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   مي�دی٢٠١٤ تا ٢٠٠١وقايع افغانستان از 
 

  )٣٩بخش(
  

 

  تدويرکنفرانسھای بين المللی برای افغانستان    

بپردازيم، ) م٢٠١٤ تا ٢٠٠١از(ِقبل ازآنکه به سايرموضوعات مربوط به وقايع افغانستان ظرف چھارده سال 
ِ مي=دی، ظاھرا بخاطرانتظام ٢٠٠١سله کنفرانسھايی نيز ياد کنيم که پس ازسال بھترخواھد بود، ازبرگزاری يک سل ِ ً

ِامورسياسی، مالی، اقتصادی، حقوقی، قضايی ونظامی حکومت نو بنياد حامد کرزی درداخل افغانستان و کشورھای  ِ ِ
                                   .                                                          ِمختلف جھان دايرگرديد

 نخستين کنفرانس بين المللی  

کنفرانس بين المللی "  مي=دی تحت عنوان ٢٠٠٢ ماه جنوری سال ٢٢ و ٢١ِکنفرانس نخست که به روزھای 
ِبه ميزبانی و رياست دولت جاچان و سھمگيری اياFت متحدۀ امريکا، ) جی.اس.آر.ای) "برای بازسازی افغانستان ِ

ِدراين کنفرانس، وزرا و نماينده گان شصت و يک کشور و . ِاتحاديۀ اروپا و کشورھای ديگرجھان درتوکيو دايرگرديد ِ
 بازسازی ِاعضای اين کنفرانس روی موضوع. بيست و يک سازمان و مؤسسه ی بين المللی اشتراک ورزيدند

  .را به اين منظور پذيرفتند) ه پنج مليارد دالرچھاراعشاري(افغانستان بحث نموده ويک کُمک اضطراری وبشردوستانۀ 

                                                                        

                                              کنفرانس دوم بين المللی در توکيو

دراين کنفرانس، پس  .مرکز جاپان داير شددرتوکيو  بازھم بخاطرآيندۀ افغانستان، کنفرانس بين المللی ديگری
ًازبيانات صدراعظم جاپان و سخنرانی حامد کرزی و ھمچنان، بعداز گفت وگو ھای نسبتا فشرده ميان اعضای 

ُکنفرانس مذکور، کمکھای مالی ازسال  ِمي=دی بنام بازسازی افغانستان، استقرارحاکميت، آموزش و ٢٠٠٦ تا ٢٠٠٢ِ
ِت و بھداشت، بازسازی جاده ھا، برق، مخابرات، بازسازی نظام پولی، زراعت و توسعۀ ِپرورش دوشيزه گان، صح

ِروستاھا، امنيت غذايی، مديريت آب و احيای سيستم آبياری، ماين روبی، برنامۀ خلع س=ح وديگر مايحتياج افغانستان،  ِ ِ
   :داده شد قرارآتی اختصاص

   يک اعشاريه ھفت مليارد دالر                            مبلغ ...... برای سال اول بازسازی افغانستان 

                  مبلغ دوصد و ھفتاد مليون  دالر. . . . . . .برای تأمين امنيت افغانستان 

 مبلغ دوصد و شصت مليون دالر. .  برای امور حکومت داری افغانستان 

 ليون دالرمبلغ ھفتاد م.......   برای انکشاف زراعت افغانستان 

 مبلغ يکصد و ھفتاد مليون دالر  . . . . . برای امور زير بنايی افغانستان

              مبلغ يکصد مليون دالر. ..   برای مساعدتھای عمومی افغانستان 

آستراليا، اطريش، بنگله ديش، بلجيم، برازيل، : کشورھای اشتراک کننده دراين کنفرانس عبارت بودند از
نادا، چين، جمھوری چک، دانمارک، فنلند، فرانسه، جرمنی، ھلند، ھنگری، ھندوستان، اندونزيا، ايران، بلگراد، کا

ايرلند، ايتاليا، قزاقستان، کويت قرغز، لوگزامبورگ، مليزيا، مکسيکو، مراکش، ھالند، زي=ند جديد، نايجريا، ناروی، 
ريا، روسيه، سنگاپور، سلووينيا، افريقای جنوبی، ھسپانيا، عمان، پاکستان، فليپين، پولند، پرتگال، قطر، رومانيا، کو
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ترکيه، انگلستان، ايرلند شمالی، امارت عربی، ازبکستان و  سويدن، سويس، تاجکستان، تايلند، تونس، ترکمنستان،
                                                                   .ويتنام

