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 پيام سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان
 
 یقانون اجازه دفاع مل 1229 بر طبق بخش (SIGAR)  افغانستانی بازسازین راپور سه ماهه سرمفتش خاص براين راپورسوميا
)NDAA( 2008 یسال مال (PL 110-181)  یسرمفتش خاص برابه عنوان  2008 یجوال 22 که در ینجانب از زمانيا.  باشدیم 

ف محول ي انجام وظای برایجاد روابط ضرورين سازمان و ايس ايش را معطوف به تاسي خویاد کردم، مساعي افغانستان سوگند یبازساز
 یت فعلي، وضعیتيت مامورين راپور، وضعيدر ا . افغانستان نمودمی بازسازیاالت متحده به سرمفتش خاص برايشده توسط کنگره ا

 .ح شده استي تشری آتیف در روزهاين وظاي ای افغانستان جهت اجرای بازسازی سرمفتش خاص برای پالن هاافغانستان و
 

ارم قرار ي را در اختیادي داشتم که معلومات زی و ملکی با رهبران ارشد نظامید نمودم و مباحثاتي از افغانستان بازد2008 من در سپتمبر
 ی انجام میات در کشورين عملي ا.ده استيچيار دشوار و پي بسیاتي افغانستان عملیافتم که بازسازين رهبران دريبا توجه به نظرات ا .دادند

ن موانع ي رفع ایمن برا .ده اند و همچنان شورش در آن وجود داردي سالها جنگ صدمه دی ندارد، مردم آن طی خاصیعيشود که منابع طب
همه شواهد  .وثريت منابع مالی اختصاص يافته به بازسازی افغانستان يقين حاصل شودو م  مستقل یه نمودم تا از حسابدهي تهیژيک ستراتي

نشان می دهند که سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان بايد کارمندان بسيار ماهری برای انجام اين ماموريت در اختيار داشته باشد و ما 
 .در حال دستيابی به اين هدف هستيم

 
ت موثر بوده ي استخدام کارمندان در سازمان و آغاز ماموری برای ضروریص منابع مالي کنگره در تخصیاعضاخاصتًا مباحثات ما با 

 .ديز رفع خواهند گردين موانع نين دارم که ايقي من ی افغانستان حل نشده است ولی بازسازی سرمفتش خاص برای از مسائل مالیبرخ .است
س شده و ما اکنون ي تاسNDAA  قانون 1229 افغانستان بر اساس ماده ی بازسازیراسرمفتش خاص ب .من از مساعدت کنگره متشکرم

 .مي دهی ها را انجام میابي ها و    ارزیزي ها، ممیش ها، بازرسيتفت
 

اه به ن ري افغانستان بتواند در ای بازسازیدوارم که سرمفتش خاص براياالت متحده است و من امي از اهداف مهم ایکي افغانستان یبازساز
 ..ديملت افغانستان مساعدت نما

 
 2008 اکتوبر 30خيبا احترام، تار

 
 
 
 
 

   فيلدزآرنولد
  )متقاعد (USMC،  ارشدجنرال

  افغانستانی بازسازیسر مفتش خاص برا
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 خالصه اجرائيوی

  
 I   1   2008 اکتوبر  30امريکا، راپور به کنگره |دفتر سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان 

  صه اجرائيویخال
  

 کليات
 

به  . مليارد دالر منابع مالی به مساعدت های بشری و بازسازی در افغانستان اختصاص داده است32 حدود 2001اياالت متحده از سال 
فتيش کنگره امريکا برای نظارت مستقل و ت .مليارد دالر به بازسازی افغانستان اختصاص داده است  25.3عالوه، جامعه بين المللی نيز 

 1229را بر طبق ماده   (SIGAR)و تحقيق در مورد نحوه مصرف اين منابع مالی، دفتر سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان  
جنرال  .تبديل به قانون گرديد  2008جنوری  28ايجاد نمود که در تاريخ (PL 110-181)  2008قانون اجازه دفاع ملی در سال مالی 

به عنوان  2008جون  12از نيروهای بحری امريکا توسط رئيس جمهوری جورج دابليو بوش در تاريخ  )عدمتقا(ارشد آرنولد فيلدز 
 .به عنوان اولين رئيس اين سازمان سوگند ياد کرد 2008جوالی  22سرمفتش تعيين گرديد و وی در تاريخ 

 
 منابع مالی سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان

 
مليون دالر برای تامين مصارف خود در سال  20ش خاص برای بازسازی افغانستان اجازه داد که مبلغ  به سرمفت PL 110-181قانون 
از صندوق نيروهای امنيت ملی افغانستان برداشت کند، ولی اين منابع مالی هرگز در اختيار سرمفتش خاص برای بازسازی  2008

 مليون دالر در سپتمبر 2 خاص برای بازسازی افغانستان بشمول مبلغ منابع مالی اختصاص يافته به سرمفتش .افغانستان قرار نگرفت
 مليون دالر بر طبق قانون امنيت، مساعدت به فجايع و دوام دادن 9کنگره همچنان مبلغ  .بود 2008اکتوبر  1 مليون دالر در 5و  2008

تصديق  2008سپتمبر  30ن مبلغ را در تاريخ به سرمفتش خاص اختصاص داد که رئيس جمهوری پرداخت اي 2009به تامين منابع مالی
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان با استفاده از اين منابع مالی استخدام کارمندان و تامين تجهيزات و ضروريات الجستيکی  .نمود

در  )SIGIR(زی عراق سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان همچنان به توافقاتی با سرمفتش خاص برای بازسا .خود را آغاز نمود
اين قرارداد نوعی قرارداد موقت بوده  .زمينه تامين موقت بودجه، قراردادها و ساير منابع مالی ضروری به صورت دو طرفه دست يافت

و استقالل سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان را به خطر نمی اندازد و بر طبق ضروريات تعيين شده از طرف کنگره نيز می 
 .باشد

 
 اجراات اولی سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان

 
 :سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان از زمان تاسيس در فعاليتهای زيادی بشمول موارد ذيل حضور داشته است

 
 مشورت با اعضای کنگره برای يقين حاصل کردن از درک مقاصد آنان،  •

 
  در بازسازی افغانستان جلسه با مشارکت کنندگان عمده  60برگزاری بيش از  •

 
برگزاری جلساتی با رهبران ارشد سازمان ملل متحد در نيويورک در مورد نقش سازمان های بين المللی در بازسازی  •

 افغانستان 
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در مونس، برونسام و کابل برای اطالع از نظرات آنان در  NATO)(مشورت با رهبران ارشد پيمان آتالنتيک شمالی  •
 رد ثبات و آزادی در افغانستان مو

 
مالقات با قوماندانان جنگی مهم برای اطالع از ديدگاه آنان نسبت به وضعيت امنيتی نسبت به اولويت های انکشافی در  •

 افغانستان 
 

  مالقات با تيم های بازسازی واليتی در افغانستان برای درک موانع امنيتی، فرهنگی و مالی پيش روی آنان •
 

 ايط برای حضور در افغانستان تعيين شر •
 

  2008جوالی  22نفر از   21به  1افزايش تعداد کارمندان سازمان از  •
 

 طرح ستراتيژيک
 

وسعت ماموريت سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان بر اساس اين اجراات مشخص است؛ انکشاف افغانستان موضوعی 
ی شود که منابع طبيعی خاصی ندارد، مردم آن طی سالها جنگ صدمه   اين عمليات در کشوری انجام م .دشوار و پيچيده است

اياالت متحده يکی از اعضای پيمان آتالنتيک شمالی است و مسئوليت برخی از  .ديده اند و همچنان شورش در آن وجود دارد
ی مقابله با اين پيچيدگی ها سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان برا .به عهده داشته است  2003جوانب بازسازی را از سال 

که يک رهنمای مستقل و واقعی برای حسابدهی و يقين حاصل کردن  )نشان داده شده 1در شکل (يک طرح ستراتيژيک تهيه نمود 
به اين روش، سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان به تهيه  .از استفاده درست از منابع بازسازی افغانستان محسوب می شود

 .ژی بازسازی جامع و موثر برای بازسازی افغانستان مساعدت خواهد نموديک ستراتي
 

 طرح ستراتيژيک سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان: 1شکل 
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 نتايج قابل ارائه

 
 :راپورهای اولی بر چهار مسئله مهم تمرکز دارند

 
 يک لست جامع از منابع مالی اختصاص يافته به بازسازی توسط امريکا . 1

 
 نحوه تصويب پرداخت منابع مالی بازسازی  .2

 
 وضعيت اجراات بازسازی  .3

 
 شواهد حاکی از اتالف منابع مالی، تقلب، سوء استفاده و فساد اداری  .4

 
 :تحقيقات، تفتيش ها و مميزی های کليه اجراات بازسازی، خاصتًا پروگرام ها و اجراات ذيل را بررسی می کنند

 
 اجرای قرارداد  •

 
 ر امنيتی انکشاف سکتو •

 
 انکشاف زيربنايی  •

 
 تامين تجهيزات نظامی  •

 
 پروگرام های ترينينگ  •

 
 مبارزه با موادمخدر  •

 
 اصالح سيستم قضايی  •

 
  (CERP(پروگرام پاسخ اضطراری قوماندان  •

 
  مساعدت های اضطراری غذايی بشری •

 
 ی بازسازی افغانستان و ساير روشها پروگرام ها و عوارض شناسايی شده از طريق تيليفون تماس فوری سرمفتش خاص برا •

 
 .نيز به صورت اونالين قابل  دسترسی هستند http://www.sigar.milنتايج تحقيقات و مميزی های نشر شده و در ادرس انترنيتی
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 وضعيت کوتاه مدت
 

زندگی و کار کارمندان سرمفتش خاص به افغانستان اعزام گرديد تا امکانات   2008يک تيم عمليات و ارزيابی اولی در نومبر
 .در افغانستان تاسيس خواهد گرديد  2009يک قوماندانی عملياتی تا جنوری .برای بازسازی افغانستان را فراهم کند

 
به علت کمبود منابع مالی در حال حاضر، سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان قادر به رسيدن به تکميل ظرفيت عملياتی خود 

کارمند برای اجرای ماموريت سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان  90 .نخواهد بود  2009چهارم سال مالی تا ربع 
 .ماهه در افغانستان مستقر خواهند شد  13نفر در دوره های   32نفر در دفتر واشنگتن و   58ضرورت دارد که از اين تعداد،

 .ای وضعيت متغير عملياتی خود را تامين خواهد نمودسرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان منابع ضروری بر
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 کليات ستراتيژيک سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان
 

 دستور کنگره
 

امريکا بيشترين  .را تعهد نموده است  2001مليارد دالر مساعدت بشری به افغانستان از سال  32اياالت متحده پرداخت حدود
مملکت ديگر،  60مليارد دالر پرداخت شده توسط   25اين مبلغ به عالوه  .نستان نموده استمساعدت را به اجراات بازسازی افغا

کنگره امريکا برای نظارت،  .مليارد دالر می رساند  57مجموع سرمايه گذاری بين المللی برای بازسازی افغانستان را به بيش از 
لهذا، سرمفتش خاص  .را ايجاد نمود(SIGAR) ازی افغانستان بازرسی و تفتيش مستقل اين منابع مالی، سرمفتش خاص برای بازس

برای بازسازی افغانستان مسئول نظارت بر حسابدهی و موثريت منابع مالی مصرف شده برای بازسازی افغانستان است تا از 
د مخدر و کشت خشخاش موثريت اين منابع مالی در تامين امنيت داخلی و خارجی، ديموکراسی، مبارزه با تروريزم، قاچاقبری موا

 .يقين حاصل شود
 

اختيارات گسترده سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان سبب موثريت نظارت آن بر اعطاات هيئت قدرت های تحقيق کننده و 
 .درحال ايفای نقش بطور مستقل و مجموعه که به عنوان يک ابزار قوی و الزامی در کليات  اجراات بازسازی افغانستان می گردد

 
 ماموريت سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان

 
ماموريت سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان، ايجاد و حفظ يک سيستم مستقل و متمرکز نظارتی برای يقين حاصل کردن از 

و سوء استفاده اين دفتر از تقلب، اتالف منابع مالی  .مصرف درست و موثر منابع مالی اختصاص يافته به بازسازی افغانستان است
در پروگرام های بازسازی که با منابع مالی دولت امريکا اجرا می شوند جلوگيری می کند، اجراات تحقيقاتی مستقل برای يقين 
حاصل کردن از استفاده موثر از منابع مالی اختصاص يافته به بازسازی افغانستان را انجام می دهد و به تهيه يک ستراتيژی جامع 

 .لمللی برای بازسازی افغانستان مساعدت می نمايدو موثر بين ا
 

ساخت يا بازسازی زيربناهای فزيکی "، بازسازی افغانستان بشمول کليه فعاليت های مربوط به PL 110-181بر طبق قانون
 ".نستان استافغانستان، تاسيس يا تاسيس دوباره سازمانهای سياسی و اجتماعی افغانستان و ارائه کاال يا خدمات به مردم افغا

 :سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان، بر فعاليتهای بازسازی بشمول موارد ذيل نظارت می کند
 

 حمايت از پروگرام های تجهيز و ترينينگ نيروهای امنيت ملی افغانستان •
 

 حمايت از نيروهای امنيتی بين المللی  •
 

 حمايت از اجراات مبارزه با موادمخدر  •
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 ايت از اصالح و ايجاد ظرفيت در سکتور عدليه حم •

 
  )شبکه برق، آب و سيستم های آبياری، انرژی و غيره(پروژه های زيربنايی فزيکی  •

 
 اجرای پروژه ها و پروگرام های اشتغال محلی  •

 
 پروگرام های اعمار و اصالح سرک ها  •

 
 پروژه های اعمار و بازسازی مکتب، کلينيک و شفاخانه  •

 
 ازمانی و هماهنگی اولیانکشاف س

 
 ساختار پالن گذاری شده سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان

 
 30تا تاريخ  .آغاز گرديد 2008می   29تاسيس دفتر سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان با تعيين سرمفتش در تاريخ 

در قسمت ذيل ترسيمه ساختار پالن  .ام شده بودندکارمند قراردادی در دفتر واشنگتن استخد 13کارمند دولتی و  8 ،2008اکتوبر 
 .گذاری شده برای دفتر سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان ارائه شده است

  

  
  جدول سازمانی سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان : 2شکل 
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 اجراات تامين منابع مالی سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان
 

مليون دالر برای تامين مصارف خود در  20رمفتش خاص برای بازسازی افغانستان اجازه داد که مبلغ به س PL 110-181قانون 
از صندوق نيروهای امنيت ملی افغانستان برداشت کند، ولی اين منابع مالی هرگز در اختيار سرمفتش خاص برای  2008سال 

 2009تا سپتمبر  2008جون   30اضافی تصويب شده در منابع مالی اولی و منابع مالی  .بازسازی افغانستان قرار نگرفت
مليون دالر بر  9کنگره امريکا همچنان  . به آن اضافه گرديد2008اکتوبر  1مليون دالر نيز در  5مليون دالر بود که  2مجموعًا 

   2009بق قانون مصوبه ط) 2008سپتمبر،   30( طبق قانون تامين امنيت، مساعدت به فجايع و دوام دادن به تامين منابع مالی 
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان استخدام کارمندان و تامين  .به سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان اختصاص داد

سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان همچنان به توافقاتی با  .امکانات و ضروريات الجستيکی را با اين منابع مالی آغاز نمود
در زمينه تامين موقت بودجه، منابع بشری، قراردادها و ساير منابع مالی (SIGIR)برای بازسازی عراق سرمفتش خاص 

 .ضروری به صورت دو طرفه دست يافت
 
 

 هماهنگی اولی
 

 :سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان از زمان تاسيس، در فعاليتهای زيادی بشمول موارد ذيل حضور داشته است
 

 کنگره برای يقين حاصل کردن از درک مقاصد آنان، مشورت با اعضای  •
 

  :مشاوره و برگزاری جلسه با •
 

o   سازمان پيمان آتالنتيک شمالی(NATO):   جنرال بانتز جی کرادوک، قوماندان ارشد نيروهای متحد اروپا
(SACEUR)  و معاونSACEUR )مونس، بلژيک(  

 
o نيروهای بين (افغانستان و آيساف  -نيروهای اياالت متحده جنرال ديويد دی ماک کيرنان، قوماندان : افغانستان

 )المللی کمک به امنيت
 
o کای ايده، نماينده خاص سازمان ملل متحد در افغانستان: سازمان ملل متحد 
 
o  رهبران ارشد سازمان پيمان آتالنتيک شمالی در برونسام و کابل 
 
o  ساير رهبران ارشد وزارت دفاع(DoD) و وزارت امورخارجه  (DoS)  بشمول اداره انکشاف بين المللی

 و دفتر مواد مخدر بين المللی و اعمال قانون  (USAID)اياالت متحده 
 
o  جنرال  فرنک اچ کيرنی، معاون قوماندان عمليات خاص امريکا 
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o ريکا، جنرال جان آر آلن، معاون قوماندان و جنرال جی دابليو هود، رئيس کارمندان قوماندانی مرکزی ام
 همراه با ساير کارمندان ارشد مراکز 

 
o  ساير سرمفتشان مسئول در بازسازی افغانستان بشمول دفتر حسابدهی دولتی دولت جمهوری اسالمی

افغانستان، سرمفتش خاص وزارت دفاع امريکا، سرمفتش خاص وزارت امورخارجه امريکا، سرمفتش خاص 
 اداره انکشاف بين المللی اياالت متحده 

 
قات با تيم بازسازی واليتی هالند در واليت اروزگان و تيم بازسازی واليتی واليت پکتيا بشمول جلساتی با واليان و مال •

وزرا، رهبران و اعضای تيم های بازسازی واليتی و بازرسی از پروژه های محلی بشمول شفاخانه، سربازخانه پوليس 
نيتی، فرهنگی و مالی پيش روی تيم بازسازی واليتی به هدف از اين جلسات، مشخص نمودن موانع ام .و سرک ها

  .عنوان ميکانيزم اصلی مساعی بازسازی بوده است
 

 تعيين شرايط حضور در افغانستان بشمول تهيه قراردادها حمايتی  •
 

 ، بشمول امکانات تدارکتی، ترانسپورت و ساير امکانات 2008جوالی  22نفر از  21به  1انکشاف سازمان از  •
 

يابی اولی مساعی سازمان های مختلف امريکايی نشان می دهد که با وجود کارهای مهمی که انجام شده، حسابدهی دقيق تر ارز
 .منابع اختصاص يافته به بازسازی افغانستان ضرورت دارد

 
 

 فرصتها
 

 :دفتر سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان اجراات ذيل را انجام خواهد داد
 

 کنگره برای اجرای مکمل همه کارها و ماموريتهای سرمفتش خاص برای  PL 110-181ز قانون حداکثر استفاده ا •
 .بازسازی افغانستان

 
ارزيابی درسهای آموخته شده از تجارب موسسات نظارتی موجود با توجه خاص با اجراات سرمفتش خاص وزارت  •

 اياالت متحده و راپورهای تهيه شده توسط دولت دفاع امريکا، وزارت امورخارجه امريکا و اداره انکشاف بين المللی
 .جمهوری اسالمی افغانستان

 
شناسايی منابع مختلف مالی و پيگيری مصارف اجراات بازسازی افغانستان برای ارزيابی محل و زمان اختصاص  •

  .منابع، مقصد و نتيجه آنها
  
  
  
  
  
  
  
 

 
 
 
 
 



 کليات ستراتيژيک سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان
 

  
 I   9   2008 اکتوبر   30 راپور به کنگره امريکا،|دفتر سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان 

 
 موانع

 
 : را تصديق می نمايدسرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان موارد ذيل

 
اين کار در مملکتی انجام می شود که منابع طبيعی خاصی ندارد  .انکشاف افغانستان موضوعی بسيار دشوار و پيچيده است •

ساير موانع پيش روی، فرهنگ قبيله ای، سابقه سلطه  .و مردم آن در معرض سالها جنگ و شورش قرار داشته اند
 .رحدات ناامن هستندبيگانگان، نرخ بيسوادی زياد و س

 
، ائتالف سازمان پيمان آتالنتيک شمالی فعال بوده و به پروسس بازسازی مساعدت نموده است، ولی با 2003از سال  •

عدم  .توجه به تغييرات امنيتی و سياسی افغانستان مانعی در پيش روی تهيه يک ستراتيژی منسجم محسوب می شود
  .بب پراکندگی مسئوليت و حسابدهی می شودوجود خطوط شفاف کنترول و قوماندانی س

 
عاملی که بر سه اصل  .موفقيت اجراات بازسازی بستگی به امن بودن محيط، حکومتداری موثر، و انکشاف اقتصادی دارد •

   انکشاف تاثير دارد کشت غيرقانونی کوکنار که سبب ايجاد يک قوه نامتعادل کننده در افغانستان و خارج از سرحدات آن
 .گردد استمی 

 
 پروسس ها، اولويت ها و کنترول های سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان

 
 سطح ستراتيژيک سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان

 
تمرکز اولی طرح ستراتيژيک سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان بر ارزيابی معلومات موجود، تحقيقات و تفتيش های انجام 

اولويت بندی منابع و اختصاص منابع مالی بر اساس تحليل و ارزيابی معلومات جمع آوری شده  .مانها استشده توسط ساير ساز
از معلومات جمع آوری شده  .توسط تيم های تفتيش، بازرسی و تحقيق سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان انجام می شود

 .ستفاده می شودبرای ارائه نتايج، ارزيابی ها و توصيه ها در زمان مناسب ا
  

 
 طرح ستراتيژيک سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان : 3شکل 
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 پروسس ها

 
اين راپور اولی مکمل نمی باشد ولی راپورهای آينده، معلومات جامع تری را ارائه نموده و تحليل های آنها بر اساس نتايج بدست 

دفتر سرمفتش خاص برای  . مصرف منابع مالی امريکا خواهد بودآمده توسط مفتشان و بازرسان اعزام شده برای بررسی نحوه
 .بازسازی افغانستان مقاصد اين منابع مالی را بررسی کرده و وضعيت آنها را راپوردهی خواهند کرد

 
ها، اين تفتيش ها بشمول محدوده وسيعی از اجراات بازسازی بشمول مبارزه با مواد مخدر، اصالح سيستم عدليه، انکشاف زيربنا

امنيت، مصارف پروگرام پاسخ اضطراری قوماندان، ترنينگ سازمانی افغانها، مساعدت غذايی اضطراری، تامين تجهيزات 
نتايج اين تفتيش ها در ويب سايت سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان  .نظامی، اجرای قرارداد و مسائل آينده خواهند بود

 .نشر خواهد گرديد
 
 

 رمفتش خاص برای بازسازی افغانستاناولويت های اولی س
 

  .مالقات با رهبران و کارمندان کنگره برای درک مقاصد کنگره: مشورت با اعضای کنگره
 در حال اجرا: وضعيت

 
 .ارزيابی وضعيت فعلی مساعی بازسازی ازنزديک: بازديد از افغانستان و سازمان پيمان آتالنتيک شمالی

 مکمل: وضعيت
 

 .ايجاد روابط کاری با سازمان ها و موسسات مربوط: کنندگان عمدهمالقات با مشارکت 
 در حال اجرا: وضعيت

 
 .بحث در مورد نقش سازمان های بين المللی در بازسازی افغانستان: مالقات با رهبران ارشد سازمان ملل متحد

 مکمل: وضعيت
 

  .يت و اولويت های انکشافینظارت بر نحوه ايجاد تعادل ميان امن: مالقات با قوماندان جنگی اصلی
 مکمل: وضعيت

 
 .درک موانع امنيتی، فرهنگی و مالی در سطح تکتيکی: مالقات با تيم های بازسازی واليتی در افغانستان

  بازديد پيش بينی شده تيم های بازسازی واليتی 26از  2تکميل : وضعيت
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که قرار است توسط معاون وزير گوردون انگلند و معاون : کايامر امورخارجه وزارت-دفاع وزارت مشترک اعالن هيته از تيحما

 .وزير جان نگروپونته برای اعالن تاسيس سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان و اعالن حمايت هر دو وزارتخانه امضا گردد
 اجرا حال در: تيوضع

 
اکتوبر  1اسيس دفاتر برای دستيابی به ظرفيت مکمل عملياتی تا تامين کارمندان و ت: یاتيعمل دفاتر جاديا وی سازمان انکشاف
2009. 
 اجرا حال در: تيوضع

 
برای آماده سازی مسير پيش روی سرمفتش خاص برای  2008اعزام يک تيم اولی در نومبر : افغانستان در حضور طيشرا نييتع

  .2009بازسازی افغانستان در بلند مدت قبل از جنوری 
 اجرا حال در: تيوضع

 
تعيين کارمندان و تجهيزات عملياتی مورد : کايامر امورخارجه وزارت و دفاع وزارت کنگره، به ضرورت مورد منابعی راپورده

 .ضرورت  برای ادامه ودوام پاسخ مناسب و به موقع برای کارمندان وعمليات در واشنگتن و افغانستان
 اجرا حال در: تيوضع

 
همه کارمندان سرمفتش خاص برای : افغانستانی بازسازی برا خاص سرمفتش ديجد رمندانکای برا نگيترن پروگرامی اجرا

بازسازيافغانستان در يک پروگرام ترنينگ جامع شرکت می کنند تا از درک پاراميترهای عملياتی سرمفتش خاص برای بازسازی 
 .افغانستان توسط آنان يقين حاصل شود

اجرا حال در: تيوضع
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 فغانستاناجراات بازسازی ا
 

 چوکات فعلی تامين منابع مالی توسط امريکا
 

مساعدت های فعلی امريکا به افغانستان بر اساس مساعدت های خارجی و آخرين بودجه تصويب شده توسط کنگره برای سال 
 :انجام می شود و با اهداف ذيل هدايت می شود  2008مالی 

 
 صلح و امنيت  •

 
 حکومتداری عادالنه و ديموکراتيک  •

 
 سرمايه گذاری برروی مردم  •

 
 انکشاف اقتصادی  •

 
 مساعدت بشری  •

 
ايجاد يک مملکت ديموکراتيک با حکومت جوابده که به ضروريات مردم پاسخ می دهد، فقر گسترده را تقليل     "اين چوکات از 

 .ارائه شده است  E ضميمه  ترسيمه جزئيات اين چوکات در1"می دهد و در سيستم بين المللی موثرانه عمل کند حمايت می کند
 

در قسمت ذيل، منابع مالی اختصاص يافته توسط امريکا به اجراات بازسازی افغانستان و مطابقت آنها با چوکات پروگرام  1جدول 
 .هر پروگرام بر اساس منابع مالی و اهداف آن لست شده است .مساعدت بين المللی را تشريح می کند

 
 )بر حسب مليون(ساس سال مالی پروگرام و منابع مالی بر ا

 اهداف ها پروگرام
ی مال سال

2001 
 یاصل

ی مال سال
2002 
 یاصل

ی مال سال
2003 
 یاصل

ی مال سال
2004 
 یاصل

ی مال سال
 یاصل 2005

ی مال سال
 یاصل 2006

ی مال سال
 یاضاف 2007

ی مال سال
 یاضاف 2008

ی مال سال
 2008 مهين

 یاضاف
 $ 2,272.00 $ 1,574.16 $ 7,786.09 $ 2,408.66 $ 3,082.71 $ 1,074.6 $ 390.98 $ 186.54 - تيامن و صلح تيامن

 / یموکراسيد
 یدارتحکوم

 و عادالنهی حکومتدار
 $ 218.00 $ 366.00 $ 148.00 $ 109.81 $ 243.72 $ 262.18 $ 96.94 $ 109.55 - کيموکراتيد

ی برروی گذار هيسرما یبازساز
 $ 254.00 $ 723.40 $ 650.00 $ 706.35 $ 1,239.85 $ 854.74 $ 295.50 $ 124.11 - یاقتصاد انکشاف و مردم

  ‐ $ 10.40 $ 46.00 $ 159.92 $ 186.90 $ 183.46 $ 166.53 $ 489.66 $ 192.15 یبشر مساعدت رهيغ/یبشر
 از تيحما

 / پروگرام
 اتيعمل

 پروگرام همه از تيحما
 $ 166.20 $ 317.40 $ 88.70 $ 142.42 $ 142.84 $ 203.02 $ 36.14 $ 160.49 $ 0.38 ها

  
  1جدول 

   
  2008بودجه تصديق شده توسط کنگره در سال  .چوکات مساعدت خارجی، وزارت داخله 1
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 اسناد رهنمای اجراات بازسازی افغانستان
 

توافقنامه بن، قانون حمايت از آزادی : عالوه بر چوکات وزارت داخله، چهار سند اصلی رهنمای اجراات بازسازی افغانستان هستند
اين اسناد، چوکات ستراتيژی جامع بازسازی  .، توافقنامه افغانستان و ستراتيژی انکشاف ملی افغانستان)2002(افغانستان 

 .افغانستان را تعيين کرده و سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان از آنها برای ارزيابی موثريت ستراتيژی استفاده می کند
 

 توافقنامه ُبن
 
 ، آغاز پروسس بازسازی سياسی افغانستان بشمول تهيه قانون اساسی جديد و برگزاری 2001نتيجه کنفرانس بن در اواخر سال  

بر  (AIA)اداره موقت افغانستان  2.انتخابات ديموکراتيک به عنوان بخشی از توافقات انجام شده ميان گروههای سياسی افغانستان بود
 .ن توافقنامه تاسيس شد که تا به عنوان نماينده افغانستان در روابط خارجی، سازمان ملل متحد و سازمان های بين المللی عمل کنداساس اي

 جلسه لويه جرگه اضطراری ظرف مدت شش ماه برگزار شود TA)(در توافقنامه بن همچنان توافق شد که برای ايجاد يک دولت انتقالی 
ل از برگزاری يک انتخاب آزاد و عادالنه به مدت حداکثر دو سال پس از جلسه اضطراری لويه جرگه را به عهده تا رهبری افغانستان قب

 )نيروهای بين المللی کمک به امنيت( آيساف .منحل گردد (TA)با ايجاد دولت انتقالی   (AIA)همچنان توافق شد که اداره موقت   .بگيرد
پس از تاسيس دولت انتقالی، يک جلسه لويه جرگه  .بات در حين تاسيس دولت انتقالی تاسيس شدنيز برای يقين حاصل کردن از صلح و ث

در تاريخ 3 .تصويب نمود 2004جنوری  26برای تصويب قانون اساسی جديد تشکيل شد که اين شورا قانون اساسی جديد را در تاريخ 
توافقنامه بن يکی از اولين گامها به سوی  . افغانستان انتخاب گرديدنيز، آقای حامد کرزی به عنوان اولين رئيس جمهور 2004دسمبر  7

 4.استقالل افغانستان بود
 

مارچ  28را در تاريخ  )هييت معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان(سازمان ملل متحد برای اجرای بهتر توافقنامه بن، يوناما 
ماموريت اين هيئت،  .، مساعدتی و بازسازی سازمان ملل متحد استاين هيئت مسئول هدايت اجراات بشری .تاسيس نمود 2002

ايجاد صلح و ثبات در افغانستان با هدايت اجراات جامعه بين المللی و دولت جمهوری اسالمی افغانستان برای بازسازی مملکت و 
برای  )تحد برای افغانستانهيئت معاونت سازمان ملل م( ماموريت يوناما 5.تقويت اصول صلح و ديموکراسی زيربنايی بود

  .مساعدت به اجرای توافقنامه افغانستان و ستراتيژی انکشاف ملی افغانستان به صورت ساالنه بررسی می شود
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
دفتر (ی امريکا به اهدافش قرار دارندبا وجود پيشرفتهای انجام شده، امنيت و ساير موانع همچنان پيش روی دستياب: بازسازی افغانستان.) 2005( دفتر حسابدهی دولتی 2

  .از دفتر رئيس جمهور افغانستان 2008اکتوبر  7دريافت شده در تاريخ  .قانون اساسی جمهوری اسالمی افغانستان. .)2004(دفتر رئيس جمهور افغانستان  3  دفتر نشريه دولت امريکا: دفتر واشنگتن ) 05-742(حسابدهی دولتی، نشريه نمبر
 http://president.gov.af/english/constitution.mspx :ويب سايت

اکتوبر  7ه در تاريخ  دريافت شد.)هييت معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان(کليات يوناما .()2002)(هييت معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان(يوناما  5  .[http://www.ag-afghanistan.de/files/petersberg.htm]متن توافقنامه بن در  4
  htm.overview/about/org.afg-unama.www://http :ويب سايت  .)هييت معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان(از ويب سايت يوناما  2008
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از سال  )هييت معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان( يوناما .ستراتيژی انکشافی و ستراتيژی ملی مبارزه با مواد مخدر
 .به مسائلی از قبيل برگزاری انتخاب عمومی، مساعدت بشری، بازگشت مهاجرين و انکشاف مکاتب مساعدت نموده است 2002

 
 2002قانون حمايت از آزادی افغانستان 

 
را تصويب  (AFSA)  2002انون حمايت از آزادی افغانستان يا ق  P.L. 107-327، کنگره امريکا قانون 2002در دسمبر 

قانون حمايت از  . اين قانون امکان ارائه مساعدت های اقتصادی، ديموکراتيک و نظامی به افغانستان را افزايش می دهد6.نمود
 حمايت از آزادی افغانستان قانون  .آزادی افغانستان همچنان به دستيابی به اهداف تعيين شده در توافقنامه بن مساعدت می کند

(AFSA)  مجموعًا اهداف دولت امريکا در افغانستان برای تبديل اين مملکت به مملکتی ديموکراتيک، عاری از تروريزم و
قاچاقبری و توليد مواد مخدر و مملکتی که بتواند صلح با همسايگان و امنيت داخلی و خارجی خود را تامين کند را مشخص     

راات امريکا برای حمايت از اين اهداف در جهت ايجاد سازمان های امنيتی ملی، ارائه مساعدت های بشری و اج .می کند
 .بازسازی و تقويت حکومتداری مرکزی در واليات افغانستان هستند

 
 توافقنامه افغانستان

 
 .مليارد دالر رسيد 2.8 به )صاریمساعدت های خارجی و وامهای انح(، مجموع مساعدت های انکشافی بين المللی 2005در سال 

سازمان بين المللی در کنفرانس لندن در مورد افغانستان شرکت کردند و توافقنامه افغانستان  11کشور و  64، 2006در جنوری 
نامه گام اين توافق .اين توافقنامه به عنوان تعهد سياسی جامعه بين المللی به بازسازی افغانستان محسوب می شود .7را امضا نمودند

اين توافقنامه چوکات همکاری بين المللی با افغانستان  .بعدی در پروسس بازسازی افغانستان بعد از توافقنامه بن محسوب می شود
 هدف اين توافقنامه، خودکفايی افغانستان و همکاری جامعه بين المللی برای ايجاد شرايط 8.در پنج سال آينده را مشخص می کند

: سه اصل مهم و وابسته به يکديگر توسط توافقنامه مشخص گرديد .شاف اقتصادی و اجتماعی افغانستان بودايده آل جهت انک
يکی ديگر از موانع مهم شناسايی شده،  .، انکشاف اقتصادی و اجتماعی)حاکميت قانون و حقوق بشر(امنيت، حکومتداری 

بين المللی را متعهد به اختصاص منابع مالی بيشتر به بودجه اين توافقنامه جامعه  .ضرورت نابود کردن صنعت مواد مخدر است
، صندوق وجه امانت )ARTF(اصلی و ساير سيستم های بودجوی دولت افغانستان مانند صندوق وجه امانت بازسازی افغانستان 

ن اجازه می دهد مسئوليت اين کار به دولت افغانستا .نظم و قانون افغانستان و صندوق وجه امانت مبارزه با مواد مخدر می کند
 .بيشتری را در بازسازی مملکت به عهده بگيرد

 
برای اصل امنيت، شرايط تکميل پروگرام ترنينگ اردوی ملی  .هر کدام از اصول مشخص شده در توافقنامه حاوی اهداف خاصی هستند

  .تعيين شد  2010نفر تا سال  70000و رساندن تعداد عساکر به افغانستان 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
6 

 [http://www.govtrack.us/congress/billtext.xpd?bill=s107-2712]متن قانون حمايت از آزادی افغانستان 
7 

 .اين راپور مراجعه کنيد Gمعاهده افغانستان در ضميمه  4برای مشاهده لست مکمل شرکت کنندگام به ضميمه 
8 

  [http://www.nato.int/isaf/docu/epub/pdf/afghanistan_compact.pdf]متن توافقنامه افغانستان در 
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 9.نفر بوده است 60000مجموعًا  2008وزارت امورخارجه امريکا راپور داد که تعداد عساکر اردوی ملی افغانستان تا جون  
موظف به نظارت بر همه موارد نقض حقوق بشر  (AIHRC) برای اصل حکومتداری، کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان 

وزارت امورخارجه امريکا راپور داد که امريکا برای تقويت حکومتداری محلی و انکشاف اجتماعی به تاسيس کميسيون  .دگردي
 اصل انکشاف اقتصادی و اجتماعی بر تکميل سرک حلقوی که 10.مساعدت نموده است (AIHRC) مستقل حقوق بشر افغانستان 

 های بزرگ بشمول کابل، قندهار و هرات را به يکديگر متصل می کند تا از اطراف کوههای افغانستان عبور کرده و ولسوالی
را تا جون  )مايل 444(کيلومتر از اين سرک  715به گفته وزارت امورخارجه امريکا، امريکا حدود  .تاکيد دارد 2008پايان سال 

از منابع مالی امريکا برای حمايت از توافقنامه  اينها مثالهايی از پروژه ها و اجراات مختلف با استفاده 11.تکميل نموده است 2008
 .افغانستان و مساعی بازسازی هستند

 
 )ANDS(ستراتيژی انکشاف ملی افغانستان 

 
ستراتيژی انکشاف ملی افغانستان که توسط  .آخرين پالن اضافه شده به توافقنامه افغانستان، ستراتيژی انکشاف ملی افغانستان است

 اين پالن حاوی 12.است "پالن انکشاف افغانستان"امضا گرديد   2008اپريل  21 کرزی در رئيس جمهوری آقای حامد
اين سند توسط دولت افغانستان و بر  .ستراتيژيهای برای بهبودبخشی امنيت، حکومتداری، انکشاف اقتصادی و تقليل فقر می باشد

اين سند همچنان ستراتيژی تقليل فقر در  .تهيه گرديده استاساس اهداف انکشاف هزاره سازمان ملل متحد و توافقنامه افغانستان 
و اهداف مربوط به سه  2020 ستراتيژی انکشاف ملی افغانستان، چشم انداز افغانستان در سال 13.افغانستان محسوب می گردد

 .را مشخص می کند 2013-2008اصل تعيين شده در توافقنامه افغانستان در سالهای 
 

 در کنفرانس بين المللی که برای مساعدت به افغانستان در پاريس برگزار 2008ی انکشاف ملی افغانستان را در جون افغانستان، ستراتيژ
در اين سند همچنان بودجه ضروری برای اجرای ستراتيژی انکشاف ملی افغانستان به مدت پنج  .شده بود به جامعه بين المللی ارائه نمود

قرار است اين منابع مالی از اعطاات بين المللی و بودجه ملی افغانستان  . دالر مشخص گرديده استمليارد 50سال، مجموعًا به مبلغ 
  14.مليارد دالر از اين مبلغ مستقيمًا توسط افغانستان تامين گردد  6.8قرار است حدود  .تامين گردد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 .لی برای حمايت از افغانستانکنفرانس بين المل: خالصه مساعدتهای امريکا .)2008(دفتر سخنگو 9

  ويب سايت .از ويب سايت وزارت امورخارجه امريکا 2008اکتوبر  8دريافت شده در تاريخ 
 http://www.state.gov/r/pa/prs/ ps/2008/jun/105847.htm  10 از ويب سايت وزارت  2008اکتوبر  8افت شده در تاريخ دري. کنفرانس بين المللی برای حمايت از افغانستان: خالصه مساعدتهای امريکا.)2008( .دفتر سخنگو

 http://www.state.gov/r/pa/prs/ ps/2008/jun/105847.htm: ويب سايت .امورخارجه امريکا
ز ويب سايت وزارت ا 2008اکتوبر  8دريافت شده در تاريخ  .کنفرانس بين المللی برای حمايت از افغانستان: خالصه مساعدتهای امريکا) 2008( .دفتر سخنگو 11

 http://www.state.gov/r/pa/prs/ ps/2008/jun/105847.htm :ويب سايت .امورخارجه امريکا
-http://www.diplomatie.gouv.fr/en/countryاز  2008اکتوبر  8دريافت شده در تاريخ  .(.n.d) .وزير امورخارجه و روابط اروپايی فرانسه12

files_156/afghanistan_498/international-conference-in-support-of-afghanistan-paris-12th-june-2008_6366/index.html 
جزوات ستراتيژی تقليل فقر، اسناد سياسی هستند که بر اساس معلومات ارائه شده توسط صندوق بين المللی پول و بانک جهانی توسط کشورهايی که عوايد آنها کم است  13

د، سياستها و پروگرامهای ساختمانی و اجتماعی و پروگرامهای يک کشور در سالهای آينده برای انکشاف اقتصادی و تقليل فقر و همچنان جذب اين اسنا .تهيه می گردد
  .سرمايه گذاری خارجی را تشريح می کنند

  استمتن خالصه اجرائيوی ستراتيژی انکشاف ملی افغانستان، متن مکمل اين ستراتيژی در آدرس ذيل موجود  14
: http://www.embas-syofafghanistan.org/documents/resume_ANDS.pdf  
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در ستراتيژی انکشاف ملی افغانستان اخطار داده شده که بدون بهبودبخشی موثريت اعطاات، رسيدن به اهداف آن امکان پذير    
 .دجه ملی افغانستان را نيز تشريح می کنداين سند يک ستراتيژی بشمول توزيع بخش عمده ای از اعطاات از طريق بو .نمی باشد

         "تاثير بيشتر با مصارف کمتر"بر اساس ستراتيژی انکشاف ملی افغانستان، توزيع اعطاات از طريق دولت مرکزی سبب 
د  بانک جهانی اعالن کرده است که اجازه دادن به دولت مرکزی برای توزيع اين منابع مالی همچنان سبب بهبو15.می گردد

در اين راپور همچنان ذکر شده که بانک جهانی  .مشروعيت دولت و ايجاد ارتباط ميان دولت افغانستان و زندگی مردم می گردد
 16.در مورد موانع پيش روی دولت افغانستان برای توزيع موثر اين منابع مالی بحث خواهد نمود

 
در اين کنفرانس،  .ن المللی در کنفرانس پاريس شرکت نمودندسازمان بي 10مملکت و  66، نمايندگان 2008جون  12در تاريخ 

کشورها و سازمانهای اعطا  .مليارد دالر را به بازسازی افغانستان اختصاص دهند 21اعطا کننده توافق کردند که بيش از  20
د تا از اتالف آنها جلوگيری کننده همچنان توافق کردند که اين منابع را با هماهنگی بيشتری نسبت به سالهای گذشته ارائه کنن

مليارد دالر ضروری  50مليارد دالر در دو سال آينده را تعهد نموده است که بيش از يک پنجم از  10.2 امريکا پرداخت 17.شود
 1.3(ساير اعطا کنندگان عمده بشمول بانک انکشافی آسيايی  .برای اجرای ستراتيژی انکشاف ملی افغانستان را تشکيل می دهد

 در اين 18.هستند )مليون دالر 770اتحاديه اروپا ( و )مليارد دالر 1.2بريتانيا (، )مليارد دالر 1.1بانک جهانی (، )ارد دالرملي
اولويت دادن به تقويت سازمانها و انکشاف اقتصادی، خاصتًا در سکتور "کنفرانس اعالن شد که جامعه بين المللی متعهد به 

 19.بيشتر و موثرتری ارائه را خواهد نمودو اعطاات  "زراعت و انرژی است
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
 
 
 
 

متن خالصه اجرائيوی ستراتيژی انکشاف ملی افغانستان، قابل دسترسی در  15
http://www.embassyofafghanistan.org/documents/resume_ANDS.pdf  

  .مليارد دالر اضافی به افغانستان را تعهد نمودند 21ان بين المللی، پرداخت اعطا کنندگ (جون 13، )2008 جون ، 13 (.اندرسون، جان وارد 16
-http://www.washingtonpost.com/wpدريافت شده از واشنگتن پست 

dyn/content/article/2008/06/12/AR2008061200269_pf.html  
-http://unama-afg.org/_latestnews/2008/Parisمتن اعالميه کنفرانس بين المللی حمايت از افغانستان قابل دسترسی در  17

con-Declaration-june12.pdf  
  www.worldbank.orgدريافت شده از  .بهبودبخشی موثريت اعطاات به افغانستان) 2008 می 30( .بانک جهانی 18
-http://unama-afg.org/_latestnews/2008/Parisمتن اعالميه کنفرانس بين المللی حمايت از افغانستان قابل دسترسی در  19

con-Declaration-june12.pdf
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 2008-2001کليات منابع مالی بازسازی افغانستان 

 
 معيارهای موثريت

 
همانطور که در قانون بودجه ذکر شده، نظر کنگره يکی از معيارهای اصلی سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان برای يقين 

 . منابع می باشدحاصل کردن از استفاده درست از
 

به عالوه، دفتر سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان برای انجام مسئوليت های نظارتی خود معيارهايی را برای سه اصل 
 :مشخص خواهد کرد (ANDS)انکشافی تعيين شده در توافقنامه افغانستان و ستراتيژی انکشاف ملی افغانستان 

 
 امنيت  .1

 
 قتصاد و حقوق بشر حکومتداری، حاکميت قانون، ا .2

 
 انکشاف اقتصادی و اجتماعی  .3

 
ستراتيژی انکشاف ملی افغانستان، اهداف و اولويت های انکشافی برای تعيين مقدار پيشرفت در بخشهای زيربنايی اصلی افغانستان 

 عنوان امضا  اعضای جامعه بين المللی به.اين سه اصل، اصول بازسازی افغانستان را تشکيل می دهند .را مشخص می کند
 .کنندگان ستراتيژی انکشاف ملی افغانستان و توافقنامه افغانستان، متعهد به حمايت از اهداف تعيين شده گرديده اند

 
سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان از معيارهای موثريت تعيين شده در توافقنامه افغانستان و ستراتيژی انکشاف ملی 

 2001وفقيت منابع اختصاص داده شده به پروژه های بازسازی، پروگرام ها و اجراات از سال مالی افغانستان برای تعيين مقدار م
 .استفاده می نمايد 2008تا سال مالی 
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 معيارهای داخلی سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان
 

 مميزی
 

مشکوک، تعداد مميزی ها، توصيه های ارائه شده در مميزی ها و تعداد دالرهای امريکايی بازگردانده شده، تعداد پرداختهای 
 .اجراات صورت گرفته برای رفع عوارض يافت شده

 
 تفتيش ها و تيليفون تماس فوری

 
تعداد اتهامات بررسی شده، ميمزی های ارجاع شده، بازرسی های انجام شده، بازرسی های ارجاع شده، ارزيابی های انجام شده و 

 . اجراات صورت گرفته برای رفع عوارض يافت شدهتعداد
 

 تحقيقات
 

تعداد تحقيقات انجام شده، تحقيقات مختومه يا ارجاع شده، تحقيقات در دست انجام، بازداشتها، اتهامات، محکوميتها و دستورات 
  .محاکم برای بازگرداندن اموال

 
 ساير

 
 افغانستان، دفعات مراجعه به وب سايت سرمفتش خاص برای تعداد درخواستهای راپوردهی سرمفتش خاص برای بازسازی
 .بازسازی افغانستان و ساير درخواستها برای دريافت معلومات
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 2008-2001کليات منابع مالی بازسازی افغانستان 
 

تا  2001وسط اعطا کنندگان بين المللی از سال ترسيمه ذيل، منابع مالی عمده اختصاص يافته به مساعی بازسازی افغانستان ت
اعطاات نشان داده شده بشمول منابع مالی ارائه شده توسط سازمانها و کشورهای عمده بشمول سازمان  .را نشان می دهد 2009

 .ملل متحد، بانک جهانی، کميسيون اروپا، بانک انکشافی آسيايی و ساير موسسات می باشد
 

  2008سپتمبر   30تا ) بر حسب مليون(ی کليات عمومی منابع مال
 

 کشورها ريسا توسط افته ياختصاص کايامر توسط افته ياختصاص

 به دالر ارديمل 31.8 مبلغ پرداخت تعهد با کايامر متحده االتيا
. است افغانستان به کننده مساعدت نيبزرگتر افغانستانی بازساز
 متحده االتيای لالمل نيب انکشاف اداره بشمولی مختلفی ها سازمان

(USAID)، و زراعت وزارت دفاع، وزارت امورخارجه، وزارت 
. دارند حضور افغانستان در کايامر ندهينما عنوان به تجارت وزارت

 اعماری برا دالر ونيمل 329.7 مبلغ پرداخت همچنان کايامر
 .است نموده تعهد را سفارتخانه

 ريسا توسط 2001 سال از زين دالر ونيمل  25.297 مبلغ پرداخت
 ن،يچ کانادا، ل،يبراز م،يبلج ش،ياتر ا،يآسترال بشمول کشورها
 فرانسه، فنلند، ا،يستونيا مصر، دنمارک، چک،ی جمهور ا،يکروش
 رلند،يآ ران،يا هندوستان، ،یهنگر ونان، ي،یجهان صندوق آلمان،

 مالتا، لوگزامبورگ، ت،يکو ،یجنوبی ايکور قزاقستان، جاپان، ا،يتاليا
 قطر، پرتگال، پولند، پاکستان، عمان، ،ینارو د،يجد النديز د،هالن

 ا،يهسپان ا،يسلواک ،یسعود عربستان ه،يروس فيفدراتی جمهور
ی کشورها ريسا و تناميو انگلستان، ه،يترک وان،يتا س،يسو دن،يسو

 .ديگرد تعهديی اروپا
ی سالها دری عموم نيقوان اساس بر افته ياختصاص بودجه زانيم
  یمال

P.L.107‐20 :2001-192.5  دالر ونيمل  
P.L. 107.17 :2002 – 1070.35 دالر ونيمل  
P.L. 108‐7، P.L. 108‐11 :2003- 986.09  دالر ونيمل  

P.L. 108‐106 :2004-2578.0  دالر ونيمل  
P.L. 108‐287, P.L. 109‐13 :2005-4896.0  دالر ونيمل  

P.L. 109‐102، P.L. 109‐148، P.L. 109‐234 :2006- 
  دالر ونيمل  3527.6

P.L. 109‐289، P.L. 110‐28، P.L. 110‐92 :2007 
P.L. 110‐116، P.L. 110‐137، P.L. 110‐149 :2007- 

  دالر ونيمل  8718.8
P.L. 110‐161، P.L. 110‐252 :9-2008-5981.46 دالر ونيمل 

 طرف از وام و اعطاات عنوان به شده تعهدی مال منابع مجموع
ی بازساز امانت وجه صندوق بهی الملل نيب انکنندگ مساعدت
 57.149 مبلغ به کهی مال منابع عالوه به ،)یجهان بانک (افغانستان

