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پیمودن خطرات و فضای نامعلومی در افغانستان

پیام های کلیدی

1
افغانستان،(م2030سالالی)تحلیلمورددورۀختمتا

بالعوضکمکهایبهوابستگیومنابعمحدودیتباشدیداً
.بودخواهدمواجهخارجی

2
بشریسرمایهرویوزراعتبخشدرگذاریسرمایه
.ددگرکشوراقتصاددرچشمگیررشدباعثمیتواند

4
خواهدباقیمدتییکبرایپذیریآسیبوشکنندگی

راشبثینمتوخانوارهاکهاستنیازهاییپالیسیبهلذا.ماند
.نمایدکمکخطراتمدیریتخصوصدر

(  سال آینده4طی فیصد 3اوسط بطور )بطی باقی خواهد ماند اقتصادی در هرگونه شرایط کند و رشد •
به منظور بهبود سطح زندگی در درازمدت نیاز به منابع جدید رشد اقتصادی میباشد•
سهم کمک ها در افزایشویا )بیشتر درازمدت، نیاز به کمک های به منظور دستیابی به رشد بیشتر در •

.میباشد( بودجه

.داردرشد سریع و بهبود سطح معیشت بیشتر را برای ببار آوردن زراعت ظرفیت •
کاری باالخص برای زنان و نیروی–سرمایه بشری حامی هرگونه راهبرد رشد اقتصادی میباشد •

موجود

اند باعث ، میتو«برنامۀ میثاق شهروندی » یک برنامۀ انتقاالت اجتماعی، بگونۀ مکمل در پهلوی •
گذاری ها  تقسیم خطرات جهت تشویق سرمایههمچنان سهولت . شودتخفیف خطرات برای خانوارها 

.معرفی گردد
وسعه و فعالیتهایی را مورد هدف قرار دهد که برای تنهادی باید آنعده ادارات-تالش های تقویت•

.پنداشته میشونداقتصادی مهم 
.جهت گسترش ائتالف برای اصالحات، نیاز به سازش خواهد بود•

2

3
ادراتصوعوایدجدیدمنابعمستلزمکالناقتصادپایداری

.میباشد
عواید مالی با کاهش کمک ها، اقتصاد افغانستان بایست به منابعی دست یابد که درآمدهای ارزی و•

نمایدبیشتر را خلق 
.میتواند فرصت های مهم را پیشکش نمایدخطرات، معادن با وجود •
.شدبرق آبی ارائه کنندۀ فرصت های دراز مدت بوده اما خطرات و مصارف گزاف را نیز دارا میبا•



بدینسو به طور قابل مالحظه بهبود یافته اند2001نتایج توسعه اقتصادی از سال 

دالر624الی 120از 

درآمد سرانه

$

فیصد تولید ناخالص  10,2فیصد الی 3,3از 
داخلی

عواید دولت

70+

سال60الی 44از 

توقع زندگی

در هر  ) وقایع مرگ 324به 1600از میزان 
(هزار والدت100

مرگ ومیر مادران

=

کرسی های پارلمان 27%تصاحب الی 
توسط زنان

تساوی جنسیتی
ملیون مشترکین 18دسترسی بیشتز از 

تیلفونهای همراه

زیربناها

ملیون8ملیون الی  بیشتر از 0,8از 

شمولیت در مکاتب

سه  سیستم قویتر مدیریت مالی عامه در مقای
با سایر دولت های شکننده و اکثر کشور

های دارای درآمد پایین

مدیریت مالی عامه

3



مرحلهیانجردرخارجیهایکمکبلندمیزاناثردرانکشافیپیشرفتهای•
.آمدمیانبهبازسازی

.شتگذاهاجنبهتمامفرارویراچشمگیریموانعوخطراتانتقال،روند•
میزانعسریکاهشوسیاسی،نامالیمانتقالامنیتی،زوالبهرووضعیت

.نمودمتاثرشدیداًراگذاریسرمایهواقتصادها،کمک

2015سالدردرصد0,8بهو2014سالدردرصد1,3بهاقتصادیرشد•
سالهایجریاندرفیصد9,4متوسطنرخبهمقایسهدرکهنمودکاهش
.میدهدنشانراکاهش2012الی2003

به طور فشار های مالی ناشی از عملکرد ضعیف اقتصادی در جریان انتقال•
مناسب مدیریت گردیدند

ناخالصتولیدفیصد10,2بهرادولتعوایدموکد،اصالحاتِ•
افزایش،2014سالدردرصد8,7مقایسهبه2015سالدرداخلی

.داد

.گردیدندوضعدولتمصارفهایمحدودیت•

حدودتجارتیکسروبودجهمصارفدرصد60حدودخارجیهایکمک•
.مینمودتمویلراداخلیناخالصتولیددرصد40

