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  سپاسگذاري
 دناقتصاد افغانستان و بازگردان رشد و انکشاف پایدارپالیسی اقتصاد ملی افغانستان نتیجۀ عزم حکومت افغانستان براي 

پیوستن به . اقتصاد جهانی بهره مند گردد جایگاه شایستۀ کشور می باشد تا افغانستان بتواند از امتیازات سیستم متحول
عامل مهمی براي رشد اقتصادي بسیاري از کشورها به شماررفته و  -همراه با آزادي اقتصادي و تجارتی -خانوادة جهانی

از فضاي مناسب  مصمم است علی رغم تمام چالشهاي پیش رو، افغانستان. سبب اشتغال زایی و کاهش فقر می گردد
دي بین المللی بهره مند گردیده و بر تطبیق جدي این پالیسی اقتصادي ملی و تمام اصالحات مربوط به معادالت اقتصا

مقررات اقتصادي که محیط کاري امن را به وجود آورده و باعث موفقیت نهادها در امر تقویت، تولید و بازتولید تولیدات 
  .اقتصادي گردد ، همت گمارد

این پالیسی تنها سند پالیسی اقتصاد . ملی افغانستان را براي سالهاي آینده عرضه می دارم افتخار دارم که پالیسی اقتصادي
است تا با تمامی وزارت ها، اساتید نهادهاي وزارت اقتصاد تالشهاي فراوان کرده . هاي آینده خواهد بودملی براي سال

د و من نبه طور مشترك کارکنمعدنی افغانستان و نماینده گان سکتور خصوصی افغانستان و نماینده گان جامعه  اکادمیک
  .قدردانی و سپاسگذاري نمایم و مهم دریغ کلیۀ جوانب ذیدخل در این امر پیچیدهخواهم از حمایتهاي بیمی

در این بخش میخواهم از جاللتمآب محترم استاد کریم خلیلی، معاون دوم رئیس جمهور و رئیس کمیته اقتصادي کابینه و 
محترم کابینه دولت جمهوري اسالمی افغانستان غرض همکاري و حمایت شان از اولویت هاي اقتصادي این تمام اعضاي 

کابل هر یک محترم پوهنتون ثانیاً از همکاري هاي همه جانبه اساتید محترم پوهنخی اقتصاد . پالیسی ابراز امتنان نمایم
کتور خصوصی، جناب محترم محمدقربان حقجو رئیس عامل ، استاد مسعود و استاد سیحون، همچنان از ساستاد نورالعباد

حافظی و نماینده گان نهادهاي آذرخش زاده رئیس اتحادیه صنعت کاران، محترم  کمین محترماطاقهاي تجارت و صنایع 
  .قدر دانی نمایمموسسه اکبر، انسب، و شبکه زنان افغان بالخصوص جامعه مدنی 

اسبق وزارت اقتصاد، محترم سید عارف نظیف رئیس مسلکی نذیر احمد شهیدي معین همچنان جا دارد تا از مرحوم پوهاند 
عمویم طرح و توحید این وزارت و تمام روساي سکتور این وزارت و به صورت ویژه از تیم ریاست عمومی پالیسی، نظارت و 

، پالیسی یل رحیمی رئیس عمومیداراالنشاي این پالیسی را داشتند هریک محترم محمد اسماعارزیابی این وزارت که نقش 
فرید پوپلزي رئیس پالیسی و ارزیابی، و محمد نبی سروش رئیس نظارت از تطبیق استراتیژي انکشاف ملی افغانستان و تمام 

از هیچ نوع سعی و تالشی در نهایی ساختن سند  واعضاي تیم شان که متشکل از متخصیصین جوان افغانستان میباشند 
  .پاسگذاري نمایمدریغ نه نمودند، س

  بااحترام                          
  
 

  "ارغندیوال"عبدالهادي 
  اقتصادیروز                                     



  
 

  پیشگفتار
افغانستان از موهبت تنوع و منابع غنی و ظرفیتهایی سترگی براي افزایش در آمد هاي عمدة اقتصادي و تجارتی براي کشور 

ی اقتصادي ملی افغانستان در کانون سکتورهاي مولد اقتصادي در جهت تولید و تقویت مولفه هاي پالیس. بر خوردار می باشد

سند پالیسی اقتصادي ملی خطوط . رشد اقتصادي در سطح کشور به منظور تحقق کامل قدرت اقتصادي کشور قرار دارد

همه جانبه اقتصادي   شگوفاییتیژیک رشد و و استراتیژي هایی را ترسیم می کند که افغانستان را وارد عرصۀ استرا ساسیا

کرده  و درعین حال دسترسی شهروندان را به منابع تولیدات و دیگر موتورهاي مولد باثبات اقتصادي مساعد و فراهم می 

  . سازد

 علیرغم کمک هاي گسترده جامعه جهانی و تالش ها براي احیاي مجدد زیربناهاي اقتصادي، حکومت افغانستان در طی ده

تالش براي ایجاد و ارتقاي سازه . سال گذشته با چالشها و موانع جدي بر سر راه انکشاف پایدار اقتصادي مواجه بوده است

از اولویتهاي پالیسی و دولتی هاي رشد اقتصادي مبتنی بر سیستم و مدل مختلط اقتصادي، خصوصی محور و رقابتی 

  .بوداقتصادي ملی افغانستان طی سال هاي آینده خواهد 

پالیسی اقتصاد ملی افغانستان نتیجۀ مجموعه اي از اهداف داراي اولویت می باشد که با مشورت با تمام جوانب ذیدخل 

هدف از پالیسی اقتصاد ملی . فراهم شده و در آن اهداف و پیامدهاي رشد اقتصادي به طور جدي در نظر گرفته شده است

براي رفع نیازمندیهاي  .یجاد یک چارچوب منسجم در پالیسی اقتصادي رفع کندکه این نگرانیها را با اافغانستان آن است 

مربوط به ارتقاي ظرفیتها و توانمندیهاي اقتصادي و گسترش مولفه هاي که قادر به توسعه بیشتر پتانسیل هاي اقتصادي 

کشور و همچنین براي  باشند، از طریق پالیسی اقتصادي ملی و درپیش گرفتن روش توسعه متوازن اقتصادي درسراسر

زدودن و مهار فشارها و موانعی که هم سکتور دولتی و هم سکتور خصوصی با آنها مواجه می باشند، پالیسی اقتصادي ملی 

  .با طرح اهداف اولویت بندي شده به مقابله می پردازد

و نیز بین المللی و همچنان  وزارت اقتصاد، در پرتو تالشهاي خستگی نا پذیر براي جلب اعتماد نهادهاي اقتصادي ملی

جذب سرمایه گذاري خارجی به منظور بلند بردن ظرفیت تولیدي و رشد اقتصادي در افغانستان تالش مجدانه اي را به خرچ 
داده و در آینده نیز به منظور به سررساندن این اهداف از شناسایی و تالش براي رفع موانع و چالش هاي که در حال حاضر 

  . فراراه توسعه و رشد اقتصادي قرار دارند، از هیج گونه سعی و تالش دست بردار نخواهد بود از موانع جدي



  
 

به منظور رفع موانع و چالشهاي ناشی از یک پالیسی اقتصادي جدید و پویا که براي بار اول در کشور تهیه و اجرا میگردد، 

ارائه  "تدابیر پیشنهادي"هاي موثري را تحت عنوان  وزارت اقتصاد در این پالیسی تعریف مجددي از نقش سکتورها و روش
ساحات داراي اولویت و تدابیر پیشنهادي تنها محدود به فراهم ساختن محیطی رشد اقتصادي و اجراي موثر این . کرده است

ضا پالیسی نبوده بلکه براي سکتورها اقتصادي و سکتور خصوصی و تا جایی که ممکن بوده و در مواردي که ضرورت اقت

کند، وضع مقررات و تنظیم امور مواردي خاص می باشد تا اطمینان حاصل شود که موانع زیرساختاري بر طرف شده و 

این امر به وضوح به معنی فاصله گرفتن از روشهاي قدیمی و غیرموثر فعالیت . جهت یابی اقتصاد پویا تسهیل شده است

برعالوه، از آنجایی که مسسوولیت . دالت اقتصادي ملی می باشدهاي اقتصادي و دخالت و مدیریت مدرن در امور و معا

هاي اقتصادي کشور به دنبال تکمیل شدن روند پروسه انتقال سنگینتر میگردند، وزارت اقتصاد پالیسی اقتصادي ملی را با 

به مفهوم دیگر، . ستاین دیدگاه که افغانستان با آمادگی الزم وارد مرحلۀ عملی و مسئوالنه گردد، طرح و تدوین کرده ا

پالیسی اقتصادي ملی افغانستان فاصله گرفتن از تجارب غیرسازندة گذشته است که در آنها به دلیل غیبت یک پالیسی 

اقتصادي مدون و فراگیر، پروسۀ تطبیق و اجراي برنامه هاي اقتصادي با مشکالتی مواجه بوده و منجر به تعارضات و تداخل 

 تا یک  گردیدهتالش  بنا براین، در سند پالیسی اقتصادي ملی افغانستان. است ،یی می شدهوظایف بین ارگانهاي اجرا

و خصوصی و تمام جوانب ذیدخل، به شمول ارگانهاي حمایت  ي عامهشفاف و قابل تطبیق براي وزارت ها، سکتورها راهبرد

می باشد،  علیاي کشورف نقش حکومت و منافع پالیسی اقتصادي ملی افغانستان که مبتنی بر تعری.  کننده درنظر گرفته شود

بنابراین، چارچوب پالیسی . تضمین خواهد کرد که رشد اقتصادي افغانستان همواره به صورت ثابت و مستمر تامین گردد

هرچه بیشتر اقتصادي کشوري می باشد، بر ابتکار  انکشافیابی حکومت افغانستان در راستاي اقتصادي ملی که بیانگر جهت

ساحات عمده که فهرست بندي شده اند تاکید می ورزد و هدف از آن ارائه رهنمود و تنظیم تعامالت و رفتارهاي موثر و در 

