساد اداری 

انکشاف ايجاد يک ادارۀ سالم عامه که با پاک نفسی و حسابدهی درجهت ايجاد زمينۀ های مناسب برای  :عبارت است ازدولت 
 مؤثرفی در تصميم گيری های سياسی، ادارۀ درست منابع عامه، عرضۀ خدمات طر با حفظ بیاقتصادی و اجتماعی مطابق قانون، 

  . مشارکت نهاد های جامعۀ مدنی و سکتور خصوصی عمل کندو 

در ملموس در عرصۀ راه اندازی اصالحات بر دستيابی به پيشرفت های  ،رد دولت برای مبارزه با مواد مخدراستراتيژی و راهُب
طور ه ب. متمرکز است ،اتخاذ اقدامات تطبيقی مربوط به استراتيژی مبارزه با مواد مخدريی و ادارات دولتی و سيستم قضا

تعديل و تنفيذ قوانين و طرزالعمل های الزم برای جلوگيری ) ١(: مشخص، دولت ميکوشد تا اقدامات ذيل را در زمينه انجام دهد
) ٣(ه باعث ايجاد فرصت ها برای فساد اداری ميگردد؛ اصالحات در ساختار مغلق سازمانی ک) ٢(فرصت های فساد اداری؛ 

گی؛ ه برکناری کارمندان آغشته با فساد اداری و تطبيق روند استخدام به اساس لياقت و شايست) ٤(تسهيل طرزالعمل های اداری؛ 
ر نظر گرفتن معاش و د) ٦( اداری؛ ول ئمساو افزايش کنترول دادوستد های مالی و اصالح و تقويت طرزالعمل های تفتيش ) ٥(

 . کافی برای کارمندان دولتامتيازات 

يت آنها مؤثرو ارزيابی مختلف، تقويت ل ئوساکار گيری ه با ب ،دولت به اين امر واقف است که استفاده از شيوۀ متعادل و منظم
 ،ن سطح آگاهی های عامهقضايی و بلند بردجلوگيری، کشف و تعقيب عدلی و . يکی از الزمه های مبارزه با فساد اداری است

دولت اطمينان حاصل خواهد کرد که تمام نهاد ها، سيستم ها، و روند های دخيل در امر عرضۀ . استندعناصر اين استراتيژی 
افزايش اقدامات الزم برای . کاهش مييابدبه حداقل  ،طوری عمل مينمايند که آسيب پذيری در مقابل فساد اداری در آنها ،خدمات

نيز طراحی  ،شورای ملی، رسانه ها و جامعۀ مدنی :مانند ،حسابدهی حکومت در ارتباط به نهاد های جدا از حکومتشفافيت و 
 . خواهند شد

  ارتقای ظرفيت ها
. وجود دارند ،در زمينۀ تطبيق استراتيژی انکشاف ملی افغانستانکه ستند اموانعی  ۀجملاز  ،کمبود ظرفيت های انسانی و نهادی

در زمينۀ دستيابی به نتايج  مؤفقيتعدم يت اقدامات، و مؤثر، عدم هدر رفتن و عدم استفادۀ الزم از منابعدود باعث ظرفيت های مح
ايجاد خواد کرد، اما در موارد ای ظرفيت ها در سکتور عامه ميکانيزم های نهادی الزم را برای ارتقدولت . ميگردد ،مطلوب
بورد ملی : مانند ،صوصی را نيز قادر خواهند ساخت تا از مزايای اين ميکانيزمسکتور ختی نهاد ها و اقدامات حماي ،مناسب

 ۀمثابخواهد بود، که به  هانزد کميسيون بين الوزارتی انکشاف ظرفيت عمده و نهادیمسئوليت  .استفاده نمايند ؛تعليمات مسلکی
 ،هاکميسيون بين الوزارتی انکشاف ظرفيت. دخدمت خواهد کر ،هم برای دولت و هم برای تمويل کننده ها ،مرجع واحد گزارش

از روندهای  ؛خواهد کرد تأمينو جريان های مساعدت ها را  هات مالیوجو مؤثرمنظور مديريت ه رويکرد منسجمی را ب
 فزاينده؛طور ه ب ،موقعه ب :به نياز های انکشاف ظرفيت تاجلوگيری کرده و اطمينان حاصل خواهد کرد  مضاعف در اين جريان 

  . گی صورت گيرده رسيد ،شکل پايداره لی بو

 ۀاداراصالحات  ۀپروسمنظور ارتقای ظرفيت نهاد ها و کارمندان سکتور عامه، در زمينه ه باالی يک پروگرام جامع ب حکومت
ی طرح جامع آموزش ها و ارتقاشامل  ،استراتيژی انکشاف ملی افغانستان در اولويت های انکشاف ظرفيت. کار می کند ،عامه

 منظور تضمينه مرکز آموزش ملی خدمات ملکی؛ مديريت مساعدت های فنی بين المللی بسيس أتمهارتها برای مامورين ملکی؛ 
  .دنظرفيت قصير المدت از طريق پروگرام ظرفيت مديريتی؛ می باشارتقای انتقال سريع و مداوم مهارت ها و تجارب؛ 

  )جندر(اجتماعی  حقوقتساوی 
افغانی می  ۀجامعتاريخی زنان در  هایمحروميترفع از  است اهداف کلی انکشافی افغانستان عبارت فقيتمؤيک پيش شرط مهم 

جائيکه زنان و مردان از امنيت، حقوق و فرصت های مساوی در  ،داشتن ملتی است صلح دوست و مترقی ،ديدگاه حکومت. باشد
طوريکه  ،زنانبرنامه های توسعه يی برای از قبيل  ،يت هايشحکومت برای تحقق مکلف. تمام عرصه های زندگی برخوردار باشند

. يافته است، متعهد می باشدتسجيل افغانستان، و ميثاق های بين المللی  ۀ، توافقنامپانزده سالهدر قانون اساسی، اهداف انکشافی 
فراهم می کند تا به  ،م سکتور هادر تما ،جندرمسئلۀ  ۀجانبچارچوبی را برای ادغام همه  ،استراتيژی انکشاف ملی افغانستان