کندتر گردیدافغانستان در جریان دورۀ انتقال توسعه اقتصادی پیشرفتهای 
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دستاورد های قبلی در حال از بین رفتن هستند

39به 2008فیصد در سال 36میزان فقر از فقر
.افزایش یافت2014فیصد در سال 

25از ( اشتغال ناقص)بیکاری و کم کاری 
2014فیصد در سال 39به 2008فیصد در سال 
.افزایش یافت

2012نفر در سال 6025تلفات ملکی ساالنه از 
.افزایش یافت2014نفر در سال 6791به 

فیصد 1,2خدمات ابتدایی بطور عموم به اندازۀ 
کاهش نموده است، و برای دختران به اندازۀ

.  فیصد کاهش نموده است2,2

ا از تعداد افغانان خواستار پناهندگی در اروپ
در سال 180000به 2014در سال 38000

.افزایش یافت2015

50تعداد سرمایه گذاری های جدید به اندازۀ 
کاهش 2015و سال 2012درصد در میان سال 

.یافته است

استخدام

خشونت

خدمات

مهاجرت

سرمایه گذاری  
خصوصی

اتب  خالی جنسیتی در عرصه شمولیت در مک
فیصد دختران به1کمتر از . افزایش یافته است

.ندمکتب متوسطه شممولیت حاصل میکن

جنسیت

فوس را جریان عودت کنندگان افزایش یافته و فشار ن
ملیون 1,2تعداد بیجا شدگان داخلی به . بیشتر ساخت

.نفر رسید
نقل مکان

دورۀ انتقال
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ضعف نهاد ها، فشارهای جمعیتی، و ظرفیت محدود تولیدی سد راه توسعه اقتصادی قرار میگیرند

ه به رشد سریع نفوس را ساالن( فیصد5,3)میزان بلند باروری 
.فیصد خواهد رساند3
باعثناکافیخدماتدارایورشدروبهجمعیتیک•

.میگرددبودجهبرفشارایجاد
انوارهاخکهاستمعنیاینبهوابستگیبلندنسبت•

نوبۀبهاینکهنمایند،اندازپسکافیقدربهنمیتوانند
هسرمایتمویلبرایناکافیاندازپسبهمنجرخود

.میگرددخصوصیهایگذاری
ومسردۀدرجوانانبیکاریسطحلحاظازافغانستان•

هزار400حدوددرساالنهبایدکاربازاروقراردارد
.نمایدجذبراکارنیروی

،شدهخدماتارائهتضعیفباعثضعیفهاینهاد
وتشنجوساختهمحدودراخصوصیگذاریسرمایه
.وردآمیببارراجنگ

ایه  میزان بلند جرایم و فساد باعث مانع رشد سرم•
.گذاری ها میشود

را و برداشت اینکه نهاد های دولتی فاسد، حزب گ•
گردد، غارتگرا اند سبب تضعیف حمایت دولت می

.خاصتاً در شرایط کنونی تشنج و خشونت
ع هر نو: تقویت نهادها یک پروسه دراز مدت است•

وضعیت را ستراتیژی رشد اقتصادی باید شکنندگی
.در نظر داشته باشد

تغییربرایراهاگزینهفزیکیوبشریمحدودسرمایه
.میسازدمحدوداقتصادیجهشوساختاری

موجودیتعدموآگاهی،وسوادپائینسطح•
مبنایبرتصاداقساختاریتغییرمانعفیزیکیزیربنای
.میگرددتولیداتوخدمات

ردکلیدینقشدارایطبیعیمنابعلحاظازین•
.میباشدافغانستاناقتصاد

اساسبربیشترتولیداتجدیدساختارتوزیع•
تابودواهدخاستوارطبیعیمنابعجغرافیاییموقعیت

.اشدبگردیدهبناشهرهاموقعیتاساسبراینکه

شاخص های سرمایه بشری و فیزیکی2030و 2014هرم جمعیت،  )%(ت موانع عمده فراروی تشبثات قرار ذیل نقل شده اس
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هایی  چه راهکار 
کاهش و برای 

مدیریت  
شکنندگی وجود  

دارند؟

محرکه های رشد  
اند؟کدامها 

روش تحلیلی

پیامدهای آن برای  
بودجه چه خواهد  

بود؟

قابل حصول 
بودن با منابع 

محدود

فرضیۀ تداوم  
شکنندگی

15افق زمانی 
سال

تحلیل

7

ظرفیت بالقوۀ رشد  
ان  اقتصادی افغانست
در چه سطح  

است؟



تحلیل ها نشاندهندۀ ظرفیت بالقوه برای رشد سریع اقتصادی از طریق زراعت و معادن میباشد

