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 مقدمه 

 پایدار صلح برای تاساسا دهیکلش

 تحقق  را  مترقی  و  ثبات  با  افغانستان  یک  داشتن  برای  اهافغان   ای دهه  چندین  ایآرزوه  دارد   هدف  حکومت  آینده،  سال  پنج  طی

 یک   عنوان  به  افغانستان  انکشاف  فقر،   بردن  بین  از  برای  را  خود   آجندای  ما  تحول،  یدهه   دوم   نیمه  به  شدن   داخل   با  .بخشد

 برای   نانچ هم  و  دولتی،  ور  محشهروند  قوی  نهادهای  باالی  گذاریسرمایه  جهان،  و  منطقه  به  متصل  لیدیتو  و  خودکفا  اقتصاد

 .میدهیم ادامه ۱۹کووید از ناشی خطرات به رسیدگی بمنظور حکومت یبرنامه پیشبرد

  آسیب   های  قشر  دیگر  و  زنان  ویژه   به  -  شهروندان  های  خواسته  به  باید  دولت  که  دارد  قرار  اصل   این  نما  گاهیدد  یهسته  در

  در   ما  کفایی خود  اهداف  به  بیستیا د  برای  طوالنی  راه  هرچند  .باشد  و سخگ پا  شفاف  و   حسابده  مستقیم،  بصورت  -  جامعه  یرپذ

  .باشدمی  مالحظه  قابل  و  ارزش  با  گذشته،  سال  پنچ  در  هولناک  هایچالش  نظرداشت  در  با  حکومت  های  پیشرفت   اما  است،  پیش

  ، صحت  باالی  گذاریسرمایه  تا  بود  خواهد  قادر  افغانستان  مییابد،  رهایی  ۱۹کووید  اثرات  از  کشور   صاداقت  اینکه  با  همزمان

  .بخشد  تقویت  و تحکیم است  نیاز پایدار صلح برای که را خدماتی و هانهاد همچنان و دهد گسترش را مردم رفاه و ،معارف

  بوده   گذشته  سال  نجپ  طی  در  ما  انکشاف  برنامه  ساسا  ل،اص  این  است.  خودکفایی  قوی  حس  افغانی،  هنگفر  محکم  اصل  یک

 یانهسخاوتمند  تعهدات  از  عمیقا    ما  .میکنیم  حرکت  پیش  به  دهنده  پیوند  مشترک  هدف  عنوان  به   اصل  این  به  اتکا  با  چنانهم  و

  یسالها  طی  نستانغااف  دولت  تا  است  گردیده  باعث  امر  این  ،نمائیم  می  قدردانی  پسین  سال  نوزده  طول  در  خود  المللی  بین  شرکای

  گستره   و  ماهیت  تبدیل  و  ما  خود  تحول  و  ییرتغ  برای  اه  مسوولیت  مهه  گرفتن   عهده  به  اکنون  که   سدبر  اینقطه  به  گذشته

 . میشود شناخته ما اصلی هدف منحیث ما های همکاری

 های  گذاری  سرمایه  نیازمند    ،اهر  پایان  به  رسیدن  یابد.  می  پایان  افغانستان  در  و  میشود  آغاز  افغانستان  در  کفاییخود  مسیر

 فرهنگ   و  دانش  مردم،  بر  گسترده  های  گذاری   سرمایه  برای  مالی  مناسب  فضای  و  دایعو  ایجاد  جهت  پائین  سطوح  در  هدفمند

 بخشیم.  بهبود  را  آنها   باید  که  باشیم  ساحاتی  در  رشد  شاهد  تا  کنیم  گذاری  سرمایه   داریم  طبیعی  طور  به  که  آنچه  در  باید  ما  .است

 را   مدرن نهادهای  باید  ما  کنیم.  ستفادها  خود  های  رمایهس  و  ها دارایی  ،فرهنگ  تاریخ،  از  و  کنیم  نگاه  خود  های  ریشه  به باید  ام

 .میدهد تشکیل ترقی و پیشرفت برای را ای توحیدکننده و  ثابت تهداب که کنیم ایجاد ای سنتی ارزشهای براساس

  و   صلح ملی چارچوب سند دومین ، (۲۰۲۱ - ۲۰۱۷) افغانستان انکشاف و لح ص ملی چارچوب اولین دستاوردهای بر تکیه با

 اطفال  طریق  این  از  تا  است  مردم  هرفا  افزایش  و  خودکقایی  به  دستیابی  برای  ما  برنامه    (II ANPDF)  افغانستان  نکشافا

 وجود   بزرگ  هدف  سه  ند.بخش  تحقق  آمیز  صلح  و  دموکراتیک  افغانستان  یک  در  را  خویش  رویاهای  که  سازیم  قادر  را  افغان

 بازار. ایجاد و  سازی دولت صلح،  ایجاد دارد:

  دولت   صلح،   ایجاد  میباشد:  متمرکز  عمده  هدف  سه  بر   (II ANPDF)  افغانستان  انکشاف  و  صلح  ملی  چارچوب  سند  نمیدو

  میرویم،  یشپ  به ،۵۲۰۲ – ۰۲۱۲  از  افغانستان،  تحول  دهه  دوم  نیمه    سوی  ما  زمانیکه  در  ، سند  این  .  بازار  ایجاد  و  سازی

  انکشاف   برای  خود  انداز  چشم  ئه  ارا  با  ما  .میباشد  صلح  و  اقتصادی  رشد  یی،خودکفا   ، پیشرفت  مورد   در  افغانستان  دیدگاه   بیانگر

  شرایط  بر  کلی  مرور  یک  ما  ادامه،  در  کنیم.  می  شروع  بازار  ایجاد  و  سازی  دولت  ،  صلح  ایجاد  بر  تمرکز  با  آینده،  سال  پنج  در

  باره   در  ما  سوم،  .باشدمی  ها  دهه   در   لحص  واقعی  امکان  اولین  شامل  که  دهیم  می  ارائه  گذشته  سال  پنج  ستاوردهاید  و  فعلی

  می   بحث  ،  کنیم  استفاده  خود  اقتصادی  توسعه  برای  منابع  این  از  توانیم  می  چگونه  اینکه  و  افغانستان  طبیعی  گسترده    های  داشته

  همگام   که  را،  ما  اولیت  دارای  ملی های  برنامه  هک میپردازیم  خویش   تطبیقی  پالنهای  و  ها  استراتیژی  به  ما   چهارم  قدم  در  کنیم.

  را  توسعه  برای  همکاری  ابزار  ما  پنجم  قدم  در  .میگیرد  دربر  میباشد  (SDGs-A  )منبعد  افغانستان  دترإای  انکشاف  اهداف  به

 نتایج  چارچوب  درنتیجه  و  میداریم  ئهرا  آینده  الیم  سناریوهای  باره    در  را  خود  عمومی  دیدگاه  ما  ششم  قدم  در  میسازیم.  مشخص

   یکنیم.م  تقدیم میسازد مشخص را ها پیشرفت  پیگیری میتودهای و اصدمق اهداف، که منتظره
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  ما   هستیم.   صلح  به  دستیابی   برای واقعی  امکان  یک سمت  به  حرکت   حال  در  ها  دهه  در  بار  اولین  برای  ما  ح،صل  خصوص  در

  دولت های اولویت تر یعسر  انکشاف امکان واقع، در -و است بقیه از واالتر هدف این زیرا کنیم،  تالش صلح چنین برای باید

 .دسازمی فراهم را سازی بازار و سازی

دوام خواهیم فساد، جرایم و خشونت  با  خویشرا  مبارزه   و    ساختخواهیم    برقرارقانون را  حاکمیت  دولت سازی، ما    مورددر  

حکومت  ای دولت و  ام رویکردهح میگردد تا اطمینان حاصل شود که تمت بشکل سیستماتیک اصالفعالیت های اساسی دول.  داد

  ماعمل کند،    همگانی جامعهقدرت   ارگان    دولت را قادر میسازد تا به عنوان  ،آنجاییکه تطبیق قانون. از  ندتطبیق شو  نندمیتوا 

  دی عا  شهروندان  که  یکنیمم  حاصل  اطمینان  و  کنیم  می  صالحا   را   خود  محاکم  برمیداریم،  قدم   استوارتر  فساد   با  مبارزه  امر  در

   کنند. استفاده داده برایشان اساسی قانون که قیحقو از اطمینان با  توانند می

  تأثیرات   بر  آمدن  فائق  .باشد  زا   اشتغال  که  آورد  خواهیم  بوجود  را  ای  گسترده  و  تولیدی  اقتصاد  ما  ،بازار  ایجاد  با  ارتباط  در

 ،دارد  نیاز  فوری  و   مدت  کوتاه  های   خپاس  به  تنها  نه  ،جنگ  ادامه  اقتصادی  منفی   اثرات  و  دوامدار  فقر  ،  ۱۹یدکوو  بیماری  منفی

  اهداف   کردن  دنبال  بمنظور  .میکند  ایجاب  نیز  را  ها  قابلیت  و  ها   سرمایه  ها،  دارایی   همه  مدت  دراز  بسیج  و  تحرک  بلکه

  سرمایه   از  دقیق  شناسایی  ما  مهم  وظیفه  اطمینان،  عدم  و  نی،ام  نا  کرونا،  فراگیر  مرض  شیوع  شرایط  در  افغانستان  خودکفایی

 هایی  برنامه اجرای  و ایجاد  با را کار این ما است. افغانستان  آینده امنیت تأمین برای آنها انداختن رکا به و ما های یتقابل و ها

 ییمقایسه های  برتری  و  افغانستان،  سرمایه  منبع  هشت  اساس بر بازار،  ایجاد  نظر  نقطه    از  اقتصادی  توسعه  و  فقرزدایی  برای

  خودکار  بطور واردات جایگزینی است، آن صادرات برابر هفت افغانستان واردات هرچند داد. مخواهی انجام خویش رقابتی و

 مورد   کاالهای  با  رقابت  توانایی  قیمت  و  کیفیت  نگاه  از  ما  محصوالت  زیرا  شد،   خواهد  تجارت  مطلوب  تغییرات  به  منجر

 دارد.  را وارداتی اولیه   رتضرو

 راهنما اصول .۱

 ایجاد  های  پروسه  در  مسوولیت  ذیرفتنپ  و  خودسازی  از  رهبری،  شمولیت،  دهی،  شکل  زا  رتندعبا  ما  عمومی  اساسی  اصول

  ه بک   ندارد  هم  بین  تناقضی  تنها  نه   که  ما   رهنمودی  اساسی  پایه    سه  سازی.  ملت  وسایل  منحیث  بازار  ایجاد  و   سازی  دولت  صلح، 

  برای   جهان   سطح  به   شده  پذیرفته  چارجوب  با  است  مرتبط  مستقیما      و  میباشد  یکدیگر  ده  کنن  تقویه  ایجابات  مثابه    به  برعکس

 پنج  روی  ما   تطبیقي  های  پالن  ها.  آن  تحقق  شرایط  و  رددگ می  یاد  «  پایدار  توسعه    اهداف  »  نام  تحت  که  بشر  حقوق  و  توسعه

  تحقق   دهکنن  ینتعی  عناصر  ها  این  همکاری.  و  صلح  رفاه،  ما،  سیاره    مردم،  داشت:  خواهد  تمرکز  پایدار  توسعه    اهداف  پایه  

  از  اعم همکاران تمام تالقی نقطه    یثح به شیوه این میباشد. بازار ایجاد و سازی دولت صلح، ایجاد های برنامه برای  تحوالت

  هیچکس  که  طوری  به  بود  خواهد   نافغانستا  مردم  نیازهای  به   وییگ جواب   راستای  در  جهانی  جامعه    و   مدنی  جامعه    حکومت، 

 نمایان  را  شده  مصرف  های  پول  ارزش  که  آید  بدست   نتایجی  و   شود   تضمین  شفافیت  و  هیحسابد  مشخص  چارچوب   نماند،  عقب

 د.ساز

 سازی  صلح
 ت دمتکرالیک مسررل،   کشررتر یک نهای  در که دهیم شرر   طتری را صرر:  رتند باید ماصرر:   ضرررتر  - ۱

 اجلماعی  عدال  که شرررردبا ملعهد ت ؛جهان با هم ت کند زندگی صرررر:  در داخ  در هم که باشرررریم اشررررلهد ملحد
 به شررهرتندان  همه برای را اخیر دتدهه   های دسررلرترد ان شررا  ت ل،تی  بشررر  ح،تق از نگهداری ت حمای 
 اشدب پایدار  ص: یک میلتاند ص:  چنین ف،ط .کند لأمین ها اق:ی  ت زنان برای اخص طتر
 ت دفاعی نیرتهای های لتانمندی ایدب کشرررررررتر  ثبا  حفظ برای م:ی امنی  های لتانمندی لح یم   ت ظحف - ۲

 افغانسررلان آینده ثبا  ت گذشررله سررا  بیسرر  دسررلاتردهای حفظ برای اصرر  این نماییم. حفظ را ختد م:ی امنیلی
  اس . مهم بسیار

 مذاکره میز دتر هرکسررری برای که نیسررر  یمعن این هب بتدن ت شرررم همه صررر:   رتسررره  پ بتدن شرررمت  همه – ۳
 لشررتی  ت شررتد دهشررنی باید جامعه های گرته همه صرردای که اسرر  حلما   معنی ایم به اما شررتد. گذاشررله کرسرری
 همه که سررراخ  ختاهد مطمئن را ختد افغانسرررلان اسررر می جمهتری ح تم  شرررتد. گرفله نظر در شررران های
 کتچی مهاجرین  شهدا  های خانتاده مع:تلین  ها  اق:ی  جتانان  زنان  خصتص به افغانسلان جامعه   نبجتا
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 های می انیزم ت م:ی سطخ به یمشترل های جرگه لتیه طریق از همه خصتصی  س لتر ت مدنی جامعه   ا ه
 بتد. ختاهند سهیم درآن قریه ت تلستا  تالی   سط  به مشابه

 

 سازی دولت
 بتدند. محدتد نیز ۱۹کتتید شیتع از قب  حلی مالی منابع انلخاب  ت بندی اتلتی  مالی  محدتدیلهای ۰ ۱

 راسلای در را ها اتلتی  باید  تاقعی این نظرداش  در با اس . شده لر محدتد شد  به مالی انداز چشم اکنتن
 به مارا عاج  پاسخ همزمان اسلرالژی این .کرد لطبیق ت بندی رده بازبیني  نت از عم:ی گرایی تاقعی 
 ما های سرمایه اربردک دتر به اهدیدگ این د.گیرمی دربرمارا کفایی ختد ت د درازم لتسعه   دیدگاه ت ۱۹دکتتی
 مساعد شرایط ایجاد طریق از نتآتری ای تسیسلم یک ساخلن پایدار ت ان شا  برای ما های ظرفی  بسیج ت

 میگیرد.  ش  ذیدخ  های بخ  پایدار رشد برای

 نظر از الم::ی بین شررده   لمتی  های پرتژه ت م:ی های مهبرنا بازنگری ها ارک مشرر ت هابرنامه بهسررازی - ۲
 لا مشرتعی  ت شمتلی   پذیری مدیری  شفافی   گذاری  سرمایه م،دار کارایی  متثری   پذیری  ئتلی مس
   .یابیم دس  الم::ی بین شرکای ت دتل  میان ت  شهرتندان ت دتل  میان دتگانه لتافق یک به

 سررازی مشرررتط مترد در لتافق   یک به رسرریدن  مشرررتط های کمک برای گیری اندازه های م،یاس جادیا - ۳
 مدیری  قاب  ت گیري اندازه قاب  جاندارلر  پالیسی نظر از ها کمک این ه رتی ان شافی شرکای با ها کمک
 مصرررار  بین نزدیک ارلباط پسرررین سرررالهای در .باشرررند محتر نلیجه ها پرتژه ت ها برنامه نظر از ت باشرررند
 گناهمرهن مصار  نداش . تجتد جیخار ندگانکن کمک ییلتسعه مصار  ت افغانسلان ح تم  ییلتسعه

 نیاز ازینرت گردید. ها پرتژه ثری ؤم عدم ت فساد ام انا   ال   باعث مخل:  منابع طریق از هم از جدا ت
 های اتلی  بر ت شررتد یریگج:ت ام انا  رفرا از لا شررتد همرهنگ ییلتسررعه مصررار  که دارد تجتد شرردیدی
 مجاری از مصار  که میدهد نشان جهانی سط  به ت انافغانسل در فراتان شتاهد پذیرد. صتر  لمرکز م:ی

 همچنان ما دارد. بیشررلر مؤثری  بتدجه  از خارج پراگنده  مصررار  به نسررب  انسررلانغاف ح تم  م:ی بتدجه
 یها سیسلم مؤثری  ت ظرفی  بردن ب:ند برای الزم گام یک افغانسلان ه  بتدج پرتسه   از حمای  که داریم باتر
 مؤفق خرتج اسلرالیژی یک گرفلن درنظر برای ت ان شا  ع:مبردار منحیث ح تم  ن،  ل،تیه   ت تملیح 
 لعهد افغانسررلا  ح تم  الم::ی  بین هم اران ت دتنرها اعلماد کسررب جه  صررتر   هر به میباشررد. ها دتنر

 با مبارزه  ها نهاد ظرفی  ت بشررررری های ظرفی  بردن ب:ند عامه  مالی مدیری  سررررازی بهلر رایب ختیشرررررا
 مینماید. لجدید ها نهاد اص حا  ت فساد

 دتل  اسرراسرری تظای  کردن هماهنگ ت لنظیم  شررهرتندان های مندینیاز با خدما  ئه  ارا سرراخلن همسررت - ۴
 زن ح،تق برابری تیژه به شهرتندان  ح،تق ت اساسی تنانق مندرج ارزشهای برمبنای خدما  ارائه   بمنظتر

 دسررلرسرری ل،تی  برای :یدیجیل لژیااسررلر یک بر ل یه با  (۵ افغانسررلان  برای دارپای تسررعه  ل )اهدا  مرد ت
 شررررررهرتندان این ه ضررررررمینل ت مردم ت دتل  نمیا اعلماد بهبتد منظتر به خدما  ت مع:تما  به شررررررهرتندان
 .گردند مسلفید بخ  قناع  زندگی ت رفاه زا دبلتانن افغانسلان

 با مطاب،  در ص:  ایجاد ت  بازار ایجاد سازی  دتل  های برنامه ت ها لیسیپا سازی همست ختدکفایی  - ۵
 .میگردد ف،ر محت از برای عتاید ت ثرت  ایجاد باعث که ختدکفایی دیدگاه

 بر امدن فایق غرض جامعه ت بازار  دتل   ر قد ل،تی  فساد  با مبارزه ت قانتن حاکمی  ح تملداری  - ۶
سا با مبارزه دادن قرار ت   مشلرک ه  آیند ساخلن بطر  :یم ژیانر ستق ت گذشله های چال   اتلتی  در دف

ساد با مبارزه برای نیاز .کاری هسله   ت سله مالی محیط یک در ف  با میگردد. ل:،ی مهم امر یک پی  از بی  ب
شلر لمرکز دتل  اخیر  سالهای در سازمانی ت اریقانتنگذ اص حا  بر ل یه  یاجرا ت قلطبی بر را ختد بی

 قاب  نلایج باشررد لتانسررله لا نمتد  ختاهد مبذت  قانتنی پیگرد ت لفلی   ها  دارایی مدیری  بشررمت  ها  برنامه
 برای پایدار لتسررررعه   اهدا  – دده افزای  دتللی های نهاد بر را شررررهرتندان اعلماد آترده دسرررر  به مشرررراهده
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 .۱۶ نسلان افغا

 

 سازی بازار

 بشررررمار دتل  های اتلتی  مهملرین از ی ی آن از نجا  ت ۱۹کتتید بر آمدن فایق  ۱۹ کتتید به پاسررررخ - ۱
 کمک زمینه در را متجتد های برنامه ما  ۱۹کتتید از ناشررررررری منفی لاثیرا  بر آمدن فایق غرض آید. می

 اند ها خانم آن سرررپرسرر  که هایی خانتاده ت جامعه ف،یر العاده فتق ت ف،یر قشررر رتی تیژه لمرکز که رسررانی
 کرد. ختاهیم اجرا پایدار بهبتدی منظتر به لشتی،ی برنامه لطبیق طریق زا

 م:ی  های لتانایی ت سررررررررمایه لرکیب ت انداخلن کار به افغانسرررررررلان  طبیعی های داشرررررررله از تری بهره - ۲
 های بخ  لنظیم بر مبلنی اسررررلرالژی یک طریق از فراگیر شرررردر حفظ ت نمتدن حاصرررر  غرض افغانسررررلان
 انجام برای مالی پایه کردن فراهم ت ف،ر از مردم رهایی جه  رقابلی های برلری سررررررراسا بر اقلصرررررررادی
 .ها کتچی ت جتانان ت زنان  ف،یر قشر تیژه به - شهرتندان به خدم  اجرای در دتل  کارکردهای

 ادیلصاقفراگیر رشد حالی ه در  (۸ – ۱ افغانسلان  برای پایدار لتسعه    هدا)ا فراگیر رشد ت ف،ر کاه  - ۳
 مصؤنی  ت ف،ر کاه  ت شمت  همه رشد این لا اس  ضرتر میباشد  ان شافی برنامه این اص:ی محترهای از
 ت مع:تلین کنندگان  بازگشرررررر   گانشررررررده بیجا   کتدکان   زنان جم:ه از  ها الیه پذیرلرین آسرررررریب برای  را

 اید.نم لضمین ها کتچی جمعی 

 ت ییمنط،ه تصرر  ک:ید به ییمنط،ه الصررا  مترد در ظهتر حا  در عاجما کردن لبدی   ییمنط،ه الصررا  - ۴
 زیرسررررراخ  در گذاری سررررررمایه طریق از الم::ی بین های هم اری ملمرکز های برنامه چارچتب در جهانی
 که هایی پرتسرره ت اه سرریسررلم   قتانین   ها پالیسرری  ارز  های زنجیره ت عرضرره سرریسررلمالیک ان شررا  ها 

 .دهد قرار گذاری سرمایه ت لرانزی  لجار   مرکزی هایگاج در را افغانسلان

 لرانزی   لجار   به کمک از الم::ی بین مشارک  ابزارهای ماهی  تلغییر گسلر  لجار   به کمک از - ۵
 .دان  :یدیجیل های شب ه ت ها ضمان   گذاری سرمایه

 هر به   اطفا  ت زنان ع:یه شررتن خ نتع هر به بخشرریدن پایان  ( SDG-A 5) مرد ت زن برابری سررتی به - ۶

 اقلصادی لتسعه   رد زنان ن،  سلر گ با ملتازن رشد عم:ی اجرای ت آتردن میان به   کند  لبارز که ش :ی
 .ری.ح تملدا ت قلصادیا اجلماعی لتسعه   در ها خانم بشری قتای از دهاسلفا بر بیشلر لمرکز ت

 ۲۰۲۱-۲۰۱۷ از هاشرفت پ موجودی .۲

 لأثیر افغان نیرتهای به (ISAF) آیسررررررا  نیرتهای امنیلی مسررررررئتلی  از ۲۰۱۴ ا سرررررر در امنیلی رهبری انل،ا 
 های چال  ت امنیلی اطمینان عدم تجتد با .اسرر  داشررله افغانسررلان اقلصررادی ت سرریاسرری امنیلی  پتیایی در بسررزایی
 ای برنامه ختد ارک دسرررلتر در ختی  کاری رتز نخسرررلین از م:ی تحد  ح تم  نخسرررلین  های سرررا  در ملعدد
 افغانسررلان مردم یهمه رفاه بهبتد ت کفائیختد هد  به رسرریدن لا گرف   دسرر  رتی لحت  ایجاد برای حیاصرر 

 م:ی ان شا  ت  :ص چارچتب ت (کفائیختد )لح،ق افغانسلان ۲۰۱۴ ا س ختدکفائی اسلرالژی بخشد. لسریع را
 لرسرریم ت لشررری  جهانی جامعه با را ما شررارک م ت ان شررا  انداز چشررم  ۲۰۲۱-۲۰۱۷ (ANPDF) افغانسررلان
 مینماید.
 پنج   استراتژیک  برنامه  این  ایم.   آموخته  نیز  را  یارزشمند  درسهای  خویش،  اصالحی   برنامه  اجرای   روند  طول   در  ما  همچنان

 انستانافغ  ملی  انکشاف  و  صلح  چارچوب   اجرای  و   تطبیق  از  که  گردیده   ترتیب  ختهآمو  تجارب  و  موفقیتها  اساس  بر  ساله

 (ANPDF)۲۰۲۱-۲۰۱۷  افغانستان  ملی  انکشاف  و   صلح  چارچوب  . است  آمده  بدست   (ANPDF)   مه  برنا  ۱۰  طریق   از  

 گردید. عملی کامال   صارفم سنجشو تطبیقی های برنامه با همراه که (NPP) یتاولو دارای ملی
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 همچنین  ما  گردید.  اصالح  شود،  لمبد  دولت  زاندا   چشم  اجرای  و  ریزی  برنامه  برای  موثر  ابزار  به  اینکه هدف  به  ملی  بودجه

  لحاظ  از که را مفصلی های راهنمایی  و  ایم کرده  کار ملی های برنامه  سازی ساده و  تدوین روند در کلیدی  های وزارتخانه با

  سازی   برنامه  اجرایی،  های  برنامه  عملکرد،  بر  مبتنی  نتایج  مصارف،  سنجش  بلند،  های  رده  در  اند،  مناسب  یاستراتژیک 

  ارائه  ملی  بودجه  از  خارج  و ملی  بودجه  لخدا  منابع  طریق  از  گذاری  سرمایه  های  کانال  و  خطوط  ترتیب  همچنین  و  تدارکات

 یم. ا نموده

 تعهدات   به  ما  است.  بوده  توجه  قابل  اصالحات،  تطبیق  جریان  در  برانگیز  چالش  و  عملیاتی  محیط  یک  در  ما  دستاوردهای

 فعلی   چارچوب  و  ۲۰۱۸-۲۰۱۴  سال  خودکفائی  متقابل    یریپذ   مسئولیت  چهارچوب  در  ۲۰۱۴  سال  از  بعد  خویش  یدوجانبه

  اقتصادی،   جانبه  ههم  رشد  از  متقابل  پذیری  مسئولیت  چهارچوبهای  این  ایم.  داده  ادامه   ۲۰۱۹-۲۰۲۰  نیوژ  متقابل  پاسخگویی

  مینماید. حمایت بشر حقوق و  قانون یتحاکم حکومتداری، تقویت زنان، توانمندسازی فساد، با مبارزه شغل، یجادا فقر، کاهش

  همدیگر   پاسخگوی  متقابال    المللی  بین  جامعه  و  افغانستان  دولت  میان  چارچوبها  این  در  موجود  شاخصهای  و  معیارها  الوه،ع  بر

 کنند.   می پشتیبانی افغانستان نکشافا  در المللی بین های همکاری ادامه از و هستند

 :اصالحات به تعهد
 رجیحت  آنرا  و  است   هآماد  تشویق  بر  نی تمب  اصالحات  برای  افغانستان  دولت  که  سساختیم  ثابت  خود  همکاران  هب  ما  عالوه،  بر

 هیوج  صندوق مالی  های  مساعدت   با  و  جهانی  بانک  ۲۰۱۹  و  ۲۰۱۸  تشویقی  های  برنامه  تحت  مثال،  عنوان  به  میدهد.

   مجموع   از  مالی  وجوه  فیصد  ۱۰۰  ساخته  عملي  کامال    را  يپالیس  شده    پیشبیني  اقدام  ۲۳  هر  دولت  (،ARTF)   افغانستان  بازسازی

 در   دستآورد  ،  ترتیب  همین  به  گردید.  پرداخت  بود،  شده  گرفته  نظر  در  برنامه  دور  این  برای  که  ،آمریکایی دالر  میلیون  ۷۰۰

 بود  کامل  (ractCont Building Resilience and State EU)  گی«پاینده  و  »دولت  وانعن   تحت   اروپا  اتحادیه  با  قرارداد

 های  فعالیت   برای  یورو   میلیون  ۹۷.۵  و  ۲۰۱۹  سال  برای   یافته  تخصیص   یویور  میلیون  ۱۰۰  از  یورو   میلیون  ۱۰۰  و

  صندوق    اعتباری  شده  تمدید  تسهیالت   کامل  موفقیت  با  دولت  این،  بر   افزون  .است  گردیده  پرداخت  کامال    ۲۰۱۸  سال  شاخصهای

  اصالحات   از  حمایت  برای  دالر  میلیون  ۴۴.۷  کامل  اختپرد  به  منجر  که  است،  نموده  طبیقت  را  (۲۰۱۹-۲۰۱۶)  پول  المللی  ینب

 آماده    کامل  باور  با  حکومت  این   شد،  جابجا  اساسات  همه  گذشته  سال  پنج  طی  در  ازاینکه  بعد  گردید.  برنامه  این  جریان  در  دولت

 میباشد.  ها برنامه اجرایی روند تسریع

  نکات  خلص)  کرد  دریافت   سند   نای  ضمیمه  بخش  در  نتوا  می  را  گذشته  سال  ۵  کلیدی  و  اسیاس   دستاوردهای  و  برجسته نکات

  GMAF  پیشرفت  گزارش  .شود  نهایی  باید  ها  پیشرفت  و  دستآوردها  پیگیری  سند  ؛باشد  دستاوردها  کننده  منعکس  که  برجسته

 .(شد خواهد گیری نتیجه  و تکمیل ۲۰۲۰ الس چهارم عرب در نیز

 :عامه مالی امور مدیریت
  سال  در  ملی  وحدت   حکومت   که  مانیز  ایم.  برداشته  را  ارزشمندی  و  مهم    های  گام  عامه،-مالی   سیستم   مدیریت  بهبود  جهت

  قرار   پایین  سطح  در  بودجه  ق تطبی  و   عواید  میزان  و  بود،  مواجه  پولی  های  بحران  به  دولت  خزانه  شد،  تشکیل  میالدی  ۲۰۱۴

 آمدن   بوجود  سبب  اعتباردهی،  و   ساختاری  اهداف  با  ویبودج  های  ریفورم  و  اصالحات  سلسله  یک  گرفتن   دست  روی  داشت.

  درصد   ۹۰  باالی  بودجه  مصرف  فیصدی  افزایش  و  ها  تخصیص  بهبود  المللی،  بین  معیارات  با   مطابق  هد  گزارش  بودجه  یک

 گردید.

 نیز  داخلی   عواید  بسیج  در  بهبود  است.  گردیده  تنظیم  شهروندان  هاینیازمندی   و  ملی  های  اولویت  به  هتوج  با  ملی  بودجه  اکنون

 تولید  درصد به۱۴،۱ افغانستان ملی عواید .است آمده بوجود اجرایی اقدامات و مالیاتی های پالیسی گرفتن دست روی دلیل به

 عواید   بسیج  تالشهای  نتیجه  در  دولت  اکنون  اینکه،  مهمتر  همه از  و   (۱۹کوید  از  قبل   )ارقام  است  یافته  افزایش  داخلی  ناخالص

 .میکند تمویل را خویش ملی بودجه درصد  ۵۰ از بیش داخلی،
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 :قانون حاکمیت
  کارکرد برای  را حکومت چارچوب که است یافته  تعدیل  یا تصویب تدوین، مقرره و قانون  ۴۸۲ از بیش  گذشته سال پنج طی

 چون  هاییعبارت  در  که  را  اساسی   قانون  اهداف  قوانین  این  میسازد.  مشخص  مدنی  جامعه  و  بازار  یها  عملیات  دولتی،  های

   بخشد. می تحقق شده، نبیا قانون« احکام »مطابق یا  «شده تنظیم قانون مطابق»

  جمهور   ریس  تاکیدی  موارد  جمله  از  ها  څارنوالی  و  محاکم  استقاللیت  به  گذاشتن  ارج  و  قضایی  های  بخش  در  اساسی  اصالحات

  جرمی  احکام  تحت  را  فساد  به مربوط  جرایم  نو،   جزای  کود  د ایجا  با د،جدی  قوانین  میباشد.  افغانستان  اسالمی   جمهوری  کابینه  و

  بهترین   از  یکی   جهانی  سطح  به  که  اطالعات  به  دسترسی   حق  قانون  آن،  بررسی   و  ها  دارایی  اعالن  سیستم  مجدد  آغاز  آورد.  می

  وظایف  و  ها  نقش  که  فساد  با  زهمبار  نقانو  ،اداری  فساد جرایم  دهندگان  اطالع  از حمایت  قانون  تنفیذ  ،اشدمیب  راستا  درین  قوانین

 توجه  قابل  اقدامات  از  شده  غصب  های  دارایی  بازگشت   قانون  میسازد،  روشن  وضاحت  به  را  فساد  با   مبارزه  در  دخیل  نهادهای

 میباشد. 

 قانون  و  ملکی  خدمات  قانون  ، دولت  قضایای  قانون  ملکیت،  تثبیت  رسی،  حساب  و  حسابداری  ،تفتیش  عالی  )اداره  دیگر  قوانین  .

 میباشد.  فساد با مبارزه   دیگر ساحات شناسایی حال در امنیت( سکتور به طمربو

  مقامات  طرف  از  وظیفوی  های  صالحیت   از  استفاده  سوء  شکایات  به  گی  رسیده  و  بررسی  جهت  صالحیت  با  گاننماینده  دفتر

  است. یدهگرد ایجاد جمهور،  ریس نجملهم رتبه عالی

 : ها جنسیت تساوی و زنان سازی توانمند
 مالحظه  لقاب  های  پیشرفت  مدنی  جامعه    و  انی جه  جامعه    افغانستان،  حکومت  مشترک  های  کوشش  نتیجه    در  اینسو،  به  ۲۰۰۱  از

  بخش در زنان سازی  سهیم عالی، و  یثانو ابتدایی، تعلیمات در  دختران شمولیت است: رفتهگ  صورت  زنان سازی توانمند در

 مالحظه  قابل  حضور  میدهند،  تشکیل  را  ملکی  خدمات  ارمندانک  فیصد  ۲۹.۶  نزنا  حال  ی.سیاس  مشارکت  و  اعیاجتم-اقتصادی

  در   دارند.  رهبری  سطح  به  معلمین،  و  استادان  رنواالن،څا  قضات،  ها،  وزارتخانه  های  معینیت  در  سفرا،  بین  در  کابینه،  در

  زن   یازده  والی،  حیث  به  زن  یک  ر،وزی  حیث  به  زن  چهار  محکمه،  ستره  عالی  شورای  عضو  حیث  به   زن  یک  حاضر،  حال

  اعضای  درصد شش و بیست و هگجر ولسی  اعضای صد در ۲۸ میکنند، ظیفهو فاییا شاروال حیث به زن دو معین، حیث به

 درصد  یازده  حدود  در  حکومت  تصمیمگیری  هعالیرتب  های  بست   در  ع،ومجم  در  میدهند.  تشکیل  ها  خانم  را  هگجر  مشرانو

 در  والی  معاون  حیث به زن  یک والیت هر در جمهوری ریاست مقام  فرمان یک  ساسا بر راین،ب عالوه دارند. حضور زنان

  بخش   در  مهمی  نقش  زنان  رنوال،څا  ۵۱۰  و   قاضی    ۲۵۷  با  حال   شد،   خواهد  مقرر  اجتماعی  مسایل  و  زنان  با  مرتبط  امور

 رد...دا قرار انزن علیه خشونت منع اداره   رأس در زن یک  والیت هر در  میکنند یفاا دولت قضایی

  زنان  علیه خشونت منع برای خاص  محاکم ایجاد شمول به است، برداشته مهمی گامهای حکومت زنان علیه خشونت منع بری

 ۲۶  در  زنان  از  حمایت   های  حدوا   والیت،  ۳۴  در  زنان  علیه  خشونت  منع   برای  رنوالیڅا  خاص  های  واحد  والیت،  ۲۸  در

  در   زنان   علیه  خشونت  جنایات  بررسی  برای  استیناف  محاکم  تشکیل  و  والیت  ۳۴  در  بشر  حقوق  و  دگیخانوا  مشاوره    والیت،

  اصالحات   گردیده،  فعال  قضایی  سکتور  در  مرد  و  زن  حقوق  ویتسا  برای  جندر  ادارات  ازین،  عالوه  .  والیت  چهار  و  سی

  دسترسی   تسهیل  خاطر  به  اطالعات  به  سیدستر  های  دفتر  و  گرفته  صورت  ولسوالی  و   والیات  اکممح  در  کاری   و  ساختاری

  تفاوت   تا  دارد  پیش  در  درازی  راه  افغانستان  هم  هنوز  مالحظه،  قابل  های  بیشرفت  باوجود  اند.  شده  فعال  اطالعات  به  متقاضیان

 دارد.  کامل تعهد  سطوح، همه در استا،ر درین افغانستان اسالمی جمهوری حکومت دهد. کاهش را جنسیتی های

 عملی  سهمگیری  و  و  دهد  کاهش  را  جنسیتی  های  تفاوت  که  دارد  یشپ  رد  درازی  راه  غانستاناف  ،چشمگیر  های  یشرفتپ  باوجود

 های   معیار  از  ناشی  استند  موجه  آن   با  زنان  که  موانعی  از  کثیری  کند.  نأمین  افغانستان  اجتماع  و  اقتصاد  سیاست،  در   را  زنان

  به   حکومت   نمیباشد.  مساعد  زنان  اقتصادی-جتماعیا  و  سیاسی  مشارکت  برای  متأسفانه  که  است  حاکم  رفتارهای  و  اجتماعی

  همه   در   را  ها  چالش  چنین  تا  داد  خواهد  ادامه  زنان  ه  نمایند  های  سازمان  بالخصوص   ،مدنی  معه  جا  هی  سازمان  با  شخوی  کار

 در  ریسهمگی  برای  یی  العاده  فوق  های  توانایی  افغانستان  زنان  کنند.   تجوجس  هایی  حل  راه  آن  برای  نموده   شناسایی  سطوح

 تأمین  برای  و  میسازد  بلند  را  زنان  های  ظرفیت  ملی  ولویتا  دارای   های  برنامه  چارچوب  در  حکومت   ابتکارات  دارند.  اقتصاد

 میکند.   کار آنها زندگی شرایط سازی بهتر برای مساعد محیط



 

7 

 

 :بشری سرمایه  
 در  تغییرات  است.  بوده  توجه  و  کزتمر  مورد  های  بخش  جمله  از  بشری  نیروی  عرصه  در  حاتاصال  ایجاد  و  گذاری  سرمایه

  اصالح   عمیقا    و  گردید  تنظیم  مستقل  اداره    یک  چارچوب  در  ییحرفه   آموزش  است.  یادآوری  قابل  الیع  تحصیالت  های  بخش

  داده   زمان  این  تا  هخوشبختان  . بود  بطی  اصالحات  این  طبیقت  اما  آمده  میان  به  تعلیمی  سیستم  در  اصالحت  مورد  در  اجماع  شد.

