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 اقتصاد و امنیت صلح، ؛2019 سال در افغانستان

ٍنت آن ةا ىمعمان ٌ ؿس تـسیس صلح ةطای تالؾ ططف یک اظ افؼانؼتان زض م2019 ػال  این زض تلفات میعان ٌ دـ

 آمطیکا ،زضگیطی ػال ?8 اظ پؽ ةاض نذؼتین ةطای  ػال این حطیان زض .یافت افعایف ای ػاةلً ةی صٍضت ةً کـٍض

ٌاضی ةا مذتلف، مطاحل اظ عتٍض ةا مؼلح مذالفین ةا صلح پطٌػۀ .کطز تـسیس ضا افؼانؼتان زض صلح ةطای تالؾ  ٌ ىا امیس

 ٌ ګطفت، صٍضت ةاض 81 اظ ةیف  ”زٌحً“ زض امطیکا ٌ طالتان میان مؼتلیم مصاکطات نـؼت .ةٍز ىمطاه ىایی ناامیسی

 زض صلح گفتگٍىای ضػیسن ةؼت ةن ةً ٌ امنیتی طابد ٌضعیت کناض زض ؿٍز. ګطفتً رس اظ ةعٌزی آن یاظزىم زٌض  ممکن

ٍاحً ادتالفاتی ٌ مـکالت ةا زادلی ػیاػت زض نیع ملی ٌحست حکٍمت ػال، این  ةا ػال ىمین حطیان زض ةٍز، م

ٌلیً نتاید اػاغ ةً ؿس ةطگعاض نیع حميٍضی ضیاػت انتذاةات ةاض چنس تآدیط ٌلت تیم ا  اػت، انتذاةات این ةطنسه ػاظ ز

 نساضنس. اعرتاف آن ةً کانسیسان ػائط چیعیکً

  .اػت ؿسه پطزادتً م@918 ػال زض کـٍض اكتصازی ٌ امنیتی ٌضعیت صلح، مصاکطات ةً ىفتً این تحلیل زض

  صلح مذاکزات

ٌلین ةطای  .ؿس آػاظ پایساض صلح ةً یاةی زػت ةطای امیسىایی ةا م@918 ػال افؼانؼتان، ػالً 18 حنگ رشٌع ظمان اظ ةاض ا

ٍافم ةً صلح چاضچٍب ضٌی اصٍل زض امطیکا ٌ طالتان کً آن اظ پؽ حنٍضی، هما زض ٍافم ةطای مطزم تٍكعات ضػیسنس، ت  ت

ٍافم .ضفت ةاال زٌططف، میان صلح  اظ تا نسىس احاظه داضحی مؼلح ىای گطٌه ٌ حٍیان حنگ ةً طالتان کً ؿس این ةط ت

 افؼانؼتان اظ کامل طٍض ةً ناتٍ ٌ امطیکایی نیطٌىای ننس،ک اػتفازه زیگط کـٍضىای ةط حمالت احطای ةطای افؼانؼتان

ٍنس، داضج  .گطزز ةطكطاض طالتان ٌ متحسه ایاالت میان زایمی ةؽ آتف ٌ ؿٍز انخام االفؼانی ةین مصاکطات ؿ
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64  ٌ کننس؛ می حامیت طالتان ةا صلح مصاکطات اظ ىا افؼان زضصس 89 کً زىس می نـان آػیا ةنیاز م@918 رسٌی نتاید

 ٌالیت 34 زض مطز ٌ ظن 812 ٌ ىعاض 17 ةا مصاحتً نتیخً زض رسٌی این .زاننس می ممکن ضا گطٌه این ةا آؿتی زضصس

 1.اػت ؿسه پطػیسه اكتصازی ٌضعیت ٌ انتذاةات امنیت، صلح، مٍضز زض زىنسگان پاػر اظ ٌ ؿسه انخام افؼانؼتان

ٍایی حمالت ٌ طالتان  گطٌه حمالت ٌحٍز ةا   ةطای زٌحً زض امطیکا ٌ طالتان ىای نـؼت متحسه، االتای ضىربی ةً ى

 طالتان میان ىای نـؼت میعةان زٌحً، ٌ مؼکٍ صلح، تحلم حيت زیگط ميم اكسام یک زض .زاؿت ازامً ماه چنسین

ٍاػتاض نـؼت این گان کننسه اؿرتاک ةٍز. افؼان ملامات ٌ  ماه زض .ؿسنس «صفط» ةً ػیطنظامیان تلفات کاىف د

ٌنالس ةاؿنس، ضػیسه مصاکطات آدط مطحلً ةً امطیکا ٌ طالتان ضفت می گامن تیٌك ػپتمرب،  افعایف پی زض تطامپ ز