سناریوی اساس

،  و سپس به سطح اوسط 2020ساالنه الیملیارد دالر 4غیرنظامی معادل کمک های •
یابدکاهش ( درصد تولید ناخالص داخلی10یعنی )درآمد های کم کشور 

عدم تغییر ساختاری به دلیل سرمایه گذاری های محدود عامه•
رمایه  تداوم نا امنی و سد راه بودن آن برای سرمایه گذاری های مستقیم خارجی و س•

گذاری های داخلی

CASAو پروژه TAPIپروژه آمو دریا، پروژه : توسعه بطی بخش معادن•

رشد برتر

ور سریع افزایش عواید داخلی بطبعداً با کمک ها در کوتاه مدت، اما بلندتر میزان •
کاهش می یابد

عادن توسعه سکتور مبرنامه های اصالحاتی و مالی منجر به رشد سریع  زراعت و •
میشوند 

فیصد 50درصد کل مصارف غیر نظامی به 35مصارف دولت بر نیروی بشری از •
افزایش یابد

برنامه های مدیریت شدۀ مهاجرت معرفی گردند•

سناریو ها

2030الی 2017نتایج پیش بینی های اقتصادی 
( رشد تولید ناخالص داخلی، اوسط ساالنه)
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با وجود چالش های اقتصادی، روند توسعه باید ادامه یابد

کوتاه مدت

اکنون نیاز به اقدام  
...است

فیصد3,8اوسطبطوردورهدریناقتصادیرشداساس،سناریویاساسبر•
.ساختخواهدمساعدرااستخداماندکزمینهوبودخواهد

یزندگسطحودرآمددرناچیزبهبود،(فیصد3تقریباً)ساالنهنفوسرشدبا•
.شدخواهدمشاهدهمردم

ازناشیسویکازکهمیباشدخطراتبلندمیزانکنندۀبیاناساسسناریوی•
ممکنههایفشارازناشیدیگرسویازونامطلوب،هایتکانسایروناامنی

.میباشدافزون،روزبیکاریوبطیرشداز

اما تاثیرات  ... 
آن در کوتاه  
مدت محدود  

.خواهد بود

چندینازپسدمیتوانبلکهنبودهگذارتاثیرزودیبهرشدجدیدمنابعبسیج•
.باشندمیزمانگیرگذاریسرمایهوتطبیقمراحلزیراشود،واقعمثمرسال

درفیصد0,5حدود)بماندباقیبطیآیندهسالهایطیممکناقتصادیرشد•
امراین.(میرودبلند2019سالدرفیصد3,8الیتدریجبهکه2016سال

.میباشداداقتصدرتولیدخالیافزایشوتقاضاپائینمیزاندهندۀانعکاس
کوتاهدرعسریرشدانگیزهایجادمنظوربهکافیمالیفضایدارایحکومت•

(اجتماعیانتقاالتافزایشطریقازمثال)باشدنمیمدت

اخلیپیش بینی رشد تولید ناخالص د
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افغانستان بطور دوام دار به کمک های هنگفت نیاز خواهد داشت

ماند،واهدخباقیاقتصادیتوسعهبرایکلیدیعنصربحیثعامهمخارج•
.یابدافزایشنیزخصوصیسکتورگذاریسرمایهاگرحتی

هایمندینیازرفعبرایکهراداشتهدردستمنابعامنیتیبلندمصارف•
.میسازدمحدودمیباشد،ضرورترشدروبهجمعیتیک

10,2ازعوایدکهمیرودتوقع:میماندباقیمحدوددولتعوایدظرفیت•
درفیصد14,5به2015سالدر(GDP)داخلیناخالصتولیدفیصد

سالتاGDPفیصد19عوایدمیزانبهدستیابی.نمایدافزایش2030سال
.بودخواهدممکنمعادنسکتورتوسعهصورتدرتنها2030

کهارجیخمالیمنابعیعنی–ساالنهتمویلخالیاساس،سناریویتحت•
هچودجهبشاملچه)امنیتیونظامیغیرمصارفتمویلجهتافغانستان

GDPفیصد34,5حدوداوسطبگونۀ–داشتخواهدنیاز(بودجهغیر

.بودخواهد2030سالتا

سعه، حتی در بهترین شرایط، عواید داخلی برای تمویل نیازمندی های ابتدایی تو
کافی نخواهد بود

بخش مالی

10

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

مصارف غیرنظامی خارج بودجه مصارف غیرنظامی شامل بودجه

مصارف نظامی خارج بودجه مصارف امنیتی شامل بودجه

اعظمی باالقوهعواید

ی
ال
 م

ی
ال
خ

عامه و عواید داخلی مخارج
(GDPبه فیصدی )