  هموار  عمیق  سازی  باز  برای  را  راه  گردیده  آوري  جمع  وزارت  پرسونل  و  معلمین  تمام  تقریبا    بایومتریک  و   گرافیکبیو   های

  ویثان  و   بتداییا  تعلیمات   در  دختران  جذب  است.  داشته  یریگ چشم   های  پیشرفت  ذشتهگ  سال  پنج  در  دختران  تعلیم  است.  ساخته

  سوادآموزی  سیستم  در   زنان  جذب   و  ردهک  ارتقا  ٪۳۷  به   ٪۳۴  از  زن  معلمین  تعداد  باالرفته،  ٪(۳۹)  تن  ۳۱۷۹۶۶۷  به  تا

  است. رفته بلند  ٪۶۵  به ٪۵۴ از ساالنگبزر

 دسترسی  گذشته  لسا  پنج  در  تعلیم،  بهتر  کیفیت  جدید،  تعلیمی  مراکز  و  مکاتب  ایجاد  معارف،  سکتور  به  بیشتر  توجه  نتیجه    در

  پیشرفت   باوجود  اند.  گردیده  فارغ  تعلیمی  کزامر  از  تن  ملیون  یک  از  شتربی  و  گردید  فراهم  طفل  لیونم  ۱۰.۲  برای  تعلیم  به

  شاگرد بر معلم تناسب زن. معلمین  و مسلکی  معلمین  دکمبو منجمله است، مواجه هایی چالش با  معارف سکتور  چشمگیر های

 مواجه  معلم  ۶۵۰۰۰  کمبود  با  معارف   وزارت  اضرح  حال  در  و  دارد  وجود   معلم  یک  شاگر  ۵۴  برای  یعنی  است  ۴۵  بر  یک

  اثر  تعلیمی  کیفیت  و  مکاتب  در  شمولیت  حجم  بر  مستقیم  طور  به  امر  این  که  ندارند  تعمیر  مکاتب  ٪۴۴  ازاین،   فراتر  است.

  توانمندی  و  الزم  مؤثریت  از  را  عارفم  های  ریاست  و  محلی  مکاتب  مرکزی  مدیریت  و  گیری  تصمیم  ازین،  گذشته   میگذارد

 که میباشند مرکز تصامیم تابع همیشه و ساخته محروم آنها روزمره   های یدنیازمن گرفتن نظر در  و شاگردان  به  خدمات رائه  ا

 میگردد.  موقع به خدمات با نوآور تعلیمی  نظام یک و کیفیت  مینتأ در تأخیر باعث این

 : امنیت سکتور
  بلکه است ممه مسلح مخالف های گروه ربراب در کشور امنیت تامین برای تنها نه افغانستان منیتیا و عیدفا ملی نیروی بهبود

  کشور  در  تجارتی  های  انگیزه   کاهش  باعث  که  قانونی  غیر  های  توقیف  و  ربایی  آدم  اخاذی،  مانند   جنایات  و  جرم  کاهش  برای

 میباشد.  مهم بسیار هم اند، شده

 است.  نموده  فراهم  سلکیم  های  آموزش  نظامی  افسران  برای  و  ادهد  تغییر  را  خویش  نظامی  شد ار  رهبری  افغانستان  حکومت

 این  .مییابد  تعمیم  شده،  برقرار  تفتیش  و  مالی  مدیریت  تدارکات،  و  تهیه  مانند  حمایوی  خدمات  بر   )ملکی(  نظامیان  غیر  کنترول

 برای   کنند.  دریافت  را  مناسبی  مدیریت  و  مناسب،  ذاییغ  رژیم  مناسب،  تجهیزات  ما  سربازان  که  کرد  خواهد  تضمین  ها  کنترول

ثریت  .ایم گرفته دست روی فساد از ناشی داخلی های تهدید محو در  را ای  جدی اقدام ما یتی، امن  نیروهای شتربی مو 

 وهاینیر و برابر سه هوایی  های نیرو . اند گرفته دست روی  را  جامع مجدد اندهیسازم و اصالحات همچنین امنیتی نیروهای

  و   ها  جنرال  داوطلبانه  تقاعد  برای   را   ای  انگیزه  شده،  اصالح  انونق  یک  اند.   یافته  افزایش  برابر  دو  ویژه  های  نیرو  و  کماندو

 افسر   ۱۶۹۶   و  ملی  اردوی  در   افسر  ۱۰۳۱۴  تقاعد  بر  منتج  که  نماید،  می  ئهارا  خدمت  های  سال  و  سن  اساس  بر  ها  دگروال

 شد. ملی پولیس در

  وزارت  در زن معینان شورک تاریخ در بار ناولی برای و است شدن انجام حال در مال  کا  امنیتی های نیروی در نسلی تغییرات

  می  تر  برجسته  پولیس رد ایشان حضور و  پیوندند، می  پولیس و  اردو به زنان د.نمینمای وظیفه یایفا کشور داخله و دفاع های

 اند. خدمت مصروف افغانستان ملی اردوی در زن ۲۰۰۰ از یشب و پولیس افسر ۳۰۰۰  از بیش حاضر حال در که باشد

 : زیربنا
  تحت  را  والیت  ۲۵  برق  ملی  شبکه  امروز،  و  بود  برق  توزیع  ناشده    وصل  جزیره    ۹  با  کشوری  افغانستان  ۲۰۱۴  سال  در

  افغانستان  دوستی  بند   یا   سلما  بند  ساخت  ۲۰۱۶  سال  در  .یابد  می گسترش  دیگر   والیات   تمام  به  ۲۰۲۱  سال  در  و   داشته  پوشش

  والیات  در  دیگر  بزرگ  بندهای  از  تعدادی  شد.  تکمیل  هرات  والیت   در  (Dam Friendship India Afghanistan)  هند  و

 از  یکی   هر   در  مختلف  های  ظرفیت   با   بندها  از  شماری  که  لیست حا  در  این  و   است  ساختن  حال  در  کشور  غربی  و  جنوبی

  ۳۲۲۲  احداث  نتیجه  در  که  داشته  قرار   اولویت  در  نیز  سازی  سرک  بخش  در   ذاریگ  سرمایه  میباشد.  احداث  حال  در  والیات

  کیلومتر   ۷۸۰۰۰  و   والیتی  های   سرک  کیلومتر  ۵۷۱۲  ،  ملی  های  هراهشا  کیلومتر   ۴۱۲۱  منطقوی،  های   شاهراه  کیلومتر

  راه  طریق  از  ترکمنستان  ریل  شبکه    به  بندر  این  وصل  و  آقینه  ریل  ایستگاه  اعمار  است.  گردیده  تکمیل  روستائی  های  سرک

 اموال   و  تجارتی   االت انتق  آغاز  و  ایران  آهن  راه  شبکه    به  آن  وصل  و   هرات  ت الیو   رد  ریل  خط  کیلومتر  ۸۰  احداث  الجورد،
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 دهلیزهای  ایجاد  و   خوست،  و  بامیان  هوایی  های  میدان  احداث  ملکی،   هوانوردی  سکتور  در  گردید.  تأمین  ریل  طریق  از  ترانزیتی

 همکاری در حکومت گرفت. صورت فغانستانا زراعتی غیر و زاعتی التجاره   مال انتقال برای  کشورها زا ریبسیا با هوایی

  میباشد.   دارا  را  برق  میگاوات  ۱۰۰  تولید  ظرفیت   که  کرد  احداث  شریف  مزار  در  گازی  برق  دستگاه   یک  خصوصی  سکتور  با

  تضمین   یگانه  نقش  آن  در  مالیه  ارتوز  که  یده گرد  تطبیق  (PPP)  خصوصی-لتیود  های  همکاری  چارچوب  در  پروژه  این

 ند.میک بازی را کننده

  عملیاتی   ملي  واحد  ایجاد  برکت  از  این  است.  یافته  بهبود  یریگ چشم   طور  به  زیربناها  انکشاف  برای  بودجه  مصرف  اجرای

 یافته   الهام  پورسنگا   مسکن  شرکت  از   مدل  این  د.نمای  می  کار  نزدیک  از  ساختمانی  متوسط  و  کوچک  های  شرکت  با  که  است

 در  شرکت  این  موفقیت  میگیرد.  بر  در  را  بودن  قانونی  و  صراحت  فیت،شفا  موثریت،  اثربخشی،  پاسخگویی،  معیارهای  که

  شرکت  این  بود،  دالر  میلیون  ۴۰  هزینه  به  و  سال  ۴  الی  ۳  مدت  در  آن  ابتدایی  تخمین  که  مان،الدارا  تاریخی  قصر  بازسازی

  از   تجلیل  با  ۲۰۱۹  سال  در  که   نماید  تکمیل  را  قصر  ساختمان  دالر  میلیون  ۱۰  از  کمتر  ههزین  با  ماه  ۱۸  مدت  در  توانست

 گردید. فتتاحا افغانستان استقالل دلگرسا صدمین

 : ارضی اصالحات
 مالکیت  سند  ۲۸۱۷۵  حدود  در  کنون  تا  است.  گسترش  و  تحکیم  حال   در   شهری  رسمی  غیر  های  مسکن  در  مالکیت  حقوق

  برگشتانده  سیستماتیک  ربطو  شده  غصب  های  زمین  و  شده  حفاظت  عام  های  دارایی  )اراضی(.  است  گردیده  صادر  دارایی

 هکتار  ۱۰۰۰۰۰  که  میرود  توقع  و  است،  داده  قرار  شپوش  تحت  را  زمین  ارهکت  نمیلیو  ۱.۱۶  اکنون  اراضی  اداره  میشود.

  دولت  دسترس  به  دوباره  عام  اضیار  هکتار  ۴۰۱۷۶۱  همچنان  شود.  داده  قرار  پوشش  تحت  جاری  سال  اخیر  تا  دیگر  زمین

  ی برا   سازی  آماده  حال  در  ها  کوه  و  دریاها،  ،جنگالت  علفزارها،  اطالعاتی  بانک   و  وجودهم  های  دارایی  است.  گرفته  قرار

 است.  ما آینده های نسل  حقوق تضمین

 :اقلیم تغییر
 افغانستان  اسالمی  جمهوری  حکومت  بود.  ملی  های  اولویت  از  نیز  زیست  محیط  حفظ  دیگر،  سکتورهای  در  توسعه  کنار  در

  ابی ارزی  یالیسپ  آب،  کیفیت   از   نظارت  پالیسی  مثال    است:  کرده  تطبیق  داده  انکشاف  را  زیست  طمحی   به  مرتبط  پالیسی  چندین

  های  جاگزین  معرفی  و  (HCFC)  ها  کاربن  فلورو  هایدرو  واردات  منع  پالیسی  (،ESIA)  زیستی  محیط  و  اجتماعی  ذاریگ  اثر

  های  فاضله مدیریت قانون صوتی، گیآلوده محو و کاهش قانون آب، کیفیت ظارتن و حفظ قانون مانند قوانینی نانمچه و آن،

  پالن   یک   زیست.  محیط  مورد  در  رهنمود  بیست  و   زیستی،  محیط  و  اجتماعی  ذاریگ  اثر  با  مرتبط  قوانین  بیولوژیکي،  و  طبی

  . است  تطبیق  حال  در  نظر  مورد  ساحات  در  و  شده  نهایی  یافته،  افنکشا  نیز  بزرگ  های  شهر  در  هوا  آلودگی  کاهش  اله  س  پنج

  حیوانات  نوع   هر  شکار  ممنوعیت  درختان،  غرس  مانند  زیستی  محیط   مسایل  مورد  در  جمهور  رییس  فرمان  چندین  ضمنا ،

  توسعه   افاهد ردمو در سندی برعالوه،  است. گردیده تطبیق  و  شده صادر هوا، کننده   آلوده مواد سوختاندن ممنوعیت  وحشی،

  ۲۰۲۰  تا  ۲۰۱۷  سالل   از   میباشد.  شاخص   ده  و   هدف  پنج  بر  مشتمل  که  هگردید  نهایی  زیست  محیط  سکتور  با  مرتبط  پایدار

 اند. شده  تشخیص آن اهداف و اساسی خطوط گردیده نهایی موجود معلومات اساس بر شاخص هشت

  )والیت  فوالدی  شاه  محفوظ  ساحه    ورستان(،ن  )والیت  نورستان  ملی  پارک  مانند  ساحه،   چندین  ایکوسیستم  نگهداری  برای

 وحش   حیات  محفوظ  ساحه  نی(غز  )والیت  ناور  دشت  ارهایآبش  محفوظ  ساحه    بامیان(  )والیت  شمالی  بامیان  راتعم  بامیان(

  ٪ ۳.۲  ادلمع  مربع،  کیلومتر  ۲۰۴۷۲  مجموع  در  که  کندز(  )والیت  صاحب  امام  وحش  حیات  محفوظ  ساحه    تخار(  )والیت  درقد

  انواع  نگهداری  وضعیت  این  کنار  در  اند.  گردیده تعریف  ظمحفو ساحات  حیث  به  میگیرد  دربر  را  انستانغاف  جموعیم  مساحت

 –   وحیاتینذ  و  گانخزنده  حشرات،  گان،پرنده   پستانداران،  شمول  به  –  میباشد  نوع  ۱۴۹  بر  مشتمل   که  وحش  حیات  گوناگون

 سطح  به  یستز  محیط  حفاظت  مورد  در  افغانستان  ابتکار  اند.  شده  نافغانستا  حفاظت  لقاب  انواع  لست  شامل  گردیده  شناسایی

  قابل   مجموعه  از  ییگلخانه   گازهای  تولید  ٪۱۳.۶  کاهش  تعهد  که  میگرد  بر  رادر   ملی   سطح  به  شده  تشخیص  سهم  اولین  جهانی

 میباشد.  امریکایی دالر ملیارد ۱۷.۴ تخمینا   دسترسی

 : اقتصادی-یاجتماع توسعه
  شهروندی  میثاق  برنامه  که  گردید  آغاز  ۲۰۰۲  سال  رد  ملی  همبستگی  برنامه  است.   گرفته  صورت  نشینان  ستارو  به  وممتدا  وجهت

 ٪۵۰  مشاركت  که  برنامه  این  هدف   گیرد.  می  بر  در  را  شهری  و  روستائی  جوامع  اکنون  و  شد  آن  جاگزین  گذشته  سال  پنچ  در
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 هدف  این  كوچی  جوامع  میان  شوراها  در  زنان  ٪۴۶  و  اروستاه  یشوراها  رد   زنان  ۴۹٪  اشتراک  با  است،  بوده  کشور  زنان

 . است کرده تکمیل را

 : اقتصادی توسعه  
  در   نتیجه  در  که  ایم  داده  ادامه  صنعت   بخش  در  گذاری  سرمایه  و  سازیمارکیت  زمینه  در  خصوصی  سکتور  با  را  ها   بحث  ما

  برابر     ۷  به  ۲۰۲۴  سال  در  صادارت  برابر    ۲۱  از  ریتجا  توازن  عدم  و  شده  بیشتر  دالر  ملیارد  ۱  از  ما  صادرات  ۲۰۱۹  سال

 گردید  اشکار  ۱۹کووید  شوک  زمان  در  این  است.  تر  منسجم  و  تر   متنوع  ما  یها  بازار  است.اکنون  یافته  کاهش    ۲۰۱۹  سال  در

  برابر  سه  الی  خوراکی  مواد  قیمت   قبلی  های  بحران  طی  که  حالی  در  یافت،  افزایش    ٪۳۰  الی  ٪۱۰  از  خوراکی  مواد قیمت  که

 بود. یافته افزایش

 قرار  جهانی  بانک  حاتاصال  برتر  مقام  در  ش،بخ  این  در  اصالحات  هسختگیران  روند  یک  از  پس  افغانستان   ۲۰۱۸  سال  در

  انکشاف   و   موضوعات  مورد  در   بحث  برای  را  زمینه  اقتصادی  عالی  شورای  در  خصوصی  سکتور  نمایندگی   اول،  گرفت.

 بعنوان  و  شد  بازنگری    تجارت  و  صنعت  وزارت  تشکیل  دوم،  کرد.  فراهم  موقع  به  مهم  مسائل  حل  برای  مشکالت  حل  رویکرد

  طریق  از  قانونی  فضای  یک  گسترش   برای  سیستماتیک  تالش  سوم،  . کرد  اندام  عرض  خصوصی  کتورس  عمده  شریک  یک

 و صنعت  وزارت صادرات رشد جامع استراتژی از  بخشی عنوان به  چهارم، است. گرفته صورت مقررات و قوانین تصویب

  تطبیق   را  ها  پالیسی   تا   دهنمو  سازی   ظرفیت  وزارت  و  شده  ساخته  ضحوا  تجارت   و   ترانزیت  صنعت،  های  پالیسی  تجارت

 بررسی  و  تحلیل   و  کرده،  جلب  خود  به  را   جدی  توجه  خشکه  به  محاط  کشور  یک  در   عرضه  ه  زنجیر  های  چالش   ،پنجم  نمایند.

  بلکه   اند  گرفته   قرار  توجه  مورد  همسایه  کشورهای  طریق  از  زمینی  های  راه  تنها  نه  است.  شده  انجام  زنجیره  ارزش  از  دقیق

 در   گذاری  سرمایه  به  نیاز  و  اطمینان  با  ندبل  ارزش  با  کاالهای  صادرات  امکان  اند،  شده  اندازی  راه  نیز  هوایی  های  دهلیز

  بسیاری   شناسایی  طریق  از  نمایندگی  نجم،پ  است.  شده  معرفی  اصلی  اولویت  عنوان  به  معدن  و  زراعت  برای  فرآوری  تسهیالت

 است. یافته گسترش افغانستان زنان صنعت و تجارت اتاق ملهج از ، ها اتاق از

 :خصوصی سکتور توسعه  
  حیث   به  را  خود  نقش  سکتور  این  که  دهد  اجازه  داده  گسترش  را  خصوصی  سکتور  که  کاروبار  فضای  ساختن  مساعد  برای

  (PNP-PSD 2018-203)  خصوصی  سکتور  توسعه    ملی  اولویت  دارای  برنامه  متحکو  کند  بازی   اقتصادی  رشد  محرک

  تشویق   رقابت،  قابل  و  مؤثر  های  ارباز  ایجاد  خصوصی  سکتور  توسعه    برنامه  واالی  هدف  نمود.  تصویب  ۲۰۱۸  سال  در  را

  ، متوسط  و  کوچک  تشبثات  زیسا  توانمند  افغانستان،  عامه    اداره    بر  اعتماد  بازسازی  راه  از  گذاری  سرمایه  و  خصوصی  سکتور

  این   تحقق  برای  میباشد،  استند  مصرف تجارت  حمایه    و  صادرات  امور  در   و  هاست  افغان  ملکیت  که  تشبثات   عده  آن  خصوصا  

 آهن   راه  طریق  از  افغانستان  اتصال   کرد<  ایجاد  هوایي  دهلیزهای  نموده  تطبیق  را  والیات  سطح  به  اصالحات  کومتح  اهداف

  راهکار   و  یخشید  تسهیل  را  جنوب-شمال  دهلیز  ر،چابها  الجورد،  راه  مانند بدیل  ترانزیتی  های  جاده  از  غاماد  بخشید،  بهبود  رل

  زیربنا  و  کردیم  ایجاد  ساعت  یک   ظرف  در  را  تضبثات  ثبت برای  واحد  یها  غرفه  همچنان  ما  ت.ساخ  ساده  را  صادرات  های

 آوردیم.  میا به را کشور سطح به صنعتی پارک پنج های

 در  »پنجاه   اساس  بر  را  خصوصی  سکتور   توسعه    برنامه  تا  شد  ساخته  مؤظف   (PriSEC)  خصوصئ  سکتور  اجراییه    کمیته  

  ۲۰۲۰ جوالی ماه و ۲۰۱۹  مارچ  ماه بین کند. بازنگری ماه( پنج ظرف در برنامه و اصالح  پنجاه  تطبیق و اجرا )یعنی پنج«

  و  ها إروسیجر انکشاف ملی، مالی ادغام استراتیژی تصویب لشام که گردید تکمیل آن  ۱۵۰  فعالیت/اصالحات ۲۵۰ جمله   از

  و   برق  اتصال   برای  یریپیگ   سیستم  و  والیت  ۲۲  به  کاروبار  بیمه    مراکز  گسترش  ها،  فورم  الکترونیک  پری  خانه   اجراآت

 میباشد.  نیز   شکایات

 :محور شهروند سازی پالیسی
  با  تعامل  منظور  به  گیرد.  می  صورت  شهروندان  شتراکا  و  دهی  مشوره  ضروریات،  اساس  به  آن  تطبیق  و  سازی  پالیسی

 رهبری  را  دولتی  مقامات  والیتی  های  هیئت  با  دیدار  ۸۹  در  غنی  جمهور  رئیس  کشور،  سراسر  در  مختلف  اقشار  از  اندشهرون

 و   نجوانا  زنان،  سازی  توانمند  است.  کرده  دیدار  جمهوری  ریاست  ارگ  در  شهروند  ۵۰۰۰  حدود  با  ماهانه  همچنان  و  نموده

  متعهد  مردم  و دولت  امر،  این  بنیانگذاری  با   .   داشت  قرار  اولویت  در  ، -هندد  می تشکیل  را  کشور  شهروندان  اکثریت   که  -  فقرا

 جریان  در  حکومت   کردن  دیجیتالی  برای  عمده  تالش  .بخشند  تسریع  را  محور  شهروند  عامه  نهادهای  ایجاد  روند  که  اند  شده
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 بین   از  را  شهروندی  حقوق  به  مربوط  اطالعات  به  نابرابر  دسترسی   و  کند  وصل  دولت  با  مستقیما    را  شهروندان  تا  باشد  می

 رد.بب

 :عامه گفتمان در تغیر
 چارچوب   در  موضوعات  بر  تمرکز  برای  عامه  گفتمانهای  و  ها  بحث  در  مجدد  شکل  تغییر  ،  گذشته  الس  پنج  در  تغییر  بزرگترین

 متوازن  توسعه ، مردان و زنان برابری حق ، اساسی حقوق ،  وندیشهر های مسئولیت  ، جمهوریت حفظ است. اساسی قانون

  و  مردم  میان  در  اکنون  که  هستند  موضوعاتی  اینها   -  قانون  حاکمیت   ،  انتخابات  فساد،  از  عاری  حکومتداری  شمول،  همه  و

  و   افغانستان  میاسال  جمهوری  میان  توافق  ملی  گفتمان  در  تغییر   این  گیرند.  می  قرار   بحث  مورد  جدی  طور  به  ها  رسانه

 این  تا   صلح  پروسه  در  مارا  های  بحث  و  اقدامات  و  کند   می  تعریف  آنرا  ثغور   و  حدود  و  سازد  می   ممکن  را  طالبان  تحریک

 است.  کرده راهنماییهلحظ

 :صلح امکانات
 همچنین   و  صلح   امکان  ،  داد  ارائه  طالبان  به   را  صلح   شرط  و  قید  بی  پیشنهاد  ۲۰۱۸  سال  در  غنی  جمهور  رئیس  که  آنجا  از

  که دارد امکان آمد. پدید افغانستان طوالنی دهه چند های یریدرگ سیاسی حل  اهر مورد در ملی و ییمنطقه المللی، بین اجماع

  اول،   گیرد:  می  دربر  را  ذیل  عناصر    اکنون  تا  روند  این  گیرد.  قرار  ما  دسترس  در  پایدار  صلح  یک  ها،  دهه   در   بار  اولین  برای

 جامعه  ذیدخل  اقشار  امتم  با  شمول،  همه  پروسه  یک منحیث  صلح  درک  و  ملی  اجماع  یک  ایجاد  از  اناطمین   حصول  منظور  به

 را ما  نبرد میدان عملکرد تنها نه که  ایم کرده  اصالح را امنیتی سکتور و  ایم کرده گذاری سرمایه ما  دوم، است. شده  مشورت

  است   خته سا  متقاعد  را  انطالب  امر  این   بخشد،  استحکام  دولتی  ادنه  یک  عنوان  به  را   دفاعی  و  امنیتی  های  نیرو  بلکه  بخشد  بهبود

  رد   طالبان  جانب  از  که   ۲۰۱۸  جون  در  عید  روزهای  در  بس  آتش  پیشنهاد  ادامه  در  سوم،  شوند.  جنگ  برنده  توانند  نمی  آنها  که

 را  خطر  این  ما  ،  ۲۰۱۸  سال  فبروری  در  کابل  پروسه  جریان  در  طالبان  به  شرط  و  قید  بی  صلح  پیشنهاد  یک  ارائه  با  گردید،

  نخستین  تا  گرفته  علما  از  ذیدخل،  اقشار  بزرگ  اجتماعات  از  ما  چهارم،  گرفتیم.  دست  روی  را  عمل  ابتکار  این  و  مپذیرفتی  برخود

 ایجاد  ضمن  ما  پنجم،  کردیم.  استقبال  ۲۰۱۹  سال  صلح  مشورتی  جرگه  لویه  برگزاری  ،  والیات   سراسر  از  زنان  ملی  گردهمایی

  برگزاری   به  محکم  تعهد  ،  صلح  ایجاد  و  صلح   برقراری  ضرورت  مورد  در  ییمنطقه   و  المللی  بین  شرکای  با  شترکم  های  زمینه

  دادن   پایان  برای  فرصت  یک  دادیم.  نشان  اساسی  قانون  دستورالعمل  طبق  را  ۲۰۱۹  سال  جمهوری  ریاست  و  پارلمانی  انتخابات 

 دارد.  وجود سیاسی راه از درگیری به

 ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۱–  پیش به حرکت  دورنما: .۳

  صلح   ملی  چارچوب  اولین  با  قبل   سال  پنج  که  است  طوالنی  سفر  یک  صلح  و  کفایی  خود  به  قرف  و  جنگ  از  ما  ورکش  تاریخ  گذار

  مدت   دراز  توسعه  برای  تازه  روایتی   است،  شده  تدوین  آن  ادامه  به  که  چارچوب  این  درآمد.  اجرا  مرحله  به  افغانستان  انکشاف  و

 برای  را  باالیی  سطح  های  راهنمایی  و  گردد  می  ائهار  ،  گذشته  سال  پنج  طی  در  شده  آموخته  درسهای  و پیشرفت  اساس  بر  ،  ما

  ،   کند  می  مشخص  را  ما   مدت  دراز  و   مدت  کوتاه  توسعه  های  اولویت  امر  این  .دارد  می  ارائه  ذیدخل  جوانب  سایر  و  دولت

 دمور  اولویت  دارای  یها  گذاری  سرمایه  و   کند  می  برجسته  ،   باشد   نیاز  مورد  پیشبرد  جهت   در  باید  که  را  اساسی  اصالحات

  رویکرد   برای  را  امنیتی  و  سیاسی  ،  اقتصادی  زمینه  چارچوب  این  کند.  می  تشریح  را  ما  توسعه  اهداف  به  یدستیاب  برای  نیاز

  را ما ییمقایسه برتری تا دهد می قرار ، است شده ساخته ما  های قابلیت و  ها پایتخت کردن پاالیش  پیرامون که توسعه، به ما

 اهداف   از  حمایت  برای  را  بودجه  تخصیص  که  شود  می  منجر  مالی  ژیاسترات  یک  به  متن  ن ای  کند.  تبدیل  ابتیرق  برتری  به

  و   صلح  ملی  چارچوب  نهایت،  در   کند.  می  تضمین  را  عامه  های   گذاری  سرمایه  پایدار  مدیریت  و  کند  می  راهنمایی  پالیسی

  حمایت   که  باشند  داشته  اطمینان  تا  دکن  می  فراهم  ما  للیالم  بین  شرکای  برای  را  چارچوبی  (II ANPDF)  افغانستان  انکشاف

 ابزار  تا  خواهد  می  آنها  از  و  بود  خواهد  همراه  عملکرد  بهبود  و  پذیری  مسئولیت  افزایش  با  همچنان  بودجه  از  پذیرتر  انعطاف

 هند.د گسترش گذاری سرمایه و ترانزیت ،  تجارت به  کمک از را مشارکت

 امنیت و  صلح نمای دور .۱.۳

 تحمیل افغانستان مردم معیشت  و زندگی به زیادی  خسارات درگیری سال نوزده است. افغانستان دممر خواست مهمترین حصل

  توافقنامه  امضای  و  افغانستان  اسالمی  جمهوری  و  ناتو  متحده،  ایاالت  بین  ۲۰۲۰  فبروری  ۲۹  مشترک  اعالمیه  با  است.  کرده
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 طالبان  و   آمریکا   توافقنامه  از  خش ب  چهار  است.  شده   دلمب  اعتبار  و   امکان  یک  به  آرزو  یک   از  صلح  روند  ،   البانط  و  آمریکا

 برابر  در المللی بین یستانترور  یا گروه  هر توسط افغانستان خاک از استفاده از جلوگیری تضمین - ۱است: زیر موارد شامل

  و  حل -  ۳ ؛انستانافغ از ناتو  و متحده ایاالت  نیروهای همه خروج  برای نی زما جدول - ۲ ؛آن متحدان  و متحده ایاالت  امنیت 

   ۴  و   افغانستان  اسالمی  جمهوری  شمول  همه   مذاکره  تیم  و  طالبان  میان  االفغانی  بین  مذاکرات  و  گفتگو  از   ناشی  سیاسی   فصل

 هستند.   طمرتب  طالبان  های  وعده  تحقق  شرط  به  و  چیز  همه  مورد  در  توافق  فرضیه  با  موارد  این  سرتاسری.  و  دائمی  بس  آتش  -

  است. گرفته شجاعانه و ثابت ، جسورانه تصمیمات افغانستان اسالمی جمهوری دولت ،خود سیاسی  اراده و تعهد اثبات برای 

  وحدت  نشانه  عنوان به اند. گرفته قرار فعال دفاعی وضعیت   در امنیتی و دفاعی های  نیرو ، خشونت  کاهش  از  اطمینان برای

  نیرو   جانب  از  تنها  نه  طالبان  سط تو  عید  بس  آتش  اعالم  ذیرفت.پ  را  مصالجه  عالی  شورای  استری  عبدهللا  عبدهللا  داکتر  ملی،

  شود.  آزاد  طالبان  زندانی  ۱۰۰۰  روز   دو  مدت  در  که  داد   دستور  نیز  غنی  جمهور  رئیس  بلکه شد،  تالفی  امنیتی و  دفاعی  های

 افغانستان  شهروندان  همه  به  اساسی  خدمات  ارائه  برای  را  بشردوستانه  بس  شآت  بارها  و  بارها  ،۱۹کووید  تهدید  بر  تأکید  با  دولت

 است.  دهکر پیشنهاد

 به   دقیق  است،  شده  برقرار  سومی   نهاد  نمایندگان  توسط  که  ها  خشونت  کاهش  و  بس  آتش  غیررسمی  تمدید  از  تضمین  هرچند،

 ابربر  یا  باالتر  ۲۰۲۰  سال  اول   ماه  شش  در  خشونت  میزان  که   هستند  موافق  المللی  بین  و  افغانی  ناظران  است.  نرسیده  اثبات

  که   است  داده   گزارش   ملل  سازمان  امنیت  شورای   به  ملل،  سازمان  نظارتی  گروه  است.  بوده  ۲۰۱۹  سال  نخست  هما  شش  به

 مشکل  وعموض یک نیز این که اند کرده حفظ منطقوی تروریستی های شبکه اعضای  سایر و  القاعده با را  خود روابط طالبان

 اند. داده گسترش ، مخدر مواد قاچاق یژهو به فراملی، جنایی های مانساز با را خود روابط همچنین باشد.آنها می ساز

  کمیاب   فرصت   یک  سیاسی،  توافق  طریق  از  ها  خشونت  ختم  مورد  در  المللی  بین  و  ییمنطقه  ،  ملی  گیری  شکل  حال  در  اجماع

 کمپاین  ویژه  به  ،  اه  خشونت  افزایش   حال،  این  اب  است،  کوچک  بسیار  فرصت  یناست.ا  کرده  فراهم  صلح  ایجاد  برای  را

  که   گذشته  سالهای  از  امنیتی  ی نما  دور  ،  بنابراین  سازد.  مختل  را  اجماع   این  زودی  به  تواند  می  ارعاب،  و  اخاذی  ،  ترورها

   و  شود  برقرار  دایمی  بس  آتش  زودی  به  االفغانی  بین  مذاکرات  آغاز  با  که  امیدواریم  ما  است.  متفاوت  داشت  جریان  درگیری

  مستقل،  افغانستان  نهایی  وضعیت  مورد  در  ییمنطقه  و  المللی  بین  اجماع  شوند.  مستفید  صلح  ثمره   از  جهان  و  افغانستان  مردم

  به   را  صلح  توافق  به  امید  بیاورد،  دوام  گذشته  سال  ۱۹  در  است  توانسته  که  جهان  و  منطقه  با  صلح  در  متحد،  و  تیکدموکرا

  سناریو این وقوع صورت در نمایند. دنبال سیاسی مجرای از  را ویشخ اهداف و بپیوندند حکومت به طالبان  تا آوردمی نمیا

 یافت. خواهد سوق مردم همه برای مشترک یندهآ ایجاد سمت به افغانستان مردم جمعی انرژی ،

 اقتصادی  -اجتماعی دورنمای و فقر .۲.۳

  مصونیت  دمع  و  فقر  بند  سطح  با  هم  هنوز  افغانستان  ،  (۹۲۰۱  سال  در    ٪۳.۹)  گذشته  دهه  یک  طی   اقتصادی  رشد  وجود  با

 فقر  خط  تحت  افغانستان  جمعیت  درصد  ۵۴.۵  که  است  دریافته  ۲۰۱۷  در  ها   افغن  زندگی  شرایط  سروی  است.  مواجه   غذایی

  رقم  این ۲۰۰۷ سال )در است فتهیا افزایش   ۲۰۱۷  سال در درصد  ۵۴.۵ به  ۲۰۰۷  سال در درصد  ۳۴ از فقر میکند. زندگی

  عدم   و  فقر  وضعیت  شدن  بدتر  عمده    عوامل  میبرد.  سر  به  غذایی  مصونیت  عدم  در  جمعیت  صد در   ۴۴.۵  و  بود(  درصد  ۳۴

  کاهش   ناامنی،  بلند  سطخ  نامساعد،  اقلیمی   شرایط  مقابل  در  پذیری  اسیب  ،۲۰۱۴  اقتصادی  و   یتیامن   انتقال  غذایی  مصونیت 

   میباشد. سواد و ها ظرفیت پایین سطح و خارجی های کمک

  فرو  موقعیتی فقر در را مردم از زیادی تعداد و  کرده تشدید را ساختاری فقر ساخته یشترب را غذایی مصئونیت عدم ۱۹کووید

 معلولین،   داخلی،  گانبیجاشده  ایران،  از  ویژه  به  کنندگان،  عودت  شامل  هستند  مواجه  ساختاری  خطر  با  که  هایاست.گروه  برده

  می  کمکاران  و  مزمن  بیکاران  ها،  کوچی   سالمندان،  و  زنان  ،تغذی  سوء   به  مصاب   کودکان  بیوه،  و   دهخانوا  سرپرست  زنان

 غذایی   مواد  کمبود  از  که  است  جوامع  و  افراد  برای   ساختاری  خطر  تساحا  نیز  منطقوی  و  فصلی  های  پذیری  آسیب  گردد.

