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ریزی دقیق کند و تغییر ساختاری اقتصادی در کشور برنامه در زمینۀاین است که « تدبیر و توسعه»تالش تیم 

و در عین حال به کاهش و در  های اقتصادی شودباعث افزایش قدرت مقاومت افغانستان در مقابل شوک

      نهایت محو اقتصاد غیرقانونی کمک نماید. 

 دکتور فرامرز تمنا                                                                   



 

Page 2 of 14 
 

 

 

 مطالبفهرست 

 

 3 .................................................................................................................... مقدمه

 4 ................................................................................... تیاولو یدارا یسکتورها( الف

 4 ............................................................................................................................... ................................... زراعت

 5 ......................................................................................................................... .................................. یعیطب منابع

 6 ......................................................................................................................... افغانستان کیژئواکونوم تیموقع

 8 ................ کنندهتیتقو و کنندهعیتسر عوامل: افغانستان در یقتصادا توسعه یاساس الزامات( ب

 8 .............................................................................................................................. ........................ ربناهایز توسعه

 9 ..................................................................................................................................... یخصوص سکتور توسعه

 10 ............................................................................................................................. ................ یبشر منابع توسعه

 11 .................................................................................................................................... ............ کمکها تیمؤثر

 11 .................................................................................................................................... ییمنطقه یهایهمکار

 13 ....................................................................................................... یانیپا سخن( ج

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Page 3 of 14 
 

 

 

 اهلل الرحمن الرحیمبسم

  مقدمه

اقتصادی در شمار -افغانستان یکی از معدود کشورهایی است که از نقطه نظر ویژگیهای ذاتی و وضعیت توسعه اجتماعی

بعد از جنگ؛ زراعتی؛  کمک گیرنده؛ کمتر توسعه یافته؛محاط به خشکه؛ از جمله، کشورهای چندین گروه از کشورها 

مؤثر توسعه  استراتیژیدر حال شهری شدن؛ دارای منابع طبیعی غنی؛ و همچنین دارای نرخ باالی بیکاری قرار دارد. یک 

این ویژگیها  برای افغانستان باید به چالشهای برخاسته از ویژگیهای فوق الذکر پاسخ دهد و از فرصتهای مرتبط با برخی از

موفق توسعه در ارتباط  استراتیژیمهمترین عنصر یک  حد اکثر استفاده را جهت حرکت به سوی خوداتکایی پایدار ببرد.

 و سپس استفاده از آن است.  نسبی کشورهای اقتصادی افغانستان و مزیت هایبا افغانستان تشخیص درست پتانسیل

، بیشتر پروژه محور و مبتنی بر الگوهای و آغاز حیات سیاسی کشور 2001ز سال پس امتأسفانه اجندای توسعه افغانستان  

بوده است که بیشتر در چارچوب کلی تئوریک و توسط متخصصین بین المللی توصیه شده است. روند یی کلی توسعه

الی  2017)( و همچنین چارچوب ملی صلح و انکشاف افغانستان 2013الی  2008توسعه ملی افغانستان ) استراتیژیتهیه 

المللی راجع به افغانستان بینهای عجوالنه برای کنفرانسهای زمانی بوده و در آمادگیهای ( هر دو تابع مهلت2021

از نیازها، چالشها و اولویتها یک تصویر کلی و بعضا تدوین شده است و به همین دلیل، تصویر ارائه شده در این اسناد 

همچنین حکومت افغانستان در چند سال گذشته در زمینه توجه به اجندای توسعه  باشد.میمبهم و بیش از حد تئوری زده 

( بیش از حد 2013الی  2008توسعه ملی افغانستان ) استراتیژیجهانی دچار افراط و تفریط شده است. به عنوان مثال، در 

توجه شده بود اما برخالف آن، در چارچوب ملی  استراتیژیبه عنوان مبنای تدوین  (MDGs) به اهداف توسعه هزاره

اشاره شده است و این درحالیست که اهداف  (SDGs)صلح و انکشاف افغانستان صرف یکبار به اهداف توسعه پایدار 

یدار نسبت به اهداف توسعه هزاره در یک چارچوب واقعبینانه تر، مشخص تر و جامع تر تدوین یافته و روند توسعه پا

 اهداف توسعه پایدار نیز در افغانستان تکمیل شده است. های ملی سازی شاخص

امنیتی، سیاسی و اقتصادی به اینسو به علت سه پروسه همزمان انتقال  2013متأسفانه روند رشد اقتصادی افغانستان از سال 

فیصد رسید.  1.3 به 2015 فیصد بود در سال 14در حدود  2012آسیب جدی دیده است. نرخ رشد اقتصادی که در سال 

هرچند در ظرف سه سال گذشته تالشهای خوبی برای افزایش نرخ رشد اقتصادی انجام شده و نرخ رشد اقتصادی به 

فیصد باقی مانده است. این در حالیست که نرخ رشد  3د اقتصادی کماکان زیر فیصد رسیده است، اما رش 2باالتر از 