ٍنت  ٌ طالتان .اػت ؿسه متٍكف مصاکطات کً کطز اعالم ،ةٍز هؿس امطیکایی رسةاظ یک ؿسن کـتً ةً منخط کً ىا دـ

ٍانسنس «آٌض تعخث» ضا امپتط  اظياضات کنس می زنتال نعزیک اظ افؼانؼتان مٍضٍع کً زیگط کـٍضىای  مصاکطات ٌ.د

ٌنالس آمسن  ،ؿس متٍكف ماه زٌ ةطای  ٌ ،افؼانؼتان زض مؼتلط امطیکایی نیطٌىای زیساض ةً نامنتظط ػفط یک زض تطامپ ز

ٍامرب، ?9 زض تطامپ اظياضات .اػت ؿسه گطفتً رس اظ طالتان صلح مصاکطات کً کطز اعالم  زٌ تتازلً اظ ةعس ىفتً یک ن

ٌگان  کاةل ةً صلح، ةطای امطیکا ٌیژو مناینسه ظاز، دلیل ظملی زػمرب، ; زض .گطفت صٍضت طالتان فطمانسه ػً ةا ػطةی گط

 کً ىایی گام ضٌی مخسز، مصاکطات .کطز زیساض مصاکطات حسیس زٌض ةطای طالتان گان مناینسه ةا آن، اظ پیف ضٌظ ػً آمس.

ٍانس می  ىفتم زض امطیکا داضحً ٌظاضت ػذنگٍی .زاؿت متطکع زىس، ًدامت ضا ػالً ?8 حنگ کً ةؼی آتف ةً منخط ت

ٍنت کاىف ضٌی ىا ةحث اصلی متطکع ،گطفت رس اظ ضا مصاکطات امطٌظ متحسه ایاالت“ گفت: زػمرب،  ةً منخط کً ىا دـ

ٍاىس ؿٍز، می ةؽ آتف ٌ االفؼانی ةین مصاکطات  ی ٌكفً کی ما گفت ظاز دلیل ةګطام پایګاه ةً نعزیک حملً اظ ةعس ”ةٍز د

 داطط ةً طالتان ػیاػی معاٌن کننس. مـٍضت ميم مٍضٍع این مٍضز زض ؿان ضىربان ةا طالتان تا گیطیم می مذترص

 زض طالتان ةا مصاکطات کً ګفتً امطیکا داضحً ٌظاضت حال ٌ ،کطز ػفط پاکؼتان ةً طالتان تحطیک اعضای ةا مـٍضه

 2 ؿٍز. می ګطفتً رس اظ كطط زض آینسه ىفتً

 امنیتی وضعیت

 مطگتاضی انفخاضىای ٌ حمالت ػال، این آػاظ زض اػت. ؿسه ةستط م?918 ػال ةً نؼتت م@918 ػال زض امنیتی ٌضعیت

 زةی ؿيط ىٍتل زض عطٌػی مطاػم ةط حملً ٌیلد، گطین ةط حملً اظ کً زاز ضخ کـٍض ةعضگ ؿيطىای ػایط ٌ پایتذت زض

 ىای پایگاه ةط حملً ننګطىاض، ٌالیت زض مؼخسی زض انفخاض کاةل، يطؿ زیپلٍماتیک منطلۀ زض نیطٌمنس انفخاض ،کاةل زض

ٌلت تیم انتذاةاتی متاضظات ةط حملً كنسىاض، اضػؼتان ٌلؼٍالی زض افؼان نظامیان ٌان زض ػاظ ز ٍان می ضا ػیطه ٌ پط  یاز ت

 .کطز

ٍالی میالزی، 2019 ػال آػاظ اظ ٍاحً ٌ زضكس ،كلعً ینگی حملً آن اظ کطز، ػلٍط طالتان زػت ةً معتسز ىای ٌلؼ  ػاض د

ٍا اضػند ،تذاض ٌالیت  اضچی، زؿت ،فطاه ٌالیت زضه اناض فاضیاب، ٌالیت كطملٍل ٌ كطػان ،کٍىؼتان ةسدـان، ٌالیت د

                                                             
1 https://asiafoundation.org/wp-content/uploads/2019/12/2019_Afghan_Survey_Full-Report.pdf 
A SURVEY OF THE AFGHAN PEOPLE AFGHANISTAN IN 2019 

 
2 https://www.aljazeera.com/news/2019/12/2019-afghanistan-worst-year-invasion-191227054230170.html 
Why 2019 was Afghanistan's best and worst year since US invasion 