  کشاورزان،    شامل  افراد  این  اند.  شده  متأثر  ۱۹کووید  از  نامتناسب  طور  هب  که  دارند  وجود  نیز  دیگری  های  گروه  برند.  می  رنج

  انجمن   خدمات؛   بخش  مندانکار  هستند؛  کار  به  مشغول  زراعتی  ارزش  و  عرضه  های  زنجیره  در  که  کسانی  و  زراعت  کارگران

 سکتورهای   کارگران  ؛ساختمانی  کارگران  است؛  کرده  فراهم  را  کار  زمینه  تن  ملیون  ۱۲  به  نزدیک   برای  که  کاران  صنعت

 پوهنتون  کارمندان  خصوصی،  مکاتب  کنند؛  می  کار  همزمان  که  پوهنتون  محصلین  یژه و  به  شاگردان،  و  معلمان  رسمی؛  غیر
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 تحت   های  شرکت  دارند؛.  را ۲۰۲۰  سال  در  التحصیلی  فارغ  انتظار  که  کسانی  ویژه  به  ،  پوهنتون  التحصیالن  فارغ  اساتید؛  و

 های   شبکه  ملکی؛  خدمات  رتبه  ینپائ  کارمندان  باغداری؛  محصوالت  پروسس  و  زراعتی  بخش  در  شاغل  زنان  و  زنان  مدیریت

 اعضای  که  های  خانواده  و  پولیس؛  ویژه  به  امنیتی،  سکتور  )مدارس(؛  علما  توسط  شده  سازماندهی  اسالمی  مدارس  و  مساجد

 میگردد.  است بیشتر آن آور عاید اعضای به نسبت آن کننده مصرف

 نیازهای   به  پاسخ  برای  حکومت  ت.اس  جدی  اقدامات  تداوم  مستلزم  غذایی  مصئونیت  عدم  و  پذیریآسیب  ،فقر  نمیزا  و  مقیاس

 مراکز  و  پایتخت  در  خشک  نان  توزیع  برنامه  چون  را  نظیریبی  اقدامات  آسودگی،  برای  شهروندان  تقاضاهای  و  مردم  عاجل

 قیممست  های  کمک  سازی  فراهم  جهت  ها  برنامه  و  گرفت  دست  روی  بود،  بلند  قرنطین  از  ناشی  فقر  میزان  نهاآ  در  که  والیت  ۳۳

 و  علما  جوامع،  خصوصی،  سکتور  حکومت،  میان  نزدیک  هماهنگی  شد.  مجدد  پیکربندی  فقیرتر،  افراد  به  خاص  توجه  با

 اطمینان  حصول  جهت  خصوصی  سکتور  ظرفیت  بود.  اولیه  مواد  رسانی  کمک  زنجیره  مؤفقیت  در  عامل  مهمترین  مدنی  جامعه

  خود  همکاری که که میخواهیم ما ء  بنا بود. تحسین قابل  میدهد( شکیلت مارا  غذای اساس )که رد آ  چون اولیه مواد رسانیدن در

 دهیم. ادامه پایدار، رشد و ملی های استراتیژی و ها برنامه مجدد ساختاربندی در آنها ساختن شامل در را

 مالی   و اقتصادی اندازمچش  .۳.۳

  تا   سازد  می  بیشتر  آینده  انکشافی  های  پالیسی  مجدد  یپیکربند  برای  را  ما  نیاز  اقتصاد،  بر  ۱۹ویدکو  سابقهبی  منفی  تاثیرات

  های  سال  نگینمیا  رشد  نرخ  مقایسه   در  گذشته   سال  پنج  در  اقتصادی  رشد   باشد.  فراگیرتر  و  تر  منصفانه  متذکره  های  پالیسی

   ۲۰۱۵  رد    ٪۱،۷از  اقتصادی  رشد  نرخ  ۲۰۱۷  الی  ۲۰۱۵  از  است.  بوده  مواجه  رکود  با  بود،  رقمی   دو  که    ۲۰۱۲  الی     ۲۰۰۲

  های  کمک  در  شدید  کاهش  به   وابسته  بیشتر  گذشته  سال  پنج  جریان  در  رشد  پایینتر  نرخ  نمود.  ارتقا  ۲۰۱۷  در    ٪۳،۹  به

  بخشی  و  بود  ناتو  و  امریکا  متحده   ایاالت  توسط  ۲۰۱۴  از  بعد  یتیامن  های  مسئولیت  انتقال  از  پس  المللی  بین  نظامی  مصارف

 این  گردد.  می  بر  اخیر  سالهای  در  جنگ  یشافزا  و  خفیف،  خشکسالی  مهاجرت،  انبحر  مطمین،  غیر  فضای  دلیل  به  آن  از

  ۲۰۱۷  الی  ۲۰۰۷  از  ها  هخانواد  های  ساخت.سروی  متاثر  افغانها  همه  اقتصادی  رشد  راستای  در  را  دولت  های  تالش  عوامل

 حالیکه   در  .است  افتهی  افزایش  ٪۵۵  به  %٪۳۴از  فقر  نرخ  دوره،  آن  جریان  در  ادی اقتص  رشد   وصف  با  که   دهد  می  نشان

 اقتصاد   اساس  و  کنیم  می  تالش  خود  موفقیت  ایبر  که  متعهدیم  ما   ،بود  خواهد  مواجه  زیادی  های  چالش  با  مدت  کوتاه  در  دورنما

 نماییم.  می تنظیم را فراگیر

 سال  پنج  در  و  یمدار  قرار  کجا  ما  اینکه  میان  فاصله  حالیکه  در  است.   افتهی  بهبود  گذشته  سال  چند  در  افغانستان  مالی  تصویر

  اقتصاد   بر  ۱۹کووید  ضربه  است.   باقی  ییها  محدودیت  هم  هنوز  اما  است،  شده  کم  باشیم  داشته  قرار  خواهیم  می  کجا  در  آینده

  کوتاه   در  گذاشت.  توجهی  قابل  منفی  اتتاثیر  خودکفایی،  به  نیل  راستای  در  افغانستان  تالشهای  بر  دنیا،  کشورهای  بقیه  مانند

 را   موجود  های  برنامه  ما  است.  حکومت  عاجل  های  اولولیت  از  ۱۹کووید  از  ناشی  وضعیت  اعاده  و  توضعی  بهبود  مدت،

  را   ،بودجه   از  خارج  یا  بودجه  از  موجود،  عمناب  تمامی  و  کرده  متوقف  را  اجرایی  غیر  های  پروژه   نموده،  مجدد  ساختاربندی

 بر  کرونا  یرگفرا  بیماری  از ناشی  اقتصادی  های   لیتفعا  در  کاهش   برعالوه،  بریم.  می  کار  به  شهروندان  یازهاین  تامین  جهت

  است.   تهگذاش  توجهی  قابل  منفی  تاثیر  گذشته،  سال  پنج  در  ها  هزینه  تمویل  منظور  به  خود  عواید  بردن  بلند  جهت  افغانستان  تالش

  به   را   خود  مالی  و  ویبودج  نیازهای   تا  بود  نخواهد  قادر  افغانستان  مدت،  یانم  الی  مدت  کوتاه  در   ها،  چالش   این  به  توجه  با

 شود،  بیرون  ۱۹کووید  چالش  از  مؤفقانه  افغانستان  که  این  از  پس  مدت،  میان  در  نماید.  تامین  داخلی  عواید  منابع  از  تنهایی

 بهبود  به  میتواند  صلح  چند،هر  اشت.د  خواهد   وجود  نیاز  ها  کمک  به  هم   هنوز  اما  یافت،  واهدخ  ادامه   داخلی  عواید   حصول

 داشت. خواهد بیشتری رشد افغانستان نتیجه در گذاشته  تاثیر اقتصادی وضعیت

 رد  ها  زیرساخت  و  اولیه  خدمات  ارائه  امنیت،  ابتدایی  مصارف  نخست،  شود.  می  وارد  منبع  سه  از  افغانستان  مصارف  فشار

  ارد و  فشار   صلح،     برقراریبا  تر  گسترده  جغرافیایی  پوشش  و  اد ازدی  لحا  در  جمعیت  به  خدمات  سازی   فراهم   دلیل   به  مدت  میان

  حالیکه   در  سوم،  بخشد.  بهبود  را  رشد  دورنمای  تا  است   نیاز  عامه  های  گذاری  سرمایه  در  اساسی  مصارف  دوم،  کرد.  خواهد

  امنیتی   بیشتر  فمصر  با  انکشافی  های   هزینه  کاهش   و   امنیتی  مصارف  کاهش  با  المدت  طویل  الی  مدت   میان  در  صلح  سود

  رسیدن   برای  هرچند،  .داشت  خواهد  نیاز  توافقات  از  پس  صلح  حفظ  جهت  بیشتری  لیما  منابع  به  افغانستان  آمد،  خواهد  بدست

 باشد.  داشته اقتصادی رشد فیصد ۷ الی ۶ از کشور تا است نیاز ، افغانستان خودکفایی به
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 ۲۰۲۵ - ۲۰۲۱ هایسال برای انکشافی های اولویت   .۴

 پالیسی  تطبیق و ییتوسعه  گذاری پالن .۱.۴

 يمیتودولوژ .۱.۱.۴
  است،  آمده  افغانستان انکشاف و صلح ملی نخست چارچوب در آنچه مطابق انکشافی های پالیسی  تطبیق و  گذاری پالن روش

  گذشته   سال  پنج  در  کوچک  های  نشست  تعداد  کاهش  و  ضروری  غیر  های  کمیته  کاهش  با  را  ها  هماهنگی  ما  یافت.  خواهد  ادامه

  پالیسی   تصویب  استراتیژیک،  رهنمودهای  تنظیم  در  خود  محوری  نقش  به  الیع  شوراهای  و  افغانستان  کابینه  ساختیم.  تر  ساده

 ابزار   منحیث  ملی   بودجه  مندسازی  قاعده   روند  تقویت  به  همچنان  داد.  خواهد   ادامه  ساله   چند  های  پالن  و  ها   طرزالعمل  ها،

  جهت  را  منابع  ملی  بودجه  روسهپ  داد.  خواهیم  ادامه  امنیتی  و  انکشافی  مصارف  تمامی  تطبیق  و   یریز  برنامه  برای  ابتدایی

  ها  خانه  وزارت  نماید.  می  ارزیابی  ماه  شش  هر  در  را  آنها  اجراآت  و  داده  تخصیص  ملی  اولویت  دارای  های  برنامه  تمویل

 می  خود  خانه  وزارت  به  مرتبط  های  پروژه  و  ها،  مهبرنا  ها،  پالیسی  تطبیق  مسئول  وزیر  هر  دهند.  می  انجام  را  ها  فعالیت

  وزیر   هر  نماید.  هماهنگی  ها  برنامه  تطبیق  در  ها   سازمان  و  ها   خانه   وزارت  سایر  با  تواند  می  وزیر  نیاز،  تورص  در  باشد.

 دهد. می گزارش کابینه و مربوطه شورای به و  نموده بررسی را ها برنامه تطبیق در پیشرفت ایدوره طور به

 اولویت  دارای ملی های برنامه .۲.۱.۴
 کشور  بازار  و   شهروندان  برای  را  خویش  اصلی  وظایف   دولت  که  است  این  از  اطمینان  اولویت  دارای  ملی  های  برنامه  هدف

  هدفمند  و  نتایج  بر  مبتنی  های  برنامه  اولویت  دارای  ملی  های  برنامه  میدهد.  انجامافغانستان  برای  پایدار  توسعه    اهداف  لتکمی  و

  رهبری   شان  انکشافی  اهداف  و  ها  پالیسی  عمده  مشکالت  حل  رد   را  ها  خانه  وزارت  که  اند  پایدار  توسعه    اهداف   با  ارتباط  در

  هماهنگی  در  بینانه  واقع  تخمینی  گذاری  قیمت   و مالی های  محدودیت ساس ا بر اولویت دارای ملی های برنامه بودجه  .کندمی

 بلکه  نیست برنامه زا ییمجموعه  تنها اولویت دارای  ملی های برنامه است. شده تیبتر مداوم  سازی بودجه  اصالحات روند با

   میباشد. مردم به متوازن و یکسان عامۀ خدمات تأمین طریق از شهروندان  حقوق ارائه جهت منظمی وسیلۀ

  تقویت   و  سالم،  یریتمد  سیستم  و  حکومتداری  حاوی  ها،  دارایی  ساختن  مهار  و  بسیج  برای  اولویت  دارای  ملی  های  برنامه

 های برنامه چتر تحت گذاری  سرمایه های درخواست بنابراین، است. شده حیراط نهادی و اجتماعی های سرمایه به بخشیدن

   باید: اولویت دارای ملی

مستقیم در کاهش فقر و رشد اقتصادی پایدار   • منجر به ارائۀ خدمات مشخص برای شهروندان از طریق کمک مستقیم و غیر
 . جاد شغل گرددو ای

 .مردم گردد اهرفمنجر به افزایش عواید و بهبود سطح زندگی و  •

، و  داشته  دارای اهمیت ملی باشد که توجه عمیق به حفظ تعادل جغرافیایی، مشارکت طبقۀ اناث، جوانان و فقرا •

 .  پاسخگو به تاثیرات اقلیمی باشد

برای حل مشکالت از طریق آموزش  ورت ها را  مبنی بر ضرشده و    منطق قوی بوده و یک شیوه  همآهنگدارای   •

  .کای کاری در عمل پیاده کندشرط در جریان کار توس

هماهنگ با مدیریت سرمایه گذاری عامه و اصالحات بودجه مداوم و انطباق پذیر و همسو با فعالیت های وزارتخانه  •

 .ها باشد

 . را با اولویت های دولت همسان سازد (off-budget)برنامه ریزی کند و کمک های مالی خارج از بودجه   •

 .  پیوند مستقیم شهروندان و دولت تقویت بخشدسی را با قانون اسامشروعیت نظم  •

برای حصول اطمینان از تطبیق برنامه های داری اولویت ملی در ساحه و  دخیل ساختن سازمان های جامعه  مدنی   •

 .به سطح جامعه

 

  های   اولویت  به  یپاسخگوی  برای  اخیر   لهایسا  در  که  هستیم  اولویت  دارای  ملی  های  برنامه  مجدد  ساختار  تغییر  حال  در  ما

  است: زیر موارد شامل مهم اصالحات اند. شده عملیاتی و طراحی موجود مالی شرایط اساس به شده ایجاد
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 ۲۰۲۰ سال اولویت دارای ملی های برنامه وضعیت :۱جدول 

 مترد اقداما  تضعی /
 ۲۰۲۰ سا  در نیاز

 م:ی های برنامه زمانی دترۀ رهبری رایتش
 اتلتی  دارای

 

 زیاس ص: 

 ۱ ص:  رتند ۲۰۲۵ - ۲۰۲۱ مصالحه عالی شترای ص:  برای جدید/آمادگی

 لطبیق رتند
 دارد ادامه فعا /اص حا 

 ۲ امنیلی س لتر ۲۰۲۴ - ۲۰۱۴ م:ی امنی  شترای

 قیم  لطبی،ی های پ ن
 اسلرالیژی /شده گذاری
 باید برنامه طبیقل ت فع:ی
  گردد. یدلجد

 ۳ همه برای عدال  ۲۰۲۱ - ۲۰۱۷ عدال  عالی شترای

 قبا  در جدید مسؤلی 
 المد  طتی  ت ۱۹کتتید

 منابع ان شا  شترای
 بشری

 ۴ مجدد ادغام ۲۰۲۲ - ۲۰۲۰

 سازی دتل 

 میشتند. لطبیق ها برنامه
 برنامه لطبیق ل،تی  به نیاز
   اس .

 ۱ مؤثر ح تملداری ۲۰۲۴ - ۲۰۱۸ رهبری شترای

 نمتدن ی جا ساخلار. لجدید
 صحی خدما  ارائیۀ های برنامه

 معار  ت

 منابع ان شا  شترای
 بشری

 بشری منابع ان شا  ۲۰۲۳ - ۲۰۱۹
 خدما ( )ارائیۀ

۲ 

 اس . شدن بسله حا  در ات  فاز
 به اس . لتسعه حا  در دتم فاز

  میابد. گسلر  ساحا  پتش 

 عمناب ان شا  شترای
 بشری

 شهرتندی میثاق ۲۰۲۷ - ۲۰۱۷
 اجلماعی( )مصؤنی 

۳ 

 لغییر برنامه. قلطبی ت طراحی
 یا ک:سلر ان شا  با مجدد ساخلار

 همگرایی

 ۴  لطبیق از حمای  ۲۰۲۴ - ۲۰۲۰ رهبری شترای

 لغییر برای برنامه لطبیق مرتر
  ساخلمانی. ان شا  در

 ۵ زیربناء ۲۰۲۴ - ۲۰۲۰ اقلصادی عالی شترای
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 صحلمندی دتباره نتیسی نامهرب
(SEHATMANDI ) سایر ت 

 برای عامه ح ص های پرتژه
 های مراقب  مش    با هم،اب:

 از پس ت جریان در صحی
 ۱۹کتتید

 منابع ان شا  شترای
 بشری

 ۶ عامه صح  مراقب  ۲۰۲۴ - ۲۰۲۰

  سازی بازار

 ابل ارا  از حمای  جدید.
 ت طراحی لرانزی . ت لجاری
 د.گرد لطبیق

 ۱ لرانزی  ت لجار  ۲۰۲۴ - ۲۰۲۰ اقلصادی عالی شترای

 به ت گردد رترم ک:ی یاسلرالژ
 .شتد ادهد ادامه برنامه پیشرف 

 ت زراع  س لتر اص حا 
 شتد می شام  را معادن

 س لتر ان شا  ۲۰۲۱ - ۲۰۱۶ اقلصادی عالی شترای
 خصتصی

۲ 

 اص حا  از حمای  جدید.
 قلطبی ت طراحی برنامه صنعلی.
 گردد

 ۳ صنعلی ان شا  ۲۰۲۴ - ۲۰۲۰ اقلصادی عالی شترای

 قیم  گذاری مایهسر ینال پایپ
 لغییر حا  در شده. گذاری
 مجدد ساخلار

 ان شا  عالی شترای
 شهری

 ۴ شهری ان شا  ۲۰۲۵ - ۲۰۱۶

 حا  در گذاری قیم  لطبیق پ ن
 لمرکز لطبیق برای اس . لهیه

  د.گیر صتر  دتباره

 اقلصادی لتانمندسازی ۲۰۲۷ - ۲۰۱۷ لصادیاق عالی شترای
 زنان

۵ 

 

 ملی  بودجۀ .۳.۱.۴
 بر   مبتنی بودجۀ یک از ما بودجوی، اصالحات از بخشی منحیث است. حکومت پالنگذاری و  تطبیق اصلی وسیله ملی بودجۀ

 به  را موجود تفولیویپور گسترده صورت به  ما بودجه، بندی مولفور جریان در نمودیم. گذار محور نتیجه بودجۀ  به مصرف

 اولویت   دارای  ملی  های  برنامه  با  مصرف  تطابق  غیرعملی،  و  پایین  ویتاول  دارای  های  پروژه   برداشتن  میان  از  منظور

(NPPs)  های   برنامه  با  سازگاری  برای  جدید  های  پالیسی  و  ها  پروژه  از  ما  همچنان،  نمودیم.  مرور  بودجه،  در  جوییصرفه   و 

 های   پالن  اولویت  رایدا  یمل  های   برنامه  که   حالی  در  نمودیم.  بازنگری  مالی  ثبات  و  اقتصادی  اساس  اولویت،  دارای  ملی

  موجود   پورتفولیوی  اولویت،  دارای  ملی  های  برنامه  اهداف  با   تطابق  منظور  به  اند،  نموده  طرح  کامل  صورت  به  را  تطبیقی

  متمایز  و   حکومت   های  پالیسی  های  قیمت   بهتر  دانستن  برای  را  گذاری  قیمت   جدید  رهنمودهای  ما   گردید.  مرور  ها  خانه  وزارت

  تطبیق  از  قبل  را  بینانه  واقع  های  پالن  و  طرح   امر  این  نمودیم.  تطبیق  و  معرفی  بودجه،  دوره  از  روژهپ  گیآماد  دوره  سازی

 تصامیم   اتخاذ  برای  بلکه  مالی  سال  برای  تنها  نه  را  نگر  آینده  بودجۀ  یک  ما  بودجه،  تخمینی  پیشبینی  معرفی  با  بخشد.  می  تقویت

  های   محدودیت  داشت  درنظر  با   را  دولت   پالیسی  فعلی  قیمت  جانبه  همه  تخمین  ودجهب  قبلی  پیشبینی   ایم.  کرده  ایجاد  سال  وسط  در
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 در  انداز  پس  طریق  از  فقط  اولویت،  دارای  ملی  های  برنامه  چارچوب  در  جدید،  های  پالیسی  نماید.  می  ارائه  بودجه  موجوده

 افغانها   رفاه  بهبود  برای  نتایج  به  ح واض  رابطه  با  دولت  های  اولویت  برای  موجود  بودجه  طریق  از  یا  و  ودموج  پورتفولیوی

and -on ) ملی بودجه خارج و ملی بودجه شامل مصارف و  دهیم می ادامه  را اصالحات این تطبیق ما تواند.  می شده تمویل

budget-off) سازیم. می هماهنگ کامال   اولویت دارای ملی های  برنامه  با را   

 حسابدهی  و فیتشفا با انکشافی هایپالن سازیعملیاتی .۴.۱.۴
  ۱۹  کووید  به   دهی   پاسخ  های  برنامه  روی  باید  ما  مدت،  کوتاه  در  ایم.  نموده  طرح   را  مدت  دراز   و  مدت  کوتاه  های  پالن  ما

  برای   ما  و  است،  شده  تهیه  غذا  برایشان  بحران   جریان  در  هستند،  محفوظ  ما  شهروندان  که  نماییم  حاصل  اطمنان  تا  نماییم  تمرکز

  تجدید   باشند  متمرکز  بیشتر  که  آن  برای  را  خویش  اولویت  دارای  ملی  های  برنامه  ما  ثانیا    ایم.  کرده  ازیس  زمینه  درازمدت  رشد

  فعالیت   سه  این  که  زمانی  ایم.  داده  قرار  سازی  دولت  و  بازار  ایجاد  صلح،  ایجاد  تر  منسجم  چارچوب  یک  در  را  ها  آن  و   نمودیم

  دهند. می شکل را ما سازی لتم ژیاستراتی اساس گردد، تطبیق درستی به و باشد  هماهنگ

  تا  نماییم  می استفاده  عمل  و  پالیسی  مشروعیت،  چارچوب  از  ما  است،  گردیده   تطبیق  درست  ما مه  برنا  که  این  از  اطمینان  برای

 عامه  اثرگذاری  مرکز  طرف  از  که  چارچوب  این  است.  ودهب  ر موث  عوام  برای  ما  استراتیژی   که  نماییم   حاصل  اطمینان

(Impact Public orf Centre)  های  گزینه  و  نموده  ارائه   پالیسی  یقتطب  برای  منسجم  استراتیژی  یک  است،  گردیده  ایجاد 

   نماید. می  رهنمایی پالیسی تطبیق جریان در را ما  استراتیژیک

   انکشافی های  اولویت  اجمالی بررسی .۲.۴

  ملی   چارچوب  در   باشد.  می  نماید،  ارائه  اسیاس  خدمات  شهروندانش  برای   که  خود  به  متکی  حکومت  یک  داشتن   ور،کش  دفه

  بهبود  میان  درست  توازن   آوردن  بدست  گرو  در  »مؤفقیت  که  داشتیم  اظهار  ما  (ANPDF 2017-2021)  قبلی  انکشاف  و  صلح

  کرونا   ویروس  شیوع  دلیل  به  ها  اولویت  هرچند  است؛  مناسب  هم  هنوز  بیان  این  است.«  انکشافی  های  کمک  کاهش  و  اصالحات

 ما انکشافی های اولویت تمام در که  بود خواهد زاربا ایجاد و  سازی دولت  صلح، ایجاد روی رکز تم همچنان، اند. مودهن تغییر

  شرکای   و  افغانستان  بود.  خواهد  پیچیده  شک  بدون  خویشتن  به  اتکا  به  مؤفق  گذار  یک  بود.  خواهد  شامل  آینده   سال  پنج  در

  نمایند. کار هم با گذار این خطرات و سرعت  مدیریت برای باید آن، انکشافی

  بیشتر   صحی  و  اقتصادی  مشکالت کرونا  ویروس  .شد  خواهد تر  بطی   پیشرفت  و بوده  حدودم  مالی   منابع  فعلی  حاکم  شرایط  در

 های  گزینه  باید   ما   که  است  آن  نیازمند   کرونا  ویروس  تأثیر  کاهش  برای مصارف  های  فشار  است.  نموده  تحمیل  ها  افغان  بر  را

  باشیم.  محتاط  شود  استفاده  مثمر  طور   محدود  ع مناب  که  این  از  ناطمینا  حصول  برای  و  دهیم  قرار  توجه  مورد  دقت  به  را  مختلف

 های  پالن  ما  اییم،نم  می  مدیریت  کرونا  ویروس  تأثیرات  برعالوۀ  را  امنیتی  خطرات  و  مداوم  معلوم  نا  وضعیت  ما  که  آنجایی  از

  را   همم  های  پروژه  ساخته،  دسترسی   قابل   را  مالی  منابع  که  داریم  پالن  ما  نماییم.  می  بازنگری  وسیع  صورت  به  را  خویش

  بتوانیم   تا  نماییم  می  بازنگری  را  خویش   های  اولویت  ما  برعالوه،  نماییم.  فسخ  را  پایین  عملکرد  با  های  پروژه  و  نموده  تسریع

  دهیم. پاسخ ها  افغان توقعات  و ها نیازمندی به

  تنظیم   دوباره  کرونا  ویروس  با  مبارزه  مدت  کوتاه  ایه  برنامه  در  را  موجود  منابع  زدیکن  آیندۀ  در  تا  دارد  نظر  در  حکومت

 و  مؤسسات  ها،  انجمن  ،  اجتماعی  های  گروه  با  مداوم  صورت  به  حکومت،  رهبری  ما  پاسخگویی  از  اطمینان  برای  نماید.

  تجدید   یا  و  جدید  های  میکانیزم  و  نموده  بازنگری  را  منابع  تخصیص  ما  پیشرفت،  برای  نماییم.  می  ورهمش  خصوصی  سکتور

  ]ویروس   پاندمی  تأثیر  کاهش  در  تا  ایم  نموده  دعوت   خویش  انکشافی  شرکای   از  ما  نمائیم.  می   شناسایی   را  تطبیق  شدۀ  نظر

  مالی   منابع  و  ها  برنامه  و  نموده  مرور  را  حاضر  پورتفولیوی  تا  منمایی  می  کار  یکجا  آنها  با  ما  و  نمایند؛  همکاری  ما  با  کرونا[

  دهیم. سوق جدید چالش این به رسیدگی با مطابقت در را

  حمایت  با  ،۲۰۱۸  ژینوا  کنفرانس  برای  نماید.  می  دنبال  را  خطی   و   السیر  سریع  رشد  استراتیژی  یک  حکومت  دت،ممیان  در

 اولویت   دارای  لی م  های  برنامه  از  را  باال  مؤثریت  دارای  های  پروژه  شدۀ  بندی  اولویت  لست  یک  ما  جهانی،  بانک  تخنیکی

  ایجاد   پایدار  صلح  که  صورتی  در  البته  –  ساخت   می  برجسته  را  رشد  برای  افغانستان  توجه  قابل  پتانسیل  که  نمودیم  طرح  جودمو

  مواد  پویا،   شهرهای  ازی،س  دیجیتال   ،رشد  های  کلستر   کریدت،  و  بانکداری  زراعت،  اساس  بر  رشد  استراتیژی  گردد.
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  سوی  به  تانافغانس  سفر  تا  بود  خواهد  انسانی  سرمایۀ  توسعۀ  و  منطقوی  اتصال  –  آب  سکتور  مخصوصا    –  زیربنا  استخراجی،

  ]برنامۀ[   با  تطابق  نظرداشت  در  با   رشد،  استراتیژی  گذاری  سرمایه  الین  پایپ  بندی  اولویت  در  ما  نماید.  تسریع  را  خودکفایی

  قبل   اجتماعی  های  شاخص  وضعیت  رد.ک  خواهیم  بازنگری  را   مالی،  های  واقعیت  و  احیاء  اهداف  کرونا،  سویرو  به  واکنش

  است. آمده ضمایم در کرونا ویروس شیوع از

 ۱۹کووید گیرفرا بیماری با  مبارزه .۴.۳

 )تصدیق،  مرحله  پنج  در  را  بیماری  این  احتمالی  مسیر  و  کرده  شناسایی  سرعت  به  را  ۱۹کووید  گیرفرا  بیماری  بودن  جدی  دولت

 بی   های  صالحیت  آن  طی  که  نمود  ترتیب  را  شمول  همه  پاسخ  یک  و  نموده  رسیمت  بهبودی(  و   امدادرسانی  فالکت،  انتشار،

  معاونین  و  جمهور  رئیس  رهبری  هب  منظم  طور  به  کابینه  جلسات  است.  شده  واگذار   ها  والی  و   عامه  صحت  وزارت  به  سابقه

  و   کابل  در  اولیه  قرنطین  اعمال  با   می،  ختم  الی   فبروری  های  ماه  بین  در  میشد.  برگزار  ها  والی  حضوری   اشتراک  و  شان

  اما  بوده،  پایین میر  و  مرگ آمار ها، کشور  سایر با  مقایسه در  شد. جلوگیری کرونا   ویروس انتشار از بزرگ های شهر  دیگر

  پیشنهاد   روش  اساس   به  اه  سروی   نیست.  معتبر  شده  یآور  جمع  ارقام  ها،  درخانه  ۱۹کووید  مبتالیان  مرگ  گزارش  معد  دلیل  به

   است. اجرا درحال میر و  مرگ میزان و سرایت مقیاس و  جهت از دقیق تخمین منظور به  هاپکنز جان تونپوهن توسط شده

  به  ام شهروندان از طبقه پذیرترین  آسیب که  است ییها شاک  به یپاسخگوی ادامه دولت، مدت میان و  مدت  کوتاه های اولویت

  فامیل  میتواند ماه دو مدت یبرا تقریبا   که است ملی دسترخوان امهبرن ایجاد حال  در دولت استند.  مواجه انها به ۱۹کووید دلیل

 برنامه  این  پوشش  حوزه  میکنند،  زندگی  روز  در   دالر  دو   از  کمتر  درآمد  با  جمعیت  فیصد  ۹۰   که  ییآنجا  از  کند.  کمک  را  ها

  جات  قریه در  مردم  برای غذایی  های بسته توزیع و ها شهر ساکنین برای نقدی مستقیم پرداخت  بود. خواهد شمول همه تقریبا  

  باشد. خصوصی متشبثین برای مالیات پرداخت  تعویق مانند ها کمک شامل ممکن ها بسته این  گرفت. خواهد صورت

 دلیل  به  ها  کشور  سایر  و  پاکستان  ایران،  از  گاندهکنن  برگشت  و  داخلی  گانشده  بیجا  مجدد  ادغام  برای  را  جدیدی  اقدامات  دولت

 ، روستایی  مناطق  در  ساکن  فقیر  های  خانواده  در  پذیری  انعطاف  ایجاد  با  دولت  مدت،دراز  در  است.  رفتهگ  دست  روی  ۱۹کووید

 منظور  به  پروری  دام  و  بذر  آب،  مدیریت  بخش  در  گذاری  سرمایه  همچنان  ما  میکند.  کمک   ها  شوک  مقابل  در  مقاومت  برای

 برای   شهروندی  میثاق  برنامه  های  موفقیت  از  تا  دارد  قصد  مچنانه  دولت  داد.  خواهیم  افزایش  را   زراعتی  های  فراورده  افزایش

   نماید. ،استفاده ۱۹کووید مهار بمنظور  مند نیاز افراد  برای ها کمک سریع تنظیم

 از  بهبودی  و  امدادرسانی  اهداف  و  ۱۹کووید  ع شیو  طول  در  انسانی  امنیت   و  صحی  خدمات  ارائه  زمینه  در  ما  ملی  اهداف

  میابد.  تحقق  موجود  اولویت  دارای  ملی  یها  برنامه  احیای  و  اصالح  با  خصوصی  بخش  و  بازار  برای  یتشویق  های  بسته  طریق

 وری ف های نیاز رفع و اعتماد قابل انترنت و برق انرژی به دسترسی روند تسریع  منظور به را زیربنا ملی برنامه انهمچن ما

 راه   از  آموزش  با  لوژیتکنا  طریق  از   دسترسی  ایشافز  برنامه  گسترش  و  سترشگ  و  گذاری  سرمایه  برای  خصوصی  سکتور

   کرد. خواهیم بازنگری  دور،

 اند:  ذیل قرار  ۱۹کووید به پاسخ های برنامه فشرده

پوشش برنامه  ، گسترش سطح    ۱۹کوویدیک برنامه اصالح شده صحی ملی، متشکل از سه مولفه با محوریت   •

 .حت و تالش برای گسترش و اصالح شفاخانه هاص

ی امنیت انسانی که شامل گسترش برنامه ملی میثاق شهروندی و تغییر ساختار برنامه کمک های  امه ملیک برن •

 . که در معرض خطر های ساختاری قرار دارند است یبشردوستانه سازمان ملل برای افراد

الیتی،  موقعیتی قرار دارند که مسئولین وبه گروه هایی که در معرض خطر    یک برنامه بهبودی ملی برای کمک •

 .سازمان های مدنی و بخش خصوصی در زمینه دخیل ساخته میشوند شاروالی ها، ولسوالی ها ،

 .ساحوی باشد .ملی که متوجه انکشاف متوازن اجتماعی برنامه  یک •

آموزش از راه دور توسط تکنالوژي از طریق تنظیم برنامه  ملی سرمایه  بشری برای گسترش دسترسی به    یک •