باشد. میفیصد بوده و باالترین نرخ رشد در منطقه وسیع آسیای مرکزی و آسیای جنوبی  2.5نفوس افغانستان در حدود 
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فیصد  54به  1391 فیصد نفوس در سال 39کندی رشد اقتصادی، تعداد افراد زیر خط فقر از حدود  همچنین به علت

افزایش پیدا کند یی رسیده است. رشد اقتصادی افغانستان در ظرف پنج سال آینده باید به اندازه 1397نفوس در سال 

که پاسخگوی مقتضیات و نیازهای مرتبط با رشد نفوس و افزایش فقر و چالشهای مرتبط با این دو روند باشد و این کار 

 د و متنوع سازی فعالیتهای اقتصادی امکان پذیر است. صرف با تحول ساختاری در اقتصا

ساختار و تحوالت اقتصادی سالهای اخیر افغانستان به با مطالعه و بررسی دقیق و علمی« تدبیر و توسعه»تیم 

در دو دهه گذشته مبتنی بر واردات بوده و بیشتر شکل مصرفی را داشته  اًاقتصاد افغانستان تقریباین نتیجه رسیده است که 

در قسمت زیر بناهای اقتصادی و افزایش سطح تولید در داخل کشور که اساسات پیشرفت اقتصادی هر همچنین اشت. 

ی داشت رشد اقتصادی چشمگیر 2012های افغانستان تا سالاگرچه  کار چندانی صورت نگرفته است. نیز مملکت است

که بیشتر مبتنی بر مصرف نیروهای خارجی در افغانستان و تقاضای باالی این نیروها به اقالم مصرفی در داخل کشور 

اقتصادی که وابسته به حضور های م نیروهای خارجی از کشور قسمت زیادی از فعالیتیولی با خروج بخش عظ ،بود

تدبیر و »از دید تیم بدین منظور  .ه استاز فعالیت باز ماندبعضاً و نیروها در افغانستان بود با مشکل روبرو شده این 

 زیر استوار است:های شده بر مؤلفهریزیدستیابی به توسعۀ پایدار اقتصادی، مبتنی بر تمرکز برنامه« توسعه

 

 الف( سکتورهای دارای اولویت 

موقعیت  و منابع طبیعی، زراعتاز دید تیم تدبیر و توسعه پتانسیل اقتصادی افغانستان در سه عرصه عمده 

این سه عرصه تمرکز  تحول ساختاری اقتصادی افغانستان باید روی استراتیژیکشور نهفته است و  کونومیکیژئوا

در ایجاد اشتغال، درآمدزایی، کاهش مینقش مهتواند درست در این زمینه می استراتیژییک ما باورمندیم که نماید. 

 فقر و در کل رشد و توسعه اقتصادی کشور ایفا نماید. 

 

 زراعت: (1

فیصد از تولید ناخالص  30 از باشند. این سکتور بیشترمیفیصد نفوس کشور برای معیشت متکی به زراعت  70بیشتر از  

در وضعیت تولید ناخالص کشور دارد. در میسکتور زراعت تأثیر مهدهد و لذا عملکرد میداخلی افغانستان را تشکیل 

دهد. استفاده بهینه از این سکتور نه تنها میفیصد صادرات قانونی افغانستان را محصوالت زراعتی تشکیل  80حدود 

یق رشد شود بلکه یک منبع عمده برای اشتغال زایی و در آمدزایی از جمله از طرمیباعث امنیت غذایی در کشور 
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آبیاری مدرن، کمبود زیربناها، نبود سیستم جامع بازاریابی داخلی و خارجی های نبود سیستم باشد.میصادرات زراعتی 

و تأثیر آن بر سکتور زراعت، عدم میبرای محصوالت زراعتی، نبود یک رویکرد سیستماتیک به موضوع تغییرات اقلی

، و همچنین مهاجرت پیوند سیستماتیک اقتصادی بین شهرها و روستاهارشد تکنالوژی و تحقیقات زراعتی، و نبود 

 از موانع عمده رشد سکتور زراعت در سالهای اخیر بوده است.  رویۀ روستاییان به شهرهابی

تواند به یکی از عوامل رشد اقتصادی پایدار تبدیل شود که روی توسعه پایدار میالبته از دید ما، زراعت تنها زمانی 

از زراعت معیشتی به زراعت تولیدی و صادراتی حرکت کنیم ، کردن زراعتصنعتی با  ر زراعت کار نماییم وسکتو

 عیرشد صناو تمرکز ما در این عرصه باید روی افزایش میزان زمین زیر کشت، افزایش تولید و میزان بهره وری زراعتی، 

البته رشد زراعت و  افزایش دسترسی به بازار باشد. ک روی باغداری و مالداری واستراتیژیی، سرمایه گذاری زراعت

های مختلف و تجارب موفق کشورهای در حال انکشاف باید در چارچوب انکشاف اقتصاد روستایی با استفاده از مودل

یک رویکرد واحد پیگیری شود. باید با مشوره و مشارکت مردم در سطح روستاها به برنامه ریزی، طرح و اجرای 