ی م پرداخت افغانستانی اسالمی جمهور دولت به مًايمستق دالر ونيمل
 .گردد

 
 2جدول 
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 نييتع اهداف وی مال سال اساس بر افغانستانی بازسازی مساع به تهاف ياختصاصی مال منابع بری بعد صفحات در شده ارائهی ها مهيترس و جداول
 دفاع وزارت متحده، االتيای الملل نيب انکشاف اداره عهده بهی مال منابع نيا نيتام تيمسئول .هستند متمرکز امورخارجه وزارت توسط شده
 ،یدار خزانه ترانسپورت، ،یداخل هيعدل ،یبشر وی صح خدمات کا،يامر زراعت وزارت و باشدی م کايامر امورخارجه وزارت و کايامر

 منابع اختصاص نحوه ل،يذ جداول .اند داشته افغانستانی بازسازی مساع بهی موثری ها مساعدت زينی عموم خدمات تيريمد و انيوالی شورا
 .دهدی م نشان را  2008 تا  2001یمال سال نيبی مال

 
ی دالرها ازی اصل لست ک يعنوان به را افغانستانی ها پروگرامی مال منابع جدول افغانستان،ی بازسازی برا خاص سرمفتش دفتر

 مساعدت چوکات در شده نييتع اهداف اساس بر ها پروگرام .است نموده هيته سال هر در شده پرداخت و شده تعهد افته، ياختصاص
 :است ليذ حيتشر به اهداف نيا .اند شده لستی ارجخ مساعدت چوکات اهداف اساس بر ها پروگرام ) E مهيضم (اند شده مرتبی خارج

 
  تيامن و صلح •

 
  کيموکراتيد و عادالنهی حکومتدار •

 
  مردمی برروی گذار هيسرما •

 
 ی اقتصاد انکشاف •

 
 ی بشر مساعدت •

 
ی بازساز وگرامپر عنوان به ها پروگرام نيا لهذا، .اند شدهی زير طرح هدف ک ياز شيب نيتامی برا ها پروگرام نيا ازی اديز تعداد

 در .گرفت نظر در اهداف نيا هيکل جهت در توانی م را است سرک ساخت آنها مقصد کهيی ها پروگرام مثال،ی برا .شوندی م محسوب
 .اند شده لست "یبازسازی ها پروگرام" عنوان با ها پروگرام ،یموارد نيچن

 
 نيق يجهت افغانستانی بازسازی برا خاص سرمفتشی ليحلت اصول عنوان به ليذی ها مهيترس و جداول در شده ارائه معلومات
ی ها پروگرامی اجرا و مصرف نحوه و کايامر دولت توسط افته ياختصاصی مال منابع از مکمل لست ک يجاديا از کردن حاصل
 اختصاصی لما منابع هيکل درست مصرف از تا گرددی می بررس زين اجراات نيا تيوضع .است شده گرفته نظر در آنها به مربوط

ی سازمان نيبی مال منابعی بررس گروه توسط جداول نيا معلومات .شود حاصل نيق يافغانستانی بازساز به کايامر دولت توسط افتهي
 20.است دهيگرد ارائه افغانستان

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 

اداره روابط آسيای جنوبی ( بشمول مديران مالی وزارت امورخارجه امريکا گروه بررسی منابع مالی بين سازمانی افغانستان توسط شورای امنيت ملی مديريت شده و 20
، اداره انکشاف بين المللی اياالت متحده، سرمفتش خاص اداره انکشاف بين )و مرکزی، دفتر مواد مخدر بين المللی و اعمال قانون، دفتر روابط خارجی، سرمفتش خاص

مفتش خاص وزارت دفاع امريکا، خزانه داری، انجنيرهای اردوی امريکا، وزارت زراعت امريکا، دفتر مميزی وزارت المللی اياالت متحده، وزارت دفاع امريکا، سر
 .دفاع امريکا و سازمان مقابله با مواد مخدر امريکا می باشد
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)بر حسب مليون(جدول منابع مالی پروگرام های افغانستان   
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 4شکل 
 

 .را تشکيل می دهند 2001همانطور که در قسمت فوق نشان داده شده، مساعدت های بشری بيشترين فيصد اعطاات در سال مالی 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 5شکل 
 

 . مربوط به چوکات مساعدت خارجی افزايش چشمگيری داشت، مجموع منابع مالی خاصتًا منابع مالی2002در سال مالی 

  پروگراماهدافاساسبرافغانستانیمالمنابع
2001ی مال سالی اصل بودجه

تيامن و صلح  
 
 

کيموکراتيد و عادالنهی حکومتدار  
 
 

 و مردمی برروی گذار هيسرما
یاقتصاد انکشاف  

 
یبشر مساعدت  

 
 

پروگرام از تيحما  

تيامن و صلح  
 
 

کيموکراتيد و عادالنه یحکومتدار  
 
 

 و مردمی برروی گذار هيسرما
یاقتصاد انکشاف  

 
یبشر مساعدت  

 
 

پروگرام از تيحما  

  پروگراماهدافاساسبرافغانستانیمالمنابع
 2002ی مال سالی اصل بودجه

  دالر ونيمل 192.5: مجموع

  دالر ونيمل  1070.4:مجموع
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 6شکل 
 

در اين دوره، مساعی مربوط به انکشاف اقتصادی و  .، منابع مالی مربوط به اهداف صلح و امنيت بيشتر شد2003در سال مالی 
 .سرمايه گذاری برروی مردم نيز افزايش يافت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 7شکل 
 

، منابع مالی همه پروگرام ها غير از پروگرام های مساعدت بشری که در اين دوره ثابت بود، چند برابر 2004در سال مالی 
  .گرديدند

تيامن و صلح  
 
 

کيموکراتيد و عادالنهی ارحکومتد  
 
 

 و مردمی برروی گذار هيسرما
یاقتصاد انکشاف  

 
یبشر مساعدت  

 
 

پروگرام از تيحما  

تيامن و صلح  
 

 و عادالنهی حکومتدار
کيموکراتيد  

 
 و مردمی برروی گذار هيسرما

یاقتصاد انکشاف  
 

یبشر مساعدت  
 

پروگرام از تيحما  

 پروگراماهدافاساسبرافغانستانیمالمنابع
2003ی مال سالی اصل بودجه

  پروگراماهدافاساسبرافغانستانیمالمنابع
 2004ی مال سالی اصل بودجه

  دالر ونيمل 986.1: مجموع

  دالر ونيمل  2578:مجموع
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 8شکل 
 

 اقنصادی بيشتر شد ولی منابع مالی ، منابع مالی پروگرام های امنيت، سرمايه گذاری برروی مردم و انکشاف2005در سال مالی 
 .ساير پروگرام ها ثابت ماند

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 9شکل 
 

 .، منابع مالی همه پروگرام ها کمتر شد و بيشتر منابع مالی به صلح و امنيت اختصاص يافت2006در سال مالی 
  

تيامن و صلح  
 
 

 و عادالنهی حکومتدار
کيموکراتيد  

 
 و مردمی برروی گذار هيسرما

یاقتصاد انکشاف  
 
 

یبشر مساعدت  
 
 

پروگرام از تيحما  

تيامن و صلح  
 
 

 و عادالنهی حکومتدار
کيموکراتيد  

 
 و مردمی برروی گذار هيسرما

یاقتصاد انکشاف  
 
 

یبشر مساعدت  

 پروگراماهدافاساسبرافغانستانیمالمنابع
 2005ی مال سالی اصل بودجه

 پروگراماهدافاساسبرافغانستانیمالمنابع
 2006ی مال سالی اصل بودجه

  دالر ونيمل 4896: مجموع

  دالر ونيمل 3572.2: مجموع
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 10شکل 
 

 . مالی مربوط به امنيت چند برابر گرديد ولی منابع مالی ساير پروگرام ها تقليل يافت، منابع2007در سال مالی 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 11شکل 
  
 

، منابع مالی مربوط به مساعدت های بشری و امنيت تقليل يافت ولی منابع مالی اختصاص يافته به پروگرام 2008در سال مالی 
  .ه گذاری برروی مردم و انکشاف اقتصادی و اجتماعی بيشتر گرديدهای حکومتداری، ديموکراسی، سرماي

تيامن و صلح  
 

 و عادالنهی حکومتدار
کيموکراتيد  

 
ی برروی گذار هيسرما
یاقتصاد انکشاف و مردم  

 
یبشر مساعدت  

 
 

پروگرام از تيحما  

  پروگراماهدافاساسبرافغانستانیمالمنابع
 2007ی مال سالی اصل بودجه

  پروگرام اهدافاساسبرافغانستانیمالمنابع
 2008ی مال سالی اصل بودجه

تيامن و صلح  
 

 و عادالنهی حکومتدار
کيموکراتيد  

 
ی برروی گذار هيسرما
یاقتصاد انکشاف و مردم  

 
یبشر مساعدت  

 
 

پروگرام از تيحما  

  دالر ونيمل  8718.8:مجموع

  دالر ونيمل 2991.4: مجموع
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 12شکل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  13شکل 

  2002 افغانستان از تيحما قانون
  )دالر ونيمل حسب بر(

  افغانستانی مل سيپول
  )ردال ونيمل حسب بر(

افته ياختصاص

شده تعهد

شده پرداخت

افته ياختصاص

شده تعهد

شده پرداخت

لغ
مب

) 
الر
د

(  
لغ
مب

) 
الر
د

(  
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 14شکل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 15شکل 
  

  مخدر مواد با مبارزه
  )دالر ونيمل حسب بر(

  افغانستانی ملی اردو
  )دالر ونيمل حسب بر(

افته ياختصاص

شده تعهد

شده پرداخت

لغ
مب

) 
الر
د

(  

لغ
مب

) 
الر
د

(  
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 16شکل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 17شکل
 
 

  انافغانستی تيامنی روهاين صندوق
  )دالر ونيمل حسب بر(

  جمهور سيرئ از محافظت خدمات
  )دالر ونيمل حسب بر(

افته ياختصاص

شده تعهد

شده پرداخت

افته ياختصاص

شده تعهد

شده پرداخت

لغ
مب

) 
الر
د

(  
لغ
مب

) 
الر
د

(  
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  18شکل 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 19شکل 
 

  جامعه به سابق عساکر بازگشت و سالح خلع
)دالرونيملحسببر(

  محابس اتيعمل
  )دالر ونيمل بحس بر(

افته ياختصاص

شده تعهد

شده پرداخت

افته ياختصاص

شده تعهد

شده پرداخت

لغ
مب

) 
الر
د

(  
لغ
مب

) 
الر
د

(  
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 20شکل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 21شکل 
  

  (MANPADS) نفرات توسط حمل قابليی ضدهوای ها ستميسی نابود
  )دالر ونيمل حسب بر(

  سبکی سالحها کنترول
  )دالر ونيمل حسب بر(

افته ياختصاص

شده تعهد

هشد پرداخت

افته ياختصاص

شده تعهد

شده پرداخت

لغ
مب

) 
الر
د

(  
لغ
مب

) 
الر
د

(  
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 22شکل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  23شکل 
 

  زميترور ازی ريجلوگ پروگرام
  )دالر ونيمل حسب بر(

  زميترور با مبارزه پروگرام
  )دالر ونيمل حسب بر(

افته ياختصاص

شده تعهد

شده پرداخت

افته ياختصاص

شده تعهد

شده پرداخت

لغ
مب

) 
الر
د

(  

لغ
مب

) 
الر
د

(  
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 2001-2008لیات منابع مالی بازسازی افغانستان 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  24شکل 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 25شکل 
 

  سرحدات کنترول
  )دالر ونيمل حسب بر(

  طرفه دو استقراض فيتخف
  )دالر ونيمل حسب بر(

افته ياختصاص

شده تعهد

شده پرداخت

افته ياختصاص

شده تعهد

شده پرداخت

لغ
مب

) 
الر
د

(  
لغ
مب

) 
الر
د

(  
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  26شکل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  27شکل 
 

  افغانستانی اسالمی جمهور دولت از تيحما
  )دالر ونيمل حسب بر(

  خوبی حکومتدار پروگرام
  )دالر ونيمل حسب بر(

افته ياختصاص

شده تعهد

شده پرداخت

افته ياختصاص

هشد تعهد

شده پرداخت

لغ
مب

) 
الر
د

(  

لغ
مب

) 
الر
د

(  
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 28شکل 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 29شکل 

  افغانستانی بازساز امانت وجه صندوق
  )دالر ونيمل حسب بر(

  افغانستانی بازساز امانت وجه صندوق
  )دالر ونيمل حسب بر(

افته ياختصاص

شده تعهد

شده پرداخت

افته ياختصاص

شده تعهد

شده پرداخت

لغ
مب

) 
الر
د

(  
لغ
مب

) 
الر
د

(  
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  30شکل 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  31شکل 
 

  یمدن جامعه
  )دالر ونيمل حسب بر(

  بشر حقوق و قانون  تيحاکم
  )دالر ونيمل حسب بر(

افته ياختصاص

شده تعهد

شده پرداخت

افته ياختصاص

شده تعهد

شده پرداخت

لغ
مب

) 
الر
د

(  
لغ
مب

) 
الر
د

(  
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 32شکل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 33شکل 
 

  ها سرک
  )دالر ونيمل حسب بر(

  یبشر مساعدت
  )دالر ونيمل حسب بر(

افته ياختصاص

شده تعهد

شده پرداخت

افته يختصاصا

شده تعهد

شده پرداخت

لغ
مب

) 
الر
د

(  
لغ
مب

) 
الر
د

(  
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 34شکل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 35شکل 
 

  کيتاج - افغان پل
  )دالر ونيمل حسب بر(

  مکاتب/معارف
  )دالر ونيمل حسب بر(

افته ياختصاص

شده تعهد

شده پرداخت

افته ياختصاص

شده تعهد

شده پرداخت

لغ
مب

) 
الر
د

(  
لغ
مب

) 
الر
د

(  
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 36شکل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 37شکل 

  یصحی ها کينيکل
  )دالر ونيمل حسب بر(

  برق
  )دالر ونيمل حسب بر(

افته ياختصاص

شده تعهد

شده پرداخت

افته ياختصاص

شده تعهد

شده پرداخت

لغ
مب

) 
الر
د

(  
لغ
مب

) 
الر
د

(  
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 38شکل 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 39شکل 
 

  یتيوالی بازسازی ها ميت
  )دالر ونيمل حسب بر(

  قوماندانی اضطرار پاسخ پروگرام
  )دالر ونيمل حسب بر(

افته ياختصاص

شده تعهد

شده پرداخت

افته ياصاختص

شده تعهد

شده پرداخت

لغ
مب

) 
الر
د

(  
لغ
مب

) 
الر
د

(  
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 40شکل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 41شکل 
 

  یمدنی هوانورد
  )دالر ونيمل حسب بر(

  دولت/اقتصاد/یخصوص سکتور انکشاف
  )دالر ونيمل حسب بر(

افته ياختصاص

شده تعهد

شده پرداخت

افته ياختصاص

شده تعهد

شده پرداخت

لغ
مب

) 
الر
د

(  
لغ
مب

) 
الر
د

(  
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 42شکل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 43شکل 
 
 

  آبی ها پروژه
  )دالر ونيمل حسب بر(

  زراعت
  )دالر ونيمل سبح بر(

افته ياختصاص

شده تعهد

شده پرداخت

افته ياختصاص

شده تعهد

شده پرداخت

لغ
مب

) 
الر
د

(  
لغ
مب

) 
الر
د

(  
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 44شکل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 45شکل 
 
 

  یداخل نيمهاجر/پناهندگان به مساعدت
  )دالر ونيمل حسب بر(

  يیغذا مساعدت
  )دالر ونيمل حسب بر(

افته ياختصاص

شده تعهد

شدهپرداخت

افته ياختصاص

شده تعهد

شده پرداخت

لغ
مب

) 
الر
د

(  
لغ
مب

) 
الر
د

(  
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 46شکل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 47شکل 

  يیزدا نيم
  )دالر ونيمل حسب بر(

  متحده االتيای الملل نيب انکشاف اداره پروگرام از تيحما
  )دالر ونيمل حسب بر(

افته ياختصاص

دهش تعهد

شده پرداخت

افته ياختصاص

شده تعهد

شده پرداخت

لغ
مب

) 
الر
د

(  
لغ
مب

) 
الر
د

(  



 لغات و اصطالحات

  
44   I    2008 اکتوبر  30 راپور به کنگره امريکا،|دفتر سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان  

 لغات و اصطالحات
 

 حيتشر لغت
AFP ساالنهی مال منابع نيتام پروگرام 
AFSA 2002 افغانستانی آزاد از تيحما قانون 
AIA افغانستان موقت اداره 

AIHRC افغانستان بشر حقوق مستقل ونيسيکم 
ANA افغانستانی ملی اردو 
ANDS افغانستانی مل انکشافی ژيسترات 
ANP افغانستان یمل سيپول 
ARTF افغانستانی بازساز امانت وجه صندوق 
ASFF افغانستانی تيامنی روهاين صندوق 
CERP قوماندانی اضطرار پاسخ پروگرام 

CENTCOMمتحده االتيای مرکزی قوماندان 
CRS کنگرهی قاتيتحق خدمات 
DDR مسلحی گروهها انحالل و سالح خلع 
DoD دفاع وزارت 

DoD IG دفاع وزارت اصخ سرمفتش 
DoS امورخارجه وزارت 
GDP یداخل ناخالص ديتول 
GAO یدولتی حسابده دفتر 
GOA افغانستان دولت 
IDP جاشدگانيب(ی داخل نيمهاجر( 
IG خاص سرمفتش 
ISAF تيامن به کمکی الملل نيبی روهاين (سافيآ( 
ISFR سازمانها همهی مال منابع تيوضع 

 جرگه هيلو
 وی اسيسی گروهها و ليقبا ،یقومی گروهها ندگانينما حضور با" بزرگانی شورا"ی معنا هب پشتون لغت کي

 یمذهب
MANPADSنفرات توسط حمل قابليی ضدهوا ستميس 
NATO یشمال کيآتالنت مانيپ سازمان 
PRT یتيوالی بازساز ميت 

SACEUR اروپا متحد ارشدی قوماندان 
SIGAR ستانافغانی بازسازی برا خاص سرمفتش 
SIGIR عراقی بازسازی برا خاص سرمفتش 
TA یانتقال دولت 

SOCOM کايامر خاص اتيعملی قوماناندان 
UNAMA افغانستانی برا متحد ملل سازمان معاونت تييه (وناماي( 
USAID متحده االتيای الملل نيب انکشاف اداره 

USAID IG متحده االتيای الملل نيب انکشاف اداره خاص سرمفتش 
USG کايامر دولت 
WMD یجمع کشتاری سالحها 
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  ضميمه الف

 21ن های دولتی افغانستانسازما
 

 افغانستان کشور
 حکومت

 یاسالمی جمهور دولت نوع
 کابل تختيپا
 قندهار، کابل، جوزجان، هرات، هلمند، غور، ،یغزن اب،يفار فراه، ،یکنديدا ان،يبام بلخ، بغالن، س،يبادغ بدخشان،: تيوال  34 یکشور ماتيتقس

 سرپل، سمنگان، پروان، ر،يپنجش کا،يپکت ا،يپکت اروزگان، نورستان، مروز،ين نگرهار،ن لوگر، لغمان، کندوز، کنر، خوست، سا،يکاپ
 زابل وردک، تخار،

 است رفتهينپذ رای جبر ICJ ،یاسالم نيقوان وی مدن نيقوان اساس بر ینيتقن ستميس
 یجهان سال، 18 یقانون سن
 احمدی آقا جمهور سيرئ معاون ،)2004 دسمبر 7 از(ی کرز حامدی اآق افغانستانی اسالمی جمهور جمهور سيرئ: کشور سيرئ يیاجرا قوه

  . باشدی م کشور سيرئ و دولت سيرئ همزمان جمهور سيرئ: نوت ،)2004 دسمبر 7از(ی ليخل ميعبدالکر و مسعود ايض
ی جوال 23 در شانيا شدند،ی م حاضر مراسمی برخ در و داشتند را" کشور پدر "لقب زين شاه ظاهر جنابيعال افغانستان سابق شاه

  .درگذشتند 2007
 احمدی آقا جمهور سيرئ معاون ،)2004 دسمبر 7 از(ی کرز حامدی آقا افغانستانی اسالمی جمهور جمهور سيرئ: کشور سيرئ
  ).2004 دسمبر 7 از(ی ليخل ميعبدالکر و مسعود ايض
  قيتصدی ملی شورا توسط و شده انتخاب ورجمه سيرئ توسط وزار ديجدی اساس قانون طبق بر: نوت ر،يوز 25: دولت نهيکاب
  .شوندی م
 

 شوندی م انتخاب ساله پنج دوره کی يبرا آن ندگانينما که) ندهينما 249 حداکثر (نييپا مجلس ا يجرگهی ولس از متشکلی ملی شورا ینيتقن قوه
 ک يشوند،ی م انتخاب چهارساله دوره کی يبرای تيوالی شوراها از سوم ک ي،یکرس 102 (است باال مجلس ا يجرگه مشارنو و

  ).شوندی می معرف ساله پنج دورهی برا جمهور سيرئ توسط سوم ک يو ساله سه دورهی برای محلی های شاروال از سوم
ی ارض تيتمام وی مل تيحاکم استقالل، به مربوط مسائلی برا را) بزرگ مجلس (جرگه هيلو تواندی م دولت خاص، مواقع در: نوت
 وی ملی شورای اعضا از مجلس نيا د،ينما عزل را جمهور سيرئ ا يو دهد رييتغ رای اساس قانون تواندی م مجلس نيا د،ده ليتشک

 .است شده ليتشکی تيوال وی محلی شوراها
ی ولس توسط و شده انتخاب جمهور سيرئ توسط ساله ده دوره کی يبرا آنی اعضا (عضو نه با محکمه ستره ای يعال محکمه کي یعدل قوه

 ک يو دولت در هيعدل ريوز ک يهمچنان است، شدهی نيب شيپی اساس قانون در نظر ديتجد وی عال ومحاکم) شوندی م قيتصد جرگه
 گرفته نظر در قوه نيا در ُبن توافقنامه طبق بری جنگ اتيجنا و بشر حقوق نقض مواردی بررسی برا بشر حقوق مستقل ونيسيکم

 .است
 کيپلماتيدی ندگينما
 کايامر در

  جواد بيط ديس: ريسف
 Wyoming Avenue NW, Washington DC 20008 2341: سفارتخانه

 کيپلماتيدی ندگينما
 کايامر از

  وودی ب اميليو: ريسف
 کابل: سفارتخانه

 ک يازی مل نشان سرخ، تهيف وسط در ديسف رنگ بهی مل نشان و سبز و سرخ و اهيسی ها رنگ به برابری عمودی رنگ تهيف سه پرچم حيتشر
 از افغانستان استقالل سال ،یالديم 1919 (1298ی شمس سال مسجد نييپا در و شده ليتشک آن طرف دو در پرچم دو و مسجد

 شهادت آنی باال وسط قسمت در و اند گرفته قرار راست و چپ طرف در گندمی ها شاخه نشان نيا دور. است شده نوشته) انگلستان
 بزرگ خدای معنا بهی عرب در (است نوشته ريتکب آن ليذ در و آفتاب اشعه زين آن ليذ در است، تهنوشی عرب زبان به" یاسالم"

 .است شده نوشته افغانستان کشور نام زين آن نييپا وسط در و) است
 پرچم
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 22 مقايسه معلومات و آمار مملکتی-مه ج ضمي

 
 عراق افغانستان کشور
 ايجغراف
  مربع لومتريک  647500:وسعت مجموع وسعت

  مربع لومتريک 0: آب/مربع لومتريک 647500: یخشک
 تگزاس از کوچکتری کم

  مربع لومتريک  437072:وسعت مجموع
 لومتريک  4910:آب/مربع لومتريک 432162: یخشک
 مربع
  داهويآ برابر دو از زرگتربی کم
 

  لومتريک 5529: مجموع سرحدات
 لومتر،يک 2430 پاکستان لومتر،يک 936 رانيا لومتر،يک 76 نيچ: همجواری کشورها

 لومتريک 137 اوزبکستان لومتر،يک  744ترکمنستان لومتر،يک 1206 کستانيتاج

 لومتريک  3650:مجموع
 181 اردن لومتر،يک  1458رانيا: همجواری کشورها

 814ی سعود عربستان لومتر،يک 240 تيکو لومتر،يک
  لومتريک 352 هيترک لومتر،يک 605 هيسور لومتر،يک
 

ی ها تابستان خنک، تا ميمالی ها زمستان ،یابانيب غالبًا گرمی ها تابستان و خنکی ها زمستان خشک، مهين تا خشک هوا و آب
 کينزدی شمالی کوهستان مناطق ابر، بدون و گرم
 برفی دارا زمستان در معموًال هيترک و رانيا داتسرح
 در و شود،ی م ذوب بهار لياوا در که هستند نيسنگ
 عراق مرکز و جنوب در ليس جاديا سبب مواردی برخ
 .شوندی م

 دادامت در مرطوبی ها نيزم هموار،ی ها دشت غالبًا غرب جنوب و شمال در صافی ها نيزم و بلندی کوهستانها غالبًا نيزم سطح
 سرحدات امتداد دری کوهستان ران،يا سرحدات جنوب

 .هيترک و رانيا
 سنگ ،یرو سرب، سولفور، ت،يبار تالک، ت،يکروم مس، ذغال، نفت، ،یعيطب گاز یعيطب منابع

 یمتيقی سنگها نمک، آهن،
 سولفور فسفات، ،یعيطب گاز نفت،

  صديف 12.13: زراعت قابل نيزم نيزم از استفاده
  صديف 21/0: مزارع

 )2005( صديف 87.66: ريسا
 

  صديف 13.12: زراعت قابل نيزم
  صديف 61/0: مزارع

 )2005( صديف 86.27: ريسا
 

 )2003( مربع لومتريک 35250 )2003( مربع لومتريک 27200 شدهی اريآب نيزم
 قابل آب منابع مجموع

 ديتجد
 )1997( مکعب لومتريک 96.4 )1997( مکعب لومتريک 65

 مردم
 )2008ی جوال نيتخم (28221180 )2008ی جوال نيتخم (32738376 تيجمع
  )نفر 7121145 زن/نفر 7474394مرد (صديف 44.6: سال 0- 14 یسن بيترک

  )نفر 8447983 زن/نفر 8901880 مرد (صديف 53: سال 15- 64
  )نفر 409144 زن/نفر 383830 مرد (صديف 2.4: شتريب و سال 65

 )2008 نيتخم(

 5613420  مرد (صديف 39.2: سال 0- 14
  )نفر 5438770ز/نفر
 8270573 مرد (صديف 57.9: سال 15- 64
  )نفر 8057423زن/نفر
 زن/نفر 396751 مرد (صديف 3: شتريب و سال 65

 )نفر 444244
  )2008 نيتخم(
 

 )2008 نيتخم (صديف 2.562 )2008 نيتخم (صديف 2.626 تيجمع رشد نرخ
  زنده تولد 1000 یف مرگ  154.67:مجموع اطفال مرگ نرخ

  زنده تولد 1000ی ف مرگ 158.88:  ذکور
  زنده تولد 1000ی ف مرگ 150.24: اناث

  )2008 نيتخم(
  
 

  زنده تولد 1000ی ف مرگ  45.43:مجموع
  زنده تولد 1000ی ف مرگ 51.06:  ذکور
  زنده تولد 1000ی ف مرگ  39.53:اناث

  )2008 نيتخم(
 

 دری نيتخم عمر طول
 تولد هنگام

  سال 44.21 :مجموع
  سال 44.04:  ذکور
  )2008 نيتخم (سال 44.39: اناث
 

  سال  69.62:مجموع
  سال 68.32:  ذکور
  )2008 نيتخم (سال 70.99: اناث
 

 صد،يف 4 مکيآ صد،يف 9 اوزبک صد،يف 9 هزاره صد،يف 27 کيتاج صد،يف 42 پشتون یقومی گروهها
 صديف 4 ريسا صد،يف 2 بلوچ صد،يف 3 تورکمن

 تورکمن، صد،يف 15 -20 کورد صد،يف  75-80عرب
 صديف 5 رهيغ وی عاشور

 32- 37ی سن صد،يف 60- 65 عهيش (صديف 97 مسلمان صديف 1 ريسا صد،يف 19 عهيش مسلمان صد،يف 80ی سن مسلمان مذاهب
 صديف 3 رهيغ وی حيمس ،)صديف
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 عراق افغانستان کشور
 یترکی زبانها صد،يف 35) یرسم (پشتو صد،يف 50) یرسم(ی در ا يافغانستانی فارس ها زبان

 صد،يف 4) يیپاشا وی بلوچ عمدتًا (تياقل زبان 30 صد،يف 11) تورکمن و اوزبک عمدتًا(
 اديزی زبان تنوع

 لهجه کي (تورکمن ،)یرسم زبان(ی کورد ،یعرب
 یارمن ،)يیآراما(ی عاشور ،)یترک

  هستند نوشتن و خواندن به قادر که سال 15ی باال افراد: فيتعر سواد
  صديف 28.1: مجموع
  صديف43.1:  مرد
  صديف 12.6: زن

 )2000 نيتخم(

 و خواندن به قادر که سال 15ی باال افراد: فيتعر
  هستند نوشتن
  صديف 74.1: مجموع
  صديف 84.1: مرد
  صديف 64.2: زن

 )2000 نيتخم(
ی نيتخم ليتحص مدت
 مکاتب در

  سال 8: مجموع
  سال 11: مردان
  سال 4: زنان

)2004( 

  سال 10: مجموع
  سال 11: مردان
  سال 8: نزنا

)2005( 
 دولت
 یپارلمانی موکراسيد یاسالمی جمهور دولت نوع
 استان 18 تيوال 34 یکشور ماتيتقس

 اقتصاد
 ديتول ديخر تيظرف

 یداخل ناخالص
 )2007 نيتخم (دالر ارديمل 102.4 )2007 نيتخم (دالر ارديمل 35

ی رسم ارز ليتبد نرخ
 یداخل ناخالص ديتول

 )2007 نيتخم (ارديمل 60.12 )2007 نيمتخ (دالر ارديمل 8.842

 ديتولی واقع رشد نرخ
 یداخل ناخالص

 )2007 نيتخم (صديف 5.9 )2007 نيتخم (صديف 11.5

 ناخالص ديتول سرانه
 یداخل

 )2007 نيتخم (دالر 3700 )2007 نيتخم (دالر 1000

 ناخالص ديتول بيترک
 اساس بری داخل

 سکتور

  صديف 38: زراعت
  صديف 24: صنعت
  صديف 38: خدمات
  باشدی نم اکيتر ديتول بشمول معلومات: نوت

 )2005 نيتخم(

  صديف 38: زراعت
  صديف 24: صنعت
  صديف 38: خدمات

 )2006 نيتخم(

 )2004 نيتخم (نفر ونيمل 7.4 )2004 نيتخم (نفر ونيمل 15 کاری روين
 اساس بر کاری روين

 شغل
  صديف 80: زراعت
  صديف 10: صنعت
  صديف 10: خدمات

 )2004 نيتخم(

  ستين مشخص: زراعت
  ستين مشخص: صنعت
  ستين مشخص: خدمات

 

 )2006 نيتخم (صديف 30 تا 18 )2005 نيتخم (صديف 40 یکاريب نرخ
 خط ليذ تيجمع
 فقر اريمع

 ستين مشخص )2003( صديف 53

 )2007 نيتخم (صديف 4.7 )2007 نيتخم (صديف 13 تورم نرخ
    مليون دالر715: عايدات  بودجه

   مليارد دالر2.26: مخارج
 مليون دالر 63 مليون دالر از صندوق تراست بازسازی و 273افغانستان همچنان : نوت

  )2007تخمين (از صندوق تراست قانون و حکم دريافت کرده است 

   مليون دالر 42.3: عايدات
  )2008تخمين سال ( مليارد دالر 48.4: مخارج

  

 ،یمالدار ململ، خرما، جات،يسبز برنج، جو، گندم، گوسفند پوست چرم، ململ، پشم، خشک، وهيم جات، وهيم گندم، اک،يتر یزراع محصوالت
 یمرغدار گوسفند،

 ،یعيطب گاز باف، دست فرش مان،يس کود، کفش، مبلمان، صابون، پارچه، محدود ديتول یزراع عيصنا
 مس ذغال،

 ،یساختمان مواد چرم، پارچه، ،یاويميک مواد پترول،
 یفلز عيصنا کود، ،يیغذا مواد پروسس

 )2007 نيتخم (ساعت لوواتيک ارديمل 33.53 )2005( ساعت لوواتيک ونيمل 754.2 برق ديتول
 )2007 نيتخم (ساعت لوواتيک ارديمل 35.84 ساعت لوواتيک ونيمل 801.4 برق مصرف
 )2007( ساعت لوواتيک 0 )2005( ساعت لوواتيک ونيمل 100 برق واردات

 )2007 نيتخم (روزی ف بشکه ونيمل 2.093 )2005( روزی ف بشکه 0 نفت ديتول
 )2007 نيتخم (روزی ف بشکه 295000 )2005 نيتخم (روزی ف بشکه 5000 نفت مصرف
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 عراق افغانستان کشور
 )2007 نيتخم (روزی ف بشکه ونيمل 1.67 (2004) روزی ف بشکه 0 نفت صادرات

 )2005 نيتخم (مکعب متر ارديمل 3.5 )2005 نيتخم (مکعب متر ونيمل 19.18 یعيطب گاز ديتول
  مکعب متر ونيمل 980 )2005 نيتخم (مکعب متر ونيمل 19.18 یعيطب گاز مصرف

 است شده سوزانده مکعب متر ارديمل 1.48: نوت
 )2005 نيتخم(

 باشدی نم بارهدو صادرات ای يقانون ريغ صارات بشمول – نوت دالر، ونيمل 274 صادرات
)2006( 

 )2007 نيتخم (F.O.B ارديمل 38.14

 متيگرانقی سنگها پوست، و چرم ململ، پشم، دستباف، فرش خشک، وهيم و وهيم اک،يتر یصادراتی کاالها
 متيگرانق مهين و

 8 سوخت مواد از ريغ خام مواد صد،يف 84 خام نفت
 صديف 5 زنده واناتيح ويی غذا مواد صد،يف

  )2007 نيتخم (F.O.B ارديمل 25.67  )2006( مليارد دالر 3.823  واردات
 داتيتول دارو، ،يیغذا مواد ینفت محصوالت منسوجات، ،يیغذا مواد ،یا هيسرمای کاالها یوارداتکاالهای 
 10.8 کايامر صد،يف 19.3 هيترک ،صديف 29.9 هيسور )2007( صديف 4.2 آلمان صد،يف 5 هندوستان صد،يف 11.1 کايامر صد،يف 37.2 پاکستان یوارداتی شرکا

 )2007( صديف 4.7 نيچ صد،يف 4.9 اردن صد،يف
ی ها مساعدت
 یاقتصاد

 )2005( دالر ارديمل 21.65 )2005( دالر ارديمل 2.775

ی انکشافی ها بانک به دالر ونيمل 500 همچنان افغانستان ه،يروس به عمدتًا دالر ارديمل 8 یخارج قرض
 )2004( است قرضدار

 )2007 دسمبر 31 نيتخم (دالر ارديمل 100.9

 ارتباطات
ی نيزم – فونيليت

 استفاده مورد
 )2005( ونيمل 1.547 )2005( 280000

 )2007( ونيمل 14.021 )2008( ونيمل 5.4 ليموبا – فونيليت
 اکنون ها، رسانه کنترول بدون رشد ماه 17 از بعد )2006() یسيانگل و اردو ،یدر پشتو،ی زبانها به (1 کوتاه موج ،AM 21، FM 5 يیويرادی ها شنياست

 وجود عراق داخل در فعاليی ويراد شنياست 80 حدود
 )2004( دارد

ی ها شنياست
 یونيزيتلو

 )2004( 21 )2006() تيوال 34 دری ساحو ونيزيتلو 6 و کابل دری دولت شنياست کي (7 حداقل

 )2007_ 54000 )2007( 580000 تيانترن نيديمستف
 رانسپورتت
 110) 2007(  46) 2007(  يیهوای ها دانيم
يی هوای ها دانيم

 پرواز باند به مجهز
 شده اسفالت

 12: مجموع
 4: متر 3047 از تری طوالن
 2: متر 3047 تا 2438
 4: متر 2437 تا 1524
 1: متر 1523 تا 914

 )2007( 1: متر 914 از کوتاهتر

 76: مجموع
 19: متر 3047 از تری طوالن
 37: متر 3047 تا 2438
 5: متر 2437 تا 1524
 6: متر 1523 تا 914

 )2007( 9: متر 914 از کوتاهتر
يی هوای ها دانيم

 پرواز باند به مجهز
 نشده اسفالت

 34: مجموع
 1: متر 3047 از تری طوالن
 4: متر 3047 تا 2438
 16: متر 2437 تا 1524
 4: متر 1523 تا 914

 )2007 (9:متر 914 از کوتاهتر

 34: مجموع
 3: متر 3047 از تری طوالن
 4: متر 3047 تا 2438
 4: متر 2437 تا 1524
 13: متر 1523 تا 914

 )2007( 10: متر 914 از کوتاهتر
 لومتر،يک 918 عيما پترول گاز لومتر،يک 2250 گاز لومتريک 466 گاز ها نل

 1637 شده هيتصف محصوالت لومتر،يک 5509 نفت
 )2007( لومتريک

  لومتريک 2272: مجموع ندارد لير
 )2006(  لومتريک 2272: استندرد عرض

 
  لومتريک 34782: مجموع ها سرک

  لومتريک 8229: اسفالت
 )2004( لومتريک 26553: نشده اسفالت

  لومتريک 45550: مجموع
  لومتريک 38399: اسفالت
 )2000( لومتريک 7151: نشده اسفالت

) کنند حرکت آن در توانندی م تن 500 تای های کشت که ايدر عمو عمدتًا (لومتريک 1200 یآبی راهها
)2007( 

 رود بشمولی اصلی آبی راهها: نوت لومتريک 5279
 و) لومتريک 1899 (دجله رود ،)لومتريک 2815 (فرات
 ) لومتريک 565 (سوم رود
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 عراق افغانستان کشور
 ینظام معلومات

ی ملی اردويی هوای روين بشمول ،ANA (افغانستانی ملی اردو: نافغانستا مسلحی روهاين ها بخش
 )2008() افغانستان

ی روهاين بشمول (عراقی اردو: عراق مسلحی روهاين
ی روين ،)یعراق تداخلهی روهاين عراق، خاص اتيعمل
 ،)سابق عراقی بحری تدافعی روين (عراقی بحر
) سابق عراقی اردويی هوای روين (عراقيی هوای روين
)2005( 

 خدمت تعهد و سن
 ینظام

 )2008(ی نظام خدمت داوطلبانی برا سال 18- 49 )2005( سال 4 مدت به خدمت سال، 22

ی برا موجود افراد
 ینظام خدمت

 7431147: سال 49 تا 16 نيب مردان
 )2008 نيتخم (7004819: سال 49 تا 16 نيب زنان

 7086200: سال 49 تا 16 نيب مردان
 )2008 نيتخم (6808954: سال 49 تا 16 نيب زنان

افراد شايسته برای 
  خدمت نظامی

 4234180: سال 49 تا 16 نيب مردان
  )2008 نيتخم (3946685: سال 49 تا 16 نيب زنان

 6019795: سال 49 تا 16 نيب مردان
  )2008 نيتخم (5878905: سال 49 تا 16 نيب زنان

 در کهی افراد تعداد
 سن به سال هر

ی می نظام خدمت
 رسند

 371451:مردان
 )2008 نيتخم (351295: زنان

  302926:مردان
 )2008 نيتخم  (294747:زنان

 )2006 نيتخم(ی داخل ناخالص ديتول صديف 8.6 )2006 نيتخم(ی داخل ناخالص ديتول صديف 1.9 ینظام مصارف
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  ضميمه د
 منظر تاريخی افغانستان

 
افغانستان در موقعيت  . و غرب است و در طول تاريخ مسير مهاجرت و تجارت بوده استافغانستان محل تالقی شرق

جيئوستراتيژيک مهمی قرار گرفته و اتصال دهنده جنول، مرکز و جنوب غرب آسيا می باشد و به همين سبب در طول تاريخ 
افغانستان به ميدان رقابت  "بزرگبازی "در اواخر قرن نوزدهم و در اوج  .دفعات زيادی مورد تهاجم قرار گرفته است

از بريتانيا   1919افغانستان در سال  .امپراطوری هند و بريتانيا و امپراتوری روسيه برای سلطه بر آسيای مرکزی قرار گرفت
در اين  .تحت حکومت ظاهرشاه بوده است 1973و  1933 طوالنی ترين دوره ثبات در افغانستان بين سالهای 23.استقالل يافت

ره، امريکا يکی از مساعدت کنندگان به انکشاف، ساخت سرک، سد، ميدان هوايی و مکتب و ارائه ساير خدمات عمومی در دو
 .افغانستان بود

 
بزرگترين و قويترين گروه قومی در افغانستان در طول تاريخ  .تاريخ افغانستان را بايد با قبايل و گروههای مذهبی آن تشريح نمود

توسط احمدشاه دورانی  1747در سال  اولين کشور افغان .فيصد از جمعيت افغانستان را تشکيل می دهند 42 که حدود پشتونها بوده اند
 9(، ايماق )فيصد 7(، ازبک )فيصد 9(، هزاره )فيصد 27( ساير اقوام افغانستان بشمول تاجيک 24.و با اتحاد قبال پشتون تاسيس گرديد

فيصد از  80 فيصد از مردم افغانستان مسلمان هستند99  .25.دهستن) فيصد 1(و ساير اقوام ) يصدف 2(، بلوچ )فيصد 3(، ترکمن )فيصد
 26.فيصد از آنان شيعه هستند 19مسلمانان افغانستان سنی و 

 
 1973ظاهرشاه توسط پسر کاکايش محمد داود خان در سال  .در سه دهه گذشته، اختالفات سياسی افغانستان را ويران کرده است

شوروی با  .که کمونيست های شوروی دولت افغانستان را سرنگون کردند حکومت کرد 1978نگون گرديد و داود خان تا سال سر
سال پس از آن مجاهدين مسلمان افغان با  10اين کشور را تحت کنترول خود درآورد ولی در طی  1979تصرف افغانستان در دسمبر 

 عساکری را برای مساعدت به مجاهدين اعزام نکرد ولی امريکا و عربستان سعودی و ساير جامعه بين المللی .اردوی شوروی جنگيدند
سبب آغاز جنگهای  1989 پراکندگی حکومت در کشور بعد از خروج شوروی در سال 27.کشورها از مجاهدين حمابت مالی نمودند

   .داخلی گرديده و گروه اسالمگرای تندروی طالبان موفق به کنترول کشور گرديد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  
 
 

از کتاب معلومات جهانی اداره استخبارات  2008اکتوبر  7دريافت شده در تاريخ  .افغانستان.)2008( .کتاب معلومات جهانی اداره استخبارات مرکزی امريکا 23
 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/af.htmlويب سايت  .مرکزی امريکا

از کتاب معلومات جهانی اداره استخبارات  2008اکتوبر  7دريافت شده در تاريخ  .افغانستان.)2008( .کتاب معلومات جهانی اداره استخبارات مرکزی امريکا 24
از کتاب معلومات جهانی اداره استخبارات  2008اکتوبر  7دريافت شده در تاريخ  .افغانستان.)2008( .ومات جهانی اداره استخبارات مرکزی امريکاکتاب معل https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/af.html  25ويب سايت  .مرکزی امريکا
از کتاب معلومات جهانی اداره استخبارات  2008اکتوبر  7دريافت شده در تاريخ  .افغانستان.)2008( .استخبارات مرکزی امريکاکتاب معلومات جهانی اداره  https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/af.html  26ويب سايت  .مرکزی امريکا
 نيويورک تايمز ".افغانستان سالها در مقابل امپراطوری های قدرتمند مقاومت نموده است: نگملتی در ج) 2001 سپتمبر 18(کراسيت، باربارا  https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/af.html  27ويب سايت  .مرکزی امريکا
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و بعد از جنگهای داخلی طوالنی، بيشتر خاک افغانستان تحت کنترول طالبان درآمده و تبديل به محل امنی برای  1998تا سال 
ريکا، متحدان آن و اتحاد شمالی، رژيم طالبان در افغانستان را ، اياالت متحده ام2001سپتمبر  11پس از وقايع  .تروريستها گرديد

 .ساقط نمودند
 

افغانستان به دليل دهه ها جنگ، دارای اردو يا پوليس فعالی نبود و امريکا، سازمان پيمان آتالنتيک شمالی و ساير کشورهای ائتالف برای 
پس از سالها آرامش نسبی بعد از سقوط طالبان، وضعيت امنيتی  .دايجاد اردوی ملی افغانستان و پوليس ملی افغانستان تالش کردن

وجود شورش، تروريزم و خشونت بر عليه دولت مرکزی نشان می دهد که طالبان بازهم تهديدی  .بدتر شد  2006افغانستان از سال 
 .برای صلح در افغانستان و در منطقه محسوب می شود

 
 موانع و عوارض فعلی در افغانستان

 
، 2006از اواسط سال  .رض موجود در افغانستان بشمول حقوق بشر، حکومتداری، اقتصاد، ثبات و عوارض ديگری می باشدعوا

شورشيان طالبان با استفاده از تکتيک های شورشيان عراق بشمول بمب های انتحاری و بمب های بغل سرک بازگشته 
 و با وجود پيشرفتهای صورت گرفته، افغانستان همچنان يکی از 29.خشونت و تلفات نظامی و غير نظامی بيشتر شده است28.اند

نرخ بيکاری  .فقيرترين کشورهای جهان است و دولت افغانستان برای اداره مملکت شديدًا وابسته به اعطاات بين المللی می باشد
تصادی و ثبات بشمول دوام يافتن  موانع پيش روی انکشاف اق30.فيصد است و مردم عمدتًا به آب پاک و برق دسترسی ندارند 40

درگيری و جنگ، جنايات، فساد اداری دولتی، نابودی زيربناها، صنعت موادمخدر و عدم توانايی دولت افغانستان در برقراری 
  31.حاکميت قانون در اکثر مناطق کشور است

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

واشنگتن  .(CRS RL30588) حکومتداری، امنيت و سياست امريکا بعد از جنگ:  افغانستان)2008 جون 6(کاتزمان، کينيت خدمات تحقيقاتی کنگره  28
از  .نيويورک تايمز) 2008 جوالی 2(مازتی، مارک  29  .کتابخانه کنگره امريکا: دی سی

http://www.nytimes.com/2008/07/02/washington/02military.html  30  کتوبر 7دريافت شده در تاريخ  .افغانستان -کتاب معلومات جهانی سازمان استخبارات مرکزی امريکا ) 2008کتوبر  ا2(سازمان استخبارات مرکزی امريکا 
اکتوبر 7دريافت شده در تاريخ  .افغانستان -ان استخبارات مرکزی امريکا کتاب معلومات جهانی سازم) 2008 اکتوبر 2(سازمان استخبارات مرکزی امريکا  https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/af.html  31از  2008
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/af.htmlاز 2008
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  ضميمه ه
 32چوکات مساعدت خارجی امريکا

 
 یخارج مساعدت چوکات

 "یالملل نيب ستميس دری ريپذ تيمسئول و گسترده فقر ليتقل مردم، اتيضرور نيتامی برا کيکراتمويدی حکومتدار ستميس ک يحفظ و سيتاس به مساعدت" مقصد
 عادالنهی حکومتدار تيامن و صلح اهداف

 کيموکراتيد و
ی گذار هيسرما
 مردمی بررو

 یبشر مساعدت یاقتصاد انکشاف

 نيب انکشاف ادارهی ها حساب
 متحده االتيای الملل

FMF, TI, IMET, 
ESF, INCLE, 
NADR, PKO, 
ACI, FSA, 
GCCD 

DA, TI, SEED, 
FSA, DF, ESF, 
INCLC, IO&P, 

ACI 

DA, CSH, ESF, 
IDFA, IOSD, 
FSA, SEED, 
GIIAI, ACI 

 2 عنوان

DA, ESF, SEED, 
FSA, IOSD, ACI, 

 2 عنوان

IDFA, MRA, 
ERMA, 2 عنوان 

 يیکايامری ها سازمانی ها مساعدت ريسا  یخارج مساعدتی ها پروگرام

 با مبارزه -
  زميترور

 با مبارزه -
 کشتاری سالحها
 یجمع

 و ثبات جاديا -
 ستميس اصالح
  یدفاع

 مواد با مبارزه -
  مخدر

 جرائم با مبارزه -
  یالملل نيب
 

 عکس و فيتخف -
 مقابل در العمل

  اختالفات
 و قانون تيحاکم -

  بشر حقوق
ی حکومتدار -

  خوب
 وی اسيس رقابت -
  اعتماد جاديا
 یمدن جامعه -

  صحت -
  معارف -
ی اجتماع خدمات -
 افراد از محافظت و
  ريپذ بيآس
ی اقتصاد اديبن -

ی برا کوچک
  انکشاف

 هيسرما و تجارت -
  یگذار
 

  یمال سکتور -
  ربنايز -
  زراعت -
 سکتور در رقابت -

  یخصوص
ی ها فرصت -

 یاقتصاد

  ستيز طيمح -
 حل راه ارائه -
 وی محافظتی ها

  یمساعدت
 برابر دری آمادگ -

  عيفجا
 مهاجرت تيريمد -

يی نها هدف
ی ها مساعدت
 کايامری خارج

 شيپ ليتکم اريمع
 شدهی نيب

    فيتعار 
ی کشورها

 حال در
 یبازساز

 کهيی کشورها
 جنگ از پس
ی خارج ای يداخل

 حال در
 .هستندی بازساز

 ازی ريجلوگ
 اي/و شکست

 خشونتی ريدرگ
 .زيآم

 جاديا به مساعدت
 تيتثب اي/و

ی قانونی وکراسميد
 دولت سيتاس و
 طيمحی حامی ها
 جامعه ست،يز
 .رسانه وی مدن

 دوباره آغاز ا يآغاز
 خدمات نيتام

ی اتيحی اجتماع
 خدمات بشمول

 و معارف وی صح
 ا يجاديا آغاز
 تيظرفی بازساز

 .یسازمان

 اعمار به مساعدت
ی بازساز اي
ی ديکلی ربناهايز

 زميکانيم وی داخل
ی برا بازاری ها
 .اقتصاد تيتثب

 اتيضرور نيتام
 پناهندگان،ی اصل

 وی داخل نيمهاجر
ی ها گروه ريسا

 .دهيد بيآس

 ثبات با طيمح جاديا
ی حکومتداری برا

 شيافزا خوب،
 خدمات بهی دسترس
ی ضروری اجتماع

 و های سيپال جاديا و
ی برايی ها سازمان

 .ندهيآ در شرفتيپ

 وی سو به شرفتيپ
 به دنيرس اي

 حال در تيوضع
 فانکشا

ی کشورها
 حال در

 انکشاف

 بای کشورها
 تا کم ديعوا
 هنوز که متوسط
ی ارهايمع با

MCC و 
ی ارهايمع
 حقوق به مربوط

 مطابقتی اسيس
 .ندارند

ی اصل موانع حل
 تيامنی رو شيپ
 .قانون اعمال و

ی سيپال از تيحما
يی ها پروگرام و ها

 و عيتسر به که
ی نهادها تيتقو

 جاديا وی عموم
ی دنم جامعه دولت،
ی ها رسانه و

 مساعدت موثرتر
 .کنندی م

ی سيپال از تيحما
 کهی اجتماعی ها
 نقشی اجرا تيقابل

 ارائهی برا  نهادها
 سکتور در خدمات

 وی عموم
 بهبود رای خصوص
 .بخشندی م

ی سيپال از تيحما
 وی اقتصادی ها
 تيظرف تيتقو

ی برا نهادها
 .گسترده انکشاف

 ليتقل از تيحما
 به ضرورت
ی ها مساعدت

 با ندهيآ دری بشر
ی ژيستراتی معرف
 وی ريشگيپی ها
 اتيضرور نيتام

 .یاضطرار

 به شرفتيپ تداوم
 تيتثبی سو

 تيتقو ،یموکراسيد
ی خصوصی نهادها

 تيحما وی عموم و
 کهيی های سيپال از
 وی اقتصاد رشد به
 مساعدت فقر ليتقل

 .کنندی م

ی سو به شرفتيپ
 حال در تيوضع

 .رييتغ

ی کشورها
 محدود
 ندهکن

 کهيی کشورها
 عوارض با

 گسترده
ی حکومتدار

 .هستند مواجه

 ازی ريجلوگ
 بهی ابيدست
 کشتاری سالحها

 از تيحما ،یجمع
 زميترور با مبارزه
 .مخدر مواد و

ی موکراسيد جاديا
 در مسئول و موثر

 استقالل برابر
 جاديا. کشور

 دری داخل تيظرف
 وی مدن جامعه
ی سو به حرکت

ی حکومتدار
 .کيموکراتيد

 اتيضرور نيتام
 .یبشر

 اقتصاد از تيحما
 .بازار

 اتيضرور نيتام
 دری اضطرار
 .مدت کوتاه

ی مدن جامعه تيتقو
 جاديای برا

 موثری موکراسيد
 حقوق به احترام با

 بهی حسابده و بشر
 رفتار و مردم

 با مسئوالنه
 .همجواری کشورها

ی سو به شرفتيپ
ی ها بخش ريسا

ی خارج مساعدت
 .مربوط

 ای يجهان
 یساحو

ی م اجرای کشوری های ژيسترات از خارج و رفته فراتر منفرد کشور ک يسرحدات از شده، هدف پنجی سو به شرفتيپ سبب کهی اجراات
 اهداف بهی ابيدست .شوند

 .یخارج مساعدت

ی ارهايمع اساس بر
ی ساحو ای يجهان
 .شودی م نييتع

  
  
  
  
  
  
  
 

.(2008) .ه توسط کنگره امريکا برای عمليات خارجی تصديق گرديده تهيه شده استاين جدول بر اساس بودجه وزارت امورخارجه ک 32
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  ضميمه و

Pl 110-181  : 2008قانون اجازه دفاع ملی 
 

  .سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان 1229.ماده 
)a(  مقاصد اين ماده به تشريح ذيل است -مقاصد:   

مصارف آنها از محل منابع مالی اختصاص يافته نظارت مستقل بر پروگرام ها و عمليات هايی که  )1(
   .برای بازسازی افغانستان تامين شده است

  رهبری و هماهنگی سياست های طرح ريزی شده برای  )2(
)A(  انکشاف اقتصادی و موثريت مديريت پروگرام ها و عمليات های تشريح شده در پاراگراف)؛ و)1   
)B( تفاده در اين پروگرام ها و عملياتهاجلوگيری و تشخيص اتالف منابع، تقلب و سوء اس.   

