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 ۴۱۰۲ نوامبر ۷ :تاریخ                         حفیظ هللا خالد                                   : ناشر و نویسنده    

  

    ویاناکنفرانس 

 ۵الی  ۳از تاریخ جهان انکشاف یافته های محاط به خشکه و کمترین کشوردومین کنفرانس ملل متحد در مورد      

 اشتراک کنندهآن بیش از یک هزار نفرس که دردراین کنفرانیانا پایتخت اتریش برگزار گردید،در شهر و ۴۱۰۲ نوامبر

موسسات بین  و ارګانهای زیربط ملل متحد،مک کننده کشورهای ککشورهای ترانزیت،ازکشورهای محاط به خشکه ،

طی  راه های حل آن گرفتهقرار  بررسی مورد های محاط به خشکه رانزیتی کشورمشکالت تبود اشتراک نموده المللی 

 یانا، در کنفرانس و گردید مشخص(  ۴۱۴۲ – ۴۱۰۲)  یعنی از برای ده سال آینده (اعالمیۀ ویانا )مصوبۀ تحت نام 

رئیس جمهور اتریش و هینزفیشرآقای ،کوتیسا رئیس اسامبله عمومی آقای،بان کی مون سرمنشی ملل متحد  آقای

 .بود اشتراک نمودهشورهای مختلف جهان ی حکومات و وزرا از کااز روئسدیګری  تعدادی

 

 

     ی کشور ماتثنابه اسکشور محاط به خشکه  23بیرقهای با مربوط به کنفرانس ی فوتو                                

کشور محاط به بحیث یک  ین کشورکه ا را خویش موفقیت هایافتتاحیه اتریش در بیانیه آقای فیشر رئیس جمهور   

جنگ جهانی  پایاناتریش در زمانیکه ۰۱۰۱اظهار داشت که در سال  وتا کنون بدست آورده یادآوری اروپائی خشکه 

ی خواهد بود برانتصور مینمود که این کشور قادر  ۀ عدیکآن وقت محاط به خشکه درآمد دریک کشور صورتاول ب

 مبدل ئیاروپامرفع وور باثبات،به یک کشتوانست  تریشا امروز ولی علی الرغم همه مشکالت دوام یابدمدت طوالنی 

 .دگرد
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های محاط به طفی دربهبود اجندای انکشافی کشورگردهمائی ویانا را نقطه عقای چندرا سکرتر جنرال کنفرانس، آ  

کمترین انکشاف به خشکه و های محاط ن کنفرانس ملل متحد در مورد کشوراولی قابل یادآوریست که،خشکه دانست

       بهبعدأ که   ۀمصوب تصویب کنفرانس الماتی با ،بود در شهر الماتی پایتخت قزاقستان دایر گردید ۴۱۱۳در سال  یافته 

نیازمندی های خاص  حل به ( ۴۱۰۳/ ۴۱۱۳) ده سال یعنی بین سالهای  طی گردیدمعروف ( پروگرام عمل الماتی  ) 

های های محاط به خشکه و کشورع کشورآن با در نظر داشت منافبرای  ای محاط به خشکه و ایجاد راه حلهکشور

 .ترانزیت تاکید گردیده بود

در این  ،ههای محاط به خشکه بودکشورمشکالت ترانزیتی در مورد  در نوع خودن کنفرانس دومیکنفرانس ویانا    

استقبال  هیافتدست ه آن بدر بخشهای کلیدی های محاط به خشکه که طی ده سال گذشته کشورپیشرفت های از کنفرانس

 های ترانزیت ،رشدبا کشورو پالیسی های ترانزیتی  طرزالعمل هاهماهنگی در شامل أعمدت پیشرفتهااین  هبعمل آمد

 ،این پیشرفتها را ناکافی دانستویانا  کنفرانس ولی بودهبا جهان  تجارت نسبی ترانسپورتی و گسترشهای  بنازیر نسبی

روز در سال  ۵۵های رو به انکشاف محاط به خشکه از داتی در کشوربطور مثال باوصف آنکه مدت انتقال اموال وار

کشورهای ترانزیت بوده ،بطورعموم سطح این مدت دو برابر  با آنهم تقلیل یافته ۴۱۰۲روز در سال ۲۵به  ۴۱۱۲

حاط به های مای است که به بحر راه دارند،کشورفیصد کمتر از کشور ه ۴۱انکشاف در کشورهای محاط به خشکه 

با  اندمواجه  انتقال امتعه صادراتی خویش به مارکیت های جهانی درزمینه مختلفیهای به محدویت  همهنوز خشکه

ارزش صادرات اینکشور ها پنج برابر افزایش   ۴۱۰۳الی   ۴۱۱۳سال اخیر یعنی از سال  ۰۱که در جریان آنوصف 

مصارف  ،از یک فیصد تجاوز نمی نماید مللیال رت بیندر تجاس ملیون نفو ۲۲۵با   یافته ولی با آنهم سهم اینکشورها 

ر راه حهای است که به به دو برابر کشورمواد اولیه واقالم صادراتی و وارداتی در کشورهای محاط بخشکانتقال 

انتقال یک کانتنرمتوسط کارگو متوسط نک جهانی صورت گرفته بطوربراساس مطالعه که اخیرا از طرف با، دارند

برای  دنداردسترسی  ه بحرب که هایحالیکه کشورتمام شده در امریکائی دالر ۴۱۲۱های محاط به خشکه  رای کشوبر

 .دالرامریکائی میپردازند ۰۴۲۱انتقال همان کانتنرکارگو صرف 

های محاط به خشکه در وضع مطلوبی قرار ندارد هرچند عاید ناخالص ملی کشوررشد اقتصادی درحال حاضردر   