 مرتبط با رشد اقتصاد روستایی پرداخت. های پروژه

 باشد: میمشخص ما جهت رشد سکتور زراعت حسب ذیل های برخی از مهمترین برنامه

سرمایه گذاری و تمرکز الزم روی تحقیقات و مطالعات زراعتی از طریق ایجاد مراکز تحقیقاتی، البراتوارها و  -

با هدف تشخیص چالشها و فرصتها و همچنین ارائه طرح  مختلف زراعتیهای تخصصی در عرصههای پوهنتون

 خالقانه در این سکتور در افغانستان؛ های ها و راه حل

استفاده از تکنولوژی نوین در چارچوب یک رویکرد منسجم  پایدار برای مکانیزه نمودن زراعت وهای تالش -

 و مطابق با شرایط محیطی کشور؛

 آبیاری قطره ای؛آبیاری نوین مثل های ترویج سیستم -

ک از جمله گندم و برنج با هدف استراتیژیمشخص جهت افزایش کشت محصوالت های طرح و اجرای پروژه -

 رسیدن به خودکفایی در این محصوالت؛ 

افزایش کشت محصوالت دارای ارزش باال از جمله زعفران و پسته و همچنین تمرکز روی کشت محصوالت  -

 جدید؛ 

های ها و اتحادیهها، کوپراتیفانجمن جهت خرید مستقیم محصوالت زراعتی ازمشخص های ایجاد چارچوب -

 ؛ دهاقین در سرتاسر کشور
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تر )تا پنجاه اعطای سبسایدی و ایجاد مکانیزمهای تشویقی به زارعین از طریق خرید گران -

به منظور حمایت از زراعت و تشویق زارعینی که به  ها توسط دولتمحصوالت آن و تضمین شدۀ فیصد(

شهرها مهاجر شده اند به بازگشت به روستاها. )مثال اگر ارزش محصول زارع مطابق به نرخ روز یکصد هزار 

کند؛ و البته به همان مبلغ میافغانی باشد، دولت این محصول را به مبلغ یکصد و پنجاه هزار افغانی خریداری 

 کند.(د هزار افغانی به بازار عرضه میاصلی یعنی یکص

های بدون و خصوصی از جمله تأسیس سردخانهمیبندی شده از طریق مشارکت عموهای صنفایجاد سردخانه -

های کوچک طبیعی با استفاده از تجارب سایر کشورها از جمله هندوستان، چین، و سبزخانه مصرف انرژی

 و غیره؛ فیلیپین، کوریا

بازارهای کوچک همچنین ایجاد های کوچک زراعتی و مالداری برای زنان روستا نشین و پروژه طرح و اجرای -

 برای بانوان؛ زراعتی معیاری

 خصوصی؛ -از طریق چارچوب مشارکت عمومی های بزرگ زراعتیتأسیس فارم -

ر برای سرعت های پروسس میوه خشک و تازه؛ ایجاد بنادر خشکه در نزدیکی میادین هوایی کشوایجاد فابریکه -

 ؛بسته بندی و پروسس محصوالت غذاییهای و احداث فابریکه دادن و معیاری ساختن پروسه صادرات

  احیای جنگالت کشور؛ رشد صنعت تولید گل؛ و ترویج و رشد معیاری گیاهان طبی؛ -

  ماهی و زنبورداری؛های فارم های بزرگ مالداری و همچنینایجاد فارم -

های کوچک و بزرگ به دهاقین با شرایط افغانستان به منظور ارائه خدمات مالی و قرضهتقویت بانک زراعتی  -

 ؛ سهل

 های غصب شده زراعتی.پس گیری زمینجهت وااتخاذ اقدامات جدی و مؤثر  -
 

 ( منابع طبیعی:2

ها در جهان تبدیل به اساس مطالعات صورت گرفته، افغانستان پتانسیل این را دارد که به یکی از مهمترین مراکز مینرال 

تواند چشم انداز خوب رشد اقتصادی، در آمدزایی و مینفت و گاز و لیتیوم های شود. منابع عظیم مس و آهن، حوزه

اشتغال زایی را برای افغانستان رقم بزند. به اساس برآوردها، با ایجاد محیط مناسب پالیسی و قانونگذاری و سرمایه 

به عواید  دالر یک و نیم بیلیونتواند تا بیش از می 2025مینرال ها و هایدروکربن ها تا سال  ک،استراتیژیگذاری 

 به میزان استفاده از این سکتور دید واقع بینانه داشته باشیم.  داخلی افغانستان کمک نماید. البته از لحاظ زمانی و مالی، باید
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ک و درازمدت به منابع استراتیژیده سال گذشته، فاقد یک دیدگاه ژمتأسفانه در هتیم تدبیر و توسعه باورمند است که 

طبیعی بوده ایم و تالشهای ما در زمینه قانونگذاری و پالیسی سازی در این زمینه، مقطعی و پراکنده بوده است. همچنین 

مؤثر بر رشد این  در مقاطعی دچار خوش بینی مفرط به پتانسیل درآمدزایی این سکتور شده ایم. در این مدت به عوامل

