
 
 

  بررسی اھداف و دورنمای
 نشست بورد مشترک نظارت و انسجام

سنبله سال روان با حضور  14به تاریخ ) نشست بورد مشترك نظارت و انسجام ( کنفرانس جی اس ام بی 

، برخی اعضاي کابینه ، نماینده سازمان ملل متحد ، سفرا و اعضاي کوردیپلماتیک و رئیس جمهوري افغانستان 

محترم اکلیل حکیمی وزیر مالیه افغانستان . سایر مقامات دولت افغانستان در ارگ ریاست جمهوري برگزار شد

تان بسیار مهم نشست فوق را در واقع پیش زمینه اي براي کنفرانس بروکسل دانسته و آنرا براي دولت افغانس

  .خواند

نشست بورد مشترك نظارت و انسجام که توسط سخن رانی وزیر مالیه افغانستان افتتاح شد از منظر هاي 

مختلف براي دولت و مردم افغانستان با اهمیت است زیرا این نشست مقدمه اي براي برگزاري نشست بروکسل 

هاي اقتصادي و نظامی براي دولت افغانستان می باشد که در آن تعهدات جامعه جهانی  در زمینه کمک 

  .تجدید می گردد

  

هدف از برگزاري نشست فوق امادگی هاي دولت افغانستان براي کنفرانس بروکسل می باشد که تعهدات 

دولت افغانستان را براي جامعه جهانی براي رسیدن به رشد اقتصادي و خود کفایی دولت افغانستان در عرصه 

  .لی نشان میدهدهاي اقتصادي و ما

بعد از تشکیل دولت وحدت 

ملی یکی از اهداف بزرگ 

افغانستان رسیدن به رشد 

اقتصادي پایدار و ایجاد خود 

کفایی اقتصادي بود که در طی 

این دو سال اخیر توسط وزارت 

مالیه افغانستان به صورت مستمر 

  .دنبال گردید

دولت افغانستان بر اساس 

معه تعهدات دو جانبه ایکه با جا

جهانی داشت یکی از الزامات 

اساسی خود را رسیدن به ثبات 

مالی ، جمع آوري مالیات و 

عواید به صورت منظم ، 

حکومت داري خوب ، مبارزه 

قاطع با پدیدة فساد اداري ، 

تقویت و رشد سکتور خصوصی 

، اشتغال زایی ، جلب سرمایه 

مسایه و جامعه بین المللی میدانست که گزاري و گسترش مناسبات اقتصادي و تجاري با کشور هاي ه

خوشبختانه با روي کارآمدن رهبري جدید ، وزارت مالیه توانست که گام هاي بلند را در راستاي رشد 

اقتصادي برداشته و جمع آوري عواید را بشکل درست مدیریت و بلند تر از هدف تعیین شده صندوق وجهی 

ورده ها و محصوالت صنعتی و زراعتی افغانستان به مارکیت هاي بین المللی پول بدست بیاورد ، همچنان فرا

بین المللی راه یافت که در جریان نشست بورد مشترك نظارت و انسجام این دستاورد ها توسط محترم اکلیل 

حکیمی وزیر مالیه افغانستان مطرح شده و  مورد استقبال رئیس جمهوري ،  نماینده سازمان ملل و اعضاي 

  .ی قرار گرفتجامعه جهان

در  ابتداي نشست فوق موضوعات رشد نهاد هاي اقتصادي ، تقویت و رشد سکتور خصوصی ، تامین 

حاکمیت قانون ، مبارزه با فساد اداري ، حمایه از حقوق زنان ، مبارزه با فقر و مشکالت اقتصادي و طرح ها و 

زیر مالیه افغانستان به مجلس ارایه چارچوب هاي اصالحی دولت براي  تقویت بنیاد هاي اقتصادي توسط و

  .شد

همچنان در طی دو سال گذشته دولت افغانستان قادر شد تا مناسبات اقتصادي را با کشور هاي همسایه گسترش 

که عبور برق . داده و قرار داد هاي دو و چند جانبه را با کشور هاي منطقه و فرامنطقه به امضا برساند

ستان به کشور هاي پاکستان و هندوستان ، پروژه گاز موسوم به تاپی ، اتصال ترکمسنتان از طریق خاك افغان

افغانستان بوسیله خط آهن با کشور هاي همسایه و امضاي قرارداد بندر چابهار در این راستا قابل ارزیابی است 

جایگاه که دستاورد هاي فوق ضمن انکه افغانستان را به حیث چهار راه منطقه اي مبدل می سازد نقش و 

  .افغانستان را در معادالت سیاسی و اقتصادي منطقه افزایش میدهد

نماینده سازمان ملل رسیدن افغانستان به ثبات اقتصادي را مستلزم امنیت پایدار در افغانستان دانسته و وعده هر 

مان ملل وضعیت به گفته نماینده ساز. نوع همکاري و پیشتیبانی این سازمان را از دولت وحدت ملی اعالم نمود

جهان در حال تغییر است و خوشبختانه دولت وحدت ملی توانسته خود را با این تغییرات وفق داده و اصول 

  .حسابدهی متقابل را ایجاد کرده که در شفاف سازي امور کمک مینماید

ادامه میدهند و نماینده سازمان ملل به دولت افغانستان اطمینان داد که مراجع تمویل کننده به تعهدات شان 

