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ابراز امتنان

مردم ساالر  نظام های  در  خوب  حکومتداری  تأکیدشده  اصول  از  اسخگویی  پ

است؛ از این رو، حکومت ها مکلفند از عملکرد خویش گزارش ارائه کنند و درباره 

کارکردهای خود اطالع رسانی منایند. در دوره کاری حکومت وحدت ملی، ریاست 

مجموعه ی  رسانه ها،  و  اسرتاتیژیک  ارتباطات  معاونیت  چوکات  در  طبوعات  م

حارض را به منظور اطالع رسانی از فعالیت های عمده و دستاوردهای حکومت در 

عرصه های گوناگون تدوین منوده و به دست چاپ سپرده است. همکارانم در 

ریاست عمومی دفرت مقام عالی ریاست جمهوری برای طرح، تدوین و چاپ این 

مجموعه وزین، زحامت بی شائبه ای کشیده اند که از آنان سپاس گزاری می منایم. 

آرزومندم این مجموعه بتواند مورد توجه دست اندرکاران رسانه، محققین نهادهای 

اکادمیک و مردم رشیف افغانستان قرار گیرد.

عبدالسالم رحیمی

رئیس عمومی دفرت مقام عالی ریاست جمهوری





مقدمه

قسمتی از ارزش ها و رویکردهایی که حکومت وحدت ملی برای اصالح فرهنگ 

حسابدهی  و  پاسخگویی  اصل  پایه  بر  است،  گرفته  دست  روی  کومتداری  ح

حکومت ها در نظام های مردم ساالر است. حکومت وحدت ملی با تأکید بر آزادی 

فضای  تا  گرفته  دست  روی  را  نوی  ابتکارات  اطالعات،  به  دسرتسی  و  یان  ب

مناسب تری را برای قضاوت شهروندان درباره حکومت به حیث خادم شان، فراهم 

کند. معاونیت ارتباطات اسرتاتیژیک و رسانه ها به عنوان بخشی از بدنه دستگاه 

»رهنمود  اطالع رسانی،  تقویت  راستای  در  حکومت،  اسرتاتیژیک  رتباطات  ا

قرار  رسانه ها  و  اختیار مسؤولین  در  و  ترتیب منوده  را  اسرتاتیژیک«  رتباطات  ا

داده است. همچنین طی نشست های پی هم با سخنگویان حکومت، انسجام و 

هامهنگی سکتوری را بین آنها ایجاد منوده و میکانیزم هایی را برای دریافت افکار 

عامه و پاسخ دهی به آن از سوی سخنگویان طرح و تطبیق منوده است. در همین 

راستا، سلسله کنفرانس های مطبوعاتی مقامات دوایر دولتی را در مقاطع مختلف 

از طریق مرکز اطالعات و رسانه های حکومت اجرایی منود که کنفرانس های 

مطبوعاتی در سه سالگی حکومت وحدت ملی یک منونه آن است.

معاونیت ارتباطات اسرتاتیژیک و رسانه ها توانسته ابزارهای اطالع رسانی جدیدی 

را از طریق ریاست مطبوعات برای دیگر نهادهای دولتی الگوسازی کند. ایجاد 

تنوع در ابزارهای اطالع رسانی و تکثیر استفاده از آنها، سبب شده که اطالعات از 

طرق گوناگون در دسرتس مردم قرار گیرد و همچنین سخنگویان به ارائه پاسخ 

به رسانه ها بیشرت تشویق شوند. تغییر جایگاه افغانستان در شاخص های مرتبط به 

اطالع رسانی و آزادی بیان دال بر این مدعاست که در فصل مربوط، در این کتاب 

به آنها به تفصیل اشاره شده است.

ریاست  عالی  مقام  هدایت  و  اطالع رسانی  گسرتش  سیاست  اتخاذ  امتداد  ر  د

جمهوری، معاونیت ارتباطات اسرتاتیژیک و رسانه ها برای نخستین بار اقدام به 

چاپ گزارش های مفصل و متفاوت از دستاوردهای حکومت منوده است. کتاب 

»نگاهی به دستاوردهای سه ساله حکومت وحدت ملی« که در سال گذشته نرش 

شد و در اختیار عموم قرار گرفت و اکنون کتاب »دستاوردهای حکومت وحدت 



ملی« که گزارشی تحقیقی و تحلیلی از فعالیت های عمده و دستاوردهای حکومت 

وحدت ملی از میزان ۱۳۹۳ الی دلو ۱۳۹۷ می باشد، از جمله این ابتکارات است.

 ضمن امتنان از همکارانم که برای تدوین این اثر زحامت بی شائبه از خود نشان 

دادند، امیدوارم این مجموعه بتواند اطالعات منسجم و یکپارچه را در عرصه های 

و  محققین  اخصاً  افغانستان،  رشیف  ملت  اختیار  در  حکومتداری  وناگون  گ

رسانه ها قرار دهد.

هارون چخانسوری

سخنگو و معاون ارتباطات اسرتاتیژیک و رسانه های ریاست جمهوری



پیشگفتار

ارائه گزارش از دستاوردها و فعالیت های عمده نهادهای حکومتی، از رسالت های 

دستگاه های اطالع رسانی آنها است. این امر به صورت جداگانه از سوی نهادهای 

حکومتی با روش های متنوعی صورت می پذیرد، اما یکپارچه سازی دستاوردها و 

فعالیت های عمده به شکل سکتوری، امری مهم و الزمی است. این کار سبب 

می شود که دسرتسی اصحاب رسانه و جوامع اکادمیک کشور به اطالعات مورد 

رضورت، سهولت بیشرتی یابد و از یک آدرس واحد آن را دریافت منایند.

محصول  ملی«  وحدت  حکومت  »دستاوردهای  عنوان  زیر  حارض  مجموعه 

تالش پنج ماه کار تحقیقی ریاست مطبوعات تحت هدایات معاونیت ارتباطات 

اسرتاتیژیک و رسانه های ریاست عمومی دفرت مقام عالی ریاست جمهوری است. 

منابع معلوماتی این مجموعه، گزارش های رسمی ادارات دولتی و غیردولتی و 

همچنین اسناد حکومتی و بین املللی است.

این مجموعه حداقل پنج ویژگی عمده دارد:

تکرث منابع به منظور دقت بیشرت و ارائه معلومات دقیق؛ -

مبتنی بودن دستاوردها بر اساس نتایج؛ -

تقسیم بندی سکتوری و موضوع بندی منسجم؛ -

استفاده از گراف ها و جدول ها؛ -

و اجتناب از معلومات غیررضوری و جزئی. -

دو نکته پیش از مطالعه برای خوانندگان قابل ذکر است:

مراجع متعدد ترتیب آمار و ارقام و همچنین تخمینی بودن بسیاری از ارقام  -

مراجع دولتی و غیردولتی، ممکن است سبب ایجاد دوگانگی در مورد برخی 

ارقام این کتاب با اسناد دیگر شده باشد؛ اما باید گفت که کلیت موضوع 

مورد بحث را متأثر منی سازد.



ممکن است از برخی دستاوردها و یا فعالیت های عمده حکومت، در بیش  -

از یک سکتور یاد شده باشد. این امر از آنجا نشأت گرفته که ماهیت برخی 

دستاوردها منحرص به یک سکتور نیست؛ بنابراین به منظور تکمیل بودن 

اطالعات هر سکتور، از منظر هر سکتور به دستاوردها پرداخته شده است.

در پایان از همکارانم که با تدوین این اثر توانستند بخشی از نیاز جامعه تحقیقی 

و اکادمیک کشور را مرفوع سازند، سپاس گزاری می کنم.

ناجیه انوری

رئیس مطبوعات

معاونیت ارتباطات اسرتاتیژیک و رسانه ها

ریاست عمومی دفرت مقام عالی ریاست جمهوری
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سال های  ملی  وحدت  حکومت  برای  گذشته،  ماه  پنج  و  سال  چهار 

چالش های  با  کردن  نرم  پنجه  و  دست  سو  یک  از  بود.  دشواری 

اجندای توسعه  دیگر روی دست گرفنت  از سوی  و  امنیتی تحمیلی 

دشواری  این  منایانگر  عامه،  رفاه  راستای  در  تحول  ایجاد  خاطر  به 

مشکالت  منفی  تأثیرات  از  توانست  حکومت  وجود،  این  با  است. 

بکاهد، فرصت ها و ظرفیت ها را یکجا منوده و در اوضاع متشنج حاکم، 

زند. تشدید  را در عرصه های گوناگون رقم  پیرشفت های محسوسی 

جنگ و ناامنی به یقین، از حربه های دشمنان مردم افغانستان باهدف 

اما کارنامه  بوده است؛  به موفقیت های بیشرت  از دستیابی  جلوگیری 

حکومت وحدت ملی، به صورت کل، در عرصه های سیاست خارجی، 

توسعه اقتصادی، امنیت، صلح، حاکمیت قانون، اصالحات و توسعه 

می باشد. و متجید  درنگ  قابل  اجتامعی 

وضعیت عمومی افغانستان و پیرامون آن در آغاز حکومت وحدت ملی 

ظرفیت های موجودچالش هافرصت ها

برای تحول چه کردیم؟ 

سید حسن عاملی
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چه مسیری را پیمودیم؟

با مسایل مثبت و منفی برای افغانستان همراه بود.  آغاز حکومت وحدت ملی 

از  باید  امور  برای طی منودن آن رهربی دولت و مسؤولین  مسیر دشواری که 

باریک بینی و فراست مضاعف بهره می گرفتند. خوشبختانه ژرف بینی و ارشاف بر 

پهنای مسایل روز سبب شد که حکومت بتواند فرصت ها، چالش ها و ظرفیت های 

موجود را شناسایی منوده و برای ایجاد تحول قدم های عملی را بردارد.

وضعیت عمومی افغانستان و پیرامون آن، در آغاز 
حکومت وحدت ملی

تحوالت پی هم سیاسی و امنیتی در دهه های اخیر، سبب شد که کشور از ثبات 

فاصله بسیاری بگیرد و به عنوان یک محل منزوی که بتوان از آن جا علیه نظم 

نیروهای  تروریزم،  جهانی  تهدیدهای  از  پس  کند.  تبارز  برخاست،  بین املللی 

ائتالف بین املللی در پی صدور قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد در سال 

نیروها ۱۳ سال به درازا  افغانستان شدند. مأموریت جنگی این  2۰۰۱)م( وارد 

کشید و با درک اینکه تنها مبارزه نظامی منی تواند تضمینی برای جلوگیری از 

تکرار تهدیدها باشد، در بخش بهبود اقتصادی و معیشتی مردم و شکل گیری 

نظام سیاسی در افغانستان همکاری های گسرتده و پرهزینه ای صورت گرفت. 

افغانستان،  بین املللی  نو  رشکای  و  همکاران  ملکی  و  نظامی  حضور  سایه  در 

ده ها میلیارد دالر به کشور رسازیر شد تا زیربناهای نظام دولتداری شکل گیرد و 

افغانستان با خروج از انزوا بتواند به تسلط و حاکمیت بر قلمرو خویش دست یابد.

افغان ها  از سوی  مدرن  به شکل  افغانستان  اسالمی  جمهوری  اساسی  قانون 

تدوین و تصویب شد؛ ساختارهای اداری متناسب با اوضاع افغانستان نو شدند؛ 

آموزش جان دوباره گرفت؛ آزادی بیان تضمین گردید؛ طرح های توسعوی دوباره 

روی میزها قرار گرفتند؛ مردم افغانستان انتخابات رسارسی را تجربه کردند؛ و 

شورای ملی شکل گرفت.

در عین حال، حفره های بسیاری برای ریشه دوانیدن جنبه های متنوعی از فساد 

باقی ماند و استفاده نادرست از فرصت های به میان آمده، توقع رشکای بین املللی 

کنفرانس  رو،  این  از  برد.  بین  از  به خوداتکایی  افغانستان  زمینه رسیدن  در  را 

توکیو۱ سال های 2۰۱۵ ـ 22۰24 را به عنوان »دهه تحول«۳ برای افغانستان در 

۱  کنفرانس بین املللی توکیو در مورد افغانستان، ۱8 رسطان ۱39۱ مطابق 8 جوالی 20۱2 میالدی
2  ۱394 ـ ۱403 هجری خورشیدی
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نظر گرفت و افغانستان متعهد به مبارزه با فساد و انجام اصالحات در راستای 

از کنفرانس  افغانستان پس  تعهدات، وضعیت  این  با وجود  خودکفایی گردید. 

توکیو، رو به بهبودی نرفت و سیر نزولی در بیشرت عرصه ها الی سال ۱۳۹۳ ادامه 

یافت؛ به گونه ای که فقر از ۳6 درصد به ۳۹ درصد و بیکاری از 2۵ درصد به ۳۹ 

درصد افزایش یافته و رسمایه گذاری خصوصی در سال ۱۳۹4 نسبت به ۱۳۹۱ 

کاهش ۵۰ درصدی داشته است.۱ این وضعیت باعث یأس رشکای بین املللی، از 

تحرک افتادن سکتور خصوصی، افزایش مهاجرت ها، رکود اقتصادی و در یک 

کالم گرم شدن فضای گامنه زنی ها درباره سقوط افغانستان در منجالب ناکامی 

شد. در جانب دیگر صحنه، تروریستان و حامیان آنان، به تجدید قوا پرداخته و بر 

چالش های امنیتی افزودند.

مسؤولیت های  گرفنت  عهده  به  حال  در  افغانستان  تحوالت،  این  با  همزمان 

امنیتی به شکل کامل بود و برای مشخص شدن چارچوب همکاری دوجانبه بین 

نیروهای بین املللی و دولت جمهوری اسالمی افغانستان پس از ختم مأموریت 

جنگی قوای خارجی، مذاکرات به شدت جریان یافت، که در مرحله اول منتج به 

امضای موافقت نامه همکاری های درازمدت اسرتاتیژیک میان دولت جمهوری 

اسالمی افغانستان و ایاالت متحده امریکا در ۱۳ ثور ۱۳۹۱ )2 می 2۰۱2( شد. 

البته توافقات روی امضای موافقت نامه های امنیتی به درازا کشید.

در اوضاعی که اشاره شد، سومین دوره انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۹۳ 

به اوضاع بحرانی موجود در  با توجه  و  برگزار گردید  در دو دور )حمل و جوزا( 

کشور، »حکومت وحدت ملی« شکل گرفت، که با تحلیف رئیس جمهور محمد 

به  که  ملی  کار منود. حکومت وحدت  به  آغاز  میزان ۱۳۹۳  در ۷  غنی  ارشف 

زعم رئیس جمهور غنی، نشان دهنده روحیه همدیگرپذیری و تسامح افغان ها بود، 

زمانی اقتدار سیاسی را به دست گرفت که ناظرین و تحلیل گران سیاسی، امیدی 

برای پیشربد امور از سوی آن تصور منی کردند؛ چراکه تنش های نسبی ایاالت 

متحده امریکا به عنوان هم پیامن افغانستان و نیز همسایه ها در سال های پسین 

از یک سو، و وضعیت نابسامان اداری افغانستان از سوی دیگر، ایجاد چنین 

حکومتی را به هیچ عنوان متناسب اوضاع منی دید.

ابهام از سوی  باور و در عین حال  از منظر سیاسی افغانستان در فضای عدم 

رشکای جهانی به رس می برد، طوری که به نظر می رسید در حال فرورفنت بیشرت 

۱   افغانستان؛ اجندا برای رشد فراگیر اقتصادی، بانک جهانی، 4 اکتوبر 20۱7



17

چه مسیری را پیمودیم؟

در انزوا است. روند کُند اصالحات، گسرتش روزافزون فساد اداری، فضای بد 

اوج  به  به عدالت،  از هم پاشیدگی سیاسی، دسرتسی محدود مردم  و  رقابت ها 

تقابل،  با  توأم  یکدیگر  امور  در  سه گانه  قوای  مداخله  زمین،  غصب  رسیدن 

گسرتدگی اقتصاد جرمی و مافیایی شدن بسرتهای توسعوی، عوامل عمده این 

بود. بی باوری 

از منظر اقتصادی، افغانستان نتوانسته بود که تولیدات داخلی را رونق بخشد و 

میزان صادرات تنها به 4۰۰ میلیون دالر می رسید؛ سهم عواید در بودجه ملی 

بودجه وجود داشت؛ و پروژه های  بود؛ صدها میلیون دالر کرس  بسیار کمرنگ 

زیربنایی با هزینه های گزاف، بسیار کند به پیش می  رفت.

از  تلفات ملکی  تا 2۰۱4  بین سال های 2۰۱2  باید گفت که  امنیتی،  از منظر 

6۰2۵ تن به 6۷۹۱ تن افزایش یافت.۱ از عوامل اصلی گسرتش ناامنی، ناتوانی 

حکومت در دسرتسی به مناطق دورافتاده و وابستگی آن به نیروهای خارجی در 

انجام عملیات های نظامی بوده است. همچنین ضعف روحیه رسبازان، عدم رشد 

امنیتی و  نیروهای  به  بر قراردادهای مربوط  نیروها و فساد حاکم  الزم ظرفیت 

دفاعی مشهود بود. سیر صعودی چالش های امنیتی از سال ۱۳8۱ تا ۱۳۹۳، 

سبب رشد تولید مواد مخدر طی سالیان متامدی نیز شده بود.

از منظر اجتامعی، به شکل روزافزون مردم بیشرتی به فقر دچار می شدند. فقر 

از سال 2۰۰8 تا 2۰۱4 با افزایش سه درصدی به ۳۹ درصد رسید.2 در همین 

حال برنامه های مبارزه با خشونت علیه زنان مؤثریت ملموسی نداشته و اصطالح 

خیالی بودن دامنگیر رشد کّمی در عرصه های معارف شد. همچنین فشارها و تنگ 

شدن عرصه، سبب روی آوردن دوباره مردم، به ویژه جوانان، به مهاجرت گردید.با 

توجه به آنچه گفته شد، دولت نو در هر عرصه با پرسش های متعدد و خواسته های 

بی شامر از سوی مردم و جامعه جهانی مواجه بود.

در واقع حکومت وحدت ملی مسؤولیت را در بسرت سه بحران امنیتی، اقتصادی 

و سیاسی به عهده گرفت؛ که هر یک چالش عمده ای فراروی بقای افغانستان 

بود. »نخست، چالش امنیتی که با پیش بینی خروج قریب الوقوع جامعه بین املللی 

از کشور، گروه های طالبان و همراهان آنان حمالت بی پیشینه  و خونینی را علیه 

تعقیب خروج  به  که  اقتصادی  دوم، سقوط  راه اندازی کردند.  مردم  و  حکومت 

۱  افغانستان؛ اجندا برای رشد فراگیر اقتصادی، بانک جهانی، 4 اکتوبر 20۱7
2  هامن
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نیروهای بین املللی صورت گرفت، پیامدهای برشی بسیار سنگینی داشت. رشد 

از ۱۰ درصد به 2- درصد سقوط کرد که معنای آن تنها یک خط رسخ رنگ روی  

زنان  نان آورشان  که  خانواده هایی  واقع  در  بلکه  نیست  ساالنه  بودجه  گزارش 

بقای  که  سیاسی  چالش  سوم،  رفت.  خواهند  فرو  عمیق تری  فقر  در  هستند، 
حکومت وحدت ملی با تردید بسیار مواجه بود.«۱

دشوار  آزمون  اقتصادی،  و  امنیتی  سیاسی،  انتقال  سه  با  حکومت   رویارویی 

گرو  در  حکومت  مؤثر  عملکرد  بی گامن  رو،  این  از  بود.  گذاشته  آن  مقابل  را 

درک کامل از »فرصت ها« و »چالش ها« قرار داشت تا بتواند با بهره گیری از 

»ظرفیت های موجود« باور و امید را در دل مردم بیافریند و با عمل در راستای 

متبارز سازد. را در منطقه و جهان  افغانستان  از  »تحول« چهره جدیدی 

فرصت ها

رئیس جمهور در سخرنانی تحلیف خویش اقتصاد، امنیت و قوای برشی را اضالع 

مثلث ثبات افغانستان عنوان کرد که با تحکیم آن می توان برای رفاه جامعه گام 

برداشت. فرصت های بی شامر در سه عرصه یادشده در زمان عهده داری حکومت 

وحدت ملی، به پیامنه حکومت پیشین نبود و رهربان حکومت باید فرصت های نو 

را نیز جست وجو می کردند. فرصت های عمده موجود را می توان در دو بعد داخلی 

و خارجی برشمرد.

الف ـ بعد داخلی

وهله  در  پسین،  سال های  در  افغانستان  حرکت  چگونگی  و  مسیر  به  توجه  با 

شد. یادآور  داخلی  بعد  در  را  فرصت  شش  می توان  نخست 

قانون اساسی به عنوان وثیقه ملی، وسیله ای برای ایجاد وحدت ملی است تا 

رسلوحه متام اقدامات و اجراءات قرار گیرد.

نظام مبتنی بر مردم ساالری، حکومت را ساختاری برای ارائه خدمات به مردم 

تعریف کرده که متثیل کننده »اقتدار سیاسی« کشور است. مردم ساالر بودن نظام 

موجب ایجاد چارچوب های مشخص برای نحوه پیوسنت گروه ها و افراد متخاصم 

به جامعه و مشارکت آنان در عرصه سیاست می شود.

۱  رئیس جمهور محمد ارشف غنی، نشست هیئت عالی رتبه )سام(، ۱3 میزان ۱396



19

چه مسیری را پیمودیم؟

اراده مردم به ختم بحران ها باعث حضور پرشور آنان در انتخابات و روندهای 

دموکراتیک شده و قاطعیت شان را برای جلوگیری از بازگشت به گذشته نشان داده 

است. خوش بینی نسبی مردم و فضای مناسب برای حامیت مردمی از برنامه های 

حکومت، متضمن رسیدن به کامیابی و همچنین تحقق آرزوهای آنان است.

را  کشور  یک  تحرک  مثلث  اضالع  مردم،  و  دولت  کنار  در  سکتور خصوصی 

تکمیل می کند.۱ رشد نسبی سکتور خصوصی در سال های اخیر به عنوان یک 

است. امیدوارکننده  کشور  تحرک  بازوی 

آزادی بیان و باورهای شکل یافته بر مبنای آن در جامعه، این فرصت را برای 

حکومت فراهم منوده که خود و دیگران را در آزمون پاسخگویی به ملت قرار داده 

و به عنوان یک قوه محرکه خودی از آن استفاده کند.

تغییرپذیری نسل جوان که درصدی عمده جمعیت افغانستان را تشکیل می دهد، 

به عنوان یک پل وصل بین نسل گذشته و آینده، یک فرصت بی نظیر می باشد.

ب ـ بعد خارجی

افغانستان در طول تاریخ در نقطه تقاطع جریان های مثبت و منفی بین املللی قرار 

ابعاد  گرفته است؛ از این رو استنباط می شود که مشکالت اساسی افغانستان 

خارجی دارد. حکومت فرصت هایی را که در این برهه از زمان در این بعد می تواند 

داشته باشد، جست وجو منوده و برای استفاده از آنها دست به کار شده است:

مبارزه مشرتک جامعه جهانی علیه تروریزم به عنوان یک تهدید مشرتک، و 

قرارگیری افغانستان در خط مقدم این مبارزه، بر ابعاد اسرتاتیژیک همکاری های 

امنیتی میان افغانستان و جامعه بین املللی افزوده است.

تعهدات غیرامنیتی و ارزشمند جامعه جهانی از اثر مسؤولیت پذیری در قبال 

افغانستان به عنوان رشیک عمده مبارزه با تروریزم جهانی، توسعه اقتصادی و 

گذار افغانستان به یک کشور خودکفا را تسهیل می بخشد.

»آسیا در حال تجربه کردن یک مقطع زمانی باز و نادر در طول تاریخ است تا 

به عنوان یک فرصت مسیر تاریخ را به نفع خود تغییر دهد. این گونه مقاطع زمانی 

نادیده  را  نادر هستند؛ زیرا اغلب، هنگامی که واقع شده اند، رهربان اهمیتش 

۱  از بیانات رئیس جمهور محمد ارشف غنی
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گرفته و از فرصت استفاده نکرده اند. موضوع گیرا در این مقطع زمانی این است 

که می توان ظهور اقتصاد قاره یی آسیا را به وضوح مشاهده کرد. این در حقیقت 
»تحفه جغرافیا« برای این قاره و همچنین افغانستان به عنوان قلب آسیا است.«۱

ریکا2 و پروسه استانبول، ابتکارات موجود با محوریت افغانستان هستند که در 

امتداد تعهدات کشورهای دور و نزدیک برای همکاری ها به خاطر گذار افغانستان 

مدیریت  خاطر  به  را  زمینه  تا  گرفته اند؛  شکل  باثبات،  جامعه  یک  سمت  به 

افغانستان روی پیشربد برنامه های توسعوی، به ویژه در سطح منطقه، فراهم کند.

نشست های بین املللی مانند کنفرانس امنیتی مونیخ و نشست ساالنه ناتو، به 

خاطر تأکید بر ماهیت تهدید مشرتک تروریزم برای همه جامعه جهانی و نظم 

بین املللی یک فرصت برای افغانستان هستند.

کمبود حلقه همگرا در اقتصاد منطقه یی که افغانستان در قلب آن قرار گرفته، 

احساس می  شود. در حالی که منابع غنی گاز و انرژی منطقه در یک انفصال با 

مارکیت ها و بنادر منطقه قرار دارد، کشور ما فرصت خوب نقش آفرینی را برای این 

حلقه همگرا دارد.

چالش ها

با وجود فرصت های داخلی و خارجی موجود فراراه حکومت، چالش های عمده ای 

عرض اندام می منودند که بر پیچ و خم مسیر افزوده و تصمیم گیری ها را مجاب 

به انعطاف پذیری های بیشرت می کرد. چالش ها نیز در دو بعد درونی و بیرونی قابل 

برشمردن است.

الف ـ چالش های درونی

به صورت عمده می توان چالش های درونی افغانستان که حکومت با آن دچار بود 

را در موارد زیر به اختصار بیان کرد:

ناامنی، عمده ترین چالش فراروی حکومت و تطبیق برنامه های آن بوده است. 

این چالش ایجاد تعامل دوطرفه بین مردم و حکومت و جلب رسمایه گذاری های 

داخلی و خارجی را متأثر کرده است.

۱   سخرنانی رئیس جمهور غنی در کنفرانس بین املللی تاشکند، 7 حمل ۱397
Regional Economic Cooperation Conference for Afghanistan (RECCA( 2
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همزمانی سه انتقال سیاسی، امنیتی و اقتصادی در حالی بود که تنش های 

سیاسی در اوج خود قرار داشت، مأموریت نظامی نیروهای بین املللی خامته یافت 

و اقتصاد افغانستان باید چرخش اتکا به خود را نشان می داد.

و  نظام  تعامالت درون  از حکومت وحدت ملی،  افغان ها  عدم تجربه قبلی 

همچنین دید بیرونی به آن را با سؤاالت مواجه ساخته بود.

گسرتدگی فساد ریشه یی در متام سطوح دولت، سبب افت مؤثریت عملکرد 

آن به صورت عموم و حکومت به شکل خاص شده و ارائه خدمات به مردم و 

مناسبات بین املللی را با چالش های فرعی دیگری مواجه کرده بود.

گسرتدگی اقتصاد جرمی از اثر محدودیت در کنرتول حکومت در بعضی ساحات 

جغرافیایی و کاری، سبب شده بود که بخش عظیمی از اقتصاد غیررسمی )طبق 

گزارش های بانک جهانی ۹۰ درصد در سال 2۰۰4( را احتوا کند.

اقتصاد مرصفی که پیامد ترمیم نشدن زیربناهای توسعه اقتصادی تخریب شده 

از اثر جنگ بود، سبب نوسانات در ارزش واحد پول افغانی، افزایش تورم، رکود 

اقتصادی و محدودشدن حکومت در برنامه ریزی های مالی و اقتصادی می شد.

ضعیف بودن سیستم مالی حکومت که عامل آن تطبیق نشدن اصالحات الزم 

در بودجه سازی، وابستگی بودجه به مبالغ غیراختیاری، جمع آوری پرسش برانگیز 

عواید ملی و کرسی صدها میلیون دالری بودجه، بود.

رقم درشت شهروندان زیر خط فقر، بسرت جامعه را دچار ناامیدی و هراس 

افکار عامه علیه  برای جهت دادن  را  بود. همچنین فضا  تغییر منوده  از  مردم 

بود. حکومت مساعد ساخته 

رکود اقتصادی هنگام عهده داری امور از سوی حکومت وحدت ملی، در کشور 

حاکم بوده است که مسبب اصلی آن رشد اقتصادی غیرواقعی و گره خوردگی آن 

به کمک های خارجی بوده است.

فضای افکار عامه منفی به شکل خاص نزد مردم افغانستان و به شکل عام در 

اذهان جهانی، ابهام و بی باوری در مورد حکومت را به وجود آورده بود.

خأل معلوماتی در عرصه های گوناگون از جمله منابع و دارایی های عامه وجود 

داشته است که برنامه ریزی و تطبیق آن را با چالش های عمده دیگر و افزایش 
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هزینه مواجه می سازد.

ضعف تخصص نیروی برشی در اداره های ملکی فراگیر بوده و شصت درصد 
کارمندان تنها از سویه تحصیلی صنف دوازده برخوردار بوده اند.۱

و  امنیتی  نامساعد  فضای  نتیجه ی  در  غیرقانونی  مهاجرت  و  بیجاشدگی 

و  دوری  که  بود  کرده  ایجاد  افغانی  جامعه  بین  در  گسست  یک  اقتصادی 

ازهم گسیختگی افغان ها به عنوان یک نیروی واحد برای ایجاد تغییر را به میان 

است. آورده 

در  متنوع  ارزش های  و  معیارها  از  متأثر  اجتامعی  و  سیاسی  شکاف های 

افغانستان، یک مانع عمده بر رس راه تصمیم گیری و طرح و تطبیق برنامه های 

است. آنها  پیرشفت  بودن  بطی  و سبب  ملی 

ناهمگونی بافت های اجتامعی در شهر و قریه، مرکز و نقاط دورافتاده، رشد 

اجتامعی برابر و همسان را مختل کرده است.

خشکسالی و سیالب های پی هم  زراعت را به عنوان یکی از عرصه های مهم 

اقتصاد کشور متأثر ساخته است.

ب ـ چالش های بیرونی

چالش هایی که جامعه افغانی را از بیرون متأثر ساخته است، به صورت عمده در 

موارد زیر می تواند خالصه شود:

جنگ های نیابتی و تحمیلی زمینه فعالیت بیش از 2۰ گروه تروریستی را در 

سبب  مخالفان  از  بیرون مرزی  حامیت های  است.  کرده  فراهم  طالبان  کنار 

طرح پالن های سقوط کندز، غزنی و فراه در مقاطعی از زمان شد و تهدیدهای 

جدیدی مانند داعش ظهور کرد.

در  ناکامی شان  از  پس  جنگ افروزان  سوی  از  شهرها  در  ناامنی  تشدید 

جبهات جنگ روی دست گرفته شد تا مواجهه و تقابل شهروندان با حکومت 

بخشد. تشدید  را 

خروج بیش از یکصد هزار نیروی خارجی، نه تنها مسؤولیت نیروهای افغان را 

۱  گزارش کمیسیون اصالحات اداری و خدمات ملکی، ۱397
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چند برابر ساخت که اثرات خود را روی بسرتهای معیشتی بسیاری از مردم که به 

مصارف حضور آنها گره خورده به وجود آورد.

رسدی روابط با هم پیامنان به ویژه ایاالت متحده امریکا، به خاطر خودکفا 

نبودن افغانستان، تطبیق برنامه ها و پیشربد امور را با مشکالت مواجه ساخته بود.

تلفات و هزینه های مادی نیروهای افغان، پس از عهده داری مسؤولیت های 

امنیتی از سوی نیروهای امنیتی و دفاعی افزایش داشته است.

موج مهاجرت جهانی به علت متشنج شدن اوضاع در برخی کشورها از جمله 

سوریه و عراق، بحران را در مدیریت مهاجرت ایجاد کرد که بر شامر مهاجرت 

قابل  تأثیر  نیز  توسعه یافته  جوامع  به  همسایه  کشورهای  و  داخل  از  افغان ها 

داشت. مالحظه 

ظرفیت های موجود

برای استفاده از فرصت ها و مواجهه با چالش ها چه ظرفیت هایی را جامعه افغانی 

در بطن خود دارد؟ این یک سؤال عمده نزد رهربان حکومت و مسؤولین بوده 

است. به صورت عموم می توان این ظرفیت ها را در چهار بخش تقسیم منود.

الف ـ فرهنگ مردم

باورهای دینی مردم تسلط و اهمیت خاص در تصامیم آنان در طول تاریخ داشته 

بر جامعه و جایگاه علام در کشور  است؛ به گونه ای که روحیه اسالمی حاکم 

موجب مشارکت بی مانند افغان ها در ساخت مساجد، بیش از هر حرکت دیگر 

اجتامعی، بوده است.

تشبث پیشگی بخش عمده ای از فرهنگ افغان ها از گذشته های دور بوده است. 

عبور جاده ابریشم از این رسزمین و متثیل این فرهنگ در فرآیند تاریخ از سوی 

افغان ها، دال بر این مدعاست.

دوره  از  پس  که  این  وجود  با  دموکراتیک  و  مدنی  جامعه  نوین  ارزش های 

طالبان، در افغانستان عمر کوتاهی داشته است، اما بخش عمده ای از جامعه 

گردیده اند. ارزش ها  این  پاسداران  به  تبدیل  افغانی 
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ب ـ قوای امنیتی و دفاعی

اردوی ملی، پولیس ملی و امنیت ملی، ۳۵2 هزار قوای رضاکار و متعهد به وطن 

را شکل داده است که ضامن حفظ متامیت ارضی و استقالل کشور می باشند.

روحیه فداکاری نیروهای امنیتی و دفاعی که سبب پاسداری از متامیت ارضی، 

حاکمیت ملی و حراست از افغانستان شده است.

پ ـ رسمایه های انسانی

و  جمعیت شناسی  لحاظ  از  افغانستان  چهره  در  را  عمده  تغییر  جوان  نسل 

دیموگرافیک به وجود آورده است. بیش از 6۰ درصد نفوس زیر سن 2۵ سال، 

ما  ملی  امنیت  و  اقتصاد  توسعه  برای  اسرتاتیژیک  اهمیِت  دارای  موضوعی 

می گردد.  تلقی 

زنان افغان درک متفاوت و ظرفیت های خاص نسبت به مردان دارند که سبب آن 

شده تا بتوانند امروز از خود منایندگی کنند.

مهاجرین با کتله بیش از ۵ میلیون که پیوندهای عمیق معنوی و اجتامعی با 

کشور و هموطنان خویش دارند، از فرصت های محل اقامت خویش بهره برده و 

تبدیل به رسمایه های مادی و معنوی خوبی برای کشور شده اند.

ت ـ منابع طبیعی و جغرافیایی

افغانستان  از  دارد؛  در خود  را   افغانستان، سه حقیقت  »موقعیت جغرافیایی 

و آسیای میانه می توان به متام متدن های بزرگ در رسزمین اوراسیا دسرتسی 

یافت؛ افغانستان برای آسیای میانه دروازه خشکه به سوی شبه قاره هند محسوب 

شده است؛ و ما یک متدن برای نقطه وصل و چهارراهی برای آسیا بوده ایم که 
در آن مفکوره ها، اشخاص و کاالها آزادانه جریان یافته و در تعامل هستند.«۱

پاک  انرژی  بزرگ  منبع  زیبا،  طبیعت  شکل دهی  کنار  در  افغانستان  آب های 

بوده و سبب رشد زراعت و زیر کشت رفنت صدها هزار هکتار زمین خواهد شد. 

همچنین آب های افغانستان جایگاه کشور را در مناسبات با کشورهای منطقه ارتقا 

خواهد بخشید.

۱  سخرنانی رئیس جمهور محمد ارشف غنی، پروسه کابل دوم، 9 حوت ۱396
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معادن افغانستان، همواره با ارقام نجومی درباره ارزش فلزات و سنگ های نادر 

افغانستان همراه بوده است که برنامه ریزی دقیق به خاطر بهره مندی نسل های 

متامدی از آن، رضورت است.

منابع انرژی افغانستان بر پایه برآوردهای اولیه، ظرفیت تولید ۳۱6 هزار میگاوات 
برق را دارد.۱

زراعت و محصوالت آن از بنیان های اقتصاد ملی و خانواده افغان ها است؛ 

تنها از ۵ تا 8 قلم مواد زراعتی افغانستان، می توان تا 4 میلیارد دالر در سال 
داشت.2 صادرات 

برای تحول چه کردیم؟

مردم و جامعه جهانی روی کار آمدن حکومت وحدت ملی را به عنوان یک نقطه 

عطف برای ایجاد تغییر می پنداشتند؛ اما تحلیل غالب روی این تغییر، توقف 

حرکت به سمت جلو و بربادی افغانستان بود. در فضای ناباوری داخلی و خارجی 

متأثر از چالش های موجود، اما تحلیل حکومت این نبود و بر استفاده از فرصت ها 

و ظرفیت های موجود به خاطر غالب شدن بر چالش ها و اوضاع تأکید داشت.

میراث برجای مانده از نظام های دور و نزدیک گذشته، یک راهنام برای دیدگاه 

آینده قرار گرفت. طوری که حکومت ضمن باور به مؤثریت کمک های مالی و 

تخنیکی و قدردانی از سخاوت جامعه جهانی، می داند این کمک ها دایمی نبوده 

و افغانستان باید به سمت خوداتکایی حرکت مناید. از این رو، حکومت حداقل 

در ۹ بخش آتی به خاطر تحرک افغانستان برای ایجاد تحول پویا و مستمر گام 

برداشته است.

الف ـ ارائه یک تعریف جدید از افغانستان در دهه تحول

تعریفی را که حکومت وحدت ملی از افغانستان ارائه کرد، کشوری برخوردار از 

به خاطر  افغانستان  بود. »مردم  در عمل  قاطعیت  و  اراده سیاسی  با  حکومتی 

سهم گیری در ایجاد نظم جهانی، بهای سنگینی پرداخته اند و یک صفحه جدید 

نه، بلکه یک دفرت جدید را می گشایند که هامنا همکاری، تفاهم و سهم گیری 

است.«۳ سهم فعال افغانستان در نظام بین امللل به عنوان یک کشور مستقل با 

۱  سخرنانی رئیس جمهور محمد ارشف غنی، بیست و یکمین کنفرانس بین املللی تغییر اقلیم، پاریس، 9 قوس ۱394
2  سخرنانی رئیس جمهور محمد ارشف غنی، سومین کنفرانس ملی شارواالن، 9  میزان  ۱397

3  سخرنانی رئیس جمهور محمد ارشف غنی، پنجاه و یکمین کنفرانس امنیتی مونیخ، ۱9 دلو ۱393
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هدف خروج از انزوا روی دست گرفته شد که با طرح ۵ حلقه سیاست خارجی و 

نظام مندسازی ادامه حضور نیروهای بین املللی، در عمل مشاهده گردید. بی خطر 

منافع  برای  رعایت حسن همجواری، محلی  و جهان،  برای همسایگان  بودن 

مشرتک و اتصال، و میدان فرصت و نه رقابت از مؤکدات حکومت وحدت ملی 

در رویارویی با جامعه جهانی بوده؛ که نشان داده است افغانستان دارای دیدگاه 

و اراده برای استفاده از ظرفیت ها و منابع خود در ایفای نقش جهانی اش است.

افغانستان در عرصه اقتصاد، سیاست حرکت به سمت خودکفایی را اختیار منود؛ 

۹ درصد رشد اقتصادی، 8 میلیارد عواید ملی، و تغییر مثبت بیالنس تجارت، 

عمده ترین مقصدها برای افغانستان تعریف شده است.۱ این مقاصد دست نیافتنی 

درصد   ۳۳ از  بیش  افغانستان  عواید  رشایط،  سخت ترین  در  چنان که  نیستند، 
یافت.2 افزایش 

افغانستان امروز، در نیمه دهه تحول با خود الگوهای در حال ظهوری را دارد. 

ارزش های قانون اساسی؛ اراده مردم؛ تغییر نسلی بی پیشینه؛ تدوین و انفاذ حدود 

4۰۰ سند تقنینی؛ محیط بهرت رسمایه گذاری خصوصی؛ بهبود قضا؛ اصالحات 

عواید  افزایش  رشکا؛  و  هم پیامنان  اعتامد  تجدید  دفاعی؛  و  امنیتی  نیروهای 

داخلی؛ مبارزه جدی با فساد؛ بهبود خدمات رسانی؛ اصالحات خدمات ملکی؛ 

بهبود حقوق و مشارکت زنان؛ و توسعه برق رسانی بخشی از این الگوها هستند.

ب ـ خلق چشم انداز برای افغانستاِن پس از دهه تحول

چشم انداز افغانستان برای پس از دهه تحول با ایفای نقش آن در بهبود پیوستگی 

انرژی، تکنالوژی و ترانزیت  منطقه یی رقم خورده است؛ به گونه ای که دهلیز 

منطقه خواهد بود. افغانستان در عین حال به سمت اقتصاد تولیدی، پویا و استوار 

برمی دارد.  گام  ملی شود،  اقتدار  تحکیم  و  مردم  رفاه  به  منتج  که  بر صادرات 

»نخستین رکن اسرتاتیژی اقتصادی افغانستان، افزایش بهره وری ملی با مترکز 

به طور  و  اتصال منطقه یی  زیربنا،  بر رسمایه گذاری  در عرصه زراعت، معدن، 

باید  افغانستان  این است که  بیانگر  انسانی می باشد. رکن دوم  اخص رسمایه 

بازارها را ایجاد منوده و توسعه دهد تا به موجب آن زمینه رقابت منصفانه بین 

رشکت ها و اشتغال زایی مساعد گردد و زنجیره های ارزش، زمینه دسرتسی بهرت 

به رسمایه و دانش مورد نیاز جهت دستیابی به فرصت ها در بازارهای جدید را 

۱  سخرنانی رئیس جمهور محمد ارشف غنی، 8 ثور ۱397
2  گزارش وزارت مالیه جمهوری اسالمی افغانستان
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این مطلب است که مترکز  بیانگر  نهایت رکن سوم  در  فراهم مناید.  ما  برای 

دولت بر توسعه باید سبب ایجاد مشارکت بین دولت و بخش خصوصی گردد تا 

زمینه را برای رشد و مشارکت با همسایه های دور و نزدیک ما در راستای افزایش 
همکاری های منطقه یی جهت دستیابی به صلح، رفاه و توسعه، فراهم سازد.«۱

افغان ها در حکومت وحدت ملی با تأکید عمده روی خودکفایی و خوداتکایی در 

برنامه های ملی ثابت ساختند که مالک مشکالت خود هستند و رهربی را به خاطر 

دستیابی به راه  حل  مشکالت به عهده گرفته اند. در واقع »حاکمیت قانون، توقف 

فساد، افزودن به عواید، مشکالت ما هستند، نه رشکای بین املللی«.2 رئیس جمهور 

در این باره می گوید: »اصالحات تنها از خاطر این نیست که کمک خارجی بهرت 

شود؛ اتکا بر خود اصل فلسفه اقتصادی و حکومتداری ما را تشکیل می دهد.« 

است؛  بوده  مؤثر  زمینه  این  در  ملی  وحدت  حکومت  تالش های  خوشبختانه 

چنان که اعالمیه مشرتک کنفرانس جنیوا۳ مشعر است که »گام های ملموسی 

به سوی خودکفایی برداشته شده است.«4 طبق برنامه ریزی های حکومت، عواید 

افغانستان پیش از ختم دهه تحول باید به 8 میلیارد دالر برسد. همچنین فصل 

نامتام دوره امانی تا ختم دوره تحول تکمیل خواهد شد. افغانستان قصد دارد 

که سه صدمین سال تشکیل از دوره احمدشاه بابا، ۱426 خورشیدی، را در حالی 

تجلیل کند که به »رفاه« واقعی مردم خویش دست یافته است.

پـ  ایجاد اجامع روی توجه به افغانستان و تداوم همکاری ها

در حالی که افغانستان پس از سیزده سال همکاری جامعه جهانی در حال رفنت 

به انزوا بود، خروج از این وضعیت اقدامات عملی و جدی را می طلبید. تعامالت 

با همکاران بین املللی و تأکید بر این که افغانستان و جامعه جهانی در مبارزه علیه 

تهدید جهانی تروریزم »رشیک« یکدیگر هستند، به سطح بلندی گسرتش یافت.

وارسا،  لندن،  بین املللی  نشست های  در  جامع  برنامه های  ارائه  و  قوی  حضور 

بروکسل و جنیوا؛ استفاده مؤثر از ابتکارات منطقه یی ریکا و قلب آسیا و در عین 

حال راه اندازی پروسه کابل؛ بیش از ۷۰ سفر رئیس جمهور و ده ها سفر رئیس 

اجرایی به کشورها؛ تدویر موفقانه نشست های هیئت عالی رتبه )SOM( و بورد 

مشرتک نظارت و انسجام )JCMB(؛ عملکرد مؤثر منایندگی های خارج کشور به 

۱  سخرنانی رئیس جمهور غنی در نشست هیئت عالی رتبه )سام(، کابل، ۱5 سنبله ۱394
2 سخرنانی رئیس جمهور در نشست سام، ۱3 میزان ۱396

3 6 ـ 7 قوس ۱397
4  اعالمیه مشرتک کنفرانس جنیوا، ماده 36
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ویژه در سازمان ملل متحد؛ ترشیک آرا در کنفرانس های بین املللی مهم مانند 

کنفرانس امنیتی مونیخ، سازمان همکاری اسالمی و شانگهای؛ ارائه نظرات و 

دیدگاه های مؤثر در ترتیب اسرتاتیژی جنوب آسیا از سوی ایاالت متحده امریکا؛ 

همه سبب شدند که اجامع عمومی روی توجه به افغانستان و تداوم همکاری ها 

صورت گیرد.

قرار  حامیت  مورد  افغانستان  اولویت  دارای  ملی  برنامه های  تطبیق  همچنین 

گرفت۱ و همگرایی منطقه یی روی افغانستان در عرصه های اقتصاد، سیاست و 

یافت. تحکیم  امنیت 

اروپا،  اتحادیه  با  قبیل »قرارداد دولت سازی«  از  ابتکاری  »برنامه های متویلی 

»مشارکت جدید انکشافی« با حکومت ایاالت متحده، و »برنامه تشویقی جاری 

صندوق امانتی بازسازی افغانستان«)ARTF( نشان دادند که برنامه های حامیتی 

داخل بودجه ملی که به صورت مناسب دیزاین شده، می توانند منجر به آوردن 
اصالحات و رسمایه گذاری ها گردند که به صورت حیاتی مورد نیازند«.2

حکومت در این دوره نه تنها توانست افغانستان را از انزوا خارج کند که حامیان 

تروریستان را نیز از منظر جهانی در تنگنا قرار داد.