  .میباشدمفید اقتصادي افغانستان با نهادهاي اقتصادي در سراسر کشور 
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I. مقدمه  

 کمک به وابسته و انکشاف به رو هاي کشور از یکی که ما کشور براي تاریخ حساس قطعم این در اقتصادي پالیسی طرح
 حال عین در و الزمی و مهم امر یک اتکائی خود و اقتصادي پایدار انکشاف و رشد روند تسریع بمنظور  است، خارجی هاي

  . نیست مشکالت از عاري که میباشد ي پیچیده و مغلق موضوع

 تهیه  کشور اقتصادي موجوده شرایط درنظرداشت با که بوده متفاوت تعابیر داراي اقتصادي پالیسی تصاد،اق علم علماي نظر از
   و ها بدیل ها، برنامه  تشخیص  بشمول بنیادي، و مهم تصامیم اتخاذ روند به اقتصادي پالیسی افغانستان در اما. میگردد ترتیب و

  . میگردد اتالق آنها اجتماعی و تصادياق تاثیرات و نتایج براساس ها اولویت  انتخاب

 سیستم برگیرنده در که بوده کل بصورت اقتصادي هاي عرصه در دولت عملکرد دهنده بازتاب حقیقت در اقتصادي پالیسی
 پالیسی بناً. میباشد ها اولویت دقیق انتخاب طریق از اقتصادي اهداف آوردن بدست غرض بودجه و گذاري پالن هاي

 هاي پالیسی و) پولی مالی، پالیسی( ملی اقتصاد سطح در ها پالیسی از زیادي تعداد برگیرنده در مادر پالیسی منحیث اقتصادي
  . میباشد غیره و زراعت  خدمات، صنایع، تجارت، پالیسی مانند سکتوري

 خصوصی سکتور شبثاتت و گذاریها سرمایه از حمایت ارتباط به بازار اقتصاد نظام از افغانستان اساسی قانون دهم ماده در
 کدام با که است نشده داده توضیح هیچگونه و نگردیده تثبیت افغانستان در بازار اقتصاد مشخص مودل اما آمده، بعمل تذکر
 شرایط از درست تحلیل و تامل دقت، بدون گذشته دهه طی  متاسفانه. گردد تنظیم باید دولت عملکرد بازار اقتصاد مودل
 اتخاذ  واقعبینانه غیر تصامیم بوده، سازگار ما کشور شرایط با اقتصادي مودل کدام اینکه ظرداشتدرن بدون و کشور عینی

 منتج دولتی هاي تصدي سازي خصوصی قبال در IMF المللی بین وجهی صندوق هاي مشوره تطبیق نتیجه در. است گردیده
 هاي تصدي. است گردید دیگر تصدي 52 از بیش نگهداشتن فعال نیمه و فعال غیر و  دولتی تصدي 20 حدود در انحالل به

 گردیده آنها زمین فروش و خرید تجارت به تبدیل سازند فراهم را تولید و کار زمینه و فعال دوباره اینکه عوض به شده منحل
 دمپنگ سیاست مقابل در آن حمایت و خصوصی سکتور انکشاف و رشد براي مناسب حمایوي هاي سیاست عدم. است

 در دولت مداخله عدم دیگر جانب از. است آورده ببار را کشور تولیدي صنایع تضعیف اسباب منطقه و همسایه هاي کشور
 باهمدیگر تبانی در خدمات، و کاال تولید نرخ در رقابت بجاي و گردند ایجاد انحصاري هاي گروه تا گردیده سبب بازار

 مسایل به دهی پاسخ منظور به پالیسی این. میگردند مارکیت در جدید متشبثین دخول مانع و ها قمیت نگهداشتن بلند باعث
شرایط  با بازار که سازگاراقتصاد ایجاب مینماید تا با در نظر داشت شرایط عینی کشور مودل نظام  منظور بدین و  طرح فوق

جایکه در مودل نظام از آن. و حدود مداخالت دولت را واضح سازد دموجود و منافع ملی کشور را تامین نماید مشخص گرد
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منحیث تسهیل کننده، فراهم کننده، تنظیم کننده و پالیسی ساز بوده و سکتور خصوصی نقش تبدیل اقتصاد بازار نقش دولت  
اما نظر به شرایط کنونی کشور تا زمان که کشور به حالت عادي  .میباشد ،کننده تمام فرصت هاي موجود را به سرمایه دارد

در عرصه سرمایه گذاري با در نظر داشت شرایط موجود و منافع ملی کشور ي پالیسی اقتصاداین  یردرشد اقتصادي قرار گ
ذیل  اصالحاتتاکید باالي سرمایه گذاري هاي خصوصی و در بعضی موارد سرمایه گذاري هاي مختلط و دولتی مینماید و 

  :را پیشنهاد مینماید

ازي آنها با در نظرداشت اصالحات جدي در نحوه مدیریت احیاي مجدد تصدي هاي دولتی و توقف آنی خصوصی س .1
 .آنها

از طریق فراهم نمودن ضمانت هاو تسهیالت و حمایت شان از سیاست هاي دامپنگ کشور  تشویق صنایع داخلی کشور  .2
 .هاي همسایه و منطقه با استفاده از وسایل سیاست مالی و پولی کشور

و جلوگیري از انحصار و افزایش نرخ فیم با استفاده از پالیسی رقابت، منع  بازارحصول اطمینان از موجودیت رقابت در  .3
و حاکمیت قانون باالي تمام متبشثین )مخصوصاً در عرصه مواد موردنیاز اولیه(احتکار، توسعه ذخایر استراتیژیک دولتی 

 . کوچک، متوسط، بزرگ، داخلی و خارجی بصورت یکسان و شفاف

روي صنایع ثقیله مانند فابریکات سرمایه گذاري سیاسی و امنیتی اکثراً متشبثین خصوصی بادر نظرداشت وضعیت ثبات  .4
مخصوصاً تولید انرژي از ظرفیت ( و فابریکات تولیدي)مانند ذوب آهن، تصفیه نفت، و غیره(پروسس مواد معدنی 

باالي طرح سرمایه گذاري هاي  نمی نمایند، بناً، در چنین سکتور ها باید ) هاي موجوده آبی، گاز و ذغال سنگ کشور
 . دولتی و مختلط توجه جدي صورت گیرد

 .ید در تشکیل ادارات سکتوري و اقتصادي جهت تسریع پروسه تطبیق پالنهاي اقتصادي و زیربنایییتز .5
 تحلیل مورد را پالیسی این تطبیق اثرات تا گردد ایجاد کشور خبره اهل از اقتصادي استراتیژیک مطالعات کمیته یک .6

 حدود و تعریف را اقتصادي نظام کشور انکشافی مراحل و زمانی مختلف مقاطع در و داده قرار اکادمیک و مسلکی
 .نماید تثبیت جامعه عینی شرایط با مطابقت در را دولت مداخله و حمایت
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II. اقتصادي پالیسی طرح به نیاز  

 اتکاء آن ترین عمده  که داشته قرار مختلف عوامل رتاثی تحت گذشته سال ده طی افغانستان اقتصادي و انکشافی هاي پالیسی
 و اقتصادي  شرایط داشت نظر در بدون بازار اقتصاد نظام به مرکزي اقتصاد نظام از انتقال سریع روند خارجی، هاي کمک به

 به افغانستان  يبودجو اتکاي. میباشد ها، امنی نا تشدید و روند این سازنده مدیریت غرض الزم ظرفیت نبود و کشور اجتماعی
 و ها استراتیژي تاثیر تحت را کشور انکشافی و اقتصادي هاي پالیسی ناخواسته، یا خواسته بصورت خارجی هاي کمک
 کشور تجارب و ها خواسته اساس بر کننده کمک هاي کشور. است داده قرار کننده کمک هاي نهاد و ها کشور هاي پالیسی
 کشور اقتصادي پالیسی  کل در بنابراین. است نموده متاثر را افغانستان هاي استراتیژي و ها پالیسی تطبیق و طرح شان، مربوطه

 یک به  و شده برده پیش پراگندگی حالت یک در کشور اقتصاد و بوده سردرگمی حالت یک دچار بازار اقتصاد نظام تحت
  . است گردیده مبدل منطقه مصرفی کشور

 کشور وانکشاف بازسازي براي سخاوتمندانه بصورت را هنگفتی مبالغ گذشته سال ده طی جهانی جامعه اینکه، الرغم علی
 پایدار انکشاف و رشد تامین به قادر و  نبوده برخوردار چندانی موثریت از مصارف این ولی است، نموده مصرف و تعهد

 داراي هاي پروژه تطبیق و تامنی تامین بمنظور  ها کمک این از بزرگ قسمت چنانچه است؛ نگردیده کشور در  اقتصادي
 هاي پروژه مدیریت از گذار پروسه تحول، دهه و انتقال روند آغاز با. است گرفته قرار استفاده مورد مدت کوتاه تاثیرات

 خارجی هاي کمک از مستقل و خودکفایی بمنظور و بنیادي و اساسی هاي پروژه بسوي مدت کوتاه تاثیرات داراي
 براي را زمینه و باشد سازگار کشور عینی شرایط با که بازار اقتصاد مبناي بر اقتصادي معقول سیپالی یک داشتن و موجودیت

 پایدار انکشاف و رشد عامه، رفاه متضمن که کشور ملی منافع داشت نظر در با خصوصی و مختلط دولتی، گذاري سرمایه
  . میشود پنداشته الزامی گردد، شغل ایجاد و فقر کاهش اقتصادي،

 رهبري و سوق منظور به دولت که داشته بر در را تدابیر و مقررات قوانین، تمام عمومی، چتر منحیث کشور اقتصادي سیپالی
 و مرکز در( کشور مجموعی هاي ظرفیت از مفیدیت بیشترین المقدور حتی حصول جهت اقتصادي هاي سکتور و ملی اقتصاد