در سناریوی اساسعواید



نیازمندی های مصارف امنیتی و ارائه خدمات ابتدایی بیشترین رشد مصارف عامه را تشکیل میدهند

.مصارف نظامی در نتیجۀ تعهدات امنیتی دولت سریعاً افزایش خواهد یافت که  بخش بزرگ عواید در آن به مصرف خواهد رسید•
تار معاشات تغییر در ساخمصارف غیر نظامی جهت حفظ سطوح فعلی خدمات، با در نظرداشت رشد نفوس، هزینه حفظ و مراقبت دارایی های موجود، و •

ملیون 3با وجود این همه، بخش بزرگی از جمعیت کشور از خدمات ناکافی رنج خواهند برد، طورمثال حدود . ملکی، سریعاً رشد خواهد نمودخدمات 
.طفل به مکتب دسترسی نخواهند داشت

بخش مالی
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ری اندمصارف عامه که برای حفظ سطوح فعلی خدمات ضرو تحول پیشبینی شدۀ مصارف امنیتی
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نتایج بهتر انکشافی به کمک های بیشتر نیاز دارد

بخش مالی

12

.سال آینده، به کمک های بیشتر غیرنظامی شامل بودجه نیاز خواهد بود تا به نتایج بهتر توسعوی دست یافت4در 
.بخود اختصاص خواهد داد2020و 2017تعهدات امنیتی بیشتر از نصف عواید را میان سالهای •
.عواید باقیماندۀ داخلی برای برآورده ساختن مصارف ابتدایی عملیاتی دولت ناکافی خواهد بود•
.ملیارد کمک های غیر نظامی شامل بودجه نیاز خواهد بود1,2ساالنه به ،جاریمصارف پوشش برای •
روی دست گرفته نیاز است تا سرمایه گذاری ها برای رشد اقتصادی باالتر و نتایج بهتر انکشافیملیارد دالر کمک های غیر نظامی شامل بودجه 2,2به ساالنه •

.شوند
عواید و نیازهای مخارج غیرنظامی: بودجه دولت

(ارقام به ملیارد دالر) 
تمویل از طریق کمک ها : بودجه دولت

(ارقام به ملیارد دالر) 
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و همچنان به انتقال بیشتر کمک ها از طریق بودجه نیاز است...

بخش مالی
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نیاز های وجوه مالی غیر نظامی به منظور تکافوی اهداف انکشافی
(ارقام به ملیارد دالر)

ل بودجهفضای مالی تحت سناریوهای بدیل برای کمک های خارجی شام
(ارقام به ملیارد دالر)

.فیصد آن از مجرای خزانۀ دولت اجراء شد50از کمتر . دالر کمک های غیر نظامی به کشور پرداخته شدملیارد 4,5به اندازۀ 2015در سال •
.حیث یک وسیلۀ برنامه ریزی برای توسعه اقتصادی، وابستگی به نسبت کمک های شامل بودجه داردبتوانایی دولت در راستای استفاده از بودجه •
سترس دولت جهت لی در دماحتی اگر کمک ها به حد فعلی باقی بمانند، بازهم به کمک های بیشتر از طریق بودجه نیاز است تا پوشش خدمات دولت گسترش داده شده و وجوه•

.تطبیق برنامه های انکشافی قرار گیرند
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نیازمندیکاهشوعوایدازدیادرشد،ایجادباعثکههاگذاریسرمایهتمویلبرایاضافیهایکمککهاستاستوارفرضیهاینبر«برتررشد»سناریوی
.هددکاهشآیندهدرراهاکمکبهنیازمیتواندحاضرحالدرهاگذاریسرمایهاینتمویل.گردنددولتنصیبمیگردند،زمانمروربهمالیهای

ازدیاد کمک ها درچهار سال آینده میتواند نیاز بعدی به کمک ها را در درازمدت کاهش دهد
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سطوح پیشبینی شدۀ کمک های نظامی و غیر نظامی در سناریو های مختلف رشد اقتصادی

بخش مالی
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کمک کندفضای مالی چهار گزینۀ دیگری که میتواند در ایجاد 