ت ـ تغییر فرهنگ حکومتداری

نظام متأثر از جنگ و آشفتگی های اداری، از یک سو سبب ناخشنودی مردم از 

فرهنگ موجود حکومتداری و از سوی دیگر بروز مشکالت برای کارمندان در 

اجراءات اداری شان گردیده است. اصالح فرهنگ حکومتداری در سال های اخیر 

را می توان در دو بخش عمده تقسیم منود:

دین محوری، جوان گرایی، خدمات محور شدن حکومت، شهروندمحوری، 	 

مشوره، آزادی بیان، مشارکت، قدردانی به ویژه از ایثارگران و حسابدهی، 

منوده  سعی  مجّدانه  شکل  به  حکومت  که  هستند  مشرتک  ارزش های 

را  آنها  به  پایبندی  و  تقویت منوده  حکومتداری  فرهنگ  در  را  آنها  است 

دهد. گسرتش 

ایجاد شوراها، طرح و تطبیق برنامه های دارای اولویت، مشارکت بین وزارتی 	 

۱  اعالمیه پایانی نشست بروکسل، ۱3 ـ ۱4 میزان ۱395
2  سخرنانی رئیس جمهور محمد ارشف غنی در نشست سام، ۱3 میزان ۱396
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در دولت، تدوین برنامه های جامع و فعالیت برنامه محور، توسعه متوازن، 

تحکیم روابط وزارت ها و والیات، بودجه تشویقی به شاروالی ها، مکافات 

و مجازات، گشودن دروازه های ارگ به روی مردم، سفرهای مکرر والیتی 

کنفرانس های  تدویر  رئیس جمهور،  به ۷۰ سفر  نزدیک  جمله  از  مقامات 

ملی، عملکرد چندبعدی حکومت )پیشربد برنامه های توسعوی در موجودیت 

بحران های امنیتی(، استفاده از تجارب جهانی در بخش های مختلف مانند 

موافقت نامه   ۱۰۰ مطالعه  و  ترکیه  و  آذربایجان  انکشافی  بودجه  مرصف 

صلح، و مقابله با گروگان گیری سیاسی مردم و چوکی، از جمله رویکردهای 

مدیریتی عمده ای است که در دستور کار حکومت قرار گرفته اند.

ث ـ دولت سازی

اعامل  نهادسازی،  بخش  چهار  در  ملی  وحدت  حکومت  دوره  در  دولت سازی 

است. گرفته  صورت  انسانی  نیروی  و  اسناد،  و  برنامه ها  تدوین  اصالحات، 

نهادسازی از دفرت رئیس جمهور آغاز شد و صالحیت های رئیس جمهور از فرد 

با  دوایر  تنظیم ګردید. همچنین اصالحات ساختاری  ریاست جمهوری  نهاد  به 

ادغام و تفکیک ادارات صورت گرفته است؛ به عنوان منونه می توان به پولیس 

ملی اشاره منود که روی متمرکز ساخنت آن به وظیفه اصلی اش در بخش تنفیذ 

قانون عمل شده است. از جانب دیگر روی استقالل عملکرد هر قوه تأکید عمده 

صورت گرفت. عدم مداخله پارملان در امور حکومتی و برعکس، استقالل قضا 

و اعتباربخشی به سیستم عدلی و قضایی کشور، توظیف څارنواالن والیات و 

ولسوالی ها، تأکید روی وظایف شورای ملی به خاطر منایندگی از مردم، نظارت بر 

حکومت و تقنین از این دست می باشد.

اصالحات از طریق مبارزه گسرتده با فساد، اتخاذ پالیسی عدم تحمل در محاکمه 

سطوح باالی متهم به فساد و ایجاد مرکز عدلی و قضایی، بهبود تدارکات ملی، 

اصالحات عدلی و قضایی و برکناری شامری از څارنواالن و قضات، تدوین و 

تطبیق اسرتاتیژی ملی مبارزه با فساد اداری، و توسعه حکومتداری الکرتونیک 

صورت گرفته است. بخش دیگر توجه در اصالحات، استقالل مالی بوده است. 

اصالحات در بودجه سازی، هامهنگ سازی بودجه با اولویت های ملی، گسرتش 

چشمه های عایداتی و بهبود جمع آوری عواید از این اقدامات می باشد.

را تشکیل می دهد.  از دولت سازی  سندهای تقنینی و کاری بخش عمده ای 
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ترسیم  با  همچنین  است.  شده  نافذ  تقنینی  سند  به 4۰۰  نزدیک  دوره  این  در 

اولویت، وظایف کلیدی  برنامه های ملی دارای  و  راه، اسرتاتیژی ها  نقشه های 

گردیده اند. واضح تر  ادارات 

نیروی انسانی حکومت از سه مجرا بیشرتین تغییر را به خود دیده است: تغییر 

نسلی که در پی اتخاذ سیاست جوان گرایی و نیز اصالح و تحرک در استخدام های 

دولتی حاصل شده؛ تسهیل مشارکت سیاسی و اداری زنان؛ و اتخاذ سیاست 

ملکی سازی بست های غیرنظامی و اجرای تقاعد و ترفیعات. این رویکردها سبب 

شده تا زمینه تخصص گرایی و نیز تنوِع بافتی در ادارات ایجاد شود.

مورد  موضوعات  از  اقتصادی  و  اداری  در عرصه های سیاسی،  زنان  مشارکت 

توجه حکومت بوده است. پالیسی های عمده ای برای راه یابی زنان در سطوح بلند 

حکومتداری روی دست گرفته شده و آنان از امتیازات خاص در استخدام ها و 

فضای کاری مصون تر بهره مند شده اند. برای نقش آفرینی زنان در تقویت اقتصاد 

از  بی سابقه  به شکل  زنان،  توامنندسازی  برای  ایجاد فرصت ها  جامعه، ضمن 

متشبثین این قرش حامیت صورت گرفته است. اکنون زنان افغان، از خویش 

منایندگی می کنند.

ج ـ ملت سازی

برابری  و  ملی  اجامع  مظهر  و  داشته  قرار  امور  متام  رأس  در  اساسی  قانون 

شهروندان است. از این رو، در پروسه ملت سازی احرتام به قانون اساسی، عمل 

منودن به آن و تکمیل بدنه آن با دیگر اسناد تقنینی نقش مهمی دارد که حکومت 

وحدت ملی در این راستا سخت کوشیده است.

روی هویت ملی و اساسات ملت سازی، گفتامن ها و سمینارهای متعدد تدویر شده 

و از منایشگاه های فرهنگی در سطوح باالی دولتی پذیرایی صورت گرفته است. 

مصادیق فرهنگی اقلیت ها به عنوان بخشی از داشته های فرهنگی مشرتک و 

جمعی متام طیف های جامعه در نظر گرفته شده است. زبان اوزبیکی بیش از هر 

زمان دیگری مورد توجه قرار گرفته و سمینارهای متعدد علمی درباره مشاهیر و 

مفاخر تاریخی افغانستان که شکل دهنده هویت اسالمی و افغانی مردم می باشد، 

تدویر گردیده است.
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 تکمیل پیکره ملت افغانستان با استقبال از بازگشت باعزت و آبرومندانه مهاجرین 

افغان به کشور از سیاست های عمده حکومت وحدت ملی می باشد.

چ ـ بازارسازی

»در کشوری که منافع اقتصادی خود را در اقتصاد رقابتی بازار آزاد تأمین مناید، 

پیش رشط های مشخصی وجود دارد که به خاطر موفقیت، نخست باید به آنها 

رسیدگی شود. رشکت ها نیازمند مقررات واضح و قابل پیش بینی هستند که معرف 

منظم،  و  توامنند  کار  نیروی  نیازمند یک  در عین حال،  بازی می باشد.  اصول 

دسرتسی به منابع مالی به منظور توسعه و گسرتش، و نیز دولتی می باشند که با 

بی طرفی کامل امور قراردادها را انجام دهد.«۱ افغانستان فاقد چنین مارکیتی 

بوده و الزم است که ایجاد شود. ایجاد بازار افغانستان و بازار برای افغانستان 

آن  نتیجه  خوشبختانه  که  است  بوده  حکومت  تالش های  از  عمده ای  بخش 

بازاریابی  ارزش،  ایجاد زنجیره های  جلب رسمایه گذاری های داخلی و خارجی، 

دسرتس،  قابل  بازارهای  تنوع  صادرات،  و  تولیدات  سطح  رشد  محصوالت، 

سهولت های ترانزیت زمینی و هوایی، دسرتسی به بنادر منطقه و در نهایت رونق 

تجارت و کسب وکار بوده است.

ح ـ صلح سازی

موافقت نامه موفقیت آمیز صلح با حزب اسالمی به رهربی گلبدین حکمتیار، تطبیق 

به گفت وگوهای صلح،  آنان  و حارض شدن  افغان  طالبان  با  آتش بس سه روزه 

ظرفیت و اراده سیاسی برای رسیدن به صلح را واضح ساخته است. حکومت از 

طریق رایزنی با بازیگران بین املللی در عرصه صلح و استقبال از همکاری آنان، 

طرح نقشه راه صلح، مرشوعیت زادیی اسالمی از جنگ و فشارهای دیپلوماتیک 

بر حامیان طالبان، در تحقق آرزوی مردم در مورد امنیت و آرامی از طریق صلح، 

موفق عمل منوده است.

حکومت برای تحقق صلح پایدار مبتنی بر عدالت اجتامعی سه مؤلفه بنیادی را 

طرح کرد و در راستای آنها تالش منوده و تا تحقق شان ادامه خواهد داد: »صلح 

با گروه های طالبان: بگذارید رأی جایگزین مرمی شود؛ صلح با پاکستان: نیت، 

اراده و ظرفیت ثابت شود و پاکستان نگاهی به آینده بیندازد، آینده  ای مملو از 

منفعت متقابل و رفاه متقابل؛ شبکه های جرمی فرامرزی: مسؤولیت کشورهایی 

۱  سخرنانی رئیس جمهور غنی در نشست هیئت عالی رتبه )سام(، ۱5 سنبله ۱394
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با  و  شود  مشخص  می جنگند،  و  می آیند  ثالث  کشور  به  شهروندان شان  که 
مسؤولیت های مشرتک به ما کمک کنند.«۱

خ ـ گسرتش مشارکت در ابعاد مختلف

خصوصی،  سکتور  اضالع  با  مثلثی  مشارکت،  مورد  در  حکومت  وسیع  دیدگاه 

شهروندان و جامعه مدنی، و دولت است. با این مفکوره که »قدرت از سهم فعال 

و مشارکت مردم افغانستان رسچشمه می گیرد«2 حکومت میکانیزم ها و روش های 

متفاوتی را برای تأمین مشارکت روی دست گرفته است. تدویر ده ها سمپوزیم، 

جلسات  ـ خصوصی؛  عامه  مشارکت  پالیسی  پیشربد  ملی؛  سمینار  و  کنفرانس 

مشورتی؛ و فراهم سازی زمینه مشارکت در تصمیم گیری ها از طریق شوراهای 

عالی از روش هایی اند که تضمین مشارکت سکتور خصوصی، شهروندان، جامعه 

مدنی و اقشار گوناگون جامعه از جمله علام، زنان و جوانان را فراهم کرده است. 

با ایجاد فرصت های مشارکت، اکنون مساجد به عنوان یک نهاد جامعه مدنی 

مؤثر عمل می کند؛ علام از حاشیه تحوالت به منت آورده شده اند؛ نقش احزاب و 

متنفذین در تصامیم ملی تبارز یافته؛ شهروندان در تطبیق برنامه های ملی مانند 

مشارکت  شده اند؛  خود  از  منایندگی  به  قادر  زنان  سهیم اند؛  شهروندی  میثاق 

جوانان بیش از پیش تأمین شده؛ و گزارش های نهادهای جامعه مدنی مورد توجه 

مسؤولین قرار می گیرند.

جدول ۱: 
کنفرانس های ملی و سمینارهای علمی در سطوح عالی طی دوره حکومت وحدت ملی

تاریخ برگزاریعنوانموضوعشامره

امنیت۱
سمینار رسارسی مؤظفین ریاست 

عمومی امنیت ملی
2۱ – 2۳ دلو ۱۳۹۵

امنیت2

کنفرانس مشرتک رهربی ارشد 

ارگان های امنیتی و دفاعی، 

قوماندانان اردوی ملی، پولیس ملی، 

امنیت ملی و قوماندانی حامیت قاطع

۱۱ عقرب ۱۳۹۵

امنیت۳
سمینار علمی - تحقیقی »تهدید 

تروریزم در برابر توریزم«
۱ اسد ۱۳۹6

امنیت4
سمینار مبارزه علیه تروریزم و 

افراط گرایی در منطقه قلب آسیا
۱۱ قوس ۱۳۹4

۱   سخرنانی رئیس جمهور در نشست فوق العاده رسان سازمان همکاری های اسالمی )OIC(، 22 قوس ۱396
2  سخرنانی رئیس جمهور غنی، ۱ حمل ۱397
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حکومتداری۵

نخستین کنفرانس ملی ولسواالن: 

نقشه راه اصالحات اداری برای 

ادارات محلی

۱8 – 2۱ میزان ۱۳۹۷

حکومتداری6
دومین کنفرانس ملی ولسواالن: 

گفتامن ملی حکومتداری محلی
2۰ – 2۱ قوس ۱۳۹۷

۷ سنبله ۱۳۹۵دومین کنفرانس ملی شارواالنحکومتداری۷

۹ – ۱2 میزان ۱۳۹۷سومین کنفرانس ملی شارواالنحکومتداری8

حکومتداری۹

کنفرانس ملی تقویت اطالع رسانی: 

جلب اعتامد مردم؛ تقویت 

اطالع رسانی و ترویج فرهنگ 

حکومتداری خوب

۱۳ – ۱۵ ثور ۱۳۹۵

حکومتداری۱۰
کنفرانس ملی تقویت 

اطالع رسانی در محالت
۱۵ – ۱۷ میزان ۱۳۹6

۱۹ رسطان ۱۳۹۷کنفرانس ملی مشارکت برای ارتقاحکومتداری۱۱

حکومتداری۱2
کنفرانس ملی مشارکت زنان در 

حکومت داری محلی
۱۹ قوس ۱۳۹6

۱ رسطان ۱۳۹6نخستین مناظره »شهروند و ارگ«حکومتداری۱۳

۱۹ اسد ۱۳۹6دومین مناظره »شهروند و ارگ«حکومتداری۱4

۱4 رسطان ۱۳۹۷سومین مناظره »شهروند و ارگ«حکومتداری۱۵

حکومتداری۱6

برنامه مشرتک روند تحکیم وحدت 

ملی جوانان و جریان مشارکت 

نوین افغانستان

۹ دلو ۱۳۹6

زنان۱۷
کنفرانس ملی مبارزه با 

خشونت علیه زنان
۱۵ – ۱۷ ثور ۱۳۹۷

زنان۱8

سومین سمپوزیم رسارسی زنان 

افغانستان: توامنندسازی و نقش زنان 

در جامعه افغانستان

۳۱ ثور – 2 جوزا ۱۳۹۵

زنان۱۹

چهارمین سمپوزیم رسارسی 

زنان افغانستان: زنان افغان 

پیام آوران صلح

2۵ – 2۷ ثور ۱۳۹6

زنان2۰

پنجمین سمپوزیم رسارسی زنان 

افغانستان: شهروند مسؤول، حکومت 

پاسخگو، جامعه سامل

۱۷ – ۱۹ ثور ۱۳۹۷

زنان2۱
کنفرانس ملی توامنندسازی زنان در 

پرتو اهداف انکشاف پایدار افغانستان
۷ – 8 قوس ۱۳۹6

28 – 2۹ عقرب ۱۳۹۷کنفرانس ملی زنان متشبثزنان22

زنان2۳
نخستین کنفرانس ملی توامنندسازی 

زنان در سکتور زراعت
۱۵-۱۳ قوس ۱۳۹۷
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زنان24
دومین کنفرانس ملی توامنندسازی 

زنان در سکتور زراعت
2۱ دلو ۱۳۹6

زنان2۵
برنامه رشد استعدادهای زنان افغان از 

دیدگاه اسالم
۱۷ حوت ۱۳۹4

زنان26
برنامه »رهربی متحول برای زنان در 

مقام های بلند دولتی«
2۹ میزان ۱۳۹۵

۱۷ – ۱8 عقرب ۱۳۹4دومین کنفرانس ملی شهریزیربنا2۷

زیربنا28
سومین کنفرانس ملی شهری: به 

سوی شهرهای مصون و پایدار
۱۷ – ۱8 عقرب ۱۳۹۵

زیربنا2۹
چهارمین کنفرانس ملی شهری: پیش 

به سوی شهرهای پایدار
2۷ عقرب ۱۳۹6

زیربنا۳۰
پنجمین کنفرانس ملی شهری: شهر، 

بسرت توسعه و تکامل
۳ جدی ۱۳۹۷

زیربنا۳۱
چهارمین کنفرانس ملی آب: آب و 

انکشاف پایدار
۱۵ – ۱۷ حوت ۱۳۹۵

زیربنا۳2

کنفرانس ملی زمین: بحث 

روی تعدیالت پیشنهادی قانون 

استمالک زمین

2۳ میزان ۱۳۹4

زیربنا۳۳

کنفرانس هفته انرژی پایدار 

افغانستان: انرژی پایدار، زیربنای 

توسعه پایدار

2۱ ثور ۱۳۹6

زیربنا۳4
کنفرانس ملی آب های 

زیرزمینی افغانستان
۱۷ و ۱8 جوزا ۱۳۹4

24 اسد ۱۳۹4کنفرانس ملی ترانسپورت زمینیزیربنا۳۵

زیربنا۳6
کنفرانس ملی حمل و نقل بین املللی 

)TIR( جاده یی
2۰ ثور ۱۳۹6

24 عقرب ۱۳۹6کنفرانس ملی آب های افغانستانزیربنا۳۷

صلح۳8
کنفرانس ملی جامعه مدنی، جوانان و 

زنان پیرامون صلح
2۷ جدی ۱۳۹6

صلح۳۹

کنفرانس ملی مشورتی صلح با 

بزرگان قومی، جهادی و منایندگان 

شوراهای والیتی

2 حوت ۱۳۹6

صلح4۰
کنفرانس ملی مشورتی جامعه مدنی، 

جوانان و زنان پیرامون صلح
2۷ جدی ۱۳۹6

22 دلو ۱۳۹۷نشست ملی مشورتی صلحصلح4۱

۱۰ دلو ۱۳۹۷کنفرانس ملی جوانان و صلحصلح42

صلح4۳
کنفرانس ملی گفت وگوی مردم 

افغانستان پیرامون صلح
2۵ جدی ۱۳۹۳
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۵ جدی ۱۳۹6نشست ملی مشورتی صلحصلح44

2۷ جدی ۱۳۹6کنفرانس ملی مشورتی صلحصلح4۵

عدالت46

سمینار عالی قضایی سرته محکمه: 

قضا، مظهر حاکمیت قانون و 

تأمین عدالت

22- 2۵ حوت ۱۳۹۵

عدالت4۷
کنفرانس ملی حامیت از مدافعان 

حقوق برش در افغانستان
28 - 2۹ قوس ۱۳۹۵

عدالت48
چهارمین کنفرانس 

رسارسی څارنواالن
۱۰ عقرب ۱۳۹۵

2۱ عقرب ۱۳۹6پنجمین کنفرانس رسارسی څارنواالنعدالت4۹

فرهنگ۵۰
سمینار  بین املللی علمی ـ تحقیقی 

نابغه خوشحال ختک
2۹ قوس ۱۳۹۷

فرهنگ۵۱
سمینار علمی ـ تحقیقی بین املللی 

گرامی داشت از احمدعلی کهزاد
28 عقرب ۱۳۹8

فرهنگ۵2
سمینار بین املللی بزرگداشت از 

کارنامه های شهید محمدموسی شفیق
2۱ جدی ۱۳۹۵

فرهنگ۵۳
سمینار پوهاند داکرت سید 

بهاءالدین مجروح
۱۳ ثور ۱۳۹6

فرهنگ۵4

سمینار بین املللی بزرگداشت از 

شخصیت و کارنامه های علمی 

ابوریحان البیرونی

۱۵ سنبله ۱۳۹۷

فرهنگ۵۵

سمینار علمی گرامی داشت از هشتاد 

و ششمین سالگرد وفات عالمه 

فیض محمد کاتب

2۱ دلو ۱۳۹۵

24 ثور ۱۳۹۷سمینار امام اعظم ابوحنیفهفرهنگ۵6

فرهنگ۵۷
سمپوزیم بین املللی امیر 

علی شیر نوایی
2۳ حمل ۱۳۹۵

فساد۵8
کنفرانس »صدای منرب بر ضد 

فساد اداری«
۷ اسد ۱۳۹۷

فساد۵۹
کنفرانس مشرتک مبارزه با فساد 

اداری در سکتور های دفاعی و امنیتی
۱۷ اسد ۱۳۹6

فساد6۰
کنفرانس ملی علام: اسالم و مبارزه با 

فساد اداری
۱۰ سنبله ۱۳۹4

فساد6۱
جرگه عدالت خواهی و حامیت از 

تحول و اصالحات با اشرتاک جوانان
2۵ عقرب ۱۳۹4

۱۰ – ۱۱ ثور ۱۳۹۷کنفرانس ملی کارفقر62
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فقر6۳

کنفرانس ملی مؤسسات غیردولتی: 

نقش و اهمیت مؤسسات غیردولتی در 

کاهش فقر و انکشاف متوازن

2۰ – 2۱ حوت ۱۳۹6

فقر64
پنجمین کنفرانس ملی مشورتی 

شوراهای انکشافی قریه
۱۰ عقرب ۱۳۹4

فقر6۵
سومین کنفرانس ملی ترویج و 

انکشاف زراعتی
۳ حوت ۱۳۹۳

فقر66
چهارمین کنفرانس ملی ترویج و 

انکشاف زراعتی
۱ حوت ۱۳۹4

فقر6۷
نخستین کنفرانس ملی کوپراتیف های 

زراعتی افغانستان
۱۵ – ۱۷ سنبله ۱۳۹۵

معارف68
دهمین کنفرانس ملی تکنالوژی 

معلوماتی در تحصیالت عالی
26 قوس ۱۳۹۳

معارف6۹

یازدهمین کنفرانس ملی تکنالوژی 

معلوماتی در تحصیالت عالی: 

پیرشفت ها و چالش ها

24 قوس ۱۳۹4

معارف۷۰

دوازدهمین کنفرانس ملی تکنالوژی 

معلوماتی در تحصیالت عالی: امنیت 

سایربی تکنالوژی معلوماتی

2۹ قوس ۱۳۹۵

معارف۷۱

سیزدهمین کنفرانس ملی تکنالوژی 

معلوماتی در تحصیالت عالی: مدرن 

و واحدسازی سیستم های مدیریتی با 

خدمات تکنالوژی

2۷ قوس ۱۳۹6

معارف۷2

چهاردهمین کنفرانس ملی تکنالوژی 

معلوماتی در تحصیالت عالی: پالن 

اسرتاتیژیک تکنالوژی معلوماتی 

برای افغانستان

26 قوس ۱۳۹۷

۵ – 6 جدی ۱۳۹۷نخستین سمپوزیم ملی معارفمعارف۷۳

مهاجرت۷4

سمپوزیم تخصصی مدیریت مهاجرت: 

درس هایی از بهرتین تجارب 

کشورهای جهان

8 دلو ۱۳۹۷
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صلح

حاکمیت قانون، اصالحات و شفافیت

انکشاف اجتامعی 

امنیت

3

4

5

6

2



     

برنامه های سیاست خارجی افغانستان در دوران حکومت وحدت ملی، 

هدفمند، نتیجه گرا و مبتنی بر اصول قانون اساسی افغانستان طرح 

و  اقتصادمحوری  منطقه یی،  همگرایی  رویکرد  است.  شده  تطبیق  و 

نتیجه گرایی در سیاست خارجی حکومت وحدت ملی، منتج به بهبود 

و  جایگاه  و  گردیده  جهان  و  منطقه  همسایه ها،  با  افغانستان  روابط 

پایگاه افغانستان را به ویژه در منطقه تثبیت کرده و تحکیم داده است. 

افغانستان با حضور فعال و صاحب برنامه در نشست های بین املللی و 

منطقه یی توانست حامیت کشورها را از اهدافی که در سیاست خارجی 

خویش دنبال می کند، به دست آورد و توجه جهانی را به امنیت، ثبات و 

رفاه افغانستان معطوف داشته، اجامع منطقه یی و جهانی را روی این 

این زمینه نزد همکاران  آورده و تحرک بیشرتی در  به وجود  موضوع 

بین املللی ایجاد کند.

پی ریزی پایه های سیاست خارجی

جلب حامیت های جهانی از صلح و امنیت افغانستان

اعتباربخشی به افغانستان در جامعه جهانی

ایجاد روابط دوستانه و عمیق با کشورهای اسالمی

تثبیت جایگاه افغانستان به حیث شاهراه ارتباطی منطقه

حامیت های سیاسی و مالی جهانی از افغانستان

شکسنت حرص ترانزیتی ـ تجارتی

تدویر پردستاورد کنفرانس های منطقه یی با محوریت افغانستان 

طرح و راه اندازی پروسه کابل؛ صلح و همکاری های امنیتی

معرفی النه های تروریزم به جهان و ایجاد اجامع جهانی علیه آن

سید ضیا دانش و سید حسن عاملی
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الف ـ پی ریزی پایه های سیاست خارجی

اصول  اساس  بر  ملی  وحدت  حکومت  دوره  در  افغانستان  خارجی  سیاست 

تعریف شده در قانون اساسی افغانستان پی ریزی شد. حکومت پنج حلقه کاری 

را در سیاست خارجی تعریف کرد و چارچوب های همکاری با کشورها را نظام مند 

منود تا بتواند در عمل، استقالل در سیاست خارجی را تحکیم بخشد.

طرح پنج حلقه سیاست خارجی: رئیس جمهور خطوط کاری سیاست خارجی 

را در پنج حلقه تنظیم منوده است. حلقه اول، شش کشور همسایه؛ حلقه دوم، 

جهان اسالم؛ حلقه سوم، امریکای شاملی، اروپا، جاپان، اسرتالیا و کشورهای 

بین املللی  سازمان های  پنجم،  حلقه  آسیا؛  چهارم،  حلقه  آیساف؛  و  ناتو  عضو 

توسعوی، سازمان ملل متحد، رشکت های چندین ملیتی، جامعه مدنی بین امللل 

که  حلقه ها سبب شده  این  ایجاد  می باشند.  غیرحکومتی  سایر سازمان های  و 

و  حلقه ها طرح  این  آینه ی  در  را  کاری خویش  محورهای  دیپلوماسی  دستگاه 

پیگیری منوده، منسجم عمل کند و توسعه روابط با درنظرداشت اولویت ها و به 

صورت هم سنگ در هر پنج حلقه روی دست گرفته شود.

استقالل در سیاست خارجی: حکومت بر اصل استقالل در سیاست خارجی 

تأکید خاص داشته است. به همین منظور در نخستین روز کار خویش، نوعیت 

همکاری های دوجانبه با قدرت های جهانی را روی کاغذ آورده و موافقت نامه های 

به منظور  و  راستا  به امضا رسانید. در همین  با رشکای اسرتاتیژیک  را  امنیتی 

کاهش وابستگی به کمک های خارجی، حکومت روی افزایش عواید ملی توجه 

بی پیشینه کرد که نتیجه آن رشد سهم عواید ملی در بودجه ملی بوده است.۱ 

از سوی دیگر، افغانستان در رویدادهای جهانی مانند نشست فوق العاده رسان 

از  بندر چابهار  معافیت  و  در مورد فلسطین2   )OIC( سازمان همکاری اسالمی 

تحریم های اقتصادی علیه ایران۳ نقش آفرینی خود را داشته و در قبال گزارش 

بدرفتاری نیروهای سی.آی.ای با افغان ها موضع گیری4 منود. استقالل عمل در 

سیاست خارجی افغانستان سبب شد که هیئت های افغانستان در نشست های 

بین املللی از جایگاه یک کشور مستقل حضور یابند.

۱  ر. ک. به: فصل دوم، انکشاف اقتصادی
2  22 قوس ۱396، استانبول، ترکیه

3  ۱5 عقرب ۱397
4  کنفرانس مطبوعاتی رئیس جمهور غنی درباره شکنجه زندانیان از سوی سی.آی.ای، ۱9 قوس ۱393
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سند   ۳۰4 امضای  جهان:  و  منطقه  سطح  در  همکاری ها  و  روابط  توسعه 

بین املللی که 82 مورد آن در »جریده رسمی« نیز نرش شده است، نشان دهنده 

نزدیک  و  با کشورهای دور  روابط  تقویت  و  برای توسعه  افغانستان  تالش های 

گسرتش  و  چندجانبه  و  دوجانبه  همکاری های  پرتو  در  همچنین  می باشد. 

مناسبات نیک با کشورهای همسایه و منطقه، عملکرد حکومت در عرصه های 

سیاست، امنیت، اقتصاد، اجتامع و حاکمیت قانون تقویت یافته است. همچنین 

رئیس جمهور در این مدت ۷۱ سفر خارجی انجام داده است تا جایگاه افغانستان 

را به حیث یک کشور مستقل در نظام بین امللل تثبیت مناید.

جدول 2: 

 لست اسناد بین املللی تصویب شده و منترشه در جریده رسمی )میزان ۱۳۹۳ ـ دلو ۱۳۹۷(

نام سندشامره

۱
سند پذیرش پروتوکول تعدیل موافقت نامه مراکش در مورد تأسیس سازمان 

تجارت جهانی

تعدیل ماده پنجم منشور صندوق انکشافی سارک2

۳
کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارها و مجازات های ظاملانه، غیرانسانی 

یا تحقیرآمیز

4
موافقت نامه تأسیس انستیتوت همکاری های اقتصادی منطقه یی 

آسیای مرکزی

۵)PAECO( منشور مجمع پارملانی سازمان همکاری های اقتصادی

6

اساس نامه  محکمه  جزایی بین املللی )اساس نامه  روم( کنفرانس دیپلوماتیک 

منایندگان تام االختیار سازمان  ملل  متحد پیرامون تأسیس  محکمه 

جزایی  بین املللی

اساس نامه شورای اسالمی هوانوردی ملکی۷

8

موافقت نامه میان جمهوری اسالمی افغانستان و جمهوری هند در مورد 

همکاری های عدلی و قضایی در مسایل مدنی و تجارتی پیرامون ابالغ، 

احضاریه، اسناد قضایی کمیسیون ها، اجرای احکام و تصامیم حکمیت

۹

موافقت نامه میان دولت جمهوری اسالمی افغانستان و دولت امارات متحده 

عربی در عرصه مبارزه با تجارت غیرقانونی مواد مخدر، مواد نشه آور و 

مواد پیش ساز آن

اساس نامه بانک رسمایه گذاری زیربنایی آسیا۱۰

۱۱

موافقت نامه قرضه بین حکومت جمهوری ایتالیا و حکومت جمهوری اسالمی 

افغانستان در مورد اعطای قرضه آسان برای بازسازی دهلیز رشق، غرب از 

هرات الی چشت رشیف
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نام سندشامره

۱2
قرارداد خرید و فروش برق فی مابین رشکت ملی ترکمن انرگوا مربوط 

وزارت انرژی ترکمنستان و د افغانستان برشنا رشکت، مربوط ج.ا.ا

اساس نامه کمیسیون وترنری ایکو۱۳

۱4
موافقت نامه در خصوص مصونیت ها و امتیازات برای سازمان 

همکاری اسالمی

توافق نامه تسهیالت تجارت۱۵

کنوانسیون میناماتا در مورد سیامب۱6

۱۷
یادداشت تفاهم میان جمهوری اسالمی افغانستان و حکومت سویدن 

پیرامون همکاری ها در عرصه مهاجرت

۱8
معاهده مراکش در مورد تسهیل دسرتسی افراد نابینا، کم بینا و معلولیت های 

دیگر به آثار و منابع چاپی

۱۹

پروتوکول  ایجاد سیستم ارتباطات  سه سطحی رسحدی میان قوماندانی 

عمومی پولیس رسحدی وزارت امور داخله جمهوری اسالمی افغانستان و 

ریاست کنرتول رسحدی وزارت امنیت عامه جمهوری مردم چین

قـرارداد سارک برای همکاری در زمینه انرژی )برق(2۰

کنوانسیون  پاریس  در مورد حامیت  از مالکیت های  صنعتی2۱

22
توافق نامـه  بیست  و یکمین  کنفرانس  اعضـای  پاریس کنوانسیون  چارچوب 

 ملل  متحد در مورد تغییرات اقلیم

2۳
موافقت نامه  میان  جمهوری اسالمی  افغانستان  و جمهوری کروشیا در زمینه  

همکاری های  جامع  درازمدت

24
پروتوکول  در ارتباط  به  همکاری  میان  وزارت امور خارجه  جمهوری  اسالمی  

افغانستان   و وزارت کارهای  خارجی  جمهوری  تاجکستان

2۵
موافقت نامه  میان  دولت  جمهوری  اسالمی  افغانستان و دولت  جمهوری  یونان 

 در مورد ایجاد منایندگی  سیاسی

26
موافقت نامه  اسرتداد مجرمین  میان  جمهوری  اسالمی  افغانستان  و 

جمهوری  هند

2۷
موافقت نامه اسرتداد مجرمین  میان  جمهوری اسالمی افغانستان و 

جمهوری ازبیکستان

28
موافقت نامه اسرتداد متهمین میان جمهوری اسالمی افغانستان و 

جمهوری تاجکستان

2۹
موافقت نامه همکاری  های  امنیتی  میان  حکومت  جمهوری اسالمی  افغانستان 

 و حکومت  جمهوری  ترکیه

اساس نامه  اتحادیه  مخابرات  کشورهای  اسالمی۳۰
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نام سندشامره

۳۱

موافقت نامه ایجاد دهليز حمل  و نقل  و ترانزیت  بین املللی  میان  

جمهوری  اسالمی  افغانستان،  جمهوری هند  و جمهوری  اسالمی  ایران 

)موافقت نامه چابهار(

۳2
مسوده یادداشت  تفاهم  میان  جمهوری  اسالمی افغانستان،  جمهوری 

 اسالمی  پاکستان  و ترکمنستان

پیامن  سنگاپور در مورد قانون  عالیم  تجارتی ۳۳

پروتوکول  مربوط  به  موافقت نامه مادرید پیرامون  ثبت  بین املللی  عالیم۳4

۳۵
موافقت نامه  عمومی  در مورد  همکاری های  اقتصادی، تخنیکی  و تجارتی 

میان کشورهای عضو سازمان همکاری اسالمی

۳6

یادداشت  تفاهم  همکاری  پیرامون  تبادله  استخبارات  مالی  در ارتباط  به 

 پولشویی  و متویل  تروریزم بین  وزارت  مالیه  جمهوری  اسالمی  افغانستان و 

وزارت  مالیه  جمهوری  ترکمنستان

۳۷
معاهده  اسرتداد  مجرمین  میان  دولت  جمهوری  اسالمی افغانستان  و 

جمهوری  مردم  چین

۳8

پروتوکول  میان  ساختار منطقه یی  ضد تروریستی  سازمان  همکاری  های 

  شانگهای  و وزارت  امور  خارجه جمهوری  اسالمی   افغانستان   در خصوص  

همکاری   بر ضد  تروریزم، تجزیه   طلبی  و افراط  گرایی

کنوانسیون  انتقال  محکومین  اسرتاسبورگ۳۹

4۰G7+ منشور

کنوانسیون  برن  در مورد حامیت  از آثار  ادبی و هرنی سند پاریس4۱

پروتوکول  الحاقی  ناگویا  به  کنوانسیون  تنوع  زیستی42

4۳
موافقت نامه  بین  حکومت  جمهوری  اسالمی افغانستان  و حکومت  فدراسیون 

 روسیه در مورد  مساعدت  های  تخنیکی  نظامی به  جمهوری  اسالمی  افغانستان

44
قطعنامه شامره )26/۵۹ ـ پی( در مورد اجرای مجموعه قواعد طرز سلوک 

برای مبارزه با تروریزم بین املللی

موافقت نامه ایجاد کمیسیون اسالمی بین املللی هالل احمر4۵

کنوانسیون سارک پیرامون کمک های متقابل در موضوعات جنایی46

موافقت نامه سارک در مورد اقدام فوری در برابر آفات طبیعی4۷

48
پروتوکول تطبیقی کمک بالعوض نقدی فی مابین حکومت جمهوری 

اسالمی افغانستان و جمهوری ترکیه

4۹
موافقت نامه همکاری مالی نظامی فی مابین حکومت جمهوری اسالمی 

افغانستان و حکومت جمهوری ترکیه
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نام سندشامره

کنوانسیون ممنوعیت یا محدودیت استفاده از برخی سالح های متعارف۵۰

پروتوکول علیه قاچاق مهاجران در خشکه، دریا و هوا۵۱

موافقت نامه بین الحکومتی بنادر محاط به خشکه۵2

اساس نامه سازمان اسالمی در امور امنیت غذایی۵۳

۵4
سند مشارکت و همکاری دوامدار میان دولت جمهوری اسالمی افغانستان و 

دولت امارات متحده عربی

اساس نامه کمیسیون ملی یونسکو در افغانستان۵۵

۵6
موافقت نامه همکاری اسرتاتیژیک و دوستی میان جمهوری اسالمی 

افغانستان و جمهوری ترکیه

۵۷
معاهده در مورد انتقال محکومین میان جمهوری اسالمی افغانستان و دولت 

امارات متحده عربی

۵8

موافقت نامه میان وزارت دفاع ملی جمهوری اسالمی افغانستان و وزارت 

دفاع ملی جمهوری مردم چین در مورد ارائه کمک های نظامی مجانی چین 

به افغانستان

۵۹
کنوانسیون الهه ۱۹۵4 برای حامیت از اموال فرهنگی در خالل 

منازعات مسلحانه

کنوانسیون حفاظت از گونه های حیوانات مهاجر وحشی6۰

منشور سازمان همکاری اسالمی6۱

62)ECO( منشور نهاد تعلیمی سازمان همکاری های اقتصادی

کنوانسیون ایجاد کمیسیون بین املللی پیله وری6۳

64
موافقت نامه فی مابین جمهوری اسالمی افغانستان جمهوری مردم چین و 

جمهوری تاجکستان در مورد نقطه اتصال رسحدی میان سه کشور

6۵
تعدیل در پاراگراف اخیر مقدمه موافقت نامه همکاری دوجانبه میان جمهوری 

اسالمی افغانستان و جمهوری فدرالی آملان منعقده ۱6 می 2۰۱2

66
معاهده پیامن انرژی و اسناد مربوط یک چارچوب قانونی برای همکاری 

بین املللی انرژی

کنوانسیون استکهلم درباره مواد آالینده عضوی پایا6۷

68
کنوانسیون روتردام در مورد اعالم رضایت قبلی برای برخی مواد کیمیاوی و 

آفت کش های خطرناک در تجارت بین املللی

6۹
موافقت نامه همکاری های اسرتاتیژیک میان دولت ج.ا.ا و دولت 

شاهی دمنارک
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نام سندشامره

موافقت نامه همکاری میان ج.ا.ا و جمهوری فنلند۷۰

۷۱
موافقت نامه روی همکاری های اسرتاتیژیک میان ج.ا.ا و کشور 

شاهی ناروی

۷2

پروتوکول الحاقی کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمان یافته 

فراملی در مورد بازدارندگی، فرونشانی و تعزیر قاچاق انسان به ویژه زنان و 

اطفال سازمان ملل متحد سال 2۰۰۰

۷۳
پروتوکول حفاظت زیست )کارتاجینا( نایروبی سال 2۰۰۰ مطابق به 

سال ۱۳۷۹ ه .ش

۷4
موافقت نامه میان حکومت جمهوری اسالمی افغانستان و حکومت جمهوری 

اندونیزیا در مورد دوستی و همکاری

۷۵
موافقت نامه همکاری های همه جانبه میان جمهوری اسالمی افغانستان و 

حکومت شاهی عربستان سعودی

۷6

قرارداد میان جمهوری اسالمی افغانستان و سازمان پیامن آتالنتیک شاملی 

)ناتو( پیرامون نحوه حضور نیروها و پرسونل ناتو برای پیشربد فعالیت های 

توافق شده، تحت رهربی ناتو

۷۷
قرارداد همکاری های امنیتی و دفاعی میان جمهوری اسالمی افغانستان و 

ایاالت متحده امریکا

۷8
پروتوکول کیوتو در مورد کنوانسیون تغییرات اقلیم ۱۹۹8 ـ 

۱۳۷6 هجری شمسی

۷۹
موافقت نامه چندجانبه برای ایجاد یک نهاد تحقیقاتی بین املللی برای 

کشورهای محاط به خشکه در حال توسعه

8۰
الحاق جمهوری اسالمی افغانستان به پروتوکول اصالحی معاهده یگانه مواد 

مخدر سال ۱۹6۱ میالدی برابر با ۱۳4۰ هجری شمسی

اساس نامه آژانس بین املللی انرژی قابل تجدید )ایرینا(8۱

82

یادداشت تفاهم میان دولت ج.ا.ا و دولت شاهی بریتانیا و ایرلند شاملی در 

رابطه به فراهم آوری پرسونل نیروهای مسلح کشور شاهی بریتانیا به آکادمی 

افرسان اردوی ملی افغانستان
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جدول 3: 

 سفرهای خارجی رئیس جمهوری

تاریخ میالدیتاریخ هجریکشورشامره

اکتوبر 2۰۱4عقرب ۱۳۹۳عربستان سعودی۱

اکتوبر 2۰۱4عقرب ۱۳۹۳چین2

نوامرب 2۰۱4عقرب ۱۳۹۳پاکستان۳

نوامرب 2۰۱4قوس ۱۳۹۳نیپال4

دسمرب 2۰۱4قوس ۱۳۹۳بلجیم۵

دسمرب 2۰۱4قوس ۱۳۹۳آذربایجان6

دسمرب 2۰۱4قوس ۱۳۹۳بریتانیا۷

دسمرب 2۰۱4قوس ۱۳۹۳آملان8

جنوری 2۰۱۵جدی ۱۳۹۳امارات متحده عربی۹

جنوری 2۰۱۵دلو ۱۳۹۳ترکمنستان۱۰

جنوری 2۰۱۵دلو ۱۳۹۳عربستان سعودی۱۱

فربوری 2۰۱۵دلو ۱۳۹۳آملان۱2

مارچ 2۰۱۵حوت ۱۳۹۳عربستان سعودی۱۳

مارچ 2۰۱۵حمل ۱۳۹4ایاالت متحده امریکا۱4

اپریل 2۰۱۵حمل ۱۳۹4ایران۱۵

اپریل 2۰۱۵ثور ۱۳۹4هند۱6

جون 2۰۱۵رسطان ۱۳۹4روسیه ۱۷

نوامرب 2۰۱۵عقرب ۱۳۹4قزاقستان۱8

نوامرب 2۰۱۵قوس ۱۳۹4فرانسه ۱۹

نوامرب 2۰۱۵قوس ۱۳۹4ایتالیا  2۰

دسمرب 2۰۱۵قوس ۱۳۹4آملان2۱

دسمرب 2۰۱۵قوس ۱۳۹4سویدن22

دسمرب 2۰۱۵قوس ۱۳۹4پاکستان2۳

دسمرب 2۰۱۵قوس ۱۳۹4ترکمنستان24

دسمرب 2۰۱۵جدی ۱۳۹4آذربایجان2۵

دسمرب 2۰۱۵جدی ۱۳۹4ترکیه26
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تاریخ میالدیتاریخ هجریکشورشامره

جنوری 2۰۱6جدی ۱۳۹4سویس 2۷

فربوری 2۰۱6جدی ۱۳۹4آملان28

می 2۰۱6ثور ۱۳۹۵تاجکستان2۹

می 2۰۱6ثور ۱۳۹۵بریتانیا۳۰

می 2۰۱6جوزا ۱۳۹۵قطر۳۱

می 2۰۱6جوزا ۱۳۹۵ایران۳2

جون 2۰۱6جوزا ۱۳۹۵امارات متحده عربی۳۳

جون 2۰۱6رسطان ۱۳۹۵ازبیکستان۳4

جوالی 2۰۱6رسطان ۱۳۹۵عربستان سعودی۳۵

جوالی 2۰۱6رسطان ۱۳۹۵پولند۳6

سپتمرب 2۰۱6سنبله ۱۳۹۵ازبیکستان۳۷

سپتمرب 2۰۱6سنبله ۱۳۹۵هند۳8

اکتوبر 2۰۱6میزان ۱۳۹۵بلجیم۳۹

اکتوبر 2۰۱6عقرب ۱۳۹۵قطر4۰

نوامرب 2۰۱6عقرب ۱۳۹۵تاجکستان4۱

نوامرب 2۰۱6قوس ۱۳۹۵ترکمنستان42

دسمرب 2۰۱6قوس ۱۳۹۵ امارات متحده عربی4۳

دسمرب 2۰۱6قوس ۱۳۹۵هند44

فربوری 2۰۱۷دلو ۱۳۹۵امارات متحده عربی 4۵

فربوری 2۰۱۷دلو ۱۳۹۵آملان46

اپریل 2۰۱۷حمل ۱۳۹6اسرتالیا4۷

اپریل 2۰۱۷حمل ۱۳۹6اندونیزیا48

اپریل 2۰۱۷حمل ۱۳۹6سنگاپور4۹

می 2۰۱۷ثور ۱۳۹6عربستان سعودی۵۰

جون 2۰۱۷جوزا ۱۳۹6قزاقستان۵۱

جوالی 2۰۱۷رسطان ۱۳۹6ترکمنستان۵2

جوالی 2۰۱۷رسطان ۱۳۹6تاجکستان۵۳

اگست 2۰۱۷اسد ۱۳۹6 ایران ۵4
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تاریخ میالدیتاریخ هجریکشورشامره

سپتمرب 2۰۱۷سنبله ۱۳۹6قزاقستان۵۵

سپتبمر 2۰۱۷سنبله ۱۳۹6ترکمنستان۵6

سپتبمر 2۰۱۷سنبله ۱۳۹6ایاالت متحده امریکا۵۷

اکتوبر 2۰۱۷عقرب ۱۳۹6هند۵8

نوامرب 2۰۱۷عقرب ۱۳۹6امارات متحده عربی۵۹

دسمرب 2۰۱۷قوس ۱۳۹6آذربایجان6۰

دسمرب 2۰۱۷قوس ۱۳۹6ازبیکستان6۱

دسمرب 2۰۱۷قوس ۱۳۹6ترکیه62

فربوری 2۰۱8حوت ۱۳۹6ترکمنستان6۳

مارچ 2۰۱8حمل ۱۳۹۷ازبیکستان64

می 2۰۱8ثور ۱۳۹۷ترکیه6۵

جون 2۰۱8جوزا ۱۳۹۷چین66

جوالی 2۰۱8رسطان ۱۳۹۷بلجیم6۷

سپتمرب 2۰۱8سنبله ۱۳۹۷هند68

نوامرب 2۰۱8قوس ۱۳۹۷سویس6۹

جنوری 2۰۱۹دلو ۱۳۹۷سویس۷۰

فربوری 2۰۱۹دلو ۱۳۹۷آملان۷۱

کسب عضویت در نهادهای بین املللی: با هدف تثبیت جایگاه افغانستان در 

عرصه بین امللل، حکومت در موازات سایر اهداف تعیین شده سیاست خارجی، 

حضور فعاالنه در حوزه بین امللل را روی دست گرفت. در این راستا، افغانستان 

توانست که در سازمان تجارت جهانی )WTO(، بانک رسمایه گذاری زیربنایی 

آسیا )AIIB(، سازمان جهانی گمرک )WCO(، کمیسیون بین املللی بندهای بزرگ 

)ICOLD(، مرکز بین املللی انرژی قابل تجدید )IRENA(، انجمن بین املللی آب 

مشرتک املنافع  کشورهای  اتحادیه   ،)GC( جهان  شهری  حکومتداری   ،)IWA(

مخابرات )RCC(، مشارکت دولتداری باز )OGP(، و سازمان جهانی حکومتداری 

الکرتونیک )WeGO( عضویت یابد. همچنین برای نخستین بار عضویت سه ساله 

را در شورای حقوق برش ملل متحد )UNHRC( و پس از ۳8 سال برای سومین 

متحد  ملل  سازمان  اجتامعی  و  اقتصادی  شورای  در  را  سه ساله  عضویت  بار 

)ECOSOC( کسب مناید.
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ب ـ اعتباربخشی به افغانستان در جامعه جهانی

حکومت  افغانستان،  برای  متویل کننده  کشورهای  برنامه ریزی  سال ها  از  پس 

وحدت ملی ابتکار را به دست گرفته و در ترتیب برنامه های مدون مورد استقبال 

همکاران بین املللی قرار گرفته است. حکومت در نشست های بین املللی با دستان 

پر حضور یافته و در چارچوب سندهای پذیرفته شده فعالیت منوده است؛ که در 

نتیجه آن توانست ضمن جلب و جذب تعهدات مالی بیش از ۳۰ میلیارد دالر، 

و  صلح  ملی  چارچوب  جمله  از  کشور  توسعوی  پالیسی های  بین  را  هامهنگی 

انکشاف افغانستان )ANPDF( و تعهدات مالی همکاران بین املللی ایجاد کند.