 و بهتر ملی موثریت و مفیدیت بردن بلند جهت را اقتصادي مختلف هاي عرصه تمام تولیدي ظرفیت و برده بکار) والیات
  .  نماید فراهم را المللی بین و منطقوي هاي همکاري زمینه و ساخته تر مطمین
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III. اقتصادي پالیسی گاه دید:  

 به منتج و سازگار ما کشور عینی شرایط با که بازار اقتصاد مبناي بر اقتصادي پایدار انکشاف و رشد ما اقتصادي دیدگاه
  . میباشد گردد، مردم رفاهیت سطح ارتقاي و استخدام سطح ارتقاي

IV. اقتصادي پالیسی اهداف  

 اقتصادي، ثباتکامل،  استخدام پایدار،انکشاف  و رشد اساسیاهداف  يرو اقتصادي پالیسیگاه فوق،  یددر نظر داشت د با
 فوقساالنه و پنجساله  به اهداف  یانکشاف يها، پالن ها یسیپال یقکه با طرح و تطب بوده متکی یکاهش فقر و عدالت اجتماع

  :آمد خواهد نایل

  اقتصادي پایدارانکشاف  و رشد .1

 البینی ذاتارتباط  یتموجود کشور و رعا یطامکانات و شرا ظرفیت،با در نظر داشت  یديتول يعوامل و سکتور ها تشخیص
که عمدتاً وابسته  یدهگرد مدت دراز و مدت میان مدت، کوتاه در کشور اقتصادي پایدارانکشاف  وسکتور ها منجر به رشد 

 يمنابع بشر يارتقا ومخابرات ، معادن،  ،مواصالت ي،زراعت، صنعت، انرژ يها سکتور منجمله تولیدي هاي سکتور رشدبه 
 يها گذاري سرمایهب جل زمینهقرار داده و  یتفوق را مورد حما يتا دولت همواره سکتور ها ینمایدم یجاببناً ا. خواهد بود

 يگذار یهرشد سرما یقاز طر ياقتصاد پایدار رشد. یدفراهم نما یو دولت یتشبثات خصوص یقطر ازسکتور ها  ینرا در ا یشترب
سطح  يارتقا ي،اقتصاد يها یربنارشد صادرات، انکشاف ز ي،مختلف اقتصاد يدر سکتور ها یو خصوص یدولت يها

 رشد ها کشور از یاريدر بس . ًیگرددم یسرسطح استخدام م يو ارتقا  یديتول ايیت هتوسعه ظرف یت،و موثر یتمولد
  .میگردد پیمایش) GDP( داخلی ناخالص تولید رشد توسط اقتصادي

 استخدام سطح ارتقاي .2

و  پذیري آسیب یمل يسرو اساس بر.  دیباشنم يرشد و انکشاف اقتصاد یصر اساساعن اقتصادي يها یتکار و فعال ایجاد
 15نفوس تحت سن % 48رشد بلند نفوس همراه با .  است یدهگرد ینتخم% 48 یباًناقص تقر یکاريب یزانم  2008/2007ت خطرا

کار و  یتعمده مارک ياز جمله چالش ها یندهکار  ساالنه در دهه آ یدجد یرويهزار ن 500 یال 400 یشافزا ینسال با تخم
و متخصص  یمسلک يتا کادر ها ینمایدم یجابا بناً. پرداخته شود يجد یاربه آن بصورت بس یدکه با یباشدم استخدام سطح

 يداشته باشد تا باعث ارتقا یشترب يبشر یرويبه ن یازکه ن گرددجلب   يبه سکتور ها و برنامه ها يگذار یهو تمرکز سرما یهترب
 . سطح استخدام گردد
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 در خصوصی و دولتی هاي گذاري سرمایه افزایش و درش. دارد تاثیر فقر کاهش بر یممستق بصورتسطح استخدام  ارتقاي
  .دارد کلیدي نقش کشور استخدام سطح افزایش در صنایع و مالداري و زراعت سکتور

 يو استقرار اقتصاد ثبات .3

. میباشد تاثیرگذارکشور  یدارپا يو انکشاف اقتصاد رشد رويبوده که  ياقتصاد یسیپال مهم اهداف از یکی اقتصادي ثبات
 .  را در بر دارد یاتتاد یالنستوازن ب یگرو از جانب د یمطرف استقرار سطح ق یکاز  ياستقرار اقتصادثبات و 

a.  رشد  يخوب برا ینهزم یشپ یدارحد مناسب بصورت مستمر و پا یکدر  یمسطح ق نگهداشتن :قیم سطح استقرار
 دافغانستان اساسی هاي مکلفیت از افغانستان در تورم نرخ نگهداشتن ثابتنظارت دوامدار و . یگرددم یتلق يگذار یهسرما

را بار آورده باعث  یهتشکل سرما یتمثبت داشته و در نها یرتاث ینرخ تورم بر استقرار ارزش پول داخل ثبات. یباشدبانک م
 . یدهدکشور را کاهش م اسعاري و سطح مصارف شدهواردات  یضسبب تعو یجهدر نت. یگرددم یداخل یداتتول يسطح ارتقا

 ارزش راستقرا( تبادله نرخثبات  ،ثبات نرخ تورم : میگردد پیمایششاخص ها  ینا توسطمتذکره   هايدر عرصه  ها یشرفتپ
 . کشوراسعاري  مصارف سطحدر  کاهشو  داخلی تولیدات سطح در ازدیاد، )خارجی اسعار مقابل داخلی پول

b.  ارایهجهان  يکشور ها یررا با سا افغانستان دياقتصامعامالت  خالصه که است  احصایوي گزارش :یاتتاد بیالنس 
 کم العاده فوق واردات به نسبت ما صادرات میزان که است این دهنده نشان گذشته سال چندین ارقام و ها احصایه. مینماید

 نیاز وضعیت چنین در. بود یمتجارت نخواه بیالنس کسر این تمویل به قادر ما نماید دوام منوال همین به وضعیت اگر که بوده
تشبثات  در يگذار یهواردات و سرما یضتعو ی،داخل یداتتول حمایت صادرات، تشویق پالیسی تطبیق و طرح براي مبرم

 . یگرددکوچک و متوسط احساس م

 ثبات تامین در اساسی نقش صادرات تشویق و مصارف افزایش از جلوگیري پول، ارزش استقرار تولیدات، سطح ازدیاد
و  یعبه منظور توسعه و انکشاف صنا تعرفوي و حمایوي هاي پالیسی از معقول استفاده رابطه دراین. ارندد کشور اقتصادي

 زیربط ادارات توسط انکشافی و اقتصادي مالی، تاثیرات نظرداشتمهم اند که حدود آن ها با در یلوسا یداخل یداتتول
  .گردد تثبیت

 اجتماعی عدالت .4

 ایجاد به دولت"است  یدهگرد یحکشور بصورت همه جانبه تشر یده ششم قانون اساسدر ما یعدالت اجتماع مختلف ابعاد
 تامین دموکراسی، تحقق بشر، حقوق حمایت انسانی، کرامت حفظ اجتماعی، عدالت براساس مترقی و مرفه جامعه یک

ما  ياقتصاد یسیپال این در ".میباشد مکلف کشور مناطق همه در متوازن انکشاف و قبایل و اقوام همه بین برابري ملی، وحدت
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اعم از تمام افغانها  یکه همانا دسترس مینماییمنافذه کشور  ینقوان نظرداشتبا در یعدالت اجتماع اقتصادي بعد به توجه بیشتر
بصورت  کشور در فقر سطح تحلیل. میباشد عاید عادالنه غیر توزیع معضلهکاهش فقر و رفع  ی،به خدمات اساسزنان و مردان 

 یرسوم نفوس کشور ز یک یباًاست که تقر ینا ینارقام موجوده مب اما ،خانوار مشکل بوده یمل يبلند سرو ینهنه بخاطر هزساال
که سطح فقر  یدهدهمچنان نشان م ارقام. یستندبرخوردار ن ییغذا یتنصف نفوس از مصون یباًدارند و تقر یخط فقر زنده گ

 سطح اما بوده% 8 ساالنه تقریباً ما اقتصادي رشد اوسط بصورت گذشته دهه طی یکهوجود با. یباشداز شهر ها م یشتردر دهات ب
رشد  ینا ازطبقه محدود کشور   یک تنهادر عمل  کهاست  معنا بدین این. کاهش ننموده است اقتصادي رشد مقیاس به فقر

  .میگردند مستفید ياقتصاد

. باشد داشتهمی وجود آنها حصول در تضاد و یافتهطلوب تحقق نه است که تمام اهداف فوق همزمان بدرجه م يآور یاد قابل  
 ینموضوع در تام ینرا در نظر گرفت که ا یتو معقول یتاصل موثر یداهداف با تثبیت یبجهت در مصالحه و ترک یناز ا

 ورشد  ینتام یقاز طربراي زنان و مردان سطح استخدام  يارتقا. مردم موثر است یسطح زنده گ ارتقايجامعه و  یترفاه
 نقش اجتماعی عدالت تامین و فقر زدودن منظور به که است اولویت داراي و مهم اهداف از ما کشور در پایدارانکشاف 

  .دارد اساسی
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V.  افغانستان ملی اقتصادي پالیسی اولویت داراي هاي سکتور  

مواصالت و  یع،صنا ي،انرژ یاري،آب زراعت و يارتباط به انکشاف سکتور ها در این پالیسیاهداف   به دستیابی بمنظور
مخصوصاً  یاز انکشاف سکتور خصوص یتو حما تقویت بمنظور عملی هاي وطرح ي،مخابرات، معادن، انکشاف منابع بشر

 عملی اقدامات و صنایع براي خام مواد تولید صادرات، افزایش از جانبه همه حمایت متوسط، و کوچک ثاتتوجه به تشب
انکشاف  یژياسترات همچنان. گردد اتخاذ مشخص تدابیر و اقدامات باید رسمی، غیر خصوصی تورسک يساز یرسم بمنظور

