
څخه وتل مجهول وضعیت او خطرد په افغانستان کی 

کنفرانس بروکسل د هکله په افغانستان د
  پینځمه او څلورمه اکتوبر د کال ۲۰۱۶ د



کتنه لنډه ته خطر او وضعیت مجهول کې افغانستان په

کلیدی پیغامونه

١
ت رسه او له هغه وروسته پړاو کې به افغانستان په شدکاله ۲۰۳۰تر 

له ته رضورت لري، او د مالی رسچینو  د  مرسته کوونکو ادارو 
ويبه مخامخ محدود وايل رسه 

د ودې  اقتصادی په کرهنې او برشي ځواک باندې پانګونه د بنسټیزه ٢
المل ګرځی

۴
 شمیر یو ـ ولري دوام لپاره مودې یوې د به وضیعت امنیتی کړکیچن
 رسه نسټونهب او کورنیو خلکو، ترڅو کیږي لیدل اړتیا ته ګانو پالیيس

وکړي مرسته مبارزه رسه خطرونو له

 د خطرونو د پارهل کورنیو د به بنسټ پر هغه د چې کړي جوړ چوکاټ ابتکار داسې یو د لپاره خلکو د به پروګرام یو انتقال ټولنیز د•
يش ته رامینځ آسانتیاوې لپاره هڅونې د اچونې پانګه د کمپنیو د راز همدا او مخنیوي

لري ونډه کې برخه په پراختیا د چې يش  متمرکزې ته فعالیتونو او بنسټونو هغو باید هڅې کیدلو ځواکمن د ادارو د•
کیږي لیدل اړتیا ته انعطاف کې چارو په موخه په پراختیا د ایتالف د لپاره اصالحاتو د•

)سلنه ۳ توګه مینځنۍ په به کې کلونو څلورو راتلونکو په ( يش پاتې پڅه وده به کې حالت هر په•
کیږي لیدل اړتیا ته رسچینو نویو ودې  د کې مهال اوږد په لپاره کولو ښه د اړتیاو د ژوندانه د•
  پراخې د کې مهال اوږد به ترڅو کیږي لیدل اړتیا زیاته مهال اوس )زیاتوالۍ مرستو د کې بودجه په یا ( ته زیاتوايل کې مرستو په•

کړي برابره زمینه لپاره ودې

کړي ترالسه عواید دولتي او اسعار بهرين  اندازه زیاته چې وي اړ خورا اقتصاد افغانستان د به رسه لږوايل په مرستو د•
يش کولۍ رامینځته فرصتونه مهم کې افغانستان په رسبیره، ګواښونو د صنایع استخراجي•

2

 هت رسچینو نویو صادراتو او عوایدو د لپاره دوام ودې د اقتصاد د٣
کیږي لیدل اړتیا

  يش رامینځته والۍ ښه کې کچه معیشت د او کړي ته رامینځ وده پياوړې  چې لري وړتیا دا سکتور کرهنې د•
ته ځواک برشي اوسني او میرمنو بیا تیره په  ته تګالرې ډول هر ودې د ځواک برشي •
کوي رامینځته آسانتیا•
يش لږ شارونهف کی بازار په کار د یی به مخه له چې يش رامینځته فرصتونه شمیر یو ترڅ وګرځی المل دې د به  مدیریت کډوالۍ د •



موندلۍ والۍ ښه توګه اړخیزه هر په راپدیخوا، کاله ۲۰۰۱ له پایلې شوې ترالسه کې برخه په پراختیا د

$

سلنې څخه  ۳،۳د ناخالص کورين تولید ( 
)سلنې پوری ۱۰،۲تر 

عواید

٧٠+

  )کلونو۶۰تر ۴۴له ( 

   ده  و د ژوندون 

=

 په پارملان کې د میرمنو څوکۍ له( 
)څوکیو پوریسلنې ۲۷نشتون څخه تر 

د جنسیت تناسب

)ډالرو پوری ۶۲۴ډالرو تر  120له ( 

    عاید رس په د سړي  

په / تنو ته  ۳۲۴څخه  ۱۶۰۰له ( 
)راتیټه شوي کېوالدتونو  ۱۰۰،۰۰۰هر

    د میندو مړینه 

د نړی د شاته هیوادونو په پرتله تر ( 
PFMټولو پیاوړی  )سیستم 

     د معلوماټی ټکنالوژی مدیریت 
د څخه مشرتک  له تقریبا هیڅ ( 

میلیون تنو  ۱۸تر  ،ګرځنده تلفون
)مشرتکین

       زیربنا

)میلیونو ته ۸میلیونو څخه  ۰،۸له ( 

په ښونځیو کې ګډون
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شوه ترالسه مالتړ په مرستو هراړخیزو د  پرمختګ لړۍ د پراختیا د کې پړاو په بیارغونې د•
 امنیتي کیچنکړ  .وګرځید المل ستونزو او خطرونو پراخو شمیر یو د کې برخو ټولو په بهیر انتقال د•

 پانګه او دهو  اقتصاد امله له کموايل ساري بې د کې مرستو په او انتقال سیايس ستونزمن وضعیت،
شوې ستوزمنې رسه شدت په اچونه

 ۱،۳ هرس  وار په مخې له تولید کورين ناخالص د وده اقتصادي کې ترڅ په کلونو ۲۰۱۵ او ۲۰۱۴ د•
 په کې کلونو ۲۰۱۳ او ۲۰۱۲ په وده دغه چې کې حال داسې په شو، راکښته ته سلنې۰،۸ او سلنه

وو سلنه۹،۴ توګه منځنۍ
شوې مدیریت توګه ښه په اغیزې، امله له فشارونو مايل د•
  سلنې ۸،۷ له مخې، له تولید کورين ناخالص د کچه عوایدو د کې پایله په تطبیق د اصالحاتو لړ یو د•