معلومات دهی مستقل عوارض و کاستی های موجود در مديريت اين پروگرام ها و عمليات ها به وزرای  )3(
   .امورخارجه و دفاع و يقين حاصل کردن از رفع آنها

)b(  رای تامين دفتر سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان ب -دفتر سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان
   .اين قانون تاسيس گرديد (a)مقاصد بند 

)c( انتخاب و عزل سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان:   
  رئيس دفتر سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان  -انتخاب  )1(

اين  .گفته می شود (سرمفتش خاص(، سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان است که در اين بخش به وی 
رئيس جمهور همچنان می تواند سرمفتش خاص برای بازسازی  .س جمهور انتخاب می شودشخص توسط رئي

در اين صورت کليه  .عراق را به عنوان سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان نيز منصوب کند
  .مسئوليتهای اين قانون به عهده سرمفتش خاص برای بازسازی عراق قرار خواهد گرفت

اص برای اساس قابليت حسابدهی، مميزی، تحليل مالی، قانونی و مديريتی، انتخاب سرمفتش خ -شرايط  )2(
   .مديريت عمومی و انجام تحقيقات انجام می شود

روز پس از تصديق اين قانون  30انتخاب سرمفتش خاص بايد در مدت حداکثر  -مهلت انتخاب  )3(
   .انجام شود

 قانون اياالت متحده برابر با معاش 5بخش  5315معاش ساالنه سرمفتش خاص بر اساس ماده  -معاش  )4(
  .پرداخت می گردد4مديران سطح 

  7324براساس ماده  -ممنوعيت فعاليتهای سياسی  )5(
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قانون اياالت متحده، سرمفتش خاص نبايد به عنوان کارمندی در نظر گرفته شود که نحوه  5بر طبق بخش 

  .اجرای قوانين فدرال را در امريکا تعيين می کند
قانون سرمفتش  (b)3سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان را می توان بر طبق ماده  -عزل  )6(

  .عزل نمود 1978خاص 
)d(  سرمفتش خاص بايد بر اساس قوانين مربوط، يک  -معاون سرمفتش خاص  

معاون سرمفتش خاص برای مميزی تعيين کند تا بر موثريت اجراات مميزی پروگرام های بازسازی  )1(
   کند و افغانستان نظارت

   .يک معاون سرمفتش خاص برای نظارت بر اجراات تحقيقاتی اين پروگرام ها و عمليات ها تعيين کند )2(
)e(  نظارت-   

، سرمفتش خاص بايد مستقيمًا به وزرای داخله و دفاع راپوردهی )2(غير از پاراگراف  -به طور کلی  )1(
   .کند

  استقالل در انجام تحقيقات و مميزی ها  )2(
فاع، وزارت امورخارجه و اداره انکشاف بين المللی اياالت متحده می توانند از تحقيقات دفتر وزارت د

  .سرمفتش خاص در مورد اجراات مربوط به بازسازی و يا صدور حکم برای آنها جلوگيری کنند
)f(  وظايف-   

مبالغ نظارت و هماهنگی مميزی ها و تحقيقات و نحوه مصرف  -نظارت بر اجراات بازسازی افغانستان  )1(
اختصاص يافته به بازسازی افغانستان و پروگرام ها و قراردادهايی که با اين منابع مالی اجرا می شوند به 

   :اين موارد بشمول موارد ذيل است .عهده سرمفتش خاص است
)A(  نظارت و حسابدهی منابع مالی تعهد شده و مصرف شده  
)B( لی نظارت بر اجراات بازسازی انجام شده با اين منابع ما  
)C(  نظارت و بررسی قراردادهای مربوط به اين منابع مالی  
)D(  نظارت و بررسی نحوه انتقال اين مبالغ و معلومات مربوط در ادارات، موسسات و سازمان های

 دولتی و غير دولتی امريکايی 
)E(  تهيه رکورد از اين منابع مالی برای انجام تفتيش ها و مميزی ها در آينده 
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)F( ثريت هماهنگی امريکا با دولت افغانستان و ساير کشورهای مساعدت کننده به نظارت و بررسی مو

  توافقنامه افغانستان و ستراتيژی انکشاف ملی افغانستان 
)G(  ،بررسی پرداختهای اضافی مانند پرداخت دوباره يا فعاليت های غير اخالقی يا غير قانونی کارمندان فدرال

 و ارجاع اين راپورها با وزارت عدليه برای يقين حاصل کردن از تحقيق، قراردادی ها، يا اشخاص وابسته به آنان
  .تفتيش و بازگرداندن منابع مالی يا راه حل های ديگر

سرمفتش خاص بايد چنين سيستم ها، طرزالعمل ها و کنترول هايی را ايجاد کرده،  -ساير مسئوليتهای نظارتی  )2(
از  )1( همچنان می تواند اين مسئوليتها را بر طبق پاراگراف بررسی کرده و بر آنها نظارت کند، سرمفتش خاص

   .خود سلب نمايد
عالوه بر مسئوليتهای تشريح شده در پاراگراف های  - 1978وظايف و مسئوليتها تحت قانون سرمفتش خاص  )3(
   .نيز به عهده سرمفتش خاص است 1978، مسئوليتهای تشريح شده در قانون سرمفتشان خاص )2(و  )1(
بر طبق اين قانون، وظايف، مسئوليتها و اختيارات اشخاص ذيل نيز به عهده سرمفتش خاص  -ماهنگی مساعی ه )4(

   :می باشد
)A( سرمفتش خاص وزارت دفاع.   
)B( سرمفتش خاص وزارت امورخارجه.   
)C( سرمفتش خاص اداره انکشاف بين المللی اياالت متحده.   

)g(  اختيارات-   
قانون تشريح شده،  (f)اختيارات سرمفتش خاص در ماده 1978 - اختيارات بر طبق قانون سرمفتش خاص )1(

بشمول اختيارات بخش  1978قانون سرمفتش خاص  6سرمفتش خاص همچنان دارای اختيارات تشريح شده در ماده 
(e) اين قانون است.   

  سرمفتش خاص بايد وظايف تشريح شده  -استندردهای مميزی  )2(
  .را انجام دهد 1978ن سرمفتش خاص قانو (1)(b)4و بخش  (1)(f)در بخش 

)h(  کارمندان، امکانات و ساير منابع-   
   قانون امريکا، 5سرمفتش خاص می تواند بر طبق ماده  -کارمندان  )1(

اين قانون که مربوط به معاش کارمندان است آنها  53ماده  3و بخش  51 که مربوط به صالحيت کارمندان است و ماده 
  .ايدرا را انتخاب و منصوب نم

  GS-15سرمفتش خاص می تواند با پرداخت معاش روزانه برابر يا کمتر از درجه  -استخدام متخصصين و مشاورين  )2(
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اين قانون از خدمات متخصصين مسلکی مستفيد  5332قانون امريکا و بخش  5ماده  3109بر طبق بخش 

  .شود
يق و تحليل از خدمات موسسات عمومی و سرمفتش خاص می تواند برای مميزی، تحق -اجازه عقد قرارداد  )3(

  .اشخاص خصوصی استفاده نمايد و به آنها از بودجه اختصاص داده شده پول پيشکی پرداخت نمايد
وزير دفاع و وزير امورخارجه بايد در صورت امکان فضای دفاتر وزارت امورخارجه و  -منابع  )4(

مچنان بايد تجهيزات و امکانات و خدمات آنها ه .وزارت دفاع را در اختيار سرمفتش خاص قرار دهند
ارتباطی مورد ضرورت برای عمليات در افغانستان را در اختيار سرمفتش خاص قرار دهند و خدمات حفظ 

   .و مراقبت اين امکانات را نيز ارائه نمايند
  مساعدت موسسات فدرال  )5(

)A(  در صورت درخواست ادارات، موسسات يا ساير موجوديت های دولت فدرال بايد -به طور کلی 
سرمفتش خاص، به وی مساعدت نموده و يا در صورتی که ناقض قوانين نباشد، معلومات مورد 

  .ضرورت را به سرمفتش خاص يا نماينده وی ارائه نمايند
)B(  در صورتی که سرمفتش خاص درخواست معلومات يا مساعدت نمايد  -راپوردهی عدم مساعدت

 وزير دفاع   سبب رد شده است، می تواند وضعيت را فورًا بهو تشخيص دهد که درخواست وی بدون
   .يا وزير امورخارجه و کميته مربوط در کنگره راپوردهی کند

  استفاده از کارمندان، امکانات و ساير منابع  )6(
در صورت درخواست سرمفتش خاص برای بازسازی  -دفتر سرمفتش خاص برای بازسازی عراق 

  افغانستان،
)A( رای بازسازی عراق بايد با دريافت مصارف مربوط، کارمندان دفتر سرمفتش خاص ب

سرمفتش خاص برای بازسازی عراق را در اختيار دفتر سرمفتش خاص برای بازسازی 
   افغانستان قرار دهد و

)B(  سرمفتش خاص برای بازسازی عراق بايد با دريافت مصارف مربوط، امکانات و منابع ديگر
ازی عراق را در اختيار دفتر سرمفتش خاص برای بازسازی دفتر سرمفتش خاص برای بازس

   .افغانستان قرار دهد
)i(  راپورها-   

روز قبل از پايان هر ربع سال مالی انجام می شود، همچنان  30راپوردهی  -راپورهای سه ماهه  )1(
  سرمفتش خاص می تواند در صورت ضرورت 

 به کميته کنگره ارائه کند يک راپور خالصه برای يک مدت مشخص بعد از راپور قبلی 
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هر  .و اجراات اين دوره راپوردهی و معلومات مربوط به پروگرام ها و منابع مالی اختصاص يافته به بازسازی افغانستان را ارائه نمايد

  :ردهی باشدراپور بايد بشمول اظهاريه دقيق تعهدات، مصارف و عوايد مربوط به اجراات بازسازی بشمول موارد ذيل در دوره راپو
)A( تعهدات و نحوه مصرف منابع مالی اختصاص يافته.   
)B(  حسابدهی مصارف بازسازی افغانستان بر حسب پروژه و پروگرام به همراه تخمين وزارت دفاع و وزارت

   .امورخارجه و اداره انکشاف بين المللی اياالت متحده و در صورت امکان، مصارف تکميل هر پروژه و هر پروگرام
)C(  مربوط به منابع مالی اختصاص داده شده توسط کشورهای خارجی يا سازمان های بين المللی به پروگرام ها عوايد

   .و پروژه هايی که منابع مالی آنها توسط سازمانها يا ادارات دولتی امريکا تامين می شوند و نحوه مصرف اين عوايد
)D(  عوايد مربوط يا بشمول دارائيهای خارجی مصادره شده يا  
سدود شده که مربوط به پروژه ها يا پروگرام هايی هستند که منابع مالی آنها توسط ادارات يا سازمانهای م

  .دولتی امريکا تامين می شوند و نحوه پرداخت و مصرف اين عوايد
)E(  مصارف عملياتی سازمان ها يا موسساتی که منابع مالی مربوط به بازسازی افغانستان به آنان پرداخت می

   .گردد
)F(  در صورتی که قرارداد، اعطاات، توافق يا ميکانيزم ديگری برای تامين منابع مالی که در پاراگراف)2( 

  تشريح شده وجود داشته باشد، 
)i(  مبلغ قرارداد، اعطاات، توافق يا ميکانيزم پرداختی  
)ii(  خالصه قرارداد، اعطاات، توافق يا ميکانيزم پرداختی  
)iii( ی امريکا در قرارداد، اعطاات، توافق يا ميکانيزم پرداختی تعيين شده و تشريح نقش سازمان يا اداره دولت

  دريافت پيشنهادات تجاری از ساير اشخاص يا موجوديتها برای اجرای قرارداد يا توافق يا ميکانيزم اجرايی ديگر 
  به همراه يک لست از اشخاص يا موجوديتهايی که اين پيشنهادات را ارائه نموده اند و 

)iv( اسنادی که وجود رقابت آزاد در اين طرزالعمل ها را تصديق کندارائه .  
قراردادهای عمده، اعطاات، توافقات و ساير ميکانيزم  -قراردادها، اعطاات، توافقات و ميکانيزم های پرداختی تحت پوشش  )2(

  های پرداختی که ادارات يا سازمانهای دولتی
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فغانستان به مقاصد ذيل در اختيار موسسات خصوصی يا دولتی امريکا منابع مالی آنها را برای بازسازی ا

  :قرار داده باشند
)A( ساخت يا بازسازی زيربناهای افغانستان.   
)B( ايجاد يا ايجاد دوباره سازمان های سياسی يا اجتماعی افغانستان.   
)C( ارائه کاال يا خدمات به مردم افغانستان.   

اين قانون، راپورها را به زبان  )1(راگراف سرمفتش خاص بايد بر اساس پا -دسترسی عمومی  )3(
   .انگليسی و ساير زبانهای مورد استفاده در افغانستان در يک ويب سايت انترنيتی عمومی قرار دهد

هر راپور بايد به صورت غير محرمانه نشر شود ولی در صورتی که سرمفتش خاص  -نحوه نشر  )4(
  .هر راپور اضافه کندتشخيص دهد، می تواند يک ضميمه محرمانه نيز به 

   هيچ مطلبی در اين قانون نبايد به عنوان اجازه نشر معلوماتی تلقی گردد که -نحوه تهيه راپور  )5(
)A(  ،بر طبق هر قانونی محرمانه هستند  
)B(  و يا خاصتًا بر اساس حکم محکمه برای حفظ منافع دفاعی ملی يا امنيت ملی يا روابط خارجی؛

 يا 
)C( بايد افشا شوندبخشی از تحقيقات جنايی ن.   

)j(  هماهنگی راپور-   
قانون، هر  (i)سرمفتش خاص عمچنان بايد بر طبق بخش  -ارسال راپور به وزرای دفاع و امورخارجه  )1(

   .راپور را به وزرای دفاع و امورخارجه ارسال نمايد
پور بر روز پس از دريافت را 30وزرای دفاع و امورخارجه بايد حداکثر ظرف مدت  -ارسال به کنگره  )2(

، نظرات خود را در مورد مطالب مربوط در راپور به کميته های مربوط در کنگره ارسال )1(اساس پاراگراف 
  اين نظرات بايد به صورت غير محرمانه ارسال شوند ولی در صورتی که  .نمايند

   .دوزرای دفاع يا امورخارجه تشخيص دهند، می توانند يک ضميمه محرمانه نيز به آن اضافه کنن
)k(  شفافيت-   

روز پس از ارسال راپور به  60وزرای دفاع و امورخارجه بايد حداکثر ظرف مدت  -راپور  )1(
تهيه کنند و آن را با قيمت معقولی در  (i)کميته مربوط در کنگره، يک راپور مشترک بر اساس بخش 

   .اختيار عموم قرار دهند
دفاع و امورخارجه بايد حداکثر ظرف مدت وزرای  -نظرات مربوط به مسائل مطرح شده در راپور  )2(

روز پس از ارسال نظرات خود به کميته مربوط در کنگره، يک راپور مشترک از نظرات خود را بر  60
  .تهيه کنند و آن را با قيمت معقولی در اختيار عموم قرار دهند (j)(2)اساس بخش 
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)l(  رفع مسئوليت-   

قانون، اجازه دهد که قسمتهايی از راپور بر  (k)بخش  )2(يا  ) 1(ق پاراگراف رئيس جمهور می تواند بر طب -اختيارات  )1(
به داليل مربوط به امنيت ملی در اختيار عموم قرار  (2)(j)قانون يا قسمتهايی نظرات ارائه شده بر طبق بخش  (i)طبق بخش 
   .داده نشود

ا بر طبق اين قانون قبل از تاريخ نشر راپور بر رئيس جمهور بايد اخطاريه رفع مسئوليت ر -اخطاريه رفع مسئوليت  )2(
به دفتر ثبت فدرال ارسال  (2)(j)يا قبل از ارسال نظرات وزرا به کميته های مربوط در کنگره بر طبق بخش  (i)طبق بخش 

  .اين اخطاريه رفع مسئوليت بايد بر طبق ضرورت در راپورها و نظرات ذکر شود .کند
)m( تعاريف اين بخش:   

 منظور از اين منابع مالی،  -لی اختصاص يافته به بازسازی افغانستان منابع ما )1(
)A( منابع مالی اختصاص يافته در سال مالی به  

)i(  صندوق نيروهای امنيت ملی افغانستان يا  
)ii(  پروگرام های مساعدت به مردم افغانستان بر طبق بخش(a)(2)  قانون اجازه دفاع  1202ماده

  و  (3456-3455 119 :109-163)مومی قانون ع 2006ملی برای سال مالی 
)B( منابع مالی اختصاص يافته در سال مالی به بازسازی افغانستان در   

)i(  صندوق حمايت اقتصادی  
)ii(  صندوق بين المللی کنترول مواد مخدر و اعمال قانون يا  
)iii( سازمان های اجازه داده شده ديگر می باشد.   

  ای مربوط در کنگره، منظور در کميته ه -کميته های مربوط در کنگره  )2(
)A( کميته اختصاص منابع مالی، کميته خدمات نيروهای مسلح و کميته روابط خارجی سنای امريکا و   
)B(  کميته اختصاص منابع مالی، کميته خدمات نيروهای مسلح و کميته روابط خارجی مجلس نمايندگان

   .امريکا می باشد
)n(  اجازه اختصاص منابع مالی-   

   .اجازه داده شده است 2008مليون دالر برای اجرای اين بخش در سال مالی  20ص اختصا -به طور کلی  )1(
قانون به صندوق نيروهای امنيت ملی افغانستان به  1513لهذا، مبلغ اختصاص داده شده بر طبق ماده  -اختالف  )2(

   .مليون دالر تقليل می يابد 20اندازه 
)o(  لغو پرداخت-   

ازسازی افغانستان می تواند منابع اختصاص يافته به بازسازی افغانستان را تا سرمفتش خاص برای ب -به طور کلی  )1(
 روز پس از تخصيص آنها در صورتی که  180
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  .مليون دالر باشد لغو نمايد 250مبلغ آنها کمتر از 

بق سرمفتش خاص بايد قبل از پايان ماموريت سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان بر ط -راپور نهايی  )2(
، يک راپور مميزی نهايی در مورد پروگرام ها و اجرااتی که منابع آنها از محل منابع اختصاص ) 1(پاراگراف 

 .يافته به بازسازی افغانستان تامين شده به کميته مربوط در کنگره ارائه نمايد
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  ضميمه ز
 توافقنامه ُبن

 
  برای ايجاد سازمان های موقت قبل از ايجاد سازمانهای دولتی دائمی در افغانستانتوافق

 
 افغانستان، ء درباره متحد ملل مذاکرات کنندگان شرکت

 افغانستان،ی برا متحد مللی سرمنش خاص ء ندهينما حضور در
 
  کشور، در بشر حقوق به احترام و دارياپ ثبات و صلح ،ی ملی آشت ايجاد و افغانستان دری ديتراژ و جنگ ختم به ميتصم با
 
 افغانستان،ی ارض تيتمام وی مل تيحاکم ، استقالل مجدد حکيم 
 
ی گروهها و احزاب حضور ،ی موکراسيد اسالم، اساسات مطابق شانی اسيس ء ندهيآ انتخاب جهت در افغانستان مردم حقوقيی شناسا ا

 .یاجتماع عدالت و مختلف
 
 دری مهم نقش و نموده دفاع کشوری مل وحدت وی ارض تيتمام ، استقالل از سال نيچندی ط کهی افغان نيدمجاه از تشکر ابراز با

 وطنی بازساز و ثبات صلح، جهاد، قهرمانان را آنها ، شانی های فداکار و نموده فاءيای تعد و ظلم ،ی افگن دهشت ضد مبارزه
  است، دهيگردان افغانستان زشانيعز
 
 جناب ازی قدردان ابراز با و داردی اضطرار موقت التيتشک استقرار به ضرورت افغانستان ثباتی ب تيوضع نکهيا داشت درنظر با

 سيتأس موافقتنامه نيا حسب بر که موقت حکومت ک يبه قدرت سپردنی برا شانی آمادگ خاطر بهی ربان نيالد برهان سريپروف
  شد، خواهد

 
 متحد ملل مذاکرات در کهيی گروهها آن شمول به التيتشک نيا در افغانستان مختلف اراقش عيوسی ندگينما که ضرورت نيا درک با
 شود، نيتضم اند، نداشتهی کاف ندينما افغانستانی برا
 
 به و بوده ندهينما کامال وی قوم چند ،ی جنس ضيتبع فاقد ر،يفراگ حکومت ک يسيتأسی برا اول قدم موقت التيتشک نکهيای ادآور يبا
 . بماندی باق اقتدار برسر شده نييتع وقت از بعد تواندی من وجه چيه
 
 مقررات ن،يبنابرا کند، دايپ ضرورتی زمان ،ی افغان ديجدی تيامنی قوای ساز باز و التيتشکی زمان است ممکن قت،يحق درک با
 .ديدرآ اجرا به ديبا است، آمده موافقتنامه نيا 1 مهيضم در آن اتيجزئ که گريدی تيامن
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توجه به اينکه ملل متحد که يک ارگان شناخته شده بيطرف بين المللی است، بايد نقش مهم و خاصی را که تفصيل آن در ضميمه با 
 اين توافقنامه آمده، در دوره ء قبل از ايجاد ارگان های دايمی در افغانستان، ايفا کند،  2

 
  :به صورت ذيل توافق نموده اند

 
 

 حاکميت موقت
 

I . ومیاحکام عم 
 

 .تأسيس خواهد شد 2001دسمبر  22يک حاکميت موقت با کسب قدرت رسمی به تاريخ  ) 1
 

کميسيون خاص و مستقل برای داير نمودن . حاکميت موقت متشکل از يک اداره ء موقت است که توسط رئيس اداره خواهد گرديد )2
ترکيب ، . مکن است توسط اداره ء موقت تأسيس گرددلويه جرگه اضطراری و ستره محکمه افغانستان و همچنان محاکم ديگری که م

 . وظايف کار و طرزالعمل حکومت برای اداره موقت و کميسيون خاص مستقل در اين توافقنامه تحرير گرديده است
 

به اين ترتيب در طول دوره ء . با انتقال رسمی قدرت، حکومت موقت فورًا مسئوليت امور افغانستان را به دوش می گيرد )3
ت از افغانستان و روابط خارجی آن نمايندگی نموده و کرسی افغانستان را در ملل متحد، نمايندگی های خاص آن و همچنان در موق

 . ساير ارگانهای بين المللی و کنفرانسها اشغال می نمايند
 

 شاه سابق، محمد لويه جرگه اضطراری توسط. لويه جرگه ء اضطراری درظرف شش ماه از حاکميت موقت داير خواهد گرديد )4
اين اداره . لويه جرگه اضطراری حاکميت انتقالی را تصويب نموده که شامل اداره ء انتقالی فراگير خواهد بود. ظاهر، افتتاح خواهد شد

سب در مدت دو سال از تاريخ داير شدن لويه جرگه زمينه را برای ايجاد يک حکومت کامًال نماينده که در نتيجه انتخابات آزاد و منا
 . منتخب خواهد گرديد آماده ميسازد

 
 . حاکميت موقت ، بعد از تأسيس حاکميت انتقالی توسط لويه جرگه اضطراری به کار خود خاتمه می دهد )5

 
لويه جرگه قانون اساسی طی هجده ماه از تأسيس حاکميت انتقالی داير خواهد گرديد تا قانون اساسی را برای افغانستان تصويب  )6

ور کمک به اين لويه جرگه قانون اساسی در مورد تهيه مسوده قانون اساسی، اداره انتقالی در ظرف دوماه پس از به منظ. نمايد
 . آغاز کار خود، کميسيونی را به کمک ملل متحد برای تدوين مسوده قانون اساسی ايجاد خواهد نمود
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II . چارچوب قانونی و سيستم قضايی 
 
   :که قانون اساسی جديد به تصويب می رسد، به طور موقت قابل تطبيق استچارچوب قانونی ذيل تا زمانی  )1
i(  تا جاييکه مواد آن با محتوای اين موافقتنامه متناقض نباشد، به استثنای مواديکه مربوط سلطنت ، ارگان 1964قانون اساسی ،

   های قوه اجراييه و قوه مقننه که در قانون اساسی ذکر شده است و
ii( ات موجود، تا جاييکه با محتوای اين موافقتنامه يا ساير معاهدات بين المللی يکه افغانستان عضو آن می باشد و قوانين و مقرر

درج است متناقض نباشد با يک تفاوت که حاکميت موقت صالحيت دارد تا  1964يا با آن مواد قابل اجرايکه در قانون اساسی سال 
 . نمايدآن قوانين و مقررات را تائيد و يا تعديل 

 
. قوهء قضائيه افغانستان مستقل بوده و متشکل است از ستره محکمه و محاکم ديگری که توسط حکومت موقت ايجاد می شود )2

حکومت موقت به کمک ملل متحد، کميسيون اصالحات قضايی را برای احيای نظام قضايی افغانستان مطابق اساسات دين مقدس 
 . انون و عنعنات پسنديده افغانی، تشکيل خواهد داداسالم، معيارهای بين المللی، سلطه ق

 
III . حکومت موقت 
 
A. ترکيب  
هر عضو به استثنای رئيس، می تواند رياست . حکومت موقت دارای يک رئيس ، پنج معاون و بيست و چهار عضو می باشد ) 1

 .يکی از بخش های حکومت موقت را بدوش داشته باشد
 
د درباره افغانستان، اعليحضرت محمد ظاهر، شاه اسبق افغانستان، را دعوت نمودند تا رياست شرکت کنندگان مذاکرات ملل متح )2

اعليحضرت خاطر نشان کردند که ترجيح می دهند شخص مناسب ديگر که مورد قبول و اعتماد . اداره موقت را به عهده بگيرند
 . شرکت کنندگان باشد، به رياست اداره موقت منصوب شود

 
ين و ديگر اعضای اداره موقت توسط شرکت کنندگان مذاکرات سازمان ملل متحد دربارهء افغانستان انتخاب رئيس، معاون )3

اين انتخاب بر اساس تخصص فنی، اعتبار و شايستگی فردی از . اين موافقتنامه درج است 4اسامی ايشان در ضميمه . گرديدند
سازمان ملل متحد، با توجه به ترکيب قومی، جغرافيايی و مذهبی ميان لست های ارائه شده توسط شرکت کنندگان در مذاکرات 

 . افغانستان و همچنان با در نظر داشت اهميت مشارکت زنان در اداره مملکت صورت گرفته است
 
هيچ يک از اعضای ادارهء موقت نمی تواند در زمان تصدی وظيفه عضويت کميسيون خاص مستقل تدوير لويه جرگه  )4

 .  باشداضطراری را داشته
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B. طرزالعمل ها  
جلسات رياست اداره موقت و در غياب او يکی از معاونين او به عهده می گيرد و همچنان، مواد آجندا را برای جلسات پيشنهاد  )1

 . می نمايد
 
ايد عضو ب 22برای اتخاذ هر تصميم حد اقل . ادارهء موقت تالش خواهد ورزيد تا تصاميم خود را به اتفاق ارأ اتخاذ نمايد )2

اگر رأی گيری ضرورت داشته باشد، تصاميم با اکثريت اعضای حاضر به استثنای حاالتيکه در اين موافقتنامه تشريح . حاضر باشند
 . در صورت تساوی آراء، رأی رئيس تعيين کننده خواهد بود. شده، اتخاذ می شود

 
C. وظايف  
ر فرامين به منظور تأمين صلح، نظم و ايجاد يک اداره اداره ء موقت موظف به اجرای وظايف روز مره دولت به شمول صدو )1

 . سالم می باشد
 
 . رئيس ادارهء موقت و در غياب او يکی ا ز معاونين وی، از ادارهء موقت به طور شايسته، نمايندگی خواهد نمود )2
 
ت را در ساحات کاری آن اعضايی که مسئول بخش های مختلف اداره ء موقت هستنَد، مسئوليت اجرای سياست های اداره موق )3

 . خود به عهده دارد
 
با انتقال رسمی قدرت ، دولت موقت صالحيت چاپ و توزيع پول را دارد و از حق مخصوص برداشت پول از سازمان های  )4

س موسسات مالی اداره موقت با همکاری سازمان ملل متحد، بانک مرکزی افغانستان را فعال می کند تا اين بانک بر اسا بين المللی
 .اصول شفافيت وحسابدهی به مردم، عرضه پول را تنظيم نمايد

 
اين کميسيون از ميان اشخاص واجد . اداره ء موقت به کمک ملل متحد کميسيونی مستقل کار امور ملکی را تأسيس می نمايد )5

و اهليت شان تهيه و در صالحيت لستی را برای پست های کليدی بخش های اداری به شمول واليان و ولسواالن بر اساس توانايی 
 . اختيار اداره موقت می گذارد

 
اداره ء موقت به کمک ملل متحد کميسيون مستقل حقوق بشر را که وظيفه آن مراقبت از حقوق بشر و تحقيقات ناشی از تعدی  )6

 کمک ملل متحد اداره موقت همچنان می تواند به. برحقوق بشر و انکشاف انجمن های داخلی حقوق بشر می باشد تأسيس نمايد
 . کميسيون های ديگری را جهت پيشبرد اموری که در اين توافقنامه ذکر نگرديده است فعال سازد

 
 . اعضای اداره ء موقت بايد بر طبق اصول و معيار های کاری قبول شده بين المللی کار کنند )7
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 اساس به عضو کی يبرکنار صلهي. شودی م اربرکن فهيازوظ ديننما عمل متذکرهی ها اريمع طبق بر که موقت ء اداره عضو )8
 . رديپذی م انجام موقت اداره اعضاء تياکثری رأ سوم دو موافقه و نيمعاون ا يو سيرئ شنهاديپ

 
 .افت يخواهد نسق و نظم شتريب متحد مللی همکار با موقت ادارهی اعضای ها تيصالح و فيوظا )9
 

IV .ی راراضط ء جرگه هيلو ريتدو مستقل و خاص ونيسيکم 
 
 نيا. گرددی م سيتأس موقت حکومتی برقرار از بعد ماه ک يظرف دری اضطرار جرگه هيلو ريتدو مستقل و خاص ونيسيکم )1
ی اعضا. باشندی اساس قانون وی عادی ها قانون نيمتخصص ديبا آنها تعداد ک يکه بوده عضو ک يو ستيبی دارا مستقل خاص ونيسيکم
ی ملکی اجتماعی گروهها از همچنان و شده سپرده افغانستان درباره متحد ملل مذاکرات کنندگان شرکت توسط کهيدانيکاند لست از ونيسيکم
 . نمود خواهد کمکی اساس داراالنشاء ک يو ونيسيکم اجراأت و سيتأس در متحد ملل.  ديگرد خواهد انتخاب افغانی مسلک و
 
 اتخاذ داشت خواهند شرکتی اضطرار جرگه هيلو در کهی شخاصا تعداد و مراحل درباره را نيآخر ميتصم مستقل خاص ونيسيکم )2

 ميمق مردمی برا های کرس صيتخص اريمع :)1 : (ء کننده مشخص که پرداخت خواهدی مراحل ديتسو به مستقل خاص ونيسيکم. نمود خواهد
يی ها افغان آن و کشورها ريسا و انپاکست ، رانيا ميمق مهاجری ها افغانی برا های کرس صيتخص اريمع )2 (باشد، کشور داخلی کوچ و
 که تاجران و روشنفکران علماء، شمول به مهم اشخاص وی مدن جامعهی نهادها تيشمول اريمع )3 (کنند،ی م ستيز پراکنده بصورت که
 در افغان راقشا گريد و زنان سهم به را خاص توجه مستقل خاص ونيسيکم. کنندی م ستيز پراکنده صورت به ا يو هستند کشور داخل در
 . داشت خواهد مبذولی اضطرار جرگه هيلو
 
 خيتار ذکر با جرگه هيلو ريتدو از قبل هفته ده حداقل رای اضطرار جرگه هيلو ريتدو مراحل و نيقوان ، مستقل خاص ونيسيکم )3

 . ندينما نشر و چاپ آن مدت وی برگزار محل آغاز،
 
 حاصل نيق يآن موجب به که کرد خواهد قيتطب و طرحی اضطرار جرگه هيلو به افرادی نامزد جهت را پروسه چنان مستقل خاص ونيسيکم )4

   انتخاب انيجر تا شود
 را زميکانيم ک ي،ینامزد منازعات ماتقدم حفظ بخاطر مستقل خاص ونيسيکم. باشد عادالنه و طرفانهيب شده نامزد افراد انتصاب ا يو

 . آورد هدخوا بوجود را منازعات حل نيقوان و اتيشکا رفع جهت
 
       منظور رای انتقالۀ اداری واعضا ساختار شنهادات،يپ نموده، انتخاب رای انتقال ء دوره دولت سيرئ ،یاضطرار جرگه هيلو) 5
 .دينمای م
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V .مواد نهايی  
 موقت قرار گرفته و می قدرت، تمام مجاهدين، قوای مسلح و گروههای مسلح در کشور تحت قومانده و کنترول حاکميتبا انتقال رس) 1

 . نظر به ضرورت، قوای مسلح و قوای جديد امنيتی افغان سازماندهی خواهد گرديد
 
حاکميت موقت و لويه جرگه اضطراری مطابق با اصول اساسی و موادی که در اسناد بين المللی حقوق بشر و حقوق بين المللی بشر ) 2

 . شد عمل خواهد کرددوستانه وجود دارد و افغانستان نيز عضو آن می با
 
خويشتن را . تروريزم، مواد مخدر و جرايم سازماندهی شده همکاری خواهد نمود حاکميت موقت با جوامع بين المللی در مبارزه با) 3

 . احترام به قوانين بين المللی و داشتن روابط دوستانه با کشور های همجوار و جامعه بين المللی خواهد دانستمتعهد به
 

يت موقت و کميسيون خاص مستقل تدوير لويه جرگه اضطراری مشارکت زنان و نمايندگی عادالنه تمام جوامع قومی و حاکم) 4
 . مذهبی را در اداره موقت و لويه جرگه اضطراری تأمين خواهند کرد

 
ای مربوط و ديگر قطعنامه ه) 2001نومبر  14 (شورای امنيت 1378تمام اجراأت حاکميت موقت موافق با قطعنامه ء  )5

 . شورای امنيت در رابطه با افغانستان خواهد بود
 

 . اصول و طرزکار ارگان هايی که تحت حاکميت موقت تأسيس می گردد با همکاری ملل متحد منظم و منسجم خواهد شد )6
 

ن به امضا رسيده، به زبان انگليسی در ب 2001اين موافقتنامه که ضمايم آن نيز جزء الينفک آن می باشد به تاريخ پنجم دسمبر 
متن های رسمی آن به زبان های پشتو، دری و زبانهای ديگر که . متن معتبر بوده و در آرشيف ملل متحد به امانت گذاشته شد 

نماينده خاص سرمنشی ملل متحد نسخه های تصديق شده . توسط نماينده خاص سرمنشی ملل متحد معرفی شود، تهيه خواهد گرديد
 . زبان های انگليسی، پشتو و دری به هر يک از شرکت کنندگان می فرستدء موافقتنامه را به
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   1مهيضم
 یالملل نيبی تيامنی قوا

 
 به کشور سراسر در قانون و نظم و قانون ت،يامن نيتأم تيمسئول که ندينمايم درک افغانستان درباره متحد ملل مذاکرات کنندگان شرکت .1

 شمول به تيامن تأمين جهت در را اقدامات همه خود، نفوذ و امکانات تمام از استفاده با که ندينمای م تعهد آنها. باشدی م افغانها خود عهده
 . دهندی م انجام افغانستان در مستقری دولت ريغ وی دولتی الملل نيبی ها سازمان ريسا و متحد ملل کارمندان تيامن
 
ی قوا هيترب و ليتشک جهت در را افغان ديجد مقامات که خواهندی می جهان هجامع از کنندگان شرکت هدف، نيا به دنيرسی برا .2
 . دينما کمکی افغان مسلحی قوا وی تيامن ديجد
 
 کنندگان شرکت دارد، ضرورت وقت به آن کامل شدن فعال تا ،یافغان مسلحی قوا وی تيامن ديجدی قوا زيتجه و ليتشک که امر نيا درک با .3

 .ندينمای م تقاضا متحد ملل تيامنی شورا از افغانستان هبار در متحد ملل مذاکرات
 شهر در تيامن نيتأم در روين نيا. دينمای بررس افغانستان در را ملل سازمان امر تحتی روهاين تر زود چه هر استقرار زيتجو که

 مناطق و شهرها ريسا به جًايتدر تواندی م ضرورت صورت دريی روين نيچن نيا. کندی م مساعدت آن اطرافی نواح و کابل
 .ابد يانکشاف

 
ی شهر مراکز ريسا و کابل از رای نظامی ها واحد تمام که شوندی م متعهد افغانستان باره در متحد ملل مذاکرات کنندگان شرکت .4
ی زسازبا در روين نيا اگر بود خواهد مطلوب. کنند خارج باشند،ی م مستقر متحد ملل امر تحتی روهاين آن در که گريد مناطق و

 .دينما کمک افغانستان
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  2مهيضم
 موقت دوره در متحد ملل نقش

 
 . دارد عهده به افغانستان در را متحد ملل تيفعال و کاری ها جنبه تمام تيمسئول متحد مللی سرمنش خاص ندهينما .1

 
 . کندی م کمک و نظارت موافقتنامه نيا جوانب تمامی اجرا بر خاص ندهينما .2

 
 مناسب و آزاد طيشرا دری اضطرار ء جرگه هيلو ريتدو وی اسيس طرفيب طيمح ساختن برقرار در موقت تيحاکم به متحد ملل .3

 جهينت و ريتدو مًايمستق توانندی م کهی اداری ها پارتمنتيد و اشخاص آنی رهبر به را خاص توجه متحد ملل. داد خواهد مشوره
 . داشت خواهد مبذول ددهن قرار نفوذ تحت رای اضطرار جرگه هيلو

 
 مستقل خاص ونيکمس و موقت اداره مجالس در اشتراک جهت او أتيه ا يو متحد مللی سرمنش خاص ندهينما از است ممکن .4
 . گردد دعوت افغانستانی اضطرار جرگه هيلو ريتدو

 
 مسائل در نتوانست ا يو شد هداشت باز مجلس نمودن ريدا از مستقل خاص ونيسيکم ا يو موقت ادارهی ليدل کدام خاطر به اگر .5

 اساسات گرفتن نظر در با متحد مللی سرمنش خاص ندهينما صورت آن در برسد صلهيف بهی اضطرار جرگه هيلو ريتدو مربوط
 . انداخت خواهد بکار صلهيف ا يو بست بن رفع راه در را خودی مساع ، مستقل خاص ونيسيکم ايو موقت اداره مورد در شده حيتوض

 
 متحد ملل. دينما سفارش رای بيتاد اجراأت لزوم صورت در و نموده قيتحق را بشر حقوق ازی تعد تا داشت خواهد حق دمتح ملل .6

 دارد، نقش بشر حقوق دنيفهم و احترام مورد دری آگاه بردن بلند در که بشر حقوقی ميتعل پروگرام قيوتطب انکشافی برا همچنان
 . باشدی م مسئول
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  3ضميمه 

  تقاضای شرکت کنندگان مذاکرات ملل متحد درباره
 افغانستان از ملل متحد

 
 شرکت کنندگان مذاکرات ملل متحد در باره افغانستان بدين وسيله

 
تقاضا می نمايند که سازمان ملل متحد و جامعه بين المللی برای تضمين حاکميت ملی، تماميت ارضی و وحدت افغانستان و . 1

 .  کشورهای خارجی در امور داخلی افغانستان تدابير الزم اتخاذ نمايدهمچنان عدم مداخله
 
از سازمان ملل متحد، جامعه بين المللی خاصتاًً کشورهای کمک دهنده و موسسات چند جانبه جدًا می خواهند که در همکاری با . 2

 . افغانستان، تجديد، تأکيد و عملی سازنداداره موقت، تعهدات خود را در مورد مساعدت برای احيای مجدد، بهبودی و بازسازی
 
به زودترين فرصت ممکن، ثبت نام رأی دهندگان را قبل از برگزاری انتخابات عمومی که  (1)از ملل متحد تقاضا می کنند که  .3

زمينه نفوس شماری را در  (2)به تقعيب تصويب قانون اساسی جديد توسط لويه جرگه عملی می شود، روی دست گرفته و 
 . غانستان مهيا سازداف
 
از سازمان ملل متحد و جامعه بين المللی تقاضای جدی می نمايند که به پاداش نقش مهمی که مجاهدين در حفظ آزادی افغانستان  .4

و عزت آن بازی کرده اند، اقدامات ضروری را در هماهنگی با اداره موقت، برای ادغام مجاهدين در قوای جديد امنيتی و قوای 
 . انستان به عمل آورندمسلح افغ

 
از سازمان ملل متحد و جامعه بين المللی تقاضا می کنند که صندوقی را برای کمک به فاميل ها، بازماندگان شهدا و قربانيان  .5

 . جنگی، معلولين و آسيب ديدگان جنگ ايجاد کنند
 
تقاضا می نمايند که با حاکميت موقت در مبارزه از سازمان ملل متحد، جامعه بين المللی و سازمان های منطقه ای جدًا و شديدًا  .6

عليه تروريزم بين المللی کشت و قاچاق مواد مخدر همکاری کرده و دهاقين افغان را کمک مالی، مادی و تخنيکی نمايند تا کشت 
 . انواع ديگر محصوالت بديل را روی دست بگيرند
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   4ضميمه

 ترکيب اداره موقت
 

 حامد کرزیآقای      :رئيس
 

  :معاونين
  داکتر سيما ثمر  :معاون رئيس و بخش امور زنان

  محمد قاسم فهيم    :معاون رئيس و بخش دفاع
  حاجی محمد محقق    :معاون رئيس و بخش پالن

  شاکر کارگر  :معاون رئيس و بخش آب و برق
 هدايت امين ارسال  :معاون رئيس و بخش امورمالی

 
  :اعضا

  داکتر عبداهللا عبداهللا    :وزارت امورخارجه
  محمد يونس قانونی     : داخلهوزارت

  سيد مصطفی کاظمی     :وزارت تجارت
  محمد عالم رزم    :وزارت معادن و صنايع
  عارف نورزای   :وزارت صنايع کوچک

  داکتر رهين مخدوم    :وزارت اطالعات و کلتور
  انجنير عبدالرحيم     :وزارت ارتباطات
  مير ويس صادق   : اموراجتماعیوزارت کار و

  محمد حنيف بلخی    :وزارت حج و اوقاف
  عبداهللا وردک   :وزارت شهدا و معلولين
  عبدالرسول امين    :وزارت تعليم و تربيه

  داکتر شريف فائز    :وزارت تحصيالت عالی
  داکتر سهيال صديقی    :وزارت صحت عامه
  عبدالخالق فاضل    :وزارت فوايد عامه

  عبدالمالک انور    :زارت انکشاف دهاتو
  حاجی عبدالقدير    :وزارت انکشاف شهری

  امين فرهنگ    :وزارت بازسازی
  سلطان حميد سلطان    :وزارت ترانسپورت

  عنايت اهللا ناظری    :وزارت عودت مهاجرين
  سيد حسين انوری     :وزارت زراعت
  حاجی منگل حسين     :وزارت آبياری
  عبدالرحيم کريمی     :وزارت عدليه

 عبدالرحمان :وزارت ترانسپورت هوانوردی و توريزم
 امان اهللا زادران   :وزارت امور سرحدی
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  ضميمه ح
 قانون حمايت از آزادی افغانستان

 
PL 107-327  

  قانونی
تان و کشورهای برای ارائه مساعدت های انکشافی ديموکراتيک به افغانستان و اجازه ارائه مساعدت نظامی به افغانس

  .خارجی ديگر می باشد
  اين قانون توسط مجلس نمايندگان و کنگره امريکا تصويب شده است،

  .عنوان کوتاه، جدول محتويات، تعاريف .1بخش 
)a(  است "2002قانون حمايت از آزادی افغانستان "عنوان خالصه اين قانون  -عنوان کوتاه .  
)b(  ن به تشريح ذيل استجدول محتويات اين قانو -جدول محتويات:  

  عنوان کوتاه، جدول محتويات، تعاريف .1بخش 
  مساعدتهای انکشافی اقتصادی و ديموکراتيک به افغانستان 1   -عنوان

  . اعالميه سياسی .101بخش 
  .مقصد مساعدت .102بخش 
  . اجازه مساعدت .103بخش 
 .هماهنگی مساعدت .104بخش 
  .ی در مناطق توليد ترياکنظر کنگره در مورد همکار .105بخش 
  . مقررات مديريتی .106بخش 
  . ارتباط با سازمانهای ديگر .107بخش 
  .اجازه اختصاص منابع مالی. 108بخش 

  مساعدت نظامی به افغانستان و کشورهای خارجی و سازمان های بين المللی 2  -عنوان 
   .حمايت از امنيت در حين انتقال دولت در افغانستان .201بخش 
  .اجازه مساعدت .202بخش 
  . کشورهای خارجی و سازمان های دولتی اجازه داده شده .203بخش 
 .بازپرداخت اعطاات .204بخش 
  .ضروريات اطالع به کنگره .205بخش 
نيروهای بين (ارائه مساعدت های بشری و ساير مساعدتها در افغانستان و انکشاف آيساف  .206بخش 

  . )المللی کمک به امنيت
  .ارتباط با ساير سازمانها.207بخش 
  پايان .208بخش 

  مقررات متفرقه  3 –عنوان 
  ضرورت اجرای طرزالعمل های مربوط به ممنوعيت مساعدت به قاچاقبران مواد مخدر .301بخش 
  . نظر کنگره در مورد حفاظت از رئيس جمهور افغانستان . 302بخش 
  .هی آناناعطاات به افغانستان و راپورد .303بخش 

(c)  بشمول  "دولت افغانستان"در اين قانون،  -تعريف-- 
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   و افغانستانی اسيسی ها بخش ا يدولت )1(
  . افغانستان دولت موسسات ا يسازمانها )2(

  مساعدتهای انکشافی اقتصادی و ديموکراتيک به افغانستان 1  -عنوان
 اعالميه سياسی . 101بخش 

  :ديانمی م اعالن را ليذ موارد کنگره
 و افغانستان در کيموکراتيد موسسات و سازمانها انکشاف به مربوطی مساع از ديبای الملل نيب جامعه و کايامر )1(

  . ندينما تيحما افغانستان در ندهينما کامًال وی قوم چند ،ی جنس ضيتبع فاقد ر،يفراگ حکومت ک يسيتأس
 ازی ريجلوگ پناهدگان، از تيحما وی بشر اتيضرور نيتامی برا خود تجارب از ديبا کايامر خاصتًا )2(
 . دينما استفاده افغانستانی بازساز به مساعدت و مخدر مواد ديتول

 کشور نيا دوباره شدن ليتبد از افغانستان در داريپا ثبات و صلح جاديا با توانندی می الملل نيب جامعه و کايامر )3(
 . کنندی ريجلوگی الملل نيب زميترور منبع به
ی برای ضرور تدارکات مورد در 2001 دسمبر  5 خيتار به آلمان بن توافقنامه در توافق مورد اهداف زا ديبا کايامر )4(
 نيق يتا نگهدارد طرفی بی کشور عنوان به را افغانستان و کرده تيحما افغانستان در ثبات با و اديالبن عيوس حکومت جاديا

   که شود حاصل
 اجراات بشمول کشور نيای اسيس استقالل و افغانستانی ارض تيتمام وی مل تيحاکم منطقه،ی کشورها ريسا
  . اندازندی نم خطر به را اهداف نيا به دنيرسی برا کيپلماتيد
 معضالت ازی بيترک کايامر مردم نظر از که افغانستان خاصی اضطرار تيوضع به توجه با ديبا جمهور سيرئ )5(
 به کمکی مساع تيريمد وی هماهنگ ،یزير طرح در انعطاف کثرحدا با است،ی انکشاف وی قانون ،یاسيس ،یبشر ،یتيامن

  . دينما جاديا منظور نيای برا خاص موقت پروگرام ک يافغانستان
 سازمانی مساع از زم،يترور عوامل موثر رفع وی موکراسيد و ثبات جاديای برا ديبای الملل نيب جامعه و کايامر )6(
 . کنند تيحمای مرکزی ايآس منطقه در کيموکراتيدی ها

 مقصد مساعدت . 102بخش 
 -- قانون نيا طبق بر شده داده اجازهی مساعدتها مقصد

ی روهاين و کايامر هيعل بر خشونت امکان ليتقل با جهان و کايامر تيامن از کردن حاصل نيق يبه کمک )1(
   ،یالملل نيب زميتروری برای امن محل به افغانستان دوباره شدن ليتبد خطر ليتقل و افغانستان در متحد

 پناهندگان انيم در و افغانستان دری بشر بحران رفعی برای الملل نيب جامعه و کايامری مساع از تيحما )2(
  ه،يهمسای کشورها در افغان
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 ديتول در استفاده موردی اويميک مواد کنترول و مخدر موادی قاچاقبر و ديتول ازی ريجلوگ )3(

 اجراات و کوکنار کشت کنترولی برا افغانستانی دولتی ها سازمان تيظرف انکشاف و ن،يهروئ
  مربوط؛

 مردم توسط آزادانه که ندهينما کامال وی قوم چند ،ی جنس ضيتبع فاقد ر،يفراگ حکومت ک يسيتأس به مساعدت )4(
   خاصتًا افغانها،ی بشر حقوق به و شده انتخاب افغانستان
 وی صح ،یماتيتعل تيضرور نيتام غانستان،افی بازساز در آنان مشارکت امکان نمودن فراهم بشمول زنان،
   افغان، جامعه در آنان مکمل مشارکتی برا اطفال و زنان اتيضرور ريسا
 اتيضرور نيتام به مربوط اجراات و پروژهی اجرا تيظرف انکشافی برا افغانستان دولت از تيحما )5(

   افغانستان، مردم
 ر،يفراگ حکومت ک يسيتأسی برا افغانستان ديجد دولت در افغانستانی مدن جامعه مشارکت از تيحما )6(

 به شده انتخاب افغانستان مردم توسط آزادانه صورت به که ندهينما کامًال وی قوم چند ،یجنس ضيتبع فاقد
   گردد،ی م اتخاذ افغانستان مردم توسط آزادانه کشور ماتيتصم که کنند احساس مردم کهيطور

 افغانستان، زراعت سکتوری بازساز ويی زدا نيم شغل، جاديا قيطر از افغانستانی بازساز از تيحما )7(
  افغانستان،ی ماتيتعل ستميس وی صح ستميس
 و نگيترن ،یماتيتعل ،یقانونی ها تيمسئولی اجرای برا افغانستان زنان امور وزارت به منابع ارائه )8(

   و زنان به مربوطی صحی ها پروگرام
 . باشدی م انيادی آزاد به حتراما و جامعه دريی گرا تيکل انکشاف از تيحما )9(

 اجازه مساعدت .103بخش 
(a) در متشابه، نيقوان اي  115-107ی عموم قانون  512 بخش براساس تواندی م جمهور سيرئ-ی کل طور به 
  .دينما مساعدت افغانستان به ليذ موارد

   -- بشمول افغانستان مردمی بشری اضطرار اتيضرور نيتام به مساعدت -ی بشری اضطرار اتيضرور نيتام )1(
)A( یطب مساعدت و سرپناه ،یاضطراری غذا نيتام،   
)B( گندآب، ستميس و پاکی دنيآشام آب   
)C( بهی صح خدمات ارائه مناسب، هيتغذ اطفال، ونيناسيواکس بشمولی صح رانهيشگيپ خدمات 

   ،یمسری هايماريب درمان و نظارت و اطفال و مادران
)D( و ها؛ ليفام افتن يوی ابيرد خدمات ارائه  
)E( نشده منفجر مهمات ريسا و نيم کردن پاک .  