خودکفایی مبنی بر چارچوب حسابدهی متقابل: حکومت تقویت پاسخدهی 

چالش های  با  مقابله  برای  را  بین املللی  جامعه  و  افغانستان  دولت  بین  متقابل 

اصالحی  اجندای  رو،  این  از  داد.  قرار  خویش  کاری  اجندای  در  تحول  دهه 

همکاری های  و  اصالحات  برای  تعهدات  خودکفایی:  »تحقق  نام  تحت  را 

جدید«۱ در کنفرانس لندن درباره افغانستان2 ارائه منود. در نتیجه این اجندا و با 

درنظرداشت چارچوب حسابدهی متقابل توکیو،۳ سند جدید »خودکفایی مبنی بر 

چارچوب حسابدهی متقابل«4 تدوین شد. این سند مبنای همکاری های جامعه 

جهانی با افغانستان در بخش های بهبود امنیت و ثبات سیاسی؛ مبارزه با فساد، 

حکومتداری، حاکمیت قانون و حقوق برش؛ بازگرداندن ثبات مالی و یکپارچگی 

امور مالی دولتی و بانکداری تجاری؛ اصالحات در بخش برنامه ریزی و مدیریت 

توسعه و حقوق شهروندی؛ توسعه سکتور خصوصی و رشد و توسعه فراگیر؛ و 

همکاری های توسعه و مؤثریت کمک ها قرار گرفت. این سند ۳۹ تعهد را متوجه 

افغانستان و جامعه جهانی برای سال های 2۰۱۵ و 2۰۱6 منود. در پی آن در 

چارچوب  بر  مبنی  خودکفایی  سند  درنظرداشت  با   )2۰۱6( بروکسل  کنفرانس 

افغانستان در طول سال های  نو طرح شد که  متقابل، 24 شاخص  حسابدهی 
2۰۱۷ و 2۰۱8 برای رسیدن به آنها باید تالش می منود.۵

بروکسل6 »چارچوب  در اجالس  افغانستان:  انکشاف  و  چارچوب ملی صلح 

Realizing Self-Reliance: Commitments to Reforms and Renewed Partnerships  ۱
2    ۱3 قوس ۱393

Tokyo Mutual Accountability Framework (TMAF( 3
Self-Reliance through Mutual Accountability Framework (SMAF( 4

 Self-Reliance Through Mutual Accountability Framework – SMART Deliverables /  5
2017 - 2018

6    ۱3 ـ ۱4 میزان ۱395
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ملی صلح و انکشاف افغانستان«۱ )۱۳۹۵ـ  ۱4۰۰( از سوی حکومت وحدت ملی 

ارائه شد. اساس این سند رشد رفاه مردم و دستیابی کشور به خودکفایی از طریق 

پایه گذاری اقتصاد پویا و فراگیر است. این سند برنامه های ملی دارای اولویت 

افغانستان را با جامعه جهانی رشیک منود که از آن استقبال شد و مورد حامیت 

قرار گرفت.

نقشه راه صلح: در اجالس دوم پروسه کابل2، پیشنهاد صلح حکومت و چارچوب  

گفت وگوی بدون پیش رشط با مالکیت افغان ها ارائه شد. اراده قاطع حکومت 

صلح«۳  راه  »نقشه  تدوین  به  منتج  کشور  در  صلح  تحقق  برای  ملی  وحدت 

گردید که نشان دهنده تأکید حکومت بر پایدار بودن صلح است. نقشه راه صلح 

شد.  پیشکش  جهانی  جامعه  به  جنیوا4  نشست  در  غنی  رئیس جمهور  از سوی 

به  موجود،  فرصت  از  که  خواستند  طالبان  از  نشست  این  در  اشرتاک کنندگان 

ویژه پیشنهاد دولت برای برگزاری گفت وگوهای بدون پیش رشط، استفاده کنند. 

همچنین این نشست از ایجاد بورد مشورتی صلح استقبال کرد.

افغانستان۵  مورد  در  جنیوا  نشست  در  جنیوا:  متقابل  پاسخگویی  چارچوب 

و  سنجش  قابل  اصالحی  اهداف  با  جنیوا«6  متقابل  پاسخگویی  »چارچوب 

تعهدات برای حکومت و جامعه بین املللی برای سال های 2۰۱۹ ـ 2۰2۰ تصویب 

شد. چارچوب پاسخگویی متقابل جنیوا اقدامات را در مطابقت با چارچوب ملی 

لزوم  بر  تنظیم می مناید. اشرتاک کنندگان نشست  افغانستان  انکشاف  و  صلح 

تأکید بیشرت بر تطبیق برنامه های ملی دارای اولویت و حصول اطمینان از رسیدن 
منفعت آن به متام مردم، به ویژه کسانی که در فقر به رس می برند، اذعان منودند.۷

پـ  تثبیت جایگاه افغانستان به حیث شاهراه ارتباطی منطقه

یکدیگر،  از ظرفیت های  آسیای جنوبی  و  آسیای مرکزی  بهره مندی کشورهای 

بدون ایفای نقش ارتباطی افغانستان ناشدنی است. افغانستان توانسته است که 

خود را بازتعریف کند و دیدگاه نقطه وصل بودن را جایگزین نقطه فصل کند. 

در حال حارض، متام کشورهای منطقه به این حقیقت معرتف هستند که بدون 

The Afghanistan National Peace and Development Framework (ANPDF( ۱
2 9 حوت ۱396

https://ocs.gov.af/uploads/documents_dr/25.pdf  3
4  6 - 7 قوس ۱397
5  6 ـ 7 قوس ۱397

Geneva Mutual Accountability Framework )GMAF( 6
7  »تأمین آینده افغانستان: صلح، خودکفایی و اتصال«، اعالمیه مشرتک کنفرانس جنیوا در مورد افغانستان
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امکان پذیر  منطقه  در  توسعه یی  برنامه های  از  یک  هیچ  افغانستان،  مشارکت 

نیست. افغانستان کنونی جزء الینفک آسیای مرکزی و آسیای جنوبی شده است. 

بهبود جایگاه و روابط افغانستان در آسیای مرکزی: در حالی که پنج سال 

موارد  برخی  در  و  محدود  مرکزی  آسیای  کشورهای  با  افغانستان  روابط  پیش 

رسد و عدم متایل به ایجاد، تقویت و توسعه آن حاکم بوده، ولی در دوره کاری  

رئیس جمهور غنی مقامات افغان و این کشورها بارها میزبان یکدیگر شده و ده ها 

موافقت نامه را در بخش های گوناگون به امضا رسانده اند. توسعه روابط چندبعدی 

با ازبیکستان، اعالم مرز افغانستان با ترکمنستان با عنوان »مرز دوستی و صلح«۱ 

و همچنین توشیح موافقت نامه تثبیت نقطه رسحدی بین افغانستان، تاجکستان و 

چین2 از منونه های بارز آن می باشد.

۱  سفر رئیس جمهور به ترکمنستان، 2۱ قوس ۱394
2 ۱4 عقرب ۱393
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جدول 4:
 اسناد دوجانبه امضاشده با ترکمنستان

                                                                                                                                                                                                  

موافقت نامه همکاری های تجارتی و اقتصادی کمیسیون مشرتک 

بین الحکومتی دو کشور

۵ سنبله ۱۳۹4

یادداشت تفاهم همکاری ها در عرصه ورزش

موافقت نامه همکاری علمی و تکنالوژی

یادداشت تفاهم در زمینه توسعه همکاری های بیشرت در 

عرصه انرژی

یادداشت تفاهم همکاری در زمینه مبارزه با پول شویی از عواید ناشی 

از تجارت غیرقانونی و متویل تروریزم

موافقت نامه همکاری های تجارىت و اقتصادى ميان دو كشور

۱6 عقرب ۱۳۹4

موافقت نامه در عرصه انرژی و آب

موافقت نامه در زمینه ترانسپورت

موافقت نامه در عرصه مخابرات

موافقت نامه در زمینه زراعت

موافقت نامه در بخش علم و فرهنگ

همکاری وزارت های انرژی دو کشور به منظور انتقال برق 

ترکمنستان به والیت های بادغیس و جوزجان

۱2 رسطان ۱۳۹6

موافقت نامه روی سیستم ترانسپورت بین املللی جاده یی

تفاهم نامه روی همکاری در صنعت قالین

مقررات روی تنظیم ارتباطات خط آهن در مرز دو کشور بین 

ایستگاه های آقینه ـ امام نظر

موافقت نامه روی پوسته های مرزی خط آهن در مرز دو کشور

موافقت نامه همکاری علمی ـ آموزشی بین پوهنتون  جوزجان و 

پوهنتون مختوم قلی

برنامه همکاری وزارت های امور خارجه دو کشور برای سال 

2۰۱8 ـ 2۰۱۹

 اسناد دوجانبه امضاشده با ترکمنستان
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جدول 5:
 اسناد دوجانبه امضاشده با ازبیکستان

                                                                                                                                                                                                      

26 میزان ۱۳۹۵موافقت نامه اسرتداد مجرمین

موافقت نامه مبارزه با قاچاق مواد مخدر

6 دلو ۱۳۹۵

موافقت نامه همکاری ها میان وزارت خارجه دو کشور

موافقت نامه توسعه همکاری ها در بخش های زیربناهای 

ترانسپورتی و دیگر پروژه های توسعوی

موافقت نامه ایجاد کمیسیون مشرتک امنیتی

برنامه عمل برای تهیه نقشه راه  برای همکاری های دو کشور

موافقت نامه تأمین امنیت پل حیرتان ـ ترمذ

۱4 قوس ۱۳۹6

موافقت نامه محالت بازرسی در امتداد رسحد دولتی

موافقت نامه ترانزیت اموال

موافقت نامه همکاری تجارتی و اقتصادی

موافقت نامه همکاری و مساعدت متقابل در مسایل گمرکی

موافقت نامه همکاری در عرصه تحصیالت عالی

موافقت نامه تأمین مالی، طرح و احداث خط آهن 

مزاررشیف ـ هرات

موافقت نامه پروژه لین ۵۰۰ کیلوولت انتقال برق 

رسخان ـ پلخمری

موافقت نامه همکاری در عرصه استندردسازی

معاهده مساعدت های حقوقی در بخش های مدنی، 

فامیلی و جنایی

پروتوکول تأسیس کمیسیون مشرتک امنیتی

تفاهم نامه همکاری در عرصه انرژی

تفاهم نامه همکاری در عرصه زراعت

تفاهم نامه همکاری در عرصه مراقبت های صحی

تفاهم نامه همکاری میان اتاق های تجارت و صنایع دو کشور

 اسناد دوجانبه امضاشده با ازبیکستان
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عملیاتی ساخنت پروژه های توقف یافته: حکومت وحدت ملی در طول چهار 

سال گذشته موفق شد که رؤیاهای دیرینه مردم افغانستان و منطقه را از شعار 

به عمل تبدیل کند تا پروژه هایی که هر یک رسنوشت، رفاه و امنیت کشورهای 

منطقه را با یکدیگر و با افغانستان گره زده است، تحقق یابند. لوله انتقال گاز 

 )۱۳۹6( هرات  در  آن  تعقیب  به  و  ترکمنستان  در  سال،  از 2۵  پس  »تاپی«۱ 

آغاز به کار کرد. همچنین امور عملیاتی پروژه »کاسا۱۰۰۰«2 پس از ۱۰ سال 

افتتاح شد۳. این پروژه ها در نزدیک تر ساخنت روابط کشورهای ذی نفع بر اساس 

منافع مشرتک اقتصادی تأثیرگذار می باشند و ضمن تقویت سیاست همگرایی 

اقتصادی منطقه یی افغانستان، روابط سیاسی، فرهنگی و انسانی را در منطقه 

متحول خواهد ساخت. قابل ذکر است که با عملیاتی شدن این دو پروژه، چین 
برای پیوسنت به آنها ابراز متایل منوده است.4

انتقال گاز  لوله  به متدید خط  ابتدا  تاپی در  پروژه  تاپی:  چندمنظوره ساخنت 

خالصه می شد، اما با ابتکار حکومت وحدت ملی و جلب توجه کشورها، به یک 

 ،)TAP500( کریدور توسعوی گسرتش یافت. پروژه های انتقال برق به پاکستان

متدید فایرب نوری و احداث خط آهن که ترکمنستان را به پاکستان متصل می کند، 

در امتداد مسیر این پروژه، تاپی را به یک پروژه چندمنظوره مبدل ساخت.

تبدیل افغانستان به دهلیز دیجیتل منطقه: پروژه متدید فایرب نوری از طریق 

اساسی  نقش  است،  گرفته  صورت  نیز  آن  تدارکاتی  قرارداد  که  واخان  دهلیز 

افغانستان را در احداث جاده دیجیتل راه ابریشم تبارز می دهد. همچنین برای 

اتصال انرتنتی آسیای مرکزی و جنوبی همزمان با تاپی، فایرب نوری نیز در این 

مسیر متدید می شود. از سوی دیگر، موافقت نامه اتصال انرتنتی اروپا از طریق 

افغانستان به هانگ کانگ بین آذربایجان، ترکمنستان و افغانستان نهایی شده و 

در آستانه امضا شدن قرار دارد.

»یک  بزرگ  و  مهم  پروژه  راه«:  یک  کمربند،  »یک  پروژه  در  شامل شدن 

کمربند، یک راه«۵ که از سوی چین روی دست گرفته شده بیش از 6۰ کشور 

را در بر دارد و میزان رسمایه گذاری آن به نهصد میلیارد دالر می رسد. تفاهم نامه 

پروژه یک کمربند، یک راه با جانب افغانستان در 26 ثور ۱۳۹۵ در چین به امضا 

)TAPI( ۱  پروژه انتقال گاز ترکمنستان به پاکستان و هند از طریق افغانستان
)CASA-1000( 2  انتقال برق قرغیزستان و تاجکستان به پاکستان از طریق افغانستان

3  23 ثور ۱395
4  مصاحبه آقای یو جینگ، سفیر چین در کابل با آریانانیوز، 29 ثور ۱396

One Belt One Road )OBOR( 5
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رسید و در ۵ حمل ۱۳۹6 افغانستان عضویت بانک رسمایه گذاری زیربنایی آسیا۱ 

را که متویل کننده پروژه است، به دست آورد. در پی آن توافق افغانستان برای 

پیوسنت به »دهلیز اقتصادی چین ـ پاکستان« که بخشی از طرح راه ابریشم 

جدید است، در ۵ جدی ۱۳۹6 اعالم شد. با تحقق این پروژه ۵۷ میلیارد دالری، 

ترکمنستان و بخش های  تاجکستان،  به  افغانستان  از طریق  پاکستان  اتصال 

از لندی کوتل تا جالل آباد و  ایران عملی می شود. احداث دو خط آهن  رشقی 

از چمن تا سپین بولدک، ایجاد دو شاهراه از پیشاور تا کابل و از کندز تا آسیای 

مرکزی و نیز اعامر یک بند برق بزرگ آبی بر فراز دریای کرن، پروژه های بزرگی 

است که انتظار می رود در این چارچوب تطبیق شود.

وصل شدن به خطوط آهن منطقه: حکومت در طول چهار سال اخیر دیپلوماسی 

ازبیکستان،  طریق  از  منطقه  کشورهای  آهن  خطوط  به  اتصال  برای  را  فعال 

ترکمنستان و ایران و همچنین دریافت همکاری ها برای متدید خطوط آهن در 

داخل کشور داشته است. تالش ها منتج به افتتاح خط آهن اتامراد ـ آقینه موسوم 

به »خط آهن بین املللی آسیا«2 و خط ریل نانتونگ ـ حیرتان از مسیر قزاقستان و 

ازبیکستان موسوم به »خط ریل آسیای مرکزی«۳ شده است. پروتوکول مطالعات 

تخنیکی ـ اقتصادی احداث خط آهن پنج جانبه )چین، قرغیزستان، تاجکستان، 

افغانستان و ایران( در ۱8 قوس ۱۳۹۳ در تاجکستان امضا شده است که حامیت 

مالی بانک توسعه آسیایی، بانک جهانی و دولت چین را جلب منوده است. این 

خط آهن کمک مهمی به همگرایی سیاسی و منطقه یی خواهد کرد. همچنین 

 4 در  ترکمنستان  با  تورغندی  ـ  رسحدآباد  خط آهن  بازسازی  و  احیا  تفاهم نامه 

قوس ۱۳۹6 امضا شده است. از سوی دیگر، همکاری ایران برای تطبیق پروژه 

خط آهن خواف ـ هرات در قسمت غوریان تا مرز دو کشور وجود دارد. تفاهم نامه 

همکاری با چین در عرصه مطالعات امکان سنجی و تهیه طرح تطبیق خط آهن 

شیرخان بندر ـ هرات نیز در ۱8 جوزا ۱۳۹6 امضا شده است.

ت ـ شکسنت حرص ترانزیتی ـ تجارتی

واردات و صادرات افغانستان برای چند دهه، محدود و منحرص به بنادر پاکستان 

بود. این حرص، تأثیرپذیری اقتصادی کشور از رشایط سیاسی بین دوکشور را 

بیشرت و وابستگی اقتصادی بین دو کشور را عمیق تر ساخته بود. بسیاری بر این 

AIIB ۱
2  8  قوس ۱395

3  ۱7 سنبله ۱395
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باور بودند که امکان رهایی از این انحصار وجود ندارد؛ چنان که موافقت نامه تجارت 

و ترانزیت افغانستان و پاکستان )APTTA( که باید زمینه دسرتسی افغانستان به 

اما تالش های  بنادر کراچی، قاسم و گوادر را فراهم می کرد، مؤثر واقع نشد؛ 

بی وقفه و هدفمند حکومت وحدت ملی، معادالت را تغییر داد و هم اکنون نه تنها 

وابستگی مطلق افغانستان به این بنادر از بین رفته که بر عکس، برای اتصال 

بازار و  پاکستان به آسیای مرکزی نقش آفرینی می کند. اکنون مسیرها، رشکا، 

منابع واردات و مقاصد صادراتی افغانستان به شکل کامل دگرگون شده است 

و کشورهای آسیای مرکزی، هندوستان، چین، ترکیه، اروپا، ایران و کشورهای 

حوزه خلیج از رشکای عمده تجارتی افغانستان هستند؛ برای مثال حجم مبادالت 

اقتصادی ما با ازبیکستان در سال ۱۳۹۷ حدود از ۷۰۰ میلیون دالر رسیده است.

امضای موافقت نامه بندر چابهار: کارهای بندر چابهار در گذشته به کندی و 

غیرمؤثر پیش می رفت ولی با روی کار آمدن حکومت وحدت ملی، تالش های 

دیپلوماتیک جهت نهایی سازی و امضای موافقت نامه و آماده کردن این بندر برای 

بندر  از امضای موافقت نامه در ۳ جوزا ۱۳۹۵،  بهره برداری شدت گرفت. پس 

چابهار از سوی رهربان سه کشور رسامً افتتاح شد. در عقرب ۱۳۹۷ اولین محموله 

کمکی گندم هند به افغانستان از این مسیر انتقال گردید و نیز نخستین محموله 

صادراتی افغانستان به هند در ماه جدی همین سال فرستاده شد.

ریکا  منطقه یی  نشست  هفتمین  حاشیه  در  الجورد:  راه  موافقت نامه  امضای 

)RECCA( در 24 عقرب ۱۳۹6، موافقت نامه راه الجورد میان افغانستان، ترکیه، 

ترکمنستان، آذربایجان و گرجستان، در عشق آباد پایتخت ترکمنستان به امضا 

افغانستان،  منایندگان  تخنیکی  نشست  چهار  از  پس  موافقت نامه  این  رسید. 

ترکمنستان، آذربایجان، گرجستان و ترکیه، در باکو )عقرب ۱۳۹۵( نهایی شد. 

نخستین محموله آزمایشی از راه الجورد در قوس ۱۳۹۷ از هرات به مقصد ترکیه 

حرکت منود و بازگشت.

رونق تجارت از طریق دهلیزهای هوایی: حکومت با درک تنگناهای محصور 

بودن افغانستان به خشکی و لزوم شکستاندن وابستگی به مرزهای زمینی، اقدام 

به جلب همکاری ها در ایجاد و بهره گیری از دهلیزهای هوایی منود. این دهلیزها 

که از چند شهر افغانستان اکنون با هند، امارات متحده عربی، قزاقستان، ترکیه، 

عربستان سعودی و اتحادیه اروپا گشوده شده است، زمینه صدور محصوالت 

باارزش افغانستان به کشورهای دور و نزدیک را فراهم می کند.
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کمیسیون های اقتصادی دوجانبه: با هدف گسرتش روند ادغام منطقه یی و 

مبدل منودن افغانستان به مرکز ترانزیت میان آسیا و دیگر کشورها، کمیسیون های 

اقتصادی دوجانبه با ۱۱ کشور ایران، پاکستان، چین، ازبیکستان، قزاقستان، 

ترکمنستان، آذربایجان، امارات متحده عربی، عربستان سعودی، گرجستان و 

از کمک های  مؤثر  استفاده  کمیسیون ها ضمن  این  است.  ایجاد شده  روسیه 

انرژی منطقه یی،  پروژه های  توسعوی کشورها، در راستای رسمایه گذاری روی 

خط آهن، رسک های منطقه یی، ایجاد بنادر خشکه، انتقال اموال تجارتی و مواد 

معدنی افغانستان فعالیت منوده است.

ث ـ تدویر پردستاورد کنفرانس های منطقه یی با محوریت 
افغانستان

اقتصادی  همکاری های  و  آسیا(۱  )قلب  استانبول  پروسه  منطقه یی  ابتکار  دو 

اسالمی  جمهوری  دولت  سوی  از  قبالً  که  )ریکا(2  افغانستان  برای  منطقه یی 

افغانستان با اهداف همگرایی سیاسی و اقتصادی در سطح منطقه ایجاد شده 

این  از  یک  هر  دنبال شده اند.  ملی  وحدت  دوره حکومت  در  با جدیت  بودند، 

پروسه ها دستاوردهای قابل مالحظه ای داشته است که نشان دهنده دیپلوماسی 

منطقه می باشد. در سطح  افغانستان  فعال 

موفقیت آمیز بودن نشست های قلب آسیا: نشست های چهارم، پنجم، ششم و 

هفتم قلب آسیا )پروسه استانبول( در دوره حکومت وحدت ملی به ترتیب در چین، 

پاکستان، هند و آذربایجان دایر شدند. قلب آسیا به عنوان یک میکانیزم برای 

اعتامدسازی میان کشورها، به صورت عمده منتج به تشکیل »گروه چهارجانبه 

هامهنگی صلح« با عضویت افغانستان، پاکستان، ایاالت متحده و چین؛ ترتیب 

پیش نویس اسرتاتیژی منطقه یی مبارزه با تروریزم؛ حامیت کشورهای عضو از 

پروژه های  ترسیع  افغانستان؛  محوریت  با  منطقه یی  اقتصادی  همکاری هایی 

اقتصادی و ترانزیتی منطقه یی؛ و اجامع روی صلح به رهربی و مالکیت افغان ها 

شده است. همچنین تکمیل زیرساخت های موجود که دو یا چند کشور را به هم 

جدید  زیرساخت های  احداث  و  امکان سنجی؛  مطالعات  انجام  می کنند؛  وصل 

تدبیر »اعتامدسازی  در چارچوب  تاپی،  و  پنج جانبه  راه الجورد، خط آهن  مانند 

زیرساخت های منطقه یی« مربوط پروسه استانبول، تعقیب شده اند.

The Heart of Asia - Istanbul Process (HoA( ۱
Regional Economic Cooperation Conference for Afghanistan (RECCA( 2
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افغانستان  برای  منطقه یی  اقتصادی  همکاری های  کنفرانس  توافقات 

)ریکا(: در چارچوب کنفرانس ریکا به ابعاد نرم افزاری و سخت افزاری همگرایی 

منطقه یی، به ویژه از نظر همکاری های اقتصادی، پرداخته می شود. به گونه ی 

منونه »راه ابریشم از مسیر افغانستان«۱ موضوع اصلی نشست ششم ریکا بوده 

است. ریکای شش به تاریخ ۱۱ـ ۱2 سنبله ۱۳۹4 و ریکای هفت به تاریخ 2۳ 

بندر  از  بهره برداری  ـ 24 عقرب ۱۳۹6 در دوره حکومت وحدت ملی دایر شد. 

چابهار، افتتاح راه الجورد، آغاز عملی متدید تاپی، عملیاتی شدن کاسا۱۰۰۰ 

راه آهن  و  پاکستان،  و  افغانستان  به  ترکمنستان  خط آهن  اتصال  طرح های  و 

پنج جانبه از خروجی های نشست های ریکا می  باشد. ساخت اتاق تجارت و صنایع 

ریکا، ایجاد مرکز تحقیقاتی ریکا و شامل ساخنت بحث توامنندسازی اقتصادی 

زنان در اجندای ریکا در راهربدهای جدید افغانستان2 در ریکا جای گرفته است.

ج ـ طرح و راه اندازی »پروسه کابل؛ صلح و همکاری های 
امنیتی«

رهربی حکومت ابتکار جدید »پروسه کابل؛ صلح و همکاری های امنیتی« را روی 

دست گرفت و تالش های صلح را زیر چرت واحد تنظیم منود.

علی رغم  کابل:  پروسه  اول  نشست  در  تروریزم  با  مبارزه  برای  اجامع 

تالش های گسرتده دشمنان صلح و امنیت افغانستان، نخستین نشست پروسه 

کابل در تاریخ ۱6 جوزا ۱۳۹6 با اشرتاک 2۳ کشور از جمله ایران، پاکستان، 

امریکا و بریتانیا و منایندگانی از سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و ناتو تدویر 

منزوی ساخنت  و  تروریزم  با  مبارزه  در  ایجاد اجامع  این نشست  از  شد. هدف 

حامیان آن بود. حکومت توانست اجامع جهانی برای مبارزه جدی علیه تروریزم 

را ایجاد کند و حامیت کشورهای منطقه، ایاالت متحده امریکا و اتحادیه اروپا 

را برای تأمین ثبات، امنیت و مبارزه علیه تروریزم تجدید مناید. همچنین کشورها 

و سازمان های اشرتاک کننده بر حامیت جدی از تالش های جمهوری اسالمی 

افغانستان در راستای حکومتداری خوب و مبارزه علیه تروریزم تعهد منودند.

پیشنهاد صلح در نشست دوم پروسه کابل: در این نشست که در ۹ حوت 

۱۳۹6 با اشرتاک منایندگان بیش از 2۵ کشور و سازمان های بین املللی تدویر 

یافت، حکومت »پیشنهاد صلح« و چارچوب گفت وگو با مخالفان مسلح را ارائه 

Silk Road Through Afghanistan  ۱
2  نشست سفیران ریکا در کابل، 27 حمل ۱397
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کرد که مورد حامیت اشرتاک کنندگان قرار گرفت. پروسه کابل دوم، بر پایان دادن 

به خشونت های روان از طریق یک فرآیند سیاسی همه جانبه، به شمول توسل 

به اقدام نظامی علیه دهشت افگنان در قلمرو آنها در هر جای که باشد، تأکید 

کرد. رشکت کنندگان از روند صلح و آشتی به رهربی و مالکیت افغان ها اعالم 

حامیت کرده و توافق شان را به گفت وگوهای مستقیم میان دولت افغانستان و 

طالبان بدون هیچ نوع پیش رشط و بدون تهدید به خشونت ابراز داشتند. همچنین 

آنان به تعقیب و پیگرد تروریستان، رضبه زدن به حامیان گروه های تروریستی و 

قطع منابع مالی آنها و برداشنت گام های عملی در راستای همکاری های فوری با 

افغانستان در مورد امنیت منطقه و مبارزه علیه تروریزم تعهد کردند.

چ ـ معرفی النه های تروریزم به جهان و ایجاد اجامع 
جهانی علیه آن

کشورها  برخی  سال 2۰۰۱،  از  پس  که  می کرد  باور  کشوری  کمرت  گذشته  در 

همچنان در پشت جنگ افغانستان قرار گرفته گروه های تروریستی را به خوب 

آنان در خاک خود اقدامی انجام  پناهگاه امن  و بد تقسیم می کنند و در قبال 

منی دهند؛ از جمله این که جامعه جهانی با دولتمردان افغانستان مبنی بر حضور 

تروریستان در خاک پاکستان همنوا نبود. حکومت وحدت ملی در ماه های نخست 

پاکستان  با  موجود  و حل مشکالت  دوستی  ایجاد  برای  را  تالش های وسیعی 

از راه گفت وگوهای دوستانه به راه انداخت. افغانستان کوشش کرد که روابط 

میان دو کشور را تغییر داده و به عنوان دو کشور باهم برادر و دوست، مشکالت 

گذشته حل گردد و پاکستان به مبارزه قاطع با هراس افگنان در خاکش ترغیب 

شود؛ ولی متأسفانه درخواست های مکرر افغانستان در این مورد بی پاسخ ماند. 

از این رو، حکومت تالش کرد تا اسناد و مدارک الزم از مداخله پاکستان در امور 

داخلی افغانستان و حامیت از تروریزم را به جهان ارائه کند که در نهایت موضع 

افغانستان مورد قبول سازمان ملل متحد و سازمان های منطقه یی قرار گرفت.

اعالم اسرتاتیژی جنوب آسیای ایاالت متحده امریکا، قطع کمک های نظامی و 

غیرنظامی این کشور به پاکستان، صدور بیانیه های شدیداللحن اجالس ششم 

از  و درخواست  تروریزم  در مورد النه های  آسیا  قلب  ـ  استانبول  پروسه  و هفتم 

پاکستان برای از بین بردن آنها، صدور بیانیه رسان کشورهای عضو بریکس۱ 

مبنی بر از بین بردن النه های تروریزم در پاکستان2 و سفر هیئت شورای امنیت 

BRICS (Brazil, Russia, India, China and South Africa( 1
2 نشست اوفا، روسیه، ۱8 رسطان ۱394
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ملل متحد به کابل و تشکیل جلسه در مورد امنیت افغانستان در مقر این شورا، 

از نتایج دیپلوماسی فعال حکومت در سطح جهانی و منطقه برای تثبیت و معرفی 

النه های تروریزم به حساب می رود.

ح ـ جلب حامیت های جهانی از صلح و امنیت افغانستان

ریشه های جنگ افغانستان همگی داخلی نیستند؛ از این حیث، رسیدن به صلح و 

امنیت پایدار در افغانستان بخش  عمده ای از برنامه های سیاست خارجی را تشکیل 

داده است؛ به گونه ای که همواره بخشی از اجندای نشست های بین املللی مرتبط 

با افغانستان بوده است. حکومت با تالش های مستمر دیپلوماتیک و حضور آماده 

و پررنگ در نشست های بیرونی، اجامع منطقه یی و جهانی را درباره گفت وگوهای 

صلح با مالکیت افغان ها و صلح پایدار به وجود آورده است و حامیت های بزرگی 

را برای نیروهای امنیتی و دفاعی حاصل کرده است.

افغانستان: تالش های  به وضعیت  ملل متحد  امنیت  عطف توجه شورای 

حکومت به خاطر جلب توجه بیشرت شورای امنیت ملل متحد به افغانستان سبب 

شد که این شورا برای بارها روی وضعیت افغانستان غور مناید و نشست های ویژه 

روی موضوع افغانستان تدویر کند. در این نشست ها روی حل مشکل افغانستان 

از راه مذاکره و تأثیرهای امنیتی و اقتصادی صلح افغانستان بر منطقه تأکید شده 

و بر حامیت منطقه یی از افغانستان در قطعنامه های شورای امنیت تأکید صورت 

گرفته است. همچنین هیئت بلندپایه ۱۵ نفری شورای امنیت ملل متحد در تاریخ 

2۵ جدی ۱۳۹6 به منظور بررسی وضعیت سیاسی و امنیتی افغانستان و رسیدگی 

به شکایات درج شده کشور در شورای امنیت سازمان ملل به کابل سفر کرد. چهار 

روز پس از این سفر، نشست ویژه شورای امنیت ملل متحد در مقر آن سازمان 

دایر شد و در آن از روند صلح به رهربی افغان ها حامیت گردید. در این نشست 

مطرح شد که پاکستان باید برای آوردن صلح و ثبات در افغانستان سهم بگیرد.

استقبال از نقشه راه صلح در نشست جنیوا: در دومین روز نشست جنیوا درباره 

افغانستان۱، رئیس جمهور غنی نقشه راه صلح افغانستان را به جامعه جهانی ارائه 

مبسوط طرح  و  مدون  به شکل  پایدار  و چارچوب صلح  آن رشایط  در  که  کرد 

شده است. اعالمیه ۳۹ ماده یی این نشست، ضمن تأیید برنامه های اصالحی 

دوستان  است.  کرده  تأکید  فساد  و  فقر  ناامنی،  چالش های  رفع  بر  حکومت 

بین املللی افغانستان روی صلح به رهربی و مالکیت افغان ها، احرتام به حقوق 

۱  6 و 7 قوس ۱397، سوئیس
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برش به ویژه حقوق زنان، احرتام به قانون اساسی افغانستان، پاسداری و حفاظت 

از دستاوردهای سالیان اخیر افغانستان و حفاظت از حقوق اقلیت ها به عنوان 

اصول در روند صلح و مذاکرات با طالبان، توافق کردند.

اجامع منطقه یی از طریق سازمان همکاری شانگهای۱: در چهار نشست اخیر 

شورای رسان کشورهای عضو این سازمان، رئیس جمهور و در پنج نشست ساالنه 

سازمان شانگهای، رئیس اجرایی اشرتاک منوده اند. در 2۹ ثور ۱۳۹4 پروتوکول 

منطقه یی  ساختار  میان  افراط گرایی  و  تجزیه طلبی  تروریزم،  ضد  بر  همکاری 

ضدتروریستی سازمان همکاری شانگهای و وزارت امور خارجه افغانستان در کابل 

به امضا رسید. همچنین توافقنامه ایجاد گروه متاس ویژه شانگهای با افغانستان 

به سطح معین وزارت امور خارجه، در حاشیه هجدهمین نشست ساالنه سازمان2 

به امضا رسید. این گروه به شکل ابتدایی تر قبالً در سال 2۰۰۵ ایجاد شده بود، 

به شکل  این گروه  فعالیت  اینک  یافت.  توقف  در سال 2۰۰۹  آن  فعالیت  اما 

وسیع تر از رس گرفته شده است. تالش های حکومت سبب شده که این سازمان 

صلح و ثبات در افغانستان را یک عامل مهم در حفظ و تقویت امنیت در منطقه 

دانسته و از تالش های حّل و فصل منازعات به رهربی افغان ها حامیت کند.۳ 

همچنین رهربان کشورهای عضو شانگهای به اتفاق، از پروسه صلح افغانستان و 

آتش بس حامیت کرده و صلح در افغانستان را برای اتصال و پیرشفت منطقه مهم 
دانسته متعهد گردند تا با افغانستان در رسیدن به صلح و ثبات همکاری منایند.4

توافق روی همکاری های امنیتی در کنفرانس وارسا: نشست رسان 28 عضو 

ـ ۱۹ رسطان ۱۳۹۵  در ۱8  پولند،  پایتخت  وارسا،  در  و کشورهای همکار  ناتو 

تدویر یافت. رئیس جمهور غنی دیدگاه افغانستان را درباره مسایل روز به ویژه 

پیرشفت  درباره  نشست  این  در  افغانستان  کرد.  بیان  تروریزم  با  مبارزه  امر  در 

42 تعهد سپرده شده معلومات داد که ۳۰ درصد آنها عملی شده و پیرشفت های 

قناعت بخش در ۷۰ درصد دیگر به دست آمده است. حفظ شامر نیروهای ناتو در 

افغانستان در سطح کنونی تا سال 2۰۱۷؛ کمک ساالنه حدود ۵ میلیارد دالر به 

نیروهای افغان تا سال 2۰2۰؛ تداوم مأموریت حامیت قاطع فراتر از سال 2۰۱6 

الی سال 2۰24؛ تداوم ساختار ۳۵2 هزار نفری نیروهای امنیتی و دفاعی کشور 

بدون هیچ گونه تقلیلی در شامر آنها؛ و حامیت از رهربی افغان ها در پروسه صلح، 

Shanghai Cooperation Organization (SCO( ۱
2  ۱9 ـ 20 جوزای ۱397، چین

3  اعالمیه پایانی پانزدهمین نشست ساالنه سازمان همکاری شانگهای، تاشکند، ازبیکستان، 4 رسطان ۱395
4  اعالمیه پایانی هجدهمین نشست شورای رسان کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، کینگداو، چین، 20 

جوزای ۱397
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توافق های عمده این نشست برای افغانستان بود. در قبال این همکاری ها، ناتو 

از افغانستان خواهان اصالحات در نهادهای امنیتی و دفاعی؛ ریشه کن ساخنت 

فساد؛ ایجاد شفافیت و حسابدهی؛ تقویت توسعه اقتصادی؛ حفاظت از کودکان، 

حقوق برش و حقوق زنان شد.

موافقت نامه  ناتو:  و  متحده  ایاالت  با  اسرتاتیژیک  دوامدار  روابط  تضمین 

ناتو2 که در  با  با ایاالت متحده۱ و موافقت نامه وضعیت نیروها  دوجانبه امنیتی 

زمان حکومت پیشین، از امضا بازمانده بود، در 8 میزان ۱۳۹۳ به امضا رسید. 

حکومت وحدت ملی این موافقت نامه ها را با هدف ایجاد مساوات در روابط با 

کشورهای همکار به حیث یک »دولت مستقل« امضا منود تا استفاده از قوه 

متحد  ملل  امنیت  فیصله نامه شورای  چارچوب  از  بین املللی  از سوی همکاران 

خارج شود و به شکل قرارداد دوجانبه با دولت جمهوری اسالمی افغانستان درآید. 

دنیا  با  افغانستان  مناسبات  تحول  در  بنیادی  نقطه  موافقت نامه ها  این  امضای 

می شود. محسوب 

با  کابل:  پروسه  فیصله های  از  دوباره  بیرونی  حامیت  تاشکند؛  کنفرانس 

ایجاد فصل جدید روابط با ازبیکستان، سفر مقامات دو کشور به منظور ایجاد 

مناسبات و همکاری ها صورت گرفت. کنفرانس بین املللی تاشکند در مورد صلح، 

همکاری های امنیتی و اتصال منطقه یی یکی از همکاری های ازبیکستان است 

ـ ۷  امتداد پروسه کابل۳ در 6  با آن کشور، در  ایجاد فصل جدید روابط  با  که 

بار  این کنفرانس جامعه جهانی و کشورهای منطقه  حمل ۱۳۹۷ دایر شد. در 

دیگر، حامیت و پشتیبانی شان را از پروسه کابل و فیصله های آن اعالم کردند. 

اعالمیه پایانی این نشست به سه محور صلح و آشتی؛ مبارزه با دهشت افگنی و 

مواد مخدر؛ و همکاری های اقتصادی منطقه یی پرداخته و از طالبان خواسته که 

پیشنهاد صلح به رهربی و مالکیت افغان ها را در مطابقت با قطعنامه های مجمع 

عمومی و شورای امنیت ملل متحد بپذیرند.

بر  مبتنی  آسیا،  جنوب  قبال  در  امریکا  متحده  ایاالت  اسرتاتیژی  اعالم 

رشایط افغانستان: رئیس جمهور ایاالت متحده امریکا اسرتاتیژی آن کشور در 

قبال جنوب آسیا را در ۳۱ اسد ۱۳۹6 اعالم کرد. این اسرتاتیژی در پی رایزنی های 

طوالنی و سفرهای مقام های امنیتی و استخباراتی امریکا به افغانستان و مطرح 

Bilateral Security Agreement (BSA( ۱
Status of Forces Agreement (SOFA( 2

3  9 حوت ۱396، کابل
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شدن سؤال های بنیادی از سوی آنان در گفت وگوها با مقامات افغان تدوین شده 

است. این اسرتاتیژی محصول پروسه همه جانبه برای تحلیل اوضاع، محاسبه 

درس های گذشته و تشخیص عنارص موفقیت می باشد.۱ به طور منونه می توان 

سخرنانی  در  غنی  رئیس جمهور  را  رشایط  بر  مبتنی  رویکرد  اتخاذ  که  کرد  یاد 

خویش در نشست وزیران دفاع ناتو در بروکسل )2۰۱6( با اعضای نشست در 

از آن سپاس گزاری منود.  برای حامیت  امریکایی  از مقامات  و  میان گذاشت 

مهم ترین نکات این اسرتاتیژی، مبتنی بودن آن بر رشایط افغانستان و نه زمان؛ 

عدم زمان بندی برای حضور نیروهای امریکایی در افغانستان؛ افزایش فشار بر 

پاکستان جهت از بین بردن النه های تروریزم؛ و تأکید بر افزایش نقش هند در 

افغانستان می باشد.

ملل متحد واحد برای افغانستان: در سال ۱۳۹4 افغانستان با هدف اصالحات 

و فعالیت منایندگی های سازمان ملل متحد زیر یک ساختار واحد در افغانستان، 

خواستار نقش واحد و منسجم ملل متحد در افغانستان شد. این رویکرد می تواند 

شفافیت و مؤثریت منابع از طریق ایجاد انسجام و کاهش پراکندگی را در پی 

داشته باشد و منجر به تقویت برنامه های حکومت افغانستان گردد. گفت وگوها 

در این مورد منتج به تدوین پالیسی »ملل متحد واحد برای افغانستان«2 برای 

بخش های  در  واحد  بودجه  پالیسی  این  طبق  شد.   2۰2۱ ـ   2۰۱8 سال های 

ادغام  و  عودت  صحت،  معیشت،  و  غذایی  امنیت  تربیه،  و  تعلیم  نورماتیف، 

مجدد، و حاکمیت قانون طرح شده است.

خ ـ ایجاد روابط دوستانه و عمیق با کشورهای اسالمی

جهان اسالم و کشورهای اسالمی جایگاه ویژه در سیاست خارجی حکومت داشته 

و در حلقه دوم قرار دارد. از همین جهت حکومت فعالیت های گسرتده، هدفمند و 

مجّدانه را برای بهبود، تقویت و گسرتش روابط با این کشورها آغاز کرد که نتایج 

ملموس به دست آورده است. در طول چهار سال گذشته، رهربان حکومت وحدت 

ملی سفرهای مکرر و متعدد به این کشورها داشته اند که منتج به تأمین منافع ملی 

به ویژه در بخش صلح و امنیت شده است.

افغان ها:  مالکیت  به  افغانستان  روند صلح  از  عربستان سعودی  حامیت 

کسب حامیت پادشاه عربستان از روند صلح افغانستان به مالکیت افغان ها؛ ناجایز 

۱  گفت وگوی رئیس جمهور محمد ارشف غنی با خربنگاران، ۱ سنبله ۱396
One UN in Afghanistan  2
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خوانده شدن جنگ علیه دولت و مردم افغانستان توسط امئه مکه مکرمه و مدینه 

منوره؛ صدور بیانیه های رسمی در محکومیت حمالت انتحاری در افغانستان؛ 

برگزاری کنفرانس علامی جهان اسالم در جده؛ حل مشکالت کاری و اقامتی 

اتباع افغان در عربستان سعودی و توزیع پاسپورت به آنان؛ ایجاد دهلیز هوایی با 

این کشور و صدور محصوالت افغانستان به آن، موفقیت هایی اند که افغانستان 

توانسته در توسعه روابط با عربستان سعودی به دست آورد.

جلب حامیت سازمان همکاری اسالمی از صلح و ثبات افغانستان: در دوره 

حکومت وحدت ملی و جهت گیری های سیاسی این حکومت، سازمان همکاری 

اسالمی۱ به شکل فعال در مورد قضیه صلح افغانستان به ایفای نقش پرداخته 

می کنند.  همکاری  افغانستان  در  صلح  آوردن  در  که  سپرده اند  وعده  و  است، 

برگزاری کنفرانس دوروزه علامی جهان اسالم در عربستان سعودی با موضوع 

صلح و امنیت افغانستان، صدور اعالمیه رسمی جهت عملی شدن فتوای علامی 

جهان اسالم در مورد صلح و ثبات افغانستان2 و گشایش منایندگی دایمی این 

سازمان در کابل۳، بخشی از این حامیت ها می باشد.

تقویت و ارتقای روابط با امارات متحده عربی: ایجاد دهلیز هوایی تجاری 

میان دو کشور؛ جلب رسمایه گذاری و کمک های این کشور در افغانستان؛ امضای 

موافقت نامه اسرتاتیژیک درازمدت میان دو کشور در راستای دوستی و مشارکت 

حکومتداری  فرهنگی،  اقتصادی،  امنیتی،  سیاسی،  عرصه های  در  درازمدت 

و حاکمیت قانون؛ میزبانی از دو نشست چهارجانبه افغانستان، امارات متحده 

ثبات منطقه؛  و  امنیت  برای  امریکا روی تالش ها  و  عربی، عربستان سعودی 

میزبانی از نشست بین منایندگان طالبان، امریکا، عربستان سعودی، پاکستان 

امارات متحده عرب  ویژه  نیروهای  اعزام  روی  توافق  امارات متحده عربی؛  و 

در چارچوب توافقنامه امنیتی افغانستان با ناتو؛ امضای تفاهم نامه اعزام 2۵۰۰ 

کارگر به امارات؛ و رفع مشکل جواز کار تاجران افغان در امارات، دستاوردهای 

سیاست خارجی در حوزه روابط با امارات متحده عربی است.