بسیج عواید

د تقویت مداوم رعایت مالیاتی بشمول بهبو•
پرداخت های الکترونیکی

تسهیل طی مراحل و طرزالعمل های پرداخت •
های مالیاتی

ایه  احیای اعتماد سکتور خصوصی و جلب سرم•
گذاری ها بشمول سکتور معادن

موثریت  
مصارف عامه

برذاریگسرمایهتصامیمازینکهاطمنیانحصول•
بینانهواقعوسازگاراقتصادیریزیبرنامهاساس

.باشدگرفتهصورت
ایهسرممدیریتبرایظرفیتتمرکزوایجاد•

هایوزارتخانهمحدودتعدادیکدرهاگذاری
اقتصادیرشدبهمرتبط

هایسیستمسازیمدرنیزهومداومتقویت•
حکومتی

مصارف  
امنیتی

مخارج امنیتی فضای مالی را برای مصارف  •
.انکشافی بطور فزاینده تنگ میسازد

ه سیر گیری های بعدی کتصمیم مراحل تشخیص •
.مخارج امنیتی را تغییر دهند

ریفورم حقوق  
باز نشستگی

خدماتتقاعدحقوقپرداختازناشیمصارف•
درکارمندانسهمیهاز2024سالدرملکی
هزینهبهورفت،خواهدباالترتقاعدحقوق
.شدخواهدمبدلدولتبرایخالص

تواندمیحاضرحالدربازنشستگیحقوقاصالح•
فمصارمنظوربهرامالیفضایفیصد0,7الی

.سازدآزاد(انتقاالتمثال)فقرزدایی

بخش مالی
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زراعت و سرمایه بشری عوامل کلیدی برای اشتغال زایی و رشد اقتصادی میباشند

رشد

زراعت

و ا تقویت کنندۀ درآمد خانوارهزراعت میتواند محرک عمدۀ رشد اقتصادی، 
کاهش دهندۀ فقر باشد

احیای مجدد و توسعه ساختارهای آبیاری•
زمینریت مدیهای ظرفیت و سیستم باالیسرمایه گذاری و قانون امالک و زمینداری، تصویب•
علمیبهبود کیفیت و دسترسی بیشتر به خدمات •
حمایت  مهیا ساختن برنامه های سواد آموزی برای جمعیت های روستایی جهت بهبود مولدیت و•

روستاییاز بسیج جامعه 

16

سرمایه گذاری  
باالی سرمایه  

بشری

ری به بهبود  باالی سرمایه بشسرمایه گذاری سناریوی رشد اقتصادی، تحت هرنوع 
سطح درآمد می انجامدمولدیت و 

بودجه غیرنظامی افزایش داده فیصد 50به فیصد 35مصارف باالی صحت عامه و تعلیم تربیه از •
.شود، تا دسترسی بیشتر و بهبود در کیفیت فراهم آید

تعلیمیایهبرنامهومسلکی،هایآموزشتحصیلی،مجددفرصتهایبرایبیشترسازیزمینه•
بردنازبینجهتاثانطبقهتعلیمباالیبیشترتمرکز.کارنیرویمولدیتبهبودمنظوربهجوانان
.باروریکاهشوجنسیتیخالی

ساحات روستاییقرار دادن توسعه خدمات ابتدایی بهداشتی، با اولویت •

رشد

اشتغال زایی

عواید

صادرات

خطرات

رشد

اشتغال زایی

عواید

صادرات

خطرات



را باید جستجو کردجدید صادرات و عواید منابع 

رشد

آبیبرق

ف بلند مالی صادرات انرژی بدیل باالقوه برای منابع استخراجی میباشد، اما خطرات و مصار
یکسان را دارا میباشد  

بزرگ  به با در نظرداشت نا امنی و محدویتهای بودجوی موجوده، توسعه دستگاههای تولیدی به مقیاس•
.شدخواهد مشکل تمویل مواجه 

.ظرفیت صادراتی مشروط به تصامیم پالیسی انرژی در کشور های وارد کننده میباشد•
کنندگی قرار مقیاس بزرگ توسعه آبی ممکن افغانستان را بمانند منابع استخراجی در معرض فشار های ش•

دهد 
.اد کنندپوشش داخلی را با مصارف کمتر ایجخارج از شبکه و به مقیاس کوچک میتوانند راه حل های •

17

منابع  
استخراجی

اشد، اما منابع استخراجی دارای ظرفیت  وسیع  صادراتی و خلق عواید برای دولت میب
.  خطرات باید بطور محتاطانه مدیریت شوند

ناسبمبطورخطراتاینکهبهمشروطمیباشد،استخراجیعوایدوصادراتعمدۀسهمبیانگرهامدل•
.شوندمدیریت

.میکنندتاکیدمالیمدیریتواداریخطراتباالیالمللیبینوملیتجارب•
وگردد،نهاییقوانیننظرتجدیدشوند،ایجادپترولیمومعادنوزارتداخلدرهاظرفیتتااستنیاز•

.گردداجراءموثربطورقانونیچهارچوب

رشد

اشتغال زایی

عواید

صادرات

خطرات
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اشتغال زایی

عواید

صادرات

خطرات



کمک کنندمتداوم تحرک بین المللی نیروی کار و تجارت کاالها میتوانند به رشد 

رشد

همگرایی  
منطقوی

تخراجی توسعه زیربنای تجارت در راستای حمایت از سکتور زراعت و صنایع اسهرگاه 
وی و اتصال ترانزیتی انرژی منطقتجارت . میآوردصورت گیرد، منفعت بزرگتر را ببار 

