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  رفع مسئوليت:

می باشد. يافته ھا، تفسيرھا و نتيجه گيری ھای  )بانک جھانی(اين سند محصول کار کارمندان بانک بين المللی انکشاف و بازسازی
ً بازتاب دھندۀ نظريات  بانک اجرائيوی بانک جھانی ويا کشور ھای متبوع آنھا نمی باشد.  اعضای بورد ھئيتمندرج اين سند لزوما

سرحدات، رنگ ھا، ارقام وساير معلوماتی که در نقشه ھائی در  جھانی صحت و سقم اطالعات مندرج اين سند را تضمين نمی کند.
اين سند نشان داده شده است بياينگر ھيچ نوع قضاوتی از جانب بانک جھانی در خصوص وضعيت حقوقی ھيچ قلمروی نبوده و نيز 

  به معنی صحه گذاشتن ويا پذيرفتن اينگونه سرحدات نمی باشد. 
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  پيشگفتار
  

ياسی، امنيتی و اقتصادی با نتايج نامعلوم می يابد. س افغانستان خود را درگير روند دشوار انتقال ،2014در ربع اول سال 
 برگزار شود و کامالً روشن است که دولت جديد با چالش ھای  1393حمل قرار است انتخابات رياست جمھوری در ماه 

 محيط آکنده از فقر شديد، مسائل عدم اطمينان و نامعلومی جھت اعادۀ رشد و پايداری در يک بخشيدن کاھشدر  بزرگی
  ه دولت مواجه خواھد شد. روز افزون اشتغال، و مخالفت ھای مسلحانه ای جاری علي

از جانب بانک جھانی زير کار است، ارائه  2013فشرده ای از يک تحليل ھمه جانبه که فعالً در سال  گزارش،در اين 
اقتصادی  تحليل می شود و  رح گرديده، الگوھای محروميتمی شود. در اين سند، چالش ھای فراراه رشد افغانستان مط

  ايدار و مشترک در مرحلۀ بعد از انتقال به بحث گرفته می شود. فرصت ھا برای رشد و رفاه پ

برای دولت  » پاليسیسلسله ياداشتھای « در نظر است که تحليل ھای مندرج اين سند، سنگ بنائی برای تھيه و ترتيب 
سال گذشته از بدين منظور، اين تحليل ھا برادامه حجم عظيمی از کارھائی انجام می شود که طی دو . جديد قرار گيرد

جاری  مطالعات با ی اين گزارشجانب تيم بانک جھانی مقيم افغانستان در اين کشور صورت گرفته است و تحليل ھا
  مراجعه نمائيد.  فھرست مؤاخذ برای تفصيل بيشتر، لطفاً بهخواھند شد.  داده صيقلو  پااليش

ملی که از منابع رسمی  محاسبات و ،پولی و لیامبات حساموجود در سطح خانوار، آمار و ارقام ، از کليه گزارش اين در
در اين مجموعه ھای اطالعاتی طی  آمار و ارقام و اعتباردسترسی . گرديده است افغانستان جمعاوری شده است، استفاده

اخته است. زمينه انجام تحليل ھای ژرفتر اقتصادی را مھيا س اين امر، سالھای گذشته بطور چشمگيری بھبود يافته است که
 محاسبۀ آمار و ارقام گونه است، روند جمعاوری وناما، ھمانگونه  که در بسياری از کشورھای پس از جنگ وضعيت ھمي

در ھر مرحله ای از در افغانستان ھنوز ھم به سبب چالش ھای مرتبط به امنيت و ضعف نھادھا با موانعی مواجه می باشد. 
موجود را مجدداً بررسی نموده ومطابق نتيجه گيری ھای تخنيکی،  ار و ارقامآم است، اين تيمتحليل که ممکن بوده 

يافته  نتايج و با آن ھم، با توجه به چالش ھای اطالعاتی، در خصوص پذيرفتن قوت و درستیِ  .وارد نموده است اصالحاتی
  ياط و صالحديد رفتار شود. ھا بايد تا حدی با احت

شايد  ن توجه عميقی را کهچنادر اين گزارش  اقتصادی مرتبط به رشد و توسعهو در نھايت، چند موضوع محدودی 
ً  دليل آن .بدست نياوردندند، ه باشسزوارا بود و ديگر  .لزوم موجز و خواننده پسند نگھداشتن اين گزارش بوده است عمدتا

نويسندگان اين گزارش ميخواھند ساحات اينکه، بحث روی اين مسائل ايجاب کارھای تحقيقی بسيار بزرگتری را می کرد. 
) ميزان و نقش مھاجرت 1(اين گزارش گردند:  کارھای تحليلی تحليل و تحقيقات آينده برجسته نمايند تا مکمل برای ذيل را

) نقش شھر 3ھای منطقوی فراتر از ھمکاری ھای زيربنائی؛ (ھمگرايی ) ميزان مطلوب 2ھای بين المللی و ارسال پول؛ (
  ) عوامل ژرف حکومتداری و دولت سازی. 5ايی در سکتور غير رسمی؛ و (اشتغال ز) 4وسعۀ شھری؛ (ھا و ت

  

  سپاسگزاری
جويا، ھانز لوفگرين، عمر به رھبری کالوديا نسيف و با ترکيب محمد از کارمندان بانک جھانی اين گزارش توسط تيمی 

ھمکاری ھای مھمی از جانب سوزانه گابل، سيلويا ريدايلی، لوک جوردن، و گيميت سيدونی جفرين تھيه و ترتيب گرديد. 
تيم تھيه کننده اين گزارش از ايکاتيرينا فيليپ چبوت، جوھانز جورجس پايس جينسن و استا اوليسين صورت گرفت. 

قالب بندی اين ش ھای خستگی ناپذيرشان و ھمکاری ھای فوق العاده شان در ويرايش و ستيفنوفا و پيتر ھانی بخاطر تال
 گزارش سپاسگزاری می کند. 



  مقدمه 
آغاز کرد، اينک يکبار ديگر اين کشور در برھۀ رفاه به سوی صلح و را دوازده سال بعد از آنکه افغانستان حرکت خود 

رگير روند بی سابقه انتقال قدرت سياسی، امنيتی و اقتصادی می باشد که دولت ددشواری از تاريخ خود قرار گرفته است. 
را در کشور با تھديد اقتصادی انتقال چالش ھائی را بوجود آورده است که بالقوه می توانند آينده ثبات و توسعه  اين روندِ 

برگزار شود و در خصوص اينکه آيا احزاب  1393ماه حمل  قرار است انتخابات رياست جمھوری درمواجه سازند. 
سياسی قادر به ايجاد ائتالف ھای فراگير بخاطر تامين ثبات خواھند شد و اينکه آيا دولت جديد به اندازۀ کافی منسجم خواھد 

با  از جانب ديگر، کشوری وجود دارد. ابود که بتواند تصاميم مھمی در سطح پاليسی اتخاذ نمايد ابھامات قابل مالحظه 
که تا اکنون مبارزه عليه مخالفت ھای مسلحانه جاری را حمايت کرده  نيروھای نظامی بين المللیاکثر چشم انداز خروج 

به رشدی در پاسخ به رويداد ھای امنيتی روز  ھرچند نيروی ھای امنيتی افغانستان توانائی ھای رو است، مواجه می باشد.
وص چشم انداز امنيتی پس از خروج اکثر نيرو ھای نظامی بين المللی، ابھامات افزون از خود نشان داده اند، اما در خص

  و عدم اطمينان زيادی وجود دارد. 

که اين عمليات ھای نظامی با حجم عظيمی از کمک ھای بين المللی پشتيبانی می شد اقتصاد می باشد.  اما چالش بزرگتر
اری ھای دولت را تمويل می کرد. ذھا و سرمايه گفعاليت کمک ھا چرخ ھای اقتصاد را به گردش آورده بود و بسياری از 
اصلی رشد ه ھای از دست رفتن يکی از محرک: شودبا کاھش اين کمک ھا، افغانستان با يک واقعيت جديد مواجه مي

در عين زمان،  و پايداری مالی را تھديد می کنند.  یکه ثبات اقتصاداقتصادی اش و در نتيجه، افزايش خطرات احتمالی 
در سال ھای پيش رو، تخمين ميزان فقر به قوت خود در حد باالئی قرار دارد و چالش ھای کاريابی در حال افزايش است. 

فرصت  موجوديت هنيروی جوان ساالنه وارد بازار کار شوند. اين وضعيت کھزار  500الی ھزار  400می شود که بين 
  ھای محدود اشتغال با کيفيت آنرا بدتر ساخته است، فشار ھای بيشتری بر وضعيت شکنندۀ امنيتی افغانستان وارد می کند. 

جديدی فرصتھای کاری و آنرا تقويت کند که نه تنھا يند را برگز یاقتصادي افغانستان بگونۀ عاجل نياز دارد که مودل رشد
فراھم کند، بلکه  می شوند مھيا کند و برای آنھائی که عقب مانده اند فرصت ھائیکار که وارد بازار آنانبرای بسياری از 

  نيز توليد کند تا دولت و عمليات ھای انکشافی را پايدار سازد. کافی خارجی ارزھای عوايد داخلی و 

  

  چه چيز سبب رشد در افغانستان شد؟ 

سرنگون گرديد، افغانستان زخم ھای عميقی از چندين دھه جنگ داخلی و اشغال  2001ھنگاميکه رژيم طالبان در سال 
. زيربنای اقتصادی بطور گسترده ای تخريب شده بود، و بيش از پنج ميليون افغان در نظامی بر پيکر خود برداشته بود

برجای مانده بود، در مسير ھای ودند؛ آنچه که از فعاليت ھای اقتصادی کشور ھای ھمسايه به حيث مھاجر پراکنده شده ب
توسط ناامنی، عدم موجوديت خدمات عامه و فقدان کلی فرصت ھای اقتصادی با دوام سوق داده  غير رسمی ويا نا مشروع

تالش آغاز کرد. به بھبود يافتن انستان عمالً از کار باز مانده بود. از ھمچو يک وضعيتی، کشور دوباره افغدولت می شد. 
را مينه بازسازی و دولت سازی منتج به احيای مجدد اقتصاد گرديد که اين امر زمينه توسعۀ خدمات عامه ھای قوی در ز

  در سراسر کشور فراھم کرد. 

 و )2002 ( 1381 . بين سال ھایکه طی اين مدت نسبتاً کوتاه بدست آمد، چشمگير بوده استتوسعوی دستاورد ھای 
افزايش يافت؛ ميزان کلی شموليت در مکاتب ابتدائی امريکايی دالر  688دالر به  186از درآمد سرانه   )2012( 1391

 22درصد افزايش يافت؛ فيصدی افغانھائی که به منابع بھتر آب آشاميدنی دسترسی داشتند از  72.4درصد به  19از 
ً نصف گرديد، و ميانگيندرصد افزايش يافت؛ مرگ و مير مادران  45.5درصد به  سال به  45عمر از  توقع يا تقريبا

  سال افزايش يافت. 48.7

  



  2011، توسعوی : شاخص ھای 1جدول        سرانه درآمد: رشد توليد ناخالص داخلی و 1شکل 

  

منبع: مسئولين افغان، تخمين ھای صورت گرفته از جانب کارمندان بانک 
  و شاخص ھای انکشافی جھان ،جھانی

  

. بخشی از اين درصد بود 9.4 )2012( 1391 و )2003( 1382 الھایافغانستان بين س یحد اوسط رشد اقتصاد
دانست که افغانستان طی يک دھۀ  خارجی سبب ميزان بلند کمک ھایاز کشور را ميتوان  یعملکرد استثنائی رشد اقتصاد

فعاليتھای ، خدمات و کاال ھابرای بيشتر باعث ايجاد تقاضای  اقتصادیکلی در سطح که اين کمک ھا  ،گذشته بدست آورد
به  2002يليون دالر در سال م 404کمک ھای انکشافی رسمی و کمک ھای نظامی بطور متداوم از  .ساختمانی گرديد

می  افغانستان درصد توليد ناخالص داخلی 98افزايش يافت که اين رقم معادل  2010ميليارد دالر در سال  15.7بيشتر از 
  زيربناھای ملکی از قبيل معارف، صحت، برق و جاده ھا به مصرف رسيد.  حدود يک سوم اين کمک ھا در توسعۀباشد. 