  نيمهاجر و پناهندگان اسکان و بازگشت )2(
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 بازگشت به مساعدت و گردندی بازم افغانستان در خود جوامع به کهی داخل نيمهاجر و پناهندگان به مساعدت -ی داخل
 -- بشمول جامعه به آنها

)A( پاراگراف در شده حيتشر موارد)؛ )1  
)B( ی کشورها دری ماتيتعل وی صح ،یاجتماع خدمات انکشاف به مساعدت بشمول جوامع به مساعدت

   اند، دادهی جا خود در را پناهندگان ازی اديز تعداد کهی ا هيهمسا
)C( با تيامن حفظی برا ريپذ مهاجری کشورهای ها دولت وی الملل نيبی ها سازمان به مساعدت 

ی ها سازمانی اعضا مسلح، انيجنگجوی جداساز از کردن حاصل نيقی يبرا پناهندگان بر نظارت
   و ستند،ين کايامری ها مساعدت افتيدر طيشرا واجد کهی افراد ريسا وی خارجی ستيترور

)D( کهی نيمهاجر از تيحما به دادن دوام و گردندی م باز افغانستان به داوطلبانه کهی نيمهاجر به مساعدت 
ی اشخاص بشمولی داخل نيمهاجر بهی بشری ها مساعدت و بازگردند افغانستان هب خواهندی نم ا يو توانندی نم
 ريسا و متحد ملل سازمان پناهندگانی عالی ايساريکم قيطر از دارد ضرورت آنها بازگشت به مساعدت که

  . مربوطی سازمانها
   ینابود به مساعدت (A) - مخدر مواد با مبارزهی مساع )3(

 منطقه و افغانستان در مخدر موادی برا تقاضا و عرضه مقدار ليتقل و مخدر مواد ديتول با مبارزه کوکنار، کشت
  -- بر تمرکز به خاصتًا

 از کوکنار ريغ محصوالت ديخر متبادل، محصوالت کشتی ها پروگرام جاديا کوکنار، کشتی نابود (1)
 مواد ديتول صنعت از کارگران انتقالی برای اجتماعی فور پروگرام کوکنار، کشت مناطق در نيدهاق
 نيدهاق قيتشو مخدر، موادی قاچاقبر و پروسس د،يتول مناطق در خاصتًای انکشافی ها پروژه به مخدر
   مربوط؛ی ها پروگرام و مخدر مواد با مبارزه اجراات دری همکاری برا

)ii( بشمول افغانستانی دولتی سازمانها به مساعدت ا يسيتاس   
 مواد با مبارزه نيقوانی اجرای برا سازمانها به نگيترن و زاتيتجه رائها و مخدر، مواد کنترول ونيسيکم

  افغانستان؛ در مخدر موادی قاچاقبر و کشتی ساز محدود و افغانستان در مخدر
)iii( و افغانستان در سرحدات کنترولی ها سازمان ريسا و سيپول سرحدات،ی برا زاتيتجه و نگيترن ارائه 

 افغانستان در نيهروئ ديتول در استفاده موردی اويميک مواد وی قانون ريغ مخدر ادمو ديتول با مبارزهی برا منطقه
   منطقه، در و
)iv( و کشت مورد در کيژيسترات مطالعات و کوکنار کشت ساالنهی سرو به دادن دوام 

   و افغانستان در زراعت
)v( افغانستان به کهی نيمهاجر بشمول افغانستان مردم دری قانون ريغ موادمخدری برا تقاضا ليتقل 

  . گردندی م باز
)B( 2006 تا 2003یمالی سالها در دالر ونيمل   15مبلغ   
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 متحد ملل سازمان مخدر مواد کنترول پروگرام به (A) پاراگراف (v) تا (i) بند در شده حيتشر اجرااتی برا جمهور سيرئ توسط

  فوق، قانون تحت افته ياختصاص مبالغ. است شده داده اختصاص
 .است شده پرداخت بود شده داده اختصاص قبًال کهی مبالغ بر عالوه

 به مساعدتی برا - ربناهايزی بازساز وی صح تيوضعی بهبودبخش مردم،يی غذا تيامن نيتام و زراعت سکتوری بازساز )4(
 زراعت کتورسی بازساز افغانستان،ی بازارها بهيی موادغذا عرضه شيافزا افغانستان، انکشاف حال دری بازارها بهی دسترس

 به مساعدت وی صح تيوضعی بهبودبخش ،یداخل تيمهاجر و بازگشته نيمهاجر سابق، انيجنگجوی برا اشتغال جاديا با افغانستان
   بشمول افغانستانی ربناهايزی بازساز

)A( دهات،ی سرکها وی اريآبی ها ستميس زراعت،ی ربناهايزی بازساز   
)B( یمال اعتبار نيتام،   
)C( تخم؛ عيتوز و دييتای ها ستميس تيتقو و کود و زراعت سامان تخم، بشمول زراعتی ضرور زاتيتجه نيتام   
)D( یاريآبی ها ستميسی محل تيريمد تيظرف انکشاف وی فعلی اريآبی ها ستميس در آب تيفيک و تيکمی بهبودبخش،   
)E( وی خشکسال ليدل به شده کشتهی اماله نمودن نيگزيجا و ها زميکانيم ريسا و بازار انکشاف قيطر ازی مالدار سکتوری بازساز 

   جنگ،
)F( وه،يب زنان و تاميا ن،يم انيقربان به مساعدتی ها پروگرام ويی زدا نيم وی ده معلوماتی ها پروگرام   
)G( نيتاميو نيتام ون،يناسيواکس اطفال، هيتغذ به مربوطی ها پروگرام A ی عفونتها و اسهال درمان وی ريجلوگ و

   ،یتنفس
)H( مادران، و اطفال مرگ نرخ ليتقل و مادران و اطفال صحتی بخشبهبودی ها پروگرام   
)I( ا،يماالر و سل بشمولی مسری های ماريب درمان وی ريجلوگی برای صح اجرااتی بهبودبخشی ها پروگرام   
)J( ی صحی مراقبتها به خاص توجه بای صحی ربناهايز ريسا و کهاينيکلی بازساز بشمولی صح خدمات ارائهی ها پروگرام
   ،تاميا
)K( مسکن نيتامی ها پروگرام )نيتام وی شهری ربناهايزی بازساز ،)یجنگ اتيعمل در دهيد صدمهی ها خانه ميترم 

   وی شهری اصل خدمات
)L( جامعه به اطفال خاصتًا مسلح،ی گروهها بازگرداندن و سالح خلع .  

 و مردم اتيضرور نيتامی برا افغانستان دولت تيظرف انکشاف به مساعدتی برا (A) - ثبات با کشور ک يعنوان به افغانستانی بازساز )5(
  بشمول بازار اقتصاد اساس بر کيموکراتيدی سازمانها انکشاف
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)i(  ،حمايت از سازمانهای بين المللی که مشاورين ملکی در اختيار دولت افغانستان قرار می دهند   
)ii(  اولی، خاصتًا تعليم اطفال و حمايت از تعليمات عمومی از طريق بهبودبخشی دسترسی به تعليمات

  ايتام، 
)iii(  ،اجرای پروگرام هايی که دولت افغانستان را قادر به استخدام و تعليم معلمين، خاصتًا معلمين زن می کنند 
)iv(  اجرای پروگرامهايی که به دولت افغانستان اجازه می دهند معلوماتی بشمول مين زاديی، امنيت غذايی و

   و تعليمات مدنی را در مکاتب افغانستان ارائه نمايد، زراعت، حقوق بشر، آزادی اديان
)v(  حمايت از دولت افغانستان برای تهيه يک قانون اساسی جديد و ساير چوکات قانونی و اجرااتی که

  سبب انکشاف حاکميت قانون در افغانستان بشمول آزادی اديان در قانون اساسی می شوند، 
)vi(  و سهم گيری موسسات دولتی، بشمول پروگرام های طرح حمايت از بهبودبخشی شفافيت، حسابدهی

  ريزی شده برای مبارزه با فساد اداری و ساير پروگرام های مربوط به انکشاف حاکميت خوب، 
)vii(  ،حمايت از رسانه های مستقل  
)viii(  پروگرام هايی که از مشارکت زنان و اعضای همه گروههای قومی در سطوح ملی، منطقه ای و محلی

  د، حمايت می کنن
)ix(  پروگرام هايی که سبب تقويت سازمانهای اجتماعی و حقوق بشر بشمول آزادی اديان، آزادی

  بيان، آزادی نهادها و حمايت از نظارت بر حقوق بشر می شوند، 
)x(  حمايت از مساعی افغانستان و مساعی بين المللی برای تحقيق در مورد موارد نقض حقوق بشر توسط

  ای تروريستی در افغانستان، بشمول جمع آوری شواهدی از اين جنايات، طالبان، دشمنان آن و گروهه
)xi(  ،حمايت از انتخابات ملی، منطقه ای و محلی و انکشاف احزاب سياسی  
)xii(  حمايت از مديريت موثر عدليه در سطوح ملی، منطقه ای و محلی، بشمول تاسيس يک نيروی پوليس

  مسئول، 
)xiii( ان بودجه مرکزی، حمايت از تاسيس يک بانک مرکزی و سازم  

  و 
)xiv(  مساعدت به شناسايی ريل ها و سرک ها مهم برای بازسازی اقتصادی افغانستان و حمايت از

  . بازسازی اين مسيرها و تاسيس خدمات گمرکی و ترنينگ آفسرهای گمرک
)B( ف احزاب رئيس جمهور برای برگزاری شورای سنتی افغانستان يا لويه جرگه و حمايت از انتخابات محلی و انکشا

  اختصاص داده است، و 2005 تا 2003مليون دالر را در سالهای مالی  10، مبلغ (xi)(A)بر طبق پاراگراف 
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حمايت از تاسيس اقتصاد بازار، تاسيس موسسات مالی خصوصی، اجرای سياستهای مشوق سرمايه گذاری  -اقتصاد بازار  )6(

   --نکشاف ارتباطات تجاری با کشورهای منطقه و امريکا بشمول سياستهای مستقيم خارجی، ايجاد زيربناهای اولی ارتباطی و ا
)A(  تشويق بازگشت شهروندان افغان يا افغانهايی که در خارج از کشور زندگی می کنند و دارای مهارتهای تجاری

  هستند، 
)B( يی که تاسيس موسسات مالی، بشمول تعاونی های اعتباری و ساير موسسات کوچک اعتباری و پروگرام ها

 منجر به کسب عوايد توسط فقرا، خاصتًا زنان گردد؛ 
)C(  ،فراهم کردن امکان تجارت با کشورهای منطقه  
)D(  ،احترام به حقوق کارگران و جلوگيری از سوء استفاده از اطفال  
)E( ايجاد صنايع دستی و ساير صنايع کوچک و   
)F( نستانتامين منابع مالی برای بازسازی کابل و ساير شهرهای مهم در افغا . 

   -مساعدت به زنان و دختران )7(
)A(  مساعدت به زنان و دختران در افغانستان در زمينه های سياسی، حقوق بشر، صحت، تعليمات،  -اهداف مساعدتی

   ترنينگ، امنيت و مسکن، خاصتًا
)i(  ،حمايت از تامين تجهيزات طبی و تاسيس شفاخانه برای بهبودبخشی صحت زنان، اطفال و نوزادان  
)ii( پروگرام های واکسيناسيون برای زنان و اطفال، انکشاف   
)iii(  ،ايجاد، حفظ و انکشاف مکاتب و ليسه های دختران که در آنها رياضيات، علوم و زبان تدريس گردد  
)iv(  ،انکشاف پروگرام های ترنينگ تخنيکی و عملی و اجرای پروژه هايی برای تامين معاش زنان  
)v( ه طالبان از تحصيل آنان جلوگيری نموده و حمايت از دسترسی ايجاد فرصتهای تعليماتی برای دخترانی ک

  زنان به تحصيالت عالی، 
)vi(  ،انکشاف و اجرای پروژه های حفاظت از زنان و دختران در مقابل سوء استفاده جنسی و فزيکی

  اختتاف، قاچاقبری، سوء استفاده و تبعيض جنسی، 
)vii( ض خطر خشونت قرار دارند، تامين مسکن اضطراری برای زنان و دخترانی که در معر  
)viii(  ،ارائه مساعدتهای بشری به زنان بيوه که يکی از گروههای فقير در افغانستان پس از جنگ هستند  
)ix(  حمايت از سازمانهای دولتی و غير دولتی 
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 و محلی که به زنان و اطفال افغان خدمات ارائه می کنند،

)x( المللی حقوق بشر بشمول آزادی معلومات دهی در مورد حقوق زنان و استندردهای بين 
  اديان، آزادی بيان و آزادی نهادها، 

)xi(  ارائه ترنينگ حقوق زنان و حقوق بشر به کارمندان اردو، پوليس و عدليه و  
)xii(  حمايت از پروگرام های کميسيون ملی حقوق بشر برای ارتقای حقوق زنان و حقوق بشر

 و تحقيق و نظارت بر موارد نقض حقوق بشمول حق آزادی اديان، آزادی بيان، آزادی نهادها
  . زنان و حقوق بشر

)B(  2006 تا 2003منابع مالی تامين شده برای سالهای مالی 
)i(  15 مليون دالر توسط رئيس جمهور به وزارت امور زنان افغانستان و 
)ii( 5  مليون دالر توسط رئيس جمهور در اختيار  

  .کميسيون ملی حقوق بشر افغانستان قرار داده شد
(C)  مبالغ تشريح شده در پاراگراف  -ارتباط با ساير منابع مالی(B) به اين مبالغ اضافه می گردند.  

)b(  محدوديت-   
غير از مبالغ ذکر شده در پاراگراف (مبالغ در نظر گرفته شده برای اجرای اين قانون  -به طور کلی  )1(

بايد فقط با تشخيص رئيس  ) (a)خش ب ) 4(پاراگراف  (I)تا  (F)و پاراگراف های فرعی  )3(تا  )1(های 
   جمهور و تصديق کنگره و به منظور

  . تهيه يک قانون اساسی و تاسيس يک دولت ديموکراتيک در افغانستان با احترام به حقوق بشر پرداخت گردند
   -رفع مسئوليت  )2(

)A(  را (1)رئيس جمهور می تواند در صورت تشخيص و تصديق کنگره، پاراگراف  - کلی طوربه 
 . به منظور حفظ منافع ملی امريکا نقض کند

)B(  رئيس جمهور بايد برای رفع مسئوليت پاراگراف  -محتويات گواهی)يک گواهی تحت )1 ،
  . به صورت کتبی به کنگره ارسال کند (A)پاراگراف فرعی 

)c(  صندوق اقتصادی-   
 300ور می تواند مبلغ عالوه بر منابع مالی اختصاص يافته، رئيس جمه -تصديق اختصاص منابع مالی  )1(

 قانون حمايت از ديموکراسی در شرق اروپا  201مليون دالر را بر اساس بخش 
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 (SEED)1989   غير (در اختيار صندوق اقتصادی افغانستان و صندوق های تعيين شده از طرف آن قرار دهد

  .(اين بخش (b)از مبالغ اختصاص يافته تحت بخش فرعی 
تا زمان مصرف آنها اجازه داده  )1(حفظ منابع مالی اختصاص يافته تحت پاراگراف  -ی تامين منابع مال )2(

  .شده است
  هماهنگی مساعدت . 104بخش 

)a(  رئيس جمهور بايد يک هماهنگ کننده در وزارت داخله برای موارد ذيل تعيين کند  -به طور کلی--   
  ان، طرح ريزی ستراتيژی کلی پيشبرد منافع امريکا در افغانست )1(
يقين حاصل کردن از هماهنگی سياست ها ميان موسسات مختلف دولتی امريکا برای اجرای  )2(

  سياستهای تشريح شده در اين قانون، 
  هماهنگی با ساير کشورها و سازمان های بين المللی برای مساعدت به افغانستان،  )3(
  ن با اين قانون، يقين حاصل کردن از مطابقت پروگرام های مساعدتی امريکا در افغانستا )4(
يقين حاصل کردن از مديريت، اجرا و نظارت بر سازمان های مجری پروگرام های مساعدت به  )5(

  افغانستان و 
 . حل اختالفات سياسی و مالی بين سازمان های دولتی امريکايی که به افغانستان مساعدت می کنند )6(

)b(  ش فرعی هماهنگ کننده تعيين شده در بخ -رتبه و وضعيت هماهنگ کننده(a)  دارای رتبه و وضعيت سفير
  . است

 .نظر کنگره در مورد همکاری در مناطق توليد ترياک . 105بخش 
  --کنگره معتقد است که رئيس جمهور بايد موارد ذيل را اجرا کند 

رئيس جمهور بايد در صورتی که دولت افغانستان در مناطقی با کشت، توليد و قاچاقبری ترياک  )1(
ه نمی کند، تا حد امکان از کمک به اين مناطق خودداری کرده و از کمک سازمانهای بين بدرستی مبارز

 المللی نيز به اين مناطق جلوگيری کند، 
را به ساير مناطقی که بر طبق ) و ساير کشورها(منابع مالی اختصاص يافته به اين مناطق توسط امريکا  )2(

  اين قانون دارای اين وضعيت نيستند اختصاص دهد و 
  . بر اساس اين قانون، سرحدات مناطق توليد کننده ترياک در افغانستان را مسدود نمايد )3(

  .اجراات مديريتی . 106بخش 
(a)  قانون مساعدت خارجی 3بخش 2و  1غير از موسسات مديريتی ذکر شده در فصول  -سازمانهای مديريتی مسئول 

 ، همه موسسات مديريتی بايد از قانون 1961
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  .پيروی کنند 1دت اقتصادی تشريح شده در بخش مساع

)b( رئيس جمهور می تواند بر اساس اين قانون،  -افغان -استفاده از متخصصين امريکايی  
  افغانی در موارد اجازه داده شده حداکثر استفاده را نمايد و -از خدمات متخصصين ملکی آمريکايی )1(
امريکايی ها را تشويق به -اساس اين قانون، افغانیدر اعطای قراردادها و پروژه های در حال اجرا بر  )2(

  . (امريکايی دارند-بشمول سازمانهايی که تعداد زيادی کارمند افغانی(مشارکت کند 
)c(  رئيس جمهور می تواند بر اساس اين قانون، -اعطای تجهيزات توليدی، استفاده از کالج ها و فاکولته ها   

برای  (بشمول صنايع کوچک( شده کمپنی های امريکايی از اعطای تجهيزات توليدی از رده خارج )1(
  بازسازی افغانستان حمايت کند، و 

از نتايج تحقيقات و متخصصين تخنيکی کالج ها و فاکولته های امريکايی، خاصتًا در زمينه زراعت برای  )2(
  . انکشاف دهات و زراعت در افغانستان استفاده نمايد

)d(  فيصد از منابع مالی را  7های فدرال می توانند در هر سال مالی حداکثر موسسات و سازمان  -مصارف مديريتی
  . به مصارف مديريتی جهت ارائه کمک اختصاص دهند

)e(  نظارت-   
  . مميز عمومی بايد بر کمکهای ارائه شده بر اساس اين قانون نظارت کند -مميز عمومی  )1(
تش خاص اداره انکشاف بين المللی اياالت سرمف -سرمفتش خاص اداره انکشاف بين المللی اياالت متحده  )2(

  . متحده بايد مميزی ها، تحقيقات و ساير اجراات مربوط به مصرف منابع مالی اين قانون را انجام دهد
)f(  برای حداکثر مساعدت عملی -اولويت مساعدت مستقيم به دولت افغانستان  

  ).ای مربوطبشمول وزارتخانه ه(مستقيم، تحت اين قانون به دولت افغانستان 
  ارتباط با ساير اجازه ها .107بخش 

  .اجازه ارائه کمک تحت اين قانون، عالوه بر اجازه کمک به دولت افغانستان صادر شده است
  .اجازه اختصاص منابع مالی .108بخش 

)a(  به رئيس جمهور اجازه داده شده که  -به طور کلی) 103غير از بخش(c)  ( سال مليون دالر به هر  425مبلغ
 . اختصاص دهد 2006تا  2003مالی از 

)b(  منابع مالی اختصاص داده شده بر اساس بخش فرعی  -تامين منابع مالی(a) --  
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  تا زمان مصرف معتبر هستند، و  )1(
قانون مساعدت  2، منابع مالی عنوان (1)(a)103اين منابع مالی بشمول مساعدت های غذايی بر طبق قانون  )2(

     1949قانون زراعت  (b)416و بخش  1985، قانون غذا برای پيشرفت 1954ی و انکشاف تجارت زراع
  . می باشد

  مساعدت نظامی به افغانستان و ساير 2  -عنوان 
  کشورها و سازمان های بين المللی

  .حمايت از امنيت در حين انتقال قدرت در افغانستان .201بخش 
يس يک حکومت فراگير، فاقد تبعيض جنسی ، چند قومی و کامًال کنگره معتقد است که امريکا بايد قبل از تأس

  نماينده، 
اردوی افغانستان را با احترام به حقوق بشر و منع استفاده از اطفال به عنوان عساکر، با مديريت  )1(

  مرکزی و غير نظامی تاسيس کند، 
   س کند ويک نيروی پوليس حرفه ای غير نظامی که به حقوق بشر احترام می گذارد تاسي )2(
  . يک نيروی امنيتی در افغانستان تاسيس نمايد )3(

  اجازه مساعدت .202بخش 
)a(  اجازه برداشت  

 1961قانون مساعدت خارجی  506رئيس جمهور اجازه دارد بر طبق اختيارات بخش  -به طور کلی  )1(
(22 U.S.C. 2318) تجهيزات دفاعی، خدمات دفاعی و تعليمات نظامی ،  

)A(  اين قانون به دولت افغانستان و  205و  203را بر اساس بخشهای  
)B( کشورهای خارجی و سازمانهای بين المللی واجد شرايط ارائه نمايد .  

می تواند بشمول  )1(اجازه اعطا شده در پاراگراف  -اجازه تامين از طريق قرارداد يا ساير روش ها  )2(
ت، خدمات ترنينگ پوليس و تعليمات و تجهيزات دفاعی، خدمات دفاعی، مبارزه با مواد مخدر، کنترول جناي

   . ترنينگ نظامی باشد که بر طبق قرارداد يا روش ديگری تامين گرديده است
)b(  مجموع مبلغ  -مبلغ مساعدت) 644تشريح شده در بخش(m)  مساعدت بر اساس  )1961 قانون مساعدت خارجی

ه اعطا شد (1)(b)204اص مبلغ بيشتری بر طبق بخش مليون دالر بيشتر شود مگر آنکه اجازه اختص 300نبايد از  (a)بخش 
محدوديتی برای اختصاص آن وجود  (U.S.C. 2318 22) 1961قانون مساعدت خارجی  506و توسط بخش  باشد

  . نداشته باشد
  . کشورهای خارجی و سازمان های بين المللی واجد شرايط .203بخش 

(a)  ش غير از موارد تشريح شده در بخ -به طور کلی(b) يک کشور خارجی يا سازمان بين المللی در صورتی که واجد ،
  --است که  202شرايط دريافت مساعدت بر طبق بخش 
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اين کشور يا سازمان در عمليات نظامی، حفظ صلح يا عمليات سياسی با هدف حفظ صلح و امنيت در  )1(

  افغانستان نقش داشته باشد، و 
   . ياتی در افغانستان ارائه شوداين مساعدت خاصتًا برای چنين عمل )2(

)b(  غير از کشورهايی که به تشخيص وزير امورخارجه ناقض گسترده حقوق بشر بوده و يا بر طبق بخش  -استثناء
620A  قانون مساعدت خارجی (22 U.S.C. 2371) 1961 6، بخش(j)(1)  1979 50قانون مديريت صادرات 

(50 U.S.C. App. 2405(j)(1))  40يا بخش(d)  قانون کنترول صادرات سالح(22 U.S.C. 2780(d))  از
   . استفاده کنند 202تروريزم بين المللی حمايت می کنند، ساير کشورها می توانند از مساعدت های بخش 

  .بازپرداخت مساعدتها . 204بخش 
)a(  بازپرداخت مساعدت هايی که بر طبق بخش فرعی  -به طور کلی(b)(1) به صورت تجهيزات دفاعی ،

ارائه می شوند به وزارت دفاع ضرورت  (2)(a)202خدمات دفاعی، تعليمات نظامی و ترنينگ بر طبق بخش 
  . ندارد

)b(  اجازه اختصاص منابع مالی-   
قانون مساعدت  644(m)بر طبق بخش (رئيس جمهور اجازه دارد منابع مالی يا قيمت  -به طور کلی  )1(

 (2)(a)202يا تعليمات و ترنينگ نظامی را بر طبق بخش تجهيزات دفاعی، خدمات دفاعی،  )1961خارجی 
   . دريافت نمايد

عالوه بر مبالغی  )1( منابع مالی اختصاص يافته بر طبق اجازه پاراگراف -تامين منابع مالی  )2(
  . هستند که در اين عنوان اختصاص داده شده اند

  . ضروريات اطالع به کنگره .205بخش 
)a(  تواند در صورتی که تشخيص دهد که مساعدت به يک کشور خارجی يا سازمان  رئيس جمهور می -اختيارات 

روز قبل از  15بين المللی در راستای منافع امريکا می باشد، به اين کشور يا سازمان مساعدت نمايد ولی بايد حداقل 
 و بودجه سنا اطالع ارائه چنين کمکهايی به کميته روابط خارجی و بودجه مجلس نمايندگان و کميته روابط خارجی

  . دهد
)b(  راپور تشريح شده در بخش فرعی  -اطالع(a)  بايد  

به صورت طبقه بندی شده و يا طبقه بندی نشده ارسال شده و حاوی معلومات مربوط به نوع و مبلغ کمک پيشنهادی 
  . و اجرااتی است که دريافت کننده با استفاده از آن انجام می دهد

 .  مساعدت های بشری در افغانستان و انکشاف نيروهای بين المللی کمک به امنيتتامين امنيت .206بخش 
)a(  کنگره به نتايج ذيل دست يافت -نتايج:  

رئيس جمهور بايد کمکهای قابل توجهی به افغانستان ارائه کند تا اين کشور ديگر محل امنی برای تروريزم  )1(
   . نباشد

 نستان و مساعدت جامعه بين المللی به بازسازی افغا )2(
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 . بازگشت مهاجرين به کشور، برای ثبات افغانستان حياتی است

برای تاسيس يک دولت ملی دائمی در  "لويه جرگه"ثبات افغانستان برای عملکرد دولت افغانستان و مجلس سنتی افغانستان يا  )3(
   . افغانستان و مشارکت زنان در جامعه افغانستان ضرورت دارد

ر ميان گروههای مختلف مسلح و نقض گسترده حقوق بشر بشمول حمله به زنان و اقليت های قومی برخوردهای خشونت با )4(
در افغانستان، محيطی ناامن، بی ثبات و خطرناک را در بخشهايی از افغانستان ايجاد کرده و هزاران افغانی را از جوامع خود 

   . آواره نموده است
(5)(A)  ای حاجی عبدالقدير توسط افرادی ناشناس در کابل کشته شدجوالی، معاون رئيس جمهور آق 6در .   

(B)  نفر گرديد، همچنان  150نفر و جراحت  32، يک بمب موتری در کابل منفجر گرديد و سبب کشته شدن 2002 سپتمبر 5در
   . در همان روز، يکی از اعضای تيم امنيتی والی قندهار قصد کشتن رئيس جمهور کرزی را داشت

 گردد، مانعی در پيش روی تاسيس يک دولت مرکزی "لويه جرگه"و بی قانونی می تواند سبب به مخاطره افتادن خشونت  )6(
قوی محسوب گردد و عمليات بازسازی و ارائه مساعدت های بشری را به خطر انداخته و امکان تبديل شدن مناطقی از 

   . قبران مواد مخدر را فراهم کندافغانستان به محل امنی برای القاعده، نيروهای طالبان و قاچا
ناامنی و بی قانونی همچنان سبب ضرورت حضور دائمی نيروهای مسلح امريکا در افغانستان شده و اهداف نظامی امريکا را  )7(

   . به خطر می اندازد
 کشورهای در افغانستان که در حال حاضر توسط ترکيه مديريت شده و از (نيروهای بين المللی کمک به امنيت(آيساف  )8(

 داوطلب بدون حضور نيروهای امريکا تشکيل شده فقط در کابل مستقر است و 
   . در حال حاضر ظرفيت تامين امنيت در ساير مناطق افغانستان را ندارد

قرار نداده  (نيروهای بين المللی کمک به امنيت(به دليل وضعيت جنگی افغانستان، امريکا نيروهای نظامی در اختيار آيساف  )9(
   . لی به کشورهای عضو آن مساعدت نموده استو
امريکا در حال ارائه ترنينگ سياسی، مالی و ساير کمکها به حکومت موقت برای تاسيس نيروی پوليس ملی افغانستان و  )10(

   . تامين امنيت در سراسر اين کشور است ولی اين اجراات پاسخگوی ضروريات امنيتی فعلی در افغانستان نمی باشد
در تامين امنيت کابل، دولت  (نيروهای بين المللی کمک به امنيت(ل اين ضروريات امنيتی و با توجه به موفقيت آيساف به دلي )11(

نيروهای (افغانستان و رئيس جمهور آن آقای حامد کرزی و بسياری از رهبران ديگر اين کشور درخواست کرده اند که نيروهای آيساف 
 بيصل ر کشور مستقر شوند، تعداد زيادی از سازمان های بشری بين المللی بشمول کميته بين المللیدر سراس (بين المللی کمک به امنيت

 . اند نموده تيحما درخواست نيا از زينی الملل نيب پناهندگان و کيکاتولی مساعدت خدمات سرخ،
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)b( مساعدت موثر ارائه و افغانستانی ورفی تيامنی ازهاين نيتامی برای ضرور اجراات ديبا متحده االتيا -ی اسيس هياظهار 
 ندهينما کامًال و موثری مل دولت ک يسيتاس از و دهد انکشاف را قانون تيحاکم و نظم د،يده انجام را افغانستان دری بشری ها
   . کند تيحما افغانستان در
)c( ی ژيستراتی اجرا-   

 تهيکم به را ليذ موارد نون،قا نيا بيتصو از پس روز  60حداکثر ديبا جمهور سيرئ -ی اول راپور )1(
- کندی راپورده سنا بودجه تهيکم وی خارج روابط تهيکم و ندگانينما مجلس بودجه تهيکم وی الملل نيب روابط

-   
)A( افغانستان، مردم بهی بشری مساعدتها ارائهی برا مدت کوتاه در افغانستان تيامن نيتامی ژيسترات 

 در ندهينما کامًال و موثری مل حکومت ک يسيتاس از تيحما وی عموم نظم و قانون تيحاکم انکشاف
   و 206-107یعموم قانونی های ژيستراتی بروزرسان بشمول افغانستان

)B( و نيهروئ ديتول نمودن متوقف و کوکنار کشتی نابودی سو به افغانستان دولت شرفتيپ تيوضع حيتشر 
  . ونقان نيا طبق بر افغانستان در مخدر موادی تقاضا و عرضه ليتقل

 تهيکم به  2007ی جنور  1 خيتار از قانون نيا بيتصو از پس ماه شش هر ديبا جمهور سيرئ -ی ژيستراتی اجرا )2(
   کندی راپورده ليذ موارد مورد در (1) پاراگراف در کنگره منتخبی ها

   -- ليذ موارد بشمول افغانستان مدت بلند تيامن نيتامی های ژيسترات
)A( ی مل سيپول و افغانستانی ملی اردوی روهاين اعزام و نگيترن استخدام، نهيزم در شرفتيپ تيوضع

 فارغ تعداد س،يپول وی نظام نگيترن النيالتحص فارغ تعداد کارمندان،ی قوم بيترک و تعداد بشمول افغانستان
 به شده اعزام النيالتحص فارغ تعداد ،یقبل راپور از افغانستانی مل سيپول و افغانستانی ملی اردو النيالتحص
 توسطی حکومتدار تيموثر دارد، قرار روهاين نيا عهده به کهی تيامنی تهايمسئول کشور، مختلف مناطق

 ا يکايامر افغانستان،ی مرکز دولت هيعل بر مسلحانه حمالت موارد تعداد و سيپولی ها ونت يو اردوی روهاين
   یالملل نيبی روهاين

  ؛یمحل رهبران و مسلحی روهاين ا يامدادگران و عساکر ن،يمسئول
)B( ريسا ا يو خود نفوذ منطقه در تيامن نيتامی برای مرکز دولت بای محل مسلح رهبرانی همکار 

 انواع مساعدتها به صلح، امنيت و اتحاد افغانستان تحت حاکميت حکومت مرکزی؛
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)C( های در مقدار مساعدتهای بشری ارائه شده به مهاجرين بازگشته، جوامع دورافتاده و ساير گروه
معرض خطر و مساعدت به مين روبی، بازپروری قربانيان مين و افرادی که به آنها مساعدت نشده 

 است، از زمان راپوردهی قبلی، 
)D(  اجراات انجام شده از زمان راپوردهی قبلی برای بازسازی ملی بشمول تاسيس

  وزارتخانه ها و ساير سازمان های دولتی افغانستان، 
)E( ماعی که با رهبران محلی همکاری می کنند و تاثير پروژه های زيربنايی تعداد تيم های اجت

  اجرا شده توسط اين تيم ها از زمان راپوردهی قبلی، 
)F(  مساعی انجام شده از زمان راپوردهی قبلی برای بازسازی سکتور عدليه بشمول تاسيس يک

نبيهی و احترام به حقوق عدليه موثر، استفاده از متخصصين حقوقی زن و ايجاد يک سيستم موثر ت
   بشر و

)G(  (1)تشريح پيشرفت دولت افغانستان نسبت به اهداف تشريح شده در پاراگراف(B).   
)d(  انکشاف آيساف)نيروهای بين المللی کمک به امنيت(-  

کنگره از رئيس جمهور درخواست می کند تا برای تامين امنيت مکمل در افغانستان همه  -نظر کنگره  )1(
   --برای مساعدت به امنيت افغانستان بشمول موارد ذيل را انجام دهد اجراات ضروری 

)A(  حمايت از قطعنامه شورای امنيت سازمان ملل متحد برای انکشاف آيساف) نيروهای بين
   يا تاسيس يک نيروی امنيتی متشابه و (المللی کمک به امنيت

)B( ای انکشاف آيساف استفاده از نيروهای کشورهای اروپايی و ساير متحدان امريکا بر) نيروهای
   . يا تاسيس نيروی متشابهی در افغانستان (بين المللی کمک به امنيت

مليون دالر در سالهای مالی  500رئيس جمهور اجازه دارد ساالنه  (A) -اجازه اختصاص منابع مالی  )2(
نيروی امنيتی يا تاسيس يک  (نيروهای بين المللی کمک به امنيت(برای حمايت از آيساف  2004و 2003

   . متشابه اختصاص دهد
)B(  مبالغ اختصاص داده شده بر طبق پاراگراف(A)  2بخش  4را می توان بر اساس فصل 

قانون کنترول صادرات  23اين قانون و يا بخش  551، بخش 1961قانون مساعدت خارجی 
   . سالح پرداخت نمود

)C(  منابع مالی اختصاص داده شده بر طبق پاراگراف(A)  بايد  
  . مطابقت داشته باشند 1961قانون مساعدت خارجی  634Aبا بخش 

  ارتباط با ساير اجازه ها .207بخش 
(a)  اجازه ارائه کمک تحت اين قانون، عالوه بر اجازه کمک به دولت افغانستان صادر شده است -اختيارات اضافی . 
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(b)  يا قوانين  115-107قانون عمومی  512ن نبايد ناقض بخش کمک به دولت افغانستا -قوانين محدود کننده اختيارات

  . متشابه باشد
  انقضا . 208بخش 

  . معتبر هستند 2006سپتمبر  30اختيارات اعطا شده بر طبق اين قانون تا 
  مقررات متفرقه  3 --عنوان

  . مخدرضرورت پيروی از طرزالعمل های مربوط به ممنوعيت مساعدت به قاچاقبران مواد  .301بخش 
قانون کنترول صادرات سالح بخش ( و 1961کمکهای ارائه شده بر طبق اين قانون بايد با قانون مساعدت خارجی 

 (U.S.C. 2291f 22مربوط به ممنوعيت مساعدت به قاچاقبران مواد مخدر؛ ) 1961قانون مساعدت خارجی  487
  . و قوانين مربوط در اين بخش مطابقت داشته باشد

  .نظر کنگره در مورد محافظت از رئيس جمهور افغانستان .302بخش 
  --کنگره معتقد است که 

هر نيروی محافظتی فزيکی از ريئس جمهور افغانستان بايد از کارمندان امنيتی ديپلماتيک، اجرای قانون يا  )1(
ای محافظت کارمندان نظامی امريکا تشکيل شده باشد و نبايد از کارمندان قراردادی های امنيتی خصوصی بر

 فزيکی از رئيس جمهور استفاده شود، 
  نيروهای نظامی متحدان امريکا نيز می توانند در اين نيروی محافظتی حضور داشته باشند، و  )2(
از چنين نيروی محافظتی بايد در مدت محدودی استفاده شده و سپس با نيروهای امنيتی با  )3(

   . صالحيت افغان جايگزين شود
  . افغانستان و راپورهااعطاات به .303بخش 

)a(  کنگره معتقد است که عدم پرداخت اعطاات بين المللی تعهد شده در کنفرانس توکيو و ساير کنفرانس ها سبب  -نتايج
تاخير در بازسازی و انکشاف جامعه و زيربناهای افغانستان و به خطر افتادن صلح و امنيت در اين کشور جنگزده گرديده 

   . است
)b(  نگره معتقد است که امريکا بايد ک -نظر کنگره  

از همه روش های ديپلماتيک برای تشويق همه کشورها به پرداخت فوری همه اعطاات تعهد شده به افغانستان استفاده 
  . نمايد

)c(  راپورها-   
وزير امورخارجه بايد وضعيت اعطاات کشورهای مساعدت کننده به افغانستان را بر طبق  -به طور کلی  )1(

وق به کميته روابط خارجی و کميته بودجه سنا و کميته روابط بين المللی و کميته بودجه مجلس پاراگراف ف
راپور  روز پس از تاريخ تصويب اين قانون ارائه شود 60اولين راپور بايد حداکثر  . نمايندگان راپوردهی کند

  . کبار ارائه شوندروز ي 180هر  2004دسمبر  31روز پس از آن و راپورهای بعدی تا  90دوم بايد 
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هر راپور بايد به صورت طبقه بندی نشده ارائه گرديده و در ويب سايت  -ضروريات اضافی  (2)

وزارت امورخارجه نيز نشر گردد، همچنان هر راپور بايد بشمول کشور مساعدت کننده، مجموع 
ع مساعدت و نوع روز گذشته، مجموع اعطاات پرداخت شده، نو 60اعطاات، مبلغ پرداخت شده در 
 . پروژه های مورد حمايت باشد
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  1ضميمه 

       توافقنامه افغانستان
 

  :یالملل نيب جامعه و افغانستانی اسالمی جمهور
 منطقه ،یمل تيامن و لحص به کمک و افغانستان مردمی زندگ سطح دنيبخش بهبودی برا شانی مشارکتها تيتقو به نسبت

  باشند،ی م مصممی جهان وی ا
 ک يبه لينی برا نيبرل و ويتوک بن،ی ها کنفرانسی روشن در کار، تداوم منظور به شان مشترک تعهدات بر

 زين و قانون تيحاکم تحت همهی برا بشر حقوقی رويپ به متعهد و سالم حکومتی دارا و مرفه و ثبات با افغانستان
ۀ اراد و شهامت ند،ينمای م ديتأک آن از فراتر و توافقنامه نيای زمانۀ ريدا در تعهدات نيا تيتقو و ظحف منظور به

 صلح ک،يموکراتيد حکومت ک ياساس آن، ازی ناش مصائب و خشنيی گرا افراط برابر دری ريدل با کهيی هايافغان
   ند؛ينمای م قيتصد اند، نهاده بنا را اسالم اصول بری مبتن سعادت با و گرا تيکل دوست،

 دری جمهور استير انتخابات ريتدو ،  2004یجنور در ديجدی اساسی قانون ک يبيتصو قيطر از را بن توافقنامه کامل قيتطب
 را خود حق بر موقف تا است ساخته قادر را افغانستان که  2005سپتمبری تيوالی شوراها وی ملی شورا انتخابات و  2004اکتوبر

  نگرند،ی م دييتأ نظر به ابد، يبازی الملل نيبۀ جامع در
ی موانع رفع دری جهان رومندينی ريگ سهم نکهيا و است دهينگرد ليتکم هنوز تا افغانستان ثبات و صلح روند که مسئله نيا

  است، ضرورت ماندهيباق هم هنوز که
 رفع ،یمدنۀ جامع وی حکومتی نهادها تيتقو ،یاقتصاد متداوم انکشاف و رشدی برا مناسب طيشرا نيتأم قيطر از
 وی فقرزاد ربناها،يز و ها تيظرف مجدد اعمار مخدر، مواد با مبارزهی رو شيپ موانع رفع ،یستيترورۀ مانديباقی دهايتهد
 باشند،يم مصمم افغانستان در منازعات و ها کشمکش راثيم بردن نيب ازی برای بشری اصل اتيضرور نيتام

 . کنندی م موافقت ن،افغانستاۀ توافقنام مورد در
 

  هدف
 در ندهيآ سال پانزده در افغانستانی انکشاف اهداف راپور در ملت، رفاه به لينی برا را، خودۀ عمد اهداف افغانستان حکومت

 از بعد سال پنجی برا را مرتبط هم به و مهم رکن ا يعرصه سه توافقنامه نيا اهداف، نيا با مطابقت در . است نموده ارائه  2005سال
  :دينمای م مشخص ًاليذ توافقنامه نيا بيتصو

  ت،يامن .1
   و بشر حقوق و قانون تيحاکم ،یحکومتدار .2
  . یاجتماع وی اقتصاد انکشاف .3

 
 و مردم برابر دری جد ديتهد ک يثيح به هم هنوز که است مخدر مواد صنعت محو از عبارتی بعد مشترک وی اتيح عرصه کي

  . است ماندهی باق آن از ترفرا و منطقه افغانستان، حکومت
ی م تعهد همی الملل نيب جامعه متقابًال . شودی م متعهد نده،يآ مشترکی دورنما نيا تحققی برا افغانستان، حکومت لهيوس نيبد

 نيا اولۀ ميضم . دينما تيمسئولی ادا دگاه،يد نيا قيتحقی برای ضروری ها تيحما و منابع قراردادن دسترس بهی راستا در که کند
ی مل انکشافی ژيسترات در شده نييتعی عال اهداف با مطابقت در - توافقنامه نيا ليتکمی برا را عادهايم و ارهايمع مفصل، جينتا توافقنامه
مؤثريت و حسابدهی اعطاات بين المللی را  که شوندی م متعهدی جهانۀ جامع و افغانستان حکومت همچنان .کندی م انيب - افغانستان
 .  در ضميمه دوم بيان گرديده است، بهبود بخشندآنچنان که
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  اصول همکاری

  :حکومت افغانستان و جامعۀ جهانی در تطبيق اين توافقنامه، موارد ذيل را رعايت خواهند نمود
  احترام به فرهنگ کليت گرا، ارزش ها و تاريخ افغانستان مبتنی بر اسالم،  .1
ن المللی بر اساس مشارکت که در آن حکومت افغانستان مالکيت کامل داشته همکاری بين حکومت افغانستان و جامعۀ بي .2

  و نقش هماهنگ کننده، محوری و بيطرفانۀ جامعۀ بين المللی را ملل متحد به عهده خواهد داشت، 
  احترام بيشتر به سنتهای ديرينۀ مردم افغانستان برای سهمگيری و اشتياق شان به حق مالکيت،  .3
  مالی، نهادی و ثبات محيط زيست،  پيگيری تداوم  .4
ايجاد ظرفيت های متداوم در ميان افغانها، اعمار نهادهای حکومتی و جامعه مدنی، با تاکيد خاص بر ظرفيتهای بشری  .5

  زنان و مردان به صورت برابر، 
رای تامين آينده با يقين حاصل نمودن از تخصيص متوازن و منصفانه منابع داخلی و بين االمللی در سرتاسر افغانستان ب .6

  سعادت و مرفه، 
  تاکيد به حقوق و وظايف مساوی مرد و زن در تمام پاليسی ها و پروگرام ها،  .7
   ارتقای همکاری منطقه ای و .8
  . مبارزه با فساد اداری و تامين شفافيت و حسابدهی در ادارات دولتی .9

 
  امنيت

امنيت را نمی توان صرف  . و انکشاف در افغانستان استامنيت واقعی شرط ضروری و بنيادی برای رسيدن به ثبات 
بلکه تامين امنيت مستلزم حاکميت سالم، عدالت و حاکميت قانون است، که توسط بازسازی و  . شيوه های نظامی فراهم نمود

ر قانونی صلح را با همکاری جامعه جهانی، حکومت افغانستان از طريق انحالل تمام گروه های مسلح غي . انکشاف تقويت می شود
حکومت افغانستان و جامعه بين المللی شرايط مصون را از طريق تقويت نهاد های افغانی ايجاد خواهد نمود  . تحکيم خواهد بخشيد

  . تا ضروريات امنيتی را از لحاظ توانمندی و تداوم مالی، برآورده سازند
 (OEF)تحت رهبری ناتو، نيروی عمليات آزادی مداوم ، )آيساف(در اين راستا، نيروهای بين المللی کمک به امنيت 

تحت رهبری امريکا و کشورهای همکار در اصالح سکتور امنيتی، مشروط بر مراعات طرزالعمل های ملی مصوب کشورهای 
يت و آنها به تقو . همکار، به حمايت قوی خويش از حکومت افغانستان در جهت تامين امنيت و ثبات در کشور دوام خواهند داد
نيروهای عمليات  . ارتقای ظرفيت نيروهای امنيتی داخلی به منظور يقين حاصل نمودن از کارآيی کامل اين نيروها دوام خواهند داد

در همکاری نزديک با حکومت افغانستان و نيروهای آيساف، به انجام عمليات مشترک عليه تروريزم دوام  (OEF)آزادی مداوم 
 (PRT)از جمله از طريق تيم های بازسازی واليتی  -ساف حضور خويش را در سرتاسر افغانستان نيروهای آي . خواهند داد

 . انکشاف بخشيده، به تقويت و ثبات و حمايت از اصالحات سکتور امنيتی در مناطق تحت فعاليت خويش دوام خواهند داد
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انستان و کشورهای همسايه آن، يک تضمين احترام کامل به حاکميت افغانستان و تقويت گفتگو و همکاری بين افغ

جامعه بين المللی از اقدامات مشخص ايجاد اعتماد در نيل  . اساسی در راستای تامين امنيت در افغانستان و منطقه به شمار می رود
 . به اين مقصود حمايت خواهند نمود

 
  حکومتداری، حاکميت قانون و حقوق بشر

 . ايت حقوق بشر، اساس پيشرفت متداوم سياسی را در افغانستان تشکيل می دهدحکومتی مبتنی بر ديموکراسی و رع
 . حکومت افغانستان ظرفيت خويش را جهت ارائه خدمات اساسی به مردن در سرتاسر کشور به طور سريع ارتقا خواهد بخشيد