تجارت . دارندید را ظرفیت خلق عا-بطور مستقل از صنایع استخراجی -تکنالوژی معلوماتی 
.نمیباشدقدرت رقابتیمواد اولیه، با در نظرداشت سطح فعلی خطرات، دارای ترانزیتی 

ارزیابی دقیق دالیل اقتصادی برای زیربناهای مواصالتی•
تطبیق سریع  پروژه های مواصالتی انرژی•
درارتتجتسهیلوهماهنگیسرحدات،مدیریتبهبودتجاری،معلوماتمرکزوواحدمرجعیکایجاد•

.تجاریاموردرتاخیرازجلوگیریمنظوربهپاکستانسرحدازعبورزمان
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مهاجرت  
نیروی کار

ا کاهش رجمعیت مهاجرت مدیریت شدۀ نیروی کار میتواند فشار های ناشی از افزایش 
. درآمد میگردداز سوی دیگر باعث افزایش سرمایه بشری وافزایش دهد، و 

های کاری تشخیص آنعده کشور هایکه دارای ظرفیت پذیرش نیروی کار اند و مذاکره در مورد قرارداد•
.دوجانبه با آنها

ه و از تاسیس ساختار اداره کارا برای مهاجرت که جریانات بین المللی نیروی کار را رسمی ساخت•
(از طریق میانجی گری و حمایت) مهاجرت نیروی کار به خارج حمایت کند

.شدهمهاجرت مدیریتبرای حمایت و ظرفیت ایجاد نهادها تخنیکی جهت همکاری های دسترسی به •

رشد

اشتغال زایی 

عواید

صادرات

خطرات

رشد

اشتغال زایی

عواید

صادرات

خطرات



سازندبا ثبات تر میتوانند خطرات را محدود می یابد، نهادهای دوام با آنکه شکنندگی 

شکنندگی

جنگ/ تشنج سیاسی 

حقوق مالکیت / نهادها 
ضعیف

دولتپائین ظرفیت 

شکنندگی دارای چندین بعد مشترک میباشد
.میگردندمتاثرخشونتوامنیناازعمیقاًخصوصیسکتورهایفرصت•
.میسازدمشکلترخصوصیسکتوربرایراخطراتبامبارزهها،نهادضعف•
رصۀعدرخصوصیسکتورهمکاریبوسیلۀراگذاریهاسرمایهمیتواندهانهادتقویت•

کندحمایتسیاسیخشونتشرایطدرخطراتمدیریت

گردندمیاجراغیرهمگانیبطوروباشندمیداشتهقراراعتراضموردرسمیقوانین
ایهسرمکاهشونامعلومیفضایایجادباعثغصبخطراتِومالکیتحقباالیهادعوا•

.میگرددهاگذاری
دارندقوانیناجراءوپابندیبهکمترتمایلنفوذپرافرادازبرخی•
واقعبینانهرغیرسمی،قوانینتمامهمگانیاجراءتوقعدولت،ضعیفظرفیتنظرداشتدربا•

.میباشد
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بر ادارات و فعالیتهای کلیدی متمرکز گردندنهادی باید -تالش های تقویت

و نهادها تی کاهش بی ثبا
در  سرمایه کاهش غصب 

برای رشد وثباتساحاتیکه 
اقتصادی کلیدی پنداشته  

میشوند

حمایت تشبثات و خانوارها  
در زمینۀ مدیریت عوامل 

شکنندگی

ن، قضاء،  سکتور معادن، زمییعنی در –توسعه اقتصادی مهم و تصرف در ساحات غصب کاهش بخشیدن •
در اولویت قرار گیرد  –مالیه دهی و 

ر پنداشته شود، برای بعضی افراد قدرتمند و متنفذ یک خطزمانیکه اجرای قوانین رسمی به منظور رشد اقتصادی •
ه کسانیکه این گذاشتن زمین های دولتی برای آنعدطور مثال، به گرو )میتوان درصورت نیاز جبران خساره پرداخت 

(. نموده انداشغال زمین ها را بطور غیر قانونی 
جزیره » ه فشار های سیاسی از طریق واگذاری آنها بکلیدی از مجزا سازی مسئولیت های تصمیم گیری نهاد های •

.«های موثرتر اداری 

.«هروندی میثاق ش» برنامۀ طور مثال از طریق دولت، عملکرد برای « باال به پائین » سیستم حسابدهی ایجاد •

عف های قانونی در عرصۀ مدیریت خطراتیکه از ضتشبثات و خانوارها کمک به پالیسی مشخص جهت معرفی ابزار •
.درازمدت بوجود میاید