 .  وب برنامه هاموجود در چارچدد پروژه های مج

ویی  گ ی برق و انترنت قابل اعتماد و جوابیک برنامه  بازنگری شده زیربناهای ملی برای تسریع دسترسی به انرژ •
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 . به ضرورت های سکتوور خصوصی در ساحه  سرمایه گذاری و توسعه

 .لت مواد غذایی مواجه استندویی به ضرورت های آنانیکه در حین قرنطین با قگ جواب یع نان برایبرنامه  توز  •

تقال برای نو خطوط اهتر شده برای تسریع پروژه های موجود و توسعه  راه های خط آهن  یی ب مواصالت منطقه •

 .بهبود و چاره سازی

 

  شغل  ایجاد و اقتصادی رشد .۴.۴

 کار  بشری  قوای  رشد  با  امگ هم   کاری  های  فرصت  ،است  فراگیر  فقر  بوده،  شکنن  تصادیاق  رشد  اخیر  های  پیشرفت  وجود  با

 فقر   ملی  خط  تحت  کشور  مردم  درصد  ۵۴.۵  حاضر   حال  در  است.  پایین  خیلی  هم  هنور  زندگی  سطح  های  معیار  و  نیست

  ملی   بیکاری  سطح  گردیده.  بیشتر  یتوجه  قابل  طور  به  میشود  گیری  اندازه  فقر  گافش  نسبت  با  که  فقر  شدت  و  میکنند  زندگی

  شامل  اقتصادی  های  فعالیت  در   نه  و   میخوانند  درس  نه  سال  ۲۴  و  ۱۵  بین  جوانان  ددرص  ۴۲  و  رفته  باال  درصد  ۲۴  حد  در

  رشد  میباشد  فیصد  سه  حدود  در  جمعیت  ازدیاد  نرخ  حالیکه  در   .  (NEET)  دارند  قرار  حرفوی  آموزش  تحت  نه  و  میباشند

  از   –  کشور  توسعه    حال  در  بشری   یقوا  ایبر  بتواند  که  است  آن  از  پایینتر  مراتب  به  اقتصادی  رشد  شبینیپی  و  فعلی  اقتصادی

 مهاجرین  از  زیادی  تعداد  ساله  همه  و  میگردند  کشور  کاری  قوای  شامل  نفر  ۴۰۰۰۰۰  از  بیشتر  ساالنه  تتولدا  ۸۰۰۰۰۰  جمله  

 میگیرد.  فشار تحت شدیدا   است حدودم اول از که را موجود کار  بازار که میگردند باز کشور به

 گذاریسرمایه  کاهش  دوامدار،  های  ناامنی  علت  به   اقتصادی  رشد  ایینپ  نرخ  مهاجرین،  بازگشت  اریبیک   و  فقر  ازدیاد  اولی  دالیل

 میباشد.  ۲۰۱۴  سال   اقتصادی  و  امنیتی  انتقال  از  بعد  امینظ  غیر  مصارف  کاهش  و   افزایش،  روبه   های   نابرابری  ،خصوصی

  را   ینپای  عواید  گاندارنده  از  زیادی  تعداد  ولی  دیدگر  االب  طبقه    عواید  در  کم  نسبتا    کاهش  باعث  کالن  اقتصاد  فضای  شدن  خراب

  رشد  در  شمولیت  ایکه  پدیده  رفته،  باال   افغانستان  در  اخیر  سالهای  در  عواید  و   دارایی  تعادل  عدم   کرد.  سوق   فقر  خط   سوی  هب

 سال  در  .۲۹۰  از  میشود  گیری  اندازه  GINI   جینی   ضریب  سط   تو  که  مصرف  تعادل  مدع  ساخته.   متأثر  عمیقا    را  اقتصادی

  فیصد  ۳۳.۱۶ مردم  فیصد ده که میدهد نشان ها پنجک اساس بر عواید توزیع است. رفته باال  ۲۰۱۷ سال  در  ۰.۳۲  به ۲۰۰۷

  فیصد   ۲۱.۷۳  تنها  باقیمانده  فیصد  اهپنج  و  میبرند  را  عواید  فیصد   ۴۴.۸۷  میانی  فیصد  چهل  میسارند،  خود  از  را  عواید  تمام

   د.دارن اختیار در را عواید

 سهیم   و  توازن   عدم  کاری،بی  مطلق،  فقر  )مانند  اقتصادی  های  چالش  مهمترین  به   جوابدهی  برای  ارقام،  این   نظرداشت  در  با

  دومین   در  حکومت  ،افغانستان  برای  پایدار  توسعه    اهداف  راستای  در  پیشرفت  برای  و  (توسعه  و  اقتصادی  رشد  در  سازی

 توسعه    و  میکند  تلقی  خویش  رشد  استراتیژی  مبنای  را   اتصادر  بر  مبنی  رشد  (II-ANPDF)  توسعه  و   صلح  ملی  چهارچوب

 دارای   های  برنامه  بلند  اولویت  منحیث  را  زا  اشتغال  کوچک  صنایع  و  ترانزیت   تجارت،  معادن(،  و  )زراعت  اولیه  سکتور

 و  فقر  اهشک  وسیله    بهترین  قطعی  طور  به  هک  را،   اقتصادی  رشد  برنامه  این  انه  مؤفق  قتطبی   .کرده  شناسایی  خود  ملی  اولیت

 .بخشید خواهد سرعت است، کاریبی

  ٪ ۴۳  میدهد،  تشکیل  را  داخلی  ناخالص  تولیدات  ٪۲۶  فعال    و  است  افغانستان  اقتصاد  متحرک  چرخ  عنعنوی  طور  به  زراعت

  به   هتوج  با  .میدهد  تشکیل  را  روستایی  ساحات  باشندگان  نیم  از  بیشتر  تمعیش  امرار  وسیله    و  میسازد  مصروف  را  کار  قوای

  تسریع  با زراعت، مجدد احیای حکومت میشود شناخته پایدار رشد تقویه   و فقر  کاهش در پوتانسیال بیشترین سکتور این کهاین

 میدارد.  محسوب  خویش  ملی  لویتاو  دارای  های  برنامه  مهمترین  از  یکی  را  مربوط  های  زیرساخت  و  زراعتی،  آبیاری  توسعه  

 مولدیت  و  حاصالت  سازی  بهتر  و  دارد  فقر  کاهش  در  موثریت  بیشتر  زراعت  در  گذاریهسرمای  افغانستان  شرایط  در

  کار.   و  زمین  از  عبارتند  که  شان  های  داشته  از  استفاده  برای  روستایی  جوامع  شهروندان  برای  است  راه  مستقیمترین

  های حمایت  و زراعت بین یگهمآهن تشویق  اجتماعی، امنیت های سیاست تقویه   با  باشد همراه باید زراعت در گذاریسرمایه

 گان.کننده تولید سازماهای تولیدی ظرفیتهای تقویه   و طبیعی  آفات مقابل در کشاورزان  محافطت سازی بهتر اجتماعی،

  و   زا  اشتغال  کوچک  صنعتی  های  دواح  ایجاد  مدت  کوتاه   در  است.  ضعیف  هنوز  افغانسان  در  کاال   تولید  و صنعت  های  سکتور

  میباشد.   حیاتی فقر کاهش و اشتتغال ایجاد تر، بلند اقتصادی رشد با کاال تولید به زراعت از ها فعالیت تنوع جادای میانمدت در

 تشویش   له  جم  از  دستمزد  در  گسترده  بسیار  تفاوتهای  و  دستمزد  اقل  حد  قانون  نبود  کار،  بازار  در  قوانین  نبود  زمان   عین  در
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 کاهش   برای  جامع  های  رهنمود  و  خصوصی   سکتور  در  دستمزد  اقل   حد  انونق  گردد.   رفع  باید  که  است  حکومت  عمده    های

  طریق  از  مطلق  فقر  معضل  حل  برای  نهمزما  بلکه  کار  بازار  بهتر  تنظیم  برای  تنها  نه  دولتی،  سکتور  در  معاشات  هایتفاوت 

 میباشد.  اولیه ضروریات جمله   از مسلکی، نیمه یا مسلکی غیر کارگران  معاشات کنترول

  و   ترانزیت  و  تجاری  روابط  توسعه    خاظر  به  تجارت،  و  صنایع  وزارت  اخیر  های  سال  در  ،ترانزیت  و  تجارت  سکتور  در

 کرده  عقد  جهان  و  همسایه  رهایکشو  با  جانبه  سه  و  جانبه  دو  نامه  موافقت  هفتاد  از  بیشتر   افغانستان،  در  گذاریسرمایه  سترشگ

  مانند  افغانستان  صادراتی  یکاالها  دسترستی  و  افغانستان  ترانزیت  و  تجاری  روابط  توسعه    در  مهمی   نقش  ها  توافقنامه  این  است.

  است. داشته  المللی بین بازارهای به اموال دیگر و قیمتی نیمه و قیمتی سنگهای تازه، و  خشک های میوه

  در  ست.ا  یافته  کاهش   برابر  هفت   الی  تعادل  معد  تا  میزان  این  دبو  آن  راتصاد  برابر  ۲۱  افغانستان  واردات  ۲۰۱۴  سال  در

 کمک  اصلی  مرجع ملی تدارکات  است. گرفته صورت صنایع  و زراعت  های سکتور در  یزیاد های  گذاری سرمایه ، ضمن

  به    دادن  ترجیح  و  ملی  اردوی  غذای  مینوی  در  مرغ   گوشت  ساختن  شامل   مثال،  طور  به  میباشد.  داخلی  کنندگان  تولید  برای

  بر  مبنی   دیگری  تصمیم   است.  شده  مرغداری  سکتور  در  دالر  میلیارد  یک    حدود  در  گذاری  سرمایه  به  منجر  اخلید  تولیدات

  مرفوع   را  داخلی  نیازهای  ٪۶۰  حدود  در  که   شد  هایی  گذاری  سرمایه  به  منتج  آهن  ذوب  های  کوره  به   آهنی  جات  داغمه  عرضه  

 میسازد.

  قاچاق   دمپنگ،  ،کارانه  افظهمح  های  سیاست   موجودیت   داشت  نظر  در  اب  میدهد.  تشکیل  صادرات  را  درش  استراتیژی  اساس

  ترانزیت  و  تجارت  تسریع  بهبود  بمنظور  سازمان  آن  به  افغانستان  پیوستن  که  جهانی  تجارت  سازمان  قوانین  رعایت  عدم  و  اموال

  کشور   داخل  در  سازی  رکیتما   ابزار  ،  واردات  تعویض  امناک  های  استراتیژی  از  گذشته  های  آموخته  به  توجه  با  .است  بوده

   میگیرد. قرار آزمایش دمور و بررسی

 افزایش  به  رو  خرید  قدرت  اکنون  تا   اما   میباشد،  شده   شناخته  پیشه   تجارت  عنوان  به  گذشته  سال  هزار  چند  طی  در  افغانستان

  تا   کشورها،  سایر  به  تتجار  سود  انتقال  آن  بجای  ت.اس  انجامیده  نه  داخلی  محصوالت   تولیدات  و   بیشتر  تقاضای  به  ،  مردم

  این   از   .میدهد  شکل  جوار  هم  های  کشور  با   رقابت  را  ما  ه  آیند  و  است  شغل  تأمین  نیازمند  فقر  کاهش  است.  دبو  مروج  اکنون

  ها   سکتور  انکشاف  طریق  از  پایدار  و  شمول  همه  رشد  برای  سرمایه  بردن باال جهت  متناسب  رشد  استراتژی  یک  به  نیاز  ،  رو

  از: عبارتند ما اقتصادی رشد های اولویت ،(۲۰۲۴ - ۲۰۱۹ نیواژ) رشد استراتژی به  مطابق . میباشد

مخصوصا )تسریع در انکشاف  زراعت و آبیاری ، که درآمدهای بیشتری را در مناطق روستایی ایجاد خواهد کرد   •

 .ر و ایجاد شغلواردات ، کاهش فقای بر است ، بدیلی( که جنگ باعث عدم توسعه گردیده است طقیدر منا

  تولیدات زراعتیراسس رشد پانکشاف زراعت صنعتی و  •

از   • افغانستان  اقتصادی که  فعالیت های  بدیل واردات در بخش های هدفمند و   برتری ترویج توسعه صادرات و 

 . بالقوه برخوردار است ییمقایسه

می توانند از لحاظ صادرات عواید که  یی  منطقهادغام    تسریع در سرمایه گذاری های هدفمند انرژی ، معادن و •

 . را بوجود آورندکوتاه مدت 

مذاکرات   • پروسه   و تسریع  منطقه  کشورهای  همسایه،  های  کشور  با  جانبه  چند  و  دوجانبه  های  قرارداد  عقد  و 

خانواده  ش عایدات  فرامنطقه، برای اعزام و اشتغال کارگران افغان به خارج از کشور که در کاهش بیکاری و افزای

 .نقش دارد ها از طریق ارسال پول

و مجهز ساختن    –  EZ-Kar  –کارموندنه    –زایی  اشتغال)رای برنامه های ایجاد شغل  مع و تمویل بپالنگذاری جا •

این پروژه ها به طور خاص متوجه کار  (.  اشخاص با توانمندی های مسلکی که تقاضای بلند برای آن وجود دارد

 ن گان در جوامع خود امکاکنندهمسلکی یوده و در درازمدت اجازه خواهد داد که بازگشت    هکی و نیمغیر مسل  نمندا

برنامه ها طوری طراحی خواهند شد که همزمان به شیوه های کوتاه مدت همکاری های   .ادغام و اسکان را بیابند

سازگار    ۸  -افغانستان  دار برای  بشردوستانه در فضای جهانی و دورنمای توسعه  درازمدت و اهداف توسعه  پای

 . باشند
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  داد   خواهد  ادامه  اجتماعی  های  بخش  و  غذایی  مصئونیت  ،صحی  های  تمراقب  ،  آموزش  در  گذاری  سرمایه  به  همچنان  دولت

 معیوبین،   ،ها  کوچی  ،  داخلی  بیجاشدگان   جمله  از  پذیر  آسیب  های  جمعیت   کلیه  و   داده  افزایش  را  جنسیتی   برابری  که  یی   گونه  به

  فراهم   را  آنها  سیاسي-اجتماعی  مشارکت  و  ادغام   زمینه    و  دهد  قرار  پوشش  تحت  را  جامعه  اقشار  فقیرترین  و  شهدا  بازماندگان

  خود   هدف  که  است  مهم  بسیار  دولت  برای  ،  دهند  می  تشکیل  را  جمعیت  بیشترین  که  جوانان  یعنی  کار  نیروی  گسترش  با  سازد.

 ،  درمانی   و   صحی  خدمات  سایر  و    والدی  نسایی  خدمات   به  دسترسی   گسترش  به  ما  . نماید  تکمیل  رفاه  و   فراگیر  رشد  در  را

  نمایندگی  کمتر  زنان  از  آنها  در  که  بخشهایی   سایر  و  صحی  های   قبتمرا  ،  آموزش  در  کار  به  خانمها   از  بیشتری  تعداد  تشویق 

 خواهیم   ادامه   دهد  کاهش  را  زنان   یهعل  ونتخش   که  ییها  سیستم  ایجاد  و  تربیه  و  تعلیم  در  دختران  نام  تثب   تشویق  به  ما  شود  می

  و   اولیه  های  مراقبت  ،  درمانی  خدمات  ارائه  ،  تغذیه  ،  کودکان  و  مادران  صحت  زمینه  در  ییها  رفتپیش  امرباعث  این  .  داد

 شوند  رجخا  فقر  از  ۱۹کووید  از  پس  افغانها   که  مینماید  ایجاب   زمنیه  این  در  قبلی  های  دستاورد  حفظ   با  .شد  خواهد  تقاعد  سیستم

  انستانافغ  پایدار  انکشاف  مدل  نماییم.   ایجاد  پایدار  و   مدت  یطوالن   رشد  و  انکشاف   به  رو  تحرک  برای  را  هایی  فرصت  تا   و

  از   لستی  شده،  بندی  یتاولو  گذاری  سرمایه  برای  سکتور  هر   است.  گردیده  منعکس  اولویت  دارای  ملی  های  برنامه  درطرح

  در   زن  متشبث  ۳۸۵  جمله    از  حاضر   حال   )در   .  دارند  اهداف  این  به  ابقتمط  که  مایندمین  تهیه  را  ییها  پروژه  و  ها  برنامه

 حکومت(. در ٪۱۳ و داخلی بازار در ٪۴۰ میباشند، مصروف المللی بین بازار در ٪۴۷ کشور،

  کار   بازار  بر  اقتصادی   محدود  دورنمای  و  جمعیت  رشد  است.  مواجه  جمعیت  سریع  رشد  چالش  با  افغانستان  زمان،   عین  در

 فراتر  و  –  ایران  و  پاکستان  –  همسایه  کشورهای  به  قانونی  غیر  های  مهاجرت  برای  را  راه  نوبه،بال  این،  که  میکند  وارد  فشار

  رشد   چالش  به   إاسخدهی  برای  ا ر  الزم  تدابیر  و  داد   خواهیم  توسعه  را  جمعیت  رشد  ملی  استرتیژی  یک  ما    میسازد.  هموار   ازآن

 مصروف   اطفال  و  انزن  وقحق   یتحما  و  دفاع  در  که  را  هایی  سازمان  و  علما  مدنی،  جامعه    ما  کرد.  خواهیم  تجویز  جمعیت  سریع

  نخوتهند   آنها  که  بدانند  باید  مردم  دهند.  توسعه  اطفال  زیاد  تعداد  تولد  عواقب  مورد  در  را  عامه  آگاهی  تا  کرد  خواهیم  دعوت  استند

  رام  این  چگونه  و   نمایند  فراه  را  الزم  صحی  های  سهولت   و  ناسبم تعلیم  کافی،  غذای  خویش   کودکان  کثیر  تعداد به  که  توانست 

  مهم  عوامل  از  یکی  جنسیتی  تبعیض  رشد،  حال  در  های  کشور  دیگر  همانند  افغانستان،  در  ساخت.  خواهد  متأثر   را  وادهخان  هرفا

 متوجه  که  هایی  گیری  تصمیم  در  بیشتر  سهم  داشتن  برای  زنان  توانمندسازی  در  گذاری  سرمایه  به  ما  است.  جمعیت  رشد

 در  را  جمعیت  رشد  فکتور  که  میشود  توصیه  سکتوری  های  وزارت   به  داد.  اهیمخو  ادامه  اوالد،  تعداد  مانند  است،  خودشاان

  نا   ها،  چالش  به  تا  بگیرند  مدنظر  -  جمعیت  ملی  پالیسی  با  یگ همآهن   در  –  اولویت  دارای  های  برنامه  در  و   مرتبط  های  پالیسی

 بتوانند.  کرده هارائ مؤثر های جواب ری،بیکا و فقر غذایی، امنی

 (۲۰۲۲ – ۲۰۲۰) تشویقی و دیاقتصا ثبات بسته  ۱.۴.۴
  بازدهی   دارای  که  زا  اشتغال  فشرده  های  پروژه  بر  تمرکز  با  اشتغال  وایجاد  اقتصادی  های  یتفعال  افزایش  هدف  با  برنامه  این

 ذکر  را  اصلی  های  سکتور  همان  طرح  این  میباشد.  تمرکزم  است  برخوردار  نیز  مدت  بلند  رشد  پتانسیل  از  اما  هستند،  سریع

  بخش   برای  برق.  و  منطقوی   اتصال  ،  تجارت  ،  یزراعت  اقتصاد  و  زراعت  -   است  شده  ذکر  ژنیوا  رشد  استراتژی  رد  که  کند   می

  برای  افزوده ارزش تولید های کارخانه و ، جات میوه سازی خشک تأسیسات ها، سردخانه احداث برنامه این هدف ، زراعت

 به  که  هایی  پروژه  است.  اییغذ  امنیت  به  کمک  منظور   به  عتیزرا  محصوالت  عمر  افزایش  و  بالقوه  صادراتی  بازارهای  ایجاد

 کاهش زراعتی، محصوالت موثریت افزایش برای کوچک بند  ۱۵۰۰ احداث شامل کند می کمک  آب کوچک ذخایر دیریتم

 لکانا  ساخت  شامل  موارد  این  است.  خاک  فرسایش  و  رسوبات  انتقال  از  جلوگیری  و  فوقانی  حوزه  در  خشکسالی  خطر  و  سیالب

 اتصال   ابتکارات  است.  کشور  در  کشت  قابل  زراعتی  های  زمین  رمقدا  گسترش  برای  شده  تأسیس  آب  منابع  از  جدید  آبیاری  های

 ساخت  ،  افتاده  دور  جوامع  در  دسترسی  بهبود  و  محلی  جوانان  در   مهارت  ایجاد  برای  فرش  سنگ  های  برنامه  شامل  منطقوی

  زمینه   جادای  هدف  با  محرک  برنامه  ،  سرانجام  است.  ها  شاهراه  ملی  دارینگه  و  تعمیر  های  برنامه  و  محلی  مهم  های  سرک

  صنعتی    موثریت  باید  هم  این  کشور،   جمعیت  از  ٪۶۰  به  ٪۴۰  از  پوشش  افزایش  جهت   برق  شبکه  گسترش  با  آینده  در  رشد  های

 هد.د کاهش افغانستان جمعیت از  میلیون ۱ تقریبا   برای را انرژی  های هزینه هم و دهد افزایش را

 آن  به تطابق و اقلیم تغییر وخیم عواقب  از جلوگیری .۵.۴

 افغانستان  در  بیولوژیکی  تنوع  طورعام  به  و  حیوانات،  مردم،  زندگی  طبیعی،  منابع  برای  آنی  و  جدی  خطر  یک  اقلیم  تغییر

 تحلیل  است.  تهرف  بلند  گراد(  سانتی  درجه    ۱.۸)  چشمگیری  شکل  به  افغانستان  یانگینم  حرارت  سو  این   به  ۱۹۵۰  است.از

  زمستان  های  بارندگی  الیکهح  در  یافته  کاهش  سوم  یک  حدود  در  بهاری  های  بارندگی  که  هدمید  نشان  بارندگی  سطح  در  تغییرات



 

21 

 

  کشت   اکثر  که  ازیر  میباشد  اثرگذار  اعتیزر  حاصالت  بر  مشخص  طور  به  می(  تا  )مارچ  بهاری  بارندگی  رفته.کاهش  باال   کمی

 میشود. آبیاری باران با بهاری های

  منبع   سکتور  این   ولی   است  ٪۲۶  تنها  داخلی   ناخالص  تولید  در  زراعت   سهم  آنکه  باوجود  است.  زراعتی  کشور  یک  افغانستان

  یا   مستقیم  رطو  ٪(به۸۰  حدود  )در  کشور  مردم  مطلق  اکثریت  میباشد.  پذیر  آسیب  و  فقیر  مردم  برای  معیشت  و  اشتتغال  مهم

  و   جهانی  اقلیم  تغییر  ورت،هرص  به  میباشند.  دسترس  قابل  طبیعی  منابع  و  راعتز  بر  متکی  شان  معیشت  برای  مستقیم  غیر

 وریبهره  آمدن  پایین  شدن،  خشک  حال  در  زیرزمیني  آبی  منابع   مکرر،  طبیعی  آفات  –  افغانستان  شکننده  بسیار  ایکوسیستم

  منابع   و  توانایی  این  یا  ،و  ندارند  بقتطا  برای  کافی  منابع  و  توانایی  که  دهاتی  جوامع  پایداری  برای  زرگیب  های  چالش  زراعت،

 میباشد. است، اقل حد در

  پز،  و  پخت  مسوولیت  عموما    افغان  زنان  روستایی،  جوامع  در  میسازد.  تأثرم  متفاوت  طور  به  را   زنان  و   مردان  اقلیم  تغییر

 این اقلیمی تغیر  تشدید  با دارند. عهده به را آب  تدارک و تسخین برای و  وپز  پخت  برای سوخت تدمو  تأمین غذا، ساختن آمدده

  تری   چشمگیر  تأثیر  ها  سیل  و  خشکسالی  مانند  زیستی  محیط  حاد  حوادث  همچنان  میشود.  مشکلتر  دهفزاین  صورت  به  وظایف

 پذیری  آسیب  کاهش  برای  را  الزم  دابیرت  که  آن   عین  در   افغانستان،  جکومت  دارد.  زنان،  جامعه،  پذیر  آسیب  های  بخش  بر

  مناسب راهکارهای  یافتن برای را راه و باشند تغییر فعال عوامل میتوانند زنان که میکند درک نیز را ینا میکند، اتخاذ جامعه

 و   داریزمین  وقحق  وزش،آم  مالی،  منابع  به  بهتر  دسترسی  کنند.  باز  آن   اثرات  کردن  کم  و  اقلیم  تغییر  با  تطابق  برای  مؤثر  و

  نقش   زیستی  محیط  های  چالش  و  اقلیم  تغییر  با  مقابله  برای  که ساخت  اهدخو   قادر  را  آنها  خانواده  سطح  به  تسمیمگیری  توانایی

  کنند. بازی بارزتری

  منابع   و  آبیاری  سیستم  بر  بزرگی   فشار  اقتصادی-اجتماعی  های  چالش  و  جمعیتی  فشار  با  همراه  دوامدار  جنگ  ازین،  فراتر

  که  است   اساسی  چالش  یک  مییابد،  تشدید  ناامنی   و  جنگ  با  هک  اقلیم،  از  ناشی   بالقوه  خطرات  ازینرو،  میکند.   وارد  نستانافغا  بیآ

  نشود   جستجو  مناسب  حل  راه  آن   برای   اگر  و  اندازد  می  مخاطره  به   را  افغانستان  غذایی  امنیت  و  اقتصاد  ثبات،  های  یادبن

 ساخت. خواهد مواجه عظیمی های الشچ با را اخیر لسا  نزده سکتوری های دستآورد

 تحت  رگا  و  دارد  ییلخانهگ  ازهای گ  انتشار  کمترین  که  جهانست  ورهایکش  از  یکی  افغانستان  می،اقلی  جدی  تهدیدات  باوجود

  واندمیت   رددگ  مهیا  برایش  الزم  حقوقی  حمایت  و  تکنالوژي  سازی،  ظرفیت  مالی،  منابع  اقلیم  تغییر  مورد  در  پاریس  موافقتنامه  

 نماید  تطبیق را (LEDS) پایین انتشار با توسعه های استراتیژي و (HEADS)  توسعه و تطابق مؤثر خیلی های تراتیژیاس

 ملی   اعالمیه    و  یافت  الحاق  ۲۰۰۲  سال  در  اقلیم  تغییر  کنوانسیون  متحد  ملل  چارچوب  با  افغانستان  اسالمی  جمهوری  حکومت

 نهایی  حال   در   افغانستان  کرد.  پیش  ۲۰۱۸  سال  در  را  خویش  ملی   میه  اعال  یندوم  و  ۲۲۰۱  در    را  خویش  (INC)  ابتدایی

 پالن   این  طریق  از  است.  خویش  (ACCSAP)  اقیم  تغییر  استراتیژی  برای  ملی  عمل  پالن  (NAP)   ملی  تطابق  پالن  ساختن

 پایداری   و  طابقتم  ظرفیت  توسعه   برای  الزم  اهداف  و  اهگدید  مجمع  (NDC)  ملی  مشخص  سهمگیری   و  ها  استراتیژی  و  ها

 انتشار   کمترین  با  توسعه  های  استراتیژی  اجرای  حال  در  و  میباشد  را دا  را  اقلیم  تغییر  برابر  در   مردم   و  توسعه  زراعت،

(LEDS) میباشد . 

 اقلیم تغیر  اثرگذاری کاهش برای  تطابق اقدامات و  ییگلخانه گازهای  کاهش  و مقابله اقدامات افغانستان  در اقلیم تغییر  مدیریت 

  یی ها  سکتور  ،بارندگی  و  حرارت  سطح  آینده  های  بینی  پیش  و  تاریخی   تمایالت  اساس  بر  میگیرد.  ردرب  را  معیشت  و  زندگی  بر

  و  بیولوژیکی  تنوع  سیستم،  ایکو  انرژی،   علفزارها،  ها،  جنگل  زراعت،   آب،   از  بارتندع  دارند  را  تطابق  نیاز  بیشترین  که

  های   شیوه  و  اقلیم  با  سازگار  معیشت   های  ستراتیژی  ترویج  ابتکار  حکومت   یمدن  جامعه    های  ازمانس  با  همکاری  در  صحت.

  حساس،  سکتورهای   پزیری  آسیب   برای  مؤثر  و  موقع  به  های  جواب  اقلیم،  غیر ت  اثرات  مورد  در  عامه  اطالعات  کشاورزي،

 میداند.   زیست یطمح  حفاظت مورد در ویشخ اول جهدر های اولویت حیث به را زمین و آب شمول همه و ارگساز  مدیریت

 زباله  تولید و بیولوژیکی تنوع ،طبیعی منابع تخریب ساختن،  آلوده با بنایرز و صنعت سازی،  خانه معادن، چون هایی تورک س

 اسالمی   مهوریج  حکومت  سکتورها  این   همه  در   پایدار  توسعه    سازی  بهتر  برای  .میگذارد  منفی  اثر  زیست  محیط  بر  ها

  .سازد محدود مناسب، کاری های إالن تطبیق  و طرح با ،زیست محیط رب را ها ورتسک  این اتاثر که میکند تعهد انافغانست
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 های   اولویت  بر  افغانستان  حکومت  اقلیم  تغییر  و  زیست  محیط  به  مربوط  های  تشویش  به  وییگ جواب  برای  مشخص  طور  به

 میورزد:  تأکید ذیل پالیسي

زیس • محیط  ملی  صندوق  یک  منایجاد  که  اقلیم  تغیر  و  رات  دولتی  و  خصوصی  که   ابع  گرفت  خواهد  دربر 

این امر دربرگیرنده  قرضه ها، عدالت، .  عملی سازد  را  مؤثر و موجب تغیر در فکرگذاری های خیلی  سرمایه

 .تضمین ها و کمک ها خواهد بود

هد استفاده خوا   NEPظرفیت سازی در بخش دولتی و خصوصی که در پیاده کردن ابتکارات در ساحات اولویت    •

وب های قانونی، اداری، تخنیکی و مهارت  ت سازی در ساحات مهارت ها، منجمله مدیریت مالی، چارچشد و ظرفی

 .را دربر خواهد گرفت های محیط زیست

ی، مبنی بر واقعیت ها برای چالش های محیط زیستی افغانستان  رکارهای عصتقویه  تحقیقات و انکشافات که راه •

 .پیشنهاد خواهد کرد

اقلیم، به شمول استفاده از  مواد سوخت    د که نقش قابل مالحظه یی با استفاده از روش های مساعد براییتواننزنان م •

بازی کنند. حکومت    یافتصرفه جویی در مصرف انرژی، کاهش استفاده از پالستیک و باز  پاک و قابل تجدید،  

 اخت. واهد سراهم خفرصت های آموزشی و دسترسی به منابع قابل تجدید انرژی را ف

افغان میتوانند   • بازیافت کنندهزنان  بازی  منحیث مصرف کننده،  بازی کنند.  و متشبث سهم حیاتی در صنعت  افت 

 حکومت متعهد است که آموزش های ظرفیت سازی برای رشد مسلکی و ابزار حمایوی را فراهم سازد.

