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 ازانتشارات انترنت
 پلوم انجينير کریم عطائیدی: تهيه وترتيب

 

 کنفرانس لندن
 

 :، حاوی" توسعه افغانستانی ملیستراتيژ"خالصه طرح 
 

  اجتماعی و مبارزه با مواد مخدر، انکشاف اقتصادی-امنيت و ثبات  تامين-اداره سالم در حاکميت قانون
 

.  که دوروز را در برگرفت    ردیدگزبانی بریتانيا وا فغانستان دایر   م کنفرانس لندن به مي  ٢٠٠۶ جنوری  ٣١بتاریخ 
م  شروع  و شکًال با  ٢٠٠١ از افغانستان که با پروسۀ بن در اخير سال   دوام پشتی بانی جامعه مللدراین کنفرانس

يژی موقت ملی سترا ت.  "م خاتمه پيدا ميکرد، موافقه و تائيد گردید ٢٠٠۵انتخابات شورای ملی افغانستان در سبتمبر 
 تهيه شده است درکنفرانس لندن مورد بررسی     پنجسال آینده رف  دولت افغانستان برای طکه از " توسعه افغانستان

 گرفته و موافقتنامۀ مربوط به آن ازطرف تونی بلير صدر اعظم بریتانيا به نماینده گی از طرف جامعه ملل   قرار
ستراتيژی موقت توسعه ملی افغانستان آه به گفته . ا رسيدورئيس جمهور کرزی در روز اول کنفرانس به امض

  رشد ، سالمبه امنيت، ادارهبرنامه ای است، برای دست یابی  و  كامل تمقامات افغانستان سندی است زنده و در حال 
 اف   بازسازی وانکش اساسی  هایدر این ستراتيژی دولت افغانستان تالش آرده است به سئوال . اقتصادی و آاهش فقر

 .  پاسخ گوید
 

 ديدگاهها و اهداف دولت آدامهاست؟
 ا و مشكالت را باید در نظر داشت؟  موفقينته،مسایلبرای رسيدن به این اهداف آدام   

 برای غلبه بر مشكالت به آدام سرمایه گذاریها و ستراتيژی ها باید ارجحيت داد؟ 
 مختلف آن را هماهنگ آرد و    ی دید، عرصه ها باالخره چگونه باید منابع تمویل اجرای این ستراتيژی را تهيه  

 نظارت بر اجرای آن را سازمان داد؟  
 

 :اهداف وديدگاههای دولت در ين ستراتيژی چنين خالصه شده است
 .   نهادهای دموآراتيكۀتحكيم صلح و ثبات از طریق یك روند دموآراتيك و عادالنه به وسيل 

 . رشد اقتصادی همه جانبه و برابر در تمام مناطق افغانستان ، از طریقرفاهآاهش فقر و دست یابی به ترقی و 
 

 ابتداء وضع سياسی، اجتماعی و اقتصادی افغانستان تا زمان سقوط طالبان توضيح        آن ، و مشكالتمسایلدر رابطه ب
 . داده شده است  

 جدید و برگزاری    سپس از روی آار آمدن اداره انتقالی افغانستان، برگزاری لویه جرگه ها، تصویب قانون اساسی     
همراه با آارها و اقداماتی آه با آمك سخاوت مندانه جامعه بين المللی    انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی

 و پوليس، اصالحات اداری و قضایی، ایجاد    دوی ملیدرعرصه های مبارزه با تروریزم، تامين امنيت، تشكيل ار
 .، تذ کرات رفته استرد صورت گرفته است آميسيون مستقل حقوق بشر و تامين برابری زن و م

  سالم، در قسمت سوم اولویتها و برنامه های سرمایه گذاری در بخشهای مختلف توضيح داده شده است؛ امنيت، اداره  
 .دن این ستراتيژی را تشكيل می ده اساس، رشد اقتصادی و اجتماعی ، حقوق بشر،حاآميت قانون

 
 :ين شش بخش درج شده استزير عنوان رشد اقتصادی و اجتماعی ا 
 تاسيسات زیر بنایی و منابع طبيعی