سکتور از جمله توسعه زیربناهای ترانسپورتی و انرژی و رشد صنایع استخراجی توجه کافی نشده است. روند اجرای 

بسیاری از قراردادهای بزرگ کند بوده و در برخی موارد به الزامات شفافیت مطابق با معیارهای مربوطه بین المللی توجه 

م شفافیت، نظارت و حسابدهی، ساالنه میلیون ها دالر از طریق استخراج غیرقانونی منابع، به علت عدنشده است. متأسفانه 

 رود. میتروریستی های از این سکتور به جیب قاچاق بران و در برخی موارد گروه

افغانستان یک سرمایه بزرگ اقتصادی برای کشور است که شامل چندین حوزه دریایی وسیع است که این  منابع آبی 

المللی فعالً حدود هفتاد درصد آب افغانستان از طریق یازده رودخانۀ بینباشد. مینسبی افغانستان های خود یکی از مزیت

استادان اقلیم شناس در دانشگاه تروندهایم کشور میالدی  2018در سال طبق تحقیقی که ریزد. به کشورهای همسایه می

المللی آب شیرین پنجاه میلیارد ب مطابق به نرخ بینساالنۀ این آ ، ارزشانددادهانجام  (منتشر شده در بی بی سیناروی )

ک و هدفمند، منابع آبی افغانستان استراتیژیهای ر صورت مدیریت درست و با سرمایه گذاریدالر تخمین شده است. د

رشد اقتصادی از جمله از طریق استفاده بهینه از آن در زمینه آبیاری و تولید انرژی درآمد و تواند به یک منبع عمده می

 استراتیژیتولید داخلی انرژی از منابع آبی، خورشیدی و بادی باید در چارچوب یک روی گذاری سرمایهتبدیل شود. 

بدون باورمند است که « تدبیر و توسعه»رهبری تیم سخگو به نیازهای سکتورهای انکشافی به پیش رود. منسجم و پا

 تولیدی و صنعتی سازی در بسیاری از سکتورها دشوار خواهد بود.  هایخودکفایی انرژی، دست یافتن به شاخص
 

  :موقعیت ژئواکونومیک افغانستان (3

نسبی افغانستان، موقعیت ژئواکونومیک کشور است. افغانستان برای قرنها به حیث گذرگاه  هاییکی از مهمترین مزیت

مسیرهای تجاری به هند، چین، شرق میانه و اروپا عمل نموده و اکنون نیز پتانسیل این را دارد که به کانون تجارت و 

تواند برخی از کوتاه ترین و به صرفه ترین میتبدیل شود. به اساس مطالعات اخیر، افغانستان یی و قارهیی ترانزیت منطقه

و ریلی و همچنین مسیرهای انتقال انرژی و فایبرنوری را در سطوح منطقه ای، بین یی جاده هوایی، ارتباطی هایراه

در سطح ملی، تکمیل این راه ها و مسیرها  اوال باورمند است که تدبیر و توسعهتیم  تأمین نماید.یی و بین قارهیی منطقه

تواند باعث ایجاد جهش کالن اقتصادی در داخل کشور شود و به عنوان عامل تسریع کننده رشد اقتصادی عمل کند. می

و همچنین از طریق افغانستان، زمینه رشد صادرات زراعتی، استخراج و صادرات منابع طبیعی یی تکمیل اتصال منطقه

با محوریت افغانستان که زمانی یی بزرگ منطقه هاینماید. بسیاری از پروژهمی کسب عواید قابل توجه ترانزیتی را فراهم



 

Page 8 of 14 
 

 

به مرحله مشخص اجرایی  ، باید هرچه زودتر از روی کاغذ بیرون شده وشدمیرویایی یاد  هایاز آنها به عنوان پروژه

به صورت در یکسال اول بعد از دستیابی به قدرت سیاسی در افغانستان،  این است که برسد. برنامۀ تیم تدبیر و توسعه

تاپی و کاسا های متأسفانه پروژه. را به مرحلۀ اجرایی برساند 1000مشخص دو پروژه بزرگ انتقال گاز تاپی و کاسا 

حد یک طرح و  تا کنون ازهای گذشته به خصوص حکومت وحدت ملی به دلیل سیاستهای غلط حکومت 1000

های کالن در صورتی که با مسوولیت و آینده نگری به این طرحولی ، موافقتنامه روی کاغذ فراتر نرفته است

های تیم تدبیر و توسعه تمامی پروژه ، تردیدی نیست که رشد اقتصادی افغانستان تسریع خواهد شد.اقتصادی نگاه شود

از طریق ابتکار راه تواند میهمچنین افغانستان کند. جامعه منتقل می «عینی»به زندگی  «ذهنی»اقتصادی را از فضای 

، در سطح ثانیاالجورد، بستر ایجاد یک سیستم منسجم ترانزیتی و ترانسپورتی در حوزه وسیع اوراسیا را فراهم نماید. 