 

 مراقبت و حفظ برای سازی  ظرفیت  يبرنامه .۶.۴

  ها،   شاهراه  ها،  جاده  شمول  به  ا،ه  زیربنا  توسعه    و  ساختمان  صرف  افغانستان  ملی  منابع  حظه  مال  قابل  بخش  اخیر  دهه    دو  در

  مستقیما    کشور  اقتصادی   رشد  گردید.  غیره  و  مخابراتی  های  سهولت  برق،  تولید  و  انتقال  خطوط  ن،آه  راه  هوایی،  های  میدان

  اهاو زیربن  این  استفاده    قابلیت  و  فعالیت  دوامدار  تأمین  بخاطر  ازینرو   زیربناها.  این  بعدی  توسعه    و  مراقبت  و  حفظ  با  است  مرتبط

  مؤثر   مراقبت  و  حفظ  در  ها  سکتور  نهادهای  ظرفیت  سازی  بهتر  برای  جامع  برنامه  یک  حکومت  ملی  منابع  اتالف  زا  جلوگیری

 کرد. خواهد تطبیق  و طرح  کشور زیربناهای

 سازی  صلح  .۷.۴

 شناسایی  با  را  توجهی  قابل  پیشرفت  ما  میباشد.  صلح  مذاکرات  در  هاافغان   همه  اشتراک  از  اطمینان  ولحص  حکومت   استراتیژی

  های شاخص   از  برخی  گردیده،  آماده  نهایی  وضعیت  به  رسیدن  ایبر  استراتژی  یک  و  دادیم  انجام  افغانستان  برای  صلح  وضعیت

 تشخیص  باشند  داشته  مشارکت  باید  روند  این   در   که  ییشرکا  و  است  شده  ترتیب  پیشرفت  روند  گیریپی  منظور  به   عملکرد  کلیدی

  - سوم و منطقه؛ در -دوم همسایه؛ کشورهای با -اول است: المللیبین  سطح در توافق مستلزم دار پای صلح به دستیابی .شده داده

 طالبان   مشارکت  به  وابسته  االفغانی  بین  مذاکرات  روند  برسیم.  توافق  به  دارند  منافع  کشور  در  که  المللیبین  هایقدرت  با  باید  ما

  شرکا   سایر  و  صلح  امور  در  دولت  وزارت  ملی،  مصالحه  عالی  شورای  میباشد.  هاسال  ایدش  و ماه  چند  طی  مختلف  های  جا  در

  گفتگوها،   کردن  هماهنگ  برای  هاییبرنامه  به  نیاز  و  است  ما  اصلی  اولویت  صلح  باشند.  دخیل  روند  این  های  عرصه  درهمه  باید

 صلح  مذاکره  میز  بر  تا  کند  وارد  فشار  ذاکرهم  دیگر  طرف  بر   میتواند  دفاعی  و  امنیتی  های  نیروی  ،عدالت  تامین  اطربخ  و

  صلح   برقراری  از  پس  داشت.  خواهد  منابع  بندیاولویت  و  انتقال  برای  توجهی  قابل  مالی  پیامدهای  صلح  توافقنامه  شوند.  حاضر

 جددم  بازگشت  (۲)  هایشانخانواده  و   طالبان  جنگجویان  بازگشت  ( ۱)  از:  ندا  عبارت  که    شود  اجرا  باید  عمده  وظیفه  شش

 تا    جات  ازقریه  ملی  گفتگوی  (۴)  معلولین  و  داخلی  گانشده  بیجا  مجدد  اسکان  (۳)  پاکستان  و  ایران  از  افغانستان  مهاجرین

 فصل   و  حل  به  تعهد  تقویت  ،   ندهآی  مورد  در  مشترک   دیدگاه  داشتن  و  جنگ  از  پس  های  درد  به  بخشی  التیام  برای  ملی  سطح

 شدن   قانونی  (۶)  ازجنگ  دیدهآسیب  مناطق  بر  خاص  تمرکز  با   متوازن  انکشاف  (۵)  سیاسی  و  قانونی  های  راه  از  منازعات

  اقتصاد   به  حقوقی  های  مجوز  ارائه  و  ها  شرکت  مالکیت  حقوق  ایجاد  ارضی,  مناقشات  حل  به  خاص  توجه  با  غیررسمی,  اقتصاد

  که  چرا  است،  گسترده  مهم  وظایف  ینا  از  یک  هر  دامنه  و  مقیاس   مخدر.  مواد  قاچاق  و  فرآوری  تولید,  ویژه  به  قانونی,  غیر

  وی  منطقه و المللیبین شرکای که مسولیت این  بزرگی از آگاهی دارند. آینده به توجه تمرکز نیازمند مردم از نفر هزار صدها

  سازی آماده  و  مسائل  درک  برای   شدن  آماده  حال  در   دقت  به  افغانستان  دولت  است.  روند  این  قدم  اولین  هستند  مواجه  ما  با
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  خواهیم   قادر  ما   است،  انجام  حال  در  صلح  برای  چارچوب  توافقنامه  یک  زمانی  میباشد.  هاآن  با  مقابله  برای  احتمالی  هایحل اهر

 سازیم.  خود همسایگان با یتاولو دارای انکشافی های همکاری  طریق از  مهم وظایف این  به پرداختن وقف را خود بود

 (۲۵۲۰ - ۲۰۲۰) صلح از حمایت برنامه .۱.۷.۴
 که   آورد   بمیان  سیاسی  احزاب  بین  اعتماد   برای  را  بستری  نخست  قدم  در   تا  میباشد   منسجم  مشارکت  چارچوب  نیازمند  صلح

  اینست   صلح  اولویت  دارای  ملی مه  برنا هدف مینماید.  فراهم  اساسی  موضوعات  روی  را  طالبان با  آمدن  کنار   زمینه    اعتماد  این

 نبرد   میدان  از  را  رشیانوش  نماید،  ادغام  دوبار  را  رتبه  إایین  جنگجویان  گیرد،  ت صور  حمایت  مذاکرات  با  حل  راه  یک  از  که

 ام  کنند.  حمایت  مردم  به  خدمات  ارائه،  و  امنیت  شغل،   ایجاد  با   صلح،   پروسه    از   تا  ببرد  بلند  ار   ها  نهاد  ظرفیت  د،نگهدار  دور

  بشر،  حقوق  دموکراتیک،  های  پروسه افغانستان،  ساسیا  قانون  های  ارزش  زمان  عین  در  و  برد  خواهیم   پیش  به  را  اهداف  این

 کرد. خواهیم حفظ را گذشته سال نوزده های دستآورد و ها اقلیت و زنان حقوق

 دست   به  ننتایج  ماهیت  و  کیفیت  بر  ردمیگی  صورت  که  مذاکراتی  که  این  نیست.  جنگ  ختم  برای  ها  موافقتنامه  امضای  تنها  صلح

  إروسه     که  میکند  ایجاب  چیز،  همه  از   پیش  افغانستان،  در   پایدار  صلح   اصول<  .دردارد  اهمیت  داز ان  همان   به  باشد  گذار   اثر  آمده

  از  و ددگر تقویه شده حفظ دفاعی و امنیتی  ملی قوای گردد، انخاذ   صلح از بعد ادغام برای مؤثر تدابیر یاشد، شمول همه صلح

  نمود  دعوت  را  مشورتی  جرگه    کویه  یک  ۱۳۹۹  اسد  ۱۹  الی  ۱۷  از  حکومت  شود.  حمایت  سیاسی  و  اقتصادی    دوامدار  توسعه  

  شان   حقوق  و  میشود  شنیده  ججامعه  اقشار  همه  صدای  که  کند  حاصل  اطمینان  و  بخواهد  صلحدرباره    را  ملت   عامه    افکار  نظر  تا

  سنتی   های  گروه  مدنی،جامعه    شمول  به  جامعه،  صنف  ۲۳  و  والیت  ۳۴  از زن،  ۷۰۰  لشمو  به  نماینده،  ۳۲۰۰  است.  محفوظ

  به جرگه  فیصله   ورزیدند. اشتراک  جرگه در  افغان مهاجرین  و ها،  کوچی جنگ، قربانیان مجاهدین، رهبران زنان، مذهبی، و

 بین  مذاکرات  تا  بردارد   راه  از  را  موانع  آخرین  نموده  رها  را   طالب  زندانی  ۴۰۰  که  کرد  ارائه   قوی  رهنمود  یک  حکومت

 مدنی  جامعه    های  سازمان  و  مشورتی  جرگه    لویه   در   مردم  منتخب   اعضای   با  نانهمچ  حکومت  بتواند.  شده   آغاز  االفغانی

  مذاکرات   جریان  در  ملی  إروسه    این  و   اجتماعی  عمیق  های  ریشه  بین  ارتباط  تا  بگشاید  االفغانی  بین  مذاکرات  بود   حواهد  درتماس

 شود. حفظ االفغانی بین

 (۲۰۲۴ - ۰۲۰۲)تامنی سکتور برای دارایاولویت  ملی برنامه .۲.۷.۴
  میباشد.   افغانستان  اسالمی  جمهوری  دولت  حراست  و  حفاظت  برای  کلید  افغانستان  امنیتی  و  دفاعی  نیروهای  ثبات  و  قدرت

 به  آنها  تا  شوند  باعث  این  و  شوند   آگاه  امنیتی  های  نیرو  قدرت  از  طالبان  تا  میباشد  امنیتی  نیروهای  تقویت  مستلزم  صلح  تحکیم

  ویژه   های  نیروی  خصوصا    مسلح  قوای  های  ظرفیت  روی  دوامدار  گذاری  سرمایه  نیازمند  امر  این  که  وندش  کشانده  مذاکره  میز

  ظرفیت  ارتقای  نیازمند  که  مسلح  قوای  دیگر  های  بخش   براین،  عالوه  است.  استخباراتی  های  ظرفیت  و  هوایی  قوای  امنیتی،

 برای   مالی  سهم  افزایش  حال  در  ما  میباشند.  هصحی  و  لوجستیکی  های  ظرفیت  از  عبارت  میباشد   موثر  آموزشی  برنامه  و

 ملی  خودکفایی  استراتیژی  از  مهم  بخش  که  آن  بخشیدن  استحکام  و  تقویت   رشد،  جهت   در  افغانستان  امنیتی   و  دفاعی  نیروهای

  عنابم   از  سواستفاده  فساد،  با  مبارزه  خصوص  در  الزم  اقدامات  سلسله  یک  تا   است  متعهد  جدی  گونه  به  دولت  میباشیم.  است

 جامع بازنگری حاضر حال در گیرد، دست روی امنیت سکتور در مالی مصارف از را  نظارتی های میکانیزم ایجاد و مالی

  نیروها  ثبات  و  مصارف  نتامی  در  را  داخله  امورد  و  ملی  دفاع  های  وزارتخانه  که  است  جریان  در  مصارفاتی  و  ساختاری

  و   امکانات  از  سوءاستفاده  یا  و  فساد  جرم  به   که  اول  رده  احبمنصبانص  لبشمو  مسلح  قوای  ارشد  مقامات  میبخشد.  اطمینان

  بایومتریک   و  الکترونیک  شدند.  افگنده  زندان  به  تعدادی  و  گرفته  قرار  قانون  پیگیرد  مورد  بودند  محکوم  وظیفوی  های  صالحیت

 سهولت  را  ها  پرداخت  روند  و  هبود  شفافیت  زمینه  خود  این  که   است  شدن  تکمیل  آستانه  در  نیروها  لوماتمع  و  سوانح  سازی

  اصالحات   راستای  در  اردو  برای   گانکننده  تمویل  سایر  و  سیستکا  پولیس،  برای  (LOTFAلتفا)  مالی  مستمر  حمایت  میبخشد.

 است. ضروری و الزم

 قضایی سکتور اصالح و قانون حاکمیت :همه برای عدالت .۳.۷.۴
  انکشافی   های   برنامه  در  آنها  های  خانواده  و  کند  فراهم  آنها  برای  را  بهتر  ای  ندهیآ  تواند   می   آنها  دولت  اینکه  به  مردم  اعتماد  ایجاد

  ته داش  اعتماد  میشود،  اداره  خوبی  به  نهادها  و  قوانین  طریق  از  که  کشوری  به  باید  ما  مردم  میکنند.  بازی  را  اساسی  نقش  ما  ملی

  تحقق  و    عادالنه  بصورت  قانون  حاکمیت  و  کیفیت   با   خدمات  ارائه  ،  میشنود  را  مردم  صدای  و   بوده  پاسخگو  دولت   ،  باشند

 و   شکایات  فصل  و  حل  و  خدمات  ارائه   اش  شهروندان  به  دولت  "چهره"  مشهودترین  میدهد.  انجام  دقیق  بصورت  را  عدالت

   عدالت. به دسترسی یعنی ، است اختالفات
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  داوری   ،    ابتداییه  محکمه  به   دوسیه  ارسال  ،  رنوالیڅا  توسط  جرم  تعیین  و  تحقیقات  ،  پلیس  توسط  کشف  مستلزم  عدالت  زنجیره

  توسط  قانون  اجرای  برای   کشور  محکمه  ستره  طرف  از  حکم  اجرای  ،  نهایی  محکمه  و  استیناف  محکمه  در  تجدیدنظر  و

 لویه   اداره  قضایی  سیستم  ،  تأسیس(  تازه  اداره  )یک  ها   زندان  دارها  توسط  دوسیه  مدیریت  ،  عدلیه  وزارت  یا  و  داخله  وزارت

  تطبیق  عمل در اما ، دارند گیری تصمیم برای مفصلی   پروسیجر جزا قانون و مدنی  قانون .  کشور محکمه ستره  و اليڅارنو

  اصالحات  کشور  حکمهم  ستره  ،  است  شده  نظر  تجدید  كامال    جزا  قانون  ،  گذشته  سال  پنج  طی  .  است  برخورده  مشکل  به  آن

  و  عدلی سکتور خود در اصالحات  بخش در هم و ها پروسیجر طبیقت بخش در  هم است، نموده تطبیق بخش این  در  را زیادی

  توجه  مورد  در  خصوصا    ،  است  گرفته  صورت   کشور  څارنوالي  لویه  اداره  در  توجهی   قابل  اصالحات  همچنین  .  کشور  قضایی

  مانند  دارند،  نیاز   سریعتری  اصالحات  به  هم   هنوز   عدلیه  وزارت  و   پولیس  ،  حال  این  با  ،  زنان  علیه  خشونت  از  جلوگیری  به

 زندانها.  سیستم  در اصالحات

 قضایی  معلومات  و  عدالت  به  دسترسی  معهذا،  داشته،  چشمگیری  پیشرفت  اخیر  سالهای  در  افغانستان  در  عدالت  ورسکت  هرچند

  سازی  صلح  عملیات  عمده    مسایل  از  یکی  شفاف  و  عادالنه  پایدار،  عدالت  سکتور  یک   تأمین  اند.   مانده   عقب  بسیار   شهروندان

  دسترسی   تسهیل  و  بشر  حقوق  ناقضین  مجازات  حقوق،  حفاظت  برای  ود.ب  خواهد  صلح  توافق  شدن  نهایی  از  بعد  و  حال  برای  ما،

 میکند: اتخاذ را ذیل  تدابیر حکومت واقعی عدالت به

  ترسی به نهاد های رسمی عدالت در سراسر کشور با بهتر سازی کمیت وکیفیت تأمین استقالل قضاء و گسترش دس •

ی به عدالت را برداریم، اعم از موانع جغرافیایی،  ادارات عدلی. ما به طور مشخص نیاز داریم که موانع دسترس

 مرتبط با جنسیت و لوژستیک و تأمین شفافیت و عادالنه بودن اجراآت در روند قضایی. 

ی به شمول مراکز کمک  ومات مردم در باره  سیستم قضا از طریق کامپاین های اطالع رسانی قانونبهترسازی معل •

م قضایی از طریق رسانه ها، جامعه  مدنی، به سطح ابتدایی و توسط اشخاص  حقوقی؛ ارائه معلومات در باره  سیست

می ابتدایی و ثانوی. این همه از  موظف/داوطلب آموزش دیده برای ترویج و ارائه  مشاوره  حقوقی: و نصاب تعلی

عدالت از م ها در مورد ادارات عدلی و ایجاد اعتماد مردم بر تطبیق  نیازمندی های اساسی برای رفع سوءتفاه

 طرف نهاد های رسمی میباشد.

افغانستان یک اساس قوی غیر رسمی قواعد، پروسیجر ها و فعالین را دارا میباشد که مشروعیت خویش را از   •

ان بودن دسترسی به آن،  عنعنات میگیرد. مراجعه به این موسسات بخاطر نزدیک بودن با مردم و اس  مذهب و

سترسی به ادارات عدالت رسمی محدود میباشد. این نمونه های عدالت سنتی بیشتر در جاهایی صورت میگیرد که د

اطفال دارا میباشد که به سطح ملی نقیصه  بزرگی را در ارتباط به انواع جزا ها، نابرابری های جنسیتی و حقوق  

قدانان، اهل خبره  نیاز داریم که در مشاوره با علمای دین، جامعه  مدنی، حقو و بین المللی مجاز نیست. ازینرو ما  

این شیوه های تطبیق عدالت را بررسی نماییم، مطابقت آنها را با قواعد ملی و بین المللی ارزیابی کنیم و ببینیم تا  

که این سیستم در تناقض   نیم این شیوه های سنتی را در سیستم رسمی عدالت مدغم سازیم. در ساحاتیچه حد میتوا

د کوشش خواهد شد که تطبیق آن محدود شود و یا بدیل هایی برای آن جستجو با کنوانسیون های حقوق بشر میباش

ترسی به عدالت ساده تر میگردد و از گردد که از دیگاه دین و عمنعنه قابل قبول باشد. به اینگونه از یک طرف دس

 نوی و سیستم رسمی جلوگیری بعمل می آید.  سوی دیگر از عدم مطابقت سیستم عنع

ن موافقتنامه صلح حکومت افغانستان برای ایجاد میکانیزم های الزم مانند »کمیسیون های حقیقت  بعد از نهایی شد •

روی دست خواهد گرفت تا ادعا های جنایات جنگی،  و مصالحه«، محاکم خاص، برنامه های تالفی و غیره را  

بشر، جنای کنندهنقض جدی حقوق  مذاکره  دهد.  قرار  پوشش  تحت  را  بشر  اات ضد  صلح  ز جانب حکومت  گان 

حکومت  صلح  استقرار  از  بعد  و  کرد  خواهند  دفاع  صلح  تفاهم  در  انتقالی  عدالت  موارد  شمولیت  از  افغانستان 

 هد ماند. افغانستان برای آن متعهد خوا

ج شفافیت، نظارت، آموزش پرسونل و تشویق  تطبیق بهتر قانون ایجاب میکند که پالیسی های مؤثر برای تروی •

ژی طرح گردد. حکومت افغانستان متعهداستس که به ادامه  اصالحاتی که قبال  در وزارت داخله و  استفاده ز تکنالو

برای بیشتر مسلکی شدن پولیس ، تفویض   TAAC – Northدیگر ادارات سکتوری آغاز شده، در همکاری با  

 انون، کار کند. به شمول صالحیت مصادره  دارایی ها و تطبیق بهتر ق –قضات صالحیتهای قانون اساسی به 

یکی از اولویت های حکومت افغانستان و نیروهای ملی امنیتی و دفاعی میباشد. در سإتمبر   حفاظت از مردم ملکی •

ی  ش تلفات و حفاظت ملکی را تصویب نمود که رهنمود های مشخصی برای نیروهاجکمت پالیسی  کاه  ۲۰۱۷

ی صورت گرفته این تلفات و آسیب رسیدن به دارایی ملی امنیتی و دفاعی دربر دارد تا از تلفات ملکی جلوگیر
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ها و کلینیک    های ملکی کاهش یابند. این پالیسی همچنان استفاده از تاسیسات ملکی مانند منازل، مکاتب، شفاخانه

سو سازی روش های نیروهای افغانی به قوانین بین همکومت در تصمیم خویش مبنی بر  ح  ها را منع قرار میدهد.  

بشردوستانه قاطع میباشد. آموزش های قوی که خصوصا  بر کاهش تلفات ملکی متمرکز می باشد برای المللی و  

ه و تیم کاهش تلفات ملکی افغان ایجاد شذه که مسولیت  سربازان قبل از اعزام شلن به جبهات جنگ ارائه گردید

 تلفات ملکی را به عهده دارد.   هش آسیب رسانی به ملکیان، و تحقیق شفاف و به وقت در باره  جستجو، تحلیل، کا

 

 اخیر  لهایسا  طی  که  فعلی  اولویت  دارای  برنامه   نمایم.  می  تجدید  قضایی  و  عدلی  سکتور  تقویت  ادامه  برای  را  خود  تعهدات  ما

  به  شهروندان  دسترسی  از  اطمینان  حصول  موثر،  قضایی  ماتخد  ارایه  هدف  به  ،  است  شده  متاثر   مالی  محدود  تعهدات  اثر  به

 مردم  اعتماد بردن  باال و شهروندان اولیه حقوق و آزادی حقوق  تضمین و  حفظ  شفافیت تضمین قانون، تطبیق  و  شفاف کممحا

 اولویت  دارای   لیم  برنامه  میباشد.  منطبق  کامال  فساد  ضد  استراتیژی  با  عدلی  سکتور  شده  حاصال   پالن  .  میباشیم  دولت  باالی

 که  آینده  سال  5  تا  آنرا  ما  که  گرفت  قرار  تصویب  مورد  افغانستان  اسالمی  وریجمه  کابینه  توسط  ۲۰۱۶  سال  در  عدلی  سکتور

   میکنیم. تصحیح گیرد بر در  را ۲۰۲۵  الی ۲۰۲۷ سالهای

 (۲۰۲۵ - ۲۰۲۰) دمجد  ادغام .۴.۷.۴
 ترفرا  ولی  است  طالبان  جنگوجویان  بر  مشتمل  این  سازیم.  جامعه  شامل  دوباره  خویشرا  شهروندان  ما  که  میکند  ایجاب  صلح

  گردند  برمی  –  ایران  اسالمی  جمهوری   و  پاکستان  –  همسایه  کشورهای  از  شهروندانیکه  و  داخلی  گانشده  بیجا  موفق  ادغام  ازین

 در  غذا  و  نقدی  کمک  از  رفرات  که  کرد  خواهیم  ترتیب  را  مجدد  ادغام  پالن  سابق  جنگجویان  برای  ما  میگیرد.  بر  در  نیز  را

  غیرنظامی   اجتماع  د  ماندن  که   کنند  حس  آنها  ه  کنیم  برخورد  طوری  سابق  جنگجویان  این  با   باید  بود.ما  خواهد   اول  مرحله  

 کنیم.  ایجاد خود شهروندان  مجدد ادغام برای چارچوبی تا شویم مذاکره وارد همسایه دول با باید ما  ثانیا   است. مفید برایشان

  افغانستان   برای  پایدار  توسعه    اهداف   در  شده  تسجیل  پالیسی  اولویت  در  شامل   ساحات  از  یکی  نظم   با  و  محفوظ  اجرتمه  تشویق

(10.7 SDG-A)  .ملیون   چهار   حدود  در  و  اند  بازگشته  کشور  به  افغان  ملیون  سه  از  بیشتر  سو  این  به  ۲۰۱۶  سال  از  میباشد  

  بعدی   چند  های  چالش  با  ایران  اسالمی  جمهوری  و  پاکستان  در  مانده  باقی  گانهپناهند  زمان  عین  در  شده.  تخمین  داخلی  شده    بیجا

  یک   افغانستا  از  مهاجرت  چون  میگیرد.  دربر  را  ایشان  سیاسی  موقف  و  امنیت  ،بشردوستانه  توسعه    های  جنبه  که  اند  مواجه

  پاکستان،  ایران،  اسالمی  جمهوری  –  ییقهمنط  بازیگران  و  باشد  منطقه  سطح  به  آن  با  برخورد  است  الزم  میباشد  ییمنطقه  پدیده  

  تدابیر   که  داریم   نیاز  ما  .  باشند  دخیل  آن   در  وغیره UNHCR   ،    IOM   مانند  المللی  بین  بشردوستانه    های  سازمان  ترکیه،

  ت مهاجر  کاهش  برای  اضافی  اقتصادی  های  تشویق  و  بگیریم  مذاکره   به  هم  با  ییمنطقه  ساختار  یک  در  را  وحقوقی  اداری  الزم

 شود. گرفته نظر در قانونی غیر های

  بازگشت استقبال میباشند. دارا را خویش جامعه در محترمانه مجدد مادغا و کشور به بازگشت مسلم حق افغان گانپناهنده همه

  خاصی   های  کوشش  افغانستان  اقتصادی  برانگیز  چالش  بینهایت  شرایط   و  نوپا   صلح  شرایط  در  خصوص   به  کثیر،  گانکننده

 آنها مجدد ادغام رایب مساعد  فضای  که شوند بسیج طوری المللی بین بشردوستانه   های کمک  و ملی و محلی منابع تا هدمیخوا

 انکشاف   از  حمایت  با  زمانهم   فقر  کاهش  و  اشتغال  ایجاد  اقتصادی،  پایدار  رشد   شود.  فراهم  افغانستان  اقتصاد   و  جامعه  در

,SDG ,4 ,5 )  دارد  بنیادی  نقش وسیع  پیمانه    به  غیرقاونی  های  مهاحرت  زا  جلوگیری  در  شده مدیریت  مهاجرت  و   ها  مهارت

 که   جمهور  رییس  ۳۰۵  شماره  فرمان  دارد.  کامل  تعهد  میشود  مربوطش  جاییکه  تا  افغانستان  اسالمی  جمهوری  حکومت  و  (6

   است. گذاشته را عمل اساسات  عرصه درین آن مرتبط هنمودهایر و گردید صادر جدیدا  

  سازی دولت  .۸.۴

 یک   آوردن  میان  به  ایجاب  که    ،  سازی  دولت  در  ما  کامیابی  به  دارد  ارتباط  مستقیم  بصورت  سازی  مارکیت  در  ما  موفقیت 

  و  بازی  قواعد  نبود  گذشته،  زمانهای  از  باقیمانده  های  شیوه  از  ناشي  های  محدودیت  بر  که  دولتی  تشبثات  توسط  مناسب  فضای

  تقویت  ،  فساد  با  مبارزه  حکومت  اهداف  ،  سازی  دولت  برای   یتاولو  دارای  ملی  های  برنامه  تطبیق  طریق  ازرامیکند.  فساد

  است. عامه مالی  مدیریت های سیستم بهبود و  محلی حکومتداری
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  فساد ضد بر مبارزه .۱.۸.۴
 کود  جدید  قانون  وضع  با  است.  داده  انجام  گذشته  سال  سه  طول  در  فساد   با  مقابله  برای  را  هتوج  قابل  قانونی  اصالحات  افغانستان

 اطالعات  دسترسی  قانون  ،  دولتی  مقامات  دارایی  اعالن  برای  تازه  شروع  یک  و  است  شده  تر  مشخص  اداری  فساد  جرایم   جزا

  مسئولیت   و  نقش  مورد   در  فساد  با  مبارزه  و    ریافشاگ  از  حمایت  ،   شود  می  محسوب  هانج  سطح  در   قوانین  بهترین  جمله  از  که

 شامل  پیشرفت  اصلی  های  زمینه  .  است  گردیده  ایجاد  مشخص  بصورت  عواید  آوری  جمع  مقررات  و  ادفس  ضد  مهم   ادارات  بین

 شامل  دیگر  پیشرفت  های  زمینه  است.  پاسخگو  و  شفاف  بودجه  ایجاد  برای  تفتیش  و  عملکرد  بهبود  و  مالی  بهتر  مدیریت 

  امنیتی  های  بخش  و  بشری  منابع   مدیریت  و  ملکی  خدمات   ،اداره  کشور  محکمه  ستره  و   رنوالیڅا  یهلو  در  نهادی  اتاصالح

 شود. تمرکز باید آن بر باید که است موضوعی فساد است.

  فساد  با مبارزه و قانون  حاکمیت  عالی  شورای  است:   کرده  تأسیس  فساد  از  جلوگیری   برای  جدید   نهاد چندین  همچنان  افغانستان

 اجراات   تطبیق   از  (SACS)  اداری  فساد  با  ارزهمب  ویژه  سکرتریت  ،  است  بخش  این  در  سازی  پالیسی  اصلی  مرجع  ،

  شکایات   به  رسیدگی  و  دولتی  مقامات  های  ییدارا  ثبت  دفتر  با   هماهنگی   از  اطمینان  و   اداری  فساد  با   مبارزه  ویژه  سکرتریت 

 تقل مس  ارزیابی  (MEC)  ارزیابی  و  نظارت  کمیته  و  میکند،  نظارت   و  رسیدگی  رتبه  عالی  مقامات   مورد  در  فساد  به  مربوط

 ایجاد   برای  بهتر  تفتیش  وظایف  ها،  دارایی  بهتر  مدیریت  پیشرفت  کلیدی  ساحات  دهد.  می  انجام  را  ها  برنامه  و  ها  پالیسی  از

  منابع   مدیریت   و  ملکی   خدمات  در  ماستخدا  محکمه،  ستره   و  څارنوالی  ویهل  در  ها  نهاد   اصالحات  بودجه،  آموزشی  های  دوره

 رد.میگی دربر را امنیتی سکتور در بشری

  های   نهاد  در  فساد  هم  باز  گرفته  صورت  گذشته  سالهای  طول  در  فراگیر  فساد  به  مبارزه  برای  زیادی  اقدامات  که  آن  باوجود

 و  عامه  إول  مینماید    تضعیف  شده   مشخص  اساسی  درقانون  که  وظایفی  ادای  برای  را  حکومت   توانایی   و  دارد  وجود  حکومتی 

 مردم   بین  در  و  میزند  برهم  را   خصوصی  سکتور  و  ها  دونر  اعتماد  میدهد،  رقرا  شدن  ضایع  خطر  معرض  د  را  ها  دونر  إول

 افغانستان   توسعه    و  صلح  برای  .جودی  خطر  مثابه    به  را  فساد  افغانستان  اسالمی  جمهوری  حکومت  آورد.  مي  میان  به  نارضایتی

 که: مینماید عهدت  و میکند تلقی

 . مت وجود دارد کاهش داده از مین برداردمشوق ها و فرصت های فساد را که در داخل دستگاه حکو •

ملکی،   • استخدام خدمات  در  را  رقابتی  و  های شفاف  پروسه   آورده  بمیان  را  و حسابده  کارا  های حکومتی  نهاد 

 .یان آوردتدارکات و تطبیق بوجه به م

 . وظایف تفتیش بهسازی شده را برای دوره های آموزش بودجه تأمین نماید دارایی ها ومدیریت بهتر  •

ده از تکنالوژی های پیشرفته  جمع آوری، تحلیل و شریگک سازی معلومات را برای شناسایی و رفع روش  ااستف •

 . ها مفسدانه تشویق نموده تعمیل نماید

حات در نهاد های لویه څارنوالی، استره محکمه،  با پیشبرد اصال اعاده و تقویت اعتماد مردم بر نهاد های عدلی،   •

 . ی و سکتور امنیتیاستخدام در خدمات ملک 

 تامین و بهسازی مدیریت مالی عامه مؤثر از دیدگاه ضد فساد. •

 اد و بهتر سازی مدیریت دارایی ها.ختم فساد در سکتور امنیتی با انکشاف نهاد های قوی امنیتی ضد فس •

 با دخیل ساختن جامعه  مدنی و نهاد های نظارتی مستقل.  ایجاد همکاری عملی ضد فشاد •

 اختن ابتکارات ضد فساد از کابل به مراکز والیتی با تشدید نظارت و همآهنگی به سطح محلی. غیر متمرکز س •

 

 ظممن  طور  به  فساد  با  مبارزه  و  قانون  حاکمیت  عالی   شورای  ژنیوا،  کنفرانس  تا  فساد  ضد  تالشهای  در   ما  تعهد  تقویت  برای

  توسط    رنوالیڅا  یهلو  تصامیم  اجرای   و  شده  تعهد  های  رمعیا  تکمیل  مینماید:  تنظیم  ذیل  اهداف  به  رسیدن  جهت  را  شان  جلسات

 اولویت   دارای  ملی  های  رنامهب  از  یک  هر  فساد  ضد  های  برنامه  کردن  نهایی  فساد؛  ضد  موقت  استراتیژی  سازی  نهایی  ؛  پولیس

  فساد  با  مبارزه   و   قانون  حاکمیت   کننده  تطبیق   ادارات  همه  بین هماهنگی  و   قضایی  تصامیم  سیستماتیک  اجرای  برای راه  نقشه  ،

  .  ها  مقرره و قوانین در اصالحات و
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 محلی حکومتداری حاکمیت تقویت .۲.۸.۴
 یجکومتدار  .بوروکراسی  از  بیشتری  هایالیه  افزودن  نه  باشد  ندانشهرو  نیازهای  پاسخگوی  که  است  دولتی  ایجاد  ما  هدف

  حکومت   و  شهروندان  بین  روابط  زیرا  است  صلح  و  سازی  دولت  تهداب  محلی  حکومتداری  .شود  پاسخگو   و  تر  موثر  باید  محلی

  قوانین   چتر   زیر  قانونی  هایچارچوب  بازبینی  و  ،موجود  محلی  ساختارهای  ضعف  و  قوت  نقاط  ارزیابی  به  نیاز  میکند.  تنظیم   را

 زیربنایی،  اداری،  خدمات  جمله  از  خدمات  رائها  قابلیت  دارای  و  ساز  بودجه  ،  نامهبر  با  قوی  دولت  یک  حضور  دارد.  وجود  ملی

  وجود  به  حقوقی  و  قوانین  ساختار  در  اصالحات  و  نیاز  مورد  تغییرات  تا  است  ضروری  شهروندان  ازحقوق  حفاظت   و  امنیت

 آید.

  در   که  است،  والیت  و  ها  شاروالی  تا،روس  با  آن  سازی  نزدیک  و  محلی  حکومتداری  تقویت  دولت  اصلی  هایاولویت  از  یکی

  سال  پنج  طی  شهری  حکومتداری  است.  لمس   قابل  شهروندی  میثاق  آن  دنبال  به  و  ملی  گیهمبست  برنامه  آمیز  موفقیت  اجرای

 شهری  انکشاف  اولویت  دارای  برنامه  تطبیق  و  طرح  در   مهمی  نقش   والیان  و  استکرده  جلب  خود  به  را  زیادی  توجه  گذشته

 اولویت  دارای  ملی  های  برنامه   دایجا  با  اند.  داشته  حضور  کابینه  در  عمال    والیات   والیان  منظور   همین  به  دارند.

(NPPSفراگیر)   تطبیق   و  عالی  خالقیت  شاهد  تا  بود  خواهیم  قادر  ما  ,  محلی  حکومتداری  به  منابع  و  اختیار  تفویض  و  

 باشیم. عملکرد بر  مبتنی موثربودجه

 که  کرد  تصویب  ۲۰۱۸  سال  در  را  محلی  حکومتداری  رمحو  شهروند  راه  نقشه    افغانستان  میاسال  جمهوری  حکومت  کابینه  

  است  متعهد  افغانستان  اسالمی  جمهوری  حکومت  میدهد.  قرار  دسترس  در  را  محلی  حکومتداری  تقویه    برای  اساسی  میکانیزم

  های   زون  آورد.  بوجود  را  مرکزی  زون  یک  جمع  پولیس  و  ملی  اروی   نظامی  زون  هفت  با  موازی   اقتصادی،  زون  هشت  که

 از   هدف  میشوند.  اداره  مربوط  های  شاروالی  با  همآهنگی  و  همکاری   در  یینطقهم  توسعه    مسوول  ادارات  طرف  از  دیاقتصا

 بالقوه  های  فرصت بر تمرکز محلی،  های نهاد به تطبیقی های صالحیت انتقال محلی، اقتصادی  رشد سازی بهتر تقسیمات این

  در  مهمی  نقش  ها  والی  طریق  ازین  میباشد.  شهری   مراکز  در  معیت ج  العاده    فوق   تمرکز  مدیریت  و  تصادیاق  های  زون  در

  میان   به  دولتی  های  شرکت   شکل  به  منطقوی   توسعه    ادارات    کرد.  خواهند  بازی  انکشافی  های  پروژه   تطبیق   و   پالنگذاری

  مربوطه   طقمنا  در  انکشافی  های   پروژه  نظارت  و  قتطبی   پالنگذاری،  طرح،  مسوولیت  ادارات  این  از  هریک  که  آمد  خواهد

  همچنان  افغانستان  اسالمی  جمهوری  حکومت  داشت.  خواهند  را  ها  پروژه   مالکیت  واحدها  این  دیگر  ارتعب  به  داشت.  خواهند  را

  و   کرد  خواهد  ایجاد  را  محلی  شوراهای  تصمیمگیری  و  حکومتداری  در  مردم  نقش  تقویه    و  محلی  حکومتداری  تقویه    بخاطر

  دیجیتالی   حضور  حکومت   زدایی،  تمرکز  برای  سابقه  بی  رابتکا  یک  در  کرد.  خواهد  برگزار  ار  ها  شاروالی  و  ولسوالی  انتخابات

 کابینه  مجالس  در  که  داشت  خواهد  فرصت  دیگران  از  گی  نماینده  به  والی  یک  بار  هر   بدینسان  کرد.   تصویب   کابینه  در  را  والیان

   نماید.  صحبت نموده شرکت

 مالی مدیریت ملی انکشاف .۳.۸.۴
  موثر  استفاده   از  اطمینان  حصول  و  کشور   روی   پیش  های  چالش  رفع  برای  هعام  مالی  مدیریت  و   بودجه  های   سیستم  عملکرد

  اصلی   های  اولویت  در  آن   تخصیص  و  مالی  منابع  ایجاد  دولت  هدف  است.  یافته  بهبود  است  آن   اختیار  در   که  مالی  منابع  از

  طریق   از  مالیات   آوری  معج  بهبود  هدف  با  فساد  ضد   های  ارزیابی  طریق   از  را  مالیات  ،  اصالحات  عامج  استراتژی  یک  است.

