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در مورد نويسنده:
مجيب مشعل، فارغ تحصيل دانشگاه كلمبيا در رشته تاريخ آسياى جنوبى است. گزارشهاى تحقيقى او در مجله هاى بين المللى، از جمله هارپر، تايمز، 

نيويورك تايمز، وال ستريت ژورنال، سايت انگليسى الجزيره و چندين رسانه ديگر چاپ شده است. 

درباره واحد تحقيق و ارزيابى افغانستان
واحد تحقيق و ارزيابى افغانستان، مؤسسة مستقل پژوهشى مستقر در شهر كابل است كه هدف آن انجام و عرضهء پژوهش با كيفيت مرتبط به 
پاليسى و طرزالعمل و انتشار نتايج حاصله از آنها جهت آگهى دهى و تاثير گذارى روى پاليسى ها و فعاليت هاى گوناگون؛ و تقويت فرهنگ پژوهش 
و مطالعه ميباشد. اين اداره سعى مينمايد تا با دخيل ساختن پاليسى سازان، جامعه مدنى، محققين و دانش آموزان زمينه هاى استفاده از تحقيقات و 
كتابخانهء اين اداره را جهت تقويت ظرفيت پژوهشى آنان، و ايجاد فرصت ها براى بازتاب انديشه ها، مناظره ها و مباحث علمى در كشور فراهم سازد. 

واحد تحقيق و ارزيابى افغانستان در سال 2002 با همكارى موسسات امدادى فعال در افغانستان بوجود امد كه نماينده هاى آن متشكل از هيآت 
مديره، تمويل كنندگان، ملل متحد و ديگر دفاتر و موسسات غير دولتى مى باشد. . اين واحد بيشتر از سوى دولت هاى  فنلند، سويدن و سويس 

پشتيبانى مالى مى شود.

در سال 2014 ميالدى پروژه هاى مشخصى از سوى كميسيون اروپا(EC) ، اداره توسعه و همكارى سويس (SDC) ، موسسه بين المللى براى توسعه 
 ،(USIP) بانك  جهانى، انستيتيوت صلح اياالت متحده امريكا ،(UCA) پوهنتون آسياى مركزى ،(UNDP) برنامه انكشافى سازمان ملل متحد،(ODI)

همكارى هاى تخنيكى آلمان (GIZ) و سفارت فنلند تمويل ميگردد.
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خالصه:

در اين تحقيق تالش مى شود تا جوانب اساسى روابط اقتصادى و تجارتى ميان كشورهاى جمهورى تاجيكستان و جمهورى اسالمى افغانستان مورد 
ارزيابى قرار گيرد. اين تحليل شامل بررسى روابط اقتصادى ميان اين دو كشور پس از فروپاشى اتحاد جماهير شوروى، زيرساخت هاى حمل و نقل و 
تاثيرات آن بر روابط تجارتى، اقتصادى و اجتماعى و همچنين مسايل مربوط به ترانزيت و بازصدور كاالهاى ميان اين اين كشور مى باشد. در پايان، 

سفارش ها و پيشنهادهاى مشخص به منظور توسعه روابط اقتصادى و تجارتى ميان اين كشورها، ارايه شده است. 

واژه هاى كليدى: تاجيكستان، افغانستان، روابط اقتصادى و تجارتى، زيرساخت هاى حمل و نقل، ترانزيت و بازصدور كاال

انستيتوت اداره و پاليسى عامه در سال 2011 ميالدى، به منظور اجراى تحقيقات فراگير و منسجم در حوزه هاى توسعه اقتصادى - اجتماعى و 
جستجوى پاليسى هاى بديل در آسياى مركزى تاسيس شد. 

اين پژوهش در چوكات پروژه «همكارى هاى منطقوى و اعتمادسازى در آسياى ميانه و افغانستان يا (RCCB)» به حمايت مالى دپارتمنت امور 
خارجى و تجارت بين المللى دولت كانادا انجام شده است.

نشريات تحت كار اين انستيتوت توسط متخصصين تهيه شده و پس از نقد كارشناسى نشر ميگردد. اين نشريات شامل معلومات و مطالب دسته اول 
در خصوص مسايل اجتماعى و اقتصادى، مديريت و اداره عامه كه مرتبط به حوزه كشورهاى آسياى مركزى است، مى باشد.
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مخففات
بنادر مرزى   BCP

پروژه انتقال برق آسياى مركزى به آسياى جنوبى ياكاسا يك هزار  1000-CASA

منطقه خودمختار گارنو - بدخشان   GBAO

بند برق آبى   HPP

كيلووات در هر يك ساعت   kW/h

ميگاوات (يا يك ميليون وات)   MW

پيمان اتالنتيك شمالى يا ناتو   NATO

جمهورى خلق چين   PRC

جمهورى تاجيكستان   RT

اداره احصايه تحت اداره رياست جمهورى تاجيكستان   SA

پروژه انتقال گاز طبيعى تركمنستان، افغانستان، پاكستان، و هند (تاپى)   TAPI

كيبل يا خط انتقال (برق يا گاز)   TL

سازمان ملل متحد   UN

اياالت متحده امريكا   US

دالر امريكايى   USD

اتحاد جماهير شوروى   USSR

منطقه خودمختار اويغور سينكيانگ (در چين)   XUAR
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1 توسعه تشبثات كوچك و متوسط و تجارت منطقوى در افغانستان

خالصه موضوع
اقتصاد افغانستان در يك دهه گذشته بطور ثابت رشد كرده كه مصارف نيروهاى بين المللى ُمحرك اساسى اين رشد بوده است. با نزديك شدن 
زمان خروج اين نيروها از افغانستان، توجه روى پايدارى رشد و توسعه بخش خصوصى بيشتر مى شود. بخش خصوصى به عنوان گرداننده اصلى 
اقتصاد افغانستان تعريف شده است. سهم بخشهاى چون خدمات و ساختمان سازى كه مستقيما با مصارف و كمك هاى نيروى هاى نظامى 
پيوند داشته، كمرنگ مى شود. بنابر اين از رشد اقتصادى افغانستان كاسته خواهد شد. اين تغيير در حالى صورت ميگيرد كه بُنيه و اساس اقتصاد 
بازار در اين كشور همچنان ضعيف و شكننده است. افغانستان به نظام اقتصادى بازار پس از سال 2001 ميالدى روى آورد. نظام هاى اقتصادى 
در رژيم هاى قبلى اين كشور براساس نظام اقتصادى سوسياليستى طرح ريزى شده بودند كه در آن نوع رژيم ها مردم از حكومت هاى شان 
توقع كمك هاى اقتصادى (به شكل سبسايدى) ميكردند. اما در دهه گذشته اين نوع توقعات مردم افغانستان با سرازير شدن مقدار اعظيم پول 
از طريق كمك هاى خارجى فروكش كرد. تا زمانيكه در قسمت نقش حكومت در چوكات نظام اقتصادى جديد، بطور واضح براى مردم آگاهى 
داده نشود، مردم كماكان حكومت را بخاطر افزايش بيكارى و عقب مانى كاروبار1شان (از اثر كاهش حضور نيروى هاى خارجى و كاهش فعاليت 

هاى اقتصادى) زير سوال قرار خواهند داد.

از طرف ديگر ميزان سرمايه گذارى هنگفت در افغانستان بخاطر غيرقابل پيش بينى بودن آينده اقتصادى اين كشور نيز محدود باقى مانده است. 
بانك جهانى از نظر مساعد بودن محيط فعاليت هاى كاروبار، اين كشور را در رديف 164 (از جمله 189 كشور) قرار داده است. در چنين شرايطى، 
تشبثات كوچك و متوسط بيشتر از همه وفق پذير مى باشند. اين تشبثات 85 درصد كاروبار، و نيمى از توليدات ناخالص داخلى افغانستان را تشكيل 
داده و تقريبا  يك سوم نيروى كار اين كشور در اين تشبث ها مشغول كار هستند. اكثرا  حوزه كارى اين تشبثات مناطق شهرى بوده و بين 70 تا 
80 درصد آنها بطور غيررسمى فعاليت دارند و در چوكات ادارات حكومتى ثبت و راجستر نيستند. بخاطر موجوديت فساد در دستگاه دولت، تشبثات 
عالقه ندارند تا بطور رسمى در دستگاه حكومت راجستر شوند. اينكار بعضى از اين تشبثات را مخصوصا آن تعداد از آنها را كه در قسمت صادرات 
فعاليت دارند در معرض سواستفاده «كميشن كاران»2 قرار ميدهد. در اين اواخر بعضى از اين كميشن كاران در تجارت دخيل شده كه اينكار سبب 

فاصله گرفتن تاجران از بازار مى شود.

1  در اين مقاله Business به معنى كاروبار ترجمه شده است، م.
2  در مصاحبهء كه به تاريخ 3 دسمبر 2013 با يكى از مسئولين در وزارت تجارت و صنايع افغانستان انجام شد، نامبرده اظهار داشت كه  كميشن كار كسى است كه در قسمت تكميل مراحل گمركى 
اموال بازرگانى در گمركات كار مى نمايد. نوع ديگر از اين كميشن كاران كسانى اند كه براى كاروبار هاى كوچك كه غيرقانونى كار مى نمايند، جواز تجارت اخذ مى نمايند و در ختم سال اين جواز را از 

بين بُرده تا تشبث ها از دادن ماليات به دولت مصئون باشد.
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مقدمه. 1
پس از اينكه افغانستان در سال 2001 ميالدى به اقتصاد بازار روى آورد، بخش خصوصى كه 85 درصد آنرا تشبثات كوچك و متوسط تشكيل 
ميدهد به عنوان ماشين رشد اقتصادى اين كشور شناخته شد. اما سرازير شدن اعظيم كمكهاى خارجى و پول هنگفت كه توسط نيروهاى خارجى 
به مصرف ميرسيد، دولت اين كشور را اجازه نداد تا روى بسط و توسعه تشبثات كوچك و متوسط در چوكات اقتصاد بازار توجه الزم كند. توجه به 
تشبثات ميتوانست زمينه تداوم و ثبات اقتصادى اين كشور را در درازمدت فراهم كند. استراتيژى كنونى اين كشور در خصوص تشبثات كوچك و 
متوسط كه در سال 2009 ميالدى نهايى شد بيشتر روى بخشهاى توليدى كه در توليد كاالى هاى بديل براى واردات فعال اند،  متمركز است. در 
عين حال اين تشبثات با چالش هاى بزرگى مواجه بوده و پرسش هايى را در بخش رقابت، مهارت و خالقيت و همچنان بقاى شان پس از دوره 
انتقال به ميان آورده است. عمده ترين مسايلى كه موانعى براى رشد تشبثات كوچك و متوسط ايجاد مى كند عبارت از روشن نبودن و غيرقابل 
پيشبينى بودن فضاى اقتصادى اين كشور، وابستگى به سازمان هاى تمويل كننده،  نبود و يا كمبود انرژى صنعتى، دسترسى به بازارها، و نبود ارتباط 
واضح ميان نيازهاى بازار كار و نظام آموزشى اين كشور است. بنابر محدوديت هاى اجتماعى، شدت چالشهاى فوق در خصوص كاروبارهاى كه 
توسط زنان اداره و مديريت ميشوند، زيادتر بوده و به نظر مى رسد كه حمايت از كار زنان در خارج از خانه رو به كاهش است. با اينكه افغانستان به 
كسر تجارت مواجه بوده اما در دهه گذشته تجارت اين كشور رشد خوبى داشته است. گرچه آن تجارت در حد اقالم تجارتى كه اين كشور از قديم 
به آن شهره بوده محدود باقى مانده است. افغانستان در سال 2002 ميالدى در حدود 100 مليون دالر صادرات داشته در حاليكه اين رقم در سال 

2012 ميالدى، 470 مليون دالر بود. 

چالش هاى كه تاجران افغان به آن مواجه اند، از رشد اقتصادى آنها جلوگيرى مى كند. مشكالت در حمل و نقل، ترانزيت كاال در مرزها، فساد ادارى 
در گمركات و دفاتر ماليات حكومت از جمله چالش هاى عمده تلقى مى شوند. صادرات اين كشور زيادتر توسط تشبثات قانونى و كميشن كارانى 
كه اقالم صادراتى را از توليد كنندگان كوچكتر جمع آورى مى كنند، صورت ميگيرد. زيرا اكثريت تشبثات كوچك و متوسط افغانستان كماكان بطور 
غيرقانونى ثبت ادارات حكومتى نيستند. همچنان مسئولين در افغانستان از موجوديت «مافيا» ى سخن ميرانند كه با مسئولين در سطوح مختلف 
دولت ارتباط دارند. اين گروه مافيايى در صادرات قسمتى از كاالها به پاكستان و ديگر كشورها دست دارند. بنابرين صادرات بعضى كاالها به دور 
از كنترل كيفيت و حيطه اى رسمى ادارات حكومتى صورت ميگيرد. اين كار ضمن اينكه از اعتبار كيفيت كاالهاى افغانستان ميكاهد، روى عوايد 
داخلى اين كشور نيز تاثير منفى گذاشته است. مرز افغانستان با پاكستان قابل اطمينان نيست چون تظاهرات در پاكستان عليه حمالت هواپيماهاى 
بدون سرنشين امريكا در خاك پاكستان، عمدتا سبب مسدود ماندن مرز مى شود. برعالوه، فساد در مرزهاى پاكستان نيز چالش ديگرى است كه 
رقابت را براى تاجرانيكه از مرزهاى سمت شمال افغانستان كاال وارد مى كنند، محدود ساخته است. از جانب ديگر، ظرفيت بارگيرى در مرزهاى 

سمت شمال كشور نيز كافى نيست.