وموند زیاتوالۍ کې کال۲۰۱۵ په ته سلنې۱۰،۲ کې، کال ۲۰۱۴ په څخه
شوه تطبیق څارنه باندې لګښتونو په•
 نا یی سلنه ۴۰ تولید کورين ناخالص د او  لګښتونو بودیجوي په سلنه ۶۰ مرستو مايل بهرنۍ د•

برابروي مالتړ مايل ته  سوداګری انډوله

شوېد انتقال په مرحله کې کمزورې لړۍ، د افغانستان د پراختیا 

  په وده کې د ناخالص کورين تولید او سکتورونو ونډه

د لیږد پړاو

د لیږد پړاو بیارغونه 
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دي کی حالت په والز  د نیړ راو  السته تیری

 په ته سلنې۳۹ ،کې۲۰۰۸ په څخه سلنې۳۶ له کچه فقر دبی وځيل/ فقر
وموند لوړوالۍ کې۲۰۱۴

 نځترمی ګډون د کوونکو زده نارینه او ښځینه د کې ښونځیو په
 وتن دوه هر کې ښونځیو متوسطه په .موندلۍ زیاتوالۍ انډول،
اخيل برخه مشمولین لږ هم څخه انجلۍ یوې له ته، هلکانو

 په څخه تنو۶۰۲۵    له کچه تلفاتو کلني د وګړو ملکي د
وموند زیاتوالۍ کې۲۰۱۴ په تنو ۶۷۹۱ ،کې۲۰۱۲

 ونکوکو  زده نویو د ښونځیو ابتدایه ترمینځ، کلونو۲۰۱۴ او۲۰۱۲ د
 انجونو د توګه ځانګړې په او ته، سلنې۱،۲ توګه مجموعي په شمیر

شوه راکښته ته سلنې۲،۲ کې، برخه په

 موندلۍ، زیاتوالۍ رسه شدت په راتګ کډوالو راستنیدونکو بیرته د
 د .ګرځیدلۍ هم المل زیاتوايل د نفوس د ساري توګه بې په چې

  .رسیږي ته تنو میلیون۱،۲ شمیر شویو ځایه بی کورين

 ېک شمیر په اچونو پانګه نویو د پورې کلونو۲۰۱۵ تر څخه۲۰۱۲ د
دی شوی رامینځته لږوالۍ سلنه ۵۰

کار موندنه

تاوتریخوالۍ

خدمات

مهاجرت/ کډوالۍ 

خصويص پانګونه

 په څخه سلنې۲۵ له کچه استخدام عدم او وځګارۍ د
وموند زیاتوالۍ کې کال۲۰۱۴ په ته سلنې۳۹ ،کې۲۰۰۸

جنسیت

 تنۍغوښ پناه د لوري له افغانانو د کې هیوادونو اروپايي په
 په ته تنو۱۸۰،۰۰۰ ،کې۲۰۱۴ په څخه تنو ۳۸۰۰۰ له لړۍ

شوه لوړه کې کال۲۰۱۵

بې ځایه کیدنه

پړاود لیږد 
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دیموګرايف او په اغیزمنو وړتیاو کې محدود والۍ، د پراختیا په وړاندې د خنډ الملونه دياداراي، 

به په دوام داره توګه د نفوس د ) ۵،۳(د ځوکړې اندازه 
)سلنه په هرکال کې 3(ودې المل وګرځی 

  مخ په ودې او خدماتو ته د اړ نفوس بې سارۍ وده، په ميل•
بودیجه باندې فشار د المل ګرځیدلۍ

س انداز په کورنیو کې د لګښټونو د کچې زیاتوالۍ او د مايل پ•
چې له  د کچې د ټیټوالۍ له امله خصويص پانګوال نيش کولۍ

بانکونو څخه مايل مرستې ترالسه کړی
ي د افغانستان د ځوان نفوس کچه په نړۍ کې دریم لوی ځا•

 400 ،000لري، په دې توګه کاري ځواک باید په هر کال تر 
نوي کاریګر په خپل ځان کې جذب کړي

لۍ محدود برشي او فزیکي پانګه د دې المل ګرځید 
ه چې په ساختاري برخو کې محدود بدلون رامینځ ت

يش
ناو د سواد او پوهې د ټیټې کچې او همدا راز د فزیکي زیرب•

ن د نشتون له امله به د خدماتو او مولدیت لپاره د بدلو 
لړی له ستونزو رسه مخامخ وي

اد د له همدې امله د افغانستان طبیعي رسچینې به د هیو •
اقتصادي ودې په برخه کې خورا کلیدي ونډه ولري

په  نوۍ تولید به په ترجیحي توګه د طبیعي رسچینو•
و ته جغرافیايي سیمو باندې متمرکز وي، تر هغه چې ښارون

ځانګړۍ يش

کمزورۍ ادارې د خدماتو د وړاندې کولو په وړاندې 
خنډ ګرځي، د پانګونې د لږوايل المل کیږي او 

تاوتریخوايل ته زمینه برابروي
نډ په پراخه اندازه فساد او جنایت د پانګونې په وړاندې خ•

ګرځي
د داسې یو درک شتون چې ادارې په فساد ککړې دي او •

المل  شاته تګلري د حاکمیت بیالبیلې ډلې ټپلې په چارو 
ګرځي 

چې له دولت رسه مرستې تر اغیز الندې راويل•
وه اوږد په ادارو کې د بنسټیزه ځواکمن تیا رامینځته کونه ی•

مهاله لړی ده، او د ودې تګالره باید 

2030تر  2014د نفوس هرم،   
د برشي او فزیکي پانګې شاخصونه

د سوداګرۍ او پانګونې په وړاندې د رشکتونو له نظره خنډونه
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 څه کول پکار دي ترڅو
ترینګيل  وضعیت 