تطبيق استراتيژی . گی شوده رسيدنان آاقتصادی، و دسترسی به فرصتهای انکشافی -وضعيت زنان در جامعه، شرايط اجتماعی
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رهبری کننده در  ۀاداروزارت زنان منحيث .  مسووليت همه دواير دولتی در سطح ملی و واليتی ميباشد،تساوی جنسيت اجتماعی
  . بيشتر تقويت خواهد يافت، و نظارت کنندهکنندههنگ آهممنظور ايفای نقش ه  ب،پيشرفت زنانراستای 

  محيط زيست
دولت در  ۀعمدهدف . محيط زيست يک مسئله مشترک است که از چارچوب اجتماعی و انکشاف اقتصادی کشور حمايت مينمايد

 تأمينونيت و بهبود محيط زيست کشور ئاز طريق نگهداری، مصرابطه به محيط زيست اين است تا کيفيت زندگی را برای افغانها 
 دولت ،منحيث يک اولويت عمده. کرده ميتواند از انکشاف پايدار کنونی استفاده آيندهنمايد و همچنان اطمينان حاصل گردد که نسل 

 ظرفيت وزارتخانه های ،و در ضمن ،ونظارتیهنگی آهمملی حفظ محيط زيست را جهت اجرای وظايف انتظامی،  ۀادارظرفيت 
ثيرات أتاولويت ديگر کوتاه مدت اين است تا ارزيابی .  تقويت ميبخشد،گی بيشتر به طرح برنامه هاه منظور رسيده  را بذيربط

که از روند نظارت محيط  ،ذيربطملی حفظ محيط زيست و وزارتخانه های  ۀادارمشترًک از سوی ، به صورت سيستم محيط زيست
  .عملی گردد ،وردآهای انکشافی بررسی به عمل می زيست و پروژه 

  یيمنطقه همکاری های 
 که آسيای مرکزی و جنوبی را باهم وصل مينمايد و نيز راه تجارتی را برای ،افغانستان در يک موقعيت استراتيژيک قرار دارد

 ،عمده باالی منطقه داردثيرات أتد امنيتی که اکنون افغانستان نيز با تهدي. چين و شرق دور با شرق ميانه و اروپا مهيا ساخته است
  .گی صورت گيرده به آن رسيدی ه يمنطقروبرو است و فقط ميتواند از طريق همکاری های گسترده 

ل ميان آسيای مرکزی و جنوبی، شرق ميانه و شرق ُپيک  منحيث ،فرصت ها از اين موقعيت استراتيژيک ه سازی و ايجادزمين
 هایاولويت. کمک مينمايد و نيز ميزان سرمايه گذاری و تجارت را افزايش ميدهده منطق ايجاد ثبات و رفاه ، دراستفاده گردددور 
 سرمايه و ترانسپورت ترانزيت، تسهيل هدف به یي منطقه و دوجانبه های توافقنامه و ابتکارات در) ١( :دولت اين است تا ۀعمد

اتخاذ تدابير جامع جهت بهره برداری از امکانات و ) ٢ (، گرددتقويت انافغانست رهبری و مشارکت و درمنطقه افزايش گذاری
در ی ه يمنطقهمکاری های ) ٤( و ،تسهيالت برای عودت کننده گان و مهاجرين ۀزمينفراهم آوری ) ٣(، منابع برق آبی کشور

.  تحت پوشش قرار دهدرا ،شوردر ک  قاچاق اسلحه و مواد مخدر: مانند،منظور جلوگيری از جرايم سرحدیه ادارات سرحدی ب
 اهداف خود را در رابطه به ،به ويژه پاکستان ه،منطق کشورهایکه بدون مساعدت های نزديک  دانسته استدولت اين موضوع را 

  . سازدبهبود امنيت نمی تواند برآورده 

  چارچوب اقتصاد بزرگ  .و 

 رشد بهتر زمينۀدرتالش ها . يجاد اشتغال و کاريابی ميباشد يک نيروی عمده برای کاهش فقر و ا،ت و پايدار اقتصادیيکيف بارشد 
هر چند ميزان رشد بلند .  حمايت گرديده است،اسعار لۀتباددر اين اواخر از جانب سياست های پولی و مالی دولت و ميزان ثابت 

وسيع توسط کمکهای  ۀپيمانتا  و کاريابی اثر نداشته و  زايی در راستای کاهش فقر و اشتغالمؤثرطور ه افغانستان تا کنون ب
  . حمايت گرديده است،خارجی

 که ،ستگرديده ا تهيه ،ايجاد سياست های دولت برای کاهش فقر و بهبود نتايج انکشافی ه منظوراستراتيژی انکشاف ملی کشور ب
. دارد أاتکسکتور خصوصی  ۀعرص به ويژه در ،باالی حفظ ثبات اقتصاد بزرگ و تشکيل منابع رشدزيادتر اين موضوع 

برای روند قرضه های مساعدتی  ۀموفقاناستراتيژی انکشاف ملی افغانستان همچنان در ثبات مالی از طريق اهميت آن در تکميل 
استراتيژی انکشاف ملی  ۀموفقانحمايت از تطبيق  به خاطر . کمک خواهد نمود،درآمد داخلی کشور های نهايت فقير و بلند بردن

 ،افغانستان بانک د.  تکيه مينمايد،سير ثابت مالی برای افغانستانمين يتع  جهت،ی چارچوب مالی ميان مدتافغانستان، دولت باال
  .ادامه خواهد داد  خودهایبه تالش ،ثابتۀ  ميزان تبادلۀو تحفظ سيستم موجود تورم مالیبرای هدف قرار دادن سطح پايين 

با .  فعاليت نمايدخصوصی مبتنی بر سکتور  قویبازار د يک اقتصادبرای ايجادولت متعهد است  ،عليرغم محدوديت های جاری
تمويل مراجع برای سرمايه گذاری از جانب دولت و  خوبی فرصت ، در کوتاه مدت،اين معناست که هنوز همه آنکه اين موضوع ب
 داشته  ایقابل مالحظهثير أتسرمايه گذاری خصوصی بر رشد اقتصادی  تا انتظار ميرود ،دراز مدت/در ميان کننده وجود دارد و