در سال هاى اخير، افغانستان به عنوان محور اتصال تجارت ميان كشورهاى آسياى جنوبى و آسياى مركزى و ديگر كشور هاى آسيايى و از آنجا 
به كشورهاى اروپايى مورد توجه بوده است. با اينكه زيرساخت هاى داخل افغانستان كه به افزايش ميزان و حجم تجارت كمك مى كند تا حدى 
بهبود يافته اما كشورهاى آسياى مركزى خوشبين نيستند كه از تجارت با اين كشور نفع ببرند و از خطرات احتمالى از ناحيه داشتن مرز طوالنى 
با افغانستان (000 ،2 كيلومتر) نگران اند. چون تعهد اياالت متحده امريكا نسبت به منطقه روشن نيست، بنابر اين حجم تجارت ميان افغانستان و 
كشورهاى آسياى مركزى احتماال بطور چشمگيرى افزايش نخواهد يافت. طوريكه گفته شد دليل آن هراس آسياى مركزى از گسترش روابط تجارتى 

با افغانستان و «بعضى مسايل نرم» مثل  نبود تكنولوژى مدرن در گمركات آنها و حل نشدن مسايل تجارتى در مرزهاى اين كشورها مى باشد.

براى انجام اين مطالعه و تحقيق منابع و مطالعات قبلى در اين حوزه بطور گسترده بررسى شده و نيز با مسئولين ذيدخل بطور همه جانبه مصاحبه 
شده است تا وضعيت فعلى تشبثات كوچك و متوسط در افغانستان، نقش زنان در تشبثات، وضع تجارت افغانستان با كشورهاى آسياى مركزى و نيز 

نقش اين تشبثات در رونق تجارت ميان اين كشورها، بررسى شود. 
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روش تحقيق. 2
براى اجراى اين تحقيق، اساسا از دو منبع استفاده شده است. در گام نخست، تحقيقات و مقاله هاى كه در گذشته در اين زمينه نوشته شده بطور 

جامع مطالعه شده و در گام دوم با مسئولين و افراد باتجربه در اين حوزه مصاحبه شده است. 

دولت  ميان  دپلوماتيك  روابط  و  افغانستان  خصوصى  بخش  توسعه  و  تجارت  اقتصاد،  زمينه  در  كه  هاى  گزارش  از  قبلى،  مطالعات  بررسى  براى 
افغانستان و دولت هاى آسياى مركزى نوشته شده، استفاده شده است. براى بررسى چالشهاى كه در زمينه توسعه تشبثات كوچك و متوسط در 
افغانستان وجود دارند از گزارشهاى موسسات امدادى (بطور نمونه برنامه توسعه تشبثات كوچك و متوسط افغانستان - ASMED) استفاده شده 
است. برعالوه، گزارش هاى بانك جهانى در خصوص وضعيت اقتصادى و محيط كاروبار در افغانستان و گزارش ها و مطالبى كه توسط مسئولين 
دولتى و متخصصين مستقل در مورد صادرات، تجارت منطقوى، گسترش حمل و نقل و اصالحات در گمركات كه در كنفرانس هاى مختلف ارايه 

شده است، مرور و بررسى شده اند.

براى تهيه اين تحقيق معلومات ابتدايى از طريق انجام مصاحبه با مسئولين وزارت هاى ماليه، تجارت و صنايع و اعضاى انجمن هاى تجارتى، مالكين 
و صاحبان تشبثات كوچك و متوسط و مشاورين در بخش تجارت، جمع آورى شده است. 

اقتصاد افغانستان. 3
طى يك دهه گذشته اقتصاد افغانستان بطور ثابت رشد كرده است. بخصوص رشد حقيقى توليدات ناخالص داخلى (GDP) اين كشور در بين سالهاى 
2005 الى 2012 ميالدى بطور اوسط 5 .10 درصد بوده است.3 حضور نيروهاى بين المللى بخصوص مصارف هنگفِت نيروهاى نظامى در طى اين 
دوره عامل عمده اين رشد اقتصادى بوده است. بخش بزرگ رشد بخش خدمات، مخصوصا بخشهاى لوژستك و ساختمان سازى، به مصارف نظامى 

و غيرنظامى نيروهاى بين المللى متكى بوده اند.

با آغاز خروج نيروهاى نظامى از اين كشور، رشد اقتصادى نيز كاهش خواهد يافت. چرا كه كمك هاى امدادى و توسعه اى نيز با بيرون شدن 
نيروهاى نظامى بين المللى كاهش مى يابد. از طرف ديگر چون آينده سياسى افغانستان نيز روشن نيست بنا به نظر نمى رسد سرمايه گذارى هاى 
بزرگ نيز در اين كشور صورت گيرد. كاهش در فعاليت هاى بخش ساختمان و خدمات در بعضى شهرهاى مهم، مالحظه شده است.4 روند انتقال در 
زمانى در افغانستان صورت ميگيرد كه پايه و اساس اقتصاد بازار كه اين كشور پس از حضور امريكا به آن متعهد شد هنوز هم بطور كامل استحكام 
نيافته است. اين در حالى است كه پاليسى ها و قوانين مرتبط به اين نظام اقتصادى موجود اند.5 توقع ميرفت حكومت افغانستان پس از چندين دهه 
استفاده از نظام اقتصادى سوسياليستى و پس از يك دهه نبود حكومت، روى اقتصاد بازار بخصوص در تعيين سبسايدى و قيمت ها مداخله كند. 
مردم افغانستان به اقتصاد بازار و خصوصى سازى بعضى از كارخانه ها و صنايع توليدى نيز به چشم شك و ترديد مى بينند و قسما فكر مى كنند 
كه حكومت عالقه اى براى ايجاد شغل و تنظيم قيمت ها ندارد. تا كنون بعضى از اين خالءها توسط پول هاى امدادى و مصارف نيروهاى خارجى 
ُپر شده است. با بيرون شدن نيروهاى خارجى و عدم روشن بودن آينده سياسى اين كشور، پول افغانى ارزش خود را از دست داده و سبب شكنندگى 

اقتصاد بازار در اين كشور خواهد شد.

بانك جهانى چندين سناريو را در رابطه به آينده اقتصاد افغانستان در جريان دهه تحول و پس از اينكه نيروهاى خارجى از اين كشور بيرون ميشوند، 
پيش بينى مى كند. در اين ميان اميدواركننده ترين سناريو اين است كه اقتصاد افغانستان بطور اوسط بين 7 تا 8 درصد رشد خواهد كرد. پيش 
فرض در اين سناريو طورى است كه انتقال نظامى روى محيط و اوضاع اقتصادى و تجارى اين كشور تاثيرى نخواهد كرد و همچنان پيش فرض 
ديگر اين سناريو اين است كه بخش استخراج معادن افغانستان (چيزى كه به وضعيت امنيتى وابسته است) بطور چشمگير به اقتصاد كمك خواهد 
كرد. سناريوى دوم، 6 درصد رشد اقتصادى را پيش بينى مى كند. در صورتى كه رشد بخش زراعت و فضاى كاروبار همچنان حفظ شده و كمك 
هاى بين المللى ناگهان قطع نشود، احتمال به حقيقت پيوستن اين سناريو زياد است. اما اگر اوضاع امنيتى وخيم شود، رشد اقتصادى كشور از حد 

1 درصد، پائين تر خواهد بود. 

براساس گزارش بانك جهانى، نخستين سال دوره انتقال يعنى 2012 ميالدى كه مسئوليت تامين امنيت به نيروهاى افغان واگذار شد، روى رشد 
اقتصادى كشور تاثير زيادى نداشته است. طوريكه تخمين شد، اقتصاد اين كشور در آن سال 8 .11 درصد رشد كرد كه تقريبا 5 .4 درصد زيادتر از 
ميزان رشد در سال 2011 بوده است. حاصالت خوب زراعتى در آن سال يكى از عوامل افزايش رشد اقتصادى بوده است. توليدات داخلى گندم تقريبا 
93 درصد از مصارف داخلى را تامين كرده و افغانستان تقريبا از ناحيه گندم خودكفا شد. توليد نفت در حوزه درياى آمو افزايش يافت و 8 .1 درصد 
توليدات ناخالص داخلى را تشكيل داد. اين رقم به اندازه 2 .1 درصد از سال 2010 ميالدى زيادتر بوده است. در حال حاضر توليدات نفت 1،950 

بيرل در روز بوده و براساس بعضى سنجش ها، توقع مى رود تا ختم سال 2014 ميالدى اين رقم به 4،000 بيرل در روز برسد.

http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG/countries/ فيصدى)  به  (ساالنه  داخلى  ناخالص  توليدات  رشد  جهانى،  بانك  سايت  از  شده  3 گرفته 
AF?display=graph تاريخ بازديد از اين سايت 15 جنورى 2014.)

4  گرفته شده از مقاله يى در سايت روزنامه اقتصادى ودصم در افغانستان. سكتور هاى خدمات و ساختمان در شهر هاى مزار شريف و قندهار رو به كاهش است (از گزارش اتاق هاى تجارت و صنابع 
http://www.wadsam.com/services-and-construction-sector-declining-in-kabulmazar-and-kandahar-acci- ميالدى).   2013 نوامبر   30 افغانستان؛ 

report-989/تاريخ بازديد از اين سايت 12 جنورى 2014.
5  مصاحبه با يك تن از مسئولين وزارت تجارت و صنايع، كابل؛ 6 دسيمبر 2013 ميالدى.
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اما اين رشد اقتصادى در سال 2013 ميالدى بخاطر روشن نبودن اوضاع امنيتى و سياسى و كاهش محصوالت زراعتى (بخاطر كاهش در بارندگى) 
راجستر  و  ثبت  ميدهد،  نشان  شواهد  طوريكه  كرد.  پيدا  كاهش  كاروبار  به  نسبت  اطمينان  و  يافت  كاهش  درصد   3.  1 حد  در  چشمگيرى  بطور 
كاروبارهاى جديد در سال 2012 ميالدى به 8 درصد پايين آمد.6 واحد پول افغانى ارزش خود را از 48 افغانى در برابر يك دالر به 57 افغانى در برابر 
يك دالر امريكايى از دست داد. صادرات كشور كه 6 .2 مليارد دالر امريكايى برآورد شده بود در حدود 5 درصد در سال 2012 ميالدى كاهش يافت. 
اين در حالى است كه واردات در حدود 2 .11 مليارد دالر امريكايى افزايش يافت. كسر تجارت 5 .8 مليارد دالر مى باشد.7 با وجوديكه ميزان ُكلى 
واردات افزايش يافته اما عوايد داخلى خالف آنچه كه توقع ميرفت، پائين بوده است و يكى از داليل كم بودن عوايد، طرز اجراات گمركات مى باشد.

در حال حاضر عوايد داخلى تنها مى تواند 65 درصد از بودجه عادى را تامين كند، با اينكه بودجه عادى هر سال افزايش ميابد. كسر بودجه عادى 
از طريق كمك سازمان هاى تمويل كننده مرفوع ميگردد و قرار است تا كمك هاى نظامى و غيرنظامى كه در كنفرانس هاى اخير براى افغانستان 
تعهد شده اند اين خالى بودجوى و مالى را ُپر كند. چون در گذشته كمك هاى بين المللى زيادتر در ساحات شهرى متمركز بود، بنا توقع ميرود كه 

كاهش اين كمك ها نيز ساحات شهرى را نسبت به ساحات روستايى، بيشتر متاثر كند.