تواند باعث کاهش میشور زیربنایی در داخل افغانستان به عنوان پل اتصال مناطق ماحول ک هایمنطقه ای، تکمیل خالء

شود که افغانستان خود یی ی و قارهیقابل توجه زمان و هزینه ترانزیت و در نتیجه گسترش تجارت در سطح کالن منطقه

متاسفانه حکومت گذشته با ی خواهد بود که از این روند سود قابل مالحظه اقتصادی را خواهد برد. یاز اولین کشورها

در داخل افغانستان بی توجه « دهلیز زمینی»به ایجاد  ،«دهلیز هوایی»اقتصادی کاذب از جمله های تکیه بر پروژه

توان از عدم بازاریابی هندوانه به عنوان مثال میبود که  یبوده است. در پی چنین سیاست اقتصادی غلط و ناکارآمد

 ذکر کرد. باب والیت فراه، حتی در داخل کشورجات و ترکاری)تربوز(، و سایر میوه

و فراتر از یی برای احیای موقعیت مرکزی ژئواکونومیک افغانستان در سطح منطقه سال گذشته، تالشهایی 18ر ظرف د

ای اقتصادی منطقه هایتوان در ایجاد دو چارچوب مهم کنفرانس همکاریمیآن صورت گرفته است که نماد آن را 

سرعت حرکت افغانستان در این مسیر کند بوده  متأسفانهراجع به افغانستان )رکا( و پروسه قلب آسیا مشاهده نمود. اما 

افغانستان یی اقتصادی منطقه هایاست که بخشی از آن ناشی از نبود یک دیدگاه واحد، منسجم و درازمدت به همکاری

یی افغانستان و گمراه سازی دونرها در دو چارچوب های منطقهو بخشی دیگر ناشی از دوگانگی سیاست باشدمیمحور 

ای نیاز منطقه هایهمکاری شدۀتجمیعو  جدید استراتیژیافغانستان به یک . «پروسۀ قلب آسیا»و « رکا»موازی 

یی عمل نماید. باید تالش صورت گیرد تا تحرک منطقهدارد که بتواند به عنوان نقشه راه تالشهای افغانستان در این زمینه 

محور حفظ و گسترش یابد و موضوعات ژئوپولتیک موجود در منطقه در افغانستانیی منطقه هایدر حمایت از پروژه

  مؤثر مدیریت شود. استراتیژیچارچوب یک 
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  کنندهتقویتکننده و تصادی در افغانستان: عوامل تسریعب( الزامات اساسی توسعه اق

استفاده کامل از پتانسیل اقتصادی در سه عرصه عمده فوق الذکر، به چند فاکتور مهم بستگی دارد که بدون توجه درست 

به آنها، رشد اقتصادی پایدار در افغانستان امکان پذیر نیست. این فاکتورها شامل توسعه زیربناها، توسعه سکتور 

افغانستان محور یی منطقه هایؤثریت کمکها و تقویت هرچه بیشتر همکاریخصوصی، توسعه منابع بشری، افزایش م

 باشد. می

 : توسعه زیربناها (1

باشد. زیربناهای توسعه نیافته یک مانع عمده میتوسعه زیربناها یک فاکتور کلیدی برای رشد اقتصادی در افغانستان 

به اساس مطالعات صورت گرفته و تجارب توسعه در باشد. میبرای رشد تولید در دو سکتور عمده زراعت و معادن 

عمده رشد زراعت و استخراج منابع طبیعی و  هایبسیاری از کشورها، ایجاد زیربناهای ترانسپورتی یکی از پیش شرط

باشد. لذا تکمیل نمودن زیربناهای ترانسپورتی در داخل افغانستان و همچنین بین میارزشی مربوطه  هایگسترش زنجیره

مدرن  هایساخت سیستم خواهد بود. «تدبیر و توسعه»تیم  هایافغانستان و کشورهای همسایه و منطقه در صدر اولویت

 هایزیرا همانطوریکه در باال ذکر شد، سیستم .آبیاری در افغانستان از دیگر اولویتهای ما در عرصه زیربناها خواهد بود

تولید در سکتور زراعت بوده است. ما کماکان به تالشها جهت توسعه آبیاری توسعه نیافته یکی از موانع جدی رشد 

چراکه این امر یکی  ؛زیربناهای آی.سی.تی که از دستاوردهای خوب در چند سال گذشته بوده است ادامه خواهیم داد

  باشد.میاز الزامات مهم توسعه اجتماعی و اقتصادی در افغانستان 

رشد و پایداری تولید در سکتورهای عمده از جمله  هاییکی از پیش شرط تکمیل شبکه سراسری برق افغانستان

های عمده صنعتی سازی در کشور است و ما به این مسأله توجه سکتورهای زراعت و معادن و همچنین یکی از فاکتور

  جدی خواهیم داشت.

ل ه مراکز پویای تولید اقتصادی و مکمِتوسعه زیربناهای شهری نیز یکی از اولویتهای عمده ما خواهد بود. شهرها باید ب

اقتصاد روستایی تبدیل شوند. برنامه ریزی شهری باید در چارچوب یک رویکرد درازمدت مبتنی بر استفاده درست از 

 منابع و امکانات شهری صورت گرفته و پاسخگوی نیازهای رفاهی و فراهم کننده خدمات معیاری شهری باشد. 

