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 یحکومت وحدت مل استیس یاقتصاد ؛ محور اساس
 
 

 یی، به خاطر خودکفا یچتر به نام حکومت وحدت مل ریجمهور افغانستان با اغاز کار اش ز سییر یاشرف غن محمد
تحرک در  جادیا یرو ربناها،ی، فساد گسترده و نبود ز یکاری، بمانده فقر یباق راثیبه ثبات در کشور با م دنیو رس
 یاقتصاد تیها، توسعه ظرفار آبمه ،یفعال اقتصاد یپلماسیمتمرکز شد، که اساس آن را د یاقتصاد یهابرنامه

 . دهدیم لیتشک دیو توجه به منابع داراى عوا یداخل داتیکشور، تول
 یایمواد مخدر ، ماف ییای، ماف یرشد اقتصاد با موانع بزرگ مانند نا امن یبرا یجمهور غن سییر استیچند س هر

 انیدر بخش  رشد اقتصاد به م یادیبن یرد هابازار مواجه بود اما در چند سال گذشته دستاو ایمعادن و در کل ماف
 آمده است.  

پروژه  ی، افتتاح بندر چابهار ، آغاز کار عمل ۱۳۹۵ یال ۱۳۹۴ یهادر سال ۷۸٫۷به  ۵۵٫۲دولت از  دیعوا شیافزا
خط آهن ، احداث و  قیاز طر نی، اتصال افغانستان به چ یافغانستان در سازمان تجارت جهان تیعضو۱۰۰۰کاسا 

فاز دوم بند برق کمال  لیهرات ، تکم تیهند در وال-فغانا ی، افتتاح بند دوست رانیافغانستان و ا انیافتتاح خط آهن م
فراه  تیهلمند ، عقد قرارداد ساخت بند بخش آباد در وال تیدر وال ی، آغاز کار اعمار فاز سوم بند کجک مروزیخان ن
 یعیتوز یهاشبکه یبردارو بهره لیکنر ، تکم تیوال یریکابل و گمب تیتوت والشاه یابنده نیزایکار د لی، تکم

خواجه رواش ، افتتاح و  یپروژه مسکون یبردارو بهره لیهرات ، تکم تیبلخ و رباط وال تیبرق در مارمول وال
 یخیمجدد قصر تار یایو اح یاز هفده بالک شش منزله در فاز اول پروژه قصبه و آغاز کار بازساز یبرداربهره

 داراالمان . 
را انجام  یکار ها زین یو مالدار ی، باغدار یزراعت یافغانستان در حدود چهار سال گذشته در بخش ها حکومت

مردم  یاقتصاد تیهم بر وضع یمثبت داشته و از سو ریتاث یبرنامه ها از سو بر رشد اقتصاد مل نیداده است که ا
و  یو اعمار مجدد کانال ننگرهار ، بازساز یزسازآنها : آغاز کار با نیاست که از عمده تردهات اثر خوب داشته 

 یهانی، گسترش زم نیشدهِ گندم به دهاقهزار تُن تخم اصالح ۱۵ عی، توز فونیو س یکانال بند، جو ۵۰۰ دیاحداث جد
خانه  رهیذخ ۲۱۰۰، احداث  تیدر شش وال وهیسردخانه بزرگ م ۸هکتار ، احداث  ۱۱۵۰تحت کشت زعفران به 

دالر   ونیلیم ۱۱۷به  ییدارو اهانیصادرات گ زانیم شیهزار هکتار جنگل و افزا ۱۳ یایاح وکوچک ، حفاظت 
متعدد و  یو منطقو یالمللنیب یهاجمهور افغانستان در چهار سال گذشته با اشتراک فعال در نشست سییباشد. ر یم

و  یاقتصاد یثبات دائم یرا برا رهاتوانست توجه کشو یبه خوب ،یالمللنیب یهاروابط با کشورها و سازمان میتحک
منطقه را بهبود  یبا کشور ها یتوانست روابط اقتصاد ادیتا حد ز تیوضع نیکه ا دیدر افغانستان جلب نما  یاسیس

 پر کند.   یرا منافع اقتصاد یاسیس یتنش ها یبخشد و جا
 یهاپاسپورت عیپروژه توز لیتکم ه،یدر روس کسیافغانستان در نشست سارک، کنفرانس لندن، نشست بر اکاشتر
شهروندان  یپاکستان یهاپاسپورت ضیو تعو تیهو تیافغانستان، تثب یو قونسل یاسیس یهایندگیدر نما یوتریکمپ

 یساز ییافغانستان و هندوستان، نها انیم یاسیس یهادر پاسپورت زهینامه رفع وموافقت یعربستان.امضا میافغان مق
 انیم یتیامن یهاینامه همکارموافقت یهندوستان و افغانستان، امضا انیدو جانبه م یهاینامه همکارپنج موافقت

نامه موافقت ی،امضا هیامور خارجه افغانستان و ترک یهاوزارت انیها منامه مشورتتفاهم ی،امضا هیافغانستان و ترک
با ترکمنستان  یو استخبارات یدر عرصه اطالعات یدو سند همکار یامضا کستان،یافغانستان و تاج انیم کیژیتراتاس

ترکمنستان  زستان،یقرق کستان،یافغانستان و تاج انیدوجانبه م یها یهمکار نامهموافقت ۲۰از  شتریب ی، امضا
توان گفت در  یاند که م یمثال ها  یاسیس یهایندگیجاد نمایدر مورد ا ونانیافغانستان و  انینامه مموافقت ی،امضا

 خود را دارند.   راتیبهبود اقتصاد افغانستان تاث
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بار صادرات  نیاول یاست؛ برا افتهی شیافزا یاسابقهیاساس آمار ها صادرات افغانستان در سال گذشته ، به شکل ب به
، 571 بیبه ترت 1396و  1395، 1394 یهاستان در سال. صادرات افغاندیدالر رس ونیلیم 800افغانستان به 

 دالر برسد.  اردیلیم کیاز  شیمقدار به ب نیا ، یدر سال جار رودیدالر بود و انتظار م ونیلیم 784و  614
به دست آورد و در  یخوب جهان ازاتیامت ،یگذارهیسرما یهاتیمختلف اولو یهاسال در بخش نیدر هم افغانستان

برداشت. طبق گزارش  یابرجسته یهاگام ،یگذارهیسرما یهاپروسه یسازاصالح آنها و ساده ن،یقوان جادیا یراستا
و در  42 گاهیکشور، جا 190 انیم یگذارهی، افغانستان در پروسه صدور جواز سرما2017در سال  یبانک جهان

مناسب کسب  یفضا جادیا یها براتالش را به خود اختصاص داد. ادامه 101 گاهیجا ،یتجارت یهاپروسه اخذ قرضه
ً یتقر 1396در کشور شده است که مقدار آن در سال  یو خارج یداخل یگذارهیو کار، منجر به تداوم سرما  میبه ن با

 . رسدیم الرد اردیلیم
سکتور صنعت در افغانستان به استمرار سال گذشته، رشد  ،یبر اساس گزارش منابع مسؤول و بانک جهان ن،یهمچن

دو سال گذشته به  یافغانستان ط یناخالص داخل دیگفته است که سهم سکتور صنعت در تول یداشته است. بانک جهان
درصد  20 یرشد باال 1396در سال  عیاعالم کرده است که صنا زیو تجارت ن عیو وزارت صنا دهیدرصد رس 4.8

  داشته است.
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