بخش بزرگى از معادن افغانستان را مس، طال و آهن تشكيل ميدهد. ارزش اين معادن 3 مليارد دالر امريكايى برآورد شده است. اما جهت راه اندازى 
اين بخش و ايجاد شغل و عايد، الزم است سرمايه گذارى هاى بزرگ در اين بخش صورت گيرد. تاكنون چنين سرمايه گذارى صورت نگرفته 
است. از طرف ديگر، عجله در كار استخراج معادن قبل از تثبيت پيش شرط ها و ارتقاى نيروى بشرى در داخل كشور سبب ميشود تا از نيروى كار 
خارجى استفاده شود، بنا در چنين حالت، شتاب در استخراج معادن تاثيرات موثر اقتصادى را (از جمله كاهش سطح بيكارى) در پى نخواهد داشت.  

http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/.2013 6 «افغانستان از انتقال تا تحول: گزارش 2»، مالقات با مسئولين بلند رتبه، بانك جهانى، 2 جوالى
(2013 ,2 pdf (accessed December.SAR/afghanistan/SOMWorldBank-July2013

7 همان ماخذ.
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تشبثات كوچك و متوسط. 4
افغانستان به اقتصاد بازار روى آورده است و اين به مفهوم پذيرفتن بخش خصوصى به عنوان ماشين رشد اقتصادى اين كشور است. تشبثات كوچك 
و متوسط در قلب بخش خصوصى قرار دارد.8 اين تشبثات در حدود 80 درصد از كاروبار را در افغانستان تشكيل داده و نيمى از توليدات ناخالص 
داخلى اين كشور را مى سازد. اين در حالى است كه يك سوم نيروى كار اين كشور نيز در اين تشبثات مشغول اند.9 با اينكه نقش تشبثات كوچك 
و متوسط در اقتصاد اين كشور مهم و ارزنده است ولى رونق و توسعه اين بخش تا اين اواخر، در اولويت قرار نداشته است. اين تشبثات با چالش 

هاى بسيار عمده مواجه اند.

استراتيژى تشبثات كوچك و متوسط 4,1
الى سال 2009 ميالدى و هشت سال پس از حضور نيروهاى بين المللى در افغانستان، اين كشور داراى استراتيژى مشخصى براى توسعه تشبثات 
كوچك و متوسط نبود. استراتيژى تشبثات در سال 2009 ميالدى نهايى شد10 و تطبيق آن از سال 2011 ميالدى آغاز شد. در چوكات وزارت تجارت 
و صنايع اكنون رياستى بنام رياست تشبثات كوچك و متوسط تاسيس شده است.11 در ابتدا اين رياست با 12 نفر كارمند به كار آغاز كرد اما پس از 

يك سال تعداد كارمندان آن دو برابر شد. با اين حال، اين رياست به دليل حجم كارى، هنوز هم به تعداد كافى كارمند ندارد.

از طرف ديگر،  به دليل بلند بودن كسر بيالنس تجارت در افغانستان تمركز اين استراتيژى در كوتاه مدت و ميان مدت بيشتر روى بخشهاى بوده 
است كه در عرصه واردات فعاليت مينمايند. مخصوصا رياست تشبثات كوچك و متوسط در عرصه ارايه خدمات آموزشى و معلوماتى براى تشبثات 
فعال بوده و از سازمان هاى تمويل كننده و دولت خواسته است تا صنايع مشخصى را از قبيل صنايع غذايى، روغن نباتى، مرغدارى و لبينات مورد 
حمايت قرار دهند. اما حداقل در كوتاه مدت رشد و تقويت صادرات كشور به عنوان يكى از اجزاى كليدى اين استراتيژى مد نظر نبوده است، چرا كه 
صادرات افغانستان به كاالهاى سنتى خالصه ميشود.12 با اين هم در ميان مدت و دراز مدت اين استراتيژى روى تثبيت بديل براى اقالم وارداتى و 

صادرات مواد معدنى خود متمركز مى باشد.

مسئولينى كه در زمينه رشد و ترقى تشبثات كوچك و متوسط فعاليت مى كنند، ابراز تاسف كرده اند كه هيچگاه كمپاين واضح و روشنى براى معرفى 
كردن نظام جديد اقتصادى راه اندازى نشده است و اينكه در خصوص مفهوم و رونق ارزش اضافه (Value Chain) توجه اى صورت نگرفته 
است. از طرف ديگر روى پاليسى اقتصادى ميان مسئولين در سطوح باال هماهنگى الزم وجود نداشته است. توسعه تشبثات كوچك و متوسط در اين 
مدت بطور وقفه اى صورت گرفته و آن هم بيشتر مورد حمايت سازمان هاى تمويل كننده بوده است. مالكين صنايع «به سرعت با سرازير شدن 
پول هاى بين المللى و اولويت هاى كارى بين المللى خود را وفق دادند و به تجارت كوتاه مدت روى آوردند كه اين عمل در درازمدت به قيمت بى 

توجهى به رشد صنايع توليدى تمام شده است.»13

بنا در اين دوره، سازمان هاى بين المللى تمويل كننده نقش حكومت هاى پيشين و سوسياليستى اين كشور را در سبسايدى دادن به صنعت كاران و 
مالكين كاروبار عهده دار شدند. در اين روند، نقش حكومت و نقش نظام اقتصاد نوين يعنى اقتصاد بازار تحت شعاع قرار گرفت و اين مشكل با فساد 
گسترده در ادارات، وخيم تر شد. براساس گزارش رياست تشبثات، اكثريت تشبثات كوچك و متوسط يعنى بين 70 تا 80 درصد آنها بطور غيرقانونى 
فعاليت كرده كه در ادارات حكومت رسما ثبت نيستند.14 از ديدگاه مالكين و صاحبان اين تشبثات، ثبت و راجستر بودن در چوكات ادارات رسمى 
حكومت سبب ميشود تا تشبثات مورد سواستفاده كارمندان ماليه قرار گيرد. ولى با كم شدن نقش سبسايدى دادن سازمان هاى بين المللى، تشبثات 

براى حمايت از تجارت و كاروبارشان، به دولت رجوع خواهند كرد.

پس از 10 سال تطبيق نظام اقتصاد بازار در اين كشور، نقش حكومت كماكان همانند نقش آن در سه دهه گذشته است. اگر استراتيژى روشنى 
براى تشبثات كوچك و متوسط از ابتداى اين نظام جديد وجود ميداشت و مورد استفاده قرار مى گرفت، حاال پس از گذشت اين مدت زمان، ارزش 
اضافه (Value Chain) مورد امتحان قرار ميگرفت و نقش حكومت براى فراهم آورى تسهيالت الزم براى رونق صنايع و كاروبار براى مالكين 
و صاحبان آن واضح مى بود. در عوض رشد اقتصادى موجود بيشتر براساس رشد بازار در بخشهاى ساختمان و خدمات بوده كه با مصارف و حضور 
نيروهاى خارجى در اين كشور رونق يافتند. اما پرسش اينجاست كه پس از مرحله انتقال، آيا تشبثات كوچك و متوسط ميتوانند رقابت كنند و به 

فعاليت شان ادامه دهند؟

8 بر اساس تعريف يكى از مسئولين (شماره 3) در وزارت تجارت و صنايع، تصدى و تشبث «كوچك» آن است كه بين 5 تا 20 نفر كارمند و تشبث «متوسط» آن است كه بين 20 تا 100 نفر كارمند 
داشته باشد.

9 «بهبود رقابت در تشبثات متوسط و كوچك در كشورهاى عضو «گزارشى از وزارت تجارت و صنايع افغانستان در سازمان همكارى هاى اسالمى، استانبول، تركيه. 8-11 اكتوبر، 2012.
10 همان ماخذ

11 مصاحبه با يكى از مسئولين در وزارت تجارت و صنايع، كابل، 6 دسمبر، 2013 ميالدى.
12 «بهبود رقابت در تشبثات متوسط و كوچك در كشورهاى عضو. «گزارشى از وزارت اقتصاد جمهورى اسالمى افغانستان در سازمان همكارى هاى اسالمى، استانبول، تركيه. اكتوبر 2012.

http://www..2013 13 جيك كوساك و  ايرك ملمستروم، «اميدها و چالش هاى انكشاف سكتور خصوصى در افغانستان.» شوراى روابط خارجى. 1 نوامبر 2010. بازديد از سايت به تاريخ، 1 نوامبر
 cfr.org/afghanistan/bactriangold-challenges-hope-private-sector-development-afghanistan/p23583

14 مصاحبه با يكى از مسئولين در وزارت تجارت و صنايع، كابل، 6 دسمبر، 2013 ميالدى.
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با وجود اينكه حكومت در زمينه رشد تشبثات استراتيژى روشن نداشته، اما سازمان هاى تمويل كننده، پروژه هاى مهمى را براى حمايت از تشبثات 
كوچك و متوسط تطبيق كرده اند. برنامه توسعه تشبثات كوچك و متوسط افغانستان - (ASMED) با بودجه 114 ميليون دالر،  يكى از اين برنامه 
ها بوده كه در جريان مدت پنچ سال و نيم گذشته تطبيق شده است. اين برنامه در زمينه توسعه و رشد ارزش اضافه (Value Chain) تالش كرده 
و صاحبان كاروبار در افغانستان را كمك كرده تا منافع اقتصادى خود را بلند ببرند. عالوه برآن، اين برنامه كمك هاى غيرنقدى و تخنيكى را براى 
صنايعى از قبيل سنگ تراشى (سنگ هاى قيمتى)، قالين، و خدمات بسته بندى ميوه جات و توليد كارتن براى ميوه هاى تازه ارايه كرده است. هدف 

اين برنامه كمك به انجمن ها و صنف هاى صنعتى و تشكيل انجمن هاى تجارتى جديد است. 

هم چنين برنامه توسعه تشبثات كوچك و متوسط افغانستان(ASMED)  بعضى از صنايع را جهت ارزيابى ارزش توليدى آنها مورد مطالعه قرار داده 
است. بطور نمونه، صنعت سنگ مرمر در قسمت تكميل كار خود و تامين روابط با بازارهاى بين المللى به كمك نياز داشت. اين برنامه با سرمايه 
گذارى در اين زمينه براى صنعت كاران كمك كرد و با انجمن ها و دولت بطور مشترك براى تثبيت فرصت هاى تجارتى خارج از كشور تالش 
كرده است. انجمن صادركنندگان ميوه خشك قندهار و اتحاديه صادر كنندگان ميوه تازه در زون جنوبى از حدود 20000 دهقان ميوه خريدارى 
مى كند كه در حدود 90 درصد از ميوه زون جنوب كشور را همين دو نهاد صادر مى كنند. كارخانه توليد كارتن در قندهار با حمايت مستقيم برنامه 
توسعه تشبثات كوچك و متوسط افغانستان  (ASMED)نصب و راه اندازى شد. اينكار مصرف بسته بندى هر 20 كيلوگرام ميوه را از 2 دالر به 1 

دالر امريكايى كاهش داده است. 

براى تثبيت و ارزيابى موفقيت اين برنامه، بايد يادآور شد كه در چوكات آن برنامه براى 1،300 متشبث كمك و به تعداد 100،000 شغل ايجاد شد. 
اما با اين هم چالش عمده تداوم و پايدارى پروژه هاى تطبيق شده اين برنامه است. مسئولين اين برنامه خود از اين مشكل واقف بوده و يادآور شده 

اند كه حتى در اياالت متحده امريكا 30 درصد از تشبث هاى تازه كار پس از دو سال، از فعاليت باز مى ايستند.

تشبثات كوچك و متوسط و چالش ها: 4,2
اوال بايد يادآور شد كه در افغانستان تشبثات در وضع نامطلوب و شكننده اى قرار دارند، چون در همان سال هاى اول پس از آمدن امريكا به افغانستان 
در قسمت تشبثات توجه الزم نشده است. دولت افغانستان الى سال 2009 ميالدى استراتيژى خاصى در مورد رشد تشبثات نداشت و حتى پس از 
نهايى شدن، اين استراتيژى تا سال 2012 ميالدى در مرحله اجرايى قرار نگرفت. برعالوه چون افغانستان با كسر بيالنس تجارت مواجه بود، اين 
استراتيژى در مرحله اول بيشتر به يافتن بديل براى اقالم وارداتى توجه كرده است. ترويج و رونق دادن بخش صادرات در اولويت اين استراتيژى 
نبود. با آن هم، با وجوديكه استراتيژى روشنى در اين زمينه وجود نداشت، پروژه هاى كه توسط سازمان هاى تمويل كننده حمايت ميشد اين خالء 
را تا حدودى ُپر كرده اند و در قسمت ارتقاى قابليت هاى تخنيكى و ارزش اضافه (Value Chain) به توليدات داخلى اين كشور كمك كرده اند. 
برنامه توسعه تشبثات كوچك و متوسط افغانستان كه توسط سازمان توسعه بين المللى اياالت متحده امريكا تمويل شد، يكى از اين برنامه ها است. 

با در نظر داشت چالش ها، پرسش هاى مهمى در خصوص قابليت اين تشبثات براى رقابت در بازار، داشتن مهارت هاى الزم براى نوآورى و حتى 
توانايى براى بقا و ادامه كارهاى شان در جريان مرحله انتقال مطرح مى شود. عمده ترين چالشهاى كه اين تشبثات با آن مواجه اند عبارت اند از 
نامشخص بودن فضاى كاروبار و كاهش اطمينان سرمايه گذاران و متشبثين، وابسته گى به كمك هاى سازمان هاى تمويل كننده براى آغاز كاروبار، 
دسترسى كم به قرضه، نبود انرژى به ميزان كارهاى صنعتى، كنترل كيفى توليدات و مهارت نوآورى، تنوع ناچيز در توليدات و دسترسى به بازارها. 
هم چنين نداشتن آگاهى كامل در مورد كاركرد نظام اقتصادى جديد نيز از موانع اساسى در زمينه رشد تشبثات كوچك و متوسط تلقى مى شود. 