ریزی و توسعه پایدار شهرها از جمله در زمینه ایجاد در رابطه با برنامه )مثالً سینگاپور( هاباید از تجارب موفق کشور

در شهرهای اکولوژیک، بدون تخریب اکو سیستم، « تدبیر و توسعه»دولت شهرهای اکولوژیک استفاده به عمل آید. 

بازیافت  هایسبز شهری و سیستم هایپروژهامکانات استندرد زندگی از جمله مسکن مناسب، حمل و نقل پایدار، میتما
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از تجارب مربوط به ایجاد شهر الکترونیک و توسعه خدمات و  ما متعهد هستیم که باید . همچنینکندمیفراهم را 

 جهت افزایش سرعت و کیفیت خدمات شهری استفاده شود.  تسهیالت انترنتی و الکترونیکی

  توسعه سکتور خصوصی: (2

باشد میواقع موتور محرکه رشد اقتصادی  دهد، سکتور خصوصی درمیهمانطوریکه تجارب بسیاری از کشورها نشان 

زایی و ایجاد درآمد ایفا نماید. با توجه به کاهش کمکهای در سرمایه گذاری، تولید، اشتغال میتواند نقش مهمیچراکه 

افغانستان، سرمایه گذاری یی توسعه هایاز منابع عمده تمویل برنامه بین المللی برای افغانستان در سالهای پیش رو، یکی

اما توسعه سکتور خصوصی نیازمند یک محیط مناسب از جمله یک چارچوب حقوقی و  سکتور خصوصی خواهد بود.

با  باشد.مینهادی مناسب، بهبود دسترسی به زیربناهای اولیه انرژی و مخابراتی و همچنین دسترسی به قرضه و زمین 

حقوقی و نهادی، کمبود زیربناهای مورد  هایوجود برخی از تالشها و دستاوردهای خوب، متأسفانه هنوز نیز کاستی

متأسفانه  نیاز، مشکالت امنیتی در برخی از والیات و همچنین فساد مانع توسعه الزم سکتور خصوصی در کشور است.

موجود در عرصه توانمندسازی  هاینشده است و بسیاری از برنامه کشور در رشد اقتصادی توجه الزم نقش بانوانبه 

اقتصادی بانوان به شکل نمادین و پروژه محور اجرا شده و نتایج آن پایدار نبوده است. بانوان افغانستان در چند سال اخیر 

رشد اقتصادی در افغانستان  توانند به عنوان کارآفرینان موفق عمل نموده و بخشی ازمیخواهند و میثابت ساخته اند که 

باشند. باید به شرایط و نیازهای ویژه بانوان تجارت پیشه و کارآفرین از جمله دسترسی به آموزش، قرضه و بازار توجه 

 ما خواهد بود.  هایویژه صورت گیرد و این مطمئنا در صدر برنامه

فته است و شرکت هائی بنام خصوصی ده سال گذشته خصوصی سازی به شکل درست صورت نگرژتاسفانه در طی هم

مانند شرکت برق و یا بانک  .بوجود آمده اند که در واقع سرمایه آنها از بودجه چند وزارت محدود تامین شده است

و شرکت هوایی صافی  ملی افغان و غیره. همچنین برخی از تجارب ناموفق همچون کابل بانک، شرکت هوایی پامیر

ن زمینه شده است. وجود چالشهای امنیتی در برخی از والیات و همچنین نبود سیستم باعث کاهش عالقمندی در ای

گذاری در بخش حکومت از سرمایه عدم حمایتمناسب بیمه از موانع رشد سکتور خصوصی در کشور بوده است. 

ه و همچنین خصوصی باعث فرار سرمایه از کشور شده است. وضع تعرفه بر مواد خام که برای تولید وارد کشور شد

شود یکی از بزرگترین جفاهای حکومت افغانستان بر اخذ مالیه سنگین از محصوالتی که در داخل کشور تولید می

چنانچه در بخش حکومتداری نیز به تفصیل اشاره  ،برنامۀ تیم تدبیر وتوسعهاست. لذا سرمایه گذاری خصوصی بوده

 معافیت کامل مالیاتیشود و همچنین از تمامی مواد خام که برای تولید وارد کشور می گمرکی رفع محصولشد، 

فرار سرمایه، که مثال بارز آن را . باشد، میشودکه در داخل کشور تولید می برای تمام محصوالت اولیۀ زندگی افغانها
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از کم توجهی حکومت به بخش  توان در هرات و در نتیجه، فلج شدن شهرک صنعتی هرات دید، نمونۀ بارزیمی

رشد سکتور خصوصی  هایبنابراین، ایجاد چارچوب بهتر پالیسی و حقوقی و فراهم آوری زمینه است.خصوصی بوده

تدبیر گسترش دسترسی به خدمات مالی، بیمه و بازار از جمله اولویتهای تیم گذاران ملی، تأمین امنیت سرمایهاز جمله 