قرار  یالملل ینجامعه ب ییدمورد تا یوو در کنفرانس توک  یدهگرد یبکه قبالً ترت ولویتا يدارا یبرنامه مل 22افغانستان و  یمل
داراي اولویت پالیسی اقتصادي ملی کشور در ذیل سکتور هاي . ینماینداهداف فوق کمک م حصول يراستا درگرفته 

 :توضیح میگردند

 زراعت و انکشاف دهات سکتور .1

که  میدهند نشان احصایويارقام . یدهدم تشکیل زراعت آنرا اقتصادي رشد اساس کهبوده  یکشور زراعت یک افغانستان
 در باید زراعت سکتور بناً.  یباشندم زراعتی يها یتمصروف فعال بنحوينفوس کشور مخصوصاً در دهات % 70 حدوداً

 ییغذا یتمصون یشفقر و افزا کاهش موجب تنها هن آن، در يگذار یهسرما که یردقرار گ يگذار یهسرما يها اولویت
 خواهد نیزو جهان  منطقه همسایه، هاي کشور ياقتصاد و یاسیس يآزاد ساختن کشور از فشار ها باعث بلکه گردیده،

 ایجاب مامول این به رسیدن غرض بناء ،کشور دارد  یمنابع آب یریتارتباط با مد یماًزراعت مستق سکتور انکشاف. یدگرد
 در چون گیرد، صورت یدهگرد یلشان تکم یکه قبالً مطالعات مقدمات یآب يدر احداث بند ها يجد اقدامات تا مینماید

  . است فتهگر صورتسکتور کمتر توجه  این بهگذشته  يها و برنامه ها یژياسترات

است که با  ییو غذا یبخش مهم واردات ما مواد ارتزاق یکداشته و هم  يو مالدار یزراعت یهما بن صادراتی امتعه اعظم بخش
مثبت  یراتواردات تاث یضصادرات و تعو یادازد یقنموده بلکه از طر یشانکشاف سکتور زراعت، نه تنها سطح استخدام افزا

 عالوه. دارد یاست نقش اساس یشترکشور ب یاتانکشاف زراعت در زدودن فقر که در وال. اردیگذتجارت بجا م یالنسب يباال
  . دارد یاتیح یتاهم يکه به نوبه خود در انکشاف و رشد اقتصاد ینمایدرا فراهم م یعزراعت مواد خام صنا براین

 اساس بر سازي بودجه و ذاريپالنگ براي الزم منابع و ها صالحیت تفویض طریق از محلی اقتصادي انکشاف و رشد
 کشور هاي روستا در اشتغال سطح افزایش و فقر کاهش در روستایی جوانان و زنان اقتصادي رشد و محلی هاي نیازمندي

سکتور انکشاف دهات زمینه توانمند شدن اقتصادي مردم را با تامین رفاه مناطق روستایی از طریق، .  دارد ارزنده نقش
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صاد دهات، حکومتداري خوب محلی، تقویت ادارات ، انکشاف سرمایه بشري و هماهنگ نمودن مراجع اقت و انکشاف زیربنا
  . نمایدمیکه در انکشاف دهات سهیم اند، فراهم 

  از اند عبارتو انکشاف دهات  زراعت سکتوردر  اولویت دارايتدابیر 

 . ت بهتر منابع آبی کشوراز طریق مدیری زرع تحت و زراعتی اراضی به بایر و بکر هاي زمین تبدیل -1
 . زراعتی سیستم کردن میکانیزه غرض ابتکارات -2
 .یانکشاف زراعت يبانک ها یجادو ا دهاقین براي ها قرضه نمودن فراهم و زراعتی هاي کوپراتیف از حمایت -3
 .يو مالدار  زراعتی آفات علیه جدي و مبارزه مالداري و زراعتی محصوالت یجیترو و تحقیقاتی مراکز انکشاف و ایجاد -4
 . زراعت سکتور در خصوصی سکتور  يگزار سرمایه زمینه نمودن فراهم -5

ستندرد سازي، ارزیابی مطابقت و (ارزش افزایی به محصوالت زراعتی از طریق انکشاف زیربناي ملی کیفیت  -6
 و نتیجتاً بهبود ظرفیت رقابتی در مارکیت هاي داخلی و خارجی) اعتباردهی

 .استراتیژیک ذخایر و زراعتی تولیدات خایرذ و ها خانه سرد  ایجاد -7
 ها کوچی و مالداري از حمایت و تقویه منظور به ها علفچر حفظ -8

 .حفظ، احیا و توسعه جنگالت بمنظور حفظ حیات وحش و محیط زیست -9
 .زراعتی مشابهبر واردات محصوالت  یتمحدود وضع -10
 . ع فقر و آسیب پذیري مواجه میباشندتامین رفاه اجتماعی، اقتصادي و سیاسی مردم دهات که به انوا  -11

فراهم نمودن دسترسی مردم دهات به خدمات اساسی، بلند بردن سطح استخدام در دهات با توجه به انکشاف  -12
  .  زیربنایی، اقتصادي و حکومتداري خوب محلی 

  یگردندم  یماشپ یآت هاي شاخصفوق توسط  یتاولو يساحات دارا در ها پیشرفت

 یگیرند،و قابل زرع قرار م یاريتحت آب یداًکه جد نیساالنه هکتار زم  
 ي،و مالدار یزراعت تولیداتحجم  یصديف  
 در  یسهم محصوالت زراعت یصديف یشافزاGDP،  
 مالداري و زراعتی محصوالتحجم صادرات  افزایش . 

 فیصد فقر در دهات 

  در دهات کشوراعم از مردان و زنان افزایش فیصدي اشتغال مردم 
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 یعصنا سکتور .2

 گرفته قرار ي ویژه تاکید مورد پالیسی این در که اقتصادي هاي فعالیت یجهنت در یزراعت محصوالت اضافی ارزش ایجاد
مانند  یخصوص تشبثات یتحما یقاز طر زراعتی محصوالت اضافیارزش  ایجاد. میباشدبرخودار  خاصی اهمیت ازاست، 

اشتغال گسترده و  سبب معیاري يبا استندرد ها يو بسته بند جات ومیوه لبنی غذایی، مواد پروسس نساجی، فابریکات یجادا
در  یسکتور خصوص يگذار یهو جلب سرما صنعتیسکتور  یتبناً، تقو. یگرددم یمحصوالت زراعت یعاتاز ضا یريگ جلو
عمل  یتادل آن به جددر رابطه به تع یدو با نبودهتجارت قابل قبول  یالنسب یفعل یتوضع. گیردقرار  اولویتسکتور در  این

 و حمایوي سیاست. میشود داده میگردد، فراهم کشور داخل در آن خام مواد که صنایع رشتهآن  يبرا یده اولویت. گردد
 . گردد یریتمدباید  ینگدمپ یاستاز س یريو جلوگ یداخل صنایع یقبمنظور تشو تعرفوي

  صنایع سکتور در اولویت داراي تدابیر

 ). SME( کوچک و متوسط تشبثات و بزرگ هاي گزاري سرمایه از حمایت و صنایع پالیسی تهیه -1

 . نسبی مزیت نظرداشت در با يو مالدار زراعت با مرتبط صنایع و صنایع در ها گذاري سرمایه از حمایت -2

 . واردات تعویض پالیسی یقتطب و طرح -3

 . انکشافیبزرگ  هاي ژهپرو يها رو گزاري سرمایه بمنظور مدت دراز هاي قرضه براي میکانیزم ایجاد -4

 ). صنعتی هاي پارك( صنعتی هاي زیربنا ایجاد -5

 .مارکیت نیاز داشت نظر در با انسانی منابع ظرفیت بردن بلند -6
  .کشور دستی صنایع از حمایت -7

  میگردند پیمایش آتی هاي شاخصتوسط  فوق یتاولو يدر ساحات دارا ها پیشرفت

 ال، راجستر شده فعال در طول س يها یتعداد کمپن 

 ی،و خارج یداخل يگذار یهسرما یکبا تفک یسکتور خصوص ريگذا یهسرما یزانم   

 سال،  یاستخدام ط سطح میزان 

 ی،و دست یکاتیفابر یعصنا یکبه تفک یعسطح محصول نا خالص صنا میزان  
 واردات و صادرات حجم یزانم. 
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 انرژي سکتور .3

 یجابمحسوب شده و ا یدر انکشاف سکتور خصوصمختلف مخصوصاً  يسکتور ها يبرا یدتول یمحرك اصل انرژي
 ياست که تمرکز رو ینجا ا یندر ا ینکته اساس. داده شود  ارجحیت يانرژ سکتور به یديتول یعرشد صنا بمنظور تا ینمایدم

 اول. است پذیر آسیب همیشه دلیل سه بنابر وارداتی برق زیرا گیرد، صورت کشور داخلی يانرژ مولداز منابع  يانرژ یدتول
 نمودن مختل یا قطع احتمال همسایه، هاي کشور با روابط در مشکل ایجاد و منطقوي هاي سیاست تغیر صورت در: سیاسی
 يانرژ یرويبه ن شان داخلی یازمندين یشسبب افزا یههمسا يانکشاف بودن کشور ها به رو: دوم. است ممکن آن هرزمان

. باشند نداشته را ما به فروش غرض انرژي اضافی تولید دیگر سال چند از بعد که میرود آن احتمال شده زیاد طبیعی بصورت
 دهه در. یگرددم یعدر سکتور صنا يگذار یهبمنظور توسعه سرما یخصوص سکتور اطمینان عدم باعثدو عامل فوق :  سوم

 برق تولید تا بوده زمتمرک توریدي برق و حرارتی برق تولید روي بیشتر گرفته صورت سکتور این روي هایکه تالش گذشته
 کشور موجود  آبهاي که است واقعیت این بیانگر موجود ارقام. میباشد زیاد العاده فوق ظرفیت داراي افغانستان که  آبی

 گیرد،سکتور صورت  ینا يرو یقدق يگذار یهاگر سرما. یباشدبرق را دارا م یگاواتم 23000 از تر اضافه تولید ظرفیت
  . خواهد شد یزبه خارج کشور ن يقادر به صدور انرژ یداخل یازمورد ن يانرژ يفوافغانستان بر عالوه تکا