شکنندگی
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در افغانستان به نحوی از انحا در معرض انواع خطرات قرار دارندخانوارها 

دارددر جهان قرار ه افغانستان از لحاظ تعداد خانوارهائیکه از تکانهای اقتصادی متأثر میگردند در بلندترین رد

.اندگردیدهمتأثراقتصادیتکانازباریکاقلحد2014سالدرخانواهافیصد88•

کههایخانوادهاما.اندمعمولبیشترامنیتیهایتکانبهنسبتطبیعیخطراتواقلیمازناشیهایتکان•
.میشوندمتوسلنامناسبمقابلۀهایستراتیژیبهدیگرانازبیشتراندناامنیدچار

خشیدنبکاهشبشمول–میسازددرازمدتفقردچارراخانوارهاهاتکانبرابردرنامناسبهایواکنش•
.غذاییموادمصرفکاهشوبشریگذاریسرمایه

ندکجلوگیری نامناسب مقابله میکانیزم های یک سیستم وسیع انتقاالت اجتماعی میتواند از 

دهد  فیصد نفوس را پوشش 5ساالنه که ملیون دالر 210اجتماعی با مصرف تقریبی انتقاالت یک برنامه •
را جدا کم  اسب به میکانیزم های مقابلۀ نامننیازمندی برای متوسل شدن و میتواند فقر غذایی را نیم سازد، 

.سازد
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را تجربه میکنندتکان ها که چندین نوع هایی فیصدی خانواده 

شکنندگی
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میگردندمتاثر ناامنی از جرایم و تشبثات شدیداً 

میگرددو بی قانونی محدود شدیداً بخاطر ناامنی سرمایه گذاری 

خود را طور بهتر میتوانند بتشبثات بزرک . تشبثات متوسط بیشتر هدف غصب و جنایت های اقتصادی قرار میگیرند•
.جنایی محافظت کننددر برابر خطرات 

شتر اشتغال را ایجاد  تشبثات متوسط آنها را از رسیدن به مراحل بلند سرمایه گذاری که میتواند فرصتهای بیغصب •
.کند باز میدارد

.با وجود نا امنی فرا گیر، شرکت های مربوط به زنان با احتمال بیشترسرمایه گذاری میکنند•

در عرصه تشبثات را میتوانندهای تضمین قرضه برنامه در تقویت حاکمیت قانون صورت گرفته است، درحالیکه بهبود 
نمایندتقسیم خطرات کمک 

.اولویت دادن به توسعه سکتور مالی، بشمول نهاد ها و حاکمیت شرکتی•

.کلیدیدر سکتور های گذاری سرمایه قرضه جهت ارتقای / ایجاد تسهیل تقسیم خطرات•

دورۀ تحت نظر افزایش  طی فیصد در 7الی بهبود در فراگیری سکتور مالی میتواند سرمایه گذاری خصوصی را •
.دهد
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.دهندفیصدی شرکت هائیکه زیان های ناشی از جرایم را گزارش می
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%

فعالیت  ع ممانفیصدی شرکت هائیکه خطرات ناشی از جرایم را منحیث 
شان نمیدانند
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بوده و در ساحات  گسترده فقر 
استروستایی تمرکز یافته 

.افزایش یافت2014فیصد در سال 39الی 2012فیصد در سال 36فقر از •
.فیصد میباشد38روستایی ساحات بوده، درحالیکه در فیصد 28شهری فیصدی فقر در ساحات •
یشترتمرکز یافته  فقر در ساحات کوهستانی و نسبتاً دور افتاده از قبیل شمالشرق، شرق، و ساحات غربی ب•

.است

شت اوضاع شهری به دلیل برگ
عودت کنندگان و نقل مکان

نگرانبیجا شدگان داخلی، 
کننده است

.تملیون پناهجو و نفوذ بیجا شدگان داخلی باعث رشد سریع نفوس در شهر ها گردیده اس5,8عودت •
.اکثریت عظیم نفوس شهری دارای مسکن رسمی نبوده و باعث نابسامانی خدمات شهری شده است•

و اصالحات زمینداری 
اصالحات مالی شهرداری ها 

د باید با توسعۀ زراعت و رش
سرمایه گذاری بشری هماهنگ

باشد

بهبود توسعه زراعت و خدمات شهری میتواند فقر را کاهش داده و سرعت سکونت گزینی در شهر را از طریق•
.شرایظ زندگی در روستا ها بکاهد

.، ادامه یابداما سکونت گزینی در شهرممکن است بنابر تمرکز مصارف عامه و سکتور خدمات در ساحات شهری•
زین مهیا شهرگجمعیت های اصالحات در زمینداری شهری نیاز است تا بتوان مالکیت ارضی مصئون را برای •