مدیریت يس؟

وده څرنګه ترالسه 
کیدلۍ يس؟

 افغانستان د ودېد 
 پتانسیل کوم دي؟

 

  تحلیلی تګالره

کوم عواقب د 
بودیجې لپاره شتون 

لري؟

د رسچینو د کمښت 
رسبیره، ترالسه 

کیدونکې
 

د روان ترینګيل 
حالت په هکله 

        فرضیه 

ل پینځلس کاله مها
ویش

تحلیل
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چې د کرهنې او کانونو سکتورونه د چټکې ودې لپاره وړتیاوې لريکوي، تحلیلونه دا ښکاره 

)Baseline( توګهپه ابتدایي 

ه توګه امریکايي ډالرو ته اړتیا لیدل کیږی، چې د یو ټیټ عاید لرونکي هیواد پمیلیاردو  ۴هر کال پورې  ۲۰۲۰تر 
)سلنه۱۰د ناخلص کورين تولید  (دا لړۍ به کمیږي 

د دولت له لوري د پانګه اچونې د محدود ظرفیت له امله بنسټیز بدلون نيش رامینځته کیدلۍ•
محدوده او کورنۍ پانګه اچونې خورا  FDIد امنیت نشتون د دې المل ګرځی چې مستقیمه بهرنۍ پانګونې •

يش
ې روانې د ترکمنستان څخه د ګازو د نل لیکې او د کاسا پروژو پرمختیايی چارې پځدریا نفت، همدا راز د آمو •

دي

Growth Plus((الملونه د ودې لپاره مشوق 
دو له ښه په لنډ مهال کې په پراخه کچه بهرنۍ مايل  مرستې کې زیاتوالۍ، مرشوط په دې چې د کورين عوای•

وايل رسه سم دغه مايل مرستې بیرته لږوالۍ ومومي
وګه وده او پیاوړو اصالحاتو او لګښتونو پروګرام په پایله کې د کرهنې او کانونو سکتورونه په چټکه تد •

پرمختګ ترالسه کوي 
سلنې پورې زیاتوالۍ ترالسه کوي 50سلنې څخه  35د برشي ځواک پانګونه د ملکي لګښټونو د •
د کډوالۍ یا مهاجرت د مدیریت لپاره یو مشخص چوکاټ معريف کونه •

سناریو ګانی

 ۲۰۳۰تر ۲۰۱۷د ودې د پایلو مودل 
)د ناخالص کورين  تولید د قیمت فکتور، په مینځنۍ توګه په کال کې( 
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پراختیا باید په یو ستونزمن اقتصادي جوړښت کې دوام ولري

لنډ مهال

عمل ته اوس مهال 
...کیږياړتیا لیدل 

 اندازه لږ په چې وي، پورې سلنې۳،۸ اندازه ودې د به کې حاالتو الندې Baseline د•
يس لوړه پکښی کچه استخدام د به

 وآسانتیا د ژوندانه او عوایدو د به رسه وده سلنې 3 له کچې د نفوس د کې کال هر په•
يس رامینځته بدلون مثبت لږ ډیر کې برخه په

 دا .کوي استازیتوب څخه خطر لوړ له سناریو Baseline د امله له ناخوالو امنیتي د•
 وايلزیات په کچې د وځګارۍ او ودې پڅې د کې پایله په فشارونو د امنۍ نا د خطر

.ولري اغیز کې

ه مګر په محدوده توګ
به لنډ مهالۍ اغیز 

...ولري 

 ښکاره ېک ترڅ په کلونو څو د یوازې اغیز خپل به سمبالول رسچینو نویو د لپاره ودې د•
دی رنګوالۍ څه رهربي د بهیر د اچونې پانګه او تطبیق د هم یی المل او کړي،

  تر او سلنه۰،۳ لپاره کال۲۰۱۶ د ( يش پاتې پڅه کې ترڅ په کلونو راتلونکو د به وده•
 کچې د تقاضا د حالت دا چې ،)ورسیږي ته سلنې۳،۸ توګه تدریجی په به پورې۲۰۱۹
کوي ډاګه په تشه ترمینځ نتایجو لومړنیو او لږوايل

 )زیاتوالۍ الانتق ټولنیز د :توګه په ساري د ( لري ظرفیت لږ خورا لپاره تشو مايل د دولت•
ومومي رسۍ الس ته وده مهالې لنډ کولۍ ويش ترڅو

  دهد ناخالص کورين  تولید وړاندوینه شوې و 
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افغانستان به په راتلونکۍ کې هم فوق العاده مايل مرستو ته اړتیا ولري

 ويصخص د که حتی لري، ارزښت مهم خورا لګښټونه لخوا دولت د لپاره پراختیا د•
يش رامینځته زیاتوالۍ هم کې پانګونو په سکتور

 چې مکو  ګرځي المل وايل محدود د رسچینو مايل د لګښټونه لوړ چارو امنیتي په•
يش برابر خدمات وړ پرې ته وګړو امله له ودې د نفوس د يش کیدلۍ

 د چې کیږي مته دا مهال ورته په خو کیږي، پاتی محدود ظرفیت بالقوه عوایدو د•
 کورين ناخالص د او کې۲۰۱۵ په ته سلنې۱۰،۲ تولید کورين ناخالص د کچه عوایدو

.ومومي زیاتوالۍ پورې کاله۲۰۳۰ تر ته سلنې۱۴،۴ تولید
 ټولې پلېخ ترڅو دی اړ ورته افغانستان چی رسچینې بهرنۍ هغه ـ تشه مايل کلني •

 راز مداه او کړي تامین ورڅخه برخې ملکي د لګښټونه بودیجوي غیر او بودیجوی
 د توګه مینځنۍ په به کې کال۲۰۳۰ په ـ کړي ترالسه لګښټونه برخې پوځي د