 انکشاف در که را منطقه هاي کشور بین منطقوي هاي همکاري امکاناتتنها  نه يبه تذکر است که توجه به سکتور انرژ الزم
 ینعرصه توسط چند  یندررا مشترك  يگذار یهامکانات سرما  بلکه  بخشیدهتوسعه  دارند، کلیدي نقش ما کشور اقتصادي

 ینب یمیدا يها يو همکار   یاجنوب و شرق آس يبرق مخصوصاً به کشور ها يصدور انرژ  به منجر و فراهم نمودهکشور 
 تلقی یتبا اهم هم ییمنتطقه  یتامن یندر تام بلکه بودهموثر  ياقتصاد یدارکه نه تنها در انکشاف پا یگرددمنطقه م يکشور ها

 . میگردد

که از  یو  از منابع  مال یبو جامع را ترت یقدق یسیپال يسکتور انرژ یشتردر انکشاف هرچه ب یربطکه ادارات ذ ینمایدم ایجاب
  . گردد يگذار یهسرما يرژندر سکتور ا یایدسکتور معادن بدست م

  انرژي سکتور در الویت داراي تدابیر 

باتاکید روي سرمایه  غیره و بادي آفتابی، حرارتی، آبی، مختلف بعمنا از برق تولید روي گذاري سرمایه بیشتر تمرکز -1
 .. گذاري باالي مهار نمودن ذخایر آبی کشور بمنطور استفاده زراعتی و تولید برق

 . منطقه و همسایه هاي کشور در صنعتکاران براي انرژي نرخ نظرداشت در با صنایع سکتور براي انرژي نمودن فراهم براي الزم اقدامات - 2
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 سرمایه تمویل براي مختلف هاي بدیل دریافت و سکتور درین مختلط و خصوصی گذاري سرمایه جلب پالیسی -3
 . آبی برق تولید هاي بند روي گذاري

  . يانرژ یدمنطقه در سکتور تول يمشترك با کشور ها يها يگذار سرمایه -4

  دندمیگر پیمایش آتی هاي شاخصتوسط  فوق یتاولو يدر ساحات د ارا ها پیشرفت

 یديو تور  يباد ی،آفتاب ی،حرارت ی،آب(برق  یگاواتم(،  
 تحت پوشش قرار گرفته اند،  که یشیو رها یساحات صنعت یصديف 

 يانرژ یداحداث شده تول  تاسیسات تعداد  
  تعداد بند هاي آبگردان  

 مخابرات و مواصالت سکتور .4

 میباشد، جنوبی آسیاي و میانه شرق مرکزي، آسیاي میان طیارتبا پل منحیث استراتیژیک موقعیت داراي افغانستان ازآنجاییکه
 آنها اضافی ارزش افزایش و زراعتی محصوالت براي ها مارکیت ایجاد و منطقوي اقتصاد ادغام در یاساس و ارزنده نقشبناً 

 مصارف در میانه وشرق میانه آسیاي با جنوبی آسیاي ارتباطی پل تامین درصورت که آنست بیانگر ياقتصاد مطالعات.  دارد
 واردات( تجارت دوران حجم افزایش سبب خود و آمده بعمل کاهش فیصد 15 الی 10 منطقوي واردات و صادرات

 زیرساختار رويباید  تنها نه سکتور دراین.. خواهد برد زیادي نفع بابت این از افغانستان که میگردد منطقه در) وصادرات
 گردد، دقت مینماید وصل همسایه کشورهاي رابه افغانستان که سرکهاي و  آهن خط شبکه احداث مانندسکتور ترانسپورت 

 ,APTA, TAPI, SAFTA مانند گردیده امضا منطقه درسطح که ترانزیتی و تجارتی هاي تفاهمنامه تحقق روي باید بلکه

ECOTA خشکه به محاط کشور کی منحیث و  گرفته عملی جنبه متذکره هاي موافقتنامه تا بگیرد صورت جدي توجه وغیره 
   . دگرد مستفید آنها از افغانستان

 ینهکشور داشته دولت زم یو اجتماع ينقش مهم و ارزنده در انکشاف اقتصاد ینیدر جنب ترانسپورت زم ییهوا ترانسپورت
 يگذار یهجلب سرما یقاز طر  یالملل ینو ب یمل یترا در مطابقت با ترانز ییترانسپورت هوا يها یتبهتر انسجام فعال

کشور به  یکاز  یالملل ینو ب یمل ینمتشبث یرهموطنان و سا میسازدتامساعد  سهامی ومختلط  يشرکت ها یجادبا ا یخصوص
 يها یتو فعال يو بتوانند امور اقتصاد یندنما یمتعز ییترانسپورت هوا یقاز طر یگرقاره به قاره د یکو از  یگرکشور د

  . انجام دهند یشراخو  يتجار
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 متشبثین و دولت بوده برخوردار خاص اهمیت از ها سکتور سایر مانند جامعه اقتصادي انکشاف در مخابرات رسکتو
و امور و  یدارتباط نما یندر وقت کم تام یمخابرات يالقاره با استفاده از تکنالوژ ینب یاددر فاصله ز یتوانندم یخصوص

در چوکات  یسکتور خصوص یعوس يگذار یهتا با جلب سرما نمایدیم یدولت سع. را انجام دهند يو اقتصاد يمعامالت تجار
 ینا يو اقتصاد یاسیس ی،از هرنوع اضرار صح يو استندرد و عار یدجد ین،مطم يها ينافذه با بکار انداختن تکنالوژ ینقوان

  . ستنموده ا یانکشاف خوب یبصورت نسب یراخ يسالها یسکتور مخابرات ط خوشبختانه. سکتور را انکشاف دهد

 مواصالت و مخابراتولویت در سکتور ا داراي تدابیر

 منطقه هاي کشور با را افغانستان و گذشته عییطب منابع هاي دهلیز از اقتصادي نظر از که آهن خطوط و ها سرك احداث .1
 . نماید وصل

 .ها زیربناحفظ و مراقبت  یکانیزمم یقو تطب  طرح .2
 جانبه، دو منطقوي ترانزیتی و تجارتی هاي تفاهمنامه مواد به اتکا با ورتیترانسپ و تجارتی ترانزیتی، موانع عاجل رفع .3

 .المللی بین و یی منطقه
 .یداخل يجهت پرواز ها ییهوا يها یدانو م ICAOبا استندرد  یالملل ینب ییهوا میادین تنظیم و احداث .4
 يکشور ها یندر ب را ینو مسافر هاکاال  که بتوانند حمل و نقل استندرد ومجهز  وسایط با یترانسپورت يها شرکت ایجاد .5

 .دهند انجاممنطقه 
 .کشور بزرگ هاي شهر براي عامه ترانسپورت مجدد احیاي .6
 و میادین هوایی عواید از بنادربهتر نهاد هاي کنترولی و حصول مراکز و مدرنیزه ساختن  .7

  .  انترنتی و مخابراتی خدمات پوشش داراي ساحات فیصدي افزایش .8

   است نظر در آتی هاي شاخصفوق  یتاولو يها در ساحات دارا پیشرفت یمایشپ غرض

 دو  یک،درجه (شده  يمتر سرك بازساز یلوو ک) دو و سوم یک،درجه (شده  یزير یرق/احداث جدیداً سرك متر کیلو
  ،)و سوم

 شده، احداث آهن خط متر کیلو  
 المللی، بین و ملی ییهوا میادین تعداد  
 خدمات، و گذاري سرمایه نوع تفکیک به هوایی هاي شرکت تعداد  
 فعال، وسایط با زمینی ترانسپورت هاي شرکت تعداد  
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 دیجتال، و سیار هاي یلفونخدمات ت ینتعداد مشترک  
 نوري فایبر طریق از انترنتی خدمات پوشش تحت فیصدي. 

 سکتور انکشاف شهري .5

 شهر رشد سریع روند موثر مدیریت. است برخوردار خاصی اهمیت از افغانستان اقتصادي انکشاف روند در شهري انکشاف سکتور
 نیروي ها شهر مراکز. گردد سبب زدایی فقر بشمول را اجتماعی رفاه و نموده تسهیل را اقتصادي رشد میتواند شهري مناطق و نشینی

 سرمایه سرمایه، جمعاوري ریقط از  تولید باالي سطح داراي ها شهر مراکز. میگردند تلقی ها کشور از بسیاري اقتصادي رشد محرك
 سرمایه. مینماید چشمگیري کمک اقتصادي رشد در مصارف جوي صرفه سبب اقتصادي هاي واحد تجمع سبب از و تجارت گذاري،
 غذا، به تقاضا افزایش طریق از ها شهر رشد. میگردد گسترده بصورت شغلی هاي فرصت ایجاد باعث شهري انکشاف سکتور در گذاري

 بالخره. میگردد نیز دهات رشد سبب فصلی غیر ایام در دهاقین براي شغلی هاي فرصت آوري فراهم دهات، تولیدات رايب ها بازار
 تسهیل را مردم وآمد رفت و ومعلومات خدمات اجناس، انتقال و گردند وصل جهان با شهروندان تا مینماید کمک شهري مناطق

  .  مینماید

 بهبود و فقر کاهش براي وسیع هاي ظرفیت از ها شهر اجتماعی، رفاه نظر نقطه از گردد، ریتمدی درست بصورت اگر ها شهر انکشاف
 فرصت صحی، هاي مراقبت و تربیه و تعلیم خوب هاي فرصت متنوع، شغلی هاي فرصت ها شهر. است برخوردار رفاهیت سطح

  . مینماید فراهم را جوانان و زنان رفاه و  اعی،اجتم مثبت تغیر هاي فرصت و فرهنگی روابط برقراري اجتماعی، و سیاسی مشارکت