يک اداره  . تگی استخدام می نمايدحکومت، اشخاص مسلکی با کفايت و قابل اعتماد را، در ادارات خدمات ملکی بر اساس شايس
موثرتر، جوابده و شفاف را در همه سطوح حکومت ايجاد می کند، اصالحات قابل ارزيابی را در امر مبارزه با فساد انجام       

 . می دهد، از عدالت و حاکميت قانون حمايت می کند و رعايت حقوق تمام افغانها را تقويت می بخشد
اين نهادها بشمول اداره های  .  ايجاد نهادهای هماهنگ و کارا در هر واليت اولويت خواهد دادحکومت افغانستان، به

اين نهادها دارای چارچوبهای مناسب قانونی و طرزالعمل های استخدام  . ملکی، پوليس، محابس و نهادهای عدلی می باشند
حکومت يک اداره انتخاباتی را  .  های نظارتی خواهند بودمامورين تعليم ديده، معاشات کافی، منابع زيربنايی ضروری و ظرفيت

که از نظر مالی و نهادی تداوم داشته باشد، تحت نظارت کميسيون مستقل انتخابات افغانستان، برای برگزاری انتخابات آينده تشکيل 
  . خواهد داد

هدف اين است تا دسترسی مساويانه،  . اصالح سکتور عدلی برای حکومت افغانستان و جامعه بين المللی اولويت دارد
تدابيری  . عادالنه و شفاف به عدالت و احکام قابل تعميل برای تمام افغانها، بر اساس قوانين کتبی و محاکمه های عدالنه تحقق يابد

در نهادها تکميل اصالحات قانونی در سکتور حکومتی و خصوصی، ايجاد ظرفيت : که در اين راستا اتخاذ خواهد شد، عبارتند از
   . و کارمندان عدلی، بهبود حقوق بشر و آگاهی های حقوقی و احيای مجدد زيربناهای عدلی

حکومت افغانستان و جامعه بين المللی تعهد خود را نسبت به حمايت و ارتقای حقوقی که در قانون اساسی و قوانين رايج بين 
 معاهدات امضا شده، و از جانب افغانستان نيز پيش بينی گرديده، مجددًا ابراز المللی، از جمله ميثاق های بين المللی حقوق بشر و ديگر

به منظور اعاده اعتماد کسانی که جنگ زندگی شان را تباه ساخته است و نيز به منظور ايجاد حس مشترک شهروندی و  . می نمايد
ممکاری جامعه بين المللی برنامه عمل صلح، عدالت و فرهنگ تحمل، کليت گرايی و احترام به حاکميت قانون، حکومت افغانستان با ه

 . مصالحه را تطبيق خواهد نمود
 

  انکشاف اقتصادی و اجتماعی
حکومت افغانستان به حمايت جامعه بين المللی، مدارج بلند رشد متداوم اقتصادی را با اهداف تقليل گرسنگی، فقر و 

القوه سکتور خصوصی را در سکتورهای حکومتی و غير انتفاعی ارتقا می حکومت تقش و استعداد ب . بيکاری تعقيب خواهد نمود
دهد، صنعت موادمخدر را کنترول می کند، ثبات اقتصاد عظيم را تامين می نمايد و انکشاف سرمايه بشری، اجتماعی و فزيکی 

افراد مسلکی ايجاد کند، جامعه مدنی کشور را احيا و ارتقا می بخشد تا از اين طريق يک اساس سالم را برای نسل جديد رهبران و 
 . را تقويت نمايد و اسکان مجدد پناهندگان، مهاجرين داخلی و جنگجويان قبلی را تکميل کند
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سرمايه گذاری عامه بر شش بخش رکن های انکشاف اقتصادی و اجتماعی ستراتيژی انکشاف ملی افغانستان استوار 

 :خواهد بود
  زيربنا و منابع طبيعی،  .1
  عارف، م .2
  صحت،  .3
  زراعت و انکشاف دهات،  .4
  مصونيت اجتماعی، و  .5
  . حاکميت اقتصادی و انکشاف سکتور خصوصی .6

 
در هر يک از اين عرصه ها، هدف اين است تا نتايج قابل مالحظه ای به منظور تامين رشد متوازن اقتصادی که موجب 

فرصت ها در منطقه و بهبود رفاه تمام افغانها می شود حاصل فقر زدايی، افزايش مشاغل و ايجاد تصدی های خصوصی، ارتقای 
 . گردد

 
  يک اولويت چند بعدی  -مبارزه با مواد مخدر

مقابله با تهديدی که صنعت مواد مخدر برای امنيت ملی، منطقه ای و بين المللی و نيز برای انکشاف کشور، حکومت و رفاه 
هدف از اين مقابله، تقليل مستمر و قابل  . کونت و جامعه بين المللی را تشکيل خواهد دادافغانها پديد می آورد، يکی از اولويت های ح
عناصر اساسی مشتمل بر جلوگيری بهبود  . می باشد - با در نظر داشت امحای کامل آن  -مالحفظه کشت کوکنار و قاچاق مواد مخدر 

ن افغانها، کشورهای همسايه و جامعه بين المللی، در رابطه با قطع تجارت يافته، انفاذ قانون و ارتقای ظرفيت قضايی، افزايش همکاری بي
مواد مخدر، تهيه بديلهای وسيعتر اقتصادی برای دهاقين و کارگران به شکل انکشاف همه جانبه قريه ها و بنای نهادهای مبارزه با مواد 

ابر فساد اداری و امحای مواد مخدر ضروری پنداشته    همچنان تطبيق سياست عدم تحمل در بر . مخدر در سطح کشور و واليات است
اشاعه اين پيام که توليد و تجارت مواد مخدر غير اخالقی و ناقض قوانين اسالمی است، و تالش در اين راستا که تقاضای غير  . می شود

 . قانونی به مواد مخدر کاهش داده شود از اهداف حکومت است
 

  هماهنگی و نظارت
به منظور تطبيق تعهدات سياسی که شامل  -ستان و جامعه بين الملی بورد مشترک هماهنگی و نظارت را حکومت افغان
، اين بورد تحت رياست مشترک حکومت جمهوری  3حسب تفصيالت ضميمه شماره . ايجاد خواهد نمود -اين توافقنامه می باشد 

بورد ياد شده سبب انسجام  . ای کوچک آن را مساعدت خواهد نموداسالمی افغانستان و ملل متحد قرار خواهد داشت و يک داراالنش
همچنان راپور عمومی منظم و به موقع از  . بيشتر مساعی حکومت افغانستان و جامعه بين المللی در تطبيق اين توافقنامه خواهد شد

 . اجراات خويش را ارائه خواهد نمود
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  1ضميمه 

  معيارها و ميعادهای زمانی
  . غانستان با حمايت جامعه بين المللی متعهد می گردد تا معيارهای ذيل را در ميعادهای مشخص شده به تحقق برساندحکومت اف

 
  امنيت

  نيروهای امنيتی بين المللی
به رهبری ناتو،  (آيساف(، با حمايت و همکاری نزديک حکومت افغانستان، نيروهای بين المللی کمک به امنيت 2010تا پايان سال 

از جمله از طريق  -، امنيت و ثبات بيشتر را در تمام مناطق افغانستان (PRT)و تيم های بازسازی واليتی  (OEF)عمليه آزادی پايدار 
 . تقويت نيروهای افغانی تامين خواهند نمود

 
  اردوی ملی افغانستان

 . ايجاد و اکمال می گردد -اظ قومی متوازن بوده که از لح -يک اردوی ملی قابل احترام به مردم و مسلکی  :- 2010تا پايان سال 
اين اردو بايد به صورت ديموکراتيک حسابده، منظم و تعليم ديده جهت برآوردن ضروريات امنيتی کشور مجهز بوده و به طور 

شاف اردوی ملی جامعه بين المللی به منظور انک . فزاينده از عوايد حکومت تمويل گردد و با ظرفيت اقتصاد کشور متناسب باشد
به کمکهای خود به افغانستان دوام خواهد  -آنچنان که در مذاکرات بن روی آن بحث صورت گرفت  -تن  70000افغانستان به 

شيوه انکشاف طوری تنظيم می گردد که بر اساس ارزيابی های مشترک استوار بر کيفيت و زمان خدمت باشد که توسط  . داد
 . ن المللی در رابطه با معيارهای موافقه شده در شرايط موجود در نظر گرفته می شودحکومت افغانستان و جامعه بي

 
  پوليس ملی افغانستان و پوليس سرحدی

 ، پوليس ملی و پوليس سرحدی افغانستان با تشکيل کامل، مسلکی و کارا و از لحاظ قومی متوازن، مرکب از حداکثر 2010تا پايان سال 
ثر قادر به برآورده ساختن ضروريات امنيتی کشور باشد و از نظر مالی تداوم خواهد داشت، به ميان تن که به صورت مو 62000
 . خواهد آمد

 
  انحالل گروههای مسلح غير قانونی

 . در تمام واليات منحل خواهند شد 2007تمام گروههای مسلح غير قانونی تا پايان سال 
 

  مبارزه با موادمخدر
ومت ظرفيت تنفيذ قانون را در سطح مرکز و واليات تقويت خواهد نمود که باعث تزئيد قابل مالحظه ای ، حک2010تا پايان سال 

در فيصدی ضبط و امحای مواد مخدر و تخريب تسهيالت پروسس مواد مخدر می گردد و باعث اتخاذ تدابير موثر بشمول امحای 
 . زرع کوکنار خواهد شد

 
ن و حکومتهای همسايه و منطقه در راستای افزايش هماهنگی و تشريک مساعی استخباراتی ، حکومت افغانستا2010تا پايان سال 

با هم کار خواهند نمود تا فيصدی ضبط و امحای مواد مخدری که از سرحدات افغانستان قاچاق ميگردد، افزايش يابد و اقدامات 
 . موثر عليه قاچاقچيان مواد مخدر اتخاذ گردد

 



  معيارها و ميعادهای زمانی- 1ضميمه 

  
  I   95   2008 اکتوبر  30 راپور به کنگره امريکا،| دفتر سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان

 

 
   مهماتمبارزه با ماينها و

و تعهدات افغانستان به ميثاق اوتاوا،  (MDG)، در راستای اهداف انکشافی افغانستان در پانزده سال آينده 2010تا پايان سال 
محل تمام ماين های ذخيره شده ضد نفر تا سال  . فيصد تقليل خواهد يافت 70اراضی آلوده به ماين ها و مواد منفجر ناشده تا 

تخريب خواهند  2010همچنان تمام مهمات غير مصون، غير قابل ترميم و اضافی تا پايان سال  . خواهد شدتثبيت و منهدم  2007
 . گرديد
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 بشر حقوق و قانون تيحاکم ،یحکومتدار
 

  اصالحات ادارات حکومتی
 تا شد خواهند اصالح و مجدد ساختار - ها وزارتخانه ازی تعداد بشمول - حکومت دستگاه ، 2010سال تا :- 2010 سال انيپا تا
 سکتور فيوظا . شد خواهد تيتقوی ملک خدمات ونيسيکم . ديآ وجود به باشد، داشته تداومی مال لحاظ از کهی حکومت اداره کي

  . باشدی اصلی تهايمسئول و فيوظا دهنده انعکاس اصالحات که افت يخواهد ميتنظی نحو بهی ملک خدمات
 

 قوماندانان ات،يوال انيوال ،یعدل سکتور وی مرکز حکومت هيپا بلند مقامات تقرر مورد دری سراسر شفاف و واضح زميکانيم کي
 کامل صورت به ماه  24یط در و ليتعم ما دوازدهی ط در جاد،يا ماه ششی ط در ات،يوال تيامنی روسا و ولسوالها ت،يامن
 . شد خواهد قيتطب

 
 قرار نظر ديتجد وی بررس مورد -ی مال ثبات به کمک هدف با - آنها اربعه حدود وی اداری واحدها تعداد ، 2006 سال انيپا ات

  . گرفت خواهند
 

 ،یملک خدماتی ها پست در کاری اجرا بری مبتنی ابيارز و کار سوابق اقت،يل وی ستگيشا اساس بر ناتييتع ، 2010سال انيپا تا
ی ارتقای برای ضروری ها تيحما و شد خواهد قيتطب سيپول وی عدل سکتور ،یمرکز حکومت بشمول حکومت سطوح تمام در
 تمام ساالنه اجرااتی بررس . ندينما تيفعال موثر طور به سکتورها نيا تا ديگرد خواهد فراهمی ملک خدمات سکتور تيظرف

 . رفتيپذ خواهد صورت  )2007سال انيپا تا آن باالتر و  2رتبه( هيپا بلند کارمندان
 

  مبارزه با فساد اداری
 تا کشوری داخل مربوط نيقوان آن اساس بر که ديگرد خواهد بيتصو  2006سال انيپا تای ادار فساد مورد در متحد ملل توافقنامه

 خواهد جاديا  2008سال انيپا تا نيقوان نيا قيتطبی بررسی برای نظارت زميکانيم ک يو شد خواهد ليتعد  2007سال رياخ
  . ديگرد

 
  نفوس شماری و احصاييه

ی برای ا هيياحصا ارياعت با اساسات . ديرس خواهد نشر به آن کامل جينتا و شد خواهدی اجرا  2008 سال انيپا تای شمار نفوس
 . افت يخواهد ارتقای ا هيياحصا تيظرف آنها، شرفتيپی ريگيپی برا و جاديا  2007سال اواسط تای تيکمی ارهايمع همه

 
  شورای ملی

 نيا بهی اساس قانون که رای فيوظا تا ديگرد خواهد فراهمی کيتخن وی اداری کاف تيحما ، 2006 سال اواسط تای ملی شورای برا
  . دينما فايا موثر طور به است، کرده محول شورا

 
  انتخابات

 در  2008سال انيپا تا ديبا بود، خواهدی ضرور عمناب و تيظرف کامل، تيصالحی دارا که افغانستان انتخابات مستقل ونيسيکم
 تا را ندهيآ انتخابات مصارف افغانستان حکومت . دينمای انداز راهی مال لحاظ از دوامدار وهيش به را انتخابات بتواند که باشدی موقف
ی مل تيهو واحد سند با همراه دهندگانی را فهرست وی ملک احوال ثبتی ميدا فهرست . نمود خواهد هيته خود منابع از امکان، حد
 . شد خواهد آماده  2009 سال انيپا تا
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  تساوی جنسيت اجتماعی
 MDGدر راستای اهداف  . پالن کاری ملی برای زنان افغانستان، به طول کامل تطبيق خواهد گرديد  :- 2010 تا پايان سال

 . افزايش خواهد يافت -نتخابی و انتصابی سکتور خدمات ملکی بشمول ادارات ا -افغانستان، شرکت زنان در تمام ادارات حکومتی 
 

  حاکميت قانون
 ، چارچوب حقوقی مورد ضرورت مطابق احکام قانون اساسی، بشمول قانون مدنی، جنايی و تجاری ايجاد 2010تا پايان سال 

 . خواهد گرفتخواهد گرديد و برای تمام نهادهای قضايی و تقنينی توزيع و به دسترس کافه ملت قرار 
 

 ، نهادهای عدلی مسئول در تمام واليات افغانستان کامًال فعال گرديده و اواسط ميعاد برای حل منازعات ناشی 2010تا پايان سال 
 . از قراردادها بين افراد تا حد ممکن کاهش خواهد يافت

 
ه عدلی مناسب و سوء اجرای عدالت، در بررسی و اصالح طرزالعمل های نظارتی مربوط به فساد اداری، عدم موجوديت پروس

اين اصالحات، مسلکی بودن، اعتبار و اصالت  . به طول کامل تطبيق خواهد گرديد 2010آغاز و تا پايان سال  2006 پايان سال 
واهد را تقويت خ (وزارت عدليه، قضا، دفتر لوی څارنوالی، وزارت امور داخله و رياست امنيت ملی(نهادهای کليدی نظام عدلی 

 . بخشيد
 

، زيربنای سکتور عدلی احيا خواهد شد و در محابس برای زنان و نوجوانان مکانهای حبس جداگانه فراهم 2010تا پايان سال 
 . خواهد گرديد

 
  ثبت زمين

 2008و تا سال  2006روند ثبت زمين در تمام واحدهای اداری و ثبت حقوق مالکيت در تمام ساحات عمده شهری، تا پايان سال 
ثبت زمين  . ايجاد خواهد شد 2007يک نظام عادالنه برای حل منازعات زمين تا پايان سال  . در مناطق ديگر آغاز خواهد گرديد

 . روی دست گرفته می شود 2007های قريه ها در پايان سال 
 

  مبارزه با موادمخدر
ن و مامورين فاسد را افزايش خواهد داد و همچنان اساس ، حکومت تعداد دستگيری ها، تعقيب قانونی قاچاقبرا2010تا پايان سال 

معلومات خود را در مورد کسانی که در تجارت مواد مخدر دخيل اند بهبود خواهد بخشيد، با اين نظر که شيوه انتخاب را برای 
 .  تذکر يافته است، ارتقا بخشدکه قبًال در اين ضميمه -به مثابه بخشی از ميکانيزم تعيينات  -تعيينات در ادارات مرکزی و واليتی 

 
  حقوق بشر

ادارات انفاذ قانون و  . ظرفيت حکومت برای راپوردهی تعهداتش در مورد حقوق بشر تقويت خواهد گرديد  :- 2010تا پايان سال 
 و امنيت در دولت، روش و طرزالعمل هايی را به منظور جلوگيری از دستگيری و حبس های خودسرانه، شکنجه، باج گيری

تقويت  -بشمول آزادی رسانه ها  -آزادی بيان  . مصادره غير قانونی امالک، وضع خواهند نمود تا اين نوع اعمال ريشه کن گردند
آگاهی از حقوق بشر مشمول نصاب تعليمی خواهد شد و در ميان قانون گذاران، کارمندان عدلی و ديگر ادارات  . خواهد گرديد

  ديد،حکومتی و مردم پخش خواهد گر
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 (AIHRC)نظارت از حقوق بشر بر عهده حکومت خواهد بود و اين کار مستقالنه از جانب کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان 

کميسيون مستقل حقوق بشر  . انجام خواهد شد و ملل متحد تدابير موثری را به منظور حفاظت از حقوق بشر پيگيری خواهد نمود
 .  خويش، در رابطه به نظارت، تحقيق، حفاظت و بهبود حقوق بشر حمايت خواهد شدافغانستان، برای تحقق اهداف

 
 . به پايه اکمال خواهد رسيد 2008تطبيق پالن کاری صلح، عدالت و مصالحه تا پايان سال 

 
 
 
 
 



  معيارها و ميعادهای زمانی- 1ضميمه 

  
  I   99   2008 اکتوبر  30 راپور به کنگره امريکا،| دفتر سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان

 

 
 انکشاف اقتصادی و اجتماعی

 
 زيربنا و منابع طبيعی

 
  سرکها

قوی کامًال پيشرفته و مناسب و همچنان سرک هايی که اين سرک حلقوی را به ، دارای يک سرک حل2008افغانستان تا سال 
، افغانستان دارای يک نظام مالی توامند و دوامدار 2007همچنان تا اواسط سال  . کشورهای همجوار وصل می نمايند خواهد بود

  . برای حفظ و مراقبت سرک ها خواهد بود
 

  ترانسپورت هوايی
ميدان هوايی بين المللی کابل و ميدان هوايی هرات، معيارهای مورد نظر سازمان جهانی هوانوردی ملکی   :- 2010تا پايان سال 

کيفيت ميدان های هوايی مزار شريف، جالل آباد و قندهار با ترميم باند پرواز، ايجاد  . را به صورت کامل به دست خواهند آورد
همچنان کيفيت هفت ميدان  . يان آوردن تدابير نجات و مخابره ارتقا خواهد يافترهنمای پروازها، بهبود تجهيزات اطفائيه و به م

خدمات و مصارف حمل و نقل هوايی به تدريج  . هوايی داخلی ديگر، به منظور تسهيل ترانسپورت هوايی داخلی بهبود خواهد يافت
 . با معيارها و ارزشهای بازار بين المللی قابل رقابت خواهد بود

 
  انرژی

فيصد تاسيسات غير رهايشی در شهرهای بزرگ و  90فيصد خانواده ها،   65انرژی برق به دسترس حداقل   :- 2010ا پايان سال ت
فيصد مصرف کنندگان شبکه ملی نيروی  75مصارف انرژی برق از حداقل  . فيصد خانواده ها در دهات قرار خواهد گرفت 25حداقل 

 .  ايجاد خواهد گرديد2007  به منظور انکشاف و استفاده از انرژی های قابل تجديد تا پايان سال يک ستراتيژی . برق اخذ خواهد گرديد
 

  معادن و منابع طبيعی
ايجاد خواهد گرديد، و تا  2006يک فضای مساعدت انتظامی جهت استخراج موثر معادن و منابع طبيعی افغانستان تا پايان سال 

ی و زيربناها به منظور جذب سرمايه گذاری مستقيم خارجی و داخلی در اين راستا بهبود ، فضای سرمايه گذار2010پايان سال 
 . خواهد يافت

 
  اداره منابع آب

، 2006ستراتيژی ها و پالن های دايمی برای اداره منابع آب که مشتمل بر تامين آب صحی و آبياری خواهد بود، تا پايان سال 
فيصد از آب از شبکه های بزرگ آبرسانی تا  30رصه آبياری باعث خواهد شد تا حداقل سرمايه گذاری در ع . ايجاد خواهد شد

 . تامين شود  2010پايان سال 
 

  انکشاف شهری
ظرفيت ادارات شاروالی ها تقويت خواهند شد تا بتوانند انکشاف شهرها را اداره کنند و خدمات شهری را   :- 2010تا پايان سال 

افغانستان، زمينه سرمايه گذاری در ساحات  MDGدر راستای برآورده ساختن اهداف  . اف ارائه نمايندبه طور موثر، مثمر و شف
فيصد خانواده ها در سايرهای شهرهای بزرگ  30فيصد خانواده ها در کابل و  60آبرسانی و صحت عامه فراهم خواهد گرديد تا 

 . به آب نل دسترسی داشته باشند
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  محيط زيست

افغانستان، چارچوب های تقنينی و اداره خدمات محيط زيست به  MDG، در راستای برآورده ساختن اهداف 2010سال تا پايان 
 سياست های منابع طبيعی انکشاف خواهند . منظور حفاظت کيفيت هوا، آب، انتقال مواد فاضله و مراقبت آلودگی ايجاد خواهند شد

 . آغاز خواهد گرديد  2007حلی تا پايان سال يافت و تطبيق آنها در تمام سطوح حکومتی و م
 

 معارف
 

  تعليمات ابتدايی و ثانوی
افغانستان، شموليت خالص در مکاتب ابتدايی  MDG، در راستای برآورده شدن اهداف 2010تا پايان سال   :-2010تا پايان سال 

 نصاب تعليمی جديد در تمام مکاتب متوسطه يک . فيصد خواهد بود 75فيصد و  60برای دختران و پسران، بالترتيب، حداقل 
فيصد آموزگاران امتحان سويه را سپری خواهند  70فيصد رسيده و  50تعداد آموزگاران زن به  . مورد استفاده قرار خواهد گرفت

 . يک شيوه خاص برای ارزيابی درجه پيشرفت يادگيری، مانند امتحان ملی برای شاگردان ايجاد خواهد گرديد . کرد
 

  تحصيالت عالی
. فيصد آن شاگردان اناث خواهند بود 35تن خواهد رسيد که حداقل  100000تعداد شاگردان پوهنتون ها به   : 2010تا پايان سال 

مورد تجديد  -با در نظر داشت ضروريات انکشاف کشور و انکشاف سکتور خصوصی  -نصاب تعليمی پوهنتونهای حکومتی  
 . نظر قرار خواهد گرفت

 
  کشاف مهارت هاان

مرد و زن با استفاده از امکانات  150000تکميل خواهد گرديد و به تعداد  2006مطالعه درباره منابع بشری تا پايان سال 
  . در بخش مهارت های مسلکی تعليم خواهند ديد 2010سکتورهای حکومتی و خصوصی تا پايان سال 

  ميراث های فرهنگی افغانستان
تدابير ضروری برای برگرانيدن ميراث های  . تهيه خواهد شد  2007های فرهنگی افغانستان تا پايان سال فهرست جامع گنجينه 

 . اتخاذ خواهد گرديد 2010فرهنگی، توقف قاچاق آثار فرهنگی و اعاده صنايع تاريخی صدمه ديده تا پايان سال 
 

 صحت
 

  صحت و تغذيه
افغانستان، مجموعه خدمات اساسی صحی انکشاف خواهد يافت تا  MDGداف ، در راستای برآورده شدن اه2010تا پايان سال 

سال در مقابل  5فيصد تقليل خواهد يافت و تمام اطفال کمتر از  15مرگ و مير مادران  . فيصد نفوس را احتوا نمايد 90حداقل 
 .  خواهد يافتفيصد تقليل 20امراض قابل وقايه توسط واکسين مصونيت حاصل خواهند کرد و ميزان تلفات 

 
 زراعت و انکشاف دهات

 
  زراعت و مالداری

چارچوب نهادی، تقنينی و تشويقی ضروری به منظور افزايش توليد و حاصلدهی ايجاد خواهد گرديد تا   :-2010تا پايان سال 
ری حکومتی در همچنان سرمايه گذا . محيط مساعدی برای زراعت مشروع و صنايع دستی روستايی متکی به زراعت ايجاد شود

باغداری دايمی، مسائل صحی : در عرصه های ذيل توجه خاص مبذول می گردد . فيصد افزايش خواهد يافت 30سکتور زراعت 
حيوانات و مصونيت غذايی از طريق ايجاد نمايندگی های خاص حمايتی و ميکانيزم های عرضه خدمات مالی، حمايت از انجمن 

ت ملی، اعالن به موقع قيمتها، معلومات جوی و احصاييه ها، فراهم نمودن تحقيقات ستراتيژيک و های دهاقين، نشانه گذاری توليدا
 . مساعدت تخنيکی، تامين دسترسی به آبياری و شيوه های تنظيم آب
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  انکشاف گسترده دهات

 38000 نفر در بيشتر از مليون 19انکشاف دهات به صورت جامع تقويت خواهد شد تا از مزايای آن   :-2010تا پايان سال 
شواری داوطلب انکشاف محلی در تمام روستاهای باقيمانده،  14000اين کار از طريق انتخاب حداقل  . دهکده بهره مند شوند

فيصد و امکانات  90دسترسی به آب صحی به  . تقويت اداره محلی و اعطای اختيارات به جوامع محلی صورت خواهد گرفت
فيصد از قريه ها ميسر خواهد شد که اين مسئله  40ارتباط مواصالتی برای  . ريه ها انکشاف می يابدفيصد از ق 50صحی به 

فيصد دهات از آبياری به پيمانه کوچک بهره مند خواهند  47دسترسی به بازارها، اشتغال و خدمات اجتماعی را افزايش خواهد داد
معيشت حداقل  . از خدمات مالی بهتر بهره مند خواهند گرديد )فغانستانفيصد خانواده های ا 22(خانواده  800000حدود  . گرديد

 . مليون روز کار حمايت خواهد شد 91فيصد مردم دهات از طريق تامين  15
 

  مبارزه با موادمخدر
ديگر ، حکومت پروگرام هايی را طرح و تطبيق خواهد نمود تا يک کاهش ثابت در زمينهای زرع کوکنار و 2010تا پايان سال 

موادمخدر، به وجود آيد که اين کار از طريق تقويت و تنوع راههای کسب معاش مشروع و ديگر تدابير مبارزه با مواد مخدر، به 
حکومت  MDGمثابه قسمتی از اهداف عمومی حکومت مبتنی بر کاهش اندازه مطلق و نسبی اقتصاد مواد مخدر مطابق با اهداف 

 . صورت خواهد گرفت
 

 ماعیمصونيت اجت
 

  فقر زدايی
افغانستان، شمار افرادی که درآمدشان کمتر از يک دالر امريکايی   MDG، در راستای برآورده شدن اهداف 2010تا پايان سال 

 . در روز است، ساالنه سه فيصد و شمار افرادی که از گرسنگی رنج می برند ساالنه پنج فيصد کاهش خواهد يافت
 

  ر حوادث ناگوارمسائل بشری و واکنش در براب
 . ، يک نظام موثر آمادگی و واکنش در برابر حوادث ناگوار ايجاد خواهد گرديد2010تا پايان سال 

 
  معيوبين

، کمکهای بيشتر به منظور تامين نيازمندی های خاص افراد معيوب، بشمول دخول ايشان در جامعه، از طريق 2010تا پايان سال 
 . اهم خواهد گرديدفرصت های تحصيلی و کار مفيد فر

 
  اشتغال جوانان و عساکر ملکی شده

 . ، فرصت های اشتغال برای جوانان و عساکر ملکی شده از طريق پروگرام های خاص افزايش خواهد يافت2010تا پايان سال 
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  پناهندگان و مهاجرين داخلی

ای احيای مجدد شرايط زندگی و جاگزين ساختن شان در ، تمام پناهندگان و مهاجرين داخلی، از مساعدت ها بر2010تا پايان سال 
از دخول آنان در جامعه از طريق پروگرام های انکشاف ملی خاصتًا در ساحات کليدی حمايت  . محالت اصلی مستفيد خواهند شد

 . خواهد گرديد
 

  زنان آسيب پذير
فيصد کاهش و  20 بوده است و دچار فقر مزمن هستند ، تعداد خانواده هايی که سرپرستی آنان به عهده زنان2010تا پايان سال 

 . فيصد افزايش خواهد يافت 20ميزان اشتغال آنها 
 

  مبارزه با موادمخدر
، حکومت پروگرام هايی را به منظور کاهش تقاضا برای مواد مخدر و تامين امکانات معالجه بهتر برای 2010تا پايان سال 

  .استعمال کنندگان تطبيق خواهد نمود
 

 حاکميت اقتصادی و انکشاف سکتور خصوصی
 

  اداره مالی
، حکومت بهبود و شفافيت در اداره مالی را، در سطح مرکز و واليات کشور، از طريق ايجاد و دستيابی به 2007تا پايان سال 

نظارت آن تحقق يافت، اين اهداف که با موافقه جامعه بين المللی و تحت  . اهداف مشخص برای اداره مالی تامين خواهد نمود
در مقابل و در راستای حسابدهی بهتر حکومت، کمک دهندگان  . نيز هستند (PRGF) "رشد مبتی بر فقرزدايی"مشمول برنامه 

 . بيشتر سعی خواهند نمود تا سهم کمکهای خارجی را به افغانستان که به بودجه اصلی حکومت می رود افزايش دهند
 

  عوايد داخلی
 8به تدريج به  2010فيصد توليدات ناخالص داخلی بود تا سال  4.5معادل  2004داخلی بودجه افغانستان که در سال مجموع عوايد 

بشمول مصارف عادی در  -پيش بينی می شود که نسبت عوايد بر مجموع مصارف عالی  . فيصد توليدات ناخالص داخلی خواهد رسيد
در نتيجه، طبق اصول  . افزايش يابد 2010فيصد در سال  58به   2004د در سال فيص 28بودجه اصلی و بودجه انکشافی خارجی از 

 )2(کمکهای خارجی برای بودجه اصلی، و  )1(مندرج در ضميمه دوم، ضرورت مداوم در عرصه های ذيل وجود خواهد داشت، 
 . يل مينمايندافزايش موثريت قيمتها در کمک هايی که مصارف عادی را از طريق بودجه انکشاف خارجی تمو

 
  انکشاف سکتور خصوصی و تجارت

، ساده و هماهنگ خواهد گرديد، و تا پايان 2006تمام قوانين، مقررات و طرزالعمل های مربوط به سرمايه گذاری تا پايان سال 
 . ديد، در شورای ملی مطرح خواهند گر2006قوانين جديد ادارات تجاری، تا پايان سال  . تطبيق خواهند شد 2007سال 

 . تکميل خواهد شد 2009ستراتيژی حکومت در مورد فروش تصدی های حکومتی تا پايان سال 
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  خدمات مالی و مارکيتها

تدوين  2007مقررات احتياطی قبول شده بين المللی برای تمام سکتورهای عمده و موسسات مالی بانکی و غير بانکی تا پايان سال 
ساختار مجدد بانکهای تجارتی حکومتی تا پايان  . بيشتر تقويت می گردد 2007ی تا پايان سال نقش نظارتی بانک مرکز . می شود

منحل  2006آنعده از بانک های حکومتی که جواز دوباره دريافت نکرده اند، تا پايان سال  . به پايه اکمال خواهد رسيد 2007سال 
 . می شوند

 
  همکاری منطقه ای

نستان و همسايگان آن از طريق اداره مشترک سرحدات و ديگر توافقات تجارتی و ترانزيتی دو يا چند افغا  :- 2010تا پايان سال 
افغانستان از  . جانبه، زمينه ای را فراهم خواهند آورد تا ترانزيت کاالها در مدت زمان کمتر از طريق افغانستان صورت گيرد

افغانستان و همسايگان آن موافقتنامه هايی را  . را افزايش خواهد دادطريق خريداری دو جانبه برق، مقدار برق موجود در کشور 
به امضا خواهند رساند که به موجب اين موافقتامه ها افغانستان بتواند کارگران مسلکی را از کشورهای همسايه خويش به کشور 

 زمينه کار يابند و دستمزد خويش را به وطن داخل نمايد و در عين حال افغان ها اين امکان را داشته باشند تا در کشورهای منطقه
 . ارسال نمايند
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  2ضميمه 

 بهبود موثريت مساعدت ها به افغانستان
 

 تاکنون برای آينده حکومتی مبتنی بر ديموکراسی در افغانستان، سرمايه گذاری قابل مالحظه ای 2001جامعه بين المللی از دسمبر 
حکومت افغانستان و جامعه بين المللی در بهبود موثريت کمک ها به  . اين توافقنامه تاکيدی بر آن تعهدات است . نموده است

، با درک نيازمندی های خاص افغانستان و نتايج آن برای حمايت کمک )2005(موثريت مساعدتها پاريس افغانستان، طبق اعالميه 
 . دهندگان متعهد می باشند

 
بق به اعالميه پاريس و اصول همکاری مندرج در اين توافقنامه، حکومت و جامعه بين المللی کمک کننده به افغانستان موافقه مطا

 :می نمايند که اصول بهبود موثريت کمکها تحت اين توافقنامه عبارتند از
 

آنها، تعيين نيازمندی های رهبری حکومت افغانستان در تعيين اولويت ها، ستراتيژی های انکشافی و در چارچوب  .1
   کشور و هماهنگی مساعدتهای کشورهای کمک کننده و

در ارتباط به مساعدت های        -هم از جانب حکومت و هم از جانب مراجع کمک کننده  -شفافيت و حسابدهی  .2
  . بين المللی که به افغانستان می شود

 
 :حکومت امور ذيل را انجام خواهد دادغانستان، تحت اين اصول و به منظور ارتقای موثريت کمکها به اف

تهيه ستراتيژی انکشاف ملی افغانستان که به صورت مفصل اولويت بندی شده است، همراه با شاخص های نظارتی،  •
 افغانستان، MDGبشمول شاخص های اهداف 

ريق اخذ مصارف خدمات بهبود توانمندی حکومت در توليد عوايد داخلی، از طريق عوايد گمرکی و ماليات و از ط •
 رفاهی عامه و ترانسپورت، 

توافق با تمويل کنندگان، موسسات مالی بين المللی و ادارات ملل متحد در مورد معيارهای انتقال کمکها از طريق          •
 بودجه اصلی حکومت و استفاده از اين کمکها و نظارت بر اجراات بر اساس آن معيارها، و

کمک کننده به شورای ملی و تمام مردم افغانستان، از طريق مجمع انکشاف افغانستان در مورد راپوردهی منظم مراجع  •
  . استفاده از مساعدت های مراجع کمک کننده و اجراات انجام شده به منظور نيل به معيارهای مندرج در اين توافقنامه

 
  :مراجع کمک کننده امور ذيل را انجام خواهند داد

 
در مورد پروگرام ها، پروژه ها با حکومت  . عدت در چارچوب ستراتيژی انکشاف ملی افغانستانفراهم نمودن مسا •

هماهنگی ايجاد می گردد تا روی اولويتها تمرکز صورت بگيرد، از تکرار جلوگيری شود و در قيمت ها صرفه جويی 
   . رونما گردد و فعاليتهای مراجع کمک کننده موجه، قابل قبول و مدلل باشد

راهم آوری تعهدات مالی و مساعدتهای فزاينده چندين ساله که قابل پيش بينی باشد تا حکومت بتواند تطبيق ستراتيژی ف •
 انکشاف ملی خود را بهتر پالن گذاری کند و کمک های غير مشروط را در مواقع ضروری فراهم نمايد، 
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 هر با افغانستان حکومت جانبه دو توافقات حسب بر شود،ی م مصرفی اصل بودجه قيطر از کهيی ها کمک تناسب شيافزا •
 آن در افغانستان حکومت کهی تری نيب شيپ قابلی ها وهيش به کهيی کمکها تناسب شيافزا همچنان و کنندگان مساعدت از کي

 و افغانستان قانون و نظم امانت وجه صندوق افغانستان،ی بازساز امانت وجه صندوق مانند شود،ی م مصرف است ميسه
 . افغانستان مخدر مواد با مبارزه امانت وجه صندوق

 فساد با مبارزه و اعطاات مصرف دری حسابده و تيشفاف بهبودی برا کهی حکومت مصارف اداره ستميس انکشاف از تيحما •
 . دارد ضرورتی ادار

 انجامی طور ديبا گردند یم نيتامی خارج بودجه قيطر از کهيی کمکها مصرف افغانها، تيظرفی ارتقا ضرورت به توجه با •
  . دينما جاديا تيظرفی انتفاع ريغ سکتور وی خصوص سکتور ،یحکومت ادارات در تا شود

 و مدت انيم در که رايی ملی نهادها معاشات، عرصه در های سيپال بشمولی انکشافی های سيپال نکهيا از نمودن حاصل نيقي •
 . ندينمای م تيتقو حکومت طتوس ها برنامهی اجرا در هستند متداوم   مدت دراز

 :داد خواهند خرج به را ليذی مساع کنندگان مساعدت شوند،ی نم مصرفی اصل بودجه قيطر از کهيی ها مساعدت قسمت در •
o مصارف ليتقل و ها تياولوی رو بر تمرکز منظور به ،یحکومت اتيضرور بای کيتخنی ها مساعدت ساختن هماهنگ 

 ،اجراات تکرار و معامالت ازی ناش
o اداره در افغانستانی خصوص سکتور تيظرفی ارتقا منظور به ها، پروژه ثابت مصارف وی خارج اداره مصارف ليتقل 

 ها، پروژهی اجرا و
o خارج و داخل در آزموده کاری افغانها گماشتن کار به و کننده قيتطب موسسات مثابه بهی افغان موسسات از شتريب استفاده 

 کشور، از
o ين کنندگان افغانی برای انجام فعاليت های نظامی و غير نظامیخريد بيشتر از تام 
o يیربنايزی ها پروژه خاصتًا ها، پروژه قيتطب دری افغان مواد از استفاده . 

 تيتقو وی داوطلب روند در افغانستان،ی خصوص سکتوری ريسهمگی ارتقا ،یرقابتی داوطلبی الملل نيب اصول چارچوب در •
  . ها پروژهی اجرا مصارف ليتقل و تيظرف موانع بر غلبه منظور به ريفقی کشورهای های همکار

 ها پرداخت و تعهدات قراردادها، بشمول ،یخارجی مساعدتها انيجر مورد در جامع و شفاف موقع، به معلومات نمودن فراهم •
 نيا . دينما قادری ملی شورا بهی بودجو جامعی راپورده و خود اجرااتی گذار پالن به را افغانستان حکومت که يی وهيش به
 گردد،ی م ارائه افغانستان بهی خارج بودجه وی اصل بودجه قيطر از که بود خواهديی ها مساعدت مقدار و تيماه بشمول امر
 و

 بدست جينتا زين و آن تيموثر و تيفيک ،يیکارآ وجود، از استفاده بای خارج بودجه مساعدت مورد در حکومت بهی راپورده •
 . آن از آمده

  
 رنديگ قرار استفاده مورد مثمر و موثر نحو به افغانستان، حکومت با کننده کمک مراجعی ها مساعدت تا است آن جانبه دو تعهدات نيا از هدف

 پول، مصرف برابر در که ابنديدر کننده ليتموی کشورها در دهندگان هيمال و افغانها و باشند برخورداری شتريبی حسابده و تيشفاف از و
  . است آمده بدستی جينتا
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  3ضميمه 

 یهماهنگ و نظارت
 منظور بهی مال وی تيامن ،یاسيس رومندين تعهدات مستلزم افغانستان توافقنامه تيموفق که باورند نيا بهی الملل نيب جامعه و افغانستان حکومت
ی برا موثر زميکانيم ک يجاديا مستلزم توافقنامه نيا تيموفق ب،يترت نيهم به . باشدی م شده، موافقت عاديم در نظر، موردی ارهايمع حصول

  . است نظارت وی هماهنگ جاديا

 وی هماهنگ مشترک بورد کی يالملل نيب جامعه و افغانستان حکومت ،یسکتور انسجام موجودی ها زميکانيم بر عالوه ب،يترت نيهم به
 –ی الملل نيب جامعه ندگانينما همچنان و شوندی م نييتع جمهور سيرئ توسط که افغانستان حکومت هيپا بلند مقامات اشتراک به – را نظارت

ی سرمنش خاص ندهينما و جمهور سيرئ توسط که افغانستان حکومت هيپا بلند مقام ک يمشترک استير تحتی هماهنگ بورد . ندينمای م جاديا
 بورد نيا . بود خواهد توافقنامه نيا قيتطبی عموم نسجاما از عبارت آن از هدف . داشت خواهد قرار گردد،ی م نييتع افغانستان، در متحد ملل
 کارشناسان توسط ضرورت صورت در که بود خواهد – متحد ملل و افغانستان حکومت کارمندان از متشکل – کوچکی داراالنشا کی يدارا
  . ديگرد خواهد کمکی کيتخن

ی اصالح شنهاداتيپی اجرا و توافقنامه نيا قيتطبی ررسبی برا رای خاصی جلسات ضرورت، صورت در وی ا دوره جلسات بورد، نيا
  . دينمای م برگزاری ضرور

 در را اتشانينظر اند، ليدخ افغانستانی مل انکشافی ژيسترات قيتطب در که سکتوری هماهنگی ها زميکانيم و افغانستانی حکومتی نهادها آن
 بشمول – رای الملل نيب جامعه اتينظر ها،ی ابيارزی اجرا خاطر به بورد ن،يا بر عالوه . کرد خواهند ارائه بورد به توافقنامه قيتطب مورد
 و مربوطی حکومت ريغی ها سازمان وی الملل نيبی تيامنی روهاين کننده، مساعدتی ها سازمان ،یالملل نيبی مالی نهادها متحد، ملل ادارات

  . داد خواهد قرار توجه مورد –ی مدن جامعه ندگانينما

 . ديرس خواهد مردم اطالع به نظارت وی هماهنگ مشترک بورد توسط توافقنامه، نيا قيتطب روند شرفتيپ مورد در نظممی راپورها



  معيارها و ميعادهای زمانی- 1ضميمه 

  
  I   107   2008 اکتوبر  30 راپور به کنگره امريکا،| دفتر سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان

 

  4ضميمه 
   افغانستان رامونيپ در لندن کنفرانس کنندگان اشتراک

 )گرددی ميی نها بعدًا کنفرانس نيا در شده دعوت افراد لست(
  

  نيناظر هالند :کننده اشتراکی کشورها
  نيارجنتا ديجد النديز )مشترک استير( افغانستان
 یليچ ینارو ايآسترال
 ايکروش پاکستان شياتر
 قبرس پولند نيبحر
 ايستونيا پرتگال ميبلج
 رلنديآ قطر ليبراز
 ايلتو ايرومان یبرونا
  (FYR)هيمقدون هيروس ايبلغار
 مالتا یسعود عربستان کانادا
 عمان ايهسپان نيچ

 اروپای همکار و تيامن سازمان  دنيسو چکی جمهور
 سنگاپور سيسو دنمارک
 ايسلواک کستانيتاج مصر
 ايسلوان هيترک فنلند

  ترکمنستان فرانسه
  یعرب متحده امارات آلمان

  )مشترک استير( انگلستان وناني
  کايامر متحده االتيا یهنگر

  ازبکستان سلنديآ
   هندوستان

  :کننده کاشترا موسسات رانيا
  خان آغا اديبن ايتاليا

  يیايآس انکشاف بانک جاچان
  اروپا ونيسيکم اردن

  اروپا هياتحاد قزاقستان
  یاسالم انکشاف بانک یجنوبی ايکور
  پولی الملل نيب صندوق تيکو
  (NATO) یشمال کياتالنت مانيپ سازمان زستانيقرغ
  یاسالم کنفرانس سازمان  ايتوانيل

  )مشترک استير( متحد ملل سازمان مبورگلوگزا
  یجهان بانک یمالز
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  ضميمه ی

  ستراتيژی انکشاف ملی افغانستان

  )2008-2013(کليات استراتيژی 

  

  لرحيمالرحمن اهللا ابسم 

  نفغانستااۀ ی آيندايدگاه ما برد 

  : آمدهدايل نايل خوذی ها وردستآد به نفغانستاا) ید ميال2020(شمسی ی هجر 1400 ل ساتا

  منيتا و صلح از دار برخو،ساسیا ن قانووسالمی ا لصوا سسااتيک به اموکرد سياسی می نظادارا ريک کشو  •
  . لمللیا صحنۀ بين در زم الامحترا از دار برخوو ه،يهمسای رها حسنه با کشووبط صلح آميز روا ،خلیدا 

  و ،لتا عد،کت عمومیرالی مشاوا اهداف و سالمیاشهای ارز پابند به ا، گرت کثروچه ر يکپار،باديک ملت بر  •
  . ندیوشهرق ی حقووتسا  

  وات مسا، خصوصی قویرسکتوی رهبر تحت زار بادقتصاا سساافاه بر ر از ر سرشاوميد ا ازجامعۀ مملو  •
 . يستزی محيط ار حفظ پايدو ،جتماعیا 

  )2008-2013( 1391 تا 1387 از نفغانستاا ملی فنکشاا تيژیاستر اهداف 

يافته     بنا(MDG) له ساد پانزدر نفغانستاانکشافی ا اهداف سسااست که بر ا پالنی (ANDS) نفغانستاا ملی فنکشااتيژی اترس 
  راتيژی اين سترای هانه ا پشتو. د ميگيراره قردستفاا ردمو (PRSP) نفغانستاا در فقر هشتيژيک کااسترا منحيث سند وست ا
 :اند ليذ  ار قرنفغانستاا ملی فنکشااتيزی استرا اهداف و نکاار . هند تشکيل ميدنفغانستاامۀ فقناای توها ر معياو نکاار ل،صوا 

  . نفغااند و شهرهری دمنيت فرا تأمين و نی تطبيق قانوها م تقويت ميکانيز، ملیتستيابی به ثباد: منيتا  .1

 عامه  ت عرضۀ خدمان،حاکميت قانو ، بشرق حقووسی ايموکردتقويۀ بنيۀ :  بشرق حقوو ن حاکميت قانو،یارحکومتد  .2
 . دولتی حسابده و

 ر سکتو یرهبر تحت زار بادقتصاا طريق از ار پايدو اوم مدفنکشاا تأمين ، فقرهشکا: جتماعیا وی دقتصاا فنکشاا   .3
 در نفغانستاا   نکشافیا اهداف جهت نيل به در پيشرفت قابل مالحظه و بشری فنکشاای ها شاخص د بهبو،خصوصی

  . (MDG) لساه دپانز

 

 لرحيمالرحمن اهللا ابسم 
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لمللی ا بين ميزور ترل چنگااز را نفغانستااند تا داد همست به د جامعۀ جهانی و نفغانستاا دم مروزمرازا قبل ل نيم ساوشش  
ين ا در ما . د نماينز آغاد،ه بود سر بلند کرميزور تروی خشونت هانی ايرو ن ميااز که رای ری کشوزساز بار کاوه داد   تنجا
  . يمافته ری پيش ديازمشترک تا حد    شتال

ی ها ارزشيم که متضمن ز بسارا نفغانستااساسی ا نجامعۀ جهانی قانوی همکارنستيم تا با ا کوتاه ما تونماز ت يک مددر 
ی شرکت راست جمهوير تنتخاباا در رلين بااوی ا برنفغانستاا باشد ملت ننازی ای برو مساق حقوو نی بياآزاد ،یموکراسيد

ين اند که ا برگشته ن کاشانۀ شاو به خانه وزمرا مهاجر تا ن پنج ميليوود حددر. ،ندد نموبنتخاا راملی ی شورای عضاا ويد ورز
  . يخ ميباشدر تال طودر نمين آبائی شاز به سردممر گشت زقم بارگترين ربز

 در را مکاتب درقم شموليت ر که بلند ترين ،ندايده د مکتب گرختر شاملد و پسر ن شش ميليواز بيشتر و رعماا مکتب هزاران 
 قبل ل شش سادر صديف نه از راساسی صحی ا ت پوشش خدماويده د گرديجاا کلينيک صحی ها صد. هد ميدن نشانفغانستاا   يخرتا

 دجوو چيه تقريبا 2002 ل سادر معالجه يی که و تشخيصيه تسترسی به خدماد . ستاه داديش افزا حاضر ل حادر صديف  85به 
مر منجر اين ايم که اه دی نموزساز بارا کيلومتر سرک 12200 ل ما تا حا. ستايش يافته افزا صديف 40 ازبه بيشتر      شت ينکاند

 از نفغانستاا ،صالتیای موهايربناز و هاه را با تکميل شبکۀ . ستايده د ما گردمندگی مرزضعيت و د بهبوو   ديعوافتن ربه بلند 
  .  شداهد خوداری منطقه برخورها کشونی ميادقتصااتباطی ار به پل نشد   لی مبداموقعيت بهتری بر

  هرشاا به يک نکته اهم من ميخو. ندد پذير نبونمکاا نفغانستاا دم قوی مرم عزو حمايت جدی جامعۀ جهانی ون بدوردهاستآدين ا 
 و ميزور تهديد تر. زدند غافل سادار اری ما قررو ای عظيمی که فرهاوليت  مسئاز رای ما نبايد ما وردهاستآدينکه ا ن آونمايم  

 تحت هنوزی ما تا ها پيشرفت . ددنکشافی ما ميگرای ها مانع فعاليت و متأثر ساخته را منطقه و نفغانستاا ل تا حارمخد   ادمو
 و هماهنگی نا ها م ميکانيزولت دو انمندر کااز ادی ناخوشآيند يک تعدها فعاليت ازی عامه به نسبت برخی دعتماا   تاثير بی
ظايف و جملۀ ازقضائيه نيز ۀ ی قوزساز باو محلی ادارات و تقويت حکومت مرکزی . دارد ار قرها،عرضۀ کمک    غير مؤثر

  . ميباشند    ماارشود

  ۀتيژی ثمراين سترا . ی ميکنم به شما معرفرا نفغانستاا ملی فنکشااتيژی ا سترهاين چالش اه با رزی مباا که برممن خرسند 
تيژی به مثابۀ يک سند معتبری که اين سترا .  می باشدر کشوم تمادره دی گسترهاه ر مشووی خسته گی ناپذير ها ش تاللسادو 