 تغيير داد در صد) 24.6( از يک اقتصاد زراعتیفراتر ز جنگ ساختار اقتصادی افغانستان را ھای بازسازی پس انياز
اما خدمات عمدتاً به حالت ساده . يافتافزايش  درصد) 53.5( خدمات در توليد ناخالص داخلیسکتور و سھم  )2(جدول 

صنايع ، و خدمات دولتی تشکيل ميدھند. حمل و نقلباقی مانده اند که بيشترين اين خدمات را فروشات عمده و پرچون، 
می باشد که سھم رفته شده به حاشيه نسبتاً سکتور اقتصادی يک ، توليد ناخالص داخلیدرصد  12.8 تشکيل دادن ليدی باتو

  .)2داشته است (شکل ناچيزی در رشد اقتصاد طی يک دھۀ گذشته 

  ناخالص داخلی (%)حقيقی توليد سھم سکتور ھا در رشد  :2شکل          : سھم سکتور ھا در مجموع ارزش افزوده2جدول 

  

  منبع: اداره مرکزی احصائيه و محاسبات کارمندان بانک جھانی          ادارۀ مرکزی احصائيه :منبع
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کشورھای با درآمد 
 متوسط پائين

سيای آ
 جنوبی

  افغانستان

  سرانه  درآمد 620 1480 1891
 (به دالر بين المللی)

(درصد توليد عايد دولت  11.3 11.9 15.5
 ناخالص داخلی)

 ميانگين عمر / توقع عمر 48.7 66.3 66

  مرگ و مير نوزادان 48 48.3 46.8
 تولدات) 1000(در ھر 

دسترسی بھتر به آب  45.5 90.1 87.4
 آشاميدنی (درصد نفوس)

مکتب ميزان شموليت در  72.4 110 105.5
  ابتدائيه

 (ناخالص، %)
در مکتب  ميزان شموليت 42.3 58.7 61.4

 ثانوی (ناخالص، %)

 1381 1385 1391 
 24.6 29.2 38.5 زراعت

 21.8 28.8 23.7 صنايع 

 12.8 16.7 18.7  صنايع توليدی

 1.0 0.4 0.1 معادن

 8.0 11.6 4.8 ساختمان

 0.1 0.2 0.1 ساير صنايع

 53.5 41.9 37.8 خدمات



. باوجود تغييرات ساختاری در اقتصاد، زراعت اقتصاد افغانستان ھنوز ھم بطور گسترده يک اقتصاد زراعتی می باشد
مساعد  ، زراعت به لطف شرايط2012برای مثال در سال امل رشد اقتصادی می باشد. وبزرگترين عيکی از ھنوز ھم 

درصد رشد توليد ناخالص داخلی را رقم زد.  14.4آب و ھوا و محصوالت سرشار زراعتی در اين سال، بيشتر از نصف 
): حدود يک سوم زراعت 3(شکل  را توضيح می دھداقتصادی وابستگی شديد به زراعت نيز دليل نوسانات رشد 

اما، اقتصاد در را شديداً وابسته به آب و ھوا می کند. اقتصادی افغانستان للملی می باشد که محصوالت زراعتی و رشد 
زراعتی توليدات ميزان تقاضای مجموعی خصوصی بطور قوی با عد توسط زراعت به پيش رانده می شود: چندين بُ 

ً نيمی از جمعيت کشور را تشکيل می دھد. 4دارد (شکل ھمبستگی  باوجود اين، )، زيرا زراعت منبع درآمد تقريبا
افغانستان در بسياری از سالھا قادر با تأمين کامل نيازمندی ھای غذائی خود نبوده و متکی به واردات مواد خوراکی از 

  کشور ھای ھمسايه می باشد. 

  سرانهو مصرف خصوصی سرانه  توليد ناخالص داخلیِ رشد حقيقِی : 4شکل                 توليد ناخالص داخلی و سکتور ھا حقيقی : رشد3شکل 

  

  منبع: ادارۀ مرکزی احصائيه               منبع: اداره مرکزی احصائيه

ً  – سياری از صنايع توليدی افغانستانب اکثر صادرات افغانستان متکی به توليدات زراعتی می  و – آندرصد  95 تخمينا
درصد توليد  5.5تنھا  –، ساير مشتقات توليدات زراعتی، و قالين و تازه ميوه جات خشک اکثراً  –صادرات رسمی باشند. 

 صورت ميگيرد ترياک نيز در کشور ۀصادرات بسيار گسترده و ثبت نشدداد. ميتشکيل  1391ناخالص داخلی را در سال 
 ً درصد توليد ناخالص داخلی). اما، حتی اگر صادرات غير قانونی را ھم در نظر بيگيريم، باز ھم افغانستان  8-7(تخمينا

، معموالً است سطح افغانستاننزديک به  يکه درآمد سرانه شانکشور ھايدر بخش صادرات عملکرد ضعيفی داشته است. 
  . ميباشد درصد 30حدود  شان توليد ناخالص داخلیصادرات بر  تناسب

دومين نيروی بزرگ اقتصاد در افغانستان بعد از مصارف خصوصی می باشد.  ی خارجیاز نقطه نظر تقاضا، کمک ھا
اری و واردات را تمويل می کند، ذاين کشور شديداً متکی به کمک ھای خارجی که بخش عظيمی از بودجۀ ملی، سرمايه گ

 2.5درصد و  16.8يعنی باالترتيب بطور اوسط  بوده بسيار اندک ،خارجیاری خصوصی، داخلی و ذسرمايه گمی باشد. 
ً بازتابی از فضای چالش و سھمی ناچيزی در رشد اقتصادی طی سالھای اخير داشته است.  ،بوده درصد اين مسئله عمدتا

ونت ھا از اثر افغانستان اگرچه کشور بعد از جنگ محسوب می شود، اما ميزان خشمی باشد. زای امنيتی افغانستان 
ه افزايش يافت 2011و  2007مخالفت ھای مسلحانه عليه دولت ھنوز ھم در سطح باالئی قرار دارد و در بين سالھای 

جرايم ملکی در رويداد ھای خشونت بار کشته ويا مجروح می شوند.  فرد 3000و  2000ساالنه بين ). 5(شکل  است
ھای داخلی و خارجی می شود گذاری تان افزايش می دھد و مانع سرمايه را در افغانسگذاری خشونت بار ھزينه سرمايه 

اری ذبه عنوان مھم ترين موانع سرمايه گ جرايم، سرقت و بی نظمی که ھمه زادۀ جنگ و خشونت می باشند،). 6(شکل 
طبق آخرين سروی بنياد آسيايی . ندبدينسو شناسائی شده ا 2008از سال گذاری در جريان سروی ھای فضای سرمايه 

ً نيمی از تمام افغانھا نگران مصئونيت خود و اعضای خانواده شان می باشند.  تحت نام "سروی مردم افغانستان"، تقريبا
  راه توسعه افغانستان به جای خود باقی است. بنابرين، ناامنی به عنوان بزرگترين چالش فرا



  2013گذاری : موانع محيط سرمايه 6شکل       : تعداد رويداد ھای خشونت بار5شکل 

  

  2014منبع: بانک جھانی،             2013منبع: آيساف، 

  
  و الگو ھای محروميت  اقتصادی پيشرفت انکشاف

در مورد جنگ، امنيت  2011 ه  در سالتوسع جھانی گزارش. پيشرفت رشد و توسعۀ افغانستان ھنوز ھم شکننده است
و توسعه استدالل می کند که دولت ھا بايد به شھروندان خود امنيت، کار و عدالت را تامين کنند تا بدين ترتيب از شکنندگی 

بالفاصله پس از سقوط  در دورۀبرای بدست آوردن نتايج توسعوی اگرچه پيشرفت ھای آغازين و جنگ فاصله بگيرند. 
ش ھای دلگرم کننده بود، اما گرايش ھای اخير نشان از بدتر شدن حکومتداری، ميزان راکد فقر و چال رژيم طالبان بسيار

  د:نروز افزون کاريابی می دھ

 زير خط فقر زندگی می کردند و  )8/2007( 1386 درصد جمعيت در سال 36و  سطح فقر شديداً باال است
د که سطح ناخير نشان می دھآمار و ارقام درصد جمعيت در معرض خطر فقير شدن قرار دارند.  50بيشتر از 

علی الرغم رشد سريع اقتصادی در اين مرحله، کاھش نيافته است. در عين 1390و  1386فقر بين سالھای 
 ه است به نظر می رسد که به نحوی افزايش يافته است. که توسط شاخص جينی محاسبه شدنابرابری زمان، 

  
  پائين استيک مشکل جدی می باشداشتغال ناقص يا کم کاری ً درصد  8.2يعنی  ،. اگرچه ميزان بيکاری نسبتا

ساعت در ھفته کار می  40کمتر از مشغول درصد جمعيت  16.8، اما بيشتر از )12/2011( 1390در سال
که دليل عمدۀ آن مشارکت بسيار  )درصد 60يعنی بوده ( پائيننيز مشارکت در کار ميزان کنند. در عين زمان، 

 کم زنان در بازار کار می باشد. 
 

 اصالحات . حکومتداری به نسبت ديگر کشور ھای جنوب آسيا، ھنوز ھم بسيار بزرگ است ضعف و ناکارايی
را بھتر بسازد، بسيار کند بوده است. فساد اری ادفساد جلوگيری ازدر ساحاتی که می توانست حاکميت قانون و 

 176، سازمان شفافيت بين المللی افغانستان را از جمع 2012شايع و فراگير است. در سال اداری ھنوز ھم 
اما موضوع . داد قرار ،بعد از کوريای شمالی و سوماليا  ،)174مقام يک صد و ھفتاد و چھارم (در کشور 

و پس رفت نموده  استسير قھقرايی داشته  است که به نظر می رسد وضعيت حکومتداریبسيار نگران کننده اين 
  فساد اداری، حاکميت قانون و ثبات سياسی.  جلوگيری از ، به خصوص در عرصه ھای است

بازار کار افغانستان دارای يک نيروی کار جوان و در عين زمان، کشور با چالش ھای بزرگ ديموگرافيک مواجه است. 
افغانستان را، يکجا با باروری سرعت در حال رشد می باشد. چندين دھه جنگ، مھاجرت ھای بين المللی و ميزان بلند  به



، انتظار 1394 و 1389 تنھا بين سالھایپاکستان و نيپال، يکی از جوان ترين کشور ھای جنوب آسيا قرار داده است. 
چھار ميليون نفر ميالدی  26/2025 مطابقھـ ش  1404 يابد و الی سالميليون نفر افزايش  1.7ميرود که نيروی کار به 

فرد جوان بالقوه ھزار  500و ھزار  400اين بدين معنی است که ھر سال بين ). 7(شکل شود يگر به اين رقم افزوده د
اکنون دچار اجتماعی در وضعيتی که ھم ھمبستگی ی را متوجه ارايشات خطرات عمده اين گد شد. نخواستار کار خواھ

  تنش ھای قوی سياسی، منطقوی و قومی می باشد، می کند. 