  .ورسیږي پورې سلنې۳۴،۵ تولید کورين ناخالص

بتدايي حتی په ښه حالت کې، د کورين عوایدو اندازه بسنه نکوي چې د پراختیا لپاره ا
مايل مالتړ کړی ،اړتیاوی

د عوایدو انسجام
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کړي مشخص رنګوالۍ څه لپاره لګښټونو د دولت د به اړتیاوې لپاره کولو وړاندې د خدمتونو اسايس د او امنیتي

وي اړتیا ته اندازې پراخه یوه عوایدو د به توګه دې په چې يش، زیاته کچه لګښټونو د به رسه پام په ته ژمنو دولت د کې برخه په سکتور امنیتي د•
  ومومي دوام بهیر کولو وړاندې د خدماتو اوسنیو د چې ترڅو يش والړه اوچته توګه بیړنۍ په باید کچه لګښټونو اړینو د لپاره وګړو ملکي د•

مالی
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کیږي لیدل اړتیا ته مرستو پیامنه پراخه په لپاره کولو ترالسه د پایلو غوره د

د عوایدو انسجام
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سی طبیقت اغیزمنتیا او دوام په نتایجو د پراختیا د کې کلونو څلورو راتلونکو په برخه مهمه یوه مرستو د بودیجې ملکي د چې ده اړینه

يس مرصف برخه نیاميي عوایدو د کې ترڅ په کلونو ۲۰۱۲ او۲۰۱۷ د چې وګرځی دالمل د به ژمنې امنیتي•
ونکړي بسنه لپاره پرمختګ د چارو عملیايت د دولت د به کورين عواید پاتې•
 کیږي لیدل اړتیا ته ډالرو امریکايي میلیارد۱،۲ شاوخوا مرستو ملکي د لپاره مخنیوي د فشار د لګښټونو جاري د کې کال هر په•
يس والړې مخته توګه متوقعه په چارې ترڅو کیږي لیدل اړتیا ته پانګې ډالرو میلیارد۲،۲ لپاره دوام او مالتړ د ودې او پراختیا د کې کال هر په راز همدا•
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...او بودیجې ته د نورو مايل  مرستو لیږد 

د عوایدو انسجام
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د اضافي ودې لپاره اړتيا د جاري لګښټونو د تامين لپاره

)ډالرمیلیارد (  په بودیجه کې او د بدیل مرستو د ژمنو د سناریو له مخې، مايل بسیاینه
)میلیارد ډالر(  رشایطد پراختیا د موخو لپآره د مايل  بسیاینې 

.دی شوي  مرصف لیارې له خزانې د دولت د د اندازه لږ څخه سلنې ۵۰ له رقم دغه د .ورسید ته ډالرو امریکايي میلیاردو۴،۵ اندازه مرستو پوځي غیر د کې ترڅ په کال۲۰۱۵ د•
 له بودیجی د دولت د هپيامن زیاته په تطبیق مرستو د کیږي مته یی کې ترڅ په چې دې څخه مبحثونو مهمو هغو له یو مرصف بودیجې د لوري له دولت د لپاره پالنونو پراختیایي د•

يس تررسه لیاره
 پالنونه اختیاييپر  چې کړي برابره زمینه دا ته دولت او ووایي ځواب لپاره اړتیاو ودې په مخ د هیواد د ترڅو کیږي لیدل اړتیا ته مرستو نورو هم بیا ولری، هم دوام مرستې جاري که•
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 مايل به تیریدلو په وخت د او زیاتوايل د عوایدو د المل، ودې د اچونه پانګه مايل یی به کې ترڅ په چې لري تکیه باندې مرستو اضايف په سناریو ودې اضايف  د
.وي مزوريک اړتیا ساتنې جاري د مرستو د لپاره راتلونکې د چې وګرځي المل دې د اچونه پانګه باندې برخو دغو په مهال اوس .کړي راکمه اړتیا مرستو

کړي کمه را کچه اړتیا ته مرستو مهاله اوږد کې راتلونکې په به زیاتوالۍ مرستو د  کې کلونو څلورو راتلونکو په

د عوایدو انسجام
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د ودې د بیالبیلو سناریو ګانو له مخې د امنیتي او ملکي مرستو ټولټال وړاندوینه

په هر کال کې د ناخالص  اندازهپه ابتدا کې د مرستو 
ودهسلنه  3.8 کورين  تولید 

د اضايف  ودې د مرستو اندازه
سلنه 6.5په هرکال کی د ناخالص کورين  تولید 



يش جوړه فضا مايل غوره چې يس کیدلۍ الرو ممکنه څلورو په

مالی انسجام
 اطمینان څخه تصمیونو له دولت د هکله په اچونې پانګه د•

دی ندېبا پالن اقتصادي رښتینې یو په استوار ،چې يش ترالسه
 د لپاره وګروپون انکشايف کوچنیو د کې وزارتونو اړوند پراختیا د•

 وړتیاو د ډلو کاري متمرکز د لپاره مدیریت د اچونې پانګه
کونه رامینځته

 او ونهک عرصي کړنالرو او سیستمونو دولتي د توګه داره دوام په•
   اصالحات

ونو د دولت په لګښت
کې اغیزمنتیا

 هپ تادیات چې پياوړتیا داره دوام سیستم انطباقي د•
يش تررسه بڼه الکرتونیکي

 د اسنادو او پروسیجرونو د لپاره سپارلو د مالیاتو د•
کول آسانه پروسې

 پريیالچا مطمین یو د لپاره پانګونی د سکتور خصويص د•
لپاره سکتور کانونو د بیا تیره په برابرول،