پروگرام انکشافی سازمان ملل، کمسيون  :توکيو عبارت بودند از ِ کننده درکنفرانسِمؤسسات بين المللی اشتراک
ِکودکان، پروگرام  ِعلمی و فرھنگی، صندوق عالی سازمان ملل دربخش پناھنده ھا، شعبۀ تعليم و تربيه، سازمان

ُکنترول مواد مخدر،صندوق نفوس، شعبۀ کمکھای انسانی، شعبۀ غذايی جھان، شعبۀ زراعت و ِ  مواد غذايی مربوط به ِ
ھمچنان، سازمان کاروکارگربين المللی، بانک جھانی، بانک انکشاف آسيايی، بانک انکشاف اس=می و . سازمان ملل

  . سازمان امورمھاجرت

 

        کنفرانس کابل 

 مي=دی يک کنفرانس ديگر، بمنظورجلب ھمکاری کشورھای ھمسايۀ ٢٠٠٢ِبايد گفت که دراواخرسال 
ِان عليه تروريسم و تأمين امنيت اين کشور درکابل دايرگرديدافغانست دراين کنفرانس که به روزبيست ودوم ماه دسامبر . ِ
ِم و درآستانۀ نخستين سالگرد تشکيل حکومت جديد افغانستان دايرگرديد، کشورھای چين، تاجکستان، ازبکستان، ٢٠٠٢ ِ ِِ

ًطی اين کنفرانس، کشورھای ھمسايه ظاھرا تعھد سپردند . ه بودندترکمنستان، ايران، پاکستان و روسيه، اشتراک ورزيد

که درامورداخلی افغانستان مداخله نخواھند کرد و درمبارزه عليه  بنياد گرايی مذھبی، تروريسم و قاچاق مواد 
ِھنگام امضای اين تعھدات کتبی توسط نماينده ھای کشورھای متذکر. مخدربگونۀ مشترک فعاليت خواھند نمود ه، نه تنھا ِ

ِحامد کرزی رييس جمھورکشور و الخضرابراھيمی نمايندۀ خاص سازمان ملل حاضر بودند، بلکه شورای امنيت آن  ِ
  )   آنچه که ھيچگاه عملی نشد(سازمان نيز قطعنامۀ کنفرانس را تأييد و تصويب نموده موفقيت آنرا مطالبه کرد

 

                                                                   کنفرانس برلين

ِ مي=دی، عده يی از کشورھای جھان در برلين گرد ھم آمدند تا ٢٠٠٤بتاريخ سی و يکم ماه مارچ سال  
حکومت افغانستان طی . مشک=ت اقتصادی آيندۀ افغانستان را بررسی نموده کُمکھای شان به اين کشور را اع=م نمايند

ِاعدت دوازده مليارد دالری ازجامعۀ جھانی گرديد، ولی کشورھای اشتراک کننده، درنھايت ِاين کنفرانس، خواھان مس ِ
ِامر، پذيرفتند که وجه ھشت مليارد دالر را برای سه سا ل آينده غرض تمويل پروژه ھای بازسازی افغانستان بپردازند ِ .

ا به سخنرانی پرداخت، بلکه تعھد نمود که تا بالمقابل، حامدکرزی بحيث رييس جمھورافغانستان دراين کنفرانس، نه تنھ
سه سال آينده، در راه حکومت داری خوب، تقويت بخش خصوصی، مشارکت گروه ھای اجتماعی درامور دولت، 
.  ِبازسازی کشور، مبارزه با کشت و قاچاق مواد مخدر و اجرای مواد موافقتنامۀ کنفرانس بن گام ھای مؤثر بردارد

  )رداشته نشدگام ھايی که ھرگز ب(

  

                                                              کنفرانس اول لندن  

کنفرانس )  خورشيدی١٣٨٤ ماه دلو سال ١٢ و ١١( مي=دی،٢٠٠٦  ماه فبروری سال ٢٧ و ٢٦درروز ھای 
مھور افغانستان و بانکی مون سر رياست اين کنفرانس بعھدۀ رييس ج. دو روزه در لندن پايتخت انگلستان دايرگرديد

ِگفته شد که  تدوير کنفرانس لندن در واقع، نقطۀ پايان موافقتنامۀ بن و نخستين دور  .ملل قرار داشت منشی سازمان ِ
ِطی اين کنفرانس، برای جامعۀ بين المللی، يکبار ديگر اين فرصت . ِانکشاف افغانستان پس از رژيم گروه طالبان بود

ِ تعھدات مالی و سياسی شان درقبال آيندۀ افغانستان تأکيد ورزنددست داد تا به ِرئووس مسايل اين کنفرانس را ميتوان . ِ ِ
 : چنين بيان نمود