زيرا نيروی جوان نسبت اقتصادی مھيا ميسازد برای رشد را معموالً کثرت نيروی جوان خود در سال ھای آتيه فرصتی 
سال  64تر از بزرگسال و  15از خوردترجمعيت نسبت وابستگی سنی مجموع  .کاھش می دھددر آينده وابستگی سنی را 

نسبت وابستگی بدين معنی است که بخش بزرگتری جمعيت در پائين آمدن . نشان ميدھد در سن کاررا در تناسب با جمعيت 
نسبت   ،نھايتدر  .بزرگساالن و اطفال)مانند غير فعال و وابسته (جمعيت به  نسبت – کار توليدی و درآمد زا سھم دارند

اما، افغانستان با داشتن . در کشور ميگردده سراندرآمد پس انداز ھای داخلی و رشد  باعث افزايشپائين وابستگی سنی 
اگر ميزان را در سطح جھان دارد. باروری ، ھنوز ھم بلند ترين ميزان 12/2011در سال باروری درصدی  5.1ميزان 

را کاھش خواھد داشتن جمعيت جوانتر خود ادامه داده و مزيت به افزايش کاھش نيابد، فشار ھای ديموگرافيک باروری 
اگر افراد جوان بدون کار خصوصاً عالوه بر آن، کثرت نيروی جوان ميتواند خطرات بيشتری را متوجه ثبات سازد، داد. 

  ديگر فرصت ھای اقتصادی رھا گردند.  ياومناسب 

  : ھرم جمعيت افغانستان7شکل 

  

  NRVA (12/2011سروی ملی ارزيابی خطرات و آسيب پذيری (منبع: محاسبات کارمندان بانک جھانی براساس 

  

تحليل ھای مقدماتی به يک سلسله  ؟و منتج به کاھش فقر نگرديده است دی  به نفع فقرا نبوده استچرا رشد اقتصا
اھم کند عواملی اشاره می کنند که ميتواند دليل اينکه چرا رشد اقتصادی نتوانسته است برای فقرا کار و عوايد بيشتری فر

اول، احتماالً نوسانات رشد زراعتی امکان کاھش فقر را با موانع مواجه می سازد زيرا زراعت بيشتر از را توضيح دھند: 
درصد رشد نمود،  45، 1388زراعت در سال سکتور اگرچه . داده است به خود اختصاصدر کشور را اشتغال نصف 

سيستم آبياری محدود و وابستگی به  داشته است، که اين امر  بنابر انقباض 1390و  1389، 1387اما در سالھای  
خانوار ھای فقير در افغانستان به خصوص آنھائی که از  گرديد.در رشد توليدات زراعتی حاصالت للملی سبب نوسانات 

اصالت زراعتی طريق زراعت امرار معاش می کنند، مکانيزم ھای محدود پايداری در برابر خطرات دارند و از تنقيص ح



طوری اداره ميگردند که در بسياری از موارد، خطرات معيشتی  قوياً متاثر می شوند. ترتمنددر مقايسه با خانوار ھای ثرو
را در مقابل خود زندگی معيشت برای تربيه و با به فروش رساندن اجناس خانه ويا تخصيص مخارج صحت و تعليم فقرا 

روشن اين مسئله نه تنھا ع به نوبۀ خود تاثيرات منفی شديد روی عوايد آينده دارد. اين موضوو  مصئون ميسازندخطرات 
نابرابری اقتصادی  چرا رشد اقتصادی به فقرا نفعی نرسانيده است بلکه می تواند توضيحی باشد برای افزايش ميسازد که 
که رشد اقتصادی در افغانستان نتوانسته است دوامدار اشتغال ناقص يا کم کاری نشان ميدھد و  بلند دوم، ميزان. در جامعه

نھايتاً، افزايش که شايد می توانست تاثيرات منفی فقر را کاھش دھد بوجود بياورد. را که فرصت ھای کافی کار با کيفيت 
وخيم شدن وضعيت خشونت ھا در ھمين دوره ممکن است بطور نا متناسبی روی افراد فقير تاثير منفی گذاشته باشد. 

عالوه ھا را محدود می سازد. دوستانه، و دسترسی فقرا به بازاررسيدن کمک ھای بشر، رائه خدمات عامهتی امکانات اامني
امنی دسترسی به خدمات عامه را، به خصوص برای زنان و اطفال که شايد از رفتن به کلينيک ھا و مکاتب خود  براين، نا

  نيز محدود می سازد. داری کنند،

در آينده  يتخطر محرومدر معرض که بطور گسترده از پروسۀ رشد اقتصادی محروم مانده اند و جامعه چھار طبقه عمدۀ 
  قرار ذيل اند:  ھستندنيز 

 فوق العاده پائين است به  ستانافغاندر کار در سن سطح سواد در بين جمعيت  :پائين نيروی کار با مھارت
ند فقر در با سطح بلمعکوساً سواد و تعليم و تربيه  ساالن و زنان. به نظر می رسد کهبزرگ خصوص در بين 
 .شته باشدافغانستان ارتباط دا

 
 درصد  30زراعت منبع درآمد حدود نيمی از جمعيت افغانستان را تشکيل می دھد؛ برای  :افراد فقير روستائی

امرار حيات برای زراعت منبع اصلی معيشت و ھمچنان خانوار ھا، زراعت مھم ترين منبع در آمد می باشد. 
 فعاليتھای اشتغال در عرصۀ زراعت بيشتر بشکل . است درصد جمعيت روستائی در افغانستان 80 – 70

 کوچک خانوادگی می باشد که توليدات زراعتی آنھا صرفاً به مقصد امرار حيات می باشد.
 

 درصد می باشد، بدين معنی که از ھر  51.3دارند عمر سال ويا پائين تر از آن  15نسبت جمعيت که  :جوانان
به نظر می رسد که افراد جوان بطور متوسط دو افغان بيشتر از يک نفر از لحاظ اقتصادی وابسته می باشد. 

 محتملکمتر  شھری. اما، فرصت يافتن شغل با معاش برای آنھا نيزمناطق بھتری دارند، به خصوص در تعليم 
 .است

 
 ھر مرد بين سن  در حاليکه :زنان ً سالگی از لحاظ اقتصادی فعال است، فقط از ھر دو زن،  50و  25تقريبا

اگرچه ميزان مشارکت زنان در کار، در بستر فرھنگی جنوب آسيا يک زن در بازار کار مشارکت دارد. 
در عين دارند. سھم به مراتب کمتر در وظايف درآمد زا چندان پائين به نظر نمی رسد، اما زنان در افغانستان، 

زنان  مشارکتبلند بردن درصد بود.  5.1 1390 در سالکه اين نسبت بسيار باال است، باروری ميزان زمان، 
فشار ديموگرافيک در آينده مسئلۀ کليدی می بخشيدن کاھش در و نيز باروری در بازار کار در کاستن ميزان 

 باشد. 
 

  تغيير دھنده بازی  –انتقال 

اقتصاد افغانستان، روند انتقال اين پرسش را بوجود می آورد که کاھش ميزان در با توجه به وسعت کمک ھای خارجی 
نشان می دھد که کاھش ھای مختلف سناريوروی تحليل ھا  کمک ھا چه تاثيری روی اقتصاد کشور برجای خواھد گذاشت.



در آينده  افغانستان را اقتصادی ) احتماالً رشد 1ھا معلوم می شودتمويل کننده تعھدات در ميزان کمک ھا (قسميکه فعالً از 
. حتی با در نظر گرفتن فرضيه ھای مثبت، که شامل بھبود تدريجی امنيت و پيشرفت خوب در صنايع استخراج نيم بسازد

سال الی ھر دربطور اوسط درصد  4.8باالتر از  اقتصادی  معادن می شود، احتمال نمی رود که افغانستان به ميزان رشد
  دست يابد.  2025

بدين معنی است که بھبود ساالنه  4.8رشد اقتصادی ميانگين در افغانستان، ساالنه  درصد 2.8 نفوس با توجه به رشد
و پيشرفت اندکی در  ،ادامه خواھد يافتاشتغال ناقص خواھد آمد، ميزان بلند بيکاری و  بميانمحدودی در درآمد سرانه 

درصدی توليد ناخالص داخلی، بيشتر از بيست  4.8 رشد ساالنه با برای مثال، کاھش ميزان فقر صورت خواھد گرفت. 
خود را از سطح فعلی به سطح کشور ھای منطقه درآمد سرانۀ حقيقی سال وقت خواھد گرفت که افغانستان بتواند ميزان 

نيز در آن زمان حتی رب با سطح عوايد کشور ھای جنوب آسيا تقدالر می باشد، بلند ببرد.  786، که )2011( جنوب آسيا
می  مطلوب که رشد اقتصادی باالتری را نشان دھندسناريوھای بسيار مثبت و تحت تنھا . بود خواھد تر يک ھدف بعيد

  . خواھد گرديد ه عوايد بلند تر سرانهافغانستان قادر به کاھش ملموس فقر و دستيابی بپيشبين شد که   توان

وابستگی افغانستان به کمک ھای خارجی بطور گسترده يک مسئله مالی می . در بخش مالی  وجود دارداما خطر بزرگتر 
باشد. اگرچه بسياری از کمک ھای ملکی و نظامی به شکل پروژه ھای انکشافی خارج از سيستم بودجه دولت ارائه شده 

 طور چشمگيریاگرچه عوايد داخلی باست، اما کمک ھای خارجی از طريق بودجه دولت يک منبع مھم تمويلی می باشد. 
درصد مخارج کلی  40افغانستان امروز تنھا ميتواند افزايش يافت،  1390در سال درصد توليد ناخالص داخلی  11.4به 

چالش ھای برخاسته از روند انتقال ھمين اکنون پيشرفت ھا را تحت شعاع قرار داده است تامين کند.  شاش را خود
فعاليت خارج دولت افزايش يابد، زيرا دولت مسئوليت ھای بيشتر مالی در قبال عالوه برآن، انتظار می رود که م). 1جعبۀ(

که با پول خارج از بودجه دولت اعمار گرديده بودند و تا  را و عمليات و حفظ و مراقبت دارائی ھای عامه ،ھای نظامی
 بخشيدن خواھد داشت که در زمينه توسعهنھايتاً، افغانستان نياز اکنون در بودجه گنجانيده نشده اند، به عھده خواھد گرفت. 

ادامه دھد تا دستاورد ھای روند بازسازی را حفظ نموده و پروسۀ گذاری خدمات عامه و زيربناھای فزيکی به سرمايه 
 د کرد، حد اقل تا زمانيکهندر اقتصاد افغانستان ايفا خواھنقش اساسی  دولتی اری ھایذسرمايه گرشد را بيشتر تقويت کند. 

  اری بھتر گردد. ذسرمايه گفضای وضعيت امنيتی و 

م  2025 ھـ ش يا 1404 درصد توليد ناخالص داخلی در سال 20 مالی به پيش بينی ھای فعلی نشان ميدھد که خالء
توليد ناخالص درصد  17تواند عوايد داخلی را تا بن زمان آتا دولت که  ای استوار است بر فرضيهاين البته  – رسيد خواھد
). اين امر عمليات ھای دولت را در نبود کمک ھای بيشتر خارجی نا پايدار خواھد 9و 8افزايش دھد (شکل ھای داخلی 
 اگر برای ابقای دولت امر اساسی نباشد اما برای دوامدار و قوی تمويل کننده گان با افغانستانھای بنابرين، ھمکاری کرد. 

  . دارديت حياتی انکشاف آينده افغانستان اھم

  

  

  

  

  

                                                            
ميليارد دالر کمک ھای ملکی به  16مجموعاً  2016تعھد سپردند که الی سال  2012کشورھای تمويل کننده در کنفرانس توکيو در سال   1

  افغانستان خواھند داشت.