 

https://asiafoundation.org/wp-content/uploads/2019/12/2019_Afghan_Survey_Full-Report.pdf
https://www.aljazeera.com/news/2019/12/2019-afghanistan-worst-year-invasion-191227054230170.html
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ٍنس ،ؼالنة ٌالیت مطکعی ةؼالن ٌ نٍض ګصضګاه ػٍضی، زىنً کنسظ، ؿيط ةط حملً ٌ صاحث امام زضه، چياض  ٌالیت می

ٍاحً ٌ ضؿیسان حؼتٍ، ةاغ، كطه منس،ىل ٌالیت ماضحً كنسىاض، ٍان ضامی ػعنی ٌالیت  عمطی د  نیع ؿامضی ٌ منٍز، شکط ت

ٍاحً ػلٍط دطط ةا ةاض چنسین  .اػت گطفتً كطاض طالتان ترصف زض ػاعت چنس ةطای ىم یا ٌ ؿسه م

ٍایی حمالت افعایف  چالـی انس، نیسهکـا دٍن ٌ داک ةً ضا ملکی مطزم کً نیع ػال این  حطیان زض داضحی نیطٌىای ى

ٍایی حملۀ چنسین زض ػال این زض داضحی نیطٌىای اػت. ضاػتا این زض زیگطی  ضا افؼان نظامیان حتی ٌ ػیطنظامیان ى

 .زازنس كطاض ىسف

 زض ةازػیؽ ٌ اضظگان زض نگطانی این کً انس ؿان حان امنیت نگطان ىا افؼان زضصس >< ػیا،آ  ةنیاز م@918 رسٌی ةطةنیاز

 زض نظطػنخی این کننسگان اؿرتاک زضصس =< .زاضز كطاض ػطح پایانرتین زض ةامیان ٌ پنخـیط زض ٌ ػطح ةاالتطین

 تطین عمسه ضا حنایی حطایم مطزم زضصس >> ؿيطىا زض اما اػت؛ تيسیس ؿان ةطای طالتان ٌ امطیکا کً انس گفتً ضٌػتاىا

ٍانسه تيسیس  3.انس د

ٍناما ىاَ یافتً  ىای زضگیطی زض افؼان ملکی فطز 1366 میالزی،2019 ػال نذؼت ماه ؿف زض کً زىس مى نـان ی

 ضاػتای زض ضا ضفت پیف تطین ةیف کً ػالی ،انس ةطزاؿتً ظدم زیگط تن2446 ٌ ةادتً حان انفخاضی حمالت ٌ مؼلحانً

ٍنت افعایف زاؿت، صلح ٍناما گعاضؾ زض.ةٍز ؿاىس نیع ضا ىا دـ  اظ تط ةیف امطیکایی ٌ افؼان نیطٌىای کً اػت آمسه ی

 مذالفین تٍػط تن 8:> ٌ امطیکایی ٌ افؼان نیطٌىای تٍػط ػیطنظامی <8< انس. کـتً ضا ػیطنظامیان مؼلح، ىای گطٌه

  .انس ؿسه کـتً حکٍمت

 ىنامایمنبع:

 افؼانؼتان زض ظیازی حس تا گطٌه این کنٍنا حنگیسنس، زاعف ضس ةط زٌ ىط طالتان ٌ حکٍمت گصؿتً ػال زض اینکً

ةا تٍحً  حنگیسنس. زاعف حنگخٍیان ةا آنان کنرتٌل تحت ٌ زػت زٌض مناطم زض نیع طالتان حنگخٍیان گطزیس. رسکٍب

                                                             
3 https://asiafoundation.org/wp-content/uploads/2019/12/2019_Afghan_Survey_Full-Report.pdf 
A SURVEY OF THE AFGHAN PEOPLE AFGHANISTAN IN 2019 

 

https://asiafoundation.org/wp-content/uploads/2019/12/2019_Afghan_Survey_Full-Report.pdf
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ةً ؿست نگطان انس ٌ حتی ػال  م9191ىا ٌ حامعۀ حيانی زض مٍضز ٌضعیت ػال  ةً ٌضعیت امنیتی ػال گصؿتً، افؼان

ضٌ ٌضعیت امنیتی زض ػال آینسه چالف ةعضگی ةطای حکٍمت  زاننس. اظ ىمین لٍط ػیاػی حکٍمت میآینسه ضا ػال ػ

ٍنگی امنیت زض کـٍض مؼتلیام ةا مٍفلیت ػیاػت ٍاىس ةٍز ٌ چگ ىای حکٍمت زض مٍضز تامین صلح ةؼتگی  افؼانؼتان د