 تعليم و تربيه
 صحت عامه 

 زراعت و انكشاف دهات 
 بيمه اجتماعی 

 اداره اقتصادی و رشد سكتور خصوصی   
 

 و ی، برابری زن و مرد، مبارزه با مواد مخدر، همكاریهای منطقه ا ذکر شده   اهدافهلویپسترتيژی در   براساس این
 . با فساد و حفظ محيط زیست باید در نظر گرفته شودمبارزه 

 :قيد شده است مورد هر   ها، ضرب االجلها و شيوه های رسيدن به این اهداف، در  ه در ادامه این طرح  
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 نيروهای آمك به باید  خورشيدی،١٣٨٩برابر با جدی  م ٢٠١٠ شود آه تا پایان سال  ی گفته مدر عرصه امنيت 
های بازسازی والیتی با حمایت و هماهنگی نزدیك   وهای ائتالف ضد تروریزم و گروهامنيت به رهبری ناتو، نير

 .دنبا دولت افغانستان، امنيت و ثبات را در سراسر افغانستان تحكيم بخش
 ماه آینده باید یك مكانيزم شفاف سراسری     ٦ گفته می شود آه ظرف  در زمينه اداره و حاآميت قانون و حقوق بشر   

 سال باید تمام مقرری ها در سطوح   ٢ ماه این مكانيزم نافذ شود و ظرف  ١٢ظرف   .د ایجاد شود برای تقرر افرا
والی ها، مقامات پوليس و مسئوالن امنيتی والیات، با تطبيق آامل همين مكانيزم   ،ء ی دولت مرآزی، قضایباال

 .صورت بگيرد
غانستان گفته می شود، آه براساس     خالصه طرح ستراتيژی ملی توسعه اف  در بخش رشد اقتصادی و اجتماعی 

، باید با قاچاق چيان و مقامات و آارمندان فاسد، مبارزه شود و به دهقانان فقير آمك  مواد مخدر مبارزه عليه ۀبرنام
 .های مشروع امرار حيات آنند  شود، تا از راه

  
ر محو آشت خشخاش بر اثآدولت همچنين صادرات و واردات قانونی محصوالت جایگزین را تشویق خواهد آرد تا  

 .  اقتصاد و دهقانان از بين برده شود 
 

 :دولت افغانستان چهار منبع اصلی را برای رشد اقتصادی و اجتماعی آشور مطرح آرده است 
 محصوالت زراعتی و مالداری و صنایع روستایی

 استفاده موثر از دارایی های دولت  
 معادن و صنایع استخراجی
 .جارت ترانزیت آاال و انرژیهمكاریهای منطقه ای و ت

 
 بيانيه های عمده در کنفرانس لندن

 
 تونی بلر صدر اعظم    ی های نرا آار خود را با سخن  م ٢٠٠۶جنوری ٣١آنفرانس حمایت از افغانستان صبح روز

بریتانيا، حامد آرزی رئيس جمهور افغانستان، آوفی عنان، سر منشی سازمان ملل متحد، آندوليزا رایس وزیر 
 . آلمان رسما آغاز آردۀ ایاالت متحده آمریكا و وزیر خارج ۀخارج

 
  در آنفرانس لندن   تونی بلير سخنرانی صدر اعظم انگلستان    

 
سکرتر صبح شما خوش و به آنفرانس لندن ازآشورهای مختلف جهان خوش آمدید، به خصوص حضور آقای عنان   

عالی رتبه را خيرمقدم می گویم، حضور شما در  سازمان ملل متحد، رئيس جمهور آرزی، وزراء و مهمانان جنرال 
آنفرانس امروزی نشان دهنده تعهد آشورهای شما و جامعه جهانی به منظور آمك به مردم افغانستان در جهت 

. بزرگی را آه افغانستان با آن روبروست، می دانيممشکالت  ،بازسازی یك افغانستان با ثبات و مرفه می باشد، و همه
 موافقت نامه لندن می باشد، آه از ما می خواهد تا به آینده این آشور         ِءی آنفرانس لندن البته، امضا  هدف از برگزار 

 .هرگونه آه می توانيم آمك آنيم
 .  ميليون پوند، به افغانستان می باشد٥٠٠ه آمكهای به ارزش ئآشور من ظرف سه سال آینده متعهد به ارا