  ی مالی، به شمول و به استثناء امنيت: خال9شکل       و عوايد داخلی پيش بينی شدهمصارف : 8شکل 

  

عملياتی = عوايد داخلی منفی مصارف عملياتی. افزايش در بودجه تذکر: بيالنس   منبع: بانک جھانی
 یکه در آن سال دولت تمام يهبر اين فرض ،يک محاسبه تيوريک می باشد 2015

  را به عھده خواھد گرفت. ه بودجخارج از مسئوليت ھای 

  

کردن مصارف بسيار چالش برانگيز خواھد بود.  و منطقی در روشنی نيازمندی ھای انکشافی و امنيتی افغانستان، توجيه
به سطحی قابل در افغانستان يتی را مصارف امنتا حتی اگر وضعيت امنيتی بھبود يابد، احتماالً سالھا وقت خواھد گرفت 

، به خصوص در را در عين زمان، بسيار مھم خواھد بود که مصارفمقايسه با ساير کشور ھای بعد از جنگ کاھش داد. 
مصارف بوجود می آيد، بھره  2و منطقی کردن نظارت کرد تا از فرصت ھائی که در زمينه توجيهدقيق  ،سکتور امنيتی

  ). 1جعبۀ ايد در سالھای آينده بھتر گردد (عو نمودن خواھد بود تا بسيجنياز تالش متمرکزی ھمچنان، گرفت. 

  

  

  

  

  

                                                            
منطقی يا توجيه کردن مصارف بمعنی کاستن از مصارف غيرالزمی و غيرضروری ميباشد، تا مصارف بودجوی دولت در مجموع با اھداف   2

  درازمدت و راھبردی توسعوی عيار گردد.



  

به جريان  متکیشديداً  یطی ده سال گذشته، ثبات اقتصاددر حال ظھور باشد. ديگری شايد در عرصۀ اقتصاد کالن  خطر
شد، اساس صادراتی افغانستان در حال حاضر بسيار قبالً توضيح داده ھمانگونه که کمک ھای مالی خارجی بوده است. 

 هکشور فوق العاددر عين زمان، ھای مستقيم خارجی بدست می آورد. گذاری کشور اندک سرمايه اين کوچک می باشد و 
کشوری که در مرحلۀ بازسازی قرار  ھمچونجای تعجب نيست که مواد خوراکی و نفت می باشد. وابسته به واردات 

ميزان تجارتی افغانستان را بطور سنگينی به سمت  ه داشته باشد، نيازمندی ھای زياد به مواد ساختمانی در اين مرحل
(به جاری کسر حساب  ۀخش قابل مالحظکسر تجارتی ناشی از اين مسئله بطور دوامدار ب .ميالن داده است واردات

وجوه رسيد.  2012درصد توليد ناخالص داخلی در سال  42.9است که تا  استثنای کمک ھای مالی) را تشکيل داده
ھنگفت غير قانونی ترياک، که گمان برده می شود  و مفاد حاصله از تجارتِ  ،ر بيشتر غير رسمی بودهارسالی به کشو

النس يکه ب ه استکافی بود اما، ميزان بلند کمک ھای خارجیالنس پرداخت ھا شامل نمی شود. يباشد، در احصائيه ھای ب
انباشت که  ،کمک کندارزھای خارجی ی احجم قابل مالحظه انباشتن کلی پرداخت ھا را بشکل مازاد حفظ کند و حتی در 

 ی می باشداکه رقم بی سابقه ماه واردات  7.7 معادل د دالر ويارميليا 7.1بالغ به  2012در دسمبر ارزھای خارجی 
ن ھمچناحساب جاری به کشور،  ھای سرمايه کافی از صادرات و سطح پائين جرياندريافتھای در نبود ). 3(جدول  رسيد

  که بايد تمويل گردد. نشان خواھد داد کسر بزرگ ساختاری را 

  : بسيج عوايد در مرحلۀ بعد از انتقال 1جعبۀ
 ميليارد افغانی 31.6 از را افغانستان از لحاظ ساختاری متحول گرديده است که اين امر زمينۀ رشد بودجهمالی عامه سيستم مديريت 

اين موضوع مساعد کرده است.   1390در سال  )ميليارد دالر 4.2( ميليارد افغانی 199.2 به 1382در سال  )ميليون دالر 645(
عوايد عوايد داخلی و کمک ھای مالی خارجی که از طريق بودجه صورت می گيرد، می باشد.  دولت برای افزايش ظرفيت جذببيانگر 

درصد در  11.3به  1382درصد توليد ناخالص داخلی در سال  4.5ليات و گمرکات از داخلی به لطف اصالحات در بخش ادارۀ ما
 تغيير رشد بطی اقتصادی،رو به کاھش گذاشت که دليل آن  1392و  1391 ھایاما، عوايد داخلی در سالافزايش يافت.  1390سال 

و ضعف ھا  فرار عوايدو نيز افزايش  ،در ساختار واردات
به وص در گمرکات می باشد. در تطبيق قانون به خص

، 1392و  1391ھای بودجه در سالتلفيق نمودن منظور 
و تالش ھا در سطح نمود توجيه منطقی و را مصارف دولت 

تجديد در نرخ و قيمت گمرکات را افزايش داد، از قبيل 
، افزايش در نرخ تعرفه ھا و معرفی سيستم کمپيوتری اجناس

  مديريت خطرات.  
  

مالی فعلی نشان می دھد که عوايد داخلی الی پيش بينی ھای 
توليد ناخالص درصد  17 به م 2025 ھـ ش يا 1404سال

ماليه « دولت در نظر دارد که  افزايش خواھد يافت. داخلی 
و اين وضع نمايد  2014را در سال  » بر ارزش افزوده

درصد توليد ناخالص داخلی  2 - 1ميتواند که ساالنه به مقدار
افزايش در بقيه درصد عوايد غير مالياتی توليد کند.  4الی  2انتظار می رود که توسعۀ سکتور معادن ساالنه  .ری بزايدبيشت عوايد

 ۀدستيابی به ھدف تعيين شداما اداره ماليات و گمرکات بدست آيد.  بيشتر در موثريتکارايی و از  با بھره بردن عوايد داخلی قرار است
در بخش گذاری و تامين فضای مساعد برای سرمايه  در اصالح سيستم و ادارۀ مالياتی افغانستانرا عايداتی ايجاب تالش ھای بيشتر 

فساد در  جلوگيری از آغاز شد. 1390که در سال  گمرکات است موضوع قابل نگرانی خاص، سير نزولی عوايد. ميکند معادن
. افزايش يابدکه سودجويی غيرمتعارف در اين مرحله انتظار می رود ر دشوارتر خواھد گرديد زيرا کادر مرحلۀ بعد از انتقال گمرکات 

  می توان در نظر گرفت: جھت تقويه نمودن انسجام عوايد در مرحلۀ بعد از انتقال  مالی اصالحاترا برای گزينه ھای ذيل 
 بر ارزش افزوده؛ ه تسريع روند معرفی، تطبيق و نھايتاً توسعۀ سيستم وضع مالي )1(
و  و نظارت، ، افزايش کنترولاتاز طريق توسعۀ سيستم کمپيوتری مديريت خطرعوايد در گمرکات فرار ميزان کاھش دادن  )2(

 در تطبيق قوانين و مقررات؛ واداره گمرکات تقويت توانائی 
 ر چارچوب قانونی و مقرراتی.  در بخش معادن از طريق ايجاد اصالحات دوامدار دگذاری ايجاد فضای مساعد برای سرمايه  )3(

  
  



  1395 – 1390 : چارچوب ميان مدت اقتصاد کالن،3جدول 
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  سکتور مالی
 داخلی، به استثنائی  موارديکه به گونۀ ديگر تذکر داده شدهبه فيصدی تولی ناخالص 

  باشند:
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32.8 

 0.7 1.2 1.8 2.5 3.9 3.1  ( به شمول کمک ھا)جاری النس حساب يب
 7.9 7.9 7.7 7.3 7.7 6.9  (ماه ھای واردات) ارزھای ناخالص خارجی 

        هقرض
 7.5 7.2 7.0 6.6 6.5 6.9  ھای خارجی همجموع قرض

  

فرصتھای که نه تنھا تشديد ميبخشد يک مودل رشد اقتصادی نيازمندی افغانستان را به پروسه انتقال پيامدھای بنابرين، 
تا پروسۀ انکشاف افغانستان را فراھم سازد خارجی ارزھای بلند عوايد مالی و ميزان بوجود بياورد بلکه اشتغال زيادی 

  . گردد تمويل

  منابع آيندۀ رشد اقتصادی 

ابتدائی پروسه تحول اقتصادی قرار  ۀھنوز در مرحلختار فعلی اقتصادی، افغانستان و ساسطح پائين توسعه با توجه به 
منابع طبيعی آن دارد. وفور آينده کشور وابستگی قوی به ظرفيت زراعتی و رشد اقتصادی روی اين ملحوظ، مودل  دارد.

و ظرفيت) انکشاف نيافته مقدار توليد توليدی ھم چنان (از نظر صنايع خيلی پائين بوده و سکتور  در افغانستانسطح تعليم 
ھمانند ساير کشورھای با وفور منابع طبيعی در افغانستان تغيير ساختاری  جھش بهنميتوان توقع کرد که از اينرو  ؛است

به و ی ايشان متنوع گرديده اقتصادساختار که  پنداشته ميشودچنين سير معمولی تغيير ساختاری که دست دھد، در حالي
توليد کاال سطح پائين افزون بر آن،  .گردندمی متحول  –صنايع و خدمات  سکتورھای گستردۀ دارای –توليدی اقتصادھای 
سکتور رقابتی از مبدل شدن صنايع توليدی به يک ی تتجار نھايت گزاف و ھزينه )توليدعوامل به عنوان (ھای اوليه 

صنايع استخراجی می زراعت و در سکتور ھای مولديت توليد و رشد . در حال حاضر، بيشترين ظرفيت جلوگيری ميکنند
، انکشاف ساير سکتور ھا از مورد نياز توسعه يابندھای م با زيربناأکه سکتور زراعت و صنايع استخراجی توزمانيباشد. 
ات توليدات صنعتی ، و امکانقبل از استخراج و بعد از استخراجفعاليتھای خدماتی ، فعاليتھای ساختمانیق تقاضا برای طري

  . صورت ميگيرد

 عوايد مالی و درآمد ھای صادراتی فراھم می سازد. ،رشد اقتصادی را برای یصنايع استخراجی فرصت ھای خوب
ليتيم ن ی ھمچومعادن تاو گاز گرفته نفت معادن مس، ذغال، آھن، طال،  که ازگوناگون است معادن  وفرتافغانستان دارای 



. معدن ، و از ذخاير که دقيقاً مطالعه گرديده اند گرفته تا آنعده ذخاير که مبنی بر تخمين و گمان ميباشندو ساير مواد معدنی
(پروسه داوطلبی ستخراج خواھند گرديد به مقياس بزرگ اکه ميباشند  یمعادناولين دو عينک و معدن آھن حاجی گک  مس

 2و حد اقل را ديگر و بالقوۀ غنی معادن  11قبالً اجرا شده است). عالوه بر آن، سروی ھای جيولوژيکی و مزايده آنھا 
ً متوسط عبارتند از:  حوزه ھای نفتیکه اين اند را شناسائی نموده حوزه نفتی  دريای آمو که توليد آن در سال حوزۀ نسبتا

. اگر از تمام اين و مزايده قرار دارد طلبیداوتحت تاجک که در حال حاضر  –افغان حوزۀ ميالدی آغاز شد؛ و  2012
) نشان می دھد 12و شکل  3(شکل  تحليل ھا روی سناريوھای مختلففرصت ھا برای انکشاف معادن بھره برده شود، 

م افزايش خواھد يافت، در  2025ھـ ش يا  1404درصد ساالنه الی  5.9بطور اوسط به  در آنصورت رشد اقتصادیکه 
شوند (سناريوی در جريان اند مد نظر گرفته ھرسه تنھا پروژه ھای عينک، حاجی گک و آمو دريا که فعالً  اگرحاليکه 

