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 املؤمتر الحجاري األخري بلندن وجحدياث االسحثامر يف أفغانسحان

 

/أهذىةش ةٌنذن من ِكتٍ ظفاسج حمهىسًح أفغانعذان 35دم نلذ ثاين مإمتش دخاسي ةني أفغانعذان وةشًؿانٌا ًىَ االثنني 

 اًربًؿانٌح. –ةشًؿانٌا، ةاًذهاون مو سئاظح اًغشف اًذخاسًح األفغانٌح اإلظالمٌح يف 

شاسن يف املإمتش سؤظاء اًرشهاخ اًذخاسًح األفغانٌح اًوربي، واملعذثمشون اًربًؿانٌىن واألوسوةٌىن واألمشًوٌىن 

نهم وصًش االكذطاد ووصًش واملعذثمشون األفغان امللٌمىن يف ةشًؿانٌا. هٌل شاسن هزًى معإوًىن ةاًزوىمح األفغانٌح م

 املهادن ووصًش اًذخاسج ووصًش اًضسانح ووصًش اًؿاكح، وكذ رثّىا املعذثمشًن األوسوةٌني نىل االظذثٌلس يف أفغانعذان.

ظنعٌـ اًػىس يف هزا اًذزٌٌٍ نىل أهذاف مإمتش ًنذن االكذطادي، وخٌفٌح نالكاخ اًتٌذًن ومذي هىن أفغانعذان 

 ةٌذا مناظتا ًالظذثٌلس.

 

 العالقاث بني أفغانسحان وبريطانيا بعد جأسيس حكومت الوحدة الوطنيت

َ اظذػافر ًنذن مإمتش اًذوي 4136دُهذ ةشًؿانٌا أرذ أهم اًذوي اًذانمح ًذنمٌح أفغانعذان. يف شهش دًعمرب/

( أماَ أنػاء األمم اًذانمح ألفغانعذان. كذمر اًزوىمح األفغانٌح ةشنامخها اًذنمىي املعمى ةـ ) نزى االهذفاء اًزايت

املذزذج، هٌل أهذ املشاسهىن يف املإمتش ةاالظذمشاس يف دنمهم ألفغانعذان وفم ما أنٌنىه ظاةلا يف مإمتش ؾىهٌى 

 َ.4134املنهلذ ناَ 

 491ونذخ ةشًؿانٌا يف هزه املإمتش أن دنفز ما أنٌنر ننه يف مإمتش ؾىهٌى من دلذًم دنم ظنىي ألفغانعذان كذسه 

َ. هٌل أن ةشًؿانٌا كذ دنمر اًزوىمح األفغانٌح يف نذج كؿاناخ منها: وصاسج االكذطاد 4141رذى ناَ  مٌٌىن دوالس

 ووصاسج املاًٌح وئداسج املذارف واملزافكح نىل اآلثاس اًلذميح ودهضًض االظذثٌلساخ اًطغريج وموافزح املخذساخ.
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 أهداف مؤمتر لندن

الظذثٌلس ودنمٌح اًهالكاخ اًذخاسًح ةني أفغانعذان وةشًؿانٌا. هٌل اًهذف من مإمتش ًنذن األخري هى اًذعىًم وا

دػمنر أحنذج املإمتش مىغىم دعهٌٍ ةٌو ُمنذخاخ أفغانعذان يف أظىاق ةشًؿانٌا، ودشغٌث املعذثمشًن اًربًؿانٌني 

اًخؿىاخ اًذٍ  يف االظذثٌلس يف كؿام املهادن واًضسانح وئنذاج اًؿاكح ةأفغانعذان، وهزًى دلذًم املهٌىماخ رٌاي

 خؿذها اًزوىمح األفغانٌح ألحٍ دزعني األوغام االكذطادًح واظذلؿاب املعذثمشًن األحانث.