 میگذارند بجا را اقلیمی زیاد تاثیرات ها شهر. شود زیست محیط تخریب باعث میتواند ها شهر ناشده کنترول و سریع رشد دیگر طرف از
 سبب نگردد مدیریت یقدق بصورت و شده کنترول ها شهر توسعه اگر ترتیب همین به میگردند زیست محیط مشکالت ایجاد باعث و

 کنترول بصورت شهر انکشاف ها تالش و سعی وجود با گذشته دهه طی در متاسفانه،. میگردد جرایم و ها، خشونت ها، امنی نا بروز
 منحیث کابل در که است امر این بیانگر ارقام. است پذیرفته صورت شهري انکشاف جامع پالیسی یک موجودیت عدم در  ناشده

  . دارند قرار پالنی غیر ساحات در اسکان% 69 متباقی و پالنی ساحات در خانه%  31 تقریباً ها شهر بزرگترین از یکی و کشور پایتخت

  راي اولویت در سکتور انکشاف شهريتدابیر دا

 کنترول انکشاف از گیري جلو و شهري انکشاف ملی پالیسی تطبیق و طرح طریق از شهري انکشاف مدیریت ساختن بهتر .1
 )پالنی غیر ساحات( شهري ساحات ناشده

 پالنی غیر ساحات ساکنین براي عامه تسهیالت و بهتر خدمات و مصوون مالکیت به دسترسی نمودن فراهم .2

 کانالیزاسیون، سیستم انرژي، سرك، آشامیدنی، آب مانند، شهري زیربنایی خدمات نمودن فراهم غرض موثر هماهنگی .3
 غیره و شهر ترانسپورت ها، تفریحگاه
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 مسکن براي درازمدت هاي قرضه نمودن فراهم و اسطاعت قابل مسکن تهیه .4

  شهري زیربنایی خدمات عرضه در خصوصی سکتور سهمگیري افزایش غرض ابتکارات .5

 شهري انکشاف موثر مدیریت و پالنگذاري بخاطر ي نهاد ظرفیت تقویت .6
 

  میگردند پیمایش آتی هاي شاخص توسط فوق اولویت اراي د ساحات در ها پیشرفت

 افغانستان والیت 34 براي  شهري هاي پالن ماستر/شهري انکشافی هاي پالن اکمال فیصدي 

 شهري اساسی خدمات به دسترسی افزایش فیصدي 

o دارند شهري اساسی خدمات به دسترسی که پالنی غیر ساحات ساکنین فیصدي 

o دارند شهري اساسی خدمات به دسترسی که پالنی ساحات ساکنین فیصدي  
 مدت دراز قروض و اسطاعت قابل مسکن به مردم دسترسی صديفی 

 شهري انکشاف سکتور زیربنا در خصوصی سکتور گذاري سرمایه افزایش فیصدي   

 معادن سکتور .6

 آینده دهه براي توکیو کنفرانس در شان جدید تعهدات و گذشته دهه در جهانی جامعه مندان سخاوت هاي کمک عالوه بر
معادن کشور در بلند بردن . خواهد نمود یاز منابع داخل عواید افزایش روي جدي تمرکز انستانافغ حکومت، )تحولدهه (

 کشورو شفاف  معادن  موثراستفاده  و استخراج ، سرويجهت،  یناز ا بوده،العاده مهم  فوق منبعکشور  یداخل یدسطح عوا
 ها بررسی به مطابق. است برخوردار خاص همیتا از کشور اجتماعی و اقتصادي هاي الویت روي دقیق گذاري سرمایه غرض

خواهد نمود تدریجی  یشدالر در سال افزا یاردمل 1.5معادن بالغ به  یدعوا ساالنه آمده بعملسکتور  ینکه در ا يها پیشبینی و
 تر زود افغانستان بپوشد عمل جامه متذکره تخمین اگر. رسید خواهد سال در دالر ملیارد 3.8  به  2026 سال الی افزایش این که 

  یثبات مال و تادیات یالنسحاصله از معادن در تعادل ب یدشک عوا بدون. مییابد رهایی خارجی هاي کمک به وابستگی از
 یدچون تول یربناییز يدر پروژه ها یدمعادن با یداست که از عوا ینا یتنکته قابل اهم. خواهد کرد يرا باز یدينقش کل

بعمل  استفاده و پروژه هاي انکشاف ظرفیت تکنالوژیکی و منابع بشري تخنیکی بند و انهار و پورتیترانس هاي زیربناو  يانرژ
  .  یدآ

منافع ملی ایجاب می نماید که حتی المقدور سعی بعمل آید تا تثبیت ذخایر معدنی توسط سکتور دولتی صورت گیرد و بهره 
  . برداري و یا استخراج معادن به سکتور خصوصی محول گردد
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  اولویت در سکتور معادن تدابیر داراي

 تفحص، به رابطه در خصوصی سکتور و دولت هاي مسوولیت حدود آن در که ها مقرره و معادن قانون در نظر تجدید .1
 .گردد مشخص ملی منافع برمبناي معادن برداري بهره و اکتشاف،

 .جدید قانون به مطابق مربوط هاي برپالیسی نظر تجدید .2
 .و نظارت آن اقتصادي بزرگ هاي پروژه باالي آن دقیق گذاري سرمایه و معادن عواید از معقول استفاده .3
بشري تا از یکطرف وابستگی این سکتور تدریجاً از منابع خارجی کاهش  منابع نیروي لحاظ از سکتور این شدن توانمند .4

  . ایش یابدیابد و از جانبی پروسه نظارت دولت از کارکرد هاي سکتور خصوصی درین عرصه افز

  اند ذیل قرار میگردند گیري اندازه فوق اولویت دارايها در ساحات  یشرفتآن پ یعهکه ذر هاي شاخص

 و بصورت  یکیتخن يها گروپ توسطهمه جانبه  یابیمعادن کشور بعد از ارز يقرارداد ها عقد  معادن،ساالنه  عواید
  ،کشور  یمنافع مل بر مبتنیشفاف و 

 سکتور، ینا در ساالنه هاي اريگذ سرمایه جذب میزان  
 سکتور ینشده در ا یجادکار ا یزانم. 

 یو خدمات اجتماع بشري منابع انکشاف .7

و   ی،عموم یماتکار باشد، تعل یتمارک يکه پاسخگو یو مسلک یفن يمدرن و آموزش ها یعال یالتبه تحص دسترسی
 دراز در که میگردد محسوب بشري منابعو موثر سالم  يرشد و ارتقا يها یتاز اولو  یبه خدمات صح یهمچنان دسترس

  . یدخواهد گرد ياقتصاد یدارو انکشاف پا رشد ضامن مدت

انکشاف منابع بشري باید همگام با انکشاف سکتور هاي اقتصادي شامل این پالیسی باشد زیرا بدون موجودیت نیروي 
سیستم . و باظرفیت هیچ گاه بوجود آمده نمیتواند متخصص و مسلکی انکشاف اقتصادي مطلوب نمیباشد و ضمناً اداره سالم

تعلیمی و تحصیلی  و عرضه خدمات صحی با کیفیت، مستلزم تغیر بنیادي در نصاب تعلیمی و تحصیلی، ایجاد زیربنا ها و 
 تجهیز کمی و کیفی، برقراري ارتباطات نزدیک اکادمیک با موسسات تعلیمی و تحصیلی و صحی کشور  و پیروي از پالیسی

  . خود کفایی شدن نهاد هاي عالی تحصیلی و صحی میباشد

وضعیت تغذي به صورت مستقیم باالي رشد ذهنی، جسمی و روانی نفوس کشور اثر گذار بوده و نفوس فعال اقتصادي 
 . افغانستان را میتواند به یک کتله غیر فعال و بی عالقه مبدل سازد
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  دمات اجتماعیالویت در سکتور منابع بشري و خ داراي تدابیر

 .تر کیفیت با عمومی تعلمیات به دسترسی -1

 .کتلوي معافیت و صحی اساسی خدمات به دسترسی -2

تمرینان تغذي مناسب و توجه جدي به مراقبت هاي وقایوي بخصوص تشویق براي استفاده از غذا هاي صحی،  -3
 جلوگیري از تمام انواع سوتغذي

 یالتاعم از موسسات تحص یالملل ینب یاراتو مع یداخل يها یازمندينمطابق با  یعال یالتتحص ينهاد ها کیفیت بهبود -4
 .یو خصوص یدولت. یعال

 . مارکیت به مرتبط حرفوي هاي آموزش -5

 .صحی شده وضع هاي استندرد به مطابق خدمات عرضه چگونگی از مراقبت و صحی خدمات عرضه ارتقاي -6

 . حی مطابق به استندرد هاایجاد زیربنا ها و تجهیز زیربنا هاي تعلیمی، تحصیلی و ص -7

 

   یگردندم یرياندازه گ ذیل هاي شاخصفوق توسط   یتاولو يها در ساحات دارا پیشرفت

 ی،و خصوص یدولت عالی تحصیالت موسسات شاملین تعداد   

 مسلکی، و فنی هاي آموزش موسسات از فارغین و شاملین تعداد  
 یی شفاخانه و  صحی اساسی خدمات پوشش تحت ساحات فیصدي ،  
 فیصدي سوتغذي مزمن 

 عمومی تعلیمات شاملین تعداد. 