   .خواھد رسيددرصد  4.9 ) رشد اقتصادی بهBASEاساس يا 

بخصوص در بخش ھای غير  –برای فقرزدايی و اشتغال زايی داشته و  رشد اقتصادیبرای  یزراعت ظرفيت خوب
و از جمله داشته طوالنی سابقۀ توليدات باغداری و مالداری  ۀافغانستان در عرص .مناسب می باشدنھايت  –کشاورزی 

از ميان رفتِن آسيب و  ثباع سی سال جنگاما  .صادر کنندگان مھم ميوه خشک و تازه، سبزيجات، و خسته جات می باشد
 زراعتی کشورمولديت و بھره وری سکتور زراعت در افغانستان گرديده است. در حال حاضر، ھا برای سرمايه گذاری 

ه قابل مالحظيک قسمت د که ندر سطح خانوار نشان می دھموجود ارقام آمار و . ميرسد فيصد ميزان قبل از جنگ 50 به
 63د. تنھا نکشت قرار می گيربھره گيری و مورد کمتر  خاکھای زراعتی بنابر کمبود آب و کيفيت پائين  زمين ای

ضد گياه ادويه ھای حشره کش و ادويه ھای کيمياوی استفاده می کنند، قشر بسيار اندک آنان از  ھایدرصد دھاقين از کود
طالب معلومات يا مشوره برنامه ريزی کشاورزی ورد نباتات يا در م انتعداد محدود آنتنھا ھای ھرزه استفاده می کنند، و 

 وسيعی را برای باال بردن مولديت و بھره وری زراعتی، چالش ھا فرصت ھای اين مثبت،  گاهديديک از  3می شوند.
شيوه ھای جديد توليدی و نوين سيستم ھای آبياری، تکنولوژی ھای برای احيای از طريق سرمايه گذاری طور مثال 

  می سازد. فراھم  ،از محصول گيریبعد پروسس 

 5.8تا رشد اقتصادی را ساالنه در سکتور زراعت ممکن بلند بردن مولديت نشان می دھد که تحليل سناريو ھای مختلف 
 درصد که در سناريوی اساسی بدست 4.8م افزايش دھد (در مقايسه با  2025ھـ ش يا  1404بطور اوسط الی  درصد

و زراعت  سکتور معادن ظرفيتميباشد تا بھبود وضعيت امنيتی مشروط بر که  ،محيط سرمايه گذاریبھبود در  می آيد).
. ھرچند افغانستان نيازمند رشد خواھد داد افزايشساالنه فيصد  6.7را به طور اوسط الی رشد اقتصادی ، بلند برده شود

مشکل است ، نائل گردد مناسبیطی ميعاد زمانی ورھای جنوب آسيا به سطح درآمد کشبيشتر است تا بتواند اقتصادی 
ساير موانع فرا بيشتر از . در حال حاضر، خشونت و جنگ سناريوھای بھتری را برای رشد اقتصادی بيشتر تصور کرد

ھای آينده مين صلح، ثبات و آشتی دوامدار در سال أ. از اين جھت، تمھمتر و مطرحتر پنداشته ميشود راه سرمايه گذاری
  عامل کليدی و عمده برای رشد و رفاه مشترک به شمار می رود.
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   : شرح سناريوھای مختلف4جدول 

اساس 
)BASE( 

ميالدی، بھبود تدريجی  2016فيصد تا سال  50الی  خارجی پيشرفت ھای متوقعه به شمول کاھش مساعدت ھای
 به ميزان رشد اوسط سالھای گذشته زراعترشد ، و سکتور معادنوضعيت امنيتی، توسعه نسبی 

 با رشد بيشتر در سکتور زراعت اما )BASEمانند "اساس" ( زراعت +

 سکتور معادن با رشد بيشتر در اما ) BASEمانند "اساس" ( دن +امع

زراعت و 
 دن +امع

اما رشد زراعتی ھمانند سناريوی "زراعت +" و رشد سکتور معادن ھمانند سناريوی "معادن ) BASEمانند "اساس" (
 "+ 

  بانک جھانی منبع:

  

  )ميالدی 2025 – 2011(رشد اوسط ساالنه در سالھایسناريو ھای مختلف انکشافی اقتصادی در : رشد 10شکل 

  

  

  

  

  

  

  

  

رشد و روند پويايی  سناريو بسيار دلگرم کننده نمی باشد.بھترين دورنما برای اشتغال زايی حتی در جود آن، وبا 
دن ايجاب سرمايه ھنگفت را می ا. ولی استخراج معاقتصادی در آينده به نفع سرمايه گذاری در سکتور معادن خواھد بود

ھزار  30ھزار الی  10در سکتور معادن اندک خواھند بود: احتماالً حدود  ھای کاریو از سوی ديگر فرصت  ،کند
 ۀبا توجه به چالش بزرگ بی کاری در افغانستان، اين به مثاب .) بميان خواھد آمد2020( 1399فرصت کاری الی سال 

واقع شود؛  سودمندشور تا بتواند برای کمضاعف گردد بايد معادن . از اين جھت، تاثير سکتور خواھد بود دريا ۀيک قطر
تا بتوان ظرفيت اين  مد نظر گرفته شودتوسعۀ ھمه جانبه  منحيث عامل زمينه ساز برایسکتور معادن بايد  انکشاف

، در بھترين سناريو. با آن ھم، حتی سکتور را برای اشتغال زايی و توسعه اقتصادی به آخرين درجۀ ممکن افزايش داد
، در فراھم سازد فرصت کاریھزار  125الی ھزار  100 حدود می تواند طی ده سال آيندهاستخراج معادن در افغانستان 

. از آن جائی که ھزار تن ميباشند 500ھزار الی  400حاليکه تعداد جوانان که ھمه ساله وارد بازار کار ميگردند بين 
برای کارگران  فرصتھای کاریکمی ازين  برای کارگران با مھارت و نيمه ماھر می باشد، و تنھا يکتعداداکثر اين وظايف 

. توسعه سکتور معادن برای قشر فقير و برای زنان محدود می باشدمفاد و مزايای مستقيم غير ماھر مناسب می باشد، 
ممکن سال  ؛ يعنینيازمند زمان می باشد اقتصادی بھترين سناريو، انکشاف در سکتور ھای مختلفدر عالوه بر آن، حتی 
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. با اين ھمه، باشندمنظم دسترسی نداشته و منبع درآمد مردم افغانستان به ويژه جوانان به وظيفه  تعدادی زيادی طوالنی ھا
  . ميزان بلند عوايد مالی و ارزھای خارجی را به بار آرد بتوان اين چنينافغانستان وجود ندارد تا توسعۀ برای راه بديلی 

در حال حاضرسکتور زراعت  ساير سکتورھای اقتصاديست.ظرفيت ظرفيت ايجاد کار و اشتغال زايی زراعت بيشتر از 
. يک و فعاليتھای باغداری و مالداری توليد ميکند غله جاتبرای توليد » 4کار معادل تمام وقت« واحد  3.4تا  3.2حدود 
با وسعت بخشيدن زمين ھای که  نشان ميدھدروش حسابداری باالی مزرعه، با استفاده از  5،اخير بانک جھانی ای مطالعه

افزايش  ای فرصت ھای کاری را به گونه قابل مالحظهتعداد می توان  زراعتی و بلند بردن مولديت و بھره وری زراعتی 
  : نشان ميدھد که داد. نتايج اين مطالعه 

 90ھزار الی  80ھزار ھکتار ميتواند حدود  100به مقدار  غله جاتدادن ساحات تحت زرع  افزايش 
  ؛ھزار فرصت کاری اضافه تر بوجود آورد

  فيصد فرصت ھای  60الی  33ھکتار زمين قابل زرع برای توليد زراعتی می تواند  1000آبياری
 را ايجاد کند؛ وبيشتر کاری 

 مورد  کارمقدار واند می ت و سبزيکاری تبديل کردن يک ھکتار زمين از کشت گندم به توليدات باغداری
 . بلند ببردسه برابر و حتی چھار برابرتا را برای بعضی از غالت  نياز

بايد تذکر داد که بمنظور ساده سازی، اين محاسبات تعريف تيوری و نظری کار يا وظيفه را مد نظر گرفته اند. در حاليکه 
عوايد خانوارھا گرديده و بعداً وظايف جديدی را ببار می  ر واقعيت امر، ازدياد در توليد و مولديت اوالً باعث بلند رفتند

  آورند، که بعضاً ممکن به حيث مشغوليت ھای تمام وقت محسوب نگردند.

  

  شمشير دو سره  –انکشاف منابع طبيعی 

و صنايع استخراجی بر بنياد يک  توسعه سکتورھای زراعتبا توجه به فضای چالش بر انگيز امنيتی در افغانستان، 
برای دورنمای داليل زيادی وجود دارد که افغانستان  برای افغانستان به شمار می آيد.دل رشد اقتصادی گزينۀ مناسبی وم

صحت، تعليم و تربيه،  ھای وجود دارد ولی دستآورد ھا در عرصه ی. چالش ھای زيادانکشافی خود خوش بين باشد
« دستيابی به دايره تسلسل ، بدون شک زمينه را برای اند آمدهکه با دشواری به دست ايجاد نھادھا زيربناھا، و توسعه 

خشونت و نا معلومی فعلی با توجه به ميزان  امامساعد می سازد. » و توسعه اقتصادی  –رشد اقتصادی  –مولديت 
. از اين بود خواھد سرمايه گذاران زمان گيراطمينان سياسی، به نظر می رسد که تامين مجدد صلح و ثبات و متعاقباً اعاده 

سکتور ھا و  تقويۀبايد واقع بينانه بوده و ھدف آن سياست اقتصادی بمنظور بلند بردن رشد اقتصادی جھت، ھر نوع 
ً بزرگترين ظرفيت بالقوه فعاليت ھای اقتصادی باشد که  برای ارتجاع پذيری در مقابل جنگ و خشونت داشته، و متعاقبا

  . جود بياوردانگيزه را برای مھار جنگ و خشونت بو

خانوار ھا  ستقيم يا غير مستقيم عوايد اکثراھداف فوق را برآورده ميسازد، زيرا بگونۀ م یزراعتتقويه نمودن انکشاف 
ظرفيت  نشان ميدھد، سکتور زراعتزراعتی  ات بزرگ در توليدو طوری که نوسان در افغانستان را افزايش می بخشد.