از آن مستفيد شده و دولت  بی بضاعت گرديده که مردم فقير و افزايش عوايدبه  منتج ،اقتصادیفزايندۀ ترتيب، رشد ين به ا و ،باشد
. خدمات اجتماعی را افزايش داده و در سکتور خصوصی برای مردم فرصت های کاريابی ايجاد گردد را قادر می سازد تا

ونيت ئتطبيق برنامه های مص ۀعرصبه وقت نياز دارد زيرا دولت خود را در  ،هدفرداشت اين موضوع، رسيدن به اين بادرنظ
  . دخيل ميداند -طور مداوم ه  ب-  برای اقشار نهايت آسيب پذير جامعه،اجتماعی
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 ،ميزان توليدات داخلی ۀظمالحصورت رقابتی و افزايش قابل ه دولت مصمم است تا سکتور خصوصی را در جهت انکشاف آن ب
خشک و قالين می  ۀميوصادرات افغانستان که وابسته به صادرات  ،، در حال حاضریه يمنطقاز لحاظ معيارهای . مساعدت نمايد

بعضی شان ظرفيت  ؛نده ايک تعداد صنايع توليدی جديد ظهور نمود ،ولی در سالهای اخير. در سطح بسيار پائين قرار دارد ،باشد
محصوالت لبنيات، عسل، سمنت، توليدات گل آفتاب پرست، شيشه، قند،  :مانند ،نده ااز خود نشان داد نيز صادراتی را لقوهابا

دولت خواستار مساعدت های تخنيکی بيشتر خواهد شد تا توانايی شرکت ها را در اين صنايع و ساير . روغن بادام و شال کشميری
  . افزايش دهد ،لقوهاهای صادراتی باتر در بازارمؤثرجهت رقابت  ،صنايع جديد

طور قابل مالحظه در روند رشد صادراتی ه ب ،گاز طبيعی، پترول، و مواد گرانبهای ديگر ،متوقعه از مدرک مس وسيع انکشاف
البته . رشد را نشا ن ميدهد در صد ١٨تا  ١٦جريان تطبيق استراتيژی انکشاف ملی کشور از  که در هر سال ،کمک خواهد کرد

دولت همچنان متعهد است تا حجم صادرات را . صادرات را در کشور افزايش خواهد بخشيد ۀتوسعد سکتور خصوصی نيز رش
بهبود زمينه های . گام گذارد ،ی آزادتو تحکيم يک سياست تجار ،ارزش بلندتربا و  دار طرف يک صادرات بهاه افزايش داده و ب

ت کليدی دولتی، هم در جهت بهبود رقابت و هم در جهت حمايت از رشد عنوان يک اولويه ب ت،تجارمساعد برای سکتور 
ه انتظار ميرود تا ب ،به اساس استخراج و استفاده از منابع ،صادرات و رشدمعادن سکتور  ۀتوسع. کمک خواهد نمود ،صادراتی

اشتغال زايی  ۀپروسکه اين دو در دارای ارزش بلند بوده نيز  ،فعاليت های زراعتی در کنار ،رشد اقتصادی ۀعمدحيث يک منبع 
    .کمک خواهند نمود

هدف ميان مدت . باقی خواهند ماند ،ثبات اقتصاد بزرگ و اختصاص منابع عامه تأمينل ئسياست های دقيق مالی به عنوان وسا
بدون (عادی  ۀبودجتعادل . نمايد تأمينداخلی  عوايدرا از طريق  مصارف بودجۀ عادیکه  ،دولت در رابطه به ثبات مالی اينست

) ميالدی ٠٨/٢٠٠٧( ١٣٨٦توليدات ناخالص داخلی در سال  در صد ٤.٠می شود که از کسر  پيش بينی) مساعدت های بالعوض
دقيق  مديريتبا حرکت افغانستان به سمت ثبات مالی، . بهبود يابد) ميالدی ١٣/٢٠١٢( ١٣٩١تا سال  متوازن ۀبودجبه يک 
افغانستان از ميزان محدود قرضه ها برای تمويل پروژه ها و برنامه های . پنداشته می شود د مالیی رونيکی از الزمه ها ،قروض
  . استفاده خواهد کرد ،مشخص

را سرمايه گذاری برای بهبود امنيت ملی و ايجاد زيربنا های الزم برای عامه در کوتاه مدت و ميان مدت، اولويت عمدۀ مصارف 
با وجود آنکه سکتور امنيت يکی از اولويت های استراتيژی . تشکيل خواهد داد ،بيشتر لديتؤمتشويق تشبثات خصوصی و 

بيشتر هزينه های  ،انکشاف ملی افغانستان را تشکيل ميدهد، انتظار ميرود که در ميعاد زمانی استراتيژی انکشاف ملی افغانستان
رشد سکتور خصوصی را تسهيل  ،به هزينه های عامهسياست های مربوط . گردند تأميناز طريق کمک های خارجی  ،اين سکتور

 تاپالن دولت اينست . نوبۀ خود باعث کاهش فقر خواهد شده که اين امر ب ،را افزايش خواهند دادلديت ؤمنموده و ظرفيت ها و 
 . افزايش دهد ،را در تمام سطوح رساندن بودجۀ خويش به مصرف قابليت

در حدود يک سوم کمک . ناخالص داخلی را تشکيل داده اند اتتوليد در صد ٦٠ دوددر حکمک های خارجی  ،در پنج سال اخير
 هزينهتطابق و همخوانی . ميرسندمصرف رسيده و بقيه خارج از بودجۀ دولت به مصرف ه اصلی ب بودجۀ های خارجی از طريق

يکی از . مالی را تشکيل ميدهد ۀعمد هایلشيکی از چا ،های مراجع تمويل کننده با اولويت های استراتيژی انکشاف ملی افغانستان
های مالی بانک مرکزی را حفظ  هدولت ذخير. لقوۀ عدم ثبات کمک های خارجی استامنفی باثيرات أت ،نگرانی های عمدۀ دولت

 . کار ميگيرده ب ،ی را برای اتخاذ اقدامات مالی انعطاف پذيريو در ميان مدت، سياست ها ،نموده