کسب حامیت علامی دینی و دولت اندونیزیا از پروسه صلح: تعمیق روابط با 

اندونیزیا به سطحی بوده که جوکو ویدودو4، نخستین رئیس جمهور اندونیزیا باشد 

Organization of Islamic Cooperation (OIC( ۱
2  اعالمیه رسمنشی سازمان همکاری اسالمی در حامیت از عملی شدن اعالمیه مکه درباره صلح افغانستان، ۱5 اسد 

۱397
3  حسین اونی بتسانی، با تحویل اعتبارنامه اش به وزیر امور خارجه افغانستان، کارش را در کابل به حیث سفیر سازمان 

همکاری اسالمی به تاریخ 22 دلو ۱396 آغاز منود
Joko Widodo 4
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که در شصت سال اخیر به افغانستان سفر کرد. وی سه روز پیش از سفر به کابل، 

در اسالم آباد با رئیس جمهور پاکستان مالقات منود. وی از آمادگی کشورش در 

ایفای نقش مثبت در صلح افغانستان یاد کرد و فعالیت علامی دینی اندونیزیا، 

افغانستان و پاکستان را در این زمینه مؤثر خواند. در پی این سفر، در 2۵ حوت 

۱۳۹6 جاکارتا میزبان علامی دینی سه کشور برای گفت وگو روی موضوع جنگ 

و  پاکستان  افغانستان،  علامی  نشست سه جانبه  آن،  از  پس  و  افغانستان شد 

را  افغانستان  جاری  جنگ   ،)۱۳۹۷ ثور   2۱( اندونیزیا  بوگور  شهر  در  اندونیزیا 

نامرشوع و ظاملانه خواند. آنان حمالت انتحاری را خالف اصول اسالم خواندند.

رئیس  فلسطین:  از  حامیت  در  اسالم  جهان  با  همگرا  خارجی  سیاست 

سازمان  رسان  فوق العاده  نشست  در  اشرتاک  با  افغانستان  اسالمی  جمهوری 

حل  جهت  مدون  و  مبسوط  طرح  ارائه  ضمن  استانبول۱  در  اسالمی  همکاری 

منازعات ارسائیل و فلسطین، بیت املقدس را به عنوان بخش جدایی ناپذیر خاک 

فلسطین و جهان اسالم اعالم کرد و در برابر انتقال سفارت ایاالت متحده امریکا 

به این بخش اعالم موضع منود.

د ـ حامیت های سیاسی و مالی جهانی از افغانستان

با وجود اینکه مشکالت جدی در روابط افغانستان با متحدان غربی و اروپایی اش 

به وجود آمده و کاهش و یا قطع کامل کمک های خارجی پیش از 2۰۱4 محتمل 

بود، اما با روی کارآمدن حکومت وحدت ملی و ارائه برنامه های جامع و مشارکتی 

از سوی حکومت و مردم افغانستان به جامعه جهانی، رویکرد جهان نسبت به 

امیدوارکننده ی  برنامه های  ارائه  با  و  یافت  تغییر  مثبت  سمت  به  افغانستان 

اولویت های انکشاف ملی، دوباره جامعه جهانی حامیت های گسرتده و بی پیشینه 

خود را در کنفرانس های لندن، بروکسل و وارسا اعالم کردند که در مجموع برای 

چهار سال )2۰۱6 ـ 2۰2۰( بیش از سی میلیارد  دالر کمک نظامی و غیرنظامی 

برای افغانستان تعهد شد. همچنین اعالم گردید که این کمک ها الی سال 2۰24 

ادامه یابند.

تجدید تعهد کشورهای کمک کننده مبتنی بر تحقق خودکفایی در کنفرانس 

لندن: کنفرانس لندن در مورد افغانستان از جانب دولت های بریتانیا و افغانستان 

اسرتاتیژی  کنفرانس  این  در  شد.  میزبانی   ۱۳۹۳ قوس   ۱۳ ـ   ۱2 تاریخ  به 

۱  22 قوس ۱396
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اصالحات »تحقق خودکفایی؛ تعهد به اصالحات و تجدید مشارکت«۱ به جامعه 

جهانی ارائه شد که نوید ایجاد زیرساخت ها را برای بهبود امنیت و حامیت از 

را  حامیت شان  لندن  کنفرانس  در  متویل کنندگان  و  داد  منطقه یی  دیپلوماسی 

تدوین سند  و  به طرح  منتج  اسرتاتیژی  این  داشتند.  اعالم  اسرتاتیژی  این  از 

بر چارچوب حسابدهی متقابل«2 گردید. »خودکفایی مبنی 

مشارکت برای آبادانی و صلح افغانستان در بروکسل: دو سال پس از کنفرانس 

لندن، طبق توافق قبلی در  نشست توکیو، کنفرانس »مشارکت برای آبادی و صلح 

افغانستان« در بروکسل، پایتخت بلجیم، در ۱۳ و ۱4 میزان سال ۱۳۹۵ برگزار 

گردید. افغانستان در سه نشست حاشیوی این کنفرانس )توسعه اقتصادی؛ زنان 

توامنند، افغانستان مرفه؛ و همگرایی منطقه یی و رفاه( توانست توجه جهانی را 

دوباره جلب مناید. در نشست اصلی کنفرانس، »چارچوب ملی صلح و انکشاف 

افغانستان« و پنج برنامه ملی دارای اولویت افغانستان به اشرتاک کنندگان ارائه 

شد که مورد استقبال قرار گرفت. همچنین حکومت گزارشی از تحقق تعهدات 

دوجانبه برای سال های 2۰۱۵ ـ 2۰۱6 ارائه کرد که دربردارنده تطبیق 2۰ تعهد 

از جمله ۳۹ تعهد و تحت کار بودن باقی تعهدات طبق میعادهای معین بود. 

حکومت توانست در این کنفرانس تعهد ۱۵.264 میلیارد دالر امریکایی را برای 

متویل برنامه ها در طول سال های 2۰۱۷ تا 2۰2۰ بگیرد.

نشست جنیوا: نشست جنیوا درباره افغانستان به تاریخ 6 و ۷ قوس ۱۳۹۷ از 

ریاست  به  سوئیس  در  سازمان  این  اروپایی  مقر  در  متحد  ملل  سازمان  سوی 

تحقق  درباره  افغانستان  شد.  برگزار  متحد  ملل  سازمان  و  افغانستان  مشرتک 

وعده های سپرده شده در نشست بروکسل گزارش داد. 4۰ درصد وعده ها تا زمان 

برگزاری این نشست تحقق یافته و باقی آن طی دو سال بعدی عملی خواهند 

شد. جامعه جهانی برای نخستین بار از برنامه های توسعوی و اصالحی حکومت 

افغانستان ستایش منود و از نقشه راه صلح افغانستان که از سوی رئیس جمهور 

ارائه شد، استقبال کرد. پیام اساسی حکومت، تغییر نقش افغانستان از یک کشور 

تدابیر  بود. همچنین  بین املللی  کنار جامعه  در  مؤثر«  به یک »رشیک  وابسته 

جدید طبق »چارچوب پاسخگویی متقابل جنیوا«۳ با دو هدف مهِم همنوایی و 

کارآیی بیشرت مساعدت های بین املللی و بهبود پیرشفت ها در تطبیق چارچوب ملی 

صلح و انکشاف افغانستان ایجاد شد. اتحادیه اروپا قرارداد 4۷4 میلیون یورو 

Realizing Self-Reliance: Commitments to Reforms and Renewed Partnerships  ۱
Self-Reliance through Mutual Accountability Framework (SMAF( 2

Geneva Mutual Accountability Framework (GMAF(  3
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کمک به افغانستان را به امضا رساند و حکومت آملان نیز ۵.4 میلیارد افغانی به 

حکومت افغانستان کمک کرد. معاون بانک توسعه آسیایی نیز رسمایه گذاری به 

ارزش دو میلیارد دالر را وعده منود که برای اجرای طرح های بزرگ منطقه یی، 

ساخت بندها، خط آهن، فراهم ساخنت قرضه برای تجارت های کوچک و متوسط 

هزینه خواهد شد.

سلسله  عالی رتبه:  هیئت  نشست های  در  پیرشفت ها  مثبت  ارزیابی 

نشست های »هیئت عالی رتبه«۱، عالی ترین میکانیزم هامهنگی میان حکومت 

افغانستان و کشورهای متویل کننده است که در آنها بر تداوم مؤثر کمک های 

افغانستان در دهه تحول توافق شد. نشست های دوم و سوم   به  مالی جهانی 

هیئت عالی رتبه با ریاست مشرتک افغانستان و یوناما در حکومت وحدت ملی 

برگزار شده است. افغانستان در دومین نشست )۱4 سنبله ۱۳۹4( کامیاب بود 

را حاصل منود. دستاورد عمده  قناعت جامعه جهانی  تعهدات  از  ارزیابی  در  و 

حکومت در این نشست توافق روی مرصف ۵۰ درصد کمک های جامعه جهانی 

با  و  دولت  برنامه های  طبق  آن  متباقی  از  درصد   8۰ و  دولت  بودجه  طریق  از 

درنظرداشت اولویت های حکومت بود. همچنین در سومین نشست )۱2 میزان 

۱۳۹6( نیز افغانستان موفق ظاهر شد و اشرتاک کنندگان تأکید دوباره منودند که 

تخصیص کمک ها از طریق بودجه، حکومت را در دستیابی به اولویت های ملی 

و تطبیق اصالحات در عرصه های مربوط قادر خواهد ساخت.

به  جی۷+  کشورهای  دوروزه  نشست  چهارمین  جی7+:  نشست  از  میزبانی 

میزبانی افغانستان و به اشرتاک وزرا و مقامات عالی رتبه 2۰ کشور عضو این 

سازمان و مقامات و منایندگانی از نهادهای بین املللی به تاریخ 4 ـ ۵ حمل ۱۳۹۵ 

در مقر وزارت امور خارجه برگزار شد. در این نشست روی یک میکانیزم برای 

تطبیق اهداف توسعه پایدار، مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد، توافق 

صورت گرفت و ۱۹ شاخص برای تشخیص میزان پیرشفت کشورهای مواجه با 

بحران طرح شد.

اساسی ترین  انسجام:  و  نظارت  مشرتک  بورد  نشست های  موفقانه  تدویر 

جهت  کشورهای متویل کننده  و  افغانستان  حکومت  میان  میکانیزم هامهنگی 

قناعت جامعه جهانی و اطمینان مردم افغانستان »بورد مشرتک نظارت و انسجام«2 

است. دو جلسه ویژه بورد مشرتک نظارت و انسجام )۱4 سنبله ۱۳۹۵،  ۱6 حمل 

  Senior Officials Meeting (SOM(  ۱
Joint Coordination and Monitoring Board (JCMB( 2
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۱۳۹۵( برای آمادگی ها به خاطر کنفرانس های وارسا )2۰۱6( و بروکسل )2۰۱6( 

 )۱۳۹6 رسطان   ۱8( مشرتک  بورد  نشست  بیستمین  همچنین  یافتند.  تدویر 

پیرشفت های پس از کنفرانس بروکسل )2۰۱6( و تطبیق تعهدات کنفرانس را 

ارزیابی منود. مناینده خاص ملل متحد برای افغانستان در این نشست گفت که 

افغانستان توانسته است اصالحات مهم، پیچیده و پرچالش را انجام دهد. بیست 

و یکمین نشست بورد مشرتک )2۷ رسطان ۱۳۹۷( زیر نام »به سوی کنفرانس 

جنیوا« تدویر شد.

ایفای نقش مؤثر افغانستان در نهادهای ملل متحد: منایندگی افغانستان 

توانست در یک رقابت عضویت سه ساله در شورای حقوق برش  در ملل متحد 

ملل متحد را برای افغانستان کسب کند. قطعنامه های متدید مأموریت یوناما 

و وضعیت در افغانستان که هرساله تجدید نظر می شوند، با فعالیت منایندگی 

افغانستان در ملل متحد موجرتر و مؤثرتر گردیده و دیگر عوامل بحران در کشور را 

یک مشکل داخلی منی داند. افغانستان همچنین برای نخستین بار قطعنامه های 

و  یادبود  جهانی  »روز  و  تعبیه شده«  انفجاری  مواد  از  ناشی  تهدید  با  »مقابله 

گرامیداشت از قربانیان تروریزم« )2۱ اگست( را به شکل مستقالنه طراحی و به 

تصویب مجمع عمومی رسانده است. افغانستان برای نخستین بار پالیسی خویش 

در قبال ریفورم شورای امنیت سازمان ملل متحد را نیز ترتیب منوده و در مذاکرات 

بین حکومتی در این مورد سهم فعال گرفته است.

نشست ساالنه اتحادیه اروپا درباره مبارزه با فساد: سومین و چهارمین نشست 

ساالنه اتحادیه اروپا درباره مبارزه با فساد تحت عناوین »تشدید مبارزه با فساد 

وحدت  حکومت  دوره  در  صلح«2  پیرشفت  فساد،  »کاهش  و  افغانستان«۱  در 

ملی در ارگ ریاست جمهوری برگزار شد. در این نشست ها مقامات حکومت از 

تالش های شان در مبارزه با فساد صحبت منوده و از پیشنهادها و نظریات اتحادیه 

اروپا در این زمینه استفاده کرده اند. اتحادیه اروپا از اراده حکومت برای مبارزه با 

فساد یاد منود و تعهد جامعه جهانی برای کمک به افغانستان در مبارزه با فساد 
اداری را بازگو کرد.۳

۱ ۱8 ثور ۱396
2 4 ثور ۱397

 3  سخرنانی مایکل میلینب، مناینده اتحادیه اروپا در کابل، سومین نشست اتحادیه اروپا درباره مبارزه با فساد، 
۱8 ثور ۱396
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حکومت وحدت ملی در رشایطی آغاز به کار منود که افغانستان شاهد 

منابع  از  کشور  خزانه  بود،  اقتصادی  و  سیاسی  امنیتی،  گذار  سه 

افکنده بود. نزول  اقتصادی بر فضای کشور سایه  مالی تهی و رکود 

 ۰٫۸ به   ۱۳۹۴ سال  در  شد،  آغاز   ۱۳۹2 سال  از  که  اقتصادی  رشد 

گذار  از سه  ناشی  و چالش های  با وجود تشدید جنگ  درصد رسید. 

یادشده، حکومت وحدت ملی با ایجاد دیدگاه بلندپروازانه، اما عملی، 

و همچنین ارائه اسرتاتیژی های مؤثر توانست تا تحرک اقتصادی را 

به کشور بازگرداند و برنامه های اقتصادی و رفاهی را در صدر اجندای 

دهد. قرار  حکومتداری 

 تقویت بانکداریحفظ ثبات نسبی اقتصادی

 تقویت اقتصاد و رفاه روستایی

 تثبیت جایگاه زمین در نظام اقتصادی کشور

مهار و مدیریت آب توسعه تولید انرژی و توزیع برق 

 توسعه زراعت و مالداری

 تقویت صنایع تولیدی

توسعه زیرساخت های شهری

 رشد تجارت و ترانزیت

اصالحات در سکتور معادن توسعه زیربناها و تسهیالت ترانزیتی

 توسعه زیربناهای مخابراتی

عبدالعزیز حیدری
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الف ـ حفظ ثبات نسبی اقتصادی

با وجود چالش ها، بین سال های ۱۳۹4 تا ۱۳۹۷ رشد اقتصادی از ۰.8 درصد 

به 2.۵ درصد افزایش یافت. همچنین سطح تورم در پایین تر از پنج درصد حفظ 

گردید و کشور از دیفالسیون شدید سال ۱۳۹4 )۱.۵- درصد( نیز بیرون کشیده 

شد. مرصف بودجه ملی یک ریکارد را در سال ۱۳۹۷ قایم منود و به ۹۱ درصد 

رسید. افزون بر این، میزان عواید در دوره حکومت وحدت ملی سیر صعودی 

داشته و با رشد ۹۰ درصدی، برای اولین بار در تاریخ افغانستان، در سال ۱۳۹۷ 

در حدود 2.۵ میلیارد دالر عواید ملی جمع آوری شد. افغانستان با آوردن اصالحات 

در فضای کسب و کار و حامیت گسرتده از سکتور خصوصی توانست تا در گزارش 

»انجام تجارت«۱ بانک جهانی در سال 2۰۱۹ میالدی، عنوان بهرتین اصالح گر 

در محیط کسب و کار2 را از بین ۱۹۰ کشور، از آن خود کند. حکومت وحدت ملی 

همچنین قادر شد تا سطح ذخایر الزامی اسعار را در ۷ میلیارد دالر )برابر ارزش 

واردات ده ماهه کشور که یک میزان معیاری است(، حفظ مناید.

تثبیت دیدگاه جامع اقتصادی: حکومت برای گذار از یک اقتصاد غیرحقیقی 

دیدگاهی  خودکفا،  و  حقیقی  اقتصاد  یک  به  خارجی  کمک های  به  وابسته  و 

است.  منوده  تقویت  و  تثبیت  افغانستان  اقتصادی  آینده  برای  را  چندوجهی 

دیدگاه کلی اقتصادی کشور، رساندن افغانستان به خودکفایی، تأمین رفاه عامه 

و مبدل منودن اقتصاد کشور به رشیک قابل اتکا برای اقتصاد جهانی می باشد. 

محورهای اساسی این دیدگاه شامل این موارد است: ۱( مبدل منودن افغانستان 

به چهارراه آسیا؛ 2( ایجاد اقتصاد تولیدی و پویا؛ ۳( مدیریت و بهره برداری مؤثر 

از منابع طبیعی؛ 4( توسعه سکتور خدمات.

برگرداندن رشد اقتصادی: حکومت با روی دست گرفنت یک سلسله اقدامات در 

راستای قانون گذاری، بهبود فضای کسب و کار، رشد تجارت، پیوندزدن اقتصاد 

کشور با اقتصاد منطقه، گشودن بازارهای جدید به روی زارعین و تجار کشور و 

عملیاتی ساخنت پروژه های بزرگ منطقه یی، تحرک بنیادی را در شاهرگ های 

اقتصاد کشور به وجود آورد و سیر صعودی دوباره را به نرخ رشد اقتصادی داد.

Doing Business Report  ۱
Best Performer in Doing Business 2019 Report  2



72

دستاوردهای حکومت وحدت ملی

منودار1: 
 رشد اقتصادی ساالنه افغانستان در چهار سال اخیر به درصد

کنرتول تورم: در چارچوب سیاست های پولی و اصالحات مالی، و رژیم ارزی 

متحوِل مدیریت شده و با ایجاد تحرک در اقتصاد، حکومت در ابتدا دیفالسیون 

سال ۱۳۹4 را کنرتول کرده و در پی آن نرخ تورم را به حد یک رقمی و زیر ۵ درصد 

حفظ منوده است.

منودار 2: 
 نرخ تورم افغانستان در چهار سال اخیر به درصد

اصالحات در تدوین بودجه: حکومت یک بودجه ملی یک پارچه و منسجم۱ را 

برای سال مالی ۱۳۹۷ تهیه منود. بودجه ملی ۱۳۹۷ برای اولین بار در مطابقت 

به معیارهای بین املللی احصائیه مالی حکومت2 و تصنیف بودجه بر اساس وظایف 

دولت۳ ترتیب یافت؛ و همچنین متام اقالم بودجه بر اساس واحد پولی افغانی 

باز4،  بین املللی بودجه  تنظیم گردید. بودجه ملی سال مالی ۱۳۹6 در شاخص 

Consolidated National Budget  ۱
GFS  2

COFOG  3
Open Budget Indicators  4
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منره 4۹ از ۱۰۰ را اخذ منود و باالتر از حد اوسط جهانی که 42 منره است، قرار 

گرفت. قابل ذکر است که در همین سال، بودجه ملی رتبه دوم شفاف ترین بودجه 
در منطقه را کسب منود.۱

مرصف بودجه ملی: در چهار سال اخیر مرصف بودجه انکشافی هر ساله افزایش 

یافته و در سال ۱۳۹۷ به باالترین حد خود در ۱۷ سال اخیر یعنی ۹۱ درصد رسید.

منودار 3:
 درصد مرصف بودجه انکشافی در پنج سال اخیر

رشد عواید ملی: یکی از ساحاتی را که می  توان در زمره دستاوردهای برجسته 

حکومت برشمرد، اصالحات در جمع آوری عواید است؛ به گونه ای که در این دوره 

عواید ملی در حدود ۹۰ درصد رشد منوده و در سال ۱۳۹۷ به ۱8۹ میلیارد افغانی 

برابر به 2.۵ میلیارد دالر رسیده است.

منودار 4:
 عواید دولتی جمع آوری شده در سال های ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۷ )میلیارد افغانی(

 Open Budget Survey (2017(  ۱
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بنچامرک های  متام  افغانستان  حکومت  تعهدشده:  مالی  اصالحات  تحقق 

اصالحاتی و اهداف تعیین شده از سوی صندوق بین املللی پول۱ را تطبیق کرده 

است. صندوق بین املللی پول در چهار بررسی )آخرین بررسی در دسمرب 2۰۱8(، 

تطبیق اصالحات تعیین شده را تأیید کرده که از این بابت وجوه تشویقی نیز به 

دولت افغانستان پرداخت شده است. صندوق بین املللی پول توافق منوده است 

تا این روند را زیر نام برنامه تسهیل وجوه متدیدشده2 برای یک سال دیگر )الی 

دسمرب 2۰۱۹( متدید مناید.

بهبود فضای کسب و کار: اصالحات در بهبود شاخص های فضای کسب و 

در  افغانستان  که  از سکتور خصوصی موجب شد  و حامیت های گسرتده  کار۳ 

گزارش انجام تجارِت بانک جهانی در سال 2۰۱۹ میالدی4، رتبه ۱6۷ را از آن 

را کسب  کار  و  در شاخص های کسب  بهرتین اصالح گر۵  و عنوان  خود مناید 

کند. ایجاد مرکز واحد ثبت و صدور جوازهای تجارتی و رسمایه گذاری در زیر 

یک سقف در کابل و ۱6 والیت دیگر، کاهش هزینه اخذ جواز از 44۰ دالر به 

تنها یک دالر، فراهم آوری زمین برای سکتور خصوصی، گشودن مسیرهای جدید 

ترانزیتی برای تجار، ترجیح به محصوالت داخلی در تدارکات ملی، انفاذ قانون 

جدید ورشکستگی به خاطر سهولت بیشرت در اخذ رسمایه و تسهیل پروسیجرهای 

ورشکستگی و انفاذ قانون رشکت ها جهت حفاظت از حقوق رسمایه گذاران، از 

از  برای حامیت  ملی  از سوی حکومت وحدت  بودند که  موارد اصالحی  جمله 

سکتور خصوصی و بهبود فضای کسب و کار روی دست گرفته شد.

و  قانونی  بنیادهای  متام  تقریباً  حکومت  ـ خصوصی:  عامه  مشارکت  تقویت 

نهادی را برای استفاده مؤثر از مدل مشارکت عامه ـ خصوصی به منظور جلب 

در  پی ریزی منود.  زیربنایی  پروژه های  در  و خارجی  داخلی  رسمایه گذاری های 

حال حارض چندین پروژه بزرِگ زیربنایی مانند فاز دوم بند کجکی، دو پروژه  تولید 

برق از منابع گازی )پروژه های بیات پاور و مزاررشیف غضنفر گروپ( و نیروگاه ۳۰ 

میگاواتِی تولید برق آفتابی در قندهار، با این مدل در حال تطبیق است.

تطبیق  مؤثر،  پالیسی های  تدوین  بین املللی:  مساعدت های  جذب  و  جلب 

اصالحات گسرتده، دیپلوماسی فعال جهت تعریف منافع و تهدیدهای مشرتک 

IMF   ۱
Extended Credit Facility Program   2

Doing Business Indicators   3
Doing Business 2019 Report 4

Best Performer   5
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را جلب  بین املللی  مالی جامعه  بتواند حامیت های وسیع  تا حکومت  باعث شد 

مناید. اشرتاک بابرنامه ی حکومت وحدت ملی در دو کنفرانس وارسا )2۰۱6( و 

بروکسل )2۰۱6( سبب تعهد حدود ۳۱ میلیارد دالر کمک مالی جامعه جهانی در 

بخش های نظامی و ملکی به دولت افغانستان شد.

ب - تقویت بانکداری

حکومت با درک اینکه تنها بانک مرکزی مستقل می تواند از طریق استقرار یک 

سیستم بانکداری و نظام پولی رسمی، نظم اقتصاد کالن را حفظ مناید، سعی 

منود تا استقاللیت بانک مرکزی حفظ شود. همچنین حکومت پروسه اصالحات 

در نظام بانکداری و برگرداندن اعتامد مردم به سیستم بانکداری را نیز از طریق 

تقویت نهادی حامیت منوده است.

برگرداندن اعتامد مردم به نظام بانکداری: اتخاذ برنامه و اسرتاتیژی مشخص 

آنها؛ نظارت پیگیر و  و مدون در قبال بانک های ضعیف جهت بهبود وضعیت 

ارتقای  نظارتی؛  در شیوه های  تغییر  و  و اصالحات  بانک ها  اجراءات  از  متواتر 

ظرفیت و اصالحات ساختاری بانک مرکزی؛ تعدیل / تدوین چارچوب های قانونی 

و مقرراتی؛ و بیمه ۹۵ درصد از مجموع سپرده های مردم نزد بانک ها سبب اعتامد 

از لست  افغانستان  بانکداری شده است. همچنین خروج  به نظام  دوباره مردم 

اِعامل شده در سیستم  نتیجه ی اصالحات  مالی۱ در  اقدامات  خاکسرتی گروه 

نظارتی بانک مرکزی، پس از پنج سال صورت پذیرفت.

تشویق بانک های خصوصی به قرضه دهی: طرح تضمین قروض که از جانب 

بانک مرکزی و بانک جهانی طرح و روی دست گرفته شده است، به حیث یک 

ابزار کنرتول خطر مورد استفاده قرار می گیرد؛ تا بر اساس آن بانک ها تشویق به 

متویل سکتور خصوصی گردند.

ملی  بانک  سوی  از  قروض  پرداخت  افغان:  ملی  بانک  قرضه دهی  افزایش 

را  درصدی  رشد ۱22  تا ۱۳۹۷،  سال های ۱۳۹۳  بین  در  متقاضیان  به  افغان 

می دهد. نشان 

Financial Action Task Force (FATF( ۱
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منودار 5: 
 قروض اعطاشده از سوی بانک ملی در سال های ۱۳۹۳تا ۱۳۹۷ به میلیارد افغانی

 ۳۳2 از  بیش  حارض  حال  در  الکرتونیک:  بانکداری  گسرتش  و  تقویت 

برای   )POS( کارت خوان  ماشین های   ۱6۷ و   )ATM( رصافی  خودکار  ماشین 

از ۱۰  بیش  فعال اند. همچنین  بانکی  و مشرتیان سیستم  استفاده شهروندان 

هزار کارت پرداخت )Afpay Cards( از جانب سیستم تأدیات افغانستان به بازار 

است. شده  عرضه 

تقویت بانکداری اسالمی: بانکداری اسالمی در طی چهار سال گذشته رشد 

بانکداری  سیستم  سپرده های  مثال  عنوان  به  است.  داشته  قابل مالحظه ای 

اسالمی در سنبله ۱۳۹۷ مبلغ 2۰.۹۵ میلیارد افغانی بوده؛ که نظر به همین زمان 

در سال ۱۳۹۳ به میزان ۱۷۵ درصد رشد منوده است. حکومت چارچوب قانونی 

و مقرراتی بانکداری اسالمی را با تعدیل قانون بانکداری ایجاد منود. برعالوه 

4۵ مقرره، رهنمود و طرح محصوالت بانکداری اسالمی را نیز ترتیب و به منصه 

تطبیق گذاشته است.

پ ـ تقویت اقتصاد و رفاه روستایی

در چهار سال اخیر ۳۰۵۳4 پروژه توسعوی در ۱۹4۱۹ قریه به سطح ۳86 ولسوالی 

از ۳4 والیت کشور، به بهره برداری رسیده که به نحوی روی تقویت اقتصاد و تأمین 

رفاه روستایی تأثیر مستقیم داشته است. این پروژه ها به ارزش مجموعی بیش 

از ۱ میلیارد دالر امریکایی، حدود ۱۷ میلیون روستانشین را مستفید منوده است.

 توسعه صنایع روستایی: برنامه ملی انکشاف صنایع روستایی با ایجاد ۵ هزار 

گروه پس انداز و تقویت دوام   دار آنان؛ تشکیل ۵۰8 اتحادیه قرضه و پس انداز 
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قریه و حامیت آنان؛ ایجاد ۱۳۰۰ گروه تولیدی و تقویت دوامدار آنان؛ تقویت و 

ارتقای ظرفیت حدود 6۰۰ تشبث کوچک روستایی؛ و برگزاری منایشگاه ها برای 

ارائه صنایع روستایی، فرصت های شغلی پایدار و توسعه تشبثات در قریه ها را از 

طریق ارائه خدمات مالی و تخنیکی، فراهم منوده است. بیش از ۵۰ درصد از 

مستفیدشوندگان این برنامه ملی، زنان بوده اند.

طرح و تطبیق برنامه میثاق شهروندی۱: برنامه ملی میثاق شهروندی قراردادی 

نزد  را  دولت  نقش  اساسی،  خدمات  ارائه  با  که  است  مردم  و  حکومت  یان  م

برای  برنامه  این  برازنده می کند.  بیشرت  به ویژه در مناطق روستایی  شهروندان 

مدت ده سال و در سه مرحله تطبیق خواهد شد. افغانستان طرح این برنامه را 

در کنفرانس بروکسل )2۰۱6( به جامعه جهانی ارائه داد. مرحله اول این برنامه 

)چهار سال( با بودجه مجموعی 6۷8 میلیون دالر امریکایی تحت اجرا است که 

۱۳ هزار شورای انکشافی قریه را زیر پوشش قرار می دهد.

بهبود اتصال روستایی: در طول چهار سال اخیر، برنامه ملی راه سازی روستایِی 

وزارت احیا و انکشاف دهات، برای نزدیک به 6.۵ میلیون روستایی زمینه اتصال 

پروژه رسک سازی و  از ۷۳4  از طریق تطبیق بیش  را  ه شهر و سایر روستاها  ب

ترانسپورتی )2۵۰۰ کیلومرت رسک و 44۷۰ مرت پل( فراهم کرده است. همچنین 

وزارت فواید عامه 48۰ کیلومرت رسک آسفالتی، ۵۳۰ کیلومرت رسک جغلی، 288۱  

مرت پل کانکریتی و ۱4۵ هزار مرت پلچک در مناطق روستایی احداث منوده است.

تأمین انرژی در مناطق روستایی: شش پروژه تأمین انرژی با هزینه مجموعی 

۳۰ میلیون دالر امریکایی در چهار سال اخیر برای دهات به بهره برداری رسیده 

است که در حدود 4۰۰ هزار مستفیدشونده داشته اند.

ت  ـ تثبیت جایگاه زمین در نظام اقتصادی کشور

کشور  اقتصادی  نظام  در  زمین  جایگاه  ملی،  وحدت  حکومت  تشکیل  از  س  پ

قرار گرفت،  اولویت ها  زمینداری در صدر  نظام  در  ازتعریف گردید، اصالحات  ب

نقشه راه پنجاه  ساله طرح شد و پالیسی ملی زمین به میان آمد. همچنین در دوره 

حکومت وحدت ملی قانون تنظیم امور زمینداری و قانون استمالک نافذ گردید؛ 

تا خأل قانونی فراروی اِعامل اصالحات گسرتده در نظام زمینداری مرفوع گردد.

Citizens’ Charter National Priority Program (CCNPP(  ۱
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ایجاد بانک زمین دولتی جهت رشد رسمایه گذاری: حکومت در سال ۱۳۹۷، 

کارهای عملی گسرتش بانک معلوماتی زمین دولتی را در 28 والیت کشور آغاز 

منود. در حدود 2 میلیون جریب زمین دولتی به شکل الکرتونیک و با درنظرداشت 

6۵ مشخصه تا اخیر سال مالی ۱۳۹8 رسوی و ثبت می گردند. بانک زمین دولتی 

با ارائه ارقام دقیق زمین های دولتی و ملکیت های عامه، در امور تخصیص زمین 

برای رسمایه گذاری ها و تطبیق پروژه های زیربنایی و عام املنفعه سهولت بسیاری 

به وجود خواهد آورد.

اجاره دهی و واگذاری زمین های دولتی: اداره اراضی افغانستان در چهار سال  

گذشته ۱64 هزار جریب زمین دولتی را به سکتور خصوصی به اجاره داده که منتج 

به رسمایه گذاری در حدود ۱۷۵ میلیون دالر شده است. همچنین به خاطر تطبیق 

پروژه های دولتی و حامیت از مشارکت عامهـ  خصوصی در حدود 24۳ هزار جریب 

زمین دولتی در رسارس کشور به ادارات متقاضی واگذار گردیده است.

ایجاد سیستم قیمت گذاری زمین: به منظور تأمین ثبات در بازار ملکیت، طرح 

و تطبیق برنامه قیمت گذاری زمین و ملکیت ها آغاز گردیده که از این طریق قیمت 

واقعی خرید، فروش، کرایه و اجاره زمین ها و ملکیت های شهری و روستایی با 

استفاده از تکنالوژی معارص معین می شود.

ث ـ توسعه تولید انرژی و توزیع برق 

حکومت با درک ظرفیت بزرگ کشور در تولید انرژی از منابع آبی، بادی، آفتابی 

و گازی، سعی منوده تا بسرت حقوقی، نهادی و ظرفیتی را برای استفاده از این 

پتانسیل مساعد سازد. تحرک بزرگی در بندسازی برای تولید برق ایجاد شده و 

همچنین پروژه های نخستین تولید انرژی از منابع آفتابی و آبی نیز برای نهادینه  

ساخنت تولید انرژی از منابع تجدیدپذیر به بهره برداری رسیده است.

تولید انرژی از منابع داخلی: با تکمیل کار ساختامنی بند سلام و بهره گیری از 

آن، ترمیم و احیای چند توربین بندهای دیگر و افتتاح نیروگاه های برق آفتابی 

بامیان و آفتابی و بادی هرات، ۱6۵ میگاوات به ظرفیت تولید انرژی افزوده شده 

است. پروژه های احداث و مطالعات 2۵ بند آبی، ۱۳ نیروگاه آفتابی و 2 نیروگاه 

تولید انرژی از منابع گازی زیر کار قرار دارند که در مجموع 8۵۵ میگاوات دیگر 

را به شبکه برق خواهند افزود.
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افزایش برق وارداتی و مستفیدین شبکه برق: در راستای افزایش عرضه برق 

به شبکه توزیع به منظور رشد فعالیت های اقتصادی و سطح رفاه جامعه، واردات 

برق در سال ۱۳۹6 نسبت به سال ۱۳۹۳، 2۵ درصد افزایش داشته است. مطابق 

به پالن موجود میزان برق وارداتی، تا پایان سال ۱۳۹۷، با 42 درصد افزایش 

نسبت به سال ۱۳۹۳، به ۵ میلیون و 2۳2 هزار کیلووات ساعت در سال خواهد 

رسید. بر پایه معلومات رشکت برشنا تعداد مشرتکین شبکه برق در سال ۱۳۹۷ در 

مقایسه با سال ۱۳۹۳، در حدود 26 درصد افزایش داشته است.

منودار 6:
  افزایش میزان برق وارداتی )۱۳۹۳- ۱۳۹۷(

توسعه شبکه توزیع برق: پروژه های برق رسانی در ۱۵ والیت به بهره برداری 

رسیده و 2۵۰۷ ترانسفرمر در رسارس کشور نصب شده است. ۱2 سب استیشن 

جدید در والیات احداث گردیده است که ظرفیت مجموعی آنها ۷۹۳.۵ میگاولت 

آمپیر می باشد. افزون بر آن، ۷ سب استیشن تقویت یافته که ظرفیت مجموعی 

آنها ۳۹۵ میگاولت آمپیر است. همچنین در 2۰ والیت کار احداث سب استیشن ها 

و متدید لین ها عمالً جریان دارد. طی چهار سال گذشته، 6 والیت )کاپیسا، 

میدان وردک، غزنی، لوگر، پکتیا و بادغیس( به شبکه ملی برق وصل شده و 

والیات دایکندی و نورستان برای نخستین بار از نعمت برق مستفید شده اند.

تأمین برق برای پارک های صنعتی: ۳ پارک صنعتی شوراندام، امیر علی شیر 

نوایی و شیخ مرصی، در چهار سال اخیر به سیستم برق رسانی عمومی وصل 

شده اند که منتج به جلب رسمایه گذاری به ارزش ۱۱۵ میلیون دالر شده است. در 

این پارک ها بیش از ۹۰ قلم کاال تولید می گردد. در مجموع، شامر فابریکه های 

شامل شبکه دولتی توزیع برق، ۵2 درصد افزایش یافته است.
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ج ـ مهار و مدیریت آب

در صدر  را  آب  مدیریت  و  مهار  موضوع  تشکیل،  بدو  از  ملی  وحدت  حکومت 

اولویت های خود قرار داده است. با ترسیع و تکمیل ساختامن بند سلام و ذخیره 

64۰ میلیون مرتمکعب آب در کاسه بند، حکومت وحدت ملی واضح ساخت که در 

مهار آب های کشور طبق قوانین بین املللی قاطع و ثابت قدم می باشد.

رونق دادن به بندسازی: در طی چهار سال گذشته، ۱2 بند آبی تحت مرحله 

احداث و کار ساختامنی قرار گرفته است. همچنین ۵ بند آبی در مرحله دیزاین و ۹ 

بند دیگر در مراحل مطالعات اقتصادی و محیط زیستی، مطالعات دیزاین تفصیلی 

و مطالعات امکان سنجی قرار دارد. با اعامر این بندها تخمین می گردد که در 

حدود 6 میلیارد مرتمکعب آب ذخیره شود و همچنین بیش از ۷۳۵ هزار هکتار 

زمین بایر تحت آبیاری قرار گیرد.

توسعه شبکه های آبیاری: برنامه ملی اصالح و بازسازی تأسیسات آب )رسبندها 

و کانال ها( با بهره برداری از 6۵2 پروژه، بیش از ۱۰۰ هزار هکتار زمین را که در 

گذشته از آبیاری بازمانده بود، دوباره تحت پوشش آبیاری قرار داده است. اعامر 

۵4۹ شبکه آبیاری جدید نیز از سوی وزارت زراعت تکمیل گردید. افزون بر این، 

برنامه تنظیم آب در مزرعه، ۱۳۷ شبکه آبیاری را در 2۳ والیت احیا و بازسازی 

منوده که بیش از 4۳ هزار هکتار زمین تحت پوشش آبیاری قرار گرفته اند.

آزمایش تغذیه مصنوعی آب های زیرزمینی: برنامه تغذیه مصنوعی آب های 

زیرزمینی۱ در شهر کابل به صورت آزمایشی راه اندازی شده است. این پروژه با 

کمک مالی و تخنیکی بانک انکشاف آسیایی )ADB( و اداره انکشاف بین املللی 

امریکا )USAID( طرح شده که در سه سال، مرحله آزمایشی آن تطبیق می گردد.

کاهش تخریب سیالب ها: ۳۰4 پروژه تحکیامتی در پنج حوزه دریایی تکمیل 

گردیده؛ که منتج به جلوگیری از تخریب 6۹ هزار مرتمربع ساحات ساحلی دریاها 

و 24 هزار هکتار زمین، آسیب تأسیسات دولتی و عام املنفعه و بی جاشدن 22 هزار 

خانواده شده است.

Recharging Groundwater  ۱
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چ ـ توسعه زراعت و مالداری

سهم   ۱۳۹۵ سال  در  که  می دهد  نشان  جهانی  بانک  اقتصادی  سنجش های 

که  گونه ای  به  است؛  بوده  سال  آن  در  اقتصادی  رشد  میزان  از  نیمی  زراعت 

محصوالت زراعتی با رشد ۱2.4 درصدی در مقایسه با سال قبل آن، بزرگ ترین 

عامل رشد اقتصادی در آن سال معرفی شد. در همین سال تولید میوه ۳۰ درصد 

رشد داشته است. در سال های ۱۳۹6 و ۱۳۹۷ نیز شاهد رشد محصول ناخالص 

داخلی در سکتور زراعت، به ترتیب به میزان ۳.8 و 2 درصد، بوده ایم. افزون بر 

این، تعهد سکتور خصوصی برای رسمایه گذاری یک میلیارد دالری در سکتور 

زراعت تثبیت شده است.

پی ریزی زراعت میکانیزه و مدرنیزه: به منظور دسرتسی دهاقین به ماشین آالت و 

میکانیزه سازی زراعت، برای نخستین بار ۳6 دستگاه هموارکاری الیزر۱ خریداری 

و به دسرتس دهاقین قرار گرفته است. ماشین آالت دیگر زراعتی مانند تراکتور 

به عنوان مثال،  توزیع شده است؛  بین دهاقین  در  زراعت  از سوی وزارت  نیز 

تنها در سال ۱۳۹4، ۳۰۰ عراده تراکتور و ۱۰۰ عراده ماشین کشت شالی در 

اختیار دهاقین مستحق قرار گرفت. همچنین کمپاین رایگان خدمات تراکتوری 

از سوی دیگر،  راه اندازی شده است.  در ۱۷ والیت  بهاری  للمی  کشت گندم 

۱22۳۰ »مکتب مزرعه ی دهقان2« )آموزش عملی در مزرعه( برای انتقال دانش 

و تکنالوژی های عرصی و آموزش دهاقین و مالداران در ۳4 والیت ایجاد و ۷ فارم 

تحقیقات زراعتی در 6 والیت کشور بازسازی و حامیت مالی و تخنیکی شده است.

رونق محصوالت باغداری: 2۱۱ هزار هکتار زمین در سال ۱۳۹6 تحت کشت 

محصوالت باغداری قرار گرفته  است؛ در حالی که این رقم در سال ۱۳۹۵، ۱8۱ 

هزار هکتار بود. از سوی دیگر، آمار وزارت زراعت نشان می دهد که تولید باغداری 

و صادرات آن در جریان سه سال گذشته در حدود ۷ درصد رشد داشته است.

رشد محصوالت زراعتی باارزش: با حامیت های دولت از زارعین و تجار تحت 

اسرتاتیژی پنج ساله انکشاف پایدار زعفران، تولید زعفران در حدود 2.۵ برابر و 

زمین تحت کشت آن در حدود ۵ برابر افزایش یافته است. برداشت سویابین نیز 

از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵ با افزایش زمین تحت کشت آن به 24۰۰ هکتار از ۳ هزار 

به 6 هزار تن رسیده است. همچنین حجم صادرات نباتات طبی بین سال های 

Laser land leveler  ۱
Former’s Field School (FFS( 2
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۱۳۹4 و ۱۳۹۷ از ۳۵ هزار به ۷۳ هزار تن افزایش یافته و ارزش صادراتی آن با 

رشد ۳۳ درصدی ، ۱64 میلیون دالر گردیده است. قابل ذکر است که در چهار 

سال گذشته در بیش از هشت هزار هکتار زمین والیت قندهار باغ انار احداث 

شده که محصول آن را در سال ۱۳۹۷ به ۱۵۰ هزار تن )2۰ درصد بیشرت از سال 

قبل آن( رسانده است.

منودار 7: 
 سطح کشت و برداشت ساالنه زعفران در افغانستان )۱۳84- ۱۳۹۷(

رونق گرفنت بازار محصوالت حیوانی: با تطبیق برنامه همه جانبه لبنیات به 

همکاری اداره خوراک و زراعت ملل متحد۱، بازاریابی و باروری محصوالت 

است.  داشته  رشد  درصد   ۵۰ شیر  تولید  که  گونه ای  به  یافته؛  توسعه  لبنی 

همچنین ارقام وزارت زراعت، آبیاری و مالداری نشان دهنده ایجاد یک بازار 

با حامیت حکومت  داخلی،  تولیدات  از  ماهی  و  مرغ  تنی گوشت  226 هزار 

را  هزارتن(   2۱۹( مرغ  گوشت  داخلی  مرصف  درصد   8۰ توانسته  که  است 

احتوا کند. حکومت وحدت ملی یک دوره طالیی برای تولید و تجارت عسل 

بوده است؛ به گونه ای که تولید آن از ۱۵۰۰ تن در سال ۱۳۹۳ به 2۱44 تن 

در سال ۱۳۹6 )4۳ درصد رشد( رسیده است.

Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO( ۱
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منودار 8 :
  مقایسه تولید شیر اتحادیه های لبنیات افغانستان در سال های اخیر

باب   2۳۰۰ از  بیش  غذایی:  مواد  ذخیرگاه های  و  رسدخانه ها  توسعه 

ذخیره خانه ی انفرادی و کوپراتیفی به ظرفیت مجموعی بیش از 4۰ هزار تن، از 

سال ۱۳۹۳ تا پایان سال ۱۳۹6، اعامر شده است. همچنین ۳۰84 ذخیره خانه 

انفرادی و ذخایر کالن کچالو و پیاز در والیات بامیان، کابل و پروان و 8 باب 

و  لوگر  کابل،  سمنگان،  پروان،  بلخ،  والیت های  در  صفری  انرژی  رسدخانه 

است. گردیده  اعامر  میدان وردک 

توسعه ذخایر اسرتاتیژیک: کار اعامر، تجهیز و بهره برداری 4 باب گدام ذخایر 

اسرتاتیژیک گندم با ظرفیت ۱2 هزار مرتیک تن در والیات پکتیکا، نورستان و 

رسپل با بیش  از 8۰ درصد پیرشفت جریان دارد.

ح ـ توسعه زیرساخت های شهری

حکومت وحدت ملی تالش منوده است تا بنیان های مورد نیاز برای ایجاد مراکز 

شهری پویا، امن و قابل زندگی را پی ریزی مناید.

برنامه ریزی شهری: نهاد ساساکی۱ با همکاری حکومت، چارچوب کلی برای 

ایجاد شهرهای پویا در افغانستان را ایجاد منوده و دیزاین تفصیلی برای بهبود 

وضعیت ۹ شهر عمده کشور را ترتیب می دهد. در دوره حکومت وحدت ملی، 

ماسرتپالن  و  شده  تصویب  بامیان  و  علم  پل  خوست،  شهرهای  ماسرتپالن  

شهر هرات و کابل در مراحل نهایی قرار گرفته است. همچنین امور ماسرتپالن  

پیرشفت  درصد   8۵ مزاررشیف  و  کندز  گردیز،  جالل آباد،  قندهار،  شهرهای 

است. داشته 

 Sasaki Consulting Firm  ۱
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به  گسرتده  تقاضای  درک  با  حکومت  پیش ساخت:  صنعت  پی ریزی 

به  را  خانه سازی  تصدی  پیش ساخِت  قطعات  تولید  فابریکه  ساختامن سازی، 

تاریخ 6 حمل سال ۱۳۹۷ به بهره برداری سپرد. این فابریکه بیش از یک میلیون 

مرتمربع قطعات پیش ساخت را در ظرف یک سال با کیفیت خوب، رسعت باال و 

می کند. تولید  مناسب  قیمت 

خ ـ تقویت صنایع تولیدی

در نتیجه حامیت های حکومت و تحرک رسمایه گذاران و با وجود متام چالش های 

امنیتی و اقتصادی، ارزش سکتور صنعت در سال ۱۳۹6، در مقایسه به سال 

۱۳۹۳ در حدود 22 درصد رشد داشته و به ۳۰۷.۵ میلیارد افغانی رسیده است. 

همچنین سهم این سکتور در تولید ناخالص داخلی از 2.4 درصد در سال ۱۳۹۳ 

به 4.۵ درصد در سال ۱۳۹۵ افزایش یافته است.