هٌل هان من أهذاف املإمتش اًذهشًف ةاًفشص اًذخاسًح واالظذثٌلسًح يف أفغانعذان ومنها االظذثٌلس يف مخاي اًعخاد 

ذان يف ةشًؿانٌا ظٌذ ؾٌث حىاد ةأن االخذالف ةني هزا األفغاين واألرخاس اًوشميح واملخىهشاخ. رصذ ظفري أفغانع

املإمتش واملإمتش اًعاةم هى دشهٌض هزا املإمتش نىل اًنىارٍ اًخذًذج مثٍ كػٌح اًذهامالخ اًتنوٌح واًذأمني واملإظعاخ 

كٌمح  املاًٌح.كاي ةهؼ املشاسهني يف املإمتش من املعذثمشًن األحانث اًزًن ًعذثمشون يف أفغانعذان: "انخفاع

اًهمٌح األفغانٌح ملاةٍ اًهمالخ اًخاسحٌح، وانخفاع اًذخٍ اًعنىي، ودلٌظ املٌضانٌح اًذنمىًح يف مخاي اًتنٌح 

اًذزذٌح ودضاًذ نذد اًعوان اًزًن ًهٌشىن دزر خـ اًفلش يف اًعنىاخ األخريج نىامٍ أثلٌر هاهٍ اًىغو 

صدًاد دخٍ اًزوىمح، ودىظهح خؿىؽ اًنلٍ اإلكٌٌمٌح، ودلذَ االكذطادي ةأفغانعذان". أما اًخانث األفغاين فلذ نّذد ا

مشاسًو نلٍ اًؿاكح، وصًادج املزاضٌٍ اًضسانٌح ودزعن اًخى اًذخاسي اًهاَ يف اًتٌذ هانخاصاخ ًزوىمح اًىرذج 

 اًىؾنٌح ةأفغانعذان.

 

 هل مازالخ أفغانسحان بلدا مناسبا لالسحثامر؟

حذاً يف هزه اآلونح. رذى ئن املعإوًني يف اًزوىمح ًإهذون أن أضزاب املعذثمشون اًذاخٌٌىن ضاسوا مزذاؾني 

ٍَ من أفغانعذان، وهٍ رًى نادد نن اًىغو اًعٌايس واألمنٍ اًشاهن يف اًتٌذ.  األمىاي ًُخشحىن أمىاًهم هٍ ًى

األحانث رذى دزاوي اًزوىمح األفغانٌح يف هزه اًفرتج أن دخرب هزا اًنلظ اًزاضٍ ةذلذًم اًذعهٌالخ ًٌمعذثمشًن 

 ًعذثمشوا يف أفغانعذان.

وًزا دم نلذ مإمتش اظذلؿاب املعذثمشًن يف ًنذن من كتٍ سئاظح غشف اًذخاسج اًهاملٌح األفغانٌح ةاًذهاون مو سئاظح 

رشهح  71رشهح أوسوةٌح و  51غشف اًذخاسج اًهاملٌح اًربًؿانٌح وظفاسج أفغانعذان يف ًنذن. رصذ املعإوًىن أن أهرث من 

 شاسهر يف املإمتش. املشاسهىن هانىا من ةشًؿانٌا وأملانٌا وفشنعا واًىالًاخ املذزذج األمشًوٌح. دوًٌح

 

وفم اًذلاسًش اًشظمٌح، صادخ ةشًؿانٌا يف دنمها ًٌذنمٌح يف أفغانعذان. دُنفز اًرشهاخ األوسوةٌح نذج مشاسًو يف 

األوسوةٌح مٌادًن اًذخاسج ودنمٌح االكذطاد واًضسانح أفغانعذان ودشمٍ اًرشاهح اإلظرتادٌخٌح ةني أفغانعذان واًذوي 

 واملهادن ومخاي اًذذسًث وةناء اًلذساخ اًترشًح.