  بازپرداخت  ترخیص  و    مالیات  نوع  از   ها  باقیداری  دادن  قرار  هدف  رسمی،  معامالت  با  آن  تعویض  و  رسمی  غیر  معامالت  ختم

 انکشاف   جهت  گمرکی  تسهیالت  مدیریت  بهبود    و  مربوطه  های  بخش  موثر   تطبیق  طریق  از  مالیات  حصول  گسترش  ها،

  موثر   های  پروژه  انتخاب  برای  عامه  گذاری  سرمایه  مدیریت  روند  بهبود  با  همچنین  دولت  .یابد  ادازدی  عواید  موثریت  تا  تجارت

  در   یجوی  صرفه  و  کارایی  بهبود   باعث   بودجه  در  موجود  های  برنامه  و  ها  پروژه   پورتفولیو  بازنگری  انجام  ،  بودجه  در

 برای  دولتی  نهادهای  بازنگری  و  بودجه  از  استفاده  سوء  کاهش  برای  را  فساد  ضد  اقدامات  و  ،  بود  خواهد  جاری  های  هزینه

 میباشد. ادارات در موجود های ناهماهنگی به رسیدگی و ساختاری  و عملیاتی موثریت  بهبود

  رده   این  در  توجه  قابل  بهبود  بر   اصالحات  این  تمرکز  ی،جهان  بانک   و  پول  المللیبین  صندوق  ارزیابی  استانداردهای  براساس

 د.بو خواهد هابندی
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 (۲۰۱۹ - ۲۴۲۰) موثر حکومتداری تقویت برنامه .۴.۸.۴
 حسابدهی  شفافیت،  خدمات،  عرضه    برای  قانون  حاکمیت  تحکیم  و  بهتر  حکومتداری  اهمیت  پیش،  ار  بیش  افغانستان،  حکومت

   گرفته. صورت قانون حاکمیت تقویه   و مؤثر های نهاد ایجاد بر جدی یدأکت و میپذیرد را اقتصادی رشد و

  پاسخگوی   همچنان  مااست.شده  بینی پیش  قوی  حاکمیت  و  نهادی  مبانی  براساس  دولت  هایطرح  همه  آمیز  موفقیت    رایاج

  حاکمیت   تا  کرد   خواهیم  اذاتخ  بیشتری  اقدامات  و  بود  خواهیم  نهادها  شفافیت  و  پاسخگویی   تقویت  و  شهروندان  های  خواسته

  گذاری   سرمایه  که  احساس  این  بردن   ازبین  با  خصوصی  های  گذاری  سرمایه  تشویق  و  فساد  کردن  مهار  در  مشخصا    قانون،

  راه   ۲۰۱۸  سال  در   رسمی  طور  به   که  ،  مؤثر  داریحکومت  برنامه   است.  سرمایه  ضعیف  بازدهی  و  بزرگ  خطرات   به  مواجه

  و   سازی  شفاف  (۱)  شود:  می  تطبیق  مختلف  فرعی   های  برنامه  طریق  از  و   است  ساسیا  ستون   شش  دارای   ،  شد   اندازی

 مالی  مدیریت  های  سیستم  تقویت  (۳)  دولتی  خدمات  عرضه  سازی   مسلکی  (۲)  دولت؛  اصلی  های  فعالیت  تعریف  بازنگری

  برنامه  هایستون  آن.  از  دهاستفا  و  اطالعات   آوری  جمع  بهبود  (۶)  و   فساد  با  مبارزه  (۵)  محلی  حکومتداری  بهبود  (۴)  عامه

 حال  در  ها  این  از  بسیاری  است.  اصالحات  به  متوجه  و  ،بودجه  دارای  ،هشد  بندی  زمان   هایفعالیت  شامل  موثر  حکومتداری

  هماهنگی   والیات  و  مرکز  بین  کابینه،  جلسات  تمام  در  والیان  حضور  با  قبال    ما  همچنان  هستند.  شدن  انجام  حال  در  حاضر

  با   بگیریم. نظر  در  چارچوب  این  در  را  ها  شاروال  و  والیان  که  بود  خواهیم  این  دنبال  به  زمان گذشت باایم.  ردهک ایجاد  بیشتری

  بهبود   داد.  خواهیم  توسعه  اند،  نگرفته  قرار  پوشش  تحت  کافی  اندازه  به  که  مناطقی  به  را  اصالحات  ما  شفافیت،  اولویت  به  توجه

  ما هایاولویت  به نیز تفتیش  اجرای  ها،  ییدارا  مدیریت امنیتی،  سکتور  در  هم  و   ملکی سکتور در  هم  بشری  منابع یتمدیر  در

  ظرفیت  بردن  بلند   و   توانمندی  افزایش  به  متعهد  افغانستان  دولت  فساد،  با   مبارزه  و   گیریپی  به  کمک  برای  شد.  خواهد  اضافه

 با  مبارزه  برای  څارنوالي  لویه  معاونیت  و   ها  ییدارا  وصول  ریاست  سنگین،  مجرای  های  )گروه  قانون  کننده  تطبیق  ادارات

  گزارشدهی  سازی،  ظرفیت  و  ظرفیت  ارتقای  همآهنگی،  سازی  بهتر و  روند  تسریع  ابزار  کردن  جابجا  معیارها، تعریف  فساد(

  اصالحات  حیاتی بخش خزاین و بودجه ، گمرکات  در بیشتر اصالحات میباشد.  غیره و محاکم تصامیم شفافیت مردم، به منظم

  با  مبارزه  در  شرکت  برای  -  ها  هرسان  شمول  به  –  مدنی  جامعه    و  خصوصی  سکتور  مشارکت  به  ما  هستند.  فساد  با  همبارز

  مبارزه   های   نهاد  از  بسیاری  تدریج  به  ما  نهایت,  در  داد.  خواهیم  ادامه  مجوز   صدور  دوره  طی  در  شفافیت  ایجاد  و   ستانی  رشوه

 اطالعات   تکمیل  باشیم.  (UNCAC)  با  مطابق  کامال    تا  کرد  خواهیم   ادغام  فساد  با  مبارزه  مستقل  کمیسیون  به  را   فساد  با

 ماه  در  -  استشده  تکمیل  درصد  ۹۰  حاضر  حال  در   که  -  شهری  خدمات  به  مربوط  فردی(  شهرت)مشخصات  و  ریکبیومت

 کرد.  خواهد فراهم بودجه در توجه قابل جویی  صرفه و جامع اصالحات که اعتمادقابل اطالعاتی پایگاه آینده  های

 (۲۰۲۳ تا ۲۰۱۹) انسانی منابع انکشاف جدید برنامه .۵.۸.۴
 باور  ما بود. خواهند توسعه  و صلح به  جنگ حالت از افغانستان گذار محرک صحتمند و مهارت دارای یافته، تعلیم دانشهرون

 پایه    سه  –  متحرک  بازار  و  ارا،ک  دولت  ،  پایدار  صلح  های  شرط  پیش  از  مسلکی  و  مهارت  دارای  کاری  قوای  تربیه  که  داریم

 باید  ما  افغانها،  جمیعت  باالی  ۱۹کووید  شیوع  آنی  تعلیمی  و  صحی  تاثیرات  شتدا  نظر  در  با  است.  افغانستان  در  -  استراتیژی

 های  نسل  برای  را  قوی  بشری  منابع  اساس  بلکه  نماییم،  دفع  را   ۱۹ویدکو  تاثیرات  تنها  نه  تا  نماییم  اصالح  را  خود  های  برنامه

  استفاده   با  بتوانیم  تا  ایم  نموده  اصالح  را  خود  یلیتحص  و  تعلیمی  های  برنامه  ما  ۱۹ویدکو  شیوع  به  پاسخ  برای  نماییم.  ایجاد  آینده

  ایم  بخشیده   بهبود  را  صحت  سکتور  ملی  های  برنامه  همچنان  ما   سازیم.  فراهم  را  آموزش  به  دسترسی  دور  راه  از  تکنالوجی  از

 است.  اساسی بشری سرمایه    ایجاد برای ذیمغ و مطمئن غذای  به دسترسی  . دهیم افزایش را  ورسکت این امادگی و ظرفیت تا

  تجدید   گرسنگی  صفر  به  ارتباط  در SDG-A 2    راستای  در  إیشرفت  و  غذایی  مصوونیت  بهسازی  بر  مبنی  را  خود  تعهد  ما

  و   صحت  ،  تحصیل  و  تعلیم  به  دسترسی  های  نیاز  تا  میگردد  بندی  اولویت  وبارهد  انسانی  منابع  انکشاف  جدید  برنامهمینماییم

   یابد.  بهبود افغانستان در انسانی منابع پایدار انکشاف تا نماییم عملی تربه را  اجتماعی مصونیت های برنامه

  گرفت.  قرار  تایید  مورد  ۰۱۸۲  سال  نومبر  در  بشری  منابع  عالی  شورای  توسط  انسانی  منابع  انکشاف  اولویت  دارای  ملی  برنامه

  بر  مبتنی  های  برنامه  (۲)  صحی  کیفیت  با  و  جامع   خدمات   (۱)  میباشد:  عمده   جزء  چهار  دارای  انسانی   منابع   انکشاف  نامهبر

  مصونیت   موثر  های  برنامه  ( ۴)  بازار  تقاضای  اساس  بر  ظرفیت  ارتقای  و   تحصیلی  های  برنامه  (۳)  تعلیمی  استندرد  و  نتایج

  امور   و  کار  وزارت  و  مسلکی  و  تخنیکی  تعلیمات  اداره  ،   عالی  تحصیالت  و   معارف  ،  عامه  صحت  های  ارتخانهوز  .  اجتماعی

 انکشاف   برنامه  عمده  اجزای  .  اند  دخیل  انسانی  منابع  انکشاف  جدید  مهبرنا  تطبیق  و  نگذاریپال   در  مستقیم  بصورت  یاجتماع

 تحت   را  ۲۰۳۰  سال  تا  و  اند  گردیده  تصحیح  اخیرا  که  تعلیمی  ملی  استراتیژی  ،  صحت  ملی  استراتیژی  توسط  انسانی  منابع

  نیز  (TVET)  مسلکی  و  تخنیکی  آموزش  و  تعلیمات  استراتیژی  و  یعال  تحصیالت  انکشافی  های  پروژه  میدهد،  قرار  پوشش
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  که   شده  داده  انکشاف  این  برای  مسلکی  و  تخنیکی  آموزش  و  تعلیمات  استراتیژی  میباشد.  ۲۰۲۴  الی   ۲۰۲۰  سالهای  برای

  تخنیکی   آموزش  و  تعلیمات  کارایی  و  کیفیت  تضمین  شده  بهتر  مسلکی  و  تخنیکی  تعلیمات  و  های  آموزش  به  مساوی  دسترسی

  ایجاد   مسلی  و  تخنیکی  آموزش  و   تعلیمات  انستیتوت  ۷۳  اکنون  تا  نماید.  تقویه  را  آن  مدیریت  سیستم  در  اصالحات  و  مسلکی  و

  ارزیابی   و  کیفیت  ارزیابی  ۱۰۳۱  ۷شده  داده  قا ارت  تخنیکی  و  مسکلی  آموزش  و  تتعلیما  انستیتوت  به  ابتدایی  مکتب  ۱۵  ۷شده

  انستیتوت   و  هرات  تخنیکی  انستیتوت  ننگرهار،  وترنرنری  و  زراعت  انستیتوت  )نیما،  پیشقدم  انستیتوت  چهار  در  ظرفیت  و  معلم

  و  تخنیکی  آموزش   و   تعلیمات  در  دشاگر  ۶۸۲۰۲  مجموعا    حاضر  حال  در   شده.  گذاشته  اجرا  معرض  به  کابل(   موتر  میخانیک

  رسمی   غیر  انستیتوت  ۳۵۰  و  دولتی  یرسم  غیر  انستیتوت  ۴۲  و  استند  شاما  والیت  ۳۴  در  ولسوالی  ۱۶۰  در  رسمی  مسلکی

   میباشند. فعال والیت ۳۴ در خصوصی

 (۲۰۲۷ - ۲۰۱۷) شهروندی میثاق ملی برنامه گسترش .۶.۸.۴
  گیر   همه  بیماری  تأثیر  تحت  آنها   معیشت  و  هستند  پذیر  آسیب  ساختاری  اتخطر  معرض  در  که  افرادی  از  حمایت  برای  ما

 غذایی  مصوونیت  و  فقر  کاهش  به  شهروندی  میثاق  داد.  خواهیم  گسترش  را  شهروندی  میثاق  برنامه  ما  دارد،  قرار    ۱۹ویدکو

 افغانستان   در  عموم  طور  هب  اجتماعی  خدمات  و  اساسی  های  زیرساخت  ارائه  بهبود  با  دولت  و  شهروندان  بین  رابطه  تعمیق  و

  ( CDC)  اجتماعی  توسعه  راهایشو  طریق   از  آینده  سال  ۱۰  طی  و   است  فعال  والیات   تمام  در  شهروندی  میثاق   ردازد.پمی

  آب  به همگانی دسترسی شامل که هستند خدمات  دریافت مستحق افغانستان مردم همه برنامه، این تحت  یافت. خواهد گسترش

  و   جات  قریه  در  کوچک  زیربناهای  و  ،   صحی  خدمات  اولیه  بسته  نرساند  دولتی،  مکاتب  در  اکیفیتب  آموزش  سالم،  آشامیدنی

  از  عهجام  به  خدمات  ارائه  در  زنان  کار  و  ظرفیت   از  استفاده  و   ها  محلی شوراهای  در  زنان  عملی  اشتراک  تأمین  است.  شهرها

 بوده.  بخش  قناعت  امهبرن  در  زنان  مشارکت  کنون  تا  خوشبختانه   میباشد.  خاصی  اهمیت  داری  ما  برای  میثاق  های  برنامه  راه

  میدهند  تشکیل  را  کارمندان  درصد  ۵۰  .  محلی  راهایشو  منتخب  اعضای  ۲۵۰۰۰۰ درصد  ۴۹  از  بیش  زنان  حاضر  حال  در

   میباشد. مردان اشتراک  از تر بلند رقم این دادند رای محلی اهایشور انتخابات در زنان  درصد ۷۸ برین عالوه .

 (۲۰۲۵ - ۲۰۲۱ ) تطبیق حمایوی برنامه .۷.۸.۴
  تفتیش،   های  بخش   در  افغانستان  ظرفیت  جدید،  برنامه  نای  با  باشد.  داشته  را  خود  های  برنامه  تطبق  ییتوانا  باید  موثر  دولت  یک

  راه  مهم  و  حیاتی  های  بخش  در  را  شهادتنامه  با  هدفمند  آموزشی  هایبرنامه  ما   یافت.  خواهد  افزایش  تدارکات  و  مالی  امور

  چارچوب   ایجاد  و  استانداردها  تنظیم   جهت  را  مقرراتی  ،ها(  نگترین  به  دسترسی  در  جندر  تساوی  أمینت  )با  کرد  خواهیم  اندازی

  بود  خواهد  صحی  سکتورهای و زیربنا  روی  برنامه  این  تمرکز  کرد. خواهیم  ایجاد  وزارتخانه هر  برای  خروجی  های  شاخص

 مفصل،  قشهن  مثال،  برای  است.  تطبیق  حال  در  حیص  هایبرنامه  و  زیربنا  موفقیت  برای  مناسب  شرایط  متضمن  برنامه  این

  ضروری   زیربنایی  هایپروژه   تطبیق  پیشرفت  در  سازی  وسرک   ساختمانی  هایپروژه  برای  مجدد  اسکان  و  زمین  استمالک

 میشود.  دانسته

 زیربنا  توسعه   برنامه   .۸.۸.۴

  نیاز  مهم   مرحله  درین  دارد.   قرار   ش خوی  تاریخ  حساس  مرحله    یک   در   توسعه،   حال   در کشور   یک منحیث  افغانستان،

 که  زیربنا  توسعه    برنامه    پذیرد.  صورت   همآهنگ  و  فراگیر  جدی،  های  کوشش  کشور  زیربناهای  ایجاد  برای  که  است

  افغانها  دسترسی  بهترسازی  جهت  گذاری  سرمایه  بر  میدهد  تشکیل  آنرا  هسته    دیجیتال  اتصال   و  انرژي  ترانسپورت،

  غانستان اف  که  اینست  ما  اه گدید   میباشد.  منطقه  سطح  به  و  کشور  داخل  در  محل،  سطح  به  ها  ارباز  و  تدارکات  خدمات،  به

 ملیارها  هدف  این  برای  نماییم.  مبدل  منطقه  ترانزیت  و  تجارت  مرکز  یک  به  و  بسازیم   کفا  خود  انرژی  نظر  نقطه    از  را

  کیی  است.   مواجه  زیربنا   کمبود  هولناک  های  چالش  با  افغانستان  هم   باز  ولی   شد.  گذاری  سرمایه  ها  زیربنا  در   دالر 

 و  توسعه  حال  در  شدن  شهری  است.  زمینی  ترانسپورت  بخش  یکندم  جدی  توجه  ایجاب  که  که  فرعی  سکتورهای  از

 برنامه   میسازد.   بیشتر  را   زمینی  ترانسپورت  سازی  عصری  به  نیاز  افغانستان   های  شهر  در   سنتی   باهمی  زندگی  شیوه  

  شاهراه  ها،  )جاده   ترانسپورت  توسعه    رایب  که  میکندد  ترسیم   ایرا  محوری  های  اتیژیاستر  ملی  اولویت  دارای  های

  دراز   و  میانمدت  مدت،  کوتاه   های  پروژه     مخابرات  و  معلوماتی  تکنالوژي  زیربناهای  و  انرژي  آهن(،  های  خط  ها،

 اندازد.  براه   را مدت



 

30 

 

  مانده   باقی  جهان  در  و  افغانستان  در  چالش  یک  عنوان  به  ها  زیربنا  مدیریت  ،  امده  بدست  بخش  ازین  زیادی  منافع  حالیکه  در

 متعهد  ما  اند.  داده  میدو  های  قراردادی  به  بار  چندین  را  ها  قرارداد  این  ا  اکثر  هایکه  راردادیق  عملکرد  مشخص  بصورت  است،

 آتی تدابیر ما هستیم. کشور های زیربنا مدیریت برای  (OECDدی،)اقتصا انکشاف  همکارهای سازمان صیه  تو 9 تطبیق به

 کرد:  خواهیم اتخذ را

 ه پاسخگوی نیازهای خدمات زیربنایی  باشد؛ گاه استراتژیک بلند مدت ملی کیدایجاد یک د •

 مدیریت تهدیدات فساد و تامین شفافیت در جریان پروسه از طرح پروژه تا زمان تطبیق پروژه؛  •

پروژهایجاد   • تطبیق  مودل  انتخاب  رهنمایی  برای  واضحی  )  معیارهای  و    هایسکتورهمکاری  ها  دولتی 

 یا سرمایه گذاری عامه(؛  PPPخصوصی 

از فرایند نظارتی طرح پروژه ها و چارچوب نظارتی قابل پیش بینی برای سرمایه گذاری  حصول اطمینان   •

 باالی پروژه ها؛ 

 زیربناها؛ تشویق سهمگیری سکتور خصوصی در توسعه   •

ذینفع پروژه، قبل از تطبیق تا تصامیم بر اساس خواسته ایجاد یک پروسه مشورتی با اشخاص و ادارات    •

 گیرد؛   صورت  جوانب ذیدخلهای همه 

هماهنگ گردد که تصمیمات سرمایه گذاری توسط    سیاست های زیربنایی در تمام سطوح دولت طوری  •

 ام شود؛ حکومت  مرکزی و محلی  به صورت منسجم انج

( با استفاده از میتود های نسبت مفاد بر هزینه  VFM)حصول اطمینان از توان مالی و تحلیل ارزش پول   •

(Cost-Benefit) د های الزم؛ و دیگر میتو 

 تحلیل ، تولید و نشر معلومات برای باال بردن شفافیت و حصول اطمینان از حسابدهی و  •

 ایجاد میکانیزم های ارزیابی عملکرد منابع مالی در در طول جریان عمرپروژه.   •

  سازی بازار .۹.۴

  بر  تمرکز  .میباشد.  متکی  سیسیا  و  گیفرهن  علمی،  ،  نهادی  ،  مالی  ،  بشری  ،  طبیعی  های  سرمایه  بر سازی  بازار  های  برنامه

 خودکفایی شده اعالم هدف سمت به سریع نسبتا   حرکت  ، ها چالش به توجه با  تواند  می همچنان ، رقابتی و  مقایسوی  برتری

 های  زمین  ،  استراتژیک  و  جغرافیایی  موقعیت   تجدیدپذیر،  انرژی  به  توان  می   ،  یسویمقا   برتری  جمله  از  کند.  تضمین  را

 تبدیل  اما   کرد.  اشاره  جوان  کار  نیروی  به  همچنان  و  هایدروکاربن  و   معدنی  منابع   و  ها  علفچر  و  ها   جنگل  ،  آب   منابع  عتی،زرا

  اولویت   با  رقابتی  استراتیژی  یک   آن  اساس  به  تا  رددا   را  مقایسوی  برتری   ساحات   فهمیدن  به  نیاز  ،  رقابتی  کشور  یک  به  شدن

  گذاریسرمایه موثریت و شغل ایجاد نهایی هدف باشد. رقابتی  چیز همه در تواند نمی انافغانست گردد.  طرح واضح های بندی

  و   خشک ایه میوه شامل حاضر حال  در  که  میباشد، هستیم رقابتی برتری دارای  ما که ییها  بخش در  کلیدی های سکتور در

  پویایی   همچنان  و  لیتیوم  و  طبیعی  کمیاب  معدنی  مواد  ،  قیمتی  سنگهای  ،   انرژی  انتقال  برای  مسیر  مرمر،  سنگ  ،  جلغوزه

 .است منطقه کشورهای سایر با مقایسه در  بزرگ اقتصاد پایداری و ها سیستم شدن دیجیتالی شهری، مراکز

  دیدگاه   دارد.  بسزایی  نقش  فقر   کاهش  و  شغل  ایجاد  در  که  باشدمی   رشد  گذاری،  سرمایه  نوآوری،  موتور  خصوصی  سکتور

 خصوصی  سکتور  آن  در  که  است  بازار  اقتصاد  مسوول  اقتصادی  دلمو  یک  بر  متکی  کشور  برای  افغانستان  جمهوری  حکومت 

  و  میگیرد  سهم  فقر  کاهش  در  میکند،  ایجاد  را  اشتغال  های  فرصت  میکند،  رهبری  را  اقتصادی  رشد  إروسه    وپرتالش  توانمند

 میدهد. کاهش را خارجی های کمک بر تکیه تدریج به

  کاروبار  مساعد  فضای  بهترسازی  برای  را  خویش  تعهد  ما  یداریمبرم   قدم  رشد  و  اصالحات  دوره    یک  سوی  به  ما  که  چون

 این  تامنی   تقویه    برای  ها  فرصت  تشخیص  و  خطرات  تشریک  برای  ابزار  آوردن  میان  به  ،کردن(  کاروبار  برای  )اصالحات

  موجود،  های  بارکارو   که  کرد  خواهیم   حاصل  اطمینان  ما  میکنیم.   تجدید  مصروفند،  کاروبار  در  کسانیکه  با  همراهی  در  سکتور،

 خاص  شرایط   زاده    هاییکه  ناباوری  و  خطرات   مدیریت  برای  بهتر  امکانات  متوسط،  و  کوچک  های  تضبث   اخص  طور  به
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  است   موجود  اقتصاد  در  زنان  مشارکت  راه  فرا   که  بود  خواهد  موانعی  رفع  گیرنده  دربر  امر  این  دارند.  دست  در  است،  افغانستان

 دسترسی   تسهیل  بر  ما   باشند.  داشته  دسترسی  خدمات  همه  به  باید  میگردند  تنظیم  و  میشوند  ریرهب  زنان  توسط  هاییکه  ارکاروب  و

 دسترسی  شمول  به  تولید<  اولیه    مواد   به  یدسترس  برای  ها  إروسیجر  تسریع  و  سازی  آسان  ،مالی  مشارکت  بهترسازی  ،تمویل  به

  کزد خواهیم تمرکز برق کار، ،زمین به

  برای   را  فضا  که  شود  ایجد  هایی  زیرساخت  تا  کرد  خواهیم  تقدیم  را   (PPP)  عامه  و  خصوصی  مشارکت  برای  هایی  رصتف  ما

  کیفیت   بلکه   شد  خواهد  بهتر  عواید  تنها  نه  کلش  این  به  ببرد.  باال  را  ګذاری  سرمایه  و  کند  بهتر  را  اتصال   بسازد،  مساعذ  کاروبار

 خدمات  ارئه    برای  را  سکتوری  های  وزارت  توانایی  و  کرد  خواهیم  کار  بیشتر  آگاهی  برای  ما   شد.  خواهد  خوب  نیز  خدمات

 برد.  خواهیم بلند منظم و شده همآهنگ شیوه   به  معظالت حل و کاروباری جامعه   به بهتر اساسی

 اسان  ندکارگر  مند  نیاز  که  بازارهایی  به  را  افغانستان  کار  قوای   اعزام  است  این  سازی  مارکیت  ایه  برنامه  ازاهداف  یکی

 شمار  تا  است  نیاز  کشور،  رفاه  برای  دهیم.  سوق  تر  آگاه  استراتژیک  های  انتخاب  سمت  به  را   افغان   های  شرکت  و  سازیم

  )ارزش   شوند  مدغم  عمودی  شکل   به    باشند،  تهاشد  تری  متنوع   های  استراتژی  ما   یها  شرکت و   تجارتی موسسات  از  یبیشتر

  ارزش   تولید  آن  در  که  کنند  انتخاب  صادرات   برای  کشور  از  خارج  در   را  مارکیت  ازب  های  بخش  و  باشند(  داشته  بیشتری  افزوده

  آموزش   یبرا  ها  کوشش   میتواند نفع بلند  های   نرخ    صعود.  حال  در  ها  قیمت  و   باشد  بلند  تقاضا  باشد،  خودشان  به  منحصر  شان

  ایجاد را  یینجیبه  حلقه    میتوانیم  درازمدت،  در  ،میشوند  موفق که   ها  شرکت  این   تعداد   رفتن  بلند  با  کند.  تالفی  را   کارمندان  بهتر

  و  نوآوری  فرهنگ  رشد  برای  الزم  ارزشهای  تواند  می  این  باشد.  بهتر   مالی  توازن  و  تر  بلند  اقتصادی  رشد  داری  که  کنیم

 در بیشتر ایه گذاری سرمایه در تولیدی موثر های استراتیژی این به  دستیابی برای بیشتر پتانسیل .زدبرانگی را زایی اشتغال

  است: نهفته ذیل های بخش

 (۲۰۲۵ - ۲۰۲۰) ترانزیت و تجارت برنامه .۱.۹.۴
 برای  تمرکز .  است  ساخته  تر  برجسته  افغانستان  رفاه  و  امنیت  به  را  آن  ارتباط  و   ییمنطقه  اتصال  اهمیت  ۱۹  کووید  بحران

  بدیل   های   راه  ایجاد  برای  ۱۹کووید   بحران  آغاز  از  اه  تالش  همچنین   و  بوده  ییمنطقه  راه  چهار  یک  به  افغانستان  ساختن  مبدل

 که   یافتیم  دست  تری  مظمئن  نظم  یک  به  اکستانپ  با  دارد.  ادامه  بحران  گیری  جلو  منظور  به  غذایی  اولیه  ضروریات   تامین

   تورغندی  و   –  آقینه  و  ازبکستان-  حیرتان  آهن  خط  ترمینال  سه  همچنان  ،  میکند.  تضمین  هفته  در  وزر  سه  ار  ها  کاال  جریان

  و   نقل  و  حمل  در  ایران  کشور  همکاری  و  چابهار  بندر  است،  ارزشمند  بسیار  تجارت  و  نقل  و   حمل  تضمین  در  ترکمنستان  با

  به   مسیر  این  طریق  از   هند  گندم  کمک   تن   ۵,۰۰۰۷  مثال  عنوان  به  میباشد،  مهم  بسیار  غذایی  مصونیت  حفظ  برای  تجارت

  شد. داده تحویل افغانستان

 خواهد   ادامه  زیربنائی   گذاری  سرمایه  به  و   کرد  خواهد  کتر  همسایه  کشورهای  با   همکاری  سیاست  تقویه    برای  همچنان  افغانستان

 همکاری  های  نامه  موافقت  تنظیم  ادامه  -  ۱  شامل  سازد.این  تر  ارزان  و  سریع  خود  همسایگان  با  را  تجاری  های  جریان  تا  داد

  گسترش  بندی  اولویت  -  ۳  ،   تجاری  معامالت   در  تسریع   برای  کلیدی  مرکیگ   بندر  هشت  در  گذاری  سرمایه    -   ۲  ،   ییمنطقه

  میان   قراردادهای  عقد برای   دولت   زایی  اشتغال  های  مشارکت  رتی/تجا  معامالت  ایجاد   -  ۴  و داخلی   گمرکی  نقاط  از  آهن   راه

 . میباشد منطقه کشورهای با مدت

 (۲۰۱۸-۲۰۲۵) اولیه سکتور برنامه  .۲.۹.۴
  حمایت   گبزر  برنامه    یک  ساخته  یکجا  مهبا  را  معادن  سکتور  و  زراعت  سکتور  اولویت  دارای  ملی  های  نامهبر  ،برنامه  این

 می  قرار  پوشش  تحت  را  اییروست  مناطق   اولویت  دارای  برنامه  دو  هر  اینکه  به  توجه  با  میدهد.  تشکیل  را  اولی  سکتور  از

 عمده  بخش   دو   شود.  تلقی  روستایی  اقتصادی  انکشاف   اولویت  اراید  ملی  برنامه  یک  عنوان  به  تواند  می  نیز  برنامه  این  ،  دهند

 از:  اند عبارت آن

 ( ۲۰۲۵ - ۲۰۲۱) سبز زراعتی انکشاف رنامهب .۴.۹.۲.۱

 و   گی سکته  بدلیل  که  است  ممکن  و  ،  گرفته  قرار  کرونا  ویروس  تاثیر  تحت  شدت  به  زراعت  سکتور  خدمات  عرضه  زنجیره

  کووید  فوری  تاثیرات   به  گی  رسیده   برای  .شود  تر  محدود  زراعتی  تولیدات  صادرات  جهانی  و  داخلی  تامینات   زنجیره  در  اختالل

  آمد   در  افزایش  زراعتی،  تولیدات  بیشتر  افزایش  به  نیاز  ما  ، زارعت  سکتور  مدت  دراز  رشد  اهداف  تعین  و  تعریف  و  ۱۹
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  تولیدات  صادرات  بهبود  و  تی زراع  محصوالت  انکشاف  زراعتی،  واردات  جایگزینی  غذایی،  امنیت   انکشاف  روستایی،

 توسطه   ۲۰۱۶  سال  در  و  طرح  زراعت  انکشاف  ویتاول  دارای  ملی  برنامه  اهداف  این  حصول  منظور  به  داریم.  زراعتی،

  نگری   باز  به  ضرورت  موجود  های  نیاز    به  بهتر  وییگ باجو  برای  ولی  میباشد،  تطبیق   حال  در  و  است   شده  تصویب  ج.ا.ا  کابینه

 دارد. 

 در   که  گردید  اندازی  راه  ۲۰۱۸  سال  در  زارعتی  انکشاف  اولویت  دارای  ملی  برنامه  اولین  عنوان   به  راعتیز  تشبثات  میثاق 

  شغل   هزار  ۲۶۰  از  بیش  سند  این     در  شده  بینی  پیش  اقدامات  ۲۰۲۳  سال  تا  میرود  انتظار  و  میباشد،  اجرا   قابل   حاضر   حال

  بیش   افغانستان  در  زراعتی  تجارت   رقابت   شرایط   بهبود  با   و  د،هد  افزایش  دالر  میلیون  ۶۵  تا  حداقل  را  صادرات  و  ایجادگردد

 باشد. داشته آمد  در دالر میلیون ۲۰۰ از

  افزایش  شغل،  رشد  فزایشا  برای  اساسی  اصالحات  - صنعتی  انکشاف  مالی،  امور  به  دسترسی  مقررات  و   پالیسی  به  سند  این

  مبارزه   عملی  میکانیزم  ۲۰۱۹  سال  در  برین  عالوه  ازد.دمیپر  بدیل  واردات  و  صادرات  انکشاف  زراعتی،  گذاری  سرمایه  رشد

  و   قانون  چندین  مورد  این  در  است.  شده   ساخته  افغانستان  در  قحطی  خطرات   و  ییغذا  امنیت   آب،  کمبود  رفع  برای  قحطی  با

 اقلیم   اب  تر  متناسب  های  بهسازی  با  که  یابتکار  خشک،  اقلیم  زارعتی   پالیسی  جمله   از  که  است  شده  تصویب  و  اصالح  پالیسی

 زراعت  سکتور   های  گذاری  سرمایه  و  اصالحات  زمانیکه  تا  ها  برنامه  این  کند.  کمک  فقر  کاهش  با  میتواند   معیشتی  زراعت  در

 د. مان خواهد باقی زراعتی تشبثات اساس عنوان به ،ییمنما  تسریع را

 ( ۲۰۲۵ -  ۲۰۱۸) معادن  استراتژی اصالحات .۴.۹.۲.۲

 در  معدن  راه  نقشه  بود.  خواهد  افغانستان  رشد  اصلی  عامل  معادن   بخش   از  شده  صلحا  درآمد  و   صادرات  ،  مدت  دراز  در

 سال   در  ترتیب   به  نیز  جامع  مقررات   و  معدن  بخش   جدید  قانون  شد.  تصویب  اقتصادی  عالی  شورای  توسط  ۲۰۱۷  سال  جنوری

  بهبود   برای  اصالحات  یقتطب  به  نمعد  بخش  ،  مدت  کوتاه  در  ،  این  وجود  است.با  رسید  کابینه  تصویب  به  ۲۰۱۹  و  ۲۰۱۸

  طبیعی   منابع  دوامدار  انکشاف  از   اطمینان  ،   فعلی  اصالحات  استراتژی  از   هدف   داد.  خواهد  ادامه  پایدار  استخراج  و  شفافیت

  طور   به   سکتور  این   عواید   که  میسازد  ممکن  و   ،  دارد  مطابقت  (EITI)  خراجیاست  صنایع  یتشفاف  ابتکار  با  که  است  افغانستان

 اصلی  مسئولیتهای  و  وظایف  تواند  می  پترولیم  و  معادن  وزارت  اینكه  از  اطمینان  هدف  به  برنامه  این  شود.  آوری  جمع  کامل

 .  میباشد سکتور ینا در مدیریت بهبود از اطمینان حصول و ببرد پیش به را رشد و دهد انجام بخوبی را خود

  بر  افغانستان،  های  هایدروکارین  و  معادن  های  ورسکت  ثریتمؤ  بهترسازی  ،بخاطر  معادن  سکتور  ملی  اولویت  دارای  برنامه  

 (۳) آن، مدیریت و جیالوجی دیتای آوردن بدست (۲) توسعه، و ها نهاد اصالحات (۱) داشت: خواهد تمرکز کلیدی ساحه   پنج

 مساعد.  فضای و رشد (۵) حسابده، و شفاف حکومتداری (۴)  طابقت،م م ها قرارداد مدیریت

 (۲۰۲۵ - ۲۰۲۱) یعصنا حمایت برنامه .۳.۹.۴
 برای   ها  بنیاد  تا  ایم   نموده  تالش  گذشته  سال  چند  طول  در  ما  میباشد.  تجارت  مدت  طویل  ای  سابقه  دارای  آسیا  قلب  در  افغانستان

  وایی ه  انتقاالت   طریق  از  صادرات  افزایش  برای  هوایی  هایدهلیز  ایجاد  شامل  اه  تالش  این  گردد.  احیا  قوی  تجارتی  کشور  یک

 بذل  و  زمینی  صادرات  افزایش  برای   الجورد  مسیر  ایجاد  ،  ریل  طریق  از  صادرات  افزایش  برای  آهن  خط  چهار  ایجاد  ،

   میباشد. بحر طریق از صادرات سهولت ایجاد برای چابهار بندر ساختن فعال در مساعی

  توسعه    و  باشد  داشته   اییزاشتغال  بیشترین  که  کوچک  صنایع  ایجاد  بر  همچنان  باید  افغانستان  .نیست  کافی  صادرات  هاتن  اما

 تولیدی  برتری و رقابتی برتری دارای افغانستان آن برای که  ها  فرآورده تعداد یک درنتیجه که نماید تمرکز داخلی های بازار

   افغانستان   میانجامد.  فقر  کاهش  به  درنهایت  و  میکند  زایی  اشتغال  میدهد،  کاهش  را  تجارتی  توازن  عدم  گردیده  محلی  میباشد

  (۱)  .  میرویم  پیش  به  ای   مرحله  سه  رویکرد  چارچوب  بنیاد  بر  ما  استراتیژی.  این  اساس  بر  .  بپردازد  نیز  داخلی  صنایع  هب  باید

   . بزرگ  صنایع شافانک  (۳) و  کوچک صنایع انکشاف (۲) گردد تهیه کشور در باید اولیه مواد

 اولیه  مواد تولید رشد باالی باشیم صادرات رفک  به اینکه از بلق معادن و زراعت سکتور در مشخص  بصورت نخست قدم در

  بخش  که  میگردد.  بیرون  از   مشابه   اجناس  واردات  کاهش  باعث  اول  مرحله    این  .کرد  خواهیم  گذاری  سرمایه  داخلی  بازار  برای

  باعث   که  ،  شده   چککو  صنایع  انکشاف  شامل  بخش  این  در  اصالحات  دوم  مرحله  .  میدهد  تشکیل  ار  کشور  واردات  از  عمده
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 صنایع   انکشاف  حال  در  عمال  افغانستان  که  بوده،  بزرگ  صنایع  انکشاف  اصالحات  سوم  مرحله  میگردد.  اشتغالزایی  افزایش

 گیرد.   صورت  شده  بندی  اولویت  شکل  به  همرحل  هر  برای  منابع  تخصیص  که  کرد  خواهد  کمک چارچوب  این  .  میباشد متذکره

  زیربنای   بخش  در  همچنان  و  پالیسی   توسعه  بخش   در  میتواند  کشور   ایعصن  انکشاف  برای   یالملل  بین  کنندگان  تمویل  حمایت

  و   وساز،  ساخت  و  صنعت  برای  ها  ظرفیت   توسعه    ،صنایع  برای  برق   انرژی  تولید  ،  صنعتی  های  پارک  مانند  کشور  صنایع

   باشد. صنعتی پارکهای برای زمین تخصیص سازی ساده

  شهری انکشاف برنامه .۴.۹.۴
 انکشاف برنامه هدف  میکنند. بازی را اساسی نقش این متمادی سالیان برای  و میشوند، محسوب رشد لمح عنوان به ها شهر