ې د تقاعد په برخه ک
اصالحات 

 قاعدت د کارکوونکو د خدمتونو ملکي د اندازه پراخه یوه مرستو د•
 لګښټونه دغه د به پورې کال۲۰۲۴ تر شوې، ځانګړې ته لګښټونو

کړي غوره ته ځان بڼه خالصه
  سلنې۰،۷ تر نو يش رامینځته اصالحات کې برخه تقاعد د اوس که•

 د رفق د او يش رامینځته لږوالۍ کې لګښټونو مايل به پورې
  )انتقاالت :توګه په ساري  د ( يس وکارول به لپاره راکمولو

 د ازهاند زیاته خورا لګښټونو د کی برخه امنیتي په•ونهامنیتی لګښت
 ريل اغیز باندې وضعیت مايل پر موخه په پراختیا

 ګانو عموضو  نویو د نیونې تصمیم د لپاره راتلونکې د•
 ونولګښت امنیتي د بنسټ پر هغه د چې تشخصیص

ومومي بدلون بهیر اوسني

انسجامد عوایدو 
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يش لرلۍ ونډه اغیزمنه لپاره کارموندنې او پراختیا د ځواک برشي او کرهنه 

وده

يس مک فقر او زیات عواید یی به کې ترڅ په چې يش، کیدلۍ بلل محرک سرت یو لپاره ودې د کرهنهکرهنه
پراختیا او بیاروغونه ساختارونو د لګونې اوبو د•
اچونه پانګه کې برخو په ظرفیت او سیستم مدیریت د ځمکو د او تصویب قوانینو اړوند ځمکو د•
والۍ ښه موجودیت او کیفیت د خدماتو اړوند د موخه په پراختیا د معلوماتو د  •
 والۍ ښه دیتمول ترڅو برابرول زمینو د پوهاوي او موندنې سواد د لپاره اوسیدونکو د کې ښارونو کوچنیو او کلیو په•

     کړي ترالسه انسجام ټولنې خلکو د کې کلیو په او ومومي 
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د برشي  
ځواک

پانګونه 

 عاید او دیتمول کې سناریو ډول هر په ودې د چې کیږي لیدل اړتیا ځکه ته پانګونې باندې برشي ځواک په
يس پاتې فعال کې برخه په
 توګه دې په چې زیاتوالۍ، ته سلنې ۵۰ څخه سلنې۳۳ له کې لګښټونو ملکي په کې برخه په تحصیالتو او روغتیا د•

يس ښه هم یی کیفیت او يش زیات الرسسۍ ته خدماتو دغو
 ښه مولدیت ځواک کاري د ترڅو پروګرام، کړو زده د لپاره لویانو د او کړو زده مسلکي چانس، دویم د ته کړو زده•

يش امینځتهر  لږوالۍ کې واقعاتو په بارداری د ترڅو ويش ټینګار باندې پیاوړتیا په کړو زده د ښځو د .ومومي والۍ
کې سیمو کلیوايل په بیا تیره په زیاتوالی پراختیا د ته خدمتونو روغتیايي لومړنیو•

 وده 

دندې

عواید

صادرات

  هخطرون

  وده

دندې

عواید

صادرات

  هخطرون



کیږي لیدل اړتیا ته رسچینو نویو موخه په پراختیا د صادراتو د بیا تیره په او عوایدو د

وده

د اوبو څخه د 
البريښنا استحص

 هم کې برخه دې په به پرمختګ مګر کیږي، بلل بدیل ښه یو لپاره صنایعو استخراجي د صادرات رسچینو د انرژی د
ده مخامخ رسه لګښتونو مايل لوړ او خطرونو ورته  هم برخه دا چې ځکه وي، پڅ
 تولیدي رتس لپاره انرژي برښنا د چې کیږي المل دې د کمزورتیا بودیجې د او لږوالۍ الرسيس د ته رسچینو مايل•

وي ستونزمن دننه کې هیواد په مرکززونه
لري اغیز مستقیم باندې پتانسیل صادراتو د تصامیم هکله په پالیسو د کې برخه په انرژي بریښنا د•
 د لکه نو يش، رامینځته انکشاف ډول پراخ په کې برخه په استحال د بریښنا د څخه اوبو له افغانستان د چیرې که•

وي مخامخ رسه خطرونو ورته له هم برخه دا څري، په سکتور د صنایعو استخراجي 
کړي مرفوع بیو ټیټو په اړتیاوې کورين چې يش کیدلۍ کونه پورته ګټه څخه بندونو له اوبو د اندازه کوچنۍ په•
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  طمینهم عوایدو د چې لري، وړتیا پراخه لپاره صادراتو او ودې د سکتور صنایعو شویو کیندل د څخه کانونو لهعاستخراجی صنای
يس مدیریت توګه مدبرانه په باید خطرونه وررسه خو کیږی، بلل رسچینه

 رشوطم لري، ونډه مهمه کې لوړوايل په عوایدو او صادراتو د صنایع استخراجي چې کوي  ډاګه په دا څیړنې نوې•
ويس مدیریت ښه خطراتو مايل د او يش ته رامینځ حکومتولۍ غوره چې دې په

 نسټونهب اداري اړوند او قوانین مهال اوس چې ځکه تشخیص، او لټون فرصتونو د پانګونې د لپاره طرحو غوره د•
  دي روان لور په پرمختګ د بڼه داره دوام په

 وده 

دندې

عواید

صادرات

  هخطرون

  وده

دندې

عواید

صادرات

  هخطرون



وکړي مالتړ څخه ودې مهاله اوږد له چې يش کیدلۍ بهیر نړیوال 

وده

سیمه ایز یووالۍ
 زمینه کشافان د لپاره صنایعو استخراجي  او کرهنې د رسه وار په پراختیا، او پياوړتیا زیربنايي کې برخه په سوداګرۍ د

