
 

  
 

 اھداف و دستاورد ھای
  سلـــنفرانس بروکــک 

 
 

پی می بریم کھ این اگر از یک چشم انداز اقتصادی بھ محتوای کنفرانس بروکسل نگاھی بیندازیم 
نماید زیرا نفس  کنفرانس برای دولت و مردم افغانستان یک افق روشن و دورنمای خوبی را ترسیم می

سازمان بین المللی در کنار دولت و مردم افغانستان  ٢٥کشور و اضافھ تر از  ٧٠حضور بیش از 
تداوم کمک ھای اقتصادی این اھمیت و جایگاه بین االمللی افغانستان را بلند می برد ضمن انکھ 

کنفرانس دولت افغانستان را کمک می کند کھ روی پای خود ایستاده و  حرکت بھ سمت مسیر ھای خود 

 .کفایی را بدون نگرانی بپیماید
        

کنفرانس بروکسل که روز چهار شنبه 

در بلجیم  2016اکتوبر سال  5مورخ 

برگزار شد در آن قدرت هاي بزرگ یک 

بار دیگر به دولت و مردم افغانستان تعهد 

سپردند که کمک هاي شان را براي چهار 

میالدي ادامه  2020سال دیگر الی اخیر 

   .دهند

کنفرانس فوق که در باره تداوم کمک 

هاي جامعه بین المللی براي افغانستان در 

شده بود ؛  بروکسل مرکز بلجیم برگزار

سران دولت وحدت ملی و شماري از 

اعضاي کابینه با چهره هاي شاخص و مهم 

نشی جهانی به شمول بانکی مون سرم

ارجه امریکا جان کري ، فدریکا خسازمان ملل متحد ، وزیر امور

موگرینی نماینده اتحادیه اروپا ، جینز استولتنبرگ نماینده ناتو و 

  .وردنددها چهره دیگر دیدار به عمل آ

در کنفراس فوق یک بار دیگر جامعه جهانی تعهد سپرد که 

میلیارد دالر امریکایی را در اختیار دولت  3.8ساالنه به مبلغ 

میلیارد دالر را تا  15.2افغانستان بگذارد که مجموعا در حدود 

کشور شرکت  70میالدي در بر می گیرد و در مقابل  2020سال 

ن المللی از دولت افغانستان خواستار ارگان بی 25کننده  به شمول 

ایجاد اصالحات در نظام سیاسی و اداري ، مبارزه با پدیده فساد 

  .ادراي ، حقوق بشر و حکومت داري خوب گردیدند

گفتنی است که در کنفرانس فوق دستاورد ها و تهدات افغانستان 

با جامعه جهانی موفقانه ارزیابی گردیده و اسنادیکه از طرف 

اولویت ها و ضروریات  ر این کنفرانس ارائه گردید ددولت 

  . مردم افغانستان در نظر گرفته شده است

دولت افغانستان در نظر دارد که پول هاي کمک شده را بر اساس 

اولویت هاي مردم افغانستان با در نظر داشت موثریت و مثمریت 

در طی دو سال گذشته وزارت مالیه افغانستان . به مصرف برساند

ساسی را به رهبري محترم اکلیل حکیمی موفق شد که اصالحات ا

وزارت بوجود بیارود که در نتیجه  این در سکتور مالی و اداري 

همین اصالحات براي اولین بار دولت افغانستان موفق شد که 

درصد بلند تر از هدف تعیین شده صندوق وجهی  22عواید را 

ه آتی سعی میگردد که در مقال. بین المللی پول جمع آوري کند

  .اهداف و چشم اندازهاي کنفرانس فوق مورد بررسی قرار بگیرد

  

اگر از یک چشم انداز اقتصادي به محتواي کنفرانس 

بروکسل نگاهی بیندازیم پی می بریم که این کنفرانس 

براي دولت و مردم افغانستان یک افق روشن و 

حضور بیش دورنماي خوبی را ترسیم مینماید زیرا نفس 

سازمان بین المللی در  25کشور و اضافه تر از  70از 

کنار دولت و مردم افغانستان اهمیت و جایگاه بین 

االمللی افغانستان را بلند می برد ضمن انکه تداوم 

کمک هاي اقتصادي این کنفرانس دولت افغانستان را 

کمک می کند که روي پاي خود ایستاده و  حرکت 

خود کفایی را بدون نگرانی به سمت مسیر هاي 

  .بپیماید

 

یکی از خواسته هاي جامعه جهانی اینست که افغانستان در آینده  

هاي نزدیک روي پاي خود ایستاده و از نگاه اقتصادي به خود 

  .کفایی مالی برسد

برگزار شد که  2012این کنفرانس در واقع ادامه کنفرانس توکیو 

پرده بودند که به مدت چهار جامعه جهانی تعهد سسران در آن 

دراختیار دولت  2016سال مبلغ چهار بیلیون یورو را تا سال 

. افغانستان قرار دهند

همچنان کنفرانس فوق دو 

سال بعد از کنفرانس لندن 

بعد از تشکیل .برگزار شد

دولت وحدت ملی  

جاللتماب محمد اشرف 

غنی رییس جمهوري 

اسالمی افغانستان به جامعه 

تعهد سپرده بود که جهانی 

یک دولت با ثبات و خود 

کفا را از لحاظ مالی و 

بر اساس . اقتصادي بنیان نهد

همین تعهدات بود که 

وزارت مالیه افغانستان براي رسیدن به خود کفایی اقتصادي و 

رسیدن به ثبات مالی اصالحات زیادي را در تمام سطوح اداري و 

شرایط ناگوار اقتصادي مالی این وزارت بوجود آورده و در یک 

توانست که عواید دولت را بیشتر از هدف تعیین شده صندوق 

  .وجهی بین المللی پول بدست بیاورد

این کنفرانس پروگرام اصالحی دولت وحدت ملی را براي 

ریفورم هاي سیاسی و اقتصادي و تداوم کمک هاي جامعه بین 

دولت المللی براي افغانستان صحه گذاشت که بر مبناي آن 

افغانستان مکلف است که گام هاي اساسی را در عرصه هاي 

حکومت داري خوب ، ثبات اقتصادي و انکشاف پایدار براي 

  .سال هاي آینده بردارد

بر اساس چارچوب هاي تعریف شده جامعه جهانی و دولت 

افغانستان ؛ باید کمک هاي اعطا شده برا اساس نیازمندي ها و 

ت هاي مردم افغانستان به مصرف برساند و همچنان دولت اولوی

افغانستان نگاهی به آینده داشته و در تالش است تا در آینده هاي 

نزدیک به ثبات و خود کفایی مالی رسیده و براي مردم افغانستان 

.وردبیا بوجود اقتصادي رفاه

  

  

  


	