 منحيث سند ملی ،ندايخته ری بشری ها عرصه م تمادر نفغانستاا فنکشاای ا بررا ن آح خويش طرشفغانها با تالا   دخو
ی رهاستای نيل به معيارا در را ما نفغانستاا ملی فنکشااتيژی ا که ستردارم من يقين . د ميشوب فقر نيز محسوهشکا   تيژیاستر
 ل حادرينکه ما ا از همچنان، . د نمواهد کمک خو(MDG) له ساد پانزدر نفغانستاانکشافی ا اهداف و نفغانستاا   فقنامۀاتو

 اهداف جهت نيل به راين سند ا من ، ميباشيمار پايددقتصااشد ر تزئيد وجی ر خایهابسته گی به کمک وا هشسمت کا   حرکت به
  . ارم ميپندهافغانی ساختن فعاليت ای ا بررهنمود به حيث يک ت مددراز   درمتوقعه 

  همه از ،دنا نفغانها مالک آاتيژی که اين سترا طريق از ،هد نمونمتناا ازبرا نی پربهای شاهای کمک ا جامعۀ جهانی برازمن  
  ينا در نفغانستاا دم مرمه سهم گيری تمارا من چشم به . نکشافی ما حمايت کامل نمايندای ملی ها ش تالاز تا اهم ميخوهمکاران 
  ندا خسته گی ناپذير کشيده تحمازتيژی اين سترا ديجاا در جامعۀ جهانی که وفغانی ا جامعۀ همکاران همه از وه دستا بورا 
  ينا تهيۀ در نفغانستاا ملی فنکشااتيژی االنشای ستردارا و رتعضای کميتۀ نظاای همکار از من م، فرجادر . منی مينمايرداقد 
   . ی مينمايمارسند سپاسگز 

  افغانستانی اسالمی جمهور سيرئی کرز حامد



 استراتيژی انکشاف ملی افغانستان -یضميمه 
 

  
110   I    2008 اکتوبر  30 راپور به کنگره امريکا،|دفتر سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان  

     

 I. مقدمه  

ی بی هانی ايرو متحمل نآ   دم مرولت دو که ،ه شدزد ورق حالی دری د ميال2001 ل پائيز سادر نفغانستاايخ رصفحۀ جديد تا 
 ر،جتماعی کشوا   و بشری ،ید نها،ی فزيکیها بر سرمايه هانی ايروسعت و. ندديده بود گرنيخ معاصر جهار تادرسابقه 

لت دويک    ديجاا: از د بورتين مسئوليت عباا. شتا گذنلمللی آا بين همکاران و نفغانستاا دوش بر ايرايخی رمسئوليت تا
 از ؛باشند   شتهدا را ت با عزوندگی صلح آميز ز فرصت ن آدر ها نفغاا م که تمان متعهد به حاکميت قانوو ا گرتمی کثرسالا

 قحقو   یدارا ر،ين کشوا عتباا ان به عنوو ؛شته باشندداسترسی د عامه ت به خدما؛ه کننددستفاا نی شادقتصااۀ ی بالقوهاظرفيت 
  .ی باشندومسا

 هم. يماست نيافته د فهدين ا کامل به ر به طوهم هنوز ما ،ی قابل مالحظهها قربانی و ها پيشرفت دجوو با ، بعدلنيم ساوشش  
 ، فقر،منیانا . ست کم گرفتيمد را، بر آنها نی فايق آمدا برزم النماز و دنع موجواسعت موو ،لمللی ماا بين همکاران هم و   ما
 ن،فغانستاای اروی فرها حجم چالش وسعت و ،تيماه درمر ميباشند که اين اگر  بيانر، مخداد به توسعۀ موروصنعت و   د،فسا

ينکه ا مگر ، ماندهندا باقی خوان ناتون به پوتانسيل کامل بشری شادن پی بردر همز بانفغانستاا دممر. ستاپديد نيامده    تغييری
 دجوو به ،يت منابعود محدو نفغانستاا دم مرفرهنگ شتدا نظر در با ،تيژيهای سياسیاسترا ومنيت ا ف،نکشاا نميا   زم الدلتعا
 نقش دنند خوافغانها ميتوا –لمللی ا جامعۀ بين ولت دو به کمک – زم حمايت سياسی الو ها رت مها،سايلو نشد   فراهمبا . آيد

  .يفا نمايندا ر، کشودر ار تأمين صلح پايدو جامع وه دی گسترزسازمر باا در   را عمده وکليدی 

  راتنتظاا به ن تحقق بخشيدوند دار دجوو ر کشودری که ديازی ها غلبه بر چالش ر به منظون،فغانستاا ملی فنکشاا يژیتاستر 
  فنکشاا تيژیاستر. ستايده د ترتيب گر،اليتیو وملی ۀ دی گسترهاه ری مشور به يا،لويت بندیاو و تحليل ل سادو از بعد دم،مر 
  هد پانزدر نفغانستاانکشافی ا اهداف سساائيکه بر ها عرصه در پيشرفت ونيل به ترقی  جهت درست انمای ره ن،فغانستااملی  
  .د ميگيراره قردستفاا رد مو، فقرهش کار به منظور، ملی کشوتيژیاستر ان به عنوويده د ترتيب گر،فغانهاا د توسط خول،سا 
  ،یژنرا رف،معا:  مانند،ملیۀ ی عمدهاصۀ ظرفيت  عردری ار سرمايه گذ،تيژیاسترين ای تطبيق مؤفقانۀ ای بردعنصر بنيا 
 ملی فنکشاا تيژیاستر.  می باشد، معيشت بديلولت ا عد،ی مصالحههامينه ز در پيشرفت همچنان وی ر آبياوعت زرا 
فی فقنامۀ ا تواهداف عرصۀ دری پيشرفت ا برنی تطبيق آهاينه هز مفصل با محاسبۀ تيژیاسترينکه يک امزيد بر    ن،فغانستاا

ند روی زفغانی ساا ت مددراز متوقعۀ اهدافستيابی به دی ا برح يک طر، جامعۀ جهانی می باشدو نفغانستاا   لتدومابين 
 نفغانستاافقتنامۀ ا جامع تواهدافتحقق . د می شوب نيز محسو، بشریفنکشاا و ارشد پايدر ت،سوی ثبا    حرکت بهو فنکشاا

 ن آس ملموو مثبت اتيکه تأثيرر طوار،ی پايددقتصاا وجتماعی اشد ر و ، سالموايسته  شوگير ای فرارحکومتد   ،مبنی بر صلح
ين ا در. ستا ر بيشما،نجر و خشونت ل سادهها از ناکامی پس از س بر ترن فايق آمدم مستلز، باشدسمحسو   فغانهااندگی زبر 
   .ديگری فکر کرد بديل چيه به ، به جز مؤفقيتاننميتو   نماز از ،وهله
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 II.   وزمراتا  2001 دسمبر ازی ما وردهاستآد 

نوين ۀ دور       به سوینفغانستاا منجر به حرکت ،يدد گردنعقاا )ید ميال2001سمبر د 5( شمسی یهجر 1380 در که ،فقنامۀ بناتو 
ير وطريق تد      از ن،آ از آمد که پس نمؤقت به مياۀ ادار يک ،نس بنا کنفرازی بعد زودبه . يددتيک گراموکرد يک حکومت ديجاا

نتقالی اۀ ادار  -شتند دا شرکت ن آدر نفغانستاا دمصلی مرا نگاۀ  نمايندل، ساهاه د از بعد اول ری باا که بر-ی ارظطرالويه جرگۀ 
ساسی به ا   نی يک قانودارانست ا تونفغانستاا اول، ری باا بر،دهه سه از پس ،)ید ميال2004( 1383 ل سادر. يدد گرديجاا
 لحا   در ن،فغانستااما رکشو. يددی گرازنداه راالنه د عاو زاد آتنتخاباا دورسه . دد سيستم سياسی گرونکشافی ا اب تهدانوعن

  را شووی ملی رای شودارا همچنان و ،ستايده د گربنتخااتيک اموکردۀ  که به شيو، ميباشدرئيس جمهوری يک داراحاضر 
  هم ن،ناز. ندده بودی شرکت نمورياست جمهور تنتخاباا در ،يطاجد شروا نه گاندهدی رأ صديف 76. اليتی نيز ميباشدوی ها 
  .هند تشکيل ميدرای ملی را شوصديف 27 ن،کنوا 

 طفل نشموليت شش ميليو: ندا ارين قرا از وز،مرا تا 2001 ل ساازی عمده ها ساير پيشرفت ،ی سياسیها پهلوی پيشرفت در 
 85 حاضر ل حادرساسی صحی ا ت مجموعۀ خدما؛هند تشکيل ميدانخترد را آنها صديف 35ه  ک، ثانویوئيه ابتدامکاتب    در
 پنج از بيشتر ؛ندايده د مستفيد گرنکسيناسيووا ت خدمااز نفغانستاا دم مرصديف 80 وه داد ار تحت پوشش قررا رکشو   صديف

 از بيشتر ؛ندايده دحيأ گرا سرک حلقه يی ل کيلومتر سرک به شمو12200 ود حددر ؛ندا برگشته رمهاجر به کشو   نميليو
 ؛ستا ن تکميل شدل حادر پوليس ملی وی ملی اردوۀ  تعيين شداد تعد؛ندای پيوسته زسۀ ملکی ساومسلح به پر   ادفرا تن 63000

ضه  عررا ارزشساسی باا ت خدماوند ايده د گرديجاا دا مجد،جتماعیای خيريۀ هاد نهاولت دوی دقتصاا   صلیای ها دنها
 ،حتياطی پولیا سياستهای ، مالیم نظان، کالدقتصاا ت ثبا؛ستايده د گرديجاا ملی تحد محاسباواسيستم       وحد پولی وا ؛ندارميد

 خصوصی ر سوی سکتوازتی که ری تجااربانکدوتی ای مخابرها شبکه ؛ندايده د گرديجاامالی عامه    ۀادار و رم،سطح پائين تو
  . ميباشندلکامل فعا   ر به طو،ه ميشونددپيش بر

 درفقنامه اين توا که ،ندد نموح طررا نفغانستاافقنامۀ ا تو، جامعۀ جهانیو نفغانستاالت دو ،فقنامۀ بنا تکميل مؤفقانۀ توازپس  
يد دلتی گردوی هادنهاۀ ربادو ديجاافقنامۀ بن منجر به اتو. يدد منعقد گرننگلستاا ر کشون شهر لنددر )یالديم 2006 (1384   لسا
 را بلند اهداف اد يک تعدنفغانستاافقنامۀ ا توف،هدين ای نيل به ابر. د بوهادين نهاا دن نمول فعان،فغانستاافقنامۀ ا تواز فهد      و
جتماعی که ا وی دقتصاا فنکشاا وی ار حکومتد،منيتا باالی هار با يک سلسله معياهمراه ،ی جامعزلت سادو ازحمايت    یابر

 جهت تحقق نفغانستاالت دو. ستاه د تعيين نمو،ی منطقه يی ميباشدها یهمکار و ر مخداده با مورز مشترک مبااهدافبر    مشتمل
ئه ارا و ترتيب را نفغانستاا ملی فنکشاا تيژیاستريی ابتدا سند دارد، نفغانستاافقنامۀ ا تول قبادر که ،ی خويشها   مسئوليت

  .ستا يافته ل تحونفغانستاا ملی فنکشاا تيژیاستر حاضر به ل حادرسند    ن که آ،شتدا

  

 III.  ها چالش وضع فعلی و  

ثر ا در ما رکشو. نداه د نبوروبه رو ،ستاجه ا مون با آنفغانستاا وزمرايی که ها با چالش ن تا کنونی جهاها ملت از يک چيه 
. ستايده د آسيب ت به شدهم ياوامال تخريب  يا کن فزيکی آوی د نها،يربنای بشریز ويد د گرلنه مبدايرو جنگ به ل ساها   هد
 تمر مانع عرضۀ خدمااين ا که ، ميباشدود منابع مالی محد،ستا ن گريباوست ده د به فقر گسترنفغانستاا ، حاضرلحا      در
ی ضعيف را حکومتد؛يدهد بيشتر گرروز به روز هامنی ا نا ، مجرمينو نيستاور ترن،طيوافرای ها به سبب فعاليت ؛ستا   يدهدگر
 ونفزا روز وسيع و صنعت ؛ خصوصی مساعد نميباشدر سکتوفنکشاای ا برزمی الهامينه ز دارد؛ دجووی ادار دفسا   وه دبو
 خصوصی وی عامه هار سکتودربشری ۀ ی عمدهايت ظرفيت ود محدو ؛ستاشته ا بجا گذد خواز ار ناگواتثرا   ر مخدادمو

 اری پايددقتصااشد ری ا بررا زمی الهامينه زند ای که بتور به طور،ی کشوزسازبا وحيا ا تشکالم بر نآمد   فايق. ستا دموجو
  .د بوهدالمللی خوا جامعۀ بين ارمددوای ها کمک وی دسالهای متما   م مستلز،مساعد نمايد
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  نيم بهانميتو ما ، نيابدهش کان به شکل چشم گير آ، حکمفرما ميباشدر مناطق کشواز بعضی دريی که هامنی اتی که نا ر صودر 
       ی هايشه کن ساختن فعاليت ر جامعۀ جهانی جهت ولت دوی ها ش تالدجووبا . ی نايل آييمدقتصاا وجتماعی ا فنکشاا 

 به ن،فغانستاا در تثبا. ستائيده اخامت گرومنيتی به ا عضااو ، بدينسو)2006 (1384 ل سااز ،يیاگر طافرا و   یفکنا دهشت
ستای تطبيق را در مهم طمنيت يگانه پيش شرا. ستا رداريی برخوا بسز تياهم از ق،جنوبشر   و ب جنوت صفحادريژه و

 فنکشاا تيژیاستر گی شهيهممؤفقيت . مينه نيستزين ا درمنيت عنصر يگانه اما ا. ميباشد   نفغانستاا ملی فنکشاا تيژیاستر
 درين ا.  ميباشدرسر کشوا سردر ن تقويت حاکميت قانوومينۀ حمايت ز در ن،فغانستاا   لتدونايی ا توو گردر ن،فغانستااملی 

 مساسی به تماا ت به عرضۀ خدمادر که قا، محلی ميباشدوی مرکزی ارحکومتد   یهار ساختاديجاا ممر مستلزاين احاليست که 
  .فغانها باشندا

  ر سکتودری ادار ديش فساافزا: ستاسته بوا ،نددار مستقيم و متقابل طتباار هم مسئلۀ که بادومنيت به ا عرصۀ تأمين در تمشکال 
  روز د فساو گرفته ا فررا ر کشومی تماادار د که فساهند ميدن نشادی موجوهاحصائيه ا. ر مخدادشد سريع صنعت مور و ،عامه 
ی دقتصاای هاينۀ فعاليت هزقع وا درمر اين ا که دد، خصوصی ميگراران ساختن سرمايه گذدلسردعامه منجر به ۀ ادار در ونفزا 
 ر کوکنازرعيش افزای ا بررامينه ز ر، کشوط نقااز بعضی درمنيت ايت د موجومعد. هديش ميدافزا ا به آنرطتهديد مربو   و

 دقتصااشد رۀ  فرصتهای بالقوم تمار، مخداد مودقتصاا. ستايده د گرر مخداديش صنعت موافزامر موجب اين اساخته که    مساعد
فگنی ا دهشتی ها جهت تمويل فعاليت وعی نا مشرها لنگفت پوه ار منجر به کسب مقدوه ادد ار قرع تحت شعارا   وعمشر
ساسی ا ت عرضۀ خدمادر رای عمده هاد بايد کمبور کشوهمچنان. ددلتی ميگردوير دوا دری ادار ديش فساافزا    باعثويده دگر
 ن ميادر وستايی رو ت ساحادريژه و به ر،کشو در ادسطح سو. هدد ارسيده گی قرر رد صحت موو رفمعا   يژهوجتماعی به ا
نۀ اينۀ سرهز. دارد ار قرن جهادر پائين ترين سطح در نيز نفغانستاا در به صحت طی مربوهاشاخص . ستا    پائينر بسيان،ناز

  .ستای منطقه ها ر کشودرنۀ صحی اينۀ سرهز رميک چها   ر، کشودرصحی 

  ارشد پايدری ا بررا زم السساامر اين ا. ستا خصوصی متعهد ر سکتویرهبر به زارا بدقتصاا ديجاا به ملت با قاطعيت تمادو 
  دری جدی که هايت ود محدادست که يک تعدا حالی درين ا. ددی ميگرری کاها فرصت ديجاا منجر به وه د نموفراهمی دقتصاا 
  :نجامندای ما به مؤفقيت ها شتال تا باشد که ، گيرندارسيده گی قرر رد بايد مو،نددار دجووی دقتصاای هاعرصه  

 راخلی دا اتشی که توليدارزۀ نجيرز م تماو ق، برو ب عرضۀ مطمئن آ،ها سرک ل به شموريربنای فزيکی کشوز . 1 
   .ی باشنددقتصااشد ربگوی انند جواند که نميتوا ودی محدر طو؛هد ميدطتباار جهانی وخلی دای ها زاربا   با

 دجوو چيه ،ی ميباشددقتصاای های فعاليت ای برد نهاو بشری زمی الهاشتمل بر ظرفيت ی معنوی که مهايربناز. 2  
يده د گرولی مبذد نهافنکشاا و خصوصی وی عامه هار سکتودرتقای ظرفيتها ارتوجه قابل مالحظه بر  .اردند
   .دارد نمازه  بز نيا، ترقیوشد ر به طتباار در ن،فغانستاا ملی فنکشاا تيژیاستر اهداف   ما نيل بها ،ستا
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ما ا ورد، آن به مياراۀ دی گستردقتصاا تصالحاا جستجوی آنست تا درلت دو. ستای ضعيف دقتصاای ارحکومتد   . 3 
 هدا بر خودر رای دياز سالهای ت،صالحااين ای تطبيق مؤثر ا برزمتی الرار مقروی دی نهاها بچورچا   ديجاا

  .گرفت

 بايد ويده د صدمه ت به شدن، جهاو با منطقه نفغانستاای ر تجاطتباار ، سياسیوی دقتصاای وانزا دوران در . 4 
 زمی الهامينه ز بايد د، بپيوندن جهاو منطقه دقتصاايگر به د رند يک باا بتونفغانستااينکه ای ابر. ددگر حيأاه ربادو
  . آينددخصوصی بوجو   رشد سکتوری ابر

 را خصوصی اراننايی سرمايه گذامر تواين ا وند ا نيافته فنکشاامين ز مسئلۀ وی مسائل مالی ای عمده برها زاربا . 5 
 منابع طبيعی قابل مالحظۀ وی ر منابع تجااز نفغانستاا. ستا ساخته ودی محددقتصاای ها فعاليت منجاا   یابر

 رات لدويد ا عوو ديجاا رای ديازی شغلی ها فرصت ان آنها ميتوازست درۀ دستفاا رت صودر    که،ستا داربرخو
  .بخشيد   يشافزابه نحو چشمگيری 

  ،همآهنگکامال ۀ  بايد به يک شيود،ه ميشودستفاا نفغانستاا فنکشاا وی زسازی باا که بر، کنونیناهمگون و ناهمآهنگۀ شيو 
  ينکهاوجه به با ت. د تبديل شو،ستا تسجيل يافته نفغانستاا ملی فنکشاا تيژیاستر در مانند آنچه ،لويت بندی شدهاو وچه ريکپا    
  ی تطبيقاست تا برا زم ال، ميرسندف به مصرن،فغانستاالت دوصلی اجۀ د سيستم بواز رج خا،هاعظم کمک ا قسمت هم هنوز 
   .يش يابدافزا ها مؤثريت کمک ويده د گرديجاا زم الیهنماهنگ ن،فغانستاا ملی فنکشاا تيژیاسترموفقانۀ  

 

 IV.    نتافغانسا ملی فنکشاا تيژیاسترتهيۀ  

نکشافی ا وی ار حکومتد،منيتیای هاز به نيانسيلۀ آوه تا به د نموح طررا نفغانستاا ملی فنکشاا پنج سالۀ تيژیاستر ،لتدو 
مر ا در را حکومت اهداف و لصوا ،يدگاهد نفغانستاا ملی فنکشاا تيژیاستر. سيدگی نمايدر نترين شکل آ    به جامعنفغانستاا
ستای را در رالت دو وه داد سنعکاا ، آيندهله ساد پانزدر نفغانستاانکشافی ا اهداف و نفغانستاا    نامهفقای توهارستيابی به معياد

  .تش کمک ميکنداتحقق تعهد

 م تما،ی ملیهاه رمشو.  محلی می باشدواليتی و ،سطح ملیدره دی گسترهاه ر مشول محصون،فغانستاا ملی فنکشاا تيژیاستر 
 ، قبائلنگار بز،یمذهبی ها جمعيت ،یفرهنگی هانجمن ا ،لتیدومانهای غير ز سال به شمو،معۀ مدنی جاولتی دو   ۀی عمدها دنها

ی ها نماينده ن،لياوا با ها بحث ،اليتیوی هاه رمشو. برگرفتنددر رالمللی امجامع بين ونکشافی ا نشناسارکا   ، خصوصیرسکتو
ی ها نماينده ،مع مدنی محلیاسای جورؤ و ن نماينده گا،اليتو ره ازی ملی راکالی شوو ت،جا   ی قريهها را شو،اليتیوی هادنها

 ود حددر که ، نفر17000 ازبيش . بر گرفتدر راليت کشوو 34 م تمادر را ،برجسته   شخصيتهایواليتی وی زسازی باهاتيم 
  .نددک نمواشترا هاه رين مشوا   در مستقيم ر به طو،هند تشکيل ميدنناز را ن آصديف 50

  ليلد وست ا تالياو و پايتخت ن کليدی مياهمهلين مفااو نمايانگر ن،فغانستاا ملی فنکشاا تيژیاستراليتی وی هاه رند مشورو 
  ن پال18500 ح طررا،تی رند مشوروين احاصل . خته شدانداه را به و ح طر، تقويت نمايدرا تالياو و مرکز ن مياطتباارينکه ا 
  نپال. هد تشکيل ميد،اليتیونکشافی ا ن پال34 باالخره و ،هالی السوو سطح درنکشافی ا ن پال290 ت، سطح قريه جادرنکشافی ا 
   .نداه د شناسايی نمورااليت و از يک هرنکشافی کليدی ای هالويت او و هازاليتی نياوی ها 
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 ،فقری تحليلی هاندرو طريق از ت، معلوماسساای به ارسياستگذۀ  شيوازلت دو ن،فغانستاا ملی فنکشاا تيژیاستر تهيۀ در 
يم تا انسته ا ما تو،هاين تحليل ا سساابه . يشه يابی کندرستی در به رامل فقر ا عوو اتنسته باشد تاثيراه تا تودنمو   هدستفاا

 نظر در از نفغانستاالت دو رمنظو.  تهيه نماييمعجتمااضعيت قشر فقير وشت دا نظردر با را نفغانستاا ملی فنکشاا   تيژیاستر
 زمينه سازی ها سياست ذتخاا طريق از ،شتهدايی زدا تأثير مستقيم بر فقرهای ار که سرمايه گذ،ينستار جامعه فقي   رقشااگرفتن 

ضعيت و وينست تا عايد ا نفغانستاا فهدين معنی که ابه .  تآمين نمايدراجتماعی ای هامينۀ مصئونيت ز ،شدری ابر   نهافمندهد و
 درلت دو جانب ازيکه ای ونتائج کليدی سر.  يابندد سريعتر بهبو،یدقتصااشد رسط او  نسبت به، جامعهادفراترين    معيشتی فقير

 در فقر ان که ميزهند ميدن نشا،ستا گرفته منجاا آسيب پذيری و اتيابی ملی خطرارز بچور چادر )2007 (1386  ل ساربها
 فقر ،هوبرعال      .ستاه د ماه بودرلر دا 14تقريبا نۀ ا با عايد سر)ر کشوس نفون ميليو12 دلمعا( صديف 42 ر بهاوعشر   در ر،کشو
ی امناسب بر   یانند غذا نمی تودمين طبقۀ مرا ظ،ين لحاابه . ستا نفغانستاا دم مرصديف 45منگيردا ،ها تخمين سساايی به اغذ

 که ،نددار    کوتاه خط فقر فاصلۀاز دم مرصديف 20 ،هوبرعال.  تهيه کنندرا، روز دری ر کالو2100 يعنی زم،ی الژنراتأمين 
  .آسيب پذيری بلند آنها ميباشدۀ هندنشاند

 به سمت عجتماا مهر پايين حسطواز(اليتی وی هاه ر مشوهمو ) بسمت پايينعجتماا مهر باالی ح سطواز(ی ملی هاه ر مشوهم 
 که ترتيب اينه آنرمز و ،نداه دی کمک نموری سکتوها تيژیاستر ح به طروی گنجانيده شده ری سکتوها تيژیاستر در ) باال
نکشافی الويتهای او ن،فغانستاا ملی فنکشاا تيژیاستر. ستا مساعد ساخته د، شومنجاای مشخص ها برنامه سساا   جه بهدبو

   .داردئه می ارا مالی حکومت بچوری چاهاه ودخل محددا در ری کشوهازسيده گی به نيارجهت    راحکومت 

 

 V.   نانستافغا ملی فنکشاا تيژیاستر اهداف  

  منيتا: اولکن ر 

  رسر کشوا سردرفغانها ای دمنيت فرا د بهبوو ن، تطبيق قانوت،ستيابی به ثباد: ت بلند مدهدف 

ی زاد آازست ا حرو ، فقرهش کا،یدقتصاا توسعۀ ، خصوصیر سکتوفنکشاا ،ی مؤثرار حياتی حکومتدطمنيت سرتاسری شرا 
طريق تطبيق از هايی دارا و ادفرا ،لتدومنيت ا تأمين از رتکن عبارين ا بچور چادرتيژيک استرا فهد. ميباشد   ،یدی فرها

ه دين کرو تدرامنيت ملی ا پاليسی ،حکومت. ستا ن قانوو نظم ومنيتی ا ،فاعیدی هامينه ز در دوام    قابلوی منسجم هاسياست 
 و نفغاامنيتی ملی ای هاو نيرن ميایهماهنگمر اين ا. دمنيت تطبيق ميشوا رسکتو   تصالحاا طريق برنامۀ از که ،ستا

  .د کرهداتقويت خوو بخشيده د بهبورا فئتالا و فآيسا/ناتو

  هاچالش  

. جه می باشداجدی موو دی متعدها با چالش د، به عهده بگيررامنيت خويش اند مسئوليت کامل اينکه بتوا از قبل نفغانستاا 
لت باالی بعضی دو مؤثر ول کنترلعماا از ،یار عرصۀ حکومتدرد ظرفيت ضعيف و بی ثباتی ،جیرخا   تخالا مدم،يزورتر

 در را زم منابع مالی الهم هنوز ر مخدادحجم عظيم توليد مو.  جلوگيری می کنندق شربجنوو   ب جنودر ص به خصوت،ساحا
 ل ساازی که ر طو،ندا تهديد عمده باقی مانده ان به عنو، منفجر ناشدهتمهما   و هاماين . ارديستی ميگذوری ترهاه و گررختياا

  . ندا شده ،خمیز يا کشته يا ، ماينرنفجاا   ثرا در نفغاا ارهز پنج ود حد،ينسوابه ) ید ميال2001( 1380
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سيده ری اه حل عملی بررا  يگانه.  پاک می باشندها ماين از کامل رت به صو،اليتو 34 جملۀ ازاليت و دو حاضر فقط ل حادر
مسئوليت . ددگر   دی خوها زخل مردا درمنيت ا حفظ و به تأمين در قاد خونفغانستاا آنست که تلمدامنيتی طويل ای ها زگی به نيا
  عظمالت قسمت دو ،یدقتصااشد ر با همزمان.  ميباشدنفغانستاا دخوۀ  به عهدت، مددراز در نفغانستاامنيتی ای های وتمويل نير

 ظرفيت نفغانستااقتی که وما تا ا. نفغانستاا درمنيتی ای هافعاليت ی زفغانی ساا يعنی – گرفتهدا خودوش به راين مسئوليت ا 
  . نمايندیهمکارين خال بايد افع ر در جامعه جهانی ، می کندا پيدراين مکلفيت اسيدگی به ر   ی کاملدقتصاا

  اهداف 

 ع،فاد حاکميت ملی از ، حفظارخلی دا تند ثبااست که بتوايی اردو ساختن نفغانستاا ت مددراز فهد: نفغانستاای ملی اردو. 1
 هنوزسته پاسخ بگويد اين خواييکه به هاو نيرادقم نهايی تعدر. يفا کندامنيت منطقه ا حفظ در را سهم خويش نماز    عيندر و

ی ور فبردرست که اقمی ر )زش نفر تحت آمو6600با ( 80000قم رما ا. ستالمللی تعيين نشده اجامعه بين و   توسط حکومت
    يک تعيين دنزۀ ی آيندا بررافی هدست که اين نقطۀ عطفی ا و ، تصويب شدمنسجاوا رت مشترک نظاردمجلس بو   در 2008
ين ا. دفتاا هدا پيش خون آاز حتی وسيد ر هدا خوفهدين ا به نفغانستاای ملی اردو ،)2010خيرا( 1389  تا جدی. می کند

 ونی وی بيرهانه ا پشتوازبا بهره گيری  )ها أ لوو ها کندک صديف 57 سوی از ها تمستقالنۀ عمليا   دمؤفقيت متضمن پيشبر
ی اردو منحيث يک د، خورعتباا بر وه د حفظ نمورا قومی و منطقه يی ازن تونفغانستااملی    یاردو. د بوهداخو( يیهواحمايت 

  .ودفزا هدا خور،منيتی کشوای ها زگويی به نيا   پاسخۀ د آماو مسلکی ، حسابدهام،حتراقابل 

که    ی مسلکی پوليسو يک نيرديجاا ازست ا رت عبانفغانستاا پيوند با پوليس ملی در ت مددراز فهد: نفغانستااپوليس ملی . 2
کامال    ، مسلکیانمندرکاۀ ادار تحت ، بشرعمل نمايدقعايت حقور با وه دلملل بوا بين قحقوۀ ی پذيرفته شدهارمطابق با معيا

ی شايسته گی ها   ر پوليس ملی بر معياامستخدا و ، مديريتی،یاری پالنگذهانايی ای تودارا ، کافیشمعا از بهره مند ،يدهد زشآمو
 نقانووه دمحافظت نمو   لتیدو مسلحانۀ ضد لعماا ات تهديدويستی ور ترات مقابل تهديددر را دمنند مرا بايد بتوهاوين نيرا. باشد
 ويط ا تغيير شررتصو   درشته باشند که دا انايی آنرا بايد توهاوين نيرا.  تطبيق کنندن يکسار به طور سرتاسر کشودر را
ۀ قم تعيين شدرخله به دا رموا      وزارت ،)2013خيرا( 1392تا جدی . هندد منجاای سنتی ها به شيوه را نظايف شاو ع،ضااو

 را ن تطبيق قانووخلی داحفظ نظم    نايیا تووين نيرا. ) پوليس سرحدیلبه شمو( يافت هداست خود نفر پوليس مسلکی 82180
 هداخله خدمت خودا رموا وزارت ولکنتر   و رستودتحت وه د محلی بونی باشندگاهازبگوی نياا ضمن جودر وشت دا هداخو
  .دکر

 تالياو م تمادر ) 2011 رچ ما20ختم (ی مسلح غير قانونی بايد تا ها وپ گرمتما: ی مسلح غير قانونیها وپ گرحخلع سال .3
  .ل شوندمنح

   آيندهله ساد پانزدر نفغانستاانکشافی ا اهدافستای را در ،)یالديم 2010 (1389تا جدی :  منفجر ناشدهت مهماامنهدا .4
)MDG (محل . يافت   هدا خوهش کاصديف 70 منفجر ناشده تا اد موو هاه به ماين دضی آلوارا وا، آتاق به ميثانفغانستاا ات تعهدو
 م تماهمچنان   . شدهدا خوم منهدنی آها ماين و تثبيت )یالديم 2007 (1389 لضد پرسونل تا ساۀ  شدخيرهذی ها ماين متما
  .يدد گرهندا تخريب خو)یالديم 2010 (1389 ل سان تا پايا،ضافیا و غير قابل ترميم ن، غير مصئوتمهما

ه داد هشبه نصف کا 2007 لقايسه با سا مدر ری تحت کشت کوکناهامين زۀ  گستر،2013 لتا سا: ر مخداده با مورزمبا .5
   . شدهداخو



 استراتيژی انکشاف ملی افغانستان -یضميمه 
 

  
116   I    2008 اکتوبر  30 راپور به کنگره امريکا،|دفتر سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان  

 

  هالويت او 

  کنرلويت اونخستين .  ميباشدن تطبيق قانوومنيت ا حفظ ر، کشواز عفاد ل مسئود چندين نهااز متشکل نفغانستاامنيت ا رسکتو 
  .منيتی می باشدای هادی نهاها ظرفيت دنبر بلند از رتمنيت عباا 

  .چه می باشندريکپاو مکمل يکديگر ،منيت جامعا ر سکتودر مساعی مين که تماا از نطميناا ل حصواز رت عبادوملويت او  
   تقويت مساعی،منيتیا ر سکتوتصالحاا سالم امگرو پر؛ جامعوچه ر ملی يکپاتيژیاستر ومرتطبيق مؤفقانۀ پاليسی ا درحکومت  
  حصالا و تقويت و ر، مخداده بامورزی مباها فعاليت درتی منيای هاويش نقش نيرافزا ؛ نظامیو ملکی ت عمليانمشترک ميا 
  . کامآل متعهد می باشد،منيتیای هاحدوای ملکی اجزا 

     نفغاامنيتی ای هادنهاو هاولمللی به نيرا بين همکاران ازمنيت ايجی مسئوليت ر تدلنتقاا از رت عبارين سکتوا ملويت سواو 
 و نفغانستاای ملی اردو ،ندار پا به عقب می گذت عمليادرگيری مستقيم در ازناتو /فآيسای هاوکه نيرۀ ازندا همانبه . باشد   می

 و گفت هندا پاسخ خونفغانستاامنيتی ای هاز باالخره به نياو ، به عهده می گيرندرا ت عمليایرهبر نفغانستااملی    پوليس
 نفغانستاای ملی اردو ن،ماز عين در.  گرفتهنداده خو به عهراتی رنظاو نقش حمايت کننده هاوين نيرالمللی ا    بينهمکاران

 نفغانستاای ملی اردوی هانايی ايش توافزا. د کرهداتکأ خوا ف به آيسا،ضافیای هاو نيرو زمی الهاحمايت    ستيابی بهدی ابر
 تا حد هاوين نيرا ت تلفااد که تعدد نتيجه باعث ميشودر ويده د گرنفغانستاا درلمللی ای بين هاو نيرادتعد   يجیر تدهشباعث کا

بطۀ مستقيم با را ، ساختد متکی به خورا نفغانستاامنيتی ای هاو نيرانين که با چه سرعتی ميتوا   . يابدهشقابل مالحظۀ کا
 مست تا قداه د آمانفغانستاالی و - داردی کنونی ظرفيتی ها  به خالنمر فايق آمدا درلمللی ابين    یها حجم کمک وسرعت عمل 

  .داردبر   ستاراين ا در راستين ی نخها

   بشرق حقوو ن حاکميت قانو،یارحکومتد: دومکن ر 

ی ارحکومتد   لتدو یحسابده و ، عامهت عرضۀ خدمان، حاکميت قانو، بشرق حقو،تيکاموکردی هاند روتقويت : ت بلند مدفهد 
 فقر هشکا    يعنی، ملی مااهدافستيابی به دای سترا در را د حياتی خو تياهم بشر ق حقوولت ا عدن، حاکميت قانو،تيکاموکرد
ين ا در   نفغانستاا ملی فنکشاا تيژیاسترتيژيک استرا فهد د کرهندا يک سطح قابل مالحظه حفظ خودری دقتصااشد ر حفظ و

فعاليت    گيرا فرو مؤثر رلت بطودوکن ر سه ان دره که دساسی بوا نسالمی مبتنی بر قانواسی ايموکرد تأمين از رت عبارسکتو
 دبهبو   و تأمين کند رای سالم ار حکومتدداردحکومت قصد .  بشر حمايت کنندق حقوو ن حاکميت قانواز و ، حسابده باشند،کنند

سطح    دری حکومتی ها د نها)� (: حکومت بايد،اهدافين استيابی به دی ابر. ورد بيادجوو به ت عرضۀ خدمادر راقابل سنجش 
 )� ( ؛ تقويت کندو حصالا ، تأسيس، نتائج معيينل مديريت مبتنی بر حصو، شايسته گی،د بر شفافيت با تأکيرا تالياو ومرکز 

 ،خصوصی   رقيب سکتور انلت نه به عنودو.  کندحصالا رامنصفانه و زاد آتنتخاباای ار برگزل به شمو،یاری قانونگذهاندرو
   .د کردها حمايت کننده عمل خوو تنظيم کننده ار، سياستگذانبلکه به عنو
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  هاچالش 

   تا، بشرق تعميم حقوو ن حاکميت قانو،یارسمی حکومتدرغيروسمی ری هارمينۀ تقويت ساختاز در ديازی هاوردستآد دجووبا  
  يتد موجو)1(: يل ميباشندذ ار قرهاين چالش ا. ستاکن برجا مانده رين ا اهدافستيابی به ده را دری عمده ها چالش هم هنوز 
  یهاد نها)3( ؛اليتیو/ی مرکزیاداری هاحد وا قسمت در د موجوتبهاماا )2( ؛همی با ازلتی مودوغيرولتی دو رچندين ساختا 
 ؛ مالیتبهاماا )5( ؛یادار د سطح بلند فسا)4( ن؛ مديريتی آوی اری حکومتدها ظرفيت فنکشاا م عدولتی دو رضعيف سکتو 

 سيستم عدلی )9( ؛ جامعۀ مدنیوی محلی ها د ضعف نها)8( ؛ملیی را ضعيف شورت نظا)7( ؛نيناتطبيق قوو ديجااضعف  ) 6(
 ازی حمايت ای ناکافی برهاظرفيت ) 11 (و ؛جتماعیای جنسيت و تسام عد)10( ؛ست تعريف نا شدهدر وقضايی غيرمؤثر    و

 عرصه درمالحظه ی قابل هاستيابی به پيشرفت د دد،ی به سرعت حاصل نگرار حکومتددر قابل توجهی دگر بهبوا. بشر   قحقو
  .د بوهدای مشکل خودقتصاا فنکشاا و بشر ق حقو،منيتا   یها

   

  هالويت او

  :ستاه د نموذتخاا هاين ضعف ا انی جبرا بررايل ذ تمااقدالت دو 

  .يابد   د بهبویحسابده و ، شفافيت، تقنينیرتظايف نظاوی اجرا شد تا هداه خودی ملی باال برراظرفيت شو: ی ملیراتقويت شو

 با نشا ظايفوی مؤثر اجرا جهت در رالتی دوی هادست که نهااين اعامه ۀ ادار تصالحاا برنامۀ فهد: عامهۀ ادار تصالحاا 
 رساختا   طريق تجديداز ل مثار به طو، شدهدا ملکی تقويت خوتظرفيت خدما. ستيابی به نتايج معيين تشويق نمايددتأکيد بر 

 بر های رتقر      توسعۀو دن يقينی کر،لتیدو ادارات دری ر شايسته ساالسساا بر امستخدا ش گسترو تضمين ،تبر و تمعاشا
ين ا از ام کدهر   صلیاظايف وست دری تشخيص التی بردوی هاد نهاد مجدر ساختاوی ز منطقی سا،یرمبنای شايسته ساال

  .هاتقای ظرفيت ار وشی زی آموهايش برنامه افزا ،هادنها

 يشافزاطريق از ،قضائيهۀ  قوو حکومت ح سطوم تمادری ادار ده با فسارزی مباالت بردو: یاراد ده با فسارز مباتمااقدا 
 مميکانيز    تقويتو ،یادار دفساۀ لقوا بااتچه بيشتر خطرهر دن کرودی محدای بيشتر برها معرفی برنامه ،یادار دفسااز رتنظا
  .د کرهدا تمرکزخو، عامهتی سمع شکاياها

  سترسید دممر. داد هدايش خوافزا را دم مرسسترد قابل تحکومت حجم معلوما: )تطالعاا (تلوماسترسی به معديش افزا 
  .شتدا هندا خورا نشاد متعلق به خوت بيشتری نسبت به معلوماقحقوو 

   .داد هدا خومنجاا نفغانستاا نناز عمل ملی نبطه با تطبيق پالرا در راحکومت مسئوليتش :  حکومتدر ننازکت ريش مشاافزا 
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غير    ادثه با حورز ملی مبانيش ظرفيت تطبيق پالافزاحکومت به :  غير مترقبهادث مقابل حودرکنش وا وگی دسيستم مؤثر آما 
  .مترقبه متعهد ميباشد

  ۀز حون،گاهنددی رأيمی ثبت دا شد تا سيستم هدا تقويت خوتنتخاباا مستقل نظرفيت کميسيو: تنتخاباا مستقل نکميسيو 
مؤفقانه   اليتیو و ملی ح سطودرساسی ا ن مطابق قانوتنتخاباا ويده د گرديجاا یدهی رأيط اجد شروا ادفرا فهرست ونتخاباتی ا 
  .د شوأجرا

 و ودبر   شفافيت عامه باالو یحسابده تا د کرهدا خولنباد را ملی تيهوحد وا تهيۀ سند فهدحکومت : )تذکره( ملی تيهوسند  
  . يابدهشی کاادار دفسا

نقشه     فعاليت ملیو د کرهدانگری خوز بارا هار گذو های قريه هازمرو ودحکومت حد: فيکاتوگررکاويزيک د جيوتامعلوم 
  .د کرهدا تکميل خورای داربر

 و ر سيستم آماو   گرفتهدای به عهده خود ميال2008 ل سادر رای رلين سرشمااوحکومت : ساسیای هاحصائيه ا وی رسرشما 
  .د نموهدا نشر خووطبع    ا تحليل آنرو نتايج و د کرهدااليتی تأسيس خوو و سطح ملی در را فقر و دقتصاا  بهطساسی مربوا مقاار

 هداخو    تأسيسرا تعاز فصل مناوند منصفانۀ حل رو يک ومين ز مديريت وحکومت يک سيستم عصری ثبت : مينزۀ ادار 
  .دکر

يش افزا   رای محلی اری حکومتدهار ساختادر دمکت مرر مشاد؛ کرهدا تهيه خورا محلی ادارات ن قانو،حکومت:  محلیادارات 
 ،ی شهریهاراشو   ،لیالسووی هارا که نقش شود کرهداضع خوو را قانونی د؛ کرهدا تقويت خورااليتی وی هارا شوداد؛ هداخو
 را هالی روا شاتنتخاباا   لو به شمت، قريه جاو ها شهر،لیالسووی هارا منظم شوتنتخاباا ؛ تعريف کندراستايی روی هارا شوو
ی ار پالنگذد؛ برهدا بلند خورا   اليتیو ملکی ت ظرفيت خدماد؛ کرهدا خوحصالا رااليتی و اداراتی هار ساختاداد؛ هدايج خووتر
ی هافعاليت . د برهدا باال خورا   ليهاروای شازجه ساد بووی اری پالنگذها ظرفيت و د؛ کرهداينه خود نهارای زجه ساد بوو
  . شدهدای محلی تسهيل خوها نگاارمستقل ۀ ادارتوسط اليتی و

 راملی   جۀدند بورو و ،تيژیاستر ، به پاليسیط مربوت معلومادلحکومت تبا: لتیدوی دها بين نهات تباطاار ولت دو با تتباطاار 
  .داد هدايش خوافزالتی دوی هاد نهام تمانميا

  .ستاقف واجتماعی اشی ارزی ها سيستم ديجاا و جامعه یده شکل در مسالاين دحکومت به نقش مهم : ينید راتموا 

نين اقو    تطبيقو تصويب ،طريق تهيهاز ،ها نفغاا م بشری تماق حقواز حمايت ر به منظورا دحکومت ظرفيت خو:  بشرقحقو 
 ننسيواکنو   و ن،نازه  تبعيض عليلشکاا م محو تما، منع شکنجهننسيواکنو:  مانندن،فغانستاالمللی ای بين هامطابق به مکلفيت 

ی دی نهاها    مشخص ساختن مسئوليتو آشتی ملی و ،لتا عد،ی صلحر کانحکومت به پال. د کرهدا طفل تقويت خوقحقو
   . متعهد ميماند، بشرق حقود بهبولی حکومتی مسئوهاحدوا
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  :ازند ا رت قضايی عباو عدلی رسکتوۀ ی عمدهالويت او 

 هداخو   ر تجديد ساختاو حصالا رای قضايی هادحکومت نها:  قضايیو عدلی ت خدمااريدی عرضۀ پاای بهتر بردظرفيت نها
 را د فساد؛بر    هدا باال خورای ادار ظرفيت داد؛ هداشد خور را سيستم ثبت قضايی د؛ نموهدا تقويت خورا حقوقی ت تعليماد؛کر
 ورد؛ آهداخو   ن به ميارا عامه تم سمع شکايا سيستداد؛ هدايج خوو ترو معالا رای رفتاربط ا ضولصوا داد؛ هدا خوهشکا

  .داد هدا توسعه خوزم الات تجهيزو رتنسپواک ترار تدو هاير بناز فنکشاا طريق از را قضايی تخدما

 وحکومتی    یهادحکومت يکجا با ساير نها: لتیدوی دها ساير نهاو قضايی وخل سيستم عدلی دا در منسجاا وی هماهنگيش افزا 
ی ملی را شوو   ی تقنينیها ظرفيت دن طريق باال براز رانين اضع قوو داد، هدايش خوافزا را یهماهنگ و منسجااجامعۀ مدنی 

جامعۀ ونی و بيررانکارندا   ستدی ا بررا ها فرصت د؛ کرهدا تأسيس خورای حقوقی ها زش مرکز ملی آمو؛ بخشيدهدا خودبهبو
 در قضايی و عدلی تعرضۀ خدما   و داد؛ هدايش خوافزانين ا تسويد قوول  تحلي،ين پاليسی حقوقیو تددر نی سهيم شدامدنی بر

 به تالياو درلت ا عدمنسجاا مميکانيز   . بخشيدهدا خود بهبوتالياو درلت ا عدمنسجاا م طريق تقويت ميکانيزاز را تالياو
جع تمويل کننده افمند مرهد وم ی منسجها    طريق برنامهاز سيستماتيک ر به طورا ن تا حاکميت قانود کرهداحکومت کمک خو

  .کابل توسعه بخشداز تر ا فرات تجهيزو رتنسپواتر    تأمينو هاير بناز ،یز ظرفيت سا،ها زش آمو،ی فنیها تمينۀ مساعدز در

  ۀ قون آدرسالمی می باشد که ا يک جامعۀ ديجاا از رت قضايی عباو عدلی رتيژيک سکتواسترا فهد: لتا کيفيت عددبهبو
عايت ر    بارانش اندوسالمی شهرای ها ارزش و بشری ق حقول، ما،هبمذ ، سالمتومنيت ا ،بستهواغير و فبی طرقضائيۀ  
 ديجاا )1(: داد   هدا خومنجاا رايل ذی هاحکومت فعاليت . لت حمايت کندا به عدنمگاهسترسی د و نبر قانوا بردری و تسا،یزادآ

مديريت ضعيف قضايا   وکالت وصل ا انيی که قسما به سبب فقدالت جزا عدیهاسه و پردر تأخير هش کارسيستم تحقيق به منظو
ی های پاليسی هاحد واتأسيس ) 4( ل؛طفاالت ا تطبيق پاليسی عد)3( زات؛ مجاطی مربوها تهيه پاليسی )2( د؛ می گيررتصو
 وی اداری هار ساختاد بهبووتقأ ار )5(   ؛يیالت جزا عدر نوظهوت موضوعاوسيده گی به مسائل مشترک ر رختصاصی به منظوا

سمی ر غير وسمی ری هاد نهانبط مياروا دبهبو) 6( ؛ی قضايیوعادۀ ی عمدهای ر کتگودرقضايی قضايای محاکم مدنی ۀ زحو
  .لتاسمی عدر غير ر بر سکتورت تأمين نظا)7( و ؛عدلی

  اهداف 

  ؛ شدهدا تکميل خویالديم 2013 لعامه تا ساۀ ادار تصالحاا برنامۀ .1

  ؛ شدهدا حاصل خویالديم 2013 لی تا ساادار د قابل توجه فساهش کا.2

حقوقی    پرسونلم به تمانی تطبيق آا برو ، شدهدانشر خووئی تنفيذ ا جزتآاجرا جديد ن قانو،یالديم 2009 ل تا سا.3
  د؛شو   ه میددا انندوی شهراجتماعی برای حقوقی ه آگاهمچنان و ، تفسير حقوقی تحريریو شد هدا خوفراهم زشآمو

 و   يدهد گرارفزا م شامل نر، فهرست بندی، حقوقی تأليفدسنااساير و رات، مقر،نينا قوم تما،یالديم 2010 ل تا سا.4
 به دمسترسی مرد و دديع ميگرز توح سطوم تمادرلتی دوی هاد به نهاو پ چا،قبت شدهامرويبسايت حکومت حفظ و در
  . شدهدا خوفراهم رسرتاسرکشودر   نآ

  دسناا د پيشهناوی تسويد ای ظرفيت بهتر فنی بردارا ها وزارت و حکومت ادارات م تما،یالديم 2013 ل تا سا.5
  . شدهنداتی غير تبعيض آميز خورا مقروتقنينی  
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  جتماعیا وی دقتصاا فنکشاا: مکن سور

 شاخص د بهبو، خصوصیرسکتوی رهبرت  تحزار بادقتصاا طريق از ارپايدو اوم مدفنکشاا تأمين ، فقرهشکا:  بلندهدف 
 )MDG( له ساد پانزدر نفغانستاانکشافی ا اهداف جهت نيل به در پيشرفت قابل مالحظه و ، بشریفنکشاا   یها

ند توسعۀ ا خصوصی که ميتور سکتویرهبر تحت زار بادقتصاا سيستم ديجاا نهايت باعث دريی که هاحکومت به سياست  
 کليدی ربتکاا ن،فغانستاا ملی فنکشاا تيژیاستر بچور چادر.  تأمين کند متعهد می باشدرا اريد پاوقابل مالحظه    یدقتصاا
لت دو ،همچنان. د بوهدايد خواعوو لشتغاايش افزاسيلۀ مثمر و يک ان خصوصی به عنور سکتواز حمايت ،حکومت    فقرهشکا
ی ها طريق پاليسی از رينکاا و هندد ار قرفهد را جامعه یهاه و آسيب پذير ترين گروکه منابع بايد فقير ترين    ستانسته دا
 به تالشش همچنان حکومت ،ينسوابه ی الديم 2002 ل سااز. دد عايد ممکن ميگرلنتقاامينۀ ز درنظر مالی    از ار پايدو فشفا
 قابل د بهبورمنظو به هاين پاليسی اتقويت . ستالويت قائل شده او ،ها نفغاا م به تمارف معاو صحی تخدما   ی عرضۀابر