 . آنيماکتفا  به آمكهای مالی به افغانستان  نبايدما: هر در ادامه سخنانش تاآيد آرد آ يتونی بل
ساف را به زودی به عهده     بریتانيا رهبری آی .نيروهای مسلح آشورهای مختلف جهان درافغانستان حضور دارند 

 .  خواهند بود  حاضرخواهد گرفت و شمار بيشتری از نيروهای بریتانيا در افغانستان
 با روبرو شدن با وظایف خطيری آه هنوز در افغانستان در پيش روست، مهم   آقای بلر خاطرنشان ساخت آه همزمان

نه تنها، پيشرفت  ،   و دست آوردهای بزرگ و چشم گير چهارسال گذشته را در نظر داشته باشيم       موفقيت ها است آه
اآنون مردم  های آه  در عرصه اقتصادی و بلند رفتن سطح زندگی مردم، بلكه همچنين پيشرفت در رابطه به آزادی  

 . افغانستان از آن بهره مند هستند
 ميليون نفر در انتخابات پارلمانی و برگشت ميليونها آودك به     ٧ ميليون نفر در انتخابات ریاست جمهوری، ٨شرآت 
 . آموزش

 .او افزود؛ اما هنوز مشكالت عظيمی، در پيش است از جمله، بحران مواد مخدر   
ژی ملی افغانستان در این رابطه و ایجاد زمينه های معيشت جایگزین، برای     همچنين او گفت بریتانيا از ستراتي 
 .دهقانان افغانستان حمایت می آند
 گفت،  یاد کرده و   تهدید آنهایی آه می خواهند افغانستان را به عقب برگردانند  و او همچنين از تهدید، تروریزم 

 ، موآراسی و ثباتیرزه مردم افغانستان برای دست یابی به دزیرا مبا. بنابراین ما باید مردم افغانستان را آمك آنيم
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 مهم است آه جامعه بين المللی آاری  لذا .موآراسی و آزادی در جهان است  ی جهانی برای تضمين دۀبخشی از مبارز
 . را آه در افغانستان آغاز آرده به انجام برساند

موآراسی هستند، ما در آنار   ی و خواستار د  ارزه می کنند مبوقتی مردم برضد تروریزمکه  نشان دهيم، تا  این مهم است 
 .  آنها خواهيم بود

موآراسی اند، تنها به تامين ثبات  دیباید گفت آه ما با تعهد برای چشم انداز آینده مناسب به آن آشورهای آه خواهان 
 .ی سازیم برای تامين ثبات نيز برآورده مرا  بلكه انتظار خود،در آشورهای آنها آمك نمی آنيم

 

 ظهارات رئيس جمهور کرزی ا
 

م و موادمخدر را عمده ترین     زلندن، تروری کنفرانس حامد کرزی رئيس جمهور افغانستان در سخنرانی خود در    
خطرهایی خواند که کشورش پيش رو دارد و به کشورهای کمک کننده گوشزد کرد که این خطرها تنها امنيت و    

 .جهان ناشی از همين خطرهاستسراسرکنند بلکه کشتار انسانهای بيگناه در استقالل افغانستان را تهدید نمی 

پرداخت  در عوض او از افزایش شمار و دامنه عملکرد نيروهای ناتو در کشورش استقبال کرد و خواهان آن شد که     
در حالی است که   این  .  به دولت افغانستان افزایش یابد  م مبالغ امداد مستقيپرداخت ،وجوهی بازسازی به ان جی اوها 

 . آمریکا تأمين می کنند، بخصوصبيش از نود درصد بودجه دولت افغانستان را دولتهای خارجی    
 تقویت ساختار  ن و قانو دولتِ  در جهت تحکيم  ،توسعه ملی گفت که در نظر دارد در اتکا به سترابيژی  آقای کرزی 

 ت آب و برق و بهبود وضع تجار هایحداث شبکه اقتصادی، ابنای ایجاد زیر دراداری به منظور مبارزه با فقر و
 .کشورش بپردازد