رصذ مطؿفى معذىس وصًش االكذطاد األفغاين ةأن اًزوىمح األفغانٌح ناصمح يف قٍ دهشع االكذطاد األفغاين ًٌذذهىس 

 أن دىفش اًزٌلًح األمنٌح ًٌمعذثمشًن األحانث.  
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املعذثمشًن األحانث أن ًعذثمشوا يف أفغانعذان يف خمغ كؿاناخ. من اًلؿاناخ املهمح ًالظذثٌلس األحنتٍ ةاموان 

كؿام املهادن ةأفغانعذان. كّذسخ ًخنح مشرتهح موىنح من مذخططني ةىصاسج اًذفام األمشًوٌح واإلداسج اًخٌىًىحٌح 

واًٌٌثٌم واًزهث يف أفغانعذان دضًذ نىل أًف مٌٌاس األمشًوٌح أن كٌمح رخائش مهادن اًنزاط واًزذًذ واًنٌىةٌىَ 

 دوالس. مو أنه متر ةهؼ االظذثٌلساخ يف مخاي املهادن ةأفغانعذان ئال أنها مل دون نىل معذىي اًنخاذ املؿٌىب.

 

 معدل الحنميت االقحصاديت بأفغانسحان

يف املذىظـ. وؾٌٌح هزه املذج هان أهرب % ;َ ةٌغ 4134ورذى ناَ  4113مهذي اًذنمٌح االكذطادًح ةأفغانعذان من ناَ 

َ ;411%. ئال أن املهذي مل ًون نىل معذىي مشغىب يف اًفرتج ةني ناَ 43َ، رٌث ةٌغ نعتح ;411مهذي يف ناَ 

%، 36.6َ نعتح 4134%، وةٌغ ناَ 8.3َ نعتح 4133%، وةٌغ يف ناَ 6.:َ نعتح 4131َ. ةٌغ املهذي يف ناَ :413وناَ 

%، 4.4َ نعتح 4138%، وةٌغ ناَ 3.7َ نعتح 4137%، وةٌغ ناَ 4َ نعتح 4136%، وةٌغ ناَ ;.3ح َ نعت4135وةٌغ ناَ 

 %.4.4َ نعتح :413%، وةٌغ ناَ 4.9َ نعتح 4139وةٌغ ناَ 

  َ دون ةلٌح األنىاَ هى اًىغو اًعٌايس واألمنٍ املعذلش نعتٌا.;411ظتث اسدفام مهذي اًذنمٌح االكذطادًح ناَ 

 
 اًتنى اًذويل وةنى اًذنمٌح اآلظٌىي. :املصدر

َ )مهذي اًذنمٌح االكذطادًح 4134َ مل دون نىل معذىي مشغىب ةاظذثناء ناَ ;411االكذطادًح ةهذ ناَ  مىكوهٌل أن 

%(، وظتث هزا االسدفام يف املهذي هى اصدًاد ئنذاج املزاضٌٍ اًضسانٌح، ئال أن هزا اإلنذاج كٍ يف اًعنىاخ 36.6

 اًذاًٌح.

 

 النحائج

َ واظذمشخ ةشًؿانٌا يف دنمها ًٌتٌذ وةشدخ 4136مو أن دوس ةشًؿانٌا اًهعوشي كذ انذهى يف أفغانعذان ةهذ ناَ 

نالكادها ةأفغانعذان ملاسنح ةاًعاةم، ئال أن املإمتش اًثاين اًذخاسي ًذي نىل دزعن اًهالكاخ اًذخاسًح ةني 

ًٌزفاف نىل نالكاخ وؾٌذج دشةؿها ةاًذوي اًذانمح ودٌفر أنكاس اًهامل أفغانعذان واًذوي املذلذمح. دعهى أفغانعذان 

 ًٌذزشن نزى معانذدها.
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ًربًؿانٌا دخاسب نذًذج يف مخاي اًضسانح واًشنٍ واظذخشاج املهادن ودعذؿٌو أن دُفٌذ أفغانعذان يف هزه املخاالخ. 