برعالوه، ظرفيت هاى تخنيكى و انسانى ناكافى بوده و اين مشكل با عدم هماهنگى بازار كار و نظام آموزشى كشور حادتر شده است. 

اكثريت اين تشبثات در ساحات شهرى و به دور از ساختارهاى رسمى دولت فعاليت دارند. در اين ميان در حدود 70 تا 80 درصد از آنها بطور غيرقانونى 
و بدون اينكه در ادارات دولت رسما ثبت باشند، فعاليت مى كنند. ترس اين تشبث ها بيشتر از اينجا سرچشمه ميگيرد كه مبادا فساد ادارى در دستگاه 
ادارات حكومتى جريان فعاليت هاى آنان را آسيب برساند.15 بنا متشبثين فكر مى كنند رسمى ساختن فعاليت هاى شان بخاطر اين فساد ادارى به 
جز نقص، مفادى در پى ندارد. اين وضعيت بعضى از تشبثات را به خصوص آنانى را كه ميخواهند در زمينه صادرات فعاليت كنند آسيب پذير ساخته 
و آنان را در معرض سواستفاده «كميشن كاران» قرار داده كه به شكل يك گروه مافيايى كار ميكنند. از طرف ديگر اين مسله سبب تضعيف كيفيت 

توليدات افغانستان شده و باعث كاهش عايدات دولت مى شود.16

برنامه توسعه تشبثات روستايى افغانستان يا (AREDP) يك بررسى را در سال 2009 ميالدى انجام داد كه نشان ميدهد در پهلوى مشكالت اساسى 
از قبيل ناامنى و عدم دسترسى به قرضه، اين تشبثات به مشكل نداشتن ظرفيت كارى براى تهيه برنامه كاروبار و بازاريابى نيز مواجه اند. در حدود 
60 درصد تشبثات كه در اين بررسى ارزيابى شده اند در زمينه «توسعه علمى كاروبار»17 خود نياز به كمك دارند. اين چالش در بررسى هاى برنامه 
(ASMED) نيز تائيد شده است. جمع آورى معلومات در مورد بازار و كمك به تشبثات كوچك و متوسط براى تحليل و سپس استفاده از آن معلومات 
كارى دشوار است. عالوه بر آن، بررسى (2013 ميالدى) اتاق هاى تجارت و صنايع افغانستان حاكى از آن است كه 80 درصد از صاحبان و مالكين 

تشبثات نبود برق، 78 درصد آنان فساد ادارى، و 32 درصد مشكل دسترسى به زمين را از چالش هاى اساسى فراراه تشبثات خود، مى دانند.18

15 مصاحبه با يكى از مسئولين در وزارت تجارت و صنايع، كابل، 6 دسمبر، 2013 ميالدى.

16 مصاحبه با يكى از مسئولين در وزارت تجارت و صنايع، كابل، 3 دسمبر، 2013 ميالدى.
17 «بهبود رقابت در تشبثات متوسط و كوچك در كشور هاى عضو. «گزارشى از وزارت اقتصاد جمهورى اسالمى افغانستان در سازمان همكارى هاى اسالمى.

18 بر اساس بررسى اتاق هاى تجارت و صنايع بيشتر از 50 درصد از شركت هاى خصوص افغان به آينده اميدوار مى باشند. سايت ودصم (6 جون 2013 ميالدى)
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در خصوص امنيت بايد يادآور شد كه «نامشخص بودن و غيرقابل پيشبينى بودن اوضاع امنيتى» اساسى ترين نگرانى است، نه ناامنى فزيكى. بسيارى 
از تشبثات كوچك و متوسط در مراكز شهرى از جمله كابل، مزار شريف، هرات، قندهار، جالل آباد، قندوز، ميمنه، تالقان و جوزجان فعاليت مى كنند 
كه در اين مناطق، ناامنى فزيكى يكى از مشكالت عمده نبوده است. در سال هاى اخير، اكثر مراكز شهرى با اينكه در مواردى، هدف حمله شورشيان 
قرار گرفته اند اما نسبتا امن بوده اند. مسئله غيرقابل پيشبينى بودن وضعيت امنيتى زيادتر با بيرون شدن نيروهاى خارجى و انتقال قدرت سياسى 
در اين كشور ربط دارد. اگرچه تشبثات افغانستان در شرايط ناامن تاسيس شد و تا حدى مجبور اند در موجوديت ناامنى به فعاليت هاى خود ادامه 
دهند، اما ترس از رفتن به سمت و سوى ناامنى ها و احتمال جنگ داخلى چون دهه 1990 ميالدى كه انجام هر نوع فعاليت اقتصادى را ناممكن 
ساخت، از رشد و توسعه تشبثات كاسته است. از جانب ديگر، ناكامى اين دور انتخابات باعث هرج و مرج شده كه براى رشد كاروبار مفيد نخواهد بود.

دسترسى به بازارها وابسته به توانايى و ظرفيت كاروبار و تشبث مى باشد. در بازار صادرات مخصوصا صادرات ميوه خشك، تشبثاتى وجود دارند كه 
چندين دهه در زمينه صادرات ميوه سابقه كارى دارند.19 اين تشبثات به آسانى توانسته اند ارتباطات خود را با بازارها از سر گرفته و حتى بيشتر از 
پيش توسعه دهند. ولى تشبثات تازه وارد، اين ظرفيت دسترسى به بازار را ندارند. بطور نمونه متشبثين به نمايشگاه هاى بين المللى تنها به عنوان 
مكانى براى فروش اجناس شان نگاه مى كنند و از آن به عنوان فرصتى كه بتوانند ارتباطات دايمى ترى را با مشتريان ايجاد كنند، استفاده نمى كنند.

تشبثات كوچك و متوسط و زنان: 4,3
بنابر محدويت هاى اجتماعى، چالش هاى متذكره براى تشبثاتى كه توسط زنان مديريت و رهبرى مى شود، پيچيده تر است. زن بودن، دسترسى 
آنان را هم به بازارها و به قرضه مخصوصا در حاالتى كه اسناد ِملكى براى تضمين قرضه نياز مى باشد، پيچيده ساخته است. هم چنين بيسوادى و 
فقدان ظرفيت الزم از مشكالت عمده زنان است. پاليسى هاى اقتصادى بيشتر توسط مردان ساخته مى شوند و زنان در بخش هاى تصميم گيرى 

در عرصه اقتصادى در اتاق هاى تجارت و صنايع افغانستان و اداره حمايت از سرمايه گذارى (آيسا) حضور ندارند. 

با اينكه سهم و اشتراك زنان در روند ارزش اضافه (Value Chain) قابل مقايسه با سهم مردان است اما نقش زنان از نظر رهبرى و مديريت تشبثات 
ناچيز است. ارقام اداره حمايت از سرمايه گذارى افغانستان (آيسا) نشان ميدهد كه پس از سال 2003 ميالدى در حدود 1،600 تشبثى كه زنان مالك 
آن هستند، ثبت شده است. اكثريت اين تشبثات كوچك و متوسط در بخش هاى صنايع دستى و بخش خدمات فعاليت مى كنند20 و توسط سازمان 

هاى تمويل كننده قسما كمك مالى ميگيرند، اما اين نوع كمك ها يا سبسايدى، ثبات و پايدارى اين تشبثات را زير سوال قرار داده است. 

 1 سايت  از  باديد  (تاريخ   /344-of-afghan-private-firms-areoptimistic-about-future-50-http://www.wadsam.com/acci-survey-reveals-more-than
دسمبر 2013 ميالدى)

19 مصاحبه با يكى از مسئولين در وزارت تجارت و صنايع، كابل، 3 دسمبر، 2013 ميالدى.
http://pdf. .(2012 20 «استراتيژى توانمند سازى زنان افغان از نظر اقتصادى.» از آن سيمونز-بينتون، جاسيكا هينظلمن، و جيل ساكيت. سازمان انكشاف بين المللى اياالت متحده امريكا، مارچ

pdf.usaid.gov/pdf_docs/pnady804

كارگر يك كارخانه در حال ساخت توپ فوتبال در كابل
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با پايان يافتن و كاهش كمكهاى سازمان هاى تمويل كننده، پرسش هاى در مورد دوام نقش زنان در امور اقتصادى اين كشور مطرح ميشود. فكر 
ميشود كه نامعلوم بودن آينده سياسى اين كشور، محدوديت هاى اجتماعى بر زنان را نيز افزايش دهد. يكى از بررسى هاى كه در اين اواخر انجام 
يافته، نشان ميدهد كه حمايت از اشتغال زنان در بيرون از خانه از 71 درصد در سال 2006 به 63 درصد در سال 2013 ميالدى، تقليل يافته است.21 
از طرف ديگر توانايى وزارت امور زنان به عنوان نهاد مسئول كه بايد از جايگاه زنان در طرح پاليسى هاى اقتصادى پشتيبانى كند، مورد انتقاد قرار 
گرفته است.برعالوه، وزارت امور زنان نتوانسته است تا در سطح روستاهاى افغانستان حضور قابل لمسى داشته باشد. تقريبا  77 درصد مردم آن 
مناطق كه بررسى متذكره در آنجا صورت گرفته از فعاليت هاى امور زنان در مناطق شان اظهار بى اطالعى كرده اند. در مجموع 125 انجمن زنان 

در كشور وجود داشته كه اكثر آنها در كابل فعال اند. اين بيانگر عدم توازن در رشد منطقوى است.22

بدون يك چارچوب پاليسى كه حامى محيط مناسب كارى باشد،  پويايى كارى زنان بدون استفاده باقى مانده و ضايع خواهد شد، چرا كه با نبود چنين 
چارچوب، شركت ها از فرصت دادن به زنان ابا مى ورزند.

تشبثاتى كه توسط زنان رهبرى و مديريت ميشوند براى دسترسى به امكانات مالى دچار مشكالت اند. فعال 17 بانك تجارتى و نهادهاى قرضه 
هاى كوچك براى صاحبان كاروبار قرضه فراهم ميكنند، اما براى حصول قرضه از اين بانك ها ضمانت الزم است. اين ضمانت اكثرا تنها ِملك و 
يا زمين بوده ميتواند. دسترسى و حِق داشتن ملك و زمين براى زنان افغان محدود است. از نظر تاريخى در افغانستان ِملكيت تنها تحت نام مردان 

ثبت شده ميتواند.

تشبثاتى كه توسط زنان مديريت و رهبرى مى شوند، از نظر ظرفيت مديريتى نيز به مشكالتى گرفتار اند. اين تشبثات با داشتن «ذهنيت سازمان 
هاى غيردولتى» فعاليت نموده و براى رقابت در بخش مربوطه شان تالش مى كنند. براساس گزارش ها بعضى از پروژه هاى مربوط به برنامه توسعه 
تشبثات كوچك و متوسط افغانستان، اين تشبثات در مصرف كردن بودجه، كاهش سطح عوايد و حتى در مديريت ادارى و مالى ادارات خود به مشكل 
مواجه اند. لزوما نياز است تا برنامه هاى ظرفيت سازى براى تشبثات زنان به غير از بخش صنايع دستى نيز افزايش يابد. برنامه ظرفيت سازى بايد به 
مسايل ديگر از قبيل ارزش اضافه (Value Chain)، و اينكه چگونه توليدات آنها بطور پايدار به بازارها دسترسى داشته باشد، توجه و رسيدگى كند. 

http://asiafoundation.org/resources/pdfs/English2013ExecutiveSummary..21 «سروى مردم افغانستان در سال 2013 ميالدى.» دسمبر 2013 ميالدى. بنياد آسيائى
(2014 ,1 pdf, (accessed January

22 همان ماخذ.
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تجارت در افغانستان. 5
طى يك دهه گذشته، تجارت در افغانستان رشد چشمگيرى داشته اشت. اين در حالى است كه كسر بيالنس تجارت (تفاوت واردات و صادرات) نيز 
زياد بوده است. با اينكه افغانستان به شدت براى مصارف داخلى خود به توليدات خارجى وابسته است، صادرات اين كشور هم از نظر كميت و هم از 
نظر تنوع كاالهاى صادراتى، در حد پائين قرار دارد. بانك جهانى از ديدگاه تجارت خارجى و برون مرزى، افغانستان را در رديف 184 (از جمله 189 
كشور) رده بندى كرده است. در سال 2008 ميالدى صادرات اين كشور به نقطه اعظمى رسيد اما اين صادرات از سال 2011 ميالدى بدين سو 

كاهش يافته طوريكه در بعضى كاالهاى صادراتى اين كاهش تقريبا 50 درصد بوده است.