ٌلی اگطزاضز. ىطگاه حکٍمت مٍفم ةً تأمین صلح زض کـٍض گطزیس، ٌضعیت امنیتی نیع ةي ٍاىس یافت  حکٍمت  تٍز د

ٍاىس ةٍز  4.پطٌػً صلح ضا مذلصانً ٌ ةً ؿکل زضػت مسیطیت نکنس، ٌضعیت امنیتی کـٍض ةستط اظ ػال ګصؿتً د
 

 وضعیت اقتصادی 

زض ػال  افؼانؼتانکً ضؿس اكتصازی ةانک تٍػعً آػیایی ةا نرش ګعاضؾ اكتصازی ػاالنً دٍز ګفتً  :رشد اقتصادی

زىس. میعان ضؿس اكتصازی کـٍض زض ػال  ضا نـان می انسک افعایف م?918ضػیس کً نؼتت ةً ػال  زضصس >.9م ةً 2019

زاز. ضؿس اكتصازی کـٍض زض ػال  کاىف ضا نـان می م<918زضصس ضػیسه ةٍز کً نؼتت ةً ػال  9.9میالزی ةً  ?918

طزه اػت کً ضؿس اكتصازی افؼانؼتان زض ةینی ک چنان پیف زضصس اعالم ؿسه ةٍز. ةانک تٍػعً آػیایی ىم <.9م <918

ٍاىس ضػیس. :ةً  م9191ػال  ػالی ضا اظ  ىای امنیتی، ػیاػی، اكتصازی ٌ دـک ةانک تٍػعً آػیایی، چالف زضصس د

 م<918چنان نؼتت ةً ػال  نؼتت ةً کـٍضىای ىمؼایً ٌ ىم م@918زالیل پایین ةٍزن ضؿس اكتصازی کـٍض زض ػال 

ٍان کطزه اػت ٌاض ظضاعتی  نک، چالفاین ةا .عن ىای امنیتی، محسٌزیت زض زػرتػی کافی ةً مناةع انطژی ٌ کاىف پیسا

ةینی ةانک حيانی، زض ػال حاضی ةً زلیل  ةطاػاغ پیف .کننسه زض ضؿس اكتصازی کـٍض ةطؿمطزه اػت ضا اظ عٍامل تعیین

ٌاض ظضاعتی کـٍض افعایف می ٍا، پیسا ٍاز ػصایی نیع پایین یاةس ٌ ةً ا ٌضعیت مناػث ٌ ةيرت آب ٌ ى ین تطتیث كیمت م

ٍاىس ؿس آػیایی زض این گعاضؾ ةطای ةيتٍز ٌ ضؿس اكتصازی کـٍض زض زضاظمست پیـنياز کطزه   ةانک تٍػعً .نگيساؿتً د

ىای فطاضٌی ضؿس اكتصازی افؼانؼتان  تط ؿٍز ٌ ةً این تطتیث، چالف گصاضی ةیف اػت تا ضٌی تٍػعً ظیطةناىا رسمایً

ٌلت ضا ةً تأمین مناةع مالی پایساض نیع تـٍیم کطزه اػت. ةطةنیاز ةطآٌضز ةانک تٍػعً آػیایی،  ضفع ؿٍز. این ةانک ز

زاضز ٌ نیاظ اػت کً زػرتػی  ػاالنً یک میلیاضز زالط ىعینً ةطمی 9198تا  <918ىای اكتصازی افؼانؼتان اظ  ظیطػادت

 5تط ؿٍز. افؼانؼتان ةً ٌحٍه مالی ةیف

   

       

                                                             
4 https://unama.unmissions.org/sites/default/files/unama_poc_midyear_update_2019_-_30_july_english.pdf 
MIDYEAR UPDATE ON THE PROTECTION OF CIVILIANS IN ARMED CONFLICT: 
1 JANUARY TO 30 JUNE 2019* 
5 https://www.adb.org/countries/afghanistan/economy 

Afghanistan's GDP expected to grow by 2.7% in 2019 and 3.4% in 2020 – ADO 2019 Update 

 

https://unama.unmissions.org/sites/default/files/unama_poc_midyear_update_2019_-_30_july_english.pdf
https://www.adb.org/countries/afghanistan/economy
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  نبع: بانک تىسعه آسیاییم

ضی ؿسه کً افعایف  ?91م @918زض حطیان ػال : یعىاید مل ٍایس ملی حمع ٌآ زضصسی ضا نؼتت ةً  81میلیاضز افؼانی ع

ٍایس ػال مالی گصؿتً  ػال كتل نـان می ٍایس ػال ) .میلیاضز افؼانی اعالم ؿسه ةٍز @?8زىس. ع (، اٌج افعایف @918ع