عذان مو اًخهاخ اًربًؿانٌح املذخططح، ومبا أن املعإوًىن األفغان ةزثىا هزًى يف مٌف ئداسج املىاسد املائٌح ةأفغان

أفغانعذان غنٌح ةاملىاسد املائٌح فان اًذنم اًربًؿاين واًذنم األوسويب ةشوٍ ناَ ًُهذ مهٌل. ةاإلغافح ئىل االظذثٌلس 

سوةٌح نىل يف مخاي املىاسد املائٌح؛ دشغث أوسوةا ةاالظذثٌلس يف مخاي املهادن ةأفغانعذان هزًى. ئرا أكذمر اًذوي األو 

اظذخشاج املهادن ةأفغانعان وفم اًهلىد اًنضًهح واًهادًح، ظذخؿى أفغانعذان خؿىاخ مهمح نزى اًذلذَ االكذطادي 

 واالهذفاء اًزايت.
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 يف أفغانسحان؛ الفرص والححدياث صناعت األدويت 

معإوًى وصاسج اًطزح اًهامح ةأفغانعذان أن ضنانح وفم اًذلشًش املنشىس رذًثا من وهاًح يب يب يس اإلختاسًح رصذ 

األدوًح يف اًتٌذ كذ دؿىسخ وخؿر خؿىاٍخ نزى اًوفاءج واالظذغناء. هٌل أغافىا أن نذدا من مطانو األدوًح كذ ةذأخ 

ج ةاإلنذاج مٌل هان ًه آثاس وئنخاصاخ يف هزا اًطذد. ًا دُشي ئىل أي رذ دلذمر هزه اًطنهح يف اًتٌذ، وما مذي حىد

األدوًح؟ وهٌف ًذم ئهٌلي االرذٌاج اًذوايئ؟ وما هٍ اًفشص واًذزذًاخ يف هزا املخاي؟ أظئٌٌح نُخٌُث ننها يف هزا 

 امللاي.

 

 نظرة رسيعت عىل حالت األدويت يف أفغانسحان

ُمهكم وفم اًذلاسًش فان ظوان اًىالًاخ مبا فٌها اًهاضمح ًىاحهىن مشاهٍ من نارٌح حىدج األدوًح، ودُتام يف 

ح اًخىدج منها  اًطٌذًٌاخ أدوًح منذهٌح اًطالرٌح أو أدوًح دنٌئح اًخىدج. هنان نىامٍ ظانذخ نىل اصدًاد األدوًح ناًص

كٌح اًوىادس اًفنٌح، وكٌح مطانو األدوًح، ونذَ وحىد آالخ وأحهضج ًفزظ األدوًح، واظذرياد األدوًح من اًخاسج نرب 

 ىاد اًخاَ ًطنو األدوًح من اًخاسج.اًؿشق املخاًفح ًٌلانىن واظذرياد امل
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وًزا فلذ اًوثريون ثلذهم يف األؾتاء وضاسوا ًُهاًخىن مشغاهم يف اًخاسج. ًاُلرل أن أضٍ اإلشواي ًٌغ يف نذَ 

وحىد األؾتاء املزرتفني وئمنا ًشحو اإلشواي يف اًغاًث ئىل كٌح األدوًح ناًٌح اًخىدج. اظذؿانر اًزوىمح ةاالظذفادج 

انٌادها املُذارح أن دفشع سكاةح نعتٌح نىل األدوًح منذهٌح اًطالرح واألدوًح نذميح اًخىدج رٌث أُؾٌلر من ئمو

 رمالخ دىنٌح رٌاي هزا اًطذد يف شذى أنزاء اًتٌذ ودم ئغالق اًطٌذًٌاخ اًذٍ دتٌو األدوًح منذهٌح اًطالرٌح.