 که  از آنجا ، مصاحبه با بی بی سی گفتیک در کنفرانس لندنحامد کرزی رئيس جمهور افغانستان پيش از برگزاری
ش  برای امرار معاش خود به توليد و تجارت مواد مخدر متکی اند، ریشه کن کردن کشت خشخا مردم بسياری از

 . پانزده سال وقت نياز دارد تا درآمد است که دست کم به ده امکانات دیگر کسِبیر فراهم آو زممستل
 

 سخنرانی وزیر خارجه آمریكا در آنفرانس لندن
 

آندوليزا رایس وزیر امور خارجه ایاالت متحده امریكا، تمام دست آوردهای چهار سال گذشته را قبل ازهمه مدیون       
 . رهبری حامد آرزی خواندمردم شریف افغانستان و 

 این دست آورد     . دست آورد تاریخی قرن جدید و جوان ماست    ،آنچه ما را امروز گردهم آورده است   : خانم رایس گفت
دست آورد این پيروزی درقدم نخست به مردم شریف  .موآراسی استیانتقال افغانستان از استبداد به سوی دی امروز

 همكاری  ۀاین دست آورد نمونه ای است آه می تواند از نتيج   . ی برمی گرددافغانستان و رهبری رئيس جمهور آرز
 . آشورهای جهان به دست آید

های انسان سرآوب می شد    خانم رایس گفت، افغانستان ویران و منزوی و پناهگاه القاعده آه در آن حرمت و آزادی
و امروز ما انجام  . ن المللی چهره عوض آرد  مردم آن آشور، و با آمك جامعه بي ۀپس از سقوط رژیم طالبان با اراد

 آنچه را آه چهارسال پيش در بن نمی توانستيم   ،پيروزمندانه آنچه را آه برای افغانستان در نظر داشتيم تجليل می آنيم     
موآراتيك، یك اقتصاد آزاد در حال   یجدید د اساسی یك دولت فعال دارای حاآميت و استقالل، یك قانون  . تصور آنيم

درحال شكل گرفتن آه می تواند مایه افتخار مردم افغانستان باشد، و دو انتخابات     ملی از اقوام برادر   دوی  یك اررشد، 
 !ریاست جمهوری و پارلمانی با شرآت ميليونها نفر

های آشورهای   حمایت و همكاری . خانم رایس افزود؛ حمایت جامعه بين المللی همه جانبه و چشم گير بوده است     
در عرصه امنيت او افزود     . ان ملل و اتحادیه اروپا، و آشورهای مانند جاپان، بریتانيا و آلمان را نام برد    منطقه سازم

 .آه ناتو نيروهای آمك به امنيت در افغانستان را رهبری می آند
 .   می تواند تصور آند آه آار به انجام رسيده است    ۀخانم رایس افزود؛ با پيشرفتهای بدست آمده، عد 

او افزود آه ایاالت متحده امریكا، آامًال به      . گفت آه من و رئيس جمهور بوش و مردم امریكا به این نظر نيستند    اما او  
 .های ستراتيژیك با افغانستان مطرح است همكاریبوده  و  پيروزی دراز مدت افغانستان متعهد 

ر، اعالم می آنم آه رئيس جمهور بوش از     ميليارد دال٦ما در مورد آمك تقریبًا قبلی  تعهد ۀخانم رایس گفت؛ برعالو
 .  سال آینده تصویب آند   برای  آمك دیگر را به افغانستان   دالر ميليار ١/١ امریكا تقاضا خواهد آرد تا  ۀآنگر

 .    بی سابقه در تاریخ آزادی یاد آرد  ۀوزیر خارجه امریكا از پيروزی افغانستان به عنوان یك تجرب   
افغانستان دو برابر آنند، با در نظر داشت اینكه در یك اعمارهای خود را برای  شدر اخير او از همه خواست تا تال

 !د داشت و یك مبارز دائمی برای صلح نموآرات جهان یك دوست دائمی خواه ی با ثبات و د،افغانستان امن
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 سازمان ملل متحد در آنفرانس لندنجنرال سکرترسخنرانی 
 

 آنفرانس ، گفت آه ما در یك مقطع مهم از سفر مشكل افغانستان    ین ود در ملل متحد در صحبت خ  سرمنشی آوفی عنان 
موآراسی، به سوی یك آشور دارای پارلمان انتخابی و رئيس جمهور مشروع گرد آمده        یاز جنگ و ویرانی به سوی د 