 همچنين الزمه های ثبات مالی و ،ق بهبود ادارۀ عوايد و اقدامات تعميلی و گسترش و وسعت دادن به مالياتافزايش عوايد از طري
را از  مصارف بودجۀ عادیتمام ) ميالدی ٢٠١٢( ١٣٩١ سالتا  دولت تعهد نموده است. ميباشندگی به کمک ها ه کاهش وابست

پيشرفت هايی صورت گرفته و استفاده از عوايد  ،گيری عوايد داخلی کاره در زمينۀ ب. طريق عوايد داخلی تحت پوشش قرار دهد
 )ميالدی ٠٧/٢٠٠٦( ١٣٨٥ميليارد دالر در سال  ٢٨.٨به ) ميالدی ٠٥/٢٠٠٤( ١٣٨٣ميليارد دالر در سال  ١٢.٨داخلی از 

تا سال را يد ناخالص داخلی تول در صد ١١الی  ١٠ ،ناخالص داخلی اتتوليد برانتظار ميرود که نسبت عوايد . افزايش يافته است
 اولويت فوری. ميزان در سطح جهان خواهد بود پائينترين رقم اين ،وجوداين  ولی با تشکيل دهد،) ميالدی ١٣/٢٠١٢( ١٣٩١
تقويت تالش های تعميلی و تشويق شورای ملی برای تصويب تعديالت پيشنهادی حکومت در قانون ماليات بر  ،عوايد توليد برای

سياست های مهم دولت در زمينۀ افزايش عوايد را اقدامات الزم برای گسترش ماليات و  ساير ،در کوتاه مدت. باشدمي ،عايدات
يک نقش عمده را در قسمت افزايش عوايد ايفا خواهد  ،ماليات بر مصرف ،در ميان مدت. بهبود ادارۀ ماليات تشکيل خواهند داد

 . کرد
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 ملی افغانستانمشارکت برای تمويل استراتيژی انکشاف   .ز 

که در به گونۀ  ،سکتور های استراتيژی انکشاف ملی افغانستان را ۀبودجسقف مالی و اولويت  ۀ جمهوری اسالمی افغانستان،کابين
نياز های انکشافی،  گی بهه رسيد مبتنی بر ،بودجۀ سکتوریتعيين شدۀ  سقف. نموده است تصويب نشان داده شده،جدول شماره 

  .ميباشد ،عوايد داخلی پيش بينیمنابع مالی سال های گذشته و معلومات مربوط به 

دارای رابطۀ  نقش کليدی را در امر آماده سازی چارچوب مالی ميان مدت ايفا نموده و ،های سقف بودجۀ سکتوری تطبيق اولويت
ايجاد شده در  هایلويت چارچوب مالی ميان مدت او) ميالدی ٠٩/٢٠٠٨( ١٣٨٧با آغاز سال . ميباشد عمومیمستقيم با بودجۀ 

استراتيژی انکشاف ملی افغانستان را احتوا نموده و يک ميکانيزم را جهت تطبيق استراتيژی انکشاف ملی افغانستان از طريق 
  .روند بودجۀ ملی آماده خواهد ساخت

)ميالدی ١٣/٢٠١٢- ٠٩/٢٠٠٨( ١٣٩١ - ١٣٨٧لست عمومی بودجه برای استراتيژی انکشاف ملی افغانستان از سال : ١جدول   

 
١٣٨٧  

)٠٩/٢٠٠٨( 
به ميليون دالر 
 امريکايی

١٣٨٨  
)١٠/٢٠٠٩( 

به ميليون دالر 
 امريکايی

١٣٨٩  
)١١/٢٠١٠( 

به ميليون دالر 
 امريکايی

١٣٩٠  
)١٢/٢٠١١( 

به ميليون 
 دالر امريکايی

١٣٩١  
)١٣/٢٠١٢( 

به ميليون دالر 
 امريکايی

  مجموعه
به ميليون دالر 
 امريکايی

 مويل خارجی اصلی و ت ۀبودج
 ٦,٨٦٤ ١,٩١١ ١,٦١١ ١,٣٥١ ١,١٠٤ ٨٨٧ عوايد داخلی

 ٢٤,٥٩٣ ٣,٩٠٨ ٤,٣٩٨ ٤,٨١٤ ٤,٩٦٠ ٦,٥١٣ *مجموع مساعدت ها از مراجع تمويل کننده
 ٣١,٤٥٧ ٥,٨١٩ ٦,٠٠٩ ٦,١٦٥ ٦,٠٦٤ ٧,٤٠٠ *مجموعه وجوهات

 مصارف خارجی + بودجه اصلی 
 ١٤١٧٩ ٢٩٠٦ ٢٧٩٠ ٢٦٧٩ ٢٥٨٥ ٣٢١٩ امنيت
 ١٧١٨٥ ٤٤٥١ ٤١٨٠ ٣٦٨١ ٣٠٩٣ ١٧٨١ ربنا زي

 ٤٤٨٦ ٩١٢ ٩٠٩ ٩١٦ ٩٢١ ٨٢٩ زراعت و انکشاف دهات 
 ٤٨٧٢ ١١٨١ ١٠٧٧ ٩٨٠ ٨٩٣ ٧٤٢ و فرهنگ معارف

 ٢٩٨٥ ٧٢٨ ٦٨٥ ٦٤٠ ٥٥٨ ٣٧٤ ادارۀ سالم و حاکميت قانون
 ٢٤٧٨ ٥٩٥ ٥٦٣ ٥٣٠ ٤٦٥ ٣٢٥ صحت و تغذيه

 ١١٨٦ ٢٦٠ ٢٤٤ ٢٣٠ ٢١٥ ٢٣٧ حاکميت اقتصادی و انکشاف سکتور خصوصی
 ١٨١٥ ٤٤٩ ٤٢١ ٣٩٤ ٣٥٩ ١٩٢ مصئونيت اجتماعی

 ٩١٥ ١٥٧ ١٧٠ ١٨٥ ١٩٨ ٢٠٥ )کود های فرعی(وعات ضموساير 
 ٥٠,١٠٠٢  ١١,٦٣٧  ١١,٠٣٨ ٠,٢٣٦ ١ ٩,٢٨٦  ٧,٩٠٣  مصارف مجموعی 