موفقانه  نتايج چشمگير بين المللی و  مندی امنی و خشونت دارا می باشد. عالق نا کنندۀ رشد را حتی در شرايط محدود
                                                            

روز کاری در يک سال. اين  200برابر ميشود به » وظيفه ای معادل تمام وقت « واحد يا مقياس کار است که يک » کار معادل تمام وقت«  4
  تحليل بمنظور دانستن تاثير پيوستگی سکتور زراعت بر ديگر سکتور ھای اقتصادی و بازار کار صورت گرفته است.
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ظرفيت ارتجاع پذيری سکتور دن آمو دريا، مس عينک، و حاجی گک اداوطلبی ھای اخير برای تفحص و استخراج مع
  . معادن را در مقابل جنگ و خشونت نمايان ميسازد

به ويژه در نيز می دھد که انکشاف منابع طبيعی خطرات احتمالی زيادی را بين المللی نشان اندوخته ھای با وجود آن، 
با انکشاف صنايع استخراجی،  در بر دارد.مھار جنگ و خشونت اجتماعی، و ھمبستگی حکومتداری،  ه ھایعرص

. شواھد عالوه ميکند وضعيت کشوری خود که از قبل آسيب پذير استدر ديگری را تنش زای افغانستان اکنون عامل 
برای  –حتی در شرايط بھتر از افغانستان  –منابع طبيعی وفور که  نشان ميدھد گسترده موجود استبطور که تجربی 

   .باشد زيان آور ميتواند دورنمای توسعه اقتصادی يک کشور

نفرين منابع «  پديدۀ به نامدست می يابند دستآورد ھای اندک انکشافی به که طبيعی منابع  وفوربا  یکشور ھاتجربۀ 
سکتور ھای اقتصادی به  ديگر(الف) کاھش در رقابت پذيری : شدکه معموالً نتيجه موارد ذيل می با گرددياد می » طبيعی 

بيماری « روند بنام اين ( بلند رفتن نرخ مبادله حقيقی که نتيجه واريز شدن عوايد معادن در اقتصاد کشور ميباشددليل 
 در معرض قرار گرفتن به نوسانات بازار کاالی ھای نوسانات در عوايد سکتور معادن از اثر (ب)؛ ياد ميگردد)» ھالندی 
سودجويی غيرمتعارف، و تشنج بر سر توزيع ضعف نھادھا،  دولت؛ ويا (د)مديريت ناسالم منابع توسط  (ج)جھان؛  اوليه در

ميتواند حکومتداری را که منابع طبيعی  ايسته مفکورکه برای افغانستان بسيار مھم است آنچه  منابع و عوايد در کشور.
اختالفات بر حق استفاده از منابع طبيعی افزايش و ، زيست مردم، تھديد محيطمعيشت با به چالش کشيدن تضعيف نموده و 

قرار معادن و منبع تمويل توزيع عوايد اثر احساس محروميت نسبی از ھمچنان،  کشور را دچار کشيدگی و تشنج سازد.
  . نيز احتمال تشنج و جنگ را افزايش ميبخشدبرای گروه ھای جنگجو تن اين عوايد گرف

اين پديده جلوگيری از خطرات احتمالی  بخشد؟برا کاھش  طبيعی منابعنفرين چگونه افغانستان می تواند خطر احتمالی 
مديريت اقتصادی و حکومت داری می باشد. نياز است تا موارد ذيل نمودن تقويت متمرکز جھت نيازمند تالش ھای قوی و 

  مورد توجه قرار گيرند: 

 کمتر محتمل دانسته ميشود  در ميان مدتفعالً » بيماری ھالندی « خطر  :اقتصادی تنوع نمودن تقويت
ارزش بلند رفتن با فشار ھای  مقايسهخارجی در  از اثر کاھش در کمک ھای کاھِش نرخ مبادلهزيرا 
اين امر فرصت خوبی  در نتيجۀ درآمدھای صادراتی و سرمايه گذاری ھا متناسباً بيشتر خواھد بود. پول

توسعه اقتصادی مبتنی بر منابع طبيعی را بحيث عامل زمينه ساز برای تنوع را فراھم می سازد تا 
سانات اقتصادی را نومنابع طبيعی می تواند استخراج و صادرات  در حقيقت،. اقتصادی استفاده کرد

اقتصادی يا متنوع  تنوع لھذارا تحت تاثير قرار دھد. افزايش دھد، و عوايد مالی و درآمدھای صادراتی 
بر نوسانات قيم را  تأثير د به منابع طبيعی را کاھش داده ومی تواند وابستگی زيا سازی ساختار توليدی

) ھمراه با NRRCP(» منابع طبيعی  دھليزھای ملی و ساحوی« برنامه کم سازد. اقتصاد کشور 
روستائی که توسط حکومت طرح شده اند،  معيشت) در مورد زراعت و NPPملی (برنامه اولويت 

  د. نقرار گيرکار و بايد در اولويت فراھم ميسازند متنوع توسعه اقتصادی برای  را خوبی ۀزمين

  شفافيت و تأمين  اجتماعی:حسابدھی شفافيت از طريق ايجاد ميکانيزم ھای به تعھد بخشيدن تقويت
سودجويی غيرمتعارف در عوايد به دست آمده از منابع طبيعی برای کاھش فساد اداری و حسابدھی 

تعھد رسمی خود را به حکومتداری خوب از  با درک اھميت شفافيتدولت بسيار مھم و حياتی می باشد. 
اين تعھد  به نمايش گذاشت.) EITI( »خراجی است صنايع در ابتکار جھانی شفافيت« پيوستن به  طريق 

بتوان قوی تر شده می تواند تا ھرچه بيشتر ميکانيزم ھای پاسخ گوئی اجتماعی نمودن از طريق تقويت 
به  از فعاليت ھای معدن کاری شناسائی شده و ی متأثرد که نيازمندی ھای افغان ھاکراطمينان حاصل 

 . آنھا رسيدگی صورت ميگيرد



  دولت تصميم و پاليسی را اتخاذ نموده است که مبنی  :بندی شفاف و قوی بودجه ای پروسهاستحکام
. از به اجرا گذاشته ميشودبودجه  پروسۀ معمولی از طريق معادن سکتور عوايد به دست آمده ازبرآن 

از و شفافيت پروسه بودجه و نھاد ھای مالی دولتی در راستای استفاده موثر تحکيم اين جھت تداوم 
 بسيار مھم می باشد. که به حساب واحد خزائن واريز ميگردند  یوجوھ

  آمو دريا موادی در نظر  دن حاجی گک وافعاليت برای معھای در جواز  :تشريک محالت در منافع
را در منافع اين معادن تسھيم  از سرمايه گذاری ھای استخراجی متأثر شده محالت اند که گرفته شده
معدن کاری در آينده نيز دارای عين مواد و شرايط باشند. در اين ھای رود که جواز  . توقع میميسازند

که موضوعات  رساندنشر به پاليسی اجتماعی را برای سکتور معادن  ھایاواخر وزارت معادن رھنمود
شناسائی  به آن ھا رسيدگی صورت گيرند ، سرمايه گذاران و جامعه مدنیکليدی که بايد توسط حکومت

ازين و  باشند،قابل مالحظه ممکن در آينده تمويل برخواسته از مواد فوق الذکر نيازمندی ھای ند. می ک
سھيم و شريک سازی محالت در منافع معادن جھت آگاھی دھی سرمايه ارچوب برای ھايجاد چلحاظ 

 يک امر ضروری و الزامی پنداشته می شود. گذاران فعلی و بعدی در سکتور معادن 

 در افغانستانبرای رشد فراگير  نظریچھارچوب 

که فرا راه  یاز مشکالت یکه بسيارنيست شکی جای  چالش ھا فرا راه انکشاف افغانستان نگران کننده و پيچيده ھستند.
طی  ئيکهتالش ھااما . راه حلی را سراغ کردبتوان د تا نجامع و فراگير می باش ید، نيازمند رويکردنافغانستان قرار دار

برای نيل به اھداف مطلوب جھت تامين ثبات، فقر زدائی، و اشتغال زائی نا موفق بوده صورت گرفته اند چند سال گذشته 
تمام  افغانستان بايد تغيير کند تا تالش ھا و فعاليت ھای آينده موثرمشی توسعه اقتصادی خط و اند. از اين جھت رويکرد 

و روی  و گزينشی گردند بايد بيشتر انتخابیاقتصادی که تالش ھا برای انکشاف يست مواقع، اين بدين معن. در اکثر گردند
. سرمايه گذاری ھا و اصالحات گردند متمرکزرشد اقتصادی افغانستان و عوامل فراگير بودن رشد اقتصادی منابع اساسی 

متمرکز بر که  صورت گيرندندی ھدفمدر ھمآھنگی بيشتر با برنامه ھای برای بلند بردن رشد اقتصادی بايست پاليسی 
غير ه اند (يعنی نيروی کار که از رشد اقتصادی طی سالھای گذشته کمتر مستفيد گرديد باشنداز افرادی  ی چھار گروھ

   .)، جوانان بيکار، زنان محروم شده، و افراد فقير آسيب پذيرماھر يا با مھارت کم

فراگير می تواند در راستای اولويت بندی بھتر تالش ھای انکشافی مساعد  استفاده از چھارچوبی برای رشد اقتصادی 
متمرکز را بر موارد ذيل تالش ھای انکشافی که برای رشد فراگير در اين گزارش پيشنھاد ميگردد ارچوب ھچ .گرددواقع 

موانع فرا راه سرمايه گذاری خصوصی و  (الف) بھبود بخشيدن دورنمای رشد اقتصادی با از ميان برداشتن ميسازد:
عمومی رشد اقتصادی با رسيدگی به موانع  (ب)زراعت، استخراج معادن، و خدمات؛  ھایسکتورافزايش مولديت در 

فراگير بودن رشد را برای چھار گروھی که در ی که يشناسائی برنامه ھا (ج)روی دست گرفتن برنامه ھای استراتيژيک؛ 
اين چھارچوب رشد اقتصادی مشروط بر موجوديت يک چھارچوب ثبات اقتصادی و تالش ھای . مين کنندباال ذکر گرديد تأ

  ھمه جانبه جھت بھبود فضای حکومتداری در افغانستان ميباشد.

  

  

  

  

  



  چھارچوب نظری برای رشد اقتصادی فراگير در افغانستان : 11شکل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ارچوب پيشنھادی عبارت اند از:ھخالصه، عناصر مختلف چ به طور

 :نياز جدی و عاجل در رابطه به وضعيت حکومت داری در افغانستان محسوس می  حکومت داری
نه تنھا برای کاھش خشونت و درگيری ھا در کشور ضروری است بلکه خوب باشد. حکومت داری 
منابع طبيعی نيز کامالً الزامی می باشد. از آن جائی که افغانستان  اقتصادی مبنی بر برای موفقيت رشد

برای سال ھای متمادی وابسته به کمک ھای بيرونی باقی خواھد ماند و علی الرغم اين که تمويل 
 2016سال الی را جھت حفظ دستآورد ھای انکشافی کافی مساعدت ھای مالی  بين المللی کنندگان

جريان اين کمک ھا به ھيچ وجه تضمين شده نيست. روی اين ملحوظ، تسريع  ند،ه اميالدی تعھد نمود
بلکه  ،افغانستان است اقتصادی برای انکشاف ای حکومت داری نه تنھا گزينه ۀاصالحات در عرص

. عرض اندام نمود ضروری ميباشد 2000ابقای کشور حد اقل به حيث دولتيکه در آغاز دھۀ  برای
حکومت داری در افغانستان و ھمچنان موانع فرا محرک ھای نياز است تا  یربيشتر و عميق تمطالعات 

ھای از نقطه نظر عملی و نھادميتوان ، آن ھم بااما راه اصالحات در افغانستان بھتر شناخته شوند. 
عرصه ھای عمومی حکومتداری اشاره کرد که با مد نظر گرفتن چالش ھای رشد  5اقتصادی به 

: مديريت مالی عامه، مبارزه با فساد اداری، توجه مبرم و عاجل را جلب ميکننداقتصادی افغانستان 
  حاکميت قانون، اصالحات خدمات ملکی، و حکومت داری محلی.

 از نقطه نظر استراتيژيک و با توجه به تمام خطرات احتمالی،  ثبات اقتصادی و مالی:ارچوب ھچ
 یتواند زمينه الزم را برای ثبات اقتصادتمرکز ھمسان روی انکشاف زراعت و منابع طبيعی می 

عوايد مالی و درآمد ھای برخواسته از صادرات را افزايش می  تورمساعد سازد زيرا ھر دو سک
اما مساعد واقع خواھد شد. حساب خارجی مالی و ثبات پايداری خود در امر  ۀکه اين به نوب ،بخشند

 17مالی می باشد. افزايش عوايد داخلی الی ت سياسمرتبط به در کل در افغانستان  یاقتصادسياست 

 رشد توليد

 پايداری مالی

 کار و اشتغال

فقرکاھش   

ی
صاد

ت اقت
ب ثبا

چھارچو
 

صنايع زراعت
 استخراجی

 خدمات

 زيربنا

 سرمايه بشری

 دسترسی به منابع مالی

 دسترسی به زمين

ماھر غيرنيروی کار   

 جوانان بيکار

 زنان محروم شده

 افراد فقير روستايی

 اھداف
شرايط فراگير بودن عوامل رشد اقتصادی



 –ذکر گرديده است در اين گزارش مالی پيشبينی ھای طوری که در  –توليد ناخالص داخلی درصد 
 عوايد خواھد بود.  نمودن بسيجمتمرکز برای نيازمند تالش ھای 

 :آبياری، توسعه اراضی بھبود سيستم در سکتور زراعت نيازمند توجه بيشتر به بلند بردن رشد  زراعت
روی خدمات تحقيقاتی و آموزشی دولتی ھای و سرمايه گذاری  بشمول زمين ھای آبی و للمی، زراعتی

دسترسی به  بلند بردنرا می توان از طريق رشد اقتصادی گيری و فراکار می باشد. ايجاد فرصت ھای 
رويج فرصت ھا برای اشتراک بازاريابی و تکنولوژی؛ ترويج تنوع غله جات و نيز تخدمات قرضه، 

 افزايش بخشيد. ) value chain» (زنجيره ارزش « ھدفمند زنان از مجرای برنامه ھای 

 در افغانستان، انکشاف و استخراج محدوديتھای سرمايه و دانش فن آوری با توجه به  دن:ااستخراج مع
ھرچند شماری از سرمايه گذاران منابع طبيعی نيازمند سرمايه گذاری ھای ھنگفت بين المللی می باشد. 

