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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  قویری سکتور خصوصی تحت رهب بازار اساس اقتصادرجامعۀ 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 انکشافی ااستراتيژی 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 تأمين کاهش 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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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 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 بوديزمخشونت و ترورکه از ميان ويرانی های   رای کشور بازسازی کار وداده

  .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 جمهورستان ملت افغانآزادی 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 مکاتب که بلند ترين رقم ،پسر و دختر شامل مکتب گرديده اندليون ي بيشتر از شش م وهزاران مکتب اعمار 
 ٨٥ در شش سال قبل به در صد ُنهپوشش خدمات اساسی صحی را از   وصدها کلينيک صحی ايجاد گرديده. افغانستان نشان ميدهد

اينک  تقريبًا هيچ وجود نداشت ١٣٨١ی که در سال ه يدسترسی به خدمات تشخيصيه و معالج. ست در حال حاضر افزايش داده ادرصد
ايم که اين امر منجر به بلند رفتن عوايد نموده  بازسازی  کيلومتر سرک را١٢٢٠٠ما تا حال . افزايش يافته است درصد ٤٠به بيشتر از 

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

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

 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  واعتمادی 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 ادارات تقويت حکومت . قرار دارد،عرضۀ کمک ها
 . دنميباش

اين استراتيژی ثمرۀ  .معرفی ميکنم استراتيژی انکشاف ملی افغانستان را به شما  ها برای مبارزه با اين چالش من خرسندم که
 خود که  معتبریسنديک  ۀمثاب به استراتيژیاين . باشد های گسترده در تمام کشور می همشور و  خسته گی ناپذير هایتالشدوسال 
بشری ريخته اند، منحيث سند ملی استراتيژی های  ه برای انکشاف افغانستان در تمام عرصآن راطرح با تالش خويش افغانها 

 نيل به معيارهای توافقنامۀ ر راستای استراتيژی انکشاف ملی افغانستان ما را دکهيقين 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 متوقع جهت نيل به من اين سند را رشد اقتصاد پايدار ميباشيم، تزئيد کمک های خارجی و گی بهه سمت کاهش وابست
 . پندارم فعاليت ها ميافغانی 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

  .  مينمايماریزسند سپاسگ

  

  

  

  

  حامد کرزی
 وری اسالمی افغانستانرئيس جمه
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 کاهش فقر و رشد به جمهوری اسالمی افغانستان اتخرسنديم از اينکه استراتيژی انکشاف ملی افغانستان را که منعکس کنندۀ تعهد
کميتۀ نظارت  .يممينماي تقديم ، افغانستان سعادتمند و باثبات ميباشددر راستای ايجاد تحت رهبری سکتور خصوصی یاقتصاد

افغانستان   اساس اهداف انکشافیه ب رااستراتيژی انکشاف ملی افغانستان از سوی دولت مؤظف گرديده بود تا يک استراتيژی ملی
کميتۀ .  يک سند استراتيژی کاهش فقر را برآورده سازدو شرايط الزم که افتخار مالکيت آنرا افغانها داشته تهيه نمايدسال  پانزدهدر 
 که ، را به شکل منظم راه اندازی نموده استمجالس متعددی ، اين استراتيژیروند تهيۀرت غرض طرح، بحث و نظارت از نظا

اين مجالس جندای آ الزم منابع و اقداماتدر تخصيص   شناسايی نيازمندی ها، سمع شکايات مردم و اولويت بندیموضوعاتی 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 آينده چالش های ر عناصر 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 )  ميالدی٢٠٠١ (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 يندها نم،دولتی ما چشم به راه آنيم تا از طريق مساعی مشترک همکاران
اين امر در تطبيق  زيرا ،مي تطبيق نمايخصوصی، 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

   
حدیداکتر انورالحق ا  
 وزير ماليه

 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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   نامهسپاس
 

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

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

ر امين فرهنگ وزير تجارت، و جاللتمآب زلمی رسول مشاومير محمد عدليه، جاللتمآب حنيف اتمر وزير معارف، جاللتمآب 
 . ميدهد تشکيل ،امنيت ملی

ن يهمچن. ابراز امتنان نماييم ،جمهور و رئيس شورای اقتصادی رئيسمعاون اول  ، جاللتمآب احمد ضيا مسعوداز ميخواهيم من
 ميخواهم مراتب سپاسگزاری و امتنان خويش را به جاللتمآب هدايت امين ارسال وزير ارشد و جاللتمآب وحيد اهللا شهرانی معيين

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

  . مينمايمتشکر 

 با وزارت ها ارتباطی مسئولين  همچنان ون 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 . انستان ابراز ميدارم افغکافۀ ملتجامعۀ جهانی در افغانستان، و  های
و تطبيق اين استراتيژی ها را تضمين  غنامندی استراتيژی های سکتوری شان که همکاری ها، نظريات و پيشنهادات ،نده اداشت

به . مير عرصۀ مشوره های واليتی تشکر مينماهمکاری های مؤثر شان دخاطر و انکشاف دهات ب أاحيهمچنان از وزارت . مينمايد
 محمود صيقل  در ضمن از و،و نورالدين دالوری أد صبوودا هريک ،مشاورين رئيس جمهورهمکاری های  از ،همين ترتيب

 جا دارد تا از واليان و کارمندان شان بخاطر همکاری های همه جانبۀ شان با کارمندان. 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 تالشهایهمکاری هابه صورت ويژه از 
ستراتيژی انکشاف  اسند ابتدايیکه متشکل از متخصصين جوان افغان ميباشد و در زمينۀ تکميل  شانتيم از  و ،سند کاهش فقرو

 زحمات خارجی،و  داخلی به مشورۀ همکاران ؛ملی افغانستان، توافقنامۀ افغانستان و استراتيژی کامل انکشاف ملی افغانستان
راحت اهللا همآهنگ کننده های سکتوری، هريک :  آتی اندافراداين تيم شامل . مايممين جهان سپاس ،خستگی ناپذير را متقبل شده اند

، هدايت اهللا اشرفی، زلمی الدينؤهللا عاصم، محمد اسمعيل رحيمی، عالاشاکر مجيدی، عطامحمد نه رشيد رحيمی، نعيم، فرزا
محمد يوسف غزنوی، محمد فهيم مهری، ، هريک مشوره های واليتی بخشزی؛ و اعضای  شکريه کاظمی، سيف الرحمن احمد

  که شاملساير همکاران کليدی اين پروسه و همچنان مان فهيمعثمحمد  روحانی و  احمدشهنشاه شيرزی، حکمت اهللا لطيفی، سيد
 از همچنان. زی، خوږه آاآ و محمد کاظم سليم الکوزی، مير احمد طيب واعظی، سيد شاه امينمحمد ملک شرف، نعيم همدرد، 

 از  در ضمنمن. متشکر مينماينعمت اهللا بيژن بخاطر همکاری های شان از جانب داراالنشای بورد مشترک نظارت و انسجام 
 انيتا پانزيو، ريچارد بروک، مدل پيتر روبين، بارنی رابرتسن، جم برائين، او لؤپا ،کهورتي 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  کسانيکهتمام ، از اخيردر 
  .  سپاسگزارم،همکاری و زحمت کشيده اند - رشد اقتصادی و کاهش فقر در افغانستان ميباشد راستاینظير و يک تعهد ملی در 

  

  
  اديب فرهادی
  شاف ملی افغانستان ورئيس داراالنشای استراتيژی انک

بورد مشترک نظارت و انسجام
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 فشردۀ استراتيژی

 مقدمه  .أ 

که دولت و مردم  ورق زده شد، در حالی ) ميالدی٢٠٠١سال  اخير( هجری شمسی ١٣٨٠پائيز صفحۀ جديد تاريخ افغانستان در 
فزيکی، نهادی، بشری و سرمايه های  ويرانی ها بر وسعت .سابقه در تاريخ معاصر جهان گرديده بودند بی متحمل 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 آنتمام افغان ها  حاکميت قانون کهو متعهد بهگرا  تر دولت اسالمی کثيک
 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 . نيافته ايمطور کامل به اين هدف دست ه 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 را وسعت موانع موجود و زمان الزم برای ،و هم همکاران بين المللی ما

ری يتغي ،ی فراروی افغانستانچالش ها وسعت و حجم ، در ماهيت بيانگر اين امر ميباشند که،مواد مخدر ۀتوسعبه  وصنعت رو
 ه تعادل الزم مگر اينک، در پی بردن به پوتانسيل کامل بشری شان ناتوان باقی خواهند ماند بازهم مردم افغانستان.ده استپديد نيام

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 –سياسی الزم شدن وسايل، مهارت ها و حمايت 

  . ايفا نمايند ، در کشورر صلح پايداتأمينسازی گسترده و جامع و زبا در امر

 ن به انتظاراتتحقق بخشيدو وجود دارند  که در کشور  زيادیغلبه بر چالش هایبه منظور  ،استراتيژی انکشاف ملی افغانستان
شاف استراتيژی انک . ترتيب گرديده است، ملی و واليتیۀ مشوره های گستردياری به ،سال تحليل و اولويت بندی دو بعد از ،مردم
 پانزده در اساس اهداف انکشافی افغانستان ربکه ئي هادر عرصه به ترقی و پيشرفت نيل است در جهت ی رهنما،افغانستان ملی
 . مورد استفاده قرار ميگيرد، به منظور کاهش فقر،کشورملی و به عنوان استراتيژی  ترتيب گرديده ،غانها توسط خود افسال،