خشونت های   . همراه است ندستهایم، خوش بينی ما در مورد آینده افغانستان با مشكالت عظيمی آه هنوز بر سر راه  
 نه ،افغانستان است، تروریزم، خشونت، توليد و قاچاق مواد مخدر و فساد  اخير یاد آور شكننده بودن صلح و ثبات در 

های جاری برای دولت سازی افغانستان را تهدید می آند، بلكه ثمره های روند بن را نيز با خطر مواجه     تنها تالش
 . می سازد
 آنچنانی آه ما از تجربه آموخته .آه مردم و رهبران افغانستان باید به آن توجه آننداند  هایی   اینها نگرانی،او افزود

به منفعت تمام آشورهای جهان است تا  . های مطرح در افغانستان، برای جامعه جهانی نيز مطرح است نگرانی ،ایم
استقرار امنيت آه در پيشاپيش   بسویموآراسی و ازهمه مهم تر  ی د ، در حاليكه به سوی صلح، ثبات  ،افغانستان را

و امروز بار دیگر   مورد بحث قرار دارد   افغانستان اهمكاریی آه در ارتباط ب. تمامی موضوعات قرار دارد، آمك آنيم
 .  اده شود   باید به حمایت از مردم این آشور ادامه د  ،تجدید می شود

، ایجاد یك نيروی مجهز امنيتی، احترام به در این همكاری باید مردم افغانستان هم در جهت داشتن یك دولت قوی  
 .دن و توانایی برای رسيدگی به مشكالت اساسی آمك آنءرعایت حقوق بشر، ایجاد اداره سالم، نظام قوی و فعال قضا 

آجندای مندرج در توافق جمع شده اند، در پياده کردن   نمایندگان آشورهای مختلف آه در اینجا گردهم اميد است تا
 . نقش خود را ایفا آنند ،ستان، در بازسازی آینده این آشور  افغانۀنام

در سرخط اجندای خود دارد، به موضوع اساسی حاآميت    موضوع نگرانيهای امنيتی راکه افغانستان ۀتوافق نام
این توافق نامه دارای ضرب االجل زمانی و  .  و بازسازی و مواد مخدر توجه آرده است انکشافاداره، و قانون
 .   همه جانبه برای آینده افغانستان استۀها می باشد و به صورت خالصه باید گفت آه یك برنام اولویت 
 همزمان با آنكه مردم افغانستان تحت رهبری مدبرانه رئيس جمهور آرزی و جامعه بين المللی    ، عنان افزوداغلی

 سازمان  .ده است تا به آنها آمك آند ا آم آار می آنند، سازمان ملل متحد، افغانستانۀبرای عملی شدن مواد توافق نام  
 موثر و محسوس برای ۀهای دولت افغانستان برای استفاد ملل متحد به عنوان ناظر اجرای این موافقت نامه از تالش 

 . مردم و از آمكهای بين المللی حمایت خواهد آرد
اغلو    و رئيس جمهور آرزی وعنان در اخير گفت آه مردم افغانستان مستحق دست یابی به صلح هستند  اغلی 

افغانستان و سایر رهبران افغانستان در تمام سطوح باید مطابق    لسی جرگۀ  وقانونی رئيس  مجددی رئيس سنا و
گی به این امر   ه خواست مردم افغانستان عمل آنند، زیرا ثبات دراز مدت در افغانستان و اعتبار دولت افغانستان بست 

 . دارد
 

  آلمان ۀزیر خارج و، شتاین مایرسخنرانی
 

او با برشمردن محروميت های مردم افغانستان در تحت حاآميت طالبان و مشكالت فراوانی آه برسر راه افغانستان 
در چهارسال پيش قرار داشت گفت، تغييرات چشم گيری در افغانستان صورت گرفته است و ما شاهد هستيم آه تمام 

 .مواد توافق نامه بن عملی شده است   
های  ارجه آلمان تصویب قانون اساسی، انتخاب رئيس جمهور و آغاز به آار پارلمان جدید را از پيروزی        وزیر خ