ملی  پالیسی  ملی  وحدت  حکومت  دوره ی  در  صنعتی:  پارک های  تقویت 

و  تدوین  خصوصی  سکتور  نزدیک  همکاری  و  مشارکت  با  صنعتی  پارک های 

روش های مؤثر برای توسعه، مدیریت و بهبود عملکرد پارک های صنعتی تعریف 

گردید. همچنین طرزالعمل توزیع زمین در پارک های صنعتی با توجه به تجارب 

گذشته تعدیل و نهایی شده و 22۰ منره برای رسمایه گذاران توزیع شده است. ۷ 

پارک صنعتی نو احداث گردیده و برای حامیت از صنعتکاران، قیمت زمین در هر 

مرتمربع در متام پارک های صنعتی به ۵۰ افغانی تقلیل یافت.

تقویت بنیان های قانونی برای حامیت از صنایع تولیدی: برای حامیت از 

رسمایه گذاری ها به طور کل، و به خصوص در صنایع تولیدی، اسناد تقنینی از 

قبیل قانون حامیت طرح های صنعتی، قانون حامیت ارسار تجارتی و صنعتی، 

قانون حفاظت صنایع داخلی، قانون رشکت های محدوداملسؤولیت، قانون افالس، 

قانون تنظیم امور زمینداری و سایر اسناد تقنینی دیگر تدوین و نافذ شده است.

حامیت گسرتده حکومت از صنعتکاران: ترجیح 2۵ درصدی به تولیدات داخلی 

در تدارکات ملی؛ منع واردات زعفران به منظور حامیت از تولیدات داخلی و حفظ 

افغانستان؛ معافیت ۹۵ درصدی جریمه های مالیاتی  کیفیت محصول زعفران 

متشبثین؛ معافیت سه ساله مالیاتی برای رسمایه گذاری های جدید؛ ایجاد رژیم 

مالیاتی انعطاف پذیر، مشمول صفر درصد مالیات بر واردات ماشین آالت صنعتی 

و ۱ درصد مالیات بر واردات مواد خام؛ و افزایش تعرفه های  وارداتی به پیشنهاد 
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سکتور خصوصی روی 8۰۰ قلم کاالیی که از سوی سکتور صنایع داخلی تولید 

می گردد، از اقدامات حامیتی است که صنعتکاران از آن بهره مند شده اند.

د ـ رشد تجارت و ترانزیت

در دوره ی حکومت وحدت ملی، تجارت و ترانزیت یکی از ساحات پردستاورد بوده 

است. با ایجاد دهلیزهای جدید ترانزیتی و توسعه زنجیره ارزش برای محصوالت 

زراعتی در داخل کشور، صادرات افغانستان در سال مالی ۱۳۹۷ در مقایسه با 

سال مالی ۱۳۹۳، در حدود 4۰ درصد رشد داشته است.

رفع وابستگی مطلق تجاری: حکومت با درک واضح از ضعف اقتصاد کشور در 

زمینه وابستگی مطلق تجاری به یک یا دو کشور، روی سیاست متنوع ساخنت 

با  را  بسیاری  تجاری  معاهدات  راستا،  همین  در  منود.  مترکز  تجاری  رشکای 

کشورهای آسیای میانه و منطقه عقد منود که حجم تجارت افغانستان را با این 

کشورها گسرتش داد.

واردات  برای  پیش،  سال  چند  تا  افغانستان  ترانزیتی:  مطلق  وابستگی  رفع 

کاالهای مرصفی خود وابستگی شدیدی به بندر کراچی در پاکستان داشت که 

گاهی تبدیل به ابزار فشار سیاسی بر دولت و مردم افغانستان می گردید و قیمت ها 

را در بازار داخلی متزلزل می ساخت. از این رو، حکومت پالیسی اتصال منطقه یی 

با محوریت افغانستان را در پیش گرفت. اکنون »راه تاریخی الجورد« افغانستان 

را از طریق زمین و بحر به اروپا متصل ساخته، »دهلیزهای هوایی« با کشورهای 

منطقه و اروپایی گشوده شده و محموله های صادراتی و وارداتی افغانستان از 

مسیر »بندر چابهار« به هند انتقال می یابد. 

سکتور  از  حکومت  گسرتده  حامیت های  تجارت:  بیالنس  نسبی  بهبود 

تجاری  رشکای  لست  گسرتش  و  ترانزیتی  جدید  دهلیزهای  ایجاد  خصوصی، 

افغانستان سبب گردیده تا بیالنس تجارت کشور در مقایسه با گذشته به صورت 

یابد. بهبود  نسبی 
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منودار 9: 
 میزان صادرات افغانستان در پنج سال اخیر )2۰۱4 الی 2۰۱8؛ مطابق با سال های مالی ۱۳۹۳ الی ۱۳۹۷(

منودار 10:
 درصد سهم صادرات از مجموع حجم تجارت )2۰۱4 الی 2۰۱8؛ مطابق با سال های مالی ۱۳۹۳ الی ۱۳۹۷(

عملیاتی شدن پروژه های ترانزیت انرژی منطقه یی با محوریت افغانستان: 

آسیای جنوبی  بین  در  قرار گرفنت  افغانستان،  اقتصادی  پتانسیل های  از  یکی 

و آسیای مرکزی است؛ که نیازهای متقابل اقتصادی به یکدیگر دارند. تعامل 

اقتصادی بین این دو منطقه تنها از طریق خاک افغانستان امکان پذیر است. با 

درک این مهم، دیپلوماسی اقتصادی و سایر اقدامات مربوط در راستای عملی 

شدن طرح های ترانزیت انرژی از آسیای مرکزی به آسیای جنوبی تشدید یافت 

ـ  ترکمنستان  گاز  )انتقال  تاپی  گاز  ترانزیت  بزرگ  پروژه های  آن،  نتیجه  در  و 

افغانستانـ  پاکستانـ  هند( و ترانزیت برق کاسا ۱۰۰۰ )ترانزیت برق قرغیزستان 

و  گردیدند  خود  عملیاتی  مرحله  وارد  پاکستان(  و  افغانستان  به  تاجکستان  و 

همچنین پروژه ترانزیت برق تاپ ۵۰۰ )ترکمنستان ـ افغانستان ـ پاکستان( در 

مرحله مطالعات تخنیکی و دیزاین قرار دارد.
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ذ ـ توسعه زیربناها و تسهیالت ترانزیتی

احیای  پایدار،  و  حقیقی  اقتصاد  یک  بنیان های  پی ریزی  راستای  در  حکومت 

پتانسیل جیواکونومیک افغانستان و تحقق پالیسی مبدل منودن کشور از میدان 

تقابل به نقطه تعامل میان کشورهای منطقه، اعامر و بهبود کیفیت زیربناهای 

ترانسپورتی را در اولویت کاری خود قرار داد.

توسعه زیربناهای ترانسپورت جاده یی: در چهار و نیم سال اخیر، مجموعاً ۹۰۵ 

کیلومرت رسک آسفالتی، ۵4۰ کیلومرت رسک جغلی و ۷۱ پل به طول مجموعی 

4۰6۹ مرت از سوی وزارت فواید عامه در رسارس کشور اعامر گردیده و پروژه های 

بزرگ دیگر از جمله رسک های قیصار ـ المان، جبل الرساج ـ نجراب، فیض آباد 

ـ اشکاشم، رشنه ـ انگورهده، خط دوم کابل ـ جالل آباد، چاه انجیر ـ گرشک، 

یکاولنگـ  دره صوف، دوشیـ  بامیان، بخش دوم گردن دیوالـ  چغچران، ارملک 

ـ المان و پروژه تونل و مسیر جدید سالنگ تحت کار است. حفظ و مراقبت بیش 

از ۹۰ هزار کیلومرت رسک آسفالتی و جغلی در سال های ۱۳۹4 الی ۱۳۹۷ فعالیت 

عمده دیگر است.

پی ریزی بنیادها برای توسعه شبکه خط آهن: قانون جدید خط آهن مطابق 

به دیدگاه جدیِد شکل گرفته برای توسعه شبکه خط آهن نافذ گردید و ۱۱ مقرره 

مرتبط به این قانون نیز ترتیب شده است. همچنین، خط آهن آقینه ـ آتامراد که 

افتتاح گردیده و کار  آقینه به ترکمنستان وصل می سازد،  بندر  افغانستان را در 

بازسازی خط آهن افغانستانـ  ترکمنستان در بندر تورغندی نیز تکمیل شد. افزون 

بر این، توافق ترکمنستان برای اعامر خط آهن تورغندی ـ هرات گرفته شده و 

ازبیکستان نیز تعهد منوده تا افغانستان را در زمینه اعامر خط آهن مزاررشیف ـ 

هرات همکاری مناید.

از 26  بعد  تا  توانست  در سال ۱۳۹۷  افغانستان  هوایی:  ترانسپورت  توسعه 

سال کنرتول حریم هوایی خود را با گامشنت متخصصین افغان به دست گیرد. 

همچنین، در جریان چهار سال اخیر، میدان های هوایی نیمروز، بامیان و فراه، 

ترمینل میدان های هوایی کندز، میمنه، قندهار و خوست، میدان هوایی محلی 

ولسوالی جاغوری و خط رنوی میدان هوایی زابل اعامر گردید.

ایجاد  جهت  زمینی:  ترانسپورت  رشد  برای  قانونی  و  زیربنایی  تسهیالت 

بنیادهای حقوقی مؤثر برای سیستم ترانسپورتی کشور، قانون تنظیم ترانسپورت  
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از  افغانستان  بهرت  بهره برداری  جهت  همچنین  گردید.  نافذ  و  تدوین  جاده 

عضویتش در سازمان بین املللی تیر۱، مقرره تطبیق سیستم تیر تدوین شد. افزون  

بر این، فاز اول و دوم ترمینل ترانسپورتی ـ مسافربری در شهرک بندری تورخم 

والیت ننگرهار تکمیل شده و کار فاز سوم آن در جریان است.

ر ـ اصالحات در سکتور معادن

حکومت با درک درست از چالش های موجود در سکتور معادن و همچنین داشنت 

تصویر روشن از تجارب کشورهایی مانند کنگو که به »نفرین منابع«2 دچار شدند، 

برای توسعه کامل سکتور معادن طرح منود.  را  پایدار  یک اسرتاتیژی مؤثر و 

آوردن  آن  ترتیب شد که هدف عمده  معادن  راه سکتور  نقشه  راستا  در همین 

اصالحات گسرتده و ظرفیت سازی در این سکتور است. نقشه راه سکتور معادن 

در ابتدا متام محدودیت ها و چالش های سکتور معادن را موشکافی منوده و در 

ادامه ساحاتی که باید به ترتیب مورد اقدام قرار گیرد را اولویت بندی کرده است.

قراردادهای  به  رسیدگی  راستای  در  معادن:  بزرگ  قراردادهای  به  رسیدگی 

بزرگ تعلیق شده و ضعیف، وضعیت قراردادهای بزرگ به شمول قرارداد حوزه 

جبل الرساج،  سمنت  پروژه  تاجک،  ـ  افغان  نفتی  حوزه  قرارداد  آمودریا،  نفتی 

پروژه سمنت غوری، معدن مس شیدا در هرات، معدن طالی بدخشان، معدن 

مس بلخاب و پروژه سمنت هرات مشخص گردید و تعدادی از این قراردادها به 

داوطلبی دوباره سپرده شده و یا دوباره عقد شدند. برعالوه، معدن تالک والیت 

ننگرهار، پروژه سمنت والیت سمنگان، معدن سنگ مرمر کرن ـ ننگرهار و معادن 

تراورتین۳ والیات غزنی و میدان وردک نیز به تازگی به داوطلبی سپرده شده است.

معدن کاری  با  مبارزه  تشدید  نتیجه  در  غیرقانونی:  معدن کاری  با  مبارزه 

سطح  در  غیرقانونی  معدن کاری های  مورد   ۵84 حدود  در  تاکنون  غیرقانونی، 

مورد حارض  آن جمله ۳۱2  از  که  است؛  گردیده  و مسدود  تثبیت  کابل  والیت 

به عقد قرارداد با وزارت معادن و پرتولیم شده اند. همچنین در سال ۱۳۹6، ۳۳ 

معدن کاری غیرقانونی در ۳۰۰ ساحه معدن شناسایی و تحت میکانیزم رسمِی عقد 

گرفت. قرار  قرارداد 

TIR  ۱
resourse curse theory 2

3   نوعی سنگ آهک رسوبی و تزئینی
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و  تنظیم بهرت منابع نفت  اصالحات در تنظیم منابع نفت و گاز: در راستای 

گاز  و  نفت  پالیسی ملی  و  نافذ  و گاز )هایدروکاربن ها(  نفت  قانون جدید  گاز، 

تصویب شد. طبق پالیسی جدید، قراردادهای منابع نفت و گاز بررسی عمیق شده 

است. همچنین برای استخراج مؤثر منابع نفتی و گازی کشور از جمله حوزه نفتی 

آمودریا، حوزه نفتی افغانـ  تاجک، چاه های گاز یتیم تاق و دیگر ساحات مربوط، 

اقدامات عملی و اصالحی روی دست گرفته شده است. 

پروسه های  اصالحات،  تطبیق  با  معادن:  عواید  جمع آوری  در  اصالحات 

جمع آوری عواید معادن منظم شده و از آن نظارت گسرتده صورت می گیرد. در 

نتیجه، در سال مالی ۱۳۹6، عواید مجموعی سکتور معادن نسبت به سال قبل، 

۷۰ درصد افزایش یافته و به ۷ میلیارد افغانی رسید.

ز ـ توسعه زیربناهای مخابراتی

8۹ درصد از مناطق افغانستان تحت پوشش خدمات مخابراتی قرار دارد و در 

نظر است که برای متباقی ۱۰ درصد ساحات دوردست، کوهستانی و صعب العبور 

با نصب ۱۵۰۰ آننت و  نیز از طریق پروژه »شبکه مخابراتی برای قریه جات«۱ 

دستگاه مخابراتی، خدمات باکیفیت مخابراتی فراهم گردد. همچنین ۹.۷ میلیون 

مشرتک انرتنت در افغانستان وجود دارد که در حدود 28 درصد از جمعیت کشور 

را تشکیل می دهد. ساحه پوشش انرتنت در طی سال های ۱۳۹4 الی ۱۳۹6، از 

۱۷ درصد به ۵۱ درصد گسرتش یافته است.

توسعه شبکه فایرب نوری: وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی توانسته در 

برای  قرار دهد.  نوری  فایرب  پوشش شبکه  را تحت  اخیر 2۵ والیت  چند سال 

توسعه فایرب نوری، در سه مرحله، در حدود ۱۵2 میلیون دالر به مرصف رسیده و 

تا اخیر سال ۱۳۹8 شبکه مذکور به ۹ والیت باقی مانده با هزینه ۵۰ میلیون دالر 

به پایه اکامل خواهد رسید. برعالوه، با خرید انرتنت از کشورهای آسیای میانه، 

ظرفیت شبکه فایرب نوری از ۱۰ جی بی به ۳۰ جی بی ارتقا داده شده است. برای 

پالیسی  رشد رسیع شبکه فایرب نوری و جلب رسمایه گذاری سکتور خصوصی، 

دسرتسی باز به فایرب نوری اتخاذ شده تا سکتور خصوصی بتواند در زمینه فایرب 

نوری رسمایه گذاری مناید.

VCN  ۱
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با آسیای  اتصال آسیای میانه  این پروژه  پروژه دیجیتل کاسا: هدف اساسی 

تطبیق  می باشد.  نوری  فایرب  شبکه  از  استفاده  با  افغانستان  طریق  از  جنوبی 

پروژه دیجیتل کاسا در سال ۱۳۹۷ آغاز شده و  در مدت ۵ سال به پایه اکامل 

رسید. خواهد 

ارتقای مولدیت ماهواره افغان َست ۱: در گذشته از پتانسیل مجموعی ماهواره 

افغان ست ۱ استفاده منی شد و این پروژه به رضر نشسته بود. برای اولین بار، 

در سال ۱۳۹6، با افزایش فروش خدمات ماهواره یی افغان ست ۱، عواید آن از 

مصارف پروژه فزونی یافت و با عاید ساالنه ۱۵ میلیون دالر امریکایی به یک منبع 

عایداتی برای دولت تبدیل گردید.
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 تقویت شورای عالی صلح 

 از بین بردن بسرتهای فکری و اعتقادی جنگ

 ایجاد و تطبیق میکانیزم های عملی

تالش های حکومت وحدت ملی برای صلح و ثبات همه جانبه در کشور 

جهت  در  افغان ها  مالکیت  و  رهربی  به  صلح  گفت وگوهای  انجام  و 

توجه  بوده است.  بی سابقه و خستگی ناپذیر  پایدار  به صلح  رسیدن 

جدی به این امر، در بعد داخلی سبب شد تا اجامع ملی به وجود آید، 

مذاکرات با حزب اسالمی گلبدین حکمتیار به موفقیت بینجامد، نقش 

از جنگ  و مرشوعیت زدایی  یابد  تسجیل  روند صلح  در  کرام  علامی 

علیه جمهوری اسالمی افغانستان با از بین بردن بسرتهای فکری و 

نیز شاهد دستاوردهای  بعد خارجی  در  گیرد.  اعتقادی جنگ صورت 

قابل مالحظه ای هستیم؛ چنان که سفرهای رئیس جمهور به کشورهای 

پی هم  نشست های  همچنین  و  جهان  و  منطقه  اسالمی،  همسایه، 

اجامع  تا  شد  باعث  کابل،  پروسه  ایجاد  جمله  از  خصوص،  این  در 

آید،  وجود  به  افغانستان  در  جنگ  ختم  برای  جهانی  و  منطقه یی 

اقدامات تسهیل کننده کشورها افزایش یابد و از پیشربد روند صلح به 

رهربی و مالکیت افغان ها و انجام گفت وگوهای بین االفغانی حامیت 

شود.

بهمن دانشدوست
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الف ـ تقویت شورای عالی صلح

حکومت در راستای تالش ها و تحقق صلح، بر استقالل عمل شورای عالی صلح 

تأکید منوده و زمینه ها را برای فعالیت بهرت این نهاد غیردولتی فراهم منوده است. 

نشست های داخلی و خارجی و کنفرانس هایی که این شورا دایر منوده است، 

اجامع ملی برای صلح را تحکیم بخشیده و تحرک در زمینه تحقق صلح را در ابعاد 

داخلی و خارجی ایجاد منوده است.

با توجه  از ایجاد حکومت وحدت ملی و  تدوین اسرتاتیژی ملی صلح: پس 

رئیس جمهور غنی  از سوی  پایدار  به صلح  به دورمنایی که در جهت دستیابی 

ارائه شد، مسؤولیت های شورای عالی صلح به رهربی جدید واگذار گردید. این 

تغییرات سبب شد تا اسرتاتیژی ملی صلح ساخته شده و خط مشی واحد و اهداف 

مشخصی در این راستا تعیین شود. شورای عالی صلح پنج هدف عمده کاری دارد 

که شامل تشکیل اجامع ملی، آغاز مذاکرات بین االفغانی، تطبیق برنامه ثبات 

محلی، تطبیق توافقنامه های صلح و بلندبردن ظرفیت ها در مورد صلح است.

نقش آفرینی در ایجاد اجامع ملی: شورای عالی صلح در راستای هدف نخست 

نهادهای  مسؤولین  جهادی،  بزرگان  قومی،  بزرگان  سیاسیون،  با  خود،  کاری 

اکادمیک، جوانان، زنان، جامعه مدنی و چهره های شناخته شده از رسارس کشور، 

دیدار و مشوره کرده که تنها در مدت یک سال ۵۰۰ نشست را برای دریافت 

خواسته ها و نظریات متام اقشار جامعه برگزار منوده است تا یک اجامع قوی در 

جهت رسیدن به صلح پایدار به وجود آید.

صلح  در  زنان  نقش  ارتقای  هدف  با  صلح:  مادران  نشست های  برگزاری 

و  برنامه ریزی  زنان نشست های »مادران صلح«  بین  ایجاد شبکه های صلح  و 

برگزار شده اند. این نشست ها بر نقش مؤثر زنان در اعامر صلح اجتامعی و تبدیل 

تأکید داشته اند. به فرهنگ صلح  فرهنگ خشونت 

کنفرانس های  و  نشست ها  صلح:  مشورتی  لویه جرگه  برگزاری  عهده داری 

به  از جمله می توان  برگزار گردیده است که  ابتکار شورای عالی صلح  به  ملی 

کنفرانس های مشورتی صلح با علام در زون های شامل، رشق، غرب و جنوب 

رشق؛ جلسه ملی مشورتی علامی دینی درباره صلح )جدی ۱۳۹6(؛ کنفرانس 

ملی صلح با حضور بزرگان جهادی، قومی، و شورای والیتی )حوت ۱۳۹6( و 

کنفرانس ملی مشورتی جامعه مدنی، جوانان و زنان درباره صلح )جدی ۱۳۹6( 
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اشاره کرد. این نشست ها سبب جمع آوری نظرات رشکت کنندگان و حامیت آنان 

از روند صلح شده است. در اواخر سال ۱۳۹۷ نیز با توجه به اوضاع کشور، شورای 

عالی صلح عهده دار برگزاری »لویه جرگه مشورتی صلح« شد.

ب ـ از بین بردن بسرتهای فکری و اعتقادی جنگ

در مسیر رسیدن به صلح یکی از چالش های بزرگ، شکل گرفنت بسرتهای فکری 

و اعتقادی برای مرشوعیت  بخشی به جنگ، در جریان چندین دهه بی ثباتی در 

افغانستان بوده است. در چهار سال گذشته حکومت به خاطر از بین بردن این 

بسرتها و رسیدن به صلح و ثبات پایدار، زمینه ها را برای مردود دانسنت جنگ علیه 

جمهوری اسالمی افغانستان از سوی علام فراهم منوده است. در بعد داخلی، 

علام این جنگ را با صدور »فتوای متفقه« ناجایز خواندند و در بعد بیرونی، علامی 

اسالم در عربستان سعودی این جنگ را نامرشوع و »فتنه« اعالم داشتند. این 

دستاورد دو نتیجه مشخص داشته است: فشار ایدئولوژیک بر مخالفین مسلح و 

تأیید مرشوعیت دینی نظام جمهوری اسالمی افغانستان.

و  اندونیزیا  افغانستان،  علامی  سه جانبه  کنفرانس  بوگور:  قطعنامه  صدور 

پاکستان در 2۱ ثور ۱۳۹۷ در شهر بوگور اندونیزیا به منظور بحث روی تهدیدات 

علیه افغان ها برگزار شد. علام با صدور قطعنامه در این کنفرانس از تأمین صلح و 

رفاه در افغانستان حامیت کرده و از پیشنهاد صلح رئیس جمهور محمد ارشف غنی 

در کنفرانس دوم پروسه کابل استقبال کردند.

از  عامل   2۹۰۷ بی پیشینه  نشست  افغانستان:  علامی  متفقه  فتوای  اصدار 

بر رسیدن  افغانستان در کابل برگزار شد. علامی کشور ضمن این که  رسارس 

به صلح بین االفغانی و پایدار تأکید منودند، با صدور فتوای متفقه در تاریخ ۱4 

جوزای ۱۳۹۷ در تاالر لویه جرگه، جنگ علیه جمهوری اسالمی افغانستان را 

انتحاری را حرام اعالم منودند. ناجایز خواندند و عملیات 

خطبه امامان حرمین رشیفین در حامیت صلح: خطیبان حرمین رشیفین در 

ثبات و آتش بس در  به مسأله صلح و  خطبه مناز جمعه )یکم رسطان ۱۳۹۷( 

افغانستان پرداخته اند. آنان ضمن دعا برای تأمین صلح و ثبات در افغانستان، 

و  مسجدالحرام  عبدالرحامن سدیس خطیب  شیخ  شدند.  ختم جنگ  خواهان 

شیخ عبدالله بن عبدالرحامن البعیجان امام مسجد النبوی)ص( با توسل به آیات 

قرآنی و احادیث رشیف نبوی، از مخالفان و حکومت افغانستان خواستار صلح و 
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برقراری ثبات گردیدند. این سخنان، موقف جهان اسالم مخصوصاً علامی دینی 

را بیش از پیش در مورد ناجایز دانسنت جنگ جاری افغانستان و ختم آن به هم 

نزدیک تر ساخت.

صدور اعالمیه بیت الحرامـ  مکه مکرمه: سازمان همکاری اسالمی »کنفرانس 

بین املللی علام« را درباره صلح و امنیت در افغانستان، برای دو روز، )۱۹ و 2۰ 

رسطان ۱۳۹۷(، در شهرهای جده و مکه مکرمه برگزار منود. این کنفرانس منتج 

در  کنونی  آن جنگ  در  ـ مکه مکرمه« شد که  بیت الحرام  به صدور »اعالمیه 

افغانستان منافی اصول و اساسات اسالم و مخالف حفظ جامعه اسالمی اعالم 

گردید و حمالت انتحاری ـ که مردم بیگناه را هدف قرار می دهند ـ حرام دانسته 

شد. اعالمیه مکه جنگ جاری افغانستان را تقبیح منوده و از طرف های درگیر 

خواسته که »فتنه« را خاموش منوده، به صلح روی آورند. این سازمان آجندای 

صلح و آرامش در افغانستان را در صدر برنامه های خود۱ قرار داد. به گونه ای 

که به تعقیب کنفرانس بین املللی علام، »نشست ویژه سازمان همکاری اسالمی 

نیز  این  از  دایر شد. پیش  نیز در 22 سنبله ۱۳۹۷ در جده  افغانستان«  درباره 

رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی در حاشیه سیزدهمین نشست رسان سازمان 

همکاری اسالمی2 که با شعار »اتحاد و همبستگی برای عدالت و صلح« دایر 

شد، کشورهای اسالمی را به مبارزه مشرتک با تروریزم در افغانستان و همکاری 

در تأمین صلح دعوت منود و در حاشیه این نشست توافق 8 کشور )عربستان 

سعودی، ترکیه، ایران، مالیزیا، اردن، پاکستان، مرص و بالروس( را نیز در این 

مورد به دست آورده  بود.

نشست مشرتک علامی افغانستان و پاکستان: هیئت علامی افغانستان در 

سفر به پاکستان )6ـ  ۷ میزان ۱۳۹۷( با علامی پاکستان دیدار منوده و با تعدادی 

از رهربان مذهبی و سیاسی آن کشور روی همصدا شدن علامی کرام در حامیت 

از پروسه صلح افغانستان گفت وگو منودند. علامی پاکستان در این دیدارها وعده 

دادند که در روند صلح با شورای رستارسی علامی افغانستان و شورای عالی صلح 

همکاری می کنند.

پ ـ ایجاد و تطبیق میکانیزم های عملی

حکومت در جریان فعالیت های خستگی ناپذیر برای رسیدن به صلح، میکانیزم 

۱  نشست خربی حسین اونی بتسانی، سفیر سازمان همکاری  اسالمی در افغانستان، ۱5 اسد ۱397
2  26 حمل ۱395، استانبول، ترکیه
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عملی صلح پایدار را ایجاد منوده و اکنون برنامه های الزم را بر اساس »نقشه راه 

صلح« به پیش می برد.

ایجاد اجامع ملی: مشورت ها با اقشار جامعه به شمول سیاسیون و احزاب برای 

رسیدن به اجامع درباره صلح یک روند دوامدار از آغاز حکومت وحدت  ملی از 

سوی رهربی دولت بوده است. این نشست ها نشان داد که اجامع ملی روی صلح 

شکل یافته است. بر پایه نشست های متعدد هشت ماهه، اهمیت و اعتبار قانون 

اساسی، رشاکت بنیادی افغانستان با جامعه جهانی و مالکیت و رهربی حکومت 

افغانستان در پروسه صلح نکات مشرتک همه اقشار می باشند.

ایجاد اجامع منطقه یی: رایزنی های دوجانبه و چندجانبه با کشورهای منطقه، 

که  می باشد  پایدار  صلح  به  رسیدن  برای  حکومت  قاطع  اقدامات  از  جزئی 

منود  زمینه سازی  را  صلح  برای  منطقه یی  اجامع  آمدن  وجود  به  رویکرد،  این 

ثبات  و  بپذیرند که صلح  تا  را متقاعد ساخت  این دایره  و کشورهای شامل در 

در افغانستان متضمن صلح و ثبات در منطقه است. در این راستا می توان از 

نشست های تاشکند، کنفرانس شانگهای، قلب آسیا، سازمان همکاری اسالمی 

و تدویر مذاکرات سه جانبه بین وزرای امور خارجه افغانستان، پاکستان و چین و 

برد. نام  برگزاری »پروسه کابل«  و  ایجاد 

پروسه کابل: راه اندازی پروسه کابل به منظور ایجاد چرت واحد برای پیشربد روند 

صلح صورت پذیرفت. دو نشست این پروسه در ۱6 جوزا ۱۳۹6 و ۹ حوت ۱۳۹6 

تدویر یافت. این نشست ها که با اشرتاک منایندگان بیش از 2۰ کشور و سازمان 

دایر شده است، در زمینه ایجاد اجامع بین رشکت کنندگان و ارائه پیشنهاد واضح 

صلح به طالبان افغان به منظور ورود آنان به گفت وگو ها بدون پیش رشطی از 

سوی حکومت، گام ارزشمندی در روند صلح بوده است.

موضوع  روی  جنیوا  نشست  در  غنی  رئیس جمهور  صلح:  راه  نقشه  اعالم 

افغانستان )۷ قوس ۱۳۹۷( که برای تعهدات متقابل با جامعه جهانی برگزار شده 

بود، »نقشه راه صلح« مدون خویش را ارائه کرد. در این نقشه راه بر توافقنامه 

صلحی تأکید شده که با درنظرداشت چهار نکته، طالبان بخشی از یک جامعه 

مردم ساالر و همه شمول گردند: تأمین مکلفیت های متام اتباع به خصوص زنان 

بر اساس قانون اساسی؛ پذیرش قانون اساسی و یا تعدیل آن بر اساس احکام 

قانون اساسی؛ پیشربد امور خدمات ملکی و نیروهای امنیتی و دفاعی بر اساس 
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تروریستی  با شبکه های  فعالیت گروه های مسلحی که  به  ندادن  اجازه  قانون؛ 

خارجی، سازمان های مخرب خارجی، نهادهای دولتی و یا غیردولتی رابطه داشته 

و در جست وجوی نفوذ در افغانستان باشند. این نقشه راه زیر عناوین جداگانه 

به مالکیت صلح، رهربی صلح، ماهیت و ابعاد جنگ، مذاکرات صلح با طالبان، 

اجامع منطقه یی، و اجامع جهانی پرداخته است. نقشه راه، جنگ افغانستان را 

و در حال تحول خوانده که چهار  بدون محدودیت، اعالم ناشده  تحمیل شده، 

فرامرزی،  جنایتکار  سازمان های  فرامرزی،  تروریستی  شبکه های  دارد:  عامل 

همسایگانی که وجیبه خود را در قبال تروریزم انجام منی دهند، و طالبان افغان 

که برای سه عامل دیگر نیز زمینه را فراهم ساخته است. در این سند به ایجاد تیم 

مذاکره کننده ۱2 نفری و بورد مشورتی متشکل از ۹ کمیته ترصیح شده است که 

با فرمان رئیس جمهور ایجاد و آغاز به کار منوده است.

افغانستان،  کشورهای  صلح:  هامهنگی  چهارجانبه  گروه  از  مؤثر  استفاده 

برای  را  صلح  هامهنگی  چهارجانبه  گروه  چین  و  متحده  ایاالت  پاکستان، 

رسیدن به توافق در مورد نقشه راه رسیدن به صلح ایجاد منودند. حضور فعال 

افغانستان در شش نشست این گروه )2۱ جدی ۱۳۹4 الی 24 میزان ۱۳۹6( 

سبب شد که پاکستان در چارچوب یک نقشه راه، تعهداتی را در قبال روند صلح 

بپذیرد. گرچه پاکستان اقدامات عملی را در راستای تعهداتش انجام نداد، اما 

افغانستان توانست در مورد روند صلح و کم کاری پاکستان در مبارزه با تروریزم، 

با خود  به عنوان فرصتی برای همسو ساخنت دیدگاه جهانی  این نشست ها  از 

کند. استفاده 

در  همبستگی:  و  صلح  برای  پاکستان  و  افغانستان  عمل  پالن  تدوین 

خارجه  امور  وزارت  در  پاکستان  و  افغانستان  مقامات  نشست  دور  چهارمین 

همبستگی«۱  و  ثور ۱۳۹۷، »پالن عمل صلح  در 24  اسالم آباد،  در  پاکستان 

نهایی شد. چنان که در اعالمیه مشرتک این نشست آمده است، این پالن به 

تأسی از توافقات در دیدار مؤرخ ۱۷ حمل ۱۳۹۷ رئیس جمهور غنی و شاهد خاقان 

عباسی صدراعظم پاکستان در کابل، نهایی گردیده و در آن ۵ گروه کاری توظیف 

شده اند. این پالن زمینه ساز تقویت اعتامد و تعمیق تعامل در روابط دوجانبه بوده 

و یک ساختار برای دریافت راه حل ها به نگرانی های دو جانب است. پنج گروه 

کاری شامل سیاسی ـ دیپلوماتیک، نظامی، استخبارات، اقتصاد و مهاجرین در 

APAPPS  ۱
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۳۱ رسطان ۱۳۹۷ آغاز به کار منوده اند. پالن عمل صلح و همبستگی در واقع 

طرح پیشنهادی رئیس جمهور غنی در نشست دوم پروسه کابل بر پایه گفت وگوی 

»دولت با دولت« بود.

آتش بس با طالبان افغان: به دنبال مشوره ها با اقشار گوناگون و فتوای متفقه 

علامی دینی، جمهوری اسالمی افغانستان روزهای 2۷ ماه مبارک رمضان الی 

پنجم عید ۱4۳۹ )جوزای ۱۳۹۷( را آتش بس اعالم کرد. در قبال اعالم آتش بس 

رویداد  این  کردند.  اعالم  آتش بس  را  فطر  عید  روز  سه  نیز  طالبان  بی سابقه، 

تاریخی سه نکته را به همراه داشت: وجود حوصله مندی در جامعه افغانستان و 

درک رضورت حرکت به سوی آینده درخشان؛ غلط ثابت شدن تن ندادن سطوح 
جنگی طالبان به صلح؛ تعهد نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان.۱

با  افغانستان،  فعال  دیپلوماسی  امریکا:  متحده  ایاالت  تسهیل کننده  نقش 

درنظرداشت ابعاد گوناگون جنگ جاری، زمینه را برای نقش تسهیل کننده ایاالت 

متحده امریکا در راستای صلح فراهم کرد و پس از یک و نیم دهه، این کشور را 

به ایفای نقش در بهبود تعامالت صلح با همسایه های افغانستان متقاعد ساخت. 

حکومت هامهنگی های الزم کاری مناینده خاص وزارت امور خارجه امریکا در 

امور صلح افغانستان را بر اساس منافع ملی افغانستان و مالکیت افغانی صلح 

تحکیم بخشیده و همچنین در هر مرحله بر گفت وگوهای صورت گرفته نظارت 

کامل داشته است.

این  امریکا:  و  امارات  عربستان،  افغانستان،  چهارجانبه  نشست های 

با نخستین  امنیت ملی چهار کشور  با رشکت مشاوران  نشست های چهارجانبه 

نشست در واشنگنت )۵ حمل ۱۳۹۷( آغاز شد. نشست های بعدی به تاریخ های 

ابوظبی تدویر شدند. مبارزه مشرتک  2 اسد، 24 عقرب و 2۵ قوس ۱۳۹۷ در 

علیه گروه های تروریستی بین املللی، خشکاندن منابع مالی تروریستان، روند صلح 

افغانستان، همکاری های منطقه یی و گفت وگوی مستقیم با طالبان موضوعات 

این چهار نشست بوده است. در نشست اخیر، »نقشه راه صلح« و تعامل مستقیم 

دولت افغانستان با طالبان برای راه اندازی گفت وگوهای بین االفغانی مورد بحث 

قرار گرفت.

۱ از منت نقشه راه صلح، ۱397
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حفظ و تحکیم جغرافیای سیاسی و دفاع از متامیت ارضی

ایجاد رسقوماندانی اعالی قوای مسلح و مرکز ملی توحید

اعالم  اسرتاتیژی ایاالت متحده امریکا در قبال آسیای جنوبی و افغانستان

 اصالحات گسرتده و پایدار

اسرتاتیژی منطقه یی مبارزه با تروریزم

سفر هیئت شورای امنیت سازمان ملل متحد به کابل

 تدوین و تطبیق پالن امنیتی چهارساله

رسمایه گذاری دوامدار روی نیروهای امنیتی و دفاعی

ظرفیت سازی نیروها افزایش مؤثریت عملیات ها

کاهش فساد در نهادهای نظامیبهبود مسایل حقوق برشی

 تقویت مورال نیروها و تعریف واضح دشمن

بهبود معیشت نیروها و خانواده آنان

 مبارزه با مواد مخدررفع خألهای قانونی در بخش نظامی

مردم  اساسی  و  مهم  خواسته های  از  یکی  مثابه ی  به  امنیت  تأمین 

افغانستان همیشه قابل بحث بوده که با توجه به اهمیت آن، حکومت 

ثبات  و  مأمول  این  به  دستیابی  گذشته  سال  چهار  طی  ملی  وحدت 

است.  داده  قرار  برنامه های خویش  در صدر  را  کشور  در  رستارسی 

قوای امنیتی و دفاعی پس از چهار سال، در وضعیت اکامالتی باالی 

۹۰ درصد قرار گرفته، سوق و اداره منسجم، هامهنگ و واحد شده، 

مورال  می پذیرد،  صورت  چهارساله  امنیتی  پالن  روی  از  اصالحات 

افزایش  مستقالنه  عملیات های  در  قوا  ظرفیت  شده،  تقویت  نیروها 

یافته و نیروهای امنیتی و دفاعی با قهرمانی های خود از استقالل و 

منوده اند. دفاع  رشادت مندانه  کشور  ارضی  متامیت 

بهمن دانشدوست
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الف ـ حفظ و تحکیم جغرافیای سیاسی و دفاع از متامیت 
ارضی

در حالی که حامیت های همه جانبه نیروهای بین املللی، ضمن کاهش چشمگیر 

یافت  تقلیل  تجهیز  و  مشوره دهی  آموزش،  به  افغانستان،  در  آنان   شامر 

)سال 2۰۱4( و مسؤولیت های امنیتی به نیروهای افغان واگذار گردید، گروه های 

تروریستی با محاسبات نادرست سعی داشتند که حداقل شامری از والیت ها را 

سقوط دهند و جغرافیای سیاسی افغانستان را به دو بخش تقسیم کنند. ناکامی 

دشمن در رسیدن به اهداف شوم و دستاورد عمده نیروهای امنیتی و دفاعی کشور 

از اثر قهرمانی های شان بود که تضمین بقای نظام گردید.

ب ـ ایجاد رسقوماندانی اعالی قوای مسلح و مرکز ملی 
توحید

با توجه به رشایط دشوار جنگ تحمیلی، رئیس جمهور »رسقوماندانی اعالی قوای 

مسلح« و »مرکز ملی توحید« را تشکیل داد تا رهربی جنگ به شکل درست 

آن صورت گیرد و به هامهنگی نیروها نیز به شکل مسلکی و کارآ توجه شود. 

این مرکز به طور 24ساعته با ارگان های امنیتی و جزوتام ها در رستارس کشور در 

متاس بوده، هدایات رسقوماندان اعال را به آنان ابالغ کرده و وضعیت جنگ را به 

مسؤولین امنیتی گزارش می دهد.

پ ـ اعالم اسرتاتیژی ایاالت متحده امریکا در قبال آسیای 
جنوبی و افغانستان

دیپلوماسی موفق رهربی حکومت وحدت ملی در داخل و خارج از کشور و نیز ارائه 

نظریات سازنده درباره وضعیت منطقه به ویژه نقش نیروهای امنیتی در مبارزه علیه 

تروریزم جهانی، موجب شد که یک اتفاق نظر میان حکومت افغانستان و حکومت 

ایاالت متحده امریکا در مورد از بین بردن ریشه های تروریزم در منطقه به وجود 

آید. این مباحث زمینه ساز تدوین اسرتاتیژی ایاالت متحده امریکا در قبال آسیای 

جنوبی و افغانستان شد که در آن روی دوام کمک به افغانستان در مبارزه با تروریزم، 

اتخاذ سیاست مبتنی بر رشایط در برابر سیاست مبتنی بر محدودیت زمانی، تأکید بر 

تحکیم ملت سازی از سوی افغان ها و اتخاذ موقف شدید علیه اقدامات پاکستان 

در حامیت از تروریزم، تفویض صالحیت های بیشرت تصمیم گیری به نظامیان در 

ساحه، و نقش بیشرت اقتصادی هند در افغانستان تأکید شده است.
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ت ـ سفر هیئت شورای امنیت سازمان ملل متحد به کابل

تاریخ 2۵ جدی ۱۳۹6  در  متحد  ملل  امنیت  نفری شورای  بلندپایه ۱۵  هیئت 

به شکایات  رسیدگی  و  افغانستان  امنیتی  و  بررسی وضعیت سیاسی  منظور  به 

درج شده کشور در شورای امنیت سازمان ملل به کابل سفر کرد. این نخستین 

سفر یک هیئت از شورای امنیت ملل متحد به کابل پس از سال ۱۳8۰ بوده 

است که رهربی آن را نیز رئیس دوره یی شورا به عهده داشت. افغانستان شواهد 

و منونه هایی از تحرک، فعالیت، آموزش و متویل گروه های تروریستی به شمول 

این  با اعضای هیئت رشیک ساخت. در پی  را  افغانستان  از  داعش در خارج 

 ۱۳۹6 جدی   2۹ تاریخ  به  متحد  ملل  امنیت  شورای  اختصاصی  جلسه  سفر، 

در مقر آن سازمان با عنوان »ایجاد مشارکت منطقه یی در افغانستان و آسیای 

مرکزی به عنوان یک الگوی تأمین امنیت و توسعه« دایر شد. در این نشست 

بر ادامه نربد علیه تروریزم، فشار بر النه ها و حامیان آن، حامیت از افغانستان، 

رضورت مبارزه همگانی علیه تروریزم و بازسازی اقتصاد افغانستان تأکید صورت 

گرفت و بر دستاوردهای افغانستان نه تنها صحه گذاشته شد که چشمگیر عنوان 

گردید. همچنین شورای امنیت سازمان ملل متحد از روند صلح به رهربی افغان ها 

حامیت کرد و در نشست مطرح شد که پاکستان باید برای آوردن صلح و ثبات در 

افغانستان سهم بگیرد.

ث ـ اسرتاتیژی منطقه یی مبارزه با تروریزم

حکومت تحت پروسه استانبول با هدف ایجاد یک چارچوب مشرتک منطقه یی 

راستا،  این  در  است.  پرداخته  رایزنی  به  تروریزم  و  افراط گرایی  با  مبارزه  برای 

افغانستان موفق شد تا پیش نویس »اسرتاتیژی منطقه یی مبارزه با تروریزم«۱ را 

مطابق با ماده 2۵ اعالمیه پنجمین کنفرانس قلب آسیا در اسالم آباد )2۰۱۵(  با 

هامهنگی کشورهای عضو و حامی، تدوین کند. از این پیش نویس در اعالمیه 

ششمین کنفرانس قلب آسیا استقبال شد و بر نهایی سازی آن تأکید گردید.2 تأیید 

این چارچوب مشرتک به شکل رسمی از سوی کشورهای منطقه، الزام حقوقی 

برای مبارزه مشرتک علیه تروریزم در منطقه را به وجود خواهد آورد.

Heart of Asia Regional Counter Terrorism Strategy  ۱
2  ماده بیستم اعالمیه مشرتک ششمین نشست قلب آسیا، امرترس هند، ۱4 قوس ۱395
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ج ـ تدوین و تطبیق پالن امنیتی چهارساله

بنیاد  پالن امنیتی چهارساله حکومت زمینه ارزیابی نیروها را فراهم کرد که بر 

آن تشکیالت و ساختارها در حال تنظیم است. پالن امنیتی چهارساله از سوی 

شورای امنیت ملی افغانستان روی سه محور اصالحات گسرتده، ظرفیت سازی 

نیروهای امنیتی و دفاعی، و رسمایه گذاری روی نیروها طرح و ترتیب شد که 

امریکا استقبال و مورد حامیت جدی  ایاالت متحده  از سوی جامعه جهانی و 

گرفت. قرار 

چ ـ اصالحات گسرتده و پایدار

دفاعی  و  امنیتی  نیروهای  پایین  و  باال  در سطوح  پایدار  و  اصالحات گسرتده 

کشور، باعث کاهش فساد اداری شده و نه تنها مورال نیروها را تقویت بخشیده که 

بر عملکرد آنان نیز تأثیر مثبت گذاشته و موفقیت های شان را افزایش داده است.

ایجاد قومانده واحد برای تأمین امنیت: به منظور اصالح تشکیالتی و تنظیم 

نظم  و  رسحدی  قوای  امنیت،  تأمین  و  عملیات ها  انجام  برای  واحد  قومانده 

عامه از وزارت امور داخله به وزارت دفاع ملی منتقل شده است. این نیروها در 

هامهنگی با نیروهای اردوی ملی ظرفیت خوبی را تشکیل خواهند داد تا ساحات 

را به گونه اساسی حفظ منایند. همچنین در وزارت دفاع ملی اقدامات جهت رفع 

تورم تشکیالتی در قرارگاه ها، جلوگیری از تداخل وظیفوی، تدارک منابع جهت 

ایجاد قابلیت های جدید طبق اولویت های تشکیالتی اردوی ملی، رشد ظرفیت ها 

و ارتقای قابلیت های اردوی ملی صورت گرفته اند.

متمرکز ساخنت پولیس به تنفیذ قانون: جنگ تحمیلی و شدت یافنت آن برای 

سال ها، مانع مترکز پولیس ملی به وظیفه اصلی آن یعنی تنفیذ قانون شده است. 

با دور ساخنت پولیس از مأموریت جنگی، این نیروها در زمینه تحقق عدالت و 

دفاع از حقوق برش متمرکز شده اند.

از  پیش  کوماندو  نیروهای  قول اردو:  به  خاص  عملیات های  فرقه  ارتقای 

با درنظرداشت مؤثریت  اما  لوا و ۱۰ کندک فعالیت داشتند،  این در چوکات 2 

فعالیت آنان در عملیات ها و تأمین امنیت، تشکیل این نیروها دو برابر و به شکل 

قول اردو تنظیم گردید. همچنین 2 لوای رضبتی و وظایف خاص ملی نیز در این 

تشکیالت اضافه شد.



104

دستاوردهای حکومت وحدت ملی

بازسازی و تقویت قوای هوایی: در چارچوب وزارت دفاع ملی، ساالنه ده ها 

جوان از پوهنتون هوایی فارغ می شوند و اکنون بیش از صدها تن در این مرکز 

تحصیلی مرصوف آموزش های مسلکی اند. مدیریت تنظیم و اداره قوت ها یک 

اصل مهم برای تقویت نیروها بوده که جهت اصالحات در این خصوص، تعداد 

بست های قوای هوایی به سه برابر افزایش یافته و به پروازهای هلیکوپرتهای 

بلک هاک، UH-60، MD-530 و طیارات بال ثابت C-208 و سوپرتکانو A-29 نیز 

توجه جدی صورت گرفته است تا این ظرفیت ها مدیریت درست شده و به شکل 

مؤثر و هدف مند از آنان استفاده گردد.