 د لپاره عوایدو د څخه صنایعو استخراجي د پرته ترانزیت، تکنالوژي معلومايت او انرژی د ترمینځ هیوادونو سیمې د .برابروي
 شونې او آسانه له،پرت په خطرونو اړوند د سکتورنو نورو د کې سیمه په ترانزیت توکو د .کوي ډاګه په شتون فرصت بالقوه

.ده
ارزونه اقتصادي موجه لپاره زیربناو د ترانسپورت د توګه اړخیزه هر په•
کول ترالسه اطمینان د څخه بهیر تطبیقي چټک له پروژو انرژی د ترمینځ هیوادونو د سیمې د•
 د او همغږي مدیریت، رسحدونو د یی کې ترڅ په چې کول رامینځته سیستم پرلیکه واحد داسې یو د سوداګرۍ د•

.ويس نیویمخ څخه سوداګرۍ ستوزمنې له ترڅو يش، رامینځته کې بندرونو په رسه پاکستان له آسانتیاوې سوداګرۍ
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/  د کارګرانو کډوالۍ
مهارجرت

ږيزیاتی عاید او ځواک برشي خوا بلې له او ګرځي المل لږوايل د فشار د باندې نفوس پر مدیریت بهیر د کډوالۍ د
کول سلیکال  تفاهملیک اړخیزه ـ دوه تبادلې د کارګرانو د وررسه او لټون هیواد کوربه غوره یو د لپاره لیږد د کارګرانو د•
 کارګرانو یوالنړ یی کې ترڅ په چې کول رامینځ سیستم بنسټیز داسې  یو د لپاره مهاجرت د کې ړنا په حکومتولۍ ښې د•

 وساطت ( يش رابرهب زمینه تللو بهر د توګه اغیزمنه په ته کاریګرانو افغان توګه دې په او يس ورکړل رسمیت ته راتګ او تګ
)محافظت او

جلب مرستو تخنیکي د ورته او کول رامینځته ادارو معیاري او پیاوړو شمیر یو د لپاره مهاجرت شوي مدیریت د•

 وده 

دندې

عواید

صادرات

  هخطرون

 وده 

دندې

عواید

صادرات

  هخطرون



کړي مدیریت خطرونه يش کولۍ ادارې او بنسټونه ثبات با مګر لري، دوام به حالت ترینګلۍ او نازک

ترینګلتیا 

سیايس 
 تاوتریخوالۍ

د ملکیت کمزوري 
ادارې/ حقوق 

د دولت کمزورې 
وړتیا

لري تړاو رسه بل له یو کې اړخونو بیالبیلو په حالت ترینګی

دي الندی اغیز تر تاوتریخوايل او امنۍ نا د توګه ټولیزه په فرصتونو لپاره سکتور خصويص د•
وکړي ابلهمق رسه ناخوالو له ترڅو درلودلۍ اغیز باندې سکتور خصويص توګه ځانګړې په کمزورتیاوې اداري•
 د تورسک خصويص  به توګه دې په البته چې ګرځی، المل تشویق د اچونې پانګه د کیدنه پیاوړي ادارو د•

دی ااړتی ورته کې چاپريیال سیايس کړکیچن داره دوام یو په چې وکړي مبارزه داسې وړاندې په خطرونو

کیږي اجرا به توګه شان یو او سیالیزه په خو وي، پاتې ځای په به قوانین رسمي

 مطمین نا او مجهول یو وړاندې په اچونې پانګه د کونه سلب حق د مالکیت او حقوقو د حق مالکیت د•
دی کړی رامینځته چاپیریال

يس تطبیق پری قوانین چې لري لیوالتیا لږه ډيره اړخونه زورواکي شمیر یو•
 چې ويس مته دا څخه  ادارو رسمي له چې وي واقعبینانه غیر به دا رسه، پام په ته وړتیاو کمزورو دولت د•

کړي تطبیق ټولو په توګه اړخیزه هر په یننقوا
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وي متمرکز باندې وظایفو او بنسټونو کلیدي په باید هڅی کولو پیاوړي د ادارو د

په هغو ځایونو کې چی د 
ډه ودې او ثبات لپاره مهمه ون

 لري، په هغو کې د ادارو د بی
ثبايت الملونه را کم يش

رشکتونو او کورنیو ته د 
ه ترینګيل حالت د مدیریت پ
یار موخه د اړتیا وسایل په اخت

يشکی ورکړل 

 سکتور د انونوک د یی کې پایله په چې ورکول لومړیتوب کې برخو هغو په لپاره وینو وړاند اړوند هغه د او کولو رامینځته د ثبات د•
يش برابره زمینه انکشايف کې برخه په مالیاتو او عدالت ، ځمکو د ، لپاره

 د ادارو د لپاره راوستلو د ثبات او ودې د  چې يش  برابره زمینه موخه په هڅونی د ته زورواکانو پياوړو هغو شمیر یو وي الزم که•
)ورکول اجاره ځمکو شویو غصب د ته غاصبینو ځمکو د توګه په ساري د ( کیږي خنډ وړاندې په کړنو تطبیقي

 یا او جغرافیايي ، روژهپ یوه په ( کول تررسه نقش د سپارلو مسولیت متقابل د ته لوریو بیالبیلو کې برخه په نیونو تصمیم کلیدي د•
يش متمرکزه ته سپارلو مسولیت موضوع څخه فشار سیايس له به توګه دې په چې ،)کې دنده

 عميل  کې کاټچو  ابتکار د تړون وليس د لړۍ دا چې کول، رامینځته سیستم د ورکونې حساب د ته مرجو دولتي پورته څخه کښته له•
.يش کیدلۍ