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

 برای پيشرفت در عرصۀ اهداف توافقنامۀ فی مابين دولت  با محاسبۀ هزينه های تطبيق آناستراتيژی مفصل بر اينکه يک دمزي
ه  و حرکت بروند انکشاف سازی ی اهداف متوقعۀ دراز مدت افغان دستيابی بهبرای ، يک طرح می باشدافغانستان 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  وفراگير حکومتداری
 زمان از ،وهله اين در. است بيشمار ،رنج و خشونت دهها سال از پس ناکامی از ترس بر آمدن فايق مستلزم شد،با  محسوس
  .کرد فکر ديگری بديل هيچ به ،فقيتؤم جزه ب نميتوان

 تا امروز)  ميالدی٢٠٠١ (١٣٨٠دستآوردهای ما از قوس   .ب 

سوی ه  منجر به حرکت افغانستان ب،انعقاد گرديد) الدی مي٢٠٠١ دسمبر ٥( هجری شمسی ١٣٨٠ قوس ١٤  که در،نتوافقنامۀ ُب
از  پس از آن،مؤقت به ميان آمد که  ن، يک ادارۀ ُب کنفرانس بعد ازیزودبه . گرديد حکومت دموکراتيکيک ايجاد  وينندورۀ 

 -  ان در آن شرکت داشتند نمايندۀ گان اصلی مردم افغانست، 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 ،) ميالدی٢٠٠٤ (١٣٨٣در سال . رۀ انتقالی ايجاد گرديدااد

 در ،افغانستانکشورما . سه دور انتخابات آزاد و عادالنه راه اندازی گرديد. گردد به 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  درصد٧٦  .های واليتی نيز ميباشد
 .هند شورای ملی را تشکيل ميد درصد٢٧ اکنون،

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

مردم افغانستان از خدمات واکسيناسيون مستفيد گرديده اند؛ بيشتر از پنج ميليون  رصد د٨٠کشور را تحت پوشش قرار داده و 
 تن افراد ٦٣٠٠٠گرديده اند؛ بيشتر از  أاحيی ه يکيلومتر سرک به شمول سرک حلق ١٢٢٠٠مهاجر به کشور برگشته اند؛ در حدود 

پوليس ملی در حال تکميل شدن است؛ نهاد های اصلی ؛ تعداد تعيين شدۀ اردوی ملی و به پروسۀ ملکی سازی پيوسته اندمسلح 
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و  واحد پولی و خدمات اساسی باارزش را عرضه ميدارند؛  اند مجددًا ايجاد گرديده،اقتصادی دولت و نهادهای خيريۀ اجتماعی
ائين تورم، و ادارۀ  احتياطی پولی، سطح پسياستهایمالی،  نظام، کالن  ثبات اقتصادسيستم 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 هوافقنام که اين ت، توافقنامۀ افغانستان را طرح نمودند،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)  ميالدی٢٠٠٦ (١٣٨٤

  را برایبلندنيل به اين هدف، توافقنامۀ افغانستان يک تعداد اهداف  برای. بوداين نهادها  نمودن فعال ،هدف از توافقنامۀ افغانستان
که مشتمل اقتصادی و اجتماعی امنيت، حکومتداری و انکشاف  باالی همراه با يک سلسله معيارها ، دولت سازی جامعمايت ازح

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

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

 فعلی و چالش ها وضع  .ج 

اثر ده  کشور ما در .رو نبوده اند ه روب، که امروز افغانستان با آن مواجه استیجهان 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 که اين امر مانع عرضۀ خدمات ،افغانستان به فقر گسترده دست و گريبان است، منابع مالی محدود ميباشد، حال حاضر
و  ؛ حکومتداری ضعيف بودهگرديده نا 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 است؛ گذاشته استاثرات ناگوار از خود بجا 

 مستلزم ،زمينه های الزم را برای رشد اقتصادی پايدار مساعد نمايدکه بتواند  طوری به ، و بازسازی کشورآمدن بر مشکالت احيا
 . دوامدار جامعۀ بين المللی خواهد بودهای کمک سالهای متمادی و 

 ما نميتوانيم به ، به شکل چشم گير آن کاهش نيابد، کشور حکمفرما ميباشد از مناطق که در بعضیی که نا امنی هايیدر 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. امنيتی به وخامت گرائيده است اوضاع ، بدينسو١٣٨٤، از سال گرايیو افراط
تطبيق استراتيژی انکشاف ملی افغانستان  رط مهم در راستای شپيش  امنيت يگانه.ی برخوردار استي از اهميت بسزا،جنوبشرق
 توانايی دولت  در گرو،انکشاف ملی افغانستان استراتيژی گیه  هميشمؤفقيت. 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
 . دن که قادر به عرضۀ خدمات اساسی به تمام افغانها باش،حکومتداری مرکزی و محلی ميباشد

افزايش فساد اداری در سکتور :  وابسته است،دن دارمستقيمو ارتباط متقابل  باهم  که امنيت به دو مسئلۀتأمين مشکالت 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 اقتصادی هزينۀ فعاليت ها که اين امر در واقع،ايه گذاران خصوصی ميگرددافزون در ادارۀ عامه منجر به دلسرد ساختن سرم
 زمينه را برای افزايش زرع کوکنار مساعد ، عدم موجوديت امنيت در بعضی از نقاط کشور. افزايش ميدهد آنراتهديد مربوط به

لقوۀ رشد اقتصاد مشروع ا تمام فرصتهای ب،اقتصاد مواد مخدر. گرديده استساخته 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

يژه همچنان کشور بايد کمبودهای عمده را در عرضۀ خدمات اساسی اجتماعی به و. افزايش فساد اداری در دواير دولتی ميگردد
 بسيار پائين ، به ويژه در ساحات روستايی و در ميان زنان، سواد در کشورسطح .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 یا شاخص ه.است
 . طقه استهزينۀ سرانۀ صحی در کشور های من ميک چهار

 را برای رشد پايدار  الزماين 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  ااين در حالی. اقتصادی فراهم نموده و منجر به ايجاد فرصت های کاری ميگردد

 : دن تا باشد که تالش های ما به مؤفقيت انجام،دنگی قرار گيره  بايد مورد رسيد،دناقتصادی وجود دارعرصه های 

 را با  داخلیتوليدات  کهیتمام زنجيرۀ ارزشزيربنای فزيکی کشور به شمول سرک ها، عرضۀ مطمئن آب و برق، و  .١
 .  باشندصادیطوری محدود اند که نميتوانند جوابگوی رشد اقت ؛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 ظرفيتهایزيربنا .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،ناهداف استراتيژی انکشاف ملی افغانستا

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

 أاحي به شدت صدمه ديده و بايد دوباره ،نزوای اقتصادی و سياسی، ارتباط تجاری افغانستان با منطقه و جهاندر دوران ا .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  لئمسابازار های عمده برای  .٥
 که ،افغانستان از منابع تجاری و منابع طبيعی قابل مالحظۀ برخودار است. انجام فعاليت های اقتصادی محدود ساخته است

 و عوايد دولت را به نحو چشمگيری افزايش در صورت استفادۀ درست از آنها ميتوان فرصت های شغلی زيادی را ايجاد
 . بخشيد

، هنگآهم بايد به يک شيوۀ کامًال ، که برای بازسازی و انکشاف افغانستان استفاده ميشود،ینو ناهمگون کنوهنگ آناهمشيوۀ 
اينکه به با توجه . دتبديل شو ، 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 بودج خارج از سيستم ،هنوز هم قسمت اعظم کمک ها
 .  افزايش يابدکمک هاثريت ؤمزم ايجاد گرديده و  هماهنگی ال،انکشاف ملی افغانستان موفقانۀ استراتيژی

 ناستراتيژی انکشاف ملی افغانستا 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
ه استراتيژی انکشاف ملی افغانستان ديدگاه، اصول و اهداف حکومت را در امر دستيابی به معيارهای توافق نام .ترين شکل آن رسيدگی نمايد
    .دولت را در راستای تحقق تعهداتش کمک ميکندانعکاس داده و  ،آينده پانزده سال  افغانستان درافغانستان و اهداف انکشافی

 ۀعمدتمام نهاد های  ،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 نی، بمد ۀجامعدولتی و 

قريه واليتی، شورا های نهادهای های  يندها بحث 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 گانيت، ، وکالی شورای ملی از هر والجات

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

 نمايانگر اولين مفاهمۀ کليدی ميان پايتخت و واليات است و دليل ،يتی استراتيژی انکشاف ملی افغانستان والی روند مشوره ها
  پالن١٨۵٠٠ طرح ، راورتیحاصل اين روند مش. ، طرح و به راه انداخته شداليات را تقويت نمايدومرکز و ميان  ارتباط اينکه

 پالن . تشکيل ميدهد، پالن انکشافی واليتی٣۴الخره ا و ب، هاولسوالیطح در س پالن انکشافی ٢٩٠ ،انکشافی در سطح قريه جات
    .ه اندهای واليتی نيازها و اولويت های انکشافی کليدی هر يک از واليت را شناسايی نمود

 استفاده ،قر فروندهای تحليلی از 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 

منظور دولت افغانستان از در نظر گرفتن اقشار . 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 أ ت ها که سرمايه گذاری،ه اينستفقير جامع

و وضعيت معيشتی فقير  عايدبه اين معنی که هدف افغانستان اينست تا . را تآمين نمايدونيت های اجتماعی ئ زمينۀ مص،رشدبرای 
  کليدی سروی ايکه از جانب دولت در بهار سالنتائج .يابند بهبود رعتي سر،اقتصادینسبت به اوسط رشد  جامعه،ترين افراد 

 در ، نشان ميدهند که ميزان فقر در کشور است، در چارچوب ارزيابی ملی خطرات و آسيب پذيری انجام گرفته)٢٠٠٧( ١٣٨٦
 .الر در ماه بوده است د١٤با عايد سرانۀ تقريبًا )  ميليون نفوس کشور١٢معادل (  درصد ٤٢شروع بهار 