 .موارد زیر را اشاره آرد بمردم افغانستان دانسته 
 .   آجندای روشن و سيستماتيك سياسی بود با ضرب االجل های معين    ۀتوافقنامه بن آه در برگيرند -١
 .  انبه و هماهنگ بود، هم در عرصه نظامی و هم در عرصه توسعهبرخورد با افغانستان همه ج -٢
            هيچ آشوری به تنهایی نمی    .  شرآت آشورها و نهادهای مختلف در این روند بود ،دليل سوم برای این پيروزی   -٣

مين عامل   چهار،توانست سهم در بازسازی افغانستان را به عهده بگيرد و باالخره به نظر وزیر خارجه آلمان 
 . دراین پيروزی، افغانی بودن این بازسازی بود

 
او افزود آه البته تاخيرها و عقب نشينی های در این روند وجود داشت، اما باید در نظر داشت آه همه می آموزند و          

 . ها و تشریك مساعی جامعه بين المللی و افغانستان اآنون به یك سطح عالی رسيده است می توانند، آه همكاری
قرارداد   . وزیر خارجه آلمان افزود؛ آنچه مهم است، این است آه اآنون روند بن به روند آابل مبدل شده است

افغانستان آه دراین آنفرانس به امضا می رسد، درجای دیگر از جهان تهيه نشده است، بلكه افغانها خود آن را در 
 .آابل تهيه آرده اند

د جامعه بين المللی و آلمان در بسر رساندن بازسازی افغانستان خاطر نشان آرد آه   وزیر خارجه آلمان با تاآيد بر تعه
 .   گی دارد ه ميزان و سرعت به سر رسيدن این آار بيش از هر زمان دیگر به حكومت و پارلمان افغانستان بست

 .   هم خواند های منطقه ای و جا داشتن افغانستان در ساختارهای منطقه ای را دراین پيروزی م    او همكاری



 
http://www.afghan-german.de 
http://www.afghan-german.com 
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 رهبری یوناما در افغانستان را به عهده خواهد     ، از آلمان "تام آری"كه به زودی زاینوزیر خارجه آلمان در اخير
 .گرفت ابراز خشنودی آرد

 

 مصاحبه با دکتور عبداهللا عبدهللا وزیرخا رجه افغانستان 
 
 : مطبوعاتی گفت  کنفرانس دریکبریتانيار عبداهللا عبداهللا وزیر خارجه کشور پس از بازگشت از  وکتد

وی  .  پشتيبانی از ستراتژی انکشاف ملی بوده است هدف از برگزاری کنفرانس لندن کمک به افغانستان نبوده بلکه فقط 
 بيش از ده ميليارد دالر    لو نوسازی کشور را از سوی جامعه بين المل  بودجه اختصاص داده شده برای بازسازی   

 : خرسندی گفتخارجه با اظهار وزیر . اعالن کرد
جهت : وی تصریح کرد .  پرداخته شود دولت از طریق حکومت افغانستان به بودجه قسمْااین کمک ها قرار است

ر عبداهللا    ودکت. تی به ریاست دولت افغانستان تشکيل خواهد شدئهي  داده شده، بزودی   ۀبررسی چگونگی مصرف بودج
سند رهبران    با ارائه این:  الملل تهيه شده بود خبر داده افزود سندی که قبال با مشورت جامعه بين از ترتيب و تنظيم

وی نکات متذکره در   . پشتيبانی کنند هفتاد کشور جهان وعده دادند تا به صورت روز افزون از افغانستان حمایت و   
 ا مواد مخدر امنيت و ثبات، انکشاف اقتصادی و اجتماعی و مبارزه ب اداره سالم در حاکميت قانون، تامين  این سند را 

 به دولت   یجهان  جامعهی ها در صد از آمك   ۵٠   رود آه بيش از  یانتظار م: عبداهللا در ادامه گفت      دکتور.دانست
وجود دارند آه در چند سال گذشته خدمات        نيز در آشوری از موسسات غير دولت ی تعداد یولردد افغانستان واگذار  

   . دولت و مردم انجام داده اند  ی برایارزنده ا
 ایانپ

 
 

  