براساس گفته هاى مسئولين، ناامنى تنها دليل كاهش در ميزان صادرات نبوده بلكه داليل ديگر نيز دارد. فساد ادارى و حلقات مافيايى كه دور از 
دسترسى ادارات رسمى حكومت در كار صادرات كاال فعال اند، عوامل ديگرى اند كه كيفيت اجناس توليدى افغانستان را تضعيف كرده و اعتبار آن 
را در نزد مصرف كنندگان خارجى اين توليدات متاثر مى سازد. حمل و نقل مخصوصا در بخش هاى مرزى، كماكان يك مشكل عمده است. در 
سطح پاليسى نيز دولت نتوانسته سكوت دولت هاى آسياى مركزى براى برقرارى روابط تجارتى با افغانستان را بشكند. اين دولت ها بخاطر نامعلوم 
بودن وضع سياسى و امنيتى اين كشور، تا هنوز در زمينه گسترش روابط تجارتى شان با افغانستان دچار شك و ترديد اند. كميت تجارت با پاكستان 
افزايش يافته كه شامل گسترش تجارت غيرقانونى نيز است. گسترش اين نوع تجارت،  عوايد دولت افغانستان را از ناحيه جمع آورى ماليات گمركى 

فوق العاده متاثر ساخته است.

در سال 2002 ميالدى، صادرات افغانستان 100 ميليون دالر امريكايى سنجش شده بود اما در سال 2012 ميالدى اين رقم به 470 ميليون دالر 
افزايش يافت. اينها ارقامى اند كه رسما در ادارات حكومتى ثبت است. اگر مبلغ كاالهايكه بطور قاچاق صادر ميشوند و در ادارات رسما ثبت نيستند به 
آن اضافه شود، صادرات افغانستان در حدود 6 .2 ميليارد دالر امريكايى افزايش ميابد. صادرات رسمى اين كشور در سال 2008 ميالدى به باالترين 

سطح يعنى 547 ميليون دالر رسيد. دليل اين افزايش بيشتر سرمايه گذارى در بخش رشد و توسعه تشبثات كوچك و متوسط بوده است.

1 :  احصايه صادرات افغانستانشكل

اين افزايش ناچيز در صادرات كاال به اين دليل زياد جلوه مى كند كه در همان ابتدا صادرات اين كشور در حد پائين قرار داشت. بانك توسعه آسيايى 
در سال 2010 ميالدى، صادرات افغانستان را در حد 019 .1 ميليارد دالر امريكايى تخمين كرده بود. براساس اين سنجش، حتى اگر وضعيت راه هاى 
مواصالتى و اقتصادى منطقوى بهبود پيدا ميكرد، صادرات افغانستان در حدود 612 .1 ميليارد دالر افزايش مى يافت. اما ميزان كلى و واقعى صادرات 

در آن سال از 492 ميليون دالر امريكايى باالتر نرفت.

چين،  ازبكستان23، و پاكستان عمده ترين شركاى تجارتى افغانستان هستند. اين كشور از آسياى مركزى مجموعا در سال 2012 ميالدى به ارزش 
5 .1 مليارد دالر واردات داشته و با آن كشورها به ارزش 17 ميليون دالر كاال صادر كرده است. در همان سال، افغانستان از پاكستان به ارزش 587 
ميليون دالر كاال وارد و به ارزش 151 ميليون دالر كاال به آن كشور صادر كرده است. با چين نيز، واردات افغانستان به ارزش 703 ميليون دالر و 

صادرات آن به ارزش مجموعى 6 .11 ميليون دالر در آن سال ثبت شده است.24

23 بخش بزرگى از تجارت با ازبكستان را واردات برق تشكيل ميدهد.
24 «سفارشات براى كشورهاى آسياى مركزى». نجال حبيب يار. ارايه گزارش توسط رييس اداره حمايت از صادرات افغانستان. 12 نوامبر 2012.
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2:  شركاى تجارتى افغانستانشكل

منبع: اداره احصايه مركزى و اداره حمايت از صادرات افغانستان

صادرات افغانستان محدود به اقالم سنتى اين كشور است. در مجموع قالين 40 درصد، ميوه خشك 20 درصد، نباتات طبى 14 درصد، و ميوه تازه 
13 درصد صادرات اين كشور را تشكيل ميدهد. پوست، روده و پشم از ديگر اقالم صادراتى افغانستان است.25 در حدود 80 درصد از ميوه خشك به 
كشورهاى آسياى مركزى و يا از آن طريق به نقاط ديگر جهان صادر ميشود. نمايندگى توسعه صادرات افغان-روسيه اعالم كرده كه در سال 2012 
ميالدى، از افغانستان 20،000 ُتن ِكشمش را تنها به كشورهاى آسياى مركزى صادر كرده است.26 در حاليكه ميوه تازه اين كشور زيادتر به پاكستان 

صادر ميشود. اكثرا اين كار بطور غيرقانونى صورت گرفته چرا كه ميزان قاچاق و فسادادارى در مرزهاى شرقى اين كشور، زيادتر است.

تجارت با كشورهاى آسياى مركزى 5,1

كشورهاى آسياى مركزى 2،000 كيلومتر با افغانستان مرز مشترك دارند و بخاطر اين مرز طوالنى، دولت هاى آسياى مركزى روى فوايد روابط 
تجارتى خود با افغانستان ترديد دارند. براى توضيح و يافتن پاسخ به اين ترديد، بايد به تاريخ رجوع كرد. ما سواى اين حقيقت كه جمهوريت هاى 
سابق اتحاد شوروى در جريان دو دهه روابط تجارتى افغانستان با اتحاد شوروى نقش اساسى داشتند، سقوط نظام هاى حاكم در كابل و مسكو پس 
از جهاد ضد شوروى سبب انشعاب دولت هاى آسياى مركزى، مخصوصا در جريان جنگ داخلى در تاجيكستان شد. شورشيان اين جنگ تاجيكستان 
بيشتر در افغانستان پناهگاه داشتند. در جريان سال هاى 1990 ميالدى اقتصاد قانونى و رسمى اصال ميان افغانستان و كشورهاى آسياى مركزى 
وجود نداشت. اين كشورها در آن زمان همه بخاطر انتقال قدرت در يك دهه ركود اقتصادى قرار داشتند. ركود اقتصادى در تمام كشورهاى آسياى 
مركزى در بين سالهاى 2001 الى 2010 ميالدى از بين رفت. در اين مدت رشد اقتصادى تركمنستان عدد دو رقمى بوده است.27 بيشترين سهم رشد 
تجارت در اين كشورها را اقالم اوليه از قبيل محصوالت هايدروكابن و فلزات تشكيل ميدهد. ولى سهم كاالهاى توليدى در صادرات اين كشور ها 
همچنان كم است. در سال 2010 ميالدى، سهم صادرات اين كشورها در ميان يكى ديگر تنها 5,9 درصد بود و صادرات آنها به كشورهاى اتحاديه 

اروپا، روسيه و چين بطور مشترك 69 درصد از مجموع صادرات آنها را تشكيل ميداد.28

تجارت  مقايسه  به  تجارت  اين  سطح  ولى  است.  بوده  چشمگير  نيز  افغانستان  با  مركزى  آسياى  كشورهاى  تجارت  ميزان  رشد  گذشته  دهه  طى 
كشورهاى آسياى مركزى با ديگر كشورها ناچيز است. بطور مثال، تجارت تاجيكستان با افغانستان از 3,2 ميليون دالر در سال 2001 ميالدى به 92,1 
ميليون دالر در سال 2010 ميالدى افزايش يافت، ولى سهم تجارت افغانستان در تجارت خارجى تاجيكستان پائين تر از 1 درصد بوده كه اكثرا در 

بخش برق و بازصدور كاالها ميباشد.29

با افزايش ابهام در مورد بيرون شدن نيروهاى نظامى امريكا از افغانستان، حداقل در كوتاه مدت به نظر نمى رسد كه تجارت ميان افغانستان و 
كشورهاى آسياى مركزى بطور دراماتيك تغيير كند. دو دليل براى اين وجود دارد، يكى آنكه آسياى مركزى در رابطه به گسترش روابط اش با اين 
كشور ترديد و هراس دارد، و دوم اينكه بنابر مسايل «نرم» مثال در قسمت دسترسى نداشتن به تكنولوژى مدرن در گمركات و مرزهاى خود،30 
فرصتى براى گسترش روابط وجود ندارد.  مسئولين افغانستان از كند بودن ارتباطات با مسئولين كشورهاى آسياى مركزى شكايت مى كنند. با 

25 «سفارشات براى كشورهاى آسياى مركزى «. نجال حبيب يار. ارايه گزارش توسط رييس اداره حمايت از صادرات افغانستان براى پروگرام FAIDA سازمان توسعه بين المللى اياالت متحده 
امريكا.  جون 2013 ميالدى.

26 مصاحبه با يكى از مسئولين در وزارت تجارت و صنايع، كابل، 3 دسمبر، 2013 ميالدى.
27 رومان ماجيلوسكى. «گرايش ها و الگوى ها در تجارت خارجى كشور هاى آسياى ميانه.» انستيتوت پاليسى و اداره عامه؛ از سلسله نشريات كارى شماره 1؛ بِشكيك، پوهنتون آسياى ميانه، 2012. 

28 همان ماخذ.
29 «روابط تجارتى و اقتصادى بين جمهورى تاجيكستان و جمهورى اسالمى افغانستان.»خواجه محمد عمروف. انستيتوت پاليسى و اداره عامه؛ از سلسله نشريات كارى شماره 13؛ بشكيك، پوهنتون 

آسياى ميانه، 2013.
30 مصاحبه با يكى از مسئولين در وزارت ماليه. كابل.28 نوامبر 2013 ميالدى.
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اينكه در هر دو سمت مرز، وضعيت راه هاى مواصالتى بهبود يافته، اما كشورهاى آسياى مركزى در قسمت نصب تكنولوژى جديد در گمركات خود 
پيشرفت چندانى نداشته اند. براساس بعضى گزارش ها، كشورهاى تاجيكستان، تركمنستان و ازبكستان نسبته به واردات كاال از افغانستان متردد بوده 

و در نظر دارند با آغاز روند خروج نيروهاى خارجى از اين كشور، امنيت مرزهاى خود را تقويت كنند. 

تسهيالت در تجارت و ترانزيت: توسعه زيرساختها 5,2
در پهلوى مسايل امنيتى و نامعلوم بودن وضعيت سياسى اين كشور، يكى از موانع كليدى ديگر در بسط و گسترش روابط تجارتى با كشورهاى 
آسياى مركزى، زيرساخت ها و تسهيالت براى تجارت است. شاخص عملكرد لوژستيك كه توسط بانك جهانى توسعه داده شده، نشان ميدهد كه 
كشورهاى آسياى مركزى با اينكه پيشرفت هاى در اين زمينه داشته اند اما از نظر لوژستيكى زمينه هاى خوب تجارت در آنها مساعد نيست. در سال 
2007 ميالدى، از ميان 155 كشور، افغانستان در رديف 150، تاجيكستان 146، ازبكستان 129، و قزاقستان 129 رده بندى شده بودند. تا سال 2012 
ميالدى، اين كشورها در رده بندى بهترى قرار گرفتند، طوريكه شاخص افغانستان 15 پله، از تاجيكستان 10 پله، ازبكستان 12 پله و قزاقستان 47 

پله در اين رده بندى صعود كرد.

1: شاخص عملكرد لوژستيكجدول

200720102012كشور
150143135افغانستان

146131136تاجيكستان
12968117ازبيكستان
1336286قزاقستان

منبع: شاخص عملكرد لوژستيك، بانك جهانى31

در دهه گذشته كارهاى زيادى در قسمت بهبود تسهيالت حمل و نقل از طريق توسعه زيرساختها مخصوصا در قسمت راه هاى داخلى و خط آهن 
در كشورهاى آسياى مركزى انجام يافته است. سازمان همكارى هاى اقتصادى و منطقوى آسياى مركزى (CAREC) كه توسط بانك توسعه 
آسيايى رهبرى ميشود يكى از اين نهاد ها است كه در هماهنگى پروژه هاى زيرساخت ها به هدف بهترسازى تسهيالت براى تجارت در اين منطقه، 
فعاليت مى كند.32 هدف اصلى اين سازمان اين است كه راه هاى مواصالتى در اين منطقه توسعه داده شده تا بالخره خاور دور، آسياى جنوبى، آسياى 
مركزى با شرق ميانه و اروپا وصل شود. اين سازمان ميخواهد تا سال 2017 ميالدى خطوط مواصالتى كامال فعال گردند. تاكنون 120 پروژه حمل 
و نقل را به ارزش مجموعى 19 ميليارد دالر امريكائى تطبيق كرده است. اين پروژه ها شامل ترميم و ساخت 4000 كيلومتر سرك و 3200 كيلومتر 
خط آهن مى شود. در اين اواخر روى تطبيق پروژه هاى بيشتر طى هفت سال آينده به ارزش 38,8 ميليارد دالر امريكايى توافق صورت گرفته است.33

همچنين در افغانستان، توسعه، ساخت و ترميم شاهراه هاى اين كشور يكى از دست آوردهاى كليدى دهه گذشته به شمار مى رود. تخمينا در سال 
2002 ميالدى، اين كشور تنها 50 كيلومتر راه اسفالت شده داشته است. افغانستان امروز، 3200 كيلومتر شاهراه حلقوى و اسفالت دارد.