 مردم نمی توانند غذای ۀاين طبق به اين لحاظ، . استمردم افغانستان  درصد٤٥ دامنگير،برعالوه، فقر غذايی به اساس تخمين ها
 ۀ کوتاه فاصل خط فقر  ازمردم  درصد٢٠ ،برعالوه.  تهيه کنند، کالوری در روز را٢١٠٠ يعنی ، انرژی الزمتأمينمناسب برای 

 . ميباشدآنها آسيب پذيری بلند  ۀنشاندهندکه  ،دارند

  



 

    
 

٤ 
 

) 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 کمک نموده انداستراتيژی های سکتوری به طرح  و  گنجانيده شدههای 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

  اهداف استراتيژی انکشاف ملی افغانستان   .ه 

  ت امني :رکن اول

    تطبيق قانون، و بهبود امنيت فردی افغانها در سراسر کشور،دستيابی به ثبات :هدف بلند مدت
زادی آاقتصادی، کاهش فقر، و حراست از  ۀتوسع، انکشاف سکتور خصوصی، مؤثرحکومتداری  اسری شرط حياتیت سرامنيت

 امنيت دولت، افراد و دارايی ها ازطريق تطبيق تأمينعبارت از  در چارچوب اين رکن هدف استراتيژيک.  ميباشد،های فردی
 پاليسی امنيت ملی را تدوين کرده ،حکومت. استقانون   دفاعی، امنيتی و نظم ودر زمينه هایو قابل دوام  سياست های منسجم

يساف آ/ناتون و اين امر همآهنگی ميان نيروهای امنيتی ملی افغا. اصالحات سکتور امنيت تطبيق ميشود ۀبرنامکه از طريق  ،است
   .و ائتالف را بهبود بخشيده وتقويت خواهد کرد

  چالش ها
 .جدی مواجه می باشد و متعددیها چالش ا ب،قبل از اينکه بتواند مسئوليت کامل امنيت خويش را به عهده بگيردافغانستان 
باالی بعضی  دولت مؤثرل از اعمال کنترو ،عرصۀ حکومتداری مداخالت خارجی، بی ثباتی و ظرفيت ضعيف در ،تروريزم
در حجم عظيم توليد مواد مخدر هنوز هم منابع مالی الزم را . دنخصوص در جنوب وجنوب شرق جلوگيری می کنه ساحات، ب

از سال ، طوری که مانده اند به عنوان تهديد عمده باقی ،منفجر ناشدهماين ها و مهمات . گروه های تروريستی ميگذارد اختيار
 دودر حال حاضر فقط .  شده اند، يا کشته يا زخمی،افغان در اثر انفجار ماين حدود پنج هزار ،ينسوه اب )دی ميال٢٠٠١( ١٣٨٠

 نياز های امنيتی گی بهه  رسيديگانه راه حل عملی برای. دنپاک می باشها از ماين  به صورت کامل ، واليت٣۴ ۀجمل واليت از
 نيروی های امنيتی تمويل مسئوليت . و حفظ امنيت در داخل مرز های خود گرددمينتأقادر به آنست که افغانستان خود طويل المدت 

 دولت قسمت اعظم اين مسئوليت را به دوش ،همزمان با رشد اقتصادی . به عهدۀ خود افغانستان ميباشد،افغانستان در دراز مدت
رسيدگی به کامل تی که افغانستان ظرفيت اقتصادی اما تا وق. فعاليت های امنيتی در افغانستان سازیی يعنی افغان –خواهد گرفت

   .بايد همکاری نماينداين خال  در رفعجهانی   جامعه،اين مکلفيت را پيدا می کند

  اهداف 
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 هاييتعداد نيرو رقم نهايی. ويش را در حفظ امنيت منطقه ايفا کند و در عين زمان سهم خ،دفاع
رقمی است ) تحت آموزشنفر  ٦٦٠٠ با (٨٠٠٠٠اما رقم . بگويد هنور توسط حکومت وجامعه بين المللی تعيين نشده است

 که ست ایعطف ۀنقطو اين  در مجلس بورد مشترک نظارت وانسجام تصويب شد، )٢٠٠٨فبروری ( ١٣٨٦ دلوکه در
 خواهد رسيد و هدف، اردوی ملی افغانستان به اين )٢٠١٠اخير (١٣٨٩جدی  تا. نزديک تعيين می کند ۀآيندهدفی را برای 

با (ها  ألوکندک ها و   درصد٧٥رد مستقالنۀ عمليات ها از سوی  پيشُبمتضمن مؤفقيتاين  .پيش خواهد افتاد حتی از آن
و قومی را حفظ  ه يیمنطقملی افغانستان توازن ی  اردو.خواهد بود) ه های بيرونی و حمايت هوايیبهره گيری از پشتوان

 ، پاسخ گويی به نياز های امنيتی کشورو آمادۀ مسلکی ه،، حسابدقابل احترام  منحيث يک اردوی،نموده و بر اعتبار خود
  .خواهد افزود
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 استراتيژی انکشاف ملی افغانستان ساختار
 منيتا  
 

 حکومتداری
 

 انکشاف اقتصادی و اجتماعی 
               
 ٨ رکن    ٧ رکن    ٦ رکن    ٥ رکن    ٤ رکن    ٣ رکن   ٢ رکن   ١رکن 

  تني ام-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  اف دهاتانکش
 حاکميت اقتصادی و -٨

انکشاف 
 سکتورخصوصی 

               
 سکتور ها 

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

  و تجارتخصوصی
               

  
 اصالح، حکومتداری
ق و حقوادارۀ 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 کی مسلنيرویيک   عبارت است از ايجادس ملی افغانستانيپولدر پيوند با  هدف دراز مدت :پوليس ملی افغانستان .٢
،  مسلکی کارمندان تحت ادارۀ،نمايدعمل  با رعايت حقوق بشر و بودهحقوق بين الملل ۀپذيرفته شد  معيارهای با مطابقکه

بر معيار پوليس ملی استخدام   و،ی پالنگذاری، مديريت هایدارای توانايی ، بهره مند از معاش کافی، آموزش ديدهکامًال
و تهديدات اعمال مسلحانۀ ضد دولتی  ی تروريستات تهديد در مقابل را بتوانند مردما بايد اين نيروه.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. هندنتی انجام دُسی وظايف شان را به شيوه ها ،ر شرايط و اوضاعيصورت تغي

اين نيرو توانايی ). شمول پوليس سرحدیه ب(  مسلکی دست خواهد يافتپوليس نفر ٨٢١٨٠ ۀشدامور داخله به رقم تعيين 
تحت دستور و  بوده وحفظ نظم داخلی و تطبيق قانون را خواهد داشت و در ضمن جوابگوی نيازهای باشندگان محلی

   .خدمت خواهد کرد داخله کنترول وزارت امور

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

 دهآين، در راستای اهداف انکشافی افغانستان در پانزده سال ) ميالدی٢٠١٠ (١٣٨٩تا جدی : شدهامهمات منفجر نانهدام  .۴
 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 ) يالدی م٢٠٠٧ (١٣٨۶ضد پرسونل تا سال  ۀشدمحل تمام ماين های ذخيره . يافت
  .تخريب خواهند گرديد)  ميالدی٢٠١٠ (١٣٨٩ابل ترميم و اضافی، تا پايان سال ون، غير قئهمچنان تمام مهمات غير مص

 ١٣٨۶  در مقايسه با سال کشت کوکنار تحتگسترۀ زمين های، ) ميالدی ١٣/٢٠١٢ (١٣٩١ سال تا: مبارزه با مواد مخدر .۵
  .  به نصف کاهش داده خواهد شد) ميالدی٠٨/٢٠٠٧(

    هااولويت
رکن   نخستين اولويت.کل از چندين نهاد مسئول دفاع از کشور، حفظ امنيت و تطبيق قانون ميباشد متشسکتور امنيت افغانستان

   . نهادهای امنيتی می باشدظرفيت های  بلند ُبردنامنيت عبارت از

. دن باش میکمل يکديگر ويکپارچه مساعی در سکتور امنيت جامع، ُمکه تمام  از حصول اطمينان از اينعبارتدوم اولويت 
تقويت مساعی ، يکپارچه و جامع؛ پروگرام سالم اصالحات سکتور امنيتی پاليسی و استراتيژی ملیفقانۀ ؤمکومت در امرتطبيق ح

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

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

 همکاران بين تان رهبری عمليات را به عهده می گيرند، و باالخره به نيازهای امنيتی افغانستان پاسخ خواهند گفت وملی افغانس
 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 أاتکآيساف  به ،حمايت های الزم و نيروهای اضافی
 .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 تکی بکه با چه سرعتی ميتوان نيروهای امنيتی افغانستان را م اين
را در اين راستا  نخستيناست تا قدم های ماده آ ولی 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  ۀعرضموکراتيک، حقوق بشر، حاکميت قانون، تقويت روند های د: بلند مدتهدف 
 يعنی ،اهداف ملی ما دستيابی به در راستای اهميت حياتی خود را حقوق بشر  عدالت و،حکومتداری دموکراتيک، حاکميت قانون

 استراتيژی انکشاف ملی افغانستان هدف استراتيژيک کاهش فقر و حفظ رشد اقتصادی در يک سطح قابل مالحظه حفظ خواهند کرد
 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  سالمحکومت قصد دارد حکومتداری . ندنحاکميت قانون و حقوق بشر حمايت ک حسابده باشند، و از فعاليت کنند،
نهاد های حکومتی در  )١: ( حکومت بايد، اين اهداف دستيابی بهبرای. وجود بياورده خدمات ب ۀعرضدر  بهبود قابل سنجش را

، اصالح و تقويت کند؛ سيسأت ،معيينج ئنتا حصول 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 کندزرگشمول به های قانونگذاری، بروند) ٢(
   .عنوان سياستگذار، تنظيم کننده و حمايت کننده عمل خواهد کرده  بلکه ب،خصوصی

