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  رهبران جوان افغانستان  ةنام

 توكيوبين المللي  نشستبه 

  1391سرطان  12 -كابل 

 

 مقدمه

 انتقال هدورهدف از برگزاري كنفرانس توكيو در مورد افغانستان كسب حمايت درازمدت سياسي و مالي جامعه جهاني براي مدت باقيمانده 

سند ستراتيژيك ديگري رهبري ميشود كه هدف آن يك توسط  نشستن طرح كلي اي. ميباشد) 2025 - 2015(دهه تحول و ) 2014سال (

 سندي است؛حكومتداري خوب استوار  اين سند روي چارچوب حسابدهي متقابل و. ميباشد ي افغانستان تا پايان مرحله تحولنيل به خودكفاي

  . كه توسط بسياري از افغانها به ديده شك نگريسته ميشود

مثبتي را  اتتوكيو ميتواند تغييربوده و انتظار داشته باشند كه آيا وار  اميد تنها در مورد نشست توكيون ميتوانند مردم افغانستادر حال حاضر 

ضياع وقت و منابع دهد كه اين نشست نشان ميتواند گذشت زمان يا خير؟ تنها  گردد و باعث بهبود معيشت شان كردهدر زندگي شان وارد 

  . است يا خير

يا بسياري از خدمات اجتماعي محروم مانده و  د صداي مردم عادي و فقير افغانستان را كه از همه ونانستان ميخواهرهبران جوان افغ

از نظر ما حال وقت . سازندرا كه با قبول خطرات زياد دست به سرمايه گذاريهاي جديد ميزنند، منعكس  متشبثينهمچنان صداي آنعده از 

به  تا ،گيرندصت اقدامات عملي را رويدست و جامعه جهاني مشتركاً باهم كار نموده و با استفاده ازين فرفرارسيده تا حكومت افغانستان آن 

  .  گردد زيربناها تقويتآن ساختارها، برنامه ها، نهاد ها و و بعد از  پروسه انتقال هدف انكشاف دوامدار كشور در جريان

  

  و پيشنهادات  نگراني ها 

كه رفاه اقتصادي مردم افغانستان را تنها همكاري نزديك دولت افغان و همكاران بين المللي آن در سال هاي آينده  ما به اين عقيده داريم

بدينسو، دولت افغانستان شش سند ستراتيژيك انكشافي را تهيه نموده است، اما با آن ) 1381(ميالدي  2002از سال . تضمين خواهد كرد

مردم پالن ها و برنامه هاي درازمدت بايد . ا و تطبيق آن در عمل با مشكل روبرو بوده و يا هم وجود نداردهم ارتباط ميان پاليسي ها، پالنه

، و نشست توكيو بايد تفاوت خود را نسبت به ساير نشست ها بيان محور بوده و نيازمنديها و آرزوهاي واقعي مردم افغانستان را منعكس سازد

و جامعه جهاني طي ده سال گذشته از طريق يك ميكانيزم افغانستان حكومت . انان چي پيام مثبت داردكرده و در عمل نشان دهد كه به افغ

فعاليت  تمويل كننده هاحكومت ويا  حمايتبه شماري از كميته ها و سازمانهاي نظارت كننده . حسابده نبوده اند ،به مردم نظارتي فراگير

درعين حال، اين تالشهاي نظارتي همچنان بايد حكومت افغانستان و جامعه . نظر نگرفته اند كه خواسته هاي واقعي مردم را هميشه در دارند

  . جهاني را قانع سازد كه مشاركت و تعهد درازمدت شان نتايج مشخص و محسوسي را بدنبال خواهد داشت

 : دنه مينماييتوكيو ارا شركت كننده گان نشسترا به  زيررهبران جوان افغانستان پيشنهادات  

افغانستان در زمينه و ظرفيت هاي  ها ، پالن خودكفايي افغانستان بايد روي واقعيت2014با توجه به تكميل روند انتقال در سال  .1

 در صورتيكه )گذار اقتصادي حكومت(پالن . باشد دات مالي جامعه جهاني متمركزمصرف و اداره درست پروژه ها و پرداخت تعه

 . توكيو توافق نكنند، تحقق نخواهد يافت نشستد و طرفين روي آن در واقعيت ها در نظر گرفته نشو

 .ميدهدمعادن، تجارت و ترانسپورت تشكيل  زراعت، منابع طبيعي، مديريت آب، ما معتقديم كه محركه هاي مهم اقتصادي افغانستان را .2

 .بيشتري صورت گيرد ازهمين رو به منظور تامين انكشاف دوامدار كشور به احياي اين سكتورها بايد توجه

از طريق فراهم نمودن شرايط مساعد و بهتر براي سرمايه گذاران داخلي و خارجي با استفاده از خودكفايي حكومت افغانستان بايد  پالن .3

 . سرمايه گذاري را مساعد سازدزمينه واضح  به صورت ها فرصتچالش ها، راه بيرون رفت و  دهه گذشته، يك تجارب 

افغانها نبايد قرباني تالشهاي د حكومت افغانستان ديده نميشود، در اسنا ، جهت حصول نتايج موثر،ن جامع تطبيقيدرحاليكه يك پال .4