به طول 75 كيلومتر خط آهن كه ميتواند 30،000 تا 40،000 تن كاال را در يك ماه انتقال دهد، در بين شهر مزارشريف و ازبكستان ساخته شده 
است. اين خط آهن به عنوان مسير حمل و نقل براى نيروهاى ناتو مهم پنداشته ميشود، خصوصا اينكه مسير تداركاتى ناتو از طريق پاكستان بيش از 
پيش قابل اعتبار نيست و هر از چندگاهى با تظاهرات مردم پاكستان، مسدود مى شود. نيروهاى خارجى بعضى از تجهيزات نظامى خود را با استفاده 
از اين مسير خارج خواهند كرد. در حال حاضر، پروژه اعمار 300 كيلومتر خط آهن كه شرق و غرب سمت شمال اين كشور را به هم وصل مى كند، 

تحت بررسى و مطالعه قرار دارد.

final._2012_LPI/1336654966193-239070/http://siteresources.worldbank.org/TRADE/Resources.جهانى بانك  لوژستك.  عملكرد  31 شاخص 
pdf#page=15(بازديد از سايت به تاريخ 1 سمبر 2013 ميالدى.)

32 سازمان همكارى هاى اقتصادى و منطقوى آسياى ميانه (CAREC) شامل 10 كشورى است كه از شش سازمان هاى بين المللى كمك هاى تخنيكى و مالى دريافت ميدارند. سازمان هاى بين 
http://www.adb.org/.المللى اينها اند: بانك توسعه آسيائى، بانك اروپائى براى بازسازى و توسعه، صندوق بين المللى پول، بانك توسعه اسالمى، پروگرام انكشافى سازمان ملل، و بانك جهانى

countries/subregional-programs/carec
33 «وزراى كشور هاى عضو سازمان همكارى هاى اقتصادى و منطقوى آسياى ميانه (CAREC) روى پالن كارى 23 مليارد دالرى براى توسعه روابط ميان كشور هاى آسياى ميانه به توافق 
billion-action-plan-boostcentral-asia-links?ref=countries/-23-http://www.adb.org/news/carec-ministers-agree«.ميالدى  2012 اكتوبر،   30 رسيدند. 

subregional-programs/carec (بازديد از سايت به تاريخ 1 دسمبر 2003)
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تسهيالت براى تجارت و ترانزيت: پروژه هاى نرم 5,3
برخالف توسعه زيرساخت ها، در خصوص رشد اجزاى «نرمتر» كه نياز است تا ظرفيت و كميت تجارت بين كشورهاى آسياى مركزى و افغانستان 

را افزايش يابد، كار چندانى صورت نگرفته است و به نظر ميرسد كه چالش هاى عديده اى در اين مرحله وجود دارد.  

دولت هاى آسياى مركزى روى واردات كاال از افغانستان بيشتر «به خاطر آمدن سالح و مواد مخدر از اين كشور» اعتماد ندارند.34 معاينه فزيكى 
اموال در مرزهاى گمركى همچنان يك مشكل اساسى بوده كه سبب ُكندى در حمل و نقل محموله هاى تجارتى ميشود. تا هنوز كشورهاى آسياى 
مركزى تكنولوژى الزم را براى تجارت و ترانزيت در گمركات شان كار گذارى نكرده اند و خط استندرد ارتباطى در قسمت كاال مخصوصا كاالهاى 

ترانزيتى ندارند. اينكار سبب افزايش مصارف تاجران و محدود شدن ميزان تجارت آنها شده است. 35

ارايه  و  ارتباط  تامين  زمينه  كه  كرده  نصب  را   (ASYCUDA)اسيكودا يا  گمركى  معلومات  خودكار  سيستم  خود  گمركات  در  افغانستان  برخالف، 
معلومات گمركى را در داخل و خارج از مرزهاى اين كشور به شكل مدرن فراهم مى سازد. كارمندان حرفه اى و آموزش ديده در گمركات، اين 
سيستم را مديريت مى كنند و معلومات گمركى را به آسانى در بين خود شريك مى سازند. مثال، زمانيكه يك الرى كاال از پاكستان ميخواهد از 
طريق افغانستان بطور ترانزيت وارد ازبكستان شود، اين كاال در مرز تورخم مهر خورده و ثبت اين سيستم ميشود و بعد از خروج از مرز حيرتان، از 
اين سيستم نيز خارج ميشود. با اين هم اخاذى و فساد ادارى در پوسته هاى امنيتى در مسير راه، بطور گسترده وجود دارد. در اين اواخر راننده هاى 
الرى هاى سمت شرق اين كشور تهديد كرده اند كه اگر حكومت افغانستان به مسئله فساد ادارى و اخاذى ها در مسير شاهراه ها رسيده گى نكند، 

آنان از كار دست مى كشند. 

مسئولين در افغانستان شاكى اند كه اين تكنولوژى مدرن براى اين كشور مفيد نيست، مگر اينكه شركائى تجارتى آن نيز به اين تكنولوژى مجهز 
باشند. در اين ميان، تنها ايران يك نوع قديم تر و كهنه تر اين تكنولوژى معلومات گمرگى يا اسيكودا را در اختيار دارد. كشورهاى آسياى مركزى به 
ميزان افغانستان به كمك هاى جامعه بين المللى دسترسى نداشته، و تهيه اين تكنولوژى ُپر هزينه مى باشد. اما مسئولين در اين كشور عدم تمايل 
و پيشرفت در تهيه اين تكنولوجى در كشورهاى آسياى مركزى را ربط ميدهند به اينكه آن كشورها «نمى خواهند ميزان تجارت شان با افغانستان 

افزايش يابد.»36

پاليسى و ظرفيت براى رشد:  5,4
بنابر داليل مختلف از جمله زيرساختهاى ضعيف، ُپر هزينه بودن حمل و نقل از مسير راه و نبود اعتماد براى همكارى هاى مشترك، جريان تجارت فرا 
منطقوى بين كشورهاى آسياى مركزى و كشورهاى جنوب آسياى بسيار پائين و در حد 15 درصد (از مجموع ميزان تجارت آنها) است. پويايى افغانستان 
براى افزايش ميزان اين تجارت بلند است. نه تنها اين كشور جنوب آسيا را با آسياى مركزى وصل مى كند، بلكه ميتواند به يك مركز اساسى تبديل شود 
كه هند بتواند از طريق آن و كشورهاى آسياى مركزى به بازارهاى اروپا دسترسى پيدا كند. در عين حال، كشورهاى آسياى مركزى نيز ميتوانند همكاران 
خوب تجارتى براى افغانستان باشند، زيرا پاكستان كه شريك عمده تجارتى اين كشور است در برابر توافقنامه تجارت و ترانزيت افغانستان-پاكستان 
(APTTA) متعهد نبوده و نيز از ناحيه شورشگرى در داخل خاك خود با مشكل روبروست. متخصصين در اين زمينه هشدار ميدهند كه هرگاه افغانستان 
بخصوص ابتكار راه ابريشم جديد37 در تجارت ميان افغانستان و همسايه هاى آن خالصه گردد، پويايى اين كشور در تجارت محدود باقى خواهد ماند. در 

عوض آنان معتقد اند كه افغانستان ميتواند به دهليزى براى رونق و بهبود تجارت در منطقه تبديل شود.38

در سطح پاليسى، كشورهاى آسياى مركزى از تعهد اياالت متحده امريكا در زمينه ابتكار راه ابريشم جديد و اينكه افغانستان را به يك محور ترانزيت در 
اين منطقه تبديل كند، اعتماد ندارند. بدون بودجه مشخص و تيم كارى كه اين پروژه را رهبرى كند، اين ابتكار و برنامه در حد «يك فكر و انديشه» الى 
امروز باقى مانده و به يك استراتيژى تبديل نشده است. اينكه اياالت متحده امريكا در عين زمان به شرق آسيا نيز به عنوان چنين محورى فكر مى كند، 

به بى باورى كشورهاى آسياى مركزى افزوده است.

ولى تطبيق تعدادى از پروژه هاى اساسى اميدوار بخش اند و ما را به تحقق هر چه بيشتر تجارت منطقوى نزديكتر مى سازد. از جمله تطبيق پروژه انتقال 
برق آسياى مركزى به آسياى جنوبى يا كاسا يك-هزار(CASA-1000) از طريق افغانستان برق (آبى) مورد ضرورت پاكستان را در فصل تابستان از 
كشورهاى تاجيكستان و قرغزستان تامين خواهد كرد. انتظار ميرود كه با تطبيق اين پروژه، تجارت منطقوى در آسياى ميانه نيز افزايش يابد. در اين ميان، 
افغانستان با ترانزيت 1000 ميگاوات برق به پاكستان و با دريافت فيس ترانزيت و با حصول 300 ميگاوات برق براى مصارف داخلى خودش از اين پروژه 

بهره خواهد كرد. قرار است تا كار عملى و تخنيكى اين پروژه در سال 2014 ميالدى آغاز و الى سال 2017 ميالدى، تكميل شود.3940

34 مصاحبه با يكى از مسئولين در وزارت ماليه. كابل.28 نوامبر 2013 ميالدى.
35 همان ماخذ.
36 همان ماخذ.

37 اين ابتكار را وزير خارجه قبلى اياالت متحده امريكا خانم هيالرى كلينتون در اكتوبر 2011 راه انداخت.
38 «افغانستان، آسياى ميانه و راه ابريشم جديد.» ارايه شده توسط فريدريك استار در بنياد جيمزتاون، نوامبر 2011.

aziz-afghan-/2013-Sep-19/http://archives.dailytimes.com.pk/business.2013 39 بحث يكى از وزراى افغانستان در باره پروژه كاسا يكهزار. عزيز؛ دايلى تايمز؛ 19 سپتمبر
project-1000-minister-discuss-casa (بازديد از سايت به تاريخ 15 جنورى 2013)

40 ارزش پولى ساخت 1222 كيلومتر كيبل يا لين انتقال برق 830 مليون دالر امريكائى برآورد شده است. تمويل اين پروژه مشخص نمى باشد. بانك توسعه آسيائى صرف نظر نموده و بانك جهانى 
هنوز تعهدى نكرده است. اياالت متحده امريكا در اين اواخر متعهد شده تا 15 مليون دالر براى اين پروژه بپردازد.
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عالوه بر اين، پروژه انتقال گاز طبيعى تركمنستان، افغانستان، پاكستان، و هند كه به نام پروژه تاپى (TAPI) ياد ميگردد به ارزش مجموعى 6 .7 ميليارد 
دالر امريكايى و به طول 1،735 كيلومتر، يكى ديگر از پروژه هاى بزرگ است كه براى گسترش تجارت در منطقه فوق العاده كمك مى كند. با اينكه 
پيشرفت در اجراى اين پروژه بطى بوده، اما گام هاى در اين اواخر برداشته شده كه از عملى شدن اين پروژه الى سال 2017 ميالدى، نويد ميدهد.41 انتظار 
بر آن است كه اين خط گاز روزانه به مقدار 2 .3 ميليارد فوت مكعب گاز را از ميدان هاى دولت آباد كه 200 كيلومتر در داخل خاك تركمنستان قرار دارد 
به كشورهاى افغانستان، پاكستان، و هند انتقال دهد. از مجموع اين خط، 735 كيلومتر آن از داخل خاك افغانستان (از مسيرهاى هرات و قندهار) گذشته و 
800 كيلومتر آن از شهرهاى كويته و ُملتان پاكستان ميگذرد.42 در اين اواخر ُشركا متعهد شدند تا يك شركت معتبر بين المللى را براى رهبرى كنسرسيوم 

و تطبيق اين پروژه استخدام كنند. بانك توسعه آسيائى مسئوليت ارايه مشوره هاى الزم را در اين زمينه به عهده دارد. 

چالش هاى تجارت و تشبثات كوچك و متوسط: 5,5
تاجران افغان مشكالت حمل و نقل، ترانزيت در مرزها و فساد ادارى در گمركات را از جمله مشكالت اساسى ميدانند كه فراراه رشد تجارت آنها قرار 
دارد. در گذشته بخاطر تظاهرات ضد حمالت هواپيماهاى بدون سرنشين امريكا در خاك پاكستان، مرز تورخم به تكرار مسدود شده است. در سمت 
شمال اين كشور، ظرفيت حمل و نقل و جابجا كردن محموله هاى تجارتى ناكافى بوده كه در يك هفته تنها چهار واگون محموله هاى تجارتى 
تخليه شده ميتواند.43 از اين خط آهن تنها براى واردات كاال استفاده ميشود، اما واگون هاى اين خط آهن كه براى افغانستان كاال وارد مى كند خالى 
بر ميگردد، چرا كه ازبكستان به كاالهاى افغانى اجازه ميدهد تا تنها از طريق كشتى وارد آن كشور شود. اين نوع پاليسى زمينه ساز فساد ادارى مى 
باشد. بر عالوه، بخاطر فساد ادارى در مرزها، به كاالهاى ترانزيت كه از پاكستان وارد ميشوند نسبت به كاالهاى افغانستان، اولويت داده ميشود.    