  چالش ها
 تا شر، تعميم حقوق ب وحاکميت قانون ، تقويت ساختارهای رسمی وغيررسمی حکومتداری زمينۀر ددوردهای زياآ با وجود دست

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

) ۶(؛  مالیاتابهام) ۵( ؛ اداریسطح بلند فساد) ۴(  آن؛ف ظرفيت های حکومتداری و مديريتیو عدم انکشا  دولتیسکتورضعيف 
  وسيستم 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  عدم تساوی جنسيت اجتماعی؛ )١٠(شده؛ ا  و درست تعريف نمؤثرقضايی 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
  :ه استرا برای جبران اين ضعف ها اتخاذ نمود 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 که ااين عامه ۀاداراصالحات  برنامۀ هدف :عامه ۀاداراصالحات 
طور مثال ازطريق تجديد ه ظرفيت خدمات ملکی تقويت خواهد شد، ب.  تشويق نمايديينمعبر دستيابی به نتايج کيد أتشان با 

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

   . و ارتقای ظرفيت های آموزش برنامه هایهر کدام از اين نهادها، افزايش

يه، ازطريق افزايش ئقضا ۀقو فساد اداری در تمام سطوح حکومت و برای مبارزه بادولت :  اداریاقدامات مبارزه با فساد
، و تقويت  اداریفساد ۀلقوابا خطرات چه بيشتر برای محدود کردن هر بيشتر، معرفی برنامه های ادارینظارت ازفساد

  .  تمرکزخواهد کرد،ميکانيزم های سمع شکايات عامه

مردم دسترسی .  مردم را افزايش خواهد دادقابل دسترس معلومات حجم حکومت ):اطالعات(معلومات افزايش دسترسی به 
  . خواهند داشت  راخودشان  به معلومات متعلق بهنسبتوحقوق بيشتری 

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

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

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

    . شودأاجرفقانه ؤم

 خواهد کرد تا حسابدهی وشفافيت عامه باال لهويت ملی را دنباواحد  سند ۀتهيحکومت هدف : )تذکره ( ملیسند هويت
   . کاهش يابد اداریبرود 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) ميالدی٢٠٠٨ (١٣٨٧کومت اولين سرشماری را در سال  ح: سرشماری و احصائيه های اساسی
 آنرا خواهد کرد و نتايج و تحليلسيس أت  در سطح ملی و واليتیفقر را اقتصاد و به مربوطی اساسارقام  وآمار   سيستمو

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

تهيه خواهد کرد؛ مشارکت مردم در ساختارهای حکومتداری محلی را  محلی رارات ااد قانون ،حکومت: محلیادارات 
که نقش شوراهای ولسوالی،   خواهد کرد؛ قانونی را وضع خواهد کردتقويت افزايش خواهد داد؛ شوراهای واليتی را

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

بودجه سازی شارواليها  ه خواهد کرد؛ و ظرفيت های پالنگذاری وبودجه سازی را نهادين خواهد برد؛ پالنگذاری و بلندرا 
  . شد محلی تسهيل خواهدارگان های مستقل  ۀادارفعاليت های واليتی توسط . باال خواهد برد را

روند بودجۀ و  ، استراتيژی،پاليسی  بهمربوطمعلومات تبادل  حکومت : بين نهادهای دولتیاتدولت و ار تباط با اتارتباط
   . افزايش خواهد داد ميان تمام نهادهای دولتی راملی

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

 ازطريق تهيه، تصويب و تطبيق ،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  قمطابقوانين 

 مسئوليت مشخص ساختن و ملیصلح، عدالت، و آشتی  پالن کاریحکومت به .  خواهد کردتکنوانسيون حقوق طفل تقوي
    .ندميما  متعهد،بهبود حقوق بشرمسئول نهادی واحدهای حکومتی  های

  :  قضايی عبارت اند از وسکتور عدلی ۀعمداولويت های 

حکومت نهادهای قضايی را اصالح و تجديد ساختار :  قضايی و خدمات عدلیۀ پايدارظرفيت نهادی بهتر برای عرض
اهد ؛ ظرفيت اداری را باال خودادخواهد 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 وی در داخل سيستم عدلانسجامهمآهنگی و افزايش 
 یافزايش خواهد داد، وضع قوانين را از طريق باال بردن ظرفيت های تقنين راهنگی آهممدنی انسجام و  ۀجامع حکومتی و

ی دست خواهد کرد؛ فرصت ها را براسيس أت حقوقی را  هایمرکز 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 

. بخشيد واليات بهبود خواهد در ميکانيزم انسجام عدالت تتقوي قضايی در واليات را از طريق  وخدمات عدلی ۀعرض
ماتيک از طريق برنامه تطور سيسه کمک خواهد کرد تا حاکميت قانون را بحکومت واليات به  درميکانيزم انسجام عدالت 

 تأمين و هازير بنا  ظرفيت سازی،ها،آموزش  مساعدت های فنی،  مراجع تمويل کننده در زمينۀهدفمندهای منسجم و 
  . تجهيزات فرا تر ازکابل توسعه بخشد ترانسپورت و

 ۀقوآن اسالمی می باشد که در  ۀجامعقضايی عبارت از ايجاد يک  و لیعد هدف استراتيژيک سکتور :بهبود کيفيت عدالت
با  ارزش های اسالمی شهروندانش را  امنيت و سالمت، مذهب، مال، حقوق بشری و، بی طرف وغير وابستهئيۀقضا
ام خواهد حکومت فعاليت های ذيل را انج .دسترسی همگان به عدالت حمايت کند عايت آزادی، تساوی در برابر قانون ور
 و اصل وکالت به سبب فقدان ًاکه قسم جزايیدر پروسه های عدالت خير أتمنظور کاهش ه ب ايجاد سيستم تحقيق) ١: (داد

) ۴(؛ اطفالتطبيق پاليسی عدالت ) ٣(؛ اتزمربوط مجاتهيه پاليسی های ) ٢(مديريت ضعيف قضايا صورت می گيرد؛ 
 ؛ جزايی عدالتنوظهورمشترک و موضوعات ل ئمساگی به ه ر رسيدمنظوه های پاليسی های اختصاصی بواحد سيس أت
) ۶(دعاوی قضايی؛  ۀعمد قضايی قضايای محاکم مدنی در کتگوری های ۀبهبود ساختارهای اداری و حوز و أارتق) ۵(

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

  اهداف
   تکميل خواهد شد؛ ) ميالدی٢٠١٣ (١٣٩١ سال تاعامه  ۀاداراصالحات  ۀنامبر .١

  حاصل خواهد شد؛  ) ميالدی٢٠١٣ (١٣٩١سال  تا  اداریکاهش قابل توجه فساد .٢
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تنفيذ ونشر خواهد شد، و برای تطبيق آن به تمام پرسونل ی ئجزاقانون جديد اجراآت ، ) ميالدی٢٠١٣ (١٣٩١ سال تا .٣
تفسير حقوقی تحريری، و همچنان آگاهی حقوقی اجتماعی برای شهروندان داده می  شد وخواهد فراهم حقوقی آموزش 

  شود؛ 

 گرديده شامل نرم افزار ،، فهرست بندیليفأتتمام قوانين، مقررات، وساير اسناد حقوقی  ،) ميالدی٢٠١٣ (١٣٩١ سال تا .۴
آن به مردم دسترسی و  ميگرددتمام سطوح توزيع  درو در ويبسايت حکومت حفظ ومراقبت شده، چاپ و به نهادهای دولتی 

  . شداسرکشور فراهم خواهد تدرسر

اسناد  نادهبرای تسويد و پيش  تمام ادارات حکومت و وزارت ها دارای ظرفيت بهتر فنی،) ميالدی٢٠١٣ (١٣٩١ سال تا .۵
   .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 بازارتأمينکاهش 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  م که در نهايت باعث ايجاد سيستیسياست هايحکومت به 
استراتيژی انکشاف ملی افغانستان، ابتکار کليدی کاهش فقر چارچوب در  . متعهد می باشد کندتأمينقابل مالحظه و پايدار را 

 دانسته استهمچنان، دولت . مثمر افزايش اشتغال وعوايد خواهد بود 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 

 ۀعرضينسو، حکومت همچنان به تالشش برای ه اب) ميالدی ٢٠٠٢ (١٣٨١ از سال . ممکن ميگرددنظر 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   مار اما کشو،امروز شاهد سطح بلند رشد و توسعه در اقتصاد افغانستان ميباشيم با وجود اينکه

را  اين محدوديت  هایجدی ترين. تحقق يابداقتصادی طويل المدت و کاهش فقر ۀتوسعد تا نگی قرارگيره  که بايد مورد رسيد،باشد
دی  بشری وظرفيت نهادی، و فقدان فضای اقتصا 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 ميدهندمناسب
بايد اطمينان عمل نموده و همزمان با آن بالقوه اش ظرفيت های  اقتصاد با تمام  آناساسی در اين رکن ايجاد فضايی است که در

   .در حاشيه قرار نگيرند جامعه پذيرترين اعضایآسيب حاصل گردد که 

  اهداف
   کاهش خواهد يافت؛ در صدسه  نهساال ،در روز زندگی می کنند يک دالر افراديکه با کمتر ازنسبت  .١
   کاهش خواهد يافت؛در صدپنج  ساالنه ،برند رنج میافراديکه از گرسنگی نسبت  .٢
در  ٧۵ و در صد ۶٠لترتيب ابا) ميالدی ٢٠١٠ (١٣٨٩ سال تا برای دختران وپسران کاتب درم شموليت خالصميزان .٣