همچنان، حكومت بايد ساختارهاي موازي داخل تشكيالت موجود حكومتي و همچنان موسسات ارائه كننده كمكها را . تكراري شوند

 . منحل سازد
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موسسات كمك دهنده بايد تعهدات مالي درازمدت را با شرايط سهل فراهم نموده /ذاري حكومت، كشورهابا استفاده از روند جامع پالنگ .5

 . و پاليسي اداره و انسجام كمكها را جداً مراعات نمايند

كمكهاي خارجي باعث انكشاف نميشود، ازهمين رو، حكومت بايد زيربناها و موسسات ضروري را در جريان دهه تغيير ايجاد نموده تا  .6

 . قرضه هاي درازمدت و داراي شرايط سهل آماده سازد اخذخود را براي 

د اعتمادسازي و تحكيم صلح بايد در صدر ارائه خدمات در سطح واليات بصورت متوازن و اولويت بندي شده، به منظور تقويت رون .7

    . موسسات كمك دهنده به تحقق آن مستقيماً كمك نمايند/و كشورها گيرداولويتهاي حكومت قرار 

اين . افزون، بايد حكومت افغانستان و جامعه جهاني تدابير و معيارهاي مشخصي را رويدست گيرند به هدف مهار نمودن فساد روز  .8

كه در گذشته مشاهده شده، منجر گرديده، بلكه موسسات و ميكانيزمهاي  يماً به ايجاد موسسات و ميكانيزمهاي بيشترتدابير نبايد لزو

 . با استفاده از اراده قوي سياسي هرچه بيشتر موثر و كارآ سازندموجود را 

ا در منطقه تاثير منفي داشته و روي روابط اقتصادي م منطقويبايد بخاطر داشت كه ناديده گرفتن فكتورهاي سياسي و امنيتي  .9

هرگونه قطع رابطه با شركاي منطقوي باعث عدم موازنه در . امكانات كشور را براي بدست آوردن منافع اقتصادي كاهش ميدهد

ازهمين جهت،  . تا حد زيادي به آن بستگي داردامنيت و ثبات افغانستان  با كشورهاي منطقه شده چيزي كهمناسبات ديپلوماتيك 

 . خاذ يك شيوه جامع در جهت تقويت همكاريهاي اقتصادي منطقوي از اهميت زيادي برخوردار ميباشدات

اقتصادي   - امنيتي و اجتماعيموجود درصدي نفوس افغانستان و فشارهاي دموگرافيك، بخصوص با توجه به چالشهاي  2.8رشد سريع  .10

ميليون نفر  82به  2050تخمين زده ميشود نفوس افغانستان تا سال سرشماري نفوس در كشور صورت نگرفته و . مايه نگراني ميباشد

اقتصادي به يك ستراتيژي  -از همين رو در شرايط كنوني، به منظور متوازن ساختن نفوس با رشد دوامدار اجتماعي. افزايش يابد

 . درازمدت نياز است

و اهداف بلندي داشته كه كمتر در عمل پيگيري شده  ها ديد نشستاين . بوده است هاي بزرگ نشستافغانستان در گذشته شاهد  .11

پيشنهاد ميگردد تا به منظور تحقق وعده هاي داده شده از سوي حكومت افغانستان و همكاران انكشافي بين المللي ميكانيزم . است

    .  درست پيگيري ايجاد گردد

مبتني بر شواهد و عمل را كه پاسخگوي نيازمنديها و  ،واحد و رسمي پالنگذاري مبتني بر نتايجحكومت افغانستان بايد روند   .12

ما يكبار ديگر به تاسيس كميسيون پالنگذاري اقتصادي به مثابه موسسه ملي پاليسي . ظرفيتهاي كشور باشد، تثبيت و شناسايي نمايد

در سازد تا رهبري حكومت را قا اين كميسيون بايد. سازي و پالنگذاري در كشور كه بصورت مستقل فعاليت خواهد كرد، تاكيد مينمايم

طرح و س جمهور و كابينه در ييكميسيون پالنگذاري اقتصادي بايد به ر. و مالكيت همه تالشهاي پالنگذاري را در دست داشته باشد

  . پاليسي ها و ستراتيژيهاي اقتصادي كمك نمايد تدوين

 

 نتيجه گيري

 نشستاين . آماده سازد تحولها طي دهه  ليتودهد تا خود را براي گرفتن مسوتوكيو به حكومت افغانستان يكبار ديگر فرصت مي نشست

تعهدات  ،ازهمين جهت. با يك تعهد درازمدت در كمك به مردم افغانستان قرار دارد ه جهاني فرصت ميدهد تا ثابت سازدهمچنان به جامع

در غيرآن، اين .  كابل اعتماد كنند ردم افغانستان باالي پروسهتا مزمينه آنرا مساعد ميسازد  متقابل بدست آمده در توكيو و تحقق بعدي آنها

ها و ستراتيژيها بصورت اتوماتيك برابر با  نشستيك تالش ناكام ديگر بوده كه ميتواند تصور غلطي را در ميان مردم ايجاد نمايد كه 

    . باشند ميناقدامات عملي 
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