  . يافتهدامه خوادا نفغانستاا سرتاسر در بشری فنکشاا   یهامالحظۀ شاخص 

   

  هاچالش 

جه ا مودی متعدهايت ود ما با محدرما کشوا ، ميباشيمنفغانستاا دقتصاا در توسعه وشد ر سطح بلند هد شاوزمراينکه ا دجووبا  
ين ای هاجدی ترين .  فقرتحقق يابدهش کاو تلمدای طويل دقتصاا توسعۀ گيرند تاارسيده گی قرر رد که بايد مو،باشد   می
 ان فقدو ،یدظرفيت نهاوی بشری ها سرمايه فنکشاا سطح پائين ،هايربنازضعيت نا مساعد و اوم،بی ثباتی مد   رايت ودمحد

    بشری کافیفنکشاای هاص  شاخد بهبوو فقر هشی کاا توسعه به تنهايی برهمچنان. هندمناسب تشکيل ميد   یدقتصاافضای 
 با همزمان وه د عمل نمواشی بالقوه ها ظرفيت م با تمادقتصاا ن آدرست که ا فضايی ديجااکن رين ا درساسی ا   چالش. نمی باشد

  . نگيرندار حاشيه قردرعضای جامعه ا که آسيب پذيرترين ددحاصل گر   نطميناا بايد نآ

  اهداف 

  ؛ يافتهدا خوهش کاصديف ساالنه سه ،ندگی می کنندز روز درلر دا يک ازيکه با کمتر ادفرا نسبت .1

  ؛ يافتهدا خوهش کاصديف 5 ساالنه ،نج می برندر گرسنگی ازيکه ادفرا نسبت .2

 صديف 75 و صديف 60لترتيب ا بایالديم 2010 ل تا ساانپسرو انختردی امکاتب بردر خالص شموليت ان ميز.3
  د؛ بوهداخو

  ؛ يافتهدايش خوافزا صديف 50 ،یالديم 2010 ل تا سازن ن معلمااد تعد.4

  د؛ کرهندا سپری خورا شايستگی نمتحاای الديم 2010 ل تا سانفغانستاا معلمين صديف 70 .5

   ؛ يافتهدا خوهش کاصديف 50 ،2013 تا 2002 ل سااز ل سا5ير سنين ز لطفاامير و گ مران ميز.6

  ؛ يافتهدا خوهش کاصديف 50 ،2013 تا 2002 ل سااز درانمير ماو گ مران ميز.7

 ارقر    تحت پوششیالديم 2010 ل تا سارا س نفوصديف 90 يافت تا هداساسی توسعه خوا صحی ت مجموعۀ خدما.8
  ؛هدد
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 هداخو   هشبه نصف کای الديم 2010 لند تا ساارسترسی نددلصحه ا حفظ و آشاميدنی صحی بيکه به آادفرا نسبت .9
 نل بشهری به آ   ت سايرساحادر هاه اد خانوصديف 30 وکابل در هاه اد خانوصديف 50ی الديم 2013 لتا سا: يافت
 به حفظ هاستا رو   صديف 50 وشت دا هنداسترسی خود آشاميدنی ب به آهاستا رو صديف 90 ؛شتدا هنداسترسی خود
  .شتدا هنداسترسی خودلصحه ا

 

  هالويت او 

   خصوصیرسکتوی رهبر تحت زار بادقتصااشد ری ای مناسب برهاه مينز ديجاا به طی مربوهاپاليسی  

  نينا توشيح قوو خصوصی شامل تصويب ری سکتوای حقوقی برها بچور چاديجاا )1(: ازند ا رتلت عبادوۀ لويت عمداوسه  
 حق ،ها ردستندا ،ها نماينده گی ،ها ارداد قر،تیرميانجيگری تجاوتی ر حکميت تجا،کتا شر،هاشرکت ( رت تجاطمربوۀ عمد 

 )3( ،نين متذکرها تطبيق قوازی حمايت اتی برار مقربچور چاديجاا )2( ،)یرنحصاا زمتياا ثبت وتی ر تجات عالما، نشرو   طبع
ين ا که د کراد حاصل خونطميناا وشت دا هدا نظر خودر راين مهم ا همچنانلت دو. تیرا مقروی حقوقی ها بچورچا   تعميل
نند به ا بتوارانالنه تطبيق ميشوند تا سرمايه گذد عار به طووشته دا مطابقت نفغانستااجتماعی ايط اا شر براتمقر   ونين اقو
  . آينده تصميم بگيرنددری ارسرمايه گذ   رد مودرحتی را

.  بخشيدهدا خصوصی تقويت خورسکتو  فنکشاا وشد ری ا بردی خوها پاليسی بچور چادر رای دقتصاالت حاکميت دو 
 در تصالحاا وردنمينۀ آز دری دی نهاها م ميکانيزو هاضاحت مسئوليت و )1(: يل ميباشندذ اردمينه شامل موزين ا در   تمااقدا

 سيستم حقوقی جهت تنظيم بهتر و نفغانستاا دری ار سرمايه گذازحمايت ۀ ادار ، صنايعو رت تجاوزارت تقويت )2( ،ستد   و داد
مينۀ توضيح بهتر حق ز در تمااقدا ل به شمو،مينزسترسی به د د بهبو)3( و ،یوعاد فصل و حل وتی ری تجاها   فعاليت
تسهيل . هرجاا طريق ازمين ز به ت مددرازسترسی د نمکاا تضمين و ملکيت لنتقاا به طی مربوهالعمل زاطر    تسهيل،ملکيت
مه ادا )هاخت دا پروحل گمرکی ای مر ط،یزلمرای بين ها فعاليت از، جو،ثبت( رتی تجاهای فعاليت اعمده بر   یهالعمل زاطر
  . يابندهش کات معامالمنجاا به طی مربوهاينه هز    يافت تاهداخو

  مر شاملاين ا. ستاه داد ار قردی خوری مهم کاهالويت او در رالتی دوی ها سهامی ساختن تصدی وی زلت خصوصی سادو 
  در که رالتی دوی ها تصدی م ماليه فهرست تماوزارت. د بوهدا برشنا موسسۀ خونفغانستاا ديش مؤثريت افزا وی زسهامی سا 
  ر سکتودر نقابت کننده گار مالنۀ تمادسترسی عاد. ستاه د ترتيب نمو،ندد سهامی ميگرو آينده خصوصی ل سه سافظر 
  . شدهدالتی حمايت خودوی مربوطۀ ها د جانب نهاازخصوصی  

  ی حامیها متعهد به سياست ، خصوصیرخلی توسط سکتودا اتيت توليد به حماز نياوخلی دايد اشت عودا نظردرلت با دو 
  يکهاقابتی مشخص رست تا صنايع ا زمال.  ميباشد،هدد هش کاواردات و دارت باالی صاراتی ر تجاتضع مالياو که رت،تجا 
   طريقاز را هايم تعرفه رژ ر ماليه مسئوليت تنظيم ساختاوزارت. ندد تقويت گر،قابتی ميباشدری منفعت دارا ن آدر نفغانستاا 
  يایا مزازه دستفاا با ،ی منطقهها ری با کشور تجاتتباطاار و رت تجادبهبو. شتدا هدايدخل به عهده خوذنب اه با جورمشو 
 ،نزيتا ترو رتتجاۀ  تقويت کنندوی تسهيل کننده هالعمل زا طرو ها پاليسی ذتخاا و منطقه در نفغانستااتيژيک استراموقعيت  

 زم النمازسط او ارمددوا هش کاو گمرکی رات مؤثر مقروست در تطبيق ت، کوتاه مددر. لت ميباشددوی هالويت او از   يکی
لت متعهد به دو. داد هدا تشکيل خورالت دوی ها ش تالاق محر،ی منطقه يیها ر به معيان آنسيدر تا واردات، و دراتصا   یابر

   . ميباشدرت جهانی تجانمازعضويت سا   لحصو
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   مالیت سطح خدماهنوزچنديکه هر ؛هدشد بور ل حادر سريع ر به طو،ی کوچکها قرضه وی ار بانکدل به شمو،سيستم مالی 
 زيکه پاسخگوی نياا قوی مالی ر يک سکتوديجاا. نددارسمی مالی ر تسترسی به خدماد دم مراز کمی ادفقط يکتعد. ستاپايين  

 را خصوصی رخلی توسط سکتودايد ايش عوافزا ويش ظرفيت توليد افزامينۀ ز درعمده نع ا موازند يکی ا باشد ميتورکشو   یها
  .داردبر   ن ميااز

   مالیر سکتون قانور تطبيق چهاو طريق تصويب از قانونی بچور تقويت چااز رت مالی عباری سکتوالت بردولويت اونخستين  
 در مناسب وقيق د رات تقويت تعميل مقرو ؛نددار ارعليق قر تل حادر که ) پولیات تعهدوه رجاا ،رهن ن، مصئوتمعامال( 

 وی کوچک دقتصاا ت تشبثاوستايی رو مالی به مناطق تيش عرضۀ خدماافزا رالويت بعدی او.د بوهدای خواربانکد   رسکتو
 رانک  پشتنی باوی بانک ملی ز نهايت خصوصی سادر و ها ر ساختاحصالاتيژيهای استراحکومت . هدميد   متوسط تشکيل

فصل و حل انيود ، مالیراتعتباا به ط مربوتمعلوماۀ ادار تا د کرهدا خوش حکومت تالت، مدنميا   در. د کرهداتطبيق خو
  . مالی تطبيق نمايدری کليدی سکتواجزاين ا تشويق ر به منظورا مناسب بيمه ن قانوو   هد نموديجاا را مالی تعازمنا

   منابع طبيعیو هايربناز  

 بخش در ،هيهمسای ها ر مقايسه با کشودر هم هنوز نفغانستاا ،خيرا ل پنج سادر منابع طبيعی و هايربنا زشد سريع ر دجووبا  
شد صنايع رمينۀ ز درنع عمده ا منظم موقيت برد موجوم عدو هاضعيت نا مناسب سرک و. ستا خيلی عقب مانده هابنا    يرز

 اهدافلويت کليدی او منحيث را هايربنا ز ، عامهرفمينۀ مصادرزلت دوی هاپاليسی . ندو ميرر به شمارت تجاو   خصوصی
 ويد ا عو،ی شغلیهايش فرصت افزا ،خلیدا ات توليد،ی خصوصیارمينۀ سرمايه گذز در ها تا فعاليت هندميد   ارخويش قر

  .يابند   مهادا فقر هشکا

  یژنرا 

  ينابه .  ميباشدتهاد فنکشاا و خصوصی ر تقويت سکتو،قر فهشمر کاا دری کليدی ها ز نياازی يکی ژنرا رتوسعۀ سکتو 
   سرمايهسساا مطمئن به وخت دای قابل پرژنرای ور آفراهم: ازست ا رت عبانفغانستاا ملی فنکشاا تيژیاستر فهد ر،منظو 
 فنکشاای ار بت مدنساسی مياا اهداف. نفغانستاای ژنرا منابع درلتی دوی ار سرمايه گذو رت نظا، خصوصیری سکتوارگذ 

  ۀ عمدط نقادر غير مسکونی ت تأسيساصديف 90 ،هاوار خانه صديف 65قل ا به حدق برنسانيدر )1(: يل ميباشدذ اردشامل مو   ملی
  نه کننده گادستفاا جانب از رف مصاصديف 75قل ا پوشش حد)2( ،ستائیرو مناطق در هاوار خانه صديف 25قل ا حدوشهری  
  .ی قابل تجديدژنرا ازه دستفاا و فنکشاای ا برزم التيژیاستر ذخاتا )3( و ق،شبکۀ ملی بر 

 از قی براری خريدهافقنامه ا به تووشته دا ار سطح پائين قردر ق ظرفيت توليد برظ لحااز ا شديدنفغانستاا ، حاضرل حادر 
 طريق از(لتی دو ق به بررشو کس تمامی نفوصديف 20 از کمتر وزمرا ،ها تخمين سساابه . ستا متکی هيهمسای ها      رکشو

ه وژتطبيق مؤفقانۀ پر.  ميباشدود محدتی ساعاا بروی معيين ها روز در نوبتی سساا به هم نلی آوشته داسترسی د ) هاشبکه 
 نقطه از رامطمئنی ۀ  آيندن، شبرغاتغنيارو و زخاير گاذ ،�بی و سرر، گلبها،هدر غ با، کنر، مانند کوکچه،يربنايیز   ۀی عمدها
 توسعۀ شبکۀ )1(: يل ميباشندذ ارد متذکره شامل موتيژیاسترساير عناصر کليدی . د کرهدا خوفراهم نفغانستاای ابر   یژنرار نظ

 سب ،هايع لين ز تو،يعنی(يگر مناطق کليدی د و کابل در هايربنا ز کيفيت ويش ظرفيت افزا وی زسازطريق با   از قملی بر
يش افزا )2( ب، غرو ق شرقی برها سيستم و ق شرب سيستم جنوق، شرل شماقستم بر توسعۀ سي،)ها    ميترو هاستيشن ا
. یژنرا منابع توليد و ،يزلید ق بر،ی آفتابیژنرا ، آبیق طريق تقويت منابع کوچک برازستائی رو   یژنرا تسترسی به خدماد

ی ار پايد،هاينه هز ان جبراز نطميناا ل حصویای فنی برها ر معياويده دی متذکره تشويق گرها   مينهز درتی ری تجاهافعاليت 
 طريق ازی کنونی های فعاليت هاينه هز ان جبرم ميکانيزد بهبوويش مؤثريت افزا )3( ، شدهنداخو   حی طرژنرايمنی منابع ا و

طريق  ازيدخل ذنب ای جوها فعاليت یهماهنگ و منسجااطريق از رسکتوۀ ادار د بهبو)4( و   ، برشنا موسسهدی زسهامی سا
   .یژنرا طتی مربوزارلوا بين نکميسيو
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  وخلی دا منابع ازه دستفاايش افزا طريق از ر سرتاسر کشودر ق مطمئن به بروسترسی بهتر د ازتند ر عباتيژیاسترنتايج متوقعۀ  
  ويع ز تو، توليدردی خصوصی اری سرمايه گذا بررا زمی الهامينه زست تا ا ن آد سددرلت دو. تیواردای ژنرا منابع ازه دستفاا 
   طريق سرمايهاز قبسته به توسعۀ بروا ت،هاد در تشبثاتی وی شغلی هايش فرصت افزا و فقر هشکا.  نمايدفراهم ق بروشفر 
  . ميباشدقی برها شبکه درلتی دو ر سکتوو خصوصی ری سکتوارگذ 

  دهات فنکشاا وعت زرا 

  یا خصوصی برری سکتوار سرمايه گذب جذاز رت عباتهاد فنکشاا وعت زرای ا برنفغانستاا ملی فنکشاا تيژیاستر فهد 
  وعت زرالت يک برنامۀ منسجم دو.  ميباشد، معيشتارزش منبع با انتی به عنورعت تجازارعت به زرا سيستم کنونی ازتغيير  
. د نموهدايق خو تطب،ی معيشت بديلور آفراهم )2( و ، فقرهش کا)1(: سيع يعنیو فهد دو با تعقيب را تهاد فنکشاا 

 اآنرۀ  عمدفهد که ،ی آيندهها شی تالاست برا مشخصی راهبرد بيانگر يک تهاد فنکشاا وعت زرا رجامع سکتو   تيژیاستر
ستايی رو ت آسيب پذير ترين طبقاو فقير ترين ازی حمايت روتمرکز کلی . هد تشکيل ميددقتصااحيای اطريق    از فقر هشکا
ی ها توسعۀ سريع فعاليت ،ها شين تالا  تياهم و ری کشت کوکنازيشه کن سارمينۀ ز در ها شيش تالافزا   با. د بوهداخو
سرمايه . ستامی ز ال،يگردمانی ز هر از بيشتر ،مين به پايين خط فقرزقين کم هاد ن کشانيده شداز   ی جلوگيریاعتی برزرا
  .د بوهدامينه خوزين ا دريدی ی کلهاه حل را ازمنابع بديل معيشتی يکی    یور آفراهممينۀ ز دری ارگذ

 وينراز. ننداه می تووردست آد به ا، آنرازندکی بيشتر ا يا نندگی شاز زمينۀ الهزقل ا تنها حد،عتزرا طريق ازقين هادکثر ا 
ی تأمين اقع برا بعضی مودر حتی وه دجه بوا مو، مصئونيت معيشتیم با عد،هستندعت زرابسته به وای که هافاميل    بيشتر
 و طبيعی ادث مقابل حودر ر آسيب پذيری کشوان ميز،ملاين عوا نتيجۀ در. ندوری ميآرو ض به گرفتن قر،ندگیز   تمعيش
 کيفيت دی بهبوا که بردارد نظر در رای ها برنامه ت،هاد فنکشاا وعت زرا تيژیاستر. ستايش يافته افزا ،يیاغذ   اد مودکمبو
 طريق از نيد شاا عو؛ندد گرفراهمساسی ا ت خدماويی آنها تأمين اريق مصئونيت غذين طا ازيده تا دحی گراطر   نتياهادندگی ز
 دو به شکل مؤثر به هافعاليت . ندگی کنندزيمن ا و يک محيط سالم در باالخره و ،يش يافتهافزا وعشغلی مشر   یها فرصت ديجاا

   .تهاد فنکشاا و رت تجازون ربتکاا )2( ت،هادۀ د گسترفنکشاا وعت زرا )1(: ندايده دگر   سته بندید عمده ءجز
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  برنامۀ: ازند ا رت عباد، بوهندا خوتهادۀ د گسترفنکشاا وعت زرا تيژیاستر اهداف به نسيدری اسيلۀ بروه برنامۀ که دپانز 
  ت،هادسيع و فنکشاا وعت زرای ار برنامۀ مالد، ساحویفنکشاا برنامۀ ملی ،ئیا برنامۀ ملی مصئونيت غذ،مبستگی ملیه 
 ت،هادسيع و فنکشاا وعت زرای ر برنامۀ آبيا،ستائیرولصحۀ ا حفظ و برنامۀ آبرسانی ،هاستا روسترسی به دبرنامۀ ملی  

 سيستم ،ستائیرو ت برنامۀ تشبثا،ستائیروسانی ر ق برنامۀ بر،قبتا سيستم مرت،هادسيع و فنکشاا وعت زرامنابع ملی    برنامۀ
ۀ د گسترفنکشاا وعت زرای هاتقای ظرفيت ار برنامۀ و تهادۀ د گسترفنکشاا وعت زرا کنش سريعوا سيستم ،توسعه   وتحقيق 

  .تهاد

  رتنسپواتر 

   يک شبکۀديجاا ازست ا رت عبار کشورتنسپوا تررمينۀ سکتودرز نفغانستاا ملی فنکشاا تيژیاسترتيژيک استرا فهد 
 تأمين ن، برعکس آو رخل کشودا به رج خااز وخل دا در را ها کاالو ادفرا نقل مطمئن و که حمل ، منسجمويمن اتی رنسپواتر 

 6290حيای ا ،)تالياو و مرکز در( دومجه در کيلومتر سرک 533حيای ا به ،ی منطقه بیهاه اهربا تکميل سيستم شا   .کند
 هداه خوداد لويتاو تهاد در ، آسيب پذيریو فقر هش کا،سيلۀ کليدی معيشتو منحيث تهادسترسی به دی اسرک بر   کيلومتر

 های شبکۀ سرک ار پالنگذ،هاقبت شبکۀ سرک امرو حفظ ،ی شهریها کيفيت سرک د جهت بهبو، شهریرتنسپواتر   ۀادار. شد
 ار پايداز نطميناا ل با حصوراقبت ا مروسيع حفظ وی هالت سيستم فعاليت دو.  شدهدا تقويت خو،تیرنسپوا ترتخدما    تسهيلو
  .د نموهدا تطبيق خو،ن آرفتمويل مصا    منابعدنبو

 ، جديد کابليیهوا ان ميد)1(: يل ميباشندذ ارد شامل مورتنسپوا ترر سکتودرلويت اوی دارا و عمده راتبتکاا ساير ،هوبرعال 
 ح طر)4( ، سطح منطقهدر جديد يیهوای ها ان ميداثحدا )3( ات،هر وشريف ار مزر،ها قنديیهوای ها انی ميدزسازبا   )2(
ی ا برزم النماز هشمر کاا در تفقااين توا ،نزيتامينۀ ترز در هيهمسای ها ری جديد با کشوهافقنامه ا تو)5( ،نآهه را   ۀوژپر
  یهمکار طريق از ن آارمجوهی ها ر کشوو نفغانستاا یالديم 2010 لخير ساا در. د کرهدا کمک خوهاز بين مرهاکاال   لنتقاا
  ند تا بهاست دی رويی ها حاضر برنامه ل حادر. داد هندا خوهش کارا سجناا نزيتای ترا برزم النماز ،هازمرۀ ادارمينۀ ز در 
  يطا شرو ها ر با معيا، ملکییهوانورد ط مربوادارات و عمده يیهوای ها انيگر ميدد ولمللی کابل ا بين يیهوا ان ميدنکمک آ 
  جديدۀ ادار تأسيس شين تالا. ه شونددادطابقت  ميیهوا رتنسپوالمللی ترايۀ بين دتحاا و ملکی یهوانوردلمللی ا بين نمازسا 
  .دارد بر در نيز راقابتی ر يیهوا رتنسپوا ترشی گسترا ملکی بریهوانورد 

  دنمعا 

لت کمک دويد ايش عوافزا همچنان و دراتشد صار ،خلیدايش توليد ناخالص افزا منابع طبيعی به اجستخرا که ود ميررنتظاا 
 ، خصوصیری سکتوار سرمايه گذب جذ)1(: ازتند ر عبادن معارمينۀ سکتوز در نفغانستاا ملی فنکشاا تيژیاستر اهداف   .کند

ين ا. ريکی کشوژست منابع جيولودر ثبت وی و سراز نطميناا ل حصو)3( و ،ها ال منابع منرار پايدفنکشاايج و تروتنظيم    )2(
 و حمايت را دن معااجستخرا ومينۀ کشف ز درخصوصی  ری سکتوارنينی که سرمايه گذا قوو رات مقرديجاا طريق از   مهم

فقنامۀ امضای توا ازست ا رت عبادن معار سکتودر سريع وی چشمگير ها مؤفقيت ازيکی .  شدهدا پذير خونمکاا ،کنند   تشويق
   .لردا رد ميليا2.8 ارزش مس عينک به ن معداردادمضای قرا يعنی ر، کشودرجی ری خاارسرمايه گذ   گترينربز
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 )2( دن، معااجستخرا مالی یبازدهيش افزا )1(: داد هدا خومنجاا دن معاری سکتوهالويت او ان به عنورايل ذ تمااقدالت دو 
 طريق نهايی از دن معار سکتودری ار سرمايه گذاز حمايت )3( زم،ی الهای ظرفيت دارا و فيک سيستم مديريتی شفا   ديجاا
 مناسب تيژیاستر يک ذتخاا جهت در ری کشوها القيق منابع منرد محاسبۀ )4( و ،ف مختلرات مقرونين اتطبيق قو   وی زسا
 باعث ر، کشورات مقرونين ا به قواران سرمايه گذدعتماامينۀ جلب ز درمؤفقيت . ين منابعا از ار پايدو ت مددراز   ۀدستفاای ابر
  . شدهدا خوها ريگر سکتود و دن معار سکتودری ارگذ   يش سرمايهافزا

  بمنابع آۀ ادار 

 و ت کوتاه مددر ب، منابع آفنکشاا وی ار جهت پالنگذرايائی دری هاه زحوۀ ادار و بمنابع آۀ اداری منسجم هالت شيوه دو 
 ر، کشودر ب منابع آفنکشاا وه ادار ازست ا رت عبانفغانستاا ملی فنکشاا تيژیاستر فهد. د کرهدا تطبيق خوت،مد   نميا
 و ، يابددفغانها بهبوا منده گی تماز کيفيت ،جتماعی به عمل آيدا وی دقتصاا فنکشاا در اريش پايدافزا ،د يابهشفقر کا   يکهرطو

  .دی آينده حفظ شوهای نسل ا بربآ   منابع کافی

مين ز هکتار   ن ميليو3.6 تقريبا ،)ید ميال1970( سالهای در. هد تشکيل ميدرا ب آف مصرصديف 95عتی زرای هامين زی رآبيا 
  هکتار ونيليم 1.3 ود حددر ف حاضر صرل حادرلی و.  کشت می شدندن،فغانستاا دری ری مختلف آبياها شيوه ازه دستقاا با
 متباقی به وی شده رمهندسی آبياۀ حی شدای طرها توسط سيستم ن آصديف 10 جمله فقط از که دارد، اری قررمين تحت آبياز 

 8.3 جملۀ از. بر حاصل خيزميباشندای للمی سه برهامين ز نسبت به ،ی شدهرآبيای هامين ز. ی ميشوندری سنتی آبياها   شيوه
ۀ ادار.  می باشنددارا رای ر قابليت آبيا،لقوها بارت به صون آهکتار ن ميليو5.8 ن،فغانستاا در زرعمين قابل ز هکتار      نميليو
 سيستم دحيای مجدا جهت دری قابل مالحظه ارسرمايه گذ. هد تشکيل ميدرا نفغانستاالت دوی هالويت او از يکی ،یرآبيا   سيستم

ی جديد به ار جلب سرمايه گذص خصودری ناچيزی هارلی کاو ،ستا گرفته رت صو،هدفتاا ر کاازيا وی تخريب شده رآبيا   یها
 ، مانند کوکچه،بی آها بند فنکشاا ،لتدوی هالويت اوساسی ترين ا ازيکی . ندا شده منجاا ب آفيش مؤثريت مصرافزا   رمنظو

  .کامه ميباشد   وگمبيری 

  اتيش توليدافزاستای را در و باقی مانده  تياهمی دارالويت او منحيث يک ،یر آبياد موجووی سنتی ها ر ساختادحيای مجدا 
 به سترسید درسيع وی ها دفع کمبورجهت .  شدهداقع خووا مؤثر ،ستائیروی هاه اد خانون ميادر ، فقرهش کاوعتی زرا    

 تا ت مدن ميادر. داد هدا خوصلويت خااو ،لصحها حفظ وآبرسانی ۀ وژی پرازنداه رالت به دو ،لصحها حفظ وآبرسانی    تخدما
  .د کرهدا خورعمااعتی زرای هامين زحيای ا جهت رای جديد ها بند وه د تکميل نمورايکی ژلورويدهای ولت سردو ت،مد   دراز

  تباطیار وی معلوماتی ژتكنالو 

  ت به خدمار کشوصديف 80 ازنسترسي متود ش گسترازست ا رت عبانفغانستاا ملی فنکشاا تيژیاسترتيژيک استرا فهد 
تکميل    از رت عبات،تباطاار وی معلوماتی ژ تکنالوری سکتوهالويت او. یالديم 2010 ل تا ساتتباطاار وی معلوماتی ژتکنالو 

تطبيق    .د بوهندا خو،همراهی ها ن تليفوو تسترسی سريع به معلوماد شی گسترار شبکۀ کيبل مسی بوی ری فايبر نوهاه وژپر
می زال   ،ی خصوصیار تشويق سرمايه گذو ر سکتودرنکشافی ای هامينه ز ديجاای ا برت،تباطاار وی معلوماتی ژ تکنالونقانو
 ازتا    د نموهدا خوشی معلوماتی تالژالو تکنو ات مخابروزارت طريق از ت،تباطاار وی معلوماتی ژی تکنالوراشو. د بوهداخو

  رالت دوظرفيت )  e‐government (لت به سيستم عصری کمپيوتر دو به سوی منسلک ساختن زم التمااقداطريق پيگيری 
 خصوصی سرمايه ر که سکتوود ميررنتظاا. هدد هش کارای ادار د فساو بخشيده د بهبورای ار کيفيت حکومتد،هداديش افزا 

   .هدد منجااين عرصه ا در رای بيشتری اه   یارگذ
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   شهریفنکشاا 

  فنکشااند تهيۀ پالنهای رو در. داردی ا بسز تياهم ری کشوزساز باص خصودرشد شهر نشينی رند سريع رومديريت مؤثر  
   ملیفنکشاا تيژیاستر فهد. ندايده د گرح طر، شهری عمدهفنکشاا نشت پاله ن،فغانستاا ملی فنکشاا تيژیاستراليتی و 
   طريق تطبيقاز اری پايددقتصااشد ر با همزمان ،ستطاعتا سر پناه قابل و بهتر تسترسی به خدماديش افزا همانا ن،فغانستاا 
  :د بوهندا چنين خوها شين تالانتايج . دد شهری ميگرفنکشاا پالنهای ومين ز که شامل پاليسی ملی ،برنامۀ ملی شهری می باشد 

 از رت نظاوی د بهتر نهایهماهنگ )2( ت؛ عرضه خدماو شهری فنکشااۀ ادار ر به منظوهالی ارو تقويت ظرفيت شا)1( 
 صديف 50يجی ری تدزسمی سار )4( ن؛ی شهر نشينااساسی برا تسترسی به خدماديش افزا )3( ؛ی کليدی شهریها   شاخص
 شهرک جديد ل جديد شهری به شموتاحا سفنکشاا همچنان و عامه ت تسهيالو ت خدماد بهبو)5( ؛سمیرمسکونی غير    مناطق

  صديف 30 وی زی خانه ساها بخش دريش افزا صديف 50ستطاعت با استرسی به سرپناه قابل ديش افزا)6( ؛ کابلل شمادر   ه سبزد
   نظرازسترسی به منابع مالی مناسب د با أم تو،ه ميشوندداد صختصااکيتها ر ماو ستد و دادی اييکه برهامين ز دريش افزا 
  .ز فضای باو سرسبز تيست شهری با ساحاز محيط د بهبو)7( ؛یدقتصاا 

 طريق از ان که بتو،ستاينه هز ان جبروی مالياتی ها سيستم ديجاا دارد، دجوو ها سريع شهرفنکشاابر ا بردرکه ۀ چالش عمد 
  مينۀز در خصوصی ری سکتوابر هايش فرصت افزامر باعث اين ا. ختدا مؤثر پرر به طورالتی شهری دو ت خدمارفمصا   نآ
ی جلوگيری ابر.  شدهدا فقير خوانندو کمک به شهرفهدلتی به دو ر جانب سکتوازندک ا شهری با تمويل تی خدماور آفراهم 

 هدای جديد تقويت خوهای شهرارپالنگذۀ ادار و ها زون ظرفيت تقسيم بندی ،سمیر غير و ناشده نيش مناطق شهری پالافزا   از
  .شد

  رفمعا 

 رسكتو   درلت دو ،ينسوابه ی الديم 2002 ل سااز.  باشندردار بهتر برخوورش پرو زش آمواز ر کشوعتباا تا هدالت ميخودو 
  یای برهامينه زی ز سافراهم ل به شمو،ين عرصها در نهائی اهداف بخاطر نيل به وه ده نمودی گسترار سرمايه گذرفمعا

ی مزيد ها به مؤفقيت ،نمندا تویانسان یو نيرديجاا وی اد بی سوکاهش ،ندد گرردار برخو تربيه سالمو تعليم از تا رشوآ لطفاا 
 ملی فنکشاا تيژیاسترساسی ا فهد و ،هد متعهد بونفغانستاانکشافی ا اهدافستيابی به د به همچنانلت دو. ستايافته    ستد
  . کمک کندهدافاين ا به نسيدر جهت درلت دوينست که به ا رفمينۀ معاز در   نفغانستاا

 ب بخاطر جذرف توسعۀ ظرفيت سيستم معارف، معاتيفيک د بهبواد، سوان ميزدريش قابل مالحظه افزا تا يک هدالت ميخودو 
  تيفيک د بهبوو ظرفيت ش گسترو عالی ت تعليماتيفيک و ها فرصت د بهبورف، به معایهمگانسترسی د دان،بيشتر شاگر   رشما

  .ددنما گررو ،ها رت مهایتقاار و عالی تتحصيال 

  مانیزۀ دور در نفغانستاالت دوساسی الويت او منحيث يک ر، کشودری اد سطح بی سوهش کاوساسی ا تی تعليماور آفراهم 
   ملین پالدر تصويب شده ولويت اوی دارای هاست تا برنامه الت متعهد دو.  ماندهدا باقی خون،فغانستاا ملی فنکشاا تيژیاستر 
  ان ميزصديف 60 فهدبه ( عمومی ت تعليما)1(: يل ميباشندذ ارد شامل موهاين برنامه ا.  تطبيق نمايدرا، رفاتيژيک معاسترا 
  وی زساز با)3( ،ی معلمينريط کاا شرو تربيۀ معلم د بهبو)2( ،) مکاتبدر ان پسرل شموان ميزصديف 75 و انختردشموليت  
 ت تعليما)6( ،سمیر غيرت تعليماوی ز آمواد سو)5( ،سیدر اد موو تعليمی ب نصاد بهبو)4( رف،يربنای معاز فنکشاا 
  .رفمعاۀ ادار توسعۀ و حصالا )7(   ،سالمیا
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  تی عرضۀ خدماا محلي برتليت به مقاماو مسولنتقاا طريق از رف مديريت معاو تيفيک د بهبوازست ا رتلويت بعدی عبااو
  رموا و کار و عالی ت تحصيالرف،ی معاها وزارتتيژيكی استرای ار ظرفيت پالنگذو رت تقويت نظانماز عين در وتعليمی  
  یها برنامه و حرفه يی ت ساختن تعليمافراهم از رت حرفه يی عبات بخش تعليمادرساسي الويت او.  معلولينو أ شهد،جتماعیا 
  وشی ز ملی آمورد بودرفيت  تطبيق ظرو یهماهنگ د طريق بهبواز ر، کازاری باها زشت نيادا نظر در با ،ها رتتوسعۀ مها 
  . حرفه يی می باشدتتعليما 

  هاسانه ر و فرهنگ 

 دان مرو ننازعم به ا سسترد قابل و مستقل زاد،ی آهاسانه ر اوم مدش گستراز حمايت )1(: ازست ا رتعبارين سکتوايدگاه د 
  .یفرهنگی ها خالقيت ازت  حماي)3( و ن؛فغانستاا یفرهنگی ها اثشت ميرا نگهدو حفظ )2( ر،سر کشواسر   در

 از حفاظت وحيأ ا ،يخی ثبت نا شدهری تاها رگاد ياو شناسی ن باستاارزشی دارا تتثبيت ساحا: ازند ا رت عمده عبااهداف 
 بخاطر شمۀ تالادا ر،شوآسر ا سردر زادی آهاسانه ر توسعۀ ازی حمايت ا برهاسانه ر جديد ن قانوح طر،آسيب پذير   مناطق
  .لمللیابط متقابل بين روا طريق ازقه و مسریهنر رابی آثايزبا   و لحصو

   تغذيهوصحت  

   پاييندر نفغانستاا دری صحت هاشاخص . نج ميبرندرضعيت نا مساعد صحی و از نفغانستاا دم مر،ها ر معيام مقايسه با تمادر 
حد . ستا ن نابساما،يگر منطقهد ر کشوهر نسبت به ،ضعيت صحیو وشته دا اری جهانی قرهاترين سطح نسبت به شاخص  

 تغديه به ء سووه د باال بور بسيالير سن پنج ساز لطفاا و زادان نودران، مير ماو گ مران ميز،هد عمر پايين بولطو   سطاو
  .دارد ع شيورکشو   در تشد

  ،ساسیا صحی ت مجموعۀ خدمایهمگان طريق پوشش ازلويت اوی داراينست که به مسائل صحی ا صحت رسکتوۀ لويت عمداو 
  کز صحیا به مررا نکه مريضاايراتباطی ارجع ا مروه دادمه اداليه او صحی تلت به تطبيق مجموعۀ خدمادو. سيده گی کندر 
  وه ادنمای خانورهی ها عرصه در را دران صحت ماتلت خدمادو ، مشخصربه طو.  تقويت مينمايد،صل ميکنندوليه او تخدما 
   آنها باالیب نا مطلواتی با توجه به تأثيرر سااضمرا ول کنترل؛طفاا و دارنضعيت تغذيۀ ماو دبهبو دران؛ به ماطمسائل مربو 
  فنکشاالت يک برنامۀ جامع دو ، صحتر سکتودر مشخص تمااقداين ا ازی حمايت ابر.  تقويت مينمايددم،ضعيت صحی مرو 
 هش جهت کادر راحی شده تا سيستم ملی صحی ا طرنآی اين برنامه برا. ستا نظر گرفته در ، صحیتی خدماا بررای دنها 

  . نمايدرت نظاوه ادار ، صحیت کيفيت خدماويش مؤثريت افزا وات،مسا   معد
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  در ، آيندهله ساد پانزدر نفغانستاانکشافی ا اهداف و نفغانستاافقنامۀ ا توبچور چادر نفغانستاا ملی فنکشاا تيژیاستر اهداف 
  .جی. ید. ام اهداف نه شدوردستای برآرا در ،)یالديم 2010 (1389 ل سانتا پايا: يل ميباشندذ ارد شامل مو، صحترسکتو 
 گمر   ان ميز)ب( ، نمايداحتوا را س نفوصديف �قل ا يافت تا حد هدا خوفنکشااساسی صحی ا ت مجموعۀ خدما)لفا(: نفغانستاا 
کسين وا   قايه توسطو قابل اضمرا مقابل در ل سا5 از کمتر نکاد کوم تما)ج( و ، يافتهدا خوهش کاصديف 15 دران مير ماو

 انميز   در هش کاصديف 50 )د( ، يافتهدا خوهش کاصديف 20 لطفااين ا مير و گ مران ميزو د کرهندامصئونيت حاصل خو
 1382 ل سام تا يک سون آهش کاو  )2015 (1394 و  )2003 (1382ی ها ل بين سال سا5ير سن ز لطفاا مير و گمر
 )2002 (1381ی ها ل بين سادران مير ماو گ مران ميزدر هش کاصديف 50 )هـ (،شمسی   یهجر )2020( 1400تا   )2003(
 از جلوگيری )و (،)2020 (1400 تا )2002 (1381 لنسبت به سا   ن، آدری صديف 25يگر د هش کاو )2015 (1394 و

 .)2020 (1400 ل عمده تا سااضمرا   يگرد ويا ر مالتقعاوا هش کاو جلوگيری )ز( )2020 (1400 ل تا سازيدا شگستر

  جتماعیامصئونيت  

  در نفغانستاا آسيب پذيری و بلند فقر انميزۀ هندد ن نشا،ستا به عمل آمده نفغانستاای هاه ادی خانوو نتيجۀ سردرمعلوماتيکه  
يط ا شرازی قوی يکی دقتصااشد ر. يباشد م،يیا غذادفتن قيمت مور جمله بلند از ف، ناگهانی مصرت تحوالومقابل فقر  

مينۀ ز در رايی هالت سياست دو ،ی مؤثردقتصااشد رستيابی به دی ابر. ند به تنهايی کافی باشدامر نميتواين الی وست ا   يیزدافقر
سيب پذير ترين  آو فقير ترين ن،فغانستااسالمی اشهای ارز و سنن سساا به وه د بوار نظر مالی پايدازميکند که    ذتخاايد اعو
  .هندد ار قرفهد      را ، جامعهرقشاا

لت به دو.  فقر ميباشندهش عناصر مهم کااز يکی ،جتماعیای هامينۀ مصئونيت ز در نظر مالی از ار پايدوفمند هد تمااقدا 
 صختصاا ؛جامعه رقشاای متمرکز بر فقير ترين ها برنامه و تصالحاا طريق ازيد امينۀ عوز در اری پايدهاسياست    دپيشبر

ی هاشتن سبسايدی دا برن ميااز ؛ی حمايتی مؤثرها برنامه وی ملی ها طريق برنامه از تفقير ترين ساحا   منابع کافی به
 معلولين و ا شهد،جتماعیا رموا ر، کاوزارتی ار پالنگذويش ظرفيتهای مديريتی افزا ؛یژنرای هاسبسايدی    نه مانندافمندهدنا
  .ستاجتماعی متعهد ای ها مصئونيت ويی زا لشتغاای هامينه ز دری منسجم هابرنامه    یازنداه را جهت در

  ،ندا شده ر متضرت مهاجرازگشت ز باو ،منیا نا ، طبيعیادث ناحيۀ حوازفغانهايی که ای ا برراستانه دو ننساای هالت کمک دو 
   ملیفنکشاا تيژیاسترمانی زۀ دور در آينده يا ل سا پنجدر ،نندايگر ميتود مهاجر ن ميليو2.5 ود حددر. داد هدا خومنجاا 
  خلۀ قابلاستا به مدراين ا در و نيست د موجوهنوز کننده تا دت عودياز ادين تعدا بظرفيت جذ. ندد گرز بار به کشون،فغانستاا 
  دت عووجرين ر مهاوزارت.  جلوگيری به عمل آيدودی محدهايی دارا و تغيير مسير منابع ازست تا ا از زلمللی نياامالحظۀ بين  
  همآهنگ ،يگر تطبيق ميشونددی ها وزارت طريق از که را ن کننده گادت عوو مهاجرين ازی حمايت ها برنامه ن،کننده گا 
  ادث حوهنگام در رالت دوی هاه گی د آمانيهمچن وستانه دو بشر تمااقدا و ن،فغانستاا طبيعی ادثه با حورزمباۀ ادار. زدميسا 
  . ساختهدا منسجم خو،طبيعی 

  مسائل مشترک 

  و نکاار م تمادر منسجم تمااقدامينه زين ا در که ، حمايت ميکنندرا نفغانستاا ملی فنکشاا تيژیاستر ، مسئلۀ مشترک حياتیپنج 
وجه  مترای جدی ها مشترک چالش ر به طووشته دا متقابل طتباار همين مسائل با ا. ندامی ز ال، ملیتيژیاستری ها رسکتو 

 قاطع تمااقدا منجاالت به دو. ندزه ساله ميسادنکشافی پانزا اهدافستيابی به د و نفغانستاا ملی فنکشاا تيژیاسترموفقانۀ    تطبيق
  .لمللی متعهد ميباشدا جامعۀ بين یهمکار و به کمک هاين چالش اه با رزمبا   یابر
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  ر مخداده با مورزمبا

 جدی ات که تهديدر مخدادی محو صنعت موا برراتيژيی استراينست که ا نفغانستاا ملی فنکشاا تيژیاسترۀ  عمداهداف ازيکی  
 تا را ری تحت کشت کوکناهامين زست که امر متعهد اين الت به دو.  بنا نهدزد، ميسان آاز تر ا فرو منطقه ر،متوجه کشو   را
 دن بين برازشامل ) یالديم 2008 (1387 لای سالت بردو نپال. هدد هش به نصف کا2007 لنسبت به سا 2013   لسا

  . ميباشدرمين تحت کشت کوکناز هکتار 50000

   مخالفر، کشوت تأمين ثباوعيت ومينۀ کسب مشرز درلت دو وردستآد عنوهر با ،نددارست د ر مخداد صنعت مودرآنهايی که  
  اد موول ملی کنترتيژیاستر. نددی ميگرادار د فسايشافزا باعث وه د تمويل نمورايستی وری ترها فعاليت ص،شخااين ا. هستند 
  ه کهدبسته به يکديگر بوواکن ر هشت شامل تيژیاسترين ا. ستا ر مخداده با مورزبطه به مبارا درلت دوۀ کنش عمدوا ر،مخد 
   معيشت)1(: سيدگی ميکنندريل ذ ارد به مونکاارين ا.  ميکنندیرهبر را ر مخداد موف مصرو ق قاچا، توليدهشی کاها شتال 
 )7( ، محو)6( ،لت جنايیا عد)5( ر، مخداد به موطنين مربوا تطبيق قو)4( ، کمپاين معلوماتی)3( ،ها د نهاديجاا )2( ،بديل 

 در ر، مخداد موول ملی کنترتيژیاستر. ی منطقه يیها یهمکار )8( ر، مخدادين مود معتانمادر و ر مخدادتقاضا به مو   هشکا
  . شدهدا غنی تر خووبينی ز باهمواره ن،فغانستاا ملی فنکشاا تيژیاسترۀ ين شدمانی تعيز   دميعا

   سطحدر ر مخداده با مورزی مباهای فعاليت ازنداه را ازست ا رت عبار مخداد موول ملی کنترتيژیاستر عناصر کليدی ازيکی  
مستقل ۀ ادار ،شتدا ادند به عهده خوروين ا در را کننده یرهبر نقش ر مخداده با مورز مباوزارت حاليکه در. ر کشوتالياو 

 وی ار پالنگذدرينده ا فزر نيز به طونلياوا واليتی ونکشافی ای ها را شوت،هاد فنکشاا وحيأ ا وزارت ،ی محلیها   نگاار
 به ن آازه دستفااينست که با اين شيوه ا درصلی ا ت نکاازيکی .  گرفتهندا سهم خور، مخداده با مورزی مباها   تطبيق فعاليت

 طريق ازين عرصه ا در ن شاد عملکرويده د گرفراهم ر مخداده با مورزی مباها فعاليت منجاای ا برزمال   یها ق مشونلياوا
  .د ميگيراريابی قرارز رد مون،ی شاها    مؤفقيتانسی ميزربر

ی بديل هايش مؤثريت برنامه افزای ا برزم التقدماا ذتخاا از رت عبار مخداده با مورز عرصۀ مبادريگر دی هالويت او 
 اده با مورزجهی مباو وق صنددر تصالحاا و هاين برنامه ا تطبيق وه ادار ،جع تمويلا مردادن ار قرفهد طريق از   ،معيشت
  . ميباشد،جهیو وقين صندايش مؤثريت افزا و ن،آۀ ادار درفغانها ايش نقش افزا فهد    بهر،مخد

  یادار ده با فسارزمبا 

  یادار ده با فسارز مباتيژیاستر نهايی فهد. ددی سالم تلقی ميگرار حکومتدو فنکشااه را افرۀ نع عمدا موازی يکی رادا دفسا 
  فنکشاای ای مناسب برهامينۀ ز ديجااجهت در یحسابده وسالم عامه که با پاک نفسی ۀ ادار يک ديجاا: ازست ا رتلت عبادو 
 ت عرضۀ خدما،ست منابع عامهدرۀ ادار ،ی سياسیها تصميم گيری در بی طرفی  با حفظن،جتماعی مطابق قانوا وی دقتصاا 

  . خصوصی عمل کندر سکتووی جامعۀ مدنی ها دکت نهار مشاو   مؤثر

     در تصالحاای ازنداه را عرصۀ در سی ملموهاستيابی به پيشرفت د بر ر، مخداده با مورزی مباالت بردو راهبرد و تيژیاستر 
  ربه طو. ستا متمرکز ر، مخداده با مورز مباتيژیاستر به ط تطبيقی مربوتمااقدا ذتخاا و سيستم قضايی ولتی دو ادارات 
  ی جلوگيریا برزمی الهالعمل زا طرونين ا تنفيذ قوو تعديل )1(: هدد منجاامينه ز در رايل ذ تمااقدالت ميکوشد تا دو ،مشخص 
  )3( دد؛ی ميگرادار دی فساا برها فرصت ديجاامانی که باعث زلق سا مغر ساختادر تصالحاا )2( ؛یادار دی فساهافرصت  
  ؛ شايسته گیو لياقت سساا به امستخداند رو تطبيق وی ادار د آغشته با فساانمندری کار برکنا)4( ؛یاداری هالعمل زاتسهيل طر 
  و ش نظر گرفتن معادر )6( و ؛یادار  مسائلوی مالی هاستد دادو وليش کنترافزا وی تفتيش هالعمل زا تقويت طرو حصالا )5( 
  .لتدو انمندری کاا کافی برزاتمتياا 
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  يابی مؤثريت آنهاارز و تقويت ،سائل مختلفو گيری ر با به کا، منظمو دلمتعاۀ  شيوازه دستفااست که اقف وامر اين الت به دو 
  ،ی عامههای ه سطح آگادن بلند برو قضايی ولی  تعقيب عدو کشف ،جلوگيری. ستای ادار ده با فسارزی مباهامه ز الازيکی  
  مر عرضۀا درخيل دی هاند رو و ،ها سيستم ،ها د نهام که تماد کرهدا حاصل خونطميناالت دو. ستندا تيژیاسترين اعناصر  
  يشافزای ا برمز التمااقدا.  مييابدهشقل کاا به حد، آنهادری ادار د مقابل فسادری عمل مينمايند که آسيب پذيری ر طوت،خدما 
  حیا نيز طر، جامعۀ مدنیو هاسانه ر ،ی ملیراشو:  مانند، حکومتاز ای جدها د به نهاطتباار در حکومت یحسابده وشفافيت  
  . شدهنداخو 

  هاتقای ظرفيت ار 

  .نددار دجوو ن،تافغانسا ملی فنکشاا تيژیاسترمينۀ تطبيق ز درستند که انعی ا جملۀ مواز ،ید نهاونسانی ای ها ظرفيت دکمبو 
ستيابی به دمينۀ ز در مؤفقيت م عدو ت،مااقدا مؤثريت م عد، منابعاز زمالۀ دستفاا م عدوفتن ر رهد باعث ودی محدهاظرفيت  

 درما ا د، کراد خوديجاا عامه ر سکتودر هاتقای ظرفيت اری ا بررا زمی الدی نهاها ملت ميکانيزدو. دد ميگرب،مطلو   نتايج
 ردبو:  مانندم،ين ميکانيزايای ا مزاز ساخت تا هندا خودر نيز قارا خصوصی ر حمايتی سکتوتمااقدا و ها د نها،مناسب   اردمو
 که به د، بوهدا ظرفيتها خوفنکشااتی زارلوا بين ن کميسيودی نزد نهاومسئوليت عمده . ه نماينددستفاا ؛ مسلکیتتعليما   ملی
 فنکشااتی زارلوا بين نکميسيو. د کرهدا خدمت خو،های تمويل کننده ا برهم ولت دوی ا برهم ارش،حد گزوامرجع    مثابۀ

 از د؛ کرهدا تأمين خورا ها تی مساعدها ن جرياو مالی تهاجوو مديريت مؤثر ر به منظورا منسجمی ديکررو   ،ظرفيتها
 به ،به موقع:  ظرفيتفنکشاای ها ز تا به نياد کرهدا حاصل خونطميناا وه د جلوگيری کرنين جرياا درمضاعف    یهاندرو
  .د گيررتسيده گی صور ار،لی به شکل پايدو   ؛يندها فزرطو

  ۀادار تصالحااسۀ ومينه پرز در ، عامهر سکتوانمندر کاو ها دتقای ظرفيت نهاار ر جامع به منظوامگروحکومت باالی يک پر 
  تقایار و ها زش جامع آموح شامل طرن،فغانستاا  ملیفنکشاا تيژیاستر در ظرفيت فنکشاای هالويت او.  می کندر کا،عامه 
   تضمينرلمللی به منظوای فنی بين ها ت مديريت مساعد؛ ملکیت ملی خدمازش تأسيس مرکز آمو؛ين ملکیری مامواتها بررمها 
  .د می باشن؛ ظرفيت مديريتیامگرو طريق پراز تلمداتقای ظرفيت قصير ار رب؛ تجاو ها رت مهااوم مدو سريع لنتقاا 

