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افغانستان در محراق توجھ جامعھ بین 
 المللی

  

 

طی این دو سال اخیر بعد از تشکیل دولت وحدت ملی یکی از اهداف بزرگ افغانستان رسیدن به رشد اقتصادي پایدار و ایجاد خود کفایی اقتصادي بود که در 

دولت افغانستان بر اساس تعهدات دو جانبه ایکه با جامعه جهانی داشت یکی از الزامات اساسی خود .توسط وزارت مالیه افغانستان به صورت مستمر دنبال گردید

پدیدة فساد اداري ، تقویت و رشد سکتور را رسیدن به ثبات مالی ، جمع آوري مالیات و عواید به صورت منظم ، حکومت داري خوب ، مبارزه قاطع با 

  .دمیدان  المللی  بین خصوصی ، اشتغال زایی ، جلب سرمایه گزاري و گسترش مناسبات اقتصادي و تجاري با کشور هاي همسایه و جامعه

 

تجدید کمک هاي جهانی به افغانستان نشاندهنده آن است که هنوز هم دولت افغانستان در محراق 

  .توجه جامعه بین المللی قراردارد 

کنفرانس بروکسل که در آینده نزدیک برگزار می گردد در این کنفرانس دولت افغانستان در 

محراق توجه جامعه جهانی قرار خواهد گرفت ، تعهدات که از طرف افغانستان به جامعه جهانی در 

زمینه هاي امنیت ، انکشاف ، همکاري هاي منطقه اي ، اصالحات ، شفافیت وجلوگیري از فساد 

نشست بورد پیشرفت هاي قابل مالحظ داشته است که در این مورد چند روز قبل کنفرانس اداري 

گ ریاست جمهوري افغانستان دایر گردید در این کنفرانس از ده ها  در ارمشترك نظارت و انسجام 

  . که نتیجه این کنفرانس موافقت نمودن برسر اجنداي بروکسل بود  دکشور اشتراك داشتن

در این مورد محترم اکلیل حکمی وزیر مالیه که در نشست بورد مشترك نظارت وانسجام که در  

توسط سخن رانی وزیر  فوقبودند نشست  هارگ ریاست جمهوري برگزار شده بود شرکت نمود

این نشست .  و مردم افغانستان با اهمیت بود مالیه افغانستان افتتاح شد از منظر هاي مختلف براي دولت

  .براي برگزاري نشست بروکسل بود قدمه ايم

در آن تعهدات جامعه جهانی در زمینه کمک هاي اقتصادي ونظامی براي دولت افغانستان تجدید می 

بعد از تشکیل دولت وحدت ملی یکی از اهداف بزرگ افغانستان رسیدن به رشد اقتصادي .گردد

دو سال اخیر توسط وزارت مالیه افغانستان به پایدار و ایجاد خود کفایی اقتصادي بود که در طی این 

دولت افغانستان بر اساس تعهدات دو جانبه ایکه با جامعه جهانی داشت .صورت مستمر دنبال گردید

یکی از الزامات اساسی خود را رسیدن به ثبات مالی ، جمع آوري مالیات و عواید به صورت منظم ، 

صی ، اشتغال ساد اداري ، تقویت و رشد سکتور خصوحکومت داري خوب ، مبارزه قاطع با پدیدة ف

اري و گسترش مناسبات اقتصادي و تجاري با کشور هاي همسایه و جامعه ذزایی ، جلب سرمایه گ

بین المللی میدانست که خوشبختانه با روي کارآمدن رهبري جدید ، وزارت مالیه توانست که گام 

و جمع آوري عواید را بشکل درست مدیریت و بلند تر هاي بلند را در راستاي رشد اقتصادي برداشته 

از هدف تعیین شده صندوق وجهی بین المللی پول بدست بیاورد ، همچنان فراورده ها و محصوالت 

صنعتی و زراعتی افغانستان به مارکیت هاي بین المللی راه یافت که در جریان نشست بورد مشترك 

ترم اکلیل حکیمی وزیر مالیه افغانستان مطرح شده و مورد نظارت و انسجام این دستاورد ها توسط مح

که در این مورد  استقبال رئیس جمهور ، نماینده سازمان ملل و اعضاي جامعه جهانی قرار گرفت

 .محترم اکلیل حکمی وزیر مالیه با نماینده گان ملت درخانه ملت در استماعیه اشتراك نمودند

وزیر مالیه در رابطه به تدابیر اتخاذ شده و آماده گی هاي الزم براي کنفرانس بروکسل، نتائج متوقعه 

از این کنفرانس، اسناد و تعهدات دو جانبه میان حکومت افغانستان و جامعه جهانى به وکالي محترم 

 .همه جانبه ارایه نمود معلومات 

کسل نظریات و پیشنهادات مسوولین تخنیکى، کشور براى کامیابى کنفرانس برو : وزیر مالیه گفت

 .هاى کمک کننده، سفراء، اعضاى جامعه مدنى و ادارات دولتى جلسات منظم دایر گردیده است

وزیر مالیه در باره محتویات کنفرانس بروکسل، اجندا این نشست، وضعیت زنان، همکاري هاي 

ی صلح و نشست هاي حاشیوي معلومات همه به مزبانی اتحادیه اروپا زیر عنوان مهمان منطقوي، 

 .جانبه ارایه نمود

ما با ارایه . وي اظهار داشت ما نخست به مردم خود متعهد هستیم و در قدم دوهم به جامعه جهانی

چارچوب صلح و انکشاف ملی و اولیت حکومت افغانستان در کنفرانس بروکسل اشتراك می 

 .ورزیم

  
تعهد دولت افغانستان که در نشست هیئت عالیرتبه با جامعه جهانى  39راپور موثق :وزیر مالیه افزود

 .داشت در نشست بورد مشترك نظارت و انسجام ارائه گردید 

قابل تذکر است که این نشست استماعیه ولسی جرگه همرا با وزیر مالیه عبدالستار مراد وزیر اقتصاد و 

 .ك داشتندغالم نبی فراهی وزیر امور پارلمانی دولت نیز اشترا

و نماینده  میزان با اشتراك مقامات افغانستان، وزراء  14 - 13قرار است کنفرانس بروکسل بتاریخ   

 گان کشور هاى کمک کننده در بروکسل پایتخت بلجیم دایر گردد

از  کمک هاي مالی، کنفرانس بروکسل که در آینده نزدیک برگزار می گردد، عالوه بر

و همچنان تعهدات و تمرکز جامعه بین المللی به افغانستان، مشارکت، رفاه، ثبات  جهت

گزار میشود دولت افغانستان با مشت پر در این کنفرانس که در اینده نزدیک بر .دارد خاصی اهمیت

تعهدات که دولت افغانستان به جامعه جهانی در زمینه هاي . این کنفرانس شرکت خواهد نمود 

کش خواهد ه در این کنفرانس پیشک ورده شده بصورت درست  برامختلف حکومت داري داده بود 

  .شد 

همچنان تعهدات که جامعه جهانی در زمینه کمک هاي اقتصادي ونظامی به دولت افغانستان 

.میگردد تجدید بودند  نمود

.  