  ،  متوازن رشد شهر، یاهال ساختن غیرمتمرکز ،مسکن زیست، محیط شهری، اقتصاد بهبود شهری،  حاکمیت تقویت  شهری،

  در  ها  کوچی  اسکان  تسهیل  گان، کننده  بازگشت   هب  مجدد  ادغام  های  ت سهول  و  مسکنتهیه    ،روستایی  –   شهری  روابط   تقویت

 ۱  افغانستان،  برای  پایدار  توسعه    )اهدافاست.شهری  ترانسپورت   رشد  و   زیربناها  توسعه  اساسی قانون  چهاردهم  ماده، با  مطابقت

  ت مواصال  ایجاد  و  شهری  مناطق  اقتصادی  ظرفیت  پرورش  به  شدیدا    افغانستان  مدت  دراز  اقتصادی  فانکشا  (.۱۱  -  ۲  –

  بازار  ارتباطات  تقویت  و  وکار  کسب  فعال  محیطی  ایجاد  و  کلیدی  های  رکن  این  بر  تمرکز  با  جغرافیایی  های  زون  بین  ییمنطقه

 دارد. بستگی

 های   برنامه  ما  .شد  تصویب  شهری  انکشاف  عالی   شورای  توسط  ۲۰۱۶  جوالی  ماه  در  شهری  انکشاف  اولویت  دارای  برنامه

 اولویت  نو  از   ۲۰۲۵  –   ۲۰۲۱  سالهای  جریان  در  جغرافیایی(  های  )زون  ییمنطقه  نکشافا  چارچوب   در  را  شهری  انکشاف

   خواهیم بندی

  جهانی   سطح  به  که  (kiSasa)   را  سازاکی  شرکت   ما  میباشد.  ۲۱  قرن  در  مان  های  شهر  بازسازی  راستا  این  در  ما  دیدگاه

  سمت  به باید اکنون . ایم داده انکشاف را خود ساله پنج  های  طرح و نموده استخدام میباشد مستقر بوستون ودر  نموده فعالیت

 این  ماندگار  میراث  از  یکی  شهرنشین  افغانان  برای  قطعی  مالکیت   حقوق  از  برخورداری  کنیم.  حرکت  خود    دیدگاه  اجرای

 . بود خواهد برنامه

 (۲۰۱۷ - ۲۰۲۷) (WEE) زنان اقتصادی توانمندسازی متمرکز برنامه .۵.۹.۴
 زنان  اساسی  حقوق  حفظ  بر  همچنان  ما  میدهد.  قرار  تاثیر  تحث  را  زنان  متناسب  نا  شکل  به  فقر  و  19  کووید  شیوع  ،  امنی  نا

  و   مالی  منابع  به  شان  دسترسی  و  انزن  زندگی  وضع  بهبود  همچنان  ،   داریم  تاکید  است،  درجریان  صلح   پروسه   اینکه  به  نظر

  این   اینکه  به  توجه  با  میباشد.  حکومت  عمده  اهداف   از  دولتسازی  و  لح ص  ادایج  ایبر  تغییر  فعال  عاملین  منحیث  شان  سهمگیری

 نجپ  در زنان عرصه  در پیشرفت  میباشد،  الوزارتی بین  همآهنگی  مستلزم و  است  مشترک  موضوع ملی  اولویت دارای برنامه

 پنج   طی  در  را   نتایج  و  تطبیق   ،هنگیهمآ  باید   ما   .بود  بطی  بود،  نیاز  آنچه  به  نظر  و  بود  شده  إیشبینی   آنچه  به  نظر  ،اخیر  سال

 دارای   مه  برنا  بخشیم.  تقویت  جدید  تمرکز  با  زنان   اقتصادي  سازی  توانمند  ملی  یتولوا  دارای  مه  برنا   یک  چتر  زیر  در  آینده  سال

  ها  مهبرنا  ملی  چتر  یک  حیث  به  که  کلیدیست  خیلی  ملی  اولویت  دارای  برنامه    یک  نانز  اقتصادی  سازی  توانمند  ملی  اولویت

 در   ها  آن  استقالل  و  زنان  پیشرفت  NPP-WEE     هدف  کرد.  خواهد  کار  اقتصاد  و  جامعه  در  زنان  موقف  سازیبهتر  برای

  متمرکز   برنامه  .   شد.  خواهد  اقتصادی  منابع  به  شان  دسترسی و  آنها  گیزنده  بهتر  شرایط  به  منتج  که  است  اقتصاد  در  و  جامعه

 بردن  بین  از  (۲)  جندر  بخش  مربوط  احصایوی  های  تحلیل  به  سیدستر  افزایش  ((۱)  :  از  است  متشکل  زنان  سازی  توانمند

 های   مهارت  و  مالی  مدیریت  آموزی،   سواد   بخش  در  تدریس  ( ۳)  اقتصادی   های  فعالیت  در   زنان  اشتراک  راه  سر  قوقیح  موانع

  یابی  ازارب  و   خدمات  گسترش  زراعتی،  خدمات  به  دسترسی  بهبود   (۵)  مالی  منابع  به  دسترسی  از  اطمینان  صولح  (۴)  کاری

 حکومت.  رهبری  و  عامه  تخدما  در  زنان  سهمگیری  عملی  امینت  (۷)  و  خالق  اقتصادی   های  مارکیت  به  دسترسی  یارتقا  (۶)

  قانونی غیر اقتصاد .۶.۹.۴
  منابع   غیرقانونی  استحصال  و  قانونی  غیر  اقتصادی  های  فعالیت  حجم  بین  مستقیم  ابطه  ر  یک  وجود  تحقیقات  از  بزرگی  حجم

 را   دولت  داخل  های  خصومت  عواقب  و  پول(  تطهیر  تریاک،  قاچاق  و  تولید  طبیعی،  منابع  غیرقانونی  استحصال  ندمان   طبیعی

  کاهش  برای  مؤثر  تدابیر  میکند  ابایج  صلح  نگهداری  عملیات  مشخص،  طور  به  مصالحه،  از  بعد  سناریوی  در  د.میده  نشان

 گردد.  اتخاذ  طبیعی  منابع  غیرقانونی  تجارت  و  پول  هیرتط  ، استخراج  تفحصات،  تریاک،  قاچاق  و  تولید  به  مربوط  خطرات
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  اقتصاد   الیتجزای  بخش  فساد  و  گسترده  تقلب  طبیعی،  منابع  غیرقانونی  استحصال   با  امهمگ   افغانستان،  در  خدرم  مواد  صنعت

 ها   شبکه  برعالوه،  میباشد.  جنایتکار  های  شبکه  و  باغیان  تمویل  برای  غیرقانونی  عایدات  مهم  منبع   و  شده  غانستاناف  غیرقانونی

 جنګالت،  ماندد  فروش  قابل  غیر  کاالهای  صدور  شمول  به  مختلف،  های  االک  قاچاق  در  نبوده  مخدرات  درگیر  تنها  غیرقانونی

  دارند. دست وغیره تاریخی   دستی محصوالت و آثار

  دولت  نترولک  تأمین  و  طبیعی  منابع  قانونی  غیر  استحصال  جرمی  کیفیت  تسجیل  مانند  پیشگیرانه  تدابیر  اتخاذ •

 کشور؛ سراسر رد معادن، همه بر

قانونی، قاچاق و  رچارچوب مسوولیت مشترک با کشورهای همسایه در مبارزه با تجارت غی همکاری در   •

 ستحصال غیرقانونی منابع طبیعی؛ ا

التجاره و سیستم تصدیق  منیت ملی و بهسازی ساختاری گمرکات، بهتر سازی نظارت از مالمین موثر اتأ •

 ؛معامالت

تورخم، چمن، غالم خان، نواپاس    –ایجاد میکانیزم های تبادل معلومات و همکاری در تمام نقاط بندری   •

زرنج  (پاکستان) و  قلعه  اسالم  ایران)؛  اسالمی  حیرتان  (جمهوری  تورغنازبیکستان)؛  آقینه ؛  و  دی 

 . ؛(کستانتاج)؛ شیرخان، اشکاشم، شغنان، نوسای و آی خانم ( ترکمنستان)

 ارتقای ظرفیت در جهت مدیریت مؤثر منابع طبیعي؛ نین و مقررات ملی، وا بهترسازی ق •

سیاست های مؤثر ضد مواد مخدر مانند معیشت بدیل، تمرکز بر بازسازی اقتصاد روستایی و ایجاد فرصت   •

  .زرعههای بیرون از م

  مخابرات انکشاف و سازی دیجیتال .۷.۹.۴
  آن   در   که  میبرد  « ارزش  های  شبکه  »مجموعه    یک  سوی  به  «معلوماتی  های  شبکه  مجموعه  »  یک  از  را   جهان    سازی  دیجیتال

  هایرمز  و  گذاری  رمز   برکت  از  میتوانند  ندارند  یکدیگر  بر  اعتماد  برای  دلیل  هیچ  قبلی  شناخت  بدون  که  متشبثانی  و  افراد

 مخابراتی   سیستم  افغانستان  ،  ۰۲۲۰  لسا  در  برسند.  توافق  به  (peer-to-peer)  همتا   به  همتا  مستقیم  همکاری  طریق  از  هوشمند

  سرمایه  ،کشور  در  مبایل  های  تلیفون  سیستم  بخش  در  پالیسی  چارچوب  یک  ایجاد  با  مستقیما ،  و  گذاشت  سر  پشت  را  سیمدار

 پایداری  عواید  و  داد  قرار  پوشش  تحت  را  مشترک  میلیون  ۳۴،۶  ،نمود  جذب  ار  یخصوص  سکتور   دالر  میلیارد  ۲،۸  گذاری

  سیستم  باالی  دالر  ملیون  ها  صد  حالیکه  در  –  تکنالوژی  از  همآهنگی  بدون و  موثر  غیر  استفاده  جای  به .کرد  جادای  دولت  برای

  های   سیستم  موجودیت  به  توجه  با  و   ت،اس  رسیده   مصرف  به  ادارات  در  مشابه  های  پروژه   دیگر  و  ( GIS)  جفرافیایی  معلومات 

 سازی   دیجیتل  برای  اساسی  پالن  و  گرفته  صورت  ها  سیستم  این  همه  از  جامع بررسی  یک  ،  ادارت  در  مختلف  افزار  نرم

 ارشدی  مشاور  جمهور  رئیس  جاللتمآب  بخش  این  در  ها  برنامه  تطبیق  و  ها  پالیسی  هماهنگی  برای  است.  گردیده  ایجاد  افغانستان

  الکترونیکی   ذکرهت  ورصد  و  مبایل  طریق  از  پول  انتقال  سیستم  تطبیق  اند.  نموده  مقرر  تکنالوژی  و  سازی  دیجیتل  شبخ  در  را

 بر  معیارات  این  به  رسیدن  هدف  به  شفافیت  و  حسابدهی  .  میباشد  مان  اساسی  های  اولویت  از  کشور  شهروندان  به  پاسپورت  و

  دارد. بسزایی  اهمیت الکترونیکی تدارکات  سیستم به رسیدن عالوه

 آینده برای مشارکت  و متقابل حسابدهی .۵

  گی،  شکننده  حالت از گذار شامل که میکنند دنبال افغانستان توسعه برای  را مشترکی اهداف اش  انکشافی شرکای و افغانستان

 افغانستان  یک  به   آمدن  نایل  نهایتا    و  گانکننده  تمویل  های  کمک  به  گی  وابسته  از   هاییر  موجود،  های  کشمکش  پایان  دورنمای

  مودل  از اجتناب منظور به درازمدت همکاری و تکمشار نیازمند پایدار توسعه و صلح راستای در مسیر این .میباشد خودکفا

  چارچوب   تطبیق  و  طرح  پیشرو  سال   5  برای  انستانافغ  مردم و   دولت  نگری  آینده  استیم  آگاه  همه  طوریکه  است.  انهبین  بد  های

  مندرج   دافاه   ساختن  برجسته  قسمت  در   افغانستان  بود.  خواهد  انکشافی  شرکای  و  گانکننده  تمویل  با  همگام  ها  افغان  رهبری  به

  المللی  نبی  جامعه  های  کمک  به  اتکا  کاهش  با  که  داشته  چشمگیری  پیشرفت  ۲۰۱۶  سال  در  خودکفایی،  به  دستیابی  منظور  به  و

 مقدار  به  متکی   هم  هنوز  افغانستان اینکه  غمالرعلی   است.  داشته ۲۰۲۰  سال  تا  ٪۵۰  زیر  به  دولت  مصارف  ٪۷۰  حدود  از

  کارش  اولویت  در  ها  ساعدتم  به  گی  وابسته  کاهش  هم  آن  با  اما  میباشد،  ملی  بودجه  ینتام  منظور  به  خارجی  های  کمک  هنگفت

  زایی   اشتغال  زمینه  خصوصی  سکتور  در   گذاری  سرمایه  با  که  است  این  هذا  چارچوب  در  استراتیژی  این  دورنمای  دارد.  قرار



 

35 

 

  موجب  اصالحات  آنجایکه  از  ود.ش  خارجی  های  کمک  جاگزین  خصوصی  سکتور  های  گذاری  سرمایه  تدریج  به  و  شود  فراهم

  کمک به نسبت را افغانستان فاییخودک و شده پنداشته معقول روند این با نیز صلح برای ها تالش میشود سازی توانمند و رشد

 داد.  خواهد کاهش  پیش از بیشتر خارجی های

  و   نتایج  مدیریت  انسجام،  گی،هماهن   مالکیت،-ها   کمک  موثریت  برای  جهانی   توافقات  اصول  بر   بارومند  افغانستان  دولت

  کاهش   ملی،  های  ویتاول  جهت  در  کمک  انسجام  و  هماهنگی  در  را  مهمی  نقش  گانکننده  تمویل  است.  متقابل  پاسخگویی

  بسوی  آنها  دهی  سوق  و  تعهدات  شدن  عملی  بر  مشروط  بودجوی  و  مالی  منابع  از  استفاده  موازی،  های  فعالیت  گی،  چندپارچه

  تشریک  و  انسجام  هماهنگی،  نظورم  به  آزامایشی  سکتوری  های   بحث  میکنند.  بازی  را  بهتر  دهیحساب  و  اجراآت  و  اهداف

  ۲۰۱۹  سال در  محلی حکومتداری و  عدلی زراعت، صحت،  معارف، های  سکتور در گانندهکن تمویل با بهتر چه هر مساعی

 دارد.  ادامه اکنون الی  و شده انداخته راه به میالدی

   میباشد   کشور  ملی  های  پالیسی  بیقتط  وسیلۀ  یگانه  ملی  بودجه  اینکه  از  اطمینان  حصول  جهت  انافغانست  اصالحات  آجندای

  از  کنندگان کمک وجوه مصرف .شتدا خواهد ادامه گرفته، صورت گذشته سالهای طی که لیم بودجه  اصالحات بر همچنان

 بودجه از حمایت و است، ساخته ارزانتر را ها پروژه شده تمام  قیمت برده بلند را ها کمک مؤثریت  تنها نه ملی بودجه طریق

 را   مصارف  تنها  نه  دولتی  های  سیستم   از  ادهاستف  میباشد.  خارجی  های  کمک  به  بخشیدن  خاتمه  راستای  در  مهم  گام  یک  ملی

  میباشد. ها برنامه اجرای کلی مسؤلیت گرفتن جهت حکومت برای شرط پیش یک بلکه داده کاهش

 مالی،  های  کمک  پیشبینی  نمیکند.  تضمین  را  ها  کمک  مؤثریت  بودجه  در  منابع  جابجایی  تنها  که   ایم  آموخته  ما  این  وجود  با

  پروژه   از  تغییر  اولویت،  دارای  های  مهبرنا  برای  منابع  تخصیص  چگونگی  اختیار  دولت،  های  مندینیاز  با  ها  کمک  همآهنگی

  بینی پیش قابلیت میباشند. مؤفقیت مهم نهایت اجزای شتفتی و گزارشدهی منسجم، مدیریت ،نبود  محور برنامه به بودن محور

  اهداف   به  دستیابی  راستای  در  هایش  تالش  به  بتواند  کشور  این  تا  میباشد  ضروری  و  مهم  ها  خیلی  افغانستان  برای  ها  کمک

  د.میگرد المدت طویل پالنگذاری و  پیشرفت پروسه مانع ها کمک سطح در ناگهانی کاهش زیرا دهد، ادامه دکفاییخو

  هتوسع  و  ثبات  راستای  در  را  ای  ارزنده  خیلی  نقش  ها  رسانه  و  جهانی  جامعه  سازمانهای  ناظرین،  و  انکشافی  شرکای  منحیث

  تمویل  مستقیم  بودجه  از  و  داد  خواهیم  ادامه  خود  ملی  توسعه  در  آنها  نقش  شبردپی   و  ارزش  به  همچنان  ما  اند.  نموده   ایفا  افغانستان

  ابتکارات   ،  پذیر  آسیب  های  گروه  برای  هدفمند  های  برنامه  ،  ها  رسانه  و  مطبوعات  بشر،  وقحق  کارمندان  برای  کنندگان

  مربوط  موارد  در  حتی  كرد.  مخواهی  حمایت  ملی  انکشاف  برای  مهم  های  فعالیت  سایر  و  خصوصی  سکتور  انکشاف  استراتژیك

  معلومات   نمود.  خواهند  توافق   ملی  بودجه  زا  خارج  دولت  و  کنندگان  تمویل  الذکر،  فوق  های  گروه  از  حمایت   غرض  مبالغ  به

 تخصیص  چگونگی  از  روشن  تصویر  تا  ند،گرد  ملی  بودجه  ثبت  بودجوی  های  معیار  از  استفاده  با  وقت  اسرع  در  باید  مالی

  گردد. واضح اه سکتور در منابع

  و   ها  تالش  این  همۀ  پایانی  نقطه  میروند.   حساب  به  سازی  ملت  سازندۀ  اجزای  از  صلح  تامین  و  سازی  بازار   ،  سازی  دولت

  الذکر فوق پروسه سه در ییسزاب  سهم  ما المللی بین همکاران میباشد.   متحد  و دموکراتیک  ، مستقل  افغانستان یک  ،  ها برنامه

  مساوی  حقوق  داشتن  و  پذیری  همدیگر  همانا  که  ما  مشترک  اهداف  تحقق  مینمایند،  ایفا  راستا  این  در  را  ای  سازنده  نقش  و  داشته

   است.  افغانها ما مسؤلیت شد،میبا

   کنندگان تمویل های پروژه  / ها برنامه رسیبر .۵.۱

  ملی  بودجه شامل های کمک یی توسعه تاثیرات بهبود جهت را  مفصلی بررسی آن  انکشافی شرکای و حکومت 2019 سال در

  تقویت   بمنظور   متحد  ملل  سازمان  با    اههمر  بررسی  نخستین  برگیرنده  در  ها  بررسی  این  نمودند.  اندازی  راه  ملی  بودجه  خارج  و

  جهت  امریکا  انکشافی  کمکهای  سسهمؤ ها  پروژه   /   ها  برنامه بازنگری   ;  ( UN -One)  ملل  سازمان  یک چارچوب  در  تعامل

 های   همکاری  ساالنه  های  گفتمان  اندازی  راه   ج.ا.ا،  دولت  ملی  های  اولویت  با  امریکا  متحده  ایاالت   های  کمک بهتر  همآهنگی

 همچنین  .   ۲۰۱۶افغانستان  به  رابطه  در  بروکسل  المللی   بین  کنفرانس  تعهدات  تطبیق  از  اطمینان  حصول  جهت  کنندگان  لتموی

  پروژه    و  اساسی   خدمات  ارایه  بهتر  بندی  اولویت  جهت  آسیایی  انکشاف  بانک  و  جهانی  بانک  های  پروژه  ها/  برنامه  بررسی

 های  اولویت   با  کنندگان  تمویل  های  کمک  نمودن  همآهنگ  جهت  را   قداماتا  این  داریم  نظر  در  ما   میشوند.  رشد  موجب  که  های
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  سیستم  تقویت  تداوم  با  دهیم.  ادامه  کمکها  مؤثریت  اساسی  اصول  تطبیق   و  پول  به  دادن  ارزش   از   اطمینان  حصول  ،  ج.ا.ا  دولت

 مجراهای  از خویش های کمک هدایا در تا داریم انتظار انکشافی شرکای از ما  ، ج.ا.ا حکومت سوی از مالی منابع  مدیریت

   نمایند. بیشتر استفاده دولتی

  شارکت م ابزار  توسعه  .۲.۵

 مورد  در  گفتگو  خواستار  ما دارند. توسعه حال در کشورهای به کمک برای مختلفی ابزارهای ما جانبه چند و جانبه دو شرکای

 نامه ضمانت  میباشیم. امروز به  تا ما روابط سیاسا شیوه و  نظامی و مالی های کمک بر عالوه  ابزارها،  به دسترسی شرایط

  پذیرفتن   ،  منطقه  از  افغانی  های  سرمایه  بازگشت  ،  یخارج  مستقیم  گذاری  سرمایه  جلب  راستای  در  مهمی  نقش  توانند  می  ها

  نواع ا  بربرا  در  ضمانت  باشند.  داشته   گاز  و  نفت  معادن،  های  شرکت  و  کاران،  صنعت  گذاران،   سرمایه  دهاقین،  توسط  خطرات

  خطوط  ات گاز لوله خطوط از اعم ، ییمنطقه اتصال کالن های برنامه  تطبیق و طراحی در تواند  می همچنان خطرات مختلف

 باشند.  داشته مهم نقش ، نقل  و حمل های سیستم و گاز انتقال

 و اقتصادی ریهایهمکا سازمان های بازار به دسترسی شرایط واجد یافته، توسعه کمتر کشور یک عنوان به افغانستان 

  استفاده   جهت  معلوماتی  های  شبکه  و  ارزش  های   زنجیره  ها،  معیار   ،  عرضه  های  زنجیره  ایجاد  ،   این  وجود  با  است. انکشافی

  های   برنامه  با   ها  شرکت   و  ییزنجیره  های  مارکیت   سوپر  ،  خریداران  انجمن  با   همکاری  نیازمند  ،  عظیم  فرصت  این  از

   شند.میبا اجتماعی، مسئولیت

    وفق م  بسیار  نمونه  خوشبختانه  میباشد.  گران  و  دشوار  حضوری  حمایت  ،  19-کویید   شیوع  و   امنیتی  های  چالش  به  توجه  با

  پنج  و  کابل  برای  یی توسعه  ایه  چارچوب   داریم.  شهری  انکشاف  سکتور   در  کنندگان  تمویل  حضوری  غیر   فنی  کمکهای  از  را

 در  آموزشی   های  ورکشاپ   برخی   و  آنالین  همکاریهای  طریق  از  )بوستون(  در  Sasaki  شرکت   همکاری  با  والیتی   شهر

 است.  شده تهیه استانبول

  شرکت   با  را  کاربن  ستد  و  داد  و  نموده   حمایت  ها   دولت  سرمایگذاریهای  و   اقتصادی  های  رکتش  های  سرمایه  از  ما  شرکای

  آسیب    کشور  هفدهمین  زیستی  محیط   های  تهدید  نظر  از  افغانستان  آنجائیکه  از  اند.  نموده  تسهیل  شان  کشورهای  در  بزرگ  ایه

 از  حمایت   های  برنامه  و    درخت  تریلیون  یک   شامل  که  را  امریکاه  متحده  ایاالت   ابتکار   از  بخشی  میخواهیم  ما  میباشد،   پذیر

  بزرگ قیاسم   به  منابع نمایم.  اعالم  آینده  سال  چهار  در  را  درخت  ملیون  دو  تا   یک  غرس  بوده، مان  شرکای  سایر  زیست  محیط

 تواندمی  علمی  درست  مجازی  های  شبکه  به   دسترسی   میباشند.  دسترس  در  زیست  محیط  جهانی  بودجه  طریق  از  بالقوه  بطور

  تغییر  آینده  های  نسل  برای  را  اه  افغان  زندگی  تجربه   و  داشته  ما  طبیعی  منابع  سکتور  تشخیص  راستای  در  چشمگیری  کمک

 برند  ساخت  و  افغانستان  در  های  مارکیت  و  منابع  به  تا  سازد  می  قادر   را  افغان  زنان  ،عملی  های  شبکه  به  مشابه  دسترسی  دهد.

  های  تکنالوژی  مجریان  زمره  در  را  ما میتواند   کمیاب  خاکی معدنیات سایر  و  لیتیوم  در  ما  رذخای  مقیاس  یابند.  دست  زنان  یها

  و  انکشافی  مشارکت  زیادی  اندازه  تا  میتواند  ها  هعرص   این  در  سرمایگذاری  مناسب،  های  تضمین  با   دهد.  قرار  آفرین  تحول

  گیتس   بنیاد  حمایت  از  ما  اند.  شده  تبدیل  جهانی  توسعه  در  مهمی  ممثلین  به  بشردوستانه  های  شبکه  بخشد.  تقویت  را  ما  امنیتی 

  زاری سپاسگ   ها  عرصه  سایر  و  فرهنگی  میراث  حفظ  در  آغاخان  انکشافی  شبکه  انیپشتیب  و  اطفال  فلج  کردن  کن  ریشه  در

 های   بکهش  و  افغانستان  میان  مشارکت  روند  تسهیل  ،  کودکان  و  زنان  های  نیازمندی  و  فقر  دامنه  و  مقیاس  به  توجه  با  .میکنیم

  و  مجازی  های  شبکه  ببخشد.  سرعت  توجهی  قابل  میزان  به  را   زنان  توانمندسازی  و  فقر  کاهش  روند  تواند  می  بشردوستانه

 سرمایه  های  ظرفیت  توانند  می   ،  دور  راه  از  و  آنالین  آموزش  به  دسترسی  ویژه  به  ،  انسانی  منابع   به  دسترسی  برای  آموزشی

 .برد بلند سرعت به را ما انسانی

   بودن مشروط .۳.۵

  است.   گردیده  تبدیل  مرتب  و  منظم  سیستم  یک  به   )طرح(  کلی  مفهوم  یک  از  افغانستان  در   حکومتداری  گذشته  سال  پنج  طی

  آسیایی  انکشاف  بانک  و  جهانی  بانک  و  OECD  تا  پول  المللی  بین  صندوق  و  اروپا  اتحادیه  زا  اعم   جانبه  چند  های  سازمان

  موجودیت  اند. نموده ترتیب خصوصی های بخش و دولتی بخش در مدیریت اصالح و زیابیار  برای را جزئیات با ابزارهای

  پیشنهاد  ما ، بنابراین کند. می تر آسان را طشرای بر  مبتنی های پالیسی  سر بر توافق جهانی های شاخص کنار در ابزارها این
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    تا    نمایند  همکاری  موثر  های  یپالیس  ایجاد   زا  ای  مجموعه  در   ما  با  ملی،  بودجه  از  حمایت  بدل  در  ما  شرکای  که  کنیم  می

  های   مهارت  و  رهبری  پرورش  و   ،  ها   برنامه  و  ها  سیستم  ساختن  در  ملی  های  توانایی  روی  تمرکز  جهت  رادر   خود  بتوانیم

 سازییم.  متمرکز خصوصی سکتور و دولت در مدیریتی

 متقابل  حسابدهی میکانیزم ایجاد .۴.۵

  همکاران   از  زمینه  دراین    پنداشته،  ها  کمک  شفافیت  اصلی  عناصر  از  یکی  وانعن  به  را  تقابلم  پاسخگویی  افغانستان  دولت

   خودخواستار: المللی بین

 پایدار؛ دستیابی به صلح حمایت از تالش های افغانستان در راستای  •

 ملی؛متعهد بودن به کمک های قابل بیش بینی جهت حمایت از بودجه   •

طمینان از همآهنگی تمامی کمک های با اولویت های دولت و  ها جهت حصول ا  بهبود گفتمان و بررسی  پروسه •

 ؛ کیفیت در تهیه آنها

فراهم سازی وجوه اختیاری  جهت تامین  بلند بردن میزان کمک های مشروط بمنظور تقویت تطبیق اصالحات و   •

 ؛مالی اولویت های بودجه ملی

بمنظور فراهم نمودن یک دید کلی، شفاف و  دجه ملی  اصالح سیستم گزارش دهی از روندهای کمک های خارج بو •

 ؛جامع از روندهای منابع مالی عامه برای وزارت مالیه

از  همسانی  کار با وزارت مالیه در قسمت مرور منظم پورتفولیو کمک • با    ها جهت اطمینان  روندهای کمک ها 

 ؛ اولویت های پالیسی دولت

 ؛ روندانبرای شه پاسخگو قرار دادن دولت در فراهم آوری خدمات •

طریق   • از  اصالحات  متقابل  پاسخگویی  تشویق  بسته  آاوری  افغانستان    DPGفراهم  بازسازی  وجهی  صندوق   ،

 ؛اتحادیه اروپا  SRBCو

 میباشد. 

  بمنظور   زیر  اقدامات  ،حکومت  مالی  مدیریت  های  سیستم  درستی  به  رابطه  در  انکشافی  شرکای  های  نگرانی  به  ختنپردا  برای

 است: شده پیشنهاد ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۰ سالهای برای دولتی های سیستم در اعتبار و اداعتم ایجاد

مالی توام  با اقدامات جهت   طرح و تدوین استراتیژی سختگیرانه پاسخگویی متقابل که در برگیرنده اصالحات امور •

 ؛مالی یمبارزه علیه فساد بمنظور دستیابی به یک سیستم مؤثر و پاسخگو

 ؛کمیسیون مبارزه با فساداختن ایجاد و بکار اند •

 ؛ کارمندان نهادهای عدلی و قضایی، گمرکات، و بخش جمع آوری عواید ،مامورین یبررسی ثبت دارایی ها •

جهت  حصول اطمینان از استقاللیت بیشترعملیاتی و سرمایه    SAOگیری سریع قانون  تقویت اداره عالی تفتیش با پی  •

 ؛ نظارت از بودجهنظور  گذاری باالی ظرفیت های موجوده شان بم

 توسعه اصالحات تدارکاتی به واحد های بودجوی بمنظورمدیریت  قراردادها  •

ما مشتاقانه منتظر  .  رنامه های تصدیقی  موجود استاینها نمونه های برجسته میباشندکه در آنها ابزارهای ارزیابی و ب •

 . پیشنهادات ارزنده ازسوی شرکای انکشافی مان هستیم
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 ها سناریو پالنگذاری و الیم عملکرد .۶

 افغانستان،   اقتصاد  کنونی  حالت  از  تصویری  است  الزم  بپردازیم،  افغانستان  اقتصاد   برای  آینده  سناریوهای   تعریف  به  ازینکه  قبل

 گردد.  ارائه افغانستان  اقتصادی رشد های چالش و ها انداز  چشم و گذشته سال پنج در افغانستان حکومت مالی عملکرد

  عدم   کاهش،  حال  در  خارجی  های  کمک  امنیتی،  وضعیت  است:  بیرونی  عامل  چهار  تأثیر  افغانستان  اقتصاد  اساسی  ه  مشخص

 افغانستان   کالن  اقتصاد  های  شاخص  بر  عوامل  این  جهانی.  سطح  به  نفت،  قیمت   شمول  به  ها،  قیمت  نوسانات  و  سیاسی  باورمندی

 است.  داشته  چشمگیری  اثر  فقر   و  بېکاری  عواید،  تجارت،  رجی، اخ  مستقیم  گذاریسرمایه  خصوصی،   گذاریسرمایه  مانند

  تن   هزاران   و  اشتد  انسانی  بلند  بهای  تنها  نه  ،۲۰۱۴  امنیتی  انتقال  از  بعد  بالخصوص   مسلحانه،  های  خشونت  سابقه    بی  افزایش

 سکتور   اعتماد  ود،من  جذب  نیز  را  ملی  منابع  بزرگ  بسیار  بخش  بلکه  واداشت  شدن  بیجا  و  مهاجرت  به   را  کشور  اتباع  از

  ۲۰۱۹  و  ۲۰۱۴  جمهوری  ریاست   انتخابات   از  بعد  سیاسی  های   تنش  آورد.  پایین  را  زندگی  سطح  و  زد  صدمه  را  خصوصی

 از  تر  طوالنی  مدت  برای  را  اقتصادی  های  فعالیت  عادی  روند  و  شد  ها  افغان  میان  ندهآی  درباره    بدبینی  از  موجی  ایجاد  باعث

  های   کمک  به  متکی  شدیدا    خویش  بودجه    تمویل  برای  افغانستان  حکومت  اینکه  دلیل  به  .تساخ  مختل  میرفت  انتظار  آنچه

  حالت  از   کشور  ملی  اقتصاد  که   شد  آن  باعث  ۲۰۱۴  از  بعد  خارجی  نظامی  مصارف  و  ها  کمک  کاهش  است،  خارجی  انکشافی

 دالر   مقابل  در  افغانی  نرخ  آمدن  پایین  و  هبودج  کسر  انکشافی،  بودجه    تمویل کاهش  مانند   وحشتناکی  های  چالش  با  برآید،  تعادل

 بین  نوسانات  از  میباشد  واردات  تابع  شدیدا    و  است  خشکه  به  محاط  کشور  یک  که  افغانستان  همچنان،  گردد.  مواجه  امریکایی

 به   –  همسایه  های  کشور  توسط  سرحدات  مکرر  شدن  بسته  با  همزمان  امر،  این  شد.  متأثر  مصرفی  کاالهای  های  قیمت  للیالم

  خوشبختانه   گذاشت.   اثر  نیز   کشور  اقتصاد  های  بخش   بقیه  بر  که  شد  افغانستان  تجارت   در  تداوم  عدم  بر  منتج  –   پاکستان  صوصخ

 های   بازار  به  را  افغانستان  دسترسی  اقتصادی  همکاری  برای  ییمنطقه   ادغام  راستای  در  افغانستان   حکومت  فعال  سیاست

  خاص   پروژه  الجورد،  تاریخی  جاده  چابهار،  بندر  شمول  به  جدید،  تجارتی  ددمتع  های  راه  طریق  از  المللی  بین  تر  گسترده

 ساخت.  بهتر هوایی های دهلیز و افغانستان و چین بین آهن خط توسط انتقاالت

  به   دسترسی  عدم  و  برق  انرژي  کمبود  ها،  جاده  ناکافی  شبکه    –  زیربناها  کمبود  منابع،  های  محدودیت  ،جمعیت  سریع  رشد

  زیربناها  در  گذاریسرمایه  است.  افغانستان  در  اقتصادی  رشد  برای  جدی  های   محدودیت  –  مناسب  قیمت  به  تیرترانسپو  وسایل

  خوشبختانه  دارد.  حیاتی  ارزش  اقتصاد  خصوصی  کتورس  توسعه    و  رقابت  قابلیت  سازی  بهتر  کاروبار،  بهای  کاهش  برای

 انکشاف   و  صلح   ملی  چارچوب  دومین  در  ملی(  اولویت  دارای  یاه  )برنامه  بلند  اولویت  دارای  برنامه    منحیث  ها  زیربنا  توسعه  

  برگشت  با  ههمرا  امر،  این  بود.  اقتصادی  رشد  از  سریعتر  جمعیت  رشد  گذشته  سال  شش  جریان  در  میکند.  اندام  عرض  افغانستان

  برگشته   گانهندهاپن  مجدد   ادغام  و  بیکاری  فقر،  با  مقابله   در  را  حکومت  توانایی  خارجی  های  کمک  کاهش  و  مهاجرین  کتلوی

 ساخت.  محدود  کشور به

  و  تجارت  صنعت،  زد.  لطمه  را  اقتصاد  شد  افزوده  امنیتی  روزافزون  های  چالش  بر  که  ۱۹-کووید  بحران  ،۲۰۲۰  اول  نیمه    در

  ها   خانواده  مصرف  و  خصوصی  گذاریسرمایه  مصارف  یافت.  انقطاع  قرنطین  و  سرحدات  شدن  بسته  اثر  در  دماتخ  محصول

  فعالیت   چون  کرد.  سقوط  کاروبار  اعتماد  رفتن  ازبین  و  فروشی  خورده  های  فعالیت  رکود  نتیجه    در  مالحظه  لقاب  شکل  به

  درصد   ۱۳.۲  نازل  سطح  به  داخلی  ناخالص  تولید  تناسب   به  یداخل  عواید  فیصدی  که  میرود  انتظار  شد،  کمتر  تجارت  و  اقتصادی

  بلند  علت  به  بود.  خواهد  بزرگی  فشار  حکومت  مالی  وضعیت  بر  که  یابد  کاهش  (۲۰۱۹  در  درصد  ۱۵.۷  مقایسه    )به  ۲۰۲۰  در

  عرضه  کمبود اثر در  اساسا   که ، ۲۰۲۰ اول  نیمه   در درصدی   ده اوسط  و برابر، سه تا خوراکی مواد های قیمت ناگهانی رفتن

  اثر   در  ها  قیمت  سال،  اول  نیمه    از  بعد  رفت.  خواهد  باال  ۲۰۲۰  در  ٪۵.۳۲  به  ۲۰۱۹  در  ٪۲.۵۱  از  انفالسیون  گرفت  صورت

  نتیجه    در  آمد.  پایین  مالیاتی،  تدابیر  و  سرحدات  مجدد  بازکردن  گندم،  توزیع  نان،  توزیع  با  عمدتا    حکومت،  آنی  جواب  سیاست

  بوده  انقباض  به  مواجه  سرعت  به  اقتصاد  نقدی  وجوه  جریان  و  داخلی  اقتصادی  فعالیت  عرضه،  ه  زنجیر  صادرات،  در  انقطاع

 یافت. خواهد کاهش رصدد ۵ از بیش ۲۰۲۰ در و

 ۲.۷  اوسط   طور  به  افغانستان  داخلی  ناخالص  تولید   واقعی  ارزش   (۲۰۱۹  –  ۲۰۱۵)  گذشته  سال  پنج  در  ها  چالش  باوجود

  شود   بهتر  کمی  تجارتی  تعادل  نگهدارد،  پایین  سطح  به  را  انفالسیون  نرخ  که  توانست  ومتحک  های  پالیسی  داشته.   رشد  درصد

 قدرت   بر  وارداتی  مواد  بلند  قیم  ناگوار  اثرات  از  تا  شد  نگهداشته  ثابت  حدی  تا  اسعار  تبادله    نرخ  .باشد  محدود  مالیاتی  کسر  و

  رشد   ۲۰۱۹  سال  در  دالر  ملیون  ۸۳۴  به  ۲۰۱۵  سال  در  دالر  ملیون   ۵۷۱.۵  از  افغانستان  صادرات  شود.  جلوگیری  مردم  خرید
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  شکل   به  تجارتی  تعادل  عدم   نتیجه  در  که  یافت  کاهش  درملیا  ۶.۷۷  به  دالر   ملیارد  ۷.۷۲  از  واردات  زمان   همین  در  کرد.