مسئولين در افغانستان از وجود گروه مافيايى كه در دستگاه حكومت نفوذ دارد، خبر ميدهند. اين گروه مافيايى صادرات اين كشور را به پاكستان و 
خارج از آن تحت كنترول داشته و صادرات كاالها اكثرا بدور از كنترل كيفيت آن توسط ادارات ذيربط دولت، صورت ميگيرد. به اين اساس، ميزان 
صادرات و عوايد دولت كاهش ميابد. در بعضى موارد، بطور مثال پياز كه توسط اين گروه مافيايى صادر ميشود، مجددا  وارد افغانستان شده و قيمت 

آن سه يا چهار برابر از قيمت اصلى آن زيادتر مى شود.44

براساس گفته هاى مسئولين، اين گروه مافيايى در واردات ميوه خشك و بى كيفيت خارجى نيز دست دارد. مثال بادام هاى ايرانى و برازيلى را وارد 
كرده و با بادام هاى با كيفيت داخلى پس از مخلوط شدن، مجددا  صادر مى كنند. اينكار غيرقانونى نيز به دور از كنترل ادارات ذيربط براى تفتيش 
كيفيت كاالى صادارتى صورت مى گيرد. اين عمل از عالقه مصرف كنندگان خارجى توليدات افغانستان كاسته و به اثر آن تقاضا به ميوه جات 

خشك اين كشور تقليل ميابد. 

تشبثات كوچك و متوسط: مطالعات موضوعى 5,6
شركت پروسس ِكشمش (تبسم) در كابل: 5,6,1

اين شركت پروسس ِكشمش در 2007 ميالدى در كابل تاسيس شد. قبل از تاسيس آن، مالك اين شركت تقريبا 17 سال در زمينه صادرات ِكشمش 
به كشورهاى آسياى مركزى تجربه كارى داشته است. اين شركت با داشتن 110 كارمند ساالنه 3،000 تا 4،000 ُتن ِكشمش را پس از پروسس به 
كشورهاى آسياى مركزى و از آن طريق به كشورهاى اروپائى و امريكاى شمالى صادر مى كند. تقريبا 60 درصد از كاركنان اين شركت را مردان و 
متباقى يعنى 40 درصد را زنان تشكيل ميدهند. اين شركت، ِكشمش مورد ضرورت خود را از باغداران و شركت هاى ديگر جمع آورى كرده و پس 

از پروسس و بسته بندى، صادر مى كند. 

سال قبل بيش از 3،000 ُتن ميوه خشك كه قسمت زيادتر آن ِكشمش بود در مرز حيرتان براى مدت سه ماه منتظر بارگيرى به مقصد ازبكستان بود. 
براساس گفته هاى مسئولين، براى انتقال نارنج و سمنت كه از پاكستان وارد آن كشور ميشد، بر ميوه هاى خشك افغانستان اولويت داده مى شد. از 
اين جمع، تقريبا 1،700 ُتن ميوه خشك مربوط به شركت تبسم بوده است. اين واقعه سبب شد تا روابط اين شركت با مشتريان اش در كشورهاى 

آسياى مركزى و اروپا صدمه ببيند. از تاريخ انقضاى آن، ِكشمش ها كه بعد از چندين ماه به مقصد رسيد، كاسته شد.

براساس اظهارات مسئولين در اين شركت، طى دو سال اخير صادرات آنها به مقدار 30 درصد كاهش يافته است. اين كاهش قسما بخاطر مشكالت 
مرزى و رقابت جدى از طرف ايران بوده است.45 با كاهش ارزش پول ايرانى طى سال هاى اخير، قيمت ِكشمش ايرانى به مقايسه ِكشمش افغانستان 
ارزان تر بوده كه بازاريابى و فروش ِكشمش افغانستان را با مشكل مواجه كرده است. از آن زمان، شركت «تبسم» مسير تجارتى خود را تغيير داده 

و از مسير پاكستان و مرز آقينه ِكشمش خود را به كشورهاى تركمنستان، ايران و تركيه صادر مى كند.

http://www.thehindu.com/business/Industry/india-«.23 نوامبر 2013 ميالدى .The Hindu روزنامه هندو .(TAPI) 41 «حد اكثر تالش هند براى دستيابى به پروژه تاپى
ece.for-big-push-to-get-tapi-pipeline/article5383455

html.17490/http://www.turkmenistan.ru/en/articles«.در عشق آباد به امضا رسيد. روزنامه تركمنستان TAPI 42  «توافقنامه ديگر در مورد كيبل انتقال گاز- تاپى
album_hairatan_port__121004/10/2012/http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan.فارسى سى  بى  بى  ميانه.  آسياى  به  افغانستان  تجارى  دروازه  43 حيرتان 

afghanistan.shtml, بازديد از سايت به تاريخ 1 دسمبر 2013 ميالدى.)
44 مصاحبه با يكى از مسئولين در وزارت تجارت و صنايع.

45  مصاحبه با مالك كمپنى پروسس ِكشمش تبسم. كابل. 1 دسمبر 2013 ميالدى.
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ساخت اين خط آهن (حيرتان –ازبكستان) سبب اميدوارى تاجران افغان شد، ولى اين خط آهن تنها براى واردات اجناس استفاده ميشود. به جز از 
نفت و چوب، تقريبا تمام واردات از طريق اين خط آهن صورت ميگيرد، در حاليكه نفت و چوب از طريق كشتى و مرز ترمز به حيرتان وارد ميشود. 
اينكار در سال 2011 ميالدى صورت مى گرفت، زمانيكه تقاضا براى واردات بلند بود و ظرفيت بارگيرى در ترمينال اين كشوركم بود. با اينكه اين 

ظرفيت اكنون افزايش يافته است، با آن هم واردات نفت و چوب كماكان از طريق كشتى صورت مى گيرد.

تاجران افغان مكررا از خالى برگشتن اين واگون هاى كه به افغانستان كاال وارد مى نمايند، شكايت كرده اند. ولى كشور ازبكستان از ناحيه امنيت 
واردات كاالى افغانستان از طريق خط آهن ترديد دارد. عالوه بر اينكه از خط آهن جديد بطور موثر استفاده صورت نمى گيرد، كشتى هاى كه 
بين شهرك حيرتان و ترمز در حمل و نقل كاالها فعال اند، كشتى هاى كهنه و فرسوده مى باشند. بعضا كاالهاى تجارتى در آب غرق شده اند.46 
در ضمن، استفاده از كشتى براى حمل و نقل سبب شده تا بيش از حد معمول كاالهاى تجارتى تخليه و سپس بارگيرى شوند. بطور مثال، كمپنى 
«تبسم» در ابتدا كارتن هاى ِكشمش را از ذخيره هاى كابل بارگيرى كرده و در مرز حيرتان تخليه مى كند. در آنجا به آن سوى دريا، در ترمز تخليه 
ميگردند، سپس توسط قطار و الرى ها به مقاصد اصلى منتقل مى شوند. اين كارتن ها تا زمان رسيدن به مقصد نهايى در وضعيت خوبى نمى باشند. 

يكى ديگر از چالش هاى كه ساالنه اين شركت با آن روبروست، تصفيه حساب و بيالنس تجارتى اش با حكومت افغانستان است. براى اينكار اين 
شركت وادار ميشود تا رشوه بپردازد. مجوز فعاليت هاى اين شركت مرتبط به چندين نهاد حكومتى است كه در ختم هر سال بايد دوبار براى تصفيه 

بيالنس به ادارت ذيربط حكومتى مراجعه كند. 

شركت تجارتى آريانا - بلخ 5,6,2
شركت تجارتى آريانا، كاالهاى از قبيل آرد و روغن و ديگر موادى خوراكى را از كشورهاى آسياى مركزى وارد كرده و ِكشمش و نباتات طبى را 
به آن كشورها و كشورهاى اروپايى صادر مى كند. اين شركت به تعداد 26 نفر كارمند دارد. در نيمه اخير سال 2013 ميالدى، اين شركت 500 ُتن 
ِكشمش نيمه پروسس شده را از طريق بنادر حيرتان و آقينه صادر كرده است. فساد ادارى مخصوصا در مرزهاى شرقى و جنوبى (مرز با پاكستان) 

عرصه رقابت اقتصادى و تجارتى را براى شركت تجارتى آريانا محدود كرده است. 

يكى از بررسى هاى اخير كه نظر تاجران افغان را جمع آورى كرده، نشان ميدهد كه به جز از كابل، فساد ادارى در تمام نقاط گمركى اين كشور 
يكى از مشكالت عمده به حساب آمده است. بيشتر از 75 درصد از پاسخ دهندگان47 اظهار داشته اند كه در بنادر آقينه، اسپين بولدك، حيرتان، ميران 
شاه، و تورُغندى فساد ادارى، اساسى ترين مشكل آنها است.48 اين شركت و چندين شركت تجارتى ديگر در بلخ در گذشته روغن نباتى ماليزيائى را 
از طريق مرز حيرتان وارد كرده و به سرتاسر كشور به فروش مى رسانيدند. روغن خوراكى كشور ماليزيا در افغانستان از نظر كيفيت از شهرت خوبى 
برخوردار است، ولى مردم همچنين تقاضا دارند قيمت ها پايين باشد.49 در دو سال گذشته، تاجران قندهارى همين روغن را از طريق پاكستان وارد 
مى كنند. چون فساد ادارى در مرزهاى پاكستان زياد است اين تاجران مصارف گمركى كمترى را در مرز اسپين بولدك براى وارد كردن اين روغن 
مى پردازند. از اين رو تاجران قندهار همان روغن را با قيمت ارزانتر نسبت به شركت آريانا و ديگر شركت هاى واليت بلخ بفروش مى رسانند. در 

نتيجه، تاجران واليت بلخ بطور ُكلى واردات روغن ماليزيائى را متوقف كرده اند.

46 مصاحبه با يكى از مسئولين در اتاق هاى تجارت و صنايع بلخ. مزار شريف. 9 دسمبر 2013 ميالدى.
47 سعيد پرتو، جوس وينترز، احسان سادات، ُمحسن عصيان و انستيزيا حسينووا. «افغانستان و تجارت منطقوى: واردات از آسياى ميانه، زياد و يا كم؟ انستيتوت پاليسى و اداره عامه؛ از سلسله نشريات 

كارى شماره 3؛ بشكيك، پوهنتون آسياى ميانه، 2012.
48 بر اساس اظهارات مالكين كمپنى آريانا، فساد ادارى چندان مسئله مهمى در مرز هاى شمال كشور نمى باشد. اين اظهارات متناقض با يافته هاى سروى مى باشد. چون كمپنى آريانا براى طى مراحل 

كاالى تجارتى خود در گمركات از كميشن كاران استفاده مى كند، بنًا از وجود فساد بطور مستقيم باخبر نمى باشند. كميشن اين افراد 40 دالر امريكائى براى 60 ُتن كاال مى باشد.
49 سعيد پرتو، جوس وينترز، احسان سادات، ُمحسن عصيان و انستيزيا حسينووا. «افغانستان و تجارت منطقوى.»
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15 توسعه تشبثات كوچك و متوسط و تجارت منطقوى در افغانستان

نتيجه گيرى و سفارشها براى پاليسى:. 6
با كاهش كمك هاى بين المللى و با خروج نيروهاى نظامى از افغانستان، اكنون بيشتر از پيش روى نواقص و كمبود در ساختارهاى اقتصادى اين 
كشور توجه مى شود. اتكاى بيش از حد اين كشور به كمك هاى بين المللى و مصارف نيروهاى نظامى، سبب شده بخش خصوصى كه بايد در 
محراق رشد اقتصادى اين كشور جاى مى داشت، در زمان مناسب مورد توجه الزم قرار نگيرد. طوريكه فضاى نامعلوم سياسى و اوضاع امنيتى اجازه 
نمى دهد تا سرمايه گذارى هاى بزرگ صورت گيرد، تشبثات كوچك و متوسط در محور بخش خصوصى افغانستان قرار خواهد داشت، ولى دولت 
اين كشور استراتيژى خاصى براى اين تشبثات تا سال 2009 ميالدى در دست كار نداشت و حتى تطبيق آن استراتيژى تا سال 2011 ميالدى آغاز 
نشد. اگر از همان اول بيشتر توجه ميشد، قابليت و توانمندى تشبثات كوچك و متوسط افزايش ميافت و اكنون آنها از نظر كارى خودكفا ميبودند. 
فساد ادارى، چه واقعى و يا غيرواقعى و اين ذهنيت كه رسمى شدن تشبثات فايده اى ندارد، سبب شده تا اين تشبثات بطور غيرقانونى و بدون اينكه 

در چوكات ادارات حكومتى ثبت باشند، فعاليت كنند. تاجران با فساد ادارى مواجه اند. 