   یسکتور خصوص انکشاف .8

 محسوب کشور در خارجی هاي کمک مناسب جایگزین و کشور اقتصادي رشد دررشد  ماشین منحیث یخصوص سکتور
به ) 2012( یوتوک افغانستان خود کفا که در کنفرانس يافغانستان در سند بسو یاسالم يخوشبختانه، حکومت جمهور. میگردد

سکتور .  اعالم نمود یرشد سکتور خصوص يتمام اقدامات الزم برا اتخاذ بر مبنینمود، تعهد خود را  یهارا یجامعه جهان
بهتر  یکانیزمم  یجادبوده، بلکه سبب ا یدعوا یادسطح استخدام و ازد یشافزا ي،مهم رشد اقتصاد  عامل یثنتنها منح یخصوص

و  یديتول يها یتظرف يموجود، ارتقا یعیو طب ياالها،  استفاده بهتر و موثر تر از منابع بشرک یدعرضه خدمات و تول
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خوب  یندهبه آ یدام یجادسبب ا یتاًبا منطقه و جهان، و نها يصلح و ثبات، ادغام افغانستان از نظر اقتصاد ینتام ی،خدمات
  .  یگرددم

بصورت  یخارج يکمک ها 2025سال  یو قرار است که ال یمهست یمتک یخارج يبه کمک ها یداًما شد یکهآنجا از
 بناً. یدنما یشافزا% 21به  یدهدم یلرا تشک GDP% 11دولت که فعالً صرف  داخلی عواید مقابل در و یابدکاهش  یجیتدر

 ومتحک یکهنحو به باشیم، ینامیکد وفعال  یسکتور خصوص ياست که ما دارا یرامکان پذ زمانی سطح بدین عواید افزایش
کننده تمام فرصت  یلنقش تبد یخصوص سکتورو  یدساز عمل نما یکننده و پالس یمکننده، فراهم کننده، تنظ یلتسه یثمنح

  . داشته باشد یهموجود را به سرما يها

 دیجاعبارت از ا یارودبه ارمغان ب یتواندکه م یگرد يها یتمز ،دارد یدعوا یشدر افزا بارزیکه نقش بر عالوه یخصوص سکتور
 کار نیروي نیم تقریباً که عمده ياز چالش ها یکی یکاريب چون. میباشددر کشور  اشتغالاستخدام و  زمینهقابل مالحظه 

در سکتور  یريبر عالوه سهمگ یکه سکتور خصوص یشودبرده م توقع.  یباشدم یبرند،آن رنج م ازبالخصوص زنان  افغانستان
بناً بصورت خالصه متوان . یدموثر عمل نما یزن یرهوغ یهو ترب یمتعل ی،ت صحچون عرضه خدما یدر سکتور اجتماع ي،اقتصاد
  . دارد ياقتصاد یداراستخدام و عرضه خدمات اثر مهم در ثبات و رشد پا ید،سطح عوا یشبا افزا یکه سکتور خصوص گفت

 یتحما ي،گذار یهمشوق سرما ینو قوان یچارچوب حقوق سالم، حکومتداري مقتضی و نیازمند خصوصی سکتور رشد
 فراهم در باید حکومت برعالوه،. میباشدقانون باشد،  یذکه قادر به تنف ییو قضا یعدل يقانون و نهاد ها یتحاکم یاسی،س

 اندها فوق العاده مهم  يگذار یهسرما یقتشو يکه برا) ها و قرضه یربناز ین،زم یه،سرما ي،منابع بشر( یدتول يفکتور ها نمودن
 يمناسب برا ياتخاذ و فضا گذاران سرمایه اطمینان نمودن حاصل غرض را الزم اقدامات باید حکومت. یدنما يتوجه جد نیز

 . نماید فراهمرا  يگذار یهسرما

 ي،انرژ یدتول  ي،زراعت ومالدار يها سکتوردر  یتواندم بلکهصادرات نقش مهم داشته  یادنه تنها در ازد یسکتور خصوص
   .یدنما يگذار یهسرما یالمدت دولت یلطو يقراردادها یقو معادن  از طر ساختمان، ترانسپورت، مواصالت

در مرکز و  یصنعت يپارکها یجادا یزاسیون،،برق ،آب، کانال ینزم مانند یربناییز یساتتاس یتدوکر است که موجذالزم به ت
 یو انکشاف سکتور خصوص یهدر تقو یالتتسه یرو فراهم نمودن سا يبردن فساد ادار یندر کشور، از ب یتامن ین، تامیاتوال

 گذاران یهسرما یژهبو یسکتور خصوص  انگذار یهسرما يبرا را یخوب ینهزم یدبا یارگانها و ادارات دولت. نقش مهم دارند
جات،   یوهم و یمحصوالت زراعت و ییمواد غذا یدپروسس و تول ی،باف یم، گلیباف ینقال يمتوسط و کوچک  که در عرصه ها

  ی،مواد ساختمان یدمرمر ورخام، در تول ينمودن سنگها یقلدر استخراج، قطع و ص یمتی،ق یمهو ن یمتیق يهاپروسس سنگ 
 یقتشو مینمایند، يگذار یهسرما یو مدن یصنعت يها نواعمار ساختما یرهکشم ی،نساج ي،چرمگر یعچوب، صنا یعصنا
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 طرح یولت  به منظور توسعه وانکشاف سکتور خصوصمعقول منجانب  د يوتعرفو یمال یوي،حما یاستو  س  نموده یتوحما
  داده شود ومشترکاً یحالمدت    ترج یلطو ياقتصاد یراتوتاث  یبه موضوعات انکشاف یدبا یسیپال یندر ا. گردد تطبیق و

 یهما، چه سرگردداتخاذ  یمتصم یربطذ ينهاد ها یرسا و یسکتور خصوص یع،تجارت و صنا یه،اقتصاد، مال يتوسط  وزارت ها
برد  ودر کاهش   یبلند م راداده وسطح استخدام  یشرا افزا یداخل یدعرصه نه تنها تول یندر ا یتوسط سکتور خصوص يراگذ

.  میباشدموثر  یزتجارت  ن یالنسدر توازن ب یجتاًواردات و نت یضوعصادرات و ت یقوتشو  یادبلکه در ازد ،فقر  موثر است
دولت  در  یدجهت با یناز ا. یگرددم یزن یدولت یدعوا یشبه  افزا جرلمدت منا یلها در طو عرصه یندرا يگذار یهسرما تاًعالو

کشور ما بدون رشد و انکشاف  يرشد و انکشاف اقتصاد یم،کهمعتقد  باش یداصل با ینچه  به ا ید،نما یشترتوجه ب ینهزم ینا
  .بود نخواهد یسراصالً م یسکتور خصوص

یجاد تسهیالت الزمه جهت توسعه صادرات و دسیابی به مارکیت هاي بهترمنطقوي و جهانی کاهش موانع تخنیکی تجارت و ا
در بهبود ) ستندرد سازي، مترولوژي، صدور تصدیقنامه هاي کیفی و اعتباردهی(از طریق انکشاف زیربناي موثر کیفیت 

 .بیالنس تجارت از اهمیت ویژه برخوردارمیباشد
بوده و مواد خام آن از  ینسب یتمز يکه کشور ما در ان دارا  یدنما يگذار یهسرما اه رشتهدر آن    یدبا یسکتور خصوص

گفت که مداخله مناسب  یدفوق با یحاتبا در نظر داشت توض. داشته باشد رارقابت در کشور ومنطقه  یتو قابل یهداخل ته
 يکشور ها ینگدمپ یاستس لمقاب درآن   یتوحما یدر رشد و انکشاف سکتور خصوص یويحما یاستس یقدولت از طر

  .است یادز یتاهم يدارا یکنون یطدر شرا یههمسا

  در انکشاف  سکتور خصوصی اولویت داراي تدابیر 

 .داخلی تولیدات افزایش و تجارت بیالنس توازان -1

 .رسمی خصوصی سکتور به رسمی غیر خصوصی سکتور انتقال براي ها برنامه و ها پالیسی تطبیق و طرح -2

آهن، (دولت و سکتور خصوصی در ایجاد صنایع ثقیله بالخصوص در استفاده از محصوالت معدنی  همکاري مشترك -3
 )مس، نفت 

 . زراعت سکتور به مرتبط صنایع و دستی صنایع از حمایت و ساده هاي تکنالوژي نمودن فراهم -4

 .انحصار گر يگروه ها یجادانحصار و ا از جلوگیري و مارکیت در رقابت زمینه نمودن فراهم -5

 و حمایت از صنایع نوپا   ذریعه معافیت هاي مالیاتی و گمرکی فراهم نمودن سهولت هاي بیمه  -6
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عرضه خدمات ستندرد سازي منجمله صدور تصدیقنامه هاي کیفی با اعتبار وقابل پذیرش در مارکیت هاي منطقوي و  -7
 .بین المللی

  یگردندم یشیماپ یآت يشاخص ها توسط فوق یتاولو يساحات دارا در ها پیشرفت

 خصوصی، سکتور يگذار یهسرما فیصدي  
 داخلی، عواید افزایش فیصدي بیکاري، سطح فیصدي  
 رسمی، و رسمی غیر خصوصی سکتور تناسب  
 کشور واردات و صادارات فیصدي 

 حکومتداري سکتور .9

 عرضهو  یو اجتماع يانکشاف اقتصاد ینهکننده زم فراهمو  یتی،و امن یاسیس ثباتعمده  عامل یقتخوب در حق حکومتداري
خوب،  يحکومتدار يارزش ها یمانکشاف و تحک يراستا دررا  يموثر اقداماتما  ینسوبد 2002از سال . یباشدبهتر خدمات م

 هم هنوز ها پیشرفت وجود با. ایم نموده اتخاذخوب  يمربوط به بهبود حکومتدار ینها و قوان یسیپال ،نهاد ها  یتو تقو یجادا
غرض  یدولت يبهتر نهاد ها یریتو مد یتبلند بردن ظرف يبرا يجد یازاست که ن یداهو. دارند قرار ما رو پیش در ها چالش

  . کشور وجود دارد یاتعرضه بهتر خدمات هم در سطح مرکز و وال

  در سکتور حکومتداري الویت داراي تدابیر 

 .تدارکاتی و مالی اداري، هاي پروسیجر سازي ساده -1
 .اداري فساد با جدي مبارزه و یتشفاف و حسابدهی تقویت -2
 .محلی حکومتداري پالیسی اساس بر محلی حکومتداري نقش شدن برجسته و تقویت -3
 .انتخاباتی شفافامن و  يفضا تامین از اطمینان حصول -4
  .و سپردن کار به اهل آن بر اساس شایستگی وتخصص ها پروسه بودن طویل از جلوگیري و ساختاري اصالح -5

   اند ذیل قرار میگردند، گیري اندازه سکتور این اولویت داراي ساحات هاي پیشرفت آن هذریع که هاي شاخص

 دولتی، هاي نهاد ظرفیت ارتقاي و سازي ساده داشت نظر در با انکشافی بودجه مصرف افزایش فیصدي  
 رتبه،  یمقامات عال يها ییدارا اشاعه و ثبت 

 مینمایند، وظیفه اجراي نآ مبناي بر و مشخص والیتی هاي نهاد وظایف و نقش  
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 اند، نموده سپري را معاش و رتب سیستم که دولتی ادارات فیصدي  
 1393 انتخابات برگزاري يبرا الزم هاي گی آماده اتخاذ  . 