ایجاد گارنیزیون: قوماندانی عمومی گارنیزیون کابل به مثابه قوت رهربی کننده 

تیم امنیتی کابل، جهت اجرای عملیات های آنی، جلوگیری از فعالیت گروه های 

غصب  از  جلوگیری  غیرمسؤول،  مسلح  گروه های  و  افراد  کنرتول  تروریستی، 

ملکیت های عامه و دولتی، تأمین امنیت تظاهرات، اتخاذ تدابیر امنیتی خط سیر 

و محالت برگزاری کنفرانس های ملی و بین املللی، مقابله با فعالیت های خصامنه 

و قانون شکنی، در حامیه پولیس و امنیت ملی فعالیت دارد.

ملکی سازی بست های غیرنظامی: وزارت دفاع ملی بر اساس فرمان ریاست 

بست   ۱۱ کنون  تا  جهانی،  جامعه  با  تعهدات  و  افغانستان  اسالمی  جمهوری 

به  را  بریدملی و رسبازی  و ۳۵۰۰ بست  ریاست، ۷۰۰ بست افرسی  به سطح 

کمیسیون  سوی  از  تقرری ها  روند  که  منوده  تعدیل  مطلق  ملکی  بست های 

مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی ادامه دارد. همچنین در وزارت امور 

داخله 2۱۰۰ بست مالی و تدارکاتی ملکی شده و طی سه مرحله 246 تن از افراد 

بست ها گامشته شده اند. این  در  متخصص 

رقابت آزاد تعیینات افرسان نظامی: برای نخستین بار در وزارت امور داخله 

تعیینات ۳۰۰ بست افرس بلندرتبه در مرکز و والیات شامل آمرین امنیت والیات، 

آمرین حوزه های امنیتی، مدیران مبارزه با جرایم جنایی، کشف، لوژستیک، ممر، 

اعاشه، تخنیک و رسحدی از طریق رقابت آزاد صورت گرفت.

جلد   4۵۰۰ الی   4۰۰۰ روزانه  که  پاسپورت  ریاست  پاسپورت:  در  اصالحات 

و  اداری  اصالحات  منونه های  از  یکی  می  مناید،  توزیع  و  صادر  را  پاسپورت 

سیستم سازی در زمان حکومت وحدت ملی است. نظر به چهار سال گذشته، 

ظرفیت توزیع پاسپورت به دو برابر افزایش یافته و ارائه خدمات برای شهروندان 
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است. آسان شده  و  ساده سازی 

ح ـ رسمایه گذاری دوامدار روی نیروهای امنیتی و دفاعی

رسمایه گذاری دوامدار روی نیروهای امنیتی و دفاعی کشور به مثابه ی تضمین 

حاکمیت ملی، حفظ متامیت ارضی و پاسداری از قانون، شامل پالن امنیتی 

حکومت وحدت ملی بوده که با عملی شدن آن، حامیت قاطع از نیروها صورت 

گرفته، دانش مسلکی شان تقویت شده و مهارت  های شان در میدان های نربد 

راستا  این  در  برسد.  سطح  بلندترین  به  دستاوردها  میزان  تا  می یابد  افزایش 

می توان از جلب رسمایه گذاری روی نیروهای امنیتی برای 4 سال تا 6 میلیارد دالر 

و افزایش ۳ برابری کمیت نیروهای هوایی، جلب اکامل قطعات و جزوتام های 

قوماندانی عمومی قوای هوایی با انواع سالح و وسایط، به دست آوردن طیاره و 

هلیکوپرت از نوع بلک هاک، MD-530، Mi-24، A-29، C-130 و Cheetal، کمک 

چین برای ترمیم وسایل نظامی، کمک ۱۰ هزار میل کالشنیکوف از سوی روسیه 

نیروهای  برای  امریکا  متحده  ایاالت  از سوی  زرهی  موتر  هزاران  خریداری  و 

امنیتی و دفاعی یادآوری کرد.

خ ـ ظرفیت سازی نیروها

ظرفیت سازی نیروها که یکی از بخش های حایز اهمیت پالن امنیتی چهارساله 

را شکل می دهد، نیروهای امنیتی و دفاعی کشور را قادر ساخته تا در بسیاری از 

صفوف زمینی و هوایی به شکل مستقالنه عملیات ها را نه تنها انجام که مؤثریت 

آنها را نیز افزایش دهند. 

فراهم آوری فرصت های تحصیلی : ۱۱۹۵۵ تن از اکادمی ملی نظامی، اکادمی 

 )OCS( افرسان جوان، اکادمی افرسان جوان هوایی و مکتب منتخبه افرسی

فارغ التحصیل شده و به صفوف اردوی ملی پیوسته اند. آکادمی پولیس نیز در 

منوده  فارغ التحصیل  را  تن   ۱۳۰6 تعداد  ۱۳۹۷به  الی   ۱۳۹۵ سال های  طول 

است. همچنین در طول چهار سال گذشته از سوی وزارت دفاع ملی ۵۰۹6 افرس، 

بریدمل و محصل به 2۳ کشور، و از سوی وزارت امور داخله 44۳4 محصل به 

۳۳ کشور و ۱26 تن دیگر به دوره ماسرتی استف کالج معرفی و اعزام شده اند. 

تاکنون ۵4۹ افرس و بریدمل قوای هوایی پس از تحصیالت در خارج کشور در 

قوای هوایی اجرای وظیفه می کنند. همچنین بیش از ۷۰۰ تن از مؤظفین اردوی 

ملی، تعلیامت پروازی شب و روز را تکمیل منوده و در بخش های گوناگون 2۷8۹ 
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تن کورس های مسلکی را سپری منوده اند.

بهره گیری از ظرفیت بانوان: از آغاز حکومت وحدت ملی بیش از 2۱4۰ بانو در 

وظایف گوناگون وزارت دفاع ملی جذب شده و مشغول ایفای وظیفه می باشند. 

همچنین ۱2۵۳ بانو در چارچوب پولیس ملی جذب شده اند.

اجرای ترفیع و تقاعد: تقاعد واجدین رشایط به منظور بهره گیری از ظرفیت های 

از سوی حکومت  امنیتی  و  دفاعی  نیروهای  در صفوف  ایجاد تحرک  و  جوان 

و  بریدمالن  افرسان،  ذاتی  امور  قانون  شد.  گرفته  دست  روی  ملی  وحدت 

نافذ گردید. در این بخش  با نرش در جریده رسمی در عقرب ۱۳۹6  ساتنمنان 

2۵8۷ افرس پولیس ملی به شمول 2۹۳ جرنال، و همچنین صدها تن از اردوی 

ملی به تقاعد سوق داده شدند. باید گفت مطابق قانون بیش از ۱۹8۰۰ مورد 

ترفیع در اردوی  ملی و صدها مورد در پولیس ملی اجرا شده است.

د ـ افزایش مؤثریت عملیات ها

حکومت با وجود شدت یافنت جنگ تحمیلی توانست که در سه عرصه در چگونگی 

عملیات  ها تغییر ایجاد کند: رویکرد تهاجمی؛ راه اندازی مستقالنه عملیات؛ و 

افزایش هامهنگی در عملیات مشرتک.

چهار عملیات بزرگ به نام های  طرح و اجرای عملیات های بزرگ و عاجل: 

امید، شفق، خالد و نرصت از سوی نیروهای افغان راه اندازی شدند که شامل 

و  بلند  زیر تهدید  حمالت کامندویی، شبانه و رضبات هوایی در ولسوالی های 

خطوط فواصل آنها با ولسوالی های همجوار بوده است. از اثر عملیات های بزرگ 

و نیز عاجل، در کنار دیگر تلفات دشمن، حداقل 24 مسؤول رده باال و کلیدی 

مخالفین مسلح کشته شده، رضبات سنگین به داعش وارد گردیده و 424 نیروی 

خودی از قید دشمن آزاد شده اند.

رسکوب داعش: عملیات ها علیه داعش سبب پاکسازی ولسوالی های درزاب و 

قوش تپه در جوزجان و ولسوالی های خوگیانی، اچین، پچیراگام و منطقه توره بوره 

در ننگرهار شده است. همچنین ضمن از بین بردن 8۱۰۷ عضو داعش، رهربان 

این گروه از جمله حافظ سعید، عبدالحسیب مشهور به حسیب لوگری، ابوسعید 

و ابوسعد ارهابی کشته شده اند، بیش از 2۰ عضو کلیدی دیگر آن هالک شده و 

22۵ تن آنان در ولسوالی درزاب به پروسه صلح پیوسته اند.
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تأمین امنیت شاهراه ها: وزارت امور داخله در هامهنگی با نیروهای دفاعی و 

امنیتی به منظور تأمین امنیت شاهراه ها پالن مشرتک را تدوین و به منصه اجرا 

گذشته که در این پالن، تأمین امنیت مسیر شاهراه های عمومی و مسیرهای 

والیتی و ولسوالی ها نیز در نظر گرفته شده است.

ذ ـ بهبود مسایل حقوق برشی

در چهار سال گذشته، با توجه به تالش های همه جانبه حکومت، نیروهای امنیتی 

و دفاعی به رعایت مسایل حقوق برشی در جنگ، بیشرت مکلف شده اند. در این 

راستا به عنوان یک ارزش مهم اقدامات الزم انجام شده  و نظارت های مستمر 

و بازدید از نظارت خانه ها نیز صورت می گیرد. وزارت دفاع ملی 4 پالیسی را در 

بخش های حقوق برشدوستانه و حقوق برش، محافظت از اطفال  در منازعات 

مسلحانه، جلوگیری و منع استخدام اطفال در نیروهای دفاعی و اخالقیات و 

قوانین پرسونل تدوین منوده است. جهت رعایت حقوق برشی در وزارت امور 

داخله نیز از جذب اطفال و اعامل شکنجه جلوگیری شده که در صورت ارتکاب 

اقدامات جزایی صورت می گیرد. همچنین ریاست عمومی امنیت ملی با نظارت 

دوامدار، دسرتسی متهامن به وکیل مدافع، جلوگیری از استخدام اطفال زیر سن 

قانونی، عدم نگه داری اطفال در نظارت خانه های امنیت ملی و اقدامات جزایی 

در برابر تخطی کنندگان، در زمینه حقوق برش اقدامات الزم را عملی منوده است.

ر ـ کاهش فساد در نهادهای نظامی

برای کاهش فساد در نهادهای امنیتی و دفاعی، در چهار سال گذشته اصالحات 

و دستاوردهای چشمگیری به میان آمده و در این راستا می توان از به وجود آمدن 

شفافیت در قراردادها، ایجاد سیستم های بایومرتیک و الکرتونیک در بخش های 

و  اکامالت  معیاری  تنظیم  الزم،  محالت  در  امنیتی  کمره های  نصب  متعدد، 

قراردادها  از  حاصل  یادآوری منود. رصفه جویی  شکایات،  به  به موقع  رسیدگی 

و  امنیتی  نیروهای  شهدای  خانواده  هزار   ۱2 برای  کوپون  شدن  فراهم  سبب 

دفاعی، در مرحله اول، شده است.

فساد  دوسیه  داخله 2۹۳  امور  وزارت  اداری:  به دوسیه های فساد  رسیدګی 

اداری به مظنونیت ۵۵8 تن به شمول افرسان عالی رتبه و بلندرتبه را به نهادهای 

عدلی و قضایی سپرده است. وزارت دفاع ملی نیز ۹۹ دوسیه فساد اداری منسوب 

به 2۹۹ تن به شمول افرسان و بریدمالن را به څارنوالی های مبارزه با جرایم فساد 
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اداری و مرکز عدلی و قضایی جرایم سنگین لوی څارنوالی احاله منوده است. 

همچنین ایجاد ۳۵ مرجع متاس برای ثبت مشکالت، سیستم ثبت قضایای فساد 

اداری، کمیته های شفافیت در همه ادارات از سوی وزارت امور داخله و ایجاد 

بورد عالی مبارزه علیه فساد، کمیسیون مبارزه علیه فساد و کمیته های مربوط و  

سیستم تعقیب قضایای فساد در ادارات عدلی و قضایی از سوی وزارت دفاع ملی 

صورت گرفته است.

افزایش شفافیت در قراردادها: یک منبع عمده فساد در نهادهای امنیتی و 

دفاعی عقد قراردادها بوده که از حجم باالیی برخوردار است. به منظور ایجاد 

شفافیت در این قسمت، بخش عمده ای از قراردادها زیر نظر کمیسیون تدارکات 

غیرنظامی  بست های  مربوط،  نهادهای  در  همچنین  و  شده اند  انجام  ملی 

ملکی سازی شده اند. از اثر این رویکردها حدود ۱۰ میلیارد افغانی در قراردادهای 

وزارت دفاع ملی و ۷.۱ میلیارد افغانی در قراردادهای وزارت امور داخله رصفه جویی 

شده است. این رصفه جویی ها مبالغ قابل توجهی را برای رسیدگی به وضعیت 

معیشتی خانواده های شهدا فراهم منوده است. 

ز ـ تقویت مورال نیروها و تعریف واضح دشمن

حفظ و تقویت مورال نیروها با حامیت های مادی و معنوی از آنها صورت گرفته و 

تعریف واضح دشمن، انگیزه مبارزه آنان را تقویت منوده است.

حفظ و تقویت مورال نیروها: یکی از اولویت های حکومت، بلند بردن روحیه 

نیروهای امنیتی و دفاعی و رسیدگی به خانواده های قربانیان قوای مسلح بوده 

که منتج به رشادت ها و پایمردی آنان در صفوف جنگ شده است. توجه جدی 

به اکامالت نیروها، سطح اکامالت در اردوی ملی را به بیش از ۹۰ درصد و در 

پولیس ملی در برخی از بخش ها به صد درصد رسانده است. جلب حامیت اقشار 

گوناگون جامعه، جلب حامیت علام برای مردود اعالم کردن جنگ تحمیلی علیه 

دولت، و نام گذاری نهم حوت به عنوان »روز ملی حامیت از نیروهای دفاعی و 

امنیتی کشور« از اقدامات مؤثر حکومت در این راستا بوده است. همچنین اجرای 

ترفیعات و تفویض ۱222 مدال و 6۷ قاب نشان به نیروهای امنیتی و دفاعی قابل 

یادآوری است.
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عنوان  به  افغانستان  اسالمی  جمهوری  رئیس  دشمن:  از  واضح  تعریف 

ارائه کرد که سه  را  از دشمن  تعریف واضح  رسقوماندان اعالی قوای مسلح، 

گروه عمده در این صف قرار گرفتند: تروریستان و دهشت افگنان؛ قاچاقربان؛ و 

اقتصاد جرمی. مافیایی  حلقات  و  مخدر  مواد  مافیای 

ژ ـ بهبود معیشت نیروها و خانواده آنان

رسیدگی به وضعیت معیشتی نیروهای امنیتی و دفاعی در رأس امور امنیتی کشور 

قرار گرفته، به گونه ای که دفرت وزیر دولت در امور شهدا و معلولین نیز  به تازگی 

خانواده  هزار   ۱2 برای  کوپون  مرحله  یک  توزیع  همچنین  است.  شده  ایجاد 

پنج درصد  و  برای یک سال صورت گرفته  دفاعی  و  امنیتی  نیروهای  شهدای 

سهمیه ادای فریضه حج برای بازماندگان شهدا و مفقودین تخصیص یافته است.

توزیع مسکن و زمین: در راستای رفع مشکل مسکن نیروهای امنیتی و دفاعی 

حکم شامره ۳۵۰۰ رئیس جمهوری در مورد تخصیص ۱۵ الی 2۵ درصد سهمیه 

 ۷ سهمیه  و  شده  دفاعی صادر  و  امنیتی  نیروهای  برای  مسکن  پروژه های  در 

درصدی در متام پروژه های مسکن با ۳۰ درصد تخفیف از قیمت متام شد برای 

بازماندگان شهدا اختصاص یافته است. همچنین برای ورثه شهدای نیروهای 

امنیتی و دفاعی و معلولین پولیس ملی توزیع ۱۳۹ باب آپارمتان، توزیع ۹826 

منره زمین، تخصیص ۵2۷ منره زمین، و انتقال پول به شاروالی والیات برای 

توزیع زمین به ۵2۷۱ خانواده صورت گرفته است. قابل ذکر است که پروژه اعامر 

یک هزار واحد مسکونی برای ورثه های شهدای نیروهای امنیتی و دفاعی آغاز 

شده و کمک نقدی 2۰۰ هزار افغانی به 48۳8 ورثه شهدای اردوی ملی جهت  

کمک به اعامر خانه توزیع گردیده است.

اختصاص ۷ درصد سهمیه فرصت های  فراهم سازی فرصت های تحصیلی: 

بازماندگان  تعلیمی و تحصیلی وزارت امور داخله در مؤسسات خصوصی برای 

شهدا و مفقودین و معرفی 2۳4 ورثه شهدای پولیس به پوهنتون های خصوصی 

همچنین  است.  بوده  بخش  این  در  اقدامات  جمله  از  رایگان  تحصیل  برای 

خارج   و  داخل  در  تحصیلی  فرصت های  ملی  اردوی  شهدای  ورثه   4۰۰ برای 

است. شده  فراهم 
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س ـ رفع خألهای قانونی در بخش نظامی

در  تقنینی کار منوده،  اسناد  هامن گونه که حکومت در عرصه های دیگر روی 

بخش نظامی نیز اسناد تقنینی متعددی را تکمیل و نافذ ساخته است که از آن 

ذاتی  امور  قانون  نظامی،  عالی  تحصیالت  مؤسسات  قانون  به  می توان  جمله 

بریدمالن و ساتنمنان، مقرره بورس های تحصیالت عالی نظامی در  افرسان، 

تنظیم پرواز طیارات و هلیکوپرتهای نظامی دولت های  قانون  از کشور،  خارج 

خارجی در قلمرو هوایی کشور، قانون منع شکنجه، قانون منع استخدام اطفال 

در قطعات نظامی و ضمیمه شامره ۱ کُد جزا در مورد جرایم نظامی اشاره منود.

ش ـ مبارزه با مواد مخدر

حکومت به مبارزه در برابر کشت و قاچاق مواد مخدر و همچنین اقتصاد جرمی، به 

عنوان یکی از منابع متویل تروریستان و گروه های جنایت پیشه، و نیز آسیب های 

اجتامعی آن، تأکید داشته و از جامعه جهانی نیز خواستار همکاری جدی و مبارزه 

مشرتک در مورد ترافیک آن شده است.

تنفیذ قانون: انجام بیش از ۱2۳۰۰ عملیات در سطح کشور، بازداشت بیش از 

۱286۰ مظنون داخلی و خارجی به شمول ۳۰ قاچاقرب بزرگ و تخریب صدها 

البراتوار پروسس و تولید مواد مخدر در چهار سال اخیر به منظور تنفیذ قانون در 

بخش مبارزه با مواد مخدر صورت گرفته است. همچنین حدود ۱۳6۰ تن مواد 

مخدر حریق شده و به ارزش بیش از ۹۰۰ میلیون دالر امریکایی مواد مخدر و 

تجهیزات قاچاقربان ضبط شده است. بیش از 4.۷ میلیون دالر امریکایی پول نقد 

قاچاقربان نیز حین حواله در بانک ها و رصافی ها، کشف و ضبط گردیده است.

هکتار   486۵ حدود   ،۱۳۹6 ـ   ۱۳۹4 سال های  طی  کوکنار:  مزارع  تخریب 

زمین زیر کشت کوکنار تخریب و دهاقین تشویق به ترک کشت کوکنار شده اند. 

همچنین برنامه های معیشت بدیل تطبیق شده که تنها در سال ۱۳۹6، بیش از 

62 هزار مستفیدشونده مستقیم و بیش از 4۳۰ هزار مستفیدشونده غیرمستقیم 

داشته اند. در کنار این، پروژه های زراعتی به منظور تشویق دهاقین به کشت 

راه اندازی شده اند. نیز  غیرکوکنار 

طرح اسرتاتیژی منطقه یی مبارزه با مواد مخدر: به منظور توسعه همکاری 

و بهبود هامهنگی کشورهای منطقه در امر مبارزه با مواد مخدر، حکومت یک 

کنفرانس دوروزه )۱۷ ـ ۱8 میزان ۱۳۹6( را در کابل با اشرتاک همسایگان و 
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منایندگانی از روسیه، ترکیه، امارات متحده عربی و هند تدویر منود که منتج به 

طرح »اسرتاتیژی منطقه یی مبارزه با مواد مخدر« شد. مسوده دوم این اسرتاتیژی 

طی یک جلسه  با شامری از سفرا و مناینده های کشورها در کابل در ۱۷ میزان 

دوامدار  فعالیت  آن  تصویب  و  نهایی سازی  برای  و  شد  ساخته  رشیک   ۱۳۹۷

دارد. جریان 
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اصالحات عدلی و قضاییتکمیل بدنه قوانین کشور

اصالحات در څارنوالی

ارتقا در شاخص ادراک فساد و بهبود شفافیت

بهبود عملکرد حکومتداری محلی

اصالحات انتخاباتی

ظرفیت سازی نیروی برشی اداره

جلوگیری از غصب و اسرتداد زمین های غصب شده

توسعه دسرتسی به اطالعات مبارزه با قاچاق انسان

حامیت قاطع از آزادی بیان و خربنگاران

اصالح ساختاری نهادهای حکومت

توسعه حکومتداری الکرتونیک

خواسته های  از  شفافیت  ایجاد  و  اصالحات  آوردن  قانون،  حاکمیت 

اساسی مردم است که با تحقق شان، اعتامد مردم به حکومت افزایش 

یافته و فاصله میان این دو کاهش می یابد. حکومت وحدت ملی با اتخاذ 

رویکردهای جدید و با قاطعیت خواسته که به این انتظارات مردم پاسخ 

فراهم سازی بسرتهای حقوقی،  و  قانونی  بردن خألهای  بین  از  دهد. 

مبارزه جدی با انواع فساد و غصب زمین، رشد حکومتداری الکرتونیک، 

ایجاد زمینه های مشارکت مردمی و طرح و تطبیق برنامه های اصالحاتی 

از رویکردهای عمده حکومت وحدت ملی در این راستا بوده که توانسته 

دستاوردهای قابل قبولی را رقم زند. امروز انگشت انتقاد جامعه جهانی از 

فساد کنار رفته، ابتکارات حکومت در این زمینه مورد تحسین قرار گرفته 

و خواهان تداوم روندها می باشند.

محمد حسین جوهری
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الف ـ تکمیل بدنه قوانین کشور

در زمان حکومت وحدت ملی »۳۹۷« سند تقنینی شامل قانون، مقرره، طرزالعمل 

و اساسنامه طرح، تدقیق، تکمیل و طی مراحل شده است. کُد جزا و قانون های 

دسرتسی به اطالعات؛ مبارزه علیه فساد اداری؛ حامیت از اطالع دهندگان فساد 

اداری؛ اجراءات اداری؛ تحصیالت عالی ملکی؛ پاسپورت؛ معادن؛ رشکت های 

محدوداملسؤولیت؛ مشارکت عامه و خصوصی؛ بانکداری افغانستان؛ شاروالی ها؛ 

انتخابات؛ حفاظت صنایع داخلی؛ امور ذاتی افرسان، بریدمالن و ساتنمنان؛  منع 

استخدام اطفال در قطعات نظامی؛ تدارکات؛ تنظیم امور زمینداری، و گمرکات از 

مهم ترین قوانین  نافذ شده در حکومت وحدت ملی است.

توحید قوانین جزایی و جرم انگاری موارد جدید: پراکندگی قوانین جزایی و وجود 

خألها در جرم انگاری برخی از رفتارها، برای سالیان موجب رسدرگمی څارنواالن، 

قضات و وکالی مدافع شده بود. حکومت برای رفع این مشکل و ایجاد سهولت 

در اجراءات عدلی و قضایی، کُد جزا را تدوین منود که در آن ۳۳ قانون پراکنده، 

در یک مجموعه واحد گنجانیده شد و موارد جدید جزایی در آن تسجیل یافت. در 

بخش احکام، قواعد عمومی و احکام اختصاصی جرایم و مجازات ها ابتکاراتی در 

این قانون به میان آمده است؛ از جمله ایجاد تناسب بین جرم و مجازات، افزایش 

با هدف کاهش موارد جزای اعدام، و جرم انگاری  ابد به ۳۰ سال  مدت حبس 

نسل کشی، جرایم ضدبرشی، جرایم جنگی، فساد اداری و مالی، جرایم سایربی، 

قاچاق انسان، بچه بازی، کودک آزاری و آزار و اذیت زنان.

ب ـ اصالحات عدلی و قضایی

اصالح نهادهای عدلی و قضایی از اهداف مهم حکومت می باشد که برنامه محور 

در این زمینه عمل شده است. از این رو، همواره بر عملکرد مستقالنه محاکم تأکید 

داشته است و با حامیت قاطعانه رئیس جمهور از استقالل قوه قضائیه، انتصابات 

سرته محکمه  همچنین  است.  شده  غیرسیاسی  قضایی  و  عدلی  نهادهای  در 

مصوبه ای را به منظور کاهش مداخله والیان در امور محاکم صادر کرده است.

به منظور اصالحات  برنامه ملی اصالحات عدلی و قضایی: حکومت  تدوین 

عدلی و قضایی، برنامه ملی اصالحات عدلی و قضایی )۱۳۹6 ـ ۱4۰۰( را تدوین 

منود که در جلسه ششم جدی ۱۳۹۵ شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه 

فساد اداری تصویب شد. قابل ذکر است که در همین راستا، بیش از 2۷۰ خانم به 

حیث قاضی در سرته محکمه استخدام شده اند که از آن جمله 22 تن در بست های 
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ارشد ایفای وظیفه منوده و بعضی از محاکم را نیز رهربی می کنند.

تعدیل و تدوین اسناد تقنینی: به منظور تقویت ساختار و صالحیت قوه قضائیه، 

قانون تشکیل و صالحیت قوه قضائیه تعدیل شد. همچنین طرزالعمل پذیرش 

است.  بازنگری گردیده  تعلیامت قضایی  مقرره  و  تهیه  متقاضیان ستاژ قضایی 

دیوان های محاکم استینافی و سرته محکمه از پنج به هشت دیوان افزایش یافت 

و صالحیت های بیشرت به رؤسای محاکم والیات تفویض گردید.

تطبیق قانون روی قضات: در زمینه مبارزه با فساد و برخورد قاطع با قضات و 

کارمندان آلوده به فساد در محاکم، نزدیک به ۱۹۰۰ قاضی تبدیل گردیده  و ۳44 

کارمند قضایی و اداری و کمیشن کار متهم به فساد، محاکمه شده اند. همچنین 

۱۵۳۷ کارمند قضایی و اداری سرته محکمه تأدیب و دارایی ۷۹ درصد از کارمندان 

محکمه ثبت گردیده اند.

پ ـ اصالحات در څارنوالی

اداره عالی لوی څارنوالی با آوردن اصالحات، موفق به تطبیق ۱۰۰ درصد تعهدات 

کنفرانس بروکسل،  ۱۰۰ درصد پالن ساالنه مبتنی بر نتایج لوی څارنوالی و تطبیق 

باالتر از 6۰ درصد شاخص های اداره میک۱ و ۹۵ درصد پالن عمل مبارزه علیه 

فساد اداری در روشنی اسرتاتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری شده است.

لوی څارنوالی  عالی  اداره  ساختار  لوی څارنوالی:  عالی  اداره  ساختار  تقویت 

با فساد اداری؛ مرستیالی  با ایجاد مرستیالی  اداره عالی لوی څارنوالی در مبارزه 

در امور مبارزه با خشونت علیه زنان و اطفال؛ ریاست جندر؛ کمیته های بررسی 

دوسیه های اعدام و منع شکنجه؛ ریاست څارنوالی تحقیق جرایم بین املللی؛ آمریت 

ارزیابی اجراءات کارکنان و فعال شدن 4۳ څارنوالی ابتدایی در ۱۷ والیت، تقویت 

به 22 درصد  از ۳ درصد  اداره  این  در  زنان  راستا حضور  در همین  است.  شده 

افزایش یافته است؛ به گونه ای که شامر څارنواالن خانم به ۵۱۰ تن رسیده است. 

مرستیالی منع خشونت علیه زنان و ۱۳ ریاست از سوی خانم ها رهربی می شوند و در 

۳2 والیت آمرین واحدهای منع خشونت علیه زن نیز از بانوان می باشند. اکنون در 

رسارس کشور ۱6 څارنوال خانم، واحدهای څارنوالی ولسوالی ها را رهربی می کنند.

ارتقای ظرفیت څارنواالن: به منظور ارتقای ظرفیت څارنواالن، 426۰ څارنوال 

در زمینه های گوناگون آموزش دیده، ۱۵۰ تن به دوره های لیسانس و ماسرتی در 

)MEC( ۱  کمیته مستقل مشرتک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری
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پوهنتون های دولتی و خصوصی و 24۰ تن به دوره ستاژ حقوقی پوهنتون کابل 

معرفی شده اند. همچنین ترفیع ۱۷2۹ کارمند اجرا شده و طرح افزایش معاشات در 

څارنوالی تطبیق گردیده است. 

استخدام څارنواالن از طریق رقابت آزاد: با به میان آمدن اصالحات در اداره 

و  پیشنهاد  از طریق  رقابت جایگزین جذب کارمندان مسلکی  څارنوالی، پروسه 

سفارش گردیده و څارنواالن از طریق رقابت آزاد استخدام می شوند.

ادارات  در  اصالحات  آمدن  میان  به  خاطر  به  څارنواالن:  روی  قانون  تطبیق 

و  ارزیابی؛  والیتی،  و  مرکزی  کارمند  منفک؛ 8۰۰  کارمند،  لوی څارنوالی، ۱۵۵ 

۹6 کارمند از بست های اداری به مسلکی تبدیل شده اند. همچنین 6۷ درصد از 

کرده اند. ثبت  را  دارایی شان  لوی څارنوالی  اداره  بلندرتبه  کارمندان 

تقویت پاسخ دهی: لوی څارنوال برای دسرتسی مستقیم مردم به وی، یک روز در 

هفته را به مالقات رودررو با مراجعین اختصاص داده است. در یک سال اخیر بیش 

از شش هزار تن به طور مستقیم مشکالت شان را با لوی څارنوال رشیک کرده اند. 

همچنین مرکز سمع شکایات از طریق خدمات تلیفونی با شامره ۱8۰ ایجاد گردیده 

که شکایات را ثبت و جهت رسیدگی با بخش های مربوط رشیک می سازد.

ت ـ اصالحات انتخاباتی

پروسه  در  اصالحات  و  شفافیت  تأمین  منظور  به  انتخابات  مستقل  کمیسیون 

انتخابات، فهرست رأی دهندگان را تهیه و مراکز رأی دهی را شناسایی و تثبیت 

منود. همچنین کمیسیون برنامه بایومرتیک رأی دهندگان را در انتخابات پارملانی 

28 ـ 2۹ میزان ۱۳۹۷ عملی ساخت.

استقالل  حفظ  برای  حکومت  انتخاباتی:  اصالحات  ویژه  کمیسیون  ایجاد 

اصالحات  ویژه  »کمیسیون  ابتدا  در  آن،  بی طرفی  و  انتخاباتی  نهادهای 

انتخاباتی« را ایجاد کرد تا قوانین انتخاباتی را بررسی مناید و جهت پاسخگویی 

آن به نیازهای روز، پیشنهادات مشخصی را جهت تعدیل، تهیه مناید. بر اساس 

قانون  عادالنه،  و  شفاف  انتخابات  برگزاری  هدف  به  کمیسیون،  این  پیشنهاد 

شد. تعدیل  انتخابات 

قانون  در  تعدیل  با  انتخاباتی:  کمیشرنان  انتخاب  برای  جدید  روش های 

انتخابات روش های جدید برای انتخاب اعضای کمیسیون های انتخاباتی اتخاذ 

در  برگزیده شدند.  انتخاباتی  اعضای کمیسیون های  بار  دو  دوره،  این  در  شد. 
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از منایندگان سرته محکمه، کمیسیون  بار نخست »کمیته گزینش« که مرکب 

جامعه  مناینده  یک  اساسی،  قانون  اجرای  بر  نظارت  کمیسیون  برش،  حقوق 

برای  را  نفری  بود، لست 2۱  زنان  نهادهای مدافع حقوق  و یک مناینده  مدنی 

کمیسیون انتخابات و لست ۱۵ نفری را برای کمیسیون شکایات انتخاباتی به 

رئیس جمهور معرفی منود. پس از انجام مصاحبه مشرتک رئیس جمهور، معاون 

دوم رئیس جمهور، رئیس اجرایی، قاضی القضات، و لوی څارنوال با آنان، اعضای 

جدید انتخاب و آغاز به کار منودند. انتخاب دوباره کمیشرنان در سال ۱۳۹۷ به 

منظور تضمین شفافیت و ایجاد مشارکت، بر اساس لست پیشنهادی از سوی 

احزاب و نهادهای جامعه مدنی فعال در عرصه انتخابات، انجام شد. ۱۷ کاندیدای 

انتخابات ریاست جمهوری۱ با رشکت در انتخابات، به لست 84 نفری از نامزدان 

عضویت کمیسیون ها رأی دادند و به دنبال آن رئیس جمهور طی فرمانی آنان را در 

پست های کمیسیون ها توظیف منود.

تعدیل و تدوین قوانین انتخاباتی: برای تأمین اصالحات در نظام انتخاباتی و 

کمیسیون های مربوط، قوانین با هدف ارتقای شفافیت، در چند مرحله دستخوش 

تغییر شد. جریده رسمی مورخ ۷ میزان ۱۳۹4 نخستین تعدیل در قانون انتخابات 

و  انتخابات  مستقل  کمیسیون  صالحیت های  و  وظایف  تشکیل،  نو  قانون  و 

کمیسیون شکایات انتخاباتی را نرش کرد. بار دوم قوانین نو انتخابات و وظایف 

و صالحیت های کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی در 

جریده رسمی مورخ 26 حوت ۱۳۹4 نافذ شد. رسانجام در چهارم میزان ۱۳۹۵، 

قانون  این  گردید.  در جریده رسمی نرش  است  نافذ  اکنون  که  انتخابات  قانون 

با احزاب سیاسی و نهادهای ناظر انتخاباتی تعدیالت الزم را در  در هامهنگی 

خود دید که به تاریخ ۱ حوت ۱۳۹۷ به نرش رسیده است. بر مبنای این تعدیل، 

کمیسیون مکلف شده که به منظور ترسیع پروسه انتخابات و تأمین شفافیت، 

و  نام  ثبت  به شمول  انتخابات  پروسه  مراحل  همه  که  اتخاذ مناید  را  تدابیری 

تشخیص رأی دهندگان مطابق طرزالعمل مربوط با استفاده از سیستم الکرتونیک 

و تکنالوژی بایومرتیک به  طور مصون صورت گیرد.

ممنوع الخروج شدن اعضای کمیسیون های انتخاباتی:کمیشرنان کمیسیون های 

شهروندان،  اعرتاض  پی  در   ،۱۳۹۷ پارملانی  پرچالش  انتخابات  از  پس  انتخابات 

احزاب و نهادهای مدنی عزل شدند. لوی څارنوالی ضمن ممنوع الخروج کردن اعضای 

کمیسیون ها، آنان را به نهادهای عدلی و قضایی معرفی کرد.

۱ آقای سید نورالله جلیلی غیرحارض بود
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ث ـ بهبود عملکرد حکومتداری محلی

بهبود  به  متوازن،  توسعه  تحقق  و  مناطق  در  خدمات  ارتقای  برای  حکومت 

حکومتداری در سطح محلی در والیات و ولسوالی ها مبادرت ورزیده است. ارتباط 

والیات با مرکز از طریق اتخاذ روش های گوناگون افزایش یافته و همچنین در 

مورد درجه برخی والیات تجدید نظر شده است. تخصیص بودجه تشویقی برای 

شاروالی ها )48۵ میلیون افغانی در سال مالی ۱۳۹۷( از راهکارها برای تشویق آنها 

به تحرک و بهبود عملکردشان بوده است.

تدوین نقشه راه اصالحات ادارات محلی: حکومت در راستای بهبود حکومتداری 

با  را  محلی«۱  ادارات  اصالحات  راه  »نقشه  قریه جات،  و  شاروالی ها  سطح  در 

درنظرداشت سه مؤلفه ی توسعه متوازن شامل تأمین امنیت، حاکمیت قانون و 

توسعه اقتصادی متوازن تدوین منوده است. بر اساس این نقشه راه، قریه جات، 

شاروالی ها، ولسوالی ها، والیات و منطقه )زون( به حیث سطوح کلیدی محلی 

افغانستان 8 زون در نظر گرفته شده که هر یک دارای  برای  تعریف شده اند. 

»اداره توسعوی منطقه یی« خواهد بود. این ادارات به شکل یک رشکت دولتی 

ایجاد می گردند. در این سند محدودیت های فراراه حکومتداری محلی نیز واضح 

شده و اصالحات الزم در نظر گرفته شده است.

ارتقای  انفاذ قانون شاروالی ها: به منظور ایجاد انسجام در امور شاروالی ها و 

پاسخگویی آنها به شهروندان، قانون جدید شاروالی ها در ۳4 فصل و 22۹ ماده 

تعدیل، تصویب و نافذ شد. در این قانون معیارهای متفاوتی برای ایجاد شاروالی ها 

در نظر گرفته شده و درجه بندی شاروالی ها و تنظیم وظایف و همچنین انتخاب 

شاروال و اعضای مجلس شاروالی نیز پیش بینی شده است. همکاری شاروالی ها 

با ادارات ذی ربط و سکتور خصوصی؛ رشد اقتصاد؛ حفظ میراث های فرهنگی؛ 

عواید  شاروالی ها؛  تشویقی  وجهی  صندوق  شاروالی ها؛  بودجه  و  مالی  امور 

شاروالی ها؛ تنظیم ترافیک شهری؛ ترانسپورت شهری؛ ساحات سبز، پارک ها و 

تفریحگاه ها؛ حفاظت محیط زیست؛ ایجاد انستیتوت آموزشی شاروالی؛ و بازرسی 

اهالی از عملکرد شاروال از جمله مواردی اند که در این قانون ترصیح شده است.

زمینه  کردن  فراهم  منظور  به  تصمیم گیری ها:  در  محلی  مقامات  مشارکت 

والیان، ولسواالن  به  اشرتاک مسؤولین محلی در تصمیم گیری های حکومتی، 

http://idlg.gov.af/fa/wp-content/uploads/2018/08/SNGPolicy- ۱
ApprovedbyCabinet.pdf
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کابینه و شوراهای عالی  و اعضای شورای والیتی فرصت اشرتاک در جلسات 

داده شده است. همچنین برگزاری ویدیوکنفرانس های رهربی حکومت با مقامات 

محلی؛ تدویر کنفرانس های محلی ساالنه با اشرتاک مقامات محلی در کابل و 

برگزاری برنامه آموزشی برای ولسواالن تازه تقرر از دیگر اقدامات می باشد.

کاهش فاصله والیات و مرکز: رئیس جمهور غنی تا دلو ۱۳۹۷، 6۳ سفر والیتی انجام 

داده تا وضعیت والیات، مشکالت و پیشنهادهای مردم محل را به گونه مستقیم 

دریافت مناید. ابراز همدردی با آسیب دیدگان حوادث طبیعی و حمالت تروریستی، 

ارزیابی وضعیت والیات و پروژه های توسعوی از اهداف عمده  این سفرها بوده 

از  نهاد ریاست جمهوری همواره پذیرای مسؤولین و مردم  از سوی دیگر،  است. 

والیات بوده و صدها مالقات حضوری و ویدیوکنفرانس در این زمینه صورت پذیرفته 

است. دسرتسی مردم والیات به عالی ترین مقام کشور و نهاد ریاست جمهوری به این 

پیامنه، در طول تاریخ حکومتداری افغانستان بی پیشینه می باشد.

جدول ۶:
 سفرهای داخلی رئیس جمهوری

تاریخ میالدیتاریخ هجری والیتشامره

دسمرب 2۰۱4قوس ۱۳۹۳پکتیکا۱

دسمرب 2۰۱4جدی ۱۳۹۳هرات2

فربوری 2۰۱۵دلو ۱۳۹۳لغامن۳

فربوری 2۰۱۵دلو ۱۳۹۳لوگر4

فربوری 2۰۱۵حوت ۱۳۹۳پنجشیر۵

اپریل 2۰۱۵حمل ۱۳۹4بدخشان6

اپریل 2۰۱۵ثور ۱۳۹4ننگرهار۷

جون 2۰۱۵جوزا ۱۳۹4 هرات 8

جون 2۰۱۵جوزا ۱۳۹4کندهار۹

جون 2۰۱۵رسطان ۱۳۹4خوست۱۰

جون 2۰۱۵رسطان ۱۳۹4پکتیا۱۱

اکتوبر 2۰۱۵میزان ۱۳۹4کندز۱2

نوامرب 2۰۱۵عقرب ۱۳۹4لوگر۱۳

نوامرب 2۰۱۵قوس ۱۳۹4کندز۱4
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تاریخ میالدیتاریخ هجری والیتشامره

دسمرب 2۰۱۵قوس ۱۳۹4میدان وردک۱۵

جنوری 2۰۱6جدی ۱۳۹4پنجشیر۱6

جنوری 2۰۱6جدی ۱۳۹4ننگرهار۱۷

جنوری 2۰۱6جدی ۱۳۹4کاپیسا۱8

فربوری 2۰۱6دلو ۱۳۹4کندهار۱۹

جون 2۰۱6جوزا ۱۳۹۵هرات2۰

جون 2۰۱6جوزا ۱۳۹۵هلمند2۱

جوالی 2۰۱6رسطان ۱۳۹۵ننگرهار22

جوالی 2۰۱6سنبله ۱۳۹۵بامیان2۳

نوامرب 2۰۱6عقرب ۱۳۹۵غور24

نوامرب 2۰۱6قوس ۱۳۹۵فاریاب2۵

نوامرب 2۰۱6قوس ۱۳۹۵ بلخ26

دسمرب 2۰۱6قوس ۱۳۹۵هرات2۷

جنوری 2۰۱۷دلو ۱۳۹۵نورستان28

مارچ 2۰۱۷حمل ۱۳۹6بلخ2۹

اپریل 2۰۱۷حمل ۱۳۹6نیمروز۳۰

اپریل 2۰۱۷ثور ۱۳۹6بلخ۳۱

می 2۰۱۷ثور ۱۳۹6بامیان۳2

جوالی 2۰۱۷اسد ۱۳۹6هلمند۳۳

اگست 2۰۱۷اسد ۱۳۹6هرات۳4

اگست 2۰۱۷اسد ۱۳۹6هرات۳۵

اگست 2۰۱۷اسد ۱۳۹6کندهار۳6

سپتمرب 2۰۱۷سنبله ۱۳۹6ننگرهار۳۷

سپتبمر 2۰۱۷سنبله ۱۳۹6پکتیا۳8

اکتوبر 2۰۱۷میزان ۱۳۹6کندهار۳۹

اکتوبر 2۰۱۷میزان ۱۳۹6پکتیا4۰

دسمرب 2۰۱۷قوس ۱۳۹6بادغیس4۱

فربوری 2۰۱8حوت ۱۳۹6هرات42
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تاریخ میالدیتاریخ هجری والیتشامره

اپریل 2۰۱8حمل ۱۳۹۷پکتیا4۳

اپریل 2۰۱8حمل ۱۳۹۷خوست44

می 2۰۱8ثور ۱۳۹۷لوگر4۵

می 2۰۱8جوزا ۱۳۹۷بلخ46

جون 2۰۱8جوزا ۱۳۹۷کندهار4۷

جوالی 2۰۱8رسطان ۱۳۹۷ننگرهار48

جوالی 2۰۱8رسطان ۱۳۹۷لغامن4۹

جوالی 2۰۱8رسطان ۱۳۹۷پنجشیر۵۰

جوالی 2۰۱8اسد ۱۳۹۷بادغیس۵۱

اگست 2۰۱8اسد ۱۳۹۷کاپیسا۵2

اگست 2۰۱8اسد ۱۳۹۷غزنی۵۳

سپتمرب 2۰۱8میزان ۱۳۹۷غزنی۵4

اکتوبر 2۰۱8میزان ۱۳۹۷بلخ۵۵

اکتوبر 2۰۱8میزان ۱۳۹۷پروان۵6

اکتوبر 2۰۱8عقرب ۱۳۹۷کندهار۵۷

اکتوبر 2۰۱8عقرب ۱۳۹۷هلمند۵8

نوامرب 2۰۱8عقرب ۱۳۹۷پکتیکا۵۹

نوامرب 2۰۱8عقرب ۱۳۹۷دایکندی6۰

نوامرب 2۰۱8عقرب ۱۳۹۷بامیان6۱

دسمرب 2۰۱8قوس ۱۳۹۷هرات62

فربوری 2۰۱۹دلو ۱۳۹۷ننگرهار6۳

افزایش عواید در شاروالی ها: حکومت با تقویت شاروالی ، این نهاد را  از یک 

اداره تنها خدماتی به اداره عایدزا در دولت مبدل کرده است که در نتیجه آن، 4۵ 

درصد افزایش در عواید ۳۳ شاروالی در سال ۱۳۹۷ به وجود آمده است. همچنین 

با تطبیق برنامه »شهر« در 2۰ شاروالی، زمینه  اداره مستقل ارگان های محلی 

کمک های تخنیکی را برای شاروال ها، معینیت شاروالی ها، کارمندان شاروالی ها 

و شوراهای مشورتی شاروالی ها فراهم کرده است.

ارگان های  مستقل  اداره  محلی:  مقامات  استخدام  در  آزاد  رقابت  تطبیق 

ملکی،  خدمات  و  اداری  اصالحات  مستقل  کمیسیون  با  همکاری  در  محلی 



123

حاکمیت قانون، اصالحات و شفافیت

برای نخستین بار طرزالعمل تقرر شارواالن مراکز والیات و شارواالن بست دوم 

مراکز  در چهار سال گذشته، ۳2 شاروال  که  اجرا منود  و  ترتیب  را  ولسوالی ها 

شده اند. مقرر  طریق  این  از  والی  معاون   ۱8 و  ولسوال  والیات، 24۹ 

ج ـ اصالح ساختاری نهادهای حکومت

وجود ادارات موازی، تورم تشکیالتی و پراکندگی وظیفوی بین ادارات حکومتی، 

موجب ضعف در انسجام و هامهنگی کاری بین نهادهای حکومتی می شود که در 

نهایت ارائه خدمات از سوی حکومت به شهروندان را با چالش مواجه می سازد. به 

منظور بهبود و تنظیم فعالیت نهادها، جلوگیری از تداخل وظیفوی و ارائه خدمات 

بهرت از سوی حکومت، اصالح ساختاری در واحدهای بودجوی، یک امر مهم و 

اساسی است که منتج به ادغام، حذف و یا ایجاد نهادها شده است.