 در زمینه رشد سکتور خصوصی در کشور خواهد بود.  و توسعه
 

 توسعه منابع بشری: (3

اصلی اقتصاد همه کشورهاست و رشد سرمایه بشری یکی از فاکتورهای مهم در رسیدن به  هایمنابع بشری از ستون 

الزم برای رشد اقتصادی  هایها و تخصصباشد. ظرفیت یک کشور برای تأمین مهارتمیسطح باالی توسعه اقتصادی 

در پایداری رشد میو تولید در سکتورهای مختلف بستگی به کیفیت منابع بشری آن دارد. منابع بشری همچنین نقش مه

تواند یک مزیت میاقتصادی درتمام کشورها دارد. افغانستان دارای یک جمعیت جوان بوده و این به صورت بالقوه 

توان به خالء میاما منابع بشری در افغانستان با چندین چالش روبروست که از جمله  .اشدعمده اقتصادی برای افغانستان ب

ها بین عرضه نیروی کار و تقاضاهای بازار و همچنین کیفیت پایین و کمبود دسترسی به معارف برای تمام دختران مهارت

توسعه منابع بشری مؤثر و هدفمند نیاز داریم که پاسخگوی اهداف دیدگاه  استراتیژیو پسران اشاره نمود. ما به یک 

مشخص ما در این زمینه در بخش آموزش  هایطرح انکشافی و اولویتهای سکتورهای مختلف انکشافی ما باشد. برخی از

ای آموزشی باید بر اساس به این معنا که نهاده .یی استکه یکی از آنها پایان دادن به حکومتداری جزیره ارائه شده است

ها و میزان پذیرش محصلین را تنظیم کند. متاسفانه در حال حاضر به های دولتی و خصوصی، رشتهنیازهای تمامی بخش

تعداد زیادی از التحصیالن با بازار کار، دلیل عدم وجود نیاز سنجی و در نتیجه عدم تناسب رشته و تعداد فارغ

  .  تحصیلکردگان کشور بیکارند

 مؤثریت کمکها: (4

بین المللی وابسته است. هرچند حکومت  هایکه کماکان به میزان زیادی به کمکاست از جمله کشورهایی  افغانستان 

بین المللی رو  هایالمللی این را پذیرفته است که کمکافغانستان به اساس تعهدات متقابل صورت گرفته با شرکای بین

اما در هر صورت،  به کاهش بوده و افغانستان باید به شکل فزاینده به منابع داخلی و پتانسیل بشری خود متکی باشد

المللی نیاز خواهد داشت خود به کمکهای بینیی توسعه هایپیش رو برای تمویل بخشی از برنامه هایافغانستان در سال

هماهنگی مؤثر کمکها و افزایش فزاینده میزان کمکهای مستقیم باورمند است که  توسعهتدبیر و تیم و به همین دلیل، 

کشور باید در صدر اولویتهای کاری یی بین المللی به بودجه افغانستان و انطباق پذیری کامل آنها با اولویتهای توسعه
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لمللی با نیازها و اولویتهای ملی کم بین ا هایحکومت باشد. متأسفانه در سالهای گذشته، میزان انطباق پذیری کمک

 بوده و گزارش مصرف این نوع تعهدات مالی به شکل الزم به حکومت افغانستان ارائه نشده است.

افغانستان در عین زمان باید اصالحات تعهد شده از جمله در زمینه بهبود مدیریت مالی، متوازن ساختن  ما باور داریم که

ایش ظرفیت مصرف بودجه در سکتورهای مختلف را با سرعت و تعهد بیشتر به پیش و پاسخگو ساختن بودجه و افز

 ببرد. همچنین باید تالشها جهت افزایش عواید داخلی و افزایش سهم آن در تمویل بودجه ملی گسترش یابد. 

هماهنگی دونرها  متأسفانه در سالهای اخیر به موضوع مؤثریت کمکها دید تخنیکی وجود داشته و به همین دلیل مسئولیت

ما،  و پیشبرد همکاری انکشافی برخالف تجربه معمول در سایر کشورها، به وزارت مالیه سپرده شده است. از دید

انکشافی و جلب سرمایه گذاری سکتور خصوصی به عنوان عناصر مهم  هایهماهنگی دونرها، مدیریت همکاری

افغانستان و به عنوان یی دیپلماسی اقتصادی افغانستان در سالهای پیش رو باید در چارچوب دیدگاه درازمدت توسعه

  بخش جداناپذیر سیاست خارجی افغانستان تحت رهبری وزارت امورخارجه به پیش برده شود.