   )طی  کنفرانس بن{آغاز رسمی توافقنامۀ  افغانستان  *  

 ارائه  استراتژی مؤقت انکشاف ملی به جامعۀ بين المللی *

ابع کافی به دسترس دارد تا به مشک6ت داخلی خود و تعھدات بين المللی تضمين اينکه دولت افغانستان من  *
 .طی چند سال آينده رسيده گی نمايد
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                                 کنفرانس روم

ًم درشھر روم پايتخت ايتاليا دايرگرديد، عمدتا بخاطر بحث و ٢٠٠٧اين کنفرانس که درماه جوFی سال   ِ ِ
ِمربوط به حاکميت قانون و اص=ح نظام قضايی افغانستان برگزار گرديدِبررسی روی مسايل  ِ ِ.                                   

                                           

اعضای کنفرانس اظھارداشتند که کليه ساختارھای حقوقی و قضايی افغانستان درنتيجۀ جنگھای استمراری سی 
ِچنانکه طرح ھا، پيشنھاد ھا و طرق بھترسازی اين . ده اند که بايستی دوباره سازی و اص=ح شوندساله نا بود گردي

ِنظام به کنکاش گذاشته شد و حکومت ايتاليا وعده سپرد تا در اص=ح و بھتر سازی نظام قضايی افغانستان کارھای 
                                                                              .بيشتری را در سالھای آينده  انجام دھد

        کنفرانس پاريس

به سلسلۀ تدويرکنفرانسھای بين المللی و وعده وعيد ھای رنگارنگ برای افغانستان، کنفرانس بزرگ ديگری 
ِف غيردولتی مي�دی و بازھم با اشتراک شصت و پنج کشور و بيست سازمان مختل 2008بتاريخ شانزدھم ماه جون سال 

ُحکومت افغانستان دراين کنفرانس، خواھان کمک مالی پنجاه مليارد دالری ازجامعۀ جھانی . جھان درپاريس داير گرديد ِ ِ
ِدرھمين نشست بين المللی، جانب امريکا، پرداخت ده مليارد دالر، سازمان ملل يک . برای پنجسال آيندۀ کشورگرديد
ًدالر را متعھد شدند و کشور ھای آلمان و فرانسه گفتند که مجموع کمکھای قب� وعده داده مليارد دالر و جاپان  نيم مليارد  ُ

استراتژی انکشاف ملی افغانستان " ِگفته شد که دراين نشست بزرگِ بين المللی، . ُشدۀ شان را تا دو چند با` خواھند برد
ُسم  کسب ديد گاه کلی انکشاف دولت افغانستان و ِمطرح گرديد که در چھار چوب آن، اولويت ھای ستراتژيک و مکاني" 

ِھمچنان طی اين کنفرانس، طبق معمول، دراطراف مسايل . ِفعاليتھای مربوط به کاھش فقرمدنظر گرفته خواھد شد ِ
ِمربوط به دموکراسی درافغانستان، حمايت ازانکشاف ملی مردم افغانستان، سرمايه گذاری درسکتور زراعت و انرژی، 

ِجاد فرصت ھای کاری، حکومت داری خوب، تأمين امنيت، ازميان بردن فساد اداری، کاھش مواد مخدر، رعايت اي ِ ِ ِِ ِ ِ
ِحقوق بشر، فقر زدايی، کاھش مرگ و مير اطفال، بھتر سازی محيط ِزيست  و امثالھم سخن گفته شد و قطعنامه يی ھم   ِ ِ

  . صادرگرديد

ين کنفرانس متعھد شدند که ظرف چھارسال آينده، وجه بيست مليارد کشورھا و سازمان ھای اشتراک کننده درا
  . دالر امريکايی بمنظور رسيدن به ھدف ھای با`، بپردازند

ِچون قطعنامه ھای اين کنفرانس ھا، ھمه تقريبا يکسان، کليشه يی و غالبا بازی با کلمات ظريف، دپلوماتيک و  ( ً ً

ِچند بعدی اند، لھذا، بخاطر اجتناب از   .)           ِ اطالۀ موضوع، ازنقل آنھا در اينجا صرف نظر گرديدُ

ًقبل ازآنکه راجع به برگزاری ساير کنفرانسھای بين المللی پيرامون افغانستان بپردازيم، لزوما بايد گفت که 

ری به امضا باساس امضای پيمان ھا و معاھدات ھمکاری متقابله با کشورھای غربی، با کشور فرانسه نيز معاھدۀ ھمکا
 :               رسانيد که متن فشردۀ آن قرار آتی است 