 او ادارو مزوروک د رسه خطرونو له کړلۍ ويش دوی یی بنسټ پر چې پیژندنه تګالرې او پالیسی داسې یو د ته کورنیو او رشکتونو•
وکړي مقابله کی موجودیت په بنسټونو

ترینګلتیا
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دي مخامخ رسه ګواښونو بیالبیلو له توګه ساري بې په کورنۍ کې افغانستان په

 لوړ ټولو تر امله هل کولو تجربه د شاکونو او تاوتریخوالیو بیالبیل د کورنۍ او وګړي افغانستان د کچه په نړۍ د
لري ځای

شوي مخامخ رسه شاک یو له لږه تر لږ کې ترڅ په کال۲۰۱۴ د کورنې سلنه ۸۸ باندې څه•
 پرتله په پيښو يامنیت د کې افغانستان په شاکونه شوي رامینځته امله له پیښو طبیعي او بدلون د چاپیریال د•

 هدغ له پرتله په نورو د دي مخامخ رسه ستونزو امنیتي له چې کورنۍ شمیر هغه مګر .دي معمول ډیر
کوي ژوند کې حالت نازک او ترینګيل په څخه تاوتریخوايل 

 د بیا یرهت په ـ درلودلې ونډه کی خوریدلو په ملن د فقر د توګه مهاله اوږد په مقابله وړاندې په شاکونو د•
.باندی مرصف په توکو خوراکي د او ودې په برشي ځواک

.وکړي مرسته هرس  میکانیزم منفي د مقابله د چې يش کیدلۍ سیستم بنسټیز پراخ لپاره انتقال ټولنیز یو د

 تر وګړي سلنه ۵ نفوس د چې لري، لګښت پورې ډالرو میلیون ۲۱۰ تر کې کال هر په سیستم انتقال د•
 را اغیز نفيم وړاندې په میکانیزم د مقابله د  چلند اغیزمن رسه ثبات او فقر خوراکي د .نیسی الندې پوښښ
.کموي

ويد هغو کورنیو لخوا د مقابلې لپاره میکانیزم چې دغو شاکونو رسه مخامخ س
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دي الندی اغیز تر امنۍ نا او جنایت د رسه شدت په کمپنۍ او رشکتونه خصويص

کیږي بلل خنډونه سرت وړاندې په پانګونه د کمزورتیا تطبیق د قانون او امنۍ نا د

 د توګه ښه په ونهرشکت لوی .کیږي بلل هدفونه مهم ټولو تر لپاره کوونکو جنایت د رشکتونو او اچونکي پانګه متوسط•
.يس کولۍ محافظت ځان خپل له وړاندې په خطرونو او جرمونو جنایي

 له عاید وا کارموندنې د دوی یی بنسټ پر چی ګرځی، خنډ ودې د ګرځیدنه ښکار رشکتونو اچونکو پانګه متوسط د•
راځی پاتی څخه کولو خلق

وکړي هاچون پانګه چې کوي ښکاره لیوالتیا ډيره ، حالت امنیتي مساعد نا د باوجود رشکتونو میرمنو سوداګرو د•

 له سیستم تضامن د اعتباراتو د چې شوي، تررسه کړنې شمیر یو موخه په کولو پياوړي  د تطبیق د قانون د
کړي رشیک خطرونو يش کولۍ رشکتونه لیارې

نیيس کې بر په حاکمیت حکومتولۍ غوره د د او اداري چې ورکونه، لومړیتوب ته پراختیاو سکتور مايل د•
 اچونه نګهپا کې سکتورونو بالقوه په چې کونه، رامینځته بنسټ یو د موخه په کولو رشیک د خطر / اعتباراتو د•

کړی تشویق
 د کې هدور  مشخص یو په چې شی کیدلۍ کول رامینځته پرمختګ او پراختیا غوره د کې برخه په سکتور مايل د•

.وګرځي المل زیاتوايل  د اچونې پانګه خصويص
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مرکزه په کلیوايل سیمو کې فقر په پراخه او مت
بنه شتون لري

شو لوړ ته سلنې۳۹ کال۲۰۱۴ په څخه سلنې ۳۶ له کې کال۲۰۱۲ په فقر•
ده سلنه 28 کې ښارونو په چی کې حال داسې په ده، سلنه 38 اندازه فقر د کې سیمو کللیوايل په•
.کې وسیم لودیزو او ختیځو سیمو، ختیځو شامل په بیا تیره به دی، متمرکز کې سیمو پرتو لیرې او سیمو غرنۍ په فقر•

ښاري وضعیت یو مخ په ودې اندیښنه بلل 
بی ال او کیږي، ځکه چې بیرته راستنیدونکي کډو 

.ښارونو ته مخه کړیشوي کورنی، ځایه 

.شوۍ المل ودې چټکې د نفوس د کې ښارونو په شمیر شویو ځایه بې کورين  او کډوالو تنو میلیون۵،۸ د•
کیږي لیدل اندازه پراخه په هم اړتیا ته خدماتو د او نلري استوګنځایونه رسمي اوسیدونکي اکرثیت کی ښارونو په•

د ځمکو او ښاروالیو د مايل او اداري اصالحات 
ې کیدلۍ يش چې دا شونتیا رامینځته کړي چ

 ښارونه کې عواید زیات يش، ترڅو د اړتیا وړ
.زیربنا او خدماتو لپاره لګښټونه برابر يش

 د توګه دې په او کړي کمه را اندازه فقر د کې سیمو کلیوايل په چې يش کولۍ پراختیا خدمتونو د لپاره کلیو د او پراختیا کرهنې د•
.يس برابر ته وګړو رشایط ژوند د او ويس مدیریت تشو د سیمو کلیوايل

 د لپاره رابرولوب د خدماتو د کې ښارونو په چې کله بیا تیره په ولري، دوام همداسې ژوند کیلوايل چې کیږي اټکل داسې مهال ورته په•
.ويس پام ته مترکز او لګښټونو دولت

 برابر نځایونهاستوګ مصون ته نفوس شته کی ښارونو په توګه دې په چې کیږي، لیدل زیاته اړتیا ته لړی اصالحاتو د ځمکو ښاري د•
.شی

 او ربناوزی د توګه دې په او يس  الړه لوړه کچه عوایدو د کې ښارونه چې ګرځی المل دې د اصالحاتو برخو اداري او مايل د ښاروالیو د•
.يش برابره آسانتیا لښګتونو د لپاره خدمتونو ټولنیزو
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طرحه

دولت

.رانغاړي مسایل اصالح حقوقو د تقاعد د او کول رامینځته انطباق د ترمینځ عوایدو د کتنه، بیا ته لګښټونو امنیتي چې انعطاف، کې لښګتونو مايل په1.