 مه  نی در تا داد  اجازه تجارت کسر  حاشیوی شدن بهتر و ۱۹-کووید شاک با مقابله برای خارجی های کمک شد. کمتر حاشیوی

 یابد. تنقیص مالحظه قابل شکل به جاری حساب کسر ۲۰۲۰ اول

  حکومت   بودجه  تطبیق  ۲۰۱۹  سال   در  بود.  شده  تعیین  اهداف  از  بیشتر  بودجه  تطبیق  و  عواید  آوری   جمع  گذشته  سال   پنج  در

 انفالسیون  و  ادیاقتص  رشد  رسید.  ٪۱۵.۷  به  داخلی  ناخالص  تولید  ٪۸.۷  از  عواید  آوری  جمع  و  درصد  ۹۳  سابقه    بی  سطح  به

  حکومت  اساسی  اصالحات  نمرهو   همه  این  داشت.  افغانی  به  داخلی  عواید  اسمی  رشد  بر  کمتری اثر  ازینرو  و بود  پایین  بسیار

 است.  عامه مدیریت و عواید آوری جمع مالی، مدیریت های بخش در ها دونر المللی بین جامعه   داومدار حمایت و

 گاندهنده   مالیه  به  گاندهنده  مالیه  تفکیک  شمول  به  شد  تطبیق  عواید  ریاست  در  ختارسا  تجدید  اصالحات  وسیع  سلسله    یک

  و  ها  فورمه  سریع  پري  خانه  مالیاتی،  خدمات  سازی  مسلکی  ،  والیاتی  دفاتر  به  تفکیک  این  متعمی  و  بزرگ  و  متوسط  کوچک،

 .  حکومت مالیاتی اداره شده ادغام سیستم تطبیق  و الکترونیکی های فورمه

  ن افزو  بزودی  دیگر  دفتر  دو  و   کرده  ایجاد  را  متوسط  و  برزگ  گاندهنده   مالیه  های   دفتر  یییمنطقه  موقعیت  پنج  در  تحکوم

  آن  تطبیق  و   گردید  تصویب   شد   خواهد   تجارت   انتفاعی  مالیه    جاگزین  که  افزوده  ارزش  بر  مالیات  قانون  برعالوه،  شد.  خواهد

  افزودی   دالر   ملیارد  ۰.۶۱  مبلغ  به   ۲۰۲۵  و  ۲۰۲۲  بین  داخلی  عواید  نتیجه  در   که  میرود  انتظار  میگردد.  پیشبیني  ۲۰۲۲  در

 یافت. خواهد

 کار  نیروی  و  انرژی  صادرات  استخراجی،  صنایع  خصوصی،  سکتور  توسعه    ترانزیت،   تجارت،  بر  انافغانست  اقتصادی  آینده  

  بسیا  و  میرود  ادغام  سوی  به  سرعت  به  که  زیمرک  آسیای  و  جنوبی  آسیای  های  نیمقاره  وصل  نقطه    در  آسیا  است.  استوار  جوان

 دارد.  قرار میباشد متخرک

 منطقه   برای  عموم  صورت  به  بلکه  افغانستان،  برای  تنها  نه  رشد،  مهم  کمحر  نوب ج  و  شمال   ترانزیت  و  تجارت   توسعه  

 ناامنی، شمول به طراتی،خ اینکه باوجود شوند. بهتر ها  زیربنا و  تر  گسترده  ییمنطقه های همکاری براینکه  مشروط  میباشد،

  خیلی   پوتانسیل  افغانستان  معادن  ،شود  ریتمدی  باید  که  دارد  وجود  حکومتداری،  های  چالش  فساد،  معادن،  قانونی  غیر  استخراج

  در   شده  المللی  بین  تقاضای  پاسخگوی  میتواند  و  دارد  ساختمانی  مواد  ساحه    در  افغانستان  داخلی  های  ضرورت  برای  بزرگ

  تصادرا  قطری  از  انداخته  کار  به  را   خود  آبی  منابع   میتواند  همچنان  افغانستان  نماید.  ایجاد  صادراتی  و  مالیاتی   ممه  عواید  نتیجه

 تولید  در  گذاریسرمایه  با  افغانستان  که  میدهد  نشان  جهانی  بانک  های  سازی  مودل  آورد.  بدست  بزرگ  اقتصادی  منافع  برق

  تولید   اضافی  برق  ساعت  میگاوات  ۵۰۰۰  حدود   در   ،۲۰۲۶  سال  از  سر  یتواند،م  انرژي  انتقال  زیربنای  وسیع  شبکه    و  آبی  برق

  میکند. زیاد  زمان و  هنگفت هزینه   ایجاب صادرات برای انرژی تولید ولی است  نممک  یکی تخن  نگاه از چند  هر  کند. صادر و

 افغانستان  آینده    اقتصادی  رشد  ایبر  حیاتی  اضافات  افغانستان  جوان  کاری  قوه    و  کاروبار  ناشده    استفاده  های  فرصت  همچنان

 میباشد. 

 سطح   بردن  بلند  (۱)  از:  عبارتند  افغانستان  نکشافا  و  صلح  ملی  چارچوب  دومین  جریان  در  حکومت  مالیاتی  استراتیژی  اهداف

  ازین  جدید. عواید جستجوی  و مالیات بنیاد توسعه   اصالحات، روند تسریع مالیاتی، ادارات سازی بهتر طریق از داخلی عواید

  به   ترتیببال  وچکک  و  متوسط  بزرگ،  گاندهند   مالیه  تعداد  بردن  بلند  )الف(  بر  است  مشتمل  ۲۰۲۵  سال  در  ما  اهداف  نگاه

  ....   تناسب  یک  به  رسیدن  )ج(  و  والیت  ....  در  کوچک  و  متوسط  برزگ،  گاندهنده  مالیه  دفتر  ....  ایجاد  )ب(  ....  و  .....،....

  ثبات   و  مالیاتی  تداوم  تأمین  ( ۲)  .۲۰۲۵  سال  در  بودجه  بر  عواید  ٪۶۲.۸  تناسب  یک  یا  و  داخلی   ناخالص  تولید  در  مالیات

 به  داریم  تالش  و  میخواهیم  ما  درحالیکه  المللی.  بین  های  کمک  و  ها  قرضه  مالیاتی،  مصارف  هترب  دیریتم  با  کالن  اقتصاد

  توسط  عواید  بالقوه    بسیج  گمرکات،  و  تمالیا  اصالحات  کامل  تطبیق  صورت  در  حتی  ،  مدت  کوتاه  در  برسیم،  خودکفایی

  بود.  خواهد  محدود  انتفاعی،  مالیات  و  عایدات  بر  تمالیا  شپی  از  پیش  بودن  بلند  و  مالیاتی  قاعده    بودن  کوچک  علت  به  حکومت،

 مهبرنا  و  ملی  بودجه    یلتمو  و  حکومت  های  فعالیت  تداوم  برای  حیاتی  اهمیت  هم  باز  افغانستان  به  خارجی  های  کمک  ازینرو

 داشت. خواهد اولویت  دارای ملی های
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 پیشبینی قابل های سناریو .۱.۶

 بین  های  کمک  جریان  صلح،     فرآیند  و  افغانستان  جنگ  مورد  در  اطمینان  عدم  نستان،افغا  اقتصاد  کنونی  حالت  داشت  نظر  در  با

  ضرورت  اساس  بر  ها  سناریو  ازین  یکیهر  میکنیم.  طرح  سناریو  سه  افغانستان  اقتصاد  آینده    برای   ما  اقلیمی،  شرایط  و  المللی

  بینی   پیش  و  بود   گردیده  مطرح  افغانستان  فانکشا  و  صلح  ملی  چارچوب  اولین  در   که  ییها  فرضیه   و  افغانستان  مالیاتی  های

  ما   شده    پالن  های  پاسخ  همچنان  نگر آینده  های  بینی پیش  در  میباشد.  سو  این  به  ۲۰۱۵  از  ها  فرضیه  این  مؤثریت   بر   مبنی  هایی

 ذیل   های  یهفرض  بر  استوار  ما  های  بینی  پیش   ها،  ریوسنا  همه  در  ایم.  گرفته  نظر  در  ۱۹-کووید  بحران  ضربات  با  مقابله  در  را

 است:

 پیشرفت در راستای ثبات اقتصاد کالن دوام خواهد کرد تا خطرات شاک ها را در حد اقل نگهدارد، •

عواید غیر مالیاتی( همگام به تولید ناخاص داخلی اسمی  جمع آوری عواید داخلی )عواید مالیاتی، عواید گمرکی و   •

 افت،افزایش خواهد ی

 بیشتر خواهد ساخت،  جمعیتت با اولویت های ملی و رشد حکومت هزینه های ملکی را در مطابق  •

 نهاد های موجود سیاسی، اقتصادی و ساختارهای حکومتداری برحال مانده تقویه خواهد شد، •

سطح قبل    به۲۰۲۰: در سناریوی پایه فعالیت های اقتصادی و بسیج عواید در بهار  ۱۹-کوویداثرات دوام بحران   •

سناریوی بلند فعالیت های اقتصادی جهش نسبتا  سریع خواهد داشت و در اواخر  برخواهد گشت، در    ۱۹-کوویداز

آخر سال  حد اقل تا    ۱۹-کوویدبه سطح قبل از شیوع وایروس برخواهد گشت و در سناریوی معکوس با    ۲۰۲۰

 مواجه خواهیم بود. ۲۰۲۱

 تدریجی تحول و عادی لتحا به برگشت : پایه سناریوی .۶.۱.۱
 به  تشدد  تمویل،  سناریوی  این  تحت  ماند.  خواهد  برقرار  مالیاتی  فعلی  وضعیت  که  شرایطیست  بیانگر  سند  یندر  پایه  سناریوی

  داخلی   عواید  آوری  جمع  میشود،  مشاهد  اقتصادی   رشد  رد  ساالنه  ٪۳.۹  حدود  در  پیشرفت  نتیجه  در  که  میشود  کم  حاشیوی  شکل

  در   افزونی  و  امنیتی  مصارف  در  کاهش  (،۲۰۲۵  سال  در  دالر  ردملیا  ۳.۶۷  به  ۲۰۱۹  در  دالر  ملیارد  ۲.۶۸  )از میشود بیشتر

 سریع  ه  توسع  و  خارجی  مستقیم  گذاریسرمایه  جریان  میسازد،  محدود  را   داخلی  گذاریسرمایه  هم  باز  ناامنی  ملکی،  مصارف

 میسازد  بیشتر  را  ملکی  مصارف  و  میدهد  کاهش  را   داخلی  عواید  بسیج  موقت  شکل  به  ۱۹-کووید  اثرات  معادن.  استخراج  در

 های  قرضه  به  محدود  دسترسی  و   خارجی  های  کمک  در  کاهش  یافت.  خواهد  افزایش  جمعیت  رشد  نتیجه    در  تنها  ازآن  بعد  که

 های  ددستآور  تحکیم  و  وسیعتر  اقتصادی  رشد  میتواند  که  انسانی  قوای   و  رمایهس  در  گذاریسرمایه  برای  را   ساحه  بالعوض

  تا   ساله،  همه  افغانستان  خدمات  عرضه    ادامه    و  ۱۹-کووید  از  ناشي  انقطاع  جبران  برای  میسازد.  تنگتر  کند،  تامین  را  صلح 

 مذاکرات   نتیجه    از   مینانطا  عدم  رداشتدرنظ با  داشت.  خواهد نیاز  اضافی  منابع  دالر   ملیارد  ۳.۲۶ به   اوسط  طور  به   ،۲۰۲۵

  را   ملی  اولیت  دارای  بعدی  های  برنامه  ما  ازینرو  بود.  خواهد  افغانستان  آینده    ترین  محتمل  سناریو  این  مصالحه،  االفغانی  بین

  ام ارق  ۶.۱.۱  شکل  و  ۶.۱.۱  جدول   میکنیم.  ریزی  برنامه  و  طرح  شده  ترسیم  پایه  سناریوی  این  در  که  هایی  فرضیه  اساس  بر

 میگذارد. نمایش به را
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2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

In USD billion, unless stated otherwise

Real GDP Growth (%) 1.30        2.40        2.90        2.7          3.9          -5.05 3.62        3.74        3.91        4.02        4.10        5.00        5.00        5.00        5.00        5.00        

Nominal GDP 17.52      17.37      18.35      17.89      17.04      17.46      18.85      20.06      21.46      23.20      24.53      26.24      28.12      30.22      32.71      35.36      

GDP Per Capita US$ 509.14   490.90   505.57   481.3      447.9      448.41 470.00   485.68   504.57   529.56   543.62   496.45   478.92   465.78   467.97   458.08   

Domestic Revenues 1.92        1.98        2.36        2.68        2.68        2.30        2.51        2.88        3.20        3.43        3.67        3.87        4.08        4.31        4.59        4.88        

Tax Revenue 0.97        0.98        1.11        1.0          1.1          0.95 1.23        1.41        1.61        1.77        1.93        2.07        2.23        2.40        2.60        2.81        

Custom Revenue 0.49        0.43        0.52        0.47        0.46        0.40        0.51        0.48        0.45        0.42        0.39        0.40        0.41        0.43        0.44        0.46        

Non-Tax Revenue 0.46        0.58        0.73        1.2          1.1          0.95 0.77        0.87        0.99        1.08        1.16        1.19        1.22        1.25        1.29        1.34        

New Policy Measures (VAT)  -    -    -    -    -    -    -   0.12        0.14        0.16        0.19        0.20        0.22        0.24        0.26        0.28        

Net Borrowing  -   0.02        0.13        0.3          0.1          0.37 0.16        0.15        0.17        0.19        0.19        0.18        0.19        0.16        0.16        0.17        

Total Expenditure 7.50        6.62        6.00        6.50        5.55        6.22        6.02        6.22        6.42        6.61        6.71        6.84        6.99        7.15        7.36        7.55        

Total Civilian Expenditure 5.10        4.41        3.96        4.6          3.7          4.17 4.00        4.14        4.30        4.44        4.54        4.66        4.78        4.91        5.08        5.24        

Total Securtiy Expenditure 2.40        2.21        2.04        1.90        1.84        2.04        2.02        2.08        2.13        2.17        2.18        2.19        2.21        2.24        2.28        2.31        

Total On-Budget Expenditure 5.20        5.28        5.21        5.4          5.4          6.22 6.02        6.22        6.42        6.61        6.71        6.84        6.99        7.15        7.36        7.55        

Civilian Expenditure 2.85        3.10        3.24        3.54        3.60        4.17        4.00        4.14        4.30        4.44        4.54        4.66        4.78        4.91        5.08        5.24        

Securtiy Expenditure 2.35        2.18        1.97        1.9          1.8          2.04 2.02        2.08        2.13        2.17        2.18        2.19        2.21        2.24        2.28        2.31        

Total Off-budget Expenditure 2.30        1.34        0.79        1.07        0.13         -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Civilian Expenditure 2.25        1.31        0.72        1.1          0.1          0.00  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Securtiy Expenditure 0.05        0.03        0.06        0.01        0.01         -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Financing Gap (Total) -3.28 -3.30 -2.85 -2.75 -2.75 -3.92 -3.51 -3.35 -3.23 -3.18 -3.05 -2.98 -2.91 -2.83 -2.76 -2.67

Financing Gap (Civilian) -3.18 -2.43 -1.61 -1.93 -1.04 -1.88 -1.49 -1.27 -1.10 -1.01 -0.87 -0.79 -0.70 -0.60 -0.49 -0.36

as a % of GDP

Domestic Revenues 11.0% 11.4% 12.8% 15.0% 15.7% 13.2% 13.3% 14.3% 14.9% 14.8% 14.9% 14.7% 14.5% 14.3% 14.0% 13.8%

Total Expenditure 42.8% 38.1% 32.7% 36.4% 32.6% 35.6% 32.0% 31.0% 29.9% 28.5% 27.4% 26.1% 24.9% 23.7% 22.5% 21.4%

Civilian Expenditure 29.1% 25.4% 21.6% 25.7% 21.8% 23.9% 21.2% 20.7% 20.0% 19.2% 18.5% 17.7% 17.0% 16.2% 15.5% 14.8%

Securtiy Expenditure 13.7% 12.7% 11.1% 10.6% 10.8% 11.7% 10.7% 10.4% 9.9% 9.3% 8.9% 8.3% 7.9% 7.4% 7.0% 6.5%

Financing Gap (Total) -31.9% -26.7% -19.8% -21.4% -16.9% -22.5% -18.6% -16.7% -15.0% -13.7% -12.4% -11.3% -10.3% -9.4% -8.4% -7.6%

Financing Gap (Civilian) -18.2% -14.0% -8.7% -10.8% -6.1% -10.7% -7.9% -6.3% -5.1% -4.4% -3.5% -3.0% -2.5% -2.0% -1.5% -1.0%

Inflation (Period Average) 0.1% 5.6% 3.1% 0.8% 2.8% 5.1% 4.3% 4.1% 4.5% 5.7% 4.7% 4.4% 4.7% 4.8% 4.9% 5.0%

Exchange Rate (USD/Afs) 61 67 68 71 77 77 77 78 79 80 83 84 86 88 90 91

Population (million) 34.4 35.4 36.3 37.2 38.0 38.9 40.1 41.3 42.5 43.8 45.1 46.5 47.9 49.3 50.8 52.3

Debt Stock (USD Billion) 2.76 2.50 2.38 1.38 1.16 1.34 1.55 1.62 1.58 1.54 1.41 1.52 1.45 1.37 1.31 1.30

Real Average Growth (2021-2030) 4.44

Development Financing Gap (US$ billion)/year (2021-2030)

Actual Projection



 

42 

 

 پایه  سناریوی – مصارف  و عواید نیبی پیش .۶.۱.۱ شکل

 

 

  

  انکشافی و اقتصادی سریع رشد :بلند سناریوی .۲.۱.۶
  بیانگر   سناریو   این  است.  افغانستان  دیاقتصا  آینده    برای  سناریو  ترین  خوشبینانه  و  بهترین  (ANPDF-+2)  بلند  سناریوی

  کنفرانس   در  انکشافی  همکاران  قوی  تعهد  میرسد،  نتیجه  به  شورشی  های  گروه  با  موفقانه  صلح  امه  موافتن  آن  در  که  شرایطیست

  ۲۰۲۰  در  ۱۹-کووید   شاک  نتیجه    در  اقتصاد  چون  میرسد.  پایان  به  فراگیر  بیماری  و  آید،  می  دست  به  ۲۰۲۰  نوامبر  تعهدات

  جریان  خلی،دا  گذاریسرمایه  ازدیاد  اقتصادی،  وسیع  رشد  شاهد  ما  یابد  تحقق  سناریو  این  اگر  شد،  مواجه  درصد  ۵  سقوط  اب

  برای  راه آمیز، صلح افغانستان یک در بود. خواهیم دوامدار اقتصادی توسعه   برای امید و خارجی مستقیم های گذاریسرمایه

  تطبیق   ج، خار  از  بشری  و  فزیکی  های  سرمایه  بازدهی  داخلی،  بیشتر  گذاریایهسرم  را  درازمدت  و  میانمدت  در  سریع  رشد

 گذاریسرمایه و  پالیسی  عمیق اصالحات  مدت، کوتاه  در  ساخت.  خواهد  هموار  زیربنا  و  نمعاد  سکتور   در  بزرگ های  پروژه

  شکل  به  صلح  مثبت  نتیجه    درازمدت  و  میانمدت  در  داشت.  خواهد  غیرمالیاتی  و  مالیاتی  عواید  بسیج  ساحه    در  بلند  بازدهی  ها

 تن ساخ  شریک  بر  مبنی  که  صلح   توافق  کی  اما  کرد.  خواهد  تبارز  امنیتی  مصارف   دازدیا  بدون  انکشافی  مصارف  کاهش

 ارائه    برای  سازی  ظرفیت  و  ها  نهاد  اصالح  پروسه    سیاسی  روابط   بنیاد  بر  کارمندان  انتصاب  درنتیجه  و  قدرت  در  شورشیان

  بین  مجموعا ،  )که  صلح  تحکیم  برای  هزینه  ولی  میشود  کمتر  زمان  مرور  به  امنیتی  هزینه    ساخت.  خواهد  تر  کند  را  خدمات

  مجموعا ،   )که  اقتصادی  رشد  تسهیل  برای  اضافی  گذاری  سرمایه  و  میگردد،  دالر  ملیارد  سه  الی  دو  بر  بالغ  ۲۰۲۵  و  ۲۰۲۱

 باز  برد.  خواهد  باال  میانمدت،  در  را،  مصارف  عمومی  سطح  بود(  خواهد  ساالنه   دالر  ملیون  ۳۰۰  بر  بالغ   ۲۰۲۵  و  ۲۰۲۱  بین

 ملکی  مصارف   (۲۰۲۵  تا  دالر  ملیارد  ۳.۸۱  حدود  در  )ساالنه  ها  نردو  حمایت  و  ۱۹-کووید  بحران   محدود  ثراتا  با  هم،

 میدهد. نشان را  ها بینی پیش ۶.۱.۲ شکل میباشد. بسته مدت کوتا در زندگی شرایط شدن بهتر  و رشد با مستقیما  
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 بلند  سناریوی : مصارف  و عواید بنی پیش .۶.۱.۲ شکل

 

 

  

 

 اقتصادی  رکود :معکوس سناریوی .۳.۱.۶
 همراه  خشونت  افزایش   و  میماند  دوامدار  ۱۹-کووید  اثرات  آن  تحت   که  شرایطیست   بیانگر  سند  درین  معکوس  پیشبینی  ویسناری

  و  ها  کمک  جریان  وقت  از  قبل  کاهش   تمویل،  سناریوی   این  تحت   میسازد.  محدود  را  مالیاتی  ساحه  خارجی  حمایت  کاهش   با

  غیر   های  مهاجرت  در  افزایش  ٪(،۲.۵  تا  ٪۲  )ساالنه  تر  آهسته  اقتصادی   رشد  به  منجر  زمان  گذشت  با  خشونت  شدن  بیشتر

  ۲۰۱۹  در  دالر  ۵۷۱  از  سرانه  داخلی  ناخالص  تولید  نتیجه  در  )که  جمعیت  سریع  رشد  و  فقر  شدن  بیشتر   ها،  مغز   فرار  و   قانونی

  –   ملکی  مصارف  مجموعی  بسته    شد.  خواهد  داخلی  عواید  محدوتر  آوری  جمع  و  کرد(  خواهد  سقوط  ۲۰۲۴  در  دالر  ۴۹۷  به

  همه   از   قبل   –  داخلی   عواید  کندتر   بسیج  و  ۲۰۲۱  از  بعد  ها  نردو  کمتر  حمایت  امنیتی،  بلند  مصارف  اثر  تحت  شدت  به  که

 آینده    رشد  در  گذاریسرمایه  و  دولتی  خدمات  عرضه    برای  کمتر  امکانات  و  بود  خواهد  ۱۹-کووید  بحران  از  خروج  بر  متمرکز

  نو  از  از  را  ملی  ویتاول  دارای  های  برنامه  که  شد  خواهیم  مجبور   ما   یابذ  تحقق   سناریو   این  اگر   داشت.  خواهد  وجود  عواید

 تمویل   برای  افغانستان  که  خارجی  یها  کمک  مبلغ  کنیم.  وارد  کاهش  آن   پوشش  ساحه    در  هم  و کمیت  در  هم  نموده  بندی  اولویت

  خواهد   ۲۰۲۵  الی  دالر  ملیارد  ۱۶.۶۸  بر  بالغ  کوس،مع  سناریوی  شرایط  تحت  بود،  خواهد  آن  مند   نیاز  امنیتی  و  ملکی  مصارف

 بود.
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 میدارد ارائه را بینی شپی .۶.۱.۳ شکل

 معکوس  سناریوی : مصارف  و عواید بینی پیش .۶.۱.۳ شکل
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  نتایج و تاثیرات ریگی اندازه  ترتیب   .۷

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خودکفایی و داریپا لحص برای اساسات دهیشکل

 بازار ایجاد و یساز دولت ، صلح ایجاد قیطر از

 توسعه و یاصل یهارساختیز جادیا ،داریپا مشاغل جیترو ،رفق کاهش فساد، با مبارزه قانون، تیحاکم و حکومتداری بهبود صلح، از تیحما با

 . نجها و همنطق به متصل یدیتول و دکفاخو اقتصاد کی به افغانستان

 ملی اهداف

 

 و مالکیت ی،رهبر به آشتی و صلح ندیفرا کی قیطر از افغانستان جنگ یبرا داریپا یاسیس توافق کی به رسیدن یبرا تالش : 1.1 ر. ه

 با و باخود صلح در متحد، و کیدموکرات ،آزاد کشور کی یینها هدف سمت به را صلح روند دادن سوق : 1.2 ر. ه . افغانستان کنترول

  . جهان

 و تیجمهور و یاساس قانون از حفاظت ،رکشو ثبات حفظ یبرا افغانستان دفاعی و امنیتی نیروهای هایتیقابل تیتقو و ظحف : 2 ر. ه

 . افتهی سازمان میجرا با مبارزه

 : 3 ر. ه . یایقض و عدلی هایبخش تقویت با شهروندان هایآزادی و اساسی حقوق تامین و حفظ

 سالم محیط یک ایجاد : 4 ر. ه

 جنگجویان مجدد ادغام یبرا
 و داخلی گانبیجاشده سابق،

 به وطن به بازگشته مهاجرین
 . افغانستان جامعه و اقتصاد

 ایجاد آجندای

 افغانستان صلح

  راهبردی اهداف

 

 

 عواید یآورجمع : 5.2 ر. ا . بشر حقوق و قانون حاکمیت حکومتداری، فساد، با مبارزه هایعرصه در بهبود : 5.1 ر. ه

  . کالن اقتصاد ثبات از نانیاطم و یمال یداریپا احیای با تحول هزینه تامین برای مصارف  سازیبهینه و

  . نمایند یبانیپشت آن از و نموده مشارکت یاقتصاد لیپتانس تحقق در بتوانند افغانها همه تا یانسان هیسرما ایجاد : 6 ر. ه

 هاقریه همه به جاتقریه انکشافی شوراهای قیطر از را یاجتماع خدمات و یاصل یهارساختزی دادن شگستر : 7 ر. ه

 رشد لیپتانس و آورند دست به و نییتع را خود توسعه اهداف تا ییروستا و یشهر مناطق در هاقریه سازی توانمند و
 .دهند گسترش را خود مدت یطوالن

 و یمال امور ،یحسابرس ،تطبیق ،یزیر برنامه در تیظرف شیافزا با پروژه طبیقت کارای و موثر ارتقای : 8.1 ر. ه

 . هاپروژه تطبیق و طرح در مدنی جامعه و خصوصی و عامه موثر مشارکت از اطمینان : 8.2 ر. ه . یتدارکات

 انعطاف و داریپا یهارساختیز جادیا  : 9 ر. ه

 شیافزا و یاقتصاد یهاتیفعال بهبود یبرا ریپذ
 هدفمند یذارگهیسرما قیطر از درآمد و تصادرا

 نقل، و حمل ،یمعدن مواد ،یانرژ سکتورهای در
 .یاهمنطق ادغام یهاپروژه و ارتباطات

 یبرا صحی یهامراقبت تیظرف ارتقا : 10 ر. ه

 به و (UHC) یجهان صحت پوشش به یابیدست

.مردم سالمت به مربوط یمال بار رساندن حداقل
    
    
    

 ندایآج

 سازیدولت

 افغانستان

 راهبردی اهداف
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 و هانیتضم ،یگذار هیسرما ،تیترانز تجارت، به مساعدت از را یالملل نیب مشارکت یارهاابز دادن گسترش : 11 ر. ه

 .دانش تالیجید یهاشبکه

 موجود زراعتی محصوالت رشد کیتحر یبرا دهش یطراح دیجد ابتکارات توسعه با پایدار زراعت ارتقادهی : 12.1 ر. ه

 از نانیاطم یبرا زراعتی یوربهره و دیتول موثر تیریمد بهبود : 12.2 ر. ه . صادرات و یداخل مصرف یبرا دیجد و

 که کارآمد و شفاف ،داریپا ،انیبن دانش یاستخراج  سکتور یک ایجاد : 12.3 ر. ه . خانوار درآمد شیافزا و غذا یمل تیامن

 . کند یبانیپشت ار افغانستان ریفراگ و ستردهگ توسعه

 .ثبات و تیامن بهبود و داریپا صلح جادیا با پایدار و فراگیر سازیصنعتی تسریع : 13 ر. ه

 و یشهر مهین ،یشهر رفق کاهش و زنان و جوانان یبرا ژهیو به ،یشهر اشتغال یهافرصت شیافزا با اقتصادی رشد هایکانون به افغانستان شهرهای دنکر تبدیل : 14 ر. ه

 . ییروستا

 و زنان هیعل خشونت به نپایا : 15 ر. ه
 فعال عوامل عنوان به زنان نقش شیافزا

 دولت صلح، ایجاد هایروند در رییتغ
 . بازار ایجاد و یساز

 ایجاد آجندای

 افغانستان بازار

 راهبردی اهداف

 

اجندای
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 اجندای
 ازیدتللس

 افغانسلان

 اهر میان نلایج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فساد با مبارزه مورد در تحرک تقویه : 5.1.1. ن.م.

 عامه سکتور مدیریت در حکومتداری بهترسازی : 5.1.2 ن.م.

 انکشافی های ژهپرو تطبیق و نظارت پالنگذاری، طرح، برای یی منطقه توسعه ادارات ایجاد با محلی حکومتداری سازی بهتر : 5.1.3 ن.م.

 استخدام شفاف های پروسیجر و سیستماتیک سازی ظرفیت و ها آموزش طریق از مسلکی ملکی خدمات ایجاد : 5.1.4 ن.م.

 جهانی حکومتداری در افغانستان سهمگیری تقویه : 5.1.5 ن.م.

 اطفال علیه خشونت و جنسی رآزا شکنجه، استثمار، به دادن پایان و اطفال کار مالحظه قابل کاهش یا محو : 5.1.6 ن.م.

 لیاتیما مدیریت و عواید آوری جمع سازی بهتر : .5.2.1 ن.م.

 مصارف جمع برای تدابیر اتخاذ : 5.2.2 ن.م.

 فساد با مبارزه دیدگاه از عامه مالیات اصالح جانبه همه استراتیژی تطبیق ادامه : 5.2.3 ن.م.

 معلمان رفیتظ سازی بهتر و مکاتب در جذب ازدیاد : 6.1 ن.م.

 افتاده دور ساحات در خصوصا   دختران و پسران برای متوازن و باکیفیت مکتب از قبل خدمات هتهی : 6.2 ن.م.

 دختران تعلیم برای خاص توجه با بزرگساالن برای آموزی سواد و مکاتب در شمولیت نرخ سازی بهتر : 6.3 ن.م.

 داخلی گان بیجاشده و کنندگان بازگشت اطفال و صخا های نیاز داری اطفال شمولیت تأممین : 6.4 ن.م.

 است ضعیف مکاتب جذب که ساحاتی در شاگردان جذب ازدیاد برای اسالمی تعلیمی مراکز تنظیم : 6.5 ن.م.

 مسلکی و تخنیکی تعلیمات و عالی تحصیالت به رسترسی سازی بهتر : 6.6 ن.م.

 پوهنتون استادان برای کشور داخل تعلیی های فرصت و ها پسکالرش طریق از عالی حصیالتت پرسونل و استادان های ظرفیت سازی بهتر : 6.7 ن.م.

 

 
 قریه های شورا طریق از خدمات بهترسازی با مردم و دولت بین رابطه ساختن عمیق و فقر کاهش : 7.1 ن.م.

 بشری قوای هب نیاز که کار ایجاد های برناه و اعی،اجتم حمایت مانند ابتکارات وسیله به فقر کاهش بر تکیه با محلی های شورا بسیج طریق از کاری بی کاهش : 7.2 ن.م.
 دارد

 ن.م. 7.3 : تشویق شورا های قریه برای سهمگیری در طرح ، تطبیق و نظارت خدمات اجتماعی ممانند صحت، تعلیم، و حمایت از سکتور کشاورزی محلی

 پالننگ یلیفام های متود پوشش توسعه و اطفال و زنان تغذیه وضعیت سازی بهتر : 10.1 ن.م.

 توبرکلوز و پ.لیو محو برای مؤثر های برنامه تطبیق و طرح : 10.2 ن.م.

 پولیو واکسیناسیون به دسترسی در ها چالش کاهش : 10.3 ن.م.

 دسترس از ساحتخارج در نشده گی رسیده آنها به که اطفالی گرفتن پوشش تحت : 10.4 ن.م.

 تناسل و توالد صحی خدمات به زنان دسترسی سازی بهتر : 10.5 ن.م.

 شهروندان همه برای بهداشتی های سهولت و برق آب، به دوامدار دسترسی سازی بهتر : 9.1 ن.م.

 شهروندان همه برای نت انتر و مخابرات ترانسپورت، به دسترسی سازی بهتر : 9.2 ن.م.

 قانونی اصالحات و یساز سیاست زیربناه، سلسله یساز عملی و تطبیق پالنگذاری، سازی بهتر : 9.3 ن.م.

 شده داده تخصیص زیربنا توسعه برای که مالیاتی منابع استعمال در  حسابدهی و شفافیت تأمین : 9.4 ن.م.

 ها زیربنا در گذاری سرمایه برای خصوصی سکتور تشویق و عامه و خصوصی های همکاری توسعه : 9.5 ن.م.

 

 8.1 ن.م..