عاید ملی افزایش یافته است معذالک رشد ۴۱۰۳فیصد در سال   ۲.۳به   ۴۱۱۳فیصد در سال  ۲.۵ا از هکشور در این

دراکثرکشورهای رو به عاید سرانه ملی  همشته است هنوزاین کشورها ندادر اقتصادیازبین بردن فقرتاثیر چندانی در

حفظ الصحه محیطی این کشور ها مرگ و میر اطفال ، ،ریلحاظ رشد بشز ادالرساالنه کمتر بوده ، ۰۱۱۱انکشاف از  

 .قرار دارند در جهان در پائینترین سطح

کنفرانس ویانا برای حل مشکالت که کشورهای محاط به خشکه به آن مواجه اند مصوبه جدیدی را برای ده سال آینده   

نوامبر  ۲هدف این پروگرام عمل که بتاریخ اعالم نمود ( پروگرام عمل ویانا)تحت نام   ۴۱۴۲الی  ۴۱۰۲یعنی از سال 

 ۳۴مورد تصویب اسامبله عمومی ملل متحد نیر قرار گرفت حل مشکالت ترانزیتی و تسریع انکشاف دوامدار در 

معین شش گانه را از اتخاذ تدابیراین منظوراولویت های  ه،کنفرانس ویانا ب بودهکشور محاط به خشکه روبه انکشاف 

های محاط به وهمکاری های منطقوی مقابل کشورگرفته تا بهبود وضع تجارت  ای ترانسپورتیجهت رشد زیربنای ه

در  ورا تا حد مکن کوتاه  براساس این پروگرام کشورهای اشتراک کننده تعهد نموده تا وقت ترانزیت،خشکه قرار داد

 .ای ترانسپورتی خویش تالش نمایندزیربناه بازسازی و مراقبت

 نیزماتجارب کشورتاکید گردیده است، ترانزیت  های منطقوی و دو جانبه با کشورهمکاری بر در مصوبه کنفرانس

کشور محاط به خشکه  زیتیهمکاری و عدم همکاری کشور ترانزیت نقشی مهمی درحل مشکالت ترانثابت نموده که 

سید شاید به امضا ر( بولویا و پیرو) امریکای التین بین دوکشور ۴۱۰۱نامه که در سال  دارد،دراین رابطه توافق

 کشور ترانزیت باشدبا بین یک کشور محاط به خشکه ن مثال همکاری های دوجانبه بهتری
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و کشور محاط به ( پیرو) بین کشور ۀهای امریکای التین موافقتنامروحیه برادری کشور براساس ۴۱۰۱در اکتبر  

سال در اختیار  ۱۱ک برای مدت را در ساحل پسفی ۀمطابق به آن کشور پیرو ساحامضا گردید که ( بولوویا) خشکه 

 .انتقال امتعه صادراتی و وارداتی خویش استفاده بعمل آوردداد تا از آن بحیث بندر بحری در کشور بولوویا قرار

یا و پیرو در مورد واگذاری ساحه معینی برای ایجاد یک بندر آبی بین افغانستان و وکشور بولو آیا نمیشود از مثال  

به یک بندر بین المللی که سایرکشورهای آسیای میانه نیز ازآن استفاده  تفاده گردد؟ این بندرحتی میتوانداس پاکستان نیز

 .نمایند تبدیل گردد

 ادد اهمیت این کنفراس را نشان میدعمومی و سایر رجال سیاسی خورئیس اسامبله ، سرمنشی ملل متحد اشتراک  

اشتراک  ن کنفرانسکشور افریقائی گانا با وصف آنکه کشور محاط به خشکه نبوده ولی صدراعظم آن کشور در ای،

 شانراترانزیتی  پیشنهادات ومشکالتتا  های محاط به خشکهکشور برایفرصتی بود   کنفرانس در حقیقت این نمود

غانستان اف محترم سفارت و گرفته نشدجدی زیاد  این کنفرانس کشور ما تدویردر ماا مطرح نمایدآن ده سال آینده در طی

خیر تأمتاسفانه  .نمایندگی نمود کههای محاط به خشملل متحد در مورد کشور کنفرانس دومین دراز کشور ما ا اندر وی

وارد نموده است ما وماسی کشوردستگاه دپل امورات دولتی و منجمله  تاثیرات منفی اش را برهمۀ نهمعرفی کابیدر 

ون شک بیدت حاد ترانزیتی مواجه بوده افغانستان بحیث یک کشورمحاط به خشکه و کمترین یافته که به مشکال

با آمادگی قبلی ازمرکز  با صالحیتوه تبعالیر هیاتوشاید اعزام  تشداس نافرنکاین چیزهای زیادی برای گفتن در

 .آنقدر بی مورد هم نبوداین کنفرانس ای اشتراک دربر

خویش که تا کنون در لست بر اساس احصایه های سازمان ملل افغانستان یگانه کشوریست در بین شش همسایه 

شاهد آن  سال ماکه طی یک  یمملکت های پی در پی در امورخیرأتکشورهای کمترین یافته جهان باقی مانده ، با این 

از لست کشورهای کمترین انکشاف یافته نیازخواهد بود با این سرعتی که ما به پیش میرویم  سالها بیدون شکهستیم 

کمترین  هایبه نقشه جهان که در آن کشورلطفا .برسانیم خود همسایه به سطح کشورهای حد اقل  وخود راجهان بیرون 

 .نشان داده شده توجه فرمائید انکشاف یافته جهان

 والسالم

 
 شور کمترین انکشاف یافته دربین همسایگانگانه کیافغانستان برنگ گالبی بحیث نقشه          

،.  