ایجاد ادارات نو: ریاست عمومی امتحانات کانکور وزارت تحصیالت عالی، با 

نام »اداره ملی امتحانات«، معینیت تعلیامت تخنیکی و مسلکی وزارت معارف 

با نام »اداره تعلیامت مسلکی و تخنیکی«، بخشی از تشکیل وزارت کار، امور 

اجتامعی و شهدا و معلولین با نام »وزارت دولت در امور شهدا و معلولین«، »اداره 

ملی تنظیم امور دوایی و محصوالت طبی«، »اداره تنظیم نفت و گاز افغانستان«، 

»اداره عملیاتی و حامیوی انکشاف ملی ریاست جمهوری اسالمی افغانستان«، 

»اداره تدارکات ملی« در جنب تشکیل اداره امور ریاست جمهوری، و »گارنیزیون 

کابل« دوایر نو هستند که در دوره حکومت وحدت ملی ایجاد شده اند. همچنین 

از  می توان  که  است  شده  افزوده  معینیت هایی  بودجوی  واحدهای  برخی  در 

اداره لوی څارنوالی، معینیت همکاری های  مرستیالی منع خشونت علیه زنان در 

اقتصادی در وزارت امور خارجه، معینیت امور پناهندگان در وزارت امور مهاجرین و 

عودت کنندگان، و معینیت امور اجتامعی در وزارت عدلیه یاد منود.

ادغام و انتقال نهادها: وزارت ترانسپورت، وزارت فواید عامه، اداره هوانوردی 

ملکی، اداره خط آهن و ریاست ترافیک با هم مدغم شده و واحد جدید اداری 

مرکزی زیر نام »وزارت ترانسپورت« را تشکیل داده اند. ریاست عمومی جیودیزی 

وزارت  با  اراضی  مستقل  اداره  سپس  و  اراضی؛  مستقل  اداره  با  کارتوگرافی  و 

شهرسازی و مسکن مدغم شده و وزارت »شهرسازی و اراضی« را شکل دادند. 

همچنین وزارت مبارزه علیه مواد مخدر در وزارت امور داخله؛ اداره عالی مبارزه با 

فساد در اداره عالی لوی څارنوالی؛ اداره ثبت احوال نفوس در اداره مرکزی احصائیه 

با ایجاد »اداره ملی احصائیه و معلومات«؛ و اداره آیسا در وزارت صنعت و تجارت 
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مدغم شده اند. در همین راستا، ریاست خزینه تقاعد از وزارت کار به وزارت مالیه؛ 

بنادر از وزارت صنعت و تجارت به وزارت مالیه منتقل شده اند. همسو  و بخش 

با این اقدامات در بخش های نظامی نیز ادغام و انتقال دوایر صورت گرفته که 

می توان به انتقال قوای رسحدی و نیروهای امن و نظم عامه از وزارت امور داخله 

به وزارت دفاع ملی اشاره منود.

چ ـ ظرفیت سازی نیروی برشی اداره

حکومت با ایجاد اصالحات در بخش خدمات ملکی در راستای اصالح و تقویت 

منابع انسانی اداره به عنوان ماشین محرکه حکومت، اقدام منوده است. از اثر 

توجه به این امر مهم، تغییر شگرف در جوان سازی ادارات مشاهده می شود و روند 

تغییر نسلی در بخش نیروی انسانی خدمات ملکی رومنا شده است.

جوان سازی ادارات: استخدام جوانان در بست های بلندرتبه دولتی )بست ۱ و 

2( در مرکز از 6۳ درصد در سال ۱۳۹۳ به ۹۷ درصد در سال ۱۳۹۷ افزایش یافته 

است. همچنین در بست های پایین رتبه، در مرکز از 82 درصد به 8۷ درصد و در 

والیات از 84 درصد به ۹6 درصد افزایش یافته است. در کنار اعامل اصالحات 

و تأمین شفافیت در استخدام، سوق دادن کارمندان مسن به تقاعد به افزایش 

نیروی جوان کمک منوده است. از سوی دیگر، برای به اعالن رفنت بست های 

خدمت  سال   ۵ از  بیش  شاخص  والیتی(  )بست های  ادارات  دومی  واحدهای 

کارمند برحال در بست مورد نظر برای ادارات عایداتی و بیش از ۷ سال خدمت 

کارمند برحال بست مورد نظر در دیگر ادارات روی دست گرفته شد که در نتیجه 

آن، فضای رقابت برای جوانان و اشغال بست ها از سوی آنان فراهم شد.

راه اندازی برنامه تغییر با ختم سی بی آر: به منظور تطبیق بهرت برنامه سی بی آر 

می شدند،  برخوردار  بیشرتی  امتیازات  از  نتایج،  بر  مبتنی  کارمندان،  آن  در  که 

تعدیل الزم آورده شد که زمینه شمولیت بست های بیشرتی در آن فراهم گردید. 

همزمان با پایان یافنت این برنامه و با توجه به دستاوردهای آن در جذب نیروی 

کاری متخصص، برنامه »تغییر«۱ طرح و به مرحله تطبیق گذاشته شد. این برنامه 

برای سه سال )۱۳۹8 ـ ۱4۰۰( ترتیب شده است.

تحصیلی،  بورسیه های  معرفی  روش  اصالح  با  برشی:  منابع  ظرفیت  ارتقای 

2۱8۰ کارمند دولتی برای ۱4۳6 برنامه آموزشی کوتاه مدت به خارج از کشور اعزام 

شده اند. روند جذب افراد دارای تحصیالت عالی )لیسانس، ماسرتی و دکتورا( 

CHANGE ۱
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 ۱۳۹۳ سال  در  درصد   ۳۰ از  لیسانس  سند  دارندگان  درصدی  و  یافته  افزایش 

اهدای جوایز »خالقیت«  است. همچنین  رسیده  در سال ۱۳۹۷  درصد  به ۵۷ 

کارمندان  مکافات  راستای  در  ملکی،  برتر خدمات  کارکنان  به  و »شایستگی« 

صورت گرفته است. جوایز ۱۰ تن از برندگان دور نخست این برنامه، از سوی 

رئیس جمهور در 6 جدی ۱۳۹۷ اهدا گردید.

اصالح روش های استخدام: حکومت روش استخدام کارمندان خدمات ملکی 

را الکرتونیک ساخته که در آن متام پروسه ها به گونه آنالین به پیش برده می شود. 

در امتحان آنالین تصحیح برگه های امتحان به وسیله کمپیوتر انجام می شود و 

همزمان با ختم امتحان نتایج اعالم می گردد. اکنون امتحانات بست های اول 

انفاذ  با  این سیستم اخذ می شود. همچنین  از طریق  ادارات  و  و دوم وزارت ها 

قوانین اجراءات اداری و مبارزه با فساد اداری، در برابر استخدام کارمندان فاسد، 

محدویت  وضع شده است.

برگزاری امتحانات جمعی: روند امتحان رقابتی جمعی و انفرادی از روش های مؤثر 

در جذب کارمندان بر اساس شایسته ساالری بوده است. در نخستین اقدام، امتحان 

جمعی 4۹2 بست  خالی اداره تذکره الکرتونیک تنظیم و عملی شد که با رضایت و 

اعتامد مردم همراه شد. امتحان 6۹۷ بست تدارکاتی ادارات نیز با همین روش در 

میزان ۱۳۹6 بین بیش از 8 هزار داوطلب برگزار گردید. استخدام ۱8 هزار بست ۵ و 

6 به شمول 8 هزار بست معلمی، زیر نظارت نهادهای مدنی و امتحان 2۱ بست اتشه 

تجاری و ۷۰۰ بست کادری تربیه معلم نیز به رقابت رسارسی گذاشته شد.

تأمین عدالت در استخدام ها: به خاطر تأمین عدالت در استخدام های دولتی، 

در کنار راه اندازی رقابت های رسارسی آزاد، برای زنان ۵ منره امتیازی در امتحان 

درصد   ۳ تکمیل  معلول،  افراد  حقوق  از  برای حامیت  و  است  داده شده  کتبی 

سهمیه در استخدام عمومی ساالنه هر اداره از این قرش جامعه، به ادارات ابالغ 

شده است. از سوی دیگر، زمان بررسی شکایات در کمیسیون اصالحات اداری 

ایجاد مرکز خدمات  با  و  یافته  به سه هفته کاهش  ماه  از ۹  ملکی،  و خدمات 

مشرتیان، به متام مشکالت در یک وقت و یک شعبه رسیدگی می شود. همچنین 

رهربی کمیسیون اصالحات اداری و خدمات ملکی، به خاطر رسیدگی به شکایات 

هر روز دوشنبه در نشست رودررو با مراجعین حارض می شود.

ح ـ ارتقا در شاخص ادراک فساد و بهبود شفافیت

شناخته  فساد  به  آلوده ترین کشور  عنوان  به  در گذشته  افغانستان  که  حالی  در 
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می شد، حکومت وحدت ملی توانست آن را از رده ی فاسدترین کشورها بیرون آورد. 

در آخرین گزارش سازمان بین املللی شفافیت۱ در مورد رده بندی شاخص ادراک 

فساد2 )2۰۱8 میالدی(، افغانستان با کسب ۱6 امتیاز، نسبت به سال قبل آن، پنج 

رده صعود منوده و در جایگاه ۱۷2 از ۱8۰ قرار گرفته است. این دستاورد در سایه 

اقدامات عملی حکومت در راستای مبارزه با فساد از جمله تدوین اسناد تقنینی، 

ایجاد میکانیزم ها برای افزایش شفافیت و به محاکمه کشاندن متهمین بلندپایه 

بررسی کمیته مشرتک مستقل  به  توجه  با  آمده است. همچنین  میان  به  فساد 

نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری )میک(۳ گراف توصیه های این کمیته 

که از سوی حکومت تطبیق شده، در چهار سال اخیر سیر صعودی داشته است.

منودار  11:
 امتیاز افغانستان در رتبه بندی شاخص ادراک فساد از سوی سازمان شفافیت بین امللل

تدوین و تطبیق اسرتاتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری: به منظور مبارزه 

هدفمند با فساد، حکومت اسرتاتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری4 را تدوین منود. 

این اسرتاتیژی در ششم میزان ۱۳۹6 از سوی شورای عالی حاکمیت قانون و 

مبارزه علیه فساد اداری تصویب شد. این اسرتاتیژی در شش محور اساسی شامل 

رهربی سیاسی و حامیت از شبکه اصالح گران؛ اصالح سکتور امنیتی؛ نهادینه 

ساخنت سیستم خدمات ملکی مبتنی بر شایسته ساالری؛ تعقیب متهمین فساد 

اداری و مدیریت سامل مالی و بودجوی؛ پیگیری پول و بهبود نهادهای اقتصادی 

ترتیب شده و وزارت هایی را که ۷۰ درصد عواید و مصارف را به خود اختصاص 

داده اند، در اولویت قرار گرفته است. بررسی و نظارت بر تطبیق این اسرتاتیژی 

Transparency International  ۱
Corruptions Perception Index (CPI(  2

Independent Joint Anti-Corruption Monitoring and Evaluation Committee (MEC( 3
http://moj.gov.af/Content/files/Strategy_dari_version.pdf 4
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از سوی سکرتریت ویژه مبارزه با فساد اداری در چارچوب ریاست عمومی دفرت 

مقام عالی ریاست جمهوری صورت گرفته است که نشان دهنده تطبیق کامل ۳۰ 
بنچامرک از ۳8 مورد و 4۳ هدف از 66 مورد تا قوس ۱۳۹۷ است.۱

ایجاد  اداری:  فساد  علیه  مبارزه  و  قانون  حاکمیت  عالی  شورای  ایجاد 

شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری، نشان دهنده عزم جدی 

حکومت در امر مبارزه علیه فساد اداری است. وظایف این شورا که در رأس آن 

رئیس جمهور قرار دارد، اصالح و تقویت نظام عدلی و قضایی مبتنی بر حاکمیت 

قانون؛ گسرتش دسرتسی به عدالت؛ اصالح قوانین و سایر اسناد تقنینی؛ و ایجاد 

هامهنگی ادارات در امر مبارزه با فساد است. کمیته های قوانین؛ عدلی و قضایی؛ 

و مبارزه علیه فساد اداری این وظایف را تحقق می بخشند.

رسیدگی  به  منظور  حکومت  اداری:  فساد  سنگین  جرایم  متهمین  محاکمه 

به قضایای فساد اداری مقامات عالی رتبه دولتی، »مرکز عدلی و قضایی مبارزه 

با جرایم سنگین فساد اداری« را بر اساس فرمان ۵۳ مورخ ۱۰ رسطان ۱۳۹۵ 

در  تاکنون 6۹۰ قضیه  این مرکز  تأسيس  بدو  از  ایجاد منود.  ریاست جمهوری 

آن ثبت شده است. به محاکمه کشانیدن مقامات عالی رتبه دولتی متهم به فساد 

اداری از جمله رسیدگی به دوسیه های جرمی پنج وزیر و محول منودن دوسیه های 

آنان به محکمه اختصاصی؛ محاکمه هفت معین و شانزده جرنال؛ ممنوع الخروج 

منودن 6۷ تن به شمول ۱۵ جرنال و یک معین وزارت و نهایی شدن 4۷ قضیه 

که متهمین آن محکوم به مجازات شده  و در زندان به رس می برند، از مهم ترین 

دستاوردهای این مرکز می باشد. قابل ذکر است که قانون مبارزه با فساد اداری 

در ۵ فصل و 4۰ ماده تدوین و تصویب گردیده است. در این قانون وظایف و 

با  مبارزه  اداری، مرکز عدلی و قضایی  با فساد  مبارزه  صالحیت های کمیسیون 

جرایم سنگین فساد اداری و مسؤولیت هامهنگی و همکاری ادارات در راستای 
مبارزه با فساد اداری، ترشیح شده است.2

رسیدگی به دوسیه های فساد اداری: اداره عالی لوی څارنوالی به ۵۰۰ دوسیه 

اداری  کارمند  و  څارنوال  دوسیه ۳6  و  قبلی  از حکومت  باقی مانده  اداری  فساد 

نهادهای دیگر  اداری  اداری و 6۰64 قضیه فساد  به فساد  لوی څارنوالی متهم 

اداری  فساد  جرایم  با  مبارزه  عسکری  څارنوالی  همچنین  است.  کرده  رسیدگی 

۱۱46 قضیه فساد اداری با مظنونیت ۱۹۹۵ تن را دریافت منوده که تا حال 468 

۱ گزارش ربع سوم سال مالی ۱397 از تطبیق اسرتاتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری 
2 جریده رسمی، شامره ۱3۱4، ۱8 میزان ۱397
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مظنون قضایا محکوم گردیده اند. څارنوالی ملکی مبارزه با جرایم فساد اداری نیز تا 

به حال به ۱۵۹8 قضیه فساد اداری رسیدگی منوده است.

پروسه  راستای تحقق  در  تدارکات: حکومت  در  کاهش فساد و رصفه جویی 

اصالحات تدارکات ملی، به ایجاد »اداره تدارکات ملی« در چارچوب تشکیالت 

ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری )بر اساس حکم ۱6 مورخ 2۰ میزان 

۱۳۹۳ ریاست جمهوری( و »کمیسیون تدارکات ملی« به ریاست رئیس جمهور 

عدلیه  مالیه،  وزرای  و  ریاست جمهوری  دوم  معاون  اجرایی،  رئیس  عضویت  و 

اقدام منود. اصالحات  و اقتصاد )بر اساس فرمان ۷2 مورخ ۱۳ حوت ۱۳۹۳( 

تدارکاتی با نوسازی »قانون تدارکات« آغاز شد. در ۱۷۹ جلسه کمیسیون تدارکات 

ملی، ۳8۹۰ قرارداد به ارزش مجموعی بیش از 66۱.۷ میلیارد افغانی بررسی شده 

که از آن جمله، قرارداد ۳۳۱2 پروژه به ارزش مجموعی بیش از 6۰2 میلیارد افغانی 

منظور گردید. این راهکار سبب رصفه جویی بیش از ۵۰ میلیارد افغانی شده است.

از کارمندان گمرک ها، فعال  برکناری 2۵ درصد  شفافیت در عواید گمرکات: 

ساخنت سیستم اسیکودا۱، نصب کمره های امنیتی در گمرک ها؛ ایجاد سیستم 

و  مالیاتی  اظهارنامه های  شدن  الکرتونیک  بین بانکی؛  تأدیات  الکرتونیکی 

دریافت مالیه؛ تطبیق سیستم مالیاتی سیگتاس2 در والیات و حوزه های مالیاتی 

در کابل؛ ساده سازی طی مراحل اظهارنامه مالیاتی؛ ایجاد مراکز ارائه خدمات 

به مالیه دهندگان؛ اصالح و بازنگری بیالنس جمع آوری مالیات و عفو ۹۵ درصد 

جرایم مالیاتی )مالیات اضافی( برای مالیه دهندگان مقروض، افزایش شفافیت در 

عواید گمرک های کشور را در پی داشته است.

باعث  تأمین شفافیت در بودجه،  باز:  کسب جایگاه بهرت در شاخص بودجه 

باال رفنت امتیاز افغانستان در شاخص بودجه باز۳ از 42 در سال 2۰۱۵ به 4۹ در 

2۰۱۷ شده است.4 فراهم کردن زمینه اشرتاک نهادهای جامعه مدنی در جلسات 

گزارش  ارائه  انکشافی؛  و  عادی  بودجه های  مصارف  نرش  بودجه؛  استامعیه 

پیرشفت کّمی و کیفی پروژه های توسعوی در هر دو ماه به کابینه، و سهیم ساخنت 

مردم و شوراهای والیتی در بودجه سازی والیتی، کمک شایانی به شفافیت در 

بودجه منوده است.

ASYCUDA ۱
SIGTAS 2

Open Budget Indicator (OBI( 3
Afghanistan Open Budget Survey, International Budget Partnership, 2017 4
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معیارها،  درصد  تکمیل 88  با  افغانستان  باز:  دولتداری  به مشارکت  پیوسنت 

 ۱)OGP( »توانست در ۱8 قوس ۱۳۹۵ به ابتکار بین املللی »مشارکت دولتداری باز

اطالعات؛  به  دسرتسی  مالی؛  شفافیت  شامل  ابتکار  این  معیارهای  بپیوندد. 

در  شهروندان  مشارکت  و  عامه؛  خدمات  مأمورین  دارایی های  نرش  و  ثبت 

تصمیم گیری هاست. پس از پیوسنت افغانستان به این ابتکار، با ایجاد سکرتریت 

مشارکت دولتداری باز )OGPA(، برنامه عمل ملی افغانستان2 در راستای اهداف 

ابتکار جهانی OGP با ۱۰+۱ تعهد تدوین و تطبیق آن آغاز شد.

حامیت از مبارزین علیه فساد: حکومت به منظور تشویق همگانی به مبارزه با 

فساد اداری، قانون حامیت از اطالع دهندگان جرایم فساد اداری را در ۵ فصل و 

۳۳ ماده تدوین و نافذ ساخته است. در این قانون از اطالع دهندگان جرایم فساد 

اداری حامیت قانونی صورت گرفته و مکلفیت نهادهای امنیتی در حامیت از آنان 

و عدم افشای نام شان تبیین شده است.

شفافیت در استخدام های دولتی: با راه اندازی استخدام الکرتونیک و برگزاری 

امتحان های جمعی به شیوه کانکور، در میکانیزم های استخدام خدمات ملکی 

شفافیت به میان آمده است. کمیسیون اصالحات اداری با برگزاری امتحانات 

بست های خالی تذکره الکرتونیک، تدارکات، اتشه های تجارتی، بست کادری 

استخدام  در  بخشید.  تحقق  را  امر  این   6 و   ۵ بست  هزار   ۱8 و   معلم  تربیه  

شاروالی ها، ولسواالن و معاونین والیت ها و نیز کارمندان مسلکی څارنوالی، نیز از 

طریق رقابت آزاد شفافیت به میان آمده است.

افزایش رضایتمندی از پروسه کانکور: پس از ایجاد اصالحات و تغییرات عمده 

تخنیکی و مدیریتی در کانکور، سطح ناکامی داوطلبان سال ۱۳۹4 نسبت به سال 

۱۳۹۳ از 4۵ درصد به ۱۳ درصد کاهش یافت و امتحان سال ۱۳۹6 نیز از شفافیت 

بی بدیلی برخوردار شد. اصالحات تخنیکی در برگزاری کانکور مانند بایومرتیک 

به شکایات محصالن و ساده سازی آن،  داوطلبان و اصالح میکانیزم رسیدگی 

را  اشرتاک کنندگان  رضایتمندی  و  کاهش  را  نتایج  اعالم  به  اعرتاضات  سطح 

ایجادشده در  از ظرفیت  برای استفاده  قابل ذکر است که  افزایش داده است. 

برگزاری امتحانات در دیگر عرصه ها، ریاست مربوط در وزارت تحصیالت عالی 

به »اداره ملی امتحانات« به عنوان یک نهاد مستقل و بی طرف ارتقا داده شد.

Open Government Partnership ۱
https://www.opengovpartnership.org/sites/default/files/Afghanistan_Action- 2

Plan_2017-2019_EN_UPDATED.pdf
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بهبود ارائه خدمات به حجاج: تهیه مقرره تنظیم امور حجاج و انجام قراردادها 

با معیارهای تدارکاتی زیر نظر هیئت مختلط در عربستان سعودی، و استفاده از 

تسهیالت تدارکات ملی در قراردادهای کالن، منتج به بهبود ارائه خدمات برای 

حجاج در سال های اخیر شده است. تثبیت نوبت و قرعه کشی زیر نظر هیئت 

طرف  از  حج  پروسه  از  دوامدار  مراقبت  و  بررسی  تفتیش،  ادارات؛  از  مختلط 

سفریه  قانومنندسازی  پرچون؛  خریداری های  معیاری سازی  مربوط؛   نهادهای 

ناظمین، اعضای بعثه و مساعدین؛ و ایجاد طرزالعمل ها برای انتخاب ناظمین، 

اعضای بعثه و مساعدین از اقدامات در این عرصه بوده است.

خ ـ جلوگیری از غصب و اسرتداد زمین های غصب شده

برای مبارزه قاطعانه با غصب زمین، هم در بخش جلوگیری از غصب بیشرت، و هم 

در اسرتداد زمین های غصب شده اقدامات اساسی و دستاوردهای عمده صورت 

پذیرفته است. 

تنظیم امور زمینداری: حکومت برای جلوگیری از غصب بیشرت زمین، این عمل 

را جرم اعالم کرد و برای آن جزا تعیین منود که با تدوین و انفاذ قانون تنظیم امور 

زمینداری رصاحت بخشیده شد. همچنین قانون استمالک نافذ شده و پالیسی 

زمین و مقرره اجرا و ثبت قباله در راستای تطبیق بهرت احکام قانون تنظیم امور 

زمینداری و تعویض عادالنه و مناسب زمین تدوین شده است. از سوی دیگر، با 

ایجاد »بانک زمین دولتی«، کار رسوی و ثبت زمین های دولتی در 28 والیت 

روی دست گرفته شده است. همچنین مرکز متاس ۱۰۱2 در وزارت شهرسازی و 

اراضی نیز فعال می باشد.

اسرتداد زمین های غصب شده: در روشنایی قانون تنظیم امور زمینداری، ۵66 

هزار جریب زمین اسرتداد گردیده و زمینه استفاده مرشوع از آنها فراهم شده است. 

در همین راستا، لست ۱882۳ غاصب نیز به نهادهای عدلی و قضایی سپرده شده 

و ۳۵۵ شهرک غیرقانونی در سطح کشور شناسایی گردیده است.

د ـ مبارزه با قاچاق انسان

حکومت با ایجاد کمیسیون عالی مبارزه با قاچاق انسان، با این پدیده مبارزه کرده 

است. تعدیل و اصالح قانون مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق مهاجران؛ پیوسنت به 

دو پروتوکول بین املللی قاچاق انسان و قاچاق مهاجران؛  بازداشت ۱4۷2 قاچاقرب؛ 
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سپردن ۳2۰ قضیه قاچاق انسان به مراجع عدلی و قضایی و محکمه 4۰۵ متهم به 

قاچاق انسان؛ شناسایی 6۱۱ تن از شبکه قاچاقربان؛ و حامیت از ۱8 هزار و 8۰۱ 

قربانی قاچاق از دستاوردهای عمده حکومت در این بخش می باشد.

ذ ـ توسعه دسرتسی به اطالعات

ایجاد  زمینه ساز  دولت،  کارکردهای  مورد  در  اطالعات  به  شهروندان  دسرتسی 

آوردن  وجود  به  تأمین شفافیت می گردد.  و  روند حکومتداری  در  آنان  مشارکت 

ارتباطی حکومت، فعالیت  از طریق خطوط  به اطالعات  سازوکارهای دسرتسی 

آزاد رسانه ها و مشارکت آنان در انتقال اطالعات مؤثق به مردم را بیش از پیش 

جهانی  دیدگاه  مثبت  تغییر  باعث  حکومت  مؤثر  اقدامات  است.  ساخته  میرس 

نسبت به افغانستان در زمینه آزادی بیان و رسانه ها شده است. یک رده ارتقا در 

رده بندی آزادی بیان یونسکو۱ در سال 2۰۱۷ )از ساحه رسخ به سبز(، چهار پله 

صعود افغانستان در دوره حکومت وحدت ملی در جدول شاخص آزادی مطبوعات 

گزارشگران بدون مرز )RSF( و قرار گرفنت در جایگاه ۱۱8 در بین ۱8۰ کشور در 

سال 22۰۱8؛ کسب جایگاه چهارم شاخص آزادی مطبوعات در بین ۱۳ کشور 

آسیای جنوبی و آسیای مرکزی در سال 2۰۱6؛ و معرفی افغانستان به عنوان یکی 

از پاسخگوترین حکومت ها به رسانه ها از سوی سازمان گزارشگران بدون مرز در 

سال ۱۳۹۵، از جمله قضاوت های مثبتی است که نشان دهنده  بهبود دسرتسی به 

اطالعات و آزادی بیان در افغانستان می باشد.

سطح  در  افغانستان  اطالعات  به  دسرتسی  قانون  نخست  جایگاه  کسب 

در  رئیس جمهور  سوی  از  اطالعات«  به  دسرتسی  »قانون  توشیح  با  جهان: 

نخستین روزهای حکومت و انفاذ این قانون، دسرتسی به اطالعات توسعه یافته 

است. قانون دسرتسی به اطالعات افغانستان بعد از نوسازی در جریده رسمی 

مورخ ۱۱ حمل ۱۳۹۷ به نرش رسید. این قانون در رده بندی این دسته از قوانین در 

سال 2۰۱8، که از سوی مرکز حقوق و دموکراسی در کانادا۳ ارائه شد، با کسب 

۱۳۹ امتیاز در صدر جدول قرار گرفته است.4 

بر  نظارت  منظور  به  اطالعات:  به  دسرتسی  نظارت  کمیسیون  تشکیل 

تطبیق قانون دسرتسی به اطالعات و دسرتسی عملی متقاضیان به اطالعات، 

)UNESCO( ۱ سازمان علمی، فرهنگی و آموزشی ملل متحد
https://rsf.org  2

Centre for Law and Democracy  3
https://www.rti-rating.org  4
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این  منود.  کار  به  آغاز  و  تشکیل  اطالعات۱  به  دسرتسی  نظارت  کمیسیون 

کمیسیون اسرتاتیژی ملی دسرتسی به اطالعات را تحت عنوان »تحقق دسرتسی 

عبدالله  داکرت  با حضور  اسد ۱۳۹6  در  تدوین منود که  در عمل«  اطالعات  به 

عملی شدن  از  را  خود  رومنایی شد. حکومت حامیت  اجرایی،  رئیس  عبدالله، 

این اسرتاتیژی )۱۳۹6 ـ ۱۳۹۹( اعالم منوده است. اسرتاتیژی ملی دسرتسی به 

اطالعات بر »دادخواهی«، »آگاهی دهی« و »ارتقای ظرفیت« به عنوان موارد 

است. کرده  تأکید  اسرتاتیژیک  سه گانه 

افزایش سطح پاسخگویی سخنگویان حکومت: به منظور افزایش پاسخگویی 

سخنگویان حکومت به رسانه ها، راهکارهای متفاوتی روی دست گرفته شده است. 

برای اولین بار معاونیت ارتباطات اسرتاتیژیک و رسانه های دفرت مقام عالی ریاست 

جمهوری، »رهنمود ارتباطات اسرتاتیژیک« حکومت را تدوین و اجرایی ساخته 

است. در این رهنمود پروسه ها و ابزارهای ارتباطی وزارت ها و ادارات تعریف شده و 

عوامل کاربردی برای پیشربد فعالیت های ارتباطی حکومتی ترشیح گردیده است. 

از سوی دیگر، پالن اطالع رسانی حکومت برای سال مالی ۱۳۹8 نیز تدوین و در 

حال تطبیق می باشد. همچنین ابزارهای اطالع رسانی و نرشاتی ادارات تقویت و 

توسعه یافته است. کنفرانس های ملی سخنگویان والیتی در سال های ۱۳۹۵ و 

۱۳۹6 دایر شده و نشست های متعدد رسانه ها و خربنگاران از مرکز و والیات با 

رهربی دولت و مسؤولین اطالع رسانی ادارات دایر شده است.

تعدیل قانون رسانه های همگانی و ایجاد کمیسیون های رسانه یی: قانون 

رسانه های همگانی پس از تعدیل در مواد مربوط به کمیسیون رسانه های همگانی 

و افزودن مواد در مورد ایجاد کمیسیون بررسی شکایات و تخلفات رسانه ها، توشیح 

رسانه های  کمیسیون  رسید.  نرش  به  مورخ 2۰ حوت ۱۳۹۳  رسمی  در جریده  و 

حقوق  و  بیان  آزادی  از  پشتیبانی  وظیفه  و  منوده  عمل  مستقالنه  که  همگانی 

خربنگاران را دارد، در 24 جدی ۱۳۹4 اعالم موجودیت منود. همچنین کمیسیون 

بررسی شکایات و تخلفات رسانه ها در 6 جدی ۱۳۹4 آغاز به کار منوده است.

ر ـ حامیت قاطع از آزادی بیان و خربنگاران

ایجاد  کنار  در  رسانه ها،  آزاد  فعالیت  و  بیان  آزادی  از  بیشرت  حامیت  منظور  به 

از خشونت علیه  به اطالعات، کمیسیون جلوگیری  کمیسیون نظارت دسرتسی 

به نفع خربنگاران و  پالیسی ها  خربنگاران، کمیسیون تدوین قوانین، مقررات و 

OCAI  ۱
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کمیسیون تدوین اخالق رسانه یی نیز ایجاد شده است. رئیس جمهور نیز با صدور 

از رسانه ها و خربنگاران حامیت منوده است. احکام جداگانه 

ایجاد ضامنت اجرایی برای حقوق خربنگاران: مقرره طرز تأسیس و فعالیت 

رسانه های همگانی خصوصی در کنار آن که به آزادی فعالیت؛ رشایط تأسیس 

رسانه و نهاد؛ تخطی رسانه؛ پرداخت مالیه؛ و جواز فعالیت پرداخته است، حقوق و 

مکلفیت های کارکنان رسانه را از منظر امنیت و مصونیت شغلی تأمین منوده است. 

طبق این مقرره، جلو رفتار ناپسند صاحبان رسانه با خربنگاران گرفته می شود، و 

آنان از حقوق مادی بیشرتی در صورت وفات و افزایش معاش ساالنه و امتیاز 

تقاعدی برخوردار می شوند. در این مقرره حق االمتیاز و تضمین بانکی رسانه های 

همگانی نیز در برخی موارد تا ۹۰ درصد کاهش یافته است.

عفو جریمه و معافیت مالیاتی: رئیس جمهور غنی در سنبله ۱۳۹6 حکم عفو 

جریمه های مالیاتی رسانه های چاپی، صوتی، مؤسسات نرشاتی و خربگزاری ها 

مالیات  از  معاف  را  محلی  رادیوهای   ۱۳۹۷ سال  در  همچنین  منود.  صادر  را 

کرد. اعالم 

به  به منظور رسیدگی  به متام قضایای خشونت علیه خربنگاران:  رسیدگی 

قضایای خشونت علیه خربنگاران، کمیته مشرتک حکومت و رسانه ها با برگزاری 

نخستین جلسه در میزان ۱۳۹۵ به ریاست معاون دوم ریاست جمهوری آغاز به 

از  مورد   ۱۰۷۵( امنیت خربنگاران  با  مرتبط  قضایای  روی  کمیته  این  کرد.  کار 

سال های گذشته و ۱۷2 قضیه پس از سال  ۱۳۹4( کار منوده و با توظیف ادارات 
تطبیق کننده قانون به متام آنها رسیدگی کرده است.۱

به  رسیدگی  و  بیشرت  توجه  منظور  به  خربنگاران:  از  حامیت  صندوق  ایجاد 

رئیس جمهور  شد.  افتتاح  خربنگاران  از  حامیت  صندوق  خربنگاران،  مشکالت 

برای حامیت از این صندوق ۵ میلیون افغانی از پول شخصی خود را اهدا کرد 

و به وزارت مالیه هدایت داد که مبلغ ۱۰ میلیون افغانی از بودجه دولت پرداخت 

کند. رسیدگی به مشکالت مالی خانواده های خربنگاران شهید و تداوی خربنگاران 

اولویت کاری این صندوق است. مجروح، 

تفویض مدال به فعالین عرصه آزادی بیان: تفویض مدال و تقدیرنامه به فعالین 

عرصه آزادی بیان، از بزرگ ترین گام ها در راستای تشویق و حامیت از خربنگاران 

بوده است  که در سه دور صورت گرفته است.

۱ گزارش اداره لوی څارنوالی در جلسه کمیته مشرتک رسانه ها و حکومت، 9 رسطان ۱397
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ز ـ توسعه حکومتداری الکرتونیک

حکومتداری  برای  زیرساخت ها  بودن  نامساعد  و  ظرفیت ها  کمبود  وجود  با 

الکرتونیک، حکومت سعی منوده به منظور تحقق بهرت حاکمیت قانون، اصالحات، 

شفافیت و ارتقای خدمات به شهروندان به توسعه حکومتداری الکرتونیک بپردازد. 

در طی چهار سال گذشته دستاوردهای حکومتداری الکرتونیک در بخش های 

ارائه خدمات عامه، سکتور خصوصی، حکومتداری و منابع برشی حکومت قابل 

مشاهده است.

فراهم کردن بسرتهای قانونی حکومتداری الکرتونیک: اساس برای ترویج 

و  امضا  قوانین  است.  آن  حقوقی  و  قانونی  چارچوب  الکرتونیک،  حکومتداری 

معامالت الکرتونیک؛ حريم خصوصی ـ اسرتاتيژی ملی امنيت سايربی؛ و جرايم 

سايربی تدوین شده و پاليسی های مصونيت انرتنتی و حفاظت کودکان در انرتنت 

ترتیب گردیده است.

الکرتونیک  حکومتداری  مرکز  اولین  الکرتونیک:  حکومتداری  مرکز  افتتاح 

در ۳۰ دلو ۱۳۹۷ در وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، افتتاح شد. در این 

زیر  وزارت  این  تحقیقات  بخش  کارمندان  و  تخنیکی  مسلکی،  کارمندان  مرکز 

یک چرت برای تحقیقات، ایجاد سیستم ها و برنامه های حکومتداری الکرتونیک، 

ساخت  الکرتونیک،  حکومتداری  ترویج  برای  دولت  کارمندان  ظرفیت سازی 

می کنند. فعالیت  عامه  خدمات  پروسه های  ساده سازی  و  نرم افزارها 

بهره گیری از آسان خدمت: آسان خدمت۱ که یک مرکز واحد برای عرضه خدمات 

نوآوری،  این  ایجاد شده است.  آذربایجان  با همکاری تخنیکی  عامه می باشد، 

خدمات عامه نهادهای دولتی و خدمات مربوط سکتور خصوصی را در موقعیت 

مرکزی تحت یک سقف به شهروندان به شکل ساده و رسیع ارائه می دارد. تطبیق 

این مرکز شامل  ایجادشده  در ۵ مرحله طرح شده است. خدمات  آسان خدمت 

آسان پاسپورت، متدید ویزه، آسان جواز، تأدیه معاشات از طریق موبایل، تذکره 

الکرتونیک، و آسان وظیفه است. اولین مرکز خدماتی اداره آسان خدمت به تاریخ 

۱2 جدی ۱۳۹۷ در کابل افتتاح شده و تا کنون بیش از 48 پروسه خدمات عامه 

اداره های دولتی از سوی آسان خدمت مطالعه و ارزیابی و کتالوگ آن به سه زبان 
ترشیح شده است.2

One-Stop Shop  ۱
asan.gov.af 2
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الکرتونیک سازی سیستم ها: تعویض پاسپورت های دست نویس به ماشین خوان 

کنرتولی  سیستم  )ICAO(؛  غیرنظامی  هوایی  بین املللی  سازمان  استندرد  طبق 

TARIFF به منظور تطبیق و کنرتول یکسان تعرفه در متام گمرکات کشور؛ پرداخت 

الکرتونیک )e-pay( جهت تسهیل روند تحویلی محصول در گمرکات؛ پرداخت 

الکرتونیک برای تاجران در وزارت مالیه؛ پیگیری آنالین طی مراحل تدارکاتی 

خارجی  اتباع  کار  جواز  توزیع  مرکزی؛  بانک  در  خارجی  ارزهای  لیالم  پروژه ها؛ 

در مرکز و واحدهای دومی؛ مدیریت اطالعات مالی برای مدیریت و جمع آوری 

عواید صنایع استخراجی کشور؛ معلومات مهاجرین برای مدیریت امور مهاجرت؛ 

مدیریت ثبت قضایا در وزارت عدلیه؛ و تذکره الکرتونیک از جمله موارد عمده 

سیستم های الکرتونیک است که ایجاد گردیده و از آنها استفاده به عمل می آید.
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 بهبود آموزش تقویت نظام ورزشی کشوربهبود خدمات صحی

مدیریت مؤثر مهاجرترشد فرهنگ

کاهش آسیب پذیریتنظیم متوازن برنامه های توسعوی

بهبود وضعیت محیط زیستی

برنامه ریزی مسکن و خدمات شهری  مترکز بر اشتغال زایی برنامه ها

بهبود وضعیت زنان

و تحرک  امنیت  اجتامعی،  تأمین عدالت  متوازن،  اجتامعی  انکشاف 

اقتصادی از خواسته های عمده مردم می باشد. اگر چه بنا بر رشایط 

کنونی در کشور، مسأله امنیت و اقتصاد مورد توجه بیشرت قرار دارد 

داده  اختصاص  بخش  دو  این  به  نیز  ملی  بودجه  عمده  درصدی  و 

اجتامعی  انکشاف  زمینه  در  دستاوردها  و  پیرشفت ها  اما  می شود، 

منابع  با مدیریت درست  توانسته است  آن است که حکومت  بیانگر 

انکشاف  و  رفاه  زمینه  موجود،  امکانات  از حداقل  بهینه  استفاده  با  و 

حاصل  اطمینان  آن  عادالنه  توزیع  از  و  منوده  فراهم  را  اجتامعی 

و  جامعه  آسیب پذیر  اقشار  به  توجه  ۴ سال گذشته،  در طول  مناید. 

توازن در برنامه های توسعوی، محوریت فعالیت های حکومت در این 

عرصه بوده است. دسرتسی به خدمات اولیه و صحی افزایش یافته، 

نظام معارف در حال بهبود است و رسیدگی بهرت به امور مهاجرین و 

است. گرفته  صورت  داخلی  بیجاشدگان 

احمد ضیا محمدی
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الف ـ بهبود خدمات صحی

با مترکز بر تأمین عدالت در عرضه خدمات صحی، مبارزه جدی با فساد اداری، 

روستاها،  به  توسعه عرضه خدمات صحی  ـ خصوصی،  عامه  مشارکت  تقویت 

افزایش مراکز صحی در نقاط دوردست و بهبود کیفیت عرضه خدمات صحی؛ و 

با تدوین  پالیسی ملی صحت )2۰۱۵ـ  2۰2۰(  و اسرتاتیژی ملی صحت )2۰۱6ـ  

2۰2۰( و تطبیق مؤثر بسته عرضه خدمات صحی اساسی۱ و بسته خدمات صحی 

شفاخانه ها2، دستاوردهای عمده ای در سکتور صحت به دست آمده است. این 

دستاوردها سبب شد که وزیر صحت عامه طی گردهامیی ساالنه رسان حکومت 

جهان۳ جایزه بهرتین وزیر جهان را از آن خود کند.

افزایش دسرتسی به مراکز صحی: ۳8۷6 مرکز ارائه خدمات صحی به شمول 

مراکز صحی و تیم های سیار صحی در حال فعالیت می باشند؛ این در حالی است 

که در سال ۱۳82 نزدیک به ۷۰۰ مرکز صحی در کشور فعال بوده است. از سال 

۱۳۹4 تا ۱۳۹6 تعداد مراجعان به مراکز صحی، ۱۰ درصد؛ میزان کودکان زیر 

یک سال که واکسین های پنج گانه را اخذ منوده اند، ۳ درصد؛ والدت های تحت 

مراقبت متخصصان نسایی و والدی، ۹ درصد؛ و تعداد عملیات های جراحی در 

شفاخانه ها، ۷ درصد افزایش یافته است.

منودار 12:
 تعداد کودکان زیر یک سال که واکسین های پنج گانه را دریافت کرده اند )۱۳۹4 - ۱۳۹6(

BPHS  ۱
EPHS  2

World Government Summit (2019( 3
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منودار 13:
 تعداد پرسونل صحی شامل تشکیل عادی وزارت صحت عامه )۱۳۹۳ - ۱۳۹۷(

دریافت  طبی،  شورای  ایجاد  با  دارویی:  و  صحی  خدمات  کیفیت  افزایش 

فیس به منظور بهبود خدمات صحی ثانوی و ثالثی، افزایش دسرتسی به ارقام 

با نرش »رسوی دموگرافی و صحت« و ۷ رسوی دیگر، و نظارت دوامدار از 6۷۱ 

اطمینان  کیفی خدمات رسانی صحی  ارتقای سطح  از  مرکز صحی خصوصی، 

حاصل شده است. با ایجاد اداره ملی تنظیم امور دوایی و محصوالت صحی، 

کیفیت ادویه  تولیدی و وارداتی کنرتول می شود. تولید ادویه در کشور رشد ۵۰ 

درصدی داشته و در حال حارض افغانستان در تولید رشبت های آنتی اسید )داروی 

معده( به خودکفایی رسیده و در آینده نزدیک در تولید ۹ قلم داروی دیگر نیز به 

خودکفایی خواهد رسید.

مادران 86  بدین سو، وفیات  از سال ۱۳82  اطفال:  مادران و  کاهش وفیات 

درصد و وفیات کودکان 8۰ درصد کاهش داشته و مراقبت های قبل از والدت 

صحت  ملی  اسرتاتیژی  تطبیق  راستای  در  است.  یافته  افزایش  درصد   4۷.8

باروری، مادر، نوزاد، طفل و نوجوانان )۱۳۹6 ـ ۱4۰۰( و با افزوده شدن ۹۰۰ 

از  برخوردارند  قابله  یک  حداقل  از  که  صحی  تسهیالت  آموزش دیده،  قابله ی 

۹۱ درصد در سال ۱۳۹4 به ۹۵ درصد در سال ۱۳۹6 رسیده است. در ضمن 

والدت هایی که تحت مراقبت و کمک های متخصصان نسایی و والدی صورت 

گرفته از ۷66 هزار مورد در سال ۱۳۹4 به ۹2۳ هزار مورد در سال ۱۳۹6 افزایش 

یافته است که رشد ۹ درصدی را نشان می دهد.
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منودار 14:
 کاهش تعداد وفیات مادران در هر صدهزار والدت )2۰۰۰ ـ  2۰۱8(

منودار 15:
 درصدی رشد شاخص های صحت مادران )2۰۰۳ ـ  2۰۱8(

افزایش سطح وقایه و واکسیناسیون: از سال ۱۳82 تا کنون خدمات واکسین 

2۰ درصد بهبود یافته است. ساالنه ۱۰ میلیون کودک زیر ۵ سال واکسین پولیو را 

دریافت می کنند. واکسین زرقی پولیو )IPV( و واکسین وقایه از اسهاالت ویروسی 

)Rota( به برنامه روتین معافیت کتلوی عالوه شده اند. برنامه های ملی کنرتول امراض 

توبرکلوز، مالریا و لشامنیا، ایدز، زردی و اس تی آی۱ نیز با دستاوردهای چشمگیر در 

حال تطبیق می باشند که می توان به تداوی بیش از ۹۰ درصد واقعات توبرکلوز )2۰8 

هزار واقعه(، تقرب به صفر مالریای نوع پالزمودیم فالسیپارم در والیات آسیب پذیر در 

سال ۱۳۹6 و کسب جایگاه اول تطبیق مؤثر برنامه های کنرتول و محو مالریا در حوزه 

رشق مدیرتانه از سوی سازمان صحی جهان2 اشاره کرد.

Sexually Transmitted Infections (STI( ۱
World Health Organization (WHO( 2
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منودار 16:
 تعداد واقعات تشخیص شده توبرکلوز )2۰۱4 ـ  2۰۱8(

منودار 17: 
 تعداد مراکز صحی عرضه کننده خدمات تشخیص توبرکلوز )2۰۱4 - 2۰۱8(

سال  از  مزمن  سوءتغذی  غذایی:  مصونیت  افزایش  و  سوءتغذی  با  مبارزه 

به ۳6  از 6۰ درصد  دیگر  عبارت  به  یافته؛  بدین سو 24 درصد کاهش   ۱۳82

درصد رسیده است. درصدی کودکان زیر پنج سال دارای کم وزنی از 2۵ در سال 

۱۳۹2 به ۱۹.۹ درصد در سال ۱۳۹4 کاهش یافته است. به منظور بهبود این 

رقم، ۱۰ هزار کارمند صحی در زمینه سوءتغذی آموزش دیده اند، ۱.۱ میلیون مادر 

مشوره های تغذیه اطفال را دریافت کرده و برای 22۷ هزار مادر بسته مواد غذایی 

توزیع شده است. مراکز تداوی سوءتغذی از ۷۰۰ به ۱۱۰۰ افزایش یافته که از 

اثر آن پاسخگویی به مراجعه کنندگان، از ۱22 هزار نفر در سال ۱۳۹۳ به 2۵۵ 

هزار نفر در سال ۱۳۹6 رسیده است.

افزایش دسرتسی به آب آشامیدنی صحی و حفظ الصحه: در ساحات شهری 

و نیمه شهری طی 4 سال گذشته ۱۹ پروژه آبرسانی برای ایجاد 2۳۰۰ کیلومرت 
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شبکه عملی شده که ۱.۱۱ میلیون تن از آن مستفید شده اند؛ به عبارت دیگر 

رشد ۹4 درصدی در دسرتسی شهروندان به آب آشامیدنی وجود داشته است. 

میزان دسرتسی جامعه روستایی به آب آشامیدنی صحی نیز در سال ۱۳۹۷ به 

6۳ درصد آنان رسیده که قرار است تا سال ۱۳۹۹، به ۱۰۰ درصد برسد. در زمینه 

حفظ الصحه نیز 2۰6 هزار تشناب اعامر و یا بهبود یافته است. در مجموع ۱.44 

میلیون نفر از پروژه های حفظ الصحه در مناطق روستایی مستفید شده اند.

پوشش  تحت  والیت   ۳2 حارض  حال  در  معتادین:  تداوی  ظرفیت  افزایش 

خدمات صحی برای مریضان معتاد به مواد مخدر قرار دارند و ۱۰۵ مرکز تداوی 

اعتیاد در این والیات با ظرفیت تداوی ساالنه 4۰.۵ هزار مریض فعالیت دارند. 