در گذشته مكررا  گفته شده كه تجارت و بازگشايى مسير ترانزيت با كشورهاى آسياى مركزى، به نفع اقتصاد افغانستان است، ولى حجم اين تجارت 
زياد نيست و بنابر بعضى مشكالت، احتماال ميزان تجارت در آينده نزديك نيز بطور چشمگيرى افزايش نخواهد يافت. آسياى مركزى براى افزايش 
حجم تجارت خود با افغانستان، بنابر نامعلوم بودن اوضاع سياسى و اقتصادى اين كشور، شك و ترديد دارد. اين ترديد آنها هم در قسمت بطى بودن 
روند تغيير در پاليسى هاى اقتصادى آنان و نيز عدم سرمايه گذارى روى «پروژه هاى نرم تر» مثال نصب تكنولوژى مدرن و پيشرفته در گمركات 
به وضاحت ديده ميشود. از طرف ديگر، اياالت متحده امريكا به نگرانى هاى مشروع اين كشورها پاسخ نداده است. با وجود تبليغات گسترده، ابتكار 

راه ابريشم جديد به يك استراتيژى واقعى بدل نشد و توجه اياالت متحده امريكا به شرق آسيا به عنوان محور تجارت منطقوى، متمركز است.  

به استنثاى پروژه هاى واردات انرژى كه توسط حكومت و يا شركت هاى بزرگ مديريت مى شوند، بخش زيادى از تجارت در افغانستان را تشبثات 
كوچك و متوسط به عهده دارند. تشبثاتى كه در بخش تجارت فعال اند با مشكالت متعددى مواجه بوده كه مانع ترقى آنان ميگردد. عمده ترين 
مشكالت، نامعلوم بودن اوضاع امنيتى و سياسى كشور و نيز مشكالت ترانزيتى در مرزها است. از آنجاييكه كسر بيالنس تجارت اين كشور چشمگير 
است، اين تشبثات مايل اند تا ميزان تجارت شان مخصوصا در بخش صادرات را افزايش دهند، اما مشكالت حمل و نقل و ظرفيت در گمركات و 

مرزها، محدويت هاى را در برابر اين تالش ها قرار داده است. 

تكنولوژى مدرن كه افغانستان در گمركات اش مورد استفاده قرار ميدهد تا حد اعظمى مورد استفاده قرار نگرفته است، چرا كه كشورهاى همسايه 
به عين تكنولوژى دسترسى ندارند. فساد ادارى در مرزها سبب شده كه كاالهاى ترانزيتى پاكستان نسبت به كاالهاى صادراتى افغانستان براى 
انتقال ترجيح داده شود. در مرز پاكستان نسبت به مرزهاى شمال كشور، تاجران به قيمت پايين تر كاال وارد مى كنند و در نتيجه، تاجران كاالهاى 
خود را ارزانتر بفروش مى رسانند. فساد ادارى در مرزهاى پاكستان باعث شده تا محصوالت گمركى كمترى از كاالهاى وادرات آن مسير اخذ گردد. 
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سفارش ها:
آگاهى در مورد نقش حكومت براى رشد و توسعه تشبثات افزايش يابد: با كاهش كمك هاى بين المللى و مصارف نيروهاى • 

نظامى خارجى، توجه تشبثات بيشتر به دريافت كمك بيشتر از حكومت افغانستان متمركز خواهد بود. تعداد زيادى از متشبثين 
در مورد نقش حكومت براى تسهيل روند فعاليت هاى اقتصادى آنان در چوكات پاليسى جديد اقتصادى، آگاهى و معلومات 
ندارند. در اين زمينه نياز است تا كمپاين منظم و منسجمى راه اندازى شود تا از طريق آن براى مالكين تشبثات معلومات داده 
شود كه در كدام موقع ميتوانند از حكومت كمك بخواهند و در كدام حاالت تقاضاى شان براى كمك، خارج از حيطه و توانايى 

حكومت در چوكات نظام اقتصادى بازار است.  
مشاركت زنان افزايش يابد: حضور مديران و متشبثين زن در سطح نهادهاى پاليسى ساز مثال اداره حمايت از سرمايه گذارى • 

افغانستان - آيسا و اتاق هاى تجارت و صنايع، زياد محسوس نيست. تشبثاتى كه مالكين آن زنان اند براى تداوم و بقاى 
فعاليت هاى شان تالش مى كنند. از طرف ديگر، پذيرش اجتماعى از حضور زنان در كارهاى بيرون از خانه، رو به كاهش 
است. سهم دادن زنان در نهادهاى تصميم گيرنده، ميتواند منجر به طرح پاليسى هايى شود كه محيط و فضاى مناسب ترى 

را براى تشبثات زنان مساعد سازد.
تطبيق استراتيژى تشبثات هماهنگ شود: استراتيژى روشنى براى تشبثات كوچك و متوسط حاال وجود دارد. ولى رياست • 

تشبثات كوچك و متوسط در چوكات وزارت تجارت و صنايع كه روند تطبيق اين استراتيژى را هماهنگ ميكند، به تعداد كافى 
نيروى كار ندارد. بنابر ميزان تقاضا از اين رياست، الزم است تا حكومت به نيروى انسانى اين رياست توجه كند. 

ظرفيت تشبثات براى دست يافتن و كار در بازارهاى جديد افزايش يابد: ظرفيت سازى بايد طورى صورت گيرد كه متشبثين • 
بتوانند به بازارهاى جديد دست يافته و بتوانند در آن فعاليت اقتصادى كنند. تاجران افغان براى دست يابى به بازارهاى خارجى 
دچار مشكل اند. از اين پس نمايشگاه هاى تجارتى كه طى دهه گذشته به حمايت سازمان هاى بين المللى داير ميشد، بايد 
روى تامين ارتباط با تاجران خارجى متمركز شود. الزم است تا حكومت افغانستان متشبثين را در بازاريابى و ترتيب استراتيژى 
روابط دراز مدت با مشتريان يارى رساند، نه اينكه متشبثين فقط براى فروش كاالهاى شان در نمايشگاه ها حضور داشته 

باشند.
تقاضاى تشبثات به نيروى كار با نظام آموزشى كشور هماهنگ شود: رياست تشبثات كوچك و متوسط بايد با سازمان هاى • 

آموزشى دولتى و خصوصى براى تدوين يك نصاب آموزشى كه جوابگوى نيازهاى اقتصادى و تجارتى باشد، همكارى كند.
روند رسمى ساختن تشبثات تسهيل شود: بيروكراسى غيرموثر و فساد ادارى همراه با نبود مشوق هاى الزم براى تشبثات • 

كوچك و متوسط باعث مى شود تا اكثريت اين تشبثات در خارج از حيطه نفوذ حكومت و بطور غيرقانونى فعاليت كنند. با 
اينكه تسهيالتى براى ثبت تشبثات به ميان آمده است، اما روند اخذ مجوز براى آنها، همچنان پيچيده است. در صورتيكه 
حكومت افغانستان بخواهد اين تشبثات را بطور رسمى تحت نظارت داشته باشد، الزم ديده ميشود تا روند صدور مجوز براى 

آنها ساده شود. 
ارتباطات با كشورهاى آسياى مركزى بهبود يابد: افغانستان در اين زمينه تالش كرده تا روابط اش را با كشور هاى آسيا • 

مركزى تامين كند. براساس اظهارات مسئولين روابط افغانستان با اين كشورها به شكل دوامدار تامين نشده و حتى گاهى 
تنظيم اين روابط دچار مشكل بوده است. نبود روابط منظم ميان اين كشورها باعث شده تا در امور گمركى آنها نيز هماهنگى 
الزم وجود نداشته باشد. بهبود در تماس هاى طرفين ميتواند به مسايل ترانزيتى از قبيل ازدياد رفت و آمد و بهبود كشتى هاى 
باربرى در مرز حيرتان كمك كند. اينكار نيز ميتواند زمينه انتقال كاالهاى صادراتى افغانستان را توسط خط آهن (كه اكنون 

صورت نمى گيرد) مساعد سازد.
وضعيت برنامه راه ابريشم جديد روشن شود: اياالت متحده امريكا چارچوب واقعى ابتكار راه ابريشم جديد را بايد واضح سازد. • 

اينكار كشورهاى آسياى مركزى را كمك خواهد كرد تا مفيد بودن سرمايه گذارى در نصب تكنولوژى مدرن در گمركات 
شان را در دست بررسى قرار دهند. چنين تصميمى زمينه هاى بسط و گسترش روابط تجارتى آسياى مركزى با افغانستان را 

مساعد خواهد ساخت. 
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ماخذ:  
رومان ماجيلوسكى. «گرايش ها و الگوى ها در تجارت خارجى كشور هاى آسياى ميانه.» انستيتوت پاليسى و اداره عامه؛ از سلسله نشريات كارى 

شماره 1؛ بشكيك، پوهنتون آسياى ميانه، 2012. 

سعيد پرتو، جوس وينترز، احسان سادات، ُمحسن عصيان و انستيزيا حسينووا. «افغانستان و تجارت منطقوى: واردات از آسياى ميانه، زياد و يا كم؟ 
انستيتوت پاليسى و اداره عامه؛ از سلسله نشريات كارى شماره 3؛ بشكيك، پوهنتون آسياى ميانه، 2012.

خواجه محمد عمروف«روابط تجارتى و اقتصادى بين جمهورى تاجيكستان و جمهورى اسالمى افغانستان.» انستيتوت پاليسى و اداره عامه؛ از سلسله 
نشريات كارى شماره 13؛ بشكيك، پوهنتون آسياى ميانه، 2013. 
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پيشنهادات شما
شما  شود.  مستفيد  اداره  اين  تحقيقاتى  منابع  گان  كننده  استفاده  بعنوان  شما  پيشنهادات  از  تا  خواهد  مى  افغانستان  ارزيابى  و  تحقيق  واحد 
استفاده  كتابخانه  از  چه  كرده باشيد،  اين واحد شركت  وركشاپ هاى  سخنرانى ها و  از  يكى  چه در  ما باشيد،  انتشارات  خواننده هميشگى  چه 
كمك  ما  به  شما  هاى  نظر  است.  باارزش  ما  براى  شما  پيشنهادات  و  نظرات  باشيد،  شده  آشنا   سازمان  اين  با   تازگى  به  چه  و  باشيد  كرده 
ميكند تا هدف خود را به بهترين شكل تعقيب نموده و يافته هاى كارى خود را به شكل بهتر با خواننده گان نشريات ما به اشتراك بگذاريم. 

 areu@areu.org.af ميباشد.  آدرس  ايميل  اين  از  استفاده  پيشنهادات  ارائه  براى  راه  آسانترين 

همچنان شما مى توانيد به اين شماره تماس بگيريد 845 806 9970(39+)و هر نظرى داريد، با   ما در ميان بگذاريد. اما برخى اطالعاتى 
كه به ويژه براى ما سودمند هستند عبارتند از: 

چطور از نشريات واحد تحقيق و ارزيابى افغانستان استفاده مى كنيد (مطالعه انتشارات، شركت در جلسات، ...)؟• 

به چه منظور از پژوهش هاى واحد تحقيق و ارزيابى افغانستان استفاده مى كنيد؟• 

به چه شكل انتشارات واحد تحقيق و ارزيابى افغانستان را دريافت مى كنيد؟• 

از نسخه الكترونيكى استفاده مى كنيد يا از مجلدات؟• 

چگونه اين انتشارات مى توانند اطالعات را به نحو بهترى ارائه دهند؟• 

نظر شما دربارة روند پژوهشى و نتايج ما چيست؟• 

انتشارات يا رويداد هاى مورد عالقه شما در واحد تحقيق و ارزيابى افغانستان كدام است؟• 

به نظر شما ما چه كارهايى را مى توانيم بهتر انجام دهيم؟• 

عالقه، ساحه و موقعيت كارى يا مطالعه شما كدام است• 
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• حق آب و پروسه حل و فصل معضالت مربوط به آن در افغانستان:در حوزه  فرعی سر پل، ونسنت توماس	
• توانمند سازی اقتصادی زنان در افغانستان: 2002 -2012: جمع آوری معلومات و تحلیل وضعیت، لینا گنیش	
• توانمند سازی اقتصادی زنان در افغانستان: تحلیل وضعیت، لینا گنیش	
• توانمند سازی اقتصادی زنان در افغانستان: جمع آوری معلومات، لینا گنیش	
• توانمند سازی اقتصادی زنان در افغانستان: ایجاد فضا و مساعد ساختن محیط، لینا گنیش#	
• اقتصاد بلخ در دوره انتقال، پاول فیشستین#	
• اندکی عاری از کوکنارو اندکی امحای آن: زرع کوکنار در والیات بلخ و بدخشان در سالهای2011 ، پاول فیشستین 	
• مودل مدیریت خوب آب در افغانستان: خال ها و فرصتها، توماس ونسنت 	
• زمین، دولت و مردم در افغانستان: 2002-2012، لیز آلدن ویلی#	
• تمام شرط بندی ها منع اند! چشم انداز ها در مورد تخلف از موافقتنامه هاو کنترول مواد مخدردر هلمند و ننگرهار در دوره انتقال، دیوید 	

منسفیلد
• از الف تا یا کتاب رهنما برای کمک به افغانستان ترجمه نسخه یازدهم، واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان#	

# این عالمت نشان دهنده آنست که ترجمه نشریه مذکوربه طور مکمل یا خالصه به زبان دری قابل دریافت است.
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