   خواهد بود؛ صد
    افزايش خواهد يافت؛در صد ۵٠ ،)ميالدی ٢٠١٠ (١٣٨٩  سالتامعلمان زن  تعداد .۴
  ؛ خواهند کردامتحان شايستگی را سپری ) ميالدی ٢٠١٠ (١٣٨٩  سالتا معلمين افغانستان در صد ٧٠ .۵
   کاهش خواهد يافت؛ در صد ٢١)  ميالدی١٣/٢٠١٢ (١٣٩١ سال تا  سال۵ يناطفال زير سنميزان مرگ ومير  .۶
   کاهش خواهد يافت؛در صد ٣۵، ) ميالدی١٣/٢٠١٢( ١٣٩١ تا سال مرگ ومير مادران ميزان .٧
تحت پوشش ) ميالدی ٢٠١٠ (١٣٨٩ سال تا  نفوس رادر صد ٩٠توسعه خواهد يافت تا  خدمات صحی اساسی ۀمجموع .٨

  قرار دهد؛ 
کاهش به نصف ) ميالدی ٢٠٢٠ (١۴٠٠سالتا   دسترسی ندارندصحی و حفظ الصحهميدنی شاآآب نسبت افراديکه به  .٩

 در سايرساحات ده ها خانوادر صد ٣٠ درکابل و ده ها خانوادر صد ۵٠)  ميالدی١٣/٢٠١٢( ١٣٩١ سالتا : خواهد يافت
 در صد ۵٠ داشت و دسترسی خواهندشاميدنی آ روستا ها به آب در صد ٩٠شهری به آب نل دسترسی خواهند داشت؛ 

   .لصحه دسترسی خواهند داشت اروستا ها به حفظ



 

    
 

١٠ 
 

  اولويت ها

 خصوصی  های مناسب برای رشد اقتصاد بازار تحت رهبری سکتور هی مربوط به ايجاد زمينپاليسی ها
 انينبرای سکتور خصوصی شامل تصويب و توشيح قوايجاد چارچوب های حقوقی  )١( : ازنددولت عبارت ا عمدۀسه اولويت 

حق طبع  ،هااستندرد  ، گی هايندهانم ، قرارداد ها،تجارتیوميانجيگری  حکميت تجارتی ،شراکت ،شرکت ها( تجارت  مربوطۀعمد
 تعميل) ٣ (،مقرارتی برای حمايت از تطبيق قوانين متذکرهايجاد چارچوب ) ٢ (،) ثبت امتياز انحصاریو عالمات تجارتی ،و نشر

 اين مهم را در نظر خواهد داشت و اطمينان حاصل خواد کرد که اين قوانين و دولت همچنان .یمقرراتچارچوب 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

 . تصميم بگيرندآيندهسرمايه گذاری در 

اقدامات  . سکتور خصوصی تقويت خواهد بخشيد١برای رشد و انکشافهای خود پاليسی  دی را در چارچوبدولت حاکميت اقتصا
داد و ت در ااصالحآوردن  در زمينۀو ميکانيزم های نهادی  مسئوليت هاوضاحت ) ١( :در اين زمينه شامل موارد ذيل ميباشند

تنظيم بهتر فعاليت  ه گذاری در افغانستان و سيستم حقوقی جهت ادارۀ حمايت از سرماي،تقويت وزارت تجارت و صنايع) 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 هيلتس. تضمين امکان دسترسی دراز مدت به زمين از طريق اجاره و کيتلمانتقال   بهمربوط یطرزالعمل ها
ادامه خواهد يافت تا  )پرداخت هاو طی مراحل گمرکی  ،رزی فعاليت های بين الم، جواز،ثبت( تتجارعمده برای فعاليت های 

 .کاهش يابندهای مربوط به انجام معامالت  ههزين

اين امر شامل .  استدولت خصوصی سازی و سهامی ساختن تصدی های دولتی را در اولويت های مهم کاری خود قرار داده
که در  را تمام تصدی های دولتی فهرست وزارت ماليه .خواهد بود  برشنا موسسۀ د افغانستانيتمؤثر سهامی سازی و افزايش

عادالنۀ تمام رقابت کننده گان در سکتور  دسترسی . ترتيب نموده است، خصوصی و سهامی ميگردندآيندهظرف سه سال 
  .وطۀ دولتی حمايت خواهد شدخصوصی از جانب نهاد های مرب

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

از طريق  را  هاساختار رژيم تعرفهتنظيم وزارت ماليه مسئوليت .  منفعت رقابتی ميباشد، تقويت گردندافغانستان در آن دارای
 با استفاده از مزايای ، بهبود تجارت و ارتباطات تجاری با کشور های منطقه.عهده خواهد داشته  جوانب ذيدخل بمشوره با

 يکی ،ا و طرزالعمل های تسهيل کننده و تقويت کنندۀ تجارت و ترانزيتاستراتيژيک افغانستان در منطقه و اتخاذ پاليسی هت عيموق
اوسط زمان الزم برای   دوامدار کاهشو  مقررات گمرکیمؤثردرست و  تطبيق ، در کوتاه مدت. ميباشداز اولويت های دولت
حصول به متعهد دولت  .د دادمحراق تالش های دولت را تشکيل خواه ،یيبه معيار های منطقه  آن تا رسيدن ،صادرات و واردات

  .ميباشدتجارت جهانی عضويت سازمان 

 خدمات مالی هنوز سطح يکه هرچندبوده؛در حال رشد  به طور سريع ،قرضه های کوچکشمول بانکداری و ه  ب،سيستم مالی
يکه پاسخگوی نياز های ا  مالی سکتور قویايجاد يک.  خدمات رسمی مالی دارندفقط 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  مکشور باشد

 .بردارد

 تصويب و تطبيق چهار قانون سکتور مالیاز طريق  دولت برای سکتور مالی عبارت از تقويت چارچوب قانونی لويتونخستين ا
در سکتور دقيق و مناسب  مقررات  تعميلو تقويت ؛ قرار دارند در حال تعليقکه ) پولی اجاره و تعهدات،رهن ،ت مصئونمعامال(

 تشبثات اقتصادی کوچک و متوسط تشکيل  روستايی ومناطقبه خدمات مالی عرضۀ   افزايشرااولويت بعدی .بانکداری خواهد بود
در  .تطبيق خواهد کرد و پشتنی بانک راملی  خصوصی سازی بانک ها و در نهايت  ساختار اصالح حکومت استراتيژيهای.ميدهد

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

  

                                                 

 ٢٠٠٧جون  (١٣٨۶  ارائه شده توسط دولت افغانستان در کنفرانس فراهم آوری زمينه های الزم برای رشد سکتور خصوصی، جوزای 1
  )ميالدی
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  و منابع طبيعی ناهازيرب

زير  بخش در ،افغانستان هنوز هم در مقايسه با کشور های همسايه،  اخير در پنج سالرشد 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  تجارتو
ادامه   عوايد و کاهش فقررصت های شغلی،ف افزايش ، توليدات داخلی، سرمايه گذاری خصوصی فعاليت ها در زمينۀميدهند تا

 .يابند

 انرژی 

 به اين . انکشاف دهات ميباشدو تقويت سکتور خصوصی ، کاهش فقر امرياز های کليدی درسکتور انرژی يکی از ن توسعۀ
به اساس سرمايه ن مئمطو   قابل پرداخت فراهم آوری انرژی: از استهدف استراتيژی انکشاف ملی افغانستان عبارتمنظور، 

ميان مدت برای انکشاف ملی  اهداف اساسی .در منابع انرژی افغانستاندولتی  سرمايه گذاری  و نظارت،صوصیگذاری سکتور خ
در نقاط عمدۀ مسکونی غير سيسات أت در صد ٩٠ ،هارواه  خاندر 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 وار خاندر صد ٢٥شهری و حداقل 
 .قابل تجديد برای انکشاف و استفاده از انرژی  الزم استراتيژیتخاذا )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، تخمينه اساسب. متکی استهای همسايه 

پروژه های عمدۀ فقانۀ ؤم تطبيق . و برای ساعات محدود ميباشدمعييندسترسی داشته ولی آن هم به اساس نوبتی در روز های 
 انرژی نظر هنقطرا از ی نئمطم آيندۀ ،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 ها توز،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 وسيستم 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 سازیکنونی فعاليت های  ميکانيزم جبران هزينه های بهبودويت مؤثر افزايش) ٣( ،خواهند شد

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

 استفاده از منابع داخلی واز طريق افزايش اسر کشور ت برق در سربهن ئمطم از دسترسی بهتر و نداستراتيژی عبارت ۀمتوقعنتايج 
توليد، توزيع و   را برای سرمايه گذاری خصوصی درالزمهای   دولت در سدد آن است تا زمينه. وارداتیمنابع 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 خصوصیگذاری

 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 معيشتت زراعت به زارعت تجاریسيستم کنوناز ر يتغي

 استراتيژی . تطبيق خواهد نمود،هم آوری معيشت بديلفرا) ٢( و ،کاهش فقر) ١ (:يعنیدو هدف وسيع تعقيب انکشاف دهات را با 
 از کاهش فقر  که هدف عمدۀ آنرا،آيندهتالش های  برای  استی مشخص يک راهبرد بيانگرجامع 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 ي ازينرو 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 معيشتیئ با 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 دومؤثرفعاليت ها به شکل . الخره در يک محيط سالم و ايمن زندگی کنندا و ب،شغلی مشروع افزايش يافته

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

برنامۀ  :ند از ا عبارت،د بودن دهات خواه گستردۀپانزده 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 تشبثات برنامۀ ، سيستم مراقبت، برنامۀ برق رسانی روستائی،منابع ملی زراعت و انکشاف وسيع دهات
  .هاتۀ دد گستر دهات و برنامۀ ارتقای ظرفيت های زراعت و انکشاف گستردۀعت و انکشاف سيستم واکنش سريع زرا،توسعه