مٌٌىن دوالس، يف رني أن اًوثري من هزه األدوًح  871رعث اإلرطائٌاخ، دُعذىسد ئىل أفغانعذان ظنىًا أدوًح ةلٌمح 

 املعذىسدج ًٌعر نىل معذىي اًخىدج املؿٌىةح.

 

 االححياج الدوايئ والجودة

% من ارذٌاحها اًذوايئ ةاألدوًح املُعذىسدج من اًخاسج، ومهكم األدوًح املعذىسدج دُعذىسد 7;دُومٍ أفغانعذان نعتح 

واًهنذ واًذوي األوسوةٌح. ةشوٍ ناَ ًاُلرل أن األدوًح املُعذىسدج نىل رضةني، نىٌم من ةاهعذان وةنغالدًش وئًشان 

كذ ًوىن نايل اًخىدج ئال أنه ًٌغ ُمعخال غمن كامئح وصاسج اًطزح اًهامح، ومن أمثٌح رًى أدوًح اًرسؾان اًذٍ 

زح أن دُعخٍ هزه األدوًح رذى دذخٍ أفغانعذان ةاًذهشًث، ونىل اإلداساخ املهنٌح ةىصاسج ةاألدوًح يف وصاسج اًط

دُعاهم اًرشهاخ املُعذىسدج يف ئهٌلي االرذٌاج اًذوايئ. واًنىم اًثاين من األدوًح هٍ األدوًح املُعخٌح ئال أن 

االظذغالًٌني ًعذىسدونها ةؿشق غري كانىنٌح وُمهشةًح من ةاهعذان ئىل أفغانعذان نرب اًزذود اًرشكٌح واًخنىةٌح وًعهى 

ألدوًح ئىل اظذرياد ما انذهر ضالرٌذه ومن ثم ًُهٌذون ؾتانح داسًخ ضالرٌح حذًذ نٌٌها مو دغٌٌف معذىسدو هزه ا

ودهٌٌث حذًذ ثم ًذم ئدخاًها دهشًتا ئىل أفغانعذان. من حانٍث آخش فان مطانو اًذواء داخٍ أفغانعذان غري كادسج نىل 

 ئهٌلي االرذٌاج اًذوايئ ةاًتٌذ.

 

 انمصانع األدويت داخل أفغانسح

كذ وكهر مزهشج دفاهم مو اًزوىمح األفغانٌح رٌاي اًخذماخ اًطزٌح وضنانح  BRSمو أن رشهح أحنتٌح ةاظم 

رشهح داخٌٌح ًطنانح األدوًح، ئال أن نذدا من هزه اًرشهاخ ماصاًر  78األدوًح، هٌل أنه دم منس اًذرصًس ًهذد 

نشاؾها يف والًاخ هاةٍ وهشاخ وننخشهاس وكنذهاس  رشهح منها كذ ةذأخ 67دُخشي أنٌلًها اإلنشائٌح، هٌل أن نذد 

ومضاس رشًف. مطنو ضنو مزٌىي مطٍ اًذَ يف راي ئنادج ئنشاء راًٌا ةهذ دىكفه ملا رٍ ةه من دخشًث ئةان اًزشب 

 األهٌٌح، وًُذىكو اظذئناف نشاؾه يف املعذلتٍ اًلشًث. 

آخش فان هزه اًطنانح ًها آثاس ئًخاةٌح ؾىًٌح املذي دزذاج ضنانح األدوًح يف اًذاخٍ ئىل اظذثٌلس غخم، ومن حانٍث 

نىل اًتٌذ. يف ةٌذ درضس من اًزشوب ًهذج نلىد مثٍ أفغانعذان هنان راحح ئىل دأظٌعاخ راخ ثتاخ واظذلشاس، 
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واالظذثٌلس يف هزا اًلؿام اًهاَ ال ًُهذ هذسا ًألمىاي ةزاي من األرىاي. مو أن هنان دزذًاخ مثٍ كػٌح اًذذهىس 