 المللی بین و منطقوي هاي همکاري .10

 يها يهمکار یجادا يستادر را یا،قلب آس در ارتباطیعنوان پل  به که ینقش مهم یفايبنا بر ا یختار یردر مس افغانستان
 هاي کشور با تاریخ مختلف مقاطع در دلیل همین به و بوده برخوردار اي ویژه اهمیت از همواره داشته یالملل ینو ب يمنطقو

 .ها شده است اختالف و ها ایتالف وارد منطقه فرا و منطقه مختلف

 بهبازهم  ولی داشته، قرار زندگی سطح ارتقاي و پیشرفت پایدار، توسعه مسیر در فزاینده بطور افغانستان اینکه الرغم علی
 تامین در افغانستان بشري و طبیعی منابع توسعه. داشت خواهد نیاز المللی بینو  يجانبه منطقو همه يها يکمک ها و همکار

که  يکشور ها.  دشو می پنداشته مهم امر جنگ سال سی از بعد افغانستان مجدد احیاي و اقتصاد پایدار رشد منطقوي، ثبات
 تقویت جهت شان تعهدات به یدداشته اند با یرمنافع و حضور چشمگ يمتماد يسالها یمختلف ط يدر افغانستان در عرصه ها

 واقعیتهاي و تاریخ اساسی، قانون داشت نظر در با پایدار اقتصاديو انکشاف  رشد بمنظور خویش مدت دراز همکاري و
     .نمایند  عمل افغانستان اجتماعی

 یتمحکم برداشته و عضو يگام ها يمنطقو يها يافغانستان در عرصه همکار یاسالم يدهه گذشته دولت جمهور طی
دو  يموافقتنامه ها یاديبرعالوه آنها تعداد ز. را حاصل نموده است يو فرامنطقو يمنطقو يهمکار يسازمان ها یتاکثر

 جهت يجد یازفوق ن موفقیت تداوم و حفظ براي بناً،. است یدهرسان را به امضا يو فرا منطقو يجانبه و چند جانبه منطقو
 یدهآن د يامضا شده و نظارت جد یژیکاسترات يها یمانموافقتنامه ها و پ یعمل يراهبرد ها یقطرح و تطب يبهتر برا مدیریت

 .یشودم

  اولویت در سکتور همکاري هاي منطقوي و بین المللی داراي تدابیر

 .المللی بین و منطقوي هاي همکاري پالیسی طرح -1
 یا منطقوي جانبه چند یا جانبه دو هاي پروتوکول و ها، پیمان ها، موافقتنامه تطبیق عدم یا و تطبیق چگونگی از بازرسی -2

 .آن گزارش ارایه و منطقوي فرا
 . رددگ يبند یتو اولو یبررس يز نظر اقتصادا يو فرامنطقو يمنطقو يها همکاري ملی منافع داشت نظر در با -3
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 در طبیعی منابع استخراج و  انرژي و ترانسپورتی زیربناهاي مانند الدول بین و منطقوي مدت دراز هاي گذاري سرمایه -4
 باید جهانی جامعه و گان کننده تمویل گرفته، قرار توجه محراق در است، موثر العاده فوق منطقه امنیتی و سیاسی ثبات
 .گردند تشویق آنها تمویل براي

و  نظارت آنها تطبیق از و طرح تطبیق قابل و عملی هاي راهبرد فرامنطقوي و منطقوي هاي موافقتنامه موثر یقتطب غرض -5
  . گیرد صورت  یگیريپ

  میگردند پیمایش آتی هاي شاخصفوق توسط  یتاولو يها در ساحات دارا پیشرفت

 گیرد، قرار اجرا منصه به و طرح منطقوي هاي همکاري پالیسی  
 و ترتیب منطقوي فرا و منطقوي همکاري هاي سازمان و ها موافقتنامه ها، پیمان پیشرفت چگونگی از نهساال گزارشات 

  میگردد، نشر
 و به  یبترت یالملل ینو ب يمنطقو يموافقتنامه ها و پروتوکول ها یژیک،استرات يها یمانپ یقیو تطب یعمل يها طرح

  میگیرند، قرار اجرا منصه
 المللی بین و) همسایگان باخصوصاً ( يدراز مدت منطقو بزرگ و يپروژه ها تعداد 
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VI. اقتصادي پالیسی تطبیق میکانیزم  

به مثابه رهنمود و خطوط اساسی اقتصادي دولت ارائه گردیده که تمام دولت جمهوري اسالمی افغانستان پالیسی اقتصادي 
هیچ پالیسی  .آن ترتیب و تنظیم میگردندسکتوري ادارات مختلف کشور در هماهنگی به ي انکشافی پالنها و پالیسی ها

  . سکتوري نمیتواند در تضاد با این پالیسی باشد

تحقق بهتـر   .با پالیسی اقتصادي نظارت نمایدرا وزارت اقتصاد مکلف است تا چگونگی هماهنگی تمام پالیسی هاي سکتوري 
ادارات  وزارت هـا و   یرسـا  و یکتورخصوصـ ، س یـه اقتصـاد، مال  يوزارت هـا  ینمتقابـل بـ   يم همکـار زمسـتل  ياقتصاد یسیپال

  .میباشد يسکتور

و در  بودهشان ارتباط داشته باشد مکلف  فعالیت ساحهکه به  ياقتصاد یسیوتحقق پال یقدرتطب يسکتور اداراتها و  وزارت
 الزم مساعیکشور  ياقتصاد یسیبهتر پال وتحققشده  پیشبینیحصول اهداف  بمنظورمربوط خود  يها پالیسی یمو تنظ یبترت

 راوزارت اقتصاد  و درنظرداشته را اقتصادي پالیسی شان مربوط هاي وپالن ها پالیسی طرح حینها و ادارات  وزارت. نمایند
  .دهند قرار جریان در

و قرضه  یجامعه جهان يچون جلب کمک ها یو خارج یداخل منابعاز  یازف به فراهم نمودن وجوه مورد نلمک یهمال وزارت
) 2012( یودر کنفرانس توک یجامعه جهان یرنظر به تعهدات اخ. میباشدپروژه ها  یلتمو جهتسهل  یطمدت باشرا یلطو يها

 یدخواهند کرد با یقتطب یشانرا که خارج از بودجه مل يپروژه ها% 80بودجه دولت و  یقمنابع شانرا از طر% 50 یجامعه جهان
استفاده موثر از کمک  پالیسی یک طرح به مبرم یازتعهد ن ینا یقتطب براي .باشد یتاولو يدارا یمل يدر مطابقت به برنامه ها

  . نماید یگیريپ و نظارتتر  دقیقآن بصورت  یقو از تطب یبترت یآنرا در تفاهم با جامعه جهان یهمال ارتها است که وز

 تشویق یسیپال در کشور تجارت بیالنس توازنو  یمکلف است تا غرض رشد سکتور خصوص یعتجارت و صنا وزارت
 بیشترهرچه  یقگذاران و تشو یهسرما ینانجهت فراهم نمودن اطم. یدنظارت نما یقآن بصورت دق یقطرح و از تطب راصادرات 

ساحات  یرمواد خوراکه وسا یعو صنا ی،دست یعصنا ی،مواد ساختمان ی،نساج یعصنا(  یديتول يدر سکتور ها يگذار یهسرما
  . و به منصه اجرا قرار دهد یبمشخص را ترت يح هاطر) است ینسب یتمز يکه دارا

هم از  يمکلف است تا در قسمت ثبات اقتصاد يسکتور اقتصاد يبا وزارت ها ینهاد مستقل در هماهنگ یک یثبانک منح دافغانستان
چون . یرندموثرانه بکار گ که در دسترس دارند،را  ییلو وسا نموده الزم اقدامات تادیات بیالنس تعادل و قیم ثبات ی،افغان ارزشحفظ 

 ،یژنسوپروطرح مشخص دافغانستان بانک باید فوق العاده مهم بوده بناً،  ياقتصاد یاستدر بدست آوردن اهداف س يسکتور بانکدار
  . یدنما يآن نظارت جد یقو از تطب یبرا ترت يانکشاف سکتور بانکدار يبرا یالتنظارت و فراهم نمودن تسه
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 یاستس یآنها در مطابقت به اهداف کل یقیتطب یقمشخص و پالن دق يو نظارت از برنامه ها یقبه طرح ، تطب يسکتور يوزارت ها تمام
  . مکلف اند ياقتصاد

 .  اداراه مرکزي احصاییه در جمعاوري اعداد، ارقام و معلومات صحیح احصاییوي اقتصادي توجه جدي به عمل آورد
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پالیسی اقتصادي، گامی است بسوي رفاه اقتصادي و اجتماعی که نیاز به همکاري نظارت و ارزیابی تطبیق، 
وسیله اي است که از روند نظارت و ارزیابی . نهادهاي بودجوي و شرکاي انکشافی افغانستان داردنزدیک 

بهتر موانع و مشکالت را مهیا ساخته تا در مواقع تطبیق به موقع و موثر پالن ها اطمینان داده و زمینه درك 
این روند در ایجاد اداره سالم، بهبود اجراات سکتور . مناسب تصامیم مناسب اتخاذ و اجراات موثر صورت گیرد

  .عامه، تامین شفافیت و نهادینه ساختن روند تصمیم گیري مبتنی بر شواهد و واقعیت ها ما را تقویت مینماید
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