 ترانسپورت

ايجاد يک شبکۀ  است از  سکتور ترانسپورت کشور عبارتزمينۀهدف استراتيژيک استراتيژی انکشاف ملی افغانستان در
 . کندتأمين ،داخل و از خارج به داخل کشور و برعکس آنرا در  کاالهاافراد و ن ئمطم حمل و نقل که ،سپورتی ايمن و منسجمتران

 کيلومتر ٦٢٩٠ احيای ،)در مرکز و واليات( کيلومتر سرک درجه دوم ٥٣٣احيای  به ،یب منطقه ه هایبا تکميل سيستم شاهرا
  ادارۀ.د شد داده خواهلويتوا دهات در ، کاهش فقر و آسيب پذيری،منحيث وسيلۀ کليدی معيشت دهاتسرک برای دسترسی به 

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

  .مود تطبيق خواهد ن، مصارف آنتمويل
 

) 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 برای اين 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 ) ميالدی٢٠١٠ (١٣٨٩در اخير سال. بين مرزها کمک خواهد کرد کاالها

به ی روی دست اند تا يدر حال حاضر برنامه ها . خواهند دادترانزيت اجناس را کاهش زمان 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 تالش ا. مطابقت داده شونداتحاديۀ 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 داخلیيد تول افزايشبهخراج منابع طبيعی ست اکهانتظار ميرود 
) ٢ (،جذب سرمايه گذاری سکتور خصوصی) ١: ( ازعبارتندسکتور 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 دالر٢٫٨ش 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 ازهدف استراتيژی انکشاف ملی افغانستان.  تطبيق خواهد کرد،مدت

منابع کافی  و ، يابددبهبوده گی تمام افغانها ن کيفيت 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 ) ميالدی١٩٧٠ (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 فقط که از جمله ،زمين تحت آبياری قرار دارد
 ميليون ٨٫٣ ۀجملاز . ديباشنمخيز می سه برابر حاصل نسبت به زمين های لل،ی آبياری شده زمين ها.دونبياری ميشنتی آُسهای 

سيستم  ۀادار.  قابليت آبياری را دارا می باشند،لقوهاصورت باه  ميليون هکتار آن ب٥٫٨هکتار 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 هایاساسی ترين اولويت يکی از . شده انديت مصرف آب انجاممؤثرافزايش 
 .کامه ميباشد

در راستای افزايش توليدات  منحيث يک اولويت دارای اهميت باقی مانده و ، و موجود آبياریتیناحيای مجدد ساختار های ُس
 در دسترسی به خدمات کمبود های وسيع جهت رفع .دش واقع خواهد مؤثر ، در ميان خانواده های روستائی،زراعتی و کاهش فقر

 دراز  مدت تا در ميان. اولويت خاص خواهد داد،لصحه پروژۀ آبرسانی و حفظ اراه اندازی دولت 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 ارتباطییتكنالوژ

به خدمات   کشوردر صد ٨٠زن متوادسترسي  گسترش  از استهدف استراتيژيک استراتيژی انکشاف ملی افغانستان عبارت
 عبارت از ،اولويت های سکتور تکنالوژی معلوماتی و ارتباطات ). ميالدی٢٠١٠ (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 اقداماتپيگيریتا 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 نشيمؤثرمديريت 
هدف استراتيژی انکشاف ملی . اند طرح 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 استطاعتافزايش دسترسی همانا ،افغانستان
: نتايج اين تالش ها چنين خواهند بود. ميگردد ی که شامل پاليسی ملی زمين و پالنهای انکشاف شهر، می باشدملی 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 ۵٠رسمی سازی تدريجی ) ۴(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 )۵(؛ مسکونی غير رسمی
 در صد ٣٠ افزايش در بخش های خانه سازی و در صد ۵٠عت با سرپناه قابل استطادسترسی به افزايش )۶( 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
  زمينۀسکتور خصوصی درفرصت ها برای اين امر باعث افزايش  . پرداختمؤثرطور 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 شدهای، ظرفيت تقسيم بندی زون ها و ادارۀ پالنگذاری شهر پالن ناشده و غير رسمییافزايش مناطق شهر

  معارف

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

دست مزيد  یفقيت هاؤم به ،ی توانمند، آاهش بی سوادی و ايجاد نيروي آار برخوردار گردندتعليم 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 ۀتوسع بهبود آيفيت معارف، ،د در ميزان سوا قابل مالحظهافزايشيک دولت ميخواهد تا 
و گسترش ظرفيت و بهبود آيفيت  یعال به 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  ۀ عرضیبرا از بهبود آيفيت و مديريت معارف از طريق انتقال مسووليت به مقامات محلي  استتعبار یبعداولويت 
و آار و امور  یعال وزارت های معارف، تحصيالت یاستراتيژيك یپالنگذارو در عين زمان تقويت نظارت و ظرفيت  یتعليم

 یها و برنامه ه يیعبارت از فراهم ساختن تعليمات حرف ه يیحرف تعليمات بخشاولويت اساسي در . ی، شهدأ و معلوليناجتماع
و  ی آموزشیملو تطبيق ظرفيت در بورد  یهنگآهم از 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 استديدگاه اين سکتورعبارت
  . فرهنگی هایحمايت از خالقيت) ٣(حفظ و نگهداشت ميراث های فرهنگی افغانستان؛ و ) ٢( ،سراسر کشور

 ظت از مناطقحفاو  أاحي ،ثبت نا شده ی تاريخیهاو يادگار ساحات دارای ارزش باستان شناسی تثبيت   : عبارت اند ازاهداف عمده
تالش بخاطر حصول و  ۀادام در سراسر آشور،  های آزادرسانه ۀتوسع حمايت ازبرای   هاقانون 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 هادر 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  بو 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 در توافقنامۀ افغانستان و اهداف انکشافی در چارچوباهداف استراتيژی انکشاف ملی افغانستان 
. جی. دی. ، در راستای برآورده شدن اهداف ام) ميالدی٢٠١٠ (١٣٨٩تا پايان سال :  شامل موارد ذيل ميباشند،سکتور صحت

ميزان  )ب( ، نفوس را احتوا نمايددر صد ٩٠مجموعۀ خدمات اساسی صحی انکشاف خواهد يافت تا حد اقل ) الف( :افغانستان
 سال در مقابل امراض قابل وقايه توسط ۵تمام کودکان کمتر از ) ج(  و، کاهش خواهد يافتدر صد ١۵مرگ و مير مادران 

کاهش در  در صد ۵٠) د( ، کاهش خواهد يافتدر صد ٢٠ونيت حاصل خواهند کرد و ميزان مرگ و مير اين اطفال ئواکسين مص
هجری   ١۴٠٠ تا ١٣٨٢ و کاهش آن تا يک سوم سال ١٣٩۴ و ١٣٨٢ سال بين سال های ۵ن مرگ و مير اطفال زير سن ميزا

 ،ی در آندر صد ٢۵ و کاهش ديگر ١٣٩۴  و١٣٨١کاهش در ميزان مرگ و مير مادران بين سال های  در صد ۵٠) هـ( شمسی،
جلوگيری و کاهش واقعات مالريا و ديگر ) ز(، ١۴٠٠ سال جلوگيری از گسترش ايدز تا) و(، ١۴٠٠ تا ١٣٨١نسبت به سال 

   .١۴٠٠امراض 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 غذايی از جمله بلند رف،مقابل فقر و تحوالت ناگهانی مصرف

را در زمينۀ عوايد اتخاذ ی ي دولت 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 جامعه ترين اقشار سياست های پايدار در زمينۀ عوايد از طريق اصالحات و برنامه های متمرکز بر فقير

 مانند انههدفمندنا از 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 راههایسبسايدی های انرژی؛ افزايش ظرفيت

  . متعهد استونيت 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،ندن ميليون مهاجر ديگر ميتوا٢٫۵در 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 ساخت منس،طبيعی

 مشترکل ئمسا
 اقدامات منسجم در تمام ارکان و ه زمين 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 اندی 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 ميباشدمبارزه 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 . د بنا نه،دور، منطقه و فرا تر از آن ميسازمتوجه کش
 ١٣٨٧ سال الن دولت برایپ. به نصف کاهش دهد) ميالدی ٠٨/٢٠٠٧ (١٣٨۶ نسبت به سال)  ميالدی١٣/٢٠١٢( ١٣٩١

 . هکتار زمين تحت کشت کوکنار ميباشد ۵٠٠٠٠شامل از بين بردن )  ميالدی٠٩/٢٠٠٨(

 مخالف ، ثبات کشورتأميندولت در زمينۀ کسب مشروعيت و ورد آدست با هرنوع ،آنهايی که در صنعت مواد مخدر دست دارند
استراتيژی ملی کنترول مواد . ه و باعث افزايش فساد اداری ميگردند فعاليت 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 ميکنند رسياين ارکان به موارد ذيل. نندتالش های کاهش توليد، قاچاق و مصرف مواد مخدر را رهبری ميک
کاهش ) ٧ (محو،) ۶ (،عدالت جنايی) ۵ (تطبيق قوانين مربوط به مواد مخدر،) ۴ (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 آن با ا اينست کهدر اين شيوه اصلی از نکاتيکی . گرفت سهم 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 
 . ردي مورد 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 هااز طريق هدف قرار دادن مراجع تمويل، اداره و

  .، ميباشديت اين صندوق وجهیمؤثر و 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) ۴(تسهيل طرزالعمل های اداری؛ 
ر نظر گرفتن معاش و د) ۶ (اداری؛ ول ئمساو افزايش کنترول دادوستد های مالی و اصالح و تقويت طرزالعمل های تفتيش ) ۵(

 . 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 مييابد به 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  ۀجمل از ،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