ٍ وكٌح املىاد اًخاَ واًوىادس اًفنٌح واًؿاكح اًوهشةائٌح وكذ نشكٌر هزه اًذزذًاخ نمٌٌح ضنو األدوًح يف األمن

اًذاخٍ، ئال أن املعذثمشًن اًذاخٌٌني كذ اظذغٌىا ئموانٌادهم ًذؿىًش هزا اًلؿام، نىل ظتٌٍ املثاي ُنمٌر اظذثٌلساخ 

ًه نكري يف دوي املنؿلح. أدوًح األنشاب واًؿث اًٌىناين  غخمح يف والًح كنذهاس يف كؿام األدوًح نىل نزى ًٌغ

اًذٍ ًها داسًخ ؾىًٍ من االظذخذاَ يف اًتٌذ كذ ظاهمر هزًى يف دٌتٌح االرذٌاج اًذوايئ ئىل رذ ما، ئال أن 

ئال  اًهامٌني ةانذاحها ًشوىن من نذَ وحىد األحهضج واإلموانٌاخ. كذ دوىن األنشاب اًذوائٌح مذىفشج يف أفغانعذان،

 أن هزه اًطنانح هزًى كذ اظذنذخ نىل املىاد اًخاَ املعذىسدج ةعتث كٌح اًوىادس واألحهضج اًزذًثح.

 

 النحائج

اًذواء يشء اظذخذمه اإلنعان منز اًلذَ ًٌهالج واًىكاًح من اًهالج، وهٍ دوًح دعهى ئىل ئنذاج أدوًح ناًٌح اًخىدج 

مهذي دطذًشاخ اًتٌذ. ةٌٌذ مثٍ أفغانعذان اًذٍ دلو يف مىكو ملوافزح األمشاع، هٌل أن ئنذاج األدوًح ًشفو 

ئظرتادٌخٍ ًعذؿٌو من خالي االظذثٌلس يف مخاي ضنو األدوًح أن ًنفو شهته ومن حانٍث آخش فان هزا االظذثٌلس 

خذاَ هزه ودلذس ننذها نىل اظذ –دوالس  871واًتاًغ كذسها  –ظٌلٌٍ من املتاًغ اًذٍ دُعذىسُد ةها األدوًح من اًخاسج 

املتاًغ يف دطذًش األدوًح مزٌٌح اًطنو، وألحٍ رًى نىل اًزوىمح أن دضًذ اًرضائث نىل األدوًح املعذىسدج ودلٌٍ 

اًرضائث نىل املىاد اًخاَ املعذخذمح يف ضنو األدوًح.من حانٍث آخش، مهكم اًعوان املزٌٌني ال ًعذخذمىن 

هضج واًىظائٍ إلنذاج األدوًح يف أفغانعذان فان رًى ظٌخٌث ثلح األدوًح املزٌٌح، وئرا ظهر اًذوًح يف دىفري األح

ن ًوىن ةهٌذا رٌنها  أن ًعذتذُي اًعواُن ةاألدوًح املعذىسدِج  –ئرا صاد ونٍ اًهامح  –اًشهث يف اإلنذاج املزًل، ًو

ا املخاي يف األدوًَح مزٌٌح اًطنو وظٌذنم رًى اكذطاد اًتٌذ. هٌل نىل اًذوًح أن دعانذ اًرشهاخ اًهامٌح ةهز

وألحٍ أن دطٍ أفغانعذان ئىل راًح االهذفاء اًزايت يف مخاي ضنو األدوًح نىل اًزوىمح أن دُشيب  اًذعىًم.

اًفنٌني يف هزا املخاي ومتنس اًؿٌتح املنس اًذساظٌح املخططح ًذساظح اًطٌذًح، هٌل ميون دىقٌف أخطائٌٍّ اًطٌذًح 

 ىًٌح يف مخاي ضنو األدوًح.األحانث يف أفغانعذان، اًزًن ًذًهم خربج ؾ
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