 )ميالدی ٢٠٠٧( ١٣٨٦ جهانی و بررسی مالی سال ۀجامعبراساس مباحثات با  *

استراتيژی انکشاف  زمانیدر دورۀ . باقی خواهد ماند ،اولويت در افغانستان با بيشترينسکتور منحيث مصارف، امنيت  ظالحاز 
تمويل اين سکتور به شکل  .پيش بينی ميگردد ،ميليارد دالر آمريکائی ١٤.٢ ،ملی افغانستان، مصارف مجموعی در راستای امنيت

نياز به کمک های امنيتی  آيندهدولت تخمين مينمايد که در سال های  .صورت خواهد گرفتمقدماتی از طريق کمک های بين المللی 
افغانستان به آن مواجه است، دولت امکانات که  یيهرچند، با توجه به بی ثبات. داشت کاهش خواهد ،به اساس کم شدن خطرات

 .نمايد پيش بينی می ،لقوه و مهم را در امر تجديد تمويل سکتور امنيتاتغيرات با

با  ،، زراعت و انکشاف دهاتهازيربنا باالی برای سرمايه گذاری ،در کوتاه مدت، دولت باالی برنامه های مصارف عامۀ خويش
 زمانیدر دورۀ . تمرکز خواهد کرد ،شناسائی اهميت عالی اين سکتور ها جهت انکشاف سکتور خصوصی و بهبود استخدام

لت همواره باالی منابع بيشتر در عرصه های معارف، حکومتداری، صحت و مصئونيت استراتيژی انکشاف ملی افغانستان، دو
دولت متعهد است تا منابع کافی را برای اولويت های کليدی جهت بهبود حاکميت اقتصادی و بهبود . تمرکز خواهد نمود ،اجتماعی

 . اختصاص دهد ،ماحول زمينه ساز برای انکشاف سکتور خصوصی

                                                            

 هقرار داد دولت افغانستان در اختيار ،در پاريسلغ وجوه مالی در کنفرانس استراتيژی انکشاف ملی افغانستان امباست که فرضيه اين مبتنی بر ، ١ ميزان مصارف در جدول ٢
 عهده نمیه مساعدت های مراجع تمويل کننده را ب ۀکه در حال حاضر از استراتيژی انکشاف ملی افغانستان حمايت می نمايد، افزايش فزايند ،چارچوب اقتصاد بزرگ. خواهد شد

تجديد خواهد گرديد تا  ،مصارف استراتيژی انکشاف ملی  افغانستان سقفکنفرانس، چارچوب اقتصاد بزرگ و آن  دنباله ب. مطابقت ندارد ١کامًال با جدول  به اين لحاظ ؛گيرد
 . ای بين المللی را انعکاس دهدميزان واقعی مساعدت ه
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  ويت بندی سکتور های استراتيژی انکشاف ملی افغانستانقيمت گذاری و اول
در روند آماده سازی استراتيژی انکشاف ملی . مت گذاری کامل استراتيژی انکشاف ملی افغانستان تا حال تکميل نگرديده استيق

 ،ی سرمايه گذاریمعلومات در مورد مصارف و همچنان جزئيات در مورد پالن ها ،واضح شد که در بيشتر سکتورها ،افغانستان
منحيث اساس برای نتايج کليدی قيمت  ،برعالوه، قيمت گذاری کامل الی تشخيص اهداف سکتوری اولويت بندی شده. وجود ندارد

در مرحلۀ نخست مورد قيمت  نهادی نسبتًا بلند تر هایتا سه سکتور دارای ظرفيت شدبنًا تصميم بر آن . ه استممکن نبود ،گذاری
جهت اجرای قيمت گذاری  ترانسپورت سرکها از سکتور سرک ها و سکتور فرعی ،معارف ،سکتور صحت. دگذاری قرار گيرن

در ضمن  ودر اين زمينه،  ذيربطبا وزارتخانه های  ه ورهبری اين روند را بعهده گرفت  وزارت ماليه. انتخاب گرديدند ،آزمايشی
قيمت گذاری سکتور های دارای  باالی کار .گذاری، همکاری مينمايد در روند قيمت واليتی یپالن های انکشافختن شامل سادر  آن

انتظار ميرود تا اين سکتور . قبًال آغاز گرديده است يیمصئونيت اجتماعی و اجزای باقی سکتور های زيربنا ،اولويت يعنی امنيت
  .مورد قيمت گذاری کامل قرار گيرند )ميالدی ٢٠٠٨( ١٣٨٧ها الی تابستان 

 توقعه برای تطبيق استراتيژی انکشاف ملی افغانستانمساعدت های م
که از اين جمله  ،ميليارد دالر تخمين گرديده است ٥٠.١مصرف مجموعی استراتيژی انکشاف ملی افغانستان در دورۀ پنج سالۀ آن 

  .م خواهد شدميليارد آن از طريق کمک های خارجی فراه ٤٣.٢ميليارد آن را فراهم نموده و بقيه  ٦.٨دولت افغانستان 

ولی در . اصلی دولت پنداشته می شود ۀبودجدر مصرف کمکها از طريق  ۀمالحظيک افزايش قابل  ،ميليارد دالر تخمينی ٥٠.١
ينوسيله، ه ااز بودجه دولت صورت گيرد، اين امر منجربه افزايش مخارج کلی گرديده که بخارج صورتيکه مصرف کمکها 

ه ب ،آيندهدر طی پنج سال  ،استراتيژی انکشاف ملی افغانستان ۀفقانؤمزم را برای تطبيق مجموع نيازمندی به مساعدت های ال
   .افزايش ميدهد ۀمالحظصورت قابل 

هدف حکومت در . خواهد نمود أاتکاستراتيژی انکشاف ملی افغانستان، کشور همواره به کمک های مالی خارجی  زمانیدر دورۀ 
ترتيب،  ينه اب. ر به کمک های خارجی و بهبود و تداوم در افزايش عوايد داخلی ميباشدکشو اتکایعبارت از کاهش  ،ميان مدت

تا سبب تقويت در فعاليت های اقتصادی کشور گرديده و جمع آوری عوايد را بهبود  است ی را روی دست گرفتهيدولت پاليسی ها
مبنی بر نيل به اهداف  ،وی چندين سالهه هدات حماي، حکومت سعی ميورزد تا همکاران بين المللی خود را جهت تعدر ضمن. بخشد