وجود دارد که بايد به آن ھا ھنوز ھم  یدر اين زمينه ابراز عالقه نموده اند، ولی يک سلسله موانع
مسلکی و با مھارت، و گران ی کليدی، کمبود کلی کارھازيربنانبود  ، مانندرسيدگی صورت گيرد

، و اصالحات بوجود آينداين تغييرات حتی اگر ولی حقوقی و مقرراتی. چھارچوب در بزرگ ی ھاخال
 دھليز منابع طبيعی«  . تطبيق برنامهظرفيت اشتغال زايی در سکتور معادن احتماالً محدود خواھد بود

منافع بدست آمده از استخراج و را بلند برده اشتغال زائی ظرفيت می تواند  که پالن گرديده است» 
 . شمول بسازدت فراگير و ھمه برای اھالی محالمعادن را 

 :در  یخدماتفعاليتھای برای را توقع می رود که انکشاف سکتور ھای زراعت و معادن تقاضا  خدمات
برات، تجارت پرچون، و مراحل قبل و بعد از استخراج/کشاورزی، بشمول حمل و نقل، تدارکات، مخا

لق و پيچيده در اين برای خدمات بسيار مغ تقاضامحدوديت . با در نظر داشت بلند ببرد خدمات مالی
قاضا در آينده ، توقع ميرود که سکتور خدمات به سطح و نوعيت تانکشافیسکتور ھا در اين مرحله 

در سالھای . گسترش سکتور خدمات انکشاف دھددر خود و توانايی ھای الزم را  ساختهخود را سازگار 
و قابليت  پويائیتقويه نمودن مسئله را به اثبات می رساند. با اين حال، به منظور اين در افغانستان اخير 
ورود و خروج عرصۀ به ويژه در  ،فضای سرمايه گذاریبھبود سکتور خدمات، تالش ھا برای  تحرک

سکتور خدمات توسعه بخشيدن بايد تداوم يابد.  ،تجارت دادن و ھمچنان ھزينه انجامدر بازار شرکتھا 
برای زنان و جوانان به ويژه در مناطق شھری کارآفرينی ان فرصت خوبی را برای برنامه ھای ھمچن

 فراھم می سازد. 

 با موانع  ،به ويژه آب و انرژی ،ھابنازيررابطه به سکتور ھای زراعت و منابع طبيعی در  :بناھازير
دی ھای ھرچه بيشتر به و نيازمن به تقاضاسرانجام مشترک مواجه ھستند. انکشاف در ھر دو سکتور 

ناکارايی تا ميزان  بھتر گردند می افزايد. ھرچند الزم است تا زيربناھای موجود تسھيالت زيربنايی
نيز به و منابع انرژی  یانکشاف منابع جديد آب بھتر صورت گيرد،در کشور پائين آمده و توزيع منابع 

ولی در  فراھم گردد،داخل کشور ميتواند از حل جھت افزايش اين منابع ھای . راه ستھمان پيمانه مھم ا
 . با تقويه نمودن ھمکاری ھای منطقوی باشد ميتواندبھترين گزينه نھايت 

 :خال ھای بزرگ بنابر موجوديت  جھت بلند بردن سرمايۀ انسانی اولويت بندی برنامه ھا سرمايه بشری
. از اين جھت، ماھيت چنين برنامه ھا بايد جامع و ر ميگرددکار دشوارت در افغانستانانکشاف بشری 
کليه ابزارھای سياست اقتصادی را که برای توسعه سرمايه بشری موثر اند دربر داشته گسترده بوده و 

نيازمندی درنظرداشت تقاضا و ) با TVETآموزش ھای مسلکی و تعليمات حرفوی (برنامه ھای . باشد
 زراعت و منابع طبيعی طرح و تدوين ی برای توسعهرويکرد سکتوريک ارچوب ھھای بازار و در چ



انکشاف سرمايه راھبرد بھبود مصئونيت و محافظت اجتماعی بايد جزء الينفک از طرف ديگر، . گردند
 . جامعه کاھش يابندبی بضاعت فقير و بشری باشد تا آسيب پذيری گروه ھای 

 :حقوقی، در رابطه با موضوعات مختلفی چالش ھای با بازار زمين در افغانستان  دسترسی به زمين
مصئونيت تمليک که اين مشکالت دسترسی به زمين را محدود ساخته و است، مواجه نھادی مقرراتی و 

اين عوامل معموالً باعث بروز منازعات طوالنی و دوامدار باالی  و تصدی زمين را تضعيف ميسازند.
دھليز منابع « ايجاد و توسعه لکيت زمين برای ازيع حق متو ۀپروسسرعت بخشيدن زمين می شوند. 

منازعات بھبود سيستم حل و  ،برای متصرفين کوچکدھی طرح برنامه ھای بھتر اجاره » طبيعی، 
ممد واقع  در افغانستان –زراعت و منابع طبيعی  –دو سکتور اين انکشاف مستقيماً به توسعه و زمين 
. با اين حال، تغييرات و تعديالت در قوانين و مقررات زمينداری و ھمچنان ارتقای ظرفيت ميگردند
به که کرد اطمينان حاصل بتوان تا حايز اھميت ميباشند به ھمان پيمانه  اراضی افغانستان ادارهنھادی 

ً برای گروه ھای محروم مانده در جامعه  –مشکالت امور زمين و زمينداری  کافی  رسيدگی –خاصتا
  صورت خواھد گرفت.

 :در سکتور بانکداری و قرضه ھای کوچک در  ھا پس از نخستين پيشرفت دسترسی به منابع مالی
و ھمچنان مالی مقررات و نظارت  هرا در رابطه بنواقص اساسی که  ی بوقوع پيوستافغانستان، بحران

متداوم در امر  بھبودمی گردد که توصيه . انواع خدمات مالی را در افغانستان برمال ساخت محدوديت
 از پيش نھادی بيشتر سکتور بانکداری و قرضه ھای کوچک پيگيری شده و ظرفيت ھای ازنظارت 

 . تقويه گردند

 چه چيز نياز به تغيير دارد؟

به يک کشور خود کفا مبدل ھـ ش 1404يا ميالدی  2025که الی سال  داردمشخص و واضح ديدگاه افغانستان دولت 
ميالدی  2012ر سال که در کنفرانس توکيو د » افغانستان برای دھه تحولراھبردی ديدگاه « سند در فوق ھدف  شود.

امنيتی الی نظامی و ميزان وابستگی به کمک ھای جامعه بين المللی برای سکتور ھای غير « که چنين است  ارائه گرديد
تصريح گرديده که سند در اين  »6.کمتر انکشاف يافته تقليل يابدبا ساير کشور ھای  تا حد قابل مقايسه ميالدی  2025سال 

يک اقتصاد و برخوردار از مساوات، رشد سريع، با ، پويااقتصاد يک « دست يافتن به مستلزم  ھدف و ديدگاهنيل به اين 
در استراتيژی  اين ديدگاه. » است ھنگفت می باشد که نيازمند حکومت داری خوب و سرمايه گذاری ھای بنيادی پايدار

  ) نيز گنجانيده شده است. NPP( ملی ) و در برنامه ھای اولويتANDSانکشاف ملی افغانستان (

رشد به دست يافتن سکتور ھای دارای اولويت را که برای  یتمامدر نياز برای سرمايه گذاری  ملی برنامه ھای اولويت
(حمل و نقل،  بناھاعبارت اند از: استخراج معادن، زراعت، و زير ھا، بر جسته می سازد؛ اين سکتورانداقتصادی مھم 

حکومت داری، در بھبود  ،انکشاف سرمايه بشری ملی و آب). افزون بر اين سکتور ھا، برنامه ھای اولويت ،انرژی
  . تشويق و ترغيب می نمايندمالی عامه، و ثبات کلی در کشور را مديريت اصالحات 

بتواند منابع اقتصادی و تصميم ھای برای مرحله پس از انتقال که راھبرد رشد اقتصادی يک افغانستان تا ھنوز اما 
از  ملی ھردو استراتيژی انکشاف ملی افغانستان و برنامه ھای اولويت طرح نکرده است. پاليسی را اولويت بندی نمايد

که به مراتب بيشتر ميباشند  یئروژه ھازيادی از پ یبسيار جامع بوده و دربر گيرنده شمارموضوعات نقطه نظر پوشش 
                                                            

) آدرس( لينک. افغانستان »ديدگاه استراتيژيک برای دھهء تحول. :حمايت از خود کفائی در افغانستان« ميالدی.  2012دولت افغانستان،  6
  :انترنتی
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در پروژه ھا و پروگرام ھای پيشنھادی نامحدود . تعداد دولت قرار داشته باشند دسترسدر که  خواھند بود از وجوه مالی 
انتخاب نموده و برای بقيه را خود برنامه ھا و پروژه ھای دلخواه تنھا تا  ميدھدفرصت  راتمويل کننده گان اين دو سند 

پول کافی برای تمويل آنان فراھم  –که برای رشد اقتصادی و اشتغال زايی موثر و الزمی ميباشند  –رنامه ھای اساسی ب
روی سرمايه گذاری زياد بی نھايت  ملی . افزون بر آن، استراتيژی انکشاف ملی افغانستان و برنامه ھای اولويتنسازند

ضروری و الزمی ميباشند از  افغانستان اقتصادی و توسعوی رشد نيز برای اھداف اصالحات پاليسی که بوده ولیمتمرکز 
  . حوصلۀ اين دو سند بيرون مانده اند

را تحت  ھاو آن سازد،و منسجم  نموده خواھد داشت تا برنامه ھای انکشافی افغانستان را مجدداً بررسی یدولت جديد فرصت
ً روی رسيدگی به  يک راھبردیچنين توحيد نمايد. يک راھبرد رشد اقتصادی منظم  ھای کوتاه مدت چالش جديد اساسا

مالی و ھمچنان روی برنامه ھای درازمدت اقتصاد خورد بمنظور برطرف نمودن موانع فراراه سرمايه و  کالن اقتصاد
   متمرکز خواھد بود.گذاری، مولديت، بھبود فرصتھای کار، و فراگير ساختن رشد اقتصادی 

برای دولت » سلسله ياداشتھای پاليسی «  .ارائه می نمايد که در اولويت پنداشته ميشوند را یاصالحاتت فھرسجدول ذيل 
جديد افغانستان که تھيه آن فعالً توسط بانک جھانی در جريان است ميتواند پيشنھادات کوتاه مدت و ميان مدت ذيل را بيشتر 

  : مشخص و مشرح سازد

  

 ساحه و ھدف

  

 دارای اولويتو اصالحات اقدامات 

پايداری بھبود و  یحفظ ثبات اقتصاد
 مالی

  بر ارزش  ماليه« ۀ سيستم وضع معرفی، تطبيق و متعاقباً توسعروند تسريع
  )؛VAT( » افزوده