 

 :ییمنطقه هایهمکاری (5

اما  ؛ئواکونومیک افغانستان یک مزیت نسبی عمده برای کشور استژهمانطوریکه در باال توضیح داده شد، موقعیت 

با محوریت افغانستان امکان پذیر است. از یی منطقه هایاستفاده از این پتانسیل عظیم صرف از طریق گسترش همکاری

دوستان بین المللی تالشهایی را جهت ایجاد زمینه برای افغانستان جهت احیای به اینسو، حکومت افغانستان و  2001سال 

و شریک ساختن مزایای این موقعیت مرکزی در حمایت از تجارت و اتصال یی نقش کشور به حیث پل اتصال منطقه

 استراتیژیین از طریق ابتکارات مختلف از جمله تدواند. این کار، اگرچه به صورت ناقص، انجام دادهیی منطقه

 هایمختلف و مهمتر از همه ایجاد چارچوبیی منطقه هایای؛ کسب عضویت در سازماناقتصادی منطقه هایهمکاری

یی های منطقهما باور داریم که همکاریافغانستان محور یعنی رکا و پروسه قلب آسیا انجام شده است. یی همکاری منطقه

های اقتصادی میان کشورهای امنیت ملی کشور، ولی از طریق گسترش همکاریمحور باید به هدف تأمین افغانستان

جامعۀ امن »به هدف ایجاد یک « اقتصاد محور»منطقه با افغانستان صورت پذیرد. این یعنی ایجاد یک سیاست خارجی 

 در افغانستان و ماحول آن.« اقتصاد محور

مخصوصا در عرصه توسعه زیربناها که یک نیاز اساسی یی منطقهبزرگ های تواند برای پروژهمییی منطقههای مکاریه

از تجربه همگرایی اقتصادی باید افغانستان  برای رشد اقتصادی در افغانستان و منطقه است، فرصت و اعتبار ایجاد نماید.

 مربوطه بیاموزد.های در آسیای جنوب شرقی، هم از نقاط ضعف و هم از موفقیت
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  سخن پایانیج( 

نسبی کشور به صورت مؤثر و با تمرکز های هرچند افغانستان با چالشهای گوناگونی روبروست، اما در صورتیکه مزیت

تواند کشور را به سوی رشد اقتصادی سریع و پایدار سوق میروی عوامل تسریع کننده و تقویت کننده مدیریت شود، 

تواند به ایجاد محیط مساعد برای میتوانند همدیگر را نیز تقویت نمایند. توسعه زیربناها میدهد. عوامل تقویت کننده 

بزرگ های تواند زمینه تمویل پروژهمیو در مقابل، سرمایه گذاری سکتور خصوصی  کندرشد سکتور خصوصی کمک 

شها در هر دو عرصه توسعه زیربناها تواند باعث تقویت تالمییی منطقههای زیربنایی را فراهم نماید. همچنین همکاری

 و رشد سکتور خصوصی شود. 

باشد، میبا توجه به اینکه افغانستان یک کشور محاط به خشکه و جنگ زده بوده و درعین حال از نظر منابع طبیعی غنی 

ها و سال هنوز هم هزینه 18افغانستان با گذشت تواند در مقابل عملکردهای نادرست اقتصادی آسیب پذیر باشد. می

توان به زیربناها و نهادهای کمتر توسعه یافته اشاره نمود. اگر افغانستان میکند که از جمله میتبعات جنگ را تحمل 

محاط بودن های افغانستان محور را فراهم نماید باید هزینهیی تعمیق اتصال منطقه نتواند زمینه رشد تجارت و ترانزیت و

منابع طبیعی لزوما ناشی از دهد، ثروت میهمچنین همانطوریکه برخی از تحقیقات نشان  نیز تحمل نماید.به خشکه را 

ممکن در های افغانستان باید متوجه آسیب پذیریاز دید تیم تدبیر و توسعه، همیشه عامل تسریع رفاه اقتصادی نیست. 

یعی در آینده ناشی شود. بهبود حکومتداری در هر دو سطح تواند از استفاده نادرست از منابع طبمیاین زمینه باشد که 

از پتانسیل اقتصادی افغانستان دارد. میدر استفاده اعظمیملی و محلی و تشدید تالشهای مبارزه با فساد نیز نقش مه

 ؛شودمیرفع چالشهای امنیتی به شکل قابل توجهی باعث بهبود تالشهای توسعه در کشور اگرچه باالخره و مهمتر اینکه، 

المللی و سرمایه گذاران برای عدم سرمایه گذاری برای دوستان بینیی اما نا امنی در برخی از نقاط کشور نباید به بهانه

حمایت قاطع از بخش ال ذکر شد باید شامل توسعه افغانستان همانطوریکه در با استراتیژی در افغانستان تبدیل شود.

تغییر ساختاری اقتصادی و متنوع سازی فعالیتهای اقتصادی باشد که در این گذاری خارجی، خصوصی، جلب سرمایه

اهمیت خاصی ارزشی از های ک روی سکتورهای مولد از جمله زراعت و گسترش زنجیرهاستراتیژیزمینه تمرکز 

ریزی دقیق برنامهدر زمینه تغییر ساختاری اقتصادی در کشور این است که « تدبیر و توسعه»تیم  برخوردار است. تالش

و در عین حال به کاهش و در نهایت  اقتصادی شودهای باعث افزایش قدرت مقاومت افغانستان در مقابل شوککند و 

 محو اقتصاد غیرقانونی کمک نماید. 

 پایان