   معاھدهء ھمکاری ميان جمھوری اس�می افغانستان و جمھوری فرانسه

ِجانبين مشارکت مساوی خود را در جھت تحکيم استق�ل، امنيت و توسعهء اقتصادی و اجتماعی جمھوری " ِ
  .مشترک شان توسعه می بخشداس�می افغانستان، با در نظر داشت منافع 

فرانسه با توجه به اين اھداف، حمايت خود را درعرصه ھای آموزش و قابليت ھای مؤثر نيروھای امنيتی افغان 
فرانسه ھمکاری خود رادرعرصه ھای زراعت، معارف، صحت، باستان شناسی و تباد`ت .ِو تحکيم قانون ادامه می دھد

  .فرھنگی تقويت می بخشد

ِچنان در رشد مھارت ھا در بخش ھای زيربناھا، منابع معدنی و ھمچنان درآموزش کادر ھای ُملکی با فرانسه ھم  ِ
  .دولت افغانستان مساعدت می نمايد

  .ِبرنامه ھای مربوط در چوکات يک توافقنامهء مشترک تنظيم می شود

  

  چھار چوب نھاد ھای ذيربط
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ِيک کميسيون مشترک امنيت داخلی، متشکل ازنمايند ِ ِگان وزارت خانه ھای ذيربط جانبين که معطوف به ِ ِ
ِھمکاری درعرصه ھای پوليس، مبارزه عليه جرايم سازمان يافته و قاچاق، به ويژه قاچاق مواد مخدر و آمادگی برای  ِ

اين کميسيون ھرسال يک باربطور متناوب در افغانستان و فرانسه جلسات خود را . ِحا`ت اضطراری است، ايجاد ميشود
  .اير می کندد

  دفاع و امنيت

ِ و در آموزش کادر ھای نيروھای امنيتی افغان سھم می  فرانسه به نھاد ھای دفاعی افغان مشورت ارائه نموده
ِنظاميان فرانسوی که در چارچوب اين معاھده ايفای وظيفه می نمايند، به ھيچ صورت در عمليات ھای جنگی . گيرد ِ

  .اشتراک نمی کنند

فرانسه . ُمک ھای نظامی خود را به افغانستان با ايجاد يک ژاندرمری ملی افغان ادامه می دھددولت فرانسه ک
  .ھمچنان سعی می ورزد تا ژاندارمری ھای ساير کشورھای اروپائی را نيز که به اين پروژه ع�قمند باشند، سھيم بسازد

ُکشور فرانسه ھمکاری خود را درامور پوليس جنايی گسترش می دھد و کم ک ھای خود را به خصوص ِ
  .درزمينه ھای تخنيکی و علمی عرضه می دارد

ِجانبين درچوکات ھمکاری تخنيکی وعملياتی جھت تقويت مبارزه عليه جنايات سازمان يافته و قاچاق، به  ِ ِ
  .خصوص قاچاق مواد مخدر و قاچاق انسان مطابق به حقوق و قوانين نافدهء ھر دو کشور، تشريک مساعی می کنند

ِرانسه درزمينهء رشد تخصص افغانھا در راستای کسب آماده گی با حا`ت اضطراری مشارکت می نمايدف ِ.  

  

  زراعت و انکشاف دھات

ِدرراستای اين ھدف، فرانسه برای تقويت و توسعه توليدات زراعتی به خصوص در زمينه آبياری، بھبود کيفيت  ِ ِ
ِتخم بذری، حفظ و نگھداری توليدات زراعتی و ما ِلداری، حمايت از وترنری و حفظ نباتات، رشد سيستم کوپراتيف ِ ِ

ِوآموزش تخنيکی زراعت، تخصص خود را در اختيار افغانستان قرار می دھد ِ.  

ِفرانسه ھمچنان ازفعاليت ھای افغانستان درزمينهء رشد و انکشاف صنايع مرتبط به محصو`ت زراعتی حمايت 
  .می نمايد

  صحت

ِش ميزان مرگ و مير مادران و نوزادان، افزايش توانائی دسترسی به خدمات طبی با ِفرانسه به منظور کاھ ِ ِِ ِ
ِکيفيت، بالخصوص برای زنان و کودکان و ارتقای ظرفيت ھای سطح آموزش داکتران و کارکنان طبی با افغانستان  ِ

  .ھمکاری می نمايد

  . برای اطفال در کابل حمايت می نمايددولت فرانسه ازنھاد ھای صحی افغان بويژه ازانستيتوت طبی فرانسه

ِفرانسه ھمکاری ھای خود را با نھاد ھای تحصي�ت عالی، منجمله آموزش طبی، دوا سازی و ادارهء شفاخانه  ِ
  .ًھای فرانسوی و افغان خاصتا با پوھنتون طبی کابل توسعه می بخشد