  )رجند(جتماعی ا قی حقووتسا 

   فغانی ا جامعۀ در ننازيخی رميتهای تاوفع محرر ازست ا رت عبانفغانستاانکشافی ا کلی اهداف مهم مؤفقيت طيک پيش شر 
ی ها فرصت و ق حقو،منيتا از دان مرو نناز جائيکه ، مترقیوست دوست صلح اشتن ملتی دا ،يدگاه حکومتد. باشد   می
ی ای توسعه يی برها قبيل برنامه از ،يشهای تحقق مکلفيت احکومت بر.  باشندردارندگی برخوزی ها عرصه متما   دری ومسا
 ،ستالمللی تسجيل يافته ای بين ها ق ميثاو ن،فغانستاافقنامۀ ا تو،ه سالهدنکشافی پانزا اهداف ،ساسیا ن قانودر   يکهر طون،ناز

 فراهم ،ها ر سکتوم تمادر ر، جانبۀ مسئلۀ جندهمه مغاادی ا برراچوبی ر چان،فغانستاا ملی فنکشاا تيژیاستر   .متعهد می باشد
تطبيق . دسيده گی شور ننکشافی آنااسترسی به فرصتهای د و ،یدقتصاا-جتماعیايط ا شر، جامعهدر ننازضعيت و   می کند تا به

ۀ ادار منحيث نناز وزارت. اليتی ميباشدو و  سطح ملیدرلتی دوير دوا همهليت و مسو،جتماعیای جنسيت وتسا   تيژیاستر
  . يافتهدا بيشتر تقويت خو، کنندهرت نظاو کننده همآهنگيفای نقش ا ر به منظون،نازستای پيشرفت را   در کننده یرهبر
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  يستزمحيط 

  درلت دوۀ عمد فهد.  حمايت مينمايدری کشودقتصاا فنکشاا وجتماعی ا بچور چاازست که ايست يک مسئله مشترک زمحيط  
 ريست کشوز محيط د بهبوو مصئونيت ،یار طريق نگهدازفغانها ای ا برراندگی زست تا کيفيت اين ايست زبطه به محيط را 

لويت اومنحيث يک . نداه ميتوده کردستفاا کنونی ار پايدفنکشاا از که نسل آينده دد حاصل گرنطميناا همچنان ونمايد    تأمين
 ظرفيت ، ضمندر و ،تیرنظاو یهماهنگ ،نتظامیاظايف وی اجرا جهت رايست زملی حفظ محيط ۀ داراظرفيت    لتدو ،عمده
ست تا اين ا تيگر کوتاه مددلويت او.  تقويت ميبخشد،ها برنامه حسيده گی بيشتر به طرر ر به منظورايربط ذ   یهاتخانه وزار
 از که ،يربطذی هاتخانه وزار ويست زملی حفظ محيط ۀ اراد سوی از مشترک رت به صو،يستزسيستم محيط    اتيابی تأثيرارز
  .دد عملی گرورد،سی به عمل می آرنکشافی برای هاه وژ پرويست ز       محيطرتند نظارو

  ی منطقه يیهای همکار 

  یا برراتی ره تجارا نيز وصل مينمايد و هم بارا جنوبی و که آسيای مرکزی دارد، ارتيژيک قراسترا يک موقعيت در نفغانستاا 
 عمده باالی منطقه اتمنيتی که تأثيرا نيز با تهديد نفغانستاا نکنوا. ستاپا مهيا ساخته ارو و ميانه ق با شردور ق شروچين  

  .د گيررتسيده گی صور نه منطقه يی به آدی گسترها یهمکار طريق ازند ا فقط ميتووست ا وبررو   دارد،

  ق شرو ميانه ق شر، جنوبیو آسيای مرکزی ن منحيث يک پل ميا،تيژيکاستراموقعيت ين ا از ها فرصت ديجاا وی زمينه ساز 
  لويتهایاو. هديش ميدافزا را رت تجاوی ار سرمايه گذان نيز ميزوفاه منطقه کمک مينمايد ر و ت ثباديجاا در دد،ه گردستفاا دور    
   سرمايهو رتنسپوا تر،نزيتا تسهيل ترفهد منطقه يی به وبه جاندوی هافقنامه ا توو راتبتکاا در )1(: ست تااين الت دوۀ عمد 
  و تمکاناا ازی داربير جامع جهت بهره برا تدذتخاا )2( دد، تقويت گرنفغانستاا یرهبر وکت ر مشاويش افزامنطقه دری ارگذ 
  دری منطقه يی ها یمکاره )4( و ، مهاجرينو ن کننده گادتی عوا برتمينۀ تسهيالزی ور آفراهم )3( ر، آبی کشوقمنابع بر 
  .هدد ار تحت پوشش قررا ر، کشودر ر مخداد مووسلحه ا ققاچا:  مانند،يم سرحدیا جراز جلوگيری ر سرحدی به منظوادارات 
بطه را در را د خواهداف ن،يژه پاکستاو به ،ی منطقههاريک کشودی نزها ت مساعدونست که بدانسته دا را عين موضوالت دو 

  .زده ساوردند برآايت نمی تومنا دبهبو   به

   

VI.   رگ بزدقتصاا بچورچا  

شد رمينۀ درز ها شتال. يابی ميباشدر کاو لشتغاا ديجاا و فقر هشی کاای عمده برو يک نير،یدقتصاا ار پايدوشد با کيفيت ر 
 ان چند ميزهر. ستايده دگر حمايت ر،سعاالۀ د ثابت تباان ميزولت دو مالی وی پولی ها جانب سياست ازخر اواين ا در   بهتر
سيع توسط و تا پيمانۀ وشته اثر ندايابی ر کاويی زا لشتغاا و فقر هشستای کارا در مؤثر ر به طون تا کنونفغانستاا   شد بلندر

   .ستايده د حمايت گر،جیرخا   کمکهای
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   که،ستايده د تهيه گر،نکشافیا نتايج د بهبوو فقر هشی کاالت بردوی ها سياست ديجاا ر به منظور ملی کشوفنکشاا تيژیاستر 
  .داردتکأ ا خصوصی ر عرصۀ سکتودريژه و به ،شدر تشکيل منابع و رگ بزدقتصاا تتر باالی حفظ ثبادياز عين موضوا 
  یای مساعدتی برهاند قرضه رو تکميل موفقانۀ در ن آ تياهم طريق از مالی ت ثبادر همچنان نفغانستاا ملی فنکشاا تيژیاستر 
   ملیفنکشاا تيژیاستر تطبيق موفقانۀ ازبه خاطر حمايت . د نموهدا کمک خو،خلیداآمد در دن بلند بروی نهايت فقير ها رشوک 
  ، بانکنفغانستاا د.  تکيه مينمايدن،فغانستاای ا جهت تعيين مسير ثابت مالی برت، مدن مالی ميابچورلت باالی چادو ن،فغانستاا 
  .داد هدامه خوادا د به تالشهای خو،لۀ ثابتد تباانميزۀ د تحفظ سيستم موجوو مالی رميين تو سطح پادادن ار قرفهدی ابر 

  با.  خصوصی فعاليت نمايدر قوی مبتنی بر سکتوزار بادقتصاا يک ديجاای است برالت متعهد دو ،یری جاهايت ودعليرغم محد 
جع ا مرولت دو جانب ازی اری سرمايه گذا خوبی بر فرصتت، کوتاه مددر ،هم هنوزين معناست که ا به عين موضواآنکه  

ی تأثير قابل مالحظه دقتصااشد ری خصوصی بر ار تا سرمايه گذود ميررنتظاا ت، مددراز/ن ميادر و دارد دجووکننده    تمويل
 مستفيد ن آازبضاعت  بی و فقير دميده که مرديد گرايش عوافزا منتج به ،یدقتصااۀ ينداشد فزر ،ين ترتيبا به و ،باشد   شتهدای ا

يابی ری کاها فرصت دمی مرا خصوصی برر سکتودر وه داديش افزا راجتماعی ا ت تا خدمازد می سادر قارا   لتدو وشده 
 عرصۀ تطبيق برنامه در را دلت خودو ايرز دارد زقت نياو به ف،هدين ا به نسيدر ع،ين موضواشت دانظردربا   .دد گرديجاا
  .نداخيل ميدد - اوم مدر به طو- نهايت آسيب پذير جامعه رقشاای ا بر،جتماعیا   ی مصئونيتها

 ات توليدانيش قابل مالحظۀ ميزافزا وقابتی ر رت به صون آفنکشاا جهت در را خصوصی رست تا سکتوالت مصمم دو 
 وخشک ۀ  ميودرات صابسته بهوا که نفغانستاا درات صا، حاضرل حادر ،ی منطقه يیهار معياظ لحااز.  نمايدتمساعد   ،خلیدا

 بعضی ؛نداه د نمور صنايع توليدی جديد ظهواد يک تعد،خيرا سالهای درلی و. دارد ار پائين قرر سطح بسيادر ،باشد   قالين می
 ، پرستب گل آفتاات توليد، سمنت، عسلت، لبنياتمحصوال:  مانند،نداه داد ن نشاد خواز نيز راتی درالقوه صاابا    ظرفيتنشا

ين ا در را هانايی شرکت ا شد تا توهدای تخنيکی بيشتر خوها ت مساعدرستاالت خودو.  کشميریل شاو دامغن بارو   ، قند،شيشه
  .هدديش افزا ،لقوهاتی بادرای صاهازار بادرقابت مؤثرتر ر جهت ،صنايع جديد    سايروصنايع 

  تیدراشد صارند رو در قابل مالحظه ر به طو،يگردنبهای ا گراد موو ول، پتر، طبيعیز گا، مسمعادنازسيع متوقعه و فنکشاا 
  لبتها. هد ميدن نشا راشد ر صديف 18 تا 16 از ر ملی کشوفنکشاا تيژیاستر تطبيق ن جريال ساهر در که د، کرهداکمک خو 
  را دراتست تا حجم صاا متعهد همچنانلت دو.  بخشيدهدايش خوافزا ر کشودر را درات خصوصی نيز توسعۀ صارشد سکتور 
مينه ز دبهبو. ارد گذم گازاد،تی آر تحکيم يک سياست تجاو ، بلندترارزش با و دار بها درات يک صاف به طروه داديش افزا 

  شدر از جهت حمايت در هم وقابت ر د جهت بهبودر هم ،لتیدولويت کليدی او يک ان به عنورت، تجاری سکتوامساعد بر   یها
   تا بهود ميررنتظاا ، منابعازه دستفاا و اجستخرا سساا به درات،شد صار و دن معار سکتوتوسعۀ. د نموهدا کمک خو،تیدراصا 
  يیزا لشتغااسۀ و پردر دوين اه که د بلند بوارزشی دارا نيز ،عتیزرای ها فعاليت ر کنادر ،یدقتصااشد رۀ حيث يک منبع عمد 
  .د نموهنداکمک خو 

  ت مدن ميافهد.  ماندهندا باقی خو، منابع عامهصختصاا و رگ بزدقتصاا تين ثباسائل تأمو انقيق مالی به عنودی هاسياست  
  ونبد(ی دجۀ عاد بودلتعا. خلی تأمين نمايددايد ا طريق عواز رای دجۀ عاد بورف که مصا،ينستا مالی تبطه به ثبارا درلت دو 
  )یالديم 2007/08 (1386 ل سادرخلی دا  ناخالصات توليدصديف 4.0 کسر از که د پيش بينی می شو)ضی بالعوها تمساعد 
  قيقد مديريت ، مالیت به سمت ثبانفغانستاابا حرکت .  يابددبهبو) یالديم 2012/13 (1391 ل تا ساازنجۀ متودبه يک بو 
ه  برنامو هاه وژی تمويل پرا برها قرضه ود محدان ميزاز نفغانستاا. دشته می شواند مالی پندروی هامه ز الاز يکی وض،قر 

   .د کرهداه خودستفاا ،مشخص   یها
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 زمی الهايربنا ز ديجاا ومنيت ملی ا دی بهبوای برار سرمايه گذرا عامه رفمصاۀ لويت عمداو ت، مدن مياو ت کوتاه مددر 
  تيژیاستری هالويت او ازمنيت يکی ا ر آنکه سکتودجووبا . داد هدا تشکيل خو، مؤلديت بيشترو خصوصی تتشويق تشبثا   یابر

  یهاينه هز بيشتر ن،فغانستاا ملی فنکشاا تيژیاسترمانی ز د ميعادر که ود ميررنتظاا ،هد تشکيل ميدرا نفغانستاا ملی فنکشاا 
 را خصوصی رشد سکتور ،ی عامههاينه هز به طی مربوهاسياست . نددجی تأمين گرری خاها طريق کمک از ر،ين سکتوا 

لت دو نپال.  شدهدا فقر خوهش باعث کادمر به نوبۀ خواين ا که داد، هندايش خوافزا را مؤلديت و ها ظرفيت وه دنمو   تسهيل
  .هدديش افزا ح، سطوم تمادر راجۀ خويش د بونساندر فقابليت به مصر   ينست تاا

   کمکم يک سوود حددر. نداه داد تشکيل راخلی دا ناخالص ات توليدصديف 60 ود حددرجی ری خاها کمک ،خيرا ل پنج سادر 
 یهمخوان وتطابق .  ميرسندفلت به مصردوجۀ د بواز رج بقيه خاوسيده ر فصلی به مصراجۀ د طريق بوازجی ری خاها 

. هد تشکيل ميدرامالی ۀ  چالشهای عمداز يکی ن،فغانستاا ملی فنکشاا تيژیاستری هالويت اوجع تمويل کننده با ای مرها   ينههز
ی مالی بانک مرکزی هاخيره ذلت دو. ستاجی ری خاها کمک ت ثبامعدۀ لقوا منفی باتا تأثير،لتدوۀ ی عمدهانی انگر   ازيکی 
  .د ميگيرر به کا، پذيرفنعطاا مالی تمااقدا ذتخاای ا بررايی ها سياست ت، مدن ميادر و ،هدنمو    حفظرا

 و مالی تی ثباهامه ز الت،ا به ماليدادنسعت و و ش گسترو تعميلی تمااقدا ويد اعوۀ ادار د طريق بهبوازيد ايش عوافزا 
ی دجۀ عاد بورف مصام تما)یالديم 2010 (1391 لست تا سااه دلت تعهد نمودو.  ميباشندهابسته گی به کمک وا هشکا   نيهمچن
 ازه دستفاا و گرفته رتيی صوها پيشرفت ،خلیدايد ا گيری عورمينۀ به کاز در. هدد ارخلی تحت پوشش قردايد اطريق عو   از را
         ( 1385 ل سادرلر دا رد ميليا28.8 به) یالديم 2004/05 ( 1383 ل سادرلر دا رد ميليا21.8 ازخلی دا   يداعو

 توليد صديف 11لی ا 10 ،خلیدا ناخالص اتيد بر توليدا که نسبت عوود ميررنتظاا. ستايش يافته افزا   )یالديم 2006/07
 ن سطح جهادر انقم پائينترين ميزرين ا د،جووين الی با و ،هددتشکيل ) یالديم 2012/13 ( 1391   ل تا ساراخلی داناخالص 

ی د پيشنهاتی تصويب تعديالای ملی بررا تشويق شووی تعميلی ها ش تقويت تال،يدای توليد عوابر   یرلويت فواو. د بوهداخو
 تمااقدا رايد ايش عوافزامينۀ ز در لتدوی مهم ها ساير سياست ت، کوتاه مددر.  ميباشدات،عايد    برت ماليان قانودرحکومت 

 در را يک نقش عمده ف، بر مصرت ماليات، مدن ميادر. داد هندا تشکيل خوتمالياۀ ادار دبهبو   و ت مالياشی گسترا برزمال
  .دکر   هدايفا خوايد ايش عوافزاقسمت 

 

 VII.   نفغانستاا ملی فنکشاا تيژیاستری تمويل اکت بررمشا  

  در به گونۀ که را، نفغانستاا ملی فنکشاا تيژیاستری ها رجۀ سکتود سقف بوولويت مالی او ن،فغانستااالمی سای رکابينۀ جمهو 
ی ها زسيده گی به نيار مبتنی بر ،یرجۀ سکتودبوۀ سقف تعيين شد. ستاه د تصويب نمو،ه شدهداد ننشا 1ه ر شماولجد 
  . ميباشد،خلیدايد ا پيش بينی عووی گذشته ها ل به منابع مالی ساط مربوتمعلوما   ،نکشافیا

ی دارا وه ديفا نموا ت مدن مالی ميابچوری چازه سادمر آماا در را نقش کليدی ،یرجۀ سکتودی سقف بوهالويت اوتطبيق  
 ديجاای هالويت او ت مدن مالی ميابچورچا) یالديم 2008/09 ( 1387 ل سازبا آغا. جۀ عمومی ميباشددمستقيم با بو   بطۀرا

 از نفغانستاا ملی فنکشاا تيژیاستر جهت تطبيق را م يک ميکانيزوه د نمواحتوا را نفغانستاا ملی فنکشاا تيژیاستر   درشده 
 باقی ن،فغانستاا درلويت او با بيشترين رمنيت منحيث سکتوا رف، مصاظ لحااز    . ساختاهده خودجۀ ملی آمادند بورو   طريق
لر دا رد ميليا14.2 ،منيتاستای را در مجموعی رف مصان،فغانستااملی    فنکشاا تيژیاسترمانی زۀ دور در.  ماندهداخو

لت دو.  گرفتهدا خورتلمللی صوای بين ها طريق کمک ازمقدماتی     به شکلرين سکتواتمويل . دد پيش بينی ميگر،آمريکائی
 با توجه ،چندهر. شتدا هدا خوهش کاات،طر خن کم شدسساابه    منيتیای ها به کمک زی آينده نياها ل سادرتخمين مينمايد که 
 پيش ،منيتا رمر تجديد تمويل سکتوا در را مهم ولقوه ا بااتتغير   تمکاناالت دو ،ستاجه ا مون به آنفغانستاابه بی ثباتيی که 
  .بينی می نمايد
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 ت،هاد فنکشاا وعت زرا ،هايربنازی باالی اری سرمايه گذا بر، عامۀ خويشرفی مصاهالت باالی برنامه دو ت، کوتاه مددر 
  مانیزۀ دور در. د کرهدا تمرکز خوام،ستخدا د بهبوو خصوصی ر سکتوفنکشاا جهت ها رين سکتوا عالی  تياهمشناسائی    با
   مصئونيتو صحت ،یار حکومتدرف،ی معاها عرصه در باالی منابع بيشتر هموارهلت دو ن،فغانستاا ملی فنکشاا تيژیاستر 
 وی دقتصاا حاکميت دی کليدی جهت بهبوهالويت اوی ا برراست تا منابع کافی الت متعهد دو. د نموهداو تمرکز خ،جتماعیا 

  .هدد صختصاا ، خصوصیر سکتوفنکشاای ا برزمينه ساز لماحو  دبهبو

  نفغانستاا ملی فنکشاا تيژیاستری ها رلويت بندی سکتواو وی ارقيمت گذ 

   ملیفنکشاا تيژیاستری زه سادند آمارو در. ستايده د تکميل نگرل تا حانفغانستاا  ملیفنکشاا تيژیاستری کامل ارقيمت گذ 
ی سرمايه ها ن پالرد مودر ت جزئياهمچنان و رف مصارد مودر ت معلوما،هار بيشتر سکتودرضح شد که وا ن،فغانستاا 

ی نتايج ا برسساا منحيث ،دی شدهلويت بناوی ر سکتواهدافلی تشخيص ای کامل ار قيمت گذ،هوبرعال. ارد نددجوو   ،یارگذ
 مرحلۀ نخست دری نسبتا بلند تر دی ظرفيتهای نهادارا ر شد تا سه سکتونبنا تصميم بر آ. ستاه د ممکن نبو،یارگذ   کليدی قيمت

ی اجرا جهت رتنسپوا ترر سکتواز فرعی سرکها ر سکتوو ها سرک رف، معا، صحترسکتو.  گيرنداری قرارگذ       قيمتردمو
ين ا دريربط ذی هاتخانه وزار با و بعهده گرفته راند روين ا یرهبر ماليه وزارت. يدندد گربنتخاا ،مايشیزآ   یار گذقيمت
 باالی قيمت رکا.  مينمايدیهمکار ،یارند قيمت گذرو دراليتی ونکشافی ای ها ن شامل ساختن پالدر نآ    ضمندر و ،مينهز
. ستايده د گرزيربنايی قبال آغازی ها ری باقی سکتواجزا وجتماعی ا مصئونيت ،منيتالويت يعنی او   یدارای ها ری سکتوارگذ
  . گيرنداری کامل قرار قيمت گذردمو 2008 نلی تابستاا ها   رين سکتوا تا ود ميررنتظاا

  نفغانستاا ملی فنکشاا تيژیاستری تطبيق ای متوقعه برها تمساعد 

ين ا از که ،ستايده دلر تخمين گردا رد ميليا50.1 نپنج سالۀ آۀ دور در نفغانستاا ملی فنکشاا تيژیاستر مجموعی فمصر 
  . شدهدا خوفراهمجی ری خاها طريق کمک از ن آرد ميليا43.2 بقيه وه د نموفراهم را ن آرد ميليا6.8 نفغانستاالت دو   جمله
  درلی و. دشته می شوالت پنددوصلی اجۀ د طريق بواز کمکها ف مصردريش قابل مالحظۀ افزا يک ،لر تخمينیدا رد ميليا50.1

  ،ينوسيلهايده که به د کلی گررجيش مخاافزامر منجربه اين ا د، گيررتلت صودوجه د بواز رج کمکها خافتيکه مصررصو 
   به، آيندهل طی پنج سادر ن،فغانستاا ملی فنکشاا تيژیاستری تطبيق مؤفقانۀ ا بررا زمی الها تمندی به مساعدز نياعمجمو 
  .هديش ميدافزا قابل مالحظۀ ترصو 

 حکومت فهد. د نموهداتکأ خواجی ری مالی خاها به کمک همواره ر کشون،فغانستاا ملی فنکشاا تيژیاسترمانی زۀ دور در 
ين ابه . خلی ميباشددايد ايش عوافزا در اوم تدو د بهبووجی ری خاها به کمک رتکای کشوا هش کااز رت عبات، مدنميا   در

يد ای عوور جمع آويده د گرری کشودقتصاای ها فعاليت درست تا سبب تقويت است گرفته دی رو رايی هالت پاليسی دو   ،ترتيب
 مبنی بر ،ی چندين سالهو حمايه ات جهت تعهدرا دلمللی خوا بين همکاران تا رزد حکومت سعی ميو، ضمندر. بخشد   د بهبورا

ی بهتر ار گذن عرصۀ پالدر رامر حکومت اين ا.  تشويق نمايدن،فغانستاالی  مفنکشاا تيژیاستری هالويت او و   اهدافنيل به 
  .د کرهدای خور يات، مدن ميادر ها پيش بينی کمک و هالويت اوبهتر ۀ ادار   رف،ی مصاابر
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VIII.  ها مؤثريت کمک  

 تيژیاستر در تعيين شده اهداف به نسيدر به در قانفغانستاا ،ها مؤثريت کمک در پيشرفت قابل مالحظه م عدرت صودر 
 بيشترين ازست تا الت متعهد دو.  آيدن بمياهم سطح کمکها دريش قابل مالحظه افزاگر ا حتی د، بوهدا نخونفغانستااملی    فنکشاا

 ، تطبيقیبچور با چاهمراه نفغانستاا ملی فنکشاا تيژیاستر.  حاصل نمايدنطميناالمللی انکشافی بين ای هاکمک    يایامز
 را مؤثريت کمکها تيژیاستر ،لتدو. زد ميسافراهم ها مؤثريت کمک دنی بلند برا برراساسی ا ،يابی خويشارز   و رتنظا

  .ستاه د تهيه نمونفغانستاالمللی ا بين ات تعهدويس رقطعنامۀ پا   مطابق به

  نی شاها ت مساعدازبخش عظيم  لنتقااجع تمويل کننده جهت ا تشويق مرهمانا ها مؤثريت کمک تيژیاستری الويت کليدی براو 
   نتايج،ندا يافته لنتقااجۀ ملی د طريق بوازييکه ها ت که مساعد،ستاست د در قوی هداشو. لت ميباشددوصلی اجۀ د طريق بواز 
  یها ساير سيستم و ت،کاار تد،مالی عامهۀ ادارست تا الت متعهد دو ، مقابلدر. نداشته دا ل قبادر پائين رف با مصارابهتری  
  . بيشتر تقويت بخشد، مالیرت نظاو ظرفيت ب جذر به منظورا عامه رسکتو 

  :ستايده د گرديجاايل ذلويت اوی دارای ها پاليسی و لصوا بر مبنای ها مؤثريت کمک تيژیاستر 

  یا که بررايی هالويت اوضح وا رتلت به صودو ن،فغانستاا ملی فنکشاا تيژیاستر ديجاا طريق از: فغانیامالکيت   •
  .هد ميدح شر،می ميباشدز النفغانستاانکشافی ا اهدافنيل به  

  :ندا شده ن بيانفغانستاا ملی فنکشاا تيژیاستر در که نفغانستاای هالويت اولمللی با ای بين ها تتطابق مساعد  •

   ۀ حدنهايی تعيين شددر مودر بيشتر طنظباا طريق از ها مؤثريت کمک دنند به بهبوا ميتونفغانستاالمللی ا بين همکاران    
  و تيعۀ تشريک سريعتر معلوماذری هنماهنگ د طريق بهبواز نماز عين در ولويت اوی دارای ها برنامه وی رسکتو 
با (ی د عمورت به صوهم و) لتیدوی ها د نهاوجع تمويل کننده ا مرنميا(فقی ا رت به صوهم ، پاليسینموابحث پير 

  .کمک نمايند) محلی ادارات واليتی وی زسازی باها تيم

  یها م ميکانيزو لنتقاا بلند رف مصاهش کا؛ پيش بينی بهترو ها کمک ن جريارد مودر بهتر تمعلوما: یهماهنگ  •
نند ا ميتو،ی تخنيکیها تمساعدۀ ادار تقويت و ؛لتیدوير دوا و ها د نهانميای هماهنگ د بهبو؛جوه مالیوی تمويل ازمو 

  .نددرقع گوا ممد هامؤثريت کمک    به

  ،تقای ظرفيتار ويش شفافيت افزا: ن آاز هدف نمايد که ديجاا رای هاست تا پاليسی الت متعهد دو: ستيابی به نتايجد     •
قبت ا مرو حفظ رف مصااوم تدوی ار تأمين پايدو ،یادار د فساهش کا،مالی عامهۀ ادار د بهبو،لتدوی ها کمک بجذ 
  . ميباشدها،فعاليت    و

  ويس رتی قطعنامۀ پاری نظاو سردرلت دو:  مشترکاهداف ويدگاه دی نيل به اجانبه بردوی مکاره وی حسابده  •
  مينۀز در جهت پيشرفت در ،جانبهدوی حسابده تأمين رسيله به منظوو منحيث يک ،مالیۀ ادار تآاجرا ازيابی ارز 
  .يدورز اهد شرکت خوهامؤثريت کمک  
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 IX. تطبيقیبچور چا  

  یهاتخانه وزار کليه ،ين ترتيبا به و دشته می شوا پندنفغانستاا ملی فنکشاا تيژیاستری تطبيق اسيله عمده برو ،یجه ملدبو 
   تنظيمو ح طرنفغانستاا ملی فنکشاا تيژیاستری ری سکتوها تيژیاستر مطابقت با در را نيشاهاه وژ پرو هايربط برنامه ذ 
 تا مطابقت به سقف ،يدهدی گردهلويت او دا مجدو تنظيم ،یار قيمت گذازی بعد ری سکتوهاه وژ پرو هابرنامه . د کرهنداخو 

ی اجرای ا منسجم بروحد والعمل زا يک طرازست ا رت عبار ملی کشوفنکشاا تيژیاستر تطبيقی بچورچا.  نمايدنميا      جۀدبو
ی مربوطۀ ها یهمکارد تا جامعۀ جهانی نيز  مينمايبيجااين شيوه ا.  ميباشدها تطبيق برنامه و تقنينی ت چوکا،ملی   جۀدبو

ی سرمايه ها برنامه ،صلاين ا دبر بنيا.  ترتيب نمايندو تنظيم ن،فغانستاا ملی فنکشاا تيژیاستری هالويت او   مطابق بااشانر
 در را نفغانستاا ملی فنکشاا تيژیاسترمينۀ توحيد کلی زيد تا د گرهندا تهيه خونفغانستاا ملی فنکشاا یژيتاسترا   ی عامهارگذ
  .زدجه مهيا ساد بوو ت مدنميا     مالیبچورچا

 دشت ظرفيت موجودا نظر درلی با و. يدد گرهدا تقويت خوهاتخانه وزار رف مصااز رتی نظاا تفتيش برو ولفتر کنتردنقش  
 طريق کميتۀ ازکابينه . دنمو هداسيده گی خور هاليت و مسوهمهين ا ماليه به وزارت ت کوتاه مددر ، تفتيشو ولفتر کنترد   در
لی و. د نموهدا خوهمآهنگ و رت نظارا متذکره تيژیاسترند تطبيقی رو کليه ن،فغانستاا ملی فنکشاا تيژیاستر   رتنظا
ست تا ا ول ماليه مسووزارت. شتدا هندا خوراند روين التی عمدتا مسئوليت تطبيق دوی ها د ساير نهاويربط ذ   یهاتخانه وزار

جۀ ملی قيمت د بوو ت مدن مالی ميابچور چادريربط ذی هاتخانه وزاری ها برنامه و هاه وژنمايد که پر      اصل حنطميناا
 جامعۀ و نفغانستاالت دو م ميکانيزول عالی ترين مسوان به عنومنسجاا و رت مشترک نظاردبو. نداشده     توحيدو تنظيم ،یارگذ

 ولتی دوی مشترک هادنها.  ميباشدن،فغانستاافقنامۀ ا توو نفغانستاا ملی فکشانا تيژیاستر رتنظا   و یهماهنگی اجهانی بر
 گيالود ، کمکهایهماهنگ دی بهبوا به حيث مجتمعی براوم مدرت به صو،یر کاوتی رپهای مشووگر   جع تمويل کننده مانندامر

 نفغانستاا ملی فنکشاا تيژیاسترتمويل کننده با جع ای مرها برنامه ن ميایهنماهنگ تأمين و هابرنامه     تطبيقو هاباالی پاليسی 
  .د نموهدا خورکا

  

 X.   یگزارشده ويابی ارز رت،نظا  

   متذکرهتيژیاستر.  تطبيقی ميباشدبچورنفکاک ناپذير چاا يک بخش ن،فغانستاا ملی فنکشاا تيژیاستريابی ارز و رتند نظارو 
  ندرويت دلی بنابر موجوو. ستاه د نموح طررا ارثرگذای ها شاخص و ها وردستآد و نتايج ت، نظريا،اهداف صريح ربه طو 
  زمپس ال. ستايده د نگرديجاا هنوز تا ،ی فقرها شاخص و عمده تنکشافاا ازشته ری يک ا برت معلوماسساا ،حصائيۀ ضعيفا 
   ملیفنکشاا تيژیاسترتطبيق  برنامه يی رت نتايج يا نظاو تنظريا: يدد قائل گروتسی تفار برو رت سطح نظادو نست تا مياا 
 رد بوو ) کابينهوتی رکميته نظا( سطح عالی درلتی دوی ها د باالی نهاارثرگذا رت نظاو ها وردستآد و نتايج و ن؛فغانستاا 

ستقامت ا يک در ن،فغانستااتيژيک استرای هالويت او که ردين موا در نطميناا ل حصور به منظوم،نسجاا و رتنظا   مشترک
  .ارداردرق   معيين

  و رت نظااز ارش ضمن گزدر و را ها تيژیاستر و هايابی پاليسی ارز ،ها تحليل م،نسجاا و رت مشترک نظاردالنشای بودارا 
  .ئه می نمايدارا منسجاا و رت مشترک نظارد به بورا نفغانستاافقنامۀ ا توو نفغانستاا ملی فنکشاا تيژیاستريابی تطبيق ارز 
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  رد مودر ل،لمللی پوا بين وق صندوی بانک جهانی ها رد به بوا بعدر ملی کشوفنکشااژی ِ تاستراۀ  پيشرفت ساالنارشگز 
  شهایار گزسساابر. ددئه ميگرارا وض،ی نهايت مقرها رتحت برنامه کشو" ننقطه پايا" به نسيدر بخاطر نفغانستاافعاليتهای     
  همه یهمکار با ، فقرهش کاتيژیاستر/ ملیفنکشاا تيژیاسترۀ تجديد شد سند - بعد لسادو هر - هايابی ارز از ارش گزوساالنه  
   عامهرنتشاا به رمذکوۀ  تجديد شددسناا. داد هدا خواريابی قرارز رد مورا هار معياو ها برنامه اتثرا و تهيه ، متذکرهردجانبۀ بو 
  ازسی ربر.  نظر خويش نائل آيدرد به نتايج مو،ها طريق تنظيم پاليسی از می کند تا فراهم الت فرصت آنردوی ا بروسيده ر 
  هدا خورت صوماهه سه ری به طوری سکتوهشدار گزو رت نظا،جهد بودورانی با از موو شد هدا خومنجاالتی نيز دو رفمصا 
  .گرفت 

  هدا خوحر مشترکا طمنسجاا و رت مشترک نظاردالنشای بودارا و دقتصاا وزارت جانب ازی هشدار گزو رتسيستم مرکزی نظا 
حصائيۀ ا. د کرهندا خور کارت سيستم نظاو تی منظم معلوماورآد گردر يکجا ،حصائيۀ مرکزیا و رسيستم مذکو. يددگر    

 و مرکزی رتسيستم نظا. د نموهدای خوور جمع آ،های و سرل به شمو،سايل مختلفو طريق از را ت معلوماو مقاار   مرکزی
تخانۀ وزار یگزارشده وجه يی د بورت نظا؛هدسس نموو پرراحصائيۀ اۀ ادار سوی از تهيه شده تسپس معلوما ی گزارشده

حصائيۀ ا.  نشر مينمايدو پخش را تين معلوماا باالخره وه د تسهيل نموراتی ری مختلف نظاهاند رو ؛گرفته    به عهدهرايربط ذ
ی هشدار گزو رتی سيستم مرکزی نظاامنبع بر به حيث و ، ثانویولی او ،ی ملیهاحصائيه اۀ عمدۀ کنند   مرکزی به حيث تهيه

 بی جذا بررای وحصائيه اينکه يک سيستم مؤثر احصائيۀ مرکزی به خاطر ای بشری امينمايد تا ظرفيت قو   بيجاا. باقی ميماند
ۀ سايل عمدو ازيکی . دد تقويت گر، نمايدديجاا سطح پائين در ا آنراتثرا و سطح بلند در ها شاخص ردمو   در ت معلوماو مقاار
 محاسبه و فقر تخمين ان ميزن آسساا که بر ، می باشدوار آسيب پذيری ملی خانه ويابی خطر ارز   هماناحصائيۀ مرکزی ا

 ملی فنکشاا تيژیاستر تطبيق اتند تأثيرا تا بتود نموهدا آسيب پذيری ملی توسعۀ بيشتر خووخطر    يابیارزنقش سيستم . ددميگر
  .هدد بهتر منعکس را

  از ملی رفی مصاها وردستآد و نتايج از رتی جهت نظار سکتوتی معلوماور جمع آر به منظورا خويش ر کاهاتخانه وزار 
   باتی معلوماوری جمع آا برااليتی شانرو ادارات ،هاتخانه وزار. داد هندامه خوادا ن،فغانستاا ملی فنکشاا تيژیاسترطريق  
   سيستموجه د بورتسيستم نظا. د نموهندا تقويت خوت،الياو سطح درپيشرفت  از رتی نظاا برها شاخص نمواتفکيک پير 
  ،جیر خاوخلی دا رف مصاص خصودر را ت معلومادد،ه ميگرادار ماليه وزارت سوی از که ن،فغانستاامالی ۀ ادار تمعلوما 
  . ساختهدا خوفراهم ت مدن مالی ميابچوری با چاازمو 

 هاسانه ر و غير حکومتی ت موسسا،جامعۀ مدنی. ی ميباشدهشدار گزو رت سيستم نظاۀ يک بخش عمدهمچنان مستقل رتنظا 
 نيابی آارز و رت نظا،تيژیاسترين اتطبيق . د نموهندايفا خوا ر ملی کشوفنکشاا تيژیاسترجی ر خارت نظادر رامهمی    نقش
  .ت پذيرفهدا خومنجاا جامعۀ جهانی واليتی و ن نماينده گا،همکارانه با رمشو   در

  یازنداه را )1(: نده ميباشدارز آتی اردی موا برشهيهممانهای ملل متحد ز ساولمللی ا جامعۀ بين ،لمللیای مالی بين ها دنقش نها 
  نموا پيرت تهيۀ معلوما)4( د،ی منابع موجوز مستند سا)3( ، کليدیتمانی معلوماز د ميعاو پوشش )2( ،هايابی وارز هاتحليل  
  .ت مدن ميادر ها پيش بينی سطح کمک وجی ری خاها تد کنونی مساعحسطو 
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XI.   نتيجه گيری  

نی ايرو ان جامعۀ جهانی ميزو نفغانستااما ا ،ستاست آمده د گذشته به ل طی شش سادری ای قابل مالحظه هاوردستآدگرچه  
 و تيش مشکالافزا ناحيۀ از همواره ها پيشرفت. نداست کم گرفته د ،سيده گی به آنهار جهت را زمی الهاينه هز و نماز   ،ها
  .نداه دجه بوا به چالش مودم،يش مرافزا به رو   راتنتظاا

 تحقق همزمانی دقتصااشد ر ويی زدا فقر ن آدر مرفه می باشد که نفغانستاا يک م مستلزنفغانستاا در ايقوسی اموکردحفظ  
ی ور آفراهم متمرکز بر ،لتیدو ر با منابع سکتوأم تورو،يش  خصوصی پريت سکتودمر متکی بر موجواين ا درمؤفقيت    .يابند
 وی دقتصااشد ر ن،ماز عين در.  می باشدر کشوعتباای به کليه دقتصااشد ريای ا تقسيم مزو قانونی وتی ر تجا،فزيکی   يربنایز

حيای ظرفيت ا با أم تور،شوسر کا سرو تالياو در تی ثبااربرقر.  يافتهدا تحقق نخو،مينتا و تأمين صلح ونبد   ،يیزدافقر 
  .يدگاه ملی می باشنددی تحقق ها ط پيش شر،لتیدوی ها   دساسی نهاای ها

  فقنامهای توهار معيادر را مشخص وحه و مطراهدافست تا الت قويا متعهد دو ن،فغانستاا ملی فنکشاا تيژیاستر طريق از 
   تقويت حاکميت)2( ؛ ملیت نيل به ثبا)1(: يل می باشدذ اردر شامل موماين ا. ه نمايدوردبرآ. جی. ید. ام اهداف و نفغانستاا    
 شامل همچنان عين موضوا. لتدو یحسابده و عامه ت عرضۀ خدماد بهبو)3( و ؛ بشرق حقووسی اموکردند رو ن،قانو 

 د بهبوو خصوصی ر سکتویرهبری به دقتصااشد ر طريق از ار پايدفنکشاا از تا هدد هش کاراند که فقر دمی گر   تالشهايی
 سرمايه ،نکشافیای ها کليه عرصه در تسريع پيشرفت ر به منظو،هوبرعال. دد حاصل گرنطميناا ، بشریفنکشاا   یهاشاخص 

  .دشته می شوامی پندز الرف معاوی ر آبيا،یژنرا ،عتزرای کليدی مانند ها ر سکتودر   ی بيشترارگذ

   تهيهنفغانستاا ملی فنکشاا تيژیاستر ،شتدالمللی شرکت ا بين همکاران و نافغا ارانهز ن آدره که دی گسترهاه ر مشولبدنبا 
  يی می باشد کهها چالش ان متناسب با ميز،تيژیاستر دری شناسايی شده هالويت او وسعت و که دد حاصل گرنطميناايد تا دگر 
  نفغانستاالمللی ا بين همکاران منسجم و ار پايد، حمايت بهترمستا مستلزراين ا درمؤفقيت ما . ستاجه ا مون به آنکنوا هم رکشو 
   توسطن،فغانستاا ملی فنکشاا تيژیاستری ا تا آجنددشته می شوای پندورمينه ضرزين ا در هايش مؤثريت کمک افزا. می باشد  
  جهديعۀ بوذر منابع لنتقاا و نفغانستاا ملی فنکشاا تيژیاستری هالويت او جهت در طريق تنظيم کمکها ازيژه و به ،فغانهاا دخو 
  .دد مؤثر تطبيق گررت به صو،لتدوصلی ا 

   مشترکاهداف جهت تضمين تحقق مؤفقانۀ راحدی واۀ  يک شيو، ملیتيژیاستر ان به عنون،فغانستاا ملی فنکشاا تيژیاستر 
  ات تغييرديجاا ن بنابرآو نغانستافافقنامۀ ا تواتثراچنانچه ما به سمت . ستاه د نموذتخاا ، صلحو حاکميت سالم ،فاهر ت،باالی ثبا 
 سياسی و مالی ار پايدو قوی تر ات به تعهد،مراين ای تحقق ا بر؛ميهست حرکت در ن،فغانستاای د عادمنده گی مرز درمؤثر  

 ، خصوصیر سکتو،لتدو یهمکار وکت ر مشام مستلز،ين مساعی مشترکا ،همه ازمهمتر . شتدا ميخواه زجهانی نيا      جامعۀ
  .فغانها می باشدا م تماو جامعۀ جهانی ،مدنی   ۀجامع

   !يمز سالقعيت مبدوا به نفغانستاا دمی مرا بررايد خويش د تا د بوميخواه در ما قاگر،يهمدبا ی همکار در 
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  افغانستان از تيحمای الملل نيب کنفرانس در کننده اشتراک سازمان و کشورها
  )انافغانستی مل انکشافی ژيسترات کنفرانس (

  
یعرب متحده امارات جاپانکشورهای اشتراک کننده

انگلستاناردن)مشترک استير( افغانستان
کايامر متحده االتياقزاقستانايآلبان

ازبکستانیجنوبی ايکورايآسترال
تيکوشياتر
سازمان های اشتراک کنندهزستانيقرغنيبحر

خان آغا اديبنايلتوبنگالدش
يیايآس انکشاف انکبیبيلميبلج
اروپا ونيسيکمايتوانيلليبراز
پولی الملل نيب صندوقلوگزامبورگیبرونا
يیايآس انکشاف بانکیمالزايبلغار
یشمال کيآتالنت مانيپ سازمانمالتاکانادا
یاسالم کنفرانس سازمانهالندیليچ
اروپا هياتحاد ارشد ندهينما ،یعمومی منشديجد النديزنيچ

)مشترک استير( متحد ملل سازمانیناروايکروش
یجهان بانکعمانقبرس
پاکستانچکی جمهور
ناظرينپولنددنمارک
افغانستان به مساعدتی هماهنگ سازمانپرتگالمصر

یاقتصادی همکار سازمانقطرايستونيا
اروپا پارلمانايرومانفنلند

سرخ بيصلی الملل نيب تهيکمهيروس)مشترک استير( فرانسه
یانکشاف وی اقتصادی همکار سازمانیسعود عربستان (FYR) هيمقدون
اروپای همکار و تيامن سازمانسنگاپورآلمان
ايآس شرق جنوبی همکار سازمانايسلواکقبرس
ايسلوانیهنگر

ايهسپانسلنديآ
دنيسوهندوستان
سيسویاندونز

کستانيتاجرانيا
هيترکرلنديآ
ترکمنستانايتاليا

 
 /http://www.embassyofafghanistan.orgمتن کامل خالصه اجرائيوی در آدرس انترنيتی 

documents/resume_ANDS.pdfموجود است  .  

 /http://www.embassyofafghanistan.org/documents در افغانستانی مل انکشافی ژيسترات کامل متن
Afghanistan_National_Development_Strategy_eng.pdf است موجود.  
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  کضميمه 
  لست اعطا کنندگان کمکهای بين المللی به افغانستان

  )بر حسب مليون دالر(
  

ی مال سال چهارم ربع – تعهدات مجموع افغانستانی مل انکشافی ژيسترات از تيحمای برا سيپار کنفرانس در تعهدات زانيم کننده مساعدت
 – 2002ی جنور (1389ی مال سال تا 1380

 )2011 مارچ
  شده تعهد مبلغ مجموع یميقد ديجد 

ADB 500.00 800.00 1,300.00 2,200.00 
 100.00 200.00  100.00 آغاخان اديبن

 232.36 440.23  232.36 ايآسترال
 0.00 14.00  0.00 شياتر
 46.80 86.80  46.80 ميبلج
 1.00 1.00  1.00 ليبراز
 600.00 1,479.05  600.00 کانادا
 7.50 196.50  7.50 نيچ

 28.10 28.10  28.10 ايکروش
 22.00 22.00  22.00 چکی جمهور
 430.00 0.00 430.00 683.04 دنمارک

 EC(  780.00 780.00 1,768.65 (اروپا ونيسيکم
 ECHO( 0.00 0.00 0.00 268.20 (اکو

 2.00 2.00  2.00 مصر
 0.00 0.30   ايستونيا

 30.00 45.00 75.00 152.00 فنلند
 126.80 38.70 165.50 206.00 فرانسه
 280.80 374.40 655.20 1,108.32 آلمان

 0.00 11.48   یجهان صندوق
 3.10 12.70  3.10 وناني

 3.00 3.00  3.00 یهنگر
 450.00 1,200.00  450.00 هندوستان

 350.00 1,164.00  350.00 رانيا
 13.50 33.40  13.50 رلنديآ

 0.00 70.00   یاسالم انکشاف بانک
 234.00 637.36  234.00 ايتاليا

 550.00 1,900.00  550.00 جاپان
 0.00 4.00  0.00 قزاقستان

 30.00 75.00  30.00 یجنوبی ايکور
 30.00 75.00  30.00 تيکو

 0.00 7.20  0.00 لوگزامبورگ
 0.30 0.30  0.30 مالتا
 1,209.00 1,697.00  1,209.00 هالند
 15.00 30.85  15.00 ديجد النديز

 669.00 6.00 675.00 977.00 ینارو
 3.00 9.00  3.00 عمان

 0.00 15.00  0.00 یاسالم کنفرانس سازمان
 20.00 305.00  20.00 پاکستان
 1.30 6.33  1.30 پولند

 0.00 1.20  0.00 پرتگال
 4.00 24.00  4.00 قطر

 0.00 0.00 0.00 141.00 هيروس فيفدراتی جمهور
 0.00 0.00 0.00 533.00 یسعود عربستان
 1.00 1.00  1.00 ايسلواک
 234.00 486.47  234.00 ايهسپان
 0.00 288.60  0.00 دنيسو
 0.00 134.00   سيسو
 0.00 28.60  0.00 وانيتا

 100.00 190.00  100.00   ترکيه
 150.00 323.70  250.00 یعرب متحده امارات
 1,200.00 2,897.00  1,200.00 انگلستان
 0.00 0.00 0.00 252.40 متحد مللی ها سازمان

 7,095.40 3,104.60 10,200.00 31,851.86 کايامر
 0.01 0.01  0.01 تناميو

 433.00 667.00 1,100.00 2,803.00 یجهان بانک
 0.00 0.00 0.00 92.77 کنندگان مساعدت ريسا

 15,305.97 5,815.70 21,121.67 57,149.62 مجموع
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 مراجع

  .2006ی فبرور 1 تای جنور 31 ، افغانستان مورد در لندن کنفرانس ،"افغانستان توافقنامه"

  .2005 سال افغانستان، خطراتی ملی ابيارز ،)2005. (یمرکز آمار دفتر و دهات انکشاف وی بازساز وزارت
  
 از ،2008 جون 12 افغانستان، از تيحمای الملل نيب رانسکنف" افغانستانی مل انکشافی ژيسترات"

http://www.embassyofafghanistan.org/documents/ 
Afghanistan_National_Development_Strategy_eng.pdf  

  
 دند،يگرد متعهد را افغانستان بهی اضاف دالر ارديمل 21 مبلغ پرداختی الملل نيب کنندگان مساعدت ،)2008 جون 13( وارد، جان اندرسون،

-http://www.washingtonpost.com/wp  از شده افتيدر پست، واشنگتن
dyn/content/article/2008/06/12/AR2008061200269_pf.html  

  .افغانستانی قيتحق گروه راپور ،)2008ی جنور 30 (،یجمهور استير قاتيتحق مرکز

 – کايامری مرکز استخبارات سازمان جهان قيحقا کتاب ،)2008 اکتوبر 2( کا،يامری مرکز استخبارات سازمان
-https://www.cia.gov/library/publications/the از 2008 اکتوبر 7 خيتار در شده افتيدر افغانستان،

world-factbook/geos/af.html  
   

 از 2008 جون 12 ن،افغانستا از تيحمای الملل نيب کنفرانس ،"افغانستان از تيحمای الملل نيب کنفرانس هياعالم"
http://unama-afg.org/_latestnews/2008/Paris-con-Declaration-june12.pdf   

   

 بشر حقوقی کشوری راپورها ،)2008 مارچ 11( بشر، حقوق و کار ،یموکراسيد اداره کا،يامر امورخارجه وزارت
   http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2007/100611.htm از افغانستان،: 2007 –

   

 وی تيامن تيوضع شدن بدتر ها شرفتيپی برخ وجود با: افغانستانی بازساز ،)2005 یجوال (یدولتی حسابده دفتر
 ،(GAO-05-742) شوند،ی م محسوب کايامر اهداف بهی ابيدستی رو شيپ دری موانع همچنان موانع ريسا

  .کايامر ،یسی د واشنگتن
  

  .کايامر: یسی د واشنگتن ،(GAO-07-801SP) افغانستان،ی بازساز و ثبات ت،يامن نيامت ،)2007 یم( ،یدولتی حسابده دفتر

 دفاع وزارت شدهی راپورده تعهدات: زميترور هيعل بری جهان جنگ ،)2008 جون 13( ،یدولتی حسابده دفتر
(GAO-08-853R)، کايامر ،یسی د واشنگتن.  

  
 ،(CRS RS21922) شوراها وی جمهور استير انتخابات: افغانستان ،)2005 ليآپر 8( کنگرهی قاتيتحق خدمات ت،ينيک کاتزمان،

  .کنگره کتابخانه کا،يامر ،یسی د واشنگتن



  مراجع
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 ،(CRS RL30588) جنگ، از بعد کايامری سيپال و تيآمن ،یحکومتدار: افغانستان ،)2008 جون 6( کنگرهی قاتيتحق خدمات ت،ينيک کاتزمان،
  .کايمرا کنگره کتابخانه ،یسی د واشنگتن

 از ،)افغانستان-کايامر کيژيستراتی همکار مشترک هياظهار "،)2008 سپتمبر 25. (دادفر نيرنگ سپنتا، و جان نگروپونته،
http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2008/sept/110323.htm   

  ).1230 (افغانستان در ثبات و تيامن شرفتيپ تيوضعی راپورده ،) 2008 (دفاع ريوز دفتر

 از افغانستان،ی اسالمی جمهور: ايآس جنوب – ايآس انکشاف ندهيآی نيب شيپ اسحاق، محمد ،یسرور
http://www.adb.org/Documents/Books/ADO/2008/AFG.asp  

  

 