ٍایس زض حطی ٍایس پند ػال گصؿتً  ?8ان زض حمع آٌضی ع زضصس افعایف ضا 881ػال گصؿتً اػت ٌ این ضكم نؼتت ةً ع

ٍاض زض حالی " :پطػت ٌظاضت مالیًرس .زىس نـان می ٍایس زض یک رشایط زؿ ضی ع کً افعایف كاةل مالحظً زض حمع ٌآ

 ىس انتذاةات ضیاػت ٌ کـٍض ؿا .ىای عایساتی حکٍمت ضٌمنا ؿسه اػت صٍضت گطفتً کً اصالحات گؼرتزه زض ازاضه

 یحيان ةانگ: منتع
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ٍانؼت @918حميٍضی ىم ةٍز". افؼانؼتان زض حطیان ػال  ىای  املللی ؿادص زٌض اضظیاةی صنسٌق ٌحيی ةین =م ت

میلیٍن زالط امطیکایی حایعه ةً زػت آٌضزه  ٌ ظمینً ادص  ;;کً اظ این ةاةت .اصالحی این صنسٌق ضا تکمیل کنس

 6ع مؼاعس ؿسه اػت.ىای زضاظ مست نی كطضً

ػال ادیط افعایف كاةل مالحظً ی زاؿتً اػت ةطٍض مثال:  >: صازضات افؼانؼتان زض طی صادرات و واردات کشىر

میلیٍن زالط افعایف یافتً یعنی طی این ػال زض حسٌز  ><@ةً  @918میلیٍن زالط زضػال   557اظ  >918صازضات زضػال 

 9191میلیاضز زالط ضا ةطای ػال  >.8ٌظاضت صنعت ٌ تخاضت اىساف صازضاتی  فیصس صازضا ت کـٍض ضؿس زاؿتً اػت. <=

ٌاضزات کـٍض ةطعکؽ ػیط  اىساف صازضاتی دٍز تعیین منٍزه اػت.  9198میلیاضز زالط ضا ةطای ػال  9ٌ  ٍال  ةً ىمین من

ٌلی ضا پیمٍزه اػت کً اظ  کاىف یافتً اػت کً  @918ال میلیاضز زالط زض ػ =18<ةً  >918میلیاضز زالط زض ػال  <6;=?نع

ٌاضزات طی این ػال ىا نـان میسىس.  <8این ضكم حسٌز  ٌلت افؼانؼتان ٌ ضىربی ٌظاضت صنعت ٌ  فیصس کاىف ضا زض  ز

ٌاضزات ضا کاىف ٌ صازضات ضا ةا ةطنامً ىا ٌپالیؼی ىای ضاىربزی صازضاتی طی ػال   – 9191تخاضت مصمم انس تا ضكم 

 7.سه ةطػاننسمطاةم اىساف تعیین ؿ 9198

 

 

 

 

 

 

 

           

 افغانستان مزکشی احصایه و تجارت وسارت: بعامن

                                                             
6 http://documents.worldbank.org/curated/en/372681570116241368/pdf/The-World-Bank-Group-in-Afghanistan-
Country-Update.pdf 
The World Bank Group in Afghanistan : Country Update (English) 
 
7 https://moci.gov.af/sites/default/files/2019-10/export-to-dari.pdf 
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ٍانان، زضصس ۲۷ م ةنیاز آػیا،@918ٌلی ةا اػاغ رسٌی ػال  ٍانسه مـکل تطین عمسه ضا ةیکاضی ح  زضصس ۹۳ انس، د

ٌانی، مـکالت زضصس ۹۳ تحصیل، ةً پایین زػرتػی  اظ ضا ناامنی ٍانانح زضصس نً ٌ اكتصازی ةس ٌضعیت زضصس ۹۱ ض

ٍان افؼانؼتان زض حسی مـکالت ٍنسگان مصاحتً زضصس ۱۵ ةً نعزیک ىم ػٍی اظ.انس کطزه عن زض حطیان  کً انس گفتً ؿ

 8.اػت ؿسه ةستط ؿان اكتصازی م ٌضعیت@918ػال 
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  www.csrskabul.af--www.csrskabul.comشایت:بیو
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اتوپیشنهاداتخىدراجهتبهبىدمطالبایننرشیهبهماارشالدارید.یلطفانظر

                                                             
8 https://asiafoundation.org/wp-content/uploads/2019/12/2019_Afghan_Survey_Full-Report.pdf 
A SURVEY OF THE AFGHAN PEOPLE AFGHANISTAN IN 2019 
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