 ،اين امر حکومت را در عرصۀ پالن گذاری بهتر برای مصارف. تشويق نمايد ،و اولويت های استراتيژی انکشاف ملی افغانستان
  .ياری خواهد کرد ،کمک ها در ميان مدت بينی ادارۀ بهتر اولويت ها و پيش

  يت کمک هامؤثر  .ح 

يت کمک ها، افغانستان قادر به رسيدن به اهداف تعيين شده در استراتيژی انکشاف مؤثرفت قابل مالحظه در در صورت عدم پيشر
دولت متعهد است تا از بيشترين مزايای  .بميان آيد ها همحتی اگر افزايش قابل مالحظه در سطح کمک ،ملی افغانستان نخواهد بود

استراتيژی انکشاف ملی افغانستان همراه با چارچوب تطبيقی، نظارت و . دکمک های انکشافی بين المللی اطمينان حاصل نماي
استراتيژی مؤثريت کمکها را مطابق به  ،دولت. ميسازدارزيابی خويش، اساسی را برای بلند بردن مؤثريت کمک ها فراهم 

   .پاريس و تعهدات بين المللی افغانستان تهيه نموده است قطعنامۀ

اتيژی مؤثريت کمک ها همانا تشويق مراجع تمويل کننده جهت انتقال بخش عظيم از مساعدت های شان اولويت کليدی برای استر
نتايج  ،که از طريق بودجۀ ملی انتقال يافته انديهايکه مساعدت  ،شواهد قوی در دست است. ميباشددولت از طريق بودجۀ اصلی 

لت متعهد است تا ادارۀ مالی عامه، تدارکات، و ساير سيستم های در مقابل، دو. بهتری را با مصارف پائين در قبال داشته اند
 . بيشتر تقويت بخشد ،سکتور عامه را به منظور جذب ظرفيت و نظارت مالی

  : استراتيژی مؤثريت کمک ها بر مبنای اصول و پاليسی های دارای اولويت ذيل ايجاد گرديده است

را که برای  یيف ملی افغانستان، دولت به صورت واضح اولويت هااز طريق ايجاد استراتيژی انکشا :مالکيت افغانی 
 . نيل به اهداف انکشافی افغانستان الزمی ميباشد، شرح ميدهد

 :تطابق مساعدت های بين المللی با اولويت های افغانستان که در استراتيژی انکشاف ملی افغانستان بيان شده اند 
به بهبود مؤثريت کمک ها از طريق انظباط بيشتر در مورد حدنهايی تعيين شدۀ همکاران بين المللی افغانستان ميتوانند 

سکتوری و برنامه های دارای اولويت و در عين زمان از طريق بهبود هماهنگی ذريعۀ تشريک سريعتر معلومات و 
با تيم (عمودی  رتصوو هم به ) ميان مراجع تمويل کننده و نهاد های دولتی(افقی  صورتهم به  ،بحث پيرامون پاليسی

 . کمک نمايند) محلی اداراتهای بازسازی واليتی و 
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بهتر؛ کاهش مصارف بلند انتقال و ميکانيزم های  پيش بينیمعلومات بهتر در مورد جريان کمک ها و  :هنگیآهم 
ميتوانند به  ،کیميان نهاد ها و دواير دولتی؛ و تقويت ادارۀ مساعدت های تخنيهنگی آهمموازی تمويل وجوه مالی؛ بهبود 

 . مد واقع گردندمؤثريت کمک ها ُم

 ،افزايش شفافيت و ارتقای ظرفيت: های را ايجاد نمايد که هدف از آن دولت متعهد است تا پاليسی :دستيابی به نتايج 
 پايداری و تداوم مصارف حفظ و مراقبت و تأمينو  ،کاهش فساد اداری ،بهبود ادارۀ مالی عامه ،جذب کمک های دولت

 . فعاليت ها، ميباشد

پاريس و  قطعنامۀدولت در سروی نظارتی  :نيل به ديدگاه و اهداف مشترک حسابدهی و همکاری دوجانبه برای 
پيشرفت در زمينۀ  جهتدر  ،حسابدهی دوجانبه تأمين به منظورمنحيث يک وسيله  ،ارزيابی از اجراآت ادارۀ مالی

 . مؤثريت کمک ها شرکت خواهد ورزيد

  تطبيقیچارچوب   .ط 

کليه وزارتخانه های  ،ين ترتيبه ابودجه ملی، وسيله عمده برای تطبيق استراتيژی انکشاف ملی افغانستان پنداشته می شود و ب
برنامه ها و پروژه هايشان را در مطابقت با استراتيژی های سکتوری استراتيژی انکشاف ملی افغانستان طرح و تنظيم ط بذير

ۀ بودج تا مطابقت به سقف، گرديده پروژه های سکتوری بعد از قيمت گذاری، تنظيم و مجددًا اولويت دهیبرنامه ها و . خواهند کرد
 ۀبودجاز يک طرزالعمل واحد و منسجم برای اجرای  ت استچارچوب تطبيقی استراتيژی انکشاف ملی کشور عبار. نمايديان م

شانرامطابق با  ۀمربوطجهانی نيز همکاری های  ۀجامعاب مينمايد تا اين شيوه ايج. تطبيق برنامه ها ميباشد تقنينی و چوکاتملی، 
بر بنياد اين اصل، برنامه های سرمايه گذاری عامه . دنتنظيم و ترتيب نماي ،اولويت های استراتيژی انکشاف ملی افغانستان

شاف ملی افغانستان را در چارچوب مالی توحيد کلی استراتيژی انکۀ استراتِيژی انکشاف ملی افغانستان تهيه خواهند گرديد تا زمين
  .ميان مدت و بودجه مهيا سازد

 در ولی با در نظر داشت ظرفيت موجود. رف وزارتخانه ها تقويت خواهد گرديدااز مص نظارت براینقش دفتر کنترول و تفتيش 
نظارت  ۀکميتکابينه از طريق . نمود وزارت ماليه به اين همه مسووليت ها رسيده گی خواهددر کوتاه مدت  ،دفتر کنترول و تفتيش