  در گمرکات از طريق گسترش سيستم ميزان فرار عوايد  بخشيدن کاھش
ظرفيت بلند بردن کمپيوتری مديريت خطرات، افزايش کنترول و نظارت، و 

 تطبيقی اداره گمرکات؛
  ايجاد فضای مناسب برای سرمايه گذاری روی استخراج معادن از طريق

 ارچوب تقنينی و مقرراتی؛ھبھبود متداوم چ
 

بلند بردن زراعتی و مولديت رشد 
 توسعۀ زراعتی مشارکت در 

 يت استفاده از آبآبياری و موثر سيستم بھبود  
 اراضی)ساحه و ( افزايش توليدات زراعتی 
  زراعتی یو آموزش یروی خدمات تحقيقاتدولتی افزايش سرمايه گذاری 
  بازاريابی و تکنولوژیخدمات دسترسی به قرضه،  تقويت و بھبود 
 زنجيره ارزش« و رشد  ،ترويج تنوع غله جات ) «value chain( 

 محصوالت زراعتی
  زنجيره ارزش مراحل مختلف درسھيم نمودن زنان 

 

 منابعملی دھليز  «برنامه تطبيق 
و تقويت مشارکت عامه در  »طبيعی 

 انکشاف منابع طبيعی

 دھليز منابع در امتدادبرای سرمايه گذاری  ریگيه فعاليت ھای آماد آغاز 
  ؛طبيعی

  قانون و مقررات معادن؛توشيح اصالح و 
  جی ابتکار شفافيت در صنايع استخرا« ازدياد تالش ھا برای کسب اعتبار از

 «)EITI؛( 
  اجتماعی؛حسابدھی تقويت تعھد به شفافيت از طريق ايجاد ميکانيزم ھای 
 تقويت نھاد ھای نظارتی در چوکات وزارت معادن و پطروليم؛ 
  ؛از فعاليتھای زرگری زنان کوچک وبه مقياس حمايت از استخراج معادن 
  ؛ھدفمندفراھم آوری مساعدت ھای معيشيتی و برنامه ھای حرفوی 



  تشويق توافقات انکشاف محلی ميان سرمايه گذاران معادن و باشنده گان
 محل؛

 
توسعه متداوم حصول اطمينان از 

 خدمات 
  کمپيوتری طور مثال از طريق ؛ ملکيت ھا انتقال و ثبتساده سازی پروسۀ

  .ملکيت ھا ثبتتمامی مراحل واحد برای مرکز و ايجاد پروسه ساختن 
 ھای و شرکتسھامی، شرکتھای  تضامنی، تعديل قوانين شرکت ھای

، تن افشای معلومات و صورتھای مالیالتزامی ساخجھت  المسئوليتمحدود
، با طرفھای قرارداددر معامالت رؤسای شرکتھا مسئوليت پذيری بلند بردن 

جھت استفاده از  انبرای سرمايه گذاردر محاکم فراھم آوری تسھيالت و 
 ؛شان حقوق

  و ھمآھنگبا خارج از کشور، کاھش تعداد اسناد مورد نياز برای تجارت 
به شمول از بين  ،بين المللیروشھای موفق و موثر با  نمودن طرزالعمل ھا 

 ؛یصادراتجداگانه برای محصوالت  ھایبردن جواز
  ؛ھای محاکم تطبيق فيصلهدر و  ھا محاکمه موارد تأخير در شناسائی 

 
ھای کليدی و بنابھبود و گسترش زير

 عمده
  و يا به عنوان بديل، اعمار  ،در بستر دريای کابلآب اعمار بند ھای جديد

  ذخيره آب ("بند آبگير") به عنوان راه حل ميان مدت؛
  به ويژه در مناطق  ،ترميم بند ھای موجود در سراسر افغانستاناحياء و

 جنوبی کشور (که کمبود شديد آب احساس می شود)؛
  نحوۀ اجرايی کارھای عملياتی و حفظ و مراقبت از تعيين تعريف واضح از

 تاسيسات آبياری؛
  ؛»مديريت جامع منابع آبی بر اساس حوزۀ آبی « بکار بردن روش 
  از طريق: ( »طبيعی  مديريت خطرات حوادث« روی دست گرفتنi تقويت (

ساختن ) شريک iiظرفيت جمع آوری و تجزيه و تحليل آمار و ارقام؛ (
بين ميکانيزم و کميته ) ايجاد iiiبا کشور ھای ھمسايه؛ و (معلومات آب و ھوا 

 الوزارتی؛
  داخل مزرعه؛در تقويت مديريت آب 
  برنامه ھای بين المللی مانند نشست ھا و در متداوم سھم گيری و اشتراک »

برای  واسطه ھاو استفاده از ساير برنامه ھا و  » ابتکار آب جنوب آسيا
 ؛سرحدیاری ھای منطقوی در خصوص آب ھای فرا ھمک

 ر بخش انرژی، ادامه کارھای ھمچوند) :i ( بھبود) انتقال و توزيع برق؛ii (
) بھبود ارائه خدمات و مديريت iii؛ و (مقرراتی و تنظيمیارچوب ھتقويت چ

آوردن تحول ساختاری بدينترتيب و  نھاد ھای توليد انرژیحفظ و مراقبت در 
 ؛نھادھادر اين 

  حفظ تعھد قوی به پروژه ھای انرژی منطقوی مانندTAPI  وCASA 
 ؛1000

 
از طريق اعمار  هابتدائي اتدسترسی مساويانه به تعليمبخشيدن تداوم گسترش   انکشاف بشریگسترش و افزايش 

  و استخدام معلمين بيشتر؛جديد مکاتب 
  آموزش  خصوصی در تحصيالت عالی وو ترويج و افزايش مشارکت عامه

 )؛TVETھای مسلکی و تعليمات حرفوی (
 مانند ھدفمند برنامه ھای نمودن تطبيق با تعليم و تربيه  به تقويت حق مساوی

، تعليمی زنانهنھاد ھای تعداد بيشتر اناث، ايجاد ورزيده افزايش تعداد معلمين 
آزمودن يا  ،در مورد گروه ھای منزوی و آمار تقويت جمع آوری معلومات

شاگردان بشکل ميزان شموليت و حفظ برای بلند بردن ی جديد ھاروش 
 ؛تجربوی

  آموزش ھای مسلکی و  و ،کيفيت تعليمات ابتدائيه، ثانوی و عالیباال بردن
 برنامه ھای تعليمیارچوب ملی ھچ«  نمودن تطبيقبا تعليمات حرفوی 

 ؛»



 ) :رشد و بھبود تحصيالت عالی از طريقi تقويت سيستم ھای دولتی (
آموزش  طرح) iiکيفيت تعليمات ابتدائيه و ثانوی؛ (بلند بردن جھت 

و نيازمندی ھای بازار کار؛  مبنی بر ھای مسلکی و تعليمات حرفوی
)iii بگونۀ تخصصی برای انکشاف زراعتی و ) تنظيم اين برنامه ھا

 منابع طبيعی؛
 ت صحت عامه به در وزار ھای کاری و اجرائيوی تقويت سيستم

، بھبود وضعيت شفاخانه ھای صحی خدمات اساسی بھتر ائهمنظور ار
که در وضعيت بسيار بدی قرار دارند، و رسيدگی به يک سلسله ملی 

 د؛نموانع که در برابر ارائه خدمات صحی قرار دار
  تغذيه برای تعليمات دوران کودکی و  منظم برنامهيک روی دست گرفتن

 ؛اطفال
  مطالعه و در نظر گرفتن دقيق گزينه ھای مختلف مصئونيت اجتماعی و

 ؛ز نقطه نظر ھزينه و توانايی مالیااجتماعی برنامه ھای محافظت 
  به منظور مشارکت ھدفمند نشر پاليسی ملی جوانان و تطبيق برنامه ھای

 جوانان در برنامه ھای انکشافی؛
 

و  ،قانون تنظيم امور زمينداری و قانون استمالک زمين تعديالتِ حمايت از   دسترسی به زمينبھبود تقويت و 
  عامه در مورد پاليسی ھا و قوانين مربوط به زمين؛دھی آگاھی 

  يک خارج از محکمه از طريق  سيستم حل منازعات زمين دررسمی ساختن
 شناخته شده؛ای به رسميت  پروسه

 ی آن؛ارتقای ظرفيت اداره اراضی و بھبود ساختار حکومت دار 
  و  ه دولتی، ادار يک از محاکم به  ثبت امالک زمين  و حق پروسه انتقال

زمين ھائيکه در مسير دھليز آنعده روند ثبت اسناد ملکيت سرعت بخشيدن 
 ؛گرفته اندطبيعی قرار  منابع

  ؛تخصيص زمين ھای دولتی طرح و تدوين پاليسی 
 

دسترسی به منابع بھبود تقويت و 
 مالی

  ارتقای بيشتر ظرفيت با بانکداری و  بھترتنفيذ قوانين مالی با تقويت نظارت
  بانک مرکزی افغانستان؛

  ثبات برای تقويت اعتبار و ظرفيت مقرراتی / نظارتی د افغانستان بانک که
 می باشد؛نھايت مھم سکتور مالی 

 ؛ھای مالی تقويت سکتور قرضه ھای کوچک با توجه به ثبات و نوآوری 
  ثبت قرضه تضمينات مالی، ثبت سکتور مالی ( یزيربنايسيستم ھای تقويت

 ، انستيتيوت مالی و بانکداری افغانستان)؛ مالی عامه، سيستم پرداختھای 
 

  طرح و تطبيق پالن عملياتی مبارزه با فساد اداری؛  بھبود حکومت داری
  بخشيدن از طريق بھبود بندی، پروسه بودجهحسابدھی تقويت شفافيت و 

ساختار ھای حقوقی و اساسات و بازبينی  ،تفتيش ھای داخلی و خارجی
 ؛بندی برای بودجهنھادی 

  برنامه جامع اصالح تدارکات؛روی دست گرفتن يک 
  و  ،مالی به واحد ھای خدماتی اوليهمديريت طرح واگذاری مسئوليت ھای

 ھا در سطح واليات؛ خانهبھبود وظايف مديريت مالی وزارت
 افزايش موثريت و تقويت ساختار ھای پاسخگو در نھاد ھای عدلی و قضائی؛ 
  سيستم خدمات ملکی از طريق: (بھبودi تنظيم استخدام و ) ارتقای ظرفيت

جھت مديريت بھتر پروسه ھمآھنگ سازی و انتقال مھارت ھا از  ھاکارمند
مار ) بھبود مديريت آii( به خدمات ملکی اساسی؛ » موازی« خدمات ملکی 

مساعدت  «) تطبيق رھنمود ھای iiiو ارقام برای کارمندان خدمات ملکی؛ (
) انتقال ivبرای ھمآھنگ سازی معاشات؛ و () NTA» (ملی ھای تخنيکی 

اساسی صورت  خدمات ملکیکه در معاشات از سيستم موقت پرداخت 
 ؛ميگيرد



  

 ) :تقويت و مسلکی سازی خدمات ملکی از طريقiتصويب قانون خدمات ( 
) iiiدارای اولويت؛ (کاری کادر ھای مسلکی در ساحات ايجاد ) iiملکی؛ (

در سطح  ھا کارمنداستخدام ) ارتقای ظرفيت ivپروسه استخدام؛ و (بھبود 
 ؛واليات 

  خدمات ملکی از طريق: (حسابدھی کارکنان مسئوليت بلند بردنi تصويب (
اداری که دربر گيرنده حق شھروندان به معلومات  ھای قانون طرز العمل

) تعريف معيارھای خدمات برای خدمات کليدی در iiدولتی می باشد؛ (
خدمات برای  رسيدگی به شکايات سيستم ھای) تقويت iiiھا؛ و ( خانهوزارت
 ؛دولتی

 