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

از روندهای  ؛ خواهد کردتأمين و جريان های مساعدت ها را هات مالی وجومؤثرمنظور 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 دراولويت 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  ۀجامع تاريخی زنان در هایمحروميترفع  از  است اهداف کلی انکشافی افغانستان عبارتفقيتمؤيک 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 ها در 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 ۀحظمالصورت رقابتی و افزايش قابل ه دولت مصمم است تا سکتور خصوصی را در جهت انکشاف آن ب
خشک و قالين می  ۀميو صادرات افغانستان که وابسته به صادرات ،، در حال حاضریه يمنطقاز لحاظ معيارهای . مساعدت نمايد

بعضی شان ظرفيت  ؛نده ا يک 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 ا از خود نشان داد نيزه صادراتی رالقوابا

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،لقوهارهای صادراتی باتر در بازامؤثر جهت رقابت ،صنايع جديد

طور قابل مالحظه در روند رشد صادراتی ه  ب، گاز طبيعی، پترول، و مواد گرانبهای ديگر، متوقعه از مدرک مس وسيعانکشاف
البته .  رشد را نشا ن ميدهددر صد ١٨تا  ١۶جريان 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 ۀتوسعشد سکتور خصوصی نيز ر
بهبود زمينه های .  گام گذارد،ی آزادت و تحکيم يک سياست تجار،ارزش بلندتربا  و  دارطرف يک صادرات بهاه افزايش داده و ب

يت کليدی دولتی، هم در جهت بهبود رقابت و هم در جهت حمايت از رشد عنوان يک اولوه 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  ۀپروس که اين دو در دارای ارزش بلند بودهنيز  ، فعاليت های زراعتیدر کنار ،رشد اقتصادی ۀعمدحيث يک منبع 
    .کمک خواهند نمود

هدف ميان مدت .  باقی خواهند ماند، ثبات اقتصاد بزرگ و اختصاص منابع عامهتأمينل ئسياست های دقيق مالی به عنوان وسا
بدون (عادی  ۀبودج تعادل.  نمايدتأمين داخلی عوايد را از طريق مصارف بودجۀ عادی که ،دولت در رابطه به ثبات مالی اينست

)  ميالدی٠٨/٢٠٠٧( ١٣٨۶ توليدات ناخالص داخلی در سال در صد ۴٫٠ می شود که از کسر پيش بينی) مساعدت های بالعوض
دقيق  مديريتبا حرکت افغانستان به سمت ثبات مالی، . بهبود يابد)  ميالدی١٣/٢٠١٢( ١٣٩١تا سال  متوازن ۀبودجبه يک 
افغانستان از ميزان محدود قرضه ها برای تمويل پروژه ها و برنامه های .  پنداشته می شودند مالیی رو يکی 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،بيشترت لديؤمتشويق 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.  گردندتأمين از 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 اندات توليددر صد ٦٠ حدوددر  کمک های خارجی ،در پنج سال اخير
 هزينهتطابق و همخوانی . ميرسندمصرف رسيده و بقيه خارج از بودجۀ دولت به مصرف ه  اصلی ب بودجۀهای خارجی از طريق

يکی از . مالی را تشکيل ميدهد ۀعمد هایالش يکی از چ،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 پذيري و در ميان مدت، سياست ها،نموده

  همچنين الزمه های ثبات مالی و،يق بهبود ادارۀ عوايد و اقدامات تعميلی و گسترش و وسعت دادن به مالياتافزايش عوايد از طر
 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 ،ر گيری عوايد داخلیکاه در زمينۀ ب. طريق عوايد داخلی تحت پوشش قرار دهد
 ) ميالدی٠٧/٢٠٠٦ (١٣٨٥ ميليارد دالر در سال ٢٨٫٨به )  ميالدی٠٥/٢٠٠٤( ١٣٨٣ ميليارد دالر در سال ١٢٫٨داخلی از 

تا سال را ليد ناخالص داخلی  تودر صد ١١ الی ١٠ ، ناخالص داخلیاتتوليد برانتظار ميرود که نسبت عوايد . افزايش يافته است
 اولويت فوری. ميزان در سطح جهان خواهد بود پائينترين  رقم اين،وجود اين  ولی باتشکيل دهد،)  ميالدی١٣/٢٠١٢( 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. يباشدم ،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  رسيدمبتنی بر ،بودجۀ سکتوریتعيين شدۀ  سقف. نموده است تصويب نشان داده شده،جدول شماره 

  .ميباشد ، عوايد داخلیپيش بينی منابع 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 سکتوریتطبيق اولويت
ايجاد شده در  هایولويت چارچوب مالی ميان مدت ا)  ميالدی٠٩/٢٠٠٨( 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

) ميالدی١٣/٢٠١٢-٠٩/٢٠٠٨ (١٣٩١ -١٣٨٧لست عمومی بودجه برای استراتيژی انکشاف ملی افغانستان از سال : ١جدول   

 
1387  

)٠٩/٢٠٠٨( 
به ميليون دالر 
 امريکايی

1388  
)١٠/٢٠٠٩( 

به ميليون دالر 
 امريکايی

1389  
)١١/٢٠١٠( 

به ميليون دالر 
 امريکايی

1390  
)١٢/٢٠١١( 

به ميليون 
 دالر امريکايی

1391  
)١٣/٢٠١٢( 

به ميليون دالر 
 امريکايی

  مجموعه
به ميليون دالر 
 امريکايی

 تمويل خارجی اصلی و  ۀبودج
 6,864 1,911 1,611 1,351 1,104 887 عوايد داخلی

 24,593 3,908 4,398 4,814 4,960 6,513 *مجموع مساعدت ها از مراجع تمويل کننده
 31,457 5,819 6,009 6,165 6,064 7,400 *مجموعه وجوهات

 مصارف خارجی + بودجه اصلی 
 14179 2906 2790 2679 2585 3219 امنيت

 17185 4451 4180 3681 3093 1781 يربنا ز
 4486 912 909 916 921 829 زراعت و انکشاف دهات 

 4872 1181 1077 980 893 742  و فرهنگمعارف
 2985 728 685 640 558 374 ادارۀ سالم و حاکميت قانون

 2478 595 563 530 465 325 صحت و تغذيه
 1186 260 244 230 215 237 حاکميت اقتصادی و انکشاف سکتور خصوصی

 1815 449 421 394 359 192 مصئونيت اجتماعی
 915 157 170 185 198 205 )کود های فرعی(وعات ضموساير 

 50,1002  11,637  11,038 0,236 1 9,286  7,903  مصارف مجموعی 
 ) ميالدی٢٠٠٧ (١٣٨٦ جهانی و بررسی مالی سال ۀجامعبراساس مباحثات با  *

استراتيژی انکشاف  زمانیدر دورۀ .  باقی خواهد ماند، اولويت در افغانستانبا بيشترينسکتور منحيث مصارف، امنيت  ظحالاز 
تمويل اين سکتور به شکل  . پيش بينی ميگردد، ميليارد دالر آمريکائی١٤٫٢ ،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 ی پيش بينی م،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

ولت همواره باالی منابع بيشتر در عرصه های معارف، حکومتداری، صحت و مصئونيت استراتيژی انکشاف ملی افغانستان، د
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

                                                 

 ه قرار داد دولت افغانستان در اختيار،اريسلغ وجوه مالی در کنفرانس استراتيژی انکشاف ملی افغانستان در پامباست که فرضيه اين مبتنی بر ، ١  ميزان مصارف در جدول2
 عهده نمیه  مساعدت های مراجع تمويل کننده را بۀ که 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  افغانستانسقفکنفرانس، چارچوب اقتصاد بزرگ و آن دنبال ه ب.  مطابقت ندارد١ کامًال با جدول به اين لحاظ ؛گيرد
 . ای بين المللی را انعکاس دهدميزان واقعی مساعدت ه
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  لويت بندی سکتور های استراتيژی انکشاف ملی افغانستانقيمت گذاری و او
در روند آماده سازی استراتيژی انکشاف ملی . مت گذاری کامل استراتيژی انکشاف ملی افغانستان تا حال تکميل نگرديده استيق

 ،ای سرمايه گذاری معلومات در مورد مصارف و همچنان جزئيات در مورد پالن ه، 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 ترهایتا سه سکتور دارای ظرفيت شدبنًا تصميم بر آن . ه است ممکن نبود،گذاری
جهت اجرای قيمت گذاری   ترانسپورت سرکها از سکتور سرک ها و سکتور فرعی، معارف،سکتور صحت. ندگذاری قرار گير

در ضمن  و در اين زمينه، ذيربطبا وزارتخانه های  ه ورهبری اين روند را بعهده گرفت  وزارت ماليه.  انتخاب گرديدند،آزمايشی
 قيمت گذاری سکتور های دارای  باالیکار .ت گذاری، همکاری مينمايد در روند قيم واليتییپالن های انکشافختن شامل سادر  آن

انتظار ميرود تا اين سکتور .  قبًال آغاز گرديده استيی مصئونيت اجتماعی و اجزای باقی سکتور های زيربنا،اولويت يعنی امنيت
  . مورد قيمت گذاری کامل قرار گيرند) ميالدی٢٠٠٨ (١٣٨٧ها الی تابستان 

 متوقعه برای تطبيق استراتيژی انکشاف ملی افغانستانمساعدت های 
 که از اين جمله ، ميليارد دالر تخمين گرديده است٥٠٫١مصرف مجموعی استراتيژی انکشاف ملی افغانستان در دورۀ پنج سالۀ آن 

  .هم خواهد شد ميليارد آن از طريق کمک های خارجی فرا٤٣٫٢ ميليارد آن را فراهم نموده و بقيه ٦٫٨دولت افغانستان 

ولی در . اصلی دولت پنداشته می شود ۀبودجدر مصرف کمکها از طريق  ۀمالحظ يک افزايش قابل ، ميليارد دالر تخمينی٥٠٫١
ينوسيله، ه ااز بودجه دولت صورت گيرد، اين امر منجربه افزايش مخارج کلی گرديده که بخارج صورتيکه مصرف کمکها 