وي پراختیا  یی موخې چې برابرول آسانتیاو او رسچینو د ته دندو او بنسټونو ادارو، ، سکتورونو شمیر هغه2.
 ګرځي المل خلق د عوایدو د پراختیا سکتورونو دغه د ـ ورکونه لومړیتوب لپاره سکتورنو د رسچینو د1.
يس یوړل ته مخ هم اهداف انکشايف نور شمیر ی رسه تیریدلو په وخت د يس کیدلۍ توګه2.
کوي تطبیق ګانې سرتاتیژی ټولې پراختیا او انکشاف د چې ، پانګونه باندې ځواک برشي په3.
.وي متمرکز باندې اچونې پانګه عامه او عدالت ، رسچینو طبعي د یی موخه کړنو د چې ـ زیاتوالۍ مترکز د موخه په کولو پياوړي د  دندو اړوندو او مسولیتونو د ادارو د4.

 رشکتونو د او کول، تهرامینځ سیستم د انتقال ټولنیز د رسه کورنیو له راز همدا او ، مرسته کې برخه په مدیریت د وړاندې په خطرونو شته او وضعیت ترینګيل د رسه سکتور خصويص له3.
کول رامینځته ادارې یوې د کولو رشیک د خطرونو /اعتباراتو د لپاره

نړیوال پراختیايي کاری رشیکان

ولري پاملرنه هراړخیزه ته وضعیت اقتصادي حساس افغانستان د کې بدلون په مرستو د پالوي مدیره ادارو نړیوالو د چې کیږي لیدل اړتیا ژوره1.

يش ولګول لیارې له بودیجه ميل د چې ده اړتیا ته زیاتوايل کې حجم په مرستو د موخه په بسیاینې مايل د2.

 مترکز د هکله په دودن او سکتورونو ادارو، شمیر هغه د او پیژندنه، اړتیا د لپاره بدلون سیايس  د ، مدیریت توقعاتو د موخه په اصالحاتو وړ تطبیق د کې ادارو په3.
.کوي رامینځته اغیزمنتیا لپاره پراختیا د چې زیاتوالۍ
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الرېمرستې ـ غوره والۍ د بودیجه له 
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ژو د په تخمیني توګه غیر کاري لګښتونه د پرو
  ارزښت د سلنې له مخې

)د افغانستان د سړکونو پروژې ( 

 ته ینځرام اغیزمنتیا دا زیاتوالۍ مرستو د لیارې له بودیجې د
وکړي پام توګه غوره په لومړیتوبونو دولت چې کوي 

 کوونکې مرسته لیک پړیکړه پاریس  د هکله په اغیزمنتیا د مرستو د
 ړيک همغږۍ بهیر تطبیق د مرستو د چې کوي  ژمن ته دې هیوادونه

 کار کې قتطبی په مرستو د څخه  سیستم له بودیجې د افغانستان د او
.واخيل

 حصول اطمینان کې برخو الندې په تطبیق مرستو د لیارې له دولت د

:کوي
 طبیقت مرستو د لیارې له بودیجې د دولت د ـ پراختیا مهاله اوږد•

کوي پياوړي وړتیا سیستمونو اړوند او بودیجې د
 برخو تدارکايت او ځواک برشي  کورين د  ـ اغیزمنتیا لګښټونو د•

 کې  زیاتوايل په ارزښت د لپاره پیسو د کونه پورته ګټه څخه
.کوي رامینځته موثریت

 له لتدو  د تطبیق مرستو د لیارې له بودیجې د دولت د ـ تنظیم•
 رسه ولومړیتوبون له دولت د بڼه دا چې کوي، مالتړ پروګرامونو

.زیاتوي همغږي  او ثبات

 له لۍزیاتوا تطبیق د مرستو د لیارې له بودیجې د دولت د
کوي مالتړ څخه ودې اقتصادي 

 عبیرت نيش مانا دې په باندې افغانستان » پر « لږول مرستو د•
 رستوم د ـ شوي تطبیق دننه کې افغانستان »په « چې کیدلۍ

 لږول باندې خدماتو د او وارداتو په توکو د چې تناسب هغه
.لري ړاوت پورې سلیقو او کړنالرو په ادارو کوونکو مرسته د شوي،

 لیارې له بودیجې د چې اغیزمنتیا لګښتونو اقتصادي کورين د•
 پراخه هپ پرتله په سیستم باندې څخه بودیجې د شوي تطبیق

 له یقتطب د بودیجې کورين د چې ځکه دا . کیږي بلل لوړ کچه
 یداتوتول کورين له تدارکات او شوي برابرې زمینې کار د لیارې
.شوي تررسه څخه

 په وزمین د کارموندنې د تطبیق مرستو د لیارې له بودیجې د•
 همدا او تیاپراخ په سکتور خصويص د کې افغانستان په برابرولو،

 المل کولو رامینځته د عاید د رسه لګښت په ډالر هر د راز
.ګرځي