ولی وزارتخانه های . خواهد نمودهنگ آهمکليه روند تطبيقی استراتيژی متذکره را نظارت و  ،استراتيژی انکشاف ملی افغانستان
اصل وزارت ماليه مسوول است تا اطمينان ح. و ساير نهاد های دولتی عمدتًا مسئوليت تطبيق اين روند را خواهند داشت يربطذ

ملی قيمت گذاری، تنظيم و توحيد  ۀبودجدر چارچوب مالی ميان مدت و  ذيربطنمايد که پروژه ها و برنامه های وزارتخانه های 
و هنگی آهمجهانی برای  ۀجامععنوان عالی ترين مسوول ميکانيزم دولت افغانستان و ه بورد مشترک نظارت و انسجام ب. شده اند

نهادهای مشترک دولتی و مراجع تمويل کننده مانند . ميباشد ،افغانستان ۀتوافقنامافغانستان و  نظارت استراتيژی انکشاف ملی
 تطبيق و ها پاليسیباالی کمکها، ديالوگ هنگی آهمبرای بهبود  یحيث مجتمعه صورت مداوم به ب ،گروپهای مشورتی و کاری

  . با استراتيژی انکشاف ملی افغانستان کار خواهد نمودهماهنگی ميان برنامه های مراجع تمويل کننده  تأمينو  برنامه ها

  نظارت، ارزيابی و گزارشدهی  .ي 

استراتيژی متذکره . يک بخش انفکاک ناپذير چارچوب تطبيقی ميباشد ،روند نظارت و ارزيابی استراتيژی انکشاف ملی افغانستان
موجوديت روند ولی بنابر . ا طرح نموده استها و شاخص های اثرگذار رورد آدستنتايج و  ،نظريات ،طور صريح اهدافه ب

پس الزم . تا هنوز ايجاد نگرديده است ،رشته از انکشافات عمده و شاخص های فقر اساس معلومات برای يک ،ضعيف ۀيئاحصا
ملی نظريات و نتايج يا نظارت برنامه يی تطبيق استراتيژی انکشاف : گرديدل ئقااست تا ميان دو سطح نظارت و بررسی تفاوت 

و بورد مشترک ) کميته نظارتی و کابينه(ها و نظارت اثرگذار باالی نهاد های دولتی در سطح عالی ورد آدستافغانستان؛ و نتايج و 
ين ياستقامت مع يک در ،مورد که اولويت های استراتيژيک افغانستان اين حصول اطمينان در ه منظورب ،نظارت و انسجام

 .قراردارد

نظارت و  از گزارش ها را و در ضمن و استراتيژیها ارزيابی پاليسی  ها، ترک نظارت و انسجام، تحليلداراالنشای بورد مش
. می نمايده ئبه بورد مشترک نظارت و انسجام ارارا افغانستان  توافقنامۀارزيابی تطبيق استراتيژی انکشاف ملی افغانستان و 

در مورد  ،صندوق بين المللی پولبانک جهانی و های دًا به بورد استراتِيژی انکشاف ملی کشور بع ۀساالنگزارش پيشرفت 
گزارشهای  براساس. ميگردده ئارا ،ه کشور های نهايت مقروضتحت برنام "نقطه پايان"افغانستان بخاطر رسيدن به  فعاليتهای

همکاری همه با  ،تيژی کاهش فقراسترا/استراتيژی انکشاف ملیسند تجديد شدۀ  - هر دوسال بعد - ها ارزيابیساالنه و گزارش از 
 هعام به انتشار اسناد تجديد شدۀ مذکور. تهيه و اثرات برنامه ها و معيارها را مورد ارزيابی قرار خواهد داد جانبۀ بورد متذکره،

ی از بررس. آيدل ئنانتايج مورد نظر خويش  به ،فراهم می کند تا از طريق تنظيم پاليسی ها آنرافرصت برای دولت و  رسيده
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وار صورت خواهد  طور ربعه مصارف دولتی نيز انجام خواهد شد و موازی با دوران بودجه، نظارت و گزارشدهی سکتوری ب
   .گرفت

سيستم مرکزی نظارت و گزارشدهی از جانب وزارت اقتصاد و داراالنشای بورد مشترک نظارت و انسجام مشترکًا طرح خواهد 
 احصائيۀ مرکزی .کردخواهند  کارسيستم نظارت  و در گردآوری منظم معلومات يکجا ،زیاحصائيۀ مرکو  مذکورسيستم . گرديد

سيستم نظارت مرکزی و گزارشدهی . جمع آوری خواهد نمود ،شمول سروی هاه ب ،ارقام و معلومات را از طريق وسايل مختلف
عهده ه را ب ذيربط ۀو گزارشدهی وزارتخان ه يیرا پروسس نموده؛ نظارت بودج احصائيۀ ۀادارسپس معلومات تهيه شده از سوی 

حيث تهيه ه ب احصائيۀ مرکزی. گرفته؛ روند های مختلف نظارتی را تسهيل نموده و باالخره اين معلومات را پخش و نشر مينمايد
ايجاب . حيث منبع برای سيستم مرکزی نظارت و گزارشدهی باقی ميمانده و ب ،اولی و ثانوی ،احصائيه های ملی ۀعمد ۀکنند

را برای جذب ارقام و معلومات در وی ه يئاحصا مؤثرخاطر اينکه يک سيستم ه ب احصائيۀ مرکزیمينمايد تا ظرفيت قوای بشری 
همانا  احصائيۀ مرکزی ۀعمديکی از وسايل . گرددتقويت  نمايد، ايجادين ئپادر سطح  راآن اثراتدر سطح بلند و  مورد شاخص ها

ارزيابی سيستم نقش . محاسبه ميگرددو  تخمين ميزان فقرآن  اساسکه بر  ،می باشد خانه وارملی ارزيابی خطر و آسيب پذيری 
  .بهتر منعکس دهداستراتيژی انکشاف ملی را  تطبيق تأثيرات بتواندتا  نمودخواهد بيشتر  ۀخطر و آسيب پذيری ملی توسع