از سال ۱۳۹۳ بدین سو، بیش از ۱۱4 هزار معتاد به مواد مخدر از خدمات صحی 

در این مراکز بهره مند شده اند.

منودار 18:
 تعداد معتادین تداوی شده )۱۳۹۳ ـ  ۱۳۹۷(

ارتقای خدمات صحت روانی: در حال حارض در متام مرکز صحی حداقل یک 

کارمند در بخش مشوره دهی روانی آموزش دیده است و عالوه بر آن ۷۵۰ مشاور 

روانی برای مراکز صحی استخدام شده اند. 

ب ـ تقویت نظام ورزشی کشور

تدوین و انفاذ قانون تربیت بدنی و ورزش، فراهم سازی امکانات، انسجام کاری 

در نهادهای ورزشی کشور، اعامر زیربناهای ورزشی و حامیت از ورزشکاران با 

توجه ویژه به معلولین و زنان، از رویکردهای مهم حکومت در زمینه ترویج ورزش 

در سال های اخیر بوده است. در قریب به اتفاق والیات، مکان های ورزشی مانند 

استدیوم، جمنازیوم و میدان های ورزشی رس باز اعامر شده و بیش از 8۰ تن از 
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مربیان رشته های گوناگون ورزشی گواهینامه های درجه اول، دوم و سوم را به 

دست آورده اند. 

نظام مندسازی ورزش: با درنظرداشت قوانین ملی و بین املللی، قانون تربیت 

بدنی و ورزش ترتیب و نافذ شده است. همچنین شش طرزالعمل برای وضاحت 

بیشرت به چگونگی فعالیت نهادهای ورزشی، مربیان، داوران، ورزشکاران اماکن 

و تأسیسات ورزشی تهیه گردید. اصالحات در سطوح مدیریتی ورزش به وجود 

آمد و انتخابات فدراسیون های ورزشی و املپیکی زیر نظر ناظران داخلی و خارجی 

انجام شد. ثبت و توزیع جواز برای فعالیت کلپ ها، تیم ها، مربی ها و ورزشکاران 

نیز آغاز شده است.

رشد و ترویج ورزش: بیش از ۱۱۷۰۰ مسابقه و تورمننت در ۵۱ رشته ورزشی در 

چهار سال گذشته راه اندازی شده است. از میان بیش از 22۵۰۰ ورزشکاری که 

در این مسابقات رشکت کردند، ۵ هزار نفر برای عضویت در تیم های ملی برگزیده 

شده اند که 2۰ درصد آنان بانوان هستند.

از یک هزار جریب زمین دولتی برای اعامر  اعامر زیربناهای ورزشی: بیش 

تأسیسات ورزشی گوناگون در نظر گرفته شده است. چهار استدیوم ورزشی ۱8 

هزار نفری به بهره برداری رسیده و چندین استدیوم دیگر نیز برای چندین رشته 

در حال اعامر است.

رشد فوتبال: فدراسیون فوتبال در ۳۰ والیت فعالیت دارد و توانسته لیگ های 

منظم فوتبال را در ۱4 رده سنی ایجاد کند. تیم های ملی بانوان در ۳ رده سنی و 

فوتسال نیز در ۳ رده سنی ایجاد شده اند. قهرمانی تیم ملی فوتبال در مسابقات 

جنوب آسیا و راهیابی آن برای نخستین بار در مسابقات مقدماتی جام جهانی از 

دستاوردهای فوتبال کشور است.

رشد کرکت: با حضور بیش از ۱۰۰ بازیکن داخلی و خارجی شاهد برگزاری لیگ 

برنامه »کرکت  بوده ایم.  در داخل کشور  در سال ۱۳۹۷  بیست آوره کرکت  برتر 

برای همه« در سال ۱۳۹۷ با آغاز در والیات خوست، بامیان، فاریاب و هرات 

راه اندازی شد. افغانستان با عضویت کامل در شورای بین املللی کرکت۱ در یکم 

رسطان ۱۳۹6، اجازه بازی در رقابت های بین املللی »یک روزه« و »2۰آوره« را دارد 

و هر ساله ۵۰ میلیون دالر از این شورا برای تقویت این ورزش دریافت می کند.

International Cricket Council (ICC(  ۱
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منودار 19: 
 درصدی پیروزی تیم ملی کرکت در مسابقات بیست آوره و یک روزه طی ۵ سال اخیر

تشویق و حامیت از ورزشکاران: ۱82 تن جهت تحصیل در بخش مدیریت 

پوهنتون  با  تفاهم نامه  اساس  بر  همچنین  شده اند.  اعزام  ترکیه  به  ورزشی 

کستامونو۱ ترکیه، 82 جوان دیگر در رشته های علوم ورزشی مشغول تحصیل 

شده اند. رئیس جمهور محمد ارشف غنی نیز به منظور حامیت از ورزشکاران طی 

دیدارهای متعدد با آنان، 2۰ مدال عالی دولتی، ۹4 تقدیرنامه افتخاری و بیش از 

۳ میلیون افغانی کمک های نقدی را به آنان اعطا منوده است.

زنان  بخش  در  املپیک  ملی  کمیته  معاونیت  ایجاد  زنان:  بین  ورزش  ترویج 

از جمله  بدنی  تربیت  ریاست عمومی  زنان در تشکیل  ریاست توسعه ورزش  و 

اقدامات در سطح مدیریتی در راستای ترویج ورزش در بین زنان می باشد. در 

حال حارض در ۹ والیت کمیته های فدراسیون فوتبال زنان، لیگ فوتبال زنان و 

ایجاد شده است. تیم های منتخب زنان 

پ ـ بهبود آموزش

آموزش در محراق توجه حکومت بوده است؛ چنان که رئیس جمهور محمد ارشف 

غنی سال ۱۳۹۷ را سال »حرش ملی معارف« نام گذاشت. این امر سبب شد 

تا با استقبال مردم از این حرش ملی، 42۹ جریب زمین را برای اعامر مکاتب 

کمک کنند و به ارزش 2۳۳.6 میلیون افغانی کمک مردمی برای توسعه معارف 

شود. جمع آوری 

Kastamonu University  ۱
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افزایش میزان دسرتسی به مراکز تعلیم و تربیه: در حال حارض ۹.۳ میلیون 

تن در ۱6۱۰۰ مرکز تعلیمی و مکاتب رسارس کشور مرصوف تعلیم می باشند که 

از این میان نزدیک به 4۰ درصد آنان را دخرتان تشکیل می دهد. در طول چهار 

سال اخیر ۱628 مرکز تعلیمی و مکاتب جدید ایجاد شده است و کار اعامر 6 

هزار مکتب در ۳4 والیت برای 2.۱6 میلیون متعلم از سوی برنامه ملی میثاق 

شهروندی عمالً آغاز شده است. 

بین املللی،  و  ملی  تجارب  و  روش ها  از  بهره گیری  با  تعلیمی:  نصاب  اصالح 

چارچوب نصاب تعلیمی ایجاد و نصاب تعلیمی نو برای مکاتب و مدارس دینی 

نیز  قابلیت محور  تعلیمی  نصاب  چارچوب  سند  همچنین  است.  گردیده  تدوین 

راستای  در  معارف۱  برای  جهانی  مشارکت  برنامه  است.  نهایی شده  و  تکمیل 

دسرتسی عادالنه به تعلیم، 4۰ ولسوالی را در والیات بادغیس، دایکندی، فراه، 

غور، هلمند، قندهار، خوست، نیمروز، نورستان، پکتیا، پکتیکا، ارزگان و زابل 

تحت پوشش قرار داده است.

رشد سطح سواد: طی 4 سال گذشته حدود ۷۰ هزار کورس سوادآموزی تدویر 

شده که ۱.4 میلیون تن مستفید شده است. 8۷6 هزار سوادآموز که ۵۰8 هزار آن 

خانم اند از این کورس ها فارغ شده اند. در حال حارض سطح سواد افراد باالی ۱۵ 

سال به بیش از ۳۹ درصد رسیده است.

افزایش ظرفیت تعلیامت اسالمی: در سال ۱۳۹4 تعداد مراکز تعلیامت اسالمی 

۹۰6 مرکز بوده که این رقم در سال ۱۳۹۷ به ۱۱۰۷ مرکز رسیده است و برای 

۱22۰8 تن طالب علم امکانات اعاشوی نیز فراهم شده است. تعداد مجموعی 

شاگردان تعلیامت اسالمی از سال ۱۳۹4 تا کنون ۳۵.8 هزار تن افزایش یافته 

که ۳2 درصد آنان را متعلمین اناث تشکیل می دهند. این رقم در سال ۱۳۹۷ به 

حدود ۳48 هزار تن رسیده است که 2۳ درصد آن متعلمین اناث می باشند.

رشد تعلیامت تخنیکی و مسلکی: تنوع رشته های تعلیامت تخنیکی و مسلکی 

از سال ۱۳۹4 بدین سو، با افزایش ۱۵ رشته به ۷۷ رشته در سال ۱۳۹۷ رسیده 

است. در حالی که اکنون در 2۷2 ولسوالی مکاتب و انستیتوت تعلیامت تخنیکی 

و مسلکی وجود دارد، کارهای مقدماتی و رسوی »بازار کار« در ولسوالی ها، به 

منظور تطبیق برنامه »اعامر یک باب مکتب تعلیامت تخنیکی و مسلکی در هر 

Global Partnership for Education (GPE(  ۱
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معلم  برای 624۰  اخیر  در چهار سال  دیگر،  از سوی  دارد.  ولسوالی« جریان 

در  و  شده  تدویر  اداره  و  تربیتی۱  علوم  آموزشی  دوره های  مسلکی  رشته های 

این سال ها 28۳.۵ هزار محصل به مراکز تعلیامت تخنیکی و مسلکی جذب 

است. گردیده 

منودار 20:
 تنوع رشته های برنامه تعلیامت تخنیکی و مسلکی )۱۳۹4 - ۱۳۹۷(

منودار 21:
 تعداد مراکز دولتی تعلیامت تخنیکی و مسلکی )۱۳۹4 - ۱۳۹۷(

افزایش پرسش ها  بایومرتیک،  ایجاد و تطبیق سیستم  اصالح نظام کانکور: 

در بانک سؤاالت از ۱6 هزار به 6۵ هزار، چاپ کتابچه امتحانات برای هر نفر 

به صورت جدا و با سؤاالت متفاوت، جلوگیری از دخالت افراد زورمند در پروسه 

امتحان، شفافیت کانکور را ارتقا داده است و با اعالن نتایج در زمان معین، این 

پروسه ملی اعتامد ازدست رفته را باز یافته است.

افزایش میزان دسرتسی به تحصیالت عالی: در طول چهار سال گذشته، 

مراکز تحصیالت عالی و نیمه عالی بیش از ۷۵۱ هزار تن را جذب کرده اند. در 

Pedagogy  ۱
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محصل  تن  هزار   ۱86 پذیرای  دولتی  عالی  تحصیالت  نهادهای   ۱۳۹۷ سال 

بوده اند که 4۹  هزار تن از آنان )2۷ درصد( دخرتان می باشند و نهادهای تحصیلی 

خصوصی با جذب ۱64 هزار محصل رقم مجموعی محصالن در سال ۱۳۹۷ را 

به ۳۵۰ هزار رسانده است.

منودار 22:
 افزایش رشته های تحصیلی در مراکز تحصیالت عالی دولتی )۱۳۹۳ - ۱۳۹۷(

منودار 23:
 تعداد فارغان مراکز تحصیالت عالی دولتی )۱۳۹۳ - ۱۳۹6(

بهبود کیفیت تحصیالت عالی: به هدف اصالح و تطابق با نیازمندی های جامعه 

و بازار کار، برنامه ملی بازنگری و اصالح نصاب های تحصیلی آغاز شده است. 

مسلکی  انکشاف  مراکز  استادان،  مهارت های  رشد  و  زمینه تخصصی سازی  در 

استادان۱ در ۱۰ پوهنتون  ایجاد گردیده است. از سال ۱۳۹۳ بدین سو، به تعداد 

دارای  استادان  تعداد  به  و  درصد  ماسرتی ۵۹  تحصیلی  سویه  دارای  استادان 

PDC  ۱
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مدرک دکتورا 2۱ درصد افزوده شده است. از سوی دیگر، اولین سیستم آموزشی 

آنالین به نام افغان ایکس)AfghanX( در شبکه انرتنت با ایجاد کورس های آنالین 

MOOCs۱؛ تحت برنامه آموزش الکرتونیک وزارت تحصیالت عالی فعال شده 

است. همچنین کمیته های تضمین کیفیت و اعتباردهی در متام نهادهای تحصیلی 

دولتی و خصوصی فعال شده اند.

منودار 24:
 تعداد استادان مراکز تحصیالت عالی به تفکیک سطح تحصیلی )۱۳۹۳ - ۱۳۹۷(

توزیع  و  شفافیت  جهت  تحصیلی:  بورسیه های  عادالنه  توزیع  و  افزایش 

عادالنه بورسیه های تحصیلی سیستم مدیریت بورس ها2 ایجاد شده است. در 

حال حارض ۳8۷۵ تن در مقطع لیسانس، 2۰۵6 تن در مقطع ماسرتی و ۳۵8 

تن در مقطع دکتورا در خارج کشور در حال تحصیل هستند. کار روی میکانیزم 

سازماندهی رشکت های خصوصی فعال در عرصه بورسیه ها آغاز شده و در سال 

مالی ۱۳۹8 اعزام محصلین بر اساس این پالیسی صورت می گیرد.

ت ـ رشد فرهنگ

توجه به فرهنگ و هرن با وجود کمبود بودجه اما مورد توجه حکومت بوده است؛ 

و  فرهنگی  میراث های  نگهداشت  و  تاریخی  آبدات  مرمت  برای  که  به گونه ای 

اعامر مساجد برنامه ریزی صورت گرفته است. همچنین به منظور حفاظت از اسناد 

تاریخی و میراث های هرنی، آرشیف ریاست جمهوری تأسیس شده است.

هزار   ۵ از  بیش  فرهنگی:  میراث های  و  تاریخی  آبدات  مرمت  و  حفاظت 

ساحه باستانی کشور به وسیله ماهواره تثبیت شده است و تهیه نقشه عمومی 

Massive Open Online Courses  ۱
Scholarship Management System (SMS( 2
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ساحات باستانی در حال اجرا است. ده ها آبده تاریخی از جمله مقربه های علی 

العامرت  منار جام غور و رساج  بیرونی،  ابوریحان  و  بابا  نوایی، احمد شاه  شیر 

مرمت گردیده است و ۱۰ مرحله حفاری در ساحه باستانی مس عینک در والیت 

لوگر جهت یافنت اشیای عتیقه انجام شده است.همچنین کار بازسازی قرصهای 

امانیه از سوی اداره عملیاتی و حامیوی انکشاف ملی ریاست جمهوری تحت نظر 

انجینیران مجرب داخلی جریان دارد.

اعامر و مرمت اماکن دینی: طی 4 سال گذشته ۳۳۰ پروژه اعامر مسجد در ۳4 

والیت تطبیق شده است و ۷۱2 محراب مسجد و حاجی کمپ در ۳4 والیت نیز 

مرمت شده اند. همچنین بیش از 6۰ پروژه اعامر مسجد در ۱۷ والیت در حال 

کار است. بازسازی مسجد جامع هرات، خرقه رشیف، روضه مبارک، پل خشتی و 

عیدگاه از جمله فعالیت ها در این عرصه می باشد. بنا بر تعهد رئیس جمهور محمد 

ارشف غنی به مردم و علام، کار اعامر ۳4 محراب مسجد جامع با ظرفیت 2 هزار 

منازگزار در ۳4 والیت نیز آغاز شده است.

رونق توریزم: با صدور ۱۳۰۰ جواز به رشکت های سیاحتی و ۱۱۰ مهامنخانه 

و رستورانت، زمینه کار برای 4۵ هزار تن در کشور مساعد شده است. همچنین 

عالوه بر گردشگران داخلی، برای بیش از ۷۵ هزار سیاح خارجی خدمات ارائه 

شده است. عواید ۱۰۹ درصدی صنعت گردشگری از مقدار پالن شده در مدت 

چهار سال گذشته، نشان دهنده رونق این صنعت بوده است.

یادبود از مفاخر فرهنگی: جهت ارج گذاری به شخصیت های ملی و فرهنگی 

کشور، کار رضب ۱4 مدال و نشان به نام این شخصیت ها در حال طی مراحل 

قانونی می باشد. طی سال های گذشته چندین سمینار و سمپوزیم جهت تجلیل از 

مفاخر تاریخی، فرهنگی و سیاسی کشور از قبیل امیر علی شیر نوایی، احمد علی 

کهزاد، فیض محمد کاتب هزاره، خوشحال خان ختک،خواجه عبداللّه انصاری، 
گوهرشاد بیگم و ابوریحان بیرونی در ارگ ریاست جمهوری برگزار شده است.۱

طبق  جمهوری2  ریاست  ارگ  آرشیف  تأسیس  با  جمهوری:  ریاست  آرشیف 

شامل  نوشتاری  و  صوتی  تصویری،  سند  میلیون   ۳۰ حدود  جهانی  معیارهای 

مصوبه، حکم، پروتوکول ، میثاق ، تفاهم نامه، ملکیت ، فرمان، سوابق کارکنان 

دولت، نقشه ی مرزی، کتاب شاهی، مکتوب، قانون و طرزالعمل  از خطر از بین 

۱ ر.ک. به: جدول شامره یک
2 28 رسطان ۱397
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رفنت نجات یافته است. آرشیف ریاست جمهوری ۳۰ هزار عکس تاریخی، مستند 

و هرنی را دیجیتل و تدوین منوده است. نسخه دیجیتل  این اسناد از طریق 

انرتنت در اختیار عموم قرار خواهد گرفت.

ث ـ مدیریت مؤثر مهاجرت

وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان توانسته است با تطبیق اصالحات و ایجاد 

میکانیزم های مؤثر، زمینه توزیع کمک های گوناگون جامعه جهانی را به ارزش 

مجموعی ۱.۱8 میلیارد دالر در ظرف 4 سال گذشته فراهم کند. حکومت برای 

رسیدگی هرچه بهرت به امور مهاجران و عودت کنندگان 4 ساختار عمده را شامل 

اجرایی  کمیته  وزیران،  شورای  فرعی  کمیته  مهاجرت،  امور  عالی  کمیسیون 

»اسرتاتیژی  اهداف  تحقق  راهربدی  کمیته  و  عودت کنندگان۱  و  بیجاشدگان 

راه حل های منطقه یی«2 ایجاد منوده است.

منودار 25: 
 تعداد مهاجرین عودت منوده )هزار نفر( )۱۳۹۳ - ۱۳۹۷(

بهبود معیشتی و اسکان عودت کنندگان و بیجاشدگان: تغییر در روش کاری 

و مترکز روی »خدمات اساسی« زیربنایی به جای خدمات برشی و رفنت به پروسه 

ختم بیجاشدگی و ادغام و استقرار پایدار بیجاشدگان، از مهم ترین رویکردهای 

حکومت وحدت ملی با پدیده بیجاشدگی می باشد. پس از سال ها، پروژه های 

 ۵۱۳ از  بیش  است.  گردیده  آغاز  عمالً  عودت کنندگان  شهرک های  توسعوی 

میلیون دالر به عودت کنندگان کمک های نقدی صورت گرفته و ۳۹۱ هزار خانواده 

بیجاشده ثبت و زمینه بازگشت ۱۵۹ هزار خانواده مهیا شده است. همچنین 4۱2 

هزار خانواده بیجاشده از مساعدت های برشی مستفید شده اند.

DIREC  ۱
 Strategic Committee on Implementing Regional Solution Strategy for Afghan  2
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افغان  رایگان 46۰ هزار کودک  ایران: شمولیت  در  تأمین حقوق مهاجرین 

بدون مدرک و دارای مدرک در مکاتب دولتی ایران، فراهم سازی بیمه صحی 

برای 28۰ هزار مهاجر و رفت وآمد مهاجرین بدون ابطال کارت مهاجرت )آمایش( 

آورده اند.  دست  به  ایران  در  افغان  مهاجران  که  است  سهولت هایی  عمده  از 

همچنین متدید کارت های آمایش و اقامت پاسپورتی ۱.4 میلیون مهاجر و ثبت 

فاقدین مدرک صورت گرفته است.

عودت  با  سیاسی  برخوردهای  رفع  پاکستان:  در  مهاجرین  حقوق  تأمین 

مهاجرین، ثبت و راجسرت 86۰ هزار مهاجر فاقد مدرک، توزیع کارت تثبیت هویت 

برای ۳۵۰ هزار مهاجر دیگر و متدید اقامت ۱.4 میلیون مهاجر از دستاوردها در 

تأمین حقوق مهاجرین در پاکستان بوده است.

صدور پاسپورت برای مهاجرین در کشورهای عربی: کسب توافق و توزیع 

بیش از 2۰۰ هزار جلد پاسپورت به افغان های مقیم کشورهای عربی دستاورد 

مهم در این بخش است. همچنین در مورد اعزام قانونی افغان ها برای کار به 

این کشورها مذاکرات صورت گرفته که چارچوب توافقات با امارات متحده عربی 

نهایی شده و با سایرین از جمله کویت و عربستان سعودی جریان دارد. 

ایجاد مدیریت مشرتک مهاجرت با کشورهای اروپایی: جلوگیری از اخراج 

اجباری زودهنگام پناهجویان از کشورهای اروپایی در جریان سیل مهاجرت های 

در  مهاجرین  از  حامیت  کارکردهای  از  آنان  برشی  حقوِق  از  دفاع  و  جهانی 

کشورهای اروپایی می باشد. سند »راه مشرتک پیش رو«۱ با اتحادیه اروپا، دو 

اعالمیه جداگانه با دولت های آملان و فنلند و یادداشت تفاهم با سویدن از سوی 

وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان در میزان ۱۳۹۵ به امضا رسیده است. با 

ایجاد مدیریت مشرتک مهاجرت با کشورهای مقصد، اخراج اجباری مهاجرین 

کاهش  ـ 2۰۱8  در طول سال های 2۰۱6  نفر  به 2۱8۳  اروپایی  از کشورهای 

یافته است.

رسیدگی به امور مهاجرین در ترکیه: رسیدن به توافق با ترکیه به خودداری 

برای امضای  افغان و ترسیع روند مذاکره دوجانبه  اجباری مهاجرین  از اخراج 

با  این زمینه می باشد. همچنین  از جمله کارکردها در  اعزام کارگر،  تفاهم نامه 

اشتغال زایی عودت کنندگان  برنامه  تیکا2  آژانس  و  ترکیه  احمر  همکاری هالل 

Joint Way of Forward  ۱
 Turkish Cooperation and Coordination Agency (TiKA( 2
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آغاز شده است. داوطلب از ترکیه عمالً 

مبارزه با قاچاق انسان: حکومت به منظور مبارزه موثر با قاچاق انسان و مهاجران، 

بر وزارت های  ایجاد کرد که در آن عالوه  را  انسان  با قاچاق  کمیسیون مبارزه 

مهاجرین و عودت کنندگان و عدلیه ، نهادهای امنیتی و کشفی نیز عضویت دارند. 

افغانستان به پروتوکول منع قاچاق انسان و مهاجر از طریق خشکه، دریا و هوا  

انسان صورت  قاچاق  با  مبارزه  راستای  در  و تالش هایی که  ملحق شده است 

گرفته، سبب آن شد که در کتگوری چهار گانه گزارش ساالنه قاچاق انسان ایاالت 

متحده امریکا۱، افغانستان در سال های 2۰۱۷ و 2۰۱8 در رده دوم قرار گیرد.

ج ـ تنظیم متوازن برنامه های توسعوی

تنظیم متوازن برنامه های توسعوی اجتامعی بر محور عدالت اجتامعی و توسعه 

پایدار، ایجاد همگرایی ملی، کاهش فاصله بین شهر و روستا و شکسنت حرص 

اولویت  دارای  برنامه  است.  بخشیده  تسهیل  را  دوردست  مناطق  جغرافیایی 

میثاق شهروندی، برنامه های توسعوی وزارت احیا و انکشاف دهات و اقدامات 

دیگر ادارات دولتی در مناطق محروم، نقش کلیدی در خدمات رسانی متوازن 

است. داشته 

دوره  در  طبیعی:  جغرافیایی  زندان  از  مرکزی  افغانستان  ساخنت  خارج 

حکومت وحدت ملی پروژه های زیربنایی متعدد در مناطق مرکزی طرح شده و 

جنبه عملی پیدا منوده است که از جمله می توان به آغاز کار ساخت رسک های 

بخش دوم پروژه شاهراه شامل به جنوب )یکاولنگ ـ دره صوف(، شاهراه رشق 

به غرب )رسک گردن دیوال(، دوشی ـ بامیان، نیلی ـ پنجاب، قره باغ ـ جاغوری، 

جلریز ـ سنگالخ، اسپیالن ـ میرامور و رسک های داخل شهر نیلی اشاره کرد. به 

منظور دسرتسی مناطق مرکزی به انرژی نیز پروژه متدید لین برق 22۰ کیلوولت 

دوشی ـ بامیان در حال اجرا است.

بهبود توازن در خدمات رسانی: برای ایجاد توازن در خدمات رسانی در مناطق 

اعامر شفاخانه  برق کوچک،  بند  برق رسانی،  پروژه های رسک سازی،  دوردست 

از برق  بار  برای نخستین  نورستان  و کلینیک صورت گرفته است. دایکندی و 

مستفید گردیدند، اعامر رسک گردن دیوال و اجزای رسک حلقوی روی دست 

گرفته شد، ۱4 والیت ناامن در زمینه دسرتسی به مراکز صحی مطالعه گردیده و 

Trafficking in Persons Report (2017 and 2018(  ۱
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برنامه اعامر مکاتب مسلکی برای متام ولسوالی های کشور ایجاد شد. همچنین 

تفاهم نامه اتصال والیات دایکندی، ارزگان، غور، نورستان و نیمروز به شبکه ملی 

برق با بانک انکشاف آسیایی امضا شده است.

راه اندازی برنامه میثاق شهروندی: برنامه ملی دارای اولویت میثاق شهروندی 

است.  داده  قرار  پوشش  تحت  والیت   ۳4 سطح  در  را  ولسوالی   ۱2۳ تاکنون 

قابل  انرژی  برق،  آبیاری،  آبرسانی،  شامل  برنامه  این  انکشافی  پروژه های 

تجدید، ترانسپورت، حفظ الصحه و تعلیامت صحی است. تنها از طریق برنامه 

فرعی وجه مالی برای مشارکت اجتامعی۱ 4۱42 بانک غذایی در رسارس کشور 

است. شده  ایجاد 

چ ـ کاهش آسیب پذیری

ملی  وحدت  حکومت  آسیب پذیر،  اقشار  اجتامعی  بیشرت  مصونیت  منظور  به 

حامیت ها را در قسمت کاهش آسیب پذیری اقشار مستحق، رسیدگی به مترضرین 

حوادث طبیعی و غیرطبیعی و حامیت های حقوق برشی از زنان و کودکان را روی 

دست داشته است.

مواد  مساعدتی  کوپون  توزیع  برنامه  مستحق:  اقشار  آسیب پذیری  کاهش 

غذایی به ۱2 هزار خانواده شهدای نیروهای امنیتی و دفاعی طی مراسمی از 

کابل آغاز2 و در توزیع زمین و مسکن برای ورثه شهدا سهمیه در نظر گرفته شده 

است. همچنین برای بهبود رسیدگی به متقاعدین بایومرتیک آنان راه اندازی و 

بیش از ۱۱۷.۵ هزار تن )حدود 8۹ درصد متقاعدین( ثبت شده اند.

رسیدگی به حوادث: با طرح و تطبیق پالن اضطراری خشکسالی برای سال 

از 2.2 میلیون مترضر خشکسالی، ۳.۵ میلیون رأس مواشی  به بیش   ،۱۳۹۷

توزیع شده و از ۱4۰ هزار نیازمند به عرضه خدمات صحی در 8 والیت حامیت 

صورت گرفته است. طی سال های ۱۳۹۵ ـ ۱۳۹۷ به بیش از ۳۵۰ هزار خانواده  

مترضر از حوادث و بیجاشدگان در ۳4 والیت، کمک های غذایی و غیرغذایی 

توزیع شده و بالغ بر 6۵۰ میلیون افغانی مساعدت مالی شده است.

حامیت های حقوق برشی: برای اولین بار در کُد جزا بچه بازی جرم پنداشته 

شده است و قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال نیز نافذ شده است. همچنین 

Social Inclusion Grant (SIG(  ۱
2 ۱5 دلو ۱397
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برای رسیدگی به کودکان کارگر اسرتاتیژی منع کار کودکان نهایی شده است. 

در راستای مقابله اساسی با اِعامل شکنجه، برای نخستین بار قانون منع شکنجه 

تدوین و نافذ شده است.

ح ـ مترکز بر اشتغال زایی برنامه ها

شورای عالی اقتصاد تفاوت میان سهم رسمایه گذاری در سکتورهای اشتغال زا و 

خدمات اجتامعی را به ترتیب ۷۰ و ۳۰ درصد تصویب منوده است؛ بدین معنی که 

بیشرت وجوه توسعوی موجود در بودجه به سکتورهایی تخصیص داده خواهد شد 

که موجب افزایش مولدیت و رشد اقتصادی می گردد.۱ تخصیص بخش بزرگ 

بودجه به سکتورهای اشتغال زا و مرصف ۹۱ درصدی بودجه توسعوی در سال 

مالی ۱۳۹۷ که بی سابقه است، نشان می دهد که حکومت راهکار مؤثری را برای 

اشتغال زایی داشته است.

برای  جدید  اشتغال  و  کار  زمینه های  ایجاد  هدف  به  ادارات:  بین  هامهنگی 

شهرها،  پاک کاری  زراعت،  بهبود  محور   ۵ در  اشتغال زایی  ملی  برنامه  مردم، 

ارزان قیمت  خانه های  و ساخت  برق  بندهای  اعامر  قریه جات،  در  رسک سازی 

در 26 عقرب ۱۳۹4 آغاز شد. »برنامه کشوری کار شایسته«2 نهایی شده است 

که دارای برنامه های کلیدی به منظور ارتقای ظرفیت در عرصه تولید و تحلیل 

معلومات بازار کار، فرصت های بیشرت آموزشی و کاریابی، محیط سازگار برای 

توسعه تشبثات کوچک و توامنندسازی اقتصادی گروه های آسیب پذیر می  باشد. 

به منظور اشتغال زایی و جذب افراد مسلکی، تفاهم نامه میان وزارت تحصیالت 

عالی با ۱8 وزارت و نهاد دولتی به امضا رسیده است. همچنین ۱۰ مرکز کاریابی 

در پوهنتون ها ایجاد شده است.

تغییر رویکرد به آموزش بازارمحور: تحقیقات جامع از بازار کار در ۱۳ والیت به 

هدف شناسایی نیازمندی های آموزش حرفوی و 6۵ استندرد و نصاب آموزشی در 

این مورد تدوین شده است. سیستم معلوماتی بازار کار۳ بر اساس نیازمندی های 

شاخص های  طبق  بر  آینده،  سال های  کار  بازار  نیازسنجی  و  کنونی  کار  بازار 

بین املللی بازار کار در حال ایجاد است. همچنین برنامه های آموزش فنی و حرفوی 

به ۳4 والیت گسرتش یافته و ظرفیت آموزش برنامه های فنی و حرفوی از 2۰ 

هزار به ۳6 هزار نفر افزایش یافته است.

۱  چارچوب ملی صلح و انکشاف افغانستان
Decent Work Country Programme (DWCP-II, 2018-2022( 2

Labour Market Information System (LMIS(  3
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حامیت از رسمایه گذاری خصوصی: حکومت به هدف حامیت از رسمایه گذاری 

سکتور خصوصی و رونق اشتغال زایی از سوی این سکتور، معافیت مالیاتی ۹۵ 

درصدی را عملی منود. بر این اساس، مالیه دهندگانی که بابت جرایم مالیاتی 

در جریان سال های مالی ۱۳8۱ الی ۱۳۹6 مالیه شان را تصفیه نکرده بودند، با 

تأدیه اصل مالیه و ۵ درصد جرایم مالیاتی، از پرداخت ۹۵ درصد جرایم مالیاتی 

متباقی معاف شدند.

ایجاد فرصت های شغلی جدید: برنامه ملی انکشاف صنایع روستایی، در جریان 

چهار سال گذشته، بیش از یکصد هزار شغل به گونه مستقیم و غیرمستقیم، 

بیش از ۵ هزار گروه پس انداز زنانه و مردانه و 6۰۰ تشبث کوچک را ایجاد کرده 

است. با تطبیق برنامه های توسعه زراعت و مالداری از سال ۱۳۹4 تا کنون برای 

۱.۳ میلیون تن زمینه اشتغال درازمدت و برای ۱۹۵.۵ هزار تن زمینه اشتغال 

کوتاه مدت و برای 2.6۹ میلیون تن زمینه کار روزمزد فراهم شده است. برنامه ملی 

میثاق شهروندی با اجرایی ساخنت 6۳84 پروژه توسعوی، فرصت های اشتغال 

را با سهم پنجاه درصدی زنان در سطح شهرها و روستاهای کشور فراهم کرده 

است. در چهار سال گذشته، طی مراحل و استخدام 22 هزار بست خالی دولتی 

نیز از طریق رقابت آزاد صورت گرفته است. همچنین اسرتاتیژی ملی مهاجرت 

کار )2۰۱8 الی 2۰22( تهیه شده است که سهولت های قانونی را برای کارگران 

مهاجر افغان در بیرون از کشور فراهم می کند.

خ ـ برنامه ریزی مسکن و خدمات شهری

با تهیه گزارش وضعیت شهرهای افغانستان۱ در سال ۱۳۹4، برای نخستین بار 

ارزیابی دقیق و همه جانبه از مراکز ۳4 والیت در اختیار قرار گرفت. این گزارش 

با تصویربرداری دقیق به وسیله ستالیت، معلومات اراضی قابل استفاده و مناطق 

مسکونی مراکز والیات را فراهم کرده است. از سوی دیگر، قانون شهرسازی 

و مسکن و برنامه اولویت شهری تصویب شده است. تصویب پاليسی به سازی 

ساحات  در  خدمات رسانی  زمینه  غريپالنی،  سکونت گاه های  مجدد  انکشاف  و 

غیرپالنی را فراهم کرده است. همچنین بیش از ۱۰۰ پالن تفصیلی و پالن های 

اصالحی جهت ایجاد شهرک های معیاری و بهبود فرهنگ شهرنشینی طی 4 سال 

گذشته تهیه شده است. در نتیجه کارکردهای حکومت در این عرصه، افغانستان 

موفق شد در سال ۱۳۹6 عضویت شورای عالی حکومتداری شهری جهان2 را 

State of Afghan Cities Report (2015( ۱
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به دست آورد. همچنین با توجه ویژه حکومت به توسعه خدمات شهری، بانک 

جهانی متعهد شد تا 2۰۰ میلیون دالر برای ارتقای ظرفیت شهرها کمک مناید.

ایجاد واحدهای مسکونی: طی ۳ سال اخیر طرح، دیزاین و اعامر ۵۵ هزار 

واحد مسکونی روی دست گرفته شده است که از این جمع پروژه های فاز اول 

خواجه رواش، شهرک امارات، شهرک خوشحال خان، و 6۰ بالک شهرک قصبه 

تکمیل گردیده اند. به منظور دسرتسی خانواده های کم  درآمد به مسکن ارزان قیمت 

و پایدار، برنامه ملی مسکن در سال ۱۳۹6 آغاز شد. این برنامه برای ۱۳ سال در 

۳4 والیت تطبیق می شود. توافق ساخت ۱۰ هزار آپارمتان با چین، یک هزار با 

قطر و 4 هزار با هند صورت گرفته است. همچنین اتحادیه اروپا نیز متویل اعامر 

8 هزار واحد مسکونی را در شهرک کامل الدین بهزاد هرات متویل می کند.

غیررسمی  ساحات  ثبت  جهت  غیررسمی:  ساحات  در  ملکیت  سند  توزیع 

غیررسمی  ملکیت های  امور  تنظیم  مقرره  زمین،  از غصب  جلوگیری  و  شهری 

شهری در سال ۱۳۹6 تصویب شد. طبق این برنامه ۵۳۵ هزار منزل در ساحات 

غیرپالنی شهرهای کابل، هرات، مزاررشیف، قندهار، جالل آباد، فراه، بامیان و 

نیلی رسوی و ثبت شده است و روند توزیع سند ملکیت برای واجدین رشایط از 

شهرهای هرات، کابل، جالل آباد، نیلی و بامیان آغاز شده است. در مرحله دوم 

این برنامه شهرهای مهرتالم، غزنی، چاریکار، تالقان، زرنج، گردیز، خوست و 

لشکرگاه تحت پوشش قرار می گیرند.

بهبود خدمات شهری: اعامر 2 هزار کیلومرت رسک، ۵۰۰ کیلومرت پیاده روهای 

کنار رسک، ۱۵ باب مسلخ، ۵۰ تعمیر اداری برای نواحی شاروالی ها، بیش از 

باب   2۰ وسایط،  پارکینگ   6۰ پلچک،  هزار   2۰ از  بیش  عامه،  تشناب   ۵۰۰

مارکیت و بیش از 2 هزار  باب دکان جدید، در شهرها، تنظیف و مدیریت کثافات 

به حجم تقریبی ۵ میلیون مرتمکعب، نصب بیش از 2۵۰۰ پایه چراغ های سولری 

در پنج شهر و اعامر 2 باب هوتل پنج ستاره در شهرهای هرات و مزاررشیف از 

دستاوردهای عمده شاروالی ها در بهبود وضعیت شهرها بوده است.

د ـ بهبود وضعیت زنان

حکومت وحدت ملی اقدامات بی سابقه درباره بهبود وضعیت زنان در عرصه های 

مشارکت سیاسی، توامنندسازی اقتصادی، دسرتسی به عدالت و حامیت های 

امروز زنان قادر  اقدامات  این  نتیجه  انجام داده است. در  را  آنان  از  اجتامعی 
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شده اند که در داخل و خارج کشور از خود منایندگی کنند.

فضاسازی برای تبارز زنان: رومنایی و آغاز تطبیق پالن عمل ملی قطعنامه 

امنیت؛۱ طرح  و  زنان، صلح  در مورد  امنیت سازمان ملل متحد  ۱۳2۵ شورای 

و گنجانیدن برنامه ملی توامنندسازی اقتصادی زنان در چارچوب ملی صلح و 

انکشاف افغانستان، تدویر سه دور سمپوزیم رسارسی زنان افغان، بودجه سازی 

و  ملی،  برنامه های  اسناد  در  جنسیتی  دیدگاه  شامل سازی  جندر،  به  پاسخگو 

اتخاذ راهکارها برای تسهیل حضور بیشرت زنان در ادارات مانند منره امتیازی در 

استخدام و استفاده از فرصت های تحصیلی، فضای مناسب تری را برای تبارز 

زنان فراهم ساخته است.

بسرت سازی برای مشارکت اقتصادی زنان: ایجاد اتاق تجارت و صنایع زنان 

افغانستان گامی عمده در راستای توامنندسازی زنان می باشد. همچنین اتخاذ ۵ 

درصد ترجیح در خریداری های حکومت از محصوالت رشکت ها و فابریکه های 

پارک  اولین  افتتاح  افغان،  زنان  تولیدات  ایجاد نشان تجارتی  زنان،  به  متعلق 

صنعتی مختص زنان تجارت پیشه و تخصیص ۱۰ الی2۰ درصد ظرفیت پارک های 

صنعتی دیگر برای آنان، از اقدامات حکومت به منظور ایجاد سهولت در مشارکت 

اقتصادی زنان است. 

افزایش دسرتسی زنان به عدالت: ایجاد مرستیالی منع خشونت در لوی څارنوالی 

و ۳4 څارنوالی منع خشونت علیه زنان در والیات، ایجاد دیوان خاص منع خشونت 

علیه زنان در سرته محکمه و 28 محکمه اختصاصی منع خشونت علیه زنان در 

والیات، اقدامات ساختاری است که به رسیدگی به قضایای خشونت علیه زنان 

جدیت بیشرتی بخشیده است. همچنین کمیسیون عالی منع آزار و اذیت زنان و 

اطفال و کمیته های آن در نهادهای دولتی ایجاد شده اند و قانون منع آزار و اذیت 

زنان و اطفال نیز تدوین و نافذ شده است.

آموزش، ۳۹2۷ معلم زن در چهار سال  زنان: در بخش  از  حامیت  اجتامعی 

گذشته جهت تشویق دخرتان به تعلیم استخدام شده اند که تعداد معلمین زن در 

معارف را به 26 درصد رسانده  است. در ضمن بیش از 28.۳ هزار محصل اناث در 

داراملعلمین های رسارس کشور جذب شده اند. پالیسی تعلیم و تربیه دخرتان2 نیز با 

هدف رفع موانع تعلیمی دخرتان و زنان، کاهش تفاوت میزان شمولیت دخرتان و 

۱ 9 رسطان ۱394
2  رومنایی در ۱7 دلو ۱397
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پرسان، آوردن دخرتان خارج از مکتب به سیستم تعلیم و تربیتی و متعهد ساخنت 

وزارت معارف به عملکرد مثبت در برابر شاگردان و کارمندان خانم تدوین و روی 

برنامه های  در ۱۹ والیت  دست گرفته شده است. همچنین شوراهای مکاتب 

آموزشی را برای جذب بیشرت دخرتان در معارف دایر کرده اند. در بخش صحت، 

برنامه ملی مساعدت صحی برای زنان بی بضاعت به ارزش 2 میلیارد افغانی در 

۱۳ دلو ۱۳۹۷ آغاز شده است. این برنامه ۱2۰۰ مرکز صحی را پوشش می دهد 

که 2 میلیون زن از خدمات آن مستفید خواهند شد و برنامه پاسخگویی سکتور 

صحت به خشونت مبنی بر جندر۱ که در حال حارض در 6 والیت فعالیت دارد، به 

۱2 والیت گسرتش می یابد.

منودار 26:
 تعداد محصلین اناث جذب شده به داراملعلمین ها )۱۳۹4 - ۱۳۹۷(

افزایش مشارکت سیاسی زنان: در راستای فراهم آوری فرصت های بهرت کاری 

افزایش  با هدف  زنان در خدمات ملکی  افزایش مشارکت  پالیسی  زنان،  برای 

ساالنه 2 درصد در استخدام زنان در خدمات ملکی تهیه و در حال تطبیق است. 

طبق گزارش ها در جدی ۱۳۹۷، 4 وزیر، ۱۱ معین، 4 سفیر، 2 شاروال، 26 درصد 

رهربی شورای عالی صلح، 2۰ درصد اعضای شورای والیتی، 22 درصد کارمندان 

اداره عالی لوی څارنوالی، 2۳ درصد کارمندان سرته محکمه، ۱۱ معاون نواحی 

شهر کابل، 26 متخصص جندر در اداره مستقل ارگان های محلی، 6 مستوفی 

و 4 معاون امور اجتامعی والیان )بلخ، هرات، ننگرهار و کابل( را زنان تشکیل 

داده اند. به عنوان منونه می توان اشاره منود که حضور زنان در اداره لوی څارنوالی 

۷ برابر شده یعنی از ۳ درصد به 22 درصد افزایش یافته است و برای نخستین 

بار در سال ۱۳۹۷ منایندگی خاص افغانستان در سازمان ملل متحد را یک خانم 

Health Response to GBV  ۱
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عهده دار شده است. 

 ذ ـ بهبود وضعیت محیط زیستی

۱۹ ارگان دولتی در چارچوب کمیسیون عالی جلوگیری از آلودگی هوا در عرصه 

محافظت از محیط زیست با هم کار می کنند تا هامهنگی و مؤثریت فعالیت این 

ادارات در زمینه حفاظت از محیط زیست افزایش یابد.

مدیریت پایدار جنگالت: برای نخستین بار با شناسایی و تثبیت اراضی رسارس 

کشور از طریق نقشه برداری هوایی، اطلس پوشش زمین۱ تهیه شده است. بنابر 

معلومات این اطلس، ساحات جنگلی از ۱.۳4 میلیون هکتار در سال های اخیر 

به ۱.۷8 میلیون هکتار گسرتش یافته است. 44۰ هزار هکتار جنگل تخریب شده 

طبیعی، از اثر حفاظت و قروغ منودن به روی مردم محل، به شکل طبیعی احیا 

شده است. در حال حارض 4۵۱ هزار هکتار جنگل از سوی مردم محل و ۱.۳۳ 

میلیون هکتار از سوی حکومت حفاظت می گردد. همچنین در حدود 288 هکتار 

ساحات تخریب شده نباتات طبی، بذرپاشی للمی صورت گرفته است.

کول  بدخشان،  والیت  در  واخان  ساحات  حفاظت:  تحت  ساحات  دیریت  م

حشمت خان در کابل و شاه فوالدی در بامیان در دوره حکومت وحدت ملی به 

حیث ساحات حفاظت شده و پارک های ملی اعالم گردیده است. اقدامات برای 

در 2 ساحه حفاظت شده صورت  منابع طبیعی  و حفاظت  تخلفات  از  جلوگیری 

گرفته و رسوی و مطالعات در ۵ ساحه دیگر شامل پل ماالن هرات، دشت ناور 

غزنی، درقد تخار، شاه فوالدی بامیان و کول حشمت خان کابل صورت گرفته 

است. رسوی مقدماتی دشت ناور والیت غزنی، درقد والیت تخار، دره آَجر بامیان 

جهت اعالم رسمی ساحات حفاظت شده انجام شده است. کمپاین واکسیناسیون 

حیوانات وحشی و اهلی در پارک ملی واخان به راه انداخته شده و رسوی جهت 

از  می باشد.  اجرا  حال  در  نیز  یخچال ها  ارزیابی  و  وحش  حیات  تنوع  ثبیت  ت

سوی دیگر، ۱4۹ نوع نبات و حیوان که در حال انقراض شناسایی شده اند، در 

ایکوسیستم های مربوط مورد حفاظت قرار گرفته اند.

کاهش آلودگی هوا و مدیریت زباله: طی 4 سال گذشته نزدیک به 24 هزار 

فابریکه تولیدی و صنعتی و اماکن آالینده دیگر، و 2۵۱ هزار واسطه نقلیه مورد 

نظارت و تفتیش محیط زیستی قرار گرفته است. همچنین سیستم سوخت حدود  
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۹8 درصد خبازی ها، 4۰ درصد داش های نان پزی، ۱۵ درصد سقابه ها و حامم ها، 

8۳ درصد رستورانت ها، ۹۷ درصد سالون های عروسی از چوب و زغال به گاز مایع 

تبدیل گردیده و فیلرت تصفیه دود در حدود ۷۵ درصد حامم ها نصب شده است.

گسرتش فضای سبز: بیش از ۹ میلیون اصله نهال در فارم های مرکز و ۳2 

و  ادارات  آنها در مکاتب، مساجد، مؤسسات،  توزیع  با  و  تولید شده اند  والیت 

شاروالی ها فضای سبز گسرتش یافته شده است. همچنین 4۹۰ هزار اصله نهال 

در حدود ۱۵88 هکتار زمین در شهر کابل در راستای ایجاد »کمربند سبز« غرس 

و شبکه های آبیاری در این ساحات ایجاد شده است. این ساحات ظرفیت جذب  

2۰22 مرتیک تن کاربن دای اکساید را دارند.
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