  .برنامه هاي که در نشست جی اس ام بی مطرح شد در کنفرانس بروکسل مورد بحث قرار بگیرد

جاللتمآب محمد اشرف غنی رئیس جمهوري اسالمی افغانستان ضمن قدر دانی از کارکرد هاي وزیر مالیه 

سیدن به ثبات مالی و افزود که دولت افغانستان مصمم است که طرح ها و چارچوب هاي اصالحی را تا ر

به گفته رییس جمهوري دولت به دنبال آنست که مبارزه قاطع را با پدیده فساد ادراي و . اقتصادي ادامه دهد

  .مالی ادامه داده و برنامه هاي اصالحی خود را براي ساختن بنیاد هاي اقتصادي و سیاسی ادامه دهد

مردم افغانستان فاجعه بار دانسته و گفت تا زمانیکه تروریزم وي آثار جنگ هاي ویرانگر و خانمانسوز را براي 

نابود نگردد محو فقر ، مبارزه با بی سوادي و برنامه هاي اصالحی با مشکالت عدیده اي مواجه خواهد بود اما 

تذکر داد که موجودیت جنگ ها و کشتار باعث بهانه نگردد که دولتمردان افغانستان طرح هاي اصالحی شان 

بال نکنند، وي گفت ما مصمم هستیم که زمینه هاي رشد اقتصادي را ایجاد کرده و به طرف حاکمیت را دن

قانون گام برداریم که خوشبختانه دولت وحدت ملی و کابینه تحت رهبري وي دید اصالح نگر نسبت به همه 

  .امور دارند و حرکت مان به سوي نهادبنه شدن نهاد هاي دموکراتیک ادامه خواه یافت

رئیس جمهوري تقویت نهاد دولت ،  توسعه زیر ساخت ها ، مبارزه با فقر ، انکشاف اقتصادي ، کاهش فساد 

ادراي و از بین رفتن فساد اداري را 

منوط به همکاري مشترك دولت و 

جامعه جهانی دانست و افزود که 

خوشبختانه دولت افغانستان گام هاي 

  .را در این راستا برداشته است

ر نشست فوق آقاي تارا همچنان د

میشی یاد ماموتو به نماینده گی از 

سازمان ملل در مورد اشتراك 

حکومت وحدت ملی در بروکسل 

سخن گفته و تعهد نمود که از برنامه 

هاي حکومت وحدت ملی حمایت 

وي به . دوامدار به عمل می آید

عنوان نماینده سازمان ملل متحد 

ه براي مردم افغانستان اطمینان داد ک

جامعه جهانی در کنار دولت و مردم 

افغانستان بوده و  از برنامه هاي 

دولت وحدت ملی در کنفرانس 

بروکسل حمایت همه جانبه صورت 

  .خواهد گرفت

به عنوان جمع بنده نهایی باید یاد آور شد که دولت افغانستان و وزارت مالیه در طی دو سال اخیر در مسیر 

به شاخص هاي اقتصادي انداخته شود دیده می شود که افغانستان طی دو سال  درست قرار داشته و اگر نگاهی

افزون تر از هدف تعیین اخیر نه تنها توانسته است که عواید را بشکل درست جمع آروي و مدیریت نماید بلکه 

سرمایه گزاري هاي دول شده صندوق وجهی بین الملل پول عواید را جمع آوري نموده است افزون بر آن 

که در آینده هاي با کشور هاي منطقه ایجاد کرده است خارجی را جذب کرده و روابط دو و چند جانبه را 

نزدیک این سیاست هاي اگر با ثمر برسد افغانستان به عنوان یک چهار راه ترازیتی و اقتصادي منطقه مبدل 

  .خواهد شد

دت ملی به جامعه جهانی مبارزه قاطع در امر رسیدن به حوکت داري خوب یکی از تعهدات اساسی دولت وح

آر .بی.با پدیده فساد اداري و ایجاد دولت کارا می باشد که براي رسیدن به این امر دولت و تطبیق پروسه سی 

افراد با تخصص و شایسته در راس ادارات در نظر دارد هم چنان در طی دو سال گذشته دولت  نو گماشت

  .شویق و حمایت نموده استسکتور خصوصی را تموفق شده است که 

باید یاد آورد شد که موفقیت افغانستان در رسیدن به هدف هاي اقتصادي ، سیاسی و فرهنگی که براي خود 

تعریف نموده بود در کنفرانس جی اس ام بی توسط محترم اکلیل حکیمی وزیر مالیه افغانستان به مردم 

ل محمد اشرف غنی رئیس جمهوري و نماینده هاي افغانستان و چامعه جهانی پیشکش شد که مورد استقبا

سازمان هاي بین المللی قرار گرفت و آنها به دولت و مردم افغانستان تعهد دادند که از افغانستان حمایت 

دوامدار نمایند و کمک هاي شان را تمدید نمایند به همین دلیل کنفرانس جی اس ام بی براي افغانستان بسیار 

  .امید واري هاي زیادي را براي اینده سیاسی و اقتصادي افغانستان بوجود آوردپر دستاورد بوده و 

  

  