  

  معارف و تحصي�ت عالی

ِت تدريس و ھم چنان مديريت اداری و آموزشی مؤسسات آموزشی افغانستان و فرانسه به منظور بھبود کيفي  
  .افغان باھم ھمکاری می کنند

  .فرانسه در زمينهء ادامه و گسترش تدريس زبان فرانسوی ت�ش می نمايد

ِفرانسه ازليسه ھای استق�ل و م�لی درکابل، مؤسسات تعليمی جمھوری اس�می افغانستان که توسط فرانسه 
ِحمايت می نمايد تا مؤسسات فوق الذکر به عنوان يک مدل يا نمونه عالی برای ساير مراجع   است، تأسيس گرديده  ِ

  .تعليمی در سرتاسر افغانستان شناخته شوند

ِجانب فرانسه در زمينهء آموزش انجينران و محققان افغان ازطريق ھمکاری ھای مشترک بين پوھنتون  ِ ِ
  .ی فرانسه سھم می گيردھای افغانستان و پوھنتون ھا) دانشگاه(

ِاين کشور در زمينهء آموزش استادان رشته حقوق پوھنتون ھای افغان سھم ميگيرد ِِ.  
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ًجانب فرانسوی با تبادلهء محص�ن با مکاتب مسلکی عالی و پوھنتون ھای مختلف فرانسوی مخصوصا از  ِ ِ ِ
  .ن کشور فراھم می گردد ادامه می دھدطريق اعطای بورس ھای تحصيلی که توسط دولت فرانسه يا نھاد ھای ديگر آ

  

  فرھنگ و باستان شناسی

ِجانبين به منظور حفاظت از ميراث باستانی فرھنگی افغانستان، درعرصه ھای تقويت آموزش و تحقيقات علمی،  ِ
  .تاريخی و باستان شناسی و ارج گذاری به آثارھنری وامور مربوط به ميراث فرھنگی باھم تشريک مساعی می نمايند

  

  حکومت داری و حاکميت قانون

ِفرانسه درزمينۀ آموزش کادرھای ادارات مرکزی حکومت و و`يات وھم چنين کادرھای قوای قضائيه سھم می 
  .ِبه ھمين گونه فرانسه به آموزش کادر ھای ھردو مجلس شورای ملی کشور مساعدت به عمل می آورد. گيرد

  

  زير بناھا

يربناھای افغانستان درعرصه ھای مخابرات، ترانسپورت، آبياری و افغانستان و فرانسه جھت توسعه ز
  .زيربناھای مربوط به توليد و بھبود يا افزايش ِمواد اوليه ھمکاری می نمايد

ھردوکشورھم چنين از فعاليت نھاد ھا و شرکت ھای فرانسوی ع�قمند به مشارکت در زمينه ھای باز سازی و 
ء آب، به خصوص در مناطق شھری، توسعه زيربناھای ترانسپورتی، به خصوص توسعه شبکه ھای آبرسانی و تصفيه

ُميدان ھای ھوايی و راه آھن از طريق ارائه کمک ھای فنی، مشورتھای حقوقی و ارائه مھارت ھای شرکت ھای 
  .فرانسوی، حمايت نموده و تسھي�ت `زم را برای آنھا فراھم می سازد

  

  تاقتصاد، امور مالی، تجارت و صنع

ِافغانستان و فرانسه به تحکيم و توسعه روابط موجوده بين سکتور ھای خصوصی دوکشور و استفاده از تخصص 
ِشرکت ھای فرانسوی بويژه در عرصه ھای آب، ترانسپورت، ارتباطات مخابراتی و در ساحهء توليد و مبادلهء مواد 

  .را تقويت می نمايندِاوليه، آنھم در شرايط عاد`نه و شفاف، تمايل نشان داده و آن

ِجانبين اقداماتی را که سبب افزايش مباد`ت تجارتی بين دو کشور و ترويج سرمايه گذاری ھای فرانسه در 
  .افغانستان می گردد، انجام می دھند

ھمکاری ھای فی مابين درعرصه ھايی که . ِاين معاھده پس ازانفاذ آن برای مدت بيست سال مدار اعتبار است
ده پيش بينی شده، بر اساس برنامه ھای مشترک، برای ھر دورهء پنج ساله مورد توافق جانبين قرار می دراين معاھ

  .گيرد

 در دو نسخه به لسان ھای پشتو، دری و فرانسوی که ھر کدام ٢٠١٢ جنوری ٢٧امضا شده در پاريس، مورخ 
  ."از آنھا از اعتبار يکسان برخوردار است

  )ادامه دارد ( 
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