.ساخت
زم و العوایدکافی را برای زیربناهای تا را قادر سازد ها شهر میتواند اصالحات در مدیریت مالی شهرداری ها •

.بسیج سازندبهبود خدمات 
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نابرابری مکانیو فقر 



پیامد ها
حکومت

.حقوق بازنشستگیاصالحات در و بهبود نظام مالیه دهی، فضای مالی از طریق تجدید نظر در مصارف امنیتی، ایجاد .   1

.هستندکه برای توسعه دارای اهمیت بسزا هایی سکتورها، نهاد ها، و فعالیت به منابع تخصیص .   2
را به مرور زمان دنبال انکشافیمیتوان از طریق آن سایر اهداف می آورد که توسعه این سکتور ها عوایدی را ببار –منابع طبیعی دادن به سکتور های اولویت . الف

.  نمود
.اقتصادی میباشدهای رشد اساس همه استراتیژی گذاری باالی منابع بشری، که سرمایه .   ب
یریت سرمایه گذای عامه، و  منابع طبیعی، قضاء، مدتنظیم مقرراتی : بیشترین اهمیت را دارندو فعالیت هائیکه نهادی بر آنعده ادارات -تمرکز تالش های تقویت.    ج

.وزارت های مهم اقتصادی و اجتماعی

قرضه / خطراتقسیم اجتماعی برای خانواده ها و سهولت تناشی از شکنندگی، از طریق ایجاد سیستم انتقاالت خطرات در راستای مدیریت خصوصی کمک سکتور .   3
.تشبثاتبرای 

شرکای بین المللی

.اهی کامل داشته باشنددر برابر تغییرات در سطح کمکها آگدورنمای اقتصادی افغانستان مقامات ذیصالح کشورهای شان از حساسیت اطمینان ازینکه حصول .   1
.فضای مالیبودجه جهت افزایش از طریق بخش بزرگتر کمک ها تدارک .    2
نهادی به سکتور -دهی تالشهای تقویتو سمت اصالحات نهادی در افغانستان، درک نیازمندی برای مصلحت های سیاسی،سرعت انتظارات معتدل و واقعگرا از . 3

.آن برای توسعه اقتصادی مهم پنداشته میشودها و اداراتیکه نقش 
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ضمیمه



است؟بار تر طریق بودجه منفعت آیا از : کمک های بالعوض

26

های مصرف شده باالی چگونگی کمک 
(%کمکهای ملکی، )افغانستان اقتصاد 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

خارج بودجه شامل بودجه

نای  به استث)هزینه تخمین شدۀ اجناس و خدمات 
ژه به فیصدی ارزش کل پرو( امور ساختمانی

(انپروژه های منتخب سرکسازی در افغانست)

ینماید  بودجه کمک ماز طریق سهم بیشتر کمک ها 
.شوندبرآورده تا اولویت های دولت 

پاریس در مورد موثریت کمکها، کمک  اعالمیه 
تر و  بیشمطابقت دهی را متعهد به ( دونرها)کنندگان 

در امر ارائهداخلی کشورها های از سیستم استفاده 
.کمک ها مینماید

را ارائه کمک از طریق سیستم های کشور موارد ذیل
:تضمین می کند

های  از طریق سیستمفراهم سازی کمکها : پایداری•
.ا میگرددکشورها، باعث تقویت بیشتر آن سیستم ه

با استفاده از نیروی کار و: مصرفموثریت در •
تدارکات محلی میتوان مصارف را کاهش و ارزش

.پول را بطور چشمگیر افزایش داد
های شامل بودجه برنامه های دولتکمک : مطابقت•

ا به رهای دولت تطابق با اولویت را تقویت نموده و 
.بار می آورد

بودجه توسعهاز طریق بیشتر کمک ها سهم 
اقتصادی را کمک مینماید

هبالزماًافغانستان«باالی»شدهمصرفهایکمک•
بخشچون-نیستافغانستان«در»شدهمصرفمعنی

لمقابدر)داخلیامتعهباالیشدهمصرفهایکمک
دونرهاشرایطوروشبهنظر(وارداتیکاالهای

.میکندزیادتفاوت

یشترببودجهطریقازمصارفمحلیاقتصادیتاثیر•
ه،بودجازخارجشدۀارائههایکمکبهنسبتاست
راعاتمبیشترداخلیتدارکاتومحلیاستخدامزیرا

.میگردد

ث ایجاد  میتواند باعافزایش بیشتر کمک ها در بودجه •
، که گرددسکتور خصوصی داخلی و کمک به شغل 

.درا افزایش میدههر دالر مصرف شده در نهایت مفاد 

داخل بودجهخارج بودجه