ه  ب،آينده در 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. ور به کمک های خارجی و بهبود و تداوم در افزايش عوايد داخلی ميباشد کشاتکای عبارت از کاهش ،ميان مدت

 تا سبب تقويت در فعاليت های اقتصادی کشور گرديده و جمع آوری عوايد را بهبود  استی را روی دست گرفتهيدولت پاليسی ها
 مبنی بر نيل به اهداف ،وی چندين سالهه عهدات حماي، حکومت سعی ميورزد تا همکاران بين المللی خود را جهت تدر 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 مدتبينی ادارۀ بهتر اولويت ها و پيش

  يت کمک هامؤثر  .ح 

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

استراتيژی انکشاف ملی افغانستان همراه با چارچوب تطبيقی، نظارت و . يدکمک های انکشافی بين المللی اطمينان حاصل نما
 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

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

ولت متعهد است تا ادارۀ مالی عامه، تدارکات، و ساير سيستم های در مقابل، د. 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 نيل به  یيافغانستان، دولت به صورت واضح اولويت ها از طريق ايجاد استراتيژی انکشاف ملی :مالکيت 
 . 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 
ود مؤثريت کمک ها از طريق انظباط بيشتر در مورد حدنهايی تعيين شدۀ همکاران بين المللی افغانستان ميتوانند به بهب

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

 . کمک نمايند)  محلیاداراتهای بازسازی واليتی و 
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 بهتر؛ کاهش مصارف بلند انتقال و ميکانيزم های پيش بينی معلومات بهتر در مورد جريان کمک ها و :هنگیآهم 
توانند به  مي،ميان نهاد ها و دواير دولتی؛ و تقويت ادارۀ مساعدت های تخنيکیهنگی 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

 . ت ها، ميباشدفعالي

پاريس و  قطعنامۀ دولت در سروی نظارتی :نيل به ديدگاه و اهداف مشترک حسابدهی و همکاری دوجانبه برای 
پيشرفت در زمينۀ  جهت در ، حسابدهی دوجانبهتأمين به منظور منحيث يک وسيله ،ارزيابی از اجراآت ادارۀ مالی

 . مؤثريت کمک ها شرکت خواهد ورزيد

  چارچوب تطبيقی  .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،  گرديدههای سکتوری بعد از قيمت گذاری، تنظيم و مجددًا اولويت دهیبرنامه ها و پروژه . خواهند کرد
 ۀبودج از يک طرزالعمل واحد و منسجم برای اجرای ت استچارچوب تطبيقی استراتيژی انکشاف ملی کشور عبار. نمايديان م

شانرامطابق با  ۀمربوطجهانی نيز همکاری های  ۀجامعمايد تا اين شيوه ايجاب مين. تطبيق برنامه ها ميباشد تقنينی و چوکاتملی، 
بر بنياد اين اصل، برنامه های سرمايه گذاری عامه . دن تنظيم و ترتيب نماي،اولويت های استراتيژی انکشاف ملی افغانستان

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

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

ولی وزارتخانه های . خواهد نمودهنگ آهم کليه روند تطبيقی استراتيژی متذکره را نظارت و ،استراتيژی انکشاف ملی افغانستان
وزارت ماليه مسوول است تا اطمينان حاصل .  و ساير نهاد های دولتی عمدتًا مسئوليت تطبيق اين روند را خواهند داشتيربطذ
ملی قيمت گذاری، تنظيم و توحيد  ۀبودج در چارچوب مالی ميان مدت و ذيربطايد که پروژه ها و برنامه های وزارتخانه های نم

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 ۀتوافقنامستان و نظارت استراتيژی انکشاف ملی افغان

 تطبيق  و هاپاليسیباالی کمکها، ديالوگ هنگی آهم برای بهبود یحيث مجتمعه صورت مداوم به  ب،گروپهای مشورتی و کاری
  . راتيژی انکشاف ملی افغانستان کار خواهد نمود هماهنگی ميان برنامه های مراجع تمويل کننده با استتأمينو  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 . نموده استها و شاخص های اثرگذار را طرح ورد آدست نتايج 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
نظريات و نتايج يا نظارت برنامه يی تطبيق استراتيژی انکشاف ملی : 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 آدستغانستان؛ و نتايج و اف
ين ي استقامت مع يک در، مورد که اولويت های استراتيژيک افغانستان اين حصول اطمينان دره منظور ب،نظارت و انسجام

 .قراردارد

نظارت و  از گزارش  ها را و در ضمنو استراتيژیها  ارزيابی پاليسی  ها،ارت و انسجام، تحليلداراالنشای بورد مشترک نظ
. 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  بورد استراتِيژی انکشاف ملی کشور بعدًا به ۀساالنگزارش پيشرفت 
گزارشهای  براساس. ميگردده ئارا ،ه کشور های نهايت مقروضتحت برنام "نقطه پايان"افغانستان بخاطر رسيدن به  فعاليتهای

همکاری همه  با ،اهش فقراستراتيژی ک/استراتيژی انکشاف ملی سند تجديد شدۀ - هر دوسال بعد -  هاارزيابیساالنه 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،

بررسی از . آيدل ئنانتايج مورد نظر خويش   به، فراهم می کند تا از طريق تنظيم پاليسی هاآنرافرصت برای دولت  و رسيده
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وار صورت خواهد  طور ربعه صارف دولتی نيز انجام خواهد شد و موازی با دوران بودجه، نظارت و گزارشدهی سکتوری بم
   .گرفت

سيستم مرکزی نظارت و گزارشدهی از جانب وزارت اقتصاد و داراالنشای بورد مشترک نظارت و انسجام مشترکًا طرح خواهد 
 احصائيۀ مرکزی .کرد خواهند کارسيستم نظارت   و در گردآوری منظم معلوماتجايک ،احصائيۀ مرکزی و 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 ۀرشدهی وزارتخان و گزاه يیرا پروسس نموده؛ نظارت بودج احصائيۀ ۀادارسپس معلومات تهيه شده از سوی 

حيث تهيه ه  باحصائيۀ 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 ۀ عمدۀکنند

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

ارزيابی سيستم نقش . محاسبه ميگردد و تخمين ميزان فقرآن  اساس که بر ، می باشدنه وارخاارزيابی خطر و آسيب پذيری ملی 
  .بهتر منعکس دهداستراتيژی انکشاف ملی را   تطبيقتأثيرات بتواندتا  نمودخواهد بيشتر  ۀخطر و آسيب پذيری ملی توسع

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

 سيستم 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 ۀادارلومات مع

  .موازی با چارچوب مالی ميان مدت فراهم خواهد ساخت

قش مدنی، موسسات غير حکومتی و رسانه ها ن 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 ۀجامع گان واليتی و يندهامشوره با همکاران، نم

راه اندازی ) ١: (شه برای موارد آتی ارزنده ميباشدملل متحد همي سازمانهایبين المللی و  ۀجامع ،یبين الملل ی مالیهانقش نهاد 
معلومات پيرامون  ۀتهي) ۴(، مستند سازی منابع موجود) ٣(پوشش و ميعاد زمانی معلومات کليدی، ) ٢(تحليل ها وارزيابی ها، 

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

 نتيجه گيری  .ك 

 ،ها  ويرانیجهانی ميزان ۀجامعافغانستان و  اما ،دست آمده استه در طی شش سال گذشته ب ه ایمالحظگرچه دستآوردهای قابل 
 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 اند به ،رو به افزايش مردم

. دن در افغانستان مستلزم يک افغانستان مرفه می باشد که در آن فقر زدايی و رشد اقتصادی همزمان تحقق ياب نوپاموکراسیحفظ د
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. يای رشد اقتصادی به کليه اتباع کشور می باشدو قانونی و تقسيم مزا تیتجارفزيکی، 
 ظرفيت های اساسی نهاد احيای توأم با ،برقراری ثبات در واليات و سراسر کشور.  تحقق نخواهد يافت، صلح و امينتتأمينبدون 

  .  تحقق ديدگاه ملی می باشندیپيش شرط ها ،های دولتی

تراتيژی انکشاف ملی افغانستان، دولت قويًا متعهد است تا اهداف مطروحه و مشخص را در معيارهای توافقنامه از طريق اس
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 ۀعرضود بهب) 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

افی، سرمايه گذاری بيشتر برعالوه، به منظور تسريع پيشرفت در کليه عرصه های انکش.  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 ،يت های شناسايی شده در استراتيژیگرديد تا اطمينان حاصل گردد که وسعت و اولو

 ما در اين راستا مستلزم حمايت بهتر، پايدار و منسجم همکاران بين المللی افغانستان مؤفقيت. است به آن مواجه  هم اکنونکشور



 

    
 

٢٣ 
 

 توسط ،استراتيژی انکشاف ملی افغانستانندای جآزمينه ضروری پنداشته می شود تا اين ها در  کمکيت مؤثرافزايش . می باشد
بودجه  ۀذريع به ويژه از طريق تنظيم کمکها در جهت اولويت های استراتيژی انکشاف ملی افغانستان و انتقال منابع ،خود افغانها
  .  تطبيق گرددمؤثرصورت ه  ب،اصلی دولت

 اهداف مشترک ۀفقانؤم را جهت تضمين تحقق یواحد ۀيوش يک ،عنوان استراتيژی ملیه  ب،استراتيژی انکشاف ملی افغانستان
 تغييرات  ايجاد بنابرآنو ۀ افغانستانتوافقنام اثراتچنانچه ما به سمت .  اتخاذ نموده است، ثبات، رفاه، حاکميت سالم و صلحباالی
 ۀجامِع و پايدار مالی و سياسی تر  برای تحقق اين امر، به تعهدات قوی؛در حرکت هستيم ، در زنده گی مردم عادی افغانستانمؤثر

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

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