های مصارف ملی از ورد آدستنظارت از نتايج و  وزارتخانه ها کار خويش را به منظور جمع آوری معلومات سکتوری جهت
معلومات با ادارات واليتی شانرا برای جمع آوری  ،وزارتخانه ها. ادامه خواهند داد ،طريق استراتيژی انکشاف ملی افغانستان

ستم سي ه وسيستم نظارت بودج. تقويت خواهند نمود ،تفکيک پيرامون شاخص ها برای نظارت از پيشرفت در سطح واليات
 ،معلومات را در خصوص مصارف داخلی و خارجی ،که از سوی وزارت ماليه اداره ميگردد ،مالی افغانستان ۀادارمعلومات 

  .موازی با چارچوب مالی ميان مدت فراهم خواهد ساخت

ه ها نقش مدنی، موسسات غير حکومتی و رسان ۀجامع. سيستم نظارت و گزارشدهی ميباشد ۀعمدبخش يک نظارت مستقل همچنان 
تطبيق اين استراتيژی، نظارت و ارزيابی آن در . مهمی را در نظارت خارجی استراتيژی انکشاف ملی کشور ايفا خواهند نمود

  . جهانی انجام خواهد پذيرفت ۀجامعگان واليتی و  يندهامشوره با همکاران، نم

راه اندازی ) ١: (حد هميشه برای موارد آتی ارزنده ميباشدملل مت سازمانهایبين المللی و  ۀجامع ،یبين الملل یمال یهانقش نهاد 
معلومات پيرامون  ۀتهي) ٤(، مستند سازی منابع موجود) ٣(پوشش و ميعاد زمانی معلومات کليدی، ) ٢(تحليل ها وارزيابی ها، 

  .کمک ها در ميان مدت بينی سطح سطوح کنونی مساعدت های خارجی و پيش

 نتيجه گيری  .ك 

 ،ها ويرانی جهانی ميزان ۀجامعافغانستان و اما  ،دست آمده استه در طی شش سال گذشته ب ه ایمالحظقابل  گرچه دستآوردهای
انتظارات  افزايش مشکالت و ۀناحيپيشرفت ها همواره از . دست کم گرفته اند ،گی به آنهاه الزم را جهت رسيد ه هایهزينزمان و 

   .چالش مواجه بوده اندبه  ،رو به افزايش مردم

. دندر افغانستان مستلزم يک افغانستان مرفه می باشد که در آن فقر زدايی و رشد اقتصادی همزمان تحقق ياب نوپا حفظ دموکراسی
متمرکز بر فراهم آوری زيربنای  دولتی،توأم با منابع سکتور  ،وَرپيش در اين امر متکی بر موجوديت سکتور خصوصی  مؤفقيت

 ،در عين زمان، رشد اقتصادی و فقر زدايی. يم مزايای رشد اقتصادی به کليه اتباع کشور می باشدو قانونی و تقس تیتجارفزيکی، 
ظرفيت های اساسی نهاد  احيایتوأم با  ،برقراری ثبات در واليات و سراسر کشور. تحقق نخواهد يافت ،صلح و امينت تأمينبدون 

  . تحقق ديدگاه ملی می باشند یپيش شرط ها ،های دولتی

ريق استراتيژی انکشاف ملی افغانستان، دولت قويًا متعهد است تا اهداف مطروحه و مشخص را در معيارهای توافقنامه از ط
تقويت حاکميت ) ٢(نيل به ثبات ملی؛ ) ١: (اين امر شامل موارد ذيل می باشد. برآورده نمايد .جی .دی .افغانستان و اهداف ام

ی ياين موضوع همچنان شامل تالشها. خدمات عامه و حسابدهی دولت ۀعرضبهبود ) ٣(قانون، روند دموکراسی و حقوق بشر؛ و 
از انکشاف پايدار از طريق رشد اقتصادی به رهبری سکتور خصوصی و بهبود شاخص های دهد تا د که فقر را کاهش نمی گرد

ی انکشافی، سرمايه گذاری بيشتر برعالوه، به منظور تسريع پيشرفت در کليه عرصه ها. اطمينان حاصل گردد ،انکشاف بشری
  . در سکتور های کليدی مانند زراعت، انرژی، آبياری و معارف الزمی پنداشته می شود

بدنبال مشوره های گسترده که در آن هزاران افغان و همکاران بين المللی شرکت داشت، استراتيژی انکشاف ملی افغانستان تهيه 
باشد که  ی میچالش هايميزان متناسب با  ،و اولويت های شناسايی شده در استراتيژیگرديد تا اطمينان حاصل گردد که وسعت 

ما در اين راستا مستلزم حمايت بهتر، پايدار و منسجم همکاران بين المللی افغانستان  مؤفقيت. استبه آن مواجه  هم اکنون کشور



 

   ٢٣ 
 

   

توسط  ،استراتيژی انکشاف ملی افغانستانجندای آتا  زمينه ضروری پنداشته می شوداين ها در  کمکيت مؤثرافزايش . می باشد
بودجه  ۀذريعبه ويژه از طريق تنظيم کمکها در جهت اولويت های استراتيژی انکشاف ملی افغانستان و انتقال منابع  ،خود افغانها
  . تطبيق گردد مؤثرصورت ه ب ،اصلی دولت

 اهداف مشترک ۀفقانؤمرا جهت تضمين تحقق  یواحد ۀشيويک  ،عنوان استراتيژی ملیه ب ،استراتيژی انکشاف ملی افغانستان
تغييرات  ايجاد بنابرآن و ۀ افغانستانتوافقنام اثراتچنانچه ما به سمت . اتخاذ نموده است ،ثبات، رفاه، حاکميت سالم و صلح باالی
 ۀجامِعتر و پايدار مالی و سياسی  قویبرای تحقق اين امر، به تعهدات  ؛در حرکت هستيم ،در زنده گی مردم عادی افغانستان مؤثر

 ۀجامعمستلزم مشارکت و همکاری دولت، سکتور خصوصی،  ،مهمتر از همه، اين مساعی مشترک. خواهيم داشتجهانی نياز 
  . جهانی و تمام افغانها می باشد ۀجامعمدنی، 

 !به واقعيت مبدل سازيم ما قادر خواهيم بود تا ديد خويش را برای مردم افغانستان ،در همکاری با همديگر



 

 

 


